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TÊN TÀI LIỆU
Truyền hình số / Đỗ Hoàng Tiến, Vũ Đức
Lý. – Hà Nội : Nxb. Khoa học và Kỹ thuật
Giáo trình kỹ thuật truyền hình : Dùng cho
sinh viên hệ Cao đẳng / Đỗ Hoàng Tiến (chủ
biên),... - Hà Nội : Giáo dục, 2009. - 259 tr. ;
27 cm.
Nội dung sách: Ánh sáng và màu sắc;
Nguyên lý truyền hình; Nguyên lý truyền
hình màu; Giới thiệu truyền hình số và ảnh
số; Số hoá tín hiệu Video số; Kỹ thuật nén
Video số; Tiêu chuẩn nén video số; Truyền
dẫn tín hiệu truyền hình số; Thiết bị trong
truyền hình.
Máy thu hình bán dẫn / Nguyễn Huy Thông.
- Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2001. - 280 tr.
; 20 cm.
Mạch điện trong máy thu hình / Đặng Ngọc
Lâm. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1979.
- 275 tr. ; 24 cm.
Nguyên lý Ti vi màu và đầu Video / Vũ
Trọng Đăng. - Hà Nội : Văn hoá Thông tin,
1993. - 208 tr. ; 24 cm.
Truyền hình số và HDTV / Nguyễn Kim
Sách. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1995.
- 266 tr. ; 24 cm. (Truyền hình điện tử).
Đo - Kiểm tra truyền hình tương tự và số =
Measuring and Monitoring of Analog and
Digital Television / Nguyễn Kim Sách. Xuất bản lần thứ 11. - Hà Nội : Khoa học và
Kỹ thuật, 2003. - 478 tr. ; 27 cm.
Giới thiệu công nghệ đo, kiểm tra truyền
hình tương tự: Các đối tượng, phương pháp
đo, kiểm tra các thiết bị truyền hình, thu hình
và phát hình. Các định nghĩa, khái niệm trên
cơ sở truyền hình số để đo chất lượng hình
ảnh trong hệ thống truyền hình số.
Truyền hình số / Ngô Thái Trị. - Hà Nội :
Đại học Quốc gia, 2004. - 265 tr. ; 24 cm.
Chương 1: Truyền hình tương tự.
Chương 2: Số hoá và xử lý tín hiệu vi deo,
audio. Chương 3: Truyền hình số qua vệ tinh.
Chương 4: Truyền hình số mặt đất. Vv15579-

KÝ HIỆU KHO

Vv20438-Vv20447

Vb9650-Vb9652
Vv5560-Vv5561
Vv5193
Vv7668-Vv7670
Vv7974-Vv7975
Vv14069-Vv14073

Vv15583
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Kỹ thuật truyền tin số và truyền dữ liệu / Thái
Hồng Nhị, Phạm Minh Việt. - Hà Nội : Giáo
dục, 2005. - 258 tr. ; 27 cm.
Nội dung: Hệ thống truyền tin điện tử;
Truyền dẫn số; Radio số và điều chế tín hiệu
radio; Truyền dữ liệu; Kiểm tra lỗi và các mã
sữa lỗi dữ liệu truyền.
Nhập môn xử lý ảnh số / Lương Mạnh Bá. Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006. - 364
tr. ; 24 cm.
Nội dung: Nhập môn xử lý ảnh; Thu
nhận ảnh; Công cụ trợ giúp xử lý ảnh số; Xử
lý và nâng cao chất lượng ảnh; Các phương
pháp phát hiện biên; Phân vùng ảnh; Nhận
dạng ảnh; Nén dữ liệu ảnh.
Máy thu hình đen trắng / Nguyễn Kim Sách.
- Hà Nội : Công nhân Kỹ thuật, 1982. - 151 tr.
; 24 cm.
Sử dụng và sữa chữa máy thu hình. - Hà Nội
: Công nhân Kỹ thuật, 1978. - 180 tr. ; 20 cm.
50 fast digital video techniques / Bonnie
Blake and Doug Sahlin. - Hoboken, N.J. :
Wiley Pub., c2003. - xxvi, 325 p., [32] p. of
plates : ill. (some col.) ; 23 cm. + 1 CD-ROM
(4 3/4 in.).
Adobe Premiere 6.5 bible / Adele Droblas and
Seth Greenberg. - New York, NY : Wiley
Pub., c2003. - xxviii, 714 p. : ill. ; 24 cm. + 1
CD-ROM (4 3/4 in.).
Tìm hiểu một số giải pháp truyền video trên
mạng cục bộ không dây : Mã ngành: 60.48.01
/ Lê Tấn ; Người hướng dẫn: Võ Thanh Tú.
- Huế : Trường Đại học Khoa học, 2012. - 64
tr. : bao gồm phụ lục ; 30 cm + CD. - Bản in.
Xử lý ảnh và video số / Nguyễn Kim Sách. Tp. Hồ Chí Minh : Khoa học và Kỹ thuật,
1997. - 288 tr. ; 27 cm.
Giáo trình kỹ thuật Audio và Video / Nguyễn
Tấn Phước. - T.pHồ Chí Minh : Hồng Đức ;
2010. - 176 tr. ; 24cm. - (Tủ sách kỹ thuật
điện - điện tử)
Audio - Video tương tự và Audio - Video số.

Vv16545-Vv16549

Vv17938-Vv17942
Vv18188-Vv18192

Vv3339
Vb16542
Lv5538-Lv5539

Lv5470

LV1851

Vv9276; Vv9278Vv9280
Vv21113-Vv21117
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Tra cứu IC Nhật Bản. - Chịu trách nhiệm xuất Vb39487
bản: Tô Đăng Hải. - Hà Nội : Khoa học và
Kỹ thuật, 1993. - 394 tr. ; 21 cm.
Tập III: Industrial Blocks. TV - Video
Circuits (Continued).
Nội dung tài liệu giới thiệu đặc điểm, giá trị
danh định, thông số, điều kiện kỹ thuật, sơ đồ
... của các mạch điện dùng IC trong các blốc
công nghiệp, các công cụ vô tuyến viễn thông
và vô tuyến điện tử.
Audiovisual materials: their nature and use /
L5082-L5084
Walter Arno Wittich, Charles Francis
Schuller. - 3d ed. - New York, Harper,
[1962]. - 500 p. : illus. ; 25 cm. - (Exploration
series in education)
Audio và Video số / Đỗ Hoàng Tiến. - Hà
Vv14059-Vv14068
Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002. - 341 tr. ;
27 cm.
Đại cương về Audio và Video. Những nguyên
lý cơ bản về Audio và Video như: Công nghệ
chuyển đổi tương tự số, camera ghi hình,
truyền dẫn số, xử lí tín hiệu số, nén dữ liệu,
hiển thị video, ghi số. Hệ thống Multimedia.

