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ii التوصية  ITU-R  BS.774-4  

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

قطاع س االتصاالت و 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) 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 املوقع اإللكرتوين R-ITU 1 بالقرار
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU دة يهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعحيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوج

 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  الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة االستداللاخلدمة املتنقلة وددمة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة 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 1 القرار يف

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

بإذن دطي  البأي وسيلة إ الميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان و  اليميع حقوق النشر حمفوظة. 
 .(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.774-4  ةـالتوصي
 ة الت ثابتة ومحمولمتطلبات الخدمة لإلذاعة الصوتية الرقمية الموجهة إلى مستقب  

 ومركبة على متن مركبات باستعمال أجهزة إرسال لألرض 
(VHF/UHF) الديسيمتريةفي نطاقات الموجات المترية و 

* 
 ITU-R 107/10))املسألة 

(2014-2011-1995-1994-1992) 

 مجال التطبيق
إلذاعة ااخلصائص والقدرات التقنية والتشغيلية املستحسنة عند استعمال أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية من أجل تصف هذه التوصية 

 (VHF) املرتية املوجاتنطاقات الت ثابتة وحممولة ومركبة على منت مركبات يف الرقمية الصوتية لألرض املوجهة إىل مستقب  
 .(UHF) الديسيمرتيةو 

 كلمات رئيسية
 (VHF/UHF) الديسيمرتيةنطاقات املوجات املرتية و  ،أجهزة إرسال لألرض ،إلذاعة الصوتية الرقميةا ،اخلدمةمتطلبات 

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

لى عاملتطلبات املتزايدة يف العامل أيمع للحصول على الوسائل املالئمة اليت تسمح ببث عايل اجلودة للصوت اجملسم  ( أ 
لعالية للوسائط مع جودة يتعذر متييزها شخصياً عن اجلودة االت ثابتة وحممولة ومركبة على منت مركبات حنو مستقب   قناتني أو أكثر

 ؛ة األقراص املدجمة"(املسجلة الرقمية للمستهلك )"جود
غري قادرة على تلبية هذه املتطلبات ودصوصاً  (VHF/FM) الرتدديف نطاقات  حالياً ة الصوتية العاملة يأن اخلدمات اإلذاع ب(

 ؛فيما يتعلق باالستقبال على منت مركبات واالستقبال بأجهزة حممولة
 يتزايدإىل مستوى  عموماً  يف بعض البلدان يؤدي VHF/FM الذي يشهده استعمال نطاقات الرتددأن االزدحام احلايل  (ج

 ؛بثها دل وحيد من عدد الربامج اليت ميكنامن التد
أن التطورات التقنية يف تشفري املصادر والقنوات ويف التشكيل واملعاجلة املتقدمة لإلشارات الرقمية، قد أثبتت اجلدوى  ( د

 ؛غها مرحلة النضجالتقنية ألنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية وبلو 
أن جمموعة واسعة من التجارب واالدتبارات امليدانية يف مناطق متعددة من العامل أكدت اجلدوى التقنية واالقتصادية  ( ه

 ؛وجهة النظر املتعلقة بتصميم النظامألنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية من 
بيئة  يف ء أفضلوأدايف استخدام الطيف والطاقة أعلى كفاءة   توفرها أن أن أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية املتقدمة ميكن ( و

 التماثلية التقليدية؛تعدد املسريات مقارنًة باألنظمة 
أن استعمال أنظمة لألرض وأنظمة ساتلية باالقرتان مع ذلك ميكن أن يؤدي إىل كفاءة أعلى يف استخدام الطيف والطاقة  ( ز

 ؛خلدمة اإلذاعية الصوتية الرقميةساتلية ولألرض يف ا هجينة وخمتلطة من دالل تنفيذ أنظمة

____________________ 
 .(IEC)الكهرتقنية الدولية  جنةللا علىهذه التوصية أن ت عرض ينبغي  *
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أن أنظمة اإلذاعة الرقمية ميكن استخدامها يف تطبيقات لألرض وتطبيقات ساتلية على السواء باستعمال معلمات مماثلة  (ح
 ؛(VLSI) ع جداً واسبتكنولوجيا التكامل الل مع دارات مشرتكة للمعاجلة إلشارات اإلرسال، مما يسمح بتصميم مشرتك للمستقب  

( ونطاقات تردد FMأو  AMأن اإلذاعة الصوتية تستخدم دائمًا تقنيات تشكيل متماثلة يف يميع أحناء العامل )مثل  (ط
 ؛ل ميكن استخدامه يف العامل أيمع لفائدة املستمعمتماثلة، إن مل تكن متطابقة، مما يؤدي إىل توفري مستقب  

اخلاصة منها والعمومية على السواء، توجد يف يميع أحناء العامل وتبث أن ددمات إذاعية صوتية ذات تغطية واسعة،  (ي
 ،برامج صوتية للمستمعني

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

، ينبغي أن يكون ألنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية املستعملة اخلصائص (VHF/UHF) الديسيمرتيةاملوجات املرتية و نطاقات  يف
 :والقدرات التقنية والتشغيلية التالية

أن تكون قادرة على توفري بث عايل اجلودة للصوت اجملسم على قناتني أو أكثر حنو مستقبالت ثابتة وحممولة ومركبة  1)
 ؛املدجمة"( مركبات مع جودة يتعذر متييزها شخصياً عن اجلودة العالية للوسائط املسجلة الرقمية للمستهلك )"جودة األقراصعلى منت 

 ؛(FM) ل الرتددالعاملة بتشكي أن توفر كفاءة أعلى يف استخدام الطيف والطاقة مقارنًة باألنظمة التماثلية التقليدية 2)
نيات ، من دالل استعمال تقأداًء حمسنًا يف بيئة تعدد املسريات واحلجب اجةعند طرف اإلرسال حسب احل أن توفر 3)

 ؛نفس القناةالتنوع يف الرتدد ويف الوقت والتنوع املكاين يف 
يقات الت من أجل تطبيقات اإلذاعة لألرض وتطبنفس نظام معاجلة اإلشارات يف املستقب  أن تكون قادرة على استعمال  4)

 ؛الساتلية اإلذاعة
ني جودة الربامج دل بتات أقل، مما يسمح بالتوفيق بأن تكون قابلة للتشكيل وإعادة التشكيل بغية بث برامج صوتية مبع 5)

 ؛الصوتية املتاحة وعددها
 ؛أن تسمح بالتوفيق بني مدى التغطية لقدرة بث ما، وجودة اخلدمة وعدد الربامج الصوتية وددمات البيانات 6)
 :ل ذاته من أجل السماح باستخدام يميع وسائل بث الربامج مثلام املستقب  أن تكون قادرة على استخد 7)
 ؛(VHF/UHF) ةالديسيمرتيددمات شبكات اإلذاعة احمللية واإلقليمية والوطنية لألرض العاملة يف نطاقات املوجات املرتية و  -
للخدمات اإلذاعية لألرض واخلدمات اإلذاعية الساتلية الوطنية وفوق الوطنية يف نطاقات االستعمال املختلط/اهلجني  -

 ؛(UHF) الديسيمرتيةاملوجات 
 ؛شبكات التوزيع الكبلية -
أن تكون قادرة على توفري إمكانيات حمسنة فيما يتعلق بالبيانات ذات الصلة بالربامج )مثل تعرف اخلدمة، وحتديد اسم  8)

ملقدمة لضعاف والربط الدينامي للربامج، واخلدمات ا، ومراقبة حقوق التأليف والنشر، والنفاذ املشروط، اقبة بث الربامجومر  ،الربنامج
 ؛البصر والسمع، وغري ذلك(

 ؛أن تسمح مبرونة ختصيص اخلدمات يف أنظمة تعدد اإلرسال 9)

أن تتيح و  ،ةللتوصيل البيين لألنظمة املفتوح أن تسمح هبيكل نظام متعدد اإلرسال قادر على التقيد بنموذج الطبقات 10)
 ؛بتجهيزات تكنولوجيا املعلومات وشبكات االتصاالت توصيل النظام

أن تكون قادرة على توفري ددمات ذات قيمة مضافة مع قدرات خمتلفة فيما يتعلق بالبيانات )مثل قنوات رسائل احلركة،  11)
، الصور الثابتة/الرسوم البيانية، األنظمة املستقبلية لإلذاعة الرقمية متكاملة بيانات األعمال التجارية، االستدعاء الراديوي

 ؛ذات معدل بتات منخفض، وغري ذلك(، أنظمة فيديو/تعدد إرسال (ISDB) اخلدمات
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 الت وهوائيات منخفضة التكلفة من دالل اإلنتاج الواسع النطاق،أن تسمح بتصنيع مستقب   12)

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

لية ورقمية على متاث راديوية ذاعيةهو م ستعمل حاليًا من أنظمة إ ، مع يميع ماأوتوماتياً ي فضةل أن يكون و من دالل ادتيار يدوي 
 ادتالف أنواعها يف يميع نطاقات الرتدد ذات الصلة؛

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

 الراديوي املستقَبل وملعدل اخلطأ يف البتات.مؤشر بسيط ملستوى جمال الرتدد  3
( الذي يفي A مثال لنظام اإلذاعة الصوتية الرقمية )النظام الرقمي ITU-R BS.1114بالتوصية  1يرد يف امللحق  - 1مالحظة ال

 جبميع املتطلبات والقدرات التقنية والتشغيلية املذكورة أعاله.
يتعلق بأنظمة اإلذاعة  األنظمة واخلدمات واجلوانب ذات الصلة بالرتدد الراديوي فيماترد تفاصيل بشأن دصائص  - 2مالحظة ال

قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد بشأن اإلذاعة الصوتية الرقمية الساتلية ولألرض عن الصوتية الرقمية يف منشور داص صادر 
 .(VHF/UHF) مرتيةالديسياملوجات املرتية و كبات يف نطاقات الت الثابتة واحملمولة واملركبة على منت مر إىل املستقب   املوجهة

 .وثيقة الصلة فيما يتعلق باإلذاعة الصوتية الساتلية ITU-R BO.789التوصية  - 3مالحظة ال

__________ 
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