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* 

  (T-DAB)قياس إرساالت النطاق اجلانيب يف مرسالت اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض 
 املراقبة ألغراض  (DVB-T)واإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض 

(2007) 
 جمال التطبيق 

ة من اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض قياس اإلرساالت الوافدترتيبات القياس وحتدد  أساليبر هذه التوصية إرشادات بشأن فتو 
(T-DAB)   واإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض(DVB-T) .من أجل مواءمتها مع األقنعة الطيفية ذات الصلة 

 كلمات أساسية
 (DVBT)اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض  ،  (TDAB)اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض  قياس اإلرساالت،  ،  أساليب القياس 

 الحتاد الدويل لالتصاالت، لمجعية االتصاالت الراديوية  إن
 إذ تضع يف اعتبارها 

طيفية اليت تعني حدودًا إلرساالت اجملال اخلارجة عن النطاق تبني تعاريف األقنعة ال ITU-R BS.1660أن التوصية  أ (  
(OoB)  ملرسالت اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض(T-DAB) ؛ 

، يبني تعاريف األقنعة الطيفية اليت تعني RRC-06للواثئق اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية  2وأن امللحق  ب(
 ؛ (DVB-T) ( ملرسالت اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض) (OoB)عن النطاق   حدوداً إلرساالت اجملال اخلارجة

، هو  DVB-Tواإلذاعة  T-DABوأن احتمال فرض تداخل ضار على اخلدمات الراديوية اجملاورة بفعل إرساالت اإلذاعة  ج ( 
خصص؛ احتمال كبري بوجه خاص، بسبب شكلها الطيفي املستطيل الذي يضع السوية القصوى لإلشارة عن 

ُ
 د حافيت عرض النطاق امل

، ويُفضل DVB-Tو T-DABوأن على حمطات املراقبة أن تقيس املطابقة مع األقنعة ذات الصلة جلميع مرسالت  د (
 قياسها يف حالة التوقف عن اإلرسال، وذلك حلماية اخلدمات الراديوية اجملاورة من التداخل الضار؛

 والوافدة من هذه املرسالت،   (OoB)يس كافياً لقياس اإلرساالت اخلارجة عن النطاق  وأن املدى الدينامي حمللالت الطيف ل  ه ( 
 توصي

مع األقنعة  DVB-Tو T-DABعند قياس مدى مطابقة إرساالت مرسالت  1بضرورة اتباع الطريقة املبينة يف امللحق  1
 الطيفية ذات الصلة.

 
 

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 1ق ـامللح 

 األقنعة الطيفية 1
 املنطقة اجملاورة لإلرسال الرئيسي بغية محاية اخلدمات الراديوية اجملاورة هلا. وينبغي أن تكون سوية مجيع تُعنين األقنعة الطيفية يف 

 واإلرساالت الزائفة أدىن من القناع. (OoB)اإلرساالت اخلارجة عن النطاق 

 (T-DAB)مرسالت اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض  1.1
 ، وهي:T-DABالطيفية الواردة أدانه ملرسالت األقنعة  ITU-R BS.1660حتدد التوصية 

 
 1الشكل 

 T-DABالوافدة من مرسالت   (OoB)اخلارجة عن النطاق اإلرساالت 

 
ني استعمال القناع غري من أجل محاية اخلدمات الراديوية اجملاورة، يتع املوزعألدىن قناة وأعلى قناة يف النطاق  يتعني استعمال القناع احلرج - مالحظة

 .املوزع احلرج داخل النطاق

 . MHz 2,2±و  MHz 1,75±و  MHz 0,97±و MHz 0,77±هي كاآليت،  غري املتساوية  ونقاط قطع الرتدد 
 . kHz 4ويفرتض القناع استعمال مرشاح قياس برتدد 

 T-DABقناع املرسل 

1792-01
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 (DVB-T)اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض مرسالت  2.1
. ومثال  DVB-Tاألقنعة الطيفية ملرسالت  RRC-06))خلتامية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية من الواثئق ا 2حيدد امللحق 

حدد لقناة بعرض   2ذلك، يبني الشكل 
ُ
 . MHz 8القناع امل

 T-DVB1و  DAB-Tإرساالت النطاق اجلانيب الوافدة من مرسالت    قياس 2
 T-DABمرسالت رساالت النطاق اجلانيب الوافدة من أن السوية القصوى إل 2و 1ُيالحظ عمومًا من الشكلني  1.2

خصصة، واملقيسة بنفس عرض dB 101-، قد تنخفض إىل سوية قدرها DVB-Tو
ُ
، ابملقارنة مع القدرة القصوى يف القناة امل

مبدى دينامي رساالت النطاق اجلانيب احلقيقية، ينبغي أن تكون معدات القياس وإلجراء قياسات يعول عليها إلل. نطاق املستقب  
، هو مدى غري  تقريباً  dB 80الت املراقبة أو حملالت الطيف احلديثة، والبالغة قيمته . واملدى الدينامي ملستقب  dB 110ال يقل عن 

 لمطابقة مع األقنعة. املباشر للقياس لكاف 

 
 2الشكل 

 DVB-T  MHz 8الوافدة من مرسالت   (OoB)اخلارجة عن النطاق اإلرساالت 

 
يتعني استعمال القناع غري و من أجل محاية اخلدمات الراديوية اجملاورة، املوزع ألدىن قناة وأعلى قناة يف النطاق  يتعني استعمال القناع احلرج - مالحظة

 .املوزع احلرج داخل النطاق

 . MHz ±4,2و  MHz 3,8±مها  غري املتساويتني ونقطتا قطع الرتدد 
 . kHz 4استعمال مرشاح قياس برتدد  ويفرتض القناع

____________________ 
 (. R BT.2069-ITU)انظر التقرير    DMB)-(Tيف أنظمة أخرى، كاإلذاعة الرقمية املتعددة الوسائط لألرض    DAB-Tميكن أيضاً استعمال قياسات مرسالت   1
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 مبدأ القياس 2.2
عرب مرشاح يكبت اإلشارة الرئيسية   DVB-Tأو  T-DABل القياس، يتعني مترير إشارة من أجل زايدة املدى الدينامي ملستقب  

، (OoB)ن النطاق . وتُفحص اإلشارة املكونة من نطاق جانيب واحد يف اجملال اخلارج ع(OoB)وميرر اجملال اخلارج عن النطاق 
 ضيق، وُتسجل السوايت الطيفية الناجتة عن ذلك.  (RBW)فحصاً دقيقاً عرب هذا املرشاح بعرض نطاق استبانة 

 استجابة تردد املرشاح )التوهني( يف نفس مدى الرتدد. فيه ، تسجل وجيري فحص دقيق اثن
رشح.ملعرفة حص دقيق أول ف من الناجتة ُيضاف توهني املرشاح إىل السوايت الطيفية  بعد ذلك

ُ
 الطيف احلقيقي غري امل

 املرشاح. فعالية يف ديناميات القياس على احملقق ويتوقف الكسب 

 القياس  ترتيبات 3.2
الواردة أدانه  والتشكيلةأعاله. املوصوف قياسات النطاق اجلانيب وفقاً ملبدأ القياس إلجراء خمتلفة ترتيبات ميكن احلصول على عدة 

 : املرشاح ونبيطة التحكم يف القياسل و لمستقب  لدات مستقلة هي صيغة ذات وح

 
 3الشكل 

 القياس تشكيلة منوذج 

 
 القياس املبينة أعاله، وذلك كاآليت: جتهيزات وتنطبق املتطلبات الواردة أدانه على 

 إشارة 
T-DAB/DVB-T 

1792-03
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 1ل اجلدو 
 القياس النموذجية تجهيزات املتطلبات الالزمة ل

 ، املتطلبات، املالحظاتالوظائف البند
ل أن يعاجل اإلشارة من دون على أقصى قيمة ميكن فيها للمستقب   DVB-T/T-DABُيستعمل لضبط سوية دخل إشارة  نوهن  امل

 dB 1تعرضه لزايدة يف احلمولة. خطوات الضبط: 
ت النطاق اجلانيب. وميكن الرئيسية والعمل يف نفس الوقت على جتنب إرساال DVB-T/T-DABُيستعمل لكبت إشارة  مرشاح

أن يكون هذا املرشاح ممر نطاق أو مرشاح بقطع حاد. ويف حال استعمال مرشاح ممر نطاق، ينبغي أن يكون احلد 
. ويتعني أن T-DABيف قياسات  MHz 2وبقيمة  DVB-Tيف قياسات  MHz 8لعرض النطاق بقيمة  dB 3األدىن 

 املرغوبيكون املرشاح قابالً للضبط ضمن مدى الرتدد 

ُيستعمل لتسجيل السوايت الطيفية، وجيب أن يكون جمهزًا مبولد تتبع وسطح بيين إلفساح اجملال أمام التحكم يف  لستقب  امل
 kHz)يُفضل أن يكون  kHz 8و 3بني  (RBW). وينبغي أن يرتاوح عرض نطاق االستبانة عن بعد املعطيات وقراءهتا

 AVستبدل بكاشف ، أو يُ RMS(. الكاشف: يُفضل أن يكون 4
ل ل وقراءة معطيات السوايت، وينبغي أن يكون جمهزاً بسطح بيين مناسب لتوصيله ابملستقب  ُيستعمل للتحكم يف املستقب   اسوباحل

 ( IEEE 488أو  LAN)مثل شبكة 

 القياس البديلة التالية: استخدام جتهيزات األخرى، ميكن أيضاً التجهيزات ومن بني 
توماتية  و الوحدات يف جهاز واحد ُيصمم خصيصًا ألخذ القياسات األوتوماتية والقياسات شبه األميكن إدراج مجيع  -

 .DVB-T/T-DABإلرساالت النطاق اجلانيب 
 ل حملل طيف.ميكن أن يكون املستقب   -

 ل/احمللل وظائف احلاسوب.ميكن أن يتضمن املستقب   -

تبع املدمج. وينبغي أن يتحكم احلاسوب يف تردد مولد  ميكن استعمال مولد إشارات خارجي بداًل من مولد الت -
 ل/احمللل.اإلشارات ابلتزامن مع املستقب  

 طريقة القياس 4.2
ُمرسلة   MHz 8بعرض  DVB-Tالنطاق اجلانيب العلوي إلشارة لقياس بغية توضيح طريقة القياس الواردة أدانه، نستعمل منوذجًا 

 . MHz 650برتدد 
 ة خالية من االنعكاسضمان استقبال إشار  1.4.2

عند خرج اختبار املرسل أو يف حالة التوقف عن اإلرسال.   DVB-T/T-DABميكن قياس إرساالت النطاق اجلانيب إلشارات 
موقع معني للقياس يف احلزمة الرئيسية ُُيتار ولضمان احلصول على سوية إشارة كافية عند القياس يف حالة التوقف عن اإلرسال، 

دي إىل هوائي اإلرسال، فإن االنعكاسات ميكن أن تسبب  ؤ خط بصر حر معند وجود ل. ومع ذلك، وحىت ابلقرب من املرس
 قياس النطاق اجلانيب، من الضروري أن يكون استقبال إشارة  لتشوهًا انتقائيًا للرتدد يف اإلشارة. و 

DVB-T/T-DAB ف، أو تُفحص يدواًي بدقة  خاليًا من االنعكاس. ولضمان حتقيق ذلك، تُعرض اإلشارة على حملل طي
 . dB 2يف حدود الرئيسية  DVB-T/T-DABل. وينبغي أن يكون تسطح إشارة ابستعمال املستقب  

 حتديد السوية القصوى لإلشارة 2.4.2
أن يتعرض ل أن يعاجلها دون اليت ميكن للمستقب   DVB-T/T-DABيتعني القيام يف أول اختبار بقياس السوية القصوى إلشارة 

املدى الدينامي للموجات احلاملة ال حتدد سوى ل، ألهنا يف احلمولة. ومن املتعذر إسقاط هذه السوية من مواصفات املستقب  لزايدة 
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شكلة، من قبيل إشارة 
ُ
شكلة. وتتدىن بشكل كبري السوية القصوى إلشارات النطاق العريض امل

ُ
.  DVB-Tأو  T-DABغري امل

 3يف الشكل  2مفتاح التبديل ويكون مرشاح، يف عدم وجود ل )ابملستقب   DVB-T/T-DABالسوية، تُوصل إشارة هذه ولتحديد 
وُيضبط الكاشف بذات  (RBW)ل على نفس عرض نطاق االستبانة (، ولكن بعد املوهن القابل للضبط. وُيضبط املستقب  مغلقاً 

. ويف dB 0على قيمة  RFو IFالرتددين  (. ويتعني ضبط توهنيkHz 3 RMSالطريقة اليت ُيضبط هبا يف القياس احلقيقي )مثاًل، 
 .أن يكون يف وضع التشغيلحال وجود مضخم سابق، يتعني 

-Tوأهم مدى تردد حرج حتدث فيه زايدة يف محولة املستقب ل هو مدى الرتدد الذي أييت مباشرة بعد احلافة اخلارجية لرتددات فدرة 

DAB/DVB-T. 
 2ل اجلدو 

 DVB-Tو T-DABترددات "حافة" إرساالت 
 تردد "احلافة" النظام/ عرض النطاق

 )متخالف عن الرتدد املركزي(
T-DAB/MHz 1,5 kHz 775± 

DVB-T/MHz 7 MHz 3,3± 

DVB-T/MHz 8 MHz 3,8± 

حبسب  عن ترددها السفلي، و  kHz 100مبقدار تردد احلافة العلوي أو يقل عن  kHz 100يزيد مبقدار ل على تردد وُيضبط املستقب  
   (، 4.2قياسه. ويبلغ مقدار هذا الرتدد يف منوذج القياس الذي لدينا )انظر الفقرة املراد جلانيب النطاق ا

MHz 653,9 = kHz 100 + MHz 3,8 + MHz 650 . 
. وميكن مباشرة ل لزايدة يف احلمولةض املستقب  عرن  السوية اليت تُ حتت وابستعمال املوهن القابل للضبط، ُتضبط اإلشارة على سوية 

أو تقل أيضًا ل، تزيد السوية املبينة . ويف حال عدم زايدة محولة املستقب  dB 1مبقدار قق من ذلك بزايدة أو إنقاص التوهني التح
 ابلضبط. ويتعني إجياد احلد األدىن للتوهني الذي يكفل هذا السلوك. dB 1مبقدار 

. وُيشار إىل السوية املبينة على أهنا "سوية DVB-T/T-DABل على الرتدد املركزي وبضبط املوهن على هذا النحو، ُيضبط املستقب  
 االستقبال القصوى". 

 ضبط املرشاح  3.4.2
الرئيسية بداًل من املوهن   DVB-T/T-DABالتوهني الالزم إلشارة املرشاح لتوفري ى الدينامي للقياس، ُيستعمل من أجل زايدة املد

ستعمل
ُ
 .2.4.2يف الفقرة  امل

(  4.2. ويكون هذا الرتدد يف منوذجنا )انظر الفقرة داخل احلافة الداخلية مباشرةل على تردد بط املستقب  ولضبط تردد املرشاح، ُيض
 . مباشرة MHz 653,8  (MHz 3,8 + MHz 650 )املقدار حتت 

حبيث  مضبوطًا عندئذ ل على أقصى سوية أثناء إجراء القياس احلقيقي. ويكون املرشاح وهذا هو الرتدد الذي حيصل فيه املستقب  
حددة يف الفقرة 

ُ
، ويزداد توهني املرشاح ابجتاه الرتدد املركزي إلرسال  2.4.2تتساوى السوية املبينة مع سوية االستقبال القصوى امل

DVB-T/T-DAB عملية ضبط املرشاح يف منوذج القياس الذي لدينا.  4. ويوضح الشكل 
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 4الشكل 
 ضبط املرشاح يف منوذج القياس 

 
ال يتجاوز سوية االستقبال عند تردد احلافة املقيسة يف الفقرة حبيث ُيضبط أيضًا فإنه ويف حال استعمال مرشاح بقطع حاد، 

 .DVB-T/T-DAB، ابتداًء من الرتدد املركزي  2.4.2

 ل حتديد سوية ضوضاء املستقب   4.4.2
وضوضاء  DVB-T/T-DABجلانيب الشبيهة ابلضوضاء ملرسالت بني إرساالت النطاق اال مييز ابلنظر إىل القياس احلقيقي 

ل من جديد على نفس عرض  ل. ولقياس هذه السوية، ُيضبط املستقب  ل، فإن من الضروري معرفة سوية ضوضاء املستقب  املستقب  
(. وينبغي kHz 3 RMSوُيضبط الكاشف بذات الطريقة اليت ُيضبط هبا يف القياس احلقيقي )مثاًل،  (RBW)نطاق االستبانة 

. ويُفك أن يكون يف وضع التشغيل . ويف حال وجود مضخم سابق، يتعنيdB 0على قيمة  RFو IFضبط توهني الرتددين 
 ل. ، وُيشار إىل السوية املبينة على أهنا سوية ضوضاء املستقب  Ω 50ل عند مقاومة قدرها توصيل اإلشارة ويتم إهناء دخل املستقب  

 قي إجراء القياس احلقي 5.4.2
، ُيشغل برانمج احلاسوب لفحص مدى الرتدد ذي الصلة فحصًا دقيقاً. وينبغي أن يبدأ 3املبينة يف الشكل الرتتيبات عند استعمال 

من أجل احلصول على مرجع لألقنعة الطيفية. ويعتمد تردد التوقف  مبقدار ملموس الرئيسية  DVB-T/T-DABالقياس داخل القناة 
( تسجيل تردد قدره  4.2ديد القناع الطيفي ومدى نطاق مترير املرشاح. ونبدأ يف منوذجنا )انظر الفقرة على الطرف املوجود عند حت 

MHz 2  خارج الرتدد املركزيDVB-T  عند املقدارMHz 652 ونتوقف عند تردد ،MHz 662  وهو طرف حتديد القناع الطيفي ،
 ل.ني، إىل جانب الرتدد احلايل للمستقب  (. وُتسجل السوايت الطيفية املقيسة يف سجل مع2)انظر الشكل  

ُيسجل  ( ويُكرر الفحص الدقيق يف نفس مدى الرتدد. و 2املوضع يف  3يف الشكل  S1ل )ومن مث يُوصل مولد التتبع بدخل املستقب  
 ل.، إىل جانب الرتدد احلايل للمستقب  التوهني املقيس يف سجل اثن

 تردد
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 عرض النتائج 6.4.2
ستمدة من امليتعني أن يضيف احلاسوب الس

ُ
ستنبط من  1 فلوية املقيسة امل

ُ
يف كل مرحلة من مراحل الرتدد.  2امللف والتوهني امل

تشوه املرشاح. وإلجراء تقييم سريع، ينبغي إدراج األقنعة  استبعاد مع  DVB-T/T-DABوتتمثل النتيجة يف الطيف احلقيقي إلشارة 
ستمدة من الشكلني 

ُ
 . بيانياً  ج، يف عرض النتائ2و 1الطيفية امل

على النطاق اجلانيب العلوي أو السفلي، يتعني إجراء قياسني تقتصر عادة إمكانية حتقيق احلد األمثل من املرشاح أن ونظرًا إىل 
 الطيفي.من أجل التحقق من التوافق التام مع القناع مستقلني 

ستمد من منوذجنا )انظر الفق
ُ
للتحكم يف  فيه برانمج شائع وقد استخدم  .(4.2رة وترد أدانه إحدى النتائج احملتملة للقياس امل

 . macro  ابستعمال لغةولرسم اجلداول احلاسوبية الالزمة ل املستقب  

 
 5الشكل 

 نتائج منوذج القياس مبينة ابخلطوط البيانية 

 
 ا فوق. فم MHz 660وميكن مالحظة أن القناع احلرج يتم جتاوزه اعتباراً من الرتدد  
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 مراعاة حساسية النظام 7.4.2
، فإن السوايت الوافدة من املرسل DVB-T/T-DABعلى حنو استثنائي عن الرتدد املركزي بعيدة السوايت الطيفية عندما تكون 

ز بني التميييتيح  ل أو تقل عنها. وابلنظر إىل أن عرض النتائج التكون واهنة جداً، وقد تندرج ضمن نطاق سوية ضوضاء املستقب  
تعيني احلدود اليت يكون ضمنها  يتعني استخدام األسلوب اليدوي لل، فإنه وضوضاء املستقب  للمرسل إرساالت النطاق اجلانيب 

السوية الطيفية إلرساالت تفوق القياس صحيحاً. ومن أجل احلصول على نتائج معقولة من حيث املوثوقية، فإن من الضروري أن 
على األقل. وحساسية النظام هي سوية   dB 3ل مبقدار ستقبلة عرب املرشاح، سوية ضوضاء املستقب  النطاق اجلانيب للمرسل، وامل
، واليت تُزاد بواسطة توهني املرشاح عند كل تردد من الرتددات اليت تندرج ضمن نطاق مدى 4.4.2الضوضاء املقيسة يف الفقرة 

 . 5يف الشكل ة املعروضة كما شاهب الفحص الدقيق. ويُفضل إدراج هذه احلساسية يف النتائج امل
بني السوية املقيسة لإلشارة وحساسية النظام، هو هامش يتم بلوغه   dB 3 ياس الذي لدينا أن اهلامش البالغوُيالحظ يف منوذج الق

تعيني  جمال القياس املبني، إما بمدى صحة أن يبني العرض البياين للنتائج بوضوح تقريباً. ومن الضروري  MHz 662عند تردد 
 . 5الشكل فقط، كما يف النتائج الصحيحة تتيح عرض بطريقة  xاحملور بتدريج حدود الرتددات ذات الصلة، أو  

 االعتبارات العملية  5.2
 جراء قياسات إلرساالت النطاق اجلانيب يف مجيع مرسالت املوصوفة هنا تسمح من حيث املبدأ إبرغم أن الطريقة 
DVB-T/T-DABاجلوانب اليت يتعني مراعاهتا:  ، يوجد عدد قليل من 

تسوية. وتثبت  التوصل إىل وسهل الضبط، إىل  اً املتعلقة ابملرشاح، الذي يتعني أن يكون حاداملتعارضة تؤدي املتطلبات  -
من الرتدد املضبوط هي مراشح مالئمة لتقييم القناع   1%بنسبة  dB 3التجارب أن مراشح نطاق التمرير ذات عرض 

ح بزر ي. وميكن يف نفس الوقت ضبط املراشMHz 800  حنو برتدد يصل إىل DVB-T/T-DABرساالت الطيفي أيضاً إل
 واحد فقط، ألن ابإلمكان تركيب مجيع التجاويف على نفس احملور.

يتمثل اجلزء األصعب من عملية إجراء قياسات النطاق اجلانيب يف احلصول على سوية إشارة كافية من هوائي   -
على األقنعة الطيفية  تقتصر تثبت التجارب أن إمكانية إجراء التقييم يف حالة التوقف عن البث خرى مرة أاالستقبال. و 

، ووضعه  (yagi)، مثل هوائي ايغي مرتفعغري احلرجة. وحىت يف هذه احلالة، يتعني استعمال هوائي اجتاهي بكسب 
جال. ولتقييم األقنعة احلرجة، ينبغي إجراء يُتوقع احلصول على أقصى شدة للمواليت عن املرسل املثلى سافة املعلى 

 لمرسل ذاته.لختبار االالقياس عند خرج 

يف وحدات مراقبة متنقلة. عادة نظرًا ألن اختيار أماكن االستقبال املثلى حمدود للغاية، يتعني إجراء هذا القياس  -
 ية يف معظم احلاالت. فيها عن بعد شدة جمال كافاليت يتم التحكم تستقبل املعدات الثابتة أو  وال
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