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Опис: на даний час провідні компанії США, Японії, Європи і РФ інтенсивно 

просувають для впровадження на споживчий ринок об'ємне телебачення. 

Згідно з офіційними даними, США за останні 10 років витратили на розробку 

голографічного телебачення 10 млрд. доларів, Японія - 7 млрд. доларів. 

Незважаючи на те, що у прийнятих державних програмах США, Японії, 

Китаю та інших країн планувалося до 2016 року впровадити голографічне 

телебачення, але на сьогоднішній день в жодній з цих країн голографічна 

система не створена, і поки немає передумов для вирішення цього завдання. 

Зусилля всіх провідних країн спрямовані на створення стереоскопічних ТВ 

систем, а не голографічних систем. Але розроблювані стереоскопічні ТБ 

системи виявляються складними, дорогими або незручними через 

застосування спеціальних окулярів і обмеженою зоною для бачення. Так, 

американська компанія «SportTV & Visit» продемонструвала систему ЗD 

телебачення, в якій використали 35 телевізійних камер високого дозволу. 

Камери одночасно передають багаторакурсні зображення у студію. Крім 

того, для більшої надійності, застосовується інфрачервоне сканування. 

Інформація, необхідна для побудови тривимірного зображення,, в режимі 

реального часу обробляли за допомогою 12 суперкомп'ютерів. Згідно з 

даними японського інформаційного агентства NНК, в продаж перші 

стереоскопічні телевізори надійдуть у 2020 році. У цей проект японські 

виробники планують вкласти ще понад 4 млрд., крім освоєних вже 7 млрд. 

доларів. Провідні фірми вже усвідомили, що до 2016 року освоїти 

виробництво голографічного телебачення не вдасться і планують 

продемонструвати діючі прототипи голографічних ТВ систем в 2020-2022 

роках. Лабораторією радіо-та оптичної голографії  планується розробити і 

створити голографічну телевізійну систему, засновану на нових принципах з 

урахуванням особливості зорового сприйняття людини. На  даний час є 3 

основних  патенти на винахід голографічного телевізійної системи та 3 

патенти на елементи голографічної системи, проведено аналіз можливості 

створення голографічних ТБ систем і опубліковано понад 30 наукових 

статей, що стосуються проблем таких систем. Це дозволить протягом 2-3 

років створити eкспериментальний зразок голографічного телевізора. 

 

Інноваційні аспекти та переваги: запропоновані методи і принципи 

побудови кольорових об’ємних голографічних систем є досить 

перспективними і, на відміну від стереоскопічного телебачення, при їх 

впровадженні у виробництво будуть дешевшими і більш якіснішими в 



експлуатації. Голографічні телевізійні системи сумісні з існуючими каналами 

передачі інформації і додають до них якісно нові технічні розширення. 

 

Поточна стадія розвитку: лабораторні випробування. 

 

Права інтелектуальної власності: 3 основних  патенти на винахід 

голографічного телевізійної системи та 3 патенти на елементи голографічної 

системи. 

 

Існуючі та потенційні сфери застосування: виготовлення телевізійних 

систем. 

Тип потрібної співпраці: ліцензійна угода. 
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