CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
1. Khái niệm
Cũng giống như truyền hình, kết cấu chung về nội dung của một “tờ
báo” phát thanh gồm:
- Phần thời sự: Bao gồm các thông tin quan trọng đã và đang diễn ra ở
địa phương; những phóng sự ngắn đòi hỏi tính cấp thiết của xã hội; thông tin
quốc tế; thông tin về văn hóa, thể thao.
- Phần chuyên đề: Mỗi chương trình phát thanh chuyên đề là một chủ
đề nhất định. Nội dung có sự bổ sung liên kết chặt chẽ với nhau.
- Phần giải trí: gồm các chương trình về du lịch, văn nghệ, kể chuyện…
- Phần quảng cáo.
2. Đặc điểm
2.1. Chương trình phát thanh là một sản phẩm báo chí hoàn chỉnh
2.2. Chương trình phát thanh là sản phẩm lao động báo chí tập thể
- Phóng viên
- Biên tập viên
- Phát thanh viên
- Kỹ thuật viên
- Đạo diễn chương trình
- Một số vị trí khác
2.3. Chương trình phát thanh mang tính đối tượng
2.4. Ổn định về thời lượng và cấu trúc
2.5. Tính độc lập và năng lực tác động của chương trình phát thanh
3. Các dạng chương trình phát thanh
Hiện nay, cách phân dạng phổ biến nhất và hợp lý nhất là lấy tính chất
của thông tin và năng lực phản ánh. Theo cách phân chia này sẽ có hai dạng
chương trình: Chương trình thời sự và chương trình chuyên đề.
3.1. Chương trình phát thanh thời sự tổng hợp
3.2. Chương trình phát thanh thời sự đặc biệt
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3.3. Chương trình phát thanh chuyên đề
4. Kết cấu chung của chương trình phát thanh
4.1. Nhạc hiệu – Lời xướng
4.2. Chào hỏi và tóm tắt nội dung
4.3. Lời dẫn
4.4. Nội dung chính
4.5. Lời kết – Lời chào
5. Kết cấu của từng dạng chương trình
5.1. Kết cấu chương trình thời sự tổng hợp
Những chương trình phát thanh thời sự, được coi như trang nhất của
một tờ báo. Kết cấu chương trình thời sự tổng hợp thường có thời lượng 30
phút (một số địa phương thực hiện chương trình 15 phút) với 4 phần chính:
- Phần bản tin thời sự
- Phần bài, tiết mục
- Mục khách mời phòng thu
- Những thông tin về thời tiết, dân số, tình hình giao thông, giá cả thị
trường, giờ tàu xe chạy…
5.2. Kết cấu chương trình thời sự đặc biệt
Cấu trúc chương trình thời sự đặc biệt thường có các phần sau:
- Thông tin tư liệu - Bình luận – khẳng định tầm cỡ, ý nghĩa của sự
kiện.
- Tường thuật trực tiếp đầy đủ sự kiện
- Phỏng vấn những nhân chứng
- Một số ca khúc minh họa làm tăng tính phong phú, hấp dẫn của
chương trình.
5.3. Kết cấu chương trình chuyên đề
Cấu trúc chương trình chuyên đề thường có các phần sau:
- Giới thiệu chương trình chuyên đề
- Phần tin chuyên đề
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- Bài chuyên đề
- Diễn đàn hoặc phỏng vấn
- Mẩu chuyện hoặc tiểu phẩm

CHƯƠNG II: PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CHƯƠNG
TRÌNH PHÁT THANH
1. Quy trình sản xuất chương trình phát thanh
Chương trình phát thanh được thực hiện theo quy trình sau:
Xác định chủ đề

Đề cương kịch bản

Duyệt kịch bản

Phát sóng

Truyền âm

Triển khai thực
hiện

2. Các phương thức sản xuất chương trình phát thanh
2.1. Sản xuất tại Studio
2.2. Chương trình đọc thẳng
2.3. Chương trình phát thanh trực tiếp
2.4. Cầu truyền thanh
3. Biên tập chương trình phát thanh
3.1. Biên tập chương trình phát thanh là gì?
3.2. Mục đích biên tập
3.3. Kỹ năng biên tập
3.3.1. Biên tập nội dung
3.3.2. Biên tập hình thức
3.3.3. Biên tập kỹ thuật
3.4. Các cấp độ biên tập
3.4.1. Biên tập tác phẩm
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3.4.2. Biên tập chương trình phát thanh
3.4.2.1. Biên tập chương trình thời sự
3.4.2.2. Biên tập chương trình phát thanh chuyên đề

CHƯƠNG III: KỸ THUẬT PHA ÂM
1. Các loại máy ghi âm và nguyên tắc ghi âm
1.1. Các loại máy ghi âm
1.1.1. Máy ghi âm băng từ
1.1.2. Máy ghi âm CD, Minidics
1.1.3. Máy ghi âm kỹ thuật số
1.2. Nguyên tắc ghi âm
1.2.1. Trước khi ghi âm
1.2.2. Trong khi ghi âm
1.2.3. Sau khi ghi âm
2. Tiêu chuẩn về chất lượng âm thanh
- Mức độ tạp âm và tiếng động bên ngoài tác động vào phòng thu:
Trong kỹ thuật thu thanh, quy định mức tạp âm nền là khoảng 20 – 30dB.
- Sự tiêu âm và các vật liệu hút âm: Yêu cầu các vật liệu hút âm phải
tiêu âm đồng đều trong dãy âm tần âm thanh để không gây méo âm.
- Thời gian dội âm và thời gian vang tiếng: Thời gian vang tiếng được
quy định trong kỹ thuật thu thanh vào khoảng 0,3 – 0,4s đối với lời nói, 0,4 –
0,5s đối với âm nhạc.
3. Pha âm
3.1. Lời nói
Lời nói của con người có cấu tạo từ các nguyên âm và phụ âm. Trong
phổ tần của lời nói có các vùng năng lượng đặc trưng quyết định mà nếu
không chú ý thì tiếng nói sẽ bị biến dạng. Vùng năng lượng này nằm trong
300 – 800Hz. Do đó, đề đảm bảo lời nói trong phát thanh truyền đạt một cách
tốt nhất, các thiết bị thu âm phải có dãy tần số 80 - 8000KHz.
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3.2. Tiếng động
- Tiếng động tự nhiên (như tiếng xe cộ, người qua lai, công trường…)
thường thu kèm ý kiến phát biểu của các nhân chứng hoặc lời dẫn của phóng
viên, biên tập viên thực hiện tại hiện trường.
- Tiếng động nhân tạo (là tiếng động do con người tạo ra bằng cách mô
phỏng tiếng động tự nhiên).
3.3. Âm nhạc
Âm nhạc trong các chương trình phát thanh có thể gây được ấn tượng,
đảm bảo yêu cầu hỗ trợ, hòa âm, góp phần nâng cao chất lượng bài viết. Âm
nhạc mang đến sự nghỉ ngơi thư giãn tích cực để người nghe tiếp cận với
những chương trình mới, giúp thính giả, khán giả nhận biết, mở rộng phạm vi
quan sát, tăng cường sự hiểu biết.
4. Giới thiệu phần mềm thu âm chuyên dụng
4.1. Một số phần mềm thu âm
4.1.1. Fast Edit
4.1.2. Cool Edit Pro 2.0
Về cơ bản, chương trình Cool Edit Pro cũng có những chức năng cơ
bản như chương trình Fast Edit.
4.1.3. Cubase
Cubase 5 có đủ mọi khả năng thu thanh và soạn nhạc một cách chuyên
nghiệp. Nó có đủ các tính năng mix và chỉnh sửa và làm việc tốt đối với đa
dạng phần cứng.
4.2. Sử dụng phần mềm Adobe Audition 3.0
4.2.1. Giới thiệu
Tính năng của Adobe Audition 3.0 cho các ứng dụng hàng ngày như:
- Tạo ra âm nhạc
- Thu âm và trộn một dự án
- Sản xuất một đài phát thanh tại chỗ
- Làm sạch, lọc âm thanh cho một bộ phim
5

- Biên soạn và chỉnh sửa một soundtrack
4.2.2. Những đặc điểm mới nổi trội của Adobe Audition 3.0
4.2.2.1. Thu âm và trộn
- Độ trễ thấp khi trộn với không giới hạn các tracks
- Có thể thu âm tự động các tham số, tự động tương thích phần cứng
- Trộn lẫn âm thanh thời gian để gửi và gán
- Đưa vào làm trong thực
- Tốc độ nhanh, tiến hành thu âm hoàn thiện hơn
- Hàng loạt hiệu ứng trên tất cả các channels, buses và master
- Không giới hạn số track trong Multitrack View
- Thu âm trực tiếp lên tới 80 kênh đưa vào cùng lúc trong một
Multitrack Session
4.2.2.2. Tạo và sắp xếp
- Cung cấp vô số các định dạng video và nhiều hiệu ứng mới
- Giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng
- Hàng ngàn vòng lặp âm thanh 32 bit chưa nén
- Cải thiện đồng bộ hóa video
Hỗ trợ siêu dữ liệu XMP
4.2.2.3. Chỉnh sửa và điều khiển
- Mô hình tương tự nhiều băng nén
- Làm chủ Rack trong Edit View
- Cung cấp các công cụ hiển thị tần số quang phổ
- Tùy chỉnh màu sắc thanh quang phổ và độ phân giải
- Có khả năng bố trí lưu đĩa CD
- Hỗ trợ sóng truyền phát
- Cải thiện hiệu suất để chỉnh sửa
- Hỗ trợ định dạng Ogg Vorbis
4.2.3. Thực hiện thu âm trên phần mềm Adobe Audition 3.0
a. Thiết lập volume
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b. Thu âm
4.2.4. Chức năng các công cụ chính của chương trình Adobe
Audition 3.0
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