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تصدير بقلم المحررين
نشر االحتاد الدويل لالتصاالت ،يف عام  ،2002أول كتيّب له عن التلفزيون الرقمي لألرض بعنوان :اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
يف نطاق املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) ،1(UHFوكان مبثابة توجيهات للمهندسني املسؤولني عن تنفيذ اإلذاعة التلفزيونية

الرقمية لألرض ) .(DTTBوقد ورد يف ذلك الكتيّب بالتفصيل شرح تقنيات اإلذاعة الرقمية اجلديدة ،حيث تضمن على سبيل املثال
وصفا رائعا لتشفري حتويل جيب التمام املتقطع ) (DCTالذي هو أساس مجيع أنظمة االنضغاط التلفزيونية السابقة واحلالية ،فضال عن
فصل مفيد جدا عن جتميع قدرة اإلشارة.

وال يتكرر معظم ذلك احملتوى يف هذا الكتيب اجلديد عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض .ولذلك ،فإن
اإلصدار  ،1.01الذي نشره االحتاد يف عام  ،2002مل يفقد قيمته وينبغي مواصلة الرجوع إليه.
ومنذ عام  ،2002تطورت اإلذاعة  DTTBبشكل كبري ،ال من الناحية التقنية فحسب وإمنا يف اجلوانب التنظيمية أيضا .من ذلك مثال
أن فريق خرباء الصور املتحركة ) (MPEGشرع ،منذ مطلع القرن ،يف تطوير خمطط انضغاط  ،MPEG-4ومل يكن التشفري الفيديوي
عايل الكفاءة ) (HEVCمعروفا على اإلطالق .ويف دورتني ،يف عامي  2004و ،2006عقد االحتاد الدويل لالتصاالت مؤمترا هاما
يف جنيف ،هو املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية ) ،(RRC-06الذي اتفق على خطة تردد جديدة لإلذاعة الرقمية يف اإلقليم 1
(باستثناء منغوليا) ويف إيران .وقرر املؤمتر ،بالنسبة جلميع حمطات املوجات الديسيمرتية ) ،(UHFأن تنتهي الفرتة االنتقالية من اإلذاعة
التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية حبلول  15يونيو  .2015واليوم جند أن غالبية البلدان املتقدمة قد اعتمدت البث التلفزيوين الرقمي وأوقفت
خدماهتا التلفزيونية التماثلية .غري أن العديد من البلدان النامية مل تبدأ هذه العملية إال منذ حني.
وقد حددت املؤمترات العاملية املتعاقبة لالتصاالت الراديوية طيفا جديدا للخدمة املتنقلة يف النطاقات التقليدية لإلذاعة باملوجات
الديسيمرتية ) .(UHFونتيجة لذلك ،أصبح الطيف املتاح للبث التلفزيوين لألرض ،وكذلك للخدمات املساعدة إلعداد الربامج )(SAP
أو اخلدمات املساعدة لإلذاعة ) ،(SABأكثر ندرة ضمن نطاقات البث  UHFاحلالية .وال يسع خمططات اإلرسال واالنضغاط األكثر
تعوض بعضا من تلك اخلسارة ،ذلك ألن املتطلبات اجلديدة لتحسني الدقة ،مثل التلفزيون
كفاءة من حيث استعمال الطيف سوى أن ّ
عايل الوضوح ) (HDTVوالتلفزيون فائق الوضوح ) ،(UHDTVحتتاج إىل معدالت بيانات أعلى بكثري .كما أن األنساق اجلديدة
للصوت املتعدد القنوات قد حتتاج إىل كميات كبرية من البيانات املرسلة .وذلك أيضا هو شأن الكميات املتزايدة باستمرار من البيانات
الوصفية وخدمات النفاذ.
واليوم ،وقد ظهرت شبكات بروتوكول اإلنرتنت عريضة النطاق (السلكية والالسلكية) ،أصبحت التفاعلية أمرا شائعا .وأصبح معظم
أجهزة التلفزيون احلديثة جمهزة بواجهة من أجل خط املشرتك الرقمي ) (DSLأو شبكة  Wi-Fiالسلكية باإلضافة إىل مدخالت اهلوائي
التقليدية للتلفزيون الرقمي لألرض أو الساتلي أو الكبلي.
وهذا الكتيّب اجلديد ،الذي يصدره االحتاد بعنوان "تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض" ،يركز على هذه
التطورات اجلديدة اليت برزت إبان السنوات اخلمس عشرة املاضية .وهو ،يف هذا السياق ،يكمل املبادئ التوجيهية اليت وضعها قطاع
تنمية االتصاالت من أجل االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية 2واليت تستعني باملعلومات التقنية والتشغيلية واإلجرائية
املستمدة من قطاع االتصاالت الراديوية ،ويرتكز االهتمام يف املقام األول على التحول من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية
يف البلدان النامية.

1

2

قطاع االتصاالت الراديوية :كتيب اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
) (VHFوالديسيمرتية ) ،(UHFاإلصدار  ،1.01املرجع https://www.itu.int/pub/R-HDB-39
قطاع تنمية االتصاالت :املبادئ التوجيهية لالنتقال من خدمة التلفزيون التماثلية إىل نظريهتا الرقمية ،املرجع https://www.itu.int/en/ITU-
)(DTTB

 -اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاق املوجات املرتية
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وقد شارك العديد من اخلرباء العاملني يف إطار فرقة العمل ( 6Aالبث اإلذاعي لألرض) ،ويف جلنة الدراسات  6الرئيسية لدى قطاع
االتصاالت الراديوية ،يف وضع هذا الكتيب اجلديد .وأمساء هؤالء املسامهني مدرجة يف قسم "شكر وعرفان" من هذا الكتيب.
ومع ذلك ،ال بد من التنويه هنا بفضل شخص واحد تقديرا لتفانيه املتميز ،حيث نتوجه بالشكر إىل املؤلف الرئيسي ،الربوفيسور أوليغ
غوفايزن (أوكرانيا) ،الذي قاد عملية وضع هذا الكتيب والذي عمل دون كلل إىل أن اكتمل.
وقد اعتمدت جلنة الدراسات  6هذا الكتيب اجلديد يف جلستها املعقودة يف  28أكتوبر .2016

فريق التحرير األساسي :كريستوف دوش وديفيد مهنغواي ووليد سامي
جنيف ،أكتوبر 2016
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شكر وعرفان
عندما تقرر وضع هذا الكتيب ،أنشأت فرقة العمل  6Aفريقا خاصا للمقررين ،برئاسة الربوفيسور أوليغ غوفايزن (أوكرانيا) ،عمل
جاهدا طوال سنوات يف مجع املسامهات العديدة اليت أدرجت يف مشروع الكتيب .وقد نظرت فرقة العمل  6Aيف هذا املشروع
يف اجتماعها املعقود يف يناير وفرباير  .2016وشكل فريق عمل باملراسلة توىل مهمة وضع الكتيب يف صيغته النهائية قبل اجتماع
فرقة العمل  6Aيف أكتوبر  .2016وشارك يف رئاسة فريق العمل باملراسلة السيد كريستوف دوش (الرئيس األسبق للجنة الدراسات 6
ونائب رئيس جلنة الدراسات  6حاليا) والسيد ديفيد مهنغواي (هيئة اإلذاعة الربيطانية ،نائب رئيس فرقة العمل  ،)6Aمبساعدة من
السيد وليد سامي (احتاد اإلذاعات األوروبية ،نائب رئيس جلنة الدراسات  6وفرقة العمل  .)6Aوانضم آخرون إىل املسامهة يف إجناز
هذا العمل.
وفيما يلي قائمة بأمساء اخلرباء الذين سامهوا يف وضع هذا الكتيب ،وهم يستحقون كل الشكر والتقدير.
االسم

الدكتور عبد اهلل صاحل العرميي
الدكتور بابلو أنغويرا بوسيتا
الدكتور فالدميري باليار
السيد فيتوريو بارونشيين
السيد إيستفان بوشوكي
السيد روجر بنش
السيد خوسيه رامون كامبلور
السيد برييس دي ليما
السيد كريستوف دوش
الدكتور تشارلز آينولف
الدكتور جوزف فالهريت
الربوفيسور أوليغ غوفايزن
الدكتور دافيد غويرا برييدا
السيد جان جاك غيتو
السيد فام هاي
السيد ديفيد مهنغواي
الدكتور شوجي هرياكاوا
السيد كالوس هوبر
السيد مارك جوردان
الدكتورة ألينا كارفوفسكا المبارسكا
الدكتور ألكساندر كولود
السيدة كيونغ مي كيم
السيدة لوسيا لويزا ال فرانشيسكينا
السيد ستيفان ميبايل إيكومى
الدكتور ألربتو موريللو
السيد أمري حسن نافذ
السيد أكريا نيغيشي
السيد يوكيهريو نيشيدا

المنظمة/اإلدارة

عمان
إسبانيا
أوكرانيا
إيطاليا
قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد
أسرتاليا
وزارة الصناعة والطاقة والسياحة ،إسبانيا
إسبانيا
IRT
CBS

الواليات املتحدة األمريكية
أوكرانيا
جامعة بالد الباسك
فرنسا
قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد
BBC

اليابان
LS Telcom
Arqiva

بولندا
سويسرا
كوريا
Rai Way SpA

فرنسا
RAI

إيران
NHK

اليابان
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االسم

السيد كيونغسوك أوه
السيد الري أولسون
الربوفيسور بان شانغيونغ
السيد رويل بورنومو
السيد آري ريفيك
الدكتور وليد سامي
السيد إيلي سوفر
السيد سوباتراسيت سوانسوك
السيدة ساتو تيليمي
السيدة آن ليز تيبليمون
السيد كينغو تسودا
السيد أجلو فان دجيكن
الدكتور مانويل ماريا فيليز إيلورد
السيد توبياس فرياكري
الدكتور ديفيد وود
السيدة نورافيدا يوسف
السيد خوان ساباتا

المنظمة/اإلدارة

كوريا
الواليات املتحدة األمريكية
جامعة شينخوا ،الصني
إندونيسيا
)(TTA

TDF

احتاد اإلذاعات األوروبية
إسرائيل
 ،NBTCتايالند

)(EBU

IRT
Qualcomm
NHK

هولندا
إسبانيا
IRT

احتاد اإلذاعات األوروبية
ماليزيا
كولومبيا

)(EBU

وباإلضافة إىل ذلك ،نتوجه ببالغ الشكر إىل مجيع أعضاء جلنة الدراسات  ،6السابقني واحلاليني ،الذين سامهوا  -بصورة مباشرة
أو غري مباشرة  -يف وضع هذا الكتيب.
وال بد من التوجه بالشكر اخلاص إىل الربوفيسور مارك كريفوشيف (االحتاد الروسي) ،الرئيس الفخري للجنة الدراسات  ،6تقديرا
لتوجيهاته املتواصلة طوال عملية الصياغة.

إخالء المسؤولية
اآلراء املعرب عنها يف هذا املنشور هي آراء احملررين واملؤلفني وال تعكس بالضرورة آراء االحتاد الدويل لالتصاالت .والغرض الوحيد
من هذا املنشور هو توفري املعلومات .وقد بذلت كل اجلهود لتوفري معلومات واضحة وصحيحة ،ومع ذلك ال ميكن حتميل االحتاد
أو املسامهني يف هذا الكتيب املسؤولية عن أي قرار يتخذ أو أي استثمار يتم بناء على هذا الكتيب.
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متهيد  -ما هو الغرض من هذا الكتيّب
الغرض من هذا الكتيب هو تقدمي املساعدة يف املسائل التقنية ويف جمال اخلدمات ،مثل الشبكات واألنظمة واجلودة السمعية املرئية
وجودة اإلرسال فضال عن املسائل األخرى ذات األمهية لدى اعتماد البث التلفزيوين الرقمي لألرض (من أنظمة الوسائط املتعددة
إىل التلفزيون فائق الوضوح) يف خمتلف البلدان .ويأخذ الكتيب يف احلسبان التقدم والتقارب بني خمتلف التقنيات وبيئات اإلنتاج،
والتوزيع األويل والثانوي للربامج اإلذاعية ،فضال عن جوانب اخلربة يف توفري جودة اخلدمة يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
لألرض ).(DTTB
ومن باب التفصيل ،ينظر الكتيب فيما يلي:
اجلوانب التقنية يف جمال اعتماد اإلذاعة الرقمية لألرض والوسائط املتعددة.
(1
معلومات عن األنظمة اإلذاعية املقيّسة يف شبكات اإلذاعة الرقمية لألرض والوسائط املتعددة ،وبعض اإلرشادات
)2
بشأن تنفيذها.
اإلحاالت املرجعية إىل الوثائق الناظمة (املعايري واملواصفات التقنية والتقارير والتوصيات والوثائق األخرى) ذات األمهية
)3
فيما يتعلق بالنطاق األساسي (بيانات الصوت والفيديو) وجودة اإلرسال ،فضال عن خدمات البث  DTTBمبا فيها
التلفزيون التفاعلي وخدمات النفاذ.
استخدام أنظمة  DTTBيف جتميع األخبار إلكرتونيا ومسامهة احملتوى السمعي املرئي.
)4
وحمتوى الكتيب منظوم على النحو التايل:
الجزء  - 1جوانب التوصيل الشبكي في البث التلفزيوني الرقمي
الفصل " 1الجوانب العامة للبث التلفزيوني الرقمي" يسلط الضوء على اجلوانب العامة واملفاهيم واالجتاهات يف تقنيات
البث التلفزيوين الرقمي .والفصل مفيد يف تعريف االسرتاتيجيات العامة لتطوير وتنفيذ األنظمة والتقنيات للتلفزيون الرقمي لألرض
والوسائط املتعددة.
الفصل " 2استراتيجيات اعتماد البث التلفزيوني الرقمي لألرض" يقدم اسرتاتيجيات ملموسة بغية اعتماد التلفزيون الرقمي
لألرض ،مبا يف ذلك معلومات عن خمططات التوزيع ذات الصلة ،مثل التلفزيون الكبلي أو البث الساتلي ،وتكلفة تنفيذ شبكات
اإلذاعة لألرض ،وتقاسم الطيف مع اخلدمات الراديوية األخرى ،وما إىل ذلك.
الفصل " 3متطلبات تنفيذ شبكات البث التلفزيوني الرقمي لألرض" يصف متطلبات املستعمل واخلدمة والطيف لشبكات
اإلذاعة لألرض (وظائف املستعمل ،واملعلمات املتعلقة مبتطلبات املستعملني ،وجمموعة اخلدمات ،وعناصر جودة التجربة ،واستخدام
الرتددات ،وما إىل ذلك).
الفصل " 4تخطيط الشبكات اإلذاعية" حيدد معماريات الشبكات اإلذاعية واجلوانب األساسية للشبكات اإلذاعية لألرض (منوذج
الشبكة ،وتأثري اختيار املعلمات لنظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض على معمارية الشبكة ،وبنية الشبكة ملختلف أساليب
استعمال الرتددات وغريها).
الفصل " 5التقاسم والحماية" يتناول على وجه التحديد التداخل من اخلدمات واألنظمة األخرى يف البث  DTTBوكذلك التداخل
الذي قد يتسبب عن البث  DTTBيف خدمات أخرى يف نفس النطاق أو يف النطاقات اجملاورة.
الفصل " 6التنسيق عبر الحدود" يوفر معلومات عن ختصيصات الرتدد وتعيينات الرتدد املستخدمة يف ختطيط ترددات الشبكة
اإلذاعية فضال عن إجراءات التنسيق يف الشبكات لألرض ويصف املعلمات واإلجراءات والنهج األساسية املستخدمة يف ختطيط
شبكات اإلذاعة لألرض.
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الجزء  - 3جوانب المساهمة وتجميع األخبار إلكترونياً في إنتاج البرامج الرقمية
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اجلزء

1

1

اجلزء

1

جوانب الشبكة
مقدمة للجزء

1

إن أكثر البيئات دينامية وأعقدها تقنيا من حيث توزيع احملتوى التلفزيوين هي اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) .(DTTBوكانت
اإلذاعة التلفزيونية تقليديا ختدم أجهزة استقبال ثابتة يف املنزل .أما اليوم فإن املستعمل يتطلب توفر املعلومات وأشكال الرتفيه يف أي
مكان ويف أي وقت ويف أي جهاز ،وإذا أمكن بشكل تفاعلي وعلى أعلى مستوى ممكن من جودة اخلدمة .وتسعى مفاهيم البث
احلديثة إىل جماراة هذه املطالب اليت ال ميكن تلبيتها إال بواسطة التقنيات الرقمية .وميكن تصميم اإلذاعة الرقمية لألرض حبيث تعمل
هبوائيات املنصوبة على األسطحة وكذلك هبوائيات صغرية مدجمة يف أجهزة حممولة ولالستقبال املتنقل .ويف حالة وقوع كارثة ،من
املرجح أن تستمر يف خدمة اجلمهور األجهزة اليت ال تعتمد على هوائيات كبرية ،من قبيل التلفزيون الساتلي الذي يعتمد على
هوائيات مكافئية.
وكثريا ما تكون مناطق خدمة خطط اإلذاعة لألرض حمدودة حبكم التداخل .ويأيت التداخل من مرسالت بث قريبة يف نفس القناة
ويف القنوات اجملاورة ومن املرسالت يف خدمات أخرى .وتتطلب اإلذاعة لألرض ختطيطا دقيقا للرتددات من أجل االستفادة املثلى
من طيف الرتددات املتاح.
ويتعني النظر يف هذه العوامل املذكورة أعاله عند تصميم وبناء شبكات اإلذاعة التلفزيونية لألرض .ومن شأن املعلومات الواردة
يف اجلزء  1أن مت ّكن اإلدارات واهليئات اإلذاعية ،عند التحول من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض أو لدى إقامة إذاعة
تلفزيونية رقمية لألرض ،من اختيار أجنع وسيلة للتنفيذ وفقا ملا تنفرد به من احتياجات ومن االستفادة إىل أقصى حد ممكن من
التقنيات الرقمية من حيث موارد الطيف وجودة اإلشارة وتكلفة اعتماد هذه التقنيات .ويستكشف اجلزء  1من هذا الكتيب
هذه االعتبارات.

الفصل

3

1

الفصل

1

الجوانب العامة للبث التلفزيوني الرقمي
البث الرقمي هو تقنية بث تستند إىل إرسال معلومات الوسائط السمعية املرئية يف شكل تدفقات من البتات .وتتألف إشارة البث
من الفيديو والصوت وتشمل أيضا خدمات البيانات ،من قبيل النصوص التلفزيونية أو النصوص اجلارية (النصوص املغلقة) أو أدلة
تعرف الربنامج وتشكيل املستقبل (مثال
الربامج اإللكرتونية ) .(EPGوباإلضافة إىل ذلك ،ترسل البيانات الوصفية والتقنية لغرض ّ
ذلك ،املعلومات عن حمطة البث وأنظمة انضغاط الفيديو والصوت املستخدمة وعن ترتيب قناة الصوت أو بيانات التحكم بشأن
التفاعلية والنسبة الباعية ومعلومات كثرية أخرى) .وعالوة على ذلك ميكن إدراج خدمات النفاذ ،مثل الوصف السمعي أو الفيديو
بلغة اإلشارات ،ضمن إشارة تعدد إرسال البث .ويستعني أسلوب البث احلديث بطائفة من التقنيات اليت تسمح ،جمتمعة،
باستحداث إشارة البث وتوصيلها إىل املستعمل النهائي3.
1.1

استبانة االتجاهات في البث التلفزيوني الرقمي لألرض

ما زالت تكنولوجيا الوسائط تتطور استجابة لتغري احتياجات املستهلك ورغباته ونتيجة للبحث والتطوير .وال بد من مراعاة وربط
هذين العنصرين إذا أردنا خدمة اجلمهور ].[1.1
ويتوقف إقبال املستهلك على شراء املنتجات واخلدمات على طائفة من العوامل .وأول هذه العوامل هي أنواع احملتوى املتاحة ،مث
التكلفة املطلقة ودخل املستهلك ،وسهولة استعمال املعدات واخلدمات (من جانب املستعمل النهائي) ،وهي تشمل إضافات إىل
البث التلفزيوين  -أي وسائل التسليم األخرى اليت ميكنها االستعانة باملعدات ودعمها.
2.1

اعتماد البث على إمكانية التشغيل البيني

إمكانية التشغيل البيين واحدة من املفاهيم اهلامة للبث .ومن املمكن التوصيل بني أنظمة خمتلفة أو عناصر خمتلفة يف نظام ما شرط
أن تكون قابلة للتشغيل فيما بينها ،أي أهنا تستخدم واجهات متفق عليها .وعليه فإن أنظمة التلفزيون الرقمي تتضمن
مكونتني أساسيتني:
عناصر نوعية :وهي عناصر تنطبق أيا كان نظام التسليم (لألرض أو كبلي أو ساتلي ،وما إىل ذلك) .وميكنها أن تستخدم
املعدات والربجميات املشرتكة وأن جتعل إقامة مستقبالت نظام متعدد التسليم أسهل وأرخص .ومن أبرز األمثلة على هذه
التقنيات النوعية أنظمة انضغاط الفيديو والصوت؛
عناصر خاصة بالتطبيقات :وهي عناصر خمتلفة بالضرورة ،ومنها مثال أجهزة التشكيل وإزالة التشكيل اخلاصة بالتلفزيون
الساتلي ولألرض.
ومن املتطلبات األخرى للبث هي القدرة على توصيل معلومات الوسائط إىل العمالء مبستويات خمتلفة من اجلودة .ومن األمثلة
على ذلك مرحلة االنتقال من التلفزيون عادي الوضوح إىل التلفزيون عايل الوضوح .ذلك ألن إشارات التلفزيون عايل الوضوح هذه
قد تستخدم خمططات تشفري أحدث وأكثر كفاءة من حيث استعمال الطيف ولكنها قد ال تكون متوافقة .وميكن بثها يف آن
واحد مع صيغة ذات جودة تقليدية من الربنامج ،وذلك خلدمة أجهزة االستقبال يف التلفزيون التقليدي والتلفزيون عايل الوضوح
يف نفس الوقت.
وليس هذا هو السيناريو الوحيد لبث تلفزيون املستقبل عايل الوضوح ولكنه افرتاض معقول يف ضوء التطور املستمر لتقنيات التشفري.
3

ومرد ذلك أن البث إىل األجهزة احملمولة واملتنقلة
ميز قطاع االتصاالت الراديوية ،تقليديا ،يف توصياته بني البث التلفزيوين والبث املتعدد الوسائطّ .
ينبغي أن يتسم مبعدالت بيانات منخفضة ،ومن مث بدرجة أدىن من اجلودة يف الفيديو والصوت مما هي يف التلفزيون املقصود لالستقبال الثابت.
واليوم ،ازداد تدفق شبكات االتصاالت وأصبحت مجيع األجهزة احملمولة باليد قادرة على عرض حمتوى مسعي مرئي عايل اجلودة .وهكذا بدأت
تتالشى احلاجة إىل التمييز بني البث التلفزيوين والبث املتعدد الوسائط.

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

4

3.1

البث التلفزيوني الرقمي لألرض في بيئة الوسائط

تقدم خدمات البث التلفزيوين الرقمي لألرض ) (DTTBبالتوازي مع وسائط توصيل أخرى ،مثل التلفزيون الساتلي أو التلفزيون
الكبلي أو تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت (تلفزيون على اخلط عرب شبكات نطاق عريض مدارة) وخدمات التدفق عرب اإلنرتنت املفتوحة
(غالبا ما يسمى التلفزيون املتاح على اإلنرتنت ) (OTTأو التلفزيون على اخلط) .ويوفر التلفزيون الساتلي والتلفزيون الكبلي عموما
عددا أكرب من القنوات التلفزيونية مما يوفره البث  DTTBنظرا لعرض نطاق القناة األوسع (احلالة الساتلية) وطيف الرتددات األوسع
للتلفزيون الكبلي .ومن الناحية النظرية ،يف حالة تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ) (IPTVأو التدفق عرب اإلنرتنت املفتوحة ،يكون عدد
الربامج التلفزيونية املتاحة غري حمدود .وعلى الرغم من السعة املنخفضة ،يتسم البث  DTTBعموما بقدر كبري من األمهية بالنسبة
ملستقبل البث التلفزيوين .وتنص مذكرة تفاهم مبادرة التلفزيون لألرض (الصادرة عن مستقبَل اإلذاعة التلفزيونية )FOBTV
[ ]3.1على ما يلي:

"يعترب البث لألرض هاما للغاية ألنه السلكي (يدعم املستقبالت املتنقلة) وقابل للتوسع بال حدود (من نقطة إىل عدة نقاط ومن
معمارية واحدة إىل معماريات عديدة) وحملي (قادر على تقدمي حمتوى حملي جغرافيا) ومتوفر يف الوقت املطلوب (تسليم احملتوى
يف الوقت الفعلي وغري الفعلي) ومرن (يدعم اخلدمات اجملانية واخلدمات مبوجب اشرتاك) .ومن شأن ميزة التوصيل الالسلكي حملتوى
الوسائط إىل عدد غري حمدود من املستقبالت أن جتعل من البث لألرض تقنية حيوية يف شىت أحناء العامل .فالبث اإلذاعي هو
يف الواقع أكثر الوسائل الالسلكية كفاءة من حيث استخدام الطيف من أجل تقدمي حمتوى وسائط رائج ،سواء يف الوقت الفعلي
أم على أساس امللفات".
وعند االقتضاء ،فيما يتعلق باخلدمات التفاعلية مثال ،يشري هذا الكتيب أيضا إىل توصيالت بروتوكول اإلنرتنت.
4.1

استمرار تطور البث التلفزيوني الرقمي لألرض

تواجه اهليئات التنظيمية وهيئات إدارة الطيف وهيئات البث مسألة كيفية مواصلة تقدمي خدماهتا اإلذاعية القائمة وتوسيعها وكيفية
إدخال خدمات بث جديدة بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة ،مع مراعاة مجلة أمور منها املسائل التالية:
متطلبات السوق احمللية؛
شبكات اإلرسال واملستقبالت القائمة؛
الوسائل البديلة لتوصيل احملتوى ،مبا يف ذلك نطاق بروتوكول اإلنرتنت العريض ،عرب الشبكات املتنقلة والثابتة والساتلية؛
املتطلبات التنظيمية اإلقليمية والدولية املتعلقة باستعمال طيف الرتددات ،وال سيما أثر القرارات املعتمدة يف املؤمترات WRC 07
و WRC-12و WRC-15فيما يتعلق بالتوزيع املشرتك للنطاقني  MHz 800و MHz 700للخدمة املتنقلة وحتديدمها من أجل
االتصاالت املتنقلة الدولية )(IMT؛
معايري البث اإلذاعي القائمة والتطورات املقبلة؛
الطلب على الطيف من خدمات أخرى غري اإلذاعة (إنتاج الربامج واألحداث اخلاصة مثال).
ويتعني على التطورات يف اإلذاعة لألرض أن تأخذ يف االعتبار إنتاج حمتوى على درجة أعلى من اجلودة إىل جانب عرض معلومات
جديدة وإضافية وخدمات تفاعلية ،مما يؤدي كله إىل ارتفاع معدالت إرسال البيانات.
كما يتعني على شبكات البث الرقمية أن تتكيف باستمرار مع بيئات الوسائط املتغرية واملتطلبات اجلديدة ،وذلك يف ضوء:
الطلب على املزيد من اخلدمات ذات اجلودة التقنية العالية مع حتسني التغطية؛
التكنولوجيا اجلديدة املؤدية إىل حتسني الكفاءة يف استعمال الطيف؛
تغيري اللوائح املتعلقة باستعمال الطيف؛
طائفة أوسع من أجهزة املستهلك ،من الشاشات الكبرية واملعدات السمعية متعددة القنوات إىل األجهزة احملمولة باليد.
وعالوة على ذلك ،فإن تطور البث التلفزيوين مستوحى من عمليات شىت ،منها:
تقدمي كل اخلدمات التلفزيونية جبودة عالية الوضوح ،يف عدد متزايد من البلدان.
أ)
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ب)

توقع اعتماد أنساق جديدة ،مثل التلفزيون فائق الوضوح ) (UHDTVوالتلفزيون ثالثي األبعاد ) (3DTVوالشاشات املصاحبة
والتلفزيون التفاعلي (مثل منصات النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض) وغريها ،يف بيئة لألرض يف املستقبل القريب.
تزايد مساحة الشاشة للعرض املنزيل (أقطار بأكثر من  50بوصة أصبحت شائعة بالفعل) وقد بدأ استخدام أنساق
 1080p/50أو  1080p/60بالفعل لتنفيذها يف خمتلف شبكات  .DTTBومن ناحية أخرى ،هناك أيضا اجتاه واضح حنو
استقبال متنقل وحممول على شاشات أصغر مساحة.
تنفيذ التلفزيون فائق الوضوح ) (UHDTVيف بعض البلدان بتسخري أنظمة االنضغاط املتقدمة ،مثل التشفري الفيديوي
عايل الكفاءة ).4(HEVC
توفر نظام االنضغاط اجلديد مزدوج الكفاءة ،الذي يطلق عليه اسم  ،HEVCيف عام  .2015ويتسم النظام بقدر من
كفاءة التشفري أعلى مرتني من  .MPEG-4/AVCوميكن أن يستخدم يف البداية يف خدمات التلفزيون UHDTV
اجلديدة ،ولكن من املرجح أيضا استخدام نظام انضغاط الفيديو هذا يف خدمات التلفزيون عايل الوضوح يف املستقبل
يف إطار .DTTB
تنفيذ أنظمة اإلرسال من اجليل الثاين يف عدد متزايد من البلدان لتوفري سعة كافية يف شبكات  DTTBمن أجل:
• تقدمي رزمة جذابة من خدمات التلفزيون .HDTV
• معاوضة ختفيض نطاق التلفزيون باملوجات الديسيمرتية ) (UHFنظرا إلدخال االتصاالت املتنقلة الدولية يف أجزاء
من الطيف اإلذاعي.
تغاير توقعات سوق التلفزيون املتنقل ) .(MTVهنالك أنظمة عديدة ،إما كأنظمة  MTVمكرسة ،أو كجزء من أسرة
معايري إرسال  .DTTBوباإلضافة إىل ذلك ،تنمو خدمات الوسائط املتعددة عرب شبكات االتصاالت املتنقلة (3G
و )4Gمبعدالت مرتفعة جدا.

5.1

نموذج البث  DTTBالذي وضعه االتحاد الدولي لالتصاالت

ج)
د)
ه)

و)

ز)

يف عام  ،1995شرعت فرقة املهام  11/3يف قطاع االتصاالت الراديوية يف نشر دليل لنطاقات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
باملوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) .(UHFونشرت صيغة حمدثة منه بوصفها الوثيقة  11-3/3يف يناير  .[4.1] 1996وقد أرسى
هذا العمل التصميم األويل لنموذج البث التلفزيوين الرقمي لألرض ) (DTTBاملعروض بإجياز يف الشكل .1.1

4

يف هذا الكتيب ،يستخدم التشفري  HEVCبالرتادف مع  MPEG-Hو.ITU-T H.265
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1.1

نموذج نظام التلفزيون الرقمي
هوائي االستقبال

فك تشكيل الرتدد ،فك
تشفري القناة واملصدر
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مرسل

تشكيل

تشفري القناة

نقل

خدمة تعدد
اإلرسال

شاشة عرض

تشفري مصدر
الفيديو
وانضغاطه

فيديو

تشفري مصدر
الصوت
وانضغاطه

صوت

بيانات مساعدة
بيانات التحكم

فك تشكيل املستقبل وشاشة العرض

نظام إرسال الرتدد

تعدد إرسال اخلدمة والنقل

تشفري املصدر
واالنضغاط

مركز ستوديو

DTTB-01-01

وينقسم هذا النموذج إىل أربعة أنظمة فرعية كما هو مبني يف الشكل:
تشفري وانضغاط املصدر؛
تعدد إرسال اخلدمة والنقل؛
الطبقة املادية اليت تتألف من (أ) تشفري قناة الرتدد وتشكيلها وانتشارها ،و(ب) جهاز االستقبال مبا فيه إزالة التشكيل
وفك تشفري القناة وإزالة انضغاط احملتوى.
ومبوازاة ذلك ،يتعني النظر يف عوامل التخطيط (مبا فيها عوامل التخطيط يف اإلرسال واالستقبال) واسرتاتيجيات التنفيذ.
ويشري "تشفري املصدر" إىل طرائق خفض معدل البتات ،املعروفة أيضا باسم تقنيات انضغاط البيانات واحلماية من األخطاء ،اليت
تكون مالئمة للتطبيق على تدفق الفيديو والصوت والبيانات الرقمية املساعدة .وتشمل "البيانات املساعدة" بيانات التحكم ،مبا
فيها التحكم يف النفاذ املشروط ،والبيانات املرتبطة بالربامج السمعية واخلدمات الفيديوية ،مثل النصوص الوصفية املغلقة .وميكن أن
تشري البيانات املساعدة أيضا إىل خدمات الربامج والبيانات املستقلة.
ويشري "تعدد إرسال اخلدمة والنقل" إىل وسائل تقسيم تدفق البيانات الرقمية إىل "رزم" من املعلومات ،ووسائل حتديد هوية فريدة
لكل رزمة أو منط من الرزم ،والوسائل املناسبة لتعدد إرسال رزم تدفق البيانات الفيديوية ،ورزم تدفق البيانات السمعية ،ورزم تدفق
البيانات املساعدة يف تدفق بيانات وحيد .وجيب أن تكون إمكانية التشغيل البيين أو املواءمة بني الوسائط الرقمية ،مثل اإلذاعة
لألرض والتوزيع الكبلي والتوزيع الساتلي ووسائط التسجيل والواجهات احلاسوبية ،موضع اعتبار رئيسي لدى وضع آلية نقل مالئمة.
وتشري "الطبقة املادية" إىل وسائل استعمال معلومات تدفق البيانات الرقمية لتشكيل اإلشارة املرسلة ،وهي تشمل ما يسمى تشفري
القناة ،أي احلماية األمامية من األخطاء حلماية إشارة البث من اخلطأ يف فك شفرة البتات.
وتشمل "عوامل التخطيط واسرتاتيجيات التنفيذ" مناقشة االسرتاتيجيات املالئمة إلدخال وتنفيذ خدمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
لألرض .وجيب أن تراعي خطط أي من هذه االسرتاتيجيات خصائص التداخل يف وسائط البث عرب األثري والقيود العملية املفروضة
على املستقبل.
ويتناول الفصل  4بالتفصيل الطبقة املادية وعوامل التخطيط وكذلك جوانب التخطيط االسرتاتيجي وتعدد إرسال اخلدمة والنقل.
5

يالحظ أن أنظمة اإلرسال والتشكيل املتقدمة من اجليل الثاين استدعت إدخال فدرة إضافية بني تعدد إرسال اخلدمة والنقل ،ما يسمى البوابة (كما
هو موضح يف الفصل .)7
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استراتيجيات اعتماد البث التلفزيوني الرقمي لألرض
إن توفري اخلدمات التلفزيونية ،ومن مث اعتماد البث التلفزيوين الرقمي لألرض ) ،(DTTBمسألة سياسية إىل حد كبري ،ومن املرجح
أيضا أن تكون على درجة عالية من التنظيم .ويعترب االستعداد الشامل ،مبا يف ذلك التدابري التنظيمية الالزمة إلرضاء أصحاب
املصلحة ومراعاة املصلحة العامة ،إىل جانب تقييمات اآلثار اخلاصة بكل منها ،شرطا أساسيا ال غىن عنه العتماد هذا النظام.
ويقدم هذا القسم حملة عامة موجزة للخيارات السياسية والتنظيمية املرتبطة باعتماد خدمات البث  .DTTBوميكن االطالع على
معلومات أكثر تفصيال يف اجلزأين  2و 3من كتيب قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد ].[1.2
1.2

العوامل التي يتعين النظر فيها لدى اعتماد البث

1.1.2

أثر نصيب التلفزيون التماثلي لألرض في السوق الراهنة

DTTB

إذا كان التلفزيون (التماثلي) لألرض هو املنصة التلفزيونية املهيمنة يف سوق ما ،فمن املعقول أن نتصور أن البث  ،DTTBيف حماولة
حملاكاة تلك اخلدمة ،سوف يعتمد بناء على استقبال على أسطحة املباين .ولكي يتمكن املستعمل من معاودة استخدام هوائيات
االستقبال القائمة ،قد يكون من املفيد معاودة استخدام مواقع املرسالت القائمة قدر اإلمكان.
ولكن ذلك يؤدي إىل خطة  DTTBغري مستمثلة ألن املتطلبات التقنية لنظام  DTTBختتلف عن املتطلبات التقنية للتلفزيون
التماثلي .وبصفة عامة ،هناك حاجة إىل إجياد التوازن الصحيح بني الكفاءة املثلى للشبكات والتكاليف اإلضافية الالزمة .وقد
اعتمدت غالبية الشبكات يف البلدان اليت أدخلت نظام  DTTBإىل حد كبري على إعادة استخدام البنية التحتية القائمة املستخدمة
بالفعل للتلفزيون التماثلي.
2.1.2

األسباب الداعية إلى اختيار النظام

DTTB

يعود اعتماد هذا النظام بصفة عامة إىل دوافع سياسية ،وإن كان جزئيا استجابة للضغوط التجارية .وتشمل الضغوط التجارية توفري
عدد أكرب من الربامج التلفزيونية (مبا يف ذلك من مقدمي برامج جدد) وحترير الطيف الستخدامات أخرى (خدمات النطاق العريض
املتنقل مثال).
وميكن أن تشمل الدوافع االسرتاتيجية الختيار  DTTBما يلي:
نظام  DTTBآمن وطنيا كوسيلة توزيع خيضع للسيطرة الوطنية ،مقارنة بالتوزيع الساتلي "اخلاضع لسيطرة غري وطنية"،
مما يضمن فرض تنظيم الوسائط الوطنية وليس جتاوزها.
نظام  DTTBسهل االستخدام بسيط الرتكيب واالستعمال ،وال سيما يف أجهزة التلفزيون اليت تضم مولّفات مدجمة
وتستخدم هوائيات صغرية داخل املباين أو خارجها.
نظام  DTTBفعال من حيث التكلفة للمواطنني ألنه يوفر جمانا عرب األثري (وكذلك مقابل الدفع) النفاذ إىل احملتوى
بتكلفة تركيب منخفضة جدا ،وبذلك يضمن املنافسة بني منصات التوزيع .وتكلفة جهاز االستقبال ،يف جهاز فك
تشفري خارجي أو ضمن جهاز التلفزيون ،منخفضة.
نظام  DTTBمي ّكن اهليئات اإلذاعية من تقدمي احملتوى إىل مجهور كبري على الصعيد الوطين أو دون الوطين بتكلفة ثابتة.
وميكن أيضا ختفيض تكلفة حقوق التوزيع مبوجب تغطية حمدودة لنظام  DTTBمقارنة بتغطية ساتلية كبرية .والبث
اإلذاعي لألرض وسيلة فعالة جدا لتزويد مجيع السكان باملعلومات يف األحوال العادية ويف حاالت الطوارئ ،إىل جانب
التعليم والرتفيه.
نظام  DTTBهو عامل متكني ملنشآت األعمال يتيح الفرص لإلعالنات احمللية والوطنية ،وهو أكثر استهدافا يف شبكة
لألرض مما هو يف شبكة ساتلية .ومن شأنه أيضا توفري فرص عمل حمتملة قد تنجم عن تطوير إنتاج حمتوى حملي ووطين.
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-

نظام  DTTBمبتكر يتسم عموما بكفاءة عالية من حيث استخدام الطيف بفضل استخدام تقنيات متقدمة يف االنضغاط
الفيديوي والتشكيل وإمكانية استخدام الشبكات الوحيدة الرتدد ) .(SFNوميكن توزيع التلفزيون عايل الوضوح )(HDTV
بل والتلفزيون فائق الوضوح ) (UHDTVعرب االتصاالت لألرض .وتوفر أنظمة النطاق العريض اإلذاعي التفاعلي (مثل
 HbbTVأو  ،Hybridcastوما إىل ذلك) جتارب جديدة للمستعمل .والتوزيع يف املنزل لنظام  DTTBمن خالل
شبكة  Wi-Fiممكن باستخدام التقنيات القائمة ذات الكفاءة من حيث التكلفة.
نظام  DTTBناجح :يف عام  ،2015كانت  118مليون أسرة تتلقى وتشاهد البث  DTTBيف أوروبا ،مبا يوفر أكثر
من  2000قناة تلفزيونية.

3.1.2

تقاسم البنية التحتية

-

تبني يف بعض البلدان أن تقاسم مواقع املرسالت عملية مفيدة .ويف هذا النموذج ،ميكن أن خيتار العديد من املشغلني جتميع مواقعهم
ّ
القائمة وبناء شبكات إرسال استنادا إىل بعض هذه املواقع أو كلها ،مما قد خيفض من تكلفة االستثمار املرتفعة لكل مشغل يف اقتناء
وبناء مواقع جديدة للمرسالت .وقد اعتمد هذا النهج يف أملانيا ،مثال .ويؤثر عدد طبقات تعدد اإلرسال اليت ميكنها أن تتقاسم
البنية التحتية تأثريا كبريا على تكاليف النشر اإلمجالية.
وباإلضافة إىل ذلك ،من شأن تقاسم البنية التحتية أن يقلل من تعقيد ختطيط الشبكات ،ال سيما عندما تتقاسم كل الشبكات
نفس منظومة اهلوائيات.
ويف بعض البلدان مل تطبق ممارسة تقاسم البنية التحتية يف نظام التلفزيون التماثلي .وكانت املرسالت التلفزيونية التماثلية لكل هيئة
بث يف موقع خمتلف داخل نفس منطقة اخلدمة .ويف هذه احلالة ،كان ينبغي لبعض املشاهدين تركيب أكثر من هوائي استقبال
تشري إىل اجتاهات خمتلفة لكي يتمكنوا من استقبال مجيع الربامج .ولذلك من احملتمل أيضا أن يعود تقاسم البنية التحتية
لنظام  DTTBبالفائدة على املشاهدين.
وأي قرارات بشأن تقاسم البنية التحتية جيب أن تتخذ يف هناية املطاف على أساس وطين.
4.1.2

النظام  DTTBكعامل تمكين للمنافسة

إذا كانت املنصات الكبلية والساتلية ختدم أصال املشاهدين يف سوق ما ،فإن على نظام  DTTBأن يتنافس معها .وقد تلعب عملية
النظيم دورا رئيسيا يف هذا الشأن ،وذلك لتمكني املنافسة وإرسائها بني خمتلف املنصات.
وإذا كانت الشبكة لألرض تؤدي دور أقلية يف السوق ،فإنه يتعني على اهليئات التنظيمية أن تدرك أن املنصات األخرى قد متارس
ضغطا على مقدمي خدمات الربامج الذين يفكرون يف إطالق خدمة حمتملة يف نظام  .DTTBويف هذه احلالة ،قد يكون من
الصعب إنشاء منصة  DTTBجديدة على أساس السوق فقط .وقد يكون توفري قدر من التنظيم شرطا أساسيا مسبقا لنجاح نشر
نظام .DTTB
وبالنسبة لكل من املشاهدين ومقدمي خدمات البث ،هنالك يف بلدان عديدة وضع شبه احتكار لتوزيع الربامج .وهذا ينطوي
على خماطر هتدد بتشويه عوامل السوق ،من قبيل تضخيم األسعار بشكل مصطنع.
وال بد من اإلشارة إىل أن من غري املمكن عموما ،بالنسبة للتوزيع الساتلي ،احلد من رقعة التغطية تبعا للحدود السياسية .فاحللول
الوحيدة يف معظم احلاالت ملسائل احلقوق اليت تنشأ هي جتفري اإلشارة  -مع كل ما تنطوي عليه من آثار  -أو التفاوض بشأن
حقوق الربامج مبا يتجاوز نطاق السوق املطلوبة .ويف احلالة األوىل ،يتعني على املشاهد شراء جهاز فك التشفري مع نفاذ مشروط
متكامل ،كما يتعني عليه احلصول على البطاقة الذكية املرتبطة به .وكالمها ينطوي على تكلفة إضافية للمشاهد أو مقدم اخلدمة
أو كليهما .ففي فرنسا مثال تبلغ تكلفة جهاز فك التشفري الستقبال ساتلي مخسة أضعاف تكلفة جهاز فك التشفري
يف نظام .DTTB
ويؤدي التوزيع الكبلي عموما إىل أسواق رأسية ذات منتجات مسجلة امللكية قد تكون ميسورة للمستعمل إىل حد ما ،حيث ينبغي
شراء جهاز فك تشفري مسجل امللكية يف معظم احلاالت ،وتكون القنوات املتاحة جمفرة.

الفصل
5.1.2
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منافع التعاون في دوائر الصناعة لنجاح اعتماد نظام

DTTB

ليس من الصعوبة ،عموما وبالنسبة إىل الوظائف األساسية ،أن تكون الغالبية العظمى من املستقبالت متوافقة مع إشارات
البث  .DTTBومع ذلك من غري الواضح ،بالنسبة للخصائص احملددة ملعيار  DTTBاليت يتم تنفيذها بتكاليف تطوير إضافية ،أن
يتم تنفيذ هذه امليزة بشكل صحيح يف مجيع املعدات املتاحة يف السوق ،وخاصة إذا كان إدخال أجهزة فك التشفري يتوقف على
عوامل السوق فقط .وميكن تشجيع قابلية التشغيل البيين بإشراك مجيع أصحاب املصلحة (هيئات البث ،ومقدمي البنية التحتية،
ومصنعي اإللكرتونيات االستهالكية ،واهليئات التنظيمية ،وما إىل ذلك) يف عالمة جتارية ملنصة قوية ،مع ترخيص للعالمات التجارية
ملعدات االستقبال ،على غرار ما حدث مثال يف اململكة املتحدة باعتماد العالمة التجارية  Freeviewلنظام  .DTTBوإذا كانت
متطلبات املواصفة متشددة جدا ،فقد يكون من املفيد نقل املسؤولية عن املواصفات وضمان قابلية التشغيل البيين إىل هيئة تنسيق
تضم أصحاب املصلحة ودوائر الصناعة .ويوصى جدا بإنشاء "فريق مهام" يضم مجيع أصحاب املصلحة ،مثل اهليئات التنظيمية
وهيئة الوسائط ودوائر الصناعة ومشغلي شبكات البث ومركيب اهلوائيات ومقدمي الربامج.
6.1.2

جوانب الترخيص  -ترخيص تعدد اإلرسال أو ترخيص البرامج

مثة جانب آخر جوهري يف حتديد مدى تقدم املنصة  DTTBوهو تكوين تعدد اإلرساالت .ويف بعض البلدان ،خيصص تعدد
اإلرساالت مباشرة ملقدمي الربامج .ومن شأن ذلك تبسيط عملية التنظيم وميكنه أيضا أن يسمح بتعدد إرسال إحصائي أفضل،
حيث ميكن للمشغل استمثال احملتوى ومعدل البيانات يف الوقت نفسه.
ومما يؤخذ على هذا النهج هو أن أهم مقدمي الربامج فقط هم الذين ميكنهم النفاذ بسهولة إىل تعدد اإلرساالت ،مما قد يقلل
بدوره من إمكانية ظهور خدمات جديدة ودخول مشغلني جدد .وعلى العكس من ذلك ،مبا أن الرتاخيص متنح على أساس
الربامج ،قد تزداد الصعوبة التنظيمية ،حيث يتعني ختصيص معدل البيانات والتشوير والبيانات املصاحبة بطريقة عادلة.
ومثة منوذج ثالث يتمثل يف ترخيص تعدد اإلرساالت ملنشآت مكرسة فقط لتشغيل هذه اإلرساالت املتعددة .وتعمل هذه املنشآت
مبثابة "وسيط" بني مقدمي الربامج ومشغلي شبكات البث .وهي تتعاقد مع مشغلي الشبكات الستخدام البنية التحتية لإلرسال
وتبيع السعة املتاحة إىل مقدمي الربامج املهتمني .وقد يكون من الضروري تنظيم الطريقة اليت يوزع هبا مشغل تعدد اإلرسال هذه
السعة ويدير أي تعدد إرسال إحصائي لضمان معاملة مجيع مقدمي الربامج على قدم املساواة.
حتول من بث متاثلي إىل بث رقمي أن حتقق مزايا لدوائر صناعة البث ،ولكن هذه املزايا ختتلف من بلد آلخر
وميكن ألي عملية ّ
تبعا للظروف السائدة يف السوق .وكمثال على ذلك ،مل يكن باملستطاع وقف البث التماثلي يف فرنسا إال برتخيص برنامج إضايف
عند إدخال  DTTBوآخر يف هناية عملية التحول .وعلى النقيض من ذلك ،مكنت عملية التحول يف اململكة املتحدة من
استعمال قدرات إرسال أعلى وأساليب إرسال أعلى ،مما أدى إىل زيادة السعة ومكن مشغلي تعدد اإلرسال من إضافة املزيد من
خدمات الربامج.
7.1.2

عملية التحول

ميثل التحول من البث التماثلي إىل البث الرقمي مرحلة حامسة إلدخال النظام  .DTTBوبصفة عامة ،ميكن مالحظة اجتاهني
للتحول:
فرتة بث متآون أطول من أجل تيسري انتقال سلس للمواطن.
فرتة بث متآون أقصر لتمكني استخدام موارد الطيف مبزيد من الكفاءة ويف الوقت املناسب.
ويف بعض احلاالت ،وبعد تشغيل اخلدمات الرقمية لألرض يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية ،يتم ارتقاء سريع للمنشآت
احمللية وما يرتتب على ذلك من جناح كبري يف خدمات  .DTTBويف الوقت نفسه ،ونظرا لنقص موارد الطيف ،من احملتمل أن يتعذر
تعزيز الشبكة (من حيث عدد الربامج بل ومن حيث مساحة املنطقة املشمولة) دون حترير الطيف الذي تشغله خدمات التلفزيون
التماثلي .لذلك ،قد يكون هناك ضغط لالستعجال يف تاريخ إيقاف البث التماثلي.
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ومن مآخذ البث املتآون لفرتة أطول هي التكاليف اإلضافية املرتبطة باإلرسال املزدوج واحلاجة إىل محاية التلفزيون التماثلي من
التداخل أثناء الفرتة االنتقالية .وبصفة عامة ،ميكن لالستقبال التماثلي أن يعتمد على العديد من حاالت ملء الفراغ اليت قد يتعني
تعديلها لتحرير الطيف من أجل البث  .DTTBوال ميكن حتقيق ذلك دون تكاليف مرتفعة يف إعادة اهلندسة .ففي فرنسا ،على
سبيل املثال ،مت متويل إعادة هندسة حاالت ملء الفراغ هذه بفرض ضريبة على الوافدين اجلدد.
وحيتوي التقرير  [2.2] ITU-R BT.2140على معلومات مستفيضة عن عملية التحول يف كثري من بلدان العامل ،ويتضمن إرشادات
بشأن املشاكل الرئيسية واحللول املمكنة املرتبطة بعملية االنتقال.
ومثة املزيد من املعلومات عن االنتقال من البث التماثلي إىل البث الرقمي يف كتيب قطاع تنمية االتصاالت ].[1.2
8.1.2

خدمات النفاذ والخدمات المساعدة

من املزايا اليت يتفوق هبا النظام  DTTBعلى نظام البث التلفزيوين التماثلي هو زيادة القدرة على توفري خدمات النفاذ .وهي تشمل:
أشرطة صوت للغة ثانية (ولغات أخرى)؛
حتسني النصوص اجلارية ،مبا يف ذلك بلغات متعددة؛
الوصف السمعي؛
الرتمجة بلغة اإلشارات.
وميكن لكل من هذه املزايا أن يوفر خدمة هامة للمشاهدين املستبعدين عادة من مجاهري التلفزيون ،ولكن كال منها يتطلب سعة
إضافية للبيانات يتعني التخطيط هلا عند وضع ميزانيات بيانات تعدد اإلرسال .ويتعني النظر يف وسائل النفاذ إىل هذه اخلدمات
(باختيار بسيط يف جهاز التحكم عن بعد ،مثال) ،ولكن يتعني أن تؤخذ هذه الوظيفة يف االعتبار عند حتديد جهاز فك
التشفري املستخدم.
وباإلضافة إىل خدمات النفاذ هذه ،قد ترغب هيئات البث أيضا يف تقدمي خدمات (مساعدة) أخرى تتطلب هي أيضا سعة
إضافية للبيانات ،مثل أشرطة الصوت اخلالية من التعليق لألحداث الرياضية ،أو خدمات البيانات.
ومثة املزيد من املعلومات يف الفصل  14من هذا الكتيب عن جوانب إمكانية نفاذ املعاقني يف أنظمة .DTTB
9.1.2

اعتبارات أخرى

يتطلب النجاح يف إدخال النظام  DTTBبيئة تنظيمية مناسبة حتفز نشر التلفزيون التجاري .وإذا كان التلفزيون الرقمي لألرض
يستهدف أساسا أجهزة التلفزيون الثانية أو الثالثة ،فقد ينطوي ذلك على صعوبة .إذ يتم متويل التلفزيون التجاري عادة عن طريق
اإلعالن ،حيث يرتبط مستوى اإلعالن مباشرة حبصته من السوق .ولكن يف العديد من البلدان يقتصر قياس حصة السوق من
املشاهدين على جهاز التلفزيون األول .وينبغي أن يؤخذ ذلك يف االعتبار عند إدخال التلفزيون الرقمي لألرض يف سوق هتيمن
فيها املنصات الساتلية والكبلية ،كما هو احلال يف أملانيا مثال.
وخالصة القول ،ال يزال القرار لتشجيع املنافسة بني منصات التوزيع أو تعزيز نشر نظام  DTTBقرارا سياسيا .وال بد من اإلشارة
إىل أن القرار يف مجيع البلدان تقريبا اليت أطلقت نظام  DTTBكان قرارا سياسيا يف املقام األول.
2.2

تكاليف الشبكات والتشكيل

من احلوافز املمكنة حلض املشغلني القائمني على التحول إىل نظام  DTTBهو خفض تكاليف الشبكات.
وبالنسبة للتلفزيون التماثلي ،ليس من املمكن مزامنة اثنني من املرسالت يف نفس الرتدد .وال بد من استكمال كل جهاز إرسال
عايل القدرة مبرسالت طاقة منخفضة (حشوات الفراغ) يف ترددات أخرى.
وميكن استعمال الشبكات الوحيدة الرتدد ) (SFNلتشغيل نظام  .DTTBوميكنها توسيع التغطية مبا يتجاوز تغطية املرسالت اليت
تعمل مبفردها دون استخدام مرسالت وموارد طيف إضافية .ففي أملانيا مثال ،مت إيقاف مجيع حشوات الفراغ عند االنتهاء من

الفصل
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2

عملية التحول .ومع ذلك ،وحيثما كان االستقبال الثابت على األسطحة مهيمنا ،قد حيتاج مستخدمو حشوات الفراغ إىل استبدال
أو إعادة توجيه اهلوائيات القائمة لديهم.
ويتوقف مدى املنطقة اليت ميكن أن تغطيها شبكة  SFNبشكل حاسم على النمط املختار من البث  .DTTBوكقاعدة عامة،
كلما كان النمط أكثر متانة كانت البيانات اليت ميكن نقلها أقل وكان حجم الشبكة  SFNأكرب .ومقاس فاصل احلراسة أيضا
عامل هام .ففي أملانيا ،مت اختيار منط قوي نوعا ما مع فاصل حراسة واسع ( 16-QAM 2/3فاصل احلراسة  )1/4من أجل استيعاب
شبكات  SFNواسعة .أما يف فرنسا ،فقد مت اختيار منط كبري السعة مع فاصل حراسة ضيق ( 64-QAM 2/3فاصل احلراسة .)1/32
وهذا يقلل من إمكانية استخدام شبكات  SFNواسعة.
ويتحدد أيضا احلجم األقصى املرغوب فيه لشبكة  SFNباملساحات املتوخاة اليت يراد أن تغطيها .ومبا أن مجيع املرسالت يف شبكة
جيب أن حتمل تدفقات بيانات متطابقة ،فال ميكن لشبكة  SFNأن تتجاوز نطاق أصغر مساحة متوخاة للربامج املنفذة.

SFN

ومع ذلك ،ميكن من الناحية النظرية نشر شبكة  SFNفوق أي مساحة كبرية اعتباطيا شريطة أن تكون الشبكة كثيفة مبا فيه
الكفاية ،مع مراعاة املتانة املختارة وفاصل احلراسة .ومع ذلك ،عندما يسعى مشغلو شبكات البث خفض تكاليف نشر هذه
الشبكات ،ينبغي النظر بعناية يف اآلثار املرتتبة على تكلفة الشبكة األكثر كثافة.
ومن العوامل اإلضافية اليت تؤدي إىل ارتفاع تكاليف الشبكة هو عدد الطبقات اليت ينبغي توفريها ،ال سيما إذا مل تكن جزءا من
خطة الشبكة األصلية (كتلك املخطط هلا يف املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام  .)2006وبطبيعة احلال ،فإن بعض التطور
يف اخلطة أمر ممكن ،ولكن أي رغبة يف زيادة عدد الطبقات تؤدي حتما إىل املزيد من الشبكات اخللوية (بسبب احلاجة إىل محاية
اخلدمات يف املناطق اجملاورة) اليت تصحبها زيادة يف التكلفة.
3.2

اعتماد نظام  DTTBيضم تشكيالت شبكية مختلفة

ميثل البث  ،DTTBيف العديد من البلدان ،الوسيلة الرئيسية للتوزيع اجملاين عرب األثري ،ولكن تكلفة نشر البنية التحتية مرتفعة للغاية.
ولئن كان من واجب هيئات البث العامة تغطية البلد بأكمله فإن السوق هي اليت تقرر مدى النشر بالنسبة للقنوات التجارية (ورمبا
حتدد اهليئات التنظيمية قدرا أدىن مطلوبا من التغطية).
ومن وجهة نظر جتارية حبتة ،قد يكون من املكلف جدا تغطية  100يف املائة من مساحة البلد أو سكانه .وقد يكون الدافع وراء
التغطية على الصعيد الوطين حوافز تنظيمية :من قبيل منح الرتاخيص رهنا حبد أدىن من التغطية أو إيالء اخلدمات قدرا من األولوية
يف شبكات التوزيع الكبلية شريطة أن تكون قابلة لالستقبال حمليا يف نظام .DTTB
ففي فرنسا مثال ،تعتمد نسبة  5يف املائة من السكان ،الذين ال يشملهم البث  ،DTTBعلى منصة ساتلية ،مما يؤدي إىل تكاليف مرتفعة
جدا لسكان الريف ،حيث إن تكلفة معدات االستقبال الساتلي أعلى خبمسة أضعاف على األقل من تكاليف االستقبال .DTTB
4.2

تقاسم الطيف بين الخدمات اإلذاعية وغير اإلذاعية

عند التخطيط لنشر نظام  ،DTTBال بد من إيالء بعض االعتبار لسيناريوهات التعايش املمكنة للخدمات غري اإلذاعية مع
اخلدمات اإلذاعية .ويف أوروبا ،خالفا ملا هو احلال يف الواليات املتحدة ،مل يتم تناول املكاسب الرقمية إال بعد إدخال  DTTBمع
بضع عواقب غري مواتية:
تواجه أجهزة االستقبال القائمة تداخال شديدا ما مل تتخذ تدابري كافية (ما يسمى "تقنيات التخفيف") للحد منها.
وتقنيات التخفيف هذه هلا مآخذ قد تفوق فوائد استخدام نطاق تردد أدىن .وال بد من (إعادة) حتديد مواصفات
املستقبالت املالئمة ،من قبيل النطاق الدينامي ونسب احلماية يف القنوات اجملاورة ،ملراعاة وجود اخلدمات غري اإلذاعية
يف املدى الرتددي املصمم للمستقبل.
حيتاج األمر إىل جهود وتكاليف كبرية إلعادة ختطيط الشبكات القائمة (مبا يف ذلك االحتياجات احملتملة للتنسيق الدويل)
وإلعادة هندسة البنية األساسية للشبكات القائمة.

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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تضاؤل فرص املستعملني اآلخرين للطيف "املشذر" .إذ يستخدم الطيف بني إرساالت  DTTBبالفعل يف كثري من
البلدان من جانب اخلدمات املساعدة لإلذاعة (مثل امليكروفونات الراديوية) .وتبحث بعض اإلدارات أيضا يف استعمال
الطيف املشذر ألجهزة "النطاقات البيضاء" .ويؤدي خفض الطيف املتاح الستعمال البث  DTTBإىل ختفيض غري
متناسب يف الطيف هلذه اخلدمات ،وقد ينخفض إىل النقطة اليت ال ميكن فيها استغالله سواء إلنتاج الربامج أم ألجهزة
النطاقات البيضاء.

ومن مث فإن هناك مزايا واضحة يف اختاذ القرارات بشأن أي مكاسب رقمية مقرتحة قبل اعتماد نظام .DTTB
5.2

الخالصة

خالصة القول هو أن إدخال النظام  DTTBيعتمد أساسا على القرارات السياسية .ومن الضروري توضيح وتقييم خمتلف سيناريوهات
اعتماد النظام  DTTBوتوضيح الدور الذي يعتزم أن يؤديه البث  DTTBيف سوق معينة.
وينبغي ،حيثما أمكن ،اختاذ قرار بشأن إمكانية تقاسم الطيف مع اخلدمات األخرى أو حترير الطيف خلدمات أخرى قبل إدخال
نظام .DTTB
بيبليوغرافيا للفصل
][1.2

2

قطاع تنمية االتصاالت ،املبادئ التوجيهية لالنتقال من خدمة التلفزيون التماثلية إىل نظريهتا الرقمية ،يناير ،2014
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/AtoDguidelinesV3.pdf

][2.2

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2140االنتقال من اإلذاعة التماثلية لألرض إىل نظريهتا الرقمية.
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متطلبات تنفيذ شبكات البث التلفزيوني الرقمي لألرض
1.3

مقدمة

ميكن ،بوجه عام ،جتميع املتطلبات اليت يتعني حتديدها لتنفيذ شبكات البث الرقمي لألرض يف ثالثة أجزاء:
متطلبات املستعمل واخلدمة .وهي تشمل ما يلي:
جودة الصورة (عادية الوضوح ) ،(SDعالية الوضوح ) ،(HDفائقة الوضوح ))... ،(UHD
جودة الصوت (عدد القنوات السمعية )...
منط وعدد اخلدمات اإلضافية (دليل الربامج اإللكرتوين ) ،(EPGخدمات النفاذ )...
أسلوب االستقبال (ثابت ،حممول ،متنقل)
عدد الربامج (فيديو  +صوت وبيانات مصاحبة)
املنطقة املستهدفة/التغطية السكانية (النسبة املئوية من املساحة الوطنية أو من عدد السكان ،وااللتزام املمكن من حيث
مهمة اخلدمة العامة أو األمن القومي)
تيسر اخلدمة (موقع االستقبال املستهدف واحتماالت الوقت)
متطلبات الطيف .وهي تشمل ما يلي:
أسلوب استعمال الطيف (شبكة متعددة الرتددات ) (MFNأو شبكة وحيدة الرتدد ))(SFN
نطاقات الرتدد املستهدفة (النطاق  IIIو IVو )Vومدى الطيف الالزم لتنفيذ شبكات  DTTBاليت تليب مجيع املتطلبات
الواردة أعاله.
متطلبات املستقبل .وهي تشمل ما يلي:
احلد األدىن من املواصفات التقنية الستقبال برامج ( DTTBاحلساسية ،االنتقائية ،مدى الرتدد التشغيلي ،وما إىل ذلك).
خصائص التوصيلية وإمدادات الطاقة املمكنة للهوائي النشط من خالل املغذي.
الربجمية الوسيطة لنظام النطاق العريض اإلذاعي اهلجني املعتمد.
مقدرات النفاذ املشروط.
2.3

متطلبات المستعملين والخدمات

1.2.3

جودة الصورة والصوت

تستخدم استبانة الصورة التلفزيونية ألمداء البث  DTTBمن الوضوح العادي ) (SDإىل الوضوح الفائق ) .(UHDوكانت عمليات
التنفيذ األوىل من  DTTBتوفر بالدرجة األوىل الصور بوضوح عادي واليت ال ختتلف عن صور البث ( PALاخلط املتناوب للطور)
و( SECAMالتتابع اللوين مع ذاكرة) التماثلية اجليدة .مث بدأ التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVيف االنتشار عندما أصبحت
شاشات العرض الكبرية املسطحة متاحة على نطاق واسع واخنفضت أسعارها إىل حد كبري .ومبرور الوقت ،أصبحت الشاشات
املسطحة األكرب بوضوح ( 4kتتجاوز  55بوصة) متاحة أيضا على نطاق واسع ،وما فتئت أسعارها تتناقص باستمرار.
ومن حيث الصوت ،ترتاوح اجلودة من مساع سترييو (عرب قناتني) إىل مساع حميطي ( 5.1قنوات).
ويتوقف معدل البتات املطلوب لربنامج مسعي مرئي وحيد مبستوى معني من جودة الصورة والصوت على تقنيات
االنضغاط املستخدمة.
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وتستند األرقام الواردة يف اجلداول من  1.3إىل  4.3أدناه إىل معلومات تفصيلية مبينة يف املعيارين
و .[2.3] EBU TR015وهي مرتبطة بتقنية انضغاط احملتوى السمعي املرئي للنطاق األساسي ،ومن مث فهي مستقلة عن نظام
اإلرسال .DTTB
[1.3] EBU TR036

ويفرتض لكل برنامج معدل بتات قدره  kbit/s 800للبيانات السمعية والبيانات املصاحبة ،وهو مدرج يف اجلداول الواردة أدناه.
وتظهر األرقام بشأن الفيديو فقط (معدل بتات الفيديو) ،وتلك اليت تتضمن معدل البتات املطلوب للبيانات الصوتية والبيانات
املصاحبة ،يف صفوف منفصلة يف كل جدول أدناه.
ويفرتض أيضا أن تكون مكاسب تعدد اإلرسال اإلحصائي ألربعة برامج (أو أكثر) عادة بنسبة  %20يف املتوسط 6.ويطبق ذلك
الشتقاق معدالت بتات تعدد اإلرسال اإلحصائي بتقسيم الزمن ) (statmuxمن معدل البتات بدون تعدد اإلرسال اإلحصائي
بتقسيم الزمن يف اجلداول الواردة أدناه.

مالحظة  -القيم املبينة يف اجلداول من  1.3إىل  4.3أدناه منوذجية ولكنها إرشادية .وقد تكون هناك فوارق بني هذه القيم وما يستخدم أو سوف
يستخدم يف الشبكات على صعيد الواقع .وتعتمد معدالت البيانات الفعلية اليت تستخدمها فرادى هيئات اإلذاعة على مفاضلة بني اقتصاديات
السعة املتاحة يف تعدد إرسال ما ،مبا يف ذلك عدد الربامج اليت يتعني توفرها وجودة الصورة املرغوبة .وستكون هناك أيضا فوارق بسبب أداء
الكودكات الفيديوية وقت التنفيذ .وعالوة على ذلك ،قد يتفاوت معدل البتات اإلضايف للبيانات السمعية والبيانات املصاحبة تبعا جلودة الصوت
املطلوبة والبيانات املصاحبة.

اجلدول

1.3

معدل البتات المقدر لكل برنامج لنسق عادي الوضوح
كل القيم بوحدة

Mbits/s

H.264 ،SD
بدون statmux

H.264 ،SD
مع  4( statmuxبرامج
أو أكثر/مجمع)

معدل بتات الفيديو

1,875

1

1,5

2

معدل بتات الفيديو
 Mbits/s 0.8+صوت وبيانات

2,675

2,3

)(SD

HEVC ،SD
بدون statmux

ال ينطبق

3

ال ينطبق

HEVC ،SD
مع  4( statmuxبرامج
أو أكثر/مجمع)
ال ينطبق

ال ينطبق

املالحظة  ،[1.3] EBU TR036 - 1القسم :1.2
Mbits/s 3 :SD MPEG2
 SD MPEG2فيديو بدون ( statmuxإلغاء نقص بنسبة Mbits/s 3,75 = 3/(1-0,2) :)%20
 SD H.264فيديو بدون  %50( statmuxنسبة إىل Mbits/s 1,875 :)MPEG2
 SD H.264برنامج بدون Mbits/s 2,675 = (0,8+) statmux
املالحظة  %20 - 2كسب إزاء القيمة األسبق مع .statmux
املالحظة  - 3ليس من املزمع وجود تشفري فيديوي عايل الكفاءة ) (HEVCبناء على خدمات التلفزيون عادي الوضوح .انظر البند  14.5يف املعيار
 [6.3] )06/2015( ETSI TS 101 154 V2.2.1لالطالع على "املواصفات املشرتكة جلميع مستقبالت-مفككات التشفري املتكاملة HEVC
 IRDsوتدفقات البتات".

6

الكسب بنسبة  %20هو الكسب املتوسط بني ( %15ألربعة برامج) و( %25لعشرة برامج) املبني يف اجلدول .5.3
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اجلدول

2.3

معدل البتات المقدر لكل برنامج من أجل نسق  HD 720p/50أو
كل القيم بوحدة
Mbits/s

HD 720p/50
أو ،1080i/25
 H.264بدون
statmux

معدل بتات الفيديو

6

معدل بتات الفيديو
 Mbits/s 0.8+صوت
وبيانات

6,8

1

 HD 720p/50أو
H.264 ،1080i/25
مع  4( statmuxبرامج
أو أكثر/مجمع)

1080i/25

HD 720p/50
أو ،1080i/25
 HEVCبدون
statmux

HD 720p/50
أو HEVC ،1080i/25
مع  4( statmuxبرامج

أو أكثر/مجمع)

2

3

3,5-2,8

2,8-2,3

5,6

4,3-3,6

3,5-2,9

4,8

املالحظة  [1.3] EBU TR036 - 1اجلدول  1اخللية األوىل .يالحظ أن  [2.3] EBU TR015بتاريخ  2012يشري إىل توقع  Mbits/s 7بعد
حتسن أكثر مما كان متوقعا منذ .2012
بضع سنوات .وهذا يعين أن أداء معدات تشفري  H.264/AVCقد ّ
املالحظة  %20 - 2كسب إزاء الرقم األسبق مع .statmux
املالحظة  - 3يف  ،[1.3] EBU TR036اجلدول  1اخللية الثانية (النهج  )1يشري إىل معدل بتات فيديو  3,5من أجل  720p/50بينما يشري التفسري
أسفل اجلدول ( 3النهج  )2إىل معدل بتات فيديو  Mbits/s 2,8من أجل ( HD 1080i/25الذي يتطلب معدل بتات مماثلة كما يف .)720p/50
وجيد هذا املدى الواسع تفسريه يف اختالف جيل املشفرات يف كل من النهجني .وتشري التوصية  [3.3] ITU-R BT.2073-0يف اجلدول  1a.1إىل
احلد األقصى املطلوب ملعدل البتات الثابت للمتواليات احلرجة مبقدار .Mbits/s 15-10

اجلدول

3.3

معدل البتات المقدر لكل برنامج من أجل نسق
كل القيم بوحدة
Mbits/s

HD 1080p/50

 H.264بدون

statmux

معدل بتات الفيديو

8-6

معدل بتات الفيديو
 Mbits/s +0.8مسعية
وبيانات

8,8-6,8

1

HD 1080p/50

 H.264مع
( 4برامج أو أكثر/مجمع)
statmux
2

6,4-4,8

7,2-5,6

HD 1080p/50
HD 1080p/50
HEVC
بدون statmux

HD 1080p/50

 HEVCمع
( 4برامج أو أكثر/مجمع)
statmux

3

3

4

5

3,6-3,5

4,4-4,3

3,0-2,8

3,8-3,6

املالحظة  - 1يشري  [2.3] EBU TR015بتاريخ  2012إىل توقع  Mbits/s 10بعد بضع سنوات .ولكن ،كما جاء يف اجلدول  2.3أعاله حلالة
حتسن أداء معدات تشفري  H.264/AVCأكثر مما كان متوقعا منذ  ،2012لذلك يشار إىل مدى  6إىل .Mbits/s 8
 ،HD 720p/50فقد ّ
املالحظة  %20 - 2كسب إزاء الرقم األسبق مع .statmux
املالحظة  - 3األرقام من اخللية األدىن .Mbits/s 0,8 -
املالحظة  [1.3] EBU TR036 - 4اجلدول  5اخللية الثانية .ألغراض املقارنة تشري التوصية  [3.3] ITU-R BT.2073-0يف اجلدول  1a.1إىل
احلد األقصى املطلوب ملعدل البتات الثابت للمتواليات احلرجة مبقدار .Mbits/s 15-10
املالحظة  [1.3] EBU TR036 - 5اجلدول  5اخللية الثانية.

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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4.3

الحد األعلى واألدنى لمجموع معدل البيانات المقدر لكل برنامج من أجل نسق
كل القيم بوحدة

UHD 2160p/50

1

Mbits/s

 HEVCبدون

احلد األدىن

 HEVCمع

statmux

statmux

12,0-9,25
3

2

20,7

22,5

املالحظة  - 1مجيع القيم مأخوذة من  [1.3] EBU TR036اجلدول .8
املالحظة  - 2ألغراض املقارنة تشري التوصية  [3.3] ITU-R BT.2073-0يف اجلدول
للمتواليات احلرجة مبقدار .Mbits/s 40-30
املالحظة  - 3مع كسب  statmuxقدره  %8لربناجمني يف تعدد اإلرسال.

2.2.3

UHD 2160p/50

14,8-10,4

احلد األعلى

UHD 2160p/50

1a.1

إىل احلد األقصى املطلوب ملعدل البتات الثابت

الصوت المصاحب والبيانات المصاحبة

الصوت 0,2 :إىل
(سترييو/صوت حميطي/متعدد اللغات)؛

Mbits/s 0,25( Mbits/s 0,5

معلومات الخدمة ودليل البرامج اإللكتروني
الواردة أعاله)؛

مستخدمة يف اجلداول الواردة أعاله)  -تبعا لعدد القنوات السمعية

)0,1 :(EPG

إىل

Mbits/s 0,15( Mbits/s 0,3

مستخدمة يف اجلداول

التفاعلية/النص التلفزيوني 0,1 :إىل  Mbits/s 0,2( Mbits/s 1,0مستخدمة يف اجلداول الواردة أعاله)؛
خدمات النفاذ (نصوص جارية/وصف مسعي/نصوص منطوقة).Mbits/s 0,2 :
خدمات النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريض:
التوصية  [7.3] ITU-R BT.2075تنظر يف ثالثة من األنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض
ومنصة تلفزيون ذكية قائمة على لغة الوسم .HTML5

) HbbTV :(IBBوHybridcast

وفيما يتعلق مبعدل البتات املطلوب خلدمات  IBBيف تعدد اإلرسال يف التلفزيون الرقمي لألرض ) ،(DTTفإن ذلك يعتمد على
التخصيص من جانب هيئة البث للمحتوى  IBBالذي يتعني أن يرسل عرب  DTTواحملتوى الذي يتعني أن يرسل عرب وصلة النطاق
العريض (اإلنرتنت).
ويف األحوال اليت تكون فيها توصيالت اإلنرتنت سريعة وموثوق هبا ،من املرجح أن يتم توفري معظم حمتوى  IBBعرب اإلنرتنت.
ويف هذه احلالة كل ما يلزم هو احلصول على عروض  IBBموصولة باخلدمات املناسبة (يف  HbbTVمثال يقابل ذلك بروز "الزر
األمحر" الصحيح عند كل برنامج تلفزيوين) .ويتوقف معدل البيانات املطلوب يف تعدد اإلرسال  DTTعلى عدد تطبيقات
النظام  IBBيف العرض .ولدى أخذ  HbbTVكمثال ،حيتاج األمر إىل  kbits/s 2لتطبيق واحد فقط .ومبا أن هناك عدة خدمات
تلفزيونية يف تعدد إرسال  DTTما ومثة عدة تطبيقات مقرتحة يف كل خدمة ،فمن املرجح أن حيتاج األمر إىل عدة عشرات kbits/s
يف تعدد إرسال  DTTواحد.
ويف األحوال اليت تكون فيها توصيالت اإلنرتنت بطيئة وحيث تتوفر سعة تعدد إرسال احتياطي ،ميكن إرسال تطبيقات النظام
عرب قناة البث  DTTنفسها .ويف مثال  ،HbbTVيتم ذلك باستخدام دوامة بيانات األوامر والتحكم يف وسائط التخزين
الرقمي )(DSM-CC؛ انظر املواصفة  .[8.3] HbbTV 2.0ويف هذه احلالة ،قد حيتاج األمر إىل عدة  Mbit/sلعرض جذاب ،يشتمل
على صور مثال ،والتحميل يف وقت معقول .وترتاوح معدالت البيانات النموذجية الستخدام من هذا القبيل يف املدى
من  kbits/s 500إىل .Mbits/s 2
IBB

الفصل
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3

ملزيد من التفصيل عن األنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض ،انظر الفصل .10
3.2.3

البرامج الراديوية الصوتية القائمة بذاتها (راديو الصوت عبر النظام )DTTB

ميكن استعمال أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) (DTTBإلرسال الربامج الراديوية الصوتية القائمة بذاهتا كجزء من خدمات
تعدد اإلرسال .وباإلضافة إىل البيانات املخصصة للمكونة الصوتية يف هذه الربامج ،قد حيتاج األمر إىل قدر من معدل البيانات من
أجل نص وصفي (مثال) يعرض على الشاشة أثناء التوالف مع اخلدمة الصوتية .وميكن حتقيق ذلك مبجرد .kbit/s 10-5
ويتوقف معدل البيانات الالزم للمكونة الصوتية على نظام التشفري املستخدم ،وكذلك على النسق الصويت املختار .مثال ذلك،
ميكن تنفيذ برنامج أحادي بتشفري  AC3مبعدل  kbit/s 64أو أقل ،بينما قد يتطلب برنامج متعدد القنوات  kbit/s 300أو أكثر.
وكانت أنظمة  DTTBاألقدم تستخدم تشفري الطبقة  ،MPEG 2ومن مث كانت تتطلب معدالت بيانات أعلى للخدمات الصوتية:
ميكن عموما استخدام  kbit/s 160يف برنامج سترييو.
4.2.3

أسلوب االستقبال

مثة أربعة أمناط استقبال ممكنة يف نظام :DTTB
استقبال هوائي ثابت على السطح
استقبال داخلي/خارجي حممول7
استقبال حممول باليد
استقبال متنقل
ويتوقف اشرتاط أي من أمناط االستقبال هذه على الوضع القائم يف البلد .ففي البلدان اليت ال يزال يستخدم فيها االستقبال الثابت
على السطح على نطاق واسع ،جيري عادة تنفيذ النظام  DTTBهلذا النمط من االستقبال .ويف البلدان اليت لديها معدالت تغلغل
كبرية يف السواتل والكبالت ،غالبا ما يقع اخليار على وسائط االستقبال احملمولة واملتنقلة.
ويقدم الفصل  4املعلمات التقنية لنظام  DTTBاملناسبة لكل من أمناط االستقبال هذه.
5.2.3

عدد البرامج السمعية المرئية

يتوقف عدد الربامج السمعية املرئية اليت ميكن استيعاهبا يف قناة واحدة برتدد  6أو  7أو  MHz 8على معدل البتات املطلوب لربنامج
وحيد (موضح يف القسم  )1.2.3وسعة القناة اليت تتوقف على نظام التشكيل املستخدم وما إذا كان تعدد اإلرسال اإلحصائي
مستخدم أم ال.
ويرد يف امللحق  2بالفصل  4وصف لعدد من سيناريوهات  DTTBالقائمة على خمتلف أنظمة  .DTTBوباستخدام هذه
السيناريوهات ،ميكن حساب عدد برامج الوضوح العادي والعايل والفائق اليت ميكن استيعاهبا يف تعدد اإلرسال.
وتوخيا للوضوح ،تستخدم أرقام كسب تعدد اإلرسال اإلحصائي املبلغ عنها يف املرجع ] ،[1.3وهي مستنسخة يف اجلدول .5.3
وتعطى قيمة معينة لكل عدد من الربامج لكل تعدد إرسال .وهي أكثر تفصيال من القيم التمثيلية املستخدمة يف البند .1.2.3
وينبغي أال يغرب عن البال أن هذه األرقام هي قيم متوسطة وليدة التجربة وأهنا قد ختتلف قليال من حالة ألخرى.

7

مالحظة بشأن "االستقبال الداخلي الثابت" :يف البلدان اليت تتبع مبدأ التخطيط على أساس "احملمول اخلارجي" (يسمى أيضا  RPC2يف خطة
الرتدد  GE06لدى االحتاد) ميكن استقبال إشارة التلفزيون داخل املباين ضمن مساحة كبرية نسبيا حول مرسل التلفزيون .وهكذا ،ميكن تشغيل
أجهزة فك التشفري الثابتة وأجهزة التلفزيون ذات اهلوائيات الداخلية الصغرية املوصولة جبهاز استقبال  .DTTBوأملانيا مثال على ذلك ،حيث
تستخدم (أو ميكن أن تستخدم) مجيع األسر يف التجمعات احلضرية هوائيا داخليا الستقبال  ،DTTBموصوال بشكل دائم بأجهزة فك التشفري
الثابتة لديها أو أجهزة التلفزيون (ذات الشاشة الكبرية عموما).
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5.3

كسب تعدد اإلرسال اإلحصائي كدالة لعدد البرامج لكل تعدد إرسال
(مقتبس من المرجع ])[1.3
عدد البرامج لكل
تعدد إرسال

كسب تعدد اإلرسال
اإلحصائي )(%

1

0

2

8

3

12

4

15

5

17,5

6

19

7

21

8

23

9

24

10

25

ويبني اجلدول  6.3النتائج املتعلقة بعدد من أمثلة السيناريوهات املوصوفة من حيث معدل البيانات اليت يوفرها نظام  DTTBيف قناة
برتدد  6أو  7أو  .MHz 8وميكن االطالع على أرقام حمددة ملعدالت البيانات ألنظمة  DTTBاملختلفة يف امللحق  2بالفصل .4
ويالحظ أن أعداد الربامج يف هذا اجلدول تتضمن كسورا عشرية ،علما بأنه ال ميكن يف الواقع العملي سوى استيعاب عدد صحيح
من الربامج .كما مت تضمني مكاسب تعدد اإلرسال اإلحصائية استنادا إىل اجلدول .5.3
ويالحظ أن النتائج من أجل االستبانة  720p/50يفرتض أن تكون مماثلة لنتائج االستبانة .1080p/50

الفصل
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6.3

عدد البرامج في قناة بتردد  6أو  7أو
تبعاً لمعدل البيانات المعروض في أمثلة سيناريوهات تنفيذ النظام DTTB
MHz 8

السيناريو

معدل البيانات

1

2

3

4

(مثال ،DTMB
(مثال ،ISDB-T
(مثال ،DVB-T2
(مثال ،ATSC
استقبال ثابت على
استقبال ثابت على
استقبال ثابت على
استقبال ثابت على
السطح باستعمال
السطح باستعمال قناة السطح باستعمال جزء
قناة  MHz 8وختطيط السطح باستعمال قناة
(طبقة) من قناة 6
 MHz 8وختطيط
- MHz 6
- MFN
- MHz
- MFN
انظر  4.2.A4من
انظر  1.1.2.A4من انظر  2.2.A4من امللحق انظر  1.3.2.A4من امللحق  2للفصل )4
امللحق  2للفصل )4
 2للفصل )4
امللحق  2للفصل )4
Mbit/s 40,2

Mbit/s 16,85

Mbit/s 32,486

Mbit/s 19,39

SDTV H.264 statmux

18,2

7,4

14,7

8,6

HDTV 720p/50
أو 1080i/25 H.264
statmux

7,3

2,7

5,6

3,2

7,3-5,4

2,7-2,1

5,6-4,3

3,2-2,4

13,9-11,7

5,4-4,5

11,2-9,4

6,3-5,3

11,7-11,5

4,5-4,4

9,4-9,2

5,3-5,1

UHDTV 2160p/50 HEVC
 statmuxكحد أقصى

4,2-2,9

1,5-1,1

3,3-2,3

1,7-1,2

UHDTV 2160p/50 HEVC
 statmuxكحد أدىن

1,7

0,7

1,4

0,8

HDTV 1080p/50 H.264
statmux

 HDTV 720p/50أو
1080i/25 HEVC statmux
HDTV 1080p/50 HEVC
statmux

مالحظة  -الغرض من اجلدول الوارد أعاله هو جمرد بيان كيفية اشتقاق عدد الربامج اليت ميكن تقدميها حبسب أمثلة معدالت البيانات .وتشري معدالت
بيانات اإلرسال املختارة إىل عروض نطاقات خمتلفة ،واألهم من ذلك إىل مستويات خمتلفة من املتانة (مثل خمططات خمتلفة للحماية من األخطاء).
ولذلك ،ينبغي أال يستخدم اجلدول ملقارنة أداء أنظمة  DTTBمن حيث معدالت البيانات املعروضة .ملزيد من التفصيل ،انظر امللحق  2بالفصل .4
6.2.3

التغطية المستهدفة

إن التغطية املستهدفة ،كما ذكر يف الفصل  ،2هي مسألة تنظيمية واقتصادية بالنسبة للبلد الذي ينفذ شبكات  .DTTBويف بعض
البلدان ،تفرض التزامات اخلدمة العامة تغطية شاملة (تقرتب من  )%100على اإلقليم أو السكان .ويف بلدان أخرى ،أو ألغراض
البث التجاري ،ميكن حتديد قدر أقل من التغطية .وتقابل التغطية املستهدفة احملددة منطقة خدمة البث املعتزمة .ويتناول الفصل 4
محاية منطقة اخلدمة هذه.
7.2.3

توفر االستقبال

يؤثر توفر االستقبال املطلوب يف املواقع ويف الوقت احملدد على مستويات إشارة التخطيط .وكلما ارتفع هدف التوفر ارتفعت
اشرتاطات الشبكة من حيث قدرة اإلرسال ومتطلبات الطيف (وذلك خلفض مستويات التداخل على املدى القصري بني املرسالت
اإلذاعية البعيدة) .وتتمثل القيم النمطية لتوفر االستقبال بنسبة  %95بالنسبة الستقبال ثابت على السطح واستقبال داخلي/خارجي
حممول واستقبال يف جهاز حممول باليد و %99بالنسبة الستقبال متنقل .وقد ختتار اهليئات اإلذاعية أو التنظيمية قيما أخرى
ألسباب خاصة هبا.
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ملزيد من التفصيل ،انظر البند  7.5.4يف الفصل .4
المتطلبات من الطيف
3.3
يعرب عن املتطلبات من الطيف لشبكة  DTTBمن حيث مدى الطيف الالزم لتنفيذ الشبكة ،وإن مل يستخدم كل الطيف يف كل
نقطة من اإلقليم .ومرد ذلك هي احلاجة إىل منطقة عازلة حول مرسل ما حيث ال ميكن إعادة استعمال نفس تردد هذا املرسل
يف شبكة متعددة الرتددات ) .(MFNوحىت لو كان أسلوب الشبكة وحيدة الرتدد ) (SFNجذابا لتحسني كفاءة الطيف الذي
تقدمه ،فإن هناك العديد من احلاالت اليت يكون فيها أسلوب  MFNهو اخليار األفضل أو اخليار العملي الوحيد .وهذا هو احلال
مثال عندما ال ميكن أن يكون احملتوى متماثال عرب مساحات واسعة (إما بسبب تغيري احملتوى احمللي أو ببساطة بني جانبني من
احلدود) .وهي كذلك احلالة عندما تعترب تكلفة شبكات  SFNعالية جدا من حيث التنفيذ الفعال (حيث حيتاج األمر إىل معدات
خاصة إضافية وختطيط دقيق جدا) أو من حيث ختفيض السعة بسبب احلاجة إىل فاصل حراسة أكرب لتنفيذ شبكات  SFNكبرية.
ويف عدد متزايد من البلدان ،جيري اختيار نظام خمتلط من شبكات  MFNو .SFNويتألف ذلك من تنفيذ "جزر" من
شبكات  MFNو .SFNويتيح ذلك مفاضلة مفيدة بني قيد نقص السعة بسبب استخدام فواصل حراسة كبرية وقيد خفض كفاءة
الطيف نظرا الستخدام شبكات  MFNاملعتادة.
ويقدم الفصل  4شرحا وافيا ألساليب شبكات  MFNو.SFN
وميكن أن يشمل املدى املطلوب من الطيف مدى املوجات املرتية ) MHz 68-47( (VHFو MHz 216-174يف الواليات املتحدة
مثال ،و MHz 230-174يف اإلقليم  )1وكل أو جزء من مدى املوجات الديسيمرتية ) .)MHz 862-470( (UHFوتتمثل الفوارق
الرئيسية بني هذين املديني يف خصائص االنتشار (أبعد يف املوجات املرتية ) (VHFمما هو يف املوجات الديسيمرتية ) )(UHFوأحجام
اهلوائيات املطلوبة (أكرب يف املوجات املرتية ) (VHFمما هو يف املوجات الديسيمرتية ).)(UHF
وبينما يركز هذا الكتيب على نطاقات الرتددات دون  ،GHz 1اليت صممت هلا أنظمة  DTTBوخططت هلا شبكات ،DTTB
جدير بالذكر أن هناك نطاقات أخرى موزعة أيضا لإلذاعة ،من قبيل النطاق  ،MHz 1 492-1 452 ،Lاملخطط هلا يف أوروبا من
أجل اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض ).(T-DAB
ويتعني مواءمة نطاق (نطاقات) الطيف املطلوب لتنفيذ نظام  DTTBألن ذلك يهيئ الظروف الالزمة إلنتاج معدات اإلرسال
واالستقبال يف السوق بكميات كبرية ،مما خيفض أسعارها ويسمح يف الوقت ذاته بتحسني األداء.
وقد أجرى قطاع االتصاالت الراديوية استقصاءين بشأن االحتياجات من الطيف للبث اإلذاعي:
بني مايو  2012ومارس  2014لإلقليم  1ومجهورية إيران اإلسالمية .ويقدم التقرير  [4.3] ITU-R BT.2302نتائج هذا
)1
االستقصاء .واستنادا إىل هذا التقرير ،يستنتج أن ما ال يقل عن  28قناة بعرض نطاق  (MHz 224) MHz 8يف املدى
 MHz 698/694-470مطلوبة لتلبية املتطلبات من الطيف للخدمة اإلذاعية بالنسبة ملعظم اإلدارات اليت ردت على االستقصاء.
وقد تأكد ذلك من خالل عملية إعادة التخطيط اليت أجريت يف منطقة البث اإلفريقي قبل املؤمتر ( WRC-15انظر الفصل .)6
بني ديسمرب  2014ويوليو  2015جلميع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعات .يقدم التقرير ITU-R BT.2387
)2
] [5.3نتائج هذا االستقصاء .ومن الردود على االستقصاء ،يالحظ النقاط التالية:
( أ ) هناك هجرة حنو املوجات الديسيمرتية ) (UHFمن نطاقات املوجات املرتية ) I (VHFو IIو IIIمن أجل تنفيذ
النظام  ،DTTBويعمد عدد كبري من البلدان إىل خفض الطيف الذي يشغله النظام  DTTBيف نطاقات املوجات
الديسيمرتية ) .(UHFونتيجة لذلك ،سيكون النطاق الذي يستعمله النظام  DTTBأساسا بعد إيقاف البث
التماثلي وإعادة تكديس القنوات ضمن MHz 698/694-470؛
(ب) أشارت مجيع البلدان تقريبا ،اليت تشغّل أو ختطط التشغيل نظام  ،DTTBإىل الرغبة يف خدمات إذاعية جديدة ومعززة.
واخلدمة اجلديدة اليت تغلب اإلشارة إليها هي التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVحيث يعمل معظم البلدان على تشغيلها
أو ختطط لتنفيذها .واإلقبال ال بأس به على التلفزيون  UHDTVأيضا يف عدد من البلدان اليت ختترب األنظمة وتدرس
املتطلبات .كما أعرب عن االهتمام أيضا يف التلفزيون ثالثي األبعاد ويف عدد من التحسينات يف جمال الصوت والفيديو؛
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(ج) تتقاسم غالبية البلدان نطاقات البث التلفزيوين لديها مع خدمات أولية أو ثانوية أخرى ،على الرغم من أن عدد
البلدان اليت يوزع فيها الطيف للخدمات األولية األخرى ضمن ترددات التشغيل الدنيا والقصوى يف اخلدمة DTTB
أقل بكثري ،وال سيما بعد أخذ إعادة التكديس يف االعتبار؛
(د ) على الرغم من عدد البلدان اليت أوقفت أو تعتزم إيقاف البث التماثلي ،من املثري لالهتمام أن نالحظ أن العديد
منها ينظر بالفعل يف اخليارات املستقبلية للمضي يف تطوير  ،DTTBمن قبيل التلفزيون  HDTVوUHDTV؛
(ه ) جيري توفري خدمات  DTTBعلى نطاق واسع يف بعض البلدان.
4.3

المتطلبات المرتبطة بالمستقبالت

اخلصائص التشغيلية والتقنية للمستقبل
لالستقبال الكايف للخدمات.

DTTB

(مبا يف ذلك أجهزة فك التشفري وأجهزة التلفزيون وهوائيات االستقبال) ضرورية

وينبغي أن تستند املواصفات التقنية إىل سيناريو تنفيذ نظام  DTTBاملختار ،من حيث حساسية مستقبل .DTTB
كما ينبغي أن تستند االنتقائية ومدى الرتدد التشغيلي للمستقبل  DTTBإىل التوزيعات الوطنية للطيف إىل خدمات  DTTBوإىل
اخلدمات األخرى يف النطاقات اجملاورة.
ويتطلب استعمال اهلوائيات النشطة يف البلدان اليت خيطط فيها لالستقبال املتنقل واحملمول توفري اهلوائي اخلارجي بالقدرة عرب كبل
اهلوائي مباشرة من املستقبل.
ويتطلب توفر خدمات النطاق العريض اهلجني على منصة  DTTBحتديد قدرة وتوصيلية مناسبة للمستقبل
النطاق العريض باإلضافة إىل قدرة وتوصيلية املستقبل باملنصة اإلذاعية.

DTTB

إىل منصة

ويتعني أيضا حتديد قدرة املستقبل على تشغيل الربجمية املرتبطة بنظام النطاق العريض لإلذاعة اهلجينة يف متطلبات املستقبل.
ويقدم الفصل " 13مستقبالت التلفزيون الرقمي" نظرة عامة تفصيلية على متطلبات املستقبل .DTTB
ويتطلب استعمال النفاذ املشروط لتوفري التلفزيون املدفوع على منصة  DTTخصائص تقنية وتشغيلية إضافية ملستقبل .DTTB
وتعاجل جوانب النفاذ املشروط مبزيد من التفصيل يف الفصل " 11النفاذ املشروط ومحاية احملتوى يف البث التلفزيوين الرقمي".
بيبليوغرافيا للفصل
][1.3

][2.3
][3.3

][4.3

][5.3
][6.3

3

EBU Tr036, TV programme accommodation in a DVB-T2 multiplex for (U)HDTV with HEVC video
.coding, Technical report, version 1.0, Geneva March 2016

.EBU Tr015, Defining Spectrum Requirements of Broadcasting in the UHF Band, July 2012
التوصية  - ITU-R BT.2073-0استعمال معيار التشفري الفيديوي عايل الكفاءة ) (HEVCمن أجل بث التلفزيون فائق
الوضوح وعايل الوضوح ،فرباير .2015
التقرير  - ITU-R BT.2302-0متطلبات اإلذاعة التلفزيونية لألرض من الطيف يف النطاق  UHFيف اإلقليم  1ومجهورية
إيران اإلسالمية ،أبريل .2014
التقرير  - ITU-R BT.2387-0متطلبات الطيف/الرتدد للنطاقات املوزعة لإلذاعة على أساس أويل ،يوليو .2015
ETSI Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on
.the MPEG-2 Transport Stream, TS 101 154, V2.2.1, 06/2015

][7.3

التوصية  - ITU-R BT.2075النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض.

][8.3

.HbbTV Association HbbTV 2.0 Specification, 01/05/2015
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تخطيط الشبكات اإلذاعية
1.4

شبكات التلفزيون الرقمي لألرض

يتعني توزيع إشارات البث  DTTBاملشفرة بني األستوديو هات ومراكز التشفري/تعدد اإلرسال ،ومن مث إىل مواقع املرسالت (شبكات
"التوزيع األويل") .وكثريا ما توزع هذه اإلشارات كتدفقات نقل  MPEG-2أو  ،MPEG-4على الرغم من أهنا ميكن أن تتطور
يف املستقبل إىل تدفقات النقل  (HEVC) ITU-T H.265أو وصالت بروتوكول اإلنرتنت .وميكن توفري دارات التوزيع هذه من
جانب هيئة اإلذاعة أو مشغل االتصاالت الذي يوفر توصيلية ملسافات طويلة .ويتوقف قرار اختيار أي من هذه على اعتبارات
اقتصادية و/أو تنظيمية.
واخليارات املمكنة للتقنية اليت يتعني استخدامها يف شبكات التوزيع هي األلياف البصرية والكبالت املتحدة احملور والسواتل واملوجات
الصغرية واألزواج املفتولة بواسطة تقنيات الرتاتب الرقمي متقارب التزامن ) (PDHأو تراتب رقمي متزامن  -أسلوب نقل ال متزامن
) (SDH ATMأو إذاعة فيديوية رقمية ) (DVBأو بروتوكول اإلنرتنت ) .(IPوبطبيعة احلال ،ميكن ألي شبكة فعلية أن تستخدم
أي توليفة من هذه التقنيات .وجيب التحكم يف توقيت التوزيع للتأكد من أنه ال حيفز االرتعاش يف أجهزة فك التشفري ،ولضمان
تزامن مستقر للمرسالت املتعددة وأجهزة التشكيل .وقد أعدت اإلذاعة الفيديوية الرقمية ) (DVBاملعايري لنقل إشارات MPEG-2
أو  MPEG-4يف شبكات التوزيع األولية .ومثة املزيد من اإلرشادات يف املعيار .[1.4] ETSI TR 101 200
وترد يف الفصل  7اعتبارات أخرى بشأن اجلودة املطلوبة لشبكات التوزيع األولية هذه.
وحتمل شبكة "التوزيع الثانوي" اإلشارات الرقمية من شبكات التوزيع األولية إىل أجهزة التلفزيون .وتتألف هذه الشبكات من توليفة
من املرسالت واملكررات (حشوات الفراغ) اليت تعمل يف قدرات ترتاوح من عشرات الكيلوواط إىل بضعة واطات فقط .وبوجه عام،
ميكن للتغطية الوطنية القائمة على استخدام البنية التحتية لإلذاعة لألرض أن حتقق تغطية نسبة عالية من السكان .وتشكل مبادئ
هذه الشبكات ،واعتبارات التخطيط الالزمة هلا ،ما تبقى من هذا الفصل.
2.4

المصطلحات والتعاريف الرئيسية

1.2.4

اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

)(DTTB

لقد مت تقييس جمموعة متنوعة من خمتلف أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف التوصيات التالية الصادرة عن قطاع االتصاالت
الراديوية:
التوصية  - BT.1306طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
] ،[2.4حتتوى تفاصيل أربعة أنظمة ATSC :و DVB-Tو ISDB-Tو.DTMB
التوصية  - BT.1877طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث املتعلقة باجليل الثاين من أنظمة اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض ] ،[3.4حتتوي تفاصيل .DVB-T2
التوصية  - BT.2016طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال فيما يتعلق باإلذاعة متعددة الوسائط
لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال أجهزة االستقبال احملمولة باليد يف نطاقات املوجات املرتية )(VHF
والديسيمرتية ) ،[4.4] (UHFحتتوي تفاصيل  6أنظمة T-DMB :و AT-DMBو ISDB-Tلالستقبال املتنقل
و DVB-SHو DVB-Hو.DVB-T2 Lite
وترد مناقشة هذه األنظمة مبزيد من التفصيل يف الفصل .9
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2.2.4

نطاقات التردد

ننظر ،يف هذا الكتيب ،يف نطاقات الرتدد الثالثة التالية املوزعة للخدمة اإلذاعية واليت تستخدم للبث التلفزيوين:
النطاق  :IIIمدى الرتدد  MHz 230-174يف اإلقليم  ،1و MHz 216-174يف اإلقليم  ،2وMHz 223-174
يف اإلقليم  .3وهنالك يف اإلقليم  3توزيعات على أساس أويل مشرتك للخدمة الثابتة وللخدمة املتنقلة .ويف اإلقليم ،1
يستخدم هذا النطاق أيضا للبث السمعي الرقمي.
النطاق  :IVمدى الرتدد .MHz 582-470 :وزع املؤمتر  [5.4] WRC-15أيضا كل هذا املدى أو أجزاء منه للخدمة
املتنقلة يف عدد قليل من البلدان يف اإلقليمني  2و.3
النطاق  :Vمدى الرتدد( MHz 862-582 :اإلقليم  ،)1و( MHz 890-582اإلقليمان  2و .)3وبالنسبة لإلقليم ،1
وزعت املؤمترات  [6.4] WRC-2007و [7.4] 2012و [5.4] 2015أيضا ،يف ثالث خطوات ،اجلزء األعلى من النطاق V
 )MHz 862-694إىل اخلدمة املتنقلة على أساس أويل .ويف اإلقليم  2مثة توزيعات إضافية للخدمة املتنقلة من املدى
 ،MHz 890-698ويف اإلقليم  3مثة احتماالت خمتلفة للخدمة املتنقلة يف كامل مدى املوجات الديسيمرتية )(UHF
للتلفزيون حىت  .MHz 890لالطالع على اخلدمات األخرى املوزعة يف اإلقليم  ،1راجع الوثائق اخلتامية للمؤمتر
.[5.4] WRC-15
ولالطالع على تفاصيل التوزيعات املتنقلة والثابتة يف مجيع هذه النطاقات ،انظر املادة  5من لوائح الراديو ،طبعة .[8.4] 2015
والنطاق  IIIهو جزء من مدى تردد املوجات املرتية ) ،(VHFوالنطاقان
الديسيمرتية ).(UHF
3.2.4

 IVوV

مها جزء من مدى تردد املوجات

منطقة التغطية

منطقة التغطية ألي حمطة إذاعية أو جمموعة حمطات إذاعية هي املنطقة اليت تعادل فيها شدة اجملال املطلوبة ،أو تتجاوز ،شدة اجملال
املستعملة احملددة لظروف استقبال معينة ولنسبة مئوية متوخاة من مواقع االستقبال املشمولة بالتغطية.
ويتّبع يف حتديد منطقة التغطية لكل حالة من حاالت االستقبال هنج من ثالثة مستويات:
املستوى  :1موقع االستقبال  -أصغر وحدة هي موقع االستقبال؛ وميكن التوصل إىل أحوال االستقبال املثلى بتحريك
اهلوائي مسافة  0,5مرت يف أي اجتاه .ويعترب موقع االستقبال مغطى إذا كان مستوى اإلشارة املطلوبة عاليا مبا يكفي
للتغلب على الضوضاء والتداخل خالل نسبة مئوية معينة من الزمن.
املستوى  :2تغطية منطقة صغرية  -املستوى الثاين هو "منطقة صغرية" (عموما 100 ،مرت  100 مرت) .ويف هذه املنطقة
الصغرية تكون النسبة املئوية ملواقع االستقبال املغطاة مبينة.
املستوى  :3منطقة التغطية  -تتألف منطقة التغطية ألي حمطة إذاعية ،أو جمموعة حمطات إذاعية ،من جمموع املناطق
الصغرية اليت يصل االستقبال فيها إىل نسبة مئوية معلومة (ما بني  70و 99عموما).
ويرد يف القسم  5.4وصف مفصل لطرائق حساب منطقة التغطية واملعلومات املتعلقة بتقييمها.
4.2.4

منطقة الخدمة

هي اجلزء من منطقة التغطية اليت يكون لإلدارة فيها حق طلب توفري شروط احلماية املتفق عليها.
5.2.4

أساليب االستقبال

ميكن التخطيط لشبكة إذاعية لألرض ملختلف أساليب االستقبال الرئيسية :استقبال هوائي ثابت على سطح مبىن ،أو استقبال
حممول الستقبال ساكن ،أو استقبال مشاة جلهاز حممول باليد واستقبال متنقل يف سيارة.
1.5.2.4

استقبال هوائي ثابت على سطح مبنى

يعرف االستقبال الثابت بأنه االستقبال الذي يستخدم له هوائي استقبال اجتاهي على مستوى السطح.
ّ
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ويفرتض توفر شروط استقبال قريبة من املثالية (ضمن مساحة من السطح صغرية نسبيا) عند تركيب اهلوائي.
ولدى حساب شدة اجملال الستقبال هوائي ثابت ،يعترب أن ارتفاع هوائي االستقبال مبقدار  10أمتار فوق سطح األرض هو االرتفاع
املعهود للخدمة اإلذاعية.
وعند ختطيط الشبكة يؤخذ كسب هوائي االستقبال ومتييز اهلوائي يف احلسبان .وتوفر التوصية  [9.4] ITU-R BT.417املعلمات
اليت يتعني استخدامها يف هذه احلسابات.
مالحظة  -عند تركيب هوائيات االستقبال ضيقة النطاق (وعالية الكسب عادة) ،ينبغي أال تستخدم الستقبال إشارات  DTTBباستعمال ترددات
خارج النطاق احملدد للهوائي.

2.5.2.4

االستقبال المحمول

يعرف االستقبال احملمول بأنه االستقبال يف وضع الراحة (االستقبال الثابت) أو بسرعة منخفضة جدا (سرعة املشي) حيث يستعمل
ّ
جهاز االستقبال احملمول مع هوائي خارجي (هوائي تلسكويب أو مساعة رأس سلكية مثال) أو هوائي مندمج على ارتفاع ال تقل عن
 1,5مرت فوق مستوى األرض .ويتم االستقبال احملمول يف ظل جمموعة كبرية ومتنوعة من الظروف (خارج املباين ويف األماكن املغلقة
والطابق األرضي والطوابق العليا):
الصنف ( Aخارج املبىن) ،يعين االستقبال جبهاز استقبال حممول ملحق أو مدمج به هوائي ويستخدم خارج املباين على
ارتفاع ال يقل عن  1,5مرت فوق مستوى األرض؛
الصنف ( Bالطابق األرضي أو داخل املبىن) ،يعين االستقبال جبهاز استقبال حممول ملحق أو مدمج به هوائي ويستخدم
داخل املباين على ارتفاع ال يقل عن  1,5مرت فوق مستوى األرض يف غرف تتسم مبا يلي:
أ ) تقع يف الطابق األرضي؛
ب) وهلا نافذة يف جدار خارجي.
ويعترب االستقبال احملمول داخل املباين يف الطابق األول أو الطوابق األعلى استقباال من الصنف
ملستوى اإلشارة.

B

مع تطبيق تصحيحات

ويفرتض يف الصنفني  Aو Bما يلي:
التوصل إىل ظروف استقبال مثلى بتحريك اهلوائي (أو املستقبل إذا كان حيتوي اهلوائي) مبقدار يصل إىل
يف أي اجتاه؛
عدم حتريك املستقبل احملمول أثناء االستقبال وكذلك عدم حتريك األشياء الكبرية قرب املستقبل؛
مدرعة.
صرف النظر عن احلاالت املتطرفة ،كاالستقبال يف أماكن ّ
3.5.2.4

 0,5مرت

االستقبال في جهاز محمول باليد

يعرف االستقبال يف جهاز حممول باليد بأنه االستقبال يف وضع الراحة (االستقبال الثابت) أو بسرعة منخفضة جدا (سرعة املشي)
ّ
حيث يستعمل جهاز استقبال له هوائي خارجي (هوائي تلسكويب أو مساعة رأس سلكية مثال) أو هوائي مندمج بارتفاع ال يقل
عن  1,5مرت فوق مستوى األرض .وقد تتأثر أجهزة االستقبال احملمولة باليد أيضا خبسارة امتصاص اجلسم/االنعكاس يف ظروف
معينة ،عندما يكون املستقبل يف اجليب مثال .ويتم استقبال األجهزة احملمولة يف ظل جمموعة كبرية ومتنوعة من الظروف (يف اخلارج
ويف األماكن املغلقة والطابق األرضي والطوابق العليا) .وباإلضافة إىل ذلك ،رمبا يتنقل جهاز االستقبال احملمول (بسرعة املشي) أثناء
مشاهدته .ونتيجة لذلك ،تستخدم معلمات ختطيط خمتلفة لالستقبال يف األجهزة احملمولة باليد مقارنة باحلالة املماثلة
لالستقبال املتنقل.
وبالنسبة ألسلوب االستقبال يف جهاز حممول باليد ،من املمكن يف كثري من األحيان حتسني االستقبال بتحريك املستقبل و/أو موضع
اهلوائي و/أو بواسطة هوائي ذي كفاءة أعلى .ومن املتوقع أن يكون هناك تباين كبري يف ظروف االستقبال الداخلي احملمول ،وهو
ما قد يتوقف أيضا على مستوى الطابق حيث يكون االستقبال مطلوبا .وسوف يكون هناك أيضا تباين كبري يف خسارة اخرتاق
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املباين من مبىن إىل آخر وتفاوت كبري من جزء آلخر من الغرفة .ومن املتوقع غالبا أال تتحقق "التغطية احملمولة" إال يف املناطق
احلضرية والضواحي.
4.5.2.4

االستقبال المتنقل

يعرف االستقبال املتنقل بأنه استقبال إشارة جبهاز استقبال متحرك هبوائي ال يقل ارتفاعه عن  1,5مرت فوق مستوى األرض .وميكن
ّ
أن يكون ذلك مثال يف مستقبل سيارة أو جهاز حممول باليد.
ويشمل مصطلح احلركة معدالت سرعة من شخص ميشي إىل سيارة يقودها على الطريق السريعة .وميكن أيضا النظر يف حالة
القطارات واحلافالت واملركبات األخرى عالية السرعة.
والعامل السائد فيما يتعلق بتأثريات االستقبال احمللي هو اخلبو يف قناة  .Rayleighوالغرض من هوامش اخلبو هو معاوضة هذه
التأثريات .وتتوقف هوامش اخلبو على الرتدد وعلى السرعة.
والقيود الرئيسية لالستقبال املتنقل هي أن هوائي االستقبال ال ميكن تعديله أثناء احلركة .ونتيجة لذلك ،تكون متطلبات شدة اجملال
أعلى من نظريهتا بالنسبة لالستقبال احملمول واملستقر (انظر أيضا القسم .)2.1.A4
6.2.4

تخطيط التخصيصات

عند ختطيط التخصيصات ختصص قناة حمددة إىل موقع إرسال مفرد ذي خصائص إرسال معينة (من حيث القدرة املشعة وارتفاع
اهلوائي ،وما إىل ذلك) .مثة املزيد من التفاصيل يف البند .1.2.4.4
7.2.4

تخطيط التعيينات

عند ختطيط التعيينات "تعطى" قناة حمددة إىل إدارة ما لتتيح هلا تغطية منطقة بعينها ضمن اإلقليم التابع هلا ،وتسمى منطقة التعيني.
وتكون مواقع اإلرسال وخصائصه غري معروفة يف مرحلة التخطيط ويتم حتديدها عند حتويل التعيني إىل ختصيص أو أكثر .مثة املزيد
من التفاصيل يف البند .2.2.4.4
8.2.4

نقاط القياس

نقطة القياس هي موقع حمدد جغرافيا جترى عنده حسابات حمددة.
9.2.4

شدة المجال غير المطلوبة

شدة اجملال غري املطلوبة ) (Enاملعرب عنها بوحدة ) dB(V/mهي شدة اجملال ،بالنسبة إىل  50من املواقع ولنسبة مئوية معينة من
الزمن ،إلشارة غري مطلوبة صادرة من أي مصدر تداخل حمتمل ،تضاف إليها نسبة احلماية ذات الصلة بوحدة .dB
املالحظة  - 1ال بد من أن تؤخذ يف احلسبان ،عند االقتضاء ،القيمة املناسبة بوحدة  dBلتمييز االجتاهية أو االستقطاب هلوائي االستقبال.
املالحظة  - 2عندما يكون هنالك عدة إشارات غري مطلوبة ،تطبق طريقة للجمع بني فرادى حاالت شدة اجملال غري املطلوبة ،مثل طريقة مجع قيم
القدرة أو طريقة أخرى مناسبة جلمع اإلشارات ،بغية معرفة جمموع شدة اجملال غري املطلوبة الناجتة.

10.2.4

شدة المجال الدنيا القابلة لالستعمال/شدة المجال الدنيا التي يتعين حمايتها

هي القيمة الدنيا لشدة اجملال الالزمة لتوفري جودة استقبال مطلوبة ،يف ظروف استقبال معينة ،يف وجود ضوضاء طبيعية أو اصطناعية،
ولكن يف غياب تداخل من مرسالت أخرى.
املالحظة  - 1يقابل مصطلح "شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال" مصطلح "شدة اجملال الدنيا اليت يتعني محايتها" الوارد يف كثري من نصوص االحتاد،
كما يقابل أيضا مصطلح "القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال" الوارد يف هذا الفصل برمز  Emedاملستعمل للتغطية جبهاز إرسال واحد فقط.

11.2.4

شدة المجال القابلة لالستعمال

هي القيمة الدنيا لشدة اجملال املطلوبة الالزمة لتوفري جودة االستقبال املرغوبة ،يف ظروف استقبال معينة ،يف وجود ضوضاء طبيعية
واصطناعية ويف وجود تداخل ،سواء يف حالة راهنة أو حسبما يتحدد مبوجب االتفاقات أو خطط الرتدد.
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املالحظة  - 1يقابل مصطلح "شدة اجملال القابلة لالستعمال" مصطلح "شدة اجملال الالزمة" الذي يرد يف كثري من نصوص االحتاد.
اجملمع .ومن
املالحظة  - 2حتتسب شدة اجملال القابلة لالستعمال باجلمع بني فرادى حاالت شدة اجملال غري املطلوبة ) (Enوعامل تصحيح املوقع ّ
إسهامات فرادى حاالت شدة اجملال غري املطلوبة القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال ) (Emedاليت متثل مستوى الضوضاء.
12.2.4

شدة المجال المرجعية

هي القيمة املتفق عليها لشدة اجملال اليت ميكن أن تتخذ مرجعا أو أساسا لتخطيط الرتددات.

املالحظة  - 1رهنا بظروف االستقبال واجلودة املطلوبة قد يكون هنالك يف اخلدمة الواحدة عدة قيم لشدة اجملال املرجعية (من أجل سيناريوهات
استقبال خمتلفة).

13.2.4

الحد األدنى لشدة المجال المتوسطة،

(dB(V/m)) Emed

القيمة املناسبة لشدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال واليت يتعني أن تستخدم للتغطية جبهاز إرسال واحد فقط ،وهي قيمة لنسبة
من املواقع و 50من الزمن على ارتفاع  10أمتار عن مستوى األرض.

%50

املالحظة  - 1تتوقف قيمة  Emedعلى القيمة املتوسطة لشدة اجملال الدنيا ) (Eminيف مكان االستقبال واملطلوبة لنسبة مئوية معينة من املواقع ونسبة
مئوية معينة من الزمن لكفالة حتقيق سوية اإلشارة الدنيا الالزمة لكي يتمكن جهاز االستقبال من فك شفرة اإلشارة.
املالحظة  - 2حتسب قيمة  Emedمن شدة اجملال الدنيا ) (Eminبإضافة عوامل التصحيح املالئمة ،عند االقتضاء ،من قبيل خسارة االرتفاع وخسارة
دخول املبىن وما إىل ذلك ،على النحو املوصوف يف التذييل  4.3من الفصل  3من امللحق  2يف االتفاق .[10.4] GE06
املالحظة  - 3يف حالة إشارات النطاق العريض اليت قد ال تكون كثافة القدرة الطيفية فيها ثابتة عرب النطاق املشغول ،يستعاض يف كثري من األحيان
عن مصطلح "شدة اجملال" مبصطلح "شدة اجملال املكافئة" .وشدة اجملال املكافئة هي شدة جمال موجة حاملة وحيدة  RFبدون تشكيل ويتم إشعاعها
بنفس القدرة اليت تعادل جمموع القدرة املشعة إلشارة النطاق العريض.

14.2.4

شدة مجال عتبة التنسيق

هي سوية شدة اجملال اليت حتدد ،يف حالة جتاوزها ،ضرورة إجراء التنسيق (ويشار إليها أيضا بتعبري عتبة شدة اجملال).
15.2.4

تشكيالت الشبكات :المتعددة الترددات ) (MFNأو الوحيدة التردد ) (SFNأو مزيج من اإلثنين

هناك أيضا اختيار من املعماريات للبنية التحتية لإلرسال :شبكات  MFNأو SFNأو مزيج ( MFN-SFNانظر أدناه).
ويتوقف منط الشبكة املنفذة على مدى توفر الرتددات ومنط التغطية املطلوبة وعدد اإلرساالت املتعددة اليت يتعني توفريها.
1.15.2.4

الشبكة المتعددة الترددات

)(MFN

الشبكة املتعددة الرتددات ،يف االتفاق  ،[10.4] GE06هي شبكة من حمطات إرسال تستخدم عدة قنوات للرتدد الراديوي.
ويف هذه الشبكة ،يستخدم كل مرسل قناة خمتلفة ويعمل بشكل مستقل ويكون له منطقة تغطية خاصة به .وإعادة استخدام
القنوات ممكن ،على أن يتوفر فصل جغرايف كاف بني مناطق التغطية.
2.15.2.4

الشبكة الوحيدة التردد

الشبكة الوحيدة الرتدد يف االتفاق
الرتدد نفسها.

)(SFN

[10.4] GE06

هي شبكة من حمطات إرسال متزامنة تشع إشارات متماثلة على قناة

ومن شأن تقنية تشكيل تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد ) (OFDMيف املوجات احلاملة املتعددة أن يسهل استعمال الشبكات
 SFNاليت متكن االستقبال ،ويف بعض الظروف التجميع البنّاء ألكثر من إشارة تردد مفيدة.
3.15.2.4

مزيج الشبكات

MFN-SFN

ميكن أيضا تصور بيئة خمتلطة من شبكات  .MFN-SFNوقد يصادف ذلك يف احلاالت التالية:
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-

ضمن شبكة  MFNتستخدم حمطات رئيسية عالية القدرة ،إذا مل توفر حمطة من هذا القبيل تغطية كاملة ،ميكن حملطات
ترحيل منخفضة القدرة (حشوات فراغ أو مكررات) أن تستكمل التغطية باستعمال الرتدد نفسه للمحطة الرئيسية
املصاحبة .ويسمى هذا التكوين أحيانا شبكة  MFN-SFNهجينة؛
قد تتضمن حالة أخرى ،على سبيل املثال ،استعمال بنية  MFNلبث تعدد إرسال وطين وسلسلة من بىن الشبكات
 SFNلبث تعدد إرسال إقليمي؛
يف حاالت أخرى ،ميكن أن ينشأ هذا النوع من سيناريوهات الشبكات املختلطة من ن هج خمتلفة يف البلدان اجملاورة (من
قبيل هنج  MFNيف بلد ما وهنج  SFNيف البلد اآلخر).

16.2.4

تشكيل التخطيط المرجعي

-

)(RPC

هي جتميع متثيلي ملعايري ومعلمات التخطيط اليت يتعني استخدامها ألغراض ختطيط الرتددات.
17.2.4

الشبكة المرجعية

)(RN

هي بنية شبكة نوعية متثل شبكة حقيقية ،غري معلومة بعد ،ألغراض إجراء حتليل للتوافق .والغرض األساسي هو حتديد احتماالت
وإمكانيات تعرض شبكات اإلذاعة الرقمية النمطية للتداخل.
18.2.4

بند مدرج في الخطة الرقمية

ختصيص أو تعيني أو جمموعة ختصيصات قد تقرتن أو ال تقرتن بتعيني وحيد وتعامل ،ألغراض تنفيذ خطة من قبيل ،[10.4] GE06
مبثابة كيان واحد.
3.4

اعتبارات شبكات البث  :DTTBالطبقة المادية والمعلمات

ال بد من االعرتاف بأن ختطيط الرتددات لإلذاعة الرقمية هو موضوع متعدد األبعاد يتطلب العديد من املدخالت التقنية:
معايري من قبيل احلد األدىن لسويات اإلشارة ونسب احلماية
ومعلمات من قبيل املسافة بني املرسالت وارتفاع هوائي اإلرسال وأمناط االستقبال.
وليس هنالك من حل وحيد وشامل .ويف هنج أول لتخطيط مبدئي ،قد يكون من الضروري قصر دراسات التخطيط على جمموعة
فرعية متثيلية من املعايري واملعلمات.
وعالوة على ذلك ،ولدى تصميم شبكة رقمية لألرض ،ال بد من أن يؤخذ يف احلسبان أن تغطية اخلدمة التلفزيونية الرقمية تتسم
بانتقال سريع للغاية من االستقبال شبه التام إىل عدم االستقبال مطلقا ،وبذلك يصبح من األمهية احلامسة أن يكون باإلمكان حتديد
املناطق اليت سيتم تغطيتها واملناطق اليت لن يتم تغطيتها.
وميكن لتشكيالت الشبكة وأساليب االستقبال أن تتطور من تشكيلة إىل أخرى نظرا ملرونة األنظمة الرقمية .وميكن للشبكات أن
توفر املرونة من أجل تلبية الطلبات يف املستقبل (فقد يتطلب مثال التحول من استقبال هوائي ثابت إىل استقبال حممول ومتنقل
تطورا من شبكة  MFNعالية القدرة وعالية الربج إىل تشكيل  SFNأكثر جتانسا) .وترد سيناريوهات ممكنة شىت للنشر يف امللحق 2
بالفصل .4
وحتدد معايري  DTTBأسلوبا تراتبيا وآخر غري تراتيب .وتقسم األساليب الرتاتبية ،عند االقتضاء ،القناة إىل قناتني مبتطلبات خمتلفة
(وقابلة للتعديل) من حيث النسبة  .C/Nوهذا مي ّكن من ظروف استقبال خمتلفة لنفس حمتوى الربنامج أو حملتويات برامج خمتلفة.
1.3.4

بدائل النظام

DTTB

تنطوي معايري  DTTBعلى مرونة متكن خمططي البث من تكييف شبكاهتم من خالل تنفيذ أنسب البدائل بني خمتلف أساليب
التشغيل املمكنة.
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وينبغي أن تكون أنظمة  DTTBقابلة للتشغيل يف القنوات التلفزيونية احلالية برتددات  6و 7و MHz 8وأن يعتمد اختيار نظام البث
على ظروف حمددة ،مثل توفر الطيف ومتطلبات التغطية وبنية الشبكة القائمة وشروط االستقبال.
وميكن االطالع على خمتلف األنظمة  DTTBاليت ميكن استخدامها يف نطاقات تردد خمتلفة وعلى وصف ختطيطي هلا يف التقرير
.[11.4] ITU-R BT.2295
ويرد فيما يلي وصف موجز لألنظمة احلالية املتاحة لتنفيذ شبكة .DTTB
 .8ATSCهي جمموعة من املعايري وضعتها جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة ) (ATSCمن أجل اإلرسال التلفزيوين الرقمي عرب الشبكات
لألرض والشبكات الكبلية والساتلية .ونظام التلفزيون الرقمي املتنقل للجنة  ATSCهو تعزيز للنظام  ATSCلتقدمي خدمات متعددة
الوسائط تشمل الفيديو واملواد السمعية وخدمة البيانات التفاعلية ملستقبالت صغرية (تتسم بكفاءة استهالك الطاقة) من أجل
بيئات االستقبال الثابتة وباألجهزة احملمولة باليد واألجهزة املثبتة على مركبات.
 .DTMBالبث الرقمي املتعدد الوسائط لألرض ) (DTMBهو معيار تلفزيوين للمطاريف املتنقلة والثابتة .ونظام  DTMBمتوافق
مع استقبال ثابت (داخل املبىن وخارجه) والتلفزيون الرقمي املتنقل لألرض .ويتوافق االستقبال املتنقل مع البث التلفزيوين الرقمي
عادي الوضوح ،والبث السمعي الرقمي ،والبث املتعدد الوسائط ،وخدمة بث البيانات .واالستقبال الثابت ،باإلضافة إىل اخلدمات
السابقة ،يدعم أيضا البث التلفزيوين الرقمي عايل الوضوح.
 .DVB-Tالبث  DVB-Tهو املعيار للبث اإلذاعي للتلفزيون الرقمي لألرض .ويرسل النظام الصوت الرقمي املنضغط والفيديو
الرقمي والبيانات األخرى يف تدفق نقل  MPEG-2باستخدام تعدد اإلرسال .COFDM
 DVB-Hو .DVB-SHمها نظامان للبث من طرف إىل طرف لتسليم أي منط من أمناط احملتويات واخلدمات الرقمية باستعمال
آليات قائمة على بروتوكول اإلنرتنت مت استمثاهلا من أجل أجهزة ختضع لقيود من حيث املوارد احلاسوبية والبطاريات .ويتكون كل
منهما من مسري بث أحادي االجتاه ميكن دجمه مع مسري تفاعلي خلوي متنقل ) (2G/3Gثنائي االجتاه .ويستعمل املسري اإلذاعي
للنظام  DVB-SHشبكات مشرتكة أو متكاملة ساتلية ولألرض.
 .DVB-T2هو اجليل الثاين من نظام البث اإلذاعي لألرض .وكان الغرض الرئيسي منه هو زيادة السعة واملتانة واملرونة لنظام DVB-
 .TوDVB-T2 Lite

واحلواسيب اللوحية.

هو جانبية لنظام

DVB-T2

مصممة لتقدمي التلفزيون واإلذاعة بكفاءة لألجهزة املتنقلة مثل اهلواتف

 .ISDB-Tصممت أسرة  ،ISDB-TSB ،ISDB-T( ISDB-Tأنظمة  ISDB-Tمتعددة الوسائط) استنادا إىل خمطط
اإلرسال  OFDMبتقطيع النطاق .ويقابل كل تقطيع  1/13 OFDMمن عرض نطاق قناة تلفزيونية .وميكن اختيار عدد املقاطع
هلذا النظام حبسب عرض النطاق املتاح والتطبيق.
4.4

تخطيط الشبكات اإلذاعية

1.4.4

المبادئ األساسية لتخطيط الترددات

إن ختطيط وتنسيق نظام  DTTBيف أسلوب  MFNأو  SFNيتبع ،بصفة عامة ،نفس اخلطوط والقواعد املعروفة جيدا يف إجراءات
التنسيق للخدمات اإلذاعية التماثلية .ومع ذلك ،فإن بعض امليزات اجلديدة للنظام  DTTBهلا أيضا أثر على الطريقة اليت يتعني أن
يتم هبا تنسيق اخلدمات الرقمية اجلديدة.

8

مالحظة بشأن  - ATSC 3,0تعكف جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة حاليا على وضع مواصفات نظام اجليل التايل من  ،ATSCباسم .ATSC 3,0
وسوف يستخدم هذا النظام تعدد اإلرسال  COFDMلتحسني االستقبال املتنقل؛ وسيكون تعدد اإلرسال قائما على بروتوكول اإلنرتنت (مثل
خدمات التدفق) بدال من استخدام تدفق النقل  .MPEGوحني إعداد هذا الكتيب ،مل يتم بعد وضع املواصفات يف صيغتها النهائية واملوافقة
عليها .وبناء على ذلك ،مل تدرج  ATSC 3,0بعد يف أي من توصيات االحتاد.
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وكثريا ما ينظر إىل هنج التعيني على أنه الطريقة األنسب لوصف مناطق خدمة الشبكات  SFNيف إجراءات التنسيق ،ذلك ألن
منطقة التغطية يف شبكة  SFNهي منطقة فريدة وغري قابلة للتجزئة ،وهي تقابل يف هنج التعيني منطقة اخلدمة املتوخاة.
2.4.4
1.2.4.4

مناهج التخطيط
تخطيط التخصيصات

كان ختطيط التلفزيون لألرض (ومعظم أشكال البث األخرى) يف أوروبا يتم يف املاضي يف إطار مؤمترات التخصيص .ولدى ختطيط
التخصيصات ،حيتاج األمر إىل قدر كبري من التخطيط لكل حمطة على حدة استعدادا ملؤمتر ختطيط.
ولدى ختطيط التخصيصات ،ختصص قناة حمددة ملوقع مرسل مفرد ذي خصائص إرسال حمددة (من قبيل القدرة املشعة وارتفاع
اهلوائي ،وما إىل ذلك) .وعند االنتهاء من خطة التخصيصات ،تعرف مواقع وخصائص مجيع املرسالت وميكن وضع هذه املرسالت
يف اخلدمة دون مزيد من التنسيق.
وختطيط التخصيص ،بناء على بنية مصفوفة ،للتلفزيون الرقمي لألرض مناسب حيث ميكن افرتاض أن مجيع مواقع املرسالت هلا
نفس اخلصائص .وهذا ال يعين أن خصائص احملطة ثابتة جلميع األوقات .مثال ذلك ،يسمح اتفاق استوكهومل [12.4] ST-61
ببعض املرونة ،وقد مت بالفعل إدخال العديد من التعديالت واإلضافات على اخلطة.
وتوفر خطة التخصيصات ترددا لكل حمطة ،وعند اكتمال عملية ختطيط التخصيصات ،تعرف مواقع وخصائص املرسالت يف منطقة
التخطيط .وميكن وضع املرسالت يف اخلدمة دون املزيد من التنسيق.
وألسباب عملية ،حيدد عادة حد أدىن للقدرة املشعة بالنسبة للمحطات لكي ينظر فيها يف عملية التخطيط اإلقليمي (يف املؤمتر
اإلقليمي لالتصاالت الراديوية يف جنيف لعام  2006مثال) .وعندئذ تدرج يف اخلطة الحقا احملطات ذات القدرة املشعة اليت تقل
عن السوية احملددة .ففي االتفاق  GE06مثال ،مت تعيني احلد األدىن مبقدار  W 50حملطات املوجات املرتية ) (VHFوW 250
حملطات املوجات الديسيمرتية ).(UHF
2.2.4.4

تخطيط التعيينات

حظيت إمكانية احلصول على تعيينات يف مؤمتر إذاعي لألرض باالهتمام يف السنوات األخرية ،ال سيما بسبب الفرص اليت تتيحها
شبكة  .SFNوقد تنطبق التعيينات أيضا على ختطيط الشبكة  MFNحيث ال يكون لدى بلد ما خطط الستخدام مواقع مرسالت
حمددة وهو يرغب يف االحتفاظ ببعض املرونة يف املستقبل.
ويف ختطيط التعيينات ،تعطى "قناة" حمددة إلدارة ما لكي توفر تغطية ملنطقة حمددة ،تسمى منطقة التعيني .واملعلمات املطلوبة
للتخطيط هي منطقة التعيني والقناة والتداخل احملتمل يف التعيني .وال تعرف مواقع املرسالت وخصائصها أثناء التخطيط وينبغي
حتديدها وقت حتويل التعيني إىل ختصيص أو أكثر.
وهكذا من الضروري ،للقيام بالتخطيط ،حتديد بعض شروط اإلرسال املرجعية الواقعية إىل حد معقول ،واليت متثل التداخل احملتمل
الذي ميكن أن حيدث ،حبيث ميكن إجراء أي حسابات توافق ضرورية .وتدعى هذه الشروط الشبكات املرجعية ،ويقدم امللحق 3.A1
مزيدا من التفصيل يف هذا الشأن.
وتبني خطة التعيني الناجتة الرتددات اليت يتعني استخدامها يف مناطق معينة دون حتديد احملطات اليت ختصص هلا الرتددات.
3.2.4.4

الصلة بين تخطيط التعيينات وتخطيط التخصيصات

تتضمن خطة التخصيصات بيانات املرسل املفصلة اعتبارا من اليوم الذي يوضع فيه ومن مث تسمح بالتنفيذ فور دخول اخلطة حيز
النفاذ .ومع ذلك ،من املرجح أن تتطلب التغيريات الالحقة يف الشبكة التنسيق مع األطراف اجملاورة املعنية.
وميكن ربط منطقة التغطية لتخصيص ما بتعيني ما من خالل تقدير منطقة التغطية اخلاصة به حسب االقتضاء .ومع ذلك ،فإن
هنج ختطيط التخصيصات حيدد ضمنا شكال ما من أشكال التغطية.
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ومن الضروري ،من أجل تنفيذ تعيني ما ،حتويل التعيني إىل ختصيصات مرسالت فردية .وخيطط عادة للخصائص التقنية التفصيلية
للمرسالت يف أعقاب مؤمتر التخطيط ،ولكن ميكن أيضا أن تنشأ خالل املؤمتر ،إذا لزم األمر .وقد يتضمن كل تعيني عندئذ عدة
مرسالت تشكل شبكة  SFNأو ،يف أبسط حالة ،مرسال واحدا .ونظرا لتحديد تعيني ما ،ميكن يف وقت الحق تعديل املرسالت
أو املرسل دون تنسيق ،شرط أال تتجاوز التداخالت الصادرة املدى املسموح به للتعيني يف اخلطة.
وال بد من التشديد على أن أي تعيني ينبغي أال يعترب بأنه مرتبط حتما "بالتغطية الوطنية" أو بشبكة  SFNباعتباره البنية الوحيدة
املمكنة للشبكة .وقد أظهر التخطيط الذي أجري مؤخرا لنظام  T-DABأن التعيينات ميكن أن تكون طريقة مناسبة لتخطيط
مناطق صغرية أو حىت مناطق صغرية جدا.
5.4

تغطية الشبكات اإلذاعية

عند حساب تغطية شبكة البث ،يتعني النظر يف عوامل شىت .ويقدم هذا القسم أمهها ويناقش أثرها على تغطية الشبكة.
وميكن استعمال الطرائق املوصوفة يف هذا القسم حلساب منطقة تغطية خدمات  DTTBيف غياب التداخل ،والتخفيض يف منطقة
التغطية هذه بسبب التداخل .ويأخذ حساب هامش احلماية ،بدال من حساب شدة اجملال املطلوبة ،يف االعتبار أثر التداخل.
وترد تعاريف املصطلحات املتعلقة باالنتشار يف التوصية .[13.4] ITU-R P.310
وبينما يكون االحنطاط يف األداء تدرجييا يف األنظمة التماثلية عند االقرتاب من حافة منطقة التغطية ،فإن مسة االحنطاط "الفجائي"
يف األنظمة الرقمية تعين أن جمرد قدر بسيط من عدم التطابق بني التنبؤات والقياسات ميكن أن يؤدي إىل اختالف كبري بني التنبؤات
ومناطق التغطية الفعلية.
وللتعمق يف طرائق التنبؤ وبرجميات التخطيط ،يقدم التقرير " ITU-R BT.2137طرائق التنبؤ بالتغطية وبرجميات التخطيط لشبكات
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) [14.4] "(DTTBأيضا موجزا لنتائج املقارنات بني سويات اإلشارة املتوقعة واملقيسة حسبما
أبلغت عنها بعض اإلدارات.
1.5.4

نماذج االنتشار

للقيام بأي تقييم للتغطية بنظام  ،DTTBحيتاج األمر إىل منوذج النتشار املوجات الراديوية .ويتوقف اختيار النموذج على مدى
توفر بيانات ارتفاع التضاريس ال بالنسبة ملنطقة اخلدمة فحسب بل بالنسبة ملسريات االنتشار بني املرسالت املسببة للتداخل ومنطقة
التغطية أيضا.
ويرد يف التوصية  [15.4] ITU-R P.1546وصف طريقة التنبؤ باالنتشار املوصى هبا حاليا للخدمة  .DTTBوتوفر الطريقة قيم التنبؤ
بشدة اجملال من نقطة إىل منطقة على األرض استنادا إىل التحليل اإلحصائي للبيانات التجريبية .ويقدم امللحق  6من هذه التوصية
اإلجراء التفصيلي خطوة خطوة يف تطبيق هذه التوصية ،وهو موجز فيما يلي:
أوال ،بالنسبة لقيمة  kW 1من القدرة املشعة الفعالة ) (e.r.p.يف مناطق معتدلة حتتوي على حبار باردة ودافئة ،9يتم توفري
جمموعة من قيم شدة اجملال اليت يتم جتاوزها ملدة  %50و %10و %1من الوقت ويف  %50من املواقع داخل أي مساحة تبلغ
عادة  500 × 500مرت يف شكل رسوم بيانية وكذلك يف شكل جداول حاسوبية .وتعطى هذه القيم لبعض الرتددات االمسية،
جملموعة من ارتفاعات هوائيات اإلرسال وبعض ارتفاعات هوائيات االستقبال ،ولسيناريو كل من املسريين الربي والبحري.
ثانيا ،تسمح اإلجراءات العامة لالستكمال الداخلي واالستقراء والتصحيح حبساب التنبؤ بشدة اجملال على طول مسريات
برية/حبرية خمتلطة وبرتددات أخرى ،وبالنسبة إىل ارتفاعات أخرى للهوائيات ونسب مئوية للوقت واملواقع ومساحات
املناطق وألقاليم مناخية أخرى .وترد معلمات الدخل وحدودها بشأن صحة الطريقة يف اجلدول  4من امللحق  6بالتوصية
] [15.4حبيث ميكن إجراء التنبؤات ألمداء املعلمات التالية:
 مدى الرتدد MHz 3 000-30؛
9

ميكن االطالع على معلومات تقسيمات البحار الباردة/الدافئة يف التوصية .[16.4] ITU-R P.620
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• مسافة املسري  1 000-1كيلومرت؛
• النسبة املئوية من الوقت %50-1؛
• النسبة املئوية للمواقع %99-1؛
• ارتفاعات البث الفعالة حىت  3 000مرت.
ويشري تغاير املواقع إىل اإلحصاءات املكانية لتغريات التغطية احمللية على األرض وليس إىل تغريات املسري بأكمله وال إىل
التغريات يف املسريات املتعددة .وميكن استخدام هذه الطريقة باالستناد إىل قاعدة بيانات الرتفاعات التضاريس أو بدوهنا.
ويف حال توفر هذه البيانات ،ميكن حساب التصحيحات اخلاصة باالنتثار الرتوبوسفريي وأنواع خمتلفة من العوائق احمللية
احمليطة مبوقع االستقبال ،مبا يف ذلك املسريات القصرية للمناطق احلضرية/الضواحي ،ومن املتوقع عندئذ زيادة دقة التنبؤ.
أخريا ،يعطي القسم  17من امللحق  5بالتوصية ] [15.4طريقة للتحويل من شدة اجملال احملسوبة من أجل  kW 1من
القدرة املشعة الفعالة ) (e.r.p.إىل خسارة اإلرسال األساسية املكافئة.

ولتحسني دقة التنبؤ ،يف احلاالت اليت تتوفر فيها بيانات ارتفاع التضاريس ،ميكن استعمال الطريقة الواردة يف التوصية
 [17.4] ITU-R P.1812بدال من التوصية ] .[15.4وهي موجزة فيما يلي:
أوال ،يتم تقييم خسارة اإلرسال األساسية ،اليت ال يتم جتاوزها للنسبة املئوية السنوية املطلوبة ،%p ،و %50من املواقع
داخل أي منطقة تبلغ مساحتها عادة  500 × 500مرت ،على النحو املبني يف البنود  6.4-2.4يف امللحق  1بالتوصية
[( ]17.4أي خسائر اإلرسال األساسية النامجة عن االنتشار يف خط البصر ،واالنتشار باالنعراج ،واالنتشار بواسطة
االنتثار الرتوبوسفريي ،واالنتشار بواسطة انعكاس اجملرى/الطبقة وأي توليفة من آليات االنتشار هذه).
ثانيا ،يرد يف األقسام  10.4-7.4من امللحق  1بالتوصية ] ،[17.4وصف إجراءات مراعاة آثار العوائق املطرافية (يف املناطق
الريفية واحلضرية) ،وآثار تغاير املوقع وخسارة دخول املبىن .وهذه اإلجراءات أكثر دقة من تلك الواردة يف ] [15.4وهي
تستند إىل بيانات ارتفاع التضاريس .ومن الضروري إجراء حتليل جلانبية املسري من أجل اشتقاق املعلمات املشار إليها
يف اجلدول  4من امللحق  .[17.4] 1ويتم بناء جانبية املسري من بيانات ارتفاع التضاريس وفقا لإلجراء املوضح يف املرفق 1
من امللحق  .[17.4] 1وطريقة االنتشار حمددة باملسري حبيث تتكون التنبؤات من نقطة إىل منطقة باستخدام هذه الطريقة
من سلسلة من تنبؤات عديدة من نقطة إىل نقطة ،حيث تتوزع مواقع االستقبال بشكل موحد عرب مناطق التغطية
االفرتاضية .وينبغي أن يكون عدد النقاط كبريا مبا يكفي لضمان توصيف دقيق لتغاير املسري يف منطقة اخلدمة .وبالنسبة
ملعظم التطبيقات العملية هلذه الطريقة يقتضي هذا االفرتاض توفر قاعدة بيانات رقمية الرتفاع التضاريس ،مشفوعة مبرجع
إىل إحداثيات العرض والطول بالنسبة لبيانات جيوديسية متسقة .ويرد يف امللحق  1يف التوصية [18.4] ITU-R P.1058
إرشادات بشأن نوع املعلومات اليت ينبغي إدراجها يف قواعد البيانات الطبوغرافية (ارتفاع التضاريس وانتشار املباين) .وترد
معلمات املدخالت األخرى وحدودها من أجل صحة األسلوب يف اجلدول  1من امللحق  1يف ] .[17.4وحتسب خسارة
االنعراج بطريقة تقوم على هيكلية  Deygoutاملقتبسة من التوصية  .[19.4] ITU-R P.452وقد تبني أن هذه الطريقة هلا
قيود .وملزيد من املعلومات عن االنعراج ،انظر التوصية .[20.4] ITU-R P.526
وأخريا يقدم البند  11.4يف املرجع ] [17.4تعابري رياضية تنسب خسارة اإلرسال األساسية إىل شدة اجملال حمسوبة من
أجل .e.r.p. kW 1
وتوفر كلتا الطريقتني تصحيحات لتغاير املوقع تشري إىل اإلحصاءات املكانية لتغايرات الغطاء األرضي احمللي اليت تتبع تقريبا توزيعا
لوغاريتميا عاديا ] .[17.4] ،[15.4وال يأخذ أي منهما يف احلسبان التغايرات يف املسريات املتعددة بسبب االنعكاسات واالنعراجات
احمللية اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان يف االستقبال املتنقل واحملمول .وخيتلف أثر هذه العوامل باختالف األنظمة ،ذلك ألنه يتوقف
على عرض النطاق والتشكيل وخمطط التشفري .وتقدم التوصية  ITU-R P.1406يف القسم  3من امللحق  1إرشادات بشأن منذجة
هذه التأثريات سريعة اخلبو ] .[21.4وعالوة على ذلك ،فإن اخلبو األبطأ بسبب التغريات يف حجب املستقبل يدرس بدقة أكرب مما
هو عليه يف ] [15.4و] .[17.4ويتوفر تقدير إحصائي قائم على القياس خلسارة املسري بسبب احلجب يف املناطق الريفية واحلضرية
الكبرية وكذلك يف املناطق الصغرية ،أي الغطاء األرضي احمللي .ويف كلتا احلالتني ،يتبع التقدير توزيعا لوغاريتميا عاديا .ويف القسم 4
من امللحق  ،[21.4] 1تعطى إجراءات حساب انتشار التأخري بسبب عوامل االنتثار القريبة والبعيدة استنادا إىل حتليل االستجابة
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النبضية للقناة ) .(CIRويرد يف القسم  1.5من امللحق  1إرشادات بشأن قيم أثر إزالة االستقطاب وتغاير الوقت والرتدد .ويرد
يف القسم  2.5من امللحق  1وصف آلثار كسب االرتفاع السالب بسبب موقع اهلوائي .ويرد يف القسم  4.5من امللحق  1وصف
أوجه عدم التطابق بني الكسب النظري للهوائي املتنقل والقيمة املقيسة.
وميكن حساب التوهني الناجم عن الغطاء األرضي مبزيد من الدقة بواسطة تصويبات إضافية بسبب التوهني الناجم عن الغطاء
النبايت (وخاصة األشجار) كتلك الواردة يف التوصية .[22.4] ITU-R P.833
وبالنسبة لتغاير خسارة دخول املباين بسبب مواد البناء املختلفة وآثار تعدد املسريات بسبب املباين ،انظر التوصية
.[23.4] ITU-R P.1238
وقد ألغيت اآلن التوصية السابقة  ،[24.4] ITU-R P.370وجيب االستعاضة عنها بدراسات االنتشار بالطرائق املبينة يف هذا القسم.
ويالحظ أن اتفاق  [25.4] GE-89ال يزال نافذا يف بعض البلدان يف بعض نطاقات الرتدد 10.وباستثناء تلك البلدان والنطاقات،
حيث ال تزال منحنيات االنتشار الواردة يف االتفاق نافذة ،ينبغي استعمال طرائق االنتشار الواردة يف هذا القسم.
وخالصة القول ،إن طرائق التنبؤ بشدة اجملال املوصى هبا من أجل نظام  DTTBهي ثالث توصيات  ITU-Rمتكاملة:
و] [17.4و] .[21.4ومع ذلك ،هناك طرائق أخرى ميكن استخدامها يف أحوال حمددة:
طريقة  Okumura-Hataيف البيئة احلضرية موصوفة يف امللحق  8يف التوصية ] ،[15.4حيث جترى مقارنة مع الطريقة
املوصى هبا .وهذه الطريقة أنسب ما تكون حلسابات تغطية اخلاليا احلضرية يف تطبيقات االتصاالت الراديوية املتنقلة،
ومع ذلك فقد توسعت لتشمل الضواحي واملناطق الريفية .وميكن إجراء التنبؤات ألمداء املعلمات التالية :الرتدد
MHz 1 500-100؛ مسافة املسري حىت  20كم ،متتد إىل  100كم؛ ارتفاع هوائي اإلرسال  200-30مرت؛ ارتفاع هوائي
االستقبال  10-1أمتار .وال تستعمل هذه الطريقة بيانات التضاريس ،وال تأخذ يف االعتبار سوى االرتفاع الفعال هلوائي
اإلرسال وارتفاع هوائي االستقبال فوق األرض.
طريقة ( Cost-231أو  )Cost-Hataهي الصيغة املوسعة لطريقة  Okumura-Hataللرتددات تصل إىل .MHz 2 000
وباإلضافة إىل ذلك ،يقتصر النموذج على األحوال اليت يكون فيها هوائي اإلرسال فوق أسطح املباين اجملاورة .وتسمح
الطريقة بارتفاعات أدىن للهوائيات املتنقلة مما تسمح به طريقة .Okumura-Hata
طريقة  Cost-231 Walfish-Ikegamiهي أنسب طريقة حلسابات تغطية اخلاليا احلضرية اليت تتوفر هلا بيانات ارتفاع
املباين ومواقعها من أجل حساب انتشار "األخاديد احلضرية" على حنو أكثر دقة.
طريقة  Longley-Riceللتضاريس غير المنتظمة ) (ITMتستخدم للتنبؤ بتوهني اإلشارات الراديوية لوصلة يف مدى
الرتدد من  MHz 20إىل  .GHz 20وقد استحدثت هذه الطريقة لتلبية احتياجات ختطيط الرتددات يف البث التلفزيوين
يف الواليات املتحدة يف الستينيات وال تزال تستخدمها جلنة االتصاالت االحتادية هلذا الغرض .وهي حتسب التوهني
بالنسبة إىل الفضاء احلر باستخدام مالمح التضاريس بوصفها دالة للمدى الذي تعزى إليه صراحة ثالث آليات انتشار
رئيسية هي :خط البصر (رمبا مع انعكاس أرضي منتثر حمتمل) ،وانعراج التضاريس ،واالنتثار الرتوبوسفريي .وحيتسب
االنتشار الشاذ ،بسبب انعكاس اجملرى/الطبقة والظواهر األخرى النادرة احلدوث ،بصورة غري مباشرة عن طريق مواصفات
املناخ الراديوي وتغاير الوقت .ومبا أن النموذج جترييب فإن التوهني املرغوب فيه بالنسبة لطول املسري الفعلي ،مع مراعاة
التجزيئات احملددة (من جانب املستعمل) من حيث الوقت واملواقع واألحوال (أي عامل الثقة) ،يتم احلصول عليه بطريقة
توليف تستند إىل االحنرافات املعيارية امللحوظة جتريبيا من التوهني املرجعي املتنبأ به .ملزيد من التفصيل ،انظر ].[26.4
][15.4

وهناك تطبيقات برجمية ملعظم الطرائق املقرتحة .وبعضها جماين ألن بعض اإلدارات قد أتاحتها.
ويرد يف التقرير  [14.4] ITU-R BT.2137جتارب من بلدان شىت ،مبا يف ذلك أدوات التخطيط الوطنية اليت أدخلت لتقليل اخلطأ
يف مناذج التخطيط.
 10ال يزال االتفاق  GE-89نافذا بالنسبة للنطاق ( MHz 68-47تقتصر اخلطة على النطاق  MHz 68-54يف البلدان التالية :بوتسوانا ،بوروندي،
ليسوتو ،مالوي ،ناميبيا ،رواندا ،جنوب إفريقيا ،سوازيلند ،زائري ،زامبيا ،زمبابوي)؛ وبالنسبة للنطاقني  MHz 238-230وMHz 254-246
للبلدان املدرجة يف الرقم  252.5من لوائح الراديو.
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وإلكمال حساب التغطية ،ينبغي مراعاة بعض اجلوانب العملية فيما يتعلق بالتنبؤ بشدة اجملال:
معرفة يف التوصية
الهوائيات :خصائص هوائيات اإلرسال على املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية )ّ (UHF
 .[27.4] ITU-R BS.1195وخمططات هوائيات االستقبال الثابتة املفرتضة معرفة يف التوصية [28.4] ITU-R BT.419
ّ
ويف التوصية  [29.4] ITU-R BS.599بالنسبة لنطاق املوجات املرتية ) .(VHFوبالنسبة للمستقبالت احملمولة واملتنقلة،
ترد القيم النموذجية لكسب اهلوائي يف القسم  4يف امللحق  5يف التوصية .[30.4] ITU-R BT.1368
المتطلبات( :حتظى مبعاجلة متعمقة يف التوصيتني  [30.4] ITU-R BT.1368و)[31.4] ITU-R BT.2033
• احلد األدىن من شدة اجملال القابلة لالستعمال ) (MUFSوالنسبة  .C/Nوتتوفر قيم  MUFSألنظمة االستقبال
الثابتة  ATSC DTVو DVB-Tو DTMBو ISDB-Tيف ] [30.4ولإلذاعة  DVB-T2يف ] .[31.4وتقدم أيضا
قيم  C/Nلنظامي  DVB-Hو ISDB-Tيف األجهزة احملمولة باليد لكل من االستقبال احملمول يف اخلارج ويف الداخل
ويف االستقبال املتنقل يف ] .[30.4وميكن أن تكون قيم النسبة  S/Nاليت توفرها التوصية [32.4] ITU-R BS.1114
مفيدة ألنظمة 11.T-DMB
• تتوفر نسب احلماية لإلشارات الرقمية أو التماثلية املطلوبة املتداخلة مع اإلشارات الرقمية أو التماثلية غري املطلوبة
يف ] [30.4بالنسبة ألنظمة  ATSC DTVو DVB-Tو DTMBو ISDB-Tيف ] [30.4ولإلذاعة DVB-T2
يف ] .[31.4ولذلك يتعني أن تضم نتيجة "احتمال التغطية" احتمالني :احتمال جتاوز شدة جمال معينة إلشارة
مفيدة (جممعة) ،واحتمال جتاوز النسبة  C/Iاملطلوبة ،مع مراعاة مجيع مسببات التداخل .ونظرا لتفاوت شدة اجملال
بتفاوت الزمن فال بد ،يف بعض احلاالت ،من قبول خطر التداخل لنسبة مئوية حمددة من الوقت يف مواقع استقبال
مقصودة خمتلفة.
• تعدد املسريات .تعمد األنظمة الرقمية إىل تنفيذ آليات ملراعاة انتشار التأخري .ومع ذلك ،إذا جتاوزت قيم التأخري
قيم فرتة الرمز ،حيدث تداخل بني الرموز ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع نسب اخلطأ يف البتات .ومن ناحية أخرى ،قد
يكون لالنعكاسات احمللية أيضا األثر املفيد مللء ظالل عميقة إىل حد ما ،وقد صممت األنظمة حبيث تتغاضى
عن االنعكاسات القصرية التأخري.
• ميكن أن تؤدي قيم عتبة انتشار  Dopplerإىل قيود على سرعة املستقبالت املتنقلة داخل منطقة التغطية من أجل
احلصول على استقبال جيد.
2.5.4

الترابط بين مواقع اإلرسال ونمط نظام البث

لدى نشر اإلذاعة الرقمية لألرض ميكن استخدام مواقع قائمة أو مواقع جديدة أو مزيج من االثنني .ويتوقف ذلك ،إىل حد ما،
على اختيار منط اإلذاعة الرقمية لألرض ونطاق الرتدد املطلوب استخدامه .ويف بعض البلدان ،يتعني استخدام نفس مواقع البث
التماثلي للبث الرقمي ،مما قد يكون له بعض األثر على أمناط األنظمة اليت ميكن نشرها بنجاح .ويف بلدان أخرى ،على النقيض
من ذلك ،يستطيع املشغلون اختيار االستفادة من تعدد اإلرسال  OFDMألنواع جديدة من اخلدمات مثل التغطية احملمولة داخل
املبىن ،ولكن قد يكون لذلك أيضا أثر على البنية التحتية للموقع الذي يتعني استخدامه.
ولذلك ،فإن مسافات الفصل بني مواقع املرسالت ،ومن مث عدد املواقع املطلوبة ،ختتلف من بلد آلخر وتتوقف على منط النظام
وأسلوب االستقبال (ثابت أو حممول أو متنقل) ومساحة البلد وحاالت احلدود .وبالنسبة لإلذاعة الرقمية لألرض ،قد تتفاوت
املسافة الفاصلة بني مواقع املرسالت من أقل من  30كم إىل  125كم.
ويف شبكة ( SFNانظر القسم  ،)7.4وباستخدام املعايري املناسبة للبث الرقمي لألرض ،تؤثر مسافة الفصل بني املرسالت على
اختيار فاصل احلراسة ،مما حيد بدوره من احلجم األقصى للشبكة .وتؤثر مسافة الفصل واالرتفاع الفعال على القدرة املشعة الفعالة
) .(e.r.p.وعلى العكس من ذلك ،إذا كان مثة حاجة إىل فاصل حراسة أقصى معني (لتعزيز سعة البيانات ،مثال) ،فإن ذلك يؤثر
على أكرب مسافة فصل ممكنة للمرسالت.
 T-DMB 11هو صيغة فيديوية من .T-DAB

الفصل

37

4

ويف حالة الشبكات  ،SFNميكن أن يوفر استخدام "الشبكات الكثيفة" بعض املزايا نسبة إىل الشبكات القائمة على مرسالت
عالية القدرة مفصولة مبسافات كبرية (أكثر من  60كم ،مثال) .ومن املمكن ،وخصوصا يف حالة الشبكات  SFNاإلقليمية ،ولكن
يف حالة الشبكات  SFNالوطنية أيضا ،النظر يف أشكال خمتلفة من الشبكات الكثيفة ،حيث تستخدم مجيع املرسالت نفس القناة،
ولكن باخنفاض كبري يف القدرة  e.r.p.عما هو مطلوب من مرسل واحد خيدم نفس املنطقة .وبالنسبة لإلذاعة الرقمية لألرض ،ميكن
ملفهوم "اإلرسال املوزع" أن يوفر شدة اجملال الالزمة يف منطقة اخلدمة بأكملها بواسطة عدد من مرسالت  SFNاملتزامنة ذات القدرة
املنخفضة ،تقع على مصفوفة منتظمة إىل حد ما ،أو تستخدم مكررات على القناة تستقبل إشارهتا خارج األثري من جهاز اإلرسال
الرئيسي ،وذلك لتحسني تغطية املرسل الرئيسي .ويف هذه احلالة األخرية ،ال حتتاج املكررات إىل املزيد من التزامن ،وال حاجة إىل
بنية حتتية للتوزيع األويل موازية لتوصيل اإلشارة إىل تلك املكررات على القناة.
وعالوة على ذلك ،ميكن استخدام شبكات  SFNعالية الكثافة احمللية الستكمال شبكات  SFNكبرية يف املناطق اليت تكون فيها
التغطية لوال ذلك غري كافية ،رمبا بسبب التضاريس أو عوائق املباين .وأخريا ،فإهنا توفر ختفيضا لتأثري التداخل يف نفس القناة على
حدود منطقة اخلدمة ،وذلك بتقليص هامش تناقص شدة اجملال .وميكن حتسني ذلك باالستغالل املناسب الجتاهية هوائي اإلرسال.
ومن املمكن مثال تصور طبولوجيا مرسالت تغطي فيها اجلزء املركزي من منطقة اخلدمة شبكة  SFNكبرية (تضم مرسالت عالية
القدرة مفصولة مبسافات كبرية) ،ولكن يتم بالقرب من احلدود تركيب شبكة أكثف من املرسالت (بقدرة مشعة فعالة e.r.p.
منخفضة وهوائيات توجيهية منخفضة االرتفاع) .وهذا يسمح للقدرة  e.r.p.بأن تكون "مصممة" وفقا لكفاف منطقة اخلدمة ،مما
يقلل من التداخل يف املناطق اجملاورة وحيافظ على توفر اخلدمة بدرجة عالية داخل املنطقة املطلوبة .وميكن أن تكون هذه التقنية
مفيدة أيضا على احلدود بني الشبكات  SFNالوطنية.
3.5.4

مخططات إشعاع هوائيات اإلرسال

يكون هلوائيات اإلرسال خمطط شامل االجتاهات أو اجتاهي .وبالنسبة للمحطات الواقعة على طول حدود البلد أو احملطات الواقعة
على السواحل أو بالقرب منها ،يفضل استخدام اهلوائيات االجتاهية للحد من التداخل خارج مناطق اخلدمة املتوخاة .ويؤدي ذلك
إىل تقليل مسافة إعادة االستعمال للرتددات املعنية وإىل محاية مناطق تغطية حمطات التلفزيون األخرى .وينطبق ذلك بصفة خاصة
على حمطات الطاقة العالية واملتوسطة ،ويؤدي عموما إىل زيادة كفاءة استخدام طيف الرتددات.
وميل احلزمة ،الذي يطبق على هوائيات ذات ارتفاع فعال يزيد عن  100مرت ،هو أداة فعالة الستهداف القدرة املشعة حملطات القدرة
العالية يف اجلزء اخلارجي من منطقة التغطية وهو يقلل يف الوقت نفسه من احتمال التداخل يف مسافات كبرية ويف خدمة الطريان.
4.5.4

العوامل التي تؤثر على المسافة الفاصلة بين الترددات

للمسافة الفاصلة بني الرتددات أثر كبري على عدد فدرات الرتدد أو القنوات الالزمة لتغطية مساحة أكرب تشمل عدة بلدان أو مناطق،
لكل منها براجمه اخلاصة املرسلة يف فدرة أو قناة تردد واحدة.
وتؤدي مناطق التغطية اليت ختدمها املرسالت الواقعة على امتداد احمليط واليت تستعمل هوائيات اجتاهية تشري حنو الداخل (أي
يف شبكة مغلقة) إىل مسافات لفصل الرتددات أقصر نوعا ما مقارنة بالتغطية املكافئة اليت حيققها استعمال هوائيات غري اجتاهية
(أي يف شبكة مفتوحة) .ويف حالة مسريات االنتشار اليت تشمل قدرا كبريا من البحر ،تكون مسافات الفصل أكرب مما هي للمسريات
الربية فقط.
5.5.4

نماذج القنوات

تنتشر املوجات الكهرمغنطيسية عرب وسط يبني التغايرات العشوائية خلصائصها الفيزيائية ،وقد تتعرض اإلشارات لظواهر خبو
متعددة املسريات ،حيث يكون لشدة اجملال املستقبلة يف منطقة اخلدمة تقلبات من حيث الزمان واملكان ،ميكن وصفها بتوزيعات
إحصائية خمتلفة.
قناة غوسية :يف منوذج القناة هذا ،تقتصر الضوضاء الغوسية البيضاء املضافة ) (AWGNعلى اإلشارة ،وليس هنالك سوى مسري
واحد .وترد مواصفات السلوك اإلحصائي هلذا النمط من القنوات يف التوصية .[33.4] ITU-R P.1057
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توزيع لوغاريتمي عادي :هو توزيع متغري موجب يكون للوغاريتمية توزيع غوسي .وخالفا للتوزيع الغوسي ،يكون التوزيع اللوغاريتمي
العادي ال تناظريا إىل أقصى حد .وغالبا ما يصادف التوزيع اللوغاريتمي العادي يف االنتشار ،أساسا ملقادير مرتبطة إما بسوية قدرة
أو شدة جمال أو بزمن .وال يعرب عموما عن سويات القدرة أو شدة اجملال إال بوحدة ديسيبيل ،ولذلك يشار يف بعض األحيان إىل
التوزيع اللوغاريتمي العادي باعتباره جمرد توزيع عادي .وال يوصى هبذا االستعمال .ويف حالة الزمن (فرتات اخلبو مثال) ،يستعمل
دائما التوزيع اللوغاريتمي العادي صراحة ألن املتغري الطبيعي هو الثانية أو الدقيقة وليس لوغاريتمها .وهذا التوزيع موصوف
يف املرجع ].[33.4
توزيع رايلي :عندما تكون اإلشارة هي جمموع مكونات خبو عديدة متفرقة بسبب تعدد املسريات ،وميكن متثيلها باستعمال توزيع
رايلي ] .[33.4وتستخدم هذه القناة عموما يف خدمة متنقلة تعمل يف بيئة حضرية تكثر فيها العوائق وال تقع يف خط البصر حنو
املرسل أو لشروط االستقبال احملمول يف الداخل أو اخلارج.
توزيع رايس :تستخدم قناة رايس لوصف شروط استقبال هوائي على سطح مبىن يف بيئة حضرية ذات عوائق .وهي مرتبطة باحلالة
اليت يكون فيها لدى إحدى مكونات اإلشارة املستقبلة ،كتلك املصاحبة ملسري خط البصر مع املرسل مثال ،قدرة ثابتة طوال وقت
اخلبو يف املسريات املتعددة .وبعبارة أخرى ،فإن هذا النموذج مناسب لإلشارات اليت هلا مكونة حامسة وعدة مكونات عشوائية.
وقد يكون السيناريو عموما لوصالت من نقطة إىل نقطة ،حيث ميكن منذجة اخلبو الكلي لإلشارة بواسطة توزيع
.[33.4] Nakagami-Rice
عرف يف ].[30.4
املشاة يف الداخل ) (PIواملشاة يف اخلارج ) :(POاستحدث التعبري لوصف االستقبال يف جهاز حممول باليد وهو م ّ

مناذج قنوات التنوع :تستخدم قناة ( MISOدخل متعدد ،خرج وحيد) وقناة  MISO Rayleighوقناة  MISO Riceألنظمة اجليل
الثاين من  DTTBاليت تطبق تقنيات التنوع يف املرسل.
وميكن تعريف االستجابة النبضية للقناة ) (CIRلنموذج قناة معني إحصائيا عن طريق االتساعات والتأخريات الزمنية لإلشارات
الواصلة عند املستقبل .وميكن استخالص عدة معلمات تصف قناة االنتشار استنادا إىل االستجابة ( CIRانظر
التوصية  .[34.4] )ITU-R P.1407وفيما يتعلق باألنظمة ذات معدالت البيانات املرتفعة ،قد حيتاج األمر إىل معرفة أكثر تفصيال
لالستجابة  CIRاليت تتضمن تقنيات تتبع األشعة أو إطالق األشعة باالقرتان مع تطبيق بيانات عالية االستبانة للمباين.

6.5.4
1.6.5.4

الحد األدنى من نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء ونسبة الحماية
اعتبارات عامة

يستند ختطيط الرتددات إلدخال خدمة إذاعية جديدة إىل معلمتني رئيسيتني لنظام اإلرسال :احلد األدىن لنسبة املوجة احلاملة إىل
الضوضاء  C/Nminونسبة احلماية ) (PRالالزمة لبلوغ هدف جودة معني للخدمة املقدمة .وتشري النسبة  C/Nminإىل الكمية اليت
جيب أن تتجاوز فيها سوية اإلشارة املطلوبة  Cسوية الضوضاء  Nمن أجل حتقيق االستقبال باجلودة املتوخاة .وتصف النسبة PR
الكمية اليت جيب أن تتجاوز فيها سوية اإلشارة املطلوبة  Cإشارة مسببة للتداخل  Iمن أجل حتقيق االستقبال باجلودة املتوخاة.
وتسمى  (C/N)minأيضا ’نسبة  C/Nاملطلوبة‘ أو يف بعض األحيان ،جمرد ’ .‘C/Nويف احلالة األخرية ،يتعني استخالص املعىن
الدقيق من السياق.
وينطوي إدخال أنظمة البث التلفزيوين الرقمي على قدر من إعادة النظر يف إجراءات التخطيط ،وذلك من أجل مراعاة السلوك
املختلف هلذه األنظمة ،وهو يتطلب بعض التوضيح يف تفسري هاتني املعلمتني املشار إليهما.
2.6.5.4

االعتماد على قناة اإلرسال

خصائص قناة اإلرسال لألرض هي متغريات عشوائية تبعا ملوقع االستقبال وهوائي االستقبال وكذلك للوقت .ويف الواقع ،فإن عدد
األصداء واتساعاهتا والتأخريات واألطوار ختتلف من مكان آلخر (ومن وقت آلخر) .ولذلك ختتلف استجابة الرتدد يف القناة يف كل
موقع .وحىت عندما تكون تأخريات الصدى ضمن فاصل احلراسة ،تتوقف النسبة  C/Nاليت يتطلبها النظام على خصائص القناة.
ويؤدي وجود األصداء إىل توهينات انتقائية للرتددات (ث ْلمات) ضمن عرض نطاق اإلشارة ،واليت تتوقف أعماقها على اتساع
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الصدى .ويعزى سبب حساسية النظام خلصائص القناة إىل أن الثلمات توهن بشدة بعض املوجات احلاملة ( OFDMبينما يبقى
مستوى الضوضاء ثابتا) ،مما يزيد من معدل اخلطأ يف البتات ) (BERغري املشفر .ويتيح استعمال الرموز الداخلية القوية (من قبيل
معدالت التشفري  1/2أو  2/3أو  )3/4استعادة جيدة ملعلومات املوجات احلاملة املوهنة عن طريق املعلومات اليت حتملها املوجات
احلاملة األخرى .ولذلك ،فإن استعمال معدالت التشفري هذه يقلل من حساسية النظام خلصائص القناة .وقد ترتاوح خسارة هامش
الضوضاء بني القناة الغوسية وقناة رايلي ما بني  2و ،dB 9تبعا خلصائص الصدى ومعدل التشفري الداخلي.
وميكن لتعدد اإلرسال  OFDMأن يستغل قدرة أصداء متعددة مبعىن أن النسبة  C/Nاملتاحة عند دخل املستقبل تزداد ،نتيجة
لتجميع قدرة املسامهات  ،Cولكن ميكن يف الوقت نفسه أن يرتاجع أداء املستقبل (زيادة يف نسبة  C/Nاملطلوبة) .ونتيجة هلذين
األثرين ،ميكن أن يكون هناك صايف كسب أو خسارة يف األداء يف استقبال متعدد املسريات وإسهامات  .SFNوبصرف النظر عن
أساليب معدل التشفري املنخفض (التشفري مبعدل  1/2مثال) ،ميكن ملسامهة واحدة يف خط البصر (قناة غوسية) أن توفر أداء إمجاليا
أفضل من صديني مبقدار ( dB 0قناة رايلي) .وعلى العكس من ذلك ،عندما يكون عدد أصداء  dB 0أكرب من اثنني ،فإن النسبة
 C/Nاملطلوبة ال تزداد ،ويتحسن األداء اإلمجايل وفقا لنمو النسبة  C/Nاملتاحة .وتنطبق اعتبارات مماثلة على التداخل من إشارة
غري مطلوبة ،أي نسبة احلماية .PR
7.5.4
1.7.5.4

تعريف التغطية
اعتبارات عامة

من األسئلة الرئيسية اليت تطرح عند بناء شبكات رقمية جديدة لألرض هو تقييم منطقة اخلدمة وعدد السكان الذين تشملهم
التغطية .وجترى هذه التقييمات من خالل تقدير مستوى اإلشارة (اإلشارات) املطلوبة ومستوى اإلشارات الدخيلة .ومن معلمات
التخطيط ذات الصلة يف هذا السياق هي نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء املطلوبة ونسبة احلماية ،وذلك لوصف حساسية النظام
قيد النظر إزاء الضوضاء وإزاء التداخل.
ومن املعروف أنه عندما تنخفض سوية اإلشارة ونسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء ) (C/Nأو نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل
إىل ما دون قيمة معينة ،ميكن أن ختتفي الصورة متاما جراء اخنفاض سوية اإلشارة دون حوايل  .dB 1ويشار إىل هذا السلوك عموما
بأنه "مسة الفشل السريع للنظام الرقمي" ،وتكون القيمة احلدية هي احلد األدىن املطلوب لشدة اجملال .وإذا استخدم تعريف التغطية
للتلفزيون التماثلي لتعريف التغطية للتلفزيون الرقمي ،فإن ذلك يعين أن  %50من املواقع لن تشملها اخلدمة عند حافة 12منطقة
اخلدمة أو بالقرب منها أو يف أي من املناطق األخرى ذات اإلشارة املنخفضة نتيجة العوائق احمللية .ولذلك ،وألن نسبة  %50فقط
من املواقع تتلقى صورة غري مقبولة بالطبع ،فال بد من اختيار قيم أعلى لنسبة املواقع لتمكني االستقبال يف عدد مرض من املواقع
املزودة بأجهزة استقبال اعتيادية .ويشار عادة إىل قيم ترتاوح من  70إىل  %99لإلرساالت التلفزيونية الرقمية.
)(C/I

وتتوقف القيمة احملددة املختارة على مستوى جودة اخلدمة املستهدف ،وهلذا ميكن أن ختتلف القيم من بلد آلخر أو حىت من هيئة
بث ألخرى داخل بلد معني .ومع ذلك ،مت اختيار قيم النسب  %70و %95و %99من املواقع يف تعاريف التغطية املقرتحة.
ويف ظل هذه االعتبارات ،فإن بعض األدوات األبسط ،املستخدمة يف عمليات تقييم التغطية التلفزيونية التماثلية ،ليست مرضية
متاما ،ومن الضروري إجراء حسابات أكثر تعقيدا.
وبوجه عام ،يواجه استقبال اخلدمات الرقمية بيئة متعددة اإلشارات ،تشتمل على عدة مسببات للتداخل وكذلك على إشارات
متعددة مطلوبة يف حالة الشبكة  .SFNولتقييم أحوال شدة اجملال الناجتة املطلوبة وغري املطلوبة ،يتعني جتميع فرادى اإلشارات .ومبا
أن أحوال شدة اإلشارة موصوفة بكميات إحصائية ،فال بد من جتميعها إحصائيا.

 12مصطلح "حافة" يعين أي انتقال بني منطقة مشمولة ومنطقة غري مشمولة  .وميكن أن حتدث هذه "احلواف" عند احلدود اخلارجية ملنطقة التغطية
أو عند حدود أي منطقة غري مشمولة قد تكون داخل املنطقة الكلية ،ويكون ذلك عادة نتيجة لعرقلة حملية على مسري اإلشارة املطلوبة.
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وهذا يصح أساسا على كل من إحصاءات املوقع والزمن .ومع ذلك ،من املعتاد التعامل معها بأساليب خمتلفة .وتؤخذ إحصاءات
الزمن يف احلسبان باستخدام منحنيات انتشار شدة اجملال اخلاصة بالنسب املئوية املناسبة .ويتم التعامل مع إحصائيات املوقع
باستخدام توزيعات شدة اجملال.
2.7.5.4

إحصاءات المواقع

1.2.7.5.4

تغطية موقع استقبال وحيد

إذا أريد تغطية موقع استقبال ما خبدمة البث الرقمي ،فال بد من أن تكون سوية املوجة احلاملة  Cلإلشارة املطلوبة ،معربا عنها
بوحدة  ،dBأعلى من سوية الضوضاء  Nبقيمة معينة ،وهي احلد األدىن  .C/Nminوميكن التعبري عن ذلك (بوحدة  )dBبالعالقة:
C > C/Nmin + N

وبنفس املنوال ،للتغلب على أثر مصدر التداخل ،جيب أن تكون سوية املوجة احلاملة  Cلإلشارة املطلوبة أعلى من سوية التداخل
من ذلك املصدر بقيمة معينة تسمى نسبة احلماية  PRهلذا النمط اخلاص من مصادر التداخل .وميكن أيضا التعبري عنه (بوحدة )dB
بالعالقة:
I

C > PR + I

وكثريا ما يشار إىل حاصل اجلمع ( PR + Iنسبة احلماية  +شدة جمال مصدر التداخل) على أنه جمال اإلزعاج .وعلى الصعيد
العملي ،قد يتعني أيضا أن يؤخذ يف احلسبان متييز هوائي االستقبال إزاء اإلشارة املسببة للتداخل:
C > PR + I – Ad

حيث  Adهو متييز هوائي االستقبال يف مست مصدر التداخل.
وعلى الصعيد العملي ،يتعني أن تستويف اإلشارة املطلوبة كال الشرطني اللذين ميكن التعبري عنهما على النحو التايل:
C > C/Nmin + N + PR + I – Ad

ويف حال مصادفة أكثر من إشارة مطلوبة وأكثر من إشارة غري مطلوبة ،ميكن التعبري عن شرط االستقبال على النحو التايل:
)ΣPC > P(N + C/Nmin) + ΣP(PR+I–Ad

حيث:
 :ΣPCجمموع قدرة اإلشارات املطلوبة
) :P(N + C/Nminمكافئ قدرة الضوضاء  +نسبة  C/Nاملطلوبة
) :ΣP(PR+I–Adجمموع قدرة جماالت اإلزعاج.
2.2.7.5.4

تغطية مساحة صغيرة

ال ميكن ،من الناحية العملية ،معرفة القيم احلقيقية لشدة اجملال لكل موقع استقبال من أجل تطبيق الصيغة السابقة وحتديد منطقة
التغطية على وجه الدقة .واألرقام الوحيدة اليت ميكن تقييمها هي القيم املتوسطة لشدة اجملال يف مساحات صغرية ( 100م × 100م،
عادة) .وغالبا ما يسمى التغاير عرب مساحة صغرية من هذا القبيل باخلبو الطويل األجل أو اخلبو جراء احلجب.
وتكمن املشكلة عندئذ يف معرفة ما إذا كانت مساحة صغرية معينة تقع داخل منطقة التغطية أم خارجها ويف حساب احتمال
االستقبال اجليد يف هذه املناطق .وميثل هذا االحتمال النسبة املئوية ملواقع االستقبال اليت ميكنها أن تتلقى إشارة مرضية (أي املواقع
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اليت تكون فيها القدرة املطلوبة أكرب من أو تساوي جمموع قدرات الضوضاء واإلزعاج) داخل املنطقة الصغرية .وتعترب املنطقة الصغرية
مغطاة  -ومن مث فهي تنتمي إىل منطقة التغطية  -إذا كان االحتمال أعلى من عتبة معينة %70 ،أو  %90أو  %95على سبيل
املثال .ويناقش هذا اجلانب مبزيد من التفصيل أدناه.
ويتم حساب االحتمال  -باستخدام القيم املناسبة لسوية الضوضاء ونسب احلماية لكل نوع من أنواع التداخل  -بالنسبة إىل
أحوال شدة اجملال ،وهي متغريات عشوائية .ويعطي التنبؤ بشدة اجملال السوية الوسطى ألحوال/لشدة اجملال املطلوبة واإلشارات غري
املطلوبة باستخدام أسلوب التنبؤ ،يف التوصية  [15.4] ITU R P.1546مثال ،أو مناذج التنبؤ باستخدام مصارف بيانات التضاريس.
ولكن نظرا ألن القوى املطلوبة وقوى اإلزعاج هي متغريات عشوائية ال تعرف إال من خالل متوسطها واحنرافها املعياري ،فإن الصيغ
الواردة يف القسم السابق ال ميكن تطبيقها إال على متوسطات القوى املطلوبة وقوى اإلزعاج .ومن الضروري الرجوع إىل النماذج
الرياضية لتوزيع شدة اجملال مع املواقع واستخدام األساليب الرياضية للحصول على نتيجة اجلمع بني عدة إشارات موزعة عشوائيا.
ويرد احلديث عن ذلك مبزيد من التفصيل أدناه.
واجلانب اآلخر الذي يتعني ذكره يف هذا السياق هو أن كل منوذج انتشار يتأثر خبطأ يف التنبؤ يضفي عنصرا إحصائيا آخر .وخيتلف
خطأ التنبؤ من منوذج انتشار بعينه آلخر .ويف كثري من األحيان يعاجل خبو احلجب وخطأ التنبؤ معا ،ويفرتض أن يغطي االحنراف
املعياري املطبق لشدة اجملال كال األثرين.
3.2.7.5.4

التنبؤ باالنتشار وخلفيته اإلحصائية

تنتشر إشارات اإلذاعة لألرض عرب الغالف اجلوي بني املرسل واملستقبل .وتؤدي خصائص قناة االنتشار إىل تفاوت زمين إحصائي
وتغري موقع إحصائي لشدة اجملال .واالختالف الزمين للمجال املطلوب ضئيل جدا عموما مقارنة بتغري موقعه .وتدمج هذه التغريات
اإلحصائية يف مناذج انتشار معروفة كتلك الواردة يف التوصية .[15.4] ITU-R P.1546
وعند مناقشة إحصاءات شدة اجملال الواردة ،يتحدد تغري اإلشارة املطلوبة فوق مساحة صغرية تكون فيها لإلشارة قيمة متوسطة
ومنط لوغاريتمي عادي للتغري حول هذه القيمة املتوسطة ،مع احنراف معياري معروف .وترتاوح قيمة االحنراف املعياري عادة بني 3
و .dB 6ولدى ختطيط خدمات اإلذاعة الرقمية كثريا ما تستخدم قيمة قدرها  .dB 5,5وجيب أن تكون املناطق اليت تسري فيها
هذه القيمة ذات مساحة مناسبة .وبعبارة أخرى ،ال ميكن أن تكون املنطقة "كبرية جدا" أو "صغرية جدا" .وتكون مساحتها عموما
يف حدود  100م ×  100م .وتطلق على منطقة ذات مساحة مناسبة تسمية "منطقة اختبار" أو "بيكسل".
وكمثال توضيحي مقابل ،يكون لقياسات شدة اجملال فوق مساحة متتد من موقع املرسل حنو دائرة متحدة املركز على مسافة
 100كم بالتأكيد احنرافا معياريا يزيد عن  .dB 5,5ومن مث لن تكون هذه مساحة اختبار .وكذلك ،إذا كانت املنطقة تتألف من
جمرد عدد قليل من النقاط القريبة بعضها من بعض ،فإن االحنراف املعياري للموقع سيكون أقل من .dB 5,5
وجيب أال يغرب عن البال أن قيم شدة اجملال اليت توفرها مناذج االنتشار اإلحصائية ال تعطي معلومات عن نقاط حمددة وإمنا عن
مناطق اختبار فقط .مثال ذلك ،ميكن بلوغ (أو جتاوز) سوية شدة جمال ،X ،عند  %50من املواقع على مسافة معينة من مرسل له
ارتفاع هوائي فعال معني وقدرة  e.r.p.معينة؛ وميكن بلوغ (أو جتاوز) سوية شدة جمال أخرى (أدىن) ،Y ،عند نسبة  %99من نفس
املواقع بنفس شروط اإلرسال .والفرق ،X–Y ،متناسب مع االحنراف املعياري ،وميثل الباع الذي تقع ضمنه معظم قيم شدة اجملال
عندما تقاس عند نقاط داخل منطقة االختبار .وال تقدم معلومات عما هي فرادى املواقع/النقاط داخل منطقة االختبار اليت تتلقى
شدة جمال مساوية لسوية شدة جمال معينة ،أو عما هي فرادى املواقع/النقاط اليت تتلقى شدة جمال تتجاوز سوية شدة اجملال املعينة.
وإذا زيدت قدرة املرسل اآلن مبقدار ثابت ( ،dB 3مثال) ،فإن شدة اجملال الواردة تزداد عند كل موقع/نقطة هبذا املقدار )،(dB 3
وتكون شدة اجملال يف مواقع/نقاط أكثر من ذي قبل تساوي أو تتجاوز سوية شدة اجملال املعينة ( Xأو  .)Yولكن ال يزال من غري
املعروف أين هي تلك املواقع/النقاط املعينة اليت حيدث فيها ذلك .وعلى أي حال ،من املنطق القول بأن شدة اجملال قد ارتفعت
مبقدار  dB 3يف مجيع املواقع/النقاط قيد النظر أو ،على حنو مكافئ ،أن سوية شدة اجملال املعنية ( Xأو  )Yقد مت بلوغها أو جتاوزها
عند نسبة مئوية أعلى من املواقع/النقاط (أي أعلى من  %50أو  ،%99على التوايل).
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3.7.5.4

إحصاءات الزمن

تؤخذ يف االعتبار إحصاءات الزمن للمجاالت املسببة للتداخل بإجراء احلسابات على أساس منحنيات انتشار الزمن بنسبة ،%1
بينما تستند حسابات اجملاالت املطلوبة إىل منحنيات انتشار الزمن بنسبة ( %50أو  .)%99وال يتم عادة إجراء معاجلة أكثر
تفصيال إلحصاءات الزمن يف حسابات التغطية اخلاصة خبدمات اإلذاعة الرقمية .بل ليست هنالك يف الواقع طرائق متوفرة للقيام
بذلك .وهلذا النهج ما يربره إىل حد ما  -بالنسبة لإلشارات املطلوبة على األقل  -نظرا ألن تغري الزمن بالنسبة للمسافات األقصر
(أقل من  100كم) أقل بكثري من تغري املوقع.

13

وفيما يتعلق بتجميع اإلشارات ،تعامل جماالت التداخل الذايت كإشارات "عادية" غري مطلوبة .وتستخدم منحنيات انتشار الزمن
بنسبة  ،%1وتضاف إىل املصدر اآلخر للتداخل احملتمل من خارج الشبكة .SFN
8.5.4
1.8.5.4

شروط االستقبال الدنيا
حالة إشارة وحيدة

توصف إحصاءات املوقع ،بالنسبة لشدة جمال مفردة (موزعة لوغاريتميا) وصادرة من مرسل واحد ،بواسطة توزيع عادي يتميز
مبعلمتني ،القيمة املتوسطة واالحنراف املعياري .وبناء على ذلك ،يتم توزيع قدرة اإلشارة على أساس لوغاريتمي عادي.
وقد سبق البحث يف الدور الرئيسي ألهداف احتماالت التغطية كمعلمات ختطيط لنظام رقمي .وتتصل هذه األرقام املستهدفة
مبعلمات توزيع شدة اجملال .ويتحدد احتمال التغطية بنسبة  %50على أساس متوسط قيمة التوزيع ،وحلساب احتماالت التغطية
األعلى (واألدىن كذلك) حيتاج األمر إىل كل من القيمة املتوسطة واالحنراف املعياري لتوزيع اإلشارات.
ويف حالة إشارة وحيدة ،حيث تعرف معلمات التوزيع من التنبؤ باالنتشار ،ميكن بسهولة حساب هوامش االحتماالت لتلبية
احتماالت التغطية األعلى ،وميكن حتديد متوسط شدة اجملال الدنيا للتخطيط .وينطبق ذلك أيضا على هوامش االحتمال لنسب
احلماية عندما يتعلق األمر مبجال مطلوب وآخر غري مطلوب .ويرد التعريف الدقيق هلامش احلماية الحقا يف هذا الفصل.
وترد يف القسم  2.7.5.4الصيغة العامة لشروط االستقبال الدنيا .ويف حالة إشارة واحدة مطلوبة وإشارة واحدة غري مطلوبة ،يكون
ذلك (بإمهال متييز هوائي االستقبال توخيا للبساطة) كما يلي:
C > C/Nmin + N + PR + I

ويف غياب مصدر التداخل ،حتدد شدة اجملال الدنيا  Fminكما يلي:
Fmin = C/Nmin + N

ومن أجل االستقبال املالئم ،جيب جتاوز  Fminمن جانب اإلشارة املطلوبة  ،Cوهي موصوفة  -كمتغري إحصائي بتوزيع عادي -
بقيمة متوسطة  Cmeanواحنراف معياري :σC
C > Fmin

أو ،على حنو أدق:
P(C > Fmin) > p

حيث تشري ) P(Aإىل احتمال وقوع احلدث  Aوتشري  pإىل احتمال تغطية املوقع املتوخاة .وعلى أساس معلمات توزيع  Cاملعطاة
واحتمال التغطية املتوخاة  pميكن تقييم متوسط شدة اجملال املكافئة الدنيا للتخطيط ) (FMMEكما يلي:
 13أي شدة جمال مصدر التداخل اليت يتم جتاوزها لنسبة  %1فقط من الزمن.
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)FMME = Fmin + (μp * σC

و FMMEهي معلمة التخطيط اليت جيب جتاوزها مبقدار متوسط القيمة  Cmeanلإلشارة املطلوبة  Cلضمان االستقبال السليم مع
احتمال التغطية املتوخاة .ويسمى مقدار  ،μp * σCالذي تكون فيه  FMMEأكرب من  ،Fminهامش االحتمال .وهو دالة تتبع
االحنراف املعياري وعامل املئني  .μpوترد يف اجلدول  1.4أدناه قيم  μpالحتماالت التغطية النموذجية  .pوكثريا ما يطلق على
هامش االحتمال أيضا تسمية هامش االنتشار.
اجلدول

1.4

ِ
معامالت المئينات لالحتماالت النموذجية
p

μp

0,50

0,00

0,70

0,52

0,95

1,64

0,99

2,33

p

ومثة اعتبار مماثل يصلح عند النظر يف تداخل اإلشارة املطلوبة (بسوية  )Cمن إشارة غري مطلوبة (بسوية  .)Iولالستقبال السليم،
جيب أن تستويف اإلشارة املطلوبة الشرط:
C > PR + I

أو ،يف شكل إحصائي:
P(C > PR + I) > p

وجيعل تقييم هذا التعبري الشرط الالزم للقيمة املتوسطة  Cmeanللمجال املطلوب كما يلي:
)Cmean > Imean + PR + μp* √(σC2 + σI2

وحيتوي هامش االحتمال ) μp * √ (σC2 + σI2اآلن على االحنراف املعياري لكل من اإلشارة املطلوبة واإلشارة غري املطلوبة ألن
كلتيهما متغري إحصائيا .ويتقلص هامش االحتمال إىل الصيغة  ،√2*μp*σعندما يفرتض نفس االحنراف املعياري لإلشارة املطلوبة
واإلشارة غري املطلوبة ،أي عندما تكون .σC = σI = σ
ومبا أن االحنراف املعياري للمجال املطلوب واجملال غري املطلوب معروف (وهو معلمة خرج لنموذج التنبؤ بشدة اجملال) ،ميكن
حساب هوامش االحتمال يف حالة اإلشارة الوحيدة واستخدامها كمعلمات ختطيط صاحلة عموما.
وتتضمن املعاجلة اجملتمعة للضوضاء ومصدر التداخل ،كما سبقت اإلشارة إليه يف القسم  ،1.2.7.5.4عناصر من اجملموع اإلحصائي
وهي لذلك تبحث يف القسم التايل.
2.8.5.4

حالة اإلشارات المتعددة

من حيث املبدأ ،تنطبق نفس شروط االستقبال الدنيا املذكورة يف القسم السابق أيضا يف حالة تعدد اإلشارات .ولكن مبا أن األمر
يتناول اآلن جماميع إحصائية لإلشارات املطلوبة واإلشارات غري املطلوبة فإن تقييم التغطية يصبح أكثر تعقيدا .وتشكيالت اإلشارات
املتعددة املسببة للتداخل معروفة جيدا يف كثري من أحوال البث ،يف حني أن اإلشارات املطلوبة املتعددة هي جانب معني من
الشبكات الوحيدة الرتدد.
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وعندما تصادف حالة إشارات متعددة فإن معلمات توزيع اإلشارات الناجتة ال تكون معروفة مسبقا .ويتوقف متوسط القيمة،
وال سيما االحنراف املعياري ،إىل حد كبري على التوليفة املعينة من اإلشارات قيد النظر .ونتيجة لذلك ،فإن أحوال شدة اجملال الدنيا
وهوامش االحتماالت ليس هلا قيم ثابتة ،بل تصبح بدال من ذلك متغريات تبعا لعدد وقوة وانتشار فرادى أحوال شدة اجملال .ومع
ذلك ،ميكن استبانة اجتاهني عامني :أوال ،القيمة املتوسطة لإلشارة املركبة أكرب من اجملموع احلسايب لفرادى املتوسطات ،وثانيا،
االحنراف املعياري لإلشارة املركبة أصغر من االحنراف املعياري لفرادى اإلشارات .ويف حالة اإلشارات املطلوبة ،حتدث هاتان
الظاهرتان األثر املعروف باسم "كسب الشبكة".
وميكن أن يعطي املثال التايل انطباعا عن أمهية آثار جتميع أحوال شدة اجملال .ويتحقق أقصى كسب للشبكة اإلحصائية إذا كانت
اجملاالت املسامهة متساوية يف موقع االستقبال .ويف حالة ثالث إشارات وحيدة مثال فإهنا تبلغ حنو  dB 6وهي ختفض من متوسط
شدة اجملال الدنيا للتخطيط عند ذلك املوقع هبذا املقدار .وإذا مل تكن شدة اإلشارات الثالث متساوية فإن كسب الشبكة يرتاوح
بني  0و .dB 6وعلى نفس املنوال ،تنخفض هوامش االحتماالت لنسب احلماية نتيجة آثار جتميع اإلشارات .ويبني املثال أن آثار
جتميع اإلشارات يف الشبكة  SFNقد تؤثر إىل حد كبري على تغطية خدمة رقمية.
وقد سبقت اإلشارة إىل أن آثار جتميع اإلشارات تزيد من القيمة املتوسطة وختفض من االحنراف املعياري لتوزيع جتميع اإلشارات
الناتج مقارنة بنتيجة املعاملة غري اإلحصائية .وهذه نتيجة هامة ،ألهنا توفر إمكانية إصالح نتائج املعاملة غري اإلحصائية كحد
أعلى لتقديرات التخطيط األولية .وهي تسمح بقدر من هامش التنفيذ اإلضايف ،وبذلك تشكل أساسا مالئما للتخطيط عندما
ال تتوفر معلومات مفصلة عن خصائص املرسل لشبكة ما ،عند وضع خطة تعيينات مثال.
ومن ناحية أخرى ،يتعني على التخطيط املفصل ،من أجل تنفيذ شبكة مرسالت حقيقية مثال ،أن يأخذ يف احلسبان آثار جتميع
اإلشارات .وعندئذ ال تشكل هوامش االحتماالت لشدة اجملال الدنيا ونسب احلماية معلمات ختطيط مناسبة .وال بد من االستعاضة
عنها بأهداف احتماالت التغطية األساسية.
وملا كان كسب الشبكة مسة أساسية من مسات الشبكات الوحيدة الرتدد ،فإن هذا اجلانب يناقش مبزيد من التفصيل
يف القسم  4.7أدناه.
6.4

تخطيط الشبكات المتعددة الترددات

الشبكة املتعددة الرتددات ) (MFNهي شبكة ختصص ترددا خمتلفا لكل مرسل ،أي لعدد  Nمن املرسالت يستخدم عدد  Nمن
قنوات الرتدد .ومن شأن استعمال ترددات متعددة أن يتجنب التداخل غري املقبول يف نفس القناة بني املرسالت ،على الرغم من
أنه يف معظم الشبكات العملية لن يكون هناك قنوات تردد كافية الستخدام كل منها مرة واحدة فقط ،ولذلك يعاد استعمال
الرتددات عموما على مسافة كافية كي ال تتسبب يف تداخل غري مقبول (انظر الشكل .)1.4
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الشكل

1.4

شبكة متعددة الترددات

)(MFN

C1
C3
C3

C11
C9

C3

C9

C5

C5
C7
C1
C3

C1

DTTB-04-01

ونظام جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة ) ،(ATSCالذي اعتمد يف الواليات املتحدة وكندا ومجهورية كوريا واملكسيك ،هو النظام
الوحيد للموجة احلاملة الوحيدة الوارد وصفه يف التوصية  ،[2.4] ITU-R BT.1306وهو ينفذ بصفة عامة باعتباره شبكة .MFN
وتستخدم الصيغة  ATSC v3,0تقنية املوجات احلاملة املتعددة ،ومن مث فقد أزيل هذا القيد.
وميكن أيضا استعمال مفهوم الشبكة  MFNيف أنظمة  DTTBمتعددة املوجات احلاملة ،مثل اإلذاعة الفيديوية الرقمية
أو اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات ) .(ISDBوقد يكون مفيدا بوجه خاص أثناء االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية،
حيث ميكن معاودة استعمال جزء كبري من البنية التحتية للشبكة التماثلية القائمة ،وال سيما لالستقبال الثابت ،مما يسمح
للمشاهدين بإعادة استخدام هوائي االستقبال ونظام التغذية القائمني لديهم .وخالل الفرتة االنتقالية لتعايش اخلدمات التماثلية
والرقمية ،وال سيما يف أول إدخال للخدمات الرقمية ،قد يكون من املهم عدم وضع أعباء تنفيذ ال داعي هلا على عاتق املشاهدين.
)(DVB

وختطيط الشبكة  MFNمفيد يف هذه احلالة بسبب االفرتاض املتأصل بأن اخلدمة التماثلية القائمة ،اليت قد ختدم نسبة كبرية جدا
من السكان يف بلد ما ،سوف تبقى قيد االستخدام لبضع سنوات وأن تغيريات قليلة نسبيا ستحدث يف احملطات التماثلية خالل
ذلك الوقت .وعلى وجه اخلصوص ،من غري احملتمل حدوث تغيريات واسعة النطاق يف القنوات أو املواقع ضمن الشبكات التماثلية.
ولذلك فإن شبكات  DTTBاجلديدة سوف يتعني إدراجها بني القنوات التماثلية أثناء الفرتة االنتقالية .ومع ذلك ،قد يكون من
املستحسن إدخال عدد حمدود من التغيريات يف القنوات ،أو حىت يف املواقع ،يف بعض احملطات التماثلية اليت قد يكون هلا خالف
ذلك أثر سليب كبري على فرص تنفيذ احملطات واخلدمات الرقمية.
وقد ال توفر بعض شبكات  ،MFNاليت تتألف من حمطات رئيسية ذات قدرة أعلى فقط ،تغطية كاملة .وميكن حملطات املكررات
ذات القدرة األدىن (حشوات الفراغ) أن تستكمل التغطية باستعمال الرتدد نفسه الذي تستعمله احملطة الرئيسية املصاحبة (كجزء
من شبكة وحيدة الرتدد )SFN ،أو كتخصيصات منفصلة يف شبكة  .MFNوشبكة  SFNهي خيار ميكن أن يساعد يف حماكاة
معمارية الشبكة التماثلية.
ومثة ميزة يف شبكة  MFNوهي سهولة بناء الشبكات ألنه ال حاجة إىل املزامنة بني املرسالت الرقمية (وهي ضرورية يف شبكة )SFN
مما قد يقلل من املعدات وميزانية البناء .ومثة فائدة أخرى وهي أنه قد يكون من األسهل العثور على عدد من الرتددات
املتاحة لشبكة  MFNأثناء فرتة البث املتزامن للتلفزيون التماثلي والرقمي من العثور على تردد مناسب الستعمال شبكات SFN
يف منطقة واسعة.
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1.6.4

إجراءات التخطيط

الخطوة  :1تحديد منطقة الخدمة المطلوبة
من املهم جدا حتديد منطقة اخلدمة املطلوبة لنظام  .DTTBومن الشائع أن تكون منطقة اخلدمة  DTTBهي نفسها املنطقة اليت
يغطيها نظام البث التلفزيوين التماثلي .ومن مزايا التكنولوجيا الرقمية إمكانية خفض قدرة املرسالت حىت  dB 16مقارنة بقدرة
املرسالت التماثلية إىل جانب تغطية نفس املنطقة (تبعا ألسلوب اإلرسال  DTTBاملختار).
الخطوة  :2أسلوب االستقبال
لقد صممت أنظمة  DTTBلتكون قابلة لالستقبال عرب هوائيات ثابتة (على السطح) أو أجهزة استقبال حممولة أو حىت أجهزة
حممولة باليد .ولعل أسلوب االستقبال املرغوب هو الدافع األكثر أمهية يف ختطيط الرتددات خلدمات  ،DTTBولذا جيب النظر فيه
يف مرحلة مبكرة جدا من العملية.
الخطوة  :3معلمات التخطيط
نظرا لالحنطاط "املفاجئ" يف أنظمة ( DTTBحيث حيدث احنطاط سريع يف جودة االستقبال عند عتبة االستقبال) ،فمن الضروري
بوجه عام التأكد من توفرها لنسب مئوية عالية من احتماالت الزمن واملوقع .مثال ذلك ،يفرتض االتفاق  [10.4] GE06ضرورة
أن تكون اخلدمات متاحة ألكثر من  %99من الوقت .وتتوقف النسبة املئوية للمواقع اليت يتعني أن تتوفر فيها اخلدمة على أسلوب
االستقبال املختار.
وينبغي عندئذ حتديد شدة اجملال الدنيا الصاحلة لالستعمال تبعا الحتماالت الزمن واملوقع املطلوبة وارتفاع هوائي االستقبال وخصائص
نظام االستقبال.
وعندئذ ميكن حساب قدرة اإلرسال املناسبة لتغطية منطقة اخلدمة املطلوبة على أساس كسب هوائي مرسل معني.
وميكن أن توفر أنظمة  ،DTTBضمن قناة تردد وحيدة (قد تكون بعرض  6أو  7أو  ،)MHz 8معدالت تاريخ ترتاوح ما بني
و ،Mbit/s 40تبعا ألسلوب االستقبال املختار واملعلمات األخرى .وبصورة عامة ،توفر عروض النطاق األوسع معدالت بيانات أعلى.
4

ويتناول القسم  8.4مبزيد من التفصيل اختيار معلمات اإلرسال.
وترد هذه املعلمات يف التوصية
بالنسبة ألنظمة اجليل الثاين.

[2.4] ITU-R BT.1306

بالنسبة ألنظمة اجليل األول ويف التوصية

[3.4] ITU-R BT.1877

الخطوة  :4تخصيص التردد
بالنظر إىل اختيار أسلوب االستقبال ومعدل البيانات املطلوب ،ميكن حتديد نسبة احلماية املطلوبة للمستقبل.
وميكن بعدئذ اختبار الرتدد املرشح للتأكد من أن نسبة احلماية للمستقبل ألي نقطة يف منطقة اخلدمة تتجاوز النسب ما بني
اإلشارات املطلوبة وغري املطلوبة ) (C/Iوأن املرسل اجلديد ال يتسبب يف خسارة غري مقبولة يف اخلدمة لصاحل املرسالت األخرى.
ويف حال استيفاء هذه املعايري ،يصبح الرتدد املرشح مناسبا لالستخدام يف ذلك املوقع.
وإال ينبغي تكرار احلسابات باستخدام تردد بديل أو تعديل معلمات املرسل إىل أن تستوىف معايري نسبة احلماية.
ويالحظ أنه قد ال يكون من املمكن توفري التغطية املطلوبة يف كل نقطة يف منطقة اخلدمة أو إزالة التداخل كليا يف املرسالت القائمة
األخرى .ويف هذه احلالة ،قد يكون من الضروري ،بعد دراسة الرتددات ومعلمات اإلرسال البديلة ،النظر يف استخدام توزيع
للرتددات دون املستوى األمثل.
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الخطوة  :5التنسيق
بعد فهم التداخل يف مرسل جديد والتداخل الناجم عنه ،قد حيتاج األمر إىل التنسيق بني مرسالت  DTTBللحد من التداخل غري
املقبول .وقد يؤدي ذلك إىل تعديل قدرة اإلرسال ومكاسب اهلوائي وخمططات اإلشعاع و/أو إمكانية تغيري موقع املرسل.
وقد حيتاج األمر أحيانا إىل التنسيق بني بلدين أو أكثر .ويتناول الفصل  6من هذا الكتيب مبزيد من التفصيل عملية التنسيق الدولية.
الخطوة  :6ملء الثغرات
على الرغم من أن املرسالت تقام يف مواقع مرتفعة توخيا لتغطية أوسع ،فقد يتبقى بعض املناطق دون تغطية .وباإلضافة إىل ذلك،
قد ال تتوفر شدة جمال كافية من مرسل رئيسي لإلشارة  DTTBالستقباهلا داخل املباين أو حتت األرض .وميكن تغطية هذه املناطق
احملجوبة حبشوات منخفضة القدرة مللء الثغرات .وقد يكون من املمكن العثور على ترددات مناسبة يف نظام  MFNلتغطية
مناطق صغرية حمجوبة ،نظرا ألن حشوات ملء الثغرات أقل تعرضا للتداخل الضار عند استخدام مرسالت منخفضة القدرة
ومنخفضة االرتفاع.
2.6.4
1.2.6.4

معلمات التخطيط
نظام االستقبال المرجعي لتخطيط الترددات

خصائص أنظمة االستقبال املرجعية ألنظمة التلفزيون الرقمي لألرض هي األساس لتخطيط ترددات خدمات التلفزيون الرقمي
معرفة
لألرض يف نطاقي املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) .(UHFوهذه اخلصائص ألنظمة  DTTBمن اجليل األول والثاين ّ
يف التوصية .[35.4] ITU-R BT.2036
وتنقسم مجيع خصائص املستقبالت لتخطيط الرتددات إىل فئتني:
خصائص مشرتكة للمستقبل تنطبق على أي من أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض؛
خصائص للمستقبل تنطبق على نظام حمدد من أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض.
وتشمل اخلصائص املشرتكة للمستقبل ما يلي:
ارتفاع هوائي املستقبل فوق األرض (مثال ذلك 1.5 ،مرت ملستقبل حممول و 10أمتار ملستقبل ثابت فوق السطح)؛
اجتاهية هوائي االستقبال (انظر التوصية )[28.4] ITU-R BT.419؛
عامل ضوضاء املستقبل (تبعا للرتدد  -من  6إىل  ،dB 10انظر التوصية )[35.4] ITU-R BT.2036؛
كسب اهلوائي (تبعا للرتدد  -من  4إىل  ،dB 12انظر التوصية )[35.4] ITU-R BT.2036؛
خسارة املغذي (تبعا للرتدد  -من  1إىل  ،dB 5انظر التوصية )[35.4] ITU-R BT.2036؛
وتعرف خصائص املستقبالت احملددة ألنظمة اجليل األول من  DVB-T( DTTBو ATSCو )ISDB-Tوللجيل الثاين من
ّ
أنظمة  DVB-T2( DTTBيف التوصية  .)[35.4] ITU-R BT.2036ويالحظ أن هذه التوصية ال حتتوي على خصائص املستقبل
ألنظمة .DTMB
2.2.6.4

قيم شدة المجال الدنيا ونسب الحماية

ترد معايري التخطيط ونسب احلماية ألنظمة اجليل األول يف التوصية  [30.4] ITU-R BT.1368وألنظمة اجليل الثاين يف التوصية
 .[31.4] ITU-R BT.2033ومعايري احلماية ألنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال
معرفة يف التوصية .[36.4] ITU-R BT.2052
مستقبالت حممولة باليد يف نطاقات املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية )ّ (UHF

ويف امللحق  2بالفصل  4تستكشف خمتلف سيناريوهات التنفيذ اليت تستمد شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال مع مراعاة منشآت
االستقبال الشائعة.
ولدى حتديد نسب احلماية يتعني النظر يف طبيعة التداخل .وترد هذه املعلومات املوحدة يف التقرير .[37.4] ITU-R BT.2382
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7.4

تخطيط الشبكات الوحيدة التردد

1.7.4

اعتبارات عامة

)(SFN

توفر الشبكات الوحيدة الرتدد ) (SFNالتغطية املطلوبة باستعمال مرسالت متعددة تعمل يف نفس الرتدد وحتمل نفس احملتوى.
ويسهل تشغيل شبكات  14DTTBيف تشكيل وحيد الرتدد باستعمال تقنية تشكيل تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي
للرتدد ) ،(OFDMاليت متكن االستقبال (والتجميع البنّاء) ألكثر من إشارة تردد مفيدة (حصانة تعدد املسريات).

ويف شبكة  ،SFNميكن ألكثر من مرسل أن خيدم العديد من مواقع االستقبال داخل منطقة التغطية .وحيثما حيدث ذلك يتكون
مستوى معني من اإلطناب الستقبال اإلشارة وميكنه حتسني مدى توفر اخلدمة .وتظهر شدة اجملال من مرسل واحد تغايرات إحصائية
بسبب وجود عوائق على مسري االنتشار ،وال سيما بالنسبة لالستقبال احملمول واملتنقل .وميكن ختفيض هذا التغاير يف شدة اجملال
بوجود عدة مرسالت موضوعة يف اجتاهات خمتلفة من منظور املستقبل ،ذلك ألنه عندما حيتجب مصدر ما ميكن استقبال املصادر
األخرى بسهولة .ويؤدي هذا اجلانب من الشبكة  SFNإىل "كسب يف الشبكة" ،وهو ما يستكشف بالتفصيل يف القسم الالحق.
وميكن تصميم شبكة  SFNلتوفري توزيع شدة جمال أكثر جتانسا يف كل منطقة تغطيتها مما يوفره مرسل واحد يغطي نفس املنطقة.
ويف شبكة وحيدة الرتدد تستخدم مجيع مرسالت الشبكة نفس الرتدد .وهي تشمل منطقة تغطية مشرتكة وال ميكن تشغيلها بشكل
مستقل .وهذا ما يبدو يف الشكل  2.4حيث توصف شبكة  SFNتضم  10مرسالت تعمل على القناة  .C1ويبني الشكل منطقة
اخلدمة وكذلك منطقة التغطية املشرتكة للمرسالت.
وعند التشغيل يف شبكة  ،SFNينبغي أن تكون اإلشارات املرسلة من فرادى املرسالت:
متزامنة (أو بتأخري حمكم بدقة)؛
متسقة امسيا يف الرتدد (يف حدود بضعة )Hz؛
مش ّكلة بتدفقات بتات متماثلة.
وينبغي تصميم الشبكة حبيث تقلل إىل احلد األدىن من التداخل الذايت وتستفيد من اإلشارات املطلوبة اليت تنتجها املرسالت األخرى
يف الشبكة  .SFNويتوقف التأخري بني اإلشارات الواردة إىل املستقبل على الفرق يف طول مسريات االنتشار بني املستقبل وخمتلف
املرسالت يف الشبكة SFN؛ وقد يكون التأخري يف حدود بضع عشرات إىل بضع مئات من امليكروثانية تبعا للمسافة الفاصلة
للمرسل والتنفيذ الفعلي لفرادى التأخريات احملددة يف كل مرسل يف الشبكة.

 14باستثناء  .ATSCانظر القسم .6.4
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الشكل

2.4

شبكة وحيدة التردد

)(SFN

حدود منطقة التغطية
C1
C1
C1

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

حدود منطقة اخلدمة
DTTB-04-02

وميكن تنفيذ الشبكات الوحيدة الرتدد بواحد من نوعني نظريني من البنية .يسمى أحدمها شبكة "مفتوحة" واآلخر شبكة "مغلقة".
ويفرتض أن كال النوعني من الشبكات مصمم لتوفري احلد األدىن من شدة اجملال املطلوبة عند حدود منطقة التغطية:
يف شبكة مفتوحة ،ال تتخذ أي تدابري لتقليل سوية اإلشعاع حنو املناطق الواقعة خارج منطقة التغطية .ويف احلالة املقيدة،
ميكن أن تتكون الشبكة املفتوحة من مرسل وحيد متعدد االجتاهات.
يف شبكة مغلقة ،ختفض عمدا سوية اإلشعاع حنو املناطق الواقعة خارج منطقة التغطية دون ختفيض تغطية املنطقة املتوخاة.
وميكن حتقيق ذلك باستعمال هوائيات اجتاهية يف حمطات اإلرسال بالقرب من حميط منطقة التغطية.
ويف شبكة حقيقية تغطي مساحة كبرية قد يكون هناك مسافات كبرية بني أجهزة اإلرسال .وإذا صممت يف شكل شبكة مغلقة فإهنا
سوف تتسبب يف تداخل أقل عند مسافة معينة خارج منطقة تغطيتها عما لو كانت مصممة يف شكل شبكة مفتوحة .والسبب
يف ذلك هو أن سوية التداخل تتوقف أساسا على القدرة املشعة من املرسالت األقرب إىل حدود منطقة التغطية يف االجتاه قيد النظر.
أما يف شبكة مغلقة تغطي منطقة صغرية ،فإن القدرة املشعة من املرسالت على جانب منطقة التغطية املقابلة لالجتاه قيد النظر
تسهم بقدر أكرب نسبيا يف مستوى التداخل الصادر عما هو يف شبكة مغلقة تغطي مساحة كبرية .ومن مث ،فإن استعمال هوائيات
اإلرسال االجتاهية يف املرسالت بالقرب من حدود منطقة تغطية صغرية يعود بقدر أقل من املزايا مما هو احلال يف الشبكات اليت
تغطي مساحات أكرب .وميكن التخفيف من ذلك ،جزئيا على األقل ،باستخدام تقنيات من قبيل إمالة احلزمة.
ويتبني مما سبق ،بالنسبة ملناطق التغطية الكبرية نسبيا ،أن املسافة الفاصلة بني املناطق املشرتكة يف نفس القناة أقل عموما يف الشبكات
املغلقة مما هي يف الشبكات املفتوحة .وبالنسبة ملناطق التغطية األصغر ،قد تقرتب املسافة الفاصلة يف الشبكات املغلقة من املسافة
الفاصلة يف الشبكات املفتوحة.
وهناك العديد من بدائل شبكة  SFNلتوفري تغطية مساحة واسعة ،وإن كانت ختتلف يف املظهر أكثر من اختالفها يف الواقع.
ويكمن الفرق األساسي يف التباعد بني مواقع املرسالت .فهنالك من جهة أوىل شبكة منشأة يف مواقع قائمة رمبا كانت أو ال تزال
تستخدم للخدمات التماثلية ،وقد يبعد بعضها عن اآلخر  80كم أو أكثر .ومن جهة أخرى هنالك شبكة كثيفة مع تباعد بني
املرسالت مبسافة  10أو  20كم فقط .ومن املرجح ،على صعيد الواقع ،أن تتألف أي شبكة حقيقية من بعض عناصر كلتا احلالتني.
وحىت الشبكة املبنية أساسا يف مواقع حمطات متاثلية قائمة أو سابقة ستحتاج على األرجح إىل عدد من حمطات الرتحيل وميكن أن
يكون هلذه احملطات تباعد صغري نسبيا بني املواقع املتجاورة .وعلى العكس من ذلك ،من احملتمل أن تنطوي شبكة كثيفة على
"بعض الثغرات" حيث الكثافة السكانية منخفضة جدا حبيث ال ميكن اقتصاديا تربير بناء بعض احملطات.
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2.7.4

المرونة في استعمال الطيف

ينطوي تشكيل الشبكات  SFNعلى مرونة كبرية جدا يف استعمال الطيف .فعلى سبيل املثال ،ميكن تصميم الشبكة يف البداية
لتوفري تغطية للهوائيات الثابتة على مستوى السطح ،ولكن ميكن تطويرها يف وقت الحق ،دون احلاجة إىل ترددات إضافية ،لتوفري
خدمات متنقلة أو حممولة بإضافة حمطات إرسال إضافية.
ومن أوجه املرونة األخرى يف الشبكات  SFNهي احلرية اليت يتمتع هبا مشغل البث يف إقامة حمطات جديدة لتحسني التغطية داخل
شبكة قائمة ،دون احلاجة إىل استعمال طيف إضايف.
3.7.4

أثر معلمات نظام  DTTBعلى أداء الشبكة

SFN

إن أحد املنافع الرئيسية للشبكات  SFNهو حتسني استخدام الطيف وجعل ختطيط الطيف أقل تعقيدا ،ومع ذلك ال بد ،من
ناحية أخرى ،من حتديد معلمات النظام والتخطيط بعناية.
ويتعني ،يف املقام األول ،اختيار طوبولوجيا مناسبة للشبكة .ومن املمكن ،من حيث املبدأ ،اتباع هنجني :الربج العايل والطاقة
العالية ) (HTHPأو الربج املنخفض والطاقة املنخفضة ) ،(LTLPوأمداء بينهما .ويف حالة توزيع احملتوى اإلذاعي ،يكون
النهج  HTHPعملي عادة ألنه يسمح بإعادة استعمال البنية التحتية القائمة للمرسل .وثانيا ،يتعني حتديد التغطية املستهدفة
وأسلوب االستقبال.
ويتحدد بذلك اختيار معلمات النظام اليت ختتلف بني أنظمة ( DTTBلالطالع على التفاصيل ،انظر الفصل .)9
وكمثال على ذلك ،تكون اخلطوة األوىل ،يف حالة الشبكة  ،DVB-T2 SFNهي حتديد طول فاصل احلراسة تبعا للحجم املادي
للشبكة  SFNأو مسافات الفصل بني املرسالت داخل الشبكة ،علما بأنه قد يكون من املمكن طبعا أن تكون فواصل املرسالت
أكرب من فواصل احلراسة وذلك تبعا العتبارات عملية مثل التضاريس واالنتشار ومتانة النظام وما إىل ذلك .وإىل جانب اختيار
طول فاصل احلراسة حيتاج األمر إىل حتديد جزء فاصل احلراسة .وينطوي جزء فاصل احلراسة على النظر يف حجم حتويل فورييه
السريع ) (FFTاملرتبط بسيناريو االستقبال :استقبال ثابت على السطح أو حممول أو متنقل .ويف حالة االستقبال الثابت على
السطح ،يبدو من املستصوب استخدام نظام  FFTأكرب حيث يؤدي ذلك إىل خفض جزء فاصل احلراسة وزيادة السعة املتاحة.
وبالنسبة لالستقبال احملمول واملتنقل ،قد يتعني النظر يف حجم  FFTأدىن من قبيل  16kأو  8kأو حىت  ،4kوال سيما لالستقبال
املتنقل عندما يكون أثر دوبلر قيدا .وحيدد اختيار التشكيل معدل البتات (السعة) ،ولكن له أيضا تأثري كبري على متانة النظام؛
ذلك ألن خمططات التشكيل من املرتبة األعلى ،اليت توفر قدرا أكرب من السعة ،تكون أكثر تأثرا .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك عدد
من أمناط األدلة ) (PPاملتفرقة املتاحة يف  ،DVB-T2من  PP1إىل  .PP8وحيدد اختيار أمناط األدلة أداء اإلشارات املتأخرة الواصلة
خارج فاصل احلراسة ،حبسب حد  .Nyquistويعين جتاوز حد  Nyquistهذا أن قناة املعادلة غري صحيحة حىت إذا كان جزء
التداخل بني الرموز ) (ISIصغريا (ملزيد من التفاصيل ،انظر امللحق .)2
وميكن االطالع على معلومات أوىف عن الشبكات  SFNيف التقرير  - ITU-R BT.2386اإلذاعة الرقمية لألرض :تصميم وتنفيذ
الشبكات وحيدة الرتدد ) ،[38.4] (SNFحيث يوصف العديد من األمثلة العملية أيضا هبدف تبادل اخلربات وتقدمي التوجيه
يف التصميم والتنفيذ ألولئك الذين يعتزمون نشر هذا النوع من الشبكات.
4.7.4

كسب الشبكات

ميكن يف شبكة  SFNألكثر من مرسل تغطية العديد من مواقع االستقبال ،مما يؤدي إىل إدخال مستوى معني من اإلطناب
يف مصادر اإلشارة وحتسني توفر اخلدمة .ويتسم هذا التحسن بأمهية خاصة يف االستقبال احملمول حيث تبني شدة اجملال من مرسل
واحد تغايرات إحصائية بسبب وجود عوائق على مسري االنتشار .وميكن ختفيض هذا التغاير يف شدة اجملال بوجود عدة مرسالت
تقع يف اجتاهات خمتلفة ،حبيث إذا حجب مصدر واحد ميكن بسهولة استقبال مصادر أخرى .ويعرف هذا باسم "كسب الشبكة".
وقد تكون فائدة كسب الشبكة لالستقبال الثابت ،بسبب استعمال هوائيات االستقبال االجتاهية ،حمدودة ولكنها ميكن أن تكون
أكثر أمهية بالنسبة لالستقبال احملمول حيث مواقع االستقبال غري مواتية وهوائيات االستقبال أقل تطورا.
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ونتيجة لكسب الشبكة ،ميكن تشغيل  SFNيف مستوى قدرات أدىن ،ويكون توزيع شدة اجملال أكثر جتانسا باملقارنة مع نظريه
يف الشبكة  .MFNويبدو أن هنج الشبكة  SFNهو األسلوب األرشد لتوفري تغطية مرضية للمناطق األوسع ،وال سيما عندما يتوخى
االستقبال احملمول.
وحتتوي التوصية  [39.4] ITU-R SM.1875على الوصف التايل لكسب الشبكة:

"يف حال إمكانية استقبال اإلشارات من أجهزة إرسال مطلوبة متعددة داخل شبكة وحيدة الرتدد ضمن فاصل احلراسة،
ميكن عندها حتسني جودة االستقبال وختفيض شدة اجملال الدنيا املطلوبة من كل مرسل .بيد أن كسب اهلوائي ال يعادل
جمموع قيم شدة اجملال املطلوبة من املرسالت اليت يتم استقبال إشاراهتا ،بل هو ميثل بالكاد احتماال متناميا الستقبال
إشارة أفضل من اجتاه إضايف بدال من مرسل وحيد فقط.
وكسب الشبكة هو الفارق بني قيم شدة جمال االستقبال داخل الشبكات وحيدة الرتدد والشبكات متعددة الرتدد،
الالزمة لنفس احتمال املوقع.
ويف شبكة وحيدة الرتدد ،يؤدي العدد املتنامي من أجهزة اإلرسال إىل توزيع أكثر جتانسا لشدة اجملال يف منطقة التغطية.
ويكون االحنراف املعياري  σلقيم شدة اجملال أقل".

مثال ذلك :تكون قيمة شدة اجملال املتوسطة الدنيا ) (Emedلبديل معني للنظام هي  .dB)µV/m( 61,3وينطبق ذلك ،حسب
التعريف ،على احتمال للموقع يصل إىل  .50وتصل شدة اجملال الدنيا املطلوبة ) (Eminالحتمال للموقع مقداره  95يف شبكة
وحيدة الرتدد إىل  dB(µV/m) 66,7ويف شبكة متعددة الرتدد إىل  .dB(µV/m) 70,3وهكذا يبلغ كسب الشبكة .dB 3,6
5.7.4

التداخل الذاتي

تعامل قدرة مجيع اإلشارات يف الشبكة  SFNالواردة ضمن عرض الزمن لفاصل احلراسة بوصفها مفيدة وتسهم يف إمجايل قدرة
اإلشارة املتاحة .وخارج فاصل احلراسة ،ال يرتبط سوى جزء من قدرة الصدى بنفس رمز تعدد اإلرسال  OFDMمبثابة اإلشارة
األولية ،ومن مث يسهم إجيابيا يف إمجايل قدرة اإلشارة املفيدة.
ويرتبط اجلزء اآلخر من قدرة الصدى برمز تعدد اإلرسال  OFDMالسابق أو الالحق وينتج تداخال بني الرموز .ولذلك ،عندما
يزداد تأخري اإلشارة تدرجييا مبا يتجاوز فاصل احلراسة ،تنخفض املسامهة املفيدة ويزداد التداخل بني الرموز.
ويؤدي ذلك إىل فرض قيدين على شبكة  .SFNأوال ،بالنسبة إىل موقع استقبال معني ،تأيت اإلشارات املسامهة الرئيسية عموما من
املرسالت القريبة .وإلبقاء هذه املسامهات بناءة ،جيب أال يتجاوز التأخري الزمين بينها فاصل احلراسة بشكل ملحوظ ،مما يعين أن
املرسالت اجملاورة جيب أن حتتفظ حبد أعلى معني من املسافة بينها.
وثانيا ،حىت إذا مت االحتفاظ بأقصى مسافة فصل للمرسالت اجملاورة ،فإن املرسالت البعيدة يف الشبكة ميكن أن تسهم إسهاما هداما.
وقد يكون هناك متديد أقصى ملنطقة الشبكة  SFNجيب عدم جتاوزه من أجل إبقاء عدد مرسالت التداخل الذايت املعنية صغريا.
وتتوقف أمهية التداخل الذايت ومسافة الفصل القصوى الناجتة بني املرسالت املتجاورة وما إذا كان هناك متديد إمجايل أقصى ملنطقة
اخلدمة  SFNيف فاصل احلراسة املختار وحساسية النظام فيما يتعلق بالتداخل الذايت ،اليت يشار إليها بقيمة  ،C/Nوكثافة املرسالت
يف الشبكة.
ويف شبكة  SFNكبرية ،قد يكون من الصعب ختطيط الشبكة حبيث تكون اإلشارات الصادرة عن املرسالت البعيدة عن املستقبل
دائما ذات سوية مهملة مقارنة باملرسالت القريبة .وتزداد هذه الصعوبة لسببني:
يتعني حساب سويات اإلشارة من املرسالت البعيدة لنسب مئوية صغرية من الزمن ( %1عموما) لضمان محاية االستقبال
لنسب مئوية عالية من الزمن ( %99عموما)،
هوائي املستقبالت احملمولة واملتنقلة غري اجتاهي.
ويف شبكة  SFNكبرية ،من املمكن أن يؤدي تأخري االنتشار لإلشارات الصادرة عن املرسالت البعيدة إىل وضعها خارج فاصل
احلراسة يف احملطات احمللية األقرب .وميكن خفض هذا التأثري إما بتقدمي أو تأخري زمن إرسال اخلدمة من بعض املرسالت نسبة إىل
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مرجع ثابت ما .وبالنسبة إىل شبكة  SFNكبرية ومعقدة ،فإن احلساب املفصل لتوقيت املرسل النسيب هو أداة ميكن استخدامها
للتقليل من التداخل الذايت ومن مث حتسني تغطية الشبكة.
6.7.4

مزامنة المرسل

لكي تعمل الشبكة  SFNعلى حنو صحيح ،يتعني أن تكون مجيع املرسالت يف الشبكة متزامنة فيما بينها .ويصح هذا االشرتاط
يف كل من ميدان الرتدد والزمن.
1.6.7.4

مزامنة التردد

يتعني أن تكون دقة تردد املرسل الرقمي مستقرة جدا .ولتقليل أي احنراف ،ينبغي ربط مجيع املرسالت مبصدر مرجعي ،إشارة توقيت
النظام العاملي لتحديد املواقع ) (GPSمثال.
2.6.7.4

مزامنة التوقيت

رغبة يف خفض التداخل بني الرموز ،ميكن تعديل الوقت الذي يطلق فيه رتل إشارة معني من كل مرسل يف الشبكة (توقيت املرسل
النسيب) .ومي ّكن استمثال هذا التأخري من وصول اإلشارات من املرسالت القريبة والبعيدة إىل املستقبل ضمن فاصل احلراسة ،وبذلك
تكون بناءة وليست هدامة .وميكن تعديل توقيت املرسل النسيب ليكون قبل نقطة مرجعية أو بعدها.
ومع ذلك ،يتعني يف كل احلاالت ربط وقت إرسال اإلشارة يف كل مرسل يف الشبكة مبرجع زمين .ويتعني أيضا النظر يف توزيع حمتوى
اخلدمة حبيث يرسل نفس رتل البيانات خالل نفس الفرتة الزمنية ،مع التأخري املطلوب أو بدونه .ويف شبكة واسعة ،وطنية مثال،
قد يتفاوت وصول معلومات احملتوى إىل املرسالت تفاوتا كبريا .وأحد اخليارات هو إرسال إشارة احملتوى مباشرة إىل مواقع الشبكة
باستخدام التوزيع الساتلي .ومثة خيار آخر هو توفري ختزين مؤقت متغاير يف دخل كل مرسل ،يرتبط مبرجع التوقيت.
ويف شبكة  SFNصغرية ،أي شبكة ال يزيد قطرها عن قدرة اإلشارة على العبور يف فاصل احلراسة ،لن يكون من الضروري النظر
يف هذا العنصر من عناصر ختطيط الشبكة.
وعند تصميم تشكيل الشبكة يف البداية ،يتعني على املخطط التنبؤ بكل من التغطية املطلوبة واحتمال التداخل لكل مرسل .وينبغي
تنفيذ هذه التنبؤات بنسبة  %50من الزمن بالنسبة للخدمة املطلوبة و %1من الزمن بالنسبة ملصدر التداخل .ولدى ضبط تأخري
التوقيت النسيب عند الصفر ميكن اشتقاق تغطية الشبكة بأكملها .وعندئذ ميكن حساب التداخل الكلي الذي يتسبب فيه كل
مرسل يف الشبكة .SFN
وبصفة عامة تكون ختصيصات أعلى سويات القدرة هي اليت تتسبب يف أكرب قدر من التداخل ،ومن املعقول الرتكيز عليها
يف البداية .ومع ذلك ،ميكن أن يؤدي ضبط توقيت املواقع بقدر أدىن من تدفق القدرة املشعة الفعالة ) (e.r.p.إىل مكاسب تغطية
ال بأس هبا حول حميط مناطق خدمتها.
وحاملا يتم حتديد املرسالت اهلدامة ميكن تعديل أوضاع توقيت الشبكة وإعادة حساب التداخل .وجدير باملالحظة أن املرسل الذي
يتسبب يف أكرب قدر من التداخل قد ال يكون املرسل الذي يتعني تعديله ،ذلك ألن أي تغيري قد يسبب ببساطة مشكلة يف جزء
خمتلف من الشبكة .وقد تكون االسرتاتيجية األفضل هي تعديل املوقع (املواقع) األصغر حبيث تستقبل إشاراهتا ضمن فاصل احلراسة
يف موقع القدرة العالية البعيد.
وينبغي أيضا إيالء االعتبار لكيفية تأثري نوافذ حتويل فورييه السريع ) (FFTيف املستقبل على التغطية املتوقعة .ومع ذلك ،ومبا أن
املصنعني ميانعون يف الكشف عن تفاصيل كيفية عمل مستقبالهتم ،فمن الصعب إعطاء توجيهات عامة .وتناقش اسرتاتيجيات
التزامن الشائعة يف املرجع ].[40.4
وعندما يوزع تدفق نقل  MPEG-2حنو شبكة من املرسالت ،من املمكن تعديل تأخريات النقل بواسطة مكيّف شبكة  .SFNوكما
هو مبني يف املثال الوارد يف الشكل  ،3.4واملقتطف من املواصفة التقنية ملعيار  TS 101 191لإلذاعة الفيديوية الرقمية ) (DVBالصادرة
تعرف هوية الرتل العمالق
عن  ،[41.4] ETSIفإن اهلدف من مكيّف شبكة املرسل هو توليد رتل  MPEG-2عمالق وإدراج رزم ّ

الفصل
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) (MIPاليت تنقل ختالف الوقت بني آخر نبضة من نظام  GPSووقت بدء الرتل العمالق .وتبحث مكيفات شبكة اإلرسال يف رزم
 MIPوتدرج التأخري املطلوب قبل تسليم إشارة  MPEG-2إىل مش ّكل تعدد اإلرسال  OFDMوشبكة التوزيع الثانوية.
الشكل

3.4

توزيع  DVB-T SFNمع مكيف شبكة
MPEG-2
TS

مشكل

DVB-T

نظام

SYNC

1 pps

مكيف شبكة
مستقبل

10 MHz

شبكة توزيع

( GPSمالحظة)

مشكل

DVB-T

1 pps

MPEG-2
TS

نظام

SYNC

10 MHz

( GPSمالحظة)

مكيف شبكة
مستقبل

مكيف

مكيف شبكة
مستقبل

SFN

1 pps

معدد إرسال
MPEG-2

10 MHz

( GPSمالحظة)

MPEG-2
TS

DTTB-04-03

3.6.7.4

أثر خسارة المزامنة

إذا مسح ملرسل باالحنراف عن املزامنة مع باقي الشبكة فإنه سيصبح مصدرا للتداخل يف تغطية باقي الشبكة .وسيكون هذا ملحوظا
كمنطقة من التغطية املفقودة حنو حميط منطقة خدمة املرسل غري املتزامنة ،ما يسمى منطقة "التشوش" .وكلما احنرف املرسل مبتعدا
عن التزامن مع باقي الشبكة أصبحت منطقة التشوش أوسع تدرجييا .وجدير باملالحظة أن من غري املرجح أن يتأثر االستقبال
القريب من املرسل املنحرف ،حيث شدة اجملال الواردة عالية .وهذا ميكن أن جيعل من الصعب اكتشاف اخللل بناء على تقارير
املشوش.
مشاهدي االستقبال ّ
7.7.4

المكررات في القناة

املكرر يف القناة (املعروف أيضا باسم مالئ الثغرات) هو جهاز يستقبل اإلرسال  DTTBلألرض يف تردد معني يف املوجات
املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) (UHFويضخم القناة الواردة ويعيد إرساهلا يف نفس الرتدد .ويستخدم هذا املكرر لتوسيع تغطية شبكة
قائمة من خالل إرساالت يف تردد وحيد دون احلاجة إىل مرسالت إضافية .والفوائد الرئيسية من املكررات ،باملقارنة مع املرسالت
العادية ،هي سهولة النشر واخنفاض التكلفة.
وجيب أن يكون التأخري الناجم عن عملية االستقبال والتضخيم واإلرسال بأكملها أقصر بكثري من فاصل احلراسة ألسلوب DTTB

املستعمل (بتأخري شائع مبقدار  μs 5مثال) ،حبيث يستقبل املستقبل اإلشارات من كل من املرسل واملكرر يف القناة وال يتعني عليه
التعامل مع التداخل ولكن مع إضافة بناءة من اإلشارات.
غري أن هناك عقبات يف نشر هذه املكررات .وميكن معاودة تغذية اإلشارة املرسلة يف دخل املكررات ،مما ينشئ عروة تغذية مرتدة
تولد نوعني من املشكالت :متوج يف وظيفة نقل اجلهاز ،ويف أسوأ األحوال عدم استقرار اجلهاز .وللتغلب على هذه املشكالت،
ال بد من عزل كاف بني هوائيات االستقبال واإلرسال ،أو من استخدام شكل من تقنيات إلغاء الصدى يف املكرر (مما يزيد من
التعقيد ،وبالتايل من التكلفة).
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8.7.4

اختيار معلمات النظام

ليس هنالك من أسلوب فريد لتنفيذ شبكة  ،DTTBويتوقف اختيار معلمات النظام أساسا على متطلبات الشبكة .وحيتوي امللحق
 2بالفصل  4على أمثلة ملعلمات خمتلف سيناريوهات التنفيذ بالنسبة لشبكات  DVBو ISDBو DTMBو.ATSC
وهنالك أمثلة على تطبيقات شبكة  DTTBميكن االطالع عليها يف الوثائق التالية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية:
التقرير  - ITU-R BT.2140االنتقال من اإلذاعة التماثلية لألرض إىل نظريهتا الرقمية ][42.4
التقرير  - ITU-R BT.2254اجلوانب املتعلقة بالرتددات وختطيط الشبكة يف النظام [43.4] DVB-T2
التقرير  - ITU-R BT.2294تقنية بناء شبكة حمطة ترحيل أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) (DTTBألنظمة
-

اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات لألرض
التقرير  - ITU-R BT.2343جتميع التجارب امليدانية للتلفزيون فائق الوضوح على شبكات التلفزيون الرقمي
لألرض )[45.4] (DTT
التقرير  - ITU-R BT.2385احلد من اآلثار البيئية لألنظمة اإلذاعية لألرض ][46.4
التقرير  - ITU-R BT.2386اإلذاعة الرقمية لألرض :تصميم وتنفيذ الشبكات وحيدة الرتدد )[38.4] (SNF
)[44.4] (ISDB-T

-

امللحق  1بالفصل
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الملحق  1بالفصل

4

تشكيالت التخطيط المرجعي والشبكات المرجعية في االتفاق
1.1.A4

GE06

اعتبارات عامة

تسمح تقنيات التلفزيون الرقمي لألرض ) (DTTمبجموعة واسعة ومتنوعة من تشكيالت التنفيذ .ورغبة يف تصنيف هذه التشكيالت
مت تعريف ما يسمى تشكيالت التخطيط املرجعي يف مؤمتر التخطيط  .15GE06ويرد وصف هذه التشكيالت يف القسم .2.1.A4
ويتصور االتفاق  [10.4] GE06ختطيط عمليات تنفيذ  DTTعلى أساس بنود مدرجة يف خطة التعيينات ويف خطة التخصيصات.
ويرد وصف التعيينات والتخصيصات مبزيد من التفصيل يف القسمني  6.2.4و 7.2.4ويف القسم .2.4.4
وبالنسبة للبنود املدرجة يف خطة التخصيصات تعطى خصائص املرسل ،بينما تتميز البنود املدرجة يف خطة التعيينات مبا يسمى
الشبكات املرجعية .ويرد احلديث عن الشبكات املرجعية يف القسم .3.1.A4
ولالطالع على البيانات التفصيلية الالزمة خلصائص البنود املدرجة يف خطة التخصيصات وخطة التعيينات ،راجع امللحق
يف الوثيقة اخلتامية لالتفاق .[10.4] GE06
2.1.A4

1

مثال لتشكيالت التخطيط المرجعية (من أجل )DVB-T

جيري ختطيط شبكة  DTTBمن أجل أساليب استقبال رئيسية خمتلفة .ومن مث ميكن جتميع تشكيالت التخطيط املرجعية
حبسب أسلوب االستقبال ونطاق الرتدد.

)(RPC

وقد جرى جتميع أساليب االستقبال على النحو التايل:
االستقبال الثابت؛
االستقبال احملمول خارج املباين واالستقبال املتنقل واالستقبال احملمول داخل املباين جبودة تغطية متدنية؛
االستقبال احملمول داخل املباين جبودة تغطية عالية.
وشدة اجملال املطلوبة الدنيا املناسبة الستقبال هوائي ثابت على السطح ليست مناسبة لالستقبال املتنقل واحملمول باليد بسبب
الفارق يف ارتفاع هوائي االستقبال .وبناء على ذلك ،فإن شبكات البث املكرسة حملطات ثابتة على السطح أو حممولة أو متنقلة
أو حممولة باليد حتتاج إىل معماريات خمتلفة.
والرتددات املرجعية هي:
( MHz 200موجات مرتية )VHF؛
( MHz 650موجات ديسيمرتية .)UHF
ويرد يف اجلدول  1.1.A4تلخيص لتشكيالت التخطيط املرجعية لإلذاعة .DVB-T

 15وافق املؤمتر  GE06على النظر فقط يف البث الفيديوي الرقمي لألرض ) (DVB-Tيف منطقة التخطيط اخلاصة به ،ولذلك مت تصميم تشكيالت
التخطيط املرجعي والشبكات املرجعية الواردة هنا من منظور البث  .DVB-Tوميكن استخدام مفاهيم مشاهبة جدا ألنظمة  DTTBأخرى مع
تعديالت طفيفة فقط.

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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اجلدول

1.1.A4

تشكيالت التخطيط المرجعية ( )RPCلإلذاعة
RPC

احتمالية املوقع املرجعية
نسبة  C/Nاملرجعية

)(dB

 (Emed)refاملرجعية )) (dB(μV/mيف الرتدد
 (Emed)refاملرجعية
يف الرتدد MHz 650 = fr

))(dB(μV/m

MHz 200 = fr

DVB-T

RPC 1

RPC 2

RPC 3

%95

%95

%95

21

19

17

50

67

76

56

78

88

 :(Emed)refالقيمة املرجعية ملتوسط شدة اجملال الدنيا
 RPC :RPC 1لالستقبال الثابت
 RPC :RPC 2لالستقبال احملمول خارج املباين أو االستقبال احملمول داخل املباين جبودة تغطية متدنية ،أو االستقبال املتنقل
 RPC :RPC 3لالستقبال احملمول داخل املباين جبودة تغطية عالية

وبالنسبة للرتددات األخرى ،ميكن تعديل قيم شدة اجملال املرجعية يف اجلدول
للقاعدة التالية:
)Corr + (Emed)ref(fr) = (Emed)ref(f؛
لالستقبال الثابت ،20 log10 (f/fr) = Corr ،حيث  fهي الرتدد الفعلي و frالرتدد املرجعي للنطاق املعين املذكور
يف اجلدول 1.1.A4؛
لالستقبال احملمول واالستقبال املتنقل 30 log10 (f/fr) = Corr ،حيث  fهي الرتدد الفعلي و frالرتدد املرجعي للنطاق
املعين املذكور يف اجلدول .1.1.A4
1.1.A4

بإضافة عامل تصحيح حمدد تبعا

إن معلمات تشكيالت التخطيط املرجعية ( )RPCالواردة يف اجلدول ( 1.1.A4احتمالية املوقع ،والنسبة  ،C/Nومتوسط شدة اجملال
الدنيا) ليست مرتبطة بنمط نظام  DVB-Tمعني أو بتنفيذ شبكة  DVB-Tحقيقية ،بل هي متثل عددا كبريا من عمليات تنفيذ
حقيقية خمتلفة .وعلى سبيل املثال ،فإن أي خدمة  DVB-Tلالستقبال املتنقل قد تستخدم كمعلمات تنفيذ حقيقية احتمالية
موقع  %99ونظام  DVB-Tمتني مع نسبة  C/Nقدرها  .dB 14إال أن هذه اخلدمة متثلها  RPC 2باحتمالية موقع مرجعية %95
ونسبة  C/Nمرجعية  dB 19دون تقييد إلمكانيات تنفيذ اخلدمة "احلقيقية" الستقبال اإلذاعة  DVB-Tاملتنقل.

مالحظة  -بالنسبة إىل أساليب االستقبال الثابتة على السطح واحملمولة (داخل املباين أو خارجها) ،من املعتاد حتديد مدى توفر االستقبال املستهدف،
أو احتمالية املوقع ،بنسبة  .%95وتعترب هذه السوية مرتفعة مبا فيه الكفاية (باملقارنة مع السوية املستهدفة  %50املستخدمة تارخييا للتخطيط التلفزيوين
التماثلي) لتوفري هامش كاف فوق احلد األدىن املطلوب من شدة اجملال حبيث تستقبل الغالبية العظمى ( %95على وجه التحديد) من املواقع يف منطقة
االستقبال الصغرية املستخدمة للتخطيط (انظر البند  )3.2.7.5.4سوية تتجاوز احلد األدىن .وهذا اهلدف األعلى يف التلفزيون الرقمي باملقارنة مع
التلفزيون التماثلي يرجع إىل تأثري االحنطاط املفاجئ جلودة اإلشارة الرقمية عندما تنخفض إىل احلد األدىن ،بينما يكون االحنطاط يف التلفزيون التماثلي
تدرجييا ويستمر يف توفري درجة مفهومة من الصورة والصوت حىت يف سويات استقبال دون احلد األدىن.
وتتلقى املواقع املتبقية ،اليت متثل  ،%5سوية شدة جمال  DTTدون احلد األدىن ،ولن يكون هلا من حيث املبدأ أي استقبال (تأثري االحنطاط املفاجئ).
ومع ذلك ،ميكن استعادة االستقبال يف هذه املواقع بإجراء بعض التعديالت يف جتهيزات االستقبال .ويشمل ذلك على سبيل املثال حتريك هوائي
االستقبال قليال للحصول على ذروة حملية لشدة اجملال أو تركيب هوائي ذي كسب أعلى .وهذا ممكن فقط عندما يكون االستقبال ثابتا (على السطح)
أو حمموال (يف حالة سكون) داخل املباين أو خارجها.
وبالنسبة لالستقبال املتنقل ،علما بأن من الضروري توفري االستقبال يف مجيع املواقع تقريبا حيث ميكن للمستقبل أن يتحرك فيها ،ال ميكن إجراء
التعديالت املذكورة أعاله أثناء التنقل .ولذلك من املنطق حتديد رقم مستهدف أويل أعلى الحتمالية املوقع .ويتم عادة تعيني سوية  %99الحتمالية
املوقع كهدف يف ختطيط شبكة  DTTلالستقبال املتنقل.
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ويكون االحنراف املعياري حلساب عامل تصحيح املوقع لكل تشكيلة ختطيط مرجعي ) (RPCعلى النحو التايل:
لكل من  RPC 1و dB 5,5 :RPC 2يف كل من املوجات املرتية  VHFوالديسيمرتية ،UHF
للتشكيلة  dB 6,3 :RPC 3يف املوجات املرتية  VHFو dB 7,8يف املوجات الديسيمرتية .UHF
3.1.A4
1.3.1.A4

مثال لشبكات مرجعية (من أجل )DVB-T
اعتبارات عامة

لقد صممت أربع شبكات مرجعية ) (RNلتغطية شىت متطلبات تنفيذ شبكات اإلذاعة .DVB-T
ولتحديد ميزانية قدرة الشبكات املرجعية ،تكيف ارتفاعات وقدرات اهلوائيات حبيث تكفل حتقيق احتماالت التغطية املطلوبة يف كل
موقع يف منطقة اخلدمة.
وتستخدم طريقة تكييف ميزانية قدرة الشبكة أساسا حمدود الضوضاء ،ومن املعروف أهنا ليست ذات كفاءة كبرية من حيث طيف
يتعني زيادة قدرات املرسالت يف الشبكات املرجعية بقيمة ( .dB 3انظر اجلداول من 2.1.A4
الرتددات .وللتغلب على هذا املأخذ ّ
إىل ).5.1.A4
وتستخدم قيمة  150مرتا مبثابة قيمة وسطية لالرتفاعات الفعالة هلوائيات املرسالت يف الشبكات املرجعية.
وقد اختريت بنية شبكة مفتوحة للشبكات املرجعية ،إذ من املفرتض أن عمليات تنفيذ الشبكات احلقيقية تشبه عادة هذا النمط
وتعرف منطقة اخلدمة بأهنا مسدس يزيد بنحو  %15عن املسدس الذي تكونه املرسالت احمليطية .ومع هذا ،ولكي
من الشبكاتّ .
تنفذ الشبكات بإمكانات تداخل منخفضة للغاية ،تطبق أيضا شبكة مرجعية بنيتها نصف مغلقة( .انظر الشبكة املرجعية 4
يف الفقرة ).5.3.1.A4
ويف بعض احلاالت تبالغ احتماالت التداخل للشبكات املرجعية إىل حد كبري يف تقدير االحتماالت احلقيقية للتداخل عند تنفيذ
الشبكات ،حيث ختتلف اهلندسية القياسية للشبكة املرجعية كثريا عن الشكل الذي تأخذه فعال منطقة اخلدمة احلقيقية .ويف هذه
احلاالت ميكن لإلدارات أن تعتمد طريقة مناسبة يتفق عليها على أساس ثنائي من أجل منذجة أفضل الحتماالت التداخل
للشبكة املرجعية.
2.3.1.A4

الشبكة المرجعية ( 1شبكة وحيدة التردد ) (SFNلمنطقة خدمة كبيرة)

تتألف هذه الشبكة من سبعة مرسالت تقع يف املركز وعند أطراف شبكة سداسية .وقد اختري صنف الشبكة املفتوحة ،أي الذي
تكون فيه للمرسالت أمناط هوائيات غري اجتاهية ويفرتض أن تتجاوز منطقة اخلدمة مسدس املرسالت بنحو  .%15وترد هندسة
الشبكة يف الشكل .1.1.A4
وتنفذ هذه الشبكة املرجعية ) (RN 1يف حاالت خمتلفة :االستقبال الثابت
واالستقبال داخل املباين ) (RPC 3يف النطاقات  IIIو.V/IV

)(RPC 1

واالستقبال خارج املباين/املتنقل

)(RPC 2

والغرض من الشبكة املرجعية  (RN 1) 1هو تغطية شبكة وحيدة الرتدد ) (SFNملنطقة خدمة كبرية .ويفرتض أن تشكل مواقع اإلرسال
الرئيسية ذات االرتفاع الفعال املالئم للهوائي العمود الفقري هلذا النمط من الشبكات .وبالنسبة لالستقبال احملمول واملتنقل يقتصر
حجم مناطق اخلدمة احلقيقية هلذا النمط من التغطية بالشبكات  SFNعلى مساحة يرتاوح قطرها من  150إىل  200كيلومرت وذلك
بسبب االحنطاط جراء التداخل الذايت ،ما مل تستخدم أمناط متينة جدا من أنظمة  ،DVB-Tأو يطبق مفهوم الشبكات الكثيفة.
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الشكل

1.1.A4

الشبكة المرجعية ( RN 1شبكة  SFNلمنطقة خدمة كبيرة)
حدود منطقة اخلدمة
مرسل
حميطي

القطر،

D

مرسل
مركزي

املسافة بني مرسلني،

d

DTTB-04-01-01

اجلدول

1-6.3.A

معلمات الشبكة المرجعية ( 1شبكة  SFNلمنطقة خدمة كبيرة)
 RPCونمط االستقبال

RPC 1

منط الشبكة
هندسة منطقة اخلدمة
عدد املرسالت
هندسة شبكية املرسل
املسافة بني املرسالت (km) d
قطر منطقة اخلدمة (km) D
ارتفاع هوائي اإلرسال )(m
خمطط هوائي اإلرسال
النطاق III
القدرة e.r.p.
*
)(dBW
النطاقان V/IV

مفتوحة
مسدسة

RPC 2

RPC 3

محمول داخل المباني

هوائي ثابت

محمول خارج
المباني ومتنقل
مفتوحة
مسدسة

مفتوحة
مسدسة

7

7

7

مسدسة

مسدسة

مسدسة

70

50

40

161

115

92

150

150

150

ال اجتاهي

ال اجتاهي

ال اجتاهي

34,1

36,2

40,0

42,8

49,7

52,4

املشعة الفعالة ) (e.r.p.مبينة للرتدد  MHz 200يف النطاق  IIIوالرتدد  MHz 650يف النطاقني  ،V/IVوبالنسبة للنطاقات
مالحظة  -القدرة ّ
األخرى (الرتدد  fبوحدة  )MHzيضاف عامل تصحيح الرتدد التايل 200/f( log10 20 :أو  )650/fلتشكيلة  RPC 1و200/f( log10 30
أو  )650/fلكل من  RPC 2و .RPC 3وتتضمن القدرة املشعة الفعالة ) (e.r.p.املبينة يف هذا اجلدول هامش قدرة إضافية يبلغ .dB 3

وبالنسبة لطول فاصل احلراسة فإن القيمة القصوى  Tu 1/4لألسلوب  FFT 8kهي القيمة املفرتضة .واملسافة بني مرسلني يف أي
شبكة  SFNينبغي أال تتجاوز كثريا املسافة املكافئة ملدة فاصل احلراسة .ويف هذه احلالة ،تكون مدة فاصل احلراسة هي μs 224
وهو ما يقابل مسافة  67كيلومرتا .وتؤخذ املسافة بني مرسلني للتشكيلة  RPC 1على أهنا  70كيلومرتا .وبالنسبة للتشكيلتني RPC 2
و RPC 3تعترب مسافة  70كيلومرتا كبرية للغاية من ناحية ميزانية القدرة .ولذا اختريت قيم أصغر للمسافة بني مرسلني ،وهي 50
كيلومرتا للتشكيلة  RPC 2و40كيلومرتا للتشكيلة .RPC 3

امللحق  1بالفصل
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الشبكة المرجعية ( 2شبكة  SFNلمنطقة خدمة صغيرة ،شبكة  SFNكثيفة)

تتألف الشبكة من ثالثة مرسالت عند زوايا مثلث متساوي األضالع .وقد اختري لذلك منط شبكة مفتوحة ،أي للمرسالت
خمططات هوائيات غري اجتاهية .ويفرتض أن تكون منطقة اخلدمة مسدسة كما هو مبني يف الشكل .2.1.A4
وهذه الشبكة املرجعية ) (RN 2تنفذ يف حالتني خمتلفتني :االستقبال الثابت ) ،(RPC 1واالستقبال خارج املباين/املتنقل
واالستقبال داخل املباين ) (RPC 3يف كل من النطاقني  IIIو.V/IV

)(RPC 2

والغرض من الشبكة املرجعية  2تغطية شبكة  SFNملنطقة خدمة صغرية .ويفرتض توفر مواقع مستقبالت ذات ارتفاع هوائيات فعال
مالئم هلذا النمط من الشبكات وينبغي أن تكون قيود التداخل الذايت حمدودة .ويرتاوح قطر منطقة اخلدمة عادة بني  30و 50كيلومرتا.
ومن املمكن أيضا تغطية مناطق خدمة كبرية هبذا النوع من الشبكات  SFNالكثيفة .ولكن حيتاج األمر عندئذ إىل عدد كبري جدا
من املرسالت .ولذا يبدو من املعقول اختيار الشبكة املرجعية  RN 1ملناطق اخلدمة الكبرية وإن كان املتوخى هو بنية شبكة كثيفة.
الشكل

2.1.A4

الشبكة المرجعية ( 2شبكة  SFNلمنطقة خدمة صغيرة)
حدود منطقة اخلدمة
املرسل
القطر،

D

املسافة بني
مرسلنيd ،

DTTB-04-01-02

واملسافة بني مرسلني يف الشبكة املرجعية  2هي  25كيلومرتا يف حالة التشكيلتني  RPC 2و .RPC 3ولذا ميكن استخدام قيمة
) (FFT 8kلفاصل احلراسة مما يزيد من سعة البيانات املتاحة ،مقارنة باستعمال فاصل حراسة  Tu 1/4يف الشبكة املرجعية  .1وكذلك
ميكن تطبيق قيمة فاصل احلراسة نفسها على التشكيلة  ،RPC 1على أساس املسافة األكرب بني املرسالت البالغة  40كيلومرتا ،إذ إن
االستقبال الثابت يف سوية السقف أقل حساسية للتداخل الذايت بسبب اخلصائص االجتاهية هلوائي االستقبال.
Tu 1/8

ويرد يف اجلدول  3.1.A4معلمات وميزانيات قدرة الشبكة املرجعية .2
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اجلدول

3.1.A4

معلمات الشبكة المرجعية ( 2شبكة  SFNفي منطقة خدمة صغيرة)
RPC 1

RPC

ونمط االستقبال

RPC 2

RPC 3

هوائي ثابت

منط الشبكة

مفتوحة

محمول خارج
المباني ومتنقل
مفتوحة

مفتوحة

هندسة منطقة اخلدمة

مسدسة

مسدسة

مسدسة

3

3

3

مثلثة

مثلثة

مثلثة

املسافة بني مرسلني

(km) d

40

25

25

قطر منطقة اخلدمة

(km) D

53

33

33

)(m

150

150

150

ال اجتاهي

ال اجتاهي

ال اجتاهي

24,1

26,6

34,1

31,8

39,0

46,3

عدد املرسالت
هندسة شبكية املرسل

ارتفاع هوائي اإلرسال
خمطط هوائي اإلرسال
القدرة e.r.p.
)(dBW

*

النطاق

III

النطاقان

IV/V

محمول داخل المباني

املشعة الفعالة ) (e.r.p.مبينة للرتدد  MHz 200يف النطاق  IIIوالرتدد  MHz 650يف النطاقني  ،V/IVوبالنسبة للنطاقات
مالحظة  -القدرة ّ
األخرى (الرتدد  fبوحدة  )MHzيضاف عامل تصحيح الرتدد التايل 200/f( log10 20 :أو  )650/fلتشكيلة  RPC 1و200/f( log10 30
أو  )650/fلكل من  RPC 2و .RPC 3وتتضمن القدرة املشعة الفعالة ) (e.r.p.املبينة يف هذا اجلدول هامش قدرة إضافية يبلغ .dB 3
4.3.1.A4

الشبكة المرجعية ( 3شبكة  SFNلمنطقة خدمة صغيرة في بيئة حضرية)

هندسة املرسالت يف الشبكة املرجعية  3ومنطقة اخلدمة مماثلة هلندسة الشبكة املرجعية ( 2انظر الشكل .)2.1.A4
وتطبق الشبكة املرجعية  3يف حاالت خمتلفة :االستقبال الثابت ) (RPC 1واالستقبال خارج املباين/املتنقل ) (RPC 2واالستقبال
داخل املباين ) (RPC 3يف كل من النطاق  IIIوالنطاقني .V/IV
والغرض من الشبكة املرجعية  3هو تغطية شبكة  SFNملنطقة خدمة صغرية يف بيئة حضرية .وهي مماثلة للشبكة املرجعية  2سوى
أهنا تستخدم أرقام خسارة بسبب االرتفاع يف بيئة حضرية .وهذا يزيد من القدرة املطلوبة ملرسالت شبكة  SFNبنحو  dB 5بالنسبة
لكل من  RPC 2و.RPC 3
ويرد يف اجلدول  4.1.A4معلمات وميزانيات قدرة الشبكة املرجعية .3
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اجلدول

4.1.A4

معلمات الشبكة المرجعية ( 3شبكات  SNFفي منطقة خدمة صغيرة في بيئة حضرية)
RPC

ونمط االستقبال
منط الشبكة
هندسة منطقة اخلدمة
عدد املرسالت
هندسة شبكية املرسل
املسافة بني مرسلني (km) d
قطر منطقة اخلدمة (km) D
ارتفاع هوائي اإلرسال )(m
خمطط هوائي اإلرسال
*
النطاق III
القدرة e.r.p.
)(dBW
النطاقان IV/V

RPC 1

RPC 2

RPC 3

هوائي ثابت

محمول خارج المباني
ومتنقل
مفتوحة
مسدسة

مفتوحة
مسدسة

3

3

3

مثلثة

مثلثة

مثلثة

40

25

25

53

33

33

150

150

150

ال اجتاهي

ال اجتاهي

ال اجتاهي

24,1

32,5

40,1

31,8

44,9

52,2

مفتوحة
مسدسة

محمول داخل المباني

املشعة الفعالة ) (e.r.p.مبينة للرتدد  MHz 200يف النطاق  IIIوالرتدد  MHz 650يف النطاقني  ،V/IVوبالنسبة للنطاقات
مالحظة  -القدرة ّ
األخرى (الرتدد  fبوحدة  )MHzيضاف عامل تصحيح الرتدد التايل 200/f( log10 20 :أو  )650/fلتشكيلة  RPC 1و200/f( log10 30
أو  )650/fلكل من  RPC 2و .RPC 3وتتضمن القدرة املشعة الفعالة ) (e.r.p.املبينة يف هذا اجلدول هامش قدرة إضافية يبلغ .dB 3
5.3.1.A4

الشبكة المرجعية ( 4شبكة  SFNشبه مغلقة لمنطقة خدمة صغيرة)

تستخدم هذه الشبكة املرجعية للحاالت اليت تبذل فيها جهود تنفيذ متزايدة تتعلق مبواقع املرسالت وخمططات اهلوائيات بغية احلد
من التداخل اخلارج من الشبكة.
وهندسة الشبكة املرجعية  4مماثلة هلندسة الشبكة املرجعية  2إال بالنسبة ملخططات هوائيات املرسالت اليت تنخفض فيها شدة
اجملال اخلارجة مبقدار  dB 6فوق ( 240أي أهنا شبكة مرجعية شبه مغلقة) .ويبني الشكل  3.1.A4منطقة خدمة هذه الشبكة
املرجعية .ويفرتض حدوث ختفيض حاد مبقدار  dB 6يف االجتاهات الزاويّة املبينة.

وتطبق الشبكة املرجعية  4يف حاالت خمتلفة :االستقبال الثابت ) (RPC 1واالستقبال خارج املباين/املتنقل ) (RPC 2واالستقبال
داخل املباين ) (RPC 3يف كل من النطاق  IIIوالنطاقني .V/IV
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الشكل 3.1.A4

الشبكة المرجعية ( 4شبكة  SFNلمنطقة خدمة صغيرة شبه مغلقة)
متييز اهلوائي
فوق 240

dB 6

حدود منطقة اخلدمة

القطر،

D

املسافة بني
مرسلنيd ،

املرسل

DTTB-04-01-03

اجلدول

5.1.A4

معلمات الشبكة المرجعية ( 4شبكة  SFNلمنطقة خدمة صغيرة شبه مغلقة)
RPC

منط الشبكة ومنط االستقبال
هندسة منطقة اخلدمة
عدد املرسالت
هندسة شبكية املستقبل
املسافة بني مرسلني (km) d
قطر منطقة اخلدمة (km) D
ارتفاع هوائي اإلرسال )(m
منط هوائي اإلرسال
القدرة (dBW) *e.r.p.

النطاق III

النطاقان
V/IV

RPC 1

RPC 2

RPC 3

شبه مغلقة
هوائي ثابت
مسدسة

شبه مغلقة
حممول خارج املباين ومتنقل
مسدسة

شبه مغلقة
حممول داخل املباين
مسدسة

3

3

3

مثلثة

مثلثة

مثلثة

40

25

25

46

29

29

150

150

150

اجتاهي بتخفيض

فوق °240
22,0
29,4

dB 6

اجتاهي بتخفيض

فوق °240
24,0
37,2

dB 6

اجتاهي بتخفيض

فوق °240
32,5

dB 6

44,8

املشعة الفعالة ) (e.r.p.مبينة للرتدد  MHz 200يف النطاق  IIIوالرتدد  MHz 650يف النطاقني  ،V/IVوبالنسبة للنطاقات
مالحظة  -القدرة ّ
األخرى (الرتدد  fبوحدة  )MHzيضاف عامل تصحيح الرتدد 200/f( log10 20 :أو  )650/fلتشكيلة  RPC 1و 200/f( log10 30أو )650/f
لكل من  RPC 2و .RPC 3وتتضمن القدرة املشعة الفعالة ) (e.r.p.املبينة يف هذا اجلدول هامش قدرة إضافية يبلغ .dB 3

والفرق بني الشبكة املرجعية  4والشبكة املرجعية  2هو التداخل اخلارج (احتمال التداخل) .فاحتمال التداخل يف الشبكة املرجعية
أقل مما هو يف الشبكة املرجعية  .2وهلذا السبب تكون املسافة اليت ميكن فيها إعادة استخدام الرتدد نفسه أصغر عندما خيطط
لتعيينني يف الشبكة املرجعية .4
4
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ومثة مفاضلة بني احتمال التداخل األدىن هذا والتكاليف املتزايدة للتنفيذ لدى استعمال اهلوائيات االجتاهية .وينبغي أخذ هذا
يف االعتبار عند اختيار هذه الشبكة املرجعية للتخطيط .وهناك كذلك ختفيض يف قطر كل من مناطق اخلدمة مقارنة حبالة الشبكة
املرجعية .2
ويرد يف اجلدول  5.1.A4أعاله معلمات وميزانيات قدرة الشبكة املرجعية .4
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مثال لسيناريوهات التنفيذ
ليس هنالك من طريقة فريدة لتنفيذ شبكة  ،DTTBويعتمد اختيار معلمات النظام أساسا على متطلبات الشبكة .وحيتوي هذا
امللحق على أمثلة لسيناريوهات التنفيذ املختلفة ألنظمة  DVB-T2و ISDBو DTMBو.ATSC
1.2.A4

سيناريوهات تنفيذ النظام

DVB-T2

يوفر النظام  DVB-T2خيارات من املعلمات واسعة إىل حد كبري ،وليس من املمكن النظر يف مجيع التوليفات املمكنة .ويبحث
هذا القسم يف عدد من التطبيقات الشائعة لنظام  DVB-T2ويناقش بعض جمموعات املعلمات املمكنة اليت قد تكون مناسبة لكل
من السيناريوهات (ملزيد من املعلومات ،انظر التقرير .)[43.4] ITU-R BT.2254
ويربز الشكل  1.2.A4بعض املعلمات اليت ميكن حتديدها يف شبكة  DVB-T2ويلخص أثر هذه اخليارات عليها.
الشكل

1.2.A4

خيار معلمات
حجم ( FFTكبري)




حجم  SFNأكرب
أفضل تسامح ضوضاء نبضية
تنقلية أسوأ

فاصل احلراسة (طويل)



رأسية أكثر
حجم  SFNأكرب

تشكيل (مرتبة أعلى)


إشارة أقل متانة
سعة أكثر



إشارة أقل متانة
سعة أكثر



إشارة أقل متانة
سعة أكثر



معدل تشفري (مرتفع)


منط الدليل (مرتفع)


32k
)(ext

8k
16k
)(ext) (ext

DVB-T2

4k

2k

1k

حجم ( FFTصغري)


أكبر




1/128 1/32 1/16 19/256 1/8 19/128 1/4

فاصل احلراسة (قصري)


أطول



QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM

مرتبة عالية


5/6

4/5

3/4

2/3

3/5

أعلى
PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8

أعلى

رأسية أقل
حجم  SFNأصغر

تشكيل (مرتبة أدىن)


1/2

حجم  SFNأصغر
أسوأ تسامح ضوضاء نبضية
تنقلية أفضل

إشارة أكثر متانة
سعة أقل

معدل تشفري (منخفض)


إشارة أكثر متانة
سعة أقل



إشارة أكثر متانة
سعة أقل



منط الدليل (منخفض)


DTTB-04-01-03

أوال ،يرد وصف لعدد من السيناريوهات املناسبة لالستقبال الثابت على مستوى السطح .وهي تشمل هنج الشبكتني  MFNوSFN

على السواء.

ثانيا ،يرد وصف مخسة سيناريوهات مناسبة بشكل خاص الستقبال البث  DTTاحملمول واملتنقل .وتستند مجيع السيناريوهات
اخلمسة إىل هنج الشبكة  SFNوتشمل فواصل حراسة كبرية نسبيا للتقليل إىل أدىن حد من التداخل داخل الشبكة  SFNوالسماح
بفصل أكرب بني املرسالت .وال يطبق أسلوب  32k FFTلنفس السبب ،إذ من املتوقع أن يكون هذا األسلوب عرضة بشكل خاص
الحنطاط  Dopplerوقد ال يكون مناسبا للشبكات املتنقلة واحملمولة.
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وتستند املعلمات إىل املعلومات الواردة يف مواصفات املعهد  ETSIواملبادئ التوجيهية للتنفيذ ،[47.4] TS 102 831 -
و .[48.4] EN 302 755وتستخرج أرقام النسبة  C/Nومعدالت البيانات ذات الصلة وفقا للمنهجية املوصوفة يف التقرير
( [43.4] ITU-R BT.2254الفقرة  5.2وامللحق .)2
ويف السيناريوهني  1و ،4تعطى أيضا املعلمات اخلاصة بأسلوب البث  DVB-Tاملقابل لغرض املقارنة .وتؤخذ قيم النسبة  C/Nمن
أجل البث  DVB-Tمن مواصفات  ،ETSIاملعيار  ،[49.4] EN 300 744مبا يف ذلك هامش تنفيذ قدره .dB 3
1.1.2.A4

السيناريو  :1استقبال  MFNعلى السطح وحالة انتقالية

قد يكون هذا السيناريو مناسبا لبلد يرغب يف تنفيذ شبكة عالية القدرة مناسبة لالستقبال على السطح .وهو يغطي أيضا احلالة
اليت يرغب فيها البلد يف االنتقال من شبكة  DVB-Tقائمة إىل شبكة تستخدم النظام  .DVB-T2ويقدم هذا السيناريو مثاال
لكيفية حدوث هذا االنتقال ويتضمن كذلك بعض االعتبارات العملية الشائعة.
وبالطبع يتعني على املستعمل النهائي ،يف احلالة األخرية ،اقتناء جهاز فك تشفري جديد أو جهاز تلفزيون جديد قادر على إزالة
تشكيل إشارات  DVB-T2ألن هذا النظام غري متوافق رجعيا مع نظام  .DVB-Tوبناء على ذلك ،قد يستدعي األمر فرتة طويلة
مبا فيه الكفاية من البث املتزامن للربامج التلفزيونية يف نظامي  DVB-Tو .DVB-T2وميكن االطالع على املزيد من املعلومات
عن االنتقال من  DVB-Tإىل  DVB-T2يف الفصل  6من التقرير  ،[43.4] ITU-R BT.2254حيث ترد ،يف مجلة أمور،
بدائل  DVB-T2املتوافقة مباشرة مع االتفاق .[10.4] GE06
وعلى الرغم من أن النظام  DVB-T2قد مي ّكن من حتسني أو استمثال تغطية شبكة قائمة ،فإن تغطية الشبكة القائمة تعترب يف كثري
من األحوال كافية ومن مث من األفضل اإلبقاء على ثبات التغطية مع زيادة سعتها مما يتيح إدخال خدمات جديدة .ويف هذه
الظروف ،يستحسن إعادة استخدام البنية التحتية القائمة ،مثل حمطات اإلرسال واملرسالت واملدجمات وأنظمة اهلوائيات .واملثال
الوارد أدناه يسمح هلذا النوع من االنتقال حبد أدىن من التغيريات  -الشرط الوحيد أساسا هو االرتقاء بأجهزة التشكيل .ويتعني
على جانب اإلرسال من الشبكة ،الذي يبقى خالف ذلك دون تغيري ،احلفاظ على تغطية ثابتة أساسا16.
وألغراض املقارنة ،تقدم جمموعتان من املعلمات ،واحدة لشبكة  DVB-Tوأخرى لشبكة  .DVB-T2ومما يتسم باألمهية أن جمموعيت
املعلمات تؤديان إىل نسبة  C/Nمماثلة ،أي إذا مت احلفاظ على هوائيات اإلرسال وقدرات الشبكة  DVB-Tمن أجل DVB-T2
فإن تغطية الشبكة تبقى أساسا دون تغيري .وكلتا جمموعيت املعلمات تتضمن أيضا نفس فرتة فاصل احلراسة على الرغم من أن جزء
فاصل احلراسة ينخفض إىل حد كبري يف حالة  .DVB-T2وكذلك ،إذا ظلت هوائيات اإلرسال والقدرات املشعة ثابتة يف كلتا
الشبكتني ،فإن توقيت  SFNيف شبكة  DVB-Tيرتجم مباشرة إىل شبكة  DVB-T2مع تغري طفيف يف التغطية.
اجلدول

1.2.A4

استقبال  MFNعلى السطح وحالة انتقالية
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:

DVB-T

DVB-T2

MHz 8

MHz 8

2k

32k

ال ينطبق
ال ينطبق

ممدد
PP7

(µs 7) 1/32

(µs 28) 1/128

64-QAM

256-QAM

2/3

2/3

dB 20,1

dB 19,7

Mbit/s 24,1

Mbit/s 40,2

 16مل تؤخذ يف االعتبار التغيريات يف شبكة التوزيع وغري ذلك من التفاصيل املماثلة.
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2.1.2.A4

السيناريو  :2استقبال  SFNعلى السطح ،تغطية قصوى

يرمي هذا السيناريو إىل حتقيق أقصى قدر ممكن من التغطية يف شبكة  SFNمع توفري استقبال على السطح .ويف هذه احلالة ،من
الضروري استخدام أسلوب  DVB-T2متني نسبيا .وميكن استخدام عدة أطوال ممكنة لفواصل احلراسة تبعا لبنية الشبكة اليت يتعني
استخدامها ومسافة املرسل والقدرة املشعة والتضاريس .ونظرا للمتانة العالية نسبيا هلذا األسلوب ،قد يكون من املمكن تقصري
فاصل احلراسة إىل  )μs 224( 1/16بالنسبة إىل شبكات  SFNكبرية جدا  -وهو تغيري من شأنه أن يزيد من السعة.
اجلدول

2.2.A4

استقبال  SFNعلى السطح ،تغطية قصوى
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:

3.1.2.A4

MHz 8
32k

ممدد
PP2
(µs 448) 1/8
16-QAM
2/3
dB 11,6
Mbit/s 16,7

استقبال  SFNعلى السطح ،تغطية معتدلة

ميكن ،بوجه عام ،حتديد خيارين خمتلفني جملموعات معلمات :DVB-T2
عندما يتعني أن حيل نظام  DVB-T2حمل  DVB-Tيف شبكة  SFNقائمة ختدم مساحة متوسطة ،حىت قطر  100كم
مثال .ويبدو أيضا أن هذه املساحة هي عادة مساحة تعيني يف اخلطة .GE06
عندما حيتاج األمر إىل مساحة  SFNكبرية "غري حمدودة" يف نظام  .DVB-T2يف هذه احلالة ،من الصعب استخدام
نظام  DVB-Tبسبب التداخل الذايت يف الشبكة .SFN
ويف ضوء النتائج احملدودة من التجارب امليدانية  ،DVB-T2قد يكون من السابق ألوانه إجراء اختيار واضح ملعدل الشفرة حلالة
الشبكة  .SFNوهناك مرشحان رئيسيان :معدل الشفرة  3/5و .2/3وتستند السيناريوهات املعروضة هنا إىل استخدام معدل
الشفرة  2/3الذي يوفر سعة أكرب.
ويقرتح يف هذه السيناريوهات استخدام حجم  .32k FFTوجدير بالذكر أن أسلوب  32kيستخدم أساسا يف استقبال ثابت على
السطح نظرا للحساسية إزاء تأثري  .Dopplerوال يزال يتعني الربهان على أن أساليب  32kمناسبة أيضا الستقبال حممول داخل
املباين .وهذا يعين أن أساليب  16kقد تكون أكثر مالءمة يف احلاالت اليت يكون فيها من الضروري توفري استقبال على السطح
ويف األماكن املغلقة على السواء .وهذا يؤدي إىل استخدام جزء أكرب من فاصل احلراسة ،ومن مث إىل اخنفاض يف السعة ،ملراعاة فرتة
فاصل احلراسة املطلوبة.
4.1.2.A4

السيناريو  :3aاستقبال على السطح لشبكة  SFNمحدودة المساحة

يكون فاصل احلراسة يف هذا السيناريو هو أطول فاصل حراسة يف أسلوب  (μs 224) DVB-Tباستخدام التحويل  .8k FFTولكن
يف هذه احلالة يسمح نظام  DVB-T2باستخدام جزء أدىن من فاصل احلراسة ) (1/16من أجل لزيادة السعة ،وذلك نظرا لتوفر
التحويل  .32k FFTوميكن أيضا استخدام اجلزء "اجلديد" من فاصل احلراسة  (μs 266) 19/256كخيار يف بعض احلاالت من
أجل حتسني الوضع الذي حيدث فيه تداخل ذايت للشبكة  SFNعند استعمال الفاصل .1/16
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وال بد من اإلشارة إىل أنه يف حالة االستقبال على السطح ،قد ال تكون آثار التداخل الذايت للشبكة  SFNكبرية كما يف احلاالت
املتنقلة أو احملمولة اليت تستخدم فيها هوائيات استقبال شاملة االجتاهات .وقد مي ّكن ذلك من ختفيض إضايف يف جزء فاصل احلراسة
إىل  (μs 112) 1/32مثال يف بعض احلاالت.
أما بالنسبة إىل شبكات  SFNكبرية املساحة ،فمن املمكن أيضا من حيث املبدأ استخدام اجلزء  (μs 532) 19/128من فاصل
احلراسة ،إال أن النتائج األولية تبني أن فاصل احلراسة  μs 448كاف لتجنب التداخل الذايت يف شبكات  SFNكبرية "بال حدود".
اجلدول

3.2.A4

استقبال  DVB-T2على السطح لشبكة  SFNمحدودة المساحة
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:
5.1.2.A4

MHz 8
32k

ممدد
PP4
(µs 224) 1/16
256-QAM
2/3
dB 20,5
Mbit/s 37,0

السيناريو  :3bاستقبال على السطح لشبكة  SFNكبيرة المساحة

تستخدم جمموعة املعلمات هذه يف احلاالت اليت ميكن فيها إنشاء شبكة  SFNكبرية املساحة ،من أجل "تغطية على الصعيد
الوطين" .ويتعني أن يكون اجلزء من فاصل احلراسة أعلى مقارنة باحلالة السابقة من أجل جتنب التداخل الذايت يف الشبكة .SFN
اجلدول

4.2.A4

استقبال  DVB-T2على السطح في شبكة  SFNكبيرة
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:
6.1.2.A4

MHz 8
32k

ممدد
PP2
(µs 448) 1/8
256-QAM
2/3
dB 21,2
Mbit/s 33,4

السيناريو  :4االستقبال المحمول (معدل البيانات األقصى)

يصف السيناريو  4جمموعة معلمات لالستقبال احملمول .ويتم تكييف املعلمات مع عمليات تنفيذ البث  DTTاحلالية على أساس
نظام  DVB-Tيف أملانيا .وهي مصممة لالستقبال احملمول وتستند إىل هنج شبكة  .SFNويتم اختيار األسلوب  16kبفاصل حراسة
قدره  .μs 224ويسمح ذلك بشبكات  SFNيصل قطرها إىل حوايل 150كم.
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اجلدول

5.2.A4

االستقبال المحمول ( DVB-T2معدل البيانات األقصى)  -أسلوب
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:

16k FFT

DVB-T

DVB-T2

MHz 8

MHz 8

8k

16k

ال ينطبق
ال ينطبق

ممدد
PP3

(µs 224) 1/4

(µs 224) 1/8

16-QAM

64-QAM

2/3

2/3

dB 17,2

dB 17,8

Mbit/s 13,3

Mbit/s 26,2

ونظرا ألن تنفيذ النظام  DVB-Tاملقابل (أسلوب  ،8kتشكيل  ،16-QAM-2/3فاصل  )1/4يسمح مبعدل بيانات قدره ،Mbit/s 13,3
فإن سيناريو النظام  DVB-T2يوفر تقريبا ضعف معدل البيانات.
وإذا تبني أن أسلوب  32kبعينه مناسب لالستقبال احملمول ،تكون جمموعة املعلمات التالية ممكنة:
اجلدول

6.2.A4

االستقبال المحمول ( DVB-T2معدل البيانات األقصى)  -أسلوب
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:

32k FFT

MHz 8
32k

ممدد
PP4
(µs 224) 1/16
64-QAM
2/3
dB 17,8
Mbit/s 27,7

ولكن ال يزال يتعني الربهان على صالحية األسلوب  32kلالستقبال احملمول يف التجارب امليدانية ،بينما يتضح اآلن من التجارب
امليدانية أن هذا األسلوب غري مناسب لالستقبال املتنقل.
7.1.2.A4

السيناريو  :5االستقبال المحمول (توسيع منطقة التغطية القصوى)

ميكن ،من ناحية أخرى ،استعمال النظام  DVB-T2لتوسيع التغطية ) (DVB-Tالقائمة مع اإلبقاء على معدل البيانات ).(DVB-T
وميكن حتقيق ذلك بتطبيق بديل أمنت من نظام  .DVB-T2وقد يكون مثال ذلك السيناريو التايل:
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7.2.A4

االستقبال المحمول ( DVB-T2التغطية القصوى)
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:

MHz 8
16k

ممدد
PP3
(µs 224) 1/8
16-QAM
1/2
dB 9,6
Mbit/s 13,1

ومقارنة بتنفيذ النظام  DVB-Tاملقابل ،يتحقق كسب حبوايل  .dB 8-7وقد يكفي ذلك لتزويد أجزاء كبرية من منطقة ما باستقبال
حممول مل يكن ممكنا فيها من قبل سوى االستقبال الثابت ،أو لتوفري استقبال حممول داخل املباين حيث مل يكن ممكنا يف السابق
سوى االستقبال احملمول خارج املباين.
8.1.2.A4

السيناريو  :6االستقبال المحمول (االستخدام األمثل للطيف)

يستهدف هذا السيناريو االستخدام األمثل للطيف مبعىن أن مناطق خدمة البث  DTTBاليت هلا نفس حمتوى تعدد اإلرسال ()MUX
تغطيها شبكة  SFNواحدة (رمبا كبرية جدا) .وهلذا الغرض ،يتعني اختيار فاصل حراسة كبري جدا .وهذا النهج هو األنسب ملناطق
اخلدمة الوطنية .ومع ذلك ،ينبغي أال يغرب عن البال أن اخلطة  GE06احلالية ] [10.4ال توفر مناطق تعيني كبرية كهذه .ومن مث،
حيتاج األمر إىل تنسيق إضايف لتنفيذ هذا السيناريو.
اجلدول

8.2.A4

االستقبال المحمول ( DVB-T2االستخدام األمثل للطيف)
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:

MHz 8
16k

ممدد
PP1
(µs 448) 1/4
64-QAM
2/3
dB 18,2
Mbit/s 22,6

وباملقارنة مع السيناريو  ،4فإن القدر األعلى من كفاءة الطيف املتوقعة يتحقق مبعدل بيانات أدىن يبلغ حوايل .Mbit/s 22,6
9.1.2.A4

السيناريو  :7االستقبال المتنقل (عرض  MHz 1,7في النطاق )III

يوفر النظام  DVB-T2إضافة إىل ذلك أسلوب تشغيل بعرض نطاق  .MHz 1,7ومي ّكن ذلك من تنفيذ ميتثل لبنية فدرات تردد اإلذاعة
السمعية الرقمية ) (DABيف اخلطة  .GE06وهبذه الطريقة ميكن أيضا دعم خدمات الصوت والتلفزيون املتنقل (مبعدل بتات منخفض).
ويف السيناريو املعروض ،يتم اختيار أسلوب  4kالذي يسمح مبعدل بيانات مرتفع نسبيا .ولكن كما كان احلال يف سيناريو سابق،
ال يزال يتعني الربهان ،يف التجارب امليدانية ،على صالحية أسلوب  FFTهبذا القدر الضئيل من الفصل بني املوجات احلاملة.
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9.2.A4

االستقبال المتنقل - DVB-T2
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:

PP2

MHz 1,7
4k

عادي
PP2
(µs 278) 1/8
16-QAM
1/2
dB 10,0
Mbit/s 2,5

ويقع اخليار يف هذا السيناريو على طول فاصل حراسة مماثل لنظريه يف النظام  .T-DABومع ذلك ،من املتوقع أن يكون أداء
الشبكة  SFNأسوأ بالنسبة إىل نظام  DVB-T2ألن خصائص االحنطاط يف  DVB-T2أكثر حرجا من خصائص االحنطاط
يف  .T-DABولذلك ،قد يكون من الضروري اختيار فاصل حراسة أكرب لسيناريو  DVB-T2الستيعاب مناطق شبكة  SFNكبرية.
وقد يكون السيناريو املمكن هلذا الغرض كما يلي:
اجلدول

10.2.A4

االستقبال المتنقل - DVB-T2
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات الناتج:

PP1

MHz 1,7
4k

عادي
PP1
(µs 555) 1/4
16-QAM
1/2
dB 10,0
Mbit/s 2,2

ويف النهاية ،حيتاج األمر إىل إجراء عمليات حماكاة وجتارب ميدانية لتقييم فاصل احلراسة املناسب هلذا السيناريو.
10.1.2.A4

السيناريو  :8االستقبال المحمول والمتنقل (استعمال تعدد إرسال مشترك في خدمات مختلفة) – أنابيب
الطبقة المادية ) (PLPالمتعددة

يصف هذا السيناريو استعماال مشرتكا لتعدد اإلرسال  DVB-T2يف خدمات خمتلفة (معدل بيانات مرتفع/منخفض ،نظام متني/أقل
متانة ،وما إىل ذلك) .ومن األمثلة الشائعة التلفزيون السمعي/املتنقل من جهة والتلفزيون عادي/عايل الوضوح ) (SD/HDTVمن
جهة أخرى .وهذا ممكن يف النظام  DVB-T2بفضل مرونته العالية فيما يتعلق باالختيار املنفصل للتشكيل أو معدل الشفرة
أو تشذير الزمن لكل خدمة .وال بد من مراعاة بعض القيود فيما يتعلق باختيار أسلوب التحويل  FFTومنط الدليل املشتت .وهذه
األمور شائعة يف مجيع اخلدمات ،ولذلك ينبغي اختيارها على النحو املالئم.
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11.2.A4

االستقبال المحمول والمتنقل –  PLPالمتعددة
عرض النطاق:
حجم :FFT
أسلوب املوجة احلاملة:
منط الدليل املشتت:
فاصل احلراسة:
خدمة معدل بيانات مرتفع (تلفزيون)
التشكيل:
معدل الشفرة:
:)Rice( C/N
معدل البيانات األقصى:

MHz 8
8k

ممدد
PP1
(µs 224) 1/4
64-QAM
2/3
dB 18,2

 %100( Mbit/s 22,4معدل بيانات مرتفع %0 ،خدمة معدل
بيانات منخفض)
خدمة معدل بيانات منخفض (تلفزيون صوت/متنقل)
16-QAM
التشكيل:
1/2
معدل الشفرة:
dB 10,0
:)Rice( C/N
 %0( Mbit/s 11,2معدل بيانات مرتفع %100 ،خدمة معدل
معدل البيانات األقصى:
بيانات منخفض)

ومن تقسيمات تعدد اإلرسال ( )MUXاملمكنة ما يلي:
 Mbit/s 1,5خلدمة معدل بيانات منخفض ( %13من سعة )MUX
 Mbit/s 19,4خلدمة معدل بيانات مرتفع ( %87من سعة )MUX
ومتثل اجلانبية  DVB-T2-Liteتنفيذا حمددا ملفهوم استعمال تعدد اإلرسال املشرتك يف خدمات خمتلفة .ويرد وصف ذلك مبزيد من
التفصيل يف امللحق  5من التقرير " ITU-R BT.2254اجلوانب املتعلقة بالرتددات وختطيط الشبكة يف النظام .[43.4] "DVB-T2
2.2.A4

سيناريوهات تنفيذ النظام

ISDB-T

يعتمد نظام  ISDB-Tتقنية ( OFDMتعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد املتعامد) اليت توفر متانة إزاء تداخالت تعدد املسريات .ويرد
يف التوصية  [30.4] ITU-R BT.1368وصف معايري التخطيط ،مبا فيها النسبة  C/Nاملطلوبة ونسبة احلماية لكل معلمة .ويقدم
التقرير  [44.4] ITU-R BT.2294إرشادات بشأن إقامة شبكة وحيدة الرتدد ).(SFN
ومن مسات النظام  ISDB-Tهو نظام اإلرسال  OFDMاجملزأ ،الذي مي ّكن من استقبال ثابت واستقبال متنقل يف نفس القناة.
ويقدم اجلدول  2.1.2.A4مثاال ملعلمة إرسال توفر كلتا اخلدمتني الثابتة واحملمولة يف قناة واحدة.
وفيما يلي مثال على معلمة  ISDB-Tللخدمة املتنقلة والثابتة يف نفس القناة .MHz 6
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12.2.A4

االستقبال المحمول والثابت

ISDB-T

الطبقة
استقبال متنقل

الطبقة
استقبال ثابت

1

12

A

منط االستقبال:
عدد األجزاء:
أسلوب :FFT
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
معدل البيانات:
احملتويات:
3.2.A4

سيناريوهات تنفيذ النظام

B

8k
1/8
QPSK

64-QAM

2/3

3/4

kbit/s 416

Mbit/s 16,85

 + LDTVبيانات

 + HDTVبيانات

DTMB

يقدم النظم  DTMBطائفة واسعة من املعلمات تعتمد على كوكبة التصحيح األمامي لألخطاء ) ،(FECوفاصل احلراسة ،وتشذير
الزمن ،واألدلة ،وتدوير أطوار الضوضاء شبه العشوائية ) ،(PNوهناك يف اجملموع  330أسلوبا يف البث  .DTMBوليس من املمكن
النظر يف مجيع التوليفات املمكنة .ويتناول هذا القسم عددا من التطبيقات الشائعة للبث  DTMBويسلط الضوء على بعض
جمموعات املعلمات املمكنة اليت قد تكون مناسبة لكل من السيناريوهات.
أوال ،يوصف عدد من السيناريوهات املناسبة لالستقبال الثابت على السطح .وهي تشمل هنج الشبكة  MFNوهنج الشبكة
على السواء .وختتلف هذه السيناريوهات من حيث التغطية ومتطلبات املتانة.

SFN

ثانيا  ،توصف ثالثة سيناريوهات مناسبة بوجه خاص لالستقبال املتنقل .وميكن استعمال هذه األساليب الثالثة يف إطار
الشبكة  SFNأو  .MFNوختتلف هذه السيناريوهات من حيث التغطية ومتطلبات املتانة.
وتستند املعلمات إىل املعلومات الواردة يف املواصفة  [50.4] GB20600-2006للبث  DTMBواملبادئ التوجيهية للتنفيذ
 .[51.4] GB/T26666-2011وتشتق قيم  C/Nومعدالت البيانات ذات الصلة وفقا للمنهجية املوصوفة يف التوصية
.[30.4] ITU-R BT.1368
1.3.2.A4

السيناريو  :1استقبال الشبكة  MFNعلى السطح بأعلى معدل بتات

الغرض من هذا السيناريو هو تغطية بلدة أو مدينة صغرية لالستقبال على السطح .ويف هذه احلالة ،قد ال يكون أسلوب
املتني حرجا إىل حد كبري ولكن معدل البتات مهم جدا .ومن املمكن استخدام أقصر فاصل حراسة ( ،)s 56 ،1/9وأكثر معدل
شفرة  FEC 0,8كفاءة ،وكوكبة  .64-QAMوهبذه التوليفة ميكن حتقيق أعلى معدل بتات.
DTMB
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13.2.A4

استقبال  DTMB MFNعلى السطح (أعلى معدل بتات)
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
2.3.2.A4

MHz 8
3780

عامل
خاملة
720
(µs 56) 1/9
64-QAM
0,8
dB 19,8
Mbit/s 32,486

السيناريو  :2استقبال  SFNعلى السطح ،تغطية قصوى

الغرض من هذا السيناريو هو حتقيق أقصى قدر من التغطية يف شبكة  SFNإىل جانب دعم استقبال قوي عال على السطح.
ويف هذه احلالة ،من الضروري استخدام أسلوب  DTMBقوي نسبيا .وميكن النظر يف عدة أطوال ممكنة لفواصل احلراسة تبعا لبنية
الشبكة املطلوب استخدامها ومسافة املرسل والقدرات املشعة وعوامل التضاريس .وملعاجلة الصدى الطويل ألقصى قدر من التغطية
يستخدم أطول فاصل حراسة .(μs 125) 1/4 ،ومن أجل احلفاظ على معدل بيانات محولة نافعة عال ،يقع اخليار على 64-QAM
يف هذا السيناريو.
اجلدول

14.2.A4

استقبال  DTMBفي شبكة  SFNعلى السطح (تغطية قصوى )64-QAM
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
3.3.2.A4

MHz 8
3780

عامل
خاملة
720
(µs 125) 1/4
64-QAM
0,6
dB 16,6
Mbit/s 21,658

السيناريو  :2استقبال  SFNعلى السطح ،تغطية قصوى ،متانة عالية

الغرض من هذا السيناريو هو حتقيق أقصى قدر من التغطية يف شبكة  SFNإىل جانب دعم استقبال قوي جدا على السطح.
ويف هذه احلالة من الضروري استخدام أسلوب  DTMBقوي نسبيا .وميكن النظر يف عدة أطوال ممكنة لفواصل احلراسة تبعا لبنية
الشبكة املطلوب استخدامها ومسافة املرسل والقوى املشعة وعوامل التضاريس .ومن أجل معاجلة الصدى الطويل يف أقصى تغطية،
يستخدم أطول فاصل حراسة  .(μs 125) 1/4ومن أجل حتقيق استقبال قوي جدا ،يقع اخليار على  16-QAMيف هذا السيناريو.
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استقبال

DTMB

في شبكة  SFNعلى السطح (تغطية قصوى )16-QAM -

عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
4.3.2.A4

15.2.A4

MHz 8
3780

عامل
خاملة
720
(µs 125) 1/4
16-QAM
0,8
dB 14,3
Mbit/s 19,251

السيناريو  :3استقبال  MFNعلى السطح ،تغطية معتدلة

يف ضوء النتائج املستخلصة من التجارب امليدانية للبث  ،DTMBلتغطية معتدلة واستقبال على السطح ،هنالك خياران من
معلمات التشغيل .ومعلمات هذين األسلوبني خمتلفة متاما ،من حيث عدد املوجات احلاملة الفرعية ومعدل الشفرة والكوكبة وفاصل
احلراسة .وهلذين األسلوبني معدل بتات مماثل للحمولة النافعة.
5.3.2.A4

السيناريو  :3aاالستقبال على السطح لشبكة  MFNمحدودة المساحة ،معدل بيانات عال

يكون اختيار فاصل احلراسة يف هذا السيناريو
والكوكبة .64-QAM

55,6) 1/9

 ،(μsباستعمال

3780

موجة حاملة فرعية ومعدل الشفرة

0,6

ونظرا الستخدام موجات حاملة متعددة ،فإن الغرض من هذا األسلوب هو أن يستخدم يف مدينة كبرية أو حيث يتغري تأثري تعدد
املسريات للقناة بسرعة تبعا للزمن.
اجلدول

16.2.A4

استقبال  DTMBفي شبكة  SFNعلى السطح ()64-QAM
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
6.3.2.A4

MHz 8
3780

عامل
خاملة
720
(µs 125) 1/9
64-QAM
0,6
dB 16,6
Mbit/s 24,365

السيناريو  :3bاالستقبال على السطح لشبكة  MFNمحدودة المساحة ،معدل بيانات عال

يكون اختيار فاصل احلراسة يف هذا السيناريو
والكوكبة .32-QAM

1/6

) ،(μs 78,7باستعمال تشكيل موجة حاملة وحيدة ومعدل شفرة

0,8
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ونظرا الستخدام موجة حاملة وحيدة فإن الغرض من هذا األسلوب هو أن يستخدم يف منطقة مفتوحة واسعة أو حيث يتغري تأثري
القناة متعددة املسريات ببطء تبعا للزمن.
اجلدول

17.2.A4

استقبال  DTMBفي شبكة  MFNعلى السطح ()32-QAM
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
7.3.2.A4

MHz 8
1

عامل
خاملة
720
(µs 78,7) 1/6
32-QAM
0,8
dB 16,6
Mbit/s 25,989

السيناريو  :4استقبال  MFN/SFNعلى السطح ،معدل بيانات معتدل ،متانة عالية

يف ضوء النتائج املستخلصة من التجارب امليدانية للبث  ،DTMBلتغطية معتدلة واستقبال عايل املتانة على السطح ،هنالك خياران
من معلمات التشغيل .ومعلمات هذين األسلوبني خمتلفة متاما ،من حيث املوجات احلاملة الفرعية ومعدل الشفرة والكوكبة وفاصل
احلراسة .وهلذين األسلوبني معدل بتات مماثل للحمولة النافعة.
8.3.2.A4

السيناريو  :4aاالستقبال على السطح لشبكة  MFN/SFNمحدودة المساحة

يكون اختيار فاصل احلراسة يف هذا السيناريو هو
والكوكبة .16-QAM

1/9

) ،(μs 55,6باستعمال

3780

موجة حاملة فرعية ومعدل الشفرة

0,8

ونظرا الستخدام موجات حاملة متعددة ،فإن الغرض من هذا األسلوب هو أن يستخدم يف مدينة كبرية أو حيث يتغري تأثري تعدد
املسريات للقناة بسرعة تبعا للزمن.
اجلدول

18.2.A4

استقبال  MFN/SFNعلى السطح (فاصل حراسة )µs 55.6
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:

MHz 8
3780

عامل
خاملة
720
(µs 125) 1/9
16-QAM
0,8
dB 14,0
Mbit/s 21,658
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9.3.2.A4

السيناريو  :4bاستقبال على السطح لشبكة  MFN/SFNمحدودة المنطقة

يكون اختيار فاصل احلراسة يف هذا السيناريو هو
والكوكبة .16-QAM

1/6

) ،(μs 78,7باستعمال تشكيل موجة حاملة وحيدة ومعدل شفرة

0,8

ونظرا الستخدام موجة حاملة وحيدة ،فإن الغرض من هذا األسلوب هو أن يستخدم يف منطقة مفتوحة واسعة أو حيث يتغري تأثري
القناة متعددة املسريات ببطء تبعا للزمن.
اجلدول

19.2.A4

استقبال على السطح لشبكة ( MFN/SFNفاصل حراسة )µs 78.7
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
10.3.2.A4

MHz 8
1

عامل
خاملة
720
(µs 78,7) 1/6
16-QAM
0,8
dB 13,3
Mbit/s 20,791

السيناريو  :5استقبال متنقل (منطقة تغطية قصوى)

ميكن للبث  DTMBأن يدعم االستقبال املتنقل .ولدعم هذه الوظيفة يف منطقة واسعة حيتاج األمر إىل فاصل حراسة طويل وكوكبة
من مرتبة منخفضة ومعدل شفرة قوي .وميكن استخدام املعلمات التالية.
اجلدول

20.2.A4

استقبال  DTMBمتنقل (تغطية قصوى)
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
11.3.2.A4

MHz 8
3780

عامل
خاملة
720
(µs 125) 1/4
16-QAM
0,6
dB 11,2
Mbit/s 14,438

السيناريو  :6استقبال متنقل (منطقة تغطية قصوى ،متانة عالية)

رغبة يف توفري تغطية قصوى واستقبال متنقل عايل املتانة ،ينظر يف استخدام معدل شفرة متني جدا .ويكون فاصل احلراسة يف هذا
السيناريو هو  ،(μs 125) 1/4باستعمال  3780موجة حاملة فرعية ومعدل شفرة  0,4وتكون الكوكبة .16-QAM
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ونظرا الستخدام املوجات احلاملة املتعددة ،فإن الغرض من هذا األسلوب هو أن يستخدم يف مدينة كبرية أو حيث يتغري تأثري تعدد
املسريات للقناة بسرعة كبرية تبعا للزمن.
اجلدول

21.2.A4

استقبال  DTMBمتنقل (تغطية قصوى ،متانة عالية)
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
12.3.2.A4

MHz 8
3780

عامل
خاملة
720
(µs 125) 1/4
16-QAM
0,4
dB 8,7
Mbit/s 9,626

السيناريو  :7استقبال متنقل (منطقة تغطية معتدلة ،متانة عالية)

يكون اختيار فاصل احلراسة يف هذا السيناريو هو  ،(μs 78,7) 1/6باستعمال تشكيل موجة حاملة وحيدة ومعدل شفرة ،0,8
وتكون الكوكبة  .4-QAMونظرا الستخدام الكوكبة  ،4-QAMميكن هلذا األسلوب أن يدعم أيضا االستقبال املتنقل.
اجلدول

22.2.A4

استقبال  DTMBمتنقل (منطقة تغطية معتدلة ،متانة عالية)
عرض النطاق:
املوجات احلاملة الفرعية
تعرف هوية PN
األدلة
تشذير الزمن
فاصل احلراسة:
التشكيل:
معدل الشفرة:
:(Rice) C/N
معدل البيانات الناتج:
4.2.A4

MHz 8
1

عامل
خاملة
720
(µs 78,7) 1/6
4-QAM
0,8
dB 6,5
Mbit/s 10,396

سيناريوهات التنفيذ لمعيار لجنة األنظمة التلفزيونية المتقدمة

)(ATSC

تستخدم جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة ) (ATSCتقنية اإلرسال يف النطاق اجلانيب املتبقي ( 8-VSBوهي إشارة نطاق جانيب
متبق خممد املوجة احلاملة مشكل االتساع عايل معدل البيانات وحيد املوجة احلاملة من  8مستويات) .ويدعم أسلوب اإلذاعة
لألرض إشارة  DTVواحدة يف قناة  MHz 6وحيدة .وترد يف اجلدول  23.2.A4معلمات أسلوب اإلرسال لألرض .8-VSB
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اجلدول

23.2.A4

معلمات أسلوب اإلرسال لألرض
المعلمة

8-VSB

األسلوب لألرض

عرض نطاق القناة
عرض نطاق احلراسة
معدل الرموز
عدد بتات لكل رمز
شبكية FEC

معدل

Reed-Solomon FEC

(207 187) 10 = T

طول اجلزء
تزامن اجلزء
تزامن الرتل
رفض التماثل يف نفس القناة
مسامهة قدرة الدليل
عتبة C/N
معدل بيانات الحمولة النافعة

 832رمزا
 4رموز لكل جزء
 1لكل  313جزءا
مرشاح رفض التماثل يف املستقبل

MHz 6

 11,5يف املائة
 ...10,76ميغا رمز/ثانية
3
2/3

dB 0,3
~ dB 14,9
Mbps 19,39

ويرد يف التوصية  [30.4] ITU-R BT.1368وصف ملعايري التخطيط ،مبا فيها النسبة  C/Nاملطلوبة ونسب احلماية لنظام .ATSC
ويرد يف التوصية  [35.4] ITU-R BT.2036وصف خصائص نظام استقبال .ATSC
وبالنسبة حملطات التلفزيون الرقمي ،تقيّم اخلدمة باستخدام أكفة حمدودة الضوضاء حتددها عوامل ختطيط التلفزيون الرقمي
بالتوالف مع منحنيات شدة اجملال املشتقة من أجل  %50من املواقع و %90من الزمن .ويعرض اجلدول  24.2.A4عوامل التخطيط
املستخدمة يف استقبال .ATSC
)(DTV

اجلدول

24.2.A4

عوامل التخطيط لالستقبال باستخدام النظام
المعلمات

)(ATSC

الرمز

 VHFاألدنى

 VHFاألعلى

F

68-47

216-174

UHF

الرتدد
–130,8
–120,8
–111,8
Kd
عامل ثنائي األقطاب ( dBmإىل )dBµV/m
انظر املالحظة
0,0
0,0
Ka
ضبط عامل ثنائي األقطاب
–106,2
–106,2
–106,2
Nt
الضوضاء احلرارية )(dBm
10
6
4
G
كسب اهلوائي )(dBd
4
2
1
L
خسارة كبل التحميل )(dB
7
10
10
Ns
عامل ضوضاء املستقبل )(dB
15,19
15,19
15,19
S/N
النسبة اإلشارة إىل الضوضاء ) (dBاملطلوبة
14
12
10
نسبة اإلشعاع األمامي إىل اإلشعاع اخللفي يف اهلوائي (رقمي)ATSC ،
6
6
6
نسبة اإلشعاع األمامي إىل اإلشعاع اخللفي يف اهلوائي (متاثلي)NTSC ،
مالحظ ة  -يضاف عامل الضبط(/615( log 20 = Ka ،الرتدد األوسط للقناة)) ،إىل  Kdملراعاة قيم شدة اجملال األعلى املطلوبة يف الرتددات UHF
العالية وقيم شدة اجملال األدىن املطلوبة يف الرتددات  UHFاألدىن.
)(MHz

806-470
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وميكن اشتقاق شدة اجملال الدنيا احملددة لتغطية نظام  ATSCمن القيم الواردة يف اجلدول  24.2.A4واملعادلة التالية:
شدة اجملال )= (dBµV/m

S/N + Nt + Ns + L – G – Kd – Ka

)(1

ويبني اجلدول  25.2.A4قيم شدة اجملال احملددة خلدمة التلفزيون الرقمي .وهي تستخدم أوال لتحديد املنطقة اخلاضعة للحساب
باستخدام منحنيات شدة اجملال ،ومن مث لتحديد ما إذا كانت اخلدمة موجودة يف نقاط معينة داخل هذه املنطقة باستخدام التنبؤ
املعتمد على التضاريس  .Longley-Riceومتتد املنطقة اخلاضعة للحساب من موقع املرسل إىل املسافة اليت تنخفض فيها شدة
اجملال املتنبأ هبا إىل القيمة احملددة يف اجلدول .25.2.A4
اجلدول

25.2.A4

قيم شدة المجال التي تحدد منطقة الخدمة المحدودة بالضوضاء الخاضعة للحساب لمحطات التلفزيون الرقمي
القنوات

التردد ()MHz

تحديد شدة المجال ()dBµV/m
(يتعين التنبؤ بها لنسبة  %50من المواقع و %90من الزمن)

6-2

68-47

28

13 - 7

216-174

36

69 - 14

806-470

بيبليوغرافيا للفصل
][1.4

][2.4

][3.4

][4.4

}) MHzمنتصف تردد القناة بوحدة

4

ETSI TR 101 200 – Digital Video Broadcasting (DVB); A guideline for the use of DVB specifications
and standards

التوصية  ،ITU-R BT.1306طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
لألرض
التوصية  ،ITU-R BT.1877طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث املتعلقة باجليل الثاين من أنظمة
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
التوصية  ،ITU-R BT.2016طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال فيما يتعلق باإلذاعة متعددة
الوسائط لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال أجهزة االستقبال احملمولة باليد يف نطاقات املوجات املرتية )(VHF
والديسيمرتية )(UHF

][5.4

الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،

2015

][6.4

الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،

2007

][7.4

الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،

2012

][8.4

لوائح الراديو الصادرة عن االتحاد ،طبعة

][9.4

][10.4

][11.4

(41-20 log {615/

2015

التوصية  ،ITU-R BT.417القيم الدنيا لشدة اجملال اليت قد تستدعي طلب احلماية عند التخطيط خلدمة تلفزيونية
متاثلية لألرض
جنيف  2006الوثائق اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف مناطق من
اإلقليمني  1و ،3يف نطاقات الرتدد  MHz 230-174و( MHz 862-470املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام ")2006

التقرير  ،ITU-R BT.2295أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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][12.4

][13.4
][14.4
][15.4

][16.4

][17.4

][18.4
][19.4

][20.4
][21.4

][22.4
][23.4

][24.4

][25.4

][26.4

Stockholm 1961 – Final acts of the European Broadcasting Conference in the VHF and UHF bands
)(RRC ST61

التوصية  ،ITU-R P.310تعريف بعض املصطلحات املتعلقة باالنتشار يف وسط غري متأيِّن
التقرير  ،ITU-R BT.2137طرائق التنبؤ بالتغطية وبرجميات التخطيط لشبكات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض )(DTTB
التوصية  ،ITU-R P.1546طريقة التنبؤ باالنتشار من نقطة إىل منطقة بالنسبة إىل خدمات األرض يف مدى الرتددات
بني  MHz 30وMHz 3 000
التوصية  ،ITU-R P.620بيانات االنتشار املطلوبة لتقدير مسافات التنسيق يف مدى الرتددات
إىل GHz 105

MHz 100

التوصية  ،ITU-R P.1812طريقة تنبؤ بانتشار خاصة مبسري خلدمات األرض من نقطة-إىل-منطقة يف نطاقات املوجات
املرتية ) (VHFواملوجات الديسيمرتية )(UHF
التوصية  ،ITU-R P.1058قاعدة بيانات طوبوغرافية رقمية لدراسات االنتشار
التوصية  ،ITU-R P.452إجراء التنبؤ اخلاص بتقدير التداخل يف املوجات بني احملطات على سطح األرض عند الرتددات
فوق  GHz 0,1تقريبا
التوصية  ،ITU-R P.526االنتشار باالنعراج
التوصية  ،ITU-R P.1406آثار االنتشار املتعلقة باخلدمتني املتنقلة الربية واإلذاعية لألرض يف نطاقات املوجات املرتية
) (VHFوالديسيمرتية )(UHF
التوصية  ،ITU-R P.833التوهني الناتج عن الغطاء النبايت
التوصية  ،ITU-R P.1238بيانات االنتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة االتصاالت الراديوية العاملة داخل املباين
وشبكات املنطقة احمللية الراديوية العاملة يف مدى الرتددات بني  MHz 300وGHz 100
التوصية  ،ITU-R P.370منحنيات انتشار املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) (UHFملدى تردد اخلدمات اإلذاعية
من  MHz 30إىل ( MHz 1 000مالحظة :ألغيت يف )01/10/22
جنيف  - 1989الوثائق اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي اإلداري لتخطيط البث التلفزيوين باملوجات املرتية واملوجات الديسيمرتية
) (VHF/UHFيف منطقة اإلذاعة اإلفريقية والبلدان اجملاورة )(RRC-GE89
OET Bulletin No. 69 – Federal Communications Commission Longley-Rice Methodology for
Evaluating TV Coverage and Interference

][27.4

التوصية  ،ITU-R BS.1195خصائص هوائيات اإلرسال على املوجات املرتية ) (VHFواملوجات الديسيمرتية

][28.4

التوصية  ،ITU-R BT.419اجتاهية ومتييز االستقطاب للهوائيات عند استقبال اإلذاعة التلفزيونية

][29.4

التوصية  ،ITU-R BS.599اجتاهية هوائيات استقبال اإلذاعة الصوتية يف النطاق

][30.4

][31.4

][32.4

)(UHF

(VHF) 8

التوصية  ،ITU-R BT.1368معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاق املوجات املرتية
والديسيمرتية ) ،(UHFمبا يف ذلك نسب احلماية

)(VHF

التوصية  ،ITU-R BT.2033معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات
املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) ،(UHFمبا يف ذلك نسب احلماية
التوصية  ،ITU-R BS.1114أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت ثابتة وحممولة ومركبة على منت
مركبات ،يف مدى الرتددات MHz 3 000-30
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5

التقاسم والحماية
1.5

مقدمة

تتعرض اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) ،(DTTBشأن أي نظام لالتصاالت الراديوية ،للتداخل من األنظمة اإللكرتونية األخرى
اليت تنبعث منها ،عن قصد أو غري قصد ،إشارات راديوية .ويعترب فهم وإدارة إشارات التداخل هذه جزءا رئيسيا من عمل مشغلي
الشبكات اإلذاعية وهيئات تنظيم الطيف .والعكس صحيح أيضا ،أي أن اإلذاعة  DTTBتنطوي على احتمال التسبب يف تداخل
يف األنظمة الراديوية األخرى.
ويصف القسم  2.5خمتلف فئات التداخل.
ويتضمن القسم  3.5مصادر اخلصائص التقنية واملعلمات املطلوبة لتحليل التوافق بني األنظمة أو داخل النظام الواحد فيما يتعلق
بالبث .DTTB
البث DTTB

ويقدم القسم  4.5مصادر مرجعية للمعايري والطرائق والدراسات والتقارير امليدانية املتعلقة مبسائل التقاسم والتوافق بني
واالتصاالت املتنقلة الدولية  .IMTويتطرق هذا القسم أيضا إىل التوافق بني األنظمة  DTTBوغريها من أنظمة االتصاالت
الالسلكية اليت ميكن إدخاهلا على أساس ثانوي يف نطاق املوجات الديسيمرتية ) (UHFيف بعض البلدان ،من قبيل أجهزة النطاقات
غري املشغولة ) (WSDثنائية االجتاه عريضة النطاق "التقليدية" ورمبا أحادية االجتاه املمكنة يف املستقبل من  MHz 470فما فوق.
وخيتلف هذا االستخدام عن نظام إنتاج الربامج واألحداث اخلاصة ) (PMSEضيق النطاق (انظر القسم .)6.5
ويشري القسم  5.5إىل خمتلف مسائل التوافق اليت تتناول البث  :DTTBالتأثري الناجم عن األنظمة الساتلية اإلذاعية املستقرة بالنسبة إىل
األرض ،وتوربينات الرياح ،وأنظمة االتصاالت عرب خطوط الطاقة ) ،(PLCوأنظمة النطاق الواسع جدا ) (UWBيف أنظمة .DTTB
ويتناول القسم
يف نطاقات البث.

6.5

2.5

مسائل التقاسم الفعلي بني أنظمة

DTTB

واخلدمات املساعدة لإلذاعة/إلعداد الربامج

)(SAB/SAP

فئات التداخل

ميكن ،بصفة عامة ،أن ينشأ التداخل يف البث  DTTBمن أنظمة أخرى (التوافق بني األنظمة) مصممة لبث إشارات راديوية (مثل
شبكات النطاق العريض املتنقل) أو من أنظمة غري مصممة لبث إشارات راديوية ولكنها تفعل ذلك على أي حال (مثل شبكات
خطوط نقل الكهرباء) .ومثة حالة ثالثة تتسبب باضطراب إشارات البث  DTTBمن األجسام املادية اليت تقع يف مسري اإلشارة
بني املرسل واملستقبل (مثل مولدات توربينات الرياح).
وقد يكون التداخل نتيجة النبعاثات غري مطلوبة خارج عرض النطاق الالزم ملصدر التداخل الذي حيدث يف اجملال "خارج النطاق"
أو اجملال "اهلامشي" 18الذي يتداخل مع قناة  DTTBاملطلوبة أو قد ينجم عن اضطرابات ،داخل مستقبالت  ،DTTBناجتة عن
احلمل الزائد أو التشكيل املتقاطع أو التشكيل البيين الذي يتضمن إشارات قوية من أنظمة اتصاالت راديوية أخرى تعمل يف نطاقات
الرتدد نفسها أو اجملاورة هلا.

17

ويف حالة التداخل داخل النطاق (الناجم عن إرساالت يف نفس نطاق الرتدد أو القناة الذي متر فيه أو فيها إشارة  DTTBاملطلوبة)
يتم التخفيف عموما باستخدام عناصر تصميم الشبكة ،مثل التباعد اجلغرايف أو متييز اهلوائي.
 17يف حدود  %250من عرض النطاق الالزم.
 18أبعد من اجملال خارج النطاق عموما.

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

84

وفيما يتعلق بالتداخل خارج النطاق والتداخل اهلامشي (الذي ينشأ يف نطاقات أو قنوات تردد أخرى ،نطاقات جماورة عادة) من
املعتاد حتديد مستويات البث املقبولة خارج النطاق والبث اهلامشي للمعدات قبل وصوهلا إىل السوق.
أما بالنسبة لالنبعاثات غري املطلوبة من املعدات غري املصممة لبث إشارات راديوية على اإلطالق ،فمن املعتاد حتديد مستويات
البث املقبولة للمعدات قبل وصوهلا إىل السوق.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أيضا حتسني انتقائية جهاز استقبال  DTTBوكذلك التباعد اجلغرايف ومتييز اهلوائي للتغلب على خمتلف
آليات التداخل اليت ميكن أن تنشأ.
ويف األساس ،ميكن أيضا أن حتدث نفس آلية التداخل بني أنظمة ( DTTBالتوافق داخل النظام) إما داخل شبكة معينة أو بني
شبكات خمتلفة (داخل احلدود الوطنية أو عربها) .ويتمثل الفرق مع حالة التداخل مع أنظمة خدمات أو تطبيقات االتصاالت
الراديوية األخرى يف إدارة التداخل:
داخل احلدود الوطنية،
• من أجل التوافق بني إرساالت  DTTBبالذات ،يكون مشغلو الشبكات اإلذاعية عادة هم الذين حيملون تراخيص
حمطات إرسال  DTTBوالذين يضمنون التوافق من خالل التصميم السليم للشبكة .للحصول على وصف تفصيلي
لتخطيط شبكة البث ،انظر الفصل .4
• من أجل التوافق بني إرساالت  DTTBوإرساالت خدمات أو تطبيقات االتصاالت الراديوية األخرى ،تقع على
عاتق اجلهة التنظيمية الوطنية مسؤولية ضمان التوافق أو البت يف حاالت التداخل إذا حدثت.
عرب احلدود الوطنية ،يكفل عادة التوافق بني اإلرساالت  DTTBنفسها أو بني إرساالت  DTTBوخدمات االتصاالت
الراديوية األخرى اجلهات التنظيمية ومشغلو الشبكات (للبث واخلدمات األخرى) يف البلدان اجملاورة .وهم يقومون
بتنسيق االستخدام التفصيلي للرتدد وخصائص اإلرسال لتجنب التداخل عرب احلدود .ومكتب قطاع االتصاالت الراديوية
يف االحتاد على استعداد لتقدمي املساعدة يف عملية التنسيق ويف فض حاالت التداخل احملتملة .ويقدم الفصل  7مزيدا
من املعلومات عن إجراءات التنسيق.
3.5

مصادر الخصائص التقنية العامة ومعايير التقاسم

يستوجب إجراء دراسات التقاسم حتديد خصائص أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) .(DTTBوميكن االطالع على
املعلومات ذات الصلة يف التوصيات والتقارير التالية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية:
التوصية  - ITU-R BT.419اجتاهية ومتييز االستقطاب للهوائيات عند استقبال اإلذاعة التلفزيونية.
التوصية  - ITU-R BT.500منهجية التقدير الشخصي لنوعية الصور التلفزيونية.
التوصية  - ITU-R BT.1195خصائص هوائيات اإلرسال على املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ).(UHF
التوصية  - ITU-R BT.1206أقنعة حدود الطيف يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض.
التوصية  - ITU-R BT.1306طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال يف اإلذاعة التلفزيونية
الرقمية لألرض.
التوصية  - ITU-R BT.1877طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث املتعلقة باجليل الثاين من أنظمة
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض.
التقرير  - ITU-R BT.2138خصائص خمطط إشعاع تلفزيون املوجات الديسيمرتية ).(UHF
التقرير  - ITU-R BT.2383خصائص أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) (DTTBيف نطاق الرتدد
 MHz 862-470لتحليالت تقاسم/تداخل الرتددات.
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ومن املعلمات اهلامة لضمان احلماية من اخلدمات األخرى هي نسبة احلماية .وبالنسبة للجيل األول من أنظمة  ،DTTBترد األرقام
ذات الصلة لنسب احلماية يف التوصية التالية:
التوصية  - ITU-R BT.1368معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاق املوجات املرتية )(VHF
والديسيمرتية ) ،(UHFمبا يف ذلك نسب احلماية.
وبالنسبة إىل أنظمة اجليل الثاين من النظام  ،DTTBترد األرقام ذات الصلة لنسب احلماية يف التوصية التالية:
التوصية  - ITU-R BT.2033معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات املوجات
املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) ،(UHFمبا يف ذلك نسب احلماية.
وبالنسبة لإلذاعة املتعددة الوسائط لألرض لالستقبال املتنقل باستخدام املستقبالت احملمولة باليد ،ترد األرقام ذات الصلة لنسب احلماية
يف التوصية التالية:
التوصية  - ITU-R BT.2052معايري التخطيط إلذاعة الوسائط املتعددة لألرض من أجل االستقبال املتنقل بواسطة
مستقبالت حممولة باليد يف نطاقات املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ).(UHF
ويتعني أيضا مراعاة الالخطية يف أجهزة التلفزيون ألهنا ميكن أن تتسبب يف تداخالت وسيطة .وهلذا الغرض ،تعرض الدراسات ذات
الصلة يف التقرير التايل:
التقرير  - ITU-R BT.2298النموذج املرجعي الذي يتعني استعماله لتقييم التداخل يف خدمة اإلذاعة التلفزيونية من
أجل مراعاة الالخطية يف أنظمة استقبال الرتددات الراديوية التلفزيونية.
ويرد يف التقرير التايل وصف آللية التداخل يف مستقبل :DTTB
التقرير  - ITU-R BT.2382وصف التداخل يف مستقبل التلفزيون الرقمي لألرض ).(DTT
ومثة مصدر عام ولكنه هام يتناول معايري احلماية ألنظمة اإلذاعة لألرض يف التوصية التالية:
التوصية  - ITU-R BT.1895معايري احلماية من أجل األنظمة اإلذاعية لألرض.
وفيما يتعلق مبنهجية تقييم أثر التداخل على التغطية اإلذاعية ،يرد وصف للطريقة املفاهيمية يف التقرير التايل:
التقرير  - ITU-R BT.2248إطار مفاهيمي لتمثيل خسارة التغطية اإلذاعية.
4.5

مصادر مرجعية تتعلق بالتوافق بين البث  DTTBوالخدمة المتنقلة

فيما يتعلق بالتقاسم بني اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض واخلدمة املتنقلة ،ترد الدراسات ذات الصلة يف التقارير التالية:
التقرير  - ITU-R BT.2247القياس والتحليل امليدانيان للتوافق بني أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض )(DTTB
واالتصاالت املتنقلة الدولية.
التقرير  - ITU-R BT.2337دراسات التقاسم والتوافق بني اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض وتطبيقات النطاق العريض
املتنقل لألرض ،مبا يف ذلك االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد .MHz 698/694-470
التقرير  - ITU-R BT.2339دراسات االشرتاك يف تقاسم القنوات والتوافق بني إذاعة التلفزيون الرقمي لألرض
واالتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاق الرتدد  MHz 790-694يف منطقة ختطيط .GE06
ولتقييم التداخل من اخلدمة املتنقلة إىل اخلدمة اإلذاعية ،تعرض الدراسات ذات الصلة يف التقارير التالية:
التقرير  - ITU-R BT.2265مبادئ توجيهية لتقييم التداخل يف اخلدمة اإلذاعية.
التقرير  - ITU-R BT.2296أمثلة على تطبيق التوصية  ITU-R BT.1895والتقرير  ITU-R BT.2256لتقييم التداخل
يف خدمة اإلذاعة الناتج عن تأثري األنظمة املتنقلة الدولية للمكربات املقامة على األبراج يف أنظمة توزيع التلفزيون اجلماعية.
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وقد أدخل عدد من البلدان مؤخرا خدمات متنقلة جديدة ،ال سيما االتصاالت املتنقلة الدولية ) (IMTاليت تستعمل جزءا من
نطاق املوجات الديسيمرتية ) (UHFحيث تتاح للخدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة توزيعات أولية مشرتكة .وحلماية خدمات DTTB
باالقرتان مع االتصاالت املتنقلة الدولية ،ترد الدراسات ذات الصلة يف التقرير التايل:
التقرير  - ITU-R BT.2301التقارير امليدانية الوطنية عن إدخال االتصاالت املتنقلة الدولية يف النطاقات بدون توزيع
على أساس أويل مشرتك لإلذاعة واخلدمات املتنقلة.
5.5

مصادر مرجعية تتعلق بمسائل التوافق األخرى المتصلة بالبث

DTTB

قد يؤدي وجود توربينات الرياح يف منطقة التغطية مبرسل  DTTBإىل حدوث اضطراب يف االستقبال يف بعض أجزاء هذه املنطقة.
وتقدم وثائق قطاع االتصاالت الراديوية التالية الوصف املطلوب لالضطراب واملنهجية الالزمة لتقييمه:
التقرير  - ITU-R BT.2142أثر االنتثار الذي يطرأ على اإلشارات التلفزيونية الرقمية من توربينات الرياح.
التوصية  - ITU-R BT.1893طرائق تقييم االحنطاط الذي تسببه توربينات الرياح لالستقبال التلفزيوين الرقمي.
ويدرس التأثري احملتمل ألجهزة النطاق العريض جدا على اخلدمة اإلذاعية يف التقرير التايل:
التقرير  - ITU-R SM.2057دراسات عن تأثري األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا النطاق الواسع جدا على خدمات
االتصاالت الراديوية.
وينظر التقرير التايل يف التأثري احملتمل للساتل اإلذاعي املستقر بالنسبة إىل األرض
األرض ) (non-GSOعلى اخلدمة اإلذاعية:19
التقرير  - ITU-R BT.2075متطلبات محاية اخلدمات اإلذاعية التلفزيونية لألرض العاملة يف النطاق MHz 790-620
من التداخل احملتمل من األنظمة والشبكات اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض وغري املستقرة بالنسبة
إىل األرض.
)(GSO

وغري املستقر بالنسبة إىل

وفيما يتعلق باألثر احملتمل ألنظمة اتصاالت خطوط الطاقة ) (PLCعلى أنظمة البث  ،DTTBيالحظ أن أنظمة  PLCالقائمة
على النحو احملدد يف التوصية  - ITU-T G.9964املرسالت واملستقبالت املوحدة القائمة على خط سلكي عايل السرعة واملستعملة
للتواصل الشبكي املنزيل  -مواصفات الكثافة الطيفية للقدرة ،تتسم بسرعة تبدد القدرة فوق حوايل  .MHz 80ومع ذلك ،فإن
تطورات  PLCخارج قطاع تقييس االتصاالت مستمرة والنية معقودة على استخدام ترددات متزايدة االرتفاع ،ال سيما بالنسبة
للتوزيع داخل املنزل لإلشارات التلفزيونية عالية الوضوح ) (HDوفائقة الوضوح ) .(UHDومن احملتم أن هذه األجهزة سوف تعمل
يف ترددات أعلى وتزيد من اإلشعاع عندما تستخدم مثال األسالك األرضية فضال عن األسالك احلية واحملايدة يف شبكة الكهرباء.
وسوف يتسبب نشر هذه األنظمة أيضا يف مشكلة بالنسبة لألنظمة  DTTBالعاملة يف نطاقات املوجات املرتية )(VHF
والديسيمرتية ) (UHFفضال عن أنظمة االتصاالت الراديوية األخرى العاملة يف نطاقات املوجات املرتية )(VHF
والديسيمرتية ) (UHFاملنخفضة.
6.5

مؤشرات بشأن التقاسم الفعلي بين نظام  DTTBوالخدمات

SAB/SAP

تتقاسم اخلدمات املساعدة لإلذاعة/الربامج ) (SAB/SAPبشكل فعال الطيف الذي تستخدمه أنظمة  DTTBعلى أساس توزيع
ثانوي .ومثة معلومات عن هذه األنظمة يف التقريرين التاليني:
التقرير  - ITU-R BT.2238اخلدمات املساعدة لإلذاعة/للربامج اليت تستعمل الطيف يف اإلقليم  1وآثار التوزيع على
أساس أويل مشرتك للخدمة املتنقلة يف نطاق الرتدد .MHz 790-694
التقرير  - ITU-R BT.2244معلومات بشأن املعلمات التقنية واخلصائص التشغيلية وسيناريوهات النشر للخدمات
املساعدة لإلذاعة/للربامج كما هي مستعملة يف اإلذاعة.
 19ليس هنالك حاليا استخدام معروف لألنظمة الساتلية اإلذاعية املستقرة بالنسبة إىل األرض أو غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف النطاقات
و IVو.V

III
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واألسلوب املعتاد الستيعاب اخلدمات  SAB/SAPيف املوجات املرتية/الديسيمرتية ) (VHF/UHFهو إما بواسطة قاعدة بيانات
جغرافية تبني الرتددات املتاحة لالستخدام أو بواسطة برجمية حاسوبية حلساب الرتددات املتاحة يف موقع معني .وقد يكون هناك
تدخل من مشغل (هيئة تنظيمية أو غريها) لتنسيق هذا االستخدام.
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التنسيق عبر الحدود
1.6

إجراءات التنسيق

نظرا حملدودية مورد الرتددات الراديوية وتزايد استخدام التقنيات الراديوية ،من الضروري القيام ببعض إجراءات تنسيق الرتددات اليت
ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من تأثري خدمة راديوية ما على اخلدمات الراديوية األولية القائمة اليت تتقاسم نفس نطاق الرتددات.
وتنسيق الرتدد هو عملية التفاوض بني إدارتني أو أكثر لالتفاق على شروط التشغيل (الرتدد ،والقدرة املشعة الفعالة ،وارتفاع اهلوائي،
وخمطط اإلشعاع ،وما إىل ذلك) يف حمطات هذه اإلدارات .واهلدف من هذه املفاوضات هو منع احملطات املسببة للتداخل الضار
عند بدء خدمتها (أو على األقل ،لتقليل هذا التداخل إىل مستوى مقبول).
وهنالك أساسا إجراءان من إجراءات التنسيق (ال يستبعد أحدمها اآلخر):
التنسيق داخل منطقة التخطيط التفاق إقليمي
التنسيق خارج منطقة التخطيط التفاق إقليمي
1.1.6

التنسيق داخل منطقة التخطيط التفاق إقليمي

يف حال وجود اتفاق إقليمي ،مثل االتفاق  GE06يف اإلقليم  ،201من الضروري تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاق
للحصول على االعرتاف الدويل واحلق يف محاية اخلدمات من التداخل الضار ،دون اإلخالل بإمكانية تطبيق إجراءات تنسيق أخرى
مسبقة أيضا ،مثل التنسيق من خالل مناقشة ثنائية أو متعددة األطراف (انظر القسم  .)3.1.6ويف هذه احلالة ،وعند التبليغ عن
ختصيص إىل السجل األساسي الدويل للرتددات ) ،(MIFRيقوم مكتب االتصاالت الراديوية بإجراء فحصني للتحقق من املطابقة:
-

التحقق من املطابقة مع جدول توزيع الرتددات؛

-

التحقق من املطابقة مع االتفاق اإلقليمي واخلطة (اخلطط) املصاحبة.

ويستند النص التايل إىل احلالة احملددة يف االتفاق  .GE06ويقدم القسم  1من امللحق  4من االتفاق  GE06املنهجية املتفق عليها
لتحديد جمال التنسيق .ويكون التنسيق مطلوبا مع اإلدارات اليت تقع أراضيها كليا أو جزئيا داخل منطقة التنسيق.
وجيري إدراج حمطة جديدة يف اخلطة ،أو تعديل املعلمات املسجلة حملطة ما ،وفقا إلجراء تعديل اخلطة احملدد يف املادة
االتفاق .GE06

4

من

ويتألف هذا اإلجراء من نشر احملطة مع مواصفاهتا التقنية على النحو املبني يف اجلزء  Aمن القسم اخلاص يف النشرة اإلعالمية الدولية
للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية ) .(BRIFICويعترب النشر يف اجلزء  Aمبثابة مشاورة رمسية لتنسيق الرتددات مع
اإلدارات األخرى .وتتضمن النشرة  BRIFICقائمة باإلدارات اليت يتعني التنسيق معها واليت تكون موافقتها ضرورية .وتنتهي
يف غضون  75يوما الفرتة اليت جيوز فيها إلدارة ما طلب املزيد من املعلومات أو تقدمي تعليقات أو شروط أو اعرتاضات إما مباشرة
إىل اإلدارة املبلغة أو من خالل مكتب االتصاالت الراديوية .وبعد تلك الفرتة ،إذا مل ترد اإلدارة اليت تكون موافقتها مطلوبة ،يعترب
الطلب مرفوضا .ومع ذلك ،وإذا كان هناك طلب من اإلدارة املبلغة ،يرسل املكتب رسالة تذكري إىل اإلدارة (اإلدارات) املتأثرة ومينح
فرتة إضافية للتعليق عليها خالل  40يوما .ويعين عدم الرد يف غضون هذا املوعد النهائي اجلديد أن اإلدارة املستشارة ليس لديها
أي اعرتاض.

 20يشمل االتفاق  GE06اإلقليم  1بأكمله باستثناء منغوليا ،ويشمل أيضا مجهورية إيران اإلسالمية.

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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وحاملا يتم التوصل إىل االتفاق بني اإلدارة أو اإلدارات املعنية ،جيوز لإلدارة املبلغة أن تطلب نشر احملطة مع املواصفات التقنية املتفق
عليها يف اجلزء  Bمن القسم اخلاص  GE06يف النشرة  .BRIFICويشهد النشر يف اجلزء  Bبدخول احملطة رمسيا يف اخلطة .GE06
ويسمح االتفاق  GE06ببعض املرونة ،املعروفة باسم "مفهوم املغلف" .حيث ال يطلب من احملطات التشغيلية أن تتبع مجيع
املعلمات املسجلة مسبقا .غري أن معلمات التشغيل الفعلية جيب أال تتسبب مبزيد من التداخل ،أو تطالب مبزيد من احلماية ،عما
هي حال احملطة (احملطات) املسجلة يف اخلطة .فعلى سبيل املثال ،ميكن حملطة مسجلة أن تبدأ خدمتها بقدرة مشعة فعالة أقل
أو ارتفاع هوائي أدىن من القيمة املسجلة.
ومن املمكن أيضا إلغاء (أو "وقف") حمطة مسجلة يف  .GE06ويف هذه احلالة ،تطلب اإلدارة القائمة نشر هذه احملطة يف اجلزء
من القسم اخلاص  GE06من النشرة .BRIFIC
2.1.6

C

التنسيق خارج منطقة التخطيط التفاق إقليمي

عندما ال يكون هناك اتفاق إقليمي ،من أجل التبليغ عن التخصيص يف السجل األساسي الدويل للرتددات ) ،(MIFRلن يتحقق
مكتب االتصاالت الراديوية إال من مطابقة التخصيص مع جدول توزيع الرتددات .ويرتك أي تنسيق بني البلدان اجملاورة لإلدارات
املعنية ،وال يتحمل املكتب مسؤولية إلزامية يف هذا الصدد.
3.1.6

المباحثات الثنائية أو المتعددة األطراف

يف أي من احلالتني الواردتني أعاله ،جيوز لإلدارات أن ختتار التشاور فيما بينها من خالل مباحثات ثنائية أو متعددة األطراف.
وميكن التباحث باملراسلة (الربيد العادي أو اإللكرتوين ،أو غري ذلك) و/أو باالجتماع .وميكن تطبيق ذلك بني اإلدارات اليت ليست
طرفا يف اتفاق إقليمي أو إدارات داخل منطقة اتفاق ختطيط إقليمي عندما ترغب يف "التنسيق املسبق" قبل تقدمي ختصيصاهتا رمسيا
إىل مكتب االتصاالت الراديوية أو بعد تقدميها عندما يقرر مكتب االتصاالت الراديوية احلاجة إىل التنسيق.
والتباحث عن طريق املراسلة إجراء عام عندما تكون عالقات اإلدارات اليت قد تتأثر داخل منطقة التنسيق جيدة يف ميدان
االتصاالت الراديوية .وجتري املناقشة بتوفري اخلصائص التقنية املخطط هلا للمحطة املراد تنسيقها .ويف هذه احلالة ،ميكن إجراء
استعالمات التنسيق إما مباشرة أو من خالل مكتب االتصاالت الراديوية .ومن حيث املبدأ ،ليس هنالك من مواعيد هنائية يتعني
ضمنها طلب املزيد من املعلومات أو تقدمي تعليقات أو شروط أو اعرتاضات ما مل توافق اإلدارات املعنية على حتديد موعد هنائي
من هذا القبيل .وتطبق بعض اإلدارات يف اإلقليم  ،1على سبيل املثال ،نفس املواعيد النهائية املنصوص عليها يف االتفاق .GE06
ويف حالة املناقشة باملراسلة ،جيوز لإلدارات املعنية أن تبلغ مكتب االتصاالت الراديوية باالتفاق الذي مت التوصل إليه بني اإلدارات
بتقدمي وثائق مكتوبة يف هذا الشأن.
وإذا مل تنجح املناقشة باملراسلة ،ميكن عقد اجتماع تنسيقي من أجل إحراز تقدم يف املفاوضات.
وميكن أن تكون هذه االجتماعات ثنائية ،حبضور إدارتني فقط ،أو متعددة األطراف عندما يشارك أكثر من إدارتني يف عملية التنسيق.
وتعقد اجتماعات التنسيق عادة يف مدينة تقع يف إقليم أي من اإلدارات املعنية ،ولكن ميكن عقدها أيضا يف أماكن أخرى،
يف جنيف مثال ،حسبما تراه اإلدارات املعنية مناسبا.
واألطراف املشاركة يف هذه االجتماعات هي إدارات أو هيئات تنظيمية أخرى .وميكن دعوة هيئات البث أو اهليئات السمعية
البصرية أو املشغلني أو غريهم بناء على اختيار اإلدارات نفسها.
ورغبة يف تقييم حاالت التوافق أثناء االجتماعات ،قد يكون من املفيد توفري الوسائل حلساب التوافق يف االجتماع .وينصح أيضا
بأن تضع كل إدارة مسبقا األهداف الرئيسية لكل اجتماع ،ألن ذلك يساعد يف تقدم أعمال االجتماع .وتقوم إحدى اإلدارات
عادة بإعداد حماضر هلذه االجتماعات باالتفاق مع األطراف األخرى ،ويوافق عليها كل منها إما يف هناية االجتماع أو بعده .وميكن
ختصيص جزء من االجتماع الستعراض احملاضر قبل هناية االجتماع (إذا مت إعدادها يف الوقت املناسب) حىت يتسىن املوافقة عليها
من قبل مجيع األطراف .وبديال من ذلك ،ميكن تعميم احملاضر بعد االجتماع واملوافقة عليها باملراسلة ،أو يف جلسة الحقة.
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وعندما ختتتم املفاوضات ،ينعكس االتفاق الذي مت التوصل إليه عادة يف حمضر اجتماع التنسيق ،أو يف وثيقة منفصلة تتفق عليها
مجيع األطراف .وجيوز لإلدارات املعنية أن توافق على إبالغ مكتب االتصاالت الراديوية بالنتيجة ،رمبا بتقدمي نسخة من
حمضر االجتماع.
ويبني اجلدول  1.6مزايا ومآخذ إجراءات التنسيق.
اجلدول

1.6

مزايا ومآخذ إجراءات التنسيق
بالمراسلة
املزايا

ميكن حتديد اخلصائص التقنية قبل تطبيق إجراء التنسيق
يف االحتاد.

املآخذ

قد متتد إىل أجل غري مسمى ،ال سيما عندما ال تكون
اإلدارة املستشارة متحمسة لتلبية الطلب ألسباب
اسرتاتيجية أو غري ذلك.

باالجتماع
القدرة على حلحلة املسائل اليت مل حتسم ،واحلصول على
اتفاقات يف أطر زمنية أقصر بكثري.
تعزيز عالقات العمل بني اإلدارات.
من الضروري اإلعداد مسبقا من قبيل تبادل الوثائق
الالزمة لضمان فعالية االجتماع.

وينبغي التشديد على أن املواد املستخدمة يف هذا الفصل هي ذات طبيعة إعالمية فحسب وال تشكل بأي حال من األحوال
أو حتل حمل أي حكم/إجراء إلزامي سبق االتفاق عليه أو يتفق عليه االحتاد الدويل لالتصاالت على النحو الوارد يف االتفاقات
اإلقليمية ذات الصلة واالتفاقات املربمة مبوجب املادة  6من لوائح الراديو.
2.6

أمثلة عن التنسيق

1.2.6

اإلقليم

1

يف اإلقليم  ،1تقع مجيع البلدان باستثناء منغوليا وإضافة إيران يف منطقة التخطيط  .GE06وينبغي أن ترجع البلدان الواقعة ضمن
منطقة التخطيط  GE06إىل إجراء التنسيق الوارد يف االتفاق  .[1.6] GE06وينبغي للبلدان اليت لديها بلدان جماورة خارج منطقة
التخطيط  GE06أن تنسق مع تلك البلدان اجملاورة حسب احلاجة.
وفيما يلي بعض أمثلة التنسيق والتخطيط يف اإلقليم .1
1.1.2.6

إسبانيا والبلدان المجاورة
أوروبا ،وهو ما يتطلب التنسيق مع إدارات يف بلدان املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت )(CEPT

إسبانيا بلد يقع على حافة
وبلدان غري أعضاء يف هذا املؤمتر ،غالبا ما يكون هلا مصاحل متباينة.

وتتطلب احملطات القريبة من احلدود الربية التنسيق مع أندورا وفرنسا والربتغال ،بينما تتطلب احملطات القريبة من الساحل التنسيق
مع اجلزائر واملغرب وأحيانا مع إيرلندا وإيطاليا ومالطة وموريتانيا وموناكو واململكة املتحدة وتونس.
أما مسريات االنتشار فهي ،يف معظم احلاالت ،مسريات برية على وجه احلصر ،ولكنها يف بعض احلاالت مسريات برية/حبرية خمتلطة
مع نسبة مئوية من حبر بارد (حول مشال إسبانيا) أو حبر دافئ (يف البحر املتوسط وحول جزر الكناري) حيث حتدث ظواهر انكسار
شديد يف بعض األحيان ،وخاصة يف فصل الصيف.
وإسبانيا هي جزء من االتفاق اإلقليمي  ،GE06شأن مجيع اإلدارات اجملاورة هلا .وإذا وافقت اإلدارات على ذلك ،فإن املعايري
التقنية املستخدمة للتنسيق ميكن أن ختتلف عن معايري  GE06من أجل التكيف مع طوبولوجيا البلدان املشاركة يف التنسيق.
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ونظرا لتنوع اإلدارات اليت تنسق معها ،واألحوال املختلفة ملسريات االنتشار ،تستخدم إسبانيا معايري تقنية خمتلفة للتنسيق تبعا
لإلدارة املعنية .بيد أنه مل يكن ممكنا دائما أن تتوصل إسبانيا إىل اتفاقات مع بعض اإلدارات اجملاورة هلا الستخدام معايري تقنية
خمتلفة عن املعايري الواردة يف االتفاق .GE06
وكان التنسيق ،مع بعض اإلدارات ،أكثر تواترا وتوصلت إسبانيا إىل اتفاق بشأن استخدام بعض معايري التنسيق التقنية على النحو
املبني يف اجلدول التايل:
اجلدول

2.6

مثال لمعايير التنسيق
تقييم التوافق بين محطات

DTT

معايير داخلية (إسبانيا)
منطقة خدمة

منطقة محاية
شدة اجملال املقدرة لإلشارة املطلوبة

التوصية
(منوذج )Fresnel-Deygout

شدة اجملال املقدرة لإلشارة املتداخلة (مسري بري)

التوصية
(منوذج )Fresnel-Deygout

شدة اجملال املقدرة لإلشارة املتداخلة (مسري حبري)

ITU-R P.526

ITU-R P.526

التوصية

استيفاء يف مسريات برية-حبرية خمتلطة
(التوصية )ITU-R P.1546

ITU-R P.1546

مكافئي

مراعاة زاوية اخللوص يف التضاريس
(التوصية )ITU-R P.1546

نعم

النسبة املئوية من زمن التداخل

%1

منط التضاريس* (عوائق)
نسب احلماية

ال
التوصية

ITU-R BT.1368

متييز هوائيات االستقبال

ال

متييز االستقطاب املتصالب

ال

هامش احلماية

C/I

dB 0

ارتفاع هوائي االستقبال
شدة اجملال الدنيا يف استقبال هوائي ثابت
النموذج الرقمي للتضاريس/االستبانة

معايير داخلية (بلد
مجاور)

معايير لتنسيق ثنائي

m 10
]55 dBµV/m+20log[f(MHz)/650
1:200 m/200 m  200 m

* يف املناطق غري املأهولة ويف قمم اجلبال ،يفرتض عدم وجود تداخل.

وعندما حيتاج األمر إىل تنسيق اشرتاط ما مع بلدان جماورة أعضاء يف املؤمتر  CEPTومع بلدان غري أعضاء فيه ،تبدأ إسبانيا بالتشاور
املباشر مع تلك اإلدارات ،وعند اللزوم تعقد أيضا اجتماعات تنسيق ثنائية .وعند التوصل إىل اتفاق ،تطبق إسبانيا إجراء النشر
يف قسم خاص من االتفاق اإلقليمي .GE06
ويف حالة التنسيق فقط مع إدارات غري أعضاء يف املؤمتر  ،CEPTتبدأ إسبانيا بتطبيق إجراء التنسيق عن طريق النشر يف قسم خاص
من االتفاق اإلقليمي  ،GE06وإذا لزم األمر ،يعقد اجتماع تنسيق ثنائي ملواصلة عملية النشر يف االتفاق اإلقليمي GE06
(انظر القسم .)1.1.6
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2.1.1.6

إفريقيا جنوب الصحراء

أجرى االحتاد اإلفريقي لالتصاالت ) ،(ATUمبساعدة االحتاد الدويل لالتصاالت ،عملية تفاوض وتنسيق دامت
عامي  2011و 2013الستكمال تعديل اخلطة  GE06يف النطاق  MHz 694-470من أجل حترير نطاقات الرتدد فوق MHz 694
(النطاقني  MHz 700و )MHz 800من البث اإلذاعي.
18

شهرا بني

وميكن تلخيص السمات الرئيسية لعملية إعادة التخطيط والتنسيق هذه ونتائجها على النحو التايل:
شارك  47بلدا (كما هو مبني يف الشكل  )1.6يف العملية (باستثناء موريشيوس).
الشكل

1.6

إقليم إفريقيا جنوب الصحراء

GE06

DTTB-06-01

أطلقت العملية رمسيا من خالل قمتني إفريقيتني (عقدتا يف نريويب يف عام  2011وأكرا يف عام .)2012
عقدت ثالثة اجتماعات للتخطيط والتنسيق يف باماكو وكمباال ونريويب أثناء العملية .وباإلضافة إىل ذلك ،عقدت عدة
اجتماعات للمجموعات دون اإلقليمية (منظمة شرق إفريقيا لالتصاالت ) (EACOواجلماعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا ) (ECOWASواجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي ) ،(SADCوغريها) مبشاركة مكتب االتصاالت الراديوية
يف االحتاد.
مت حتديد العدد املستهدف لطبقات التغطية (تعدد اإلرساالت) لكل موقع بأربعة.
استدعى األمر  33عملية تكرار لتحليل التوافق ،بناء على املتطلبات املقدمة من اإلدارات .وقام مكتب االتصاالت
الراديوية بتوليد املتطلبات للبلدان املتغيبة بناء على طلب االحتاد اإلفريقي لالتصاالت.
مت تقدمي  7107متطلبات تردد يف النطاق ( MHz 694-470قارن مع  11406متطلبات تردد يف املؤمتر اإلقليمي
 RRC-06بالنسبة للنطاق  MHz 862-470بأكمله).
يف هناية العملية بلغ متوسط النسبة املئوية من املتطلبات املستوفاة .%97.37
استغرق استكمال العملية  18شهرا.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات املفصلة يف املوقعني التاليني:
"مساعدة االحتاد الجتماعات تنسيق الرتددات  GE06يف إفريقيا جنوب الصحراء ) (ATUومنطقة الدول العربية
) - "(ASMGإهلام غازي ،رئيسة شعبة اخلدمات اإلذاعية ،مكتب االتصاالت الراديوية ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
عرض يف الندوة الدولية لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التحول الرقمي 17 ،يونيو  .2015انظر املوقع:
http://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx
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-

الصفحة اإللكرتونية لالحتاد الدويل لالتصاالت "تنسيق الرتددات  GE06يف إفريقيا جنوب الصحراء" .انظر املوقع:
http://www.itu.int/net/ITU-R/terrestrial/broadcast/ATU/

3.1.1.6

البلدان العربية (شمال إفريقيا والشرق األوسط)

بدأ الفريق العريب إلدارة الطيف ) ،(ASMGمبساعدة من مكتب االتصاالت الراديوية ،عملية تنسيق يف مارس  2014هبدف ضمان
الطيف الكايف للبث يف النطاق  ،MHz 694-470وللتمكن من حترير النطاقني  MHz 700و.MHz 800
وميكن تلخيص السمات الرئيسية لعملية إعادة التخطيط والتنسيق هذه ونتائجها على النحو التايل:
شارك  17بلدا (كما هو مبني يف الشكل  )2.6يف العملية.
الشكل

2.6

منطقة البلدان العربية

GE06

DTTB-06-02

-

أطلقت هذه العملية رمسيا من قبل اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات (القاهرة 4 ،و 5مارس  )2014ومسامهات
األمانة الفنية جمللس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات.
عقدت ثالثة اجتماعات للتخطيط والتنسيق يف ديب واحلمامات ومراكش أثناء هذه العملية.
مت حتديد هدف من أربع طبقات لكل إدارة ،علما بأنه ميكن زيادة هذا العدد يف املستقبل ،إفراديا ،ووفقا الحتياجات
الدول العربية ،عمال باملادة  4من االتفاق .GE06
دعت احلاجة إىل  27عملية تكرار لتحليل التوافق ،بناء على املتطلبات املقدمة من اإلدارات .وقام مكتب االتصاالت
الراديوية بتوليد متطلبات البلدان املتغيبة بناء على طلب من الفريق .ASMG
قدم  4 346متطلب تردد يف النطاق ( MHz 694-470قارن مع  9 151يف املؤمتر اإلقليمي  RRC-06بالنسبة للنطاق
 MHz 862-470بأكمله).
يف هناية العملية بلغ متوسط النسبة املئوية من املتطلبات املستوفاة .%76.87
استغرق استكمال العملية  11شهرا.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات املفصلة يف املوقعني التاليني:
"مساعدة االحتاد الجتماعات تنسيق الرتددات  GE06يف إفريقيا جنوب الصحراء ( )ATUومنطقة الدول العربية
( - ")ASMGإهلام غازي ،رئيسة شعبة اخلدمات اإلذاعية ،مكتب االتصاالت الراديوية ،االحتاد الدويل لالتصاالت.
عرض يف الندوة الدولية لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التحول الرقمي 17 ،يونيو  .2015انظر املوقع:
http://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx

-

الصفحة اإللكرتونية لالحتاد الدويل لالتصاالت "الفريق العريب املعين بإدارة الطيف ( - )ASMGاجتماعات تنسيق
الرتددات  ."GE06انظر املوقع:
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/ASMG/Pages/default.aspx
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4.1.1.6

أوروبا الغربية

بعد االنتهاء من الدراسة األوىل للمكاسب الرقمية للمؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت ) ،(CEPTأشارت جمموعة من
اإلدارات إىل رغبتها يف مناقشة تبعات تنفيذ املكاسب الرقمية من منظور اسرتاتيجي .وأسست هذه اإلدارات منصة تنفيذ املكاسب
الرقمية يف أوروبا الغربية ).(WEDDIP
ووضعت جمموعة اإلدارات هذه (وهي تضم مثاين إدارات :بلجيكا وأملانيا وفرنسا وإيرلندا ولكسمربغ وهولندا وسويسرا واململكة
املتحدة) اختصاصات اتفقت فيها على تنسيق أنشطة تنسيق الرتددات اليت تنفذها بلداهنا األعضاء من أجل تنفيذ املكاسب الرقمية
هبدف:
حتقيق التوافق املتبادل ملوارد الطيف املقرر استعماهلا يف نطاقي املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) (UHFبعد تنفيذ
أ)
املكاسب الرقمية للخدمتني اإلذاعية و/أو املتنقلة على السواء؛
تسهيل إجراء أي تعديالت مرتتبة على ذلك على خطة االتفاق GE-06؛
ب)
االستمرار يف احرتام مبدأ النفاذ املنصف إىل املوارد من الطيف يف ظل روح االتفاق  ،GE-06مع مراعاة التطورات
ج)
املستقبلية ذات الصلة.
وتعهدت اجملموعة بأن يعمل أعضاؤها على أساس التوافق يف اآلراء.
1.4.1.1.6

وضع النطاق

MHz 800

توفر املنصة  WEDDIPألعضائها منربا ملناقشة حترير النطاق  ،MHz 800مبا يسهل أنشطة التفاوض .وتوفر أيضا ألعضائها إمكانية
تبادل نتائج هذه املفاوضات يف اجتماعاهتا .وقد مت ذلك على أساس طوعي حيث اختذ بعض األعضاء قرارا بشأن حترير النطاق
 MHz 800من اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) ،(DTTBبينما دخلت إدارات أخرى يف النقاش على أساس تقين نظري فقط.
ويف  11اجتماعا (بدأت يف سبتمرب  ،)2009ناقش أعضاء املنصة  WEDDIPتبعات حترير النطاق  MHz 800على أساس مبادئ
العمل املتفق عليها املوصوفة أعاله لتحرير هذا النطاق .وملا كانت هذه هي احملاولة اإلقليمية األوىل ملناقشة مسألة إعادة توزيع
الرتددات وهي مسألة متسمة بالتعقيد ،كان على األعضاء معرفة كيفية التوصل إىل حلول تالئم كل املواقف املطلوبة .وعقدت
املنصة يف ديسمرب  2012اجتماعها احلادي عشر الذي خلص إىل أن غالبية االحتياجات كانت مقبولة .وكان هناك موضوع معلق
مل يتسن حسمه من خالل عملية املنصة .WEDDIP
2.4.1.1.6

وضع النطاق

MHz 700

عندما قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  WRC-12أن يوزع النطاق  (MHz 790-694) MHz 700على أساس أويل مشرتك
للخدمة املتنقلة وحدده من أجل االتصاالت املتنقلة الدولية ) ،(IMTبدأت املنصة  WEDDIPالنظر يف كيفية حترير النطاق
 MHz 700من التلفزيون الرقمي لألرض ).(DTT
وبينما كان حترير النطاق  ،MHz 700بالنسبة لبعض اإلدارات ،ميثل قضية حقيقية ألن القرار اختذ على املستوى السياسي بقصر
استعمال النطاق على اخلدمة املتنقلة ،كانت إدارات أخرى تنظر يف االستمرار يف توزيع التلفزيون الرقمي لألرض )(DTT
يف هذا النطاق.
ومع ذلك أقرت املنصة  WEDDIPبأن حترير النطاق  MHz 700من التلفزيون الرقمي لألرض ) (DTTسيكون مسألة وقت ليس إال.
وعلى الرغم من أن فريق املنصة  WEDDIPكان يعمل على أساس طوعي فقد رأى أن عملية حترير النطاق  MHz 700ستحتاج
إىل اتفاقات يغلب عليها الطابع الرمسي .وكان ضيق الوقت أحد األسباب اليت دفعت بعض األعضاء إىل حترير النطاق MHz 700
خالل مهلة قصرية.
واتفق أعضاء املنصة  WEDDIPعلى أن يضمن لكل بلد توزيع معقول للتلفزيون .فإذا كان هناك  6تعددات إرسال مثال تعمل
يف بلد ما لنشر  25برناجما فينبغي يف الوضع اجلديد أيضا أن تكون تعددات اإلرسال املتاحة قادرة على توزيع نفس العدد من
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الربامج .وأقر بضرورة احرتام شروط الرتخيص ،اليت ختتلف من بلد آلخر .كما ينبغي ،قدر اإلمكان ،اإلبقاء على توزيع البىن التحتية
كما هو .وعلى الرغم من إمكانية اختالف الرتدد أو مناطق التغطية ينبغي ،قدر اإلمكان ،اإلبقاء على مواقع اإلرسال كما هي.
وسيكون النظام  DVB-T2مبدأ التخطيط الوحيد ألنه يتيح لألعضاء االستفادة من املزايا اليت يتفوق هبا على مبدأ التخطيط لنظام
 DVB-Tالذي وضعت على أساسه خطة ترددات االتفاق .GE-06
واتفق أعضاء املنصة  WEDDIPأيضا على مناطق التنسيق اليت يتعني االلتزام هبا .وعالوة على ذلك ،وافق الفريق على استخدام
قاعدة بيانات تضم مجيع قنوات النطاق  MHz 700اخلاضعة لعملية إعادة التوزيع ومجيع القنوات يف النطاق  DTTBاملتبقي
) .(MHz 694-470وينبغي حتديد هذه القنوات على أهنا:
قيد االستعمال؛
قيد الرتخيص (ولكنها مل تدخل مرحلة التشغيل بعد)؛
قنوات قيد البحث وقنوات غري مستعملة وال مرخصة ولكن متفق عليها نتيجة ملفاوضات ثنائية أو متعددة األطراف.
واتفق األعضاء ،يف عملية حترير النطاق  ،MHz 700على الكشف عن مجيع اخلطط الوطنية (كما هي قائمة يف منطقة التنسيق).
وإبان مناقشة اخليارات ،أخذ األعضاء يف اعتبارهم اجلوانب االقتصادية واألهداف احملددة كما هي يف كل بلد.
وفيما يتعلق مبناهج التداخل ،مت االتفاق على شدة اإلشارة املطلوبة املستعملة يف منطقة التغطية املطلوبة واملستويات القصوى لشدة
اجملال عند نقاط اختبار حمددة (عند حدود منطقة اخلدمة أو على مسافة معينة من حدود البلد) ومناطق اخلدمة احملددة وطريقة
حساب نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل ) (C/Iوهوامش احلسابات .وقد ختتلف القيم املتفق عليها حبسب االتفاق املربم بني
عضوين أو أكثر.
ومبا أن هذه األنشطة تتطلب العديد من اجتماعات التخطيط التقين على مستوى ثنائي أو متعدد األطراف فقد عقدت هذه
االجتماعات أيضا فيما بني اجتماعات "املراجعة" الرئيسية للمنصة .WEDDIP
واستخدمت املنصة  WEDDIPأيضا من أجل االتفاق على ترتيبات االنتقال ،على الرغم من أن مسؤولية هذه الرتتيبات تقع على
عاتق اإلدارات املعنية.
ومن أجل النجاح يف وضع خطة جديدة للرتددات ،مت االتفاق على جدول زمين وعلى خارطة طريق .ويشمل اجلدول الزمين/خارطة
الطريق تبادل الطلبات/االحتياجات بالنسبة للبث  DTTBيف النطاق  MHz 694-470ونوع االحتياجات املقدمة (تعديل أو حذف
أو إضافة) وحتليل ملدى االحتياجات املقدمة.
وحدد اجلدول الزمين أيضا سلسلة من االجتماعات اليت وافق األعضاء على االنتهاء فيها من وضع خطة الرتددات .بل مت االتفاق
على "موعد هنائي".
وانتهت عملية حترير النطاق  MHz 700بتوقيع اتفاق .ويلخص هذا االتفاق ترتيبات الرتددات املتفق عليها فضال عن القضايا اليت
ال يوجد بشأهنا اتفاق آنذاك.
ويف اإلمجال ،عقدت املنصة  13 WEDDIPاجتماعا ،ما بني عامي  2013و ،2016تناولت حترير النطاق .MHz 700
وبعد النجاح يف إمتام عملية حترير النطاق  ،MHz 700علقت املنصة
اجتماع إذا طلب أحد أعضائها ذلك.

WEDDIP

أنشطتها إىل حني .وستدعو املنصة إىل عقد

استنتاجات
منصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف أوروبا الغربية ( )WEDDIPهي جمموعة من البلدان املستقلة اليت تتعامل مع تبعات تنفيذ املكاسب
الرقمية .وكانت املنصة وما زالت تسهل حترير النطاقني  MHz 800و MHz 700وما يرتتب عليه من إعادة توزيع قنوات  DTTBدون
الرتدد MHz 694؛ ومع أن املنصة تنهض بدور رئيسي يف هذه العملية ،فإن املسؤولية الشاملة تبقى على عاتق كل من أفرادها .ومبا
أن حترير النطاق  MHz 800استغرق أكثر من ثالث سنوات وحترير النطاق  MHz 700حوايل سنتني ،ترى املنصة نفسها كمثال على
أن النهج (دون) اإلقليمي إزاء القضايا احلساسة املتعلقة بأنشطة التفاوض على الرتددات ميكن أن يفيد البلدان املعنية .ومبا أن مناطق
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أوروبية أخرى أقرت بذلك ،بدأت جمموعتان إقليميتان أخريان أنشطتهما .ففي مشال شرق أوروبا هنالك منصة تنفيذ املكاسب الرقمية
يف الشمال الشرقي ) (NEDDIFويف جنوب شرق أوروبا هنالك منصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف اجلنوب الشرقي ).(SEDDIF
2.2.6

اإلقليم

2

ليس هنالك ،يف اإلقليم  ،2اتفاق إقليمي على غرار االتفاق  .GE06ومع ذلك ،تطبق إجراءات التنسيق يف جمموعات دون إقليمية،
مثل السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب ( MERCOSURالسوق املشرتكة اجلنوبية) .21وفيما يلي بعض أمثلة التنسيق يف اإلقليم .2
1.2.2.6

أمريكا الشمالية

يتم التنسيق يف أمريكا الشمالية من خالل اتفاقات ثنائية .وقد أبرمت هذه االتفاقات بني خمتلف اهليئات التنظيمية يف الواليات
املتحدة (هيئة االتصاالت الفدرالية ) (FCCواإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات ) ،)(NTIAوكندا (االبتكار والعلوم والتنمية
االقتصادية الكندية ) ،)(ISEDواملكسيك (أمانة االتصاالت والنقل ) (SCTواملعهد االحتادي لالتصاالت ).)(IFT
2.2.2.6

بلدان السوق المشتركة

MERCOSUR

مثة اتفاقات بني األرجنتني والربازيل وباراغواي وأوروغواي وفنزويال بشأن إجراءات التنسيق يف نطاقات الرتدد  FMوالتلفزيون اليت
وضعتها اللجان التقنية للكتلة دون اإلقليمية  .MERCOSULوقد أنشئت مناطق تنسيق ووضعت معايري تقنية بني البلدان ومت تطبيقها
بنجاح منذ التسعينيات .وتعقد اجتماعات تقنية دوريا ملناقشة مسائل التنسيق ومواءمة استخدام الطيف يف املناطق العابرة للحدود.
واعتبارا من عام  ،2016أصبحت إجراءات التنسيق للتلفزيون الرقمي يف املرحلة النهائية من املوافقة ،واليت ستكون خطوة هامة للتحول
الرقمي يف املنطقة .وبالنسبة للبلدان اليت ال تشملها االتفاقات اإلقليمية ،هناك حاجة إىل تنسيق ثنائي أو متعدد األطراف.
3.2.6

اإلقليم

3

على الرغم من عدم وجود اتفاق يف اإلقليم  ،3على غرار االتفاق  22،GE06فإن لدى بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا
) 23(ASEANأحكام خاصة هبا .وتستند عمليات تنفيذي البث  DTTBيف هذه البلدان إىل اتفاق متبادل .وتتفاوض البلدان اليت
هلا جريان عرب احلدود خارج منطقة االتفاق مع البلدان اجملاورة هلا عن طريق التنسيق الثنائي أو املتعدد األطراف حسب احلاجة.
وفيما يلي بعض أمثلة التنسيق يف اإلقليم .3
1.3.2.6

رابطة أمم جنوب شرق آسيا

اتفقت بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا ) (ASEANعلى اعتماد نظام اإلذاعة الفيديوية الرقمية ) .(DVBوفيما بني بعض هذه
البلدان (احلدود بني ماليزيا وتايالند أو بني ماليزيا وبروين مثال) ،ينقسم عدد القنوات املتاحة يف نطاقات املوجات املرتية )(VHF
والديسيمرتية ) (UHFللخدمات اإلذاعية بالتساوي نتيجة االجتماعات الثنائية .ويطبق املبدأ نفسه أيضا على احلدود بني ماليزيا
وسنغافورة وإندونيسيا يف اجتماع ثالثي األطراف .وهنا يتم تقسيم القنوات بالتساوي على ثالثة .وتستخدم هذه البلدان عرض
نطاق قدره  MHz 7يف املوجات املرتية ) (VHFو MHz 8يف املوجات الديسيمرتية ).(UHF
وباإلضافة إىل ذلك ،اتفقت ماليزيا وتايالند أيضا على منطقة تنسيق يشرتط فيها تنسيق كل حمطة  DTTBوتسجيلها يف قاعدة
بيانات يتفق عليها الطرفان.

 21الدول األعضاء يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب هي األرجنتني والربازيل وباراغواي وأوروغواي وفنزويال ،والبلدان املنتسبة إليها هي بوليفيا
وشيلي وبريو وكولومبيا وإكوادور وسورينام.
 22باستثناء مجهورية إيران اإلسالمية اليت تقع يف منطقة التخطيط .GE06
 23الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا هي بروين دار السالم وكمبوديا وإندونيسيا ومجهورية الوس الدميقراطية الشعبية وماليزيا وميامنار
والفلبني وسنغافورة وتايالند وفيتنام.
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2.3.2.6

الصين والبلدان المجاورة

عقدت الصني وروسيا ،يف السنوات األخرية ،اجتماعات ثنائية بشأن ختطيط الرتددات وتنسيق اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
يف املناطق احلدودية .ونظام اإلذاعة  DTTBالذي يعمل يف الصني هو اإلذاعة الرقمية للوسائط املتعددة لألرض ( )DTMBبينما
تستخدم روسيا نظام اإلذاعة الفيديوية الرقمية ) .(DVB-T2ويف كال البلدين ،حتتل كل قناة من قنوات النظام  DTTBعرض
نطاق  MHz 8يف نطاقات املوجات املرتية/الديسيمرتية ).(VHF/UHF
ورغبة يف حتقيق التوافق بني ختصيصات الرتدد يف نظام  ،DTTBعرضت طريقة على النحو التايل .يصنف مستوى التداخل حبسب
ثالث فئات :التداخل الطفيف والتداخل املتوسط والتداخل الشديد .وبالنسبة للتداخل الطفيف ،يتعني أن يتفق الطرفان على ما
إذا كان مقبوال أم ال .وإذا تعذر التوصل إىل اتفاق ،يتعني على ختصيصات النظام  DTTBأن تتخذ تدابري تقنية إلزالة التداخل.
وبالنسبة للتداخل املتوسط ،ينبغي اختاذ تدابري تقنية ممكنة إلزالة التداخل أو لتخفيض التداخل املتوسط إىل تداخل طفيف .وبالنسبة
للتداخل الشديد ،يتعني على اجلانبني النظر فيما إذا كان من املمكن إزالة التداخل من خالل التدابري التقنية املمكنة .وإذا كان
األمر كذلك ،يتعني على ختصيصات النظام  DTTBأن تتخذ تدابري تقنية إلزالة التداخل أو التقليل منه إىل أدىن حد .وإال يتعني
القيام مبزيد من التنسيق .والطريقة املذكورة واملعلومات التفصيلية بشأهنا واردة يف احملاضر املوجزة لالجتماعات اليت عقدت بني الصني
وروسيا.
بيبليوغرافيا للفصل
][1.6

6

قطاع االتصاالت الراديوية ،الوثائق اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية
لألرض يف مناطق من اإلقليمني  1و ،3يف نطاقي الرتدد  MHz 230-174و ،(RRC-06) MHz 862-470جنيف،

 15مايو  16 -يونيو .2006

الفصل

99

7

الفصل

7

جودة الخدمة في اللبث التلفزيوني
نظرة عامة :سلسلة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

1.7

)(DTTB

منوذج نظام التلفزيون الرقمي ) (DTVالوارد يف الشكل  1.7مقتبس من النموذج املبني يف الفصل  ،1مع إضافة تسميات للواجهات
بني مكونات النظام24.
وتتوقف جودة االستقبال ،مبا فيها جودة الصورة والصوت ،على عوامل متعددة .ويالحظ أن التخطيط اإلمجايل للخدمة يشمل
السلسلة بأكملها حىت الواجهة  ،IF-4ويتضمن بعض االفرتاضات بشأن أداء نظام االستقبال ،مثل هامش تنفيذ املستقبل .بيد أن
األداء الفعلي لنظام االستقبال ال ميكن أن يتأثر بتخطيط اخلدمة وال خيضع لسيطرة مشغل البث أو مشغل الشبكة اإلذاعية.
الشكل
نموذج نظام
IF-4

هوائي استقبال

IF-5

إزالة تشكيل الرتدد يف
مفكك شفرة القناة،
مفكك شفرة املصدر

IF-3

1.7
DTTB
IF-2

مرسل

تشكيل

شاشة عرض

IF-1

تشفري مصدر
الفيديو
واالنضغاط

تشفري
القناة

نقل

بوابة

تعدد إرسال
اخلدمة

فيديو

تشفري
مصدر
الصوت
بيانات مساعدة

صوت

بيانات حتكم
مفكك تشكيل املستقبل
وشاشة العرض

نظام إرسال الرتدد

تعدد إرسال اخلدمة والنقل

تشفري املصدر
واالنضغاط

مركز
االستديو

DTTB-07-01

وميكن تعريف متطلبات جودة اخلدمة عند الواجهات  IF-1و IF-2و .IF-3وميكن توسيع ذلك من خالل التخطيط املفصل ووضع
االفرتاضات بشأن قناة االنتشار ونظام استقبال اعتيادي .ولتجنب مشكلة عجز املستقبل عن استقبال اإلشارة كما هو خمطط هلا،
ينبغي وضع مواصفات دنيا للمستقبل.
وتضبط جودة الصورة والصوت يف الفدرات (تشفري وضغط مصدر الصوت والفيديو) يف اجلانب األيسر يف الشكل  1.7أعاله ،قبل
الواجهة  .IF-1ويف أنظمة  DTTBال تتغري جودة الصورة الواردة تدرجييا بتغري جودة اإلشارة الواردة .وتكون إما جودة كاملة ،إذا أمكن
فك الشفرة ،أو ال صورة على اإلطالق .ويقدم الفصل  3دالئل على معدالت البتات املطلوبة الختيار أنساق فيديوية خمتلفة.
ولتحسني التغطية ،ميكن استخدام مرسالت صغرية ،ما يسمى مرسالت ملء الثغرات .وهي مرسالت تستقبل اإلشارة من
حمطة  .DTTوهي إما تعيد إرسال اإلشارة بتأخري قصري جدا (مكرر على القناة أو ترمجة إىل تردد خمتلف) أو إعادة توليد إشارة
الرتدد الراديوي مع ما يرتتب عليه من زيادة التأخري .وينبغي أن تفي مرسالت ملء الثغرات هذه ببعض املتطلبات الدنيا لضمان
جودة اخلدمة .ويف بعض احلاالت ،قد يكون من املقبول أن تكون متطلبات اجلودة أقل صرامة يف استخدام مرسالت ملء الثغرات
وذلك لتحسني نسبة التكلفة/املنفعة بالنسبة للمنشآت الصغرية.
 24توفر "البوابة" كل املعلومات الالزمة إىل املرسالت ،حبيث ميكنها أن تولد إشارات الرتددات الراديوية بشكل صحيح ولكي تضمن ،يف مجلة أمور،
التشغيل السليم للشبكات  SFNsواألنابيب  ،PLPsوغريها .والبوابة يف نظام  DVB-Tخيارية ،أما يف نظام  DVB-T2فهي إلزامية.
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2.7

أمثلة مواصفات لتمكين جودة الخدمة

كمثال على املعلومات الضرورية املتضمنة يف تدفق البيانات يف نظام  ،DVB-Tهنالك مواصفات لقواعد التشغيل يف بلدان مشال
أوروبا ) ،25(NorDigوهي تستخدم أيضا يف إيرلندا.
وحتتوي قواعد التشغيل على جمموعة من قواعد اإلرسال الدنيا ،وهي ضرورية  -باإلضافة إىل املعايري األخرى املعمول هبا  -لدعم
الوظائف األساسية للمستقبالت املمتثلة لنظام  NorDigيف الشبكات األولية والثانوية .ويفرتض أن اإلرساالت املوجهة إىل
املستقبالت الرقمية  NorDigهذه متتثل ملواصفات  NorDigاملوحدة.
ولتشغيل شبكة  DVB-T2 H.264بوضوح عادي ) (SDوعال ) (HDهناك أيضا مواصفات استقبال  NorDigميكن استخدامها
مبثابة األساس لوضع مواصفات دنيا حمددة.
وحتدد متطلبات  NorDigاملوحدة ملفككات تشفري مستقبالت متكاملة (اجلزء لألرض) جمموعة من متطلبات املعدات الستقبال
اخلدمات القائمة على البث  .DVBوتغطي املواصفات املستقبالت إما بوصفها وحدات منفصلة (أجهزة فك تشفري) أو كجزء
من جهاز تلفزيون رقمي متكامل .ولتبسيط التحقق من استيفاء املستقبل للمتطلبات مت أيضا نشر خطة اختبار مفصلة.
وهنالك أيضا مواصفات مستقبل لنظام  ،DVB-T2 H.265عايل الوضوح يف أملانيا .26وجدير بالذكر أن اجلزء املتعلق بالرتددات
الراديوية مماثل ملواصفات .NorDig
ولدى وضع متطلبات دنيا تتجاوز ما أشري إليه أعاله تقدم املواد التالية ،الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية ،املزيد من اإلرشاد.
إذ توفر التوصية  [1.7] ITU-R BT.1868متطلبات املستعمل اليت ميكن تطبيقها على مواصفات وتصميم واختبار أنظمة إرسال
اإلشارات التلفزيونية .كما توفر التوصية  [2.7] ITU-R BT.1122-2متطلبات املستعملني لكودكات من أجل البث التلفزيوين
عادي الوضوح ) (SDTVوعايل الوضوح ).(HDTV
وإذا كان يتعني أيضا نشر أنظمة متكاملة لإلذاعة والنطاق العريض ) ،(IBBمن قبيل التلفزيون عايل الوضوح ) ،(HbbTVفإن التوصية
 [3.7] ITU-R BT.2053توصي بأن يؤخذ يف احلسبان التصويب  (2013/01) 1للتوصية " (2012) ITU-T J.205متطلبات من أجل
إطار للتحكم يف التطبيق باستعمال اخلدمات املتكاملة لإلذاعة والتلفزيون الرقمي عريض النطاق" ] [4.7عند حتديد أنظمة .IBB
ويبني التذييل  1هلذه التوصية أن املتطلبات الواردة يف التوصية  ITU-T J.205ذات صلة بالسيناريو املوجه حنو البث.
وتوفر التوصيات التالية إرشادات تتعلق مبكونة الصوت من اإلرسال:
موحد مع ثالث قنوات أمامية وقناتني
جمسم متعدد القنوات عاملي ّ
توصي التوصية  [5.7] ITU-R BS.775-3بنظام صويت ّ
خلفية/جانبية وقناة تأثريات خيارية تعمل برتدد منخفض ).(LFE
حتدِّد التوصية  [6.7] ITU-R BS.1548املتطلبات املتعلقة باستعمال أنظمة التشفري السمعي يف مصدر اإلذاعة الصوتية،
مبا يف ذلك التلفزيون.
حتدِّد التوصية " [7.7] ITU-R BS.1909متطلبات األداء من أجل نظام صويت جمسم متعدد القنوات متقدم لالستعمال
-

مع صورة مصاحبة أو بدوهنا .وأي نظام كهذا أو مشتق منه ميكن أن يكون مبثابة تطبيق للمكونات الصوتية اخلاصة
بربامج العرض الرقمي املوسع للصور على الشاشات العريضة 27وبرامج التلفزيون الرقمي فائق الوضوح".

3.7

قياسات لرصد جودة الخدمة

هنالك عدد وافر من املعلمات اليت يتعني رصدها لضمان توفري اخلدمة على النحو الصحيح.
 25ميكن االطالع على هذه املواصفات يف املوقع:
 26ميكن االطالع على هذه املواصفات يف املوقع:

http://nordig.org/specifications/

http://www.tv-plattform.de/images/stories/pdf/MinimumRequirements_DVB -T2_Germany.zip

 27تسلسل تراتيب موسع ألنساق الصور الرقمية يف الشاشات الكبرية .انظر التوصية .ITU-R BT.1769
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وبالنسبة لإلذاعة  ،DVB-T2حيدد املعيار  [8.7] ETSI TR 101 290املعلمات اليت ميكن استخدامها لرصد توصيل اإلشارات
وحتديد مواطن اخللل احملتملة .وهو يسرد عدة نقاط يف السلسلة اليت ميكن عندها إجراء القياسات .وينبغي رصد كل هذه املتطلبات
احملددة ،يف املعيار  [8.7] ETSI TR 101 290مثال ،لضمان الوفاء جبودة اخلدمة.
1.3.7

القياسات عند الواجهة

IF-1

عند الواجهة  IF-1يف الشكل  ،4.7يكون تدفق البيانات إما تدفق نقل ) (TSأو تدفق نقل مغلف يف بروتوكول اإلنرتنت ).(IP
وهو حيتوي على بيانات الفيديو والصوت ،وكذلك بيانات اخلدمة اليت يتعني إرساهلا.
وينبغي إجراء هذه القياسات قبل بدء اإلرسال وأثناء التشغيل على السواء .واألخطاء اليت حتدث هنا قد يكون هلا أثر على جودة
االستقبال يف كل مستقبل.
وبالنسبة لإلذاعة  ،DVB-T2تكون الواجهة  IF-1مماثلة للواجهة  Aيف املرجع ] .[8.7ويرد تفصيل القياسات اليت يتعني القيام هبا
يف القسم  5من املعيار .[8.7] ETSI TR 101 290
2.3.7

القياسات عند الواجهة

IF-2

عند الواجهة  IF-2يف الشكل  ،1.7يكون تدفق البيانات إما تدفق نقل ) (TSأو تدفق نقل مغلف يف بروتوكول اإلنرتنت ).(IP
وقد أضافت البوابة املعلومات الالزمة لتمكني املرسل من بناء اإلشارة املطلوبة.
وينبغي إجراء هذه القياسات قبل بدء اإلرسال وأثناء التشغيل على السواء .واألخطاء اليت حتدث هنا قد يكون هلا أثر على جودة
االستقبال يف كل مستقبل.
وبالنسبة لإلذاعة  ،DVB-T2تكون الواجهة  IF-2مماثلة للواجهة  Bيف املعيار  .[8.7] ETSI TR 101 290ويرد تفصيل القياسات
اليت يتعني القيام هبا يف القسم  2.11من املرجع ].[8.7
3.3.7

القياسات عند الواجهة

IF-3

حيدد الشكل  1.7الواجهة  IF-3عندما تقاس مباشرة عند خرج املرسل باستخدام مقرن اجتاهي ،أو يف املخترب باستعمال مولد
إشارة .ويكون نسق اإلشارة هو إشارة تردد راديوي مستحدثة بالكامل.
وينبغي إجراء هذه القياسات قبل بدء اإلرسال للتأكد من أن اإلشارة املرسلة تستويف املتطلبات.
وبالنسبة لإلذاعة  ،DVB-T2تكون الواجهة  IF-3مماثلة للواجهة  Cيف املعيار  .[8.7] ETSI TR 101 290ويرد تفصيل قياسات
خرج املرسل اليت يتعني القيام هبا يف القسم  3.11من املعيار .[8.7] ETSI TR 101 290
وإذا مل توفر التوصية  [9.7] ITU-R BT.2033نسبة احلماية الالزمة للتخطيط ،فيمكن اشتقاقها بإجراء قياسات خمربية عند
الواجهة  IF-3باستخدام مولد إشارة  .DTTوميكن بعدئذ أن تستخدم النتائج أيضا للتخطيط التغطية املتوخاة.
4.3.7

القياسات عند الواجهة

IF-4

عرف الواجهة  IF-4بأهنا الواجهة اليت جتري فيها القياسات يف امليدان .ويكون نسق اإلشارة مماثل إلشارة الرتدد الراديوي املنبعثة
تّ
من حمطة  DTTولكنها ستكون قد تغريت جراء آثار قناة انتشار الرتدد الراديوي.
ومع ذلك ،وباملقارنة مع الواجهة  ،IF-3ليس كل القياسات ضرورية يف امليدان .وينبغي أن ينصب الرتكيز على معلمات شدة اجملال
وجودة اإلشارة الواردة .وميكن استخدام هذه املعلمات بعدئذ للتحقق من منذجة التغطية أو حتسينها ومن مث حتسني جودة اخلدمة.
وبالنسبة لإلذاعة  ،DVB-T2تكون الواجهة  IF-4مماثلة للواجهة  Cاملعيار  .[8.7] ETSI TR 101 290ويرد تفصيل القياسات
اليت يتعني القيام هبا يف القسم  3.11من املرجع ].[8.7

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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5.3.7

القياسات عند الواجهة

IF-5

عند الواجهة  IF-5يف الشكل  ،1.7يكون تدفق البيانات إما تدفق نقل ) (TSأو تدفق نقل مغلف يف بروتوكول اإلنرتنت ).(IP
وهو حيتوي على بيانات الفيديو والصوت ،وكذلك بيانات اخلدمة.
وهناك سيناريوهان ميكن فيهما تطبيق هذا القياس لضمان جودة اخلدمة .ويف أي من احلالتني ،حيتاج األمر إىل مستقبل قياس
لتحليل بيانات تدفق النقل.
ويف السيناريو األول يكون تشغيل رصد الشبكة عن بعد ،حيث ال يرصد القياس يف مكان ما يف امليدان شدة إشارة الرتدد الراديوي
وجودهتا كما هو حمدد للواجهة  IF-4فحسب بل يقوم أيضا بإجراء قياسات على مستوى تدفق النقل.
وقد يكون السيناريو اآلخر اختبارا ملستقبالت يف املخترب للتحقق مما إذا كان مستقبل حملي ما يعمل على ما يرام مع اإلشارة احملددة.
وميكن أن يشمل ذلك مستقبل قياس يتحقق مما إذا كان التشوير صحيحا ومن مث يقوم بفحص إضايف على املستقبل احمللي قيد
االختبار للتأكد من أن املستقبل يعمل على ما يرام .مثال ذلك ،ميكن التحقق مما إذا كان ميكن النفاذ إىل املعلومات املرسلة أو إذا
مت فك تشفري الصورة بشكل صحيح أم ال.
وبالنسبة لإلذاعة  ،DVB-T2تكون الواجهة  IF-5مماثلة للواجهة  Dيف املعيار  .[8.7] ETSI TR 101 290ويرد تفصيل القياسات
اليت يتعني القيام هبا يف القسم  5يف املعيار .[8.7] ETSI TR 101 290
4.7

أمثلة عن جودة اإلرسال في التلفزيون الرقمي

ترد يف التقرير  [18.7] ITU-R BT.2389أمثلة لتقدير جودة اإلرسال عند مستوى اإلشارات املش ّكلة وعند مستوى تدفق النقل
 .MPEGلالطالع على أمثلة لتقديرات التغطية ،انظر املراجع ] [10.7إىل ].[17.7
5.7

اإلطناب كوسيلة للحفاظ على جودة الخدمة

إن الوفاء بكل من املتطلبات املبينة أعاله ورصدها ال يكفل جودة اخلدمة ما مل تستوف البنية التحتية األساسية حملطات
اإلرسال  DTTأيضا بعض املتطلبات.
ولضمان توفر وقت طويل جدا من الضروري النظر يف ثالثة جوانب أخرى على األقل:
اإلمداد بالطاقة :قد ال تتوفر باستمرار شبكة اإلمداد بالطاقة الكهربائية "االعتيادية" ،لذا قد يكون من الضروري تشغيل
مولد إضايف يف املوقع للحد من انقطاع التيار الكهربائي إىل أقصى حد ممكن.
التوزيع األويل :ينبغي للتوزيع األويل ،الذي يغذي اإلشارات عرب الواجهتني  IF-1و ،IF-2أن يفي حبد أدىن من التوفر
املطلوب .وميكن تعظيم موثوقية أي من الواجهتني بتقاسم موقع املعدات على أي من جانيب الواجهة ،وتقصري املسافة
اليت يتعني على اإلشارة أن تقطعها .ومع ذلك ،ويف حالة الواجهة  ،IF-2يتعني عادة إرسال اإلشارة إىل موقع مرسل ناء
أو أكثر .وقد تكون التكلفة باهظة لتحسني دارة توزيع واحدة إىل املستوى املطلوب .ولذلك قد يكون من األجنع توفري
دارة توزيع ثانية لضمان درجة عالية جدا من التوفر.
عطل يف مكونات النظام :ميكن حتسني اإلتاحة بتوفري املعدات االحتياطية .وقد يكون ذلك بتوفري جهاز إرسال إضايف
أو مكونات جهاز إرسال ميكن تشغيله يف حالة تعطل املعدات .ويف احلاالت القصوى ،ميكن توفري موقع إرسال منفصل
جمهز بالكامل على مقربة من املوقع الرئيسي.
ويتوقف مفهوم اإلطناب الفعلي على عدد من اجلوانب االقتصادية والتشغيلية .وهو يتحدد بأمهية حمطة  DTTBمعينة (حتدد عادة
مبدى التغطية السكانية).
وقد يكون حتليل املخاطر نقطة بداية مفيدة عند حتديد هدف اإلتاحة.
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قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1868متطلبات املستعمل لكودكات إرسال اإلشارات التلفزيونية عرب
شبكات املسامهة والتوزيع األويل ومجع األخبار بالساتل
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1122-2متطلبات املستعمل اخلاصة بكودكات أنظمة اإلرسال
والتوزيع الثانوي للتلفزيون  SDTVوHDTV
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية

 ،ITU-R BT.2053اخلصائص التقنية ألنظمة النطاق العريض املتكاملة لإلذاعة )(IBB

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  (2012) ITU-R J.205التصويب  ،(01/2013) 1متطلبات من أجل إطار للتحكم
يف التطبيق باستعمال اخلدمات املتكاملة لإلذاعة والتلفزيون الرقمي عريض النطاق
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BS.775-3النظام الصويت اجملسم متعدد القنوات مع صورة مصاحبة أو بدوهنا
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BS1548.1868متطلبات املستعمل ألنظمة التشفري السمعي من أجل
البث الرقمي
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BS.1909متطلبات األداء من أجل نظام صويت جمسم متعدد القنوات
متقدم لالستعمال مع صورة مصاحبة أو بدوهنا
ETSI TR 101 290: Digital Video Broadcasting (DVB); Measurement guidelines for DVB systems
http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101200_101299/101290/01.03.01_60/tr_101290v010301p.pdf

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.2033معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية
الرقمية لألرض يف نطاقات املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) ،(UHFمبا يف ذلك نسب احلماية
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1125األهداف األساسية لتخطيط األنظمة اإلذاعية التلفزيونية
الرقمية لألرض وتنفيذها
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1735-1طرائق التقييم املوضوعي جلودة استقبال إشارات اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض للنظام  Bاحملددة يف التوصية ITU-R BT.1306
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R SM.1875قياسات تغطية اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض والتحقق من
معايري التخطيط
قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2035مبادئ توجيهية وتقنيات لتقييم أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
لألرض مبا يف ذلك تقييم مناطق تغطيتها
قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2137طرائق التنبؤ بالتغطية وبرجميات التخطيط لشبكات اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض )(DTTB

][15.7

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2143تقييم حد التغطية إلشارات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

][16.7

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2248إطار مفاهيمي لتمثيل خسارة التغطية اإلذاعية

][17.7

][18.7

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2252التقييم املوضوعي لنوعية التغطية إلشارات اإلذاعة التلفزيونية
الرقمية لألرض للنظامني  AوB
قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2389مبادئ توجيهية بشأن قياسات من أجل أنظمة اإلذاعة التلفزيونية
الرقمية لألرض
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المساعدة الساتلية
1.8

مقدمة

يصف هذا الفصل كيف ميكن للسواتل أن تساعد يف توفري خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض.
وبالنسبة لتغطية منطقة واسعة (وطنية ودولية) ،من الشائع استخدام البث التلفزيوين عرب السواتل .وهذه اخلدمة اإلذاعية الساتلية
ليست موضوع هذا الكتيب ،وتتوفر معلومات حمددة عن هذه اخلدمة يف وثائق جلنة الدراسات  4لقطاع االتصاالت الراديوية.

)(BSS

غري أن السواتل ،ال سيما يف اخلدمة الثابتة الساتلية ) (FSSويف اخلدمة املتنقلة الساتلية ) ،(MSSهلا أمهية كبرية خلدمة اإلذاعة
التلفزيونية لألرض .مثال ذلك ،ميكن استخدام السواتل لتغذية شبكات اإلرسال  ،DTTBوهي مفيدة أيضا كقنوات عودة
يف التلفزيون التفاعلي يف احلاالت اليت ال يتوفر فيها شبكات اتصاالت أخرى هلذا الغرض .وبإمكان السواتل اإلذاعية والبث
التلفزيوين لألرض ،من حيث املبدأ ،أن تتعاون من أجل حتقيق القدر األمثل من التغطية اإلذاعية .وكثريا ما تسمى هذه املفاهيم
معرف يف لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد ،وال تعرف تطبيقات هذه
اإلذاعة اهلجينة على الرغم من أن املصطلح نفسه غري ّ
املخططات حاليا إال بالنسبة لبث الصوت والبيانات رقميا.
مالحظة  -مثة تطبيق مفيد جدا إلنتاج التلفزيون وهو جتميع األخبار ساتليا ) ،(SNGوهو شكل حمدد من أشكال جتميع األخبار إلكرتونيا )،(ENG
الذي يبحث مبزيد من التفصيل يف الفصل .15

2.8

السواتل بوصفها وصالت تغذية لشبكات اإلذاعة التلفزيونية لألرض

ميكن توزيع تعدد إرسال البث املتولد مركزيا بواسطة ساتل للخدمة الثابتة الساتلية ) (FSSمن أجل تغذية شبكة إذاعية لألرض.
وهذا مفيد بصفة خاصة ملناطق خدمة إذاعية واسعة ،وعندما ال تتوفر وصالت التغذية لألرض ،مثل األلياف الضوئية أو وصالت
الرتحيل الالسلكي.
وتبعا للرتدد الساتلي املستعمل ،قد حتدث انقطاعات أثناء هطول األمطار الغزيرة أو لدى تراكم الثلج أو اجلليد الرطب يف هوائي
االستقبال املكافئي يف حمطة إرسال اإلذاعة .ويف ترددات أعلى من حوايل  ،GHz 10ميكن أن يؤدي التوهني باملطر إىل انقطاعات
يف الوصلة اهلابطة .وتكون الوصلة الصاعدة يف النطاق  Kuأو  Kaأكثر استقرارا ،حيث يطبق التحكم يف القدرة والتنوع الفضائي
يف حالة توهني اإلشارة 28.وباستخدام التغذية الساتلية ميكن حتقيق نسبة عالية من املوثوقية .ومع ذلك ال ميكن ضمان
البث  100يف املائة.
ويف حالة تغذية شبكة وحيدة الرتدد ) (SFNلألرض ،جيب ممارسة العناية الواجبة للتعويض عن الفوارق يف وقت االنتشار يف خمتلف
مواقع االستقبال .ويتباين طول املسري بني الساتل وكل مرسل إذاعي لألرض كما يتباين أيضا زمن االنتشار بالنسبة إلشارة الساتل.
وتكون الفوارق الزمنية عادة يف حدود امليكروثانية .أما بالنسبة للشبكات  ،SFNفيجب احلرص على أن يكون زمن اإلرسال متساو
امسيا يف كل موقع إرسال لألرض (يالحظ مع ذلك أن من املمكن استخدام نوبات زمنية حمددة من أجل التشغيل األمثل
لشبكة  SFNعلى النحو املبني يف الفصل  .)4ومن مث ينبغي ختزين إشارة الساتل الواردة مؤقتا من أجل البث املتزامن .وهلذا الغرض،
كثريا ما تستخدم اإلشارة الزمنية اليت توفرها سواتل املالحة .وإذا مل يراع التزامن فإن جزءا من فاصل احلراسة يفقد ومن مث تفقد
مرونة إشارات البث بتعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد ) (COFDMإزاء التداخل املتعدد املسريات.
 28يزيد التحكم يف القدرة من قدرة الوصلة الصاعدة للمحطة الساتلية لألرض وفقا لتوهني اإلشارة املقيس أثناء هطول املطر .وميكن استعمال حمطة
ثانية لألرض تقع على مسافة كبرية من احملطة الرئيسية كمحطة احتياطية وحيث تكون األمطار يف احملطة الرئيسية غزيرة حبيث ال يكفي التحكم
يف القدرة للتغلب على التوهني .وبالطبع جيب أن تكون احملطة االحتياطية موصولة باحملطة الرئيسية عرب وصلة موثوقة ال ختضع للتوهني باملطر ،من
قبيل األلياف الضوئية أو الوصالت الراديوية العاملة برتددات أقل من .GHz 10
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استخدام السواتل بمثابة قنوات عودة بروتوكول اإلنترنت في التلفزيون التفاعلي

حتتاج التفاعلية ،يف التلفزيون احلديث لألرض ،إىل توصيل إضايف جلهاز التلفزيون أو جهاز فك التشفري بشبكة اتصاالت ،وهي
عادة شبكة نطاق عريض قائمة على بروتوكول اإلنرتنت تسمح بالنفاذ إىل اإلنرتنت ( ،DSL ،WLANشبكة متنقلة ،وما إىل
ذلك) .ويف احلاالت اليت ال تتوفر فيها شبكة لألرض من هذا القبيل ،ميكن النفاذ يف كثري من األحيان عرب حمطة مطراف ذي فتحة
صغرية جدا ) (VSATتوفر هذا النفاذ إىل بروتوكول اإلنرتنت يف موقع املستهلك عرب الساتل .وقد مت جتهيز اهلوائي املكافئي مبرسل
تردد ثنائي يسمح بفصل الوصالت الصاعدة واهلابطة .ومبا أن الوصلة الصاعدة تقتصر عادة على معدالت البيانات املنخفضة
(مثل طلب احملتوى) ،فإن قدرة إرسال هذه املطاريف  VSATميكن أن تكون منخفضة نسبيا (بضعة واطات) وكذلك قطر اهلوائي
املكافئي (يف حدود مرت يف النطاق .)Ku
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن التفاعلية واألنظمة املستخدمة يف تطبيقات النطاق العريض لإلذاعة املتكاملة
يف الفصل .10
4.8

االستخدام المشترك لإلذاعة لألرض واإلذاعة الساتلية

يتم توفري احملتوى التلفزيوين للمطاريف إما من خالل البىن التحتية لألرض أو ،بديال من ذلك ،من خالل التوزيع الساتلي .ويف ضوء
إدخال االستقبال التلفزيوين املتنقل وتطبيقات الوسائط املتعددة عموما ،مثة مطلب من جانب املستعمل لضمان استمرارية اخلدمة
اليت ميكن أن تقدمها األنظمة اهلجينة اليت جتمع ما بني اإلذاعة الساتلية واإلذاعة لألرض ،واليت تستعمل شرائح تردد راديوي مشرتكة
عرفة بالربجمية ).(SDR
تستقبل إما إرساالت ساتلية أو إرساالت لألرض وتقوم على تقنيات أجهزة الراديو امل ّ

وهناك نوعان من بىن األنظمة :نظام ساتلي/لألرض هجني ونظام خدمة متنقلة ساتلية ) (MSSمتكامل ،على النحو املبني يف التعاريف
التالية .وتقدم هذه النصوص كأمثلة لتوضيح مبدأ هذه األنظمة ،ألهنا ال تستخدم حاليا إال لإلذاعة الراديوية أو بث البيانات.
1.4.8

تعريف النظام الساتلي/لألرض الهجين

وفقا للمعهد األورويب لتقييس االتصاالت ) ،(ETSIفإن النظام الساتلي/لألرض اهلجني هو "نظام يستخدم مكونات ساتلية
ولألرض حيث تكون هذه املكونات الساتلية ولألرض مرتابطة ولكنها تعمل بشكل مستقل بعضها عن بعض .ويف هذه األنظمة
يكون للمكونات الساتلية ولألرض أنظمة منفصلة إلدارة الشبكات وال تستخدم بالضرورة نفس التشكيل" ] .[1.8وباإلضافة إىل
ذلك ،جدير باملالحظة أن املكونتني ال تعمالن عادة يف نفس نطاق الرتدد.
مثال ذلك ،من شأن اجلمع بني البنية التحتية الساتلية ولألرض استمثال تكاليف االستثمار بتوفري اإلشارة يف مناطق ذات كثافة
سكانية منخفضة ،أما يف املناطق املكتظة بالسكان ،حيث يصعب استقبال اإلشارة الساتلية ،فتستخدم البنية التحتية لألرض لتقدمي
نفس احملتوى يف نفس النطاق .وقد تبث هذه البنية التحتية لألرض برامج حملية باإلضافة إىل الربامج اليت تبث بالساتل.
2.4.8

تعريف نظام الخدمة المتنقلة الساتلية المتكامل

تبعا للمعهد األورويب لتقييس االتصاالت ) (ETSIوقطاع االتصاالت الراديوية ) (ITU-Rيف االحتاد ،فإن نظام اخلدمة املتنقلة
الساتلية ) (MSSاملتكامل هو "نظام يستخدم مكونة ساتلية ومكونة أرضية ،حيث تكمل املكونة األرضية املكونة الساتلية وتعمل
كجزء ال يتجزأ من نظام اخلدمة املتنقلة الساتلية .ويف هذه األنظمة ،يتحكم املورد الساتلي ونظام إدارة الشبكة يف املكونة األرضية.
وعالوة على ذلك ،تستخدم املكونة األرضية نفس أجزاء نطاقات الرتدد للخدمة املتنقلة الساتلية املستخدمة يف النظام الساتلي
املتنقل العامل ذي الصلة [1.8] ".و] [2.8و][3.8
ويشار إىل هذه األنظمة باسم املكونة املساعدة لألرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية ) (MSS-ATCيف الواليات املتحدة وكندا واملكونة
التكميلية األرضية يف اخلدمة املتنقلة الساتلية ) (MSS-CGCيف أوروبا ،وهي تنفذ يف نطاقات .GHz 3-1
وكما هو مبني يف الشكل  ،1.8فإن املكونة األرضية للنظام املتكامل ليست شبكة مستقلة قائمة بذاهتا وهي تستخدم نفس الرتددات
املخصصة ملكونة ساتلية ،على الرغم من أن املكونتني ال تستخدمان بالضرورة نفس الرتددات يف وقت واحد يف نفس املنطقة
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اجلغرافية .ويوفر هذا التقاسم الطيفي خدمة أكثر فائدة بتحسني كفاءة الطيف إمجاال بالسماح بقدر أكرب من إعادة استخدام
الرتددات .وهذا يتيح بدوره وفورات احلجم اهلامة للحد من تكاليف الشبكة.
الشكل

1.8

مثال لشبكة ساتلية ولألرض متنقلة متكاملة
مباشر إىل ساتل
 DVB-SHاملتنقل
إشارة DVB-SH

هناية رأس البث

إشارة التوزيع

DVB-SH

TDM/OFDM

) TR (cمرسالت

OFDM

) TR (bحشوات
ثغرات شخصية

احملتوى
هناية رأس
اخلدمة والشبكة

OFDM

) TR (aمرسالت
خلية االستقبال

شبكة
توزيع البث

DTTB-08-01

بيبليوغرافيا للفصل
][1.8

][2.8

8

ETSI TR 103 124 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Combined Satellite and Terrestrial
Networks scenarios

مفردات قطاع االتصاالت الراديوية:

http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink={FB87FE16-E1BC}42E6-92BC-567849F31903
][3.8

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BS.2173تقنيات اإلرسال القائم على موجات حاملة متعددة يف األنظمة
الساتلية

اجلزء
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2

اجلزء

2

جوانب األنظمة
مقدمة للجزء

2

تناول اجلزء  1جوانب التوصيل الشبكي لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) (DTTBبصفة عامة وأساسا يف شكل مستقل عن
النظام ،أما اجلزء  2فريكز على جوانب النظام .وينطلق اجلزء  2من وصف تفصيلي وشامل ملختلف أنظمة اإلذاعة الرقمية لألرض،
مث يتناول التفاعلية والتعاون بني تقنيات اإلذاعة والنطاق العريض ،ويقدم معلومات عن النفاذ املشروط مبا يف ذلك محاية احملتوى.
ويتم حتديد اجلودة السمعية البصرية يف اإلشارات الرقمية بشكل خمتلف مقارنة خبدمة التلفزيون التماثلي .وبينما هتيمن ضوضاء
النقل والتداخل إىل حد كبري على خدمة التلفزيون التماثلي فإن اإلشارة الرقمية ال تعاين من هذه االضطرابات طاملا ال حيدث جتاوز
مستويات معينة من الضوضاء والتداخل .وعلى النقيض من ذلك ،ليس هنالك ما يسمى االحنطاط التدرجيي .ونظرا للتصحيح
األمامي لألخطاء ،هنالك هامش بأقل من  dB 1بني االستقبال املثايل والفشل الكلي .وتعزى اآلثار املرئية (االهتزاز) إىل نظام
االنضغاط املستخدم على النحو املطبق يف أنظمة التشغيل والتشفري لدى اهليئات اإلذاعية.
وبالطبع يتعني على أجهزة االستقبال أن توفر األداء املناسب .ويرد وصف وظائف هذه األجهزة يف فصل حمدد .ومثة مسألة هامة
تتعلق خبدمات نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات اخلاصة .ويوفر التلفزيون الرقمي املزيد من اإلمكانات والتسهيل
يف تنفيذ هذه اخلدمات ،وهي تعود بالفائدة على اجلميع وليس فقط على األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الفصل

9

أنظمة البث التلفزيوني الرقمي لألرض
1.9

تقنيات األنظمة اإلذاعية

1.1.9

طرائق تعدد إرسال الخدمة ونقلها
مقدمة

1.1.1.9

على النقيض من البث التلفزيوين التماثلي ،حيث ترسل مكونات الربامج التلفزيونية (مثل الصورة أو الصوت املصاحب ،وما إىل
ذلك) بشكل منفصل ،تقوم أنظمة اإلذاعة الرقمية على مبدأ اإلرسال املتآون إلشارات الفيديو والصوت والبيانات والتحكم.
ويف األنظمة اإلذاعية التماثلية ،ينقل الفيديو والصوت ألي برنامج يف قنوات تردد منفصلة ،على أساس أن إشارة برنامج واحدة
تشغل كامل عرض نطاق القناة (الشكل .)1.9
أما يف أنظمة اإلذاعة الرقمية ،فيستعمل أسلوب اإلرسال املتآون ضمن قناة تردد واحدة لتقدمي تدفقات بيانات حتتوي على رزم
متولدة من معلومات مسعية وفيديوية من برنامج أو أكثر ) ،(Pr. 1, Pr. 2 … Pr. nوتدفقات بيانات إضافية ،مع جتزئة افرتاضية
لعرض نطاق الزمن والرتدد (الشكل .)2.9
الشكل

1.9

مبدأ اإلرسال المتعدد البرامج في أنظمة اإلذاعة التماثلية
إشارة
الربنامج

Pr. n

Pr. n

f

Pr.1 Pr.1

صوت فيديو

صوت

فيديو

Pr.1

صوت

…

Pr. n Pr. n

صوت فيديو

Pr.1

فيديو

عرض نطاق القناة

نظام متاثلي
t

DTTB-09-01

تعدد
اإلرسال

مصدر
الفيديو
مصدر
الصوت
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الشكل

2.9

مبدأ اإلرسال المتعدد البرامج في أنظمة اإلذاعة الرقمية
إشارة الربنامج

f

مشفر
الصوت

Pr. n

Pr. n

بيانات

…

Pr. 1

بيانات

Pr. 1 Pr. 1

بيانات صوت فيديو

عرض نطاق القناة

t

…

Pr. 1 Pr. 1 Pr. 1

تعدد
اإلرسال

بيانات صوت فيديو

مشفر
الصوت

A
D

A
D

مصدر
الفيديو
مصدر
الصوت
مصدر
البيانات

نظام رقمي

DTTB-09-02

وأصبح من املمكن توفري إرسال متآون ملكونات برامج متعددة باستخدام تقنيات معاجلة اإلشارات الرقمية وتقنيات االتصاالت
الرقمية ،وال سيما طرائق خفض البيانات القائمة على اإلطناب اخلاص بنوع معني من الوسائط (مثل اإلطناب البصري واإلطناب
الصويت النفسي واإلطناب اإلحصائي) .وقد جعل توالف استخدام كل هذه التقنيات من املمكن استخدام الطيف الراديوي بكفاءة
متزايدة ،مما أدى إىل خفض كبري يف سعة القناة الالزمة لنقل املعلومات.
2.1.1.9

طرائق تعدد إرسال الخدمة

ميكن ،يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) ،(DTTBلتعدد إرسال رقمي واحد أو أكثر أن ينقل عدة خدمات تلفزيونية ،يتألف
كل منها من مكونة فيديوية أو أكثر ومن مكونة مسعية أو أكثر ،ومكونات أخرى اختيارية ،مثل البيانات املساعدة .ومن الضروري
أيضا إرسال بيانات إضافية لتمكني أجهزة املستعمل من حتديد موقع اخلدمة املطلوبة (واملكونات املطلوبة يف هذه اخلدمة) ومتكني
أجهزة املستعمل من توفري بيئة تصفح مناسبة لتمكني سهولة نفاذ املستعمل إىل اخلدمات الرقمية املتاحة.
وميكن تنفيذ تعدد إرسال اخلدمة باستعمال اإلرسال املنظم (طريقة التخصيص الثابت) أو نقل الرزم (طريقة التخصيص املتغري)
أو توليفة من االثنني .وتتسم هذه النهج مبزايا كبرية ملختلف عمليات تنفيذ اخلدمة.
تعدد إرسال الرزم الثابتة والمتغيرة الطول .ميكن تصور هنج تعدد اإلرسال اإلمجايل للنظام مبثابة توليفة من تعدد اإلرسال يف طبقتني
خمتلفتني .يف الطبقة األوىل (طبقة الربنامج) ،تتشكل تدفقات بتات برجمية مفردة بتعدد إرسال الرزم من تدفق بتات أولية أو أكثر
(الشكل  ،)3.9ويف الطبقة الثانية (طبقة النقل) ،يتم توليف عدد من تدفقات بتات برجمية مفردة لتشكيل تدفق نقل أو أكثر.
ويتم يف خرج مشفر املصدر (مشفرات الفيديو والصوت) تنظيم املعلومات يف شكل سلسلة من تدفقات منفصلة ،تسمى التدفقات
االبتدائية )( (ESالشكل .)3.9

الفصل
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الشكل

3.9

مبدأ التدفقات األولية المرزومة
رأسية

رأسية

رأسية

رأسية

رأسية

رأسية

رأسية

رأسية

تدفقات أولية مرزومة

رأسية

 ESبيانات
اجلزء 4

 ESبيانات
اجلزء 3

 ESبيانات
اجلزء 2

 ESصوت
اجلزء 1
 ESبيانات
اجلزء 1

رأسية

 ESصوت
اجلزء 4

 ESصوت
اجلزء 3

 ESصوت
اجلزء 2

رأسية

 ESفيديو
اجلزء 3

 ESفيديو
اجلزء 2

 ESفيديو
اجلزء 1

مشفر فيديو

مشفر صوت

مصدر بيانات

)(PES

DTTB-09-03

وكل تدفق من هذه التدفقات األولية مرزوم ألنه يتشكل من سلسلة من الرزم املتغايرة الطول حيتوي كل منها على جزء معني من
املعلومات عن الصورة املرسلة أو متواليات الصوت أو البيانات .وميكن يف أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية إرسال تدفقات البيانات
كما هو احلال يف احلمولة النافعة يف التدفق األويل املرزوم ) (PESأو باستخدام آليات أخرى ،حمددة يف القسم .4.1.9
ويتوقف طول رزمة التدفق األويل على عوامل كثرية ،من قبيل مدى األمهية احلامسة النضغاط احملتوى وتراكب التخزين االحتياطي
ملشفر املصدر ،وما إىل ذلك .وتقتصر سعة الرزمة القصوى على  64كيلوبايتة.
ويبني الشكل  4.9بنية رزمة  PESمع بيان العناصر األساسية .وتتكون رزمة  PESمن الرأسية والتدفق األويل التايل من اإلشارات
الفيديوية أو السمعية املعايرة حبسب فريق خرباء الصور املتحركة ) (MPEGأو التدفق األويل خلدمات البيانات ،وطوهلا متغاير (كل
من رأسية وحمتوى الرزمة متغاير).
وتتكون رأسيات رزم  PESمن أجزاء إلزامية وأخرى اختيارية .ويتضمن اجلزء اإللزامي من رأسية رزمة  ،PESالذي يبلغ طوله
بايتات ،معلومات عن بداية الرزمة ( 3بايتات) (تشري إىل بداية رزمة  ،)PESومعرف هوية التدفق ،وتعريف منط التدفق ،وما هو
اجلزء احملمول يف رزمة  PESهذه ( 1بايتة) ،وقيمة طول رزمة  2( PESبايتة).
6

الشكل
بنية رزمة

4.9
PES

الطول الكلي للتدفق األويل املرزوم
طول احلمولة النافعة للرزمة
فيديو أو صوت أو بيانات

)(PES

رأسية
اجلزء
اخلياري

PES

اجلزء
اإللزامي
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ويتوقف توفر اجلزء اخلياري من رأسية  PESعلى متطلبات التطبيق .ويف حالة التطبيق ،حيتوي هذا اجلزء املتغاير الطول من الرأسية
معلومات عن استخدام التخليط يف التدفق األويل ،وما إذا كانت مواد احلمولة النافعة يف رزمة  PESاملصاحبة ختضع حلقوق امللكية
املسجلة أم ال ،وما إذا كانت حمتويات احلمولة النافعة يف رزمة  PESأصلية أم مستنسخة ،والعدد اإلمجايل للبايتات يف احلقول اخليارية
وبايتات احلشو الواردة يف رأسية رزمة  PESهذه .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن تطبيق حقول خيارية خمتلفة ،ال سيما احلقول اليت حتتوي
على معلومات عن خامت زمن العرض ) (PTSوعلى خامت زمن فك التشفري ) ،(DTSوهي ضرورية لتزامن الصوت والفيديو.
ويرد تفصيال يف التوصية
(تدفقات  PESالفيديوية ،وتدفقات  PESالصوتية).

[1.9] ITU-R BT.1209-1

نسق الرزمة  ،PESوكذلك القيود املفروضة على خمتلف أنواع التدفقات

وبالنسبة لتدفق بتات برجمية مفرد ،يتطلب تشكيل تدفق بتات متعدد اإلرسال أن تكون فرادى تدفقات البتات األولية املرزومة
) (PESمتوالفة مع معرفات هوية فرادى الرزم ) (PIDتتقاسم قاعدة زمنية مشرتكة ،وتدفق بتات حتكم مرزوم (القناة الفرعية ملعلومات
اخلدمة) يصف الربنامج.
الشكل

5.9

توضيح تعدد اإلرسال لتشكيل تدفق برنامجي مفرد

PID 1
PID 2

تدفق بتات
برنامج مفرد

تعدد اإلرسال

تدفق أويل ( 1فيديو)
تدفق أويل ( 2صوت )1

)PID (k + 1

تدفق أويل ( k + 1صوت )k

)PID (n - 1

تدفق أويل ( n - 1بيانات )i
تدفق أويل ( nبيانات )j
معلومات خدمة

PID n
)PID (n + 1

وبالنسبة ألنظمة اإلذاعة الرقمية املتعددة الوسائط ،يتم حتديد خمطط تعدد إرسال يشتمل على رزم متغرية األطوال ،يدعى تعدد
اإلرسال حبسب النمط-الطول-القيمة ) .(TLVومثة مواصفات ملخططات نقل رزم بروتوكول اإلنرتنت عرب القنوات اإلذاعية :نسق
التغليف ،ونسق رزمة بروتوكول اإلنرتنت املنضغطة يف الرأسية ،وإشارات التحكم يف اإلرسال .ملزيد من التفصيل ،انظر
التوصية  [2.9] ITU-R BT.1869واملرجعني [.]86.9 ،78.9
تعدد اإلرسال اإلحصائي .تستخدم على نطاق واسع كودكات انضغاط املعلومات السمعية البصرية مع تشفري معدل بتات متغاير
) .(VBRويف انضغاط كودك من هذا القبيل ،تستخدم خوارزمية لتخصيص سعة بيانات معينة ملشاهد صورة تعترب حامسة جلودة
االنضغاط .وإال يستخدم عدد أقل من البتات.
ويؤدي ذلك إىل إمكانية حدوث تغاير يف معدل البتات عند خرج املشفر السمعي أو الفيديوي تبعا لطبيعة املشهد أو التتابع
الصويت الذي جتري معاجلته أو تبعا ملتطلبات الربنامج املعني .ومع ذلك فإن مواصلة املعاجلة يف نظام البث غالبا ما تستدعي احلصول
على معدل بتات مستقل عن الزمن .ولتوفري ذلك ،يضاف تبطني املعلومات إىل البيانات .ولكن كفاءة استخدام الطيف تنخفض
يف ظل هذه الظروف.
ومن املستحسن جدا يف اإلذاعة الرقمية استخدام سعة القناة املتاحة مبا يتسم بالفعالية والكفاءة .ومبا أن معدل البتات املطلوب
للحصول على جودة الصورة املرغوبة يتوقف على حمتوى الصورة ،فإن استعمال التشفري مبعدل بتات ثابت يؤدي إىل تغايرات كبرية
يف جودة الصورة وعدم الكفاءة يف استخدام سعة القناة .ويشري ذلك إىل أن خمطط انضغاط معدل بتات متغاير يسمح بتخصيص
سعة القناة ديناميا بني الربامج يؤدي إىل حتسني إمجايل يف جودة الصورة و/أو الوفورات يف عرض النطاق .ومن أجل تنفيذ ختصيص
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البتات عرب الربامج ،جيب العمل بآلية حتكم تعرف باسم التحكم يف التشفري املشرتك .ويشار إىل هذه التقنية باسم تعدد اإلرسال
اإلحصائي (على الرغم من عدم وجود آلية مراقبة إمجالية يف تعدد اإلرسال اإلحصائي التقليدي).
ومشفرات  MPEGاملتاحة يف السوق اليوم مصممة لدعم معدل بيانات خرج متغاير .ويف بيئة متعددة الربامج ،ميكن التحكم
يف معدالت البيانات لعدة برامج متعددة اإلرسال بطريقة مشرتكة حبيث تتحقق جودة الصورة املطلوبة لكل برنامج باستخدام خمطط
تشفري معدل بتات متغاير ،مع احلفاظ على ثبات معدل البتات الكلي عند معدل القناة.
وحتدد التوصيتان  [3.9] ITU-R BT.1437و [4.9] ITU-T J.180املبادئ األساسية واملتطلبات الالزمة لتعدد اإلرسال اإلحصائي.
ولذلك من املمكن زيادة كفاءة استخدام القناة إىل حد ما عن طريق استخدام تعدد اإلرسال اإلحصائي (الشكل .)6.9
الشكل

6.9

مثال لتعدد اإلرسال اإلحصائي

الخدمة

الخدمة

4

3

الخدمة

6

5

الخدمة

2

تدفق طبقة النظام

الخدمة

الخدمة

1

الزمن
DTTB-09-06

ويف حالة تعدد اإلرسال اإلحصائي ،جيري توزيع موارد القناة املشرتكة على اخلدمات احملمولة يف تدفق طبقة النظام (اخلدمة من
إىل  6يف الشكل  )6.9تبعا ملعدل البتات املطلوب يف كل جزء من أجزاء الزمن .ويف هذه احلالة ،يستخدم مورد القناة بطريقة أكثر
كفاءة مما هو عليه يف حالة تعدد اإلرسال الثابت ،عندما خيصص لكل خدمة حجم قناة ثابت .وتتمثل إحدى مآخذ تعدد
اإلرسال اإلحصائي يف تعقيد أنظمة التحكم باملقارنة بالطريقة املعتادة لتعدد اإلرسال الثابت وتوزيع موارد القنوات اليت تتطلب
جدولة إضافية مع ضمان نفاذ مجيع اخلدمات إىل مورد القناة .وباإلضافة إىل ذلك ،قد حتدث احلالة عندما يؤدي التخفيض غري
املتوقع للموارد املخصصة لربامج إحدى هيئات البث إىل اخنفاض اجلودة أو غري ذلك من أسباب اإلزعاج بالنسبة إىل هيئات بث
أخرى تتقاسم نفس مورد تعدد اإلرسال.
1

ويف حالة اجليل الثاين من أنظمة  ،DTTBيستعمل خمطط تعدد اإلرسال اإلحصائي اخلاص الذي يسمى أنبوب الطبقة املادية
) .(PLPوقد تكون قناة  PLPقناة فرعية منطقية أو افرتاضية مرتّبة داخل قناة مادية معينة .ويستخدم األنبوب  PLPلنقل بيانات
اخلدمة وبيانات التشوير للطبقات األخرى غري الطبقة ( L1الطبقة املادية).
وميكن كل أنبوب  PLPخدمة من نقل البيانات بشكل مستقل عن بنيتها ،مع قدر حمدد من املتانة خيتار حبرية يقتصر على املعلمات
املادية للقناة  PLPاملستخدمة (انظر الشكل  .[87.9] )7.9ويتيح هذا النهج إمكانية تنفيذ احلماية اخلاصة باخلدمة واالستخدام
األكفأ ملوارد القناة استنادا إىل املستوى النمطي املطلوب من محاية اخلدمة ونسق التشكيل (انظر الشكل .[71.9] )8.9

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

116

الشكل

7.9

مفهوم نظام  DVB-T2ألنابيب الطبقة المادية الشفافة كلياً

املوجات احلاملة

الرموز
DTTB-09-07

وتسمح مواصفة النظام  [8.9] DVB-T2بتخصيص كوكبة ومعدل شفرة وعمق تشذير زمين لكل أنبوب  PLPمبفرده .وعالوة على
ذلك ،يتبع إنساق احملتوى نفس بنية رتل النطاق األساسي اليت يستخدمها النظام  .DVB-S2وميكن تعديل كل من السعة املوزعة
واملتانة لتالئم االحتياجات اخلاصة لدى مقدمي احملتوى/اخلدمة ،تبعا لنمط املستقبل وبيئة االستخدام اليت يتعني معاجلتها.
الشكل

8.9

المفهوم المحدد بالخدمة القائم على أساس
PLP 0
Q PSK

راديو/متنقل
خدمات
خدمات

HD

تلفزيون
تلفزيون

3D

PLPs

SD

PLP 1
1 6 Q AM

PLP 2
6 4 Q AM
3D

تردد

DVB-T2

PLP 3
2 5 6 Q AM
PLP n

DTTB-09-08

وهناك نوعان من أنابيب  :PLPsاملشرتكة (اليت حتتوي على معلومات مشرتكة لعدة أنابيب ( PLPsتسمى أيضا جمموعة من
أنابيب  ،)PLPsمثل معلومات اخلدمة أو معلومات أخرى) وأنابيب  PLPsالبيانات من النمط  1والنمط  .2والغرض من أنابيب
البيانات  PLPsهو محل خدمات  T2الفعلية .ويكمن الفرق بني النمطني من أنابيب البيانات  PLPsيف إمكانيات التجزئة الفرعية
وتوفري الطاقة.
ومن مث يتعني على املستقبالت فك شفرة ما يصل إىل إثنني من  PLPsيف نفس الوقت عند تلقي خدمة واحدة PLP :البيانات
وما يرتبط هبا من أنبوب  PLPمشرتك.
ويتم تعريف أسلويب الدخل العامني :أسلوب الدخل  Aيستخدم  PLPواحد (وهذه احلالة منوذجية بالنسبة إىل أنظمة اإلذاعة
الرقمية من اجليل األول) بينما يستخدم أسلوب الدخل  Bالعديد من ( PLPsالشكل .)9.9
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الشكل

9.9

أسلوب الدخل  Bمع أنابيب  PLPsمتعددة
مكون الصورة
ّ
توليد
OFDM

حنو مزيد من
املعاجلة

PLP 0

واجهة دخل

BICM

مكون الصورة
ّ

BICM

واجهة دخل

PLP 1

مكون الصورة
ّ

BICM

واجهة دخل

PLP n

DTTB-09-09

وقد يكون من املستصوب ألنبوب  PLPمشرتك يف جمموعة أن يستخدم تشكيال وتشفريا خمتلفني من  PLPsالبيانات ،للتعويض
عن اخنفاض تنوع الزمن ألنبوب  PLPمشرتك مقارنة بالنمط  2من  PLPsمع جتزيئاهتا الفرعية املتعددة .وميكن استيعاب ذلك إذا
كانت البيانات املشرتكة مرتبة حبيث يكون هلا معدل بيانات ثابت.
وقد حيتوي النظام  DVB-T2على جمموعات خمتلفة من  PLPsلكل منها تشفري وتشكيل خمتلفني ،شريطة أن يكون معدل البتات
الكلي داخل كل جمموعة ثابتا.
وميكن ،من حيث املبدأ ،إجراء تعدد إرسال إحصائي متقدم بني  PLPsاملزودة مبعدالت شفرة خمتلفة أو تشكيالت خمتلفة .ويف حالة
معدالت شفرات خمتلفة ،يتعني على معدد اإلرسال اإلحصائي أن خيصص بتات لكل خدمة مبا يتناسب مع معدل الشفرة ألنبوب
 PLPمصاحب ،حبيث يبقى جمموع معدل البتات اإلمجايل ثابتا .وباستخدام منوذج "تدفق نقل كبري واحد" ،يكون لتدفق النقل
الكبري معدل يقابل كامل السعة اليت تعطى ألنبوب  PLPذي أعلى معدل شفري.
تعدد اإلرسال المقسم إلى شرائح( .ويسمى أيضا تعدد اإلرسال املقسم إىل شرائح مع حتصيص تدفق النظام من حيث الزمن
أو الرتدد أو ميدان الزمن-الرتدد ).واهلدف من تقسيم الزمن إىل شرائح هو ختفيض متوسط استهالك الطاقة يف املطراف ومتكني
تسليم اخلدمة على حنو انسيايب سلس.
وعند تقسيم الزمن إىل شرائح ،ينظم تعدد اإلرسال على النحو املبني يف الشكل .10.9
الشكل

10.9

مبدأ تقسيم الزمن إلى شرائح

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1
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تدفق طبقة النظام

الزمن
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ويف حالة تنظيم تعدد اإلرسال من هذا القبيل ،ينقسم التدفق الرقمي األصلي لكل خدمة إىل شرائح ،تكون أحجامها كافية لتقدمي
عرض مستمر من املعلومات إىل املستعمل .ويرسل كل من هذه الشرائح خالل فرتات زمنية قصرية .وترسل تدفقات خدمات خمتلفة
شرحية تلو األخرى ،وال يتم جتاوز الفاصل بني الشرائح املتتالية من خدمة واحدة حبلول الزمن الالزم الستقبال وفك شفرة وعرض
املعلومات اليت حتملها الشرحية .ومي ّكن تقسيم الزمن إىل شرائح املستقبل من أن يبقى نشطا جلزء يسري فقط من الزمن ،أي عند
استقبال رشقات من اخلدمة املطلوبة.
ومثة بدائل متعددة لتقسيم الزمن إىل شرائح يف اإلذاعة الرقمية لألرض :باستعمال تعدد إرسال خمصص أو تعدد إرسال خمتلط
أو إرسال تراتبي.
ويبني الشكل  11.9بديل تقسيم الزمن إىل شرائح بناء على تعدد إرسال خمصص مع تغليف متعدد الربوتوكوالت ) (MPEيف حالة
إرسال خدمات بواسطة بروتوكول اإلنرتنت فقط.
ومن املفرتض أن يتحمل مغلّف بروتوكول اإلنرتنت مسؤولية توليد أقسام التغليف  MPEمن خمططات بيانات بروتوكول اإلنرتنت
الواردة ،إىل جانب إضافة بيانات املعلومات اخلاصة بالربامج/باخلدمة ) (PSI/SIاملطلوبة .ويتألف تدفق خرج مغلّف بروتوكول
اإلنرتنت من رزم النقل .MPEG-2
الشكل

11.9

مثال لعملية تقسيم الزمن إلى شرائح باستخدام تعدد إرسال مخصص
مرسل

DTTB

إدارة

مش ّكل ومرسل

PSI/SI

مغلف تقسيم زمن

IP

خدمات

IP

ونظرا لعدم وجود خدمات أخرى (أي ليس هنالك من خدمات غري مقسمة إىل شرائح زمنية) تبقى الوظيفة بسيطة .وتتولد رشقات
شرائح الزمن يف مغلف بروتوكول اإلنرتنت .وميكن للرشقة أن تستعمل احلد األقصى من معدل البتات .وميكن ملء أي "فرتة توقف"
(أي الوقت الذي ال ترسل فيه أي رشقات بيانات ألي تدفق ابتدائي) برزم فارغة .وميكن نشر أقسام  PSI/SIعرب تدفق النقل
بتخصيص معدل بتات ثابت له.
ويوضح الشكل  12.9تكوين هناية الرأسية لتعدد اإلرسال اليت حتتوي على خدمات بروتوكول اإلنرتنت وخدمات (تلفزيون رقمي)
أخرى .والفارق الرئيسي مقارنة حبالة تعدد اإلرسال املكرس هو اشرتاط وجود معدد اإلرسال.
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مثال لعملية تقسيم الزمن إلى شرائح باستخدام تعدد إرسال مختلط
مرسل

إدارة

DTTB

إدارة

PSI/SI

PSI/SI

ملف تقسيم زمن
مش ّكل ومرسل

معدد إرسال

خدمات

IP

IP

خدمات أخرى
PSI/SI +

ومن الوسائل املمكنة لتجنب مزج تدفقات مقسمة وتدفقات غري مقسمة إىل شرائح زمنية يف تعدد إرسال مشرتك  -ومن مث جتنب
استعمال معدد إرسال  -هو استعمال أسلوب إرسال تراتبي .ويف هذه احلالة يبث تعدد اإلرسال الذي حيتوي على خدمات مقسمة
إىل شرائح زمنية على أساس أولوية عالية  -ما يضمن متانة أفضل يف بيئة متنقلة  -بينما يبث تعدد اإلرسال للخدمات غري املقسمة
إىل شرائح زمنية على أساس أولوية منخفضة  -مما يعطي معدل بتات أعلى خلدمات االستقبال الثابتة .وهذا يدعم بشكل فعال
اثنني من تعددات اإلرسال ضمن بث واحد .ويرد يف الشكل  13.9خمطط بياين مبسط يبني دعم اإلرسال الرتاتبي.
الشكل

13.9

بديل لعملية تقسيم الزمن إلى شرائح باستخدام البث التراتبي
مرسل

إدارة

DTTB

PSI/SI

معدد إرسال

خدمات أخرى
PSI/SI +

مش ّكل ومرسل
مغلف تقسيم
زمن IP

إدارة

خدمات
IP

PSI/SI

ويرد تعريف تقسيم الزمن-الرتدد إىل شرائح ) (TFSيف اجليل الثاين من  DTTBيف املرجع ] .[8.9ويف طريقة تقسيم الزمن-
الرتدد ) (TFSترسل الشرائح الفرعية من  PLPعرب ترددات راديوية متعددة أثناء رتل النظام .وهذا يفضي إىل تعدد إرسال
إحصائي ثنائي امليدان  -إما يف الزمن أو يف الرتدد.
وتطبق املخططات األساسية الواردة يف الشكل  14.9عند استعمال  ،TFSولكن يتم تعديل وحدات إنشاء الرتل ووحدات
توليد  OFDMلتشمل سالسل إضافية حبيث يكون هناك فرع واحد لكل من قنوات الرتدد الراديوي  Nيف النظام .TFS
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الشكل

14.9

مخطط بياني  DVB-T2عالي المستوى في أسلوب تقسيم الزمن-التردد
القناة

1

القناة

2

توليد

القناة

n

توليد

)(TFS

مكون الصورة
ّ

BICM

واجهة الدخل

PLP 0

OFDM

مكون الصورة
ّ

BICM

واجهة الدخل

PLP 1

OFDM

مكون الصورة
ّ

BICM

واجهة الدخل

PLP n

توليد

OFDM

DTTB-09-14

ويف حالة  TFSفإن معدالت البتات القصوى تقابل املعدالت يف األسلوب العادي للتشغيل .ولكن يف حالة التطبيق هذه ،يوفر
 TFSتعدد إرسال إحصائي أكثر مرونة وأفضل أداء للمستقبل من حيث ميزانية الوصلة ومعاجلة اإلشارات على حنو أكثر كفاءة
يف أسلويب دخل متعدد ،خرج متعدد/دخل وحيد ،خرج متعدد ) (MIMO/SIMOيف جانب املستقبل.
ومثة املزيد من املعلومات عن  TFSيف التقرير التقين  35الصادر عن احتاد اإلذاعات األوروبية (.[5.9] )EBU
3.1.1.9

طرائق نقل الخدمة

الطبقة الثانية من تعدد اإلرسال هي تعدد إرسال تدفقات الربامج لتشكيل تدفق وحيد ،يدعى تدفق النقل ).(TS
وتستخدم أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية والوسائط املتعددة لإلرسال املتآون ألمناط خمتلفة من البيانات ،مستقلة عن عرض نطاق
املعرف يف التوصية  ،[6.9] ITU-T H.222.0واملعيار  ،[7.9] ISO/IEC 13818-1ونقل
القناة ،حاليا تدفق النقل ّ ،MPEG-2
املعرف يف املعيار ( [8.9] ETSI EN 302 755انظر أيضا
الوسائط  [75.9] (MMT) MPEGأو تدفق النطاق األساس \)ّ ،)(BB
التوصية  [9.9] ITU-R BO.1784واملعيار .)[151.9] ETSI EN 302 307
تعدد إرسال تدفق النقل  .MPEG-2من االعتبارات األساسية لدى وضع آلية النقل هي قابلية التشغيل بني الوسائط الرقمية،
من قبيل اإلذاعة لألرض والتوزيع الكبلي والتوزيع الساتلي ووسائط التسجيل والواجهات احلاسوبية .ويوصي قطاع االتصاالت
الراديوية يف االحتاد بأن تستعمل أنظمة التلفزيون الرقمي قواعد تركيب تدفق النقل  MPEG-2 TSمن أجل ترزمي اإلشارات الفيديوية
والسمعية وإشارات البيانات وتعديد إرساهلا يف أنظمة اإلذاعة الرقمية .وقد وضعت هذه القواعد ( MPEG-2 TSانظر
التوصيات  [10.9] ITU-R BT.1207و [1.9] ITU-R BT.1209-1و )[25.9] ITU-R BT.1299للتطبيقات اليت يكون فيها
عرض نطاق القناة أو سعة وسائط التسجيل حمدودين ،ويكون فيها لشرط وجود آلية نقل فعالة أمهية بالغة.
وحتدد التوصية  [11.9] ITU-R BT.1300-3طرائق الرتتيل واإلرسال وحتديد البيانات ضمن تدفق متعدد الربامج يف أنظمة اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض القائمة على أساس  .MPEG-2 TSوهي تغطي املسائل املتعلقة بوسائل تقسيم تدفق البيانات الرقمية
إىل "رزم" من املعلومات ،ووسائل التحديد الفريد لكل رزمة أو منط الرزمة ،والطرائق املناسبة لتعدد إرسال رزم تدفق بيانات الفيديو،
ورزم تدفق البيانات السمعية ورزم تدفق البيانات املساعدة يف تدفق بيانات واحد يتكون من تتابع رزم  TSمن  188بايتة.
وترد يف الشكل  15.9طبقة النظام لتعدد اإلرسال يف حالة أسلوب تدفق نقل وحيد.
وتقدم تدفقات الربامج املرزومة ) (PSاليت حتتوي على معلومات عن الفيديو ) (Vأو الصوت ) (Aأو البيانات ) ،(Dاملش ّكلة على
مستوى النظام السابق ،إىل معدد إرسال تدفق نقل  ،MPEG-2حيث جيري مقابلة الربامج املرزومة متغايرة الطول مع نسق تدفق
نقل مرزوم بطول رزمة ثابت.

الفصل

121

9
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تشكيل تدفق نقل

رزمة

رأسية

احلمولة النافعة

PES

MPEG-2

MPEG-2
TS MUX

TS

مشفر
الربنامج

1

مشفر
الربنامج

2

مشفر
الربنامج

تدفقات النقل

n

تدفقات النقل

وتوزع رزمة تدفق أويل ( )PESواحدة على عدة رزم لتدفق النقل .ومبا أن طول الرزمة  PESبالبايتات ليس دائما من مضاعفات
 ،184فإن بعض رزم النقل (اليت حتتوي على بقايا رزم  )PESلن تكون مملوءة إال جزئيا .أما األجزاء املتبقية من رزم النقل فيجري
تبطينها حبقل تكييف ،يساوي طوله الفرق بني  184بايتة واجلزء املتبقي من  .PESوتستخدم حقول التكييف هذه (يف بعض
احلاالت) كقناة توصيل مدجمة لبعض معلومات اخلدمة (مثل أختام مرجع ميقاتية الربنامج).
ويتم استمثال تدفق النقل لإلرسال عرب بيئة إذاعية ،حيث يوفر معدل بتات ثابت عند خرج معدد إرسال النقل .ومبا أن التدفقات
عند دخل معدد اإلرسال قد تكون ذات معدل بتات متغاير ) ،(VBRبالنسبة لالنتقال إىل معدل بتات ثابت ) ،(CBRفإن األمر
يستدعي إدراج رزم فارغة (انظر الشكل .)16.9
الشكل

16.9

تكييف معدل تدفق بيانات األولي المرزوم ) (PESللبيئة اإلذاعية
إدراج رزم فارغة
TS

 CBRفقط

 PESفيديو
 PESصوت

MPEG-2
TS MUX

تدفق بيانات

بيانات

 CBRوVBR

DTTB-09-16

ويف بعض التطبيقات تستخدم الرزم الفارغة كقناة قياس مدجمة إلشارات اختبار اإلرسال أو املعلومات التشخيصية.
ويسمح التقدم احلايل يف تقنيات االتصاالت والبث باإلرسال ضمن نظام البث التلفزيوين الرقمي ال لتدفق نقل واحد فحسب بل
يسمح أيضا بعدد من تدفقات النقل ،وال حيد من عددها سوى سعة أرتال النظام .وبناء على ذلك ،ميكن ،تبعا لتنفيذ النظام،
االنتقال من "أسلوب التدفق املفرد" إىل "أسلوب التدفق املتعدد" ،مما يوفر مدى واسعا من اإلمكانات ،مثل تشكيل تدفق وحيد،
حيتوي على معلومات من أي تدفق نقل ،من أجل املزيد من إعادة اإلرسال.
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ويوضح الشكل  17.9مبدأ "أسلوب التدفق املتعدد".
الشكل

17.9

مبدأ "أسلوب التدفق المتعدد"
معاجلة مسبقة
لتدفق الدخل

حنو املزيد من املعاجلة
يف سلسلة البث

بوابة بث مع وظائف
دمج/تقسيم

معاجلة مسبقة
لتدفق الدخل

معاجلة مسبقة
لتدفق الدخل

TS 1

TS 2

TS n

DTTB-09-17

وبعد املعاجلة املسبقة ،تدخل تدفقات نقل الدخل املتعددة بوابة البث ،حيث يتم اندماجها لتكوين تدفق مستمر وحيد مع تقسيم
إضايف إىل فدرات طبقة الوصلة (الرزم واألرتال وما إىل ذلك) .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن استخدام اجلدولة يف بوابة البث ،وتطبيق
اجملموعة امل طلوبة من املعلمات واألداء ،مثل استخدام فدرات البيانات الومهية أو احلشو .وهكذا ،تنقسم القناة إىل جمموعة من
األنابيب املنطقية املنفصلة ،ميكن أن يوفر كل منها إرسال املعلومات من تدفقات نقل منفصلة.
وبوابة البث مطلوبة يف اجليل الثاين ،بوابة  DVB-T2مثال.
وينطوي الرتحيل إىل معمارية  DVB-T2على إدراج بوابة  T2يف طرف رأسية  DTTBوحتديث أجهزة تشكيل  DVB-Tإىل أجهزة
تشكيل  ،DVB-T2فضال عن استبدال أجهزة فك التشفري ) (STBsأو أجهزة التلفزيون املتكاملة مع أجهزة  DVB-T2األمامية.
وتبقى املعمارية نفسها بالنسبة إىل أسلوب  PLPوحيد أو أسلوب  PLPمتعدد ).[71.9] (M-PLP
وهتدف البوابة  T2إىل تغليف التدفق  MPEG-2 TSالوارد يف أرتال النطاق األساسي وإدراج معلومات التزامن لإلذاعة
والتحكم يف تشكيل احملوالت وجدولة تشكيل  ،M-PLPفضال عن توزيع تقسيم الزمن-الرتدد ).(TFS

SFN

وتتلقى مش ّكالت  T2التشكيل من بوابة  T2وتنفذ تشفري القناة بإضافة معلومات التصحيح األمامي لألخطاء وتبين أرتال
وتشكل اإلشارة قبل إرساهلا عرب األثري .وميكن استعمال مكرب  DVB-Tلبث  DVB-T2عن طريق حتديث مش ّكل  DVB-Tإىل
مش ّكل .DVB-T2
T2

وقد حدد املعيار  DVB-T2واجهة بروتوكول جديدة هي واجهة مش ّكل  (T2-MI) T2لالتصال بني بوابة  T2واملش ّكل
كالت) .وحتمل الرزم  T2-MIالبيانات املغلفة يف أرتال النطاق األساسي وتوفر معلومات التزامن عند البث عرب الشبكة SFN
(املش ّ
وتشمل مجيع معلومات التشوير املطلوبة لإلرسال .ومجيع خصائص  PLPو TFSو SFNجمدولة من بوابة  T2وموصوفة ضمن رزم
 T2-MIاحملددة ] [71.9و].[150.9
وهناك عدة سبل لتنفيذ مبدأ "أسلوب تعدد التدفقات" :تدفقات  TSمنفصلة ذات حتكم مشرتك ،وتدفق  TSمبعدل بتات مرتفع.
ويف حالة تدفقات  TSsمنفصلة ذات حتكم مشرتك (انظر الشكل  ،)18.9يستعمل عدد  Nمن املشفرات مبعدل بتات متغاير.
وكل منها ينتج التدفق  TSمبعدل بتات ثابت حيتوي على خدمة واحدة (فيديو ،إىل جانب مكونات مسعية ومكونات ممكنة
أخرى) ،حيث تتفاوت نسبة الرزم الفارغة تبعا ملعدل البتات اآلين .وتضمن وحدة حتكم مركزية أن جمموع البيانات (أي بصرف
النظر عن الرزم الفارغة) ال يتجاوز احلد األقصى للسعة الكلية.
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وللسماح بإدخال البيانات املشرتكة يف التدفقات  ،TSsجيب أن يكون لعدد  Nمن التدفقات  TSsنفس معدل البتات وينبغي أن
تتضمن رزما فارغة ذات توقيت مشرتك مبعدل بتات ال يقل عن معدل البيانات املشرتكة .وتدرج هذه البيانات املشرتكة يف وقت
الحق يف السلسلة ،لتحل حمل الرزم الفارغة ذات التوقيت املشرتك ،وحتمل يف أنبوب  PLPاملشرتك .وينبغي أن يساوي معدل
البتات لكل تدفق  TSعلى األقل ذروة جمموع معدل بتات اخلدمة ومعدل بتات البيانات املشرتكة.
ومن مث يتلقى معيد تعدد اإلرسال ،الذي يفضل أن يتقاسم املوقع مع املشفرات ،التدفقات  TSsهذه ويستبدل بعض الرزم الفارغة
ذات التوقيت املشرتك مع البيانات املشرتكة ،وفقا لقواعد تقسيم التدفقات  TSsإىل أنابيب  PLPsالبيانات وأنبوب  PLPمشرتك.
ومن مث خيرج معيد تعدد اإلرسال العدد  Nمن التدفقات  TSsإىل البوابة باخلصائص املطلوبة .وهبذه الطريقة ال يتعني تعديل قيم
مرجع ميقاتية الربنامج ) (PCRيف أي مكان يف السلسلة .وجدير بالذكر ،يف سياق التنفيذ العملي ،أن معيد تعدد اإلرسال والبوابة
قد يكونا قطعة واحدة من املعدات.
الشكل
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مثال لتدفقات نقل منفصلة ذات تحكم مشترك
 MPEG-2 TSمع واجهة
تسلسلية ال متزامنة

)(ASI

حتكم
مشرتك

A/V + PSI/SI

املشفر

بوابة

معيد تعدد
اإلرسال

1

A/V + PSI/SI

املشفر

2

املشفر

n

A/V + PSI/SI

بيانات مشرتكة
DTTB-09-18

ويف حالة تدفق  TSمبعدل بتات مرتفع ،قد تكون إحدى عمليات التنفيذ باستخدام تعدد إرسال إحصائي بتقسيم الزمن )(statmux

عادي ومن مث تقسيمه إىل عدد  Nمن التدفقات  .TSويتم أوال توليد عدد  Nمن التدفقات  TSعلى النحو الوارد أعاله ،ولكن دون
اشرتاط نفس معدل البتات والبيانات املشرتكة ذات التوقيت املشرتك ،مث يتم تلقيمها يف معدد إرسال .ويقوم معدد اإلرسال بعد ذلك
بتجميع تدفق  TSكبري حيتوي على مجيع خدمات التدفقات  TSويشمل أيضا مجيع املعلومات اخلاصة بالربامج/اخلدمة )(PSI/SI
وغريها من البيانات املشرتكة وفقا لقواعد التفريع .وجيب أال يتجاوز معدل البتات لتدفق  STالكبري (مرة أخرى بصرف النظر عن
الرزم الفارغة) حدود سعة عدد  Nمن التدفقات  .TSsواستخدام توزيع  TSالتقليدي يعين أنه ميكن نقل التدفق  TSالكبري إىل
موقع آخر ،حيث حيدث التفريع.
ويتم تفريع التدفق  TSالكبري أخريا إىل عدد  Nمن التدفقات  TSباتباع خطوتني:
استنساخ التدفق  TSالكبري إىل عدد  Nمن التدفقات  TSاملتماثلة؛
)1
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لكل من هذه التدفقات  ،TSتستبقى فقط الرزم من أجل أنبوب
التدفق  TSاألخرى برزم فارغة.

PLP

واحد يف التدفق

TS

باستبدال مجيع رزم

ويكون حاصل عملية التفريع هذه عدد  Nمن التدفقات  ،TSحيتفظ كل منها مبعدل بتات التدفق  TSالكبري ،ويشتمل على خدمة
واحدة وعلى البيانات املشرتكة بالزمن مع تدفقات  TSأخرى .وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني تعديل املعلومات  PSI/SIيف التدفق TS
األصلي حبيث ميكن مثال تفريع جدول وصف اخلدمات )( (SDTالفعلي) املفرد يف دخل التدفق  TSإىل عدد  Nمن جداول SDT
(الفعلية) اجلديدة ،واحد لكل خرج تدفق  .TSوميكن إجراء العمليات املنفذة يف "املوقع اآلخر" باستخدام معدات منفصلة ملعدد
اإلرسال والبوابة أو كقطعة واحدة من املعدات.
والتعقيد الكلي أقل يف احلالة األوىل ،يف حني تتميز احلالة الثانية بإمكانية استخدام تعددات اإلرسال  statmuxesالتقليدية لتوليد
التدفق  TSالكبري الوحيد.
ومثة فائدة أخرى ممكنة للرتتيب الثاين وهي أنه يسمح ملستقبل حمرتف بإعادة توليد وخرج دخل التدفق  TSالكبري األصلي من
خالل فك التشفري ودمج مجيع األنابيب  ،PLPألن الرزم الفارغة ستكون يف مواقع تكميلية .وقد يكون ذلك مفيدا لتطبيقات
إعادة البث أو الرأسية النهائية أو األرشفة.
ترتيل النطاق األساسي .تستخدم أرتال النطاق األساسي ) (BBيف أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية من اجليل الثاين بوصفها
حاويات البيانات الرئيسية ،مما يسمح حبمل بيانات تدفق الدخل يف نسق ( MPEG-2األسلوب املتوافق رجعيا) و/أو يف نسق
تدفق عمومي ) (GSمستمر أو مرزوم .ويف حالة محل تدفقات مرزومة ،ميكن مقابلة الرزم مع أرتال النطاق األساسي بشكل متزامن
أو غري متزامن ،أي أن كل رتل يف النطاق األساسي قد حيتوي على عدد كامل من الرزم ،أو قد تكون الرزم جمزأة عرب رتلني
يف النطاق األساسي.
وبعد املعاجلة املسبقة للنظام جيري ترتيل النطاق األساسي مبقابلة رزم املستعمل ) (UPيف دخل التدفقات املرزومة مباشرة يف حقل
بيانات الرتل ) (DATA FIELDبطول حقل البيانات ) .(DFLويف هذه احلالة ،ميكن استعمال تدفقات النقل  MPEG-2وأنواع
أخرى من التدفقات املدعومة مبثابة تدفقات دخل .ويف حالة تدفق مستمر ،جتري عملية التجزئة على فدرات البيانات .ويف حالة
إرسال تدفق نقل  ،MPEG-2يستعاض عن كل بايتة تزامن يف رزمة النقل بطول رزمة املستعمل ) (UPLب فحص جمموع اإلطناب
الدوري ) ،(CRC-8الذي يوفر احلماية من األخطاء على مستوى الرزم.
معرف يف املعيار  [12.9] ISO/IEC 23008-1ويف التوصية
نقل الوسائط  .(MMT) MPEGبروتوكول نقل الوسائط ّ MPEG
 .[75.9] ITU-R BT.2074-0وهو حيدد نسق تغليف مكونات الوسائط وبروتوكول التسليم ومعلومات التشوير ملختلف التطبيقات،
مبا فيها التطبيقات اإلذاعية.
وقد وضع املعيار  ISO/IEC 23008-1لدعم تسليم بيانات الوسائط عرب الشبكات غري املتجانسة ،مبا يف ذلك قنوات البث
وشبكات النطاق العريض .ويف األنظمة القائمة على نقل الوسائط  ،MMTيتم تغليف مكونات الوسائط ،مثل املكونات الفيديوية
والسمعية ومكونات العرض النصي املغلق ) ،(ccاليت تشكل برناجما تلفزيونيا ،ضمن وحدات جتزئة الوسائط )/(MFUوحدات
معاجلة الوسائط ) .(MPUوحتمل كحموالت نافعة وفق بروتوكول  (MMTP) MMTيف رزم هذا الربوتوكول وتسلم يف رزم .IP
وتغلف أيضا تطبيقات البيانات اليت تتعلق بربنامج تلفزيوين يف الوحدات  MFU/MPUوحتمل يف رزم الربوتوكول  MMTPوتسلم
يف رزم .IP
ويتعدد إرسال رزم  IPاملتولدة على هذا النحو عرب قنوات البث مبخطط تعدد إرسال  ،IPيشار إليه أيضا بربوتوكول الطبقة ،(L2) 2
ومثال ذلك ،خمطط تعدد إرسال قيمة طول النمط ) (TLVاملوصوف يف التوصية .[2.9] ITU-R BT.1869
ويف قنوات البث ،يتم تعدد إرسال املكونات الثالث يف تدفق واحد لبيانات  IPوتسلم يف تدفق واحد يف الطبقة  ،2حيث تسلم
مجيع املعلومات املرسلة إىل مجيع مطاريف االستقبال .ومن ناحية أخرى ،تسلم املكونات يف شبكات النطاق العريض كتدفق
بيانات  IPمنفصل ،حيث تسلم كل مكونة إىل مطراف االستقبال الذي يطلبها.

الفصل

125

9

ويف أنظمة اإلذاعة القائمة على نقل الوسائط  ،(MMT) MPEGميكن بسهولة إدراج مكونات الوسائط املسلمة يف قنوات خمتلفة
يف رزمة  MMTواحدة .وتدعم أنظمة اإلذاعة القائمة على  MMTالتسليم اهلجني حملتوى الوسائط املتعددة.
ولذلك ،فإن الربوتوكول القائم على  MMTمي ّكن تلفزيون اإلذاعة اهلجينة عريضة النطاق ) (HbbTVويستخدم أيضا يف بعض التطبيقات.
2.1.9

معلومات الخدمة في أنظمة التلفزيون الرقمي

من املمكن ،يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) ،(DTTBلتعدد إرسال رقمي واحد أو أكثر أن ينقل عدة خدمات تلفزيونية،
يتألف كل منها من مكونة فيديوية أو أكثر ومن مكونة مسعية أو أكثر ،ومكونات أخرى خيارية ،مثل البيانات املساعدة .ومن
الضروري أيضا إرسال بيانات إضافية لتمكني أجهزة املستعمل من حتديد موقع اخلدمة املطلوبة (واملكونات املطلوبة يف هذه اخلدمة)
ومتكني أجهزة املستعمل من توفري بيئة تصفح مناسبة لتمكني سهولة نفاذ املستعمل إىل اخلدمات الرقمية املتاحة.
ولتنفيذ ذلك يف أنظمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف طبقة الربامج واألنظمة ،تدرج املعلومات اليت ميكن تصنيفها يف جمموعتني فرعيتني:
معلومات اخلدمة اخلاصة بالربامج ) ،(PSIواملعلومات اليت تدرج على مستوى النظام ).(SI
والعناصر األساسية ملعلومات اخلدمة معرفة يف التوصية  [6.9] ITU-T H.222.0واملعيار  .[7.9] ISO/IEC 13818-1وتنظم مجيع
معلومات اخلدمة يف جداول وحتتوي على بيانات ميكن استخدامها يف جهاز االستقبال من أجل املعاجلة والتزامن يف طبقات خمتلفة:
الشبكة والنقل والتطبيقات ،وما إىل ذلك.
المعلومات الخاصة بالبرامج  .MPEG-2تتألف هذه املعلومات يف احلالة العامة ،حسبما جاء يف ] [9.6و] ،[9.7من ستة جداول:
جدول معلومات الشبكة ) :(NITحيدد معلمات الشبكة  DTTBمن قبيل تردد املوجة احلاملة وعرض نطاق القناة
معرف هوية الرزمة ) (PIDيف الشبكة الذي حيمل بيانات حيدد تعريفها
ومعلمات تشفري القناة وما إىل ذلك ،ويشري إىل ّ
وبنيتها يف نظام بث رقمي معني.
جدول ترابط الربامج ) :(PATيوفر التقابل بني رقم الربنامج وقيمة معرف هوية الرزمة ) (PIDلرزم تدفق النقل ) (TSاليت
حتمل معلومات الربنامج.
جدول تقابل الربامج ) :(PMTحيدد أمناط املكونات األولية اليت تشكل اخلدمة ومعرف هوية الرزمة ) (PIDيف تدفق
النقل ) (TSالذي حيملها.
جدول النفاذ املشروط ) :(CATيدعم احتياجات التحكم يف النفاذ ،وهو يصاحب تدفقا أو أكثر من تدفقات رسائل
إدارة التخويل اخلاص ويكون لكل منها قيمة  PIDوحيدة.
جدول وصف تدفق النقل ) :(TSDTيتضمن بيانات ميكن أن تشري إىل طريقة إدراج بيانات خاصة يف تدفق النقل )(TS
أو إىل محل واصفات يشمل نطاقها مجيع اخلدمات احملمولة يف تدفق النقل ).(TS
جدول معلومات التحكم يف بروتوكول إدارة امللكية الفكرية ومحايتها  :(ICIT) IPMPيستخدم إلدارة امللكية الفكرية
ومحايتها (كما هو حمدد يف املعيار  )[76.9] ISO/IEC 13818-11:2004استنادا إىل معايري إدارة احلقوق الرقمية )(DRM
املقتبسة من مواصفات متديد الربوتوكول  .MPEG-4 IPMPوتنفيذ نقل  ICITضمن التدفق  MPEG-2 TSمعرف
يف ] [6.9و].[7.9
معلومات الخدمة القائمة على  .MPEG-2إضافة إىل املعلومات اخلاصة بالربامج ) ،(PSIتسمح معلومات اخلدمة
(أو النظام) ) (SIبتعرف هوية/اختيار اخلدمات أو األحداث لصاحل املستعمل يف النظام  TSوميكن أن تقدم أيضا معلومات عن
اخلدمات اليت تنقلها خمتلف معددات اإلرسال وحىت الشبكات األخرى .وتكمل بيانات املعلومات  SIجداول املعلومات PSI
احملددة يف ] [6.9و] [7.9بتوفريها بيانات تساعد يف التوليف األوتومايت للمستقبالت ،ومعلومات خمصصة للعرض على شاشة
املستعمل .وحتدد معلومات اخلدمة احملددة بالنظام كما يلي:
تتولد املعلومات  SIحبسب جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة )(ATSCكما هو حمدد يف املراجع ] .[92.9-88.9وحتدد
املواصفات قاعدة بيانات جلدول دليل رئيسي وجدول قناة تقديرية .وقد يشري اجلدوالن إىل معلومات ختص األحداث
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معرف هوية رزمة ) (PIDأخرى ،أو قد حيتويان على معلومات تتعلق بأحداث
ورسائل نصوص موسعة تنقل يف تدفقات ّ
موجودة عرب معددات إرسال نقل أو قنوات متاثلية أخرى.
املعلومات  DVB-T SIحمددة يف املراجع ] .[96.9-93.9وحتدد مواصفة معلومات اخلدمة عددا من اجلداول املنقولة يف
عدة قيم  PIDخمصصة مسبقا .وتشمل جدول معلومات الشبكة ) (NITوجدول وصف اخلدمات ) (SDTوجدول
معلومات احلدث ) (EITوجدول ختالف الوقت ) (TOTوجدول حالة التشغيل ) (RSTوجدول الساعة والتاريخ )(TDT
وجدول ترابط الباقات ).(BAT
املعلومات  ISDB-T SIواملبادئ التوجيهية الستعماهلا حمددة يف املراجع ] .[99.9-97.9وحيدد معيار املعلومات  SIهذا
عددا من اجلداول املنقولة يف عدة قيم  PIDخمصصة مسبقا .وتشمل جدول معلومات الشبكة ) ،(NITوجدول وصف
اخلدمات ) ،(SDTوجدول معلومات احلدث ) ،(EITوجدول ختالف الوقت ) ،(TOTوجدول حالة التشغيل )،(RST
وجدول الساعة والتاريخ ) ،(TDTوجدول ترابط الباقات ) ،(BATوجدول معلومات األحداث احمللية ) ،(LITوجدول
عالقات األحداث ) ،(ERTوجدول إرسال الدليل ) ،(ITTوجدول اإلعالن عن احملتويات جزئيا ) ،(PCATوجدول
احلشو ) ،(STوجدول معلومات اهليئة اإلذاعية ) ،(BITوجدول معلومات لوحة الشبكة ) ،(NBITوجدول الوصف
املرتابط ).(LDT

معلومات خدمة  .MMTيستخدم بروتوكول نقل وسائط  (MMT) MPEGالنوع اخلاص به من معلومات اخلدمة ويعاد استخدام
بعض عناصر املعلومات .MPEG-2 SI
وهناك ثالثة أنواع من معلومات تشوير  :MMTالرسالة واجلدول والواصف .وقد تكون هذه األنواع من املعلومات مشرتكة بالنسبة
جلميع األنظمة أو قد تكون خاصة بنظام حمدد.
وتستخدم الرسائل  MMTاملشرتكة ألنظمة البث لإلشارة إىل بداية معلومات التشوير  ،MMTورسالة معلومات عرض الوسائط
) ،(MPIوتسليم املعلومات املتعلقة بامليقاتية ،ومعلومات عن قدرات األجهزة املطلوبة الستهالك احملتوى وغريها من املعلومات.
وفيما يلي جداول معلومات التشوير  MMTاملشرتكة من حيث النمط:
جدول النفاذ إىل الرزمة ) :(PAيقدم معلومات عن مجيع جداول التشوير األخرى (مثل جدول النفاذ إىل الرزمة )(PAT
يف أنظمة .)MPEG-2
جدول معلومات عرض نقل الوسائط ) :(MPIيقدم معلومات العرض.
جدول رزمة  :(MP) MMTيقدم معلومات التشكيل عن رزمة  ،MMTمن قبيل قوائم األصول ومواقعها.
جدول معلومات عالقة امليقاتية ) :(CRIيقدم واصف معلومات عالقة امليقاتية ).(CRI
جدول معلومات قدرات اجلهاز ) :(DCIيقدم معلومات عن قدرات اجلهاز املطلوبة الستهالك الرزمة.
جدول قائمة الرزمة :يقدم تدفق بيانات  IPومعرف هوية الرزمة يف رسالة النفاذ إىل الرزمة ) (PAلرزمة  MMTكخدمة إذاعية.
وتوفر واصفات معلومات التشوير  MMTمن النوع املشرتك العالقة بني خامت الزمن  MMTوميقاتية النظام  MPEG-2من أجل
املزامنة ووقت عرض فدرة بيانات  ،MMTوما إىل ذلك.
3.1.9
1.3.1.9

كدسة البروتوكوالت لنظام اإلذاعة التلفزيوني الرقمي
مبادئ عامة

حيدد التقرير  [13.9] ITU-R BT.1223النماذج الطبقية ألنظمة اإلذاعة الرقمية .ووفقا هلذا التقرير ،مت اختيار منوذج التوصيل البيين
لألنظمة املفتوحة ) (OSIكنموذج للنظام األساسي مع تقسيم معاجلة اإلشارات إىل سبع طبقات :املادية والوصلة والشبكة والنقل
والدورة والعرض والتطبيق.
ويف كل من هذه الطبقات ،تنفذ وظائف معينة يف بيانات خدمة البث .ومت لكل نظام تعريف كدسة الربوتوكوالت اليت توفر هذه الوظائف.
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وكل من الربوتوكوالت هو عبارة عن واجهة لطبقتني جماورتني ،وهو حيدد ترتيب ومبادئ حتويل البيانات لنقلها إىل الطبقات العليا
والسفلى من كدسة الربوتوكوالت.
ومع مراعاة الطبيعة املتباينة نوعا ما لإلذاعة الرقمية وأنظمة االتصاالت التقليدية ،حتدد كدسة الربوتوكوالت يف أنظمة اإلذاعة الرقمية
حىت الطبقة الرابعة من النموذج  .OSIوال حتدد الطبقات املتبقية يف غالبية مواصفات النظام وإمنا حتدد مباشرة بواسطة التطبيقات
اليت حيملها النظام.
ومبا أن نقل املعلومات ال يقتصر على البيئات اإلذاعية التقليدية ،مثل االتصاالت لألرض والكبلية والساتلية ،بل يشمل أيضا
شبكات االتصاالت األخرى ،مثل اإلنرتنت ،فإن كدسة الربوتوكوالت ميكن أن تتغري من عملية تنفيذ ألخرى.
النموذج الطبقي لنظام البث

2.3.1.9

يف ضوء ما تقدم ،ومبا أنه ميكن يف حالة األنظمة التفاعلية تنظيم قناة العودة بواسطة أي شبكة اتصاالت أخرى ،فإن الربوتوكوالت
حىت الطبقة الرابعة من النموذج  OSIحمددة يف أنظمة اإلذاعة الرقمية نفسها .وحتدد أيضا بروتوكوالت أخرى مستقلة عن األنظمة.
وباإلضافة إىل ذلك ،ومبا أن عمليات تنفيذ األنظمة ختتلف إىل حد ما ،قد تكون كدسة الربوتوكوالت متنوعة أيضا .وهلذا يعرض
فيما يلي أدناه منوذج بروتوكول معمم ألنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية ،دون اإلشارة إىل كدسة الربوتوكوالت اخلاصة بالتنفيذ ،واليت
سوف حتدد يف القسم  2.9من هذا الكتيب .ويستند هذا النموذج املعمم إىل التوصيات واملواصفات القائمة للتطبيقات التالية:
اإلذاعة التلفزيونية والوسائط املتعددة ،واخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت ،وبث البيانات غري القائم على بروتوكول اإلنرتنت
(انظر الشكل .)19.9
الشكل

19.9

كدسة البروتوكوالت المعممة لنظام البث
اخلدمات القائمة على
البيانات

IP

خدمات الوسائط املتعددة

A/V

الفيديو والصوت
 IPأو بروتوكول تشوير آخر

خدمات البيانات

خدمات التلفزيون

البيانات والتحكم

الفيديو والصوت

MPEG-2

MPEG-2 PES

قسم

نطاق أساس قائم على تغليف تدفق نوعي ) (GSEأو تدفق نظام آخر

MPEG-2 TS

طبقة النقل (التلفزيون لألرض والواجهات اهلوائية لبث الوسائط املتعددة،
من قبيل  DVB-Tو ATSCو ISDB-T FLOو)T-DMB
الطبقة املادية (القناة لألرض)
DTTB-09-19

3.3.1.9

النموذج الطبقي في األنظمة التفاعلية والتطبيقات الجديدة

مبا أن من املمكن اليوم تنفيذ التطبيقات اإلذاعية بأساليب متناظرة وغري متناظرة ،فيتعني النظر يف نوعني من كدسات
الربوتوكوالت-كدسة الربوتوكوالت لتطبيقات البث األحادي االجتاه ،وكدسة الربوتوكوالت لتطبيقات البث ثنائي االجتاه.
ويطبق كل من كدسات الربوتوكوالت على األنظمة اإلذاعية النموذجية اليت حتتوي على قناة إرسال من حمطة البث إىل
املستعمل أو على اخلدمات التفاعلية ضمن خدمات البث مع قناة إرسال من حمطة البث إىل املستعمل ومن املستعمل إىل
حمطة البث على السواء.
ولذلك ،مت اختيار مفهوم الفصل بني الربوتوكوالت إىل جمموعتني  -جمموعة تعتمد على الشبكة وجمموعة مستقلة عن الشبكة.
وتوجد الربوتوكوالت اليت تعتمد على الشبكة يف كدسة الربوتوكوالت حىت الطبقة  4من النموذج  - OSIأي يف الطبقات املادية
ووصلة البيانات والنقل والشبكة .وقد وضعت الربوتوكوالت اليت تعتمد على الشبكة فيما يتعلق باإلذاعة التلفزيونية والوسائط
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املتعددة من خالل عدة أنظمة منها جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة ) (ATSCواإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات ) (ISDBواإلذاعة
الفيديوية الرقمية ) ،(DVBوغريها .وقد اعتمد بعض الربوتوكوالت من شبكات االتصاالت (النظام العاملي لالتصاالت
املتنقلة  GSMواالتصاالت الالسلكية الرقمية املعززة  DECTواجليل الثالث  ،3Gوغريها) الستخدامها يف شبكات االتصاالت
التفاعلية .ويسمح استخدام شبكات االتصاالت من أجل تنظيم القناة التفاعلية باستخدام البنية التحتية لالتصاالت القائمة ،وإىل
حد ما ،بتخفيض االستثمارات املطلوبة لتنفيذ التفاعلية يف األنظمة اإلذاعية.
وتوضع الربوتوكوالت املستقلة عن الشبكة يف كدسة الربوتوكوالت من الطبقة الرابعة من منوذج  OSIفما فوق وهي غري حمددة يف معظم
احلاالت مبعايري نظام البث .وهنالك بعض االستثناءات يف معايري الربجميات الوسيطة (املنصة املنزلية لتعدد الوسائط  ،MHPواملنصة
احمللية املتعددة الوسائط اليت ميكن تنفيذها عامليا  ،GEMوالنظام الساتلي  ،Gingaورابطة صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت
الراديوية (اليابان)  ،ARIBوبيئة دعم التطبيقات املوزعة  ،DASEوإدارة امللكية الفكرية  ،IMPوفريق خرباء تشفري املعلومات متع ّددة
الوسائط الرتابطية  ،MHEGوغريها) املستقلة عن الشبكة .وتطبيق هذه البيئات الوسيطة خياري حتدده قوى السوق.
وتستخدم الربوتوكوالت املستقلة عن الشبكة يف التطبيقات التفاعلية وتقدمي البيانات من أي نوع إىل املستعمل .وميكن تصنيف
مجيع هذه الربوتوكوالت يف نوعني :بروتوكوالت لنقل البيانات من أجل اخلدمات التفاعلية واإلذاعية (صوت و/أو فيديو
و/أو بيانات) ،وبروتوكوالت لتنزيل/حتميل البيانات وتفاعلها من خالل قنوات البث أو القنوات التفاعلية.
وتطبيق الربوتوكوالت املستقلة عن الشبكة ليس جديدا على األنظمة اإلذاعية وليس ابتكارا للخدمات التفاعلية .ومن املمكن النظر
يف بروتوكوالت  MPEGوغري  MPEGيف طبقة العرض التقدميي اليت حتدد بنية ومعلمات تدفق رقمي من احملتوى املشفر .ومن
األمثلة على الربوتوكوالت املستقلة عن الشبكة إمكانية استخدام أساليب االنضغاط مثل  MPEG-2وMPEG-4/AVC/SVC
و MPEG-HEVCو VC-1ضمن أنظمة التلفزيون الرقمي وبث الوسائط املتعددة.
وميكن ،يف نقل املعلومات غري الصوت والفيديو ،استخدام بروتوكول مستقل عن الشبكة مثل األوامر والتحكم يف وسائط التخزين
الرقمية ).[22.9] (DSM-CC
وعالوة على ذلك ،وإلمكانية نقل بيانات اخلدمات التفاعلية ،ميكن استخدام الربوتوكوالت املنتشرة املستقلة عن الشبكة مثل
بروتوكول خمطط بيانات املستعمل ) (UDPوبروتوكول اإلنرتنت ) (IPوبروتوكول النقل يف الوقت الفعلي ) ،(RTPوغريها .ومثة
معلومات أكثر تفصيال واردة يف التوصية  ،[14.9} ITU-R BT.1434وكذلك يف األسس الناظمة اليت تتناول أنظمة اإلذاعة الراهنة.
4.1.9
1.4.1.9

تقنيات نقل البيانات عبر أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

)(DTTB

الجوانب العامة

باإلضافة إىل نقل الصوت والفيديو والبيانات املساعدة إىل الربنامج التلفزيوين (مثل النصوص اجلارية والنصوص التلفزيونية ،وما إىل
ذلك) ،تسمح أنظمة التلفزيون الرقمية بنقل أنواع أخرى من بيانات اخلدمة غري اإلذاعية .وقد أصبح ذلك ممكنا يف املقام األول
بفضل تطبيق أساليب جديدة النضغاط املعلومات السمعية البصرية والتقنيات األخرى مما يسمح بتقليل عرض النطاق الالزم لتسليم
الصوت والفيديو عايل اجلودة ،ومما يؤدي إىل حترير بعض قدرات القناة لتدفقات بيانات إضافية .وتسمح هذه املرونة مبفهوم
استخدام النظام مبثابة "حاوية" ،علما بأن السعة املستخدمة للبيانات ال ميكن استخدامها أيضا حملتوى برنامج صوت/فيديو.
ويرد شرح املبادئ األساسية لبث البيانات يف التقارير
و.[128.9] ITU-R BT.1225

 [32.9] ITU-R BT.956و[127.9] ITU-R BT.1210

وبصفة عامة ،يستند بث البيانات يف نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية إىل مبادئ معينة حمددة يف التوصية .[15.9] ITU-R BT.807
ووفقا هلذه التوصية ،ورغبة يف توفري إمكانية التشغيل مع أنظمة االتصاالت األخرى ،ينبغي أن تستند معمارية األنظمة اإلذاعية
للبث إىل النهج متعدد الطبقات للتوصيل البيين لألنظمة املفتوحة ) (OSIلدى املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOللمرجع
األساسي املوصوف يف املعيار .[16.9] ISO 7498
ويرد يف اجلدول  1.9النموذج املرجعي األساسي  OSIلدى  ISOيف سياق البث اإلذاعي.
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وال تشري البنود الوظيفية املدرجة يف كل مستو تراتبي إىل حلول تنفيذ حمددة وإمنا إىل السمات املنطقية الشاملة اليت تعترب كافية
لتوصيف خدمة وأداء أي نظام منوذجي للبث اإلذاعي.
وال تزال شبكات البث أحادية االجتاه أساسا .وحىت يف حالة إدخال خدمات تفاعلية جديدة ،يستخدم مسري العودة يف معظم
احلاالت منطا خمتلفا من الشبكات (من قبيل شبكات بروتوكول اإلنرتنت) .وهذه احلالة مدرجة ضمن منوذج  OSIمن  7طبقات
مبفهوم عملية "عدمية الوصلة" .ويف االتصاالت الشائعة ،تشري فئة اإلرسال عدمية الوصلة عادة إىل بروتوكول أحادي االجتاه افرتاضي،
حيث توجد مسريات بيانات ثنائية االجتاه مادية ،ولكنها تستخدم فقط يف اجتاه واحد .ومع ذلك ،فإن املفهوم يشمل أيضا حالة
أحادية االجتاه ماديا .ويف كلتا احلالتني ،حيتاج األمر إىل اتفاق مسبق على غرض وأمهية بث البيانات .ويف حالة بث البيانات ،جيب
وضع هذا االتفاق عن طريق وسائل اتصال أخرى ،على الرغم من أنه سيكون يف كثري من األحيان ضمنيا ،كما هو احلال يف
الغرض من املعدات املبيعة إىل املستعمل.
اجلدول

1.9

النموذج المرجعي األساسي  ISO OSIفي سياق البث اإلذاعي
الطبقة

الوظيفة الرئيسية

 7التطبيق

استعمال املعلومات يف مستوى التطبيق

 6التقدمي

حتويل وتقدمي املعلومات

 5الدورة

انتقاء املعلومات والنفاذ إليها

 4النقل

استبانة جمموعات البيانات

 3الشبكة

استبانة القناة املنطقية

 2وصلة البيانات

الوصل مع وحدة اإلرسال املنطقي

 1املادية

اإلرسال املادي

التصنيف

بروتوكول معلومات اخلدمة

نظام بث البيانات
نظام اإلذاعة لألرض

وآليات بث البيانات ضمن نظام اإلذاعة الرقمية حمددة يف سلسلة معايري املعهد األورويب لتقييس االتصاالت
صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية (اليابان) ) (ARIBوجلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة )(ATSC
(انظر املرجعني ] 29.9و [30.9بالنسبة لإلذاعة الفيديوية الرقمية ) (DVBو] [100.9بالنسبة إىل  ATSCو] [101.9و][31.9
من أجل اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات ).(ISDB
ووفقا هلذه الوثائق ،ينبغي النظر يف اآلليات التالية:
أنابيب البيانات؛
تدفق البيانات؛
التغليف؛
دوامة البيانات؛
دوامة األشياء؛
الربوتوكوالت األعلى القائمة على تدفقات البيانات غري املتزامنة.
)(ETSI

ورابطة

ويستمثل كل من هذه اآلليات لتطبيقات معينة ويسمح مبفاضلة معينة بني استعمال نطاق الرتدد ومدة تسليم البيانات ورأسية
النظام .وبناء عليه ،يتحدد اختيار آلية إرسال معينة مبوجب متطلبات التطبيق.
ويف الوقت احلاضر ،فإن سلسلة معيار  ،MPEG-2اليت اختريت كأساس ملستوى النظام  ،DTTBهي األساس لتعريف آليات
إرسال البيانات .ومن بينها من املمكن التمييز بني هذه املعايري حبسب املراجع ] ،[22.9] [7.9 ،6.9مبا يف ذلك التمديدات لألوامر
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والتحكم يف وسائط التخزين الرقمي ) .(DSM-CCوقد مت أثناء تطوير أنظمة اإلذاعة الرقمية احلالية واملستقبلية على السواء تنفيذ
بعض التحسينات لتوسيع قدرات األنظمة مقارنة مبعايري النظام األساسية.
وكموجة حاملة أساسية خلدمات البيانات ،يستخدم تدفق النقل  MPEG-2وتدفق النطاق األساسي ،حيث تدرج املعلومات
املطلوبة عن طريق اآلليات املذكورة أعاله وتسلم إىل املستعمل من خالل نظام البث .ويف هذه احلالة ،ميكن استخدام أي من
عناصر النظام ومستوى النقل على النحو املطلوب ،مبا يف ذلك حقول احلشو أو التكييف.
أنابيب البيانات .يستخدم مبدأ "أنبوب البيانات" ،يف الوقت الراهن ،يف تنفيذ البث اإلذاعي للبيانات يف اجليل األول من أنظمة
التلفزيون الرقمي لألرض والوسائط املتعددة ،وهو مقبول كمبدأ أساسي يف أنظمة اجليل الثاين ،حيث ميكن تطبيق أنابيب الطبقة
املادية ) (PLPsاليت مت ّكن من نقل البيانات مهما كانت بنيتها على أساس معلمات مادية حمددة بأنبوب  PLPقابل لالختيار حبرية.
وتستعمل آلية اإلرسال عرب أنابيب البيانات يف خدمات بث البيانات اليت تتطلب توصيال بسيطا وغري متزامن من طرف إىل طرف
من خالل شبكات البث.
ويرد يف اجلدول  2.9منوذج عام ألنابيب البيانات.
اجلدول

2.9

نموذج عام ألنابيب البيانات في بيئة

MPEG-2 TS

التطبيق
خاص باخلدمة
أنابيب البيانات
تدفق النقل MPEG-2

ويتم ،يف أثناء اإلرسال يف التدفق  MPEG-2 TSبواسطة آلية أنابيب البيانات ،اإلدراج املباشر لفدرات البيانات بعد التجزئة (إذا لزم
األمر) يف احلمولة النافعة لرزم النقل مع معلومات اخلدمة املقابلة لتوفري إمكانية التعرف واستخالص هذه البيانات يف مطراف املستعمل.
تدفق البيانات .أصبحت آلية اإلرسال هذه منتشرة على نطاق واسع يف تطبيقات معدل البتات املنخفض ،مثل تدفق الفيديو عرب
اإلنرتنت ،حيث جتري معاجلة مسبقة مشرتكة للفيديو لفدرة البيانات احلالية والتخزين املؤقت لفدرات البيانات التالية الالزمة لعرض
بيانات الفيديو .ويرد يف اجلدول  3.9النموذج العام لتدفق البيانات.
اجلدول

3.9

النموذج العام لتدفق البيانات في بيئة

MPEG-2 TS

التطبيقات
خاص باخلدمة
تدفق البيانات
التدفق األويل للربنامج
تدفق النقل MPEG-2

وأثناء تدفق البيانات ،وتبعا ملتطلبات التطبيق ،قد حيتاج األمر أو ال حيتاج لنقل متآون أو متزامن للبيانات.
ويعرف تدفق البيانات املتآون بأنه تدفق البيانات مع متطلبات التوقيت مبعىن أنه ميكن إعادة توليد البيانات وامليقاتية عند املستقبل
ّ
يف تدفق بيانات متآون.
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ويعرف تدفق البيانات املتزامن بأنه تدفق البيانات مع متطلبات التوقيت مبعىن أنه ميكن استعادة تسجيل البيانات داخل التدفق
ّ
بالتزامن مع أنواع أخرى من تدفقات البيانات (مثل الصوت والفيديو).
ويعرف تدفق البيانات غري املتآون بأنه تدفق البيانات فقط دون أي متطلبات توقيت.
ّ

املعرفة مباشرة يف معيار النظام  MPEG-2مع املزامنة املدجمة.
ومن املمكن توفري هذه املتطلبات يف نظام البث بطرائق املزامنةّ ،

2.4.1.9

النصوص الجارية والنصوص المصاحبة المغلقة

عرف لغة الوسم  HTML5النصوص اجلارية بأهنا "كتابة أو ترمجة للحوار  ...عندما يكون الصوت متاحا ولكنه غري مفهوم" من
تّ
قبل املشاهد (احلوار بلغة أجنبية مثال) والنصوص الوصفية بأهنا "كتابة أو ترمجة للحوار ،واملؤثرات الصوتية ،واإلشارات املوسيقية
ذات الصلة ،وغريها من املعلومات الصوتية ذات الصلة  ...عندما يكون الصوت غري متوفر أو غري مسموع بشكل واضح" (عندما
يكون الصوت خممدا أو املشاهد أصما أو ضعيف السمع) .ويقال إن النصوص الوصفية "مغلقة" عندما تكون غري مرئية عادة
وحتتاج إىل اختيار من قبل املشاهد.
ويف عملية البث ،ميكن استخدام نفس التقنية لتقدمي كل من النصوص اجلارية والوصفية ،ولذلك غالبا ما يستخدم املصطلحان
أحدمها مكان اآلخر.
وأيا كان املصطلح املستخدم ،فإن النصوص اجلارية أو الوصفية تضفي قيمة للمشاهد يف فهم القصة واملشهد والسياق يف برامج
البث سواء من قبل املشاهدين الذين يعانون من صعوبات يف السمع ،أو من قبل املشاهدين الذين يكون التسجيل الصويت
يف الربنامج لديهم بلغة أجنبية.
وقد استخدمت صناعة البث هذه األنظمة لفرتة طويلة  -وكانت متاحة على نطاق واسع يف التلفزيون التماثلي .ويتيح االنتقال إىل
التلفزيون الرقمي إمكانية تقدمي جمموعات متعددة من النصوص اجلارية/الوصفية :يف البلدان املتعددة اللغات مثال ،ميكن توفري نصوص
جارية منفصلة يف كل لغة .وميكن استخدامها ال لتمثيل احلوار املنطوق فقط ،وإمنا لتمثيل أصوات أخرى هامة لفهم الربنامج.
وهناك أنواع خمتلفة من النصوص اجلارية .إذ حيدد املعيار  [79.9] ETSI EN 300 743مثال الطريقة اليت ميكن هبا ترميز النصوص
ونقلها يف تدفقات نقل اإلذاعة الفيديوية الرقمية ) .(DVBويستند نقل العناصر الرسومية املشفرة إىل نظام  MPEG-2املوصوف
يف املرجعني ].[7.9 ،6.9
وهناك أنساق أخرى لتقدمي النصوص اجلارية (انظر ] )[17.9وهي:
معايري  ARIBللنصوص الوصفية املغلقة استنادا إىل حتسينات خمطط تشفري السمات؛
نسق  SMPTEللنص املوقوت؛
نسق  EBUللنص املوقوت )(EBU-TT؛
لغة وسم النص املوقوت حبسب (ARIB-TTML) ARIB؛
جانبيات النص والصورة  TTMLلنصوص وسائط اإلنرتنت اجلارية والوصفية (IMSC-1) 1,0؛
النصوص اجلارية لتلفزيون اإلذاعة اهلجينة عريضة النطاق ).(HbbTV
ويقدم الفصل  14يف هذا الكتيب املزيد من املعلومات عن النصوص اجلارية والنصوص الوصفية.
ويشمل املعيار  [77.9] ETSI TS 102 823تعريف الكيفية اليت ميكن هبا تشفري تدفقني أساسيني أو أكثر من خدمة معينة حبيث
تراعى قواعد منوذج التوقيت ومن مث ضمان إمكانية مزامنتها ضمن املستقبل .وبينما يركز وصف منوذج التوقيت هذا على الفيديو
والصوت فإنه ينطبق على أي نوع من تدفق البيانات .وتستخدم فعال مواصفات  DVBاحلالية لنقل النظام  Bللنص التلفزيوين لدى
القطاع  ITU-Rيف تدفقات بتات  DVBوأنظمة النصوص اجلارية .ولكنها غري قابلة للتوسيع بسهولة لتطبيقها على نقل أنواع
أخرى من البيانات "املساعدة" اليت يتعني مزامنتها.
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3.4.1.9

البروتوكوالت األعلى القائمة على تدفقات البيانات غير المتزامنة

من شأن استخدام الربوتوكوالت األعلى لبث البيانات باالستناد إىل تدفقات البيانات غري املتزامنة أن يدعم إرسال الربوتوكوالت
اليت تتطلب توصيل بيانات غري متزامنة موجهة حنو التدفق عرب شبكات البث .وجيري محل أرتال بيانات هذه الربوتوكوالت يف التدفق
األويل املرزوم ) (PESاحملدد يف أنظمة .MPEG-2
1.3.4.1.9

دوامة البيانات

تستخدم دوامة البيانات للتطبيقات اليت تتطلب نقال دوريا عرب شبكات بث البيانات ،واليت قد تتكرر بشكل دوري أو ميكن
حتديثها من وقت آلخر .ومن أمثلة هذا التطبيق النصوص التلفزيونية ،مما يسمح بالتنقل عرب جمموعة من صفحات املعلومات مع
إمكانية الوصول إىل أي منها.
ويرد يف اجلدول  4.9منوذج عام لدوامة البيانات.
اجلدول

4.9

نموذج معمم لدوامة البيانات في بيئة

MPEG-2 TS

التطبيقات
خاص باخلدمة
دوامة البيانات
بيانات DSM-CC
القسم
تدفق النقل MPEG-2

وقد مت اختيار معيار  ،ISO/IEC 13818-6الذي حيتوي على املبادئ الرئيسية لدوامة األوامر والتحكم يف وسائط التخزين
الرقمي ) ،(DSM-CCكأساس ملختلف تطبيقات دوامة البيانات .ومت توسيع نطاق تنفيذ املواصفات األساسية لدوامة البيانات
يف خمتلف أنظمة البث للسماح بإدخال معلومات خدمة إضافية ،وتوسيع سلسلة عناصر الدوامة ،وما إىل ذلك.
وفدرة البيانات األولية يف دوامة البيانات هي "النميطة" ،اليت ميكن بثها كوحدة منفردة ،أو مندجمة يف جمموعات و/أو جمموعات
كربى (الشكل  .)20.9وللسماح بتحديث أو تصحيح أو استبدال املعلومات يف دوامة البيانات ،ميكن إدراج منائط منفصلة
أو إزالتها أو حتديثها أثناء التشغيل ("على املاشي").
وترسل كل منيطة بشكل دوري وحتتوي على رسائل بيانات التنزيل ،ويتم تعريف كل منها باستخدام مواصفات األوامر
والتحكم  .DSM-CCويعتمد عدد هذه الرسائل على حجم النميطة واحلمولة النافعة القصوى لكل رسالة بيانات تنزيل .ويتم توفري
معلومات تصف كل منيطة وأي جتميع منطقي هلا بواسطة رسائل التحكم يف التنزيل.
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الشكل

20.9

مبدأ دوامة البيانات

تنزيل رسائل البيانات
تنزيل رسائل التحكم

وحتدد التوصية  [18.9] ITU-R BT.653املبادئ األساسية إلرسال النصوص يف األنظمة التلفزيونية .وهي توفر معلومات عن أنظمة
النصوص التلفزيونية ،اليت وضعت لالستخدام أساسا يف أنظمة التلفزيون الواردة يف التوصية  .[19.9] ITU-R BT.470والغرض من
خدمة النص التلفزيوين هو يف املقام األول عرض نص أو مواد مصورة يف شكل ثنائي األبعاد أعيد بناؤه من البيانات املشفرة على
شاشات أجهزة االستقبال التلفزيونية اجملهزة جتهيزا مناسبا.
وحتدد التوصية  [20.9] ITU-R BT.1301واملعيار  [21.9] ETSI EN 300 472الطريقة اليت ميكن أن ينقل هبا نظام النص
التلفزيوين ،وفقا للمرجع ] ،[18.9يف تدفقات بتات اإلذاعة الفيديوية الرقمية .وهتدف آلية النقل هذه إىل الوفاء بالشروط التالية:
أن تدعم ،عند احلاجة ،حتويل شفرة بيانات النص التلفزيوين إىل فرتة الطمس الرأسية ) (VBIيف نظام فيديوي متاثلي؛
أن تكون اإلشارة ،بعد حتويل شفرهتا ،متوافقة مع مستقبالت التلفزيون القائمة اجملهزة مبفككات تشفري النص التلفزيوين؛
أن تكون آلية اإلرسال قادرة على إرسال النصوص اجلارية مع توقيت دقيق بالنسبة إىل اإلشارة الفيديوية (أي يف حدود
دقة الرتل أو ما يقارهبا).
وتنقل بيانات النص التلفزيوين يف رزم أولية  PESحتمل يف رزم من تدفق النقل احملددة يف املرجعني ] 6.9و .[7.9ويتحدد معرف
هوية الرزمة ) (PIDلتدفق نص تلفزيوين مرتبط خبدمة ما يف جدول تقابل الربامج ) (PMTمن املعلومات اخلاصة بالربامج )(PSI
هلذه اخلدمة.
تحديثات برمجيات النظام .ما فتئت برجميات املستقبالت تزداد تعقيدا .ولضمان وظيفية جهاز االستقبال وكذلك زيادة وظائفه بعد
نشره يف امليدان ،حيتاج األمر إىل خدمة لتحديث الربجميات .وحيدد املعيار  [78.9] ETSI TS 102 006آلية قياسية لإلشارة
إىل خدمة حتديث الربجميات والوسائل الالزمة لنقل البيانات من أجل خدمة حتديث الربجميات هذه .وهي تستند إىل
املعايري  ISO/IEC 13818-6و ETR 162و ETSI EN 300 468للتشوير ومعيار  ETSI EN 301 192لنقل البيانات .ويستند
بروتوكول اإلرسال إىل مواصفات دوامة البيانات  (ISO/IEC 13818-6) DSM-CCوإىل مواصفات دوامة البيانات .DVB
ويستخدم املرجع ] [31.9يف أنظمة اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات ).(ISDB
وترسل حتديثات برجميات األنظمة املتعددة ملصنعني متعددين كمجموعات يف دوامة بيانات من طبقتني .وتستخدم رسالة استهالل
تنزيل املخدم  (DownloadServerInitiate) DSIكنقطة دخول يف الدوامة ويتقامسها العديد من املصنعني .وميكن أن يكون ملصنّع
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واحد حتديثات متعددة ،وكل حتديث يف جمموعة منفصلة .ويفرتض أن من املمكن إرسال مجيع اجملموعات والنمائط يف تدفق
أويل مشرتك.
2.3.4.1.9

دوامة األشياء

تستخدم دوامة األشياء للتطبيقات اليت تتطلب البث الدوري لألشياء من مستعمل إىل مستعمل ) (U-Uيف األوامر والتحكم
يف وسائط التخزين الرقمي ) (DSM-CCعن طريق شبكات البث .ويف هذه احلالة جيري بث البيانات وفقا لدوامة أشياء DSM-CC
ومواصفة دوامة بيانات  DSM-CCاحملددتني يف ( MPEG-2 DSM-CCانظر .)[22.9] ISO/IEC 13818-6
وميكن تصنيف األشياء وفقا ملواصفات  DSM-CCبشأن الدليل أو امللف أو التدفق أو البوابة لغرض التقييم.
ومن شأن دوامة أشياء  DSM-CCأن تسهل إرسال جمموعة منظمة من األشياء من خمدم البث إىل مستقبالت البث (العمالء)
باستخدام أشياء الدليل وأشياء امللف وأشياء التدفق .ويوجد الدليل الفعلي واحملتوى (عمليات تنفيذ األشياء) يف املخدم .ويقوم
املخدم مرارا بإدراج األشياء املذكورة يف تدفق النقل  MPEG-2باستخدام بروتوكول دوامة األشياء .وحيتوي الدليل املرسل واألشياء
يف امللف على حمتوى األشياء ،بينما تكون أشياء التدفق املرسلة إحاالت مرجعية إىل تدفقات أخرى أثناء البث .وقد حتتوي أشياء
التدفق أيضا على معلومات عن أحداث  DSM-CCاليت تبث ضمن تدفق معني .وميكن بث األحداث  DSM-CCيف بيانات
تدفق منتظم وميكن استخدامها إلطالق تطبيقات .DSM-CC
4.4.1.9

التغليف

يطبق التغليف يف أنظمة اإلذاعة الرقمية لتوفري إمكانية التشغيل بني أنظمة االتصاالت باستخدام بروتوكوالت الشبكات األخرى.
ويسمح ذلك بأن ينظر إىل نظام البث ال كمجرد منصة تقليدية لتوصيل الصورة والصوت إىل املستعمل بل بوصفه أيضا منصة
لتقدمي طائفة واسعة من اخلدمات ،مثل إرسال بيانات الوسائط املتعددة والنفاذ إىل اإلنرتنت أو التطبيقات التفاعلية األخرى.
واليوم حتدد يف بيئة البث السلسلة الكاملة من عملية تنفيذ التغليف ،اليت تقوم أساسا على املعيار .[22.9] ISO/IEC 13818-6
التغليف المتعدد البروتوكوالت ) .(MPEيتم نقل وحدات البيانات وفقا ملواصفة التغليف  MPEاليت تستخدم يف معظم احلاالت
يف أنظمة اجليل األول من نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) (DTTBبتغليف وحدات البيانات يف أقسام DSM-CC
(انظر ] ،)[22.9واليت متتثل لنسق القسم اخلاص ( MPEG-2انظر ] [6.9و].)[7.9
ويرد يف اجلدول  5.9النموذج العام للتغليف املتعدد الربوتوكوالت ).(MPE
اجلدول

5.9

النموذج العام للتغليف المتعدد البروتوكوالت
التطبيقات
خاص باخلدمة
خاص بوحدة البيانات
التغليف املتعدد الربوتوكوالت
البيانات اخلاصة DSM-CC
القسم
تدفق النقل MPEG-2

وتتم أثناء عملية التغليف مقابلة البيانات املطلوبة يف تدفق النظام باستخدام أدوات خاصة ،وتكون حمددة لكل من أنساق تدفق
النظام .ولذلك ،يتم يف حالة  MPEG-2مثال استخدام أقسام تدفق النقل إلدراج البيانات.
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ويوفر التغليف  MPEآلية لنقل بروتوكوالت شبكة البيانات فوق تدفقات النقل  .MPEG-2وقد مت استمثاهلا لنقل بروتوكول
اإلنرتنت ،ولكن ميكن استخدامها لنقل أي بروتوكول شبكة أخرى .وهي تشمل البث األحادي (وحدات البيانات موجهة إىل
مستقبل واحد) ،والبث املتعدد (وحدات البيانات موجهة إىل جمموعة من املستقبالت) والبث الواسع (وحدات البيانات موجهة إىل
مجيع املستقبالت).
ونظرا لطبيعة البث يف شبكات اإلرسال التلفزيوين ،فإن أمن البيانات مسألة هامة جدا .وتتيح عملية التغليف النقل اآلمن للبيانات
من خالل دعم جتفري الرزم وتغيري عناوين التحكم يف النفاذ إىل الوسائط ) (MACديناميا.
وحيدد التغليف املتعدد الربوتوكوالت جدول تبليغ
تدفقات .IP/MAC

IP/MAC

) .(INTويوفر هذا اجلدول آلية مرنة لنقل املعلومات بشأن موقع

تغليف التدفق النوعي ) .(GSEيتم يف معيار أنظمة اجليل الثاين اختيار تدفق النطاق األساسي ) (BBمبثابة تدفق نظام .ويسمح
ذلك بالتوافق الرجعي مع نسق تدفق أنظمة اجليل األول ،وحيدد كذلك استعمال تدفق رزم متغايرة الطول  -تدفق نوعي
(الشكل  .)21.9وهكذا ،كثريا ما ينظر إىل هذا التدفق على أنه ينطوي على نوعني  -نوع مرزوم ونوع مستمر (وهو يف اجلوهر
نفس التدفق املرزوم ،ولكن طول الرزمة فيه يتجاوز طول رتل نظام واحد) .وباإلضافة إىل ذلك ،مت حتديد آلية إلدراج أي نوع آخر
من البيانات يف التدفق بواسطة تغليف التدفق النوعي (].)[129.9] ،[86.9] ،[78.9] ،[9.9
ويسمح بروتوكول  GSEبالتغليف الفعال لرزم بروتوكول اإلنرتنت وغريها من رزم طبقة الشبكة فوق الطبقة املادية "النوعية" .والغرض
من هذه الطبقة املادية "النوعية" هو أن تكون مبثابة أسلوب نقل حيمل سلسلة من بتات البيانات أو رزم البيانات ،رمبا تكون مرتبة
يف أرتال ،ولكن بدون قيود زمنية حمددة.
وتوفر عملية التغليف  GSEتشغيل نظام أكثر كفاءة لألنظمة التفاعلية اليت تستخدم تقنيات الطبقة املادية املتقدمة ،من قبيل
التشفري والتشكيل التكيفيني ) .(ACMومن شأن تغاير معدل القناة املتأصل الذي تشهده أنظمة  ACMأن جيعل نسق التدفق
النوعي أكثر مالءمة من تدفق النقل .وتوفر اخلدمة  GSEطريقة جتزئة وتغليف مرنة ،مما يسمح باستخدام جهاز جدولة ذكي
الستمثال أداء النظام ،إما بزيادة إمجايل الصبيب و/أو بتحسني متوسط تأخري الرزمة من طرف إىل طرف .وباإلضافة إىل ذلك،
تؤدي املرونة يف نظام  GSEإىل اخنفاض يف خسارة الرزم يف ظروف تغايرات اخلبو ،مما يسمح جلهاز اجلدولة يف املرسل بتغيري
معلمات اإلرسال ديناميا (نسق التشكيل ومعدل التشفري مثال) يف رزمة طبقة شبكة معينة.
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21.9

تغليف التدفق النوعي ) (GSEضمن مكدسات بروتوكوالت

GSE

راسية

GSE

راسية

GSE

GSE

راسية

حقل بيانات رتل
رتل

BB

BB

رتل

BB

GSE

تغليف/جتزئة

GSE

راسية

حقل بيانات رتل

BB

راسية

GSE

رزمة

رزمة

GSE

رزمة

رزمة

GSE

GSE

GSE

راسية

GSE

GSE

حقل بيانات

حقل بيانات

IP

CRC

حقل بيانات

حقل بيانات

PDU

PDU

مستوى الشبكة

GSE

PDU

DVB

الطبقة املادية

BB

وعالوة على ذلك ،يوفر استخدام التغليف  GSEاإلمكانات التالية:
دعم التغليف متعدد الربوتوكوالت ( IPv4و IPv6و MPEGو ATMوإثرنت وشبكات  VLANمبعيار ،802.1pQ
وما إىل ذلك).
الشفافية إزاء وظائف طبقة الشبكة ،مبا فيها جتفري بروتوكول اإلنرتنت وانضغاط رأسيات بروتوكول اإلنرتنت.
دعم العديد من أساليب العنونة :فهو يدعم ،إىل جانب عنوان  MACمن  6بايتات (مبا يف ذلك البث املتعدد والبث
املنفرد) ،أسلوبا من أساليب  MACبدون عنوان ،وأسلوب عنوان اختياريا من  3بايتات.
آلية لتجزئة وحدات بيانات بروتوكول اإلنرتنت أو غريها من رزم طبقة الشبكة عرب أرتال النطاق األساسي لدعم التشفري
والتشكيل التكيفيني/املتغريين ).(ACM/VCM
دعم ترشيح املعدات.
قابلية التمديد :ميكن إدراج بروتوكوالت وصالت إضافية من خالل قيم حمددة لنمط الربوتوكول (من قبيل أمن الطبقة ،2
وانضغاط رأسية بروتوكول اإلنرتنت ،وغري ذلك).
درجة أقل من التعقيد.
رأسية منخفضة.
ويف نظام اإلذاعة الرقمية ،يتم حتديد إمكانية اإلرسال املتآون لتدفقات
تدفقات "( GSEتدفق نوعي فقط").
5.1.9

 GSEوMPEG

(األسلوب املختلط) لتدفق أو عدة

إرسال البيانات عبر شبكات اإلذاعة المتعددة الوسائط لألرض

التغليف ،بصفة عامة ،هو اآللية األساسية لنقل البيانات يف األنظمة اإلذاعية املتعددة الوسائط .ويرد يف املرجع
ألمناط الوسائط املالئمة لعناصر احملتوى يف األنظمة اإلذاعية املتعددة الوسائط لالستقبال املتنقل.

][102.9

سرد

وطبقا للتوصية  ،[23.9] ITU-R BT.2054قد يكون ألنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط لالستقبال املتنقل نفس خمططات تعدد
اإلرسال والنقل كتلك اخلاصة باالستقبال الثابت .وميكن مواءمة البث واالتصاالت إذا استخدمت بعض التقنيات املستخدمة
يف أنظمة االتصاالت املتنقلة يف أنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط لالستقبال املتنقل.
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وترسل إشارات الوسائط املتعددة ،مثل الصوت أو الفيديو أو أي نوع آخر من البيانات ،إىل جهاز استقبال ،مث تعرض يف الوقت
املناسب وبطريقة سليمة .ومن أجل إرسال احملتوى وعرضه ،يتعني القيام بالوظائف التالية:
التغليف .يتم تغليف إشارات الوسائط املتعددة يف أنساق مناسبة مع معلومات التوقيت للعرض.
اإلنساق .يتم إنساق إشارات الوسائط املتعددة بشكل مناسب للتسليم .ويشمل هذا اإلنساق جتميع اإلشارات املتعددة الوسائط
املغلفة وتعدد إرساهلا وجتزئتها.
التحكم في التغليف واإلنساق والعرض .تقدم املعلومات املتعلقة بتغليف احملتوى املتعدد الوسائط وإنساقه وعرضه إىل املستقبل.
وتتوفر هذه الوظائف بواسطة خمططات النقل .وترد يف اجلدول
لالستقبال املتنقل.

6.9

اجلدول

خمططات النقل املالئمة يف أنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط

6.9

مخططات النقل
الوصف

المخطط
( MPEG-2 TSتدفق النقل)

ي ستخدم على نطاق واسع يف أنظمة البث لالستقبال الثابت .وهو يوفر معلومات التوقيت من
أجل املزامنة يف طبقة التدفق األويل املرزوم ) (PESورزمة ذات طول ثابت لإلنساق.

( MPEG-4 SLطبقة املزامنة)

يستخدم يف طبقة املزامنة ملزامنة احملتوى السمعي البصري سواء زمانيا أو مكانيا .وميكن تنفيذه
يف رزم  MPEG-2 TSأو رزم بروتوكول النقل يف الوقت الفعلي ).(RTP

( IPانظر ])[24.9

بروتوكول وسيط لنقل الوسائط .وهو يعمل مع بروتوكول الطبقة العليا لنقل الوسائط وميكن تنفيذه
يف رزم .MPEG-2 TS

( GSEانظر ])[2.9

تقنيات التغليف ملختلف أنواع الرزم مبا يف ذلك رزم بروتوكول اإلنرتنت .حيتاج األمر إىل بروتوكول
نقل وسائط عرب بروتوكول اإلنرتنت.

وترد يف اجلدول
لالستقبال املتنقل.

7.9

بروتوكوالت نقل الوسائط بواسطة بروتوكول اإلنرتنت املالئمة يف األنظمة اإلذاعية املتعددة الوسائط
اجلدول

7.9

بروتوكوالت نقل الوسائط بواسطة بروتوكول اإلنترنت
البروتوكول
( RTPبروتوكول النقل يف الوقت الفعلي)

الوصف
بروتوكول فريق مهام هندسة اإلنرتنت ) (IETFاملستخدم خلدمات التدفق.

( FLUTEتسليم امللفات من خالل نقل
أحادي االجتاه)

بروتوكول  IETFاملستخدم لتسليم أي نوع من امللفات.

وختتلف خصائص أخطاء القناة بني االستقبال الثابت واالستقبال املتنقل ألن ظروف االستقبال قد تتغري بانتقال املستقبل .ويضمن
التسليم املوثوق يف ظل هذه الظروف بتقدمي بيانات إضافية.
وترد يف اجلدول  8.9املخططات املالئمة لضمان التسليم املوثوق يف أنظمة اإلذاعة املتعددة الوسائط لالستقبال املتنقل.
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اجلدول

8.9

مخططات التسليم الموثوق
دوامة البيانات

المخطط

التصحيح األمامي لألخطاء يف طبقة
التطبيقات )(AL-FEC
6.1.9
1.6.1.9

الوصف
تنتقل البيانات مرارا ،حبيث ميكن استقبال األجزاء املفقودة أثناء دورة اإلرسال التالية.
طريقة لتوليد بيانات مطنبة من مصدر البيانات .ميكن إعادة بناء األجزاء املفقودة من البيانات املطنبة
عن طريق عملية التصحيح األمامي لألخطاء ).(FEC

واجهات النقل ألنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

)(DTTB

اعتبارات عامة

تعرف الواجهة بأهنا توصيل أحادي االجتاه أو ثنائي االجتاه بني فدرة أو أكثر من فدرات التجهيزات الوظيفية من نفس النوع أو
ّ
من أنواع خمتلفة .وميكن اعتبار هذه التوصيالت إما على املستوى املادي أو على املستوى املنطقي .ومبا أن مسألة إنشاء الواجهات
ترتك للمصنعني ،فإن الفقرات التالية تنظر يف املبادئ الرئيسية للتنفيذ على املستوى املنطقي.
وميكن تصنيف مجيع الواجهات حبسب الفئات الرئيسية التالية:
جمال التطبيق :الواجهات املهنية وشبه املهنية وغري املهنية؛
أسلوب اإلرسال املادي :بالتسلسل أو بالتوازي؛
أسلوب إرسال القناة :متزامن أو غري متزامن؛
االجتاهية :واجهات أحادية االجتاه أو ثنائية االجتاه.
وبالنظر إىل أنه ميكن ،أثناء تقدمي املعلومات السمعية البصرية و/أو البيانات إىل املستعمل ،أو أثناء التوزيع بني أجزاء منفصلة من
سلسلة البث ،استخدام خمتلف أساليب االتصال/اإلذاعة أو أي نوع آخر من الشبكات ،فقد مت حتديد جمموعة من الواجهات اليت
ميكن استخدامها يف توليفات خمتلفة يف شبكة البث التلفزيوين الرقمي.
2.6.1.9

الواجهات المتزامنة

بالنسبة للتطبيقات اليت تتطلب تسليم معلومات مسعية بصرية متزامنة ،ميكن استعمال الواجهات املتزامنة املتسلسلة أو املتوازية .وقد
وضعت هذه الواجهات للتوافق مع واجهات األستوديو اليت تسمح بتبسيط التفاعل بني األستوديو ونقل فدرات املعدات الوظيفية.
وتستخدم هذه الواجهات على نطاق واسع يف التوزيع األويل أو يف تبادل تدفقات رقمية بني فدرات األستوديو الوظيفية.
ويف حالة الواجهات املتزامنة ،يبلغ طول رزمة تدفق النقل  188بايتة .وتتم مزامنة نقل البيانات إىل ميقاتية البايتة لتدفق البيانات ،وهو
تدفق النقل  .MPEGويتم حتديد واجهة متوازية متزامنة لتغطية املسافات القصرية أو املتوسطة ،أي لألجهزة القريبة بعضها من بعض.
3.6.1.9

الواجهات الالمتزامنة

تتميز واجهة النقل الالمتزامنة باستعمال واسع يف جتهيزات أنظمة البث ،وهي مستخدمة يف إرسال تدفق نقل  MPEG-2مبعدل
بتات قدره .Mbit/s 270
ويرد وصف املبادئ واملتطلبات الرئيسية لواجهة املسري املادي يف املعيارين  [26.9] EN 50083-9و.[132.9] ETSI TR 101 891
والواجهة التسلسلية الالمتزامنة ) (ASIهي وصلة إرسال أحادية االجتاه لنقل البيانات بني معدات الفيديو الرقمية املهنية.
وأثناء اإلرسال عرب واجهة ال متزامنة ،ميكن استعمال أسلوبني مستمثلني لتطبيقات خمتلفة .ويف أسلوب الرزم ،عندما تكون البيانات
غري كافية لتوفري معدل بتات قدره  ،Mbit/s 270يدرج حقل حشو حيتوي على توليفة خاصة من الرموز الثنائية بني رزم تدفق
النقل .ويف أسلوب الرشقات ،يدرج حقل احلشو بني كل بايتة من رزم تدفق النقل ،حسب االقتضاء.
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الواجهات مع شبكات التلفزيون الكبلي

4.6.1.9

تستخدم يف بعض األحيان أنظمة التوزيع الكبلي (مثل  )CATV/SMATV/MATVلتوزيع إشارات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
لألرض ) .(DTTBوتعرف الواجهات حبيث حتقق التوافق بني الشبكات.
ويف احلالة اليت يوفر فيها نظام التلفزيون الرقمي مسريا تفاعليا ينبغي استخدام واجهات وفقا للتوصية
والتوصية  .[28.9] ITU-T J.112ويستخدم املرجعان ] [131.9 ،130.9يف حالة النفاذ املشروط ) (CAوأنظمة .DVB

[27.9] ITU-R BT.1436

الواجهات مع شبكات االتصاالت

5.6.1.9

كانت تقنيات أسلوب النقل الالمتزامن ) (ATMوالرتاتب الرقمي متقارب التزامن/املتزامن ) (PDH/SDHتستخدم منذ أمد طويل
لربط إشارات األستوديو مبرسالت البث .أما اليوم فإن معظم هذه االتصاالت تستند إىل بروتوكول اإلنرتنت ،إما عن طريق وصالت
راديوية لألرض أو وصالت ساتلية أو وصالت ألياف بصرية.
الواجهات مع الشبكات المنزلية

6.6.1.9

يتقاسم املستعملون على حنو متزايد املعلومات السمعية والبصرية من خالل االتصال بشبكة منزلية .وقد يكون ذلك عرب عدة
أجهزة ،أو من خالل االستخدام املشرتك جلهاز واحد .وبالنظر إىل اإلمكانات اليت ميكن أن يوفرها البث التلفزيوين الرقمي ،فإن
التفاعل بني الشبكات اإلذاعية والشبكات احمللية املنزلية مسألة مثرية لالهتمام على حنو متزايد.
ويف املاضي ،كانت احللول التقنية تقوم غالبا على معيار ( IEEE 1394باستخدام تقنية أسلوب النقل الالمتزامن ) ،(ATMاالسم
التجاري " .)"Firewireويصور الشكل  22.9هذا التشكيل باالقرتان مع خمتلف شبكات النفاذ.
الشكل

22.9

البنية العامة لشبكة رقمية في المنزل (مثال للمعيار )IEEE 1394
قناة البث

مفكك الشفرة

مسجل
الصورة
طابعة

شبكة توصيل البث
(مثل ،CATV ،sat
)MMDS ،terr.

HLN

وحدة
مفكك
الشفرة

وحدة
واجهة
الشبكة

DVB

القائم

قنوات التفاعل

IEEE
1394

IHDN

HAN-NT

DVD

بوابة

خاص
بشبكة

HAN-NT

DVC

حاسوب شخصي

شبكة التفاعل
(مثل ،CATV ،PSTN/ISDN
)MMDS ،sat

مسري تفاعل
العودة
مسري تفاعل
التقدم

شبكة النفاذ
(مثل )CATV/HFC ،xDSL

HAN

واجهات
DTTB-09-22

IHDN

قنوات النطاق
العريض والتفاعل
 = HAN-NTانتهاء شبكة

HAN
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ويالحظ أن الشكل  3.10الوارد يف الفصل  10يوفر خمططا مشاهبا ولكنه يقتصر على خدمة التلفزيون التفاعلي ،أي على التعاون
يف توصيل اإلذاعة وشبكة التفاعل.
ويف الوقت احلاضر ،انتشرت شبكات بروتوكول اإلنرتنت يف املنازل على نطاق واسع ،ومن مث أصبحت احللول اجلاهزة القائمة على
بروتوكول اإلنرتنت هتيمن على السوق .لالطالع على مثال لكيفية حتقيق ذلك ،انظر الفصل ( 10الشكل .)2.10
وتعترب احللول القائمة على املعيار  IEEE 1394متقادمة إىل حد ما .واليوم ،يتم بناء الشبكات احمللية املنزلية عادة باستخدام
مواصفات حتالف شبكات املعيشة الرقمية (29.)DLNA
وعلى النقيض من معيار  ،IEEE 1394الذي يستهدف أساسا الشبكات املنزلية الكبلية واليت تستخدم نوعا حمددا من الكبالت
واملوصالت ،فإن معيار  DLNAيستند إىل تكنولوجيا  IPالقياسية .واملواصفات تدعم املعدات والربوتوكوالت من أجل منشآت
إيثرنت و WLANو( MoCAرابطة الوسائط املتعددة عرب الكبل ] .)[85.9وأوسع استخدام ملعيار  DLNAهو بالتوالف
مع  WLANمنزلية ،أي شبكة  IPالسلكية مدارة خمصصة .وتسمح هذه الشبكة أيضا بتضمني بسيط حملوال SAT-to-IP
أو .DTTB-to-IP
ويستخدم التحالف  DLNAمواصفات التوصيل والتشغيل املوحد ) ،[82.9 ،[81.9] ،[80.9] (UPnPومع ذلك ،يقصر
تطبيق  UPnPعلى الوسائط السمعية والبصرية .ومثة وصف مسهب ملفهوم  DLNAو UPnPيف املرجع ].[83.9

DLNA

ومن اليسري إقامة شبكة  DLNA HLNألن معدات أماكن العمالء ) (CPEsلدى  DLNAتتمتع بشهادة ومتيل إىل تركيب وتوصيل
بيين تلقائي .وبفضل ميزات  ،UPnPميكن إضافة أجهزة املستعمل أو إزالتها يف أي وقت يف شكل قياسي وبسيط .وتعمل أجهزة
املستهلك مع عنوان  IPيتم احلصول عليه عرب  DHCPأو  .AutoIPومن أجل حتري أجهزة املستهلك تلقائيا ،تستخدم UPnP
وظيفيات بروتوكول اكتشاف اخلدمة البسيط ) .[84.9] (SSDPوكدسة الربوتوكوالت لنظام  UPnPموصوفة يف الشكل .23.9
الشكل

23.9

كدسة البروتوكوالت لنظام التوصيل والتشغيل الموحد

)(UPnP

بائع
منتدى UPnP
معمارية أجهزة UPnP
UPnP

HTTP MU

(بث متعدد)

SSDP

GENA

HTTP U

(بث مفرد)

SSDP

UDP

HTTP

GENA

SOAP

TCP
IP

مالحظة  :SOAP -بروتوكول نفاذ األغراض البسيطة
 :GENAمعمارية التبليغ عن األحداث العامة
مسري UPnP
تنقسم  GENAبني الناشر واملشرتك .حيث يشرتك املشرتك (عميل  )UPnPلدى الناشر (خمدم  ،UPnPعادة ّ
يف الشبكة احمللية املنزلية) لكي يكون على علم بأي تغيري يطرأ يف التشكيل.
7.1.9

االستقبال المتنوع ألنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

)(DTTB

مثة اجتاه آخر يتمثل يف االستخدام املتزايد لتنوع االستقبال يف تكنولوجيا  .DTTBويوفر تنوع استقبال إلشارات  DTTBحتسنا
كبريا يف التغطية باخلدمات التلفزيونية .وتؤثر قناة اخلبو االنتقائي للرتددات بشكل خاص على االستقبال املتنقل يف أنظمة اإلذاعة
 29حتالف شبكات املعيشة الرقمية ) (DLNAهو مبادرة صناعة تضم أكثر من  150عضوا من قطاع تكنولوجيا املعلومات والرتفيه .واملهمة الرئيسية
لدى التحالف هي تطوير وصيانة املبادئ التوجيهية  DLNAوكذلك التصديق على األجهزة لضمان مطابقتها للمعايري .وهذه املبادئ التوجيهية
متاحة يف املوقعhttp://www.dlna.org/guidelines :

الفصل

141

9

لألرض ،حيث تتغري خصائص االنتشار بسرعة .ومن مث ،فإن مدى التقلب يف شدة اجملال الناجم عن احلجب أو االنعكاس أكرب
يف االستقبال املتنقل عما هو يف االستقبال الثابت .ومن السبل الفعالة لتحسني أداء االستقبال هو استخدام تكنولوجيا تنوع
االستقبال يف الفضاء ،حيث تستعمل هوائيات استقبال متعددة ويتم انتقاء اإلشارات الواردة أو توليفها.
وقد أبرزت اجلوانب األساسية الختبارات تنوع االستقبال يف التقرير  [74.9] ITU-R BT.2139ويف البندين  1.4.9و .2.5.9وميكن أيضا
االطالع على نتائج االختبارات اليت أجريت يف إيطاليا واليابان بصدد االستقبال املتنقل للتلفزيون الرقمي لألرض يف املرجع ] .[74.9كما
ميكن االطالع على معلمات التخطيط لالستقبال املتنقل يف خمتلف معايري  DTTBيف التوصية .[42.9] ITU-R BT.1368
2.9

أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض والبث المتعدد الوسائط

لقد مت اقرتاح وتقييس العديد من األنظمة التلفزيونية الرقمية لألرض واألنظمة اإلذاعية املتعددة الوسائط .ولكل منها أداء وخصائص
وتطبيقات ممكنة .ويقدم هذا القسم توضيحا بشأن بدائل النظام املمكنة لتقدمي إرشادات بشأن األنظمة اإلذاعية الراهنة وتنفيذها.
وقد أخذ يتالشى التمييز بني األنظمة التلفزيونية الرقمية لألرض واألنظمة اإلذاعية املتعددة الوسائط .وهناك ثالثة أسباب رئيسية
لذلك:
تالشي التمييز بني االستقبال الثابت واملتنقل ،حيث تصمم أنظمة اجليل الثاين لكال أسلويب االستقبال.
كانت أوائل أنظمة اإلذاعة املتعددة الوسائط تستند يف معظمها إىل بروتوكول اإلنرتنت .وملا أصبح لألجيال الالحقة من
مستقبالت  DTTBأيضا واجهات  IPللتوصيل بشبكات السلكية ،فإن هذا التمييز أخذ يتالشى أيضا.
كان ألوائل مستقبالت الوسائط املتعددة أيضا استبانة شاشة حمدودة ،يقابلها أداء تردد راديوي حمدد للشبكات املصممة
هلا .وأخذت تتالشى هذه الفروق بني أجهزة التلفزيون الرقمي لألرض وأجهزة البث اإلذاعي املتعدد الوسائط ،بل إن
األجهزة احملمولة املنخفضة التكلفة جمهزة اآلن بشاشات عالية الوضوح.
وترد يف اجلدول  9.9أنظمة اإلذاعة الرقمية والوسائط املتعددة املقيّسة يف قطاع االتصاالت الراديوية .وترد فيما بعد معلومات عن
كل معيار يف هذا الفصل ويف األجزاء ذات الصلة من توصيات القطاع.
واجليل األول من أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض حمدد يف التوصية  [33.9] ITU-R BT.1306أما أنظمة اجليل الثاين فهي حمددة
يف التوصية .[34.9] ITU-R BT.1877
وأنظمة الوسائط املتعددة الرقمية لألرض حمددة يف التوصية .[35.9] ITU-R BT.1833
وحدود تشكيل الطيف لنظام  DTTBحمددة يف التوصية .[133.9] ITU-R BT.1206
ويبني الشكل  24.9احلالة الراهنة إلدخال معايري  DTTBيف مجيع أحناء العامل.

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

142

الشكل

24.9

حالة إدخال معايير التلفزيون الرقمي (سبتمبر )2016

DVB-T
ATSC
ISDB-T
DTMB

DTTB-09-24

ويف الشكل  ،24.9تشمل اإلشارة إىل " "DVB-Tالنظام  ،DVB-T2وتشمل اإلشارة إىل
الرقمي ).(SBTVD

ISDB-T

النظام الربازيلي للتلفزيون
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اجلدول

9.9

المعايير اإلذاعية لدى القطاع
النظام الوطني/الدولي
أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض

نظام

ITU-R

ITU-R

القسم في الكتيب

)(DTT

( ATSCاملالحظة )1

DTT System A

3.9

DVB-T

DTT System B

1.4.9

ISDB-T

DTT System C

5.9

DTMB

DTT System D

6.9

DTMB-A

DTT System E

6.9

DVB-T2

نظام  DTTمن اجليل الثاين

2.4.9

أنظمة الوسائط املتعددة الرقمية لألرض

)(DTM

T-DMB/AT-DMB

DTM System A

8.7.9

ATSC-M/H

DTM System B

3.9

اإلذاعة متعددة الوسائط بنظام  ISDB-Tلالستقبال
املتنقل

DTM System F

( DVB-SHمتقادم)

DTM System I

1.4.9

( DVB-Hمتقادم) (املالحظة )2

DTM System H

1.4.9

( MEDIA FLOمتقادم)

DTM System M

9.9

نظام  DTMمن اجليل الثاين

2.4.9

مواصفة  T2بسيطة للنظام ( DVB-T2املالحظة )2

2.5.9

املالحظة  - 1يسمى البديل األصلي ملعيار  ATSCاآلن  .ATSC 1,0ويطلق على تطوير جديد ل معيار  ATSCمن أجل اخلدمات يف غري
الوقت الفعلي اسم ATSC 2,0؛ انظر البند  .2.3.9ويرد يف البند  3.3.9وصف ملعيار بث مستقبلي يسمى .ATSC 3,0
املالحظة  - 2بدأت دراسات بشأن تطوير اجليل التايل من  (DVB-NGH) DVB-Hونتيجة لذلك مت نشر مشروع املواصفات
التقنية  ،DVB BlueBook A160( ETSI EN 303 105نوفمرب  .[73.9] )2012ويستخدم معيار  DVB-NGHعمليا نفس التقنيات
املستخدمة يف  ،DVB-T2 Liteاليت ترمي إىل متديد أداء  DVB-T2لالستقبال احملمول باليد .وقد صدر املشروع املستقر التايل للمعيار ETSI
بشأن هذا النظام يف أكتوبر .2016

3.9

لجنة أنظمة التلفزيون المتقدمة

)(ATSC

تصف معايري جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة ) (ATSCنظاما لنقل البيانات الفيديوية والصوتية عالية اجلودة والبيانات اإلضافية عرب
قناة  MHz 6واحدة .وميكن لنظام  ATSCاألصلي (يدعى أيضا  )ATSC 1,0تقدمي تدفق النقل  MPEG-2مبعدل Mbit/s 19,39
من الصبيب يف قناة إذاعة لألرض برتدد ( MHz 6نظام التلفزيون الرقمي لألرض  Aلدى القطاع  .)ITU-Rومع أن األنظمة
الفرعية لإلرسال  ATSCمصممة خصيصا للتطبيقات لألرض والكبلية ،فإن اهلدف هو أن تكون األنظمة الفرعية للفيديو والصوت
وخدمة تعدد اإلرسال/النقل مفيدة يف التطبيقات األخرى .ولتوصيل حمتوى التلفزيون الرقمي إىل أجهزة متنقلة أو حممولة،
يستخدم  ATSCمتديد اجلهاز املتنقل/احملمول ) (M/Hالذي يسمى أيضا ( ATSC M/Hالنظام الرقمي املتعدد الوسائط لألرض B
لدى القطاع .)ITU-R
ومثة متديد إضايف ملعيار ( ATSCيسمى  )ATSC 2,0مي ّكن من تسليم احملتوى على أساس امللفات يف "غري الوقت الفعلي" )،(NRT
مبا يف ذلك الربامج واملقاطع إىل كل من مستقبالت التلفزيون الرقمي يف املواقع الثابتة واملتنقلة .كما يوفر املعيار  ATSC 2,0أيضا
خدمات تفاعلية تسمح هليئات البث بربط برجمة البث مع خدمات إضافية تتعلق بتلك الربجمة.

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

144

ويف الوقت الراهن ،تعكف جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة على وضع مواصفات نظام  ATSCمن اجليل التايل ،باسم .ATSC 3,0
وسوف يستخدم هذا النظام تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد ) (COFDMلتحسني االستقبال املتنقل ،وسوف يكون
تعدد اإلرسال مبنيا على بروتوكول اإلنرتنت (مثل خدمات التدفق) بدال من استخدام تدفق النقل  .MPEGويف وقت إعداد هذا
الكتيب ،مل يستكمل بعد وضع هذه املواصفة .وبناء على ذلك ،مل يدرج املعيار  ATSC 3,0بعد يف توصية صادرة عن االحتاد.
وميكن االطالع على معايري  ATSCاليت استكملت وحظيت مبوافقة  ATSCيف املوقع اإللكرتوين  .www.atsc.orgويرد
يف البند  3.3.9ملخص ألداء  ATSC 3,0املتوقع.
1.3.9
1.1.3.9

النظام

ATSC 1.0

نموذج معمارية النظام

ATSC 1.0

يشمل نظام بث  ATSCمعايري اخلدمة الرئيسية )] ([53.9]-[48.9ومتديد املتنقل/احملمول باليد ) .([63.9]-[54.9]) (M/Hويوضح
الشكل  25.9خمططا بيانيا لنظام  .ATSC 1,0ويتألف نظام التلفزيون الرقمي  ATSCمن ثالثة أنظمة فرعية.
تشفري املصدر وانضغاطه؛
تعدد إرسال اخلدمة والنقل؛
بث الرتددات الراديوية.
الشكل

25.9

نظام البث  ATSCالمتضمن لخدمات تدفق النقل الرئيسية والخدمات المتنقلة/المحمولة باليد
نظام فرعي فيديوي

تشفري وانضغاط
املصدر الفيديوي

تعدد
إرسال
اخلدمة

شفرة القناة

نظام فرعي مسعي

تشفري وانضغاط
املصدر السمعي

صوت

بيانات إضافية

النقل

نظام /RFبث

فيديو

بيانات حتكم

MPEG-2

ترتيل

M/H

نظام  ATSCتقليدي

نظام فرعي فيديوي

تشكيل

نقل

IP

تعدد
إرسال
اخلدمة
وتغليف IP

تشفري وانضغاط
املصدر الفيديوي

فيديو

نظام فرعي مسعي

تشفري وانضغاط
املصدر السمعي

صوت

بيانات إضافية
بيانات حتكم
TPC/FIC

DTTB-09-25

بيانات البنية M/H

نظام  ATSCمتنقل/حممول باليد
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وتتقاسم اخلدمة  ATSC M/Hنفس القناة  RFكأي خدمة إذاعية  ATSCقياسية موصوفة يف املعيار  ،ATSC A/53واليت تعرف
أيضا "باخلدمة الرئيسية" (أو على حنو أدق بتدفق النقل الرئيسي ) .)(TS-Mوجيري تفعيل اخلدمة  M/Hباستعمال جزء
قدره  Mbit/s 19,4من جممل عرض النطاق املتاح وباستخدام التسليم عرب النقل بواسطة .IP
وهنالك يف صلب التمديد  M/Hإضافات للطبقة املادية لنظام اإلرسال  ATSCميكن تفكيك شفرهتا بسهولة يف ظل ظروف
معدالت  Dopplerعالية .وتساعد التتابعات اإلضافية والعملية اإلضافية للتصحيح األمامي لألخطاء ) (FECعلى استقبال التدفق
املعزز/التدفقات املعززة.
2.1.3.9

التقنيات الرئيسية في النظام

ATSC 1.0

التقنيات الرئيسية املستخدمة يف النظام  ATSC 1,0هي كما يلي:
خدمة النظام  ATSCالرئيسية
نسق تدفق النظام :تدفق نقل  MPEG-2املعدل مع إمكانية توصيل املعلومات من تطبيقات التلفزيون التقليدية (نصوص
جارية ،نصوص تلفزيونية ،دليل برامج إلكرتوين ،وغريها) وتطبيقات من قبيل معلومات إضافية عن الربامج التلفزيونية
(رمبا من اإلنرتنت) والتطبيقات التفاعلية ،وما إىل ذلك؛
خوارزميات التصحيح األمامي لألخطاء ) :(FECشفرة فدرة ترددات سلسالية ( 207و 187و )10ومشفر
تالفيف/تفاضلي حالة 4-مبعدل شفرة  2/3كجزء من اثين عشر مشفرا يف تشبيك .ترتيب سلسايل أيضا R = 1/2
أو R = 1/4؛
التشذير :يتوفر التشذير إىل عمق تشذير حبوايل  .ms 4واملشذر املستخدم هو مشذر بايتات تالفيفي بدرجة
تشذير  B = 52وزيادة تدرجيية يف عدد البايتات يف كل صف M = 4؛ Nyquist
التشكيل في نطاق جانبي متبق  :8-VSBتستعمل الرموز من  8مستويات مقرتنة بإشارات املزامنة لتشكيل املوجة
احلاملة املكبوتة يف موجة حاملة وحيدة .ويزال النطاق اجلانيب السفلي فيما عدا منطقة انتقال صغرية .وتستعمل استجابة
كل VSB
مرشاح  Nyquistيف طور خطي مرفوع اجلذر جليب التمام من أجل التشكيل الطيفي يف املرسل .ويستعمل املش ّ
رموز  10,76ميغا رمز يف الثانية ،وإشارة بيانات مركبة مشفرة يف مستوى تشبيك ( 8مع إضافة دليل وتزامن) .ومن
الناحية االمسية ،فإن االحنطاط يف املرسل له استجابة مرشاح جيب التمام مرفوع اجلذر يف طور خطي حيث ( αعامل
االحندار) يساوي 0,1152؛
تعويض القناة ومزامنتها :يضاف إىل اإلشارة دليل صغري يف تردد موجة حاملة مكبوتة (امسيا  kHz 309من حافة النطاق
الدنيا) ويف طور مع املوجة احلاملة املكبوتة؛
عرض نطاق القناة :يستخدم النظام  ATSCعرض نطاق قناة قدره MHz 6؛
الشبكات وحيدة التردد ) :(SFNميكن تنفيذ أسلوب الشبكات  SFNمع تزامن األرتال احملدد يف املعيار
 [64.9] ATSCمع بعض املتطلبات اإلضافية يف مكافئات مستقبل .ATSC
التمديد لألجهزة المتنقلة/المحمولة باليد
تشفير المصدر :التشفري ( MPEG-4 AVC/SVCالتوصية |ITU-T Rec. H.264املعيار )ISO/IEC 14496-10
للفيديو و ISO/IEC 14496-3( MPEG-4 HE-AAC v2مع التعديل  )2للصوت يف أساليب ثنائية/أحادية.
حماية الخدمة/المحتوى :يقوم نظام محاية اخلدمة  ATSC-M/Hعلى اجلانبية  .OMA BCAST DRMوهنالك يف
هذه اجلانبية أسلوبان حلماية اخلدمة (1 :األسلوب التفاعلي  (2أسلوب البث فقط .ففي األسلوب التفاعلي ،يدعم
مورد خدمة للحصول على اخلدمة و/أو حقوق محاية احملتوى .أما يف أسلوب البث
املستقبل قناة تفاعلية للتواصل مع ّ
مورد اخلدمة .وتقدم الطلبات من املستعمل من خالل بعض
فقط ،فال يستعمل املستقبل قناة تفاعلية للتواصل مع ّ
مورد اخلدمة أو النفاذ إىل موقعه على شبكة الويب؛
مورد اخلدمة ،مثل مهاتفة ّ
اآلليات خارج النطاق للتواصل مع ّ
)(ATSC M/H
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3.1.3.9

النظام الفرعي لتصحيح األخطاء األمامي ) (FECالمعزز :للحصول على استقبال جيد على األجهزة املتنقلة/احملمولة
باليد يستخدم قدر إضايف من تشفري /Reed Solomonفحص اإلطناب الدوري ) .(RS/CRCومن شأن تسليل مشفر
تالفيفي إضايف مبشفرات تعدد اإلرسال بانضغاط الزمن ) (TCMأن يوفر شفرة توربو تقابل شفرة تالفيفية سلسالية
متسلسلة ) .(SCCCوتتوفر متانة إضافية يف القنوات الالسلكية املتغايرة الزمن باستخدام مشذر الرموز .وبالنسبة لقناة
التشوير ،تستخدم شفرة تالفيفية سلسالية متوازية ) (PCCCمبعدل شفرة  1/4للحماية؛
تعويض القناة المعزز :يدرج نظام اإلرسال املتنقل/احملمول باليد ) (M/Hمتواليات جتريبية طويلة ومتباعدة بانتظام توفر
أكرب فائدة لعدد معني من رموز التجريب يف ظروف معدل  Dopplerمرتفع .ويوفر طول متواليات التجريب اقتناء سريعا
للقناة أثناء تشغيل الرشقة املوفرة للطاقة يف مزيل التشكيل؛
قناة التشوير المتقدمة :يتم تنظيم البيانات يف النظام  M/Hبواسطة معلومات يف قناة التشوير  .M/Hوتستخدم قناتان
(قناة معلمات اإلرسال ) (TPCوقناة املعلومات السريعة ) )(FICللتشوير .وحتمل قناة  FICمعلومات عرب الطبقات لتمكني
احلصول السريع على خدمة  .M/Hوحتدد قناة  TPCاملعلومات املتعلقة باستعادة البيانات املطلوبة من الرتل .M/H
الطبقة المادية وطبقة الوصالت في النظام

ATSC 1.0

يعرض الشكل  26.9خمططا بيانيا لوظائف معاجلة مسري اخلدمة  ATSCالرئيسي.
الشكل

26.9

مخطط بياني لوظائف الخدمات الرئيسية وخدمات  M/Hفي النظام

رزمة
تعدد
اإلرسال

توقيت الرزمة وتعديل مرجع
ميقاتية الربنامج

منسق الرزمة

املعاجلة املسبقة

منسق الزمرة

معاجل الفدرة

مشفر

رتل M/H

ATSC
تعدد إرسال
اخلدمة الرئيسية
تعدد إرسال

خدمة M/H

مشفر التشوير
املعاجلة الالحقة
مشفر الصفيفة
املعدلة

مستبدل
التعادلية

مشذر البيانات

مشفر  RSاملنهجي/
غري املنهجي

عشوائية البيانات
املعدلة

مشفر  RSغري
املنهجي

حموال الرتدد الرافع

مش ّكل

8-VSB

مرشاح قبل
املعادل (خياري)

مدرج
الدليل

تزامن
تعدد
اإلرسال

تزامن اجملال،
تزامن اجلزء

DTTB-09-26

وختضع البيانات الواردة يف قناة اخلدمة الرئيسية لعملية توزيع عشوائي مث يتم تشفريها باستخدام تشفري  Reed-Solomonللتصحيح
األمامي لألخطاء ) (FECوتشذير سدس جمال البيانات وتشكيل مشفر تشبيك مبعدل الثلثني .وال تطبق عمليات التوزيع العشوائي
والتصحيح  FECعلى بايتات املزامنة يف رزم النقل ،وهي ممثلة يف اإلرسال بإشارات مزامنة جزء البيانات .وبعد التوزيع العشوائي
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ومعاجلة التصحيح األمامي لألخطاء ،يتم انساق رزم البيانات يف أرتال البيانات لإلرسال ،وتضاف مزامنة جزء البيانات ومزامنة
حقل البيانات .ويتم تشكيل اإلشارة وتدرج موجة حاملة جتريبية صغرية قبل حتويل الرتدد الراديوي.
ويتلقى التمديد  M/Hلنظام اإلرسال جمموعتني من تدفقات الدخل :تتألف األوىل من رزم تدفق النقل  MPEGلبيانات اخلدمة
الرئيسية ،وتتألف الثانية من بيانات خدمة  .M/Hوعلى مستوى عال ،تكون وظيفة نظام اإلرسال  M/Hتوليف من هذين النوعني
من التدفقات يف تدفق واحد من رزم  MPEGومعاجلتها وتشكيلها يف إشارة  8-VSBمشفرة شبكيا يف معيار  ATSCالعادي.
ويقسم النظام  ATSC-M/Hإىل وحدات وظيفية منطقية منفصلة تقابل كدسة الربوتوكوالت يف الشكل  .27.9ويستخدم النظام
اإلرسال املتعدد الوسائط القائم على بروتوكول اإلنرتنت لتمكني خدمات الفيديو والصوت  AVC/HE-AACوتقدمي احملتوى
املكيف شخصيا .ويتطلب بروتوكول اإلنرتنت كدسة بروتوكوالت وحدة بيانات املستعمل/بروتوكول النقل يف الوقت الفعلي
) (UDP/RTPخلدمات الفيديو والتحكم يف التشفري الطبقي الالمتزامن ) (ALCلتسليم امللفات من خالل نقل أحادي االجتاه
)/(FLUTEدليل اخلدمة.
الشكل

27.9

كدسة بروتوكوالت النظام
AFD

دليل
اخلدمة

CEA-708

AVC

ATSC-M/H

RME HE-AAC

RTP

FLUTE

ALC

NTP RTCP

SMT
STKM
GAT
LTKM ...

UDP

IPv4

رتل
الطبقة

RS

TPC
FIC

املادية M/H

DTTB-09-27

وتقسم البيانات  M/Hيف طبقة الوصالت إىل جمموعات تضم كل منها خدمة واحدة أو أكثر .وميكن تشفري كل جمموعة إىل
سويات خمتلفة من احلماية من األخطاء تبعا للتطبيق .ويشمل التشفري  M/Hعملية التصحيح  FECعلى كل من مستوى الرزمة
ومستوى التشبيك ،باإلضافة إىل إدراج متواليات جتريبية طويلة ومتباعدة بانتظام يف بيانات .M/Hكما تدرج بيانات حتكم قوية
وموثوقة الستعماهلا يف املستقبالت  .M/Hويوفر النظام  M/Hاإلرسال الرشقي للبيانات  ،M/Hوهو ما مي ّكن املستقبل  M/Hمن
تدوير القدرة يف املولّف ومزيل التشكيل بغية توفري الطاقة.
وترسل البيانات  M/Hيف إشارة  8-VSBعلى أساس شرائح زمنية ،مما يسهل استقبال األسلوب الرشقي لألجزاء املختارة فقط من
البيانات  M/Hمبستقبل  .M/Hويقسم كل فاصل زمين يف الرتل  M/Hإىل مخسة فواصل فرعية متساوية الطول تسمى األرتال M/H
الفرعية .ويقسم كل رتل  M/Hفرعي بدوره إىل أربعة أقسام فرعية طول كل منها  ،ms 48,4وهو الزمن الالزم إلرسال رتل VSB
واحد .ويقسم كل من هذه الفواصل الزمنية للرتل  VSBبدوره إىل أربع فتحات ( M/Hلعدد إمجايل من الفتحات يف كل رتل
فرعي  M/Hقدره  16فتحة .)M/H
ومن أجل التوافق مع املستقبالت  8-VSBاملوروثة ،يتم تغليف بيانات اخلدمة  M/Hيف رزم تدفق نقل  MPEG-2خاصة ،حمددة
بوصفها رزم تغليف  .M/Hوميكن لنظام اإلرسال  M/Hأن يستوعب بيانات اخلدمة املغلفة يف أي نسق مطلوب .مثال ذلك،
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اخلدمات اليت يتم نقلها يف تدفقات النقل  ،MPEGمن قبيل الفيديو/الصوت  MPEG-2أو  ،MPEG-4والبيانات األخرى ،أو
اخلدمات اليت حتملها رزم .IP
ويؤدي تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن للبيانات الرئيسية وبيانات  M/Hإىل إدخال تغيريات يف وقت إرسال رزم تدفق اخلدمة الرئيسية
مقارنة بالتوقيت الذي ميكن أن حيدث يف حال عدم وجود تدفق  .M/Hوالتغيريات ضرورية للتعويض كليا عن الزحزحة الزمنية عند
نقطة التوليف حبيث متتثل اإلشارة املرسلة ملعايري  MPEGو ATSCحلماية املستقبالت املوروثة .ويتم تنفيذ هذه الوظائف يف فدرة
"توقيت الرزم وتعديل مرجع ميقاتية الربنامج ) "(PCRاملبينة يف الشكل .26.9
وتنقسم عمليات نظام اإلرسال  M/Hبشأن بيانات  M/Hإىل مرحلتني :ما قبل املعاجل وما بعد املعاجل.
وتتمثل وظيفة ما قبل املعاجل يف إعادة ترتيب بيانات اخلدمة  M/Hيف بنية بيانات  ،M/Hوتعزيز متانة بيانات اخلدمة  M/Hبعمليات
تصحيح  FECإضافية ،وإدراج متواليات جتريبية ،وبعد ذلك تغليف البيانات املعززة املعاجلة يف رزم تغليف تدفق النقل ).(MHE
وتشمل عمليات ما قبل املعاجل تشفري الرتل  ،M/Hومعاجلة الفدرات ،وإنساق اجملموعة ،وإنساق الرزم ،وتشفري التشوير .M/H
وتتمثل وظيفة ما بعد املعاجل يف معاجلة بيانات اخلدمة الرئيسية من خالل تشفري  8-VSBعادي ومناولة بيانات اخلدمة
املعاجلة مسبقا يف التدفق املولّف لضمان التوافق مع مستقبالت  .ATSC 8-VSBوجتري معاجلة بيانات اخلدمة الرئيسية يف التدفق
املولّف متاما بنفس الطريقة املتبعة يف اإلرسال  8-VSBالعادي :التوزيع العشوائي ،والتشفري  ،RSوالتشذير ،والتشفري الشبكي.
أما بيانات اخلدمة  M/Hيف التدفق املولّف فتعاجل بشكل خمتلف عن معاجلة بيانات اخلدمة الرئيسية من حيث إن بيانات
اخلدمة  M/Hاملعاجلة مسبقا تتجاوز موزع البيانات العشوائي.
M/H

وتتم معاجلة بيانات اخلدمة  M/Hاملعاجلة مسبقا بواسطة مشفر  RSغري منهجي .وجترى عمليات إضافية على بيانات اخلدمة
املعاجلة مسبقا لتهيئة ذاكرات مشفر التشبيك يف بداية كل متوالية جتريبية مت تضمينها يف بيانات اخلدمة  M/Hاملعاجلة مسبقا.
ويسمح تشفري  RSغري املنهجي بإدراج متواليات جتريبية طويلة ومتباعدة بانتظام دون تعطيل االستقبال يف املستقبالت املوروثة.
M/H

وتعمل قناة املعلومات السريعة ) ،(FICوهي قناة بيانات منفصلة عن قناة البيانات ،عرب أرتال  .RSوالغرض الرئيسي من القناة
هو التسليم الفعال للمعلومات األساسية من أجل سرعة احلصول على اخلدمة  .M/Hوتشمل هذه املعلومات بالدرجة األوىل
معلومات الربط بني اخلدمات  M/Hوجمموعات  M/Hاليت حتملها إضافة إىل معلومات الصيغة بشأن قناة تشوير اخلدمة M/H
يف كل جمموعة .M/H
FIC

4.1.3.9

أداء النظام

ATSC 1.0

إن نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء ( )C/Nيف قناة ضوضاء غوسية بيضاء مضافة ) (AWGNهي  dB 15,19لتشفري شبكي مبعدل .2/3
وكذلك فإن نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  C/Nهي  dB 9,2لتشفري شبكي سلسايل مبعدل  ،1/2و dB 6,2لتشفري شبكي سلسايل
مبعدل  .1/4ومثة املزيد من املعلومات عن أداء مستقبل  ATSCيف املمارسة املوصى هبا  A/74لدى اللجنة .[65.9] ATSC
وتربز متطلبات  C/Nبالنسبة إىل  ATSC-M/Hيف املمارسة املوصى هبا  A/74لدى  [66.9] ATSCبشأن أداء املستقبل املتنقل.
وباإلضافة إىل ذلك ،يتم تقدير احلساسية القصوى ،اليت تسمى احلساسية املتناحية الكلية ) (TISفيما يلي أدناه .وترد هذه املتطلبات
يف اجلدولني  10.9و 11.9لألجهزة ذات اهلوائيات املدجمة.
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اجلدول

10.9

حساسية متناحية كلية ) (TISنموذجية من أجل أجهزة موجات ديسيمترية ) (UHFتنطوي على أنظمة هوائيات
صنف الجهاز

AWGN C/N
لمعدل 1/4

MHz 584

dBµV/m 46,5
dBµV/m 43,5

هامش التنفيذ

رقم الضوضاء

كفاءة الهوائي

متنقل حممول باليد

dB 3

dB 6

dB 8,6-

dB 3

جهاز استعادة
تسجيل شخصي

dB 3

dB 6

dB 5,6-

dB 3

اجلدول

 TISعند

11.9

حساسية متناحية كلية ) (TISنموذجية من أجل أجهزة موجات مترية ) (VHFتنطوي على أنظمة هوائيات
صنف الجهاز

هامش التنفيذ

رقم الضوضاء

كفاءة الهوائي

AWGN C/N
لمعدل 1/4

 TISعند
MHz 584

متنقل حممول باليد

dB 3

dB 6

dB 25-

dB 3

dBµV/m 53,4

جهاز استعادة
تسجيل شخصي

dB 3

dB 6

dB 22-

dB 3

dBµV/m 50,4
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5.1.3.9

خالصة معلمات نظام

ATSC 1.0

يلخص اجلدول  12.9خصائص النظام ( ATSC 1,0انظر أيضا التقرير .)[43.9] ITU-R BT.2295-1
اجلدول

12.9

الخصائص الرئيسية للنظام
أساليب االستقبال:
 ثابت حممول حممول باليد متنقلعرض نطاق القناة
معدالت البيانات الصافية

الخصائص

كفاءة الطيف
شبكات وحيدة الرتدد )(SFN
أمناط البث:
 صوت وسائط متعددة تلفزيونأمناط إرسال البيانات/اخلدمة
نطاقات الرتدد
عرض النطاق املستعمل
عدد األجزاء
عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل جزء
املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية
مدة نشاط الرمز
مدة/نسبة فاصل احلراسة
مدة الرتل
مزامنة الوقت/الرتدد
طرائق التشكيل
 FECداخلي
التشذير الداخلي
)(bit/s/Hz

 FECخارجي
التشذير اخلارجي
عشوائية البيانات/تشتت الطاقة
اإلرسال الرتاتبي
تشوير معلمات اإلرسال

ATSC
ATSC

+
+
+
+
أ ) MHz 6؛ ب) MHz 7؛ ج) MHz 8
تبعا للتشكيل ومعدل الشفرة:
أ ) Mbit/s 19,39-4,23
ب) Mbit/s 21,62-4,72
ج) Mbit/s 27,48-5,99
1,48-0,55

+
+
فيديو ،صوت ،بيانات
UHF ،VHF
عند  :dB 3-أ ) MHz 5,38؛ ب) MHz 6,00؛ ج) MHz 7,00
1
1

أ ) ns 92,9؛ ب) ns 83,3؛ ج) ns 71,4
أ ) ms 48,4؛ ب) ms 43,4؛ ج) ms 37,2
تزامن األجزاء ،موجة حاملة دليلة ،تزامن الرتل
8-VSB

 2/3شبكية ،أو سلسالية  1/2أو  1/4شبكية
تدفقات مشفرة تشفريا مستقال ومشذرة زمنيا
أ ) 12؛ ب) 24؛ ج) 28
 RS ،)10 = T ،187 ،207( RSسلسالية ()10 = T ،164 ،184
تالفيفي من  52جزءا مع تشذير البايتات
سلسايل من  46جزءا مع تشذير البايتات
تتابع إثنيين شبه عشوائي ( )PRBSمن  16بتة
رمز األسلوب يف تزامن الرتل
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6.1.3.9

ميزانيات الوصالت لنظام

ATSC 1.0

تقدم التوصية  [42.9] ITU-R BT.1368ميزانيات الوصالت من حيث مقادير شدة اجملال الدنيا للتلفزيون الرقمي لألرض
بنظام ( ATSC 1,0اخلدمة الرئيسية) كما هو مبني يف اجلدول  13.9أدناه.
اجل دول
االشتقاق بطريقة عامل الجدارة نظام  ATSCبتردد *MHz 6
13.9

موجات مترية
دنيا

معلمة التخطيط

)(1

الرتدد

)(MHz

)(VHF

موجات مترية
عليا

)(VHF

موجات ديسيمترية

MHz 88-54

MHz 216-174

)(UHF
MHz 806-470

69

194

615

(dB) C/N

)(2

19,5

)(2

)(2

(dB) k

228,6-

228,6-

228,6-

(dB(Hz)) (6 MHz) B

67,8

67,8

67,8

(dB) G1m2

1,8-

7,3

17,2

(dB) GD

6

8

10

(dB) GI

8,2

10,2

12,2

1,1

1,9

3,3

0,5

0,5

0,5

5

5

10

(K) Trx

627,1

627,1

2 610

(K) Tline

65,0

102,9

154,4

5

5

5

20

20

20

(dB) TLNA

627,1

627,1

627,1

(K) Tbalun

31,6

31,6

31,6

(K) Ta

9 972,1

569,1

(K) Ta balun

8 885,1

507,1

(K) Tline/ G

0,8

1,6

3,3

(K) Trx/ G

8,1

9,7

55,8

9 552,6

1 176,8

717,8

)(dB(K)) 10 log(Te

39,8

30,7

28,6

(dB) GA

7,7

9,7

11,7

)(TBC) Erx (dB(V/m))(2), (3

35

33

39

خسارة خط اإلرسال
خسارة  300/75حملول توازن اهلوائي (dB) balun
رقم ضوضاء املستقبل )(dB
(dB) line

رقم ضوضاء مكرب منخفض الضوضاء
كسب مكرب منخفض الضوضاء )(dB) (LNA

)(dB) (LNA

(K) Te

19,5

19,5

مهملة
مهملة

مالحظات  -احتسبت القيم الواردة يف اجلدول على افرتاض نسبة  C/Nمع مراعاة احنطاط منطي لالستقبال متعدد املسريات وتقسيم متساو للضوضاء والتداخل.
ومنوذج نظام االستقبال هو جهاز استقبال منطي قريب من حافة التغطية ويتألف من هوائي خارجي ومكرب منخفض الضوضاء ) (LNAمركب على اهلوائي وكبل
توصيل هابط ومستقبل .ATSC
) (1لالطالع على التعاريف انظر املرفق  1للملحق  1يف التوصية .[42.9] ITU-R BT.1368
) (2ينبغي تعديل األرقام اخنفاضا (حنو أداء أفضل) مبقدار  dB 6من أجل تشفري شبكي سلسايل مبعدل  1/2أو مبقدار  dB 9من أجل تشفري شبكي سلسايل
مبعدل .1/4
) (3لالطالع على الصيغة انظر املرفق  1للملحق  1يف التوصية .[42.9] ITU-R BT.1368
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ويرد يف اجلدول  14.9تلخيص ملثال تقدير ميزانية وصلة  M/H ATSCملستقبل متنقل خارجي (على منت مركبة) (باستخدام كسب
اهلوائي) وأجهزة هوائيات مدجمة.
اجلدول

14.9

مثال لميزانية وصلة ألجهزة ذات هوائيات خارجية على متن مركبة
شخصي محمول باليد

شخصي محمول باليد

298,0

298,0

106,5−

106,5−

1192,0

1192,0

0,0

0,0

372,5

2384,0

1564,5

3576,0

99,3−

95,7−

17,0

17,0

82,3−

78,7−

0,0

3,0−

شدة اجملال التشغيلية،

dBμV/m

50,2

47,3

احلرارة املرجعية للنظام،

K

298,0

298,0

106,5−

106,5−

1192,0

1192,0

1192,0

1192,0

372,5

2384,0

2756,5

4768,0

96,9−

94,5−

17,0

17,0

79,9−

77,5−

8,6−

25,0−

61,3

80,0

البند
احلرارة املرجعية للنظام،

K

قدرة ضوضاء احلرارة املرجعية للنظام،
حرارة ضوضاء اجلهاز

)K ،(NF dB 6

خسارة التنفيذ (إشعاع ذايت)
حرارة ضوضاء البيئة،

)K ،(dB 0

K

حرارة ضوضاء دخل النظام الكلية،
قدرة ضوضاء الدخل الفعالة،
قدرة دخل املستقبل املطلوبة،

K

dBm

 C/Nملعدل خمتلط وجمموعة اختبار
كسب اهلوائي،

dB ،TU-6

dBm

dBi

قدرة ضوضاء احلرارة املرجعية للنظام،
حرارة ضوضاء اجلهاز
حرارة ضوضاء البيئة،

)K ،(dB 3

K

حرارة ضوضاء دخل النظام الكلية،
قدرة ضوضاء الدخل الفعالة،
قدرة دخل املستقبل املطلوبة،

2.3.9

dB ،TU-6

dBm

dBi

النظام

K

dBm

 C/Nملعدل خمتلط وجمموعة اختبار

شدة اجملال التشغيلية،

dBm

)K ،(NF dB 6

خسارة التنفيذ (إشعاع ذايت)

كسب اهلوائي،

dBm

dBμV/m

MHz 584

MHz 195

ATSC 2.0

الغرض من النظام  ATSC 2.0هو االرتقاء بتجربة التلفزيون يف أجهزة االستقبال الثابتة إىل املستوى األعلى بإدخال عدد من امليزات
املعززة على أساس املعايري اليت وضعت حديثا والتطبيق املركز للمعايري القائمة.
والنظام  ،ATSC 2.0يف الطبقة املادية ،متوافق رجعيا مع النظام  .ATSC 1.0وامليزات اجلديدة مدخلة أساسا على املستوى األعلى
من هذا النظام .DTTB
ومت ّكن أجهزة املستهلك املوصولة باإلنرتنت مناذج التوزيع واالستهالك اجلديدة لربامج الرتفيه التلفزيونية واملعلومات.
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وميكن توصيل العديد من املنتجات اإللكرتونية االستهالكية ،مثل أجهزة ألعاب الفيديو ومشغالت أقراص ™ Blu-rayواحلواسيب
الشخصية ،باإلنرتنت مما يتيح هلا استقبال احملتوى واخلدمات من مزودي اخلدمات القائمة على اإلنرتنت .كما ميكن أيضا توصيل
أجهزة التلفزيون باإلنرتنت.
ومن شأن تطورات جوهرية أخرى يف تقنية الفيديو ،أدرجت يف النظام  ،ATSC 2.0أن تدخل حتسينا كبريا يف تشغيل أنظمة
التلفزيون .ومنذ إدخال أول تقنية لالنضغاط الفيديوي ،MPEG-2 ،نشرت على نطاق واسع قبل بضعة عقود ،أصبح كودك
الفيديو ) AVC (H.264يستخدم اآلن على نطاق واسع لتوفري توزيع فيديوي عايل اجلودة والكفاءة ،وهو شائع يف خدمات التدفق
يف اإلنرتنت وكذلك يف معيار  ATSCللتلفزيون الرقمي املتنقل .وهنالك أيضا كودكات صوتية جديدة ذات كفاءة عالية يف أحدث
خدمات الفيديو املتوفرة.
والنظام  ATSC 2.0مصمم ليكون متوافقا رجعيا يف النطاق ،مما يعين أنه على الرغم من عدم توقع تشغيل خدمات
يف مستقبالت  ATSCاحلالية ،فإن إدخال خدمات  ATSC 2.0يف اإلرسال مصمم حبيث يكون متوافقا مع قدرة املستقبالت ATSC
الراهنة على تلقي خدمات  ATSCاحلالية يف هذا اإلرسال .ويوفر املعيار  [67.9] ATSC A/107مواصفات رفيعة املستوى للخدمات
التلفزيونية الرقمية لإلذاعة الثابتة  ATSC 2.0اليت تعزز خدمات التلفزيون الرقمي احملددة يف معايري  ATSC A/53يف املراجع ][48.9
إىل ].[53.9
ATSC 2.0

1.2.3.9

الخدمات في غير الوقت الفعلي

يصف املعيار  ATSC A/103يف غري الوقت الفعلي ) [68.9] (NRTتقييس التشوير واإلعالن والنقل يف غري الوقت الفعلي أساسا.
وتقدم اخلدمات يف غري الوقت الفعلي للبث الثابت ضمن الشبكات الفرعية IP؛ ويتم حتديد الشبكات الفرعية هذه املرتبطة بقناة
افرتاضية معينة مبراجع يف جدول القنوات االفرتاضية لألرض ) (TVCTوجداول ترابط/تقابل الربامج ) (PAT/PMTاملرتبطة هبا.
وهنالك سبعة مناذج استهالك حددها املعيار يف غري الوقت الفعلي.
2.2.3.9

الخدمات التفاعلية

يسمح املعيار  ATSC A/105للخدمات التفاعلية ] [69.9هليئات البث بتوصيل الربامج مع خدمات إضافية متعلقة هبا .ويف صميم
هذا النظام األشياء اإلعالنية ) (DOsاليت توفر جتربة املستعمل التفاعلية .وميكن لكل من هيئة البث واملشاهد أن يشرع يف إدخال
تغيريات يف حالة العمر االفرتاضي لألشياء اإلعالنية وتعديلها (بإطالق شيء إعالين أو إلغائه) .ويسمح النظام بتوسيع نطاق هذه
اخلدمات لتشمل الشاشات اإلضافية كما يسمح بتوفري املوارد الالزمة عرب مسري اإلنرتنت.
وباإلضافة إىل اخلدمات اليت تشكل بالفعل جزءا من التلفزيون التقليدي لألرض ،تشمل اخلدمات املوصوفة يف معيار اخلدمات
التفاعلية ما يلي:
إضفاء الطابع الشخصي
اإلبالغ عن استعمال اخلدمة
املخدمات يف شبكة اإلنرتنت
نفاذ املستقبل إىل ِّ
دعم اإلدراك التلقائي للمحتوى.
ويتوفر الدعم لثالثة سياقات للتفاعلية يف معيار اخلدمات التفاعلية ومعايري  ATSCذات الصلة:
تشغيل خدمات البيانات التفاعلية املساعدة
خدمات تفاعلية أخرى يف غري الوقت الفعلي
تطبيقات تفاعلية غري مرتبطة باخلدمة.
ويف كل حالة يتم توفري التفاعلية من قبل أشياء إعالنية ) (DOsمتتثل ملواصفات معيار اخلدمات التفاعلية.
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3.3.9

النظام

ATSC 3.0

ما زال نظام التقييس  ،ATSC 3.0وقت إعداد هذا الكتيّب ،قيد التطوير .ومع ذلك ،ووفقا للمواد الصادرة عن القطاع ،ITU-R
من املتوقع أن يوفر النظام  ATSC 3.0اخلدمات التالية ]:[70.9
التلفزيون عايل الوضوح؛
البث املتعدد للوسائط املتعددة؛
الصوت الرقمي احمليطي 5.1؛
أدلة الربامج اإللكرتونية؛
النصوص الوصفية املغلقة؛
التحسينات املتوافقة رجعيا.
وفيما يلي متطلبات الطبقة املادية لنظام :[70.9] ATSC 3.0
نظام إرسال مرن وقوي؛
سعة أكرب (املزيد من )bits/Hz؛
القدرة على املفاضلة بني السعة واملتانة؛
متانة اكتشاف النظام والتشوير؛
قدرات متنقلة/حممولة باليد متكاملة؛
مرونة يف معدل البتات وخيارات منطقة التغطية؛
متكني املكررات على القناة الستقبال قوي داخل املباين وأثناء التنقل؛
الرتابط بني القنوات يسمح بتقاسم الطيف؛
خيار قناة العودة لألسواق الناشئة؛
كفاءة استعمال الطيف.
خصائص الطبقة املادية املتوقعة هي كما يلي ]:[70.9
أحجام حتويل فورييه السريع ) (FFTمن  8Kو 16Kو32K؛
خيار تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن؛
مفهوم أنبوب الطبقة املادية ) (PLPهو نفسه ،واألنابيب املتعددة هي حالة استعمال حمتملة؛
التمهيدات الرتاتبية تسبق األرتال؛
اختبار التعادلية منخفض الكثافة من أجل التصحيح األمامي لألخطاء مماثل ،ولكن هناك شفرات جديدة مع معدالت
تشفري خمتلفة؛
تتمتع إشارة  bootstrapبأداء  C/Nقوي مبقدار  dB 10للمزامنة وتتبع أمناط األنظمة؛
توفر الكوكبات غري املتماثلة كسبا يف األداء بأكثر من dB 1؛
خيارات أعلى يف مرتبة التشكيل (تصل إىل )4096-QAM؛
تعدد اإلرسال يف تقسيم الطبقات يعاجل منطقة خدمة قوية؛
مدى أوسع من نقاط تشغيل نسبة اإلشارة إىل الضوضاء )( (SNRمن  dB 6-إىل أكثر من )dB 30؛
 4أنابيب يف الطبقة املادية ) (PLPsلكل ختصيص خدمة لتشغيل انسيايب (صوت قوي وخيارات تشفري فيديوي
قابل للتوسيع)؛
الرتابط بني القنوات يسمح بتقاسم الطيف.
-
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اإلدارة املتوقعة والربوتوكوالت هي كما يلي ]:[70.9
طبقة اإلدارة والربوتوكوالت؛
تقدمي اخلدمات والتزامن؛
إعالن اخلدمة وإضفاء الطابع الشخصي؛
اخلدمات التفاعلية وشاشات العرض املصاحبة؛
دعم إعادة التوزيع/العالمات املائية؛
يستخدم نقل بروتوكول اإلنرتنت (فقط) يف البث اإلذاعي لكل من التدفق وحمتوى امللفات؛
البث هو جزء من اإلنرتنت.
أداء الفيديو  ATSC 3.0املتوقع هو كما يلي ]:[70.9
التلفزيون فائق الوضوح ) (UHDTVهو هدف رئيسي يف النظام  4k - ATSC 3,0هو الرتكيز احلايل ،مع إمكانية 8k
يف املستقبل؛
استبانة مبقدار 3840×2160؛
معدل أرتال قدره  Hz 120( Hz 60قيد النظر)؛
مدى دينامي واسع؛
سلم ألوان واسع (حبسب التوصية )ITU-R BT.2020؛
 10بتات/بيكسل؛
توفري تلفزيون عادي الوضوح ) (HDTVيف األجهزة املتنقلة واحملمولة باليد مثل األلواح احلاسوبية.
وسوف يستغل نظام الفيديو  ATSC 3.0التطورات احلديثة يف تقنيات التشفري كما يلي:
تشفري فيديوي عايل الكفاءة ( MPEG HEVCجيري حاليا دراسة التشفري الفيديوي القابل للتوسيع)؛
فرص جذابة لتحقيق مكاسب ممكنة يف الكفاءة؛
قد ميثل تعقيد النظام مشكلة؛
نظام يبشر بإمكانية التوصيل إىل منصات متعددة؛
تشفري فيديوي عايل الكفاءة ) (HEVCمع متديدات قابلة للتوسيع (يعرف أيضا باسم  :)SHVCقابلية مضاعفة التوسيع
املكاين بني الطبقة األساسية ) (BLوطبقة التعزيز )(EL؛ استمثال الطبقة األساسية لالستقبال املتنقل؛ استمثال طبقة
التعزيز من أجل استبانة فائقة ).(UHD
األداء الصويت :[70.9] ATSC 3.0
ميزات صوت غامر توفر استبانة مكانية عالية يف تعرف موقع مصدر الصوت؛
السمت واالرتفاع واملسافة (زيادة غمار الصوت لتعزيز شعور "ما ال يصدق")؛
توجيه الصوت  ATSC 3.0إىل خمتلف األجهزة-الثابتة واملتنقلة واحملمولة باليد؛
خمتلف ترتيبات بث الصوت ،ومساعات الرأس ،مبا يف ذلك ترتيبات دون احلد األمثل؛
متكني الصوت  ATSC 3.0يف مكونات صوت قابلة لالختيار واملزج؛
التحكم يف احلوار :ميكن رفع مستوى احلوار لضعاف السمع؛
املسالك الصوتية البديلة :املسالك املتعددة اللغات والتعليقات اخلاصة واملوسيقى ومسالك التأثريات الصوتية؛
متكني املشاهدين من اختيار عناصر يف مزيج من الربامج وتكييف هذه العناصر حبسب رغبتهم.
-
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4.9

النظامان

 DVB-TوDVB-T2

عرف النظامان  DVB-T/DVB-T2بأهنما فدرتان
وفقا للمعيارين  [36.9] ETSI EN 300 744و ،[8.9] ETSI EN 302 755ي ّ
وظيفيتان تعمالن على تكييف إشارات التلفزيون يف النطاق األساسي ،من خرج معدد إرسال النقل إىل خصائص القناة لألرض.
وإلرسال إشارات البث التلفزيوين ،يستخدم عرضا نطاق القناة  MHz 1,7و MHz 7يف نطاق الرتدد  MHz 230-174وعرض
نطاق القناة  MHz 8يف النطاق .MHz 862-470
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن النظامني  DVB-Tو DVB-T2مها وسيلة فعالة إليصال اإلشارات الرقمية يف حالة تعدد املسريات ،ومن
مث ميكن استعماهلما يف تطبيقات أخرى مثل جتميع األخبار إلكرتونيا ) (ENGأو نظام توزيع املوجات الصغرية (انظر
املعيار  [37.9] ETSI EN 301 701لإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض) .ويتناول الفصل  15استعمال أنظمة اإلذاعة الفيديوية
الرقمية ) (DVBيف تطبيقات جتميع األخبار إلكرتونيا.
وبفضل أنساق الدخل املدعومة عامليا للمعلومات املرسلة ،واملرونة العالية يف اختيار املعلمات لتمكني املفاضلة بني سعة القناة وقوة
إشارة دخل املستقبل ،وإمكانية األداء القوي يف خمتلف أمناط شبكات اإلذاعة (الشبكات املتعددة الرتددات أو الشبكات الوحيدة
الرتدد) وظروف االستقبال (الثابت أو احملمول أو املتنقل) ،يستخدم النظامان  DVB-Tو DVB-T2كمعايري رئيسية لإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض يف كثري من البلدان (انظر اخلارطة يف الشكل  .)24.9وترد معلومات أكثر تفصيال عن وضع إدخال هذه
املعايري يف موقع مشروع اإلذاعة الفيديوية الرقمية ) (DVBعلى الويب ).(www.dvb.org
ويرد يف األشكال  28.9إىل  30.9بعض اإلحصاءات بشأن اعتماد النظامني  DVB-Tو ،DVB-T2املقدمة من مشروع .DVB
ويرد يف الشكل  28.9حتليل لعدد البلدان اليت تستعمل نظام اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض  DVB-Tأو  DVB-T2مصنفة على
النحو التايل:
البلدان اليت جيري فيها إدخال  DVB-Tأو اكتمل؛
البلدان اليت جيري فيها إدخال  DVB-T2أو اكتمل؛
البلدان اليت جيري فيها إدخال  DVB-Tو DVB-T2أو اكتمل.
الشكل

28.9

إدخال النظامين  DVB-Tو( DVB-T2سبتمبر )2016

(%20,1) 28

 DVB-Tفقط

(%66,2) 92

 DVB-T2فقط
كال النظامني
(%13,7) 19

DTTB-09-28
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ويظهر التحليل ،يف أغسطس  ،2015أن من أصل  139بلدا وقع اخليار فيها على استخدام التلفزيون الرقمي لألرض ) (DVBكان
 92بلدا ( 66,2يف املائة) فقط تستعمل أو مقبلة على استعمال شبكات البث  ،DVB-Tو 19بلدا ( 13,7يف املائة) فقط تستعمل
أو مقبلة على استعمال  ،DVB-T2و 28بلدا ( 20,1يف املائة) تستعمل أو مقبلة على استعمال كال النظامني.
وحىت سبتمرب  ،2016توفرت اإلحصاءات عن  150بلدا .وتبني أن نظام  DVB-Tفقط يستخدم يف  66بلدا ( 44يف املائة) ،بينما
يستخدم نظام  DVB-T2فقط يف  30بلدا ،ويستخدم النظامان يف  54بلدا.
ويبني الشكالن  29.9و 30.9حالة إدخال كال املعيارين ( DVB-Tو.)DVB-T2
الشكل
إدخال المعيار DVB-T
29.9

معتمد
منشور

معتمد
منشور

43
73

خمطط

45
70

خمطط

4

ب) سبتمرب

5

أ ) فرباير

2016

2012

DTTB-09-29

الشكل

30.9

إدخال المعيار

معتمد
منشور
جتربة

DVB-T2

9
36

ب) أغسطس

معتمد
منشور
جتربة

37

10
8

29

أ ) فرباير

2015

2012

9

معتمد
منشور
جتربة

38

ج) سبتمرب

39

2016

DTTB-09-30

وباملقارنة ،يتسارع نشر النظام  .DVB-T2وتبني اإلحصاءات أن عدد الشبكات املنتشرة ،يف السنوات الثالث من  2012إىل ،2016
ازداد من  8إىل  39شبكة .وباإلضافة إىل ذلك ،ازداد أيضا عدد البلدان اليت اعتمدت معيار  DVB-T2من  29إىل  38بلدا.
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1.4.9

النظام  DVB-Tوتمديدات التلفزيون المتنقل التابعة له

استخدم العديد من أنظمة  DVBاألوىل النظام  ،DVB-Tلذلك فإن املعلومات عن هذا النظام تقدم هنا من باب االكتمال .ومن
املتوقع أن تستخدم عمليات تنفيذ جديدة النظام ( DVB-T2انظر البند .)2.4.9
1.1.4.9

النموذج المعماري وكدسة البروتوكوالت للنظام

DVB-T/H

يرد يف اجلدول  15.9مثال لكدسة بروتوكوالت للنظام  .DVB-Tوالربوتوكول األساسي إلرسال املعلومات السمعية البصرية عرب
الوسائط املادية هو تدفق النقل .MPEG-2
اجلدول

15.9

مثال لكدسة بروتوكوالت إلرسال  DVB-Tفي البث التلفزيوني الرقمي
التطبيق (استنساخ ،تسجيل ،وغري ذلك)
MPEG-4
AVC/HEVC

فيديو

MPEG-2

صوت

DTS ،AC-3

MPEG

نصوص
جارية/تلفزيونية

ESG ،EPG

PSI

SI

قسم

PES MPEG-2

تدفق النقل

MPEG-2

MPEG-2

الطبقة املادية (شفرة  ،M-QAM ،RSوغري ذلك)

وميكن استخدام  MPEG-2أو التشفري الفيديوي املتقدم ) MPEG-4 (AVCأو التشفري الفيديوي عايل الكفاءة ) (HEVCكطرائق
انضغاط ملكونة الفيديو؛ وميكن استخدام التشفري السمعي ) (AC-3أو خامت زمن فك التشفري ) (DTSأو  MPEG-1أو MPEG-2
أو  MPEG-4النضغاط الصوت .وباإلضافة إىل ذلك يتم تسيري تدفقات أولية مساعدة (نصوص جارية وتلفزيونية ،وما إىل ذلك)
كتدفقات أولية للبيانات يف أقسام خاصة من .MPEG-2
تمديد التلفزيون المتنقل لنظام  .DVB-Tمع أن نظام اإلرسال  DVB-Tقد أثبت قدرته على خدمة املطاريف الثابتة واحملمولة
تعرف بأهنا أجهزة خفيفة الوزن تعمل بالبطارية وهلا شاشة صغرية نسبيا وتنطوي على
واملتنقلة ،فإن املطاريف احملمولة باليد (اليت ّ
طور البث الفيديوي الرقمي ) (DVBنظام إرسال للمطاريف احملمولة باليد
هوائي) تتطلب ميزات حمددة من نظام اإلرسال .وهلذاّ ،
) .(DVB-Hويستند هذا النظام إىل املعيار  ،DVB-Tمع فدرات وظيفية إضافية خاصة مبطاريف  .DVB-Hوهكذا يوفر النظام
 DVB-Hالتغطية اجلغرافية نفسها باملقارنة مع  DVB-Tوبىن الشبكات املماثلة مع حالة تسليم سلس بني خاليا  .DVB-Hويطلق
على هذا البديل من النظام  DVB-Hتسمية  .DVB-T/Hومن املمكن أيضا تنفيذ شبكات  DVB-Hخمصصة.
ويرد يف اجلدول  16.9مثال لكدسة الربوتوكوالت لنظام .DVB-H
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اجلدول

16.9

كدسة البروتوكوالت لنظام
طبقة التطبيق

تطبيق فيديوي يف الوقت الفعلي

طبقة العرض

RTP

طبقة النقل

ESG
HTML ،XML

FLUTE/ALC
UDP

طبقة الشبكة

الطبقة املادية

تطبيق قائم على امللفات

( H.264/MPEG-4 AVCفيديو) ( HE-AACv1/v2صوت)

طبقة الدورة

طبقة الوصلة

DVB-H

(IPv4/IPv6) IP
MPE

جتزئة الزمن
تدفق النقل

MPE-FEC

MPEG-2 TS

الطبقة املادية )CC ،RS ،OFDM ،M-QAM( DVB-T/H

ويستعاد تغليف الربوتوكوالت املتعددة  MPEو MPE-FEمع بيانات  IPوأقسام بيانات شفرة  RSاملقابلة من تدفق النقل
 .MPEG-2 TSوتستخدم كدسة منطية  IP/UDP/RTPمن الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت يف النظام من أجل توحيد
النظام  DVB-Hوالنفاذ إىل اخلدمات التفاعلية .ويف طبقة العرض ،يستند فك تشفري معلومات الفيديو فقط إىل MPEG-4
(مثل  )H.264/MPEG-4 AVCو MPEG-1و( MPEG-2 AACالتشفري الصويت املتقدم) النضغاط الصوت.
وأثناء إرسال تطبيق قائم على امللفات دون احلاجة إىل االستهالك الفوري للخدمة ،تستخدم كدسة الربوتوكوالت
يف نظام  .DVB-Hوتستخدم هذه الربوتوكوالت يف اإلرسال املتعدد واألحادي للبيانات استنادا إىل بروتوكول (IPDC) IP
إىل النظام  .DVB-Hويستخدم دليل اخلدمات اإللكرتوين ( )ESGالكتشاف اخلدمة وعمليات الشراء ،رمبا القائمة على
عروض .XML/HTML
FLUTE/ALC

المساعدة الساتلية للتلفزيون المتنقل في إطار النظام  .DVB-T/Hنظام اإلذاعة الفيديوية الرقمية  -اخلدمات الساتلية لألجهزة
احملمولة باليد ) (DVB-SHهو نظام يوفر حمتوى وبيانات وسائط قائمة على بروتوكول اإلنرتنت خلدمات اإلذاعة عرب بنية حتتية
ساتلية ولألرض هجينة تعمل برتددات دون  GHz 3ترسل حنو جمموعة متنوعة من املطاريف احملمولة واملتنقلة ذات هوائيات مدجمة
املعرفة بأهنا أجهزة خفيفة الوزن تعمل بالبطارية
ذات توجيهية حمدودة جدا أو معدومة .وتشمل املطاريف املستهدفة احملمولة باليد ّ
(مثل أجهزة املساعد الرقمي الشخصي واهلواتف احملمولة) واملطاريف املنصوبة على منت املركبات واجلوالة (مثل احلواسيب املتنقلة
واحملمولة باليد ،وما إىل ذلك) واملطاريف الثابتة .ويستخدم النظام  DVB-SHاجملموعة  DVB IPلبث البيانات ) (IPDCمن معايري
تسليم احملتوى ودليل اخلدمة اإللكرتوين وشراء اخلدمات واحلماية .وهي تشمل ميزات مثل التشفري التوربيين للتصحيح األمامي
لألخطاء ومشذر مرن للغاية يف نظام متقدم مصمم للتعامل مع طوبولوجيا الشبكة الساتلية/لألرض اهلجينة.

وتتحقق التغطية بالنظام  DVB-SHمن خالل توليف مكونة ساتلية ) (SCوإذا لزم األمر مكونة أرضية تكميلية ) (CGCلضمان
يتسىن للسواتل وحدها أن توفر فيها جودة اخلدمة املطلوبة .وتضمن املكونة الساتلية تغطية واسعة
استمرار اخلدمة يف املناطق اليت ال ّ
بينما توفر املكونة األرضية التكميلية التغطية من منط البث أو من النمط اخللوي .وعلى هذا النحو ،ميكن عندئذ توفري اخلدمة يف
خمتلف البيئات (خارج املباين وداخلها ويف املناطق احلضرية وشبه احلضرية والريفية) .وجدير باملالحظة أن املنطقة اليت ختدمها حزمة
من السواتل املتعددة احلزم املخطط هلا حاليا تبلغ حوايل  600 000كيلومرت مربع .والطبيعة اهلجينة ألنظمة  DVB-SHهلا تبعات يف
جوانب متعددة من اخلدمة :تنفيذ التسليم ،واكتشاف اخلدمة والنفاذ إليها ،ودليل اخلدمة اإللكرتوين ) .(ESGوجدير بالذكر أيضا
أن اللوائح التنظيمية يف بعض البلدان ميكن أن تسمح بنشر املكونة  CGCحتسبا إلطالق السواتل .وقد نشر مشروع DVB
معيار  DVB-SHيف فرباير  2007ومت االتفاق عليه كمعيار  ETSIبعد عملية التماس التعليقات من اجلمهور ،ومن مث يصبح
املعيار  :ETSI EN 302 583اإلذاعة الفيديوية الرقمية )(DVB؛ بنية الرتتيل ،وتشفري وتشكيل القنوات يف اخلدمات الساتلية
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لألجهزة احملمولة باليد

)(SH

دون  .GHz 3وترد قائمة باملعايري التكميلية تشمل دليل التنفيذ

الوثائق ذات الصلة ].[110.9-103.9
2.1.4.9

التقنيات الرئيسية في نظام

)(ETSI TS 102 584

يف قائمة

DVB-T

فيما يلي التقنيات الرئيسية املستخدمة يف نظام :DVB-T
نسق تدفق النظام :تدفق النقل  MPEG-2املعدل لتسليم املعلومات من التطبيقات التلفزيونية التقليدية (نصوص
جارية/تلفزيونية ،دليل الربامج اإللكرتوين ،وغريها) مع معلومات إضافية عن الربامج التلفزيونية والتطبيقات التفاعلية،
وما إىل ذلك؛
خوارزمية التصحيح األمامي لألخطاء ( :)FECشفرة الفدرات  )188,8 ،204( RSالسلسالية والشفرة التالفيفية املتقطعة
املتوائمة مع املعدل )( (RCPCمعدالت التشفري املمكنة 1/2 :و 2/3و 3/4و 5/6و )7/8لتوفري نظام فرعي
للتشذير/التشكيل يف أسلوب شبه خال من اخلطأ ) (QEFحيث تقابل نسبة اخلطأ يف البتات ) (BERيف خرج مفكك
تشفري القناة الداخلية حوايل  10-4 × 2وتقابل نسبة  BERيف مفكك تشفري القناة اخلارجية اجملال 12-10 - 11-10؛
التشذير :تشذير على مرحلتني يف مشذر تالفيفي يف اجملال الزمين (تشذير خارجي) ومشذر تردد بتات/رموز (تشذير
داخلي) من أجل خفض نفوذ اخلبو االنتقائي للرتدد والتداخل النبضي؛
التشكيل الرقمي :كوكبات إشارة  QPSKو 16-QAMو 64-QAMبتشفري  Grayتوفر خمتلف املفاضالت بني املناعة
من الضوضاء والكفاءة الطيفية؛
أساليب التشكيل :كوكبات إشارة متماثلة (تقليدية) وكوكبة إشارة غري متماثلة (تراتبية) ميكن فيها إرسال اخلدمة
مبتانة خمتلفة؛
خفض أثر تعدد املسريات :استخدام تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد ) (СOFDMمع ثالثة أساليب أساسية
( 2Kو ،8Kو 4Kكتمديد لنظام  )DVB-Hوأربع فواصل حراسة (جزء احلراسة 1/4 :و 1/8و 1/16و )1/32توفر إمكانية
اإلرسال املوثوق للخدمات لالستقبال يف حالة خمتلفة (االستقبال الثابت واحملمول واملتنقل)؛
تعويض القناة والتشكيل األوتومايت :أدلة متناثرة ومستمرة لتقدير القنوات والتعويض ،وتواؤم الرتدد والزمن؛ وتشوير
معلمات اإلرسال ) (TPSمن أجل تشكيل املستقبل التلقائي (هتيئة ألساليب تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد
) (OFDMوالتشكيل والتشفري ،وما إىل ذلك)؛
استقبال التنوع لتحسني أداء املستقبل  -خياري (غري مدرج يف معيار خط األساس)؛
عرض نطاق القناة :توفر قيم عرض النطاق  MHz 5و MHz 6و MHz 7و MHz 8إمكانية استعمال النظام يف خطط
تردد خمتلفة؛
أساليب الشبكة املدعومة :شبكات وحيدة الرتدد وشبكات متعددة الرتددات ذات أحجام وتشكيالت خمتلفة؛
وسائل املزامنة اخلاصة يف الشبكات الوحيدة الرتدد :رزمة تدميث الرتل العمالق ).(MIP
وبالنظر إىل أن النظام  DVB-Hيستند إىل الطبقة املادية  ،DVB-Tفإن التقنيات اخلاصة هبذا النظام اإلذاعي املتعدد الوسائط واردة
أدناه .وتكاد تكون التقنيات األخرى مماثلة لتقنيات .DVB-T
احللول التقنية لنظام  DVB-Hهي كما يلي:
خفض استهالك الطاقة يف املستقبل :يقابل تقسيم الزمن إىل شرائح خلفض استهالك الطاقة ،بفك تشفري جزء فقط من
التدفق املشرتك الذي حيتوي على بيانات بشأن خفض استهالك الطاقة املطلوب يف اخلدمة مع معلمات طبقة وصلة
 DVB-Hمعينة (حجم الرشقة ومدة الرشقة وزمن التوقف ،وغري ذلك) حوايل .%90
التغليف متعدد الربوتوكوالت ) :(MPEالفارق الرئيسي الذي مييز  DVB-Hعن  DVB-Tهو أن إرسال معلومات أي
خدمة قائم على وحدة بيانات  .IPويتم تغليف وحدات بيانات  IPيف  MPEG-2 TSبواسطة إجراء التغليف .MPE
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التصحيح األمامي لألخطاء للبيانات املغلفة متعددة الربوتوكوالت ) :(MPE-FECتسمح تقنية  MPE-FECاخليارية
بتحسني قيمة العتبة  C/Nاليت يعمل بناء عليها املستقبل يف أسلوب شبه خال من األخطاء ) (QEFواحلد من
أثر  Dopplerأثناء االستقبال املتعدد املسريات .ويتحقق ذلك بإدراج تصحيح إضايف لألخطاء على مستوى  MPEمع
استعمال شفرة ( Reed-Solomonمعدالت شفرة الفدرات ( 1/1بدون تشفري) و 1/2و 2/3و 3/4و 5/6و .)7/8وهكذا
تتوفر إمكانية اختيار معدالت خمتلفة لتشفري القنوات شرط حتقيق املفاضلة املطلوبة بني املناعة من الضوضاء ومعدل
بيانات املعلومات.
جمموعة موسعة من أساليب تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد ) :(OFDMمثة أسلوب إرسال إضايف مستخدم
يف النظام  DVB-Hيف الطبقة املادية هو األسلوب  .4kوالغرض منه هو زيادة املرونة يف ختطيط الشبكة اليت تتحقق
باملفاضلة بني تنقلية مطراف املستقبل وأحجام اخلاليا يف الشبكة الوحيدة الرتدد.
جمموعة موسعة من خمططات التشذير :باإلضافة إىل خمططات التشذير املستخدمة يف نظام  ،DVB-Tيستخدم مشذر
الرموز املتعمق (اخليار بني املشذر األصيل واملتعمق  -املشذر الداخلي يف نظام  )DVB-Tيف النظام  .DVB-Hوباإلضافة
إىل ذلك ،يتم خالل ترتيل  DVB-Hتشذير الفدرات االفرتاضية لقسمي التغليف  MPEو MPE-FECبعمق تشذير
يتوقف على حجم الرتل.
نظام تشوير معلمات اإلرسال ) (TPSاملعزز :لتشوير معلمات التدفق األولية يف تعدد اإلرسال  ،DVB-Hتستخدم
قناة  TPSاملعرفة يف النظام  .DVB-Tوهي قناة بيانات حمجوزة حتتوي على معلومات عن توفر التدفقات األولية DVB-H
ّ
املقسمة إىل شرائح زمنية يف استعمال تعدد اإلرسال املشرتك والتغليف والتصحيح ).(MPE-FEC

وفيما يلي التقنيات الرئيسية لنظام ( DVB-SHباإلضافة إىل مزايا النظام  DVB-T/Hالذي تعترب كجزء لألرض):
طرائق النفاذ املوسعة إىل قناة البث :تستعمل أساليب تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن ) (TDMوبتقسيم الرتدد )(FDM
يف أجزاء خمتلفة من كامل الشبكة؛
حتسني تصحيح األخطاء :يستخدم نظام  DVB-SHشفرة  3GPPتوربو مبعدالت  1/5و 2/9و 1/4و 2/7و 1/3و2/5
و 1/2و 2/3يف سياق تصحيح األخطاء يف جزء الشبكة الساتلية؛
عرض النطاق الرتددي املوسع والتشكيل :حيدد النظام  DVB-SHاستعمال عرض نطاق قدره  MHz 1,7وتشكيل
 QPSKو 8-PSKو.16-APSK
3.1.4.9

الطبقة المادية من أجل النظام  DVB-Tوتمديد التلفزيون المتنقل

توفر مواصفة النظام  DVB-Tطائفة من معدالت البتات الصافية القابلة للتسليم ترتاوح من
(انظر املعيار .)[36.9] ETSI EN 300 744
وتطبق العمليات التالية على تدفق البيانات عند الطبقة املادية للنظام :DVB-T
تكييف تعدد اإلرسال للنقل والعشوائية من أجل تشتت الطاقة؛
التشفري اخلارجي (أي شفرة )Reed-Solomon؛
التشذير اخلارجي (أي التشذير التالفيفي)؛
التشفري الداخلي (أي شفرة تالفيفية مثقوبة)؛
التشذير الداخلي (إما األصيل أو املتعمق)؛
التقابل والتشكيل؛
اإلرسال املتعدد بتقسيم تعامدي للرتدد (.)OFDM
-

Mbit/s 4,98

إىل

Mbit/s 31,67
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ويوضح الشكل  31.9مسري التكيف لنظام  .DVB-Tوبالنظر إىل أن القناة لألرض تتسم مبستوى عال من الضوضاء فإن مسري
تكييف التداخل أكثر تعقيدا مقارنة بأنظمة اإلذاعة الرقمية يف بيئات توزيع برامج (كبلية وساتلية) أخرى .وحيتوي املخطط البياين
على مسري متواز ثان يستخدم يف أسلوب اإلرسال الرتاتبي (يتميز خبط منقط يف الشكل).
وملا كان النظام مصمما خلدمات التلفزيون الرقمي لألرض ،ليعمل يف حدود توزيعات الطيف القائمة للرتددات املرتية
والديسيمرتية ) (UHFلإلرساالت التماثلية ،فمن املطلوب أن يوفر محاية كافية من املستويات العالية للتداخل يف نفس القناة )(CCI
والتداخل يف القناة اجملاورة ) (ACIاملنبثقة عن خدمات  PAL/SECAM/NTSCالقائمة .ويشرتط أيضا أن يسمح النظام بأقصى
قدر من كفاءة الطيف عند استخدامه ضمن نطاقات املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) ،(UHFوميكن الوفاء هبذا االشرتاط
باستخدام شبكة وحيدة الرتدد ).(SFN
)(VHF

الشكل

31.9

مسير تكييف نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
مشفر
داخلي

مشذر
خارجي

مشفر
خارجي

تكييف تعدد
إرسال تناثر
الطاقة

مشفر
داخلي

مشذر
خارجي

مشفر
خارجي

تكييف تعدد
إرسال تناثر
الطاقة

DVB-T
مشفر

تعددات
إرسال
النقل

مشفر
مشفر

MPEG-2

مشفر

تشفري املصدر وتعدد اإلرسال

حنو اهلوائي
الطرف
األمامي

D/A

إدراج فاصل
احلراسة

OFDM

مكيف قنوات لألرض

تكييف
الرتل

مقابل

مشذر
داخلي

دليل
وإشارات
TPS

DTTB-09-31

وللوفاء هبذه املتطلبات جيري حتديد نظام تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد ) (OFDMمع تشفري سلسايل لتصحيح األخطاء .ولتحقيق
أقصى قدر من القواسم املشرتكة مع مواصفات خط األساس الساتلي (انظر املعيار  )EN 300 421ومواصفات خط األساس الكبلي (انظر
املعيار  )EN 300 429من الشائع إجراء التشفري اخلارجي والتشذير اخلارجي ،ويشيع التشفري الداخلي يف مواصفات خط األساس الساتلي.
ولتمكني املفاضلة املثلى بني طوبولوجيا الشبكة وكفاءة الرتدد ،يتم حتديد فاصل حراسة مرن .ومن شأن ذلك متكني النظام من دعم
تشكيالت شبكات خمتلفة ،من قبيل شبكة وحيدة الرتدد ) (SFNواسعة ومرسل وحيد ،مع احلفاظ على أقصى كفاءة للرتدد.
وحيدد أسلوبان للتشغيل مها "أسلوب  "2kو"أسلوب  "8kلإلرسال  DVB-Tو .DVB-Hو "األسلوب  "2kمناسب لتشغيل مرسل
واحد وشبكات  SFNصغرية ومسافات حمدودة بني املرسالت .أما "األسلوب  "8kفيستعمل يف تشغيل املرسل الواحد
ويف شبكات  SFNالصغرية والكبرية على السواء.
املعرف يف امللحق  ،Fالذي يتناول
ومثة أسلوب إرسال ثالث ،يستخدم حصريا يف أنظمة  ،DVB-Hوهو "األسلوب ّ "4k
االحتياجات احملددة للمطاريف احملمولة باليد .ويهدف "األسلوب  "4kإىل توفري مفاضلة إضافية بني حجم خلية اإلرسال وقدرات
االستقبال املتنقلة ،مما يوفر قدرا إضافيا من املرونة يف ختطيط الشبكة .DVB-H
ويتيح النظام مستويات خمتلفة من التشكيل  QAMومعدالت شفرة داخلية خمتلفة ميكن استخدامها للمفاضلة بني معدل البتات
واملتانة .ويتيح النظام أيضا مستويني مرتاتبني من تشفري وتشكيل القناة ،مبا يف ذلك كوكبة منتظمة ومتعددة االستبانة .ويف هذه
احلالة ،جيب توسيع املخطط البياين الوظيفي للنظام ليشمل النمائط املوضحة خبطوط متقطعة يف الشكل  .31.9وهناك تدفقان

الفصل

163

9

مستقالن للنقل يف  ،MPEGيشار إليهما بالتدفق عايل األولوية والتدفق منخفض األولوية ،مسقطان على كوكبة اإلشارة بواسطة
امل خطط وامل شكل اللذين هلما من مث عدد مقابل من املدخالت.
ولضمان استقبال اإلشارات املنبعثة عن هذه األنظمة الرتاتبية بواسطة مستقبل بسيط ،تقتصر الطبيعة الرتاتبية على تشفري القناة
الرتاتبية وتشكيلها دون استخدام تشفري املصدر الرتاتبي.
وهكذا ميكن حتقيق "تآون بث" خدمة برنامج ما يف صيغة متينة مبعدل بتات منخفض ،ويف صيغة أخرى مبعدل بتات أعلى ودرجة
أدىن من املتانة .وبديال من ذلك ،ميكن بث برامج خمتلفة متاما يف تدفقات منفصلة بدرجة متانة خمتلفة .ويف كلتا احلالتني ،ال يتطلب
املستقبل سوى جمموعة واحدة من العناصر العكسية :مزيل تشذير داخلي ،ومفكك تشفري داخلي ،ومزيل تشذير خارجي ،ومفكك
تشفري خارجي ،ومكيّف تعدد إرسال .والشرط اإلضايف الوحيد املفروض على املستقبل هو قدرة التشكيل/التخطيط على إنتاج
تدفق واحد يتم اختياره من بني املسريات احملددة يف الطرف املرسل.
والثمن لقاء هذا التوفري يف املستقبل هو أن االستقبال ال ميكنه أن يتحول من طبقة إىل أخرى (انتقاء الطبقة األمنت يف حالة احنطاط
االستقبال مثال) مع االستمرار يف فك التشفري وعرض الصور والصوت .وهناك حاجة إىل توقف مؤقت (من قبيل جتميد رتل الفيديو
ملدة  0,5ثانية تقريبا ،وانقطاع الصوت ملدة  0,2ثانية تقريبا) بينما يعاد تشكيل مفكك التشفري الداخلي وخمتلف مفككات تشفري
املصدر بشكل مناسب ويستعاد وضع اإلقفال.
ومثة معلومات أكثر تفصيال عن معاجلة تدفق النقل  MPEG-2 TSيف مسري تكيف  DVB-Tواردة يف املعيارين
] [36.9و .ETSI TR 101 190وترد معلومات مفيدة أخرى بشأن تنفيذ البث  DVB-Tيف املرجعني ].[167.9 ،166.9

ETSI EN 300 744

االستقبال المتنقل  DVB-Tعلى أساس تقنيات التنوع .يتحقق تنوع اهلوائي يف أبسط أشكاله يف مستقبل يزيل ،بالتوازي،
تشكيل إشارات أكثر من هوائي استقبال واحد (اثنان إىل أربعة عادة) .ويتم بعد ذلك معاجلة أفضل خرج هلذه اإلشارات املستقبلة
(تلك اليت تتسم بأدىن معدل خلطأ البتات  BERعادة) .ومثة خطوة سباقة تقنيا يستعمل فيها مبدأ مجع املوجات احلاملة املتماسكة
) (CCSحيث يتم توليف إشارات تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد ) (COFDMملختلف هوائيات االستقبال يف شكل
متماسك قبل إزالة التشكيل .وقد جتلى ذلك يف إيطاليا وأبلغ عنه مبزيد من التفصيل يف املرجع ] .[74.9وميكن أيضا حتقيق التجميع
املرجح على مستوى النطاق األساسي كما هو موضح يف جتربة اليابان (انظر البند  .)2.5.9وبالنسبة لكلتا طريقيت التجميع ،تتحقق
حتسينات كبرية للتغلب على اخلبو االنتقائي واالخنفاض يف النسبة .C/N
وتبني نتائج االختبار أن التنوع حيسن إىل حد كبري من أداء االستقبال مقارنة باستقبال هوائي وحيد "تقليدي" .30وميكن احلصول
على أشكال خمتلفة من استقبال التنوع (اجلمع بني املعدالت القصوى ومجع املوجات احلاملة املتماسكة ) ،(CCSوما إىل ذلك).
ويبني اجلدول  17.9نتائج بعض اختبارات االستقبال  ،DVB-Tمع تنوع  CCSوبدونه ،معربا عنه بعدد أعطال الفيديو والنسبة
املئوية من الزمن اإلمجايل لالستقبال الناجح لكل مسري مقيس.
اجلدول
نتائج اختبار استقبال التنوع لمعيار DVB-T
17.9

المسير
Agrate – Dalmine
Dalmine – RaiWay Control Centre Monza
RaiWay Control Centre Monza – Sesto Calende
)(A4, A8, A26
Sesto Calende – RaiWay Control Centre Monza
)(A26, A8, Tang. Nord
)”Milano – Outer City Path (“Terzo anello
)Milano – Inner City Path (Historical Centre

مجموع األعطال
CCS
هوائي مفرد

النسبة المئوية
Ton/Ttotal

هوائي مفرد

CCS
%100
%98
%90

5
18

1
3

22

15

%25

46

6

%43

%95

114
75

10
34

%51
%36

%99
%91

 30من املتوقع حدوث حتسينات مماثلة يف األداء بالنسبة ألنظمة  DTTBاألخرى اليت تستخدم تنوع االستقبال.

%13
%15
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والعناصر األساسية لطبقة الوصلة اخلاصة بنظام  DVB-Hهي جتزئة الزمن والتصحيح األمامي لألخطاء للبيانات املغلفة متعددة
الربوتوكوالت ) .(MPE-FECوالعناصر األساسية للطبقة املادية املعرفة يف النظام  DVB-Tهي تشوير معلمات اإلرسال )(TPS
وأسلوب اإلرسال  4kومشذر الرموز املتعمق.
وين ّفذ اإلرسال يف الطبقة املادية  DVB-Tبواسطة تعدد اإلرسال  OFDMمع موجات حاملة متعددة .وال حيدد إال عنصر واحد
جديد من الطبقة املادية للنظام  DVB-Hباملقارنة مع النظام  :DVB-Tنظام التشوير  TPSاملمدد لتدفقات  DVB-Hاألولية
يف تعدد اإلرسال املشرتك .وتدفق بيانات  DVB-Hمتوافق أيضا مع تدفق النقل .DVB
وباإلضافة إىل إرسال البث املتعدد الوسائط يف شبكات اإلذاعة لألرض ،يستعمل البث  DVB-Hكجزء لألرض من نظام اإلذاعة
املتعددة الوسائط اهلجينة .DVB-SH
وتستند الطبقة املادية لنظام  DVB-Hإىل الطبقة املادية لنظام  DVB-Tباستثناء تدفقات دخل
بيانات  .IPوترد املعمارية املرجعية للطبقة املادية  DVB-Hيف الشكل .32.9
الشكل

32.9

المعمارية المرجعية للطبقة المادية

جديد إىل

مشكّل
DVB-H

TS

DVB-T

IP

اليت تتكون من وحدات

DVB-H

MUX

خدمة

MPEG2 TV

8k 4k 2k DVB-H TPS
RF

 DVB-Hتغليف
تقسيم
MPEMPE
الزمن FEC
IP

مرسل

IP

قن اة
مستقبل
RF

DVB-H

مزيل تغليف
IP

MPEMPE
FEC

IP

تقسيم
الزمن

TS

مزيل تشكيل

DVB-T

8k 4k 2k DVB-H TPS

DTTB-09-32

ويف هذه احلالة ،ميكن إرسال خدمات التلفزيون  MPEG-2النموذجية واخلدمات  DVB-Hاجملزأة زمنيا يف تعدد إرسال مشرتك.
وميكن إرسال خدمات  DVB-Hباستعمال سعة تعدد اإلرسال بأكملها (أي شبكة  DVB-Hخمصصة) .وكما هو مبني
يف الشكل  ،32.9تقوم املطاريف احملمولة باليد فقط بتشفري ومعاجلة اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت .ويستعيد مزيل
تشكيل  DVB-Tالذي يدعم أساليب  2kو 4kو 8kتشوير معلمات اإلرسال  DVB-H TPSذات الصلة يف رزم تدفق
النقل  MPEG-2من إشارة الرتدد الراديوي .وتستخدم منيطة جتزئة الزمن خلفض استهالك الطاقة وتوفري خدمة انسيابية/سلسة
يف نظام  .DVB-Hوتقدم النميطة  ،MPE-FECاليت يوفرها النظام  ،DVB-Hاملزيد من املتانة يف اإلرسال عرب الطبقة املادية.
ومبا أن جتزئة الزمن والتغليف  MPE-FECيشكالن عمليات تطبق يف طبقة الوصلة (الطبقة  2يف  )OSIفإهنا ال تثري أي مسائل
عدم توافق وهي متوافقة متاما مع الطبقة املادية  DVBالقائمة (الطبقة  1يف التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة ( )OSIأي DVB-T
و DVB-Sو.)DVB-C
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صمم
الطبقة المادية للنظام القائم على المساعدة الساتلية .النظام  DVB-SHللخدمات الساتلية إىل األجهزة احملمولة باليد م ّ
للرتددات دون  GHz 3ويدعم نطاق املوجات الديسيمرتية ) (UHFأو النطاق  Lأو النطاق  .Sوهو يكمل وحيسن معيار الطبقة
املادية  DVB-Hالقائم كما هو موضح يف املعيار .[111.9] ETSI EN 302 304
وحيدد املعيار  DVB-SHأسلوبني للتشغيل:
 :SH-Aحيدد استعمال التشكيل  COFDMيف كل من الوصالت الساتلية ولألرض مع إمكانية تشغيل كال الوصلتني
يف تشكيل الشبكة الوحيدة الرتدد ) .(SFNوميكن استعمال هذا األسلوب يف كل من املسريات املباشرة وغري املباشرة،
ويتم اجلمع بني اإلشارتني يف جهاز االستقبال لتعزيز االستقبال يف تشكيل الشبكة .SFN
 :SH-Bتعدد اإلرسال بتقسيم الزمن ) (TDMيف الوصلة الساتلية وتعدد اإلرسال  COFDMيف الوصلة لألرض.
ويستخدم هذا األسلوب يف املسري املباشر فقط .ويدعم النظام إعادة توليف تنوع الشفرات بني أسلوب TDM
واألسلوب  COFDMلألرض من أجل زيادة متانة اإلرسال يف املناطق ذات الصلة (وال سيما شبه احلضرية).
ويعطي الشكل  33.9نظرة عامة لتنفيذ منطي لنظام .DVB-SH
ويف احلالة األوىل ،يستفيد األسلوب  SH-Bمن املرسالت املستجيبة الساتلية العاملة يف تشبع كامل بينما يستلزم األسلوب
أجهزة مرسلة مستجيبة ساتلية تعمل بأسلوب شبه خطي .ويف احلالة الثانية ،يوفر األسلوب  SH-Bميزة أداء ضئيلة أو معدومة
نسبة إىل  .SH-Aوفيما عدا اعتبارات األداء اخلالصة هذه ،ميكن أن يكون االختيار بني  SH-Aو SH-Bمدفوعا أساسا بقيود
ختطيط الرتددات على النحو املبني أدناه ،أو باملرونة املكتسبة عند فك اقرتان معلمات اإلرسال الساتلي مبعلمات اإلرسال لألرض.
SH-A

ويف ضوء ما تقدم ،ميكن متييز معماريتني خمتلفتني للمستقبل وفقا خليارات شكل املوجة  ،DVB-SHمعمارية نظام OFDM/OFDM

) (SH-Aومعمارية نظام  ،(SH-B) TDM/OFDMعلى التوايل.

الشكل

33.9

صورة عامة لتنفيذ نموذجي لنظام

DVB-SH

ساتل  DVB-SHمباشر
إلى جهاز متنقل
إشارة DVB-
SH
إشارة التوزيع

حمتوى
طرف
رأسية البث
TDM/OFDM

مرسالت

OFDM

)TR (c

DVB-SH
)TR (b

حشوات ثغرات شخصية
OFDM

مرسالت

)TR (a

شبكة توزيع البث
خلية االستقبال
DTTB-09-33

الشكل مقتبس من املعيار

ETSI TS 102 584

ويوجز اجلدول  18.9الخصائص الرئيسية للطبقة املادية يف النظام .DVB-SH

طرف رأسية
اخلدمة
والشبكة
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18.9

الخصائص الرئيسية للطبقة المادية وطبقة الشبكة في النظام
النطاق
عروض النطاق
التزامن
أمناط املوجات
تقابل OFDM
تقابل TDM
التشفري الداخلي
التشذير الداخلي
التشذير الزمين
بنية الرتل

DVB-SH

 UHFو LوS

 1,7و 5و 6وMHz 8

املوجات احلاملة الدليلة (شبيه  )DVB-Hأو
 TDMأو )8k ،4k ،2k ،1k( OFDM
QPSK؛ QAM 16
QPSK؛ 8PSK؛ 16APSK
تشفري توربو
صغري
 ms 150إىل (PHY + iFEC) s 10
رموز اخلدمة/تقسيم الزمنOFDM/

TDM

التشكيل الطوبولوجي لنظام  .DVB-SHهذا التشكيل عبارة عن توزيع النطاقات الفرعية على العناصر الطوبولوجية ،أي احلزمة
(احلزم) الساتلية واخلاليا لألرض .وجيب أال حتتوي احلزم املتجاورة على ترددات مشرتكة جتنبا للتداخل .وهذا ينطبق أيضا على
اخلاليا املتجاورة ،ومع ذلك من املمكن إعادة استخدام هذه الرتددات:
ميكن لرتدد مستعمل يف حزمة/خلية ما أن يستعمل ثانية يف حزمة/خلية أخرى إذا كانت هذه األخرية مفصولة مبا فيه
الكفاية عن األوىل؛
ميكن للخاليا لألرض أن تعاود استعمال تردد حزمة جماورة شريطة أن تكون هذه اخلاليا بعيدة مبا فيه الكفاية عن
تلك احلزمة.
وقد يكون توزيع الرتدد الفعلي للنطاقات الفرعية معقدا للغاية بسبب احتمال تداخالت من احلزم البقعية الساتلية اجملاورة .وعلى
وجه اخلصوص ،وتوخيا إلعادة استعمال تردد حزمة بقعية جماورة ،يستحسن إعادة استعمال الرتدد لألرض يف مركز البقعة (بعيدا
عن األطراف) ،غري أن ذلك ليس ممكنا دائما.
وهناك هنجان رئيسيان لتشكيل شبكة املكونات األرضية التكميلية ) (CGCللمرسالت:
يسعى النهج "عايل الكثافة" و"منخفض الطاقة" إىل إعادة استعمال كل أو بعض مواقع اإلرسال  3G/2Gالقائمة ،أو
إىل بناء شبكة مكافئة من املرسالت املنخفضة إىل متوسطة االرتفاع .وتتميز هذه الشبكات بأبراج إرسال يبلغ ارتفاعها
عادة  30مرتا ترسل ما يرتاوح بني  200واط و 1كيلوواط من القدرة املشعة الفعالة ) (ERPلتغطية كثيفة ملناطق حضرية
يف حدود  0,5كم (يف عمق داخل املباين) إىل  2كم (خارج املباين)؛
يسعى النهج "منخفض الكثافة" و"عايل القدرة" إىل إعادة استعمال مواقع املرسالت التلفزيونية الرقمية لألرض القائمة
أو إىل بناء شبكات مرسالت مكافئة على ارتفاعات عالية .وتتميز هذه الشبكات بأبراج إرسال يرتاوح ارتفاعها من
 100إىل  300مرت ،ترسل ما يرتاوح من  1كيلو واط إىل  4كيلوواط من القدرة املشعة الفعالة ) (ERPلتغطية منوذجية
ترتاوح بني  5و 7كم.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات التفصيلية يف معايري  ETSIوال سيما يف املعيار  - ETSI TS 102 584املبادئ التوجيهية
لتنفيذ اخلدمات الساتلية لألجهزة احملمولة باليد ) (SHدون .[106.9] GHz 3
4.1.4.9

أداء النظام  DVB-Tوتمديد التلفزيون المتنقل

باختصار ،ميكن اختيار املعلمات التالية يف النظام :DVB-T
معدل الشفرة للحماية داخليا من اخلطأ ( 1/2و 2/3و 3/4و 5/6و)7/8؛
-

الفصل
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تشكيل املوجة احلاملة ( 2 :QPSKبتة لكل موجة حاملة؛  4 :16-QAMبتات؛  6 :64-QAMبتات)؛
طول فاصل احلماية ( 1/4و 1/8و 1/16و)1/32؛
معلمة التشكيل  :1( αغري تراتيب؛  :4 ،2تراتبي)؛
طول حتويل فورييه السريع FFT؛ عدد املوجات احلاملة ( 1 705 :2kموجة؛  3 409 :4kموجات؛  6 817 :8kموجة).

وتشكل جمموعة من هذه املعلمات مساحة من التشكيل توفر مفاضلة معينة بني احلصانة من الضوضاء ومعدل البتات الصايف
يف شبكة البث .ويوضح الشكل  34.9هذه املفاضلة لكل من طرائق التشكيل الثالث يف قناة ضوضاء غوسية بيضاء مضافة
) .(AWGNويتم احلصول على هذه املنحنيات بواسطة احملاكاة ] [153.9وتقابل قيم العتبة لنسب ( C/Nيف أسلوب شبه خال من
األخطاء )QEF ،املعيار .[36.9] ETSI EN 300 744 v.1.6.1
وباإلضافة إىل ذلك ،ترد يف اجلدول  19.9قيم العتبة لنسب  C/Nومعدالت  .MPEG-2 TSوملزيد من املعلومات عن أداء
يف األسلوب الرتاتبي ،انظر املعيار .[36.9] ETSI EN 300 744

DVB-T
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 على النسبة، الداخليViterbi  بعد فك تشفير،)BER( اعتمادية معدل أخطاء البتات
)c( 64-QAM) وb( 16-QAM) وa( QPSK ألساليب التشكيل
](dB) C/N  نسبةViterbi  بعد فك تشفريBER[

BER after Viterbi decoding for DVB-T (2K/QPSK/Nbits = 1e6 bits/Traceback depth = 136)

10

1/2
2/3
3/4
5/6
7/8
QEF

–1

BER after Viterbi decoding

10

–2

10

–3

10

–4

10

12

10

8

6

4

2

0

C/N ratio (dB)
BER after Viterbi decoding for DVB-T (2K/16-QAM/Nbits = 1e6 bits/Traceback depth = 136)

10

1/2
2/3
3/4
5/6
7/8
QEF

–1

BE R after Viterbi decoding

10

–2

10

–3

10

–4

10

0

4

2

8

6

12

10

14

18

16

C/N ratio (dB)
BER after Viterbi decoding for DVB-T (2K/64-QAM/Nbits = 1e6 bits/Traceback depth = 136)

10

1/2
2/3
3/4
5/6
7/8
QEF

–1

10
BER after Viterbi decoding

C/N

الشكل
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19.9

نسبة  C/Nالمطلوبة لإلرسال غير التراتبي لتحقيق معدل خطأ بتات
 4-10 × 2 = BERبعد مفكك شفرة Viterbi
التشكيل

معدل
التشفير

نسبة  (dB) C/Nالمطلوبة من أجل
 4-10 × 2 = BERبعد ،Viterbi
 QEFبعد Reed-Solomon

معدل البتات
(انظر المالحظة )3

)(Mbit/s

قناة غوسية

قناة رايس

قناة رايلي

1/4 = Δ/ TU

1/8 = ∆/ TU

1/16 = Δ/TU

1/32 = Δ/TU

QPSK

1/2

3,1

3,6

5,4

4,98

5,53

5,85

6,03

QPSK

2/3

4,9

5,7

8,4

6,64

7,37

7,81

8,04

QPSK

3/4

5,9

6,8

10,7

7,46

8,29

8,78

9,05

QPSK

5/6

6,9

8,0

13,1

8,29

9,22

9,76

10,05

QPSK

7/8

7,7

8,7

16,3

8,71

9,68

10,25

10,56

16-QAM

1/2

8,8

9,6

11,2

9,95

11,06

11,71

12,06

16-QAM

2/3

11,1

11,6

14,2

13,27

14,75

15,61

16,09

16-QAM

3/4

12,5

13,0

16,7

14,93

16,59

17,56

18,10

16-QAM

5/6

13,5

14,4

19,3

16,59

18,43

19,52

20,11

16-QAM

7/8

13,9

15,0

22,8

17,42

19,35

20,49

21,11

64-QAM

1/2

14,4

14,7

16,0

14,93

16,59

17,56

18,10

64-QAM

2/3

16,5

17,1

19,3

19,91

22,12

23,42

24,13

64-QAM

3/4

18,0

18,6

21,7

22,39

24,88

26,35

27,14

64-QAM

5/6

19,3

20,0

25,3

24,88

27,65

29,27

30,16

64-QAM

7/8

20,1

21,0

27,9

26,13

29,03

30,74

31,67

املالحظة  - 1شبه اخللو من اخلطأ ) (QEFيعين أقل من حدوث خطأ واحد غري مصحح يف الساعة ،ما يقابل  11-10 = BERعند دخل مزيل
تعدد اإلرسال .MPEG-2
املالحظة  - 2تعطى معدالت البتات الصافية بعد مفكك تشفري .Reed-Solomon

ويتوقف أداء النظام  DVB-Hعلى كل من معلمات طبقة الوصلة وتشكيل النظام  DVB-Tعلى السواء .ولتوفري القدر الكايف
من كسب النسبة  C/Nوتنقلية املطراف فإن اخليار النمطي ملرتبة التشكيل الرقمي ال يزيد عن  16-QAMومعدل التشفري
التالفيفي  DVB-Tال يزيد عن  1/2أو  2/3أو  .3/4ومن املمكن أيضا استخدام تشكيالت أخرى لنظام  - DVB-Tفاخليار يرجع
للمنظمات اليت تنشر شبكات  - DVB-T/Hولكن مع بعض القيود .واملبادئ التوجيهية لتشكيالت الوصلة والطبقة املادية واردة
يف معايري  DVB-Hالرئيسية.
وتتحدد معدالت البيانات الصافية ألجل النظام  DVB-T/Hبالتوسيع املقابل ملعدالت البيانات الصافية  DVB-Tمع عامل توسيع
تبعا ملعدل شفرة التغليف  MPE-FECذي الصلة .ويرد يف اجلدول  20.9مثال ملعدالت البيانات الصافية مبعدل شفرة
 MPE-FEC 1/2وعرض نطاق كامل قدره  MHz 8خلدمات .DVB-H
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معدالت البيانات الصافية من أجل ( DVB-T/Hبمعدل تشفير )MPE-FEC 1/2
التشكيل

فاصل الحراسة

معدل التشفير

QPSK

16-QAM

64-QAM

1/4

1/8

1/16

1/32

1/2

2,48

2,76

2,92

3,01

2/3

3,31

3,68

3,89

4,01

3/4

3,72

4,14

4,38

4,51

5/6

4,14

4,6

4,87

5,02

7/8

4,34

4,83

5,11

5,27

1/2

4,97

5,52

5,84

6,02

2/3

6,62

7,36

7,79

8,03

3/4

7,45

8,28

8,76

9,03

5/6

8,28

9,2

9,74

10,03

7/8

8,69

9,66

10,23

10,54

1/2

7,45

8,28

8,76

9,03

2/3

9,93

11,04

11,69

12,04

3/4

11,18

12,42

13,15

13,55

5/6

12,42

13,8

14,61

15,05

7/8

13,04

14,49

15,34

15,80

ومن املنتظر أن يكون أداء املستقبل  DVB-Hكما هو وارد يف اجلدول  21.9عند تطبيق ضوضاء ) (Nمع املوجة احلاملة املطلوبة
يف عرض نطاق  .MHz 7,61وتكون معايري نقطة االحنطاط  %5من معدل اخلطأ يف رتل التغليف  .(MFER) MPEوحتسب
القيم باستعمال القيم  C/Nالنظرية الواردة يف املعيار  [36.9] EN 300 744مضافا إليها هامش تنفيذ قدره  dB 1,1بالنسبة
إىل التشكيل  QPSKو dB 1,3ألسلوب  16-QAMو dB 1,5ألسلوب  64-QAMوقيمة مصدر ضوضاء زائدة
للمستقبل  Pxقدرها  .dBc 33−ويفرتض استخدام مرسل مثايل .والقيم صاحلة جلميع معدالت تشفري  .MPE-FECويفرتض
وجود فرق قدره  dB 1بني  DVB-T QEF C/Nوالنسبة املئوية .MFER
)(C

اجلدول

21.9

 )dB( C/Nمن أجل  MFER %5في قناة غوسية
التشكيل
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM

معدل
ر
التشفي قناة غوسية
1/2
2/3
1/2
2/3
1/2
2/3

3,6
5,4
9,6
11,7
14,4
17,3

معدل البتات

 (dB) C/Nالمطلوبة

)(Mbit/s

قناة رايس

قناة رايلي

1/4 = Δ / TU

1/8 = ∆ / TU

1/16 = Δ/TU

1/32 = Δ/TU

3,6
5,7
9,6
11,6
14,7
17,1

6,5
10,5
12,8
16,7
17,9
22,4

2,48
3,31
4,97
6,62
7,45
9,93

2,76
3,68
5,52
7,36
8,28
11,04

2,92
3,89
5,84
7,79
8,76
11,69

3,01
4,01
6,02
8,03
9,03
12,04
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5.1.4.9

موجز معلمات األنظمة

حيدد اجلدول  22.9خصائص أنظمة  DVB-Tو( DVB-Hانظر أيضا التقرير .)[43.9] ITU-R BT.2295-1
اجلدول
الخصائص الرئيسية ألنظمة

22.9

 DVB-Tو DVB-HوDVB-SH

الخصائص
أساليب االستقبال:
 ثابت حممول حممول باليد -متنقل

 DVB-Tو DVB-HوDVB-SH

+
+
+
+
أ )  0,42إىل
2
ب)  1,332إىل 1Mbit/s 10,772؛  2,33إىل Mbit/s 14,89
2
ج)  1,60إىل 1Mbit/s 12,95؛  2,80إىل Mbit/s 23,5
2
د )  1,868إىل 1Mbit/s 15,103؛  3,27إىل Mbit/s 27,71
ه )  2,135إىل 1Mbit/s 17,257؛  3,74إىل Mbit/s 31,67

معدل البيانات الصايف

1

Mbit/s 3,447

كفاءة استعمال الطيف

)(bit/s/Hz

1

2,44-0,28

2

1,86-0,46

شبكات وحيدة الرتدد

)(SFN

مدعومة

أمناط البث:
 صوت وسائط متعددة -تلفزيون

+
+

بيانات البث/أمناط اخلدمة

فيديو ،صوت ،بيانات

نطاقات الرتدد

مرتية ) ،(VHFديسيمرتية

عرض نطاق القناة

أ ) MHz 1,7؛ ب) MHz 5؛ ج) MHz 6؛ د ) MHz 7؛ ه ) MHz 8

)(UHF

عرض النطاق املستعمل

أ ) MHz 1,52؛ ب) MHz 4,75؛ ج) MHz 5,71؛ د ) MHz 6,66؛
ه ) MHz 7,61
:1TDM
أ ) MHz 1,368؛ ب) MHz 4,27؛ ج) MHz 5,13؛ د ) MHz 5,18؛
ه ) MHz 6,838

عدد التجزيئات

عدد قابل للتشكيل من جتزيئات الزمن لكل عرض نطاق

عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل جزء

( 853أسلوب 1)1k؛ ( 1 705أسلوب )2k؛ ( 3 409أسلوب )4k؛
(أسلوب )8k

1

6 817
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اجلدول  ( 22.9تتمة)

الخصائص
املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية

 DVB-Tو DVB-HوDVB-SH

أ)
ب) ،(4k) Hz 1 395,089 ،(2k) Hz 2 780,179 ، (1k) Hz 5 580,322
(1k) kHz 1 786

1

1

(8k) Hz 697,545
ج) ،(4k) Hz 1 674,11 ،(2k) Hz 3 348,21 ، (1k) Hz 6 696,42
(8k) Hz 837,05
د ) (8k) Hz 976 ،(4k) Hz 1 953 ،(2k) Hz 3 906 ،1(1k) Hz 7 812
1

ه)

مدة نشاط الرمز

(8k) Hz 1 116 ،(4k) Hz 2 232 ،(2k) Hz 4 464 ،1(1k) Hz 8 929

أ)
ب) (8k) µs 1 433,60 ،(4k) µs 716,80 ،(2k) µs 358,40 ، (1k) µs 179,2
ج) µs 1 194,67 ،(4k) µs 597,33 ،(2k) µs 298,67 ،1(1k) µs 149,33
1

(1k) µs 560

1

)(8k

(8k) µs 1 024 ،(4k) µs 512 ،(2k) µs 256

د ) ،1(1k) µs 2 128
ه ) (8k) µs 896 ،(4k) µs 448 ،(2k) µs 224 ،1(1k) µs 112
مدة/نسبة فاصل احلراسة

 1/32و 1/16و 1/8و1/4

مدة الرتل

 68رمزا  .OFDMرتل فوقي يتكون من  4أرتال
 476 :1TDMفاصال يف الطبقة املادية ،يتألف كل فاصل من  2 176رمزا

مزامنة الوقت/الرتدد

فاصل حراسة/موجات حاملة إرشادية
 :1TDMرموز إرشادية

طرائق التشكيل

MR-64-QAM ،MR-16-QAM ،64-QAM ،16-QAM ،QPSK

التصحيح  CEFالداخلي

2

:1TDM

16-APSK ،8-PSK ،QPSK

أ ) شفرة تالفيفية ،معدل أويل  1/2مع  64حالة .تثقيب إىل معدل ،5/6 ،3/4 ،2/3

7/8

4

ب) شفرة توربو من  3GPP2حبجم فدرة معلومات أولية  12 282بتة .املعدالت املتحققة
3
بالتثقيب2/3 ،1/2 ،2/5 ،1/3 ،2/7 ،1/4 ،2/9 ،1/5 :
تشذير داخلي

أ ) تشذير بتات إىل جانب تشذير أصلي أو متعمق للرموز
ب) تشذير الرتدد؛ تشذير الوقت ( yenroFب  48فرعا
ms 9 600/320 :QPSK
1
)ms 4 800/160 :16-QAM

التصحيح  CEFاخلارجي

شفرة خارجية)8 = T ،188 ،204( RS:

التشذير اخلارجي
عشوائية البيانات/تشتت الطاقة
اإلرسال الرتاتبي
تشوير معلمات اإلرسال
1

2

متوفر من أجل .DVB-SH
متوفر من أجل .DVB-H ،DVB-T

2

2

شفرة القناة اخلارجية

(255,191) MPE-FEC RS :IP

تشذير بايتات تالفيفي،

1

1

12 = I

 PRBSذو  16بتة
+

موجات حاملة دليلة لتشوير معلمات اإلرسال

)(TPS
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9

6.1.4.9

ميزانية الوصلة

ترد بعض األمثلة على ميزانية الوصلة لنظام  DVB-T/Hيف املعيار  .[114.9] ETSI TR 102 377ولتوضيح متوسط كثافة تدفق
القدرة الدنيا مليزانية الوصلة والقيم الدنيا املكافئة ملتوسط شدة اجملال بالنسبة لفئة املطاريف ( 3مطاريف التقارب احملمولة باليد)
اقتبست طرائق استقبال خمتلفة من املرجع ]( [114.9انظر اجلدولني  23.9و .)24.9وترد معلومات عن ميزانيات الوصلة يف أمناط
االستقبال األخرى يف املرجع ].[114.9
اجلدول

23.9

متوسط كثافة تدفق القدرة الدنيا ومتوسط شدة المجال المكافئة الدنيا
في النطاق  IVونسبة احتمال الموقع بمقدار  %70و%95
وضع االستقبال :محمول خارج المباني (الصنف  ،)Aمنطقة حضرية ،النطاق  ،IVالفئة 3
التردد

(MHz) f

قيمة  C/Nالدنيا المطلوبة في النظام

500

)(dB

2

8

14

20

26

القيمة الدنيا لقدرة دخل إشارة املستقبل

(dBW) Ps min

127,2-

121,2-

115,2-

109,2-

103,2-

القيمة الدنيا لفلطية دخل املستقبل املكافئةΩ 75 ،

(dBW) Us min

12

18

24

30

36

كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي القطب
فتحة اهلوائي الفعالة

(dB) Ua

12-

(dBm2) Aa

25,3-

القيمة الدنيا لكثافة تدفق القدرة يف موقع االستقبال

(dBW/m2) фmin

101,9-

95,9-

89,9-

83,9-

77,9-

القيمة الدنيا لشدة اجملال املكافئة يف موقع االستقبال

(dBµV/m) Emin

44

50

56

62

68

اجملال املسموح للضوضاء االصطناعية
خسارة االرتفاع
احتمالية الموقع:

(dB) Pmmn

0

(dB) Lh

22

%70

عامل تصحيح املوقع
القيمة الدنيا ملتوسط كثافة تدفق القدرة عند  10أمتار
فوق سطح األرض و %50من الزمن و %50من
املواقع
القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال املكافئة عند 10
أمتار فوق سطح األرض و %50من الزمن و%50
من املواقع
احتمالية الموقع%95 :
عامل تصحيح املوقع
القيمة الدنيا ملتوسط كثافة تدفق القدرة عند  10أمتار
فوق سطح األرض و %50من الزمن و %50من
املواقع
القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال املكافئة عند 10
أمتار فوق سطح األرض و %50من الزمن و%50
من املواقع

3

(dB) CI
(dBW/m ) фmed

76,9-

70,9-

64,9-

58,9-

52,9-

(dBµV/m) Emed

69

75

81

87

93

2

9

(dB) CI
(dBW/m2) фmed

70,9-

64,9-

58,9-

52,9-

46,9-

(dBµV/m) Emed

75

81

87

93

99
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24.9

متوسط كثافة تدفق القدرة الدنيا ومتوسط شدة المجال المكافئة الدنيا
في النطاق  IVونسبة احتمال الموقع بمقدار  %70و%95
وضع االستقبال :محمول خارج المباني (الصنف  ،)Aمنطقة حضرية ،النطاق  ،Vالفئة
التردد

(MHz) f

قيمة  C/Nالدنيا المطلوبة في النظام

3

800

)(dB

2

8

14

20

26

القيمة الدنيا لقدرة دخل إشارة املستقبل

(dBW) Ps min

127,2-

121,2-

115,2-

109,2-

103,2-

القيمة الدنيا لفلطية دخل املستقبل املكافئةΩ 75 ،

(dBW) Us min

12

18

24

30

36

كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي القطب
فتحة اهلوائي الفعالة

(dB) Ua

7-

(dBm2) Aa

24,4-

القيمة الدنيا لكثافة تدفق القدرة يف موقع االستقبال

(dBW/m2) фmin

102,8-

96,8-

90,8-

84,8-

78,8-

القيمة الدنيا لشدة اجملال املكافئة يف موقع االستقبال

(dBµV/m) Emin

43

49

55

61

67

اجملال املسموح للضوضاء االصطناعية
خسارة االرتفاع
احتمالية الموقع:

(dB) Lh

24

%70

عامل تصحيح املوقع
القيمة الدنيا ملتوسط كثافة تدفق القدرة عند  1,5مرت
فوق سطح األرض و %50من الزمن و %50من
املواقع
القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال املكافئة عند  1.5مرت
فوق سطح األرض و %50من الزمن و %50من
املواقع
احتمالية الموقع:

(dB) Pmmn

0

3

(dB) CI
(dBW/m2) фmed

75,8-

69,8-

63,8-

57,8-

51,8-

(dBµV/m) Emed

70

76

82

88

94

%95

عامل تصحيح املوقع
القيمة الدنيا ملتوسط كثافة تدفق القدرة عند  10أمتار
فوق سطح األرض و %50من الزمن و %50من
املواقع
القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال املكافئة عند 10
أمتار فوق سطح األرض و %50من الزمن و%50
من املواقع

9

(dB) CI
(dBW/m2) фmed

69,8-

63,8-

57,8-

51,8-

45,8-

(dBµV/m) Emed

76

82

88

94

100

ويصف املعيار  - ETSI TR 102 584املبادئ التوجيهية لتنفيذ اخلدمات الساتلية لألجهزة احملمولة باليد ) (DVB-SHدون - GHz 3
بالتفصيل منهجية وضع ميزانية الوصلة يف سيناريوهات خمتلفة لتنفيذ الشبكات.
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9

7.1.4.9

مثال الستخدام محتمل لنظام

DVB-T

هناك العديد من املواقع الشبكية (انظر مثال ] )[173.9اليت تنشر التكوين الفعلي لتعددات إرسال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
) .(DTTBوباستخدام حملل تدفق النقل ،ميكن استنباط كل املعلمات ذات الصلة .ومثة قياس منوذجي يوفر ،يف مجلة أمور ،املعلمات
التالية (مثال معدد إرسال  Aيف سلوفينيا ،بتاريخ  5أكتوبر :)2016
معدد إرسال  :Aست خدمات بث ( 4عادية الوضوح و 2عالية الوضوح):
• الرتدد املركزيMHz 562 :؛
• الكوكبة64-QAM :؛
• معدل التشفري2/3 :؛
• أسلوب 8k :FFT؛
• فاصل احلراسة.1/4 :
• إمجايل معدل البتات املفيد احملسوب.Mbit/s 19,9053 :
نظام االنضغاط MPEG-4 :اجلزء  (AVC/H.264) 10و MPEG-4اجلزء (AAC) 3؛ من أجل التعامل مع املعدات املوروثة ،ويتم
أيضا توفري التشفري الصويت .MPEG-1 Layer II
ومن املتوقع أن يستعاض تدرجييا عن خدمات البث  DVB-Tبنظام  DVB-T2بالتآلف مع خمطط االنضغاط الفيديوي
) (H.265بسبب كفاءته األعلى يف استعمال الطيف .وميكن حتقيق هذا التحول من رقمي إىل رقمي مع فرتة انتقال معينة حيث
يتم توفري البث  DVB-Tو DVB-T2يف تشكيل بث متآون ،أو قد حيدث خطوة تلو األخرى حيث يتم إيقاف مرسل DVT
يف كل مرة تبدأ فيها خدمة  DVB-T2يف منطقة معينة .وعلى أي حال ،جيب إشعار اجلمهور بوقت كاف مسبقا قبل اإليقاف،
حيث يتعني تركيب مفككات تشفري أو أجهزة تلفزيون جديدة.
HEVC

وكمثال على ذلك ،ومنذ يونيو  ،2016جيري يف أملانيا بث  HDTV( DVB-T2/HEVCفقط) قبل املرحلة التشغيلية يف أكثر من
 20مدينة وبلدة .ويف  29مارس  ،2017سيتم اإلعالن عن دخول اخلدمة املرحلة التشغيلية .وحبلول منتصف عام  2019على أبعد
تقدير ،سيتم حتقيق التغطية بنظام  DVB-T2/HEVCيف كل أحناء البالد .وبعد دخول اخلدمة  DVB-T2/HEVCاملرحلة التشغيلية،
سيتم إيقاف  DVB-T/MPEG-2يف كل مكان يبدأ فيه البث  .DVB-T2وبينما تتحقق نفس املتانة تقريبا ،فإن كل متعدد إرسال
) (64-QAMسوف حيتوي ما ال يقل عن  5برامج ( (1080p50) HDTVفضال عن خدمات إضافية ودعم  .)HbbTVويتعني
أن ينظر إىل ذلك باملقارنة مع برامج  SDTVاألربعة لكل تعدد إرسال من اخلدمة  (16-QAM) DVB-T/MPEG-2القائمة.
ومعدالت البيانات املفيدة للخدمات األملانية  DVB-T2/HEVCمماثلة لنظرياهتا يف سلوفينيا (حوايل .)Mbit/s 20
2.4.9

 DVB-T2وتمديداته في التلفزيون المتنقل

البث الفيديوي الرقمي  -اجليل الثاين لألرض ) (DVB-T2هو اجليل الثاين من نظام البث التلفزيوين الرقمي لألرض .وهو يستند
إىل التقنيات املستخدمة كجزء من نظام اجليل األول.DVB-T ،
وتوفر تقنية النظام  DVB-T2مزيدا من املرونة يف اختيار معلمات تعدد اإلرسال ( COFDMأحجام حتويل  FFTوفرتات فواصل
احلراسة وعدد املوجات احلاملة (العادية واملمددة) وخمططات التصحيح األمامي لألخطاء ) (FECومعدالت الشفرة اجلديدة
والتشكيالت لإلذاعة الرقمية لألرض وعروض نطاق القنوات ،وما إىل ذلك .وتوفر هذه املرونة مزيدا من االختيار يف املفاضلة بني
ختطيط الشبكة ومعدالت املعلومات ومتانة استقبال التلفزيون الرقمي لألرض.
وباإلضافة إىل ذلك ،يقلل النظام  DVB-T2إىل حد كبري من النفقات العامة (مقارنة مع  )DVB-Tلبناء نظام ينطوي على صبيب
قريب من سعة القناة النظرية مع أفضل متانة ممكنة يف اإلرسال .والدافع الرئيسي العتماد هذا املعيار هو الرغبة لدى العديد من
البلدان األوروبية يف تقدمي خدمات التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVبأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية .ويصاحب االنتقال
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إىل التلفزيون عايل الوضوح حتما تغيري يف تشفري املصدر ،مما يستدعي إدخال معدات استقبال منزلية جديدة (أجهزة فك التشفري
وأجهزة التلفزيون) ،ومن مث فهو يوفر فرصة مثالية لالرتقاء مبستوى نظام اإلرسال يف آن واحد.
كما يوفر نظام  DVB-T2إمكانية تنفيذ خدمات التلفزيون املتنقل على أساس جمموعة حمددة من معلمات النظام .ويسمى هذا
يعرف النظام ( DVB-T2 Liteاملعروف بنظام
األسلوب (النظام)  .DVB-T2 Liteوطبقا للتوصية ّ ،[35.9] ITU-R BT.1833
الوسائط املتعددة ” “T2يف القطاع  )ITU-Rعلى النحو التايل:

"نظام إذاعي من طرف إىل طرف لتقدمي إشارة إذاعة متعددة الوسائط إىل أجهزة حممولة باليد على أساس مفهوم أنابيب الطبقة
املادية ) (PLPمع تكنولوجيا جتزئة الوقت  .T2وهذا النظام مصمم الستمثال أنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط وحتسني كفاءهتا
بالقدر الكايف باملفاضلة بني معلمات النظام ،مثل أداء نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  C/Nومعدل البتات وتعقيد املستقبل ،إىل
آخره .مما مي ّكن من البث املتآون إلصدارين خمتلفني من نفس اخلدمة ،مبعديل بتات خمتلفني ومبستويني خمتلفني من احلماية ،مما يتيح
استقباال أفضل يف املناطق املتطرفة".
وميكن أن يتيح إدخال النظام  T2-Liteاالستقبال على منت املركبات مبعدالت سرعة أعلى بأساليب حتويل  FFTوأمناط جتريبية
أمنت ،كما ميكن أن حيسن من تغطية املستقبالت احملمولة باليد باستعمال معدالت تشفري دون  .1/2وينتج عن ذلك سيناريو نشر
يتم فيه بث اخلدمات املتنقلة مبستوى جودة أدىن بواسطة النظام .T2-Lite
1.2.4.9

النموذج المعماري

يرد يف الشكل  35.9خمطط بياين للمستوى األعلى لسلسلة  DVB-T2مرجعية من طرف إىل طرف يف حالة تدفق النقل.
الشكل

35.9

المخطط البياني لسلسلة
الواجهة :D

الواجهة :C

""TS

الواجهة :B

""DVB-T2

فك تشفر إشارات
برنامج اخلرج

:SS5
فك تشفري
MPEG

:SS4
فك تشكيل
T2

:SS5
فك تشفري

:SS4
فك تشكيل

:SS5
فك تشفري

:SS4
فك تشكيل

MPEG

DVB-T2

""T2-MI

:SS3
مشكّل
:SS3
مشكّل

…

MPEG

T2

مستقبل
DTTB-09-35

T2

:SS1
مشفرات
فيديو/صوت
ومعدد إرسال
إحصائي
,
مركزية التشفري وتعدد
اإلرسال والتوزيع

T2

قناة تردد

""TS

:SS2
بوابة T2
أساسية

T2

T2

الواجهة :A

شبكة توزيع

:SS1
مشفرات
فيديو/صوت
ومعدد إرسال
إحصائي

إشارات برنامج
الدخل

إشارات برنامج
الدخل

تشفري متعدد
وتعدد إرسال
خياري

وميكن تقسيم النظام  DVB-T2الكامل إىل ثالثة أنظمة فرعية أساسية يف جانب الشبكة ( SS1و SS2و )SS3ونظامني فرعيني
يف جانب املستقبل ( SS4و .)SS5وفيما يتعلق بالواجهات ،هنالك واجهتان مقابلتان يف جانب الشبكة ( Aو ،)Bوواجهة داخلية
واحدة للمستقبل ) .(Dوواجهة راديوية ) (Cمشرتكة بني الشبكة واملستقبل.
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واألنظمة الفرعية الثالثة يف جانب الشبكة هي:
 :SS1النظام الفرعي للتشفير وتعدد اإلرسال .وهو يشمل توليد تدفقات النقل  MPEG-2و/أو تدفقات نوعية ،من
قبيل تغليف التدفق النوعي ) .(GSEوبالنسبة خلدمات الفيديو ،يشمل ذلك تشفري الفيديو/الصوت وما يرتبط به
من  ،PSI/SIأو أي تشوير آخر يف الطبقة  .2ويتم عادة التشفري الفيديوي (ورمبا التشفري السمعي) مبعدل بتات متغاير
مع حتكم مشرتك يضمن معدل بتات كلي ثابت (باستثناء الرزم الفارغة  )NULLجلميع التدفقات املأخوذة معا.
وال ختتلف معايري هذا النظام الفرعي كثريا عن املعايري األخرى  ،DVBولكن هناك بعض اجلوانب اخلاصة بالنظام T2
من حيث التشفري وتعدد اإلرسال .وتتواصل واجهة النظام الفرعي للتشفري وتعدد اإلرسال مع بوابة  T2عرب الواجهة A
(عادة تدفق أو أكثر من  MPEG-2عرب واجهة تسلسلية ال متزامنة )ASI ،كما هو حمدد يف ].[8.9
 :SS2النظام الفرعي  -T2البوابة األساسي .واجهة الدخل يف هذا النظام الفرعي هي بالضبط نفس الواجهة احملددة
يف املرجع ] ،[8.9اليت تنطبق على الطبقة املادية األساسية  DVB-T2وعلى التمديد املوصوف يف املرفق  Dيف املرجع ].[8.9
ويشمل ذلك وظيفة التكيف مع األسلوب وتكيف التدفق من أجل  ،DVB-T2إىل جانب اجلدولة وتوزيع السعة:
• توفر بوابة  T2األساسية يف واجهة اخلرج ) (Bتدفق " :"T2-MIتتابع من رزم  ،T2-MIحيتوي كل منها إما على
رتل نطاق أساسي ،أو بيانات متجه  IQألي تدفقات مساعدة ،أو معلومات تشوير ( L1أو  .)SFNوحيتوي
تدفق  T2-MIعلى مجيع املعلومات املطلوبة لوصف كل من توقيت احملتوى واإلرسال لألرتال  ،T2ويتم تغذية تدفق
 T2-MIيف واحد أو أكثر من املش ِّكالت يف الشبكة .ونسق الواجهة  T2-MIحمدد يف املرجع ].[150.9
• تشمل العمليات اليت تقوم هبا البوابة  T2األساسية مجيع أجزاء مواصفة الطبقة املادية ] [8.9غري اإللزامية كليا ،مثل
اجلدولة والتوزيع .ويتعني القيام بذلك مركزيا يف شبكة  ،SFNلضمان توليد نفس اإلشارة يف مجيع املش ِّكالت.
لمش ّكل  .DVB-T2تستخدم مش ّكالت  DVB-T2أرتال النطاق األساسي وتعليمات جتميع
 :SS3النظام الفرعي ُ
الرتل  T2احملمولة يف تدفق  T2-MIالوارد من أجل استحداث أرتال  DVB-T2وترسلها يف الوقت املناسب من أجل تزامن
صحيح يف الشبكة  .SFNوتتواصل واجهات امل شكالت مع املستقبالت عرب الواجهة ( Cإشارة  DVB-T2املرسلة).
ويف املستقبل ،يكون النظامان الفرعيان كما يلي:
 :SS4النظام الفرعي إلزالة التشكيل  .DVB-T2يتلقى هذا النظام الفرعي إشارة الرتدد الراديوي من مرسل واحد
أو (يف شبكة  )SFNأكثر ويكون اخلرج (يف حالة تدفق النقل) تدفق نقل واحد .وتتواصل  SS4مع  SS5عرب الواجهة
 ،Dوهي تدفق نقل صحيح تركيبا حيمل عادة واحدة أو أكثر من اخلدمات ،فضال عن أي بيانات تشوير مشرتكة
مستمدة من أنبوب  PLPاملشرتك .والتدفقات اليت تعرب الواجهة  Bمماثلة لتلك اليت تعرب الواجهة .D
 :SS5النظام الفرعي لفك تشفير التدفق .يتلقى هذا النظام الفرعي تدفق النقل ويكون خرجه الفيديو والصوت املزال
التشفري .ومبا أن الواجهة  Dهي تدفق نقل صحيح تركيبيا ،فإن هذا النظام الفرعي ال خيتلف جوهريا عن معايري DVB
األخرى ،فيما عدا حتديد بعض عناصر التشوير  L2اجلديدة 31من أجل .DVB-T2
ويستند النظام ( DVB-T2 Liteاملعروف باسم نظام الوسائط املتعددة الرقمي لألرض  T2لدى القطاع  )ITU-Rإىل
املعيار  ،DVB-T2ولذلك فإن نظام البث املتعدد الوسائط هذا يعيد استعمال البنية التحتية للبث التلفزيوين لألرض استنادا إىل
معيار شامل (.)[8.9] ETSI EN 302 755 v.1.3.1

 31حيدث تشوير الطبقة  (L2) 2عرب تدفق فرعي لتسليم معلومات خدمة تدفق النقل .وقد مت متديد جمموعة أساسية من معلومات اخلدمة  L2مع
معلومات وصف خاصة بنظام ( DVB-T2واصف نظام التسليم  .)T2ويوفر هذا الواصف التشوير لتعايش عدة تدفقات نقل داخل نفس تعدد
اإلرسال .وعالوة على ذلك ،فهو يصف اخلاليا اجلغرافية والرتددات املركزية املستخدمة إلرسال نظام  T2معني يف تعدد اإلرسال احملدد .ويتم
تضمني التشوير أيضا لقنوات الرتدد املتعددة لكل خلية بالتوازي؛ وهو من أجل االستخدام املقبل ومن غري املتوقع أن تكون املستقبالت الوحيدة
اجلانبية قادرة على استقبال هذه اإلشارات .ويرتبط واصف نظام التسليم  T2مع جدول معلومات الشبكة ) (NITيف نفس املوضع الذي جيري فيه
ربط واصف  DVB-Tاملقابل.
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ومت ّكن اجلانبية  T2 Liteمن القدر األقصى من مرونة مواصفات  ،DVB-T2ولكن فعاليتها تبلغ احلد األقصى لالستقبال املتنقل
مع التقليل إىل احلد األدىن من متطلبات املستقبالت .وقد صممت حبيث ال يستلزم األمر سوى تغيريات طفيفة بالنسبة للمش ّكل
ومزيل التشكيل  DVBT2احلاليني حبيث يتسىن هلما دعم اجلانبية اجلديدة ،حيث كان الغرض منها تشجيع مصنعي املعدات
على اعتمادها .وهكذا فإن النموذج املعماري للجانبية  T2-Liteيقابل معمارية النظام  DVB-T2األساسي مع بعض القيود الدنيا.
ويبني الشكل  36.9البنية التحتية للتلفزيون لألرض والبث املتعدد الوسائط استنادا إىل نظام  T2املتعدد الوسائط.
الشكل

36.9

البث المتآون لقاعدة  DVB-T2وإشارات الجانبية

مستعملو

T2 Lite

خدمات تعدد
الوسائط

T2 Lite

موقع إرسال
مع دعم

DVB-T2

T2-Lite

مستعملو قاعدة

خدمات البث

T2

DTTB-09-36

وميكن تعدد إرسال إشارة  T2-Liteمع إشارة ( T2-baseو/أو مع إشارات أخرى) ،حيث ترسل كل إشارة يف األجزاء اخلاصة هبا
من رتل التمديد التايل ) .(FEFولذلك ميكن مثال تشكيل إشارة تردد  RFكاملة بتوليف إشارة جانبية  T2-baseالناجتة بتحويل
فورييه السريع ) (FTTمبقدار  32Kحتمل خدمات التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVللمستقبالت الثابتة باستخدام
التشكيل  256-QAMمع إشارة للجانبية  T2-Liteباستخدام حتويل فورييه السريع مبقدار  8Kوتشكيل  QPSKمن أجل خدمة
املستقبالت املتنقلة انطالقا من الشبكة ذاهتا.
ويرد يف اجلدول  25.9مثال لكدسة الربوتوكوالت املستخدمة يف نظامي  DVB-T2 Baseو .T2-Liteوالربوتوكول األساسي إلرسال
املعلومات السمعية البصرية عرب الوسائط املادية هو تدفق النقل .MPEG-2
اجلدول

25.9

مثال لكدسة بروتوكوالت من أجل جانبية
MPEG-4
AVC

MPEG-2

فيديو

 DVB-T2 BaseوT2 Lite

التطبيق (استنساخ ،تسجيل ،وغريه)
نصوص
MPEG
جارية/تلفزيونية
DTS ،AC-3
صوت

ESG ،EPG

PSI

MPEG- TS

قسم

SI
MPEG-2

أنابيب بيانات DVB
أرتال النطاق األساسي ،أرتال التمديد املقبل
بيانات ( DVB-T2تدفق النطاق األساسي)
الطبقة املادية لنظام  ،OFDM ،M-QAM ،LDPC ،BCH( DVB-T2وغريها)
)(FEF

 ،L1معلومات
 ،SFNتدفقات
بيانات مساعدة
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وباإلضافة إىل العناصر األساسية لربوتوكول  ،DVB-T2تدرج أرتال التمديد املستقبلية ) (FEFsالستكمال كدسة
الربوتوكوالت  .DVB-T2ويرمي هذا النمط من األرتال  T2إىل متكني االرتقاء بالنظام  DVB-T2إىل جمموعة متنوعة من التطبيقات
املستقبلية (انظر املثال يف القسم  .)4.10ومن هذه التطبيقات البث املتعدد الوسائط ).(DVB-T2 Lite
 2.2.4.9التقنيات الرئيسية في النظام
تتضمن مواصفات النظام  DVB-T2السمات الرئيسية التالية:
نفس تقنية التشكيل األساسية اليت يتسم هبا النظام  :DVB-Tيوفر تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد
) (COFDMمع فاصل حراسة ) (GIنظام إرسال مرنا جوهريا للقناة لألرض.
رغبة يف جعل  DVB-T2مناسبة لالستخدام املهين أيضا ،أي اإلرسال بني الكامريات الراديوية واالستوديوهات املتنقلة
مثال ،يدرج خيار MHz 10؛ وال يتوقع من مستقبالت املستهلك أن تدعم األسلوب  .MHz 10ولتمكني استعمال
النظام  DVB-T2يف ختصيصات قنوات الرتدد الراديوي األضيق ،يف النطاق  IIIويف النطاق  Lمثال ،يدرج أيضا عرض
النطاق  .MHz 1,712واملقصود هو استخدام عرض النطاق  MHz 1,712يف اخلدمات املتنقلة.
طائفة موسعة من أحجام حتويل فورييه السريع ) (FFTلتعدد اإلرسال  ،OFDMلزيادة أداء الشبكة الوحيدة الرتدد )(SFN
(لزيادة حجم  SFNمثال) ،وإىل جانب طائفة أوسع من فواصل احلراسة ،لتوفري كفاءة أكرب يف عرض النطاق (بفضل
تصغري فاصل احلراسة يف أحجام  FFTأكرب) .ولكن ذلك يعين متانة أقل يف استقبال إشارة البث يف قناة متعددة املسريات
متغايرة مبرور الزمن.
نفس آليات ترتيل النطاق األساسي والتصحيح األمامي لألخطاء ) (FECاملدرجة يف النظام  ،[151.9] DVB-S2بإضافة
كوكبة تشكيل االتساع الرتبيعي ) (QAMمبقدار  ،256لالستفادة الكاملة من كفاءة تقنية تصحيح األخطاء ،وإدخال
حيسن إىل حد كبري أداء النظام يف القنوات لألرض االنتقائية الرتددات.
مفهوم يسمى الكوكبة الدوارة ،مما ّ
طريقة لنقل فرادى خدمات البيانات يف قنوات منطقية منفصلة تعرف باسم أنابيب الطبقة املادية ) ،(PLPsضمن الطبقة
املادية ،حيث جيري تشفري تصحيح األخطاء والتشذير بشكل منفصل لكل أنبوب  .PLPوهذا مي ّكن من إضفاء متانة
خاصة باخلدمة.
مشذر زمين ال يقل عن  ms 70خلدمات معدل البيانات املرتفع ،بغية توفري قدر أكرب من احلصانة إزاء التداخل النبضي.
بنية رتل مرنة جدا ،حيث ميكن إما توزيع البيانات بالتساوي عرب رتل كامل ألقصى قدر من التنوع الزمين أو تركيزها
يف رشقات للسماح باستعمال تقنيات توفري الطاقة يف املستقبل؛ وتشتمل بنية الرتل على آلية تشوير فعالة يف الطبقة
املادية تسمى تشوير الطبقة  ،(L1) 1حيث ترسل معلمات هامة لنظام البث إىل املستقبل .ويالحظ أنه يتعني أوال فك
شفرة الرمز التمهيدي اخلاص (الرمز  ،)P1الستخراج حجم حتويل فورييه السريع ) (FFTمثال.
املرونة يف بناء األرتال لتطبيقات األنظمة اجلديدة ،وذلك بفضل أرتال التمديد املستقبلية ) .(FEFوهكذا يتم تنفيذ
إرسال البيانات .DVB-T2 Lite
طائفة موسعة من اإلشارات املرجعية  -األدلة املتناثرة ) (SPsواألدلة املستمرة ) - (CPsلتمكني انتقاء خيار أمثل ألي
قناة معينة.
آلية خيارية لتنوع اإلرسال ،استنادا إىل خمطط  ،Alamoutiلتحسني االستقبال يف املناطق اليت ترتاكب فيها التغطية
من مرسلني.
آليتان منفصلتان لتخفيض نسبة طاقة الذروة إىل الطاقة املتوسطة ) (PAPRلإلشارة املرسلة.
DVB-T2

-

متهيدات الستبانة إشارة  T2بني إشارات أخرى يف نطاق الرتدد ،والتشكيل السريع األويل والثانوي ملسري املستقبل.
والستبانة متديد  DVB-T2 Liteيتم حتديد التمهيد اخلاص.
تضمني التشوير للسماح مبعايري مستقبلية متوافقة رجعيا الستخدام أجزاء من بنية الرتل  :T2جتزئة الرتدد والزمن )(TFS
لتمكني استخدام عدة قنوات ترددات راديوية معا لزيادة تنوع السعة والرتدد؛ واألجزاء اخليارية من الرتل اليت سيتم حتديد
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حمتواها يف املستقبل (إلرسال أرتال اجليل التايل يف األجهزة احملمولة باليد  ،)DVB-NGHباعتبارها جزء رتل التمديد
املستقبلي ).(FEF
ومزايا البث الفيديوي الرقمي يف اجليل التايل من األجهزة احملمولة باليد ) (DVB-NGHهي:
تقنيات استقبال اهلوائيات املتعددة (اجلانبية األساسية (أسلوب دخل وحيد ،خرج وحيد ،)SISO ،واجلانبية دخل متعدد،
خرج متعدد ) ،(MIMOواجلانبية اهلجينة (مع مكونات ساتلية ولألرض مثل  ،)DVB-SHواجلانبية اهلجينة MIMO
(أسلوب  MIMOمع توليفة من اإلرساالت لألرض واإلرساالت الساتلية).
محاية تصحيح  FECمعدلة :معدالت تشفري اختبار التعادلية منخفض الكثافة ) (LDPCمعينة ( 3/15و 4/15و5/15
و 6/15و 7/15و 8/15و 9/15و )10/15مع رتل  LDPCخمتصر ( 16200بتة) .
تشكيالت معدلة :استعمال التشكيالت  QPSKو 16-QAMو 64-QAMو 256-QAMمع كوكبات غري متماثلة
وكوكبات  4Dمتناوبة وتشكيل تراتيب إلدراج اخلدمة احمللية.
معلمات تعدد اإلرسال  OFDMاملعدلة :أحجام حتويل  FFTحمدودة وأمناط جتريبية معينة.
بدائل الشبكة  :SFNشبكة هجينة ) (SFHلألرض مع معاجلة  SFN( eSFNاحملسنة) إلزالة ترابط اإلشارة املرسلة بني
مرسالت متعددة؛ أسلوب  SFNهجني مع معاجلة  MIMOوغري .MIMO
عروض نطاق موسعة (ألسلوب  MIMOهجني) :من  MHz 1,7إىل .MHz 20
3.2.4.9

الطبقة المادية في

جانبيات  DVB-T2 BaseوT2 Lite

من تدفق النقل إلى مقابلة أنابيب  .PLPيبني الشكل  37.9املخطط البياين ملرسل  .DVB-T2ويتمتع املرسل  DVB-T2بالقدرة
على التعامل مع أنابيب  PLPsمتعددة ،لتقدمي خدمات متعددة ،بينما ال يكون املستقبل  DVB-T2مطلوبا إال لفك تشفري
أنبوب  PLPبيانات وحيد مع أنبوب  PLPاملشرتك املرتبط هبا (إن وجد) .ومي ّكن النظام  DVB-T2كل  PLPمن محل تدفق نقل
اخلدمة املستقل اخلاص به أو تغليف التدفق النوعي ).(GSE
ومع ذلك ،حيدد املعيار  DVB-T2أيضا طريقة ممكنة لتجنب إرسال نفس املعلومات عدة مرات عند التعامل مع عدة تدفقات
نقل ) :(TSsفإذا كانت هذه التدفقات تتقاسم رزما مشرتكة (مثل جدول معلومات األحداث ] ،)[EITفمن املمكن إزالتها من
تدفقات النقل ومقابلتها ضمن أنبوب  PLPاملشرتك .مث يقوم املستقبل بدمج حمتوى األنبوب املشرتك وبيانات األنبوب اليت اختارها
املستعمل إلعادة بناء تدفق نقل صاحل .وتبني الفدرة من  TS/GSEإىل  PLPيف الشكل  37.9وظيفة التقسيم والدمج ،وهي تضمن
التزامن بني بيانات  PLPاليت اختارها املستعمل وبيانات  PLPاملشرتكة ،وتوفر شفافية تدفق نقل كاملة من طرف إىل طرف مع
حتسني كفاءة عرض النطاق .وحتدد فدرة تكييف األسلوب والتدفق التالية دخل التدفق يف فدرات  ،DVB-T2مع انضغاط
رزم  MPEG-2الفارغة وإدراج بتات تفحص اإلطناب الدوري ).(CRC
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الشكل

37.9

مخطط بياني لفدرات
خلية إىل
مقابل الرمز

املشذر

تدوير الكوكبة

M-QAM

مشذر

تشفري

FEC

تكيف األسلوب
والتدفق

 PLPرقم 1

املشذر

تدوير الكوكبة

M-QAM

مشذر

تشفري

FEC

تكيف األسلوب
والتدفق

 PLPرقم PLP T

M-QAM

مشذر الرتدد

DVB-T2

إدراج الدليل

املشذر

TS/GSE TS/GSE

إىل

تشوير

L1-FEC

IFFT

PAPR

فاصل احلراسة

الرمز

P1

DAC

IFFT

PAPR

فاصل احلراسة

الرمز

P1

DAC

MISO

إدراج الدليل

متعددة

L1

إىل (جمموعة)
اهلوائي 1
إىل (جمموعة)
اهلوائي 1
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تشفير الحماية من األخطاء .جريا على فلسفة أسرة معايري البث الفيديوي الرقمي ) ،(DVBيشمل التصحيح األمامي لألخطاء
يف النظام  DVB-T2شفرة  Bose( BCHو Chaudhuriو )Hocquenghemوجمموعة فرعية من شفرات اختبار التعادلية املنخفض
الكثافة ) (LDPCلنظام  ،DVB-S2مع تشذيرات بتات جديدة .وحيدد األداء املستهدف ألنظمة اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض
(شبه اخلايل من اخلطأ )QEF ،بأنه "أقل من حدوث خطأ واحد غري مصحح لكل برنامج لكل ساعة إرسال" ،ويعين ذلك بالنسبة
إىل خدمة  Mbit/s 5معدل خطأ يف البتات ) (BERيف حدود  .10-10وال ميكن لتشفري االختبار  LDPCلوحده أن يضمن دوما
هذا األداء املستهدف ،ولذلك جرى حتويل شفرة  BCHسلساليا إىل  LDPCلتجنب األخطاء غري املكتشفة عند معدل خطأ
يف البتات ) (BERمنخفض بينما ال يزال معدل التشفري مرتفعا.
ويتوفر طوالن من الفدرات 64 800 :بتة أو  16 200بتة .وأداء الشفرات القصرية هو بضعة أعشار  dBأسوأ من الشفرات العادية،
ولكنه يسمح بتطبيقات معدل بتات منخفض مع فرتة كمون أقصر .ومعدالت شفرة  LDPCاملتاحة يف  DVB-T2هي جمموعة
خمتارة من معدالت شفرات  1/2 :DVB-S2و 3/5و 2/3و 3/4و 4/5و 5/6تستخدم حلماية PLP؛  ،1/4لطول شفرة قصري فقط،
يستخدم يف محاية التشوير .L1
وبالنسبة للمعدل  ،2/3استحدثت مصفوفة تكافؤ جديدة حتل حمل شفرة
هبذا املعدل.

DVB-S2

من أجل حتسني أداء شفرة

LDPC

وتكون شفرات  LDPCيف  DVB-T2غري منتظمة ومستوى احلماية من األخطاء لكل بتة شفرة غري منتظم ،ولكنه يتوقف على
وزن العمود يف مصفوفة فحص التكافؤ .ومن مث ،استعمل التشكيل املش ّفر املش ّذر البتات ) (BICMملقابلة البتات املشفرة مع رموز
الكوكبة ،بواسطة سلسال من مشذر ومزيل تعدد إرسال بني املشفر واملقابل ،كما هو مبني يف الشكل .37.9
تقنيات التشكيل .يستخدم البث  DVB-T2نظام تعدد اإلرسال  OFDMاملشفر ) [168.9] (COFDMكما هو مستخدم
يف اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض ) (DVB-Tواإلذاعة الصوتية الرقمية ) (DABواإلذاعة الرقمية للخدمات املتكاملة
لألرض ) (ISDB-Tواملعايري اإلذاعية الراديوية الرقمية العاملية ) (DRMوأنظمة الراديو األخرى مثل  IEEE 802.11a/nوالتطور
طويل األجل ) (LTEيف  .3GPPوتتوفر طائفة أوسع من معلمات تعدد اإلرسال  OFDMمما هو متوفر لنظام  ،DVB-Tبينما
يتغري التشفري أيضا (كما نوقش أعاله).
وهناك أحجام  1kو 2kو 4kو 8kو 16kو 32kمن حتويل فورييه السريع ) ،(FFTويتم تشكيل كل موجة حاملة فرعية ،يف كل
رمز ،باستخدام كوكبات  .QAMوتتوفر طائفة من اخليارات لبيانات احلمولة النافعة 4 :و 16و 64و .QAM 256ويتيح توليف
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التشكيل  256-QAMمع تصحيح أخطاء شفرة االختبار
التشكيل  64-QAMيف نظام .DVB-T

LDPC

اجلديد زيادة يف الصبيب مع أداء ال خيتلف كثريا عن

الكوكبات الدوارة .توفر شفرات االختبار  LDPCيف نظام  DVB-T2أداء جيدا يف القنوات غري االنتقائية اليت تستعمل معدل
تشفري أعلى مما هو يف نظام  - DVB-Tمما يعطي قدرا أعلى من الصبيب .بيد أن القنوات االنتقائية للرتدد حتتاج إىل قدر إضايف
من اإلطناب كان يتوفر يف السابق بشفرة ذات معدل أدىن .كما يتضمن النظام  DVB-T2أيضا كوكبة دوارة كميزة خيارية لتحسني
األداء حىت بالنسبة للقنوات االنتقائية الرتدد جدا .ويعين تدوير الكوكبة بزاوية مناسبة أن كل نقطة يف الكوكبة تقابلها نقطة خمتلفة
على كل من احملورين  Iو .Qلذلك فإن الكوكبة  16-QAMيكون هلا  16قيمة خمتلفة لكل من  Iو( Qالشكل .)38.9
وهذا ال يغري شيئا يف حد ذاته .ومع ذلك ،حري بأن تكون قيمة كل من  Iو Qاملستمدة من الكوكبة الدوارة منفصلة جراء تأخري
دوريا قبل تشذير الزمن والرتدد.

Q

وتشتمل الكوكبات اليت ترسل فعال بعد التشذير على قيم  Iو Qغري مرتابطة مستمدة من كوكبة دوارة أصلية خمتلفة (الشكل .)38.9
وعند تالقي قيميت  Iو Qبعد إزالة التشذير يف املستقبل ،يتأثر كل منهما بشكل خمتلف جراء أي خبو انتقائي للرتدد .ولنفرتض،
كمثال متطرف ،أن إحدامها فقدت متاما .عندئذ ال يزال احملور املتبقي حيتوي على معلومات عن مجيع النقاط املمكنة  -وهذا أقل
موثوقية ،ولكنه يبقى أفضل من حمو كامل.
الشكل

38.9

كوكبة دوارة بتأخير  Qدوري .أ)  16-QAMدوارة قبل تأخير  Qدوري؛ ب)  16-QAMدوارة بعد تأخير  Qدوري،
ما يبين أن هناك اآلن  256 = 162حالة ممكنة
كوكبة  16-QAMمدارة تبني تقابل البتات
النقاط الزرقاء متثل القيمة  0والنقاط احلمراء متثل القيمة

الكوكبة  16-QAMبعد التدوير
والتأخري  Qالدوري

1

]Im[R RQD fq

]Im[Gq

بتة 3
بتة 2
بتة 1
بتة 0

] Re[ RRQD fq

]Re[G q

ب)

بتة 0
بتة 1
بتة 2
بتة 3

أ)
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وتقدم الكوكبة الدوارة املزيد من التنوع حيث جتري مقابلة نفس البتة يف نفس الوقت يف املزيد من املوجات احلاملة الفرعية ،مما حيقق
درجة أعلى من التنوع .ولن يكون ذلك ممكنا يف الكوكبات األكثف ومعدل التشفري األدىن ،حيث جتري مقابلة بتة بيانات واحدة
على عدد أصغر من املوجات احلاملة الفرعية (بسبب معدل التشفري األدىن) .وتبني عمليات احملاكاة ] [169.9أن الكوكبة الدوارة
توفر مزايا تصل إىل  dB 0,75على مدى تشكيل  QAMتقليدي على قنوات السلكية بزيادة حمدودة جدا يف تكلفة التنفيذ.
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الجدولة .رغبة يف توفري متانة خاصة باخلدمة واستمثال متطلبات ذاكرة تشذير الزمن ،ميكن وصف النظام  DVB-T2بأنه جمموعة
من أنابيب  PLPsشفافة متاما ،يقوم كل منها بتكييف أسلوب مستقل ،وتشفري التصحيح  ،FECومقابلة البتات على نقاط الكوكبة
(اخلاليا) وتشذير الزمن .وأداة بناء اجلدولة/الرتل هي عنصر وظيفي يقابل خاليا البيانات عند خرج مشذرات الزمن يف رموز تعدد
اإلرسال  ،OFDMويضيف أيضا معلومات التشوير من أجل بناء األرتال األولية واألرتال الكربى يف نظام DVB-T2
(الشكل .)39.9
الشكل

39.9

بنية األرتال في النظام
رتل أكرب

FEF

رتل

T2

FEF

T2

رمز - OFDM

رتل أكرب

Ldata-1

DVB-T2

رتل أكرب

T2

رتل

رتل

T2

رمز - OFDM

0

P2 N P2-1

T2

T2

P1 P2 0
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ويبني الشكل  40.9مثاال مبسطا لكيفية قراءة اخلاليا الواردة من أنابيب  PLPsخمتلفة ،يتميز كل منها بلون خمتلف ،من ذاكرات
تشذير الزمن ) (TIومقابلتها يف رموز تعدد اإلرسال ( OFDMفدرات رأسية)؛ ويظهر ذلك قبل تطبيق مشذر الرتدد .وميكن اختيار
اسرتاتيجية مقابلة اخلاليا من حيث الزمن والرتدد بأسلوب مرن جدا .وقد يكون أحد األهداف املمكنة هو حتقيق أقصى قدر من
التنوع الزمين ،وذلك بنشر اخلاليا من أنابيب  PLPعرب مجيع رموز  OFDMعلى رتل ،أو حىت عرب أرتال متعددة .ولتحقيق ذلك،
جيري تقسيم ذاكرة  TIيف  PLPمعني إىل عدة أجزاء فرعية ،جتري مقابلتها يف رموز  OFDMبالتناوب مع أجزاء فرعية من أنابيب
 PLPsأخرى .وهذا يعين ضمنا أنه لكي يتلقى املستقبل اخلدمة املختارة ،جيب أن يعمل املستقبل بشكل مستمر من أجل مجيع
رموز  OFDMيف الرتل .وميكن أن يكون اهلدف الثاين هو احلصول على أقصى قدر من توفري الطاقة يف املستقبل (يف األجهزة
احملمولة اليت تعمل بالبطارية مثال) وذلك بتشغيل املستقبل خالل نسبة مئوية صغرية من الزمن فقط .وميكن حتقيق ذلك برتكيز خاليا
أنابيب  PLPمن حيث الزمن يف عدد حمدود من رموز  OFDMاجملاورة ،دون تقسيم فرعي ،كما هو مبني يف الشكل  .40.9وجدير
بالذكر أن الشكل يبني رتلني  DVB-T2يكون فيهما معدالت البيانات يف  PLPsثابتة .وإذا تغريت معدالت البيانات ،فإن حجم
األجزاء يتغري من رتل آلخر تبعا لذلك.
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الشكل

40.9

اء مختلفة من التشكيل المفرد ومعدل التشفير وتشذير الزمن،
أنابيب  PLPsمختلفة تشغل أجز ً
يبدو في الشكل رتالن

موجات حاملة فرعية

رموز

OFDM

DTTB-09-40

ويوضح الشكل  39.9بنية األرتال يف نظام  .DVB-T2ويف مستوى القمة ،تتألف هذه البنية من أرتال كربى (املدة القصوى
عندما ال تستعمل التمديدات املستقبلية لألرتال ) ،(FEFأي ما يعادل  255رتال من  )ms 250تنقسم إىل أرتال DVB-T2؛
وتنقسم هذه بدورها إىل رموز تعدد اإلرسال  .OFDMويكون عدد أرتال  DVB-T2لكل رتل كبريا حبيث يكون لكل أنبوب PLP
للبيانات عدد صحيح من أرتال التشذير لكل رتل كبري .وميكن للرتل الكبري بدوره أن حيمل خياريا أجزاء من التمديدات ،FEF
وهي فرتات زمنية مل تستخدمها إشارة  ،DVB-T2مما يتيح اجملال خلدمات أخرى مستقبلية مل حتدد بعد .ويبدأ الرتل برمز مرجعي
واحد يسمى  P1ورمز مرجعي أو أكثر تسمى ( P2يناقش مبزيد من التفصيل يف القسم املتعلق باملزامنة وتقدير القنوات) ،يليه عدد
قابل للتشكيل من رموز البيانات .وترتاوح مدة الرتل بني  100و.ms 250
s 63,75

وال ضرورة ألن يكون أنبوب البيانات  PLPمشذرا كليا ضمن رتل  DVB-T2واحد ،بل ميكن أن ينتشر عرب عدة أرتال.
والغرض الرئيسي من رموز  P2هو محل بيانات التشوير .وكما سبق القول ،فإن صبيب  PLPمتغاير زمنيا ،ولذلك فإن الوضع من
حيث الزمن والرتدد يف اخلاليا املرتبطة بأنبوب  PLPيتغري من رتل آلخر .ومبا أن املستقبل جيب أن يكون قادرا على أن يستخلص
على األقل بيانات  PLPاملختارة من املستعمل و PLPاملشرتك (إن وجد) ،فإنه جيب أن يكون قادرا على تتبع مواضع خاليا
البيانات .وقد يتأثر النظام  ،DVB-T2حىت يف حالة االستقبال الساكن ،بالضوضاء النبضية .ولذلك فقد أويل تشوير موقع اخللية
(ما يسمى معلومات  L1الدينامية) عناية تصميم خاصة يف نظام  ،DVB-T2وذلك بتضمني آليات إرسال خمتلفة تستند إىل
تصحيح األخطاء والكشف عنها والتكرار .ويرسل تشوير  L1يف الواقع يف كل رتل ضمن الرمز  ،P2غري أن املعلومات ذات الصلة
بالرتل التايل ميكن أيضا أن تكون مندرجة يف بيانات  .PLPومن املمكن أيضا تكرار هذه املعلومات من خالل تشوير  L1لكل
من الرتل احلايل والتايل.
خفض نسبة طاقة الذروة إلى الطاقة المتوسطة ) .(PAPRمن مآخذ تعدد اإلرسال  OFDMهو أنه كلما ازداد عدد املوجات
احلاملة الفرعية ترتفع النسبة  PAPRبسبب الزيادة يف عامل القمة ،الناجم بدوره عن تزايد التغاير يف سعة التشكيل  ،QAMوزيادة
عدد األدلة املعززة ،وخصائص إشارة  OFDMبالذات (ومن مآخذ  OFDMهو ارتفاع نسبة  PAPRحىت يف غياب األدلة) .وهذا
يفرض مطالب أكرب على مضخم قدرة املرسل ،وخاصة فيما يتعلق خبطيته .وألغراض التخفيف ،يتضمن النظام  DVB-T2اثنني
من امليزات اخليارية اليت ميكنها أن ختفض نسبة .PAPR
ومن شأن التوسيع الفعال للكوكبة ) (ACEأن يعدل بعض الكوكبات املرسلة وذلك بنقل نقاطها اخلارجية انتقائيا إىل مواقع ذات
اتساع أكرب ] .[170.9ومن شأن  ACEأن خيفض نسبة  PAPRدون خسارة يف الصبيب ،ولكنه ال يستخدم مع كوكبة دوارة.
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ومن شأن خفض نسبة  PAPRللموجة احلاملة احملجوزة 32أن يضحي بكمية صغرية من الصبيب حبجز بعض املوجات احلاملة
الفرعية ،اليت ال حتمل أي بيانات ] .[170.9وتستخدم هذه املوجات بدال من ذلك حلمل القيم االعتباطية ،اليت تسمح باصطناع
شكل موجي يلغي الذروة.
التزامن وتقدير القنوات .يتضمن املعيار  DVB-T2حلول تصميم خاصة لتيسري تزامن الوقت والرتدد يف املستقبل .وأبرز هذه
احللول هو استخدام رتل مؤلف من متهيد ومحولة نافعة ،كما هو مبني يف الشكل .41.9
ويتألف التمهيد من رمز  P1وعدد من الرموز  ،P2حيث يتوقف عدد هذه الرموز على حجم حتويل فورييه السريع ) (FFTاملختار.
وبالنسبة للمقدارين  32kو 16kهنالك رمز  P2واحد فقط .وبالنسبة ملقادير  8kو 4kو 2kو 1kهنالك الرموز  2و 4و 8و،16 P2
على التوايل .وتتبع احلمولة النافعة الرموز  ،P2مع أن بعض البيانات قد حتمل بالفعل ضمن الرموز  ،P2وتتكون من رموز OFDM
اليت ميكن تشكيل موجاهتا احلاملة الفرعية بواسطة بيانات أو قيم دليلة معروفة .ويؤدي استخدام التمهيد إىل حتسني كبري يف بعض
خطوات التزامن ،ويسمح كذلك باختيار أوسع بكثري ملعلمات املرسل دون زيادة الوقت الكلي للتزامن.
ويشتمل الرمز  P1على رمز  OFDMمع  1kمن املوجات احلاملة الفرعية إىل جانب بنية تكرار خاصة جملال الزمن ،كما هو مبني
يف الشكل  .41.9واجلزء  Cهو صيغة زحزحة الرتدد ألول  542عينة من رمز  OFDMالذي يشكل اجلزء  .Aأما اجلزء  Bفهو
صيغة زحزحة الرتدد آلخر  482عينة من اجلزء  .Aوتساوي زحزحة الرتدد املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية لرمز .OFDM
ويقتصر تشكيل  BPSKالتفاضلي ) ،(DBPSKضمن رمز  ،OFDMعلى  384فقط من أصل  1kموجات حاملة فرعية ويستعمل
إلرسال سبع بتات من املعلومات .ومتكن بنية  P1الثابتة ،إىل جانب جزء التشوير احملدود واحملمي للغاية ،إجراء مسح سريع لرتددات
البث .ويستطيع املستقبل أن يدرك وجود إرسال  DVB-T2ويعمد إىل ختزين املعلمات الرئيسية (مثل حجم حتويل فورييه FFT
أو وجود رتل متديد مستقبلي  .)FEFوقد مت تصميم بنية  C → A → Bاخلاصة لتحسني متانة الكشف عن  P1بوجود أكثر
القنوات حتديا ،مثل صدى  dBصفر مع طور معاكس .ويستخدم الكشف عن الرمز  P1أيضا الشتقاق مرجع أويل للزمن والرتدد.
الشكل

41.9

نسق الرمز
fSH

B

P1
fSH

A

C

 1 024عينة
 482عينة

 542عينة

DTTB-09-41

والدور الرئيسي للرمز  P2هو محل التشوير  ،L1الذي قد يكون كبريا جدا ألن كل أنبوب  PLPله معلمات اإلرسال اخلاصة به.
وينظم تشوير  L1يف جزء تشوير  L1سابق (حيث يتم مثال تشوير طول الرتل) وجزء تشوير  L1الحق .وتستند محاية البتات
يف التشوير  L1السابق إىل شفرة  Bose( BCHو Chaudhuriو )Hocquenghemمتبوعة بشفرة  LDPCمثقبة .وقد يبدو اختيار
شفرة اختبار التعادلية منخفض الكثافة ) (LDPCغريبا نظرا لقصر كلمة الشفرة.
ومع ذلك ،فهي ال تضمن أي خسارة مقارنة بشفرة تالفيفية بنفس املعدل وال تتطلب فك تشفري  ،Viterbiالذي ال يستخدم
إال لفك تشفري تشوير  .L1ومثة دور هام آخر لرمز  P2وهو استهالل عملية تقدير القناة.

" 32املوجة احلاملة احملجوزة" تسمى "حجز النغمة" يف املعيار .DVB-T2
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ويتعني على مستقبل  DVB-T2تقدير القناة من خالل شكل املوجة املرسلة الستعادة املعلومات املرسلة بشكل صحيح .وهلذه
الغاية ،حيدد املعيار  DVB-T2املتواليات الدليلة املتناثرة التقليدية اليت تعمل على تشكيل جمموعة من املوجات احلاملة الفرعية
املتساوية التباعد .واجلدة الرئيسية اليت أدخلها نظام  DVB-T2هو أنه يدعم مثانية أمناط إشارة ) (SPخمتلفة .واملبدأ التوجيهي
يف التصميم هو مطابقة املسافة الدليلة مع معكوس طول فاصل احلراسة ) .(GIوبينما منط اإلشارة مصمم أساسا لتوفري تقدير
موثوق للقناة ،فإن األدلة املتواصلة ،املتطابقة مع حجم التحويل  ،FFTتوفر وسيلة لتزامن ترددات دقيق ولتصحيح األخطاء يف الطور
املشرتك .ويتم تثبيت األدلة يف رمز  P2حبيث تدعم أكرب حجم ممكن من فواصل احلراسة ،والذي يفرتض أن يتم احلصول عليه من
خالل الطرائق القائمة على االرتباط التقليدي .وموقع املوجات احلاملة الفرعية لألدلة والبيانات يف الرمز  P2مستقالن عن معلمات
اإلرسال األخرى ،مثل متديد عرض النطاق وطرائق نسبة طاقة الذروة إىل الطاقة املتوسطة ) .(PAPRوتتطلب بعض أمناط اإلشارة
تقدير قناة لتشكيلها من عدة رموز ،وتساعد األدلة  P2على استهالل هذه العملية .وهذا هو احلال بشكل خاص يف أسلوب فعال
جدا الغرض منه أساسا االستقبال على سطح ثابت .وحيدد املعيار  DVB-T2خيارا يتم فيه إرسال عدد قليل جدا من األدلة
يف احلمولة النافعة ،ويستند تقدير القناة إىل التقدير األويل الذي يقدمه الرمز  P2متبوعا بتقدير قناة مبساعدة البيانات تعاد فيه
البتات املزال تشفريها وتستخدم لصقل تقدير القناة ] .[171.9وال ميكن حتقيق هذا النهج إال إذا توفرت تقديرات أولية كاملة،
ولذلك فإنه لن يكون ممكنا بدون  .P2وتتطلب مسافات األدلة املختلفة أيضا تكييف عوامل تعزيز األدلة (أي مقدار الطاقة
املخصصة لألدلة مقارنة بالبيانات) .وحيدد املعيار  DVB-T2ثالثة عوامل معززة للدليل املتناثر ) (SPوثالثة للدليل املستمر ).(CP
وتتوقف قيم األدلة على مؤشر املوجة احلاملة الفرعية بنفس الطريقة اليت يتبعها البث  .DVB-Tغري أنه يف نظام  ،DVB-T2جتري
مضاعفة مجيع األدلة ( CPو SPو )P2يف كل رمز  OFDMبقيمة زائد أو ناقص واحد وفقا لتتابع الضوضاء الزائفة ) (PNعلى
مستوى الرتل ،ومن مث فهي تتوقف أيضا على مؤشر رمز  .OFDMومع أن نظام  DVB-SHيعتمد تقنيات طليقة لعد الرموز ،فإن
هذا التوقيع على األدلة يوفر هنجا بديال وأكثر متانة لتزامن الرتل ميكن أن يشري إىل موضع  OFDMالراهن ضمن الرتل إذا فقد
التمهيد ،يف حالة ضوضاء نبضية قوية مثال .وعالوة على ذلك ،ميكن خلوارزميات التزامن أن تستغل تتابع مستوى الرتل هذا لتقدير
وتتبع امليقاتية والرمز والرتدد وتزامن الرتل .ويتحقق ذلك دون التأثري على جودة تقدير القناة.
تقنية الهوائيات المتعددة .يتيح املعيار  DVB-Tاإلرسال املتآون على نفس الرتدد لنفس اإلشارة بواسطة مرسالت متعددة من
أجل تنفيذ شبكة وحيدة الرتدد ) .(SFNومبراعاة قيود التزامن الصارمة ،تسمح الشبكة  SFNبنشر شبكة بسيطة ترى فيها
املستقبالت قناة مكافئة يتم احلصول عليها برتاكب القنوات املتعلقة باملرسالت املتعددة .ولكن عندما يتلقى مستقبل ما مستويات
مرسلني ،فإن استجابة تردد القناة سوف حتتوي على عوادم عميقة بسبب التداخل املدمر .وبالنسبة لشبكة SFN
قدرة مماثلة من
ْ
تضم حمطات مزودة هبوائي وحيد ،فإن املعيار  DVB-T2اجلديد يوفر ،باستعمال شكل معدل من تشفري ،[172.9] Alamouti
وسيلة فعالة الستغالل وجود مرسالت متعددة .وبعبارة أخرى ،ميكن احلصول على نظام توزيع متعدد الدخل وحيد اخلرج ).(MISO
ويف هذا التشكيل ،ال تكون البيانات يف جهازي اإلرسال متماثلة وإمنا مرتبطة ارتباطا وثيقا ،وهي تتجنب التداخل املدمر .ونتيجة
لذلك تتحسن تغطية الشبكة .33SFN
ويف هذه احلالة (املوصوفة مبثابة  ،)MISO 1 × 2يتعني على األدلة تقدمي تقديرين مستقلني للقناة .ولذلك ،حيتاج األمر إىل مضاعفة
عدد األدلة .ويف هذا السيناريو ،يستخدم املعيار  DVB-T2نفس بنية األدلة كما يف حالة املرسل الوحيد (دخل وحيد ،خرج
وحيد  ،)SISOولكن نصف املقدار املقابل من فاصل احلراسة ) .(GIوتستعمل املرسالت اليت تعمل كهوائي  1نفس بنية
األدلة  SISOبالضبط ،بينما تعكس املرسالت اليت تعمل كهوائي  2األدلة ،وتقوم بتشكيل املوجات احلاملة الفرعية الدليلة البديلة.
الطبقة المادية لنظام  .DVB-T2 Liteيقوم النظام  DVB T2-Liteأساسا بإعادة استخدام الطبقة املادية وطبقة الوصلة
يف النظام  DVB-T2مع بعض القيود اليت حتد من أي تغريات يف التجهيزات القائمة .إذ ميكن تفسريه مبثابة جانبية للمواصفة
األساسية  DVB-T2ومبثابة نظام قائم بذاته لبث الوسائط املتعددة .ويرد يف التوصية [34.9] ITU-R BT.1877

 33ينبغي متييز اعتبار الشبكة  SFNمبثابة  MISOعن حالة  MISOاألكثر تقليدية حيث حيدث اإلرسال من برج إرسال وحيد وتكون اهلوائيات
منفصلة بعضها عن بعض مبقدار بضعة أمتار فقط.
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ويف املعيار  [8.9] ETSI EN 302 755معلومات تفصيلية عن املعلمات التقنية واملعاجلة يف جانب املرسل/املستقبل .وترد املعلمات
األساسية للطبقة املادية وطبقة الوصلة يف اجلدول .26.9
اجلدول

26.9

معلمات اإلرسال لنظام الوسائط المتعددة
المعلمات

املراجع

(T2 Lite) T2

النظام  T2للوسائط المتعددة
التوصية  ITU-R BT.1877واملعيار ETSI EN 302 755

تنظيم القنوات

أنابيب الطبقة املادية )/(PLPأرتال النطاق األساسي/أرتال التمديد

عروض نطاق القنوات

 MHZ 1,7و MHz 5و MHZ 6و MHz 7وMHz 8

عدد املوجات احلاملة النشطة يف

FEF

( 1 705أسلوب ( 3 409 ،)2kأسلوب ( 6 817 ،)4kأسلوب ،)8k
( 13 633أسلوب )16k

OFDM

مدة فاصل احلراسة

 1/128و 1/32و 1/16و 19/256و 1/8و 19/128و 1/4من فرتة الرمز النشطة

مدة وحدة اإلرسال (الرتل)

مرنة مع إمكانية التغيري على أساس كل رتل مبفرده.
املدة القصوى ms 250

تزامن الوقت/الرتدد

الرمز /PIفاصل احلراسة/املوجات احلاملة الدليلة

طرائق التشكيل

 64-QAM ،16-QAM ،QPSKمع أو بدون تدوير الكوكبات اخلاص بكل أنبوب
يف الطبقة املادية

طرائق التشفري وتصحيح األخطاء

جمموعة من شفرة  BCHوشفرة ( LDPCمبعدالت  1/3و 2/5و 1/2و 3/5و 2/3و)3/4
مع طول مشفر للرتل حمدود مبقدار  16 200بتة .إمكانية لتصحيح  12-10خطأ

معدالت البيانات الصافية

أقصى معدل بتات متوفر يف احلالة اليت يساوي فيها تدفق النقل

كفاءة استخدام الطيف

من ( bit/s/Hz 0,655شفرة  )QPSK 1/2إىل ( bit/s/Hz 4,170شفرة )64-QAM 7/8

)(bit/s/Hz

استقبال مستقر وموثوق وحتكم يف جودة اخلدمة
يف األمناط املختلفة لبيئات االستقبال
4.2.4.9

أداء النظام

Mbit/s 4

 تغاير املتانة وجودة اخلدمة -تنقلية عالية تصل إىل  km/h 300يف األساليب (QPSK 1/2) 8k/4k/2k

DVB-T2

يوفر املعيار  DVB-T2جمموعة كبرية من تشكيالت اإلرسال .واختيار بعض املعلمات ميليه أيضا نشر الشبكة ،من قبيل مدة فاصل
احلراسة ) (GIوتشكيل منط الدليل املتناثر ) ،(SPويشار إليها باالختصار ( PPxمنط الدليل  ،xحيث  xهو رقم تتابع النمط
يف املعيار  ،)[8.9] ETSI EN 302 755وهي مرتبطة بأقصى قدر ممكن من التسامح يف انتشار قناة التأخري ،مبا يف ذلك إمكانية
إرساالت الشبكة  .34SFNوفيما يتعلق باملعلمات األخرى ،مثل معدل الشفرة وحجم الكوكبة ،يسرتشد االختيار مبستوى الضوضاء
وإحصاءات القناة.
ويبني اجلدول
املعلمات النمطية.

27.9

احلد األقصى للصبيب (بوحدة  )Mbit/sالذي ميكن حتقيقه بواسطة

 34يالحظ أنه ميكن استخدام منط الدليل
ولكنها معززة.

)(PP

مبرونة تامة .وهذه هي مثال احلالة بالنسبة إىل

PP2

DVB-T2

أو

PP4

بالنسبة لبعض تشكيالت

حيث هناك عدد أقل من األدلة
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27.9

معدالت البيانات التي يمكن تحقيقها (بوحدة  )Mbit/sبالنسبة لبعض تشكيالت

DVB-T2

مقدار FFT
مقدار GI

معدل تشفير
LDPC

16-QAM

64-QAM

256-QAM

16k
1/128
PP7
32k
1/16
PP8
32k
1/128
PP7

3/5
2/3
3/4
3/5
2/3
3/4
3/5
2/3
3/4

18,07
20,11
22,62
17,05
18,97
21,34
18,07
20,11
22,62

27,11
30,17
33,93
25,63
28,52
32,08
27,02
30,06
33,82

36,14
40,21
45,24
34,23
38,08
42,85
36,14
40,21
45,24

نمط الدليل

ويبني اجلدوالن  28.9و( 29.9املقتبسان من املعيار  )[87.9] ETSI TS 102 831حماكاة أداء تشفري القناة وتوليفات التشفري ،على
افرتاض تقدير كامل للقناة وتزامن كامل وانعدام ضوضاء الطور.
وتعطى هذه النتائج خبصوص القناة الغوسية وقناة رايس ) (F1وقناة رايلي ) (P1وقناة صدى وحيد .dB 0
وتعطى النتائج عند معدل خطأ البتات ) )(BERمبقدار  7-10بعد تشفري  ،LDPCما يقابل حوايل  11−10بعد تشفري .BCH
ولضمان نتائج موثوقة ،أجريت عمليات احملاكاة حىت استيفاء الشرطني التاليني:
-

ما ال يقل عن  100فدرة  FECخاطئة؛

-

ما ال يقل عن  1000بتة خاطئة.

وقد اختريت معلمات  OFDMيف النظام  DVB-T2املستعملة يف عمليات احملاكاة هذه لتكون مماثلة قدر اإلمكان ملعلمات
النظام  .DVB-Tوهذه املعلمات هي كما يلي :حجم حتويل فورييه السريع ( 8k )FFTمع فاصل حراسة  ،1/32وعرض
النطاق  MHz 8بأسلوب موجة حاملة عادي .واستخدمت الكوكبات الدوارة ومل تطبق تقنيات نسبة طاقة الذروة إىل الطاقة
املتوسطة ) .(PAPRوافرتضت عمليات احملاكاة ظروفا مثالية ،أي التزامن املثايل والتقدير املثايل للقناة .ويف عمليات احملاكاة،
ال تتضمن اإلشارة املرسلة أي أدلة على اإلطالق ،وال تدرج الرموز اخلاصة يف كل من بداية (أي  P1و )P2وهناية (أي رمز إغالق
الرتل) الرتل .ولذلك ينبغي تصحيح قيم  (C/N)0بالنسبة حلجم حتويل فورييه السريع ) (FFTومنط الدليل قيد االستخدام.
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28.9

نسبة  (C/N)0الخام المطلوبة لتحقيق  BER = 110-7بعد فك التشفير
طول فدرة  64800 :LDPCبتة
الكوكبة
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
16-QAM
16-QAM
16-QAM
16-QAM
16-QAM
16-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM

معدل
التشفير

كفاءة الطيف
(انظر
المالحظة )2

1/2
3/5
2/3
3/4
4/5
5/6
1/2
3/5
2/3
3/4
4/5
5/6
1/2
3/5
2/3
3/4
4/5
5/6
1/2
3/5
2/3
3/4
4/5
5/6

0,99
1,19
1,33
1,49
1,59
1,66
1,99
2,39
2,66
2,99
3,19
3,32
2,98
3,58
3,99
4,48
4,78
4,99
3,98
4,78
5,31
5,98
6,38
6,65

LDPC

النسبة  (dB) (C/N)0من أجل  BER = 1  10-7بعد فك التشفير
قناة غوسية

)(AWGN
1,0
2,3
3,1
4,1
4,7
5,2
6,0
7,6
8,9
10,0
10,8
11,4
9,9
12,0
13,5
15,1
16,1
16,8
13,2
16,1
17,8
20,0
21,3
22,0

قناة رايس
1,2
2,5
3,4
4,4
5,1
5,6
6,2
7,8
9,1
10,4
11,2
11,8
10,2
12,3
13,8
15,4
16,6
17,2
13,6
16,3
18,1
20,3
21,7
22,4

)(F1

قناة رايلي
2,0
3,6
4,9
6,2
7,1
7,9
7,5
9,3
10,8
12,4
13,6
14,5
11,9
14,0
15,6
17,7
19,2
20,2
15,6
18,3
20,1
22,6
24,3
25,4

)(P1

LDPC

قناة صدى dB 0
عند GI %90
1,7
3,2
4,5
5,7
6,6
7,5
7,2
9,0
10,4
12,1
13,4
14,4
11,8
13,9
15,5
17,6
19,2
20,4
15,7
18,4
20,3
22,7
24,5
25,8

املالحظة  - 1األرقام املائلة متثل قيما تقديرية.
املالحظة  - 2الكفاءة الطيفية ال تأخذ يف احلسبان اخلسارة النامجة عن التشوير/التزامن/السرب وفاصل احلراسة.
املالحظة  - 3معدالت خطأ البتات ( )BERاملستهدفة نوقشت أعاله.
املالحظة  - 4يتعني أن تضاف إىل األرقام الواردة أعاله خسارة التنفيذ املتوقعة بسبب التقدير احلقيقي للقناة .وستكون هذه القيمة أقل بكثري من
الرقم املقابل يف نظام  DVB-Tيف بعض احلاالت ،وذلك بسبب االستمثال األفضل لكثافات التعزيز واألمناط فيما خيص النظام .DVB-T2
املالحظة  - 5املدخالت املظللة الزرقاء هي نتائج عملية تنفيذ واحدة .وقد تأكدت مجيع النتائج األخرى من خالل عمليات تنفيذ متعددة.
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اجلدول

29.9

نسبة  (C/N)0الخام المطلوبة لتحقيق  BER = 110-7قبل فك التشفير
طول فدرة  16200 :LDPCبتة

BCH

نسبة  )dB( (C/N)0المطلوبة من أجل  BER = 1  10-7بعد فك التشفير

معدل التشفير

معدل
التشفير
الفعال

كفاءة الطيف
(انظر
المالحظة )2

QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK

1/2
3/5
2/3
3/4
4/5
5/6

4/9
3/5
2/3
11/15
7/9
37/45

0,87
1,18
1,31
1,45
1,53
1,62

0,7
2,5
3,4
4,3
4,9
5,5

16-QAM
16-QAM
16-QAM
16-QAM
16-QAM
16-QAM

1/2
3/5
2/3
3/4
4/5
5/6

4/9
3/5
2/3
11/15
7/9
37/45

1,74
2,36
2,63
2,89
3,07
3,25

5,5
7,9
9,1
10,3
11,1
11,7

5,7
8,2
9,4
10,7
11,5
12,2

64-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM
64-QAM

1/2
3/5
2/3
3/4
4/5
5/6

4/9
3/5
2/3
11/15
7/9
37/45

2,60
3,54
3,94
4,34
4,60
4,87

9,2
12,3
13,8
15,5
16,4
17,1

9,5
12,6
14,1
15,8
16,8
17,6

11,0
14,4
16,1
18,2
19,5
20,6

256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM

1/2
3/5
2/3
3/4
4/5
5/6

4/9
3/5
2/3
11/15
7/9
37/45

3,47
4,72
5,25
5,78
6,14
6,49

12,6
16,9
18,1
20,3
21,6
22,4

12,9
17,2
18,4
20,6
22,0
22,9

14,6
19,0
20,5
22,9
24,5
25,8

الكوكبة

LPDC

)(AWGN

قناة رايس
)(F1

قناة رايلي

قناة صدى
 dB 0عند

0,9
2,7
3,6
4,6
5,3
5,9

2,0
4,1
5,3
6,6
7,4
8,3

1,6
3,7
4,8
6,2
7,0
7,9

6,9
9,6
11,1
12,8
13,9
15,0

6,6
9,3
10,8
12,5
13,8
15,0
10,8
14,3
15,9
18,0
19,5
20,9
14,6
19,3
20,9
23,3
25,1
26,6

قناة غوسية

)(P1

GI %90

املالحظة  - 1األرقام املائلة هي قيم تقديرية.
املالحظة  - 2الكفاءة الطيفية ال تأخذ يف احلسبان اخلسارة النامجة عن التشوير/التزامن/السرب وفاصل احلراسة.
املالحظة  - 3معدالت خطأ البتات ) (BERاملستهدفة نوقشت أعاله.
املالحظة  - 4يتعني أن تضاف إىل األرقام الواردة أعاله خسارة التنفيذ املتوقعة بسبب التقدير احلقيقي للقناة .وسيكون هذا أقل بكثري من الرقم
املقابل يف نظام  DVB-Tيف بعض احلاالت ،وذلك بسبب االستمثال األفضل لكثافات التعزيز واألمناط فيما خيص النظام .DVB-T2
املالحظة  - 5كل النتائج يف هذا اجلدول هي حصيلة عملية تنفيذ وحيدة ومن مث فهي مظللة باألزرق.

وقيم النسبة املطلوبة ) (C/Nالواردة يف اجلدولني  28.9و 29.9قيم خام ال تأخذ يف احلسبان االخنفاض يف بيانات  C/Nالناجم عن
األدلة املعززة ،ألن ذلك يتوقف على منط األدلة املستخدم .وميكن استخالص القيم الصافية للنسبة  C/Nمن القيم اخلام (C/N)0
حبساب عامل تصحيح   BPحبيث:
C C
     BP
N  N 0

الفصل
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وحيتسب عامل التصحيح هذا بالصيغة التالية:

N data  N NBP  N BP  BBP  NCP BCP 
N data  N NBP  N BP  N CP

 BP  10 log10

حيث:
عدد خاليا البيانات لكل رمز

N data

OFDM

عدد األدلة غري املعززة لكل رمز

N NBP

OFDM

N BP

عدد األدلة املعززة (أي املتناثرة ويف احلواف) لكل رمز

BBP

تعزيز القدرة لألدلة املعززة نسبة إىل خاليا البيانات ،تساوي

NCP

عدد األدلة املستمرة لكل رمز

BCP

تعزيز القدرة لألدلة املستمرة نسبة إىل خاليا البيانات ،تساوي

OFDM
2
A SP

OFDM
2
A SP

ويالحظ أن الصيغة الواردة أعاله مشتقة من رموز البيانات العادية ،ولكن  P1و P2ورموز إغالق األرتال مصممة لتكون هلا أساسا
نفس قدرة الرموز العادية (يف حدود  )dB 0,1حبيث ميكن تطبيق الصيغة على كامل الرتل .T2
ويرتاوح عامل التصحيح   BPمن  dB 0,29إىل dB 0,53؛ وترد يف اجلدول  30.9قيم كل توليفة من حجم التحويل  FFTومنط
األدلة املتناثرة .PP1-PP8
اجلدول
عوامل

30.9

التصحيح  BP

لألدلة

)(dB
PP6

PP7

PP8

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

1K

0,34

0,32

0,44

0,42

0,48

0,29

2K

0,35

0,33

0,43

0,42

0,47

0,29

4K

0,39

0,37

0,47

0,45

0,51

0,34

8K

0,41

0,39

0,49

0,48

0,53

0,37

0,37

8K Ext

0,41

0,41

0,50

0,48

0,52

0,39

0,38

16K
16K Ext

0,41
0,42

0,38
0,38

0,49
0,49

0,47
0,47

0,52
0,52

0,49
0,49

0,33
0,34

0,35
0,35

32K

0,37

0,48

0,45

0,48

0,33

0,35

32K Ext

0,37

0,48

0,45

0,48

0,33

0,35

وقد أجريت عمليات احملاكاة املذكورة يف القسم السابق على افرتاض أن املستقبل لديه معرفة كاملة عدمية الضوضاء بالقناة .وهذا
وضع أمثل ال ميكن أن يتحقق ،ولكنه حيدد على األقل معيار أداء واضح وحيد للنظام .وميكن أن تستعمل أجهزة االستقبال
عمليات تنفيذ عملية متنوعة ،يكون اختيارها حال وسطا بني جانبني أو أكثر من جوانب األداء ،ومن مث فإن النتائج بالنسبة
ملستقبل عملي لن تضع معيارا واضحا لألداء.
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ومع ذلك من اجلدير باالهتمام النظر يف مدى اقرتاب مستقبل عملي من النتائج املثالية ويف أي ظروف ] .[87.9وعندئذ من املفيد
حتديد صيغة تصحيح أخرى   RCEحبيث ميكن استخالص قيم صايف النسبة  C/Nاملطلوبة عند استخدام تقدير قناة حقيقي لقناة
ضوضائية من نتائج احملاكاة املعروضة يف جدول:
C C 

  BP   RCE
N  N  0

حيث:
SNRData
SNREQ  data





 RCE  10 log10


f
 10 log10 1  INT
B
BP


والقيمة  SNREQ-dataهي نسبة اإلشارة إىل الضوضاء يف البيانات املتعادلة .وتتحدد  BBPباختيار منط الدليل على أن تؤخذ القيم
{ }49/9 ،49/16 ،16/9لألمناط { PP5 ،PP3&4 ،PP1&2إىل  }PP8على التوايل .والقيمة  fINTهي عامل يتوقف على عملية
االستيفاء املستخدمة لتقدير القناة .وهي يف الواقع ختتلف من خلية ألخرى تبعا ملوضعها ضمن منط دليل متناثر ثنائي األبعاد،
ذلك ألن كل منها يتوافق مع توليفة من أطوار معينة من عمليات استيفاء الرتدد والزمن .وحيتاج األمر إىل شكل من أشكال حساب
املتوسط إلعطاء قيمة وحيدة متثيلية ،مع مراعاة استيفاء الرتدد والزمن على السواء.
ويرد يف التقرير  [115.9] ITU-R BT.2254أمثلة على أداء جانبية  .DVB-T2 Liteويفرتض أن أسلوب  DVB-T2 Liteيظهر
نفس حساسية أسلوب القاعدة  DVB-T2املقابل .وهذا يعين ضمنا أنه ميكن استعمال قيم النسبة  C/Nونسب احلماية جلانبية
القاعدة  DVB-T2لتخطيط الرتددات والشبكات يف حالة اجلانبية .DVB-T2 Lite
ومل تعلن حىت اآلن نتائج احملاكاة أو القياس ملعديل التشفري اإلضافيني  1/3و .2/5ومع ذلك ،فإن معديل التشفري هذين متوفران
أيضا يف النظام  .DVB-S2وترد يف اجلدول  31.9نتائج احملاكاة لنظام  DVB-S2يف قناة غوسية ،وتقارن مع النسبة  C/Nاخلام
للنظام .DVB-T2
وفيما يتعلق مبعدالت التشفري األعلى ،تكون قيم النسبة  C/Nمتماثلة .ولذلك ،من املتوقع أن تنطبق القيم الواردة يف اجلدول
بالنسبة ملعدالت التشفري األدىن يف .DVB-T2 Lite
اجلدول

31.9

قيم  C/Nالخام من أجل  DVB-T2و DVB-S2ألساليب
(مقتبسة من المعيارين ] [EN 302 755-V1.3.1و])[EN 302 307

QPSK

األسلوب

 DVB-T2 (dB) C/Nالخام
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

–0,3

QPSK 1/2

1,0

1,0

QPSK 3/5

2,2

2,2

QPSK 2/3

3,1

3,1

QPSK 3/4

4,1

4,0

QPSK 4/5

4,7

4,7

QPSK 5/6

5,2

5,2

QPSK 1/4
QPSK 1/3
QPSK 2/5

QPSK 8/9
QPSK 9/10

ال ينطبق
ال ينطبق

 DVB-S2 (dB) C/Nالخام
–2,4
–1,2

6,2
6,4

31.9

الفصل
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5.2.4.9

موجز معلمات النظامين

حيدد اجلدول  32.9خصائص النظامني  DVB-T2و( DVB-T2 Liteانظر أيضا التقرير .)[43.9] ITU-R BT.2295-1
اجلدول
الخصائص الرئيسية لنظامي

32.9
 DVB-T2وDVB-T2 Lite

الخصائص

أساليب االستقبال:
 ثابت حممول حممول باليد متنقلمعدل البيانات الصايف
كفاءة استعمال الطيف )(bit/s/Hz
شبكات وحيدة الرتدد )(SFN
أمناط البث:
 صوت وسائط متعددة تلفزيونبيانات البث/أمناط اخلدمة
نطاقات الرتدد
عروض نطاق القناة

عرض النطاق املستعمل (املالحظة )2
عدد األجزاء
عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل جزء (املالحظة )2
املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية (املالحظة )2

DVB-T2

+
+
+
+
Mbit/s 50,5-7,5
6,50-0,98

مدعومة
+
+
فيديو ،صوت ،بيانات
مرتية ) ،(VHFديسيمرتية )(UHF
أ )  MHz 1,7ب)  MHz 5ج)  MHz 6د ) MHz 7
ه )  MHz 8و ) 1 MHz 10
أ )  MHz 1,52ب)  MHz 4,75ج)  MHz 5,71د ) MHz 6,66
ه )  MHz 7,61و ) 1,2 MHz 9,51
قابل للتشكيل
( 853أسلوب ( 1 705 )1kأسلوب ( 3 409 )2kأسلوب )4k
( 6 817أسلوب ( 13 633 )8kأسلوب 27 265 )16k
(أسلوب 3 ،2 )32k
أ ) ( Hz 1 802أسلوب ( Hz 901 )1kأسلوب Hz 450 )2k
(أسلوب ( Hz 225 )4kأسلوب ( Hz 113 )8kأسلوب )16k
( Hz 56أسلوب )32k
ب) ( Hz 5 580أسلوب ( Hz 2 790 )1kأسلوب Hz 1 395 )2k
(أسلوب ( Hz 698 )4kأسلوب ( Hz 349 )8kأسلوب )16k
( Hz 174أسلوب )32k
ج) ( Hz 6 696أسلوب ( Hz 3 348 )1kأسلوب Hz 1 674 )2k
(أسلوب ( Hz 837 )4kأسلوب (( Hz 419 8kأسلوب )16k
( Hz 209أسلوب )32k
د ) ( Hz 7 812أسلوب ( Hz 3 906 )1kأسلوب Hz 1 953 )2k
(أسلوب ( Hz 977 )4kأسلوب (( Hz 488 8kأسلوب )16k
( Hz 244أسلوب )32k
ه ) ( Hz 8 929أسلوب ( Hz 4 464 )1kأسلوب Hz 2 232 )2k
(أسلوب ( Hz 1 116 )4kأسلوب (( Hz 558 8kأسلوب )16k
( Hz 279أسلوب )32k
و ) ( Hz 11 161أسلوب ( Hz 5 580 )1kأسلوب Hz 2 790 )2k
(أسلوب ( Hz 1 395 )4kأسلوب (( Hz 698 8kأسلوب )16k
( Hz 349أسلوب 1,3 )32k
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اجلدول  ( 32.9تتمة)
الخصائص
مدة نشاط الرمز (املالحظة )2

مدة/نسبة فاصل احلراسة
مدة الرتل T2

DVB-T2

أ ) ،(4k) µs 2 219,97 ،(2k) µs 1 109,98 ،(1k) µs 554,99
(32k) µs 17 759,75 ،(16k) µs 8 879,87 ،(8k) µs 4 439,94
ب) µs 1 433,6 ،(4k) µs 716,8 ،(2k) µs 358,4 ،(1k) µs 179,2
)(32k) µs 5 734,4 ،(16k) µs 2 867,2 ،(8k
ج) ،(4k) µs 597,33 ،(2k) µs 298,67 ،(1k) µs 149,3
(32k) µs 4 778,67 ،(16k) µs 2 389,33 ،(8k) µs 1 194,67
د ) ،µs 1 024(8k) ،(4k) µs 512 ،(2k) µs 256 ،(1k) µs 128
(32k) µs 4 096 ،(16k) µs 2 048
ه ) ،(8k) µs 896 ،(4k) µs 448 ،(2k) µs 224 ،(1k) µs 112
(32k) µs 3 584 ،(16k) µs 1 792
و ) µs 716,8 ،(4k) µs 358,4 ،(2k) µs 179,2 ،(1k) µs 89,6
)1,3 (32k) µs 2 867,2 ،(16k) µs 1 433,6 ،(8k
1/4 ،19/128 ،1/8 ،19/256 ،1/16 ،1/32 ،1/128

تزامن الوقت/الرتدد
طرائق التشكيل
التصحيح  FECالداخلي
التشذير الداخلي
التصحيح  FECاخلارجي
التشذير اخلارجي
عشوائية البيانات/تشتت الطاقة
اإلرسال الرتاتيب
تشوير معلمات اإلرسال

مرن مع إمكانية التغيري على أساس كل رتل مبفرده.
املدة القصوى ms 250
رمز /P1فاصل احلراسة/موجات حاملة دليلة
 256-QAM ،64-QAM ،16-QAM ،QPSKمع أو بدون تدوير
الكوكبات اخلاص بكل أنبوب يف الطبقة املادية
شفرة  LDPCمبعدل تشفري  1/3و 2/5و 1/2و 3/5و 2/3و3/4
تشذير اخللية والوقت والرتدد
 ،)t ،x ،16 200( BCHحيث  xتعتمد على معدل الشفرة .LDPC
إمكانية تصحيح األخطاء  12 = tخطأ
تشذير البتات (لولبة التعادلية واألعمدة)
 PRBSمن  16بتة
رمز التمهيد P1

املالحظة  - 1يستهدف تشكيل  DVB-T2مبقدار  MHz 10التطبيقات املهنية فقط وليس من املتوقع أن تدعمه أجهزة االستقبال املنزلية.
املالحظة  - 2تنطبق القيم الواردة يف جدول  DVB-T2على أسلوب املوجة احلاملة العادي .ويتوفر أسلوب موجة حاملة موسع لكل من أساليب
 8kو 16kو.32k
املالحظة  - 3تستخدم جمموعة فرعية حمدودة من األساليب من أجل النظام  .DVB-T2 Liteوتنطبق قيود األسلوب على مقدار التحويل FFT
وأمناط األدلة وعلى التوليفات املسموح هبا من هذه املعلمات وفاصل احلراسة .وتقتصر جمموعة مقادير التحويل  FFTاملسموح هبا لنظام
 DVB-T2 Liteعلى  2kو 4kو 8kو.16k
6.2.4.9

ميزانية الوصلة

يقدم التقرير  [115.9] ITU-R BT.2254قيم النسبة  C/Nللقناة الغوسية وقناة رايس ورايلي املقدرة بعوامل إضافية وبالتايل حتدد
نسبا "على صعيد الواقع" .للحصول على معلومات تفصيلية ،انظر املرجع [.]115.9
وترد يف اجلدول
وقيم  C/Nخمتلفة.

33.9

بعض األمثلة على سويات إشارة دخل املستقبل الدنيا احملددة يف املرجع [ ]115.9بالنسبة إىل

MHz 8

الفصل
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33.9

السويات الدنيا إلشارة الدخل المطلوبة لصيغ  MHz 8وقيم  C/Nمختلفة
نطاقات التردد  IIIو IVو – Vقنوات
أسلوب الموجة الحاملة العادي :األساليب 32k ،16k ،8k ،4k ،2k ،1k
MHz 8

عرض نطاق الضوضاء املكافئ
رقم ضوضاء

(MHz) B

7,61

7,61

7,61

7,61

7,61

6

6

6

6

6

129,2-

129,2-

129,2-

129,2-

129,2-

8 ,0

11,0

16,0

20,0

24,0

121,7-

117,7-

113,7-

111,2-

108,2-

17,5

21,5

25,5

29,5

33,5

املستقبلF (dB) ،

قدرة ضوضاء دخل املستقبل

)Pn (dBW

نسبة إشارة الرتدد/الضوضاء

(dB) C/N

القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل

(dBW) Ps min

الفلطية الدنيا املكافئة لدخل املستقبل

 75 (dBV) Us min

وعند حتديد التغطية ،يشار إىل أنه نظرا للتحول السريع جدا من استقبال شبه كامل إىل غياب االستقبال كليا ،من الضروري حتقيق
احلد األدىن من مستوى اإلشارة املطلوبة يف نسبة مئوية عالية من املواقع .وقد مت حتديد هذه النسب املئوية بنسبة  %95الستقبال
حممول "جيد" و %70الستقبال حممول "مقبول" .وبالنسبة الستقبال متنقل كانت النسبة املئوية احملددة  %99و %90على التوايل.
ومبا أن هذا الشرط يسري على نظام  ،DVB-T2 Liteيتم حتليل ثالثة أمناط استقبال فقط (انظر اجلدول  .)34.9وترد بدائل أخرى
يف التقرير .[115.9] ITU-R BT.2254
اجلدول

34.9

أساليب االستقبال ،أمثلة بدائل  ،DVB-T2قيم
أسلوب االستقبال

مثال بديل

C/N

DVB-T2

(dB) C/N

استقبال متنقل/ريف

PP1 ،8k ،1/2 FEC ،16-QAM

10,2

استقبال حممول باليد خارج املبىن (الصنف )H-A

PP3 ،16k ،1/2 FEC ،16-QAM

9,8

استقبال متنقل حممول باليد (الصنف ( )H-Dأي مطاريف تستخدم
داخل مركبات متحركة)

PP2 ،8k ،1/2 FEC ،16-QAM

10,2

وجترى احلسابات من أجل ترددين ميثالن النطاق  (MHz 200) IIIوالنطاقني  IVو (MHz 650) Vوعرض نطاق قدره
يف النطاق  IIIو MHz 8يف النطاقني  IVو .Vأما بالنسبة للنطاق  IIIفإن أسلوب االستقبال "احملمول/الريفي "حيتسب من أجل
عرض نطاق قدره  MHz 1,7وحيتسب أسلوب االستقبال "احملمول صنف  "H-Dلكل من عرض النطاق  MHz 1,7و.MHz 7
MHz 7

ويتم اختيار بدائل  DVB-T2املناسبة ألساليب االستقبال .وينبغي أن تؤخذ على أهنا أمثلة على أساليب االستقبال املعنية ،ذلك
ألن العدد الكبري من بدائل النظام  DVB-T2يسمح دوما باختيار من بني عدة بدائل ممكنة.
والبدائل  DVB-T2املشار إليها يف اجلدول  35.9أمثلة على اختيار ممكن للبديل .وهنالك لكل أسلوب استقبال عدد من
بدائل  DVB-T2املتاحة مع معدالت البتات اخلاصة بكل منها .وباإلضافة إىل ذلك ،يؤثر اختيار فاصل احلراسة على معدل البتات
ولكنه ال يغري النسبة  C/Nاملطلوبة .ولذلك ،يرد يف اجلداول مدى من معدالت البتات الصافية املتاحة .وال تتوفر مجيع أطوال
فواصل احلراسة لنمط الدليل املختار .وإذا تغري هذا األخري فقد تتغري  C/Nقليال أيضا .وتتوفر معلومات عن السيناريوهات املتنقلة
واحملمولة باليد يف النطاق  .V/IVوللحصول على معلومات عن نطاقات أخرى ،انظر التقرير .]115.9[ ITU-R BT.2254
ويبني اجلدول  35.9بديلني ممكنني لكل ميزانية وصلة ملختلف النسب املئوية املطلوبة من توفر املواقع .وهي متميزة حبسب اللون.
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اجلدول

35.9

ميزانية الوصلة لنظام  DVB-T2من أجل سيناريوهات األجهزة المتنقلة والمحمولة باليد في النطاق
المعلمات
الرتدد
قيمة النسبة  C/Nالدنيا الالزمة للنظام

الوحدة

متنقل/ريفي

محمول
باليد/محمول
خارج المبنى

متنقل محمول باليد
صنف /H-Dهوائي
مدمج

MHz

650

650

650

dB

10,2

9,8

10,2

16-QAM

أمناط النظام (مثال)
معدل الثبات (قيمة داللية)
معامل ضوضاء املستقبل
عرض نطاق الضوضاء املكافئ
قدرة دخل ضوضاء املستقبل
القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل
الفلطية الدنيا املكافئة لدخل املستقبلΩ 75 ،
خسارة املغذي
كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي األقطاب
الفعالة للهوائي
النتيجة ّ
كثافة تدفق القدرة الدنيا عند موقع االستقبال
شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع االستقبال
قيمة السماح من أجل الضوضاء االصطناعية
خسارة االخرتاق (مبىن أو مركبة)
االحنراف املعياري خلسارة االخرتاق
كسب التنوع
احتمالية املوقع
عامل االنتشار
االحنراف املعياري
عامل تصحيح املوقع
كثافة تدفق القدرات املتوسطة الدنيا عند ارتفاع
االستقبال؛  %50من الوقت و %50من املواقع
شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع االستقبال؛
 %50من الوقت و %50من املواقع
احتمالية املوقع
عامل االنتشار
االحنراف املعياري
عامل تصحيح املوقع
كثافة تدفق القدرات املتوسطة الدنيا عند ارتفاع
االستقبال؛  %50من الوقت و %50من املواقع
شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع االستقبال؛
 %50من الوقت و %50من املواقع

V/IV

16-QAM

16-QAM

،8k ،1/2 FEC
 PP1ممدد

،16k ،1/2 FEC
 PP3ممدد

،8k ،1/2 FEC
 PP2ممدد

Mbit/s

14-11

15-12

14-11

dB

6

6

6

MHz

7,71

7,77

7,71

dBW

128,3-

131,6-

127,9-

dBW

118,9-

119,3-

118,9-

dBµV

19,8

19,5

19,8

dB

0

0

0

dB

0

dBm2

15,6-

9,5-

9,5-

25,1-

25,193,8-

)dB(W/m2

103,3-

94,2-

)dB(µV/m

42,5

51,6

52,0

dB

0

0

0

dB

0

0

8

dB

0

0

2

dB

0

0

0

%

90

70

90

1,28

0,5244

1,28

dB

5,5

5,5

5,9

dB

7,04

2,8842

7,552

)dB(W/m2

96,3-

91,3-

78,3-

)dB(µV/m

49,5

54,2

67,5

%

99

95

99

2,3263

1,6449

2,3263

dB

5,5

5,5

5,9

dB

12,79465

9,04695

13,72517

)dB(W/m2

90,6-

85,2-

72,1-

)dB(µV/m

55,2

60,6

73,7

الفصل
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7.2.4.9

مثال الستخدام ممكن

لنظام DVB-T2

نظام  DVB-T2مصمم ليكون مرنا للغاية ،مما يسمح مبفاضالت شىت من حيث السعة واملتانة ،فضال عن املرونة والنفقات الثابتة.
إذ ميكن استخدام النظام مثال يف تشكيل بسيط جدا حلمل بضع خدمات تلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVضمن أنبوب PLP
واحد ،من أجل استقبال ثابت على السطح .ويف هذه احلالة ،قد تكون بعض خيارات املعلمات النموذجية كما يلي:
حتويل  FFTمبقدار  32Kمع فاصل حراسة  1/128لتشكيل شبكة  ،MFNمما يزيد السعة املتاحة إىل احلد األقصى؛ أو
حتويل  FFTمبقدار  32Kمع فاصل حراسة  19/128لتشكيل شبكة  SFNوطنية (توفر فاصل حراسة قدره )μs 532؛ أو
تشكيل  256-QAMمع كوكبات دوارة ومعدل تشفري  3/5أو 2/3؛ يوفر التشكيل  256-QAMأقصى قدر ممكن من سعة
البيانات وهو مناسب الستقبال ثابت على السطح ،وتوفر الكوكبات الدوارة متانة إضافية لظروف االستقبال الصعبة.
وميكن أن توفر هذه التشكيالت حوايل  Mbit/s 36إىل
الشبكة .SFN

Mbit/s 40

يف حالة  ،MFNأو  Mbit/s 29إىل  Mbit/s 32يف حالة

ولن يكون من املمكن استخدام التحويل  FFTمبقدار  32 Kإال عندما تكون قناة اإلرسال ثابتة إىل حد ما ،ولذلك من األرجح
استخدام حجم أقل من  FFTوكوكبة أكثر متانة يف شبكة تستهدف االستقبال احملمول و/أو املتنقل .إذ من شأن 8K FFT
مع تشكيل  64-QAMومعدل تشفري  1/2أو  3/5أن يوفر استقباال جيدا يف قنوات أكثر دينامية ومبتطلبات أقل من حيث نسبة
املوجة احلاملة إىل الضوضاء .ويكون الثمن بطبيعة احلال توفر معدل بتات أقل ،حوايل  Mbit/s 16إىل  ،Mbit/s 26تبعا خليارات
املعلمات األخرى.
ولفهم شروط القناة اليت ميكن أن تتحقق فيها هذه املعدالت باستقبال شبه خال من األخطاء ،أجريت حماكاة حالتني يف هذا
الصدد ،وقورن أداء  DVB-Tو DVB-T2يف قناة  Riceثابتة [ ]36.9باستقبال شبه خال من األخطاء (أو ما يعادل ذلكBER ،
مبقدار  4–10يف خرج مفكك التشفري التالفيفي .)LDPC/واحلالة األوىل هي نشر شبكة  SFNمنوذجية ملعيار ( DVB-Tمعتمد
يف إيطاليا مثال) ،يشمل  8K FFTوفاصل حراسة  1/4وكوكبة  64-QAMومعدل تشفري تالفيفي مبقدار .2/3
ويبني اجلدول  36.9مقارنة بني  DVB-T2و DVB-Tبالنسبة ألسلوب فاصل حراسة طويل (يف شبكة  ،)SFNمع نفس فاصل
احلراسة املطلق يف احلالتني .وهذا يوفر زيادة بنسبة  %67يف سعة  DVB-T2باملقارنة مع  .DVB-Tويتوفر أيضا فاصل حراسة أطول
(زيادة بنسبة  %20تقريبا) ،وهو ما من شأنه أن يوفر تغطية حمسنة لشبكة  SFNمقابل جمرد خسارة ضئيلة يف السعة (حوايل .)%3
اجلدول

36.9

مثال لزيادة سعة محتملة بنسبة  %67في أسلوب
التشكيل
حجم التحويل FFT
فاصل احلراسة
التصحيح FEC
أدلة مشتتة
أدلة مستمرة (انظر املالحظة )1
رأسية ( L1انظر املالحظة )2
أسلوب املوجة احلاملة
السعة

أسلوب

DVB-T

SFN

أسلوب

DVB-T2

64-QAM

256-QAM

8K

32K

1/4

1/16

RS + 2/3CC

BCH + 3/5LDPC

8,3%

4,2%

2,0%

0,39%

1,0%

0,65%

قياسي

ممدد

Mbit/s 19,9

Mbit/s 33,2

املالحظة  - 1يشمل فقط خاليا الدليل املستمر اليت ليست أيضا أدلة متناثرة.
املالحظة  - 2تشوير معلمات اإلرسال ( )TPSمن أجل DVB-T؛ تشوير  ،P1 ،L1ورأسية إضافية يف  P2ورمز إغالق الرتل من أجل .DVB-T2
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وتبني احلالة الثانية (اجلدول  )37.9املعلمات املستخدمة يف الشبكة املتعددة الرتددات يف اململكة املتحدة ،اليت تشمل
وفاصل حراسة  2 GIو 64-QAMومعدل تشفري  ،2/3مما يسفر عن  Mbit/s 24,1يف نسبة اإلشارة إىل الضوضاء )(SNR
مبقدار dB 18,9يف قناة ريسية ثابتة يف ظروف شبه خالية من األخطاء .ويف املقابل ،يوفر تشكيل  DVB-T2مع عرض نطاق
موسع و 32K FFTوفاصل حراسة  1/128ومعدل تشفري  LDPCمبقدار  3/5معدل بيانات قدره  ،Mbit/s 36,1وهو أعلى
بنسبة  50يف املائة تقريبا.
2K FFT

اجلدول

37.9

زيادة السعة بأكثر من  %66مقارنة بأسلوب  DVB-Tالمستخدم في المملكة المتحدة
أسلوب

DVB-T

أسلوب

DVB-T2

التشكيل
32K
2K
مقدار FFT
1/128
1/32
فاصل احلراسة
BCH + 2/3LDPC
RS + 2/3CC
التصحيح FEC
%1,0
%8,3
أدلة مشتتة
%0,53
%2,0
أدلة مستمرة (انظر املالحظة )1
%0,53
%1,0
رأسية ( L1انظر املالحظة )2
ممدد
قياسي
أسلوب املوجة احلاملة
Mbit/s 40,2
Mbit/s 24,1
السعة
املالحظة  - 1يشمل فقط خاليا الدليل املستمر اليت ليست أيضا أدلة منتشرة.
املالحظة  - 2تشوير معلمات اإلرسال ( )TPSمن أجل DVB-T؛ تشوير  ،P1 ،L1ورأسية إضافية من أجل .DVB-T2
64-QAM

256-QAM

يف كلتا احلالتني نالحظ أن  DVB-T2يسمح بإرساالت  .HDTV MPEG-4 AVCومع مزيد من التطورات يف أساليب االنضغاط
الفيديوي ،تقوم بلدان شىت اآلن بتجريب إمكانية البث لألرض بالتلفزيون الرقمي فائق الوضوح ) .(UHDTVوترد أحدث املعلومات
املتعلقة ببعض هذه التجارب يف التقرير  ،[116.9] ITU-R BT.2343ويرد تلخيص هلا يف اجلدول .38.9

الفصل
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38.9

الملحق

البلد

موقع المرسل

التغطية

القدرة المشعة
الفعالة

DTT

1.A1

اليابان

هيتويوشي

مدينة هيتويوشي

)140W(H
)135W(V

35ISDB-T

جبل كوان-آك

املنطقة احلضرية
اجلنوبية يف سيؤول

2.A1

مجهورية

3.A1

فرنسا

4.A1

إسبانيا

ERP

نظام

عرض نطاق
القناة
MHz 6

جبل نام
جبل يونغ-مون

املنطقة احلضرية
الغربية يف سيؤول

برج إيفل

مدينة باريس

اتصاالت

ETSI

7 680×4 320p
 59,94رتل/ثانية

 8بتات/بيكسل

MPEG-4
AAC
kbit/s 384

MHz 671
(القناة 46

يف اليابان)

MHz 713
(القناة 54

kW 36,7

يف كوريا)

DVB-T2

MHz 6

 ،32kأسلوب ممدد،
،1/16 = GI
،PP4
FEC ،256 QAM
5/6 ،4/5 ،3/4

kW 2,2

3 840×2 160p HEVC Main10
متغاير (بعض
 60رتل/ثانية،
سوية 5.1
>
34~25
 Mbit/s 35,0التجارب
 8بتات أو 10
حد أقصى
)Mbit/s
بتات/بيكسل
Mbit/s 28

MPEG-4
AAC-LC

MHz 701
(القناة 52

Dolby
AC-3,

MHz 707
(القناة 53

أو

حد أقصى
 1.5قناة
600
kbit/s

 ،32kأسلوب ممد،
DVB-T2

MHz 8

= GI

،256QAM،1/128
PP7 ،2/3 FEC
 ،32kأسلوب ممدد،

W 125

يف كوريا)
يف كوريا)

MHz 713
(القناة 54

يف كوريا)

MHz 707
(القناة 53

kW 8,3

kW 1

املدينة اجلامعية،
مدريد

Mbit/s 91,8

Mbit/s 91

MPEG-4
AVC/H.264

معيار الصورة

معيار تشفير
الصوت

التردد
المستخدم

MIMO

kW 40,0

املنطقة املركزية يف
سيؤول

32k
1/32 = GI
4096QAM,
3/4 FEC

ثنائي ا الستقطاب

kW 12,9

كوريا36

أسلوب البث

سعة تعدد
اإلرسال

معدل بتات
اإلشارة

معيار تشفير
الفيديو
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ملخص تجارب التلفزيون الرقمي فائق الوضوح في شبكات التلفزيون لألرض (حتى )2015

DVB-T2

MHz 8

= GI
،64QAM،1/128
PP7 ،5/6 FEC

Mbit/s 40,2

مت تنفيذ
برناجمني:
أحدمها 22,5
 Mbit/sواآلخر

يف كوريا)

HEVC

Mbit/s 17.5
Mbit/s 35

36,72
Mbit/s

HEVC

 8بتات/بيكسل

HE-AAC
kbit/s 192

3 840×2 160p
MHz 754
 50رتل/ثانية ( E-AC-3 5,1القناة  56يف
اإلقليم )1
 8بتات/بيكسل

199

 35متتد بعض املعلمات من النظام  ISDB-Tالتقليدي (النظام  Cالوارد يف التوصية .)ITU-R BT.1306
 36تفاصيل كوريا يف اجلدول تقابل املرحلة  3من التجارب .ملزيد من التفاصيل عن املرحلتني  1و ،2انظر التقرير .ITU-R BT.2343

(متت جتربة
معدالت بتات
أخرى)

3 840×2 160p
 50رتل/ثانية

MHz 514
(القناة  26يف
اإلقليم )1

5.A1

السويد

6.A1

اململكة
املتحدة

7.A1

الربازيل

استوكهومل

Nacka

مدينة استوكهومل

كريستال باالس لندن الكربى (أكثر
من  4.5مليون
أسرة)
وينرت هيل مشال غرب إنكلرتا،
مبا فيها مانشسرت
وليفربول (أكثر من
 2.7مليون أسرة)
وسط اسكوتلندا،
بالك هيل
ميا فيها غالسغو
وأدنربة ( 1مليون
أسرة)
جبل سوماريه أجزاء من املنطقة
احلضرية يف ريو دي
جانريو

DTT

kW 35

DVB-T2

MHz 8

ERP

نظام

أسلوب البث

سعة تعدد
اإلرسال

معدل بتات
اإلشارة

معيار تشفير
الفيديو

 ،32kأسلوب ممدد،
،19/256 = GI
،3/5 FEC ،256QAM

Mbit/s 31,7

Mbit/s 24

HEVC

PP4

kW 40

kW 22,5

MHz 8

DVB-T2

MHz 8

 ،32kأسلوب ممدد،
،1/128 = GI
،2/3 FEC ،256QAM
PP7

kW 39

W(H) 660
W(V) 660

1ISDB-T

MHz 6

32k
1/32 = GI
4096QAM,
3/4 FEC

ثنائي االستقطاب

Mb/s 91,8

Mb/s 85

3 840×2 160p
 29,97رتل/ثانية

(القناة  39يف
اإلقليم )1

مزيج

586 MHz
(القناة  35يف
اإلقليم )1

MHz 618

 8بتات/بيكسل

3 840×2 160p
 50رتل/ثانية
و3 840×2 160p
HEVC

602 MHz

(القناة  37يف
اإلقليم )1

 59,94رتل/ثانية

أكثر التجارب
بتات/بيكسل،
بعضها 10
بتات/بيكسل

586 MHz
(القناة  35يف
اإلقليم )1

7 680×4 320p
 59,94رتل/ثانية

569 MHz
(القناة  30يف

8

MHz 8

MIMO

 = GIفواصل احلماية

Mbit/s 40,2

متغاير (بعض
التجارب مبعدل
)Mbit/s 35

معيار الصورة

معيار تشفير
الصوت

التردد
المستخدم

HEVC

 10بتات/بيكسل

MPEG-4
AAC
Mb/s 1,48

الربازيل)
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وتوفري اخلدمات الثابتة واملتنقلة يف نفس تعدد اإلرسال  DVB-T2 Liteحمدود حبكم أنه ال ميكن تعديل أسلوب التحويل
والنمط الدليلي يف نفس اإلشارة  .T2 Liteوينبغي أن ترسل اخلدمات الثابتة عموما بقدر كبري من حتويالت  FFTsوأمناط دليلية
متفرقة من أجل حتقيق كفاءة طيفية عالية يف القنوات الثابتة .ومن ناحية أخرى ،يتطلب االستقبال يف سيناريوهات متنقلة استخدام
حتويالت  FFTsأصغر وأمناط دليلية أكثر كثافة ملتابعة التغريات السريعة يف جمال الزمن والرتدد ،والتعامل مع التداخل بني املوجات
احلاملة ) (ICIالناجم عن انتشار .Doppler
FFT

وحلل هذه املشكلة ،ميكن إرسال إشارات  T2-Liteيف أجزاء التمديد املستقبلي لألرتال ( )FEFمن تعدد اإلرسال  .T2وهبذه
الطريقة ،ميكن استمثال إشارة  T2-Liteمن حيث أسلوب حتويل  FFTومنط الدليل من أجل متانة عالية يف السيناريوهات املتنقلة
(مثل  8k FFTو ،)PP1بينما ميكن تشكيل باقي اإلرسال املتعدد من أجل صبيب عال يف القنوات الثابتة (مثل  32kو.)PP7
مثال ذلك ،من املمكن تكريس  %20من زمن اإلرسال إىل  T2-Liteمبناوبة أرتال  T2-Liteمبقدار  ms 50مع أرتال T2-Lite
مبقدار  .ms 200وبافرتاض أن اإلشارة  T2-Liteترسل بأسلوب التحويل ( 8K FFTبأسلوب املوجة احلاملة املوسعة) ،وإبراق تربيعي
بزحزحة الطور ) (QPSKمبقدار  1/2ومنط الدليل  ،PP1فإن السعة اإلمجالية للخدمات  T2-Liteهي  Mbit/s 1,5لكل قناة (بعرض
نطاق  .)MHz 8ومن شأن ذلك أن يسمح حبمل ما يصل إىل  4خدمات مبعدل  Mbit/s 375يف إشارة .T2-Lite
وال بد من القول إنه ميكن أيضا إرسال إشارة  T2-Liteكإشارة قائمة بذاهتا تشغل قناة تردد كاملة .ويف نفس املثال السابق ،تكون
السعة اإلمجالية للخدمات  T2-Liteمبقدار  ،Mbit/s 7,5مما يسمح بإرسال ما يصل إىل  20خدمة مبعدل  kbit/s 375يف نفس قناة
الرتدد .كما أن نظام  T2-Liteمناسب جدا لتوفري اخلدمات الراديوية الرقمية .وميكن أن يوفر استعمال معدالت التشفري دون 1/2
مستويات تغطية جيدة مع كمية حمدودة من البنية التحتية للشبكة ،بينما ميكن تنفيذ مستقبالت  T2-Liteفقط اليت تستهدف
االستقبال احملمول واملتنقل بقدر منخفض جدا من التعقيد .مثال ذلك ،من املمكن باستخدام  %10من زمن اإلرسال لنظام T2-Lite
يف تعدد إرسال متوالف  ،T2/T2-Liteاستيعاب حوايل  18خدمة راديوية مبعدل  kbit/s 64باستخدام .HE-AAC v2
8.2.4.9

مثال لتجربة

النظام DVB-T2 Lite
الربيطانية )(BBC

من األمثلة على إمكانية استخدام النظام  DVB-T2 Liteما برهنت عليه إدارة البحوث والتطوير يف هيئة اإلذاعة
يف يوليو  .2011وقد أبرزت نتائج التجربة يف "معيار تقنية جانبية  DVB-T2 Liteاملعتمدة :انطالق اإلرسال" من
إعداد  .[117.9] Keren Greeneوقد نفذت التجربة على النحو املبني أدناه.
يف  7يوليو  ،2011بدأ مهندسو اهليئة
يف اهليئة  BBCيف غرب لندن.

BBC

البث

DVB-T2 Lite

من سطح خمترب اجلنوب لدى شعبة التطوير والبحوث

وكان التقييم على القناة  53باملوجات الديسيمرتية ) ،(MHz 730 UHFوجرى تنفيذه مبوجب رخصة اختبار وتطوير إرسال صادرة
عن مكتب االتصاالت  .Ofcomوهذا منفصل متاما عن خدمة البث  DTTBلدى  BBCعلى األثري .ويف إطار هذه التجربة
التقنية  ،T2-Liteقام املهندسون بدمج جهاز تعدد إرسال عايل الوضوح ) (HDخمصص لالستقبال على مستقبالت ثابتة مع خدمة
متنقلة أكثر متانة ميكن أن تكون التلفزيون أو الراديو أو البيانات أو أي توليفة منها .ويف اململكة املتحدة ،يعطي األسلوب DVB-T2
املستخدم حاليا (انظر اجلدول  )37.9معدل بتات قدره  Mbit/sec 40,21يف قناة  .MHz 8ويف هذه التجربة التقنية ،استخدم
نفس األسلوب اخلاص باجلزء  HDمن جهاز تعدد اإلرسال ولكن مع إضافة أرتال التمديد املستقبلية ) (FEFsاليت حتتوي على
اخلدمة املتنقلة .ويتألف اجلزء عايل الوضوح من تعدد اإلرسال من رتل  DVB-T2بطول  ms 216,9متبوعا برتل متديد FEF
بطول .ms 44,6
وقد جرى بث اجلزء املتنقل من اخلدمة يف أسلوب أكثر متانة باستخدام مقدار حتويل
حيث  .L_DATA = 46مما يعطي معدل بتات قدره  Mbit/s 1,02للخدمة املتنقلة.
9.2.4.9

مثال لتنفيذ

FFT

أصغر

)(8k 1/32 QPSK 1/2

النظام DVB-T2 Lite

يف  25فرباير  ،2016أطلقت هيئة اإلذاعة العامة اهلندية  Doordarshanخدمة البث التلفزيوين املتنقل  DVB-T2 Liteجمانا يف
مدينة ،وذلك بغية زيادة عدد اهلواتف الذكية يف اهلند .وأطلقت اخلدمة رمسيا يف دهلي ومومباي وكولكاتا وشيناي وجواهايت وباتنا
16
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ورانشي وكوتاك ولكناو وجاالندهار ورايبور وإندور وأوراجناباد وبوبال وبنغالور وأمحدأباد .وميكن استقبال اخلدمة يف هذه املدن
وما حوهلا باستخدام مضافات  DVB-T2/Wi-Fiيف احلواسيب الشخصية واحملمولة واهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية املتمكنة
من تقنية ما يسمى "على املاشي" ) 37(OTGوكذلك يف أجهزة التلفزيون الرقمية املتكاملة مع مولّفات  .DVB-T2وجاء يف بيان
 Doordarshanأن أجهزة  iDTVمتوفرة من شركات تصنيع التلفزيون التقليدية ،وفضال عن ذلك فإن املضافات متوفرة أيضا
يف مواقع التسوق عرب اإلنرتنت ،مثل  Flipkartو Ebayو Snapdealوغريها .وجيري حاليا ترحيل  (Doordarshan) DDالوطنية
و DDاألخبار و DDهبارايت و DDالرياضة و DDاإلقليمية DD/كيسان ].[72.9
5.9

اإلذاعة الرقمية المتكاملة الخدمات لألرض

)(ISDB-T

تطور نظام اإلذاعة الرقمية املتكاملة اخلدمات لألرض ) (ISDB-Tمن أجل نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف عام
وأدرج يف املرجع [ ]33,9بوصفه النظام  .Cوهو نظام متعدد املوجات احلاملة مع جتزئة نطاق الرتددات الراديوية.

2000

وقد صمم النظام  ISDB-Tلكي يوقر بثا موثوقا عايل اجلودة للفيديو والصوت والبيانات ال ألجهزة االستقبال الثابتة فحسب بل
للمستقبالت املتنقلة أيضا (انظر الشكل  .)42.9ويتميز النظام باملتانة بفضل استعماله لتشكيل تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي
للرتدد ) (OFDMوالتشذير ثنائي األبعاد (من حيث الزمن والرتدد) وشفرات تصويب اخلطأ املتسلسلة .ويتألف اإلرسال اجملزأ حبسب
النطاق يف تعدد اإلرسال  (BST-OFDM) OFDMمن  13جزءا من  .OFDMويف النظام جمموعة واسعة من معلمات اإلرسال
الختيار خطة تشكيل املوجة احلاملة ومعدل تشفري شفرة تصويب اخلطأ الداخلية وطول تشذير الزمن ،وما إىل ذلك .وختصص
بعض املوجات احلاملة للتحكم يف غريها من املوجات اليت ترسل املعلومات عن معلمات اإلرسال ،وتسمى املوجات احلاملة
املخصصة للتحكم بتشكيل اإلرسال وتعدد اإلرسال ) .(TMCCويدعم النظام  ISDB-Tاإلرسال الرتاتيب ملا يصل إىل ثالث
طبقات .وميكن تعيني معلمات اإلرسال إفراديا للطبقات ،حيث يتكون كل منها من عدة أجزاء .وقد صمم النظام حتديدا ليوفر
املرونة وقابلية التوسيع والقواسم املشرتكة وقابلية التشغيل املتبادل لإلذاعة املتعددة الوسائط.

" 37على املاشي" ،تستخدم مع مفتاح  USBباالقرتان مع اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية.
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42.9

خدمة اإلذاعة الرقمية المتكاملة الخدمات لألرض

)(ISDB-T

قناة واحدة

)(MHz 8/7/6
 13جزءا

استقبال ثابت

 13جزءاً

HDTV

إنترنت/مودم هاتف
مستقبل منزلي

 1أو  13جزءاً
استقبال
متنقل

جزء واحد

محطة تلفزيون

استقبال
محمول باليد

استقبال متنوع
مستقبل في مركبة

مطراف محمول باليد

DTTB-09-42

ويعرف متديد اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات ) (ISDBلإلذاعة املتعددة الوسائط لألرض ،املصمم لتوفري اخلدمات اإلذاعية
ّ
يف الوقت الفعلي ،مثل الربامج الصوتية أو الفيديوية مع خمتلف البيانات املرتبطة هبا والبث التفاعلي وبث امللفات ،بوصفه النظام F
املتعدد الوسائط للقطاع  .ITU-Rوهذا النظام املتعدد الوسائط هو يف الواقع نظام بث معزز متعدد الوسائط قائم على
أساس  . 38ISDB-T/TSBومواصفات الطبقة املادية للنظام موضحة يف املرجع ] [33.9بوصفها النظام  Cويف التوصية
 [38.9] ITU-R BS.1114بوصفها النظام الرقمي ( Fاملعروف أيضا باسم  .)ISDB-TSBويرد وصف عام للنظام والوسائط املتعددة
وتطبيقات البيانات يف املرجع ] .[35.9وهنالك أيضا مراجع مفيدة أخرى بشأن النظام  ISDBيف املراجع ].[139.9-134.9
وتتسم الطبقة املادية لنظام اإلذاعة املتعددة الوسائط  ISDB-Tبأوجه تشابه مع أسرة  ،ISDB-Tأي بديل  ISDB-Tمن جزء
واحد ،و ISDB-TSBو .ISDB-Tوميكن أن يستخدم نظام اإلذاعة املتعددة الوسائط  ISDB-Tأرقام أجزاء وتشكيالت خمتلفة.
ويبني الشكل  43.9الرتكيبات األساسية لنظام اإلذاعة متعددة الوسائط .ISDB-T

 ISDB-TSB 38هو نظام إذاعة صوتية.
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43.9

ثالثة تركيبات أساسية لإلذاعة المتعددة الوسائط لنظام
ISDB-TSB

 3أجزاء

جزء واحد

ISDB-T

ISDB-T
 13جزءا

طيف
(MHz 6 = Ch BW) MHz 1,3
(MHz 7 = Ch BW) MHz 1,5
(MHz 8 = Ch BW) MHz 1,7

kHz 429
kHz 500
kHz 571

(MHz 6 = Ch BW) MHz 5,6
(MHz 7 = Ch BW) MHz 6,5
(MHz 8 = Ch BW) MHz 7,4

DTTB-09-43

ويستخدم هذا النظام  MPEG-2لتغليف تدفقات البيانات ،مما يعين أنه ميكن إرسال حمتوى رقمي خمتلف (مثل الفيديو والصوت
والنصوص والصور الثابتة وغريها من البيانات) يف آن واحد .وهو يتمتع بقواسم مشرتكة وقابلية للتشغيل البيين مع أنظمة IDSB
األخرى باستخدام  ،MPEG-2مثل  ISDB-Sو ISDB-Cو ISDB-TSBو.ISDB-Tmm
1.5.9

النموذج المعماري ونموذج كدسة البروتوكوالت

يبني الشكل  44.9خمطط الفدرات الوظيفية لنظام اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات  -لألرض ) .(ISDB-Tويتمتع هذا النظام
بطائفة واسعة من معلمات اإلرسال .فهنالك إعادة تعدد إرسال تدفق النقل ) (TS Re-Muxالذي يتحكم يف عدد رزم تدفق
النقل ) (TSاملرسلة إىل املشفر  )RS( Reed-Solomonبإضافة رزم  TSفارغة بشكل مستقل عن عدد رزم  TSعند الدخل.
ويشتمل النظام على ما يصل إىل ثالث طبقات إرسال مبستويات خمتلفة من املتانة بتغيري طريقة التشكيل ومعدل التشفري يف الشفرة
التالفيفية وما إىل ذلك يف كل طبقة .وتستخدم شفرة تصحيح خطأ قوية تسمى الشفرة السلسالية للتشفري التالفيفي/فك
التشفري  Viterbiوتشفري/فك التشفري .RS
ويستخدم النظام  ISDB-Tأربعة أنواع من التشذير :تشذير البايتات والبتات والرتدد والزمن .ويرد يف البند  3.5.9وصف تقنيات
التشذير هذه.
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44.9

مخطط الفدرات الوظيفية
تشفري تالفيفي

تشذير
البايتات

ترتيل

تعديل
التأخر

تشذير
الرتدد

OFDM

دليل
إشارة

تشتت
الطاقة

تشذير
الزمن

ISDB

تقسيم تراتبي

جتميع
تراتبي

تشفري

تقابل

RS

TS
RE-MUX

TS

تشذير
بتات

AC/TMCC/

OFDM

حموال
D/A

أسلوب
تربيعي

إضافة فاصل
حراسة

IFFT

DTTB-09-44

ويشتمل النظام على ثالثة أساليب لإلرسال (األساليب  1و 2و )3لتمكني استعمال طائفة واسعة من ترددات اإلرسال ،ولديه
أربعة خيارات لطول فاصل احلراسة لتمكني تصميم أفضل لشبكات .SFN
ويتألف النظام النموذجي لإلذاعة متعددة الوسائط  ISDB-Tمن ثالثة أنظمة فرعية :نظام البث ونظام البث التفاعلي وأجهزة
االستقبال (الشكل  .)45.9ويشتمل نظام البث على نظام برنامج زمن/إدارة البث ،ونظام بث يف الوقت الفعلي ،ونظام بث
امللفات .ويتم تعدد إرسال اإلشارة اإلذاعية يف الوقت الفعلي وإشارة بث امللفات يف نفس الوقت .واألنواع النموذجية من أجهزة
االستقبال هي اهلواتف اخللوية ،ومشغالت املوسيقى ،وأنظمة املالحة يف السيارات ،والصور الرقمية ،وما إىل ذلك .وحيتوي نظام
البث التفاعلي على نظام التحكم يف الفوترة/النفاذ ونظام التدفق/التنزيل .وميكن لنظام التدفق/التنزيل أيضا أن يكمل البيانات
املفقودة من قناة االتصاالت املتنقلة ،اليت مل تتمكن قناة البث من استقباهلا.
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الشكل

45.9

المعمارية النموذجية لنظام تعدد الوسائط

ISDB-T

نظام البث يف
الوقت الفعلي

نظام البث

نظام برجمة/
إدارة البث

معدد إرسال
قناة البث

نظام بث امللفات
مستقبالت

نظام بث تفاعلي

قناة اتصاالت
متنقلة

نظام
التدفق/التنزيل

نظام الفوترة/التحكم
يف النفاذ

DTTB-09-45

ويستخدم نظام اإلذاعة املتعددة الوسائط  ISDB-Tنفس معمارية تعدد اإلرسال أساسا على غرار باقي أسرة ،ISDB-T
أي أنظمة ( MPEG-2انظر ] .)[7.9 ،6.9ويف هذه الطبقة ،يتم تعدد إرسال ونقل حمتويات البث يف الوقت الفعلي و/أو حمتوى
بث امللفات.
ويبني الشكل  46.9كدسة الربوتوكوالت لنظام اإلذاعة املتعددة الوسائط  .ISDB-Tويتم تسليم احملتوى اإلذاعي يف الوقت الفعلي
ضمن نفس الربوتوكول شأن أسرة  ISDB-Tالقائمة .ويتم نقل حمتوى بث امللفات إما بواسطة بروتوكول اإلنرتنت )(IP
عرب  MPEG-2 TSأو القسم  DSM-CCيف .MPEG-2 TS
الشكل

46.9

كدسة البروتوكوالت في نظام البث متعدد الوسائط
بث امللفات

بث يف الوقت الفعلي

ISDB-T

)(1

تطبيق قائم على

FLUTE/AL-FEC
PES

القسم
(مبا فيه )SDM-CC

ROHC

أو التوصية

ITU-R BT.1869
ULE

MPEG-2 TS

الطبقة املادية
املالحظة  :1بث امللفات يدعمه النظام  Fمتعدد الوسائط (انظر ])[35.9
DTTB-09-46

IP

الفصل
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ويبني الشكل  47.9تتابع اإلرسال حملتوى بث امللفات املرسل عرب بروتوكول اإلنرتنت .وينقسم أي نوع من حمتوى بث امللفات،
مثل املقاطع السمعية البصرية والكتب اإللكرتونية والصحف ،إىل رزم ثابتة الطول مع رزم إضافية للتصحيح األمامي لألخطاء
) (FECلتسليم امللفات عرب بروتوكول النقل أحادي االجتاه ) (FLUTEكما هو حمدد يف املعيار ( RFC 3926خمطط البث املتعدد IP
يف  3GPPو .[39.9] 3GPP2وبعد إزالة إطناب رأسية  IPإما بأسلوب  ([40.9] ،RFC 3095) ROHC Uأو خمطط انضغاط
الرأسية املوصوف يف التوصية  ،[2.9] ITU-R BT.1869تصنع الرزم  MPEG-2 TSبتغليف خفيف الوزن أحادي االجتاه )،(ULE
كما هو حمدد يف املعيار .[41.9] RFC 4326
الشكل

47.9

تتابع إرسال بث الملفات عبر بروتوكول اإلنترنت
حمتوى
block

(رزمة

parity

فدرة المصدر

)FEC

FLUTE

 v4( UDP/IPأو )v6
ROHC
ULE

 188بايتة

 IPفوق

MPEG-2

DTTB-09-47

يبني الشكل  48.9تتابع اإلرسال حملتوى بث امللفات املرسل عرب القسم  DSM-CCيف  .MPEG-2 TSويتم نقل رسائل فدرات
بيانات التنزيل املكونة من احملتوى املطلوب يف شكل أقسام .DSM-CC
الشكل

48.9

تتابع إرسال بث الملفات عبر أقسام

DSM-CC
حمتوى

 :DDBفدرة بيانات التنزيل
 :DIIمؤشر معلومات التنزيل
DTTB-09-48

 188بايتة

رسالة

DDB

رسالة

DII

قسم DSM-CC
يف MPEG-2 TS
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2.5.9

التقنيات الرئيسية في نظام  ISDB-Tوالتمديد اإلذاعي متعدد الوسائط التابع له

النقل المجزأ النطاقات .يستخدم النظام  ISDB-Tتعدد اإلرسال  OFDMمع جتزئة نطاق الرتدد الراديوي.BST-OFDM ،
ويتألف النظام  ISDB-Tمن  13جزءا  ،OFDMلكل منها عرض نطاق قدره  B( MHz B/14هو عرض نطاق قناة تلفزيونية
لألرض ،أي  6أو  7أو  MHz 8تبعا للمنطقة) ،ومن مث فإن اجلزء الواحد حيتل إما عرض نطاق (kHz 428,57) MHz 6/14
ويكون جزء واحد أو أكثر جمموعة أجزاء .وميكن حتديد معلمات
أو  (kHz 500) MHz 7/14أو ّ .(kHz 571,29) MHz 8/14
اإلرسال لنظام تشكيل املوجات احلاملة  OFDMومعدالت شفرة تصحيح األخطاء الداخلية وطول تشذير الزمن بشكل مستقل
لكل جمموعة أجزاء .وجمموعة األجزاء هي الوحدة األساسية لتنفيذ خدمات اإلذاعة.
توليفات من الفدرات المجزأة .ميكن اختيار عدد أجزاء نظام اإلذاعة متعدد الوسائط  ISDB-Tوفقا للتطبيق وعرض النطاق
املتاح .ويشكل الطيف بتوليف تركيبات أساسية يضم كل منها جزءا واحدا و/أو  3أجزاء و/أو  13جزءا بدون نطاقات حارسة.
ويبني الشكل  49.9مثالني لطيف اإلرسال باجلمع ما بني عدة فدرات من األجزاء.
الشكل

49.9

مثال لتوليفات فدرات أجزاء نظام اإلذاعة متعددة الوسائط

 11جزءا
( × 8جزء واحد و 3أجزاء)

ب) مثال

2

ISDB-T

 33جزءا
( 13جزءا و × 7جزء واحد و 13جزءا)

أ ) مثال

الطيف
1

DTTB-09-49
BT.2016-A2-02

اإلرسال التراتبي واالستقبال الجزئي .يدعم النظام اإلرسال الرتاتيب ملا يصل إىل ثالث طبقات ( Aو Bو .)Cوميكن ضبط
معلمات اإلرسال يف كل من هذه الطبقات .ويتكون النظام  ISDB-Tمن  13جزءا ،ويتم تقسيم هذه األجزاء وختصيصها للطبقات.
وتشتمل كل طبقة على  1إىل  13جزءا ،ولكن العدد اإلمجايل لألجزاء يف مجيع الطبقات هو دوما  .13مثال ذلك ،عندما ترغب
هيئة إذاعة ما يف توفري خدمة من جزء واحد للمستقبالت احملمولة باليد ،عندئذ ميكن ختصيص اجلزء املركزي للطبقة  ،Aوميكن
ختصيص األجزاء ال  12األخرى للطبقة  Bأو للطبقتني  Bو .Cويف حاالت كهذه ،ميكن للمستقبالت احملمولة باليد أن تستقبل
اجلزء املركزي جزئيا فقط .وهذا ما يسمى االستقبال اجلزئي ويعين أنه ال ميكن للمستقبل أن خيتار إال جزءا من عرض نطاق اإلرسال.
ومن شأن االستقبال اجلزئي خفض استهالك الطاقة يف جهاز االستقبال احملمول ألنه يستخدم تردد ميقاتية بنظام منخفض.
تقنية التشذير .تستخدم أربعة أنواع من تقنية التشذير:
يقع مشذر البايتات بني املشفرين اخلارجي والداخلي .وهو حيقق عشوائية خطأ الرشقة يف خرج مفكك تشفري .Viterbi
يقع مشذر البتات بني التشفري التالفيفي والتقابل .وهو حيقق عشوائية خطأ رمز الكوكبة قبل فك تشفري .Viterbi
يقع مشذر الزمن عند خرج التقابل .وهو حيقق عشوائية خطأ الرشقة يف ميدان الزمن ،الذي يعزى أساسا إىل الضوضاء
النبضية واخلبو أثناء االستقبال املتنقل/احملمول.
يقع مشذر الرتدد عند خرج مشذر الزمن .وهو حيقق عشوائية خطأ الرشقة يف ميدان الرتدد ،الذي يعزى أساسا إىل
التداخل متعدد املسريات وتداخل املوجة احلاملة ،وما إىل ذلك.
أنظمة  .MPEG-2يستخدم النظام أنظمة  MPEG-2لتغليف تدفقات البيانات ،مما ميكن من إرسال أشكال خمتلفة من احملتوى الرقمي
يف آن واحد ،مبا يف ذلك الصوت والنصوص والصور الثابتة .وله قواسم مشرتكة وقابلية تشغيل بيين مع أنظمة أخرى تستخدم
أنظمة  ،MPEG-2مثل  ISDB-Sو ISDB-Cو ISDB-TSBو .ISDB-Tmmويف اليابان ،يستخدم النظام التشفري الفيديوي MPEG-2
والتشفري السمعي املتقدم  (AAC) MPEG-2للربامج التلفزيونية الرئيسية والتشفري الفيديوي املتقدم )(MPEG-4 AVC
خلدمة  .One-Segأما يف أمريكا اجلنوبية ،فيستخدم النظام  MPEG-4 AVCو MPEG-4 AACللربامج التلفزيونية الرئيسية.
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االستقبال المتنوع لنظام  .ISDB-Tتقوم هيئة اإلذاعة اليابانية ) ،(NHKألغراض االختبار ،بتطوير قاعدة استقبال متنوع أولية
مكونة من أربعة فروع على أساس توليف نسبة قصوى ) (MRCلكل موجة حاملة .وأجريت جتارب ميدانية يف منطقة ناغويا ملقارنة
تغطية البث التلفزيوين الرقمي عايل الوضوح ) (HDTVلألرض من أجل االستقبال املتنقل والثابت مع مستقبل متنوع .ولدى التقدير
مبعدل استقبال  ،%95كان االستقبال املتنقل للتلفزيون  HDTVممكنا فعال عند كفاف استقبال ثابت بقيمة تفوق dBµV/m 75
الستقبال رباعي الفروع وأكثر من  dBµV/m 80الستقبال ثنائي الفروع .وأظهرت النتائج اليت مت احلصول عليها باستخدام مركبة
ومرد ذلك أن هوائيات االستقبال املتنقلة كانت على
متنقلة توهينا كبريا لإلشارة املستقبّلة مقارنة بتلك اليت تستخدم استقباال ثابتاّ .
ارتفاع ثالثة أمتار فوق سطح األرض ،بينما بلغ ارتفاع هوائيات االستقبال الثابتة عشرة أمتار ،وكانت املوجات املباشرة هلوائيات
االستقبال املتنقل أكثر تعرضا للحجب .ومت ختفيض شدة اجملال املستقبلة لالستقبال املتنقل مبقدار  dB 15باملقارنة مع شدة اجملال
احملسوبة لالستقبال الثابت .ملزيد من التفاصيل ،انظر التقرير .[74.9] ITU-R BT.2139
3.5.9

الطبقة المادية وطبقة الوصالت في

النظام ISDB-T

تستخدم أسرة  ISDBأنظمة  MPEG-2لتعدد اإلرسال كطبقة وصالت ،مما يعين أن لديها واجهة تدفق نقل مرتّلة مشرتكة.
أما بالنسبة للطبقة املادية ،فإن التشكيل وتصحيح األخطاء خيتلفان تبعا لوسائط اإلرسال .ويعتمد النظام ISDB-T
تشكيل  OFDMجمزأ وتشفري سلسايل لتصحيح األخطاء لشفرة تالفيفية ولشفرة  .Reed-Solomonوبالنسبة لرتميز املصدر ،تعتمد
أسرة  ISDBنفس تشفري املصدر.
وISDB-TSB

وتتقارب الطبقة املادية لنظام بث الوسائط املتعددة  ISDB-Tمن أسرة  ،ISDB-Tأي  ISDB-Tوحيد اجلزء
و .ISDB-Tويتميز النظام مبرونة يف استخدامه لألجزاء .وكما هو مبني يف الشكل  ،49.9ميكن استعمال الطيف لإلذاعة متعددة
الوسائط بأكرب قدر من الكفاءة باجلمع بني بعض فدرات اجلزء  13واجلزء  3واجلزء  1دون نطاقات احلراسة .وباستخدام هذه امليزة،
ميكن للمستقبالت إزالة تشكيل فدرة جزء  1أو إزالة تشكيل الفدرات املركزية فقط من فدرات اجلزء  3أو اجلزء  13حبيث
ميكن استخدام موارد األجهزة والربجميات ملستقبالت أسرة  ISDB-Tمبثابة مستقبالت لنظام البث املتعدد الوسائط ISDB-T
لالستقبال املتنقل.
4.5.9

أداء النظام

ISDB-T

تصف التوصيتان  [33.9] ITU-R BT.1306و [42.9] ITU-R BT.1368خصائص النظام من حيث معلمات التشكيل والسعة
واإلرسال وشدة اجملال الدنيا.
وتصف التوصية  [35.9] ITU-R BT.1833خدمة

.One-Seg

التغطية في منطقة محلية ومنطقة واسعة .ميكن أن يغطي نظام اإلذاعة متعددة الوسائط  ISDB-Tمنطقة تغطية حملية باستعمال
مرسل واحد أو تغطية منطقة واسعة مع شبكة وحيدة الرتدد ) (SFNباستعمال عدة مرسالت .ومن شأن ذلك أن يتجنب احلاجة
إىل متطلبات تسليم ترددات معقدة.
االستهالك المنخفض للطاقة .ميكن للمطراف احملمول باليد يف اإلذاعة املتعددة الوسائط  ISDB-Tأن يستقبل ويزيل تشفري
إشارات إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات  -إذاعة صوتية لألرض ) (ISDB- TSBواجلزء املركزي إلشارات  .ISDB-Tونظرا لضيق
عرض النطاق يستطيع املطراف احملمول باليد أن يستخدم تردد ميقاتية منخفض مبا مي ّكن من خفض استهالك الطاقة.
عرض النطاق المرن .ميكن لنظام اإلذاعة متعددة الوسائط  ISDB-Tأن يكيف عرض النطاق الذي يستخدمه من خالل اجلمع
بني عدة أجزاء فدرات أساسية وفقا لعرض نطاق قناة الرتدد املخصصة.
البرامج المتعددة في جزء واحد .ميكن إرسال برامج متعددة يف جزء واحد .مثال ذلك ،عندما تكون معلمات اإلرسال
بتشكيل  ،QPSKومعدل تشفري تصحيح اخلطأ ) ،2/3 (FECونسبة فاصل احلراسة  ،1/8ميكن إرسال عشرة برامج صوتية
( kbit/s 32لكل برنامج) أو برناجمني صوتيني حميطيني  kbit/s 16( 5,1لكل برنامج) يف جزء واحد .وعالوة على ذلك ،ميكن لعدة
هيئات إذاعية أن تبث برامج يف جزء واحد يف نفس الوقت.
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5.5.9

موجز معلمات النظام

يوجز اجلدول  39.9خصائص النظام ( ISDBانظر التقرير .)[43.9] ITU-R BT.2295-1
اجلدول

39.9

الخصائص الرئيسية للنظام

ISDB

الخصائص
أساليب االستقبال:
 ثابت حممول حممول باليد -متنقل

+
+
+
+

معدل البيانات الصايف

×n
أ )  0,281إىل Mbit/s 1,787
ب)  0,328إىل Mbit/s 2,085
ج)  0,374إىل Mbit/s 2,383

كفاءة استعمال الطيف
شبكات وحيدة الرتدد

أسرة

ISDB-T

)(bit/s/Hz

)(SFN

4,17-0,66

مدعومة

أمناط البث:
 صوت وسائط متعددة -تلفزيون

+
+
+

بيانات البث/أمناط اخلدمة

فيديو ،صوت ،بيانات

نطاقات الرتدد

مرتية ) ،(VHFديسيمرتية

عروض نطاق القنوات

 1/14 × nمن
أ )  MHz 6ب)  MHz 7ج) MHz 8

)(UHF

1≤n

1

عرض النطاق املستعمل

املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية × n × 1/14 +
أ ) MHz 6
ب) MHz 7
ج) MHz 8
1≤n

1

عدد األجزاء

1≤n

عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل جزء

( 108أسلوب ( 216 )1أسلوب ( 432 )2أسلوب )3

1
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اجلدول  ( 39.9تتمة)
أسرة

الخصائص

ISDB-T

املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية

أ ) ( kHz 3,968أسلوب ( kHz 1,984 ،2)1أسلوب ،)2
(أسلوب )3
ب) ( kHz 4,629أسلوب ( kHz 2,314 ،)1أسلوب kHz 1,157 ،)2
(أسلوب )3
ج) ( kHz 5,291أسلوب ( kHz 2,645 ،)1أسلوب kHz 1,322 ،)2
(أسلوب )3

مدة نشاط الرمز

أ ) ( µs 252أسلوب ( µs 504 ،2 )1أسلوب ،)2
(أسلوب )3
ب) ( µs 216أسلوب ( µs 432 ،)1أسلوب ( µs 864 ،)2أسلوب )3
ج) ( µs 189أسلوب ( µs 378 ،)1أسلوب ( µs 756 ،)2أسلوب )3

مدة/نسبة فاصل احلراسة

1/4 ،1/8 ،1/16 ،1/32

مدة الرتل

 204رموز

تزامن الوقت/الرتدد

املوجات احلاملة لألدلة

طرائق التشكيل

256-QAM ،64-QAM ،16-QAM ،QPSK

التصحيح  FECالداخلي

شفرة تالفيفية ،معدل أويل  1/2مع  64حالة .تثقيب إىل معدل ،3/4 ،2/3
7/8 ،5/6

التشذير الداخلي

تشذير الرتدد :تشذير داخل األجزاء وبينها.
تشذير الزمن :تشذير تالفيفي حبسب الرموز.

التصحيح  FECاخلارجي

شفرة )8 = T ،188 ،204( RS

التشذير اخلارجي

تشذير تالفيفي حبسب البايتة،

عشوائية البيانات/تشتت الطاقة

تتابع بتات شبه عشوائي

اإلرسال الرتاتبي

+

تشوير معلمات اإلرسال

موجات حاملة دليلة

kHz 0,992

µs 1 008

OFDM

 3 040 ،1 520 ،760 ،380 ،0رمزا (أسلوب ،760 ،380 ،190 ،0 2)1
 1 520رمزا (أسلوب )2
 760 ،380 ،190 ،95 ،0رمزا (أسلوب )3
12 = I

)(PRBS

TMCC

املالحظة  - 1يتحدد عدد األجزاء " "nحبسب عرض النطاق املتاح.
املالحظة  - 2ميكن اختيار األساليب  1و 2و 3حبسب مقياس الشبكة وحيدة الرتدد ) (SFNوأنواع استقبال اخلدمة ،كأن تكون ثابتة أو متنقلة
مثال .وميكن استعمال األسلوب  1لتشغيل وحيد اإلرسال أو لشبكة صغرية وحيدة الرتدد .ويالئم هذا األسلوب االستقبال املتنقل .أما األسلوب
 3فيمكن استعماله لشبكة كبرية وحيدة الرتدد .ويالئم هذا األسلوب االستقبال الثابت .ويتيح األسلوب  2مفاضلة إضافية بني حجم منطقة
اإلرسال وإمكانيات االستقبال املتنقل .وينبغي اختيار األسلوب يف ضوء الرتدد الراديوي املطبق ومقياس الشبكة وحيدة الرتدد ونوع استقبال اخلدمة.

6.5.9

ميزانية الوصلة

معايري التخطيط لنظام  ISDB-Tموصوفة مبثابة النظام  Cيف املرجع ].[42.9
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وحيتوي اجلدول  40.9على أمثلة مليزانيات الوصلة لنظام اإلذاعة متعددة الوسائط  .ISDB-Tلالطالع على أوصاف البنود يف ميزانية
الوصلة ،انظر التوصية .[44.9] BS.1660
ويف حالة االستقبال احملمول باليد (خارج املبىن) وتشكيل  16-QAMومعدل تشفري  ،1/2تكون قيمة شدة اجملال
) ((μV/m) dB 57أو أكثر من أجل أسلوب اجلزء  ،1و ((μV/m) dB 61) mV 1,12أو أكثر من أجل أسلوب اجلزء  .3ويالحظ
أن قيمة شدة اجملال هي القيمة عند ارتفاع هوائي استقبال مبقدار  4أمتار فوق سطح األرض.
mV 0,71

اجلدول

40.9

أمثلة لميزانيات الوصلة لنظام
البند
الرتدد
طريقة التشكيل
شفرة قناة داخلية
نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء املطلوبة
)( (C/Nشبه خالية من اخلطأ )(QEF
بعد تصحيح اخلطأ) )(dB
هامش التنفيذ )(dB
هامش التداخل )(dB
هامش تعدد املسريات )(dB
هامش اخلبو (عامل التصحيح للتغاير
اآلين) )(dB
نسبة  C/Nاملطلوبة لالستقبال )(dB
سوية الضوضاء يف املستقبل )(dB
عرض نطاق ضوضاء املستقبل
(جزء وحيد) )(kHz

االستقبال المتنقل

االستقبال المحمول باليد
(خارج المبنى)

االستقبال الثابت

100

100

100

)(MHz

قدرة ضوضاء حرارة املستقبل

)(dBm

قدرة الضوضاء اخلارجية
قدرة ضوضاء املستقبل الكلية )(dBm
فلطية مطراف خرج املستقبل )(dBμV
كسب هوائي االستقبال )(dBi
طول اهلوائي الفعال )(dB
خسارة املغذي ،خسارة إدراج
املعدات )(dB
شدة اجملال الدنيا )(dBμV/m
عامل التصحيح للتغري يف تيسر
الزمن )(dB
عامل تصحيح التغطية (تصحيح متوسط
التغاير) )(dB
شدة اجملال املطلوبة ()m 1,5 = h2
)(dBm

)(dBμV/m

عامل تصحيح ارتفاع االستقبال
(من  m 1,5إىل (dB) )m 4
شدة اجملال املطلوبة )(m 4＝h2

)(dBμV/m

عامل التصحيح للتغري من إشارة جزء إىل
إشارة ثالثة أجزاء )(dB
شدة اجملال املطلوبة إلشارة ثالثة أجزاء

)(dBμV/m) (m 4＝h2

ISDB-T

QPSK

QPSK

16QAM

QPSK

QPSK

16QAM

QPSK

QPSK

16QAM

1/2

2/3

1/2

1/2

2/3

1/2

1/2

2/3

1/2

4,9

6,6

11,5

4,9

6,6

11,5

4,9

6,6

11,5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

–

–

–

–

–

–

1

1

1

9,4

9,4

8,1

9,4

9,4

8,1

–

–

–

18,3

20

23,6

18,3

20

23,6

9,9

11,6

16,5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

429

429

429

429

429

429

429

429

429

112,7-

112,7-

112,7-

112,7-

112,7-

112,7-

112,7-

112,7-

112,7-

98,1-

98,1-

98,1-

115,1-

115,1-

115,1-

99,1-

99,1-

99,1-

29,2

30,9

34,5

16,4

18,1

21,7

19,8

21,5

26,4

3-

3-

3-

20-

20-

20-

3-

3-

3-

97,9-

97,9-

97,9-

110,7-

110,7-

110,7-

98,9-

98,9-

98,9-

0,4-

0,4-

0,4-

0,4-

0,4-

0,4-

0,4-

0,4-

0,4-

1

1

1

1

1

1

2

2

2

39,5

41,2

44,8

43,7

45,4

49,0

31,1

32,8

37,7

0

0

0

0

0

0

6

6

6

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

0

0

0

44,3

46,0

49,6

48,5

50,2

53,8

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

46,6

48,3

51,9

50,8

52,5

56,1

37,1

38,8

43,7

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

51,4

53,1

56,7

55,6

57,3

60,9

41,9

43,6

48,5
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أمثلة لالستعماالت الممكنة لنظام

ISDB

فيما يلي بعض األمثلة النموذجية لتطبيقات ( ISDB-Tانظر أيضا الشكل :)50.9
البرامج التلفزيونية عالية الوضوح ) :(HDTVيستطيع املشاهد أن يتمتع بصور عالية اجلودة بنسبة باعية  9 × 16وجودة
صوت  .CDويدعم النظام  ISDB-Tأيضا الصوت احمليطي متعدد القنوات .5.1
البرامج التلفزيونية المتعددة عادية الوضوح ) :(SDTVميكن إرسال ما ال يزيد عن مثانية برامج تلفزيونية عادية الوضوح
يف قناة واحدة.
دليل البرامج اإللكتروني ) :(EPGمي ّكن دليل الربامج اإللكرتوين املشاهد من استعراض الربامج التلفزيونية وتنظيم سجل
بالربامج التلفزيونية املسجلة.
إذاعة البيانات :توفر إذاعة البيانات املعلومات بناء على الطلب من خالل عملية تفاعلية مع املشاهد بواسطة جهاز
حتكم عن بعد .وهي توفر النفاذ إىل األخبار وأحوال حركة السري والتنبؤات بأحوال الطقس ووصفات حتضري املأكوالت
وأدلة الزيارات السياحية واأللعاب التثقيفية.
النفاذ إلى اإلنترنت :ميكن توصيل مجيع مستقبالت التلفزيون  ISDB-Tباإلنرتنت من أجل النفاذ إىل معلومات إضافية.
وتدعم أحدث املستقبالت أيضا تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت ).(IPTV
االستقبال المتنقل عالي الوضوح ) :(HDTVميكن مشاهدة برامج التلفزيون عايل الوضوح من خالل النظام ISDB-T
يف املستقبالت املتنقلة .وهنالك يف السوق اآلن بضعة أنواع من املستقبالت على منت السيارات.
خدمة  :One-Segخدمة التلفزيون للمستقبالت المتنقلة/المحمولة باليد :تتوفر خدمة تلفزيون  One-Segللهواتف
اخللوية أو أجهزة استقبال التلفزيون احملمولة .وميكن للهواتف املزودة خبدمة  One-Segأيضا احلصول على البيانات من
خالل وظائف االتصاالت .وبالنسبة هلذا النوع من االستقبال ،جيري حاليا دراسة خدمات بث بيانات جديدة متصلة
بالشبكة جتمع ما بني بث البيانات من جهة واملعلومات اليت يتم احلصول عليها من جهة أخرى من خالل شبكة
اتصاالت .وسوف تزود أجهزة استقبال  One-Segبوظيفة تشغيل أوتوماتية لتلقي حتذيرات الكوارث من النظام اإلذاعي
لإلنذار املبكر ).(EWBS

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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الشكل

50.9

التطبيقات النموذجية
خدمة جزء واحد

حتى

8

برامج

ISDB-T

SDTV

جودة عادية حىت  8برامج  SDTVيف كل قناة

استقبال متنقل

HDTV

صور عالية اجلودة على شاشة
عريضة وصوت جبودة CD

تلفزيون تفاعلي

بث البيانات

خدمات االتصاالت وخدمة
التلفزيون املوصول

األخبار احمللية والتنبؤ حبالة
الطفس مرئية يف أي وقت

DTTB-09-50

يبني الشكل  51.9صورة اخلدمة لإلذاعة املتعددة الوسائط يف نظام اإلذاعة  .ISDB-Tوميكن نقل خمتلف أنواع الفيديو والصوت
والبيانات إىل املطاريف املتنقلة/احملمولة باليد .ويستطيع املرء االستماع إىل املوسيقى على األثري مباشرة أو بعد تنزيلها يف أي مكان
وزمان .وعالوة على ذلك ،يستطيع املرء النفاذ إىل اإلنرتنت بفضل مقدرة النظام على االتصاالت الالسلكية.
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الشكل

51.9

صورة الخدمة في اإلذاعة المتعددة الوسائط
صورة القناة
قناة عامة
قناة خاصة
نسق احملتوى
نسق اخلدمة
فيديو
بيانات صوت
وقت فعلي
عدد القنوات
عدة قنوات

ISDB-T
صورة الخدمة

بيانات

صوت

فيديو
إذاعة

تنزيل
نوع احملتوى

معلومات حملية

معلومات طوارئ
أخبار
دراما ،رياضة ،موسيقى ،أفالم
ثقافة ،تعليم ،لغات أجنبية
خرائط ،إعالنات

قناة عامة
قناة خاصة

برجميات ألعاب
حمتوى تفاعلي عرب قناة االتصاالت
تطبيقات إنرتنت

مشاهدة مباراة
رياضية يف القطار

استماع املوسيقى
بعد التنزيل

إنترنت
السلكية

شراء منتجات عرب اإلنرتنت
أثناء مشاهدة برنامج تسوق
على التلفزيون

 استقبال الفيديو والصوت والبيانات حتى أثناء الحركة تنزيل المحتوى -استقبال خدمات تفاعلية باستخدام اتصاالت السلكية

DTTB-09-51

ومن شأن املزايا الفريدة اليت توفرها أجزاء  ISDB-Tيف نظام إذاعة متعدد الوسائط أن متكن من تنفيذ اخلدمات التالية للمطاريف
احملمولة باليد.
8.5.9

مثال خدمات وحيدة الجزء أو ثالثية األجزاء

أمثلة الخدمة .يبني الشكل  52.9أمثلة على خدمات وحيدة اجلزء .ويتم يف اجلزء  1تعدد إرسال بضع خدمات صوتية وخدمات
البيانات وإرسال امللفات واملعلومات اخلاصة بالربامج/اخلدمات ) .(PSI/SIوتشمل هذه املعلومات نوعني من أدلة الربامج اإللكرتونية
) :(EPGاألدلة اإللكرتونية للخدمات الصوتية واألدلة اإللكرتونية خلدمات إرسال امللفات .واخلدمات الصوتية هي من نفس جودة
برامج الراديو  .(kbit/s 32) AMويتم إرسال آخر األخبار وتنبؤات الطقس وما إىل ذلك من خالل خدمة إرسال امللفات .ومن
جهة أخرى ،ميكن استخدام اجلزء  2إلرسال خدمة فيديوية ال ختتلف جودهتا عن جودة اخلدمة .One-Seg
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52.9

مثال لخدمة وحيدة الجزء
ISDB-TSB

وحيد اجلزء

اجلزء
PSI/SI

وغريها

خدمة
بيانات

kbit/s 69 kbit/s 50

خدمة فيديو

PSI/SI

kbit/s 255

kbit/s 50

خدمة فيديو (رياضة)

 بيسبول محترفين
 فيديو من نفس جودة(فيديو + kbit/s 200

One-seg
صوت )kbit/s 55

وغريها

اجلزء

2

خدمة بث ملفات
kbit/s 200

خدمات بث ملفات

 أخبار في أي وقت (فيديو ،صوت)
 حمتوى فيديو من نفس جودة One-seg(فيديو  + kbit/s 200صوت )kbit/s 55
برنامج دقيقة يرسل يف دقيقة ونصف.

ISDB-TSB

وحيد اجلزء
1

خدمة خدمة خدمة
بيانات  60صوت صوت
32 32
kbit/s

kbit/s kbit/s

خدمة صوت (أخبار)

 أخبار وقت الظهر
 صوت من نفس جودة راديو AM()kbit/s 32

خدمة صوت (ثقافة)

 مدخل إلى إنكليزية األعمال
 -صوت من نفس جودة راديو

AM

)(kbit/s 32



حمتوى فيديو عايل اجلودة
(فيديو  + kbit/s 200صوت )kbit/s 55
برنامج دقيقة واحدة يرسل يف  4دقائق
حمتوى صوت من نفس جودة راديو AM
)(kbit/s 55

برنامج دقيقة واحدة يرسل يف  10ثوان
معلومات مفيدة (بيانات)

مستقبل وحيد الجزء ومستقبل ثالثي األجزاء .يبني الشكل  53.9مثاال لفرق احملتوى املرئي املعروض بني مستقبل وحيد اجلزء
ومستقبل ثالثي األجزاء .ويف هذا املثال ،يتكون برنامج ( ISDB-TSBثالثي األجزاء) من بيانات صوتية ،وتدفق صور ،ومعلومات
الربامج/اخلدمات ) ،(PSI/SIوبيانات أخرى .وترسل البيانات الصوتية والصور الثابتة واملعلومات  PSI/SIيف اجلزء  .2وترسل
البيانات اخلاصة باحملتوى يف لغة الوسم اإلذاعي ) (BMLاحملمولة يف دوامة وتدفق الصور والبيانات املرتبطة هبا يف اجلزء  1واجلزء .3
وميكن ملستقبل وحيد اجلزء أن يستقبل الصوت والصور الثابتة/البيانات (املبينة يف القسم األعلى من الشكل  )53.9بينما ميكن
ملستقبل ثالثي األجزاء أن يستقبل تدفق الصور والصوت واحملتوى ( BMLالقسم األدىن من الشكل .)53.9

الفصل
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53.9

العالقة بين المستقبل ثالثي األجزاء والمستقبل وحيد الجزء
 ISDB-TSBثالثي األجزاء
اجلزء

اجلزء

3

اجلزء

2

1

جزء أحادي

جزء ثنائي
بيانات
مصاحبة

صور
ثابتة
وبيانات

بيانات حملتويات
حتملها الدوامة

تدفق صور

BML

مستقبل ثالثي األجزاء

بيانات
صوت

SI/
PSI

مستقبل أحادي اجلزء

 ISDB-TSBثالثي األجزاء
اجلزء

اجلزء

3

اجلزء

2

1

جزء أحادي

جزء ثنائي
بيانات
مصاحبة

بيانات حملتويات
حتملها الدوامة

تدفق صور

BML

مستقبل ثالثي األجزاء

تدفق صور وصوت زائد حمتويات

صور
ثابتة
وبيانات

بيانات
صوت

SI/
PSI

مستقبل أحادي اجلزء

BML

تدفق صور وصوت زائد حمتويات

BML
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خدمة البث التفاعلي لمستقبل محمول باليد موصول بشبكة االتصاالت .التطبيقات التفاعلية هامة أيضا بالنسبة للمستقبالت
احملمولة باليد .ويبني الشكل  54.9مثاال لذلك باستخدام املقدرة التفاعلية اليت توفرها شبكات االتصاالت .ويف هذه احلالة ،تعرض
قائمة األحداث ومعلومات عن األفالم وجدول زمين لعروض األفالم باستخدام حمتوى  ،BMLاليت ترسل بواسطة دوامة إرسال.
وباإلضافة إىل ذلك ،يتم حجز التذاكر عرب شبكة اتصاالت.
الشكل

54.9

مثال لتطبيق إذاعي تفاعلي يستخدم شبكة اتصاالت
جزء ثنائي

جزء أحادي

صور
بيانات
بيانات حملتويات  BMLثابتة
تدفق صور
امة
و
الد
حتملها
مصاحبة
وبيانات
هذا التطبيق يستخدم األجزاء الثالثة كلها
 (2اختيار فيلم (كاباريه)
 (1قائمة األحداث

بيانات
صوت

SI/
PSI

 (3توقيت الفيلم (كاباريه)

 4حجز تذكرة لفيلم كاباريه

DTTB-09-54

بضعة أنماط من المستقبالت المحمولة والمتنقلة .يبني الشكل  55.9صور مستقبالت منوذجية مع تفسريات مقتضبة عنها.
الشكل

55.9

بضعة أنماط من المستقبالت

د)

ج)

ب)

DTTB-09-55

أ)
ب)
ج)
د)

راديو جيب بسيط :استقبال صوت فقط.
راديو جيب/سيارة مع مقدرة عرض مبسط لبضعة أسطر من السمات.
هاتف خلوي.
مساعد رقمي شخصي ).(PDA

أ)

الفصل
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ثالثة أمناط أخرى يتطرق إليها هذا الكتيب.
مستقبل سترييو حميطي بقنوات  5.1ألنظمة الصوت يف سيارة.
أ)
مستقبل صوت رقمي ثابت ألنظمة صوت سترييو عالية الدقة.
ب)
مستقبل بطاقة الرابطة الدولية لبطاقات الذاكرة يف احلاسوب الشخصي
ج)
املساعد الرقمي الشخصي واحلواسيب احملمولة.

)(PCMCIA

لألجهزة املستعملة مثل أجهزة

 9.5.9أمثلة لخدمات من جزء  1أو  13جزءاً
من اخلدمات النموذجية اجلمع بني إرسال امللفات والبث يف الوقت الفعلي .ويبني الشكالن  56.9و 57.9أمثلة عن إرسال امللفات
واإلذاعة يف الوقت الفعلي.
الشكل

56.9

مثال إلرسال الملفات

DTTB-09-56

الشكل

57.9

مثال لبث متعدد القنوات في الوقت الفعلي

DTTB-09-57
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إذا توفر مستقبل حممول باليد قادر على استقبال بث متعدد الوسائط  ،ISDB-Tعندئذ ميكن لوظيفة التصفح امليسورة االستعمال
أن تساعد املستعمل على النفاذ إىل اخلدمة اإلذاعية يف الوقت الفعلي والبيانات املختزنة املتوفرة من بث امللفات .ويبني الشكل
 58.9مثاال خلدمة بث امللفات .وتبني الصور إىل يسار وميني هذا الشكل على التوايل النسبة املئوية من التنزيل وتعليمات التصفح
للمستعمل من أجل النفاذ إىل البيانات.
الشكل

58.9

مثال لخدمة بث الملفات في مستقبل محمول باليد

DTTB-09-58

ويف الشكل  59.9مثال جملموعة من الربامج .وميكن أن يوفر البث املتعدد الوسائط
والرياضة واألفالم واملوسيقى والروايات وأسعار األسهم واأللعاب.
الشكل

59.9

مثال لمجموعة من البرامج

DTTB-09-59

ISDB-T

حمتوى غنيا يشتمل على األخبار

الفصل
6.9
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اإلذاعة الرقمية متعددة الوسائط لألرض

 DTMBوDTMB-A

جرى تطوير اإلذاعة الرقمية متعددة الوسائط لألرض ) (DTMBواعتمادها من جانب إدارة التقييس يف مجهورية الصني الشعبية،
بوصفها " GB20600-2006بنية األرتال وتشفري القنوات وتشكيلها من أجل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية متعددة الوسائط
لألرض" [.]45.9
وقد صمم نظام اإلذاعة  DTMBلتوفري خدمة بث فيديوي وصوت وبيانات موثوقة عالية األداء جلميع املستقبالت الثابتة واحملمولة
واملتنقلة واحملمولة باليد .وبفضل اعتماد تقنيات مثل تزامن تعدد اإلرسال  (TDS-OFDM) OFDMوشفرات تصحيح اخلطأ
السلسايل اليت جتمع بني شفرة فحص التعادلية املنخفضة الكثافة ) (LPDCوشفرة  ،BCHيتمتع نظام  DTMBمبزايا كفاءة الطيف
العالية والتغطية الواسعة والتنقلية العالية ،وميكنه أن يتعامل بسهولة مع واجهة متعددة املسريات.
ويشتمل نظام  DTMBعلى طائفة واسعة متنوعة من معلمات اإلرسال ،مثل توليفة الكوكبات ومدة فاصل احلراسة وشفرة القناة
الداخلية ،وما إىل ذلك .ومبا أن واجهة البيانات اليت يدعمها النظام  DTMBمرنة ،فإنه ميكن إرسال كل تدفقات البيانات اليت هلا
بنية تدفق النقل ،مبا يف ذلك  MPEG-2و MPEG-4/H.264واملعيار السمعي الفيديوي ) (AVSوميار تكييف االستبانة
الدينامي ) (DRAوغريها .وميكن أيضا دعم بىن بيانات أخرى بعد التحويل .وميكن ملعيار  DTMBأن يدعم االستقبال الثابت
أو املتنقل وكذلك االستقبال الداخلي/اخلارجي للتلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVأو التلفزيون عادي الوضوح ) (SDTVأو خدمات
بث بيانات الوسائط املتعددة .وعرض النطاق يف نظام  DTMBاملستخدم يف الصني هو  .MHz 8وميكن لنظام  DTMBأن يدعم
أيضا عرضي النطاق  MHz 6و .MHz 7وهكذا ميكن استخدام  DTMBيف خمتلف البلدان بأساليب عرض نطاق خمتلفة .وتتناول
البيانات واألرقام الواردة يف هذا القسم نظاما يف قناة بعرض نطاق .MHz 8
ومثة بديل أحدث وأكثر كفاءة من النظام  DTMBوهو نظام  DTMBاملتقدم ) (DTMB-Aالذي يسمى النظام
يف املرجع ] .[33.9واملعيار الوطين املقابل هو املعيار الصيين " GD/J 068-2015بنية األرتال وتشفري القنوات وتشكيل التلفزيون
الرقمي/اإلذاعة املتعددة الوسائط لألرض املتقدمة ) .[46.9] (DTMB-Aويوفر هذا البديل كفاءة أعلى مما يوفره النظام DTMB
من حيث الضوضاء واملناعة من التداخل بفضل طرائق تصحيح األخطاء املتقدمة والتشذير ومقابلة الكوكبات .ومن شأن هذه
التحسينات أن توسع إمكانات النظام لتشمل التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVوبث البيانات مع إمكانية العمل يف شبكات
وحيدة الرتدد ومتعددة الرتدد.
E

وترد معلومات إضافية عن إدخال النظام  DTTBيف الصني يف املرجع ].[152.9
1.6.9

النموذج المعماري

حيتوي الشكل  60.9على مثال لكدسة بروتوكول تستخدم يف النظام  .DTMBوالربوتوكول الرئيسي إلرسال املعلومات السمعية
البصرية عرب الوسائط املادية هو تدفق النقل .MPEG-2
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الشكل

60.9

مثال لكدسة بروتوكول النظام

DTMB

التطبيق (استنساخ ،تسجيل ،وغري ذلك)
،EPG

نصوص
جارية/تلفزيونية

SI

PSI

ESG

قسم

DTS ،AC-3

MPEG-2

 MPEGصوت

 MPEG-2فيديو

MPEG-4
AVC

PES MPEG-2

تدفق النقل
الطبقة املادية يف  ،M-QAM ،LPDC( DTMBوغري ذلك)
DTTB-09-60

ويتقبل املعيار  DTMBطائفة من معدالت البتات (أي معدالت بيانات احلمولة النافعة للنظام) ترتاوح من  Mbit/s 4,813إىل
 .Mbit/s 32,486ومن املهم معرفة معدالت البتات الالزمة ملختلف اخلدمات لتخطيط الرتددات/الشبكات .ومبا أن جودة الفيديو
تتوقف على خوارزمية االنضغاط فإن نسبة االنضغاط وعدد املراحل السلسالية لالنضغاط واختيار معدل البيانات ينبغي أن تقوم
على أساس الدراسة الشاملة لسلسلة االلتقاط والتسجيل والتنقيح والتشكيل بأكملها.
وميكن االطالع على معدالت البتات النموذجية ملختلف معايري جودة الصورة ومعايري التشفري الفيديوي والصويت يف الفصل .3
ويدعم النظام  DTMB-Aمعدالت بتات أعلى لكل قناة إذاعية (تصل إىل  Mbit/s 49,31يف قناة  )MHz 8مع أنبوب أو أكثر
لكل قناة من أجل أسلوب التشفري والتشكيل املتغاير ) .(VCMوتوفر هذه احلماية املتمايزة للخدمات كفاءة أفضل يف استخدام
القنوات ألنواع خمتلفة من اخلدمات (من االستقبال الثابت الساكن إىل التلفزيون املتنقل) .وهي حتسن أيضا أداء النظام من حيث
عدد الربامج التلفزيونية أو الوسائط املتعددة لكل قناة أو من حيث اجلودة السمعية البصرية للمحتوى املرسل (تبعا للمفاضلة املطلوبة
يف النظام).
2.6.9

التقنيات الرئيسية في النظام

DTMB/DTMB-A

مقارنة مبعايري البث التلفزيوين الرقمي لألرض األخرى ،تعتمد التقنيات الرئيسية التالية يف النظام  DTMBلتحسني األداء:
رأسية رتل الضوضاء شبه العشوائي ) :(PNمن أجل حتقيق تزامن النظام وتقدير القناة والتعادل ،يتم إدراج متواليات شبه
عشوائية ) (PNمن شفرة الضوضاء مصممة خصيصا مبثابة فواصل احلراسة يف النظام  .DTMBوباستخدام هذه املتواليات شبه
العشوائية ،ميكن للمستقبل حتقيق تزامن سريع وقوي فضال عن تقدير قناة عايل الكفاءة .كما أن معادلة جمال الرتدد أيضا بسيطة
جدا .وكذلك ميكن استخدام رأسية الرتل  PNمبثابة متوالية التدريب يف معادل جمال زمين .ونظرا لغياب األدلة يف منت رتل البيانات،
تزداد أيضا كفاءة الطيف يف النظام .DTMB
وفيما يلي تفصيل مزايا وخصائص استخدام املتوالية شبه العشوائية ):(PN
ميكن استعمال متوالية  PNمدرجة مبثابة فاصل حراسة لتحقيق تزامن النظام وتقدير/معادلة القناة .ولذلك ال حاجة إىل
األدلة فضال عن تزايد كفاءة الطيف.
ترسل املتوالية  PNبواسطة تقنية الطيف املنتشر :يؤدي الرتابط التلقائي الكامل وكسب الطيف املنتشر إىل تعزيز املزامنة.
ومن جهة أخرى جيري االرتباط يف اجملال الزمين ومن مث يكون التزامن سريعا جدا.
تقتصر االستفادة من الرتابط التلقائي والعشوائية للمتوالية  PNاملعروفة وتقدير القناة لنظام  DTMBعلى الرتل الراهن.
لذلك يكون من السهل تلبية متطلبات االستقبال املتنقل عايل السرعة.

الفصل
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املتوالية  PNمعروفة يف املستقبل ،ومن مث ميكن من الناحية النظرية إزالة التداخل من املتوالية  PNيف منت الرتل بعملية
ارتباط بعد التزامن وتقدير القناة .وبعد هذه املعاجلة ،ميكن احلصول على نفس إشارة منت الرتل مع إشارة تعدد اإلرسال
 OFDMبالتبطني الصفري .وقد ثبت نظريا أن أداء النظام لفاصل حراسة مبطن صفريا هو نفسه لفاصل احلراسة بالتمديد
الدوري يف نفس ظروف القناة.

وحيتوي الرتل الكبري يف النظام  DTMB-Aعلى قناة تزامن حمددة تستخدم لسرعة احلصول على اإلشارة وتزامن التوقيت اخلشن
وتقدير ختالف تردد املوجة احلاملة .وترسل معلومات الدليل بطريقة  DBPSKيف رمز  OFDMواحد مع بادئتني دوريتني.
تشفير القنوات المتقدم :الشفرات اخلارجية والداخلية املستخدمة يف معيار  DTMBهي شفرات  BCHوشفرات  LDPCعلى
التوايل .وطول شفرة الكلمة لشفرة  LDPCهو  7 488بتة .وهناك ثالثة معدالت شفرة لتصحيح األخطاء (BCH+LDPC) FEC
يف النظام ،أي  (3008 ،7488) 0,4و (4512 ،7488) 0,6و .(6016 ،7488) 0,8ويتسم معدل الشفرة  0,4بأعلى معدل من
اإلطناب ،وكذلك بأعلى قدر من موثوقية اإلرسال .وينبغي تطبيق هذا األسلوب على القنوات املضطربة بشدة .ومن ناحية أخرى،
فإن معدل الشفرة  0,8لديه إطناب منخفض وقدرة منخفضة على محاية اخلطأ .ومعدل الشفرة  0,6هو خيار وسط.
وتساعد شفرة  BCHاخلارجية على تكييف املعدل وختفض عتبة اخلطأ يف النظام .ومن خالل االختبار التجرييب ،تبني أن عتبة
اخلطأ لنظام  DTMBهي دون .1×10-12
كما أن احلماية من األخطاء يف النظام  DTMB-Aتستند أيضا إىل شفرة  LDPC/BCHولكن بطول رتل مشفر خمتلف (رتل مشفر
قصري مع  15 360بتة ورتل مشفر طويل مع  61 440بتة) .وتكون البدائل املمكنة ملعدل الشفرة هي (30 512 ،30 720) 1/2
و (40 752 ،40 960) 2/3و (50 992 ،51 200) 5/6مع تصحيح ملا يصل إىل  13بتة خاطئة ممكنة.
حماية معلومات النظام :معلومات النظام هي جزء هام من رتل اإلشارات يرسل يف رموز منت الرتل .ويتضمن كل رتل إشارات
رمزا ملعلومات النظام تستعمل لتوفري املعلومات الالزمة إلزالة التشكيل وفك التشفري مبا يف ذلك أساليب مقابلة الكوكبات ومعدالت
 LDPCوأساليب التشذير وخيارات املوجات احلاملة الفرعية (وحيدة أو متعددة) .ويستطيع املستقبل التعرف على أسلوب النظام
باستخدام معلومات النظام تلقائيا.
36

ويف أنظمة  ،DTMBترسل معلومات النظام باستعمال تقنية طيف انتشار الشفرة
النظام يف ظروف قناة قاسية.
ويستعمل النظام  DTMB-Aمعدل
الطور ) (QPSKلتحسني املتانة.
3.6.9

الطبقة المادية في النظام

2/3

شفرة

LDPC

Walsh

لضمان االستعادة املوثوقة ملعلومات

حلماية قناة وصف رتل النظام اخلاص ومقابلة اإلبراق الرتبيعي بزحزحة

DTMB

يتم يف النظام  DTMBتطبيق معاجلة النطاق األساسي التالية على تدفق بيانات الدخل بالتتابع:
التخليط
التصحيح األمامي لألخطاء )(FEC
مقابلة الكوكبات
التشذير
تعدد إرسال فدرة البيانات األساسية ومعلومات النظام
دمج منت الرتل ورأسية الرتل لبناء إشارة الرتل
استخدام املعاجلة الالحقة يف النطاق األساسي لتوليد إشارة النطاق األساسي.
وبعد هذه العمليات ،جيري حتويل إشارة النطاق األساسي إىل إشارة تردد يف نطاق املوجات الديسيمرتية ) (UHFأو املرتية ).(VHF
ويتضمن الشكل  61.9املخطط البياين لنظام اإلرسال .DTMB
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الشكل

61.9

المخطط البياني لنظام اإلرسال

DTMB

رأسية الرتل
خرج
الرتدد

حموال
UP

معاجلة
الحقة يف
النطاق
األساسي

جتميع

معاجلة
بيانات
منت الرتل

M
U
X

تقابل وتشذير

FEC

خمالط

دخل
البيانات

معلومات النظام
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ومبا أن النظام مصمم خلدمات التلفزيون الرقمي لألرض للتشغيل يف حدود توزيعات الطيف القائمة للرتددات املرتية
والديسيمرتية ) (UHFلإلرساالت التماثلية ،فإن من املطلوب أن يوفر النظام محاية كافية من املستويات العالية للتداخل يف نفس
القناة ) (CCIوالتداخل من القنوات اجملاورة ) (ACIاملنبثقة عن خدمات التلفزيون التماثلي القائمة.
)(VHF

4.6.9

أداء النظام

DTMB

ميكن ،باختصار ،اختيار املعلمات التالية يف النظام :DTMB
عدد املوجات احلاملة املشعة:
 1 :DTMB أو  3 780موجة حاملة؛
 4 096 :DTMB-A أو  8 192أو  32 768موجة حاملة.
ختفيض نسبة طاقة الذروة إىل الطاقة املتوسطة ) (PAPRيف النظام  :DTMB-Aتوسيع فعال خاص للكوكبات )(ACE
من أجل كوكبة اإلبراق بزحزحة االتساع والطور ) (APSKكخيارات.
معدالت شفرة التصحيح األمامي لألخطاء ) (FECيف القناة الداخلية:
7488/6016 :0,8 ،7488/4512 :0,6 ،7488/3009 :0,4 :DTMB ؛
 1/2 :DTMB-A و 2/3و.5/6
أساليب الكوكبات:
 bits/Hz 6 :64QAM :DTMB و bits/Hz 5 :32QAMو bits/Hz 4 :16QAMوbits/Hz 2 :4QAM
وbit/Hz 1 :4QAM-NR؛
( DTMB-A خاص بكل قناة خدمة)،bits/Hz 6 :64ASPK ،bits/Hz 4 :16ASPK ،bits/Hz 2 :QPSK :
.bits/Hz 8 :256APSK
عامل تالشي الرمز املش ّكل يف النظام  0,05 :DTMB-Aو.0,025
مدة فاصل احلراسة:
µs 125 :1/4 ،µs 78,7 :1/6 ،µs 55,6 :1/9 :DTMB ؛
 1/128 :DTMB-A و 1/64و 1/32و 1/16و 1/8و( 1/4تبعا ألسلوب  OFDMوعامل التالشي ،مزيد من
التفاصيل يف املرجع [.)]33.9
املدة اإلمجالية للرمز (رتل اإلشارات):
µs 625 ،µs 578,7 ،µs 555,6 :DTMB ؛
( µs 4467-610 :DTMB-A مزيد من التفاصيل يف املرجع ].)[33.9

الفصل
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9

رأسية رتل النظام .µs 945 ،595 ،420 :DTMB
عمق تشذير جمال الزمن .720 ،240 :DTMB
التشذير اخلاص بالنظام  :DTMB-Aتشذير البتات ومبادلة البتات ،تشذير رموز التشكيل ،تشذير الزمن لقناة خدمة معينة.
مرونة النظام  :DTMB-Aيستخدم النظام  DTMB-Aمفهوم رتل التمديد .ميكن استخدام رتل التمديد مبثابة إشارات
فارغة أو خلدمات الوصلة الصاعدة.
تنوع إرسال النظام  :DTMB-Aأسلوب هوائي وحيد أو ثنائي ممكن ملزيد من التحسينات يف أداء املستقبل .يستخدم
النظام  DTMB-Aتشكيال اختياريا بدخل متعدد وخرج وحيد ) (2 × 1 MISOبتشفري  Alamoutiيف جمال الفضاء-الرتدد.

-

وميكن اجلمع بني هذه املعلمات على النحو املطلوب لتوفري املفاضلة املطلوبة بني احلصانة من الضوضاء ومعدل البتات الصايف
يف شبكة إذاعة رقمية متعددة الوسائط لألرض ).(DTMB
وهناك مخسة أمناط خمتلفة من الكوكبات املستخدمة يف معيار اإلذاعة الرقمية  DTMBمن أجل متطلبات اإلرسال املختلفة ،أي
 64-QAMو 32-QAMو 16-QAMو 4-QAMو ،4-QAM-NRمع  6بتات و 5بتات و 4بتات و 2بتة و 1بتة لكل رمز كوكبة،
على التوايل .وبالنسبة إىل مقابلة  ،4-QAM-NRوهو ما يعادل أسلوب  ،4-QAMيعتمد التشفري دون مرجع ) (NRقبل
مقابلة  .4-QAMوباملقارنة مع منط الكوكبة  4-QAMبالنسبة إىل منط رأسية الرتل احملدد ومعدل تشفري التصحيح  ،FECيكون
معدل بيانات احلمولة النافعة بالنسبة إىل  4-QAM-NRهو النصف ،ويضاعف  ،16-QAMوبالنسبة ل  64-QAMثالثة أضعاف
احلمولة النافعة لتلك يف الكوكبة  ،4-QAMعلى التوايل .وبالنسبة إىل معدل تشفري تصحيح  FECمعني وحالة القناة نفسها ،تكون
القدرة املضادة للتداخل يف  4-QAMهي األفضل يف حني أن قدرة  64-QAMهي األسوأ .ويرد يف الشكل  62.9معدل احلمولة
النافعة لنظام  DTMBجلميع األساليب.
الشكل

62.9

معدالت بيانات الحمولة النافعة لنظام إذاعة رقمية متعددة الوسائط لألرض

)(DTMB
35
30

معدالت بيانات احلمولة النافعة

5

)(Mb/s

25

معدل تشفري
التصحيح

20
15

0 ,4
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R

M
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32
-Q
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PN420

4Q
A

PN595
PN945
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وتستند كوكبات  DTMB-Aإىل مقابالت اإلبراق  QPSKو (M = 16, 64, 256) M-PSKمع إمكانية حتديد قيمة خمتلفة لرتتيب
التشكيل  Mلكل قناة فرعية منفصلة (خط أنابيب) .وتسمى هذه العملية التشفري والتشكيل املتغاير ) (VCMوتستخدم إلرسال
تفاضلي خلدمات خمتلفة .ومن املمكن استخدام أسلوب قياسي (دون إرسال تفاضلي) للتشكيل يف التشفري والتشكيل
الثابتني ).(CCM
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ويتسم معدل تشفري التصحيح  FECالبالغ  0,4بأكرب قدر من اإلطناب وأفضل موثوقية يف اإلرسال .وهذا األسلوب مناسب
للقنوات املضطربة بشدة .ومن ناحية أخرى ،يتسم معدل تشفري التصحيح  FECالبالغ  0,8بأصغر قدر من اإلطناب وأدىن مقدرة
على احلماية من األخطاء .وينطبق نفس املفهوم على معدالت شفرة  LDPCيف النظام  .DTMB-Aوإمجاال يوفر النظام DTMB-A
أداء من حيث اخلطأ أفضل من أداء  DTMBولكن مع زيادة تعقيد خوارزميات النظام ومتطلبات املعدات احلاسوبية.
ويف أنظمة  ،DTMBتستخدم رأسية الرتل متواليات ضوضاء شبه عشوائية ) (PNميكن استعماهلا لتزامن سريع وتقدير/تعادل للقناة
بكفاءة عالية .وهنالك ثالثة خيارات لطول رأسية الرتل للتعامل مع القنوات متعددة املسريات .حيث تساعد رأسية رتل النظام
األطول على مقاومة األصداء األطول ،ولكنها تقلل معدل بيانات احلمولة النافعة للنظام .ورأسية رتل النظام األطول مناسبة للتشغيل
يف منطقة شبكة  SFNواسعة.
ويكون للرتل الكبري يف النظام  DTMB-Aبنية أكثر تعقيدا مما هي يف النظام  DTMBمع رأسية حمددة (تسمى قناة التزامن).
واهلدف من هذا التعقيد هو زيادة دقة تزامن املستقبل وتوفري وسائل إضافية الستبانة واكتشاف إشارة  DTMB-Aيف قناة الرتدد
الراديوي .ويف قناة التزامن ،يتم حتويل متواليتني لضوضاء شبه عشوائية ) (PNحمددتني بعد تشكيل ثنائي تفاضلي بزحزحة
الطور ) (DBPSKيف جمال الزمن .ويوفر هذا النهج مزيدا من املوثوقية يف املستقبل.
والغرض من تشذير جمال الزمن هو حتسني القدرة على مقاومة التداخل النبضي .ويتم تشذير رمز جمال الزمن عرب عدة فدرات من
رموز البيانات .ويستخدم التشذير التالفيفي القائم على رموز الكوكبات يف تشذير جمال الزمن .وهنالك أسلوبان للتشذير يف جمال
الزمن مبعلمة عمق تشذير خمتلفة ( Mحجم التخزين املؤقت لنميطة التأخر األساسية) لنفس عدد فروع التشذير  Bوعددها .52
ويستخدم األسلوب  M = 720للتشذير الطويل واألسلوب  M = 240للتشذير القصري .وأسلوب التشذير الطويل مناسب ألخطاء
اإلرسال يف الرشقات الكبرية .ويؤدي التداخل النبضي الشديد أو اخلبو متعدد املسريات إىل حدوث أخطاء كبرية يف إرسال الرشقات.
وتكون مراحل التشذير يف النظام  DTMB-Aأكثر تعقيدا بسبب طول فدرات البيانات وضرورة إرسال البيانات املوثوق يف ظروف
القناة املتغايرة من حيث الرتدد/الزمن .وهناك ثالث مراحل من التشذير  -تشذير البتات واملبادلة بعد تشفري التصحيح FEC
والتشذير داخل رموز اإلبراق الرتبيعي بزحزحة الطور ) (QPSKأو تشكيل اإلبراق بزحزحة االتساع والطور ) (M-APSKاملش ّكلة
وفيما بينها والتشذير الزمين لتوليد خطوط األنابيب يف أسلوب وحيد اخلدمة ومتعدد اخلدمات.
ويتميز نظاما  DTMBو DTMB-Aبأداء استقبال مرض يف كل من الضوضاء الغوسية البيضاء املضافة ) (AWGNوقنوات اخلبو
متعددة املسريات ،اليت تصادف يف حاالت معقدة متعددة املسريات ويف الشبكات .SFN
ويوضح الشكل  63.9واجلدول  41.9عتبات النسبة  C/Nلنظام  DTMBيف قنوات  AWGNوقنوات  Riceو .Rayleighويبني
اجلدول  42.9عتبات النسبة  C/Nلنظام  DTMB-Aيف نفس القنوات الثالث .وترد قناة رايس املستخدمة يف اشتقاق هذه األرقام
يف اجلدول  43.9وقناة  Rayleighيف اجلدول .44.9
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63.9
DTMB

الفصل

الشكل
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41.9
DTMB
(dB) C/N

اجلدول

 في نظامC/N عتبة النسبة

عتبة

قناة رايلي

فناة رايس

AWGN

4,5
10,0
16,0
7,0
14,0
20,0
4,5
12,0
18,0
21,0
28,0

3,5
9,0
15,0
5,0
12,0
18,0
3,5
8,0
15,0
17,0
23,0

2,5
8,0
14,0
4,5
11,0
17,0
2,5
7,0
14,0
16,0
22,0

FEC

معدل تشفير
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

الكوكبة
4QAM
16QAM
64QAM
4QAM
16QAM
64QAM
4QAM-NR
4QAM
16QAM
32QAM
64QAM
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اجلدول

42.9

عتبة النسبة  C/Nفي نظام
معدل
تشفير

طول

DTMB-A

عتبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء

)(dB

عدد الموجات
الحاملة

LDPC

QPSK

1/2

4K

61440

6,66

64APSK

2/3

4K

61440

26,69

13,3

64APSK

2/3

4K

15360

26,69

13,7

14,4

256APSK

2/3

32K

61440

39,41

17,9

18,2

21,2

256APSK

5/6

32K

61440

49,31

22,4

22,8

27,4

الكوكبة

FEC

اجلدول

الصبيب

المسير
املسري الرئيسي

االتساع النسبي

1,2

1,6

3,7

14,1

16,8
17,1

43.9

نموذج قناة رايس في نظام
)(dB

)(Mbps

AWGN

قناة رايس

قناة رايلي

DTMB

التأخر

)(s

الطور (درجة)

0

0

0

الصدى

1

9,2-

0,518650

336,0

الصدى

2

36,2-

1,003019

278,2

الصدى

3

26,4-

5,422091

195,9

الصدى

4

21,8-

2,751772

127,0

الصدى

5

23,1-

0,602895

215,3

الصدى

6

35,6-

1,016585

311,1

الصدى

7

27,9-

0,143556

226,4

الصدى

8

26,1-

3,324886

330,9

الصدى

9

19,3-

1,935570

8,8

الصدى

10

22,0-

0,429948

339,7

الصدى

11

20,5-

3,228872

174,9

الصدى

12

23,0-

0,848831

36,0

الصدى

13

24,3-

0,073883

122,0

الصدى

14

26,7-

0,203952

63,0

الصدى

15

27,9-

0,194207

198,4

الصدى

16

23,8-

0,924450

210,0

الصدى

17

30,1-

1,381320

162,4

الصدى

18

24,5-

0,640512

191,0

الصدى

19

23,1-

1,368671

22,6

الفصل
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اجلدول

44.9

نموذج قناة رايلي في نظام
المسير
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

االتساع النسبي
7,824,815,010,411,724,216,525,814,77,910,69,111,612,915,316,512,418,713,111,7-

DTMB

التأخر

)(dB

الطور (درجة)

)(s

0,518650

336,0

1,003019

278,2

5,422091

195,9

2,751772

127,0

0,602895

215,3

1,016585

311,1

0,143556

226,4

0,153832

62,7

3,324886

330,9

1,935570

8,8

0,429948

339,7

3,228872

174,9

0,848831

36,0

0,073883

122,0

0,203952

63,0

0,194207

198,4

0,924450

210,0

1,381320

162,4

0,640512

191,0

1,368671

22,6

وفيما يتعلق باالستقبال املتنقل ،يتوقف اختيار أساليب املقابلة ومعدالت تشفري  FECعلى أداء النظام يف القناة الدينامية متعددة
املسريات مع زحزحة تردد  .Dopplerويبني اجلدول  45.9النسبة  C/Nاملطلوبة وزحزحة تردد  Dopplerاملقابلة يف قناة دينامية
لتوليفات من أساليب مقابلة الكوكبات ومعدالت شفرة  FECلنظام  ،DTMBحيث  (C/N)minهي احلد األدىن لنسبة C/N
لالستقبال العادي عندما يكون تردد  Dopplerمبقدار  ،Hz 70ويكون تردد  Dopplerاملقابل هو أقصى تردد  Dopplerلالستقبال
العادي عندما تكون النسبة  C/Nأعلى مبقدار  dB 3من  .(C/N)minويرد يف اجلدول  46.9منوذج للقناة الدينامية.
اجلدول

45.9

أداء النظام  DTMBفي قناة دينامية
الكوكبة
4-QAM
16-QAM
4-QAM
16-QAM
4-QAM-NR
4-QAM

)f d (Hz

تشفير FEC

f d=70Hz
(C/N)min
)(dB

من أجل

0,4
0,4
0,6
0,6
0,8
0,8

6
12
10
17
6
14

معدل

السرعة ) (km/hمن أجل

(C/N)min + 3 dB

(C/N)min
+ 3 dB

65
MHz

200
MHz

500
MHz

700
MHz

62
134
148
116
162
123

2692
2226
2459
1927
2692
2044

875
724
799
626
875
664

350
290
320
251
350
266

250
207
228
179
250
190
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اجلدول

46.9

نموذج القناة الدينامية في نظام
التفريع
1

الكسب
3-

)(dB

التأخر

)(s

DTMB

نمط

0

Doppler

رايس

2

0

0,2

رايس

3

2-

0,5

رايس

4

6-

1,6

رايس

5

8-

2,3

رايس

6

10-

5,0

رايس

أداء النظام  :DTMB-Aتقع نسبة  C/Nاملطلوبة عرب قناة  AWGNلنظام  DTMB-Aيف املدى
ملختلف توليفات التشكيل ) (M-APSK ،QPSKوتشفري القنوات ) . (5/6 ،2/3 ،1/2وهذه القيم هي من أجل BER=1×10−5
وعرض نطاق  . MHz 7,56ومثة املزيد من املعلومات عن أداء النظام  DTMB-Aيف "تقرير االختبار امليداين لنظام التطور من
أجل .[47.9] "DTMB
dB 21,08-0,62

5.6.9

موجز معلمات النظام

يوجز اجلدول  47.9خصائص النظام ( DTMBانظر أيضا ] .)[43.9ويوجز اجلدول  48.9خصائص النظام .DTMB-A
اجلدول

47.9

الخصائص الرئيسية للنظام
أساليب االستقبال:
 ثابت حممول حممول باليد متنقلمعدل البيانات الصايف

الخصائص

كفاءة استعمال الطيف
شبكات وحيدة الرتدد )(SFN
أمناط البث:
 صوت وسائط متعددة تلفزيونبيانات البث/أمناط اخلدمة
نطاقات الرتدد
عروض نطاق القنوات
عرض النطاق املستعمل

)(bit/s/Hz

DTMB
DTMB

+
+
+
+
حسب التشكيل والشفرة ورأسية الرتل
أ ) Mbit/s 24,436-3,610
ب) Mbit/s 2,085-4,211
ج) Mbit/s 2,383-4,813
4,30-0,64

مدعومة
+
+
فيديو ،صوت ،بيانات
مرتية ) ،(VHFديسيمرتية )(UHF
أ )  MHz 6ب)  MHz 7ج) MHz 8
أ )  MHz 5,67ب)  MHz 6,62ج) MHz 7,56

الفصل
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اجلدول  ( 47.9تتمة)
الخصائص

عدد األجزاء
عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل جزء
املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية
مدة نشاط الرمز

مدة/نسبة فاصل احلراسة

مدة إرسال الرتل
تزامن الوقت/الرتدد
طرائق التشكيل
التصحيح  CEFالداخلي
التشذير الداخلي
التصحيح  CEFاخلارجي
التشذير اخلارجي
عشوائية البيانات/تشتت الطاقة
اإلرسال الرتاتبي
تشوير معلمات اإلرسال

DTMB
1

( 1أسلوب موجة حاملة وحيدة)( 3 780 ،أسلوب موجات حاملة متعددة)
أسلوب موجات حاملة متعددة:
أ )  kHz 1,5ب)  kHz 1,5ج) kHz 2,0
أ ) ( µs 0,176أسلوب موجة حاملة وحيدة)( µs 666,67 ،أسلوب
موجات حاملة متعددة)
ب) ( µs 0,151أسلوب موجة حاملة وحيدة)( µs 571,437 ،أسلوب
موجات حاملة متعددة)
ج) ( µs 0,132أسلوب موجة حاملة وحيدة)( µs 500 ،أسلوب موجات
حاملة متعددة)
رأسية الرتل  1/4 ،1/6 ،1/9من منت الرتل
أ ) µs 166,67 ،104,94 ،47,07
ب) µs 142,86 ،89,95 ،63,49
ج) µs 125,00 ،78,70 ،55,56
أ ) µs 833,33 ،771,60 ،470,74
ب) µs 714,29 ،661,38 ،634,92
ج) µs 625,00 ،578,70 ،555,56
تتابع الضوضاء شبه العشوائية ( )PNمبثابة رأسية الرتل يف رتل اإلشارة
64-QAM ،32-QAM ،16-QAM ،4-QAM ،4-QAM-NR
شفرة ،488 7( 0,8 ،)512 4 ،488 7( 0,6 ،)008 3 ،488 7( 0,4 LPDC
)016 6
يف جمال الرتدد داخل رتل إشارة واحد (أسلوب موجات حاملة متعددة)
شفرة  )752 ،762( BCHمشتقة من )1 013 ،1 023( BCH
تشذير تالفيفي خارجي يف جمال الزمن ،عدد فروع التشذير 52 = B
وعمق التشذير 720 ،240 = M
تتابع اثنيين شبه عشوائي )(PRBS
تنقل بواسطة  36رمزا من رموز معلومات النظام لكل رتل إشارة

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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اجلدول

48.9

الخصائص الرئيسية للنظام
أساليب االستقبال:
 ثابت حممول حممول باليد متنقلمعدل البيانات الصايف

الخصائص

كفاءة استعمال الطيف
شبكات وحيدة الرتدد )(SFN
أمناط البث:
 صوت وسائط متعددة تلفزيونبيانات البث/أمناط اخلدمة
نطاقات الرتدد
عروض نطاق القنوات
عرض النطاق املستعمل

)(bit/s/Hz

عدد األجزاء
عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل جزء
املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية (انظر املالحظة )1
مدة نشاط الرمز (انظر املالحظة )1
مدة/نسبة فاصل احلراسة (انظر املالحظة )1

DTMB-A
DTMB-A

+
+
+
+
حسب التشكيل والشفرة ورأسية الرتل
أ )  Mbit/s 37 3,75ب)  Mbit/s 43,1-4,38ج) Mbit/s 49,31-5,0
( 8-2دون تشفري )FEC
مدعومة
+
+
فيديو ،صوت ،بيانات
مرتية ( ،)VHFديسيمرتية ()UHF
أ )  MHz 6ب)  MHz 7ج) MHz 8
أ ) ( MHz 5,67تالشي )0,05؛ ب) ( MHz 5,83تالشي )0,025
ب) ( MHz 6,62تالشي )0,05؛ ب) ( MHz 6,81تالشي )0,025
ج) ( MHz 7,56تالشي )0,05؛ ب) ( MHz 7,78تالشي )0,025
قابلة للتشكيل
( 4 096أسلوب ( 8 192 ،)4kأسلوب ( 32 678 ،)8kأسلوب (،32
أ )  Hz 1 846بعامل تالشي  Hz 1 899 ،0,05بعامل تالشي 0,025
ب)  Hz 923بعامل تالشي  Hz 949 ،0,05بعامل تالشي 0,025
ج)  Hz 231بعامل تالشي  Hz 237 ،0,05بعامل تالشي 0,025
أ )  µs 541,80بعامل تالشي  µs 526,63 ،0,05بعامل تالشي 0,025
ب)  µs 1 444,80بعامل تالشي  µs 1 404,34 ،0,05بعامل تالشي 0,025
أ )  µs 5 779,19بعامل تالشي  µs 5 617,37 ،0,05بعامل تالشي 0,025
أ ) :1/2 ،1/4 ،1/8
 µs 271 ،135 ،67,7بعامل تالشي 0,05
 µs 263 ،132 ،65,8بعامل تالشي 0,025
ب) :1/4 ،1/8 ،1/16
 µs 271 ،135 ،67,7بعامل تالشي 0,05
 µs 263 ،132 ،65,8بعامل تالشي 0,025
ج) :1/16 ،1/32 ،1/94
 µs 271 ،135 ،67,7بعامل تالشي 0,05
 µs 263 ،132 ،65,8بعامل تالشي 0,025
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اجلدول  ( 48.9تتمة)
الخصائص

DTMB-A

يبدأ الرتل األكرب بقناة تزامن الرتل األكرب وقناة حتكم لتشوير قنوات اخلدمة.
مدة الرتل األكرب
ولكل رتل أكرب عدد قابل للتشكيل من أرتال إشارات البيانات ،مدته
القصوى μs 250
قناة تزامن الرتل األكرب والرمزان املزدوجان  PN-MCلكل رتل إشارة
تزامن الوقت/الرتدد
 QPSKو 16-APSKو 64-APSKو 256-/APSKحمددة لكل قناة خدمة
طرائق التشكيل
شفرة 5/6 ،)40752 ،40960( 2/3 ،)30512 ،30720( 1/2 LPDC
التصحيح  CEFالداخلي
()50992 ،51200
تشذير البتات وتدوير البتات لكل قناة خدمة
التشذير الداخلي
شفرة  BCHحبجم فدرة  61 440أو  15 360بتة
التصحيح  CEFاخلارجي
تشذير الزمن بشكل منفصل لكل قناة خدمة
التشذير اخلارجي
تتابع اثنيين شبه عشوائي ()PRBS
عشوائية البيانات/تشتت الطاقة
اإلرسال الرتاتيب
تقوم قناة التحكم بتشوير قناة اخلدمة يف الرتل األكرب .ويبلغ حجم رتل
تشوير معلمات اإلرسال
اإلشارة لقناة التحكم  ،4 096ويصل طول الرمز  PM-MCإىل ،1 024
مشكال بإبراق تربيعي بزحزحة الطور ) (QPSKوتشفري  15 360 2/3املقطع
املنخفض الكثافة الختبار التعادلية ) )LDPCمن أجل تعدد اإلرسال
بتقسيم تعامدي للرتدد )(OFDM
املالحظة  - 1القيم مبينة لعرض النطاق  .MHz 8لعروض نطاق أخرى ،انظر ].[33.9
6.6.9

ميزانية الوصلة

يرد وصف معايري ختطيط النظامني  DTMBو DTMB-Aبوصفهما النظام  Dوالنظام  Eيف املرجع ].[42.9
ويبني اجلدوالن  49.9و 50.9ميزانيات الوصلة النموذجية لنظامي  DTMBو.DTMB-A

اجلدول

49.9

الحد األدنى لمتوسط كثافة تدفق القدرة ومتوسط شدة المجال الدنيا المكافئة
في النطاق  Vونسبة  %70و %95من احتمال الموقع
(شرط االستقبال :ثابت خارج المبنى ،منطقة حضرية ،النطاق )IV

التردد
قيمة النسبة  C/Nالدنيا املطلوبة للنظام
القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل
الفلطية الدنيا املكافئة لدخل املستقبل )(Ω 75
خسارة الكبل
كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي األقطاب
الفعالة
فتحة اهلوائي ّ
كثافة تدفق القدرة الدنيا عند موقع االستقبال
شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع االستقبال
قيمة السماح من أجل الضوضاء االصطناعية
خسارة االرتفاع

500

(MHz) f
(dB) C/N

2

8

14

20

26

(dBW) Psmin

126,2-

120,2-

114,2-

108,2-

102,2-

(dBµV) Usmin

13

19

25

31

37

(dB) Lf

3

(dBd) G

10

(dBm2) Aa

3,3-

(dBW/m2) Φmin

119,9-

113,9-

107,9-

101,9-

95,9-

(dBµV/m) Emin

26

32

38

44

50

(dB) Pmmn

0

(dB) Lh

0

احتمالية الموقع:

%70
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اجلدول  ( 49.9تتمة)
التردد
عامل تصحيح املوقع

500

(MHz) f
2,9

(dB) CI

كثافة تدفق القدرة املتوسطة الدنيا عند ارتفاع  m 10فوق
سطح األرض و %50من الزمن و %50من املواقع

(dBW/m2) Φmed

117,0-

111,0-

105,0-

99,0-

93,0-

شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع  m 10فوق سطح
األرض و %50من الزمن و %50من املواقع

(dBµV/m) Emed

29

35

41

47

53

عامل تصحيح املوقع

احتمالية الموقع:

%95
9

(dB) CI

كثافة تدفق القدرة املتوسطة الدنيا عند ارتفاع  m 10فوق
سطح األرض و %50من الزمن و %50من املواقع

(dBW/m2) Φmed

110,9-

104,9-

98,9-

92,9-

86,9-

شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع  m 10فوق سطح
األرض و %50من الزمن و %50من املواقع

(dBµV/m) Emed

35

41

47

53

59

اجلدول

50.9

الحد األدنى لمتوسط كثافة تدفق القدرة ومتوسط شدة المجال الدنيا المكافئة
في النطاق  Vونسبة  %70و %95من احتمال الموقع
(شرط االستقبال :ثابت خارج المبنى ،منطقة حضرية ،النطاق )V
التردد
قيمة النسبة  C/Nالدنيا املطلوبة للنظام
القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل
الفلطية الدنيا املكافئة لدخل املستقبل )(Ω 75
خسارة الكبل
كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي األقطاب
الفعالة
فتحة اهلوائي ّ
كثافة تدفق القدرة الدنيا عند موقع االستقبال
شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع االستقبال
قيمة السماح من أجل الضوضاء االصطناعية
خسارة االرتفاع

(MHz) f
(dB) C/N

2

8

14

(dBW) Psmin

126,2-

120,2-

114,2-

108,2-

102,2-

(dBµV) Usmin

13

19

25

31

37

(dB) Lf

3

(dBd) G

12

(dBm2) Aa

4,2-

(dBW/m2) Φmin

117,0−

111,0−

105,0−

99,0−

93,0−

(dBµV/m) Emin

29

35

41

47

53

(dB) Pmmn

0

(dB) Lh

0

احتمالية الموقع:

عامل تصحيح املوقع

500
20

26

%70

(dB) CI

كثافة تدفق القدرة املتوسطة الدنيا عند ارتفاع
فوق سطح األرض و %50من الزمن و %50من املواقع
m 10

شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع m 10
سطح األرض و %50من الزمن و %50من املواقع

فوق

عامل تصحيح املوقع
كثافة تدفق القدرة املتوسطة الدنيا عند ارتفاع m 10
فوق سطح األرض و %50من الزمن و %50من املواقع
شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع  m 10فوق
سطح األرض و %50من الزمن و %50من املواقع

2,9

(dBW/m2) Φmed

114,1−

108,1−

102,1−

96,1−

90,1−

(dBµV/m) Emed

32

38

44

50

56

احتمالية الموقع:

%95
9

(dB) CI
(dBW/m2) Φmed

108,0−

102,0−

96,0−

90,0−

84,0−

(dBµV/m) Emed

38

44

50

56

62

الفصل
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وتصف الوثيقة " GB/T2666-2011املبادئ التوجيهية لتنفيذ نظام البث التلفزيوين الرقمي لألرض"
وضع ميزانية الوصلة يف خمتلفة سيناريوهات تنفيذ الشبكات.
7.6.9

أمثلة الستخدام اإلذاعة الرقمية المتعددة الوسائط لألرض

][174.9

بالتفصيل منهجية

)(DTMB

نشر العديد من املدن يف الصني القارية ،ومنها بيجني وشنغهاي ،شبكات البث  .DTMBكما تستخدم شبكات  DTMBخارج
الصني القارية ،يف كوبا والوس وكمبوديا وهونغ كونغ وماكاو مثال .وختتار خمتلف هيئات البث معلمات وأساليب إرسال خمتلفة
لتالئم متطلبات كل منها.
شبكة  DTMBفي بيجين :هناك  4قنوات لبث الرتدد الراديوي يف بيجني .وتبث  6برامج عادية الوضوح ) (SDيف القناة ذات
الرتدد املركزي  MHz 666مبعدل بتات إمجايل قدره  .Mbit/s 21,658وتبث القنوات املتمركزة حول كل من MHz 674
و MHz 482برناجما واحدا عايل الوضوح ) .(HDويبلغ معدل البتات  .Mbit/s 20,791ويستخدم كل من هذه القنوات
الثالث  16-QAMومعدل تشفري  FECمبقدار  ،0,8بينما ختتلف رأسية رتل النظام .ويتم تشفري مجيع الربامج بأسلوب .MPEG2
ومثة قناة أخرى متمركزة حول الرتدد  MHz 546تركز على االستقبال املتنقل ،وهي تبث  5برامج عادية الوضوح مشفرة مع انضغاط
معياري لتشفري الصوت والفيديو ).(AVS
شبكة  DTMBفي هونغ كونغ :تستخدم شبكة  DTMBيف هونغ كونغ الكوكبة  ،64-QAMمبعدل تشفري
و PN 945مبثابة رأسية رتل النظام ،ومعدل بيانات قدره  Mbit/s 21,658يف مجيع القنوات.

FEC

قدره ،0,6

ويتم إرسال توليفة مرنة من برامج  HDو SDيف قنوات وحيدة لتلبي خمتلف متطلبات املستعملني وحتفظ مورد النطاق الالسلكي.
مثال ذلك ،ترسل القناة  MHz 586برناجما  HDوبرناجمني  ،SDبينما ترسل القناة  MHz 602برناجما  HDو 3برامج  .SDوينفذ
أسلوب الشبكة  SFNيف كلتا القناتني املذكورتني ،حيث يتم تشفري مجيع الربامج يف نسق .H.264
ويطبق أسلوب الشبكة  MFNأيضا يف هونغ كونغ ،وتبث عدة برامج بتشفري  H.264يف هذه القنوات.
شبكة  DTMBفي شنغهاي :تستخدم القناة برتدد مركزي  MHz 802وتشكيل  32-QAMومعدل تشفري  FECمبقدار
ورأسية نظام  .PN 595ويبلغ معدل البتات  .Mbit/s 25,989وتنفذ تقنية التشفري الفيديوي  ،AVSويبث  16برناجما عادي الوضوح
كحد أقصى يف نفس الوقت.
0.8

ويف القناة  ،MHz 706تستعمل توليفة معلمات مكونة من  16-QAMومعدل تشفري  FECمبقدار  0,6ورأسية رتل
ومعدل بتات  .Mbit/s 14,438وتستخدم هذه القناة أساسا للتطبيقات التجارية ،مثل التلفزيون املتنقل وأجهزة التلفزيون يف املباين
وعربات املرتو ولوحات احلافالت اإللكرتونية وخدمة بث البيانات .ويتم بث بعض الربامج بالنفاذ املشروط ) .(CAوتستخدم
خمططات تشفري فيديو خمتلفة يف هذه القناة ،مبا يف ذلك  MPEG-2و.AVS
PN 945

7.9

نظام اإلذاعة الرقمي متعددة الوسائط لألرض

)(T-DMB

النظام  T-DMBهو النظام املوسع املتوافق مع نظام اإلذاعة الصوتية الرقمية  ،Aالذي يوفر خدمات فيديوية باستعمال شبكات T-DMB

للمستقبالت احملمولة باليد يف بيئة متنقلة .ويطلق عليه اسم النظام متعدد الوسائط  Aيف املرجع [.]35.9

وميكن أن يغطي النظام  T-DMBمنطقة واسعة مبرسل واحد ألنه ينفذ عموما يف نطاق املوجات املرتية ) (VHFالذي يتطلب نسبيا
شدة جمال أخفض قابلة لالستعمال .وتتطلب شدة اجملال املنخفضة تبعا لذلك قدرة مرسل أخفض ومن مث تقلل من تكلفة الصيانة.
وإذا كانت هنالك شبكات  T-DABقائمة للخدمات الصوتية فقط ،ميكن إدخال شبكات  T-DMBدون احلاجة إىل استبدال
مرسالت  .T-DABوال يتطلب األمر سوى تركيب جمموعة من معددات اإلرسال تشمل مشفرا فيديويا من أجل إتاحة تطبيقات
الفيديو والبيانات وكذلك الصوت الرقمي .وقد يكون من دواعي االقتصاد توفري خدمات  T-DMBعرب مرسالت  T-DABحيث
يوفر نظام  T-DMBخدمات الوسائط املتعددة باإلضافة إىل اخلدمات السمعية.
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1.7.9

النموذج المعماري ونموذج كدسة البروتوكوالت

يعرض اجلدول  51.9كدسة بروتوكوالت النظام .T-DMB
اجلدول

51.9

كدسة بروتوكوالت النظام

T-DMB

شاشة العرض وتفاعل املستعمل
التكوين والتقدمي
طبقة االنضغاط
( MPEG-4 AVCأو  MPEG-4 ER-BSACأو
)MPEG-4 HE AAC

واصف الغرض

معلومات
وصف املشهد

 A/Vمن الغرض إىل
البيانات

املعلومات
يف اجتاه املصدر

التغليف (طبقة التزامن )MPEG-4
طبقة التسليم

)MPEG-2 TS (PES

الشفرة اخلارجية (شفرة  RSواملشذر)
أسلوب التدفق لنظام

(ETSI EN 300 401) T-DAB

وتتكون اخلدمة املتعددة الوسائط من ثالث طبقات :طبقة انضغاط احملتوى وطبقة التزامن وطبقة النقل .ويستخدم يف انضغاط
الفيديو النظام MPEG-4 AVC؛ وميكن تشفري البيانات الصوتية باستخدام  MPEG-4 ER-BSACأو MPEG-4 HE-AAC
أو .MUSICAM
وحمتويات  MPEG-4مغلفة عرب تدفق النقل  MPEG-2كما هو موضح يف اجلدول  .51.9وملطابقة احملتوى السمعي املرئي ،زمنيا
ومكانيا ،يستخدم املعيار ( ISO/IEC 14496-1 SLطبقة املزامنة) يف طبقة التزامن .ويف طبقة النقل احملددة يف املعيار
 [118.9] ETSI TS 102 428تستخدم بعض القيود املناسبة لتعدد إرسال البيانات السمعية البصرية املنضغطة .لالطالع على
مواصفات النظام ،انظر التوصيات  [35.9] ITU-R BT.1833و [119.9] BT.2016و [23.9] BT.2054و[102.9] BT.2055
والتقرير .[112.9] ITU-R BT.2049
وجيري تعدد إرسال املعلومات عن هذه اخلدمات السمعية البصرية يف نظام  MPEG-2 TSوتشفري القناة اخلارجية وتطبق شفرة
 Reed-Solomonعلى األداء اجليد الستقبال الفيديو (لالطالع على آلية احلماية من األخطاء ،انظر ETSI TS 102 427
] .)[120.9ومثة معلومات مفيدة أخرى يف املراجع ].[165.9-154.9
2.7.9

التقنيات الرئيسية

التقنيات الرئيسية للنظام  T-DMBهي تنفيذ خدمات الفيديو عرب مرسل  T-DABوتصحيح إضايف لألخطاء من أجل استقبال
موثوق به.
التوافق مع نظام
النظام  T-DMBمتوافق متاما رجعيا مع نظام  .DABلذلك ،ميكن نشر النظام  T-DMBباستخدام البنية التحتية القائمة
إلرسال النظام  DABدون أي تعديل.
ميكن أن تتعايش خدمة الفيديو  T-DMBمع اخلدمات الراديوية  DABباستخدام  MUSICAMأو MPEG-4 ER-BSAC
أو  MPEG-4 HE AACيف نفس اجملموعة.
[121.9] (EN 300 401) DAB

حماية أمامية قوية من األخطاء الستقبال قوي في بيئة متنقلة عالية السرعة
يطبق النظام  T-DMBطريقة إضافية للتصحيح األمامي لألخطاء لضمان استقبال متنقل عايل السرعة إلشارة الفيديو.
-

الفصل

-

237

9

من املمكن ،باستعمال آليتني معروفتني للحماية من األخطاء يف نظام التلفزيون الرقمي ،استقبال شفرة
التالفيفي وخدمة  T-DMBبشكل ثابت حىت يف قطار عايل السرعة جيري بسرعة  300كم/ساعة.

RS

واملشفر

نظام متعدد الوسائط مع كفاءة في استخدام البتات
يستند نظام  T-DMBإىل تقنيات فعالة النضغاط الوسائط املتعددة مثل ISO/IEC 14496-10 AVC
و ISO/IEC 14496-3 ER-BSACأو  ISO/IEC 14496-3 HE AACلزيادة عدد خدمات الفيديو يف جمموعة ما إىل
احلد األقصى[123.9 ،122.9] .
آليات التغليف وتعدد اإلرسال املصممة بعناية واملستندة إىل  [124.9 ISO/IEC 14496-1بتدفق رزم  SLوISO/IEC 13818-1
] MPEG-2 TS [7.9تضيف احلد األدىن من الرأسيات لغرض الرتزمي وتعدد اإلرسال.
3.7.9

الطبقة المادية وطبقة الوصلة

يوفر النظام  T-DMBخدمات الوسائط املتعددة مبا يف ذلك الفيديو والصوت والبيانات املساعدة واخلدمات التفاعلية املقدمة من
خالل نظام  T-DABاحملدد يف التوصية  .]125.9[ ITU-R BS.1114ونظام  T-DMBهو امتداد لنظام  T-DABوهو يستخدم
نفس الطبقات املادية وطبقات الوصلة اليت يستخدمها نظام  .T-DABويستطيع نظام  T-DMBأن يقدم خدمات تفاعلية فيما
يتعلق بشبكات االتصاالت املتنقلة باستخدام بروتوكول قائم على بروتوكول اإلنرتنت ،مثل نقل أغراض الوسائط املتعددة )(MOT
والتحكم يف األجهزة عرب بروتوكول اإلنرتنت ) (IPDCوغريمها.
4.7.9

أداء النظام

هناك حل وسط بني األداء والسعة .ويتوقف أداء النظام على التصحيح  FECوحجم التحويل  FFTونطاق الرتدد املستخدم.
والنظام  T-DMBموثوق عند تشغيله يف نطاق املوجات املرتية ) (VHFأكثر مما هو يف نطاق املوجات الديسيمرتية ) ،(UHFألن
نطاق املوجات  VHFيتطلب شدة جمال أخفض مقارنة بنطاق املوجات .UHF
ويتطلب االستقبال شبه اخلايل من األخطاء ) (QEFخلدمة الفيديو خصائص نسبة اخلطأ يف البتات ) (BERمبقدار  1×10-8بعد
مفكك التشفري .ومن املمكن لنظام  T-DMBأن حيصل على استقبال فيديوي مستقر بتطبيق شفرة خارجية Reed-Solomon
) (204 ،188وتشذير تالفيفي .وقد أجرت مجهورية كوريا اختبارا ميدانيا من أجل تقدير أداء نظام  T-DMBلالستقبال الفيديوي
أثناء احلركة .وقبل االختبار امليداين ،أجريت اختبارات تقييم ذايت للجودة يف املخترب لتحديد قيمة العتبة للجودة املوضوعية القاصرة
عن اجلودة العالية .ومت تفسري نتيجة اختبار املخترب بأهنا مقبولة لالستقبال الفيديوي اجليد عندما تكون نسبة اخلطأ يف البتات )(BER
أقل من  2×10-4قبل مفكك التشفري .وقد فحص االختبار امليداين ما إذا كانت نسبة  BERاملقيسة تلبي عتبة معدل اخلطأ املستمد
من اختبار املخترب ،وخلص إىل أن النظام  T-DMBأظهر أداء حسنا الستقبال فيديوي منتظم.
5.7.9

موجز معلمات النظام

يعرض اجلدول  52.9خصائص النظامني ( T-DMB/AT-DMBانظر أيضا التقرير .)[43.9] ITU-R BT.2295-1
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اجلدول

52.9

الخصائص الرئيسية للنظامين
الخصائص

أساليب االستقبال:
 ثابت حممول حممول باليد متنقلمعدل البيانات الصايف
كفاءة استعمال الطيف

T-DMB/AT-DMB
T-DMB, AT-DMB

+
+
+
+

 0,576 :T-DMBإىل
 0,864 :AT-DMBإىل  Mbit/s 2,304عند  BPSKفوق DQPSK
 1,152 :AT-DMBإىل  Mbit/s 2,88عند  QPSKفوق DQPSK
1,13-0,38 :T-DMB
1,88-0,56 :AT-DMB
مدعومة
Mbit/s 1,728

)(bit/s/Hz

الشبكات وحيدة الرتدد
أمناط البث:
 صوت وسائط متعددة تلفزيونبيانات البث/أمناط اخلدمة
نطاقات الرتدد
عروض نطاق القنوات
عرض النطاق املستعمل
عدد األجزاء
عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل جزء
املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية
مدة نشاط الرمز
مدة/نسبة فاصل احلراسة
مدة الرتل الفائق
تزامن الوقت/الرتدد
طرائق التشكيل
)(SFN

التصحيح  CEFالداخلي
التشذير الداخلي
التصحيح  FECاخلارجي
التشذير اخلارجي
عشوائية البيانات/تشتت الطاقة
اإلرسال الرتاتبي
تشوير معلمات اإلرسال

+
+
+
فيديو ،صوت ،بيانات
مرتية ) ،(VHFديسيمرتية )(UHF
MHz 1,712
MHz 1,536
1
192؛ 384؛ 768؛ 1 536

أ )  kHz 8ب)  kHz 4ج)  kHz 2د )
أ )  µs 156ب)  µs 312ج)  µs 623د ) µs 1 246
أ )  µs 31ب)  µs 62ج)  µs 123د ) µs 246
ms 96؛ ms 48؛ ms 24
الرمز الصفري والرتدد املركزي ورمز مرجع الطور
DQPSK :T-DMB
DQPSK :AT-DMB؛  BPSKفوق DQPSK؛  QPSKفوق DQPSK
 :T-DMBشفرة تالفيفية ( 1/4إىل )3/4
 :AT-DMBشفرة تالفيفية  +شفرة توربو ( 1/4إىل )1/2
تشذير الزمن وتشذير الرتدد
الشفرة  )8 = T ،188 ،204( RSخلدمة الفيديو وخدمة الفيديو القابلة للتوسع
تشذير تالفيفي خلدمة الفيديو وخدمة الفيديو القابلة للتوسع
تتابع بتات شبه عشوائي ) (PRBSمن  16بتة
رمز مرجع الطور
kHz 1

الفصل
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ميزانية الوصلة

يطبق النظام  T-DMBعلى نظام اإلرسال  T-DABمبعلمات التخطيط احملددة يف التوصية  .ITU-R BS.1660ويسمح أسلوب
اإلرسال  Iخبدمة شبكة وحيدة الرتدد ) (SFNإقليمية ونظام  T-DMBيف نطاق املوجات املرتية ) .(VHFويدعم النظام T-DMB
مقدار  Mbit/s 1,729من معدل البيانات الصايف يف جمموعة من  ،MHz 1,536ولذلك تتوفر ثالث أو أربع قنوات فيديوية مبا
يف ذلك تطبيقات البيانات املساعدة.
ومعدالت شدة اجملال القابلة لالستعمال من أجل النظام  T-DMBيف النطاق  IIIمماثلة للقيم من أجل  T-DABاملوصوفة
يف التوصية  .ITU-R BS.1660وتبني الوثيقة أن من املناسب توفري استقبال فيديوي جيد بشدة جمال  dB(µV/m) 59استنادا
إىل  FEC 1/2لنسبة  %99من الزمن عند ارتفاع هوائي املستقبل مبقدار  1,5مرت .ويف األماكن الكثيفة بالسكان قد تكون هناك
حاجة إىل ملء الثغرات لتعويض مناطق احلجب مثل األماكن حتت األرض أو داخل املباين يف املناطق احلضرية .وتوفر
شبكات  T-DMBاليت هلا مرسل رئيسي عايل القدرة مع عدة مالئات للثغرات منخفضة القدرة طريقة أكثر فعالية للوسائط املتعددة
املتنقلة مما توفره شبكات اإلرسال الكثيفة اليت ال حتتوي إال على مرسالت عديدة منخفضة الطاقة.
7.7.9

أمثلة لالستعماالت الممكنة للنظام

يوفر النظام  T-DMBجمموعة متنوعة من خدمات البيانات املساعدة مثل دليل الربامج اإللكرتوين ) ،(EPGوموقع الويب
اإلذاعي ) ،(BWSوخدمات معلومات فريق خرباء بروتوكول النقل ) ،(TPEGفضال عن اخلدمات السمعية البصرية ) .(A/Vوقد
نشأ نظام  T-DMBمن مفهوم أنشطة أعمال هيئات اإلذاعة ،ألنه يغطي مساحة واسعة بقدر منخفض من الطاقة يف نطاق
املوجات املرتية ) .(VHFولكنه ميكن أن يوفر أيضا خدمات تفاعلية فيما يتعلق بشبكات االتصاالت املتنقلة .ومع أن االستقبال
السمعي البصري جماين يف كوريا ،ميكن املطالبة بدفع تكاليف خدمات البيانات املساعدة مبا فيها التطبيقات التفاعلية .ويستحق
الدفع كلما ينفذ املشاهد إىل تطبيق ما أو لدى شراء أجهزة االستقبال اليت تتضمن رسوما أولية على تكلفة املستقبالت.
األخبار في الوقت الفعلي في األجهزة المحمولة باليد .ميكن لنظام  T-DMBتقدمي خمتلف احملتويات ،مثل األخبار وسوق
األوراق املالية ومعلومات الربامج وحركة املرور والطقس والرياضة وما إىل ذلك ،باستخدام بروتوكول نقل أغراض الوسائط
كن موقع الويب اإلذاعي )(BWS
املتعددة ) (MOTكما حيدده النظام  .T-DABويتم حتديث املعلومات كل  15إىل  30دقيقة .ومي ّ
أيضا املستعملني من النفاذ إىل خدمة الويب الشبيهة باإلنرتنت دون قناة عودة من خالل بروتوكول  .MOTوينبغي جلهاز
استقبال  T-DMBأن يدعم متصفحات الويب املتوافقة مع لغة الوسم  .HTML 4,0ويستخدم  Slideshowيف بروتوكول MOT
يف الغالب إطار الصوت  X-PADلتوفري بيانات من قبيل معلومات الربامج وأغلفة األلبومات واخلرائط البسيطة واإلعالنات التجارية،
وما إىل ذلك.
معلومات حركة المرور في الوقت الفعلي على متن سيارة .يوفر تطبيق فريق خرباء بروتوكول النقل ) (TPEGاملعلومات يف الوقت
الفعلي بشأن ازدحام حركة املرور وحالة الطرق وموقع حمطات الوقود وما إىل ذلك فيما يتعلق باملالحة على اخلارطة بواسطة إشارات
نظام  GPSومتكن من استكشاف الطرق األسرع .وتتكون بيانات  TPEGمن رسالة حركة املرور على الطرق ) (RTMومواقع
االهتمام ) (POIومعلومات االزدحام وزمن السفر ) (CTTوموجز معلومات االزدحام وزمن السفر ).(CTT-SUM
الخدمات التفاعلية .ميكن أن يوفر النظام  T-DMBخدمات تفاعلية من خالل اجلمع بني اخلدمات السمعية البصرية املقدمة عرب
قناة بث وخدمات البيانات املقدمة عرب قناة االتصاالت املتنقلة كما هو مبني يف الشكل .64.9
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الشكل

64.9

نموذج الخدمة التفاعلية في النظام
معدد إرسال
منيطة املستقبل

قناة بث

DMB

T-DMB

مشفر صوت/فيديو
مشفر بيانات
جهاز
إرسال

مطراف تقارب

DMB

منيطة التطبيق
قناة
اتصاالت
متنقلة
منيطة
االتصاالت

CDMA
/GSM

T-DMB

NPAD

حمتويات
صوت/فيديو

PAD

نظام تكوين
البيانات

نظام برجمة/
إدارة البث
نظام بث
DMB

خمدم إدارة
احملتويات

نظام إدارة
خدمة التقارب

نظام اخلدمة
التفاعلية

نظام الفوترة

مزود
المحتويات

شبكة الخدمة
التفاعلية

قاعدة
بيانات

خمدم
التدفق/التنزيل

WiMAX

DTTB-09-64

8.7.9

نظام  T-DMBالمتقدم

رغبة يف زيادة كفاءة الطيف يف نظام  ،T-DMBمت تطوير نظام  T-DMBاملتقدم ،ما يعرف باختصار  .AT-DMBويضمن النظام
 AT-DMBإمكانية التوافق الرجعي مع نظام  T-DMBباستخدام آلية التشكيل الرتاتيب .ولدى النظر يف جمموعة منوعة من النماذج
التجارية حيدد النظام  AT-DMBأسلوبني :األسلوب  Bباستعمال تقابل الرمز  BPSKمع رمز  ،DQPSKواألسلوب  Qباستعمال
تقابل رمز  QPSKمع رمز  .DQPSKويتميز األسلوب  Bللتشكيل الرتاتيب بأداء أفضل يف بيئة متنقلة ،ولكنه ال يزيد معدل
البيانات الفعالة سوى مبا يصل إىل مرة ونصف املعدل يف نظام  .T-DMBومن ناحية أخرى ،يزيد أسلوب التشكيل الرتاتيب  Qمن
معدل البيانات الفعالة مبا يصل إىل حد أقصى قدره ضعف معدل بيانات  ،T-DMBولكنه ال يضمن األداء العايل يف بيئة متنقلة.
ولذلك ،فإن التشكيل الرتاتيب لألسلوب  Qأكثر فائدة يف بيئة استقبال ثابتة وبيئة سرعة منخفضة.
8.9

نظام المعلومات السمعية البصرية في الوقت الفعلي

)(RAVIS

النظام  ،RAVISيف إطار اإلذاعة الرقمية متعددة الوسائط لألرض ،مصمم لالستخدام يف نطاقات املوجات املرتية ) (VHFلألرض.
ويتيح نطاق الرتددات املستعمل يف نظام  RAVISنشر اإلذاعة احمللية .ويف الوقت نفسه ،فإن نصف قطر التغطية للمرسل كبري مبا
فيه الكفاية لتوفري االستقبال يف أماكن نائية.
ونظام  RAVISمصمم لتوفري خدمات إذاعية لربامج متعددة عالية اجلودة من الصوت والفيديو مع بضع قنوات صوتية مصاحبة
وغريها من البيانات (سواء متصلة أو غري متصلة بالربامج الصوتية والفيديو) .وينبغي توفري هذه اخلدمات يف ظروف خمتلفة ،مبا
يف ذلك القيادة يف بيئة مدينة كثيفة ويف بيئة من الغابات واجلبال ويف مناطق املياه ،أي جيب توفري استقبال موثوق يف حالة عدم
وجود خط رؤية مباشر هلوائيات املرسل وانتشار اإلشارة عرب مسريات متعددة.
ويرد احلديث عن نظام  RAVISيف التقارير  [112.9] ITU-R BT.2049و [113.9] BS.2214و.[43.9] BT.2295-1

الفصل
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النموذج المعماري ونموذج كدسة البروتوكوالت

متطلبات اخلدمة األساسية لنظام املعلومات السمعية البصرية يف الوقت الفعلي ) (RAVISهي:
كفاءة طيفية عالية للنظام؛
استقبال متنقل موثوق للفيديو والصوت واخلدمات األخرى مبعدالت سرعة تصل إىل  200كم/ساعة؛
تأخر قصري يف بدء االستقبال أو استعادته بعد انقطاع يف ظروف معقدة (بعد اخلروج من نفق مثال انقطع فيه
استقبال اإلشارة)؛
توفري بث فيديوي عايل اجلودة مع أحجام أرتال تصل إىل  ،576 × 720ومعدل أرتال يصل إىل  25رتال يف الثانية،
وقنوات مصاحبة صوتية متعددة؛
توفري بث مسعي عايل اجلودة ،مبا يف ذلك صوت سترييو جبودة  CDوصوت متعدد القنوات 5.1؛
توفري خدمات بيانات إضافية متعلقة أو غري متعلقة بالربامج الفيديوية أو السمعية ،مثل:
• الرسائل النصية؛
• الصور الثابتة؛
• عرض الشرائح؛
• معلومات حركة املرور ومعلومات الطقس واألخبار احمللية ،وما إىل ذلك؛
• دليل الربامج اإللكرتوين ).(EPG
توفري النفاذ املشروط إىل اخلدمات؛
توفري خدمة موثوقة لإلنذار بوقوع الطوارئ؛
تشغيل شبكة وحيدة الرتدد ) ،(SFNمبا يف ذلك على امتداد الطرق السريعة والسكك احلديدية.
وينبغي أن مي ّكن مستقبل النظام من استقبال برامج رقمية جديدة وبرامج من حمطة إذاعية  FMمتاثلية مع كشف تلقائي لنوع الربنامج.
ويف الوقت احلاضر من األرجح استخدام النظام  RAVISيف كودك الصوت ( HE-AACمبا يف ذلك تقنيات اإلحاطة باستنساخ
النطاق الطيفي ) (SBRوتدفق الربامج ) (PSو )MPEGوكودكات الفيديو  H.264/AVCو .H.265/HEVCويوفر تشفري
الصوت  HE-AACصوت سترييو عايل اجلودة مبعدل  kbit/s 32وتوفر مشفرات الفيديو  H.264/AVCو H.265/HEVCفيديو
عايل اجلودة مع تلفزيون عادي الوضوح و 25رتال يف الثانية مبعدل حوايل .kbit/s 500
وتتحدد الطبقة املادية والعناصر األخرى املستعملة لطبقات الربوتوكول األدىن يف التوصيل البيين للنظام املفتوح
اإلرسال .RAVIS

)(OSI

يف نظام

واملكونات الرئيسية لطبقة التطبيقات هي التطبيقات السمعية والسمعية البصرية يف الوقت الفعلي وبعض اخلدمات التكميلية مثل
دليل الربامج اإللكرتوين وما إىل ذلك .وتشمل طبقة العرض تشفري املصدر .ويتم تعدد إرسال البيانات السمعية والفيديوية والتكميلية
يف طبقة الوصالت باستعمال تدفق النقل  MPEG-2أو حاوية النقل لنظام .RAVIS
ويتضمن الشكل  65.9مثاال لكدسة بروتوكوالت النظام .RAVIS
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الشكل

65.9

كدسة بروتوكوالت

RAVIS

تطبيق الصوت والفيديو يف الوقت الفعلي
دليل الربامج اإللكرتوين
( H.265/MPEG-H HEVC ،H.264/MPEG-4 AVCفيديو)
ISON ،HTML ،XML
( HE-AACصوت)
تدفق النقل  ،MPEG-2 TSحاوية النقل RAVIS TC
الطبقة املادية (OFDM ،M-QAM ،LDPC ،BCH) RAVIS

طبقة التطبيق
طبقة التقدمي
طبقة الوصلة
الطبقة املادية

DTTB-09-65

2.8.9

التقنيات الرئيسية

يوفر النظام  RAVISثالث قنوات منطقية إلرسال البيانات .وفيما عدا قناة اخلدمة الرئيسية ،يوفر قنوات البيانات مع موثوقية
إرسال معززة  -قناة معدل بتات منخفض )~ (kbit/s 12وقناة بيانات موثوقة )~ .(kbit/s 5وميكن استخدام هذه القنوات اإلضافية
لإلنذار يف حاالت الطوارئ مثال.
ويتيح النظام  RAVISمستويات خمتلفة من التشكيل  QAMومعدالت خمتلفة لتشفري القنوات يف قناة اخلدمة الرئيسية اليت تستخدم
لتحقيق التوازن األمثل بني معدل البتات واملوثوقية (احلماية من التداخل).
وقناة اخلدمة الرئيسية مصممة إلرسال بيانات الفيديو والصوت .ويبلغ معدل البتات األقصى يف هذه القناة املنطقية حوايل .kbit/s 900
وقناة معدل البتات املنخفض مصممة إلرسال املعلومات بقدر متزايد من املوثوقية ،من أجل اإلنذار الصويت يف حاالت الطوارئ مثال.
ومعدل البتات هو حوايل  .kbit/s 12وقناة البيانات املوثوقة مصممة للبيانات املساعدة بدرجة عالية من املوثوقية .ومعدل البتات هو
حوايل  .kbit/s 5وتوفر قناة معدل البتات املنخفض وقناة البيانات املوثوقة درجة أعلى من احلماية من التداخل ومن مث درجة أعلى
من التغطية واالستقرار لالستقبال مقارنة بقناة اخلدمة الرئيسية.
وترد يف اجلدول  53.9معدالت بتات البيانات الرقمية يف قناة راديوية واحدة جلميع توليفات معلمات التشكيل ومعدالت التصحيح
األمامي لألخطاء ).(FEC
اجلدول

53.9

معدالت بتات البيانات الرقمية في النظام
الكوكبة
QPSK

16-QAM

64-QAM

معدل

FEC

1/2
2/3
3/4
1/2
2/3
3/4
1/2
2/3
3/4

القناة

kHz 100
80
100
120
150
210
230
230
310
350

RAVIS

معدل بتات تدفق البيانات
القناة kHz 200
160
210
240
320
420
470
470
630
710

)(kbit/s

القناة

kHz 250
200
270
300
400
530
600
600
800
900

وميكن أن تستعمل قناة اخلدمة الرئيسية التشكيل  16-QAMأو  ،64-QAMومعدالت التشفري  R = 1/2 FECأو  2/3أو .3/4
وتستخدم قناة معدل البتات املنخفض التشكيل  ،QPSKومعدل التشفري  FECمبقدار  .R = 1/2وتستخدم قناة البيانات املوثوقة
التشكيل  BPSKومعدل التشفري .R = 1/2 FEC

الفصل
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وتدرج املوجات احلاملة الدليلة واملوجات احلاملة ذات معلمات إرسال اإلشارة (موجات اخلدمة) يف تدفق تعدد اإلرسال
لرموز  .OFDMوتوفر هذه املوجات احلاملة التزامن وتصحيح تشويه القناة وإرسال معلومات إضافية (مبا يف ذلك معلمات التشكيل
وتشفري القنوات وتوفر قنوات البيانات املنطقية وما إىل ذلك) بالنسبة إىل جانب االستقبال.
ومعدل نسبة طاقة الذروة إىل الطاقة املتوسطة ليس إلزاميا ولكنه موصى به.
ويبني الشكل  66.9املخطط البياين الوظيفي جلزء اإلرسال يف نظام  ،RAVISبينما يبني الشكل  67.9املخطط البياين الوظيفي
ملستقبل يف نظام .RAVIS
الشكل

66.9

المخطط البياني الوظيفي ل ِ
لمرسل في نظام

إدراج فاصل
احلراسة

إدراج التأخر
لإلرسال املتنوع

OFDM

إشارة

RAVIS

التحويل من
رقمي إىل متاثلي

تقابل البيانات مع حامالت

IFFT

ختفيض نسبة
الذروة إىل
متوسط الطاقة

إدراج حامالت
اخلدمة

تشذير الرتدد

RAVIS

معاجلة ،تشفري القناة ،تشذير

معاجلة ،تشفري القناة ،تشذير
معاجلة ،تشفري القناة ،تشذير

قناة اخلدمة
الرئيسية
قناة معدل
البتات املنخفض
قناة البيانات
املوثوقة

معاجلة ،تشفري القناة ،تشذير
تشذير الفدرات

DTTB-09-66

تشذير اخلاليا

التقابل على
الكوكبة

تشذير البتات

تشفري القناة

تشتت الطاقة
(ختليط)

توليد أرتال
البيانات
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الشكل

67.9

المخطط البياني الوظيفي للمستقبل في نظام

قناة معدل البتات املنخفض
قناة البيانات املوثوقة

تزامن

FFT

OFDM

IF + VHF

فك تشفري قناة اخلدمة الرئيسية
إزالة التخليط

إزالة تشفر

إزالة تشذير
البتات

قناة اخلدمة
الرئيسية

إزالة تشذير
اخلاليا

حموال

إزالة تعدد اإلرسال

صوت

N

إزالة تشذير
اخلاليا

صوت

1

...

إزالة تشذير
الفدرات

فك تشفري
الفيديو

QAM

فيديو
بيانات

فك تشفري

BCH+LDPC

مزيل تعدد إرسال التدفقات

فك تعدد
اإلرسال
فك تعدد
اإلرسال

فك تشفري
القناة

BPSK

بيانات

كاشف

صوت

فك تشفري
القناة

بيانات

QPSK

صوت

كاشف

فك تشفري
الصوت

مزيل تعدد إرسال التدفقات

قناة اخلدمة الرئيسية

RAVIS

قناة معدل
بتات منخفض
قناة بيانات
موثوقة

DTTB-09-67

ويتسم نطاق الرتدد املختار ومفهوم البث املختار ببعض املزايا:
إمكانية استعمال شبكة وحيدة الرتدد وشبكة متعددة الرتددات؛
بث برامج صوت سترييو متعددة عالية اجلودة أو تدفق فيديوي مع مرافقة صوتية سترييو يف مدينة باستخدام مرسل
واحد فقط؛
القدرة على البث احمللي لربنامج واحد ،أي إمكانية استخدام نفس الرتدد لبث برامج خمتلفة يف مدن خمتلفة.
3.8.9

الطبقة المادية وطبقة الوصلة

يتحدد ،يف الطبقة املادية ،خمطط تشفري القنوات والتشكيل  OFDMيف النظام  RAVISكفدرة وظيفية لتكييف البيانات من مشفر
املصدر مع خصائص قنوات اإلرسال .وختضع تدفقات البيانات من مجيع القنوات املنطقية للتحويالت التالية:
توليد أرتال البيانات؛
تشتت طاقة أرتال البيانات؛
التشفري اخلارجي (شفرة فدرة )BCH؛
التشفري الداخلي (شفرة فدرة )LDPC؛
تشذير البتات؛
مقابلة البتات على خاليا كوكبة التشكيل؛
تشذير اخلاليا؛
-

الفصل
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تشذير الفدرات؛
مقابلة بيانات القنوات املنطقية مع خاليا OFDM؛
تشذير الرتددات وإدراج موجات اخلدمة؛
ختفيض نسبة طاقة الذروة إىل الطاقة املتوسطة؛
حتويل فورييه السريع املعكوس )(IFFT؛
إدراج فاصل احلراسة ،التوليد الكامل إلشارة .OFDM

وميكن تعديد إرسال بيانات املصدر املشفرة يف طبقة الوصلة باستعمال أنساق خمتلفة ،مبا يف ذلك الرزم الثابتة الطول
(ال سيما  )MPEG-2 TSوالرزم املتغرية الطول (ال سيما حاوية النقل يف تغليف التدفق النوعي ) (GSEأو النظام )RAVIS
أو تدفق البيانات غري املنظم.
4.8.9

أداء النظام

جرت حماكاة أساليب استقبال إشارة النظام  RAVISالثابتة واحملمولة واملتنقلة باستخدام مناذج القناة من املعيار ETSI ES 201 980

(امللحق  [126.9] )B.2لتقييم احلد األدىن املطلوب من نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء ( (C/N)minمن أجل  BER = 10- 4بعد
فك تشفري القناة) ملختلف أمناط التشكيل ومعدالت التشفري لقناة اخلدمة الرئيسية :القناة  (AWGN) 7مناذج أسلوب االستقبال
الثابت ،القناة ( 8احلضرية) مناذج أسلوب االستقبال املتنقل ،القناة ( 11تضاريس جبلية) مناذج أسلوب االستقبال املتنقل .ويبني
اجلدول  54.9هذه النتائج لقناة بعرض نطاق .kHz 250
اجلدول

54.9

قيم النسبة  (C/N)minفي نظام  RAVISلقناة بعرض نطاق  ،kHz 250قناة الخدمة الرئيسية
نموذج القناة/أسلوب
االستقبال

(dB) (C/N)min
QPSK

64-QAM

16-QAM

1/2 = R

2/3 = R

3/4 = R

1/2 = R

2/3 = R

3/4 = R

1/2 = R

2/3 = R

3/4 = R

القناة /(AWGN) 7
استقبال ثابت

1,1

3,3

4,2

6,4

9,1

10,2

10,8

14,0

15,4

القناة ( 8احلضرية)/
استقبال متنقل

6,4

9,4

11,5

12,5

14,9

17,0

16,2

19,4

22,0

القناة ( 11تضاريس
تالل)/استقبال متنقل

5,5

8,6

9,8

10,4

13,2

15,6

14,7

17,9

20,5

5.8.9

موجز معلمات النظام

يعرض اجلدول  55.9خصائص النظام ( RAVISانظر أيضا التقرير .)[43.9] ITU-R BT.2295-1
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اجلدول

55.9

الخصائص الرئيسية للنظام
أساليب االستقبال:
 ثابت حممول حممول باليد متنقلمعدل البيانات الصايف

RAVIS

الخصائص

كفاءة استعمال الطيف
الشبكات وحيدة الرتدد )(SFN
أمناط البث:
 صوت وسائط متعددة تلفزيونبيانات البث/أمناط اخلدمة
نطاقات الرتدد
عروض نطاق القنوات
عرض النطاق املستعمل
عدد األجزاء
عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل جزء
املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية
مدة نشاط الرمز
مدة/نسبة فاصل احلراسة
مدة إرسال الرتل
تزامن الوقت/الرتدد
طرائق التشكيل
التصحيح  CEFالداخلي
التشذير الداخلي
التصحيح  CEFاخلارجي
)(bit/s/Hz

التشذير اخلارجي
عشوائية البيانات/تشتت الطاقة
اإلرسال الرتاتبي
تشوير معلمات اإلرسال

RAVIS

+
+
+
+
حسب التشكيل ومعدل التشفري ملختلف عروض نطاق القناة:
أ )  kbit/s 341-75-kHz 100ب) kbit/s 703-155-kHz 200
ج) kbit/s 888-196-kHz 250
3,64-0,77

مدعومة
+
+
فيديو ،صوت ،صور ثابتة ،عروض إيضاحية ،بيانات حركة السري ،وغريها
نطاقا املوجات  I ،VHFوII
أ )  kHz 100ب)  kHz 200ج) kHz 250
أ )  kHz 96,0ب)  kHz 185,6ج) kHz 246,2
1

أ )  215ب)  439ج)

553

Hz 9/4000
ms 2,25
1/8

 41( ms 103,78125رمز )OFDM
فاصل احلراسة/موجات حاملة دليلة
64-QAM ،16-QAM ،QPSK
شفرة  LDPCمبعدالت تقريبية 3/4 ،2/3 ،1/2
تشذير البتات واخلاليا والزمن والرتدد
الشفرة )t ،k ،n( BCH؛  k ،nتتوقف على عرض نطاق القناة ،معدل
شفرة LDPC؛ مقدرة تصحيح األخطاء  10 = tأخطاء (لقناة اخلدمة
الرئيسية)
تتابع اثنيين شبه عشوائي ) (PRBSمن  16بتة
 4موجات حاملة فرعية لكل رمز  41 ،OFDMبتة لكل رتل OFDM

الفصل
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6.8.9

ميزانية الوصلة

يرد يف التقرير  [113.9] ITU-R BS.2214أمثلة على ميزانية الوصالت لنظام  .RAVISويتضمن التقرير منهجية احلساب ونتائج
حساب القيم املتوسطة لشدة اجملال الدنيا ملختلف أساليب إرسال نظام ( RAVISالنطاق اإلذاعي وعرض نطاق القناة ومنط
التشكيل ومعدل التشفري) وخمتلف أمناط االستقبال (الثابت واحملمول داخل املباين وخارجها واحملمول باليد داخل املباين
وخارجها ،واملتنقل).
9.9

وسائط الوصلة األمامية فقط

)(MediaFLO

تعطى هذه التفاصيل لالستكمال التارخيي فقط.
لقد مت تصميم التقنية املتنقلة للبث املتعدد الوسائط للوصلة األمامية فقط ) (FLOمن أجل تقدمي خدمات ترفيهية ومعلومات
عالية اجلودة ،مبا يف ذلك التدفق الفيديوي والصويت ووسائط "بث املقتطعات" وبث البيانات بواسطة  IPواخلدمات التفاعلية.
وترد تقنية  FLOيف التوصية  [35.9] ITU-R BT.1833بوصفها النظام  Mاملتعدد الوسائط لدى القطاع .ITU-R
وقد سحب نظام  MediaFLOمن جانب أصحابه ،وتوقفت كل اخلدمات اعتبارا من مارس .2011
بيبليوغرافيا للفصل
][1.9

][2.9

][3.9

][4.9

][5.9
][6.9

][7.9
][8.9

][9.9

][10.9
][11.9

9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1209-1طرائق تعدد إرسال اخلدمات من أجل اإلذاعة التلفزيونية
الرقمية لألرض
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1869خمطط تعدد اإلرسال لرزم متغرية األطوال يف أنظمة اإلذاعة
الرقمية متعددة الوسائط
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1437متطلبات املستعمل يف التشفري الرقمي لإلرسال التلفزيوين
متعدد الربامج
قطاع تقييس االتصاالت ،التوصية  ،ITU-T J.180متطلبات املستعمل لتعدد اإلرسال اإلحصائي لعدة برامج على
قناة إرسال
EBU Technical Report 35, An Introduction to Time Frequency Slicing

قطاع تقييس االتصاالت ،التوصية  ،ITU-T H.222.0تكنولوجيا املعلومات  -تشفري تنوعي للصور املتحركة واملعلومات
الصوتية املصاحبة :األنظمة
 ،ISO/IEC 13818-1تكنولوجيا املعلومات  -تشفري تنوعي للصور املتحركة واملعلومات الصوتية املصاحبة :األنظمة
ETSI EN 302 755 v.1.3.1 – Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and
)modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BO.1784نظام اإلذاعة الرقمية الساتلية مرن التشكيل (التلفزيون
والصوت والبيانات)
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BO.1207طرائق النفاذ إىل البيانات يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BO.1300-3طرائق تعدد إرسال اخلدمة ونقلها وتعرف هويتها يف اإلذاعة
التلفزيونية الرقمية لألرض
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][12.9

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
– ISO/IEC 23008-1 – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments
)Part 1: MPEG media transport (MMT

][13.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.1223هنج منوذج الطبقات للتلفزيون الرقمي

][14.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BO.1434بروتوكوالت لألنظمة التفاعلية مستقلة عن الشبكة

][15.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.807منوذج مرجعي إلذاعة البيانات

][16.9

 - ISO 7498-1تكنولوجيا املعلومات  -التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة  -النموذج املرجعي األساسي :النموذج األساسي

][17.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2342إنتاج وبث وتبادل العروض النصية جلميع أحرف اللغات حول
العامل (الالتينية وغري الالتينية)

][18.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.653أنظمة التلتكس

][19.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.470األنظمة التلفزيونية التماثلية التقليدية

][20.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1301خدمات البيانات يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

][21.9

][22.9

][23.9

][24.9

][25.9

][26.9

ETSI EN 300 472 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System
B Teletext in DVB bitstreams

 :ISO/IEC 13818-6تكنولوجيا املعلومات  -تشفري نوعي للصور املتحركة واملعلومات السمعية املصاحبة  -اجلزء :6
متديدات من أجل DSM-CC
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.2054خمططات تعدد اإلرسال والنقل يف أنظمة إذاعة الوسائط
املتعددة لالستقبال املتنقل
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1887نقل رزم بروتوكول اإلنرتنت يف تدفقات النقل
يف اإلذاعة املتعددة الوسائط

MPEG-2

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1299العناصر األساسية ألسرة عاملية من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية
الرقمية لألرض
CENELEC EN 50083-9 Cabled distribution systems for television, sound and interactive
multimedia signals Part 9: Interfaces for CATV/SMATV headends and similar professional
equipment for DVB/MPEG-2 transport streams

][27.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1436أنظمة إرسال للخدمات التفاعلية يف التلفزيون الكبلي

][28.9

قطاع تقييس االتصاالت ،التوصية  ،ITU-T J.112أنظمة إرسال خلدمات التلفزيون الكبلي التفاعلية

][29.9

ETSI EN 301 192 – Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting

][30.9

ETSI TR 101 202 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for Data
Broadcasting

][31.9

ARIB STD-B24 – Data coding and transmission specification for digital broadcasting. Association
of Radio Industries and Businesses

][32.9

][33.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.956أنظمة إذاعة البيانات :التجارب امليدانية جلودة اإلشارة واخلدمة
والدراسات النظرية
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1306طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال
يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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 طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث،ITU-R BT.1877  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
املتعلقة باجليل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
 إذاعة تطبيقات الوسائط املتعددة والبيانات لالستقبال املتنقل،ITU-R BT.1833  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
يف املستقبالت احملمولة باليد

الفصل

[34.9]

[35.9]

ETSI EN 300 744 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and
modulation for digital terrestrial television

[36.9]

ETSI EN 301 701 – Digital Video Broadcasting (DVB); OFDM modulation for microwave digital
terrestrial television

[37.9]

 أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت،ITU-R BS.1114  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
MHz 3 000-30  يف مدى الرتددات،ثابتة وحممولة ومركبة على منت مركبات

[38.9]

IETF RFC 3926 FLUTE – File Delivery over Unidirectional Transport
IETF RFC 3095 – RObust Header Compression (ROHC): Framework and four profiles: RTP, UDP,
ESP, and uncompressed

[39.9]
[40.9]

IETF RFC 4326 – Unidirectional Lightweight Encapsulation (ULE) FOr transmission of IP
datagrams over an MPEG-2 Transport Stream (TS)

[41.9]

 معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاق،ITU-R BT.1368  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
 مبا يف ذلك نسب احلماية،(UHF) ( والديسيمرتيةVHF) املوجات املرتية
 أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض،ITU-R BT.2295-1  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
 األساس التقين لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض،ITU-R BS.1660  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
(VHF) العاملة يف نطاق املوجات املرتية

[42.9]

[43.9]
[44.9]

Chinese National Standard GB20600-2006 – Framing structure, channel coding and modulation
for digital television terrestrial broadcasting system

[45.9]

Chinese National Standard GD/J 068-2015 – Frame Structure, Channel Coding and Modulation
for Digital Television/Terrestrial Multimedia Broadcasting-Advanced (DTMB-A)

[46.9]

 متاح يف املوقعRadio Television Hong Kong et al. – Field test report of Evolution System for DTMB –

[47.9]

http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/en/content_669/tr201307_01.pdf
ATSC Standard A/53, Part 1:2013, Digital Television System

[48.9]

ATSC Standard A/53, Part 2:2011, RF/Transmission System Characteristics

[49.9]

ATSC Standard A/53, Part 3:2013, Service Multiplex and Transport Subsystem Characteristics

[50.9]

ATSC Standard A/53, Part 4:2009, MPEG-2 Video System Characteristics

[51.9]

ATSC Standard A/53, Part 5:2014, AC-3 Audio System Characteristics

[52.9]

ATSC Standard A/53, Part 6:2013, Enhanced AC-3 Audio System Characteristics

[53.9]

ATSC Standard A/153 Part 1:2013, ATSC Mobile DTV System

[54.9]

ATSC Standard A/153 Part 2:2011, RF/Transmission System Characteristics

[55.9]

ATSC Standard A/153 Part 3:2013, Service Multiplex and Transport Subsystem Characteristics

[56.9]
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ATSC Standard A/153 Part 4:2009, Announcement

[57.9]

ATSC Standard A/153 Part 5:2009, Application Framework

[58.9]

ATSC Standard A/153 Part 6:2011, Service Protection

[59.9]

ATSC Standard A/153 Part 7:2012, AVC and SVC Video System Characteristics

[60.9]

ATSC Standard A/153 Part 8:2012, HE AAC Audio System Characteristics

[61.9]

ATSC Standard A/153 Part 9:2013, Scalable Full Channel Mobile Mode

[62.9]

ATSC Standard A/153 Part 10:2013, Mobile Emergency Alert System

[63.9]

ATSC Standard A/110:2011, ATSC Standard for Transmitter Synchronization

[64.9]

ATSC Recommended Practice A/74:2010, Receiver Performance Guidelines

[65.9]

ATSC Recommended Practice A/174:2011, Mobile Receiver Performance Guidelines

[66.9]

ATSC Standard A/107:2015, ATSC 2.0 Standard

[67.9]

ATSC Standard A/103:2014, Non-Real-Time Delivery

[68.9]

ATSC Standard A/105:2015, Interactive Services

[69.9]

Richer, Mark S. Next Generation DTV: ATSC 3.0., 2015, ITU International Symposium on the
: متاح يف املوقعDigital Switchover.
https://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Session4/
402%20%20Richer_ATSC%203_ITU%20Symp.pdf)

[70.9]

:متاح يف املوقع

[71.9]

: متاح يف املوقعDVB India Launches Free DVB-T2 Mobile TV Service

[72.9]

ENENSYS Benefits of using multiple PLP in DVB-T2
http://www.enensys.com/documents/whitePapers/ENENSYS%20Technologies%20%20Benefits%20of%20using%20multiple%20PLP%20in%20DVB-T2.pdf
https://www.dvb.org/news/india-launches-free-dvb_t2-mobile-tv-service/country/india
DVB Digital Video Broadcasting (DVB); Next Generation broadcasting system to Handheld,
physical layer specification (DVB-NGH) DVB Document A160

[73.9]

 االستقبال املتنوع إلشارات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض،ITU-R BT.2295-1  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية

[74.9]

 تشكيلة اخلدمة وبروتوكول نقل الوسائط ومعلومات التشوير،ITU-R BT.2074-0  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
(MMT) فيما يتعلق باألنظمة اإلذاعية القائمة على معيار نقل الوسائط
-  تشفري نوعي للصور املتحركة واملعلومات السمعية املصاحبة-  تكنولوجيا املعلومات- ISO/IEC 13818-11:2004
MPEG-2  يف أنظمةIPMP : 11 اجلزء

[75.9]

[76.9]

ETSI TS 102 823 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the carriage of
synchronized auxiliary data in DVB transport streams

[77.9]

ETSI TS 102 006 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update
.in DVB Systems

[78.9]

ETSI EN 300 743 – Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems

[79.9]

.UPnP Forum UPnP Device Architecture v1.1, October 2008

[80.9]
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UPnP Forum http://www.upnp.org/ As of January 1, 2016 the UPnP Forum is now included in the
Open Connectivity Foundation (OCF). See: http://openconnectivity.org/upnp

.ISO/IEC 29341-1 – UPnP Device Architecture Version 1.0, November 2008
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[81.9]

[82.9]

Sattler, Fabian Interoperabilitätstests vernetzter Multimediakomponenten auf Basis von UPnP
A/V/DLNA zur Übertragung von Rundfunkinhalten im Heimnetzwerk, Diplomarbeit Hochschule
 متاحDeggendorf für angewandte Wissenschaften, Fakultät Elektro- und Medientechnik; June 2010 –

[83.9]

IETF Simple Service Discovery Protocol/1.0. October 1999,

[84.9]

.باللغة األملانية فقط

ftp://ftp.pwg.org/pub/pwg/ipp/new_SSDP/draft-cai-ssdp-v1-03.txt
Multimedia over Coax Alliance The Standard for Home Entertainment Networks over Coax.
November 2009. http://www.mocalliance.org/industry/brochure/MoCA_Brochure.pdf.
ETSI TS 102 771 – Digital Video Broadcasting (DVB); Generic Stream Encapsulation (GSE)
implementation guidelines

[85.9]
[86.9]

ETSI TR 102 831 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second
generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)

[87.9]

ATSC A/58 – Recommended practice; Harmonization with DVB SI in the use of the ATSC digital
television standard

[88.9]

ATSC Standard A/65B – Program and system information protocol for terrestrial broadcast and
cable Revision B

[89.9]

ATSC Standard A/53C – Digital television standard Revision C, including Amendment No. 1 (July
2004) and Corrigendum No. 1 (March 2005)

[90.9]

ATSC Recommended practice A/58 – Harmonization with DVB SI in the use of the ATSC digital
television standard

[91.9]

ATSC Recommended Practice A/54A – Guide to the use of the ATSC digital television standard

[92.9]

ETSI TS 101 162 – Digital video broadcasting (dvb); allocation of service information (si) codes
for digital video broadcasting (dvb) systems

[93.9]

ETSI ETS 300 468 – Digital video broadcasting (dvb); specification for Service Information (SI) in
dvb systems

[94.9]

ETSI TR 101 211 – Digital video broadcasting (dvb); guidelines on implementation and usage of
dvb service information

[95.9]

ETSI TS 101 154 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio
Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream

[96.9]

ARIB STD-B10 – Service information for digital broadcasting system

[97.9]

ARIB STD-B32 – Video coding, audio coding and multiplexing specifications for digital
broadcasting

[98.9]

ARIB TR-B14 – Operational guidelines for digital terrestrial television broadcasting

[99.9]

ATSC – Standard A/90 ATSC data broadcast standard [100.9]
ARIB B24 – Data Coding and Transmission Specification for Digital Broadcasting [101.9]

 عناصر احملتوى يف أنظمة إذاعة الوسائط املتعددة،ITU-R BT.2055  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
لالستقبال املتنقل

[102.9]
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ETSI EN 302 583 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, channel coding and [103.9]
modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz
ETSI TS 102 585 – Digital Video Broadcasting (DVB); System Specifications for Satellite services [104.9]
to Handheld devices (SH) below 3 GHz
ETSI TS 102 470-2 – Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast: Program Specific [105.9]
Information (PSI)/Service Information (SI); Part 2: IP Datacast over DVB-SH
ETSI TS 102 584 – Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines for Imple-mentation for Satellite [106.9]
Services to Handheld devices (SH) below 3GHz
ETSI TS 102 585 – Digital Video Broadcasting (DVB); System Specifications for Satellite services [107.9]
to Handheld devices (SH) below 3 GHz
ETSI TS 102 592-2 – Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast: Electronic Service Guide [108.9]
(ESG); Implementation Guidelines; Part 2: IP Datacast over DVB-SH
ETSI TS 102 611-2 – Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast: Implementation Guidelines [109.9]
for Mobility; Part 2: IP Datacast over DVB-SH (see part 1 in DVB-H references)
ETSI TS 102 772 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification of Multi-Protocol [110.9]
Encapsulation – inter-burst Forward Error Correction
ETSI EN 302 304 – Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission System for Handheld Terminals [111.9]
(DVB-H)

 إذاعة تطبيقات الوسائط املتعددة وتطبيقات البيانات لالستقبال،ITU-R BT.2049  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
املتنقل
 معلمات التخطيط ألنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض،ITU-R BS.2214  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
(VHF) يف نطاقات املوجات املرتية

[112.9]

[113.9]

ETSI TR 102 377 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB [114.9]
handheld services

 اجلوانب املتعلقة بالرتددات وختطيط الشبكة يف النظام،ITU-R BT.2254  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية

[115.9]

DVB-T2

 جتميع التجارب امليدانية للتلفزيون فائق الوضوح على،ITU-R BT.2343  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
(DTT) شبكات التلفزيون الرقمي لألرض

[116.9]

Greene, K. DVB-T2-Lite profile tech standard approved: Transmissions are go! Available at [117.9]
http://www.bbc.co.uk/blogs/researchanddevelopment/2011/07/dvb-t2-lite-profile-tech-stand.shtml
ETSI TS 102 428 – Digital Audio Broadcasting (DAB); DMB video service; User Application [118.9]
Specification

 طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال،ITU-R BT.2016  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
فيما يتعلق باإلذاعة متعددة الوسائط لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال أجهزة االستقبال احملمولة باليد
(UHF) ( والديسيمرتيةVHF) يف نطاقات املوجات املرتية

[119.9]

ETSI TS 102 427 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Data Broadcasting – MPEG-2 TS Streaming [120.9]
ETSI EN 300 401 – Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, [121.9]
portable and fixed receivers

:3  اجلزء-  تشفري نوعي للصور املتحركة واملعلومات السمعية املصاحبة-  تكنولوجيا املعلومات- ISO/IEC 14496-3
صوت

[122.9]
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][123.9

][124.9
][125.9

قطاع تقييس االتصاالت ،التوصية  :ISO/IEC 14496-10 ،ITU-T H.264تكنولوجيا املعلومات – تشفري األشياء
السمعية–املرئية – اجلزء  :10التشفري الصويت املتقدم.
 - ISO/IEC 14496-1تكنولوجيا املعلومات – تشفري األشياء السمعية–املرئية – اجلزء  :1األنظمة
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BS.1114أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت
ثابتة وحممولة ومركبة على منت مركبات ،يف مدى الرتددات  ،MHz 3 000-30النظام A

]ETSI ES 201 980 – Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification [126.9
][127.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.1210اسرتاتيجيات احلماية من األخطاء خلدمات إذاعة البيانات

][128.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.1225أنظمة وخدمات إذاعة البيانات يف بيئة التلفزيون عايل الوضوح

]ETSI TS 102 606 – Digital Video Broadcasting (DVB); Generic Stream Encapsulation (GSE) [129.9
Protocol
]CENELEC EN 50221 – Common Interface Specification for Conditional Access and other Digital [130.9
Video Broadcasting Decoder Applications
]ETSI TS 101 699 – Digital Video Broadcasting (DVB); Extensions to the Common Interface [131.9
Specification
]ETSI TR 101 891 – Digital Video Broadcasting (DVB); Professional Interfaces: Guidelines for the [132.9
)implementation and usage of the DVB Asynchronous Serial Interface (ASI
][133.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1206حدود الطيف يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

][134.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1208التشفري الفيديوي لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

][135.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BS.1115تشفري صويت مبعدل بتات منخفض

][136.9

][137.9

][138.9

][139.9

][140.9

][141.9
][142.9

][143.9

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1699مواءمة أنساق التطبيقات اإلعالنية يف جمال التلفزيون
التفاعلي
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1774استعمال البىن التحتية لإلذاعة الساتلية واإلذاعة لألرض من
أجل إنذار اجلمهور وختفيف وطأة الكوارث واإلغاثة عند وقوعها
قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2035مبادئ توجيهية وتقنيات لتقييم أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
لألرض مبا يف ذلك تقييم مناطق تغطيتها
قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2075متطلبات محاية اخلدمات اإلذاعية التلفزيونية لألرض العاملة
يف النطاق  MHz 790-620من التداخل احملتمل من األنظمة والشبكات اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض
وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية ) ،ITU-R BT.1735 (08/05طرائق التقييم املوضوعي جلودة استقبال إشارات
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض للنظام  Bيف التوصية ITU-R BT.1306
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية ) ،ITU-R SM.1541 (2011-09البث غري املطلوب يف جمال البث خارج النطاق
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية ) ،ITU-R SM.1792 (2007-02قياس إرساالت النطاق اجلانيب يف مرسالت
اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض ) (T-DABواإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض ) (DVB-Tألغراض املراقبة
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية ) ،ITU-R SM.1875 (2010-04قياسات تغطية اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
والتحقق من معايري التخطيط
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 طرائق التنبؤ بالتغطية وبرجميات التخطيط لشبكات،ITU-R BT.2137 (2008)  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
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 خصائص خمطط إشعاع تلفزيون املوجات،ITU-R BT.2138

(2008-11)

 التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
(UHF)

[144.9]

[145.9]

الديسيمرتية

 تقييم حد التغطية إلشارات اإلذاعة التلفزيونية،ITU-R BT.2143-2 (2010-10)  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
الرقمية لألرض
 قياس نسب احلماية وعتبة احلمل الزائد ألجهزة،ITU-R BT.2215-1 (2011-10)  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
استقبال التلفزيون
 القياس والتحليل امليدانيان للتوافق بني أنظمة،ITU-R BT.2247 (2011-10)  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية
( واالتصاالت املتنقلة الدوليةDTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
 إطار مفاهيمي لتمثيل خسارة التغطية اإلذاعية،ITU-R BT.2248 (2011-10)  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية

[146.9]

[147.9]

[148.9]

[149.9]

ETSI TS 102 773 – Digital Video Broadcasting (DVB); Modulator Interface (T2-MI) for a second [150.9]
generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)
ETSI EN 302 307 – Second Generation Framing Structure, Channel Coding and Modulation [151.9]
Systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other Broadband Satellite
Applications

 االنتقال من اإلذاعة التماثلية لألرض إىل نظريهتا الرقمية- ITU-R BT.2140  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية

[152.9]

Balyar, V., Gofaizen, O. Performance comparison of digital terrestrial television systems in DVB- [153.9]
T/DVB-T2 standards. – Digital Technologies. – 17 p. – 2012.
ETSI TR 101 497 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Rules of Operation for the Multimedia [154.9]
Object Transfer Protocol
ETSI TS 101 759 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Data Broadcasting – Transparent Data [155.9]
Channel (TDC)
ETSI ES 201 735 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Internet Protocol (IP) Datagram Tunnelling

[156.9]

ETSI TS 101 499 – Digital Audio Broadcasting (DAB); MOT Slide Show; User Application [157.9]
Specification
ETSI TS 101 498-1 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Broadcast Website; Part 1: User [158.9]
Application Specification
ETSI TS 101 498-2 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Broadcast Website; Part 2: Basic Profile [159.9]
Specification
ETSI EN 301 234 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Multimedia Object Transfer (MOT) [160.9]
Protocol
ETSI TS 102 371 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Transportation and Binary Encoding [161.9]
Specification for DAB Electronic Programme Guide (EPG)
ETSI TS 102 818 – Digital Audio Broadcasting (DAB); XML Specification for DAB Electronic [162.9]
Programme Guide (EPG)
Telecommunictions Technology Association of Korea TTAK.KO-07.0070 – Specification of the [163.9]
Advanced Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (AT-DMB) to mobile, portable and fixed
reception

255

9

الفصل

Kim, K.-Y., Lee, G.S., Lim, J.S., Lee, S.I., and Kim, D.G. Efficient Generation of Scalable [164.9]
Transport Stream for High Quality in T-DMB Service ETRI Journal, vol.31, no.1: Feb. 2009,
pp.65-67
IEEE Transactions on Broadcasting: Field Trials for Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting [165.9]
System (T-DMB) Jan. 2007
ETSI TS 101 190 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB [166.9]
terrestrial services; Transmission aspects
ETSI TS 101 191 – Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for Single Frequency [167.9]
Network (SFN) synchronization
Le Floch, B., Alard, M., and Berrou, C. Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex Proc. IEEE, [168.9]
vol. 83, no. 6, June 1986, pp. 587–592
Abdel Nour, C. and Douillard, C. Rotated QAM Constellations to Improve BICM Performance for [169.9]
DVB-T2 Proc. ISSSTA, Aug. 2008, pp. 354–59
Han, S.H. and Lee, J.H. An Overview of Peak-to-Average Power Ratio Reduction Techniques for [170.9]
Multicarrier Transmission IEEE Wireless Commun., vol. 12, no. 2, Apr. 2005, pp. 56–65
Mignone, V. and Morello, A. CD3-OFDM: A Novel Demodulation Scheme for Fixed and Mobile [171.9]
ReceiversIEEE Trans. Commun., vol. 44, no. 9, Sept. 1996, pp. 1144–51
Alamouti, S.M. – A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications IEEE JSAC, [172.9]
vol. 16, no. 8, Oct. 1998, pp. 1451–58

www.igorfuna.com/dvb-t/ [173.9]
Chinese National Standard GB/T2666-2011 – Implementation Guidelines for transmission system [174.9]
of digital terrestrial television broadcasting

الفصل

257

10

الفصل

10

التفاعلية والتعاون بين نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
واألنظمة غير اإلذاعية
1.10

)(DTTB

الجوانب العامة وفرص التعاون

كان التلفزيون ،على مر العقود ،خدمة استقبال فقط ،وكان جهاز التلفزيون يستخدم لعرض الصورة التلفزيونية والصوت وكذلك
وسعت
(اعتبارا من الثمانينيات) لعرض بيانات إضافية مثل النص التلفزيوين ) .(teletextويف ركاب التقنيات الرقمية واحلوسبيةّ ،
أجهزة التلفزيون قدراهتا لتصبح واجهة مستعمل أعم الختيار واستعادة احملتوى.
وقد تعاونت خمتلف الوسائط ،مثل البث التلفزيوين وشبكات االتصاالت ثنائية االجتاه ،طوال سنوات عديدة .وهذا التعاون ال يعين
االستعاضة عن شبكة ما بأخرى ،وإمنا متخض عن بيئة ميكن فيها لكل من النظامني التعايش بشكل مستقل أو تعاوين.
ومن منظور قطاع االتصاالت الراديوية ) ،(ITU-Rفإن البث عبارة عن وسط تقدم فيه معلومات وحيدة االجتاه ،مثل الصورة
والصوت والبيانات إىل عامة اجلمهور (الرقم  38.1من لوائح الراديو) .أما خدمة االتصاالت فهي تعمل على توصيل البيانات
احملددة اليت يطلبها املستعمل أو ،قياسا ،أنظمة الوسائط لديه.
ويتيح التعاون يف خدمات االتصاالت والبث إمكانية التفاعل وإضفاء الصبغة الشخصية .ويف الوقت احلاضر ،يتوقع املستهلك أن
يكون ذلك بغض النظر عن موقعه (’أي مكان‘) ويف أي نقطة من الزمن (’أي وقت‘) .ومن مث ،وألغراض التفاعل ،ميكن توصيل
أجهزة التلفزيون احلديثة بشبكة االتصاالت ،وعادة ما تكون شبكة بروتوكول اإلنرتنت ) ،(IPباإلضافة إىل شبكة البث.
2.10

التعاون في طبقة الخدمة

يظهر التعاون يف طبقة اخلدمة عندما يتم ترابط حمتوى البث وحمتوى  ،IPعندما يتم مثال تدفق معلومات إضافية حنو إشارة البث
عرب اإلنرتنت .ومن التطبيقات الشائعة لذلك األنظمة التفاعلية لإلذاعة والنطاق العريض ) (IBBاملوصوفة يف البند .1.2.10
وقد أصبح التعاون يف طبقة اخلدمة مسة مشرتكة يف تطور كل من االتصاالت والبث .ويرتبط ذلك إىل حد ما بأن العديد من املستعملني
يرغبون يف احلصول على تطبيق يتوفر فيه تقدمي خدمات متعددة خمتلفة ،من قبيل البث التلفزيوين وتطبيقات الوسائط املتعددة.
1.2.10

تكامل اإلذاعة والنطاق العريض

مثة نوع من التعاون يف جمال اخلدمة هو تقنية تكامل اإلذاعة والنطاق العريض ) (IBBحيث يرسل حمتوى اإلذاعة عرب شبكة بث
أحادية االجتاه ،ويستقبل حمتوى إضايف (وسائط متعددة غالبا) عرب شبكات النطاق العريض ثنائية االجتاه .فهو يعزز جتربة املستعمل
بتوفري خدمات عالية اجلودة ومرنة وتفاعلية وشخصية الطابع ،مثل املعلومات اإلضافية عن الربامج التلفزيونية (دليل الربامج اإللكرتوين
 EPGمثال) ،أو اخلدمات اإلضافية لألقليات واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،وما إىل ذلك .ومن املزايا الرئيسية يف هذا
الصدد عملية البث غري اخلطية ،أي إمكانية مشاهدة الربامج الفائتة (’التلفزيون املتدارك‘).
وقد مت جتهيز معظم أجهزة التلفزيون احلالية مبوالفات من أجل نوع أو أكثر من توزيعات البث (الكبلي والساتلي ولألرض) وهي
توفر واجهات لشبكات  WLAN( IPوإثرنت ،وغريمها).
وقد نشر قطاع االتصاالت الراديوية وثيقتني رئيسيتني بشأن أنظمة تكامل اإلذاعة والنطاق العريض )(IBBاحلالية:
التوصية " [1.10] ITU-R BT.2075-0النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض"؛
التقرير " [2.10] ITU-R BT.2267-5أنظمة تكامل اإلذاعة والنطاق العريض".
-
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ويرد يف هاتني الوثيقتني وصف األنظمة  IBBالتالية:
التلفزيون اهلجني لإلذاعة والنطاق العريض )(HbbTV؛
اإلذاعة اهلجينة )(Hybridcast
املنصة التلفزيونية الذكية املستندة إىل اإلصدار  5للغة الوسم للنصوص الفوقية )(HTML5؛
النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض القائم على الربجمية الوسيطة Ginga؛
النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض القائم على تعزيز بث البيانات.
التلفزيون الهجين لإلذاعة والنطاق العريض ) (HbbTVهو واحد من معايري  ETSIيوفِّر منصة تقنية مفتوحة وحمايدة جتاريا جتمع
على حنو سلس بني اخلدمات التلفزيونية املقدمة عرب اإلذاعة واخلدمات املقدمة عرب النطاق العريض ومت ّكن أيضا من النفاذ إىل
خدمات اإلنرتنت فقط فيما خيص املستهلك الذي يستخدم أجهزة التلفزيون املوصولة باإلنرتنت وأجهزة فك التشفري .وتستند
مواصفة  HbbTVإىل املعايري القائمة وتقنيات شبكة الويب ،مبا فيها ما خيص املنتدى املفتوح لتلفزيون بروتوكول اإلنرتنت )(OIPF
ورابطة املنتجات اإللكرتونية االستهالكية ) (CEAواإلذاعة الفيديوية الرقمية ) (DVBواحتاد الشبكة العاملية ) .(W3Cويوفر هذا املعيار
العناصر والوظائف الالزمة لتوفري خدمات غنية باملزايا من خالل اإلذاعة واإلنرتنت .وهو مي ّكن ،باستخدام تقنية اإلنرتنت القياسية،
يبسط التنفيذ يف األجهزة ويفسح اجملال للتمايز  -ومن شأن ذلك أن حيد
من التطوير السريع للتطبيقات .وحيدد املتطلبات الدنيا مبا ّ
من االستثمار املطلوب من صانعي األجهزة اإللكرتونية لتحقيق امتثاهلا للمعايري.
ويدعم هذا املعيار ،من بني املزايا اجلديدة األخرى ،التدفق التكيّفي (على غرار التدفق التكيّفي الدينامي عرب بروتوكول نقل النصوص
املرتابطة  .)MPEG-DASHوقد نشرت اآلن الصيغة  2.0القائمة على لغة وسم النصوص .HTML5
اإلذاعة الهجينة ) ،(Hybridcastهي النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض ) (IBBالذي يستعمل اإلصدار  5للغة
ويسهل هذا النظام تقدمي اخلدمات من خالل اجلمع بني اإلذاعة واتصاالت النطاق العريض من حيث املوارد
الوسم ِّ .HTML5
والوظائف .وقد روعي يف أحدث مواصفاته معظم املتطلبات الواردة يف التوصيتني  [3.10] ITU-R BT.2053وITU-T J.205
[ ]4.10مبا يف ذلك السيناريو الذي يركز على اإلذاعة .وتدعم اإلذاعة اهلجينة لغة وسم النصوص  HTML-5والتدفق التكيفي
 MPEG-DASHوبروتوكول نقل وسائط  (MMT) MPEGوغريها.
المنصة التلفزيونية الذكية القائمة على لغة الوسم  HTML5هي معيار منصة تلفزيونية ذكية مفتوحة حيدد بيئات وقت التشغيل
على شبكة الويب فيما خيص التطبيقات التلفزيونية الذكية املستندة إىل أحدث تقنيات  .HTML5وأي تطبيق ميتثل هلذه املواصفة
ميكن أن يصمم وينشر على أساس االستفادة من مزايا لغة الوسم  HTML5وواجهاهتا ،وهو يوفر نفس جتربة املستعمل
يف املستقبالت التلفزيونية الذكية من شىت أنظمة اإلذاعة مثل اإلذاعة لألرض واإلذاعة الكبلية واإلذاعة الساتلية وتلفزيون
بروتوكول اإلنرتنت.
وتقدم تقنية  Gingaالدعم للخدمات التعاونية باالستفادة من مسري توزيع البث وبروتوكول اإلنرتنت .وهي بيئة دينامية تدعم
خمتلف بروتوكوالت التلفزيون التفاعلي.
النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريض ) (IBBالقائم على أساس تعزيز بث البيانات هو نظام تفاعلي تقليدي .وتستعمل
قناة البث لتوصيل البيانات التفاعلية .ومبا أن قناة البث أحادية االجتاه ،يتعني تسليم كل احملتوى التلفزيوين التفاعلي وغري التفاعلي
معا يف آن واحد .وخيتار املستقبل العناصر املطلوبة من البيانات الواردة وفقا لتعليمات املستعمل النهائي لعرضها .وتقتصر أحيانا
عناصر احملتوى اليت ميكن تسليمها على عرض نطاق البث اإلذاعي املتاح .لذلك يتم تسليم عناصر احملتوى هذه عرب قناة نطاق
عريض مثل اإلنرتنت.
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2.2.10

البرمجية الوسيطة

الربجمية الوسيطة هي برجمية مرتبطة "بنظام التشغيل" يف جهاز التلفزيون .وهي توفر للمستهلك بيئة متكنه من االستفادة من تطبيقات
الربجميات املقدمة عرب إشارة البث ولكن يف الغالب عن طريق توصيل بروتوكول اإلنرتنت .وهي توفر إمكانية استعادة واستهالك وختزين
وتنقيح واستحداث حمتوى إضايف من خالل تفاعل بسيط يف بيئات البث وغري البث ،إىل جانب متكني الشبكات االجتماعية.
ومن أوائل األنظمة اليت تستخدم الربجمية الوسيطة هي  MHP/GEMو .MHEG-5وتستفيد األنظمة األحدث عهدا من الربجمية
الوسيطة اليت تدعم األنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض ) (IBBاملذكورة أعاله .أما اليوم فإن هذه الربجمية الوسيطة هي عادة
جزء أصيل يف أي جهاز تلفزيون موصول.
ومثة املزيد من املعلومات عن عمليات تنفيذ الربجمية الوسيطة يف الفصل .13
3.10

القواسم المشتركة التقنية

من شأن التقنيات املشرتكة بني االتصاالت والبث اإلذاعي تيسري التواصل بني هذه األنظمة ،باستخدام خمططات تشفري فيديوية
مشرتكة مثال .ويتيح ذلك تفاعال فعاال يف طبقات خمتلفة – الطبقة املادية وطبقات التطبيق ،وما إىل ذلك ،بني خمتلف األنظمة
(مثل التطور طويل األجل  LTEواإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض .)DTTB
4.10

التعاون على مستوى الشبكة

قد خيضع تسليم احملتوى اإلذاعي عرب شبكة إذاعية ) (DTTBوعرب شبكة غري إذاعية (مثل خدمات إذاعة الوسائط املتعددة واإلرسال
املتعدد املعززة  )eMBMSأو قد ال خيضع لسيطرة نفس الكيان .وتبعا ملوقع احملتوى املطلوب (إما ضمن البث أو إشارة  ،)IPفإن
املطراف الذي يستخدمه املستهلك يتحول إىل الشبكة املعنية (انظر الشكل  .)1.10وبديال من ذلك ،قد يبث احملتوى اإلذاعي يف آن
واحد يف كل من شبكة  DTTBوشبكة ( IPمثل  )LTEللسماح باالستقبال يف املناطق اليت ال ميكن فيها استقبال البث أو إشارة IP
بشكل مناسب.
وقد يكون إجراء شبكة التحكم معقدا فيما يتعلق باملسائل التنظيمية و/أو االقتصادية و/أو التقنية ،وال سيما يف حالة اختالف
مقدمي اخلدمات ومشغلي الشبكات يف الشبكة اإلذاعية وغري اإلذاعية.
الشكل
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ومن شأن أشكال التعاون الشبكي املعزز بني اإلذاعة واخلدمة املتنقلة أن تنهض بدور أكرب يف املستقبل .غري أن هذه املفاهيم
ما زالت قيد التطوير حىت اآلن.
وعلى وجه اخلصوص ،أجرت جامعة براونشفيغ التقنية (برونزويك ،أملانيا) حتريات كبرية يف هذا اجملال .ومنها املفهومان التاليان:
استعمال أرتال التمديد املستقبلية ) (FEFيف تدفق النقل  :MPEG-2يسمح تدفق النقل  MPEG-2ضمن ما يسمى
باألقسام اخلاصة ،بإدخال الرزم اليت مل تعيّن بعد الستعمال حمدد يف مواصفة  .MPEG-2 TSوينبغي أن تتجاهل أجهزة
االستقبال التلفزيونية القائمة هذه الرزم .وحتجز هذه الرزم غري املستخدمة الستخدامها يف املستقبل (ما يسمى أرتال
التمديد املستقبلية  .)FEFوميكن استعمال رزمة من هذه الرزم  FEFمن أجل محل احملتوى اإلذاعي يف أسلوب
التطور  .LTEوهكذا فإن تعدد اإلرسال  MPEGحيمل إشارة البث مرتني (يف تعدد اإلرسال الزمين) :مرة كعناصر برنامج
تقليدي ،ومرة كإشارة قائمة على بروتوكول اإلنرتنت .ومثة جهاز متنقل معدل بشكل طفيف يف شكل حاسوب لوحي
يطلق أرتال  FEFsاملتكررة هذه ،ومن مث يستخلص حمتوى البث .ويتم تقاسم السعة الكلية بني البث التقليدي واإلشارة
من منط  .LTEومع ذلك ،هناك من حيث املبدأ إمكانية استقبال مباشرة حملتوى البث يف األجهزة احملمولة باليد .وقد
جرت جتربة هذا النظام على مستوى املخترب ويف خمتلف املعارض التجارية.
-

"تراكب الربج" :الفكرة األساسية هنا هي تقاسم البنية التحتية ديناميا كما هو مبني يف الشكل  1.10لتقدمي اخلدمات
اإلذاعية .وهي متثل أساسا عملية مشرتكة ملرسالت ذات قدرة عالية نسبيا يف تشكيل البث (خاليا كبرية خيدم كل منها
منطقة كبرية يرتاوح قطرها بني  50و 70كم) ،وحمطات قاعدة منخفضة الطاقة نسبيا يف تشكيل شبكة متنقلة (خاليا
صغرية خيدم كل منها منطقة تصل إىل بضعة كيلومرتات) .وتبث الربامج اليت جتتذب مجهورا كبريا عرب شبكة البث عالية
الطاقة بينما تستخدم الربامج اليت يتابعها مجهور أصغر تشكيل اخلاليا الصغرية .وقد يكون التبديل ديناميا مبرور الزمن
حبسب تغري مستويات اجلمهور .وقد تكون امليزة بعض الوفر يف استعمال الطيف ،أو زيادة يف السعة للبث.[5.10] .

ومثة حل تقين الستقبال اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) (DTTBيف اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية باستخدام جهاز حتويل
من  DTTBإىل  IPمرتبط مبسيّر الشبكة الالسلكية .Wi-Fi

وتتوفر املنتجات التجارية استنادا إىل اخلدمة الساتلية بواسطة بروتوكول اإلنرتنت ) (SAT/IPاليت تقوم بتوزيع خدمات
على األجهزة املتصلة بالربوتوكول  IPباستخدام مسيّرات  Wi-Fiيف املنزل أو كبالت إثرنت .ويعمل بعض هذه األجهزة أيضا مع
نظام .DVB-T/T2
DVB-S/S2

وقد أوضح احتاد اإلذاعات األوروبية ) (EBUأثناء املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  WRC-15عملية تنفيذ هذه التقنية ،القائمة
على برجمية مفتوحة املصدر (خمتلفة عن  .)39SAT/IPويسمح استخدام التوصيل والتشغيل املوحد ) (UPnPمبزيد من أنواع أجهزة
الوسائط اليت ميكن الوصول إليها ،بغض النظر عن نظام التشغيل .ويوضح الشكل  2.10املبدأ العام للقيام بذلك .وميكن االطالع
على املزيد من املعلومات عن الشبكات املنزلية يف الفصل .9

 39يستعمل النظام  SAT/IPأيضا أسلوب  ،UPnPولكن املعلومات هي من منط األجهزة املسجلة امللكية.
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مبدأ التحويل من التلفزيون الرقمي لألرض ( )DTTإلى بروتوكول اإلنترنت ( )IPلتوزيع السلكي في المنزل
RF
DVB-T / T2
MPEG-2 TS
Linux
Wi-Fi

MPEG-2TS

برمجيات
التطبيق

برمجيات تدفق معدات توليف
DVB-T/T2

DVB-T/T2

IP

DTTB-10-02

5.10

مناقشة مفصلة للتلفزيون التفاعلي

1.5.10

جوانب التفاعلية

ما فتئ يتزايد دور التفاعلية يف التلفزيون احلديث ،وذلك بفضل التقنيات احلديثة يف االتصاالت الرقمية والتلفزيون الرقمي .وميكن
توفري التفاعلية بدرجة خمتلفة من اإلمكانات  -من تنفيذ أبسط قدر إىل أقصى قدر من التفاعلية.
والتطبيقات التفاعلية التقليدية اليت نفذت بالفعل يف التلفزيون التماثلي هي النص التلفزيوين ) (teletextوالتصويت بالرسائل القصرية،
وما إىل ذلك .واملضي يف تطوير التفاعل يف التلفزيون هو مزيج من وظائف التلفزيون الرقمي واإلنرتنت  -أي األنظمة املتكاملة
لإلذاعة والنطاق العريض (انظر القسم .)2.10
غري أن تنفيذ التفاعلية هذا هو املرحلة املتوسطة على طريق التفاعلية "احلقيقية"  -إذ يقتصر تفاعل املستعمل على املعامالت مع
مقدمي اخلدمات التفاعلية الذين لديهم بالفعل احملتوى املستقر الذي يتفاعل معه املستعمل .ويف املستقبل ،قد ينظر يف تنفيذ موسع
للتفاعلية من شأنه أن يسمح للمستعمل النهائي بالتفاعل مع احملتوى املنتج أو استحداث احملتوى اخلاص به .ولكن هذه التفاعلية
املوسعة ال تستخدم ،وقت كتابة هذا الكتيب ،إال ما ندر.
ومثة مسألة منفصلة وهي إمكانية التنفيذ التقين ملا يسمى بقناة العودة أو القناة التفاعلية .ومع أن هذه التقنيات قد وضعت قبل
حنو عشرين عاما (مثل اإلذاعة الفيديوية الرقمية  -قناة العودة لألرض  ،)DVB-RCTفإهنا مل حتظ بإقبال واسع ،وذلك أساسا
بسبب توفر اإلنرتنت يف كل مكان عن طريق شبكات النطاق العريض (السلكية والالسلكية) .وعالوة على ذلك ،تتطلب القناة
التفاعلية العائدة يف البيئة لألرض ختصيص موارد ترددات راديوية إضافية ،وهي مشكلة معقدة متاما نظرا لوجود عدد من خدمات
االتصاالت الراديوية (البث التلفزيوين التماثلي والرقمي والرادارات وما إىل ذلك) .ويرد يف املرجع ] [3.10جتربة التطبيق ونتائج
االختبار فيما يتعلق بتقنيات التلفزيون التفاعلي (مبا يف ذلك القنوات التفاعلية العائدة) ألنظمة اإلذاعة الفيديوية الرقمية )(DVB
وجلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة ) (ATSCواإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات ) (ISDBيف بلدان خمتلفة.
2.5.10

نموذج النظام التفاعلي

وتقدم التوصية  [6.10] ITU-R BT.1369إرشادات عامة ألسرة مشرتكة من األنظمة على مستوى العامل لتوفري اخلدمات التلفزيونية
التفاعلية للجمهور ،ولكي حتدد بوجه خاص منوذجا مرجعيا للتلفزيون التفاعلي .ويرد هذا النموذج يف الشكل .3.10
ويتصور هذا النموذج وجود نوعني من القنوات :قناة تفاعلية أمامية تتحقق على أساس قناة إذاعية ،وقناة تفاعلية عائدة ميكن
حتقيقها على أساس شبكة أخرى (شبكة اتصاالت غالبا) (أو ضمن شبكة بث مع حتديد/ختصيص موارد معينة ألغراض التفاعلية
كما هو موضح يف القسم .)1.5.10
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3.10

نموذج مرجعي وظيفي لخدمات التلفزيون التفاعلي
إرسال مستقل
عن الشبكة

قناة البث
A1

A0

منيطة واجهة
البث

وحدة
فك
الشفرة

)(STU

Aa

ساتلية

مكيف
شبكة
البث

CATV
SMATV

لألرض

MMDS/LMDS

A9

مقدم
خدمة
البث

Ab

منيطة الواجهة
التفاعلية (قد
تكون خارج
)STB
وحدة
واجهة الشبكة

جهاز فك الشفرة

وسائط تسليم البث:

ISDN/B-ISDN/ADSL

A4

)(STB

قناة التفاعل
وسائط التفاعل:

مسري عودة
التفاعل

Ax

مكيف
الشبكة
التفاعلية

PSTN/ISDN/B-ISDN/ADSL
HFC
ساتلية )(VSAT
متحدة احملور VSAT +

لألرض

GSM
MMDS/LMDS

إنرتنت

Ay

مسري التفاعل
األمامي

مقدم اخلدمة
التفاعلية

إرسال مستقل
عن الشبكة

الوصلة املادية
لشبكة اإلرسال
DTTB-10-03

(يعود هذا النموذج إىل عام  1998ولكنه ما زال صاحلا من حيث املبدأ .أما اليوم ،فإن الوصلة املادية لقناة التفاعل تتحقق أساسا بالنفاذ
إىل شبكات النطاق العريض (السلكية أو الالسلكية) القائمة على بروتوكول اإلنرتنت).

وهكذا ،فإن هذا النموذج يوفر البيئة التفاعلية بني املستعمل ومقدم اخلدمة التفاعلية ليتم تنظيمها على أساس بيئات تسليم
خمتلفة  -لألرض وكبلية وساتلية .ويوفر املرجع ] [6.10منوذجا مرنا يف هذا الشأن .ويف وقت كتابة هذا الكتيب ،كان القطاع ITU-R
قد حدد ،بالنسبة لإلذاعة التلفزيونية الرقمية ،إمكانية معينة لقناة العودة التفاعلية على أساس الشبكة اهلاتفية العمومية
التبديلية/الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات )( (PSTN/ISDNالتوصية  )[7.10] ITU-R BT.1435واالتصاالت الالسلكية الرقمية
املعززة)( (DECTالتوصية  )[8.10] ITU-R BT.1507والنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة )( (GSMالتوصية ITU-R BT.1508
] )[9.10وخدمة التوزيع احمللي متعددة النقاط )( (LMDSالتوصية  .)[10.10] ITU-R BT.1564وتتوفر الصبغة العاملية للنموذج
بفضل مفهوم بروتوكوالت التسليم املستقلة عن الشبكة .واملبادئ األساسية الستخدام هذه الربوتوكوالت حمددة يف التوصية
.[11.10] ITU-R BT.1434
وبالنسبة لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض ) (IBBاحلديثة ،يتعزز دور قناة تفاعل العودة لكي تعمل مبثابة كقناة للتفاعل
األمامي أيضا .مثال ذلك ،ميكن تنفيذ تطبيق تفاعلي وحمتوى عند الطلب من مقدمي اخلدمة إىل مطراف ما عرب قناة تفاعل
العودة .وميكن بدء هذا االستخدام من جانب املستعمل ،أو نتيجة للتفاعل بني التطبيق واملستعمل .وهذا استخدام للقنوات أكثر
تعقيدا بكثري .وهلذا االستخدام املعقد ،حتدد التوصية  [12.10] ITU-R BT.2037ما هو نظام  IBBوكيف ينبغي أن يتصرف.
وحتدد التوصية  [3.10] ITU-R BT.2053املتطلبات التقنية ألنظمة  IBBمبا يسلط الضوء على سيناريو حموره البث ،وهو يستند
أيضا إىل االستخدام املعزز لقناة تفاعل العودة.
3.5.10

نسق المحتوى لألنظمة التفاعلية

ألغراض اإلنتاج والتبادل الدويل للتطبيقات التفاعلية متعددة الوسائط ،يتم حتديد أنساق موحدة للتطبيق .وتسمح هذه األنساق
بإنشاء قاعدة مشرتكة لتنظيم إدارة احملتوى وتبادله يف خمتلف تطبيقات األنظمة التفاعلية بتحديد القاسم املشرتك الوظيفي بني بيئات
التطبيق اإلعالنية ملواصفات التطبيقات التلفزيونية التفاعلية :منصة التطبيقات املشرتكة املتقدمة املؤلفة من لغة الوسم XHTML
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) (ACAP-Xولغة الوسم اإلذاعي )(BMLواإلذاعة الفيديوية الرقمية ) .(DVB-HTMLوتعرف العناصر املشرتكة بني هذه املعايري
الثالثة باسم "األساس املشرتك" .وقيمة األساس املشرتك هي مساعدة املربجمني على تبادل التطبيقات اإلعالنية عامليا باستعمال
هذه املعايري.
عرف هذا األساس املشرتك يف التوصية  .[13.10] ITU-R BT.1699-2وإلتاحة إمكانية التفاعل بني خمتلف املنصات ،مت باإلضافة
وي ّ
إىل ذلك تعريف جمموعة تعليمات مشرتكة (انظر التوصية  )[14.10] ITU-R BT.1722-2وبيئة تطبيق مشرتكة خلدمات التلفزيون
التفاعلي الرقمي اليت تتألف من املعمارية األساسية للبيئة( ،انظر التوصية .)[15.10] ITU-R BT.1889
وفيما يتعلق بأنظمة  IBBاحلديثة ،توفر التوصية  [1.10] ITU-R BT.2075إرشادات ومعلومات تقنية الختيار نظام  IBBاملناسب.
وتعرض هنا أوجه االختالف والشبه بني خمتلف جوانب أنظمة  ،IBBمن قبيل الوسائط األحادية ونسق التطبيق وأنواع التطبيقات.
4.5.10

قناة التفاعل في بيئة لألرض

رغبة يف االكتمال ،يشار هنا إىل تنفيذ التفاعلية عرب قناة العودة لألرض .وبالنسبة جملال اإلذاعة الفيديوية الرقمية  ،DVBيتم حتديد
قناة العودة لألرض  DVB-RCTكما هو موضح يف التقرير  .[16.10] ITU-R BT.2025والفكرة هي أن مستقبل البث يستعمل
هوائي االستقبال ملعاودة ربط املعلومات التفاعلية مبرسل البث .ويستمد تزامن الرتدد  DVB-RCTمن إشارة البث  DVB-Tبينما
تنقل نتائج تزامن الوقت من استعمال رزم إدارة التحكم يف النفاذ إىل الوسائط ) (MACعرب قناة البث .وهذا املبدأ موضح
يف الشكل .4.10
الشكل

4.10

توضيح تواصل الشبكات
جهاز فك الشفرة
منيطة
واجهة
البث
وحدة فك
الشفرة
منيطة
واجهة
التفاعل

مستعمل
يف املنزل

DVB-RCT

برامج وبيانات حنو املستعمل

شبكة بث
أساسية

قناة العودة لألرض من
املستعمل إىل هيئة البث

مكيف شبكة
تفاعلية

مقدم خدمات
تفاعلية

DTTB-10-04

ويرد يف املرجع ] [16.10جتربة تنفيذ األنظمة التفاعلية عن طريق البيئة لألرض .وينطوي إدخال هذه األنظمة على ختطيط الرتددات
املقابلة ،وقد أبرزت بعض املسائل املتعلقة هبا يف التوصية  ITU-R BT.1832والتقرير .[16.10] ،[17.10] ITU-R BT.2025

بيبليوغرافيا للفصل
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][1.10

التوصية  - ITU-R BT.2075أنظمة النطاق العريض املتكاملة لإلذاعة

][2.10

التقرير  - ITU-R BT.2267أنظمة النطاق العريض لإلذاعة املتكاملة

][3.10

التوصية  - ITU-R BT.2053اخلصائص التقنية لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض

)(IBB
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][4.10

][5.10

التوصية  - ITU-T J.205متطلبات من أجل إطار للتحكم يف التطبيق باستعمال اخلدمات املتكاملة لإلذاعة والتلفزيون
الرقمي عريض النطاق
Ulrich Reimers Dynamic Broadcasting, EBU Forecast 2012, ref.
https://tech.ebu.ch/events/forecast12

][6.10

التوصية  - ITU-R BT.1369املبادئ األساسية لألسرة املشرتكة عامليا ألنظمة توفري خدمات التلفزيون التفاعلية

][7.10

التوصية  - ITU-R BT.1435قناة تفاعل  PSTN/ISDNلإلذاعة الرقمية الصوتية والتلفزيونية

][8.10

التوصية  - ITU-R BT.1507قناة تفاعل تستخدم نظام االتصاالت الالسلكية الرقمية املعززة

][9.10

التوصية  - ITU-R BT.1508قناة تفاعل تستخدم نظام عاملي لالتصاالت املتنقلة

][10.10

التوصية  - ITU-R BT.1564قناة تفاعل تستخدم أنظمة حملية للتوزيع إىل نقاط متعددة

][11.10

التوصية  - ITU-R BT.1434بروتوكوالت لألنظمة التفاعلية مستقلة عن الشبكة

][12.10

)(DECT

)(GSM

التوصية  - ITU-R BT.2037املتطلبات العامة للتطبيقات املوجهة لإلذاعة يف األنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق
العريض ) (IBBواستخدامها املتصور

][13.10

التوصية  - ITU-R BT.1699مواءمة أنساق التطبيقات اإلعالنية يف جمال التلفزيون التفاعلي

][14.10

التوصية  - ITU-R BT.1722مواءمة أنساق احملتويات اإلجرائية يف تطبيقات التلفزيون التفاعلي

][15.10

التوصية  - ITU-R BT.1889بيئة تطبيقية مشرتكة خلدمات اإلذاعة الرقمية التفاعلية

][16.10

التقرير  - ITU-R BT.2025التقدم يف تطوير وتنفيذ أنظمة وخدمات اإلذاعة التفاعلية

][17.10

التوصية

ITU-R BT.1832

واعتبارات التخطيط

 -اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض بقناة العودة

)(DVB-RCT

سيناريوهات االنتشار

الفصل
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النفاذ المشروط وحماية المحتوى في البث التلفزيوني الرقمي
1.11

الجوانب العامة

يرى العديد من اهليئات اإلذاعية ضرورة جتفري كل أو جزء من براجمها التلفزيونية .والتجفري هو آلية تسمح بالتحكم يف استقبال
الربامج التلفزيونية من قبل املستعملني املصرح هلم بذلك فقط .ويصف هذا الفصل املبدأ األساسي للنفاذ املشروط ) (CAفضال عن
خمتلف أنظمة النفاذ املشروط ) (CASقيد االستخدام مبا فيها إدارة احلقوق الرقمية ).(DRM
هنالك دافعان وراء احلاجة إىل التجفري:
تقدمي خدمات التلفزيون مقابل الدفع؛
قصر االستقبال على منطقة جغرافية حمددة مسبقا.
يتم تقدمي االشرتاك يف التلفزيون املدفوع عادة على أساس سنوي أو شهري بل وعلى أساس ساع ّي (موقوت) .ويف حالة النفاذ
املوقوت (مشاهدة فيلم معني أو حدث رياضي مثال) على وجه اخلصوص ،كثريا ما يتم االشرتاك عن طريق االتصال باإلنرتنت من
جهاز التلفزيون الذكي .ويف احلاالت األخرى ،يتم عادة تطبيق آلية النفاذ املشروط على أساس الربجميات واملعدات.
والتجفري ألغراض احلجب اجلغرايف معروف على نطاق واسع يف حالة البث الساتلي ولكنه يستخدم أيضا يف اإلذاعة التلفزيونية
الرقمية لألرض ) (DTTBملنع استقبال برامج تلفزيونية حمددة خارج منطقة خدمة معينة .وقد يكون احلجب اجلغرايف لألرض نامجا
عن طلب من اجلهة التنظيمية الوطنية أو نتيجة التفاق غري تنافسي بني بلدان متجاورة أو مطلوب ،على األغلب ،من صاحب
حقوق امللكية الفكرية ) (IPRلربنامج تلفزيوين ما عندما ال حتصل اهليئة اإلذاعية أو ال تستطيع احلصول على حقوق اإلرسال
للسكان خارج منطقة اخلدمة احملددة مسبقا .ويف هذه احلالة ،غالبا ما يكون مفتاح فك التجفري جمانيا للمستهلك داخل املنطقة
اجلغرافية املقصودة.
وميكن تطبيق التجفري على برنامج أو عدة برامج يتم تنفيذها داخل قناة تلفزيونية أو على كامل تعدد إرسال الربامج التلفزيونية
(كما هو مبني يف الشكل  .)1.11وقد يتم تفعيل النفاذ املشروط على مدار الساعة ("قناة االشرتاك") أو خالل فرتات زمنية حمددة
فقط .ويتوقف فك التجفري التقين لربنامج تلفزيوين ما على نظام النفاذ املشروط املستخدم ،وهناك حلول قائمة على الربجميات
وأخرى قائمة على املعدات .ويتم تضمني احللول القائمة على الربجميات يف جهاز فك التجفري أو جهاز التلفزيون بينما تتوقف
احللول القائمة على املعدات عادة على واجهة حمددة لنميطة النفاذ املشروط ) .(CAMوأكثر أنواع هذه الواجهات شيوعا حيمل
منيطة  CIأو ( CI+انظر األقسام فيما يلي أدناه).
وجتري دراسات االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن املتطلبات التقنية والتشغيلية وغريها من متطلبات أنظمة النفاذ املشروط
املستخدمة يف أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية وفقا ملسألة الدراسة .[1.11] ITU-R 49-1/6
وحتدد املبادئ األساسية لتصميم أنظمة النفاذ املشروط يف اإلذاعة الرقمية يف التوصية
.[3.11] ITU-R BT.1079

[2.11] ITU-R BT.1852

)(CAS

ويف التقرير

ومن شأن املبادئ املوصوفة يف التوصية  ITU-R BT.1852أن تيسر وضع أنظمة فعالة للنفاذ املشروط من أجل تدفق
النقل  (MPEG-2 TS) MPEG-2يف التوصية 40.ITU-T H.222.0

 40من املتوقع ،يف املستقبل ،أن تغطي هذه التوصية أيضا نظام نقل الوسائط  MPEGعلى النحو احملدد يف التوصية ( ITU-R BT.2074املستخدم
بالفعل للتلفزيون فائق الوضوح .)8k UHDTV

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

266

الشكل

1.11

المخطط البياني لمبدأ استخدام النفاذ المشروط في اإلذاعة
(مثال حالة تجفير كامل تدفق النقل )MPEG-2

دخل  ASIملرسل

DTTB

دخل  ASIملشفر الربنامج

1

دخل  ASIملشفر الربنامج

2

دخل  ASIملشفر الربنامج

n

DTTB

مرسل

النظام الفرعي

DTTB

CAS

MPEG-2
TS MUX

الربنامج

1

الربنامج

2

الربنامج

n

خرج  ASIلتعدد اإلرسال

وميكن تنفيذ أنظمة النفاذ املشروط إما كجهاز منفصل يتبع معدد اإلرسال (كما هو مبني يف الشكل  )1.11أو كجزء من فدرات
منوذجية معينة من جانب اإلرسال التلفزيوين الرقمي (يف جهاز التشفري الفيديوي/الصويت أو يف حمطة هناية رأس تلفزيون كبلي).
ويف جانب املستقبل ،ميكن تنفيذ أنظمة النفاذ املشروط بواسطة منيطة معدات أو كنظام مندمج .وتستخدم حاليا أنظمة البطاقات
على نطاق واسع يف اإلذاعة  DTTBألن تنفيذ النظام املندمج أكثر تعقيدا ألعداد كبرية من املشرتكني .ويف األنظمة املندجمة تكون
خوارزميات فك التشفري خمتزنة أصال يف املستقبالت .وقد يكون ذلك مناسبا للمستهلك ،ولكن إضافة خوارزميات جديدة (ملقدمي
اخلدمات اجلدد مثال) يتطلب عمليات تنزيل حنو جهاز املستعمل النهائي قد تكون حمدودة السعة من حيث عدد اخلوارزميات اليت
ميكن ختزينها.
2.11

نُ ُهج تنفيذ أنظمة النفاذ المشروط

)(CAS

رغبة يف توفري القواسم املشرتكة من حيث أنظمة  CASاملدعومة ،غالبا ما تكون أجهزة االستقبال التلفزيونية الرقمية جمهزة بواجهة
تسمى الواجهة املشرتكة ( ،)CIأو مؤخرا ( CI+انظر البند  .)3.2.11واهلدف من تنفيذ الواجهة  CIهو توحيد نسق رسائل أنظمة
 CASاملتبادلة وخوارزميات التخليط الشائعة .ويرد يف الشكل  2.11خمطط فدرات عام الستعمال الواجهة املشرتكة يف املستقبالت
التلفزيونية الرقمية.
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2.11

مثال لنميطة وحيدة موصولة مع مضيف (انظر المعيار )EN 50221
خرج RGB
خرج الصوت

دخل الرتدد

مزيل تشفري

مزيل التشكيل

MPEG

مزيل تعدد إرسال
مضيف
واجهة مشرتكة
إزالة ختليط
تدفق النقل

عن بعد

معاجل صغري
تدفق نقل
منخلط

مزيل التخليط
نميطة

موالف

بطاقة ذكية
(خيارية)

حتكم
معاجل صغري

DTTB-11-02

املضيف ،يف هذا الشكل ،هو مستقبل تلفزيون رقمي منوذجي حيتوي على موالف ومزيل تشكيل ومفكك تشفري  MPEGومزيل
تعدد إرسال وفدرات أخرى مستخدمة لالستعادة يف برامج البث التلفزيوين .وحتتوي النميطة على معاجل صغري للتشغيل البيين مع
تعرف
فدرات املضيف ومزيل ختليط ومنيطة فرعية اختيارية لبطاقة ذكية .ويتم تنفيذ هذا التفاعل عن طريق واجهة مشرتكة .و ّ
بروتوكوالت االتصال على هذه الواجهة يف عدة طبقات لتوفري الوظائف الالزمة .وتشمل هذه الوظائف القدرة على دعم منائط
متعددة لدى مضيف واحد ،والقدرة على دعم توليفات معقدة من املعامالت بني النميطة واملضيف ،وجمموعة قابلة للتوسع من
األوليات (األغراض) الوظيفية اليت مت ّكن املضيف من توفري املوارد للنميطة.
1.2.11

أنظمة النفاذ المشروط ) (CASمن أجل اإلذاعة الرقمية متكاملة الخدمات

)(ISDB

معرفة يف املعيار .[6.11] ARIB STD-B25
إن مواصفات أنظمة النفاذ املشروط من أجل اإلذاعة الرقمية ّ ISDB

وينطبق هذا املعيار على مجيع أنواع البث التلفزيوين الرقمي املعياري  ،ISDBالساتلي ولألرض مبا فيها البث التلفزيوين عايل الوضوح.

وحيدد املعيار  ARIB STD-B25نظام التحكم لالستقبال (نظام النفاذ املشروط) والتحكم يف استعادة التسجيل (نظام
استعادة التسجيل املشروط) املستخدم يف اإلذاعة  .ISDBوحيدد هذا املعيار أحد احللول املمكنة لنظام النفاذ املشروط ولكن
املعيار  ARIB STD-B25يعترب من األنظمة الرئيسية.
وحتدد املعلمات الرئيسية للنظام  ARIB STD-B25يف التوصية  .[2.11] ITU-R BT.1852ويشار إىل نظام النفاذ املشروط من
أجل اإلذاعة  ISDBبوصفه النظام  .CAS-Rويستخدم هذا النظام الشفرات للمخلط ومزيل التخليط على أساس املعيار MULTI2
).(ISO/IEC 9979
واجليل الثاين من أنظمة النفاذ املشروط حمدد أيضا يف املعيار
.[2.11] ITU-R BT.1852
2.2.11

[7.11] ARIB STD-B61

نظام النفاذ المشروط ) (CASفي معيار لجنة األنظمة التلفزيونية المتقدمة

الذي يرد وصفه يف التوصية

)41(ATSC

حيدد اجلزء  1من املعيار  [8.11] ATSC A/70نظام النفاذ املشروط لإلذاعة لألرض اخلاص حبسب معيار  .ATSCوحيدد هذا
املعيار فقط فدرات البناء (التجفري املتآون ،والتخليط املشرتك ،والربجمية املضيفة للنفاذ املشروط ،وقناة العودة ،وواجهة منيطة النفاذ
املشروط) الالزمة لضمان قابلية التشغيل البيين (أي ميكن ألي منيطة نفاذ مشروط يف معيار  ATSCأن تعمل مع أي مضيف
 41ال بد من اإلشارة إىل أن اللجنة  ATSCتقوم ،وقت نشر هذا الكتيب ،بوضع سلسلة جديدة من املعايري ،ATSC 3.0 ،للتلفزيون الرقمي .وميكن
االطالع على املعلومات الراهنة املتعلقة هبذه املعايري ،النهائية منها واملرشحة ،يف موقع اللجنة.www.atsc.org :
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متوافق مع  ATSCمصمم لدعم النفاذ املشروط مبوجب  .)ATSCومبا أنه ميكن تصميم هذه النميطة  ATSC CAحبيث تكون
قابلة لالستبدال ،فإن مضيفات  ATSCحممية من التقادم حيث يتم ترقية األمن ،وميكن أن يتوقع من هذا املعيار أن يبقى طاملا
بقي معيار  ATSCنفسه.
وحيدد اجلزء  2من املعيار  [9.11] ATSC A/70طريقة استعمال مفاهيم التجفري املتآون لتجفري اخلدمات (توفري محاية اخلدمة) مع
خمتلف أنظمة محاية اخلدمة دون إرسال نسخ متعددة خمتلفة التجفري من اخلدمات ] .[10.11ويصف املعيار معمارية تنطبق على
أنظمة اإلذاعة لألرض اليت يتم تنفيذها يف إطار بروتوكول اإلنرتنت .وميكن تطبيق املعيار على بث إشارات وخدمات التلفزيون
الرقمي املتنقل حبسب  ATSCواخلدمات األخرى بواسطة بروتوكول اإلنرتنت ،وهو مي ّكن اهليئات اإلذاعية من تفريع اخلدمات
املدفوعة بالتعاقد باستخدام أنظمة بديلة حلماية اخلدمات.
3.2.11

نظام النفاذ المشروط ) (CASفي اإلذاعة الفيديوية الرقمية

)(DVB

عرفة يف التوصية .[2.11] ITU-R BT.1852
املعلمات الرئيسية لنظام النفاذ املشروط من أجل اإلذاعة  DVB-Tو DVB-T2م ّ
ويف هذه التوصية ،يشار إىل النظام بوصفه "املعيار  IECيف أنظمة اإلذاعة  ."DVBوهو يستخدم خوارزمية ختليط  DVBاملشرتكة
) (DVB-CSAأو ( AES-128إلزامية لألجهزة)؛ كما أن معايري جتفري البيانات  DESو 3DESو( MULTI2خيارية لألجهزة)
ممكنة .وكذلك حيدد املعيار  IEC 62455نظاما معياريا للتحكم يف النفاذ إىل اخلدمات اإلذاعية القائمة على تدفق نقل MPEG2
من أجل أنظمة اإلذاعة  .DVBكما حيدد املعيار  IEC 62455كيفية استعمال النظام نفسه للتحكم يف النفاذ إىل اخلدمات اإلذاعية
القائمة على بروتوكول اإلنرتنت .وهكذا تنطبق املواصفة بشكل واسع على خمتلف األنظمة اإلذاعية ،مبا فيها األنظمة اليت يتعذر
فيها محاية رزم تدفق نقل ( MPEG2مثل اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت املقدمة عرب شبكات ال تستند إىل .)MPEG2
وميكن تنفيذ نظام النفاذ املشروط ) (CASمن أجل اإلذاعة  DVBمبثابة  SimulCryptو.MultiCrypt
ومي ّكن نظام  DVB SimulCryptمن استخدام أجهزة استقبال متعددة باستخدام أنظمة نفاذ مشروط خمتلفة ،وذلك بإرسال بيانات
اإليذان لكل نظام نفاذ مشروط ) (CAيف آن واحد .ومل تالحظ أي مشاكل حىت اآلن بشأن القيود احملتملة اليت قد تفرضها
معمارية  DVB SimulCryptعلى استخدام أسلوب مشرتك للتخليط وإزالة التخليط ].[18.11] ،[17.11] ،[16.11
ومي ّكن نظام  DVB MultiCryptمن استخدام أنظمة  CAمتعددة جبهاز استقبال واحد مع استخدام واجهة مشرتكة .وترد مبادئ
املعاجلة واملعلمات األساسية للواجهة املشرتكة ألنظمة  DVBوكذلك املبادئ التوجيهية للتنفيذ يف املعيار [11.11] EN 50221
واملعيار  ،[12.11] R206-00على التوايل .وكتمديد أول ،مت تقييس الواجهة املشرتكة  .[12.11] v.2وهذا مي ّكن من تنفيذ وظائف
إضافية مثل دعم وظائف احلالة/االستعالم وإدارة الطاقة واحلدث وتطبيق واجهة املستعمل ومحاية النسخة وتنزيل الربجميات وموارد
خط أنابيب النفاذ املشروط .ويف وقت الحق ،مت حتديث مواصفات الواجهة املشرتكة إىل اإلصدار .[14.11] 3
ويف الوقت الراهن ،مت متديد مواصفات الواجهة املشرتكة بواسطة املواصفة ™ ،[15.11] CI Plusاليت توفر طرائق مشرتكة (أي طرائق
مستقلة عن نظام النفاذ املشروط يف اجتاه املصدر) من أجل االستيقان املتبادل لنميطة النفاذ املشروط للواجهة املشرتكة ()CICAM
واملضيف ،وربط التجفري عرب واجهة العودة من النميطة  CICAMإىل املضيف.
وفيما يلي قائمة بامليزات احملددة كتمديدات للصيغة :CI Plus™ V1,3
معاجلة تعدد التدفق.
احملتوى املقدم بواسطة بروتوكول اإلنرتنت.
متديدات املتصفح ™.CI Plus
إطالق تطبيق منيطة النفاذ املشروط للواجهة املشرتكة ).(CICAM
متديدات معلومات قواعد االستعمال ).(URI
العالمة املائية والقدرة على نقل الشفرة.
-
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3.11

حماية المحتوى وإدارة النسخ

باإلضافة إىل التحكم يف النفاذ بالنسبة للتلفزيون واحملتويات األخرى يف بيئة البث ،هناك مهمة تقنية هامة أخرى هي إدارة خمتلف
جوانب استهالك احملتوى من جانب املستعمل النهائي .ويتعلق ذلك على وجه اخلصوص بإدارة نسخ احملتوى ألغراض إدارة احلقوق
الرقمية ).(DRM
ومن أجل القيام باملهام التقنية املذكورة أعاله ،ترسل معلومات خاصة حتتوي على بيانات للتحكم يف استهالك احملتوى يف تدفق
بث رقمي .ويربز هذا املوضوع يف التقرير  .[5.11] ITU-R BT.2070-1ويصف هذا التقرير "أحدث ما توصلت إليه" تقنيات
محاية احملتوى الرقمي من أجل البث التلفزيوين واخلدمات ذات الصلة .وتتصل املعلومات الواردة يف هذا التقرير بوصف التهديدات
التجارية اليت تتعرض هلا اهليئات اإلذاعية وهيئات تقدمي احملتوى نتيجة للتقدم احملرز يف التكنولوجيا والتحديات احملتملة لالستخدام
املشروع للمحتوى اإلذاعي وتعريف النموذج املعماري واملفاهيم بصدد محاية احملتوى يف البيئات اإلذاعية ،وتوفري حل ،على سبيل
املثال ،لتنفيذ محاية احملتوى يف كوريا.
وختتلف أنظمة إدارة احلقوق الرقمية ولكنها تستند كلها إىل مفهوم جتفري بعض أو كل احملتوى باستخدام مفاتيح خاصة باجلهاز
أو خاصة باملستعمل ،والسماح بالنفاذ إىل تلك املفاتيح فقط لعمليات التنفيذ املمتثلة لإلجراءات اليت تراعي احلقوق املمنوحة.
مثال ذلك ،يتناول اجلزء  3من املعيار  ARIB STD-B25نظام محاية احملتوى ) (CPSيف بيئة اإلذاعة الرقمية متكاملة
اخلدمات ) .(ISDBوحيدد اجلزء  3من هذا املعيار نظام حتكم يف النفاذ الستخدامه يف البث الرقمي ونظام حتكم يف االستقبال،
وال سيما نظام محاية احملتوى الستقبال الربامج جمانا ،كما حيدد التخليط ومواصفات املعلومات املرتبطة به وكذلك مواصفات
االستقبال ذات الصلة ].[6.11
يشار إىل نظام محاية احملتوى لبيئة اإلذاعة  DVBباملختصر  .[18.11] DVB-CPCMوالنظام  DVB-CPCMهو نظام حلماية
احملتوى وإدارة النسخ للمحتوى التجاري الذي يصل إىل منتجات املستهلك .ويقوم نظام محاية احملتوى وإدارة النسخ )(CPCM
بإدارة استعمال احملتوى ،ابتداء من االستحواذ داخل نظام  CPCMحىت االستهالك النهائي ،أو التصدير من نظام  ،CPCMوذلك
طبقا لقواعد االستعمال املعينة لذلك احملتوى .وتشمل املصادر احملتملة للمحتوى الرقمي التجاري البث (الكبلي والساتلي ولألرض)،
يف مجلة ما تشمل ،اخلدمات القائمة على اإلنرتنت ،والوسائط املرزومة ،واخلدمات املتنقلة .ويتوخى النظام  CPCMمحاية كل أنواع
احملتوى التجاري من تطبيقات وبيانات مسعية وفيديوية ومصاحبة .ويوفر النظام  CPCMاملواصفات لتسهيل قابلية التشغيل البيين
هلذا احملتوى بواسطة أجهزة املستهلك املوصولة سواء بشبكة من زلية أو بالنفاذ عن بعد.42
ويتناول املعيار " ،A/98نقل رسالة قابلية جتديد النظام" ،محاية احملتوى وإدارة احملتوى لبيئة  .[19.11] ATSCوحيدد هذا املعيار
طريقة نقل رسائل قابلية جتديد النظام .ورسالة قابلية جتديد النظام ) (SRMهي رسالة تصدر عن مدير نظام محاية احملتوى )(CPS
ميكنها ،عندما ترسل إىل األجهزة اليت تستخدم ذلك النظام ،إبطال اإلذن لبعض األجهزة أو جمموعات األجهزة للحصول على
احملتوى الذي حيميه النظام  .CPSويكون لكل من خمتلف أنظمة  CPSرسالة  SRMاخلاصة به للحفاظ على سالمة األنظمة،
يف حالة سرقة مفاتيح اجلهاز واستنساخها مثال .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املعيار " ATSC A/65بروتوكول معلومات النظام والربنامج
لإلذاعة والكبل لألرض" ] [20.11يتضمن "راية حتكم يف النفاذ" لإلشارة إىل أن األحداث املرتبطة بقناة البث ميكن أن ختضع
للتحكم يف النفاذ.

بيبليوغرافيا للفصل

11

][1.11

املسألة  ،ITU-R 49-1/6أنظمة اإلذاعة ذات النفاذ املشروط

][2.11

التوصية  ،ITU-R BT.1852أنظمة النفاذ املشروط فيما يتعلق باإلذاعة الرقمية

 42صحيفة وقائع .https://www.dvb.org/resources/public/factsheets/DVB -CPCM_Factsheet.pdf :DVB-CPCM
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 اخلصائص العامة ألنظمة اإلذاعة ذات النفاذ املشروط،ITU-R BT.1079-1 التقرير

[3.11]

 محاية خصوصية املستعملني النهائيني يف أنظمة اإلذاعة التفاعلية،ITU-R BT.2052 التقرير

[4.11]

 بث تشوير حلماية احملتوى التلفزيوين،ITU-R BT.2070-1 التقرير

[5.11]

ARIB STD-B25 – Conditional access system specifications for digital broadcasting
ARIB STD-B61 – Conditional access systems (second generation) and CAS program download
system specifications for digital broadcasting

[6.11]
[7.11]

ATSC Standard A/70 Part 1:2010 – Conditional Access System for Terrestrial Broadcast [8.11]
ATSC Standard A/70 Part 2: 2011 – Conditional Access System for Terrestrial Broadcast Service [9.11]
Protection using Simulcrypt for Internet Protocol-Delivered Services
DVB EN 50221 – Common Interface Specification for Conditional Access and other Digital Video [10.11]
Broadcasting Decoder Applications
CENELEC R206-001 – Guidelines for Implementation and Use of the Common Interface for DVB [11.11]
Decoder Applications
ETSI TS 101 699 – Digital Video Broadcasting (DVB); Extensions to the Common Interface [12.11]
Specification
ETSI TS 100 289 – Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of the DVB Scrambling [13.11]
Algorithm version 3 within digital broadcasting systems
ETSI TS 103 205 – Digital Video Broadcasting (DVB); Extensions to the CI Plus™ Specification
ETSI TS 101 197 – Digital Video Broadcasting (DVB); DVB SimulCrypt; Head-end architecture
and synchronization
ETSI TS 103 197 – Digital Video Broadcasting (DVB); Head-end implementation of DVB
SimulCrypt
ETSI TR 102 035 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation Guidelines of the DVB
Simulcrypt Standard

[14.11]
[15.11]
[16.11]
[17.11]

ETSI TS 102 825 (Parts 1-14) – Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection and Copy [18.11]
Management (DVB-CPCM)
ATSC Standard A/98: 2007 – System Renewability Message Transport [19.11]
ATSC Standard A/65: 2013 – Program and System Information Protocol for Terrestrial Broadcast [20.11]
and Cable
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جودة إشارة النطاق األساسي
1.12

مقدمة

يوصى باستخدام املعلومات الواردة يف الفصل
فيديوي ومسعي فضال عن متوسط معدل البتات.

3

(متطلبات شبكات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  )DTTBالختيار نسق

وإذا كان هنالك حاجة إىل مزيد من التحريات بشأن مدى تغري اجلودة عند عدم استعمال القيم املوصى هبا ،فقد يكون هذا القسم
مبثابة إرشاد.
وغالبا ما يرتبط تقدير جودة الصوت/الفيديو يف أنظمة التلفزيون بتقييم أثر مصادر اخللل احملتملة ،من قبيل:
أنظمة انضغاط الصوت/الفيديو :يرتبط تقدير جودة الفيديو بكفاءة خوارزميات انضغاط الفيديو من حيث املفاضلة بني
معدل البتات واجلودة الذاتية/املوضوعية.
قناة اإلرسال :يف هذه احلالة ،جيري تقدير الدقة الفيديوية املستعادة بعد املرور عرب سلسلة البث من طرف إىل طرف.
ومع ذلك ،يؤدي هذا األخري يف اإلذاعة الرقمية إما إىل انعدام أي تأثري على جودة الصورة أو إىل فشل كامل يف نقل
الصورة مع فرتة انتقالية قصرية جدا بينهما.
وميكن قياس مستوى جودة مصدر الصوت/الفيديو يف شكلني خمتلفني:
موضوعيا (تقدير موضوعي) باستخدام املقاييس الرياضية اليت حتسب تقييم اجلودة استنادا إىل قيم البيكسل اخلاصة خبرج
الفيديو (أو خرج إشارة الصوت).
ذاتيا (تقدير ذايت) حيث يتم التقييم من قبل جمموعة خمتارة من املشاهدين/املستمعني وفقا ملنهجية حمددة مسبقا.
ومقاييس اجلودة املوضوعية هي أدوات أسهل وأسرع لتقييم اجلودة .وهي خمصصة لالستخدام يف طائفة واسعة من التطبيقات اليت
تنتج نفس النتائج يف جمموعة معينة من املتواليات الفيديوية .وينبغي تكييف اختيار املتواليات الفيديوية املستخدمة وتفسري القياسات
املوضوعية الناجتة مع التطبيق املستهدف .وميكن استخدام املقاييس املوضوعية لتقييم أنظمة االنضغاط من نفس األسرة بصورة
موثوقة (من قبيل الكودكات القائمة على الفدرات  MPEG-4و MPEG-2وغريمها) ذلك ألهنا قد توفر ظواهر بصرية مشاهبة.
ويقدم القسم  2.12موجزا للمقاييس املوضوعية القائمة.
وطرائق تقييم اجلودة الذاتية هي إجراءات معيّنة لتحديد متوسط رأي املشاهدين خبصوص جمموعة حمددة من املتواليات الفيديوية
لتطبيق معني .ولذلك فإن إعدادها أكثر تعقيدا ولكنه أكثر متثيال الستجابات املشاهدين ملستوى اجلودة .والنتائج قيّمة يف تصميم
النظام األساسي وعمليات التقييم املرجعية .وما زالت تقييمات اجلودة الذاتية لتطبيق خمتلف يف ظروف اختبار خمتلفة توفر نتائج
مفيدة ،ومع ذلك ،فإن درجات الرأي لنفس اجملموعة من املتواليات الفيديوية هلا قيم خمتلفة ] .[1.12ويقدم القسم  3.12موجزا
للمقاييس الذاتية القائمة.
والقياسات املوضوعية والتقييم الذايت للجودة يكمل كل منهما اآلخر ولكنه ال حيل حمله .والتقييمات الذاتية ضرورية لتحديد
معدالت البتات املطلوبة للحفاظ على مستوى معني من اجلودة ،باختيار معدالت البتات لإلرسال وغري ذلك .والقياسات املوضوعية
مطلوبة ملواصفات املعدات ولقياس األداء اليومي للنظام ورصده.
وأكثر أنواع عمليات مراقبة اجلودة شيوعا هي:
دليل مراقبة اجلودة ("عيون/آذان ذهبية" تراقب الربنامج).
أمتتة مراقبة اجلودة (للتحقق من مستويات اإلشارة واملعايري).
-
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-

االمتثال لبنية امللف (للتحقق إزاء معايري امللف ،من قبيل .)AS11 DPP
حتليل بنية امللف (حتليل عميق ملعرفة مواطن اخللل يف بنية امللف).

ويف السيناريو املعقد للتوزيع املتكامل متعدد املنصات يف بروتوكول اإلنرتنت ،املعرض خلطر االضطراب من الربجمية الثابتة التدرجية
املهملة وحتديثات الكودكات ،قد تكون التقييمات املوضوعية "للعيون/اآلذان الذهبية" املنتظمة للسلسلة بأكملها هي األكثر واقعية.
ولدى احتاد اإلذاعات األوروبية ) (EBUبرنامج اسرتاتيجي ملراقبة اجلودة يتناول تقييم اجلودة السمعية البصرية.43
2.12

تقدير الجودة الموضوعية ألنظمة االنضغاط في التلفزيون الرقمي

تستند الطرائق املوضوعية إىل معلمات إشارة االختبار باستخدام معدات القياس .وال تعطي نتائج االختبار املوضوعي معلومات
فوت االرتباطات
كاملة عن انطباعات املشاهدين فيما يتعلق بالربنامج املشاهد .ويف التلفزيون الرقمي على وجه اخلصوص ،قد ت ّ
الدقيقة بني اضطراب الصورة واالنطباعات البصرية للمشاهد ].[1.12
وتصف الوثائق الناظمة ] [12.13-12.2استخدام معلمات اجلودة التقنية لتدفقات الفيديو والصوت  MPEGيف التقدير املوضوعي
للجودة يف اإلذاعة الرقمية لألرض.
1.2.12

القياسات الموضوعية لتقدير جودة االنضغاط الفيديوي

يشار إىل هذه القياسات مبثابة قياسات إدراكية موضوعية .وهي قياس أداء سلسلة برنامج باستخدام صور شبيهة بالربنامج وطرائق
(أدوات) قياس موضوعية للتوصل إىل مؤشر من شأنه تقريب سوية الدرجة اليت ميكن احلصول عليها من اختبار تقييم ذايت .وهنالك
ثالث طرائق رئيسية إلجراء القياسات املوضوعية:
مرجع كامل ) :(FRعندما تكون إشارة الفيديو املرجعية الكاملة متاحة  -الطريقة ذات الطرفني.
مرجع ناقص ) :(RRعندما ال تتوفر سوى معلومات مرجعية ناقصة  -الطريقة ذات الطرفني.
ال مرجع ) :(NRعندما ال تتوفر إشارة أو معلومات فيديو مرجعية – الطريقة وحيدة الطرف.
واستنادا إىل أعمال فريق خرباء جودة الفيديو ) 44،(VQEGأعدت توصيات القطاع  ITU-Rمن أجل تقنية قياس جودة الفيديو
اإلدراكية املوضوعية للتطبيقات اإلذاعية بوجود إشارة مرجعية كاملة :املرجع ] [3.12للتلفزيون عادي الوضوح ،واملرجع ][4.12
لوضوح منخفض .وفيما يتعلق بتقنية قياس جودة الفيديو اإلدراكية املوضوعية لتطبيقات اإلذاعة بعرض نطاق منخفض ،انظر
املرجع ] [5.12لوضوح منخفض واملرجع ] [6.12للتلفزيون عادي الوضوح.
 2.2.12القياسات الموضوعية لتقدير جودة اإلرسال الفيديوي
وهي تشمل:
دقة تزامن تدفق الربنامج (االرتعاش واألخطاء يف إشارة التزامن)؛
مستوى التشوهات البنيوية؛
مقاييس األخطاء الزمنية ملتوالية فيديوية ).47(TER ،46VFDR ،45VFLR
وفيما يلي املقاييس اليت ميكن استخدامها لتحديد مستوى التشوهات البنيوية:
معدل خطأ البيكسل )(PxER؛
 43ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع .https://tech.ebu.ch/groups/btf
 - VQEG 44فريق خرباء اجلودة الفيديوية.
 - VFLR 45نسبة فقدان األرتال الفيديوية.
 - VFDR 46نسبة فك تشفري األرتال الفيديوية.
 - TER 47نسبة أخطاء التوقيت.
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معدل خطأ الفدرة يف (BLER) MPEG؛
معدل خطأ الفدرة الكربى يف (MBLER) MPEG؛
معدل خطأ الشرحية يف .(SLER) MPEG

ولتقييم أثر التشوهات اليت تنشأ يف القناة اإلذاعية على مستوى املتواليات الفيديوية ،ميكن استخدام املقاييس التالية للجودة التقنية:
نسبة فقدان األرتال الفيديوية )(VFLR؛
نسبة فك تشفري األرتال الفيديوية )(VFDR؛
نسبة خطأ التوقيت )(TER؛
نسبة إشارة الذروة إىل الضوضاء يف الفيديو )(PSNR؛
مقياس جودة الفيديو )(VQM؛
مقياس جودة الصور املتحركة )(MPQM؛
مؤشر التشابه البنيوي )(SSIM؛
قياس جودة الضوضاء ).(NQM
3.2.12

القياسات الموضوعية لتقدير جودة الصوت

فيما يتعلق بالتقييم املوضوعي جلودة الصوت ،ينبغي مراعاة ما يلي:
اجلهارة؛
الذروة احلقيقية القصوى؛
مدى اجلهارة؛
استجابة الرتدد؛
نسبة اإلشارة إىل الضوضاء؛
التوافق األحادي (فرق الطور بني القنوات)/الرتابط.
وينبغي النظر يف املعلمات التالية بالنسبة إىل قناة إرسال احملتوى السمعي:
عرض النطاق االمسي (عرض النطاق الذي يسمح به الكودك)؛
سوية الضوضاء؛
معدل البيانات؛
االرتعاش؛
معدل خطأ البتات؛
تغاير تأخر اجملموعة؛
استجابة االتساع؛
التشوه غري اخلطي )(THD؛
التشوه بني التشكيالت.
وبالنسبة إىل األنظمة السمعية يف التلفزيون الرقمي ،يرد يف التوصية
املدركة للصوت املنضغط.

[14.12] ITU-R BS.1387

طرائق موضوعية لتقدير اجلودة

واملرجع ] [14.12عبارة عن أطروحة صارمة جدا بشأن مسألة القياس املوضوعي للصوت مبعدل بتات منخفض ،وهي ال تزال
مفيدة .ومع ذلك ،فهي تشري إىل أن إجراء قياس اجلودة اإلدراكية حيدث قبل وضع قطعة من املعدات أو دارة ما يف اخلدمة ،بغية
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التحقق من وظيفتها وجودهتا (من منظور املستعمل النهائي) .ويعين ذلك يف مفهوم البث أن كل عنصر يسهم يف اإلشارة السمعية
البصرية (الصوت والفيديو والنصوص اجلارية والسرد الواضح والوصف السمعي والفيديو/الصورة بلغة اإلشارات ،وما إىل ذلك) ينتج
جبودة مناسبة لالستهالك .وقد تتجاوز جودة التجربة الفعلية (املوضوعية) اليت حيصل عليها املستعمل النهائي إىل حد كبري جمموع
األجزاء عندما تدخل خيارات شخصية يف املعادلة.
ويكمن اخلطر املتمثل يف اتباع هنج متكامل يف إنتاج احملتوى والنشر املتعدد للمحتوى السمعي البصري (وخاصة عرب البىن األساسية
لربوتوكول اإلنرتنت) يف تغيري برجمية التشغيل (الربجمية الثابتة) ومعلمات الكودك .وقد يكون لتغيري بسيط يف الربجمية الثابتة لعنصر
واحد يف السلسلة السمعية البصرية بأكملها تأثري هائل على جودة جتربة املستعمل النهائي (أخطاء تزامن حركة الشفاه املرئية مثال)،
ومن مث نادرا ما يستخدم عمليا مفهوم قياس اجلودة اإلدراكية الوارد يف املرجع ].[14.12
4.2.12

مالحظات بشأن التطورات المستقبلية

تتطور التقنية السمعية يف التلفزيون إىل ما هو أبعد من التشكيالت التقليدية لقنوات السترييو والقنوات  5.1حنو استعادة صوت
غمرية متعددة القنوات (تصل إىل  22.2قناة صوتية) تشمل متثيل االرتفاع ،فضال عن الصوت القائم على املشهد والقائم
على الغرض.
ومن شأن هذا األخري أن ييسر على وجه اخلصوص اخلدمات السمعية للهيئات اإلذاعية ،مثل التكييف الشخصي وإمكانية النفاذ
من جانب املستعمل الذي يشكو من ضعف إدراكي .ومن املتوقع أن تكون امليزة بالنسبة للهيئات اإلذاعية هي تبسيط اإلنتاج
السمعي إىل عملية واحدة فقط ألن العناصر السمعية القائمة على الغرض يتم عرضها يف املستقبل وفقا ملا يفضله املستعمل
وتشكيالت مكربات الصوت الفعلية.
وجيب أيضا أال يغرب عن البال أن االجتاهات احلالية الستخدام التلفزيون متتد إىل استخدام غري خطي ومتنقل/حممول ،حيث
يستقبل الصوت على وجه اخلصوص بواسطة مساعات الرأس .وسوف حتتاج اخلدمات املتقدمة إىل شيء من قبيل تقنية االستماع
بكلتا األذنني لالنتقال إىل هذه املنصات.
وألغراض التقييم ،من األمهية مبكان احلصول على جهاز عرض قياسي قادر على تقدمي مجيع التقنيات وأنواع احملتويات املذكورة يف التوصيتني
بشأن األنظمة الصوتية املتقدمة  [15.12] ITU-R BS.2051و [16.12] ITU-R BS.2076والتقرير .[17.12] ITU-R BS.2388
وجيري هذا العمل حاليا يف إطار فرقة العمل  6Cلدى القطاع  .ITU-Rوينبغي استخدام وسيلة العرض يف عمليات تقييم اجلودة
عموما وكذلك لقياس جهارة الصوت وإنتاجه.
وعالوة على ذلك ،من املهم وضع طرائق التقييم املوضوعي والتقييم الذايت لألنظمة الصوتية املتقدمة واالتفاق عليها.
ملزيد من املعلومات عن معلمات جودة اإلرسال ،انظر الفصل .7
3.12

تقدير الجودة الذاتي ألنظمة االنضغاط في التلفزيون الرقمي

تستند التقييمات الذاتية إىل مشاهدة الربنامج موضوع تقدير اجلودة من جانب جمموعات من املشاهدين الذين يتقدمون بآراء كافية
بشأن جودة الربنامج وإىل معاجلة هذه اآلراء إحصائيا ].[1.12
ويرد تعريف الطرائق األساسية للتقدير الذايت ،املستخدمة الختبار الكودكات اجلديدة و/أو القائمة أثناء انضغاط الفيديو يف األنظمة
التلفزيونية ،يف التوصية  .[8.12] ITU-R BT.500-13ويرد هنا وصف طريقتني أساسيتني:
التحفيز املزدوج على مقياس اجلودة املستمر ) ،(DSCQSباستخدام مقياس اجلودة املستمر .وميكن أن تقدم على وجه
اخلصوص نتائج دقيقة للفوارق الصغرية جدا يف اجلودة ،وحيثما يكون للعيوب أثر إجيايب أو سليب على اجلودة .وتستخدم
هذه الطريقة لقياس جودة تنفيذ نظام االنضغاط بالنسبة إىل مرجع ما.
التحفيز املزدوج على مقياس اخللل ) ،(DSISبناء على مقاييس اخللل املتفق عليها لالختبار النفسي البدين ملواد التلفزيون.
وتستخدم املقاييس بطريقة حمكمة وحمددة ،وتكون نتائج االختبارات صاحلة وموثوق هبا ومتسقة بني االختبارات.
وتستخدم هذه الطريقة لقياس متانة األنظمة (أي خصائص اخللل).
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وفيما يلي بدائل للطريقتني  DSISو:DSCQS
الطرائق وحيدة احلافز ) :(SSتقدم صورة وحيدة أو متوالية من الصور  -مؤشر عن العرض الكامل .حتتوي على طرائق
حكم رقمية فئوية وطرائق حكم غري فئوية وطرائق أداء.
طرائق مقارنة احلوافز :تعرض صورتان أو متواليتان من الصور  -دليل عن العالقة بني العرضني .حتتوي على طرائق حكم
فئوية نعتية وطرائق حكم غري فئوية وطرائق أداء.
تقييم اجلودة املستمرة وحيدة احلافز ) :(SSCQEيقاس الفيديو املشفر رقميا (يتوقف على املشاهد ويتغاير مع الزمن)
باستمرار ،ويستعرض املشاهد املواد مرة واحدة ،دون مصدر مرجعي.
طريقة تقييم اجلودة املستمرة حبافز مزدوج متآون ) ،(SDSCQEحيث تدخل احلالة املرجعية يف التقييم .SSCQE
ويصف املرجع ] [8.12الطرائق العامة للتقييم الذايت ،وترد التفاصيل املتعلقة بتطبيق التقييم الذايت لألنظمة املقيسة يف التوصيات
التالية ذات الصلة:
التوصية  - ITU-R BT.1128التقييم الذايت ألنظمة التلفزيون التقليدية.
التوصية  - ITU-R BT.1129التقييم الذايت ألنظمة التلفزيون الرقمي عادي الوضوح ).(SDTV
التوصية  - ITU-R BT.710طرائق التقييم الذايت جلودة الصورة يف التلفزيون عايل الوضوح.
التوصية  - ITU-R BT.812التقييم الذايت جلودة الصور األجبدية الرقمية والصور الرسومية يف النص التلفزيوين
واخلدمات املشاهبة.
التوصية  - ITU-R BT.1210مواد االختبار اليت يتعني استعماهلا يف التقييم الذايت جلودة الصورة.
التوصية  - ITU-R BT.2021الطرائق الذاتية لتقييم األنظمة السرتيوسكوبية .3DTV
التوصية  ITU-R BT.2022ظروف املشاهدة العامة للتقييم الذايت جلودة صور التلفزيون  SDTVو HDTVيف شاشات
عرض مسطحة.
التوصية  - ITU-R BT.2035بيئة املشاهدة املرجعية لتقييم مواد الربامج أو الربامج املكتملة لتلفزيون .HDTV
التوصية  - ITU-R BT.1788منهجية التقييم الذايت للجودة الفيديوية.
وبالنسبة ألنظمة التلفزيون ،ميكن إجراء تقييم األداء السمعي باستخدام الطرائق الذاتية التالية:
التوصية  :ITU-R BS.1116طرائق التقييم الذايت ألوجه اخللل البسيطة يف األنظمة السمعية.
التوصية  :ITU-R BS.1284الطرائق العامة للتقييم الذايت للجودة السمعية.
التوصية  :ITU-R BS.1285طرائق االختيار املسبق للتقييم الذايت ألوجه اخللل البسيطة يف األنظمة السمعية.
التوصية  :ITU-R BS.1286طرائق التقييم الذايت لألنظمة السمعية املصحوبة بالصور.
التوصية  :ITU-R BS.1534طرائق التقييم الذايت لسويات اجلودة املتوسطة يف أنظمة التشفري.
التوصية  :ITU-R BS.1679التقييم الذايت جلودة الصوت يف تطبيقات الصور الرقمية يف الشاشة الكبرية للعرض يف بيئة مسرحية.
-

بيبليوغرافيا للفصل
][1.12

][2.12

12

Karwowska-Lamparska, Alina World progress in video and audio quality evaluation and control in
broadcasting systems Technology of digital broadcasting: strategy of introduction in Ukraine
(DBT-2011). Proceedings of international scientific-technical conference, Odessa, ONAT n.a. A.S.
.Popov, 20−22 Junes 2011

التوصية  ،ITU-R BT.1683تقنيات القياس املوضوعي للجودة الفيديوية املرئية يف تلفزيون رقمي عادي الوضوح بوجود
املرجع الكامل
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][3.12
][4.12

][5.12

][6.12

][7.12

التوصية  ،ITU-R BT.1721قياس موضوعي للجودة اإلدراكية للصور الرقمية اليت تعرض على شاشة كبرية يف بيئة مسرحية
التوصية  ،ITU-R BT.1866تقنيات القياس املوضوعي جلودة الفيديو احلسية من أجل تطبيقات اإلذاعة اليت تستعمل
تلفزيون منخفض الوضوح يف وجود إشارة مرجعية كاملة
التوصية  ،ITU-R BT.1867تقنيات القياس املوضوعي للجودة املرئية احلسيّة من أجل تطبيقات اإلذاعة باستعمال
تلفزيون منخفض الوضوح يف وجود عرض نطاق مرجعي خمفض
التوصية  ،ITU-R BT.1885تقنيات القياس املوضوعي للجودة الفيديوية احلسية املعدة لإلذاعة التلفزيونية الرقمية عادية
الوضوح بوجود عرض نطاق مرجعي خمفض
التوصية  ،ITU-R BT.1907تقنيات القياس املوضوعي للجودة الفيديوية املدركة للتطبيقات اإلذاعية اليت تستعمل
التلفزيون عايل الوضوح يف وجود إشارة مرجعية كاملة

][8.12

التوصية  ،ITU-R BT.500-13منهجية التقدير الشخصي جلودة الصور التلفزيونية

][9.12

التوصية  ،ITU-R BT.813طرائق التقدير املوضوعي جلودة الصورة وفقا لالحنطاط الناتج عن التشفري الرقمي إلشارات التلفزيون

][10.12

التوصية  ،ITU-R BT.1676إطار منهجي لتحديد الدقة واملعايرة املتقاطعة يف قياسات اجلودة الفيديوية

][11.12

التوصية  ،ITU-R BT.1790متطلبات من أجل مراقبة السالسل اإلذاعية أثناء التشغيل

][12.12

التوصية  ،ITU-R BT.1908تقنيات القياس املوضوعي للجودة الفيديوية املدركة للتطبيقات اإلذاعية اليت تستعمل
التلفزيون عايل الوضوح يف وجود إشارة مرجعية كاملة

][13.12

التقرير  ،ITU-R BT.2020تكنولوجيا التقييم املوضوعي للجودة يف البيئة الرقمية

][14.12

التوصية  ،ITU-R BS.1387طريقة القياسات املوضوعية جلودة الصوت املسموع

][15.12

التوصية  ،ITU-R BS.2051األنظمة الصوتية المتقدمة من أجل إنتاج الربامج

][16.12

التوصية  ،ITU-R BS.2076منوذج تعريف الصوت

][17.12

التقرير  ،ITU-R BS.2388املبادئ التوجيهية الستعمال منوذج تعريف الصوت وامللفات السمعية متعددة القنوات.
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مستقبالت التلفزيون الرقمي
1.13

الجوانب العامة لمستقبالت اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

)(DTTB

هنالك حاليا العديد من تطبيقات مستقبالت التلفزيون الرقمي املمكنة ،ولكن شرط التوافق مع معيار معني لنظام البث (مثلATSC

و ISDBو DTMBو DVBوغريها) إلزامي .ويفرتض هذا الشرط استخدام نفس اخلوارزميات كتلك اليت تقابل معيار خط األساس
كما هو موضح يف الفصل  9لضمان استقبال إشارة اخلدمة التلفزيونية الرقمية (يف حالة االمتثال لشروط االستقبال الناجح) .وقد
تتغاير باقي وظائف املستقبل بني املصنعني وتتحدد حبكم تكلفة املستقبل ومتطلبات العمالء اإلضافية .وميكن تنفيذ أجزاء غري
مقيّسة من املستقبل (مثل تقدير القناة وفدرة التعويض) وفقا ملعيار نظام خط األساس بأساليب خمتلفة.

وتنشأ ،أثناء االنتقال إىل البث الرقمي ،مشكلة تزويد الناس مبستقبالت مناسبة .ويف هذه احلالة ،قد يكون من الضروري إعالم
الناس مبزايا االنتقال وحتديد جمموعة دنيا من متطلبات املعدات الستقبال اإلشارات التلفزيونية الرقمية .ومثة عنصر هام لنجاح
االنتقال وهو جودة البث  -التقنية وغري التقنية على السواء .وغالبا ما تكون اجلودة العامل احملدد للمستعمل .وباإلضافة إىل ذلك،
فإن تكلفة االنتقال عنصر هام ،إذ من املرجح أن يؤدي ارتفاع األسعار إىل تراجع اإلقبال من جانب املستعمل ،ولذا فإن املفاضلة
بني اجلودة والوظائف مسألة هامة.
2.13

المتطلبات من أجل مستقبالت اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

)(DTTB

يتحدد مستقبل اإلذاعة  ،DTTBبصفة عامة ،مبجموعة من املتطلبات تتضمن املكونات التالية:
موالف تردد راديوي؛
مزيل تشكيل؛
مزيل تشفري الصوت؛
مزيل تشفري الفيديو؛
واجهات؛
معدات؛
برجميات؛
مكونات أخرى.
ويتعني أن تأخذ متطلبات مستقبالت البث التلفزيوين الرقمي يف االعتبار العالقة بني املتطلبات احملددة والقاعدة الوطنية الناظمة
القائمة واملستقبلية للمعايري والقواعد التقنية .ومن شأن ذلك أن مي ّكن من فحص فدرات منفصلة ملعدات االستقبال للتحقق من
توافقها مع املعايري الوطنية والدولية احملددة.
وميكن حتديد جمموعة دنيا من متطلبات املستقبل لعدد من جانبيات اإلشارة  -لكل من التلفزيون الرقمي عادي الوضوح وعايل
الوضوح  -من أجل تزويد جمموعات سكانية خمتلفة خبدمات إذاعية رقمية متمايزة.
وقد حيتوي مستقبل البث التلفزيوين الرقمي على واحد أو أكثر من منائط الرتدد الراديوي اليت توفر استقبال توزيع الربامج من اإلرسال
الساتلي أو الكبلي أو لألرض .ومن الشائع ،أثناء االنتقال من جيل تلفزيوين إىل آخر (من التماثلي إىل الرقمي ،أو من الرقمي إىل
الرقمي من  DVB-Tإىل  DVB-T2مثال) ،أن توفر املستقبالت االستقبال من أكثر من جيل تلفزيوين واحد.
وختليط تدفق النقل هو إجراء إلدارة النفاذ إىل خدمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية ،على أساس الدفع مقابل املشاهدة .وميكن استخدام
هذا النهج أيضا يف اخلدمات اجملانية على األثري ولكنه يقيد نفاذ املستعملني غري املصرح هلم إىل شبكة اإلذاعة الرقمية ويتحكم
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يف حقوق التأليف والنشر يف حالة توزيعها وتسجيلها يف أجهزة التسجيل الفيديوي الشخصي ) (PVRأو تسجيل الكاسيت
الفيديوي ) .(VCRوتتحدد طريقة التخليط (عند االقتضاء) من جانب كل هيئة إذاعية معنية وتنفذ عموما يف منيطة النفاذ
املشروط ) .(CAMويتناول الفصل  11النفاذ املشروط مبزيد من التفصيل.
وقد يكون هناك اشرتاط خياري ،وهو جتوال البث على صعيد العامل .وقد يكون جتوال البث مفيدا للمستعملني املسافرين يف شىت
أحناء العامل .وقد يتطلب تنفيذ جتوال البث وظائف إضافية كما يلي:
قابلية التنقل؛
التوافق مع األنظمة اإلذاعية املختلفة؛
دعم معلومات الربامج.
ويرد املزيد من املعلومات عن متطلبات جتوال البث يف التوصية .[1.13] ITU-R BT.2072
وهنالك حاليا جمموعة شىت من معايري البث الرقمي املستخدمة يف أحناء العامل .وتصف التوصيتان
و [3.13] ITU-R BT.2033معايري التخطيط ،مبا فيها نسب احلماية بالنسبة إىل اجليلني األول والثاين من أنظمة التلفزيون الرقمي
لألرض ،على التوايل .وباإلضافة إىل ذلك ،توفر التوصية  [4.13] ITU-R BT.2036خصائص استقبال مفصلة هامة لالستقبال
التلفزيوين الناجح .ويقدم التقرير  [5.13] ITU-R BT.2215نتائج قياسات األداء املختربي اليت أجريت على خمتلف املستقبالت
التلفزيونية الرقمية.
[2.13] ITU-R BT.1368

وتصف األقسام التالية املعايري املتاحة ملستقبالت التلفزيون الرقمي يف نطاقات املوجات املرتية
ويتضمن البند  5.2.13ملخصا للمتطلبات العامة.
1.2.13

مستقبالت معايير لجنة األنظمة التلفزيونية المتقدمة

)(VHF

والديسيمرتية ).(UHF

)(ATSC

بالنسبة لنظام اللجنة  ATSCحتدد متطلبات املستقبالت كما يلي:48
املمارسة املوصى هبا " A/74:2010املبادئ التوجيهية بشأن أداء املستقبالت" ] .[6.13تتناول الوثيقة اجلزء األمامي من
مستقبل البث التلفزيوين الرقمي الثابت لألرض .وهتدف املبادئ التوجيهية املوصى هبا لألداء يف هذه الوثيقة إىل ضمان
حتقيق استقبال موثوق به .وتستند املبادئ التوجيهية لرفض التداخل إىل عوامل التخطيط لدى هيئة االتصاالت
الفيدرالية ) (FCCاليت استخدمت لتحليل التغطية والتداخل يف تعيينات قناة التلفزيون الرقمي  DTVاألولية .وتعكس
املبادئ التوجيهية للحساسية والتعامل مع املسريات املتعددة اخلربة امليدانية املرتاكمة باالختبار الذي يقوم به مركز اختبار
التلفزيون املتقدم ) (ATTCورابطة تلفزيون اخلدمة القصوى ) (MSTVوالرابطة الوطنية للهيئات اإلذاعية (الواليات
املتحدة) ) (NABومصنعو املستقبالت.
املمارسة املوصى هبا " A/174:2010املبادئ التوجيهية بشأن أداء املستقبل املتنقل" ] .[7.13تتناول الوثيقة ظروف اإلشارة
اليت قد تصادف مع تقييم األثر احملتمل على اجلزء األمامي من مستقبل جهاز البث التلفزيوين الرقمي املتنقل القائم على
املعيار  .(ATSC-M/H) A/153وتوفر هذه الوثيقة املبادئ التوجيهية املوصى هبا بشأن األداء واليت ترمي إىل تعزيز
االستقبال إىل أقصى حد .وبصفة عامة ،تستند التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة إىل التوصيات الواردة يف الوثيقة A/74
(اليت تنطبق على املستقبالت الثابتة لألرض) ،مع إضافة مبادئ توجيهية جديدة تتعلق باالستقبال املتنقل .وتشمل
اجملاالت اليت تكون فيها التوصيات جديدة أو خمتلفة :املسري املتعدد الدينامي ،وتشكيالت اهلوائيات يف املستقبالت
املتنقلة ،وآثار إمدادات الطاقة احملدودة ،والقرب احملتمل من اإلشارات املسببة للتداخل ،ووجود أجهزة غري مرخص هبا
مشعة يف نطاقات التلفزيون.
املعيار  ،ATSC A/53األجزاء من  1إىل " 6معيار التلفزيون الرقمي  .[8.13] "ATSCيصف معيار التلفزيون الرقمي
خصائص نظام التلفزيون املتقدم ) .(ATVوتوفر الوثيقة واألجزاء الناظمة فيها مواصفات مفصلة ملعلمات النظام مبا فيها
 48ال بد من اإلشارة هنا إىل أن اهليئة  ATSCتعكف على وضع سلسلة جديدة من املعايري ،اإلصدار  ،ATSC 3,0للتلفزيون الرقمي .وميكن االطالع
على املعلومات احلالية املتعلقة هبذه املعايري ،النهائية واملرشحة على السواء ،يف موقع اهليئة.www.atsc.org :
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أنساق مسح دخل املشفر الفيديوي ومعلمات املعاجلة املسبقة واالنضغاط اخلاصة مبشفر الفيديو ،ونسق إشارة دخل
املشفر السمعي ،ومعلمات املعاجلة املسبقة واالنضغاط يف املشفر السمعي ،وخصائص تعدد إرسال اخلدمة وطبقة النقل
واملواصفات الناظمة ،والنظام الفرعي للرتددات النطاق اجلانيب املتبقي )/(VSBاإلرسال.
2.2.13

مستقبالت اإلذاعة الرقمية متكاملة الخدمات  -لألرض )/(ISDB-Tالنظام البرازيلي للتلفزيون الرقمي

)(SBTVD

بالنسبة إىل النظام  ،ISDB-T/SBTVDحتدد متطلبات املستقبل مبا يلي:
" ARIB STD-B21:2007مستقبل البث الرقمي" ] .[9.13ينطبق املعيار  ARIBعلى ما يلي :مستقبالت لإلذاعة
الرقمية بني خمتلف أنواع البث التلفزيوين عادي الوضوح والبث التلفزيوين عايل الوضوح واإلذاعة باملوجات فائقة الرتدد
وبث البيانات اليت تقوم هبا احملطات اإلذاعية الساتلية يف نطاق الرتددات ( GHz 12,2-11,7اإلذاعة الرقمية للمحطات
القاعدة)؛ ومستقبالت البث التلفزيوين عادي الوضوح ،والبث التلفزيوين عايل الوضوح ،والبث باملوجات فائقة الرتدد،
وبث البيانات بعرض نطاق  MHz 34,5الذي تقوم به احملطات اإلذاعية الساتلية يف نطاق الرتدد GHz 12,75-12,2
(اإلذاعة الرقمية عرب سواتل االتصاالت  CSعريضة النطاق)؛ وأجهزة االستقبال لإلذاعة الرقمية واإلذاعة التلفزيونية عالية
الوضوح من بني خمتلف أنواع البث التلفزيوين العادي اليت تقوم هبا حمطات البث.
توصف هاتان الوثيقتان جهاز االستقبال لإلذاعة
الوثيقتان املتوائمتان  ARIB STD-B21وّ .[10.13] ABNT NBR 15604
التلفزيونية الرقمية لألرض كما هو مقيّس يف الربازيل ( - SBTVDالنظام الربازيلي للتلفزيون الرقمي) واليابان ) (ISDB-Tاعتبارا
من يونيو  .2009والغرض منه هو العمل كمرجع لتحديد خصائص معايري التلفزيون الرقمي لألرض الربازيلية واليابانية
ضمن نطاق الفريق العامل للتلفزيون الرقمي املشرتك بني الربازيل واليابان.
3.2.13

النظام

DVB-T/DVB-T2

بالنسبة إىل النظام  ،DVB-T/DVB-T2حتدد متطلبات املستقبل مبا يلي:
) [11.13] ETSI EN 303 340 (2016مستقبالت البث التلفزيوين الرقمي لألرض؛ املعيار املنسق الذي يشمل املتطلبات
األساسية للمادة  2.3من التوجيه  .2014/53/EUوتنطبق الوثيقة على مستقبالت البث التلفزيوين الرقمي لألرض اجملهزة
بدخل هوائي خارجي (منفذ موالف) أو موصل اختبار تردد قادر على استقبال إشارات  DVB-Tو/أو .DVB-T2
وهو يتضمن متطلبات مستقبالت البث التلفزيوين الرقمي لألرض لتلبية املتطلبات األساسية للمادة  2.3من توجيه
األجهزة الراديوية (أي التوجيه  )[29.13] 2014/53/EUبأن تستخدم األجهزة الراديوية على حنو فعال وتدعم االستخدام
الفعال للطيف الراديوي من أجل جتنب التداخل الضار 49.وهو يبحث أيضا يف التداخل الناجم عن إرساالت التطور
طويل األجل ) (LTEيف النطاقني  MHz 700و .MHz 800ولكنه ال يتناول متطلبات نظام الرتكيب (اهلوائي وكبل
التغذية ومكربات الصوت ،وما إىل ذلك).
املعيار ) [12.13] ETSI TR 103 288 (2016التوافق الكهرمغنطيسي ومسائل الطيف الراديوي ) ،(ERMتقرير الفريق
العامل املشرتك بني اللجنة األوروبية للتقييس الكهرتقين واملعهد املعهد األورويب لتقييس االتصاالت )(CENELEC/ETSI
ردا على رسالة املفوضية األوروبية ) 43164 ENTRP/F5/DP/MM/entr.f5.(2013املوجهة إىل منظمة التقييس
األوروبية ) .(ESOوتتناول هذه الوثيقة ما يلي:
• حتري وتوثيق التغريات املتوقعة و/أو املخطط هلا يف استعمال الرتددات يف النطاق  ،MHz 862-470مبا يف ذلك
اخلصائص ذات الصلة بالتقنيات الراديوية املتوقعة اليت ستنشر يف هذه النطاقات ويف النطاقات اجملاورة ،وال سيما
النطاق  MHz 870-863املستخدم يف األجهزة قصرية املدى )(SRD؛
• وضع وصف للبيئة الكهرمغنطيسية الناشئة يف النطاقني املذكورين أعاله وتقييم كيفية تأثري هذه التغيريات على
خدمات التعايش واألنظمة واملعدات؛
 49املرجع .http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/regulation-legislation/red
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• تقدمي توصيات إلی اللجنة  CENELECواملعهد  ETSIلتنقيح املعايري املنسقة املتأثرة واملعايري األوروبية األخرى عند
الضرورة لتحسني تعايش اخلدمات واملعدات ذات الصلة.
املعيار ) IEC 62216 (2009مستقبالت التلفزيون الرقمي لألرض للنظام  .[13.13] DVB-Tوهو حيدد مستقبالت كل
من التلفزيون عادي الوضوح وعايل الوضوح للنظام  .DVB-Tوتعترب النصوص اجلارية والنصوص التلفزيونية من مكونات
خدمات التلفزيون .وهو يتناول التوصيل لألرض لإلرساالت الرقمية ونشرها يف البلدان اليت تستخدم اللغات القائمة على
األجبدية الالتينية األوروبية .وهو ينظر يف منطني من األنظمة:
• أنظمة معيارية تكون فيها كل اخلدمات عادية الوضوح؛
• أنظمة تستخدم كودكات راسخة.

أجهزة االستقبال القياسية اليت ميكنها فك شفرة اخلدمات القياسية مناسبة هلذه األنظمة ،وهي أنظمة متقدمة قد تستخدم بعض
اخلدمات فيها كودكات متقدمة ،لتوفري فيديو عايل الوضوح مثال .وأجهزة االستقبال املتقدمة اليت ميكنها فك شفرة اخلدمات
املتقدمة مناسبة هلذه األنظمة50.
) ETSI TS 101 154 (2009اإلذاعة الفيديوية الرقمية ( .[14.13] )DVBالوثيقة هي عبارة عن مواصفات الستخدام
التشفري الفيديوي والصويت يف التطبيقات اإلذاعية استنادا إىل تدفق النقل  .MPEG-2والغرض من املبادئ التوجيهية
الواردة يف الوثيقة اخلاصة مبفكك جهاز االستقبال املتاامل ) (IRDهو متثيل احلد األدىن من الوظائف اليت يتعني على
مجيع املفككات  IRDمن فئة معينة الوفاء هبا أو جتاوزها .ومن الضروري حتديد احلد األدىن من وظائف  IRDللمعلمات
األساسية لضمان استخدام ميزات معينة.
متطلبات اخلدمة  EBU Tech 3307لالستقبال التلفزيوين اجملاين عايل الوضوح ] .[15.13وحتدد هذه الوثيقة املتطلبات
العامة ،من منظور أعضاء احتاد اإلذاعات األوروبية ) ،(EBUللهيئات اإلذاعية لالستقبال اجملاين خلدمات التلفزيون عايل
الوضوح ) ،(HDTVسواء بواسطة  DVB-Tأو  DVB-Sأو  DVB-S2أو بوسائل أخرى .والغرض منها أن تكون وثيقة
مناقشة للمصنعني واملشغلني واهليئات اإلذاعية واملنصات الوطنية للتلفزيون عايل الوضوح.
متطلبات استقبال  .[16.13] EBU Tech 3333 EBU HDTVمتثل هذه الوثيقة احلد األدىن من متطلبات مستقبل
التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVألعضاء االحتاد ( EBUاهليئات اإلذاعية) وقد نوقشت بالتفصيل مع ممثلي رابطة
صناعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األوروبية ) ،(EICTAأصبحت أوروبا الرقمية ).(DIGITALEUROPE
وتشجع صناعات الوسائط اليت تقوم بتطوير جهاز استقبال مستقل (أجهزة فك التشفري ( )STBأو أجهزة فك التشفري
املتكاملة للمستقبل ) )(IRDsأو أجهزة استقبال مزودة بتلفزيونات رقمية متكاملة ) (iDTVsعلى االمتثال هلذه اجملموعة
من املتطلبات من أجل إتاحة إمكانية التشغيل بني الربامج اإلذاعية ألعضاء االحتاد  EBUوجهاز االستقبال.
) ETSI TS 102 201 (1999اإلذاعة الفيديوية الرقمية )(DVB؛ واجهات لفك تشفري املستقبل املتكامل )(DVB-IRD
] .[17.13وهذه الوثيقة هي معيار للتطبيق حتدد الواجهات املوصى هبا لتوصيالت أجهزة فك تشفري مستقبالت البث
للفيديو الرقمي ).(DVB-IRD
4.2.13

اإلذاعة الرقمية المتعددة الوسائط لألرض

)(DTMB

فيما يتعلق بالنظام  ،DTMBحتدد متطلبات املستقبل مبا يلي:
 - GB/T 26686-2011املواصفات العامة ملستقبل التلفزيون الرقمي لألرض ] .[18.13يصف هذا املعيار املتطلبات
الوظيفية ومتطلبات األداء وقواعد التفحص وتعليم وترزمي ونقل وختزين مستقبالت التلفزيون الرقمي  DTVلألرض اليت
تدعم املعيار  GB20600-2006من أجل النظام .DTMB

 50مثة مواصفات مماثلة على املستوى الوطين :مثال ذلك  DTG D-Bookيف اململكة املتحدة و NorDigيف بلدان الشمال.
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-

 - GB/T 26685-2011طرائق القياس ملستقبل التلفزيون الرقمي لألرض ] .[19.13يطبق هذا املعيار على مستقبالت
التلفزيون الرقمي DTVلألرض ويصف البنود والشروط والطرائق لقياس أداء مستقبالت  DTVلألرض اليت تدعم املعيار
 GB20600-2006من أجل النظام .DTMB
 - GB20600-2006بنية الرتتيل وتشفري القناة وتشكيلها لنظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ).[20.13] (DTMB
يصف هذا املعيار بنية الرتتيل وتشفري القناة وتشكيلها لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاق املوجات املرتية )(VHF
والديسيمرتية ) (UHFبعرض نطاق قدره  MHz 8لكل قناة تردد راديوي .وميكن تطبيق املعيار  DTMBعلى أنظمة
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض اليت حتمل برامج عادية الوضوح ) (SDTVأو عالية الوضوح ) (HDTVمتعددة لكل
من االستقبال املتنقل والثابت.

5.2.13

المتطلبات العامة

-

يرد يف اجلدول  1.13املتطلبات املعممة ملستقبل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) .(DTTBوحيدد هذا اجلدول القيم املمكنة
ملعلمات معينة توفرها املعايري املقابلة ،ولكن ال يتعني على مجيع املستقبالت أن متتثل لكل هذه املعايري .وال ترد املعلمات احملددة
لنظام  DTTBمعني وال معلمات الرتدد الراديوي لكل نظام إرسال .وترد معلومات تفصيلية عن نظام  DTTBمعني يف الوثائق
ذات الصلة املدرجة يف مراجع هذا القسم وكذلك يف األقسام ذات الصلة من الفصل  9من هذا الكتيب.
اجلدول

1.13

موجز المتطلبات الممكنة بشأن مستقبالت اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
القيمة

المعلمة
النسبة الباعية

16:9 ،4:3

استبانة الفيديو

 HDTVو ،SDTVو 4KوUHDTV 8K

معدل األرتال/املسح

120P ،60P ،60I ،59.94I ،30P ،50P ،50I ،25P

خدمة الفيديو

تلفزيون تقليدي،

انضغاط الفيديو

،HEVC/H.265 ،SVC ،MPEG-4 AVC/H.264 ،MPEG-2

قياس األلوان
وظائف فيديوية إضافية

مالحظات
ميكن تعديل مقاييس الصورة بني النسب
الباعية اليت تدعمها شاشة العرض

3DTV

AVS

 ITU-R BT.601و BT.709وBT.2020

التوصيات
مسح فوقي ،مقايسة بني  UHDو HDو ،SDواصف نسق نشط
) ،(AFDتشوير شاشة عريضة ) ،(WSSمسجل فيديو شخصي
( ،)PVRزحزحة زمنية ،مدى دينامي أعلى ) ،(HDRمعدل أرتال
أعلى )(HFR

تقدم مبثابة أمثلة

أسلوب الصوت
انضغاط الصوت

وحيد ،سترييو ،متعدد القنوات
DTS ،AC3 ،HEVC ،MPEG-4 ،MPEG-2 ،MPEG-1

الربجمية الوسيطة

MHEG-5 ،Ginga ،GEM ،MHP

(أو تنفيذ أي برجمية وسيطة أخرى)

وظائف اخلدمة

 ،EPGنصوص جارية وتلفزيونية (يف أسلوب "عادي" وأسلوب
"ضعف السمع") ،صوت واضح ،نصوص وصفية مغلقة ،حتديث
برجميات ،نفاذ إىل شبكة منطقة حملية (إثرنت سريعة ،شبكة منطقة
حملية السلكية أو خطوط كهرباء) ،بث هجني/نطاق عريض (مثل
)HbbTV

تقدم مبثابة أمثلة

الواجهات

واجهة مشرتكة ) (CIو ،CI+إثرنتS/PDIF ،
(بصرية أو كهربائية) ،تقدم مبثابة أمثلة
 ،YPbPr ،HDMIعروة تردد راديويSCART ،
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البرمجيات الوسيطة من أجل مستقبالت التلفزيون الرقمي

)(DTV

الربجميات الوسيطة هي طبقة من الربجميات تقع بني شفرة التطبيق والبنية التحتية لزمن التشغيل (منصة املعدات ونظام التشغيل).
وتتكون الربجميات الوسيطة لتطبيقات التلفزيون الرقمي عموما من حمركات اللغة ومكتبات الوظائف .ووجود الربجميات الوسيطة
شرط مسبق لسهولة وسرعة تطوير التطبيقات التلفزيونية.
والربجمية الوسيطة ملستقبالت اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) (DTTBهي عنصر أساسي لتفاعل املستعمل مع معدات املستقبل.
وتشمل متطلبات الربجميات الوسيطة املرونة وسعة مدى الوظائف وبساطة واجهة الربنامج .وكثريا ما حيدث أن يستحيل الوفاء
بشرط ما دون تعقيد شرط آخر .ولذلك فإن تنفيذ برجمية وسيطة معينة هو عبارة عن مفاضلة يف أغلب األحيان .والقدرة على
حتديث برجمية االستقبال أمر مرغوب فيه أثناء إدخال خدمات جديدة ،وخاصة التحديثات اليت تتطلب استكمال الربجمية الوسيطة
ببعض الوظائف اإلضافية أو عند تصحيح األخطاء اليت تظهر يف عملية تصميم الربجمية الوسيطة .وميكن إجراء التحديثات مباشرة
من جانب مقدم اخلدمة من قناة خارج األثري أو مباشرة من قبل مستعملي جهاز فك التشفري أو جهاز مستقبل ومفكك تشفري
متكامل باستخدام مواقع املصنّع الرمسية.
وتشمل بدائل الربجميات الوسيطة من اجليل األول  MHP/GEMو .[22.13] ،[21.13] MHEG-5وقد حلت حمل هذه األنظمة
عموما األنظمة املوصوفة يف الفصل  ،10مثل تلفزيون اإلذاعة اهلجينة عريضة النطاق ) (HbbTVوالبث اهلجني  Hybridcastولغة
الوسم  HTML5ومنصة التلفزيون الذكي القائمة على لغة الوسم  HTML5و.[23.13] ،[27.13] ،[26.13] .Ginga

4.13

وظيفية النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريض

ترتبط تقنيات النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض ) (IBBبتنفيذ هنج التلفزيون التفاعلي .وتستند هذه التقنيات إىل أجهزة
استقبال تلفزيونية متقاربة قادرة على التعامل ال مع إشارة البث فحسب وإمنا مع التطبيقات املقدمة عرب خدمات االتصاالت عريضة
النطاق أيضا .وهذا يوفر للمستقبل الفرصة لدفع مشاركة املستعمل وحتقيق أقصى قدر من رضا املستعمل النهائي بتقدمي جمموعة
من اخلدمات اجلديدة.
ومجيع الوظائف واملتطلبات الرئيسية لتطبيقات  IBBحمددة يف التوصية  - ITU-R BT.2037املتطلبات العامة للتطبيقات اإلذاعية
لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض املوجهة واالستعمال املتوخى منها ] [25.13والتوصية  - ITU-R BT.2053املتطلبات
التقنية لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض ].[25.13
ولتمكني فدرات منائط املستقبل اخلاصة خلدمات  ،IBBحيتاج األمر إىل واجهات وبرجميات وسيطة .وتشمل منائط االستقبال
فدرات لإلشارات اإلذاعية (حيتاج األمر إىل مستقبل ساتلي أو كبلي أو لألرض متكامل أو خارجي) وفدرة ملعاجلة اإلشارات عريضة
النطاق (استنادا إىل بروتوكول اإلنرتنت يف أغلب األحيان) .وتزود هذه املستقبالت بواجهات املستهلك لإلذاعة والنطاق العريض
على السواء.
ومثة حاجة إىل وظائف برجميات خاصة للوظائف التقليدية أو الربجميات الوسيطة ذات الصلة .وتوفر هذه العناصر معاجلة مشرتكة
وتنسيقا ذا صلة بني بيئات البث والنطاق العريض ،والتطبيقات التفاعلية ذات الصلة للمستعمل ،وغري ذلك من الوظائف املفيدة.
ووفقا ملتطلبات وظائف التطبيق يف املرجع ] ،[24.13ينبغي لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض أن تقوم مبا يلي:
ضمان سالمة حمتوى وخدمات اإلذاعة ،دون مضافات غري مسموح هبا؛
حتديد مصدر احملتوى بوضوح ،وكذلك حتديد اخلدمات اجملانية واملدفوعة؛
ضمان إمكانية نفاذ املستعمل بسهولة إىل ما تقدمه من حمتوى وخدمة ،كما هو دون تغيري؛
محاية حقوق التأليف؛
ضمان معرفة املستعمل لنوع البيانات اليت جتمع ومن الذي جيمعها والغرض من مجعها ،مبا يف ذلك دون حصر بيانات
املشاهدة أو االستعمال أو البحث واملعلومات اإلمجالية واحرتام خصوصية املستعمل؛
جتنب السلوك غري املقصود الذي تتسبب فيه األنشطة اخلبيثة ،مثل الفريوسات والربجميات الضارة.
-
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كذلك ينبغي لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض أن تفي مبا يلي:
القدرة على تقدمي خدمات جديدة إىل املستعمل باالستفادة من وظائف اإلذاعة واإلنرتنت يف آن واحد؛
القدرة على دعم اخلدمات واحملتويات اخلطية وغري اخلطية؛
القدرة على تقدمي احملتوى اإلذاعي يف حاالت الطوارئ بشكل مالئم؛
القدرة على دمج االتصاالت عرب شاشة ثانية ومواءمتها مع اخلدمات املقدمة على شاشة عرض الصوت والصورة الرئيسية؛
القدرة على إتاحة احملتوى بطريقة متكن ذوي اإلعاقة من النفاذ إليه دون إشكال؛
القدرة على توفري آليات لتقدمي خدمات وحمتويات هادفة.
وهكذا فإن هذه الوظيفة تطبق املتطلبات ذات الصلة على عناصر الربجميات الوسيطة واالعتيادية يف املستقبل .وجيب مراعاة مجيع
هذه اجلوانب أثناء تنفيذ أجهزة االستقبال ذات الصلة.
بيبليوغرافيا للفصل
][1.13
][2.13

][3.13

13

التوصية  ،ITU-R BT.2072الوظائف الرئيسية ملستقبالت املستهلك فيما يتعلق بالتجوال اإلذاعي يف العامل.
التوصية  ،ITU-R BT.1368معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاق املوجات املرتية
والديسيمرتية ) ،(UHFمبا يف ذلك نسب احلماية.

)(VHF

التوصية  ،ITU-R BT.2033معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات
املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية ) ،(UHFمبا يف ذلك نسب احلماية.

][4.13

التوصية  ،ITU-R BT.2036خصائص نظام استقبال مرجعي لتخطيط ترددات أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض.

][5.13

التقرير  ،ITU-R BT.2215قياس نسب احلماية وعتبة احلمل الزائد ألجهزة استقبال التلفزيون.

][6.13

.ATSC Recommended Practice A/74:2010 – Receiver Performance Guidelines

][7.13

.ATSC Recommended Practice A/174:2010 – Mobile Receiver Performance Guidelines

][8.13

.ATSC Standard A/53, Parts 1 through 6: ATSC – Digital Television Standard

][9.13

.ARIB STD-B21:2007 – Receiver for digital broadcasting

][10.13

وثيقتان متوائمتان  ARIB STD-B21و.ABNT NBR 15604

]ETSI EN 303 340 (2016) – Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonized Standard [11.13
.covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
]ETSI TR 103 288 (2016) – Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); [12.13
Report of the CENELEC/ETSI Joint Working Group in response to the EC letter
.ENTRP/F5/DP/MM/entr.f5.(2013)43164 to the ESOs
][13.13

.IEC 62216 – Digital terrestrial television receivers for the DVB-T system

]ETSI TS 101 154:2009 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and [14.13
.Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream
][15.13

.EBU Tech 3307 – Service Requirements for Free-to-Air High Definition Television Receivers

][16.13

.EBU Tech 3333 EBU HDTV – Receiver Requirements

]ETSI TS 102 201 – Digital Video Broadcasting (DVB); Interfaces for DVB Integrated Receiver [17.13
).Decoder (DVB-IRD
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]Chinese National Standard GB/T 26686-2011 – General specification for digital terrestrial television [18.13
.receiver
]Chinese National Standard GB/T 26685-2011 – Methods of measurement for digital terrestrial [19.13
.television receiver
]DTMB GB20600-2006 – Framing Structure, Channel Coding and Modulation for Digital Television [20.13
).Terrestrial Broadcasting System (DTMB
][21.13

موقع  MHP/GEMالرمسي على الويب.www.mhp.org :

][22.13

موقع  MHEG-5الرمسي على الويب.www.mheg.org :

][23.13

موقع  Gingaالرمسي على الويب.http://www.ginga.org.br :

][24.13

التوصية  ،ITU-R BT.2037املتطلبات العامة للتطبيقات املوجهة لإلذاعة يف لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق
العريض ) (IBBواستخدامها املتوخى.

][25.13

التوصية  ،ITU-R BT.2053اخلصائص التقنية لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض ).(IBB

][26.13

التوصية  ،ITU-R BT.2075-0لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض.

][27.13

التقرير  ،ITU-R BT.2267-5لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض.

][28.13

.ETSI ES 202 184 MHEG-5 – Broadcast Profile

][29.13

توجيه االحتاد األورويب  EU/53/2014الصادر عن الربملان األورويب واجمللس 16 ،أبريل  2014بشأن مواءمة قوانني الدول
األعضاء فيما يتعلق بإتاحة املعدات الراديوية يف السوق وإلغاء التوجيه  ،EC/1999/5املرجع:
.http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
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جوانب قابلية نفاذ المعاقين
1.14

االتحاد الدولي لالتصاالت والحاجة إلى خدمات النفاذ

هنالك أكثر من مليار شخص على األرض يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية ] .[1.14ويعاين حوايل  15يف املائة من سكان
العامل من إعاقات شديدة إىل حد ما تعيق نفاذهم إىل خدمات االتصاالت .وحوايل  %16من األوروبيني البالغني لديهم مشاكل
صحية جتعل النفاذ إىل برامج البث واستخدامها صعبا أو مستحيال.
وبطبيعة احلال ،ومع التقدم يف السن ،يشكو عدد متزايد من الناس من مشاكل يف السمع و/أو البصر ،فضال عن تقلص القدرة
احلركية مما يزيد من صعوبة التحكم يف األجهزة ،من قبيل تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد مثال .وحبلول عام ،2020
سيكون  %50من سكان أوروبا قد جتاوز سن اخلمسني .وقلّما يتمتع أي من الناس الذين جتاوزوا سن الثمانني بالقدر الكايف من
إمكانية السمع .وما فتئت املنظمات الدولية تعمل منذ سنوات عديدة من أجل إتاحة املزيد من خدمات النفاذ والوسائل التقنية
لتيسري أو متكني األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني وكذلك األقليات من النفاذ إىل اخلدمات التلفزيونية.
وهيئات البث التلفزيوين يف كثري من البلدان ملزمة (أو ملتزمة) بتوفري خدمات نفاذ حمددة لألشخاص ذوي القدرة احملدودة،
أي األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن فيهم املسنون ،من أجل متكني (أو على األقل حتسني) نفاذهم إىل اخلدمات اإلذاعية على األثري
وعرب اإلنرتنت.
واالحتاد الدويل لالتصاالت ،بوصفه هيئة من هيئات األمم املتحدة ،ملزم بالطبع باتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ) 51.(UNCRPDوقد أصدر االحتاد نفسه سلسلة من القرارات ذات الصلة :القرار ( 70جوهانسربغ )2008 ،للجمعية
العاملية لتقييس االتصاالت ،والقرار ( 58حيدر أباد )2010 ،للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ،والقرار  175ملؤمتر املندوبني املفوضني
(غواداالخارا .)2010 ،وهذا األخري حيمل عنوان "نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"،
ويكلف قطاعات االحتاد الثالثة بواجب "مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمل االحتاد".
ويتعاون االحتاد مع املنظمات األخرى يف وضع معايري لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف جمال استهالك/استخدام الوسائط
اإللكرتونية .ومن األمثلة على ذلك املنشور املشرتك مع املبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة )" (G3ictجعل
التلفزيون يف متناول اجلميع" 52.ومثة مثال أعم وهو ما يسمى التقرير الوردي "فرصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لوضع إطار
تنمية شاملة لإلعاقة" الذي ساهم االحتاد يف وضعه كعضو يف جلنة النطاق العريض53.
ويف أحدث ورقة موقف ،وضعت مبادرة الوسائط األوروبية اجلديدة ) 54(NEMقائمة شاملة باجلوانب االجتماعية وجوانب السياسة
العامة خلدمات النفاذ إىل الوسائط السمعية البصرية (من منظور أوروبا حتديدا)[2.14] .
 51األمم املتحدة" ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" ،2006 ،املرجع
 52التقرير املشرتك بني االحتاد واملبادرة " ،G3ictجعل التلفزيون يف متناول اجلميع" ،مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد ،نوفمرب
الصحفي لالحتاد ،جنيف 5 ،ديسمرب  ،2011املرجع

http://www.un.org/disabilities/

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2011/51.aspx
وhttp://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Making_TV_Accessible-E-BAT.pdf

 ،2011املنشور

مالحظة  -أعد هذا التقرير السيد بيرت أوالف لومس ،رئيس الفريق املخصص لدى قطاع تقييس االتصاالت بشأن قابلية نفاذ املعاقني إىل الوسائط
السمعية البصرية ).(https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx
 53املرجع https://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/hlmdd2013.aspx
 54أنشئت املبادرة  ،NEMباسم الوسائط اإللكرتونية املوصولة شبكيا ،كواحدة من منصات التكنولوجيا األوروبية يف إطار برنامج إطار عمل املفوضية
األوروبية السابع لتعزيز التقارب بني اإللكرتونيات االستهالكية والبث واالتصاالت .وأعيد تسمية هذه املبادرة لتصبح "الوسائط األوروبية اجلديدة"،
واتسع نطاقها لتشمل الوسائط املوصولة واملتقاربة والتفاعلية والصناعات اإلبداعية (املرجع )http://nem-initiative.org/
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خدمات نفاذ المعاقين ذات الصلة باإلذاعة التلفزيونية

لقد أدى إدخال التلفزيون الرقمي ،باملقارنة مع التلفزيون التماثلي ،إىل زيادة اإلمكانات لتوفري خدمات النفاذ ،سواء من حيث سعة
البيانات أو من حيث املزايا ،مثل التمثيل الشخصي (القابل للتعديل من جانب املستهلك) .وتشمل خدمات النفاذ النموذجية ما يلي:
نصوص جارية لضعاف السمع (وكذلك بالنسبة لألقليات).
وصف صويت لضعاف البصر.
توضيح الصوت (حتسني وضوح احلوار) لكبار السن ولألشخاص الذين يعانون من اخنفاض حدة السمع).
ترمجة لغة اإلشارات للصم الذين يعتمدون على لغة اإلشارات.
مسارات صوتية إضافية لألقليات.
ويف أنظمة التلفزيون الرقمي احلديثة ،تعترب مجيع خدمات النفاذ متاحة عند الطلب فقط من قبل املستعملني النهائيني املهتمني.
وينبغي أن يتمكن األشخاص الذين يستفيدون من خدمات النفاذ هذه من اختيارها (بطريقة ميسورة وسهلة) .وبالنسبة لألشخاص
الذين ال يرغبون يف االستفادة من خدمة نفاذ حمددة ،جيب أن تبقى غري ملحوظة .وبعبارة أخرى ،جيب أن تكون خدمات النفاذ
مغلقة وال تكون مرئية مسموعة إال عند اختيارها.
وفيما يتعلق باإلذاعة الصوتية والتلفزيونية ،كانت فرق العمل التابعة للجنة الدراسات  6ناشطة يف وضع تقارير وتوصيات تقنية
تساعد يف حتسني إمكانية النفاذ .ويف عام  ،2010نشرت جلنة الدراسات  6التقرير  - ITU-R BT.2207إمكانية النفاذ إىل خدمات
اإلذاعة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،الذي مت حتديثه يف عامي  2011و 55.2012ويتناول هذا التقرير على وجه التحديد اإلعاقات اليت
ميكن أن تعرقل استعمال الوسائط السمعية البصرية:
إعاقات السمع؛
إعاقات الرؤية؛
إعاقات الشيخوخة؛
إعاقات اإلدراك؛
نقص القدرة على التحكم يف الواجهة بني اإلنسان واآللة وسهولة استخدام جهاز االستقبال أو املطراف.
وبناء على ذلك ،يتناول التقرير النصوص اجلارية/الوصفية ولغة اإلشارات ونقل النص إىل كالم للتغلب على اإلعاقات السمعية
والوصف الصويت لألشخاص املعاقني بصريا والوسائل اخلاصة لكبار السن .ويتناول قسم معني سهولة استعمال املستقبل .ومثة
اهتمام متزايد يف "منتجات التصميم املوحد" اليت يستطيع أي شخص استخدامها بكل سهولة .والتقرير مشفوع مبلحق يتناول،
يف ستة أقسام ،تقنيات خمتلفة لتحسني إمكانية النفاذ إىل اخلدمات اإلذاعية ،وال سيما يف اليابان .ويتناول القسم  1حتويل معدل
الكالم للمسنني بينما يتناول القسم  2النصوص الوصفية املغلقة يف الوقت الفعلي باستخدام التعرف على اخلطاب ،ويتناول القسم 3
نظام تصفح الوسائط املتعددة لضعاف البصر .ويقدم القسم  4من امللحق مثاال على الرتمجة اآللية إىل لغة اإلشارات مع الرسوم
املتحركة (الرسوم البيانية احلاسوبية) بينما يقدم القسم  5معلومات عن جهاز لتقييم التوازن الصويت يف اخللفية اإلذاعية للمستمعني
املسنني (حتسني إمكانية الفهم بتعديل جهارة أصوات اخللفية (الضوضاء و/أو املوسيقى) إىل مستوى مناسب) .وأخريا ،يقدم
القسم  6معلومات عن البحث يف تقنية من أجل خدمة إذاعية بلغة سهلة القراءة ودعم حتويل اللغة لفهم النصوص اليابانية املعقدة.
وينبغي النظر يف نوع وعدد خدمات النفاذ إىل شبكة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) (DTTBأثناء عملية ختطيط السعة.
ويقرتح أن حتتفظ اإلدارات مبعدل بتات كاف لالستعمال املستقبلي خلدمات النفاذ ،وال سيما فيما يتعلق بالوصف السمعي والنص
الوصفي املغلق.

 55ميكن تنزيل مجيع تقارير اللجنة  ITU-R SG6من املوقع .https://www.itu.int/pub/R-REP-BT/en
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خدمات النفاذ المعالجة في جهاز االستقبال مقابل الخدمات القائمة على البث

يتعني إعداد معظم خدمات النفاذ وتوفريها من قبل هيئات البث (النصوص اجلارية والوصف الصويت والفيديو ملرتجم لغة اإلشارات).
وميكن أن تتحقق اخلدمات األخرى ،مثل الصوت النظيف أو النصوص اجلارية املنطوقة ،إما بواسطة تدفق برنامج إضايف توفره هيئة
البث أو ميكن استخراجه ،يف جهاز االستقبال ،بواسطة برجمية مناسبة .ويف جمال البحوث ،مثة خوارزميات قيد التطوير من شأهنا
اجملسد) من النص ،من النصوص اجلارية أو بعد حتويل الكالم إىل نص يف جهاز
أن تستخرج مرتجم لغة إشارة حموسب (ما يسمى ّ
االستقبال مثال .ولكن االختبارات أظهرت أن معظم الناس الذين يعتمدون على لغة اإلشارات مبثابة لغتهم األم ليسوا راضني (بعد)
اجملسدة حاسوبيا يف التلفزيون ،وال سيما من حيث تعبريات الوجه اليت ال تزال مشكلة .وميكن االطالع
عن استنساخ لغة اإلشارات ّ
على مثال ألحدث ما مت التوصل إليه يف مشروع البحث والتطوير األورويب اإلذاعة اهلجينة عريضة النطاق للجميع )56.(HBB4ALL
والتحكم يف احلركة أو الكالم يف جهاز التلفزيون هو من امليزات املفيدة للغاية لألشخاص الذين يعانون من قيود إدراكية أو حركية
ولكن ال ميكن حتقيقها إىل من قبل الشركات املصنعة ألجهزة االستقبال .وبصفة عامة ،ولتحقيق االستفادة القصوى لذوي
االحتياجات اخلاصة ،يتعني على هيئات البث ومصنعي األجهزة االستهالكية التعاون يف تطوير خدمات ومزايا النفاذ.
4.14

استخدام النصوص الجارية/الوصفية

لئن كانت مسارات الصوت أو الصورة اإلضافية جمرد املزيد من برامج التدفق االبتدائية فهنالك أساليب شىت الستحداث
النصوص اجلارية .وهنالك ،يف مثال اإلذاعة الفيديوية الرقمية ) ،(DVBمعياران من معايري النصوص اجلارية املستخدمة حاليا،
األول هو ( [8.14] EN 300 472الذي نشر ألول مرة يف عام  )1994والذي حيدد نقل النصوص اجلارية التلفزيونية للنظام
التماثلي  ITU-R TV - Bضمن تدفق النقل .MPEG-2
وتقدم أجهزة االستقبال النصوص وفقا لطاقم األحرف املختزن .وقد حدد املعيار الثاين ،وهو ( [9.14] EN 300 743الذي نشر
يف عام  ،)1997هنج صورة نقطية .حيث يرسل يف سطر تلو اآلخر السمات والرسومات يف متثيل نقطي .وال حاجة إىل اختزان
طاقم أحرف يف جهاز االستقبال .ويف كلتا احلالتني ،النص التلفزيوين وما يسمى النصوص اجلارية  ،DVBليس هنالك إمكانية
للتكييف حبسب املستعمل (من قبيل اخليار الفردي ملوقع النصوص اجلارية وكذلك احلجم واللون ونوع اخلط أو شفافية إطار اخللفية).
وملعاجلة هذه الشواغل ،وضع احتاد اإلذاعات األوروبية ) (EBUنسقا يستند إىل لغة وسم النصوص املوقوتة ) :(TTMLالنص
املوقوت ) (EBU-TTلإلذاعة و EBU-TT-Dللتوصيل على اخلط ،حيث تستعمل لغة  XMLلتقدمي نصوص جارية تراعي ما يفضله
املستعمل ] .[3.14وميكن نقل نصوص  EBU-TT-Dيف التدفق التكيّفي الدينامي عرب بروتوكول نقل النصوص املرتابطة
 MPEG-DASHكتدفق إضايف .ويعترب امللف النصي للصيغة  1,0من النصوص اجلارية والوصفية يف وسائط اإلنرتنت [4.14] IMSC1
هنجا بديال لنسق يستند إىل لغة الوسم  TTMLمن قبل احتاد شبكة الويب العاملية ) ،(W3Cويعترب أيضا مرشحا حمتمال يف املستقبل
من قبل  ،DVBوخاصة بالنسبة إىل التلفزيون فائق الوضوح ) .[5.14] (UHDTVوجدير بالذكر أن جلنة الدراسات ITU-R SG 6
تعمل على إمكانية تنسيق كل من النهجني EBU-TT ،و ،IMSC1من أجل التوصل إىل مواصفة عاملية فريدة للنصوص اجلارية يف
التلفزيون الرقمي (وهي ذات أمهية خاصة بالنسبة للتبادل الدويل للربامج).
5.14

األهمية الخاصة لألنظمة المتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض

)(IBB

من املمكن ،ولكن ليس من الضروري ،أن تتاح خدمات النفاذ مع إشارة البث ،أي كمكونات يف تعدد إرسال اإلذاعة الرقمية.
ومن حيث املبدأ ،ميكن اتباع هنج هجني يف مجيع احلاالت ،شريطة أن يكون جهاز التلفزيون أو جهاز فك التشفري موصوال أيضا
باإلنرتنت :مت ّكن األنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض ) (IBBتوفري خدمات النفاذ عرب الواجهة على اخلط ألجهزة التلفزيون
أو أجهزة فك التشفري الذكية (املوصولة) (انظر الشكل  .)1.14ملزيد من املعلومات التفصيلية عن أنظمة  ،IBBانظر الفصل .10

56
اجملسدة حاسوبيا اجلديد ،النشرة اإلخبارية
 - HBB4ALLتطبيق لغة اإلشارة ّ

http://www.hbb4all.eu/hbb4all-newsletters/ ،6
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1.14

مبدأ النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريض ):(IBB
التوصيل بين برنامج البث وخدمات البوابة من جانب هيئة البث
(المثال هنا )HbbTV
خدمات
اإلنترنت

بوابات

هيئة
اإلذاعة

عرض على
الخط

توصيل سلس
بين عالمين

خدمة
البث

HbbTV

منصة التكنولوجيا
DTTB-14-01

وتتسم أنظمة  IBBبأمهية قصوى السرتجاع خدمات النفاذ وإيصاهلا .وتوصي التوصية  [10.14] ITU-R BT.2075بالنظام األورويب
" HbbTVاإلصدار  1,5واإلصدار  ،"2,0والنظام الياباين اهلجني " "Hybridcastوكذلك النظام الكوري "منصة التلفزيون الذكية
القائمة على لغة الوسم  ."HTML5ويف هذه التوصية ،ذكرت على وجه التحديد خدمات النفاذ عرب النظام  .IBBوقبل املوافقة
على التوصية  ،ITU-R BT.2075صدرت توصية بشأن "املتطلبات التقنية ألنظمة ( "IBBالتوصية  [11.14] BT.2053فضال عن
التوصية بشأن "املتطلبات العامة للتطبيقات املوجهة حنو البث لألنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض واالستخدام املتوخى
منها" (التوصية  .[12.14] )BT.2037وباإلضافة إىل ذلك ،يقدم التقرير " ITU-R BT.2267األنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق
العريض  [13.14] "IBBأمثلة على كيفية تطبيق  IBBلتمكني لغة اإلشارات أو الوصف الصويت أو النصوص اجلارية املكيّفة (القابلة
للتعديل من جانب املستهلك) (انظر الشكل  .)2.14ومثة معلومات حمددة فيما يتعلق بالتلفزيون  HbbTVيف املرجع ].[6.14
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2.14

خدمة اختبار للنصوص الجارية عبر النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريض

)(IBB

تظهر لقطة الشاشة القائمة الختيار احلجم واخللفية وموقع النصوص اجلارية املعروضة عرب اإلنرتنت (املثال خيتار نصوصا جارية يف اجلزء السفلي من الصورة التلفزيونية،
حبجم خط متوسط على خلفية سوداء بنسبة  %85من الشفافية).

DTTB-14-02

1.5.14

تعدد اإلرسال اإلذاعي مقابل خدمات النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريض

)(IBB

تتسم خدمات النفاذ عرب النظام املتكامل  IBBبقدر أكرب من إمكانية التكيّف لرغبات الفرد من خدمات النفاذ اليت تنقل يف تعدد
إرسال إذاعي (حبكم تقنيات الويب املستخدمة) .ولكن املأخذ هو احلاجة إىل توصيل باإلنرتنت عريضة النطاق .ويف الواقع ،يتم
تطبيق مزيج متوازن .وتنتقل النصوص اجلارية أو الوصف الصويت باللغة الرئيسية للجمهور املستهدف عادة مع إشارة البث .غري أن
فيديو الرتمجة بلغة اإلشارات غالبا ما يتاح عن طريق النظام  IBBبسبب الطلب املرتفع نسبيا على معدل البيانات .ويف حالة توفر
مشغل فيديو ثان يف جهاز استقبال املستعمل النهائي ،ميكن إضافة الفيديو بلغة اإلشارات ،الذي يتم اسرتجاعه عرب النظام IBB
(يف شكل مزيج ألفا أو يف نافذة منفصلة مثال) إىل الربنامج التلفزيوين اجلاري كما هو مبني يف الشكل  .3.14ويهتم النظام IBB
عادة بعملية املزامنة املالئمة.
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مثال لفيديو بلغة اإلشارات باستخدام النظام

IBB

DTTB-14-03

األخبار عرب البث التلفزيوين ،والفيديو بلغة اإلشارات عرب اإلنرتنت  -ميكن تعديل نافذة فيديو لغة اإلشارات من حيث احلجم واملوقع .كال الفيديوين متوافق زمنيا.
2.5.14

عندما ال تكون حلول النظام  IBBعملية (في غياب توصيل النطاق العريض)

األنظمة املتكاملة لإلذاعة والنطاق العريض ) ،(IBBشأن  HbbTVأو  ،Hybridcastهي املفتاح عندما يتعلق األمر خبدمات النفاذ.
ومع ذلك ،يتعني على قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت أن يبحثا أيضا ،باالتصال مع قطاع تنمية االتصاالت،
يف حلول للبلدان (أو األحوال) اليت ال يتوفر فيها للناس (بعد) النفاذ إىل توصيالت النطاق العريض .ويتمثل أحد احللول يف استخدام
جزء كبري من دوامة بيانات األوامر والتحكم يف وسائط التخزين الرقمي ) (DSM-CCللمحتوى اإلضايف الذي يقدم ،يف هذا
التشكيل ،عرب شبكة البث ("الفيديو حسب الطلب") .وبطبيعة احلال ،من شأن ذلك أن يقلل من عدد الربامج التلفزيونية ضمن
هذا اإلرسال املتعدد ولكنه يوفر عددا من اخلدمات واملعلومات اإلضافية.
ومثة حل أنيق لتوفري النصوص اجلارية يف نظام  HbbTV( IBBمثال) وهو دراجها يف بيانات  .DSM-CCوهذا لن يستهلك أكثر
من حوايل  10إىل  kbit/s 20ولكنه يسمح للمستقبالت املتمكنة من نظام  IBBبعرض هذه النصوص اجلارية يف حال عدم توفر
التوصيل باإلنرتنت .وعالوة على ذلك ،ويف هذه احلالة ،ال حاجة إىل توافق زمين بني النطاق العريض وإشارة البث حيث إن مجيع
املعلومات موجودة يف تعدد إرسال البث.
ومثة خيار آخر لكميات أكرب من البيانات وهو استخدام بروتوكول تسليم امللفات ) (FDPاملتوفر مثال يف اإلصدار  2,0من
 .HbbTVويسمح بروتوكول  FDPبدفع احملتوى إىل قرص احلالة الصلبة يف التلفزيون ) (TV SSDأو خمزن القرص الثابت خالل
الفرتات اليت ال تكون فيها حاجة إىل تعدد إرسال الربامج التلفزيونية (أثناء الليل مثال) .وقد تتضمن هذه امللفات حمتوى حمددا
لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،مثل الوصف الصويت لربنامج بث مقبل .ويف حالة توفر مشغل فيديوي ثان يف جهاز فك
التشفري أو يف جهاز التلفزيون ،ميكن كذلك ختزين فيديو بلغة اإلشارات قبل البث التلفزيوين وعرضه مع إشارة البث عندما ترسل
هذه يف اليوم التايل أو األيام التالية .ويضطلع النظام  HbbTV 2,0بعملية التزامن الالزم.
ويف حالة عدم إدراج مشغل فيديوي ثان يف جهاز التلفزيون لدى املستهلك ،ميكن هليئات البث إدراج فيديو ملرتجم لغة اإلشارات
يف األستوديو وإرسال هذا التدفق املركب إما ضمن تعدد إرسال البث (يف بث متآون مع برنامج التلفزيون بدون مرتجم لغة
اإلشارات) ،أو إتاحته كتدفق فيديو يف تشكيل النظام  .IBBويف كلتا احلالتني ،ال حاجة إىل مشغل فيديوي ثان وال إىل تزامن
للبث وتدفق النطاق العريض .وبالطبع ال يعود من املمكن للمستعمل النهائي تكييف املعلمات (من قبيل اختيار احلجم أو املوقع
على شاشة فيديو لغة اإلشارات).
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ويف بعض األحيان ،قد يكون البديل هو متثيل خدمات النفاذ على اخلط على شاشة ثانية ،من قبيل حاسوب لوحي أو هاتف
ذكي ،ومرة أخرى العمل على مزامنة البث وتدفق النطاق العريض (انظر الشكل  .)4.14فقد يكون ذلك مفيد للوصف الصويت
عندما يستمع الشخص الذي حيتاج إىل هذه اخلدمة إىل املسار الصويت الذي حيتوي على الوصف الصويت بينما يستمع أفراد آخرون
من األسرة أو اجلماعة إىل صوت التلفزيون العادي دون الوصف الصويت .وهكذا ميكن حتقيق االندماج اإللكرتوين احلقيقي للناس.
الشكل

4.14

مبدأ إطار الشاشة الثانية
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محتوى مهني
تلفزيون موصول

تقاسم ضمن
الجماعة

معلومات إضافية

محتوى ذو صلة
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6.14

إنتاج خدمات النفاذ  -بعض الجوانب

مثة جانب آخر يتعلق بإنتاج خدمات النفاذ وتقييم جودهتا .كما أن تعميم هذه اخلدمات يعين أيضا جعلها فعالة من حيث التكلفة
وإتاحتها لكل الناس .وال ميكن حتقيق كفاءة التكلفة إال بالنسبة للمنتجات واإلجراءات املوحدة .وينبغي ختطيط خدمات النفاذ
وإدراجها يف اإلنتاج السمعي البصري اليومي ،وأن تطبق عليها ،يف حاالت استثنائية فقط ،عمليات ما بعد اإلنتاج اخلاصة واملكلفة.
وكذلك فإن احللول املوحدة ،يف معرض التبادل الدويل للربامج ،مرغوب فيها جدا ،بل تكاد تكون شرطا أساسيا مسبقا.
7.14

استنتاجات

املعايري املتفق عليها خلدمات النفاذ هي أحد العوامل اليت تضمن اقتصاد احلجم الالزم لألجهزة السمعية والبصرية املعقولة التكلفة
والقابلة للتشغيل البيين لتمكني اجلمهور من النفاذ إليها .والعامل اآلخر هو إدراج هذه احللول عموما يف األجهزة االستهالكية لدى
اجلميع .وعندئذ فقط ميكن إتاحة خدمات النفاذ على نطاق واسع ولصاحل مجيع املواطنني.
ورمبا باستثناء لغة اإلشارات ،تعود مجيع خدمات النفاذ ،اليت توفرها هيئات البث لألشخاص ذوي اإلعاقة ،بالفائدة على كل
الناس .فاألطفال واألقليات واألجانب يستفيدون من النصوص اجلارية (لفهم الربامج وكذلك لتعلم القراءة واللغات األجنبية)؛
ويساعد الوصف الصويت على فهم برنامج تلفزيوين ما عندما يصعب مشاهدة الشاشة (أثناء القيادة أو القيام بعمل املنزل مثال)؛
ومن شأن نقاوة الصوت وختفيف سرعته حتسني قابلية الفهم يف ظروف استماع أو تسجيل غري مواتية.
ومن مث جيب على هيئات البث ومصنعي املعدات االستهالكية وهيئات التقييس أن تواصل التعاون .وميكن ترك بعض الوظائف
للمصنعني (التحكم يف احلركة أو الصوت يف جهاز التلفزيون مثال)؛ والبعض اآلخر  -من قبيل اخلدمات  -حباجة إىل التقييس

 57الشكل مقتبس بإذن من مشروع املفوضية األوروبية .[7.14] FI-CONTENT
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لضمان استمرار تقدمي خدمات النفاذ واألنظمة لصاحل ذوي اإلعاقة ولكل الناس .واالحتاد الدويل لالتصاالت ،بوصفه وكالة
متخصصة يف منظومة األمم املتحدة ،هو خري من يستطيع املساعدة على صعيد العامل بتوفري املعايري واملواصفات ذات الصلة.
ولن تتوقف التطورات الرامية إىل مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة ،ال سيما فيما يتعلق بالتكييف الشخصي (من قبيل تعديل
لون النص ملن يعاين من عمى األلوان أو تقدمي اجلوانب الصوتية وفقا للخصائص السمعية لألشخاص ضعاف السمع) .واألمل هو
أن تساعد تقنيات الفيديو املقبلة ،مثل الواقع االفرتاضي أو املعزز أو املختلط أو استخدام معلومات العمق يف األنظمة ثالثية األبعاد
(اجملسمة) ،ذوي اإلعاقة يف استعماهلم للوسائط .والشرط األهم هو تعميم أنظمة النفاذ (لكي يتسىن للجميع االستفادة منها)
ووضع معايري اجلودة خلدمات النفاذ.
بيبليوغرافيا للفصل
][1.14

14

World Health Organisation (WHO) – World report on disability, 2011, ref.
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جوانب المساهمات وتجميع األخبار إلكترونياً
إلنتاج البرامج الرقمية
مقدمة للجزء

3

تتطور أنظمة اإلنتاج التلفزيوين ،شأن األنظمة اإلذاعية ،باستمرار .وشأن اخلدمات اإلذاعية ،هنالك حتسينات مستمرة يف تقنيات
اإلرسال والتشفري السمعي البصري واملعاجلة وكذلك يف مناولة البيانات وما يرتبط هبا من بيانات فوقية.
وقد تنامت كفاءة هذه األنظمة لدى إدخال التقنيات الرقمية يف التقاط اإلشارات والتوصيل مع األستوديو .ويتعني على اإلنتاج
اخلارجي والبث اإلذاعي اخلارجي وجتميع األخبار إلكرتونيا أن تواكب إدخال تقنيات التلفزيون عايل الوضوح ) (HDTVأو فائق
الوضوح ) (UHDTVأو التلفزيون ثالثي األبعاد ) (3DTVيف جمال االستهالك .وتسمح تقنيات اإلرسال احلديثة ،مثل DVB-T2
وخمططات االنضغاط الفعال للمعلومات السمعية البصرية (من قبيل  MPEG HEVCو ،)HE-AAC v2بتوفري املواد الربناجمية
بأنساق عالية اجلودة عرب القنوات لألرض .ومن مث هناك حترك واضح حنو احللول الرقمية.
وتؤثر خصائص أنظمة اإلنتاج التلفزيوين وما بعده تأثريا كبريا على خصائص إشارة التلفزيون اإلذاعي من طرف إىل طرف .بيد أن
متطلبات أنظمة املسامهة ومجع األخبار كثريا ما ختتلف عن متطلبات اخلدمة اإلذاعية .ولقوة اإلشارة أو وقت التأخري بني توليد
احملتوى والتسليم أثر كبري على اختيار املعلمات .وهناك جانب آخر يتعلق باحلاجة إىل التنقلية يف املسامهة ومجع األخبار.
وغالبا ما تكون اخلدمات اإلضافية الالزمة إلعداد الربامج واإلذاعة ذات متطلبات عالية جدا من حيث اجلودة ،يف حالة امليكروفونات
الالسلكية مثال .ويتقاسم العديد من أنظمة إعداد الربامج واألحداث اخلاصة ) (PMSEهذه ،ألغراض اإلرسال ،نطاقات اإلذاعة
الديسيمرتية ) .(UHFوتستعمل أنظمة أخرى نطاقات اخلدمة املتنقلة أو اإلرساالت لألرض أو الساتلية الثابتة.
وحيتوي اجلزء  3على فصل واحد فقط ،ومع ذلك ،فإن املعلومات ذات أمهية بالنسبة لإلنتاج التلفزيوين والتبادل (الدويل) للمحتوى
والربامج اإلذاعية .ويقدم اجلزء  3معلومات عن اإلنتاج اخلارجي ،ومجع األخبار إلكرتونيا ،فضال عن خمتلف أشكال مسامهة
اإلشارات .ويتناول قسم حمدد اخلربات يف جمال مجع ومعاجلة إشارات  4kو 8kيف التلفزيون فائق الوضوح ).(UHDTV
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أنظمة المساهمات وتجميع األخبار
1.15

مقدمة

مثة مكونة هامة يف تقنية التلفزيون وهي إنتاج الربامج والبث اخلارجي وتوفري وتوزيع مواد الربامج على االستوديوهات و/أو مباشرة
إىل شبكة توزيع ثانوية للمرسالت لألرض .وحيدث تطوير هذه األنظمة بصورة مستمرة ودينامية إىل جانب أجزاء أخرى يف السلسلة
التلفزيونية ،مع تطوير تقنيات البث واملعاجلة.
وتستخدم يف تطبيقات التلفزيون يف الوقت احلاضر إما األنظمة التماثلية أو الرقمية جلمع املعلومات ومعاجلتها .ويتحدد اختيار نسق
املعلومات السمعية البصرية مبرحلة تطوير إنتاج الربامج والبث اخلارجي .وحيدث االنتقال الكامل إىل التقنيات الرقمية يف إطار عملية
االنتقال إىل أنظمة التوزيع الرقمية وأجزاء أخرى من السلسلة التلفزيونية.
وتوخيا جلمع األخبار ومسامهة مواد الربامج يف األستوديو ،ميكن استخدام مجيع البيئات القائمة (لألرض أو الكبلية أو الساتلية).
وميكن أيضا تطبيق أي جمموعة من البيئات املذكورة .ويتحدد تطبيق نوع معني من البيئة أو توليفات منها حبكم متطلبات التطبيق
املرسل (سعة القناة املطلوبة ،وأمهية وقت التسليم ،واملسافة بني معدات مجع املعلومات السمعية البصرية ،وموقع احلدث الذي جتري
تغطيته ،وما إىل ذلك).
ومثة مكونة هامة يف متطلبات التطبيقات هذه وهي درجة التنقلية ومورد الرتدد املتاح الذي ميكن استخدامه ألغراض إنتاج الربامج
واإلذاعة اخلارجية .ويف هذا الصدد ،ميكن تنظيم تطبيقات إنتاج الربامج واإلذاعة اخلارجية ضمن خدمات اإلذاعة ) (BSأو اخلدمات
املتنقلة ) (MSأو الثابتة ).(FS
وتبعا لنطاق التطبيق التلفزيوين الذي يستعمل فيه إنتاج الربامج واإلذاعة اخلارجية والتطبيقات األخرى ذات الصلة ،ميكن تصنيف
اخلدمات على النحو التايل:
اخلدمات املساعدة يف الربامج )(SAP؛
اخلدمات املساعدة يف اإلذاعة ).(SAB
وتعرف هذه اخلدمات على النحو التايل (وفقا للتقرير :)[1.15] ITU-R BT.2069
ّ

الخدمات المساعدة في البرامج ) (SAPتدعم األنشطة اليت تنفذ يف جمال إعداد "الربامج" ،مثل صناعة األفالم ،واإلعالنات،
وأشرطة فيديو الشركات ،واحلفالت املوسيقية ،واملسرح واألنشطة املماثلة ،اليت ال يقصد يف البداية بثها للجمهور العام.

الخدمات المساعدة في اإلذاعة ) (SABتدعم أنشطة شركات اخلدمات اإلذاعية املنفذة يف إنتاج مواد براجمها.
وكانت اخلدمات املساعدة يف اإلذاعة ) (SABيف األصل جمرد اخلدمات اليت حتتاج إليها شركات اإلذاعة العامة يف إعداد مواد
الربامج ،أما اخلدمات املساعدة يف الربامج ) (SAPفهي تشمل إعداد الربامج من جانب شركات مستقلة فضال عن اإلعالنات
التجارية والعروض املسرحية واحلفالت املوسيقية واألحداث الرياضية .وهناك بعض االختالفات يف طبيعة هذين النشاطني ،مع أن
املتطلبات من الطيف تكاد تكون متماثلة.
وتعين تعاريف  SAP/SABتصنيفا أكثر توجها حنو األعمال التجارية ملرافق صنع الربامج .مث يضيف العرض التقين بعدا آخر هلذه
الصورة ألن العديد من مستخدمي  SAPو SABيستخدمون نفس التقنية لتطبيقاهتم .ولذلك ،تصف الصورة التالية
يف الشكل  1.15هذه البنية املزدوجة الطبقات لنظام  SAPو ،SABمبا يف ذلك تطبيقات جتميع األخبار إلكرتونيا/البث
اخلارجي ).(ENG/OB
وتفرتض التعاريف التالية يف وصف طبقة التكنولوجيا ملختلف تطبيقات .SAP/SAB
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1.15

تعريف تطبيقات الخدمات المساعدة في البرامج/اإلذاعة

SAP/SAB

التعريف
المصطلح
ميكروفون حممول باليد أو مثبت على اجلسد ومزود مبرسل مدمج فيه أو يثبت على اجلسد .متطلبات املستعمل
ميكروفون السلكي
للميكروفونات الالسلكية واردة يف املرجع ].[23.15
مستقبل مصغر يثبت على اجلسد ومزود بسماعات لألذن للتحكم الشخصي يف التسجيالت الصوتية أحادية
جهاز حتكم يف الصوت
أو ثنائية القناة.
مثبتة يف اإلذن
مرسل مثبت على اجلسد يستعمل مبيكروفون أو أكثر ومزود بقدرات تشغيل ملدى أطول مقارنة بامليكروفونات
وصلة مسعية حممولة
الالسلكية.
نظام إرسال مسعي يستعمل مرسال راديويا مركبا على دراجات نارية أو هوائية أو سيارة أو سيارة سباق أو قارب
وصلة مسعية متنقلة
وما إىل ذلك .وميكن استعمال أحد مطرايف الوصلة أو كليهما أثناء التنقل.
وصلة مسعية مؤقتة من نقطة وصلة مؤقتة بني نقطتني (جزء من وصلة بني موقع البث اخلارجي واالستوديو) تستعمل لنقل مادة مسعية ذات جودة
إىل نقطة
إذاعية أو لنقل إشارات (صوت) خدمة .وترّكب مطاريف الوصالت على حوامل ثالثية القوائم أو منصات مؤقتة
أو مركبات مصنعة لغرض معني أو رافعات هيدرولية .وغالبا ما حيتاج األمر إىل وصالت تعمل يف اجتاهني.
كامريا حممولة باليد أو مركبة بشكل آخر ومدمج فيها مرسل ووحدة طاقة كهربائية وهوائي لنقل فيديوهات ذات
كامريا السلكية
جودة إذاعية إىل جانب إشارات صوتية على أمداء قصرية.
كامريا حممولة باليد مزودة مبرسل مستقل مثبت على اجلسد ووحدة طاقة كهربائية وهوائي.
وصلة فيديوية حممولة
وصلة فيديوية متنقلة حممولة نظام إرسال فيديوي يستعمل مرسال راديويا مرّكبا على مروحية أو أي طائرة أخرى.
جوا
وصلة فيديوية متنقلة على نظام إرسال فيديوي يستعمل مرسال راديويا مركبا على دراجة نارية أو هوائية أو سيارات أو سيارة سباق أو قارب وما
إىل ذلك .وميكن استعمال أحد مطرايف الوصلة أو كليهما أثناء التنقل.
منت مركبة
وصلة مؤقتة بني نقطتني (جزء من وصلة بني موقع البث اخلارجي واالستوديو) تستعمل لنقل إشارات فيديوية/مسعية
وصلة فيديوية مؤقتة من
نقطة إىل نقطة
ذات جودة إذاعية .وترّكب مطاريف الوصالت على حوامل ثالثية القوائم أو منصات مؤقتة أو مركبات مصنعة لغرض
معني أو رافعات هيدرولية .وغالبا ما حيتاج األمر إىل وصالت تعمل يف اجتاهني.
لتوصيل تعليمات املدير فورا إىل مجيع األشخاص املعنيني بإعداد الربامج ،وهم مقدمو الربامج والقائمون بإجراء
اتصال داخلي
املقابالت واملصورون ومشغلو األجهزة الصوتية ومشغلو أجهزة اإلضاءة واملهندسون .وميكن استعمال عدد من قنوات
االتصال الداخلي يف نفس الوقت لتغطية األنشطة املختلفة .ويستعمل االتصال الداخلي عادة إرساال ثابتا.
وصالت راديوية للتحكم عن بعد يف الكامريات واألجهزة األخرى املستعملة يف إعداد الربامج وللتشوير.
أجهزة التحكم عن بعد

الفصل

الشكل

1.15
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الصورة اإلجمالية لقطاعات وتطبيقات مستعملي

SAP/SAB

إعداد الربامج
الرتفيه والتلفزيون املؤسسي واملؤمترات
املوقع :أستوديو
االستعمال :أستوديوهات إنتاج
أفالم وغريها ذات
موقع ثابت

إنتاج البث

SAP

مسرح
مسارح موسيقية
وغريها ذات
موقع ثابت

أستوديو
مراكز إنتاج تلفزيون
يف مواقع ثابتة

أماكن
أحداث موسيقية
معاصرة ومعارض
معلنة وغري ذلك

SAB

بث خارجي
بث مباشر معلن
ألحداث موسيقية
ورياضية وغريها

ENG

جتميع األخبار
ملنطقة واسعة

طبقة التكنولوجيا
وصالت فيديوية*

وصالت صوتية

وصالت خدمات

مطاريف يف األذن

جهاز حتكم ناء
اتصال داخلي

السلكية

راديو

وصالت حممولة
متنقلة

وصالت حممولة

اتصاالت هندسية

وصالت متنقلة
مؤقتة

متنقلة جوية
مؤقتة

* DTTB-15-01مالحظة  -غالبا ما تتضمن الوصالت الفيديوية دارات مسعية إلرسال الربامج الصوتية.
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2.15

تجميع األخبار والمساهمات في االتصاالت لألرض

1.2.15

مفاهيم عامة

يستخدم مجع األخبار إلكرتونيا ) (ENGجلمع مواد الفيديو و/أو املواد الصوتية دون استخدام األفالم أو أشرطة التسجيل ،وذلك
باستخدام الكامريات اإللكرتونية الصغرية و/أو امليكروفونات الصغرية اليت غالبا ما حتمل باليد مع وصالت راديوية إىل غرفة األخبار
و/أو شريط حممول أو غري ذلك من أجهزة التسجيل.
ويف سياق تطبيق التقنيات الرقمية وطرائق االنضغاط األكثر فعالية اليت تسمح هبا ،ميكن ختفيض معدل البتات الالزم إلرسال إشارة
تلفزيون عريض النطاق ،حبيث ال يشمل نطاق أنظمة مجع األخبار جمرد التلفزيون عادي الوضوح ) (SDTVوعايل الوضوح )(HDTV
بل ميكن أن ميتد ليشمل التلفزيون فائق الوضوح ).(UHDTV
2.2.15

متطلبات المستعمل لتجميع األخبار والمساهمة في االتصاالت لألرض

تشمل متطلبات جتميع األخبار واملسامهة يف االتصاالت لألرض جوانب خمتلفة مثل تشفري املصدر وجودة الصورة والصوت
ومتطلبات معدل البتات والرتدد وما إىل ذلك .وينبغي تعريف هذه املتطلبات مع مراعاة التقدم املستمر يف تقنيات التلفزيون الرقمي
مثل تشفري املصدر واإلرسال وغري ذلك .واحلالة خبصوص إدخال أنظمة مجع األخبار واملسامهة الرقمية لألرض متنوعة جدا،
وتتعايش حاليا أنظمة اخلدمات املساعدة يف الربامج/اإلذاعة ) (SAP/SABالتماثلية والرقمية .وبالتوازي مع ذلك ،تتقدم عمليات
إدخال نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) .(DTTBوكل هذا وعوامل أخرى كثرية تضيف بعض القيود على متطلبات أنظمة
جتميع األخبار واملسامهة لألرض لفرتة ما من الزمن .وتتضمن توصيات االحتاد وتقاريره ووثائقه األخرى هذه املتطلبات والقيود
املتعلقة بتجميع األخبار واملسامهة لألرض (انظر البيبليوغرافيا) .ويرد يف الفقرات التالية بعض املتطلبات األساسية.
1.2.2.15

متطلبات المستعمل لتجميع األخبار لألرض لنظام التلفزيون عالي/عادي الوضوح

تصف التوصية  [2.15] ITU-R BT.1868متطلبات املستعمل لكودكات إرسال اإلشارات التلفزيونية عرب املسامهة والتوزيع األويل
وشبكات جتميع األخبار إلكرتونيا/ساتليا ).(ENG/SNG
وحيتوي اجلدول  2.15متطلبات املستعمل اليت ينبغي تطبيقها على مواصفات األنظمة وتصميمها واختبارها إلرسال اإلشارات
التلفزيونية عرب املسامهة والتوزيع األويل وشبكات جتميع األخبار  ENG/SNGكجزء من السلسلة اإلذاعية.

الفصل
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نوع شبكة اإلرسال
نسق إشارة فيديوية داخلة
نسق إشارة مسعية داخلة

2.15

متطلبات المستعمل لكودكات إرسال اإلشارات التلفزيونية
عبر المساهمة والتوزيع األولي وشبكات جمع األخبار بالساتل
مساهمة

اعتيان:
 8أو  10بتات للعينة من كل مكونة
اعتيانkHz 48 :
 20بتة أو أكثر
مثاين قنوات (عادي)
معدل البتات :حوايل kbit/s 100
 ms 2 يف الكودك

توزيع أولي

SNG/ENG

)4:2:2 (Y, CB, CR

اعتيان:
اعتيانkHz 48 :
 16بتة أو أكثر
 18بتة أو أكثر
ست قنوات (عادي) قناتان (احلد األدىن)
kHz 48

قناة الصوت
بيانات مساعدة
احلد األقصى من تأخر الصوت عن
الصورة
كودك واحد
كودكان بالرتادف
ثالثة كودكات بالرتادف
جودة أساسية للصورة (لعدد معني من
حدوث
الكودكات املرتادفة يف حالة عدم
اختالف اجلودة %12 :باتباع طريقة مقياس اجلودة املستمر مزدوج التحفيز ) (DSCQSواستعمال
أخطاء)
أربعة تتابعات على األقل وفقا للتوصية  ،ITU-R BT.1210نصفها على األقل تتابعات عالية النشاط.
ويتعني الوفاء بدرجة اجلودة احملددة يف  %75من التتابعات املختارة على األقل؛ وجيب أن يصل الباقي
إىل .%20 
كودكان بالرتادف
ال ينطبق
ال ينطبق
متطلبات خيارية جلودة الصورة (للعدد
املعني من الكودكات املرتادفة يف حالة
اختالف اجلودة  %18 حسب
اخللو من األخطاء)
املقياس  DSCQSأو أربعة تتابعات
على األقل من التوصية ITU-R
 ،BT.1210اثنتان منها على األقل
تتابعات عالية النشاط .ويتعني
الوفاء هبذه الدرجة باستعمال %75
من التتابعات على األقل ،وينبغي
أن حيقق الباقي %36 
ال ينطبق
ال ينطبق
اختالف اجلودة %18  :حسب
جودة الصورة بعد تعتيم األلوان أو بعد
تغيري مقاييس الصورة أو بعد حركة بطيئة طريقة املقياس  DSCQSاليت تستعمل
تتابعني أماميني ومادة مناسبة من
اخللفية خمتارة وفقا للتوصية
 ،ITU-R BT.1210بني كودكني
انظر امللحق  1بالتوصية [3.15] ITU-R BS.1548
جودة الصوت األساسية
شبه خال من األخطاء يف دخل مفكك التشفري يف احلالة العادية .اشرتاط وظيفة إخفاء اخلطأ
خصائص األعطال/أداء األخطاء
يف مفككات التشفري .ويتعني توفري وظيفة إشارة إىل األخطاء.
عطل يف الرؤية أوال
خصائص عطل الرؤية/الصوت
 s 1 بعد انقطاع مدته ms 50
 ms 500 بعد انقطاع مدته ms 50
وقت االستعادة
أقل من s 20
تغيري يف التأخري اإلمجايل بعد انقطاع
اإلشارة/خلل هام

ملزيد من التفاصيل ،انظر املرجع ].[2.15
وحتدد التوصية  [4.15] ITU-R BT.1203متطلبات تشفري املصدر لتجميع األخبار لألرض من حيث استبانة الصورة والصوت.
وحيتوي اجلدول  3.15على متطلبات املسامهة ومجع األخبار لألرض لكودكات .H.262/H.264/H.265
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3.15

المتطلبات الوظيفية والتشغيلية لكودكات

H.262/H.264/H.265

SNG/ENG

المساهمة

البنود
األسلوب (1)1
األسلوب
عدد العينات لكل خط وعدد اخلطوط  576 × 720 :SDTVيف بيئة  Hz 50/60مع كنس تدرجيي أو متداخل
لكل صورة (أمثلة)
 720 × 1 280 :HDTVيف بيئة  Hz 50/60مع كنس تدرجيي أو متداخل
 1 080 × 1 920 :HDTVيف  Hz 50/60مع كنس تدرجيي أو متداخل
ينبغي استخدام  4:2:2أو  4:4:4للواجهة الرقمية
نسق اللون
عدد القنوات السمعية
 8كحد أقصى
 2كحد أدىن
BT.709/HDTV
 8كحد أقصى
 2كحد أدىن
BT.1543
 6كحد أقصى
 2كحد أدىن
BT.601
وBT.1358/SDTV
مدى معدالت البتات
التوصية
التوصية
التوصية
التوصية ITU-T
(2)2

H.262
BT.709/HDTV

BT.1543/BT.1847

BT.601
وBT.1358/SDTV

حىت

التوصية

ITU-T H.264
حىت 14
Mbit/s 21

حىت 17
Mbit/s 24

Mbit/s 140

أو

Mbit/s 140

أو

حىت

التوصية

ITU-T H.265 ITU-T H.264 ITU-T H.262 ITU-T H.265

حىت 14
Mbit/s 21

أو
أو

حىت 7
Mbit/s 12
حىت 7
Mbit/s 12

حىت
Mbit/s 140

أو

Mbit/s 140

أو

حىت
حىت 34
MBit/s 45

حىت 34
أو  MBit/s 45حىت  Mbit/s 12حىت  Mbit/s 6أو
( P ،Iالتوصية )ITU-T H.262؛ ( Intra ،B ،P ،Iالتوصية )ITU-T H.264

حىت 35
Mbit/s 48
حىت 35
Mbit/s 48

حىت

Mbit/s 12

أو
أو

حىت 17
Mbit/s 24

حىت
Mbit/s 6

أسلوب التنبؤ
(4)%12
(3)%36
(3)%12
جودة الصورة )(DSCQS
غري مطلوب
التوافق
غري مطلوب
التشفري الرتاتيب
غري مطلوبة ،ولكن إذا احتاج األمر ميكن احلصول على جودة أقل باستعمال وحدة نسق مكانية.
قابلية التوسع القياسي
غري مطلوبة
قابلية التشغيل البيين
املالحظة  - 1األسلوب  :1ظروف إرسال جيد.
املالحظة  - 2األسلوب  :2ظروف إرسال ضعيف.

يستخدم اجلدول  3.15التعاريف التالية:
التشفري النوعي :تشفري رقمي للصور مبين على جمموعة من طرائق التشفري املرتابطة.

عدد العينات لكل خط :عدد عينات النصوع يف كل خط نشط.

عدد العينات لكل صورة :عدد اخلطوط الرأسية يف كل صورة نشطة.

نسق اللون :النسبة بني عدد بيكسالت النصوع وعدد بيكسالت فرق اللون يف املوقع نفسه ،أو النسبة بني بيكسالت

األلوان األمحر واألخضر واألزرق  Rو Gو.B
عدد القنوات السمعية :العدد الكلي لقنوات الصوت يف كل برنامج ،مع وصف لكيفية توليف هذه القنوات يف تطبيقات خمتلفة.

مدى معدالت البتات :أدىن وأقصى معدل بتات عند خرج املشفر من أجل عدة أنساق للدخل.

أسلوب التنبؤ :منط التنبؤ املستعمل داخل املشفر .ويؤثر ذلك تأثريا شديدا يف أقصى جودة للصورة ميكن احلصول عليها

يف الكودكات الالحقة.
جودة الصورة :نتائج التقدير الذايت ألداء التشفري وفك التشفري يف قناة خالية من األخطاء.
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املالءمة :وصف قدرة قواعد تركيب تدفق البتات على السماح مبعاجلة اإلشارة املنفصلة ألجزاء من تدفق البتات الكلي
يف الكودكات الالحقة.
التشفري الرتاتيب :طريقة تسمح بتحقيق طبقات خمتلفة من االستبانة يف جانب مفكك الشفرة.
قابلية التوسع القياسي :النفاذ إىل عدة مستويات من جودة الصورة يف تدفق بتات واحد.
قابلية التشغيل البيين :وصف درجة التشابه بني تدفقات بتات خمتلفة داخل السلسلة اإلذاعية.
قابلية التعديل :القدرة على تعديل برنامج مع مراعاة بنية بيانات خرج املشفر.
مرونة معدل البتات :ميكن خلوارزمية التشفري أن تسمح باستعمال تشفري معدل بتات ثابت ) - (CBRأو تشفري معدل
بتات متغري )(VBR
تأخر الكودك :التأخر الذي تدخله خوارزمية التشفري/فك التشفري.
وقت االسرتجاع :الفرتة الزمنية املمتدة بني االنقطاع املادي داخل السلسلة اإلذاعية وإجناز كل الوظائف.
وقت احليازة :أقصى فرتة انتظار مقبولة بني بداية عملية فك التشفري وعرض الصورة .وقد يؤثر ذلك يف اختيار خمطط
التشفري النوعي.
إخفاء األخطاء :إمكانية رد الفعل من مفكك الشفرة بطريقة حمددة إزاء إشارات اإلنذار الواردة من اجلزء  FECيف مفكك
الشفرة.
االحنطاط التدرجيي :لتجنب االحنطاط املفاجئ يف جودة الصورة يف جانب مفكك الشفرة ،ميكن محاية خرج املشفرات
القابلة للتوسع القياسي بواسطة خمططات تصحيح  FECخمتلفة أو بواسطة خمططات تشكيل غري منتظمة .وميكن أيضا
استعمال توليفة من الطريقتني.
فرتة الكمون لالنتقال من قناة إىل أخرى :زمن االنتظار نتيجة التحول بني خمتلف الربامج التلفزيونية.

ويقدم اجلدول  4.15متطلبات املستعمل واملعلمات التقنية من حيث اجلودة األساسية الفيديوية والسمعية لإلرسال التلفزيوين
عايل/عادي الوضوح الرقمي باستعمال أنظمة جتميع األخبار إلكرتونيا.
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اجل دول
متطلبات املستعمل واملعلمات التقنية من حيث اجلودة األساسية الفيديوية والسمعية
إلرسال إشارات رقمية تلفزيونية عالية/عادية الوضوح )(HDTV/SDTV
4.15

البند
جودة اإلشارة الفيديوية األساسية

متطلبات المستعمل
احنطاط نوعية الصورة  %12 باستعمال
الطريقة  DSCQSكما هي حمددة يف ][2.15
(انظر أيضا ])[4.15

جودة اإلشارة الصوتية األساسية

اجلودة السمعية  4,5 يف سلم االحنطاط من °5

كما هو حمدد يف ].[3.15
يشبه التشكيل  PCMاخلطي غري املنضغط
).(bit/ch 16 ،kHz 48

المعلمات التقنية
التلفزيون عايل الوضوح ]:[19.15
معدل البتات الفيديوية لثالثة كودكات تعمل معا بالرتادف:
 Mbit/s 52(باستعمال املعيار |ISO/IEC 13818-2
التوصية )4:2:2P@HL ،ITU-T H.262
 Mbit/s 35(باستعمال املعيار |ISO/IEC 14496-10
التوصية  ،ITU-T H.264املستوى /4االرتفاع )4:2:2
 Mbit/s 75(باستعمال املعيار |ISO/IEC 23008-2 MPEG-H
التوصية  ،ITU-T H.265املستوى /5االرتفاع ،4:4:4
 12بتة ،انظر التوصية )[5.15] ITU-R H.265
(انظر املالحظة )1
معدل البتات الفيديوية لكودك واحد:
 Mbit/s 21(باستعمال املعيار |ISO/IEC 14496-10
التوصية  ،ITU-T H.264املستوى /4االرتفاع )4:2:2
التلفزيون عادي الوضوح ][18.15
معدل البتات الفيديويةMbit/s 15 :
(باستعمال املعيار |ISO/IEC 13818-2
التوصية 4:2:2P@ML ،ITU-T H.262
مع جمموعة صور طويلة)
معدل البتات الفيديويةMbit/s 10 :
(باستعمال املعيار |ISO/IEC 14496-10
التوصية  ،ITU-T H.264املستوى /3االرتفاع )4:2:2
معدل البتات الفيديويةMbit/s 18 :
(باستعمال املعيار |ISO/IEC 23008-2-MPEG-H
التوصية  ،ITU-T H.265املستوى /3االرتفاع ،4:4:4
 12بتة) (انظر املالحظة )1
 kbit/s 768غري منضغطة لكل قناة
 MPEG-1الطبقة  IIمبعدل  kbit/s 250لكل قناة
 MPEG-4 HE-AAC v2مبعدل  kbit/s 96لكل قناة

املالحظة  - 1من املعروف أن التشفري  MPEG HEVCهو أكثر كفاءة من كودكات  MPEGالسابقة .ومع ذلك ،يبدو أن معدل البتات من
أجل التشفري  HEVCأعلى مما هو من أجل  .MPEG-4 AVCويرجع ذلك إىل االختالف يف معلمات التشفري الرقمي  -مثال لتشفري HEVC
من أجل جودة أعلى مما هي من أجل ( MPEG-4 AVCمن أجل  4:4:4و 12بتة لكل بيكسل) .ومن املتوقع أن يكون معدل البتات عند خرج
 MPEG HEVCمن أجل ظروف متساوية (مثل  )4:2:2تقريبا نصف معدل البتات عند خرج املشفر .MPEG-4 AVC
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2.2.2.15

متطلبات المستعمل لتجميع األخبار لألرض في التلفزيون فائق الوضوح

)(UHDTV

قد يؤدي اجلمع بني أساليب االنضغاط اجلديدة وأنظمة اإلرسال التلفزيوين الرقمي لألرض ذات الكفاءة العالية إىل إدخال التلفزيون
فائق الوضوح ) (UHDTVعلى نطاق واسع .ونظام التلفزيون هذا مدعوم حاليا يف التشفري ( MPEG-4 AVCوتقابل توليفات
 UHDTVمن حيث اجلانبية/املستوى  Hi422Pأو  Hi444Pأو  )L5.1وعمليات انضغاط التشفري .HEVC
ويقدم اجلدول
التلفزيون .UHDTV
5.15

بعض األمثلة ملتطلبات املستعمل واملعلمات التقنية من حيث اجلودة الفيديوية األساسية إلرسال إشارات
اجلدول

5.15

متطلبات المستعمل والمعلمات التقنية من حيث الجودة الفيديوية األساسية
إلرسال إشارات التلفزيون فائق الوضوح )(UHDTV
البند
جودة اإلشارة الفيديوية األساسية

متطلبات المستعمل
احنطاط جودة الصورة كما هو حمدد
يف [:]25.15
لنسبة  %75من التتابعات املختارة:
%12 ≤ DSCQS
للباقي%30 ≤ DSCQS :

المعلمات التقنية
التلفزيون فائق الوضوح:
معدل البتات الفيديوية لكودك وحيد (مثال):
Mbit/s 960

(باستعمال املعيار |،ISO/IEC 14496-10
التوصية  ،ITU-T H.264املستوى /5.1االرتفاع 4:2:2
أو االرتفاع )4:4:4
Mbit/s 480

(باستعمال املعيار |،ISO/IEC 23008-2 MPEG-H
التوصية  ،ITU-T H.265املستوى /5.1االرتفاع 4:4:4
 12بتة)

ويف السنوات األخرية ،بدأ العديد من هيئات البث ومنتجي الربامج يف وضع برامج يف التلفزيون فائق الوضوح ) .(UHDTVويسلط
هذا القسم الضوء على بعض التجارب الرائدة املبكرة ملسامهة  4K UHDTVاليت أجريت يف إيطاليا يف وقت يرجع إىل عام ،2009
وعلى جتربة أحدث إلنتاج  8Kيف اليابان.
1.2.2.2.15

تجربة اإلنتاج اإليطالي،

2009

يف سبتمرب  2009أجرى مركز حبوث التلفزيون اإليطايل ) (RAIجتربة للبث املباشر لفيديو  4Kعرب قناة رقمية لألرض يف منطقة
تورينو ] .[24.15وهذا هو أيضا أقصى قدر من االستبانة ميكن توفريه يف قناة رقمية لألرض باستخدام أكثر التقنيات تقدما اليوم
باستعمال تشفري الصورة  MPEG-4ونسق اإلرسال  .DVB-T2وهلذا الغرض ،مت إنتاج مقطع فيديوي  4Kملدة  12دقيقة يف مركز
إنتاج  RAIيف تورينو باستخدام مزيج من اللقطات الفنية ومن واقع احلياة يف تورينو .وكان الغرض من إنتاج  4Kيف RAI
هو استكشاف الظروف النموذجية لإلنتاج التلفزيوين يف امليدان ،باالستعانة باملهنيني يف جمال التلفزيون لفرتة إنتاج قصرية يف بيئات
غري منضبطة يف الغالب تتميز هبا املشاهد احلية.
واستخدم يف التجربة كامريا  ،Red Oneنسق  4096  2304( 4Kبيكسل مبعدل  25صورة/ثانية يف مسح تدرجيي) ،مع عدسات
تكبري ( Angenieuxطراز  HR 25-250 T3.5و .)17-102 T2.9وقد مت جتهيز الكامريا  Red Oneمبحساس  12ميغا بيكسل
( Bayerنفس حجم نسق سوبر  35ملم) وجرى انضغاط إشارة الفيديو باستعمال تقنية  JPEG200مبعدل  Mbit/s 288وختزينها
يف حمركات أقراص ثابتة مدجمة .وألغراض الرصد ،مل تتوفر سوى إشارة حية لصيغة عالية الوضوح ) (1280  720p50ملشغلي
الكامريات واملساعدين الفنيني.
ولتوفري احملتوى ،احتاج األمر إىل أحدث التقنيات من أجل التشفري واإلرسال وفك التشفري والعرض .ولذلك كان اخليار هو املعيار
 DVB-T2الذي يوفر سعة كافية لتقدمي  4إشارات  (1920  1080) HDTVيف قناة ديسيمرتية  UHFلألرض .وهذا يعادل
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استبانة كلية قدرها  ،3840  2160وهي يف الواقع مشاهبة جدا لالستبانة اليت توفرها كامريا  .Red One 4Kولذلك ،وبعد االختزال
من  4096  2304إىل  3840  2160بيكسل مع مسح تدرجيي مبقدار  ،Hz 25جرى تفريع مقطع الفيديو الناتج إىل أربعة
تدفقات  HDTVكاملة ) ،(1920  1080وجرى تشفري كل منها برجميا باستخدام تقنية ( H.264مستوى اجلانبية املرتفع  .)4مث
جرى تعدد إرسال التدفقات  1920  1080األربعة الناجتة عن التشفري إلنتاج تدفق نقل متعدد الربامج .وأنتج تشكيالن خمتلفان
ملعدالت البتات املفيدة  -ومها  36و.Mbit/s 45
الشكل 2.15
تجربة التلفزيون اإليطالي  RAIفي اإلرسال فائق الوضوح  UHDTVلألرض

DTTB-15-02

وأويل اهتمام خاص للحفاظ على تزامن التدفقات يف كامل السلسلة من طرف إىل طرف ،وذلك حلجب رؤية التقسيم رباعي
النوافذ للصورة على الشاشة .ويف املستقبل القريب ،سيكون استخدام  H.264مع جانبية عالية من مستوى  ،5.1حاليا قيد االختبار،
قادرا على التعامل مع كامل الصورة  ،4Kومن مث إزالة أي مشكلة بشأن التزامن.
وقد جرى إرسال فعلي على القناة  29برتدد ديسيمرتي  UHFمن موقع اإلرسال تورينو-إرميو باستخدام  DVB-T2باملعلمات
التالية :كوكبة  256QAMوأسلوب  ،32K OFDMوفاصل حراسة  .1/128واستخدمت قيمتان خمتلفتان من التصحيح األمامي
لألخطاء ) (FECالختبار تشكيلني خمتلفني مبعدل بتات مفيد يرتاوح بني حوايل  (FEC 3/5) Mbit/s 36وMbit/s 45
) ،(FEC 3/4مما يسمح مبتوسط سعة لكل من تدفقات  HDTVاألربعة من  9إىل  .Mbit/s 11وأعيد جتميع األرباع األربعة عالية
الوضوح وعرضت باستخدام تصميم  (3840  2160) 2K  4K ،DM-3400 Astroشاشة  56 LCDبوصة وعارض سينما
رقمي  Sony 4Kعايل األداء مما أدى إىل صور مثرية لإلعجاب حقا على شاشة  200بوصة.
2.2.2.2.15

تجربة إنتاج  8Kفي اليابان

يرد أدناه مثال أكثر حداثة على اإلرساالت لألرض لتجميع أخبار التلفزيون فائق الوضوح ) (UHDTVيف اليابان ] .[9.15وإرسال
إشارات الفيديو والصوت غري املنضغطة (إشارات النطاق األساسي) من الكامريا شرط أساسي لإلنتاج احلي يف امليدان ،وليس
التلفزيون فائق الوضوح  UHDTVاستثناء لذلك .وعندما يؤخذ معدل البتات املرتفع إلشارات  UHDTVغري املنضغطة يف احلسبان،
فإن األمر حيتاج إىل كمية هائلة من السعة اإلضافية .ونطاقات الرتدد املستخدمة حاليا يف وصالت الفيديو  HDTVاملؤقتة تستخدم
على حنو مكثف يف اخلدمات القائمة وال تنطوي على إمكانية للتوسع يف املستقبل.
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ولذلك ،مت يف اليابان تطوير وصلة فيديو  UHDTVمؤقتة باستعمال النطاق  GHz 120لالستفادة من عرض النطاق األوسع
والسعة األكرب يف النطاق امليليمرتي .وستحمل هذه الوصلة الفيديوية مبقدار  GHz 120إشارات  Dual Green 8Kغري منضغطة
(منسقة بصفيفة مرشاح اللون  ،Bayerجبودة مماثلة جدا جلودة  8Kكاملة) مبعدل بيانات قدره .Gbit/s 24
وميكن استخدام وصالت الفيديو املؤقتة عندما يكون من الصعب أو غري املمكن استخدام كبل ،كما هو احلال مثال يف ملعب كرة
قدم أو ملعب غولف أو يف حال وجود عقبة كبرية.
وتوضح األشكال  3.15إىل  5.15أمثلة على االستخدام يف ملعب كرة قدم (مسافة إرسال
إرسال  1كم) وإرسال فوق عوائق (مسافة إرسال  4كم).
الشكل

250

مرتا) وملعب غولف (مسافة

3.15

ملعب كرة قدم
نقطة استقبال

نقطة إرسال

DTTB-15-03

الشكل

4.15

ملعب غولف
نقطة استقبال

DTTB-15-04

نقطة إرسال

الشكل

5.15

إرسال عبر عوائق
نقطة استقبال

نقطة إرسال

عوائق (طريق)
DTTB-15-05
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وكما هو مبني يف الشكل  ،6.15يتم تعدد إرسال  16إشارة واجهة رقمية تسلسلية عالية الوضوح ) (HD-SDIمكونة من
إشارة  Dual Green 8Kإىل جمموعتني .وترسل كل جمموعة حتتوي على مثاين إشارات  HD-SDIإما باستقطاب رأسي أو أفقي
للوصالت الفيديوية للنطاق .GHz 120
وامليزة الرئيسية لوصلة الفيديو يف النطاق  GHz 120هي سعة اإلرسال العالية .وتقع إشارة  8Kغري املنضغطة كلها يف عرض النطاق .GHz 17
وحيافظ استخدام اإلرسال غري املنضغط على كامل جودة الفيديو والصوت  ،8Kفضال عن تقليص فرتة كمون اإلرسال إىل احلد األدىن.
الشكل

6.15

نظرة مجملة للوصلة الفيديوية المؤقتة لنطاق  GHz 120من أجل

8K

نقطة اإلرسال
استقطاب أفقي

ليف بصري

هوائي

مرسل

H-POL

مرسل

V-POL

معاجل إشارة يف
النطاق األساسي

نقطة االستقبال

UHDTV

.. .

معدات إنتاج

معدات إنتاج
UHDTV

استقطاب أفقي

ليف بصري
معاجل إشارة يف
النطاق األساسي

.. .

استقطاب رأسي

HD-SDI
X 16

HD-SDI
X 16

مستقبل

H-POL

مستقبل

V-POL

هوائي
استقطاب رأسي

DTTB-15-06

وجيري تنفيذ شفرة  986) Reed-Solomonو (966لتصحيح األخطاء عندما يقوم معاجل النطاق األساسي بتعديد إرسال
إشارات  HD-SDIإىل تدفق بيانات تسلسلي وحيد (يف طرف االستقبال ،يتم فك تعدد إرسال تدفق البيانات املتسلسلة هذا إىل
اإلشارات الثماين  HD-SDIاألصلية وتصحح األخطاء اليت تنشأ أثناء االنتشار حىت  .)BER = 1×10–4وهذا حيسن النسبة C/N
املطلوبة مبقدار  dB 4تقريبا باملقارنة مع عدم تصحيح األخطاء.
8

وترد املعلمات التقنية لوصلة الفيديو املؤقتة يف اجلدول .6.15
اجلدول 6.15
المعلمات التقنية لوصلة فيديوية مؤقتة في النطاق

تردد مركزي
عرض النطاق )(GHz
استقطاب
قدرة املرسل القصوى )(W
التشكيل
معدل البتات األقصى )(Gbit/s
سوية دخل املستقبل املطلوبة )(dBm
سوية * (dB) C/Nاملطلوبة (املالحظة )1
املالحظة  - 1يف حالة عدم تصحيح األخطاء.
)(GHz

GHz 120
125

)134 – 116( 18
أفقي ،رأسي ،دائري
1.0
ASK

BPSK

QPSK

12,0

12,0

24,0

–30,4

–36,4

–31,5

25,0

19,0

23,9
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وجرى عرض  8Kعلى اجلمهور ملشاهدة مهرجان الثلج سابورو السادس والستني يف فرباير  .2015وكشف مسح املوقع أنه مل يكن
هناك من كبل بصري بني موقع املهرجان ومكان املشاهدة للجمهور ،ومل يكن استخدام كبل مؤقت ممكنا بسبب حركة املرور الكثيفة
على الطرق حول املوقع.
ولذلك اختري استخدام وصلة فيديو مؤقتة مبقدار  GHz 120من أجل هذه املشاهدة اجلماهريية ومت تشكيل النظام بنفس الطريقة
اليت يتم هبا تشكيل البث املباشر .ويوضح الشكل  7.15الرسم البياين للنظام.
الشكل

7.15

مخطط بياني للنظام لمشاهدة الجمهور لنظام

8K
موقع المهرجان

برج التلفزيون
مكان مشاهدة اجلمهور
معاجل اإلشارة يف النطاق األساسي

كامريا

معاجل
فيديو

شاشة

نظام إحاطة
من  22.2قناة

ميكروفون

مستقبل

مزيل تعدد اإلرسال
معاجل
صوت

UHDTV

إرسال

مرسل

معاجل فيديو

معاجل صوت

معدد اإلرسال
معاجل اإلشارة يف
النطاق األساسي

DTTB-15-07

ومت تعدد إرسال إشارات  8K UHDTVيف مقصورة إنتاج بالقرب من موقع املهرجان ،وأرسلت إىل أجهزة اإلرسال باستخدام
األلياف البصرية .مث قامت وصلة الفيديو بنطاق  GHz 120املؤقتة بإرسال اإلشارات إىل اجلانب اآلخر من الطريق على مسافة
حوايل  160مرتا .ومبجرد استالمها يف برج التلفزيون ،أرسلت اإلشارات إىل مكان املشاهدة للجمهور عرب وصلة ألياف بصرية قائمة
(انظر الشكل .)8.15
الشكل

8.15

مرسل ومستقبل

DTTB-15-08
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كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

وكان الطقس ممطرا أثناء جتربة الوصلة الفيديوية هذه يف النطاق  .GHz 120وتتأثر املوجات املليمرتية كثريا من هطول األمطار حبكم
قصرها ،وقد بلغ التوهني حنو  dB 4لكل من االستقطابني .ومع ذلك ،فقد صممت هذه التجربة هبامش  C/Nقدره  dB 17وكان
ذلك كافيا إلرسال اإلشارات  8Kدون أخطاء غري قابلة للتصحيح .وباإلضافة إىل ذلك ،تساقطت ثلوج كثيفة أثناء هذا احلدث،
ولكن دون تأثري واضح على قوة االستقبال .وأكدت هذه التجربة أن وصلة الفيديو يف النطاق  GHz 120للتلفزيون 8K UHDTV
تنطوي على إمكانية استخدام حىت يف ظروف الطقس الصعبة.
ويرد مثال آخر مفيد يف التقرير  - ITU-R BT.2246احلالة الراهنة للتلفزيون فائق الوضوح ].[26.15
3.2.15

المتطلبات من التردد لتجميع األخبار في االتصاالت لألرض

تعمل خدمة جتميع األخبار إلكرتونيا ) (ENGلألرض يف نطاقات موزعة للخدمات اإلذاعية الثابتة واملتنقلة.
والطبيعة اخلاصة جدا لعملية جتميع األخبار إلكرتونيا يف بيئة تنافسية ميكن أن تضم العديد من جهات البث اإلذاعي واملنظمات
والشبكات اليت تعمل على تغطية نفس احلدث يف منطقة جغرافية ما ،وهذا يتطلب العديد من قنوات الرتدد الراديوي اليت تعمل
يف آن واحد غالبا عرب نفس املسري الراديوي .وال بد من الوفاء مبتطلبات التشارك يف املوقع بالنسبة لوصالت  ENGمتعددة إبان
تغطية حدث ما.
وتتسم نطاقات الطيف احملددة املستعملة من أجل  ENGبعدد من اخلواص التقنية املتأصلة املفيدة .بيد أنه قد تكون هناك ظروف
ختالف أو قضايا تتعلق بإدارة الطيف ميكنها أن تنال من عمليات نشر اخلدمة  .ENGمثال ذلك ،تنزع اخلدمة  ENGاليت تعمل
يف نطاقات تردد دون  GHz 3إىل توفري خصائص انتشار أفضل عرب مسريات تضم عوائق ،ومن مث تزيد من احتمال اإلرسال
الناجح من مكان حدث معني .وعالوة على ذلك ميكن استعمال املعدات الرقمية اجلديدة يف التطبيقات املتنقلة مبعدالت سرعة
أكرب يف نطاقات الرتدد األدىن هذه .ومع ذلك ،هناك إمكانية لزيادة االزدحام والتداخل يف نفس املنطقة اجلغرافية من خدمات
أخرى نظرا لزيادة استعمال العديد من خدمات االتصاالت الراديوية لنطاقات الرتدد بني  MHz 500و ،GHz 10األمر الذي قد
يعيق استعمال معدات  ENGيف نطاقات الرتدد األدىن هذه .ومن جهة أخرى ،فإن استعمال نطاقات تردد أعلى ميكنه أن يفرض
قيودا صارمة يف الظروف اجلوية السيئة .وينبغي أيضا أن يؤخذ يف االعتبار أن الطلب على موارد الرتدد املطلوبة للتطبيقات احلالية
واملستقبلية يرتفع باستمرار.
ويعترب نطاق التوليف معلمة أساسية لتعريف املتطلبات من الرتدد .ومصطلح "مدى التوليف" بالنسبة للخدمة  ENGيعين مدى
من الرتددات يتصور أن يكون مبقدور املعدات الراديوية أن تعمل فيه .وداخل مدى التوليف هذا ،يقتصر االستعمال يف أي بلد
للمعدات الراديوية لدى بلد آخر على مدى الرتددات احملدد وطنيا للخدمة  ENGيف ذلك البلد وتشغل طبقا للشروط واملتطلبات
الوطنية ذات الصلة .وحتديد مدى توليف للخدمة  ENGال حيول دون استعمال تطبيقات أخرى يف مدى الرتددات نفسه وال يعطيها
أولوية إزاء االستعماالت األخرى يف هذه النطاقات .وقدمت اإلدارات بعض املعلومات عن الرتددات/نطاقات الرتدد وأمداء التوليف
املفضلة املستخدمة يف تطبيقات  .ENGوترد هذه املعلومات يف املرجع ].[1.15
ويستند تعريف املتطلبات من الرتدد إىل هنجني  -االتساق والرتشيد .ويكون تعريف مصطلحي "االتساق" و"الرتشيد" على النحو التايل:
الترشيد :استعمال التكنولوجيا املتاحة لتعزيز كفاءة ومرونة استعمال الرتددات .ويعين ذلك تقييس املعدات والتقنيات املتقدمة
لكفالة استعمال الرتددات بأكرب قدر من الكفاءة يف إطار اللوائح اإلدارية عند نشر املعدات.
االتساق :اتفاق عاملي أو إقليمي على االستعمال املتسق للطيف يف نطاقات حمددة.
ولتقييم إمكانية تنسيق نطاقات الرتدد ،ميكن تقسيم التطبيقات  ENGعموما إىل فئتني:
تطبيقات فيديوية؛

تطبيقات مسعية.

ويف غياب أي اتساق صاحل للرتددات بني بلد وآخر ،يظهر قدر كبري ومتنوع من معدات  ENGاليت تنتجها اجلهات املصنعة
يف مدى ما من النطاقات الرتددية .ونتيجة لذلك ،جيب أن يكون لدى املنظمات اإلذاعية جتهيزات متنوعة يف الكثري من نطاقات
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الرتدد هذه لكي تنتقل من بلد آلخر .وميكن التخفيف من ذلك باستعمال التكنولوجيا املتقدمة اليت من شأهنا ختفيض التكاليف
اليت تتحملها املنظمات اإلذاعية وحتقيق وفورات احلجم ملصنّعي األجهزة واحلد من احتماالت التداخل.
وترى بعض اإلدارات أن ترشيد استعمال الطيف ،تبعا لتطبيقات  ENGاحملددة ،قد يكون األكثر جدوى يف متكني جهات البث
اإلذاعي و/أو جهات تشغيل اخلدمة  ENGاألجنبية ،حسب االقتضاء ،من معرفة الطيف املطلوب يف بلد/منطقة حمددة والنفاذ إليه.
وتساعد هذه املعلومات هيئات البث و/أو مشغلي خدمة  ENGعلى التماس ترخيص قبل األحداث اجلديدة املخطط هلا مما يسمح
هلا بالنفاذ إىل الطيف عند احلاجة .وسوف تساعد هذه املعلومات أيضا هيئات البث و/أو مشغلي  ENGبالتماس الرتخيص لتغطية
أخبار األحداث الطارئة .وسوف تكفل هذه التدابري تغطية األحداث .وقد ركزت الدراسات على النطاقات املستخدمة أصال
لتطبيقات  .ENGوقد تكون أمداء التوليف املطوبة لتسهيل متطلبات  ENGعرب احلدود من إدارة أخرى أقل بكثري من املتطلبات
الوطنية لإلدارة املضيفة.
وميكن أن يوفر اتساق الطيف الكثري من الفوائد من قبيل ختفيض التكاليف اليت تتحملها املنظمات اإلذاعية وحتقيق وفورات احلجم ملصنّعي
األجهزة واحلد من احتماالت التداخل .وال يعين ذلك حرية النفاذ إىل الطيف ضمن فرادى اإلدارات .إذ ال يتاح النفاذ إىل الطيف إال من
خالل السياسات والقواعد التنظيمية اليت تضعها اإلدارات .ويتعني أن تأخذ إمكانية هذا االتساق يف االعتبار االستعمال املتباين للطيف من
جانب الكثري من البلدان املعنية واختالف خصائص اخلدمة  ENGاملعمول هبا يف اإلدارات.
4.2.15

التكيف مع بيئة االتصاالت لألرض

تتميز بيئة االتصاالت لألرض لتجميع األخبار واملسامهات إلكرتونيا يف املقام األول بأثر اإلشارات متعددة املسريات ،وتعمل بأخطاء
تردد كبرية حتدث جراء زحزحة دوبلر واستخدام هوائي إرسال منخفض التكلفة وشامل االجتاهات ،والتشغيل بنقاط قوة إشارة
متفاوتة ونسبة إشارة إىل الضوضاء وضوضاء بيئية منخفضة جدا وعوامل أخرى .ونظرا ألن املعلومات السمعية البصرية حامسة جدا
للتسليم يف هذه البيئة ،جيب أن يوفر نظام اإلرسال املستعمل أداء كافيا يقلل من أثر قناة االنتشار الراديوي .وبالنظر إىل أن أنظمة
اإلرسال اإلذاعي لألرض احلالية قد توفر مثل هذا األداء ،فإن اخليار املفضل هو أن حيدث جتميع األخبار واملسامهة إلكرتونيا لألرض
من خالل إعادة استخدام مراحل جتهيز أنظمة اإلذاعة لألرض .وهلذا السبب وقع خيار العديد من مصممي أنظمة  ENGالرقمية
على تشكيل تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد ).(COFDM
وقد صممت أجهزة تعدد اإلرسال  COFDMلألرض وفقا ملعايري املعهد :ETSI
و) .[13.15] EN 302 755 (DVB-T2ومثة املزيد من التفاصيل عن أداء النظامني  DVB-Tو DVB-T2يف القسم  4.9من هذا
الكتيب ويف املرجعني ] .[13.15 ،12.15ويوفر املعيار التقين األورويب لألرض لنظام  [12.15] DVB-Tسويات خمتلفة من تشكيل
االتساع الرتبيعي  QAMومعدالت شفرة داخلية يف عروض نطاق  6أو  7أو  ،MHz 8وذلك ملفاضلة معدل البتات القابل
لالستعمال (للمش ّفر الفيديوي) مقابل متانة الوصلة .ومبا أن وصالت اإلذاعة اخلارجية/جتميع األخبار إلكرتونيا
فضل أعلى مع ّدل بتات للتقليص إىل احلد األدىن من آثار
) (OB/ENGموجودة يف جانب الدخل أو املسامهة من نظام اإلذاعة ،ي ّ
التشوه التسلسلي للدورات املتعددة من التشفري وفك التشفري الفيديوي عرب سلسلة اإلذاعة .ولذلك يفضل استخدام خطة طيف
قائمة على قنوات  ،MHz 8توفر طائفة من معدالت البيانات القابلة لالستعمال ترتاوح من  Mbit/s 4,976إىل Mbit/s 31,668
بانتقاء عرض النطاق وفاصل احلراسة والتصحيح األمامي لألخطاء ) (FECومنط التشكيل .وميكن اختيار التصحيح األمامي
لألخطاء ومنط التشكيل وعرض نطاق القناة ملفاضلة متانة الوصلة مقابل معدل البتات القابل لالستعمال .وميكن اجلمع بني
القنوات املتجاورة  MHz 8/7/6يف قناة أوسع إلنشاء وصالت معدل بتات أعلى قابلة لالستعمال ملسريات الفيديو عالية الوضوح.
إذ ميكن مثال ،يف حالة  MHz 8يف قناة  ،MHz 24إرسال معدالت بتات تصل إىل  ،Mbit/s 95,51أو حتقيق معدالت تتجاوز
 Mbit/s 126,72يف قناة  .MHz 32وتتيسر على نطاق واسع أنظمة تشفري فيديوي عايل الوضوح باستعمال  MPEG-2وهي تنتج
جودة فيديوية مرضية عند معدالت البتات هذه .ولكن من شأن تقنيات التشفري املتقدمة اجلاري تطويرها أن ختفض معدالت
البتات املطلوبة للوصالت عالية الوضوح.
)[12.15] EN 300 744 (DVB-T

ومعيار  DVB-T2مناسب أيضا لالستخدام املهين ،من قبيل اإلرسال بني الكامريات الراديوية واالستوديوهات املتنقلة .وهلذا الغرض،
يتم تضمني خيار  ،MHz 10وال يتوقع أن تدعم مستقبالت املستهلك أسلوب .MHz 10
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ويقدم اجلدوالن  7.15و 8.15متطلبات املستعمل ومثاال للمعلمات التقنية لإلرسال التلفزيوين  HDTV/SDTVالرقمي الذي
يستعمل أنظمة جتميع األخبار إلكرتونيا يف اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ] .[8.15] ،[7.15] ،[6.15ومن املمكن عمليا استخدام طائفة
من معلمات التشغيل ،ومع ذلك فإن هذه األمثلة تعطي فكرة عن معلمات األنظمة القائمة.
(ARIB STD-B11

وبالنسبة للتشغيل الثابت واإلرسال من الطائرات اهلليكوبرت ،تستخدم أنظمة  QAMوحيدة املوجة احلاملة
] .)[14.15وبالنسبة ألنظمة اإلرسال املتنقلة والكامريات الالسلكية ،تستخدم أنظمة .)]15.15[ ARIB STD-B33( OFDM
وينطوي كل نظام على مشفر أو مفكك شفرة انضغاط HDTVحبجم بطاقة بريدية .وترد يف اجلدول  9.15معلمات النظام اخلاصة
بوصالت املوجات الصغرية الرقمية للتلفزيون .HDTV/SDTV
وحيدد املرجع ] [15.15نظام إرسال رقميا  OFDMلألرض لوحدة االستقبال امليداين ) ،(FPUوهو نوع من جتهيزات اإلرسال
الالسلكي احملمولة ملسامهة برنامج التلفزيون يف اإلرسال الثابت واملتنقل .والغرض من هذا املعيار هو أن ينطبق فقط أثناء الفرتة اليت
تستخدم فيها أنظمة  FPUالتماثلية والرقمية معا .ولذلك ،ميكن حتديد معيار آخر عندما يستخدم النظام الرقمي وحده يف املستقبل.
وحيدد املرجع ] [15.15استعمال التشفري السلسايل بتشكيل  OFDM-PSKأو  OFDM-QAMمما يوفر أقصى معدل بتات
لإلرسال يصل إىل ( Mbit/s 105بأسلوب كامل بعرض نطاق .)MHz 18
اجل دول

7.15

متطلبات المستعمل ومثال للمعلمات التقنية إلرسال اإلشارات
التلفزيونية الرقمية  HDTV/SDTVفي الخدمة الثابتة
البند
االنتظار
عرض نطاق اإلرسال
قدرة اإلرسال
الرتدد
هوائي اإلرسال
اهلوائي
هوائي االستقبال

متطلبات المستعمل
أقصر مهلة ممكنة
 MHz 8و MHz 9و MHz 18وMHz 24
 GHz 7-6و GHz 10وGHz 13

النطاقات
مكافئي قطره m 0,6
مكافئي قطره

m 0,6

سعة اإلرسال

قادرة على توفري مجيع معلمات اإلرسال
املذكورة أعاله
اعتمادية النظام يف مجيع الظروف البيئية
املمكنة (درجة حرارة أو رطوبة أو غريها)

احلجم والوزن
وسائط التسجيل

انظر التوصية

[16.15] ITU-R F.1777

km 100-50 :GHz 7-6

مسافة اإلرسال:
(تبعا للهامش املطلوب)
km 7 :GHz 10

التشكيل

سهولة الرتاصف

ms 500 

dBW 7-1,76

)Multi-QAM (16, 32, 64؛

االعتمادية البيئية

مثال المعلمات التقنية

QPSK-OFDM

ينبغي أن يتضمن النظام وسيلة مدجمة لتوليد
بعض إشارات االختبار
حجم صغري ووزن خفيف للتشغيل السهل
والسريع
القدرة على التسجيل باستعمال مجيع أنواع
الوسائط املقبولة

(مع هامش اهلطول الالزم)

km 5 :GHz 13

(مع هامش اهلطول الالزم)
انظر ][16.15
تصل إىل ( Mbit/s 66تبعا لعرض النطاق
والتشكيل ،انظر ])[16.15
درجة احلرارة :من صفر إىل ˚50 C
(وحدات خارجية)
من  ˚5إىل ( ˚45وحدات داخلية)
الرطوبة النسبية %95 :دون تكثيف
مولد خط األلوان مع  16وحدة تعريف

شرائط تسجيل؛ أقراص DVD؛
أقراص  Blu Rayوأقراص صلبة

الفصل
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اجل دول

8.15

متطلبات المستعمل ومثال للمعلمات التقنية إلرسال اإلشارات
التلفزيونية الرقمية  HDTV/SDTVفي الخدمة المتنقلة
البند
الكمون
عرض نطاق اإلرسال
املوجات

UHF

املوجات الصغرية

يف اجلو

متطلبات المستعمل
أقصر مهلة ممكنة
 MHz 9و MHz 18و MHz 27وMHz 80

قدرة اإلرسال
الرتدد
هوائي اإلرسال
هوائي االستقبال
قدرة اإلرسال
الرتدد
هوائي اإلرسال
هوائي االستقبال
هوائي اإلرسال

النطاق
خطي مشرتك
أسلوب Yagi
 dBW 4وdBW 7
النطاقات  GHz 7-6و GHz 10وGHz 13
بوقي ،مكافئي ،مروحي
مكافئي قطره m 0,3
مكافئي قطره m 0,2

هوائي االستقبال

مكافئي قطره

مثال المعلمات التقنية
ms 500 

انظر التوصية

]ITU-R M.1824 [17.15

dBW 7
MHz 800

مسافة اإلرسال:

km 4

مسافة اإلرسال:

km 4

km 65-50 :GHz 7-6

مسافة اإلرسال:
(تبعا للهامش املطلوب)
km 7 :GHz 10

m 1,2

(مع هامش اهلطول الالزم)
km 5 :GHz 13

التشكيل
سعة اإلرسال
اعتمادية البيئة

سهولة الرتاصف
احلجم والوزن

Multi-QAM (16, 32, 64), QPSK-OFDM

قادرة على توفري مجيع معلمات اإلرسال
املذكورة أعاله
اعتمادية النظام يف مجيع الظروف البيئية
املمكنة (درجة حرارة أو رطوبة أو غريها)
ينبغي أن يتضمن النظام وسيلة مدجمة لتوليد
بعض إشارات االختبار من أجل تسهيل
عملية الرتاصف
القدرة على التسجيل باستعمال مجيع أنواع
الوسائط املقبولة

(مع هامش اهلطول الالزم)
انظر ][17.15
يصل إىل ( Mbit/s 60تبعا لعرض النطاق
والتشكيل ،انظر ])[17.15
درجة احلرارة :من صفر إىل ˚50 C
(وحدات خارجية)
من  ˚5إىل ( ˚45وحدات داخلية)
الرطوبة النسبية %95 :دون تكثيف
مولد خط األلوان مع  16وحدة تعريف

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
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9.15

معلمات النظام الرقمي لألرض  HDTV/SDTVلتجميع األخبار إلكترونياً
( ARIB STD-B11و)ARIB STD-B33
نطاق التردد

MHz 800

ARIB

معيار

املباعدة بني القنوات

 5و 6و 7و 10وGHz 13

STD-B33

STD-B33

STD-B33

STD-B11

(SDTV) 9

(SDTV) 9

(HDTV) 18

(HDTV) 18

حىت

السعة (احلمولة النافعة)

16

حىت

30

حىت

60

QPSK-OFDM
16-QAM-OFDM
32-QAM-OFDM
64-QAM-OFDM

حىت

66

MHz
Mbit/s

QPSK
16-QAM
32-QAM
64-QAM

رقمي

35-29

35-29

dBi

1

dB

التشكيل

QPSK-OFDM
16-QAM-OFDM
32-QAM-OFDM

كسب هوائي اإلرسال النموذجي

10-5

35-29

خسارة تغذية اإلرسال (دنيا)

1

1

1

مكافئي

مكافئي

مكافئي

قدرة اإلرسال (قصوى)

7

4

7

1,76

dBW

( EIRPقصوى)

16-11

38-32

41-35

36-30

dBW

كسب هوائي االستقبال النموذجي

15-10

35-29

35-29

35-29

dBi

مشرتكYagi/

مكافئي

مكافئي

مكافئي

خسارة تغذية االستقبال (دنيا)

1

1

1

1

dB

عرض نطاق مستقبل الرتدد املتوسط

9

9

18

18

MHz

قيمة ضوضاء املستقبل

4

4

4

4

dB

ضوضاء حرارة املستقبل

130,5-

130,5-

127,4-

127,4-

dBW

منط هوائي اإلرسال

منط هوائي االستقبال

خطي

خطي

مشرتكYagi/

ومنذ نشر املرجع ] ،[1.15حققت التكنولوجيا املستخدمة يف اخلدمات املساعدة يف اإلذاعة/الربامج
كبريا .وقد أدى ذلك إىل استخدام تقنيات جديدة يف اخلدمات :SAB/SAP
إدخال وصالت الفيديو الرقمية ،لكل من الوصالت من نقطة إىل نقطة والوصالت املتنقلة؛
•
إدخال امليكروفونات الالسلكية الرقمية؛
•
إمكانية االستخدام يف الشبكات العامة ملسامهات الربامج ،مثل النظام الراديوي متعدد القنوات لألرض
•
والنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ) (GSMونظام االتصاالت املتنقلة العاملية ) ،(UMTSوغريها.

)(SAB/SAP

تقدما تقنيا

)(TETRA

وترد املعلمات التقنية وغريها من املسائل املتعلقة بتطبيق اخلدمات  SAB/SAPيف البيئة لألرض يف التقرير - ITU-R BT.2344-1
معلومات عن املعلمات التقنية واخلصائص التشغيلية وسيناريوهات النشر يف خدمات  ،SAB/SAPكما تستخدم يف اإلذاعة ].[9.15
ومثة معلومات إضافية موسعة للوصالت السمعية  SAB/SAPيف التقرير  - ITU-R BT.2338-0اخلدمات املساعدة للبث
اإلذاعي/اخلدمات املساعدة يف استخدام الطيف يف جمال إعداد الربامج يف اإلقليم  1وما يرتتب على ذلك من توزيع أويل مشرتك للخدمة
املتنقلة يف نطاق الرتدد  .[10.15] MHz 790-694وترد معلومات عن الرتددات وأمداء التوليف املستخدمة يف خمتلف إدارات قطاع
االتصاالت الراديوية يف املرجعني ] [1.15و].[11.15

الفصل
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5.2.15

المساعدة الساتلية للمساهمات وإنتاج البرامج لتطبيقات تجميع األخبار

إلكترونياً )(ENG

ميكن ،كجزء من نظام  ،ENGاستخدام املرسالت املستجيبة الساتلية لتقدمي إشارة جودة البث (ما يصل إىل جودة التلفزيون فائق
الوضوح  )UHDTVيف الربامج التلفزيونية اإلقليمية والوطنية والدولية من موقع احلدث .ويطلق على اإلرسال يف هذه األنظمة تسمية
جتميع األخبار ساتليا ) (SNGويتم تنظيمه عادة كنظام "من نقطة إىل نقطة" أو "من نقطة إىل عدة نقاط" (يتم التوصيل عادة بني
األستوديو وشاحنة اإلذاعة اخلارجية  OBمع حمطة ساتلية متنقلة لألرض) مع تسليم حمتوى البث وإشارات التحكم/التنسيق.
وتستعمل اإلرساالت  SNGاألنظمة اإلذاعية (مثل النظام  )[20.15] DVB-Sومعيارا حمددا جلمع األخبار ساتليا (من قبيل
 DVB-DSNGمثال ] )[21.15أو تشكيال خاصا ألنظمة البث (من قبيل النظام  DVB-S2مع التشكيل ).)[22.15] DSNG (S2
واالجتاه احلديث هو االنتقال إىل حلول إمجالية (عمومية) ميكن استخدامها إلرسال التطبيقات اإلذاعية واملهنية والنفاذ إىل اإلنرتنت،
وما إىل ذلك .ويتيح ذلك استحداث نظام إيكولوجي مشرتك مع إمكانية التفاعل بني فرادى بدائل النظام (للتلفزيون التفاعلي
مثال) .ومع ذلك ،فإن احللني اآلخرين (معايري البث من اجليل األول  DVB-Sو ISDB-Sوغريمها ،وكذلك النظام املهين جتميع
األخبار ساتليا) ما زاال يستخدمان على نطاق واسع.
وتفرض أنظمة جتميع األخبار ساتليا ) (SNGمتطلبات حمددة ،ومنها:
احلاجة إىل إقامة وصلة "من نقطة إىل نقطة" أو "من نقطة إىل عدة نقاط" ميكن االعتماد عليها يف أي مكان ويف أي
•
وقت إلرسال حمتوى الربنامج التلفزيوين عادي أو عايل أو فائق الوضوح مع الصوت املقابل له؛
احلاجة إىل تنظيم قنوات ثنائية االجتاه لبيانات التنسيق والتحكم؛
•
قابلية محل املعدات وتنقلها مع احلد األدىن من العاملني.
•
ويبني اجلدول  10.15مثاال للخصائص التقنية لتجميع األخبار الرقمي مع املعلمات املمكنة لإلرسال وكذلك خصائص اإلشارات
التلفزيونية املرسلة.
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تحليل مقارن لألداء التقني لمعايير تجميع األخبار ساتلياً
 DVB-DSNGو) DVB-DSNG (S2و)DVB-DSNG (S2X

المعلمة
تشفير القناة وتشكيلها
نسق تدفق الدخل
التشكيل

10.15

DVB-DSNG

تدفق النقل

16QAM ،8PSK ،QPSK

تشفري القناة/أسلوب التشكيل تشفري وتشكيل ثابتان
طول فدرة البيانات املعاجلة  188رزمة بايتات ،مبا فيها بايتة
تزامن واحدة ،ورأسية من  3بايتات
و 184بايتة من احلمولة النافعة
تشفري  Reed-Solomonاخلارجي
التشفري اخلارجي
 ،)8 ،188 ،204( RSالذي يتم
احلصول عليه باختزال الشفرة األم
)8 ،239 ،225( RS
شفرة تالفيفية
التشفري الداخلي
7/8 ،5/6 ،3/4 ،2/3 ،1/2
معدل التشفري

معادل

تجميع األخبار رقمياً

(S2X) DVB-DSNG

(S2) DVB-DSNG

تدفق النقل ،تدفق مغلف نوعي
،16APSK ،8PSK ،QPSK

،16APSK ،8PSK،QPSK
،128APSK ،64APSK ،32APSK

32APSK

256APSK

تشفري وتشكيل ثابتان ،تشفري وتشكيل متغايران ،تشفري وتشكيل متكيفان
يتألف الرتل من محولة نافعة بطول  64 800أو  16 200بتة ورأسية )(80 bits
شفرة  BCHالقادرة على تصحيح
إىل  12رمزا خاطئا

8

شفرة

BCH

اختبار التعادلية منخفض الكثافة ()LDPC
معدل :LDPC
معدل :LDPC
،3/4 ،2/3 ،3/5 ،1/2 ،2/5 ،1/3 ،1/4 ،3/4 ،2/3 ،3/5 ،1/2 ،2/5 ،1/3 ،1/4
9/10 ،8/9 ،5/6 ،4/5
،7/9 ،5/9 ،9/10 ،8/9 ،5/6 ،4/5
،23/36 ،11/20 ،13/45 ،9/20
،28/45 ،26/45 ،13/18 ،25/36
،11/15 ،32/45 ،8/15 ،77/90
31/45 ،29/45
أدلة

تصحيح القناة
MHzعرض نطاق القناة،
استعمال نطاق تردد املرسل مرسل مستجيب بتقسيم الرتدد ) (FDMوتقسيم الزمن ) (TDMيف القنوات
املستجيب
−
7
4
معدل خطأ البتات
BER ≈ 1  10
BER ≈ 2  10
املطلوب عند خرج مزيل
التشفري الداخلي
0,2 = α؛ 0,25 = α؛ 0,35 = α
0,25 = α؛ 0,35 = α
معامل التالشي
72-1,5

نسبة اإلشارة إىل
الضوضاءdB ،
انضغاط الفيديو/الصوت (أمثلة مجموعة)
SDTV
سوية االستبانة
،576×576 ،640×576 ،704×576 ،720×576
االستبانة
،352×288 ،576×352 ،576×528 ،544×576
320×240 ،352×240 ،320×288
MPEGتشكيل انضغاط MPEG-2 MP @ ML؛
10,7..4,85

MPEG-4/AVC MP@L3

معدل بتات الفيديو،

Mbit/s

15..1
)(MPEG-2 MP @ ML
10..1
)(MPEG-4/AVC MP@L3
4:2:2

اعتيان التلون
أسلوب الصوت
عدد قنوات الصوت
انضغاط الصوت

أحادي/سترييو
حىت  8قنوات

معدل بتات الصوت

kbit/s 256...64

16,05..2,35−

،0,05 = α
0,1 = α ،0,15 = α
19,57..2,85−

HDTV

،1280×1080i/25 ،1440×1080i/25 ،1920×1080i/25
،960×720p/50 ،1280×720p/50 ،960×1080i/25
720×640p/50

MPEG-2 422P @ ML
MPEG-4 AVC HP@L4
(4:2:2 ... 50) 30... 1,5
)(MPEG-2 422P @ ML
Мbit/s 25..1
)(MPEG-4 AVC HP@L4
4:2:0/4:2:2

MPEG-1 Layer II؛ Dolby Digital® (AC-3) 2.0؛ Dolby Digital® (AC-3) 1 – 5.1؛
MPEG-2 AAC-LC؛ MPEG-4 HE-AAC
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مثة معلمات أخرى لتجميع األخبار ساتليا ( )SNGيف املراجع ] [20.15و] [21.15و].[22.15
بيبليوغرافيا للفصل
][1.15

][2.15

][3.15

][4.15

][5.15
][6.15

][7.15

][8.15

][9.15

][10.15

15

قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2069نطاقات التوليف واخلصائص التشغيلية ألنظمة جتميع األخبار
إلكرتونيا لألرض واإلذاعة التلفزيونية اخلارجية ) (TVOBواإلنتاج امليداين اإللكرتوين )(EFP
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1868متطلبات املستعمل لكودكات إرسال اإلشارات التلفزيونية
عرب شبكات املسامهة والتوزيع األويل ومجع األخبار بالساتل
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1548متطلبات املستعمل ألنظمة التشفري السمعي من أجل البث
الرقمي
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1203متطلبات املستعمل اخلاصة بالتشفري التنوعي بتنقيص معدل
البتات إلشارات التلفزيون الرقمي يف نظام تلفزيون من طرف إىل طرف
قطاع تقييس االتصاالت ،التوصية  ،ITU-T H.265تشفري فيديوي عايل الكفاءة

)(HEVC

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1872متطلبات املستعمل بالنسبة إىل خدمة جتميع األخبار إلكرتونيا
ورقميا
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.800-2متطلبات املستعمل اخلاصة باإلرسال عرب شبكات مسامهة
وتوزيع أويل إلشارات التلفزيون الرقمي املطابقة للمعيار  4:2:2املعرف يف التوصية ( ITU-R BT.601اجلزء )A
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R BT.1121-1متطلبات املستعمل اخلاصة باإلرسال على شبكات
مسامهة وتوزيع أويل إلشارات تلفزيون رقمي HDTV
قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2344-1معلومات بشأن املعلمات التقنية واخلصائص التشغيلية
وسيناريوهات النشر للخدمات املساعدة لإلذاعة/اخلدمات املساعدة لإلنتاج كما هي مستعملة يف اإلذاعة
قطاع االتصاالت الراديوية ،التقرير  ،ITU-R BT.2338-0اخلدمات املساعدة لإلذاعة/اخلدمات املساعدة للربامج اليت
تستعمل الطيف يف اإلقليم  1وآثار التوزيع على أساس أويل مشرتك للخدمة املتنقلة يف نطاق الرتدد MHz 790-694

]ERC Recommendation 25-10 – Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and [11.15
)video SAP/SAB links (incl. ENG/OB
]ETSI EN 300 744 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and [12.15
modulation for digital terrestrial television
]ETSI EN 302 755 – Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure, channel coding and [13.15
)modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2
]ARIB STD-B11 Version 2.1 – Portable microwave digital transmission system for television [14.15
programme contribution
]ARIB STD-B33 Version 1.0 – Portable OFDM digital transmission system for television [15.15
programme contribution
][16.15

][17.15

قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R F.1777خصائص األنظمة لالستعمال يف دراسات التقاسم بالنسبة
للبث التلفزيوين خارج األستوديو وجتميع األخبار إلكرتونيا واإلنتاج امليداين اإللكرتوين يف اخلدمة الثابتة
قطاع االتصاالت الراديوية ،التوصية  ،ITU-R M.1824خصائص نظام البث التلفزيوين اخلارجي وجتميع األخبار
إلكرتونيا واإلنتاج امليداين اإللكرتوين يف اخلدمة املتنقلة الستعماهلا يف دراسات التقاسم

كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

 معايري أنظمة التشفري بتخفيض معدل البتات للتلفزيون،ITU-R BT.1380-1  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
(SDTV) عادي الوضوح
 استعمال طريقة تشفري املصدر الفيديوي مبقتضى التوصية،ITU-R BT.1737  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية
( يف نقل موادAVC) حتكم أوتومايت يف حجم الصوت/(MPEG-4)  (فريق اخلرباء املعين بالصورة املتحركةIUT-T H.264
(HDTV) برامج التلفزيون عايل االستبانة
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[18.15]

[19.15]

ETSI EN 300 421 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and [20.15]
modulation for 11/12 GHz satellite services
ETSI EN 301 210 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and [21.15]
modulation for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other contribution applications by
satellite
ETSI EN 302 307 – Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, [22.15]
channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and
other broadband satellite applications (DVB-S2)

 متطلبات املستعمل املتعلقة بامليكروفونات الالسلكية،ITU-R BT.1871  التوصية،قطاع االتصاالت الراديوية

[23.15]

Alberico, Gino and Airola Gnota, Daniele – RAI-Radiotelevisione Italiana, R&D Department – [24.15]
.4K vision. – DVB SCENE Edition No.33 March 2010

 احلالة الراهنة للتلفزيون فائق الوضوح،ITU-R BT.2246-5  التقرير،قطاع االتصاالت الراديوية

[25.15]
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قائمة المختصرات

تلفزيون ثالثي األبعاد

3DTV

أنظمة متنقلة من اجليل الثالث

3G

أنظمة متنقلة من اجليل الرابع

4G

مسعي بصري

A/V

الرابطة الربازيلية للمعايري التقنية

ABNT

تشفري مسعي
 وقواعد األسلوب واملخطوطات وما تنطوي عليه منXHTML منصة تطبيقات مشرتكة متقدمة مؤلفة من لغة الوسم
رسوم بيانية وفيديو وصوت

AC3

(Three Dimensional Television)
(Third Generation of Mobile systems)

(Fourth Generation of Mobile systems)

(Audio Visual)
(Associação Brasileira de Normas Técnicas)

(Audio Coding 3) 3

ACAP-X

(Advanced Common Application Platform composed of XHTML markup, style rules, scripts and
embedded graphics, video and audio.)

تشفري وتشكيل تكيفيان

ACM

واصف نسق نشط

AFD

تصحيح أمامي لألخطاء يف طبقة التطبيقات

AL-FEC

تشكيل إبراق بزحزحة االتساع والطور

APSK

)رابطة صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية (اليابان

ARIB

(Adaptive Coding and Modulation)

(Active Format Descriptor)
(Application Layer Forward Error Correction)

(Amplitude and phase-shift keying)

(Association of Radio Industries and Businesses (Japan))

)DPP(  – شراكة اإلنتاج الرقميAS-11 مواصفة التطبيق

AS11-DPP

(Application Specification AS-11 Digital Production Partnership (DPP))

رابطة أمم جنوب شرق آسيا

ASEAN

واجهة تسلسلية ال متزامنة

ASI

إبراق بزحزحة االتساع

ASK

الفريق العريب إلدارة الطيف

ASMG

وقف البث التماثلي

ASO

جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة

ATSC

احملمولة باليد/جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة املتنقلة

ATSC-M/H

(Association of Southeast Asian Nations)

(Asynchronous Serial Interface)

(Amplitude-shift keying)
(Arab Spectrum Management Group)

(Analogue switch off)
(Advanced Television Systems Committee)

(Advanced Television Systems Committee Mobile/Handheld)
(Advanced Television Test Center)

مركز اختبار تلفزيون متقدم

ATTC

(African Telecommunication Union)

احتاد االتصاالت اإلفريقي

ATU

تلفزيون متقدم

ATV

تشفري فيديوي متقدم

AVC

معيار مسعي فيديوي

AVS

ضوضاء غوسية بيضاء مضافة

AWGN

(Advanced Television)
(Advanced Video Coding)

(Audio Video Standard)
(Additive white Gaussian noise)
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نطاق أساسي

BB

هيئة اإلذاعة الربيطانية

BBC

(Baseband)
(British Broadcasting Corporation)

Hocquenghem وChaudhuri وBose

شفرات

BCH

(Bose, Chaudhuri, and Hocquenghem codes)

معدل خطأ البتات

BER

معدل خطأ الفدرات

BLER

لغة وسم إذاعي

BML

إبراق اثنيين بزحزحة الطور

BPSK

مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد

BR

النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية

BRIFIC

(Bit Error Rate)
(MPEG Block Error Ratio) MPEG

(Broadcast Mark-up Language)
(Binary Phase Shift Keying)
(ITU Radiocommunication Bureau)

(International Frequency Information Circular of the Radiocommunication Bureau)

خدمة إذاعية

BS

خدمة إذاعية ساتلية

BSS

إرسال جمزأ يف النطاق

BST-OFD

نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء

C/N

نفاذ مشروط

CA

(Control Access Module)

منيطة نفاذ مشروط

CAM

(Conditional Access System)

نظام نفاذ مشروط

CAS

جدول نفاذ مشروط

CAT

معدل بتات ثابت

CBR

تشفري وتشكيل ثابتان

CCM

)رابطة اإللكرتونيات االستهالكية (أصبحت تسمى رابطة التكنولوجيا االستهالكية

CEA

(Broadcasting Service)
(Broadcasting Satellite Service)
(Band-segmented transmission OFDM) OFDM
(Carrier to Noise Ratio)

(Conditional Access)

(Conditional Access Table)

(Constant bit-rate)
(Constant Coding and Modulation)

(Consumer Electronics Association (now renamed Consumer Technology Association (CTA))

اللجنة األوروبية للتقييس الكهرتقين

CENELEC

املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت

CEPT

واجهة مشرتكة

CI

منطية واجهة مشرتكة للنفاذ املشروط

CICAM

استجابة نبضية للقناة

CIR

تعدد إرسال مشفر بتقسيم تعامدي للرتدد

COFDM

محاية احملتوى وإدارة النسخ

CPCM

فحص إطناب دوري

CRC

خوارزمية ختليط مشرتكة يف اإلذاعة

CSA

(European Committee for Electrotechnical Standardization)
(European Conference of Posts and Telecommunications)

(Common Interface)
(Common Interface Conditional Access Module)

(Channel Impulse response)
(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

(Content Protection and Copy Management)

(Cyclic Redundancy Check)
(DVB Common Scrambling Algorithm) DVB
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تدفق تكيّفي دينامي عرب بروتوكول نقل النصوص املرتابطة

DASH

تشكيل ثنائي تفاضلي بزحزحة الطور

DBPSK

اتصاالت السلكية رقمية معززة

DECT

طول حقل بيانات

DFL

إدارة احلقوق الرقمية

DRM

سلم اجلودة املستمرة ثنائية احلافز

DSCQS

رسالة بدء تنزيل املخ ّدم

DSI

(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)

(Differential Binary Phase Shift Keying)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

(Data Field Length)
(Digital Rights Management)
(Double stimulus continuous quality-scale)

(DownloadServerInitiate message)

سلم اخللل ثنائي احلافز

DSIS

خط مشرتك رقمي

DSL

األوامر والتحكم يف وسائط التخزين الرقمي

DSM-CC

جتميع األخبار الرقمي ساتليا

DSNG

إذاعة رقمية متعددة الوسائط لألرض

DTMB

إذاعة رقمية متعددة الوسائط لألرض متقدمة

DTMB-A

خامت زمن لفك التشفري

DTS

) (مكرسة للصوتDTS النسق السمعي لشركة

DTS

(Double stimulus impairment scale)

(Digital Subscriber Line)
(Digital storage media command and control)

(Digital Satellite News Gathering)
(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)
(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast-Advanced)

(Decoding Time Stamp)

(DTS is the audio format of the company DTS (Dedicated To Sound))

إذاعة تلفزيونية رقمية لألرض

DTTB

تلفزيون رقمي

DTV

إذاعة فيديوية رقمية

DVB

 حممولة باليد- إذاعة فيديوية رقمية

DVB-H

 قناة العودة لألرض- إذاعة فيديوية رقمية

DVB-RCT

 ساتلية- إذاعة فيديوية رقمية

DVB-S

 ساتلية من اجليل الثاين- إذاعة فيديوية رقمية

DVB-S2

(Digital Terrestrial Television Broadcasting)

(Digital Television)
(Digital Video Broadcasting)
(Digital Video Broadcasting – Handheld)

(Digital Video Broadcasting – Return Channel Terrestrial)
(Digital Video Broadcasting – Satellite)

(Digital Video Broadcasting – Satellite second generation)

 خدمات ساتلية إىل األجهزة احملمولة باليد- إذاعة فيديوية رقمية

DVB-SH

 لألرض- إذاعة فيديوية رقمية

DVB-T

 لألرض من اجليل الثاين- إذاعة فيديوية رقمية

DVB-T2

(Digital Video Broadcasting – Satellite services to Handhelds)
(Digital Video Broadcasting-Terrestrial)

(Digital Video Broadcasting-Terrestrial second generation)
Lite

 اجلانبية- إذاعة فيديوية رقمية لألرض من اجليل الثاين

DVB-T2 Lite

(Digital Video Broadcasting-Terrestrial second generation Lite Profile)
(Digital versatile disc or digital video disc)

قرص رقمي متعدد االستعماالت أو قرص رقمي فيديوي

DVD
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منظمة االتصاالت لشرق إفريقيا

EACO

احتاد اإلذاعات األوروبية

EBU

املفوضية األوروبية

EC

اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا

ECOWAS

 أصبحت أوروبا الرقمية،رابطة صناعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األوروبية

EICTA

(East African Communications Organization)

(European Broadcasting Union)

(European Commission)
(Economic Community Of West African States)

(European ICT Industry Association, became DIGITALEUROPE)

خدمات إذاعة الوسائط املتعددة واإلرسال املتعدد املعززة

eMBMS

(Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service)
(Electronic News Gathering)

جتميع األخبار إلكرتونيا

ENG

(Electronic Programme Guide)

دليل الربامج اإللكرتوين

EPG

توافق كهرمغنطيسي

ERM

تدفق أويل

ES

منظمة التقييس األوروبية

ESO

املعهد األورويب لتقييس االتصاالت

ETSI

اهليئة الفيدرالية لالتصاالت

FCC

تعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد

FDM

(File Delivery Protocol)

بروتوكول تسليم امللفات

FDP

(Forward Error Correction)

تصحيح أمامي لألخطاء

FEC

متديد مستقبلي لألرتال

FEF

حتويل فورييه السريع

FFT

تسليم امللفات عرب نقل أحادي االجتاه

FLUTE

مستقبل التلفزيون اإلذاعي

FOBTV

وحدة مجع ميداين

FPU

(Full Reference)

مرجع كامل

FR

(Fixed Service)

خدمة ثابتة

FS

خدمة ثابتة ساتلية

FSS

اتفاق جنيف اإلقليمي

GE06

منصة حملية متعددة الوسائط ميكن تنفيذها عامليا

GEM

فاصل حراسة

GI

تدفق نوعي

GS

تغليف تدفق نوعي

GSE

النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

GSM

(Electromagnetic compatibility)

(Elementary stream)
(European Standardization Organization)
(European Telecommunication Standardization Institute)

(Federal Communications Commission)
(Frequency Division Multiplex)

(Future Extension Frames)

(Fast Fourier Transform)
(File Delivery Over Unidirectional Transport)

(Future of Broadcasting Television)

(Field Pick-Up Unit)

(Fixed Satellite Service)
(Geneva Regional Agreement 2006) 2006
(Globally Executable MHP)

(Guard Interval)

(Generic stream)
(Generic Stream Encapsulation)
(Global System for Mobile communications)
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مدار مستقر بالنسبة إىل األرض

GSO

(Hybrid Broadcast Broadband For ALL)

إذاعة هجينة عريضة النطاق للجميع

HBB4ALL

(Hybrid Broadcast-Broadband Television)

تلفزيون إذاعة هجينة عريضة النطاق

HbbTV

مدى دينامي أعلى

HDR

واجهة رقمية تسلسلية عالية الوضوح

HD-SDI

تلفزيون عايل الوضوح

HDTV

تشفري مسعي متقدم عايل الكفاءة

HE-AAC

تشفري فيديوي عايل الكفاءة

HEVC

معدل أرتال أعلى

HFR

(High 4:2:2 Profile)

 عالية4:2:2 جانبية

Hi422P

(High 4:4:4 Profile)

 عالية4:4:4 جانبية

Hi444P

طبقة عالية

HL

جانبية عالية

HP

لغة وسم النصوص الفائقة

HTML

نظام متكامل لإلذاعة والنطاق العريض

IBB

جدول معلومات التحكم يف بروتوكول إدارة امللكية الفكرية ومحايتها

ICIT

تلفزيون رقمي متكامل

iDTV

اللجنة الكهرتقنية الدولية

IEC

تردد وسيط

IF

 يف سلسلة إذاعيةx رقم الواجهة

IF-x

شبكة رقمية منزلية

IHDN

 من النصوص اجلارية والوصفية يف وسائط اإلنرتنت1.0 الصيغة

IMSC1

(Geostationary orbit)

(Higher Dynamic Range)
(High Definition Serial Digital Interface)

(High Definition Television)
(High-Efficiency Advanced Audio Coding)

(High Efficiency Video Coding)

(Higher Frame Rate)

(High Layer)
(High Profile)
(HyperText Markup Language)
(Integrated Broadcast Broadband)
(IPMP Control Information Table)

(integrated digital television)
(International Electrotechnical Commission)

(Intermediate Frequency)
(InterFace number x in the broadcasting chain)

(In-Home Digital Network)

(Internet Media Subtitles and Captions 1.0)

االتصاالت املتنقلة الدولية

IMT

التحكم يف النفاذ إىل الوسائط/جدول تبليغ بروتوكول اإلنرتنت

INT

بروتوكول اإلنرتنت

IP

إدارة امللكية الفكرية ومحايتها

IPMP

تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت

IPTV

مفكك تشفري متكامل-مستقبل

IRD

 ساتلية- إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات

ISDB-S

إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات

ISDB

(International Mobile Telecommunication)
(IP/MAC Notification Table)

(Internet protocol)
(Intellectual Property Management and Protection)

(Internet protocol Television)
(Integrated Receiver-Decoder)
(Integrated Services Digital Broadcasting – Satellite)

(Integrated Services Digital Broadcasting)
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 لألرض- إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات

ISDB-T

شبكة رقمية متكاملة اخلدمات

ISDN

)االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية (كندا

ISED

(Integrated S0ervices Digital Broadcasting – Terrestrial)

(Integrated Services Digital Network)

(Innovation, Science and Economic Development (Canada))

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

ISO

االحتاد الدويل لالتصاالت

ITU

قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد

ITU-D

قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد

ITU-R

قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد

ITU-T

(International Organization for Standardization)

(International Telecommunication Union)

(International Telecommunication Union – Development Sector)
(International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector)
(International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector)

شبكة منطقة حملية

LAN

شاشة عرض بلورات سائلة

LCD

شفرة اختبار التعادلية منخفض الكثافة

LDPC

آثار الرتدد املنخفض

LFE

(Local Multipoint Distribution Service)

خدمة توزيع حملي متعددة النقاط

LMDS

(Low-Density Parity-Check)

اختبار التعادلية منخفض الكثافة

LPDC

صور رقمية يف شاشة واسعة

LSDI

(Long Term Evolution)

تطور طويل األجل

LTE

(Mobile/Handheld)

حممولة باليد/متنقلة

M/H

حتكم يف النفاذ إىل الوسائط

MAC

معدل اخلطأ يف الفدرات الكربية

MBLER

(Mercado Común del Sur)

السوق اجلنوبية املشرتكة

MERCOSUR

(Multi-Frequency Network)

شبكة متعددة الرتددات

MFN

(Media fragment unit)

وحدة جزء يف الوسائط

MFU

منصة منزلية لتعدد الوسائط

MHP

السجل األساسي الدويل للرتددات

MIFR

(Multiple-Input, Multiple-Output)

 خرج متعدد،دخل متعدد

MIMO

(Multiple Input, Single Output)

 خرج وحيد،دخل متعدد

MISO

(Main Layer)

طبقة رئيسية

ML

(MPEG Media Transport) MPEG

نقل وسائط

MMT

بروتوكول نقل وسائط

MMTP

(Local Area Network)
(Liquid Crystal Display)
(low-density parity-check code)

(low frequency effects)

(Large-Screen Digital Imagery)

(Media access control)
(MPEG Macroblock Error Ratio) MPEG

(Multimedia Home Platform)
(Master International Frequency Register)

(MMT protocol) MPEG
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جانبية رئيسية

MP

تغليف الربوتوكوالت املتعددة

MPE

فريق خرباء الصور املتحركة

MPEG

قياس جودة الصور املتحركة

MPQM

وحدة معاجلة الوسائط

MPU

خدمة متنقلة

MS

خدمة متنقلة ساتلية

MSS

 املكونة املساعدة لألرض- خدمة متنقلة ساتلية

MSS-ATC

رابطة تلفزيون اخلدمة القصوى

MSTV

شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال

MUFS

)الرابطة الوطنية للهيئات اإلذاعية (الواليات املتحدة

NAB

منصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف الشمال الشرقي

NEDDIF

(Main Profile)
(Multi-protocol encapsulation)

(Moving Pictures Expert Group)
(Moving Pictures Quality Metric)

(Media Processing Unit)

(Mobile Service)
(Mobile Satellite Service)
(MSS – Ancillary Terrestrial Component)

(Association for Maximum Service Television)
(Minimum Useable Field Strength)
(National Association of Broadcasters (USA))

(North East Digital Dividend Implementation Platform)

جدول معلومات الشبكة

NIT

منصة التلفزيون الرقمي لبلدان الشمال وإيرلندا

Nordig

(Network Information Table)

(Digital TV platform for the Nordic region and Ireland)

قياس جودة الضوضاء

NQM

دون مرجع

NR

غري الوقت الفعلي

NRT

)اإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات (الواليات املتحدة

NTIA

(Noise Quality Measure)

(No reference)
(Non Real-Time)

(National Telecommunications and Information Administration (USA))

إذاعة خارجية

OB

تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد

OFDM

منتدى تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت املفتوح

OIPF

التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة

OSI

تدفق التلفزيون املتاح حبرية على اإلنرتنت

OTT

)خط متناوب للطور (نظام التلفزيون التماثلي

PAL

(Programme Association Table)

جدول ترابط الربامج

PAT

(Pulse-code modulation)

تشكيل شفرة نبضي

PCM

مرجع ميقاتية الربنامج

PCR

تراتب رقمي متقارب التزامن

PDH

تدفق أويل مرزوم

PES

(Outside Broadcast)
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
(Open IPTV Forum)

(Open Systems Interconnection)
(Over the Top (TV streaming over the Internet))
(Phase Alternating Line (Analogue TV system))

(Program Clock Reference)
(Plesiochronous Digital Hierarchy)

(Packetized elementary stream)
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(Packet identifier)

معرف هوية الرزمة
ّ

اتصال عرب خطوط الكهرباء

PLC

أنبوب الطبقة املادية

PLP

إعداد الربامج واألحداث اخلاصة

PMSE

جدول تقابل الربامج

PMT

ضوضاء شبه عشوائية

PN

منط دليلي

PP

تدفقات الربامج

PS

معلومات خاصة بالربامج

PSI

نسبة ذروة اإلشارة إىل الضوضاء

PSNR

شبكة هاتفية عمومية تبديلية

PSTN

خامت وقت العرض

PTS

مسجل فيديوي شخصي

PVR

نسبة اخلطأ يف البيكسالت

PxER

تشكيل االتساع الرتبيعي

QAM

(Quality Control)

مراقبة اجلودة

QC

(Quality of Service)

جودة اخلدمة

QoS

إبراق تربيعي بزحزحة الطور

QPSK

التلفزيون اإليطايل

RAI

نظام املعلومات السمعية البصرية يف الوقت الفعلي

RAVIS

تردد راديوي

RF

مرجع خمتصر

RF

شبكة مرجعية

RN

انضغاط رأسية متني

ROHC

قواعد العمليات

ROO

تشكيل ختطيط مرجعي

RPC

املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية

RRC

سولومون-(شفرة) ريد

RS

بروتوكول النقل يف الوقت الفعلي

RTP

مستقبل

Rx

نسق واجهة رقمية

S/PDIF

(Power Line Communication)

(Physical Layer Pipe)
(Programme Making and Special Events)

(Programme Map Table)
(Pseudo-random Noise)

(Pilot Pattern)
(Programme streams)
(Programme-Specific Information)
(Peak-Signal-to-Noise-Ratio)

(Public switched telephone network)

(Presentation Time Stamp)
(Personal Video Recorder)
(Pixel Error Ratio)

(Quadrature Amplitude Modulation)

(Quadrature Phase Shift Keying)

(Radiotelevisione Italiana)
(Real-time Audio-Visual Information System)

PID

(Radio Frequency)
(Reduced reference)
(Reference Network)
(Robust Header Compression)

(Rules of operations)
(Reference Planning Configuration)
(Regional Radiocommunication Conference)

(Reed Solomon (code))
(Real-time Transport Protocol)

(Receiver)
Sony/Philips

قائمة املختصرات
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(Sony/Philips Digital Interface Format)

خدمات مساعدة يف اإلذاعة

SAB

اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي

SADC

خدمات مساعدة يف الربامج

SAP

خدمة ساتلية بواسطة بروتوكول اإلنرتنت

SAT/IP

النظام الربازيلي للتلفزيون الرقمي

SBTVD

 توصيل فيديوي- نقابة مصنعي أجهزة الراديو والتلفزيون

SCART

 أسلوب نقل ال متزامن- تراتب رقمي متزامن

SDH ATM

(Services Ancillary to Broadcasting)
(Southern African Development Community)

(Services Ancillary to Programme-making)
(Satellite over IP)

(Sistema Brasileiro de Televisão Digital)

(Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs – Video Connector)

(Synchronous Digital Hierarchy – Asynchronous Transfer Mode)
(Software Defined Radio)

معرف بالربجمية
ّ جهاز راديو

طريقة التحفيز الثنائي املتآون من أجل التقييم املتواصل

SDR
SDSCQE

(Simultaneous double stimulus for continuous evaluation method)

جدول وصف اخلدمات

SDT

تلفزيون عادي الوضوح

SDTV

)تتابع لوين مع ذاكرة (نظام التلفزيون التماثلي

SECAM

منصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف اجلنوب الشرقي

SEDDIF

(Service Description Table)

(Standard Definition Television)
(Séquentiel Couleur à Mémoire (Analogue TV system))

(South East Digital Dividend Implementation Platform)

حمطات وأنظمة ساتلية لألرض

SES

شبكة وحيدة الرتدد

SFN

معلومات خدمة

SI

 خرج متعدد،دخل وحيد

SIMO

(MPEG Slice Error Ratio) MPEG

نسبة اخلطأ يف شرحية

SLER

(Satellite News Gathering)

جتميع األخبار ساتليا

SNG

أجهزة قصرية املدى

SRD

رسالة قابلية جتديد النظام

SRM

حافز وحيد

SS

تقييم جودة متواصل بالتحفيز املفرد

SSCQE

قرص حالة صلبة/حمرك حالة صلبة

SSD

مؤشر التشابه البنيوي

SSIM

جهاز فك التشفري

STB

معيار

STD

تشفري فيديوي توسعي

SVC

(Satellite Earth Stations and Systems)

(Single Frequency Network)

(Service Information)
(Single-Input, Multiple-Output)

(Short Range Devices)
(System Renewability Message)

(Single-stimulus)
(Single stimulus continuous quality evaluation)

(Solid State Drive/Solid State Disc)

(Structural Similarity Index)

(Set-Top Box)

(Standard)
(Scalable Video Coding)
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تعدد إرسال بتقسيم الزمن

TDM

 لألرض- إذاعة رقمية متعددة الوسائط

T-DMB

تعدد إرسال بتقسيم تعامدي للرتدد متوائم يف جمال الزمن

TDS-OFDM

نسبة خطأ التوقيت

TER

نظام راديوي متعدد القنوات لألرض

TETRA

الرتدد-تقطيع الزمن

TFS

تشوه توافقي كلي

THD

)خدمة تبادل معلومات االتصاالت (يف االحتاد

TIES

(Time Division Multiplex)
(Terrestrial – Digital Multimedia Broadcasting)
(Time-Domain Synchronous OFDM)

(Timing Error Ratio)
(Terrestrial Trunked Radio)

(Time-Frequency Slicing)

(Total Harmonic Distortion)

(Telecommunication Information Exchange Service (ITU))

قيمة طول النمط

TLV

التحكم يف تشكيل اإلرسال وتعدد اإلرسال

TMCC

تدفق النقل

TS

(Transport Stream Description Table)

جدول وصف تدفق النقل

TSDT

(Timed Text Markup Language)

لغة وسم النصوص املوقوتة

TTML

مرسل

Tx

تلفزيون فائق الوضوح

UHDTV

تردد موجات ديسيمرتية

UHF

تغليف خفيف وحيد االجتاه

ULE

نظام االتصاالت املتنقلة العاملية

UMTS

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

UNCRPD

(Type-length value)
(Transmission and Multiplexing Configuration Control)

(Transport stream)

(Transmitter)
(Ultra-High Definition Television)
(Ultra-High Frequency)
(Unidirectional lightweight encapsulation)
(Universal Mobile Telecommunication System)

(United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

رزم املستعمل

UP

طول رزم املستعمل

UPL

التوصيل والتشغيل املوحد

UPnP

معلومات قواعد االستعمال

URI

(User-User)

من مستعمل آلخر

U-U

(Ultra Wide Band)

نطاق عريض جدا

UWB

(Variable bit-rate)

معدل بتات متغاير

VBR

(Variable Coding and Modulation)

تشفري وتشكيل متغايران

VCM

(Video Cassette Recorder)

مسجل كاسيت فيديوي

VCR

نسبة فك تشفري الصورة الفيديوية

VFDR

نسبة خسارة الصورة الفيديوية

VFLR

(User packets)
(User packet length)
(Universal Plug and Play)
(Usage Rules Information)

(Video Frame Decoding Ratio)

(Video Frame Loss Ratio)

قائمة املختصرات
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تردد موجات مرتية

VHF

فريق خرباء جودة الفيديو

VQEG

قياس اجلودة الفيديوية

VQM

مطراف ذو فتحة صغرية جدا

VSAT

نطاق جانيب متبق

VSB

احتاد شبكة الويب العاملية

W3C

منصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف أوروبا الغربية

WEDDIP

(Very High Frequency)
(Video Quality Experts Group)

(Video Quality Metric)
(Very Small Aperture Terminal)

(Vestigial Side Band)
(World Wide Web Consortium)

(Western European Digital Dividend Implementation Platform)

شبكة منطقة حملية السلكية

WLAN

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

WRC

أجهزة النطاقات اخلالية

WSD

التشوير على شاشة عريضة

WSS

لغة الوسم املوسعة

XML

) ناقص أزرقY ، ناقص أمحرY( ) ومتايز األلوانY( فيديو مشفر من حيث النصوع

YPbPr

(Wireless Local Area Network)
(World Radiocommunication Conference)

(White Space Devices)
(Wide Screen Signalling)

(EXtensible Markup Language)

(Luminance (Y) and differential colour coded video (Y minus Red, Y minus Blue))

___________
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