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TELEV İZİYA VƏ RADİO YAYIMLARI TEXNOLOG İYALARININ MÜAS İR 
VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

Məqalədə televiziya və radio yayımı texnologiyalarının əsas inkişaf mərhələləri, müasir vəziyyəti 
və inkişaf tendensiyaları təhlil olunur. Alternativ üsullarla abonentlərə çatdırılan televiziya və 
radio verilişlərinin həcminin getdikcə artmasına baxmayaraq, ənənəvi yerüstü radioefir 
yayımına marağın azalmadığına diqqət çəkilir. 

Açar sözlər:  televiziya və radio yayımları, yerüstü efir yayım şəbəkələri, rəqəmsal efir yayımı, 
rəqəmsal radio yayımı, teleradio yayımlarının peyk paylayıcı şəbəkələri. 

Giri ş 

Radio və televiziya – kütləvi informasiya vasitələri (KİV) kimi indiyədək bir çox inkişaf 
mərhələlərindən keçmiş və cəmiyyətin  operativ informasiya yayımı alətlərinə çevrilmişlər. 
Radio kəşf olunduğu dövrdən başlayaraq həm rabitə vasitəsi, həm də informasiya daşıyıcı mühit 
kimi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Televiziya “bütün dünyaya birbaşa pəncərə” kimi 
insanlara gördüklərini birbaşa qiymətləndirmək imkanı verdiyi üçün əvəzolunmaz audiovizual 
informasiya mənbəyinə çevrilmişdir [1– 4]. 

INTERNET-in informasiya mübadiləsi sahəsində qazandığı uğurlara baxmayaraq cəmiyyət 
ənənəvi KİV-in inkişafına əhəmiyyət verir. Radio və televiziya bütün KİV-də olduğu kimi 
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının nailiyyətlərindən daim yararlanır və spesifik 
texnoloji yayım şəbəkəsinə malikdirlər [2, 5, 6]. 

Məqalədə məqsəd televiziya və radio yayımı texnologiyalarının əsas inkişaf mərhələlərinin 
və müasir vəziyyətinin araşdırılması, bu texnologiyaların inkişaf tendensiyalarının 
proqnozlaşdırılmasıdır. 

Radio və televiziyanin əsas inkişaf mərhələləri 

Radio yayımı keçən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq cəmiyyətin əsas məlumat mənbəyinə 
çevrilmişdir. Statistikaya görə KİV-in çatdırdığı məlumatın 60%-i radioyayımın payına düşür. 
Radionun bu uğuru, onu əsas işdən ayrılmamaqla dinləmək imkanı ilə izah olunur [7]. 

Radio yayımı bu günədək ənənəvi olaraq analoq yayım şəbəkələri üzərindən həyata 
keçirilir. Uzun (LW – long waves), orta (MW – medium waves) və qısa (SW – short waves) 
dalğalarda amplitud modulyasiyalı (AM – amplitude modulation), ultraqısa (USW – ultrashort 
waves) dalğalarda isə tezlik modulyasiyalı (FM – frequency modulation) radioyayımlar aparılır. 
AM-yayım böyük ərazini (300 km-dən yuxarı) əhatə etsə də, atmosfer və sənayenin 
radioküylərinə məruz qalır. O həm də radiovericilərin çox kiçik faydalı iş əmsalı (~ 4%) və 
böyük enerji sərfi il ə seçilir. FM-radiovericilər kiçik yayım sahəsinə (~ 50km) baxmayaraq 
yüksək keyfiyyəti və aşağı enerji sərfi il ə seçilirlər [8].  

Radio verilişlərin keyfiyyətini qaldırmaq, enerji sərfiyyatını azaltmaq, yayım zonasını 
genişləndirmək və radiotezliklər “qıtlığını” aradan qaldırmaq kimi məsələlərin ümumi həlli 
analoq texnologiyalı  radioyayımların rəqəmsal texnologiyalara keçirilməsindədir. Bu sahədə ilk 
addımlar keçən əsrin 90-cı illərində atılmışdır. Dünya üzrə rəqəmsal radio yayımları bir neçə 
texnologiya bazasında (DAB, IBOC, DARS, DVB, DRM, ISDB, IP və s.) həyata keçirilir. IP 
texnologiyası İNTERNET şəbəkəsində, qalanları isə ənənəvi radioyayım şəbəkəsində tətbiq 
olunur. 
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Avropa Radioyayım İttifaqının (EBU – European Broadcasting Union) 1995-ci ildə 
standart kimi qəbul etdiyi DAB (Digital Audio Broadcasting) texnologiyası daha sonra meydana 
gələn DRM (Digital Radio Mondiale) texnologiyası ilə paralel tətbiq olunmağa başladı. (174–
240, 1452–1492) MHz diapazonlarda yayımlanan DAB fəaliyyətdə olan keyfiyyətli analoq FM-
texnologiyası ilə rəqabət aparmalı olduğu halda, DRM artıq tənəzzül edən analoq AM-
texnologiyasını asanlıqla əvəz edir. DRM həm rəqəmsal, həm də analoq radioyayımların eyni 
radiokanalda aparılmasına imkan verir. Son illərdə bu texnologiyanın (DRM+) FM tezlik 
diapazonuna tətbiqinə də çalışılır. 

Avropanın DAB texnologiyasından fərqli olaraq, ABŞ-da qəbul olunmuş IBOC (In-Band 
On-Channel) və HD Radio texnologiyaları rəqəmsal və ənənəvi analoq radiostansiyalarının heç 
bir məhdudiyyət olmadan paralel işləməsinə imkan verir. Bu ölkədə süni peyklərdən birbaşa 
rəqəmsal radioyayım daha çox kommersiya uğuru qazanmışdır. Dünyada bir neçə belə layihə 
mövcud olsa da, əksər ölkələrdə radio verilişlərinin süni peyklərdən müstəqil yayımlanması 
perspektivsiz hesab olunur. Məsələn, Avropada bütün ərazi yerüstü DAB yayımı ilə əhatə 
olunduğu üçün radio və televiziya kanalları süni peyklərdən DVB (Digital Video Broadcasting) 
texnologiyası vasitəsilə ümumi paketdə yayımlanır. 

Rəqəmsal texnologiyaların yayılmasına baxmayaraq, əhali səs keyfiyyətində böyük fərq 
hiss etmədiyi üçün ənənəvi və çox ucuz analoq FM–radioqəbuledicilərə üstünlük verir. Buna 
görə də radio yayımı sahəsində müasir texnologiyaların tətbiqi televiziyadan geri qalır. 

Televiziya yarandığı gündən daim telegörüntünün keyfiyyətinin artırılması istiqamətində 
inkişaf etmişdir. İlk sınaq televiziya verilişləri XX əsrin 30-cu illərində 30 sətr və 12 kadr/san 
parametrli görüntü ilə başlamış, 50-ci illərdə 625 sətr və 50 kadr/san görüntüyə nail olunmuşdur 
[9]. 60-cı illərdə rəngli televiziya sistemləri təşəkkül tapır. Bu zaman ağ-qara televiziya 
sistemləri il ə uyğunluq saxlanıldığı üçün indiyədək bəzi ölkələrdə ağ-qara televizorlardan 
istifadə mümkündür. 

Televiziya siqnalları əhaliyə ənənəvi olaraq radioanten qüllələri infrastrukturu vasitəsilə 
radioefirdə ultraqısa (VHF -very high frequency  və UHF – ultra high frequency: 47-960 MHz –
diapozon) dalğalarda çatdırılır. Bunun üçün tezlik diapazonundan asılı olaraq gücü bir neçə    
W–dan 100 kW-dək olan teleradioverici stansiyalardan istifadə olunur. Ultraqısa dalğaların 
yayılma xüsusiyyətləri və teleyayım qüllələrinin məxsusi layihələndirilmə üsulları televiziya 
siqnallarını 120km-dək məsafədə normal qəbul etməyə imkan verir. Efirdə teleradiodalğaların 
interferensiyasını azaltmaq üçün tezliklər bölgüsü aparılır və tezlik planları Beynəlxalq 
Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ) vasitəsilə ölkələr səviyyəsində razılaşdırılır [10, 11]. 

Televiziya siqnallarının əhaliyə çatdırılmasının ikinci yolu kabel televiziyasıdır (KTV). 
Keçən əsrin 50-ci illərində meydana gələn KTV ilk dövrlərdə efir yayımlarının qəbulu çətin olan 
ərazilərdə keyfiyyətli televiziya siqnallarının çatdırılmasına kömək edirdi. Sonralar yayımlanan 
kanalların sayının artması və müxtəlif servis xidmətlərinin göstərilməsi bəzi ölkələrdə KTV-nin 
mövqeyini gücləndirdi. Məsələn, ABŞ-da əhalinin 67%-i KTV, 15%-i efir televiziyası, 20%-i 
süni peyklərdən yayımlanan TV kanallara baxır [12]. 

Radio və televiziya verilişlərini uzaq məsafəyə ötürmək üçün ənənəvi olaraq kabel və 
radiorele xətlərindən istifadə olunur. Keçən əsrin 60-cı illərində bunun üçün yüksək elliptik 
orbitlərdə hərəkət edən rabitə peyklərindən istifadə olunmağa başlanıldı. Lakin bu peyklərlə 
əlaqə ancaq 12m diametrli parabolik antenli  yüksək texnoloji yerüstü stansiyalar vasitəsilə 
mümkün idi. Bu stansiyalar əhali sıxlığı böyük olan yaşayış məntəqələrində yerləşdirilir, qəbul 
olunan siqnallar yerli stansiyalar vasitəsilə yayımlanırdı. 80-ci illərdə geostasionar orbitdə 
yerləşdirilmiş rabitə peyklərindən birbaşa radio və televiziya yayımı məqsədilə istifadə 
olunmağa başlanıldı. Bu peyklərdən yayımlanan teleradio siqnallarını artıq 0,5–2m diametrli 
parabolik antenli qəbuledicilər vasitəsilə qəbul etmək mümkün idi. Nəticədə, radio və televiziya 
verilişlərini istənilən yerdə qəbul etməyə imkan verən peyklərdən birbaşa yayım texnologiyası 
inkişaf etməyə başladı [9]. 
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Televiziyanın populyarlığının artması çoxlu sayda televiziya kanallarının meydana 
gəlməsinə səbəb oldu. Nəticədə, yayım tezliklərinin məhdudluğu səbəbi ilə sıxışdırılmış rabitə 
kanallarından istifadə zərurəti yarandı. Bunun üçün rəqəmsal texnologiyalara keçid 
məqsədəuyğun hesab edildi. 

Rəqəmsal texnologiyalara keçid ötürücü və qəbuledici avadanlıqların təzələnməsini tələb 
etdiyi üçün onlar, ilk əvvəl, peyklərdən birbaşa yayım kanallarında istifadə olunmağa başladı. Bu 
texnologiyaların inkişafı daha keyfiyyətli telegörüntülərin yayımlanmasına imkan yaratdı, 
nəticədə, 720 sətrlik (HDTV – High Definition TV) və 1080 sətrlik (full_HDTV)        
telegörüntü standartları təşəkkül tapdı və hazırda daha yüksək parametrli TV standartları 
işlənilməkdədir [13]. 

Televiziya və radio yayımı texnologiyalarının müasir vəziyyəti 

XXI əsr rəqəmsal texnologiyaların artıq yerüstü tele- və radioyayımda tətbiqi ilə başladı. 
Bu, əhalidə olan bütün radio və televiziya qəbuledicilərinin yeniləndirilməsini və ya əlavə 
rəqəmsal–analoq çeviricilərindən istifadəni tələb etdiyi üçün uzun müddət ərzində analoq və 
rəqəmsal  teleradio yayımlarının paralel aparılmasını zəruri etmişdir.  

Əksər ölkələrin 2015-ci ilədək destimetrlik (UHF) radiodalğa diapazonunda rəqəmsal 
teleyayıma keçilməsi vacib sayılır. Artıq inkişaf etmiş ölkələr analoq teleradio yayımını 
tamamən dayandırmış və rəqəmsal yayımı daha müasir texnologiyalar əsasında inkişaf etdirmək 
istiqamətində çalışmaqdadır [14]. 

Bu gün metrlik (VHF) radiodalğa diapazonunda analoq texnologiyalı teleradioyayıma 
qanunvericilik səviyyəsində heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Buna baxmayaraq həmin 
diapazonun gələcəkdə naqilsiz infokommunikasiya texnologiyalarının ehtiyaclarının ödənilməsi 
üçün istifadəsi nəzərdə tutulur. Metrlik radiodalğa diapazonu nisbətən böyük əraziyə yayım 
aparmağa imkan verdiyi üçün rəqəmsal teleradioyayım texnologiyalarının bu diapazona tətbiqi 
məqsədi ilə sınaqlar aparılır [15]. 

Destimetrlik (UHF, USW) radiodalğa diapazonunda rəqəmsal tele- və radioyayımın geniş 
ərazini əhatə etməsi üçün təktezlikli yayım konsepsiyası qəbul olunmuşdur. Bu konsepsiya bir 
rəqəmsal tele- (radio) qəbuledicinin bir televiziya (radio) kanalı tezliyində bir neçə tele-(radio) 
yayım qülləsindən gələn siqnalları maneəsiz qəbul etməsinə imkan verir. Bunun üçün tele- və 
radiovericilərin bir-biri ilə sinxron işi təmin olunur və interferensiyanın minimallaşdırılması 
üçün xüsusi üsullar tətbiq olunur. Bu konsepsiya televiziya və radio yayımı və qəbulunu mobil 
rabitə sistemlərinin verdiyi hərəkət azadlığı səviyyəsinə qaldırır. Eyni zamanda, kiçik ölçülü 
mobil rabitə avadanlığı vasitəsilə də televiziya verilişlərini seyr etmək və radio dinləmək imkanı 
yaranır. Bunun üçün rəqəmsal tele- və radio yayım standartlarının mobil rabitə versiyaları da 
(DVB-H, DVB-SH) təsdiqlənmişdir. 

Rəqəmsal tele- və radioyayım texnologiyaları bir yayım tezliyində bir neçə televiziya və 
radio kanalının eyni vaxtda yayımını təmin edir. 40-dək radio və ya 20-dək televiziya kanalı, o 
cümlədən mobil televiziya parametrli verilişlər, müxtəlif növ kodlaşdırma və sıxılma üsulları ilə 
bir radio və ya televiziya yayım paketinə – multipleksə yerləşdirilə bilir. Eyni zamanda, ayrı-ayrı 
kanallara baxışı məhdudlaşdıran (kommersiya və ya başqa səbəblərdən) kodlaşdırma üsulları da 
tətbiq oluna bilər. 

IP protokolunun tətbiqi televiziya və radio verilişlərinin İNTERNET mühitində 
yayımlanmasına böyük imkanlar yaratmışdır. Artıq Internet-TV (İNTERNET portallarından 
yayım) və IPTV (telekommunikasiya şəbəkələri, o cümlədən İNTERNET üzərindən TV və radio 
kanallarının yayımlanması) terminləri çoxlarına tanışdır. Bu verilişləri şəbəkəyə qoşulmuş 
kompyuter və ya IPTV – Box qurğuları vasitəsilə adi televizorlarda izləmək mümkündür [16]. 
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Televiziya və radio yayımı texnologiyalarının inkişaf tendensiyaları və perspektivləri 

Televiziya və radio yayımı texnologiyalarının inkişaf istiqamətləri dünya üzrə informasiya 
və kommunikasiya texnologiyalarının aşağıdakı inkişaf tendensiyaları əsasında müəyyən oluna 
bilər [17]: 

• genişzolaqlı magistral rabitə şəbəkələrinin qurulması, telekommunikasiya şəbəkələrinin 
vahid elektron kommunikasiya şəbəkələrinə inteqrasiyası və universal  çoxfunksiyalı 
informasiya xidmətləri göstərmək imkanının yaranması (nəticədə, abonentlərlə işləyən 
provayderlər eyni kanallarla həm INTERNET, həm də interaktiv televiziya xidmətləri 
göstərə bilirl ər); 

• informatika, rabitə, media, əyləncə və elektron kommersiya bazarlarının bir məcraya 
gəlməsi və nəticədə, media, INTERNET və telekommunikasiya kompaniyalarının 
biznes maraqlarının kəsişməsi; 

• “qlobal mobil informasiya cəmiyyəti” konsepsiyasının biznes-modellərinin və 
texnologiyalarının tədricən formalaşması. 

Nəticədə, televiziya və radio yayımı sahəsində aşağıdakı vəziyyət formalaşır [17, 18]: 
• ənənəvi radioefir yayımına alternativ olan üsullarla abonentlərə çatdırılan teleradio 

verilişlərinin həcminin və keyfiyyətinin getdikcə artması; 
• həmin alternativ sistemlərin (kabel TV, peyklərdən birbaşa yayım, IPTV) əsasən 

ödənişli əsasda olması; 
• efirdən yayıma, onun operativliyi və sosial əlyetərliyi səbəbindən daim tələbatın olması 

və onun mövqeyinin zəifl əməməsi; 
• rəqəmsal texnologiyaların audio- və video proqramların hazırlanmasından başlayaraq, 

onların yayımınadək bütün mərhələlərə sirayət etməsi; 
• televiziya yayımı və radio yayımı şəbəkələrinin bir-birindən asılı olmadan müstəqil 

inkişafı (Analoq texnologiyalı radio yayımının mövqeyi çox güclüdür və rəqəmsal 
texnologiyaların tətbiqinə əhali böyük maraq göstərmir. Televiziya sahəsində isə əksinə, 
rəqəmsal texnologiyalara keçid bir neçə ilə tamamlanacaqdır); 

• yeni texnologiyaların tətbiqi üçün radiotezliklərin periodik olaraq yenidən bölünməsi 
zərurətinin olması. 

Nəticə 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının informasiya cəmiyyətinin istənilən 
məlumatı istənilən vaxt və istənilən yerdə almaq tələbinə uyğun istiqamətdə inkişaf edəcəyi 
labüddür. Bu konsepsiya informasiyanın istənilən həcmdə, maneəsiz və iqtisadi cəhətdən 
məqsədəuyğun üsullarla çatdırılmasına imkan verən texnologiyaları irəli çəkir və bütün 
telekommunikasiya xidmətlərinin ümumi unifikasiya olunmuş rabitə platformasında 
reallaşmasını tələb edir. Gələcəkdə müxtəlif tipli r əqəmsal informasiyanın bu tip birləşdirilmiş 
səbəkələr vasitəsilə ötürüləcəyi proqnoz edilir (məsələn, INTERNET üzərindən) [15]. Lakin 
hələlik bu şəbəkələr ləngiməyə həssas informasiyanın, o cümlədən audio-video axınlarının, 
televiziya kanallarının çatdırılması tələblərinə tam cavab vermir. 

Ayrı-ayrı ekspert qrupları INTERNET-in yaxın illər ərzində ənənəvi teleradio yayımını 
əvəz edəcəyi fikrindədirlər. Dünya üzrə INTERNET istifadəçilərinin 60%-nin televiziya 
verilişlərini kompyuterdən izlədiyi, ABŞ-da televizorların 23%-nin IPTV texnologiyası ilə 
INTERNET-ə qoşulduğu bildirilir [19]. Lakin hətta ABŞ-da kabel televiziyasının və 
INTERNET-in ən qabaqcıl mövqelərdə olmasına baxmayaraq, müxtəlif obyektiv və subyektiv 
səbəblərdən, televiziyanın radioefirdən yayımına maraq azalmayıb. Ona görə də televiziyanın 
hələ uzun illər boyu müstəqil yerüstü yayım şəbəkəsindən istifadə edəcəyi şübhəsizdir. 

Radioyayıma gəldikdə bildirilir ki, əhalinin çox böyük hissəsi radio verilişlərini mobil 
şəraitdə dinləyir və deməli onların efirdən yayımına tələbat uzun illər azalmayacaqdır [18]. 
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О современном состоянии и тенденциях развития технологий телевидения и 
радиовещания  
Анализируются основные этапы, современное состояние и тенденции развития 
телевизионных и радиовещательных технологий. Указывается, что, несмотря на успехи 
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