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  امللحق

  عليها قاملوافَ قطاع االتصاالت الراديوية  عناوين توصيات

  (Rev.2)6/169الوثيقة   BT.2111 R-ITU-0التوصية 

  األلوان لشريط االختباري النموذج مواصفات

  العايل الدينامي املدى األنظمة التلفزيونية ذات أجل من

  (Rev.2)6/167 الوثيقة  BT.814 R-ITU-3التوصية 

   (PLUGE)لتجهيزات توليد ضبط الصورة مواصفات إشارات االختبار 
  العرض أجهزة يف والتباين اللمعان بضبط اخلاصة الرتاصف وإجراءات

 (Rev.1)6/172الوثيقة   BS.1114 R-ITU-10التوصية 

  مستقبالت إىل املوجهة لألرض الرقمية الصوتية اإلذاعة أنظمة
 MHz 3 000-30 الرتدد مدى يف مركبات منت على ومرّكبة وحممولة �بتة

 (Rev.1)6/183الوثيقة   BT.1871 R-ITU-2التوصية 

  الالسلكية �مليكروفو�ت املتعلقة املستعمل متطلبات

 6/188الوثيقة   BT.1872 R-ITU-1التوصية 

  �لنسبة إىل اخلدمات اإلذاعية املساعدة مبا يف ذلك  املستعمل متطلبات
  اخلارجي وجتميع األخبار إلكرتونياً/جتميع األخبار  التلفزيويناألنظمة الرقمية للبث 

  ساتلياً واإلنتاج امليداين اإللكرتوين

 6/190الوثيقة   BT.2074 R-ITU-1التوصية 

   التشوير ومعلومات الوسائط نقل وبروتوكول اخلدمات تشكيلة
  "MMT" الوسائط نقل معيار على القائمة اإلذاعية �ألنظمة يتعلق فيما

  

https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0169/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0167/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0172/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0183/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0188/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0190/en
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 (Rev.1)6/201الوثيقة  BS.1196 R-ITU-6التوصية 

  الرقمية اإلذاعة أجل من الصويت التشفري

 (Rev.1)6/202الوثيقة   BS.1548 R-ITU-5التوصية 

 يةالرقم اإلذاعة أجل من الصويت التشفري 'نظمة املتعلقة املستعِمل متطلَّبات

  (Rev.1)6/206الوثيقة   BT.1120 R-ITU-9التوصية 

  x 1 920 080 1ستوديو بنسق الصور السطوح البينية الرقمية من أجل اإلشارات يف األ

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0201/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0202/en
https://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0206/en
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