Wysłano: 8 sierpnia 2019 17:11
Do: DC Konsultacje
DW: mc@mc.gov.pl
Temat: Plan docelowy NTC

Szanowni Państwo,
Zabieram głos w tej konsultacji w imieniu odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej (NTC).
Jak zapewne znawcy tematu wiedzą, uruchomienie 6 multipleksów w planie docelowym w roku 2022 wiąże
się z koniecznością zmiany standardu z DVB-T na DVB-T2 w czterech z nich. Wymagają tego rozległe
allotmenty, dla których standard DVB-T2 jest bardziej odporny na zakłócenia i umożliwia synchronizację
wspólno-kanałowych stacji na znacznie większych odległościach. W dwóch multipleksach, tj. Mux-3
(regionalny) i Mux-6 nie ma rozległych allotmentów, więc nie ma konieczności zmiany standardu i wydaje
się, że przynajmniej jeden multipleks czyli Mux-6 powinien zostać w standardzie DVB-T umożliwiając
transmisję równoległą (simulcasting).
Z ogólnie dostępnych danych statystycznych wynika, że mamy około 15 mln gospodarstw domowych, a w
każdym z nich statystycznie 1,5 odbiornika, co daje około 22-23 mln odbiorników, z których tylko 7 mln
jest w standardzie DVB-T2, przy czym nigdzie nie publikuje się danych ile z tych telewizorów jest
wyposażonych w dekoder HEVC. Pozostaje więc dużo ponad 15 mln sprawnych odbiorników, które przy
zmianie standardu jednocześnie we wszystkich multipleksach w 2022 roku stałyby się bezużyteczne.
Tymczasem w prezentowanym planie docelowym wszystkie 6 multipleksów ma pod tabelkami przypisany
nowy standard DVB-T2, a mające się ukazać w grudniu wymagania na sprzedawany sprzęt określają
również, że będzie wymagany dekoder HEVC.
Brak nadawania równoległego rodzi koszty dostosowania starych odbiorników po stronie odbiorców w
miliardach złotych, a podobne zyski mogą sobie przypisać producenci sprzętu. Dlatego ich opinie nie
powinny być tutaj decydujące. Również część nadawców ma swój interes w tym, aby nie dopuścić do
nadawania równoległego, bo zwiększa to ich atrakcyjność w płatnej telewizji kablowej i satelitarnej.
W imieniu posiadaczy 15 mln odbiorników bez DVB-T2 / HEVC zwracam się więc z prośbą o emisję
równoległą ośmiu najchętniej oglądanych programów NTC w Mux-6 w standardzie DVB-T do roku
2030.
Z poważaniem

