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(2014/06) 

 BSالسلسلة 
 (الصوتية)الخدمة اإلذاعية 



ii التوصية  ITU-R  BS.1348-3 

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها. االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات،
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

س االتصاالت وقطاع ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) اسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةاالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القي

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع اإللكرتوين R-ITU 1 بالقرار
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS  الصوتية(الخدمة اإلذاعية( 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةالراديوي  االستداللوددمة اخلدمة املتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

ضح عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املو  ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1القرار  يف

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

إال بإذن دطي مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة 
 .(ITU) لالتصاالت الدويل االحتاد من

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BS.1348-3  التوصيـة
 *MHz 30متطلبات الخدمة لإلذاعة الصوتية الرقمية عند ترددات تحت 

(2014-2011-2001-1998) 
 مجال التطبيق

اخلصائص والقدرات التقنية والتشغيلية املستحسنة عند استعمال أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية من أجل اإلذاعة تصف هذه التوصية 
 .MHz 30ت تردد حت نطاقاتيف  وحممولة ومركبة على منت مركباتالت ثابتة ية لألرض املوجهة إىل مستقب  الرقمية الصوت

 كلمات رئيسية
 (HF) ، املوجات الديكامرتية(MF) ، املوجات اهلكتومرتية(LF)، املوجات الكيلومرتية الصوتية الرقمية اإلذاعة ،متطلبات اخلدمة

 لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها

و غري أ املتطلبات املتزايدة يف العامل أمجع للحصول على الوسائل املالئمة اليت تسمح ببث عايل اجلودة للصوت اجملسم ( أ 
 ؛الت ثابتة وحممولة ومركبة على منت مركباتحنو مستقب   اجملسم

 (HF) والديكامرتية (MF)واهلكتومرتية  (LF) حالياً يف نطاقات املوجات الكيلومرتيةأن اخلدمات اإلذاعية الصوتية العاملة  ب(
 ؛غري قادرة على تلبية هذه املتطلبات

 (HF) والديكامرتية (MF)واهلكتومرتية  (LF) الذي يشهده استعمال نطاقات املوجات الكيلومرتيةأن االزدحام احلايل  (ج
 ؛بثها دل وحيد من عدد الربامج اليت ميكنامن التد مرتفعوى إىل مست عموماً  بعض البلدان يؤدي يف
أن التطورات التقنية يف تشفري املصادر والقنوات ويف التشكيل واملعاجلة املتقدمة لإلشارات الرقمية، قد أثبتت اجلدوى  ( د

 ؛التقنية ألنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية يف نطاقات أدرى وبلوغها مرحلة النضج
جمموعة واسعة من التجارب واالدتبارات امليدانية يف مناطق متعددة من العامل أكدت اجلدوى التقنية واالقتصادية أن  ( ه

 ؛ألنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية يف نطاقات أدرى من وجهة النظر املتعلقة بتصميم النظام
اقة وأداء فضل وكفاءة أعلى يف استخدام الطيف والطأن أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية املتقدمة ميكنها أن توفر تغطية أ ( و

 ؛أفضل يف بيئة تعدد املسريات مقارنًة باألنظمة التماثلية التقليدية
أن أنظمة اإلذاعة الرقمية ميكن تصميمها حبيث ميكن استخدامها يف تطبيقات لألرض وتطبيقات ساتلية على السواء  ( ز

 ؛ل، مما يسمح بعناصر مشرتكة يف تصميم املستقب  باستعمال معلمات مماثلة إلشارات اإلرسال
( ونطاقات تردد FMأو  AMأن اإلذاعة الصوتية تستخدم دائمًا تقنيات تشكيل متماثلة يف مجيع أحناء العامل )مثل  ح(

 ؛عل ميكن استخدامه يف العامل أمجع لفائدة املستم  متماثلة، إن مل تكن متطابقة، مما يؤدي إىل توفري مستقب  
ن ددمات إذاعية صوتية ذات تغطية واسعة، اخلاصة منها والعمومية على السواء، توجد يف مجيع أحناء العامل وتبث أ (ط

 برامج صوتية للمستمعني،

____________________ 
 .(IEC)الكهرتقنية الدولية  اللجنة علمينبغي رفع هذه التوصية إىل  *



 ITU-R  BS.1348-3  التوصية 2

 

 توصي مبا يلي
عند استخدام ددمات إذاعة صوتية رقمية من مرسالت لألرض، معدة لالستقبال بأجهزة ثابتة وحممولة ومركبة على منت  1

ينبغي أن يكون ألنظمة اإلذاعة الصوتية ، (HF)والديكامرتية  (MF)واهلكتومرتية  (LF)مركبات، يف نطاقات املوجات الكيلومرتية 
 :1 امللحق التقنية والتشغيلية التالية كما ينبغي تلبية متطلبات اخلدمات املنصوص عليها يفالرقمية املستعملة اخلصائص والقدرات 

لة ومركبة على الت ثابتة وحممو أن تكون قادرة على توفري بث عايل اجلودة للصوت اجملسم أو غري اجملسم حنو مستقب   -
 مركبات؛ منت

 ًة باألنظمة التماثلية التقليدية؛أن توفر كفاءة أعلى يف استخدام الطيف والطاقة مقارن -
 أن توفر أداًء حمسناً كثرياً يف بيئة تعدد املسريات؛ -
 أن تسمح بالتوفيق بني مدى التغطية وجودة اخلدمة فيما يتعلق بقدرة بث ما؛ -
لصوت ا ل ذاته من أجل السماح باستخدام مجيع وسائل بث الربامج )مثل أسلوبأن تكون قادرة على استخدام املستقب   -

 غري اجملسم، وأسلوب الصوت اجملسم، وأسلوب الصوت غري اجملسم املزدوج(؛
 أن تكون قادرة على توفري إمكانيات بشأن البيانات ذات الصلة بالربامج؛ -
 أن تكون قادرة على توفري ددمات إضافية فيما يتعلق بالبيانات؛ -
 نتاج الواسع النطاق؛الت منخفضة التكلفة من دالل اإلأن تسمح بتصنيع مستقب   -
ل املصمم من أجل اإلشارات الرقمية قادرًا أيضًا على االستقبال التماثلي التقليدي من دالل أقصى أن يكون املستقب   2

 قدر ممكن من التكنولوجيات واألجزاء املشرتكة،

 الت الراديوية إىل دراسةتدعو الدول األعضاء يف االحتاد واجلهات املصنعة للمستقب  
شغيلها، قتصادية وحممولة ومتعددة النطاقات واملعايري معدةة لغرض تالت راديوية جمدية من الناحية االإمكانية تطوير مستقب   1

الف هو ُمستعمل حالياً من أنظمة إذاعية متاثلية ورقمية على ادت ، مع مجيع ماأوتوماتياً يُفضةل أن يكون و من دالل ادتيار يدوي 
 الرتدد ذات الصلة؛ أنواعها يف مجيع نطاقات

راديوية رقمية تسمح باستجالب حتديثات لبعض وظائفها احملددة، من قبيل قدرات فك الت إمكانية تطوير مستقب   2
 ؛ذلك إىل التشفري واملالحة واإلدارة، وما

 مؤشر بسيط ملستوى جمال الرتدد الراديوي املستقَبل وملعدل اخلطأ يف البتات. 3
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 1لملحق ا

 خدمة فيما يتعلق باإلذاعة الصوتية الرقمية وأهميتها النسبيةمتطلبات ال
 األهمية األنظمة سمات

  للنظام ةالمعياري اتالمتطلب 1

 A .ينبغي أن يعمل جهاز االستقبال الرقمي يف كل أرجاء العامل ( أ 

  القدرة على االنتقال التدريجي من التماثلي إلى الرقمي 2

 A .التماثلي والرقمي يف قناة واحدة( التشغيلإذاعة متزامنة ) ( أ 

 A .قنوات منفصلة( على التماثلي والرقمي التشغيلإذاعة متعددة ) ب(

  البيانات بث 3

 B .(البيانات القدرة على بثأي )بيانات بث و  بث مسعي ( أ 

 C .توفري التخليط والتحكم يف النفاذ ب(

  متطلبات األداء السمعي 4

 A .يقابلها يف األنظمة التماثلية امب اجلودة السمعية مقارنةً حتسني  ( أ 

 B .صوت غري جمسم متعدد اللغات أو مزدوج ب(

 B .مقدرة الصوت اجملسم ج(

 B .(حسب احلاجةتقسيم دينامي ملعدل البيات بني الصوت والبيانات )بيانات  ( د

وعد اإلددال ميكن حتقيقه يف م ابتات أعلى مممعدل بتات ميكن ادتياره بتدرجات صغرية ودعم معدل  ( ه
 .اخلدمة يف

B 

  الكفاءة الطيفية 5

 B .تردد وحيد من مرسالت منفصلة جغرافياً أو يف موقع واحد ( أ 

 A .بينها ماواملباعدة في RF حيدده االحتاد الدويل لالتصاالت من عرض نطاق قنوات االتزام مب ب(

 A .من تشكيل االتساع عما يقابلهاحتمال التدادل ال يزيد  ج(

 A .من تشكيل االتساععما يقابلها إمكانية التعرض للتدادل ال تزيد  ( د

  موثوقية الخدمة 6

 A .حتسني موثوقية االستقبال ( أ 

 A .دفض كبري إلمكانية التعرض آلثار اخلبو ب(

 A .يف جهاز االستقبال أوتوماتياً تبديل الرتدد  1) ج(

 C .على حنو غري مسموع يف جهاز االستقبال أوتوماتياً تبديل الرتدد  2)

 A .بأجهزة ثابتة وحممولة ومركبة على منت املركبات استقبال ( د

 A .توليف سريع ( ه

 B .مقبولتدهور  ( و

 A .التغطية احلفاظ على منطقة ( ز

 A .استقبال جيد دادل املباين ح(

  التوليفمعلومات الخدمة النتقاء  7

 B .انتقاء مبسط للخدمات باستخدام بيانات متصلة بالربنامج الدتيار اجلهة املذيعة وحمتوى الربنامج ( أ 
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 األهمية األنظمة سمات

  اعتبارات نظام اإلرسال 8

 A .استخدام مرسالت حديثة قائمة قادرة على اإلرسال التماثلي والرقمي ( أ 

 C .مبوثوقية اخلدمة نفسهاتوفري يف القدرة عند تغطية منطقة اخلدمة نفسها  ب(

 A .نطاقدارج الالبث امشي و اهلبث فيما يتعلق بال االحتاد الدويل لالتصاالت االلتزام بلوائح ج(

  اعتبارات جهاز االستقبال 9

 A .حيول تعقيد النظام دون اخنفاض تكلفة أجهزة االستقبال الينبغي ا ( أ 

 B .استقبال تستهلك القليل من القدرة وُتشغل ببطاريةينبغي لتعقيد النظام أن يسمح بأجهزة  ب(

  إمكانية التوفيق حسب الحاجة 10

 B .إمكانية ادتيار معلمات النظام حسب متطلبات اجلهة املذيعة ( أ 

 األمهية النسبية لسمات النظام:
A =إلزامية 
B = ًمستحَسنة جدا 
C =مستحَسنة 
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