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• Телевизионното разпръскване и 

телевизионната индустрия 

практически изцяло е преминала 

към цифрови технологии във 

всички етапи – от създаване, 

производство, съхраняване и 

разпространяване до потребителите 

на аудиовизуална информация.
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• През 2018 г. телевизионните 

програми се разпространяват 

чрез:

• Спътници – 100 % цифрово;

• Наземни мрежи - 100 цифрово;

• IPTV – 100 % цифрово;

• Кабелни мрежи – около 60 % 

цифрово.



ТЕЛЕКОМ 2018



ТЕЛЕКОМ 2018

• Абонати на платени телевизионни 

програми – 1 822 374

• Кабелна телевизия – 583 896 – 32 %

• Спътникова телевизия – 864 298 – 47,5 %

• IPTV – 374 178 – 20,5 %

• Наземна телевизия - ? (14 %)



ТЕЛЕКОМ 2018

• В градовете преобладава 

използването на кабелна и 

интернет телевизия.

• В селата преобладава 

използването на спътникова и 

наземна телевизия.
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• Първата страна в Европа, която 

планира в края на 2019 г. да 

закрие наземното цифрово 

телевизионно разпръскване, е 

Швейцария.
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• Понастоящем само 1,9 % от населението 

в Швейцария приема наземна телевизия. 

Основната част от населението приема 

телевизионните програми чрез Интернет 

и чрез кабелни мрежи.

• Експерти считат, че в течение на 10 – 15 

години почти цяла Европа ще последва 

примера на Швейцария.
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•Наземно 

телевизионно 

разпръскване
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• Телевизионните програми в наземната 

телевизия че предават чрез стандартите 

DVB-T и DVB-T2.

• В нашата страна се използва стандарта 

DVB-T, като кодирането е по стандарта 

MPEG4.

• В европейските страни се използваше  

DVB-T и кодиране по стандарта MPEG2.
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• При цифрова телевизия в един наземен 

телевизионен канал се предават до 4 

телевизионни програми при кодиране с  

MPEG-2 и до 8-10 програми при 

кодиране с MPEG-4

• и 15 – 20 програми при кодиране с 

HEVC/Н265
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• В Германия от 29 март 2017 г. се премина 

към излъчване на DVB-T2.

• Стандартът DVB-T2 се изполва още във 

Великобритания. Италия, Швеция, 

Финландия, Дания, Испания, Харватия, 

Сърбия, Албания, Турция, Русия, 

Украйна.
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• При аналоговата телевизия се 

използваха 61 канала (от 1 до 12 и от 21 

до 69 тв канали - от 49 до 862 MHz).

• Понастоящем за наземно цифрово 

телевизионно разпръскване могат да се 

ползват 28 телевизионни канала (от 21 до 

48 тв канали – от 470 до 694 MHz)
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• Другата причина за използване на    

DVB-T2 е стемежът за преминаване на 

излъчване на телевизионните програми 

от стандартна разделителна способност 

(SD) към висока разделителна 

способност (HD).
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•Кабелно 

разпространяване
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• В кабелната телевизия все още се 

излъчват аналогови телевизионни 

програми. 

• Кодирането на канала е по стандартите:

• DVB-C

• DVB-C2 (практически не се използва)
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Съвременно състояние на преноса 

в кабелните мрежи
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• DOCSIS (Data Over Cable System 

Interface Specification) е стандарт 

за преноса на информация върху 

смесените оптично-коаксиални 

мрежи на кабелните оператори.
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Новият стандарт DOCDIS 3.1
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• Новият стандарт DOCSIS 3.1 за 

кабелен интернет осигурява 

канал към потребителя с 

пропускателна способност над 

• 10 Gbps, а в обратната посока –

до 1 Gbps.
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•Спътниково 

разпространяване
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• Над Европа кръжат 75 изкуственни 

спътника (69 през 2016 г.), които 

излъчват телевизионни програми. 

• HD програми.  2016 г.    2017 г.    2018 г.

• спътника:         49           51            62

• UHD програми. 2016 г.    2017 г.    2018 г.

• спътника:           32           40            44

• 3D телевизионни програми вече не се 

излъчват (11 спътника през 2016 г.).
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• Cпътник EUTELSAT - Hot Bird - 13oE.

• (3 спътника, 102 транспондера)

• Програми  2015 г.    2016 г.    2017 г.  2018г.

• HD                187         201 263        388

• UHD               2             3 6            6

• 3D                   2             1 0            0



ТЕЛЕКОМ 2018

• Cпътник ASTRA – 19,2oE

• (4 спътника, 128 транспондера):

• Програми: 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г.

• HD                370        390          421       434

• UHD               6           10            14          14

• 3D                        4               1             0         
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• Cътник Helassat 3 - 39o E

• (40 транспондера): 

• Програми 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018г.

• HD              29 (9 б.) 28 (9) 28(9) 26 (9)

• UHD                 0 0               0       0

• 3D                     0 0 0 0
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• Cътник Intelsat 904 - 45o E

• (12 транспондера): 

• Програми    2017 г.                 2018 г.

• HD                  27 (12 бълг.)       26 (16 бълг.)

• UHD                 0                          0

• 3D                     0                          0
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• За кодиране на канала в 

спътниковото ТВ 

разпространяване се използват 

стандартите:

• DVB-S

• DVB-S2
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• Спътник EUTELSAT – Hot Bird - 13ᵒE

• (3 спътника, 102 транспондера):

• DVB-S2 – 57 транспондера (43 през 2017г;

• DVB-S – 42 транспондера (59 през 2017г.).

• DVB-S - 8 ÷ 12 програми

• DVB-S2 – 15 ÷ 18 програми
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• За кодиране на канала се използват 

стандартите MPEG:

• MPEG 2

• MPEG 4

• H265 (HAVEG)
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• MPEG стандартите се използват за:

• MPEG2 - за кодиране на SD ТВ;

• MPEG4 - за кодиране на SD и HD ТВ;

• Н265 (HEVC) - за кодиране на UHD (4К). 
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Съвремено състояние на цифровата обработка на 

телевизионен сигнал с цел съкращаване скоростта

на цифровия поток.
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• За получаване на качество на изобра-

жението, сравнима с PAL изображение, е 

необходима скорост на цифровия поток 

около 4 – 5 Mbit/s при MPEG-2 и около 2 

– 2,5 Mbit/s при MPEG-4.

• Най-често цифровият поток се 

съкращава до около 1, 5 Mbit/s при 

MPEG-2 и около     1 Mbit/s при MPEG-4
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• За кодиране на сигнала на звуковия 

съпровод се използа стандарта MPEG-1 

ниво 2. Скоростта на цифровия поток 

може да има стойности от 32 до 192 kbit/s.

• За пренасяне на монофоничен сигнал е 

необходима скорост от 128 kbit/s, а за 

стереофоничен канал – 256 kbit/s.
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• MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding)–1997г.

• Съществува формат ААС, известен като 

MPEG-4 част 3.

• Честотата на дискретизация – от 8 до 96 kHz

• Брой на звуковите канали – до 48

• Стереофоничен звук – при 96 kbit/s

• Високо качество – при 128 kbit/s
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• В спътника EUTELSAT – Hot Bird - 13ᵒE

• само 14 програми използват ААС 

стандарта за кодиране на звуковия 

съпровод и 49 програми стандарта АС3.
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• РАЗВИТИЕ НА 

ТЕЛЕВИЗИОННАТА 

ПРИЕМНА ТЕХНИКА
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• Години наред телевизионната 

приемна техника (телевизорите) 

ограничаваше развитието на 

системите за телевизионно 

разпръскване.
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• Понастоящем производството на 

телевизионни приемници 

диктува развитието на 

телевизионните стандарти за 

пренос на телевизионни 

програми.
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• Първите прототипи на 

телевизори UHD (4K модели -
3840x 2160 пиксела) се 

появявиха през 2012 г. 

• От 2014 г. UHD телевизорите 

вече са на пазара.
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• Стандартните телевизионни приемници 

е прието да се наблюдават на разстояние 

четири пъти диагонала на екрана.

• HD приемниците – 3 височини на екрана.

• UHD приемниците – един път и половина 

височината на екрана.
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http://www.ferra.ru/photo/tv/review/4k-tv-the-future-is-now/17212/402333
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• Всички водещи фирми произвеждат 

UHD (4K -3840x 2160 пиксела) 

телевизионни приемници.

• Повечето производители на 

телевизори  вече замениха FUL HD

телевизорите на 4K-модели, с 

исключение на някои по евтини 

модели телевизоров.
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• Вече са продадени милиони 

UHD телевизора.

• Продават се също OLED и

QLED телевизионни 

приемници
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• В Германия UHD приемници 

притежават: 

• 2017 година – 16 %

• 2018 година – 20 %
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• Смарт телевизори притежават 

вече 46 % от семействата ( 42 % 

през 2017 г.). 

• 61 % от тях вече използват смарт 

функциите на телевизорите 

( 56 % през 2017 г. и 53 % през 

2016 г.).
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Обработване на входия сигнал в телевизионните

приемници UHD
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• Cистемата 8К е известна като UHD-2 

• (Ultra HD-2). 

• Дисплеят при UHD-2 е образуван от  32 

млн. пиксела. За сега тази технология е 

извън границите на възможностите на 

производителите на телевизори.  
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• Япония обещава, че 

телезрителите през 2020 г.

ще наблюдават  

олимпийските игри в 

Токио по системата UHD-2.
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• HDR - «High Dynamic Range», т.е. 

висок динамичен диапазон на 

яркостта (контраст). Това 

означава висока пикова яркост и 

тъмно там, където не трябва да 

има светлина.
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• Целта на HDR е да се 

възпроизведе изображение, което 

е близко до това, което вижда 

човек в природата, т.е. по-

контрастно и пълноцветно 

изображение. В природата 

контрастът достига до 1000000:1
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• В новия стандарт HDR10+ в състава на 

телевизионния сигнал се предават 

метаданни

• Метаданните са допълнителна инфор-

мация извън самия видео сигнал, която 

се предава заедно с HDR филм или 

дадено телевизионно предаване. 

Метаданните определят на телевизора 

как да показва съдържанието с висок 

динамичен диапазон. 
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• Стандартът HDR10 има статични 

метаданни; HDR10 + и Dolby Vision имат 

динамични метаданни. 

• С HDR10+, телевизорът получава един 

набор от инструкции в началото на 

дадено предаването. HDR10 + осигурява 

настройка на изображението на екрана

за оптимално представяне на контраста 

в зависимост от съдържанието на 

изображението.
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• C изпoлзвaнeтo нa динaмични 

мeтaдaнни, ĸoдиpaни в НDR10+ cигнaлa, 

нoвият cтaндapт мoжe дa peгyлиpa 

ĸpaйнитe нивa нa яpĸocттa в 

изображението. Πo тoзи нaчин cтaвa 

възмoжнo пoĸaзвaнeтo нa изoбpaжeния 

cпopeд зaмиcълa нa peжиcьopa.
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• В новите серии телевизионни 

приемници внимание се обръща 

и на качеството на възпроизве-

ждане на звуковия съпровод.



Благодаря за вниманието Ви.


