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Dzień dobry.
W odpowiedzi na Państwa informację o konsultacjach dotyczących zmiany planu przejścia z
emisji DVB-T na Dvb-t2.
Jestem przeciwny zmianie harmonogramu przejścia z systemu DVB-T (h264) na DVB-T2
(Hevc).
Opóźnienie przejścia na nowy standard wyrządzi więcej szkód niż pożytku.
Tak na prawdę, całe polskie społeczeństwo wie, że następuje zmiana standardu nadawania.
Wszystkie osoby z mojego otoczenia zaopatrzyły się już w niezbędne odbiorniki DVB-T2.
Wstrzymanie przejścia z DVB- T na DVB-T2 będzie negatywnie odebrane przez osoby, które
zaopatrzyły się już w odpowiednie tunery lub nowe telewizory.
Obecne przejścia mux3 na Dvb-T2 jest wstrzymane do konca czerwca 2022.
Uważam, że dłuższe zwlekanie ze zmiana standardu, upewni tylko część społeczeństwa, która
nie spieszyła się z wymianą dekoderów, że nie tzrzeba tego bedzie robić.
Zupełnym kuriozum jest też pomysł, żeby wstrzymać migrację z DVB-T na DVB-T2 reszty
multipleksów (mux1 i mux2) .
Jeśli taki plan miałby się zrealizować, to takim wypadku proponuję rządowi polskiemu akcje
wypłaty rekompensat dla wszystkich odbiorców, którzy niepotrzebnie kupili tunery Dvb-T2.
(tudzież odkupienie od społeczeństwa tunerów, które to spoleczenstwo kupiło niepotrzebnie).
Pomyśl odwleczenia procesu migracji na
Dvb-T2 do końca 2023 jest absurdalny.
Wiem, że wstrzymując przejście mux3 na Dvb-t2, kierowano się obecną sytuacją polityczni
wojenną (Ukraina- Rosja).
Podnoszono, że społeczeństwo może stracić dostęp do informacji i systemu ostrzegania
obecnego w mux-3.
Proszę jednak zwrócić uwagę, że taki system ostrzegania rewelacyjnie działa za pomocą
telefonii komórkowej. Podejrzewam, że z systemu ostrzeżeń w mux-3 nikt nie korzysta.
Funkcje informacyjna w przypadku wojny, rewelacyjnie spełnia też radiofonia (FM i fale
długie).
Tak więc, rzekomy brak informacji dla części społeczeństwa w przypadku ewentualnej agresji
militarnej Rosji na Polskę, jest zupełnie nietrafionym argumentem.
Jeśli faktycznie proces migracji z DVB-T na DVB-T2 miałby być wstrzymany tylko dla
mux3, to proponuję jako ostateczne rozwiązanie coś takiego:
---- pozostawienie mux-3 na kilka miesięcy (nie dłużej niż do końca roku 2022) w systemie
DVB-T, ale z dwoma systemami kodowania. Tzn kanały, które mają za cel informowanie
społeczeństwa czyli TVP Info i TVP1 mogłyby zostać w DVB-T kodowane obecnym
kodekiem h264/mpeg4 natomiast reszta programów z mux-3, czyli TVP2, TVP3, TVP Sport,
TVP Historia powinny zostać również w systemie DVBT, ale zakodowane w nowym kodeku
HEVC. Dzięki temu pojemność multipleksu zwiększyła by się i wszystkie obecne kanały
mogły by być podniesione do jakości HD.

Osoby, które do czerwca nie zmienia tunerów, nie zostaną odcięte od informacji, bo nadal
będą odbierać TVP Info i TVP1. Natomiast zmiana kodowania reszty kanałów na HEVC (w
starym systemie DVBT) będzie większa motywacja do zakupu nowych tunerów przez
społeczeństwo.
Takie nadawanie w DVBT programów na jednym muxie w dwóch systemach kodowania jest
jak najbardziej do zrealizowania pod kątem technicznym.
Jeszcze innym pomysłem mogłoby być takie rozwiązanie:
- przejście mux3 na Dvb-T2, a w mux-8, który nadal pozostaje w DVBT, umieszczenie
programów TVP1 i TVP info. W mux-8, TVP ma 3 sloty dla swoich programów.
Bardzo dziękuję za wsłuchanie w głos społeczeństwa i liczę na rychłą zmianę DVBT na
DVBT2

