
 

 

خوارزميات لقياس جهارة الصوت لبرنامج 
  سمعي وسوية سمع الذروة الحقيقية

 ITU-R  BS.1770-4التوصيـة  
(2015/10) 

 BSالسلسلة 
 الخدمة اإلذاعية )الصوتية(



ii التوصية  ITU-R  BS.1770-4  

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

 توصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ال
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 

تصاالت صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1  امللققواملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 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 )الخدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M ة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

اإلجراء املوضح  وجب: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبمالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *BS.1770  R-ITU-4  التوصيـة

 لقياس َجَهارَة الصوت لبرنامج سمعي خوارزميات
 وسويّة َسَمع الذروة الحقيقية

 (ITU-R 2/6)املسألة 
 (2015-2012-2011-2007-2006) 

 مجال التطبيق
 ة.حقيقي ع لغرض حتديد جهارة صوت برنامج ذايت، وسوية إشارة ذروةم  د هذه التوصية دوارزميات قياس الس  حتد  

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

 كبري؛ دينامياً واسعاً إىل حد أن تقنيات إرسال الصوت الرقمية احلديثة تقدم مدىً  أ ( 
 3/2 تاألحادية واجملسمة ومتعددة القنوا األنساق أن التقنيات الرقمية احلديثة إلنتاج وإرسال الصوت توفر مزجيًا من ب(

ج وأن برامج الصوت ت نت   ITU-R BS.2051وأنساق الصوت املتقدمة املوصفة يف التوصية  ITU-R BS.775ة املوصفة يف التوصي
 األشكال؛ جبميع هذه

 متباينة؛ الصوت الذايت للربامج السمعية منتظماً بالنسبة ملصادر وأنواع برامججهارة كون تأن املستمعني يرغبون يف أن  ج(
توفر مؤشراً  السويات السمع غري أن طرائق القياس احلالية املستعملة يف إنتاج الربامج أن هناك طرائق عديدة لقياس  د (

 للصوت؛ بشأن االرتفاع الذايت
لتقدير املوضوعي ل ، من الضروري توفر دوارزمية وحيدة موصى هباالتقكم يف جهارة الصوت عند تبادل الربامجأنه، لغرض  ه (

 ؛املتلقني زعاجالذايت وذلك للقد من إجلهارة الصوت 
الصوت هارة ة جلنأن اخلوارزميات املعقدة املستقبلية املستندة إىل مناذج صوتية نفسية قد توفر قياسات موضوعية حمس   و (

 السمعية؛ ألنواع متعددة من الربامج
 الوسائط، خلاطفة هلذهئدة اأنه ينبغي تفادي احلمولة الزائدة املفاجئة للوسائط الرقمية، بل وينبغي حىت تفادي احلمولة الزا ز (

 وإذ تضع يف اعتبارها كذلك
 البتات؛ أن مستويات إشارة الذروة قد تزداد بسبب العمليات املطبقة على حنو شائع مثل الرتشيح أو دفض معدل ح(
د تقع ق تعكس سوية الذروة احلقيقية دادل إشارة رقمية حيث إن قيمة الذروة احلقيقية الأن تقنيات القياس املوجودة  ط(
 عينات؛ بني
 إشارة؛ أن عملية معاجلة اإلشارة الرقمية جتعل من العملي تطبيق دوارزمية تقدر على حنو دقيق سوية الذروة احلقيقية ألية ي(

____________________ 
 .R 1-ITUوفقاً للقرار  2016قطاع االتصاالت الراديوية تعديالت صياغية على هذه التوصية يف عام ل 6أددلت جلنة الدراسات  *
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ية ذروة إشارة السقف بني سو هارة أن استعمال دوارزمية تدل على الذروة احلقيقية سيتيح احلصول على مؤشر دقيق جل ك(
 التقليم، ويةمسعية رقمية وس
 يـتوص

 صوت قناة أو برنامج مسعيهارة عند احلاجة إىل قياس موضوعي جل 1 بأنه ينبغي استعمال اخلوارزمية احملددة يف امللقق 1
من  ،(3/2)مصدر أحادي وجمسم صوت متعدد القنوات  BS.775قنوات حسب التوصية  5ينتج بعدد قنوات رئيسية يصل إىل 

 وتبادهلا؛ أجل تسهيل تقدمي الربامج
عند احلاجة إىل قياس موضوعي جلهارة صوت برنامج مسعي منتج  3 بأنه ينبغي استعمال اخلوارزمية احملددة يف امللقق 2

 ؛(ITU R BS.2051بعدد أكرب من القنوات )مثل تشكيلة القنوات املوصفة يف التوصية 

 يتنياخلوارزمد إىل صوت الربنامج ميكن أن تستنجهارة ة على بعد اإلنتاج للدالل مابأن الطرائق املستعملة يف إنتاج الربامج و  3
 ؛3و 1 نييف امللقق تنياحملدد

بأنه عند احلاجة إىل مؤشر لسوية ذروة حقيقية إلشارة مسعية رقمية، ينبغي لطريقة القياس أن تستند إىل املبادئ التوجيهية  4
 أفضل، أو، أو إىل طريقة تفضي إىل نتائج مشاهبة 2 الواردة يف امللقق

من  ماة الصوت الذايت يشتمل على درج قاس هو تقدير لعلو  الصوت املجهارة ينبغي للمستعملني أن يدركوا أن  - 1ة ـالمالحظ
 االستماع. تبعاً للمستمعني واملواد السمعية وظروف عدم اليقني

 توصي كذلك
ديدة توفر أداًء صوت ججهارة هور دوارزميات بأنه ينبغي النظر يف احلاجة احملتملة لتقديث هذه التوصية يف حالة ظ 1

 ؛3و 1 نييف امللقق انتاحملدد تانتوفره اخلوارزمي ماحمس ناً ع
بأن حتد ث هذه التوصية عند وضع دوارزميات جديدة للتمكني من قياس جهارة الصوت للربامج السمعية بالنسبة  2

 للربامج السمعية القائمة على األشياء واملشاهد.
بغية ادتبار مطابقة أجهزة القياس وفقاً هلذه التوصية، ميكن استعمال مواد االدتبار من اجملموعة املوصوفة  - 2المالحظـة 
 .ITU-R BS.2217يف التقرير 

 
 

 1الملحق 
 

 مواصفات خوارزمية لقياس موضوعي لجهارة الصوت متعدد القنوات

 القنوات. يتناول هذا امللقق دوارزمية لنمذجة قياس جهارة الصوت متعدد
 مراحل: وتتألف اخلوارزمية من أربع

 ؛"K"توزين الرتددات  -
 قناة؛ حساب متوسط الرتبيع لكل -
 ؛((LFE) قة )لقنوات اإلحاطة عوامل ترجيح أكرب، وتستبعد قناة تأثريات الرتدد املنخفضمجع القنوات املرج   -
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 عتبتان: (، حيث تستعمل75% )تراكب ms 400 مترير الفدرات -
 ؛–LKFS 70 وىل عنداأل -
 األوىل. نسبة إىل املستوى املقاس بعد تطبيق العتبة –dB 10 الثانية عند -

ضعت إشارات التمييز عند نقاط خمتلفة يف مسري تدفق اإلشارة خمطط إمجايل لألجزاء املختلفة للخوارزمية. وو   1 ويبني  الشكل
 دالت خلمس قنوات رئيسية )يسار، وسط، ميني، حميط يسار، حميطدللمساعدة يف وصف اخلوارزمية. ويبني املخطط اإلمجايل م  

سبة لربنامج ستخدم بعض املددالت بالنت   اليسمح مبراقبة الربامج اليت حتتوي من قناة واحدة إىل مخس قنوات. وقد  اميني(، مم
 .(LFE) يتضمن القياس قناة لتأثريات الرتدد املنخفض الحيتوي على أقل من مخس قنوات. و 

 1كل ـشال
 مخطط إجمالي لخوارزمية جهارة صوت متعدد القنوات
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من مرحلتني على اإلشارة واملستهدف من املرحلة األوىل من الرتشيح األويل هو  1ق اخلطوة األوىل من اخلوارزمية ترشيقًا أولياً طب  وت  
 النتيجة. 2 ذجة الرأس هنا باعتبارها كرة مصمتة. ويعرض الشكلالتأثريات الصوتية للرأس املغنطيسية حيث يتم من

 2كل ـالش
 للرأس المغنطيسية ل في تناول التأثيرات الصوتيةاستجابة المرحلة األولى من المرشاح األولي المستعمَ 
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 .1 باملعامالت احملددة يف اجلدول 3 ضح يف الشكلاملو املرشاح األويل بواسطة  املرشاح د املرحلة األوىل منحتد  

____________________ 
 ليت ترشيح؛ مرشاح توزين مرحلة أوىل ومرشاح عايل التمرير مرحلة ثانية.من مرح K يتكون مرشاح التوزين 1
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 3كل ـالش
 رسم بياني لتدفق اإلشارة على اعتبار أنه مرشاح من الدرجة الثانية
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 1دول ـاجل
 رأس كروي لنمذجةاألولي  مرشاح المرحلة األولى للمرشاحمعامالت 

  0b 1,53512485958697 

1a 1,69065929318241− 1b 2,69169618940638− 

2a 0,73248077421585 2b 1,19839281085285 

 م معامالتعينات أدرى إىل قي. وستقتاج التطبيقات عند معدالت kHz 48 ملعد ل عي نات قدرههذه املرشاح صص معامالت وت  
تتطلب قيم هذه  . وقدkHz 48 عند املعد لاحملدد  احاملرشها لتوفري نفس االستجابة الرتددية اليت يوفرها ؤ ينبغي انتقا حيثخمتلفة، 

ات التغريُ  يتأث ر من جر اء اللدقة الدادلية لألجهزة املتوفرة. وأظهرت االدتبارات أن أداء اخلوارزمية ل طبقاً املعامالت أن ت ثبت كميتها 
 الصغرية يف هذه املعامالت.

 .4 كلوضح يف الشعلى النقو امل لتمرير الرتددات العالية اً بسيط اً مرشاح املرشاح األويلاملرحلة الثانية من  قطب  ت  و 
 .2 يف اجلدول باملعامالت احملددة، 3هو موضح بالشكل  ماك  الدرجة الثانيةمن  مرشاحاً بوصفه  ترجيح املرحلةح دد منقىن 

ل عينات قدره نات أدرى إىل قيم . وستقتاج التطبيقات عند معدالت عيkHz 48 وتصص معامالت املرشاح هذه ملعد 
ل  .kHz 48 معامالت خمتلفة، حيث ينبغي انتقاؤها لتوفري نفس االستجابة الرتددية اليت يوفرها املرشاح احملدد عند املعد 

 4كل ـالش
 للمرحلة الثانيةالترجيح  يمنحن
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 2دول ـاجل
 للمرحلة الثانية الترجيح يمنحن معامالت مرشاح

  0b 0,1 

1a 1,99004745483398− 1b 0−,2 

2a 0,99007225036621 2b 0,1 

 التايل: على النقو T دل بعد ترشيقها يف فرتة القياسمتوسط تربيع القدرة إلشارة الد  ي قاس 

 ty
T

z

T

ii d
1

0

2
 (1) 

 I = L ،R ،C، Ls، Rs حيث I  iو  املوضقة أعالهمتثل إشارة املددل املرحلة الثانية من املرتشقة بواسطة املرشاح األويل iy حيث
 الددل. جمموعة قنوات

 :كالتايل T د جهارة الصوت دالل فرتة القياسد  وحت  

 FSLK                i

i

i zG  10log 10 + 691,0– = KLoudness, L (2) 

 الفردية. ترجيح القنواتعبارة عن معامالت  iG حيث

إىل جمموعة من الفواصل الزمنية لفرتات التمرير املرتاكبة. وفرتة التمرير عبارة عن  T س جهارة عابر، يقسم الفاصلوحلساب قيا
من  75% ألقرب عينة. وجيب أن يكون تراكب كل فرتة مترير gT=400 ms ة ذات املدةجمموعة من العينات الصوتية املتماس  

 الفرتة. مدة

 القياس. د هناية فاصلستعمل فرتات التمرير غري املكتملة عنت   نتهي مع هناية فرتة التمرير. والوجيب تقييد فاصل القياس حبيث ي

 كالتايل: T يف فاصل القياس thi لقناة الددل thj ويكون متوسط تربيع الفدرة لفرتة التمرير
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 كالتايل:  thj د جهارة فرتة التمريردوحت  
 ij

i

ij zGl  10log10691,0– )4( 

تكون فيها جهارة فرتة التمرير أكرب من عتبة التمرير.  Γ > jl : j{ = gJ{ ، توجد جمموعة أدلة لفرتات التمريرΓ وبالنسبة لعتبة التمرير
 .|gJ = |gJ وعدد عناصر اجملموعة
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 التايل:ك T دد جهارة فرتة القياس العابرةوحت  
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1
log10691,0–, 10 )5( 

ال تستعمل فدرات و ستعمل عملية من مرحلتني إلجراء قياس عابر، األوىل باستخدام عتبة مطلقة، والثانية باستخدام عتبة نسبية. وت  
العتبة  بقياس جهارة الصوت باستعمال rΓ سب العتبة النسبيةوحت  العبور حتت العتبة يف عمليات احلساب العابر النسيب. 

 أن: من الناتج، أي 10 ، مث طرحaΓ = 70 LKFS املطلقة
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 كالتايل: rΓ وميكن بعد ذلك حساب اجلهارة العابرة باستعمال
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 حيث:

 } aΓ > jland  rΓ > jl : j { = gJ )7( 

جلرب التأثريات الصوتية للرأس ومرشاح  1 واملتولد بواسطة املرشاح املسبق )سلسلة من مرشاح املرحلة دد هبذا القياس ترجيح الرت ي عني  
 (2) املعادلة الصوت احملسوبة يفجهارة وينبغي أن ت لقق النتيجة الرقمية لقيمة  .’K‘ كرتجيح  (RLB ، ترجيح2 املرحلة

مكافئة لديسيبل  LKFS ح بالنسبة لكامل املقياس االمسي". ووحدةاملرج   K الصوتارة جه. ويعين هذا التعيني "”LKFS“ بالتعيني
 .LKFS 1 الصوت مبقدارجهارة ديسيبل يف زيادة قراءة  1حبيث تتسبب أي زيادة يف سوية اإلشارة قدرها 

ددل القناة اليسرى أو املركزية يف ( 2و 1 على وجه التقديد، انظر املالحظتني Hz 997) kHz 1 dB FS 0 إذا ط بقت موجة جيبية
 .–LKFS 3,01 أو اليمىن، فإن جهارة الصوت املبني  سيساوي

 .Hz 997 للرتدد K حيذف كسب الرتجيح (2) يف املعادلة −0,691املقدار الثابت  - 1 المالحظة
، Hz 997للقياس يكون هو الرتدد الفعلي، على أنه ما مل ينص على دالف ذلك، فإن الرتدد املرجعي  IEC 61606 ينص املعيار - 2 المالحظة

 .kHz 1 وهو ما ميكن التعبري عنه يف السياقات غري احلرجة بالرتدد االمسي
 3 يف اجلدول لكل قناة الرتجيحترد معامالت 

 3دول ـاجل
 فرديةالسمعية القنوات ال معامالت ترجيح

 iG الترجيح، القناة

 LG( 1,0 (dB 0)(يسار 

 RG( 1,0 (dB 0)(ميني 

 CG( 1,0 (dB 0)(وسط 

 sLG( 1,41 (dB 1,5 + ~)(حميط اليسار 

 sRG( 1,41 (dB 1,5 + ~)(حميط اليمني 
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جتدر املالحظة أنه بينما أظهرت هذه اخلوارزمية فاعلية عند استعماهلا يف برامج مسعية خمصصة للمقتوى اإلذاعي على حنو منوذجي، 
 الصافية. الذايت للنغماتالصوت جهارة تقدير لالستعمال عد اخلوارزمية بصورة عامة مالئمة لت   ال

 

 

 1التذييل 
 1للملحق 

 )إعالمي(
 

 وصف وإعداد خوارزمية قياس متعدد القنوات

ضعت حديثاً لقياس موضوعي جلهارة الصوت املدرك لإلشارات السمعية. ومن املمكن استعمال اخلوارزمية يصف التذييل دوارزمية و  
ذ يتيح عد التبسيط واحداً من املزايا الرئيسية للخوارزمية املقرتحة إشارات أحادية وجمسمة ومتعددة القنوات. وي  إلجراء قياس دقيق إل

ت لتشكل قاعدة بيانات جريتنفيذها بتكلفة منخفضة جداً. ويصف هذا التذييل أيضًا نتائج االدتبارات الذاتية املنهجية اليت أ  
 مية.اخلوارز  عملت لتقييم أداءذاتية است  

 مقدمة 1
مثلة الصوت املدرك لإلشارات السمعية. وتشمل األهارة هناك تطبيقات عديدة يكون فيها من الضروري إجراء القياس والتقكم جب

على هذه التطبيقات البث الراديوي والتلفزيوين حيث تتغري طبيعة وحمتوى املواد السمعية على حنو متكرر. ومبقدور احملتوى السمعي 
يقات أن يتقول على حنو متواصل بني املوسيقى والكالم والتأثريات الصوتية أو مثة مزيج من هذه األشكال. ومن شأن هلذه التطب

عديدة من  الً شكاأن أ ماالصوت الذايت. كجهارة فضي إىل تغيريات مهمة يف مثل هذه التغيريات يف حمتوى مواد الربنامج أن ت  
درك لإلشارة. وبطبيعة الصوت املجهارة تأثري ملقوظ على  ينتج عنهقد  ارر على اإلشارات ممق على حنو متكطب  الديناميات ت   معاجلة

الديناميات على  عاجلةمالصوت الذايت أيضًا أمهية كبرية بالنسبة للصناعة املوسيقية حيث تستعمل جهارة احلال، تكتسب مسألة 
 يل.للتسج الصوت املدركجلهارة  للقصول على احلد األقصىحنو شائع 

ضوعية مو  ةقيلتقديد طر التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية  6P فرقة العمل دادلذلت دالل السنوات األدرية جهود متواصلة لقد ب  
ت الراديوية ت املرحلة األوىل من جهود قطاع االتصاالب  نصامج منوذجي لتطبيقات إذاعية. وقد الصوت املدرك ملادة برناجهارة لقياس 

، وبرهنت Leq(RLB) ،متوسط الرتبيع املرجح، وقياس حصريصوت أحادي على حنو موضوعية جلهارة ارزميات على دراسة دو 
 .Soulodre]، [2004 على أهنا توفر أفضل أداء لإلشارات أحادية الصوت

ددة القنوات ضروري ومتع سل م به إىل حدٍّ بعيد، أن جهازاً لقياس جهارة الصوت ميكن تشغيله على اإلشارات األحادية واجملسمةمن امل
اإلشارات السمعية  للتطبيقات اإلذاعية. وتعرض الوثيقة احلالية دوارزمية قياس جديدة جلهارة الصوت ميكن أن تعمل على حنو ناجح يف

تقدم متتلك  ما. وباإلضافة إىل Leq(RLB) األحادية واجملسمة ومتعددة القنوات. وتستند اخلوارزمية املعروضة إىل متديد مباشر خلوارزمية
 .Leq(RLB) اخلوارزمية املتعددة القنوات اجلديدة التعقيد احلسايب املنخفض جداً للخوارزمية أحادية الصوت

 معلومات أساسية 2
واد برنامج أحادي الصوت ملجهارة و ضعت يف املرحلة األوىل من دراسة قطاع االتصاالت الراديوية طريقة ادتبار ذاتية لدراسة مفهوم 

. وأ جريت جتارب ذاتية يف مخسة مواقع يف العامل لوضع قاعدة بيانات ذاتية لتقييم أداء Soulodre]، [2004 منوذجي الصوت
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 .صوت لسالسل مسعية أحادية الصوت خمتلفة مع سلسلة مرجعيةجهارة جرت مواءمة  ما. كاحملتملةصوت جهارة دوارزميات قياس 
 وراديو(. ذاعية فعلية )تلفزيونومت احلصول على السالسل السمعية من مواد إ

من قبل  ارياً ة جتعد  الصوت أحادية الصوت م  هارة جمموعه عشر دوارزميات/أجهزة قياس جل مامع هذه االدتبارات، ق دم  وباالقرتان
 كندا. غرض تقييمها يف خمترب اإلدراك السمعي التابع ملركز حبوث االتصاالت يفبجهات خمتلفة  سبع

 خبوارزميتني أساسيتني إضافيتني جلهارة الصوت الستخدامهما كخط أساس Soulodre تقدم، فقد ساهم وباإلضافة إىل ما
ويكون هذان القياسان املوضوعيان من دالة ترجيح ترددي بسيطة، يعقبها وحدة قياس متوسط الرتبيع.  .Soulodre]، [2004 لألداء

املعدل  B-تمرير الرتددات العالية يشار إليه بوصفه املنقين، منقىن ترجيح لLeq(RLB) ويستعمل واحد من جهازي القياس،
 .(RLB) للرتددات املنخفضة

 .الرتبيع غري مرجح ملتوسط، فهو ببساطة مبثابة قياس Leq القياس اآلدر، ماأ
األفقي إىل يشري احملور و . Leq(RLB) صوتجهارة ة قطاع االتصاالت الراديوية األولية جلهاز قياس راسنتائج د 5 ظهر الشكلوي  

املتوقع جلهاز  الصوتجهارة  إىل الرأسيالصوت الذايت ذي الصلة املشتق من قاعدة البيانات الذاتية، بينما يشري احملور جهارة 
الدوائر املفتوحة  امواحدة من سالسل االدتبار الصوتية يف االدتبار. أل. ومتثل كل نقطة يف الرسم البياين نتيجة Leq(RLB) قياس

عة متجم   لبياناتاسالسل صوتية كالمية، بينما متثل النجوم سالسل صوتية غري كالمية. ومن املمكن مالحظة أن نقاط فهي متثل 
 .Leq(RLB) األداء املمتاز جلهاز القياس يشري إىل القطر مباعلى حنو متقارب حول 

إطار  جرى تقييمها )على الرغم من أنه، يف يوفر األداء األفضل مقارنة جبميع أجهزة القياس اليت Leq(RLB) اتضح أن جهاز كما
بنفس كفاءة  Leq األمهية اإلحصائية، كان أداء بعض أجهزة القياس الصوتية النفسية باملستوى ذاته(. وو جد أن أداء جهاز قياس

هاز قياس بسيط فإن جتقريباً. وتدل هذه النتائج على أنه إذا تعلق األمر مبادة إذاعية أحادية الصوت منوذجية،  (RLB) جهاز قياس
 مفصلة. باملثل فع ااًل مقارنة بوسائل قياس أكثر تعقيداً قد تتضمن مناذج إدراكية عد  جلهارة الصوت مستند إىل الطاقة ي  

 5كل ـالش
 أحادي الصوت Leq(RLB)جهاز قياس جهارة الصوت 

 (r = 0,982مقابل النتائج الذاتية )
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 Leq(RLB) ميم خوارزميةتص 3
للخوارزمية إمجالياً خمططاً  6 ظهر الشكلتكون سهلة جداً. وي   حبيثعلى حنو حمدد  Leq(RLB) الصوتجهارة مت دوارزمية ص م  

 رشاحذهب درج املالوقت. وي وسيلة لتوسيط الطاقة معلتمرير الرتددات العالية يعقبه  مرشاحاملذكورة أعاله. ويتكون املخطط من 
 الوقت. داللاملتوسط وحتسب الطاقة جتمع  وحدة معاجلةإىل 

اهليكل هذا تعمال اس مزايا ومنالطيفي لإلشارة.  للمقتوىاإلدراك احلسي الرتجيح نسبة إىل توفري بعض هو  الغرض من املرشاحو 
 .جداً  ية منخفضةات حساببسيطة مبتطلب وحدات زمنيةبأكملها بواسطة  املعاجلةإجراء  أنه ميكنالصوت جهارة األساسي لقياسات 

 6كل ـالش
 مخطط إجمالي لقياسات جهارة صوت بسيطة مستندة إلى الطاقة

BS. 0 6177 -0

1/T

x xW Leq W( )


 
 Leq ف سويةعر  . وت  (Leq) سوية صوت مكافئةلقياس  مرجحجمرد نسخة تردد  6 يف الشكل املوضقة Leq(RLB) عد دوارزميةوت  

 التايل: على النقو

 dBd
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 حيث:
 Wx: اإلشارة عند درج مرشاح الرتجيح 

 Refx: بعض السويات املرجعية 

 :T .طول السلسلة السمعية 

 .(RLB) للرتددات املنخفضة B-  املعدليف هذه احلالة املنقين وهوالرتدد،  ترجيح Leq(W) يف سوية W وميثل الرمز

 اختبارات ذاتية 4

صوت متعدد القنوات، كان من الضروري إجراء ادتبارات ذاتية منهجية إلنشاء قاعدة بيانات ذاتية. ة جهار لتقييم أدوات قياس 
فرت الصوت احملتملة يف جمال قدرهتا على توقع نتائج االدتبارات الذاتية. وقد و جهارة ومن املمكن حينئذ تقييم دوارزميات قياس 

متعددة من مواد برامج أحادية وجمسمة ومتعددة القنوات. وكانت مواد الربامج صوت م دركة ألنواع جهارة قاعدة البيانات تقديرات 
ن تلك الربامج ذيعت يف أرجاء متعددة من العامل، فضاًل عدذت من برامج تلفزيونية وراديوية فعلية أ  املستعملة يف االدتبارات قد أ  
. وتضمنت السالسل مسرحيات موسيقية وتلفزيونية (DVD) ومن األقراص الفيديوية الرقمية (CD) املأدوذة من األقراص املدجمة

 متعددة. تضمنت السالسل مقاطع صوتية بلغات ماوسينمائية وأحداث رياضية ونشرات إدبارية ومؤثرات صوتية وإعالنات. ك

 إعداد االختبار الذاتي 1.4
ة وقاموا تماع إىل نطاق واسع من مواد برامج منوذجيالصوت. وقام املعنيون باالسهارة تتكون االدتبارات الذاتية من عملية مواءمة جل

 (.7 درك مع اإلشارة املرجعية )انظر الشكلالصوت املجهارة بضبط سوية كل فقرة من فقرات االدتبار حىت تطابق 
ة أهنا سوي)بنيامني(  هي السوية اليت وجد، و dBA 60 نسخت على األغلب عند سوية قدرهااست  وكانت اإلشارة املرجعية قد 

 .Benjamin]، [2004 ملشاهدة التلفزيون يف البيوت العادية االستماع النموذجية

 wترجيح الرتدد 
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 7كل ـالش
 منهجية اختبار ذاتية

BS. 0 7177 -0 

 لني من التقو  سرتالية، املستمعهتا وأسهمت هبا هيئة اإلذاعة األمستند إىل برجميات أعد   واتمك ن نظام ادتبار ذايت متعدد القن
لقطة من شاشة برجميات  8 الصوت( لكل فقرة. وترد يف الشكلجهارة ) بني فقرات االدتبار مع ضبط السوية وجميئاً  واحاً ر  ياً ظحل
اإلشارة املرجعية عرب الضغط  ميكن إددال ما. كdB 0,25 يف دطوات قيمةمستوى فقرات االدتبار  ضبطدتبار. ومن املمكن اال

 ثابتاً. ظلمستوى اإلشارة املرجعية  مع مالحظة أن، "1" على الزر املؤشر عليه بالرقم

 8كل ـالش
 ل لنظام اختبار ذاتيالسطح البيني للمستعم  

BS. 0 8177 -0 

اإلشارة املرجعية. مع  هتاجهارة صو م ئواحىت ت ضبطوا سويتهاباستعمال لوحة مفاتيح احلاسوب، انتقى املعنيون فقرة ادتبار حمددة و 
سل على حنو متواصل املفتاح املناسب. ويتم تشغيل السالادتيار من فقرات االدتبار عرب  بني أيٍّ  االنتقال حلظي اً ومبقدور املعنيني 

وقد سج لت الربجمية إعدادات الكسب اخلاصة بكل فقرة من فقرات االدتبار على النقو احملدد  .( دالل االدتباراتعروة مغلقة)
فقد أنتجت االدتبارات الذاتية جمموعة من قيم الكسب )بالديسيبل( الالزمة ملواءمة جهارة الصوت  ،من مثو من جانب املعنيني. 

ن فقرات لكل فقرة م النسيبالصوت جهارة . وقد مسح ذلك بتقديد لكل سلسلة من سالسل االدتبار مع السلسلة املرجعية
 مباشر. االدتبار على حنو

ملنهجية، دضع كل من املعنيني لدورة تدريبية تعرفوا دالهلا على برجميات االدتبار ومهامهم اء اوقبل إجراء االدتبارات الصم  
اء مثل املوسيقى والضوضأن العديد من فقرات االدتبار احتوت على مزيج من الكالم وأصوات أدرى ) االتجربة. ومب يف

 الكالم. شارة اإلمجالية، وليس جمرد حمتوى اإلشارات منصوت اإلجهارة خل(، مت توجيه املعنيني على حنو حمدد ملواءمة إ اخللفية،
ثنني من املعنيني قدم الي   ملوعليه الصماء املنهجية، عرب ترتيب عشوائي. وق دمت فقرات االدتبار لكل مادة، دالل االدتبارات 

 .تيبالرت  ثرياتتأحمتمل نتيجة لز حتيُ  للقضاء على أيهذا املنهج  اتُبعوقد االدتبار برتتيب واحد. فقرات 

 املرجع

 فقرة االدتبار
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 قاعدة البيانات الذاتية 2.4
منفصلة. وأ نشئت  جمموعات بياناتمن ثالث  املعروضة فعلياً تكونت قاعدة البيانات الذاتية املستعملة يف تقييم أداء اخلوارزمية 

 سنوات. بضعلجريت دالل فرتة امتدت البيانات املذكورة من ثالثة ادتبارات ذاتية مستقلة أ   جمموعات
الصوت هارة ج قام املعنيون مبواءمةونت جمموعة البيانات األوىل من نتائج دراسة قطاع االتصاالت الراديوية األصلية حيث وتك

مخسة مواقع  أ جريت االدتبارات الذاتية يفبالنسبة هلذه اجملموعة من البيانات، سلسلة مسعية أحادية الصوت. و  96 حلوايلاملدرك 
التابعة لقطاع  6P SRG3 عملالمستمعاً. وقام فريق مؤلف من ثالثة أشخاص أعضاء يف فرقة  97ئها منفصلة يف العامل كفل بأدا

التجربة من كالم ذه هاالتصاالت الراديوية بانتقاء سالسل االدتبار باإلضافة إىل الفقرة املرجعية. وتكونت اإلشارة املرجعية يف 
 .مباشرة ِضع أمام املستمعرب مكرب صوت منفرد و  تشغيل السالسل ع رتكر  باللغة اإلنكليزية. و  ألنثى

ارات أن مدى ومنط اإلشببعض مؤيدي اخلوارزمية، عقب الدراسة أحادية الصوت لقطاع االتصاالت الراديوية األصلية،  دفعو 
البسيطة  Leq(RLB) ةزميدوار  فإنأنه هلذا السبب بأيضًا  دفعوافيه الكفاية. و  اتكن واسعة مب ملاملستعملة يف االدتبارات الذاتية 

 األدرى. مجيع اخلوارزمياتاملستندة إىل الطاقة تفوق يف األداء 
الذاتية.   من االدتبارات إلجراء جولة أدرىوملعاجلة هذه املشاغل، ط لب من مؤيدي هذه اخلوارزمية تقدمي سالسل مسعية جديدة 

يسهم يف تقدمي  مل. و Leq(RLB) خلوارزمية ر حتدياً ستكون أكث اسالسل أحادية الصوت يرون أهنبش جعوا على اإلسهام  ماك
 القياس. ثنني من مؤيدي جهازاسالسل جديدة سوى 

وباستعمال هذه السالسل اجلديدة، أ جريت جتارب ذاتية منهجية يف خمترب اإلدراك السمعي ملركز حبوث االتصاالت يف كندا. وقدم 
عملت االدتبارات املنهجية الذاتية ذاهتا املستعملة أحادية الصوت. واست   سلسلة 96 ـصوت لجهارة  معد التمعنياً  20جمموعه  ما

عملت اإلشارة املرجعية ذاهتا. وشكلت نتائج هذه االدتبارات جمموعة البيانات الثانية است   مايف وضع جمموعة البيانات األوىل، ك
 الذاتية. لقاعدة البيانات

فقرة أحادية  48 سلسلة مسعية. وتكونت سالسل االدتبار من 144الصوت فقد تكونت من جمموعة البيانات الثالثة ملعد الت جهارة  أما
زية عيد تشغيل نصف الفقرات أحادية الصوت عرب القناة املركفقرة متعددة القنوات. وباإلضافة إىل ذلك، أ   48فقرة جمسمة و 48الصوت و

الصوت من دالل مكربات الصوت اليسرى واليمىن )ثنائي أحادي(.  حاديةدر من الفقرات أ  عيد تشغيل النصف اآل)أحادية(، بينما أ  
وأ جري التشغيل املذكور للتعرف على الطريقتني املختلفتني اللتني ميكن بواسطتهما االستماع إىل إشارة أحادية الصوت. وتكونت اإلشارة 

ذا االدتبار دلفية موسيقية منخفضة السوية. وشارك يف هاملرجعية، هلذا االدتبار، من كالم ألنثى باللغة اإلنكليزية يف أجواء جمسمة و 
 .9 الشكل ، ومت متثيله يفITU-R BS.775 عمل تشكيل مكربات صوت معني ح دد يف التوصيةست  امعنياً حيث  20

 9كل ـالش
 تشكيل مكبرات صوت اسُتعمل لمجموعة البيانات الثالثة

 



  ITU-R  BS.1770-4  التوصية 12

 

 دادالً  مالً التصوير عا يكن ملى سالسل ادتبار أحادية الصوت وعليه عل اقد اقتصرت انيتولاأل  وكانت جمموعتا البيانات 
سمة، عاماًل مهماً استدعى وجم القنواترب التصوير يف جمموعة البيانات الثالثة، اليت تضمنت سالسل متعددة االدتبارات. واعت   يف

الصوت املدرك هارة جسلسلة السمعية تأثري كبري على الاحمليطة دادل للتصوير واألجواء  قد يكوند انطباع مفاده أنه الدراسة. وتول  
وجمسمة كي تشتمل على مدى واسع من أساليب التصوير )مثل تدوير  متعددة القنواتسالسل مت ادتيار للسلسلة. وعليه، 

ة من األجواء ف/ميني، ومصادر أمامية مقابل مصادر حميطة من مجيع اجلهات( وأنواع خمتلثابت يسارمقابل تصوير  مركزيفوتوغرايف 
 صادب(. )مثل جو جاف مقابل جواحمليطة 

قنوات بشكل ومتعددة ال، اجملسمة، و ةاألحادي الثنائية، و ةاألحاديلإلشارات الصوت جهارة مبواءمة  املعنيونوكانت حقيقة أن يقوم 
ألحادية. وقد رت على اإلشارات امن جمموعات البيانات السابقة اليت اقتص أن هذا االدتبار كان أكثر صعوبة أساساً  متزامن تعين

شغال من أنه بعض االن. وكان هناك احمليطة املختلفة من األجواء األنواعأساليب التصوير املتعددة و من جراء هذه الصعوبة  زادت
 أنه حلسن احلظ أظهرت االدتبارات األولية أن املهمة قد إالتكون املهمة أكرب من إمكانيات املعنيني قد ذه العوامل، هل، نتيجة

 .متوافقة إجنازها وأن املعنيني العشرين كانوا قادرين على تقدمي نتائج مت

 صوت متعدد القناة جهارةتصميم خوارزمية  5

ة أهنا على درجة عالية أظهرت دراسة سابقو على اإلشارات أحادية الصوت،  تعملل Leq(RLB) دوارزميةممت ص  ، ذ كر آنفاً  كما
 من بنييفرض حتديات إضافية عديدة. و إلشارة متعددة القنوات صوت جهارة . غري أن تصميم دوارزمية يف هذا اجملالمن النجاح 

الثنائية األحادية و  لإلشاراتكذلك ينبغي أن تكون صاحلة  أهنا ناجقة  لقصول على دوارزمية متعددة القنواتاملتطلبات الرئيسية ل
انت حاالت داصة إلشارة متعددة القنوات )وإن ك نه ينبغي النظر إىل هذه الصيغ بوصفهاإواجملسمة. ومن املمكن القول  حاديةاأل

 كبري(. ىل حدإحاالت شائعة 
. ITU-R BS.775 التوصية الوارد يف 5.1وقد افرتضنا يف الدراسة احلالية أن اإلشارات متعددة القنوات تتوافق مع التشكيل القياسي للقناة 

 .LFE بذل جهود باجتاه حساب قناة تردداتت   ومل
، لكل من القنوات السمعية الفردية على حنو مستقل القنواتصوت متعدد جهارة الصوت، يف جهاز قياس جهارة قاس وت  

وحدة بل ق ترشيح أويل على كل قناة ق، ي طب  بيد أن ه. 10 هو موضح يف الشكل ماأحادية الصوت ك Leq(RLB) خبوارزمية
 .Leq(RLB) القياس

 10كل ـالش
 مخطط إجمالي لجهاز مقترح لقياس جهارة صوت متعدد القنوات
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ويكمن الغرض من وراء املرشاح األويل يف القيام حبساب التأثريات الصوتية للرأس على اإلشارات الواردة. ومت منذجة الرأس هنا 
وفقاً لزاوية ورود  الناجتة حينئذ )iG( الصوتجهارة وي طبق املرشاح األويل ذاته على كل قناة. ويتم توسيط قيم  بوصفه كرة مصمتة.

مع بعد ذلك )يف حي ز دطي( كي يعطي قياس مركب جل ة أن األصوات . وي ستعمل التوسيط ملراعاة حقيقالصوتهارة اإلشارة، مث جت 

 متوسط تربيع RLBمرشاح  مرشاح أويل

 جهارة الصوت

 متوسط تربيع RLBمرشاح  مرشاح أويل

 بيعمتوسط تر 

 متوسط تربيع

 متوسط تربيع

 RLBمرشاح 

 RLBمرشاح 

 RLBمرشاح 

 مرشاح أويل

 مرشاح أويل

 مرشاح أويل
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املرشاح وي شار إىل جتميع " املستمع. بوصفها أعلى من األصوات الواردة من أمام اليت تصل من دلف املستمع ميكن أن ت درك
 أعاله. 1على النقو املبني يف اجلزء الرئيسي من امللقق  Kباعتباره الرتجيح  10" يف الشكل RLBاألويل" و"املرشاح 

معاجلة إشارة  وتتكون اخلوارزمية املذكورة من وحداتالصوت متعددة القنوات املقرتحة. جهارة وت عد البساطة فائدة رئيسية خلوارزمية 
ائدة رئيسية أدرى عد قابلية اخلوارزمية للتطوير فت   ماأساسية على حنو كامل يتيسر تنفيذها يف حيز الوقت بأدوات غري مكلفة. ك

رى على كل قناة متطابقة، فمن املمكن استعمال جهاز قياس على حن اهلا. ومب ادراً على استيعاب و مباشر يكون قأن املعاجلة اليت جت 
 ة صوتجهار أن مسامهات القنوات الفردية جتمع بصفتها قيم  اتقدم، ومب ما. وباإلضافة إىل N إىل 1 أي عدد من القنوات من

عمومية  قرتح أكثرالصوت املجهارة تستند اخلوارزمية إىل طور قناة بينية أو ارتباط. وهذا جيعل جهاز قياس  الوليس سوية اإلشارة، 
 الية.فع وأكثر

 تقييم خوارزمية متعددة القناة 6
البيانات الثالث من دالل اخلوارزمية متعددة القنوات  اتاملستعملة يف جمموع 336متت معاجلة السالسل الصوتية البالغ عددها 

لخوارزمية استناداً إىل ألداء اإلمجايل لالصوت املتوقعة. ونتيجة هلذه املعاجلة، من املمكن تقييم اجهارة تسجيل معد الت  املقرتحة ومت
 املنهجية. االتفاق بني املعدالت املتوقعة واملعد الت الذاتية الفعلية اليت يتم احلصول عليها يف االدتبارات الذاتية

ألفقي ا الثالث. ويوفر احملور لبياناتاموعات جملالصوت املقرتح جهارة خمططًا ألداء جهاز قياس  13و 12و 11 األشكالترسم و 
جهارة شري إىل فيالرأسي احملور  ماالصوت الذايت لكل سلسلة مسعية يف جمموعة البيانات. أجهارة كل من األشكال الثالثة  يف

ردة.  الصوت املقرتح. ومتثل كل نقطة يف الرسم البياين نتيجة سلسلة مسعية منفجهارة الصوت املوضوعي املتوقع من جهاز قياس 
 ومير بنقطة األصل 1طر ميله ق  دوارزمية موضوعية مثالية سيتمخض عنها وقوع مجيع نقاط البيانات على  جتدر املالحظة أن ماك

 املذكورة(. هو موضح يف األشكال ما)ك

 11كل ـالش
 (r = 0,979)نتائج مجموعة البيانات )أحادية الصوت( األولى 
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تؤدي وظيفتها على حنو جيد قدر تعلق األمر  القنوات املقرتحةالصوت متعددة جهارة دوارزمية  أن 11 من الشكل ويبدو واضقاً 
ياس جهارة الصوت ق معدالت جهارة الصوت الذايتمن جمموعة البيانات )أحادية الصوت( األوىل. ويبلغ االرتباط بني  بتنبؤ النتائج

 .r = 0,979 املوضوعي

 األوىلجمموعة البيانات 

 (dB)جهارة الصوت الذايت 
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 الصوت املوضوعي جملموعة البياناتجهارة الصوت الذايت وقياس جهارة باط بني معد الت ، فإن االرت12 يظهر يف الشكل ماوك
 موسيقى. . ومن امللفت مالحظة أن حنو نصف السالسل يف جمموعة البيانات هذه كانت عبارة عنr = 0,985 الثانية جيد جداً أيضاً 

 12كل ـالش
 (r = 0,985)نتائج مجموعة البيانات )أحادية الصوت( الثانية 
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 13كل ـالش
 (r = 0,980)نتائج مجموعة البيانات )أحادية ومجسمة الصوت ومتعددة القنوات( الثالثة 
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تعد  ماات. كومتعددة القنو نتائج جمموعة البيانات الثالثة، اليت تتضمن إشارات أحادية وثنائية أحادية وجمسمة  13 يبني الشكل

 dB 4 داصة باخلوارزمية احملددة، لكن بتقديد قيم ترجيح القناة احمليطة بنقو 14و 13 النتائج متعددة القنوات الواردة يف الشكلني
 dB 1,5 إىل dB 4,0 مت التققق من أن تغيري القيمة من ما)مبوجب املواصفات النهائية(. ك dB 1,5 )القيمة املقرتحة أصاًل( بدالً من

 .r = 0,980 ذكر على النتائج. ومرة أدرى يتضح أن أداء اخلوارزمية جيد جداً بارتباط قدرهي   اً ليس له تأثري 
 إنف، مث مناليت تتكون منها قاعدة البيانات الذاتية. و  336 ومن املفيد دراسة أداء اخلوارزمية جلميع السالسل السمعية البالغ عددها

اعدة البيانات قعرب  جيد جداً ميكن مالحظة أن األداء  ما. كثالثال لة من جمموعات البياناتاملتقص  لنتائج بني اجيمع  14 الشكل
 .r = 0,977 بارتباط إمجايل قدره الذاتية بالكامل

 وعة البيانات الثالثةجمم

 (dB)جهارة الصوت الذايت 
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 14كل ـالش

 (r = 0,977)النتائج المجتمعة لجميع مجموعات البيانات الثالث 
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 Leq(RLB) نتائج هذا التقييم إىل أداء مثايل خلوارزمية قياس جهارة الصوت متعدد القنوات املستند إىل قياس جهارة الصوتوتشري 
يف ذلك  واسعاً من مواد برنامج مبا لقاعدة البيانات الذاتية. وقد وفرت قاعدة البيانات الذاتية مدىً  336 عرب السالسل البالغ عددها

ارية.  التلفزيونية واملسرحيات السينمائية واألحداث الرياضية والنشرات اإلدبارية واملؤثرات الصوتية واإلعالنات التجاملوسيقى واملسرحيات 
ارة تقدم، تربهن النتائج على أن جهاز قياس جه تضمنت السالسل مقاطع كالمية بلغات أجنبية متعددة. وباإلضافة إىل ما كما

 القنوات. لى اإلشارات األحادية والثنائية األحادية واجملسمة فضاًل عن اإلشارات متعددةالصوت املقرتح يعمل على حنو مثايل ع
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 2الملحق 
 

 مبادئ توجيهية للقياس الدقيق لسوية "الذروة الحقيقية"
دطي لقناة  (PCM) يصف هذا امللقق دوارزمية لتقدير سوية الذروة احلقيقية دادل إشارة مسعية رقمية ذات تشكيل شفرة نبضية

ت عد سوية الذروة احلقيقية مبثابة القيمة القصوى  ما. كkHz 48 منفردة. وتفرتض املناقشة الواردة يف هذا امللقق معدل عينة مقداره
ز ي  ز الوقت املستمر؛ وقد تكون هذه القيمة أعلى من قيمة العينة األكرب يف ح( لشكل موجة اإلشارة يف حي  )سلبية كانت أم إجيابية

 .kHz 48عينة الوقت املختربة 

 (dB)جهارة الصوت الذايت 
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 األوىلجمموعة البيانات 
 الثانيةجمموعة البيانات 

 جمموعة البيانات الثالثة
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 ملخص 1
 ة:مراحل املعاجل فيما يلي

  dB 12,04 : توهنيتوهني 1
2 4  ار العينات الزائديادت 

 مرشاح مترير منخفض 3

 مطلق: قيمة مطلقةحتديد  4
 dBالتقويل إىل الذروة احلقيقية بوحدات  5

 مخطط إجمالي 2

 

 لوصف مفصّ  3
ب مناسجهارة (. ويتمثل الغرض من هذه اخلطوة يف هتيئة ةبت-2 )زحزحة dB 12,04 تتكون اخلطوة األوىل من فرض توهني قدره

فاصلة   ه اخلطوة ضرورية يف حالة إجراء احلسابات يفعد هذت   الحساب العدد الصقيح. و  ميكن أن تستعملاإلشارة الالحقة  ملعاجلة
 .طليقة كسرية

. وتشري هذه القيمة األعلى ملعدل kHz 192إىل  kHz 48معدل ادتيار عينات اإلشارة من   4 ويزيد مرشاح ادتيار العينات الزائد
على ومعدل ادتيار ار العينات األيمعدالت ادتعد . وت  العينات السمعية بواسطةالعينة على حنو أدق إىل شكل املوجة الفعلي املمثل 

ب اإلشارات الواردة اليت تكون عند معدالت ادتيار عينات أعلى من هذا امللقق(. وتتطل   1 نظر التذييلاالعينات الزائد مفضلة )
 .(kHz 96 معدل عينة ار عينات زائد مناسبة إلشارة واردة عنديادت  2 ار عينات زائد أقل نسبياً )مثال، ت عد قيمةيمعدل ادت

( اليت تفي باملتطلبات على FIRواملراحل األربع واالستكمال الدادلي  48وتكون إحدى جمموعات معامالت الرتشيح )للرتتيب 
 النقو التايل:

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  0المرحلة 

0,0017089843750 −0,0291748046875 −0,0189208984375 −0,0083007812500 

0,0109863281250 0,0292968750000 0,0330810546875 0,0148925781250 

−0,0196533203125 −0,0517578125000 −0,0582275390625 −0,0266113281250 

0,0332031250000 0,0891113281250 0,1015625000000 0,0476074218750 

−0,0594482421875 −0,1665039062500 −0,2003173828125 −0,1022949218750 

0,1373291015625 0,4650878906250 0,7797851562500 0,9721679687500 

0,9721679687500 0,7797851562500 0,4650878906250 0,1373291015625 

−0,1022949218750 −0,2003173828125 −0,1665039062500 −0,0594482421875 

0,0476074218750 0,1015625000000 0,0891113281250 0,0332031250000 

−0,0266113281250 −0,0582275390625 −0,0517578125000 −0,0196533203125 

0,0148925781250 0,0330810546875 0,0292968750000 0,0109863281250 

−0,0083007812500 −0,0189208984375 −0,0291748046875 0,0017089843750 

 الددل
 4 اريادت 

 زائد للعينات
 dB 12,04+ dB 12,04- 1020log قيمة مطلقة مرشاح اخلرج
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، مع ؛ وتكون اإلشارة يف هذه املرحلة أحادية القطبالسالبةالقيمة ذات عينات الل عكس ؤدذ القيمة املطلقة للعينات من دالوت  
 باملقدار ذاته.  موجبةبقيم  االستعاضة عن القيم السالبة

والنتيجة بعد املراحل األربع )التوهني واالدتيار الزائد للعينات والرتشيح وأدذ القيمة املطلقة( تكون عددًا يف نفس اجملال كقيم 
. ويعاير dB 12,04بتة، مثاًل(. وبعد ذلك، يلزم التعويض من أجل التوهني األويل البالغ  24العينات األصلية )عدد صقيح من 

 ذلك الكسب اإلمجايل للمعاجلة إىل الوحدة.
قيمة ، حتويل ال)إزاحة إىل اليسار مبقدار بتتني( سيستوجب، بوجه عام dB 12,04وجيب أن يفهم أن تكبري القيمة املوهنة مبقدار 

إىل نسق عددي قادر على متثيل القيم األكرب من مدى املقياس الكامل للنسق األصل. ويليب هذا الشرط إجراء دطوات احلساب 
 بنسق الفاصلة العائمة. وكبديل لتكبري الناتج، ميكن معايرة تدريج جهاز القياس بشكل مالئم.

على  kHz 192 لتوجيهية وتستعمل معدل ادتيار عينة مفرط يف ادتيار العي نة قدرهيتعني  على العدادات اليت تتبع هذه املبادئ او 
للقيمة  20log“10”بعد حتويل الناتج إىل مقياس لوغاريتمي. ويتققق ذلك حبساب  “TP” dB األقل، أن تبني  النتيجة بوحدات

ذروة  100% على ديسيبالت بالنسبة لقياس”dB TP“يني . ويدل التعdB 12,04املطلقة املوهنة واملزاد اعتياهنا واملرشقة، مث إضافة 
 املقياس. حقيقية لكامل

 

 

 12التذييل 

 2للملحق 
 )إعالمي(

 
 اعتبارات خاصة لقياس دقيق لذروة اإلشارة السمعية الرقمية

 املشكلة؟ ما
 ية".حقيق " وليس "ذروةعينة ذروةتسجل أجهزة قياس الذروة يف األنظمة السمعية الرقمية " ماغالباً 

نة الذروة من دالل مقارنة القيمة املطلقة )املقو مة( لكل عينة واردة بالقراءة احلالية جلهاز القياس؛ وإذا أجهزة قياس عي   وتعمل عادةً 
 مقدار يف تكن أكرب فإن قراءة التيار احلالية يتم ضرهبا كانت العينة اجلديدة أكرب فإهنا حتل حمل موضع القراءة احلالية؛ إذا مل ما

ثابت أقل بقليل من الوحدة لكي تؤدي إىل تضاؤل لوغاريتمي. وت عد أجهزة القياس هذه واسعة االنتشار ألهنا سهلة االستعمال، 
 السمعية. قيمة الذروة احلقيقية لإلشارة تسجل عادةً  لكنها ال

وء احلظ، ج ضرورياً، إىل مشاكل. ولسوهكذا فقد يؤدي استعمال جهاز قياس عينة ذروة، حينما يكون القياس الدقيق لذروات الربام
 .عادةً  يبدو واضقاً للمشغل تعترب معظم أجهزة قياس الذروة الرقمية مبثابة أجهزة قياس عينة ذروة، رغم أن هذا األمر ال
عينات دتيار الوليس لكوهنا عند حلظة ا وحتدث املشكلة بسبب حدوث قيم الذروة الفعلية إلشارة عينة خمتارة بني العينات عادةً 

 الذروة. ت سجل على حنو دقيق جبهاز عينة على وجه الدقة، وعليه ال

____________________ 
من دالل مقرر  SC-02-01 يأيت هذا النص الغين باملعلومات كمسامهة من الفريق العامل املعين مبعايري جمتمع اهلندسة السمعية - 1 ةـمالحظال 2

 الصوت. ياس جهارةاملعنية بق 6J فرقة العمل التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
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 الذروة: فضي هذه احلالة إىل عيوب شائعة عديدة يف جهاز قياس عينةوت  
ينة ذروة نظام رقمي جبهاز قياس عيف على حنو مكرر  متماثل: ي الحظ دائمًا أن تشغيل تسجيل قراءات ذروة متضاربة -

تلفة متاماً لذروات الربنامج عند كل تشغيل. وينطبق ذلك على حالة تشغيل تسجيل رقمي على حنو إىل قراءات خم يؤدي
يرجع يف كل تشغيل. و  القياس، إذ ستكون الذروات املسجلة خمتلفة أيضاً  إجراءمعدل عينة قبل حمو ل مكرر دالل 

 غيل.تش شارة احلقيقية يف كلعلى أجزاء خمتلفة من اإل العيناتالسبب يف ذلك إىل إمكانية وقوع حلظات 
وزهتا عينات تكون حب ال ماحىت عند أمحال زائدةقد حتتوي على  املختارةأن إشارات العينة  ا: مبأمحال زائدة غري متوقعة -

نة مؤشر زيادة احلمل جلهاز قياس عييعو ل على  فإنه القريبة من حدود، املقياس الكامل الرقمي، حىت عند حدود، أو 
حيدث  الذي ميكن أن التقليميف العمليات الالحقة، مثل يف حدوث تقليم د تتسبب األمحال الزائدة الذروة. وق

ذروة يتم تسجيلها من قبل جبهاز قياس عينة ال ملعلى حنو داص أو أثناء تغيري معدل عينة، حىت وإن  D/A حموالت يف
 النقطة(. عند تلك رصدهاتكن مسموعة عند  إن مل)وحىت 

القريبة من  (نغمات الضبطالصافية )مثل  النغمات: قد حيدث قصور يف قراءة قاسةامل دفقان النغماتءة و قصور القرا -
 ثابتاً. مةاتساع النغإىل قراءة خمتلفة على حنو ثابت إذا كان  تؤديعوامل العدد الصقيح لرتددات أدذ العينات أو 

 مدى دطورة املشكلة؟ ما
 أكرب. كانت إمكانية اخلطأ ماأعلى، كل كان تردد عينة الذروة لإلشارة املقاسة مانه كلإمن املمكن القول على حنو عام 

لنغمة  dB 3 قدارمب أن هناك قصوراً يف القراءة، من السهولة مبكان الربهنة، على سبيل املثال، املستمرةالصافية  النغماتوخبصوص 
ار يف تردد ادتعند منتصلنغمة قراءة الاملمكن أن يكون قصور  ار العينة. ومنادتيعند ربع تردد  بشكل غري مناسب اً مزحزحة طوري

رتدد أغلب اإلشارات السمعية الرقمية على قدر مهم من الطاقة عند هذا ال يحتتو  ال؛ ومع ذلك، تقرييبعلى حنو غري منته العينات 
تسودها  الاألصوات "احلقيقية" وألن  D/A التقويلعند نقطة  اإلددال اخلطأات ضد رشقكبري مب  ألنه يتم استبعادها بشكل)

 (.مستمرة ترددات عالية عادةً 
حتدث النبضات املستمرة غري القريبة من عوامل اإلعداد الصقيقة املنخفضة لرتددات أدذ العينة قصوراً يف القراءة على أجهزة  الو 

لوب معدل تضاؤل جهاز القياس. وبتعبري آدر، عد عالية مقارنة مبق( ت  sfو tonen.f قياس عينة الذروة ألن ترددات النبضة )الفرق بني
 القراءة. صوريكفل عدم ق افيه الكفاية من الذروة احلقيقية للنغمة يف أغلب األحيان مب اعد حلظة أدذ العينات قريبة مبت  

ليه فكلما كان ع، و هذه اآلليةالقراءات بواسطة يف قصور اليتم إدفاء حاالت  الالفردية العابرة،  للنغماتومع ذلك، فبالنسبة 
الصوت  طبيعي يفعد من الالقراءة أعلى. وي  يف قصور المكانية حدوث إحمتوى ترددات النبضات العابرة الفردية عالياً، كلما تكون 

اءة هلذه النبضات القر  يف ، ومن املمكن حدوث قصورإىل حد بعيد"احلقيقي" للنبضات العابرة أن حتدث مبقتوى ترددات عالية 
 .dB مني مبقدار عدة وحدات على حنو طبيع

 مع زيادة ترددات يتغري الالرتددات العالية، وألن هذا األمر  باجتاهأن لألصوات احلقيقية، على وجه العموم، طيفًا يتالشى  اومب
 .لىاألع العينة األصلية ادتيارراءة جهاز قياس عينة الذروة أقل حدة عند ترددات ق يف قصورالالعينة، يكون  ادتيار

 احلل؟ ما
ار عينات( تيار عينات )أو زيادة معدل ادي، من الضروري مضاعفة ادتخمتارةمن أجل قياس قيمة الذروة احلقيقية إلشارة عينة 

ار عينات يدتا يؤدي ذلك بدوره إىل زيادة ترددحنو جوهري، بني العينات املوجودة و  لىاإلشارة، أي إعادة تكوين اإلشارة األصلية ع
هر نظرية ظا املقرتح مريباً: فكيف يتسىن لنا إعادة تكوين املعلومات اليت تبدو أهنا بالفعل ف قدت؟ واحلقيقة، ت  اإلشارة. ويبدو هذ

ار دتيا تزيد عن نصف ترددحتتوي على ترددات  ال املختارةار العينات أن مبقدورنا فعل ذلك ألننا نعلم أن اإلشارة ادتي
 األصلي. العينات
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 سؤالني: ينات الضروري؟ ملعرفة الرد حنتاج إىل اإلجابة علىالعادتيار معدل زيادة  ما
 احلد األقصى املقبول خلطأ قصور القراءة؟ ما -
 "(؟املقيس ار العينات )احلد األقصى "للرتددادتيأعلى تردد يتم قياسه لرتدد  معدل ما -

زيادة ق عملية )حىت من دون دراسة تفاصيل تطبيار العينات الذي حنتاجه يإذا عرفنا هذه املعايري، سيتيسر حساب معدل زيادة ادت
قراءة من زوج من ال يف سيتمخض عنه قصور ماخمطط" مباشرة. ومبقدورنا ببساطة دراسة -ار العينات( من دالل طريقة "ورقةادتي

صى. وهذا ميثل األق املقيسعند الرتدد  منقىن جييبحيدث على حنو متماثل على جانيب ذروة  زائدار عينات ادتيالعينات مبعدل 
 قراءة.ال يف "أسوأ حالة" قصور

 nار عينات زائد، ادتيمعدل  فعندوعليه: 
 normf األقصى، املقيسيكون الرتدد وعندما  

 sfار العينات، يتردد ادت وعند 

 وميكننا رؤية أن:
 /sn.f1 ار العينات الزائد تبلغيالعينات عند معدل ادت فرتة ادتيار 

 /s.fnormf1 قصى تبلغاأل املقيسالرتدد  فرتة 
 وعليه:

 .2)).sn.f/s.fnormf.π20.log(cos(2 (dB) يبلغ حد قصور القراءة األقصى 

 الزائد( ار العيناتفرتة ادتيأقصى يبلغ نصف  حبدأن نفقد ذروة  من املمكنم حيث قايف امل 2ضع الرقم )وقد و   
 أو:

 )n/normf.π20.log(cos((( = dB بوحدات) قصور القراءة القصوى 

 املطلوب. دىامليغطي  ميكن أنهذه املعادلة يف إعداد اجلدول التايل، الذي  عملتواست  

 معدل اختيار العينات الزائد
 (dB)الحد األقصى لقصور القراءة 

= 0,45 normf 
 (dB)الحد األقصى لقصور القراءة 

= 0,5 normf 
4 0,554 0,688 

8 0,136 0,169 

10 0,087 0,108 

12 0,060 0,075 

14 0,044 0,055 

16 0,034 0,042 

32 0,008 0,010 

 حقيقية؟ كيف ينبغي استعمال جهاز قياس ذروة
رى عملية  دل عرب إددال عينات ذات قيمة صفرية بني العينات األصلية لغرض توليد تيار بيانات عند مع ةالزائدار العينات ادتيجت 

 األكربعاد الرتددات الستب املنخفضة" لتمرير الرتددات استكمال" ستخدم مرشاحبعد ذلك ي  املرغوب به، و الزائدة العينات  ادتيار
ينا جهاز قياس ، يكون لداملختارةعينة الذروة على إشارة القمنا اآلن بتشغيل دوارزمية عينة  ماالقصوى املرغوبة. وإذا  normf من قيمة

 هبا. ذروة حقيقية بقصور القراءة القصوى املرغوب
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 تنفيذ جهاز ادتيار عينات زائدة كهذا أمرًا ملفتاً. وجرت العادة على تنفيذ مرشاح مترير الرتددات املنخفضة هذا عد النظر يفوي  
ستعمل مثل هذه املرشقات يف مترير إشارات مسعية جبودة عالية، مثلما متناظرة. وحيث ي   (FIR) بوصفه استجابة نبضة حمدودة

أو يف حموالت معدل ادتيار العينات، فإنه من الضروري حساب  ةالدتيار العينات الزائد D/Aحيدث يف )الطراز القدمي( من حمو الت 
عدد كبري من "التفريعات" بغرض احلفاظ على متوجية نطاق مترير منخفض جداً، وحتقيق احلد األقصى من نطاق إيقاف التوهني 

 ويه.التش مدى دينامي فضاًل عن تدنية ينبغي احلفاظ على طول كلمة طويل لإلبقاء على ماونطاق انتقال ضيق. ك
ياين دطي، أو إعداد رسم ب سيستخدم فقط لعرض قراءة، بل أننا لن نستمع إىل درج جهاز ادتيار العينات الزائد مباومع ذلك، 

، اإليقافطاق ، مضافاً إليها مكونات عرضية من نالتمريرمتطلبات الدقة ذاهتا. وطاملا كانت متوجية نطاق  علينا حتقيقيكون  القد 
لنا. ومن شأن ذلك أن يقلل من العدد املطلوب من  بدرجة أكرب من املستهدف، فسيكون ذلك مرضياً حتط من دقة القراءة  ال

األقصى.  ملقيساالتفريعات على حنو كبري، رغم أننا قد نبقى حباجة إىل حتقيق نطاق انتقال ضيق تبعًا هلدفنا ذي الصلة بالرتدد 
لرسم البياين ل اجلزء السفلي يف املستهدفةدقة اليتطلب طول الكلمة سوى أن يكون كافيًا لضمان  ال، قد وعلى الصعيد نفسه

 .املنخفضة بالنسبة لالتساعاتدقيق رقمي إذا استدعى األمر احلصول على درج  الاخلطي، إ

 (DSP) شارة رقميةإ يف إطار معاجل( عديدةت لقنوا ا)رمب تنفيذ جهاز ادتيار عينات زائدة مناسبتقدم، قد يتيسر  ماواستناداً إىل 
جهزة قياس أ مت تنفيذ. ومن ناحية أدرى، تواضعاً إجراء العملية بواسطة معاجلات أكثر  امنخفضة الكلفة، أو رمب (FPGA) أو

عد هذه الطريقة ت  . وبينما D/A حمولالستعمال خمصصة ار العينات عالية الدقة يباستعمال رقائق زيادة ادت ةالزائدالعينات  ادتيار
 .بسهولة كلفة ومتوفرة يف السوقتاألجهزة قليلة الهذه أن  بيدهدراً للسليكون والقدرة، 

طريقة لتقديد العدد املطلوب من التفريعات ومعامالت التفريع ملواصفات جهاز قياس حمدد هو استعمال برنامج أبسط عد وت  
 .Meteor أو Remez التكراري مثل FIR مرشاحتصميم 

ية مانعة عد أجهزة القياس السمع، حيث ت  تيار مستمر دادلقد يتطلب أيضًا يف حالة جهاز قياس الذروة استبعاد تأثري أي و 
مولة الزائدة، احل القضاء علىعلى حنو تقليدي. ومن جهة أدرى، إذا كنا مهتمني بقيمة إشارة الذروة احلقيقية ألغراض  DC لتيار

بقدرة حساب  DC تطلب األمر، من املمكن إجراء استبعاد تيار ماوقياسه. وإذا  DC تيارعندها ينبغي احلفاظ على حمتوى 
 القياس. ددل جهازالرتبة عند ممن النظام املنخفض  (IIR) مرشاح مترير عال  منخفضة من دالل ضم 

لى تأثريات أجزاء التأكيد عبغية  مرشاحات الرتجيحإشارة الذروة بعد استعمال أحد أمناط  اتساعويتطلب يف بعض األحيان قياس 
 احملدد. مرشاح الرتجيحعلى طبيعة التنفيذ حمددة من نطاق الرتدد. ويعتمد 
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 3لملحق ا

 
 خوارزمية موسعة لقياس جهاز الصوت من أجل تشكيالت

 مكبرات صوت األنظمة الصوتية المتقدمة

 تشكيالت مكبرات صوت األنظمة الصوتية المتقدمةتوسيع من أجل  1
ا القسم دوارزمية للقياس املوضوعي جلهارة الصوت من أجل تشكيالت مكربات الصوت املوضوعة اعتباطيًا لألنظمة يوصف هذ

 الصوتية املتقدمة.
حيث متت فيه زيادة  1 املوصف يف امللقق 3/2واخلوارزمية عبارة عن توسيع للخوارزمية األساسية للنظام الصويت متعدد القنوات 

 ديل املرحلة الثالثة للخوارزمية األساسية كالتايل:عدد قنوات الددل مع تع
حسب  Giخيصص هلا معامل ترجيح  (LFE)عدا القنوات اليت تتأثر بالرتدد املنخفض  اجلمع املرجح للقنوات )كل قناة ما -

 زوايا السمت واالرتفاع ملوضعها(.
خلاصة ا ت من أجل تشكيالت مكربات الصوتاملوضوعي جلهارة الصو عبارة عن خمطط وظيفي خلوارزمية القياس  15والشكل 

. واملراحل LFEهو عدد قنوات الددل مع استبعاد القنوات  N. وITU-R BS.2051باألنظمة الصوتية املتقدمة املوصفة يف التوصية 
 3/2 بالنسق متعدد القنوات ةاألوىل والثانية والرابعة باخلوارزمية )الرتشيح وإجراءات البوابات( مماثلة لنفس املراحل يف اخلوارزمية اخلاص

 حيث ال تعتمد على موضع القناة.

 15الشكل 
 الموضوعي لجهارة الصوت من أجلمخطط وظيفي مبسط لخوارزمية القياس 

 تشكيالت مكبرات الصوت الخاصة باألنظمة الصوتية المتقدمة الموصفة
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 (θ) على اجتاه وضع القناة الذي يعرب عنه بزاوية السمت Gi. ويعتمد املعامل 4اة يف اجلدول ملوضع القن Giويرد معامل الرتجيح 
 .(φ) وزاوية االرتفاع

 4اجلدول 
 قيم ترجيح القنوات المعتمدة على موضعها

 (φ)زاوية االرتفاع 
 (θ)زاوية السمت 

|θ| < 60° 60° ≦ |θ| ≦ 120° 120° < |θ| ≦ 180° 

|φ| < 30° 1,00 (±0 dB) 1,41 (+1,5 dB) 1,00 (±0 dB) 

else 1,00 (±0 dB) 

 -Kمرشاح

 جهارة الصوت البوابة
 املقاسة

 متوسط الرتبيع

 متوسط الرتبيع

 متوسط الرتبيع

 -Kمرشاح

 -Kمرشاح

 -Kمرشاح

 متوسط الرتبيع
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 ،ITU-R BS.2051 وصيةالت يف املوصفة الصوت مكربات لتشكيالت بالنسبة موضعها على املعتمدة القنوات ترجيح قيم فإن 4وطبقاً للجدول 
 .5 اجلدول يف تعرف

 5اجلدول 
 لصوتقيم ترجيح القنوات المعتمدة على موضعها لتشكيالت مكبرات ا

 ITU-R BS.2051 الموصفة في التوصية

 وسم
 مكبر الصوت

 قيمة الترجيح

 تشكيلة مكبرات الصوت

A B C D E F G H 

0+2+0 0+5+0 2+5+0 4+5+0 4+5+1 3+7+0 4+9+0 9+10+3 

M+000 1,00 (±0,0 dB)  X X X X X X X 

M+SC 1,00 (±0,0 dB)       X  

M-SC 1,00 (±0,0 dB)       X  

M+030 1,00 (±0,0 dB) X X X X X X X X 

M-030 1,00 (±0,0 dB) X X X X X X X X 

M+060 1,41 (+1,5 dB)        X 

M-060 1,41 (+1,5 dB)        X 

M+090 1,41 (+1,5 dB)      X X X 

M-090 1,41 (+1,5 dB)      X X X 

M+110 1,41 (+1,5 dB)  X X X X    

M-110 1,41 (+1,5 dB)  X X X X    

M+135 1,00 (±0,0 dB)      X X X 

M-135 1,00 (±0,0 dB)      X X X 

M+180 1,00 (±0,0 dB)        X 

U+000 1,00 (±0,0 dB)        X 

U+030 1,00 (±0,0 dB)   X X X    

U-030 1,00 (±0,0 dB)   X X X    

U+045 1,00 (±0,0 dB)      X X X 

U-045 1,00 (±0,0 dB)      X X X 

U+090 1,00 (±0,0 dB)        X 

U-090 1,00 (±0,0 dB)        X 

U+110 1,00 (±0,0 dB)    X X  X  

U-110 1,00 (±0,0 dB)    X X  X  

U+135 1,00 (±0,0 dB)        X 

U-135 1,00 (±0,0 dB)        X 

U+180 1,00 (±0,0 dB)        X 

UH+180 1,00 (±0,0 dB)      X   

T+000 1,00 (±0,0 dB)        X 

B+000 1,00 (±0,0 dB)     X   X 

B+045 1,00 (±0,0 dB)        X 

B-045 1,00 (±0,0 dB)        X 
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