
Ու՞մ վրա է տարածվելու այս 
փոփոխությունը:
Այն սպառողները, ովքեր ընդունում 
են անվճար հեռուստաազդանշաններ 
անալոգային թյուներով համալրված 
հեռուստացույցներին միացված 
ալեհավաքների միջոցով և ովքեր 
բաժանորդագրված չեն որևէ 
մալուխային, արբանյակային 
կամ հեռախոսային կամ 
հեռուստածառայության 
մատակարարի, պետք է անցնեն 
թվային հեռուստատեսության:
Առնվազն 19,6 միլիոն ընտանիք 
միայն իրենց տանը ընդունում են 
անվճար հեռուստաազդանշաններ, 
և մոտավորապես 70 միլիոն 
հեռուստացույցներ 2009թ.-ի 
փետրվարի 17-ից հետո 
կհայտնվեն  լրիվ հզորության 
հեռուստակայաններից հեռարձակվող 
ազդանշանները կորցնելու վտանգի 
առջև, եթե մոդերնիզացվելու որևէ 
քայլեր չձեռնակվեն:

Ինչպե՞ս կարող եմ անցնել 
ԹՀ-ի:
Դուք կարող եք մինչև 2009թ.-ի 
փետրվարի 17 անցնել ԹՀ-ի` հետևյալ 
երեք եղանակներից մեկով.

1.  ԹՀ փոխարկիչ. գնեք ԹՀ փոխարկիչ, 
որը միանում է Ձեր ներկայիս 
անալոգային հեռուստացույցին: 
Փոխարկիչը հնարավորություն կտա 
շարունակել հեռուստատեսային 
ազդանշանների ընդունումը, 
կարժենա 40-ից 70 դոլլարի 
սահմաններում և կհայտնվի 
վաճառքում 2008 թ.-ի սկզբում: 
Դաշնային կառավարությունը 
կտրամադրի 40 դոլլարի կտրոններ, 
որոնք կարող եք օգտագործել` 
փոխարկիչ գնելու համար  
(տես մանրամասն ստորև): 

Ի՞նչ է իրենից 
ներկայացնում թվային 
հեռուստատեսությունը:
Թվային հեռուստատեսությունը (ԹՎ) 
նորագույն եթերային հեռարձակման 
տեխնոլոգիա է, որը հաղորդում է 
պատկերները ռադիոլաքների միջոցով 
ինֆորմացիոն բիթերի տեսքով, ինչպես 
համակարգիչը: ԹՀ հնարավորություն 
է տալիս հեռուստակայաններին տալ 
ավելի պարզ պատկերներ` առավել 
բարձր ձայնային որակով և ապահովել 
ծրագրերի ավելի մեծ ընտրանի: 
ԹՀ հնարավոր է դարձնում նաև 
բարձր հստակության պատկերների 
հեռարձակումը ԲՀ հեռուստացույց 
ունեցողների համար և ապահովում է 
ինտերակտիվ միջոցներ ու տվյալների 
ծառայությւններ, օրինակ` կադրերի 
միջև կոդավորված տիտրեր մտցնելու 
ընդլայնված տեխնոլոգիա:

Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ 
այս անցումը:
Ըստ Կոնգրեսի կողմից ընդունված 
օրենսդրության (2005թ.-ի Բյուջեի 
դեֆիցիտի հավասարակշռության 
մասին օրենք) լրիվ հզորությամբ 
տեղական հեռուստակայանները 
պետք է դադարեցնեն անալոգային 
հեռուստաալիքների հեռարձակումը 
2009թ.-ի փետրվարի 17-ին և 
շարունակեն հեռարձակումը միայն 
թվային ֆորմատով:

Որո՞նք են ԹՀ 
առավելությունները:
ԹՀ-ն ավելի արդյունավետ 
հեռարձակման միջոց է, այն կազատի 
ռադիոալիքները նոր բազմազան 
ծառայությունների համար: ԹՀ-ն 
տալիս է շատ պարզ պատկերներ և 
ձայն, ավելի շատ ալիքներ և նույնիսկ 
ԲՀ հեռուստացույցներ ունեցող 
սպառողներին հնարավորություն է 
տալիս դիտել բարձր որակի անվճար 
եթերային հեռարձակում: ԹՀ-ն ավելի 
շատ ծառայություններ է առաջարկում, 
քան նախկին անվճար հեռարձակվող 
հեռուստատեսությունը:

Համաձայն օրենքի` 
մինչև 2009 թվականի 
փետրվարի 17-ն ազգային 
բոլոր հեռուստաալիքները 
անալոգային հեռարձակումից 
պետք է անցնեն թվայինի*: Դա 
չի տարածվում մալուխային, 
արբանյակային և հեռախոսային 
ծառայություններին միացված 
հեռուստացույցների վրա, 
որոնք կշարունակեն 
հեռուստածրագրեր 
ընդունել նաև դրանից 
հետո: Սակայն անալոգային 
հեռուստացույցներին, 
որոնք ազդանշաններ են 
ստանում են ալեհավաքից 
և միացված չեն որևէ 
վճարովի հեռուստատեսային 
ծառայության, 
անհրաժեշտ կլինի թվային 
հեռուստատեսության 
փոխարկիչ, որպեսզի նշված 
ամսաթվից հետո վերջիններս 
կարողանան հեռուստատեսային 
ազդանշաններ ընդունել:
*Բացառությամբ ցածր հզորության և A դասի 
հեռուստակայանների:

Անցումը թվային 
հեռուստատեսության (ԹՀ) 
մոտենում է

(տես հակառակ կողմը)

Պատրաստվեք առավել բարձրակարգ 
հեռուստատեսության



օգտվեք շահագործման ձեռնարկից, 
փնտրեք որևէ նշում հեռուստացույցի 
վրա, թե արդյոք այն ունի ներկառուցված 
Առաջատար Հեռուստատեսային 
Համակարգերի Հանձնաժողովի (ԱՀՀՀ) 
կողմից արտոնված թյուներ: Կարող 
եք նաև այցելել արտադրողի վեբ 
կայքը և ստուգել Ձեր հեռուստացույցի 
հնարավորություններն ըստ մոդելի 
համարի: 

Արդյո՞ք ԲՀ-ն և ԹՀ-ն նույն 
բանն են:
Ոչ: ԹՀ-ն թվային հեռուստատեսությունն 
է: ԲՀ-ն բարձր հստակության 
հեռուստատեսային տեխնոլոգիա 
է: ԲՀ-ն ԹՀ-ի բարձրագույն որակի 
ֆորմատն է ի թիվս մի քանի այլ 
ֆորմատների: Այն սպառողները, 
ովքեր ունեն բարձր հստակության 
հեռուստացույցներ, կարող են, 
օգտագործելով ալեհավաքը, դիտել 
բարձ որակի ծրագրեր անվճար 
հիմունքներով:

Արդյո՞ք ես պետք է ունենամ 
հատուկ ալեհավաք ԹՀ 
ընդունելու համար:
Ներքին կամ արտաքին լավ ալեհավաքը 
կարող է առավելագույնի հասցնել 
ԹՀ ընդունումը: Ընդհանրապես, ԹՀ 
անխափան ընդունումը պահանջում է 
միևնույն տեսակի ալեհավաք, որն Դուք 
ներկայումս օգտագործում եք տանը` 
անալոգային հեռուստատեսության 
ազդանշանների նորմալ ընդունման 
համար:
Տեղական անվճար հեռուստաալիքների 
ընդունման նպատակով արտաքին 
ալեհավաքի ընտրության վերաբերյալ 
տեղեկություն կարող եք գտնել` 
այցելելով www.antennaweb.org:

2.  Թվային հեռուստացույց. գնեք նոր 
հեռուստացույց` ներկառուցված կամ 
Առաջատար հեռուստատեսային 
համակարգերի հանձնաժողովի 
(ԱՀՀՀ) կողմից արտոնված 
թյուներով, որը կարելի է ձեռք 
բերել 100 դոլլարից պակաս գնով: 
Բոլոր թվային թյուներներով 
հեռուստացույցները կարող են 
հեռուստակայանների միջոցով 
ընդունել հեռարձակման թվային 
ազդանշաններ, և այդպիսով, Դուք 
կարող եք առանց ամսական վճարի 
շարունակել դիտել ծրագրերը:

3.  Վճարովի ծառայություն. Ձեր 
անալոգային հեռուստացույցը 
օգտագործելու համար 
գրանցվեք որևէ մալուխային, 
արբանյակային կամ հեռախոսային 
ծառայությունների մատակարարի 
մոտ, եթե բոլոր տեղական 
հեռարձակման կայանները 
ընդգրկված են այդ ծառայությունում:

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում 
ԹՀ փոխարկիչը:
Թվային հեռուստատեսության 
փոխարկիչը էլեկտրական սարք է, 
որը միանում է Ձեր անալոգային 
հեռուստացույցին և ալեհավաքին և 
փոխում է հեռուստատեսային թվային 
ազդանշաններն անալոգայինի` 
տեսանելի դարձնելով դրանք 
անալոգային հեռուստացույցի վրա: 
Նախատեսվում է, որ փոխարկիչները 
պետք է վաճառվեն 40-ից 70 դոլլարի 
սահմաններում: 

Ինչպե՞ս կարող եմ ԹՀ 
փոխարկիչի համար կտրոն 
ստանալ:
Դաշնային կառավարությունը 
տրամադրում է կտրոններ ԹՀ 

փոխարկիչի համար, որպեսզի 
նվազեցնի թվայինի անցման հետ 
կապված ծախսերը: Ամեն ընտանիք 
կկարողանա դիմել երկու կտրոնի 
համար, յուրաքանչյուրը 40 դոլլար 
արժեքով, որը  պետք է վճարվի 90 
օրվա ընթացքում: Մանրամասն 
տեղեկություն կամ կտրոններ 
ստանալու համար զանգահարեք 1(888) 
DTV-2009, այցելեք www.DTV2009.gov 
կամ ուղարկեք կտրոնների դիմումները 
հետևյալ հասցեով` PO Box 2000, 
Portland, OR 97208:

Կարո՞ղ եմ արդյոք 
թողնել իմ անալոգային 
հեռուստացույցը: 
Այո: Նոր թվային հեռուստացույցի 
գնումը թվային ֆորմատին անցնելու 
միակ տարբերակը չէ: Եթե ցանկանում 
եք շարունակել օգտագործել Ձեր 
անալոգային հեռուստացույցը, 
պետք է դիտարկեք թվային 
հեռուստատեսությանը անցնելու 
հետևյալ տարբերակներից մեկը`
1.  Գնեք թվային հեռուստատեսության 

փոխարկիչ, որը անալոգային 
հեռուստացույցի համար նոր թվային 
ազդանշանները կփոխի անալոգային 
ֆորմատի:

2.  Թվային ազդանշաններ ընդունելու 
համար գրանցվեք որևէ մալուխային, 
արբանյակային կամ հեռախոսային 
ծառայությունների մատակարարի 
մոտ:

Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ` 
արդյոք իմ հեռուստացույցը 
անալոգայի՞ն է, թե՞ թվային: 
Ստուգելու համար, թե արդյոք Ձեր 
հեռուստացույցը կարող է ստանալ 
թվային հեռարձակման ազդանշաններ 

Հեռարձող Կազմակերպությունների Ազգային Ընկերակցության նխաձեռնությամբ: 
Ընկերակցությունը ներկայացնում է ավելի քան 8300 անվճար տեղական ռադիո և 
հեռուստակայաններ և հեռարձակման ցանցեր ամբողջ երկրով մեկ: 


