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ВСТУП 

 

Метою самостійної роботи є поглиблене вивчення лекційного матеріалу, а 

також практичне оволодіння навичками розв’язання практичних завдань, які 

дозволяють зрозуміти процеси роботи електронних засобів. 

Самостійна робота передбачає роботу з теоретичною та довідниковою 

літературою, а також розв’язання практичних завдань. 

Для забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами 

використовують підручники, навчальні та методичні посібники, конспект 

лекцій, практикум тощо (за переліком літератури). 

Методичні вказівки містять перелік тем, якими необхідно оволодіти для 

розв’язання практичних завдань. 

Після кожної лекції студент повинен, користуючись методичними 

вказівками, доопрацювати теоретичний матеріал, отриманий під час лекції, та 

розв’язати практичне завдання з теми. У бібліотеці знаходяться всі необхідні 

для цього матеріали. 

За необхідності за консультаціями щодо розв’язання практичних завдань 

до викладачів потрібно звертатися згідно з графіком. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, відповідно до 

складеного графіка.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

лекції с. р. 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1  Поелементний аналіз і синтез оптичних зображень 

1 Просторові частоти поля зображення 4 10 

2 Перетворення зображення в електричний сигнал 4 10 

3 Оптичне зображення та його сприйняття 4 10 

 Усього за змістовим модулем 1 12 30 

Змістовий модуль 2  Вибір основних параметрів систем передавання 

зображень та їх погодження 

4 Просторові та часові характеристики зору. 

Погодження параметрів систем передавання 

зображень з характеристиками зору 

2 2 

5 Основні параметри електричного сигналу в 

системах передавання зображень  

2 2 

6 Перетворювачі оптичного зображення на 

електричний сигнал 

2 2 

7 Датчики ТВ сигналу  та їх   характеристики. 

Формування та переміщення електронного 

зображення 

2 6 

 Усього за змістовим модулем 2 8 10 

Змістовий модуль 3 Традиційний спосіб захисту різних завад 

8 Принципи відображення зображень. 2 10 

9 Розгортальні пристрої кінескопів. Еквівалентна 

схема системи відхилення. Трипроменевий 

кольоровий  кінескоп 

3 10 

 Усього за змістовим модулем 3 5 20 
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Змістовий модуль 4 Захист корисного сигналу у разі його передавання за 

межі плати 

10 Система кольорового телебачення  SЕСАМ 2 10 

11 Смуга частот телевізійного сигналу 2 5 

 Усього за змістовим модулем 4 4 15 

Змістовий модуль 5 Лінії передавання корисного сигналу 

12 Вимоги до сигналів синхронізації. Форма 

сигналів синхронізації. Методи синхронізації. 

Повний телевізійний сигнал 

2 5 

13 Загальні відомості про канали передавання 

зображень. Типи каналів передавання 

2 10 

14 Цифрові системи передавання зображень. 

Загальні принципи побудови цифрових систем 

відображення  зображень. Кодування відліків 

сигналу зображення 

4 10 

 Усього за змістовим модулем 5 8 25 

 Усього годин за семестр 36 100 

 Усього годин за рік 36 100 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 Аналіз і синтез оптичних зображень 

Змістовий модуль 1  Поелементний аналіз і синтез оптичних 

зображень 

Тема 1 Просторові частоти поля зображення 

1. Просторові частоти поля зображення. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке просторові частоти поля зображення? 

Література: [1, с. 9–10; 3, с. 11–24]. 

 

Тема 2 Перетворення зображення на електричний сигнал. 

1. Перетворення зображення на електричний сигнал. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Як відбувається  перетворення зображення на електричний сигнал? 

Література: [1, с. 5–10; 3, с. 11–24]. 

 

Тема 3 Оптичне зображення та його сприйняття 

1. Оптичне зображення та його сприйняття. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке оптичне зображення та його сприйняття? 

Література: [5, с. 16–21; 6, с. 28–32]. 

 

Змістовий модуль 2  Вибір основних параметрів систем передавання 

зображень та їх погодження 

Тема 4 Просторові та часові характеристики зору. Погодження 

параметрів систем передавання зображень з характеристиками зору 

1.Погодження параметрів систем передавання зображень з 

характеристиками зору. 

Питання для самоперевірки 
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1. Як відбувається погодження параметрів систем передачі зображень з 

характеристиками зору? 

Література: [3, с. 51–68; 4, с. 152–161, 348–356]. 

 

Тема 5 Основні параметри електричного сигналу в системах 

передавання зображень 

1. Основні параметри електричного сигналу в системах передавання 

зображень.  

Питання для самоперевірки 

1. Які основні параметри електричного сигналу в системах передавання 

зображень? 

Література: [1, с. 233–256; 3, с. 28–32]. 

 

Тема 6 Перетворювачі оптичного зображення на електричний сигнал 

1. Перетворювачі оптичного зображення на електричний сигнал. 

Питання для самоперевірки 

1. Як працюють перетворювачі оптичного зображення на електричний 

сигнал? 

Література: [1, с. 671–692; 4, с. 74–88; 5, с. 233–240]. 

 

Тема 7 Датчики ТВ сигналу  та їх   характеристики. Формування та 

переміщення електронного зображення 

1. Датчики ТВ сигналу  та їх   характеристики. Формування та 

переміщення електронного зображення. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть характеристики датчиків ТВ сигналу? 

2. Як відбувається формування та переміщення електронного 

зображення? 

 Література: [2, с. 160–210; 6, с. 46–54]. 

 

Змістовий модуль 3 Традиційний спосіб захисту різних завад 

Тема 8 Основні причини появи завад у цифрових схемах 
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1. Принципи відображення зображень.   

Питання для самоперевірки 

1. Які принципи відображення зображень? 

Література: [2, с. 101–113]. 

 

Тема 9 Розгортальні пристрої кінескопів. Еквівалентна схема 

системи відхилення. Трипроменевий кольоровий  кінескоп 

1. Розгортальні пристрої кінескопів. Еквівалентна схема системи 

відхилення. Трипроменевий кольоровий  кінескоп. 

Питання для самоперевірки 

1. Як працює розгортання у кінескопі? 

2. Охарактеризуйте еквівалентну схему системи відхилення. 

Література: [1, с. 376–487]. 

 

Змістовий модуль 4 Захист корисного сигналу у разі його передавання за 

межі плати 

Тема 10 Система кольорового телебачення  SЕСАМ 

1. Система кольорового телебачення  SЕСАМ. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою система кольорового телебачення  SЕСАМ? 

Література: [1, с. 100–121, 6, с. 94–105]. 

 

Тема 11 Смуга частот телевізійного сигналу 

1. Смуга частот телевізійного сигналу. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою смуга частот телевізійного сигналу? 

Література: [4, с. 38; 5, с. 15]. 

 

Змістовий модуль 5 Лінії передавання корисного сигналу 

Тема 12 Вимоги до сигналів синхронізації. Форма сигналів 

синхронізації. Методи синхронізації. Повний телевізійний сигнал 
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1. Вимоги до сигналів синхронізації. Форма сигналів синхронізації. 

Методи синхронізації. Повний телевізійний сигнал. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть методи синхронізації. 

2. Що таке повний телевізійний сигнал? 

Література: [4, с. 35; 5, с. 290]. 

 

Тема 13 Загальні відомості про канали передавання зображень. Типи 

каналів передавання 

1. Загальні відомості про канали передавання зображень. Типи каналів 

передавання. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть загальні відомості про канали передавання зображень.  

2. Які типи каналів передавання? 

Література: [4, с. 74; 5, с. 17]. 

 

Тема 14 Цифрові системи передавання зображень. Загальні принципи 

побудови цифрових систем відображення  зображень. Кодування відліків 

сигналу зображення 

1.  Цифрові системи передачі зображень. Загальні принципи побудови 

цифрових систем відображення  зображень. Кодування відліків сигналу 

зображення. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть цифрові системи передавання зображень? 

2. Назвіть загальні принципи побудови цифрових систем 

відображення  зображень. 

3. Поясніть, як відбувається кодування відліків сигналу зображення. 

Література: [4, с. 76–88; 5, с. 280–301]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Що таке просторові частоти поля зображення? 

2. Як відбувається  перетворення зображення на електричний сигнал? 

3. Що таке оптичне зображення та його сприйняття? 

4. Як відбувається погодження параметрів систем передавання 

зображень з характеристиками зору? 

5. Які основні параметри електричного сигналу в системах передавання 

зображень? 

6. Як працюють перетворювачі оптичного зображення на електричний 

сигнал? 

7. Назвіть характеристики датчиків ТВ сигналу? 

8.  Як відбувається формування та переміщення електронного 

зображення? 

9.  Які принципи відображення зображень?  

10.  Як працює розгортка у кінескопі? 

11.  Охарактеризуйте еквівалентну схему системи відхилення. 

12.  Що являє собою система кольорового телебачення  SЕСАМ? 

 

Модуль 2 

13.  Що являє собою смуга частот телевізійного сигналу? 

14.  Назвіть методи синхронізації. 

15.  Що таке повний телевізійний сигнал? 

16.  Назвіть загальні відомості про канали передавання зображень.  

17.  Які типи каналів передавання? 

18.  Назвіть цифрові системи передавання зображень? 

19.  Назвіть загальні принципи побудови цифрових систем відображення  

зображень. 

20.  Поясніть, як відбувається кодування відліків сигналу зображення. 
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