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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Ці методичні рекомендації стосуються питань дотримання вимог технічних параметрів 

зображення телевізійних каналів і рівня гучності звуку та спрямовані на визначення заходів з 

забезпечення стандартного рівня технічної якості програм телерадіомовлення в частині  

нормування параметрів звукового супроводу й коректності перетворення формату кадру з 

метою уникнення дискомфорту у слухачів/глядачів під час суб’єктивного сприйняття контенту 

радіо/телевізійних програм. Для досягнення мети в цих  методичних рекомендаціях наведено: 

 перелік міжнародних нормативних документів щодо унормування технічних 

параметрів телевізійних зображень та рівня гучності звуку програм 

телерадіомовлення; 

 визначення параметрів для оцінки гучності програм телерадіомовлення та параметрів 

зображення телевізійних каналів; 

 встановлення кількісних показників визначених параметрів; 

 рекомендації щодо методики вимірювання показників визначених параметрів 

звукового супроводу з метою контролю за дотриманням нормативних значень; 

 рекомендації щодо матеріально-технічного забезпечення для здійснення моніторингу 

технічних параметрів; 

 рекомендації для телерадіоорганізацій щодо дотримання та встановлення ними 

єдиних налаштувань технічних параметрів телерадіомовлення. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цих методичних рекомендаціях наведено посилання на такі нормативні документи : 

 ДСТУ 3807-98 Телебачення. Терміни та визначення; 

 ДСТУ 5099:2008 Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення понять; 

 ДСТУ ITU-R BT.601-7:2017 (ITU-R BT.601-7:2011, IDT) Телебачення. Параметри 

цифрового кодування сигналу телевізійного зображення зі співвідношенням сторін 4:3 

й 16:9. Загальні технічні вимоги; 

 ДСТУ ITU-R BT.709-6:2017 (ITU-R BT.709-6:2015, IDT) Телебачення мовленнєве. 

Системи телебачення високої чіткості. Загальні технічні вимоги ; 

 ДСТУ ITU-R BT.2100-1:2018 (ITU-R BT.2100-1:2018, IDT) Телебачення мовленнєве. 

Система телебачення з розширеним динамічним діапазоном. Основні параметри. 

Загальні технічні вимоги ; 
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 ДСТУ ETSI TS 101 154:2017 (ETSI TS 101 154:2017, IDT) Цифрове телевізійне 

мовлення. Застосування кодування зображення та звуку в мовленнєвих застосуваннях, 

що ґрунтуються на передаванні в транспортному потоці MPEG-2. Технічні вимоги ; 

 EBU Tech 3250-E-2004  Specification of the digital audio interface (Визначення 

цифрового аудіо інтерфейсу); 

 EBU Tech 3341-2016 Loudness metering: 'EBU mode' metering to supplement EBU R 128 

loudness normalization (Вимірювання гучності: вимірювання у «Режимі EBU» у 

доповнення до нормалізації згідно з EBU R 128); 

 EBU Tech 3342-2016  Loudness Range: а measure to supplement Loudness normalisation 

in accordance with EBU R 128 (Діапазон гучності: вимірювання у доповнення до 

нормалізації гучності згідно з EBU R128); 

 EBU Tech 3343-2016 Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 

128 (Настанови щодо виробництва програм  відповідно до EBU R 128); 

 EBU Tech 3344-2016 Guidelines for distribution and reproduction in accordance with EBU 

R 128 (Настанови щодо розподілу і відтворення відповідно до EBU R128); 

 Рекомендація  EBU R 128-2020 Loudness normalisation and permitted maximum level of 

audio signals (Нормалізація гучності та допустимий  максимальний рівень звукових 

сигналів); 

 Рекомендація EBU R 128 s1-2020 Loudness Parameters for Short-form Content (adverts, 

promos etc.) (Параметри гучності для контенту короткої тривалості (рекламні 

повідомлення, оголошення тощо)); 

 Рекомендація EBU R 128 s3-2021 Loudness in Radio (Гучність у радіомовленні); 

 Рекомендація  ITU-R BS.1770-4 (10/2015) Algorithms to measure audio programme 

loudness and true-peak audio level (Алгоритми вимірювання гучності звукових програм 

і реального пікового рівня звукового сигналу); 

 Рекомендація ITU-R BT.1700-0 (02/2005) Characteristics of composite video signals for 

conventional analogue television systems (Характеристики композитних відеосигналів 

для звичайних аналогових телевізійних систем); 

 Рекомендація ITU-R BT.1379-2 (09/2007). Safe areas of wide-screen 16:9 and standard 4:3 

aspect ratio productions to achieve a common format during a transition period to wide-screen 

16:9 broadcasting (Зони безпеки широкоекранного формату 16:9 і стандартного формату 

4:3 для забезпечення загального формату під час періоду переходу до широкоекранного 

мовлення 16:9); 

https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1700/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.1700-0-200502-I
https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1379/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.1379-2-200709-I


5 

 Рекомендація ITU-R BT.1848-1 (10/2015). Safe areas of wide-screen 16:9 aspect ratio 

digital productions (Зони безпеки широкоекранного формату 16:9 в програмному 

виробництві). 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Нижче подано терміни, вжиті  у цих методичних рекомендаціях,   та визначення 

позначених ними понять: 

3.1 звуковий супровід  

Звуковий складник телевізійної програми 

3.2 цифровий звуковий сигнал  

Звуковий сигнал у цифровій формі, поданий у двійковому коді, наприклад, форматі 

AES/EBU відповідно до EBU Tech 3250-E 

3.3 програма 

У контексті цього документу – окремий, змістовно завершений аудіовізуальний або 

лише аудіо елемент, який може бути переданий засобами радіомовлення, телебачення або 

інших електронних медіа. У такому контексті програмою можна вважати рекламу 

(оголошення), трейлер, рекламно-інформаційні матеріали та подібні елементи 

3.4 короткотривалий контент 

Програма короткої тривалості (звичайно менше  ніж 30 с, але може досягати приблизно 

до 2 хв). Окрім реклами і рекламно-інформаційного матеріалу вставки у сигнал трансляції, 

сцени після титрів, музичні заставки  тощо дуже короткі елементи також відносяться до цієї 

категорії 

3.5 гучність звуку 

Оціночна величина, що характеризує суб՚єктивне сприйняття слухачем сили звуку 

3.6 гучність програми  

Середня (інтегрована) гучність за всю тривалість програми 

3.7 рівень гучності програми  

Значення гучності програми, виражена в одиницях гучності LUFS 

3.8 діапазон гучності 

Параметр, яким визначено розподіл гучності у програмі 

3.9 максимальний рівень реальних пікових значень 

https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1848/recommendation.asp?lang=en&parent=R-REC-BT.1848-1-201510-I
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Максимальне значення амплітуди звукового сигналу програми на безперервному 

інтервалі часу, виміряне за використання алгоритму «True Peak» відповідно до Рекомендації 

ITU-R BS.1770-4 в одиницях децибел реального пікового рівня 

3.10 співвідношення сторін елемента зображення 

Відношення номінальної ширини елемента до його номінальної висоти на площині 

оптичного зображення 

3.11 формат кадру 

Відношення ширини зображення до його висоти (в просторових одиницях виміру) 

3.12 телебачення стандартної чіткості  (ТБСЧ) 

Телебачення, в якого чіткість забезпечено стандартом розгортки 625 рядків. 

3.13 телебачення високої чіткості (ТБВЧ) 

Телебачення, в якого чіткість по горизонталі та по вертикалі приблизно вдвічі вища за 

чіткість ТБСЧ 

3.14 телебачення надвисокої чіткості (ТБНВЧ) 

Телебачення, в якого чіткість по горизонталі та по вертикалі приблизно вдвічі та більше 

разів вища за чіткість ТБВЧ 

3.15 широкоекранне телебачення 

Телебачення, в якого формат зображення більше ніж 4:3. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цих методичних рекомендаціях вжито такі познаки та скорочення: 

DAB – цифрове звукове мовлення (Digital Audio Broadcasting) 

dBFS – децибел відносно цифрової повної шкали (dB Full Scale) 

dBTP – децибел реальних пікових значень (dB True Peak) 

EBU  – Європейська Мовна Спілка (The European Broadcasting Union) 

FM – технологія аналогового звукового мовлення з частотною модуляцією 

(Frequency Modulation) 

ITU-R – Міжнародний союз електрозв’язку сектор Радіозв’язку (International 

Telecommunication Union, Radiocommunication Sector) 

LRA – діапазон гучності (Loudness Range) 

LU – одиниця гучності (Loudness Unit) 

LUFS – одиниця гучності відносно повної шкали (Loudness Unit relative to Full 

Scale) 

ITU-R – Міжнародний союз електрозв’язку сектор Радіозв’язку (International 

Telecommunication Union, Radiocommunication Sector) 

АСК – апаратно-студійний комплекс 

ТБ – телебачення 

ТБВЧ – системи телебачення високої чіткості 

ТБНВЧ – системи телебачення надвисокої чіткості 
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ТБСЧ – системи телебачення стандартної чіткості 

5 ОСНОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ 

ЗОБРАЖЕНЬ ТА ГУЧНОСТІ ЗВУКУ 

5.1 Основним нормативним документом, у якому наведено рекомендації щодо 

параметрів гучності звукового супроводу програм телевізійного мовлення та гучності звуку 

програм радіомовлення (FM, DAB тощо), є Рекомендація EBU R 128 із відповідними 

додатками. 

Положення Рекомендації EBU R 128 телерадіоорганізації та виробники контенту 

застосовують на добровільній основі. 

Відповідно до Рекомендації EBU R 128 для характеристики гучності звукового сигналу 

слід впровадити та використовувати такі  параметри: 

 гучність програми (Programme Loudness); 

 миттєва гучність (Momentary Loudness); 

 короткочасна гучність (Short-Term Loudness); 

 діапазон гучності (Loudness Range); 

 максимально допустимий рівень реальних пікових значень (Maximum Permitted 

True Peak level). 

5.2 Відповідно до додатку 1 Рекомендації EBU R 128 для характеристики гучності 

короткотривалого контенту, до якого віднесено рекламні повідомлення, анонси програм, 

музичні вставки тощо, додатково до базових параметрів гучності програми і максимально 

допустимого рівня реальних пікових значень слід використовувати параметр - Максимальна 

короткочасна гучність (Maximum Short-term Loudness). 

При цьому параметр діапазон гучності для даного типу контенту не визначають. 

5.3 Відповідно до ДСТУ ITU-R BT.601-7, ДСТУ ITU-R BT.709-6 та ДСТУ ITU-R 

BT.2100-1 серед важливих параметрів телевізійного зображення можливо виділити такі 

параметри: 

 роздільна здатність зображення; 

 формат кадру. 

6 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛІВ ТА ГУЧНОСТІ ЗВУКУ 

6.1 Гучність програми (Programme Loudness) повинна дорівнювати номінальному 

значенню мінус 23,0 LUFS, а у випадках, коли точна підтримка номінального рівня практично 
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не досяжна (наприклад, під час прямої трансляції), допустиме відхилення від номінального 

значення не повинно перевищувати ± 1,0 LU. 

Для реалізації робочих процесів вирівнювання гучності (наприклад, в режимі контролю 

якості ) допустимий відхил ± 0,2 LU з метою врахування похибки вимірювання. 

Вимірювання мають бути виконані приладом для вимірювання гучності, що відповідає 

вимогам Рекомендації  ITU-R BS.1770 та EBU Tech 3341. 

Рівень гучності програми повинен бути визначений для усього контенту програми, без 

виділення таких специфічних елементів, як мова, музика, звукові ефекти. 

6.2 Рівень реальних пікових значень в процесі виробництва програм має не 

перевищувати значення мінус 1 dBTP, виміряне приладом, що відповідає вимогам Рекомендації 

ITU-R BS.1770 та EBU Tech 3341. Похибка вимірювання складає ± 0,3 дБ (для сигналів зі 

смугою частот, обмеженою до 20 кГц). 

6.3 Параметр діапазон гучності (Loudness Range), виміряний відповідно до EBU Tech 

3342, використовують для оцінки змінення гучності програми і вимірюють в одиницях LU.  

Параметр діапазон гучності застосовується мовниками для визначення можливої 

подальшої динамічної обробки програми, а також для відповідності технічним обмеженням у 

трактах поширення програм мовлення. 

6.4 Параметри миттєва гучність (Momentary Loudness) і короткочасна гучність (Short-

Term Loudness) використовують додатково до параметра гучність програми (Programme 

Loudness) для контролю поточної динаміки програми. 

6.5 Для короткотривалого контенту, такого як рекламні повідомлення, оголошення 

наступних передач тощо, необхідно використовувати параметр максимальної короткочасної 

гучності (Maximum Short-term Loudness) додатково до базових параметрів гучності програми та 

максимального рівня реальних пікових значень.  

Рівень короткотривалої гучності має не перевищувати мінус 18 LUFS (+5,0 LU за 

відносною шкалою). Вимірювання мають виконувати відповідно до EBU Tech 3341. Для 

реалізації робочих процесів вирівнювання гучності допустимий відхил +0,2 LU з метою 

врахування похибки вимірювання. 

6.6 3начення вказаних вище показників параметрів для  різних типів програм 

відповідно до Рекомендації EBU R 128 та додатку 1 до цієї рекомендації надано у табл. 6.1. 

6.7 Мовники і виробники програм самостійно вибирають організаційні та технічні 

рішення для нормалізації рівня гучності вихідного сигналу відповідно до параметрів, що 

вказані вище. 
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Таблиця 6.1 ‒ Вимоги до параметрів, що характеризують гучність програм 

радіомовлення та звукового супроводу телевізійного мовлення 

Параметр Кількісний показник Допустимі відхили 

Гучність програми (Programme Loudness) -23,0 LUFS ±0,2 LU 

Максимально допустимий рівень реальних 

пікових значень  

(Maximum Permitted True Peak level) 

-1 dBTP ± 0,3 дБ 

Для програм прямого ефіру 

Гучність програми (Programme Loudness) для 

програм прямого ефіру 
-23,0 LUFS ±1 LU 

Максимально допустимий рівень реальних 

пікових значень  

(Maximum Permitted True Peak level) 

-1 dBTP ± 0,3 дБ 

Для програм з тривалістю менше 30 с 

Гучність програми (Programme Loudness) -23,0  LUFS ±0,2 LU 

Максимальне значення короткотривалої 

гучності  

(Maximum Short-term Loudness) 

−18,0 LUFS (+5,0 LU 

за відносною шкалою) 
+0,2 LU 

Максимально допустимий рівень реальних 

пікових значень  

(Maximum Permitted True Peak level) 

-1 dBTP ± 0,3 дБ 

Примітка. В окремих випадках, обумовлених художнім задумом авторів передачі, рівень 

гучності програми може бути нижче номінального. Про такі виключення має бути чітко 

повідомлено, щоб уникнути компенсування рівня гучності. 

6.8 З боку мовника має бути забезпечено коректне перетворення відповідної 

телепередачі, кінофільму або іншого контенту з вихідного формату 4:3 до формату 16:9. 

Коректним перетворенням потрібно вважати відсутність геометричних або інших спотворень 

вихідного зображення (порівняно з зображенням з вихідним форматом кадру). 

У разі, якщо телерадіоорганізація використовує власний або будь-який інший архів 

кінофільмів або іншої телепродукції, вихідним форматом кадру якої є формат кадру 4:3, у 

налаштуваннях відповідних блоків апаратно-студійних комплексів або відповідного 

обладнання, що входить до тракту випуску програми, рекомендовано встановити режим 

перетворення формату кадру (aspect ratio) до режиму, за якого додаються бічні смуги (в 

залежності від виробника обладнання або програмного забезпечення такий режим може 

позначатись як “pillarbox” або будь-яким іншим позначенням – зі збереженням змісту 

перетворення) або використовувати рекомендації  6.10. 

6.9 Якщо телерадіоорганізація здійснює знімання нових матеріалів, використовуючи 

відеокамери, з яких надходить зображення в форматі 4:3, з метою подальшого перетворення в 

зображення з форматом кадру 16:9, тоді  потрібно застосовувати аналогічні технології – 
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відповідне обладнання має бути переналаштоване на коректне перетворення з чорними бічними 

смугами. 

6.10 Якщо телерадіорганізація має певні міркування або інформацію щодо того, що 

більшість або певна частка її телеглядачів використовують відтворювальні пристрої, що 

підтримують тільки відтворення зображення з форматом кадру 4:3, тоді зйомка зображення 

може здійснюватися з застосуванням методу “shoot and protect” відповідно до  положень 

Рекомендації ITU-R BT.1379-2 та Рекомендації ITU-R BT.1848-1. Це дозволить зберегти 

сюжетно-важливі частини телепередачі, не використовуючи режим екранного каше та 

перетворювати зображення без видимих спотворень. При цьому можуть бути використані 

шаблони з зонами безпеки, що  зробить перетворення форматів без втрати важливих частин 

зображення. Ці шаблони  показано на рисунках та в таблицях нижче. Області безпеки будуть 

складати ділянку, виражену у відсотковому відношенні, як наведено в таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 – Визначення сюжетно важливої частини зображення та графіки за 

Рекомендацією ITU-R BT.1379-2  

Програмний контент 625 рядків 

Області безпеки для телевізійних програм, виготовлених у широкому форматі 16:9: 

відеозйомка з захистом компромісної центральної зони формату 14:9 

 

За вертикаллю 

За горизонталлю 

зображення 

16:9 
зона 14:9 зона 4:3 

Область безпеки для сюжетно 

важливої частини зображення 

(елементи зображення) 

3,5 % 
10 % 

(72) 

4,2 % 

(27) 
– 

Область безпеки для графічної 

частини зображення 

(елементи зображення) 

5 % 
15,9 % 

(115) 

11 % 

(69) 

4,5 % 

(24) 

Області безпеки для телевізійних програм, виготовлених у широкому форматі 16:9: 

відеозйомка з захистом центральної зони формату 4:3 

 
За вертикаллю 

За горизонталлю 

зображення16:9 зона 4:3 
Область безпеки для сюжетно 

важливої частини зображення 

(елементи зображення) 
3,5 % 

1 5% 

(108) 

3,3 % 

(18) 

Область безпеки для графічної 

частини зображення 

(елементи зображення) 
5 % 

17,5 % 

(126) 

6,7 % 

(36) 
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Продовження таблиці 6.2 

Області безпеки для телевізійних програм, виготовлених у широкому форматі 16:9: 

відеозйомка з захистом повного зображення формату 16:9 

 
За вертикаллю За горизонталлю 

Область безпеки для сюжетно 

важливої частини зображення 

(елементи зображення) 
3,5 % 

3,5 % 

(25) 

Область безпеки для графічної 

частини зображення 

(елементи зображення) 
5 % 

10 % 

(72) 

Області безпеки для телевізійних програм, виготовлених у форматі 4:3: 

відеозйомка із захистом центральної зони формату 14:9 
 За вертикаллю 

За горизонталлю 
зображення 4:3 зона 14:9 

Область безпеки для сюжетно 

важливої частини зображення 

(елементи зображення) 
10 % 3,3 % 

5 % 

(36) 

Область безпеки для графічної 

частини зображення 

(елементи зображення) 
11,5 % 5 % 

10 % 

(72) 

Програмний контент 1080 рядків 

Області безпеки для телевізійних програм, виготовлених у широкому форматі 16: 9: 

відеозйомка з захистом компромісної центральної зони формату 14: 9 

 
За вертикаллю 

За горизонталлю 
зображення 

16:9 
зона 14:9 зона 4:3 

Область безпеки для сюжетно 

важливої частини зображення 

(елементи зображення) 
3,5 % 

10 % 

(192) 

4,2 % 

(72) 
– 

Область безпеки для графічної 

частини зображення 

(елементи зображення) 
5 % 

15 % 

(288) 

9,9 % 

(168) 

3,3 % 

(48) 

Області безпеки для телевізійних програм, виготовлених у широкому форматі 16: 9: 

відеозйомка із захистом центральної зони формату 4: 3 

 
За вертикаллю 

За горизонталлю 

зображення 16:9 зона 4:3 
Область безпеки для сюжетно 

важливої частини зображення 

(елементи зображення)  
3,5 % 

15 % 

(288) 

3,3 % 

(48) 

Область безпеки для графічної 

частини зображення 

(елементи зображення) 
5 % 

17,5 % 

(336) 

6,7 % 

(96) 

Програмний контент 720 рядків 

Області безпеки для телевізійних програм, виготовлених у широкому форматі 16: 9: 

відеозйомка з захистом компромісною центральної зони формату 14: 9 

 
За вертикаллю 

За горизонталлю 
зображення 

16:9 
зона 14:9 зона 4:3 

Область безпеки для сюжетно 

важливої частини зображення 

(елементи зображення) 

3,5 % 
10 % 

(128) 

4,2 % 

(48) 
– 

Область безпеки для графічної 

частини зображення 

(елементи зображення) 

5 % 
15 % 

(192) 

9,9 % 

(112) 

3,3 % 

(32) 
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Кінець таблиці 6.2 

Області безпеки для телевізійних програм, виготовлених у широкому форматі 16: 9: 

відеозйомка із захистом центральної зони формату 4: 3 
 

За вертикаллю 
За горизонталлю 

зображення 16:9 зона 4:3 

Область безпеки для сюжетно 

важливої частини зображення 

(елементи зображення) 

3,5 % 
15 % 

(192) 

3,3 % 

(32) 

Область безпеки для графічної 

частини зображення 

(елементи зображення) 

5 % 
17,5 % 

(224) 

6,7 % 

(64) 

У зведеній таблиці 6.3 наведено параметри областей безпеки для широкоформатних 

телевізійних програм за Рекомендацією ITU-R BT.1379-2. 

Таблиця 6.3 – Границі області безпеки, які має забезпечити виробник  

програмного контенту за Рекомендацією ITU-R BT.1379-2 

Визначення 

625 720 1080 

Зйомка 16:9 
Зйомка 

4:3 
Зйомка 16:9 Зйомка 16:9 

Захист 

14:9 

Захист 

4:3 

Захист 

16:9 

Захист 

14:9 

Захист 

14:9 

Захис

т 4:3 

Захист 

14:9 

Захис

т 4:3 

Сюжетно важлива частина зображення 

Ширина зображення 4:3, 

елементи зображення 
-- 504 -- -- -- 896 -- 1344 

Ширина зображення 14:9, 

елементи зображення 
576 -- -- 648 1024 -- 1536 -- 

Ширина зображення 16:9, 

елементи зображення 
-- -- 670 -- -- -- -- -- 

Ширина растру 16:9, 

елементи зображення 
720 720 720 720 1280 -- 1920 1920 

Висота зображення 4:3, 

рядки 
-- 

33-300, 

346-613 
-- -- -- 

51-

720 
-- 

40-

541, 

603-

1104 

Висота зображення 14:9, 

рядки 

33-300, 

346-613 
-- -- 

51-282, 

364-595 
51-720 -- 

40-541, 

603-1104 
-- 

Сюжетно важлива частина зображення 

Висота зображення 16:9, 

рядки 
-- -- 

33-300, 

346-613 
-- -- -- -- -- 

Висота растру 16:9, 

рядки 

23-310, 

336-623 

23-310, 

336-623 

23-310, 

336-623 

23-310, 

336-623 
26-745 

26-

745 
21-560, 

584-1123 

21-

560, 

584-

1123 

Графічна частина зображення 

Ширина зображення 4:3, 

елементи зображення 
-- 468 -- -- -- 832 -- 1248 

Ширина ображення 14:9, 

елементи зображення 
491 -- -- 576 896 -- 1344 -- 
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Кінець таблиці 6.3 

Визначення 

625 720 1080 

Зйомка 16:9 
Зйомка 

4:3 
Зйомка 16:9 Зйомка 16:9 

Захист 

14:9 

Захист 

4:3 

Захист 

16:9 

Захист 

14:9 

Захист 

14:9 

Захист 

4:3 

Захист 

14:9 

Захи

ст 

4:3 

Ширина зображення 16:9, 

елементи зображення 
-- -- 576 -- -- -- -- -- 

Ширина растру 16:9, 

елементи зображення 
720 720 720 720 1280 1280 1920 1920 

Висота зображення 4:3, 

рядки 
-- 

38-295, 

351-608 
-- -- -- 62-709 -- 

48-

533, 

611-

1096 

Висота зображення 14:9, 

рядки 

38-295, 

351-608 
-- -- 

56-277 

369-590 
62-709 -- 

48-533, 

611-

1096 
-- 

Висота зображення 16:9, 

рядки 
-- -- 

38-295, 

351-608 
-- -- -- -- -- 

Висота растру 16:9, 

рядки 

23-310, 

336-623 

23-310, 

336-623 

23-310, 

336-623 

23-310, 

336-623 
26-745 26-745 

21-560, 

584-

1123 

21-

560, 

584-

1123 

Рекомендація ITU-R BT.1848-1 визначає області безпеки призначені тільки для 

широкоформатного мовлення  з припущенням, що обвідка екрану на сучасних побутових 

телевізійних приймачах коливається в межах 7,0 ± 1% від загальної ширини або висоти 

зображення. При цьому область безпеки буде складати ділянку, виражену в відсотковому 

відношенні, як наведено в таблиці 6.4. 

Таблиця 6.4 – Визначення сюжетно важливої частини зображення та графіки за  

   Рекомендацією ITU-R BT.1848-1 

 За вертикаллю За горизонталлю 

Область безпеки для сюжетно важливої 

частини зображення в верхній нижній та 

боковій частинах оригінального зображення 

3,5% 3,5% 

Область безпеки для графічної частини 

зображення в верхній нижній та боковій 

частинах оригінального зображення 

5% 5% 

У таблиці 6.5 наведено параметри областей безпеки тільки для широкоформатних 

телевізійних програм різної роздільної здатності за Рекомендацією ITU-R BT.1848-1. 
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Таблиця 6.5 – Границі області безпеки, які має забезпечити виробник широкоформатного 

програмного контенту за Рекомендацією ITU-R BT.1848-1 

Визначення 625i 720p 1080i 1080p 2160p 4320p 

Сюжетно важлива частина зображення 

Ширина растру, 

елементи зображення 

720 1280 1920 1920 3840 7680 

Висота растру, рядки 

(елементи зображення) 

23-310, 

336-623 

26-745 21-560 

584-1123 

42-1121 (2160) (4320) 

Ширина області безпеки, 

елементи зображення 

25 45 67 67 134 269 

Висота області безпеки, 

рядки (елементи 

зображення) 

33-310 

346-613 

51-720 40-541 

603-1104 

80-1083 (2008) (4018) 

Ширина віртуального 

зображення, 

елементи зображення 

670 1190 1786 1786 3572 7142 

Графічна частина зображення 

Ширина растру, 

елементи зображення 

720 1280 1920 1920 3840 7680 

Висота растру, рядки 

(елементи зображення) 

23-310, 

336-623 

26-745 21-560 

584-1123 

42-1121 (2160) (4320) 

Ширина області безпеки, 

елементи зображення 

36 64 96 95 192 384 

Висота області безпеки, 

рядки (елементи 

зображення) 

38-295, 

351-608 

62-709 48-533 

611-1096 

96-1067 (1944) (3888) 

Ширина віртуального 

зображення, 

елементи зображення 

648 1152 1728 1728 3456 6912 

На рисунках 6.1 та 6.2 наведено специфікації областей безпеки телевізійних програм,  

ураховуючи такі позначення: 

Для відтворення центральної частини зображення 4:3: 

‒ а, ширина растру; 

‒ b, висота растру; 

‒ c, ширина зрізу по центру; 

‒ d, ширина області безпеки 16: 9; 

‒ e, висота області безпеки; 

‒ f, ширина області безпеки за центром. 

Для відтворення 16:9 letterbox 

‒ а, ширина растру; 

‒ b, висота растру; 

‒ c, ширина зрізу по центру; 
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‒ d, висота області безпеки; 

‒ e, висота віртуального зображення 4:3. 

Нижче наведено специфікація областей безпеки телевізійних програм за Рекомендацією 

ITU-R BT.1379-2 (рисунки 6.3-6.11). 

 

 
 

a 
d 

f 
c 

b e 

Рисунок 6.2 – Відтворення центральної частини зображення 

e b d 

a 
c 

Рисунок 6.1 – Відтворення Letterbox 
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Рисунок 6.3 – Відеозйомка в форматі 16:9 з захистом областей безпеки сюжетно важливої 

частини зображення та графіки в форматі 14:9 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Відеозйомка в форматі 16:9 з захистом областей безпеки сюжетно важливої 

частини зображення в форматі 4:3 
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Рисунок 6.5 – Відеозйомка в форматі 16:9 з захистом всього зображення 

в форматі 16:9 

 

Рисунок 6.6 – Відеозйомка в форматі 4:3 з захистом областей безпеки сюжетно важливої 

частини та графіки в форматі 14:9 
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Рисунок 6.7 – Відеозйомка в форматі 4:3 з захистом областей безпеки 

сюжетно важливої частини та графіки в форматі 14:9: зображення 14:9 отримують, 

коли його передано в кадрі 16:9 

 

 

 

Рисунок 6.8 – Відеозйомка в форматі 16:9 з захистом областей безпеки сюжетно важливої 

частини та графіки в форматі 14:9, 1080 рядків 
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Рисунок 6.9 – Відеозйомка в форматі 16:9 з захистом областей безпеки сюжетно важливої 

частини та графіки в форматі 4:3, 1080 рядків 

 

 

 

Рисунок 6.10 – Відеозйомка в форматі 16:9 з захистом областей безпеки сюжетно важливої 

частини та графіки в форматі 14:9, 720 рядків 
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Рисунок 6.11 – Відеозйомка в форматі 16:9 з захистом областей безпеки сюжетно важливої 

частини та графіки в форматі 4:3, 720 рядків 

Нижче наведено специфікація областей безпеки телевізійних програм за Рекомендацією 

ITU-R BT-1848-1 (рисунки 6.12-6.17). 

 

 

Рисунок 6.12 – Відеозйомка у форматі 16:9 із захистом всього зображення в форматі 16:9, 

черезрядкова розгортка 625 рядків 
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Рисунок 6.13 – Відеозйомка у форматі 16: 9 із захистом всього зображення 

в форматі 16:9,прогресивна розгортка 720-рядків 

 

 

 

Рисунок 6.14 – Відеозйомка у форматі 16: 9 із захистом всього зображення 

в форматі 16: 9, черезрядкова розгортка 1080-рядків 
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Рисунок 6.15 – Відеозйомка у форматі 16: 9 із захистом всього зображення 

в форматі 16: 9, прогресивна розгортка 1080-рядків 

 
 

Рисунок 6.16 – Відеозйомка у форматі 16: 9 із захистом всього зображення 

в форматі 16: 9, прогресивна розгортка 2160-рядків 

 

3840 ел. зоб. 

3572 ел. зоб. 

3456 ел. зоб. 

5% від зображення 16:9 (192 ел. зоб.) 

3,5% від зображення 16:9 (134 ел. зоб.) 

Верхня/нижня границя області безпеки 

Границя растру 

кадра 16:9 

Сюжетно важлива частина 

зображення 3,5% 

Графіка 5% 

Бічний  запас безпеки 

сюжетно важливої 

частини зображення 

формату 16:9 

Бічний  запас 

безпеки графіки 

формату 16:9 

Р
я
д

к
и

 1
9
4

4
 

Р
я
д

к
и

 2
0
0

8
 

Р
я
д

к
и

 2
1
6

0
 

1920 ел. зоб. 

1786 ел. зоб. 

1728 ел. зоб. 

5% від зображення 16:9 (96 ел. зоб.) 

3,5% від зображення 16:9 (67 ел. зоб.) 

Верхня/нижня границя області безпеки 

Границя растру 

кадра 16:9 

Сюжетно важлива частина 

зображення 3,5% 

Графіка 5% 

Бічний  запас безпеки 

сюжетно важливої 

частини зображення 

формату 16:9 

Бічний  запас 

безпеки графіки 

формату 16:9 

Р
я
д

к
и

 9
6

-1
0
6

7
 

Р
я
д

к
и

 8
0

-1
0
8

3
 

Р
я
д

к
и

 4
2

-1
1
2

1
 



23 

 
 

Рисунок 6.17 – Відеозйомка у форматі 16: 9 із захистом всього зображення 

в форматі 16: 9, прогресивна розгортка 4320-рядків 
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Таблиця 6.6 – Параметри та характеристики ТБ систем стандартної чіткості 

Характеристики Значення 

Тип розгортки Черезрядкова Прогресивна 

Кількість рядків в кадрі 625 625 

Кількість активних рядків в кадрі 
575 

576  

(строки 45-620) 

Частота рядків, кГц 15,625 31,250 

Формат кадру 16:9  (4:3) 16:9 (4:3) 

Частота кадрів, Гц 25 50 

Таблиця 6.7 – Параметри системи для формату 720p 

Параметр Значення 

Формат кадру 16: 9 

Кількість відліків в активній частині рядка 1 280 

Решітка дискретизації ортогональна 

Кількість активних рядків в зображенні 720 

Формат елемента зображення 1:1 

Системи телебачення високої чіткості стандартизовані в  ДСТУ ITU-R BT.709-6 у двох 

варіантах їхньої реалізації. Параметри зображення для системи з 1250 рядками по 1920 

елементів зображення в кожному рядку з черезрядковою розгорткою (1250i) (i - черезрядковий) 

наведено в таблиці 6.8. 

Таблиця 6.8 – Параметри системи ТБВЧ для формату 1250i 

Параметр Значення 

Формат кадру 16: 9 

Загальна кількість рядків 1250 

Кількість активних рядків в зображенні +1152 

Кількість відліків в активній частині рядка 1920 

Частота кадрів, Гц 25 

Частота полів, Гц 50 

Частота рядків, Гц 31 250  

У таблиці 6.10 наведені параметри зображення для системи 1920×1080 для комбінацій 

частот кадрів/типів розгортки, визначених у таблиці 6.9. У таблиці позначення P відповідає 

прогресивній розгортці, I – черезрядковій. 
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Таблиця 6.9 – Параметри ТБВЧ системи для формату 1920×1080 

Параметр 
Параметри системи 

50 / P 25 / P 50 / I 

Формат кадру 16: 9 

Кількість відліків на активну частину 

рядка 
1 920 

Решітка дискретизації ортогональна 

Кількість активних рядків в кадрі 1080 

Параметри для систем надвисокої чіткості надано в таблиці 6.10. 

Таблиця 6.10 – Просторово-часові характеристики зображення ТБНВЧ 

Параметр Значення 

Формат кадру 16:9 

Кількість елементів 

зображення в зображенні 

7 680×4 320 

3 840×2 160 

Структура дискретизації Ортогональна 

Співвідношення сторін 

елемента зображення 
1:1 (квадратні елементи зображення) 

Адресація елементів 

зображення 

Впорядкування елементів зображення в кожному рядку зліва 

направо, рядки впорядковано від верху до низу 

Частота кадрів (Гц) 100, 50, 25 

Формат зображення Прогресивний 

7 МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГУЧНОСТІ З 

МЕТОЮ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ РІВНЯ ГУЧНОСТІ ТЕЛЕ- І 

РАДІОПРОГРАМ 

7.1 Методика вимірювання параметрів гучності заснована на Рекомендації ITU-R 

BS.1770 і технічному документі EBU Tech 3341 Вимірювання гучності: вимірювання у «Режимі 

EBU» у доповнення до нормалізації згідно з Рекомендацією EBU R 128. 

Відповідно до принципів, викладених у Рекомендації EBU R 128, пропонується  

врахувати  необхідність регулювання рівня на основі вимірювання гучності. 

Окрім середньої гучності програми (Programme Loudness) мовникам рекомендується 

використовувати параметри Максимально допустимий рівень реальних пікових значень 

(Maximum True Peak Level) і Діапазон гучності (Loudness Range) для нормалізації аудіосигналів 

і забезпечення відповідності технічним обмеженням у трактах проходження сигналу, а також 

художнім особливостям кожної програми телерадіомовленнєвої компанії залежно від жанру(-

ів) і цільової аудиторії. 
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7.2 У вимірювачі гучності має бути забезпечено можливість роботи в «Режимі EBU» 

(EBU mode). За використання «Режиму EBU» вимірювач повинен відповідати вимогам, 

наведеним у документі EBU Tech 3341. Таким чином, фахівець може використовувати 

вимірювачі гучності різних виробників з мінімальними розбіжностями результатів 

вимірювання, спричиненими різними термінологіями, шкалами і алгоритмами вимірювання. 

7.3 Специфікація вимірювача гучності  під час роботи в «Режимі EBU» не стосується 

деталей реалізації вимірювача в частині графічних або призначених для користувача 

інтерфейсів. 

7.4 У «Режимі EBU» визначено три часові шкали: 

1. Мінімальна за часом шкала називається «миттєва», скорочено «M». 

2. Часова шкала для вимірювання короткочасної гучності називається «короткочасна», 

скорочено «S». 

3. Часова шкала для вимірювання середньої (інтегрованої) гучності називається 

«інтегрована», скорочено «I», розраховується як середнє значення з моменту обнулення 

значень вимірювального приладу. 

У вимірювачі з «Режимом EBU», що може застосовуватися для вимірювання звукового 

сигналу у прямому ефірі,  повинні бути всі три шкали часу, при цьому їх одночасне 

відображення необов’язкове. Вимірювач гучності, що не передбачено для застосування у 

прямому ефірі  (наприклад, спеціалізоване програмне забезпечення), і працює тільки з файлами 

і має в своїй реалізації неповний набір із зазначених вище шкал, також може вважатися 

сумісним з «Режимом EBU», якщо ці шкали задовольняють вимогам  цього режиму. Вимірювач 

гучності повинен мати можливість відображати максимальне значення миттєвої гучності. Це 

значення обнуляється  під час скидання вимірювання інтегрованої гучності. 

7.5 Мінімальний функціонал вимірювача гучності, що працює в «Режимі EBU», повинен 

дозволяти: 

- починати / припиняти / продовжувати вимірювання інтегрованої гучності одночасно з 

діапазоном гучності, тобто перемикати вимірювач між станами «роботи» і «очікування»; 

- скидати вимір інтегрованої гучності і діапазону гучності одночасно, незалежно від 

того, чи  перебуває вимірювач в стані «роботи» або «очікування». 

7.6 Параметр діапазон гучності (Loudness Range) (скорочено LRA) застосовують для 

відображення зміни гучності протягом програми. На підставі отриманого значення 

визначають, наскільки необхідно змінити динамічний діапазон програми. У разі, якщо значення 

діапазону гучності програми більше встановлених величин, то необхідно здійснити його 

стиснення. 
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При цьому допустиме значення діапазону гучності залежить від виду контенту: 

(наприклад, для класичної музики можливий максимально допустимий діапазон, а для 

Інтернет-мовлення радіостанції − мінімальний). 

Діапазон гучності доповнює вимірювання інтегрованої гучності. Обчислення Діапазону 

гучності  виконують  згідно з EBU Tech  3342. 

Діапазон гучності вимірюють в одиницях «LU».  

1 LU еквівалентно 1 дБ. 

У вимірювачі, що працює у «Режимі EBU» має бути забезпечено можливість 

обчислення діапазону гучності звукового сигналу одночасно з вимірюванням інтегрованої 

гучності. Обчислення значення діапазону гучності обнуляється  під час скидання вимірювання 

інтегральної гучності. 

У налаштуваннях вимірювача у «Режимі EBU» має бути можливість вмикати і 

вимикати відображення значення діапазону гучності. 

7.7 Рекомендується використовувати такі назви і одиниці вимірювання: 

Відносне вимірювання (наприклад, відносно опорного рівня або у разі вимірювання 

діапазону гучності): xx.x LU; 

Абсолютне вимірювання (відносно повної цифрової шкали): xx.x LUFS. 

7.8 На дисплеї вимірювача у «Режимі EBU» показання можуть відображатися у вигляді 

числових значень або у вигляді показань на шкалі.  

Шкала вимірювача повинна надавати можливість відображати значення в LUFS 

одиницях (які умовно можна назвати абсолютними) або шкалу з альтернативною нульовою 

точкою, яка відповідає мінус 23 LUFS (0 LU = -23 LUFS), в цьому випадку шкала буде 

відображати відносні значення гучності в LU одиницях. Вимірювач з «Режимом EBU» повинен 

мати дві шкали, а їхнє відображення обирає користувач: 

 – діапазон від -18.0 LU до +9.0 LU (від -41.0 LUFS до -14.0 LUFS), називається 

«EBU +9 scale»; 

 – діапазон від -36.0 LU до +18.0 LU (від -59.0 LUFS до -5.0 LUFS), називається 

«EBU +18 scale». 

«EBU +9 scale» повинна використовуватися за замовчуванням. 

7.9 Вимірювач в меню «Режим EBU» повинен використовувати точність відображення 

максимум до 1 десяткового знака у всіх числових показниках гучності (наприклад, інтегрована 

гучність або діапазон гучності). 

7.10 Для базового калібрування і установки рівня сигналу рекомендується 

синусоїдальний стерео сигнал 1 кГц (подається в фазі одночасно в обидва канали), з піковим 

рівнем мінус 18 dBFS. Показання вимірювача мають бути мінус 18,0 LUFS . 
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Процедуру установки визначено в EBU Tech  3343. 

8 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 

МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

8.1 Вимірювання параметрів, що характеризують рівень гучності сигналу можна 

здійснити з використанням: 

 вимірювача/аналізатора гучності (Loudness Meter/Analyzer), або 

 аналізатора телевізійного сигналу з підтримкою вимірювання гучності звуку 

телепрограми, або 

 вимірювального приймача ефірного сигналу з підтримкою функції вимірювання 

рівня гучності (для FM мовлення); 

 також для виконання вимірювання рівня гучності із використанням запису 

передач телерадіоорганізацій буде потрібно використання робочої станції нелінійного монтажу 

на базі ПК або ноутбука із відповідним програмним забезпеченням для виділення фрагментів 

програм та рекламних вставок, що підлягають вимірюванню. 

8.2 Основні вимоги до вимірювального обладнання є такими: 

 вимірювальне обладнання (вимірювач/аналізатор гучності або приймач з 

підтримкою функції вимірювання гучності) має: 

 відповідати вимогам EBU Tech 3341 та Рекомендації ITU-R BS.1770-4, про що 

зазначається у технічній документації на обладнання, а саме: серед його технічних 

характеристик має бути вказано відповідність EBU R 128 і/або Рекомендації ITU-R BS.1770-4; 

 працювати у режимі «EBU Mode» («Режимі EBU»);  

 підтримувати використання звукових форматів, що застосовують для підготовки і 

запису своїх програм телерадіоорганізації, програми яких підлягають вимірюванню. 

Вимірювач, що працює у «Режимі EBU», має відповідати вимогам мінімального набору 

калібровочних випробувань.  Випробувальні сигнали наведені у технічному документі EBU 

Tech 3341 і таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 − Випробувальні сигнали мінімальних вимог 

Номер 

випробу

вання 

Випробувальний сигнал 
Очікувана відповідь та 

допустимі значення 

1 

Стереофонічний, сінусоідальний, 1000 Гц, -23,0 dBFS 

(піковий рівень на канал); подається синфазно в обидва 

канали одночасно; тривалість 20 с 

M, S, I = -23,0 ±0,1 LUFS  

M, S, I = 0,0 ±0,1 LU 
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Продовження таблиці 8.1 

Номер 

випробу

вання 

Випробувальний сигнал 
Очікувана відповідь та 

допустимі значення 

2 
Як №  1, -33.0 dBFS M, S, I = -33,0 ±0,1 LUFS  

M, S, I = -10,0 ±0,1 LU 

3 

3 тони, аналогічні № 1, але з такими значеннями 

тривалості і рівнями: 10 c −36,0 dBFS; 60 c −23,0 dBFS;  

10 c −36,0 dBFS   

I = -23,0 ±0,1 LUFS  

I = 0,0 ±0,1 LU 

4 

5 тонів, аналогічні № 1, але з такими значеннями 

тривалості і рівнями: 10 с −72,0 dBFS; 10 с −36,0 dBFS;  

60 с −23,0 dBFS; 10 с −36,0 dBFS; 10 с −72,0 dBFS 

I = -23,0 ±0,1 LUFS  

I = 0,0 ±0,1 LU 

5 

3 тони, аналогічні № 1, але з такими значеннями 

тривалості і рівнями: 20 с −26,0 dBFS; 20,1 с  −20,0 

dBFS; 20 с  −26,0 dBFS   

I = -23,0 ±0,1 LUFS  

I = 0,0 ±0,1 LU 

6 

Синусоїдальний з каналами 5.0, 1000 Гц, тривалість 20с, 

з такими піковими рівнями каналів: -28,0 dBFS в L і R 

-24,0 dBFS в C 

-30,0 dBFS в Ls і Rs 

I = -23,0 ±0,1 LUFS  

I = 0,0 ±0,1 LU 

7 

Аутентична програма 1, стерео, сегмент програми з 

вузьким діапазоном гучності (NLR); схожий за жанром 

на рекламу/анонс 

I = -23,0 ±0,1 LUFS 

 I = 0,0 ±0,1 LU 

8 

Аутентична програма 2, стерео, сегмент програми з 

широким діапазоном гучності (WLR); схожий по жанру 

на фільм/драму 

I = -23,0 ±0,1 LUFS  

I = 0,0 ±0,1 LU 

9 

2 тони, аналогічні № 1, але з такою тривалістю і 

рівнями: (1,34 с −20.0 dBFS; 1,66 с −30.0 dBFS) – 

повторюється 5 разів 

S = −23,0 ±0,1 LUFS,  

постійно після 3 с 

10 

Для вимірювачів на базі файлів. 20 сегментів з тонами, 

аналогічними № 1, але з такими тривалістю і рівнями: (i 

* 0,15 с тиші; 3 с -23,0 dBFS; 1 с тиші), де i = 0, 1, 2 ., 19 

Max S = −23,0 ±0,1 LUFS, 

для кожного сегмента 

11 

Для вимірювачів у прямому ефірі. 20 тонів, аналогічних 

№1, але із такими тривалістю і рівнями: (i * 0,15 с тиші; 

3 с -38,0+i dBFS; 3 – i * 0.15 с тиші), де i = 0, 1, 2 ., 19 

Max S = −38,0, −37,0, 

 −36,0, …,  

−19,0 ±0,1 LUFS, послідовні  

значення 

12 

2 тони, аналогічні № 1, але з такими тривалістю і 

рівнями: (0,18 с −20,0 dBFS; 0,22 с −30,0 dBFS) – 

повторюється 25 разів 

M = −23,0 ±0,1 LUFS,  

постійно після 1 с 

13 

Для вимірювачів на базі файлів. 20 сегментів з тонами, 

аналогічними № 1, але з такими тривалістю і рівнями:  

(i * 20 мс тиші; 400 мс −23,0 dBFS; 1 с тиші), где i = 0, 1, 

2, …, 19   

Max M = −23,0 ±0,1 LUFS, 

для кожного сегменту 

14 

Для вимірювачів у прямому ефірі. 20 тонів, аналогічних 

№1, але із такими тривалістю і рівнями: (i * 20 мс тиші; 

400 мс  −38,0+i dBFS; 400 – i * 20 мс тиші), де i = 0, 1, 2, 

…, 19 

Max M = −38,0, −37,0, −36,0, 

…, −19,0 ±0,1 LUFS, 

послідовні значення 
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Кінець таблиці 8.1 

15 

Синусоїдальний стереосигнал з частотою fs/4 Гц, 

амплітудою 0,50 FFS2, фазою 0,0 градусів. Частота fs/4 

означає 12 кГц для частоти дискретизації 48 кГц і так 

далі. Тривалість синтезованого тону не має значення, 

але тон повинен сходити на конус з плавним 

наростанням і загасанням 10 мс. 

Max. рівень реальних 

пікових значень = 

 −6,0 +0,2/−0,4 dBTP 

Примітка: Позначення M, S, I відповідають ситуації використання певної шкали часу – 

миттєвої, короткочасної або інтегрованої відповідно. 

Для базового калібрування і установки рівня сигналу рекомендується синусоїдальний 

стерео сигнал 1 кГц (подається в фазі одночасно в обидва канали), з піковим рівнем мінус 

18 dBFS. Показання вимірювача мають бути мінус 18,0 LUFS . 

8.3 Вимірювачі гучності можуть мати апаратну реалізацію або бути виконаними у 

вигляді програмного забезпечення для вимірювання рівня параметрів гучності звуку. 

У таблиці 8.2 наведено частковий список доступних вимірювачів гучності, які 

реалізують алгоритм вимірювання гучності ITU-R BS.1770. Вимірювачі пропонуються у 

вигляді апаратних або програмних продуктів. 

Таблиця 8.2 – Частковий перелік доступних вимірювачів гучності різних виробників, що 

відповідають Рекомендації ITU-R BS.1770 

Виробник Модель 

Апаратна/ 

Програмна 

реалізація 

Сайт виробника 

Day Sequerra iLM8 А http://www.daysequerra.com 

Day Sequerra NLC4ST А http://www.daysequerra.com 

Day Sequerra NLC5.1ST А http://www.daysequerra.com 

Dolby LM100 А http://www.dolby.com 

Dolby DP600 А http://www.dolby.com 

DVB Control DVBLoudness П http://www.dvbcontrol.com 

Grimm Audio Level One П http://www.grimmaudio.com 

Image Line 

Software 
Wave-Candy П http://www.image-line.com 

iZotope Insight 2 П https://www.izotope.com 

Junger Audio B46 А http://www.junger-audio.com 

Linear Acoustic Lambda А http://www.linearacoustic.com 

Linear Acoustic Lambda-II А http://www.linearacoustic.com 

Linear Acoustic LQ1000 А http://www.linearacoustic.com 

Miranda 
KXS-X16-

Loudness 
А http://miranda.com 

Miranda 
KS-910(Kaleido-

Solo) 
А http://miranda.com 

Hindenburg 

Systems 

Hindenburg 

Journalist 
П http:// hindenburg.com 

NuGen Audio VisLM-H П http://www.nugenaudio.com 

NuGen Audio VisLM-C П http://www.nugenaudio.com 

Omnitek  OTR 1001 А http://www.omnitek.tv 

Orban Loudness Meter П http://www.orban.com/meter/ 
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Кінець таблиці 8.2 

Виробник Модель 

Апаратна/ 

Програмна 

реалізація 

Сайт виробника 

Pinguin PG-AMM 2.2 П http://www.masterpinguin.de 

Pinguin PG-AM+AL П http://www.masterpinguin.de 

Qualis Sentinel А http://www.qualisaudio.com 

RTW 31900 Series А http://www.rtw.de 

RTW 31960 Series А http://www.rtw.de 

RTW TM3 Primus  А http://www.rtw.de 

RTW 
TouchMonitor 

TM9 
А http://www.rtw.de 

RTW DigitalMonitor А http://www.rtw.de 

RTW 
SurroundMonitor 

11900 
А http://www.rtw.de 

RTW 
SurroundMonitor 

10600 
А http://www.rtw.de 

TC Electronic LM2 А http://www.tcelectronic.com 

TC Electronic P2 А http://www.tcelectronic.com 

TC Electronic LM5 П http://www.tcelectronic.com 

TC Electronic CLARITY-M А http://www.tcelectronic.com 

Tektronix AM768 А http://www2.tek.com 

Tektronix WVR7x20 А http://www2.tek.com 

Tektronix WFM7x20 А http://www2.tek.com 

Trinnov SmartMeter4 А http://www.trinnov.com/ 

Trinnov SmartMeter8 А http://www.trinnov.com/ 

TSL PAM PiCo А https://www.tslproducts.com 

Wohler Pandora А http://wohler.com 

Wohler AMP1-16-3G А http://wohler.com 

Wohler AMP1-E16-3G А http://wohler.com 

Wohler AMP2-16V-3G А http://wohler.com 

Wohler AMP2-E16V-3G А http://wohler.com 

9 ПОРЯДОК ДІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ 

9.1 Дотримання стандартів та норм щодо гучності звуку має забезпечити відсутність 

звукового дискомфорту у глядачів та слухачів програм телерадіомовлення. Для досягнення 

повноцінного результату щодо вирішення цього завдання рекомендується здійснювати 

комплексний підхід щодо вимірювання і контролювання гучності звуку на кожному з етапів 

виробництва та поширення програм телерадіомовлення. Заходи, що має бути вжито з боку 

телерадіоорганізацій для дотримання і контролю гучності звуку власних програм, викладено 

нижче. 

9.2 Стосовно зображення, дотримання принципів та стандартів перетворення 

формату кадру зображення телевізійного каналу з вихідного до необхідного широкоформатного 

дозволить запобігти появи певних геометричних спотворень зображення та, відповідно, 

дискомфорту під час перегляду телепередачі. Окрім того, якщо передбачити під час зйомки 
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відповідних заходів захисту зображення з дотриманням певних областей безпеки, можливо 

запобігти можливої втрати сюжетно-важливих деталей телепередачі під час перетворення у 

формати, що не передбачають використання чорних бічних смуг (екранного каше). 

9.3 Нагляд за дотриманням вимог до гучності звуку програм мовлення, як за випадку 

гучності рекламних повідомлень, анонсів тощо, так і нагляд за дотриманням єдиних параметрів 

зображення телевізійних каналів, може носити як періодичний, так і разовий характер. 

Разові заходи щодо нагляду за дотриманням рівня гучності або параметрів зображення 

телевізійних каналів можуть здійснюватися на основі звернень телеглядачів або радіослухачів. 

Згідно зі статтею 61 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» телеглядачі і 

радіослухачі мають право «звертатися до телерадіоорганізації, її засновників, Національної 

ради, Державного комітету телебачення і радіомовлення України із зауваженнями та 

пропозиціями щодо змісту і технічної якості відповідних програм або передач і отримувати 

письмово або безпосередньо у передачах відповідь на звернення…». 

9.4 У випадку нагляду за дотриманням вимог до параметрів зображення телевізійних 

каналів та коректного перетворення між форматами кадру, контроль здійснюється шляхом 

візуального контролю на предмет відсутності геометричних спотворень у разі використання 

анаморфного перетворення зображення з форматом 4:3 до широкоформатного 16:9. Для 

перевірки відповідності роздільної здатності та інших параметрів розкладання телевізійного 

зображення може бути використаний будь-який аналізатор телевізійного сигналу, що підтримує 

зчитування метаданих зображення відповідного телевізійного каналу. В разі якщо відповідний 

аналізатор буде підтримувати вимірювання гучності звуку телепрограми та/ або оцінку QoE, 

його може бути використано для вирішення комплексних завдань щодо нагляду, але за 

винятком коректності перетворення формату кадру. 

9.5 Нагляд за дотриманням вимог до гучності звуку програм мовлення здійснюється 

шляхом вимірювання кількісних показників технічних параметрів гучності звуку, зазначених у 

6.1 ‒ 6.6. 

Вимірювання показників технічних параметрів гучності звуку можна виконувати: 

а) у режимі реального часу з використанням системи автоматичного моніторингу рівня 

гучності або вимірювального приймача ефірного сигналу з підтримкою функції вимірювання 

рівня гучності, або вимірювача гучності (аналізатора гучності) звукового сигналу; 

б) із використанням запису передач телерадіоорганізацій. 

9.6 Запис фрагменту ефіру теле- або радіопрограми для цілей вимірювання гучності 

основної програми або реклами та/ або перевірки параметрів зображення телевізійних каналів 

може бути: 
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а) одержано від телерадіоорганізацій: згідно зі статтею 48, пунктом 4 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» «усі передачі, які телерадіоорганізація транслювала чи 

ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі 

третьою особою (оператором телекомунікацій), повинні бути записані і зберігатися протягом 14 

днів від дати їх розповсюдження, якщо у цей строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту»; 

б) виконано уповноваженими співробітниками Національної ради з питань телебачення і 

радіомовлення, наприклад, з використанням автономного комплексу телерадіомоніторінгу 

«Ефірний моніторинг» (окрім моніторингу параметрів зображення телевізійних каналів). 

9.7 Вимірювання параметрів гучності звуку теле- або радіопрограми і рекламних 

повідомлень, анонсів тощо та/або параметрів зображення телевізійних каналів з метою 

здійснення нагляду за дотриманням відповідних норм виконує особа, уповноважена 

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. 

9.8 Для прийняття коректного рішення щодо наявності порушення з боку 

телерадіоорганізацій відносно дотримання норм параметрів гучності звуку та/чи параметрів 

зображення телевізійних каналів можуть бути проведені контрольні вимірювання, які 

виконують: 

 на виході ефірного пульту АСК; 

 на вході головної станції мультиплексування. 

9.9 Для виконання вимірювання рівня гучності з метою ефективного контролю якості 

послуг застосовують технічні засоби, що задовольняють вимогам, наведеним у 8. 

9.10 У разі виконання вимірювання у режимі реального часу у апаратно-студійному 

комплексі ТРО може бути рекомендовано такий порядок дій: 

а) апаратний вимірювач гучності, що відповідає вимогам, наведеним у 8, під՚єднують до 

мікшерного пульта ефірної студії (або у разі необхідності ‒ монтажної, рекламної тощо) через 

відповідні роз՚єми (наприклад, S/PIDF, TOSLINK або іншого типу, передбачені виробником); 

б) після вмикання вимірювача необхідно обрати режим вимірювання гучності «Loudness 

Measurement»; 

в) для вимірювання гучності основної програми необхідно користуватись показником 

«гучність програми» (Programme Loudness), який контролюють за шкалою часу для 

вимірювання середньої (інтегрованої) гучності і позначеною як «I»; 

використовують шкалу «EBU +9 scale» (див. 7.8). 

г) протягом вимірювання значення показника «гучність програми» в одиницях LUFS або 

відносних одиницях гучності LU контролюють або за шкалою, або значення показника буде 
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відображено у вигляді числового значення з точністю відображення максимум до 1 десяткового 

знака; 

д) порівнюють відображений показник із нормативним значенням, наведеним в табл. 6.1; 

у разі знаходження  значення показника гучності програми поза межами допустимих 

значень має місце порушення дотримання вимог щодо рівня гучності програми; 

ж) у разі моніторингу гучності короткотривалого контенту, наприклад, рекламного 

оголошення окрім дій в) – д) також треба виконати вимірювання показника короткочасної 

гучності (Short-term Loudness), для чого використовують шкалу часу для вимірювання 

короткочасної гучності і позначену як «S». Максимальне значення цього показника не повинно 

перевищувати мінус 17,8 LUFS, якщо використовується абсолютна шкала, або +5,2 LU за 

відносною шкалою.  

У разі перевищення цього значення має місце порушення дотримання вимог щодо рівня 

гучності короткотривалого контенту. 

9.11 У разі моніторингу технічної якості щодо дотримання рівнів гучності звуку з 

використанням запису передач телерадіоорганізацій відповідний файл завантажують у 

визначену папку на робочій станції нелінійного монтажу, до якої може бути під՚єднано 

апаратний вимірювач гучності у спосіб, визначений виробником вимірювального пристрою, або 

на яку завантажено програмне забезпечення для вимірювання гучності. 

За допомогою програми нелінійного монтажу виділяють фрагмент програми визначеної 

тривалості, що підлягає вимірюванню. 

Здійснюється вимірювання гучності звуку кожного з підготовлених фрагментів згідно з 

9.10, в) – ж). 

9.12 За результатами вимірювання складають висновок. 

10 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ТА 

ВСТАНОВЛЕННЯ НИМИ ЄДИНИХ НАЛАШТУВАНЬ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ 

10.1 Рекомендації щодо виконання і дотримання налаштувань гучності звуку 

персоналом телерадіоорганізацій під час виробництва програм надано у технічному документі 

EBU Tech 3343. 

Варто відзначити, що у міжнародних документах щодо нормалізації гучності звуку 

програм телевізійного і радіомовлення, а також у відповідних документах, прийнятих на 

національному рівні у деяких країнах зазначається, що: 
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- мовники і виробники програм самостійно обирають організаційні та технічні рішення 

для нормалізації рівня гучності вихідного сигналу відповідно до параметрів гучності, 

зазначених у таблиці 6.1; 

- необхідно передбачити перехідний період, протягом якого мовники зможуть 

скорегувати технологічний процес виробництва програм для забезпечення вимог щодо гучності 

звуку програм. 

10.2 У документі EBU Tech 3343 зазначено, що нормалізації гучності можна досягти 

через нормалізацію звукового сигналу (метод, який рекомендовано EBU) або використання 

метаданих за збереження фактичного рівня гучності. У разі застосування останнього методу 

корегування гучності до цільового рівня можна здійснити під час передачі звукового файла до 

ефірного сервера, у ефірному звуковому мікшері, шляхом вибору відповідного налаштування 

процесора динамічної обробки або безпосередньо у споживача шляхом регулювання рівня 

відтворення.  

Проте для мовників EBU рекомендовано метод нормалізації звукового сигналу. 

10.3 На основі технічного документу EBU Tech 3343 та власного досвіду різних 

мовників щодо виконання налаштувань рівня гучності, можна вивести низку рекомендацій: 

1) встановити значення мінус 23 LUFS в якості цільового рівня гучності для 

виробництва програм, реклами тощо. Для досягнення цільового рівня гучності і його 

подальшого контролю рекомендується використання вимірювачів гучності в меню «Режим 

EBU» R 128 на засобах нелінійного монтажу; 

2) оптимальним є рішення, за якого всі матеріали мають бути заздалегідь 

нормалізовані за допомогою відповідного ПЗ. Але на виході апаратно-студійного комплексу 

(АСК) у будь-якому випадку має бути застосовано процесор гучності, який забезпечує 

виконання вимог щодо рівнів гучності в конкретному середовищі поширення контенту. Якщо 

контент заздалегідь нормалізований за гучністю, необхідність «радикального» втручання у 

звукопередавання в реальному масштабі часу за допомогою процесора значно знижується. Як 

показав практичний досвід, з точки зору звучання результат також буде більш передбачуваним і 

якісним;  

3) для програм «прямого ефіру», рівень гучності яких не відповідає цільовому, 

подальші заходи щодо корекції цього рівня можуть полягати у застосуванні процесорів 

гучності, за допомогою яких плавно регулюють рівень інтегрованої гучності таких програм. 

Змінення має бути виконано плавно, для того щоб не ушкодити внутрішню динаміку програми. 

Процесор може знадобитися тільки для програм прямого ефіру, якщо робочий процес 

виробництва програм, створюваних на базі файлів вже повністю сумісний з положеннями 

Рекомендації EBU R 128; 
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4) забезпечити інструментальний контроль гучності в тракті випуску програм під час 

роботи звукорежисера на етапі виробництва. 

Існуючі вимірювачі, обмежувачі і методи зведення (мікшування) зберігаються, а 

корегування гучності здійснюється на виході звукового мікшерного пульта для досягнення 

значення цільового рівня гучності мінус 23 LUFS. Розміщення вимірювача гучності після 

основних вимірювачів рівня сигналу надає можливість звукорежисеру точно оцінити величину 

корекції (яка спочатку є деякою мірою результатом припущень). Використання вимірювача 

гучності, що працює в «Режимі EBU», паралельно з традиційними вимірювачами рівня 

сприятиме процесу переходу до нормалізації гучності. 

Крім того, необхідне навчання звукорежисерів (звукоінженерів) роботі з новим 

інструментом контролю, отримання досвіду щодо нормалізації рівня гучності до цільового 

рівня з підтримкою художнього задуму звукового супроводу; 

5) слуховий апарат людини порівнює гучність програм, беручи за еталон гучність 

мови і діалогів. Якісний звуковий мікс будь-якого контенту, у тому числі і звуковий супровід 

художнього фільму, має відштовхуватися від рівня діалогів. Отже, діалоги, у свою чергу, 

потрібно записувати на рівні значення гучності мінус 23 LUFS. 

Висновок є таким, що за нормалізації гучності необхідно не лише добитися потрібного 

значення гучності програми, але і окремо забезпечити відповідну гучність діалогів у загальній 

звуковій фонограмі. Якісні програмні додатки для нормалізації гучності дозволяють 

вимірювати гучність діалогів і приводити її до потрібного значення.  

6) рекомендації щодо вилучення артефактів за автоматичної нормалізації рівня гучності: 

‒ слід дотримуватися єдиного рівня гучності в медіафайлах, що формуються у 

виробничих системах і приймаються від постачальників контенту. Якщо параметри аудіо у 

вихідних файлах невідомі, слід імпортувати файли на мовний сервер з увімкнутою функцією 

нормалізації гучності. Причина в тому, що неможливо миттєво відреагувати на різку зміну 

рівнів сигналу і гучності відповідно в кліпах, відтворюваних одразу один за одним згідно з 

розкладом. При різниці середніх рівнів сусідніх кліпів від 4 дБ до 6 дБ і більше можливі значні 

сплески на границях, які неможливо компенсувати. Неспівпадання значень динамічних 

діапазонів у сусідніх кліпах лише погіршить ситуацію; 

‒ потрібно за можливістю приводити рівні зовнішніх сигналів прямої 

трансляції, що подаються на входи сервера, до таких самих значень, що і у файлів. Чим менше 

будуть перепади рівнів під час переходів між подіями, тим комфортніше для глядачів, і тим 

менше буде помітна робота модуля нормалізації гучності при зміненні коефіцієнта підсилення 

під час формування остаточного рівня гучності. 
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10.4 У документі EBU Tech 3343 відзначають, що впровадження 

телерадіоорганізаціями нового підходу до нормалізації гучності потребуватиме певного часу. У 

кожній мовній компанії мають знайти індивідуальний шлях для впровадження змінень, 

встановити відповідне обладнання, навчити персонал тощо. Однак, деякі рекомендації щодо 

шляхів впровадження нового підходу можуть бути корисними для всіх мовників, серед яких 

такі : 

‒ персоналу основного виробництва слід надати для використання вимірювачі 

гучності, щоб саме ці співробітники отримали початковий досвід і дізналися всі переваги і 

можливості парадигми нормалізації гучності, і могли б надалі консультувати інших своїх колег; 

‒ відстежувати за ринком засобів для вимірювання гучності і управління гучністю для 

визначення, що найкраще відповідає прийнятій мовником технології виробництва; 

‒ слід визначити «ключові зони» для початку роботи з гучністю, серед яких можуть 

бути: виробничі студії, апаратні пост-виробництва, ПТС, відділ технічного контролю і 

центральна апаратна; 

‒ виконувати вимірювання інтегрованої гучності (ILK) і діапазону гучності (LRA) на 

виході апаратно-студійних блоків, щоб отримати загальне уявлення про поточну ситуацію 

відносно рівня гучності і динамічних властивостей контенту; 

‒ виконувати вимірювання ILK і LRA попередньо підготовлених програм і програмних 

сегментів; 

‒ слід розрахувати потрібну кількість вимірювачів гучності і пристроїв оброблення 

(обмежувачів реальних пікових рівнів, процесорів гучності); 

‒ варто проаналізувати робочі процеси завантаження контенту, перевірити можливості 

вимірювання і обробки гучності для існуючої бази даних контенту. Бажано розширити ці 

можливості, додавши функції вимірювання гучності і нормалізації до робочого процесу. Варто 

здійснювати оброблення сегментів програми після додавання їх у плейлист, перш ніж вони 

будуть відтворені. 

10.5 З боку мовника має бути забезпечено коректне перетворення відповідної 

телепередачі, кінофільму або іншого контенту з вихідного формату кадру 4:3 до формату кадру 

16:9. У тому разі, якщо телерадіоорганізація використовує власний або будь-який інший архів 

кінофільмів або іншої телепродукції, вихідним форматом кадру якої є формат кадру 4:3, в 

налаштуваннях відповідних блоків апаратно-студійних комплексів або відповідного 

обладнання, що входить до тракту випуску програми, рекомендовано встановити режим 

перетворення формату кадру (aspect ratio) до режиму, за якого додаються бічні смуги 

(в залежності від виробника обладнання або програмного забезпечення такий режим може 

позначатись як “pillarbox” або будь-яким іншим позначенням – зі збереженням змісту 
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перетворення). В разі, якщо мовник не бажає використовувати бічні чорні смуги може бути 

використаний режим обрізання відповідних частин зображення до необхідного формату кадру, 

але лише за умов, що при цьому не втрачаються сюжетно-важливі частини зображення, 

логотипи або інші ідентифіувційні елементи, а також субтитри або інші елементи соціальної 

адаптації відповідних груп телеглядачів, що її потребуть. 

Критерієм коректного перетворення кадру є відсутність геометричних спотворень 

зображення після перетворення з формату кадру 4:3 до формату кадру 16:9, що полягає у 

розтягуванні зображення по горизонталі за незмінних пропорцій по вертикалі внаслідок 

відсутності чорних смуг по боках. 

Якщо телерадіоорганізація здійснює знімання нових матеріалів, використовуючи 

відеокамери, з яких надходить зображення в форматі кадру 4:3, з метою подальшого 

перетворення в зображення з форматом кадру 16:9, тоді потрібно застосовувати відповідні 

технології – відповідне обладнання має бути переналаштоване на коректне перетворення з 

чорними бічними смугами. 

Якщо телерадіорганізація має певні міркування або інформацію щодо того, що більшість 

або певна частка її телеглядачів використовують відтворювальні пристрої, що підтримують 

тільки відтворення зображення з форматом кадру 4:3, тоді зйомку зображення можна 

здійснювати з застосуванням методу “shoot and protect” згідно з положеннями Рекомендацій 

ITU-R BT.1379-2 та ITU-R BT.1848-1. Це дозволить зберегти сюжетно-важливі частини 

телепередачі, не використовуючи режим екранного каше та перетворювати зображення без 

видимих спотворень. При цьому можуть бути використані шаблони з зонами безпеки, що 

дозволять робити перетворення форматів без втрати важливих частин зображення. Ці шаблони 

приведено нижче на рисунках 6.1-6.17 та таблицях 6.2-6.5. Області безпеки будуть складати 

ділянку, виражену у відсотковому відношенні, як наведено в таблиці 6.2. 

Ще одним варіантом гарантування коректного перетворення форматів кадру є 

використання механізму автоматичного конфігурування формату кадру зображення AFD 

приймача телеглядача (згідно ДСТУ ETSI TS 101 154). Однак враховуючи той факт, що не всі 

приймачі підтримують цю технологію, необхідна взаємодія телеорганізації з провайдером 

програмної послуги на предмет перевірки наявності підтримки технології AFD приймачами, що 

рекомендовано для використання в телемережі. Додатково, в цьому разі необхідно проводити 

відповідне інформування телеглядачів щодо можливості встановлення режиму автоматичного 

конфігурування приймачів (за наявності підтримки такої технічної можливості приймачами). 


