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Cuvânt înainte 
 
 
 

Prezenta lucrare abordează domeniul prelucrărilor numerice ale 
informaţiei audio-video, domeniu de maximă vizibilitate în tehnologia 
comunicaţiilor actuale . Dimensiunea domeniului, ca şi necesităţile practice 
determinate de destinaţia lucrării, au condus la divizarea materialului în două 
părţi. Acest prim volum este axat pe metodele şi echipamentele specializate în 
tratarea numerică a informaţiei video în timp real (DVB, captură video, PVR). 
El este destinat sa susţină cursurile de Televiziune digitală şi Tehnici de 
înregistrare a informaţiei. 

Cartea este structurată sub forma unor prezentări de principiu însoţite 
la fiecare capitol de aplicaţii practice utilizând tehnologii hardware sau software 
accesibile. Ea poate fi utilizată atât ca material complementar la cursurile de 
specialitate (Televiziune digitală, Tehnici de înregistrare a informaţiei), dar şi 
ca îndrumar de laborator. 

Cartea este destinată în principal instruirii studenţilor din anii terminali 
ai Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, dar şi 
tuturor acelora care doresc sa aibă la dispoziţie un material care completează 
bibliografia în limba română referitoare la prelucrările moderne digitale audio-
video, cu aplicabilitate în domenii variate : DVB, captură video digitală în 
calculatoare, DSP aplicat direct în prelucrarea audio-video, interfeţe digitale 
aplicate în multimedia. Simulările şi aplicaţiile practice, unele din acestea 
elaborate de autor şi de studenţii care şi-au finalizat proiectul de diplomă în 
acest domeniu în ultimii ani, completează partea teoretică a fiecărui capitol. 
 Adresez mulţumiri şi colegilor din Catedra de Comunicaţii, în special 
domnului prof.dr.ing. Eugen Lupu, recenzentul cărţii,  pentru suportul oferit în 
apariţia ei. 

Am speranţa ca această lucrare va fi utilă tuturor celor interesaţi, fie 
aflaţi încă pe băncile facultăţii, fie deja profesionişti în domeniu şi aştept 
observaţii şi sugestii de îmbunătăţire a viitoarelor ediţii. 
 
 

Cluj-Napoca,  aprilie 2006      
 Autorul 

 
 

 
 


