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  جمال التطبيق
  .تشتمل هذه التوصية على تفاصيل مواصفة أنظمة التردد الراديوي ملختلف أنظمة التلفزيون التماثلي

  ،تالحتاد الدويل لالتصاالا يفإن مجعية االتصاالت الراديوية 

  إذ تضع يف اعتبارها   

    خطا525ً غري امللون على أساس أنظمة تلفزيون أقامت خدمات مرضية إلذاعة النأن عدداً كبرياً من البلدا  ) أ 
  ؛ خطا625ًأو
 امللون، على أساس النظام تلفزيونخدمات مرضية إلذاعة ال)  إقامةبصددأو هي (ن بعض البلدان قد أقامت أ  )ب

NTSC أو PAL أو SECAM؛  
   تيسر التعريف لإلشارة الفيديوية لنطاق األساس؛ITU-R BT.1700ن التوصية أ  )ج
 معلومات يوفرمجيع أحناء العامل، يف  التماثلي اجلاري استخدامها تلفزيون أنظمة ال- ITU-R BT.2043ن التقرير أ  ) د

  ، اليت تستعملها البلدان املختلفةتلفزيونبشأن خمتلف أنظمة ال
   توصي  

 625 أو  خطا525ً غري امللون بإعطاء األفضلية لنظام يستعمل تلفزيون خدمة تقليدية للاستهالللدان الراغبة يف الب  1
 ؛1 وذلك وفقاً للمواصفات الواردة يف امللحق خطاً

  .1 امللحق يف الواردة امللون بإعطاء األفضلية ألحد األنظمة تلفزيون خدمة تقليدية للاستهاللالبلدان الراغبة يف   2
حىت  املستعمل يف فرنسا E على وصف كامل للنظام 1982وخاصة طبعة  1986سابقاً الصادرة قبل  CCIR حتتوي طبعات اللجنة -1 الحظةامل

  .1985ملكة املتحدة حىت عام  املستعمل يف املAوالنظام  1984عام 

  

 1امللحق 

   لألنظمة التقليدية للتلفزيون التماثلياملشّعةخصائص اإلشارات 
 التلفزيون، ألغراض توفري املعلومات، على تفاصيل لعدد من اخلصائص املختلفة لإلشارات املشعة ألنظمة 1توي اجلدول حي

  . التماثلي اجلاري استعماهلا
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 1اجلدول 
  ) امللونتلفزيون غري امللون والتلفزيونال(خصائص اإلشارات املشعة 

 M N(1) B, B1, G H I, I1 D, D1, K K1 L اخلصائص البند

         )2نظر الشكل ا( بني التردد مباعدة 

  (MHz) عرض النطاق االمسي لقناة التردد الراديوي 1
6 

 
6 

B:7 
B1, G:8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 بالنسبة للموجة احلاملة الصوتيةملوجة احلاملة ااحنراف  2
 (MHz) للصورة

(2)4,5+ 4,5+ 5,5+ 
0,001± 

(6), (5), (4), (3) 

5,5+ 5,9996+ 
(7)0,0005± 

6,5+ 
(6)0,001±  

(8)6,5+  (8) 6,5+ 

 –1,25– 1,25– 1,25– 1,25– 1,25– 1,25– 1,25– 1,25 (MHz)لصورة لحلاملة اللموجة حد أقرب قناة بالنسبة  3

 4,2 4,2 5 5 5,5 D, K: 6  (MHz)  للنطاق اجلانيب الرئيسييمسالعرض اال 4
D1: 5 

6 (8)6 

 0,75 0,75 0,75 1,25 (32)1,25 0,75 1,25 (9)1,25 (MHz)  املتبقي للنطاق اجلانيبيمساالالعرض  5

 احلد األدىن لتوهني النطاق اجلانيب املتبقي 6
)dB بقيمة MHz( )10(   

20 (–1,25) 
42 (–3,58) 

20 (–1,25) 
42 (–3,5) 

20 (–1,25) 
20 (–3,0) 

30 (–4,43) 
(11) 

20 (–1,75) 
20 (–3,0) 

20 (–3,0) 
30 (–4,43) 

(32) 

20 (–1,25) 
30 (–4,33 

±0,1) 
(12), (13) 

20 (–2,7) 
30 (–4,3) 

ref,: 0 
(+ 0,8) 

15 (–2,7) 
30 (–4,3)   

(9) 

ref,: 0 
(+ 0,8) 

 .C3F neg. C3F neg. C3F neg. C3F neg. C3F neg. C3F neg. C3F neg. C3F pos منط واستقطاب تشكيل الصورة 7

  للموجةذروة من قيمة ال%( اإلشارة املشعة يفالسوية  
 )احلاملة

        

 (8)6 > 100 100 100 100 100 100 100  سوية التزامن 

 
8 

 77,5 إىل 72,5 77,5 إىل 72,5 سوية الطمس
(75 ± 2,5)  

75 ± 2,5 
(14) 

 2 ± 30 2,5 ± 75 2,5 ± 75 2 ± 76 77,5 إىل 72,5

6,75 إىل 2,88 الفرق بني سوية السواد وسوية الطمس 
(15) 

 2 إىل 0 6,75 إىل 2,88
 )امسية(

 0 7 إىل 0
 (امسية)

 4,5 إىل 0
(16) 

 4,5 إىل 0  4,5 إىل 0

 15 إىل 10  15 إىل 10 سوية ذروة البياض 
  12,5) إىل (10

15  10 إىل 
(17، (14) 

 15 إىل 10 2 ± 20 12,5 إىل 10
(18)، (19)  

 (110 ≈) 100 12,5 إىل 10
 (20) 

 F3E F3E F3E F3E F3E F3E F3E A3E منط تشكيل الصوت 9

  25± 25± 50± 50± 50± 50± 50±  (kHz) احنراف التردد 10
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 1اجلدول 
  )زيون غري امللون والتلفزيون امللونالتلف( املشعة اإلشاراتخصائص 

 M N(1) B, B1, G H I, I1 D, D1, K K1 L  اخلصائص البند

  75 75 50 50 50 50 50 (µs)  تشديد مسبق يف التشكيل 11

 to 5/1 10/1 )أويل( (21)صوت / القدرتني املشعتني صورةنسبة  12
(22) 

10/1 to 5/1 20/1 to 10/1
(3), (6), (23) 

5/1 to 10/1 5/1 
10/1(24) 

20/1(7), (25) 

10/1 to 5/1 
(6), (26) 

10/1 10/1 
10/1 to 40/1 

(8), (27) 

تصحيح مسبق من أجل خصائص مهلة انتشار زمرة  13
انظر  ((ns)فيديوية متوسطة املستقبل عند ترددات 

  )1أيضاً الشكل 

0 1 0 100

1 0 100

1 0 60

MHz

MHz

MHz

±

±

±

















 

(28)   (29), (31)   

جل خصائص مهلة انتشار زمرة أتصحيح مسبق من  14
 (ns)ون لّلاحلاملة الفرعية املوجة املستقبل عند تردد 

 )1انظر أيضاً الشكل (

170– 
)امسي ) − −

+



170 40

60

 

170– 
( يمسا ) 

(28) 

  (30), (31)   

  .  املستعملة يف األرجنتنيN/PAL بني قوسني على تركيبة الواردةتطبق القيم  (1)
  .+4,5 ±0,001 القيم املستعملة يف اليابان هي (2)
وتكون النسبة بني القدرتني . kHz 242,1875 احلاملة األوىل مبقدار  املوجةالثانية أعلى من تردداحلاملة املوجة ، ويكون تردد مبوجتني حاملتني صوتيتنييستعمل يف أملانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا وسويسرا نظام   (3)

ية اجملسمة يستعمل يف تلفزيونلوبالنسبة إلرسال اإلذاعة ا. ITU-R BS.707وللحصول على مزيد من املعلومات بشأن هذا النظام انظر التوصية . 100/1حلاملة الثانية لموجة اصورة ل/ صوت(.e.r.p)الفعالتني   املشعتني 
 .ني األوىل والثانية على التوايلحلاملتلموجتني ا بالنسبة ل100/1 و20/1صوت تبلغ /أستراليا نظام مماثل بنسبيت قدرة صورة

 .للصورةحلاملة للموجة ابالنسبة  MHz  4996±0,0005  مزاحة مبقداريةحاملة صوتموجة تستعمل نيوزيلندا   (4)
 .للصورةحلاملة للموجة ابالنسبة  MHz  5,5 ±0,0005 أستراليا مبقدار يفويت  إلرسال اإلذاعة الصيةاملة الصوتاملوجات احل إزاحة جيوز  (5)
املة املوجة احلفوق  MHz  5,85احلاملة الثانية املوجة وتقع . نرويج وأوكرانيا والأيسلندا يفويتم حالياً إدخال النظام نفسه . صوتيتنيحاملتني وجتني رك وفنلندا ونيوزيلندا وبولندا والسويد وإسبانيا نظام مبامنايستعمل يف الد  (6)

 وللحصول على مزيد من.  على التوايل100/1 و20/1حلاملتني األوىل والثانية هي لموجتني اصورة ل/ونسبة القدرة صوت. kbit/s 728 مبعدل بتعدد إرسال الصوت واملعطيات (DQPSK)  وهي مشكلة بتشكيللصورةل
  .ITU-R BS.707املعلومات، انظر التوصية 

  مبعدل بتعدد إرسال للصوت واملعطيات DQPSKلصورة، وهي مشكلة بتشكيل لاملة املوجة احلفوق  MHz 6,552 الثانية يةاملة الصوتاملوجة احلوتقع . يتنيحاملتني صوتوجتني  اململكة املتحدة يستعمل نظام مبيفو  (7)
728  kbit/s 100/1حلاملة الثانية هي لموجة اصوت ل/ صورةةونسبة القدرة املشعة الفعال. يتنيقادر على محل قناتني صوت. 

 kbit/s 728 مبعدلرسال للصوت واملعطيات  بتعدد إQPSKوهي مشكلة بالتشكيل .  الرئيسيةيةاملة الصوتاملوجة احللصورة إضافة إىل لاملة املوجة احلعن  MHz  5,85حاملة رقمية تبعدموجة ويف فرنسا ميكن استعمال   (8)
   احلاملة املشعة املتبقية تبلغ  املوجة، خيفض عمق التشكيل الفيديوي من اإلشارة املشعة إلـى سويةLوباستعمال املعيار . MHz 5,1د عند  للنطاق اجلانيب الرئيسي حمدمسيوالعرض اال. يتنيقادر على محل قناتني صوت

  .ITU-R BS.707يد من املعلومات انظر التوصية وللحصول على مز. 5 ± %2
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  ):تابع (1حواشي اجلدول 
 .MHz يف dB 30 (–4,3)    و(–1,25)  15 ويف هذه احلالة، تبلغ القيمتان النمطيتان اليت يتعني استعماهلما للحد األدىن من توهني النطاق اجلانيب املتبقي. MHz 0,75 قدرة اً نطاق جانيب متبقٍّيويف فرنسا يستعمل اختيار  (9)

  .ويف بعض احلاالت، تشغل مرسالت منخفضة القدرة دون مرشاح بنطاق متبق  (10)
 .MHz  ±0,1 حدوديف ، وMHz  –4,33 عند G/SECAM :30 dBوB/SECAM بالنسبة للنظامني   (11)
 : إضافية، تستعمل مواصفات)OIRT( لإلذاعة والتلفزة ةويف بعض البلدان األعضاء يف املنظمة الدولي  (12)

  ؛MHz 4,286–  MHz ±0,5عند dB 40ما ال يقل عن  )  أ   
  ؛MHz +6,0 إىل MHz -0,75 من dB 0  )ب  
  ؛فأكثر MHz ±6,375  عندdB  20ما ال يقل عن  )ج  
  .MHz +1,5 عند dB 0: املرجع    

 ).–4,33 ± 0,1 (يف الصني مل حتدد بعد قيمة التوهني عند النقطة (13)
 .Iا السويات االمسية للتشكيل املخصصة للنظام تستعمل أسترالي  (14)
 .6,75 إىل  0يف اليابان اعتمدت القيم من   (15)
 .5  إىل0يف الصني اعتمدت القيم من   (16)
املة بني املوجات احلتمل أن تنتج ضوضاء عتبار سوى املكونات الطيفية لإلشارة اليت حيتنظر إيطاليا يف إمكانية التحكم يف ذروة سوية البياض بعد موازنة إشارة التردد الفيديوي مبرشاح مترير منخفض، حبيث ال تؤخذ يف اال  (17)

 . وينبغي مواصلة إجراء دراسات لتحقيق االستغالل األمثل ملرشاح املوازنة الذي يتعني استعماله. يف بعض املستقبالت عند جتاوز السوية االمسية
 .± 2 % 15 فياتية سابقاً القيمةاعتمد احتاد اجلمهوريات االشتراكية السو  (18)
  .7± 2 % هذه املعلمة، اعتمد االحتاد السوفيايت سابقاً القيمة ومن أجل. يف وقت الحق" ملة فرعيةحاوجة سوية البياض مب"ينبغي أن حتدد املعلمة اجلديدة  (19)
 . امللونتلفزيون احلاملة الفرعية اللونية لنظام ال املوجةرد بني قوسني يقابل قيمة اإلشارة املرسلة، مع مراعاةوالرقم الوا.  حاملة فرعية لونية موجةتشري سوية ذروة البياض إلـى إرسال دون (20)
  : القيم اليت يتعني النظر فيها هي (21)

  ). أعاله)16(انظر احلاشية . ( يف إشارة النصوع فقط، يتعني النظرL وبالنسبة للنظام .املة عند ذروة غالف التشكيل من أجل إشارة اإلنذاراملوجة احلالقيمة الفعالة لسوية   -
  . رسال الصويت بتشكيل االتساع أو الترددإلاحلاملة غري املشكلة لاملوجة القيمة الفعالة لسوية   -

 .حلاملة للصورةللموجة امن ذروة القدرة املشعة الفعالة املسموح هبا %  22 نسبة يةحلاملة الصوت اللموجةويف الواليات املتحدة ينبغي أال تتجاوز القدرة املشعة الفعالة . 1/0,35 إلـى 1/0,15تستعمل يف اليابان بنسبة   (22)
 . ثانية صوتية حاملة موجةومتكن هذه النسبة أيضاً من إدخال. صوت هي نسبة مالئمة/ بني القدرتني املشعتني الفعالتني صورة20/1تؤكد الدراسات اليت أجريت مؤخراً يف اهلند أن نسبة  (23)
 .  يف جنوب إفريقيا10/1تستعمل النسبة  (24)
 .  يف اململكة املتحدة20/1تستعمل النسبة  (25)
 .10/1اعتمدت يف الصني النسبة  (26)
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  ):تتمة (1حواشي اجلدول 

 .40/1و 10/1يف فرنسا، تستعمل النسبتان  (27)

ل بعض بلدان املنظمة وتستعم. Aسبانيا املنحىن إوتستعمل . 1وتبني أشكال التسامح يف اجلدول الوارد حتت الشكل . 1 يف الشكل Bة املستقبل وفقاً للمنحىن يف أملانيا وهولندا جيرى التصحيح من أجل خصائص تأخر زمر (28)
ومن أجل . MHz 3,6حىت ns  40 ± 0 ويف السويد يبلغ التصحيح املسبق . ةت الفيديوية املتوسط على التردداns 90 تصحيحاً امسياً مسبقاً قدره G/SECAM وB/SECAM اليت تستعمل النظامني (OIRT)والتلفزة اعة الدولية لإلذ

4,43 MHz  20  –170±التصحيحيبلغ ns 5 ومن أجل MHz -350 ± ns 80  0عند التردد ± 20  0ويف نيوزيلندا، يتزايد التصحيح املسبق خطياً من MHz60 ± 50  إىل ns2,25 التردد د عن MHzع املنحىن ، ويتبA من 1 يف الشكل 
2,25 MHz 4,43 إىل MHzً300 ± 75 إىل  مث يتناقص خطيا– ns  5 عند MHz . ويف أستراليا، يتبع التصحيح االمسي املسبق املنحىنA حىت MHz 2,5 0، مث ينخفض إىل ns 3,5 عند MHz170، و– ns 4,43 عند MHz 
   MHz 4,43و MHz 3و MHz 2و MHz 1 أجريت يف اهلند بشأن املستقبالت، يبلغ التصحيح املسبق لوقت انتشار الذروة املقترح اعتماده يف اهلند عند الترددات واستناداً إىل الدراسات اليت. MHz 5 عند ns –280و
 –170 و0و +75 و+53 و+5 و0  لتكونMHz 4,8 و4,43 و3,8 و3,0 و2,0 و1,0 و0,25 و0رك تبلغ التصحيحات املسبقة من أجل امناويف الد.  على التوايلns –200 وns –75 وns 142و ns 150 وMHz، 125 ns 4,8و
  .ns 400و

 .ns  –92 ± 20: يف اجلمهورية التشيكية  (29)

 .ns –60 ± 20: يف اجلمهورية التشيكية  (30)

  . يف بولندا ال يستعمل التصحيح املسبق خلصائص تأخر الزمرة (31)
 dB 20، مع قيم دنيا للتوهني تبلغ MHz 0,75، يقترح أن يكون العرض االمسي للنطاق اجلانيب املتبقي (DVB-T) لإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض من القناة العليا اجملاورة PALرسال بنظام بة لإلسناليف اململكة املتحدة، ب (32)

(MHz1,25–)45 و dB 1,45–) MHz( . هذا النمط من اإلرسال بالنظام إىلوسيشار I1) I1  الصيغة.(  
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 1الشكل 
  منحىن التصحيح املسبق خبصائص مهلة انتشار زمرة املستقبل

  

 

نظاما)أنظاما) ب
  ))28( 1انظر اجلدول (

 والتفاوتات املسموح هباالقيم االمسية

رة 
لزم
خر ا

تأ
(n

s)
 

(MHz)
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1701-02

FIGURA 2
Significado de los números 1 a 5 del Cuadro 1 (1-1 a 1-5)

B:
V:
S:

límite del canal
portadora de imagen
portadora de sonido

  
  

  ــــــــــ

 2الشكل
 1-5) إىل 1-1من  (1 يف اجلدول 5 إىل 1داللة البنود من 

B:حدود القناة 
V :املوجة احلاملة الصوتية  
S:املوجة احلاملة للصورة 
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