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  1 امللحـق

  ITU-R 139/6املسألة 

  طرائق عرض األنساق السمعية املتقّدمة

(2015) 

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها

ربة أن هناك اهتماماً متزايداً kنتاج الربامج السمعية والتلفزيونية يف األنظمة الصوتية املتقّدمة لتوفري جتربة مسعية تضاهي جت  أ ) 
 الفائق التلفزيون ) ويفITU-R BT.709(انظر التوصية  (HDTV) الوضوح عايلال ونالتلفزي املشاهدة احملسَّنة اليت يتيحها إنتاج الصورة يف

  )؛ITU-R BT.2020(انظر التوصية  (UHDTV) الوضوح
حتّدد األنظمة الصوتية املتقّدمة اليت ميكن أن توّفر جتربة مسعية حمسَّنة للجمهور الذي يستمع  ITU-R BS.2051أن التوصية   ب)

  التلفزيون إذا كان جمهزاً جتهيزاً مناسباً؛ إىل املذmع أو يشاهد
درِج يف البيئات املعهودة للمشاهدة بيئات املسارح واملسارح الواسعة فضًال عن بيئات تُ  ITU-R BS.1909أن التوصية   ج)

  الغرف الكبرية إىل املتوسطة والبيئات املتنقلة مثل السيارات أو البيئات الشخصية؛
نتاج الصوت املستعمل يف بيئة اإلنتاج ضروري التساق إنتاج الصوت، وأن هذا ينطوي على أن اتساق نظام إعادة إ  د )

  احلاجة إىل اتساق إعادة إنتاج النظام الصويت املتقدم ضمن سلسلة اإلنتاج؛
من إشارات النظام الصويت املتقدم هو عنصر حاسم لتوفري االتساق  اnاهري إشاراتأن نظام العرض الذي ُحيدث   ه )

  لضروري يف عملية إعادة اإلنتاج،ا

  وإذ تضع يف اعتبارها كذلك

ينبغي أن يكون كامًال وقائمًا بذاته. واألفضل أن خيتصر تفاصيل التنفيذ وأن يقّدم هذه  1أّن وصف العارض األساسي  أ ) 
  ؛مرجعي تنفيذالتفاصيل pستخدام 

وطريقة معاجلة اإلشارات الواجب اتّباعها، استنادًا إىل أّن الوصف ينبغي أن يكون وصفًا واضحًا لكل من العمليات   ب )
يتضمن  البياuت الواردة اليت جتبل عملية العرض سواء كانت بياuت مسعية أو بياuت شرحية أو بياuت شرحية حملية، وينبغي أال

فة كل جزءًا من مواصيش بتحقيق بعض مظاهر التحّسن إال أن هذا ال واصفاتامل مظاهر يعرتيها الغموض. وقد مسح صقل
  األساسي؛ العارض

تُربط   للملف، ميكن اإلشارة إليه pستخدام معلمات والقدرة على التخزين، ولكن ينبغي عادًة أال نسق أنّه يف حال وجود  ج )
  املواصفة حباالت حمددة من تنفيذ هذه املعلمات يف نسق امللف املذكور آنفاً؛

أن تكون قادرة على دعم مجيع مكربات الصوت على النحو املقرتح أّن عملية العرض األساسية ينبغي   د )
  ،ITU-R BS.2051 التوصية يف

                                                            

يقوم العارض بتحويل جمموعة من اإلشارات السمعية والبيا�ت الشرحية املصاحبة هلا إىل تشكيلة خمتلفة من اإلشارات السمعية والبيا�ت   1
تقييم  املتعلقة Cحملتوى والبيئة احمللية. والعارض األساسي هو منوذج للعارض الذي ُيستخدم ألغراضالشرحية، استنادًا إىل البيا�ت الشرحية املتوافرة 

كنة للمشهد السمعي يوّفر Cلضرورة أفضل جودة مم ال عملية إنتاج الربامج. وتعريفه بوضوح يتيح مقارنته مع النماذج األخرى املمكنة. وهو اجلودة ويف
 الفنية. ظل جمموعة حمددة من ظروف العرض على الغاية  الشرحية املمكنة، ولكن ميكن أن يوّفر عرضاً حيافظ يف يدعم مجيع البيا�ت وقد ال
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  دراسة املسائل التاليةتقّرر 

  ما هي املتطلبات اليت يقتضيها استخدام العارض األساسي يف إنتاج الربامج الصوتية املتقدمة وتقييم اجلودة؟  1
  اجلودة؟ ن أجل االستخدام يف إنتاج الربامج الصوتية املتقدمة وتقييمما هي املواصفة املرضية للعارض األساسي م  2
ما هي طريقة معاجلة اإلشارات ومدخالت البياuت الشرحية (البياuت الشرحية للبيئة واحملتوى) الضرورية ليعمل العارض   3

 األساسي بصورة مرضية؟

إشارات مكربات الصوت pالستناد  من أجل توليد ITU-R BS.2051ما هي اخلوارزمية اليت ينبغي استعماهلا وفقاً للتوصية   4
   ؟إىل مجيع أنساق املدخالت املمكنة (سواء القائمة على الكائن أو على القناة أو على املشهد أو على تشكيلة منها)

  وتقّرر كذلك

  أنه ينبغي إدراج نتائج الدراسات أعاله يف توصية؛  1
  .2016أنه ينبغي إجناز الدراسات أعاله حبلول عام   2

  SIالفئة: 
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  2 امللحـق

  ITU-R 132-3/6املسألة 

  لألرض وختطيطها الرقمية التلفزيونية اإلذاعة تكنولوجيا

(2015-2011-2011-2010) 

  إن مجعية االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها

نطاق  يف k (DTTB)دخال خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضتقوم  أوأن الكثري من اإلدارات أدخلت pلفعل   أ ) 
  )؛IV/V النطاقان( (UHF) مرتيةي) و/أو نطاق املوجات الديسIII (النطاق (VHF) املوجات املرتية

الفرتاضات والتقنيات ا صقلية لألرض ستكون مفيدة يف أن اخلربات املكتسبة من تنفيذ خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقم  ب)
  ،وتنفيذها اليت ستطبق يف التخطيط خلدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

  دراسة املسائل التاليةتقرر 

  احلصر: يلي على سبيل الذكر وليس فيها ما هي معلمات ختطيط الرتددات هلذه اخلدمات، مبا ما  1
  اnال الدنيا؛ قيم شدة  -
  آ�ر طرائق التشكيل والبث؛  -
  خصائص هوائيات االستقبال واإلرسال؛  -
  آ�ر استعمال طرائق إرسال واستقبال متنوعة؛  -
  قيم تصحيح املوقع؛  -
  قيم تغاير الزمن؛  -
  الشبكات وحيدة الرتدد؛  -
  مدى السرعات؛  -
  التلفزيونية الرقمية لألرض؛الضوضاء البيئية وأثرها على استقبال اإلذاعة   -
  �ثري أوراق الشجر الرطبة على استقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض؛  -
  ؛لألرض �ثري جممعات توربينات الرmح ورفرفة الطائرات على استقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية  -
  خسارة اخرتاق املباين؛  -
  تغايرات املواقع داخل املباين؟  -
هو التأثري املرجح على األمور املتعلقة بتخطيط الشبكات اإلذاعية لإلذاعة التلفزيونية لألرض عند االنتقال من معلمات  ما  2

  ؟3الطيف إىل معلمات تشكيل جديدة أكثر كفاءة يف استعمال 2تشكيل التلفزيون الرقمي احلالية

                                                            

2
 ).CDTTB R-ITUلتوصية  B (النظام T-DVBعلى سبيل املثال   

3
 .T2-DVBعلى سبيل املثال   
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ن أكثر من نفس النظام، أو مرسلني رقميني أو أكثر م هي نسب احلماية الالزمة عندما يتم تشغيل مرسلني رقميني أو ما  3
  والرقمية: املرسالت التلفزيونية ومرسالت الوسائط املتعددة من أنظمة خمتلفة أو مرسلني أو أكثر يف اإلذاعة التلفزيونية التماثلية

  يف نفس القناة؛  -
  يف قنوات متجاورة؛  -
  يف قنوات مرتاكبة؛  -
  الصورة)؟ ل احملتملة (مثل قناةيف صور أخرى من صور التداخ  -
 ل اليت ينبغي استعماهلا يف ختطيط الرتددات من منظور االستعمال األكثر كفاءة لطيف الرتدداتهي خصائص املستقبِ  ما  4

  ذلك)؟ إىل (مثل االنتقائية ومعامل الضوضاء وما
ات األخرى اليت تتقاسم معها نفس النطاقهي نسب احلماية الالزمة حلماية خدمات اإلذاعة التلفزيونية من اخلدمات  ما  5

  جماورة؟ أو تعمل يف نطاقات
  التداخل؟ استعماهلا للتخفيف من آ�ر ميكنهي التقنيات اليت  ما  6
ة التلفزيونية خدمات اإلذاع هي املدة املقبولة لالنقطاعات بسبب التداخالت احمللية قصرية األجل اليت تتعرض هلا ما  7

  لألرض؟ الرقمية
 (VHF) ال لنطاقي املوجات املرتيةهي األسس التقنية الالزمة للتخطيط واليت تؤدي إىل االستعمال الفعّ  ما  8

  لألرض؟ يف خدمات اإلذاعة التلفزيونية (UHF) والديسيمرتية
  اخلدمات؟ هي شروط تعدد املسري املميزة اليت يتعني مراعاZا عند التخطيط هلذه ما  9

هي هوامش  زمن التيسر اليت ميكن حتقيقها يف تنفيذ خدمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض وماب املئوية لالنس هي ما  10
  معلمات التخطيط الالزمة لتحقيق هذه النسب؟

هي املعايري التقنية أو معايري التخطيط اليت ميكن استمثاهلا لتسهيل تنفيذ اإلذاعة الرقمية لألرض، مع أخذ اخلدمات  ما  11
  االعتبار؟ القائمة يف

  خمتلفة؟ سري بسرعاتتنقل، يمهي خصائص قناة تعدد املسري املتنقلة اليت يتعني مراعاZا عند استعمال جهاز استقبال  ما  12
  خمتلفة؟ هي خصائص قناة تعدد املسري اليت يتعني مراعاZا عند استعمال جهاز استقبال حممول pليد، يتحرك بسرعات ما  13
  القناة؟ يف يف ذلك الصورة والصوت والبياuت وغريها) ئمة إلجراء تعدد إرسال لإلشارات املطلوبة (مباهي الطرائق املال ما  14
  ؟املمكن استخدامها لدمج عدة قنوات لتعدد اإلرسال يف إرسال واحدهي الطرائق  ما  15
  للحماية من األخطاء؟ املالئمةهي الطرائق  ما  16
املالئمة ومعلماZا ذات الصلة من أجل بث إشارات تلفزيونية مشفرة رقمياً هي طرائق التشكيل والبث  ما  17
  األرض؟ قنوات يف

هي االسرتاتيجيات املالئمة إلدخال خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض وتنفيذها مع أخذ خدمات اإلذاعة  ما  18
  االعتبار؟ القائمة لألرض يف
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 لألرض ةاليت ميكن توفريها من خالل أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمي االتصاالت الراديويةهي تكنولوجيات وتطبيقات  ما  19
  ؟املختلفة هي جمموعات معلمات النظام اليت ميكن استعماهلا للتطبيقات وما
ل من احدود مشرتكة، من أجل االنتق هي االسرتاتيجيات اليت ينبغي أن تستخدمها اإلدارات، خاصة تلك اليت هلا ما  20

  تقدماً؟ خدمة قائمة لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض إىل أخرى أكثر

  تقرر كذلك

  (توصيات)؛  إدراج نتائج الدراسات املشار إليها أعاله يف تقرير (تقارير) و/أو توصية  1
  .2018 استكمال الدراسات املشار إليها أعاله حبلول عام  2

  S3الفئة: 

___________  


