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УДК 621.397 

РЕФЕРАТ 

 

 Дисертація магістра: 114 с., 40 рис., 10 табл., 24 джерел. 

Об’єкт дослідження – методи передачі сигналів зображення та звуку в сис-

темах цифрового телевізійного мовлення. 

Метою даної дисертації є дослідити вплив окремих етапів обробки відео та 

звукової інформації у системах цифрового телевізійного мовлення на якість відт-

ворення телевізійних програм та можливість адаптації режиму передачі інформа-

ції до умов розповсюдження сигналів цифрового телебачення. 

Роботу виконано шляхом аналітичних досліджень теоретичних та експери-

ментальних даних друкованих і електронних джерел інформації.  

У роботі систематизовано вплив окремих процесів передачі сигналів зобра-

ження та звуку на якість їх відтворення. Отримано порівняльні залежності якості 

відтворюваного зображення від параметрів системи стиснення, застосованих під 

час передачі сигналів цифрового телебачення, отримано експериментальні залеж-

ності, що встановлюють зв’язок між суб’єктивними та об’єктивними методами 

оцінювання якості зображень цифрового телебачення.   

Результати отримані в дисертації можуть бути використані в навчальному 

процесі підготовки та перепідготовки фахівців у галузі телевізійного мовлення та 

передачі мультимедійного контенту засобами цифрових телекомунікаційних ме-

реж. Результати можна також використовувати під час планування, налагоджу-

вання та експлуатації мереж цифрового телевізійного мовлення. 

ЦИФРОВЕ ТЕЛЕВІЗІНЕ МОВЛЕННЯ, ВІДЕОПОСЛІДОВНІСТЬ, ПІК-

СЕЛЬ, КАДР, ВІДЕОКОДЕК, НАДМІРНІСТЬ, ВІДЕОКОМПРЕСІЯ, ЯКІСТЬ ЗО-

БРАЖЕННЯ, СПОТВОРЕННЯ, КОДЕК, КОРЕЛЯЦІЯ. 
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ANNOTATION  

 

A research object is a methods of transmission of picture and sound signals in 

systems of digital TV broadcasting. 

Research was carried out by using of materials, which were written by native and 

foreign scientists for a few last years. 

Systematized the impact of individual processes the signal image and sound 

quality of reproduction in the subscriber terminal. Try playing as a comparative 

depending on the parameters of image compression applied during the transmission of 

digital television signals, obtained experimental dependences that establish the link 

between subjective and objective methods of evaluating image quality of digital 

television. 

The results can be used in the educational process of training and retraining in the 

field of television broadcasting and transmission of digital multimedia content by means 

of telecommunications networks. Results can also be used during the planning and 

building and operation of digital television broadcasting networks. 

 

 

 

 

  

 

 

Я. В
. Г
ад
жи
ло
в, 
КіВ
РА

 20
15



7 

ЗМІСТ 

Перелік умовних позначень та скорочень……………………………….................... 9 

Вступ ………..………………………………………………………………………..... 11 

1 Засоби попередньої обробки мультимедійного контенту.………………………. 13 

1.1 Стандарт MPEG-2…………………………...…………………………………….. 13 

1.2 Стандарт MPEG-4…………………………………………………………………. 14 

2 Особливості програмного та апаратного декодування сигналів цифрового 

телебачення…………………………………………………………………….…........ 

 

17 

2.1 Програмне декодування……..……………………………………………………. 17 

2.2 Апаратне декодування……...…………………………………………………….. 20 

2.3 Порівняльний аналіз програмного декодера з апаратним…………………........ 23 

3 Особливості організації передачі інформаційних потоків засобами систем 

ЦТМ стандарту  DVB ….……………………………………………………............... 

 

27 

3.1 Система наземного цифрового телебачення DVB-T………………………........ 28 

3.1.1 Порівняння стандартів цифрового наземного мовлення DVB-T  

та DVB-T2….………….…………………………………………………………......... 

 

30 

3.2 Система супутникового цифрового телебачення DVB- S………...…………… 33 

3.2.1 Порівняння стандартів цифрового супутникового мовлення DVB-S та 

DVB-S2…………………………………………………………………….…………... 

 

36 

3.3 Система кабельного цифрового телебачення DVB- С……...………………….. 39 

4 Методи вимірювання якості зображення в системах цифрового телевізій-

ного мовлення……………………………………………………...…………….. 

 

43 

4.1 Методи суб’єктивного вимірювання якості зображення в системах цифрово-

го телевізійного мовлення……………………………………………………………. 

 

43 

4.1.1 Фактори суб'єктивного сприйняття……………………………………………. 44 

4.1.2 Призначення суб’єктивних методів вимірювання якості…………………….. 44 

4.1.3 Метод шкали погіршення з подвійним подразненням……………………….. 46 

4.1.4 Метод неперервної шкали якості з подвійним подразненням……………….. 47 

4.1.5 Методи категорійного судження…………………………………….……….... 49 

4.1.6 Інші методи суб’єктивного вимірювання якості зображення..………………. 50 

4.1.7 Обробка результатів суб’єктивного вимірювання якості…………………….. 52 

4.2 Методи об’єктивного вимірювання якості зображення в системах цифрового  

Я. В
. Г
ад
жи
ло
в, 
КіВ
РА

 20
15



8 

телевізійного мовлення……...………………………………………………………... 54 

4.2.1 Пікове відношення сигнал/шум………………………………………………... 55 

4.2.2 Середньоквадратична абсолютна різниця…………………………………….. 56 

4.2.3 Середня різниця…………………………………………………………………. 57 

4.2.4 Індекс структурної схожості зображення………………...………………….... 57 

4.2.5Міра якості відео на основі дискретного косинусного перетворення…..…… 60 

4.2.6 Інші методи об’єктивного вимірювання якості зображення.....…………........ 62 

4.2.7 Зв’язок між суб’єктивними та об’єктивними оцінками якості………...…….. 65 

5 Експериментальні дослідження якості зображення в системах ЦТМ…….…….. 73 

5.1 Постановка експерименту оцінювання якості зображення об’єктивним  

методом………..………….…………………………………………………………. 

 

75 

5.2 Постановка експерименту оцінювання якості зображення суб’єктивним  

методом……………………………………………………………………………… 

 

82 

5.3 Кореляція об’єктивних метрик та суб’єктивних оцінок…………………........... 86 

6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях ……………………………. 89 

6.1 Аналіз умов праці на робочому місці…………………...……………………….. 89 

6.1.1 Організація робочого місця…………………………………………………….. 89 

6.1.2 Мікроклімат робочої зони .…………………………………………………….. 90 

6.1.3 Освітлення………………....…………………………………………………….. 90 

6.1.4 Шум та вібрація...………....…………………………………………………….. 91 

6.1.5 Виробниче випромінювання …………………………………………………... 92 

6.2 Розробка заходів з охорони праці……...……………………………………........ 94 

6.2.1 Виробниче освітлення ………………………………………………………….. 94 

6.2.2 Захист від виробничих випромінювань ………………………………………. 94 

6.2.3 Електробезпека ……...………………………………………………………….. 94 

6.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях……………………………………………….. 97 

6.4 Розрахунок еквівалентного рівня шуму…………………………………………. 98 

6.5 Висновки до розділу………………………………………………………………. 99 

Висновки ……………………………………………...…………………………......... 100 

Перелік посилань…………………………………………………………………….... 102 

Додаток А. ……………………………………………………………….……………. 104 

Я. В
. Г
ад
жи
ло
в, 
КіВ
РА

 20
15



9 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

ACJ – Adjectival Categorical Judgement (метод категорійного суджен-

ня) 

AVC – Advanced Video Coding (покращенний стандарт стиснення ві-

део) 

BFM – Brightness Flicking Metric (метрика мерехтіння між кадрами) 

DFM – Drop Frame Metric (Метрика пропущених кадрів) 

DSCQS – Double Stimulus Continuous Quality Scale (метод неперервної 

шкали якості з подвійним подразненням) 

DSIS – Double Stimulus Impairment Scale (метод шкали погіршення з 

подвійним подразненням) 

DVB – Digital Video Broadcasting (цифрове телевізійне мовлення) 

EBU – European Broadcasting Union (Європейський Мовний Союз) 

ITU – International Telecommunication Union (Міжнародний Союз 

Електрозв'язку) 

LC – Local Contrast (локальний контраст) 

MAD – Median absolute deviation (алгоритм медіани абсолютного від-

хилення) 

MOS – Mean Opinion Score (середня суб'єктивна оцінка) 

MPEG – Moving Picture Experts Group (Міжнародна організація зі стан-

дартизації) 

MSAD – Mean Square Absolute Difference (метрика середньоквадратич-

ної абсолютної різниці) 

NE – Noise Estimation Metric (метрика оцінки рівня шуму) 

OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (мультиплексування 

з ортогональним частотним розподілом каналів) 

PSNR – Peak Signal to Noise Ratio (пікове відношення сигнал/шум) 

SCD – Scene Change Detector (метрика моментів зміни сцени) 

SCSF – Spatial Contrast Sensitivity Function (функція просторової конт-

растної чутливості - ФПКЧ) 
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SDSCE – Simultaneous Double Stimulus For Continuous Evaluation (метод 

неперервного оцінювання з одночасним подвійним подразнен-

ням) 

SSIM – Structure Similarity Index Measure (обчислення індексу структу-

рної схожості зображення) 

UQI – Universal Quality Index (універсальний індекс якості) 

VQM – Video Quality Measurement (вимірювання якості відео) 

ДКП – Дискретне косинусне перетворення 

ТВ – Телевізійний 

ЦТМ – Цифрове телевізійне мовлення 
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ВСТУП 

 

Розвиток засобів масової інформації, велику частину яких складають засоби 

передачі зображень та звуку – телевізійні (ТВ) системи, на сучасному етапі цілком 

пов’язане з впровадженням цифрових технологій. На сьогодні практично вся апа-

ратура формування, обробки, кодування і запису ТВ сигналів є цифровою. Насту-

пним кроком впровадження цифрових методів є перехід на цифрове ТВ мовлення.  

Важливим аспектом впровадження цифрового ТВ мовлення є можливість 

забезпечення високої якості ТВ зображення та звуку і вимірювання параметрів 

цифрового ТВ каналу. Оцінку якості ТВ зображення можна здійснити прямими 

методами – безпосередньо оцінкою зображення на екрані, або непрямими − за 

якістю ТВ сигналу на виході досліджуваного каналу. Залежно від режиму вимі-

рювань може використовуватися той чи інший тестовий матеріал. Оцінка якості 

зображення та звуку може бути як результатом спостереження однієї людини або 

групи людей (суб’єктивний підхід), так і результатом роботи приладів, що тією чи 

іншою мірою моделюють процес суб’єктивного оцінювання та фіксують погір-

шення якості зображення та звуку або спотворення ТВ сигналу (об’єктивний під-

хід). Дослідження може здійснюватися як під час експлуатації, на реальному про-

грамному матеріалі, так і поза експлуатацією, за допомогою спеціально підібра-

них тестових сигналів і сцен. (с.39) Складним та актуальним завданням є забез-

печення якості зображення та звуку під час їх відтворення, оскільки на етапі під-

готовки мультимедійного контенту та передачі радіосигналів у системах цифро-

вого ТВ мовлення інформаційний потік зазнає втрат та спотворень. 

Об’єктом дослідження є сигнали зображення та звуку в системах цифрово-

го ТВ мовлення. 

Предметом дослідження є методи та засоби, що забезпечують високу якість 

зображення та звуку в системах цифрового ТВ мовлення. 

Метою роботи є дослідити вплив окремих етапів обробки відео та звукової 

інформації у системах цифрового ТВ мовлення на якість відтворення ТВ програм 

та можливість адаптації режиму передачі інформації до умов розповсюдження си-

гналів цифрового телебачення. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

 дослідити особливості формування сигнальних потоків у системі цифрового 

телебачення DVB; 

 проаналізувати вплив зовнішнього середовища на процес передачі сигналів 

цифрового ТВ мовлення; 

 проаналізувати методи суб’єктивного та об’єктивного оцінювання якості 

зображення; 

 дослідити вплив зміни швидкості цифрового потоку тестової відеопослідов-

ності у системі цифрового ТВ мовлення на якість відтворюваного зображення; 

 проаналізувати кореляційні взаємозв’язки між суб’єктивними та 

об’єктивними методами оцінювання; 

 розробити заходи для забезпечення безпеки праці на робочому місці. 

Новизна отриманих результатів. В роботі систематизовано вплив окремих 

процесів передачі сигналів зображення та звуку на якість їх відтворення в абоне-

нтському терміналі. Отримано порівняльні залежності якості відтворюваного зо-

браження від параметрів системи стиснення, застосованих під час передачі сигна-

лів цифрового телебачення, отримано експериментальні залежності, що встанов-

люють зв’язок між суб’єктивними та об’єктивними методами оцінювання якості 

зображень цифрового телебачення.   

Практичне значення результатів дисертації. Результати отримані в дисе-

ртації можуть бути використані в навчальному процесі підготовки та перепідгото-

вки фахівців у галузі ТВ мовлення та передачі мультимедійного контенту засоба-

ми цифрових телекомунікаційних мереж. Отримані результати можна також ви-

користовувати під час планування, налагоджування та експлуатації мереж цифро-

вого ТВ мовлення.  
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1 ЗАСОБИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО  

КОНТЕНТУ 

 

Характерною особливістю відеоданих є їх надзвичайно великий об'єм. Фа-

хівці в області стиснення даних, вже протягом багатьох років працюють над по-

ліпшенням ефективності алгоритмів компресії відеозображень. На порозі ХХІ-го 

ст., з появою HDTV, постала гостра необхідність передавати великі обсяги відеоі-

нформації по супутникових і кабельних мережах, і разом з нею завдання оптимі-

зації способів кодування відеоданих. 

На сьогодні більшістю операторів супутникового телебачення для передачі 

сигналів абонентам використовується стандарт цифрового кодування аудіо і відео 

сигналів MPEG-2, розроблений робочою групою Moving Pictures Experts Group і 

схвалений Міжнародною Організацією по Стандартизації. 

 

1.1  Стандарт MPEG-2 

 

Робоча група MPEG описала загальні принципи компресії аудіо і відео ін-

формації, а розробку деталей залишила для розробників кодеків. В основу алгори-

тму стиснення було покладено модель сприйняття людським оком відеозображень 

та особливості будови людського ока − його здатність сприймати варіації кольору 

і градації яскравості. Так, наприклад, людське око здатне краще сприймати града-

ції яскравості, ніж кольоровості. 

Завдання зводиться до визначення на екрані нерухомого фону і рухомих 

об'єктів. На підставі цього можна виділити і передати інформацію про базовий 

кадр, а потім вже передавати кадри з інформацією про рухомі об'єкти. В процесі 

передачі даних відбувається відкидання інформації, що має несуттєве значення, 

аналогічно принципам, які використовуються в графічному форматі JPEG. Реалі-

зується процес шляхом розбиття потоку відеоінформації на групи відеозображень, 

кожна з яких складається з 3-х типів відеокадрів. Зазвичай використовуються по-

токи з 30 кадрів в секунду. 
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Завдяки постійному вдосконаленню відео кодеків формату MPEG-2 опера-

тори супутникового і кабельного мовлення отримали можливість передавати 

вдвічі більші обсяги інформації каналами з тією ж пропускною здатністю, порів-

няно з початком еволюції цифрового мовлення [1,2]. Стало з'являтися більше різ-

них відео кодеків, але вони вже не відповідали існуючому формату MPEG-2. Пос-

тала необхідність подальшої уніфікації стандарту. 

 

1.2  Стандарт MPEG-4  

Цифрове супутникове телебачення використовує формат MPEG-2, де при 

роздільній здатності кадру 720x576 пікселів, швидкість інформаційного потоку 

при 30 кадрах/с мала б становити близько 12 Мбіт/с, а практично ж використову-

ється швидкість потоку близько 3 Мбіт/с. При стандартній ширині смуги в 54МГц 

на одному транспондері супутника зазвичай вміщується 18 каналів. Під час мов-

лення в HDTV роздільна здатність зображення становить 1920x1080 пікселів, що 

в 5 разів більше порівняно зі звичайним SD телебаченням, і для мовлення одного 

HDTV каналу в стандарті MPEG-2 оператору потрібно було б орендувати мало не 

третю частину транспондера [3]. 

Черговим кроком у розвитку алгоритмів відеокомпрессії став стандарт 

MPEG-4. Спочатку він призначався для передачі потокового відео по низькошви-

дкісних каналах, але також знайшов застосування і в цифровому телебаченні. 

Компресія відео у форматі MPEG-4 здійснюється за тією ж схемою, що і в 

MPEG-2. При кодуванні вихідного відеозображення кодек шукає і зберігає більш 

значущі кадри, як правило, ті, на яких відбувається зміна сюжету. Замість збере-

ження проміжних кадрів алгоритм обробляє і зберігає дані про зміни в поточному 

кадрі стосовно попереднього, тобто диференційно. До того ж в процесі обробки 

зображення кодек оперує з об'єктами довільної форми, на відміну від формату 

MPEG-2, який міг оперувати тільки прямокутними областями зображення. В ре-

зультаті цього, людина, що пересувається по кімнаті, буде сприйнята форматом 

MPEG-4, як окремий об'єкт, що переміщається щодо нерухомого об'єкту − задньо-

го плану [1]. 
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Ідея стандарту MPEG-4 полягає в об'єднанні 22 підстандартів, з яких поста-

чальники можуть вибрати той, який точніше відповідає їх завданням. 

Виділимо з них найважливіші підстандарти: 

 ISO 14496-3 – Аудіо: набір кодеків для стиснення звуку й мови, включаючи 

Advanced Audio Coding (AAC);  

 ISO 14496-10 – Відео: сучасне кодування відео (Advanced Video Coding - 

AVC), технічно ідентичний і відомий як кодек H.264.  

При переході операторів супутникового телебачення на стандарт DVB-S2 і 

стиснення даних в MPEG-4 кодеком H.264 дозволило в стовбурі одного транспон-

дера розмістити 8-10 HDTV каналів. 

 

Висновки  

 

Стандарти стиснення MPEG-2 та MPEG-4 не конкуренти, а стара і нова вер-

сія одного і того ж. Новіший стандарт враховує як нові наукові напрацювання в 

області компресії рухомих зображень, так і процесорну потужність, що зросла за 

минулі роки. 

Відтоді, як кілька років тому отримав велике поширення кодек DivX, що ба-

зувався на ранній версії MPEG-4, і вже доведено, що він істотно виграє у MPEG-2 

щодо ефективності стиснення, дозволяючи, зокрема, з прийнятними для неприс-

кіпливих глядачів втратами вмістити DVD-фільм на CD. Формат Flash Video 

(FLV), який є варіантом стандарту h.263, вивів на новий рівень відео в інтернеті, 

дозволивши розвиватися сервісам на зразок YouTube. Хоча h.264, що з'явився п'я-

тьма роками пізніше DivX і h.263, є набагато досконалішим, ніж вони. 

І врешті, практично всі країни, що не впровадили цифрового ефірного мов-

лення раніше, а роблять це зараз (тобто населення яких не встигло купити старі 

приймачі, які розуміють тільки MPEG-2), вибирають саме h.264 тому, що це до-

зволить їм заощадити цінний частотний ресурс, вмістивши в одному частотному 

каналі більше ТВ сервісів. 

В результаті компресії відео у форматі MPEG-4 замість збереження проміж-

них кадрів алгоритм обробляє і зберігає дані про зміни в поточному кадрі стосов-
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но попереднього, тобто диференційно. До того ж в процесі обробки зображення 

кодек оперує з об'єктами довільної форми, на відміну від формату MPEG-2, який 

міг оперувати тільки прямокутними областями зображення. У результаті цього, 

людина, що пересувається по кімнаті, буде сприйнята форматом MPEG-4, як ок-

ремий об'єкт, що переміщається щодо нерухомого об'єкта - заднього плану. 

Є фахівці, які заперечують проти використання MPEG-4 для цифрового мо-

влення DVB-T. Вони мотивують це тим, що приймачі та кодери для MPEG-4 до-

рожчі. Одначе, сумнівна і незначна економія зараз може призвести до незрівнянно 

більших, втрат в майбутньому, адже рішення про формат приймається щонайме-

нше на десятиліття. 

Для успішного досягнення мети дисертаційної роботи необхідно: 

 проаналізувати вплив зовнішнього середовища на процес передачі сигналів 

цифрового ТВ мовлення; 

 проаналізувати методи суб’єктивного та об’єктивного оцінювання якості 

зображення; 

 дослідити вплив зміни швидкості цифрового потоку тестової відеопослідов-

ності у системі цифрового ТВ мовлення на якість відтворюваного зображення; 

 проаналізувати кореляційні взаємозв’язки між суб’єктивними та 

об’єктивними методами оцінювання; 

 розробити заходи для забезпечення безпеки праці на робочому місці. 
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2 ОСОБЛИВОCТІ ПРОГРАМНОГО ТА АПАРАТНОГО ДЕКОДУВАННЯ 

СИГНАЛІВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

Найпоширенішими, за рахунок більшої швидкості є вбудовані в комплекс 

спеціалізованої апаратури DVB-пристрої. Вони, в свою чергу, також різняться за 

своїми технічними характеристиками, перш за все їх поділяють на програмні та 

апаратні. 

 

2.1  Програмне декодування 

 

Останнім часом спостерігається тенденція до використання програмного 

декодування, оскільки потужності процесорів зростають, а в чіпсети відеокарт 

вбудовуються функції декодування DVD. Все це зменшує навантаження на цент-

ральний процесор. Тому при програмному декодуванні загальна вартість витрат 

суттєво менша, ніж при апаратному. 

Наведемо перелік компонентів, необхідних для програмного декодування: 

 привід DVD; 

 відеокарта; 

 звукова карта стандарту 5.1; 

 багатоканальна акустична система з відповідною кількістю колонок; 

 програма, що виконує декодування і відтворення відеопотоку MPEG-2. 

Така конфігурація є мінімальною. Відеопотік, що зчитується DVD-

приводом, декодується програмним декодером MPEG-2 і відтворюється програм-

ним програвачем. 

Зображення з виходу відеокарти надходить на монітор. Декодування звуко-

вого потоку у форматі Dolby Digital і DTS також виконується програмно засобами 

звукової карти. Це може бути інтегрована звукова карта або зовнішня, встановле-

на в слот PCI (рис. 2.1). 

Коли потрібно демонструвати фільм на екрані телевізора, необхідно, щоб 

відеокарта була обладнана виходом на телевізор (TV-out). Як було зазначено ви-

ще, в даний час практично всі відеокарти мають такий вихід. 
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Зазвичай на TВ-вихід відеокарти (цей роз'єм має назву Digital DIN) виво-

диться сигнал S-Video [4]. За допомогою кабелю DIN/DIN відеосигнал подається 

на телевізор (рис. 2.2а). Якщо телевізор не має входу S-Video, а тільки композит-

ний, то в такому випадку слід скористатися кабелем DIN/RCA (рис. 2.2б). 

 

 

 

Рисунок 2.1 − Підключення пристрою при використанні програмного декодера  

 

 

           а)           б) 

 

Рисунок 2.2 – Кабелі для підключення телевізора DIN/DIN та DIN/RCA 

 

Перевагу все ж таки слід віддати кабелю DIN/DIN, оскільки композитний 

сигнал являє собою суміш сигналів яскравості і кольоровості, які надалі в телеві-

зорі розділяються на складові. А будь-які зайві перетворення сигналу – це хоч і 

невеликі, але все ж таки втрати якості зображення. 
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На рис. 2.3 показано відеокарту з кабелем DIN/RCA для підключення до те-

левізора.  

На рис. 2.4 показано підключення кабелю DIN/RCA до відеокарти. 

Зауважимо, що цими кабелями передаються тільки відеосигнал (рис. 2.5). 

Звуковий сигнал виводиться окремо із звукової карти на акустичну систему. 

 

 

Рисунок 2.3 − Відеокарта з кабелем DIN/RCA для підключення телевізора 

 

 

 

Рисунок 2.4 − Підключення кабелю DIN/RCA до відеокарти 

 

 

 

Рисунок 2.5 − Підключення відеокарти до відеовходу телевізора 
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2.2 Апаратне декодування 

 

В процесі апаратного декодування якість відтворення значно поліпшується. 

В цьому випадку перелік компонентів буде мати наступний вигляд: 

 привід DVD; 

 плата апаратного декодера MPEG-2; 

 звукова карта стандарту 5.1; 

 багатоканальна акустична система з відповідною кількістю колонок. 

У разі апаратного декодування навантаження на центральний процесор зна-

чно знижується, в порівнянні з програмним декодуванням. У цьому випадку хо-

роші результати відтворення отримуються навіть на комп'ютері з невеликою так-

товою частотою (від 300 МГц). 

Плата декодера (рис. 2.6) встановлюється на вільний РС1-слот. 

 

 

 

Рисунок 2.6 − Апаратний декодер REALMagic Xcard 

 

При використанні апаратного декодера при перегляді фільмів на екрані те-

левізора помітна істотна різниця в порівнянні з використанням програмного деко-

дера. Це пояснюється тим, що у апаратних декодерів параметри TВ-виходу значно 

вищі, ніж у TВ-виходу відеокарт. 

Це позначається на якості зображення. Крім того, більшість відеокарт з TВ-

виходом некоректно працює з черезрядковим зображенням (наприклад, при робо-

ті з відеофайлами, отриманими з побутових DV-камер). Результатом є неприємні 

ефекти, наприклад так звана «гребінка», що виникає на краях рухомих об'єктів. 
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Існує багато моделей апаратних декодерів [5]. Нижче наведено список мо-

делей, що найчастіше зустрічаються та працюють під керуванням Windows: 

 Creative Encore DxR3; 

 REALMagic Hollywood Plus; 

 REALMagic Xcard. 

До переваг апаратного декодера можна віднести і те, що відеосигнал виво-

диться незалежно безпосередньо на телевізор, що дає можливість дивитися фільм 

на екрані телевізора, не заважаючи роботі на комп'ютері, і те, що його можна 

встановити в будь-який «слабкий» комп'ютер (наприклад, Pentium-I) і отримати 

відмінний результат, хоча в даний час такі комп'ютери вже практично не застосо-

вуються. Як вже мовилося, сучасні програмні засоби декодування на сучасних 

комп'ютерах дозволяють отримати відмінний результат (рис. 2.7). 

 

 

 

Рисунок 2.7 − Варіант домашнього кінотеатру з апаратним декодером і звуковою 

картою 5.1 без декодера Dolby Digital 

 

Звук в цьому випадку декодується програмно драйвером звукової карти. 

Передача цифрового сигналу з плати декодера MPEG-2 на звукову карту здійсню-

ється через кабель через внутрішнє з'єднання роз'єму Audio-out (лінійний аудіови-

хід) декодера з роз'ємом Aux-in (лінійний аудіовхід) звукової карти (рис. 2.8) 
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Рисунок 2.8 - Кабель з'єднання апаратного декодера і звукової карти 

 

Апаратний декодер проявить всі свої переваги лише тоді, коли зображення 

виводитися на телевізор. Підключення апаратного декодера здійснюється аналогі-

чно тому, як і у випадку з відеокартою. 

Якщо телевізор обладнаний входом S-Video, то відеовихід декодера слід пі-

дключити до цього виходу через кабель DIN/DIN (рис. 2.2а). За відсутності у те-

левізора входу S-Video сигнал подається на композитний вхід телевізора. 

В процесі виведення зображення на екран монітора сигнал знімається з ви-

ходу SVGA апаратного декодера. При цьому плата декодера з'єднується з відео-

картою перехідником DIN/DIN (рис. 2.9). 

 

 

 

Рисунок 2.9 − Підключення апаратного декодера до телевізора та монітору 

Слід звернути увагу на ще один факт. При підключенні апаратного декодера 

до TFT-моніторів (особливо великих розмірів) виникає так званий ефект «зами-

лювання». 
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На практиці це проявляється у вигляді нечіткого та нестабільного зобра-

ження. До речі, такий же ефект іноді спостерігається і при підключенні телевізора 

безпосередньо до TВ-виходу відеокарти. 

Причина у всіх випадках одна – апаратна. А саме в ланцюзі: «монітор (теле-

візор) – кабель – відеокарта (апаратний декодер)». 

У відеокарт причини приховуються найчастіше в перехіднику, через який 

відеокарти підключаються до телевізора. У апаратних декодерів – при підклю-

ченні монітора до плати декодера, який у свою чергу за допомогою спеціального 

кабелю під’єднується  до відеокарти. Причому це особливо помітно при викорис-

танні не D-SUB, а BNC-коннектора. 

Слід зазначити, що жоден з апаратних декодерів не може самостійно деко-

дувати звуковий потік Dolby Digital і DTS.  

 

2.3 Порівняльний аналіз програмного декодера з апаратним 

 

Розглянемо мінуси програмного декодера в порівнянні з апаратним: 

 Відсутність TV-Out: тільки в тому випадку, якщо ваша відео плата не міс-

тить єдиного виходу. 

 Потребує звукової плати для відтворення звуку: будь-який спеціалізований 

апаратний DVD декодер розпаковує і відтворює стерео доріжку самостійно 

і, як правило, має стерео вихід для підключення до зовнішнього підсилюва-

ча або до активних колонок. 

 Відсутність цифрового SP/DIF виходу для підключення до AC-3 декодеру 

або ресивера: якщо тільки у вас не повна версія звукової плати Creative 

SBLive або Aureal Vortex 2 у версії з SP/DIF виходом на борту. Зараз вже бі-

льшість звукових карт мають цифровий S/PDIF вихід, це і Yamaha 

WaveForce Digital, і Aztech PCI-288 Q3DII, і DMX від Terrartec, не кажучи 

вже про менш відомих виробників, але всі ці карти мало поширені  на ринку 

або взагалі відсутні. 

 Високе завантаження центрального процесора: програмні декодери, на від-

міну від апаратних, використовують потужність центрального процесора 
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для повного або часткового декодування MPEG-2, що, певно, створює деякі 

незручності для виконання ресурсоємних завдань. Але навряд чи під час пе-

регляду фільму у вас виникне бажання пограти в який-небудь сучасний FPS 

або, в черговий раз, проекспериментувати з 3DS Max. Хоча це думка суб'єк-

тивна. 

 Залежність від якісної підтримки відеокартою деяких функцій, необхідних 

для зменшення навантаження на процесор при виведенні відеозображення 

на екран і декодування MPEG-2 потоку: Оверлеї, "Компенсація Руху", "Зво-

ротне Перетворення Фур'є". 

 У більшості декодерів відсутня підтримка OS Windows NT 4.x. 

 

До плюсів програмного декодера в порівнянні з апаратним можна віднести: 

 Не займає PCI Slot і переривань: єдине, коли апаратний декодер не займає 

PCI Slot, це тоді, коли він виконаний у вигляді дочірньої плати, підключеної 

через feature connector і закріпленої безпосередньо на відеоадаптер, на зра-

зок розширення пам'яті. У дійсності такі рішення існують (наприклад, варі-

ант карти StarFighter від Real3D на i740), але на нашому ринку це велика рі-

дкість. Matrox вже близько року тому анонсувала подібну DVD "дочку" для 

серії своїх плат на базі G200, але, на жаль, цього так ніхто і не побачив. Те-

пер з відеоплатами на G400 та ж історія. 

 Декодування AC-3 (одним з програмних декодерів) на 4 колонки: тільки за 

умови, якщо у Вас встановлена звукова плата на чіпі Vortex2, що має два 

аналогових виходи, то є можливість підключення чотирьох колонок і спеці-

алізованої версії Zoran SoftDVD плеєра. Жоден із сучасних апаратних деко-

дерів не вміє декодувати цифровий сигнал Dolby Digital AC-3 в аналоговий 

самостійно, не варто плутати із звичайною стерео доріжкою, а лише має 

цифровий вихід для підключення до зовнішнього AC-3 декодеру або реси-

вера. 

 Не «замилює» зображення в 2D: незважаючи на те, що вже давно визначені 

загальні стандарти на feature connector'и для відеоплат (VMI і VIP), перева-
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жна більшість розробників досі продовжують винаходити власні, що, в 

свою чергу, змушує виробників апаратних DVD декодерів використовувати 

наскрізний кабель, як це реалізовано на 3D only платах від 3Dfx 

Voodoo/Voodoo2 для того, щоб домогтися сумісності своїх продуктів з мак-

симальною кількістю відеоадаптерів різних виробників. Подібний же тип 

підключення, завжди створює деяке «замилювання» 2D зображення, поміт-

не при роздільній здатності 1024х768 і вище. Можна сказати, що це є розп-

латою за універсальність. У разі ж підключення спеціалізованого апаратно-

го декодера через feature connector, наприклад PCI STB DVD Theater плюс 

будь-яка відеоплата від STB, «замилювання» відсутнє, але потрібно розумі-

ти те, що відтепер вибір відеоплат для покращення буде обмежений лише 

продукцією компанії STB. А це не є добре. 

 Відзначається високою надійністю. 

 

Висновки 

 

Апаратні декодери є найбільш ефективним класом серед даного виду при-

строїв. Серед них – повноцінний супутниковий тюнер, що вміщений на одній пла-

ті і містить у комплекті супутникову антену. На них встановлений власний проце-

сор, тому ресурси комп'ютера вони практично не використовують. Є виходи під 

стереозвук і композитний ТВ вихід, вони мають можливість виводити зображення 

як на монітор, так і на екран телевізора.  

У разі використання апаратного декодера помітна істотна різниця при пере-

гляді фільмів на екрані телевізора в порівнянні з використанням програмного де-

кодера. Це пояснюється тим, що у апаратних декодерів параметри TВ-виходу зна-

чно кращі, ніж у TВ-виходу відеокарт. 

За умови використання апаратних декодерів не має необхідності у викорис-

танні додаткових пристроїв, жодних проблем з розшифруванням закритих каналів 

– одним словом, кращий тип декодерів на ринку. З ними ви також не відчуєте па-

діння швидкості в Інтернеті; з ним не буде жодних проблем. Навіть якщо у вас 

старий апаратний декодер, він підійде практично до будь-якого провайдера, так як 
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їх конструкція практично не змінювалась. Але, звичайно, коштують такі декодери 

значно дорожче програмних. Втім, є за що платити. 
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3 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 

ЗАСОБАМИ СИСТЕМ ЦТМ СТАНДАРТУ DVB 

 

DVB (Проект “Цифрове ТВ мовлення”) – це промисловий консорціум, що 

складається з більш, ніж 270 мовників, виробників, мережевих операторів, розро-

бників програмного забезпечення, органів керування в більш, ніж 35 країнах, 

спрямований на розробку глобальних стандартів надання всесвітнього цифрового 

телебачення і доступу до даних. 

Існує 4 стандарти цифрового телебачення DVB: DVB-S (satellite – супутник) 

поширення цифрового ТВ сигналу через супутник; DVB-C (cable — кабель) по-

ширення цифрового ТВ сигналу по кабельних мережах (за даним стандартом пра-

цює ТРК “Діскавері”); DVB-T (terrestrial − ефір) поширення цифрового ТВ сигна-

лу через ефір; DVB-H (handheld — надолонник) поширення цифрового ТВ сигна-

лу на мобільний телефон. DVB вимагає використовувати пакети MPEG-2 в якості 

“транспортних контейнерів для даних” і службової інформації DVB, яка оточує та 

ідентифікує ці пакети. Окрім систем ТВ мовлення, методи та засоби цифрового 

телебачення лягли в основу сучасних систем відеозв'язку, до яких відносяться ві-

деоконференції та відеотелефон. В кінці 1998 року був затверджений стандарт 

MPEG-4, який забезпечував передачу відео та звуку по вузькосмугових каналах 

передачі даних. 

Технологія DTV дозволяє передавати програми з кінематографічною якістю 

зображення і CD-якістю звуку, а також, з рядом інших вдосконалень. Технологія 

DTV може бути використана і для передачі великих об'ємів даних, доступ до яких 

можливий за допомогою комп'ютера чи телевізора. Є такі формати цифрового ТБ: 

TВ стандартної роздільної здатності SDTV − це базовий рівень з роздільної 

здатності аналогового телебачення. Програми SDTV можуть іти в звичайному 

(4:3) чи широкому (16:9) форматі. 

TВ високої роздільної здатності − HDTV широкого формату (16:9) забезпе-

чує найвищу із всіх форматів ТВ мовлення роздільну здатність і якість зображен-

ня. У поєднанні з цифровою технологією підвищення якості звучання, HDTV 

встановлює для телебачення нові стандарти якості зображення звуку. 
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3.1 Система наземного цифрового телебачення DVB-T 

 

Стандарт DVB-T для цифрового ефірного телебачення в діапазоні ДМХ для 

Європи та інших країн був прийнятий в 1996 р. − на два роки пізніше за аналогіч-

ні стандарти для супутникових (DVB-S) і кабельних (DVB-C) каналів зв'язку. Ця 

затримка була викликана необхідністю вживання складніших технічних методів 

передачі цифрової інформації при збереженні прийнятної вартості цифрового ефі-

рного телевізора, а також із-за не дуже високої комерційної кон'юнктури зважаю-

чи на відсутність вільних ТВ каналів в діапазоні ДМХ для більшості країн Євро-

пи. 

Знизити вартість цифрового телевізора можливо за рахунок вживання в ста-

ндарті DVB-T апробованих технічних рішень і технологій, розроблених для сис-

тем цифрового супутникового і кабельного мовлення. Це вимагає уніфікації ряду 

методів обробки цифрових сигналів у вказаних системах. Дане завдання було ви-

рішене шляхом розробки комерційних вимог до цифрової системи ефірного мов-

лення, на підставі яких були вибрані необхідні технічні рішення. 

У процесі цифрового ефірного ТВ мовлення основним руйнівним чинником 

для цифрового каналу є завади від багатопроменевого прийому [6]. Цей вид завад 

вельми характерний для ефірного прийому в містах з різноповерховою забудовою 

із-за багатократного відбиття радіосигналу від будівель і інших споруд. 

У разі багатопроменевого прийому в декодер поступають дві (або більш) 

однакових за характером чергування символів, але зсунуті в часі цифрові послідо-

вності. Оскільки аналіз переданого значення символу "0" або "1" в декодері зазви-

чай виконується посередині символу, то коли затримка радіосигналу другого 

променя наближається або перевищує половину тривалості символу, відбувається 

різке зростання цифрових помилок, аж до повного руйнування цифрового каналу. 

В разі стаціонарного ефірного ТВ прийому боротися з багатопроменевістю можна 

шляхом використання гостронаправлених багатоелементних ТВ антен, що зазви-

чай і робиться в системах колективного ефірного прийому. Але це не вирішує 

проблеми повністю, оскільки це не гарантує впевненого прийому цифрових ТВ 
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програм на переносні ТВ приймачі, які використовують прості рухомі ТВ антени. 

Радикальним розвʻязком цієї проблеми є використання в ефірних каналах ТВ мо-

влення модуляції COFDM (Coded Orthogonal Division Multiplexing), яка спеціаль-

но розроблена для боротьби з завадами при багатопроменевому прийомі. 

Під час COFDM використовується ортогональне частотне мультиплексу-

вання спільно з завадостійким канальним кодуванням [7]. Поєднання канального 

кодування з ортогональним частотним мультиплексуванням (абревіатура OFDM) 

позначається як COFDM. Метод COFDM добре відомий і широко використову-

ється в цифрових системах радіомовлення (DAB) в Європі, Канаді, Японії і ін. 

У процесі COFDM послідовний цифровий потік перетвориться у велике чи-

сло паралельних потоків (субпотоків), кожен з яких передається окремою несу-

чою. Група несучих частот, яка в даний момент часу переносить біти паралельних 

цифрових потоків, називається "Символом COFDM". Завдяки тому, що викорис-

товується велике число паралельних потоків (зазвичай 1705 або 6817 субпотоків), 

тривалість символу в паралельних потоках виходить істотно більшою, ніж в пос-

лідовному потоці даних (відповідно 280 або 1120 мкс − залежно від числа субпо-

токів, що використовуються). Це дозволяє в декодері затримати оцінку значень 

прийнятих символів на якийсь час, протягом якого зміни параметрів радіоканалу 

із-за дії попередніх затриманих сигналів припиняться, і канал стане стабільним. 

Таким чином, при COFDM часовий інтервал символу субпотоку Ts ділиться 

на дві частини − захисний інтервал D, протягом якого оцінка значення символу в 

декодері не випрацьовується, і робочий інтервал символу Tu, за час якого робить-

ся висновок про значення прийнятого символу. Відзначимо, що для правильної 

роботи системи луноподавлення необхідно, щоб захисні інтервали знаходилися не 

на початку, а в кінці символів S2, S3 ..., тобто в захисному інтервалі продовжуєть-

ся модуляція тієї частоти, що несеться попереднім символом. 

Для забезпечення оптимального обміну між топологією (конфігурацією по-

будови) мережі ТВ мовлення і ефективністю використання радіоспектру застосо-

вуються різні значення захисного інтервалу. Завдяки цьому система може викори-

стовуватися для мовлення як в одночастотній мережі з великою зоною покриття, 

так і для малих зон, що обслуговуються однім передавачем. Для одночастотної 
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радіомережі типовим виглядом луно-камери-сигналів є сигнали від сусідніх по 

територіальному розміщенню радіопередавачів, передаючих однакові символи 

COFDM. Ці сигнали не відрізняються від класичних луно -камери-сигналів, і їх 

можна оцінювати як луно -камера-сигнали, якщо вони будуть надходити до 

приймача за час захисного інтервалу D. Таким чином, вибір тривалості захисного 

інтервалу безпосередньо впливатиме на вигляд проектованої одночастотної ра-

діомережі. Збільшення тривалості захисного інтервалу дозволяє збільшити відс-

тань між сусідніми радіопередавачами. З іншого боку, тривалість захисного інте-

рвалу доцільно вибирати невеликою, оскільки, з точки зору теорії інформації, за-

хисний інтервал не використовується для передачі корисної інформації і його вве-

дення зменшує об'єм інформації, що передається. 

 

3.1.1 Порівняння стандартів цифрового наземного мовлення 

         DVB-T та DVB-T2 

 

DVB-T2 − це найсучасніша система цифрового наземного телебачення, що 

пропонує більше надійності, гнучкості і, принаймні, на 50% більше ефективності, 

ніж будь-яка інша система цифрового наземного телебачення. Вона підтримує те-

лебачення стандартної і високої чіткості, мобільне телебачення, а також будь-які 

їх комбінації. 

У зв'язку з відключенням аналогового мовлення в Європі та зростаючим 

дефіцитом частотного ресурсу проект DVB склав комерційні вимоги до більш ви-

сокої ефективності використання частотного ресурсу і оновив стандарти. DVB-T2 

легко виконує ці вимоги, в тому числі і до збільшеної продуктивності, надійності і 

можливості використання існуючих приймальних антен. Перша версія була опуб-

лікована в 2009 році (EN 302 755) і останнє оновлення 2011 включало підклас T2-

Lite для мобільного та портативного прийому (BlueBook A122). 

Як і його попередник, DVB-T2 використовує модуляцію OFDM (ортогона-

льне частотне ущільнення) з великою кількістю несучих, що забезпечують стій-

кий сигнал, і пропонує широкий набір різних режимів, що робить його дуже гнуч-

ким стандартом. DVB-T2 використовує те ж кодування виправлення помилок, що 
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і DVB-S2 і DVB-C2: кодування LDPC (перевірка на парність з низькою щільніс-

тю) у поєднанні з кодуванням BCH (БЧХ), що також забезпечує дуже стійкий си-

гнал [8]. Кількість несучих, розмір захисного інтервалу і пілот-сигнали можуть 

бути скориговані так, що непродуктивні витрати на передачу можуть бути опти-

мізовані для будь-якого заданого каналу передачі. 

Додаткові нові технології, що використовуються в DVB-T2: 

 Складові канали на рівні фізичного шару дозволяють виконувати регулю-

вання стійкості окремо для кожного сервісу, що надається в каналі, для за-

безпечення необхідних умов прийому (наприклад, для кімнатної чи зовніш-

ньої антени). Це також дозволяє приймачам для економії енергії декодувати 

тільки один сервіс, а не весь мультиплекс. 

 Кодування Alamouti − метод кількох передавачів, який поліпшує покриття 

при невеликих одночастотних мережах. 

 Розширене перемежовування, в тому числі побутове, кадрове, часове́ і час-

тотне перемежовування. 

 Майбутнє розширення кадрів FEF (Future Extension Frames) дозволяє надалі 

розширити стандарт без втрати сумісності. 

У результаті DVB-T2 може запропонувати набагато більшу швидкість пере-

дачі даних, ніж DVB-T, або стійкіший сигнал. Для порівняння, два останні рядки 

в таблиці (табл. 3.1) показують максимальну швидкість передачі даних при зада-

ному співвідношенні сигнал/шум і необхідному співвідношенні сигнал/шум при 

заданій корисній швидкості передачі даних. 

 

 Таблиця 3.1– Порівняння режимів передачі в DVB-T та в DVB-T2 

 DVB-T DVB-T2 

Кодування з виправлення 

помилок (FEC) 

CC + RS 

½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 

LDPS + BCH 

½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6 

Модуляція QPSK, 16QAM, 64QAM QPSK, 16QAM, 64QAM 

Захисний інтервал 
¼, 1/8, 1/16, 1/32 

¼, 19/256, 1/8, 19/128, 

1/16, 1/32, 1/128 
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Розмірність FFT 2k, 8k 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k 

Поділені пілот-сигнали 
8% від загальної кількості 

1%, 2%, 4%, 8% від зага-

льної кількості 

Постійні пілот-сигнали 2,6% від загальної кілько-

сті 

0,35% від загальної кіль-

кості 

Займана полоса частот 6, 7, 8 МГц 1.7, 5, 6, 7, 8, 10 МГц 

Типова швидкість пере-

дачі даних (Великобрита-

нія) 

24 Мбіт/с 40 Мбіт/с 

Максимальна швидкість 

передачі даних (при від-

ношенні сигнал/шум 20 

дБ) 

29 Мбіт/с 47,8 Мбіт/с 

Необхідне відношення 

сигнал/шум (при швидко-

сті передачі даних 22 

Мбіт / с) 

16,7 дБ 8,9 дБ 

 

 

T2-Lite є першим додатковим профілем передачі, який використовує підхід 

FEF. Він був введений в липні 2011 року для підтримки мобільного і портативно-

го телебачення, а також для зменшення витрат на впровадження. Новий профіль 

визначається як підклас DVB-T2 з двома додатковими швидкостями кодування 

LDPC. Так як в T2-Lite були включені тільки ті елементи, які мають відношення 

до мобільного і портативного прийому, а швидкість була обмежена до 4 Мбіт/с на 

фізичний канал, складність реалізації (чіпсета) була зменшена на 50%. Механізм 

FEF дозволяє T2-Lite і базовому T2 передаватися в одному радіочастотному кана-

лі, навіть якщо ці два профілі використовують різні розміри FFT або різні захисні 

інтервали. 

Як і DVB-T, новий стандарт націлений не тільки для прийому на фіксовані 

зовнішні антени, але і на комп'ютери, ноутбуки, автомобільні приймачі, радіо-
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приймачі, смартфони, а також на цілий ряд інших інноваційних приймальних 

пристроїв [8]. У країнах, де сервіси DVB-T вже в ефірі, сервіси DVB-T і DVB-T2 

можуть деякий час співіснувати пліч-о-пліч на період переходу на новий стан-

дарт, а в країнах, де ще не розгорнуті сервіси цифрового наземного ТВ мовлення, 

є унікальна можливість перейти відразу до DVB-T2, замість початкового розгор-

тання DVB-T, що є перспективним рішенням. 

На даний момент доступна велика кількість приставок і інтегрованих в те-

левізори DVB-T2 приймачів, а ціни вже знизилися до 47 доларів США. Різниця в 

ціні між порівнянними телевізорами з інтегрованими DVB-T і T2 приймачами вже 

незначна. 

Першою країною, яка розгорнула мовлення в стандарті DVB-T2, була Вели-

кобританія, де сервіси DVB-T2 були запущені в березні 2010 року поряд з існую-

чим сервісом DVB-T. У 2010 і 2011 роках запустили мовлення в DVB-T2 в Італії, 

Швеції та Фінляндії. За межами Європи послуги платного телебачення у форматі 

DVB-T2 були запущені в Замбії, Нігерії, Кенії та Уганді, а найближчим часом очі-

кується і в багатьох інших країнах. Додаткові випробування в даний час прохо-

дять по всьому світу, і все більше країн розглядають DVB-T2. Загалом DVB-T2 

використовується в 47 країнах. 

 

3.2 Система супутникового цифрового телебачення DVB- S 

 

Стандарт DVB-S Супутникове ТВ мовлення (SAT) було і залишається най-

швидшим, найнадійнішим і найекономічнішим способом подачі ТВ сигналу висо-

кої якості в будь-яку точку простору.  

Всі мовні штучні супутники Землі (ШСЗ) розміщуються на так званій геос-

таціонарній орбіті (ГО) − круговій орбіті заввишки ~36000 км. в площині еквато-

ра. Знаходячись на ГО, супутник є нерухомим відносно поверхні Землі, оскільки 

обертається з тією ж кутовою швидкістю, що й вона. Зона видимості геостаціона-

рного ШСЗ − біля однієї третини земної поверхні.  

Для SAT мовлення виділені спеціальні ділянки радіочастотного спектру в 

сантиметровому діапазоні хвиль, де допускається підвищена щільність потоку по-
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тужності зі ШСЗ. Найбільш освоєна ділянка KU-діапазону з частотами 

11,7−12,5 ГГц. Мовну потужність ШСЗ в даній точці прийому прийнято характе-

ризувати еквівалентною ізотропно випромінюваною потужністю (ЕІВП), що є до-

бутком вихідної потужності передавача ШСЗ на коефіцієнт підсилення передава-

льної антени в даному напрямку. ЕІВП зазвичай виражається в дБ/Вт і зазвичай 

складає 45,60 дБ/Вт. В сусідніх діапазонах 10,7.11,7 ГГц і 12,5.12,75 ГГц мовлен-

ня здійснюють супутники так званої фіксованої супутникової служби з типовими 

значеннями ЕІВП 38,52 дБ/Вт.  

Однією з особливостей використання ЕІВП є обмеженість енергетичного 

потенціалу супутникового ретранслятора, через що в SAT мовленні традиційно 

використовують методи обробки, що вимагають мінімального відношення несу-

ча/шум (S/N) на вході демодулятора в обмін, наприклад, на смугу частот сигналу 

[6]. В аналоговому мовленні це був вибір частотної модуляції (замість аналого-

вої), а в цифровому мовленні доводиться застосовувати потужне каскадне завадо-

стійке кодування і модуляцію з невисокими кратностями (наприклад, QPSK за-

мість більш високошвидкісний 16 QAM). Додатковою особливістю цифрового 

мовлення SAT є той факт, що багатопрограмне мовлення здійснюється за рахунок 

мультиплексування в цифровому потоці, а робота передавача ШСЗ здійснюється  

на одній несучій в нелінійному режимі, що дозволяє підвищити його вихідну по-

тужність на 2,5−4 дБ. Таке підвищення енергетики еквівалентне зменшенню діа-

метра рефлектора приймальної антени вдвічі порівняно з прийомом сигналів ана-

логового мовлення.  

У 1994г. в рамках консорціуму DVB Project був створений Європейський 

стандарт супутникової цифрової системи багатопрограмного ТВ мовлення − стан-

дарт DVB-S, що працює в смузі частот 11/12 ГГц (European Standard EN 300 421 

v.1.1.2, 1997-08). Для цілей SAT мовлення виділені смуги частот в діапазонах 12, 

29, 40 і 85 ГГц. У діапазонах 40 ГГц і 85 ГГц виділений спектр частот шириною в 

2 ГГц.  

У жовтні 1996г. був прийнятий проект Рекомендації по загальних функціо-

нальних вимогах до багатопрограмних систем SAT мовлення в смузі частот 11/12 

ГГц, а вже в жовтні 1999г. був розроблений проект нової Рекомендації, який вра-
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ховує, що в світі існують чотири схожі за архітектурою системи: стандарт DVB-S 

(Система А), DSS (Система В), G1-mpeg-2 (Система З) і ISDB-S (Система D). 

Система А (стандарт DVB-S) розроблена європейським консорціумом DVB 

Project і призначена для доставки служб багатопрограмного ТВ мовлення або ТВЧ 

в частотних діапазонах фіксованою і радіомовною SAT служб (10,7.12,75 Ггц) з їх 

безпосереднім прийомом на домашні інтегральні приймачі-декодери, а також на 

приймачі, підключені до систем з SAT колективними ТВ антенами SMATV 

(Satellite Master Antenna ТБ), і систем кабельного телебачення (СКТ) при первин-

ному і вторинному розподілах програм ТВ мовлення. В даний час практичне все 

цифрове SAT ТВ мовлення на всі п'ять континентів здійснюється за стандартом 

DVB-S.  

Існує два основні способи цифрової передачі SAT сигналів: 

 передача N стислих цифрових сигналів на N що несуть;  

 мультиплексування N стислих цифрових сигналів і їх передача на одній не-

сучій.  

Число програм ТВ мовлення, яке можна передавати за допомогою одного 

супутникового транспондера, залежить від необхідної швидкості передачі інфор-

мації, компонентного або композитного формату кодування для джерела сигналу, 

якості і роздільної здатності вихідного зображення, критичності алгоритму стис-

кування до деяких видів зображень і необхідної якості відновленого зображення.  

Досягнення в області стискування даних дозволяє організувати велику кіль-

кість цифрових високоякісних ТВ каналів з відносно низькими швидкостями 

(менше 1 Мбіт/с, що еквівалентне 20-25 ТВ каналів в стандартній смузі SAT кана-

лу величиною 27 Мгц). У багатьох випадках припустима і швидкість в 400 кбіт/с, 

що еквівалентно не менше 60 ТБ каналів з одного транспондера.  

На передавальному боці виконуються такі перетворення потоку даних для 

його адаптації до каналу:  

 транспортне мультиплексування і рандомізація для дисперсії енергії; 

 зовнішнє кодування за допомогою коду Рида-Соломона (RS);  

 формування сигналу в основній смузі частот і його модуляція.  
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3.2.1 Порівняння стандартів цифрового супутникового мовлення DVB-S 

та DVB-S2 

 

DVB-S2 (EN 302 307) − цифрова система супутникової передачі, розроблена 

проектом DVB. Вона дозволяє використовувати останні технології модуляції і ко-

дування, завдяки чому досягається продуктивність, близька до теоретичної межі 

для подібних систем. Супутникові передачі були першою областю, до якої звер-

нувся проект DVB в 1993 році, і стандарти DVB складають основу більшості сер-

вісів цифрового супутникового телебачення в усьому світі і, отже, цифрового те-

лебачення в цілому [6]. DVB-S2 не замінить DVB-S у короткостроковій або навіть 

середньостроковій перспективі, але робить можливим надання послуг, які ніколи 

не могли бути надані з використанням DVB-S, і робить це з таким рівнем продук-

тивності, що DVB-S3 не з'явиться ще протягом дуже довгого часу (якщо взагалі 

коли-небудь з'явиться). 

Перші в світі сервіси цифрового супутникового телебачення були запущені 

в Таїланді і ПАР наприкінці 1994 року, і в обох випадках використовувалася не-

давно випущена система DVB-S. З часом вона стала найпопулярнішою системою 

доставки цифрового супутникового телебачення, а на даний час використовується 

більше 100 мільйонами приймачів по всьому світу. Проте, система була розробле-

на більш ніж 10 років тому, і не дивно, що промисловість врешті вирішила, що 

настав час для оновлення. Таким чином, технічна група DVB під керівництвом  

доктора Альмерто Морелло розробила DVB-S2. Під час цієї роботи технічна гру-

па скористалася передовими технологіями канального кодування, модуляції і ко-

рекції помилок, щоб створити систему, яка дозволить створити ряд нових комер-

ційно успішних послуг; наприклад, у поєднанні з новітніми технологіями стис-

нення відео DVB-S2 дозволить виконувати широкомасштабний комерційний за-

пуск мовлення телебачення високої чіткості. 

Первісна система DVB-S, на якій заснована DVB-S2, визначає використання 

модуляції QPSK, а також різних інструментів для канального кодування і корекції 

помилок. Подальші доповнення були зроблені з появою DVB-DSNG (Digital 

Satellite News Gathering, цифровий супутниковий збір новин), наприклад, викори-
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стання модуляції 8PSK і 16QAM. DVB-S2 має переваги над попередніми розроб-

ками і має такі технічні характеристики: 

 Доступні чотири режими модуляції: QPSK і 8PSK, призначені для мовлення 

на нелінійних супутникових транспондерах, що працюють в режимах, бли-

зьких до насичення, і 16APSK і 32APSK, що вимагають більшого значення 

C/N, і орієнтовані в основному на професійні програми, такі як збір новин 

та інтерактивні сервіси. 

 DVB-S2 використовує дуже потужну схему прямої корекції помилок (FEC), 

що є ключовим фактором, який дозволяє досягти відмінної продуктивності 

при наявності високого рівня шумів та завад. Система FEC заснована на об'-

єднанні кодування BCH (БЧХ) з внутрішнім кодуванням LDPC (перевірка 

на парність з низькою щільністю). 

 Адаптивні кодування і модуляція (ACM) дозволяють передавати параметри, 

які будуть змінюватися для кожного кадру залежно від конкретних умов 

прийому для кожного окремого користувача. Це в основному орієнтовано 

на одноадресні інтерактивні сервіси та професійні програми «крапка-

крапка». 

 DVB-S2 пропонує додаткові режими зворотної сумісності, які використо-

вують ієрархічну модуляцію, щоб дозволити приймачам DVB-S, які зали-

шилися продовжувати працювати, тоді як новим приймачам надаватимуться 

нові додаткові сервіси та можливості. 

Таблиця 3.2 − Порівняння DVB-S та DVB-S2 для ТВ мовлення. 

Ефективна ізотропно-

випромінювана потуж-

ність транспондера, дБ/Вт 

51 53,7 

Система DVB-S DVB-S2 DVB-S DVB-S2 

Модуляція та кодування QPSK 2/3 QPSK 3/4 QPSK 7/8 8PSK 2/3 

Символьна швидкість, 

Мбіт/с 

27,5 (α = 

0,35) 

30,9 (α = 

0,2) 

27,5 (α = 

0,35) 

29,7 (α = 

0,25) 

C/N (в смузі 27,5 МГц), 5,1 5,1 7,8 7,8 
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дБ 

Корисна швидкість да-

них, Мбіт/с 
33,8 46  44,4 58,8  

Кількість ТВ програм при 

стандартній роздільній 

здатності 

7 MPEG-2 

15 AVC 

10 MPEG-2 

21 AVC 

10 MPEG-2 

20 AVC 

13 MPEG-2 

26 AVC 

Кількість ТВ програм за 

високої роздільній здат-

ності 

1-2 MPEG-2 

3-4 AVC 

2 MPEG-2 

5 AVC 

2 MPEG-2 

5 AVC 

3 MPEG-2 

6 AVC 

 

DVB-S2 забезпечує відмінну продуктивність теоретичної максимальної 

швидкості передачі інформації в каналі для заданого рівня шуму [9]. Дана система 

може працювати при відношенні сигнал/шум від −2 дБ Таблиця 3.2 показує під-

вищення ефективності, яку DVB-S2 забезпечує в порівнянні з DVB-S при типових 

параметрах ТВ мовлення з перевагою в корисній швидкості більш ніж на 30% у 

кожному випадку. 

Будучи офіційно опублікованими як стандарт ETSI в березні 2005 року, 

DVB-S2 був швидко прийнятий промисловістю для надання нових послуг. У Єв-

ропі та США ряд операторів супутникового телебачення використовує DVB-S2 в 

поєднанні з кодуванням відео MPEG-4 AVC для доставки сервісів телебачення 

високої чіткості (наприклад, BSkyB у Великобританії та Ірландії, Premiere в Німе-

ччині, Sky в Італії, DirecTV в США). DVB-S2 також використовується оператора-

ми платного супутникового телебачення і в інших країнах Америки, Азії, Близь-

кого Сходу і Африки. 

DVB-S2 був також прийнятий і для професійного застосування. Мережа 

«Євробачення» Європейського мовного союзу (EBU), одна з найбільших благо-

дійних мереж, була повністю оновлена з DVB-S на DVB-S2. Тестування нової си-

стеми навесні 2005 року показало ріст пропускної спроможності на 20%, внаслі-

док чого EBU закликав до модернізації мереж трансляції подій, наприклад, світо-

вий кубок FIFA-2006, на DVB-S2. 
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Подальше зростання розгортання DVB-S2 гарантують два важливі чинники. 

По-перше, в серпні 2006 року дослідницька група Міжнародного союзу електроз-

в'язку (ITU) з супутникової передачі випустила рекомендацію, за якою тільки 

DVB-S2 розглядається як кращий варіант для «Цифрової супутникової системи з 

гнучкою конфігурацією (телебачення, звук і дані)» (рекомендація ITU номер 

BO.1784). 

По-друге, наприкінці 2006 року власники патентів на DVB-S2 оголосили, 

що витрати на ліцензування для виробників обладнання DVB-S2 не перевищать 1 

долара США за однин споживчий пристрій, або 0,5 долара США за 500 000 та бі-

льше пристроїв. Зобов'язання, надані в цьому оголошенні, як очікується, по-

сприяють швидкому прийняттю DVB-S2 адміністраціями супутникового мо-

вленням та світовими телекомунікаційними виробниками. (Який у нас зараз 

рік?) 

 

3.3 Система кабельного цифрового телебачення DVB- С 

 

Системами кабельного телебачення називаються системи розподілення мо-

вних сигналів і даних з використанням коаксіальних та волоконно-оптичних ліній 

зв’язку [6]. У сучасних системах кабельного телебачення тракти передачі, як пра-

вило, будуються за гібридною волоконно-коаксіальною схемою, коли протяжні 

відрізки від головної станції виконані у вигляді волоконно-оптичної лінії, а підво-

дка до будинків і розведення всередині будинків виконуються за допомогою коак-

сіального кабелю. 

Кабельні ТВ мережі можуть бути або односпрямованими, що слугують ви-

ключно для розподілу програм від головної станції, або інтерактивними, що до-

зволяють вести діалог з провайдером. Застосування до цифрового ТВ мовлення 

найбільший інтерес представляють мережі, що допускають інтерактивний режим. 

Структура однонапрямлених цифрових систем ТВ мовлення по кабелю пе-

реважно аналогічна структурі систем наземного мовлення. Основні відмінності 

підсистем адаптації для наземних та кабельних каналів пов'язані з високою зава-

достійкістю кабельних трактів. Тому в кабельних трактах є можливість понизити 
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вимоги до виправної здатності кодеків і збільшити число допустимих точок у 

просторі модульованих сигналів. 

Система ATSC в кабельному варіанті за своєю структурою не відрізняєть-

ся від варіанту для наземного мовлення. Відмінність пов'язана зі збільшеним вдві-

чі числом рівнів модулюючого сигналу, що характеризується відповідно індексом 

16-VSB замість 8-VSB [6]. 

Європейська система цифрового мовлення по кабелю DVB-C [10] має біль-

ше принципових відмінностей від наземної (DVB-T) і супутникової (DVB-S) сис-

тем. Тому принципи побудови системи цифрового ТВ мовлення по кабелю будуть 

розглянуті на прикладі цієї системи. 

Структура системи DVB-C максимально гармонізована із структурою супу-

тникової системи DVB-S, відмінність в основному полягає у виборі більш висо-

кошвидкісного виду модуляції M-QAM з числом позицій від 16 до 256, та зни-

ження ступеню завадостійкого кодування. 

Система ATSC в кабельному варіанті за своєю структурою не відрізняєть-

ся від варіанту для наземного мовлення. Відмінність пов'язана зі збільшеним вдві-

чі числом рівнів модулюючого сигналу, що характеризується відповідно індексом 

16-VSB замість 8-VSB [6]. 

Вхідним сигналом системи, як і для інших стандартів, є транспортний потік 

MPEG-2, який виходить від супутникової лінії, по технологічних лініях провайде-

ра або від локальних програмних джерел. 

Як і в інших системах DVB дані кодуються кодом Ріда-Соломона, і підда-

ються згортковому деперемежуванню для усунення пакетів помилок. Після цього 

дані перетворюються з байтової структури, яку вони мали в процесі кодування 

кодом Ріда-Соломона, в більш короткі послідовності − кортежі, довжиною від 4-х 

до 8-ми біт, у відповідності зі значністю використовуваної модуляції (для 16-

QAM − 4 біти, для 64-QAM − 6 біт, для 256-QAM − 8 біт). 

Особливістю системи DVB-C є відсутність внутрішнього кодуван-

ня/декодування і перемежування/деперемежування. Це обумовлено хорошою ене-

ргетикою кабельних ліній зв'язку та відсутністю в кабельних мережах завад, які 
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формують пакети помилок. Для умов розповсюдження по кабельних мережах ціл-

ком вистачає кодування Ріда-Соломона. 

Такі елементи системи, як диференційний кодер/декодер і формуючий 

фільтр обумовлені також властивостями кабельних мереж. 

Диференційне кодування нечутливе до стрибків фази несучого сигналу, які 

можуть виникати в кабельній мережі при підключені/відключені до неї користу-

вачів. 

Формуючий фільтр в основній смузі пригнічує позасмугове випромінюван-

ня, обумовлене фазовою маніпуляцією сигналу при модуляції. Це потрібно роби-

ти, оскільки кабельним мережам притаманні малі загасання і низький рівень шу-

мів в каналі, і позасмугові сигнали можуть мати рівень, що набагато перевищує 

рівень шумів в мережі. 

В іншому системи DVB-T, DVB-S і DVB-C дуже схожі, що, крім усього ін-

шого, дозволяє легко поєднувати переходи від однієї системи до іншої, і навіть в 

деяких випадках використовувати частину обладнання однієї системи для оброб-

ки даних іншою. 

 

Висновки  

 

DVB-T2 є лідером серед систем цифрового наземного телебачення, що про-

понує більше надійності, гнучкості і, принаймні, на 50% більше ефективності, ніж 

будь-яка інша система цифрового наземного телебачення. Вона підтримує телеба-

чення стандартної і високої чіткості, мобільне телебачення, а також будь-які їх 

комбінації. 

Як і його попередник, DVB-T2 використовує модуляцію OFDM (ортогона-

льне частотне ущільнення) з великою кількістю несучих, які забезпечують стій-

кий сигнал, і пропонує широкий набір різних режимів, що робить його дуже гнуч-

ким стандартом. DVB-T2 використовує те ж кодування виправлення помилок, що 

і DVB-S2 і DVB-C2: кодування LDPC (перевірка на парність з низькою щільніс-

тю) у поєднанні з кодуванням BCH (БЧХ), що також забезпечує дуже стійкий си-

гнал. Кількість несучих, розмір захисного інтервалу і пілот-сигнали можуть бути 
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скориговані так, що непродуктивні витрати на передачу можуть бути оптимізова-

ні для будь-якого заданого каналу передачі. 

Стандарт DVB-T2 розроблявся на базі не тільки DVB-T, але й на базі DVB-

S2 технології, які вже підтвердили свою ефективність на практиці. Додатково в 

DVB-T2 з'явилося кілька нових механізмів, що враховують особливості ефірної 

передачі. Крім того, була розширена лінійка базових параметрів, що дозволяє оп-

тимізувати розмір службово-контрольної надбудови кадрів. Все це в комплексі 

призводить до значного збільшення пропускної здатності та до підвищення стій-

кості системи. 
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4 МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЗВУКУ В СИС-

ТЕМАХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Важливим аспектом впровадження цифрового ТВ мовлення є можливість 

забезпечення якості ТВ зображення та звуку і вимірювання параметрів цифрового 

ТВ каналу. Оцінку якості ТВ зображення можна здійснити прямими методами – 

безпосередньо оцінкою зображення на екрані, або непрямими, за якістю ТВ сиг-

налу на виході каналу, що досліджується. Залежно від режиму вимірювань може 

використовуватися той або інший тестовий матеріал. Оцінка якості зображення 

може бути як результатом спостереження людини або групи людей (суб’єктивний 

підхід), так результатом роботи приладів, що в тій чи іншій мірі моделюють про-

цес суб’єктивного оцінювання та фіксують погіршення якості зображення чи спо-

творення ТВ сигналу (об’єктивний підхід). Дослідження може бути здійснено як у 

ході експлуатації, на реальному програмному матеріалі, так і поза експлуатацією, 

за допомогою спеціально підібраних тестових сигналів і сцен.(с.7) 

 

4.1 Методи суб’єктивного вимірювання якості зображення та звуку в 

системах цифрового телевізійного мовлення 

 

Оскільки системи цифрового стиснення з’явилися не так давно, адекватні 

методи об’єктивного контролю ще не розроблені на достатньому рівні. Дотепер 

головним інструментом оцінки якості зображення і звуку залишаються методи 

суб’єктивних експертиз [11,12]. 

Існує два класи суб’єктивних оцінок. По-перше, є оцінки, що встановлюють 

роботу систем при оптимальних умовах. Їх зазвичай називають оцінками якості. 

По-друге, є оцінки, що встановлюють здатність систем зберігати якість при неоп-

тимальних умовах, що стосуються передачі. Їх називають оцінками погіршення. 

Формальний перелік технічних параметрів, що визначають якість відеозоб-

раження, містить такі характеристики як роздільна здатність, число градацій кон-

трасту, наявність «тягнучих» продовжень. Окремим пунктом розглядається 

суб’єктивна якість зображень.  
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4.1.1 Фактори суб'єктивного сприйняття 

 

Сприйняття візуальних сцен формується в складній взаємодії органів зору, 

очей і мозку людини. На сприйняття візуальної якості впливає: 

 просторова точність (як чітко видно різні частини сцени, чи немає очеви-

дних спотворень); 

 часова точність (наскільки природним виглядає рух сцени, чи є він плав-

ним).  

Крім того, з точки зору глядача, на якість впливають інші чинники, такі як 

зовнішнє оточення цієї людини, його внутрішній стан і ступінь залученості у вза-

ємодію з візуальною сценою. Людина, що виконує специфічні дії, які потребують 

сконцентрованості на частини візуальної сцени, сприйматиме зображення з якіс-

тю, відмінною від глядача, який пасивно дивиться фільм. Наприклад, вимоги гля-

дача до візуальної якості сцени істотно підвищуються, якщо він знаходиться в 

комфортній і невідволікаючій обстановці (незалежно від якості самої спостережу-

ваної відеокартини). 

На якість сприйняття відео також впливає особлива увага, яку глядач надає 

різним частинам і точкам зображення в порівнянні із загальним поглядом на ек-

ран. Це так званий ефект новизни (наша думка про візуальний ряд сильно зале-

жить від того, чи спостерігаємо ми сцени, які вже бачили, чи абсолютно нові) 

[13]. Усі ці фактори роблять надзвичайно складним точне кількісне вимірювання 

візуальної якості. 

 

4.1.2 Призначення суб’єктивних методів вимірювання якості 

 

Значну кількість суб’єктивних методів вимірювання використовують при 

оцінюванні якості зображення в ТВ системах. Але на практиці конкретні методи 

мають бути використані для вирішення конкретних задач вимірювання якості. 

Типові задачі вимірювання якості і методи, необхідні для вирішення цих задач 

відповідно до рекомендації ITU-R BT.500-11 [14], наведені в табл. 2.1. 
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Таблиця 4.1 – Вибір суб’єктивних методів вимірювання якості  

Задача вимірювання якості Використовуваний метод 

Вимірювання якості систем відносно 

еталонної 

Метод безперервної шкали якості з 

подвійним подразненням DSCQS 

(Double Stimulus Continuous Quality 

Scale) 

Вимірювання завадостійкості систем 

(тобто характеристик відмови) 

Метод шкали погіршення з подвійним 

подразненням DSIS (Double Stimulus 

Impairment Scale)  

Кількісне визначення якості систем та 

порівняння якості різних систем, коли 

відсутня еталонна система 

Методи категорійного судження 

(Adjectival Categorical Judgement) 

Вимірювання якості стереоскопічного  

кодування зображення 

Метод безперервної шкали якості з 

подвійним подразненням DSCQS 

(Double Stimulus Continuous Quality 

Scale) 

Вимірювання схожості між двома по-

гіршеними ТВ послідовностями  

Метод безперервного оцінювання з 

одночасним подвійним подразненням 

SDSCE (Simultaneous Double Stimulus 

For Continuous  Evaluation ) 

Порівняння різних інструментів стій-

кості до помилок  

Метод безперервного оцінювання з 

одночасним подвійним подразненням 

SDSCE (Simultaneous Double Stimulus 

For Continuous Evaluation ) 

 

 

 

4.1.3  Метод шкали погіршення з подвійним подразненням 
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Суть методу шкали погіршення з подвійним подразненням DSIS (Double 

Stimulus Impairment Scale) полягає в тому, що тестові відеопослідовності показу-

ють послідовно парами: спочатку демонструється еталонна відеопослідовність 

(експерт знає про це), потім змінена [14]. Після перегляду пари відеопослідовнос-

ті в спосіб, показаний на рис. 4.1, а та б, експерт повинен поставити свою оцінку, 

використовуючи п’ятибальну шкалу. Експерти оцінюють ступінь деградації зо-

браження, обираючи свої оцінки від «деградація непомітна» і «деградація поміт-

на, але не заважає» до «деградація дратує» (рис. 4.2). 

 

 

Рисунок 4.1 – Варіанти застосування методу шкали погіршення  

під час тестової сесії 
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12345

5 непомітно
4 помітно, але не заважає
3 трохи заважає
2 заважає
1 дратує  

 

Рисунок 4.2 – Шкала методу DSIS 

 

Метод дозволяє оцінити стійкість систем до виникнення помилок, пору-

шення нормальної роботи систем. 

 

4.1.4 Метод безперервної шкали якості з подвійним подразненням  

 

Існує два варіанти реалізації методу безперервної шкали якості з подвійним 

подразненням DSCQS (Double Stimulus Continuous Quality Scale). В першому варі-

анті відеопослідовності показують парами, але тільки одну з них бачить експерт 

[13,14]. Кожну пару показують задану кількість разів. Одна з відеопослідовностей 

– еталонна, але експерта про це не інформують. Після перегляду експерт повинен 

оцінити обидві відеопослідовності, використовуючи безперервну шкалу (рис. 4.3).  
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Рисунок 4.3 – Шкала методу DSCQS 

 

В другому варіанті (який використовується частіше) відеопослідовності та-

кож показують парами, але видно одночасно обидві послідовності. Кожну пару 

показують задану кількість разів. Як і в першому варіанті, одна з пари відеопослі-

довностей – еталонна, але експерта про це не інформують. Шкала оцінки аналогі-

чна показаній на рис. 4.3. Послідовність застосування методу під час тестової сесії 

показана на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 - Послідовність застосування методу DSCQS під  

час тестової сесії 

 

4.1.5  Методи категорійного судження 

 

Методи категорійного судження (Adjectival Categorical Judgement) можуть 

бути реалізовані з використанням як одного подразнення (Single Stimulus), так і 

двох подразнень (Stimulus Comparison), коли відсутня інформація про еталонне 

зображення чи відеопослідовність [14].  

У випадку одного подразнення експерт може призначити відеопослідовнос-

ті одну з категорій, які відображають судження про так чи інакше визначену хара-

ктеристику зображення. Тоді шкала оцінки має вигляд, показаний в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 – Шкала ITU-R для вимірювання якості та погіршення 

5-бальна 

оцінка 
Якість зображення Погіршення зображення 

5 Чудова Непомітне 

4 Хороша Ледь помітне 

3 Задовільна Трохи заважає 

2 Погана Заважає 

1 Дуже погана Дратує 

 

У випадку двох подразнень при відсутності еталонного зображення відео-

послідовності показують парами одночасно, і після перегляду експерт повинен 

оцінити кожну відеопослідовність (порівняти відеопослідовності в парі), викорис-

товуючи порівняльну шкалу на рис. 4.5. Оцінка зі знаком «мінус» означає, що 

оцінювана послідовність є гіршою від іншої послідовності в парі і навпаки. 

 

123

набагато гірше
гірше

3

трохи гірше
2

без змін
1

трохи краще

0 1 2 3

0
1
2
3

краще
набагато краще

 

Рисунок 4.5 – Шкала методу категорійного судження з  

порівнянням стимулів 

 

4.1.6 Інші методи суб’єктивного вимірювання якості зображень 

 

Серед інших методів, рекомендованих  та розроблених ITU і  EBU, слід від-

значити методи, основані на безперервному оцінюванні з одним або з одночас-

ним подвійним подразненням [14]. Під час тесту експерт може переглядати 

будь-яку послідовність з тестового набору і давати їй свою оцінку, крім того він 

може явно переглянути еталонну відеопослідовність (також вона приховано при-
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сутня серед інших відеопослідовностей).  Після перегляду експерт повинен оціни-

ти відеопослідовності, використовуючи безперервну 100-бальну шкалу (рис. 4.6). 

 

20406080100

100 неперевершено
80 добре
60 трохи дратує
40 заважає
20 дратує

0

0 сильно дратує  

 

Рисунок 4.6 – 100-бальна шкала 

 

Також існує метод динамічних суб’єктивних експертиз, в основу якого 

покладено використання рухомих полів порівняння і полів порівняння з рухомим 

сюжетом. Рухомі поля повинні здійснювати поступальний і обертальний рухи, а 

також забезпечувати повільну зміну рівня ТВ сигналу. Для перевірки системи пе-

редбачення кодера рухомий фрагмент зображення повинен переміщуватись в 

обидва боки від його центрального положення [15,12].  

Поле порівняння з рухомим сюжетом можна сформувати з вихідного ТВ си-

гналу, яке також дозволяє врахувати умови досліджень. В результаті одночасно 

вдається на одному екрані порівняти частини зображення, що відповідають сиг-

налам на вході і виході пристрою або системи, що перевіряється. Порівняння по-

лів можна довірити або спостерігачеві (експертові), або інструменту (вимірюва-

льному приладові) для оцінки параметрів вхідного і вихідного сигналів.  

Для перевірки запропонованого методу оцінки, отримані за його допомо-

гою, зіставляються з оцінками, отриманими при суб’єктивних вимірюваннях. 

Метод безперервної якісної оцінки (Continuous Quality Evaluation). Під час 

тесту дві послідовності програються одночасно. Якщо під час програвання експе-

ртові не подобається одна з них, то він може натиснути ліву або праву стрілку на 

клавіатурі, в залежності від розташування послідовності, що йому не подобається. 

При цьому над послідовністю, проти якої він голосує, виникає червоний індика-

тор.  
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Рисунок 4.7 – Метод безперервної якісної оцінки 

 

4.1.7 Обробка результатів суб’єктивного вимірювання якості 

 

Перший крок при обробці результатів – це обчислення середньої оцінки [14] 

для кожної тестової сесії jkru : 

1

1
,

N

jkr ijkr

i

u u
N 

                          (4.1) 

 

де ijkru  - оцінка i-го експерта для j-ої тестової сесії,  

k-го зображення (відеопослідовності), 

r-го повторення; 

N – кількість експертів. 

Середні оцінки повинні мати відповідний довірчий інтервал, який можна 

отримати з стандартного відхилення результатів тестової сесії. Запропоновано ви-

користовувати 95%-ий довірчий інтервал 

 

, 

де  
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. 

Стандартне відхилення результатів тестової сесії визначають за виразом: 

 

2

1

( )
.

1

N
jkr ijkr

jkr

i

u u
S

N





      (4.2) 

 

Це означає, що з ймовірністю 95% абсолютне значення різниці між експе-

риментальною середньою оцінкою і справжньою середньою оцінкою (при достат-

ньо великій кількості спостерігачів) є меншим ніж довірчий інтервал за умови, що 

розподіл індивідуальних оцінок задовольняє зазначеним вимогам. 

Подальші кроки з обробки результатів суб’єктивних тестів можуть бути 

спрямовані на усунення результатів певних спостерігачів, якщо отримане значен-

ня оцінки випадає з нормального розподілу оцінок під час тестової сесії. Опис цієї 

процедури докладно наведено в рекомендації ITU-R BT.500-11 [14]. 

При обробці результатів суб’єктивних тестів r-бальні оцінки часто перево-

дять в нормалізовані оцінки р, що лежать в інтервалі від 0 до 1, які виражають 

відносну якість в долях одиниці [14,16]: 

 

min

max min

u u
p

u u





,      (4.3) 

 

де 
minu  − мінімально можлива оцінка при r-бальній шкалі, що відповідає найниж-

чій якості;  

minu  − максимально можлива оцінка при r-бальній шкалі, що відповідає найвищій 

якості. 

 
Я. В

. Г
ад
жи
ло
в, 
КіВ
РА

 20
15



54 

4.2 Методи об’єктивного вимірювання якості зображень в системах ци-

фрового телевізійного мовлення 

 

Об'єктивні методи вимірювання якості – це математичні моделі, які моде-

люють результати суб'єктивної оцінки якості та засновані на критеріях і метриках, 

які можуть бути виміряні об'єктивно. Результати об'єктивних вимірювань повинні 

добре узгоджуватися з результатами суб'єктивних вимірювань для однієї і тієї ж 

відеопослідовності.  

На практиці досить часто спостерігаються ситуації, коли початкове і оброб-

лене зображення здаються спостерігачеві ідентичними, тоді як об'єктивні методи 

для одних і тих же зображень дають дуже велику похибку. Враховуючи те, що 

оцінка якості людиною є вирішальною, подібна похибка при об'єктивних вимірах 

може бути просто не припустимою. Це і обумовлює головну складність розробки 

об'єктивних методів. 

Методи об’єктивного вимірювання якості зображень можна розділити на дві 

великі групи – методи, що не враховують особливості сприйняття зображень лю-

диною, та методи, які враховують ці особливості. Методи першої групи простіші 

в реалізації (пікове відношення сигнал/шум, середньоквадратична абсолютна різ-

ниця, середня різниця), проте методи другої групи дають найбільш відповідні 

суб’єктивним оцінкам результати. 

Зорова система людини залишається найбільш надійним і досконалим вимі-

рювальним інструментом, для оцінки якості цифрового зображення. Але оскільки 

цей метод оцінки не є об'єктивним і універсальним, активно розробляються інтег-

ральні алгоритми оцінки якості відеосигналу, які не залежать від суб'єктивних фа-

кторів [12]. Важливою особливістю об'єктивних вимірювань є той факт, що вони 

дозволяють не тільки проводити тестування ефективності методів і алгоритмів на 

вже оброблених відеоданих, а й оцінювати якість одержуваного зображення в ре-

альному часі. Останнє дозволить контролювати якість відеосигналу, регулюючи 

параметри і налаштування обробки. 

Існують односторонні і двосторонні об'єктивні алгоритми оцінки якості ци-

фрового відеосигналу. Односторонні алгоритми застосовується тоді, коли немає 
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можливості порівняти оброблений сигнал з оригіналом. Більшість з них спира-

ються на апріорну інформацію про те, за якими принципами відбувалася обробка 

вихідного відеосигналу, а також про типи спотворень, що виникають в процесі 

обробки. Прикладом слугують алгоритми виявлення блочної структури або оцін-

ки шумів квантування. До двосторонніх відносяться алгоритми, засновані на по-

рівнянні двох зображень або їх властивостей: вихідного (оригіналу) і оброблено-

го. Серед них широке практичне застосування зважаючи на просту математичну 

інтерпретацію мають алгоритми, засновані на порівняннях відповідних пікселів. 

Тим не менш, найперспективнішими двобічними алгоритмами, яким в останні ро-

ки присвячено більшість досліджень в області методів оцінки якості відеосигналу, 

є алгоритми, що враховують систему візуального сприйняття людини (наприклад, 

алгоритми, засновані на структурній подібності [12]). 

 

4.2.1 Пікове відношення сигнал/шум 

 

Пікове відношення сигнал/шум PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) вимірю-

ють за допомогою логарифмічної шкали і обчислюють за середньоквадратичним 

відхиленням початкового зображення від перетвореного відеокадру відносно ква-

драту найбільшого можливого значення пікселя (2n-1)2, де n – кількість біт на від-

лік (піксель) кадру [13,17,18]: 

 

2

1, 1

2(2 1)

( )

10 lg
wh

ijij

i j

n w h

x y

PSNR

 

  



 


,                        (4.4) 

 

де w − ширина відеокадру,  

h − висота відеокадру,  

ijx , ijy  − значення пікселів початкового та обробленого зображень, відповідно. 

Величину PSNR можна легко і швидко обчислити, тому ця метрика популя-

рна при оцінюванні якості зображення. Її постійно використовують при порівнян-

ні стиснутих і нестиснутих відеопослідовностей. 
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Метрика PSNR має цілий ряд недоліків. Для обчислення величини PSNR 

необхідно мати і початкову, і перетворену послідовності, але перша буває не зав-

жди доступною. Крім того, не завжди легко перевірити, чи початкове відео має 

високу якість. Величина PSNR погано корелює з результатами суб’єктивного оці-

нювання якості, наприклад, з DSCQS. Для деякого зображення або послідовності 

зображень велике PSNR зазвичай вказує на високу, а мале PSNR – на низьку як-

ість перетворених зображенні у порівнянні з початковими. Нульовому рівню спо-

творень відповідає значення PSNR, яке дорівнює нескінченності. Але конкретні 

величини не обов'язково гарантують абсолютно суб'єктивну якість. На практиці 

відеопослідовність зображення зі значеннями PSNR порядку 40-43 дБ і вище є зо-

браженням високої якості, тоді як значення порядку 30 дБ і нижче характеризу-

ють зображення поганої якості. Але високе значення PSNR не завжди може гаран-

тувати хорошу якість, через те, що зорова система людини має нелінійний харак-

тер. 

Відносно простий з математичної точки зору метод, дає досить об’єктивну 

оцінку, але не враховує тонкощів людської реакції на різного роду спотворення 

зображення. 

 

4.2.2 Середньоквадратична абсолютна різниця 

 

Значенням метрики середньоквадратичної абсолютної різниці MSAD (Mean 

Square Absolute Difference) є опосередкована абсолютна різниця значень компо-

нентів кольору у відповідних точках зображень, що порівнюються [18]. Цю мет-

рику використовують, наприклад, для налаштування кодеків або фільтрів. 

Розраховують MSAD за формулою: 

 

, ,
1, 1

,( , )

mn

i j i j
i j

X Y
d X Y

mn
 




     (4.5) 

де m – кількість пікселів по горизонталі у відеокадрі,  

     n − кількість пікселів по вертикалі у відеокадрі,  
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     ,i jX , 
,i jY  − значення пікселів початкового та обробленого зображень, відповід-

но. 

 

4.2.3 Середня різниця 

 

Значенням метрики середньої різниці (Delta) є опосередкована різниця зна-

чень компонентів кольору у відповідних точках зображень, що порівнюються 

[18]. Цю метрику також використовують для налаштування кодеків або фільтрів. 

Формула для розрахунку даної метрики: 

 , ,
1, 1

.( , )

mn

i j i j
i j

X Y
d X Y

mn
 




         (4.6) 

 

Метрики MSAD та Delta мають ті ж характерні недоліки, що й метрика 

PSNR – погана кореляція з результатами суб’єктивних тестів. Для деякого зобра-

ження або послідовності зображень мале значення метрики MSAD чи Delta зазви-

чай вказує на високу, а велике – на низьку якість перетворених зображеннь у по-

рівнянні з початковими. Але конкретні величини необов'язково гарантують абсо-

лютно суб'єктивну якість, до того ж значення пікселів початкового та оброблено-

го зображень зазвичай мало відрізняються, що приводить до незначних змін цих 

метрик при оцінюванні відеопослідовностей з різними характеристиками стис-

нення. Отже, логарифмічна шкала PSNR краще відповідає природі зору людини 

ніж MSAD та Delta.  

 

4.2.4 Індекс структурної схожості зображення 

 

Суть методу полягає в обчисленні індексу структурної схожості зображення 

(Structure Similarity Index Measure − SSIM) [19], який базується на вимірюванні 

трьох складових – схожості за яскравістю, схожості за контрастом і структурної 

схожості та об’єднанні їх в кінцевий результат. Алгоритм обчислення індексу 

SSIM представлена на рис. 4.8. На відміну від розглянутих вище методів цей ме-
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тод враховує особливості сприйняття зображень людиною, які полягають у під-

вищеній увазі до зміни яскравості та контрасту зображення. 

 

Рисунок 4.8 – Алгоритм обчислення індексу SSIM 

 

Нехай  | 1,2...ix x i N   і  | 1,2...iy y i N   – початкове і оброблене зо-

браження відповідно. Тоді індекс структурної схожості зображення: 

 

  
  

1 2

2 2 2 2

1 2

2 2 xy

x y

x y C C
SSIM

x y C C



 

    


   
                               (4.7) 

 

де x – середнє значення пікселів початкового зображення як міра його яскравості: 

 

                                           1

1 N

i

i

x x
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   ,        

 

y – середнє значення пікселів обробленого зображення як міра його яскравості:  
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2

x – стандартне відхилення (девіація) значень пікселів початкового зображення як 

міра його контрасту: 

                                      
       

 
2 2

1

1
( ) ,

1

N

x i

i

x x
N




 

         

2

y – стандартне відхилення (девіація) значень пікселів обробленого зображення 

як міра його контрасту: 

                                            
     

2 2

1

1
( ) ,

1

N

y i
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xy – кореляція значень пікселів початкового і обробленого зображення як міра 

структурної схожості двох зображень: 

                                       
        1

1
( )( ),

1

N

xy i i

i

x x y y
N




  

   

С1, С2 – деякі константи, 
2 2

1 1 2 2( ) , ( ) ,C K L C K L    1 21, 1K K , L – динаміч-

ний діапазон яскравості пікселів зображення (255 для 8-бітних зображень).  

           Якщо константи С1 = С2 = 0, то маємо частковий випадок індексу, який має 

назву універсального індексу якості (Universal Quality Index – UQI) [19], що дає 

нестабільні результати,  коли (
2 2x y ) чи ( 2 2

x y  ) прямують до нуля. 

Індекс UQI приймає довільні значення на інтервалі [-1, 1]. Найкраще зна-

чення індексу якості досягається тоді і тільки тоді, якщо xi = yi для всіх i=1,2,…N і 

набуває значення, рівного одиниці. Найгірший варіант (-1) буде тоді, коли yi =2 x – 

xi. для всіх i = 1,2,…N .  

Як і у випадку SSIM, індекс UQI розглядає будь-які спотворення як сукуп-

ність трьох різних факторів: спотворення яскравості, спотворення контрасту і 

втрату кореляції. Втрата кореляції – це коефіцієнт кореляції між x і y, що нале-

жить проміжку [-1, 1]. Найкраще значення досягається, коли yi = axi + b для усіх  

i = 1,2,…N, де a і b − константи і a >0. Навіть якщо x і y мають лінійну залежність, 

можуть бути інші спотворення (яскравості і контрасту). Спотворення яскравості 

вимірюють на проміжку [0,1] як міру схожості складових яскравості двох зобра-

жень x і y. Вона набуває значення, рівного 1, тоді і тільки тоді, якщо x y . А x  і 
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y  розглядають як оцінку різниці контрасту між x і y, що також набуває значень 

на проміжку [0,1] і має найкращий результат при 
x y  . 

 

4.2.5 Міра якості відео на основі дискретного косинусного перетворення 

 

Алгоритм вимірювання якості відео (Video Quality Measurement – VQM) 

ґрунтується на ідеї про те, що в більшості випадків спостерігач при оцінці якості 

зображення менше звертає увагу на дрібні деталі, тоді як його основна увага кон-

центрується на великих об'єктах [20]. Отже, можливо представити високочастотну 

часову і просторову інформацію з меншою точністю, а втратою якості у такому 

разі можна знехтувати, оскільки око малочутливе до спотворень на подібному рі-

вні. Тому замість попіксельного порівняння яскравості двох зображень (еталонно-

го і спотвореного) в алгоритмі здійснюють порівняння зважених частот на рівні 

людського сприйняття. 

Крім того, відповідно до [20], найбільший пріоритет при оцінці якості ма-

ють ті частини зображення, яскравість яких найбільша. Це ґрунтується на припу-

щенні про те, що якщо частина зображення яскравіша, то і спотворення на ній по-

винні виявитися помітнішими для ока. Алгоритм обчислення міри VQM предста-

влений на рис. 4.9.  

Кольорове 

перетворення
ДКП

Локальний 

контраст

ФПКЧ
Зважене 

об'єднання
-

Еталонне зображення 

Стиснуте зображення

VQM

 

Рисунок 4.9 − Алгоритм обчислення міри VQM 

 

Етапи алгоритму: 

1. Зчитування блоків розміром 8x8 з початкового і спотвореного зображень. 
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2. Кожен блок піддають дискретному косинусному перетворенню (ДКП), 

внаслідок чого отримують дві матриці частотних коефіцієнтів ДКП розміром 8x8. 

3. Для кожного блоку здійснюють масштабування частот залежно від його 

загальної яскравості. Результатом цього етапу є дві матриці локального контрасту 

(LC – Local Contrast) для блоків з початкового і спотвореного зображень відповід-

но: 

                                      

0.65

( , )
1024

( , )

DC
DCT i j

LC i j
DC

 
 
   ,                                  (4.8) 

 

де DCT(i, j) − матриця розміром 8x8, що є результатом дискретного косинусного 

перетворення початкового блоку;  

DC − це середня яскравість цього блоку перед перетворенням, що має нульову 

просторову частоту, тобто DC = DCT(0,0). 

4. Кожен блок ділять на стандартну матрицю квантування, в результаті 

отримують дві матриці, що містять зважені частоти з урахуванням людського 

сприйняття. 

5. Обчислюють функцію просторової контрастної чутливості ФПКЧ (Spatial 

Contrast Sensitivity Function – SCSF). Для цього беруть абсолютне відхилення від-

повідних елементів отриманих матриць, обчислюють їх суму, додають її до суми 

вже переглянутих блоків та обчислюють максимальне відхилення відповідних 

елементів матриць. 

6. На останньому етапі здійснюють обчислення якості відеосигналу: 

                       

1000 (sum)
VQM=10 5 max

(widht height)

 
  

 
  ,                         (4.9) 

де sum − це сума усіх абсолютних відхилень,  

max − максимальне з усіх відхилень по всьому кадру.  

 Таким чином, оцінку якості зображення здійснюють з урахуванням мак-

симального відхилення по всьому кадру, оскільки в алгоритмі робиться припу-

щення, що одне велике спотворення в одній частині зображення відверне увагу 

спостерігача від менших спотворень в інших частинах кадру. 
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4.2.6 Інші методи об’єктивного вимірювання якості зображень 

 

Існують інші алгоритми обчислення якості відеопослідовностей на основі 

об’єктивних метрик, проте вони мають вузьке призначення, оскільки дають мож-

ливість описати лише певне спотворення зображення. 

Метрика мерехтіння між кадрами (BFM – Brightness Flicking Metric) [18]. 

Метрика BFM призначена для вимірювання рівня мерехтіння між кадрами відео-

послідовності. 

За результатами роботи методу будують графік покадрового значення мет-

рики (рис.4.10), де значення метрики – це абсолютна різниця між середньою яск-

равістю попереднього і поточного кадру. Підсумкове значення метрики є середнє 

арифметичне значення з усіх покадрових значень.  

 

 

 

Рисунок 4.10  Приклад графіка, що ілюструє метрику BFM 

 

Для кожного кадру обчислюється середнє арифметичне значення яскравості 

в кадрі. В значення метрики в кадрі заносять модуль різниці між поточним серед-

нім значенням і значенням, отриманим в попередньому кадрі. 

Метрика пропущених кадрів (DFM – Drop Frame Metric) [18]. Метрика 

DFM призначена для підрахунку кількості пропущених кодером кадрів в послідо-

вності. 

При візуалізації метрики відображається міжкадрова різниця в каналі яскра-

вості. За результатами роботи методу будують графік покадрового значення мет-
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рики (рис.4.11), де 0 означає, що кадр присутній, а 1 − що пропущений. Як підсу-

мкове значення метрики виводиться кількість пропущених кадрів. 

 

 

 

Рисунок 4.11  Приклад графіка, що ілюструє метод DFM 

 

Метрика оцінки рівня шуму (NE – Noise Estimation Metric) [18]. Метрика 

Noise Estimator використовується для обчислення рівня шуму для кожного кадру 

послідовності. 

Метрика реалізує три різні алгоритми визначення рівня шуму: 

 медіани абсолютного відхилення; 

 блочної структури зображення; 

 просторово-часових гістограм. 

За підсумками роботи метрики будують графік покадрового значення рівня 

шуму. Підсумкове значення метрики є середнім арифметичним з 30% кадрових 

значень. 

Алгоритм медіани абсолютного відхилення (MAD – Median absolute 

deviation) [18]. Для кожного кадру здійснюють вейвлетну декомпозицію Хаара. 

Потім обчислюють медіану з абсолютних значень НН–компонент (високочастот-

них коефіцієнтів). Підсумковим значенням метрики є нормована медіана. 

Алгоритм, що базується на блочній структурі зображення (Block-Based) 

[18]. Кожний кадр розбивають на блоки з розмірами 8х8. Для кожного блоку об-

числюють значення стандартного відхилення яскравості.  

Потім ці значення сортують за збільшенням. Блок з найменшим значенням 

буде найбільш розмитим. Вважається, що зміна яскравості в розмитому блоці мо-
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же виникати як наслідок шуму. Нормоване середнє арифметичне 30% значень 

всіх блоків з якнайменшими значеннями є результатом метрики. 

Алгоритм просторово-часових гістограм (Spatio-Temporal Gradients). Для 

кожного кадру здійснюють вейвлетну декомпозицію. Будують просторову і часо-

ву гістограми. Первинна оцінка рівня шуму визначається значенням, при якому 

часова або просторова гістограма досягає свого максимального значення. Рішення 

про те, яку гістограму використовувати, визначається відхиленням гістограм від 

розподілу Релея. Потім ця оцінка корегується, використовуючи тест Колмогорова-

Смірнова. Нормована скорегована оцінка є результатом метрики [18]. 

Метрика моментів зміни сцени (SCD – Scene Change Detector) [18]. Ця ме-

трика призначена для автоматичного визначення моментів зміни сцени в послідо-

вності кадрів. Вона реалізує чотири різні алгоритми побудови міри схожості сусі-

дніх кадрів: 

 піксельне порівняння кадрів (Pixel-level comparison); 

 порівняння глобальних гістограм розподілу яскравості (Global 

Histogram); 

 поблочне порівняння гістограм розподілу яскравості (Block-Based 

Histogram); 

 побудову міри схожості на основі інформації про рух (Motion-Based); 

При візуалізації метрики відображають значення каналу яскравості. Яскра-

вість першого кадру нової сцени штучно збільшують. 

За результатами роботи методу будують графік (рис.4.12), на якому 1 озна-

чає, що кадр є першим кадром в сцені. Інакше кадру відповідає 0. Середнє зна-

чення метрики для послідовності дорівнює кількості знайдених змін сцени. 
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Рисунок 4.12  Приклад графіка SCD 

 

4.2.7 Зв’язок між суб’єктивними та об’єктивними оцінками якості 

 

При розробці нових методів об’єктивного вимірювання якості чи при виборі 

існуючих об’єктивних метрик для оцінювання погіршення якості, що вносять спо-

творення, обов’язково постає питання відповідності результатів, отриманих при 

використанні цих методів, суб’єктивним експертним оцінкам. 

Першим кроком є апроксимація взаємозв’язку між суб’єктивними середні-

ми оцінками якості (DMOS) та оцінками якості, отриманими в результаті викори-

стання об’єктивних методів (VQR). Приклад характеру такої залежності наведено 

на рис. 4.13. 

Така залежність монотонно зростає на всьому інтервалі значень, а тому мо-

же бути апроксимована відповідно до рекомендацій, наведених в [21], за допомо-

гою однієї з функцій: 

- кубічного полінома  

 

DMOSp = А0+А1*VQR+А2*(VQR)2+А3*(VQR)3,   (4.10) 

 

де DMOSp  − прогнозовані за результатами апроксимації значення середніх оцінок 

DMOS;  

А0, А1, А2, А3 – параметри полінома; 

- логістичної кривої 

 

DMOSp = A0 + (A1-A0)/(1 + ((VQR+A5)/A3)A4),          (4.11) 

 

де А0, А1, А3, А4, А5  – параметри кривої. 

Для апроксимації можна також скористатися спрощеною функцією (4.8). 
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Рисунок 4.13 – Приклад характеру залежності DMOS та VQR 

 

Після виконання апроксимації здійснюють оцінку ефективності об’єктивних 

методів за трьома критеріями [21]: 

- критерієм точності апроксимації; 

- критерієм монотонності апроксимації; 

- критерієм щільності апроксимації. 

Точність апроксимації визначають коефіцієнтом лінійної кореляції Пірсона 

[22] між прогнозованими значеннями середніх оцінок DMOSp  та виміряними 

суб’єктивними середніми оцінками DMOS.  

При вивченні кореляцій намагаються встановити, чи існує зв’язок між дво-

ма показниками в одній вибірці або між двома різними вибірками, і якщо цей 

зв’язок існує, то чи супроводжується збільшення одного показника зростанням 

(додатня кореляція) або зменшенням (від’ємна кореляція) іншого. 

Іншими словами, кореляційний аналіз допомагає встановити, чи можна пе-

редбачити можливі значення одного показника, знаючи величину іншого. 

З цією метою можна використовувати два різних способи: параметричний 

метод розрахунку коефіцієнта Пірсона і обчислення коефіцієнта кореляції рангів 

Спірмена, що застосовується до порядкових даних, тобто є непараметричним.  

Коефіцієнт кореляції – це величина, що може варіювати в межах від +1 до -

1. У випадку повної позитивної кореляції цей коефіцієнт дорівнює плюс 1, а при 
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повній негативної – мінус 1. На рис. 4.14 та  рис. 4.15 цьому відповідає пряма лі-

нія, що проходить через точки перетину значень кожної пари даних.  

 

Змінна А

Змінна В  

 

Рисунок 4.14 – Повна додатня кореляція ( 1r   ) 

 

Змінна А

Змінна В  

 

Рисунок 4.15 – Повна від’ємна кореляція ( 1r   ) 

 

У випадку ж якщо ці точки не вкладаються на пряму, а утворять «хмару», 

коефіцієнт кореляції за абсолютною величиною стає меншим від одиниці і по мірі 

заокруглення цієї «хмари» наближається до нуля. 
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                      а)                                     б)                                  в) 

 

Рисунок 4.16 – Різні значення коєфіцієнта кореляції: 

а – 0.6r  , б – 0.3r   , в – 0r   

 

У випадку якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 0, обидві змінні цілком неза-

лежні одна від одної. 

Кореляція вважається сильною, якщо її коефіцієнт перевищує 0.60, якщо ж 

він перевищує 0.90, то кореляція вважається дуже сильною. Одначе для того, щоб 

можна було робити висновки про зв’язки між змінними, велике значення має об-

сяг вибірки: чим більшою є вибірка, тим достовірніша величина отриманого кое-

фіцієнта кореляції.  

Для чисельної оцінки лінійності взаємозв’язку між оцінками помітності чо-

тирьох поширених спотворень треба розрахувати коефіцієнти кореляції Пірсона 

та Спірмена. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона (r) – це параметричний показник, для обчис-

лення якого порівнюють середні і стандартні відхилення результатів двох вимі-

рювань. При цьому використовують формулу: 

 

                                                    
 
 1 X Y

XY nXY
r

n S S







,                                              (4.12) 

 

де, ΣXY – сума добутків даних з кожної пари, n – число пар, Х – середня для даних 

змінної X, Y – середня для даних змінної Y, Sx – стандартне відхилення для розпо-

ділу х,  Sy   – стандартне відхилення для розподілу у. 
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Монотонність апроксимації визначають коефіцієнтом рангової кореляції  

Спірмена [22] між прогнозованими значеннями середніх оцінок DMOSp  та вимі-

ряними суб’єктивними середніми оцінками DMOS. 

Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена (rs) – це непараметричний показник, 

за допомогою якого намагаються виявити зв’язок між рангами відповідних вели-

чин у двох рядах вимірювань. 

Цей коефіцієнт розраховувати простіше, одначе результати виходять менш 

точними, ніж при використанні r. Це пов’язано з тим, що при обчисленні коефіці-

єнта Спірмена використовують порядок проходження даних, а не їхні кількісні 

характеристики й інтервали між класами. 

При використанні коефіцієнта кореляції рангів Спірмена (rs) перевіряють 

тільки, чи буде ранжування даних для будь-якої вибірки таким же, як і в ряді ін-

ших даних для цієї вибірки, попарно зв’язаних з першими. Якщо коефіцієнт бли-

зький до +1, то це означає, що обидва ряди практично збігаються, а якщо цей ко-

ефіцієнт близький до -1, можна говорити про повну зворотню залежність. 

Коефіцієнт rs обчислюють за формулою: 

 

                                                   
 2

3

6
1 ,S

d
r

n n
 




                                          (4.13) 

 

де d – різниця між рангами спряжених значень ознак (незалежно від її знака), n  – 

кількість пар. 

Щільність апроксимації визначають коефіцієнтом відокремленості (як від-

ношення відокремлених точок до загальної кількості точок). 

Рекомендації щодо вибору об’єктивних методів мають ґрунтуватися на оці-

нках ефективності за наведеними вище критеріями. Інтерпретація оцінок ефекти-

вності наведена на рис. 4.17 – 4.19. Я. В
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                   а)                                                                     б) 

 

Рисунок 4.17 – Метод з більшою (а) та меншою (б) точністю апроксимації 

 

 

                   а)                                                                     б) 

 

Рисунок 4.18 – Метод з більшою (а) та меншою (б) монотонністю 
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                   а)                                                                     б) 

 

Рисунок 4.19 – Метод з більшою (а) та меншою (б) кількістю  

відокремлених точок 

 

Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона – це метрика, пов’язана з середньою 

помилкою – середнім відхиленням від лінії апроксимації, а тому менші значення 

середньої помилки, як на рис. 4.17,а ведуть до більших значень коефіцієнта 

Пірсона. 

Більші значення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена означають більшу 

монотонність, оскільки коефіцієнт Спірмена передбачає зміну оцінки DMOSp, яка 

має той же знак, що й зміна оцінки DMOS. Так, метод на рис. 4.18,б характеризу-

ється меншою монотонністю та помилково передбачає зменшення оцінки DMOSp 

для випадку, коли спостерігачі насправді бачать зростання оцінки DMOS. 

Метод, представлений на рис. 4.19, а, має більшу кількість відокремлених 

точок, отже, він характеризується меншою щільністю апроксимації. 

 

Висновки 

 

Оскільки системи цифрового стиснення з’явилися не так давно, адекватні 

методи об’єктивного контролю ще не розроблені на достатньому рівні. Дотепер 

головним інструментом оцінки якості зображення і звуку залишаються методи 

суб’єктивних експертиз. 
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Суб’єктивна оцінка якості зображення – це результат спостереження люди-

ни або групи людей. Об’єктивна оцінка якості зображення – це результат роботи 

приладів, що в тій чи іншій мірі моделюють процес суб’єктивного оцінювання та 

фіксують погіршення якості зображення чи спотворення ТВ сигналу. Результати 

об'єктивних вимірювань повинні добре узгоджуватися з результатами суб'єктив-

них вимірювань для однієї і тієї ж відео послідовності. (с.97)  

На практиці досить часто зустрічаються ситуації, коли початкове і обробле-

не зображення видаються спостерігачеві ідентичними, тоді як об'єктивні методи 

для одних і тих же зображень дають дуже велику похибку. Враховуючи те, що 

оцінка якості людиною є вирішальною, подібна похибка при об'єктивних вимірах 

може бути просто не допустимою. Це і обумовлює головну складність розробки 

об'єктивних методів. 

 Зорова система людини продовжує залишатися найбільш надійним і доско-

налим вимірювальним інструментом, що оцінює якість цифрового зображення. 

Але оскільки цей метод оцінки не є об'єктивним і універсальним, активно розроб-

ляються інтегральні алгоритми оцінки якості відеосигналу, що не залежать від 

суб'єктивних факторів.
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5 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ 

В СИСТЕМАХ ЦТМ 

 

В системах цифрового ТВ мовлення для сигналів високої чіткості викорис-

товують кодек H.264/AVC, який належить до групи кодеків MPEG-4. Для порів-

няння якості зображення закодованого таким кодеком, ми також застосували ко-

дек, який використовують для кодування мультимедійної інформації в телекому-

нікаційних мережах  це кодек XviD, який також належить до групи кодеків  

MPEG-4, та кодек WMV версії 9. Дослідження проведено для трьох значень шви-

дкості цифрового потоку – 400 кбіт/с, 1200 кбіт/с та 4000 кбіт/с. 

Було обрану динамічну відеопослідовність тривалістю 1хв.  

Характеристика відеопослідовністі: 

 насиченість кольорів; 

 швидке панорамування; 

 рух; 

 зміна масштабу зображення; 

 дрібні деталі. 

Кодування відеопослідовністі відбувалося за допомогою програми Rhozet 

Carbon Coder. 

Кодери, які використовувались в тестуванні: 

1. XviD 

Безкоштовний кодек формату MPEG4-ASP з відкритими вихідними текста-

ми для кодування мультимедійної інформації в телекомунікаційних мережах. Змі-

нювався параметр "Target bitrate". 
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Рисунок 5.1 – Вид вікна кодування кодеком XviD 

 

2. Windows Media Video версії 9 

Безкоштовний кодек пропрієтарного формату MPEG-4 для кодування муль-

тимедійної інформації в телекомунікаційних мережах. Змінювався параметр 

“Video Bitrate”. 

 

 

Рисунок 5.2 – Вид вікна кодування кодеком WMV 9.0 
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3. H.264/AVC 

Безкоштовний кодек пропрієтарного формату MPEG-4, який використову-

ють в системах цифрового ТВ мовлення для сигналів високої чіткості. Змінювався 

параметр “Video Bitrate”. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Вид вікна кодування кодеком H.264/AVC 

 

5.1 Постановка експерименту оцінки якості зображення об’єктивним 

методом  

 

Для об’єктивної оцінки було обрано три методи: 

1. PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) − пікове відношення сигнал/шум. Віднос-

но простий з математичної точки зору метод, дає досить об’єктивну оцінку; 

2. SSIM (Structure Similarity Index Measure) − індекс структурної схожості зо-

браження. цей метод враховує особливості сприйняття зображень людиною, які 

полягають у підвищеній увазі до зміни яскравості та контрасту зображення; 

3. VQM (Video Quality Measurement) − міра якості відео на основі дискретного 

косинусного перетворення. Оцінку якості зображення здійснюють з урахуванням 

максимального відхилення по усьому кадру, оскільки в алгоритмі робиться при-
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пущення про те, що одне велике спотворення в одній частині зображення відверне 

увагу спостерігача від менших спотворень в інших частинах кадру. 

Даний експеримент було проведено за допомогою програми MSU Video 

Quality Measurement Tool. 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Вид вікна програми 

 

 Першим кроком є обрання еталонної та кодованої відеопослідовностей. Пі-

сля цього обираємо метрику, за допомогою якої буде проводитись об’єктивна 

оцінка та запускаємо обробку. Зазначена метрика обчислюється як для кожного 

кадру, так і для всієї послідовності − середнє значення по всіх кадрам. Далі для 

побудови графіка використовуються відповідні числа, в залежності від типу гра-

фіка. Отримані результати експерименту, а саме середні значення метрик для ко-

жної кодованої відео послідовності, можна представити у вигляді табл. 5.1. 
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 Таблиця 5.1 – Середні значення метрик 

Таблиця 1 

Середні значення метрик 

Послідов-
ність 

Бітрейт Середнє значення метрики 

 
 

PSNRср., дБ SSIMср., дБ VQMср., дБ 

xVid 400 кбіт/с 21,08133 0,407488 5,903897 

1200 кбіт/с 19,15676 0,332686 8,827163 

4000 кбіт/с 21,76595 0,439281 5,082745 

H.264 400 кбіт/с 13,71624 0,275785 13,329 

1200 кбіт/с 13,79212 0,254484 13,60921 

4000 кбіт/с 13,64329 0,238719 13,93264 

WMV 9.0 400 кбіт/с 24,91309 0,665792 4,035878 

1200 кбіт/с 21,11191 0,482919 6,907294 

4000 кбіт/с 26,09358 0,761828 3,603731 

 

 Для наочності вимірювань приведемо графіки, на яких відображається по 

кадрове значення метрики для кожної відеопослідовності (рис. 5.5 – 5.7). 

 

 

а) 
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б) 

 

 

в) 

 

Рисунок 5.5 – По кадрове значення метрики PSNR для кожної відео послідовності 

кодованої кодеками: а) - H.264, б) – WMV 9.0, в) – XviD 

Я. В
. Г
ад
жи
ло
в, 
КіВ
РА

 20
15



79 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 5.6 – По кадрове значення метрики VQM для кожної відео послідовності 

кодованої кодеками: а)  H.264, б) – WMV 9.0, в) – XviD 

 

а) 
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б) 

 

в) 

 

Рисунок 5.7 – По кадрове значення метрики SSIM для кожної відео послідовності 

кодованої кодеками: а)  H.264, б) – WMV 9.0, в) – XviD 
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 Проаналізувавши отримані графіки та відеопослідовності, можемо ствер-

джувати, що найгірші значення отримано під час зйомки тонких деталей, значно-

му наближенні до об’єктів, швидкому русі камери та панорамуванні, а найкращі – 

при мінімальному русі камери та при відсутності тонких деталей. 

 

5.2 Постановка експерименту оцінки якості зображення суб’єктивним 

методом  

 

При плануванні експерименту вирішувалися наступні задачі: вибір шкали, 

вибір експертів, вибір тестових відеопослідовностей, вибір діапазону зміни пара-

метрів кодування. 

Дослідження проведено за допомогою одного з суб’єктивних методів. З ці-

єю метою сформовано групу з 5 експертів, до складу якої увійшли спостерігачі 

обох статей. Одночасно в тестуванні брала участь одна людина. Під час тестуван-

ня забезпечувалася тиша, щоб не відволікати експертів, налаштування моніторів 

були відрегульовані. Попередньо всі експерти були проінструктовані про спосіб 

проходження тестування. 

Експеримент проводився на LCD моніторі діагоналлю 21", при максималь-

ній яскравості екрану 100 кд/м2 і на відстані спостереження 4Н, де Н – висота ек-

рана. 

Ідея суб'єктивного тестування полягає в тому, що відео, пропущене через 

порівнювані системи, демонструється групі експертів, які виставляють оцінки, 

ґрунтуючись на своїх враженнях від якості. Існує багато методів демонстрації по-

слідовностей та збору оцінок. Відповідно до табл. 3.1 для дослідження було обра-

но метод шкали погіршення з подвійним подразненням DSIS. Оскільки обрані ек-

сперти були непрофесіоналами, їм потрібно було, користуючись шкалою града-

цій, оцінити в цілому вплив стиснення на якість демонстрованих відеопослідов-

ностей. Ця шкала оперує оцінками «непомітно», «помітно, але не заважає», «тро-

хи заважає», «заважає», «дратує».  

Етапи тестування: 

1. Експерт вводить своє ім'я (будь-яка унікальна послідовність символів). 
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Рисунок 5.8 – Діалогове вікно вводу імені 

 

2. Тестові відеопослідовності показують послідовно парами: спочатку 

демонструється еталонна  відеопослідовність (експерт знає про це), 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Вид вікна програвання 

 

а потім змінена. 
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Еталонна відеопослідовність була закодована кожним кодером зі швидкос-

тями цифрового потоку 400 кбіт/с, 1200 кбіт/с та 4000 кбіт/с, тому експерт перег-

лядає три пари відеопослідовностей. 

3. Після перегляду кожної пари відеопослідовностей експерт повинен 

поставити свою оцінку, використовуючи п’ятибальну шкалу. При цьому, пари ві-

деопослідовностей демонструються у довільному порядку, тому експерт не знає 

кодер з якою швидкістю цифрового потоку він оцінює в даний момент. 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Діалогове вікно оцінок 

 

 Середня суб'єктивна оцінка відеопослідовності називається MOS (Mean 

Opinion Score). Ця оцінка для кожного кодеру і бітрейта була отримана шляхом 

простого усереднення думок всіх експертів. Оригінальна оцінка належить інтер-

валу від 1 до 5, але вона промасштабована в діапазон від 0 до 10. Результати екс-

перименту наведені в табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 – Середні експертні оцінки 

№ 

п/п 
Послідовність 

Середня оцінка для швидкості цифрового потоку 

400 кбіт/с 1200 кбіт/с 4000 кбіт/с 

1 H.264 2,5 7,5 7,5 

2 WMV 9.0 2,5 7,0 8,0 

3 XviD 2,0 3,5 6,5 

 

Аналізуючи результати експерименту, можна зробити такі висновки: 

- середні оцінки якості понижуються із зменшенням швидкості цифрового 

потоку (збільшенням стиснення); 

- чим менша швидкостями цифрового потоку, тим гірша якість зображен-

ня;  

- найгірша якість зображення при кодуванні відеопослідовності кодеком 

XviD. 

 За результатами експерименту побудовано характеристику погіршення – 

залежність середньої оцінки погіршення якості від швидкості цифрового потоку 

(рис. 5.11). 

 

 

Рисунок 5.11 – Залежність середньої оцінки погіршення якості від швидкості  

цифрового потоку 
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5.3 Кореляція об’єктивних метрик та суб’єктивних оцінок 

 

Нижче наведені графіки залежності величини суб'єктивної оцінки при даній 

величині об'єктивної метрики. Для кожного кодера такий графік потрібно розгля-

дати окремо, оскільки величина суб'єктивної оцінки залежить від якості еталонної 

відеопослідвності та послідовності з застосованим кодером. На одній діаграмі во-

ни об'єднані для зручності сприйняття (рис. 5.12). 
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в) 

 

Рисунок 5.12 – Співвідношення між: а − VQM та MOS,  

б − PSNR та MOS, в − SSIM та MOS 

 

 Як видно, на графіках доволі обмежено відображена реальна якість відеопо-

слідовності. В загальних рисах якість прогнозована, але часто кращій суб'єктивній 

якості відповідає гірше значення метрики. Ми могли отримати більш чіткі та нао-

чні результати, якби використали більшу кількість бітрейтів. 

 Для того, щоб кількісно оцінити прогнозування об'єктивної метрики, було 

вирахувано коефіцієнт кореляції Пірсона між кожною об'єктивною метрикою (пі-

сля застосування функції підгонки до кожної відеопослідовності окремо) та суб'-

єктивними оцінками. Цей коефіцієнт належить відрізку від -1 до 1 і дозволяє оці-

нити ступінь залежності між величинами (чим модуль коефіцієнта більше, тим за-

лежність сильніша). 

 

 Таблиця 5.3  коефіцієнт кореляції Пірсона між кожною об'єктивною мет-

рикою та суб'єктивними оцінками 

 

Метрика  Кореляція  

VQM  0,923  

PSNR  0.984  

SSIM  0.999  

 

Я. В
. Г
ад
жи
ло
в, 
КіВ
РА

 20
15



88 

 Аналізуючи вище представлені результати, можемо стверджувати, що зале-

жність між об'єктивною метрикою SSIM та суб'єктивними оцінками найкраща, 

оскільки коефіцієнт кореляції Пірсона найбільший. Отже SSIM найбільш відпові-

дає суб'єктивним оцінкам, тобто оцінкам експертів. 

 

Висновки  

 

Під час планування і налаштування системи цифрового ТВ мовлення необ-

хідно ретельно обирати швидкість сигнального потоку для забезпечення якості 

зображення. Середні оцінки якості зображення понижуються із зменшенням шви-

дкості цифрового потоку (збільшенням стиснення). Чим менша швидкість цифро-

вого потоку, тим гірша якість зображення. Також слід приділити увагу вибору ко-

дека. Найгірша якість зображення при кодуванні відеопослідовності кодеком 

XviD. Найгірша якість зображення під час зйомки тонких деталей, значному при-

ближенні до об’єктів, швидкому руху камери та панорамуванні, а найкраща – при 

мінімальному русі камери та при відсутності  тонких деталей. 

Аналіз залежності величини суб'єктивної оцінки при даній величині об'єк-

тивної метрики, показав, що реальна якість відеопослідовності відображена дово-

лі обмежено. В загальних рисах якість передбачена, але часто кращій суб'єктивній 

якості відповідає гірше значення метрики. Ми могли отримати більш чіткі та нао-

чні результати, якби використали більшу кількість бітрейтів. 

Для того, щоб кількісно оцінити прогнозування об'єктивної метрики, необ-

хідно вирахувати коефіцієнт кореляції Пірсона між кожною об'єктивною метри-

кою та суб'єктивними оцінками. Аналіз кореляційних взаємозв’язків між 

суб’єктивними та об’єктивними методами оцінювання показав, що залежність між 

об'єктивною метрикою SSIM та суб'єктивними оцінками найсильніша, оскільки 

коефіцієнт кореляції Пірсона найбільший. Отже SSIM найкраще відповідає суб'-

єктивним оцінкам, тобто оцінкам експертів. 
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

6.1 Аналіз умов праці на робочому місці 

 

6.1.1 Організація робочого місця 

 

При організації робочого місця, визначення робочих операцій і вибору ке-

рування машинами та апаратами необхідно керуватися принципами економії ру-

хів, що сприяють збільшенню продуктивності праці і зниженню втомлюваності, 

зменшують кількість помилок і травматизм . 

Аналіз умов праці проводиться відповідно до вимог, зазначених в ДСанПіН 

3.3.2.007-98. Відповідно до цих вимог, на одного працюючого повинно приходи-

тися не менш S=4,5 м2 виробничої площі і V=15 м3 виробничого об'єму. 

Геометричні розміри робочого приміщення: 

– площа приміщення: S = 4  4,5 = 18 м2 ; 

– висота приміщення: h = 3,1 м ; 

– кількість робочих місць: N = 3 ч. 

Розрахуємо фактичне значення площі та об'єму на кожне робоче місце:  

 

2

3

4 4,5 18
6 ì ;

3 3

4 4,5 3.1 55.8
18,6 ì .

3 3

S

V


  

 
  

 

 

Отримані фактичні значення площі та об'єму відповідають нормам. 
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6.1.2 Мікроклімат робочої зони 

 

Відповідно до санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень  

ДСанПіН 3.3.2.007-98 під мікрокліматом виробничих приміщень розуміють клі-

мат внутрішнього середовища, що визначається діючими на організм людини те-

мпературою, вологістю, швидкістю руху повітря і тепловими випромінюваннями. 

Параметри мікроклімату можуть змінюватися в дуже широких межах і 

впливати на самопочуття та здоров’я працюючих, продуктивність і якість їхньої 

праці. Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 роботи, що виконуються, належать до ка-

тегорії легких фізичних робіт Ia (роботи, що виконуються сидячи та не потребу-

ють фізичного напруження).  

В табл. 6.1 наведено оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для 

даної категорії.  

 

Таблиця 6.1 – Оптимальні норми мікроклімату для приміщень з персональними 

електронно-обчислювальними машинами 

Період 

року 
Температура, С Відносна вологість % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

 Опт. Доп. Опт. Доп. Опт. Доп. 

Холодний 22—24 21-25 40—60 75 0,1 0,1 

Теплий 23—25 22-28 40—60 55(при 28°С) 0,1 0,1-0,2 

 

Завдяки застосуванню системи централізованого опалення в холодний пері-

од року і системі кондиціонування повітря в теплий період року фактичні дані мі-

кроклімату, отримані на робочому місці, відповідають наведеним нормам. 

 

6.1.3 Освітлення 

 

Приміщення щодо роботи з комп’ютерами повинні мати природне та штуч-

не освітлення відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98. 
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Оскільки робота пов'язана з використанням комп'ютера (робота з дисплеєм), 

вона ідентична зоровій роботі високої точності, розмір об'єкту розрізнення 

0,3...0,5 мм, розряд зорової роботи – III, підрозряд “в”, контраст роботи з фоном – 

великий, фон – світлий (відповідно до ДБН В. 2.5.-28-2006). 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи (вікна), оріє-

нтовані переважно на північ чи північний схід і забезпечувати коефіцієнт природ-

ної освітленості (КПО) вище 1,5%. 

Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями, обладнаними 

комп’ютерами, має здійснюватись системою загального рівномірного освітлення. 

У приміщеннях, у разі переважної роботи з документами, можливе застосування 

системи комбінованого освітлення (крім системи загального освітлення, додатко-

во встановлюють світильники місцевого освітлення). Значення освітленості на 

поверхні робочого столу в зоні розміщення документів має становити 300...500 лк. 

Якщо ці значення освітленості неможливо забезпечити системою загального осві-

тлення, можна використовувати місцеве освітлення. Світильники місцевого освіт-

лення слід встановлювати таким чином, щоб не створювати бліків на поверхні ек-

рана, а освітленість екрана має не перевищувати 300 лк. 

 

6.1.4 Шум та вібрація 

 

Шумом називають будь-який небажаний звук. Основним джерелом шуму у 

заданому приміщенні є вентилятори блоків живлення комп’ютерів, накопичувачі, 

принтери ударної дії. Згідно ДСанПіН 3.3.2.007-98 рівень шуму на робочому місці 

не повинен перевищувати 50 дБА. 

Гранично допустимі рівні звукових тисків в октавних смугах частот нормо-

ваного діапазону (ДСанПіН 3.3.2.007-98) теоретичних лабораторій  наведено у 

табл. 6.2. 

 

Таблиця 6.2 – Допустимі рівні звукових тисків в залежності від частоти 

Fср., Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lдоп., дБ 71 61 54 49 45 42 40 38 
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Допустимий рівень шуму Lдоп (48 дБА).Вимоги до вібрацій базуються на 

ДСанПіН 3.3.2.007-98. У приміщеннях  з обчислювальною технікою рівні вібрацій 

не повинні перевищувати допустимих норм за ДСН 3.3.6.037-99. Допустимий рі-

вень вібрації  Lдоп (117 дБА). 

 

6.1.5 Виробниче випромінювання 

 

Електромагнітні поля, що характеризують напруженостями електричних і 

магнітних складових, найбільш шкідливі для організму людини. Основним дже-

релом цих проблем, пов’язаних з охороною здоров’я людей, що використовують в 

своїй роботі автоматизовані інформаційні системи на основі ПК, є рідкокристалі-

чні дисплеї (РК-дисплеї), дисплеї з електронно-променевими трубками (ЕПТ). 

Вони є джерелами найбільш шкідливих випромінювань, що несприятливо впли-

вають на здоров’я. 

Твердження про те, що монітори абсолютно не випромінюють, невірне. 

Змінні електромагнітні поля, які створюються блоком живлення та всією електри-

чною схемою, LCD-монітор випромінює так само, як і ЕПТ. Одначе LCD-монітор 

має нульовий постійний потенціал дисплея. Це означає, що він не створює навко-

ло себе набагато більш шкідливого постійного електростатичного потенціалу. 

Значення напруженості електромагнітних полів на робочих місцях з ПК 

мають відповідати нормативним значенням ГОСТ 12.1.006-84 (табл. 6.3). 
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Таблиця 6.3 – Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля радіочас-

тотного діапазону 

Діапазон ча-

стот 

Допустимі параметри поля 

Допустима поверхне-
ва щільність потоку 

енергії, Вт/м2 

за електричною 
складовою (Е), 

В/м 

за магнітною 
складовою (Н), 

А/м 

60 кГц до 3 

МГц 

50 5  

3 кГц до 30 

МГц 

20 -  

30 кГц до 50 

МГц 
10 0,3  

30 кГц до 

300 МГц 
5 -  

300 кГц до 

300 ГГц 
- - 10 

 

Згідно з технічними характеристиками моніторів на робочих місцях опера-

торів ПК, вони усі відповідають міжнародному стандарту якості TCO'03, який ре-

гламентує наступні показники електричного та магнітного полів [23]: 

1.У діапазоні 5 Гц… 2 кГц напруженість електричного поля при віддаленні 

на 30 см навколо дисплею та 50 см перед дисплеєм не повинна перевищувати 10 

В/м, а у діапазоні 2 кГц – 400 кГц напруженість при віддаленні на 50 см навколо 

дисплею та 30 см перед дисплеєм не повинна перевищувати 1 В/м. 

2. У діапазоні 5 Гц…2 кГц магнітна індукція при віддаленні на 50 см навко-

ло дисплею та 30 см перед дисплеєм не повинна перевищувати 200 нТл, а у діапа-

зоні 2 кГц… 400 кГц магнітна індукція при віддаленні на 50 см навколо дисплею 

не повинна перевищувати 25 нТл. 
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6.2 Розробка заходів з охорони праці 

 

6.2.1 Виробниче освітлення 

 

Як джерела світла для штучного освітлення мають застосовуватись переваж-

но люмінесцентні лампи типу ЛБ-40. 

Система загального освітлення має становити суцільні або перервні лінії сві-

тильників, що розташовані збоку від робочих місць (переважно ліворуч), парале-

льно лінії зору людей, що працюють. 

Для загального освітлення слід застосовувати світильники серії ЛПО 36 із 

дзеркальними ґратами, укомплектовані високочастотними пускорегулювальними 

апаратами (ВЧ ПРА). Допускається застосовувати світильники цієї серії без ВЧ 

ПРА тільки в модифікації “Кососвітло”. Застосування світильників без розсіюва-

чів та екрануючих решіток заборонено. 

 

6.2.2 Захист від виробничих випромінювань  

 

Вимоги до виробничих випромінювань нормуються по ДСанПіН 3.3.2.007-

98.У випадку неможливості виконання норм необхідно застосувати заходи для за-

хисту персоналу від дії цих факторів: 

– використовувати захисні екрани, які встановлюють на монітор; 

– захист відстанню (віддалити монітор на безпечну відстань від оператора); 

– захист часом (режим праці і відпочинку).  

Час безперервної роботи за ПК не повинен перевищувати 2 години. Під час 

перерв необхідно виконувати комплекс вправ що рекомендують ДСанПін 

3.3.2.007-98. 

 

6.2.3 Електробезпека 

 

У результаті враження електричним струмом можуть виникнути різні по-

рушення, і навіть повне припинення діяльності органів дихання і кровообігу.  

Я. В
. Г
ад
жи
ло
в, 
КіВ
РА

 20
15



95 

Значення сили струму, що протікає через тіло людини, є головним чинни-

ком, від якого залежить результат ураження: чим більший струм, тим небезпечні-

ше його дія. Пороговий відчутний струм – 0,6 мА…1,5 мА (50 Гц). Пороговий не-

відпускаючий струм – 10 мА…15 мА (50 Гц) викликає сильні і вельми хворобливі 

судоми м'язів грудної клітки, що приводить до утруднення або навіть припинення 

дихання. За струму 100мА відбувається безпосередній вплив також і на м'яз сер-

ця, що в кінцевому результаті приводить до смерті. Найнебезпечнішим є змінний 

струм з частотою 20...100Гц. Гранично допустимі рівні напруги дотиків і струму 

зазначено в ГОСТ 12.1.038-82 [24].  

Основні причини враження людини електричним струмом на робочому міс-

ці: 

– дотик до металевих не струмопровідних частин (корпусу, периферії ПК), 

які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції; 

– нерегламентоване використання електричних приладів; 

– недостатній інструктаж співробітників за правилами електробезпеки. 

За небезпекою ураження електричним струмом приміщення можна віднести 

до першого класу, тобто це приміщення без підвищеної небезпеки (сухе, без пилу, 

з нормальною температурою повітря, ізольованими підлогами і невеликою кількі-

стю заземлених приладів). 

Вимоги електробезпеки у приміщеннях, де встановлені електронно-

обчислювальні машини (ЕОМ) і ПК зазначені у НПАОП 0.00-1.28-10. 

ЕОМ та периферійні пристрої (ПП), інше устаткування (апарати управління, 

контрольно-вимірювальні прилади, світильники), електропроводи та кабелі за ви-

конанням і ступенем захисту мають відповідати класу зони за правилами влашту-

вання електроустановок (ПУЕ), мати апаратуру захисту від струму короткого за-

микання та інших аварійних режимів. 

Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі необхідно повністю 

унеможливити виникнення електричного джерела загоряння внаслідок короткого 

замикання та перевантаження проводів, обмежувати застосування проводів з лег-

козаймистою ізоляцією. 
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Лінія електромережі для живлення ЕОМ і ПП виконується як окрема групо-

ва трипровідна мережа шляхом прокладання фазового, нульового робочого та ну-

льового захисного провідників. Нульовий захисний провідник використовується 

для заземлення (занулення) електроприймачів і прокладається від стійки групово-

го розподільного щита, розподільного пункту до розеток електроживлення. 

Використання нульового робочого провідника як нульового захисного про-

відника забороняється, а також не допускається підключення цих провідників на 

щиті до одного контактного затискача. 

Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідника в 

груповій трипроводовій мережі має бути не меншою площі перерізу фазового 

провідника. Всі провідники мають відповідати номінальним параметрам мережі 

та навантаження, умовам навколишнього середовища, умовам розподілу провід-

ників, температурному режиму та типам апаратури захисту, вимогам ПУЕ. 

ЕОМ і ПП повинні підключатися до електромережі тільки за допомогою 

справних штепсельних з'єднань і електророзеток заводського виготовлення. 

У штепсельних з'єднаннях та електророзетках, крім контактів фазового та 

нульового робочого провідників, мають бути спеціальні контакти для підключен-

ня нульового захисного провідника. Їхня конструкція має бути такою, щоб приєд-

нання нульового захисного провідника відбувалося раніше, ніж приєднання фазо-

вого та нульового робочого провідників. Порядок роз'єднання при відключенні 

має бути зворотним. 

Не допускають підключати ЕОМ і ПП до звичайної двохпровідної електро-

мережі, в тому числі – з використанням перехідних пристроїв. 

Електромережі штепсельних з'єднань та електророзеток для живлення ЕОМ 

і ПП потрібно виконувати за магістральною схемою, по 3…6 з'єднань або елект-

ророзеток в одному колі. 

Електромережу штепсельних розеток для живлення ЕОМ і ПП за розташу-

вання їх уздовж стін приміщення прокладають по підлозі поруч зі стінами примі-

щення, як правило, в металевих трубах і гнучких металевих рукавах, а також у 

пластикових коробах і пластмасових рукавах з відводами відповідно до затвер-

дженого плану розміщення обладнання та технічних характеристик обладнання. 
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Основним організаційним заходом є інструктаж і навчання безпечним мето-

дам праці, а також перевірка знань правил безпеки та інструкцій відповідно до по-

сади стосовно виконуваної роботи. 

За проведення незапланованого і планового ремонту обчислювальної техні-

ки виконуються такі дії: відключення комп'ютера від мережі, перевірка відсутнос-

ті напруги, після виконання цих дій проводиться ремонт несправного устатку-

вання, якщо ремонт проводиться на струмопровідних частинах, що знаходяться 

під напругою, то виконання роботи проводиться не менше двох осіб із застосу-

ванням електрозахисних засобів. 

 

6.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

Однією з надзвичайних ситуацій, що може виникнути в даній технічній апа-

ратній, може бути пожежа. 

За ОНТП 24-86 [23,24], приміщення апаратної відносять до категорії "В" з 

пожежонебезпеки, оскільки в приміщенні є горючі і важко займисті речовини, та-

кі як папір, дерев'яні меблі, матерія, електропроводка, пластикові корпуси облад-

нання. Джерелами спалаху в приміщенні можуть опинитися ЕОМ, пристрої елек-

троживлення, периферійне устаткування.  

До імовірних причин спалаху відносять: наявність короткого замикання в 

електричних колах; пробій ізоляції, що приводять до виникнення електричних іс-

кор, порушення протипожежного режиму приміщення. Захист дерев'яних конс-

трукцій досягають покриттям вогнезахисними фарбами. Для обмеження розпов-

сюдження пожежі влаштовують протипожежні завади: стіни, перегородки, перек-

риття, двері, ворота, люки, вікна. Все це повинно бути виконано з матеріалів, що 

не згорають. 

Необхідно передбачити безпечну евакуацію людей на випадок виникнення 

пожежі. За виникнення пожежі люди повинні покинути приміщення протягом мі-

німального часу. Число евакуаційних виходів з будівель, приміщень повинно 

складати не меншого двох. 
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Реалізовані такі заходи пожежної безпеки. Організаційні: призначений від-

повідальний за пожежну безпеку приміщення, розроблений план евакуації людей 

та майна під час пожежі, люди ознайомлені з правилами використання та розмі-

щення первинних засобів пожежогасіння, ознайомлені з планом евакуації. Техні-

чні заходи: у будівлі є автоматична комбінована система пожежної сигналізації 

(виходячи з висоти стелі (2.7 м) і площі приміщення (26 м2) відповідно до норм, 

достатньо однієї сигналізації), у приміщенні є один вуглекислий вогнегасник ОУ-

8 за допомогою якого можна гасити загоряння різних матеріалів і установок на-

пругою до 1000 В, у коридорі є один вогнегасник ОУ-8, у коридорі в спеціальній 

шафі є кран з гнучкими рукавами. 

 

6.4 Розрахунок еквівалентного рівня шуму 

 

На комп'ютеризованих робочих місцях основними джерелами шуму є вен-

тилятори системного блоку, струменеві принтери. Згідно ДСанПіН 3.3.2.007-98 

рівень шуму на робочому місці повинен не перевищувати 50 дБА.За наявності де-

кількох джерел шуму еквівалентне значення шуму Lекв,дБА розраховують за та-

кою формулою: 

 

(6.1)                                              

 

де Li – рівень шуму i-го джерела (пристрою), дБА, ti – час роботи i-го дже-

рела (пристрою), год, Т – загальний час роботи, год, n – кількість джерел шуму 

даного типу. 

Щодо даної лабораторії необхідні змінні складають: 

– загальний час роботи – робочий день, тобто Т = 8 годин; 

– для фонового шуму (вентиляторів): L1 = 25 дБА, T1 = 8 год, n1 = 4; 

– для принтерів: L2 = 40 дБА, Т2 = 1 год, n2 = 2. 

Підставляємо отримані величини у вищенаведену формулу, отримаємо: 
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(6.2) 

 

Шум від цих джерел нерегулярний і його рівень не перевищує норму 50 

дБА, тому немає необхідності в розробці комплексу заходів застереження, зни-

ження та захисту від шуму. 

 

6.5 Висновки до розділу 

 

У результаті аналізу умов праці на робочому місці отримані наступні ре-

зультати: 

– вимоги до параметрів мікроклімату дотримуються; 

– показники природного та штучного освітлення в межах норми; 

– величини електромагнітних випромінювань не перевищують норми; 

– вимоги за електробезпекою та пожежною безпекою дотримуються; 

– всі системи спроектовані з максимальним зменшенням шуму, в примі-

щенні забезпечується допустимий рівень шуму. 
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ВИСНОВКИ 

 

Стандарти стиснення MPEG-2 та MPEG-4 не конкуренти, а стара і нова вер-

сія одного і того ж. Більш новий стандарт враховує як нові наукові напрацювання 

в області компресії рухомих зображень, так і процесорну потужність, що зросла за 

минулі роки. В результаті компресії відео у форматі MPEG-4 замість збереження 

проміжних кадрів алгоритм обробляє і зберігає дані про зміни в поточному кадрі 

стосовно попереднього, тобто диференційно. До того ж в процесі обробки зобра-

ження кодек оперує з об'єктами довільної форми, на відміну від формату MPEG-2, 

який міг оперувати тільки прямокутними областями зображення. В результаті 

цього, людина, що пересувається по кімнаті, буде сприйнята форматом MPEG-4, 

як окремий об'єкт, що переміщується відносно нерухомого об'єкта − заднього 

плану. 

Апаратні декодери є найбільш ефективним класом серед даного виду при-

строїв. Серед них – повноцінний супутниковий тюнер, розміщений на одній платі 

і має в комплекті супутникову антену. На них встановлений власний процесор, 

тому ресурси комп'ютера вони практично не використовують. В разі використан-

ня апаратного декодера помітна істотна різниця при перегляді фільмів на екрані 

телевізора в порівнянні з використанням програмного декодера. Це пояснюється 

тим, що у апаратних декодерів параметри TВ-виходу значно вищі, ніж у TВ-

виходу відеокарт. 

DVB-T2 є лідером серед систем цифрового наземного телебачення, що про-

понує більше надійності, гнучкості і, принаймні, на 50% більше ефективності, ніж 

будь-яка інша система цифрового наземного телебачення. Вона підтримує телеба-

чення стандартної і високої чіткості, мобільне телебачення, а також будь-які їх 

комбінації. Стандарт DVB-T2 розроблявся на базі не тільки DVB-T, але й на базі 

DVB S2 технології, які вже підтвердили свою ефективність на практиці. Додатко-

во в DVB-T2 з'явилося кілька нових механізмів, що враховують особливості ефір-

ного передачі. Крім того, була розширена лінійка базових параметрів, що дозво-

ляє оптимізувати розмір службово-контрольної надбудови кадрів. Все це в ком-
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плексі призводить до значного збільшення пропускної здатності та до підвищення 

стійкості системи. 

Суб’єктивна оцінка якості зображення – це результат спостереження люди-

ною або групою людей. Об’єктивна оцінка якості зображення – це результат ро-

боти приладів, що тією чи іншою мірою моделюють процес суб’єктивного оціню-

вання та фіксують погіршення якості зображення чи спотворення ТВ сигналу. Ре-

зультати об'єктивних вимірювань повинні добре узгоджуватися з результатами 

суб'єктивних вимірювань для однієї і тієї ж відеопослідовності. Зорова система 

людини продовжує залишатися найбільш надійним і досконалим вимірювальним 

інструментом, що оцінює якість цифрового зображення. Але оскільки цей метод 

оцінки не є об'єктивним і універсальним, активно розробляються інтегральні ал-

горитми оцінки якості відеосигналу, що не залежать від суб'єктивних факторів. 

Під час планування і налаштуванні системи цифрового ТВ мовлення необ-

хідно ретельно обирати швидкість сигнального потоку для забезпечення якості 

зображення. Середні оцінки якості зображення понижуються із зменшенням шви-

дкості цифрового потоку (збільшенням стиснення). Чим менша швидкість цифро-

вого потоку, тим гірша якість зображення. Також слід приділити увагу вибору ко-

дека. Найгірша якість зображення при кодуванні відеопослідовності кодеком 

XviD. Найгірша якість зображення під час зйомки тонких деталей, значному при-

ближенні до об’єктів, швидкому руху камери та панорамуванні, а найкраща – при 

мінімальному русі камери та при відсутності  тонких деталей. 

Аналіз кореляційних взаємозв’язків між суб’єктивними та об’єктивними 

методами оцінювання показав, що залежність між об'єктивною метрикою SSIM та 

суб'єктивними оцінками найсильніша, оскільки коефіцієнт кореляції Пірсона най-

більший. Отже SSIM найбільш відповідає суб'єктивним оцінкам, тобто оцінкам 

експертів. 
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SUMMARY 

MPEG-2 and MPEG-4 are international standards for compressing video signals; 

they are widely used in digital television broadcasting, DVD discs, and mobile 

vide-ophony. Using these standards, video can be compressed in an encoder before 

transmis-sion or storage, perhaps to 1/50 of the original size, and then decompressed in 

a decoder for playback. 

Like the JPEG (Joint Photographic Experts Group) standard for compressing still 

images, the MPEG-2 and MPEG-4 standards exploit redundancies in the original signal 

and limitations of human vision to discard unnecessary information. Depending on 

the compressed bitrate selected, the decoded image can be imperceptibly different from 

the original or badly flawed with visible artifacts. 

Since MPEG encodes differences between frames in the video signal, a 

decoded frame can depend on previous and future frames, which makes editing 

of MPEG-encoded video difficult. Until the advent of fast computers and splicing 

techniques, most editing was done with uncompressed or JPEG-encoded video. 

MPEG-2 has been used worldwide for digital TV transmission and DVD 

video compression, with perhaps 200 million decoders manufactured each year.  

MPEG-4 was intended to provide efficient compression of multimedia content at 

low bitrates and contained a large toolbox of compression techniques for graphics 

and interactivity, as well as for audio and video. Early MPEG-4 suffered from 

slow ac-ceptance, partly due to the rapid emergence of proprietary formats such as 

Windows Media, Real Video, and Flash as complete solutions for a subset of these 

applications. 

MPEG-4 іs initial Part 2 video compression also did not provide enough of a bi-

trate improvement over MPEG-2 to attract users; however, it was used as the basis of 

the Divx encoder and decoder, or codec, for illicit movie sharing, and has been used in 

mobile telephone handsets.  

The new AVC video codec, Part 10 of MPEG-4, offers equivalent quality at half 

the MPEG-2 bitrate and is being quickly adopted by new services such as satellite de-
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livery of American HDTV (see Direct Broadcasting Satellite Systems) and for transmis-

sion to portable devices and mobile handsets with the Korean DMB (Digital Multimedia 

Broadcasting) system. 

MPEG-2 and MPEG-4 offer several advantages over proprietary codecs. The 

standards process allows careful, open, and objective tests of competitive ideas and ap-

proaches to find the best mix of efficiency, latency, and implementation complexity for 

a codec. 

Since only the decoder is standardized, competitive manufacturers can continue 

to improve their encoder products after standardization, while stable decoders allow im-

plementation as integrated circuits. Users can also choose or replace vendors without 

changing formats or their encoded content. 

On the other hand, proprietary formats can introduce new features or innovations 

more rapidly, and their business models usually avoid the patent royalties that inhibit 

use of the MPEG standards in some applications. 

Though MPEG is generally thought of as a video standard, it includes audio cod-

ing as well. The popular MP3 format is actually the Layer III coding of MPEG-1 audio, 

and the emerging AAC (Advanced Audio Coding) format is a part of MPEG-2 and 

MPEG-4. 

Digital Video Broadcasting (DVB) is a set of standards for the digital transmis-

sion of video and audio streams, and also data transmission. It distributes data through 

variety of approaches such as satellite, cables, terrestrial television or terrestrial televi-

sion handheld ,microwave etc. 

As the things become more compact , we need mobile TV through which we can 

watch television from anywhere in the world .For implementing this requirement we 

have a new technology i.e digital video broadcasting- handheld (DVB-H). DVB-H is a 

technical specification for bringing broadcast services to mobile handsets. It is based on 

the DVB-T standard for digital terrestrial television but tailored to the special require-

ments of the pocket-size class of receivers. This white paper presents an overview of the 

DVB and its advance technique DVB-H with respect to features and technology. 

Digital Video Broadcasting systems have been defined in terms of standards for a 

variety of broadcasting media, such as cable and direct satellite broadcasting, and for 
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most stages of the broadcasting chain, from contents origination to decoding at the 

viewer's television set. Such systems are now in the early stages of adoption. 

Digital Video Broadcasting (DVB) has become the synonym for digital television 

and for data broadcasting world-wide. DVB services have recently been introduced in 

Europe, in North- and South America, in Asia, Africa and Australia. Digital Video 

Broadcasting (DVB) is a transmission scheme based on the MPEG-2 video compression 

/ transmission scheme and utilizing the standard MPEG-2 Transmission scheme. It is 

however much more than a simple replacement for existing analogue television trans-

mission. 

DVB is a European initiative. Equipment conforming to DVB standard is now in 

use on six continents and is DVB rapidly becoming the world-wide standard for digital 

TV. DVB provides superior picture quality with the opportunity to view pictures in 

standard format or wide screen (16:9) format, along with mono, stereo or surround 

sound. It also allows a range of new features and services including subtitling, multiple 

audio tracks, interactive content, multimedia content - where, for instance, programs 

may be linked to world wide web material.  

DVB is the European standard for digital TV and, as such, provides a very high-

speed, robust transmission chain capable of the many Megabits per second needed for 

each of several hundred MPEG-2 digital TV channels. In the old days, a typical satellite 

transponder had about enough bandwidth for a single analogue PAL color TV channel. 

So if your satellite had 22 transponders, you could transmit 22 TV channels. 

Using DVB digital technology and standards means the same transponder can 

transmit around 40 Megabits per second. A typical PAL VHS standard TV channel can 

be compressed by DVB MPEG-2 to around 4 Megabits per second. Channels can be 

mixed - or “multiplexed” - in the same transponder giving a rule-of-thumb of 10 TV 

channels (each around 4Mb/s) in a typical (40Mb/s) transponder. 

The core system is the same for digital satellite, cable and terrestrial TV with dif-

ferent modulation methods for each mode. In the UK, for some reason, Cable compa-

nies have chosen not to adopt the DVB standard. 

Digital Video Broadcasting (DVB) is a set of standards that define digital broad-

casting using existing satellite, cable, and terrestrial infrastructures. A fundamental de-
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cision of the DVB was the selection of Moving Picture Expert Group-2(MPEG-2), one 

of a series of MPEG standards for compression of audio and video signals. MPEG-2 re-

duces a single signal from 166 Mbits to 5 Mbits allowing broadcasters to transmit digi-

tal signals using existing cable, satellite, and terrestrial systems. MPEG-2 uses the lossy 

compression method(it is the one where compressing data and decompressing it re-

trieves data that may well be different from the original, but is close enough to be useful 

in some way), so the digital signal sent to the television is compressed and some data is 

lost. This lost data does not affect how the human eye perceives the picture. 

DVB also uses conditional access (CA) systems to prevent external piracy. Each 

CA system provides a security module that scrambles and encrypts data. This security 

module is embedded within the receiver or is detachable in the form of a PC Card. In-

side the receiver, there is a smart card that contains the user's access information. The 

following describes the conditional access process:  

 The receiver receives the digital data stream.

 The data flows into the conditional access module, which contains the content

provider's unscrambling algorithms.

 The conditional access module verifies the existence of a smart card that contains

the subscriber's authorization code.

 If the authorization code is accepted, the conditional access module unscrambles

the data and returns the data to the receiver. If the code is not accepted, the data

remains scrambled restricting access.

 The receiver then decodes the data and outputs it for viewing.

DVB is an open system as opposed to a closed system. In open systems such as

DVB allows the subscriber to choose different content providers and allows integration 

of PCs and televisions. DVB systems are optimized for not only television but also for 

home shopping and banking, private network broadcasting, and interactive viewing. 

DVB offers the future possibilities of providing high-quality television display in buses, 

cars, trains, and hand-held devices. DVB allows content providers to offer their services 

anywhere DVB is supported regardless of geographic location, expand their services 

easily and inexpensively, and ensure restricted access to subscribers, thus reducing lost 

revenue due to unauthorized viewing. 
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The concept of DVB is come in mind because of the deficiencies of old Analog 

TV transmission. DVB is a very great invention against the Analog TV transmission. 

The reasons behind this are : 

 If signals get week than it provided very bad quality.

 Analog TV transmission was very expensive because it needed many high power

senders for good coverage.

 I gave bad mobile reception because Antennas were very small and unaligned.

 Sending extra information(for example teletext) was very difficult or we can say

nearly impossible.

Advantages of using DVB are: 

 Now High quality reception is provided. If signal is received undisturbed than

image quality, we get is exactly as transmitted. Digital Audio is provided with the

transmission( for example MP3 and Dolby Digital etc.)

 Using DVB Mobile reception is possible because of which DVB-H technique is

in use.

 DVB uses Multiplexing so that multiple DVB programs can be transmitted in-

stead of one analog TV channel.

 Now, by using DVB the content provider has also got the advantages in encryp-

tion of data. DVB provide good encryption of data for content provider

The DVB systems use MPEG-2 compression for audio and video. The com-

pressed audio and video streams are combined together along with the ancillary and 

control data. This process is called multiplexing. In pay-per-view cases also conditional 

access data is multiplexed. The multiplexer output is MPEG-2 transport stream. Chan-

nel coding is applied to transport stream before modulation and broadcasting. 

Types of Broadcasting: 

 Digital Video Broadcasting-Satellite(DVB-S): In DVB-S, the signal is broadcast-

ed through the satellite. Satellite TV uses geostationary satellites in an orbit about 

36000 km above the equator. It works on Quadrature Phase Shifting Key(it is a system 

of modulating digital signals onto a radio-frequency carrier signal using four phase 

states to code two digital bits.) The frequency spectrum used in it is 10,7-12,75 GHz. 
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DVB-S is the most widely used, because it doesn't require cable to your home, and no 

terrestrial broadcast antennas. 

 Digital Video Broadcasting-Cable(DVB-C): In DVB-C, the signal is broadcasted

through the broadband coaxial cable. Cable Head-Ends inject the modulated signal into 

the cable segments and each cable segments serve around 500 to 1000 users. The fre-

quency spectrum used is 47Mhz-470Mhz. Spectrum 0 – 46 MHz used for communica-

tion from user (e.g. for Internet access via cable modems). Sometimes ,lower frequen-

cies disturbed, line sharing among users, cable modem signals can influence DVB-C 

quality. It works on QAM modulation system. QAM conveys data by changing (or 

modulating) the amplitude of two carrier waves which are out of phase with each other 

by 90°.  

 Digital Video Broadcasting-Terrestrial(DVB-T): In DVB-T, the signal transmit-

ted using terrestrial methods i.e. from aerial antenna to aerial antenna and then to home 

receiver. DVB-T broadcasters transmit data using a compressed digital audio-video 

stream, with the entire process based on the MPEG-2 standard. The transmissions in-

cludes all kinds of digital broadcasting. Not only television set receive the signal but al-

so computer’s receiver receive the signal in DVB-T. It can also receive on single com-

puter or on network. DVB-T uses Orthogonal Frequency Division Multiplex(OFDM) 

modulation with concatenated channel coding(i.e. Coded Orthogonal Frequency Divi-

sion Multiplex(COFDM)). COFDM is a modulation scheme that divides a single digital 

signal across 1,000 or more signal carriers simultaneously. The signals are sent at right 

angles to each other (hence, orthogonal) so they do not interfere with each other. With 

the help of COFDM we can reduce multipath problem (i.e. phenomenon in which signal 

reaching the receiving antenna by two or more paths causing interference). 

 Digital Video Broadcasting-Handheld(DVB-H): In DVB-H, the broadcast ser-

vices are given to the mobile handsets. DVB-H is based on the DVB-T standard for dig-

ital terrestrial television but takes into account the specific properties of typical termi-

nals which are expected to be small, lightweight, portable and – very importantly – bat-

tery-powered. DVB-H can offer a downstream channel at a high data-rate which will be 

an enhancement to the mobile telecommunications network, accessible by most of the 

typical terminals. Therefore, DVB-H creates a bridge between the classical broadcast 
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systems and the world of cellular radio networks. DVB-H uses a power-saving algo-

rithm based on the time-multiplexed transmission i.e. time slicing, which results in a 

large battery power-saving effect. It also allows soft handover if the receiver moves 

from network cell to network cell with only one receiver unit. For reliable transmission 

in poor signal reception conditions ,an enhanced error-protection scheme on the link 

layer is introduced. This scheme is called Multi-Protocol Encapsulation – Forward Error 

Correction (MPE-FEC). MPE-FEC employs powerful channel coding on top of the 

channel coding included in the DVB-T specification and offers a degree of time inter-

leaving. It also offering additional flexibility in designing single-frequency networks 

(SFNs) which still are well suited for mobile reception, and also provides an enhanced 

signaling channel for improving access to the various services. 

The following characteristics are compared in video codecs comparisons: 

– Video quality per bitrate (or range of bitrates). Commonly video quality is con-

sidered the main characteristic of codec comparisons. Video quality comparisons can be 

subjective or objective; 

– Performance characteristics like compression/decompression speed, supported

profiles/options, supported resolutions, supported rate control strategies etc.; 

– General software characteristics, for example:

 Manufacturer;

 Supported OS (Linux, Mac OS, Windows);

 Version number;

 Date of release;

 Type of license (commercial, free, open source);

 Supported interfaces (VfW, DirectShow, etc.);

 Price for codec (volume discounts, etc.).

The quality the codec can achieve is heavily based on the compression format the 

codec uses. A codec is not a format, and there can be multiple codecs that implement 

the same compression specification – for example, MPEG-1 codecs typically do not 

achieve quality/size ratio comparable to codecs that implement the more modern H.264 

specification. But quality/size ratio of output produced by different implementations of 

the same specification can vary, too. 
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Prior to comparing codec video quality, it is important to understand that every 

codec can give a varying degree of quality for a given set of frames within a video se-

quence. Numerous factors play a role in this variability. First, all codecs have a bitrate 

control mechanism which is responsible for determining the bitrate and quality on a per-

frame basis. A difference between variable bit rate (VBR) and constant bit rate (CBR) 

creates a trade-off between a consistent quality over all frames, and a more constant bi-

trate, which is required for some applications. Second, some codecs differentiate be-

tween different types of frames such as key frames and non-key frames, differing in 

their importance to overall visual quality and the extent to which they can be com-

pressed. Third, quality depends on prefiltrations, that is included on all present-day co-

decs. Other factors can also come into play. 

For a sufficiently long clip, it is possible to select sequences which have suffered 

little from the compression and sequences which have suffered heavily, especially if 

CBR was used, in which the quality between frames can vary highly due to different 

amounts of compression needed to achieve a constant bitrate. So, in any one long clip 

such as a full length movie, any two codecs may perform quite differently on a particu-

lar sequence from the clip, while the codecs may be approximately equal (or the situa-

tion reversed) in quality over a wider sequence of frames. Press-releases and amateur 

forums sometimes select sequences known to favor a particular codec or style of rate 

control in reviews. 

Objective video evaluation techniques are mathematical models that approximate 

results of subjective quality assessment, but are based on criteria and metrics that can be 

measured objectively and automatically evaluated by a computer program. Objective 

methods are classified based on the availability of the original video signal, which is 

considered to be of high quality (generally not compressed).  

Therefore, they can be classified as: 

– Full reference methods (FR), where the whole original video signal is availa-

ble; 

– Reduced reference methods (RR), where only partial information of the origi-

nal video is available; 

– No-reference methods (NR), where the original video is not available at all.

Я. В
. Г
ад
жи
ло
в, 
КіВ
РА

 20
15

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitrate_control&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitrate_control&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_bit_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Constant_bit_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Key_frame
http://en.wikipedia.org/wiki/CBR


112 

The main FR metrics are: 

Peak signal-to-noise ratio (PSNR). The most widely used video quality metric 

during the last 20 years (used approximately in 99% of scientific papers and in 20% of 

marketing materials). However, the validity of this metric is limited. It is only conclu-

sive when the same codec (or codec type) and content is being compared.  

Structural similarity (SSim.). A new metric (suggested in 2004) which shows bet-

ter results than PSNR at the cost of a reasonable increase in computational complexity. 

Some other metrics have been suggested by Video Quality Experts Group 

(VQEG), private companies, and universities, but are not widespread. 

The main comparison method is the so-called RD-curve (rate/distortion chart), 

where a metric value is plotted against the Y-axis and the bitrate against the X-axis. 

Some example NR metrics are: 

– Blocking measure — measurement power of so called blocking artefacts (ex-

tremely noticeable without deblocking filter usage on low bitrates); 

– Blurring measure — measurement of common video blurring (washout).

Subjective video quality concerned with how video is perceived by a viewer and 

designates his or her opinion on a particular video sequence. Subjective video quality 

tests are quite expensive in terms of time (preparation and running) and human re-

sources. 

There is an enormous number of ways of showing video sequences to experts and 

to record their opinions. A few of them have been standardized. They are thoroughly 

described in ITU-R recommendation BT.500. 

Following subjective video quality comparison methods are used: 

– Double Stimulus Impairment Scale (DSIS) — suggested in ITU-R BT.500-11;

– Double Stimulus Continuous Quality Scale (DSCQS) type I and type II —

suggested in ITU-R BT.500-11; 

– Stimulus Comparison Adjectival Categorical Judgement (SCACJ) — suggest-

ed in ITU-R BT.500-11; 

– Subjective Assessment Method for Video Quality evaluation (SAMVIQ);

– MSU Continuous Quality Evaluation (MSUCQE).
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Double-stimulus Impairment Scale (DSIS) is a subjective assessment method 

when observers are shown multiple reference scenes and degraded scene pairs. The ref-

erence scene is always shown at first. Scoring is on an overall impression scale of im-

pairment. 

In this method videos are shown consequently in pairs: first one is the reference, 

and expert is informed about it, second one is impaired. After their playback, expert is 

asked to give his opinion using impairment scale from 1 to 5.  

In case of the Double-stimulus Continuous Quality-scale (DSCQS) method, ob-

servers are shown multiple sequence pairs with the reference and degraded sequences 

randomly first. Scoring is on a continuous quality scale from excellent to bad where 

each sequence of the pair is separately rated but in reference to the other sequence in the 

pair. Analysis is based on the difference in rating for each pair rather than the absolute 

values. 

In type I videos are played in pairs in one playback window. Each pair is repeated 

a given amount of times ("repetition" parameter in the Task Manager). During playback 

expert is free to switch between two videos, named "Sequence A" and "Sequence B" by 

pressing Tab button. One of videos is the reference one, but expert is not informed 

about it. After playback expert is asked to give his opinion about each video sequence. 

In type II (which is used more often) videos are played in pairs, and both videos 

are shown simultaneously. Each pair is repeated a given amount of times ("repetition" 

parameter in the Task Manager). As in type I, one of videos is the reference one, but ex-

pert is not informed about it. Impairment scale is the same as in type I. 

In Stimulus Comparison Adjectival Categorical Judgement (SCACJ) method two 

sequences are played simultaneously, and after playback expert is asked to give his 

opinion using comparison scale from -3 to 3. 

Subjective Assessment Method for Video Quality evaluation (SAMVIQ)  method 

was created by EBU and was recently sent for standartization. During test procedure 

expert is able to play any sequence from the test set and give it mark, plus he is able to 

play reference video. Mark is in the range from 0 to 100.  

MSU Continuous Quality Evaluation (MSUCQE) method implements idea of 

continuous evaluation: two sequences are played simultaneously, and if during playback 
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expert thinks that one sequence is worse than another, he should click left or right arrow 

button on his keyboard, depending on a position of the sequence he dislikes. In this case 

red mark appears on top of the video the expert is voting against. 

The reason for measuring subjective video quality is the same as for measuring 

the Mean Opinion Score for audio. Opinions of experts can be averaged; average mark 

is usually given with confidence interval. Additional procedures can be used for averag-

ing, for example experts who give unstable results can be rejected (for instance, if their 

correlation with average opinion is small). 

In case of video codecs, this is very common situation. When codecs with similar 

objective results show results with different subjective results, the main reasons can be: 

– Pre- and postfilters are widely used in codecs. Commonly codecs use prefilters

like video denoising, deflicking, deshacking and etc. Denoising and deflicking com-

monly maintain PSNR value, but increase visual quality (the best slow denoising filters 

also increase PSNR on middle and high bitrates). Deshacking seriously decreases 

PSNR, but increases visual quality. The same situation with postfilters — deblocking 

and deringing maintain PSNR, but increase quality. Graining (suggested in H.264) es-

sentially increases video quality especially on big plasma screens, but decrease PSNR; 

– Motion estimation (ME) search strategy can also cause different visual quality

for the same PSNR. So called true motion search commonly will not reach minimum 

sum of absolute differences (SAD) values in codec ME, but may result in better visual 

quality. Also such methods require more compression time; 

– Rate control strategy. VBR commonly cause better visual quality marks than

CBR for the same average PSNR values for sequences. 

It is difficult to use long sequences for subjective testing. Commonly, three or 

four ten-second sequences are used, compared with full movies used for objective met-

rics. Sequence selection is important — those sequences that are similar to the ones 

used by developers to tune their codecs are more competitive. Я. В
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