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 ITU-R BS.1734ة ـالتوصي

  متطلبات األداء األساسية للمكونات الصوتية لتطبيقات
   يف بيئة مسرحية(LSDI)الصور الرقمية على شاشة كبرية 

  )ITU-R 15/6املسألة (
(2005)  

   التطبيقجمال

 يف بيئة (LSDI) كبرية ُتحدد هذه التوصية املتطلبات ذات الصلة بعرض املكونات الصوتية لتطبيقات الصور الرقمية على شاشة
، وقد روجعت عند ITU-R BS.775وتستند املواصفات يف غالب األحيان إىل املواصفات الواردة يف التوصية . مسرحية

  .LSDIالضرورة لتعكس خصوصيات بيئة العرض املتوخاة لتطبيقات 

  ،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت

  إذ تضع يف اعتبارها

 يف بيئة مسرحية على (LSDI)أنه من الضروري حىت يتسىن تنفيذ خدمة تطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبرية   )أ
حنو صحيح، أن حتدد، ضمن مجلة أمور، متطلبات األداء األساسية الالزمة للمكونات الصوتية من أجل أداء تلك اخلدمة 

(LSDI)؛  

األساسي لتكوين الصور الالزم لتوزيع تطبيقات الصور الرقمية  نسق النطاق – ITU-R BT.1680أن التوصية   )ب
التوصية  ((HDTV) يف بيئة مسرحية، تنصح باستعمال التلفزيون عايل الوضوح (LSDI)املخصصة للعرض على شاشة كبرية 

ITU-R BT.709 (ة على شاشة كبرية باعتباره أحد أنظمة الصور الرقمية اليت يتعني استعماهلا لتوزيع تطبيقات الصور الرقمي
(LSDI)يف بيئة مسرحية؛   

صويت يف النطاق األساسي وتشفري املصدر السمعي عند السطوح البينية ال النظام – ITU-R BS.1688أن التوصية   )ج
، بأن يستند النظام LSDI، توصي، فيما يتعلق هبذه التطبيقات (LSDI)لعرض تطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبرية 

   النطاق األساسي الرقمي املرجعي عند السطوح البينية إىل النظام الصويت التراتيب املرجعي احملدد يف التوصية الصويت يف
ITU-R BS.775 – النظام الصويت اجملسم املتعدد القنوات املصحوب أو غري املصحوب بصورة، أي نظام تراتيب متزايد النطاق 

   قنوات صوتية؛5.1 إىل يت بواسطة قناتني وصوالً بتجسيم صوبدءاً بقناة أحادية الصوت مروراً

   حيدد املتطلبات األساسية هلذا النظام الصويت متعدد القنوات؛ITU-R BS.775 بالتوصية 2أن امللحق   ) د

مكرب صويت يعيد إنتاج  ((LFEs) الذي يتناول قناة آثار التردد املنخفض ITU-R BS.775 بالتوصية 7أن امللحق   )ه
 يف بيئة HDTVيسلم بإمكانية استعمال التطبيقات من قبيل تطبيقات توزيع اإلشارات ) (subwoofer)نخفضة الترددات امل

  مسرحية هلذا اخليار؛
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 تقييم ذايت للنوعية السمعية يف تطبيقات الصور الرقمية على شاشة كبرية يف بيئة – ITU-R BS.1679أن التوصية   )و 
  ؛LSDIقييم الذايت للنوعية السمعية يف التطبيقات مسرحية، توصي بطرائق وبيئة تسّمع للت

 التوقيت النسيب للصوت والصورة بالنسبة إىل اإلذاعة، توصي باالمتثال للتفاوت – ITU-R BT.1359أن التوصية   )ز 
  املسموح به يف التوقيت بني إشارات الصوت والصورة يف أنظمة اإلذاعة؛

  زلية؛ـسّمع أوسع نطاقاً من منطقة التسّمع اليت حتتاجها البيئة املنأن البيئة املسرحية حتتاج إىل منطقة َت  )ح

  توصي

 كمتطلبات أداء أساسية للمكونات الصوتية لتطبيقات الصور الرقمية على 1باستعمال املواصفات الواردة يف امللحق  1
  . يف بيئة مسرحية(LSDI)شاشة كبرية 

  1امللحق 

  ساسيةاألتطلبات امل
 بنظام صويت متعدد القنوات لتطبيقات الصور ITU-R BS.775 بالتوصية 2ترتبط املتطلبات التالية اليت تستند أساساً إىل امللحق 

  . يف بيئة مسرحية(LSDI)الرقمية على شاشة كبرية 

ع أوسع من تلك ينبغي اإلبقاء على االستقرار االجتاهي للصورة الصوتية األمامية يف حدود معقولة داخل منطقة تسّم 1
  .اليت يتيحها التجسيم الصويت التقليدي بواسطة قناتني

ده التجسيم الصويت التقليدي أزيد بكثري من ذلك الذي يولّ) االبتهاج(ينبغي أن يكون اإلحساس بالواقع احمليط  2
استعمال عدد مالئم من وميكن حتقيق ذلك ب. بواسطة قناتني، وينبغي اإلبقاء عليه يف حدود معقولة داخل منطقة التسّمع

  .أو اخللفية/مكربات الصوت اجلانبية و

فّضل أن تكون مواقع الصور ثنائية األبعاد خارج نطاق أو اخللفية حيث ُي/وت اجلانبية وينبغي استعمال مكربات الص 3
  .مكربات الصوت األمامية

األنظمة اجملسمة الصوت (اً أقل من القنوات د عددينبغي احملافظة على االتساق اهلابط مع األنظمة الصوتية اليت تزّو  4
  ).ITU-R BS.775 بالتوصية 1انظر امللحق ) ( الصوتةواألحادي

ينبغي يف احلاالت اليت يكون فيها عدد اإلشارات املولَّدة أقل من عدد قنوات استعادة التسجيل ضمان إجراء حتويل   5
  ).ITU-R BS.775التوصية ب 5انظر امللحق (صاعد بدرجة مقبولة 

 عن مرجعية معظم ينبغي أن تكون النوعية السمعية األساسية للصوت الذي استعيد تسجيله غري قابلة ألن ُتميَّز ذاتياً 6
 على سلم 4ويتضمن استعمال حافز ثالثي مع اختبار مرجعي خفي رتباً أعلى بشكل متسق من . أنواع مواد الربامج السمعية

  .4وينبغي أال تصنف أكثر املواد أمهية عند رتبة أقل من .  رتب5لذي يتكون من  ااالتصاالت الراديويةاحنطاط قطاع 
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 األساس، ITU-R BS.645 وITU-R BS.644فيما يتعلق مبعلمات النوعية املوضوعية، ينبغي أن تشكل التوصيتان  7
  .وأن ختلفهما طرائق القياس اجلديدة للتقنيات الرقمية

  .ITU-R BS.1679 انظر التوصية بالنسبة إىل شروط اختبار التسمع، 8

  .ITU-R BS.1679بالنسبة إىل التقييمات الذاتية، انظر التوصية  9

وينبغي أن حييط املنفذون علماً بأنه  .ITU-R BT.1359بالنسبة إىل التوقيت النسيب للصوت والصورة، انظر التوصية  10
اً ألماكن جلوس املستمعني، ال بد من مراعاة بعض التعديالت يف األماكن الرحبة اليت يتباين فيها توقيت الصوت والصورة تبع

  .األخرى

  .ينبغي مواصلة البحث عن املتطلبات املثلى من كافة الوجوه، مبا يف ذلك مقارنات الكلفة وعرض نطاق اإلرسال 11
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