
 ITU-R  BS.707-5التوصية 
 

1 

  **،*ITU-R  BS.707-5التوصيـة 

   B1و PAL B إرسال قنوات صوتية متعددة يف أنظمة التلفزيون لألرض
  L وK1 وK وSECAM D وI وH وGو D1و

 (2005-1998-1995-1994-1990)  

  جمال التطبيق
  .ذات القنوات الصوتية املتعددةحتتوي هذه التوصية على مواصفات أنظمة التلفزيون 

  
  ،لالحتاد الدويل لالتصاالتت الراديوية إن مجعية االتصاال

  إذ تضع يف اعتبارها
أو /أو متعددة القنوات و/تسمح بإذاعة أصوات جمسمة ومالئمة الطلب املتزايد على الصعيد العاملي لوسائل   ) أ 

  معطيات بواسطة مرسالت التلفزيون لألرض؛
مثلما يرد وصفها يف ختلف الطرائق التماثلية والرقمية املمكنة النسبية ملاملزايا التطورات التقنية يف هذا اجملال وخاصة   )ب

  ؛ITU-R BS.795التقرير 
 FM جتهيزات إرسال واستقبال النظام بفضل التطورات احلديثة يف حتققحتسني نوعية الصوت التلفزيوين الذي   )ج

  مبوجتني حاملتني صوتيتني؛
   باستعمال تشفري رقمي؛NICAM-728 حتسني نوعية الصوت التلفزيوين الذي يتيحه النظام  ) د

 إشارات صوتية عالية النوعية يف اإلذاعة الساتلية لبث PCMالتشفري الرقمي  "بشأن ITU-R BO.651التوصية   )ه 
  ؛"kHz 15) عرض نطاق امسي(
ؤمتر  املاليت عرفهااحلزم لإلذاعة الساتلية يف القنوات /MAC أنظمة اخلاصة باعتماد ITU-R BO.650التوصية   ) و

 وضرورة اختاذ (WARC BS-77) 1997)جنيف، (إلذاعة الساتلية  ا ختطيط خدمةبشأناإلداري العاملي لالتصاالت الراديوية 
  إجراء االشتراك يف التصميم بني األنظمة الرقمية من أجل اإلذاعة الساتلية واألرضية؛

 FM بقنوات صوتية متعددة فيما يتعلق بالنظام  منخفضة التكاليف ملستقبالت التلفزيونالتماثليةمزايا الدارات   ) ز
  مبوجتني حاملتني صوتيتني؛

  ؛زلية أخرىـمنتطبيقات لرقمية تطوير دارات مسعية   )ح
 االستقبال مبسارات ت ال سيما يف حاال-   مبوجتني حاملتني صوتيتني يف مناطق االستقبال الصعبFMمتانة النظام   )ط

باعدة فيها املتكون اليت الة احل مبا يف ذلك  احلاليةستقبالت واملرسالت والشبكات واخلدماتمع املاملمتازة  ومالءمته -  متعددة
  ؛MHz 7بني القنوات 

____________________ 
  (IEC) الكهرتقنية الدولية جنةللا علىلتوصية هذه اأن ُتعرض ينبغي    *

  .44رقم  قطاع االتصاالت الراديوية  لقرار تعديالت على صياغة هذه التوصية وفقا2002ً يف عام 6أدخلت جلنة الدراسات  **
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  : الناشئة عن بالقيود املتناقضة آينإىل حد بعيد وبشكلضرورة استعمال نظام صويت رقمي يف التلفزيون يفي   )ك
   عطل الصورة،بعدعطل الصوت لبات املتانة يف مناطق االستقبال الصعب، مبا يف ذلك متط  -
  ؛MHz 7 بني القنوات باعدةاليت تكون فيها املالة احل اخلدمات اجلديدة واخلدمات القائمة مبا يف ذلك ني بالتالؤم  -
 وأنه مت تشغيله يف عام 1974 يف عام CCIR  السابقة إىل اللجنة قدم مبوجتني حاملتني صوتيتنيFMأن النظام   )ل

  ؛درالية ويف عدة بلدان أخرىيالفأملانيا اً مستعمل بشكل واسع يف مجهورية ، وأنه حالي1981
، ُويستعمل حالياً 1988 ومت تشغيله يف عام 1987 يف عام CCIR  السابقة اللجنةُعرض NICAM-728أن النظام   ) م

  ؛ يف عدة بلدان أخرىاستعمالهوقع  ومن املت،بشكل واسع يف فنلندا والسويد والدامنارك والنرويج ونيوزيلندا واململكة املتحدة
أو متعدد القنوات يف خدمات اإلذاعة /الضرورة امللحة لوضع معايري موحدة من أجل إدخال الصوت اجملسم و  )ن

  التلفزيونية،
  يـتوص

 بثاليف حالة إدخال صوت متعدد متاثلي يف  ،1  يف امللحقاحملدد ، مبوجتني حاملتني صوتيتنيFM النظام باستعمال  1
  ؛H وGو B1و PAL Bتستعمل أنظمة التلفزيون اليت بلدان اليف لتلفزيون رضي لاأل
لتلفزيون يف األرضي لبث اليف حالة إدخال قنوات صوتية متعددة رقمية يف  2 يف امللحق احملددالنظام باستعمال   2
  ؛L وK1 وK وSECAM D التلفزيون وأنظمة، I وH وGو D1 وB1و PAL B تستعمل أنظمة التلفزيوناليت بلدان ال
تعريف املعلمات اخلاصة بنظام القنوات الصوتية املتعددة اليت سوف يوصى هبا ألنظمة تلفزيونية ل  متواصلةدراساتال ال تزال - 1 حظةالامل

  .أخرى
تطبيق، سوف توجد وعندما يكون ذلك قابالً لل. خدمات املعطياتيف  ة اإلرسال املوصوفأنظمةميكن يف بعض احلاالت استعمال  – 2 حظةالامل

  . اليت تتضمن مواصفات األنظمةامللحقات خبدمات املعطيات يف املراجع اخلاصة
  .خرىاألتلفزيونية الألنظمة يف ا التداخالت اليت يسببها البث عرب قنوات صوتية متعددة ITU-R BT.1214يعاجل التقرير  – 3 حظةالامل
  

  1امللحق 
  يتني مبوجتني حاملتني صوتFMمواصفات النظام 

  1اجلدول 
   مبوجتني حاملتني صوتيتنيFMالنظام إرسال  خصائص
  H) وGو B1و B  التلفزيونيةاألنظمة(
  2موجة حاملة صوتية   1موجة حاملة صوتية   اخلصائص

    RFموجات حاملة صوتية 
 5,5 (1)0,2421875 + 5,5(1)  (MHz) للصورةاختالف التردد بالنسبة إىل املوجة احلاملة 

 –13–  20  (dB) ة الصورةنسبة إىل ذروالقدرة بال
 FM FM  التشكيل

 50± 50±  (kHz)احنراف التردد 
 000 15 إىل 40من  000 15 إىل 40من   (Hz)عرض النطاق السمعي 

 50 50  (µs)تشديد سابق 
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   )تتمة( 1اجلدول 
  2موجة حاملة صوتية  1موجة حاملة صوتية   اخلصائص

    AFإشارات 
  1غري جمسم   1 غري جمسم   غري جمسم
 2  B/(A + B)  جمسم

  2غري جمسم   1غري جمسم   صوت مضاعف
   (2)إشارات تعرف اهلوية

 54,6875(3)  (kHz)تردد املوجة احلاملة الفرعية 
 ) تردد اخلط3,5 ×(

 AM   تشكيلال
 50(4)   )%(عمق التشكيل 
   (Hz) (3)تردد التشكيل
 0  غري جمسم
 117,5  جمسم

 )133/تردد اخلط(
  274,1  صوت مضاعف

 )57/تردد اخلط(
 2,5± (kHz)احنراف تردد املوجة احلاملة الصوتية الثانية بواسطة املوجة احلاملة الفرعية 

 مل حيدد بعد (5)انضغاط التردد السمعي
 طور املوجتني احلاملتني الصوتيتني عرب ويقدم إرتاج. kHz 242,1875=  تردد اخلط × 15,5يساوي اختالف التردد بني املوجات احلاملة الصوتية  (1)

  .ليست الزمة بالضرورةإن كانت تردد اخلط بعض التحسينات، و
 .عرب خط املعطيات الرقمية يف الفاصل العمودي للطمسالثالثة صوتية الساليب لألميكن أيضاً إرسال إشارات تعرف هوية إضافية  (2)
 .هلوية حمكومة الطور بواسطة تردد اخلطإن ترددات املوجة احلاملة الفرعية وتعرف ا (3)
 . لتعرف هوية الحق النضغاط التردد السمعي50% اليت تبلغ AMالتشكيل املتبقية عمق ُتحجز نسبة  (4)
 .نسبة اإلشارة إىل الضوضاء حتسنينظام انضغاط مسعي مالئم  باستعمالميكن  (5)

  
  2امللحق 

   الرقميةملخص مواصفات نظام القنوات الصوتية املتعددة 
  L وI وH وG وB1 وB األرضيةمع أنظمة التلفزيون 

  مقدمة  1
 D وD1و B1 وB األرضيةقنوات صوتية متعددة رقمية مع أنظمة التلفزيون اإلرسال عرب أنظمة ملخص ملواصفات فيما يلي 

  .Lو K1 وKو I وH وGو

  نسق الرتل  2
   بتة728  :طول الرتل  
  ms/رتل واحد  :معدل إرسال الرتل  

  نية الرتلب  2.1
   بتات8  :كلمة تراصف الرتل  
   بتات5  :معلومات التحكم  
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   بتة11  :معطيات إضافية  
  ات بت704  :املعطيات/فدرة تشفري الصوت  
  ــــ  
   بتة728  :اجملموع  
يف  من الدرجة األوىلالسمعية املنضغطة مع محاية ات لبنية الفدرمماثلة  اليت تلي كلمة تراصف الرتل بنية 720الـ البتات تشكل
ألنظمة يف استعمل ُيالذي مفكك التشفري  بنفس نوعاحلزم، حبيث ميكن فك تشفري اإلشارات السمعية /MACعائلة أنظمة 
MACبعد يف أنظمة عائلة توزع لفدرة اليت مل من اوتستعمل البتات الست عشرة األوىل .  املذكورة أعالهMAC/ احلزم

  ).3.3 الفقرةانظر (وكبتات معطيات إضافية ) 2.3 الفقرةانظر (لإلشارة إىل معلومات التحكم 
ضافية مع بتات التحكم اإلعطيات املم ولََعال وبتة (FAW) أرتال خدمات املعطيات نفس كلمة تراصف الرتل ستعمل بىنَت

  .لكن مع استبدال العينات السمعية مبعطيات أخرىو 2.2.3 الفقرةيف  هاوصف الوارد

  تشذير البتات  2.2
حسب كل رتل وترسل بتات .  البتاتأخطاء تعددهبدف التقليل من أثر املعطيات /يطبق التشذير على فدرات تشفري الصوت

  :الترتيب التايل
  بتات للتحكم5 كلمة التراصف

C0  →  C4 
 ضافيةاإلملعطيات من ا بتة 11

AD0  →  AD10 
 صوتية الملعطيات ا  منات بت704

  بتة16شذرة امل

1,2,3, 4,5,6,7,8
6 744 844

 9,10,11,12,13
6 744 844

 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
6 7444444 8444444

 
  
 

 بتة44
 بتة4 × 11

عينات االنضغاط

 
25 69 113 157 685
26 70 114 686
27 71 115 687
28 72 116 688

, , , ...............
, , .....................
, , .....................
, , .....................

.......................
......................
...................

− − − −
− − − −
− − − ...

......................

, , ....................

−
− − − −

68 112 156 728

6 744444 844444

  ختليط تشتت الطاقة  3.2
 البتات املرسلة ألغراض تشكيل الطيف عن طريق إضافة األرقام الثنائية لتتابع اثنيين شبه قطاربعد تشذير البتات، يتم ختليط 

  .الرتليتم ختليط شفرة وال . (PRBS)عشوائي 
مباشرة تراصف الرتل حبيث تضاف البتة األوىل للتتابع إىل البتة اليت تلي من كلمات كلمة كل  بعد PRBS تدميث مولد ُيعاد

  .111111111 وكلمة التدميث PRBS x9 + x4 + 1وتساوي احلدودية املولدة للتتابع .  الرتلكلمة تراصف

  تشفري املعلومات  3
   الرتلصفتراكلمة   1.3

  .أوالً اليسار اليت يف أقصىترسل البتة و ،01001110 الرتل هي تراصفكلمة 
  معلومات التحكم  2.3

مبني تبديل الصوت و C3و C2 وC1، وثالث بتات للتحكم يف التطبيق، C0ترسل معلومات التحكم بواسطة بتة الرتل 
  .C4االحتياطي 
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   الرتلَعلَمبتة   1.2.3
بالتايل فهي ؛ والحقة الةالثمانيرتال األبالنسبة إىل " 0"ند متتالية وعأرتال  8 بالنسبة إىل" 1"ند  عC0 الرتل َعلَمتضبط بتة 

  . القناةهاالتغريات يف منط املعلومات اليت حتملهبدف مزامنة ويستعمل هذا التتابع لألرتال .  رتال16ً من اًتتابعُتعّرف 
  1 = C0     8 إىل 1األرتال من  
  0 = C0     16 إىل 9من األرتال  

  بتات التحكم يف التطبيق  2.2.3
  .على النحو املبني أدناه ات بت704 املكونة مناملعطيات /ف بتات التحكم يف التطبيق تطبيق فدرة تشفري الصوتتعّر
  من التتابع األخري1 الرتل علىالتطبيق اجلديد حدد لتهذه عندما يتوجب االنتقال إىل تطبيق جديد، تتغري بتات التحكم و

 1 اجلديد على الرتل إىل التطبيق ات بت704من املعطيات املكونة /وتتغري فدرات الصوت.  رتالً للتطبيق احلايل16 من املكون
  . رتال16ًللتتابع التايل املكون من 

  
  معلومات التحكم
 ات بت704املعطيات من / فدرة الصوتياتحمتو يف التطبيق

C1 C2 (1)C3  
  B وAمن القناتني ينات متناوبة إشارة جمسمة تشمل ع 0 0 0
  M2) وM1تدعى (ن داخل أرتال متناوبة امرسلتون اإشارتان مسعيتان غري جمسمتني منفصلت 0 1 0
   مرسلة داخل أرتال متناوبةkbit/s 352 ذاتإشارة غري جمسمة وقناة معطيات شفافة  0 0 1
  kbit/s 704 ذاتقناة معطيات شفافة  0 1 1

(1) 1 = C3  بعدمل ُتحدد  تشفري مسعي أو تشفري معطيات إضافية خياراتاإلشارة إىل بتسمح.  
1 = C3،  إشارات مسعيةأي اإلضافية اخلياراتذه هلمفككات الشفرة غري اجملهزة أن تنتج عن ال ينبغي . 

  

   تبديل الصوت االحتياطيَعلَم  3.2.3
  0 = C4  حتمله اإلشارة الرقميةال حتمل اإلشارة السمعية التماثلية نفس الربنامج الذي .  
  1 = C4   أو اإلشارة غري (حتمل اإلشارة السمعية التماثلية نفس الربنامج الذي حتمله اإلشارة اجملسمة الرقمية

  .M1)اجملسمة يف األرتال 
  معطيات إضافية 3.3

  .قة مل تعرف بعد حمجوزة لتطبيقات الح2.2 الفقرة املذكورة يف AD10 إىل AD0إحدى عشرة بتة للمعطيات اإلضافية 
  معطيات/فدرة صوتية  4.3

  kHz 32  :تردد االعتيان
   بتة لكل عينة14  :استبانة أولية

  (ms 1) عينة 32شبه آين، مع انضغاط بعشر بتات لكل عينة يف فدرات من   :خصائص االنضغاط
  2متممة   :تشفري العينات املنضغطة

  ITU-T J.17التوصية   :تشديد سابق
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  kHz 2,0 إىل +H :dBu0 12 وG وD1 وB1 وBاألنظمة   :سوية احلمولة السمعية
  kHz 2,0 إىل +I :dBu0 14,8النظام   
  kHz 2,0 إىل +L :dBu0 12النظام   

  بتة تعادلية واحدة لكل عينة  :احلماية من األخطاء
  التعادليةات مشار إليه يف بت  :إرسال عامل التدريج

  )ميني (B؛ وتنقل العينات الزوجية القناة )يسار (Aدية لكل فدرة القناة تنقل العينات الفر  :إرسال اإلشارة الصوتية اجملسمة
 األرتال M2 األرتال الفردية؛ وتقابل اإلشارة غري اجملسمة M1اإلشارة غري اجملسمة قابل ت :إرسال اإلشارة الصوتية غري اجملسمة

  M1هذه اإلشارة غري جمسمة، ستكون واحدة ويف حالة إرسال إشارة . الزوجية
  .بتة التعادلية البتة األكثر داللةتتبع   مثترسل بتات كل عينة بدءاً بالبتة األقل داللة  :رتيب إرسال البتاتت

، أي باستعمال بتتني للمعلومات تعدالن وسيلةميكن إرسال معلومات أخرى بنفس ال غري أنه .معلومات التحكمال تستعمل 
الستفادة على حنو يسمح باوينبغي تصميم املستقبالت .  على التوايل64 و63 و62 و61 و60 و59 و58 و57و 56 و55العينات 
  .ه اإلمكانيةمن هذ

  خصائص التشكيل  4
 D1و B1و Bاألنظمة   إشارات متاثلية 4.1

  H وGو
  L وK1 وK وD األنظمة  Iالنظام 

على حنو ما ورد يف   صورةمكونة ال 4.1.1
 ITU-R BT.470التوصية 

على حنو ما ورد يف 
  ITU-R BT.470التوصية 

على حنو ما ورد يف  
، ITU-R BT.470التوصية 
:  املعلمات التاليةباستثناء
االمسي للنطاق  العرض

إىل   املخفضياجلانيب الرئيس
MHz 5,1ًًوختفض .  تقريبا

 Lفيما يتعلق باملعيار 
السويات الفيديوية لإلشارة 

حد أدىن قدره املشعة إلبقاء 
وجة  من سوية امل%5
  .تبقيةاملة شعاملاملة احل

املوجة احلاملة الصوتية قدرة ، باستثناء ITU-R BT.470على حنو ما ورد يف التوصية   مكونة صوتية متاثلية 4.1.2
  الواردة أدناه

نسبة القدرة بني املوجة  4.1.3
احلاملة للصورة يف الذروة 
واملوجة احلاملة السمعية 

  التماثلية

   40:1 و10:1حوايل   10:1حوايل    20:1حوايل 

 D وD1 وB1 وBاألنظمة   إشارة رقمية  4.2
  L وK1 وK وH وGو

  Iالنظام   

  (DQPSK)تشكيل تربيعي بزحزحة الطور مشفر تفاضلياً   منط التشكيل 4.2.1
  kbit/s 728 ± 6−10  معدل البتات 4.2.2
غري متصل  (MHz 5,85  تردد املوجة احلاملة 4.2.3

فوق تردد ) مبعدل البتات
  .للصورة املوجة احلاملة

MHz 6,552 ميكن ( فوق تردد املوجة احلاملة للصورة
املوجة احلاملة النسبية  يف بعض البلدان إرتاج تردد
  .)ومعدل البتات بعضهما بعضاً
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تساوي نسبة القدرة بني املوجة احلاملة للصورة يف الذروة واإلشارة الرقمية املشكلة   سوية اإلشارة 4.2.4
 فيما يتعلق 1 إىل 500 و،I وH وG وB1 وBق باألنظمة  فيما يتعل1 إىل 100حوايل 
  .L وK1 وK وD باألنظمة

 بواسطة مرشاح مترير منخفض له kHz 364ُترشح النبضات عند معدل رموز يبلغ   الطيف4.2.5
 وتكون مهلة انتشار زمرة .استجابة التردد االتساعي التالية قبل التشكيل التربيعي

  .املرشاح ثابتةً
  L وH وGو D وD1 وB1 وBاألنظمة    Iالنظام  
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إن استعمال املرشاح نفسه عند االستقبال يعطي قطعاً  
  40%إمجالياً جليب التمام قدره 

إن استعمال املرشاح نفسه عند االستقبال يعطي قطعاً 
  100%إمجالياً جليب التمام قدره 

  
  ــــــــــ
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