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În articolul prezent se povesteşte despre o nouă tehnologie în domeniul 

televiziunii. 

Sistemele de televiziune actuale pot fi împărţite în trei 

categorii: sisteme de televiziune analogică; sisteme de televiziune 

analogică-digitală; sisteme de televiziune digitală. În ultimii ani s-a 

constatat că spectrul radio a devenit neîncăpător pentru un număr 

uriaş de servicii pe care trebuie să le presteze (posturi de radio, 

posturi TV, telefonie, comunicaţii radio, internet). De aceea au fost 

elaborate documente referitoare la trecerea de la televiziunea 

analogică actuală la televiziunea digitală. Toate posturile de 

televiziune vor fi obligate să modernizeze reţeaua de emiţătoare în 

noul format şi să înceapă producerea şi comercializarea 

echipamentului de recepţie. Transmisiile digitale oferă imagini şi 

sunet de o calitate superioară, canale de televiziune şi de radio mai 

numeroase, o serie de servicii de televiziune interactive. Pentru a 

înţelege mai bine ce îmbunătăţiri ne aşteaptă în domeniul 

televiziunii, ar fi bine să aflăm, ce este, de fapt, televiziunea 

digitală. 

Televiziunea digitală (DTV) este un sistem de 

telecomunicaţii prin care se emit şi se recepţionează imagini în 

mişcare şi sunete, prin intermediul semnalelor digitale. 

Televiziunea digitală foloseşte metode de modulaţie digitală, prin 

care informaţia este compresată, necesitând televizoare care 

înglobează astfel de funcţii, sau adaptoare externe care să 

converteasca semnalul TV, sau plăci speciale care se pot insera în 

computere. Semnalele video şi audio digitale şi semnalele 

purtătoare de date auxiliare formează împreună semnalul de 

televiziune digital. În sistemele de televiziune digitală, 

transformarea directă a imaginilor în semnale digitale şi 
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transformarea inversă, a semnalelor digitale în imagini, au loc 

chiar la nivelul traductoarelor lumină-semnal (la emisie) şi semnal-

lumină (la recepţie), în timp ce vehicularea informaţiei între cele 

două traductoare se realizează tot sub formă digitală. Televiziunea 

digitală are anumite avantaje faţă de televiziunea analogică, cel 

mai important fiind spaţiul mai mic de bandă necesar trasmiterii 

semnalului TV. Acest lucru le permite furnizorilor de semnale de 

televiziune să ofere mai multe canale TV ocupând aceeaşi bandă. 

Recepţionarea semnalului televiziunii digitale se poate efectua prin 

diferite metode. Una dintre metode se efectuiază prin utilizarea 

antenei de recepţie şi este numită Televiziunea Digitală Terestră. 

Procedeul de funcţionare a DTT este destul de simplu: semnalul  

unui canal este digitalizat (numerizat), compresat (micşorat) şi 

multiplexat (amestecat) cu alte canale. Semnalul astfel obţinut este 

transmis până la telespectator; acesta, cu ajutorul unui tuner, le 

receptionează pe fiecare în parte. Pentru Republica Moldova, cel 

mai potrivit standard este DVB-T (Digital Video Broadcasting - 

Terrestrial), care a apărut din dorinta de a transmite mai multe 

canale de televiziune de o calitate superioară, dar şi reieşind din 

faptul că spectrul de frecvenţe este o resursă limitată care trebuie 

exploatată într-un mod raţional. Acest standard ţine cont atât de 

particularităţile construcţiei oraşelor mari, cât şi de iregularităţile 

reliefului. Transmisiile de televiziune digitale terestre au fost deja 

introduse în 21 de state (Austria, Belgia, Bulgaria, Republica 

Cehă, Danemarca, Germania, ş.a.). În Republica Moldova, 

procesul de implementare a televiziunii digitale terestre trebuie să 

se încheie în anul 2015. 
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