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 iii كات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضكتيب عن تنفيذ شب
 

 تصدير بقلم المحررين

لرقمية لألرض ية ااإلذاعة التلفزيون :، أول كتّيب له عن التلفزيون الرقمي لألرض بعنوان2002يف عام  ،نشر االحتاد الدويل لالتصاالت
توجيهات للمهندسني املسؤولني عن تنفيذ اإلذاعة التلفزيونية  مبثابة، وكان 1(UHF)مرتية يوالديس (VHF)نطاق املوجات املرتية  يف

 لى سبيل املثالع حيث تضمن ،اإلذاعة الرقمية اجلديدة تقنياتبالتفصيل شرح  بالكتيّ  . وقد ورد يف ذلك(DTTB) الرقمية لألرض
ن ع السابقة واحلالية، فضال   ةالتلفزيوني االنضغاطالذي هو أساس مجيع أنظمة  (DCT) جيب التمام املتقطعحتويل  لتشفري رائعا   وصفا  

 قدرة اإلشارة. جتميع عن فصل مفيد جدا  
. ولذلك، فإن رضتنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألوال يتكرر معظم ذلك احملتوى يف هذا الكتيب اجلديد عن 

 ، مل يفقد قيمته وينبغي مواصلة الرجوع إليه.2002، الذي نشره االحتاد يف عام 1.01 اإلصدار
من ذلك مثال  . أيضا   يف اجلوانب التنظيمية فحسب وإمناالتقنية  من الناحية البشكل كبري،  DTTB اإلذاعة ، تطورت2002منذ عام و 

فيديوي التشفري ال كني، ومل MPEG-4 انضغاطتطوير خمطط يف  مطلع القرن، منذ، شرع (MPEG)أن فريق خرباء الصور املتحركة 
 االحتاد الدويل لالتصاالت مؤمترا  هاما   ، عقد2006و 2004على اإلطالق. ويف دورتني، يف عامي  ا  معروف (HEVC)عايل الكفاءة 

 1 على خطة تردد جديدة لإلذاعة الرقمية يف اإلقليم اتفق ، الذي(RRC-06)اإلقليمي لالتصاالت الراديوية  ؤمتر، هو املجنيف يف
الفرتة االنتقالية من اإلذاعة  تنتهي ، أن(UHF)بالنسبة جلميع حمطات املوجات الديسيمرتية  ،)باستثناء منغوليا( ويف إيران. وقرر املؤمتر

 أوقفتو البث التلفزيوين الرقمي  اعتمدت قد بلدان املتقدمةغالبية الجند أن  . واليوم2015يونيو  15 حبلولالتماثلية إىل اإلذاعة الرقمية 
 مل تبدأ هذه العملية إال منذ حني.العديد من البلدان النامية  غري أنخدماهتا التلفزيونية التماثلية. 
 باملوجات إلذاعةليدية لالتق نطاقاتالللخدمة املتنقلة يف  جديدا   املتعاقبة لالتصاالت الراديوية طيفا   وقد حددت املؤمترات العاملية

 (SAP) لربامجا إلعداد لخدمات املساعدةلوكذلك  ،لبث التلفزيوين لألرضل املتاح طيفال. ونتيجة لذلك، أصبح (UHF)الديسيمرتية 
  األكثر واالنضغاطخمططات اإلرسال يسع احلالية. وال  UHFالبث أكثر ندرة ضمن نطاقات  ،(SAB)إلذاعة ل اخلدمات املساعدة أو

لتلفزيون ألن املتطلبات اجلديدة لتحسني الدقة، مثل ا ، ذلكتلك اخلسارة بعضا  منض أن تعوّ  سوى الطيف من حيث استعمال ءةكفا
اجلديدة  األنساقمعدالت بيانات أعلى بكثري. كما أن  حتتاج إىل، (UHDTV) الوضوح فائقوالتلفزيون  (HDTV) عايل الوضوح

باستمرار من البيانات  املتزايدة اتالكمي وذلك أيضا  هو شأن. املرسلة كميات كبرية من البيانات تعدد القنوات قد حتتاج إىلاملللصوت 
 النفاذ. وخدمات الوصفية

معظم  وأصبح. ائعا  ش أمرا   يةالتفاعل تشبكات بروتوكول اإلنرتنت عريضة النطاق )السلكية والالسلكية(، أصبح وقد ظهرت، واليوم
باإلضافة إىل مدخالت اهلوائي السلكية  Wi-Fi شبكة أو (DSL) خط املشرتك الرقمي لمن أجواجهة ب جمهزةأجهزة التلفزيون احلديثة 

 .يالكبلالساتلي أو أو  لألرضالتقليدية للتلفزيون الرقمي 
على هذه  يركز ،"تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض"وهذا الكتّيب اجلديد، الذي يصدره االحتاد بعنوان 

ليت وضعها قطاع ا املبادئ التوجيهيةالتطورات اجلديدة اليت برزت إبان السنوات اخلمس عشرة املاضية. وهو، يف هذا السياق، يكمل 
واليت تستعني باملعلومات التقنية والتشغيلية واإلجرائية  2الرقمية اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعةالنتقال من ا تنمية االتصاالت من أجل

 الرقمية ذاعةاإل التماثلية إىل املستمدة من قطاع االتصاالت الراديوية، ويرتكز االهتمام يف املقام األول على التحول من اإلذاعة
 النامية.  البلدان يف

                                                      
نطاق املوجات املرتية  اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف - TB)(DTتيب اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ك :قطاع االتصاالت الراديوية 1

(VHF) مرتية يوالديس(UHF) 39 ، املرجع1.01، اإلصدار-HDB-https://www.itu.int/pub/R 

https://www.itu.int/en/ITU-، املرجع النتقال من خدمة التلفزيون التماثلية إىل نظريهتا الرقميةاملبادئ التوجيهية ل :تقطاع تنمية االتصاال 2

ents/AtoDguidelinesV3.pdfPresence/AsiaPacific/Docum-D/Regional 

https://www.itu.int/pub/R-HDB-39
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/AtoDguidelinesV3.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/AtoDguidelinesV3.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/AtoDguidelinesV3.pdf


iv كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض 

قطاع الرئيسية لدى  6(، ويف جلنة الدراسات البث اإلذاعي لألرض) 6A فرقة العملوقد شارك العديد من اخلرباء العاملني يف إطار 
 االتصاالت الراديوية، يف وضع هذا الكتيب اجلديد. وأمساء هؤالء املسامهني مدرجة يف قسم "شكر وعرفان" من هذا الكتيب.

 غالرئيسي، الربوفيسور أولي املؤلفنتوجه بالشكر إىل  ، حيثتفانيه املتميزل تقديرا  شخص واحد بفضل  التنويه هنا ال بد منومع ذلك، 
 .إىل أن اكتملهذا الكتيب والذي عمل دون كلل  وضع(، الذي قاد عملية غوفايزن )أوكرانيا

 .2016أكتوبر  28اجلديد يف جلستها املعقودة يف  الكتيبهذا  6جلنة الدراسات  قد اعتمدتو 

 ديفيد مهنغواي ووليد ساميو  وشكريستوف د  :فريق التحرير األساسي
 2016جنيف، أكتوبر 
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 شكر وعرفان
عمل  ،الربوفيسور أوليغ غوفايزن )أوكرانيا( برئاسةللمقررين،  خاصا   فريقا   6A، أنشأت فرقة العمل الكتيبا هذ عندما تقرر وضع

 يف هذا املشروع 6A. وقد نظرت فرقة العمل الكتيبيف مشروع  اليت أدرجت عديدةالسامهات امل مجع طوال سنوات يف جاهدا  
اجتماع  بلق صيغته النهائية وضع الكتيب يف توىل مهمة باملراسلة عمل كل فريق  . وش  2016وفرباير اجتماعها املعقود يف يناير  يف

 6 نة الدراساتلجل األسبقكريستوف دوش )الرئيس   السيد . وشارك يف رئاسة فريق العمل باملراسلة2016أكتوبر  يف 6Aفرقة العمل 
من  (، مبساعدة6A، نائب رئيس فرقة العمل عة الربيطانيةهيئة اإلذاديفيد مهنغواي )السيد ( و حاليا   6ونائب رئيس جلنة الدراسات 

 جنازاملسامهة يف إ (. وانضم آخرون إىل6Aالعمل  وفرقة 6، نائب رئيس جلنة الدراسات احتاد اإلذاعات األوروبيةوليد سامي ) السيد
 هذا العمل.

 .والتقديرشكر ال كل  نيستحقو  وهمهذا الكتيب،  وضع اخلرباء الذين سامهوا يفأمساء وفيما يلي قائمة ب
 المنظمة/اإلدارة االسم

 ع مان الدكتور عبد اهلل صاحل العرميي

 إسبانيا الدكتور بابلو أنغويرا بوسيتا

 أوكرانيا الدكتور فالدميري باليار

 إيطاليا السيد فيتوريو بارونشيين

 قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد السيد إيستفان بوشوكي

 سرتالياأ السيد روجر بنش

 وزارة الصناعة والطاقة والسياحة، إسبانيا السيد خوسيه رامون كامبلور

 إسبانيا السيد برييس دي ليما

 IRT السيد كريستوف دوش

 CBS الدكتور تشارلز آينولف

 الواليات املتحدة األمريكية الدكتور جوزف فالهريت

 أوكرانيا الربوفيسور أوليغ غوفايزن

 جامعة بالد الباسك را برييداالدكتور دافيد غوي

 فرنسا السيد جان جاك غيتو

 قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد السيد فام هاي

 BBC السيد ديفيد مهنغواي

 اليابان الدكتور شوجي هرياكاوا

 LS Telcom السيد كالوس هوبر

 Arqiva السيد مارك جوردان

 ابولند الدكتورة ألينا كارفوفسكا المبارسكا

 سويسرا الدكتور ألكساندر كولود

 كوريا السيدة كيونغ مي كيم

 Rai Way SpA السيدة لوسيا لويزا ال فرانشيسكينا

 فرنسا السيد ستيفان ميبايل إيكومى

 RAI الدكتور ألربتو موريللو

 إيران السيد أمري حسن نافذ

 NHK السيد أكريا نيغيشي

 اليابان السيد يوكيهريو نيشيدا



vi كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض 

 المنظمة/اإلدارة االسم

 (TTA)كوريا  د كيونغسوك أوهالسي

 الواليات املتحدة األمريكية السيد الري أولسون

 جامعة شينخوا، الصني الربوفيسور بان شانغيونغ

 إندونيسيا السيد رويل بورنومو

 TDF السيد آري ريفيك

 (EBU)ة األوروبي اإلذاعات احتاد الدكتور وليد سامي

 إسرائيل السيد إيلي سوفر

 ، تايالندNBTC راسيت سوانسوكالسيد سوبات

 IRT ة ساتو تيليميالسيد

 Qualcomm ة آن ليز تيبليمونالسيد

 NHK كينغو تسودا  السيد
 هولندا أجلو فان دجيكن السيد

 إسبانيا الدكتور مانويل ماريا فيليز إيلورد

 IRT توبياس فرياكري السيد

 (EBU)ة األوروبي اإلذاعات احتاد الدكتور ديفيد وود
 ماليزيا ة نورافيدا يوسفالسيد

 كولومبيا خوان ساباتا السيد

بصورة مباشرة  -الذين سامهوا  ني،واحلالي نيالسابق ،6الدراسات  جلنةمجيع أعضاء  إىلالشكر بالغ ذلك، نتوجه ب وباإلضافة إىل
 .الكتيبهذا  يف وضع - غري مباشرة أو

تقديرا  ، 6مارك كريفوشيف )االحتاد الروسي(، الرئيس الفخري للجنة الدراسات بالشكر اخلاص إىل الربوفيسور  وال بد من التوجه
 طوال عملية الصياغة. املتواصلةتوجيهاته ل

 
 
 
 

 إخالء المسؤولية
والغرض الوحيد  .الدويل لالتصاالتاملؤلفني وال تعكس بالضرورة آراء االحتاد و  احملررين هي آراء هذا املنشوراآلراء املعرب عنها يف 

الحتاد ا ميلحت ال ميكن ومع ذلك قد بذلت كل اجلهود لتوفري معلومات واضحة وصحيحة،و . هو توفري املعلوماتهذا املنشور  من
 .الكتيبسؤولية عن أي قرار يتخذ أو أي استثمار يتم بناء على هذا امل الكتيبملسامهني يف هذا ا أو
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 ما هو الغرض من هذا الكتّيب -متهيد 
 املرئيةمعية مثل الشبكات واألنظمة واجلودة الس ويف جمال اخلدمات،هو تقدمي املساعدة يف املسائل التقنية  لكتيبامن هذا  الغرض
 البث التلفزيوين الرقمي لألرض )من أنظمة الوسائط املتعددة لدى اعتمادعن املسائل األخرى ذات األمهية  اإلرسال فضال   وجودة

إلنتاج، ابيئات لف التقنيات و خمتيف احلسبان التقدم والتقارب بني  الكتيب. ويأخذ البلدان لفخمتإىل التلفزيون فائق الوضوح( يف 
ونية الرقمية إلذاعة التلفزييف ااخلدمة  جودةيف توفري  جوانب اخلربةعن  والتوزيع األويل والثانوي للربامج اإلذاعية، فضال  

 .(DTTB) لألرض
 ما يلي:فيالكتيب  ينظر، ومن باب التفصيل

 اإلذاعة الرقمية لألرض والوسائط املتعددة. اعتماد يف جمالاجلوانب التقنية  1)
دات وبعض اإلرشا يف شبكات اإلذاعة الرقمية لألرض والوسائط املتعددة، املقّيسةمعلومات عن األنظمة اإلذاعية  (2

 تنفيذها. بشأن
األمهية  التقنية والتقارير والتوصيات والوثائق األخرى( ذات )املعايري واملواصفات الناظمةإىل الوثائق  حاالت املرجعيةاإل (3

 هامبا في DTTB البث عن خدمات ( وجودة اإلرسال، فضال  والفيديو الصوتفيما يتعلق بالنطاق األساسي )بيانات 
 التلفزيون التفاعلي وخدمات النفاذ.

 .املرئيى السمعي ومسامهة احملتو  ا  األخبار إلكرتوني جتميعيف  DTTBاستخدام أنظمة  (4
 وحمتوى الكتيب منظوم على النحو التايل:

 جوانب التوصيل الشبكي في البث التلفزيوني الرقمي - 1الجزء 
  تقنياتيفيسلط الضوء على اجلوانب العامة واملفاهيم واالجتاهات  "للبث التلفزيوني الرقميالجوانب العامة " 1 الفصل

لألرض  الرقميقنيات للتلفزيون والتتعريف االسرتاتيجيات العامة لتطوير وتنفيذ األنظمة يف  التلفزيوين الرقمي. والفصل مفيد البث
 .ةاملتعدد الوسائطو 

لتلفزيون الرقمي ابغية اعتماد اسرتاتيجيات ملموسة " يقدم لألرض البث التلفزيوني الرقمياستراتيجيات اعتماد " 2 الفصل
شبكات  مثل التلفزيون الكبلي أو البث الساتلي، وتكلفة تنفيذ ،زيع ذات الصلةلألرض، مبا يف ذلك معلومات عن خمططات التو 

 اإلذاعة لألرض، وتقاسم الطيف مع اخلدمات الراديوية األخرى، وما إىل ذلك.
لشبكات  متطلبات املستعمل واخلدمة والطيف" يصف متطلبات تنفيذ شبكات البث التلفزيوني الرقمي لألرض" 3 الفصل

استخدام و تجربة، عناصر جودة الو جمموعة اخلدمات، و املعلمات املتعلقة مبتطلبات املستعملني، و )وظائف املستعمل،  ضلألر اإلذاعة 
 (.وما إىل ذلكالرتددات، 

ذج )منو  ألرضلة يلشبكات اإلذاعلحيدد معماريات الشبكات اإلذاعية واجلوانب األساسية " تخطيط الشبكات اإلذاعية" 4 الفصل
 أساليببكة ملختلف الش وبنيةالشبكة،  معماريةلنظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض على  اتاختيار املعلم الشبكة، وتأثري

 استعمال الرتددات وغريها(.
وكذلك التداخل  DTTB يف البثاألخرى  واألنظمةتناول على وجه التحديد التداخل من اخلدمات " يالتقاسم والحماية" 5 الفصل
 النطاق أو يف النطاقات اجملاورة. نفس خدمات أخرى يفيف  DTTB عن البث سببتقد يالذي 
رددات الشبكة املستخدمة يف ختطيط ت الرتدد وتعيينات معلومات عن ختصيصات الرتدد" يوفر التنسيق عبر الحدود" 6 الفصل

مة يف ختطيط ملستخدج األساسية اواإلجراءات والنه املعلماتصف يو  لألرضعن إجراءات التنسيق يف الشبكات  اإلذاعية فضال  
 لألرض. شبكات اإلذاعة
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مستوى  يفحيتوي على مبادئ توجيهية بشأن اعتبارات اجلودة من طرف إىل طرف " جودة الخدمة في البث التلفزيوني" 7 الفصل
ع على املتطلبات لالطالو ، 12النطاق األساسي، انظر الفصل  جودةلالطالع على اعتبارات . والرتدد الوسيطالرتدد الراديوي 

 .3انظر الفصل  املرئية،املتعلقة مبعدالت البيانات السمعية 
من أجل توفري  ودعمها شبكات األرضالكيفية اليت ميكن هبا استخدام السواتل لتغذية  " يتناولالمساعدة الساتلية" 8 الفصل

 اخلدمات التلفزيونية واإلذاعية املتعددة الوسائط.
 ة في البث التلفزيوني الرقميجوانب األنظم - 2الجزء 
رئيسية والطبقات ال والتقنيات اتعن مناذج املعماري منسقةمعلومات " يتضمن لألرض البث التلفزيوني الرقميأنظمة " 9 الفصل
 DTMBو ISDB-Tو ATSCوأداء النظام وميزانية الوصلة ألنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ) وطبقات التوصيلاملادية 

 DVB-Hأو  ISDB-Tأو  T-DMBمثل  ،بث املتعدد الوسائطالما يسمى أنظمة ع( وكذلك DVB-T2و DVB-Tو
النظام يف أنظمة اإلذاعة الرقمية )طرائق تعدد  اتعرض عناصر طبق. وعالوة على ذلك، ت  DVB-T2 Lite أو ATSC-M/H أو

 بيانات واخلدمات عرب األنظمة الرقمية لألرض والوسائطوتقنيات إرسال ال تالربوتوكوال وكدسةإرسال اخلدمة ومعلومات اخلدمة 
 ذلك(. إىل وما ،املتعددة وواجهات النقل

التلفزيون  قنياتتغطي " يالتفاعلية والتعاون بين أنظمة البث التلفزيوني الرقمي لألرض واألنظمة غير اإلذاعية" 10 الفصل
وغريها(  Hybridcastو HbbTV) IBBومناذج األنظمة وأنظمة  يةتفاعلعلومات عن جوانب الاملتوفري ب ألرضل البيئةالتفاعلي عرب 

سيما  )وال اإلذاعيةغري و  اإلذاعية التقنيات بني للرتابط ماصور االجتاهات والنهج العامة يو  ،قنوات التفاعل لألرض وعمليات تنفيذ
 .اتواخلدم والشبكات التطبيقات طبقاتفيما يتعلق بالنطاق العريض( 

النفاذ  حيتوي على تعاريف وهنج عامة لتنفيذ" لنفاذ المشروط وحماية المحتوى في البث التلفزيوني الرقميا" 11 الفصل
 .التلفزيوين الرقمي البثاملشروط ومحاية احملتوى يف 

ت ص، معلوماوفر، على وجه اخلصو يو  التلفزيوين البث لتطبيقاتاخلدمة  جودة " يعّرفجودة إشارة النطاق األساسي" 12 الفصل
 من أنظمة التلفزيون. شىتاإلشارات وإرساهلا، وذلك ألمثلة  انضغاطاجلودة أثناء  تقييموتقدير/ اجلودة ومتطلبات اجلودة تعاريفعن 

مبا يف ذلك  ،املستهلك حبسب منط DTTB البث املتطلبات املتعلقة مبستقبالت" يتناول مستقبالت التلفزيون الرقمي" 13 الفصل
 .ةالنطاق العريض اهلجينو  البث الوسيطة ووظائف بالربجمياتاالعتبارات املتعلقة 

املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة واجملموعات األخرى  DTTB البث يصف أنظمة النفاذ يف" جوانب نفاذ المعوقين" 14 الفصل
 االحتياجات اخلاصة. ذوات

 رقميةجوانب المساهمة وتجميع األخبار إلكترونياً في إنتاج البرامج ال - 3 الجزء
 دد ومتطلبات املستعملاهيم والرت املسائل املتعلقة بالتصنيف واملف" يتناول أنظمة المساهمة وتجميع األخبار إلكترونياً " 15 الفصل

 فائق الوضوح أو (HDTV) عايل الوضوح أو (SDTV) عادي الوضوح من أجل اإلنتاج اخلارجي ومجع األخبار للتلفزيون
(UHDTV)رسال لروابط مسامهاهتا.، ويصف بعض معايري اإل 
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 1 1 اجلزء
 

 1اجلزء 
 جوانب الشبكة

 1مقدمة للجزء 

وكانت . (DTTB)لألرض  ةقميالر  ةالتلفزيوني اإلذاعةتوزيع احملتوى التلفزيوين هي حيث من  تقنيا  أعقدها و  دينامية اتالبيئإن أكثر 
أي  يفالرتفيه أشكال املعلومات و  رتوف تطلبي املستعمل فإن اليومأما  دم أجهزة استقبال ثابتة يف املنزل.خت تقليديا  ة التلفزيوني اإلذاعة
 لبثابشكل تفاعلي وعلى أعلى مستوى ممكن من جودة اخلدمة. وتسعى مفاهيم  أمكنإذا و أي جهاز،  ويفيف أي وقت و  مكان

لرقمية لألرض حبيث تعمل ا اإلذاعةكن تصميم الرقمية. ومي بواسطة التقنياتهذه املطالب اليت ال ميكن تلبيتها إال  جماراةاحلديثة إىل 
وقوع كارثة، من  لالستقبال املتنقل. ويف حالةو وائيات صغرية مدجمة يف أجهزة حممولة وكذلك هب األسطحةعلى  املنصوبة وائياتهب

عتمد على لذي يا قبيل التلفزيون الساتلي من كبرية،يف خدمة اجلمهور األجهزة اليت ال تعتمد على هوائيات   املرجح أن تستمر
 .يةهوائيات مكافئ

نفس القناة  يف قريبةالتداخل. ويأيت التداخل من مرسالت بث  حبكم حمدودة لألرضخدمة خطط اإلذاعة  مناطقما تكون  وكثريا  
املثلى  تفادةللرتددات من أجل االس دقيقا   تطلب اإلذاعة لألرض ختطيطا  تومن املرسالت يف خدمات أخرى. و  ويف القنوات اجملاورة

 من طيف الرتددات املتاح.
ملعلومات الواردة ا ومن شأنالعوامل املذكورة أعاله عند تصميم وبناء شبكات اإلذاعة التلفزيونية لألرض.  هذه النظر يف ويتعني

إذاعة  قامةلدى إأو  اثلية إىل اإلذاعة الرقمية لألرض، عند التحول من اإلذاعة التمواهليئات اإلذاعيةإلدارات أن متّكن ا 1اجلزء  يف
ىل أقصى حد ممكن من إ ومن االستفادة احتياجاتملا تنفرد به من  للتنفيذ وفقا   وسيلةأجنع  اختيار من تلفزيونية رقمية لألرض،

 الكتيبمن هذا  1. ويستكشف اجلزء اعتماد هذه التقنياتالرقمية من حيث موارد الطيف وجودة اإلشارة وتكلفة  التقنيات
 ات.عتبار اال هذه





 3  1 الفصل
 

 1 الفصل

 الجوانب العامة للبث التلفزيوني الرقمي
. وتتألف إشارة البث البتات يف شكل تدفقات من املرئيةمعلومات الوسائط السمعية  إرساللبث الرقمي هو تقنية بث تستند إىل ا

أدلة  املغلقة( أو وصالنص) اجلارية النصوصأو  ةالتلفزيوني وصالنص من قبيل ،خدمات البيانات أيضا  من الفيديو والصوت وتشمل 
 لال )مثاملستقب   لوتشكيالربنامج  غرض تعّرف. وباإلضافة إىل ذلك، ترسل البيانات الوصفية والتقنية ل(EPG)الربامج اإللكرتونية 

بشأن  ترتيب قناة الصوت أو بيانات التحكموعن  والصوت املستخدمة الفيديو وأنظمة انضغاط البثعلومات عن حمطة امل ذلك،
معي أو الفيديو ف السميكن إدراج خدمات النفاذ، مثل الوص (. وعالوة على ذلكة أخرىكثري ومعلومات   الباعيةنسبة الو  التفاعلية

مح، جمتمعة، تس التقنيات اليتمن  بطائفةالبث احلديث  ويستعني أسلوب. البث، ضمن إشارة تعدد إرسال اتبلغة اإلشار 
 3.ملستعمل النهائيإىل ا وتوصيلهاإشارة البث  باستحداث

 استبانة االتجاهات في البث التلفزيوني الرقمي لألرض 1.1
وربط  وال بد من مراعاة. لبحث والتطويرل ونتيجة هورغبات تغري احتياجات املستهلكتتطور استجابة ل الوسائطتكنولوجيا  تزالما 

 .[1.1]اجلمهور  ةهذين العنصرين إذا أردنا خدم
 مث، ةوى املتاحاحملت هي أنواع العوامل هذه وأولمن العوامل.  طائفة لى شراء املنتجات واخلدمات علىويتوقف إقبال املستهلك ع

 إضافات إىل تشملهي النهائي(، و  املستعمل من جانب، وسهولة استعمال املعدات واخلدمات )املستهلكودخل  التكلفة املطلقة
 .هادعمو املعدات ب االستعانة هاوسائل التسليم األخرى اليت ميكنأي  -لبث التلفزيوين ا

 اعتماد البث على إمكانية التشغيل البيني 2.1
شرط  مانظام يف لفة أو عناصر خمت خمتلفة أنظمة ومن املمكن التوصيل بنيمن املفاهيم اهلامة للبث. واحدة إمكانية التشغيل البيين 

 تتضمن فإن أنظمة التلفزيون الرقمي وعليهليها. متفق ع واجهات تستخدم، أي أهنا فيما بينهاأن تكون قابلة للتشغيل 
 :تنيأساسي تنيمكون

 تستخدمأن  اه، وما إىل ذلك(. وميكنساتلي لألرض أو كبلي أوكان نظام التسليم )  طبق أيا  نهي عناصر تو : نوعيةعناصر  -
مثلة على هذه ومن أبرز األ مستقبالت نظام متعدد التسليم أسهل وأرخص. وأن جتعل إقامة والربجميات املشرتكة املعدات

 ؛والصوتالفيديو  انضغاطأنظمة  التقنيات النوعية
لتلفزيون با خلاصةا إزالة التشكيلو  التشكيل أجهزة ومنها مثال  بالضرورة،  خمتلفة عناصر وهيبالتطبيقات:  خاصةعناصر  -

 .ولألرضالساتلي 
من األمثلة ستويات خمتلفة من اجلودة. و مب ائط إىل العمالءالوسمعلومات  توصيلالقدرة على  هيومن املتطلبات األخرى للبث 

 يل الوضوح هذهإشارات التلفزيون عاذلك ألن . الوضوحإىل التلفزيون عايل  الوضوحي دلفزيون عاعلى ذلك مرحلة االنتقال من الت
 آنثها يف ة. وميكن بمتوافق قد ال تكون الطيف ولكنها استعمال من حيث كفاءةأحدث وأكثر   تشفريخمططات  تستخدم قد

ون عايل الوضوح التقليدي والتلفزي يف التلفزيون خلدمة أجهزة االستقبال وذلك ذات جودة تقليدية من الربنامج، صيغةواحد مع 
 نفس الوقت. يف
 نيات التشفري.طور املستمر لتقالت يف ضوءولكنه افرتاض معقول  عايل الوضوح لاملستقب   السيناريو الوحيد لبث تلفزيون هو ليس هذاو 

                                                      
 واملتنقلةث إىل األجهزة احملمولة ذلك أن الب ومردّ املتعدد الوسائط.  والبثيف توصياته بني البث التلفزيوين  ،تقليديا   ،ميز قطاع االتصاالت الراديوية 3

ود لالستقبال الثابت. التلفزيون املقص ا هي يفممالفيديو والصوت يف ودة اجل ومن مث بدرجة أدىن منينبغي أن يتسم مبعدالت بيانات منخفضة، 
وهكذا بدأت  عايل اجلودة. مرئيقادرة على عرض حمتوى مسعي  األجهزة احملمولة باليدشبكات االتصاالت وأصبحت مجيع  تدفقاد دز اواليوم، 
 .الوسائطالبث املتعدد احلاجة إىل التمييز بني البث التلفزيوين و  تتالشى
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 البث التلفزيوني الرقمي لألرض في بيئة الوسائط 3.1
 مثل التلفزيون الساتلي أو التلفزيون ،أخرى توصيل طبالتوازي مع وسائ (DTTB) البث التلفزيوين الرقمي لألرض تقدم خدمات

اإلنرتنت املفتوحة  عرب قالتدفوخدمات شبكات نطاق عريض مدارة(  على اخلط عربتلفزيون )اإلنرتنت  بروتوكول تلفزيونالكبلي أو 
عموما   كبليوالتلفزيون ال(. ويوفر التلفزيون الساتلي على اخلطأو التلفزيون  (OTT)التلفزيون املتاح على اإلنرتنت سمى ي غالبا  ما)

 ألوسعااتلية( وطيف الرتددات )احلالة الس وسععرض نطاق القناة األل نظرا   DTTB مما يوفره البثتلفزيونية القنوات ال عددا  أكرب من
د عدن و يك، ةعرب اإلنرتنت املفتوح أو التدفق (IPTV)يف حالة تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت من الناحية النظرية، و . يللتلفزيون الكبل

بالنسبة مهية األ بقدر كبري من عموما   DTTB يتسم البثاملنخفضة،  السعةالربامج التلفزيونية املتاحة غري حمدود. وعلى الرغم من 
( FOBTV التلفزيونية اإلذاعة مستقَبلألرض )الصادرة عن لوتنص مذكرة تفاهم مبادرة التلفزيون ل البث التلفزيوين. ملستقب  

  [ على ما يلي:3.1]
من قاط و ة إىل عدة نبال حدود )من نقط للتوسع( وقابل املتنقلةللغاية ألنه السلكي )يدعم املستقبالت  هاما   لألرضيعترب البث "

تسليم احملتوى ) املطلوبيف الوقت ومتوفر ( ( وحملي )قادر على تقدمي حمتوى حملي جغرافيا  ةعديدمعماريات إىل  ةواحدمعمارية 
ل الالسلكي حملتوى التوصي ميزة ومن شأناشرتاك(.  مبوجب دماتاخلو  يةاناجمل اخلدمات ( ومرن )يدعمالفعليغري و  الفعليالوقت  يف

هو  اإلذاعي البثفأحناء العامل.  شىتحيوية يف  تقنية لألرضالبث  من جتعل أن د غري حمدود من املستقبالتالوسائط إىل عد
 الفعلي الوقت يفسواء  ،رائج حمتوى وسائطمن أجل تقدمي  استخدام الطيف من حيثالالسلكية كفاءة  الوسائل الواقع أكثر يف
 ".امللفات أساس على أم

 نرتنت.الت بروتوكول اإليوصتإىل  أيضا   الكتيب، يشري هذا مثال   ق باخلدمات التفاعليةوعند االقتضاء، فيما يتعل

 البث التلفزيوني الرقمي لألرضاستمرار تطور  4.1
وكيفية  هاوتوسيع لقائمةااإلذاعية  امسألة كيفية مواصلة تقدمي خدماهتالبث  وهيئاتالطيف  اهليئات التنظيمية وهيئات إدارةواجه ت

 جديدة بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة مجلة أمور منها املسائل التالية: بثمات إدخال خد
 متطلبات السوق احمللية؛ -
 شبكات اإلرسال واملستقبالت القائمة؛ -
 قلة والثابتة والساتلية؛نالعريض، عرب الشبكات املت بروتوكول اإلنرتنت الوسائل البديلة لتوصيل احملتوى، مبا يف ذلك نطاق -
 WRC 07ات املؤمتر  ة يفسيما أثر القرارات املعتمد املتطلبات التنظيمية اإلقليمية والدولية املتعلقة باستعمال طيف الرتددات، وال -

 مها من أجللخدمة املتنقلة وحتديدل MHz 700و MHz 800للنطاقني املشرتك  بالتوزيعفيما يتعلق  WRC-15و WRC-12و
 ؛(IMT) صاالت املتنقلة الدوليةاالت

 ؛املقبلةمعايري البث اإلذاعي القائمة والتطورات  -
 (.مثال   إنتاج الربامج واألحداث اخلاصةعلى الطيف من خدمات أخرى غري اإلذاعة ) الطلب -

عرض معلومات  بىل جانإاجلودة  على درجة أعلى منأن تأخذ يف االعتبار إنتاج حمتوى  لألرضالتطورات يف اإلذاعة ويتعني على 
 بيانات.ال إىل ارتفاع معدالت إرسال كله  يؤدي مماجديدة وإضافية وخدمات تفاعلية، 

 : ضوءيفالرقمية أن تتكيف باستمرار مع بيئات الوسائط املتغرية واملتطلبات اجلديدة، وذلك  البثيتعني على شبكات كما 
 العالية مع حتسني التغطية؛الطلب على املزيد من اخلدمات ذات اجلودة التقنية  -
 إىل حتسني الكفاءة يف استعمال الطيف؛ املؤدية ديدةاجل تكنولوجياال -
 املتعلقة باستعمال الطيف؛ اللوائحتغيري  -
 .اليدب ، من الشاشات الكبرية واملعدات السمعية متعددة القنوات إىل األجهزة احملمولةاملستهلكمن أجهزة  أوسع طائفة -

 :شىت، منهالك، فإن تطور البث التلفزيوين مستوحى من عمليات وعالوة على ذ
 يف عدد متزايد من البلدان.عالية الوضوح،  ودةجباخلدمات التلفزيونية  كل  ميتقد ( أ 
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والشاشات املصاحبة  (3DTV) والتلفزيون ثالثي األبعاد (UHDTV)فائق الوضوح جديدة، مثل التلفزيون  أنساق اعتمادتوقع  ب(
  املستقبل القريب.يف لألرضلنطاق العريض( وغريها، يف بيئة وااملتكامل لإلذاعة  النظام يون التفاعلي )مثل منصاتوالتلفز 

أنساق شائعة بالفعل( وقد بدأ استخدام  أصبحت بوصة 50أكثر من بالشاشة للعرض املنزيل )أقطار  مساحة تزايد ج(
1080p/50  1080أوp/60 كات شب خمتلف بالفعل لتنفيذها يفDTTB . حنومن ناحية أخرى، هناك أيضا  اجتاه واضح و 

 .مساحةوحممول على شاشات أصغر  متنقلاستقبال 
فيديوي التشفري ال مثل ،املتقدمة االنضغاطأنظمة  بتسخرييف بعض البلدان  )UHDTV(فائق الوضوح  تنفيذ التلفزيون ( د

 .HEVC)(4 عايل الكفاءة
  بقدر منالنظام  ويتسم. 2015يف عام  ،HEVC اسم الذي يطلق عليه ،الكفاءة دوجمز اجلديد  االنضغاطنظام  توفر ه(

 UHDTVخدمات التلفزيون  يفستخدم يف البداية ي. وميكن أن MPEG-4/AVC من أعلى مرتني التشفريكفاءة 
 املستقبل يف خدمات التلفزيون عايل الوضوحهذا يف الفيديو  انضغاطنظام استخدام ولكن من املرجح أيضا   ،اجلديدة

 .DTTBإطار يف 
 من أجل: DTTBكافية يف شبكات   سعةاجليل الثاين يف عدد متزايد من البلدان لتوفري من رسال اإل أنظمة تنفيذ و(

 .HDTV ات التلفزيونخدممن جذابة  رزمةتقدمي  •
تنقلة الدولية يف أجزاء دخال االتصاالت املإل نظرا   (UHF)املوجات الديسيمرتية ب التلفزيون ختفيض نطاق معاوضة •

 من الطيف اإلذاعي.
، أو كجزء من أسرة مكرسة MTV، إما كأنظمة عديدةأنظمة  هنالك. (MTV)توقعات سوق التلفزيون املتنقل تغاير  ز(

 3Gخدمات الوسائط املتعددة عرب شبكات االتصاالت املتنقلة ) تنمو. وباإلضافة إىل ذلك، DTTB إرسال معايري
 .مرتفعة جدا   مبعدالت( 4Gو

 الذي وضعه االتحاد الدولي لالتصاالت DTTBنموذج البث  5.1
 ألرضذاعة التلفزيونية الرقمية لاإلاالتصاالت الراديوية يف نشر دليل لنطاقات يف قطاع  11/3، شرعت فرقة املهام 1995يف عام 

. وقد أرسى [4.1] 1996يف يناير  3/3-11الوثيقة . ونشرت صيغة حمدثة منه بوصفها (UHF) ديسيمرتيةوال (VHF)املوجات املرتية ب
 .1.1املعروض بإجياز يف الشكل  (DTTB)البث التلفزيوين الرقمي لألرض هذا العمل التصميم األويل لنموذج 

                                                      
 .T H.265-ITUو H-MPEGمع بالرتادف  HEVCستخدم التشفري ييف هذا الكتيب،  4
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 1.1 الشكل
 5نموذج نظام التلفزيون الرقمي

DTTB-01-01 
 كما هو مبني يف الشكل:وينقسم هذا النموذج إىل أربعة أنظمة فرعية  

 ؛صدرامل تشفري وانضغاط -
 تعدد إرسال اخلدمة والنقل؛ -
التشكيل  إزالة هياالستقبال مبا ف جهازب( )الطبقة املادية اليت تتألف من )أ( تشفري قناة الرتدد وتشكيلها وانتشارها، و -

 احملتوى. إزالة انضغاطالقناة و  تشفريوفك 
 يذ.عوامل التخطيط يف اإلرسال واالستقبال( واسرتاتيجيات التنف ها عوامل التخطيط )مبا فيالنظر يف يتعنيومبوازاة ذلك، 

اليت  ،األخطاء من مايةواحلالبيانات  انضغاطاملعروفة أيضا  باسم تقنيات  ،خفض معدل البتات طرائق"تشفري املصدر" إىل  ويشري
بيانات التحكم، مبا  املساعدة" البياناتلرقمية املساعدة. وتشمل "االبيانات و دفق الفيديو والصوت تللتطبيق على  تكون مالئمة

املغلقة. وميكن أن  الوصفية النصوصمثل  ية،دمات الفيديو اخلالتحكم يف النفاذ املشروط، والبيانات املرتبطة بالربامج السمعية و  هافي
 تشري البيانات املساعدة أيضا  إىل خدمات الربامج والبيانات املستقلة.

 ريدةف " إىل وسائل تقسيم تدفق البيانات الرقمية إىل "رزم" من املعلومات، ووسائل حتديد هويةوالنقلشري "تعدد إرسال اخلدمة وي
تدفق  ورزممعية، تدفق البيانات الس رزم، و يةبيانات الفيديو الرزم، والوسائل املناسبة لتعدد إرسال رزم تدفق ال منط منكل رزمة أو ل

مثل اإلذاعة  ،التشغيل البيين أو املواءمة بني الوسائط الرقميةإمكانية كون تجيب أن و . وحيدبيانات  تدفقة يف املساعد البيانات
 آلية نقل مالئمة. دى وضعلرئيسي  موضع اعتبار ،احلاسوبية والواجهاتوالتوزيع الساتلي ووسائط التسجيل  يتوزيع الكبلالو  لألرض

شمل ما يسمى تشفري تهي و  ،اإلشارة املرسلة لتشكيلستعمال معلومات تدفق البيانات الرقمية وتشري "الطبقة املادية" إىل وسائل ا
 البتات. فك شفرة من اخلطأ يفاألمامية من األخطاء حلماية إشارة البث  القناة، أي احلماية

التلفزيونية الرقمية  خدمة اإلذاعةاالسرتاتيجيات املالئمة إلدخال وتنفيذ  ةوتشمل "عوامل التخطيط واسرتاتيجيات التنفيذ" مناقش
ود العملية املفروضة والقي عرب األثريالبث وسائط  يف خطط أي من هذه االسرتاتيجيات خصائص التداخل تراعيلألرض. وجيب أن 

 ل.على املستقب  
 ل اخلدمة والنقل.ساتعدد إر و بالتفصيل الطبقة املادية وعوامل التخطيط وكذلك جوانب التخطيط االسرتاتيجي  4الفصل  ويتناول

                                                      
كما ) إدخال فدرة إضافية بني تعدد إرسال اخلدمة والنقل، ما يسمى البوابة استدعت اجليل الثاين من املتقدمةاإلرسال والتشكيل أنظمة  أن يالحظ 5

 (.7هو موضح يف الفصل 

 مرسل

فك تشكيل الرتدد، فك 
 املصدرو  القناةتشفري 

 هوائي االستقبال

 نقل تشفري القناة تشكيل
 

خدمة تعدد 
 اإلرسال

 

تشفري مصدر 
الفيديو 
 وانضغاطه

تشفري مصدر 
الصوت 

 وانضغاطه 

 فيديو

 صوت

 بيانات مساعدة

 التحكم بيانات

تشفري املصدر  توديومركز س
 واالنضغاط

 فك تشكيل املستقبل وشاشة العرض نظام إرسال الرتدد تعدد إرسال اخلدمة والنقل

 شاشة عرض
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 التلفزيوني الرقمي لألرضاستراتيجيات اعتماد البث 
، ومن املرجح بريإىل حد ك، مسألة سياسية (DTTB)البث التلفزيوين الرقمي لألرض  اعتمادإن توفري اخلدمات التلفزيونية، ومن مث 

اب عداد الشامل، مبا يف ذلك التدابري التنظيمية الالزمة إلرضاء أصحستاال ويعتربالتنظيم.  على درجة عالية منأن تكون  أيضا  
 ذا النظام.ه العتماد غىن عنهال  أساسيا   اخلاصة بكل منها، شرطا   اآلثاراملصلحة العامة، إىل جانب تقييمات مراعاة املصلحة و 

. وميكن االطالع على DTTB البث خدمات باعتمادللخيارات السياسية والتنظيمية املرتبطة  ةموجز  حملة عامةهذا القسم  ويقدم
 .[1.2]االحتاد  قطاع تنمية االتصاالت يف من كتيب 3و 2يف اجلزأين  أكثر تفصيال  معلومات 

 DTTBالعوامل التي يتعين النظر فيها لدى اعتماد البث  1.2
 نصيب التلفزيون التماثلي لألرض في السوق الراهنة أثر 1.1.2

، يف حماولة DTTB لبثا تصور أنن أن من املعقولف، ما هو املنصة التلفزيونية املهيمنة يف سوق لألرض إذا كان التلفزيون )التماثلي(
هوائيات  ستخداما معاودةمن  . ولكي يتمكن املستعملأسطحة املباين على على استقبالبناء عتمد ي  سوف تلك اخلدمة،  حملاكاة

 القائمة قدر اإلمكان. تاستخدام مواقع املرسال معاودةاالستقبال القائمة، قد يكون من املفيد 
ن لتلفزيو ل التقنية تطلباتاملختتلف عن  DTTB لنظامألن املتطلبات التقنية  مستمثلةغري  DTTBذلك يؤدي إىل خطة  ولكن

. وقد الالزمة ضافيةاإلتكاليف واللشبكات لاملثلى  الكفاءة إىل إجياد التوازن الصحيح بنيالتماثلي. وبصفة عامة، هناك حاجة 
إىل حد كبري على إعادة استخدام البنية التحتية القائمة املستخدمة  DTTBنظام اعتمدت غالبية الشبكات يف البلدان اليت أدخلت 

 بالفعل للتلفزيون التماثلي.

 DTTBتيار النظام األسباب الداعية إلى اخ 2.1.2
رية توفري استجابة للضغوط التجارية. وتشمل الضغوط التجا جزئيا   كان  وإن، ةسياسي إىل دوافع بصفة عامةهذا النظام  يعود اعتماد

عريض الطيف الستخدامات أخرى )خدمات النطاق ال وحتريرعدد أكرب من الربامج التلفزيونية )مبا يف ذلك من مقدمي برامج جدد( 
 (.مثال   لاملتنق

 ما يلي: DTTBوميكن أن تشمل الدوافع االسرتاتيجية الختيار 
"، ةوطني سيطرة غريل"اخلاضع  الساتليتوزيع اللسيطرة الوطنية، مقارنة بل خيضعكوسيلة توزيع   آمن وطنيا   DTTB نظام -

 .جتاوزهاالوطنية وليس  الوسائطتنظيم  فرض مما يضمن
 ةمدجم لّفاتمو  اليت تضمأجهزة التلفزيون  يف، وال سيما واالستعماللرتكيب سهل االستخدام بسيط ا DTTB نظام -

 .خارجهاأو  داخل املباينهوائيات صغرية  وتستخدم
إىل احملتوى  اذالنفدفع( ال مقابل )وكذلك عرب األثري وفر جمانا  يفعال من حيث التكلفة للمواطنني ألنه  DTTBنظام  -

جهاز فك  تكلفة جهاز االستقبال، يفو املنافسة بني منصات التوزيع.  يضمن وبذلك، بتكلفة تركيب منخفضة جدا  
 جهاز التلفزيون، منخفضة.ضمن أو  تشفري خارجي

تة. تقدمي احملتوى إىل مجهور كبري على الصعيد الوطين أو دون الوطين بتكلفة ثاب ميّكن اهليئات اإلذاعية من DTTB نظام -
البث و مقارنة بتغطية ساتلية كبرية.  DTTB لنظامتغطية حمدودة  مبوجبوزيع وميكن أيضا  ختفيض تكلفة حقوق الت

رئ، إىل جانب الطوايف حاالت العادية و  األحواللتزويد مجيع السكان باملعلومات يف  اإلذاعي لألرض وسيلة فعالة جدا  
 التعليم والرتفيه.

شبكة  يف ا  أكثر استهدافهو احمللية والوطنية، و  األعمال يتيح الفرص لإلعالنات ملنشآت هو عامل متكني DTTB نظام -
 ى حملي ووطين.تنجم عن تطوير إنتاج حمتو  قدفرص عمل حمتملة  توفريأيضا   ومن شأنه. ساتليةشبكة  مما هو يفألرض ل
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  االنضغاطيفتقنيات متقدمة  الطيف بفضل استخدام بكفاءة عالية من حيث استخدام يتسم عموما  مبتكر  DTTBنظام  -
 (HDTV). وميكن توزيع التلفزيون عايل الوضوح (SFN) الشبكات الوحيدة الرتدد ية استخدامالتشكيل وإمكانو  يلفيديو ا

ثل التفاعلي )م اإلذاعيألرض. وتوفر أنظمة النطاق العريض ل عرب االتصاالت (UHDTV) الوضوح فائقالتلفزيون و  بل
HbbTV  أوHybridcast لنظام املنزليف  توزيعوال. مستعمللل، وما إىل ذلك( جتارب جديدة DTTB من خالل 

 من حيث التكلفة. ذات الكفاءةالقائمة  باستخدام التقنياتممكن  Wi-Fi شبكة
أكثر  مبا يوفريف أوروبا،  DTTB البث شاهدتو  ىتلقتمليون أسرة  118 ت، كان2015ناجح: يف عام  DTTBنظام  -

 .يةتلفزيون قناة 2000 من
 ة التحتيةتقاسم البني 3.1.2

غلني جتميع مواقعهم خيتار العديد من املش ميكن أن. ويف هذا النموذج، ةمفيد عملية  يف بعض البلدان أن تقاسم مواقع املرسالتتبنّي 
 اقتناء يفة لكل مشغل املرتفع تكلفة االستثمارمن  خيفض، مما قد هاأو كل هذه املواقع إىل بعض استنادا   إرسالالقائمة وبناء شبكات 

 تتقاسمأن  اه. ويؤثر عدد طبقات تعدد اإلرسال اليت ميكنمثال  . وقد اعتمد هذا النهج يف أملانيا، تبناء مواقع جديدة للمرسالو 
 على تكاليف النشر اإلمجالية. كبريا    البنية التحتية تأثريا  

الشبكات  كل  قاسمتتسيما عندما  ، الاتية أن يقلل من تعقيد ختطيط الشبكوباإلضافة إىل ذلك، من شأن تقاسم البنية التحت
 .اتاهلوائي منظومةنفس 

هيئة التلفزيونية التماثلية لكل  املرسالتوكانت نظام التلفزيون التماثلي.  يفتقاسم البنية التحتية ممارسة طبق تويف بعض البلدان مل 
وائي استقبال كيب أكثر من هين تر بعض املشاهدل كان ينبغييف موقع خمتلف داخل نفس منطقة اخلدمة. ويف هذه احلالة،   بث

البنية التحتية  تقاسم يعودأن  أيضا   من احملتمل لذلكو شري إىل اجتاهات خمتلفة لكي يتمكنوا من استقبال مجيع الربامج. ت
 ملشاهدين.ا بالفائدة على DTTB نظامل
 .جيب أن تتخذ يف هناية املطاف على أساس وطين أي قرارات بشأن تقاسم البنية التحتيةو 

 كعامل تمكين للمنافسة  DTTBالنظام  4.1.2
عملية . وقد تلعب معهاتنافس يأن  DTTB فإن على نظام، ما املشاهدين يف سوق أصال  ختدم  الكبلية والساتليةنصات املإذا كانت 

 املنصات. خمتلف بني وإرسائهانافسة املتمكني ل وذلك، يف هذا الشأن رئيسيا   دورا   النظيم
 متارست األخرى قد أن املنصا دركتأن  اهليئات التنظيميةيتعني على  فإنه أقلية يف السوق، دور لألرض تؤديكة الشب كانتوإذا  
. ويف هذه احلالة، قد يكون من DTTB يف نظامامج الذين يفكرون يف إطالق خدمة حمتملة على مقدمي خدمات الرب  طا  ضغ

نشر  جاحمسبقا  لن أساسيا   شرطا   قدر من التنظيم توفري كونيقد . و فقطسوق الجديدة على أساس  DTTBالصعب إنشاء منصة 
 .DTTB نظام

ي وضع شبه احتكار لتوزيع الربامج. وهذا ينطو  عديدةيف بلدان  هنالكبالنسبة لكل من املشاهدين ومقدمي خدمات البث، و 
 .مصطنعسعار بشكل األ من قبيل تضخيم ،السوق عوامل تشويهب هتددعلى خماطر 

احللول فد السياسية. للحدو  تبعا  التغطية  رقعة، بالنسبة للتوزيع الساتلي، احلد من من غري املمكن عموما   اإلشارة إىل أن نوال بد م
 بشأن لتفاوضا أو -آثار  ما تنطوي عليه من مع كل -اإلشارة  جتفرياحلقوق اليت تنشأ هي  ملسائليف معظم احلاالت  الوحيدة

مشروط  فاذنعلى املشاهد شراء جهاز فك التشفري مع  يتعنييف احلالة األوىل، و . ةق السوق املطلوبنطا مبا يتجاوزحقوق الربامج 
دم اخلدمة . وكالمها ينطوي على تكلفة إضافية للمشاهد أو مقالبطاقة الذكية املرتبطة به كما يتعني عليه احلصول علىمتكامل،  

ز فك التشفري جها تكلفةأضعاف  مخسة ساتليفري الستقبال جهاز فك التشمثال  تبلغ تكلفة في فرنسا فكليهما.  أو
 .DTTB نظام يف

حيث ينبغي  ،ميسورة للمستعمل إىل حد ماتكون  قد ذات منتجات مسجلة امللكيةإىل أسواق رأسية  عموما   يتوزيع الكبلالويؤدي 
 .جمفرة القنوات املتاحة وتكونيف معظم احلاالت،  مسجل امللكيةشراء جهاز فك تشفري 
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 DTTBمنافع التعاون في دوائر الصناعة لنجاح اعتماد نظام  5.1.2
ات العظمى من املستقبالت متوافقة مع إشار  الغالبيةبالنسبة إىل الوظائف األساسية، أن تكون و  ، عموما  صعوبةليس من ال

 تكاليف تطوير إضافية، أنبها اليت يتم تنفيذ DTTB، بالنسبة للخصائص احملددة ملعيار من غري الواضح . ومع ذلك DTTBالبث
توقف على يهذه امليزة بشكل صحيح يف مجيع املعدات املتاحة يف السوق، وخاصة إذا كان إدخال أجهزة فك التشفري  يتم تنفيذ

البنية التحتية،  يصحاب املصلحة )هيئات البث، ومقدم. وميكن تشجيع قابلية التشغيل البيين بإشراك مجيع أفقطالسوق  عوامل
يص للعالمات التجارية قوية، مع ترخ ملنصة ، وما إىل ذلك( يف عالمة جتاريةواهليئات التنظيميةنعي اإللكرتونيات االستهالكية، ومص

إذا كانت و . DTTB نظامل Freeviewالعالمة التجارية  باعتماديف اململكة املتحدة  مثال   ملعدات االستقبال، على غرار ما حدث
تنسيق  هيئة ىلإ قد يكون من املفيد نقل املسؤولية عن املواصفات وضمان قابلية التشغيل البيينف، جدا   متشددة ةمتطلبات املواصف

التنظيمية  مثل اهليئات ،مجيع أصحاب املصلحة يضم" مهام فريقبإنشاء " جدا  الصناعة. ويوصى دوائر أصحاب املصلحة و  تضم
 اهلوائيات ومقدمي الربامج. كيبومر الصناعة ومشغلي شبكات البث دوائر وسائط و ال وهيئة

 ترخيص تعدد اإلرسال أو ترخيص البرامج -جوانب الترخيص  6.1.2
تعدد  صصخيهو تكوين تعدد اإلرساالت. ويف بعض البلدان، و  DTTBيف حتديد مدى تقدم املنصة  جوهريجانب آخر مثة 

 ،أفضل أن يسمح بتعدد إرسال إحصائي أيضا   هميكنو  التنظيم عملية ومن شأن ذلك تبسيطاإلرساالت مباشرة ملقدمي الربامج. 
 احملتوى ومعدل البيانات يف الوقت نفسه. استمثالحيث ميكن للمشغل 

قد يقلل  ، مماتبسهولة إىل تعدد اإلرساال النفاذ همالذين ميكن هم مقدمي الربامج فقط أهم هذا النهج هو أن ومما يؤخذ على
 متنح على أساسالرتاخيص  مبا أنمشغلني جدد. وعلى العكس من ذلك، دخول بدوره من إمكانية ظهور خدمات جديدة و 

 بطريقة عادلة. ةاملصاحبختصيص معدل البيانات والتشوير والبيانات  يتعني ، حيثالتنظيمية الصعوبة تزداد قد الربامج،
 هذه املنشآت تعملو ت املتعددة. اإلرساال هذهلتشغيل  ملنشآت مكرسة فقط تترخيص تعدد اإلرساال يتمثل يفمنوذج ثالث مثة و 

 لإلرسالية التحتية لبنا الستخدام . وهي تتعاقد مع مشغلي الشبكاتالبث"وسيط" بني مقدمي الربامج ومشغلي شبكات  مبثابة
ذه همقدمي الربامج املهتمني. وقد يكون من الضروري تنظيم الطريقة اليت يوزع هبا مشغل تعدد اإلرسال  إىل السعة املتاحةوتبيع 
 .على قدم املساواةإرسال إحصائي لضمان معاملة مجيع مقدمي الربامج  تعدد ويدير أي السعة

 من بلد آلخرتلف خت هذه املزايا ، ولكنالبثصناعة دوائر ق مزايا لرقمي أن حتق بث متاثلي إىل من بث لوميكن ألي عملية حتوّ 
رتخيص برنامج إضايف بالتماثلي يف فرنسا إال  وقف البث باملستطاعالسوق. وكمثال على ذلك، مل يكن  يف لظروف السائدةل تبعا  

 نم يف اململكة املتحدة لعملية التحو  مكنتعلى النقيض من ذلك، و . عملية التحولوآخر يف هناية  DTTBعند إدخال 
من  إضافة املزيدمن  مشغلي تعدد اإلرسال ومكن السعةزيادة مما أدى إىل أعلى،  إرسالأعلى وأساليب  قدرات إرسال استعمال
 الربامج. خدمات

 عملية التحول 7.1.2
. وبصفة عامة، ميكن مالحظة اجتاهني DTTBمرحلة حامسة إلدخال النظام  الرقمي البثإىل  التماثلي البثميثل التحول من 

 للتحول:
 انتقال سلس للمواطن. تيسريأطول من أجل  فرتة بث متآون -
 موارد الطيف مبزيد من الكفاءة ويف الوقت املناسب. خداملتمكني استأقصر  متآونبث  فرتة -

للمنشآت  سريع قاءيتم ارتألرض يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لدمات الرقمية اخلويف بعض احلاالت، وبعد تشغيل 
 تعذرأن يالطيف، من احملتمل لنقص موارد  . ويف الوقت نفسه، ونظرا  DTTBاحمللية وما يرتتب على ذلك من جناح كبري يف خدمات 

تلفزيون الطيف الذي تشغله خدمات ال حتريراملنطقة املشمولة( دون  بل ومن حيث مساحة عزيز الشبكة )من حيث عدد الربامجت
 التماثلي. إيقاف البثتاريخ  لالستعجال يفيكون هناك ضغط  قدالتماثلي. لذلك، 
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التماثلي من  املزدوج واحلاجة إىل محاية التلفزيون باإلرسالاإلضافية املرتبطة هي التكاليف  لفرتة أطول مآخذ البث املتآونومن 
اليت قد يتعني  الفراغ ءحاالت مل، ميكن لالستقبال التماثلي أن يعتمد على العديد من ةعام وبصفةالتداخل أثناء الفرتة االنتقالية. 

ا، على في فرنسفإعادة اهلندسة.  مرتفعة يف تكاليف دونوال ميكن حتقيق ذلك . DTTB البث طيف من أجلال لتحريرتعديلها 
 اجلدد. الوافدينضريبة على  بفرضالفراغ هذه  حاالت ملءسبيل املثال، مت متويل إعادة هندسة 

على معلومات مستفيضة عن عملية التحول يف كثري من بلدان العامل، ويتضمن إرشادات  ITU-R BT.2140 [2.2]وحيتوي التقرير 
 شاكل الرئيسية واحللول املمكنة املرتبطة بعملية االنتقال.بشأن امل

 .[1.2]يف كتيب قطاع تنمية االتصاالت  الرقمي البثإىل  التماثلي البثزيد من املعلومات عن االنتقال من امل ومثة

 خدمات النفاذ والخدمات المساعدة 8.1.2
 تشمل:هي . و اذالنفزيوين التماثلي هو زيادة القدرة على توفري خدمات البث التلف على نظام DTTB اليت يتفوق هبا النظام زايااملمن 

 ؛(ولغات أخرى)ثانية  للغة أشرطة صوت -
 ، مبا يف ذلك بلغات متعددة؛اجلاريةالنصوص حتسني  -
 السمعي؛وصف ال -
 .اتلغة اإلشار برتمجة ال -

 سعةا يتطلب منه عادة من مجاهري التلفزيون، ولكن كال   املستبعدينأن يوفر خدمة هامة للمشاهدين  من هذه املزاياوميكن لكل 
إىل هذه اخلدمات  لنفاذاالنظر يف وسائل  ويتعنيالتخطيط هلا عند وضع ميزانيات بيانات تعدد اإلرسال.  يتعنيإضافية للبيانات 

جهاز فك ديد عند حتاالعتبار  يفأن تؤخذ هذه الوظيفة  يتعني(، ولكن ، مثال  جهاز التحكم عن بعد يفاختيار بسيط ب)
 .املستخدم التشفري

 سعة يضا  أ هي يف تقدمي خدمات )مساعدة( أخرى تتطلب أيضا   البثوباإلضافة إىل خدمات النفاذ هذه، قد ترغب هيئات 
 أو خدمات البيانات. ،اخلالية من التعليق لألحداث الرياضية أشرطة الصوتلبيانات، مثل لإضافية 

 .DTTBيف أنظمة املعاقني عن جوانب إمكانية نفاذ  الكتيبمن هذا  14 الفصل يف زيد من املعلوماتامل ومثة
 اعتبارات أخرى 9.1.2

بيئة تنظيمية مناسبة حتفز نشر التلفزيون التجاري. وإذا كان التلفزيون الرقمي لألرض  DTTBيتطلب النجاح يف إدخال النظام 
عن طريق  عادة تجارييتم متويل التلفزيون الإذ صعوبة.  على ذلك ينطويقد ف، الثالثةأو  ةالثانيالتلفزيون أجهزة  يستهدف أساسا  

 من صة السوققياس ح يقتصريف العديد من البلدان  ولكنالسوق.  من صتهحبمباشرة  اإلعالن يرتبط مستوىحيث اإلعالن، 
هتيمن  سوق زيون الرقمي لألرض يف. وينبغي أن يؤخذ ذلك يف االعتبار عند إدخال التلفاألولالتلفزيون  جهاز على املشاهدين

 .، كما هو احلال يف أملانيا مثال  والكبليةساتلية النصات امل فيها
اإلشارة  وال بد من. سياسيا   قرارا   DTTBتشجيع املنافسة بني منصات التوزيع أو تعزيز نشر نظام ل قرارال، ال يزال وخالصة القول

 .يف املقام األول سياسيا   ا  كان قرار   DTTB نظام أطلقت اليت يف مجيع البلدان تقريبا   القرار إىل أن

 تكاليف الشبكات والتشكيل 2.2
 .اتالشبك تكاليفهو خفض  DTTBلتحول إىل نظام ا حلض املشغلني القائمني على من احلوافز املمكنة

كل جهاز إرسال   بد من استكمال الو نفس الرتدد.  يفمزامنة اثنني من املرسالت  من املمكن ليسوبالنسبة للتلفزيون التماثلي، 
 ترددات أخرى. يف( الفراغ اتعايل القدرة مبرسالت طاقة منخفضة )حشو 

اليت  املرسالت مبا يتجاوز تغطيةالتغطية  توسيع. وميكنها DTTB نظام لتشغيل (SFN)الرتدد  الوحيدة شبكاتالوميكن استعمال 
ند االنتهاء من ع ، مت إيقاف مجيع حشوات الفراغمثال   في أملانياف إضافية. طيف مواردمرسالت و  دون استخدام مبفردهاتعمل 
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إىل استبدال  راغالف ات، قد حيتاج مستخدمو حشو مهيمنا   األسطحةاالستقبال الثابت على  وحيثما كان. ومع ذلك، عملية التحول
 .لديهم القائمة وائياتاهل توجيهأو إعادة 

. وكقاعدة عامة،  DTTB البث املختار من النمطبشكل حاسم على  SFNشبكة ويتوقف مدى املنطقة اليت ميكن أن تغطيها 
 أيضا   احلراسةفاصل  ومقاسأكرب.  SFNكان حجم الشبكة ها أقل و نقل اليت ميكن البيانات كانت  متانةأكثر  النمطكلما كان 

 استيعاب( من أجل 1/4فاصل احلراسة  QAM 2/3-16) واسع حراسةما مع فاصل  قوي نوعا   منطفي أملانيا، مت اختيار ف. هامعامل 
(. 1/32فاصل احلراسة  QAM 2/3-64) ضيق حراسةمع فاصل  منط كبري السعةمت اختيار  فقد يف فرنسا،أما واسعة.  SFN شبكات

 .واسعة SFNشبكات  استخداموهذا يقلل من إمكانية 
 SFN شبكة اليت يراد أن تغطيها. ومبا أن مجيع املرسالت يف باملساحات املتوخاة SFNلشبكة  املرغوب فيهويتحدد أيضا  احلجم األقصى 

 للربامج املنفذة. متوخاةأن تتجاوز نطاق أصغر مساحة  SFNجيب أن حتمل تدفقات بيانات متطابقة، فال ميكن لشبكة 
يه كثيفة مبا فشريطة أن تكون الشبكة   اعتباطيا  أي مساحة كبرية  فوق SFNومع ذلك، ميكن من الناحية النظرية نشر شبكة 

هذه ر خفض تكاليف نش البثمشغلو شبكات  يسعى عندماراسة. ومع ذلك، احلفاصل و  املختارةالكفاية، مع مراعاة املتانة 
 الشبكات، ينبغي النظر بعناية يف اآلثار املرتتبة على تكلفة الشبكة األكثر كثافة.

من  إذا مل تكن جزءا   يماال سعدد الطبقات اليت ينبغي توفريها،  وه شبكةالتكاليف  ارتفاع ومن العوامل اإلضافية اليت تؤدي إىل
تطور ال(. وبطبيعة احلال، فإن بعض 2006املخطط هلا يف املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعام  كتلكخطة الشبكة األصلية )

ىل محاية ن الشبكات اخللوية )بسبب احلاجة إإىل املزيد م ؤدي حتما  تن أي رغبة يف زيادة عدد الطبقات ممكن، ولك أمر اخلطةيف 
 التكلفة.يف زيادة  تصحبهااخلدمات يف املناطق اجملاورة( اليت 

 يضم تشكيالت شبكية مختلفة DTTBاعتماد نظام  3.2
للغاية.  مرتفعةية بنية التحتنشر التكلفة  ولكن عرب األثري، اينة للتوزيع اجملالرئيسي الوسيلة يف العديد من البلدان، ،DTTB ميثل البث
 ورمبانوات التجارية )بالنسبة للق النشرمدى  قررهي اليت ت فإن السوق بلد بأكملهالات البث العامة تغطية من واجب هيئ ولئن كان

 من التغطية(. ا  أدىن مطلوب قدرا  حتدد اهليئات التنظيمية 
من مساحة البلد أو سكانه. وقد يكون الدافع وراء ائة يف امل 100 تغطية من وجهة نظر جتارية حبتة، قد يكون من املكلف جدا  و 

ولوية قدرا  من األخلدمات ا إيالء د أدىن من التغطية أورهنا  حبمنح الرتاخيص  من قبيلالتغطية على الصعيد الوطين حوافز تنظيمية: 
 .DTTB نظام يف حمليا   قابلة لالستقبالتكون  شريطة أن يةتوزيع الكبلاليف شبكات 

عة مرتفعلى منصة ساتلية، مما يؤدي إىل تكاليف  ،DTTB يشملهم البثالذين ال  ،يف املائة من السكان 5، تعتمد نسبة مثال   نساففي فر 
 .DTTB الاالستقب أعلى خبمسة أضعاف على األقل من تكاليف الساتليستقبال االتكلفة معدات  حيث إنلسكان الريف،  جدا  

 اعية وغير اإلذاعيةتقاسم الطيف بين الخدمات اإلذ 4.2
إيالء بعض االعتبار لسيناريوهات التعايش املمكنة للخدمات غري اإلذاعية مع  ال بد من، DTTB نظام عند التخطيط لنشر

مع  DTTB، مل يتم تناول املكاسب الرقمية إال بعد إدخال واليات املتحدةال خالفا  ملا هو احلال يفيف أوروبا، و ة. يدمات اإلذاعاخل
  اتية:و قب غري معوا بضع

. لحد منهال سمى "تقنيات التخفيف"(ما يمل تتخذ تدابري كافية ) ما شديدا   تواجه أجهزة االستقبال القائمة تداخال   -
واصفات موال بد من )إعادة( حتديد . أدىنقد تفوق فوائد استخدام نطاق تردد  مآخذوتقنيات التخفيف هذه هلا 

غري اإلذاعية  وجود اخلدماتملراعاة طاق الدينامي ونسب احلماية يف القنوات اجملاورة، الن من قبيلاملالئمة،  تاملستقبال
 ل.يف املدى الرتددي املصمم للمستقب  

جهود وتكاليف كبرية إلعادة ختطيط الشبكات القائمة )مبا يف ذلك االحتياجات احملتملة للتنسيق الدويل(  حيتاج األمر إىل -
 القائمة. اتسية للشبكالبنية األسا هندسةعادة إلو 
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بالفعل يف كثري من  DTTBستخدم الطيف بني إرساالت ي  إذ فرص املستعملني اآلخرين للطيف "املشذر".  تضاؤل -
 استعمال يف أيضا  بعض اإلدارات  وتبحثاخلدمات املساعدة لإلذاعة )مثل امليكروفونات الراديوية(.  من جانبالبلدان 

إىل ختفيض غري  DTTB البث الستعمال". ويؤدي خفض الطيف املتاح البيضاء النطاقاتالطيف املشذر ألجهزة "
ألجهزة  مالربامج أ جإلنتا سواء  استغاللهإىل النقطة اليت ال ميكن فيها  وقد ينخفضمتناسب يف الطيف هلذه اخلدمات، 

 البيضاء. النطاقات
 .DTTBنظام  اعتمادية مقرتحة قبل ومن مث فإن هناك مزايا واضحة يف اختاذ القرارات بشأن أي مكاسب رقم

 الخالصة 5.2

سيناريوهات  خمتلف على القرارات السياسية. ومن الضروري توضيح وتقييم يعتمد أساسا   DTTBنظام ال إدخال أن خالصة القول هو
 يف سوق معينة. DTTB يعتزم أن يؤديه البثوتوضيح الدور الذي  DTTBالنظام  اعتماد

إدخال  الطيف خلدمات أخرى قبل حتريراذ قرار بشأن إمكانية تقاسم الطيف مع اخلدمات األخرى أو ، اختحيثما أمكنوينبغي، 
 .DTTBنظام 

 2بيبليوغرافيا للفصل 
، 2014 يناير، ةيالنتقال من خدمة التلفزيون التماثلية إىل نظريهتا الرقماملبادئ التوجيهية ل، قطاع تنمية االتصاالت [1.2]

Presence/AsiaPacific/Documents/AtoDguidelinesV3.pdf-D/Regional-https://www.itu.int/en/ITU  
 .الرقمية نظريهتاماثلية لألرض إىل االنتقال من اإلذاعة الت، ITU-R BT.2140 التقرير ،االتصاالت الراديويةقطاع  [2.2]

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/AtoDguidelinesV3.pdf
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 3 الفصل

 لألرض شبكات البث التلفزيوني الرقمي متطلبات تنفيذ
 مقدمة 1.3

 زاء:لألرض يف ثالثة أج الرقمي البثبوجه عام، جتميع املتطلبات اليت يتعني حتديدها لتنفيذ شبكات  ،ميكن
 واخلدمة. وهي تشمل ما يلي: املستعملمتطلبات 

 (...، (UHD) فائقة الوضوح ،(HD) عالية الوضوح ،(SD)عادية الوضوح ) جودة الصورة -
 ...( السمعيةقنوات الجودة الصوت )عدد  -
 ...( النفاذ، خدمات (EPG)دليل الربامج اإللكرتوين وعدد اخلدمات اإلضافية ) منط -
 (متنقل، حممولاالستقبال )ثابت،  أسلوب -
 (مصاحبةعدد الربامج )فيديو + صوت وبيانات  -
من حيث  ملمكنا، وااللتزام السكان من عدد أو من املساحة الوطنيةاملنطقة املستهدفة/التغطية السكانية )النسبة املئوية  -

 مهمة اخلدمة العامة أو األمن القومي(
 اخلدمة )موقع االستقبال املستهدف واحتماالت الوقت( تيسر -

 متطلبات الطيف. وهي تشمل ما يلي:
 ((SFN) شبكة وحيدة الرتدد أو (MFN)شبكة متعددة الرتددات تعمال الطيف )أسلوب اس -
مجيع املتطلبات  تليباليت  DTTB( ومدى الطيف الالزم لتنفيذ شبكات Vو IVو IIIنطاقات الرتدد املستهدفة )النطاق  -

 الواردة أعاله.
 . وهي تشمل ما يلي:املستقب لمتطلبات 

 الرتدد التشغيلي، وما إىل ذلك(. مدىاالنتقائية،  ،)احلساسية DTTBبرامج  الستقبالقنية احلد األدىن من املواصفات الت -
 .املغذيللهوائي النشط من خالل  املمكنة مدادات الطاقةوإ يةخصائص التوصيل -
 اهلجني املعتمد. اإلذاعي نظام النطاق العريضلالوسيطة الربجمية  -
 .املشروط النفاذقدرات م -

 لمستعملين والخدماتمتطلبات ا 2.3
 جودة الصورة والصوت 1.2.3

عمليات  وكانت. (UHD) الفائق وضوحالإىل  (SD) وضوح العاديالمن  DTTB ألمداء البثالصورة التلفزيونية  ت ستخدم استبانة
تناوب للطور( )اخلط امل PAL ال ختتلف عن صور البثاليت و  عاديبوضوح الصور  توفر بالدرجة األوىل DTTBمن  التنفيذ األوىل

يف االنتشار عندما أصبحت  (HDTV)التلفزيون عايل الوضوح  يدة. مث بدأاجل )التتابع اللوين مع ذاكرة( التماثلية SECAMو
شاشات ال ترور الوقت، أصبحومبكبري.   إىل حدمتاحة على نطاق واسع واخنفضت أسعارها  املسطحةشاشات العرض الكبرية 

 تناقص باستمرار.ت وما فتئت أسعارها ،على نطاق واسعمتاحة أيضا  ( بوصة 55جاوز )تت4k بوضوح  كرباأل سطحةامل
 (.قنوات 5.1) ييطمساع حم( إىل عرب قناتنيسترييو ) مساع من حيث الصوت، ترتاوح اجلودة منو 

جودة الصورة والصوت على تقنيات  معني من مبستوى وحيد مرئيويتوقف معدل البتات املطلوب لربنامج مسعي 
 املستخدمة. النضغاطا
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 EBU TR036 [1.3] املعيارين أدناه إىل معلومات تفصيلية مبينة يف 4.3إىل  1.3وتستند األرقام الواردة يف اجلداول من 
ة عن نظام فهي مستقل ومن مث ،للنطاق األساسي املرئياحملتوى السمعي  انضغاطبتقنية  مرتبطة. وهي EBU TR015 [2.3]و

 .DTTB اإلرسال
اه. الواردة أدن اجلداول وهو مدرج يف، املصاحبةللبيانات السمعية والبيانات  kbit/s 800معدل بتات قدره  ل برنامجكل يفرتضو 

الصوتية والبيانات  املطلوب للبيانات اتوتلك اليت تتضمن معدل البت ،الفيديو( اتالفيديو فقط )معدل بت بشأن رقاموتظهر األ
 جدول أدناه.يف صفوف منفصلة يف كل  املصاحبة،
ويطبق ذلك  6يف املتوسط. 20% بنسبةبرامج )أو أكثر( عادة  ألربعةمكاسب تعدد اإلرسال اإلحصائي  تكون أن أيضا  ويفرتض 
 يحصائاإل تعدد اإلرسالدون بمن معدل البتات  (statmux) ي بتقسيم الزمنحصائاإل تعدد اإلرسال معدالت بتات الشتقاق

 اردة أدناه.يف اجلداول الو  بتقسيم الزمن
 سوفأو يستخدم بني هذه القيم وما  فوارققد تكون هناك و أدناه منوذجية ولكنها إرشادية.  4.3إىل  1.3القيم املبينة يف اجلداول من  - مالحظة
 اقتصاديات بني اضلةمفهيئات اإلذاعة على فرادى . وتعتمد معدالت البيانات الفعلية اليت تستخدمها على صعيد الواقعيف الشبكات  يستخدم

بسبب أداء  وارقف أيضا  الصورة املرغوبة. وستكون هناك  وجودة يتعني توفرها، مبا يف ذلك عدد الربامج اليت ما املتاحة يف تعدد إرسال السعة
الصوت  جلودة تبعا   حبةاملصامعدل البتات اإلضايف للبيانات السمعية والبيانات  يتفاوتوقت التنفيذ. وعالوة على ذلك، قد  يةالفيديو  الكودكات

 .املصاحبةوالبيانات  املطلوبة

 1.3 اجلدول
 (SD)معدل البتات المقدر لكل برنامج لنسق عادي الوضوح 

 Mbits/sكل القيم بوحدة 
SD ،H.264 
 statmux بدون

SD ،H.264 
برامج  statmux (4 مع

 أو أكثر/مجمع(

SD ،HEVC 
 statmux بدون

SD ،HEVC 
برامج  statmux (4 مع

 ثر/مجمع(أك أو
 1,8751 معدل بتات الفيديو

 ال ينطبق 3ال ينطبق 1,52

 معدل بتات الفيديو

+0.8 Mbits/s ال ينطبق ال ينطبق 2,3 2,675 صوت وبيانات 

 :1.2 ، القسمEBU TR036 [1.3] - 1 املالحظة
SD MPEG2 :3 Mbits/s 

SD MPEG2  فيديو بدونstatmux  3,75 = (0,2-1)/3(: 20%)إلغاء نقص بنسبة Mbits/s 

SD H.264  فيديو بدونstatmux (%50  نسبة إىلMPEG2 :)1,875 Mbits/s 

SD H.264  برنامج بدونstatmux (0,8+) = 2,675 Mbits/s 

 .statmuxكسب إزاء القيمة األسبق مع   20% - 2 املالحظة
املعيار  يف 14.5انظر البند  دمات التلفزيون عادي الوضوح.بناء على خ (HEVC) تشفري فيديوي عايل الكفاءةليس من املزمع وجود  - 3 املالحظة

ETSI TS 101 154 V2.2.1 (06/2015 )[6.3] مفككات التشفري املتكاملة -لالطالع على "املواصفات املشرتكة جلميع مستقبالتHEVC 

IRDs ."وتدفقات البتات 
  

                                                      
 .5.3يف اجلدول  برامج( املبني لعشرة) 25%برامج( و عةرب)أل 15%توسط بني امل الكسب هو 20%الكسب بنسبة  6
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 2.3 اجلدول
 1080i/25 أو HD 720p/50نسق  معدل البتات المقدر لكل برنامج من أجل

كل القيم بوحدة 
Mbits/s 

HD 720p/50  
، 1080i/25 أو

H.264  بدون
statmux 

HD 720p/50   أو
1080i/25 ،H.264 

برامج  statmux (4 مع
 أكثر/مجمع( أو

HD 720p/50 
، 1080i/25 أو

HEVC  بدون
statmux 

HD 720p/50 
 1080i/25، HEVC أو

برامج  statmux (4 مع
 أكثر/مجمع( أو

 61 ل بتات الفيديومعد
4,82 

2,8-3,53 
2,8-2,3 

 معدل بتات الفيديو

+0.8 Mbits/s  صوت
 وبيانات

6,8 5,6 4,3-3,6 3,5-2,9 

بعد  Mbits/s 7يشري إىل توقع  2012بتاريخ  EBU TR015 [2.3] اخللية األوىل. يالحظ أن 1اجلدول  EBU TR036 [1.3] - 1 املالحظة
 .2012قد حتّسن أكثر مما كان متوقعا  منذ  H.264/AVCمعدات تشفري بضع سنوات. وهذا يعين أن أداء 

 .statmuxكسب إزاء الرقم األسبق مع   20% - 2 املالحظة
بينما يشري التفسري  720p/50من أجل  3,5( يشري إىل معدل بتات فيديو 1اخللية الثانية )النهج  1، اجلدول EBU TR036 [1.3] يف - 3 املالحظة

(. 720p/50)الذي يتطلب معدل بتات مماثلة كما يف  HD 1080i/25من أجل  Mbits/s 2,8إىل معدل بتات فيديو ( 2)النهج  3أسفل اجلدول 
إىل  1a.1يف اجلدول  ITU-R BT.2073-0 [3.3] التوصية وجيد هذا املدى الواسع تفسريه يف اختالف جيل املشفرات يف كل من النهجني. وتشري

 .Mbits/s 10-15 دل البتات الثابت للمتواليات احلرجة مبقداراحلد األقصى املطلوب ملع

 3.3 اجلدول
 HD 1080p/50نسق  معدل البتات المقدر لكل برنامج من أجل

 كل القيم بوحدة
Mbits/s 

HD 1080p/50 
H.264 بدون statmux 

HD 1080p/50 

H.264  معstatmux 
 برامج أو أكثر/مجمع( 4)

HD 1080p/50 
 HEVC 

 statmux بدون

HD 1080p/50 
 HEVC  معstatmux 

 برامج أو أكثر/مجمع( 4)
 81-6 معدل بتات الفيديو

4,8-6,42 
3,5-3,63 

2,8-3,03 

 معدل بتات الفيديو

+0.8 Mbits/s  مسعية
 وبيانات

8,8-6,8 7,2-5,6 4,3-4,44 
3,6-3,85 

أعاله حلالة  2.3بضع سنوات. ولكن، كما جاء يف اجلدول  بعد Mbits/s 10 إىل توقع 2012بتاريخ  EBU TR015 [2.3] يشري - 1 املالحظة
HD 720p/50 فقد حتّسن أداء معدات تشفري ،H.264/AVC  8إىل  6، لذلك يشار إىل مدى 2012أكثر مما كان متوقعا  منذ Mbits/s. 

 .statmuxكسب إزاء الرقم األسبق مع   20% - 2 املالحظة

 .Mbits/s 0,8 -األرقام من اخللية األدىن  - 3 املالحظة

إىل  1a.1يف اجلدول  ITU-R BT.2073-0 [3.3]التوصية  اخللية الثانية. ألغراض املقارنة تشري 5اجلدول  EBU TR036 [1.3] - 4 املالحظة
 .Mbits/s 10-15 احلد األقصى املطلوب ملعدل البتات الثابت للمتواليات احلرجة مبقدار

 اخللية الثانية. 5اجلدول  EBU TR036 [1.3] - 5 املالحظة
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 4.3 اجلدول
 UHD 2160p/50الحد األعلى واألدنى لمجموع معدل البيانات المقدر لكل برنامج من أجل نسق 

 Mbits/s1 UHD 2160p/50 كل القيم بوحدة
 HEVC  بدونstatmux 

UHD 2160p/50 
 HEVC  معstatmux 

 9,25-12,0 10,4-14,8 احلد األدىن

 22,52 احلد األعلى
720,3 

 .8اجلدول  EBU TR036 [1.3]مجيع القيم مأخوذة من  - 1 املالحظة
إىل احلد األقصى املطلوب ملعدل البتات الثابت  1a.1يف اجلدول  ITU-R BT.2073-0 [3.3]التوصية  ألغراض املقارنة تشري - 2 املالحظة

 .Mbits/s 30-40للمتواليات احلرجة مبقدار 

 لربناجمني يف تعدد اإلرسال. 8%ره قد statmuxمع كسب  - 3 املالحظة
 

 الصوت المصاحب والبيانات المصاحبة 2.2.3
عدد القنوات السمعية ل تبعا   -أعاله(  الواردة مستخدمة يف اجلداول 0,25 Mbits/s) Mbits/s 0,5إىل  0,2 الصوت:

 )سترييو/صوت حميطي/متعدد اللغات(؛
 مستخدمة يف اجلداول Mbits/s (0,15 Mbits/s 0,3إىل  0,1: (EPG)ودليل البرامج اإللكتروني معلومات الخدمة 

 أعاله(؛ الواردة
 أعاله(؛ الواردة مستخدمة يف اجلداول 0,2 Mbits/s) Mbits/s 1,0إىل  0,1 :النص التلفزيوني/يةالتفاعل

 .Mbits/s 0,2 منطوقة(: نصوص/مسعيوصف /نصوص جارية) النفاذخدمات 
 :والنطاق العريض النظام المتكامل لإلذاعةخدمات 

 Hybridcastو HbbTV: (IBB)النطاق العريض و لإلذاعة  املتكاملة نظمةاأل من ثالثةتنظر يف  ITU-R BT.2075 [7.3] التوصية
 .HTML5قائمة على لغة الوسم  منصة تلفزيون ذكيةو 

، فإن ذلك يعتمد على (DTT) رضيف التلفزيون الرقمي لأل يف تعدد اإلرسال IBBوفيما يتعلق مبعدل البتات املطلوب خلدمات 
 وصلة النطاق يرسل عرب واحملتوى الذي يتعني أن DTT يرسل عربأن  يتعنيالذي  IBBهيئة البث للمحتوى  من جانبالتخصيص 

 العريض )اإلنرتنت(.
عرب اإلنرتنت.  IBBاإلنرتنت سريعة وموثوق هبا، من املرجح أن يتم توفري معظم حمتوى  توصيالتاليت تكون فيها  األحواليف و 
زر ال" بروز مثال  يقابل ذلك HbbTVاخلدمات املناسبة )يف ب موصولة IBBهو احلصول على عروض  كل ما يلزمهذه احلالة   يفو 

 على عدد تطبيقات DTTتعدد اإلرسال  يفمعدل البيانات املطلوب  ويتوقفكل برنامج تلفزيوين(. الصحيح عند  محر" األ
لتطبيق واحد فقط. ومبا أن هناك عدة خدمات  kbits/s 2حيتاج األمر إىل كمثال،   HbbTVأخذ  ولدى. العرضيف  IBB النظام

 kbits/s إىل عدة عشرات حيتاج األمرأن  املرجحمن فيف كل خدمة، مقرتحة عدة تطبيقات  ومثة ما DTTتلفزيونية يف تعدد إرسال 
 واحد. DTTتعدد إرسال  يف

 IBB لنظاما اإلنرتنت بطيئة وحيث تتوفر سعة تعدد إرسال احتياطي، ميكن إرسال تطبيقات تتوصيالاليت تكون فيها  األحوالويف 
األوامر والتحكم يف وسائط التخزين  بياناتدوامة ، يتم ذلك باستخدام HbbTVيف مثال و نفسها.  DTTعرب قناة البث 

يشتمل ، جذاب لعرض Mbit/sإىل عدة  اج األمرحيتيف هذه احلالة، قد و . HbbTV 2.0 [8.3]واصفة امل؛ انظر (DSM-CC) الرقمي
املدى  يف من هذا القبيل . وترتاوح معدالت البيانات النموذجية الستخداممعقول، والتحميل يف وقت مثال  صور  على
 .Mbits/s 2 إىل kbits/s 500 من
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 .10، انظر الفصل لإلذاعة والنطاق العريض ةاملتكاملنظمة األصيل عن ملزيد من التف
 (DTTB النظام البرامج الراديوية الصوتية القائمة بذاتها )راديو الصوت عبر 3.2.3

 تكجزء من خدما  القائمة بذاهتاإلرسال الربامج الراديوية الصوتية  (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ميكن استعمال أنظمة
من  معدل البيانات نقدر م إىل حيتاج األمر، قد الربامجهذه  يف ةالصوتي ةخصصة للمكونملالبيانات ا إىل وباإلضافة. اإلرسال تعدد
 .kbit/s 10-5مبجرد اخلدمة الصوتية. وميكن حتقيق ذلك  التوالف معالشاشة أثناء  على رض)مثال ( يع وصفي نص أجل

، ذلك . مثالملختارا الصويت النسق، وكذلك على املستخدمعلى نظام التشفري  ة الصوتيةمعدل البيانات الالزم للمكون ويتوقف
 أو أكثر. kbit/s 300أو أقل، بينما قد يتطلب برنامج متعدد القنوات  kbit/s 64مبعدل  AC3تشفري بميكن تنفيذ برنامج أحادي 

: ةالصوتيمعدالت بيانات أعلى للخدمات  كانت تتطلب، ومن مث  MPEG 2الطبقة  األقدم تستخدم تشفري DTTBوكانت أنظمة 
 يو.ري يف برنامج ست kbit/s 160خدام است عموما   ميكن

 أسلوب االستقبال 4.2.3
 :DTTB يف نظامأربعة أمناط استقبال ممكنة مثة 
 استقبال هوائي ثابت على السطح -
 7استقبال داخلي/خارجي حممول -
 اليدحممول ب استقبال -
 استقبال متنقل -

ثابت ال فيها االستقبال دميستخ في البلدان اليت ال يزالف البلد. يف الوضع القائممن أمناط االستقبال هذه على  أيويتوقف اشرتاط 
ذا النمط من االستقبال. ويف البلدان اليت لديها معدالت تغلغل  هل DTTB النظام سطح على نطاق واسع، جيري عادة تنفيذالعلى 

 ملتنقلة.وسائط االستقبال احملمولة وا يقع اخليار علىما  كبرية يف السواتل والكبالت، غالبا  
 ناسبة لكل من أمناط االستقبال هذه.امل DTTB نظامتقنية لالعلمات امل 4ويقدم الفصل 

 عدد البرامج السمعية المرئية 5.2.3

لربنامج  املطلوبعلى معدل البتات  MHz 8أو  7أو  6 برتدداليت ميكن استيعاهبا يف قناة واحدة  املرئيةيتوقف عدد الربامج السمعية 
وما إذا كان تعدد اإلرسال اإلحصائي  على نظام التشكيل املستخدم تتوقفالقناة اليت  وسعة( 1.2.3 القسم يف موضح) وحيد

 ستخدم أم ال.م
 هذه. وباستخدام DTTBالقائمة على خمتلف أنظمة  DTTBوصف لعدد من سيناريوهات  4بالفصل  2ويرد يف امللحق 

 اليت ميكن استيعاهبا يف تعدد اإلرسال.والعايل والفائق  يالوضوح العاد السيناريوهات، ميكن حساب عدد برامج
. 5.3 وهي مستنسخة يف اجلدول ،[1.3] املرجع للوضوح، تستخدم أرقام كسب تعدد اإلرسال اإلحصائي املبلغ عنها يف وتوخيا  

. 1.2.3 البند ستخدمة يفمن القيم التمثيلية امل . وهي أكثر تفصيال  تعدد إرسالوتعطى قيمة معينة لكل عدد من الربامج لكل 
 .ىمن حالة ألخر  وأهنا قد ختتلف قليال   وليدة التجربةأن هذه األرقام هي قيم متوسطة  أال يغرب عن البالوينبغي 

                                                      
يف خطة  RPC2ضا  يسمى أي" )اخلارجيمول احمل" على أساس مالحظة بشأن "االستقبال الداخلي الثابت": يف البلدان اليت تتبع مبدأ التخطيط 7

 كن تشغيلميحول مرسل التلفزيون. وهكذا،  برية نسبيا  ك  مساحة املباين ضمن الحتاد( ميكن استقبال إشارة التلفزيون داخلدى ال GE06الرتدد 
 حيث على ذلك، أملانيا مثالو . DTTBجبهاز استقبال  املوصولةصغرية الداخلية الوائيات اهل ذاتأجهزة فك التشفري الثابتة وأجهزة التلفزيون 

 بأجهزة فك التشفريبشكل دائم  موصوال  ، DTTBستقبال ال ا  داخلي ا  هوائي احلضرية مجيع األسر يف التجمعات ستخدم(ستخدم )أو ميكن أن ت  ت  
 (.عموما  كبرية الشاشة ذات الأو أجهزة التلفزيون ) لديها ثابتةال
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 5.3 اجلدول
 كسب تعدد اإلرسال اإلحصائي كدالة لعدد البرامج لكل تعدد إرسال

 ([1.3])مقتبس من المرجع 
 عدد البرامج لكل

 إرسال تعدد
عدد اإلرسال كسب ت

 (%) اإلحصائي
1 0 

2 8 

3 12 

4 15 

5 17,5 

6 19 

7 21 

8 23 

9 24 

10 25 

 
يف قناة  DTTBظام اليت يوفرها ن البياناتالنتائج املتعلقة بعدد من أمثلة السيناريوهات املوصوفة من حيث معدل  6.3ويبني اجلدول 

 .4بالفصل  2 املختلفة يف امللحق DTTBحمددة ملعدالت البيانات ألنظمة . وميكن االطالع على أرقام MHz 8أو  7أو  6برتدد 
حيح أنه ال ميكن يف الواقع العملي سوى استيعاب عدد صب علما  ، ةعشري تتضمن كسورا  أعداد الربامج يف هذا اجلدول  ويالحظ أن

 .5.3إىل اجلدول  من الربامج. كما مت تضمني مكاسب تعدد اإلرسال اإلحصائية استنادا  
 .1080p/50 االستبانة لنتائج مماثلةيفرتض أن تكون  720p/50 االستبانةمن أجل نتائج الويالحظ أن 
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 6.3 اجلدول
 MHz 8أو  7أو  6عدد البرامج في قناة بتردد 

 DTTB النظام تبعاً لمعدل البيانات المعروض في أمثلة سيناريوهات تنفيذ
 4 3 2 1 السيناريو

 

، DVB-T2)مثال 
ال ثابت على استقب

السطح باستعمال قناة 
8 MHz  وختطيط

MFN - 
من  A4.1.1.2انظر 

 (4 للفصل 2امللحق 

، ISDB-T)مثال 
استقبال ثابت على 

السطح باستعمال جزء 
 6)طبقة( من قناة 

MHz - 
من امللحق  A4.2.2انظر 

 (4 للفصل 2

، DTMB)مثال 
استقبال ثابت على 
السطح باستعمال 

وختطيط  MHz 8قناة 
MFN - 

من  A4.1.3.2انظر 
 (4 للفصل 2امللحق 

، ATSC)مثال 
استقبال ثابت على 

السطح باستعمال قناة 
6 MHz - 

من  A4.4.2انظر 
 (4 للفصل 2امللحق 

 Mbit/s 16,85 Mbit/s 32,486 Mbit/s 19,39  Mbit/s 40,2 معدل البيانات
SDTV H.264 statmux 18,2 7,4 14,7 8,6 

HDTV 720p/50  
 1080i/25 H.264أو 

statmux 
7,3 2,7 5,6 3,2 

HDTV 1080p/50 H.264 

statmux 
7,3-5,4 2,7-2,1 5,6-4,3 3,2-2,4 

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

13,9-11,7 5,4-4,5 11,2-9,4 6,3-5,3 

HDTV 1080p/50 HEVC 

statmux 
11,7-11,5 4,5-4,4 9,4-9,2 5,3-5,1 

UHDTV 2160p/50 HEVC 

statmux   كحد أقصى 
4,2-2,9 1,5-1,1 3,3-2,3 1,7-1,2 

UHDTV 2160p/50 HEVC 

statmux   0,8 1,4 0,7 1,7 كحد أدىن 

. وتشري معدالت أمثلة معدالت البيانات حبسبعدد الربامج اليت ميكن تقدميها  اشتقاقكيفية   هو جمرد بيانأعاله  الوارد اجلدول الغرض من - مالحظة
األخطاء(.  من حمايةللإىل مستويات خمتلفة من املتانة )مثل خمططات خمتلفة  خمتلفة، واألهم من ذلك اتختارة إىل عروض نطاقبيانات اإلرسال امل

 .4لفصل با 2صيل، انظر امللحق . ملزيد من التفاملعروضةمن حيث معدالت البيانات  DTTBاجلدول ملقارنة أداء أنظمة  أال يستخدمولذلك، ينبغي 

 ية المستهدفةالتغط 6.2.3
. ويف بعض DTTBهي مسألة تنظيمية واقتصادية بالنسبة للبلد الذي ينفذ شبكات  ،2كما ذكر يف الفصل   ،إن التغطية املستهدفة

 ألغراض أو ،( على اإلقليم أو السكان. ويف بلدان أخرى100%البلدان، تفرض التزامات اخلدمة العامة تغطية شاملة )تقرتب من 
 4تناول الفصل ي. و تزمةاملعالتغطية املستهدفة احملددة منطقة خدمة البث  وتقابل. من التغطية أقل قدركن حتديد لبث التجاري، ميا

 محاية منطقة اخلدمة هذه.
 توفر االستقبال 7.2.3
 رتفعتا توفرال دفهارتفع على مستويات إشارة التخطيط. وكلما  احملدداالستقبال املطلوب يف املواقع ويف الوقت  توفريؤثر 

سالت مستويات التداخل على املدى القصري بني املر  خلفض وذلكالشبكة من حيث قدرة اإلرسال ومتطلبات الطيف ) اشرتاطات
خارجي /داخليالسطح واستقبال  الستقبال ثابت علىبالنسبة  95%االستقبال بنسبة  لتوفراإلذاعية البعيدة(. وتتمثل القيم النمطية 

أخرى  ا  يمق اهليئات اإلذاعية أو التنظيمية وقد ختتارالستقبال متنقل. بالنسبة  99%باليد و حمموليف جهاز  واستقبال حممول
 .األسباب خاصة هب
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 .4يف الفصل  7.5.4 البند انظرصيل، ملزيد من التف
 المتطلبات من الطيف 3.3

وإن مل يستخدم كل الطيف يف كل من حيث مدى الطيف الالزم لتنفيذ الشبكة،  DTTBالطيف لشبكة من تطلبات امليعرب عن 
استعمال نفس تردد هذا املرسل  حيث ال ميكن إعادة مااحلاجة إىل منطقة عازلة حول مرسل  هي ذلك ومردنقطة من اإلقليم. 

 الذيلتحسني كفاءة الطيف  ا  جذاب (SFN)الرتدد  وحيدةالشبكة  وحىت لو كان أسلوب. (MFN)الرتددات  ةمتعدد شبكة يف
هذا هو احلال و األفضل أو اخليار العملي الوحيد.  اخليار هو MFNهناك العديد من احلاالت اليت يكون فيها أسلوب ، فإن تقدمه

من  مساحات واسعة )إما بسبب تغيري احملتوى احمللي أو ببساطة بني جانبني متماثال  عربال ميكن أن يكون احملتوى  عندما مثال  
ات إىل معد حيث حيتاج األمرمن حيث التنفيذ الفعال ) عالية جدا   SFNشبكات   تكلفةعندما تعترب الةاحل وهي كذلكاحلدود(. 

 .كبرية  SFNت بكاش حراسة أكرب لتنفيذ فاصلأو من حيث ختفيض السعة بسبب احلاجة إىل  (خاصة إضافية وختطيط دقيق جدا  
" من جزر"يتألف ذلك من تنفيذ . و SFNو MFNشبكات ويف عدد متزايد من البلدان، جيري اختيار نظام خمتلط من 

كفاءة   فضخ حراسة كبرية وقيد فواصلبسبب استخدام  نقص السعة قيد مفيدة بني مفاضلة . ويتيح ذلكSFNو MFN شبكات
 املعتادة. MFNنظرا  الستخدام شبكات الطيف 

 .SFNو MFNشبكات ألساليب  وافيا   شرحا   4ويقدم الفصل 
يف الواليات املتحدة  MHz 174-216و 68-47 MHz) (VHF) طيف مدى املوجات املرتيةاملطلوب من ال املدىوميكن أن يشمل 

 الفوارق(. وتتمثل 862-470 MHz) (UHF) مدى املوجات الديسيمرتية( وكل أو جزء من 1يف اإلقليم  MHz 174-230و، مثال  
وأحجام  ((UHF)يف املوجات الديسيمرتية مما هو  (VHF)يف املوجات املرتية أبعد يف خصائص االنتشار ) املدينيالرئيسية بني هذين 

 .((UHF)املوجات الديسيمرتية  مما هو يف (VHF)املطلوبة )أكرب يف املوجات املرتية  اتاهلوائي
، DTTB ت هلا شبكاتوخطط DTTBأنظمة  هلا ، اليت صممتGHz 1دون يركز هذا الكتيب على نطاقات الرتددات  وبينما

يف أوروبا من  هلا ، املخططL ،1 492-1 452 MHzالنطاق  من قبيللإلذاعة،  أيضا  اقات أخرى موزعة أن هناك نط جدير بالذكر
 .(T-DAB) أجل اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض

ألن ذلك يهيئ الظروف الالزمة إلنتاج معدات اإلرسال  DTTBلتنفيذ نظام  املطلوبمواءمة نطاق )نطاقات( الطيف  ويتعني
 بتحسني األداء. ويسمح يف الوقت ذاتهأسعارها  خيفضلسوق بكميات كبرية، مما واالستقبال يف ا

 وقد أجرى قطاع االتصاالت الراديوية استقصاءين بشأن االحتياجات من الطيف للبث اإلذاعي:
ج هذا نتائ ITU-R BT.2302 [4.3]يقدم التقرير و ومجهورية إيران اإلسالمية.  1 لإلقليم 2014 ومارس 2012مايو بني  (1

 يف املدى MHz (MHz 224) 8قناة بعرض نطاق  28ستنتج أن ما ال يقل عن إىل هذا التقرير، ي   االستقصاء. واستنادا  
694-470/698 MHz  لى االستقصاءع الطيف للخدمة اإلذاعية بالنسبة ملعظم اإلدارات اليت ردتمن تطلبات املمطلوبة لتلبية .

 (.6)انظر الفصل   WRC-15املؤمتر قبل فريقيالتخطيط اليت أجريت يف منطقة البث اإلوقد تأكد ذلك من خالل عملية إعادة 
 ITU-R BT.2387. يقدم التقرير اتجلميع الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاع 2015ويوليو  2014بني ديسمرب  (2

 :نتائج هذا االستقصاء. ومن الردود على االستقصاء، يالحظ النقاط التالية [5.3]
من أجل تنفيذ  IIIو IIو I (VHF)من نطاقات املوجات املرتية  (UHF)هناك هجرة حنو املوجات الديسيمرتية  ( أ )

يف نطاقات املوجات  DTTBعدد كبري من البلدان إىل خفض الطيف الذي يشغله النظام  ويعمد، DTTBالنظام 
 البث بعد إيقاف أساسا   DTTB النظام . ونتيجة لذلك، سيكون النطاق الذي يستعمله(UHF)الديسيمرتية 

 ؛MHz 694/698-470 القنوات ضمن تكديسوإعادة  التماثلي
إىل الرغبة يف خدمات إذاعية جديدة ومعززة.  ،DTTBنظام  التشغيلأو ختطط  تشّغلاليت  ،أشارت مجيع البلدان تقريبا   )ب(

 على تشغيلهامعظم البلدان  حيث يعمل (HDTV)وضوح إليها هي التلفزيون عايل ال تغلب اإلشارةواخلدمة اجلديدة اليت 
 اليت ختترب األنظمة وتدرسعدد من البلدان  أيضا  يف UHDTVالتلفزيون واإلقبال ال بأس به على أو ختطط لتنفيذها. 

 ؛فيديووال جمال الصوت يفعدد من التحسينات يف يف التلفزيون ثالثي األبعاد و  أيضا   عن االهتمام أ عرباملتطلبات. كما 
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دد مع خدمات أولية أو ثانوية أخرى، على الرغم من أن ع لديها البلدان نطاقات البث التلفزيوين غالبيةتتقاسم  ج()
 DTTB خلدمةالدنيا والقصوى يف ا التشغيل تردداتالطيف للخدمات األولية األخرى ضمن فيها  يوزعالبلدان اليت 

 يف االعتبار؛ التكديسأقل بكثري، وال سيما بعد أخذ إعادة 
العديد  ، من املثري لالهتمام أن نالحظ أنتعتزم إيقاف البث التماثليأو  أوقفتعلى الرغم من عدد البلدان اليت  ( د)

 ؛UHDTVو HDTVمن قبيل التلفزيون  ،DTTB تطوير للمضي يفاخليارات املستقبلية يف بالفعل  ينظر منها
  بعض البلدان.نطاق واسع يفعلى  DTTBتوفري خدمات جيري  ( )ه

 المتطلبات المرتبطة بالمستقبالت 4.3
ضرورية  (االستقبال)مبا يف ذلك أجهزة فك التشفري وأجهزة التلفزيون وهوائيات  DTTBل اخلصائص التشغيلية والتقنية للمستقب  

 لالستقبال الكايف للخدمات.
 .DTTBل ، من حيث حساسية مستقب  ختارامل DTTB نظام وينبغي أن تستند املواصفات التقنية إىل سيناريو تنفيذ

وإىل  DTTB خدمات إىل التوزيعات الوطنية للطيف إىل DTTBينبغي أن تستند االنتقائية ومدى الرتدد التشغيلي للمستقبل كما 
 اخلدمات األخرى يف النطاقات اجملاورة.

اخلارجي بالقدرة عرب كبل  نقل واحملمول توفري اهلوائيالستقبال املتلويتطلب استعمال اهلوائيات النشطة يف البلدان اليت خيطط فيها 
 اهلوائي مباشرة من املستقبل.

إىل منصة  DTTBمناسبة للمستقبل  وتوصيليةحتديد قدرة  DTTBخدمات النطاق العريض اهلجني على منصة  توفرويتطلب 
 باملنصة اإلذاعية. قدرة وتوصيلية املستقبلالنطاق العريض باإلضافة إىل 

 ل.طلبات املستقب  بنظام النطاق العريض لإلذاعة اهلجينة يف مت ةاملرتبط الربجميةحتديد قدرة املستقبل على تشغيل  أيضا   ويتعني
 .DTTBالتلفزيون الرقمي" نظرة عامة تفصيلية على متطلبات املستقبل  مستقبالت" 13ويقدم الفصل 

. DTTBخصائص تقنية وتشغيلية إضافية ملستقبل  DTTعلى منصة ويتطلب استعمال النفاذ املشروط لتوفري التلفزيون املدفوع 
 ".يلرقما التلفزيوين البثاملشروط ومحاية احملتوى يف  النفاذ" 11وتعاجل جوانب النفاذ املشروط مبزيد من التفصيل يف الفصل 

 3بيبليوغرافيا للفصل 
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 .2014، أبريل إيران اإلسالمية
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 تخطيط الشبكات اإلذاعية
 شبكات التلفزيون الرقمي لألرض 1.4

)شبكات  تالرسإىل مواقع امل ومن مثهات ومراكز التشفري/تعدد اإلرسال،  األستوديو املشفرة بني DTTB البث يتعني توزيع إشارات
، على الرغم من أهنا ميكن أن تتطور MPEG-4أو  MPEG-2نقل  كتدفقات  اإلشاراتما توزع هذه  (. وكثريا  "التوزيع األويل"

التوزيع هذه من  داراتأو وصالت بروتوكول اإلنرتنت. وميكن توفري  ITU-T H.265 (HEVC) النقل تدفقاتل إىل املستقب   يف
لى اعتبارات ع اختيار أي من هذهملسافات طويلة. ويتوقف قرار  توصيليةشغل االتصاالت الذي يوفر أو م جانب هيئة اإلذاعة

 اقتصادية و/أو تنظيمية.
واملوجات  والسواتل احملور تحدةامل يف شبكات التوزيع هي األلياف البصرية والكبالت يتعني استخدامهااليت  للتقنيةيارات املمكنة واخل

 متزامن أسلوب نقل ال -تراتب رقمي متزامن  أو (PDH) الرتاتب الرقمي متقارب التزامنتقنيات  بواسطة فتولةاملواألزواج  الصغرية
(SDH ATM) إذاعة فيديوية رقمية أو (DVB) بروتوكول اإلنرتنت أو (IP).  ،فعلية أن تستخدم شبكة  ميكن أليوبطبيعة احلال

، ولضمان يت التوزيع للتأكد من أنه ال حيفز االرتعاش يف أجهزة فك التشفريتوق التحكم يفمن هذه التقنيات. وجيب  توليفة أي
 MPEG-2نقل إشارات لعايري امل (DVB)اإلذاعة الفيديوية الرقمية  عدتأ   وقد .للمرسالت املتعددة وأجهزة التشكيلتزامن مستقر 

 .ETSI TR 101 200 [1.4]ر يف املعيا اإلرشاداتزيد من امل ومثةيف شبكات التوزيع األولية.  MPEG-4أو 
 املطلوبة لشبكات التوزيع األولية هذه. اجلودةاعتبارات أخرى بشأن  7وترد يف الفصل 

 وليفةتوحتمل شبكة "التوزيع الثانوي" اإلشارات الرقمية من شبكات التوزيع األولية إىل أجهزة التلفزيون. وتتألف هذه الشبكات من 
قط. وبوجه عام، ف اتكيلوواط إىل بضعة واطال عشرات منترتاوح  قدرات( اليت تعمل يف فراغال حشواتمن املرسالت واملكررات )

. وتشكل مبادئ أن حتقق تغطية نسبة عالية من السكان ألرضل لإلذاعةميكن للتغطية الوطنية القائمة على استخدام البنية التحتية 
 ذا الفصل.هذه الشبكات، واعتبارات التخطيط الالزمة هلا، ما تبقى من ه

 المصطلحات والتعاريف الرئيسية 2.4
 (DTTB)اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  1.2.4

قطاع االتصاالت  لصادرة عنا يف التوصيات التالية ة لألرضالرقمي يةالتلفزيون اإلذاعة أنظمة خمتلف جمموعة متنوعة من تقييسقد مت ل
 الراديوية:

 ألخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضطرائق تصحيح ا - BT.1306 التوصية -
 .DTMBوISDB-T وDVB-T و ATSCحتتوى تفاصيل أربعة أنظمة: ، [2.4]

طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث املتعلقة باجليل الثاين من أنظمة اإلذاعة  - BT.1877 التوصية -
 .DVB-T2، حتتوي تفاصيل [3.4] ونية الرقمية لألرضالتلفزي

تعددة الوسائط باإلذاعة م طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال فيما يتعلق - BT.2016 التوصية -
 (VHF) نطاقات املوجات املرتية لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال أجهزة االستقبال احملمولة باليد يف

لالستقبال املتنقل ISDB-T وAT-DMB و T-DMBأنظمة:  6، حتتوي تفاصيل [4.4] (UHF) والديسيمرتية
 .DVB-T2 Liteو DVB-Hو DVB-SHو

 .9 الفصلوترد مناقشة هذه األنظمة مبزيد من التفصيل يف 



 كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض 26

 نطاقات التردد 2.2.4
 :تلفزيوينال للبثستخدم ت  اليت و  اإلذاعيةلخدمة ل املوزعةالتالية  الثالثة الرتددنطاقات  يف الكتيب،هذا  يف ،ننظر

 MHz 223-174، و2يف اإلقليم MHz 216-174 ، و1يف اإلقليم  MHz 230-174 مدى الرتدد :IIIالنطاق  -
، 1توزيعات على أساس أويل مشرتك للخدمة الثابتة وللخدمة املتنقلة. ويف اإلقليم  3. وهنالك يف اإلقليم 3 اإلقليم يف

 ا النطاق أيضا  للبث السمعي الرقمي.يستخدم هذ
أيضا  كل هذا املدى أو أجزاء منه للخدمة  WRC-15 [5.4]. وزع املؤمتر MHz 582-470: مدى الرتدد :IVالنطاق  -

 .3و 2املتنقلة يف عدد قليل من البلدان يف اإلقليمني 
، 1(. وبالنسبة لإلقليم 3و 2يمان )اإلقل MHz 890-582(، و1)اإلقليم  MHz 862-582: مدى الرتدد :Vالنطاق  -

 V أيضا ، يف ثالث خطوات، اجلزء األعلى من النطاق [5.4] 2015و [7.4] 2012و WRC-2007 [6.4]وزعت املؤمترات 
862-694 MHz مثة توزيعات إضافية للخدمة املتنقلة من املدى  2( إىل اخلدمة املتنقلة على أساس أويل. ويف اإلقليم
890-698 MHz مثة احتماالت خمتلفة للخدمة املتنقلة يف كامل مدى املوجات الديسيمرتية  3اإلقليم ، ويف(UHF) 

، راجع الوثائق اخلتامية للمؤمتر 1. لالطالع على اخلدمات األخرى املوزعة يف اإلقليم MHz 890للتلفزيون حىت 
WRC-15 [5.4]. 

 .[8.4] 2015، طبعة ومن لوائح الرادي 5هذه النطاقات، انظر املادة املتنقلة والثابتة يف مجيع  التوزيعاتولالطالع على تفاصيل 
مدى تردد املوجات  جزء من امه Vو IVوالنطاقان ، (VHF)تردد املوجات املرتية  مدى جزء من وه III والنطاق

 .(UHF) الديسيمرتية
 منطقة التغطية 3.2.4

املنطقة اليت تعادل فيها شدة اجملال املطلوبة، أو تتجاوز، شدة اجملال منطقة التغطية ألي حمطة إذاعية أو جمموعة حمطات إذاعية هي 
 املستعملة احملددة لظروف استقبال معينة ولنسبة مئوية متوخاة من مواقع االستقبال املشمولة بالتغطية.

 االستقبال هنج من ثالثة مستويات: حاالتمن  حالةبع يف حتديد منطقة التغطية لكل ويتّ 
 بتحريك االستقبال املثلى أحوالإىل  وميكن التوصلستقبال؛ االصغر وحدة هي موقع أ - موقع االستقبال: 1املستوى  -

ويعترب موقع االستقبال مغطى إذا كان مستوى اإلشارة املطلوبة عاليا  مبا يكفي  مرت يف أي اجتاه. 0,5اهلوائي مسافة 
 لزمن.للتغلب على الضوضاء والتداخل خالل نسبة مئوية معينة من ا

ويف هذه املنطقة مرت(.   100مرت  100عموما ، صغرية" ) منطقةملستوى الثاين هو "ا - صغرية منطقة: تغطية 2املستوى  -
 الصغرية تكون النسبة املئوية ملواقع االستقبال املغطاة مبينة.

ناطق من جمموع امل ،ت إذاعيةأو جمموعة حمطا ،تتألف منطقة التغطية ألي حمطة إذاعية - : منطقة التغطية3املستوى  -
 عموما (.99 و 70ما بني الصغرية اليت يصل االستقبال فيها إىل نسبة مئوية معلومة )

 وصف مفصل لطرائق حساب منطقة التغطية واملعلومات املتعلقة بتقييمها. 5.4ويرد يف القسم 
 منطقة الخدمة 4.2.4

 احلماية املتفق عليها. شروطا حق طلب توفري اليت يكون لإلدارة فيه التغطية منطقة اجلزء من هي
 أساليب االستقبال 5.2.4

استقبال  أو ،بىنم االستقبال الرئيسية: استقبال هوائي ثابت على سطح أساليبملختلف  لألرضة يميكن التخطيط لشبكة إذاع
 حممول باليد واستقبال متنقل يف سيارة. جلهاز أو استقبال مشاة ساكن،حممول الستقبال 

 استقبال هوائي ثابت على سطح مبنى 1.5.2.4
 ستخدم له هوائي استقبال اجتاهي على مستوى السطح.يعّرف االستقبال الثابت بأنه االستقبال الذي ي  
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 مساحة من السطح صغرية نسبيا ( عند تركيب اهلوائي. ضمناستقبال قريبة من املثالية ) شروط توفررتض يفو 
 االرتفاع سطح األرض هو فوقأمتار  10 مبقدارهوائي االستقبال  ارتفاع يعترب أن ،هوائي ثابت حساب شدة اجملال الستقباللدى و 

 للخدمة اإلذاعية. املعهود
املعلمات  ITU-R BT.417 [9.4]. وتوفر التوصية احلسبانكسب هوائي االستقبال ومتييز اهلوائي يف   يؤخذ عند ختطيط الشبكةو 

 ابات.استخدامها يف هذه احلس اليت يتعني
باستعمال ترددات  DTTBعادة(، ينبغي أال تستخدم الستقبال إشارات  عالية الكسبو ستقبال ضيقة النطاق )االعند تركيب هوائيات  - مالحظة

 لهوائي.لدد احملخارج النطاق 

 االستقبال المحمول 2.5.2.4
عة املشي( حيث يستعمل )سر  سرعة منخفضة جدا  بأو الثابت(  يف وضع الراحة )االستقبال االستقبال يعّرف االستقبال احملمول بأنه

ال تقل عن  فاعارتعلى  مندمج( أو هوائي مثال   خارجي )هوائي تلسكويب أو مساعة رأس سلكية هوائي مول معاحملستقبال االجهاز 
 يف األماكن املغلقةو  ينخارج املباروف )جمموعة كبرية ومتنوعة من الظ يف ظلمول احملستقبال االيتم و مرت فوق مستوى األرض.  1,5

 العليا(: والطوابقالطابق األرضي و 

لى ع)خارج املبىن(، يعين االستقبال جبهاز استقبال حممول ملحق أو مدمج به هوائي ويستخدم خارج املباين  Aالصنف  -
 مرت فوق مستوى األرض؛ 1,5ال يقل عن  ارتفاع

 تقبال جبهاز استقبال حممول ملحق أو مدمج به هوائي ويستخدم)الطابق األرضي أو داخل املبىن(، يعين االس Bالصنف  -
 :تتسم مبا يليمستوى األرض يف غرف  فوقمرت  1,5ال يقل عن  على ارتفاعداخل املباين 

 تقع يف الطابق األرضي؛ أ ( 

 نافذة يف جدار خارجي. وهلا ب(
مع تطبيق تصحيحات  Bاألعلى استقباال  من الصنف يعترب االستقبال احملمول داخل املباين يف الطابق األول أو الطوابق و 

 .اإلشارة ملستوى
 ما يلي: Bو Aويفرتض يف الصنفني 

مرت  0,5 صل إىليمبقدار  (أو املستقبل إذا كان حيتوي اهلوائي)التوصل إىل ظروف استقبال مثلى بتحريك اهلوائي  -
 اجتاه؛ أي يف

 كذلك عدم حتريك األشياء الكبرية قرب املستقبل؛عدم حتريك املستقبل احملمول أثناء االستقبال و  -
 .مدّرعةكاالستقبال يف أماكن   ،صرف النظر عن احلاالت املتطرفة -

 االستقبال في جهاز محمول باليد 3.5.2.4
ملشي( سرعة ا) الراحة )االستقبال الثابت( أو بسرعة منخفضة جدا   وضع حممول باليد بأنه االستقبال يف يف جهاز ف االستقباليعرّ 

ال يقل  ارتفاعب مندمج( أو هوائي مثال   خارجي )هوائي تلسكويب أو مساعة رأس سلكية له هوائي حيث يستعمل جهاز استقبال
 ظروف خبسارة امتصاص اجلسم/االنعكاس يف أيضا  فوق مستوى األرض. وقد تتأثر أجهزة االستقبال احملمولة باليد  رتم 1,5عن 

 اخلارجالظروف )يف  جمموعة كبرية ومتنوعة من يف ظلاحملمولة  األجهزةيتم استقبال و . مثال   يباجل يف املستقبلمعينة، عندما يكون 
أثناء سرعة املشي( بمول )احملستقبال االنقل جهاز يت رمباالعليا(. وباإلضافة إىل ذلك،  والطوابقالطابق األرضي و  يف األماكن املغلقةو 

ة املماثلة باليد مقارنة باحلال يف األجهزة احملمولة طيط خمتلفة لالستقبال. ونتيجة لذلك، تستخدم معلمات ختمشاهدته
 املتنقل. لالستقبال
موضع  ك املستقبل و/أواالستقبال بتحري باليد، من املمكن يف كثري من األحيان حتسني يف جهاز حممول سلوب االستقبالألوبالنسبة 

، وهو حملمولاتوقع أن يكون هناك تباين كبري يف ظروف االستقبال الداخلي كفاءة أعلى. ومن امل  يهوائي ذ بواسطةاهلوائي و/أو 
 خسارة اخرتاق تباين كبري يف أيضا  . وسوف يكون هناك ا  مطلوب ستقبالاال الطابق حيث يكونعلى مستوى  أيضا  قد يتوقف  ما
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يف املناطق  إال تتحقق "التغطية احملمولة"أال  غالبا   غرفة. ومن املتوقعالمن  آلخر املباين من مبىن إىل آخر وتفاوت كبري من جزء
 احلضرية والضواحي.

 المتنقل االستقبال 4.5.2.4
مرت فوق مستوى األرض. وميكن  1,5عن  هال يقل ارتفاع هبوائيجبهاز استقبال متحرك  إشارة يعّرف االستقبال املتنقل بأنه استقبال

 ل باليد.ل سيارة أو جهاز حممو أن يكون ذلك مثال  يف مستقب  

 حالة ر يفالنظ أيضا  . وميكن ةشي إىل سيارة يقودها على الطريق السريعميمن شخص  معدالت سرعةويشمل مصطلح احلركة 
 عالية السرعة. القطارات واحلافالت واملركبات األخرى

هذه  معاوضةامش اخلبو هو من هو  والغرض .Rayleighاخلبو يف قناة هو والعامل السائد فيما يتعلق بتأثريات االستقبال احمللي 
 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 
 (.A4.2.1القسم  أيضا  ر واملستقر )انظ احملمولبالنسبة لالستقبال  نظريهتاأعلى من 

 اتتخطيط التخصيص 6.2.4
عة وارتفاع القدرة املش من حيثذي خصائص إرسال معينة ) مفردختصص قناة حمددة إىل موقع إرسال  اتعند ختطيط التخصيص

 .1.2.4.4مثة املزيد من التفاصيل يف البند  اهلوائي، وما إىل ذلك(.
 اتتخطيط التعيين 7.2.4

، وتسمى منطقة التعيني. اضمن اإلقليم التابع هللتتيح هلا تغطية منطقة بعينها  ما "تعطى" قناة حمددة إىل إدارة تاعند ختطيط التعيين
مثة املزيد  كثر.حتديدها عند حتويل التعيني إىل ختصيص أو أ ويتموتكون مواقع اإلرسال وخصائصه غري معروفة يف مرحلة التخطيط 

 .2.2.4.4 البندمن التفاصيل يف 

 القياسنقاط  8.2.4
 نقطة القياس هي موقع حمدد جغرافيا  جترى عنده حسابات حمددة.

 غير المطلوبةمجال الشدة  9.2.4

لنسبة مئوية معينة من و من املواقع  50بالنسبة إىل  ،هي شدة اجملال )dB(V/mاملعرب عنها بوحدة  )nE( غري املطلوبةال اجملشدة 
 .dBبوحدة  ذات الصلةن أي مصدر تداخل حمتمل، تضاف إليها نسبة احلماية إلشارة غري مطلوبة صادرة م ،الزمن

 لتمييز االجتاهية أو االستقطاب هلوائي االستقبال. dBبوحدة ال بد من أن تؤخذ يف احلسبان، عند االقتضاء، القيمة املناسبة  - 1املالحظة 
قة مجع قيم ، مثل طريغري املطلوبةال اجملحاالت شدة  فرادى يقة للجمع بنيعدة إشارات غري مطلوبة، تطبق طر  عندما يكون هنالك - 2املالحظة 

 . الناجتة غري املطلوبةال اجملشدة  جمموع بغية معرفة ،القدرة أو طريقة أخرى مناسبة جلمع اإلشارات

 حمايتها الدنيا التي يتعينمجال ال/شدة الدنيا القابلة لالستعمالمجال الشدة  10.2.4

اصطناعية،  استقبال مطلوبة، يف ظروف استقبال معينة، يف وجود ضوضاء طبيعية أو لتوفري جودة الالزمةلشدة اجملال  نياالد قيمةال هي
 ولكن يف غياب تداخل من مرسالت أخرى.

  ،ثري من نصوص االحتادرد يف كمحايتها" الوا يتعني الدنيا اليت الاجمل" مصطلح "شدة الدنيا القابلة لالستعمالال اجمليقابل مصطلح "شدة  - 1املالحظة 
 املستعمل للتغطية جبهاز إرسال واحد فقط. medEمصطلح "القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال" الوارد يف هذا الفصل برمز  أيضا   كما يقابل

 القابلة لالستعمالشدة المجال  11.2.4

ود ضوضاء طبيعية ، يف ظروف استقبال معينة، يف وجاملرغوبة االستقبال لتوفري جودة املطلوبة الالزمةلشدة اجملال  الدنيا قيمةهي ال
 االتفاقات أو خطط الرتدد.مبوجب  ما يتحددأو حسب راهنة حالةواصطناعية ويف وجود تداخل، سواء يف 
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 حتاد." مصطلح "شدة اجملال الالزمة" الذي يرد يف كثري من نصوص االالقابلة لالستعماليقابل مصطلح "شدة اجملال  - 1املالحظة 
وعامل تصحيح املوقع اجملّمع. ومن  )nE( غري املطلوبةال اجملحاالت شدة فرادى  باجلمع بني القابلة لالستعمالسب شدة اجملال تحت - 2املالحظة 
 اليت متثل مستوى الضوضاء.  )medE( القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال غري املطلوبةال اجملشدة  فرادى حاالت إسهامات

 دة المجال المرجعيةش 12.2.4

 القيمة املتفق عليها لشدة اجملال اليت ميكن أن تتخذ مرجعا  أو أساسا  لتخطيط الرتددات.هي 
ناريوهات )من أجل سي يف اخلدمة الواحدة عدة قيم لشدة اجملال املرجعية يكون هنالكاملطلوبة قد  واجلودةرهنا  بظروف االستقبال  - 1املالحظة 

 .استقبال خمتلفة(

 )medE V/m))(dB، ةلمتوسطا شدة المجالل الحد األدنى 3.2.41
 50% لنسبة قيمة تستخدم للتغطية جبهاز إرسال واحد فقط، وهي يتعني أن واليت القابلة لالستعمال الدنيا الاجملشدة لالقيمة املناسبة 

 أمتار عن مستوى األرض. 10من الزمن على ارتفاع  50ومن املواقع 

يف مكان االستقبال واملطلوبة لنسبة مئوية معينة من املواقع ونسبة  )minE(لشدة اجملال الدنيا  املتوسطةعلى القيمة  medEوقف قيمة تت - 1 املالحظة
 فك شفرة اإلشارة.من جهاز االستقبال  الالزمة لكي يتمكن الدنيااإلشارة  سويةمن الزمن لكفالة حتقيق  معينة مئوية

سب - 2املالحظة  ، عند االقتضاء، من قبيل خسارة االرتفاع وخسارة بإضافة عوامل التصحيح املالئمة )minE(من شدة اجملال الدنيا  edmE قيمة حت 
 .GE06 [10.4] تفاقاال يف 2لحق من امل 3من الفصل  4.3 التذييلعلى النحو املوصوف يف  املبىن وما إىل ذلك، دخول

ان  قد ال تكون كثافة القدرة الطيفية فيها ثابتة عرب النطاق املشغول، ي ستعاض يف كثري من األحييف حالة إشارات النطاق العريض اليت - 3املالحظة 
بدون تشكيل ويتم إشعاعها  RFعن مصطلح "شدة اجملال" مبصطلح "شدة اجملال املكافئة". وشدة اجملال املكافئة هي شدة جمال موجة حاملة وحيدة 

 املشعة إلشارة النطاق العريض. بنفس القدرة اليت تعادل جمموع القدرة

 التنسيق عتبةشدة مجال  14.2.4

 ال(.اجملدة شعتبة ، ضرورة إجراء التنسيق )ويشار إليها أيضا  بتعبري ادد، يف حالة جتاوزهحت اليتشدة اجملال  سويةهي 
 ثنينمن اإلأو مزيج  (SFN)أو الوحيدة التردد  (MFN)تشكيالت الشبكات: المتعددة الترددات  15.2.4
 )انظر أدناه(. MFN-SFNأو مزيج SFN أو MFN عماريات للبنية التحتية لإلرسال: شبكاتمن املاختيار  أيضا  هناك 

 ريها.التغطية املطلوبة وعدد اإلرساالت املتعددة اليت يتعني توف ومنطالرتددات  توفرالشبكة املنفذة على مدى  منطويتوقف 
 (MFN)متعددة الترددات البكة الش 1.15.2.4

 هي شبكة من حمطات إرسال تستخدم عدة قنوات للرتدد الراديوي.، GE06 [10.4] تفاقاال، يف املتعددة الرتددات الشبكة
إعادة استخدام و يعمل بشكل مستقل ويكون له منطقة تغطية خاصة به. و  يستخدم كل مرسل قناة خمتلفةهذه الشبكة، ويف 

 اف بني مناطق التغطية.فصل جغرايف ك على أن يتوفرالقنوات ممكن، 
 (SFN)وحيدة التردد الشبكة ال 2.15.2.4

هي شبكة من حمطات إرسال متزامنة تشع إشارات متماثلة على قناة  GE06 [10.4] تفاقاالالشبكة الوحيدة الرتدد يف 
 نفسها. الرتدد

يسهل استعمال الشبكات أن تعددة امل املوجات احلاملة يف (OFDM)للرتدد  تعامدي تعدد اإلرسال بتقسيمومن شأن تقنية تشكيل 
SFN مفيدة. تردداء ألكثر من إشارة بنّ التجميع الويف بعض الظروف  ،اليت متكن االستقبال 

 MFN-SFNمزيج الشبكات  3.15.2.4
 ذلك يف احلاالت التالية: يصادفقد و . MFN-SFNشبكات تصور بيئة خمتلطة من  أيضا  ميكن 
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، إذا مل توفر حمطة من هذا القبيل تغطية كاملة، ميكن حملطات قدرةال عاليةئيسية حمطات ر  تستخدم MFN شبكة ضمن -
أو مكررات( أن تستكمل التغطية باستعمال الرتدد نفسه للمحطة الرئيسية  فراغ اتالقدرة )حشو  منخفضة ترحيل

 ؛هجينة MFN-SFNشبكة  املصاحبة. ويسمى هذا التكوين أحيانا  
الشبكات  بىنتعدد إرسال وطين وسلسلة من  لبث MFNسبيل املثال، استعمال بنية حالة أخرى، على  تتضمن قد -

SFN تعدد إرسال إقليمي؛ لبث 
من اجملاورة ) ج خمتلفة يف البلدانه  يف حاالت أخرى، ميكن أن ينشأ هذا النوع من سيناريوهات الشبكات املختلطة من ن    -

 (.اآلخر البلد يف SFNوهنج  مايف بلد  MFNهنج  قبيل
 (RPC)مرجعي التخطيط التشكيل  16.2.4

 غراض ختطيط الرتددات.أل اليت يتعني استخدامها التخطيط ملعايري ومعلماتهي جتميع متثيلي 
 (RN)الشبكة المرجعية  17.2.4

حتماالت و حتديد اوالغرض األساسي ه معلومة بعد، ألغراض إجراء حتليل للتوافق. غري ،ثل شبكة حقيقيةمتشبكة نوعية  بنيةهي 
 وإمكانيات تعرض شبكات اإلذاعة الرقمية النمطية للتداخل.

 الخطة الرقمية بند مدرج في 18.2.4

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

 الطبقة المادية والمعلمات: DTTBاعتبارات شبكات البث  3.4
 الرقمية هو موضوع متعدد األبعاد يتطلب العديد من املدخالت التقنية: لإلذاعةاالعرتاف بأن ختطيط الرتددات  ال بد من

 احلد األدىن لسويات اإلشارة ونسب احلماية من قبيلمعايري  -
 االستقبال. اطوأمنوارتفاع هوائي اإلرسال  تاملسافة بني املرسال من قبيلمعلمات و  -

، قد يكون من الضروري قصر دراسات التخطيط على جمموعة مبدئيلتخطيط  . ويف هنج أولوحيد وشاملحل  وليس هنالك من
 .واملعلماتفرعية متثيلية من املعايري 

لرقمية تتسم ا أن تغطية اخلدمة التلفزيونية أن يؤخذ يف احلسبان ، ال بد منتصميم شبكة رقمية لألرض ولدىوعالوة على ذلك، 
ن يكون باإلمكان حتديد أ من األمهية احلامسةوبذلك يصبح  ،بانتقال سريع للغاية من االستقبال شبه التام إىل عدم االستقبال مطلقا  

 املناطق اليت سيتم تغطيتها واملناطق اليت لن يتم تغطيتها.
لشبكات أن ملرونة األنظمة الرقمية. وميكن ل نظرا   خرىأإىل  تشكيلةتتطور من  أن االستقبال وأساليبشبكة ال لتشكيالتميكن و 

ومتنقل  حممولبال التحول من استقبال هوائي ثابت إىل استق مثال   قد يتطلبف) املستقبل يف الطلبات تلبيةتوفر املرونة من أجل 
 2 مللحقا للنشر يف ممكنة شىتت ترد سيناريوهاو (. أكثر جتانسا   SFN ربج إىل تشكيلالوعالية  عالية القدرة MFNمن شبكة  تطورا  

 .4بالفصل 
مبتطلبات خمتلفة  ناتنيق، عند االقتضاء، القناة إىل الرتاتبيةقسم األساليب . وتتراتيبغري  أسلوبا  تراتبيا  وآخر DTTBحتدد معايري و 

 خمتلفة. رامجبأو حملتويات  حمتوى الربنامج ظروف استقبال خمتلفة لنفس ميّكن من. وهذا C/N)وقابلة للتعديل( من حيث النسبة 
 DTTBبدائل النظام  1.3.4
لف أساليب بني خمت البدائل أنسب تنفيذشبكاهتم من خالل  يفتكيمن خمططي البث  متكنمرونة على  DTTBمعايري  تنطوي

 التشغيل املمكنة.
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وأن يعتمد اختيار نظام البث  MHz 8و 7و 6برتددات القنوات التلفزيونية احلالية  قابلة للتشغيل يف DTTB تكون أنظمةوينبغي أن 
 االستقبال. وشروطالشبكة القائمة  وبنيةومتطلبات التغطية  الطيف توفرمثل  ،على ظروف حمددة

يف التقرير  هلا وصف ختطيطيعلى اليت ميكن استخدامها يف نطاقات تردد خمتلفة و  DTTBوميكن االطالع على خمتلف األنظمة 
ITU-R BT.2295 [11.4]. 

 .DTTBاحلالية املتاحة لتنفيذ شبكة  لألنظمة موجزفيما يلي وصف  ويرد
ATSC8. هي جمموعة من املعايري وضعتها جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة (ATSC)  من أجل اإلرسال التلفزيوين الرقمي عرب الشبكات

لتقدمي خدمات متعددة  ATSCتعزيز للنظام  وه ATSCنظام التلفزيون الرقمي املتنقل للجنة و  الكبلية والساتلية. لألرض والشبكات
هالك الطاقة( من أجل است تتسم بكفاءةالوسائط تشمل الفيديو واملواد السمعية وخدمة البيانات التفاعلية ملستقبالت صغرية )

 وباألجهزة احملمولة باليد واألجهزة املثبتة على مركبات. ةبيئات االستقبال الثابت
DTMBد الوسائط لألرضمي املتعد. البث الرق (DTMB)  نظام و املتنقلة والثابتة.  للمطاريف تلفزيوينهو معيارDTMB  متوافق

التلفزيوين الرقمي  . ويتوافق االستقبال املتنقل مع البثلألرض املتنقل( والتلفزيون الرقمي هوخارج املبىن مع استقبال ثابت )داخل
ضافة إىل اخلدمات باإل ،ثابتالستقبال واالالوسائط، وخدمة بث البيانات.  ، والبث السمعي الرقمي، والبث املتعددعادي الوضوح

 الوضوح. عايل البث التلفزيوين الرقمي أيضا   يدعم ،السابقة
DVB-T البث .DVB-T والفيديو  املنضغطالنظام الصوت الرقمي  ويرسلللبث اإلذاعي للتلفزيون الرقمي لألرض.  عيارهو امل

 .COFDM تعدد اإلرسالباستخدام  MPEG-2نقل  تدفقى يف الرقمي والبيانات األخر 
DVB-H وDVB-SH.  من طرف إىل طرف لتسليم أي منط من أمناط احملتويات واخلدمات الرقمية باستعمال  للبثمها نظامان

يتكون كل و ريات. ااملوارد احلاسوبية والبطمن حيث لقيود  ختضعآليات قائمة على بروتوكول اإلنرتنت مت استمثاهلا من أجل أجهزة 
ثنائي االجتاه. ويستعمل املسري اإلذاعي  (2G/3G)أحادي االجتاه ميكن دجمه مع مسري تفاعلي خلوي متنقل  بثمنهما من مسري 

 ولألرض.شبكات مشرتكة أو متكاملة ساتلية  DVB-SH للنظام

DVB-T2. ونة لنظام واملر  املتانةو  السعةهو زيادة  همن . وكان الغرض الرئيسيلألرض اإلذاعينظام البث  من هو اجليل الثاينDVB-

T. و DVB-T2 Lite  جانبية لنظامهو DVB-T2  ف مثل اهلوات املتنقلةمصممة لتقدمي التلفزيون واإلذاعة بكفاءة لألجهزة
 .واحلواسيب اللوحية

ISDB-T صممت أسرة .ISDB-T (ISDB-T ،ISDB-TSB ، أنظمةISDB-T متعددة الوسائط)   خمطط إىل استنادا 
وميكن اختيار عدد املقاطع  من عرض نطاق قناة تلفزيونية. OFDM 1/13ويقابل كل تقطيع . بتقطيع النطاق OFDM اإلرسال

 التطبيق.و  سب عرض النطاق املتاححبهلذا النظام 

 تخطيط الشبكات اإلذاعية 4.4
 المبادئ األساسية لتخطيط الترددات 1.4.4

جراءات إ يف نفس اخلطوط والقواعد املعروفة جيدا   ، بصفة عامة،يتبع SFNأو  MFN لوبأسيف  DTTBإن ختطيط وتنسيق نظام 
ن يتعني أعلى الطريقة اليت  أثر أيضا  هلا  DTTBلخدمات اإلذاعية التماثلية. ومع ذلك، فإن بعض امليزات اجلديدة للنظام لالتنسيق 

 يتم هبا تنسيق اخلدمات الرقمية اجلديدة.

                                                      
. ATSC 0,3باسم  ،ATSC من اجليل التايل مواصفات نظام وضع على جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة حاليا   تعكف - ATSC 3,0مالحظة بشأن  8

ثل على بروتوكول اإلنرتنت )م قائما  سيكون تعدد اإلرسال و لتحسني االستقبال املتنقل؛  COFDM تعدد اإلرسال ظاميستخدم هذا النوف وس
وافقة النهائية وامل تهاصيغ يف ملواصفاتا هذا الكتيب، مل يتم بعد وضع إعداد وحني. MPEGالنقل  تدفقمن استخدام  ( بدال  التدفقخدمات 

 االحتاد. أي من توصياتبعد يف  ATSC 3,0ج عليها. وبناء على ذلك، مل تدر 
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ألن  ذلك يف إجراءات التنسيق، SFNىل هنج التعيني على أنه الطريقة األنسب لوصف مناطق خدمة الشبكات نظر إما ي   وكثريا  
 وخاة.منطقة اخلدمة املت التعينيهنج  تقابل يف يللتجزئة، وه ةوغري قابل ةفريد منطقةهي  SFNمنطقة التغطية يف شبكة 

 مناهج التخطيط 2.4.4
 تخطيط التخصيصات 1.2.4.4

ختطيط  ولدى. صيصالتخمؤمترات  يف إطار يف املاضييتم ( يف أوروبا األخرىالبث  أشكال )ومعظم لألرضالتلفزيون  ختطيطكان 
 ؤمتر ختطيط.مل استعدادا  كل حمطة على حدة لتخطيط الإىل قدر كبري من  حيتاج األمر، التخصيصات

ارتفاع و  عةالقدرة املش من قبيلسال حمددة )خصائص إر  ذي مفردملوقع مرسل  حمددة، ختصص قناة اتختطيط التخصيص ولدى
املرسالت  ذهوضع ه، تعرف مواقع وخصائص مجيع املرسالت وميكن اتاهلوائي، وما إىل ذلك(. وعند االنتهاء من خطة التخصيص

 اخلدمة دون مزيد من التنسيق. يف
هلا  تمواقع املرسال ن افرتاض أن مجيعحيث ميك لرقمي لألرض مناسب، للتلفزيون امصفوفةبنية  بناء علىختطيط التخصيص، و 

 ST-61 [12.4] استوكهومل ، يسمح اتفاقذلك نفس اخلصائص. وهذا ال يعين أن خصائص احملطة ثابتة جلميع األوقات. مثال
 ببعض املرونة، وقد مت بالفعل إدخال العديد من التعديالت واإلضافات على اخلطة.

ت يف منطقة ، تعرف مواقع وخصائص املرسالاتعند اكتمال عملية ختطيط التخصيصو  ،لكل حمطة ترددا   اتوتوفر خطة التخصيص
 زيد من التنسيق.املاخلدمة دون  يفاملرسالت  وضعالتخطيط. وميكن 

مي )يف املؤمتر يف عملية التخطيط اإلقلي لكي ي نظر فيهااملشعة بالنسبة للمحطات  للقدرةوألسباب عملية، حيدد عادة حد أدىن 
احملطات ذات القدرة املشعة اليت تقل  يف اخلطة الحقا   (. وعندئذ تدرجمثال   2006لعام  جنيفلالتصاالت الراديوية يف اإلقليمي 

 W 250و (VHF)حملطات املوجات املرتية  W 50مبقدار مت تعيني احلد األدىن مثال ،  GE06 االتفاق فيف. السوية احملددةعن 
 .(UHF)حملطات املوجات الديسيمرتية 

 اتتخطيط التعيين 2.2.4.4
حها يف مؤمتر إذاعي لألرض باالهتمام يف السنوات األخرية، ال سيما بسبب الفرص اليت تتي تعييناتحظيت إمكانية احلصول على 

 مرسالت خطط الستخدام مواقع ما لدى بلد يكونحيث ال  MFN الشبكة على ختطيط أيضا   التعيينات . وقد تنطبقSFNشبكة 
 ب يف االحتفاظ ببعض املرونة يف املستقبل.رغهو يحمددة و 

ملعلمات املطلوبة تسمى منطقة التعيني. وا ،حمددة ملنطقةتغطية  ما لكي توفرإلدارة  حمددة، تعطى "قناة" التعييناتويف ختطيط 
ء التخطيط وينبغي ثناوخصائصها أ ت. وال تعرف مواقع املرسالالتعينييف  احملتمل التداخلو للتخطيط هي منطقة التعيني والقناة 

 إىل ختصيص أو أكثر. التعينيوقت حتويل  حتديدها
ل التداخل احملتمل اليت متثو لقيام بالتخطيط، حتديد بعض شروط اإلرسال املرجعية الواقعية إىل حد معقول، ل ،الضروري وهكذا من

 A1.3 قدم امللحقوي ،لشبكات املرجعيةا وتدعى هذه الشروطالذي ميكن أن حيدث، حبيث ميكن إجراء أي حسابات توافق ضرورية. 
 .يف هذا الشأن لتفصيلامن  مزيدا  

 لرتددات.يف مناطق معينة دون حتديد احملطات اليت ختصص هلا ا يتعني استخدامهاالناجتة الرتددات اليت  التعينيوتبني خطة 
 الصلة بين تخطيط التعيينات وتخطيط التخصيصات 3.2.4.4

ور دخول اخلطة حيز ومن مث تسمح بالتنفيذ ف فيه يوضعمن اليوم الذي  ت املرسل املفصلة اعتبارا  بيانا التخصيصاتتتضمن خطة 
 .ةاملعني األطراف اجملاورةالشبكة التنسيق مع  يف. ومع ذلك، من املرجح أن تتطلب التغيريات الالحقة النفاذ

ء. ومع ذلك، فإن حسب االقتضا اخلاصة به تغطيةمنطقة ال من خالل تقدير ما تعينيب ما تغطية لتخصيصالمنطقة  ربطوميكن 
 التغطية. شكال  ما من أشكال حيدد ضمنا   التخصيصاتهنج ختطيط 
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تقنية التفصيلية فردية. وخيطط عادة للخصائص ال تحتويل التعيني إىل ختصيصات مرسال ،ما ومن الضروري، من أجل تنفيذ تعيني
عدة  ندئذعأن تنشأ خالل املؤمتر، إذا لزم األمر. وقد يتضمن كل تعيني  أيضا   مؤمتر التخطيط، ولكن ميكن يف أعقابللمرسالت 

ت ، ميكن يف وقت الحق تعديل املرسالتعيني ما لتحديد . ونظرا  ا  واحد أو، يف أبسط حالة، مرسال   SFNمرسالت تشكل شبكة 
 اخلطة. يف تعينيللبه  املدى املسموحأو املرسل دون تنسيق، شرط أال تتجاوز التداخالت الصادرة 

البنية الوحيدة  باعتباره SFN شبكةب أو"بالتغطية الوطنية"  أنه مرتبط حتما  ب أال يعتربينبغي  أي تعيني التشديد على أن وال بد من
ميكن أن تكون طريقة مناسبة لتخطيط  التعييناتأن  T-DABلنظام  املمكنة للشبكة. وقد أظهر التخطيط الذي أجري مؤخرا  

 .صغرية جدا   مناطق ة أو حىتمناطق صغري 

 تغطية الشبكات اإلذاعية 5.4

 ة الشبكة.على تغطي أثرهاويناقش  أمهها. ويقدم هذا القسم شىتالنظر يف عوامل  يتعنيعند حساب تغطية شبكة البث، 
منطقة يف يض تخفاليف غياب التداخل، و  DTTBاملوصوفة يف هذا القسم حلساب منطقة تغطية خدمات  الطرائقوميكن استعمال 

 التداخل. ثرأيف االعتبار  ،شدة اجملال املطلوبة حساب من بدال   ،التغطية هذه بسبب التداخل. ويأخذ حساب هامش احلماية
 .ITU-R P.310 [13.4]يف التوصية  املصطلحات املتعلقة باالنتشار تعاريف وترد

" الفجائي" الحنطاطاحافة منطقة التغطية، فإن مسة  من قرتاباالعند يف األنظمة التماثلية  تدرجييا  حنطاط يف األداء اال وبينما يكون
التنبؤات  عدم التطابق بني التنبؤات والقياسات ميكن أن يؤدي إىل اختالف كبري بني جمرد قدر بسيط من عين أنتألنظمة الرقمية يف ا

 الفعلية. مناطق التغطيةو 
طرائق التنبؤ بالتغطية وبرجميات التخطيط لشبكات " ITU-R BT.2137 لتقريريقدم ا التنبؤ وبرجميات التخطيط، طرائق وللتعمق يف

 سبماحاإلشارة املتوقعة واملقيسة  سوياتلنتائج املقارنات بني  موجزا   أيضا   [14.4]" (DTTB)اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض 
 عنها بعض اإلدارات. تأبلغ

 نماذج االنتشار 1.5.4
الراديوية. ويتوقف اختيار النموذج على مدى  اتنتشار املوجالإىل منوذج  حيتاج األمر، DTTB بنظام طيةأي تقييم للتغللقيام ب

املسببة للتداخل ومنطقة  سريات االنتشار بني املرسالتبالنسبة ملبل فحسب ملنطقة اخلدمة  ال بالنسبةتوفر بيانات ارتفاع التضاريس 
 .أيضا   التغطية

. وتوفر الطريقة قيم التنبؤ DTTBللخدمة  حاليا   االتنبؤ باالنتشار املوصى هب وصف طريقة ITU-R P.1546 [15.4]ويرد يف التوصية 
من هذه التوصية  6إىل التحليل اإلحصائي للبيانات التجريبية. ويقدم امللحق  استنادا  على األرض إىل منطقة  نقطةشدة اجملال من ب

 :وهو موجز فيما يليلتوصية، اإلجراء التفصيلي خطوة خطوة يف تطبيق هذه ا
يتم توفري ، 9مناطق معتدلة حتتوي على حبار باردة ودافئةيف  ).e.r.p(من القدرة املشعة الفعالة  kW 1بالنسبة لقيمة ، أوال   -

من املواقع داخل أي مساحة تبلغ  50% من الوقت ويف 1%و 10%و 50% تم جتاوزها ملدةيجمموعة من قيم شدة اجملال اليت 
 ،دات االمسيةلبعض الرتد القيم. وتعطى هذه يةحاسوب جداول شكل يف وكذلكمرت يف شكل رسوم بيانية  500 × 500 عادة

 ربي والبحري.املسريين ال كل من  سيناريولو  ،االستقبال اتجملموعة من ارتفاعات هوائيات اإلرسال وبعض ارتفاعات هوائي
 خلي واالستقراء والتصحيح حبساب التنبؤ بشدة اجملال على طول مسريات، تسمح اإلجراءات العامة لالستكمال الداثانيا   -

 ومساحاتاملواقع و  للوقتونسب مئوية  اتلهوائيل أخرى بالنسبة إىل ارتفاعاتو  ،برية/حبرية خمتلطة وبرتددات أخرى
 التوصيةب 6 امللحقمن  4يف اجلدول  الطريقةصحة  بشأناملناطق وألقاليم مناخية أخرى. وترد معلمات الدخل وحدودها 

 املعلمات التالية: ألمداءتنبؤات الحبيث ميكن إجراء  [15.4]
 30-000 3الرتدد  مدى MHz؛ 

                                                      
 .620P. R-ITU [16.4]يف التوصية  ةالدافئ/ةر البارداميكن االطالع على معلومات تقسيمات البح 9
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 ؛كيلومرت  1-000 1مسافة املسري  •
 ؛1-50%النسبة املئوية من الوقت  •
 ؛1-99%قع االنسبة املئوية للمو  •
 مرت. 000 3حىت فعالة ال البثارتفاعات  •
ملسري بأكمله وال إىل وليس إىل تغريات ا األرض ة علىاحمللي التغطيةقع إىل اإلحصاءات املكانية لتغريات ااملو  تغايرويشري  

. التضاريس أو بدوهنا رتفاعاتالنات قاعدة بيا باالستناد إىلوميكن استخدام هذه الطريقة  يف املسريات املتعددة. التغريات
احمللية  لعوائقاات اخلاصة باالنتثار الرتوبوسفريي وأنواع خمتلفة من ويف حال توفر هذه البيانات، ميكن حساب التصحيح

 زيادة دقة التنبؤ. ندئذع احمليطة مبوقع االستقبال، مبا يف ذلك املسريات القصرية للمناطق احلضرية/الضواحي، ومن املتوقع
من  kW 1من أجل ال احملسوبة طريقة للتحويل من شدة اجمل [15.4] التوصيةب 5من امللحق  17، يعطي القسم أخريا   -

 إىل خسارة اإلرسال األساسية املكافئة. (.e.r.p)القدرة املشعة الفعالة 
 لتوصيةا التنبؤ، يف احلاالت اليت تتوفر فيها بيانات ارتفاع التضاريس، ميكن استعمال الطريقة الواردة يف دقةولتحسني 

[17.4] ITU-R P.1812   موجزة فيما يليوهي . [15.4] التوصية من بدال: 
من املواقع  50%، وp% ، يتم تقييم خسارة اإلرسال األساسية، اليت ال يتم جتاوزها للنسبة املئوية السنوية املطلوبة،أوال   -

 بالتوصية 1امللحق  يف 6.4-2.4البنود  مرت، على النحو املبني يف 500 × 500عادة  مساحتهابلغ تداخل أي منطقة 
واسطة االنتشار بو االنتشار باالنعراج، و خط البصر، يف نتشار االسال األساسية النامجة عن ر اإلر ئ[ )أي خسا17.4]

 آليات االنتشار هذه(. وأي توليفة من/الطبقة ىاالنتشار بواسطة انعكاس اجملر و االنتثار الرتوبوسفريي، 
 )يف املناطق املطرافية العوائقراعاة آثار إجراءات موصف  ،[17.4]بالتوصية  1من امللحق  10.4-7.4األقسام ، يرد يف ثانيا   -

وهي  [15.4] يف الواردةاإلجراءات أكثر دقة من تلك وهذه املوقع وخسارة دخول املبىن.  تغايرآثار و الريفية واحلضرية(، 
ليها علمات املشار إامل اشتقاقملسري من أجل ا ةتستند إىل بيانات ارتفاع التضاريس. ومن الضروري إجراء حتليل جلانبي

 1 املرفق ح يفلإلجراء املوض ملسري من بيانات ارتفاع التضاريس وفقا  ا ةجانبي بناء. ويتم [17.4] 1من امللحق  4اجلدول  يف
باملسري حبيث تتكون التنبؤات من نقطة إىل منطقة باستخدام هذه الطريقة  حمددة. وطريقة االنتشار [17.4] 1من امللحق 

التغطية  مناطق عربتوزع مواقع االستقبال بشكل موحد تحيث  ،نقطة إىل نقطة من عديدة من سلسلة من تنبؤات
وبالنسبة  منطقة اخلدمة. ير املسري يفادقيق لتغ فيمبا يكفي لضمان توص االفرتاضية. وينبغي أن يكون عدد النقاط كبريا  

 مشفوعة مبرجع ،تضاريسلاقمية الرتفاع قاعدة بيانات ر  توفرملعظم التطبيقات العملية هلذه الطريقة يقتضي هذا االفرتاض 
 ITU-R P.1058 [18.4]التوصية يف  1امللحق  ويرد يف .ةمتسق ةجيوديسي اتإىل إحداثيات العرض والطول بالنسبة لبيان
د املباين(. وتر  انتشارو يف قواعد البيانات الطبوغرافية )ارتفاع التضاريس  إدراجهاإرشادات بشأن نوع املعلومات اليت ينبغي 

. وحتسب خسارة [17.4] يف 1امللحق من  1معلمات املدخالت األخرى وحدودها من أجل صحة األسلوب يف اجلدول 
أن هذه الطريقة هلا  تبني. وقد ITU-R P.452 [19.4]من التوصية  املقتبسة Deygoutهيكلية  تقوم على بطريقةاالنعراج 

 .ITU-R P.526 [20.4]ية قيود. وملزيد من املعلومات عن االنعراج، انظر التوص
ن م حمسوبة اإلرسال األساسية إىل شدة اجملالخسارة  رياضية تنسب تعابري [17.4]يف املرجع  11.4 البندقدم ي وأخريا   -

 ..kW e.r.p 1أجل 
 ا  توزيع تتبع تقريبا  ي اليت يرات الغطاء األرضي احمللاير املوقع تشري إىل اإلحصاءات املكانية لتغاتغلا الطريقتني تصحيحات تتوفر كلو 

 االنعراجاتو يف املسريات املتعددة بسبب االنعكاسات  التغايرات احلسبان. وال يأخذ أي منهما يف [17.4]، [15.4] ا  عادي ا  لوغاريتمي
يتوقف  ألنه ذلك ،تالف األنظمةباخ العواملهذه  أثروخيتلف  يف االستقبال املتنقل واحملمول. أن تؤخذ يف احلسباناحمللية اليت ينبغي 

إرشادات بشأن منذجة  1من امللحق  3يف القسم  ITU-R P.1406وتقدم التوصية على عرض النطاق والتشكيل وخمطط التشفري. 
دقة أكرب مما ب ي درس لاملستقب   حجببسبب التغريات يف  األبطأاخلبو  فإنذلك، وعالوة على  .[21.4] سريعة اخلبو هذه التأثريات
يفية واحلضرية يف املناطق الر  احلجبتقدير إحصائي قائم على القياس خلسارة املسري بسبب  ويتوفر. [17.4]و [15.4]هو عليه يف 

 4 القسم . ويفا  عادي ا  لوغاريتمي ا  ملناطق الصغرية، أي الغطاء األرضي احمللي. ويف كلتا احلالتني، يتبع التقدير توزيعا يف الكبرية وكذلك
ستجابة االليل إىل حت استنادا   ةالبعيدو  القريبةاالنتثار  عوامل راءات حساب انتشار التأخري بسبب، تعطى إج[21.4] 1امللحق  من
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الوقت والرتدد. ويرد  وتغايراالستقطاب  أثر إزالةإرشادات بشأن قيم  1من امللحق  1.5 القسم. ويرد يف (CIR)لقناة ل يةنبضال
وصف  1من امللحق  4.5السالب بسبب موقع اهلوائي. ويرد يف القسم كسب االرتفاع   آلثار وصف 1من امللحق  2.5القسم  يف

 أوجه عدم التطابق بني الكسب النظري للهوائي املتنقل والقيمة املقيسة.
غطاء تصويبات إضافية بسبب التوهني الناجم عن ال بواسطةالغطاء األرضي مبزيد من الدقة  الناجم عنوميكن حساب التوهني 

 .ITU-R P.833 [22.4]يف التوصية  كتلك الواردةجار(  النبايت )وخاصة األش
 لتوصيةا املسريات بسبب املباين، انظرتعدد خسارة دخول املباين بسبب مواد البناء املختلفة وآثار  وبالنسبة لتغاير

[23.4] ITU-R P.1238. 
لقسم. ق املبينة يف هذا اائاالنتشار بالطر  ، وجيب االستعاضة عنها بدراساتITU-R P.370 [24.4]اآلن التوصية السابقة  ألغيتوقد 

وباستثناء تلك البلدان والنطاقات،  10يف بعض البلدان يف بعض نطاقات الرتدد. نافذا  ال يزال  GE [25.4]-89ويالحظ أن اتفاق 
 سم.لقيف هذا ا الواردة ، ينبغي استعمال طرائق االنتشارنافذةحيث ال تزال منحنيات االنتشار الواردة يف االتفاق 

 [15.4]: متكاملة ITU-Rهي ثالث توصيات  DTTB نظام وخالصة القول، إن طرائق التنبؤ بشدة اجملال املوصى هبا من أجل
 حمددة: أحوالأخرى ميكن استخدامها يف  طرائق. ومع ذلك، هناك [21.4]و [17.4]و
مقارنة مع الطريقة  جترى، حيث [15.4] يف التوصية 8امللحق  يف موصوفة يف البيئة احلضرية Okumura-Hataطريقة  -

قلة، حلسابات تغطية اخلاليا احلضرية يف تطبيقات االتصاالت الراديوية املتن ما تكون املوصى هبا. وهذه الطريقة أنسب
لرتدد املعلمات التالية: ا ألمداء اتالتنبؤ  إجراء لتشمل الضواحي واملناطق الريفية. وميكنتوسعت قد ف ومع ذلك

MHz 1 500-100مرت؛ ارتفاع هوائي  200-30ارتفاع هوائي اإلرسال  ؛كم  100كم، متتد إىل   20 حىت ري؛ مسافة املس
ستعمل هذه الطريقة بيانات التضاريس، وال تأخذ يف االعتبار سوى االرتفاع الفعال هلوائي ر. وال ت  امتأ 10-1االستقبال 

 اإلرسال وارتفاع هوائي االستقبال فوق األرض.
. MHz 000 2للرتددات تصل إىل  Okumura-Hata( هي الصيغة املوسعة لطريقة Cost-Hata)أو  Cost-231طريقة  -

سمح تو اليت يكون فيها هوائي اإلرسال فوق أسطح املباين اجملاورة.  األحوالوباإلضافة إىل ذلك، يقتصر النموذج على 
 .Okumura-Hata مما تسمح به طريقةلهوائيات املتنقلة ل أدىن ارتفاعاتالطريقة ب

يانات ارتفاع ب هلاحلسابات تغطية اخلاليا احلضرية اليت تتوفر  طريقة أنسبهي  Cost-231 Walfish-Ikegamiطريقة  -
 أكثر دقة. على حنو" األخاديد احلضريةمن أجل حساب انتشار " ومواقعها املباين

توهني اإلشارات الراديوية لوصلة يف مدى تستخدم للتنبؤ ب (ITM) المنتظمةلتضاريس غير ل Longley-Rice طريقة -
هذه الطريقة لتلبية احتياجات ختطيط الرتددات يف البث التلفزيوين  استحدثت. وقد GHz 20إىل  MHz 20الرتدد من 

التوهني  ي حتسبوهيف الواليات املتحدة يف الستينيات وال تزال تستخدمها جلنة االتصاالت االحتادية هلذا الغرض. 
آليات انتشار  صراحة ثالث تعزى إليهاحلر باستخدام مالمح التضاريس بوصفها دالة للمدى الذي  الفضاء بالنسبة إىل

 وحيتسبريي. االنتثار الرتوبوسفو  ،حمتمل(، وانعراج التضاريس منتثر رئيسية هي: خط البصر )رمبا مع انعكاس أرضي
واصفات بصورة غري مباشرة عن طريق م ،النادرة احلدوث /الطبقة والظواهر األخرىاجملرىاالنتشار الشاذ، بسبب انعكاس 

مراعاة  نموذج جترييب فإن التوهني املرغوب فيه بالنسبة لطول املسري الفعلي، معال. ومبا أن وتغاير الوقت املناخ الراديوي
طريقة بعليه  صولالثقة(، يتم احل عامل )أي واألحوالالوقت واملواقع  حيث من التجزيئات احملددة )من جانب املستعمل(

 .[26.4]انظر ، د من التفصيل. ملزياملتنبأ بهمن التوهني املرجعي  جتريبيا   امللحوظةتستند إىل االحنرافات املعيارية  توليف
 .قد أتاحتها بعض اإلدارات ألنق املقرتحة. وبعضها جماين ائملعظم الطر  ةهناك تطبيقات برجميو 

، مبا يف ذلك أدوات التخطيط الوطنية اليت أدخلت لتقليل اخلطأ شىت جتارب من بلدان ITU-R BT.2137 [14.4]ويرد يف التقرير 
 يف مناذج التخطيط.

                                                      
 ،يف البلدان التالية: بوتسوانا، بوروندي MHz 68-54)تقتصر اخلطة على النطاق  MHz 68-47للنطاق ا  بالنسبة نافذ GE-89 االتفاقزال يال  10

 MHz 254-246و MHz 238-230ا، سوازيلند، زائري، زامبيا، زمبابوي(؛ وبالنسبة للنطاقني إفريقيليسوتو، مالوي، ناميبيا، رواندا، جنوب 
 من لوائح الراديو. 252.5للبلدان املدرجة يف الرقم 
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 شدة اجملال:بتنبؤ الوإلكمال حساب التغطية، ينبغي مراعاة بعض اجلوانب العملية فيما يتعلق ب
 يف التوصيةمعّرفة  (UHF)ة الديسيمرتيو  (VHF)خصائص هوائيات اإلرسال على املوجات املرتية  الهوائيات: -

ITU-R BS.1195 [27.4] . يف التوصية  ة معّرفةالستقبال الثابتة املفرتضاخمططات هوائيات وITU-R BT.419 [28.4] 
. وبالنسبة للمستقبالت احملمولة واملتنقلة، (VHF)نطاق املوجات املرتية لبالنسبة  ITU-R BS.599 [29.4]ويف التوصية 

 .ITU-R BT.1368 [30.4]التوصية يف  5امللحق يف  4القسم  ة لكسب اهلوائي يفترد القيم النموذجي
 (ITU-R BT.2033 [31.4]و ITU-R BT.1368 [30.4]عاجلة متعمقة يف التوصيتني حتظى مب: )المتطلبات -

قبال ألنظمة االست MUFSقيم  توفر. وتC/Nالنسبة و  (MUFS)القابلة لالستعمال  من شدة اجملالاحلد األدىن  •
 أيضا  . وتقدم [31.4]يف  DVB-T2ولإلذاعة  [30.4]يف ISDB-T و DTMBو DVB-Tو ATSC DTVالثابتة 

داخل  اليفو  اخلارجيف  ة باليد لكل من االستقبال احملمولاحملمول يف األجهزةISDB-T و DVB-H لنظامي C/Nقيم 
 ITU-R BS.1114 [32.4]ليت توفرها التوصية ا S/N. وميكن أن تكون قيم النسبة [30.4]ويف االستقبال املتنقل يف 

 DMB-T.11 ألنظمةمفيدة 
 ملطلوبةاماية لإلشارات الرقمية أو التماثلية املطلوبة املتداخلة مع اإلشارات الرقمية أو التماثلية غري نسب احل تتوفر •

 DVB-T2ولإلذاعة  [30.4]يف  ISDB-Tو DTMBو DVB-Tو ATSC DTVبالنسبة ألنظمة  [30.4]يف 
التغطية" احتمالني: احتمال جتاوز شدة جمال معينة إلشارة  نتيجة "احتمال تضم يتعني أن ولذلك .[31.4] يف

 اللتفاوت شدة اجمل املطلوبة، مع مراعاة مجيع مسببات التداخل. ونظرا   C/Iجتاوز النسبة  واحتمالجممعة(، مفيدة )
تقبال تداخل لنسبة مئوية حمددة من الوقت يف مواقع اسال خطرقبول  منيف بعض احلاالت،  فال بد، بتفاوت الزمن

 .ةخمتلف مقصودة
تأخري انتشار التأخري. ومع ذلك، إذا جتاوزت قيم ال ملراعاةآليات  إىل تنفيذ الرقمية األنظمة تعمد. اتري املستعدد  •

 قداحية أخرى، . ومن نقيم فرتة الرمز، حيدث تداخل بني الرموز ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع نسب اخلطأ يف البتات
تتغاضى  حبيث األنظمة وقد صممتاألثر املفيد مللء ظالل عميقة إىل حد ما،  أيضا  يكون لالنعكاسات احمللية 

 القصرية التأخري. االنعكاسات عن
ملستقبالت املتنقلة داخل منطقة التغطية من أجل اسرعة  قيود علىإىل  Dopplerقيم عتبة انتشار  تؤديميكن أن  •

 صول على استقبال جيد.احل
 البثنظام نمط و الترابط بين مواقع اإلرسال  2.5.4
حد ما،  ، إىلويتوقف ذلكأو مواقع جديدة أو مزيج من االثنني.  قائمةمواقع استخدام نشر اإلذاعة الرقمية لألرض ميكن لدى 

 البث فس مواقعاستخدام ن يتعنيض البلدان، اإلذاعة الرقمية لألرض ونطاق الرتدد املطلوب استخدامه. ويف بع منطعلى اختيار 
لنقيض اليت ميكن نشرها بنجاح. ويف بلدان أخرى، على ا األنظمة أمناطعلى  األثربعض  يكون له مما قد، لرقميا للبث التماثلي

داخل  مولةألنواع جديدة من اخلدمات مثل التغطية احمل OFDM تعدد اإلرسالاالستفادة من  اختيار املشغلون يستطيعمن ذلك، 
 يتعني استخدامه. الذيعلى البنية التحتية للموقع  أثر أيضا   لذلك، ولكن قد يكون املبىن

النظام  منطعلى  وتتوقفخر آل، ومن مث عدد املواقع املطلوبة، ختتلف من بلد تبني مواقع املرسال الفصلولذلك، فإن مسافات 
 تفاوتتالبلد وحاالت احلدود. وبالنسبة لإلذاعة الرقمية لألرض، قد  ومساحة أو متنقل( حممولأسلوب االستقبال )ثابت أو و 

 كم.  125كم إىل   30من أقل من  تاملسافة الفاصلة بني مواقع املرسال
لبث الرقمي لألرض، تؤثر مسافة الفصل بني املرسالت على املناسبة لعايري املباستخدام و  ،(7.4)انظر القسم  SFNويف شبكة 

 لفعالةا ة، مما حيد بدوره من احلجم األقصى للشبكة. وتؤثر مسافة الفصل واالرتفاع الفعال على القدرة املشعةاحلراس فاصلاختيار 

(e.r.p.) ذلك يؤثر  فإن(، ، مثال  البيانات سعة لتعزيز) معني أقصىحراسة  فاصلحاجة إىل  مثة. وعلى العكس من ذلك، إذا كان
 .تعلى أكرب مسافة فصل ممكنة للمرسال

                                                      
11 DMB-T  من يةفيديو  صيغةهو DAB-T. 
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 رسالتمالشبكات القائمة على  نسبة إىلة" بعض املزايا في، ميكن أن يوفر استخدام "الشبكات الكثSFNالة الشبكات ويف ح
اإلقليمية، ولكن  SFNيف حالة الشبكات  وخصوصا   ،من املمكنو  (.، مثال  كم  60عالية القدرة مفصولة مبسافات كبرية )أكثر من 

الت نفس القناة، مجيع املرس حيث تستخدمة، فيظر يف أشكال خمتلفة من الشبكات الكث، النأيضا   الوطنية SFNلشبكات يف حالة ا
هو مطلوب من مرسل واحد خيدم نفس املنطقة. وبالنسبة لإلذاعة الرقمية لألرض، ميكن  عما .e.r.p يف القدرة اخنفاض كبريبولكن 

املتزامنة ذات القدرة  SFNمة بأكملها بواسطة عدد من مرسالت ملفهوم "اإلرسال املوزع" أن يوفر شدة اجملال الالزمة يف منطقة اخلد
من جهاز اإلرسال  األثريخارج  هتاإشار  تستقبلقناة ال مكررات على، أو تستخدم منتظمة إىل حد ما مصفوفةعلى  تقع، املنخفضة
، وال حاجة إىل تزامنلازيد من املإىل  اتتاج املكرر حتاحلالة األخرية، ال  هذه الرئيسي. ويف املرسللتحسني تغطية  وذلك الرئيسي،

 املكررات على القناة.تلك اإلشارة إىل  لتوصيلبنية حتتية للتوزيع األويل موازية 
ا فيه كبرية يف املناطق اليت تكون  SFNعالية الكثافة احمللية الستكمال شبكات  SFNوعالوة على ذلك، ميكن استخدام شبكات 

أثري التداخل يف نفس القناة على لت ، فإهنا توفر ختفيضا  . وأخريا  عوائق املباينا بسبب التضاريس أو غري كافية، رمب لوال ذلك التغطية
 هوائي اإلرسال. الجتاهيةشدة اجملال. وميكن حتسني ذلك باالستغالل املناسب  هامش تناقصبتقليص  وذلكحدود منطقة اخلدمة، 

مرسالت عالية  تضمكبرية )  SFNاجلزء املركزي من منطقة اخلدمة شبكة غطي فيها ت تتصور طبولوجيا مرسال مثال   من املمكنو 
 .e.r.pعالة بقدرة مشعة ف) ترسالامل أكثف من يتم بالقرب من احلدود تركيب شبكة القدرة مفصولة مبسافات كبرية(، ولكن

لكفاف منطقة اخلدمة، مما  فقا  أن تكون "مصممة" و ب .e.r.p قدرةمنخفضة االرتفاع(. وهذا يسمح للتوجيهية هوائيات و منخفضة 
ذه التقنية داخل املنطقة املطلوبة. وميكن أن تكون ه بدرجة عاليةيقلل من التداخل يف املناطق اجملاورة وحيافظ على توفر اخلدمة 

 .الوطنية SFNعلى احلدود بني الشبكات  أيضا  مفيدة 
 مخططات إشعاع هوائيات اإلرسال 3.5.4

شامل االجتاهات أو اجتاهي. وبالنسبة للمحطات الواقعة على طول حدود البلد أو احملطات الواقعة  ططخميكون هلوائيات اإلرسال 
. ويؤدي ذلك املتوخاةضل استخدام اهلوائيات االجتاهية للحد من التداخل خارج مناطق اخلدمة يفعلى السواحل أو بالقرب منها، 

ة خاصة محاية مناطق تغطية حمطات التلفزيون األخرى. وينطبق ذلك بصفوإىل  عادة االستعمال للرتددات املعنيةإىل تقليل مسافة إ
 الرتددات. يفط استخدام زيادة كفاءة إىل على حمطات الطاقة العالية واملتوسطة، ويؤدي عموما  

شعة حملطات القدرة أداة فعالة الستهداف القدرة امل هو مرت، 100، الذي يطبق على هوائيات ذات ارتفاع فعال يزيد عن احلزمةميل و 
 خدمة الطريان. يفمسافات كبرية و  يفيقلل يف الوقت نفسه من احتمال التداخل هو العالية يف اجلزء اخلارجي من منطقة التغطية و 

 العوامل التي تؤثر على المسافة الفاصلة بين الترددات 4.5.4
مناطق،  عدة بلدان أو لتشمتغطية مساحة أكرب لقنوات الالزمة أو ال عدد فدرات الرتدد على كبري  أثرلمسافة الفاصلة بني الرتددات ل

 يف فدرة أو قناة تردد واحدة. املرسلةاصة اخل هلكل منها براجم
الداخل )أي  وحنتستعمل هوائيات اجتاهية تشري اليت احمليط و  امتدادوتؤدي مناطق التغطية اليت ختدمها املرسالت الواقعة على 

 اجتاهية ما مقارنة بالتغطية املكافئة اليت حيققها استعمال هوائيات غري أقصر نوعا   اترتددالفصل لت شبكة مغلقة( إىل مسافا يف
لمسريات ا هي لمممن البحر، تكون مسافات الفصل أكرب  ا  كبري   ا  قدر  تشمل)أي يف شبكة مفتوحة(. ويف حالة مسريات االنتشار اليت 

  الربية فقط.
 نماذج القنوات 5.5.4

 خبو واهرالعشوائية خلصائصها الفيزيائية، وقد تتعرض اإلشارات لظ التغايراتجات الكهرمغنطيسية عرب وسط يبني تنتشر املو 
صفها بتوزيعات ميكن و  ،الزمان واملكان من حيثشدة اجملال املستقبلة يف منطقة اخلدمة تقلبات ل يكون، حيث املسريات متعددة

 إحصائية خمتلفة.
 ريسوى مس وليس هنالكاإلشارة،  على (AWGN) املضافة الضوضاء الغوسية البيضاء تقتصرناة هذا، : يف منوذج القةغوسيقناة 

 .ITU-R P.1057 [33.4]من القنوات يف التوصية  النمطالسلوك اإلحصائي هلذا  وترد مواصفاتواحد. 
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التوزيع اللوغاريتمي كون يلتوزيع الغوسي، ل وخالفا   يكون للوغاريتمية توزيع غوسي.هو توزيع متغري موجب  :عاديلوغاريتمي توزيع 
ما بسوية قدرة العادي يف االنتشار، أساسا  ملقادير مرتبطة إ يتوزيع اللوغاريتمالغالبا  ما ي صادف و  .إىل أقصى حد ا  تناظري العادي ال

األحيان إىل  بعض لك يشار يفولذ ،بوحدة ديسيبيل إال اجملال شدة سويات القدرة أو وال يعرب عموما  عن .بزمنجمال أو  شدة أو
 مثال (، ي ستعمل اخلبو )فرتات الزمنحالة  يفوال يوصى هبذا االستعمال. و . عاديباعتباره جمرد توزيع  العادي التوزيع اللوغاريتمي

توزيع موصوف هذا الو  الثانية أو الدقيقة وليس لوغاريتمها. هوألن املتغري الطبيعي  صراحة   العادي اللوغاريتميتوزيع ال دائما  
 .[33.4] املرجع يف

باستعمال توزيع ا وميكن متثيله بسبب تعدد املسريات، اإلشارة هي جمموع مكونات خبو عديدة متفرقة عندما تكونتوزيع رايلي: 
 حنوخط البصر  يف خدمة متنقلة تعمل يف بيئة حضرية تكثر فيها العوائق وال تقع يف عموما  هذه القناة  وتستخدم .[33.4] رايلي

 .أو لشروط االستقبال احملمول يف الداخل أو اخلارج رسلامل
احلالة ب مرتبطة وهي .ذات عوائقيف بيئة حضرية  مبىن استقبال هوائي على سطح شروطلوصف  يساتستخدم قناة ر : توزيع رايس

وقت طوال ثابتة  رة  ل مثال ، قدس  لة، كتلك املصاحبة ملسري خط البصر مع املر إحدى مكونات اإلشارة املستقب  لدى فيها يكون اليت 
عشوائية.  وعدة مكونات ةحامس ةوبعبارة أخرى، فإن هذا النموذج مناسب لإلشارات اليت هلا مكون ات املتعددة.ري اخلبو يف املس

 حيث ميكن منذجة اخلبو الكلي لإلشارة بواسطة توزيع ،لوصالت من نقطة إىل نقطة عموما  وقد يكون السيناريو 
[33.4] Nakagami-Rice. 

 .[30.4] ف يفعرّ هو ماليد و ب يف جهاز حممول ستقبالااللوصف  استحدث التعبري :(PO) اخلارجواملشاة يف  (PI)الداخل  يف املشاة
ألنظمة اجليل  MISO Riceوقناة  MISO Rayleighوقناة )دخل متعدد، خرج وحيد(  MISOتستخدم قناة  مناذج قنوات التنوع:

 تطبق تقنيات التنوع يف املرسل. اليت DTTBالثاين من 
عن طريق االتساعات والتأخريات الزمنية لإلشارات  لنموذج قناة معني إحصائيا   (CIR)االستجابة النبضية للقناة  تعريفوميكن 

)انظر  CIRعدة معلمات تصف قناة االنتشار استنادا  إىل االستجابة  استخالصوميكن  الواصلة عند املستقبل.
 كثر تفصيال  إىل معرفة أ حيتاج األمرذات معدالت البيانات املرتفعة، قد  باألنظمةوفيما يتعلق  .ITU-R P.1407) [34.4] التوصية

 لمباين.ل باالقرتان مع تطبيق بيانات عالية االستبانة األشعةاليت تتضمن تقنيات تتبع األشعة أو إطالق  CIR الستجابةل
 لة إلى الضوضاء ونسبة الحمايةالحد األدنى من نسبة الموجة الحام 6.5.4

 عامة اعتبارات 1.6.5.4
يستند ختطيط الرتددات إلدخال خدمة إذاعية جديدة إىل معلمتني رئيسيتني لنظام اإلرسال: احلد األدىن لنسبة املوجة احلاملة إىل 

إىل الكمية اليت  minC/N نسبةال شريتهدف جودة معني للخدمة املقدمة. و  لبلوغالالزمة  )PR(ونسبة احلماية  minC/Nالضوضاء 
 PRالنسبة . وتصف املتوخاةمن أجل حتقيق االستقبال باجلودة  Nالضوضاء  سوية Cتجاوز فيها سوية اإلشارة املطلوبة تجيب أن 

 .اةاملتوخمن أجل حتقيق االستقبال باجلودة  Iإشارة مسببة للتداخل  Cتجاوز فيها سوية اإلشارة املطلوبة تالكمية اليت جيب أن 
املعىن  يتعني استخالص. ويف احلالة األخرية، ‘C/N’جمرد أو يف بعض األحيان،  ‘املطلوبة C/Nنسبة ’أيضا   )min)C/Nسمى وت

 الدقيق من السياق.
سلوك من أجل مراعاة ال وذلك إعادة النظر يف إجراءات التخطيط، قدر منالرقمي على  التلفزيوين البث وينطوي إدخال أنظمة

 .املشار إليهما هاتني املعلمتنييتطلب بعض التوضيح يف تفسري هو ، و األنظمةذه املختلف هل
 االعتماد على قناة اإلرسال 2.6.5.4

يف الواقع، فإن عدد و  لوقت.وكذلك لهوائي االستقبال و  ملوقع االستقبال خصائص قناة اإلرسال لألرض هي متغريات عشوائية تبعا  
كل  يف  القناةيف ختتلف استجابة الرتدد مكان آلخر )ومن وقت آلخر(. ولذلكختتلف من  ألطواروا اتا والتأخري اهتتساعوا األصداء

اليت يتطلبها النظام على خصائص القناة.  C/Nالنسبة  تتوقفموقع. وحىت عندما تكون تأخريات الصدى ضمن فاصل احلراسة، 
على اتساع  اأعماقه واليت تتوقف ،عرض نطاق اإلشارة ( ضمنث  ْلماتللرتددات ) ةانتقائي اتصداء إىل توهيناألويؤدي وجود 
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 يبقى)بينما  OFDM بشدة بعض املوجات احلاملة توهن الثلماتسبب حساسية النظام خلصائص القناة إىل أن  ويعزىالصدى. 
 بيلمن قلية القوية )غري املشفر. ويتيح استعمال الرموز الداخ (BER) (، مما يزيد من معدل اخلطأ يف البتاتمستوى الضوضاء ثابتا  

( استعادة جيدة ملعلومات املوجات احلاملة املوهنة عن طريق املعلومات اليت حتملها املوجات 3/4أو  2/3أو  1/2 معدالت التشفري
خسارة هامش  حترتاو  وقداحلاملة األخرى. ولذلك، فإن استعمال معدالت التشفري هذه يقلل من حساسية النظام خلصائص القناة. 

 معدل التشفري الداخلي.و خلصائص الصدى  ، تبعا  dB 9و 2بني ما اء بني القناة الغوسية وقناة رايلي الضوض
نتيجة  ،دخل املستقبل تزداداملتاحة عند  C/Nنسبة الأن يستغل قدرة أصداء متعددة مبعىن أن  OFDM لتعدد اإلرسالوميكن 

املطلوبة(. ونتيجة هلذين  C/Nنسبة  يف أداء املستقبل )زيادة اجعيرت ميكن يف الوقت نفسه أن  ، ولكنCلتجميع قدرة املسامهات 
. وبصرف النظر عن SFNاستقبال متعدد املسريات وإسهامات  يفكسب أو خسارة يف األداء   صايف ، ميكن أن يكون هناكاألثرين

 مجاليا  إأداء  توفروسية( أن ر )قناة غسامهة واحدة يف خط البص(، ميكن ملمثال   1/2عدل مب معدل التشفري املنخفض )التشفري أساليب
أكرب من اثنني، فإن النسبة  dB 0)قناة رايلي(. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون عدد أصداء  dB 0صديني مبقدار أفضل من 

C/N  لنمو النسبة  ا  وفق اإلمجايلحسن األداء ت، ويتزداداملطلوبة الC/N اخل من إشارة املتاحة. وتنطبق اعتبارات مماثلة على التد
 .PRغري مطلوبة، أي نسبة احلماية 

 تعريف التغطية 7.5.4
 عامة اعتبارات 1.7.5.4

لذين تشملهم االسكان عدد تقييم منطقة اخلدمة و  هوعند بناء شبكات رقمية جديدة لألرض  اليت ت طرح األسئلة الرئيسيةمن 
معلمات ومن . الدخيلةاإلشارات( املطلوبة ومستوى اإلشارات . وجترى هذه التقييمات من خالل تقدير مستوى اإلشارة )التغطية

حساسية النظام  وذلك لوصف ،التخطيط ذات الصلة يف هذا السياق هي نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء املطلوبة ونسبة احلماية
 التداخل. إزاءالضوضاء و  إزاءقيد النظر 

 (C/I)أو نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل  (C/N)ملوجة احلاملة إىل الضوضاء اإلشارة ونسبة ا عندما تنخفض سويةومن املعروف أنه 
 . ويشار إىل هذا السلوك عموما  dB 1دون حوايل اإلشارة  سوية اخنفاض جراء ، ميكن أن ختتفي الصورة متاما  إىل ما دون قيمة معينة

التغطية  عريفتلشدة اجملال. وإذا استخدم  املطلوبدىن األ حلدا هي احلديةالقيمة  وتكون ،"مسة الفشل السريع للنظام الرقمي" بأنه
منطقة  12عند حافة تشملها اخلدمةمن املواقع لن  50%للتلفزيون الرقمي، فإن ذلك يعين أن  لتعريف التغطيةللتلفزيون التماثلي 

فقط  50%سبة ن نوألق احمللية. ولذلك، العوائ نتيجةاملنخفضة  ةاإلشار  ذاتخرى األناطق امل من اخلدمة أو بالقرب منها أو يف أي
من املواقع  ل يف عدد مرض  االستقبا لتمكنياختيار قيم أعلى لنسبة املواقع  فال بد من، بالطبعمن املواقع تتلقى صورة غري مقبولة 

 .ةميالرق ةالتلفزيوني تلإلرساال 99% إىل 70قيم ترتاوح من  إىلعادة ويشار  .اعتياديةاستقبال  املزودة بأجهزة
هيئة خر أو حىت من آل، وهلذا ميكن أن ختتلف القيم من بلد املستهدفالقيمة احملددة املختارة على مستوى جودة اخلدمة  وتتوقف

 التغطية املقرتحة. تعاريفملواقع يف امن  99%و 95%و 70% النسب خرى داخل بلد معني. ومع ذلك، مت اختيار قيمأل بث
ليست مرضية  ،املستخدمة يف عمليات تقييم التغطية التلفزيونية التماثلية ،ض األدوات األبسطويف ظل هذه االعتبارات، فإن بع

 .، ومن الضروري إجراء حسابات أكثر تعقيدا  متاما  
إشارات  لىع عدة مسببات للتداخل وكذلك تشتمل علىوبوجه عام، يواجه استقبال اخلدمات الرقمية بيئة متعددة اإلشارات، 

اإلشارات. ومبا  رادىف جتميع، يتعني املطلوبةاملطلوبة وغري  الناجتة شدة اجملال أحوال . ولتقييمSFNيف حالة الشبكة متعددة مطلوبة 
 .إحصائيا   هاعيجتم فال بد مناإلشارة موصوفة بكميات إحصائية،  أحوال شدةأن 

                                                      
 . وميكن أن حتدث هذه "احلواف" عند احلدود اخلارجية ملنطقة التغطيةمشمولةومنطقة غري  مشمولةمصطلح "حافة" يعين أي انتقال بني منطقة  12

 ة.  اإلشارة املطلوبريعادة نتيجة لعرقلة حملية على مس ذلك كونويداخل املنطقة الكلية،  تكونقد  مشمولةعند حدود أي منطقة غري  أو
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إحصاءات  ذوتؤخخمتلفة.  بأساليبمل معها من املعتاد التعا. ومع ذلك، والزمنعلى كل من إحصاءات املوقع  ا  أساسيصح وهذا 
ائيات املوقع يتم التعامل مع إحصو لنسب املئوية املناسبة. اخلاصة بايف احلسبان باستخدام منحنيات انتشار شدة اجملال  الزمن

 باستخدام توزيعات شدة اجملال.
 إحصاءات المواقع 2.7.5.4

 تغطية موقع استقبال وحيد 1.2.7.5.4
 اعنه ا  لإلشارة املطلوبة، معرب  Cتكون سوية املوجة احلاملة أن  فال بد منخبدمة البث الرقمي،  ما موقع استقبال إذا أريد تغطية

 :بالعالقة (dB. وميكن التعبري عن ذلك )بوحدة minC/Nاحلد األدىن ، وهي بقيمة معينة Nالضوضاء  سوية، أعلى من dBبوحدة 

N+  minC/N>  C 
 I سوية التداخللإلشارة املطلوبة أعلى من  C سوية املوجة احلاملةكون تمصدر التداخل، جيب أن  أثرى ، للتغلب علاملنوالوبنفس 

( dB دةوحأيضا  التعبري عنه )بالتداخل. وميكن  مصادر اخلاص من النمطهلذا  PRماية احلنسبة تسمى بقيمة معينة  ذلك املصدرمن 
 :بالعالقة

C > PR + I 
 وعلى الصعيداإلزعاج.  جماللتداخل( على أنه مصدر ا)نسبة احلماية + شدة جمال  I  +PR اجلمع حاصلما يشار إىل  وكثريا  

 اإلشارة املسببة للتداخل: إزاءمتييز هوائي االستقبال  أن يؤخذ يف احلسبان أيضا   يتعني، قد العملي

C > PR + I – Ad 
 هو متييز هوائي االستقبال يف مست مصدر التداخل. Adحيث 
 أن تستويف اإلشارة املطلوبة كال الشرطني اللذين ميكن التعبري عنهما على النحو التايل: يتعني، العمليلصعيد وعلى ا

Ad –+ N + PR + I  minC > C/N 
 ، ميكن التعبري عن شرط االستقبال على النحو التايل:مطلوبةوأكثر من إشارة غري  ةمطلوب إشارةأكثر من  مصادفة ويف حال

Ad)–P(PR+IΣ) + min/NPC > P(N + CΣ 
 حيث:

ΣPC:  اإلشارات املطلوبةجمموع قدرة 
)minC/N+  N(P:  مكافئ قدرة الضوضاء + نسبةC/N املطلوبة 

ΣP(PR+I–Ad): جماالت اإلزعاج. جمموع قدرة 
 تغطية مساحة صغيرة 2.2.7.5.4

وحتديد منطقة  قبال من أجل تطبيق الصيغة السابقةمن الناحية العملية، معرفة القيم احلقيقية لشدة اجملال لكل موقع است ،ال ميكن
، م 100 ×م  100غرية )ص مساحاتاألرقام الوحيدة اليت ميكن تقييمها هي القيم املتوسطة لشدة اجملال يف و دقة. ال على وجه التغطية

 .جراء احلجبباخلبو الطويل األجل أو اخلبو من هذا القبيل صغرية  عرب مساحة التغايريسمى غالبا  ما عادة(. و 
احتمال  حسابيف خارجها و  مقة التغطية أداخل منط تقع صغرية معينة مساحةوتكمن املشكلة عندئذ يف معرفة ما إذا كانت 

 املواقعرضية )أي لقى إشارة م  أن تت هااالستقبال اجليد يف هذه املناطق. وميثل هذا االحتمال النسبة املئوية ملواقع االستقبال اليت ميكن
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صغرية النطقة ملاالضوضاء واإلزعاج( داخل املنطقة الصغرية. وتعترب  قدراتون فيها القدرة املطلوبة أكرب من أو تساوي جمموع اليت تك
على سبيل  95%أو  90%أو  70% إذا كان االحتمال أعلى من عتبة معينة، -فهي تنتمي إىل منطقة التغطية  ومن مث -مغطاة 

 أدناه. من التفصيل زيدمباملثال. ويناقش هذا اجلانب 
 النسبة إىلب -من أنواع التداخل  نوعالضوضاء ونسب احلماية لكل  لسويةباستخدام القيم املناسبة  -ويتم حساب االحتمال 

 غري واإلشارات لوبةاملط اجملال لشدة/السوية الوسطى ألحوالشدة اجملال، وهي متغريات عشوائية. ويعطي التنبؤ بشدة اجملال  أحوال
 أو مناذج التنبؤ باستخدام مصارف بيانات التضاريس. مثال ، ITU R P.1546 [15.4]لتوصية ا يف التنبؤ، أسلوب باستخدام بةاملطلو 
إن الصيغ عرف إال من خالل متوسطها واحنرافها املعياري، فاإلزعاج هي متغريات عشوائية ال ت  قوى ألن القوى املطلوبة و  نظرا   ولكن

النماذج  اإلزعاج. ومن الضروري الرجوع إىلقوى املطلوبة و  متوسطات القوىال ميكن تطبيقها إال على  الواردة يف القسم السابق
 .الرياضية لتوزيع شدة اجملال مع املواقع واستخدام األساليب الرياضية للحصول على نتيجة اجلمع بني عدة إشارات موزعة عشوائيا  

 ذلك مبزيد من التفصيل أدناه.  ويرد احلديث عن
آخر. وخيتلف  إحصائيا   را  عنص فيواجلانب اآلخر الذي يتعني ذكره يف هذا السياق هو أن كل منوذج انتشار يتأثر خبطأ يف التنبؤ يض

أن يغطي االحنراف  ضويفرت ، وخطأ التنبؤ معا   احلجبعاجل خبو يخر. ويف كثري من األحيان آل بعينهخطأ التنبؤ من منوذج انتشار 
 .األثرينة اجملال كال املعياري املطبق لشد

 التنبؤ باالنتشار وخلفيته اإلحصائية 3.2.7.5.4
تنتشر إشارات اإلذاعة لألرض عرب الغالف اجلوي بني املرسل واملستقبل. وتؤدي خصائص قناة االنتشار إىل تفاوت زمين إحصائي 

وتدمج هذه التغريات  .همقارنة بتغري موقع وما  عم املطلوب ضئيل جدا   للمجالوتغري موقع إحصائي لشدة اجملال. واالختالف الزمين 
 .ITU-R P.1546 [15.4] التوصية كتلك الواردة يفاإلحصائية يف مناذج انتشار معروفة  

طة مساحة صغرية تكون فيها لإلشارة قيمة متوس فوق، يتحدد تغري اإلشارة املطلوبة الواردةوعند مناقشة إحصاءات شدة اجملال 
 3 للتغري حول هذه القيمة املتوسطة، مع احنراف معياري معروف. وترتاوح قيمة االحنراف املعياري عادة بنيومنط لوغاريتمي عادي 

فيها  تسريملناطق اليت ا كونتوجيب أن  .dB 5,5ما تستخدم قيمة قدرها  ختطيط خدمات اإلذاعة الرقمية كثريا  دى . ولdB 6و
تها عموما  وتكون مساح". " أو "صغرية جدا  ميكن أن تكون املنطقة "كبرية جدا  . وبعبارة أخرى، ال مناسبة ذات مساحةهذه القيمة 
 كسل".يتسمية "منطقة اختبار" أو "ب ةمناسب ذات مساحةمنطقة  وتطلق علىم.  100× م  100يف حدود 

لى مسافة كز عدائرة متحدة املر  حنومتتد من موقع املرسل  مساحة فوققياسات شدة اجملال ل يكون، مقابل توضيحي وكمثال
 ، إذا كانت املنطقة تتألف منوكذلكاختبار.  هذه مساحة كونتلن ومن مث . dB 5,5يزيد عن  معياريا   كم بالتأكيد احنرافا   100
 .dB 5,5املعياري للموقع سيكون أقل من  االحنراف، فإن القريبة بعضها من بعضعدد قليل من النقاط  جمرد

عن  إمناو  ال تعطي معلومات عن نقاط حمددة ةدة اجملال اليت توفرها مناذج االنتشار اإلحصائيأن قيم ش أال يغرب عن البالوجيب 
من املواقع على مسافة معينة من مرسل له  50% عند ،Xشدة جمال،  سوية )أو جتاوز(بلوغ ، ميكن ذلك . مثالفقط مناطق اختبار

من نفس  99% نسبةعند  ،Y شدة جمال أخرى )أدىن(، سوية جتاوز( )أو بلوغميكن و ؛ معينة .e.r.p قدرةارتفاع هوائي فعال معني و 
ال معظم قيم شدة اجمل ضمنهالذي تقع  الباعمع االحنراف املعياري، وميثل متناسب ، X–Yالفرق، و نفس شروط اإلرسال. باملواقع 

تلقى اط داخل منطقة االختبار اليت تالنق/املواقع عما هي فرادىعند نقاط داخل منطقة االختبار. وال تقدم معلومات  ما تقاسعند
 .املعينة شدة جمال تتجاوز سوية شدة اجملال تتلقى اليتاملواقع/النقاط  عما هي فرادى أو ة،شدة جمال معين لسويةشدة جمال مساوية 

، (dB 3)ذا املقدار هب/نقطة عند كل موقع تزداد الواردةشدة اجملال  فإن (،مثال   ،dB 3قدرة املرسل اآلن مبقدار ثابت ) زيدتوإذا 
من غري (. ولكن ال يزال Yأو  X) املعينةشدة اجملال  سويةتجاوز تساوي أو ت/نقاط أكثر من ذي قبل شدة اجملال يف مواقع وتكون

 ارتفعتد القول بأن شدة اجملال ق ، من املنطقوعلى أي حال. ذلك فيها حيدث اليت املعينةتلك املواقع/النقاط  املعروف أين هي
 اأو جتاوزه بلوغهامت قد ( Y أو X) املعنيةشدة اجملال  سويةيف مجيع املواقع/النقاط قيد النظر أو، على حنو مكافئ، أن  dB 3ار مبقد

 ، على التوايل(.99%أو  50%أعلى من أي نقاط )/العند نسبة مئوية أعلى من املواقع
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 إحصاءات الزمن 3.7.5.4
 1،13%زمن بنسبة المنحنيات انتشار  أساس سابات علىاحل بإجراءاملسببة للتداخل  تللمجاال الزمنيف االعتبار إحصاءات  تؤخذ
ال يتم عادة إجراء معاجلة أكثر و (. 99% )أو 50% بنسبة الزمناملطلوبة إىل منحنيات انتشار  التتستند حسابات اجملا بينما

للقيام  رائق متوفرةطيف الواقع  كلليست هنا بلية. يف حسابات التغطية اخلاصة خبدمات اإلذاعة الرقم الزمنإلحصاءات  تفصيال  
لمسافات األقصر ل تغري الزمن بالنسبة ألننظرا   -بالنسبة لإلشارات املطلوبة على األقل  -ذا النهج ما يربره إىل حد ما هلبذلك. و 
 بكثري من تغري املوقع. أقلكم(   100)أقل من 

 لزمناتداخل الذايت كإشارات "عادية" غري مطلوبة. وتستخدم منحنيات انتشار جماالت ال مل، تعااتاإلشار  بتجميعفيما يتعلق و 
 .SFNوتضاف إىل املصدر اآلخر للتداخل احملتمل من خارج الشبكة  ،1% بنسبة
 شروط االستقبال الدنيا 8.5.4

 حالة إشارة وحيدة 1.8.5.4
يتميز  يتوزيع عاد بواسطة ،من مرسل واحد وصادرة ()موزعة لوغاريتميا   مفردة شدة جمالل بالنسبة ،ات املوقعءتوصف إحصا

 .اديعلى أساس لوغاريتمي عاإلشارة  قدرةمبعلمتني، القيمة املتوسطة واالحنراف املعياري. وبناء على ذلك، يتم توزيع 
ستهدفة الدور الرئيسي ألهداف احتماالت التغطية كمعلمات ختطيط لنظام رقمي. وتتصل هذه األرقام امل البحث يفوقد سبق 

 التغطية احتماالت سابوحل التوزيع، قيمةعلى أساس متوسط  50%مبعلمات توزيع شدة اجملال. ويتحدد احتمال التغطية بنسبة 
 .اتاالحنراف املعياري لتوزيع اإلشار القيمة املتوسطة و  منإىل كل  حيتاج األمر (كذلك  واألدىن) األعلى

تلبية ل بسهولة حساب هوامش االحتماالت وزيع من التنبؤ باالنتشار، ميكن، حيث تعرف معلمات التوحيدةويف حالة إشارة 
نسب ل حتمالالاعلى هوامش  ذلك أيضا   وينطبق. للتخطيط الدنيا اجملال شدة، وميكن حتديد متوسط احتماالت التغطية األعلى

 لفصل.يف هذا ا الحقا   ش احلمايةالدقيق هلام لتعريف. ويرد امطلوبغري آخر و يتعلق األمر مبجال مطلوب احلماية عندما 
االستقبال الدنيا. ويف حالة إشارة واحدة مطلوبة وإشارة واحدة غري مطلوبة، يكون  لشروطالصيغة العامة  2.7.5.4وترد يف القسم 

 :كما يلي  للبساطة( توخيا   إمهال متييز هوائي االستقبالبذلك )

I+  PR+  N+  minC/N>  C 
 كما يلي:  minFدد شدة اجملال الدنيا ويف غياب مصدر التداخل، حت

N+  minC/N=  minF 
 -كمتغري إحصائي بتوزيع عادي   -، وهي موصوفة Cمن جانب اإلشارة املطلوبة  minFومن أجل االستقبال املالئم، جيب جتاوز 

 : Cσواحنراف معياري  meanCبقيمة متوسطة 

minF>  C 
 أو، على حنو أدق:

p) > minF>  C(P 
املعطاة  C معلمات توزيع وعلى أساس. املتوخاةاحتمال تغطية املوقع إىل  pتشري و  A إىل احتمال وقوع احلدث P(A)شري تحيث 

 :كما يلي  (FMME)ميكن تقييم متوسط شدة اجملال املكافئة الدنيا للتخطيط  p املتوخاةواحتمال التغطية 

                                                      
 .الزمنفقط من  1%لنسبة التداخل اليت يتم جتاوزها  مصدر أي شدة جمال 13
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)Cσ*  pμ+ ( minF=  FMME 
ضمان االستقبال السليم مع ل Cلإلشارة املطلوبة  meanCقيمة المتوسط  مبقداراوزها هي معلمة التخطيط اليت جيب جت FMMEو

 دالة تتبع وهوهامش االحتمال.  ،minFأكرب من  FMMEالذي تكون فيه  ،Cσ*  pμ. ويسمى مقدار املتوخاةاحتمال التغطية 
ما يطلق على  . وكثريا  pماالت التغطية النموذجية الحت μpأدناه قيم  1.4. وترد يف اجلدول μp نياالحنراف املعياري وعامل املئ

 هامش االنتشار. أيضا  تسمية هامش االحتمال

 1.4 اجلدول
 pمعاِمالت المئينات لالحتماالت النموذجية 

p μp 

0,50 0,00 

0,70 0,52 

0,95 1,64 

0,99 2,33 

 
(. ولالستقبال السليم، I بسويةإشارة غري مطلوبة )من ( C بسويةتداخل اإلشارة املطلوبة ) النظر يف عنديصلح اعتبار مماثل  ومثة

 :الشرطجيب أن تستويف اإلشارة املطلوبة 

C > PR + I 

 أو، يف شكل إحصائي:

P(C > PR + I) > p 

 :كما يلي  للمجال املطلوب meanC ةتوسطامللقيمة ل الالزم شرطالجيعل تقييم هذا التعبري و 

)2
Iσ+  2

Cσ(√* pμ+  PR+  meanI>  meanC 

ن  ألاملطلوبة واإلشارة غري  املطلوبة إلشارةا لكل من ياملعيار  االحنرافاآلن على  μp * √ (σC2 + σI2)هامش االحتمال  وحيتوي
ة لإلشارة املطلوب رتض نفس االحنراف املعياريي ف، عندما μp*σ*2√ الصيغة إىلهامش االحتمال  ويتقلص. إحصائيا   متغري كلتيهما

 .σ=  Iσ=  Cσلوبة، أي عندما تكون واإلشارة غري املط
كن خرج لنموذج التنبؤ بشدة اجملال(، مي ةمعلم ومعروف )وه املطلوبللمجال املطلوب واجملال غري  ومبا أن االحنراف املعياري

 .واستخدامها كمعلمات ختطيط صاحلة عموما   الوحيدةحساب هوامش االحتمال يف حالة اإلشارة 
 ، عناصر من اجملموع اإلحصائي1.2.7.5.4إليه يف القسم  كما سبقت اإلشارةالتداخل،  مصدر للضوضاء و معة توتتضمن املعاجلة اجمل
 التايل. القسميف  وهي لذلك تبحث

 حالة اإلشارات المتعددة 2.8.5.4
كن مبا أن األمر ول. تاشار اإل تعدديف حالة  أيضا  السابق  القسممن حيث املبدأ، تنطبق نفس شروط االستقبال الدنيا املذكورة يف 

تشكيالت اإلشارات و . عقيدا  أكثر تيصبح تقييم التغطية  فإن املطلوبةإحصائية لإلشارات املطلوبة واإلشارات غري  يتناول اآلن جماميع
ن البث، يف حني أن اإلشارات املطلوبة املتعددة هي جانب معني م أحواليف كثري من  املتعددة املسببة للتداخل معروفة جيدا  

 الرتدد. الوحيدةبكات شال
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 القيمة،سط متو  ويتوقف. معروفة مسبقا   ال تكون الناجتة اتمعلمات توزيع اإلشار فإن  متعددة حالة إشارات تصاد ف ماوعند
 شدة اجملال الدنيا حوالأ النظر. ونتيجة لذلك، فإن قيد اإلشارات من عينةامل التوليفة على إىل حد كبري املعياري، االحنراف سيما وال

شدة اجملال. ومع  الفرادى أحو  وانتشار وقوةعدد ل تبعا  من ذلك متغريات  تصبح بدال   بل ،هلا قيم ثابتة ليسوهوامش االحتماالت 
، ، وثانيا  توسطاتلفرادى املاحلسايب  اجملموع، القيمة املتوسطة لإلشارة املركبة أكرب من أوال   :اجتاهني عامني استبانةذلك، ميكن 
هاتان  دثحت  يف حالة اإلشارات املطلوبة، و  ات.اإلشار  االحنراف املعياري لفرادى اري لإلشارة املركبة أصغر مناالحنراف املعي

 األثر املعروف باسم "كسب الشبكة". الظاهرتان
ا كانت ذشدة اجملال. ويتحقق أقصى كسب للشبكة اإلحصائية إ جتميع أحوال آثارأمهية عن  وميكن أن يعطي املثال التايل انطباعا  

من متوسط  وهي ختفض dB 6تبلغ حنو  وحيدة مثال  فإهناإشارات  ثالث يف حالةو املسامهة متساوية يف موقع االستقبال.  اجملاالت
رتاوح ي بكةفإن كسب الشمتساوية  اإلشارات الثالث مل تكن شدةقع هبذا املقدار. وإذا املو  ذلك عند للتخطيط الدنيا اجملال شدة
آثار املثال أن  . ويبنياتاإلشار  نتيجة آثار جتميعهوامش االحتماالت لنسب احلماية  ى نفس املنوال، تنخفضوعل. dB 6و 0بني 

 على تغطية خدمة رقمية. إىل حد كبري قد تؤثر SFNيف الشبكة  اتاإلشار  جتميع
 اتإلشار ا ميعجتاملعياري لتوزيع االحنراف  وختفض منتزيد من القيمة املتوسطة  اتاإلشار  آثار جتميع سبقت اإلشارة إىل أنوقد 

ائية كحد إمكانية إصالح نتائج املعاملة غري اإلحص توفر األهن مة،انتيجة ه وهذهمقارنة بنتيجة املعاملة غري اإلحصائية.  الناتج
ندما لتخطيط عل مالئما   شكل أساسا  ت وبذلك ،هامش التنفيذ اإلضايف بقدر من وهي تسمحأعلى لتقديرات التخطيط األولية. 

 تعيينات مثال .تتوفر معلومات مفصلة عن خصائص املرسل لشبكة ما، عند وضع خطة  ال
ع يمجتآثار  سباناحلأخذ يف ي، أن مثال  حقيقية  مرسالت التخطيط املفصل، من أجل تنفيذ شبكة يتعني على من ناحية أخرى،و 

ة ب احلماية معلمات ختطيط مناسبة. وال بد من االستعاضهوامش االحتماالت لشدة اجملال الدنيا ونسوعندئذ ال تشكل اإلشارات. 
 عنها بأهداف احتماالت التغطية األساسية.

الرتدد، فإن هذا اجلانب يناقش مبزيد من التفصيل  الوحيدةكسب الشبكة مسة أساسية من مسات الشبكات   وملا كان
 أدناه. 4.7 القسم يف

 تخطيط الشبكات المتعددة الترددات 6.4
من  Nعدد  ستخدمي   ملرسالتا من Nلعدد لكل مرسل، أي  ا  خمتلف ا  تردد ختصصهي شبكة  (MFN) اتتعددة الرتدداملشبكة ال

لى الرغم من القناة بني املرسالت، ع يف نفس غري املقبول تداخلاليتجنب  أن استعمال ترددات متعددةومن شأن قنوات الرتدد. 
ستعمال يعاد ا مرة واحدة فقط، ولذلك كل منها  وات تردد كافية الستخدامهناك قنكون يكات العملية لن أنه يف معظم الشب

  (.1.4تداخل غري مقبول )انظر الشكل  كي ال تتسبب يفعلى مسافة كافية  عموما  الرتددات 
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 1.4الشكل 
 (MFN)شبكة متعددة الترددات 

DTTB-04-01
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C1

C1
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C3

C3

C5

C5

C7

C9

C9

C11

 
ام هو النظ ،الذي اعتمد يف الواليات املتحدة وكندا ومجهورية كوريا واملكسيك ،(ATSC) مةجلنة األنظمة التلفزيونية املتقد ونظام

. MFN شبكة ينفذ بصفة عامة باعتبارههو ، و ITU-R BT.1306 [2.4]الوحيد للموجة احلاملة الوحيدة الوارد وصفه يف التوصية 
 هذا القيد. مث فقد أزيل ومنتعددة، امل تقنية املوجات احلاملة ATSC v3,0 الصيغة ستخدموت  

 (DVB) اإلذاعة الفيديوية الرقمية متعددة املوجات احلاملة، مثل DTTBيف أنظمة  MFN الشبكة استعمال مفهوم أيضا  وميكن 
ة، يبوجه خاص أثناء االنتقال من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقم . وقد يكون مفيدا  (ISDB) اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات أو

 ، مما يسمحتسيما لالستقبال الثاب استعمال جزء كبري من البنية التحتية للشبكة التماثلية القائمة، وال معاودةحيث ميكن 
التماثلية  . وخالل الفرتة االنتقالية لتعايش اخلدماتالقائمني لديهم إعادة استخدام هوائي االستقبال ونظام التغذيةبلمشاهدين ل

 املشاهدين. تقعا على ال داعي هلايف أول إدخال للخدمات الرقمية، قد يكون من املهم عدم وضع أعباء تنفيذ والرقمية، وال سيما 
 نسبة كبرية جدا   اليت قد ختدم ،يف هذه احلالة بسبب االفرتاض املتأصل بأن اخلدمة التماثلية القائمة مفيد MFN الشبكة ختطيطو 

ات التماثلية خالل ستحدث يف احملط سنوات وأن تغيريات قليلة نسبيا   لبضعخدام قيد االست سوف تبقى ،من السكان يف بلد ما
شبكات التماثلية. ال ضمنتغيريات واسعة النطاق يف القنوات أو املواقع  حدوثاحملتمل  غري ذلك الوقت. وعلى وجه اخلصوص، من

ون من الفرتة االنتقالية. ومع ذلك، قد يك أثناءبني القنوات التماثلية  سوف يتعني إدراجهااجلديدة  DTTBفإن شبكات  ولذلك
خالف  ن هلاقع، يف بعض احملطات التماثلية اليت قد يكو اإدخال عدد حمدود من التغيريات يف القنوات، أو حىت يف املو  املستحسن

 أثر سليب كبري على فرص تنفيذ احملطات واخلدمات الرقمية. ذلك
ملكررات ا من حمطات رئيسية ذات قدرة أعلى فقط، تغطية كاملة. وميكن حملطات ، اليت تتألفMFNوقد ال توفر بعض شبكات 

ية املصاحبة )كجزء حملطة الرئيسالذي تستعمله ا( أن تستكمل التغطية باستعمال الرتدد نفسه الفراغ اتالقدرة األدىن )حشو ذات 
 حماكاةخيار ميكن أن يساعد يف  يه SFN شبكة. و MFN شبكة ( أو كتخصيصات منفصلة يفSFN ،رتددة المن شبكة وحيد

 الشبكة التماثلية. معمارية
( SFN  شبكةيف وهي ضروريةبني املرسالت الرقمية ) املزامنةالشبكات ألنه ال حاجة إىل  بناءسهولة  وهي MFN شبكة يف ميزة ومثة

ثور على عدد من الرتددات الع هي أنه قد يكون من األسهلو مما قد يقلل من املعدات وميزانية البناء. ومثة فائدة أخرى 
 SFNبكات تردد مناسب الستعمال ش العثور علىأثناء فرتة البث املتزامن للتلفزيون التماثلي والرقمي من  MFN لشبكة املتاحة

 .ةواسعمنطقة  يف
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 إجراءات التخطيط 1.6.4
 : تحديد منطقة الخدمة المطلوبة1الخطوة 

هي نفسها املنطقة اليت  DTTB. ومن الشائع أن تكون منطقة اخلدمة DTTBلوبة لنظام حتديد منطقة اخلدمة املط من املهم جدا  
قدرة مقارنة ب dB 16حىت  تيغطيها نظام البث التلفزيوين التماثلي. ومن مزايا التكنولوجيا الرقمية إمكانية خفض قدرة املرسال

 املختار(. DTTBرسال سلوب اإلأل تبعا  نطقة )املتغطية نفس  إىل جانبرسالت التماثلية امل
 االستقبال أسلوب: 2الخطوة 

لتكون قابلة لالستقبال عرب هوائيات ثابتة )على السطح( أو أجهزة استقبال حممولة أو حىت أجهزة  DTTBقد صممت أنظمة ل
النظر فيه جيب  لذاو ، DTTBاألكثر أمهية يف ختطيط الرتددات خلدمات  الدافعاالستقبال املرغوب هو  ولعل أسلوبحممولة باليد. 

 العملية. من جدا   ةمبكر  يف مرحلة
 : معلمات التخطيط3الخطوة 

جودة االستقبال عند عتبة االستقبال(، فمن الضروري يف  سريع احنطاط حيدث حيث) DTTBاملفاجئ" يف أنظمة " لالحنطاط نظرا  
 ضرورة GE06 [10.4]رتض االتفاق ي ف، ذلك الواملوقع. مث الزمنها لنسب مئوية عالية من احتماالت توفر بوجه عام التأكد من 

خلدمة على أسلوب فيها ا يتعني أن تتوفرمن الوقت. وتتوقف النسبة املئوية للمواقع اليت  99%اخلدمات متاحة ألكثر من  أن تكون
 االستقبال املختار.

وخصائص  ي االستقبالملوقع املطلوبة وارتفاع هوائوا الزمنالحتماالت  تبعا  صاحلة لالستعمال الدنيا الال اجملوينبغي عندئذ حتديد شدة 
 نظام االستقبال.

 كسب هوائي مرسل معني.  على أساسميكن حساب قدرة اإلرسال املناسبة لتغطية منطقة اخلدمة املطلوبة  وعندئذ
 4بني  ما ح(، معدالت تاريخ ترتاو MHz 8أو  7أو  6تكون بعرض  قد) وحيدة، ضمن قناة تردد DTTBوميكن أن توفر أنظمة 

 االستقبال املختار واملعلمات األخرى. وبصورة عامة، توفر عروض النطاق األوسع معدالت بيانات أعلى. ألسلوب ، تبعا  Mbit/s 40و
 اختيار معلمات اإلرسال. مبزيد من التفصيل 8.4القسم  ويتناول

 ITU-R BT.1877 [3.4]األول ويف التوصية  بالنسبة ألنظمة اجليل ITU-R BT.1306 [2.4]يف التوصية  املعلماتوترد هذه 
 ألنظمة اجليل الثاين.بالنسبة 

 : تخصيص التردد4الخطوة 
 ل.ب  لمستقلبالنظر إىل اختيار أسلوب االستقبال ومعدل البيانات املطلوب، ميكن حتديد نسبة احلماية املطلوبة 

 ما بني بطة يف منطقة اخلدمة تتجاوز النسل ألي نقتقب  اختبار الرتدد املرشح للتأكد من أن نسبة احلماية للمس ئذوميكن بعد
. ألخرىاملرسالت ا لصاحلخلدمة ا يف خسارة غري مقبولة يف سببتوأن املرسل اجلديد ال ي (C/I) املطلوبةاإلشارات املطلوبة وغري 

 لالستخدام يف ذلك املوقع. رتدد املرشح مناسبا  ال يصبحاء هذه املعايري، يفويف حال است
 اية.معايري نسبة احلم ستوىفت   إىل أنو تعديل معلمات املرسل ينبغي تكرار احلسابات باستخدام تردد بديل أ وإال

املرسالت القائمة  يا  يفكلدمة أو إزالة التداخل  اخلويالحظ أنه قد ال يكون من املمكن توفري التغطية املطلوبة يف كل نقطة يف منطقة 
ع البديلة، النظر يف استخدام توزي من الضروري، بعد دراسة الرتددات ومعلمات اإلرسالاألخرى. ويف هذه احلالة، قد يكون 

 لرتددات دون املستوى األمثل.ل
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 : التنسيق5الخطوة 
للحد من التداخل غري  DTTBالتنسيق بني مرسالت  حيتاج األمر إىلنه، قد عالناجم التداخل مرسل جديد و  يففهم التداخل  بعد

 رسل.امل تغيري موقعذلك إىل تعديل قدرة اإلرسال ومكاسب اهلوائي وخمططات اإلشعاع و/أو إمكانية  املقبول. وقد يؤدي
 .عملية التنسيق الدولية الكتيب مبزيد من التفصيلمن هذا  6الفصل  ويتناولالتنسيق بني بلدين أو أكثر.  إىل أحيانا   حيتاج األمروقد 

 الثغرات: ملء 6الخطوة 
. وباإلضافة إىل ذلك، يةدون تغطاملناطق  فقد يتبقى بعض، أوسع ةلتغطي توخيا   يف مواقع مرتفعة تقامرسالت على الرغم من أن امل

 ميكن تغطية هذه املناطقو ستقباهلا داخل املباين أو حتت األرض. ال DTTBشدة جمال كافية من مرسل رئيسي لإلشارة  تتوفرقد ال 
لتغطية  MFNترددات مناسبة يف نظام  العثور على. وقد يكون من املمكن اتمنخفضة القدرة مللء الثغر  اتشو حب احملجوبة
درة م مرسالت منخفضة القااستخد عندضار التداخل لل تعرضا  قل أ ملء الثغرات اتألن حشو  ، نظرا  حمجوبة صغرية مناطق

 ومنخفضة االرتفاع.
 معلمات التخطيط 2.6.4

 اتترددالتخطيط نظام االستقبال المرجعي ل 1.2.6.4
قمي ساس لتخطيط ترددات خدمات التلفزيون الر األ هينظمة التلفزيون الرقمي لألرض ألخصائص أنظمة االستقبال املرجعية 

من اجليل األول والثاين معّرفة  DTTBوهذه اخلصائص ألنظمة  .(UHF)والديسيمرتية  (VHF)نطاقي املوجات املرتية  لألرض يف
 .ITU-R BT.2036 [35.4]يف التوصية 

 لتخطيط الرتددات إىل فئتني: التوتنقسم مجيع خصائص املستقب
 ؛مشرتكة للمستقب ل تنطبق على أي من أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض خصائص -
 للمستقب ل تنطبق على نظام حمدد من أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض. خصائص -

 ما يلي: شرتكة للمستقب لامل وتشمل اخلصائص
 أمتار ملستقبل ثابت فوق السطح(؛ 10مرت ملستقبل حممول و 1.5)مثال ذلك،  ستقب ل فوق األرضارتفاع هوائي امل -
 (؛ITU-R BT.419 [28.4] )انظر التوصية اجتاهية هوائي االستقبال -
 (؛ITU-R BT.2036 [35.4] ، انظر التوصيةdB 10إىل  6من  -)تبعا  للرتدد  عامل ضوضاء املستقب ل -
 (؛ITU-R BT.2036 [35.4] ، انظر التوصيةdB 12إىل  4من  -عا  للرتدد )تبكسب اهلوائي  -
 (؛ITU-R BT.2036 [35.4] ، انظر التوصيةdB 5إىل  1من  -)تبعا  للرتدد خسارة املغذي  -

( وللجيل الثاين من ISDB-Tو ATSCو DVB-T) DTTBف خصائص املستقبالت احملددة ألنظمة اجليل األول من وتعرّ 
 ل(. ويالحظ أن هذه التوصية ال حتتوي على خصائص املستقب  ITU-R BT.2036 [35.4]يف التوصية  DVB-T2) DTTB أنظمة

 .DTMB ألنظمة
 الحماية ونسبشدة المجال الدنيا  قيم 2.2.6.4

التوصية نظمة اجليل الثاين يف ألو  ITU-R BT.1368 [30.4]ترد معايري التخطيط ونسب احلماية ألنظمة اجليل األول يف التوصية 
ITU-R BT.2033 [31.4] . معايري احلماية ألنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال و

 .ITU-R BT.2052 [36.4] التوصيةمعّرفة يف  (UHF)والديسيمرتية  (VHF)مستقبالت حممولة باليد يف نطاقات املوجات املرتية 
اعاة منشآت شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال مع مر  اليت تستمدتنفيذ ال سيناريوهات خمتلف شفستكت   4 الفصلب 2امللحق  ويف

 .الشائعةاالستقبال 
 .ITU-R BT.2382 [37.4]النظر يف طبيعة التداخل. وترد هذه املعلومات املوحدة يف التقرير  يتعنيحتديد نسب احلماية  ولدى



 كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض 48

 (SFN)تخطيط الشبكات الوحيدة التردد  7.4
 اعتبارات عامة 1.7.4
توى. نفس الرتدد وحتمل نفس احمل يفاستعمال مرسالت متعددة تعمل بالتغطية املطلوبة  (SFN)الرتدد  الوحيدةشبكات التوفر 

 يتقسيم تعامدتعدد اإلرسال ب تشكيل باستعمال تقنية الرتددوحيد تشكيل يف   DTTB14يسهل تشغيل شبكات و 
 ات(.ري املس تعدد حصانةمفيدة ) ترددكثر من إشارة ألاء( البنّ  والتجميعاالستقبال )، اليت متكن (OFDM) للرتدد

 يتكون كذلحيدث  ماحيثو العديد من مواقع االستقبال داخل منطقة التغطية.  أن خيدممن مرسل  ألكثر، ميكن SFNويف شبكة 
إحصائية  غايراتتظهر شدة اجملال من مرسل واحد وت  اخلدمة.  توفر حتسني مدى هإلشارة وميكناستقبال ال اإلطنابمستوى معني من 

يف شدة اجملال  لتغايراواملتنقل. وميكن ختفيض هذا  احملمولعلى مسري االنتشار، وال سيما بالنسبة لالستقبال  عوائقبسبب وجود 
 ستقبال املصادراكن ميما مصدر  حيتجبعندما  ذلك ألنهاملستقبل،  منظور يف اجتاهات خمتلفة من موضوعةبوجود عدة مرسالت 

ستكشف بالتفصيل يف القسم الالحق. الشبكة"، وهو ما ي   يف "كسبإىل  SFNهذا اجلانب من الشبكة  ويؤديخرى بسهولة. األ
 ي نفس املنطقة.مرسل واحد يغط مما يوفرهمنطقة تغطيتها  كليف   لتوفري توزيع شدة جمال أكثر جتانسا   SFNوميكن تصميم شبكة 

شغيلها بشكل منطقة تغطية مشرتكة وال ميكن ت تشملستخدم مجيع مرسالت الشبكة نفس الرتدد. وهي رتدد ت  ال وحيدةويف شبكة 
. ويبني الشكل منطقة C1مرسالت تعمل على القناة  10تضم  SFNوصف شبكة تحيث  2.4يف الشكل  ما يبدومستقل. وهذا 

 اخلدمة وكذلك منطقة التغطية املشرتكة للمرسالت.
 املرسالت:فرادى ، ينبغي أن تكون اإلشارات املرسلة من SFNيل يف شبكة وعند التشغ

 تأخري حمكم بدقة(؛ب)أو  ةمتزامن -
 (؛Hzبضعة  حدوديف الرتدد )يف  متسقة امسيا   -
 .متماثلةبتدفقات بتات  مشّكلة -

تنتجها املرسالت األخرى  ت املطلوبة اليتمن اإلشارا وتستفيدمن التداخل الذايت  األدىن حلدحبيث تقلل إىل ا وينبغي تصميم الشبكة
خمتلف إىل املستقبل على الفرق يف طول مسريات االنتشار بني املستقبل و  الواردةيتوقف التأخري بني اإلشارات و . SFNيف الشبكة 

ة الفاصلة فلمسال تبعا  عشرات إىل بضع مئات من امليكروثانية  بضع يف حدوديكون التأخري  وقد؛ SFNاملرسالت يف الشبكة 
 .الشبكة يفلتأخريات احملددة يف كل مرسل ا لفرادى التنفيذ الفعليو للمرسل 

                                                      
 .6.4. انظر القسم ATSCباستثناء  14
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 2.4 الشكل
 (SFN)شبكة وحيدة التردد 

DTTB-04-02

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

 
غلقة". ر شبكة "م"مفتوحة" واآلخ شبكة أحدمها . يسمىمن البنيةمن نوعني نظريني  بواحد الرتدد الوحيدة شبكاتالوميكن تنفيذ 

 طلوبة عند حدود منطقة التغطية:املال اجملشدة  من دىناأل احلد لتوفري أن كال النوعني من الشبكات مصممرتض فوي
 احلالة املقيدة، املناطق الواقعة خارج منطقة التغطية. ويف حنواإلشعاع  سويةيف شبكة مفتوحة، ال تتخذ أي تدابري لتقليل  -

 من مرسل وحيد متعدد االجتاهات. ميكن أن تتكون الشبكة املفتوحة
. ملتوخاةااإلشعاع حنو املناطق الواقعة خارج منطقة التغطية دون ختفيض تغطية املنطقة  سوية فض عمدا  ختيف شبكة مغلقة،  -

 حمطات اإلرسال بالقرب من حميط منطقة التغطية. يفذلك باستعمال هوائيات اجتاهية  حتقيقوميكن 
بكة مغلقة فإهنا ش يف شكليكون هناك مسافات كبرية بني أجهزة اإلرسال. وإذا صممت  قداحة كبرية يف شبكة حقيقية تغطي مسو 

ة. والسبب شبكة مفتوح يف شكلتداخل أقل عند مسافة معينة خارج منطقة تغطيتها عما لو كانت مصممة  يف سببتتوف س
 .يد النظرقسالت األقرب إىل حدود منطقة التغطية يف االجتاه على القدرة املشعة من املر  توقف أساسا  تالتداخل  سويةذلك هو أن  يف

 اه قيد النظرغطية املقابلة لالجتالقدرة املشعة من املرسالت على جانب منطقة الت، فإن يف شبكة مغلقة تغطي منطقة صغريةأما 
استعمال هوائيات  . ومن مث، فإنيف مستوى التداخل الصادر عما هو يف شبكة مغلقة تغطي مساحة كبرية بقدر أكرب نسبيا   تسهم

شبكات اليت زايا مما هو احلال يف المن املأقل  يعود بقدراملرسالت بالقرب من حدود منطقة تغطية صغرية  يفاإلرسال االجتاهية 
 احلزمة. من قبيل إمالةعلى األقل، باستخدام تقنيات  من ذلك، جزئيا   يفتغطي مساحات أكرب. وميكن التخف

لشبكات ا يف أقل عموما    نفس القناةيفاملسافة الفاصلة بني املناطق املشرتكة  أن، بالنسبة ملناطق التغطية الكبرية نسبيا   ،قويتبني مما سب
لشبكات املغلقة من املسافة ا يف ، قد تقرتب املسافة الفاصلةوبالنسبة ملناطق التغطية األصغر الشبكات املفتوحة. مما هي يفاملغلقة 
 كات املفتوحة.لشبا يف الفاصلة

 الواقع. يف أكثر من اختالفهاختتلف يف املظهر  وإن كانت، واسعة مساحة لتوفري تغطية SFNشبكة بدائل وهناك العديد من 
انت أو ال تزال مواقع قائمة رمبا ك منشأة يفشبكة  فهنالك من جهة أوىل. تويكمن الفرق األساسي يف التباعد بني مواقع املرسال

بني ة مع تباعد فيشبكة كث هنالك ومن جهة أخرىكم أو أكثر.   80وقد يبعد بعضها عن اآلخر التماثلية، تستخدم للخدمات 
. أن تتألف أي شبكة حقيقية من بعض عناصر كلتا احلالتني ، على صعيد الواقع،من املرجحو كم فقط.   20أو  10 مبسافة املرسالت

كن أن قائمة أو سابقة ستحتاج على األرجح إىل عدد من حمطات الرتحيل ومي مواقع حمطات متاثليةيف  أساسا   املبنيةوحىت الشبكة 
 على ةفيبكة كثش تنطويأن  احملتملبني املواقع املتجاورة. وعلى العكس من ذلك، من  تباعد صغري نسبيا   هلذه احملطاتيكون 

 بناء بعض احملطات. تربير اقتصاديا   ال ميكنحبيث  "بعض الثغرات" حيث الكثافة السكانية منخفضة جدا  

 حدود منطقة التغطية

 حدود منطقة اخلدمة
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 المرونة في استعمال الطيف 2.7.4
اية . فعلى سبيل املثال، ميكن تصميم الشبكة يف البدالطيفيف استعمال  مرونة كبرية جدا  على  SFNالشبكات  تشكيل ينطوي

دات إضافية، لتوفري دلتوفري تغطية للهوائيات الثابتة على مستوى السطح، ولكن ميكن تطويرها يف وقت الحق، دون احلاجة إىل تر 
 ضافة حمطات إرسال إضافية.بإخدمات متنقلة أو حممولة 

ية داخل حمطات جديدة لتحسني التغط إقامةمشغل البث يف اليت يتمتع هبا رية هي احل SFNالشبكات  يفاملرونة األخرى  أوجه ومن
 إضايف. طيفدون احلاجة إىل استعمال  ،شبكة قائمة

 SFNعلى أداء الشبكة  DTTBأثر معلمات نظام  3.7.4
ومع ذلك ال بد، من ، أقل تعقيدا   الطيفوجعل ختطيط  الطيفهو حتسني استخدام  SFNالرئيسية للشبكات  املنافعأحد  إن

 التخطيط بعناية.و  معلمات النظامحتديد  ناحية أخرى، من
الطاقة و ايل املبدأ، اتباع هنجني: الربج الع لشبكة. ومن املمكن، من حيثل األول، اختيار طوبولوجيا مناسبة املقاميف  ويتعني،
يكون  ،توزيع احملتوى اإلذاعي حالة. ويف همابين وأمداء، (LTLP)الطاقة املنخفضة و نخفض املربج الأو  (HTHP) العالية
ة ة املستهدفغطيحتديد الت يتعني، للمرسل. وثانيا   القائمةألنه يسمح بإعادة استعمال البنية التحتية  عادة عملي HTHP النهج

 االستقبال. وأسلوب
 (.9انظر الفصل  ،)لالطالع على التفاصيل DTTBذلك اختيار معلمات النظام اليت ختتلف بني أنظمة بحدد توي

للحجم املادي  تبعا   احلراسةحتديد طول فاصل  هي، DVB-T2 SFNيف حالة الشبكة  ،اخلطوة األوىل تكونوكمثال على ذلك، 
 املرسالت فواصلكون تأن  طبعا   أنه قد يكون من املمكنب علما  داخل الشبكة،  تالفصل بني املرسالأو مسافات  SFNللشبكة 

جانب اختيار  وإىلالعتبارات عملية مثل التضاريس واالنتشار ومتانة النظام وما إىل ذلك.  وذلك تبعا  احلراسة  من فواصلأكرب 
ل فورييه احلراسة على النظر يف حجم حتوي فاصلراسة. وينطوي جزء احل فاصل جزءإىل حتديد  األمر حيتاج فاصل احلراسةطول 

ثابت على أو متنقل. ويف حالة االستقبال ال حممولاملرتبط بسيناريو االستقبال: استقبال ثابت على السطح أو  (FFT)السريع 
املتاحة.  السعةة وزيادة احلراس فاصلأكرب حيث يؤدي ذلك إىل خفض جزء  FFTالسطح، يبدو من املستصوب استخدام نظام 

، وال سيما لالستقبال 4kأو حىت  8kأو  16k من قبيل أدىن FFTالنظر يف حجم  يتعنيواملتنقل، قد  احملمولوبالنسبة لالستقبال 
ظام؛ ري على متانة النتأثري كب أيضا  (، ولكن له السعة. وحيدد اختيار التشكيل معدل البتات )دوبلر قيدا   أثر املتنقل عندما يكون

 دىل ذلك، هناك عدباإلضافة إو . تأثرا  تكون أكثر  السعة،أكرب من  اليت توفر قدرا   ،األعلى التشكيل من املرتبةخمططات  ذلك ألن
 الواصلةأداء اإلشارات املتأخرة  األدلة. وحيدد اختيار أمناط PP8إىل  PP1 من ،DVB-T2املتاحة يف  املتفرقة (PP)من أمناط األدلة 

عادلة غري صحيحة حىت إذا كان جزء املأن قناة  هذا Nyquist. ويعين جتاوز حد Nyquistحد  ، حبسباحلراسةخارج فاصل 
 (.2)ملزيد من التفاصيل، انظر امللحق  صغريا   (ISI)التداخل بني الرموز 

تنفيذ تصميم و  :رضاإلذاعة الرقمية لأل - ITU-R BT.2386 التقريريف  SFNعن الشبكات  أوىفوميكن االطالع على معلومات 
ه تبادل اخلربات وتقدمي التوجيهبدف  أيضا  وصف العديد من األمثلة العملية ي، حيث [38.4] (SNF) شبكات وحيدة الرتددال

 نشر هذا النوع من الشبكات. ألولئك الذين يعتزمونالتصميم والتنفيذ  يف
 كسب الشبكات 4.7.4
 اإلطنابمن مواقع االستقبال، مما يؤدي إىل إدخال مستوى معني من تغطية العديد  مرسلمن  ألكثر SFNيف شبكة  ميكن

شدة اجملال من مرسل  حيث تبني احملمولاخلدمة. ويتسم هذا التحسن بأمهية خاصة يف االستقبال  توفرمصادر اإلشارة وحتسني  يف
ود عدة مرسالت يف شدة اجملال بوج التغايرعلى مسري االنتشار. وميكن ختفيض هذا  عوائقيرات إحصائية بسبب وجود اواحد تغ

الشبكة".  أخرى. ويعرف هذا باسم "كسبمصادر  استقبال بسهولةميكن مصدر واحد  ح جب إذايث حبتقع يف اجتاهات خمتلفة، 
كنها ميكن أن تكون حمدودة ول ة،االستقبال االجتاهي اتوقد تكون فائدة كسب الشبكة لالستقبال الثابت، بسبب استعمال هوائي

 .تطورا  هوائيات االستقبال أقل و مواقع االستقبال غري مواتية  حيثأمهية بالنسبة لالستقبال احملمول  أكثر
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ظريه نباملقارنة مع  أدىن، ويكون توزيع شدة اجملال أكثر جتانسا   يف مستوى قدرات SFNونتيجة لكسب الشبكة، ميكن تشغيل 
توخى ، وال سيما عندما يوسعرضية للمناطق األلتوفري تغطية م   األرشداألسلوب هو  SFN. ويبدو أن هنج الشبكة MFN الشبكة يف

 .احملمولاالستقبال 
 على الوصف التايل لكسب الشبكة: ITU-R SM.1875 [39.4] وحتتوي التوصية

حلراسة، ا فاصلاإلشارات من أجهزة إرسال مطلوبة متعددة داخل شبكة وحيدة الرتدد ضمن  يف حال إمكانية استقبال" 
ن عندها حتسني جودة االستقبال وختفيض شدة اجملال الدنيا املطلوبة من كل مرسل. بيد أن كسب اهلوائي ال يعادل ميك

اجملال املطلوبة من املرسالت اليت يتم استقبال إشاراهتا، بل هو ميثل بالكاد احتماال  متناميا  الستقبال  قيم شدةجمموع 
 وحيد فقط. اجتاه إضايف بدال  من مرسل إشارة أفضل من

جمال االستقبال داخل الشبكات وحيدة الرتدد والشبكات متعددة الرتدد،  قيم شدةوكسب الشبكة هو الفارق بني  
 الالزمة لنفس احتمال املوقع.

ويف شبكة وحيدة الرتدد، يؤدي العدد املتنامي من أجهزة اإلرسال إىل توزيع أكثر جتانسا  لشدة اجملال يف منطقة التغطية.  
  "لقيم شدة اجملال أقل. σون االحنراف املعياري ويك

 حسب. وينطبق ذلك، dB(µV/m) 61,3 هي للنظام لبديل معني )medE(تكون قيمة شدة اجملال املتوسطة الدنيا : ذلك مثال
يف شبكة  95الحتمال للموقع مقداره  )minE( . وتصل شدة اجملال الدنيا املطلوبة50، على احتمال للموقع يصل إىل لتعريفا

 .dB 3,6 يبلغ كسب الشبكةوهكذا . dB(µV/m) 70,3ويف شبكة متعددة الرتدد إىل  dB(µV/m) 66,7 وحيدة الرتدد إىل
 التداخل الذاتي 5.7.4

مفيدة وتسهم يف إمجايل قدرة  بوصفها احلراسةلفاصل  الزمنضمن عرض  الواردة SFNعامل قدرة مجيع اإلشارات يف الشبكة ت  
شارة مبثابة اإل OFDM تعدد اإلرسال جزء من قدرة الصدى بنفس رمز سوى يرتبط ال حة. وخارج فاصل احلراسة،اإلشارة املتا

 .املفيدةيف إمجايل قدرة اإلشارة  ولية، ومن مث يسهم إجيابيا  األ
عندما . ولذلك، بني الرموز السابق أو الالحق وينتج تداخال   OFDM تعدد اإلرسال ويرتبط اجلزء اآلخر من قدرة الصدى برمز

 فاصل احلراسة، تنخفض املسامهة املفيدة ويزداد التداخل بني الرموز. مبا يتجاوز تأخري اإلشارة تدرجييا   يزداد
ن م ، بالنسبة إىل موقع استقبال معني، تأيت اإلشارات املسامهة الرئيسية عموما  . أوال  SFNعلى شبكة  قيدينويؤدي ذلك إىل فرض 

ملحوظ، مما يعين أن  بشكل احلراسةفاصل ال يتجاوز التأخري الزمين بينها بقاء هذه املسامهات بناءة، جيب أإلو املرسالت القريبة. 
 ملسافة بينها.ا من املرسالت اجملاورة جيب أن حتتفظ حبد أعلى معني

. هداما   أن تسهم إسهاما   كة ميكن، حىت إذا مت االحتفاظ بأقصى مسافة فصل للمرسالت اجملاورة، فإن املرسالت البعيدة يف الشبوثانيا  
 .صغريا   املعنيةجتاوزه من أجل إبقاء عدد مرسالت التداخل الذايت عدم جيب  SFN الشبكة وقد يكون هناك متديد أقصى ملنطقة

ملنطقة  صى أقمجايلإجاورة وما إذا كان هناك متديد توتتوقف أمهية التداخل الذايت ومسافة الفصل القصوى الناجتة بني املرسالت امل
، وكثافة املرسالت C/N اليت يشار إليها بقيمة املختار وحساسية النظام فيما يتعلق بالتداخل الذايت، حلراسةافاصل يف  SFNاخلدمة 

 الشبكة. يف
ن املستقبل بعيدة عالكبرية، قد يكون من الصعب ختطيط الشبكة حبيث تكون اإلشارات الصادرة عن املرسالت   SFNويف شبكة 

 لسببني:مقارنة باملرسالت القريبة. وتزداد هذه الصعوبة  سوية مهملةذات  دائما  

( لضمان محاية االستقبال عموما   1%) الزمناإلشارة من املرسالت البعيدة لنسب مئوية صغرية من  سوياتحساب  يتعني -
 (،عموما   99%) الزمنلنسب مئوية عالية من 

 ري اجتاهي.واملتنقلة غ احملمولةملستقبالت اهوائي  -
كبرية، من املمكن أن يؤدي تأخري االنتشار لإلشارات الصادرة عن املرسالت البعيدة إىل وضعها خارج فاصل   SFNويف شبكة 

نسبة إىل الت إرسال اخلدمة من بعض املرس زمن أو تأخري ميتأثري إما بتقدال خفض هذا. وميكن األقرب احملطات احملليةيف احلراسة 
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كبرية ومعقدة، فإن احلساب املفصل لتوقيت املرسل النسيب هو أداة ميكن استخدامها   SFNالنسبة إىل شبكة . وبما ثابت مرجع
 حتسني تغطية الشبكة. ومن مثللتقليل من التداخل الذايت 

 مزامنة المرسل 6.7.4
 االشرتاطهذا ح ويص. نهافيما بيأن تكون مجيع املرسالت يف الشبكة متزامنة  يتعنيصحيح،  على حنو SFNلكي تعمل الشبكة 

 .والزمنالرتدد  ميدانيف كل من 
 مزامنة التردد 1.6.7.4

در مرجعي، إشارة توقيت صمبمجيع املرسالت  ربط، ينبغي قليل أي احنراف. ولتأن تكون دقة تردد املرسل الرقمي مستقرة جدا   يتعني
 .مثال   (GPS)تحديد املواقع لالعاملي  لنظاما

 يتمزامنة التوق 2.6.7.4
لشبكة )توقيت املرسل ا يفمن كل مرسل  معنيرتل إشارة  ي طلق فيهميكن تعديل الوقت الذي  ،التداخل بني الرموز خفضرغبة يف 

 وبذلكاحلراسة،  اصلضمن فوصول اإلشارات من املرسالت القريبة والبعيدة إىل املستقبل  منهذا التأخري  استمثال وميّكنالنسيب(. 
 .هاقبل نقطة مرجعية أو بعد ليكون. وميكن تعديل توقيت املرسل النسيب مةهداتكون بناءة وليست 

النظر يف توزيع حمتوى  ا  أيضرجع زمين. ويتعني مبالشبكة  يفوقت إرسال اإلشارة يف كل مرسل  ربط احلاالت كليف  يتعني ومع ذلك، 
، مثال   ، وطنيةةواسع ةويف شبكاملطلوب أو بدونه.  مع التأخري ،البيانات خالل نفس الفرتة الزمنية رتلرسل نفس اخلدمة حبيث ي  

 مواقع الشبكة إشارة احملتوى مباشرة إىل هو إرسالأحد اخليارات و . ا  كبري   تفاوتا   املرسالتوصول معلومات احملتوى إىل قد يتفاوت 
 ع التوقيت.مبرج طيرتبكل مرسل،   دخل يفير اختزين مؤقت متغ آخر هو توفري خيارباستخدام التوزيع الساتلي. ومثة 

النظر  يكون من الضروري لناحلراسة،  فاصليف  على العبوراإلشارة  عن قدرةقطرها  ال يزيد شبكةصغرية، أي  SFNويف شبكة 
 يف هذا العنصر من عناصر ختطيط الشبكة.

لتداخل لكل مرسل. وينبغي ا واحتمالالتغطية املطلوبة  بكل من املخطط التنبؤ يتعني علىالشبكة يف البداية،  تشكيلوعند تصميم 
 تأخريضبط  ولدىبالنسبة ملصدر التداخل.  الزمنمن  1%لخدمة املطلوبة ول بالنسبة من الزمن 50%تنفيذ هذه التنبؤات بنسبة 

كل   يتسبب فيه الذيتغطية الشبكة بأكملها. وعندئذ ميكن حساب التداخل الكلي  اشتقاقالصفر ميكن  عندالتوقيت النسيب 
 .SFNلشبكة مرسل يف ا

كيز عليها ومن املعقول الرت  ،أكرب قدر من التداخل يف سببتاليت ت هي القدرة سوياتأعلى  ختصيصات تكونوبصفة عامة 
إىل مكاسب تغطية  (.e.r.p) بقدر أدىن من تدفق القدرة املشعة الفعالةميكن أن يؤدي ضبط توقيت املواقع  البداية. ومع ذلك، يف
 .ااطق خدمتهحول حميط من بأس هبا ال

ن املرسل الذي أ وجدير باملالحظةتوقيت الشبكة وإعادة حساب التداخل.  أوضاع ميكن تعديل اهلدامةحتديد املرسالت  وحاملا يتم
ة مشكلة يف جزء تغيري قد يسبب ببساط أي ألن تعديله، ذلك املرسل الذي يتعنيتداخل قد ال يكون ال قدر من أكرب يف سببتي

اراهتا ضمن فاصل احلراسة ستقبل إشاملوقع )املواقع( األصغر حبيث ت   هي تعديلفضل األسرتاتيجية االوقد تكون خمتلف من الشبكة. 
 موقع القدرة العالية البعيد. يف

يف املستقبل على التغطية املتوقعة. ومع ذلك، ومبا أن  (FFT) حتويل فورييه السريع نوافذية تأثري فيإيالء االعتبار لك أيضا  وينبغي 
 ياتية عمل مستقبالهتم، فمن الصعب إعطاء توجيهات عامة. وتناقش اسرتاتيجفييف الكشف عن تفاصيل ك ميانعوناملصنعني 

 .[40.4] املرجع يف الشائعة التزامن
. وكما SFNشبكة  مكّيفتعديل تأخريات النقل بواسطة  من املمكنشبكة من املرسالت،  حنو MPEG-2نقل  تدفقوعندما يوزع 

الصادرة  (DVB)ذاعة الفيديوية الرقمية لإل TS 101 191التقنية ملعيار  ةمن املواصف واملقتطف، 3.4الوارد يف الشكل  املثاليف  هو مبني
 رزم تعّرف هوية الرتل العمالقوإدراج  عمالق MPEG-2توليد رتل هو  املرسلشبكة  مكّيف، فإن اهلدف من ETSI [41.4]عن 
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(MIP)  ة من نظامبني آخر نبضاليت تنقل ختالف الوقت GPS  زم ر  اإلرسال يفشبكة  مكيفات . وتبحثالرتل العمالقووقت بدء
MIP التأخري املطلوب قبل تسليم إشارة  وتدرجMPEG-2  مشّكل تعدد اإلرسال إىلOFDM .وشبكة التوزيع الثانوية 

 3.4 الشكل
 مع مكيف شبكة DVB-T SFNتوزيع 

DTTB-04-03

MPEG-2
TS

MPEG-2
TS

1 pps10 MHz

MPEG-2
TS

1 pps10 MHz

1 pps10 MHz

 
 أثر خسارة المزامنة 3.6.7.4

  كة. وسيكون هذا ملحوظا  الشب باقيللتداخل يف تغطية  سيصبح مصدرا   فإنه الشبكة باقيمع  املزامنةملرسل باالحنراف عن ح إذا مس  
املرسل مبتعدا  رف احن وكلما". التشوشمنطقة " ما يسمى كمنطقة من التغطية املفقودة حنو حميط منطقة خدمة املرسل غري املتزامنة،

الستقبال من غري املرجح أن يتأثر ا أن وجدير باملالحظة. ا  تدرجيي أوسع التشوشمنطقة  أصبحتالشبكة  باقيالتزامن مع  عن
لى تقارير بناء ع اكتشاف اخلللعل من الصعب جيهذا ميكن أن و . عالية الواردة، حيث شدة اجملال املرسل املنحرفالقريب من 

 .املشّوشستقبال اال مشاهدي
 المكررات في القناة 7.7.4

تردد معني يف املوجات  يف لألرض DTTBرسال اإل( هو جهاز يستقبل مالئ الثغراتباسم  أيضا  القناة )املعروف  يفاملكرر 
ع تغطية شبكة ينفس الرتدد. ويستخدم هذا املكرر لتوس يف اويعيد إرساهل الواردةالقناة  ويضخم (UHF)والديسيمرتية  (VHF) املرتية

مع املرسالت  ، باملقارنةاملكرراتالفوائد الرئيسية من و إضافية.  مرسالتتردد وحيد دون احلاجة إىل  يفقائمة من خالل إرساالت 
 نشر واخنفاض التكلفة.ال سهولة العادية، هي

 DTTB ة ألسلوباحلراسمن فاصل  وجيب أن يكون التأخري الناجم عن عملية االستقبال والتضخيم واإلرسال بأكملها أقصر بكثري
 ال يتعني عليهو قناة يف الكرر واملشارات من كل من املرسل اإل(، حبيث يستقبل املستقبل مثال   μs 5 شائع مبقدارتأخري باملستعمل )

 ولكن مع إضافة بناءة من اإلشارات. خلالتعامل مع التدا
 غذية مرتدةت ينشئ عروة، مما املكررات خليف دذية اإلشارة املرسلة تغ معاودة . وميكناتاملكرر  هذهغري أن هناك عقبات يف نشر 

، املشكالت للتغلب على هذهو عدم استقرار اجلهاز.  فة نقل اجلهاز، ويف أسوأ األحوالي: متوج يف وظاملشكالتتولد نوعني من 
يزيد من  كرر )ممااملاء الصدى يف تقنيات إلغ من استخدام شكل منعزل كاف بني هوائيات االستقبال واإلرسال، أو  بد من ال

 التكلفة(. من التعقيد، وبالتايل

 DVB-Tمشكل 

 

نظام 
SYNC 

 

مكيف شبكة 
 مستقبل
 

 DVB-Tمشكل 

 شبكة توزيع
GPS )مالحظة( 

GPS )مالحظة( 
 

مكيف 
SFN 

معدد إرسال 
MPEG-2 

GPS )مالحظة( 
 

نظام 
SYNC 

 

مكيف شبكة 
 مستقبل
 

مكيف شبكة 
 مستقبل
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 اختيار معلمات النظام 8.7.4
 على متطلبات الشبكة. وحيتوي امللحق اختيار معلمات النظام أساسا   ويتوقف، DTTBلتنفيذ شبكة  فريد ليس هنالك من أسلوب

 .ATSCو DTMBو ISDBو DVBشبكات لالنسبة على أمثلة ملعلمات خمتلف سيناريوهات التنفيذ ب 4بالفصل  2
 قطاع االتصاالت الراديوية:الصادرة عن يف الوثائق التالية  يهاميكن االطالع عل DTTBأمثلة على تطبيقات شبكة وهنالك 

 [42.4] االنتقال من اإلذاعة التماثلية لألرض إىل نظريهتا الرقمية - ITU-R BT.2140 التقرير -
 DVB-T2 [43.4] النظام اجلوانب املتعلقة بالرتددات وختطيط الشبكة يف - ITU-R BT.2254 التقرير -
ألنظمة  (DTTB) أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضتقنية بناء شبكة حمطة ترحيل  - ITU-R BT.2294 التقرير -

 [44.4] (ISDB-T) اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات لألرض
ي لى شبكات التلفزيون الرقمجتميع التجارب امليدانية للتلفزيون فائق الوضوح ع - ITU-R BT.2343 التقرير -

 [45.4] (DTT) لألرض

 [46.4] احلد من اآلثار البيئية لألنظمة اإلذاعية لألرض - ITU-R BT.2385 التقرير -
 [38.4] (SNF) شبكات وحيدة الرتددالتنفيذ تصميم و  :اإلذاعة الرقمية لألرض - ITU-R BT.2386 التقرير -
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 GE06تشكيالت التخطيط المرجعي والشبكات المرجعية في االتفاق 
1.1.A4 اعتبارات عامة 

 ه التشكيالتهذ فيتصن ورغبة يفالتنفيذ.  تشكيالتومتنوعة من  واسعةجموعة مب (DTT) التلفزيون الرقمي لألرض تسمح تقنيات
 .A4.2.1يف القسم  هذه التشكيالت . ويرد وصفGE0615ط املرجعي يف مؤمتر التخطيط التخطي تشكيالتما يسمى  تعريفمت 

. تاخطة التخصيص التعيينات ويفخطة  بنود مدرجة يفعلى أساس  DTT عمليات تنفيذختطيط  GE06 [10.4]االتفاق  ويتصور
 .2.4.4لقسم اويف  7.2.4و 6.2.4يف القسمني  مبزيد من التفصيل والتخصيصات التعييناتويرد وصف 

مبا يسمى  اتطة التعيينخ البنود املدرجة يفتتميز  بينماتعطى خصائص املرسل،  اتخطة التخصيصاملدرجة يف  للبنودوبالنسبة 
 .A4.3.1الشبكات املرجعية يف القسم  ويرد احلديث عنالشبكات املرجعية. 

 1 امللحقراجع  التعيينات، وخطة اتخطة التخصيص البنود املدرجة يفالطالع على البيانات التفصيلية الالزمة خلصائص ول
 .GE06 [10.4] لالتفاق الوثيقة اخلتامية يف

2.1.A4  من أجل( مثال لتشكيالت التخطيط المرجعيةDVB-T) 
 (RPC)ميكن جتميع تشكيالت التخطيط املرجعية من أجل أساليب استقبال رئيسية خمتلفة. ومن مث  DTTBشبكة جيري ختطيط 

 االستقبال ونطاق الرتدد. حبسب أسلوب
 وقد جرى جتميع أساليب االستقبال على النحو التايل:

 االستقبال الثابت؛ -
 االستقبال احملمول خارج املباين واالستقبال املتنقل واالستقبال احملمول داخل املباين جبودة تغطية متدنية؛ -

 داخل املباين جبودة تغطية عالية. االستقبال احملمول -

مول باليد بسبب مناسبة لالستقبال املتنقل واحمل ليست جملال املطلوبة الدنيا املناسبة الستقبال هوائي ثابت على السطحشدة او 
 تنقلةمهوائي االستقبال. وبناء على ذلك، فإن شبكات البث املكرسة حملطات ثابتة على السطح أو حممولة أو  رق يف ارتفاعالفا
 خمتلفة. رياتمعماحممولة باليد حتتاج إىل  أو

 والرتددات املرجعية هي:
- MHz 200  موجات مرتية(VHF؛) 
- MHz 650  موجات ديسيمرتية(UHF.) 

 .DVB-Tتلخيص لتشكيالت التخطيط املرجعية لإلذاعة  A4.1.1ويرد يف اجلدول 
  

                                                      
لذلك مت تصميم تشكيالت و يف منطقة التخطيط اخلاصة به،  )T-DVB(على النظر فقط يف البث الفيديوي الرقمي لألرض  GE06ؤمتر املوافق  15

أخرى مع  DTTBألنظمة  يم مشاهبة جدا  . وميكن استخدام مفاهDVB-Tمن منظور البث التخطيط املرجعي والشبكات املرجعية الواردة هنا 
 تعديالت طفيفة فقط.
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 A4.1.1 اجلدول
 DVB-T( لإلذاعة RPCتشكيالت التخطيط المرجعية )

RPC RPC 1 RPC 2 RPC 3 

 95% 95% 95% لية املوقع املرجعيةاحتما
 21 19 17 (dB)املرجعية  C/Nنسبة 

 ref)medE(  املرجعيةV/m))μ(dB( الرتدد  يفrfMHz 200 =   50 67 76 

ref)medE(  املرجعيةV/m))μ(dB(  
 rfMHz 650 =   56 78 88يف الرتدد 

ref)medE(القيمة املرجعية ملتوسط شدة اجملال الدنيا : 
RPC 1 :RPC لالستقبال الثابت 

RPC 2 :RPC  نقلتغطية متدنية، أو االستقبال املت جبودةلالستقبال احملمول خارج املباين أو االستقبال احملمول داخل املباين 
RPC 3 :RPC لالستقبال احملمول داخل املباين جبودة تغطية عالية 

بإضافة عامل تصحيح حمدد تبعا   A4.1.1ية يف اجلدول وبالنسبة للرتددات األخرى، ميكن تعديل قيم شدة اجملال املرجع
 التالية:  للقاعدة

- )f(ref)medE) = (rf(ref)medECorr + (؛ 
الرتدد املرجعي للنطاق املعين املذكور  rfهي الرتدد الفعلي و f، حيث Corrrf/f( 10log 20 = (لالستقبال الثابت،  -

 ؛A4.1.1اجلدول  يف
الرتدد املرجعي للنطاق  rfهي الرتدد الفعلي و f حيث Corrrf/f( 10log 30 = (ستقبال املتنقل، لالستقبال احملمول واال -

 .A4.1.1املعين املذكور يف اجلدول 

متوسط شدة اجملال و ، C/N)احتمالية املوقع، والنسبة  A4.1.1( الواردة يف اجلدول RPCإن معلمات تشكيالت التخطيط املرجعية )
حقيقية، بل هي متثل عددا  كبريا  من عمليات تنفيذ  DVB-Tمعني أو بتنفيذ شبكة  DVB-Tبنمط نظام الدنيا( ليست مرتبطة 

لالستقبال املتنقل قد تستخدم كمعلمات تنفيذ حقيقية احتمالية  DVB-Tحقيقية خمتلفة. وعلى سبيل املثال، فإن أي خدمة 
 95%باحتمالية موقع مرجعية  RPC 2هذه اخلدمة متثلها  إال أن .dB 14قدرها  C/Nمتني مع نسبة  DVB-Tونظام  99% موقع

 املتنقل. DVB-Tدون تقييد إلمكانيات تنفيذ اخلدمة "احلقيقية" الستقبال اإلذاعة dB 19  مرجعية C/N ونسبة
الستقبال املستهدف، يد مدى توفر ا(، من املعتاد حتدهاخارج املباين أو السطح واحملمولة )داخل علىاالستقبال الثابتة  أساليببالنسبة إىل  - مالحظة

للتخطيط التلفزيوين  تارخييا   ةاملستخدم 50% ةاملستهدف السويةمبا فيه الكفاية )باملقارنة مع  ةمرتفع السوية هعترب هذت. و 95%بنسبة املوقع،  يةأو احتمال
على وجه التحديد( من املواقع يف منطقة  95%البية العظمى )الغ تستقبلالتماثلي( لتوفري هامش كاف فوق احلد األدىن املطلوب من شدة اجملال حبيث 

يف التلفزيون الرقمي باملقارنة مع  األعلىهذا اهلدف و تجاوز احلد األدىن. ت سوية( 3.2.7.5.4 البنداملستخدمة للتخطيط )انظر  ةاالستقبال الصغري 
 التماثلي التلفزيون طاط يفبينما يكون االحن دىن،األ إىل احلدنخفض تلرقمية عندما جلودة اإلشارة ا االحنطاط املفاجئالتلفزيون التماثلي يرجع إىل تأثري 

 حلد األدىن.ا دون استقبال سويات يف حىت والصوت صورةدرجة مفهومة من ال تدرجييا  ويستمر يف توفري
(. االحنطاط املفاجئمن حيث املبدأ أي استقبال )تأثري  لن يكون هلاو دون احلد األدىن،  DTTشدة جمال  سوية ،5%اليت متثل  ،وتتلقى املواقع املتبقية

ال حتريك هوائي . ويشمل ذلك على سبيل املثاالستقبال جتهيزاتبعض التعديالت يف  بإجراءومع ذلك، ميكن استعادة االستقبال يف هذه املواقع 
( على السطح) ا  هذا ممكن فقط عندما يكون االستقبال ثابتو ى. كسب أعل  ذي هوائي تركيبللحصول على ذروة حملية لشدة اجملال أو  االستقبال قليال  

 .داخل املباين أو خارجها( يف حالة سكون) أو حمموال  
 إجراءكن ال مي، فيها حركحيث ميكن للمستقبل أن يت االستقبال يف مجيع املواقع تقريبا   من الضروري توفري أنب علما  وبالنسبة لالستقبال املتنقل، 

 يةالحتمال 99%وية ستعيني  عادة يتمو املوقع.  ية. ولذلك من املنطق حتديد رقم مستهدف أويل أعلى الحتمالأثناء التنقلذكورة أعاله التعديالت امل
 لالستقبال املتنقل. DTTاملوقع كهدف يف ختطيط شبكة 
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 و التايل:على النح (RPC) ختطيط مرجعي لكل تشكيلة املوقعويكون االحنراف املعياري حلساب عامل تصحيح 
 ،UHFوالديسيمرتية  VHFيف كل من املوجات املرتية  RPC 2 :dB 5,5و RPC 1لكل من  -
 .UHFاملوجات الديسيمرتية  يف dB 7,8و VHFاملوجات املرتية  يف RPC 3 :dB 6,3للتشكيلة  -

3.1.A4  من أجل( مثال لشبكات مرجعيةDVB-T) 
1.3.1.A4 عامة اعتبارات 

 .DVB-Tلتغطية شىت متطلبات تنفيذ شبكات اإلذاعة  (RN)رجعية لقد صممت أربع شبكات م
كل  ولتحديد ميزانية قدرة الشبكات املرجعية، ت كيف ارتفاعات وقدرات اهلوائيات حبيث تكفل حتقيق احتماالت التغطية املطلوبة يف

 موقع يف منطقة اخلدمة.
يف ضاء، ومن املعروف أهنا ليست ذات كفاءة كبرية من حيث طوت ستخدم طريقة تكييف ميزانية قدرة الشبكة أساسا  حمدود الضو 

 A4.2.1)انظر اجلداول من  .dB 3الرتددات. وللتغلب على هذا املأخذ يتعنّي زيادة قدرات املرسالت يف الشبكات املرجعية بقيمة 
 .(A4.5.1إىل 

 رسالت يف الشبكات املرجعية.مرتا  مبثابة قيمة وسطية لالرتفاعات الفعالة هلوائيات امل 150وتستخدم قيمة 
وقد اختريت بنية شبكة مفتوحة للشبكات املرجعية، إذ من املفرتض أن عمليات تنفيذ الشبكات احلقيقية تشبه عادة  هذا النمط 

عن املسدس الذي تكونه املرسالت احمليطية. ومع هذا، ولكي  15%يزيد بنحو  سمن الشبكات. وتعّرف منطقة اخلدمة بأهنا مسد
 4تداخل منخفضة للغاية، تطبق أيضا  شبكة مرجعية بنيتها نصف مغلقة. )انظر الشبكة املرجعية  تالشبكات بإمكانا تنفذ

 .(A4.5.3.1الفقرة  يف
ويف بعض احلاالت تبالغ احتماالت التداخل للشبكات املرجعية إىل حد كبري يف تقدير االحتماالت احلقيقية للتداخل عند تنفيذ 

لف اهلندسية القياسية للشبكة املرجعية كثريا  عن الشكل الذي تأخذه فعال  منطقة اخلدمة احلقيقية. ويف هذه الشبكات، حيث ختت
احلاالت ميكن لإلدارات أن تعتمد طريقة مناسبة ي تفق عليها على أساس ثنائي من أجل منذجة أفضل الحتماالت التداخل 

 املرجعية. للشبكة
2.3.1.A4  شبك 1الشبكة المرجعية(وحيدة التردد ة (SFN) )لمنطقة خدمة كبيرة 

تتألف هذه الشبكة من سبعة مرسالت تقع يف املركز وعند أطراف شبكة سداسية. وقد اختري صنف الشبكة املفتوحة، أي الذي 
ة . وترد هندس15%تكون فيه للمرسالت أمناط هوائيات غري اجتاهية ويفرتض أن تتجاوز منطقة اخلدمة مسدس املرسالت بنحو 

 .A4.1.1الشبكة يف الشكل 
 (RPC 2)واالستقبال خارج املباين/املتنقل  (RPC 1)يف حاالت خمتلفة: االستقبال الثابت  (RN 1)وتنفذ هذه الشبكة املرجعية 

 .V/IVو IIIيف النطاقات  (RPC 3)واالستقبال داخل املباين 
ملنطقة خدمة كبرية. ويفرتض أن تشكل مواقع اإلرسال  (SFN)د هو تغطية شبكة وحيدة الرتد (RN 1) 1والغرض من الشبكة املرجعية 

الرئيسية ذات االرتفاع الفعال املالئم للهوائي العمود الفقري هلذا النمط من الشبكات. وبالنسبة لالستقبال احملمول واملتنقل يقتصر 
كيلومرت وذلك   200إىل  150ح قطرها من على مساحة يرتاو  SFNحجم مناطق اخلدمة احلقيقية هلذا النمط من التغطية بالشبكات 

 الكثيفة. ، أو يطبق مفهوم الشبكاتDVB-T بسبب االحنطاط جراء التداخل الذايت، ما مل تستخدم أمناط متينة جدا  من أنظمة
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 A4.1.1 الشكل
 لمنطقة خدمة كبيرة( SFN)شبكة  RN 1الشبكة المرجعية 

DTTB-04-01-01 
 A.6.3-1اجلدول 

 (لمنطقة خدمة كبيرة SFN)شبكة  1 المرجعية معلمات الشبكة
RPC ونمط االستقبال RPC 1 

 هوائي ثابت
RPC 2 

 محمول خارج
 المباني ومتنقل

RPC 3 
 محمول داخل المباني

 مفتوحة مفتوحة مفتوحة منط الشبكة

 مسدسة مسدسة مسدسة هندسة منطقة اخلدمة

 7 7 7 عدد املرسالت

 مسدسة مسدسة مسدسة ية املرسلهندسة شبك

 d 70 50 40 (km)املسافة بني املرسالت 

 D  161 115 92 (km)قطر منطقة اخلدمة 

 150 150 150 (m)ارتفاع هوائي اإلرسال 

 ال اجتاهي ال اجتاهي ال اجتاهي خمطط هوائي اإلرسال
 .e.r.pالقدرة 

(dBW)
* 

 III 34,1 36,2 40,0النطاق 

 V/IV 42,8 49,7 52,4النطاقان 

، وبالنسبة للنطاقات IV/Vيف النطاقني  MHz 650والرتدد  IIIيف النطاق  MHz 200مبينة للرتدد  (.e.r.p)القدرة املشّعة الفعالة  -مالحظة 
 10log (f/200 30و RPC 1لتشكيلة  (/f650أو  f/200) 10log 20( يضاف عامل تصحيح الرتدد التايل: MHzبوحدة  fاألخرى )الرتدد 

 .dB 3املبينة يف هذا اجلدول هامش قدرة إضافية يبلغ  (.e.r.p). وتتضمن القدرة املشعة الفعالة RPC 3و RPC 2( لكل من f/650 أو
 

هي القيمة املفرتضة. واملسافة بني مرسلني يف أي  FFT 8kلألسلوب  uT 1/4القيمة القصوى  نوبالنسبة لطول فاصل احلراسة فإ
 μs 224تتجاوز كثريا  املسافة املكافئة ملدة فاصل احلراسة. ويف هذه احلالة، تكون مدة فاصل احلراسة هي ينبغي أال  SFNشبكة 

 RPC 2كيلومرتا . وبالنسبة للتشكيلتني   70على أهنا  RPC 1كيلومرتا . وتؤخذ املسافة بني مرسلني للتشكيلة   67وهو ما يقابل مسافة 
  50ة للغاية من ناحية ميزانية القدرة. ولذا اختريت قيم أصغر للمسافة بني مرسلني، وهي كبري   ا  كيلومرت   70تعترب مسافة  RPC 3و

  .RPC 3كيلومرتا  للتشكيلة 40و RPC 2كيلومرتا  للتشكيلة 

 مرسل
 حميطي

 حدود منطقة اخلدمة

 dاملسافة بني مرسلني، 

 Dالقطر، 

 مرسل
 مركزي
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3.3.1.A4  شبكة  2الشبكة المرجعية(SFN لمنطقة خدمة صغيرة، شبكة SFN  كثيفة) 
اوي األضالع. وقد اختري لذلك منط شبكة مفتوحة، أي للمرسالت تتألف الشبكة من ثالثة مرسالت عند زوايا مثلث متس

 .A4.2.1خمططات هوائيات غري اجتاهية. ويفرتض أن تكون منطقة اخلدمة مسدسة كما هو مبني يف الشكل 
 (RPC 2)قل ، واالستقبال خارج املباين/املتن(RPC 1)تنفذ يف حالتني خمتلفتني: االستقبال الثابت  (RN 2)وهذه الشبكة املرجعية 

 .V/IVو IIIيف كل من النطاقني  (RPC 3)واالستقبال داخل املباين 
نطقة خدمة صغرية. ويفرتض توفر مواقع مستقبالت ذات ارتفاع هوائيات فعال مل SFNشبكة تغطية  2والغرض من الشبكة املرجعية 

 كيلومرتا .  50و 30ويرتاوح قطر منطقة اخلدمة عادة بني مالئم هلذا النمط من الشبكات وينبغي أن تكون قيود التداخل الذايت حمدودة. 
الكثيفة. ولكن حيتاج األمر عندئذ إىل عدد كبري جدا   SFNومن املمكن أيضا  تغطية مناطق خدمة كبرية هبذا النوع من الشبكات 

 كان املتوخى هو بنية شبكة كثيفة.ملناطق اخلدمة الكبرية وإن   RN 1من املرسالت. ولذا يبدو من املعقول اختيار الشبكة املرجعية 

 A4.2.1الشكل 
 لمنطقة خدمة صغيرة( SFN)شبكة  2الشبكة المرجعية 

DTTB-04-01-02 
 uT 1/8 . ولذا ميكن استخدام قيمةRPC 3و RPC 2 كيلومرتا  يف حالة التشكيلتني  25هي  2واملسافة بني مرسلني يف الشبكة املرجعية 

)8k FFT(  1/4لفاصل احلراسة مما يزيد من سعة البيانات املتاحة، مقارنة باستعمال فاصل حراسة uT وكذلك 1الشبكة املرجعية  يف .
إن  كيلومرتا ، إذ  40، على أساس املسافة األكرب بني املرسالت البالغة RPC 1 ميكن تطبيق قيمة فاصل احلراسة نفسها على التشكيلة

 السقف أقل حساسية للتداخل الذايت بسبب اخلصائص االجتاهية هلوائي االستقبال. سوية االستقبال الثابت يف
 .2معلمات وميزانيات قدرة الشبكة املرجعية  A4.3.1ويرد يف اجلدول 

  

 حدود منطقة اخلدمة

 املرسل

 Dالقطر، 

 املسافة بني
 dمرسلني، 
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 A4.3.1اجلدول 
 في منطقة خدمة صغيرة( SFN)شبكة  2معلمات الشبكة المرجعية 

RPC 
 ونمط االستقبال

RPC 1 
 هوائي ثابت

RPC 2 
 خارج  محمول

 المباني ومتنقل

RPC 3 
 محمول داخل المباني

 مفتوحة مفتوحة مفتوحة منط الشبكة

 مسدسة مسدسة مسدسة هندسة منطقة اخلدمة

 3 3 3 عدد املرسالت

 مثلثة مثلثة مثلثة هندسة شبكية املرسل

 d 40 25 25 (km)املسافة بني مرسلني 

 D  53 33 33 (km)قطر منطقة اخلدمة 

 150 150 150 (m)وائي اإلرسال ارتفاع ه

 ال اجتاهي ال اجتاهي ال اجتاهي خمطط هوائي اإلرسال

.e.r.pالقدرة 
* 

(dBW) 
 III 24,1 26,6 34,1 النطاق 

 IV/V 31,8 39,0 46,3النطاقان 

، وبالنسبة للنطاقات IV/Vلنطاقني يف ا MHz 650والرتدد  IIIيف النطاق  MHz 200مبينة للرتدد  (.e.r.p)القدرة املشّعة الفعالة  -مالحظة 
 10log (f/200 30و RPC 1لتشكيلة  (/f650أو  f/200) 10log 20( يضاف عامل تصحيح الرتدد التايل: MHzبوحدة  fاألخرى )الرتدد 

 .dB 3يبلغ املبينة يف هذا اجلدول هامش قدرة إضافية  (.e.r.p). وتتضمن القدرة املشعة الفعالة RPC 3و RPC 2 ( لكل منf/650 أو
 

4.3.1.A4  3الشبكة المرجعية ( شبكةSFN  في لمنطقة خدمة صغيرة)بيئة حضرية 
 .(A4.2.1 )انظر الشكل 2ومنطقة اخلدمة مماثلة هلندسة الشبكة املرجعية  3هندسة املرسالت يف الشبكة املرجعية 

واالستقبال  (RPC 2)ستقبال خارج املباين/املتنقل واال (RPC 1)يف حاالت خمتلفة: االستقبال الثابت  3وتطبق الشبكة املرجعية 
 .V/IVوالنطاقني  IIIيف كل من النطاق  (RPC 3)داخل املباين 

سوى  2ملنطقة خدمة صغرية يف بيئة حضرية. وهي مماثلة للشبكة املرجعية  SFNهو تغطية شبكة  3والغرض من الشبكة املرجعية 
بالنسبة  dB 5بنحو  SFNبيئة حضرية. وهذا يزيد من القدرة املطلوبة ملرسالت شبكة  أهنا تستخدم أرقام خسارة بسبب االرتفاع يف

 .RPC 3و RPC 2لكل من 
 .3معلمات وميزانيات قدرة الشبكة املرجعية  A4.4.1ويرد يف اجلدول 
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 A4.4.1اجلدول 

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

 الستقبالونمط ا
RPC 1 

 هوائي ثابت
RPC 2 

محمول خارج المباني 
 ومتنقل

RPC 3 
 محمول داخل المباني

 مفتوحة مفتوحة مفتوحة منط الشبكة

 مسدسة مسدسة مسدسة هندسة منطقة اخلدمة

 3 3 3 عدد املرسالت

 مثلثة مثلثة مثلثة هندسة شبكية املرسل

 d 40 25 25 (km)املسافة بني مرسلني 

 D  53 33 33 (km)قة اخلدمة قطر منط

 150 150 150 (m)ارتفاع هوائي اإلرسال 

 ال اجتاهي ال اجتاهي ال اجتاهي خمطط هوائي اإلرسال

.e.r.pالقدرة 
*
 

(dBW) 
 III 24,1 32,5 40,1 النطاق 

 IV/V 31,8 44,9 52,2النطاقان 

، وبالنسبة للنطاقات IV/Vيف النطاقني  MHz 650والرتدد  IIIيف النطاق  MHz 200مبينة للرتدد  (.e.r.p)القدرة املشّعة الفعالة  -مالحظة 
 10log (f/200 30و RPC 1لتشكيلة  (/f650أو  f/200) 10log 20( يضاف عامل تصحيح الرتدد التايل: MHzبوحدة  fاألخرى )الرتدد 

 .dB 3بينة يف هذا اجلدول هامش قدرة إضافية يبلغ امل (.e.r.p). وتتضمن القدرة املشعة الفعالة RPC 3و RPC 2( لكل من f/650 أو
 

5.3.1.A4  4الشبكة المرجعية (ةشبك SFN شبه )مغلقة لمنطقة خدمة صغيرة 
ت ستخدم هذه الشبكة املرجعية للحاالت اليت تبذل فيها جهود تنفيذ متزايدة تتعلق مبواقع املرسالت وخمططات اهلوائيات بغية احلد 

 لشبكة.من التداخل اخلارج من ا
إال بالنسبة ملخططات هوائيات املرسالت اليت تنخفض فيها شدة  2مماثلة هلندسة الشبكة املرجعية  4وهندسة الشبكة املرجعية 

منطقة خدمة هذه الشبكة  A4.3.1)أي أهنا شبكة مرجعية شبه مغلقة(. ويبني الشكل  240فوق  dB 6اجملال اخلارجة مبقدار 
 االجتاهات الزاويّة املبينة. يف dB 6يض حاد مبقدار املرجعية. ويفرتض حدوث ختف

واالستقبال  (RPC 2)واالستقبال خارج املباين/املتنقل  (RPC 1)يف حاالت خمتلفة: االستقبال الثابت  4وتطبق الشبكة املرجعية 
 .V/IVوالنطاقني  III يف كل من النطاق (RPC 3) داخل املباين
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 A4.3.1الشكل 
 لمنطقة خدمة صغيرة شبه مغلقة( SFNشبكة ) 4الشبكة المرجعية 

DTTB-04-01-03 
 A4.5.1اجلدول 

 لمنطقة خدمة صغيرة شبه مغلقة( SFN)شبكة  4معلمات الشبكة المرجعية 
RPC RPC 1 RPC 2 RPC 3 

 شبه مغلقة ومنط االستقبال منط الشبكة
 هوائي ثابت

 شبه مغلقة
 لنقحممول خارج املباين ومت

 شبه مغلقة
 حممول داخل املباين

 مسدسة مسدسة مسدسة هندسة منطقة اخلدمة

 3 3 3 عدد املرسالت

 مثلثة مثلثة مثلثة هندسة شبكية املستقبل

 d 40 25 25 (km)املسافة بني مرسلني 

 D  46 29 29 (km)قطر منطقة اخلدمة 

 150 150 150 (m)ارتفاع هوائي اإلرسال 

 ال منط هوائي اإلرس
 dB 6بتخفيض  اجتاهي

 240°فوق 
 dB 6بتخفيض  اجتاهي

 240°فوق 
 dB 6بتخفيض  اجتاهي

 240°فوق 

.e.r.pالقدرة 
 *

(dBW) 
 III 22,0 24,0 32,5النطاق 

النطاقان 
V/IV 

29,4 37,2 44,8 

، وبالنسبة للنطاقات IV/Vيف النطاقني  MHz  650والرتدد IIIيف النطاق  MHz 200مبينة للرتدد  (.e.r.p)القدرة املشّعة الفعالة  -مالحظة 
( /f650أو  f/200) 10log 30و RPC 1لتشكيلة  (/f650أو  f/200) 10log 20( يضاف عامل تصحيح الرتدد: MHzبوحدة  fاألخرى )الرتدد 

  .dB 3يبلغ  املبينة يف هذا اجلدول هامش قدرة إضافية (.e.r.p). وتتضمن القدرة املشعة الفعالة RPC 3و RPC 2 لكل من
 

 4 هو التداخل اخلارج )احتمال التداخل(. فاحتمال التداخل يف الشبكة املرجعية 2والشبكة املرجعية  4والفرق بني الشبكة املرجعية 
. وهلذا السبب تكون املسافة اليت ميكن فيها إعادة استخدام الرتدد نفسه أصغر عندما خيطط 2أقل مما هو يف الشبكة املرجعية 

 .4نني يف الشبكة املرجعية لتعيي

 املسافة بني
 dمرسلني، 

 املرسل

 Dالقطر، 

 dB 6متييز اهلوائي 
 نطقة اخلدمةحدود م 240فوق 
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ومثة مفاضلة بني احتمال التداخل األدىن هذا والتكاليف املتزايدة للتنفيذ لدى استعمال اهلوائيات االجتاهية. وينبغي أخذ هذا 
ة كاالعتبار عند اختيار هذه الشبكة املرجعية للتخطيط. وهناك كذلك ختفيض يف قطر كل من مناطق اخلدمة مقارنة حبالة الشب يف

 .2 املرجعية
.4أعاله معلمات وميزانيات قدرة الشبكة املرجعية  A4.5.1ويرد يف اجلدول 
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 4 بالفصل 2الملحق 
 

 مثال لسيناريوهات التنفيذ
ذا حيتوي هو على متطلبات الشبكة.  ، ويعتمد اختيار معلمات النظام أساسا  DTTBطريقة فريدة لتنفيذ شبكة  ليس هنالك من

 .ATSCو DTMBو ISDBو DVB-T2سيناريوهات التنفيذ املختلفة ألنظمة امللحق على أمثلة ل
1.2.A4 النظام سيناريوهات تنفيذ DVB-T2 

 يبحثو ات املمكنة. فيخيارات من املعلمات واسعة إىل حد كبري، وليس من املمكن النظر يف مجيع التول DVB-T2 النظام يوفر
 ويناقش بعض جمموعات املعلمات املمكنة اليت قد تكون مناسبة لكل DVB-T2 لنظامهذا القسم يف عدد من التطبيقات الشائعة 

 (.ITU-R BT.2254 [43.4]زيد من املعلومات، انظر التقرير ملسيناريوهات )ال من
 يها.هذه اخليارات عل أثرويلخص  DVB-T2 شبكة بعض املعلمات اليت ميكن حتديدها يف A4.1.2ويربز الشكل 

 A4.1.2 الشكل
 DVB-T2ت خيار معلما

DTTB-04-01-03

1k 2k 4k 8k
(ext)

16k
(ext)

32k
(ext)

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

QPSK

1/2

PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8

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

256-QAM64-QAM16-QAM

 
 SFNو MFNكتني هنج الشب، يرد وصف لعدد من السيناريوهات املناسبة لالستقبال الثابت على مستوى السطح. وهي تشمل أوال  

 .على السواء
. وتستند مجيع السيناريوهات تنقلاملاحملمول و  DTT البث ستقبالالبشكل خاص  مناسبة، يرد وصف مخسة سيناريوهات ثانيا  

والسماح  SFNللتقليل إىل أدىن حد من التداخل داخل الشبكة  وتشمل فواصل حراسة كبرية نسبيا   SFN الشبكة اخلمسة إىل هنج
عرضة بشكل خاص  األسلوبهذا  يكون من املتوقع أن إذلنفس السبب،  32k FFTق أسلوب طبيال و . تملرسالبني ابفصل أكرب 

 للشبكات املتنقلة واحملمولة. ا  كون مناسبي ال وقد Doppler اطالحنط

 )كبري( FFTحجم 
   حجمSFN أكرب 
  أفضل تسامح ضوضاء نبضية 
  تنقلية أسوأ 

 فاصل احلراسة )طويل(
  رأسية أكثر 
   حجمSFN أكرب 

 تشكيل )مرتبة أعلى(
  إشارة أقل متانة 
  سعة أكثر 

 معدل تشفري )مرتفع(
  إشارة أقل متانة 
  سعة أكثر 

 منط الدليل )مرتفع(
  إشارة أقل متانة 
  سعة أكثر 

 )صغري( FFTحجم 
   حجمSFN أصغر 
  أسوأ تسامح ضوضاء نبضية 
  لية أفضلتنق 

 فاصل احلراسة )قصري(
  رأسية أقل 
   حجمSFN أصغر 

 تشكيل )مرتبة أدىن(
  إشارة أكثر متانة 
  سعة أقل 

 معدل تشفري )منخفض(
  إشارة أكثر متانة 
  سعة أقل 

 منط الدليل )منخفض(
  إشارة أكثر متانة 
  سعة أقل 

 أكبر

 أطول

 مرتبة عالية

 أعلى

 أعلى
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، TS 102 831 [47.4] -واملبادئ التوجيهية للتنفيذ  ETSI املعهد وتستند املعلمات إىل املعلومات الواردة يف مواصفات
التقرير يف ملوصوفة للمنهجية ا ا  ومعدالت البيانات ذات الصلة وفق C/N النسبة أرقام وتستخرج. EN 302 755 [48.4]و

ITU-R BT.2254 [43.4]  (.2وامللحق  5.2)الفقرة 
من  C/Nملقارنة. وتؤخذ قيم النسبة غرض ااملقابل ل DVB-T البث املعلمات اخلاصة بأسلوب أيضا  ، تعطى 4و 1ويف السيناريوهني 

 .dB 3فيذ قدره ، مبا يف ذلك هامش تنEN 300 744 [49.4] املعيار ،ETSIمن مواصفات  DVB-T أجل البث
1.1.2.A4  استقبال 1السيناريو :MFN على السطح وحالة انتقالية 

احلالة  أيضا   قدرة مناسبة لالستقبال على السطح. وهو يغطياللبلد يرغب يف تنفيذ شبكة عالية  قد يكون هذا السيناريو مناسبا  
 . ويقدم هذا السيناريو مثاال  DVB-T2 خدم النظامتست شبكةإىل  قائمة DVB-Tاليت يرغب فيها البلد يف االنتقال من شبكة 

 .الشائعةبعض االعتبارات العملية  كذلك  يتضمنو  االنتقالحدوث هذا  كيفيةل
على إزالة  ن جديد قادرتلفزيو  جهازأو  جديد جهاز فك تشفري اقتناء، يف احلالة األخرية، هائيالن يتعني على املستعمل وبالطبع

فرتة طويلة  يستدعي األمر. وبناء على ذلك، قد DVB-T نظام مع رجعيا   غري متوافق هذا النظام ألن DVB-T2تشكيل إشارات 
زيد من املعلومات امل. وميكن االطالع على DVB-T2و DVB-T نظامي من البث املتزامن للربامج التلفزيونية يف فيه الكفايةمبا 

مجلة أمور،  يف، حيث ترد، ITU-R BT.2254 [43.4]التقرير من  6الفصل  يف DVB-T2إىل  DVB-Tاالنتقال من  نع
 .GE06 [10.4] االتفاق املتوافقة مباشرة مع DVB-T2 بدائل

كثري   تغطية شبكة قائمة، فإن تغطية الشبكة القائمة تعترب يف أو استمثال حتسني من نكّ ميقد  DVB-T2 النظام وعلى الرغم من أن
 هذه خدمات جديدة. ويف إدخال تيحي مما سعتهاالتغطية مع زيادة  ثباتعلى  اإلبقاء األفضلكافية ومن مث من   األحوالمن 

يات. واملثال وأنظمة اهلوائ واملدجماتمثل حمطات اإلرسال واملرسالت  ،إعادة استخدام البنية التحتية القائمة يستحسن، الظروف
ويتعني . لاالرتقاء بأجهزة التشكيهو  أساسا   الوحيد شرطال -حبد أدىن من التغيريات  االنتقالالوارد أدناه يسمح هلذا النوع من 

 16.احلفاظ على تغطية ثابتة أساسا  دون تغيري،  الذي يبقى خالف ذلكجانب اإلرسال من الشبكة، على 
أن جمموعيت  يةاألمهمما يتسم ب. و DVB-T2وأخرى لشبكة  DVB-Tملقارنة، تقدم جمموعتان من املعلمات، واحدة لشبكة غراض اوأل
 DVB-T2من أجل  DVB-Tشبكة ال وقدرات إذا مت احلفاظ على هوائيات اإلرسال أيمماثلة،  C/Nعلمات تؤديان إىل نسبة امل

على الرغم من أن جزء  راسةاحلنفس فرتة فاصل  أيضا   تتضمناملعلمات  جمموعيت تا. وكلدون تغيري فإن تغطية الشبكة تبقى أساسا  
 تااملشعة ثابتة يف كل والقدرات، إذا ظلت هوائيات اإلرسال وكذلك. DVB-T2حالة  يف كبري  إىل حد خفضينفاصل احلراسة 

 يف التغطية. طفيفمع تغري  DVB-T2يرتجم مباشرة إىل شبكة  DVB-Tيف شبكة  SFNالشبكتني، فإن توقيت 

 A4.1.2 اجلدول
 على السطح وحالة انتقالية MFNاستقبال 

 DVB-T DVB-T2 

 MHz 8 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 2k 32kحجم 

 ممدد ال ينطبق أسلوب املوجة احلاملة:

 PP7 ال ينطبق منط الدليل املشتت:

 1/128 (µs 28) (µs 7) 1/32 فاصل احلراسة:

 QAM 256-QAM-64 التشكيل:

 2/3 2/3 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 20,1 dB 19,7 dB 

 Mbit/s 40,2 Mbit/s 24,1 معدل البيانات الناتج:

                                                      
 من التفاصيل املماثلة. ذلك شبكة التوزيع وغري يفمل تؤخذ يف االعتبار التغيريات  16
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2.1.2.A4  استقبال 2السيناريو :SFN على السطح، تغطية قصوى 
ن ميف هذه احلالة، و مع توفري استقبال على السطح.  SFNمن التغطية يف شبكة  ممكن هذا السيناريو إىل حتقيق أقصى قدر يرمي

 يتعني اليتبكة الش لبنية عدة أطوال ممكنة لفواصل احلراسة تبعا   استخدام. وميكن نسبيا   متني DVB-T2 أسلوبالضروري استخدام 
 تقصريمكن ، قد يكون من املهلذا األسلوب لمتانة العالية نسبيا  ل ونظرا  والتضاريس.  املشعة والقدرة ومسافة املرسل ااستخدامه

 وهو تغيري من شأنه أن يزيد من السعة. - كبرية جدا    SFN( بالنسبة إىل شبكات μs 224) 1/16احلراسة إىل  فاصل

 A4.2.2 اجلدول
 على السطح، تغطية قصوى SFNاستقبال 

 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 32kحجم 

 ممدد أسلوب املوجة احلاملة:

 PP2 منط الدليل املشتت:

 (µs 448) 1/8 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 2/3 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 11,6 dB 

 Mbit/s 16,7 معدل البيانات الناتج:

 
3.1.2.A4 بال استقSFN  معتدلةعلى السطح، تغطية 

 :DVB-T2بوجه عام، حتديد خيارين خمتلفني جملموعات معلمات  ،ميكن
 كم  100، حىت قطر دم مساحة متوسطةخت قائمة SFNيف شبكة  DVB-Tحمل  DVB-T2 عندما يتعني أن حيل نظام -

 .GE06يف اخلطة  مساحة تعيني عادة هيأن هذه املساحة  أيضا  . ويبدو مثال  
 . يف هذه احلالة، من الصعب استخدامDVB-T2يف نظام  "ةكبرية "غري حمدود  SFNمساحة  عندما حيتاج األمر إىل -

 .SFN يف الشبكة بسبب التداخل الذايت DVB-T نظام
 ة حلالة، قد يكون من السابق ألوانه إجراء اختيار واضح ملعدل الشفر DVB-T2النتائج احملدودة من التجارب امليدانية  ويف ضوء

وضة هنا إىل استخدام معدل . وتستند السيناريوهات املعر 2/3و 3/5معدل الشفرة  :. وهناك مرشحان رئيسيانSFN الشبكة
 .يوفر سعة أكربالذي  2/3 الشفرة

 على ثابت استقبال يف أساسا   يستخدم 32k أسلوب أن وجدير بالذكر. 32k FFTيقرتح يف هذه السيناريوهات استخدام حجم و 
داخل  الستقبال حممول أيضا  مناسبة  32k أساليبأن  يتعني الربهان علىال يزال و . Doppler تأثريإزاء حساسية لل نظرا  طح سال

قد تكون أكثر مالءمة يف احلاالت اليت يكون فيها من الضروري توفري استقبال على السطح  16k أساليب . وهذا يعين أناملباين
 فرتة ملراعاة، عةيف الساخنفاض  ومن مث إىل، أكرب من فاصل احلراسة. وهذا يؤدي إىل استخدام جزء على السواءويف األماكن املغلقة 

 احلراسة املطلوبة. فاصل
4.1.2.A4  3السيناريوa استقبال على السطح لشبكة :SFN محدودة المساحة 

 ولكن. 8k FFT التحويل باستخدام DVB-T (μs 224) أسلوب فاصل حراسة يف يف هذا السيناريو هو أطول احلراسةيكون فاصل 
 توفرل نظرا  ذلك و ، السعة لزيادةمن أجل  (1/16) أدىن من فاصل احلراسةباستخدام جزء  DVB-T2نظام  سمحييف هذه احلالة 

يف بعض احلاالت من  خيارك  (μs 266) 19/256من فاصل احلراسة  "اجلديد"استخدام اجلزء  أيضا  . وميكن 32k FFT التحويل
 .1/16 الفاصل عند استعمال SFNتداخل ذايت للشبكة  حيدث فيه الذي الوضعسني أجل حت
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كبرية كما يف احلاالت   SFNحالة االستقبال على السطح، قد ال تكون آثار التداخل الذايت للشبكة  يفاإلشارة إىل أنه  وال بد من
 فاصل احلراسةجزء يف  ختفيض إضايف ذلك منن ميكّ  وقدات. فيها هوائيات استقبال شاملة االجتاه تستخدماملتنقلة أو احملمولة اليت 

 يف بعض احلاالت.مثال   (μs 112) 1/32 إىل
من فاصل  (μs 532) 19/128زء اجلمن حيث املبدأ استخدام  أيضا  ، فمن املمكن املساحة كبرية  SFNأما بالنسبة إىل شبكات 

 كبرية "بال حدود".  SFNالتداخل الذايت يف شبكات  لتجنب كاف    μs 448فاصل احلراسة ، إال أن النتائج األولية تبني أن احلراسة

 A4.3.2 اجلدول
 محدودة المساحة SFNعلى السطح لشبكة  DVB-T2استقبال 

 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 32kحجم 

 ممدد أسلوب املوجة احلاملة:

 PP4 منط الدليل املشتت:

 (µs 224) 1/16 فاصل احلراسة:

 QAM-256 التشكيل:

 2/3 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 20,5 dB 

 Mbit/s 37,0 معدل البيانات الناتج:

 
5.1.2.A4  3السيناريوb استقبال على السطح لشبكة :SFN  كبيرة المساحة 

، من أجل "تغطية على الصعيد املساحة كبرية  SFNشبكة  هذه يف احلاالت اليت ميكن فيها إنشاءات املعلم جمموعة تستخدم
 .SFN  الشبكةيف أعلى مقارنة باحلالة السابقة من أجل جتنب التداخل الذايت من فاصل احلراسةأن يكون اجلزء  ويتعنيين". الوط

 

 A4.4.2 اجلدول
 كبيرة  SFNعلى السطح في شبكة  DVB-T2استقبال 

 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 32kحجم 

 ممدد أسلوب املوجة احلاملة:

 PP2 منط الدليل املشتت:

 (µs 448) 1/8 اصل احلراسة:ف

 QAM-256 التشكيل:

 2/3 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 21,2 dB 

 Mbit/s 33,4 معدل البيانات الناتج:

6.1.2.A4  االستقبال المحمول )معدل البيانات األقصى(4السيناريو : 
احلالية على أساس  DTT ليات تنفيذ البثعماملعلمات مع تكييف جمموعة معلمات لالستقبال احملمول. ويتم  4يصف السيناريو 

 حراسةفاصل ب 16k . ويتم اختيار األسلوبSFN شبكة يف أملانيا. وهي مصممة لالستقبال احملمول وتستند إىل هنج DVB-Tنظام 
 كم.150حوايل إىل قطرها  يصل SFNشبكات ب. ويسمح ذلك μs 224 قدره
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 A4.5.2 اجلدول
 FFT 16kأسلوب  -لبيانات األقصى( )معدل ا DVB-T2االستقبال المحمول 

 DVB-T DVB-T2 

 MHz 8 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 8k 16kحجم 

 ممدد ال ينطبق أسلوب املوجة احلاملة:

 PP3 ال ينطبق منط الدليل املشتت:

 1/8 (µs 224) (µs 224) 1/4 فاصل احلراسة:

 QAM 64-QAM-16 التشكيل:

 2/3 2/3 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 17,2 dB 17,8 dB 

 Mbit/s 26,2 Mbit/s 13,3 معدل البيانات الناتج:

 
، Mbit/s 13,3 ( يسمح مبعدل بيانات قدره1/4 ، فاصلQAM-2/3-16 تشكيل ،8kأسلوب املقابل ) DVB-T تنفيذ النظامألن  ونظرا  

 ضعف معدل البيانات. يوفر تقريبا   DVB-T2 النظام فإن سيناريو
 جمموعة املعلمات التالية ممكنة: تكونمناسب لالستقبال احملمول،  بعينه 32k أسلوب وإذا تبني أن

 A4.6.2 اجلدول
 FFT 32kأسلوب  -)معدل البيانات األقصى(  DVB-T2االستقبال المحمول 

 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 32kحجم 

 ممدد أسلوب املوجة احلاملة:

 PP4 منط الدليل املشتت:

 (µs 224) 1/16 فاصل احلراسة:

 QAM-64 التشكيل:

 2/3 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 17,8 dB 

 Mbit/s 27,7 معدل البيانات الناتج:

 
جارب يتضح اآلن من الت بينمالالستقبال احملمول يف التجارب امليدانية،  32k األسلوبصالحية  يتعني الربهان علىال يزال  ولكن

 تقبال املتنقل.امليدانية أن هذا األسلوب غري مناسب لالس
7.1.2.A4  االستقبال المحمول )توسيع منطقة التغطية القصوى(5السيناريو : 

. (DVB-T)بيانات الالقائمة مع اإلبقاء على معدل  (DVB-T)لتوسيع التغطية  DVB-T2 النظام من ناحية أخرى، استعمال ،ميكن
 :التايلالسيناريو  ال ذلكمث قد يكونو . DVB-T2نظام  بديل أمنت منتطبيق حتقيق ذلك بميكن و 
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 A4.7.2 اجلدول
 )التغطية القصوى( DVB-T2االستقبال المحمول 

 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 16kحجم 

 ممدد أسلوب املوجة احلاملة:

 PP3 منط الدليل املشتت:

 (µs 224) 1/8 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 1/2 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 9,6 dB 

 Mbit/s 13,1 بيانات الناتج:معدل ال

 
ال باستقب ما . وقد يكفي ذلك لتزويد أجزاء كبرية من منطقةdB 8-7حبوايل يتحقق كسب  ،املقابل DVB-Tالنظام  مقارنة بتنفيذو 

السابق يف  ممكنا   يكن ملحيث  املباين داخلحممول أو لتوفري استقبال  ،االستقبال الثابت من قبل سوى هافي ممكنا  مل يكن  حممول
 .احملمول خارج املباين االستقبال سوى

8.1.2.A4  االستقبال المحمول )االستخدام األمثل للطيف(6السيناريو : 
 (MUX) تعدد اإلرسال نفس حمتوى هلااليت  DTTB البث هذا السيناريو االستخدام األمثل للطيف مبعىن أن مناطق خدمة يستهدف

 ملناطق نسباأل. وهذا النهج هو جدا   حراسة كبري فاصلاختيار  يتعني(. وهلذا الغرض، ا  واحدة )رمبا كبرية جد SFNتغطيها شبكة 
هذه. ومن مث، كال توفر مناطق تعيني كبرية   [10.4]احلالية  GE06أن اخلطة  ينبغي أال يغرب عن البالومع ذلك،  .اخلدمة الوطنية

  هذا السيناريو. لتنفيذتنسيق إضايف  حيتاج األمر إىل

 A4.8.2 اجلدول
 )االستخدام األمثل للطيف( DVB-T2االستقبال المحمول 

 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 16kحجم 

 ممدد أسلوب املوجة احلاملة:

 PP1 منط الدليل املشتت:

 (µs 448) 1/4 فاصل احلراسة:

 QAM-64 التشكيل:

 2/3 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 18,2 dB 

 Mbit/s 22,6 معدل البيانات الناتج:

 .Mbit/s 22,6يبلغ حوايل  أدىنعدل بيانات مب يتحققاملتوقعة  الطيفكفاءة   القدر األعلى من فإن، 4وباملقارنة مع السيناريو 
9.1.2.A4  عرض 7السيناريو( 1,7: االستقبال المتنقل MHz  في النطاقIII) 

إلذاعة ا تردد اتفدر  ميتثل لبنيةتنفيذ من  ذلك ّكنومي. MHz 1,7تشغيل بعرض نطاق  أسلوب إضافة إىل ذلك DVB-T2 النظام يوفر
 منخفض(. اتعدل بتمب) املتنقلخدمات الصوت والتلفزيون  . وهبذه الطريقة ميكن أيضا  دعمGE06يف اخلطة  (DAB) السمعية الرقمية

ابق، يف سيناريو س ان احلالككما    ولكن. الذي يسمح مبعدل بيانات مرتفع نسبيا   4k أسلوب، يتم اختيار املعروضيف السيناريو و 
 .ةاحلامل بني املوجات الفصلالقدر الضئيل من ذا هب FFT أسلوب صالحية ، علىيف التجارب امليدانية يتعني الربهان،ال يزال 
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 A4.9.2 اجلدول
 DVB-T2 - PP2االستقبال المتنقل 

 MHz 1,7 عرض النطاق:

 FFT: 4kحجم 

 عادي أسلوب املوجة احلاملة:

 PP2 ل املشتت:منط الدلي

 (µs 278) 1/8 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 1/2 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 10,0 dB 

 Mbit/s 2,5 معدل البيانات الناتج:

 
توقع أن يكون أداء امل من. ومع ذلك، T-DAB لنظريه يف النظامطول فاصل حراسة مماثل على يف هذا السيناريو  ويقع اخليار

االحنطاط  من خصائص حرجا  أكثر  DVB-T2ألن خصائص االحنطاط يف  DVB-T2 نظام أسوأ بالنسبة إىل SFNالشبكة 
كبرية.   SFN شبكة مناطق الستيعاب DVB-T2حراسة أكرب لسيناريو  فاصل. ولذلك، قد يكون من الضروري اختيار T-DAB يف

 :املمكن هلذا الغرض كما يلييكون السيناريو  وقد

 A4.10.2 اجلدول
 DVB-T2 - PP1ستقبال المتنقل اال

 MHz 1,7 عرض النطاق:

 FFT: 4kحجم 

 عادي أسلوب املوجة احلاملة:

 PP1 منط الدليل املشتت:

 (µs 555) 1/4 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 1/2 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 10,0 dB 

 Mbit/s 2,2 معدل البيانات الناتج:

 يو.هلذا السينار  احلراسة املناسب فاصلإجراء عمليات حماكاة وجتارب ميدانية لتقييم  ر إىلحيتاج األمويف النهاية، 
10.1.2.A4  يب أناب –مشترك في خدمات مختلفة(  تعدد إرسال: االستقبال المحمول والمتنقل )استعمال 8السيناريو

 المتعددة (PLP)الطبقة المادية 
/أقل نظام متنيخدمات خمتلفة )معدل بيانات مرتفع/منخفض،  يف DVB-T2دد اإلرسال تعل مشرتكا   يصف هذا السيناريو استعماال  

من  (SD/HDTV) التلفزيون عادي/عايل الوضوحالتلفزيون السمعي/املتنقل من جهة و  الشائعة، وما إىل ذلك(. ومن األمثلة متانة
فرة نفصل للتشكيل أو معدل الشباالختيار املمرونته العالية فيما يتعلق  بفضل DVB-T2 النظام أخرى. وهذا ممكن يف جهة

. وهذه املشتت الدليلمنط و  FFT التحويل القيود فيما يتعلق باختيار أسلوب بعض مراعاة وال بد منلكل خدمة.  الزمنتشذير  أو
 األمور شائعة يف مجيع اخلدمات، ولذلك ينبغي اختيارها على النحو املالئم.
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 A4.11.2 اجلدول
 المتعددة PLP – ول والمتنقلاالستقبال المحم

 MHz 8 عرض النطاق:

 FFT: 8kحجم 

 ممدد أسلوب املوجة احلاملة:

 PP1 منط الدليل املشتت:

 (µs 224) 1/4 فاصل احلراسة:

 خدمة معدل بيانات مرتفع )تلفزيون(

 QAM-64 التشكيل:

 2/3 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 18,2 dB 

خدمة معدل  0%، معدل بيانات مرتفع Mbit/s (%100 22,4 معدل البيانات األقصى:
 (بيانات منخفض

 خدمة معدل بيانات منخفض )تلفزيون صوت/متنقل(

 QAM-16 التشكيل:

 1/2 معدل الشفرة:

C/N (Rice:) 10,0 dB 

خدمة معدل  100%، معدل بيانات مرتفع Mbit/s (%0 11,2 معدل البيانات األقصى:
 (بيانات منخفض

 
 :( املمكنة ما يليMUX) ات تعدد اإلرسالمتقسيومن 

- 1,5 Mbit/s ( سعةمن  13%خلدمة معدل بيانات منخفض MUX) 
- 19,4 Mbit/s  مرتفعخلدمة معدل بيانات (%سعةمن  87 MUX) 
زيد من مبخدمات خمتلفة. ويرد وصف ذلك  يفاملشرتك  تعدد اإلرسال استعمالملفهوم  تنفيذا  حمددا   DVB-T2-Lite ةثل اجلانبيمتو 

 .DVB-T2 "[43.4] النظام اجلوانب املتعلقة بالرتددات وختطيط الشبكة يف" ITU-R BT.2254 التقرير من 5التفصيل يف امللحق 
2.2.A4  سيناريوهات تنفيذ النظامISDB-T 

ات. ويرد ري املس تعددخالت اتد إزاءوفر متانة ت اليت (تعامدامل الرتدد ميقسبت )تعدد اإلرسال OFDMتقنية  ISDB-Tنظام  يعتمد
يقدم و املطلوبة ونسبة احلماية لكل معلمة.  C/Nالنسبة  هامبا في ،وصف معايري التخطيط ITU-R BT.1368 [30.4]يف التوصية 

 .(SFN) رتددالشبكة وحيدة  إرشادات بشأن إقامة ITU-R BT.2294 [44.4]التقرير 
واستقبال متنقل يف نفس القناة.  استقبال ثابت ميّكن منالذي  ،زأاجمل OFDMنظام اإلرسال هو  ISDB-Tومن مسات النظام 

 الثابتة واحملمولة يف قناة واحدة. تنياخلدم توفر كلتاملعلمة إرسال  مثاال   A4.2.1.2ويقدم اجلدول 
  .MHz 6للخدمة املتنقلة والثابتة يف نفس القناة  ISDB-Tمثال على معلمة وفيما يلي 
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 A4.12.2 اجلدول
 ISDB-Tالمحمول والثابت االستقبال 

 Bالطبقة  Aالطبقة  

 استقبال ثابت استقبال متنقل منط االستقبال:

 12 1 :عدد األجزاء

 FFT: 8kأسلوب 

 1/8 فاصل احلراسة:

 QPSK 64-QAM التشكيل:

 3/4 2/3 معدل الشفرة:

 kbit/s 16,85 Mbit/s 416 معدل البيانات:

 يانات+ ب HDTV + بيانات LDTV احملتويات:

 
3.2.A4 النظام سيناريوهات تنفيذ DTMB 

تشذير و ، احلراسةفاصل و ، (FEC) التصحيح األمامي لألخطاء عتمد على كوكبةتواسعة من املعلمات  طائفة DTMB النظم يقدم
 س من املمكنولي. DTMB البث يف أسلوبا   330 يف اجملموع، وهناك (PN)أطوار الضوضاء شبه العشوائية  تدويرو ، واألدلة، الزمن

ويسلط الضوء على بعض  DTMB لبثمن التطبيقات الشائعة ل يتناول هذا القسم عددا  و ات املمكنة. فيالنظر يف مجيع التول
 اليت قد تكون مناسبة لكل من السيناريوهات. املمكنةجمموعات املعلمات 

 SFN الشبكة هنجو  MFN هنج الشبكةهي تشمل وصف عدد من السيناريوهات املناسبة لالستقبال الثابت على السطح. و ي، أوال  
 .املتانةالتغطية ومتطلبات  حيث ختتلف هذه السيناريوهات منو . على السواء

، توصف ثالثة سيناريوهات مناسبة بوجه خاص لالستقبال املتنقل. وميكن استعمال هذه األساليب الثالثة يف إطار ثانيا  
 املتانة.التغطية ومتطلبات  حيث ات منختتلف هذه السيناريوهو . MFN أو SFN الشبكة

واملبادئ التوجيهية للتنفيذ  DTMB للبث GB20600-2006 [50.4]ة واصفاملإىل املعلومات الواردة يف وتستند املعلمات 
GB/T26666-2011 [51.4] .قيم وتشتق C/N   يف التوصية للمنهجية املوصوفة ومعدالت البيانات ذات الصلة وفقا 

ITU-R BT.1368 [30.4]. 
1.3.2.A4  استقبال الشبكة 1السيناريو :MFN على السطح بأعلى معدل بتات 
 DTMB سلوبأيف هذه احلالة، قد ال يكون و تغطية بلدة أو مدينة صغرية لالستقبال على السطح.  هوهذا السيناريو  الغرض من

وأكثر معدل (، s 56، 1/9أقصر فاصل حراسة ) . ومن املمكن استخداممهم جدا   البتاتولكن معدل  إىل حد كبري ا  حرج املتني
 .اتميكن حتقيق أعلى معدل بت وهبذه التوليفة. QAM-64 كوكبةكفاءة، و   FEC 0,8شفرة 

  



 73  4  فصلبال 2 امللحق
 

 A4.13.2 اجلدول
 على السطح )أعلى معدل بتات( DTMB MFNاستقبال 

 MHz 8 عرض النطاق:

 3780 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 املةخ األدلة
 720 تشذير الزمن

 (µs 56) 1/9 فاصل احلراسة:

 QAM-64 التشكيل:

 0,8 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 19,8 dB 

 Mbit/s 32,486 معدل البيانات الناتج:

 
2.3.2.A4  استقبال 2السيناريو :SFN على السطح، تغطية قصوى 
على السطح.  عال دعم استقبال قوي إىل جانب SFNبكة حتقيق أقصى قدر من التغطية يف ش هو السيناريوهذا  الغرض من

 بنيةل عدة أطوال ممكنة لفواصل احلراسة تبعا   يف. وميكن النظر نسبيا   قوي DTMB أسلوبهذه احلالة، من الضروري استخدام  يفو 
 در من التغطيةل ألقصى قطويالصدى العاجلة وملاملشعة وعوامل التضاريس.  والقدرات ومسافة املرسل االشبكة املطلوب استخدامه

 QAM-64على  اخليار يقع، عال نافعة . ومن أجل احلفاظ على معدل بيانات محولة(μs 125) 1/4 ،حراسة فاصلأطول  يستخدم
 هذا السيناريو. يف

 A4.14.2 اجلدول
 (QAM-64على السطح )تغطية قصوى  SFNفي شبكة  DTMBاستقبال 

 MHz 8 عرض النطاق:

 3780 فرعيةاملوجات احلاملة ال

 عامل PNتعرف هوية 

 ةخامل األدلة

 720 تشذير الزمن
 (µs 125) 1/4 فاصل احلراسة:

 QAM-64 التشكيل:

 0,6 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 16,6 dB 

 Mbit/s 21,658 معدل البيانات الناتج:

3.3.2.A4  استقبال 2السيناريو :SFN على السطح، تغطية قصوى، متانة عالية 
على السطح.  جدا   دعم استقبال قوي إىل جانب SFNحتقيق أقصى قدر من التغطية يف شبكة  هوهذا السيناريو  ض منالغر 

 بنيةل عدة أطوال ممكنة لفواصل احلراسة تبعا   يف. وميكن النظر نسبيا   قوي DTMB أسلوبهذه احلالة من الضروري استخدام  يفو 
قصى تغطية، طويل يف أالصدى الالقوى املشعة وعوامل التضاريس. ومن أجل معاجلة و  ومسافة املرسل االشبكة املطلوب استخدامه

 يف هذا السيناريو. QAM-16 يقع اخليار على، . ومن أجل حتقيق استقبال قوي جدا  (μs 125) 1/4حراسة  فاصلأطول  يستخدم



 كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض 74

 A4.15.2 اجلدول
 (QAM-16 -على السطح )تغطية قصوى  SFNفي شبكة   DTMB استقبال

 MHz 8 رض النطاق:ع

 3780 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 خاملة األدلة

 720 تشذير الزمن
 (µs 125) 1/4 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 0,8 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 14,3 dB 

 Mbit/s 19,251 معدل البيانات الناتج:

 
4.3.2.A4  استقبال 3السيناريو :MFN ى السطح، تغطية معتدلةعل 

 ن منخياراك ل، لتغطية معتدلة واستقبال على السطح، هناDTMB للبث يدانيةاملتجارب المن  املستخلصة نتائجال يف ضوء
 وفاصل عدد املوجات احلاملة الفرعية ومعدل الشفرة والكوكبة حيث ، منمتاما   خمتلفةمعلمات هذين األسلوبني و . التشغيلمعلمات 
 للحمولة النافعة. مماثل  معدل بتاتنياألسلوب هلذينو احلراسة. 

5.3.2.A4  3السيناريوa االستقبال على السطح لشبكة :MFN محدودة المساحة، معدل بيانات عال 
 0,6حاملة فرعية ومعدل الشفرة  ةموج 3780 ، باستعمال(μs 55,6) 1/9يف هذا السيناريو  احلراسةيكون اختيار فاصل 

 .QAM-64 الكوكبةو 
عدد أن يستخدم يف مدينة كبرية أو حيث يتغري تأثري ت هوهذا األسلوب  الغرض من الستخدام موجات حاملة متعددة، فإن ونظرا  

 .تبعا  للزمناملسريات للقناة بسرعة 

 A4.16.2 اجلدول
 (QAM-64على السطح ) SFNفي شبكة  DTMB استقبال 
 MHz 8 عرض النطاق:

 3780 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 خاملة األدلة

 720 تشذير الزمن
 (µs 125) 1/9 فاصل احلراسة:

 QAM-64 التشكيل:

 0,6 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 16,6 dB 

 Mbit/s 24,365 معدل البيانات الناتج:

6.3.2.A4  3السيناريوb االستقبال على السطح لشبكة :MFN محدودة المساحة، معدل بيانات عال 
 0,8ومعدل شفرة  وحيدة، باستعمال تشكيل موجة حاملة (μs 78,7) 1/6يف هذا السيناريو  احلراسةيكون اختيار فاصل 

 .QAM-32 الكوكبةو 
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تأثري  تغريي أو حيثواسعة يف منطقة مفتوحة  أن يستخدم األسلوب هوهذا  الغرض من وحيدة فإن موجة حاملة ستخدامال ونظرا  
 .تبعا  للزمنببطء  اتري قناة متعددة املسال

 A4.17.2 اجلدول
 (QAM-32على السطح ) MFNفي شبكة   DTMBاستقبال 
 MHz 8 عرض النطاق:

 1 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 خاملة األدلة

 720 تشذير الزمن
 (µs 78,7) 1/6 فاصل احلراسة:

 QAM-32 التشكيل:

 0,8 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 16,6 dB 

 Mbit/s 25,989 معدل البيانات الناتج:

7.3.2.A4  استقبال 4السيناريو :MFN/SFN على السطح، معدل بيانات معتدل، متانة عالية 
ن خيارا كلعلى السطح، هنا عايل املتانة ، لتغطية معتدلة واستقبالDTMB للبث يدانيةاملتجارب المن  املستخلصة نتائجال يف ضوء

 وفاصل املوجات احلاملة الفرعية ومعدل الشفرة والكوكبة حيث ، منمتاما   خمتلفةمعلمات هذين األسلوبني و  .التشغيلمعلمات  من
 للحمولة النافعة. مماثل  معدل بتاتنياألسلوب وهلذيناحلراسة. 

8.3.2.A4  4السيناريوa االستقبال على السطح لشبكة :MFN/SFN محدودة المساحة 
 0,8حاملة فرعية ومعدل الشفرة  ةموج 3780 ، باستعمال(μs 55,6) 1/9هذا السيناريو هو  يف احلراسةيكون اختيار فاصل 

 .QAM-16 الكوكبةو 
عدد أن يستخدم يف مدينة كبرية أو حيث يتغري تأثري ت هوهذا األسلوب  الغرض من الستخدام موجات حاملة متعددة، فإن ونظرا  

 .تبعا  للزمناملسريات للقناة بسرعة 

 A4.18.2 اجلدول
 (µs 55.6على السطح )فاصل حراسة  MFN/SFNاستقبال 
 MHz 8 عرض النطاق:

 3780 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 خاملة األدلة

 720 تشذير الزمن
 (µs 125) 1/9 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 0,8 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 14,0 dB 

 Mbit/s 21,658 معدل البيانات الناتج:
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9.3.2.A4  4السيناريوb استقبال على السطح لشبكة :MFN/SFN محدودة المنطقة 
 0,8ومعدل شفرة  وحيدة، باستعمال تشكيل موجة حاملة (μs 78,7) 1/6يف هذا السيناريو هو  احلراسةيكون اختيار فاصل 

 .QAM-16 الكوكبةو 
تأثري  تغريي أو حيثواسعة يف منطقة مفتوحة  أن يستخدم األسلوب هوهذا  الغرض من فإن ،وحيدة موجة حاملة ستخدامال ونظرا  

 .تبعا  للزمنات ببطء ري قناة متعددة املسال

 A4.19.2 اجلدول
 (µs 78.7)فاصل حراسة  MFN/SFNاستقبال على السطح لشبكة 

 MHz 8 عرض النطاق:

 1 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 خاملة األدلة

 720 شذير الزمنت
 (µs 78,7) 1/6 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 0,8 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 13,3 dB 

 Mbit/s 20,791 معدل البيانات الناتج:

10.3.2.A4  استقبال متنقل )منطقة تغطية قصوى(5السيناريو : 
كوكبة و  ة طويلحراسفاصل  حيتاج األمر إىل منطقة واسعة الوظيفة يفدعم هذه ول. املتنقلستقبال االدعم أن ي DTMB للبث ميكن

 ميكن استخدام املعلمات التالية.و . معدل شفرة قويو  منخفضة من مرتبة

 A4.20.2 اجلدول
 متنقل )تغطية قصوى( DTMBاستقبال 

 MHz 8 عرض النطاق:

 3780 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 خاملة األدلة

 720 تشذير الزمن
 (µs 125) 1/4 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 0,6 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 11,2 dB 

 Mbit/s 14,438 معدل البيانات الناتج:

11.3.2.A4  استقبال متنقل )منطقة تغطية قصوى، متانة عالية( :6السيناريو 
يف هذا  احلراسةيكون فاصل . و جدا   متنيمعدل شفرة  استخدام يفنظر ي  ، عايل املتانةواستقبال متنقل  قصوى تغطية رغبة يف توفري
 .QAM-16الكوكبة تكون و  0,4حاملة فرعية ومعدل شفرة  ةموج 3780 ، باستعمال(μs 125) 1/4السيناريو هو 
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غري تأثري تعدد تأن يستخدم يف مدينة كبرية أو حيث ي هوهذا األسلوب  الغرض من الستخدام املوجات احلاملة املتعددة، فإن ونظرا  
 .تبعا  للزمناملسريات للقناة بسرعة كبرية 

 A4.21.2 اجلدول
 متنقل )تغطية قصوى، متانة عالية( DTMBاستقبال 

 MHz 8 عرض النطاق:

 3780 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 خاملة األدلة

 720 تشذير الزمن
 (µs 125) 1/4 فاصل احلراسة:

 QAM-16 التشكيل:

 0,4 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 8,7 dB 

 Mbit/s 9,626 معدل البيانات الناتج:

12.3.2.A4  استقبال متنقل )منطقة تغطية معتدلة، متانة عالية(7السيناريو : 
، 0,8ومعدل شفرة  وحيدة، باستعمال تشكيل موجة حاملة (μs 78,7) 1/6يف هذا السيناريو هو  احلراسةيكون اختيار فاصل 

 .املتنقلستقبال اال أيضا  دعم ي هلذا األسلوب أن ، ميكنQAM-4كوكبة الالستخدام  نظرا  و  .QAM-4وتكون الكوكبة 

 A4.22.2 اجلدول
 متنقل )منطقة تغطية معتدلة، متانة عالية( DTMBاستقبال 

 MHz 8 عرض النطاق:

 1 املوجات احلاملة الفرعية

 عامل PNتعرف هوية 

 خاملة األدلة

 720 ر الزمنتشذي
 (µs 78,7) 1/6 فاصل احلراسة:

 QAM-4 التشكيل:

 0,8 معدل الشفرة:

C/N (Rice): 6,5 dB 

 Mbit/s 10,396 معدل البيانات الناتج:

4.2.A4  لجنة األنظمة التلفزيونية المتقدمةسيناريوهات التنفيذ لمعيار (ATSC) 
)وهي إشارة نطاق جانيب  VSB-8 يف النطاق اجلانيب املتبقي اإلرسال قنيةت (ATSC)جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة ستخدم ت

مستويات(. ويدعم أسلوب اإلذاعة  8البيانات وحيد املوجة احلاملة من معدل مشكل االتساع عايل املوجة احلاملة  خممد متبق
 .VSB-8 لألرضب اإلرسال معلمات أسلو  A4.23.2 اجلدول. وترد يف وحيدة MHz 6واحدة يف قناة  DTVإشارة  لألرض
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 A4.23.2 اجلدول
 VSB-8 لألرضمعلمات أسلوب اإلرسال 

 األسلوب لألرض المعلمة

 MHz 6 عرض نطاق القناة

 يف املائة 11,5 عرض نطاق احلراسة

 ... ميغا رمز/ثانية10,76 معدل الرموز

 3 عدد بتات لكل رمز

  2/3معدل  FECشبكية 

Reed-Solomon FEC T = 10 (207 187) 

 رمزا   832 طول اجلزء

 رموز لكل جزء 4 تزامن اجلزء
 جزءا   313لكل  1 تزامن الرتل

 مرشاح رفض التماثل يف املستقب ل رفض التماثل يف نفس القناة

 dB 0,3 مسامهة قدرة الدليل 

 C/N ~ 14,9 dBعتبة 

 Mbps 19,39 معدل بيانات الحمولة النافعة

 
. ATSCاملطلوبة ونسب احلماية لنظام  C/Nالنسبة  مبا فيها ،وصف ملعايري التخطيط ITU-R BT.1368 [30.4]ويرد يف التوصية 
 .ATSCوصف خصائص نظام استقبال  ITU-R BT.2036 [35.4]ويرد يف التوصية 

 (DTV)ون الرقمي تلفزيال م اخلدمة باستخدام أكفة حمدودة الضوضاء حتددها عوامل ختطيط، تقيّ حملطات التلفزيون الرقميوبالنسبة 
عوامل التخطيط  A4.24.2 اجلدول. ويعرض الزمنمن  90%من املواقع و 50%أجل  من املشتقةمع منحنيات شدة اجملال  بالتوالف

 .ATSCاملستخدمة يف استقبال 

 A4.24.2 اجلدول
 (ATSC)عوامل التخطيط لالستقبال باستخدام النظام 

 UHF األعلى VHF األدنى VHF الرمز المعلمات

 F 68-47 216-174 806-470 (MHz)الرتدد 

 –dK 111,8– 120,8– 130,8 (dBµV/mإىل  dBmعامل ثنائي األقطاب )

 انظر املالحظة aK 0,0 0,0 ضبط عامل ثنائي األقطاب

 –tN 106,2– 106,2– 106,2 (dBm)الضوضاء احلرارية 

 G 4 6 10 (dBd)كسب اهلوائي 

 L 1 2 4 (dB)خسارة كبل التحميل 

 sN 10 10 7 (dB)عامل ضوضاء املستقب ل 

 S/N 15,19 15,19 15,19 املطلوبة (dB)النسبة اإلشارة إىل الضوضاء 

 10 12 14  (ATSCاهلوائي )رقمي،  يف نسبة اإلشعاع األمامي إىل اإلشعاع اخللفي

 6 6 6  (NTSCاهلوائي )متاثلي،  يف نسبة اإلشعاع األمامي إىل اإلشعاع اخللفي

 UHF الرتددات ملراعاة قيم شدة اجملال األعلى املطلوبة يف dK/)الرتدد األوسط للقناة((، إىل 615) aK  =20 logالضبط،  عامل يضاف -حظ ة مال
 األدىن. UHFرتددات ال العالية وقيم شدة اجملال األدىن املطلوبة يف
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 واملعادلة التالية: A4.24.2اجلدول  يم الواردة يفمن الق ATSC نظام ميكن اشتقاق شدة اجملال الدنيا احملددة لتغطيةو 

 aK – dK – G – L+  sN+  tN+  N/S (1)=  (dBµV/m)شدة اجملال   

ساب لتحديد املنطقة اخلاضعة للح . وهي تستخدم أوال  التلفزيون الرقمي شدة اجملال احملددة خلدمةقيم  A4.25.2اجلدول ويبني 
تحديد ما إذا كانت اخلدمة موجودة يف نقاط معينة داخل هذه املنطقة باستخدام التنبؤ لمث باستخدام منحنيات شدة اجملال، ومن 

. ومتتد املنطقة اخلاضعة للحساب من موقع املرسل إىل املسافة اليت تنخفض فيها شدة Longley-Riceد على التضاريس املعتم  
 .A4.25.2 اجلدولهبا إىل القيمة احملددة يف  بأتناملاجملال 

 A4.25.2 ولاجلد
 قيم شدة المجال التي تحدد منطقة الخدمة المحدودة بالضوضاء الخاضعة للحساب لمحطات التلفزيون الرقمي

 (dBµV/mتحديد شدة المجال ) (MHzالتردد ) القنوات
 (من الزمن 90%من المواقع و 50%)يتعين التنبؤ بها لنسبة 

6 - 2 68-47 28 

13 - 7 216-174 36 

69 - 14 806-470 41-20 log {615/( منتصف تردد القناة بوحدة   MHz)} 

 4بيبليوغرافيا للفصل 
[1.4] ETSI TR 101 200 – Digital Video Broadcasting (DVB); A guideline for the use of DVB specifications 

and standards  
لرقمية والتشكيل واإلرسال يف اإلذاعة التلفزيونية اطرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات ، ITU-R BT.1306 التوصية [2.4]

 لألرض
ثاين من أنظمة املتعلقة باجليل ال طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث، ITU-R BT.1877 التوصية [3.4]

 اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
اإلذاعة متعددة ب البيانات والتشكيل واإلرسال فيما يتعلق طرائق تصحيح األخطاء وترتيل، ITU-R BT.2016 التوصية [4.4]

 (VHF) نطاقات املوجات املرتية يف الوسائط لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال أجهزة االستقبال احملمولة باليد
 (UHF) والديسيمرتية

 2015الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،  [5.4]

 2007الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،  [6.4]
 2012الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية،  [7.4]
 2015طبعة لوائح الراديو الصادرة عن االتحاد،  [8.4]

 يونيةد التخطيط خلدمة تلفز عن تستدعي طلب احلمايةلشدة اجملال اليت قد  الدنياالقيم ، ITU-R BT.417 التوصية [9.4]
 متاثلية لألرض

مناطق من  الوثائق اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف 2006جنيف  [10.4]
 ("2006م )املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لعا MHz 862-470و MHz 230-174نطاقات الرتدد  ، يف3و 1اإلقليمني 

 أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض، ITU-R BT.2295 التقرير [11.4]
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[12.4] Stockholm 1961 – Final acts of the European Broadcasting Conference in the VHF and UHF bands 

(RRC ST61)  
 يف وسط غري متأيِّن ربعض املصطلحات املتعلقة باالنتشا تعريف، ITU-R P.310 لتوصيةا [13.4]
 (DTTB) طرائق التنبؤ بالتغطية وبرجميات التخطيط لشبكات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ،ITU-R BT.2137 التقرير [14.4]
ددات خدمات األرض يف مدى الرت  بالنسبة إىلطريقة التنبؤ باالنتشار من نقطة إىل منطقة ، ITU-R P.1546 لتوصيةا [15.4]

 MHz 000 3و MHz 30بني 
 MHz 100بيانات االنتشار املطلوبة لتقدير مسافات التنسيق يف مدى الرتددات  ،ITU-R P.620 لتوصيةا [16.4]

 GHz 105 إىل
نطاقات املوجات  يف منطقة-إىل-طريقة تنبؤ بانتشار خاصة مبسري خلدمات األرض من نقطة، ITU-R P.1812 لتوصيةا [17.4]

 (UHF)الديسيمرتية واملوجات  (VHF)املرتية 
 قاعدة بيانات طوبوغرافية رقمية لدراسات االنتشار، ITU-R P.1058 لتوصيةا [18.4]
رتددات ال على سطح األرض عند إجراء التنبؤ اخلاص بتقدير التداخل يف املوجات بني احملطات، ITU-R P.452 لتوصيةا [19.4]

 با  تقري GHz 0,1فوق 
 نتشار باالنعراجاال، ITU-R P.526 لتوصيةا [20.4]
ملوجات املرتية يف نطاقات ا واإلذاعية لألرضاملتنقلة الربية  تنيآثار االنتشار املتعلقة باخلدم، ITU-R P.1406 لتوصيةا [21.4]

(VHF)  والديسيمرتية(UHF) 
 التوهني الناتج عن الغطاء النبايت، ITU-R P.833 لتوصيةا [22.4]
داخل املباين  العاملة تخطيط أنظمة االتصاالت الراديويةلالتنبؤ  طرائقات االنتشار و بيان، ITU-R P.1238 لتوصيةا [23.4]

 GHz 100و MHz 300 بني يف مدى الرتدداتالعاملة وشبكات املنطقة احمللية الراديوية 
مات اإلذاعية ملدى تردد اخلد (UHF)والديسيمرتية  (VHF)املرتية منحنيات انتشار املوجات  ،ITU-R P.370 لتوصيةا [24.4]

 (01/10/22)مالحظة: ألغيت يف  MHz 000 1إىل  MHz 30من 
ة الوثائق اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي اإلداري لتخطيط البث التلفزيوين باملوجات املرتية واملوجات الديسيمرتي - 1989 جنيف [25.4] 

(VHF/UHF) ة والبلدان اجملاورة فريقيمنطقة اإلذاعة اإل يف(RRC-GE89) 
[26.4] OET Bulletin No. 69 – Federal Communications Commission Longley-Rice Methodology for 

Evaluating TV Coverage and Interference  
 (UHF)واملوجات الديسيمرتية  (VHF)على املوجات املرتية خصائص هوائيات اإلرسال  ،ITU-R BS.1195 لتوصيةا [27.4]
 اجتاهية ومتييز االستقطاب للهوائيات عند استقبال اإلذاعة التلفزيونية، ITU-R BT.419 التوصية [28.4]
 (VHF) 8 هوائيات استقبال اإلذاعة الصوتية يف النطاق يةاجتاه، ITU-R BS.599 التوصية [29.4]
 (VHF)ية معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاق املوجات املرت  ،ITU-R BT.1368 التوصية [30.4]

 ذلك نسب احلماية يف ، مبا(UHF) والديسيمرتية
 معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات ،ITU-R BT.2033 التوصية [31.4]

 ، مبا يف ذلك نسب احلماية(UHF) والديسيمرتية (VHF)املوجات املرتية 
أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت ثابتة وحممولة ومركبة على منت  ،ITU-R BS.1114 التوصية [32.4]

 MHz 3 000-30 مركبات، يف مدى الرتددات
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 توزيعات االحتمال املتعلقة بنمذجة انتشار املوجات الراديوية ،ITU-R P.1057 لتوصيةا [33.4]
 ريات متعددة ووضع معلمات خصائصهاالنتشار عرب مس ،ITU-R P.1407 لتوصيةا [34.4]
 خصائص نظام استقبال مرجعي لتخطيط ترددات أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض ،ITU-R BT.2036 لتوصيةا [35.4]
من أجل االستقبال املتنقل بواسطة  متعددة لألرضمعايري التخطيط إلذاعة الوسائط ال، ITU-R BT.2052 التوصية [36.4]

 (UHF) والديسيمرتية (VHF)ليد يف نطاقات املوجات املرتية حمولة بامستقبالت م
 (DTT) التلفزيون الرقمي لألرضمستقب ل وصف التداخل يف  ،ITU-R BT.2382 لتوصيةا [37.4]
 (SNF) شبكات وحيدة الرتددالتنفيذ تصميم و  :اإلذاعة الرقمية لألرض، ITU-R BT.2386 التقرير [38.4]
 قياسات تغطية اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض والتحقق من معايري التخطيط ،ITU-R SM.1875 لتوصيةا [39.4]
[40.4] EBU Technical Review OFDM Receivers – Impact on Coverage of Inter-Symbol Interference and 

FFT window positioning  
[41.4] ETSI TS 101 191 – Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for Single Frequency 

Network (SFN) synchronization  

 الرقمية نظريهتااالنتقال من اإلذاعة التماثلية لألرض إىل  ،ITU-R BT.2140 التقرير [42.4]

 DVB-T2 النظام اجلوانب املتعلقة بالرتددات وختطيط الشبكة يف ،ITU-R BT.2254 التقرير [43.4]

ألنظمة  (DTTB) أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضتقنية بناء شبكة حمطة ترحيل  ،ITU-R BT.2294 التقرير [44.4]
 (ISDB-T) اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات لألرض

جتميع التجارب امليدانية للتلفزيون فائق الوضوح على شبكات التلفزيون الرقمي  ،ITU-R BT.2343 التقرير [45.4]
 (DTT) لألرض

 احلد من اآلثار البيئية لألنظمة اإلذاعية لألرض ،ITU-R BT.2385 التقرير [46.4]

[47.4] ETSI TS 102 831 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second 

generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)  
[48.4] ETSI EN 302 755 – Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and 

modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)  
[49.4] ETSI EN 300 744 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and 

modulation for digital terrestrial television  
[50.4] GB 20600-2006 – Framing structure, channel coding and modulation for digital television 

terrestrial broadcasting system  
[51.4] GB/T 26666-2011 – Implementation guidelines for transmission system of digital terrestrial 

television broadcasting 
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 5 الفصل

 التقاسم والحماية
 مقدمة 1.5

راديوية، للتداخل من األنظمة اإللكرتونية األخرى التصاالت لالأي نظام  شأن، (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض تعرضت
من عمل مشغلي  رئيسيا   جزءا   التداخل هذهإشارات راديوية. ويعترب فهم وإدارة إشارات  تنبعث منها، عن قصد أو غري قصد،اليت 

التسبب يف تداخل  احتمال على تنطوي DTTB اإلذاعة أن أي، أيضا  . والعكس صحيح الطيف وهيئات تنظيمالشبكات اإلذاعية 
 يف األنظمة الراديوية األخرى.

 خمتلف فئات التداخل. 2.5ويصف القسم 
احد فيما يتعلق الو  لتحليل التوافق بني األنظمة أو داخل النظام املطلوبة واملعلماتخلصائص التقنية امصادر  3.5القسم  منويتض
 .DTTB بالبث

 DTTB البث ق بنيالتقاسم والتواف مبسائلوالدراسات والتقارير امليدانية املتعلقة  والطرائقمصادر مرجعية للمعايري  4.5ويقدم القسم 
أنظمة االتصاالت غريها من و  DTTBإىل التوافق بني األنظمة  أيضا  . ويتطرق هذا القسم IMTاالت املتنقلة الدولية االتصو 

أجهزة النطاقات من قبيل يف بعض البلدان،  (UHF)الالسلكية اليت ميكن إدخاهلا على أساس ثانوي يف نطاق املوجات الديسيمرتية 
. فما فوق MHz 470من املمكنة يف املستقبل  االجتاه ةأحادي "التقليدية" ورمباالنطاق  ةريضاالجتاه ع ةثنائي (WSD) غري املشغولة

 (.6.5)انظر القسم  ضيق النطاق (PMSE) إنتاج الربامج واألحداث اخلاصة نظامعن  االستخداموخيتلف هذا 
م عن األنظمة الساتلية اإلذاعية املستقرة بالنسبة إىل : التأثري الناجDTTB تتناول البثمسائل التوافق اليت  إىل خمتلف 5.5القسم  ويشري

 .DTTB مةظأن يف (UWB) النطاق الواسع جدا   وأنظمة، (PLC) خطوط الطاقة عرب تصاالتاال وأنظمة، الرياحاألرض، وتوربينات 
 (SAB/SAP)مج /إلعداد الرباساعدة لإلذاعةاملدمات اخلو  DTTB أنظمة التقاسم الفعلي بني مسائل 6.5القسم  ويتناول

 .البثنطاقات  يف

 فئات التداخل 2.5
إشارات راديوية )مثل  لبثمن أنظمة أخرى )التوافق بني األنظمة( مصممة  DTTB يف البث، أن ينشأ التداخل بصفة عامة ،ميكن

ثل شبكات مولكنها تفعل ذلك على أي حال ) اديويةإشارات ر  لبثشبكات النطاق العريض املتنقل( أو من أنظمة غري مصممة 
من األجسام املادية اليت تقع يف مسري اإلشارة  DTTB البث باضطراب إشارات تتسبب حالة ثالثة ومثةالكهرباء(.  نقل خطوط

 بني املرسل واملستقبل )مثل مولدات توربينات الرياح(.
 17ال "خارج النطاق"اجملي حيدث يف وقد يكون التداخل نتيجة النبعاثات غري مطلوبة خارج عرض النطاق الالزم ملصدر التداخل الذ

ناجتة عن  ،DTTB تمستقبال داخل ،اضطراباتاملطلوبة أو قد ينجم عن  DTTBالذي يتداخل مع قناة  18أو اجملال "اهلامشي"
ات نطاق احلمل الزائد أو التشكيل املتقاطع أو التشكيل البيين الذي يتضمن إشارات قوية من أنظمة اتصاالت راديوية أخرى تعمل يف

 .هلا الرتدد نفسها أو اجملاورة
 املطلوبة( DTTBإشارة الذي متر فيه أو فيها إرساالت يف نفس نطاق الرتدد أو القناة  عن الناجمويف حالة التداخل داخل النطاق )

 استخدام عناصر تصميم الشبكة، مثل التباعد اجلغرايف أو متييز اهلوائي.ب عموما   التخفيفيتم 

                                                      
 من عرض النطاق الالزم. 250%يف حدود  17
 .عموما   خارج النطاق أبعد من اجملال 18
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من  (ادةع اخل خارج النطاق والتداخل اهلامشي )الذي ينشأ يف نطاقات أو قنوات تردد أخرى، نطاقات جماورةوفيما يتعلق بالتد
 املعتاد حتديد مستويات البث املقبولة خارج النطاق والبث اهلامشي للمعدات قبل وصوهلا إىل السوق.

تويات ات راديوية على اإلطالق، فمن املعتاد حتديد مسإشار  لبثغري املصممة  املعداتأما بالنسبة لالنبعاثات غري املطلوبة من 
 قبولة للمعدات قبل وصوهلا إىل السوق.امل البث

 تلفخم وكذلك التباعد اجلغرايف ومتييز اهلوائي للتغلب على DTTBاستقبال  جهازحتسني انتقائية  أيضا  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 
 آليات التداخل اليت ميكن أن تنشأ.

داخل شبكة معينة أو بني  إما)التوافق داخل النظام(  DTTBأن حتدث نفس آلية التداخل بني أنظمة  أيضا  ميكن  ويف األساس،
شبكات خمتلفة )داخل احلدود الوطنية أو عربها(. ويتمثل الفرق مع حالة التداخل مع أنظمة خدمات أو تطبيقات االتصاالت 

 الراديوية األخرى يف إدارة التداخل:
 دود الوطنية،داخل احل -

الذين حيملون تراخيص  هم عادة الشبكات اإلذاعية و، يكون مشغلبالذات DTTB تمن أجل التوافق بني إرساال •
التوافق من خالل التصميم السليم للشبكة. للحصول على وصف تفصيلي  ونيضمن نالذيو  DTTBحمطات إرسال 

 .4انظر الفصل  ،لتخطيط شبكة البث
وإرساالت خدمات أو تطبيقات االتصاالت الراديوية األخرى، تقع على  DTTBإرساالت من أجل التوافق بني  •

 حاالت التداخل إذا حدثت. البت يفعاتق اجلهة التنظيمية الوطنية مسؤولية ضمان التوافق أو 
صاالت وخدمات االت DTTBنفسها أو بني إرساالت  DTTBعرب احلدود الوطنية، يكفل عادة التوافق بني اإلرساالت  -

 هم يقومونو الشبكات )للبث واخلدمات األخرى( يف البلدان اجملاورة.  والراديوية األخرى اجلهات التنظيمية ومشغل
 تصاالت الراديويةمكتب قطاع االو تجنب التداخل عرب احلدود. لبتنسيق االستخدام التفصيلي للرتدد وخصائص اإلرسال 

 مزيدا   7فصل حاالت التداخل احملتملة. ويقدم ال فضعملية التنسيق ويف  لتقدمي املساعدة يف يف االحتاد على استعداد
 من املعلومات عن إجراءات التنسيق.

 مصادر الخصائص التقنية العامة ومعايير التقاسم 3.5

. وميكن االطالع على (DTTB)حتديد خصائص أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  إجراء دراسات التقاسم يستوجب
 قطاع االتصاالت الراديوية:الصادرة عن ملعلومات ذات الصلة يف التوصيات والتقارير التالية ا

 .اجتاهية ومتييز االستقطاب للهوائيات عند استقبال اإلذاعة التلفزيونية - ITU-R BT.419 التوصية -
 .منهجية التقدير الشخصي لنوعية الصور التلفزيونية - ITU-R BT.500 التوصية -
 .(UHF) الديسيمرتيةو  (VHF) على املوجات املرتيةخصائص هوائيات اإلرسال  - ITU-R BT.1195 توصيةال -
 .اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف الطيفحدود  أقنعة - ITU-R BT.1206 التوصية -
زيونية ذاعة التلفيف اإل طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال - ITU-R BT.1306 التوصية -

 .لألرض الرقمية
ثاين من أنظمة املتعلقة باجليل ال طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث - ITU-R BT.1877 التوصية -

 .اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض
 .(UHF)تلفزيون املوجات الديسيمرتية خصائص خمطط إشعاع  - ITU-R BT.2138 التقرير -
نطاق الرتدد  يف (DTTB) أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضخصائص  - ITU-R BT.2383 التقرير -

MHz 862-470 لتحليالت تقاسم/تداخل الرتددات. 
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، ترد األرقام DTTBنسبة احلماية. وبالنسبة للجيل األول من أنظمة  هي اهلامة لضمان احلماية من اخلدمات األخرى املعلماتومن 
 الصلة لنسب احلماية يف التوصية التالية: ذات

 (VHF)معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاق املوجات املرتية  - ITU-R BT.1368 التوصية -
 .ذلك نسب احلماية يف ، مبا(UHF)الديسيمرتية و 

 احلماية يف التوصية التالية: ، ترد األرقام ذات الصلة لنسبDTTBوبالنسبة إىل أنظمة اجليل الثاين من النظام 
املوجات  معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات - ITU-R BT.2033 التوصية -

 .، مبا يف ذلك نسب احلماية(UHF)والديسيمرتية  (VHF)املرتية 
نسب احلماية نقل باستخدام املستقبالت احملمولة باليد، ترد األرقام ذات الصلة للالستقبال املت لألرض وبالنسبة لإلذاعة املتعددة الوسائط

 يف التوصية التالية:
لألرض من أجل االستقبال املتنقل بواسطة  املتعددةمعايري التخطيط إلذاعة الوسائط  - ITU-R BT.2052 التوصية -

 .(UHF)يسيمرتية والد (VHF)باليد يف نطاقات املوجات املرتية  حممولةمستقبالت 
الدراسات ذات  عرضتتداخالت وسيطة. وهلذا الغرض،  يف تسببتأجهزة التلفزيون ألهنا ميكن أن  الالخطية يف أيضا  مراعاةويتعني 

 الصلة يف التقرير التايل:
يونية من ز النموذج املرجعي الذي يتعني استعماله لتقييم التداخل يف خدمة اإلذاعة التلف - ITU-R BT.2298 التقرير -

 .خطية يف أنظمة استقبال الرتددات الراديوية التلفزيونيةالالأجل مراعاة 
 :DTTBويرد يف التقرير التايل وصف آللية التداخل يف مستقبل 

 .(DTT) مستقب ل التلفزيون الرقمي لألرضوصف التداخل يف  - ITU-R BT.2382 التقرير -
 :يف التوصية التاليةماية ألنظمة اإلذاعة لألرض يتناول معايري احل هام همصدر عام ولكنمثة و 
 .معايري احلماية من أجل األنظمة اإلذاعية لألرض - ITU-R BT.1895 التوصية -

 وفيما يتعلق مبنهجية تقييم أثر التداخل على التغطية اإلذاعية، يرد وصف للطريقة املفاهيمية يف التقرير التايل:
 .فاهيمي لتمثيل خسارة التغطية اإلذاعيةإطار م - ITU-R BT.2248 التقرير -

 والخدمة المتنقلة DTTB البث مصادر مرجعية تتعلق بالتوافق بين 4.5

 فيما يتعلق بالتقاسم بني اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض واخلدمة املتنقلة، ترد الدراسات ذات الصلة يف التقارير التالية:
 (DTTB) أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضلتحليل امليدانيان للتوافق بني القياس وا - ITU-R BT.2247 التقرير -

 .الدولية واالتصاالت املتنقلة
دراسات التقاسم والتوافق بني اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض وتطبيقات النطاق العريض  - ITU-R BT.2337 التقرير -

 .MHz 698/694-470 نطاق الرتدد تنقلة الدولية يفذلك االتصاالت امل يف املتنقل لألرض، مبا
دراسات االشرتاك يف تقاسم القنوات والتوافق بني إذاعة التلفزيون الرقمي لألرض  - ITU-R BT.2339 التقرير -

 .GE06منطقة ختطيط  يف MHz 790-694نطاق الرتدد  واالتصاالت املتنقلة الدولية يف
 ة إىل اخلدمة اإلذاعية، تعرض الدراسات ذات الصلة يف التقارير التالية:ولتقييم التداخل من اخلدمة املتنقل

 .مبادئ توجيهية لتقييم التداخل يف اخلدمة اإلذاعية - ITU-R BT.2265 التقرير -
لتقييم التداخل  ITU-R BT.2256والتقرير  ITU-R BT.1895أمثلة على تطبيق التوصية  - ITU-R BT.2296 التقرير -

 .اجلماعية لفزيوناملقامة على األبراج يف أنظمة توزيع الت للمكرباتذاعة الناتج عن تأثري األنظمة املتنقلة الدولية يف خدمة اإل
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من  اليت تستعمل جزءا   (IMT)خدمات متنقلة جديدة، ال سيما االتصاالت املتنقلة الدولية  وقد أدخل عدد من البلدان مؤخرا  
 DTTBأولية مشرتكة. وحلماية خدمات  توزيعاتث تتاح للخدمة اإلذاعية واخلدمة املتنقلة حي (UHF)نطاق املوجات الديسيمرتية 

 باالقرتان مع االتصاالت املتنقلة الدولية، ترد الدراسات ذات الصلة يف التقرير التايل:
دون توزيع النطاقات بالتقارير امليدانية الوطنية عن إدخال االتصاالت املتنقلة الدولية يف  - ITU-R BT.2301 التقرير -

 . على أساس أويل مشرتك لإلذاعة واخلدمات املتنقلة

 DTTBالمتصلة بالبث التوافق األخرى  بمسائلمصادر مرجعية تتعلق  5.5
إىل حدوث اضطراب يف االستقبال يف بعض أجزاء هذه املنطقة.  DTTBيف منطقة التغطية مبرسل  الرياحقد يؤدي وجود توربينات 

 :الالزمة لتقييمهقطاع االتصاالت الراديوية التالية الوصف املطلوب لالضطراب واملنهجية وتقدم وثائق 
 .الرياحأثر االنتثار الذي يطرأ على اإلشارات التلفزيونية الرقمية من توربينات  - ITU-R BT.2142 التقرير -
 .الرقمي لالستقبال التلفزيوين احالري اتتوربين تسببهتقييم االحنطاط الذي طرائق  - ITU-R BT.1893التوصية  -

 :التقرير التايل على اخلدمة اإلذاعية يف ويدرس التأثري احملتمل ألجهزة النطاق العريض جدا  
دراسات عن تأثري األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا النطاق الواسع جدا  على خدمات  - ITU-R SM.2057 التقرير -

 .الراديوية االتصاالت
بالنسبة إىل وغري املستقر  (GSO)بالنسبة إىل األرض  املستقرلتايل يف التأثري احملتمل للساتل اإلذاعي ا التقرير وينظر

 :19على اخلدمة اإلذاعية )GSO-non( األرض
 MHz 790-620 النطاق بات محاية اخلدمات اإلذاعية التلفزيونية لألرض العاملة يفمتطل - ITU-R BT.2075 التقرير -

مل من األنظمة والشبكات اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض وغري املستقرة بالنسبة من التداخل احملت
 .األرض إىل

 القائمة PLC ، يالحظ أن أنظمةDTTB أنظمة البث على (PLC) الطاقة وطوفيما يتعلق باألثر احملتمل ألنظمة اتصاالت خط
سالت واملستقبالت املوحدة القائمة على خط سلكي عايل السرعة واملستعملة املر  - G T-ITU.9964التوصية  على النحو احملدد يف
. ومع ذلك، فإن MHz 80 حوايل فوق تبدد القدرةسرعة ب ، تتسمللقدرة الطيفيةمواصفات الكثافة  -زيل للتواصل الشبكي املن

ما بالنسبة ، ال سيمتزايدة االرتفاع استخدام ترددات معقودة علىنية وال مستمرةخارج قطاع تقييس االتصاالت  PLCتطورات 
عمل تهذه األجهزة سوف ومن احملتم أن . (UHD) وفائقة الوضوح (HD)عالية الوضوح  لإلشارات التلفزيونية املنزل داخلللتوزيع 

. ة الكهرباء شبكيف عن األسالك احلية واحملايدة األسالك األرضية فضال   عندما تستخدم مثال  إلشعاع وتزيد من اترددات أعلى  يف
 (VHF)يف نطاقات املوجات املرتية العاملة  DTTBبالنسبة لألنظمة يف مشكلة  أيضا  نشر هذه األنظمة  وسوف يتسبب
 (VHF)عن أنظمة االتصاالت الراديوية األخرى العاملة يف نطاقات املوجات املرتية  فضال   (UHF)والديسيمرتية 

 املنخفضة. (UHF) الديسيمرتيةو 

 SAB/SAPالخدمات و  DTTB نظام التقاسم الفعلي بين بشأنمؤشرات  6.5
على أساس توزيع  DTTB الذي تستخدمه أنظمة الطيفبشكل فعال  (SAB/SAP) اخلدمات املساعدة لإلذاعة/الربامجتتقاسم 
 :نيالتالي ينهذه األنظمة يف التقرير  عنمعلومات  ومثةثانوي. 

وآثار التوزيع على  1 يف اإلقليم الطيفلإلذاعة/للربامج اليت تستعمل  اخلدمات املساعدة - ITU-R BT.2238 التقرير -
 .MHz 790-694نطاق الرتدد  أساس أويل مشرتك للخدمة املتنقلة يف

معلومات بشأن املعلمات التقنية واخلصائص التشغيلية وسيناريوهات النشر للخدمات  - ITU-R BT.2244 التقرير -
 .اإلذاعة هي مستعملة يفكما للربامج  املساعدة لإلذاعة/

                                                      
 IIIاإلذاعية املستقرة بالنسبة إىل األرض أو غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف النطاقات  استخدام معروف لألنظمة الساتلية حاليا   ليس هنالك 19

 .Vو IVو
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قاعدة بيانات  هو إما بواسطة (VHF/UHF) /الديسيمرتيةيف املوجات املرتية SAB/SAP اخلدمات الستيعاب املعتاد واألسلوب
قد يكون هناك و حاسوبية حلساب الرتددات املتاحة يف موقع معني.  برجمية بواسطةالرتددات املتاحة لالستخدام أو  تبنيجغرافية 

 ( لتنسيق هذا االستخدام.اأو غريه هيئة تنظيميةمشغل ) تدخل من
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 التنسيق عبر الحدود
 التنسيقإجراءات  1.6
نسيق الرتددات اليت بعض إجراءات تب القيامالراديوية، من الضروري  التقنياتاستخدام  وتزايدرد الرتددات الراديوية دودية مو حمل نظرا  
 ددات.على اخلدمات الراديوية األولية القائمة اليت تتقاسم نفس نطاق الرت ما تأثري خدمة راديوية  إىل التقليل إىل أدىن حد من ترمي

الة، وارتفاع اهلوائي، التشغيل )الرتدد، والقدرة املشعة الفع شروطالتفاوض بني إدارتني أو أكثر لالتفاق على  عملية تنسيق الرتدد هوو 
. واهلدف من هذه املفاوضات هو منع احملطات املسببة للتداخل الضار ذه اإلداراته حمطاتيف وخمطط اإلشعاع، وما إىل ذلك( 

 عند بدء خدمتها )أو على األقل، لتقليل هذا التداخل إىل مستوى مقبول(.
 (:ال يستبعد أحدمها اآلخرإجراءات التنسيق ) من إجراءان أساسا   كلهناو 

 التنسيق داخل منطقة التخطيط التفاق إقليمي -
 نسيق خارج منطقة التخطيط التفاق إقليميالت -

 التنسيق داخل منطقة التخطيط التفاق إقليمي 1.1.6
من الضروري تطبيق اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاق  ،120يف اإلقليم  GE06وجود اتفاق إقليمي، مثل االتفاق  يف حال

 رىالضار، دون اإلخالل بإمكانية تطبيق إجراءات تنسيق أخللحصول على االعرتاف الدويل واحلق يف محاية اخلدمات من التداخل 
عند التبليغ عن و . ويف هذه احلالة، (3.1.6انظر القسم األطراف )مناقشة ثنائية أو متعددة  خاللمثل التنسيق من  ،أيضا   مسبقة

 حصني للتحقق من املطابقة:بإجراء فيقوم مكتب االتصاالت الراديوية  ،(MIFR)ختصيص إىل السجل األساسي الدويل للرتددات 
 التحقق من املطابقة مع جدول توزيع الرتددات؛ -
 .املصاحبةالتحقق من املطابقة مع االتفاق اإلقليمي واخلطة )اخلطط(  -

املنهجية املتفق عليها  GE06من االتفاق  4من امللحق  1. ويقدم القسم GE06ويستند النص التايل إىل احلالة احملددة يف االتفاق 
 سيق.داخل منطقة التن أو جزئيا   مع اإلدارات اليت تقع أراضيها كليا   مطلوبا   التنسيق ويكونتحديد جمال التنسيق. ل

من  4إلجراء تعديل اخلطة احملدد يف املادة  وفقا   ما، أو تعديل املعلمات املسجلة حملطة اخلطة،جديدة يف  حمطةوجيري إدراج 
 .GE06 االتفاق

النشرة اإلعالمية الدولية  يفاص اخلقسم المن  Aمواصفاهتا التقنية على النحو املبني يف اجلزء مع من نشر احملطة ويتألف هذا اإلجراء 
مبثابة مشاورة رمسية لتنسيق الرتددات مع  Aيف اجلزء  النشر. ويعترب (BRIFIC)للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية 

 . وتنتهيةضروري واليت تكون موافقتها معهاالتنسيق  يتعنيقائمة باإلدارات اليت  BRIFIC النشرةاإلدارات األخرى. وتتضمن 
ة زيد من املعلومات أو تقدمي تعليقات أو شروط أو اعرتاضات إما مباشر املطلب  ما الفرتة اليت جيوز فيها إلدارة يوما   75غضون  يف

عترب ي، ها مطلوبةتكون موافقتة. وبعد تلك الفرتة، إذا مل ترد اإلدارة اليت إىل اإلدارة املبلغة أو من خالل مكتب االتصاالت الراديوي
نح ميإذا كان هناك طلب من اإلدارة املبلغة، يرسل املكتب رسالة تذكري إىل اإلدارة )اإلدارات( املتأثرة و و . ومع ذلك، مرفوضا  الطلب 

يها املستشارة ليس لدضون هذا املوعد النهائي اجلديد أن اإلدارة . ويعين عدم الرد يف غيوما   40 خاللفرتة إضافية للتعليق عليها 
 اعرتاض. أي

                                                      
 مجهورية إيران اإلسالمية. يشمل أيضا  باستثناء منغوليا، و بأكمله  1اإلقليم  GE06االتفاق  يشمل 20
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ملواصفات التقنية املتفق امع تفاق بني اإلدارة أو اإلدارات املعنية، جيوز لإلدارة املبلغة أن تطلب نشر احملطة االالتوصل إىل  وحاملا يتم
 .GE06يف اخلطة رمسيا  حملطة ادخول ب Bيف اجلزء  ويشهد النشر. BRIFICيف النشرة  GE06من القسم اخلاص  Bعليها يف اجلزء 

مجيع  تتبع أنطلب من احملطات التشغيلية ال ي  حيث باسم "مفهوم املغلف".  املعروفةبعض املرونة، ب GE06 االتفاق سمحوي
عما  ،مايةزيد من احلتطالب مب أو ،من التداخل زيدمبتسبب تال جيب أ. غري أن معلمات التشغيل الفعلية املعلمات املسجلة مسبقا  

احملطة )احملطات( املسجلة يف اخلطة. فعلى سبيل املثال، ميكن حملطة مسجلة أن تبدأ خدمتها بقدرة مشعة فعالة أقل  هي حال
 ارتفاع هوائي أدىن من القيمة املسجلة. أو

 Cنشر هذه احملطة يف اجلزء  القائمةطلب اإلدارة . ويف هذه احلالة، تGE06"( حمطة مسجلة يف وقفإلغاء )أو " أيضا  ومن املمكن 
 .BRIFICالنشرة من  GE06من القسم اخلاص 

 منطقة التخطيط التفاق إقليمي خارجالتنسيق  2.1.6
لن يتحقق  ،(MIFR) التبليغ عن التخصيص يف السجل األساسي الدويل للرتددات من أجلعندما ال يكون هناك اتفاق إقليمي، 

إال من مطابقة التخصيص مع جدول توزيع الرتددات. ويرتك أي تنسيق بني البلدان اجملاورة لإلدارات لراديوية مكتب االتصاالت ا
 املعنية، وال يتحمل املكتب مسؤولية إلزامية يف هذا الصدد.

 المباحثات الثنائية أو المتعددة األطراف 3.1.6
تعددة األطراف. ثنائية أو م مباحثاتار التشاور فيما بينها من خالل أعاله، جيوز لإلدارات أن ختت الواردتني احلالتني أي منيف 

ليت ليست االجتماع. وميكن تطبيق ذلك بني اإلدارات ابأو /( وأو غري ذلكاإللكرتوين،  العادي أو املراسلة )الربيدب التباحثوميكن 
 رمسيا   ختصيصاهتا ب يف "التنسيق املسبق" قبل تقدمييف اتفاق إقليمي أو إدارات داخل منطقة اتفاق ختطيط إقليمي عندما ترغ طرفا  

 مكتب االتصاالت الراديوية احلاجة إىل التنسيق. ما يقررإىل مكتب االتصاالت الراديوية أو بعد تقدميها عند
ن اعالقات اإلدارات اليت قد تتأثر داخل منطقة التنسيق جيدة يف ميدعندما تكون عن طريق املراسلة إجراء عام  والتباحث

احلالة، ميكن إجراء  تنسيقها. ويف هذه املراد للمحطة هلا ص التقنية املخططتوفري اخلصائباالتصاالت الراديوية. وجتري املناقشة 
يتعني ائية مواعيد هن ليس هنالك منالتنسيق إما مباشرة أو من خالل مكتب االتصاالت الراديوية. ومن حيث املبدأ،  اتاستعالم
 ن املعلومات أو تقدمي تعليقات أو شروط أو اعرتاضات ما مل توافق اإلدارات املعنية على حتديد موعد هنائيزيد ماملطلب  ضمنها

 .GE06، على سبيل املثال، نفس املواعيد النهائية املنصوص عليها يف االتفاق 1. وتطبق بعض اإلدارات يف اإلقليم من هذا القبيل
دارات رات املعنية أن تبلغ مكتب االتصاالت الراديوية باالتفاق الذي مت التوصل إليه بني اإلاملراسلة، جيوز لإلداب املناقشةويف حالة 

 .يف هذا الشأن تقدمي وثائق مكتوبةب
 وإذا مل تنجح املناقشة باملراسلة، ميكن عقد اجتماع تنسيقي من أجل إحراز تقدم يف املفاوضات.

 التنسيق. ةشارك أكثر من إدارتني يف عملييتني فقط، أو متعددة األطراف عندما ضور إدار حبوميكن أن تكون هذه االجتماعات ثنائية، 
ن أخرى، أيضا  يف أماكوتعقد اجتماعات التنسيق عادة يف مدينة تقع يف إقليم أي من اإلدارات املعنية، ولكن ميكن عقدها 

 .مناسبا   إلدارات املعنيةا حسبما تراه، مثال   جنيف يف
لسمعية ا اهليئاتتنظيمية أخرى. وميكن دعوة هيئات البث أو  هيئاتإدارات أو  يهذه االجتماعات ه يف ةاملشاركاألطراف و 

 اختيار اإلدارات نفسها. بناء علىالبصرية أو املشغلني أو غريهم 
 أيضا  وينصح  ماع.وسائل حلساب التوافق يف االجتال توفرياالجتماعات، قد يكون من املفيد  أثناءتقييم حاالت التوافق  ورغبة يف

إلدارات إحدى ا وتقوم االجتماع. أعمالألن ذلك يساعد يف تقدم  ،األهداف الرئيسية لكل اجتماع كل إدارة مسبقا    تضعبأن 
 وميكنده. إما يف هناية االجتماع أو بع اراف األخرى، ويوافق عليها كل منهذه االجتماعات باالتفاق مع األطهلحماضر  بإعدادعادة 

ملوافقة عليها ااالجتماع الستعراض احملاضر قبل هناية االجتماع )إذا مت إعدادها يف الوقت املناسب( حىت يتسىن  ختصيص جزء من
 من ذلك، ميكن تعميم احملاضر بعد االجتماع واملوافقة عليها باملراسلة، أو يف جلسة الحقة. ال  يمن قبل مجيع األطراف. وبد
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فق عليها الذي مت التوصل إليه عادة يف حمضر اجتماع التنسيق، أو يف وثيقة منفصلة تت املفاوضات، ينعكس االتفاق ختتتموعندما 
دمي نسخة من تقبمجيع األطراف. وجيوز لإلدارات املعنية أن توافق على إبالغ مكتب االتصاالت الراديوية بالنتيجة، رمبا 

 االجتماع. حمضر
 إجراءات التنسيق. ومآخذمزايا  1.6ويبني اجلدول 

 1.6 ولاجلد
 إجراءات التنسيق ومآخذمزايا 

 باالجتماع بالمراسلة 

 املزايا
 ميكن حتديد اخلصائص التقنية قبل تطبيق إجراء التنسيق

 يف االحتاد.

ول على ، واحلصحتسماليت مل  املسائل حلحلةالقدرة على 
 اتفاقات يف أطر زمنية أقصر بكثري.
 تعزيز عالقات العمل بني اإلدارات.

 املآخذ

سيما عندما ال تكون  إىل أجل غري مسمى، ال متتدقد 
طلب ألسباب ال لتلبية متحمسة املستشارةاإلدارة 

 اسرتاتيجية أو غري ذلك.

 تبادل الوثائق من قبيل من الضروري اإلعداد مسبقا  
 الالزمة لضمان فعالية االجتماع.

 األحوالمن  حالال تشكل بأي و  ة إعالمية فحسبذات طبيع هيوينبغي التشديد على أن املواد املستخدمة يف هذا الفصل 
حتل حمل أي حكم/إجراء إلزامي سبق االتفاق عليه أو يتفق عليه االحتاد الدويل لالتصاالت على النحو الوارد يف االتفاقات  أو

 من لوائح الراديو. 6مبوجب املادة  ةاالتفاقات املربمو اإلقليمية ذات الصلة 

 أمثلة عن التنسيق 2.6
 1اإلقليم  1.2.6

البلدان الواقعة ضمن  ترجع. وينبغي أن GE06إيران يف منطقة التخطيط إضافة ، تقع مجيع البلدان باستثناء منغوليا و 1يف اإلقليم 
. وينبغي للبلدان اليت لديها بلدان جماورة خارج منطقة GE06 [1.6]يف االتفاق الوارد إىل إجراء التنسيق  GE06منطقة التخطيط 

 أن تنسق مع تلك البلدان اجملاورة حسب احلاجة. GE06التخطيط 
 .1وفيما يلي بعض أمثلة التنسيق والتخطيط يف اإلقليم 

 إسبانيا والبلدان المجاورة 1.1.2.6
 (CEPT) التصاالتوا يدإلدارات الرب  بلدان املؤمتر األورويب يف أوروبا، وهو ما يتطلب التنسيق مع إدارات حافةبلد يقع على إسبانيا 

 كون هلا مصاحل متباينة.يما  ، غالبا  املؤمتر هذا وبلدان غري أعضاء يف
يبة من الساحل التنسيق تتطلب احملطات القر  بينماوتتطلب احملطات القريبة من احلدود الربية التنسيق مع أندورا وفرنسا والربتغال، 

 وموناكو واململكة املتحدة وتونس.يرلندا وإيطاليا ومالطة وموريتانيا إمع  مع اجلزائر واملغرب وأحيانا  
/حبرية خمتلطة بريةات ري ات برية على وجه احلصر، ولكنها يف بعض احلاالت مسري مس ،يف معظم احلاالت ،ات االنتشار فهيري أما مس

 انكسار ظواهر دثحتحيث ( الكناري جزر وحولمع نسبة مئوية من حبر بارد )حول مشال إسبانيا( أو حبر دافئ )يف البحر املتوسط 
 .يفالص فصل يف وخاصة األحيان، بعض يفشديد 

، شأن مجيع اإلدارات اجملاورة هلا. وإذا وافقت اإلدارات على ذلك، فإن املعايري GE06من االتفاق اإلقليمي  جزءهي إسبانيا و 
 شاركة يف التنسيق.مع طوبولوجيا البلدان امل يفمن أجل التك GE06معايري تخدمة للتنسيق ميكن أن ختتلف عن التقنية املس
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 سيق تبعا  املختلفة ملسريات االنتشار، تستخدم إسبانيا معايري تقنية خمتلفة للتن واألحواللتنوع اإلدارات اليت تنسق معها،  ونظرا  
ايري تقنية عأن تتوصل إسبانيا إىل اتفاقات مع بعض اإلدارات اجملاورة هلا الستخدام م دائما   لإلدارة املعنية. بيد أنه مل يكن ممكنا  

 .GE06عن املعايري الواردة يف االتفاق  خمتلفة
 على النحونسيق التقنية الت استخدام بعض معايريبشأن اتفاق  إىلإسبانيا  وتوصلت تواترا  أكثر  ،مع بعض اإلدارات ،كان التنسيقو 

 املبني يف اجلدول التايل:

 2.6 اجلدول
 مثال لمعايير التنسيق

معايير داخلية )بلد  معايير داخلية )إسبانيا( DTTتقييم التوافق بين محطات 
 مجاور(

 يمعايير لتنسيق ثنائ

   منطقة خدمة منطقة محاية

 ITU-R P.526 التوصية شدة اجملال املقدرة لإلشارة املطلوبة

 (Fresnel-Deygout)منوذج 
  

 ITU-R P.526التوصية  شدة اجملال املقدرة لإلشارة املتداخلة )مسري بري(

 (Fresnel-Deygoutذج )منو 
  

   ITU-R P.1546التوصية  شدة اجملال املقدرة لإلشارة املتداخلة )مسري حبري(

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

   مكافئي

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

   نعم

   1% لالنسبة املئوية من زمن التداخ

   ال منط التضاريس* )عوائق(

   ITU-R BT.1368 التوصية نسب احلماية

   ال متييز هوائيات االستقبال

   ال متييز االستقطاب املتصالب

   C/I 0 dBهامش احلماية 

   m 10 ارتفاع هوائي االستقبال

   dBµV/m+20log[f(MHz)/650] 55 شدة اجملال الدنيا يف استقبال هوائي ثابت

   m/200 m  200 m 1:200 النموذج الرقمي للتضاريس/االستبانة

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

 
شاور الت، تبدأ إسبانيا بهومع بلدان غري أعضاء في CEPTأعضاء يف املؤمتر مع بلدان جماورة  اشرتاط ما وعندما حيتاج األمر إىل تنسيق

سبانيا إجراء النشر اق، تطبق إاجتماعات تنسيق ثنائية. وعند التوصل إىل اتف أيضا  تعقد  وعند اللزوم ،باشر مع تلك اإلداراتامل
 .GE06قسم خاص من االتفاق اإلقليمي  يف

سم خاص نشر يف ق، تبدأ إسبانيا بتطبيق إجراء التنسيق عن طريق الCEPT املؤمتر فقط مع إدارات غري أعضاء يف ويف حالة التنسيق
 GE06االتفاق اإلقليمي  عقد اجتماع تنسيق ثنائي ملواصلة عملية النشر يفي  ، وإذا لزم األمر، GE06من االتفاق اإلقليمي 

 (.1.1.6القسم  )انظر
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 ا جنوب الصحراءإفريقي 2.1.1.6
بني  شهرا   18 دامتفاوض وتنسيق ، عملية تساعدة االحتاد الدويل لالتصاالت، مب(ATU)لالتصاالت  فريقيأجرى االحتاد اإل

 MHz 694نطاقات الرتدد فوق  حتريرمن أجل  MHz 694-470 يف النطاق GE06الستكمال تعديل اخلطة  2013و 2011عامي 
 .ياإلذاع البث ( منMHz 800و MHz 700 ني)النطاق

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

 1.6 الشكل
 GE06ا جنوب الصحراء إفريقيإقليم 

DTTB-06-01 
 (.2012وأكرا يف عام  2011تني )عقدتا يف نريويب يف عام إفريقيمن خالل قمتني  العملية رمسيا   أطلقت -
لك، عقدت عدة العملية. وباإلضافة إىل ذ أثناءعقدت ثالثة اجتماعات للتخطيط والتنسيق يف باماكو وكمباال ونريويب  -

واجلماعة االقتصادية لدول غرب  (EACO) ا لالتصاالتإفريقيمنظمة شرق اجتماعات للمجموعات دون اإلقليمية )
( مبشاركة مكتب االتصاالت الراديوية وغريها، (SADC) قيفريواجلماعة اإلمنائية للجنوب اإل (ECOWAS) اإفريقي

 .االحتاد يف
 أربعة.بمت حتديد العدد املستهدف لطبقات التغطية )تعدد اإلرساالت( لكل موقع  -
صاالت مكتب االت وقاماملتطلبات املقدمة من اإلدارات.  بناء على ،لتحليل التوافق تكرار عملية 33 استدعى األمر -

 .لالتصاالت فريقياإل طلب االحتاد بناء على املتغيبةتطلبات للبلدان توليد املبالراديوية 
تردد يف املؤمتر اإلقليمي  اتطلبمت 11406قارن مع ) MHz 694-470 النطاقتردد يف  اتمتطلب 7107 مت تقدمي -

RRC-06  862-470بالنسبة للنطاق MHz .)بأكمله 
 .97.37%من املتطلبات املستوفاة  ويةاملئ النسبةيف هناية العملية بلغ متوسط  -
 .شهرا   18العملية  استكمال استغرق -

 :نيالتالي املوقعني يفوميكن االطالع على مزيد من املعلومات املفصلة 
العربية  الدول ومنطقة (ATU)ا جنوب الصحراء إفريقييف  GE06 الرتددات "مساعدة االحتاد الجتماعات تنسيق -

(ASMG) "- ،مكتب االتصاالت الراديوية، االحتاد الدويل لالتصاالت. اإلذاعيةدمات اخل شعبة ةرئيس إهلام غازي ،
  املوقع: . انظر2015يونيو  17عرض يف الندوة الدولية لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التحول الرقمي، 

 2015/Pages/default.aspx-Symposium-R/GE06-http://www.itu.int/en/ITU  

http://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx
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  املوقع: انظر ".ا جنوب الصحراءإفريقييف  GE06الصفحة اإللكرتونية لالحتاد الدويل لالتصاالت "تنسيق الرتددات  -
 R/terrestrial/broadcast/ATU/-p://www.itu.int/net/ITUhtt  

 ا والشرق األوسط(إفريقيالبلدان العربية )شمال  3.1.1.6
هبدف ضمان  2014، مبساعدة من مكتب االتصاالت الراديوية، عملية تنسيق يف مارس (ASMG) الطيفبدأ الفريق العريب إلدارة 

 .MHz 800و MHz 700 نيالنطاق، وللتمكن من حترير MHz 694-470الكايف للبث يف النطاق  الطيف
 وميكن تلخيص السمات الرئيسية لعملية إعادة التخطيط والتنسيق هذه ونتائجها على النحو التايل:

 .( يف العملية2.6)كما هو مبني يف الشكل  بلدا   17شارك  -

 2.6 الشكل
 GE06منطقة البلدان العربية 

DTTB-06-02 
( ومسامهات 2014مارس  5و 4من قبل اللجنة العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات )القاهرة،  هذه العملية رمسيا   أطلقت -

 التصاالت واملعلومات.لوزراء العرب الاألمانة الفنية جمللس 
 .هذه العملية أثناءعقدت ثالثة اجتماعات للتخطيط والتنسيق يف ديب واحلمامات ومراكش  -
الحتياجات  فقا  ، وو ا  ديافر إأنه ميكن زيادة هذا العدد يف املستقبل، ب علما  مت حتديد هدف من أربع طبقات لكل إدارة،  -

 .GE06من االتفاق  4ملادة با عمال  الدول العربية، 
تصاالت كتب االم وقاماملتطلبات املقدمة من اإلدارات.  بناء على ،لتحليل التوافق تكرار عملية 27اجة إىل احل دعت -

 .ASMG من الفريقطلب  املتغيبة بناء علىلبلدان امتطلبات  بتوليد الراديوية
بالنسبة للنطاق  RRC-06يف املؤمتر اإلقليمي  151 9 قارن مع) MHz 694-470 النطاقتردد يف  متطلب 346 4 قدم -

470-862 MHz .)بأكمله 
 .76.87%ملتطلبات املستوفاة من ا املئوية النسبةيف هناية العملية بلغ متوسط  -
 .شهرا   11العملية  استكمال استغرق -

 :نيالتالي املوقعنيوميكن االطالع على املزيد من املعلومات املفصلة يف 
العربية  الدول ( ومنطقةATUا جنوب الصحراء )إفريقييف  GE06 الرتددات "مساعدة االحتاد الجتماعات تنسيق -

(ASMG ")- مكتب االتصاالت الراديوية، االحتاد الدويل لالتصاالت. اإلذاعيةدمات اخل شعبة ةإهلام غازي، رئيس ،
  املوقع: . انظر2015يونيو  17عرض يف الندوة الدولية لالحتاد الدويل لالتصاالت بشأن التحول الرقمي، 

2015/Pages/default.aspx-Symposium-R/GE06-tp://www.itu.int/en/ITUht  
اجتماعات تنسيق  -( ASMGالفريق العريب املعين بإدارة الطيف )الصفحة اإللكرتونية لالحتاد الدويل لالتصاالت " -

  املوقع: انظر ".GE06الرتددات 
R/terrestrial/broadcast/ASMG/Pages/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU  

http://www.itu.int/net/ITU-R/terrestrial/broadcast/ATU/
http://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/ASMG/Pages/default.aspx
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 أوروبا الغربية 4.1.1.6
، أشارت جمموعة من (CEPT)بعد االنتهاء من الدراسة األوىل للمكاسب الرقمية للمؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 

نصة تنفيذ املكاسب مإىل رغبتها يف مناقشة تبعات تنفيذ املكاسب الرقمية من منظور اسرتاتيجي. وأسست هذه اإلدارات  اإلدارات
 .(WEDDIP)الرقمية يف أوروبا الغربية 

كة مليرلندا ولكسمربغ وهولندا وسويسرا واملإ: بلجيكا وأملانيا وفرنسا و إدارات مثاينتضم وهي ووضعت جمموعة اإلدارات هذه )
املتحدة( اختصاصات اتفقت فيها على تنسيق أنشطة تنسيق الرتددات اليت تنفذها بلداهنا األعضاء من أجل تنفيذ املكاسب الرقمية 

 هبدف:
بعد تنفيذ  (UHF)الديسيمرتية و  (VHF) نطاقي املوجات املرتيةاملقرر استعماهلا يف  الطيفحتقيق التوافق املتبادل ملوارد  ( أ 

 مية للخدمتني اإلذاعية و/أو املتنقلة على السواء؛املكاسب الرق
 ؛GE-06تسهيل إجراء أي تعديالت مرتتبة على ذلك على خطة االتفاق  ب(
، مع مراعاة التطورات GE-06يف ظل روح االتفاق  الطيفاالستمرار يف احرتام مبدأ النفاذ املنصف إىل املوارد من  ج(

 املستقبلية ذات الصلة.
 بأن يعمل أعضاؤها على أساس التوافق يف اآلراء. وتعهدت اجملموعة

 MHz 800وضع النطاق  1.4.1.1.6
ة ألعضائها إمكاني أيضا  وتوفر  .أنشطة التفاوض، مبا يسهل MHz 800ألعضائها منربا  ملناقشة حترير النطاق  WEDDIPتوفر املنصة 

رير النطاق بعض األعضاء قرارا  بشأن حت حيث اختذ عيمت ذلك على أساس طو قد تبادل نتائج هذه املفاوضات يف اجتماعاهتا. و 
MHz 800 لألرض ةالرقمي يةالتلفزيون اإلذاعة من (DTTB) ،فقط بينما دخلت إدارات أخرى يف النقاش على أساس تقين نظري. 

اس مبادئ على أس MHz 800تبعات حترير النطاق  WEDDIP(، ناقش أعضاء املنصة 2009اجتماعا  )بدأت يف سبتمرب  11ويف 
 إعادة توزيع سألةمأعاله لتحرير هذا النطاق. وملا كانت هذه هي احملاولة اإلقليمية األوىل ملناقشة  املوصوفةالعمل املتفق عليها 

عقدت التوصل إىل حلول تالئم كل املواقف املطلوبة. و  كيفيةبالتعقيد، كان على األعضاء معرفة   ةمتسمالرتددات وهي مسألة 
مقبولة. وكان هناك موضوع معلق  كانتاجتماعها احلادي عشر الذي خلص إىل أن غالبية االحتياجات   2012 مربديس املنصة يف

 .WEDDIPعملية املنصة  من خاللمل يتسن حسمه 
 MHz 700وضع النطاق  2.4.1.1.6

على أساس أويل مشرتك  MHz 700 (MHz 790-694)أن يوزع النطاق  WRC-12 العاملي لالتصاالت الراديوية عندما قرر املؤمتر
حترير النطاق  كيفية  النظر يف WEDDIP، بدأت املنصة (IMT) وحدده من أجل االتصاالت املتنقلة الدوليةاملتنقلة  للخدمة

MHz 700 لتلفزيون الرقمي لألرضمن ا (DTT). 
 بقصري على املستوى السياساختذ  قرارال ألنثل قضية حقيقية مي ،لبعض اإلدارات ، بالنسبةMHz 700كان حترير النطاق وبينما  

 (DTT) التلفزيون الرقمي لألرض توزيعيف االستمرار يف  تنظر إدارات أخرى كانتاملتنقلة،   على اخلدمةاستعمال النطاق 
 النطاق. هذا يف

 يس إال.سيكون مسألة وقت ل (DTT) من التلفزيون الرقمي لألرض MHz 700بأن حترير النطاق  WEDDIPومع ذلك أقرت املنصة 
ستحتاج  MHz 700كان يعمل على أساس طوعي فقد رأى أن عملية حترير النطاق   WEDDIPوعلى الرغم من أن فريق املنصة 

 MHz 700 لنطاقاير حتر  إىل بعض األعضاء دفعتالوقت أحد األسباب اليت  ضيقرمسي. وكان الطابع ال يغلب عليهاإىل اتفاقات 
 قصرية. مهلة خالل

تعمل  مثال   تعددات إرسال 6معقول للتلفزيون. فإذا كان هناك  توزيعكل بلد لضمن على أن ي   WEDDIPنصة واتفق أعضاء امل
من  العددفس ن توزيعينبغي يف الوضع اجلديد أيضا  أن تكون تعددات اإلرسال املتاحة قادرة على ف برناجما   25لنشر  بلد ما يف
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توزيع البىن التحتية   اإلبقاء على كما ينبغي، قدر اإلمكان،يت ختتلف من بلد آلخر.  خيص، الشروط الرت  احرتام وأ قر بضرورةالربامج. 
 هي.ما اإلرسال ك قعامو اإلبقاء على  ، قدر اإلمكان،ينبغي اختالف الرتدد أو مناطق التغطية وعلى الرغم من إمكانية. كما هو

بدأ التخطيط لنظام م اليت يتفوق هبا على املزاياتفادة من مبدأ التخطيط الوحيد ألنه يتيح لألعضاء االس DVB-T2سيكون النظام و 
DVB-T  الذي وضعت على أساسه خطة ترددات االتفاقGE-06. 

على مناطق التنسيق اليت يتعني االلتزام هبا. وعالوة على ذلك، وافق الفريق على استخدام  أيضا   WEDDIPواتفق أعضاء املنصة 
املتبقي  DTTBيف النطاق  القنواتاخلاضعة لعملية إعادة التوزيع ومجيع  MHz 700 قاعدة بيانات تضم مجيع قنوات النطاق

(MHz 694-470) :وينبغي حتديد هذه القنوات على أهنا . 
 ؛االستعمال قيد -
 نها مل تدخل مرحلة التشغيل بعد(؛)ولك قيد الرتخيص -
 األطراف. ملفاوضات ثنائية أو متعددةنتيجة قنوات قيد البحث وقنوات غري مستعملة وال مرخصة ولكن متفق عليها  -

ق(. التنسي منطقةيف  كما هي قائمةعلى الكشف عن مجيع اخلطط الوطنية ) ،MHz 700يف عملية حترير النطاق  ،واتفق األعضاء
 كل بلد.كما هي يف  وإبان مناقشة اخليارات، أخذ األعضاء يف اعتبارهم اجلوانب االقتصادية واألهداف احملددة  

لشدة  ، مت االتفاق على شدة اإلشارة املطلوبة املستعملة يف منطقة التغطية املطلوبة واملستويات القصوىمبناهج التداخلما يتعلق وفي
طريقة و  على مسافة معينة من حدود البلد( ومناطق اخلدمة احملددة اجملال عند نقاط اختبار حمددة )عند حدود منطقة اخلدمة أو

ني سب االتفاق املربم بحبلقيم املتفق عليها اختتلف  وقد وهوامش احلسابات. (C/I)تداخل الملة إىل حساب نسبة املوجة احلا
 عضوين أو أكثر.

قدت هذه ع   لى مستوى ثنائي أو متعدد األطراف فقدالعديد من اجتماعات التخطيط التقين ع تتطلبهذه األنشطة  ومبا أن
 .WEDDIPعة" الرئيسية للمنصة فيما بني اجتماعات "املراج أيضا  االجتماعات 

قع على ت مسؤولية هذه الرتتيباتمن أجل االتفاق على ترتيبات االنتقال، على الرغم من أن  أيضا   WEDDIPواستخدمت املنصة 
 عاتق اإلدارات املعنية.

زمين/خارطة دول الاجل ويشمل، مت االتفاق على جدول زمين وعلى خارطة طريق. يف وضع خطة جديدة للرتددات نجاحالومن أجل 
ونوع االحتياجات املقدمة )تعديل أو حذف  MHz 694-470يف النطاق  DTTBللبث الطريق تبادل الطلبات/االحتياجات بالنسبة 

 أو إضافة( وحتليل ملدى االحتياجات املقدمة.
فاق االت ل متبخطة الرتددات.  وضع الجتماعات اليت وافق األعضاء على االنتهاء فيها منا سلسلة من أيضا  وحدد اجلدول الزمين 
 على "موعد هنائي".

ليت هذا االتفاق ترتيبات الرتددات املتفق عليها فضال  عن القضايا ا ويلخصبتوقيع اتفاق.  MHz 700عملية حترير النطاق  وانتهت
 آنذاك.ال يوجد بشأهنا اتفاق 

 .MHz 700، تناولت حترير النطاق 2016و 2013اجتماعا ، ما بني عامي  WEDDIP 13ويف اإلمجال، عقدت املنصة 
 عقد . وستدعو املنصة إىلإىل حني أنشطتها WEDDIPاملنصة  علقت، MHz 700وبعد النجاح يف إمتام عملية حترير النطاق 

 اجتماع إذا طلب أحد أعضائها ذلك.
 استنتاجات

 ملكاسباتنفيذ  تبعاتان املستقلة اليت تتعامل مع هي جمموعة من البلد (WEDDIP) منصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف أوروبا الغربية
دون  DTTBوما يرتتب عليه من إعادة توزيع قنوات  MHz 700و MHz 800 نيالنطاق حتريرسهل ت وكانت املنصة وما زالتالرقمية. 

ومبا  .أفرادها من ق كلعلى عاتبقى تاملسؤولية الشاملة فإن دور رئيسي يف هذه العملية، ب املنصة تنهضأن  ومع؛ MHz 694الرتدد 
كمثال على   انفسه ترى املنصة، سنتني حوايل MHz 700النطاق  وحتريراستغرق أكثر من ثالث سنوات  MHz 800النطاق  أن حترير

اطق نية. ومبا أن منفيد البلدان املعيميكن أن  اترتددال على القضايا احلساسة املتعلقة بأنشطة التفاوض إزاءاإلقليمي  )دون( أن النهج
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الرقمية  املكاسبذ منصة تنفي هنالكفي مشال شرق أوروبا فأنشطتهما.  أخريانبذلك، بدأت جمموعتان إقليميتان  أقرتأوروبية أخرى 
 .(SEDDIF) يشرقالنوب اجلالرقمية يف  املكاسبمنصة تنفيذ  هنالك أوروبا نوب شرقجويف  (NEDDIF)يف الشمال الشرقي 

 2 اإلقليم 2.2.6
 ،. ومع ذلك، تطبق إجراءات التنسيق يف جمموعات دون إقليميةGE06االتفاق  على غرار، اتفاق إقليمي 2 اإلقليم يف ليس هنالك،

 .2 يماإلقل وفيما يلي بعض أمثلة التنسيق يف .21)السوق املشرتكة اجلنوبية( MERCOSUR مثل السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب
 أمريكا الشمالية 1.2.2.6
 الوالياتالتنظيمية يف  اهليئاتبني خمتلف  أبرمت هذه االتفاقاتسيق يف أمريكا الشمالية من خالل اتفاقات ثنائية. وقد يتم التن

بتكار والعلوم والتنمية )االوكندا  (،(NTIA) واملعلومات لالتصاالتالوطنية  دارةاإلو  (FCC) الفدرالية )هيئة االتصاالتاملتحدة 
 (.(IFT)واملعهد االحتادي لالتصاالت  (SCT) والنقلاالتصاالت )أمانة ، واملكسيك ((ISED) الكندية االقتصادية

 MERCOSUR السوق المشتركةبلدان  2.2.2.6
والتلفزيون اليت  FM األرجنتني والربازيل وباراغواي وأوروغواي وفنزويال بشأن إجراءات التنسيق يف نطاقات الرتدد بنياتفاقات مثة 

بيقها معايري تقنية بني البلدان ومت تط وضعت. وقد أنشئت مناطق تنسيق و MERCOSULية للكتلة دون اإلقليمية اللجان التقن وضعتها
لحدود. ملناقشة مسائل التنسيق ومواءمة استخدام الطيف يف املناطق العابرة ل بنجاح منذ التسعينيات. وتعقد اجتماعات تقنية دوريا  

تحول الرقمي يف املرحلة النهائية من املوافقة، واليت ستكون خطوة هامة لل للتلفزيونالتنسيق  ، أصبحت إجراءات2016من عام  واعتبارا  
 االتفاقات اإلقليمية، هناك حاجة إىل تنسيق ثنائي أو متعدد األطراف. اليت ال تشملهاالرقمي يف املنطقة. وبالنسبة للبلدان 

 3اإلقليم  3.2.6
 آسيا بلدان رابطة أمم جنوب شرق فإن لدى GE06،22االتفاق على غرار  ،3يم على الرغم من عدم وجود اتفاق يف اإلقل

)ASEAN(23  تنفيذي البث أحكام خاصة هبا. وتستند عملياتDTTB  يف هذه البلدان إىل اتفاق متبادل. وتتفاوض البلدان اليت
 ب احلاجة.ق الثنائي أو املتعدد األطراف حسعرب احلدود خارج منطقة االتفاق مع البلدان اجملاورة هلا عن طريق التنسي جريانهلا 

 .3وفيما يلي بعض أمثلة التنسيق يف اإلقليم 
 آسيا رابطة أمم جنوب شرق 1.3.2.6

. وفيما بني بعض هذه (DVB) على اعتماد نظام اإلذاعة الفيديوية الرقمية (ASEAN) اتفقت بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا
 (VHF) ية(، ينقسم عدد القنوات املتاحة يف نطاقات املوجات املرت  مثال  بني ماليزيا وبروينأو  ندايالالبلدان )احلدود بني ماليزيا وت

 اماليزي بني دودعلى احل أيضا  االجتماعات الثنائية. ويطبق املبدأ نفسه  نتيجةللخدمات اإلذاعية بالتساوي  (UHF)والديسيمرتية 
هذه البلدان عرض  ثالثة. وتستخدم علىهنا يتم تقسيم القنوات بالتساوي و . افاألطر  وسنغافورة وإندونيسيا يف اجتماع ثالثي

 .(UHF)يف املوجات الديسيمرتية  MHz 8و (VHF)يف املوجات املرتية  MHz 7نطاق قدره 
اعدة يف ق هاليتسجو  DTTBحمطة  كل  تنسيق يشرتط فيهاتنسيق  منطقةعلى  أيضا  ند وباإلضافة إىل ذلك، اتفقت ماليزيا وتايال

 .الطرفانعليها  يتفقبيانات 

                                                      
هي بوليفيا  اان املنتسبة إليهوالبلد ،وفنزويال وروغوايوأوالربازيل وباراغواي  رجنتنياأل هيالسوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويب  يفعضاء الدول األ 21

 وشيلي وبريو وكولومبيا وإكوادور وسورينام.

 .GE06باستثناء مجهورية إيران اإلسالمية اليت تقع يف منطقة التخطيط  22

امنار ندونيسيا ومجهورية الوس الدميقراطية الشعبية وماليزيا وميإو دار السالم وكمبوديا  ينبرو  يه آسيا رابطة أمم جنوب شرق يفعضاء الدول األ 23
 والفلبني وسنغافورة وتايالند وفيتنام.
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 الصين والبلدان المجاورة 2.3.2.6
يف السنوات األخرية، اجتماعات ثنائية بشأن ختطيط الرتددات وتنسيق اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  ،الصني وروسيا عقدت

 بينما (DTMB) ة للوسائط املتعددة لألرضاإلذاعة الرقمي يف الصني هو الذي يعمل DTTB اإلذاعة نظامو يف املناطق احلدودية. 
عرض  DTTB. ويف كال البلدين، حتتل كل قناة من قنوات النظام (DVB-T2) اإلذاعة الفيديوية الرقميةنظام  تستخدم روسيا

 .(VHF/UHF)الديسيمرتية /يف نطاقات املوجات املرتية MHz 8 نطاق
سب حبيصنف مستوى التداخل  .على النحو التايلرضت طريقة ، ع  DTTB يف نظام رتددالالتوافق بني ختصيصات  حتقيق ورغبة يف

 ما على الطرفان يتفق نأ يتعني ،طفيفال خلاللتد وبالنسبة. الشديد والتداخلوالتداخل املتوسط  طفيفثالث فئات: التداخل ال
التداخل.  إلزالةأن تتخذ تدابري تقنية  DTTB النظام ذا تعذر التوصل إىل اتفاق، يتعني على ختصيصاتوإ. أم ال مقبوال   كان  إذا

 وبالنسبة. طفيف تداخل إىل التداخل املتوسط لتخفيضخل املتوسط، ينبغي اختاذ تدابري تقنية ممكنة إلزالة التداخل أو اوبالنسبة للتد
مكنة. وإذا كان لتقنية املخل من خالل التدابري ااالتد إزالةما إذا كان من املمكن النظر فياجلانبني  يتعني على الشديد، للتداخل

إال يتعني و أن تتخذ تدابري تقنية إلزالة التداخل أو التقليل منه إىل أدىن حد.  DTTB النظام األمر كذلك، يتعني على ختصيصات
بني الصني  دتاليت عق ماعاتالجتبشأهنا واردة يف احملاضر املوجزة لالطريقة املذكورة واملعلومات التفصيلية و القيام مبزيد من التنسيق. 

 وروسيا.
 

 6بيبليوغرافيا للفصل 

الوثائق اخلتامية للمؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية لتخطيط خدمة اإلذاعة الرقمية ، قطاع االتصاالت الراديوية [1.6]
جنيف، ، MHz 862-470 (RRC-06)و MHz 230-174نطاقي الرتدد  ، يف3و 1مناطق من اإلقليمني  لألرض يف

.2006يونيو  16 -مايو  15
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 جودة الخدمة في اللبث التلفزيوني
 (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضنظرة عامة: سلسلة  1.7

 للواجهات، مع إضافة تسميات 1املبني يف الفصل  النموذجمن مقتبس  1.7الوارد يف الشكل  (DTV) التلفزيون الرقمي منوذج نظام
 24بني مكونات النظام.

لخدمة يشمل ل اإلمجايلعلى عوامل متعددة. ويالحظ أن التخطيط  ،الصوتالصورة و جودة  هامبا في ،جودة االستقبالتوقف وت
. بيد أن ل، مثل هامش تنفيذ املستقب  االستقبال، ويتضمن بعض االفرتاضات بشأن أداء نظام IF-4 الواجهة السلسلة بأكملها حىت

 كن أن يتأثر بتخطيط اخلدمة وال خيضع لسيطرة مشغل البث أو مشغل الشبكة اإلذاعية.األداء الفعلي لنظام االستقبال ال مي

 1.7 الشكل
 DTTBنموذج نظام 

DTTB-07-01

IF-5

IF-4IF-3IF-2IF-1

 
وضع و التخطيط املفصل من خالل . وميكن توسيع ذلك IF-3و IF-2و IF-1الواجهات اخلدمة عند  جودةمتطلبات  تعريفوميكن 

ما هو خمطط هلا، استقبال اإلشارة ك عناملستقبل  عجز. ولتجنب مشكلة اعتياديقناة االنتشار ونظام استقبال  بشأنفرتاضات اال
 .لمستقب  لل ينبغي وضع مواصفات دنيا

 أعاله، قبل 1.7اجلانب األيسر يف الشكل  يف)تشفري وضغط مصدر الصوت والفيديو(  الفدراتالصوت يف و ضبط جودة الصورة وت
مكن أة، إذا كامل  جودةتكون إما و . الواردةاإلشارة  بتغري جودة تدرجييا   الواردةال تتغري جودة الصورة  DTTB. ويف أنظمة IF-1 الواجهة

 ة.خمتلفية فيديو  أنساقاملطلوبة الختيار  اتدالئل على معدالت البت 3صورة على اإلطالق. ويقدم الفصل  الفك الشفرة، أو 
هي مرسالت تستقبل اإلشارة من و . الثغرات ملء مرسالت مرسالت صغرية، ما يسمى دامميكن استخ ،لتحسني التغطيةو 

إشارة  وليدإعادة تإىل تردد خمتلف( أو  على القناة أو ترمجة   )مكرر   . وهي إما تعيد إرسال اإلشارة بتأخري قصري جدا  DTT حمطة
بات الدنيا لضمان هذه ببعض املتطل مرسالت ملء الثغرات فيالتأخري. وينبغي أن ت زيادة مع ما يرتتب عليه منالرتدد الراديوي 

ثغرات يف استخدام مرسالت ملء الجودة اخلدمة. ويف بعض احلاالت، قد يكون من املقبول أن تكون متطلبات اجلودة أقل صرامة 
 لتحسني نسبة التكلفة/املنفعة بالنسبة للمنشآت الصغرية. وذلك

                                                      
 من، يف مجلة أمور،ولكي تضإشارات الرتددات الراديوية بشكل صحيح  تولداملعلومات الالزمة إىل املرسالت، حبيث ميكنها أن  كلتوفر "البوابة"   24

 .ةإلزامي فهي DVB-T2 نظام يف ، أمااريةخي DVB-T نظام يفالبوابة . و وغريها، PLPsاألنابيب و  SFNsالتشغيل السليم للشبكات 

إزالة تشكيل الرتدد يف 
مفكك شفرة القناة، 
 مفكك شفرة املصدر

 شاشة عرض

 هوائي استقبال

ل ملستقبمفكك تشكيل ا
 وشاشة العرض

تشفري املصدر  تعدد إرسال اخلدمة والنقل نظام إرسال الرتدد
 واالنضغاط

مركز 
 االستديو

 بيانات حتكم

 بيانات مساعدة

تشفري 
مصدر 
الصوت 

تشفري مصدر 
الفيديو 

 واالنضغاط

 فيديو

 صوت

تعدد إرسال 
 اخلدمة

تشفري  بوابة
 القناة

 تشكيل نقل

 رسلم
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 خدمةأمثلة مواصفات لتمكين جودة ال 2.7
ك مواصفات لقواعد التشغيل يف بلدان مشال ل، هناT-DVBنظام ضمنة يف تدفق البيانات يف تكمثال على املعلومات الضرورية امل

 يرلندا.إيف  أيضا  تستخدم  وهي ،NorDig(25( اأوروب
لدعم  -مول هبا األخرى املع باإلضافة إىل املعايري -وحتتوي قواعد التشغيل على جمموعة من قواعد اإلرسال الدنيا، وهي ضرورية 

أن اإلرساالت املوجهة إىل  ويفرتضيف الشبكات األولية والثانوية.  NorDig املمتثلة لنظامالوظائف األساسية للمستقبالت 
 املوحدة. NorDigواصفات مل متتثلهذه  NorDigاملستقبالت الرقمية 

 استخدامهاميكن  NorDigمواصفات استقبال  أيضا  ك هنا (HD)وعال   (SD)بوضوح عادي  DVB-T2 H.264لتشغيل شبكة و 
 .ةحمدد دنيامبثابة األساس لوضع مواصفات 

ال ( جمموعة من متطلبات املعدات الستقبلألرض)اجلزء  متكاملةمستقبالت  تشفري املوحدة ملفككات NorDigوحتدد متطلبات 
أو كجزء  (أجهزة فك تشفريوصفها وحدات منفصلة ). وتغطي املواصفات املستقبالت إما بDVBاخلدمات القائمة على البث 

 تبار مفصلة.نشر خطة اخ أيضا  مت  للمتطلبات املستقبلاء يفمن جهاز تلفزيون رقمي متكامل. ولتبسيط التحقق من است
ددات أن اجلزء املتعلق بالرت  وجدير بالذكر. 26يف أملانيا عايل الوضوح، H.265 2T-DVB مستقبل لنظاممواصفات  أيضا  ك لوهنا

 .NorDigواصفات مل مماثل الراديوية
 .اإلرشاداملزيد من  ،قطاع االتصاالت الراديوية ، الصادرة عنتقدم املواد التالية أعالهتتجاوز ما أشري إليه  ولدى وضع متطلبات دنيا

ظمة إرسال ختبار أنمتطلبات املستعمل اليت ميكن تطبيقها على مواصفات وتصميم وا ITU-R BT.1868 [1.7]توفر التوصية إذ 
البث التلفزيوين من أجل  لكودكاتمتطلبات املستعملني  ITU-R BT.1122-2 [2.7]اإلشارات التلفزيونية. كما توفر التوصية 

 .(HDTV)وعايل الوضوح  (SDTV)عادي الوضوح 
التوصية  فإن، (HbbTV)عايل الوضوح التلفزيون  من قبيل ،(IBB)لإلذاعة والنطاق العريض  ةنشر أنظمة متكامل وإذا كان يتعني أيضا  
ITU-R BT.2053 [3.7]  (2012) لتوصيةل 1 (2013/01)التصويب يؤخذ يف احلسبان بأن توصي ITU-T J.205  متطلبات من أجل"

 .IBBعند حتديد أنظمة  [4.7] إطار للتحكم يف التطبيق باستعمال اخلدمات املتكاملة لإلذاعة والتلفزيون الرقمي عريض النطاق"
 ذات صلة بالسيناريو املوجه حنو البث. ITU-T J.205املتطلبات الواردة يف التوصية  أن ذه التوصيةهل 1ويبني التذييل 

 من اإلرسال: الصوت ةوتوفر التوصيات التالية إرشادات تتعلق مبكون
اتني ث قنوات أمامية وقنصويت جمّسم متعدد القنوات عاملي موّحد مع ثالبنظام  ITU-R BS.775-3 [5.7] التوصيةتوصي  -

 .(LFE)برتدد منخفض خيارية تعمل  تأثريات خلفية/جانبية وقناة
بات املتعلقة باستعمال أنظمة التشفري السمعي يف مصدر اإلذاعة الصوتية، املتطل   ITU-R BS.1548 [6.7] التوصيةحتدِّد  -

 يف ذلك التلفزيون. مبا
 تطلبات األداء من أجل نظام صويت جمسم متعدد القنوات متقدم لالستعمالم" ITU-R BS.1909 [7.7] التوصية حتدِّد -

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

 قياسات لرصد جودة الخدمة 3.7
 الصحيح.على النحو  خلدمةا توفريلضمان  هارصد يتعنيمن املعلمات اليت  عدد وافرك لهنا

                                                      
 /http://nordig.org/specificationsميكن االطالع على هذه املواصفات يف املوقع:  25

  املوقع:ميكن االطالع على هذه املواصفات يف  26
T2_Germany.zip-plattform.de/images/stories/pdf/MinimumRequirements_DVB-http://www.tv  

 .BT.1769 R-ITU انظر التوصية الكبرية. يف الشاشات الصور الرقمية ألنساق تراتيب موسعتسلسل  27

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


 101 7 الفصل
 

اإلشارات  توصيلاملعلمات اليت ميكن استخدامها لرصد  ETSI TR 101 290 [8.7]، حيدد املعيار DVB-T2وبالنسبة لإلذاعة 
كل هذه املتطلبات   وينبغي رصدإجراء القياسات.  عندها ميكن اليتسرد عدة نقاط يف السلسلة احملتملة. وهو ي مواطن اخلللوحتديد 

 ودة اخلدمة.جب الوفاء، لضمان مثال   ETSI TR 101 290 [8.7]ددة، يف املعيار احمل
 IF-1القياسات عند الواجهة  1.3.7

. (IP)يف بروتوكول اإلنرتنت  مغلف تدفق نقلأو  (TS) نقلتدفق إما  البيانات، يكون تدفق 4.7يف الشكل  IF-1عند الواجهة 
 إرساهلا. اليت يتعنيحيتوي على بيانات الفيديو والصوت، وكذلك بيانات اخلدمة  وهو

على جودة  أثرا يكون هل قداألخطاء اليت حتدث هنا و . على السواء أثناء التشغيلو وينبغي إجراء هذه القياسات قبل بدء اإلرسال 
 .مستقبلل ك  يفاالستقبال 

هبا  القيامتفصيل القياسات اليت يتعني  ردي. و [8.7] يف املرجع A مماثلة للواجهة IF-1تكون الواجهة ، DVB-T2وبالنسبة لإلذاعة 
 .ETSI TR 101 290 [8.7]من املعيار  5يف القسم 

 IF-2القياسات عند الواجهة  2.3.7
 .(IP)يف بروتوكول اإلنرتنت  مغلف تدفق نقلأو  (TS) نقلتدفق إما  البياناتيكون تدفق ، 1.7يف الشكل  IF-2عند الواجهة 

 بناء اإلشارة املطلوبة.من ملرسل تمكني اوقد أضافت البوابة املعلومات الالزمة ل
على جودة  أثرا يكون هل قداألخطاء اليت حتدث هنا و . على السواء أثناء التشغيلو وينبغي إجراء هذه القياسات قبل بدء اإلرسال 

 .مستقبلكل   يفالستقبال ا
تفصيل القياسات  رديو  .ETSI TR 101 290 [8.7]املعيار يف  B مماثلة للواجهة IF-2تكون الواجهة ، DVB-T2وبالنسبة لإلذاعة 

 .[8.7] املرجع من 2.11هبا يف القسم  القياماليت يتعني 
 IF-3القياسات عند الواجهة  3.3.7

 أو يف املخترب باستعمال مولد ،قرن اجتاهيم  قاس مباشرة عند خرج املرسل باستخدام ت عندما IF-3الواجهة  1.7حيدد الشكل 
 بالكامل. تردد راديوي مستحدثةاإلشارة هو إشارة  ويكون نسقإشارة. 

 وينبغي إجراء هذه القياسات قبل بدء اإلرسال للتأكد من أن اإلشارة املرسلة تستويف املتطلبات.
تفصيل قياسات  رديو  .ETSI TR 101 290 [8.7]املعيار يف  C مماثلة للواجهة IF-3كون الواجهة ت، DVB-T2وبالنسبة لإلذاعة 

 .ETSI TR 101 290 [8.7]املعيار من  3.11هبا يف القسم  القياماليت يتعني خرج املرسل 
 قياسات خمربية عند راءاشتقاقها بإجيمكن فنسبة احلماية الالزمة للتخطيط،  ITU-R BT.2033 [9.7]توفر التوصية  وإذا مل
 .املتوخاةللتخطيط التغطية  أيضا  أن تستخدم النتائج  ئذ. وميكن بعدDTTباستخدام مولد إشارة  IF-3 الواجهة

 IF-4القياسات عند الواجهة  4.3.7
 ةلراديوي املنبعثرتدد ا. ويكون نسق اإلشارة مماثل إلشارة الامليدانالقياسات يف  فيها جتري اليت الواجهة ابأهن IF-4الواجهة ف عرّ ت

 الراديوي. الرتدد آثار قناة انتشار جراء تغري ستكون قد ت اولكنه DTTمن حمطة 
 . وينبغي أن ينصب الرتكيز على معلمات شدة اجملالامليدانليس كل القياسات ضرورية يف  ،IF-3واجهة الباملقارنة مع و ومع ذلك، 

 اخلدمة. جودةني حتس ومن مثللتحقق من منذجة التغطية أو حتسينها  علمات بعدئذهذه امل . وميكن استخدامالواردةجودة اإلشارة و 
تفصيل القياسات  رديو  .ETSI TR 101 290 [8.7]املعيار  C مماثلة للواجهة IF-4تكون الواجهة ، DVB-T2وبالنسبة لإلذاعة 

 .[8.7] املرجع من 3.11هبا يف القسم  القياماليت يتعني 
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 IF-5الواجهة  القياسات عند 5.3.7

. (IP)يف بروتوكول اإلنرتنت  مغلف تدفق نقلأو  (TS) نقلتدفق إما  البياناتيكون تدفق ، 1.7يف الشكل  IF-5عند الواجهة 
 .حيتوي على بيانات الفيديو والصوت، وكذلك بيانات اخلدمة وهو

ل قياس ستقب  م حيتاج األمر إىلاحلالتني،  نأي موهناك سيناريوهان ميكن فيهما تطبيق هذا القياس لضمان جودة اخلدمة. ويف 
 .تدفق النقلتحليل بيانات ل

شارة الرتدد الراديوي إ شدةالقياس يف مكان ما يف امليدان  يرصدالشبكة عن بعد، حيث ال  رصدتشغيل  يكون األول السيناريو ويف
 .تدفق النقلتوى قياسات على مس بإجراء أيضا   يقوم بل فحسب IF-4للواجهة كما هو حمدد   وجودهتا

مع اإلشارة احملددة.  ما يرام علىيعمل  ما للتحقق مما إذا كان مستقبل حملي ختربامل يف ملستقبالت يكون السيناريو اآلخر اختبارا   وقد
لي قيد ومن مث يقوم بفحص إضايف على املستقبل احمل وميكن أن يشمل ذلك مستقبل قياس يتحقق مما إذا كان التشوير صحيحا  

املرسلة أو إذا  إىل املعلومات النفاذ، ميكن التحقق مما إذا كان ميكن ذلك . مثالعلى ما يرامتبار للتأكد من أن املستقبل يعمل االخ
 .أم ال مت فك تشفري الصورة بشكل صحيح

فصيل القياسات ت رديو  .ETSI TR 101 290 [8.7]املعيار يف  D مماثلة للواجهة IF-5تكون الواجهة ، DVB-T2وبالنسبة لإلذاعة 
 .ETSI TR 101 290 [8.7]املعيار يف  5هبا يف القسم  القياماليت يتعني 

 أمثلة عن جودة اإلرسال في التلفزيون الرقمي 4.7

لنقل ا تدفقمستوى  وعندلة اإلرسال عند مستوى اإلشارات املشكّ  جودةأمثلة لتقدير  ITU-R BT.2389 [18.7]ترد يف التقرير 
MPEG .[17.7]إىل  [10.7] املراجع أمثلة لتقديرات التغطية، انظر على لالطالع. 

 اإلطناب كوسيلة للحفاظ على جودة الخدمة 5.7
 اخلدمة ما مل تستوف البنية التحتية األساسية حملطات جودةيكفل ال  الوفاء بكل من املتطلبات املبينة أعاله ورصدهاإن 

 بعض املتطلبات. أيضا   DTT اإلرسال
 من الضروري النظر يف ثالثة جوانب أخرى على األقل: قت طويل جدا  و  توفرلضمان و 
روري تشغيل ، لذا قد يكون من الض"االعتيادية" الكهربائية شبكة اإلمداد بالطاقة باستمرار تتوفراإلمداد بالطاقة: قد ال  -

 حد ممكن. أقصىانقطاع التيار الكهربائي إىل  للحد منمولد إضايف يف املوقع 
 توفري حبد أدىن من اليفأن  ،IF-2و IF-1الواجهتني الذي يغذي اإلشارات عرب  ،األويل: ينبغي للتوزيع األويل التوزيع -

ري املسافة جانيب الواجهة، وتقص أي من موقع املعدات على بتقاسماملطلوب. وميكن تعظيم موثوقية أي من الواجهتني 
 ناء   اإلشارة إىل موقع مرسل إرسالعادة يتعني ، IF-2الواجهة لة يف حاو . ومع ذلك، أن تقطعهااليت يتعني على اإلشارة 

توفري  ألجنعالتحسني دارة توزيع واحدة إىل املستوى املطلوب. ولذلك قد يكون من  باهظة وقد تكون التكلفةأو أكثر. 
 .توفرمن ال دارة توزيع ثانية لضمان درجة عالية جدا  

هاز إرسال إضايف ج ذلك بتوفرييكون  وقداملعدات االحتياطية.  ريتوفتاحة باإلمكونات النظام: ميكن حتسني  عطل يف -
منفصل  رسالإأو مكونات جهاز إرسال ميكن تشغيله يف حالة تعطل املعدات. ويف احلاالت القصوى، ميكن توفري موقع 

 جمهز بالكامل على مقربة من املوقع الرئيسي.
معينة )حتدد عادة  DTTBيتحدد بأمهية حمطة هو وانب االقتصادية والتشغيلية. و الفعلي على عدد من اجل اإلطنابمفهوم  ويتوقف

 التغطية السكانية(.دى مب
  .اإلتاحةيكون حتليل املخاطر نقطة بداية مفيدة عند حتديد هدف  وقد
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 7بيبليوغرافيا للفصل 
دكات إرسال اإلشارات التلفزيونية عرب متطلبات املستعمل لكو ، ITU-R BT.1868 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [1.7]

 شبكات املسامهة والتوزيع األويل ومجع األخبار بالساتل
اإلرسال  بكودكات أنظمةمتطلبات املستعمل اخلاصة ، ITU-R BT.1122-2 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [2.7]

 HDTVو SDTVوالتوزيع الثانوي للتلفزيون 
 (IBB)اخلصائص التقنية ألنظمة النطاق العريض املتكاملة لإلذاعة  ،ITU-R BT.2053 ، التوصيةويةقطاع االتصاالت الرادي [3.7]
متطلبات من أجل إطار للتحكم ، 1 (01/2013)التصويب  ITU-R J.205 (2012) ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [4.7]

 قمي عريض النطاقيف التطبيق باستعمال اخلدمات املتكاملة لإلذاعة والتلفزيون الر 
 النظام الصويت اجملسم متعدد القنوات مع صورة مصاحبة أو بدوهنا، ITU-R BS.775-3 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [5.7]
املستعمل ألنظمة التشفري السمعي من أجل  تمتطلبا، ITU-R BS1548.1868 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [6.7]

 البث الرقمي
متطلبات األداء من أجل نظام صويت جمسم متعدد القنوات ، ITU-R BS.1909 ، التوصيةتصاالت الراديويةطاع االق [7.7]

 متقدم لالستعمال مع صورة مصاحبة أو بدوهنا
[8.7] Digital Video Broadcasting (DVB); Measurement guidelines for DVB systemsTR 101 290:  ETSI 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101200_101299/101290/01.03.01_60/tr_101290v010301p.pdf  
لثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية معايري التخطيط للجيل ا، ITU-R BT.2033 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [9.7]

 ، مبا يف ذلك نسب احلماية(UHF) والديسيمرتية (VHF)املوجات املرتية  الرقمية لألرض يف نطاقات
األهداف األساسية لتخطيط األنظمة اإلذاعية التلفزيونية ، ITU-R BT.1125 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [10.7]

 الرقمية لألرض وتنفيذها

طرائق التقييم املوضوعي جلودة استقبال إشارات اإلذاعة ، ITU-R BT.1735-1 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [11.7]
  ITU-R BT.1306التوصية يف احملددة B التلفزيونية الرقمية لألرض للنظام

لتلفزيونية الرقمية لألرض والتحقق من قياسات تغطية اإلذاعة ا، ITU-R SM.1875 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [12.7]
 معايري التخطيط

مبادئ توجيهية وتقنيات لتقييم أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية ، ITU-R BT.2035 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [13.7]
 لألرض مبا يف ذلك تقييم مناطق تغطيتها

طرائق التنبؤ بالتغطية وبرجميات التخطيط لشبكات اإلذاعة  ،ITU-R BT.2137 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [14.7]
 (DTTB)التلفزيونية الرقمية لألرض 

  تقييم حد التغطية إلشارات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ،ITU-R BT.2143 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [15.7]

 إطار مفاهيمي لتمثيل خسارة التغطية اإلذاعية ،ITU-R BT.2248 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [16.7]

لتقييم املوضوعي لنوعية التغطية إلشارات اإلذاعة التلفزيونية ا ،ITU-R BT.2252 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [17.7]
 Bو A امنيالرقمية لألرض للنظ

 نيةالتلفزيو  اإلذاعة أنظمة أجل من قياسات بشأن توجيهية دئمبا ،BT.2389 R-ITU ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [18.7]
 لألرض الرقمية

http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/101200_101299/101290/01.03.01_60/tr_101290v010301p.pdf
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 المساعدة الساتلية
 مقدمة 1.8

 ميكن للسواتل أن تساعد يف توفري خدمات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض. يفيصف هذا الفصل ك
 (BSS) ةمة اإلذاعية الساتليل. وهذه اخلدالبث التلفزيوين عرب السوات اممن الشائع استخدواسعة )وطنية ودولية(،  منطقة وبالنسبة لتغطية

 لقطاع االتصاالت الراديوية. 4يف وثائق جلنة الدراسات  هذه اخلدمة ليست موضوع هذا الكتيب، وتتوفر معلومات حمددة عن
، هلا أمهية كبرية خلدمة اإلذاعة (MSS)لساتلية ويف اخلدمة املتنقلة ا (FSS)سيما يف اخلدمة الثابتة الساتلية  غري أن السواتل، ال

كقنوات عودة   أيضا  هي مفيدة و  ،DTTBالسواتل لتغذية شبكات اإلرسال  استخدام، ميكن ذلك التلفزيونية لألرض. مثال
والبث  ةتوفر فيها شبكات اتصاالت أخرى هلذا الغرض. وبإمكان السواتل اإلذاعييون التفاعلي يف احلاالت اليت ال التلفزي يف

سمى هذه املفاهيم ما ت من التغطية اإلذاعية. وكثريا   األمثل قدرال، من حيث املبدأ، أن تتعاون من أجل حتقيق لألرضالتلفزيوين 
طبيقات هذه عرف ت، وال ت  وائح الراديو الصادرة عن االحتادف يف لاإلذاعة اهلجينة على الرغم من أن املصطلح نفسه غري معرّ 

 .ا  رقميوالبيانات  الصوت لنسبة لبثإال با املخططات حاليا  
، (ENG) جتميع األخبار إلكرتونيا  ، وهو شكل حمدد من أشكال (SNG)ا  ساتلي األخبار جتميعهو و التلفزيون  إلنتاج تطبيق مفيد جدا  مثة  -مالحظة 

 .15من التفصيل يف الفصل  الذي ي بحث مبزيد

 ذاعة التلفزيونية لألرضالسواتل بوصفها وصالت تغذية لشبكات اإل 2.8
شبكة إذاعية لألرض.  تغذيةمن أجل  (FSS) بواسطة ساتل للخدمة الثابتة الساتلية مركزيا   املتولدميكن توزيع تعدد إرسال البث 

أو وصالت  مثل األلياف الضوئية لألرض،وصالت التغذية  تتوفر، وعندما ال واسعةخدمة إذاعية  ملناطقوهذا مفيد بصفة خاصة 
 حيل الالسلكي.الرت 

الرطب يف هوائي  يداجللتراكم الثلج أو  لدىأثناء هطول األمطار الغزيرة أو  انقطاعاتللرتدد الساتلي املستعمل، قد حتدث  وتبعا  
 ات، ميكن أن يؤدي التوهني باملطر إىل انقطاعGHz 10 حوايل يف حمطة إرسال اإلذاعة. ويف ترددات أعلى من ياالستقبال املكافئ

، حيث يطبق التحكم يف القدرة والتنوع الفضائي أكثر استقرارا   Ka أو Kuكون الوصلة الصاعدة يف النطاق تصلة اهلابطة. و يف الو 
مان ال ميكن ض ومع ذلكميكن حتقيق نسبة عالية من املوثوقية.  الساتليةتغذية ال وباستخدام  28يف حالة توهني اإلشارة.

 املائة. يف 100 البث
 خمتلف يف وقت االنتشار يف الفوارقالعناية الواجبة للتعويض عن  ممارسة، جيب لألرض (SFN) وحيدة الرتدد كةويف حالة تغذية شب

 نسبة إلشارة الساتل.زمن االنتشار بال كما يتباين أيضا  مواقع االستقبال. ويتباين طول املسري بني الساتل وكل مرسل إذاعي لألرض  
 زمن اإلرسال متساو   يكون أن احلرص على، فيجب SFN. أما بالنسبة للشبكات امليكروثانيةيف حدود  عادةالفوارق الزمنية  وتكون

أن من املمكن استخدام نوبات زمنية حمددة من أجل التشغيل األمثل  يالحظ مع ذلكيف كل موقع إرسال لألرض ) امسيا  
رض،  من أجل البث املتزامن. وهلذا الغ مؤقتا   الواردةل (. ومن مث ينبغي ختزين إشارة السات4على النحو املبني يف الفصل  SFN لشبكة

ت فقد ومن مث  فقدي   احلراسةمن فاصل  ا  جزءفإن  التزامن يراعتستخدم اإلشارة الزمنية اليت توفرها سواتل املالحة. وإذا مل  ما كثريا  
 خل املتعدد املسريات.التدا إزاء (COFDM) تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتددب مرونة إشارات البث

                                                      
كن استعمال حمطة املطر. ومي هطولإلشارة املقيس أثناء التوهني  وفقا   لألرض قدرة الوصلة الصاعدة للمحطة الساتلية من يزيد التحكم يف القدرة 28

حبيث ال يكفي التحكم  ةغزير الرئيسية  تكون األمطار يف احملطة وحيث احملطة الرئيسية كمحطة احتياطية تقع على مسافة كبرية من لألرض ثانية
من  باملطر، جيب أن تكون احملطة االحتياطية موصولة باحملطة الرئيسية عرب وصلة موثوقة ال ختضع للتوهني وبالطبعالقدرة للتغلب على التوهني.  يف

 .GHz 10األلياف الضوئية أو الوصالت الراديوية العاملة برتددات أقل من  قبيل
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 استخدام السواتل بمثابة قنوات عودة بروتوكول اإلنترنت في التلفزيون التفاعلي 3.8
بشبكة اتصاالت، وهي  فريالتشالتلفزيون أو جهاز فك  جلهازإضايف  توصيل، إىل لألرض يف التلفزيون احلديث ية،تاج التفاعلحت

، شبكة متنقلة، وما إىل WLAN ،DSLإىل اإلنرتنت ) بالنفاذرتنت تسمح قائمة على بروتوكول اإلن عريضعادة شبكة نطاق 
مطراف ذي فتحة  حمطة عربمن هذا القبيل، ميكن النفاذ يف كثري من األحيان  لألرضفيها شبكة  توفرذلك(. ويف احلاالت اليت ال ت

مبرسل  يكافئاملوائي مت جتهيز اهل وقد.  الساتلعرب املستهلك يف موقع إىل بروتوكول اإلنرتنت النفاذهذا توفر  (VSAT) صغرية جدا  
 . ومبا أن الوصلة الصاعدة تقتصر عادة على معدالت البيانات املنخفضةبفصل الوصالت الصاعدة واهلابطةيسمح  ثنائي تردد

ي ر اهلوائ)بضعة واطات( وكذلك قط ميكن أن تكون منخفضة نسبيا   VSAT املطاريف)مثل طلب احملتوى(، فإن قدرة إرسال هذه 
 (.Ku النطاقمرت يف  يف حدود) ياملكافئ

املستخدمة يف تطبيقات النطاق العريض لإلذاعة املتكاملة  واألنظمة يةوميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن التفاعل
 .10 الفصل يف

 الساتلية االستخدام المشترك لإلذاعة لألرض واإلذاعة 4.8
 ويف ضوءزيع الساتلي. من ذلك، من خالل التو  ال  يأو، بد لألرضإما من خالل البىن التحتية  مطاريفلليتم توفري احملتوى التلفزيوين 

استمرارية اخلدمة ضمان ل املستعمل جانب من مثة مطلب، عموما  االستقبال التلفزيوين املتنقل وتطبيقات الوسائط املتعددة  إدخال
مشرتكة  ردد راديويتاليت تستعمل شرائح لألرض، و بني اإلذاعة الساتلية واإلذاعة  ام اليت ميكن أن تقدمها األنظمة اهلجينة اليت جتمع

 .(SDR) بالربجمية ةعّرفاملراديو ال وتقوم على تقنيات أجهزة إرساالت لألرضإرساالت ساتلية أو  إما تستقبل
ف يالتعار  ، على النحو املبني يفمتكامل (MSS) خدمة متنقلة ساتليةونظام رض هجني لأل: نظام ساتلي/األنظمة بىنوهناك نوعان من 

 البيانات. بث الراديوية أو إال لإلذاعة هنا ال تستخدم حاليا  أل، األنظمةتوضيح مبدأ هذه لالتالية. وتقدم هذه النصوص كأمثلة 
 تعريف النظام الساتلي/لألرض الهجين 1.4.8

هو "نظام يستخدم مكونات ساتلية  اهلجني ألرضلالساتلي/، فإن النظام (ETSI) األورويب لتقييس االتصاالت للمعهد وفقا  
  هذه األنظمةبعض. ويفولكنها تعمل بشكل مستقل بعضها عن  مرتابطة ولألرضاملكونات الساتلية  هذه حيث تكون ولألرض

باإلضافة إىل . و [1.8] بالضرورة نفس التشكيل" تستخدمأنظمة منفصلة إلدارة الشبكات وال  ولألرضلمكونات الساتلية ل يكون
 عمالن عادة يف نفس نطاق الرتدد.تني ال تأن املكون جدير باملالحظةذلك، 

مناطق ذات كثافة  يفارة شاإل بتوفرياالستثمار  يفتكال ولألرض استمثالاجلمع بني البنية التحتية الساتلية  من شأن، ذلك مثال
لتقدمي  لألرضالتحتية  تستخدم البنيةف، الساتليةشارة اإل تقباليصعب اسيف املناطق املكتظة بالسكان، حيث  أماسكانية منخفضة، 

 الساتل.ب بثت  برامج حملية باإلضافة إىل الربامج اليت  لألرض. وقد تبث هذه البنية التحتية النطاقاحملتوى يف نفس  نفس
 المتكامل المتنقلة الساتلية لخدمةاتعريف نظام  2.4.8

املتنقلة  خلدمةافإن نظام ، يف االحتاد (ITU-R) االتصاالت الراديوية وقطاع (ETSI) صاالتاألورويب لتقييس االت تبعا  للمعهد
عمل  تو  ةليالسات ةاملكون ةاألرضي ةاملكونتكمل ، حيث ةأرضي ةومكون ةساتلي ةمكونستخدم ي هو "نظام املتكامل (MSS) الساتلية
. ةاألرضي ةاملكون إدارة الشبكة يف ونظامألنظمة، يتحكم املورد الساتلي نظام اخلدمة املتنقلة الساتلية. ويف هذه ا ال يتجزأ منكجزء 

النظام الساتلي  نطاقات الرتدد للخدمة املتنقلة الساتلية املستخدمة يفنفس أجزاء  ةاألرضي ةستخدم املكونتوعالوة على ذلك، 
 [3.8]و [2.8]و [1.8] ذي الصلة." املتنقل العامل

املكونة يف الواليات املتحدة وكندا و  (MSS-ATC)املكونة املساعدة لألرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية  باسم األنظمةويشار إىل هذه 
 .GHz 3-1يف نطاقات  وهي تنفذ ،يف أوروبا (MSS-CGC) التكميلية األرضية يف اخلدمة املتنقلة الساتلية

نفس الرتددات  ستخدمهي تشبكة مستقلة قائمة بذاهتا و  تيسللنظام املتكامل ل ةاألرضي ة، فإن املكون1.8وكما هو مبني يف الشكل 
ة ستخدمان بالضرورة نفس الرتددات يف وقت واحد يف نفس املنطقتال  املكونتني، على الرغم من أن يةساتل ةاملخصصة ملكون
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إعادة استخدام ن كرب مقدر أالسماح بب إمجاال   الطيفتحسني كفاءة بي خدمة أكثر فائدة الطيفاجلغرافية. ويوفر هذا التقاسم 
 الشبكة. تكاليفللحد من  اهلامةالرتددات. وهذا يتيح بدوره وفورات احلجم 

 1.8 الشكل
 مثال لشبكة ساتلية ولألرض متنقلة متكاملة

DTTB-08-01

OFDM

TDM/OFDM

OFDM

DVB-SH 

 

 
 

 8بيبليوغرافيا للفصل 
[1.8] ETSI TR 103 124 Satellite Earth Stations and Systems (SES); Combined Satellite and Terrestrial 

Networks scenarios  
  :قطاع االتصاالت الراديويةمفردات  [2.8]

-E1BC-definition.asp?lang=en&rlink={FB87FE16-R/asp/terminology-tu.int/net/ITUhttp://www.i

567849F31903}-92BC-42E6  
تقنيات اإلرسال القائم على موجات حاملة متعددة يف األنظمة ، ITU-R BS.2173 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [3.8]

 الساتلية

مباشر إىل ساتل 
DVB-SH املتنقل 

 إشارة التوزيع

TR (c) مرسالت 

TR (a) مرسالت 
شبكة  

 توزيع البث
 خلية االستقبال

هناية رأس البث 
DVB-SH 

 احملتوى

هناية رأس 
 اخلدمة والشبكة

TR (b)  حشوات
 ثغرات شخصية

 إشارة 

http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bFB87FE16-E1BC-42E6-92BC-567849F31903%7d
http://www.itu.int/net/ITU-R/asp/terminology-definition.asp?lang=en&rlink=%7bFB87FE16-E1BC-42E6-92BC-567849F31903%7d
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 2 اجلزء
 جوانب األنظمة

 2ء للجز  مقدمة
عن يف شكل مستقل  وأساسا   ةعام بصفة (DTTB)الشبكي لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  التوصيلجوانب  1تناول اجلزء 

أنظمة اإلذاعة الرقمية لألرض، ختلف من وصف تفصيلي وشامل مل 2اجلزء  وينطلقعلى جوانب النظام. فريكز  2اجلزء  أمالنظام، ا
 اية احملتوى.، ويقدم معلومات عن النفاذ املشروط مبا يف ذلك محالعريض النطاقو اإلذاعة  تقنياتن بني والتعاو  يةمث يتناول التفاعل

ضوضاء هتيمن  بينماو بشكل خمتلف مقارنة خبدمة التلفزيون التماثلي.  يف اإلشارات الرقميةالسمعية البصرية  اجلودةيتم حتديد و 
جتاوز حيدث  الن التماثلي فإن اإلشارة الرقمية ال تعاين من هذه االضطرابات طاملا خدمة التلفزيو على  إىل حد كبري تداخلوال النقل

تصحيح لل ونظرا  . ما يسمى االحنطاط التدرجيي ليس هنالك وعلى النقيض من ذلك،مستويات معينة من الضوضاء والتداخل. 
ىل نظام إ وتعزى اآلثار املرئية )االهتزاز(لكلي. بني االستقبال املثايل والفشل ا dB 1أقل من بك هامش ل، هناألخطاءل األمامي

 هليئات اإلذاعية.ا لدىيف أنظمة التشغيل والتشفري  على النحو املطبق املستخدم االنضغاط
مثة مسألة هامة يف فصل حمدد. و  هذه األجهزة وصف وظائفيرد األداء املناسب. و  أن توفرأجهزة االستقبال  وبالطبع يتعني على

تسهيل الو  كاناتاإلميوفر التلفزيون الرقمي املزيد من و ألشخاص ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات اخلاصة. ا نفاذ تتعلق خبدمات
 ألشخاص ذوي اإلعاقة.على اوليس فقط  وهي تعود بالفائدة على اجلميع ،هذه اخلدمات يف تنفيذ
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 أنظمة البث التلفزيوني الرقمي لألرض
 اعيةتقنيات األنظمة اإلذ 1.9

 طرائق تعدد إرسال الخدمة ونقلها 1.1.9
 مقدمة 1.1.1.9

على النقيض من البث التلفزيوين التماثلي، حيث ترسل مكونات الربامج التلفزيونية )مثل الصورة أو الصوت املصاحب، وما إىل 
 لتحكم.والبيانات وا الصوتإلشارات الفيديو و  املتآونمبدأ اإلرسال  علىأنظمة اإلذاعة الرقمية  تقوم، بشكل منفصلذلك( 

امج واحدة تردد منفصلة، على أساس أن إشارة برن ويف األنظمة اإلذاعية التماثلية، ينقل الفيديو والصوت ألي برنامج يف قنوات
 (.1.9عرض نطاق القناة )الشكل  تشغل كامل

لى رزم حدة لتقدمي تدفقات بيانات حتتوي عضمن قناة تردد وا املتآونيستعمل أسلوب اإلرسال فيف أنظمة اإلذاعة الرقمية، أما 
 افرتاضية ، وتدفقات بيانات إضافية، مع جتزئة(Pr. 1, Pr. 2 … Pr. n) متولدة من معلومات مسعية وفيديوية من برنامج أو أكثر

 (.2.9)الشكل  والرتدد الزمنعرض نطاق ل

 1.9 الشكل
 يةمبدأ اإلرسال المتعدد البرامج في أنظمة اإلذاعة التماثل 

DTTB-09-01

… f
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 الفيديو

مصدر 
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 فيديو
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 فيديو
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 إشارة
 الربنامج
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 2.9 الشكل
 الرقميةمبدأ اإلرسال المتعدد البرامج في أنظمة اإلذاعة 
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التصاالت ا اتوتقنيملكونات برامج متعددة باستخدام تقنيات معاجلة اإلشارات الرقمية  متآونوأصبح من املمكن توفري إرسال 
 واإلطناب صريالب اإلطنابنوع معني من الوسائط )مثل ب اخلاص اإلطنابخفض البيانات القائمة على  طرائقالرقمية، وال سيما 

لراديوي بكفاءة ا الطيفاستخدام  التقنيات من املمكنهذه  كلاستخدام   وقد جعل توالفالصويت النفسي واإلطناب اإلحصائي(. 
 القناة الالزمة لنقل املعلومات. سعةكبري يف   فضخمتزايدة، مما أدى إىل 

 طرائق تعدد إرسال الخدمة 2.1.1.9
  لفأتيأن ينقل عدة خدمات تلفزيونية،  أو أكثر لتعدد إرسال رقمي واحد، (DTTB) ة التلفزيونية الرقمية لألرضيف اإلذاع ،ميكن

 ن الضروريمساعدة. و امل بياناتال مثل اختيارية، أخرى ناتمكو و  أو أكثر، مسعية مكونةمن و أكثر أو فيديوية  ةكل منها من مكون
متكني و  (هذه اخلدمة يف املطلوبة كوناتوامل) املطلوبة من حتديد موقع اخلدمة املستعمل أجهزةلتمكني  أيضا  إرسال بيانات إضافية

 .املتاحةرقمية إىل اخلدمات ال ملستعملا سهولة نفاذ لتمكنيبيئة تصفح مناسبة  توفريمن  أجهزة املستعمل
 تخصيص املتغري(ال طريقةنقل الرزم ) وأ الثابت( طريقة التخصيص) املنظموميكن تنفيذ تعدد إرسال اخلدمة باستعمال اإلرسال 

 اخلدمة. عمليات تنفيذزايا كبرية ملختلف مبهذه النهج  وتتسم من االثنني. توليفة أو
طبقتني  ن تعدد اإلرسال يفم مبثابة توليفةللنظام  اإلمجايلهنج تعدد اإلرسال  صورتميكن  .الطول الثابتة والمتغيرة الرزمتعدد إرسال 

أكثر  بتات أولية أو دفقتبتعدد إرسال الرزم من  مفردةخمتلفتني. يف الطبقة األوىل )طبقة الربنامج(، تتشكل تدفقات بتات برجمية 
 .أو أكثر نقل دفقلتشكيل ت برجمية مفردةبتات  تدفقاتمن  عدد توليف(، ويف الطبقة الثانية )طبقة النقل(، يتم 3.9)الشكل 

 التدفقات صلة، تسمىمنف تدفقاتشكل سلسلة من  يفالفيديو والصوت( تنظيم املعلومات  مشفراتاملصدر ) مشفر يتم يف خرجو 
 (.3.9)الشكل  (ES)االبتدائية 
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 بيانات
 

 إشارة الربنامج

تعدد 
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 3.9 الشكل
 المرزومةمبدأ التدفقات األولية 

DTTB-09-03 
زء معني من توي كل منها على جحييرة الطول األنه يتشكل من سلسلة من الرزم املتغ مرزوماألولية  التدفقاتمن هذه  تدفقوكل 

رسال تدفقات البيانات  إ ظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقميةاملعلومات عن الصورة املرسلة أو متواليات الصوت أو البيانات. وميكن يف أن
 .4.1.9حمددة يف القسم  ،أو باستخدام آليات أخرى (PES) األويل املرزوم النافعة يف التدفقمولة احلاحلال يف كما هو 

لتخزين االحتياطي ا وتراكب النضغاط احملتوىمدى األمهية احلامسة  من قبيلويتوقف طول رزمة التدفق األويل على عوامل كثرية، 
 .ةكيلوبايت  64الرزمة القصوى على املصدر، وما إىل ذلك. وتقتصر سعة  ملشفر

إلشارات من االتايل  األويل والتدفق يةمن الرأس PESالعناصر األساسية. وتتكون رزمة  بيانمع  PESبنية رزمة  4.9ويبني الشكل 
 ير )كلاا متغوطوهل ،خلدمات البيانات التدفق األويلأو  (MPEG)خرباء الصور املتحركة  حبسب فريق املعايرةالفيديوية أو السمعية 

 (.متغايرزمة ر وحمتوى ال يةمن رأس
 6، الذي يبلغ طوله PESرزمة  من رأسيةاجلزء اإللزامي  ويتضمنختيارية. اأخرى من أجزاء إلزامية و  PESرأسيات رزم تتكون و 

وما هو ، التدفقط من يف، وتعر التدفقمعرف هوية و (، PESبايتات( )تشري إىل بداية رزمة  3الرزمة ) عن بدايةبايتات، معلومات 
 (.ةبايت 2) PESرزمة (، وقيمة طول ةبايت 1) هذه PESاجلزء احملمول يف رزمة 

 4.9 الشكل
 PESبنية رزمة 
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 يةمن الرأس طولال يراحيتوي هذا اجلزء املتغ، تطبيقالعلى متطلبات التطبيق. ويف حالة  PES يةرأسمن  اخلياريويتوقف توفر اجلزء 
 امللكيةقوق حل املصاحبة ختضع PESرزمة  النافعة يف مولةاحل، وما إذا كانت مواد األويلالتخليط يف التدفق معلومات عن استخدام 

 خلياريةااحلقول  يفالعدد اإلمجايل للبايتات و ، مستنسخة مأصلية أ PES ةرزم النافعة يف مولةاحلأم ال، وما إذا كانت حمتويات  املسجلة
توي خمتلفة، ال سيما احلقول اليت حت خيارية حقول. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تطبيق ههذ PESزمة ر  يةالواردة يف رأس ات احلشوبايتو 

 الصوت والفيديو. لتزامن ةضروري وهي، (DTS)زمن فك التشفري  خامتوعلى  (PTS)لعرض ازمن  خامتعلى معلومات عن 
التدفقات  أنواع خمتلفكذلك القيود املفروضة على ، و PESنسق الرزمة  ITU-R BT.1209-1 [1.9]يف التوصية  ويرد تفصيال  

 الصوتية(. PESوتدفقات ، الفيديوية PES)تدفقات 
رزومة املولية األبتات لا أن تكون فرادى تدفقاترسال اإلبتات متعدد  تدفق، يتطلب تشكيل مفردبتات برجمية  لتدفقوبالنسبة 

(PES)  رزم ال فرادى مع معرفات هويةمتوالفة(PID) ملعلومات  )القناة الفرعية مرزومسم قاعدة زمنية مشرتكة، وتدفق بتات حتكم تتقا
 صف الربنامج.ياخلدمة( 

 5.9 الشكل
 توضيح تعدد اإلرسال لتشكيل تدفق برنامجي مفرد

 

 
دعى تعدد يخمطط تعدد إرسال يشتمل على رزم متغرية األطوال، ، يتم حتديد تعددة الوسائطامل نظمة اإلذاعة الرقميةوبالنسبة أل

ة: نسق يقنوات اإلذاعالمواصفات ملخططات نقل رزم بروتوكول اإلنرتنت عرب  . ومثة(TLV)القيمة -الطول-اإلرسال حبسب النمط
ل، انظر . ملزيد من التفصياإلرسال يف وإشارات التحكم املنضغطة يف الرأسية،ونسق رزمة بروتوكول اإلنرتنت  يف،التغل

 [.86.9، 78.9واملرجعني ] ITU-R BT.1869 [2.9] التوصية
ير امتغ تااملعلومات السمعية البصرية مع تشفري معدل بت انضغاط كودكات  على نطاق واسع تستخدم تعدد اإلرسال اإلحصائي.

(VBR) . جلودة ة بيانات معينة ملشاهد صورة تعترب حامس سعةستخدم خوارزمية لتخصيص ت، انضغاط كودك من هذا القبيليف و
 عدد أقل من البتات. يستخدم ال. وإاالنضغاط

شهد أو التتابع لطبيعة امل السمعي أو الفيديوي تبعا   املشفرير يف معدل البتات عند خرج اويؤدي ذلك إىل إمكانية حدوث تغ
احلصول دعي تستما  البا  املعاجلة يف نظام البث غ ومع ذلك فإن مواصلةتطلبات الربنامج املعني. مل تبعا  معاجلته أو  الذي جتريالصويت 

تنخفض  لطيفاكفاءة استخدام   علومات إىل البيانات. ولكنامل يضاف تبطني، ذلكلتوفري و . الزمنعلى معدل بتات مستقل عن 
 يف ظل هذه الظروف.

وب البتات املطل أن معدل ومبا. والكفاءةة يفعالبال مبا يتسماستخدام سعة القناة املتاحة  يف اإلذاعة الرقمية املستحسن جدا  ومن 
يرات كبرية ايؤدي إىل تغ ثابت اتعدل بتمبيتوقف على حمتوى الصورة، فإن استعمال التشفري  املرغوبةللحصول على جودة الصورة 

مح بتخصيص ير يسامعدل بتات متغ انضغاطالقناة. ويشري ذلك إىل أن خمطط  سعةستخدام عدم الكفاءة يف ايف جودة الصورة و 
تنفيذ ختصيص  عرض النطاق. ومن أجلالوفورات يف جودة الصورة و/أو  إمجايل يف مج يؤدي إىل حتسنيبني الربا ا  القناة دينامي سعة

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

 (k)صوت  k + 1 تدفق أويل

 (i)بيانات  n - 1تدفق أويل 
 (j )بيانات nتدفق أويل 

 معلومات خدمة

 تعدد اإلرسال

تدفق بتات 
 برنامج مفرد

PID 1 

PID 2 

PID (k + 1) 

PID (n - 1) 

PID n 

PID (n + 1) 
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تعدد اإلرسال سم اتعرف باسم التحكم يف التشفري املشرتك. ويشار إىل هذه التقنية ب حتكمآلية ب العملالبتات عرب الربامج، جيب 
 يف تعدد اإلرسال اإلحصائي التقليدي(. يةإمجالاإلحصائي )على الرغم من عدم وجود آلية مراقبة 

تحكم متعددة الربامج، ميكن ال ير. ويف بيئةامتغ خرجلدعم معدل بيانات  مصممة املتاحة يف السوق اليوم MPEG ومشفرات
م خمطط رنامج باستخدالكل ب املطلوبةمعدالت البيانات لعدة برامج متعددة اإلرسال بطريقة مشرتكة حبيث تتحقق جودة الصورة  يف

 عند معدل القناة. الكليبتات المعدل  ثباتير، مع احلفاظ على اتشفري معدل بتات متغ
 .املبادئ األساسية واملتطلبات الالزمة لتعدد اإلرسال اإلحصائي ITU-T J.180 [4.9]و ITU-R BT.1437 [3.9] تانوحتدد التوصي
 (.6.9طريق استخدام تعدد اإلرسال اإلحصائي )الشكل مكن زيادة كفاءة استخدام القناة إىل حد ما عن ولذلك من امل

 

 6.9 الشكل
 مثال لتعدد اإلرسال اإلحصائي

DTTB-09-06 
 1لنظام )اخلدمة من طبقة ا تدفقلة يف و تعدد اإلرسال اإلحصائي، جيري توزيع موارد القناة املشرتكة على اخلدمات احملم حالةويف 
أكثر   . ويف هذه احلالة، يستخدم مورد القناة بطريقةالزمنملعدل البتات املطلوب يف كل جزء من أجزاء  تبعا   (6.9يف الشكل  6إىل 

تعدد  مآخذكفاءة مما هو عليه يف حالة تعدد اإلرسال الثابت، عندما خيصص لكل خدمة حجم قناة ثابت. وتتمثل إحدى 
القنوات اليت تتطلب  موارد وتوزيع الثابت بالطريقة املعتادة لتعدد اإلرسال اإلرسال اإلحصائي يف تعقيد أنظمة التحكم باملقارنة

مجيع اخلدمات إىل مورد القناة. وباإلضافة إىل ذلك، قد حتدث احلالة عندما يؤدي التخفيض غري  نفاذجدولة إضافية مع ضمان 
 بث هيئات اإلزعاج بالنسبة إىل أسباب ذلك من اجلودة أو غري اخنفاضإىل  هيئات البثاملتوقع للموارد املخصصة لربامج إحدى 

 نفس مورد تعدد اإلرسال. تتقاسمأخرى 
يسمى أنبوب الطبقة املادية  الذي ، يستعمل خمطط تعدد اإلرسال اإلحصائي اخلاصDTTBويف حالة اجليل الثاين من أنظمة 

(PLP) .قناة  وقد تكونPLP  األنبوب  ستخدمية مادية معينة. و داخل قنا مرتّبةقناة فرعية منطقية أو افرتاضيةPLP  لنقل بيانات
 )الطبقة املادية(. L1الطبقة  غرياخلدمة وبيانات التشوير للطبقات األخرى 

ملعلمات ا صر علىيقتحبرية  خيتار تانةقدر حمدد من امل ، معبنيتهاخدمة من نقل البيانات بشكل مستقل عن  PLP أنبوب كلوميكن  
. ويتيح هذا النهج إمكانية تنفيذ احلماية اخلاصة باخلدمة واالستخدام [87.9]( 7.9تخدمة )انظر الشكل املس PLPللقناة  املادية
 .[71.9]( 8.9التشكيل )انظر الشكل  ونسقمحاية اخلدمة  من إىل املستوى النمطي املطلوب ملوارد القناة استنادا   األكفأ

ظام
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 7.9 الشكل
 الشفافة كلياً  ألنابيب الطبقة المادية DVB-T2مفهوم نظام 

DTTB-09-07 
. وعالوة على مبفرده PLP أنبوب لكل زمينكوكبة ومعدل شفرة وعمق تشذير   بتخصيص DVB-T2 [8.9] النظام وتسمح مواصفة

املوزعة سعة تعديل كل من ال وميكن. DVB-S2 النظام ستخدمهاياألساسي اليت  رتل النطاقاحملتوى نفس بنية  إنساقذلك، يتبع 
 تها.جلمعا يتعني اليت االستخداموبيئة  املستقبل لنمط ، تبعا  احملتوى/اخلدمةقدمي م االحتياجات اخلاصة لدى لتالئمتانة املو 

 8.9 الشكل
 PLPsالمفهوم المحدد بالخدمة القائم على أساس 

DTTB-09-08

PLP 0
QPSK

PLP 1
16 QAM

PLP 2
64 QAM

PLP 3

256 QAM

PLP n

 
 )تسمى أيضا  جمموعة من PLPs أنابيب كة )اليت حتتوي على معلومات مشرتكة لعدة: املشرت PLPs أنابيب وهناك نوعان من

والغرض من أنابيب . 2 والنمط 1 النمطالبيانات من  PLPsوأنابيب ( أخرى اخلدمة أو معلومات معلومات (، مثلPLPs أنابيب
 ةالفرعي التجزئةيف إمكانيات  PLPs البيانات أنابيب من النمطنيالفعلية. ويكمن الفرق بني  T2محل خدمات  هو PLPs البيانات

 وتوفري الطاقة.
لبيانات ا PLPيف نفس الوقت عند تلقي خدمة واحدة:  PLPsإثنني من يتعني على املستقبالت فك شفرة ما يصل إىل  ومن مث

 مشرتك. PLP أنبوب وما يرتبط هبا من
واحد )وهذه احلالة منوذجية بالنسبة إىل أنظمة اإلذاعة  PLPيستخدم  A الدخلالعامني: أسلوب  الدخل أسلويب تعريفيتم و 

 (.9.9)الشكل  PLPsالعديد من  B الدخليستخدم أسلوب  بينما الرقمية من اجليل األول(
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 9.9 الشكل
 متعددة PLPsمع أنابيب  Bأسلوب الدخل 

DTTB-09-09

BICM

BICM

BICM

PLP 0

PLP 1

PLP n

 
 للتعويضلبيانات، ا PLPsخمتلفني من  تشفريا  و  تشكيال   أن يستخدموعة يف جمم مشرتك PLPألنبوب وقد يكون من املستصوب 

الفرعية املتعددة. وميكن استيعاب ذلك إذا   جتزيئاهتامع  PLPsمن  2النمط بمشرتك مقارنة  PLP نبوبأل الزمنتنوع  اخنفاض عن
 معدل بيانات ثابت. حبيث يكون هلاكانت البيانات املشرتكة مرتبة 

لكل منها تشفري وتشكيل خمتلفني، شريطة أن يكون معدل البتات  PLPsعلى جمموعات خمتلفة من  DVB-T2م وقد حيتوي النظا
 .الكلي داخل كل جمموعة ثابتا  

حالة  يف. و ت خمتلفةاملزودة مبعدالت شفرة خمتلفة أو تشكيال PLPsوميكن، من حيث املبدأ، إجراء تعدد إرسال إحصائي متقدم بني 
نبوب ألفة، يتعني على معدد اإلرسال اإلحصائي أن خيصص بتات لكل خدمة مبا يتناسب مع معدل الشفرة معدالت شفرات خمتل

PLP لتدفق النقل نقل كبري واحد"، يكون تدفق. وباستخدام منوذج "معدل البتات اإلمجايل ثابتا   جمموع يبقى، حبيث مصاحب 
 على معدل شفري.أ ذي PLPألنبوب اليت تعطى  السعةكامل   يقابلالكبري معدل 

 ن حيث الزمنمالنظام  تدفق حتصيصمع  شرائحتعدد اإلرسال املقسم إىل  أيضا  سمى ي)و  .شرائحتعدد اإلرسال المقسم إلى 
 ومتكني ملطرافايف  الطاقة استهالكمتوسط  ختفيضهو  تقسيم الزمن إىل شرائح لرتدد.( واهلدف منا-الزمن ميدانالرتدد أو  أو

 .سلسو انسيايب على حن خلدمةا تسليم
 .10.9بني يف الشكل امل على النحو، ينظم تعدد اإلرسال تقسيم الزمن إىل شرائحوعند 

 10.9 الشكل
 مبدأ تقسيم الزمن إلى شرائح

DTTB-09-10 
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مها كافية لتقدمي كون أحجا، تشرائحالرقمي األصلي لكل خدمة إىل  التدفق، ينقسم القبيل هذامن ويف حالة تنظيم تعدد اإلرسال 
دمات خمتلفة خ وترسل تدفقاتخالل فرتات زمنية قصرية.  الشرائحكل من هذه   ويرسلملعلومات إىل املستعمل. ا من عرض مستمر

فك شفرة وعرض الالزم الستقبال و  الزمناملتتالية من خدمة واحدة حبلول  الشرائح، وال يتم جتاوز الفاصل بني شرحية تلو األخرى
، أي عند الزمنقط من ف جلزء يسري نشطا   يبقىأن  من ملستقبلا شرائحوميّكن تقسيم الزمن إىل . الشرحيةملها حتعلومات اليت امل

 استقبال رشقات من اخلدمة املطلوبة.
 تلطخميف اإلذاعة الرقمية لألرض: باستعمال تعدد إرسال خمصص أو تعدد إرسال  لتقسيم الزمن إىل شرائح ومثة بدائل متعددة

 .يتراتبإرسال  أو
يف حالة  (MPE)متعدد الربوتوكوالت  فيتعدد إرسال خمصص مع تغل بناء على بديل تقسيم الزمن إىل شرائح 11.9ويبني الشكل 

 بروتوكول اإلنرتنت فقط. بواسطة إرسال خدمات
 بروتوكول اإلنرتنتططات بيانات من خم MPE التغليف أقسام توليدمسؤولية  مغّلف بروتوكول اإلنرتنتومن املفرتض أن يتحمل 

مغّلف بروتوكول خرج  تدفقاملطلوبة. ويتألف  (PSI/SI) املعلومات اخلاصة بالربامج/باخلدمة إضافة بيانات جانب الواردة، إىل
 .MPEG-2من رزم النقل  اإلنرتنت

 11.9 الشكل
 باستخدام تعدد إرسال مخصص لعملية تقسيم الزمن إلى شرائح مثال

 
رشقات  تتولدو بسيطة.  الوظيفة تبقى (ةزمني مقسمة إىل شرائحخدمات غري  ليس هنالك من خدمات أخرى )أي لعدم وجود ونظرا  

" توقف"فرتة  معدل البتات. وميكن ملء أي من . وميكن للرشقة أن تستعمل احلد األقصىمغلف بروتوكول اإلنرتنتيف  شرائح الزمن
النقل  عرب تدفق PSI/SIأقسام  نشرفارغة. وميكن  برزمابتدائي(  تدفقيانات ألي )أي الوقت الذي ال ترسل فيه أي رشقات ب

 ثابت له. اتبتخصيص معدل بت
 تلفزيون رقمي()توي على خدمات بروتوكول اإلنرتنت وخدمات حت اليت لتعدد اإلرسال يةهناية الرأس تكوين 12.9ويوضح الشكل 

 عدد اإلرسال.م وجود هو اشرتاط املكرسسال الة تعدد اإلر حب مقارنةرق الرئيسي اأخرى. والف

 IPخدمات  IPمغلف تقسيم زمن  ومرسل مشّكل

 PSI/SIإدارة 

 DTTBمرسل 
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 12.9 الشكل
 لعملية تقسيم الزمن إلى شرائح باستخدام تعدد إرسال مختلط مثال 

 
 

ومن مث جتنب  -يف تعدد إرسال مشرتك  ةزمني مقسمة إىل شرائحغري  مقسمة وتدفقات تدفقاتمزج  لتجنباملمكنة  الوسائلومن 
مقسمة  اإلرسال الذي حيتوي على خدمات يبث تعدد. ويف هذه احلالة يتراتبال أسلوب إرسال هو استعم -استعمال معدد إرسال 

املقسمة لخدمات غري تعدد اإلرسال ل يبثبينما  -متانة أفضل يف بيئة متنقلة  ما يضمن -أولوية عالية  ة على أساسزمني إىل شرائح
عم بشكل فعال هذا يدو دمات االستقبال الثابتة. خلبتات أعلى  مما يعطي معدل -أولوية منخفضة  ة على أساسزمني إىل شرائح

 .يالرتاتببياين مبسط يبني دعم اإلرسال  خمطط 13.9واحد. ويرد يف الشكل  بثاإلرسال ضمن  اتاثنني من تعدد

 13.9 الشكل
 بديل لعملية تقسيم الزمن إلى شرائح باستخدام البث التراتبي

 
-تقسيم الزمن طريقة ويف. [8.9] املرجع يف DTTB من اجليل الثاين يف (TFS) إىل شرائحد الرتد-تقسيم الزمنتعريف  ويرد

ال تعدد إرس يفضي إىلالنظام. وهذا  رتلمتعددة أثناء  راديويةعرب ترددات  PLPترسل الشرائح الفرعية من  (TFS) الرتدد
 الرتدد.الزمن أو يف يف  إما - ثنائي امليدانإحصائي 

، ولكن يتم تعديل وحدات إنشاء الرتل ووحدات TFSعند استعمال  14.9األساسية الواردة يف الشكل وتطبق املخططات 
 .TFSنظام يف ال Nلتشمل سالسل إضافية حبيث يكون هناك فرع واحد لكل من قنوات الرتدد الراديوي  OFDM توليد

 DTTBمرسل 
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 14.9 الشكل
 (TFS) دالترد-تقسيم الزمنعالي المستوى في أسلوب  DVB-T2مخطط بياني 
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 هذه، يوفر طبيقتال ولكن يف حالةالعادي للتشغيل.  األسلوباملعدالت يف  ت قابل معدالت البتات القصوىفإن  TFSويف حالة 

TFS  ثر كفاءة كأ على حنو لمستقبل من حيث ميزانية الوصلة ومعاجلة اإلشاراتل أداءوأفضل تعدد إرسال إحصائي أكثر مرونة
 جانب املستقبل. يف (MIMO/SIMO) دخل وحيد، خرج متعدد/دخل متعدد، خرج متعددأسلويب يف 

 .[5.9] (EBUة )األوروبي اإلذاعات احتاد الصادر عن 35التقين يف التقرير  TFS عنزيد من املعلومات ومثة امل
 طرائق نقل الخدمة 3.1.1.9

 .(TS)النقل  يدعى تدفقوحيد،  تدفقتدفقات الربامج لتشكيل  رسالهي تعدد إالطبقة الثانية من تعدد اإلرسال 
لة عن عرض نطاق خمتلفة من البيانات، مستق ألمناط املتآونوتستخدم أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية والوسائط املتعددة لإلرسال 

نقل ، و ISO/IEC 13818-1 [7.9]املعيار و ، ITU-T H.222.0 [6.9]يف التوصية  املعّرف، MPEG-2النقل  حاليا  تدفقالقناة، 
 أيضا  )انظر  ETSI EN 302 755 [8.9]يف املعيار  ف(، املعرّ \(BB) النطاق األساس تدفق أو MPEG (MMT) [75.9] الوسائط
 (.ETSI EN 302 307 [151.9]املعيار و  ITU-R BO.1784 [9.9]التوصية 

 ،ةقابلية التشغيل بني الوسائط الرقمي هي آلية النقل لدى وضع ساسيةاأل اتاالعتبار من  .MPEG-2 النقل تدفقتعدد إرسال 
طاع االتصاالت قاحلاسوبية. ويوصي  والواجهاتووسائط التسجيل والتوزيع الساتلي  الكبلياإلذاعة لألرض والتوزيع  قبيلمن 

اإلشارات الفيديوية  ترزميمن أجل  MPEG-2 TS قواعد تركيب تدفق النقل الرقمي لتلفزيونا ستعمل أنظمةبأن ت   الراديوية يف االحتاد
)انظر  MPEG-2 TSهذه القواعد . وقد وضعت الرقميةأنظمة اإلذاعة  يفوتعديد إرساهلا  البياناتوالسمعية وإشارات 

للتطبيقات اليت يكون فيها ( ITU-R BT.1299 [25.9]و ITU-R BT.1209-1 [1.9]و ITU-R BT.1207 [10.9] التوصيات
 .بالغة وجود آلية نقل فعالة أمهيةشرط ويكون فيها للقناة أو سعة وسائط التسجيل حمدودين، عرض نطاق ا

اإلذاعة  متعدد الربامج يف أنظمة تدفق واإلرسال وحتديد البيانات ضمن الرتتيلطرائق  ITU-R BT.1300-3 [11.9]وحتدد التوصية 
الرقمية  البياناتغطي املسائل املتعلقة بوسائل تقسيم تدفق ت يه. و MPEG-2 TSالقائمة على أساس التلفزيونية الرقمية لألرض 

فيديو، لرزمة، والطرائق املناسبة لتعدد إرسال رزم تدفق بيانات الاإىل "رزم" من املعلومات، ووسائل التحديد الفريد لكل رزمة أو منط 
 بايتة. 188من  TSرزم احد يتكون من تتابع بيانات و  تدفقاملساعدة يف  البياناتتدفق رزم و  تدفق البيانات السمعية ورزم

 نقل وحيد. أسلوب تدفقتعدد اإلرسال يف حالة لطبقة النظام  15.9وترد يف الشكل 
لة على ، املشكّ (D)أو البيانات  (A)الصوت  وأ (V)اليت حتتوي على معلومات عن الفيديو  (PS) املرزومةوتقدم تدفقات الربامج 

 فقتدنسق  معطول الربامج املرزومة متغايرة ال جيري مقابلة، حيث MPEG-2نقل  عدد إرسال تدفقإىل ممستوى النظام السابق، 
 .ثابت رزمةطول ب مرزومنقل 

 OFDMتوليد 

 OFDMتوليد 
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 15.9 الشكل
 MPEG-2تشكيل تدفق نقل 

 
 

 اعفاتمن مض البايتات ليس دائما  ب PESأن طول الرزمة  ومباتدفق النقل. لواحدة على عدة رزم  (PES)تدفق أويل  رزمة وتوزع
ري فيج. أما األجزاء املتبقية من رزم النقل جزئيا   ( لن تكون مملوءة إالPES، فإن بعض رزم النقل )اليت حتتوي على بقايا رزم 184

هذه )يف بعض وتستخدم حقول التكييف . PESواجلزء املتبقي من بايتة  184يساوي طوله الفرق بني  ،يفيحبقل تك تبطينها
 (.ميقاتية الربنامج مرجع أختاملبعض معلومات اخلدمة )مثل  دجمةماحلاالت( كقناة توصيل 

أن التدفقات  مباو تدفق النقل لإلرسال عرب بيئة إذاعية، حيث يوفر معدل بتات ثابت عند خرج معدد إرسال النقل.  استمثالويتم 
فإن األمر ، (CBR)ثابت  اتدل بتلالنتقال إىل مع بالنسبة ،(VBR)ير امتغ اتعدد اإلرسال قد تكون ذات معدل بتعند دخل م

 (.16.9رزم فارغة )انظر الشكل  إدراج يستدعي

 16.9 الشكل
 للبيئة اإلذاعية (PES) مرزومالولي تكييف معدل تدفق بيانات األ

DTTB-09-16
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 صية.تشخيالعلومات املأو  اختبار اإلرسال إلشارات تستخدم الرزم الفارغة كقناة قياس مدجمة ويف بعض التطبيقات
بل  نقل واحد فحسب ال لتدفقاالتصاالت والبث باإلرسال ضمن نظام البث التلفزيوين الرقمي  تقنياتيسمح التقدم احلايل يف و 

النظام،  فيذتبعا  لتنالنظام. وبناء على ذلك، ميكن،  أرتال سوى سعةعددها  وال حيد منالنقل،  تدفقاتبعدد من  أيضا  يسمح 
وحيد،  تدفقل ، مثل تشكياإلمكاناتمن  واسعا   مدىيوفر  ممااملتعدد"،  التدفقاملفرد" إىل "أسلوب  التدفقتقال من "أسلوب االن

 .من أجل املزيد من إعادة اإلرسالنقل،  تدفقحيتوي على معلومات من أي 
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 املتعدد". التدفقمبدأ "أسلوب  17.9ويوضح الشكل 

 17.9 الشكل
 لمتعدد"ا التدفقمبدأ "أسلوب 

DTTB-09-17
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TS 2

TS n

 
مع تقسيم  وحيدستمر دفق مت لتكوين اندماجهابث، حيث يتم التعددة بوابة املدخل النقل  تدفقاتاملعاجلة املسبقة، تدخل  وبعد

ابة البث، وتطبيق  بو دولة يفاجلوما إىل ذلك(. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام  واألرتال )الرزم طبقة الوصلة فدراتإضايف إىل 
طلوبة من املعلمات واألداء، مثل استخدام فدرات البيانات الومهية أو احلشو. وهكذا، تنقسم القناة إىل جمموعة من املموعة اجمل

 .منفصلة نقل تدفقات من املعلومات إرسال منها كل  يوفر أن ميكناألنابيب املنطقية املنفصلة، 
 .مثال   DVB-T2ثاين، بوابة يف اجليل ال ةبوابة البث مطلوبو 

إىل أجهزة  DVB-Tوحتديث أجهزة تشكيل  DTTB يةيف طرف رأس T2بوابة  إدراجعلى  DVB-T2وينطوي الرتحيل إىل معمارية 
األمامية.  DVB-T2تكاملة مع أجهزة املتلفزيون الأو أجهزة  (STBs) فك التشفري عن استبدال أجهزة ، فضال  DVB-T2تشكيل 

 .[71.9] (M-PLP) متعدد PLPأسلوب أو  وحيد PLPنفسها بالنسبة إىل أسلوب  ةوتبقى املعماري
 SFNمعلومات التزامن لإلذاعة  وإدراج النطاق األساسي أرتاليف  واردال MPEG-2 TS يف التدفقإىل تغل T2بوابة الوهتدف 

 .(TFS) ددالرت -توزيع تقسيم الزمنعن  ، فضال  M-PLPتشكيل  ةوالتحكم يف تشكيل احملوالت وجدول
 T2 رتالأوتبين  ألخطاءي لتصحيح األمامالوتنفذ تشفري القناة بإضافة معلومات  T2من بوابة  التشكيل T2 مشّكالتوتتلقى 
إىل  DVB-T حتديث مشّكلعن طريق  DVB-T2لبث  DVB-T. وميكن استعمال مكرب األثرياإلشارة قبل إرساهلا عرب  وتشكل
 .DVB-T2 مشّكل

 واملشّكل T2لالتصال بني بوابة  T2 (T2-MI)هي واجهة مشّكل واجهة بروتوكول جديدة  DVB-T2وقد حدد املعيار 
 SFNوتوفر معلومات التزامن عند البث عرب الشبكة  لنطاق األساسيا أرتالالبيانات املغلفة يف  T2-MI(. وحتمل الرزم املشّكالت)

 رزمضمن  وموصوفة T2من بوابة  جمدولة SFNو TFSو PLPئص مجيع خصاو وتشمل مجيع معلومات التشوير املطلوبة لإلرسال. 
T2-MI [150.9]و [71.9]ددة احمل. 

 عدل بتات مرتفع.مب TS تدفقمنفصلة ذات حتكم مشرتك، و  TS تدفقات ":التدفقاتلتنفيذ مبدأ "أسلوب تعدد  سبلوهناك عدة 
ر. ايمبعدل بتات متغ من املشفرات Nعدد  عملستي(، 18.9)انظر الشكل  مشرتك حتكممنفصلة ذات  TSs تدفقات ويف حالة

كنة ممومكونات مسعية  مكونات جانبثابت حيتوي على خدمة واحدة )فيديو، إىل ات مبعدل بت TS ينتج التدفقكل منها و 
 رفبص)أي  حتكم مركزية أن جمموع البياناتة . وتضمن وحداآلين اتملعدل البت أخرى(، حيث تتفاوت نسبة الرزم الفارغة تبعا  

 الكلية. للسعةالرزم الفارغة( ال يتجاوز احلد األقصى  عنالنظر 

حنو املزيد من املعاجلة 
 يف سلسلة البث

بوابة بث مع وظائف 
 دمج/تقسيم

معاجلة مسبقة 
 لتدفق الدخل

مسبقة معاجلة 
 لتدفق الدخل

معاجلة مسبقة 
 لتدفق الدخل
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نفس معدل البتات وينبغي أن  TSsمن التدفقات  N لعدد، جيب أن يكون TSs التدفقات بإدخال البيانات املشرتكة يف وللسماح
ملشرتكة يف وقت رج هذه البيانات افارغة ذات توقيت مشرتك مبعدل بتات ال يقل عن معدل البيانات املشرتكة. وتد ا  تتضمن رزم

املشرتك. وينبغي أن يساوي معدل  PLP أنبوب يف وحتمل، ذات التوقيت املشرتكالحق يف السلسلة، لتحل حمل الرزم الفارغة 
 على األقل ذروة جمموع معدل بتات اخلدمة ومعدل بتات البيانات املشرتكة. TS تدفق البتات لكل

هذه ويستبدل بعض الرزم الفارغة  TSsالتدفقات  ،اتمع املشفر  يتقاسم املوقعضل أن يفالذي  ،سالاإلر  يتلقى معيد تعددومن مث 
. مشرتك PLPوأنبوب البيانات  PLPs أنابيب إىل TSs التدفقات لقواعد تقسيم ذات التوقيت املشرتك مع البيانات املشرتكة، وفقا  

رج  قيم ديلال يتعني تع ذه الطريقةوهبإىل البوابة باخلصائص املطلوبة.  TSsمن التدفقات  N العدداإلرسال  معيد تعدد ومن مث خي 
رسال والبوابة اإل معيد تعدد أن ،التنفيذ العملي سياق يف وجدير بالذكر،يف أي مكان يف السلسلة.  (PCR) مرجع ميقاتية الربنامج

 قطعة واحدة من املعدات. اقد يكون

 18.9 الشكل
 ت تحكم مشتركمنفصلة ذا مثال لتدفقات نقل

DTTB-09-18

A/V + PSI/SI

A/V + PSI/SI

A/V + PSI/SI

 
 

 (statmux)باستخدام تعدد إرسال إحصائي بتقسيم الزمن تنفيذ ال إحدى عملياتكون قد تعدل بتات مرتفع، مب TS تدفق ويف حالة
دون  وارد أعاله، ولكنعلى النحو ال TSمن التدفقات  Nتوليد عدد  أوال  ويتم . TSمن التدفقات  Nعدد عادي ومن مث تقسيمه إىل 

ذلك  بعد معدد اإلرسالقوم . ويمعدد إرسال تلقيمها يفنفس معدل البتات والبيانات املشرتكة ذات التوقيت املشرتك، مث يتم  اشرتاط
 (PSI/SI)/اخلدمة اصة بالربامجاخلعلومات امل مجيع أيضا  ويشمل  TS التدفقات كبري حيتوي على مجيع خدمات  TS تدفق بتجميع

 عنالنظر  بصرفالكبري )مرة أخرى  STلتدفق . وجيب أال يتجاوز معدل البتات التفريعلقواعد  البيانات املشرتكة وفقا   ها منوغري 
إىل  الكبري TS التدفق ميكن نقل يعين أنهالتقليدي  TS استخدام توزيع. و TSsمن التدفقات  Nحدود سعة عدد الرزم الفارغة( 

 .التفريعموقع آخر، حيث حيدث 
 خطوتني:اتباع ب TSمن التدفقات  Nعدد  إىل أخريا   الكبري TS تفريع التدفقيتم و 
 ؛املتماثلة TSمن التدفقات  Nالكبري إىل عدد  TS التدفق استنساخ (1

معيد تعدد  بوابة
 اإلرسال

 بيانات مشرتكة

 nاملشفر 

 

 2املشفر 

 1املشفر 

حتكم 
 مشرتك

MPEG-2 TS  واجهة مع
 (ASI) متزامنة تسلسلية ال
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 باستبدال مجيع رزم TS التدفق واحد يف PLPمن أجل أنبوب فقط الرزم  ىتبقتس، TSهذه التدفقات  لكل من (2
 فارغة. مبرز األخرى  TS التدفق

خدمة  ويشتمل علىكبري، ال TS ات التدفقعدل بتمبكل منها   حيتفظ، TSمن التدفقات  Nعدد هذه  التفريععملية  حاصلكون يو 
 TS التدفق يف PSI/SI املعلومات تعديل يتعنيباإلضافة إىل ذلك، و أخرى.  TS تدفقات مع بالزمنالبيانات املشرتكة  وعلى واحدة

 SDT جداول من N عدد إىل TS يف دخل التدفق املفرد( )الفعلي (SDT) جدول وصف اخلدماتتفريع  ميكن مثال  األصلي حبيث 
عدد ملالعمليات املنفذة يف "املوقع اآلخر" باستخدام معدات منفصلة  إجراء. وميكن TS تدفق ، واحد لكل خرجةديداجل)الفعلية( 

 بوابة أو كقطعة واحدة من املعدات.الو  اإلرسال
 التقليدية لتوليد statmuxes بإمكانية استخدام تعددات اإلرسالاحلالة الثانية  تتميزالكلي أقل يف احلالة األوىل، يف حني التعقيد و 

 .الوحيدكبري ال TS التدفق
من الكبري األصلي  TSدخل التدفق  وخرجبإعادة توليد  حمرتفملستقبل سمح ي كنة للرتتيب الثاين وهي أنهومثة فائدة أخرى مم

يقات لتطب ، ألن الرزم الفارغة ستكون يف مواقع تكميلية. وقد يكون ذلك مفيدا  PLP األنابيب ودمج مجيع التشفري فك لخال
 أو األرشفة. ية النهائيةإعادة البث أو الرأس

فها ين بوصيف أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية من اجليل الثا (BB)النطاق األساسي  أرتالتستخدم  .ترتيل النطاق األساسي
 نسق( و/أو يف رجعيا  املتوافق  األسلوب) MPEG-2 الدخل يف نسقبيانات تدفق  حبملحاويات البيانات الرئيسية، مما يسمح 

ل متزامن بشك النطاق األساسي مع أرتالالرزم  مقابلة، ميكن ةمو رز م محل تدفقات . ويف حالةمو مستمر أو مرز  (GS)عمومي تدفق 
قد حيتوي على عدد كامل من الرزم، أو قد تكون الرزم جمزأة عرب رتلني  يف النطاق األساسيل رتل أو غري متزامن، أي أن ك

 .النطاق األساسي يف
مباشرة يف حقل  املرزومةلتدفقات ا يف دخل (UP) مبقابلة رزم املستعمل النطاق األساسي ترتيل جيريبعد املعاجلة املسبقة للنظام و 

وأنواع  MPEG-2النقل  تدفقات. ويف هذه احلالة، ميكن استعمال (DFL) حقل البيانات ولطب (DATA FIELD) الرتلبيانات 
البيانات. ويف حالة  فدراتعلى  عملية التجزئةري جتدخل. ويف حالة تدفق مستمر،  مبثابة تدفقات ةمو دعامل اتدفقالتأخرى من 

اإلطناب  فحص جمموعب  (UPL)طول رزمة املستعمل النقل ب ةرزم يف، يستعاض عن كل بايتة تزامن MPEG-2نقل  تدفقإرسال 
 الذي يوفر احلماية من األخطاء على مستوى الرزم. ،(CRC-8)الدوري 

ويف التوصية  ISO/IEC 23008-1 [12.9]معّرف يف املعيار  MPEGبروتوكول نقل الوسائط  .MPEG (MMT)وسائط النقل 
ITU-R BT.2074-0 [75.9]لف التطبيقاتملخت ومعلومات التشوير تسليمالت الوسائط وبروتوكول مكونا تغليفنسق  . وهو حيدد، 

 .ةيتطبيقات اإلذاعالمبا فيها 
 لبثامبا يف ذلك قنوات  ،لدعم تسليم بيانات الوسائط عرب الشبكات غري املتجانسة ISO/IEC 23008-1و ضع املعيار وقد 

مكونات الوسائط، مثل املكونات الفيديوية  تغليفيتم  ،MMTط القائمة على نقل الوسائ يف األنظمةو . وشبكات النطاق العريض
/وحدات (MFU) وسائطال جتزئة ضمن وحدات ا ،تلفزيوني ا  ، اليت تشكل برناجم(cc) املغلقوالسمعية ومكونات العرض النصي 

مل كحموالت (MPU)معاجلة الوسائط   .IPسل م يف رزم وت هذا الربوتوكول يف رزم MMT (MMTP) وفق بروتوكول نافعة. وحت 
مل MFU/MPU الوحدات تطبيقات البيانات اليت تتعلق بربنامج تلفزيوين يف أيضا  وتغل ف  وتسل م  MMTP الربوتوكول يف رزم وحت 

 .IPرزم  يف
، (L2) 2 بربوتوكول الطبقة أيضا  ، يشار إليه IPإرسال  تعدد مبخطط البثاملتولدة على هذا النحو عرب قنوات  IPرزم  ويتعدد إرسال

 .ITU-R BT.1869 [2.9]يف التوصية  املوصوف (TLV) قيمة طول النمط إرسال تعدد ومثال ذلك، خمطط
، حيث تسل م 2الطبقة يف واحد  تدفقوتسل م يف  IPيف تدفق واحد لبيانات  املكونات الثالث يتم تعدد إرسال، البث ويف قنوات

ض كتدفق بكات النطاق العريقبال. ومن ناحية أخرى، تسل م املكونات يف شاالست مطاريفمجيع املعلومات املرسلة إىل مجيع 
 .اإىل مطراف االستقبال الذي يطلبه ةسل م كل مكونتمنفصل، حيث  IP بيانات
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ة قنوات خمتلف مكونات الوسائط املسل مة يف إدراج، ميكن بسهولة MPEG (MMT)نقل الوسائط  أنظمة اإلذاعة القائمة على ويف
 التسليم اهلجني حملتوى الوسائط املتعددة. MMTواحدة. وتدعم أنظمة اإلذاعة القائمة على  MMT ةرزم يف

 التطبيقات. بعض يف ستخدم أيضا  وي   (HbbTV)تلفزيون اإلذاعة اهلجينة عريضة النطاق  ميّكن MMTولذلك، فإن الربوتوكول القائم على 
 معلومات الخدمة في أنظمة التلفزيون الرقمي 2.1.9

أن ينقل عدة خدمات تلفزيونية،  أو أكثر لتعدد إرسال رقمي واحد، (DTTB) ة التلفزيونية الرقمية لألرضيف اإلذاع من املمكن،
من اعدة. و سامل بياناتال مثل ،خيارية أخرى مكوناتو  أو أكثر، مسعية مكونةمن و أكثر أو فيديوية  ةكل منها من مكون  ألفتي

 (يف هذه اخلدمة لوبةاملط كوناتوامل) املطلوبة من حتديد موقع اخلدمة املستعمل أجهزةلتمكني  ضافيةأيضا  إرسال بيانات إ الضروري
 .ملتاحةاإىل اخلدمات الرقمية  ملستعملا سهولة نفاذ لتمكنيبيئة تصفح مناسبة  توفريمن  متكني أجهزة املستعملو 

يف جمموعتني فرعيتني:  هاتصنيف، تدرج املعلومات اليت ميكن واألنظمةولتنفيذ ذلك يف أنظمة اإلذاعة الرقمية لألرض يف طبقة الربامج 
 .(SI)تدرج على مستوى النظام  اليت علوماتامل، و (PSI)اصة بالربامج اخلمعلومات اخلدمة 

يع . وتنظم مجISO/IEC 13818-1 [7.9]املعيار و  ITU-T H.222.0 [6.9]والعناصر األساسية ملعلومات اخلدمة معرفة يف التوصية 
بقات خمتلفة: من أجل املعاجلة والتزامن يف ط جهاز االستقبالمعلومات اخلدمة يف جداول وحتتوي على بيانات ميكن استخدامها يف 

 التطبيقات، وما إىل ذلك.و الشبكة والنقل 
 جداول: ، من ستة[9.7]و [9.6]. تتألف هذه املعلومات يف احلالة العامة، حسبما جاء يف MPEG-2المعلومات الخاصة بالبرامج 

تردد املوجة احلاملة وعرض نطاق القناة  من قبيل DTTBمعلمات الشبكة  : حيدد(NIT) جدول معلومات الشبكة -
 اتعريفه حيددالشبكة الذي حيمل بيانات يف  (PID) هوية الرزمة فشري إىل معرّ ية وما إىل ذلك، و ومعلمات تشفري القنا

 رقمي معني. بثيف نظام  وبنيتها
اليت  (TS)لرزم تدفق النقل  (PID) معرف هوية الرزمة التقابل بني رقم الربنامج وقيمة يوفر: (PAT) الربامج ترابطدول ج -

 .الربنامج معلومات حتمل
يف تدفق  (PID) الرزمة هوية األولية اليت تشكل اخلدمة ومعرف املكوناتحيدد أمناط : (PMT) جدول تقابل الربامج -

  .ملهاحيالذي  (TS)النقل 
 ئلسار تدفقات أكثر من يصاحب تدفقا  أو  وهو النفاذ، التحكم يف دعم احتياجاتي: (CAT)جدول النفاذ املشروط  -

 .وحيدة PIDويكون لكل منها قيمة اخلاص لتخويل اإدارة 
 (TS) لخاصة يف تدفق النق بياناتميكن أن تشري إىل طريقة إدراج  بياناتيتضمن : (TSDT)جدول وصف تدفق النقل  -

  .(TS)تدفق النقل يف  احملمولةاخلدمات  مجيعواصفات يشمل نطاقها  محلإىل أو 
: يستخدم إلدارة امللكية الفكرية IPMP (ICIT) جدول معلومات التحكم يف بروتوكول إدارة امللكية الفكرية ومحايتها -

 (DRM)إىل معايري إدارة احلقوق الرقمية  دا  ( استناISO/IEC 13818-11:2004 [76.9])كما هو حمدد يف املعيار ومحايتها 
 معرف MPEG-2 TS التدفق ضمن ICITنقل  وتنفيذ. MPEG-4 IPMP الربوتوكول من مواصفات متديد املقتبسة

 .[7.9]و [6.9] يف
لومات اخلدمة مع تسمح، (PSI) اخلاصة بالربامج إضافة إىل املعلومات. MPEG-2القائمة على  معلومات الخدمة

وميكن أن تقدم أيضا  معلومات عن  TSيف النظام  اخلدمات أو األحداث لصاحل املستعمل /اختيارتعرف هويةب (SI) ظام(الن )أو
 PSIجداول املعلومات  SIاملعلومات  بياناتاإلرسال وحىت الشبكات األخرى. وتكمل  معدداتخمتلف اخلدمات اليت تنقلها 

لى شاشة ومعلومات خمصصة للعرض ع للمستقبالت،األوتومايت  يفاعد يف التولتس بياناتبتوفريها  [7.9]و [6.9] احملددة يف
 وحتدد معلومات اخلدمة احملددة بالنظام كما يلي:املستعمل. 

حتدد و . [88.9-92.9]كما هو حمدد يف املراجع (ATSC) جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمةحبسب  SIتتولد املعلومات  -
دول دليل رئيسي وجدول قناة تقديرية. وقد يشري اجلدوالن إىل معلومات ختص األحداث املواصفات قاعدة بيانات جل
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أخرى، أو قد حيتويان على معلومات تتعلق بأحداث  (PID)ورسائل نصوص موسعة ت نقل يف تدفقات معّرف هوية رزمة 
 موجودة عرب معددات إرسال نقل أو قنوات متاثلية أخرى.

عددا  من اجلداول املنقولة يف  حتدد مواصفة معلومات اخلدمة. و [93.9-96.9]يف املراجع  حمددة DVB-T SIاملعلومات  -
وجدول  (SDT) اتوجدول وصف اخلدم (NIT)جدول معلومات الشبكة وتشمل  خمصصة مسبقا . PIDعدة قيم 

 (TDT)اريخ وجدول الساعة والت (RST)وجدول حالة التشغيل  (TOT)وجدول ختالف الوقت  (EIT)معلومات احلدث 
 .(BAT) الباقات ترابطوجدول 

هذا  SI املعلومات حيدد معيارو . [97.9-99.9]واملبادئ التوجيهية الستعماهلا حمددة يف املراجع  ISDB-T SIاملعلومات  -
وجدول وصف  ،(NIT)جدول معلومات الشبكة وتشمل  خمصصة مسبقا . PIDعددا  من اجلداول املنقولة يف عدة قيم 

، (RST)وجدول حالة التشغيل ، (TOT)وجدول ختالف الوقت ، (EIT)وجدول معلومات احلدث  ،(SDT) اتاخلدم
، وجدول (LIT)، وجدول معلومات األحداث احمللية (BAT) الباقات ترابطوجدول ، (TDT)وجدول الساعة والتاريخ 

، وجدول (PCAT)ت جزئيا  ، وجدول اإلعالن عن احملتويا(ITT)، وجدول إرسال الدليل (ERT)عالقات األحداث 
، وجدول الوصف (NBIT)معلومات لوحة الشبكة ، وجدول (BIT)، وجدول معلومات اهليئة اإلذاعية (ST)احلشو 
 .(LDT)املرتابط 

من معلومات اخلدمة ويعاد استخدام  به اخلاص النوع MPEG (MMT)وسائط  . يستخدم بروتوكول نقلMMT معلومات خدمة
 .MPEG-2 SI املعلومات بعض عناصر

بة بالنس مشرتكةتكون هذه األنواع من املعلومات  وقد : الرسالة واجلدول والواصف.MMTهناك ثالثة أنواع من معلومات تشوير و 
 .حمدد نظامبتكون خاصة قد أو  األنظمةجلميع 

لومات عرض الوسائط ، ورسالة معMMTلإلشارة إىل بداية معلومات التشوير  البث ألنظمة املشرتكة MMTالرسائل  وتستخدم
(MPI) ومعلومات عن قدرات األجهزة املطلوبة الستهالك احملتوى وغريها من املعلومات.بامليقاتية، وتسليم املعلومات املتعلقة ، 

 :املشرتكة من حيث النمط MMTمعلومات التشوير  وفيما يلي جداول
 (PAT))مثل جدول النفاذ إىل الرزمة  شوير األخرىيقدم معلومات عن مجيع جداول الت: (PA) الرزمةالنفاذ إىل  جدول -

 .(MPEG-2يف أنظمة 

 يقدم معلومات العرض.: (MPI) وسائطالمعلومات عرض نقل  جدول -

 قوائم األصول ومواقعها. من قبيل، MMTزمة : يقدم معلومات التشكيل عن ر MMT (MP)رزمة  جدول -

 .(CRI) معلومات عالقة امليقاتية يقدم واصف: (CRI) معلومات عالقة امليقاتية جدول -

 زمة.رات اجلهاز املطلوبة الستهالك الر يقدم معلومات عن قد: (DCI) معلومات قدرات اجلهاز جدول -
 كخدمة إذاعية.  MMTلرزمة  (PA)رسالة النفاذ إىل الرزمة  يف ةومعرف هوية الرزم IPجدول قائمة الرزمة: يقدم تدفق بيانات  -

من أجل  MPEG-2لنظام اة وميقاتي MMT الزمن خامتالعالقة بني  من النوع املشرتك MMTت التشوير واصفات معلوما وتوفر
 ، وما إىل ذلك.MMTووقت عرض فدرة بيانات  املزامنة
 كدسة البروتوكوالت لنظام اإلذاعة التلفزيوني الرقمي 3.1.9

 مبادئ عامة 1.3.1.9
لتوصيل البيين ا هلذا التقرير، مت اختيار منوذج ألنظمة اإلذاعة الرقمية. ووفقا   يةبقنماذج الطال ITU-R BT.1223 [13.9]حيدد التقرير 

كنموذج للنظام األساسي مع تقسيم معاجلة اإلشارات إىل سبع طبقات: املادية والوصلة والشبكة والنقل   (OSI) لألنظمة املفتوحة
 والدورة والعرض والتطبيق.

 اليت توفر هذه الوظائف. تالربوتوكوال كدسةبيانات خدمة البث. ومت لكل نظام تعريف   يفمعينة الطبقات، تنفذ وظائف  هذه ويف كل من
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ا إىل الطبقات العليا حتويل البيانات لنقله حيدد ترتيب ومبادئهو ، و جماورتني لطبقتنيواجهة  عبارة عن كل من الربوتوكوالت هوو 
 .تالربوتوكوال كدسةوالسفلى من  

 أنظمة اإلذاعة الرقمية يفحتدد كدسة الربوتوكوالت ما لإلذاعة الرقمية وأنظمة االتصاالت التقليدية،  ملتباينة نوعا  ومع مراعاة الطبيعة ا
ة التطبيقات مباشرة بواسط وإمنا حتددمواصفات النظام  غالبيةالطبقات املتبقية يف  حتدد. وال OSIنموذج الحىت الطبقة الرابعة من 

 اليت حيملها النظام.
 أيضا   بل يشمل ية،والساتل يةألرض والكبلل االتصاالت مثل ،البيئات اإلذاعية التقليدية ال يقتصر علىأن نقل املعلومات  ومبا

 .ألخرى تنفيذ ةعملي ت ميكن أن تتغري منالربوتوكوال فإن كدسةمثل اإلنرتنت،  ،شبكات االتصاالت األخرى
 النموذج الطبقي لنظام البث 2.3.1.9
ميكن يف حالة األنظمة التفاعلية تنظيم قناة العودة بواسطة أي شبكة اتصاالت أخرى، فإن الربوتوكوالت  أنه ومبا، ما تقدم يف ضوء

 أيضا  بروتوكوالت أخرى مستقلة عن األنظمة. وحتددحمددة يف أنظمة اإلذاعة الرقمية نفسها.  OSIنموذج الالطبقة الرابعة من  حىت
يعرض أيضا . وهلذا  ةمتنوع تالربوتوكوال كدسةكون  تختتلف إىل حد ما، قد  األنظمة ات تنفيذعمليأن  ومباباإلضافة إىل ذلك، و 

واليت بالتنفيذ،  ةاخلاص تالربوتوكوال كدسةألنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية، دون اإلشارة إىل   معممأدناه منوذج بروتوكول  فيما يلي
هذا النموذج املعمم إىل التوصيات واملواصفات القائمة للتطبيقات التالية:  من هذا الكتيب. ويستند 2.9يف القسم  سوف حتدد

 م على بروتوكول اإلنرتنتالقائغري  وبث البياناتاإلذاعة التلفزيونية والوسائط املتعددة، واخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت، 
 (.19.9)انظر الشكل 

 19.9 الشكل
 م البثكدسة البروتوكوالت المعممة لنظا

 خدمات التلفزيون خدمات البيانات A/Vخدمات الوسائط املتعددة  IPاخلدمات القائمة على 
 الفيديو والصوت البيانات والتحكم الفيديو والصوت البيانات

IP قسم  أو بروتوكول تشوير آخرMPEG-2 MPEG-2 PES 
 MPEG-2 TS أو تدفق نظام آخر (GSE) تغليف تدفق نوعي قائم على نطاق أساس

 املتعددة،طبقة النقل )التلفزيون لألرض والواجهات اهلوائية لبث الوسائط 
 (T-DMBو ISDB-T FLOو ATSCو DVB-T قبيل من

 الطبقة املادية )القناة لألرض(

 
 النموذج الطبقي في األنظمة التفاعلية والتطبيقات الجديدة 3.3.1.9

 كدساتوعني من  النظر يف ن فيتعنيمتناظرة، غري متناظرة و  بأساليباعية تنفيذ التطبيقات اإلذ اليوم مكنامل من أن مبا
ثنائي االجتاه.  لبثالتطبيقات  تالربوتوكوال ةحادي االجتاه، وكدساأل البثلتطبيقات  تالربوتوكوال ةكدس-الربوتوكوالت

إىل  لبثحمطة اة إرسال من على األنظمة اإلذاعية النموذجية اليت حتتوي على قنا تالربوتوكوال كدساتويطبق كل من  
تعمل إىل ساملإىل املستعمل ومن  حمطة البثمع قناة إرسال من  البثخدمات  ضمناملستعمل أو على اخلدمات التفاعلية 

 .على السواء حمطة البث
 الشبكة.ستقلة عن مجمموعة تعتمد على الشبكة و  جمموعة -جمموعتني  إىلولذلك، مت اختيار مفهوم الفصل بني الربوتوكوالت 

أي يف الطبقات املادية  - OSIنموذج المن  4حىت الطبقة  تالربوتوكوال كدسةتعتمد على الشبكة يف   اليت ربوتوكوالتالوتوجد 
نية والوسائط تعتمد على الشبكة فيما يتعلق باإلذاعة التلفزيو  اليت ربوتوكوالتال وضعتالشبكة. وقد و ووصلة البيانات والنقل 

DTTB-09-19 
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اإلذاعة و  (ISDB) اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدماتو  (ATSC) جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة منها أنظمةدة املتعددة من خالل ع
النظام العاملي لالتصاالت بعض الربوتوكوالت من شبكات االتصاالت ) . وقد اعتمدوغريها ،(DVB) الفيديوية الرقمية

 شبكات االتصاالت ها يفستخدامال (غريهاو  ،3Gاجليل الثالث و  DECT زةعز  املرقمية الالسلكية التصاالت االو  GSM املتنقلة
التصاالت القائمة، وإىل حتية لاستخدام البنية التبمن أجل تنظيم القناة التفاعلية ويسمح استخدام شبكات االتصاالت  .التفاعلية

 .يف األنظمة اإلذاعية يةلتنفيذ التفاعل املطلوبةتخفيض االستثمارات بما،  حد
معظم  يف وهي غري حمددة فما فوق OSIمن الطبقة الرابعة من منوذج  تالربوتوكوال كدسةيف   عن الشبكةالربوتوكوالت املستقلة  وتوضع

نصة ، واملMHP لوسائطنزلية لتعدد ااملنصة املالوسيطة )الربجميات بعض االستثناءات يف معايري  وهنالكاحلاالت مبعايري نظام البث. 
جمال االتصاالت  رابطة صناعات ودوائر األعمال يف، و Ginga ، والنظام الساتليGEM ميكن تنفيذها عامليا   اليت عددة الوسائطتامللية احمل

فريق خرباء تشفري املعلومات متعّددة ، و IMP، وإدارة امللكية الفكرية DASE، وبيئة دعم التطبيقات املوزعة ARIB الراديوية )اليابان(
 السوق. حتدده قوى خياريتطبيق هذه البيئات الوسيطة و ستقلة عن الشبكة. امل( ، وغريهاMHEG الوسائط الرتابطية

 فيصنلشبكة يف التطبيقات التفاعلية وتقدمي البيانات من أي نوع إىل املستعمل. وميكن تا عن الربوتوكوالت املستقلة وتستخدم
و/أو فيديو  صوت) واإلذاعيةاخلدمات التفاعلية  أجل مننوعني: بروتوكوالت لنقل البيانات  يفمجيع هذه الربوتوكوالت 

 البث أو القنوات التفاعلية. قنوات بيانات(، وبروتوكوالت لتنزيل/حتميل البيانات وتفاعلها من خالل و/أو
املمكن النظر  ية. ومنللخدمات التفاعل على األنظمة اإلذاعية وليس ابتكارا   لشبكة ليس جديدا  ا عن تطبيق الربوتوكوالت املستقلةو 

فر. ومن رقمي من احملتوى املش تدفقيف طبقة العرض التقدميي اليت حتدد بنية ومعلمات  MPEGوغري  MPEGيف بروتوكوالت 
 MPEG-4/AVC/SVCو MPEG-2مثل  االنضغاطلشبكة إمكانية استخدام أساليب ا عن األمثلة على الربوتوكوالت املستقلة

 الوسائط املتعددة.بث فزيون الرقمي و ضمن أنظمة التل VC-1و MPEG-HEVCو
وسائط التخزين  يف والتحكم األوامربروتوكول مستقل عن الشبكة مثل  نقل املعلومات غري الصوت والفيديو، استخدام ، يفوميكن
 .[22.9] (DSM-CC) الرقمية

الشبكة مثل  نع ستقلةامل املنتشرةالربوتوكوالت  ميكن استخدام ،إلمكانية نقل بيانات اخلدمات التفاعليةو وعالوة على ذلك، 
 ومثة .وغريها ،(RTP) الفعليالوقت  يف نقلالبروتوكول و  (IP)بروتوكول اإلنرتنت و  (UDP) املستعملبروتوكول خمطط بيانات 

 .ةاهنالر اإلذاعة  الناظمة اليت تتناول أنظمة، وكذلك يف األسس {ITU-R BT.1434 [14.9يف التوصية واردة  معلومات أكثر تفصيال  
 (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض تقنيات نقل البيانات عبر أنظمة 4.1.9

 الجوانب العامة 1.4.1.9
 إىل، وما ص التلفزيونيةالنصوص اجلارية والنصو مثل )التلفزيوين  الربنامج إىل املساعدة والفيديو والبيانات الصوتنقل  إىل باإلضافة

 املقام األول يف ذاعية. وقد أصبح ذلك ممكنا  اإل غري اخلدمةأخرى من بيانات  نواعالرقمية بنقل أ ، تسمح أنظمة التلفزيون(ذلك
نطاق الالزم لتسليم األخرى مما يسمح بتقليل عرض ال والتقنيات ةالبصري ةملعلومات السمعيا النضغاطتطبيق أساليب جديدة  بفضل

نة مبفهوم بيانات إضافية. وتسمح هذه املرو  اتبعض قدرات القناة لتدفقمما يؤدي إىل حترير و الصوت والفيديو عايل اجلودة، 
 وت/فيديو.حملتوى برنامج ص أيضا  أن السعة املستخدمة للبيانات ال ميكن استخدامها ب علما  "حاوية"،  مبثابةاستخدام النظام 

 ITU-R BT.1210 [127.9]و ITU-R BT.956 [32.9]رير ااملبادئ األساسية لبث البيانات يف التق ويرد شرح
 .ITU-R BT.1225 [128.9]و

 .ITU-R BT.807 [15.9]وبصفة عامة، يستند بث البيانات يف نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية إىل مبادئ معينة حمددة يف التوصية 
األنظمة اإلذاعية  عماريةمتوفري إمكانية التشغيل مع أنظمة االتصاالت األخرى، ينبغي أن تستند  ورغبة يف ،هلذه التوصية ا  ووفق

للمرجع  (ISO) الدولية للتوحيد القياسيلدى املنظمة  (OSI)للبث إىل النهج متعدد الطبقات للتوصيل البيين لألنظمة املفتوحة 
 .ISO 7498 [16.9]األساسي املوصوف يف املعيار 

 .ذاعياإل يف سياق البث ISO لدى OSI النموذج املرجعي األساسي 1.9ويرد يف اجلدول 
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ة اليت تعترب كافية وإمنا إىل السمات املنطقية الشامل إىل حلول تنفيذ حمددة يتراتب كل مستو  يفية املدرجة فيوال تشري البنود الوظ
 خدمة وأداء أي نظام منوذجي للبث اإلذاعي. لتوصيف

ة يف معظم  العودريدة، يستخدم مسخدمات تفاعلية جدي . وحىت يف حالة إدخالوال تزال شبكات البث أحادية االجتاه أساسا  
 اتطبق 7من  OSIمنوذج  وهذه احلالة مدرجة ضمنشبكات بروتوكول اإلنرتنت(.  من قبيلمن الشبكات ) خمتلفا   احلاالت منطا  

افرتاضي، ي االجتاه عادة إىل بروتوكول أحاد عدمية الوصلة، تشري فئة اإلرسال الشائعة". ويف االتصاالت عدمية الوصلةعملية " فهوممب
حالة  يضا  أحيث توجد مسريات بيانات ثنائية االجتاه مادية، ولكنها تستخدم فقط يف اجتاه واحد. ومع ذلك، فإن املفهوم يشمل 

الة بث البيانات، جيب ح البيانات. ويف بثاتفاق مسبق على غرض وأمهية  حيتاج األمر إىل. ويف كلتا احلالتني، ماديا  أحادية االجتاه 
 ال يفكما هو احل،  ا  كون يف كثري من األحيان ضمنييس الرغم من أنهعن طريق وسائل اتصال أخرى، على  التفاقا اهذ وضع

 إىل املستعمل. املبيعةالغرض من املعدات 

 1.9 اجلدول
 في سياق البث اإلذاعي ISO OSIالنموذج المرجعي األساسي 

 التصنيف الوظيفة الرئيسية الطبقة

 علومات يف مستوى التطبيقاستعمال امل التطبيق 7

 بروتوكول معلومات اخلدمة
 حتويل وتقدمي املعلومات التقدمي 6

 انتقاء املعلومات والنفاذ إليها الدورة 5

 جمموعات البيانات استبانة النقل 4

 استبانة القناة املنطقية الشبكة 3
 نظام بث البيانات

 يالوصل مع وحدة اإلرسال املنطق وصلة البيانات 2

 نظام اإلذاعة لألرض اإلرسال املادي املادية 1

 
رابطة و  (ETSI) املعهد األورويب لتقييس االتصاالت حمددة يف سلسلة معايري نظام اإلذاعة الرقمية ضمنالبيانات  بثآليات و 

 (ATSC) املتقدمةجلنة األنظمة التلفزيونية و  (ARIB) صناعات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية )اليابان(
 [31.9]و [101.9]و ATSCبالنسبة إىل  [100.9]و (DVB)بالنسبة لإلذاعة الفيديوية الرقمية  30.9]و [29.9 نياملرجع )انظر

 .(ISDB) اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات أجل من
 هلذه الوثائق، ينبغي النظر يف اآلليات التالية: ووفقا  

 أنابيب البيانات؛ -
 يانات؛تدفق الب -
 ؛يفالتغل -
 ؛البيانات دوامة -
 األشياء؛ دوامة -
 البيانات غري املتزامنة. تدفقاتالقائمة على  األعلىالربوتوكوالت  -

 ورأسية معينة بني استعمال نطاق الرتدد ومدة تسليم البيانات مبفاضلةكل من هذه اآلليات لتطبيقات معينة ويسمح   ويستمثل
 متطلبات التطبيق. مبوجباختيار آلية إرسال معينة  يتحددلنظام. وبناء عليه، ا
آليات  لتعريفاألساس  ي، هDTTBكأساس ملستوى النظام   اختريت اليت، MPEG-2معيار سلسلة  فإنيف الوقت احلاضر، و 

ألوامر لتمديدات ، مبا يف ذلك ال[22.9] 7.9]، [6.9 حبسب املراجعمن بينها من املمكن التمييز بني هذه املعايري و البيانات.  إرسال
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تنفيذ  سواءالأثناء تطوير أنظمة اإلذاعة الرقمية احلالية واملستقبلية على قد مت . و (DSM-CC) والتحكم يف وسائط التخزين الرقمي
 مقارنة مبعايري النظام األساسية. األنظمةبعض التحسينات لتوسيع قدرات 

املعلومات  تدرجوتدفق النطاق األساسي، حيث  MPEG-2ل النق يستخدم تدفقخلدمات البيانات،  ةأساسي وكموجة حاملة
من  . ويف هذه احلالة، ميكن استخدام أيالبثإىل املستعمل من خالل نظام  وتسلماملطلوبة عن طريق اآلليات املذكورة أعاله 

 .ييفشو أو التكاحل حقول عناصر النظام ومستوى النقل على النحو املطلوب، مبا يف ذلك
من أنظمة  يف الوقت الراهن، يف تنفيذ البث اإلذاعي للبيانات يف اجليل األول ،يستخدم مبدأ "أنبوب البيانات" ت.أنابيب البيانا

أنابيب الطبقة  طبيقت اجليل الثاين، حيث ميكن أنظمةالتلفزيون الرقمي لألرض والوسائط املتعددة، وهو مقبول كمبدأ أساسي يف 
 .حبرية قابل لالختيار PLPبنيتها على أساس معلمات مادية حمددة بأنبوب  تبيانات مهما كاننقل ال متّكن من اليت (PLPs)املادية 

 متزامن من طرف إىل طرف وغري بسيطا   البيانات اليت تتطلب توصيال   بثأنابيب البيانات يف خدمات  عرب رسالاإلوتستعمل آلية 
 من خالل شبكات البث.

 البيانات.نابيب ألمنوذج عام  2.9ويرد يف اجلدول 

 2.9 اجلدول
 MPEG-2 TSنموذج عام ألنابيب البيانات في بيئة 

 التطبيق

 خاص باخلدمة

 أنابيب البيانات

 MPEG-2تدفق النقل 
 
لزم  ئة )إذات بعد التجز بيانات، اإلدراج املباشر لفدرات البياناال أنابيببواسطة آلية  MPEG-2 TS التدفقأثناء اإلرسال يف  ، يفيتمو 

 املستعمل.  مطرافواستخالص هذه البيانات يف رزم النقل مع معلومات اخلدمة املقابلة لتوفري إمكانية التعرفل النافعة مولةاحليف  األمر(
مثل تدفق الفيديو عرب  ،نخفضاملبتات الأصبحت آلية اإلرسال هذه منتشرة على نطاق واسع يف تطبيقات معدل  البيانات. تدفق

عرض ة مسبقة مشرتكة للفيديو لفدرة البيانات احلالية والتخزين املؤقت لفدرات البيانات التالية الالزمة لري معاجلجتحيث  ،اإلنرتنت
 النموذج العام لتدفق البيانات. 3.9بيانات الفيديو. ويرد يف اجلدول 

 3.9 اجلدول
 MPEG-2 TSالنموذج العام لتدفق البيانات في بيئة 

 التطبيقات

 خاص باخلدمة

 اناتتدفق البي

 التدفق األويل للربنامج

 MPEG-2تدفق النقل 
 
 يانات.للب أو متزامن متآونلنقل  حيتاجأو ال  حيتاج األمرتطلبات التطبيق، قد مل وتبعا  أثناء تدفق البيانات، و 

عند املستقبل  وامليقاتية تمتطلبات التوقيت مبعىن أنه ميكن إعادة توليد البيانامع بأنه تدفق البيانات  املتآونف تدفق البيانات ويعرّ 
 .متآونبيانات تدفق يف 
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 التدفقالبيانات داخل  يلاستعادة تسجمتطلبات التوقيت مبعىن أنه ميكن مع أنه تدفق البيانات ب ف تدفق البيانات املتزامنويعرّ 
 البيانات )مثل الصوت والفيديو(. تدفقاتبالتزامن مع أنواع أخرى من 

 بأنه تدفق البيانات فقط دون أي متطلبات توقيت. ملتآوناف تدفق البيانات غري ويعرّ 
 .املدجمةمع املزامنة  MPEG-2فة مباشرة يف معيار النظام ، املعرّ املزامنة بطرائق البثومن املمكن توفري هذه املتطلبات يف نظام 

 النصوص الجارية والنصوص المصاحبة المغلقة 2.4.1.9
" من فهومم غري هولكن أو ترمجة للحوار ... عندما يكون الصوت متاحا   كتابةبأهنا " ةالنصوص اجلاري HTML5 لغة الوسم فعرّ ت

ارات املوسيقية أو ترمجة للحوار، واملؤثرات الصوتية، واإلش كتابةأهنا "ب والنصوص الوصفية( مثال   قبل املشاهد )احلوار بلغة أجنبية
عندما ) عندما يكون الصوت غري متوفر أو غري مسموع بشكل واضح"ذات الصلة، وغريها من املعلومات الصوتية ذات الصلة ... 

"مغلقة" عندما تكون غري مرئية عادة  ويقال إن النصوص الوصفيةالسمع(.  ضعيفأو  ا  أو املشاهد أصم خممدا  يكون الصوت 
 وحتتاج إىل اختيار من قبل املشاهد.

 نستخدم املصطلحايما  لذلك غالبا  و ، والوصفية لنصوص اجلاريةا، ميكن استخدام نفس التقنية لتقدمي كل من البث عملية يفو 
 .أحدمها مكان اآلخر

 برامج قيمة للمشاهد يف فهم القصة واملشهد والسياق يففي تض أو الوصفية النصوص اجلاريةكان املصطلح املستخدم، فإن   أيا  و 
صويت يكون التسجيل القبل املشاهدين الذين سواء من قبل املشاهدين الذين يعانون من صعوبات يف السمع، أو من  البث

 بلغة أجنبية. لديهم الربنامج يف
ال إىل كانت متاحة على نطاق واسع يف التلفزيون التماثلي. ويتيح االنتقو  -وقد استخدمت صناعة البث هذه األنظمة لفرتة طويلة 

نصوص ، ميكن توفري ثال  م : يف البلدان املتعددة اللغاتفيةالنصوص اجلارية/الوصالتلفزيون الرقمي إمكانية تقدمي جمموعات متعددة من 
 ربنامج.الهم لف هامةأصوات أخرى  وإمنا لتمثيللتمثيل احلوار املنطوق فقط،  ال كل لغة. وميكن استخدامهايف  منفصلة  جارية

 النصوص ترميز هبايقة اليت ميكن الطر مثال   ETSI EN 300 743 [79.9]حيدد املعيار  إذ. النصوص اجلاريةهناك أنواع خمتلفة من و 
املوصوف  MPEG-2. ويستند نقل العناصر الرسومية املشفرة إىل نظام (DVB) اإلذاعة الفيديوية الرقمية نقل تدفقاتونقلها يف 

 .7.9]، [6.9 املرجعني يف
 هي:و ( [17.9])انظر  النصوص اجلاريةأخرى لتقدمي  أنساقوهناك 

 تشفري السمات؛ خمططإىل حتسينات  غلقة استنادا  امل للنصوص الوصفية ARIBمعايري  -
 ؛املوقوتللنص  SMPTE نسق -
 ؛(EBU-TT) املوقوتللنص  EBU نسق -
 ؛ARIB (ARIB-TTML)لغة وسم النص املوقوت حبسب  -
 ؛(IMSC-1) 1,0 اجلارية والوصفيةاإلنرتنت  لنصوص وسائط TTML صورةوالالنص  جانبيات -
 .(HbbTV) ون اإلذاعة اهلجينة عريضة النطاقتلفزيالنصوص اجلارية ل -
 والنصوص الوصفية. عن النصوص اجلاريةمن املعلومات  املزيد الكتيب يف هذا 14الفصل  يقدمو 

حبيث نة أساسيني أو أكثر من خدمة معي تدفقنياليت ميكن هبا تشفري  كيفيةال تعريف ETSI TS 102 823 [77.9]ويشمل املعيار 
على الفيديو ت هذا توقياليركز وصف منوذج  وبينمال. املستقب   ضمنضمان إمكانية مزامنتها  ومن مثالتوقيت قواعد منوذج  تراعى

للنص التلفزيوين لدى  Bاحلالية لنقل النظام  DVBمواصفات  وتستخدم فعال  فإنه ينطبق على أي نوع من تدفق البيانات.  والصوت
قل أنواع تطبيقها على نل بسهولة قابلة للتوسيع غري ولكنها. وص اجلاريةالنصوأنظمة  DVBيف تدفقات بتات  ITU-Rالقطاع 

 .يتعني مزامنتهاأخرى من البيانات "املساعدة" اليت 
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 البروتوكوالت األعلى القائمة على تدفقات البيانات غير المتزامنة 3.4.1.9
ربوتوكوالت الإرسال  يدعمأن  تزامنةاملبيانات غري لا تدفقاتلبث البيانات باالستناد إىل  األعلىربوتوكوالت الاستخدام من شأن 

التدفق  ذه الربوتوكوالت يفبيانات ه وجيري محل أرتالعرب شبكات البث.  التدفقتتطلب توصيل بيانات غري متزامنة موجهة حنو اليت 
 .MPEG-2يف أنظمة  احملدد (PES)األويل املرزوم 

 دوامة البيانات 1.3.4.1.9
شكل دوري أو ميكن ، واليت قد تتكرر بالبياناتعرب شبكات بث  ا  دوري نات للتطبيقات اليت تتطلب نقال  البيا دوامةستخدم ت

املعلومات مع  التنقل عرب جمموعة من صفحاتب، مما يسمح ةزيونيفالتل وصهذا التطبيق النص ومن أمثلةحتديثها من وقت آلخر. 
 إىل أي منها. الوصولإمكانية 

 البيانات. عام لدوامةوذج من 4.9 ويرد يف اجلدول

 4.9 اجلدول
 MPEG-2 TSنموذج معمم لدوامة البيانات في بيئة 

 التطبيقات

 خاص باخلدمة

 دوامة البيانات

 DSM-CCبيانات 

 القسم
 MPEG-2تدفق النقل 

 
 وسائط التخزين والتحكم يفلدوامة األوامر ، الذي حيتوي على املبادئ الرئيسية ISO/IEC 13818-6وقد مت اختيار معيار 

البيانات  دوامةلالبيانات. ومت توسيع نطاق تنفيذ املواصفات األساسية  دوامة، كأساس ملختلف تطبيقات (DSM-CC) الرقمي
 ، وما إىل ذلك.الدوامة، وتوسيع سلسلة عناصر إضافيةللسماح بإدخال معلومات خدمة  البثخمتلف أنظمة  يف

جمموعات   أوو/ يف جمموعات مندجمة أو، منفردةكوحدة   بثها"، اليت ميكن النميطة" يبيانات هال يف دوامةالبيانات األولية  وفدرة
نفصلة م منائطالبيانات، ميكن إدراج  دوامةللسماح بتحديث أو تصحيح أو استبدال املعلومات يف و (. 20.9)الشكل  كربى

 "(.املاشيإزالتها أو حتديثها أثناء التشغيل )"على  أو
ألوامر ا كل منها باستخدام مواصفاتتعريف  يتم و ة بشكل دوري وحتتوي على رسائل بيانات التنزيل، طيكل من  وترسل

يتم توفري و القصوى لكل رسالة بيانات تنزيل.  النافعة طة واحلمولةي. ويعتمد عدد هذه الرسائل على حجم النمDSM-CC والتحكم
 التحكم يف التنزيل. بواسطة رسائل هلا وأي جتميع منطقي منيطةمعلومات تصف كل 
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 20.9 الشكل
 مبدأ دوامة البيانات

 
ن أنظمة وفر معلومات عت ي. وهيف األنظمة التلفزيونية وصلنصااملبادئ األساسية إلرسال  ITU-R BT.653 [18.9]وحتدد التوصية 

 والغرض من. ITU-R BT.470 [19.9]أنظمة التلفزيون الواردة يف التوصية  يف ، اليت وضعت لالستخدام أساسا  النصوص التلفزيونية
يف املقام األول عرض نص أو مواد مصورة يف شكل ثنائي األبعاد أعيد بناؤه من البيانات املشفرة على  هو زيوينفخدمة النص التل

 . مناسبا   شاشات أجهزة االستقبال التلفزيونية اجملهزة جتهيزا  
النص الطريقة اليت ميكن أن ينقل هبا نظام  ETSI EN 300 472 [21.9] واملعيار ITU-R BT.1301 [20.9] التوصيةدد وحت

 لشروط التالية:اب الوفاء، يف تدفقات بتات اإلذاعة الفيديوية الرقمية. وهتدف آلية النقل هذه إىل [18.9] للمرجع وفقا  ، التلفزيوين
 ؛نظام فيديوي متاثلييف  (VBI)أسية إىل فرتة الطمس الر  بيانات النص التلفزيوينحتويل شفرة  ، عند احلاجة،أن تدعم -
 ؛النص التلفزيوينفري اجملهزة مبفككات تش القائمة التلفزيونمستقبالت  متوافقة معأن تكون اإلشارة، بعد حتويل شفرهتا،  -
 د حدو يف مع توقيت دقيق بالنسبة إىل اإلشارة الفيديوية )أي النصوص اجلاريةآلية اإلرسال قادرة على إرسال  أن تكون -

 (.ايقارهب ما دقة الرتل أو
مل PESرزم أولية  يف بيانات النص التلفزيوينتنقل و  معرف  ويتحدد. 7.9]و [6.9 املرجعني يف احملددةيف رزم من تدفق النقل  حت 

 (PSI) اخلاصة بالربامج من املعلومات (PMT) تقابل الربامج دمة ما يف جدولخب مرتبط نص تلفزيوينلتدفق  (PID) الرزمة هوية
 ذه اخلدمة.هل

 بعد وكذلك زيادة وظائفه ة جهاز االستقباليفيضمان وظول. ا  ديعقت املستقبالت تزداد برجميات ما فتئت النظام. برمجياتتحديثات 
آلية قياسية لإلشارة  ETSI TS 102 006 [78.9]. وحيدد املعيار الربجمياتتحديث لخدمة  حيتاج األمر إىليف امليدان،  هنشر 
د إىل ستنت ي. وهالربجميات هذهوالوسائل الالزمة لنقل البيانات من أجل خدمة حتديث  الربجمياتحتديث خدمة  إىل

لنقل البيانات. ويستند  ETSI EN 301 192 ومعيارللتشوير  ETSI EN 300 468و ETR 162و ISO/IEC 13818-6 املعايري
. DVBبيانات ال دوامةمواصفات  وإىل DSM-CC (ISO/IEC 13818-6)دوامة البيانات بروتوكول اإلرسال إىل مواصفات 

 .(ISDB) اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات يف أنظمة [31.9]ويستخدم املرجع 
استهالل  رسالة ستخدموتطبقتني.  منبيانات دوامة املتعددة ملصنعني متعددين كمجموعات يف  األنظمة برجمياتحتديثات  وترسل

 صّنعملميكن أن يكون و . املصنعنيالعديد من  ويتقامسها الدوامةكنقطة دخول يف   DSI (DownloadServerInitiate)تنزيل املخدم 

 تنزيل رسائل التحكم
 تنزيل رسائل البيانات
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 ط يف تدفقوالنمائمجيع اجملموعات  من املمكن إرسال كل حتديث يف جمموعة منفصلة. ويفرتض أنو واحد حتديثات متعددة، 
 مشرتك. أويل

 دوامة األشياء 2.3.4.1.9

يف األوامر والتحكم  (U-U) لألشياء من مستعمل إىل مستعملاليت تتطلب البث الدوري  يقاتللتطب دوامة األشياءستخدم ت
 DSM-CCلدوامة أشياء  البيانات وفقا   احلالة جيري بثهذه  يفعن طريق شبكات البث. و  (DSM-CC)وسائط التخزين الرقمي  يف

 (.ISO/IEC 13818-6 [22.9]انظر ) MPEG-2 DSM-CC يف احملددتني DSM-CC ومواصفة دوامة بيانات
 لتقييم.ا لغرض دفق أو البوابةتالدليل أو امللف أو ال بشأن DSM-CCملواصفات  وفقا   األشياء يفميكن تصنو 

)العمالء(  إىل مستقبالت البثالبث  خمدممن  األشياءجمموعة منظمة من  إرسالسهل ت أن DSM-CCومن شأن دوامة أشياء 
يقوم و . املخدميف  (عمليات تنفيذ األشياءيوجد الدليل الفعلي واحملتوى )و . وأشياء التدفقامللف  وأشياءالدليل  أشياءباستخدام 
شياء واألل . وحيتوي الدليل املرس  دوامة األشياءباستخدام بروتوكول  MPEG-2النقل  تدفقبإدراج األشياء املذكورة يف  املخدم مرارا  

أشياء . وقد حتتوي أخرى أثناء البث تدفقاتإىل  إحاالت مرجعيةاملرسلة  ء التدفقأشيا، بينما تكون األشياءامللف على حمتوى  يف
بيانات  يف DSM-CCميكن بث األحداث و دفق معني. تضمن  ت بثاليت  DSM-CCعلى معلومات عن أحداث  أيضا  التدفق 

 .DSM-CCتطبيقات  إلطالقمنتظم وميكن استخدامها  تدفق
 التغليف 4.4.1.9

بكات األخرى. أنظمة االتصاالت باستخدام بروتوكوالت الش بنيأنظمة اإلذاعة الرقمية لتوفري إمكانية التشغيل  يف يفيطبق التغل
منصة  أيضا   وصفهب بل الصوت إىل املستعملالصورة و  لتوصيل منصة تقليدية ال كمجردنظر إىل نظام البث ويسمح ذلك بأن ي  

 ة األخرى.إىل اإلنرتنت أو التطبيقات التفاعلي والنفاذنات الوسائط املتعددة مثل إرسال بيا ،دماتاخل من واسعةطائفة لتقدمي 
 .ISO/IEC 13818-6 [22.9] املعيار على تقوم أساسا   اليت ،يفتنفيذ التغل عملية كاملة منالسلسلة اليف بيئة البث حتدد  اليومو 

اليت تستخدم يف معظم احلاالت  MPE التغليف ملواصفة البيانات وفقا   وحداتيتم نقل  .(MPE) متعدد البروتوكوالتال يفتغلال
 DSM-CCوحدات البيانات يف أقسام  يفتغلب (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف أنظمة اجليل األول من نظام

 (.[7.9]و [6.9])انظر  MPEG-2القسم اخلاص  متتثل لنسق(، واليت [22.9] )انظر
 .(MPE) تعدد الربوتوكوالتامل يفتغللللعام النموذج ا 5.9ويرد يف اجلدول 

 5.9 اجلدول
 متعدد البروتوكوالتال يفتغلللالنموذج العام 

 التطبيقات

 خاص باخلدمة

 خاص بوحدة البيانات

 تعدد الربوتوكوالتامل يفتغلال

 DSM-CCالبيانات اخلاصة 

 القسم
 MPEG-2تدفق النقل 

 
تدفق  نساقأالنظام باستخدام أدوات خاصة، وتكون حمددة لكل من  تدفقانات املطلوبة يف البي مقابلة التغليفتم أثناء عملية وت

 البيانات. إلدراجاستخدام أقسام تدفق النقل  مثال   MPEG-2يف حالة  يتملذلك، و النظام. 
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بروتوكول لنقل  استمثاهلا. وقد مت MPEG-2النقل  تدفقات فوقآلية لنقل بروتوكوالت شبكة البيانات  MPE التغليف وفروي
جهة إىل مو  وحدات البياناتاألحادي ) البث وهي تشمل، ولكن ميكن استخدامها لنقل أي بروتوكول شبكة أخرى. اإلنرتنت

موجهة إىل  اناتوحدات البي) والبث الواسعموجهة إىل جمموعة من املستقبالت(  وحدات البياناتاملتعدد ) والبثمستقبل واحد(، 
 مجيع املستقبالت(.

من للبيانات اآلنقل ال ليفالتغتتيح عملية و . جدا   مسألة هامةأمن البيانات فإن ، التلفزيوين اإلرسال شبكاتيف لطبيعة البث  ظرا  نو 
 .ا  دينامي (MAC) التحكم يف النفاذ إىل الوسائط زم وتغيري عناوينجتفري الر من خالل دعم 

موقع  بشأن. ويوفر هذا اجلدول آلية مرنة لنقل املعلومات IP/MAC (INT)املتعدد الربوتوكوالت جدول تبليغ  التغليفوحيدد 
 .IP/MAC تدفقات

نظام. ويسمح  مبثابة تدفق (BB)تدفق النطاق األساسي اختيار  يل الثاينأنظمة اجل معيار يتم يف. (GSE) نوعيال التدفق يفتغل
 ق نوعيتدف -طول ال متغايرة رزم تدفقمال دفق أنظمة اجليل األول، وحيدد كذلك استعتمع نسق  الرجعيذلك بالتوافق 

 وهراجليف  وهو) مستمرنوع و  نوع مرزوم - نينوع ينطوي على دفق على أنهتنظر إىل هذا الما ي   (. وهكذا، كثريا  21.9 )الشكل
اج أي نوع آخر ر نظام واحد(. وباإلضافة إىل ذلك، مت حتديد آلية إلد رتلطول يتجاوز  فيه، ولكن طول الرزمة التدفق املرزومنفس 

 .([129.9] ،[86.9] ،[78.9] ،[9.9])تغليف التدفق النوعي بواسطة  التدفقمن البيانات يف 
والغرض ". لنوعيةازم بروتوكول اإلنرتنت وغريها من رزم طبقة الشبكة فوق الطبقة املادية "ر التغليف الفعال لب GSEويسمح بروتوكول 

 رتبة  مأسلوب نقل حيمل سلسلة من بتات البيانات أو رزم البيانات، رمبا تكون  تكون مبثابة هو أن" النوعيةهذه الطبقة املادية " من
 ، ولكن بدون قيود زمنية حمددة.أرتاليف 

 من قبيل ،تقدمةامل املاديةتقنيات الطبقة  تستخدمأكثر كفاءة لألنظمة التفاعلية اليت  نظامتشغيل  GSE عملية التغليفوتوفر 
التدفق  نسقجيعل  أن ACMمعدل القناة املتأصل الذي تشهده أنظمة  ومن شأن تغاير. (ACM) ينيتكيفالالتشفري والتشكيل 

جدولة ذكي  جهاز مرنة، مما يسمح باستخدام وتغليفطريقة جتزئة  GSEوتوفر اخلدمة النقل.  تدفقأكثر مالءمة من  النوعي
افة إىل ذلك، إلضوبا. طرف إىل طرف من زمةر ال تأخريني متوسط و/أو بتحس الصبيبأداء النظام، إما بزيادة إمجايل  الستمثال

ل بتغيري سيف املر  جلهاز اجلدولةاخلبو، مما يسمح  يف ظروف تغايراتإىل اخنفاض يف خسارة الرزم  GSEتؤدي املرونة يف نظام 
 ( يف رزمة طبقة شبكة معينة.مثال   التشكيل ومعدل التشفري نسق) يا  معلمات اإلرسال دينام

 



 كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  136

 21.9 لشكلا
 DVBضمن مكدسات بروتوكوالت  (GSE) التدفق النوعيتغليف 

 
 اإلمكانات التالية: GSE التغليفوعالوة على ذلك، يوفر استخدام 

، 802.1pQمبعيار  VLANشبكات و  وإثرنت ATMو MPEGو IPv6و IPv4متعدد الربوتوكوالت ) التغليفدعم  -
 (.إىل ذلك وما

 اإلنرتنت. فيها جتفري بروتوكول اإلنرتنت وانضغاط رأسيات بروتوكول قة الشبكة، مباالشفافية إزاء وظائف طب -
يف ذلك البث املتعدد والبث  بايتات )مبا 6 من MAC دعم العديد من أساليب العنونة: فهو يدعم، إىل جانب عنوان -

 يتات.با 3 ، وأسلوب عنوان اختياريا  منبدون عنوان MAC املنفرد(، أسلوبا  من أساليب
بروتوكول اإلنرتنت أو غريها من رزم طبقة الشبكة عرب أرتال النطاق األساسي لدعم التشفري  وحدات بياناتآلية لتجزئة  -

 .(ACM/VCM) يني/املتغريينيفوالتشكيل التك
 دعم ترشيح املعدات. -
، 2 من الطبقةربوتوكول )من قبيل أإضافية من خالل قيم حمددة لنمط ال بروتوكوالت وصالتقابلية التمديد: ميكن إدراج  -

 ذلك(. وانضغاط رأسية بروتوكول اإلنرتنت، وغري
 .درجة أقل من التعقيد -
 .رأسية منخفضة -

أو عدة  لتدفق)األسلوب املختلط(  MPEGو GSE لتدفقات املتآوننظام اإلذاعة الرقمية، يتم حتديد إمكانية اإلرسال  ويف
 فقط"(. تدفق نوعي)" GSE تدفقات

 إرسال البيانات عبر شبكات اإلذاعة المتعددة الوسائط لألرض 5.1.9
سرد  [102.9] رجعامل رد يفيو  التغليف، بصفة عامة، هو اآللية األساسية لنقل البيانات يف األنظمة اإلذاعية املتعددة الوسائط.

 ستقبال املتنقل.لال األنظمة اإلذاعية املتعددة الوسائطمناط الوسائط املالئمة لعناصر احملتوى يف أل
نظمة اإلذاعة متعددة الوسائط لالستقبال املتنقل نفس خمططات تعدد أل، قد يكون ITU-R BT.2054 [23.9]وطبقا للتوصية 

دمة واالتصاالت إذا استخدمت بعض التقنيات املستخ البثاإلرسال والنقل كتلك اخلاصة باالستقبال الثابت. وميكن مواءمة 
 تنقلة يف أنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط لالستقبال املتنقل.أنظمة االتصاالت امل يف

PDU توى الشبكةمس PDU PDU 

CRC  سية
را

G
S

E
 

حقل بيانات 
GSE  تغليف/جتزئة 

 BBحقل بيانات رتل  الطبقة املادية

 BBرتل 

 BBحقل بيانات رتل 
 
 BBرتل 

 

 GSEرزمة 
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G

S
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 الوقت إىل جهاز استقبال، مث تعرض يف ،مثل الصوت أو الفيديو أو أي نوع آخر من البيانات ،إشارات الوسائط املتعددة وترسل
 التالية: بالوظائفالقيام  يتعنياملناسب وبطريقة سليمة. ومن أجل إرسال احملتوى وعرضه، 

 مناسبة مع معلومات التوقيت للعرض. أنساقإشارات الوسائط املتعددة يف  يتم تغليف لتغليف.ا
الوسائط  جتميع اإلشارات املتعددة اإلنساقإشارات الوسائط املتعددة بشكل مناسب للتسليم. ويشمل هذا  إنساق. يتم اإلنساق

 ها.تاملغلفة وتعدد إرساهلا وجتزئ
 ملستقبل.إىل اوعرضه  ساقهوإناحملتوى املتعدد الوسائط  بتغليفتقدم املعلومات املتعلقة  والعرض. واإلنساقالتحكم في التغليف 

النقل املالئمة يف أنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط  اتططخم 6.9النقل. وترد يف اجلدول  اتططبواسطة خمهذه الوظائف تتوفر و 
 لالستقبال املتنقل.

 6.9 اجلدول
 مخططات النقل

 وصفال المخطط

MPEG-2 TS )ستخدم على نطاق واسع يف أنظمة البث لالستقبال الثابت. وهو يوفر معلومات التوقيت من ي )تدفق النقل
 .لإلنساقذات طول ثابت  ورزمة (PES) املرزوماألويل  التدفقيف طبقة  املزامنةأجل 

MPEG-4 SL )طبقة املزامنة( 
 تنفيذه. وميكن مكانيا   وأ معي البصري سواء زمانيا  احملتوى الس ملزامنة زامنةامليف طبقة  يستخدم

 .(RTP) الفعليأو رزم بروتوكول النقل يف الوقت  MPEG-2 TSرزم  يف

IP  نفيذهت. وهو يعمل مع بروتوكول الطبقة العليا لنقل الوسائط وميكن الوسائطبروتوكول وسيط لنقل  ([24.9])انظر 
 .MPEG-2 TSيف رزم 

GSE  ([2.9])انظر 
بروتوكول  تاج األمر إىلحينيات التغليف ملختلف أنواع الرزم مبا يف ذلك رزم بروتوكول اإلنرتنت. تق

 عرب بروتوكول اإلنرتنت. وسائطنقل 

 
سائط ة املتعددة الو يذاعاإلنظمة األاملالئمة يف  بواسطة بروتوكول اإلنرتنت الوسائطبروتوكوالت نقل  7.9وترد يف اجلدول 

 .املتنقل لالستقبال

 7.9 اجلدول
 بروتوكوالت نقل الوسائط بواسطة بروتوكول اإلنترنت

 الوصف البروتوكول

RTP )بروتوكول فريق مهام هندسة اإلنرتنت  )بروتوكول النقل يف الوقت الفعلي(IETF) .املستخدم خلدمات التدفق 

FLUTE  تسليم امللفات من خالل نقل(
 أحادي االجتاه(

 ليم أي نوع من امللفات.املستخدم لتس IETFبروتوكول 

 
ضمن املستقبل. وي   انتقالباملتنقل ألن ظروف االستقبال قد تتغري االستقبال خصائص أخطاء القناة بني االستقبال الثابت و  وختتلف

 تقدمي بيانات إضافية.بوثوق يف ظل هذه الظروف املتسليم ال
 ذاعة املتعددة الوسائط لالستقبال املتنقل.اإليف أنظمة  قاملخططات املالئمة لضمان التسليم املوثو  8.9وترد يف اجلدول 
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 8.9 اجلدول
 مخططات التسليم الموثوق

 الوصف المخطط

 فقودة أثناء دورة اإلرسال التالية.املجزاء األ، حبيث ميكن استقبال تنتقل البيانات مرارا   دوامة البيانات

التصحيح األمامي لألخطاء يف طبقة 
 (AL-FEC)التطبيقات 

 املطنبةانات فقودة من البياملجزاء األ بناءن مصدر البيانات. ميكن إعادة م مطنبةطريقة لتوليد بيانات 
 .(FEC) التصحيح األمامي لألخطاء عن طريق عملية

 
 (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض واجهات النقل ألنظمة 6.1.9

 اعتبارات عامة 1.6.1.9
ة من نفس النوع أو يفيوظالتجهيزات ال أو أكثر من فدرات يل أحادي االجتاه أو ثنائي االجتاه بني فدرةتوص ابأهن الواجهةف تعرّ 

الواجهات  ألة إنشاءمساملنطقي. ومبا أن  على املستوى من أنواع خمتلفة. وميكن اعتبار هذه التوصيالت إما على املستوى املادي أو
 املبادئ الرئيسية للتنفيذ على املستوى املنطقي. فإن الفقرات التالية تنظر يفرتك للمصنعني، ت

 الفئات الرئيسية التالية: الواجهات حبسبمجيع  فيوميكن تصن
 ؛هنية وشبه املهنية وغري املهنيةواجهات املالجمال التطبيق:  -
 توازي؛بالأو  تسلسلبالأسلوب اإلرسال املادي:  -
 ؛إرسال القناة: متزامن أو غري متزامنأسلوب  -
 االجتاهية: واجهات أحادية االجتاه أو ثنائية االجتاه. -

ني أجزاء منفصلة من أو أثناء التوزيع ب ،أثناء تقدمي املعلومات السمعية البصرية و/أو البيانات إىل املستعمل ميكن، وبالنظر إىل أنه
 لواجهات اليتاجمموعة من  مت حتديدفقد  /اإلذاعة أو أي نوع آخر من الشبكات،االتصال أساليب ، استخدام خمتلفالبثسلسلة 

 خمتلفة يف شبكة البث التلفزيوين الرقمي. توليفاتميكن استخدامها يف 
 الواجهات المتزامنة 2.6.1.9

وقد املتسلسلة أو املتوازية.  الواجهات املتزامنةبالنسبة للتطبيقات اليت تتطلب تسليم معلومات مسعية بصرية متزامنة، ميكن استعمال 
ية. فياملعدات الوظ دراتفنقل و  األستوديوسيط التفاعل بني تبباليت تسمح  األستوديوه الواجهات للتوافق مع واجهات هذ وضعت

 .يفيةالوظ يواألستود فدراترقمية بني  تدفقاتوتستخدم هذه الواجهات على نطاق واسع يف التوزيع األويل أو يف تبادل 
البيانات، وهو  دفقلت ةبايتال ميقاتيةتتم مزامنة نقل البيانات إىل و بايتة.  188النقل  تدفقة املتزامنة، يبلغ طول رزم الواجهاتويف حالة 

 بعض.من بعضها  ةالقريبلتغطية املسافات القصرية أو املتوسطة، أي لألجهزة  ةمتزامن ةمتوازي واجهة ويتم حتديد. MPEGالنقل  تدفق
 الواجهات الالمتزامنة 3.6.1.9

مبعدل  MPEG-2ل نق تدفقمستخدمة يف إرسال  ، وهيباستعمال واسع يف جتهيزات أنظمة البث ةمتزامنالالتتميز واجهة النقل 
 .Mbit/s 270بتات قدره 

. ETSI TR 101 891 [132.9]و EN 50083-9 [26.9] ينيف املعيار  املاديويرد وصف املبادئ واملتطلبات الرئيسية لواجهة املسري 
 أحادية االجتاه لنقل البيانات بني معدات الفيديو الرقمية املهنية. إرسالهي وصلة  (ASI)منة متزاالالتسلسلية الواجهة وال
لرزم، عندما تكون البيانات ا أسلوبلتطبيقات خمتلفة. ويف  مستمثلني أسلوبني، ميكن استعمال ةمتزامن ال واجهةأثناء اإلرسال عرب و 

ة خاصة من الرموز الثنائية بني رزم تدفق توليفج حقل حشو حيتوي على ، يدر Mbit/s 270غري كافية لتوفري معدل بتات قدره 
 .حسب االقتضاء ،شو بني كل بايتة من رزم تدفق النقلاحلحقل  يدرج ،الرشقات ويف أسلوب النقل.
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 الواجهات مع شبكات التلفزيون الكبلي 4.6.1.9
اإلذاعة التلفزيونية الرقمية  ( لتوزيع إشاراتCATV/SMATV/MATV)مثل لي توزيع الكباليف بعض األحيان أنظمة  تستخدم
 بني الشبكات. حتقق التوافقحبيث  الواجهات. وتعرف (DTTB) لألرض

 ITU-R BT.1436 [27.9]ية للتوص واجهات وفقا   ينبغي استخدام تفاعليا   ا  ري نظام التلفزيون الرقمي مس فيها يوفر اليت ويف احلالة
 .DVBوأنظمة  (CA)يف حالة النفاذ املشروط  131.9]، [130.9 انجعستخدم املر ي. و ITU-T J.112 [28.9]التوصية و 

 الواجهات مع شبكات االتصاالت 5.6.1.9
تستخدم منذ أمد طويل  (PDH/SDH)/املتزامن متقارب التزامن الرتاتب الرقميو  (ATM) أسلوب النقل الالمتزامن تقنيات كانت

ريق وصالت إىل بروتوكول اإلنرتنت، إما عن ط تستند معظم هذه االتصاالت فإن ا اليومأممبرسالت البث.  األستوديو لربط إشارات 
 ساتلية أو وصالت ألياف بصرية. وصالت أو لألرض راديوية

 الواجهات مع الشبكات المنزلية 6.6.1.9
عرب عدة  ذلكن قد يكو و  شبكة منزلية.ب من خالل االتصالملعلومات السمعية والبصرية متزايد ا على حنو املستعملون يتقاسم

االستخدام املشرتك جلهاز واحد. وبالنظر إىل اإلمكانات اليت ميكن أن يوفرها البث التلفزيوين الرقمي، فإن  من خاللأجهزة، أو 
 متزايد. على حنومسألة مثرية لالهتمام  املنزليةاحمللية الشبكات التفاعل بني الشبكات اإلذاعية و 

، االسم (ATM) أسلوب النقل الالمتزامن )باستخدام تقنية IEEE 1394على معيار  غالبا   تقومالتقنية يف املاضي، كانت احللول و 
 شبكات النفاذ. خمتلف هذا التشكيل باالقرتان مع 22.9(. ويصور الشكل "Firewire"التجاري 

 22.9 الشكل
 (IEEE 1394البنية العامة لشبكة رقمية في المنزل )مثال للمعيار 
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DVC

HLN

IEEE
1394

H
A

N
-N

T
H

A
N

-N
T

HAN

DVD

 
 

مسجل 
 الصورة

 طابعة

 بوابة

 حاسوب شخصي

وحدة 
واجهة 
 الشبكة

وحدة 
مفكك 
 الشفرة

 مفكك الشفرة

قنوات النطاق  IHDNواجهات 
 العريض والتفاعل

خاص 
بشبكة 
IHDN 

DVB 
 القائم

 قناة البث
 شبكة توصيل البث

، sat ،CATV)مثل 
terr. ،MMDS) 

 شبكة التفاعل
، PSTN/ISDN ،CATV)مثل 

sat ،MMDS) 

 شبكة النفاذ
 (xDSL ،CATV/HFC)مثل 

مسري تفاعل 
 العودة

مسري تفاعل 
 التقدم

HAN-NT  انتهاء شبكة =HAN 

 قنوات التفاعل



 كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  140

ولكنه يقتصر على خدمة التلفزيون التفاعلي، أي على التعاون  مشاهبا   يوفر خمططا   10الوارد يف الفصل  3.10ويالحظ أن الشكل 
 يف توصيل اإلذاعة وشبكة التفاعل.

القائمة على اجلاهزة  لولاحل أصبحتومن مث على نطاق واسع،  املنازليف  بروتوكول اإلنرتنتشبكات انتشرت يف الوقت احلاضر، و 
 .(2.10الشكل ) 10انظر الفصل  ،حتقيق ذلك كيفيةعلى مثال ل لالطالع هتيمن على السوق.بروتوكول اإلنرتنت 

دام باستخعادة  يةاليوم، يتم بناء الشبكات احمللية املنزلو إىل حد ما.  متقادمة IEEE 1394 املعيار تعترب احللول القائمة علىو 
 29.(DLNA)الرقمية  ةاملعيش اتت حتالف شبكمواصفا

الكبالت  من حمددا   ا  نوع تستخدمواليت  الكبليةالشبكات املنزلية  هدف أساسا  ست، الذي يIEEE 1394 معيار على النقيض منو 
 منشآت لمن أج والربوتوكوالتاملعدات املواصفات تدعم و القياسية.  IPتكنولوجيا  إىلستند ي DLNAفإن معيار واملوصالت، 

 بالتوالفهو  DLNAملعيار أوسع استخدام و (. [85.9] الكبلالوسائط املتعددة عرب رابطة )MoCA وWLAN و إيثرنت
 SAT-to-IP حملوالبسيط  بتضمني أيضا  سمح هذه الشبكة وتخمصصة.  مدارة السلكية IP، أي شبكة يةمنزل WLAN مع
 .DTTB-to-IP أو

 DLNAيقصر ، ومع ذلك، 82.9]، [81.9]، [80.9] (UPnP)املوحد ل والتشغيل التوصيمواصفات  DLNAويستخدم التحالف 
 .[83.9] املرجع يف UPnPو DLNAمسهب ملفهوم وصف ومثة  السمعية والبصرية. الوسائطلى ع UPnPتطبيق 

 صيلوتو ب تركي ومتيل إىلشهادة ب تتمتع DLNAلدى  (CPEs) العمالء أماكنمعدات ألن  DLNA HLN ومن اليسري إقامة شبكة
مل أجهزة تعو وبسيط.  قياسيأو إزالتها يف أي وقت يف شكل  املستعمل، ميكن إضافة أجهزة UPnPتلقائي. وبفضل ميزات  بيين

 UPnP ستخدمت، أجهزة املستهلك تلقائيا   حتريمن أجل و . AutoIPأو  DHCPعرب  احلصول عليه يتم IPاملستهلك مع عنوان 
 .23.9يف الشكل  موصوفة UPnPلنظام  تالربوتوكوال وكدسة. [84.9] (SSDP) البسيط دمةاخلبروتوكول اكتشاف  وظيفيات

 23.9 الشكل
 (UPnP)الموحد التوصيل والتشغيل لنظام  تالبروتوكوال كدسة

  UPnPبائع 

  UPnPمنتدى 

  UPnPمعمارية أجهزة 

HTTP MU 
 (بث متعدد)

GENA     SSDP 
HTTP U 

 (بث مفرد)
SSDP HTTP SOAP     GENA 

UDP TCP 

IP 

 : بروتوكول نفاذ األغراض البسيطةSOAP -مالحظة   

     GENA :معمارية التبليغ عن األحداث العامة 
 UPnP، عادة مسرّي UPnP( لدى الناشر )خمدم UPnPبني الناشر واملشرتك. حيث يشرتك املشرتك )عميل  GENAتنقسم      

 .ى علم بأي تغيري يطرأ يف التشكيلالشبكة احمللية املنزلية( لكي يكون عل يف

 (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض االستقبال المتنوع ألنظمة 7.1.9
  حتسنا   DTTB. ويوفر تنوع استقبال إلشارات DTTB يف تكنولوجياالستقبال امثة اجتاه آخر يتمثل يف االستخدام املتزايد لتنوع 

أنظمة اإلذاعة  نية. وتؤثر قناة اخلبو االنتقائي للرتددات بشكل خاص على االستقبال املتنقل يفاخلدمات التلفزيو بتغطية اليف  كبريا  
                                                      

ية املهمة الرئيسو من قطاع تكنولوجيا املعلومات والرتفيه.  عضوا   150أكثر من  تضممبادرة صناعة  وه )DLNA(الرقمية  ةاملعيش تاحتالف شبك 29
ية املبادئ التوجيههذه و . للمعايري تهامطابقلضمان جهزة األوكذلك التصديق على  DLNAتطوير وصيانة املبادئ التوجيهية  يه التحالف لدى

 http://www.dlna.org/guidelinesقع: املو  يف متاحة

http://www.dlna.org/guidelines
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النعكاس أكرب أو ا احلجبيف شدة اجملال الناجم عن  التقلب مدى ، فإنومن مث، حيث تتغري خصائص االنتشار بسرعة. لألرض
 تنوع خدام تكنولوجيااست هو الفعالة لتحسني أداء االستقبال يف االستقبال الثابت. ومن السبل عما هويف االستقبال املتنقل 

 .الواردة أو توليفهااإلشارات ويتم انتقاء تستعمل هوائيات استقبال متعددة  حيث، ءالفضا يفستقبال اال
 . وميكن أيضا  2.5.9و 1.4.9 البندينويف  ITU-R BT.2139 [74.9]ستقبال يف التقرير اال تنوع اجلوانب األساسية الختبارات وقد أ برزت

كما .  [74.9] املرجع االستقبال املتنقل للتلفزيون الرقمي لألرض يف بصددعلى نتائج االختبارات اليت أجريت يف إيطاليا واليابان  االطالع
 .ITU-R BT.1368 [42.9]يف التوصية  DTTBميكن االطالع على معلمات التخطيط لالستقبال املتنقل يف خمتلف معايري 

 الوسائط المتعدد والبثأنظمة التلفزيون الرقمي لألرض  2.9
ل منها أداء وخصائص الوسائط. ولك ة املتعددةياإلذاع األنظمةو  لألرض نظمة التلفزيونية الرقميةاألالعديد من  وتقييسقد مت اقرتاح ل

 وتنفيذها. لراهنةاشأن األنظمة اإلذاعية ب لتقدمي إرشاداتالنظام املمكنة  بدائلبشأن  وتطبيقات ممكنة. ويقدم هذا القسم توضيحا  
ثالثة أسباب رئيسية  هناكو الوسائط.  ة املتعددةياإلذاع األنظمةو  لألرض نظمة التلفزيونية الرقميةاألالتمييز بني  وقد أخذ يتالشى

 :لذلك
 ستقبال.الا سلويبأالتمييز بني االستقبال الثابت واملتنقل، حيث تصمم أنظمة اجليل الثاين لكال  تالشي -
ألجيال الالحقة من ل وملا أصبحيف معظمها إىل بروتوكول اإلنرتنت.  تستند أنظمة اإلذاعة املتعددة الوسائط أوائل كانت   -

 .أيضا   أخذ يتالشىبشبكات السلكية، فإن هذا التمييز  للتوصيل IPواجهات  أيضا   DTTBمستقبالت 
ممة شاشة حمدودة، يقابلها أداء تردد راديوي حمدد للشبكات املص ستبانةا أيضا  مستقبالت الوسائط املتعددة ألوائل كان  -

إن  بل ،هذه الفروق بني أجهزة التلفزيون الرقمي لألرض وأجهزة البث اإلذاعي املتعدد الوسائطوأخذت تتالشى هلا. 
 .عالية الوضوح نخفضة التكلفة جمهزة اآلن بشاشاتاملاألجهزة احملمولة 

  يف قطاع االتصاالت الراديوية. وترد فيما بعد معلومات عن املقّيسةأنظمة اإلذاعة الرقمية والوسائط املتعددة  9.9وترد يف اجلدول 
 قطاع.الكل معيار يف هذا الفصل ويف األجزاء ذات الصلة من توصيات 

 فهي حمددة اجليل الثاين أنظمة أما ITU-R BT.1306 [33.9]يف التوصية حمدد اجليل األول من أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض و 
  .BT.1877 ITU-R [34.9]التوصية  يف
 .ITU-R BT.1833 [35.9]التوصية  حمددة يفالرقمية لألرض  أنظمة الوسائط املتعددةو 
 .ITU-R BT.1206 [133.9]التوصية حمددة يف  DTTBلنظام  الطيفحدود تشكيل و 

  مجيع أحناء العامل.يف DTTBاحلالة الراهنة إلدخال معايري  24.9ويبني الشكل 
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 24.9 الشكل
 (2016حالة إدخال معايير التلفزيون الرقمي )سبتمبر 

DTTB-09-24

DVB-T
ATSC
ISDB-T
DTMB

 
 

النظام الربازيلي للتلفزيون  ISDB-Tإىل  وتشمل اإلشارة، DVB-T2 النظام "DVB-T" إىل اإلشارةتشمل  ،24.9ويف الشكل 
 .(SBTVD)الرقمي 
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 9.9 اجلدول
 ITU-Rايير اإلذاعية لدى القطاع المع

 القسم في الكتيب R-ITUنظام  النظام الوطني/الدولي

 )DTT(أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض 

ATSC (1 )املالحظة DTT System A 3.9 

T-DVB DTT System B 1.4.9 

T-ISDB DTT System C 5.9 

DTMB System D DTT 6.9 

A-DTMB DTT System E 6.9 

2T-DVB  نظامDTT 2.4.9 من اجليل الثاين 
 )DTM(أنظمة الوسائط املتعددة الرقمية لألرض 

DMB-DMB/AT-T DTM System A 8.7.9 

ATSC-M/H DTM System B 3.9 

الستقبال ل T-ISDBاإلذاعة متعددة الوسائط بنظام 
 املتنقل

DTM System F 
2.5.9 

SH-DVB )متقادم( DTM System I 1.4.9 

H-DVB (2 تقادم( )املالحظة)م DTM System H 1.4.9 

MEDIA FLO )متقادم( DTM System M 9.9 
 2.4.9 من اجليل الثاين DTMنظام  (2 )املالحظة DVB-T2بسيطة للنظام  T2اصفة مو

 غري مات يفاخلد أجل من ATSCجديد ل معيار  . ويطلق على تطويرATSC 1,0اآلن  ATSC عياريسمى البديل األصلي مل - 1 املالحظة
 .ATSC 3,0وصف ملعيار بث مستقبلي يسمى  3.3.9 البند. ويرد يف 2.3.9 البند؛ انظر ATSC 2,0الوقت الفعلي اسم 

صفات ونتيجة لذلك مت نشر مشروع املوا DVB-H (DVB-NGH)بدأت دراسات بشأن تطوير اجليل التايل من  - 2 املالحظة
التقنيات نفس  عمليا   DVB-NGHستخدم معيار ي  و . [73.9]( 2012، نوفمرب DVB BlueBook A160) ETSI EN 303 105 التقنية

 ETSI املشروع املستقر التايل للمعيار وقد صدر. باليد لالستقبال احملمول DVB-T2إىل متديد أداء  ترمي اليت، DVB-T2 Liteيف  املستخدمة
 .2016يف أكتوبر  بشأن هذا النظام

 

 (ATSC) متقدمةلجنة أنظمة التلفزيون ال 3.9
عرب  افيةوالبيانات اإلض لنقل البيانات الفيديوية والصوتية عالية اجلودة ا  نظام (ATSC) تصف معايري جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة

 Mbit/s 19,39مبعدل  MPEG-2النقل  تقدمي تدفق( ATSC 1,0 أيضا   يدعىاألصلي ) ATSCواحدة. وميكن لنظام  MHz 6 قناة
أن األنظمة ومع (. ITU-Rلدى القطاع  Aلألرض  نظام التلفزيون الرقمي) MHz 6برتدد   قناة إذاعة لألرضيف من الصبيب

و والصوت ألنظمة الفرعية للفيديوالكبلية، فإن اهلدف هو أن تكون ا لألرضللتطبيقات  مصممة خصيصا   ATSCالفرعية لإلرسال 
لة أو حممولة، أجهزة متنق إىل التلفزيون الرقمي رى. ولتوصيل حمتوى/النقل مفيدة يف التطبيقات األختعدد اإلرسال خدمةو 

 B لألرض املتعدد الوسائط )النظام الرقمي ATSC M/H أيضا   يسمىالذي  (M/H)/احملمول املتنقل اجلهازمتديد  ATSC يستخدم
 (.ITU-Rلدى القطاع 

، (NRT) "غري الوقت الفعلي" يف امللفات على أساستوى احملتسليم  ميّكن من( ATSC 2,0)يسمى  ATSCمتديد إضايف ملعيار  ومثة
 أيضا   ATSC 2,0 املعيار راملتنقلة. كما يوفو  ةقع الثابتااملو  يف التلفزيون الرقمي مستقبالت مبا يف ذلك الربامج واملقاطع إىل كل من

 ة.ربط برجمة البث مع خدمات إضافية تتعلق بتلك الربجمب هليئات البثخدمات تفاعلية تسمح 
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. ATSC 3,0 باسممن اجليل التايل،  ATSCمواصفات نظام  وضع جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة على تعكف، ويف الوقت الراهن
، وسوف يكون لتحسني االستقبال املتنقل (COFDM) تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد هذا النظام وسوف يستخدم

هذا  إعدادوقت  ويف. MPEGالنقل  تدفقمن استخدام  بدال   التدفق( مثل خدمات) اإلنرتنتعلى بروتوكول  تعدد اإلرسال مبنيا  
االحتاد.  صادرة عن بعد يف توصية ATSC 3,0 املعيار درجي. وبناء على ذلك، مل ةاملواصف يستكمل بعد وضع هذه، مل الكتيب

. ويرد www.atsc.org املوقع اإللكرتوين يف ATSCوافقة استكملت وحظيت مباليت  ATSCوميكن االطالع على معايري 
 املتوقع. ATSC 3,0ملخص ألداء  3.3.9 البند يف

 ATSC 1.0النظام  1.3.9
 ATSC 1.0نموذج معمارية النظام  1.1.3.9

. ويوضح ([54.9]-[63.9]) (M/H) باليد /احملمولاملتنقلومتديد  ([48.9]-[53.9])معايري اخلدمة الرئيسية  ATSCيشمل نظام بث 
 من ثالثة أنظمة فرعية. ATSC. ويتألف نظام التلفزيون الرقمي ATSC 1,0لنظام  ا  بيانيا  خمطط 25.9الشكل 

 ؛وانضغاطهتشفري املصدر  -
 تعدد إرسال اخلدمة والنقل؛ -
 الرتددات الراديوية. بث -

 25.9 الشكل
 لمحمولة باليدالخدمات المتنقلة/االنقل الرئيسية و  تدفق المتضمن لخدمات ATSC البثنظام 

DTTB-09-25

TPC/FIC

 

 فيديو

 صوت

 تقليدي ATSCنظام 

 فيديو

 صوت

 متنقل/حممول باليد  ATSCنظام 

 نظام فرعي فيديوي

 وانضغاطتشفري 
 يديوياملصدر الف

 نظام فرعي مسعي

 وانضغاطتشفري 
 املصدر السمعي

 بيانات إضافية
 بيانات حتكم

 
 تعدد
 إرسال
 اخلدمة

 النقل
MPEG-2  

 ترتيل
M/H 

 /بثRFنظام 

 تشكيل
 IPنقل 

 تعدد
 إرسال
 اخلدمة
 IPوتغليف 

 M/Hبيانات البنية 

 بيانات حتكم
 بيانات إضافية

 وانضغاطتشفري 
 املصدر السمعي

 نظام فرعي مسعي

 وانضغاطتشفري 
 املصدر الفيديوي

 نظام فرعي فيديوي

 شفرة القناة
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، واليت تعرف ATSC A/53املعيار  قياسية موصوفة يف ATSCكأي خدمة إذاعية   RFنفس القناة  ATSC M/Hاخلدمة  وتتقاسم
جزء  باستعمال M/H وجيري تفعيل اخلدمة(. (TS-M)رئيسي النقل ال بتدفق على حنو أدقأيضا  "باخلدمة الرئيسية" )أو 

 . IP بواسطة التسليم عرب النقل وباستخدامعرض النطاق املتاح  جممل من Mbit/s 19,4 قدره
ظل ظروف  ميكن تفكيك شفرهتا بسهولة يف ATSCإضافات للطبقة املادية لنظام اإلرسال  M/H التمديد صلب يفوهنالك 
التدفق على استقبال  (FEC) للتصحيح األمامي لألخطاء والعملية اإلضافية اإلضافية تتابعاتالوتساعد  عالية. Doppler معدالت

 املعززة.املعزز/التدفقات 
 ATSC 1.0التقنيات الرئيسية في النظام  2.1.3.9
 :كما يليهي   ATSC 1,0 النظام الرئيسية املستخدمة يف التقنيات

 الرئيسية ATSC النظام خدمة
صوص نة توصيل املعلومات من تطبيقات التلفزيون التقليدية )املعدل مع إمكاني MPEG-2نقل  تدفق النظام: تدفقنسق  -

امج التلفزيونية معلومات إضافية عن الرب  من قبيل( وتطبيقات وغريها، نصوص تلفزيونية، دليل برامج إلكرتوين، جارية
 ، وما إىل ذلك؛اإلنرتنت( والتطبيقات التفاعلية )رمبا من

ومشفر  (10و 187و 207) فدرة ترددات سلساليةشفرة  :(FEC) التصحيح األمامي لألخطاء خوارزميات -
 R = 1/2أيضا   ترتيب سلسايل .مشفرا  يف تشبيكاثين عشر  كجزء من  2/3مبعدل شفرة  4-حالة تفاضلي/فيتالف

  ؛R = 1/4 أو
 بدرجةفي يتالف اتهو مشذر بايت املستخدم. واملشذر ms 4وايل حبالتشذير إىل عمق تشذير  يتوفر التشذير: -

 Nyquist ؛M = 4صف  كل  يف عدد البايتات يف تدرجيية وزيادة B = 52 تشذير

املوجة  لتشكيلمستويات مقرتنة بإشارات املزامنة  8تستعمل الرموز من  :VSB-8 اق جانبي متبقفي نط كيلشالت -
تستعمل استجابة ل صغرية. و منطقة انتقا فيما عداالنطاق اجلانيب السفلي  ويزالموجة حاملة وحيدة.  يف املكبوتةاحلاملة 

 VSB املشّكل ويستعملمن أجل التشكيل الطيفي يف املرسل. مرفوع اجلذر جليب التمام  طور خطييف   Nyquist حا مرش
وتزامن(. ومن  دليل إضافة )مع 8يف مستوى تشبيك  مشفرة إشارة بيانات مركبة، و ميغا رمز يف الثانية 10,76 رموز

)عامل  α يثحطور خطي مرفوع اجلذر يف ح جيب التمام ا مرش يف املرسل له استجابة طاطاالحنالناحية االمسية، فإن 
 ؛0,1152 ( يساوياالحندار

من حافة النطاق  kHz 309 )امسيا   مكبوتة تردد موجة حاملة يفصغري  دليليضاف إىل اإلشارة  :ومزامنتهاتعويض القناة  -
 ؛املكبوتة( ويف طور مع املوجة احلاملة الدنيا

 ؛MHz 6عرض نطاق قناة قدره  ATSC النظام ستخدمي   عرض نطاق القناة: -
املعيار  احملدد يف األرتالمع تزامن  SFN الشبكات ميكن تنفيذ أسلوب :(SFN)التردد  وحيدة شبكاتال -

ATSC [64.9]  مستقبل  مكافئات يفمع بعض املتطلبات اإلضافيةATSC. 
 (ATSC M/H)اليد التمديد لألجهزة المتنقلة/المحمولة ب

( ISO/IEC 14496-10املعيار |ITU-T Rec. H.264)التوصية  MPEG-4 AVC/SVC التشفري: تشفير المصدر -
 .أحادية/ثنائية أساليبصوت يف ل( ل2مع التعديل  ISO/IEC 14496-3) MPEG-4 HE-AAC v2و للفيديو

. وهنالك يف OMA BCAST DRMية جلانبعلى ا ATSC-M/Hيقوم نظام محاية اخلدمة  :حماية الخدمة/المحتوى -
األسلوب التفاعلي، يدعم  أسلوب البث فقط. ففي 2)األسلوب التفاعلي  1)هذه اجلانبية أسلوبان حلماية اخلدمة: 

أسلوب البث  املستقبل قناة تفاعلية للتواصل مع موّرد خدمة للحصول على اخلدمة و/أو حقوق محاية احملتوى. أما يف
املستقبل قناة تفاعلية للتواصل مع موّرد اخلدمة. وتقدم الطلبات من املستعمل من خالل بعض  يستعمل فقط، فال

 الويب؛ اآلليات خارج النطاق للتواصل مع موّرد اخلدمة، مثل مهاتفة مورّد اخلدمة أو النفاذ إىل موقعه على شبكة
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 على األجهزة املتنقلة/احملمولة ستقبال جيدللحصول على ا :المعزز (FEC) لتصحيح األخطاء األمامي النظام الفرعي -
 مشفرل يتسلومن شأن . (RS/CRC)/فحص اإلطناب الدوري Reed Solomonباليد يستخدم قدر إضايف من تشفري 

 اليةسلسفية يشفرة تالف تقابل توربوشفرة أن يوفر  (TCM) تعدد اإلرسال بانضغاط الزمن شفراتمبفي إضايف يتالف
بالنسبة لقناة رموز. و الباستخدام مشذر  الزمنيرة امتانة إضافية يف القنوات الالسلكية املتغ فروتتو . (SCCC)متسلسلة 

 للحماية؛ 1/4عدل شفرة مب (PCCC)متوازية  سلساليةفية يالتشوير، تستخدم شفرة تالف
 ويلة ومتباعدة بانتظام توفرط جتريبية متواليات (M/H) املتنقل/احملمول باليد ج نظام اإلرسالدر  ي   :المعزز تعويض القناة -

 يعا  اقتناء سر  التجريب. ويوفر طول متواليات مرتفع Dopplerيف ظروف معدل  التجريبأكرب فائدة لعدد معني من رموز 
 املوفرة للطاقة يف مزيل التشكيل؛الرشقة للقناة أثناء تشغيل 

. وتستخدم قناتان M/Hمعلومات يف قناة التشوير بواسطة  M/H: يتم تنظيم البيانات يف النظام قناة التشوير المتقدمة -
معلومات عرب الطبقات لتمكني  FICللتشوير. وحتمل قناة  ((FIC)سريعة العلومات املوقناة  (TPC))قناة معلمات اإلرسال 

 .M/H الرتلاملعلومات املتعلقة باستعادة البيانات املطلوبة من  TPC. وحتدد قناة M/Hاحلصول السريع على خدمة 
 ATSC 1.0 النظام الطبقة المادية وطبقة الوصالت في 3.1.3.9

 الرئيسي. ATSCمعاجلة مسري اخلدمة بيانيا  لوظائف  ا  خمطط 26.9يعرض الشكل 

 26.9 الشكل

 ATSCفي النظام  M/Hالخدمات الرئيسية وخدمات  بياني لوظائفمخطط 

DTTB-09-26 
لتصحيح ل Reed-Solomonمث يتم تشفريها باستخدام تشفري  عشوائي لعملية توزيع يف قناة اخلدمة الرئيسيةالبيانات الواردة  وختضع
ع العشوائي مبعدل الثلثني. وال تطبق عمليات التوزي تشبيكوتشكيل مشفر  س دس جمال البياناتوتشذير  (FEC)ألخطاء ل األمامي

العشوائي  توزيعالبعد و البيانات.  جزءإشارات مزامنة بيف اإلرسال  وهي ممثلةرزم النقل،  يف املزامنةعلى بايتات  FEC التصحيحو 

مشّكل  حموال الرتدد الرافع
8-VSB 

مدرج 
 الدليل

مرشاح قبل 
 املعادل )خياري(

 تزامن
تعدد 
 اإلرسال

تزامن اجملال، 
 تزامن اجلزء

عشوائية البيانات 
 املعدلة

 املنهجي/ RSمشفر 
 مستبدل مشذر البيانات غري املنهجي

 التعادلية
مشفر الصفيفة 

 املعدلة

غري  RSمشفر 
 املنهجي

 رزمة
 تعدد

 اإلرسال

 مرجعتوقيت الرزمة وتعديل 
 ميقاتية الربنامج

 معاجل الفدرة منسق الزمرة منسق الرزمة
 مشفر

 M/Hرتل 
تعدد إرسال 

 M/Hخدمة 

تعدد إرسال 
 اخلدمة الرئيسية

 ةقاملعاجلة املسب

 املعاجلة الالحقة

 مشفر التشوير
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يانات ومزامنة الب جزءالبيانات لإلرسال، وتضاف مزامنة  أرتالرزم البيانات يف  انساق، يتم ألخطاءل يتصحيح األمامالومعاجلة 
 حتويل الرتدد الراديوي. موجة حاملة جتريبية صغرية قبل وتدرجيتم تشكيل اإلشارة و حقل البيانات. 

بيانات اخلدمة ل MPEGالنقل  تدفقمن رزم  تتألف األوىلنظام اإلرسال جمموعتني من تدفقات الدخل: ل M/Hتمديد الويتلقى 
هذين النوعني  توليف من M/Hة نظام اإلرسال فيوظ تكون، عال. وعلى مستوى M/Hمن بيانات خدمة  وتتألف الثانيةالرئيسية، 

 .العادي ATSC يف معيار شبكيا  مشفرة  VSB-8يف إشارة  وتشكيلهاومعاجلتها  MPEGيف تدفق واحد من رزم  من التدفقات
النظام  ويستخدم .27.9 الشكل يف تالربوتوكوال كدسةمنطقية منفصلة تقابل   وظيفيةإىل وحدات  ATSC-M/Hويقسم النظام 

 حملتوىا وتقدمي AVC/HE-AACتمكني خدمات الفيديو والصوت اإلرسال املتعدد الوسائط القائم على بروتوكول اإلنرتنت ل
الوقت الفعلي  بروتوكول النقل يفبيانات املستعمل/ وحدة تبروتوكوال اإلنرتنت كدسة يتطلب بروتوكولو . املكيف شخصيا  

(UDP/RTP) يف التشفري الطبقي الالمتزامن خلدمات الفيديو والتحكم (ALC) أحادي االجتاهتسليم امللفات من خالل نقل ل 
(FLUTE).دليل اخلدمة/ 

 27.9 الشكل
 ATSC-M/Hالنظام  تبروتوكوال كدسة

DTTB-09-27

FLUTE

STKM

LTKM

IPv4

CEA-708 AFD

RME HE-AAC AVC

SMT

GAT
...

NTPALC RTCP RTP

UDP

TPC
FIC

 
 كل جمموعة إىل  تشفري وميكنيف طبقة الوصالت إىل جمموعات تضم كل منها خدمة واحدة أو أكثر.  M/Hوتقسم البيانات 

رزمة ال مستوى على كل من FECعملية التصحيح  M/Hللتطبيق. ويشمل التشفري  من احلماية من األخطاء تبعا   ةخمتلف سويات
تدرج بيانات حتكم قوية  كما.M/H بياناتطويلة ومتباعدة بانتظام يف  جتريبية، باإلضافة إىل إدراج متواليات التشبيك ىومستو 

من  M/H ميّكن املستقبل ، وهو ماM/H لبياناتل الرشقياإلرسال  M/H . ويوفر النظامM/H وموثوقة الستعماهلا يف املستقبالت
 الطاقة. املوّلف ومزيل التشكيل بغية توفري تدوير القدرة يف
ن لألجزاء املختارة فقط م األسلوب الرشقييسهل استقبال  على أساس شرائح زمنية، مما VSB-8إشارة  يف M/Hوترسل البيانات 

 M/Hفواصل فرعية متساوية الطول تسمى األرتال  مخسةإىل  M/H الرتل يف. ويقسم كل فاصل زمين M/Hمبستقبل  M/Hالبيانات 
 VSBإلرسال رتل  ، وهو الزمن الالزمms 48,4 أقسام فرعية طول كل منها أربعةفرعي بدوره إىل  M/Hالفرعية. ويقسم كل رتل 

كل رتل  إمجايل من الفتحات يف)لعدد  M/H فتحاتبدوره إىل أربع  VSBواحد. ويقسم كل من هذه الفواصل الزمنية للرتل 
 (.M/H فتحة 16قدره  M/H فرعي

 حمددةخاصة،  MPEG-2يف رزم تدفق نقل  M/H، يتم تغليف بيانات اخلدمة املوروثة VSB-8 ومن أجل التوافق مع املستقبالت
 ،ذلك وب. مثالمطل نسقأن يستوعب بيانات اخلدمة املغلفة يف أي  M/Hنظام اإلرسال ل. وميكن M/H تغليف رزم بوصفها

 دليل
 اخلدمة

 M/Hالطبقة املادية 

 RSرتل 
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البيانات األخرى، أو و ، MPEG-4 أو MPEG-2 الفيديو/الصوت من قبيل ،MPEGالنقل  تدفقاتاخلدمات اليت يتم نقلها يف 
 .IP رزماخلدمات اليت حتملها 

ية الرئيس وقت إرسال رزم تدفق اخلدمة يفإىل إدخال تغيريات  M/H بياناتو  تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن للبيانات الرئيسية ويؤدي
عند  ةيالزمن الزحزحةعن  كليا  . والتغيريات ضرورية للتعويض  M/H تدفقعدم وجود  يف حالمقارنة بالتوقيت الذي ميكن أن حيدث 

  فدرةيفيتم تنفيذ هذه الوظائف و . املوروثةحلماية املستقبالت  ATSCو MPEGعايري مل املرسلةاإلشارة  متتثلحبيث  التوليفنقطة 
 .26.9يف الشكل  ةبينامل" (PCR) مرجع ميقاتية الربنامجوتعديل "توقيت الرزم 

 ما بعد املعاجل.و عاجل ما قبل املإىل مرحلتني:  M/Hبيانات  بشأن M/Hوتنقسم عمليات نظام اإلرسال 
 بعمليات M/Hمة تعزيز متانة بيانات اخلدو ، M/Hيف بنية بيانات  M/Hاملعاجل يف إعادة ترتيب بيانات اخلدمة  ما قبل فةيوتتمثل وظ
. (MHE)تدفق النقل  تغليف عاجلة يف رزمامل املعززة تغليف البيانات وبعد ذلك، جتريبيةإضافية، وإدراج متواليات  FECتصحيح 

 .M/Hالتشوير تشفري و الرزم،  وإنساقاجملموعة،  وإنساق، الفدراتمعاجلة و ، M/H تشفري الرتلاملعاجل  ما قبل وتشمل عمليات
 M/Hبيانات اخلدمة  ومناولةعادي  VSB-8تشفري  من خاللاملعاجل يف معاجلة بيانات اخلدمة الرئيسية  ما بعد فةيوتتمثل وظ

 دفقالتمعاجلة بيانات اخلدمة الرئيسية يف  وجتري. ATSC 8-VSBلضمان التوافق مع مستقبالت  املوّلفيف التدفق  املعاجلة مسبقا  
. الشبكي والتشفريتشذير، وال، RS والتشفريالعشوائي،  التوزيع العادي: VSB-8 اإلرسالبنفس الطريقة املتبعة يف  متاما   املوّلف

بيانات  نحيث إمن بيانات اخلدمة الرئيسية  معاجلة بشكل خمتلف عنفتعاجل  املوّلفيف التدفق  M/Hبيانات اخلدمة  أما
 العشوائي. موزع البياناتتتجاوز  املعاجلة مسبقا   M/H اخلدمة

 M/H . وجترى عمليات إضافية على بيانات اخلدمةمنهجيغري  RSبواسطة مشفر  املعاجلة مسبقا   M/Hة بيانات اخلدمة تتم معاجلو 
. املعاجلة مسبقا   M/Hدمة يف بيانات اخل امت تضمينه جتريبية متواليةيف بداية كل  التشبيكمشفر  ذاكراتلتهيئة  املعاجلة مسبقا  

 .املوروثةاملستقبالت  يفستقبال االمتباعدة بانتظام دون تعطيل و طويلة  جتريبيةج متواليات بإدرا  املنهجيغري  RS تشفريويسمح 
 FIC والغرض الرئيسي من القناة .RS عرب أرتال ،قناة البيانات عنقناة بيانات منفصلة وهي  ،(FIC)قناة املعلومات السريعة تعمل و 

. وتشمل هذه املعلومات بالدرجة األوىل M/H حلصول على اخلدمةهو التسليم الفعال للمعلومات األساسية من أجل سرعة ا
 M/H اليت حتملها إضافة إىل معلومات الصيغة بشأن قناة تشوير اخلدمة M/Hوجمموعات  M/Hمعلومات الربط بني اخلدمات 

 .M/H كل جمموعة يف
 ATSC 1.0أداء النظام  4.1.3.9

. 2/3 مبعدل لتشفري شبكي dB 15,19هي  (AWGN) ضوضاء غوسية بيضاء مضافة ناةيف ق (C/N) نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاءإن 
لتشفري شبكي سلسايل  dB 6,2، و1/2لتشفري شبكي سلسايل مبعدل  dB 9,2هي  C/Nوكذلك فإن نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء 

 .ATSC [65.9] لدى اللجنة A/74ى هبا يف املمارسة املوص ATSCزيد من املعلومات عن أداء مستقبل امل . ومثة1/4مبعدل 
بشأن أداء املستقبل املتنقل.  ATSC [66.9]لدى  A/74يف املمارسة املوصى هبا  ATSC-M/Hبالنسبة إىل  C/Nوتربز متطلبات 

ذه املتطلبات أدناه. وترد ه فيما يلي (TIS)اليت تسمى احلساسية املتناحية الكلية  ،باإلضافة إىل ذلك، يتم تقدير احلساسية القصوىو 
 .املدجمةلألجهزة ذات اهلوائيات  11.9و 10.9يف اجلدولني 
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 10.9 اجلدول
 تنطوي على أنظمة هوائيات (UHF)نموذجية من أجل أجهزة موجات ديسيمترية  (TIS) حساسية متناحية كلية

 كفاءة الهوائي رقم الضوضاء هامش التنفيذ صنف الجهاز
AWGN C/N 

 1/4لمعدل 
TIS عند 

MHz 584 
 dB 3 dB 6 -dB 8,6 dB 3 46,5 dBµV/m متنقل حممول باليد

 جهاز استعادة
 dB 3 dB 6 -dB 5,6 dB 3 43,5 dBµV/m تسجيل شخصي

 11.9 اجلدول
 تنطوي على أنظمة هوائيات (VHF)نموذجية من أجل أجهزة موجات مترية  (TIS) حساسية متناحية كلية

 كفاءة الهوائي رقم الضوضاء هامش التنفيذ صنف الجهاز
AWGN C/N 

 1/4لمعدل 
TIS عند 

MHz 584 
 dB 3 dB 6 -dB 25 dB 3 53,4 dBµV/m متنقل حممول باليد

 جهاز استعادة
 dB 3 dB 6 -dB 22 dB 3 50,4 dBµV/m تسجيل شخصي
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 ATSC 1.0خالصة معلمات نظام  5.1.3.9
 (.ITU-R BT.2295-1 [43.9]ير )انظر أيضا  التقر  ATSC 1,0خصائص النظام  12.9 يلخص اجلدول

 12.9 اجلدول
 ATSCالخصائص الرئيسية للنظام 

 ATSC الخصائص

 :أساليب االستقبال
 ثابت -
 حممول -
 حممول باليد -
 متنقل -

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 MHz 8ج( ؛ MHz 7ب( ؛ MHz 6 أ (  القناةض نطاق عر 

 معدل الشفرة:و تشكيل للتبعا   ةالصافي البيانات تمعدال
 Mbit/s 19,39-34,2 ( أ 

 Mbit/s 21,62-4,72 ب(
 Mbit/s 27,48-5,99 ج(

 1,48-0,55 (bit/s/Hz) الطيف كفاءة

  (SFN)الرتدد  وحيدةشبكات 

 :أمناط البث
 صوت -
 وسائط متعددة -
 تلفزيون -

 
 
+ 
+ 

 فيديو، صوت، بيانات أمناط إرسال البيانات/اخلدمة

 VHF ،UHF نطاقات الرتدد

 MHz 7,00 ؛ ج(MHz 6,00 ؛ ب(MHz 5,38(  أ : dB 3- عند تعملض النطاق املسعر 
 1 األجزاءعدد 

 1 جزءعدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل 

 - املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية
 ns 71,4؛ ج( ns 83,3 ؛ ب(ns 92,9 ( أ  مدة نشاط الرمز

 - فاصل احلراسة  /نسبةمدة

 ms 37,2 ؛ ج(ms 43,4 ب(؛ ms 48,4(  أ  الرتلمدة 
 الرتل تزامن، وجة حاملة دليلةم، األجزاء تزامن /الرتددالوقت مزامنة

 VSB-8 طرائق التشكيل
FEC شبكية 1/4أو  1/2 سلسالية ، أوشبكية 2/3 داخلي 

 مشفرة تشفريا  مستقال  ومشذرة زمنيا   تدفقات التشذير الداخلي
 28؛ ج( 24؛ ب( 12(  أ 

FEC خارجي RS (207 ،187 ،10 = T،) RS   سلسالية(10، 164، 184 = T) 

 مع تشذير البايتات جزءا   52 من تالفيفي اخلارجيالتشذير 
 ير البايتاتتشذمع  جزءا   46 منسلسايل 

 بتة 16 من (PRBSتتابع إثنيين شبه عشوائي ) /تشتت الطاقةالبياناتشوائية ع

 - ياإلرسال الرتاتب

 تزامن الرتل يف رمز األسلوب تشوير معلمات اإلرسال
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 ATSC 1.0لنظام  ميزانيات الوصالت 6.1.3.9
 شدة اجملال الدنيا للتلفزيون الرقمي لألرض مقادير ميزانيات الوصالت من حيث ITU-R BT.1368 [42.9]تقدم التوصية 

 أدناه. 13.9اجلدول  ( كما هو مبني يفاخلدمة الرئيسية) ATSC 1,0 بنظام

 13.9 اجل دول
 *MHz 6 بتردد ATSCبطريقة عامل الجدارة نظام  االشتقاق

 (1)معلمة التخطيط
 (VHF) موجات مترية
 دنيا

MHz 88-54 

 (VHF) موجات مترية
 عليا

MHz 216-174 

 ةديسيمتريموجات 
(UHF) 

MHz 806-470 

 69 194 615 (MHz)الرتدد 
C/N (dB) 19,5(2) 19,5(2) 19,5(2) 

k (dB) -228,6 -228,6 -228,6 

B (dB(Hz)) (6 MHz) 67,8 67,8 67,8 

1m2G (dB) -1,8 7,3 17,2 

DG (dB) 6 8 10 

IG (dB) 8,2 10,2 12,2 

 line(dB)  1,1 1,9 3,3خسارة خط اإلرسال 

 balun(dB)  0,5 0,5 0,5حملول توازن اهلوائي  300/75خسارة 

 5 5 10 (dB)رقم ضوضاء املستقب ل 

rxT (K) 627,1 627,1 2 610 

lineT (K) 65,0 102,9 154,4 

 5 5 5 (dB) (LNA)ضوضاء مكرب منخفض الضوضاء  رقم

 20 20 20 (dB) (LNA)كسب مكرب منخفض الضوضاء 

LNAT (dB) 627,1 627,1 627,1 

balunT (K) 31,6 31,6 31,6 

aT (K) 9 972,1 569,1 مهملة 
balun aT (K) 8 885,1 507,1 مهملة 

G /lineT )(K 0,8 1,6 3,3 

G /rxT (K) 8,1 9,7 55,8 

eT (K) 9 552,6 1 176,8 717,8 

)eT10 log( (dB(K)) 39,8 30,7 28,6 

AG (dB) 7,7 9,7 11,7 
(3) (2),V/m))(dB( rxE (TBC) 35 33 39 

 .وتقسيم متساو للضوضاء والتداخل بال متعدد املسرياتمع مراعاة احنطاط منطي لالستق C/Nنسبة  افرتاضاحتسبت القيم الواردة يف اجلدول على  - مالحظات
وكبل  م رك ب على اهلوائي (LNA)ومكرب منخفض الضوضاء  تألف من هوائي خارجيياستقبال منطي قريب من حافة التغطية و  جهازهو  ومنوذج نظام االستقبال

 .ATSCومستقب ل  هابط توصيل
 .BT.1368 R-ITU [42.9] يف التوصية 1 حقللمل 1 املرفقانظر يف على التعار  لالطالع (1)
من أجل تشفري شبكي سلسايل  dB 9 مبقدار أو 1/2من أجل تشفري شبكي سلسايل مبعدل  dB 6اخنفاضا  )حنو أداء أفضل( مبقدار  األرقامينبغي تعديل  (2)

 .1/4 مبعدل
 .BT.1368 R-ITU [42.9] لتوصيةيف ا 1 للملحق 1املرفق على الصيغة انظر  لالطالع (3)
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مركبة( )باستخدام كسب على منت خارجي ) متنقل ملستقبل ATSC M/Hتقدير ميزانية وصلة  تلخيص ملثال 14.9يف اجلدول  ويرد
 .ةمدجم اتاهلوائي( وأجهزة هوائي

 14.9 اجلدول
 مركبة مثال لميزانية وصلة ألجهزة ذات هوائيات خارجية على متن

 البند
 شخصي محمول باليد

584 MHz 
 محمول باليدشخصي 
195 MHz 

 K 298,0 298,0احلرارة املرجعية للنظام، 

 −dBm 106,5− 106,5قدرة ضوضاء احلرارة املرجعية للنظام، 

 K 1192,0 1192,0، (NF dB 6)حرارة ضوضاء اجلهاز 

 K 0,0 0,0، (dB 0)خسارة التنفيذ )إشعاع ذايت( 

 K 372,5 2384,0حرارة ضوضاء البيئة، 

 K 1564,5 3576,0دخل النظام الكلية،  حرارة ضوضاء

 −dBm 99,3− 95,7قدرة ضوضاء الدخل الفعالة، 

C/N  ملعدل خمتلط وجمموعة اختبارTU-6 ،dB 17,0 17,0 

 −dBm 82,3− 78,7قدرة دخل املستقبل املطلوبة، 

 −dBi 0,0 3,0كسب اهلوائي، 

 dBμV/m 50,2 47,3، شدة اجملال التشغيلية

 K 298,0 298,0عية للنظام، احلرارة املرج

 −dBm 106,5− 106,5قدرة ضوضاء احلرارة املرجعية للنظام، 

 K 1192,0 1192,0، (NF dB 6)حرارة ضوضاء اجلهاز 

 K 1192,0 1192,0، (dB 3)خسارة التنفيذ )إشعاع ذايت( 

 K 372,5 2384,0حرارة ضوضاء البيئة، 

 K 2756,5 4768,0حرارة ضوضاء دخل النظام الكلية، 

 −dBm 96,9− 94,5قدرة ضوضاء الدخل الفعالة، 

C/N  6ملعدل خمتلط وجمموعة اختبار-TU ،dB 17,0 17,0 

 −dBm 79,9− 77,5قدرة دخل املستقبل املطلوبة، 

 −idB 8,6− 25,0كسب اهلوائي، 

 dBμV/m 61,3 80,0، شدة اجملال التشغيلية

 

 ATSC 2.0النظام  2.3.9
إدخال عدد من امليزات ب األعلىأجهزة االستقبال الثابتة إىل املستوى  يفتجربة التلفزيون هو االرتقاء ب ATSC 2.0 الغرض من النظام

 عايري القائمة.للمركز املتطبيق الو  على أساس املعايري اليت وضعت حديثا   املعززة
على األ ستوىاملعلى  أساسا   مدخلة مليزات اجلديدةاو . ATSC 1.0 النظام مع رجعيا   متوافق ،يف الطبقة املادية، ATSC 2.0 والنظام

 .DTTBمن هذا النظام 
 .واملعلومات ةالرتفيه التلفزيوني لربامجباإلنرتنت مناذج التوزيع واالستهالك اجلديدة  املوصولةأجهزة املستهلك  نومتكّ 
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 واحلواسيب ™Blu-rayديو ومشغالت أقراص مثل أجهزة ألعاب الفي ،االستهالكية ةاإللكرتونينتجات املميكن توصيل العديد من و 
توصيل  أيضا   على اإلنرتنت. كما ميكن ات القائمةاحملتوى واخلدمات من مزودي اخلدم استقبال امما يتيح هل باإلنرتنت ،الشخصية

 أجهزة التلفزيون باإلنرتنت.
يف تشغيل أنظمة  ا  كبري   ا  حتسين دخلأن ت ،ATSC 2.0 النظام الفيديو، أدرجت يف تقنيةتطورات جوهرية أخرى يف ومن شأن 
أصبح كودك عقود،  قبل بضعةعلى نطاق واسع  نشرت ،MPEG-2، يالفيديو  لالنضغاط تقنيةأول  إدخال منذو التلفزيون. 

التدفق   خدماتيف وهو شائع ،الكفاءةو ودة اجل عايل يتوزيع فيديو  لتوفريستخدم اآلن على نطاق واسع ي AVC (H.264) الفيديو
صوتية جديدة ذات كفاءة عالية يف أحدث وهنالك أيضا  كودكات . املتنقل الرقمي للتلفزيون ATSC معيار يف وكذلكنرتنت اإل يف

 .املتوفرة خدمات الفيديو
 ATSC 2.0خدمات  عدم توقع تشغيلالنطاق، مما يعين أنه على الرغم من  رجعيا  يف ليكون متوافقا   مصمم ATSC 2.0 والنظام

 ATSC مع قدرة املستقبالت يف اإلرسال مصمم حبيث يكون متوافقا   ATSC 2.0خدمات  إدخالاحلالية، فإن  ATSCمستقبالت  يف
مواصفات رفيعة املستوى للخدمات  ATSC A/107 [67.9]احلالية يف هذا اإلرسال. ويوفر املعيار  ATSCتلقي خدمات على  الراهنة

 [48.9]املراجع  يف ATSC A/53خدمات التلفزيون الرقمي احملددة يف معايري  تعززاليت  ATSC 2.0التلفزيونية الرقمية لإلذاعة الثابتة 
 .[53.9] إىل

 الخدمات في غير الوقت الفعلي 1.2.3.9
. اسا  الوقت الفعلي أسغري يف نقل الالتشوير واإلعالن و  تقييس [68.9] (NRT)الوقت الفعلي غري يف  ATSC A/103عيار امليصف 

ناة املرتبطة بق هذهيتم حتديد الشبكات الفرعية و ؛ IPللبث الثابت ضمن الشبكات الفرعية  الوقت الفعليغري  يفوتقدم اخلدمات 
املرتبطة هبا.  (PAT/PMT) ترابط/تقابل الربامج وجداول (TVCT)افرتاضية معينة مبراجع يف جدول القنوات االفرتاضية لألرض 

 .غري الوقت الفعلي يفعيار املك سبعة مناذج استهالك حددها لهناو 
 الخدمات التفاعلية 2.2.3.9

 ويف صميم .هبا متعلقةخدمات إضافية  معربامج ال بتوصيل البثهليئات  [69.9]للخدمات التفاعلية  ATSC A/105يسمح املعيار 
 إدخاليف  يشرع أن شاهدوامل هيئة البثكل من لالتفاعلية. وميكن  املستعملجتربة  اليت توفر (DOs) األشياء اإلعالنيةهذا النظام 

توسيع نطاق هذه بام النظ ويسمح(. إلغائهأو  شيء إعالين إطالقب) لألشياء اإلعالنية وتعديلها يف حالة العمر االفرتاضيتغيريات 
  اإلنرتنت.ريتوفري املوارد الالزمة عرب مسب كما يسمح  اإلضافيةشمل الشاشات تاخلدمات ل

يار اخلدمات ، تشمل اخلدمات املوصوفة يف معلألرض من التلفزيون التقليدي الفعل جزءا  وباإلضافة إىل اخلدمات اليت تشكل ب
 التفاعلية ما يلي:

 إضفاء الطابع الشخصي -
 اخلدمة استعمالاإلبالغ عن  -
 شبكة اإلنرتنت يف ماتاملخدِّ إىل  نفاذ املستقبل -
 لمحتوى.لالتلقائي  اإلدراكدعم  -
 ذات الصلة: ATSCيف معيار اخلدمات التفاعلية ومعايري  يةلتفاعلثالثة سياقات للدعم يتوفر الو 
 املساعدة تشغيل خدمات البيانات التفاعلية -
 يف غري الوقت الفعليخدمات تفاعلية أخرى  -
 خلدمة.با مرتبطةتطبيقات تفاعلية غري  -
 عيار اخلدمات التفاعلية.واصفات ممل متتثل (DOs) أشياء إعالنيةمن قبل  يةيف كل حالة يتم توفري التفاعلو 
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 ATSC 3.0النظام  3.3.9
، ITU-Rالصادرة عن القطاع للمواد  ا  . ومع ذلك، ووفققيد التطويرب، هذا الكتيّ  إعدادوقت ، ATSC 3.0 التقييسزال نظام  ما

 :[70.9]اخلدمات التالية  ATSC 3.0 يوفر النظامتوقع أن من امل
 التلفزيون عايل الوضوح؛ -
 دد للوسائط املتعددة؛البث املتع -
 ؛5.1 الرقمي احمليطي لصوتا -
 أدلة الربامج اإللكرتونية؛ -
 املغلقة؛ النصوص الوصفية -
 .رجعيا   التحسينات املتوافقة -

 :ATSC 3.0 [70.9] لنظام وفيما يلي متطلبات الطبقة املادية
 مرن وقوي؛ إرسالنظام  -
 (؛bits/Hzاملزيد من أكرب ) سعة -
 املتانة؛السعة و  املفاضلة بني القدرة على -
 ؛والتشويرنظام الاكتشاف متانة  -
 ؛متكاملة قدرات متنقلة/حممولة باليد -
 معدل البتات وخيارات منطقة التغطية؛ يف مرونة -
 ؛وأثناء التنقل املباين داخل قوي على القناة الستقبال املكرراتمتكني  -
 ؛الطيفتقاسم يسمح بالرتابط بني القنوات  -
 خيار قناة العودة لألسواق الناشئة؛ -
 .الطيف استعمال كفاءة -

 :[70.9]خصائص الطبقة املادية املتوقعة هي كما يلي 
 ؛32Kو 16Kو 8Kمن  (FFT) حتويل فورييه السريع أحجام -
 خيار تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن؛ -
 ؛حمتملة استعمال حالة يهتعددة واألنابيب املهو نفسه،  (PLP) املادية طبقةال أنبوبمفهوم  -
 ؛األرتالتسبق  الرتاتبيةالتمهيدات  -
معدالت  جديدة مع شفراتمماثل، ولكن هناك  األمامي لألخطاء تصحيحال من أجلالكثافة  منخفضاختبار التعادلية  -

 ؛خمتلفة تشفري
 األنظمة؛ أمناطللمزامنة وتتبع  dB 10 مبقدار قوي C/Nأداء ب bootstrapإشارة  تتمتع -
 ؛dB 1أكثر من بيف األداء  كسبا    املتماثلةتوفر الكوكبات غري  -
 ؛(QAM-4096)تصل إىل  يف مرتبة التشكيلخيارات أعلى  -
 م الطبقات يعاجل منطقة خدمة قوية؛يقستتعدد اإلرسال يف  -
 (؛dB 30إىل أكثر من  dB 6-من ) (SNR) نسبة اإلشارة إىل الضوضاء من نقاط تشغيل أوسع مدى -
 يو فيدي تشفري)صوت قوي وخيارات  انسيايبكل ختصيص خدمة لتشغيل ل (PLPs)أنابيب يف الطبقة املادية  4 -

 للتوسيع(؛ قابل
 .الطيفتقاسم ب يسمحبني القنوات  الرتابط -
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 :[70.9]اإلدارة املتوقعة والربوتوكوالت هي كما يلي 
 طبقة اإلدارة والربوتوكوالت؛ -
 تقدمي اخلدمات والتزامن؛ -
 ؛وإضفاء الطابع الشخصيإعالن اخلدمة  -
 العرض املصاحبة؛اخلدمات التفاعلية وشاشات  -
 دعم إعادة التوزيع/العالمات املائية؛ -
 ؛امللفات تدفق وحمتوىاليستخدم نقل بروتوكول اإلنرتنت )فقط( يف البث اإلذاعي لكل من  -
 البث هو جزء من اإلنرتنت. -

 :[70.9] هو كما يلي عاملتوق ATSC 3.0أداء الفيديو 
 8kإمكانية هو الرتكيز احلايل، مع  ATSC 3,0 - 4k يف النظامهو هدف رئيسي  (UHDTV)التلفزيون فائق الوضوح  -

 ؛يف املستقبل
 ؛2160×3840استبانة مبقدار  -
 قيد النظر(؛ 120 Hz) Hz 60قدره  أرتالمعدل  -
 واسع؛ دينامي مدى -
 (؛ITU-R BT.2020ة توصيال حبسب) ألوان واسع سلم -
 كسل؛ي/ببتات 10 -
 .األلواح احلاسوبيةمثل  باليد واحملمولة املتنقلةاألجهزة  يف (HDTV) توفري تلفزيون عادي الوضوح -

 :كما يلي  التشفري تقنياتالتطورات احلديثة يف  ATSC 3.0نظام الفيديو  وف يستغلوس
 القابل للتوسيع(؛ يالفيديو  التشفريدراسة  )جيري حاليا   MPEG HEVC تشفري فيديوي عايل الكفاءة -
 ؛الكفاءة يف ممكنة جذابة لتحقيق مكاسبفرص  -
 تعقيد النظام مشكلة؛ ميثلقد  -
 إىل منصات متعددة؛ يبشر بإمكانية التوصيلنظام  -
 فة التوسيعمضاع (: قابليةSHVCباسم  أيضا  )يعرف  للتوسيعقابلة  متديداتمع  (HEVC) تشفري فيديوي عايل الكفاءة -

بقة ط استمثالساسية لالستقبال املتنقل؛ األطبقة استمثال ال ؛(EL) التعزيزوطبقة  (BL)بني الطبقة األساسية  املكاين
 .(UHD)استبانة فائقة ل من أج التعزيز

 :ATSC 3.0 [70.9]األداء الصويت 
 ؛مصدر الصوت تعرف موقععالية يف  ةمكاني استبانة توفر صوت غامرميزات  -
 "(؛ما ال يصدق" شعور لتعزيزالصوت  غمارالسمت واالرتفاع واملسافة )زيادة  -
 ؛واحملمولة باليدالثابتة واملتنقلة -خمتلف األجهزة إىل ATSC 3.0الصوت توجيه  -
 ؛األمثل احلد دون ترتيبات ومساعات الرأس، مبا يف ذلك ترتيبات بث الصوت،خمتلف  -
 لالختيار واملزج؛صوت قابلة  مكوناتيف  ATSC 3.0 الصوتمتكني  -
 ؛ف السمعاضعل التحكم يف احلوار: ميكن رفع مستوى احلوار -
 صوتية؛ومسالك التأثريات الواملوسيقى  ةاصاخل اتتعليقوال تعددة اللغاتامل املسالكالصوتية البديلة:  املسالك -
 .رغبتهم اصر حبسبهذه العن ييفامج وتكالرب  من مزيج يفعناصر  من اختيارملشاهدين ا متكني -
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 DVB-T2و DVB-Tالنظامان  4.9
 ناتا فدر مبأهن DVB-T/DVB-T2 النظامانف عرّ ي ،ETSI EN 302 755 [8.9]و ETSI EN 300 744 [36.9] ينللمعيار  وفقا  

. رضأللمن خرج معدد إرسال النقل إىل خصائص القناة  ،األساسي يف النطاق تكييف إشارات التلفزيون تعمالن على تانوظيفي
وعرض  MHz 230-174يف نطاق الرتدد  MHz 7و MHz 1,7نطاق القناة  عرضاستخدم يالتلفزيوين،  البثوإلرسال إشارات 

 .MHz 862-470يف النطاق  MHz 8نطاق القناة 
ومن  ،وسيلة فعالة إليصال اإلشارات الرقمية يف حالة تعدد املسريات مها DVB-T2و DVB-T النظامنيوباإلضافة إىل ذلك، فإن 

أو نظام توزيع املوجات الصغرية )انظر  (ENG)ا  إلكرتونيا يف تطبيقات أخرى مثل جتميع األخبار مميكن استعماهل مث
اإلذاعة الفيديوية  استعمال أنظمة 15الفصل  ويتناوللإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض(.  ETSI EN 301 701 [37.9] املعيار
 .ا  إلكرتونياألخبار  يف تطبيقات جتميع (DVB) الرقمية

القناة وقوة  سعةبني  لةاملفاض لتمكنيللمعلومات املرسلة، واملرونة العالية يف اختيار املعلمات  املدعومة عامليا   وبفضل أنساق الدخل
الوحيدة  بكاتشأو الرتددات ال تعددةامل الشبكاتإشارة دخل املستقبل، وإمكانية األداء القوي يف خمتلف أمناط شبكات اإلذاعة )

كمعايري رئيسية لإلذاعة   DVB-T2و DVB-T النظامان ي ستخدم ،(املتنقل)الثابت أو احملمول أو ستقبال الرتدد( وظروف اال
هذه  إدخالعن وضع  (. وترد معلومات أكثر تفصيال  24.9رطة يف الشكل االتلفزيونية الرقمية لألرض يف كثري من البلدان )انظر اخل

 .)www.dvb.org( الويبعلى  )DVB(وع اإلذاعة الفيديوية الرقمية موقع مشر  يفاملعايري 
 .DVB، املقدمة من مشروع DVB-T2و DVB-T النظامنياعتماد  بشأنات اءبعض اإلحص 30.9إىل  28.9ويرد يف األشكال 

على  مصنفة DVB-T2أو  DVB-Tاعة الفيديوية الرقمية لألرض اإلذ نظامحتليل لعدد البلدان اليت تستعمل  28.9ويرد يف الشكل 
 النحو التايل:

 ؛أو اكتمل DVB-T جيري فيها إدخالالبلدان اليت  -
 ؛أو اكتمل DVB-T2 جيري فيها إدخالالبلدان اليت  -
 .أو اكتمل DVB-T2و DVB-Tجيري فيها إدخال البلدان اليت  -

 28.9 الشكل
 (2016)سبتمبر  DVB-T2و DVB-Tإدخال النظامين 

DTTB-09-28 

(%66,2) 92 
(%20,1) 28 

(%13,7) 19 

DVB-T فقط 
DVB-T2 فقط 

 كال النظامني

http://www.dvb.org/
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كان   (DVB)وقع اخليار فيها على استخدام التلفزيون الرقمي لألرض  بلدا   139 من أصلأن  ،2015يف أغسطس  ،ويظهر التحليل
تستعمل يف املائة( فقط  13,7بلدا  ) 19و ،DVB-Tالبث  تستعمل أو مقبلة على استعمال شبكاتيف املائة( فقط  66,2)بلدا   92

 كال النظامني.  مقبلة على استعمال( تستعمل أو يف املائة 20,1بلدا  ) 28، وDVB-T2 أو مقبلة على استعمال
بينما يف املائة(،  44) بلدا   66يستخدم يف  فقط DVB-Tتبني أن نظام . و بلدا   150حصاءات عن اإل توفرت، 2016وحىت سبتمرب 

 .بلدا   54ويستخدم النظامان يف  ،بلدا   30ط يف فق DVB-T2 نظام يستخدم
 (.DVB-T2و DVB-T) املعيارينحالة إدخال كال  30.9و 29.9ويبني الشكالن 

 29.9 الشكل
 DVB-Tإدخال المعيار 

DTTB-09-29  
 30.9 الشكل

 DVB-T2 إدخال المعيار

DTTB-09-30  
 ،2016 إىل 2012يف السنوات الثالث من ، عدد الشبكات املنتشرة إلحصاءات أنا وتبني. DVB-T2 النظام يتسارع نشر ،وباملقارنة

 .بلدا   38إىل  29من  DVB-T2عدد البلدان اليت اعتمدت معيار  أيضا   ازداد. وباإلضافة إىل ذلك، شبكة 39إىل  8من  ازداد

 2012 أ ( فرباير 2016 ب( سبتمرب

45 

5 
70 

 معتمد

 خمطط
 منشور

43 

4 
73 

 معتمد

 جتربة
 منشور

 2012 ( فرباير أ 2015 ب( أغسطس

 2016 ج( سبتمرب

 معتمد

 خمطط
 منشور

 معتمد

 جتربة
 منشور

 معتمد

 جتربة
 منشور

9 

36 37 

10 

29 8 

9 

38 
39 
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 وتمديدات التلفزيون المتنقل التابعة له DVB-Tظام الن 1.4.9
. ومن كتمالاال  باب منهنا  تقدمعلومات عن هذا النظام امل فإن، لذلك DVB-Tالنظام  األوىل DVBأنظمة العديد من  استخدم

 (.2.4.9 البند)انظر  DVB-T2النظام جديدة  عمليات تنفيذاملتوقع أن تستخدم 
 DVB-T/Hالبروتوكوالت للنظام  كدسةو النموذج المعماري  1.1.4.9

املعلومات السمعية البصرية عرب  إلرسال. والربوتوكول األساسي DVB-Tللنظام  تبروتوكوال مثال لكدسة 15.9يرد يف اجلدول 
 .MPEG-2النقل  تدفقالوسائط املادية هو 

 15.9 اجلدول
 في البث التلفزيوني الرقمي DVB-Tمثال لكدسة بروتوكوالت إلرسال 

 (استنساخ، تسجيل، وغري ذلكالتطبيق )

MPEG-4 
AVC/HEVC  فيديوMPEG-2 صوت MPEG AC-3 ،DTS 

 نصوص
 جارية/تلفزيونية

EPG ،ESG 

PSI SI 

PES MPEG-2  قسمMPEG-2 

 MPEG-2تدفق النقل 

 ، وغري ذلك(RS ،M-QAMالطبقة املادية )شفرة 

 
ق ائكطر   (HEVC) فيديوي عايل الكفاءةالتشفري أو ال MPEG-4 (AVC)تقدم أو التشفري الفيديوي امل MPEG-2 ميكن استخدامو 

 MPEG-2 أو MPEG-1 أو (DTS) خامت زمن فك التشفريأو  (AC-3) التشفري السمعي ميكن استخدامو  ؛الفيديو ةملكون انضغاط
، وما إىل ذلك(  ية وتلفزيونيةجار  )نصوص مساعدةأولية  تسيري تدفقاتباإلضافة إىل ذلك يتم و ط الصوت. اضغنال MPEG-4 أو

 .MPEG-2من  أولية للبيانات يف أقسام خاصة كتدفقات
قد أثبت قدرته على خدمة املطاريف الثابتة واحملمولة  DVB-Tأن نظام اإلرسال  مع. DVB-T المتنقل لنظامالتلفزيون  تمديد

تنطوي على و  صغرية نسبيا   شاشة وهلابطارية بالتعمل  الوزن خفيفة أجهزة ف بأهنا)اليت تعرّ  ، فإن املطاريف احملمولة باليدواملتنقلة
نظام إرسال للمطاريف احملمولة باليد  (DVB) البث الفيديوي الرقمي وهلذا، طّور .اإلرسالهوائي( تتطلب ميزات حمددة من نظام 

(DVB-H) . ويستند هذا النظام إىل املعيارDVB-T خاصة مبطاريف وظيفية إضافية  فدرات، معDVB-H . يوفر النظام وهكذا
DVB-H  التغطية اجلغرافية نفسها باملقارنة معDVB-T تسليم سلس بني خاليا  حالة الشبكات املماثلة مع وبىنDVB-H . ويطلق

 خمصصة. DVB-Hتنفيذ شبكات  . ومن املمكن أيضا  DVB-T/H تسمية DVB-Hهذا البديل من النظام  على
 .DVB-Hلنظام  تربوتوكوالال لكدسةمثال  16.9 ويرد يف اجلدول
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 16.9 اجلدول
 DVB-Hلنظام  تالبروتوكوال كدسة

 ESG تطبيق قائم على امللفات تطبيق فيديوي يف الوقت الفعلي طبقة التطبيق

 XML ،HTML (صوت) HE-AACv1/v2( فيديو) H.264/MPEG-4 AVC طبقة العرض

 RTP FLUTE/ALC الدورةطبقة 

 UDP طبقة النقل

 IP (IPv4/IPv6) كةطبقة الشب

 طبقة الوصلة
MPE الزمن جتزئة MPE-FEC 

 MPEG-2 TS تدفق النقل

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

 
النقل  تدفقاملقابلة من  RSوأقسام بيانات شفرة  IPمع بيانات  MPE-FEو MPE تغليف الربوتوكوالت املتعددةويستعاد 

MPEG-2 TS وتستخدم كدسة منطية .IP/UDP/RTP حيد تو  من أجل نظاماللشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت يف من ا
 MPEG-4 إىل اخلدمات التفاعلية. ويف طبقة العرض، يستند فك تشفري معلومات الفيديو فقط إىل والنفاذ DVB-Hالنظام 

 ط الصوت.اضغنصويت املتقدم( ال)التشفري ال MPEG-2 AACو MPEG-1( وH.264/MPEG-4 AVC )مثل
 FLUTE/ALC تربوتوكوالال كدسة  ستخدمت ،على امللفات دون احلاجة إىل االستهالك الفوري للخدمة قائم تطبيق إرسالأثناء و 

 IP (IPDC)إىل بروتوكول  استنادا   للبيانات حادياألهذه الربوتوكوالت يف اإلرسال املتعدد و وتستخدم . DVB-Hنظام  يف
على  رمبا القائمة ،كتشاف اخلدمة وعمليات الشراءال ( ESG) دليل اخلدمات اإللكرتوينيستخدم و . DVB-H ظامالن إىل

 .XML/HTML عروض
اخلدمات الساتلية لألجهزة  -اإلذاعة الفيديوية الرقمية نظام . DVB-T/H النظام ساتلية للتلفزيون المتنقل في إطارالمساعدة ال

حتتية نية ب وسائط قائمة على بروتوكول اإلنرتنت خلدمات اإلذاعة عرببيانات نظام يوفر حمتوى و  هو (DVB-SH) احملمولة باليد
 دجمةمجمموعة متنوعة من املطاريف احملمولة واملتنقلة ذات هوائيات  ترسل حنو GHz 3دون برتددات  تعمل ةهجين ية ولألرضساتل

بطارية بالتعمل  بأهنا أجهزة خفيفة الوزن املعّرفة احملمولة باليد ستهدفةاملطاريف املأو معدومة. وتشمل  ذات توجيهية حمدودة جدا  
احلواسيب املتنقلة  )مثل واجلوالةركبات امل منت على املنصوبة واملطاريف )مثل أجهزة املساعد الرقمي الشخصي واهلواتف احملمولة(

معايري  من (IPDC)لبث البيانات  DVB IPاجملموعة  DVB-SHالنظام يستخدم و الثابتة.  واملطاريف ، وما إىل ذلك(باليد احملمولةو 
 يلتصحيح األمامل التوربيينمثل التشفري  ميزاتاحلماية. وهي تشمل و وشراء اخلدمات  دليل اخلدمة اإللكرتوينو  تسليم احملتوى

 .جينةلألرض اهل/ةمشذر مرن للغاية يف نظام متقدم مصمم للتعامل مع طوبولوجيا الشبكة الساتليو ألخطاء ل
لضمان  (CGC) ةتكميلي ةأرضي ةمكون إذا لزم األمرو  (SC) ةساتلي ةمكون توليفمن خالل  DVB-SHوتتحقق التغطية بالنظام 

واسعة  تغطية ةساتليال ةونكاملوتضمن املطلوبة.  يتسىّن للسواتل وحدها أن توفر فيها جودة اخلدمة املناطق اليت ال استمرار اخلدمة يف
يف  دئذ توفري اخلدمةعن، ميكن وعلى هذا النحواخللوي.  النمطالبث أو من  من منطالتغطية  ةتكميليال ةرضياأل ةونكاملتوفر  بينما

 حزمةن املنطقة اليت ختدمها أ وجدير باملالحظةوالريفية(.  وشبه احلضرية احلضرية خارج املباين وداخلها ويف املناطق) اتالبيئ خمتلف
 يف تبعاتهلا  DVB-SHكيلومرت مربع. والطبيعة اهلجينة ألنظمة   000 600 حوايل تبلغ ملخطط هلا حاليا  تعددة احلزم اامل من السواتل

 أيضا   وجدير بالذكر. (ESG) دليل اخلدمة اإللكرتوينو إليها،  والنفاذاخلدمة: تنفيذ التسليم، واكتشاف اخلدمة من  جوانب متعددة
 DVBنشر مشروع  وقد إلطالق السواتل. حتسبا   CGCاملكونة تسمح بنشر  أن اللوائح التنظيمية يف بعض البلدان ميكن أن

 يصبحمن مث و من اجلمهور،  اتالتعليق التماس بعد عملية ETSIومت االتفاق عليه كمعيار  2007يف فرباير  DVB-SH معيار
لية اخلدمات السات ل القنوات يفتشفري وتشكيو بنية الرتتيل،  ؛(DVB)اإلذاعة الفيديوية الرقمية : ETSI EN 302 583 املعيار
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يف قائمة  (ETSI TS 102 584) التنفيذدليل  تشملقائمة باملعايري التكميلية  وترد. GHz 3 دون (SH)لألجهزة احملمولة باليد 
 .[103.9-110.9]ذات الصلة  الوثائق

 DVB-Tالتقنيات الرئيسية في نظام  2.1.4.9
 :DVB-T نظام فيما يلي التقنيات الرئيسية املستخدمة يف

ص و املعدل لتسليم املعلومات من التطبيقات التلفزيونية التقليدية )نص MPEG-2تدفق النقل : النظام تدفقنسق  -
التفاعلية،  ( مع معلومات إضافية عن الربامج التلفزيونية والتطبيقاتوغريها، ، دليل الربامج اإللكرتوينجارية/تلفزيونية

 إىل ذلك؛ وما
التالفيفية املتقطعة  والشفرة( السلسالية 204 ،188,8) RSشفرة الفدرات (: FECصحيح األمامي لألخطاء )خوارزمية الت -

( لتوفري نظام فرعي 7/8و 5/6و 3/4و 2/3و 1/2)معدالت التشفري املمكنة:  (RCPC)املتوائمة مع املعدل 
يف خرج مفكك  (BER) أ يف البتاتحيث تقابل نسبة اخلط (QEF)من اخلطأ  شبه خالللتشذير/التشكيل يف أسلوب 
 ؛21-10 - 11-10مفكك تشفري القناة اخلارجية اجملال يف  BERوتقابل نسبة  10-4 × 2تشفري القناة الداخلية حوايل 

تات/رموز )تشذير بخارجي( ومشذر تردد : تشذير على مرحلتني يف مشذر تالفيفي يف اجملال الزمين )تشذير التشذير -
 نفوذ اخلبو االنتقائي للرتدد والتداخل النبضي؛ داخلي( من أجل خفض

 املناعةبني  املفاضالتخمتلف  توفر Grayبتشفري  QAM-64و QAM-16و QPSK: كوكبات إشارة التشكيل الرقمي -
 لضوضاء والكفاءة الطيفية؛من ا

اخلدمة  إرسال اميكن فيه( تراتبية) متماثلة)تقليدية( وكوكبة إشارة غري  متماثلة كوكبات إشارةأساليب التشكيل:   -
 خمتلفة؛ مبتانة

أساسية  أساليبمع ثالثة  (СOFDM) تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد : استخداماملسريات تعدد خفض أثر -
(2K 8وK، 4وK  كتمديد لنظام DVB-H وأربع )إمكانية  توفر (1/32و 1/16و 1/8و 1/4حراسة )جزء احلراسة:  فواصل

 وق للخدمات لالستقبال يف حالة خمتلفة )االستقبال الثابت واحملمول واملتنقل(؛اإلرسال املوث
تشوير و  ؛والزمندد الرت  وتواؤملتقدير القنوات والتعويض،  ةومستمر  ةمتناثر  أدلةاألوتومايت:  والتشكيلالقناة  تعويض -

 للرتدد اإلرسال بتقسيم تعامدي تعدد ساليبأل هتيئةاملستقبل التلقائي ) تشكيلمن أجل  (TPS) معلمات اإلرسال
(OFDM)  وما إىل ذلك(؛ والتشفري،والتشكيل 

 )غري مدرج يف معيار خط األساس(؛ خياري - ل التنوع لتحسني أداء املستقبلاستقبا -
إمكانية استعمال النظام يف خطط  MHz 8و MHz 7و MHz 6و MHz 5قيم عرض النطاق توفر  عرض نطاق القناة: -

 تردد خمتلفة؛
 ة؛خمتلف وتشكيالتالرتددات ذات أحجام  ةرتدد وشبكات متعددال ةالشبكة املدعومة: شبكات وحيد أساليب -
 .(MIP) العمالق الرتل تدميث وسائل املزامنة اخلاصة يف الشبكات الوحيدة الرتدد: رزمة -

 اردةو ة هبذا النظام اإلذاعي املتعدد الوسائط اخلاص التقنيات، فإن DVB-Tيستند إىل الطبقة املادية  DVB-Hوبالنظر إىل أن النظام 
 .DVB-T مماثلة لتقنياتاألخرى  وتكاد تكون التقنياتأدناه. 

 :هي كما يلي DVB-H لنظام احللول التقنية
ك تشفري جزء فقط من فب ،الطاقة خلفض استهالك إىل شرائح تقسيم الزمنيقابل : لاملستقب  يف  الطاقة استهالك خفض -

بقة وصلة اخلدمة مع معلمات ط املطلوب يف استهالك الطاقة بشأن خفض ك الذي حيتوي على بياناتاملشرت  التدفق
DVB-H  90% حوايل وغري ذلك( وزمن التوقف، الرشقةمعينة )حجم الرشقة ومدة. 

أي  معلومات أن إرسال هو DVB-T عن DVB-H الذي مييز رق الرئيسياالف: (MPE) تغليف متعدد الربوتوكوالتال -
 .MPE التغليف بواسطة إجراء MPEG-2 TSيف  IPيتم تغليف وحدات بيانات و . IPبيانات  وحدة خدمة قائم على
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 اخليارية MPE-FECتقنية  تسمح: (MPE-FEC)غلفة متعددة الربوتوكوالت امللبيانات لألخطاء ل األمامي تصحيحال -
واحلد من  (QEF) خال من األخطاءلوب شبه عليها املستقبل يف أس بناء اليت يعمل C/Nبتحسني قيمة العتبة 

مع  MPEوى على مست لألخطاءإدراج تصحيح إضايف بذلك  ويتحققاملتعدد املسريات.  ستقبالاالأثناء  Doppler أثر
وهكذا (. 7/8و 5/6و 3/4و 2/3و 1/2و (تشفري)بدون  1/1 الفدرات)معدالت شفرة  Reed-Solomonاستعمال شفرة 

الضوضاء ومعدل  ناعة مناملبني  املفاضلة املطلوبة شرط حتقيقالقنوات لتشفري معدالت خمتلفة  إمكانية اختيار تتوفر
 بيانات املعلومات.

أسلوب إرسال إضايف مستخدم  مثة :(OFDM) تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد جمموعة موسعة من أساليب -
ق اليت تتحق ةزيادة املرونة يف ختطيط الشبك منه هو والغرض. 4kيف الطبقة املادية هو األسلوب  DVB-Hالنظام  يف

 الرتدد. الوحيدةمطراف املستقبل وأحجام اخلاليا يف الشبكة  يةبني تنقل باملفاضلة
ستخدم مشذر ، ي  DVB-T نظام من خمططات التشذير: باإلضافة إىل خمططات التشذير املستخدمة يف موسعةجمموعة  -

ضافة . وباإلDVB-H( يف النظام DVB-T نظام املشذر الداخلي يف -ل واملتعمق ياألصشذر بني امل اخليارالرموز املتعمق )
بعمق تشذير  MPE-FEC و MPE ي التغليفلقسم االفرتاضيةتشذير الفدرات  DVB-H ترتيلىل ذلك، يتم خالل إ

 حجم الرتل. يتوقف على
، تستخدم DVB-Hاألولية يف تعدد اإلرسال  معلمات التدفق لتشوير: املعزز (TPS) تشوير معلمات اإلرسال نظام -

 DVB-H يةولاأل التدفقاتقناة بيانات حمجوزة حتتوي على معلومات عن توفر وهي . DVB-T النظام فة يفرّ املع TPS قناة
 .(MPE-FEC)التغليف والتصحيح تعدد اإلرسال املشرتك و  يف استعمال ةزمني املقسمة إىل شرائح

 (:رضلألجزء كتعترب   الذي DVB-T/H مزايا النظام)باإلضافة إىل  DVB-SHية لنظام الرئيس وفيما يلي التقنيات
 (FDM) وبتقسيم الرتدد (TDM) رسال بتقسيم الزمناإلتعدد أساليب : تستعمل البثطرائق النفاذ املوسعة إىل قناة  -

 أجزاء خمتلفة من كامل الشبكة؛ يف
 2/5و 1/3و 2/7و 1/4و 2/9و 1/5عدالت مبتوربو  3GPP شفرة DVB-SH نظام حتسني تصحيح األخطاء: يستخدم -

 الشبكة الساتلية؛ جزءيف  األخطاءتصحيح  يف سياق 2/3و 1/2و
 تشكيلو  MHz 1,7 استعمال عرض نطاق قدره DVB-SH النظام عرض النطاق الرتددي املوسع والتشكيل: حيدد -

QPSK 8و-PSK 16و-APSK. 
 وتمديد التلفزيون المتنقل DVB-Tالنظام الطبقة المادية من أجل  3.1.4.9

 Mbit/s 31,67إىل  Mbit/s 4,98للتسليم ترتاوح من من معدالت البتات الصافية القابلة  طائفة DVB-T النظام توفر مواصفة
 (.ETSI EN 300 744 [36.9] )انظر املعيار

 :DVB-T للنظامعند الطبقة املادية  تدفق البياناتوتطبق العمليات التالية على 
 تكييف تعدد اإلرسال للنقل والعشوائية من أجل تشتت الطاقة؛ -
 (؛Reed-Solomonالتشفري اخلارجي )أي شفرة  -
 التشذير اخلارجي )أي التشذير التالفيفي(؛ -
 التشفري الداخلي )أي شفرة تالفيفية مثقوبة(؛ -
 أو املتعمق(؛ األصيلالتشذير الداخلي )إما  -
 والتشكيل؛ التقابل -
 (.OFDM) ي للرتدداإلرسال املتعدد بتقسيم تعامد -
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ري مسفإن  الضوضاءمبستوى عال من  تتسم لألرض. وبالنظر إىل أن القناة DVB-Tمسري التكيف لنظام  31.9ويوضح الشكل 
 البياينخطط املتوي حيو ى. أخر  (كبلية وساتليةاإلذاعة الرقمية يف بيئات توزيع برامج ) بأنظمةمقارنة  أكثر تعقيدا   تداخلالف يتكي

 الشكل(. يف ط منقطيتميز خب) يالرتاتباإلرسال  يف أسلوبيستخدم  واز ثانت مريعلى مس
 (VHF)ملرتية ا لرتدداتل القائمة توزيعات الطيف ليعمل يف حدود ،خلدمات التلفزيون الرقمي لألرض ا  وملا كان النظام مصمم

 (CCI)القناة  فسن أن يوفر محاية كافية من املستويات العالية للتداخل يف املطلوبفمن  ،ثليةلإلرساالت التما (UHF) والديسيمرتية
أن يسمح النظام بأقصى  . ويشرتط أيضا  القائمة PAL/SECAM/NTSCاملنبثقة عن خدمات  (ACI)والتداخل يف القناة اجملاورة 

 االشرتاطذا هب الوفاءميكن و  ،(UHF)يسيمرتية والد (VHF)نطاقات املوجات املرتية  ضمنقدر من كفاءة الطيف عند استخدامه 
 .(SFN)الرتدد  وحيدة استخدام شبكةب

 31.9 الشكل
 DVB-Tمسير تكييف نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض 

DTTB-09-31 

تصحيح األخطاء. ولتحقيق ل تشفري سلسايلمع  (OFDM)تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد  ذه املتطلبات جيري حتديد نظامهب وللوفاء
 )انظر الكبلي( ومواصفات خط األساس EN 300 421 املعيار أقصى قدر من القواسم املشرتكة مع مواصفات خط األساس الساتلي )انظر

ألساس الساتلي. صفات خط اموا يفالتشفري اخلارجي والتشذير اخلارجي، ويشيع التشفري الداخلي  من الشائع إجراء( EN 300 429 املعيار
 النظام من دعم نيكومن شأن ذلك متاملثلى بني طوبولوجيا الشبكة وكفاءة الرتدد، يتم حتديد فاصل حراسة مرن.  املفاضلة ولتمكني

 مع احلفاظ على أقصى كفاءة للرتدد. وحيد،واسعة ومرسل  (SFN) وحيدة الرتدد شبكة من قبيلخمتلفة،  اتتشكيالت شبك
" مناسب لتشغيل مرسل 2kو "األسلوب  .DVB-Hو DVB-T" لإلرسال 8k" و"أسلوب 2kللتشغيل مها "أسلوب  وبانأسلوحيدد 

تشغيل املرسل الواحد  فيستعمل يف" 8k"األسلوب  أما. بني املرسالتمسافات حمدودة و صغرية  SFNواحد وشبكات 
 .على السواء الصغرية والكبرية SFN شبكات ويف

، الذي يتناول Fيف امللحق املعّرف " 4k، وهو "األسلوب DVB-Hيف أنظمة  حصريا   ، يستخدملثأسلوب إرسال ثاومثة 
إضافية بني حجم خلية اإلرسال وقدرات  مفاضلة توفري" إىل 4kاالحتياجات احملددة للمطاريف احملمولة باليد. ويهدف "األسلوب 

 .DVB-Hختطيط الشبكة يف  من املرونة إضافيا   االستقبال املتنقلة، مما يوفر قدرا  
تات معدل الببني  للمفاضلةومعدالت شفرة داخلية خمتلفة ميكن استخدامها  QAMويتيح النظام مستويات خمتلفة من التشكيل 

متعددة االستبانة. ويف هذه و  منتظمةقناة، مبا يف ذلك كوكبة الوتشكيل  تشفري مستويني مرتاتبني من . ويتيح النظام أيضا  واملتانة
 تدفقان. وهناك 31.9يف الشكل خبطوط متقطعة املوضحة  النمائطالوظيفي للنظام ليشمل  البياينخطط املة، جيب توسيع احلال
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بواسطة  شارةاإل كوكبة  مسقطان علىولوية، األمنخفض والتدفق ولوية األ بالتدفق عايل، يشار إليهما MPEG يف لنقللمستقالن 
 من املدخالت. مقابلعدد  ما من مثهل اللذين وامل  شكلخطط    امل

على تشفري القناة  لرتاتبيةابواسطة مستقبل بسيط، تقتصر الطبيعة  الرتاتبيةعن هذه األنظمة  املنبعثةولضمان استقبال اإلشارات 
 .يالرتاتباملصدر  تشفريوتشكيلها دون استخدام  الرتاتبية
ودرجة أعلى  اتعدل بتويف صيغة أخرى مبمنخفض،  بتات دلعيف صيغة متينة مب ما" خدمة برنامج تآون بث" حتقيق ميكن وهكذا

 كلتا احلالتني، ال يتطلب خمتلفة. ويف بدرجة متانةمنفصلة  يف تدفقات برامج خمتلفة متاما   بثمن ذلك، ميكن  وبديال  . أدىن من املتانة
مفكك و ارجي، تشذير خ ومزيللي، مفكك تشفري داخو تشذير داخلي،  مزيل املستقبل سوى جمموعة واحدة من العناصر العكسية:

على إنتاج  خطيطالتعلى املستقبل هو قدرة التشكيل/ املفروض. والشرط اإلضايف الوحيد تعدد إرسال ومكّيف ،تشفري خارجي
 .الطرف املرسلات احملددة يف ري املس بني واحد يتم اختياره من تدفق

 احنطاط يف حالة األمنتبقة طال انتقاءتحول من طبقة إىل أخرى )يأن  هميكن ل هو أن االستقبال الاملستقب   التوفري يفهذا  والثمن لقاء
الفيديو  رتل جتميد من قبيلوعرض الصور والصوت. وهناك حاجة إىل توقف مؤقت ) مع االستمرار يف فك التشفري( مثال  االستقبال 

تشفري  تامفكك التشفري الداخلي وخمتلف مفكك د تشكيلبينما يعا (ثانية تقريبا   0,2، وانقطاع الصوت ملدة ثانية تقريبا   0,5ملدة 
 .ويستعاد وضع اإلقفالاملصدر بشكل مناسب 

 ETSI EN 300 744 ينيف املعيار  واردة DVB-Tيف مسري تكيف  MPEG-2 TS تدفق النقل عن معاجلة معلومات أكثر تفصيال   ومثة
 .167.9]، [166.9 املرجعني يف DVB-Tيذ البث . وترد معلومات مفيدة أخرى بشأن تنفETSI TR 101 190و [36.9]

 يزيل، بالتوازي، ليتحقق تنوع اهلوائي يف أبسط أشكاله يف مستقب   التنوع. تقنياتعلى أساس  DVB-Tاالستقبال المتنقل 
املستقبلة  تعادة(. ويتم بعد ذلك معاجلة أفضل خرج هلذه اإلشارا إىل أربعة ان)اثن واحد تشكيل إشارات أكثر من هوائي استقبال

 ملتماسكةااحلاملة  اتاملوج مجع مبدأ فيها ستعملي تقنيا   سباقةعادة(. ومثة خطوة  BER معدل خلطأ البتات بأدىن تلك اليت تتسم)
(CCS)  تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد إشارات يتم توليفحيث (COFDM)  هوائيات االستقبال يف شكل ملختلف

 التجميعحتقيق  . وميكن أيضا  [74.9] املرجع التشكيل. وقد جتلى ذلك يف إيطاليا وأبلغ عنه مبزيد من التفصيل يفمتماسك قبل إزالة 
حقق ، تتالتجميعطريقيت  وبالنسبة لكلتا(. 2.5.9البند اليابان )انظر  جتربة املرجح على مستوى النطاق األساسي كما هو موضح يف

 .C/Nالنسبة  واالخنفاض يفنتقائي حتسينات كبرية للتغلب على اخلبو اال
. وميكن احلصول 30"ليديتقأداء االستقبال مقارنة باستقبال هوائي وحيد " من وتبني نتائج االختبار أن التنوع حيسن إىل حد كبري

ذلك(.  ، وما إىل(CCS)ومجع املوجات احلاملة املتماسكة القصوى  املعدالتعلى أشكال خمتلفة من استقبال التنوع )اجلمع بني 
 نسبةالالفيديو و  أعطالعدد بعنه  ، معربا  هوبدون CCS، مع تنوع DVB-Tنتائج بعض اختبارات االستقبال  17.9ويبني اجلدول 

 اإلمجايل لالستقبال الناجح لكل مسري مقيس. الزمنئوية من امل

 17.9 اجلدول
 DVB-Tاستقبال التنوع لمعيار نتائج اختبار 

 المسير
  ة المئويةالنسب مجموع األعطال

total/TonT 
 CCS هوائي مفرد CCS هوائي مفرد

Agrate – Dalmine 5 1 %13 %100 
Dalmine – RaiWay Control Centre Monza 18 3 %15 %98 
RaiWay Control Centre Monza – Sesto Calende 
(A4, A8, A26) 22 15 %25 %90 

Sesto Calende – RaiWay Control Centre Monza  
(A26, A8, Tang. Nord) 46 6 %43 %95 

Milano – Outer City Path (“Terzo anello”) 114 10 %51 %99 
Milano – Inner City Path (Historical Centre) 75 34 %36 %91 

                                                      
 ستقبال.االاألخرى اليت تستخدم تنوع  DTTBمن املتوقع حدوث حتسينات مماثلة يف األداء بالنسبة ألنظمة  30
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ة عددمت ةغلفاملللبيانات  ألخطاءل ياألمام تصحيحالو  الزمن جتزئةهي  DVB-Hوالعناصر األساسية لطبقة الوصلة اخلاصة بنظام 
 (TPS) تشوير معلمات اإلرسالهي  DVB-T. والعناصر األساسية للطبقة املادية املعرفة يف النظام (MPE-FEC) الربوتوكوالت

 ومشذر الرموز املتعمق. 4kأسلوب اإلرسال و 
إال عنصر واحد دد حيمع موجات حاملة متعددة. وال  OFDM تعدد اإلرسال بواسطة DVB-Tالطبقة املادية  يفذ اإلرسال وينفّ 

األولية  DVB-Hلتدفقات  داملمد TPS التشوير: نظام DVB-Tنظام الباملقارنة مع  DVB-H للنظامجديد من الطبقة املادية 
 .DVBالنقل  تدفقمع  متوافق أيضا   DVB-Hدفق بيانات وتتعدد اإلرسال املشرتك.  يف

لألرض من نظام اإلذاعة  كجزء  DVB-Hاعة لألرض، يستعمل البث الوسائط يف شبكات اإلذ تعددامل البثوباإلضافة إىل إرسال 
 .DVB-SHاملتعددة الوسائط اهلجينة 

 وحداتاليت تتكون من  IPدخل باستثناء تدفقات  DVB-Tإىل الطبقة املادية لنظام  DVB-H نظاموتستند الطبقة املادية ل
 .32.9الشكل يف  DVB-Hللطبقة املادية  ةاملرجعي املعماريةرد ت. و IP بيانات

 32.9 الشكل
 DVB-Hللطبقة المادية  ةالمرجعي المعمارية

DTTB-09-32
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يف تعدد إرسال مشرتك.  زمنيا   اجملزأة DVB-Hالنموذجية واخلدمات  MPEG-2 ويف هذه احلالة، ميكن إرسال خدمات التلفزيون

خمصصة(. وكما هو مبني  DVB-H)أي شبكة  بأكملهاعدد اإلرسال ت سعةباستعمال  DVB-Hوميكن إرسال خدمات 
ل بتشفري ومعاجلة اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت. ويستعيد مزي فقط ، تقوم املطاريف احملمولة باليد32.9 لشكلا يف

 تدفقزم ر يف ذات الصلة  TPS DVB-H تشوير معلمات اإلرسال 8kو 4kو 2k أساليبالذي يدعم  DVB-T تشكيل
 ةسلسية/وتوفري خدمة انسيابخلفض استهالك الطاقة  جتزئة الزمن وت ستخدم منيطةمن إشارة الرتدد الراديوي.  MPEG-2 النقل

 .عرب الطبقة املادية املتانة يف اإلرسال املزيد من ،DVB-Hالنظام  ، اليت يوفرهاMPE-FEC النميطة وتقدم. DVB-Hنظام  يف
( فإهنا ال تثري أي مسائل OSIيف  2الطبقة يف طبقة الوصلة ) تطبقيشكالن عمليات  MPE-FEC تغليفوال جتزئة الزمنومبا أن 

 DVB-T( )أي OSI التوصيل البيين لألنظمة املفتوحةيف  1الطبقة ) القائمة DVBمع الطبقة املادية  متاما   وهي متوافقةعدم توافق 
 (.DVB-Cو DVB-Sو

تقسيم 
 الزمن
 

DVB-H  
 IPمزيل تغليف 

 DVB-Tمزيل تشكيل  

 قن  اة

 مستقبل

 مرسل

 MPEG2 TV خدمة DVB-Tمشّكل 

 DVB-Hجديد إىل 

DVB-H  تغليفIP 

تقسيم 
 الزمن
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م صمّ للخدمات الساتلية إىل األجهزة احملمولة باليد م DVB-SHالنظام  المساعدة الساتلية. الطبقة المادية للنظام القائم على
. وهو يكمل وحيسن معيار الطبقة Sأو النطاق  Lأو النطاق  (UHF)يدعم نطاق املوجات الديسيمرتية و  GHz 3دون للرتددات 

 .ETSI EN 302 304 [111.9]كما هو موضح يف املعيار   القائم DVB-H املادية
 أسلوبني للتشغيل: DVB-SHوحيدد املعيار 

- SH-A حيدد استعمال التشكيل :COFDM مع إمكانية تشغيل كال الوصلتني  ولألرضكل من الوصالت الساتلية   يف
 ،رةاملباش كل من املسريات املباشرة وغري  يف. وميكن استعمال هذا األسلوب (SFN) الوحيدة الرتدد يف تشكيل الشبكة

 .SFN الشبكة ني يف جهاز االستقبال لتعزيز االستقبال يف تشكيلتمع بني اإلشار يتم اجلو 
- SH-Bتعدد اإلرسال بتقسيم الزمن : (TDM) تعدد اإلرسال الوصلة الساتلية و  يفCOFDM ألرضلالوصلة  يف .

 TDM وبلأس تنوع الشفرات بني توليف املباشر فقط. ويدعم النظام إعادة رياملس يف األسلوبهذا  ويستخدم
 (.شبه احلضريةسيما  لألرض من أجل زيادة متانة اإلرسال يف املناطق ذات الصلة )وال COFDM واألسلوب

 .DVB-SHنظرة عامة لتنفيذ منطي لنظام  33.9الشكل  ويعطي
 SH-A ألسلوبا مستلز يتشبع كامل بينما يف  العاملةمن املرسالت املستجيبة الساتلية  SH-B األسلوب ستفيديويف احلالة األوىل، 

ميزة أداء ضئيلة أو معدومة  SH-B األسلوب يف احلالة الثانية، يوفرو ساتلية تعمل بأسلوب شبه خطي.  ةأجهزة مرسلة مستجيب
بقيود  أساسا   مدفوعا   SH-Bو SH-A، ميكن أن يكون االختيار بني هذه اعتبارات األداء اخلالصة وفيما عدا. SH-A نسبة إىل

 .ألرضل اإلرسال علماتمبمعلمات اإلرسال الساتلي  فك اقرتانى النحو املبني أدناه، أو باملرونة املكتسبة عند ختطيط الرتددات عل
 OFDM/OFDMمعمارية نظام ، DVB-SH ةاملوج شكل خليارات ني للمستقبل وفقا  تني خمتلفت، ميكن متييز معماريويف ضوء ما تقدم

(SH-A)  ومعمارية نظامTDM/OFDM (SH-B)التوايل. ، على 

 33.9 الشكل
 DVB-SH لنظامصورة عامة لتنفيذ نموذجي 

DTTB-09-33

OFDM

TDM/OFDM

OFDM

 
 ETSI TS 102 584من املعيار  الشكل مقتبس

 .DVB-SH املادية يف النظامللطبقة  الخصائص الرئيسية 18.9ويوجز اجلدول 

-DVBإشارة 
SH إشارة التوزيع 

 TR (c)مرسالت 

TR (b)  
 حشوات ثغرات شخصية

 TR (a)مرسالت 

 

 طرف
 أسية البثر 

 DVB-SH  

 شبكة توزيع البث

 خلية االستقبال

طرف رأسية 
اخلدمة 
 والشبكة

 حمتوى

مباشر  DVB-SHساتل 
 إلى جهاز متنقل
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 18.9 اجلدول
 DVB-SH قة الشبكة في النظام وطب الماديةللطبقة الخصائص الرئيسية 

 Sو Lو UHF النطاق

 MHz 8و 6و 5و 1,7 عروض النطاق

 TDM( أو DVB-Hاملوجات احلاملة الدليلة )شبيه  التزامن

 OFDM (1k ،2k ،4k ،8k)أو  TDM أمناط املوجات

 QAM 16؛ OFDM QPSKتقابل 

 16APSK؛ 8PSK؛ TDM QPSKتقابل 

 تشفري توربو التشفري الداخلي

 صغري التشذير الداخلي
 s (PHY + iFEC) 10إىل  ms 150 زمينالتشذير ال

 OFDMرموز اخلدمة/تقسيم الزمن/ رتلالبنية 

 
أي احلزمة  ،لوجيةتوزيع النطاقات الفرعية على العناصر الطوبو  عبارة عن هذا التشكيل .DVB-SH لنظام الطوبولوجيالتشكيل 

 ينطبق أيضا  علىهذا و لتداخل. ل جتنبا   جاورة على ترددات مشرتكةاملتجيب أال حتتوي احلزم . و لألرض( الساتلية واخلاليا احلزم)
 ومع ذلك من املمكن إعادة استخدام هذه الرتددات: ،اورةاملتجخلاليا ا

ولة مبا فيه مفص األخريةيف حزمة/خلية أخرى إذا كانت هذه أن يستعمل ثانية  ما رتدد مستعمل يف حزمة/خليةلميكن  -
 الكفاية عن األوىل؛

شريطة أن تكون هذه اخلاليا بعيدة مبا فيه الكفاية عن  جماورةتردد حزمة  تعاود استعمالأن  لألرضميكن للخاليا  -
 احلزمة. تلك

ى اجملاورة. وعل لساتليةا البقعيةبسبب احتمال تداخالت من احلزم  للغاية وقد يكون توزيع الرتدد الفعلي للنطاقات الفرعية معقدا  
 )بعيدا   ز البقعةمركيف  تردد حزمة بقعية جماورة، يستحسن إعادة استعمال الرتدد لألرضعادة استعمال إل وتوخيا  وجه اخلصوص، 

 .دائما   (، غري أن ذلك ليس ممكنا  األطرافعن 
 للمرسالت: (CGC) التكميليةشبكة املكونات األرضية  لتشكيلوهناك هنجان رئيسيان 

 أو القائمة، 3G/2Gرسال مواقع اإل كل أو بعض  إعادة استعمالإىل " الطاقة منخفضلكثافة" و"النهج "عايل ا يسعى -
يبلغ ارتفاعها  رسالإنخفضة إىل متوسطة االرتفاع. وتتميز هذه الشبكات بأبراج امل املرسالتمن  مكافئة بناء شبكة إىل

ملناطق حضرية  كثيفة  لتغطية (ERP) ملشعة الفعالةا القدرةكيلوواط من   1وواط  200 ترسل ما يرتاوح بني مرتا   30عادة 
 (؛خارج املباين)كم   2( إىل يف عمق داخل املباينكم )  0,5 حدوديف 

مة إعادة استعمال مواقع املرسالت التلفزيونية الرقمية لألرض القائ إىل "القدرةعايل النهج "منخفض الكثافة" و" يسعى -
من  ارتفاعها رتاوحي إرسالرتفاعات عالية. وتتميز هذه الشبكات بأبراج بناء شبكات مرسالت مكافئة على ا إىل أو

لتغطية منوذجية  (ERP) املشعة الفعالةمن القدرة كيلوواط   4كيلو واط إىل   1 ترسل ما يرتاوح منمرت،  300إىل  100
 كم.  7و 5ترتاوح بني 
التوجيهية  املبادئ - ETSI TS 102 584ال سيما يف املعيار و  ETSIزيد من املعلومات التفصيلية يف معايري املوميكن االطالع على 

 .GHz [106.9] 3 دون (SH)لتنفيذ اخلدمات الساتلية لألجهزة احملمولة باليد 
 وتمديد التلفزيون المتنقل DVB-Tأداء النظام  4.1.4.9

 :DVB-Tباختصار، ميكن اختيار املعلمات التالية يف النظام 
 (؛7/8و 5/6و 3/4و 2/3و 1/2خليا  من اخلطأ )الشفرة للحماية دا معدل -
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 بتات(؛ QAM :6-64بتات؛  QAM :4-16؛ بتة لكل موجة حاملة QPSK :2) تشكيل املوجة احلاملة -
 (؛1/32و 1/16و 1/8و 1/4فاصل احلماية ) طول -
 (؛ي: تراتب4، 2: غري تراتيب؛ 1) αمعلمة التشكيل  -
 موجة(. 8k :6 817موجات؛  4k :3 409موجة؛  2k :1 705ملوجات احلاملة )؛ عدد اFFT حتويل فورييه السريعطول  -

ات الصايف بتالالضوضاء ومعدل  من صانةاحلمعينة بني  مفاضلةوتشكل جمموعة من هذه املعلمات مساحة من التشكيل توفر 
 ضافةماء غوسية بيضاء ضوض لكل من طرائق التشكيل الثالث يف قناة املفاضلةهذه  34.9. ويوضح الشكل البثشبكة  يف

(AWGN) قيم العتبة لنسب وتقابل  [153.9]. ويتم احلصول على هذه املنحنيات بواسطة احملاكاةC/N شبه خال من  )يف أسلوب
 .ETSI EN 300 744 v.1.6.1 [36.9] املعيار( QEF ،األخطاء

 DVB-Tأداء  عنعلومات امل وملزيد من. MPEG-2 TSومعدالت  C/Nنسب لعتبة القيم  19.9وباإلضافة إىل ذلك، ترد يف اجلدول 
  .ETSI EN 300 744 [36.9] املعيار انظر ي،األسلوب الرتاتب يف
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 34.9 الشكل
 C/Nعلى النسبة  ،الداخلي Viterbi تشفيربعد فك  (،BER) معدل أخطاء البتات اعتمادية

 QAM (c)-64( وb) QAM-16( وa) QPSK ألساليب التشكيل

DTTB-09-34
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 19.9 اجلدول
 المطلوبة لإلرسال غير التراتبي لتحقيق معدل خطأ بتات C/Nنسبة 

BER = 2 × 10-4  بعد مفكك شفرةViterbi 

 التشكيل
 معدل

 التشفير

 المطلوبة من أجل  C/N (dB)نسبة 
BER = 2 × 10-4  بعدViterbi، 

QEF  بعدReed-Solomon 

 (Mbit/s) معدل البتات
 (3 مالحظة)انظر ال

 UTΔ/ = 1/4 UT∆/ = 1/8 UΔ/T = 1/16 UΔ/T = 1/32 قناة رايلي قناة رايس قناة غوسية

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 

عند دخل مزيل  BER = 10-11ما يقابل غري مصحح يف الساعة،  واحد ث خطأو يعين أقل من حد )QEF(طأ اخل اخللو من شبه - 1 املالحظة
 .MPEG-2تعدد اإلرسال 

 .Reed-Solomonتعطى معدالت البتات الصافية بعد مفكك تشفري  - 2 املالحظة

القدر الكايف  سواء. ولتوفريالعلى  DVB-T وتشكيل النظاممعلمات طبقة الوصلة  كل من  على DVB-H النظام أداء ويتوقف
ومعدل التشفري  QAM-16التشكيل الرقمي ال يزيد عن  ملرتبةيار النمطي وتنقلية املطراف فإن اخل C/N النسبة كسب من

 يرجعفاخليار  - DVB-Tلنظام  أخرى استخدام تشكيالت . ومن املمكن أيضا  3/4 أو 2/3أو  1/2ال يزيد عن  DVB-T التالفيفي
 واردة ةالوصلة والطبقة املادي لتشكيالتاملبادئ التوجيهية و ولكن مع بعض القيود.  - DVB-T/Hللمنظمات اليت تنشر شبكات 

 الرئيسية. DVB-Hمعايري  يف
 توسيعمع عامل  DVB-Tاملقابل ملعدالت البيانات الصافية  بالتوسيع DVB-T/H ألجل النظام لبيانات الصافيةا معدالت وتتحدد

مثال ملعدالت البيانات الصافية مبعدل شفرة  20.9. ويرد يف اجلدول ذي الصلة MPE-FEC التغليف ملعدل شفرة تبعا  
MPE-FEC 1/2  8وعرض نطاق كامل قدره MHz  خلدماتDVB-H. 
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 20.9 اجلدول
 (MPE-FEC 1/2)بمعدل تشفير  DVB-T/Hمن أجل  معدالت البيانات الصافية

 معدل التشفير التشكيل
 فاصل الحراسة

1/4 1/8 1/16 1/32 

QPSK 

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 

16-QAM 

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 

64-QAM 

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 

 (C) مع املوجة احلاملة املطلوبة (N)عند تطبيق ضوضاء  21.9هو وارد يف اجلدول  كما  DVB-Hأن يكون أداء املستقب ل  من املنتظرو 
وحتسب  .MPE (MFER)رتل التغليف  من معدل اخلطأ يف 5%وتكون معايري نقطة االحنطاط  .MHz 7,61عرض نطاق يف 

 بالنسبة dB 1,1هامش تنفيذ قدره  إليها ا  ضافم EN 300 744 [36.9]املعيار ة الواردة يف النظري C/N القيمالقيم باستعمال 
 ةمصدر ضوضاء زائدقيمة و  QAM-64 ألسلوب dB 1,5و QAM-16 ألسلوب dB 1,3و QPSKالتشكيل  إىل

. ويفرتض MPE-FEC تشفريالقيم صاحلة جلميع معدالت و مرسل مثايل.  استخدام . ويفرتضdBc −33 قدرها Px للمستقبل
 .MFERالنسبة املئوية و  DVB-T QEF C/Nبني  dB 1وجود فرق قدره 

 21.9 اجلدول
C/N (dB)  5%من أجل MFER في قناة غوسية 

 التشكيل
 معدل
 رالتشفي

C/N (dB) معدل البتات المطلوبة (Mbit/s) 

 UTΔ/ = 1/4 UT/∆ = 1/8 UΔ/T = 1/16 UΔ/T = 1/32 قناة رايلي قناة رايس قناة غوسية

QPSK 1/2 3,6 3,6 6,5 2,48 2,76 2,92 3,01 
QPSK 2/3 5,4 5,7 10,5 3,31 3,68 3,89 4,01 

16-QAM 1/2 9,6 9,6 12,8 4,97 5,52 5,84 6,02 
16-QAM 2/3 11,7 11,6 16,7 6,62 7,36 7,79 8,03 
64-QAM 1/2 14,4 14,7 17,9 7,45 8,28 8,76 9,03 
64-QAM 2/3 17,3 17,1 22,4 9,93 11,04 11,69 12,04 
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 موجز معلمات األنظمة 5.1.4.9
 (.ITU-R BT.2295-1 [43.9]التقرير  )انظر أيضا   DVB-Hو DVB-Tخصائص أنظمة  22.9حيدد اجلدول 

 22.9 اجلدول
 DVB-SHو DVB-Hو DVB-Tالخصائص الرئيسية ألنظمة 

 DVB-SH و DVB-Hو DVB-T الخصائص

 أساليب االستقبال:
 ثابت -
 حممول -
 حممول باليد -
 متنقل -

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 Mbit/s1 3,447إىل  0,42 ( أ  الصايف البياناتمعدل 
 Mbit/s2 14,89إىل  2,33؛ Mbit/s1 10,772إىل  1,332 ب(
 sMbit2/ 23,5إىل  2,80؛ sMbit1/ 12,95إىل  1,60 ج(

 sMbit2/ 27,71إىل  3,27؛ sMbit1/ 15,103إىل  1,868(  د

 Mbit/s 31,67إىل  3,74؛ sMbit1/ 17,257 إىل 2,135 ( ه
  0,28-2,441 (bit/s/Hz)استعمال الطيف  كفاءة

0,46-1,862  
 مدعومة (SFN)شبكات وحيدة الرتدد 

 أمناط البث:
 صوت -
 وسائط متعددة -
 تلفزيون -

 
 
+ 
+ 

 فيديو، صوت، بيانات بيانات البث/أمناط اخلدمة

 (UHF)مرتية ، ديسي(VHF)مرتية  نطاقات الرتدد
 MHz 8 ( ه؛ MHz 7(  ؛ دMHz 6 ؛ ج(MHz 5 ؛ ب(MHz 1,7(  أ  القناةعرض نطاق 

 ؛MHz 6,66(  ؛ دMHz 5,71 ؛ ج(MHz 4,75 ؛ ب(MHz 1,52(  أ  لعرض النطاق املستعم  
 MHz 7,61 ( ه

TDM1: 
 ؛MHz 5,18 ( ؛ دMHz 5,13 ؛ ج(MHz 4,27 ؛ ب(MHz 1,368(  أ 
 MHz 6,838 ( ه

 1عدد قابل للتشكيل من جتزيئات الزمن لكل عرض نطاق التجزيئاتد عد

 6 817(؛ 4k)أسلوب  3 409(؛ 2k)أسلوب  1 705؛ 1(1k)أسلوب  853 جزءعدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل 
 (8k )أسلوب
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 تتمة( ) 22.9 اجلدول

 DVB-SH و DVB-Hو DVB-T الخصائص

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

Hz 697,545 (8k) 
، Hz (1k)1 ،348,21 3 Hz (2k) ،674,11 1 Hz (4k) 6 696,42ج( 

Hz 837,05 (8k) 
 Hz (1k)1 ،906 3 Hz (2k) ،953 1 Hz (4k) ،976 Hz (8k) 7 812(  د
 Hz (1k)1 ،464 4 Hz (2k) ،232 2 Hz (4k) ،116 1 Hz (8k) 8 929 ( ه

 µs (1k)1 560(  أ  مدة نشاط الرمز
 µs (1k)1 ،358,40 µs (2k) ،716,80 µs (4k) ،433,60 1 µs (8k) 179,2ب( 
 µs (1k)1 ،298,67 µs (2k) ،597,33 µs (4k) ،194,67 1 µs 149,33ج( 

(8k) 
 µs (1k)1 ،256 µs (2k) ،512 µs 4k)( ،024 1 µs (8k) 2 128(  د

 µs (1k)1 ،224 µs (2k) ،448 µs (4k) ،896 µs (8k) 112 ( ه
 1/4و 1/8و 1/16و 1/32 فاصل احلراسة /نسبةمدة

 أرتال 4. رتل فوقي يتكون من OFDMرمزا   68 رتلالمدة 

TDM1 :476  رمزا   2 176فاصال  يف الطبقة املادية، يتألف كل فاصل من 

 فاصل حراسة/موجات حاملة إرشادية د/الرتدالوقت مزامنة
TDM1 :رموز إرشادية 

 QPSK ،QAM-16 ،QAM-64 ،QAM-16-MR ،QAM-64-MR2 طرائق التشكيل

TDM1 :QPSK ،PSK-8 ،APSK-16 

، 5/6، 3/4، 2/3إىل معدل  تثقيب حالة. 64مع  1/2 أويلشفرة تالفيفية، معدل (  أ  الداخلي CEFالتصحيح 
7/84 

املعدالت املتحققة  .بتة 282 12فدرة معلومات أولية حبجم  3GPP2 ربو منو شفرة تب( 
 3 2/3، 1/2، 2/5، 1/3، 2/7، 1/4، 2/9، 1/5: بالتثقيب

 2تشذير بتات إىل جانب تشذير أصلي أو متعمق للرموز(  أ  تشذير داخلي
 فرعا   48 ب  yenroF)تشذير الوقت ؛ تشذير الرتددب( 

QPSK :ms 9 600/320 
QAM-16 :800/160 4 sm)1 

 RS (204 ،188 ،T = 8)2شفرة خارجية: اخلارجي CEFالتصحيح 

 IP :FEC RS-MPE ,191)255(1شفرة القناة اخلارجية 

 I1 = 12 تشذير بايتات تالفيفي، اخلارجيالتشذير 

 بتة 16ذو  PRBS /تشتت الطاقةالبياناتعشوائية 

 + ياإلرسال الرتاتب

 (TPS) معلمات اإلرسال لتشوير حاملة دليلة موجات تشوير معلمات اإلرسال
 .SH-DVBمتوفر من أجل  1
 .T-DVB ،H-DVBمتوفر من أجل  2
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 ميزانية الوصلة 6.1.4.9

. ولتوضيح متوسط كثافة تدفق ETSI TR 102 377 [114.9] املعياريف  DVB-T/H لنظامترد بعض األمثلة على ميزانية الوصلة 
 )مطاريف التقارب احملمولة باليد( 3 لفئة املطاريفشدة اجملال بالنسبة ملتوسط والقيم الدنيا املكافئة  الوصلة القدرة الدنيا مليزانية

(. وترد معلومات عن ميزانيات الوصلة يف أمناط 24.9و 23.9 اجلدولني)انظر  [114.9] من املرجعطرائق استقبال خمتلفة اقتبست 
 .[114.9] املرجعاالستقبال األخرى يف 

 23.9 اجلدول
 متوسط كثافة تدفق القدرة الدنيا ومتوسط شدة المجال المكافئة الدنيا

 95%و 70%ونسبة احتمال الموقع بمقدار  IVفي النطاق 
 3، الفئة IV منطقة حضرية، النطاق (،A: محمول خارج المباني )الصنف وضع االستقبال

 
 f 500 (MHz) التردد

 2 8 14 20 26 (dB) الدنيا المطلوبة في النظام C/Nقيمة 

 s minP (dBW) -127,2 -121,2 -115,2 -109,2 -103,2 القيمة الدنيا لقدرة دخل إشارة املستقبل
 Ω s minU (dBW) 12 18 24 30 36 75القيمة الدنيا لفلطية دخل املستقبل املكافئة، 

 aU (dB) -12 ثنائي القطب كسب اهلوائي نسبة إىل نصف

 aA )2(dBm -25,3 فتحة اهلوائي الفعالة
 inmф )2/m(dBW -101,9 -95,9 -89,9 -83,9 -77,9 القيمة الدنيا لكثافة تدفق القدرة يف موقع االستقبال

 minE )V/mµ(dB 44 50 56 62 68 القيمة الدنيا لشدة اجملال املكافئة يف موقع االستقبال

 mmnP )(dB 0 اجملال املسموح للضوضاء االصطناعية

 hL )dB( 22 خسارة االرتفاع

  70%: احتمالية الموقع
 IC (dB) 3 عامل تصحيح املوقع

 أمتار 10القيمة الدنيا ملتوسط كثافة تدفق القدرة عند 
من  50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و

 املواقع

edmф )2/m(dBW -76,9 -70,9 -64,9 -58,9 -52,9 

 10القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال املكافئة عند 
 50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و رأمتا

 من املواقع

medE )V/mµ(dB 69 75 81 87 93 

  95%: احتمالية الموقع

 IC (dB) 9 عامل تصحيح املوقع
 أمتار 10القيمة الدنيا ملتوسط كثافة تدفق القدرة عند 

من  50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و
 املواقع

edmф )2/m(dBW -70,9 -64,9 -58,9 -52,9 -46,9 

 10القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال املكافئة عند 
 50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و أمتار

 من املواقع

medE )V/mµ(dB 75 81 87 93 99 
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 24.9 اجلدول
 متوسط كثافة تدفق القدرة الدنيا ومتوسط شدة المجال المكافئة الدنيا

 95%و 70%ر ونسبة احتمال الموقع بمقدا IVفي النطاق 
 3، الفئة V منطقة حضرية، النطاق (،Aوضع االستقبال: محمول خارج المباني )الصنف 

 f 800 (MHz) التردد

 2 8 14 20 26 (dB) الدنيا المطلوبة في النظام C/Nقيمة 

 s minP (dBW) -127,2 -121,2 -115,2 -109,2 -103,2 القيمة الدنيا لقدرة دخل إشارة املستقبل
 Ω s minU (dBW) 12 18 24 30 36 75الدنيا لفلطية دخل املستقبل املكافئة، القيمة 

 aU (dB) -7 ثنائي القطب كسب اهلوائي نسبة إىل نصف

 aA )2(dBm -24,4 فتحة اهلوائي الفعالة
 inmф )2/m(dBW -102,8 -96,8 -90,8 -84,8 -78,8 القيمة الدنيا لكثافة تدفق القدرة يف موقع االستقبال

 minE )V/mµ(dB 43 49 55 61 67 لقيمة الدنيا لشدة اجملال املكافئة يف موقع االستقبالا

 mmnP )(dB 0 اجملال املسموح للضوضاء االصطناعية

 hL )(dB 24 خسارة االرتفاع

  70%: احتمالية الموقع
 IC (dB) 3 عامل تصحيح املوقع

 رتم 1,5القيمة الدنيا ملتوسط كثافة تدفق القدرة عند 
من  50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و

 املواقع

edmф )2/m(dBW -75,8 -69,8 -63,8 -57,8 -51,8 

مرت  1.5القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال املكافئة عند 
من  50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و

 املواقع
medE )V/mµ(dB 70 76 82 88 94 

  95%: احتمالية الموقع
 IC (dB) 9 وقععامل تصحيح امل

 أمتار 10القيمة الدنيا ملتوسط كثافة تدفق القدرة عند 
من  50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و

 املواقع

edmф )2/m(dBW -69,8 -63,8 -57,8 -51,8 -45,8 

 10القيمة الدنيا ملتوسط شدة اجملال املكافئة عند 
 50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و أمتار

 من املواقع

medE )V/mµB(d 76 82 88 94 100 

 
 - GHz 3دون  (DVB-SH)املبادئ التوجيهية لتنفيذ اخلدمات الساتلية لألجهزة احملمولة باليد  - ETSI TR 102 584 املعيارويصف 

 بالتفصيل منهجية وضع ميزانية الوصلة يف سيناريوهات خمتلفة لتنفيذ الشبكات.
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 DVB-Tمثال الستخدام محتمل لنظام  7.1.4.9
 ة لألرضاإلذاعة التلفزيونية الرقمي إرسال لتعددات ( اليت تنشر التكوين الفعلي[173.9] مثال  هناك العديد من املواقع الشبكية )انظر 

(DTTB)املعلماتمجلة أمور،  ، يفيوفر قياس منوذجي ومثةاملعلمات ذات الصلة.  كل  استنباط، ميكن تدفق النقل . وباستخدام حملل 
 (:2016أكتوبر  5 بتاريخيف سلوفينيا،  A معدد إرسالال التالية )مث

 (:عالية الوضوح 2و عادية الوضوح 4) بثخدمات  : ستA معدد إرسال -
 ؛MHz 562الرتدد املركزي:  •
 ؛QAM-64كوكبة: ال •
 ؛2/3: التشفريمعدل  •
 ؛FFT :8kأسلوب  •
 .1/4احلراسة:  فاصل •
 .Mbit/s 19,9053احملسوب:  املفيد إمجايل معدل البتات •

يتم و ، املوروثةمن أجل التعامل مع املعدات  ؛3 (AAC)اجلزء  MPEG-4و (AVC/H.264) 10اجلزء  MPEG-4: االنضغاطنظام 
 .MPEG-1 Layer II الصويتتوفري التشفري  أيضا  

 HEVC يالفيديو  االنضغاطمع خمطط بالتآلف  DVB-T2بنظام  DVB-Tالبث عن خدمات  ا  ومن املتوقع أن يستعاض تدرجيي
(H.265) لطيف. وميكن حتقيق هذا التحول من رقمي إىل رقمي مع فرتة انتقال معينة حيث ا األعلى يف استعمال بسبب كفاءته

 DVTحيث يتم إيقاف مرسل  تلو األخرى، أو قد حيدث خطوة متآونبث  تشكيليف  DVB-T2و DVB-Tيتم توفري البث 
اف، قبل اإليق ا  مسبق كافوقت  بمنطقة معينة. وعلى أي حال، جيب إشعار اجلمهور  يف DVB-T2خدمة  تبدأ فيهاكل مرة  يف

 جديدة. أو أجهزة تلفزيون تركيب مفككات تشفري يتعنيحيث 
 يف أكثر من ةتشغيليال املرحلة فقط( قبل HDTV) DVB-T2/HEVCيف أملانيا بث  جيري، 2016منذ يونيو و وكمثال على ذلك، 

 أبعدعلى  2019التشغيلية. وحبلول منتصف عام  املرحلة اخلدمة دخول ، سيتم اإلعالن عن2017مارس  29يف و . وبلدةمدينة  20
التشغيلية، املرحلة  DVB-T2/HEVCاخلدمة  دخولالبالد. وبعد  يف كل أحناء DVB-T2/HEVCبنظام  تغطيةالتقدير، سيتم حتقيق 

 رسالإ ، فإن كل متعددتقريبا   نفس املتانة وبينما تتحقق. DVB-T2بدأ فيه البث يمكان  كليف   DVB-T/MPEG-2 إيقافسيتم 
(64-QAM) برامج  5 ما ال يقل عنتوي حي سوفHDTV (1080p50) (خدمات إضافية ودعم  فضال  عنHbbTV و .) يتعني

. مةالقائ DVB-T/MPEG-2 (16-QAM)إرسال من اخلدمة  تعدد األربعة لكل SDTVنظر إىل ذلك باملقارنة مع برامج ي  أن 
 (.Mbit/s 20يف سلوفينيا )حوايل  لنظرياهتامماثلة  DVB-T2/HEVCومعدالت البيانات املفيدة للخدمات األملانية 

2.4.9 DVB-T2 وتمديداته في التلفزيون المتنقل 
ستند يوهو . لألرض التلفزيوين الرقميالبث هو اجليل الثاين من نظام  (DVB-T2)ألرض لاجليل الثاين  -الرقمي  يبث الفيديو ال

 .DVB-Tالتقنيات املستخدمة كجزء من نظام اجليل األول،  إىل
فواصل  وفرتات FFT حتويل )أحجام COFDM تعدد اإلرسال من املرونة يف اختيار معلمات مزيدا   DVB-T2 تقنية النظاموتوفر 

ومعدالت الشفرة اجلديدة  (FEC) حلراسة وعدد املوجات احلاملة )العادية واملمددة( وخمططات التصحيح األمامي لألخطاءا
بني  ملفاضلةامن االختيار يف  لقنوات، وما إىل ذلك. وتوفر هذه املرونة مزيدا  اض نطاق و وعر  التشكيالت لإلذاعة الرقمية لألرضو 

 ختطيط الشبكة ومعدالت املعلومات ومتانة استقبال التلفزيون الرقمي لألرض.
 ينطوي على صبيب( لبناء نظام DVB-Tكبري من النفقات العامة )مقارنة مع   إىل حد DVB-T2 النظام يقلل باإلضافة إىل ذلك،و 

العديد من  دىلهذا املعيار هو الرغبة  العتمادالدافع الرئيسي و . يف اإلرسالممكنة  متانةالقناة النظرية مع أفضل  سعةمن  قريب
االنتقال  ويصاحبأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. ب (HDTV)تقدمي خدمات التلفزيون عايل الوضوح  يف البلدان األوروبية
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ديدة )أجهزة فك التشفري ج منزلية تغيري يف تشفري املصدر، مما يستدعي إدخال معدات استقبال حتما   إىل التلفزيون عايل الوضوح
 واحد. آنستوى نظام اإلرسال يف مب لالرتقاءيوفر فرصة مثالية  ومن مث فهووأجهزة التلفزيون(، 

إمكانية تنفيذ خدمات التلفزيون املتنقل على أساس جمموعة حمددة من معلمات النظام. ويسمى هذا  DVB-T2كما يوفر نظام 
)املعروف بنظام  DVB-T2 Lite النظام ف، يعرّ ITU-R BT.1833 [35.9]للتوصية  . وطبقا  DVB-T2 Lite)النظام(  األسلوب

 على النحو التايل: (ITU-Rيف القطاع   ”T2“ة الوسائط املتعدد
ب الطبقة أنابي مفهومنظام إذاعي من طرف إىل طرف لتقدمي إشارة إذاعة متعددة الوسائط إىل أجهزة حممولة باليد على أساس "

. وهذا النظام مصمم الستمثال أنظمة اإلذاعة متعددة الوسائط وحتسني كفاءهتا T2 مع تكنولوجيا جتزئة الوقت (PLP)املادية 
ومعدل البتات وتعقيد املستقبل، إىل  C/Nمثل أداء نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  ،بني معلمات النظام باملفاضلة يفبالقدر الكا

يتيح  اإلصدارين خمتلفني من نفس اخلدمة، مبعديل بتات خمتلفني ومبستويني خمتلفني من احلماية، مم املتآونن من البث ميكّ  مماآخره. 
 ."املتطرفة اطقاملن استقباال  أفضل يف

 وأمناط جتريبية FFT بأساليب حتويلأعلى  مبعدالت سرعةاملركبات  على منت ستقبالاال T2-Lite النظام أن يتيح إدخال وميكن
. وينتج عن ذلك سيناريو نشر 1/2 دون تشفري، كما ميكن أن حيسن من تغطية املستقبالت احملمولة باليد باستعمال معدالت أمنت
 .T2-Lite بواسطة النظام أدىن مبستوى جودة املتنقلةدمات اخلبث  فيه يتم

 النموذج المعماري 1.2.4.9
 .يف حالة تدفق النقل مرجعية من طرف إىل طرف DVB-T2األعلى لسلسلة  للمستوى بياين خمطط 35.9الشكل  يرد يف

 35.9 الشكل
 DVB-T2المخطط البياني لسلسلة 

DTTB-09-35

, 

…

 
 

( ونظامني فرعيني SS3و SS2و SS1جانب الشبكة ) يفالكامل إىل ثالثة أنظمة فرعية أساسية  DVB-T2وميكن تقسيم النظام 
(، وواجهة داخلية Bو Aجانب الشبكة ) يف تانمقابلهنالك واجهتان ، بالواجهات(. وفيما يتعلق SS5و SS4جانب املستقبل ) يف

 الشبكة واملستقبل. بني مشرتكة (C) ةراديوي وواجهة. (D)واحدة للمستقبل 

 :Dالواجهة 
"TS"   الواجهةC: 

"DVB-T2"   الواجهةB : 
"T2-MI"  

 : Aالواجهة 
"TS"   إشارات برنامج

 الدخل
SS1: 

مشفرات 
فيديو/صوت 
ومعدد إرسال 

 إحصائي

SS3: 
 T2مشّكل 

SS3 : 
 T2مشّكل 

SS2: 
 T2بوابة 

 أساسية

SS5: 
 فك تشفري

MPEG  
SS4: 

 فك تشكيل
T2  

SS5: 
فك تشفري 

MPEG  

SS4: 
 فك تشكيل 

T2  

SS4: 
 فك تشكيل

T2  

SS5: 
فك تشفري  

MPEG  

فك تشفر إشارات 
 برنامج اخلرج

 قناة تردد

 T2مستقبل 

 شبكة توزيع

SS1: 
مشفرات 

فيديو/صوت 
ومعدد إرسال 

 إحصائي

تشفري متعدد 
وتعدد إرسال 

 خياري

إشارات برنامج 
 الدخل

د مركزية التشفري وتعد
 اإلرسال والتوزيع
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 جانب الشبكة هي: يفاألنظمة الفرعية الثالثة و 
- SS1 :النقل  تدفقاتيشمل توليد  وهو لتشفير وتعدد اإلرسال.للنظام الفرعي اMPEG-2 من ، نوعية تدفقات و/أو

ه /الصوت وما يرتبط بالفيديو تشفريمل ذلك دمات الفيديو، يشخل وبالنسبة. (GSE) قبيل تغليف التدفق النوعي
ير ا)ورمبا التشفري السمعي( مبعدل بتات متغ يتشفري الفيديو ال. ويتم عادة 2لطبقة ا يف أو أي تشوير آخر ،PSI/SI من

. معا   املأخوذة( جلميع التدفقات NULL الفارغة ثابت )باستثناء الرزم كلي  مع حتكم مشرتك يضمن معدل بتات
 T2 اخلاصة بالنظام وانباجل، ولكن هناك بعض DVBاملعايري األخرى  كثريا  عنهذا النظام الفرعي  معايري ختتلف  وال

 A الواجهةعرب  T2بوابة  معوتعدد اإلرسال  للتشفريلنظام الفرعي ا وتتواصل واجهةوتعدد اإلرسال.  حيث التشفريمن 
 .[8.9]( كما هو حمدد يف ASI ،ةمنال متزاواجهة تسلسلية  عرب MPEG-2 أو أكثر من تدفق)عادة 

- SS2 النظام الفرعي :T2- حملددة ا الواجهةهذا النظام الفرعي هي بالضبط نفس  الدخل يفواجهة  األساسي. البوابة
. [8.9] يف املرجع Dوعلى التمديد املوصوف يف املرفق  DVB-T2، اليت تنطبق على الطبقة املادية األساسية [8.9] املرجع يف

 السعة: وتوزيعنب اجلدولة ا، إىل جDVB-T2 من أجل التدفق وتكيف األسلوبلتكيف مع ا وظيفةذلك ويشمل 
، حيتوي كل منها إما على T2-MI: تتابع من رزم "T2-MI" تدفق (B) اخلرجيف واجهة  ةاألساسي T2توفر بوابة  •

(. وحيتوي SFNأو  L1) ألي تدفقات مساعدة، أو معلومات تشوير IQنطاق أساسي، أو بيانات متجه  رتل
تدفق ، ويتم تغذية T2 لألرتال واإلرسالعلى مجيع املعلومات املطلوبة لوصف كل من توقيت احملتوى  T2-MI تدفق

T2-MI  الواجهة نسق و يف الشبكة. ش كِّالت املواحد أو أكثر من يفT2-MI [150.9] املرجع يف حمدد. 
، مثل كليا  لزامية  اإل غري [8.9]الطبقة املادية  ةساسية مجيع أجزاء مواصفاأل T2تشمل العمليات اليت تقوم هبا البوابة  •

 .ش كِّالتاملمجيع  يفنفس اإلشارة  توليد، لضمان SFNيف شبكة  . ويتعني القيام بذلك مركزيا  والتوزيعاجلدولة 
- SS3: لُمشّكل النظام الفرعي DVB-T2. مشّكالت ت ستخدم DVB-T2 تعليمات جتميع اق األساسي و النط أرتال

يف الوقت املناسب من أجل تزامن  وترسلها DVB-T2أرتال  استحداثالوارد من أجل  T2-MI تدفقيف  احملمولة T2 الرتل
 املرسلة(. DVB-T2)إشارة  C الواجهةاملستقبالت عرب  مع وتتواصل واجهات امل  شك الت. SFNيف الشبكة  صحيح

 :كما يلي  ل، يكون النظامان الفرعيانويف املستقب  
- SS4 النظام الفرعي إلزالة التشكيل :DVB-T2. الرتدد الراديوي من مرسل واحد هذا النظام الفرعي إشارة  يتلقى

 الواجهةعرب  SS5 مع SS4 وتتواصلنقل واحد.  تدفقالنقل(  تدفق)يف حالة  يكون اخلرجأكثر و  (SFN)يف شبكة  أو
Dكة عن أي بيانات تشوير مشرت  ال  ة أو أكثر من اخلدمات، فضدة واحدحيمل عا تركيبا  نقل صحيح  تدفق ي، وه

 .D الواجهةعرب تتلك اليت ل مماثلة B تعرب الواجهةاليت  والتدفقاتشرتك. امل PLP أنبوب مستمدة من
- SS5 املزال  فيديو والصوتال ويكون خرجهالنقل  تدفقيتلقى هذا النظام الفرعي  .تشفير التدفقفك ل: النظام الفرعي

 DVBعايري م ال خيتلف جوهريا  عن، فإن هذا النظام الفرعي ا  تركيبيدفق نقل صحيح ت يه D الواجهة. ومبا أن شفريالت
 .2T-DVB من أجل 31اجلديدة L2 بعض عناصر التشوير حتديد فيما عدااألخرى، 

( إىل ITU-Rقطاع ال لدى T2الرقمي لألرض  )املعروف باسم نظام الوسائط املتعددة DVB-T2 Lite النظامويستند 
إىل  ألرض استنادا  ل التلفزيوين للبث التحتيةيعيد استعمال البنية  هذا الوسائط تعددامل البث، ولذلك فإن نظام DVB-T2 املعيار

 (.ETSI EN 302 755 v.1.3.1 [8.9])معيار شامل 

                                                      
مع  L2مت متديد جمموعة أساسية من معلومات اخلدمة  وقد النقل. تدفقفرعي لتسليم معلومات خدمة  تدفقعرب  )L2( 2تشوير الطبقة  حيدث 31

نقل داخل نفس تعدد  تدفقاتف التشوير لتعايش عدة صا(. ويوفر هذا الو T2 صف نظام التسليما)و  DVB-T2خاصة بنظام معلومات وصف 
يتم و معني يف تعدد اإلرسال احملدد.  T2نظام  إلرساليصف اخلاليا اجلغرافية والرتددات املركزية املستخدمة  فهواإلرسال. وعالوة على ذلك، 

ملستقبالت الوحيدة ا ومن غري املتوقع أن تكون املقبلالستخدام ا من أجل هوو ددة لكل خلية بالتوازي؛ تعامل الرتددقنوات ل تضمني التشوير أيضا  
فيه  جيرييف نفس املوضع الذي  (NIT) شبكةمع جدول معلومات ال T2تسليم الواصف نظام  ويرتبطقادرة على استقبال هذه اإلشارات.  اجلانبية

 .املقابل DVB-T واصف ربط
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قل لالستقبال املتن ا تبلغ احلد األقصىفعاليته ، ولكنDVB-T2مرونة مواصفات  األقصى منالقدر من  T2 Lite ةاجلانبي ومتّكن
فة بالنسبة للمشّكل تغيريات طفي يستلزم األمر سوى وقد صممت حبيث ال .املستقبالتمن متطلبات  إىل احلد األدىن مع التقليل

ت ي املعداع مصنعيشجت حيث كان الغرض منها، احلاليني حبيث يتسىن هلما دعم اجلانبية اجلديدة DVBT2 ومزيل التشكيل
 األساسي مع بعض القيود الدنيا. DVB-T2النظام  يقابل معمارية T2-Lite لجانبيةفإن النموذج املعماري ل وهكذا .اعتمادها على

 الوسائط. املتعدد T2 إىل نظام تعدد الوسائط استنادا  امل والبث لألرضالبنية التحتية للتلفزيون  36.9ويبني الشكل 

 36.9 الشكل
 T2 Liteوإشارات الجانبية  DVB-T2 البث المتآون لقاعدة

DTTB-09-36 
هبا اخلاصة األجزاء  يفكل إشارة   حيث ترسل )و/أو مع إشارات أخرى(، T2-baseإشارة  مع T2-Liteإرسال إشارة  تعدد ميكنو 

 بتحويلالناجتة  T2-base جانبيةإشارة  وليفبتكاملة   RF تردد ميكن مثال  تشكيل إشارة ولذلك .(FEF)من رتل التمديد التايل 
 باستخدامللمستقبالت الثابتة  (HDTV) حتمل خدمات التلفزيون عايل الوضوح 32K مبقدار (FTT) فورييه السريع

من أجل خدمة  QPSKوتشكيل  8K مبقدار فورييه السريع حتويل باستخدام T2-Liteللجانبية مع إشارة  QAM-256 التشكيل
 تنقلة انطالقا  من الشبكة ذاهتا.املاملستقبالت 

 إلرسال. والربوتوكول األساسي T2-Liteو DVB-T2 Base نظامي يف املستخدمة تالربوتوكوال ةمثال لكدس 25.9ويرد يف اجلدول 
 .MPEG-2دفق النقل تاملعلومات السمعية البصرية عرب الوسائط املادية هو 

 25.9 اجلدول
 T2 Liteو DVB-T2 Baseجانبية مثال لكدسة بروتوكوالت من أجل 

 التطبيق )استنساخ، تسجيل، وغريه(

MPEG-4 
AVC 

MPEG-2 
 فيديو

MPEG 
 AC-3 ،DTS صوت

نصوص 
 EPG ،ESG جارية/تلفزيونية

L1 معلومات ،
SFN تدفقات ،

 بيانات مساعدة
PSI SI 

MPEG- TS  قسمMPEG-2 

 DVBأنابيب بيانات 

 (FEF)التمديد املقبل أرتال النطاق األساسي، أرتال 

 )تدفق النطاق األساسي( DVB-T2بيانات 

 ، وغريهاDVB-T2 (BCH ،LDPC ،M-QAM ،OFDM)الطبقة املادية لنظام 

 T2 Liteمستعملو 

 T2مستعملو قاعدة 

 DVB-T2موقع إرسال 
 T2-Liteمع دعم 

خدمات تعدد 
 الوسائط

 خدمات البث
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 كدسةالستكمال   (FEFs)التمديد املستقبلية  تدرج أرتال، DVB-T2باإلضافة إىل العناصر األساسية لربوتوكول و 
إىل جمموعة متنوعة من التطبيقات  DVB-T2النظام ب متكني االرتقاءإىل  T2 األرتالط من هذا النم ويرمي. DVB-T2 تالربوتوكوال

 .(DVB-T2 Lite)(. ومن هذه التطبيقات البث املتعدد الوسائط 4.10القسم  يف ثالامل املستقبلية )انظر
 DVB-T2التقنيات الرئيسية في النظام  2.2.4.9

 ئيسية التالية:السمات الر  DVB-T2تتضمن مواصفات النظام 
 تعدد اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتدد يوفر :DVB-T اليت يتسم هبا النظامنفس تقنية التشكيل األساسية  -

(COFDM)  مع فاصل حراسة(GI) ألرض.لللقناة  جوهريا   ا  نظام إرسال مرن 
 املتنقلة تواالستوديوهامريات الراديوية اإلرسال بني الكا أي ،أيضا   مناسبة لالستخدام املهين DVB-T2جعل  رغبة  يف -

 استعمال ولتمكني. MHz 10 ال يتوقع من مستقبالت املستهلك أن تدعم األسلوبو ؛ MHz 10خيار  يدرج، مثال  
عرض  يدرج أيضا  ، مثال   L ويف النطاق III ، يف النطاقاألضيقيف ختصيصات قنوات الرتدد الراديوي  DVB-T2 النظام

 اخلدمات املتنقلة. يف MHz 1,712 عرض النطاق واملقصود هو استخدام .MHz 1,712 النطاق
 (SFN)الرتدد  الوحيدة شبكةال، لزيادة أداء OFDM لتعدد اإلرسال (FFT)موسعة من أحجام حتويل فورييه السريع  طائفة -

بفضل عرض النطاق )يف  أكرب، لتوفري كفاءة فواصل احلراسة من أوسع طائفة(، وإىل جانب مثال   SFN)لزيادة حجم 
ات استقبال إشارة البث يف قناة متعددة املسري  يفمتانة أقل  يعين ولكن ذلك(. أكرب FFTيف أحجام  ةسافاصل احلر  تصغري
 .الزمنمبرور  متغايرة

بإضافة  ، DVB-S2 [151.9] النظام املدرجة يف (FEC) التصحيح األمامي لألخطاءو النطاق األساسي  ترتيلنفس آليات  -
، لالستفادة الكاملة من كفاءة تقنية تصحيح األخطاء، وإدخال 256مبقدار  (QAM) ل االتساع الرتبيعييتشك ةكوكب

 ت.لرتدداااالنتقائية  لألرض ن إىل حد كبري أداء النظام يف القنوات، مما حيسّ الدوارةمفهوم يسمى الكوكبة 
الطبقة  ضمن، (PLPs)عرف باسم أنابيب الطبقة املادية خدمات البيانات يف قنوات منطقية منفصلة ت فرادى طريقة لنقل -

متانة  ميّكن من إضفاء. وهذا PLP أنبوبكل لالتشذير بشكل منفصل و تشفري تصحيح األخطاء  جيري املادية، حيث
 خاصة باخلدمة.

 خل النبضي.لتداا إزاء توفري قدر أكرب من احلصانةبغية خلدمات معدل البيانات املرتفع،  ms 70مشذر زمين ال يقل عن  -
 تركيزهامين أو لتنوع الز ا ألقصى قدر من كامل  رتلتوزيع البيانات بالتساوي عرب  إما حيث ميكن ،بنية رتل مرنة جدا   -

لطبقة ا يف شوير فعالةالرتل على آلية ت وتشتمل بنيةل؛ رشقات للسماح باستعمال تقنيات توفري الطاقة يف املستقب   يف
فك  وال  أ ه يتعنيإىل املستقبل. ويالحظ أن البثرسل معلمات هامة لنظام ت حيث ،(L1) 1طبقة تسمى تشوير ال املادية
 .مثال   (FFT) حجم حتويل فورييه السريع الستخراج(، P1رمز الاخلاص )الرمز التمهيدي شفرة 

يتم تنفيذ  وهكذا. (FEF) أرتال التمديد املستقبليةوذلك بفضل  ة،اجلديد األنظمةلتطبيقات  األرتالاملرونة يف بناء  -
 .DVB-T2 Liteالبيانات  إرسال

أمثل ألي  انتقاء خيار لتمكني - (CPs) ةاملستمر  واألدلة (SPs)املتناثرة  األدلة -موسعة من اإلشارات املرجعية  طائفة -
 قناة معينة.

غطية فيها الت ترتاكبناطق اليت ، لتحسني االستقبال يف املAlamoutiإىل خمطط  لتنوع اإلرسال، استنادا   خياريةآلية  -
 مرسلني. من

 لة.لإلشارة املرس   (PAPR)طاقة الذروة إىل الطاقة املتوسطة آليتان منفصلتان لتخفيض نسبة  -
. لالسريع األويل والثانوي ملسري املستقب   والتشكيلبني إشارات أخرى يف نطاق الرتدد،  T2إشارة  الستبانة اتمتهيد -

 .اخلاص التمهيد حتديديتم  DVB-T2 Lite والستبانة متديد
 (TFS) الزمنو  الرتدد جتزئة: T2الستخدام أجزاء من بنية الرتل  رجعيا  عايري مستقبلية متوافقة تضمني التشوير للسماح مب -

 حتديد سيتم ليتا اخليارية من الرتللزيادة تنوع السعة والرتدد؛ واألجزاء  استخدام عدة قنوات ترددات راديوية معا   لتمكني
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 رتل التمديد جزءا (، باعتبارهDVB-NGH اجليل التايل يف األجهزة احملمولة باليد أرتال إلرسالل )يف املستقب   احمتواه
 .(FEF) املستقبلي

 :هي (DVB-NGH) األجهزة احملمولة باليد ومزايا البث الفيديوي الرقمي يف اجليل التايل من
ة دخل متعدد، اجلانبيو (، SISO دخل وحيد، خرج وحيد، )أسلوب ةاألساسي جلانبيةااملتعددة ) اتتقنيات استقبال اهلوائي -

 MIMO اهلجينة ةاجلانبيو (، DVB-SHمثل  ولألرض)مع مكونات ساتلية  اهلجينة ةاجلانبيو ، (MIMO) خرج متعدد
 الساتلية(.اإلرساالت و  لألرضمع توليفة من اإلرساالت  MIMO)أسلوب 

 5/15و 4/15و 3/15معينة ) (LDPC) اختبار التعادلية منخفض الكثافةتشفري معدالت  معدلة: FEC تصحيح محاية -
 بتة( . 16200خمتصر ) LDPCرتل ( مع 10/15و 9/15و 8/15و 7/15و 6/15و

 متماثلةمع كوكبات غري  QAM-256و QAM-64و QAM-16و QPSKتشكيالت معدلة: استعمال التشكيالت  -
 إلدراج اخلدمة احمللية. تيبترامتناوبة وتشكيل  4D وكوكبات

 .معينةة وأمناط جتريبية حمدود FFT حتويل : أحجاماملعدلة OFDM تعدد اإلرسال معلمات -
املرسلة بني  ةاإلشار  إلزالة ترابطاحملسنةeSFN (SFN  )مع معاجلة  ألرضل (SFH) شبكة هجينة :SFN بدائل الشبكة -

 .MIMOغري و  MIMO مع معاجلة هجني SFNأسلوب مرسالت متعددة؛ 
 .MHz 20إىل  MHz 1,7هجني(: من  MIMO ألسلوبعروض نطاق موسعة ) -

 T2 Liteو DVB-T2 Baseالطبقة المادية في جانبيات  3.2.4.9
القدرة ب DVB-T2ملرسل ا ويتمتع. DVB-T2ملرسل  البيايناملخطط  37.9. يبني الشكل PLP أنابيب مقابلةالنقل إلى  تدفقمن 

تشفري لفك  إال ا  مطلوب DVB-T2املستقبل  بينما ال يكونمتعددة، لتقدمي خدمات متعددة،  PLPs نابيبأ على التعامل مع
نقل  محل تدفق من PLPكل   DVB-T2 وميّكن النظاماملرتبط هبا )إن وجد(. املشرتك  PLP أنبوب مع بيانات وحيد PLP أنبوب

 .(GSE) النوعي التدفقأو تغليف  اخلاص به اخلدمة املستقل
ات تدفقلتجنب إرسال نفس املعلومات عدة مرات عند التعامل مع عدة  ممكنةطريقة  أيضا   DVB-T2مع ذلك، حيدد املعيار و 

فمن املمكن إزالتها من  (،[EIT] األحداثمشرتكة )مثل جدول معلومات  ا  رزم تتقاسم هذه التدفقات: فإذا كانت (TSs)نقل 
اليت اختارها  وبيانات األنبوباملشرتك  األنبوب . مث يقوم املستقبل بدمج حمتوىشرتكامل PLPضمن أنبوب  ومقابلتها تدفقات النقل

تضمن  وهي، والدمجوظيفة التقسيم  37.9يف الشكل  PLPإىل  TS/GSE من الفدرةوتبني صاحل.  تدفق نقل إلعادة بناء املستعمل
كاملة من طرف إىل طرف مع   تدفق نقل ، وتوفر شفافيةةاملشرتك PLPبيانات و  اليت اختارها املستعمل PLPبيانات التزامن بني 

، مع انضغاط DVB-T2التالية دخل التدفق يف فدرات  تكييف األسلوب والتدفقفدرة  ددحتحتسني كفاءة عرض النطاق. و 
 . (CRC)وإدراج بتات تفحص اإلطناب الدوري  الفارغة MPEG-2 رزم
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 37.9 الشكل
 DVB-T2مخطط بياني لفدرات 

DTTB-09-37 
 

 ألخطاءل األمامي تصحيحال، يشمل (DVB) معايري البث الفيديوي الرقميفلسفة أسرة جريا  على  األخطاء.من حماية ال تشفير
 ضاملنخفاختبار التعادلية وجمموعة فرعية من شفرات ( Hocquenghemو Chaudhuriو Bose) BCH شفرة DVB-T2 يف النظام
األداء املستهدف ألنظمة اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض  وحيددجديدة.  تشذيرات بتات، مع DVB-S2 لنظام (LDPC)الكثافة 

ث خطأ واحد غري مصحح لكل برنامج لكل ساعة إرسال"، ويعين ذلك بالنسبة و ( بأنه "أقل من حدQEFشبه اخلايل من اخلطأ، )
 دوما  وحده أن يضمن ل LDPCلتشفري االختبار  . وال ميكن10-10ود يف حد )BER(معدل خطأ يف البتات  Mbit/s 5إىل خدمة 

اء غري املكتشفة عند معدل خطأ األخط لتجنب LDPCإىل  سلساليا   BCHشفرة  جرى حتويلهذا األداء املستهدف، ولذلك 
 .ا  مرتفع التشفريمنخفض بينما ال يزال معدل  (BER) البتات يف
العادية،  الشفراتأسوأ من  dBأعشار  بضعةالقصرية هو  الشفراتأداء و . ةبت 200 16أو  ةبت 800 64: الفدراتيتوفر طوالن من و 

هي جمموعة  DVB-T2املتاحة يف  LDPCكمون أقصر. ومعدالت شفرة   فرتة مع تطبيقات معدل بتات منخفضبيسمح  هولكن
قصري فقط،  شفرة، لطول 1/4؛ PLPماية حلتستخدم  5/6و 4/5و 3/4و 2/3و 3/5و DVB-S2 :1/2 خمتارة من معدالت شفرات

 .L1 التشويريستخدم يف محاية 
 LDPCمن أجل حتسني أداء شفرة  DVB-S2، استحدثت مصفوفة تكافؤ جديدة حتل حمل شفرة 2/3وبالنسبة للمعدل 

 املعدل. هبذا
على  فيتوقلكنه ، و منتظماألخطاء لكل بتة شفرة غري  من مايةاحلمستوى و غري منتظمة  DVB-T2يف  LDPCوتكون شفرات 

رموز  معالبتات املشفرة  ملقابلة (BICM) اتبتال املشّذر رالتشكيل املشفّ  التكافؤ. ومن مث، استعمل فحصمصفوفة يف عمود الوزن 
 .37.9، كما هو مبني يف الشكل واملقابل املشفرتعدد إرسال بني  مشذر ومزيلمن  الالكوكبة، بواسطة سلس

هو مستخدم كما   [168.9] (COFDM) املشفر OFDMنظام تعدد اإلرسال  DVB-T2 ستخدم البثي   .التشكيلتقنيات 
الرقمية للخدمات املتكاملة واإلذاعة  (DAB)واإلذاعة الصوتية الرقمية  (DVB-T) اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض يف

والتطور  IEEE 802.11a/nيو األخرى مثل وأنظمة الراد (DRM) العاملية واملعايري اإلذاعية الراديوية الرقمية (ISDB-T) لألرض
، بينما DVB-T مما هو متوفر لنظام OFDM تعدد اإلرسال طائفة أوسع من معلمات وتتوفر. 3GPP يف (LTE) طويل األجل

 )كما نوقش أعاله(. يتغري التشفري أيضا  
يف كل  ،كل موجة حاملة فرعية  ، ويتم تشكيل(FFT)من حتويل فورييه السريع  32kو 16kو 8kو 4kو 2kو 1kهناك أحجام و 

 توليف. ويتيح QAM 256و 64و 16و 4من اخليارات لبيانات احلمولة النافعة:  طائفةتتوفر و . QAMباستخدام كوكبات  ،رمز

تكيف األسلوب  FECتشفري  رمشذ  M-QAM تدوير الكوكبة املشذر
 والتدفق

TS/GSE  إىل 
PLP   ىل

ية إ
خل

رمز
ل ال

مقاب
 

TS/GSE  
 متعددة

PLP  1رقم 

PLP  رقمT 

M-QAM  املشذر L1-FEC   تشويرL1 

إىل )جمموعة( 
 1اهلوائي 

إىل )جمموعة( 
 1اهلوائي 
 

DAC  الرمزP1 فاصل احلراسة PAPR IFFT إدراج الدليل 
  MISO ر الرتددمشذ

تكيف األسلوب  FECتشفري  مشذر  M-QAM تدوير الكوكبة املشذر
 والتدفق

DAC  الرمزP1 فاصل احلراسة PAPR IFFT إدراج الدليل 
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ال خيتلف كثريا  عن مع أداء  الصبيباجلديد زيادة يف  LDPCأخطاء شفرة االختبار تصحيح مع  QAM-256 التشكيل
 .DVB-T امنظ يف QAM-64 التشكيل

يف القنوات غري االنتقائية اليت تستعمل معدل  ا  جيد أداء   DVB-T2يف نظام  LDPC شفرات االختبارتوفر . الدوارة الكوكبات
 إضايف درق. بيد أن القنوات االنتقائية للرتدد حتتاج إىل من الصبيب أعلى قدرا  مما يعطي  - DVB-T مما هو يف نظامأعلى  تشفري

لتحسني  خياريةكميزة   دوارةكوكبة أيضا    DVB-T2 النظام معدل أدىن. كما يتضمن يتوفر يف السابق بشفرة ذاتكان   من اإلطناب
نقطة خمتلفة  تقابلهاكوكبة لا يف . ويعين تدوير الكوكبة بزاوية مناسبة أن كل نقطةاألداء حىت بالنسبة للقنوات االنتقائية الرتدد جدا  

 (.38.9)الشكل  Qو Iقيمة خمتلفة لكل من  16يكون هلا  QAM-16كوكبة الفإن . لذلك Qو Iعلى كل من احملورين 
 Q تأخريمنفصلة جراء  الدوارةاملستمدة من الكوكبة  Qو I ة كل منقيم تكون أنحري ب. ومع ذلك، يف حد ذاته يغري شيئا   الوهذا 
 قبل تشذير الزمن والرتدد. ا  دوري

(. 38.9خمتلفة )الشكل  دوارة أصلية مستمدة من كوكبة مرتابطةغري  Qو Iتشذير على قيم بعد ال فعال   ترسلاليت  الكوكباتوتشتمل 
لنفرتض،  و دد. أي خبو انتقائي للرت جراء بشكل خمتلف  كل منهما  ل، يتأثربعد إزالة التشذير يف املستقب   Qو Iقيميت  تالقيوعند 

أقل  وهذا -نة مجيع النقاط املمك عنحيتوي على معلومات  املتبقيور احملال يزال عندئذ . متاما   تقدف   إحدامهاكمثال متطرف، أن 
 حمو كامل. يبقى أفضل من هموثوقية، ولكن

 38.9 الشكل
 دوري، Qدوارة بعد تأخير  QAM-16دوري؛ ب(  Qدوارة قبل تأخير  QAM-16دوري. أ(  Qكوكبة دوارة بتأخير 

 حالة ممكنة 256 = 162ما يبين أن هناك اآلن  

DTTB-09-38

Im[ ]R fRQD q

Re[ ]R fRQD q

Im[Gq]

Re[ ]G q

 
عية، مما حيقق نفس البتة يف نفس الوقت يف املزيد من املوجات احلاملة الفر  مقابلة جترياملزيد من التنوع حيث  الدوارةوتقدم الكوكبة 

ات واحدة تة بيانب جتري مقابلةاألدىن، حيث  التشفريومعدل  فكوكبات األكثال يف درجة أعلى من التنوع. ولن يكون ذلك ممكنا  
 الدوارةأن الكوكبة  [169.9]األدىن(. وتبني عمليات احملاكاة  التشفريعلى عدد أصغر من املوجات احلاملة الفرعية )بسبب معدل 

 .يف تكلفة التنفيذ زيادة حمدودة جدا  بتقليدي على قنوات السلكية  QAM تشكيل على مدى dB 0,75توفر مزايا تصل إىل 

 ب(

 ( أ 

 0 بتة
 3 بتة 2 بتة 1 بتة

 بتة
3 

 بتة
2 

 بتة
1 

 بتة
0 

 مدارة تبني تقابل البتات QAM-16كوكبة 
 1متثل القيمة احلمراء والنقاط  0متثل القيمة قاء الزر النقاط 

 بعد التدوير QAM-16الكوكبة 
 الدوري Qوالتأخري 
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بأنه جمموعة  DVB-T2، ميكن وصف النظام الزمنمتطلبات ذاكرة تشذير  واستمثالمتانة خاصة باخلدمة  توفري رغبة يف الجدولة.
على نقاط الكوكبة  ومقابلة البتات، FEC وتشفري التصحيح، يقوم كل منها بتكييف أسلوب مستقل، شفافة متاما   PLPs أنابيب من

تعدد  يف رموز مشذرات الزمنخاليا البيانات عند خرج  يقابل وظيفي عنصر هي الرتل/اجلدولة بناءأداة و . تشذير الزمن)اخلاليا( و 
 DVB-T2 األرتال األولية واألرتال الكربى يف نظام بناءمعلومات التشوير من أجل  ، ويضيف أيضا  OFDM اإلرسال
 (.39.9 )الشكل

 39.9 الشكل
 DVB-T2بنية األرتال في النظام 

DTTB-09-39

FEF FEF

P1 P2 0 P2 N
P2-1

 
 

 ذاكراتلون خمتلف، من بكل منها   يتميز ،خمتلفة PLPs أنابيب من الواردةلكيفية قراءة اخلاليا  مبسطا   مثاال   40.9ويبني الشكل 
تيار اخ وميكن(؛ ويظهر ذلك قبل تطبيق مشذر الرتدد. فدرات رأسية) OFDM تعدد اإلرسال يف رموز ومقابلتها (TI)تشذير الزمن 

 . وقد يكون أحد األهداف املمكنة هو حتقيق أقصى قدر منجدا   مرن بأسلوبوالرتدد  يا من حيث الزمنمقابلة اخلالاسرتاتيجية 
لتحقيق ذلك، و  .أو حىت عرب أرتال متعددة ،على رتل OFDMمجيع رموز  عرب PLP أنابيب نشر اخلاليا منب وذلكالتنوع الزمين، 

 أنابيب فرعية من أجزاءبالتناوب مع  OFDMيف رموز  جتري مقابلتها، فرعية أجزاءمعني إىل عدة  PLPيف  TIذاكرة  جيري تقسيم
PLPs   مجيع  ن أجلم املستقبل اخلدمة املختارة، جيب أن يعمل املستقبل بشكل مستمر يتلقىأنه لكي  أخرى. وهذا يعين ضمنا
ألجهزة يف ا) لاقة يف املستقب  يف الرتل. وميكن أن يكون اهلدف الثاين هو احلصول على أقصى قدر من توفري الط OFDMرموز 

 رتكيز خاليابميكن حتقيق ذلك و  .فقط الزمننسبة مئوية صغرية من  خاللل املستقب   وذلك بتشغيل( مثال   احملمولة اليت تعمل بالبطارية
جدير و . 40.9فرعي، كما هو مبني يف الشكل  تقسيماجملاورة، دون  OFDMعدد حمدود من رموز  من حيث الزمن يف PLP أنابيب
ثابتة. وإذا تغريت معدالت البيانات، فإن حجم  PLPsمعدالت البيانات يف  يكون فيهما DVB-T2 رتلنيأن الشكل يبني  بالذكر
 لذلك. تبعا   آلخر رتليتغري من  األجزاء

 T2رتل أكرب 
 

 T2رتل أكرب 
 

 T2رتل أكرب 

 T2رتل 
 

 T2رتل 
 

 T2رتل 

 OFDM - 1-dataLرمز  OFDM - 0رمز 
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 40.9 الشكل
 ،الزمنوتشذير  التشفيرومعدل  المفردمختلفة من التشكيل  أجزاءً تشغل  ةمختلف PLPsأنابيب 

 رتالن ي الشكليبدو ف

DTTB-09-40 
 s 63,75 القصوى دةامل) كربىل  ارتأمن  البنية هذه تألفيف مستوى القمة، ت. و DVB-T2 األرتال يف نظامبنية  39.9الشكل  ويوضح

؛ DVB-T2إىل أرتال تنقسم  (ms 250من  رتال   255عادل ي ما، أي (FEF) لألرتال ةستقبليامل اتتمديدال ستعملتعندما ال 
 PLP أنبوب حبيث يكون لكل كبريا  لكل رتل   DVB-T2ل ارتأ. ويكون عدد OFDM تعدد اإلرسال إىل رموز بدورهاوتنقسم هذه 

، FEF ن التمديداتم أجزاء خياريا   أن حيمل الكبري بدورهميكن للرتل و . كبريللبيانات عدد صحيح من أرتال التشذير لكل رتل  
جعي بعد. ويبدأ الرتل برمز مر  حتدددمات أخرى مستقبلية مل اجملال خل ، مما يتيحDVB-T2إشارة  مل تستخدمهاوهي فرتات زمنية 

(، يليه عدد اتو املتعلق باملزامنة وتقدير القن )يناقش مبزيد من التفصيل يف القسم P2سمى تورمز مرجعي أو أكثر  P1واحد يسمى 
 .ms 250و 100دة الرتل بني رموز البيانات. وترتاوح م للتشكيل منقابل 
 نتشر عرب عدة أرتال.يميكن أن  بلواحد،  DVB-T2 ضمن رتل ا  كليا  مشذر  PLP بياناتأنبوب ال ونيكن ضرورة ألوال 

الوضع من فإن  ولذلك ا ،ير زمنيامتغ PLP صبيبهو محل بيانات التشوير. وكما سبق القول، فإن  P2الرئيسي من رموز  والغرض
تخلص أن يسعلى . ومبا أن املستقبل جيب أن يكون قادرا   يتغري من رتل آلخر PLP بأنبوب اخلاليا املرتبطة يفدد والرت  الزمن حيث

خاليا  مواضععلى تتبع  ا  كون قادر يجيب أن  فإنه (،وجد إناملشرتك ) PLPو من املستعملاملختارة  PLP بيانات على األقل
موقع اخللية  تشوير أويلفقد  ولذلك، بالضوضاء النبضية. الساكنحالة االستقبال ، حىت يف DVB-T2البيانات. وقد يتأثر النظام 

تضمني آليات إرسال خمتلفة تستند إىل ب وذلك، DVB-T2 يف نظام خاصة تصميم عناية( الدينامية L1)ما يسمى معلومات 
، غري أن املعلومات ذات الصلة P2رمز ال ضمنيف الواقع يف كل رتل  L1 تشويررسل يتصحيح األخطاء والكشف عنها والتكرار. و 

 كلل L1 من خالل تشويرتكرار هذه املعلومات  ا  . ومن املمكن أيضPLPبيانات  مندرجة يفأن تكون  التايل ميكن أيضا   بالرتل
 .التايلو  احلايل الرتلمن 

عدد املوجات  لما ازدادكأنه   هو OFDMمن مآخذ تعدد اإلرسال  .(PAPR)طاقة الذروة إلى الطاقة المتوسطة نسبة خفض 
، وزيادة QAM التشكيل ير يف سعةاالتغ تزايد الناجم بدوره عن ،بسبب الزيادة يف عامل القمة PAPRنسبة ال ترتفعاحلاملة الفرعية 

(. وهذا األدلةحىت يف غياب  PAPRهو ارتفاع نسبة  OFDM مآخذمن و ) بالذات OFDMخصائص إشارة و ، ةاملعزز  األدلةعدد 
اثنني  DVB-T2 ظامالن لتخفيف، يتضمنوألغراض اته. يطخباملرسل، وخاصة فيما يتعلق  قدرة مضخمعلى  أكربب مطال يفرض

 .PAPRختفض نسبة أن  هااليت ميكن اخلياريةمن امليزات 
اقع ذات إىل مو  نقل نقاطها اخلارجية انتقائيا  ب وذلكاملرسلة  الكوكباتيعدل بعض أن  (ACE) فعال للكوكبةالتوسيع الومن شأن 

 .دوارةستخدم مع كوكبة ي  ال  ، ولكنهالصبيبدون خسارة يف  PAPRنسبة أن خيفض  ACEومن شأن . [170.9]اتساع أكرب 

 OFDMرموز 

رعية
لة ف

حام
ت 

وجا
م
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جز بعض املوجات احلاملة حب الصبيبكمية صغرية من أن يضحي ب 32للموجة احلاملة احملجوزة PAPR نسبة خفضومن شأن 
اصطناع ب، اليت تسمح االعتباطيةمن ذلك حلمل القيم  بدال   هذه املوجات ستخدمت  . و [170.9]بيانات  أي الفرعية، اليت ال حتمل

 الذروة. يلغيموجي  شكل
أبرز هذه و ل. ملستقب  يف احلول تصميم خاصة لتيسري تزامن الوقت والرتدد  DVB-T2يتضمن املعيار  تزامن وتقدير القنوات.ال

 .41.9، كما هو مبني يف الشكل نافعة ومحولة متهيدمن  مؤلف رتلهو استخدام  احللول
 املختار. (FFT) حتويل فورييه السريع على حجم هذه الرموز عدد حيث يتوقف ،P2وعدد من الرموز  P1من رمز  التمهيدتألف يو 

، P2 16و 8و 4و 2 الرموز كلهنا 1kو 2kو 4kو 8kوبالنسبة ملقادير . فقط واحد P2رمز  هنالك 16kو 32k للمقدارين وبالنسبة
 OFDM، وتتكون من رموز P2أن بعض البيانات قد حتمل بالفعل ضمن الرموز  مع، P2رموز الالتوايل. وتتبع احلمولة النافعة  على
ىل حتسني كبري يف بعض إ التمهيدمعروفة. ويؤدي استخدام  دليلةاحلاملة الفرعية بواسطة بيانات أو قيم  اميكن تشكيل موجاهت اليت

 باختيار أوسع بكثري ملعلمات املرسل دون زيادة الوقت الكلي للتزامن. خطوات التزامن، ويسمح كذلك
ني كما هو مب  ،جملال الزمن ةتكرار خاص إىل جانب بنيةلفرعية ااملة احلوجات من امل 1kمع  OFDMعلى رمز  P1ويشتمل الرمز 

هو ف Bاجلزء أما  .Aكل اجلزء الذي يش OFDMعينة من رمز  542ول ألالرتدد  صيغة زحزحةهو  C. واجلزء 41.9يف الشكل 
. OFDMالرتدد املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية لرمز  زحزحة وتساوي. Aمن اجلزء  ةعين 482خر آلرتدد ال صيغة زحزحة

موجات حاملة فرعية ويستعمل  1kأصل  منفقط  384على ، OFDMضمن رمز  ،(DBPSK)التفاضلي  BPSKويقتصر تشكيل 
، إىل جانب جزء التشوير احملدود واحملمي للغاية، إجراء مسح سريع لرتددات ةالثابت P1 ومتكن بنيةاملعلومات.  إلرسال سبع بتات من

 FFT حتويل فورييه ختزين املعلمات الرئيسية )مثل حجميعمد إىل و  DVB-T2وجود إرسال  يدركملستقبل أن ا ويستطيع. البث
 أكثر وجودب P1 عن اخلاصة لتحسني متانة الكشف C → A → Bبنية  مت تصميم وقد (.FEF رتل متديد مستقبليوجود  أو

 والرتدد. للزمنالشتقاق مرجع أويل  أيضا   P1الكشف عن الرمز  ويستخدممعاكس.  طورصفر مع  dB مثل صدى ،القنوات حتديا  

 41.9 الشكل
 P1نسق الرمز 

DTTB-09-41

f
SH

f
SH

AC B

 
له معلمات اإلرسال اخلاصة به.  PLP أنبوب ألن كل جدا   ا  كون كبري الذي قد ي، L1 التشويرل محهو  P2والدور الرئيسي للرمز 

. وتستند محاية البتات الحق L1( وجزء تشوير الرتلطول  تشوير مثال   يتم)حيث  سابق L1يف جزء تشوير  L1 تشويرنظم يو 
قد يبدو اختيار و . ةمثقب LDPC بشفرةمتبوعة ( Hocquenghemو Chaudhuriو Bose) BCHإىل شفرة  السابق L1التشوير  يف

 الشفرة. لقصر كلمة نظرا   غريبا   (LDPC) اختبار التعادلية منخفض الكثافةشفرة 
ستخدم ي الذي ال، Viterbi تشفريتطلب فك تنفس املعدل وال ب يةشفرة تالفيفبضمن أي خسارة مقارنة تال  فهيومع ذلك، 

 عملية تقدير القناة. استهالل وهو P2هام آخر لرمز  دور ومثة. L1 تشوير لفك تشفري إال

                                                      
 .T2-DVBعيار امل" يف النغمة حجزسمى "ت" احملجوزةاملوجة احلاملة " 32

 عينة 024 1

 عينة 542 عينة 482
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هلذه و املعلومات املرسلة بشكل صحيح.  الستعادةشكل املوجة املرسلة خالل تقدير القناة من  DVB-T2 مستقب ل ويتعني على
املة الفرعية املوجات احلجمموعة من  تعمل على تشكيلالتقليدية اليت  املتناثرة الدليلة املتواليات DVB-T2الغاية، حيدد املعيار 

املبدأ التوجيهي و خمتلفة.  (SP)إشارة  هو أنه يدعم مثانية أمناط DVB-T2 نظام اجلدة الرئيسية اليت أدخلهاو املتساوية التباعد. 
 لتوفري تقدير مصمم أساسا   بينما منط اإلشارة. و (GI) فاصل احلراسة معكوس طول مع الدليلةمطابقة املسافة  هو التصميم يف

الطور  تصحيح األخطاء يفلوسيلة لتزامن ترددات دقيق و  توفر، FFT التحويل مع حجم املتطابقة ة،املتواصل األدلةموثوق للقناة، فإن 
الذي يفرتض أن يتم احلصول عليه من و ، من فواصل احلراسة دعم أكرب حجم ممكنت حبيث P2يف رمز  األدلةيتم تثبيت و املشرتك. 

عن معلمات  نمستقال P2لبيانات يف الرمز وا لألدلة على االرتباط التقليدي. وموقع املوجات احلاملة الفرعيةق القائمة ائخالل الطر 
 اإلشارة تتطلب بعض أمناطو . (PAPR) طاقة الذروة إىل الطاقة املتوسطةنسبة  قائمثل متديد عرض النطاق وطر  ،اإلرسال األخرى

ال فع أسلوب يفهذا هو احلال بشكل خاص و هذه العملية.  استهاللعلى  P2 دلةاألتقدير قناة لتشكيلها من عدة رموز، وتساعد 
 األدلةمن  إرسال عدد قليل جدا   فيه يتم خيارا   DVB-T2سطح ثابت. وحيدد املعيار على الستقبال ا أساسا   الغرض منه جدا  

يه ف تعاد البياناتبتقدير قناة مبساعدة  متبوعا   P2ز رمالاحلمولة النافعة، ويستند تقدير القناة إىل التقدير األويل الذي يقدمه  يف
 ،كاملة. وال ميكن حتقيق هذا النهج إال إذا توفرت تقديرات أولية  [171.9]تستخدم لصقل تقدير القناة و  املزال تشفريها البتات

اقة )أي مقدار الط األدلة تكييف عوامل تعزيز املختلفة أيضا   األدلة. وتتطلب مسافات P2بدون  ولذلك فإنه لن يكون ممكنا  
 .(CP) للدليل املستمروثالثة  (SP) للدليل املتناثرثالثة عوامل معززة  DVB-T2مقارنة بالبيانات(. وحيدد املعيار  لألدلةاملخصصة 

جتري ، DVB-T2 نظام . غري أنه يفDVB-Tعلى مؤشر املوجة احلاملة الفرعية بنفس الطريقة اليت يتبعها البث  األدلةقيم  وتتوقف
على  (PN)لتتابع الضوضاء الزائفة  زائد أو ناقص واحد وفقا  بقيمة  OFDM( يف كل رمز P2و SPو CP) األدلةمجيع  مضاعفة
لعد الرموز، فإن  طليقةيعتمد تقنيات  DVB-SH نظام أن ومع. OFDMرمز  مؤشر على أيضا   ومن مث فهي تتوقف، الرتلمستوى 

قد إذا ف   الراهن ضمن الرتل OFDMميكن أن يشري إىل موضع  لتزامن الرتل متانةوأكثر  بديال   ا  هنجيوفر  األدلةهذا التوقيع على 
تقدير . وعالوة على ذلك، ميكن خلوارزميات التزامن أن تستغل تتابع مستوى الرتل هذا لمثال   ، يف حالة ضوضاء نبضية قويةالتمهيد

 تقدير القناة. جودةقق ذلك دون التأثري على وتتبع امليقاتية والرمز والرتدد وتزامن الرتل. ويتح
نفس اإلشارة بواسطة مرسالت متعددة من لعلى نفس الرتدد  املتآوناإلرسال  DVB-Tيتيح املعيار . تقنية الهوائيات المتعددة

فيها  رىتبنشر شبكة بسيطة  SFNقيود التزامن الصارمة، تسمح الشبكة  ومبراعاة. (SFN)رتدد ال ةأجل تنفيذ شبكة وحيد
مستويات  ما لقى مستقبل  عندما يت ولكنباملرسالت املتعددة.  املتعلقةرتاكب القنوات بعليها  يتم احلصولاملستقبالت قناة مكافئة 

 SFN لشبكةنسبة بالو عميقة بسبب التداخل املدمر.  عوادم تجابة تردد القناة سوف حتتوي على، فإن اسقدرة مماثلة من مرسلنْي 
، Alamouti [172.9]من تشفري  لباستعمال شكل معد ،اجلديد يوفر DVB-T2هبوائي وحيد، فإن املعيار مزودة  تضم حمطات

. (MISO)خلرج الدخل وحيد اعلى نظام توزيع متعدد  ميكن احلصولوسيلة فعالة الستغالل وجود مرسالت متعددة. وبعبارة أخرى، 
خل املدمر. ونتيجة االتد تجنبهي ت، و وثيقا   ارتباطا   ةرتبطم وإمنا ماثلةمتجهازي اإلرسال  يفالبيانات ال تكون ، التشكيليف هذا و 

 .SFN33 تغطية الشبكة تحسنت لذلك

مضاعفة  ألمر إىلا تقدمي تقديرين مستقلني للقناة. ولذلك، حيتاج األدلة(، يتعني على MISO 1×  2 مبثابةويف هذه احلالة )املوصوفة 
دخل وحيد، خرج ) الوحيدكما يف حالة املرسل   بنية األدلةنفس  DVB-T2خدم املعيار ست. ويف هذا السيناريو، ي  األدلةعدد 
بنية نفس  1ستعمل املرسالت اليت تعمل كهوائي . وت  (GI) من فاصل احلراسةاملقابل  املقدار(، ولكن نصف SISO وحيد
 بديلة.ال الدليلةشكيل املوجات احلاملة الفرعية تب وتقوم، األدلة 2املرسالت اليت تعمل كهوائي  تعكس، بينما بالضبط SISO األدلة

أساسا  بإعادة استخدام الطبقة املادية وطبقة الوصلة  DVB T2-Liteيقوم النظام  .DVB-T2 Liteالطبقة المادية لنظام 
للمواصفة  ةمع بعض القيود اليت حتد من أي تغريات يف التجهيزات القائمة. إذ ميكن تفسريه مبثابة جانبي DVB-T2 النظام يف

 ITU-R BT.1877 [34.9]التوصية  ومبثابة نظام قائم بذاته لبث الوسائط املتعددة. ويرد يف DVB-T2األساسية 

                                                      
اهلوائيات تكون و  وحيدمن برج إرسال  اإلرسالحيث حيدث تقليدية كثر األ MISO عن حالة MISO مبثابة SFNالشبكة  اعتبار ينبغي متييز 33

 بضعة أمتار فقط. ة بعضها عن بعض مبقدارمنفصل
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ترد املعلمات و  جانب املرسل/املستقبل. معلومات تفصيلية عن املعلمات التقنية واملعاجلة يف ETSI EN 302 755 [8.9] املعيار ويف
 .26.9 قة الوصلة يف اجلدولاألساسية للطبقة املادية وطب

 26.9 اجلدول
 T2 (T2 Lite) الوسائط المتعددة لنظاممعلمات اإلرسال 

 للوسائط المتعددة T2النظام  المعلمات
 ETSI EN 302 755 واملعيار ITU-R BT.1877 التوصية املراجع

 FEFيد أرتال التمد/أرتال النطاق األساسي/(PLP)أنابيب الطبقة املادية  تنظيم القنوات

 MHz 8و MHz 7و MHZ 6و MHz 5و MHZ 1,7 عروض نطاق القنوات
 (،8k)أسلوب  6 817(، 4k)أسلوب  3 409(، 2k)أسلوب  OFDM 1 705عدد املوجات احلاملة النشطة يف 

 (16k )أسلوب 633 13
 من فرتة الرمز النشطة 4/1و 19/128و 8/1و 19/256و 16/1و 32/1و 1/128 مدة فاصل احلراسة

 مرنة مع إمكانية التغيري على أساس كل رتل مبفرده. دة وحدة اإلرسال )الرتل(م
 ms 250املدة القصوى 

 /فاصل احلراسة/املوجات احلاملة الدليلةPIالرمز  /الرتددالوقتتزامن 

مع أو بدون تدوير الكوكبات اخلاص بكل أنبوب  QPSK ،16-QAM ،64-QAM طرائق التشكيل
 الطبقة املادية يف

( 3/4و 2/3و 3/5و 1/2و 2/5و 1/3)مبعدالت  LDPCوشفرة  BCHجمموعة من شفرة  رائق التشفري وتصحيح األخطاءط
 خطأ  10-12 بتة. إمكانية لتصحيح 200 16مع طول مشفر للرتل حمدود مبقدار 

 Mbit/s 4احلالة اليت يساوي فيها تدفق النقل  أقصى معدل بتات متوفر يف معدالت البيانات الصافية

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

دمة جودة اخل استقبال مستقر وموثوق وحتكم يف
 األمناط املختلفة لبيئات االستقبال يف

 تانة وجودة اخلدمة تغاير امل -
 8k/4k/2k (QPSK 1/2)يب األسال يف km/h 300تنقلية عالية تصل إىل  -

 
 DVB-T2أداء النظام  4.2.4.9

فاصل  مدة بيلمن قالشبكة،  نشر ميليه أيضا   بعض املعلماتواختيار اإلرسال.  تشكيالتجمموعة كبرية من  DVB-T2عيار امليوفر 
النمط  تتابعهو رقم  xث ، حيx الدليل)منط  PPx باالختصار، ويشار إليها (SP)تشكيل منط الدليل املتناثر و  (GI) احلراسة

ية قناة التأخري، مبا يف ذلك إمكان انتشار بأقصى قدر ممكن من التسامح يف وهي مرتبطة(، ]ETSI EN 302 755 ]8.9املعيار  يف
. وفيما يتعلق باملعلمات األخرى، مثل معدل الشفرة وحجم الكوكبة، يسرتشد االختيار مبستوى الضوضاء SFN34 ةشبكت الإرساال

 ات القناة.وإحصاء
 تشكيالتبالنسبة لبعض  DVB-T2( الذي ميكن حتقيقه بواسطة Mbit/sبوحدة ) للصبيباحلد األقصى  27.9ويبني اجلدول 

 املعلمات النمطية.

                                                      
 األدلةحيث هناك عدد أقل من  PP4أو  PP2 بالنسبة إىل الةاحل وهذه هي مثال  مبرونة تامة.  )PP(منط الدليل  ميكن استخدام هالحظ أني 34

 .معززة هاولكن
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 27.9 اجلدول
 DVB-T2( بالنسبة لبعض تشكيالت Mbit/sمعدالت البيانات التي يمكن تحقيقها )بوحدة 

 FFTمقدار 
 GIمقدار 

 نمط الدليل

 تشفير معدل

LDPC 16-QAM 64-QAM 256-QAM 

16k 
1/128 
PP7 

3/5 
2/3 
3/4 

18,07 
20,11 
22,62 

27,11 
30,17 
33,93 

36,14 
40,21 
45,24 

32k 
1/16 
PP8 

3/5 
2/3 
3/4 

17,05 
18,97 
21,34 

25,63 
28,52 
32,08 

34,23 
38,08 
42,85 

32k 
1/128 
PP7 

3/5 
2/3 
3/4 

18,07 
20,11 
22,62 

27,02 
30,06 
33,82 

36,14 
40,21 
45,24 

 
لى ع( حماكاة أداء تشفري القناة وتوليفات التشفري، ETSI TS 102 831 [87.9] )املقتبسان من املعيار 29.9و 28.9 اجلدوالن يبنيو 

 .طورالضوضاء  وانعدام كامل  وتزامن للقناة كاملافرتاض تقدير  
 .dB 0وقناة صدى وحيد  (P1)ناة رايلي وق (F1)لقناة الغوسية وقناة رايس ا خبصوص وتعطى هذه النتائج

 .BCH تشفري بعد 11−10حوايل قابل ما ي، LDPC تشفري بعد 7-10مبقدار  ()BER( وتعطى النتائج عند معدل خطأ البتات
 ولضمان نتائج موثوقة، أجريت عمليات احملاكاة حىت استيفاء الشرطني التاليني:

 ؛خاطئة FEC فدرة 100ما ال يقل عن  -
 .خاطئة ةبت 1000يقل عن  ما ال -

ملعلمات يف عمليات احملاكاة هذه لتكون مماثلة قدر اإلمكان  املستعملة DVB-T2 يف النظام OFDMوقد اختريت معلمات 
، وعرض 1/32مع فاصل حراسة  8k( FFT) . وهذه املعلمات هي كما يلي: حجم حتويل فورييه السريعDVB-T النظام

ة طاقة الذروة إىل الطاقنسبة  ومل تطبق تقنيات الكوكبات الدوارة. واستخدمت عاديلة موجة حام بأسلوب MHz 8 النطاق
احملاكاة،  ملياتع مثالية، أي التزامن املثايل والتقدير املثايل للقناة. ويف ا  عمليات احملاكاة ظروف وافرتضت. (PAPR) املتوسطة

( وهناية )أي رمز إغالق P2و P1لرموز اخلاصة يف كل من بداية )أي على اإلطالق، وال تدرج ا أدلةتتضمن اإلشارة املرسلة أي  ال
  قيد االستخدام. الدليلومنط  )FFT( بالنسبة حلجم حتويل فورييه السريع (C/N)0. ولذلك ينبغي تصحيح قيم الرتل( الرتل
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 28.9 اجلدول
  LDPCبعد فك التشفير  = 101 BER-7الخام المطلوبة لتحقيق  0(C/N)نسبة 

 بتة LDPC :64800فدرة  طول
  LDPCبعد فك التشفير   1 = BER 10-7من أجل  (dB) (C/N)0 النسبة 

 الكوكبة
معدل 
 التشفير

 كفاءة الطيف
)انظر 

 (2 المالحظة
 قناة غوسية

(AWGN) 
 P)1(قناة رايلي  F)1(قناة رايس 

 dB 0قناة صدى 
 GI 90% عند

QPSK 1/2 0,99 1,0 1,2 2,0 1,7 
QPSK 3/5 1,19 2,3 2,5 3,6 3,2 
QPSK 2/3 1,33 3,1 3,4 4,9 4,5 
QPSK 3/4 1,49 4,1 4,4 6,2 5,7 
QPSK 4/5 1,59 4,7 5,1 7,1 6,6 
QPSK 5/6 1,66 5,2 5,6 7,9 7,5 

16-QAM 1/2 1,99 6,0 6,2 7,5 7,2 
16-QAM 3/5 2,39 7,6 7,8 9,3 9,0 
16-QAM 2/3 2,66 8,9 9,1 10,8 10,4 
16-QAM 3/4 2,99 10,0 10,4 12,4 12,1 
16-QAM 4/5 3,19 10,8 11,2 13,6 13,4 
16-QAM 5/6 3,32 11,4 11,8 14,5 14,4 
64-QAM 1/2 2,98 9,9 10,2 11,9 11,8 
64-QAM 3/5 3,58 12,0 12,3 14,0 13,9 
64-QAM 2/3 3,99 13,5 13,8 15,6 15,5 
64-QAM 3/4 4,48 15,1 15,4 17,7 17,6 
64-QAM 4/5 4,78 16,1 16,6 19,2 19,2 
64-QAM 5/6 4,99 16,8 17,2 20,2 20,4 

256-QAM 1/2 3,98 13,2 13,6 15,6 15,7 
256-QAM 3/5 4,78 16,1 16,3 18,3 18,4 
256-QAM 2/3 5,31 17,8 18,1 20,1 20,3 
256-QAM 3/4 5,98 20,0 20,3 22,6 22,7 
256-QAM 4/5 6,38 21,3 21,7 24,3 24,5 
256-QAM 5/6 6,65 22,0 22,4 25,4 25,8 

 األرقام املائلة متثل قيما  تقديرية. - 1 املالحظة
 التزامن/السرب وفاصل احلراسة.التشوير/ تأخذ يف احلسبان اخلسارة النامجة عن الكفاءة الطيفية ال - 2 املالحظة
 ملستهدفة نوقشت أعاله.ا( BER) معدالت خطأ البتات - 3 املالحظة
يتعني أن تضاف إىل األرقام الواردة أعاله خسارة التنفيذ املتوقعة بسبب التقدير احلقيقي للقناة. وستكون هذه القيمة أقل بكثري من  - 4 املالحظة

 .DVB-T2يف بعض احلاالت، وذلك بسبب االستمثال األفضل لكثافات التعزيز واألمناط فيما خيص النظام DVB-T الرقم املقابل يف نظام 
 تعددة.م عمليات تنفيذمجيع النتائج األخرى من خالل تأكدت  وقد .ةتنفيذ واحد عمليةاملدخالت املظللة الزرقاء هي نتائج  - 5 املالحظة
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 29.9 اجلدول
  BCHقبل فك التشفير  = 101 BER-7الخام المطلوبة لتحقيق  0(C/N)نسبة 

 بتة LDPC :16200فدرة  طول
 LPDCبعد فك التشفير   1 = BER 10-7ل ( المطلوبة من أجdB) (C/N)0نسبة  

 معدل التشفير الكوكبة
معدل 

التشفير 
 الفعال

 كفاءة الطيف
 انظر)

 (2 المالحظة
 قناة غوسية

(AWGN) 
قناة رايس 

(F1) 
قناة رايلي 

(P1) 

  قناة صدى
dB 0 عند 
%90 GI 

QPSK 1/2 4/9 0,87 0,7 0,9 2,0 1,6 
QPSK 3/5 3/5 1,18 2,5 2,7 4,1 3,7 
QPSK 2/3 2/3 1,31 3,4 3,6 5,3 4,8 
QPSK 3/4 11/15 1,45 4,3 4,6 6,6 6,2 
QPSK 4/5 7/9 1,53 4,9 5,3 7,4 7,0 
QPSK 5/6 37/45 1,62 5,5 5,9 8,3 7,9 

 
16-QAM 1/2 4/9 1,74 5,5 5,7 6,9 6,6 
16-QAM 3/5 3/5 2,36 7,9 8,2 9,6 9,3 
16-QAM 2/3 2/3 2,63 9,1 9,4 11,1 10,8 
16-QAM 3/4 11/15 2,89 10,3 10,7 12,8 12,5 
16-QAM 4/5 7/9 3,07 11,1 11,5 13,9 13,8 
16-QAM 5/6 37/45 3,25 11,7 12,2 15,0 15,0 

 
64-QAM 1/2 4/9 2,60 9,2 9,5 11,0 10,8 
64-QAM 3/5 3/5 3,54 12,3 12,6 14,4 14,3 
64-QAM 2/3 2/3 3,94 13,8 14,1 16,1 15,9 
64-QAM 3/4 11/15 4,34 15,5 15,8 18,2 18,0 
64-QAM 4/5 7/9 4,60 16,4 16,8 19,5 19,5 
64-QAM 5/6 37/45 4,87 17,1 17,6 20,6 20,9 

 
256-QAM 1/2 4/9 3,47 12,6 12,9 14,6 14,6 
256-QAM 3/5 3/5 4,72 16,9 17,2 19,0 19,3 
256-QAM 2/3 2/3 5,25 18,1 18,4 20,5 20,9 
256-QAM 3/4 11/15 5,78 20,3 20,6 22,9 23,3 
256-QAM 4/5 7/9 6,14 21,6 22,0 24,5 25,1 
256-QAM 5/6 37/45 6,49 22,4 22,9 25,8 26,6 

 األرقام املائلة هي قيم تقديرية. - 1 املالحظة
 رب وفاصل احلراسة.الس/تأخذ يف احلسبان اخلسارة النامجة عن التشوير/التزامن الكفاءة الطيفية ال - 2 املالحظة
 ملستهدفة نوقشت أعاله.ا (BER)معدالت خطأ البتات  - 3 املالحظة
يتعني أن تضاف إىل األرقام الواردة أعاله خسارة التنفيذ املتوقعة بسبب التقدير احلقيقي للقناة. وسيكون هذا أقل بكثري من الرقم  - 4 املالحظة

 .DVB-T2بسبب االستمثال األفضل لكثافات التعزيز واألمناط فيما خيص النظام يف بعض احلاالت، وذلك DVB-T املقابل يف نظام 
 كل النتائج يف هذا اجلدول هي حصيلة عملية تنفيذ وحيدة ومن مث فهي مظللة باألزرق.  - 5 املالحظة

 

الناجم عن  C/N بيانات ض يفاالخنفا احلسبانيف  تأخذال  قيم خام 29.9و 28.9الواردة يف اجلدولني  (C/N)قيم النسبة املطلوبة و 
 (C/N)0 اخلاممن القيم  C/Nاملستخدم. وميكن استخالص القيم الصافية للنسبة  األدلة، ألن ذلك يتوقف على منط ةاملعزز  األدلة

 حبيث: BPحبساب عامل تصحيح

 
BP

N

C

N

C











0



 191 9 الفصل
 

 وحيتسب عامل التصحيح هذا بالصيغة التالية:

 
 حيث:

dataN  عدد خاليا البيانات لكل رمزOFDM 

NBPN
 OFDMعدد األدلة غري املعززة لكل رمز  

BPN
 OFDMعدد األدلة املعززة )أي املتناثرة ويف احلواف( لكل رمز  

BPB  2ي تعزيز القدرة لألدلة املعززة نسبة إىل خاليا البيانات، تساو

SPA 

CPN  عدد األدلة املستمرة لكل رمزOFDM 

CPB  2تعزيز القدرة لألدلة املستمرة نسبة إىل خاليا البيانات، تساوي

SPA 

أساسا   تكون هلالمصممة  األرتالرموز إغالق و  P2و P1، ولكن العادية البياناتأن الصيغة الواردة أعاله مشتقة من رموز  ويالحظ
 .T2 الرتل ( حبيث ميكن تطبيق الصيغة على كاملdB 0,1لرموز العادية )يف حدود انفس قدرة 

 ويرتاوح عامل التصحيح
BP 0,29من dB  0,53إىل dBالتحويل قيم كل توليفة من حجم 30.9يف اجلدول  ؛ وترد FFT ومنط 

 .PP1-PP8تناثرة امل األدلة

 30.9 اجلدول
 (dB) لألدلة BPعوامل التصحيح

 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 

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 0,41 0,38 0,49 0,47 0,52 0,49 0,33 0,35 
16K Ext 0,42 0,38 0,49 0,47 0,52 0,49 0,34 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 

 
هذا و القناة. بوضاء الض عدميةحملاكاة املذكورة يف القسم السابق على افرتاض أن املستقبل لديه معرفة كاملة وقد أجريت عمليات ا

 لنظام. وميكن أن تستعمل أجهزة االستقبالل وحيد واضح أداءيار معحيدد على األقل  هتحقق، ولكنيال ميكن أن  وضع أمثل
ة بني جانبني أو أكثر من جوانب األداء، ومن مث فإن النتائج بالنسب وسطا   ، يكون اختيارها حال  متنوعةعملية  عمليات تنفيذ

 لألداء. واضحا   ملستقبل عملي لن تضع معيارا  

 

CPBPNBPdata

CPCPBPBPNBPdata
BP

NNNN

BNBNNN




 10log10
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من املفيد  وعندئذ. [87.9]أي ظروف  ويفمستقبل عملي من النتائج املثالية  اقرتابالنظر يف مدى  اجلدير باالهتماممن  ومع ذلك
أخرىتصحيح  صيغةحتديد 

RCE  حبيث ميكن استخالص قيم صايف النسبةN/C  اة لقناملطلوبة عند استخدام تقدير قناة حقيقي
 :املعروضة يف جدولمن نتائج احملاكاة  ضوضائية

RCEBP
N

C

N

C











0 
 حيث:



















BP

INT

dataEQ

Data
RCE

B

f

SNR

SNR

1log10

log10

10

10

 
القيم  على أن تؤخذ الدليلاختيار منط ب BPB وتتحددعادلة. تالبيانات امل يفشارة إىل الضوضاء اإلنسبة  هي data-EQSNRوالقيمة 

عملية على  يتوقفعامل هي  INTf والقيمة على التوايل. {8PPإىل  PP1&2 ،PP3&4 ،PP5} لألمناط{ 49/9، 49/16، 16/9}
 ،األبعاد ثنائي متناثر لدلي منط ضمن تبعا  ملوضعها ألخرىتلف من خلية خت يف الواقعوهي لتقدير القناة.  ةاملستخدم االستيفاء
ن أشكال حساب شكل م وحيتاج األمر إىل. الزمنو  الرتدد عمليات استيفاء معينة من أطوارمن  توليفةيتوافق مع  منها كل  ذلك ألن
 .على السواء الزمنو  الرتدد استيفاء مراعاة مع متثيلية، وحيدة قيمة إلعطاءاملتوسط 

يظهر  DVB-T2 Lite أسلوب. ويفرتض أن DVB-T2 Lite ةأمثلة على أداء جانبي ITU-R BT.2254 [115.9]رد يف التقرير يو 
 ةونسب احلماية جلانبي C/N قيم النسبة ميكن استعمال هأن . وهذا يعين ضمنا  املقابل DVB-T2قاعدة ال أسلوبنفس حساسية 

 .DVB-T2 Lite ةلتخطيط الرتددات والشبكات يف حالة اجلانبي DVB-T2 القاعدة
 انمتوفر  ينهذ التشفري . ومع ذلك، فإن معديل2/5و 1/3اإلضافيني  التشفري ملعديلحىت اآلن نتائج احملاكاة أو القياس  نومل تعل
 اخلام C/Nيف قناة غوسية، وتقارن مع النسبة  DVB-S2 لنظامنتائج احملاكاة  31.9. وترد يف اجلدول DVB-S2 النظام يف أيضا  

 .DVB-T2 للنظام
 31.9الواردة يف اجلدول  القيمتوقع أن تنطبق امل من. ولذلك، متماثلة C/Nالنسبة  قيماألعلى، تكون  التشفريالت وفيما يتعلق مبعد

 .DVB-T2 Liteاألدىن يف  التشفريبالنسبة ملعدالت 

 31.9 اجلدول
 QPSKألساليب  DVB-S2و DVB-T2الخام من أجل  C/Nقيم 

 ([EN 302 307]و [EN 302 755-V1.3.1] )مقتبسة من المعيارين

 الخام C/N (dB) DVB-S2 الخام C/N (dB) DVB-T2 األسلوب
QPSK   1/4 2,4 ال ينطبق– 

QPSK   1/3 1,2 ال ينطبق– 

QPSK   2/5 0,3 ال ينطبق– 

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   8/9 6,2 ال ينطبق 

QPSK  9/10 6,4 ال ينطبق 
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 موجز معلمات النظامين 5.2.4.9
 (.ITU-R BT.2295-1 [43.9] )انظر أيضا  التقرير DVB-T2 Liteو DVB-T2خصائص النظامني  32.9 حيدد اجلدول

 32.9 اجلدول
 DVB-T2 Liteو DVB-T2الخصائص الرئيسية لنظامي 

 DVB-T2 الخصائص

 أساليب االستقبال:
 ثابت -
 حممول -
 حممول باليد -
 متنقل -

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 Mbit/s 50,5-7,5 الصايف البياناتمعدل 

 6,50-0,98 (bit/s/Hz)استعمال الطيف  كفاءة
 مدعومة (SFN)شبكات وحيدة الرتدد 

 أمناط البث:
 صوت -
 وسائط متعددة -
 تلفزيون -

 
 
+ 
+ 

 يو، صوت، بياناتفيد بيانات البث/أمناط اخلدمة

 (UHF)، ديسيمرتية (VHF)مرتية  نطاقات الرتدد
 MHz 7(  د   MHz 6 ج(   MHz 5 ب(   MHz 1,7(  أ  القناةعروض نطاق 

 MHz 10 1 ( و   MHz 8 ( ه
 MHz 6,66(  د   MHz 5,71 ج(   MHz 4,75 ب(   MHz 1,52(  أ  (2 )املالحظة لعرض النطاق املستعم  

 MHz 9,51 1,2 ( و   MHz 7,61 ( ه
 قابل للتشكيل األجزاءعدد 

(   4k)أسلوب  3 409(   2k)أسلوب  1 705(   1k)أسلوب  853 (2 جزء )املالحظةعدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل 
 27 265(   16k )أسلوب 13 633(   8k)أسلوب  817 6

 2 ،3( 32k )أسلوب
 Hz 450(   2k )أسلوب Hz 901(   1k )أسلوب Hz 1 802(  أ  (2 املالحظة) املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية

(   16k )أسلوب Hz 113(   8k )أسلوب Hz 225(   4k )أسلوب
Hz 56 أسلوب( 32k) 

 Hz 1 395(   2k )أسلوب Hz 2 790(   1k )أسلوب Hz 5 580( ب
(   16k )أسلوب Hz 349(   8k )أسلوب Hz 698(   4k )أسلوب
Hz 174 (32 أسلوبk) 

 Hz 1 674(   2k )أسلوب Hz 3 348(   1k )أسلوب Hz 6 696( ج
(   16k )أسلوب 8k(   Hz 419 )أسلوب Hz 837(   4k )أسلوب
Hz 209 أسلوب( 32k) 

 Hz 1 953(   2k )أسلوب Hz 3 906(   1k )أسلوب Hz 7 812(  د
(   16k )أسلوب 8k(   Hz 488 )أسلوب Hz 977(   4k )أسلوب
Hz 244 أسلوب( 32k) 

 Hz 2 232(   2k )أسلوب Hz 4 464(   1k )أسلوب Hz 8 929 ( ه
(   16k )أسلوب 8k(   Hz 558 )أسلوب Hz 1 116(   4k )أسلوب
Hz 279 أسلوب( 32k) 

 Hz 2 790(   2k )أسلوب Hz 5 580(   1k )أسلوب Hz 11 161(  و
(   16k )أسلوب 8k(   Hz 698 )أسلوب Hz 1 395(   4k )أسلوب
Hz 349 أسلوب( 32k )1,3 



 كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  194

 تتمة( ) 32.9 اجلدول
 DVB-T2 الخصائص

، µs 554,99 (1k) ،µs 1 109,98 (2k) ،µs 2 219,97 (4k)(  أ  (2 )املالحظة مدة نشاط الرمز
µs 4 439,94 (8k) ،µs 8 879,87 (16k) ،µs 17 759,75 (32k) 

 µs 179,2 (1k) ،µs 358,4 (2k) ،µs 716,8 (4k) ،µs 1 433,6ب( 
(8k) ،µs 2 867,2 (16k) ،µs 5 734,4 (32k) 
، µs 149,3 (1k) ،µs 298,67 (2k) ،µs 597,33 (4k)ج( 

µs 1 194,67 (8k) ،µs 2 389,33 (16k) ،µs 4 778,67 (32k) 
، µs 128 (1k) ،µs 256 (2k) ،µs 512 (4k) ،µs 1 024(8k)(  د

µs 2 048 (16k) ،µs 4 096 (32k) 
، µs 112 (1k) ،µs 224 (2k) ،µs 448 (4k) ،µs 896 (8k) ( ه

µs 1 792 (16k) ،µs 3 584 (32k) 
 µs 89,6 (1k) ،µs 179,2 (2k) ،µs 358,4 (4k) ،µs 716,8(  و

(8k) ،µs 1 433,6 (16k) ،µs 2 867,2 (32k) 1,3 
 1/4، 19/128، 1/8، 19/256، 1/16، 1/32 ،1/128 نسبة فاصل احلراسة/مدة

 مرن مع إمكانية التغيري على أساس كل رتل مبفرده. T2مدة الرتل 
 ms 250املدة القصوى 

 فاصل احلراسة/موجات حاملة دليلة/P1رمز  /الرتددالوقتتزامن 

مع أو بدون تدوير  QPSK ،16-QAM ،64-QAM ،256-QAM طرائق التشكيل
 الكوكبات اخلاص بكل أنبوب يف الطبقة املادية

 3/4و 2/3و 3/5و 1/2و 2/5و 1/3 تشفري عدلمب LDPCة شفر  الداخلي FECالتصحيح 

 الرتددو الوقت و  اخللية تشذير التشذير الداخلي
. LDPCتعتمد على معدل الشفرة  x(، حيث 16 200 ،x ،t) BCH اخلارجي FECالتصحيح 

 خطأ t = 12إمكانية تصحيح األخطاء 

 (تشذير البتات )لولبة التعادلية واألعمدة اخلارجيالتشذير 

 بتة 16من  PRBS /تشتت الطاقةالبياناتعشوائية 

 - اإلرسال الرتاتيب

 P1رمز التمهيد  تشوير معلمات اإلرسال

 .نزليةاملوليس من املتوقع أن تدعمه أجهزة االستقبال  فقط التطبيقات املهنية MHz 10مبقدار  DVB-T2 يستهدف تشكيل - 1 املالحظة
 لكل من أساليبموسع  ويتوفر أسلوب موجة حاملةاملوجة احلاملة العادي.  أسلوبعلى  DVB-T2ة يف جدول طبق القيم الواردنت - 2 املالحظة

8k 16وk 32وk. 
 FFT التحويل مقدارعلى  األسلوبتنطبق قيود و . DVB-T2 Lite األساليب من أجل النظامجمموعة فرعية حمدودة من  تستخدم - 3 املالحظة
 نظاماملسموح هبا ل FFTمقادير التحويل  قتصر جمموعةتاحلراسة. و  وفاصلاملسموح هبا من هذه املعلمات  وعلى التوليفات األدلةوأمناط 

DVB-T2 Lite 2 علىk 4وk 8وk 16وk. 
 

 ميزانية الوصلة 6.2.4.9
حتدد  ة وبالتايلرايلي املقدرة بعوامل إضافيللقناة الغوسية وقناة رايس و  C/N النسبة قيم ITU-R BT.2254 [115.9] يقدم التقرير

 [.115.9] انظر املرجع". للحصول على معلومات تفصيلية، على صعيد الواقع" ا  نسب
 MHz 8[ بالنسبة إىل 115.9] املرجع يف احملددةبعض األمثلة على سويات إشارة دخل املستقبل الدنيا  33.9وترد يف اجلدول 

 خمتلفة. C/N وقيم



 195 9 الفصل
 

 33.9 اجلدول
  مختلفة C/Nوقيم  MHz 8خل المطلوبة لصيغ السويات الدنيا إلشارة الد

 MHz 8قنوات  – Vو IVو IIIنطاقات التردد 

 1k ،2k ،4k ،8k ،16k ،32kأسلوب الموجة الحاملة العادي: األساليب 

 B (MHz) 7,61 7,61 7,61 7,61 7,61عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 F (dB) 6 6 6 6 6 ضوضاء املستقب ل، رقم

 Pn (dBW) -129,2 -129,2 -129,2 -129,2 -129,2املستقب ل قدرة ضوضاء دخل 
 C/N (dB) 0,8 0,11 16,0 20,0 24,0 نسبة إشارة الرتدد/الضوضاء

 Ps min (dBW) -121,7 -117,7 -113,7 -111,2 -108,2 القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل

  الفلطية الدنيا املكافئة لدخل املستقبل
Us min (dBV) 75  

17,5 21,5 25,5 29,5 33,5 

 
، من الضروري حتقيق ليا  كستقبال  اال غيابإىل  كاملشبه   استقبال من للتحول السريع جدا   وعند حتديد التغطية، يشار إىل أنه نظرا  

ستقبال ال 95%مت حتديد هذه النسب املئوية بنسبة  وقد عالية من املواقع. مئوية احلد األدىن من مستوى اإلشارة املطلوبة يف نسبة
على التوايل.  90%و 99%املئوية احملددة  ةبالنسبة الستقبال متنقل كانت النسبو الستقبال حممول "مقبول".  70%" و"جيد حممول

(. وترد بدائل أخرى 34.9 )انظر اجلدول ، يتم حتليل ثالثة أمناط استقبال فقطDVB-T2 Lite يسري على نظامأن هذا الشرط  ومبا
 .ITU-R BT.2254 [115.9] يف التقرير

 34.9 اجلدول
 C/N، قيم DVB-T2أساليب االستقبال، أمثلة بدائل 

 DVB-T2 C/N (dB)مثال بديل  أسلوب االستقبال

 QAM ،FEC 1/2 ،8k ،PP1 2,10-16 استقبال متنقل/ريف

 16-QAM ،FEC 1/2 ،16k ،PP3 9,8 (H-Aاستقبال حممول باليد خارج املبىن )الصنف 

( )أي مطاريف تستخدم H-Dقل حممول باليد )الصنف استقبال متن
 داخل مركبات متحركة(

16-QAM ،FEC 1/2 ،8k ،PP2 2,10 

 
 MHz 7وعرض نطاق قدره  V (MHz 650)و IVوالنطاقني  III (MHz 200)ترددين ميثالن النطاق  من أجلوجترى احلسابات 

 من أجلسب حيت" /الريفي"احملمول أسلوب االستقبالفإن  IIIطاق . أما بالنسبة للنVو IVيف النطاقني  MHz 8و III النطاق يف
 .MHz 7و MHz 1,7" لكل من عرض النطاق H-Dصنف مول احملسب أسلوب االستقبال "توحي MHz 1,7عرض نطاق قدره 

 ذلك، املعنيةل ااالستقب أساليبعلى أهنا أمثلة على  أن تؤخذاالستقبال. وينبغي  ساليباملناسبة أل DVB-T2 بدائليتم اختيار و 
 .بدائل ممكنةاختيار من بني عدة ب دوما  يسمح  DVB-T2النظام  بدائلألن العدد الكبري من 

من  عدداستقبال  أسلوبك لكل ل. وهناممكن للبديلأمثلة على اختيار  35.9املشار إليها يف اجلدول  DVB-T2 والبدائل
 ها. وباإلضافة إىل ذلك، يؤثر اختيار فاصل احلراسة على معدل البتاتكل منب ات اخلاصةبتالاملتاحة مع معدالت  DVB-T2 بدائل

يع أطوال مج وال تتوفر. ةاملتاح ةالبتات الصافي تمعدال مدى من املطلوبة. ولذلك، يرد يف اجلداول C/Nولكنه ال يغري النسبة 
معلومات عن السيناريوهات املتنقلة  وتتوفر. أيضا   قليال   C/N تتغري فقدري هذا األخري تغإذا و املختار.  الدليلحلراسة لنمط افواصل 

 ITU-R BT.2254 [115.9.]. وللحصول على معلومات عن نطاقات أخرى، انظر التقرير IV/Vيف النطاق  واحملمولة باليد
 .اللون زة حبسبميوهي متقع. افر املو لف النسب املئوية املطلوبة من تو لكل ميزانية وصلة ملخت بديلني ممكنني 35.9ويبني اجلدول 
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 35.9 اجلدول

 IV/ Vمن أجل سيناريوهات األجهزة المتنقلة والمحمولة باليد في النطاق  DVB-T2ميزانية الوصلة لنظام 

 متنقل/ريفي الوحدة المعلمات
محمول 

باليد/محمول 
 خارج المبنى

متنقل محمول باليد 
/هوائي H-Dصنف 

 مدمج

 MHz 650 650 650 الرتدد

 dB 10,2 9,8 10,2 الدنيا الالزمة للنظام C/Nقيمة النسبة 

  أمناط النظام )مثال(
16-QAM  

FEC 1/2 ،8k، 
PP1  ممدد 

16-QAM 
FEC 1/2 ،16k، 

PP3  ممدد 

16-QAM 
FEC 1/2 ،8k، 

PP2  ممدد 
 Mbit/s 14-11 15-12 14-11 داللية( معدل الثبات )قيمة

 dB 6 6 6 معامل ضوضاء املستقب ل

 MHz 7,71 7,77 7,71 املكافئعرض نطاق الضوضاء 

 dBW -128,3 -131,6 -127,9 املستقبلقدرة دخل ضوضاء 

 dBW -118,9 -119,3 -118,9 القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل

 Ω dBµV 19,8 19,5 19,8 75الفلطية الدنيا املكافئة لدخل املستقبل، 

 dB 0 0 0 خسارة املغذي

 dB 0 -9,5 -9,5 باألقطا كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي

 2dBm -15,6 -25,1 -25,1 النتيجة الفّعالة للهوائي

 2dB(W/m -103,3 -94,2 -93,8( بالاالستق كثافة تدفق القدرة الدنيا عند موقع

 dB(µV/m) 42,5 51,6 52,0 الاالستقب شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع

 dB 0 0 0 االصطناعية قيمة السماح من أجل الضوضاء

 dB 0 0 8 خسارة االخرتاق )مبىن أو مركبة(

 dB 0 0 2 االحنراف املعياري خلسارة االخرتاق

 dB 0 0 0 كسب التنوع
 90 70 90 % حتمالية املوقعا

 1,28 0,5244 1,28  عامل االنتشار

 dB 5,5 5,5 5,9 االحنراف املعياري

 dB 7,04 2,8842 7,552 عامل تصحيح املوقع

تدفق القدرات املتوسطة الدنيا عند ارتفاع  كثافة
 من املواقع 50%من الوقت و 50%االستقبال؛ 

)2dB(W/m -96,3 -91,3 -78,3 

شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع االستقبال؛ 
 من املواقع 50%من الوقت و %50

dB(µV/m) 49,5 54,2 67,5 

 99 95 99 % احتمالية املوقع

 2,3263 1,6449 2,3263  عامل االنتشار

 dB 5,5 5,5 5,9 االحنراف املعياري

 dB 12,79465 9,04695 13,72517 عامل تصحيح املوقع

كثافة تدفق القدرات املتوسطة الدنيا عند ارتفاع 
 من املواقع 50%من الوقت و 50%االستقبال؛ 

)2dB(W/m -90,6 -85,2 -72,1 

قبال؛ ستشدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع اال
 من املواقع 50%من الوقت و %50

dB(µV/m) 55,2 60,6 73,7 
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 DVB-T2مثال الستخدام ممكن لنظام  7.2.4.9
. الثابتة النفقاتو عن املرونة  ، فضال  واملتانة السعةمن حيث  شىت مبفاضالتللغاية، مما يسمح  ليكون مرنا  مصمم  DVB-T2نظام 

 PLP ضمن أنبوب (HDTV) تلفزيون عايل الوضوح خدمات بضعحلمل  بسيط جدا   لتشكييف  مثال   ميكن استخدام النظامإذ 
 استقبال ثابت على السطح. ويف هذه احلالة، قد تكون بعض خيارات املعلمات النموذجية كما يلي: من أجلواحد، 

 أو ؛حلد األقصىإىل ا املتاحة السعة، مما يزيد MFNلتشكيل شبكة  1/128 حراسة فاصلمع  32K مبقدار FFTحتويل  -
 (؛ أوμs 532 قدره حراسةوطنية )توفر فاصل  SFNلتشكيل شبكة  19/128 حراسة فاصلمع  32Kمبقدار  FFTحتويل  -
أقصى قدر ممكن من سعة  QAM-256 التشكيل ؛ يوفر2/3أو  3/5 تشفريومعدل  كوكبات دوارةمع   QAM-256تشكيل  -

 الصعبة. متانة إضافية لظروف االستقبال الكوكبات الدوارة وتوفر مناسب الستقبال ثابت على السطح،هو البيانات و 
 يف حالة Mbit/s 32إىل  Mbit/s 29، أو MFNيف حالة  Mbit/s 40إىل  Mbit/s 36وميكن أن توفر هذه التشكيالت حوايل 

 .SFN الشبكة
 ولذلك من األرجحل ثابتة إىل حد ما، إال عندما تكون قناة اإلرسا K 32 مبقدار FFTالتحويل  ولن يكون من املمكن استخدام

 8K FFTإذ من شأن تنقل. املو/أو  احملمولستقبال تستهدف اال شبكة يف متانةوكوكبة أكثر  FFTمن  استخدام حجم أقل
نسبة  ثحي يف قنوات أكثر دينامية ومبتطلبات أقل من جيدا   أن يوفر استقباال   3/5أو  1/2ومعدل تشفري  QAM-64 تشكيل مع

خليارات  ، تبعا  Mbit/s 26إىل  Mbit/s 16، حوايل أقلمعدل بتات  توفربطبيعة احلال  ويكون الثمنة احلاملة إىل الضوضاء. املوج
 األخرى. اتاملعلم

يف هذا  تنيالح أجريت حماكاةمن األخطاء،  ا هذه املعدالت باستقبال شبه خالفهم شروط القناة اليت ميكن أن تتحقق فيهول
 BERذلك،  )أو ما يعادلمن األخطاء  باستقبال شبه خال[ 36.9ثابتة ] Riceيف قناة  2T-DVBو T-DVBاء أد وقورن، الصدد
)معتمد  T-DVBملعيار  يةمنوذج SFN شبكة (. واحلالة األوىل هي نشرLDPCالتشفري التالفيفي/ كفكميف خرج  4–10مبقدار 

 .2/3مبقدار   تالفيفيريشفتومعدل  QAM-64وكوكبة   1/4وفاصل حراسة 8K FFT(، يشمل مثال   إيطاليا يف
 (، مع نفس فاصلSFNيف شبكة طويل ) حراسةفاصل  ألسلوب بالنسبة DVB-Tو DVB-T2مقارنة بني  36.9ويبني اجلدول 

أطول  فاصل حراسة . ويتوفر أيضا  DVB-Tباملقارنة مع  DVB-T2 سعةيف  67%حلراسة املطلق يف احلالتني. وهذا يوفر زيادة بنسبة ا
 (.3% )حوايل يف السعة ةضئيل خسارة مقابل جمرد SFN(، وهو ما من شأنه أن يوفر تغطية حمسنة لشبكة تقريبا   20%)زيادة بنسبة 

 36.9 اجلدول
 SFNأسلوب  في 67%مثال لزيادة سعة محتملة بنسبة 

 DVB-T2 أسلوب DVB-T أسلوب 

 QAM 256-QAM-64 التشكيل

 FFT 8K 32Kحجم التحويل 

 1/16 1/4 راسةفاصل احل

 FEC 2/3CC + RS 3/5LDPC + BCHالتصحيح 

 %4,2 %8,3 أدلة مشتتة

 %0,39 %2,0 (1 )انظر املالحظة أدلة مستمرة

 %0,65 %1,0 (2 )انظر املالحظة L1رأسية 

 ممدد قياسي أسلوب املوجة احلاملة

 Mbit/s 33,2 Mbit/s 19,9 السعة

 .متناثرة أدلة املستمر اليت ليست أيضا   الدليليشمل فقط خاليا  - 1 املالحظة
 .DVB-T2ل من أج الرتلورمز إغالق  P2إضافية يف  ورأسية، L1 ،P1 تشوير ؛DVB-Tل ( من أجTPS) تشوير معلمات اإلرسال - 2 املالحظة

  



 كتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  198

 2K FFTتحدة، اليت تشمل يف الشبكة املتعددة الرتددات يف اململكة امل املستخدمة( املعلمات 37.9وتبني احلالة الثانية )اجلدول 
 (SNR)يف نسبة اإلشارة إىل الضوضاء  Mbit/s 24,1، مما يسفر عن 2/3 ريشفتومعدل  QAM-64و GI 2فاصل حراسة و 

مع عرض نطاق  DVB-T2 تشكيلظروف شبه خالية من األخطاء. ويف املقابل، يوفر يف ثابتة  ةيف قناة ريسي dB 18,9 مبقدار
هو أعلى ، و Mbit/s 36,1معدل بيانات قدره  3/5 مبقدار LDPCتشفري ومعدل  1/128 ةفاصل حراسو  32K FFTموسع و

 .يف املائة تقريبا   50 بنسبة

 37.9 اجلدول
 المستخدم في المملكة المتحدة DVB-Tمقارنة بأسلوب  66%زيادة السعة بأكثر من 

 DVB-T2أسلوب  DVB-Tأسلوب  

 QAM 256-QAM-64 التشكيل

 FFT 2K 32Kمقدار 

 1/128 1/32 فاصل احلراسة

 FEC 2/3CC + RS 2/3LDPC + BCHالتصحيح 

 1,0% 8,3% أدلة مشتتة

 0,53% 2,0% (1 )انظر املالحظة أدلة مستمرة

 0,53% 1,0% (2 )انظر املالحظة L1رأسية 

 ممدد قياسي أسلوب املوجة احلاملة

 Mbit/s 40,2 Mbit/s 24,1 السعة

 منتشرة. أدلة اليت ليست أيضا   املستمر الدليليا يشمل فقط خال - 1 املالحظة
 .DVB-T2ل من أجإضافية  ورأسية، L1 ،P1 تشوير ؛DVB-Tل ( من أجTPS) تشوير معلمات اإلرسال - 2 املالحظة

 
 االنضغاط. ومع مزيد من التطورات يف أساليب HDTV MPEG-4 AVC بإرساالتيسمح  DVB-T2يف كلتا احلالتني نالحظ أن 

. وترد أحدث املعلومات (UHDTV) لألرض بالتلفزيون الرقمي فائق الوضوحاآلن بتجريب إمكانية البث  شىت، تقوم بلدان يو الفيدي
 .38.9، ويرد تلخيص هلا يف اجلدول ITU-R BT.2343 [116.9]املتعلقة ببعض هذه التجارب يف التقرير 
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 38.9 اجلدول

 (2015ي شبكات التلفزيون لألرض )حتى ملخص تجارب التلفزيون الرقمي فائق الوضوح ف

 التغطية موقع المرسل البلد الملحق
المشعة  القدرة

  الفعالة
ERP 

 نظام
 DTT 

عرض نطاق 
 القناة

 أسلوب البث
سعة تعدد 

 اإلرسال
معدل بتات 

 اإلشارة
معيار تشفير 

 الفيديو
 معيار الصورة

معيار تشفير 
 الصوت

التردد 
 المستخدم

1.A1 140 مدينة هيتويوشي هيتويوشي اليابانW(H) 
135W(V) T-ISDB35 6 MHz 

32k 
GI = 1/32 

4096QAM, 
FEC 3/4 

 ثنائي ا الستقطاب
MIMO 

91,8 Mbit/s 91 Mbit/s MPEG-4 
AVC/H.264 

7 680×4 320p 
 رتل/ثانية 59,94

 بتات/بيكسل 8

MPEG-4 
AAC 

384 kbit/s 

671 MHz 
 46القناة )

 اليابان( يف

2.A1 
مجهورية  

 36كوريا

املنطقة احلضرية  آك-ل كوانجب
 kW 36,7 اجلنوبية يف سيؤول

DVB-T2 6 MHz 

32k ،أسلوب ممدد،  
GI = 1/16، 

PP4، 
 
256 QAM ،FEC 

3/4 ،4/5 ،5/6 

> 
35,0 Mbit/s 

بعض ) متغاير
  25~34التجارب

Mbit/s) 

HEVC Main10 

 5.1سوية 
 حد أقصى

28 Mbit/s 

3 840×2 160p 
 ،رتل/ثانية 60

 10أو  بتات 8
 ات/بيكسلبت

MPEG-4 
AAC-LC 

 أو
Dolby 
AC-3, 
 

حد أقصى 
 قناة 1.5
  600 

kbit/s 

713 MHz 
 54القناة )

 كوريا( يف

12,9 kW 
701 MHz 

 52القناة )
 كوريا( يف

40,0 kW 
707 MHz 

 53القناة )
 كوريا( يف

املنطقة املركزية يف  جبل نام
 kW 2,2 سيؤول

713 MHz 
 54القناة )

 كوريا( يف

املنطقة احلضرية  مون-جبل يونغ
 kW 8,3 الغربية يف سيؤول

707 MHz 
 53القناة )

 كوريا( يف

3.A1 فرنسا 

 مدينة باريس برج إيفل

1 kW DVB-T2 8 MHz 

32k ،أسلوب ممد،  
GI = 

1/128،256QAM ،
FEC 2/3 ،PP7 

40,2 Mbit/s 

مت تنفيذ 
برناجمني: 

 22,5  أحدمها
Mbit/s واآلخر  

17.5 Mbit/s 

HEVC 

3 840×2 160p 
 رتل/ثانية 50

 بتات/بيكسل 8

HE-AAC 
192 kbit/s 

514 MHz 
يف  26القناة )

 (1اإلقليم 

4.A1 إسبانيا 

املدينة اجلامعية،  ETSIاتصاالت 
 مدريد

125 W DVB-T2 8 MHz 

32k ،أسلوب ممدد، 
GI = 

1/128،64QAM ،
FEC 5/6 ،PP7 

36,72 
Mbit/s 

35 Mbit/s 
متت جتربة )

معدالت بتات 
 (أخرى

HEVC 

3 840×2 160p 
 رتل/ثانية 50

 بتات/بيكسل 8
E-AC-3 5,1 

754 MHz 
يف  56القناة )

 (1اإلقليم 

                                                      
 (.BT.1306 R-ITUالوارد يف التوصية  Cالتقليدي )النظام  T-ISDBمتتد بعض املعلمات من النظام  35

 .R BT.2343-ITUانظر التقرير ، 2و 1زيد من التفاصيل عن املرحلتني ملمن التجارب.  3املرحلة  تقابلتفاصيل كوريا يف اجلدول  36
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 تتمة( ) 38.9 اجلدول
 

 التغطية موقع المرسل البلد الملحق
المشعة  القدرة

  الفعالة
ERP 

 نظام
 DTT 

عرض نطاق 
 القناة

 أسلوب البث
سعة تعدد 

 اإلرسال
معدل بتات 

 اإلشارة
معيار تشفير 

 الفيديو
 معيار الصورة

معيار تشفير 
 الصوت

التردد 
 المستخدم

5.A1 السويد 

 مدينة استوكهومل Nackaاستوكهومل 
35 kW DVB-T2 8 MHz 

32kأسلوب ممدد ،، 
GI = 19/256 ،

256QAM ،FEC 3/5 ،
PP4 

31,7 Mbit/s 24 Mbit/s HEVC 
3 840×2 160p 

 ل/ثانيةرت 29,97

 بتات/بيكسل 8
 

618 MHz 
يف  39القناة )

 (1اإلقليم 

6.A1 
اململكة 
 املتحدة

لندن الكربى )أكثر  كريستال باالس
مليون  4.5من 

 أسرة(
40 kW 

DVB-T2 

8 MHz 

32kأسلوب ممدد ،،  
GI = 1/128 ،

256QAM ،FEC 2/3 ،
PP7 

40,2 Mbit/s 
بعض ) متغاير

 التجارب مبعدل
35 Mbit/s) 

HEVC 

  مزيج
3 840×2 160p 

 رتل/ثانية 50
 160p 2×840 3و

 رتل/ثانية 59,94
 

 8 أكثر التجارب
، بتات/بيكسل

 10 بعضها
 بتات/بيكسل

 
586 MHz 

يف  35القناة )
 (1اإلقليم 

مشال غرب إنكلرتا،  وينرت هيل
مبا فيها مانشسرت 
   وليفربول )أكثر من

 أسرة(مليون  2.7
22,5 kW 8 MHz  

602 MHz 
يف  37قناة ال)

 (1اإلقليم 

وسط اسكوتلندا،  بالك هيل
ميا فيها غالسغو 

مليون  1وأدنربة )
 أسرة(

39 kW 8 MHz  
586 MHz 

يف  35القناة )
 (1اإلقليم 

7.A1 الربازيل 

أجزاء من املنطقة  جبل سوماريه
احلضرية يف ريو دي 

 جانريو 
660 W(H) 
660 W(V) T-ISDB1 6 MHz 

32k 
GI = 1/32 

4096QAM, 
FEC 3/4 

ثنائي االستقطاب 
MIMO  

91,8 Mb/s 85 Mb/s HEVC 
7 680×4 320p 

 رتل/ثانية 59,94

 بتات/بيكسل 10

MPEG-4 
AAC 

1,48 Mb/s 

569 MHz 
 يف 30القناة )

 الربازيل(

GI فواصل احلماية = 
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 FFT التحويل نه ال ميكن تعديل أسلوبأ حمدود حبكم DVB-T2 Liteاإلرسال  تعدد توفري اخلدمات الثابتة واملتنقلة يف نفسو 
 دليليةوأمناط  FFTs حتويالت بقدر كبري من . وينبغي أن ترسل اخلدمات الثابتة عموما  T2 Liteشارة اإليف نفس  الدليليوالنمط 

 تنقلة استخدامممتفرقة من أجل حتقيق كفاءة طيفية عالية يف القنوات الثابتة. ومن ناحية أخرى، يتطلب االستقبال يف سيناريوهات 
لتداخل بني املوجات ا والرتدد، والتعامل مع الزمنأكثر كثافة ملتابعة التغريات السريعة يف جمال  دليلية أصغر وأمناط FFTs حتويالت

 .Dopplerالناجم عن انتشار  (ICI) احلاملة

. وهبذه T2رسال اإلمن تعدد  (FEF) التمديد املستقبلي لألرتال يف أجزاء T2-Liteوحلل هذه املشكلة، ميكن إرسال إشارات 
قلة تناملسيناريوهات ال متانة عالية يف الدليل من أجلومنط  FFT حتويل من حيث أسلوب T2-Liteإشارة  استمثالالطريقة، ميكن 

(. PP7و 32kيف القنوات الثابتة )مثل  عال من أجل صبيبميكن تشكيل باقي اإلرسال املتعدد  بينما(، PP1و 8k FFT)مثل 
 T2-Lite أرتالمع  ms 50 مبقدار T2-Lite أرتال مبناوبة T2-Liteاإلرسال إىل  زمنمن  20%، من املمكن تكريس ذلك مثال

 وإبراق تربيعي )بأسلوب املوجة احلاملة املوسعة(، 8K FFT التحويل ترسل بأسلوب T2-Lite. وبافرتاض أن اإلشارة ms 200 مبقدار
عرض بلكل قناة ) Mbit/s 1,5 هي T2-Lite، فإن السعة اإلمجالية للخدمات PP1 الدليلومنط  1/2مبقدار  (QPSK)بزحزحة الطور 

 .T2-Liteيف إشارة  Mbit/s 375 مبعدلخدمات  4ما يصل إىل  حبمل(. ومن شأن ذلك أن يسمح MHz 8نطاق 
 كونتاملثال السابق،  ويف نفستردد كاملة.  قناة تشغ لكإشارة قائمة بذاهتا   T2-Liteإرسال إشارة  نه ميكن أيضا  إ القول وال بد من

يف نفس قناة  kbit/s 375خدمة مبعدل  20 ما يصل إىل ، مما يسمح بإرسالMbit/s 7,5 مبقدار T2-Liteالسعة اإلمجالية للخدمات 
 1/2 وند التشفريت لتوفري اخلدمات الراديوية الرقمية. وميكن أن يوفر استعمال معدال ا  مناسب جد T2-Lite نظام الرتدد. كما أن

فقط اليت تستهدف  T2-Liteميكن تنفيذ مستقبالت  بينمامستويات تغطية جيدة مع كمية حمدودة من البنية التحتية للشبكة، 
 T2-Lite نظاممن زمن اإلرسال ل 10% استخدامبمن املمكن  ،ذلك تعقيد. مثالبقدر منخفض جدا  من الواملتنقل  احملمولاالستقبال 

 .HE-AAC v2 باستخدام kbit/s 64خدمة راديوية مبعدل  18، استيعاب حوايل T2/T2-Lite متوالف اليف تعدد إرس
 DVB-T2 Lite النظام مثال لتجربة 8.2.4.9

 (BBC)إدارة البحوث والتطوير يف هيئة اإلذاعة الربيطانية  ما برهنت عليه DVB-T2 Liteنظام المن األمثلة على إمكانية استخدام 
" من اإلرسال انطالق املعتمدة: DVB-T2 Lite تقنية جانبية"معيار برزت نتائج التجربة يف أ  قد . و 2011يف يوليو 

 على النحو املبني أدناه. التجربة. وقد نفذت Keren Greene [117.9] إعداد
والبحوث نوب لدى شعبة التطوير سطح خمترب اجلمن  DVB-T2 Lite البث BBC اهليئة ، بدأ مهندسو2011يوليو  7يف 
 يف غرب لندن. BBC اهليئة يف

درة صا إرسال مبوجب رخصة اختبار وتطوير وجرى تنفيذه، UHF) (MHz 730املوجات الديسيمرتية ب 53 قناةالالتقييم على  وكان
التجربة  ويف إطار هذه. األثريعلى  BBCلدى  DTTBالبث  عن خدمة هذا منفصل متاما  و . Ofcom مكتب االتصاالت عن

خمصص لالستقبال على مستقبالت ثابتة مع خدمة  (HD)عايل الوضوح  تعدد إرسالجهاز بدمج  املهندسون، قام T2-Lite التقنية
 DVB-T2 ميكن أن تكون التلفزيون أو الراديو أو البيانات أو أي توليفة منها. ويف اململكة املتحدة، يعطي األسلوب متانةمتنقلة أكثر 

. ويف هذه التجربة التقنية، استخدم MHz 8يف قناة  Mbit/sec 40,21( معدل بتات قدره 37.9 )انظر اجلدول املستخدم حاليا  
اليت حتتوي على  (FEFs) يةتمديد املستقبلال أرتالمع إضافة  ولكن اإلرسال جهاز تعددمن  HD نفس األسلوب اخلاص باجلزء
 FEF برتل متديد متبوعا   ms 216,9 طولب DVB-T2تل اإلرسال من ر  تعددمن  عايل الوضوح اخلدمة املتنقلة. ويتألف اجلزء

 .ms 44,6 طولب
 (8k 1/32 QPSK 1/2)أصغر  FFT مقدار حتويل باستخدام متانةأكثر  أسلوباجلزء املتنقل من اخلدمة يف  جرى بثوقد 
 للخدمة املتنقلة. Mbit/s 1,02يعطي معدل بتات قدره  مما. L_DATA = 46 حيث

 DVB-T2 Liteلنظام مثال لتنفيذ ا 9.2.4.9
 16يف  جمانا   DVB-T2 Lite املتنقلخدمة البث التلفزيوين  Doordarshan، أطلقت هيئة اإلذاعة العامة اهلندية 2016فرباير  25يف 

ا باتنو  جواهايتو ناي شييف دهلي ومومباي وكولكاتا و  اخلدمة رمسيا   وأطلقتزيادة عدد اهلواتف الذكية يف اهلند.  وذلك بغيةمدينة، 
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ذه املدن ميكن استقبال اخلدمة يف هو بنغالور وأمحدأباد. و بوبال و أوراجناباد و ندور وإرايبور و جاالندهار و لكناو و كوتاك و  شيرانو 
ملتمكنة االلوحية  واحلواسيباحملمولة واهلواتف الذكية و الشخصية  احلواسيبيف  DVB-T2/Wi-Fi مضافاتحوهلا باستخدام  ماو 

بيان  وجاء يف. T2-DVB مولّفاتأجهزة التلفزيون الرقمية املتكاملة مع  يفوكذلك  OTG(37( املاشي"ما يسمى "على  تقنية من
Doordarshan  أن أجهزةiDTV  توفرة أيضا  م املضافاتفإن  وفضال  عن ذلك التقليدية، التلفزيونمن شركات تصنيع متوفرة 

الوطنية  DD (Doordarshan)ترحيل  حاليا   وجيري .غريهاو  Snapdealو Ebayو Flipkart مثل ،مواقع التسوق عرب اإلنرتنت يف
 .[72.9]كيسان   DD /ةاإلقليمي DD والرياضة  DDو هبارايتDD واألخبار  DDو

 (ISDB-T)لألرض الرقمية المتكاملة الخدمات  إلذاعةا 5.9
 2000لتلفزيونية الرقمية لألرض يف عام ا اإلذاعةنظام من أجل  (ISDB-T)لألرض الرقمية املتكاملة اخلدمات  إلذاعةاتطور نظام 

  . وهو نظام متعدد املوجات احلاملة مع جتزئة نطاق الرتددات الراديوية.Cنظام بوصفه ال[ 33,9] املرجع وأدرج يف
ل ب اجلودة للفيديو والصوت والبيانات ال ألجهزة االستقبال الثابتة فحسب عايل موثوقا  بثا   لكي يوقر ISDB-Tنظام الص مم وقد 

 تعامدي مرسال بتقسياإلتعدد . ويتميز النظام باملتانة بفضل استعماله لتشكيل (42.9 املتنقلة أيضا  )انظر الشكل للمستقبالت
سب الرتدد( وشفرات تصويب اخلطأ املتسلسلة. ويتألف اإلرسال اجملزأ حبو  من حيث الزمنوالتشذير ثنائي األبعاد ) (OFDM) لرتددل

. ويف النظام جمموعة واسعة من معلمات اإلرسال OFDMجزءا  من  13من  OFDM (BST-OFDM) سالتعدد اإلر النطاق يف 
وختصص لك. إىل ذ ، وماالزمنالختيار خطة تشكيل املوجة احلاملة ومعدل تشفري شفرة تصويب اخلطأ الداخلية وطول تشذير 

ت عن معلمات اإلرسال، وتسمى املوجات احلاملة علوماامل ترسلاليت  غريها من املوجاتبعض املوجات احلاملة للتحكم يف 
صل إىل ثالث ي الرتاتيب ملااإلرسال  ISDB-Tالنظام  يدعمو . (TMCC) اإلرسالوتعدد  اإلرسالبتشكيل املخصصة للتحكم 

ليوفر  ديدا  حت صمم النظام وقد .أجزاءيتكون كل منها من عدة  حيث للطبقات، ا  ديافر إميكن تعيني معلمات اإلرسال و طبقات. 
 تعددة الوسائط.امللإلذاعة  وقابلية التشغيل املتبادلاملشرتكة  والقواسمالتوسيع  وقابليةاملرونة 

                                                      
 .واحلواسيب اللوحيةمع اهلواتف الذكية  باالقرتان USBمفتاح "، تستخدم مع املاشي"على  37
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 42.9 الشكل
 (ISDB-T)لألرض الرقمية المتكاملة الخدمات  إلذاعةاخدمة 

DTTB-09-42 
لتوفري اخلدمات اإلذاعية  املصمم لألرض، الوسائط ةاملتعدد ةإلذاعل (ISDB) اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات متديد فويعرّ 

 Fمللفات، بوصفه النظام امثل الربامج الصوتية أو الفيديوية مع خمتلف البيانات املرتبطة هبا والبث التفاعلي وبث  ،الوقت الفعلي يف
 قائم علىيف الواقع نظام بث معزز متعدد الوسائط هو  تعدد الوسائطاملنظام ال وهذا. R-ITUاملتعدد الوسائط للقطاع 

ويف التوصية  C النظام وصفهاب ]33.9[ املرجع يف موضحة مواصفات الطبقة املادية للنظامو  . SBT/T-ISDB38 أساس
BS.1114 R-ITU ]38.9[  بوصفها النظام الرقميF   املعروف أيضا(  باسمSBT-ISDB .)دةلنظام والوسائط املتعدل عام ويرد وصف 

 .[134.9-139.9] يف املراجع ISDBنظام ال بشأنمراجع مفيدة أخرى  وهنالك أيضا   .[35.9] املرجع وتطبيقات البيانات يف
من جزء  T-ISDB بديل، أي T-ISDB أسرةأوجه تشابه مع ب T-ISDB الطبقة املادية لنظام اإلذاعة املتعددة الوسائط تتسمو 

. خمتلفة وتشكيالت أجزاء أرقام T-ISDBستخدم نظام اإلذاعة املتعددة الوسائط . وميكن أن ي  T-ISDBو SBT-ISDBوواحد، 
 .ISDB-Tالرتكيبات األساسية لنظام اإلذاعة متعددة الوسائط  43.9ويبني الشكل 

                                                      
38 SBT-ISDB .هو نظام إذاعة صوتية 

 استقبال ثابت

HDTV 

 مستقبل منزلي

 جزءاً  13

قناة واحدة 
(MHz 8/7/6)  

 جزءا   13

 إنترنت/مودم هاتف

 محطة تلفزيون

استقبال 
 محمول باليد

 جزء واحد
 جزءاً  13أو  1

استقبال 
 متنقل

 استقبال متنوع

 مطراف محمول باليد مستقبل في مركبة
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 43.9 الشكل
 ISDB-Tلنظام متعددة الوسائط الأساسية لإلذاعة  تركيباتثالثة 

DTTB-09-43 

البيانات، مما يعين أنه ميكن إرسال حمتوى رقمي خمتلف )مثل الفيديو والصوت  تدفقاتلتغليف  MPEG-2ستخدم هذا النظام ي  و 
 IDSB يين مع أنظمةوقابلية للتشغيل الب وهو يتمتع بقواسم مشرتكةواحد.  آنوالصور الثابتة وغريها من البيانات( يف  وصوالنص

 .Tmm-ISDBو SBT-ISDBو C-ISDBو S-SDBI، مثل MPEG-2األخرى باستخدام 
 النموذج المعماري ونموذج كدسة البروتوكوالت 1.5.9

ويتمتع هذا النظام . (ISDB-T) لألرض -اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات لنظام  الوظيفيةالفدرات خمطط  44.9الشكل  يبني
تدفق  يتحكم يف عدد رزم الذي (TS Re-Mux)النقل فهنالك إعادة تعدد إرسال تدفق  واسعة من معلمات اإلرسال. بطائفة
 .عند الدخل TSبشكل مستقل عن عدد رزم  فارغة TS إضافة رزمب Reed-Solomon (RS)املشفر املرسلة إىل  (TS) النقل

يف الشفرة  دل التشفريتغيري طريقة التشكيل ومعبثالث طبقات إرسال مبستويات خمتلفة من املتانة  ما يصل إىل ويشتمل النظام على
فك التالفيفي/ السلسالية للتشفري الشفرةسمى ت ةتصحيح خطأ قوي شفرةستخدم تكل طبقة. و   يفالتالفيفية وما إىل ذلك 

 .RSتشفري الوتشفري/فك  Viterbi تشفريال
 تقنياتوصف  3.5.9يف البند  . ويردوالزمن الرتددو  اتالبتو  اتالبايت تشذير أربعة أنواع من التشذير: ISDB-T النظام ويستخدم

 التشذير هذه.

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

(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 

SBT-ISDB 
 T-ISDB أجزاء        جزء واحد 3

 جزءا   13
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 44.9 الشكل
 ISDBمخطط الفدرات الوظيفية 

DTTB-09-44 
واسعة من ترددات اإلرسال، ولديه  طائفة( لتمكني استعمال 3و 2و 1 األساليبلإلرسال ) أساليبويشتمل النظام على ثالثة 
 .SFNلشبكات  فضلأ لتمكني تصميم حلراسةاأربعة خيارات لطول فاصل 

من ثالثة أنظمة فرعية: نظام البث ونظام البث التفاعلي وأجهزة  ISDB-Tويتألف النظام النموذجي لإلذاعة متعددة الوسائط 
 بث ونظام الفعلي،نظام بث يف الوقت و /إدارة البث، برنامج زمننظام على نظام البث  ويشتمل (.45.9االستقبال )الشكل 

نموذجية من أجهزة لانواع واأليف نفس الوقت.  امللفاتوإشارة بث  الفعليرسال اإلشارة اإلذاعية يف الوقت تعدد إيتم امللفات. و 
حيتوي نظام و  .وما إىل ذلك ،الصور الرقميةو ، ومشغالت املوسيقى، وأنظمة املالحة يف السيارات، اخللويةاالستقبال هي اهلواتف 

أن يكمل البيانات  أيضا   /التنزيلالتدفق/التنزيل. وميكن لنظام التدفقونظام  النفاذ/الفوترةالبث التفاعلي على نظام التحكم يف 
 .استقباهلا من قناة البث تتمكناملفقودة من قناة االتصاالت املتنقلة، اليت مل 

 يتشفري تالفيف

ترتيل 
OFDM  تشذير 

 الرتدد
تشذير 

 الزمن
جتميع 

تشذير  تقابل يتراتب
 بتات

IFFT  إضافة فاصل
 حراسة

أسلوب 
 تربيعي

حموال 
D/A  

تشتت 
 الطاقة

تعديل 
 التأخر

تشذير 
 RSتشفري  يتقسيم تراتب البايتات

TS 
 RE-MUX TS 

 /AC/TMCC دليل

 OFDMإشارة 

 



 لألرضكتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية  206

 

 45.9 الشكل
 ISDB-Tالمعمارية النموذجية لنظام تعدد الوسائط 

DTTB-09-45 
، ISDB-Tأسرة  على غرار باقي تعدد اإلرسال أساسا   معماريةنفس  ISDB-Tستخدم نظام اإلذاعة املتعددة الوسائط ي  و 

إرسال ونقل حمتويات البث يف الوقت الفعلي و/أو حمتوى  تعدد (. ويف هذه الطبقة، يتم7.9] ،[6.9 )انظر MPEG-2 أنظمة أي
 .امللفات بث

 ليالفعيتم تسليم احملتوى اإلذاعي يف الوقت و . ISDB-Tلنظام اإلذاعة املتعددة الوسائط  تكوالالربوتو  كدسة  46.9ويبني الشكل 
 (IP)إما بواسطة بروتوكول اإلنرتنت  بث امللفاتيتم نقل حمتوى و القائمة.  ISDB-Tأسرة  شأننفس الربوتوكول  ضمن

 .MPEG-2 TSيف  DSM-CCأو القسم  MPEG-2 TS عرب

 46.9 الشكل
 ISDB-Tوتوكوالت في نظام البث متعدد الوسائط كدسة البر 

 (1)بث امللفات  بث يف الوقت الفعلي
 IPتطبيق قائم على 

PES 
 القسم

 (SDM-CCمبا فيه )

FLUTE/AL-FEC 
ROHC 

 ITU-R BT.1869 أو التوصية
ULE 

MPEG-2 TS 

 الطبقة املادية
 ([35.9]ط )انظر متعدد الوسائ Fبث امللفات يدعمه النظام : 1 املالحظة 
 DTTB-09-46 

 معدد إرسال

 قناة البث

نظام البث يف 
 نظام البث الوقت الفعلي

 نظام برجمة/
 إدارة البث

 تنظام بث امللفا

 مستقبالت

قناة اتصاالت 
 متنقلة

نظام الفوترة/التحكم 
 يف النفاذ

نظام 
 التدفق/التنزيل

 نظام بث تفاعلي
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، بث امللفاتتوى حمكول اإلنرتنت. وينقسم أي نوع من املرسل عرب بروتو  امللفات تتابع اإلرسال حملتوى بث 47.9ويبني الشكل 
 ألخطاءل األمامي لتصحيحلإىل رزم ثابتة الطول مع رزم إضافية  ،مثل املقاطع السمعية البصرية والكتب اإللكرتونية والصحف

(FEC) عرب بروتوكول النقل أحادي االجتاه  اتلتسليم امللف(FLUTE)  املعيار كما هو حمدد يف RFC 3926 خمطط البث املتعدد( IP 
 انضغاطأو خمطط  ROHC U RFC 3095) ،([40.9]أسلوب ب إما IP يةرأس إطناب. وبعد إزالة 3GPP2 [39.9]و 3GPP يف

،  (ULE)االجتاه  أحادي بتغليف خفيف الوزن MPEG-2 TS، تصنع الرزم ITU-R BT.1869 [2.9]املوصوف يف التوصية  يةالرأس
 .RFC 4326 [41.9] املعيار كما هو حمدد يف

 47.9 الشكل
 تتابع إرسال بث الملفات عبر بروتوكول اإلنترنت

DTTB-09-47 
فدرات يتم نقل رسائل و . MPEG-2 TSيف  DSM-CCقسم الرسل عرب امل امللفات تتابع اإلرسال حملتوى بث 48.9يبني الشكل 

 .DSM-CCمن احملتوى املطلوب يف شكل أقسام  املكونة التنزيل بيانات

 48.9 الشكل
 DSM-CCتتابع إرسال بث الملفات عبر أقسام 

DTTB-09-48 

block parity 
 فدرة المصدر (FEC  )رزمة

 ىحمتو 

FLUTE 

UDP/IP (v4  أوv6) 

ROHC 

ULE 

IP فوق MPEG-2 
 بايتة 188

 حمتوى

 DDBرسالة 

 DIIرسالة 

 DSM-CCقسم 
 MPEG-2 TSيف 

 بايتة 188
DDBفدرة بيانات التنزيل : 

DIIمؤشر معلومات التنزيل : 



 لألرضكتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية  208

 

 ذاعي متعدد الوسائط التابع لهوالتمديد اإل ISDB-Tالتقنيات الرئيسية في نظام  2.5.9
. BST-OFDMمع جتزئة نطاق الرتدد الراديوي،  OFDM تعدد اإلرسال ISDB-Tستخدم النظام ي   .اتالمجزأ النطاقنقل ال

هو عرض نطاق قناة تلفزيونية  B/14 MHz (B، لكل منها عرض نطاق قدره OFDM جزءا   13من  ISDB-Tويتألف النظام 
 MHz 6/14 (kHz 428,57)طاق نعرض  إماواحد حيتل ال اجلزءفإن  ومن مثللمنطقة(،  ا  تبع MHz 8أو  7أو  6لألرض، أي 

. وميكن حتديد معلمات أجزاءأو أكثر جمموعة  جزء  واحد   ويكّون. MHz 8/14 (kHz 571,29)أو  MHz 7/14 (kHz 500) أو
بشكل مستقل  الزمناء الداخلية وطول تشذير شفرة تصحيح األخط تومعدال OFDMاحلاملة  وجاتاملاإلرسال لنظام تشكيل 

 .هي الوحدة األساسية لتنفيذ خدمات اإلذاعة األجزاء. وجمموعة أجزاءلكل جمموعة 
وفقا  للتطبيق وعرض النطاق  ISDB-Tمتعدد الوسائط  اإلذاعة نظام أجزاءميكن اختيار عدد  توليفات من الفدرات المجزأة.

 .جزءا  بدون نطاقات حارسة 13و/أو  أجزاء 3و/أو  ا  واحد جزءا  ضم كل منها ي كيبات أساسيةتر  بتوليفل الطيف املتاح. وي شك  
 مثالني لطيف اإلرسال باجلمع ما بني عدة فدرات من األجزاء. 49.9 ويبني الشكل

 49.9 الشكل
 ISDB-Tاإلذاعة متعددة الوسائط  أجزاء نظامفدرات  لتوليفات مثال

BT.2016-A2-02

 

(. وميكن ضبط Cو Bو Aملا يصل إىل ثالث طبقات ) الرتاتيبيدعم النظام اإلرسال . واالستقبال الجزئي يالتراتباإلرسال 
وختصيصها للطبقات.  األجزاء، ويتم تقسيم هذه جزءا   13من  ISDB-T النظام يتكونو معلمات اإلرسال يف كل من هذه الطبقات. 

رغب ت، عندما ذلك . مثال13 دوما  مجيع الطبقات هو  لألجزاء يف، ولكن العدد اإلمجايل جزءا   13إىل  1 علىكل طبقة تشتمل  و 
، وميكن A ميكن ختصيص اجلزء املركزي للطبقة عندئذ واحد للمستقبالت احملمولة باليد، جزءيف توفري خدمة من  هيئة إذاعة ما

 بلأن تستق باليد يف حاالت كهذه، ميكن للمستقبالت احملمولة. و Cو B للطبقتنيأو  Bاألخرى للطبقة  12  ال األجزاءختصيص 
ن عرض نطاق اإلرسال. م فقط. وهذا ما يسمى االستقبال اجلزئي ويعين أنه ال ميكن للمستقبل أن خيتار إال جزءا   اجلزء املركزي جزئيا  

 .منخفض ظامميقاتية بن تخدم تردداستهالك الطاقة يف جهاز االستقبال احملمول ألنه يس خفضاالستقبال اجلزئي  ومن شأن

 التشذير: تقنيةستخدم أربعة أنواع من ت   تقنية التشذير.
 .Viterbi شفرييف خرج مفكك ت الرشقةخطأ  ةعشوائي وهو حيققاخلارجي والداخلي.  املشفرينيقع مشذر البايتات بني  -
 .Viterbi شفريخطأ رمز الكوكبة قبل فك ت ةعشوائي وهو حيقق. والتقابليقع مشذر البتات بني التشفري التالفيفي  -
ىل الضوضاء إ الزمن، الذي يعزى أساسا   ميدانخطأ الرشقة يف  ةعشوائي حيقق. وهو التقابلعند خرج  الزمنيقع مشذر  -

 .احملمولالنبضية واخلبو أثناء االستقبال املتنقل/
ىل إ الرتدد، الذي يعزى أساسا   ميدانشقة يف خطأ الر  ةعشوائي حيقق. وهو الزمنيقع مشذر الرتدد عند خرج مشذر  -

 وما إىل ذلك. ،التداخل متعدد املسريات وتداخل املوجة احلاملة

 ميأشكال خمتلفة من احملتوى الرق إرسال من كنميالبيانات، مما  تدفقاتلتغليف  MPEG-2 أنظمة ستخدم النظامي   .MPEG-2أنظمة 
تستخدم  بيين مع أنظمة أخرىمشرتكة وقابلية تشغيل  قواسمصور الثابتة. وله ، مبا يف ذلك الصوت والنصوص واليف آن واحد

 MPEG-2 ستخدم النظام التشفري الفيديوي. ويف اليابان، ي  Tmm-ISDBو SBT-ISDBو C-ISDBو S-ISDB، مثل MPEG-2 أنظمة
 (MPEG-4 AVC) يوي املتقدمللربامج التلفزيونية الرئيسية والتشفري الفيد MPEG-2 (AAC)والتشفري السمعي املتقدم 

 للربامج التلفزيونية الرئيسية. MPEG-4 AACو MPEG-4 AVCستخدم النظام ي  فيف أمريكا اجلنوبية، أما . One-Seg خلدمة

 الطيف

 جزءا   33
 جزءا ( 13جزء واحد و×  7جزءا  و 13)

 جزءا   11
 أجزاء( 3جزء واحد و×  8)

 2ب( مثال  1أ ( مثال  
DTTB-09-49 



 209 9 الفصل
 

 تنوع أوليةمبتطوير قاعدة استقبال  ،ختبارالألغراض ا ،(NHK)اإلذاعة اليابانية  هيئةتقوم  .ISDB-T نظامتنوع لمال ستقبالاال
لكل موجة حاملة. وأجريت جتارب ميدانية يف منطقة ناغويا ملقارنة  (MRC)نسبة قصوى  أساس توليففروع على  أربعةمن مكونة 

ى التقدير ولد لألرض من أجل االستقبال املتنقل والثابت مع مستقبل متنوع. (HDTV) الرقمي عايل الوضوح التلفزيوين تغطية البث
 dBµV/m 75 تفوق ةقيمباستقبال ثابت  كفاف  عندفعال   ممكنا   HDTVلتلفزيون لاملتنقل كان االستقبال ،  95%مبعدل استقبال 

 . وأظهرت النتائج اليت مت احلصول عليها باستخدام مركبةثنائي الفروعالستقبال  dBµV/m 80ع وأكثر من و الفر رباعي  الستقبال
ات االستقبال املتنقلة كانت على ذلك أن هوائي ومردّ . ثابتا   استقباال   دمتستخلة مقارنة بتلك اليت لإلشارة املستقبّ  كبريا    متنقلة توهينا  

جات املباشرة هلوائيات كانت املو و  ،هوائيات االستقبال الثابتة عشرة أمتار بينما بلغ ارتفاعارتفاع ثالثة أمتار فوق سطح األرض، 
باملقارنة مع شدة اجملال  dB 15لة لالستقبال املتنقل مبقدار للحجب. ومت ختفيض شدة اجملال املستقب تعرضا  االستقبال املتنقل أكثر 

 .ITU-R BT.2139 [74.9]احملسوبة لالستقبال الثابت. ملزيد من التفاصيل، انظر التقرير 
 ISDB-Tالطبقة المادية وطبقة الوصالت في النظام  3.5.9

ة. مشرتك مرتّلة أن لديها واجهة تدفق نقل ، مما يعينتلتعدد اإلرسال كطبقة وصال MPEG-2أنظمة  ISDBأسرة  ت ستخدم
 ISDB-T امالنظ لوسائط اإلرسال. ويعتمد بالنسبة للطبقة املادية، فإن التشكيل وتصحيح األخطاء خيتلفان تبعا   أما

 دلنسبة لرتميز املصدر، تعتم. وباReed-Solomon ولشفرة ةتالفيفي لشفرةتصحيح األخطاء ل سلسايل وتشفري جمزأ OFDM تشكيل
 نفس تشفري املصدر. ISDB أسرة

 SBT-ISDBو اجلزء وحيد T-ISDB، أي T-ISDB أسرة من T-ISDBلنظام بث الوسائط املتعددة  الطبقة املادية وتتقارب
، ميكن استعمال الطيف لإلذاعة متعددة 49.9. وكما هو مبني يف الشكل لألجزاء. ويتميز النظام مبرونة يف استخدامه ISDB-Tو

دون نطاقات احلراسة. وباستخدام هذه امليزة،  1زء اجلو  3 واجلزء 13فدرات اجلزء اجلمع بني بعض بكفاءة ال قدر من كربالوسائط بأ
حبيث  13 اجلزء أو 3 فدرات اجلزءمن  فقط املركزية الفدراتأو إزالة تشكيل  1فدرة جزء ميكن للمستقبالت إزالة تشكيل 

 ISDB-T مستقبالت لنظام البث املتعدد الوسائط مبثابة ISDB-Tة أسر ملستقبالت استخدام موارد األجهزة والربجميات  ميكن
 املتنقل. لالستقبال

 ISDB-Tأداء النظام  4.5.9
 والسعةمعلمات التشكيل  من حيثخصائص النظام  ITU-R BT.1368 [42.9]و ITU-R BT.1306 [33.9] تصف التوصيتان

 اإلرسال وشدة اجملال الدنيا.و 
 .One-Segخدمة  ITU-R BT.1833 [35.9] وتصف التوصية

منطقة تغطية حملية باستعمال  ISDB-Tميكن أن يغطي نظام اإلذاعة متعددة الوسائط . منطقة محلية ومنطقة واسعة التغطية في
يتجنب احلاجة  ومن شأن ذلك أنباستعمال عدة مرسالت.  (SFN)رتدد ال ةمرسل واحد أو تغطية منطقة واسعة مع شبكة وحيد

 ترددات معقدة. تسليمىل متطلبات إ
 أن يستقبل ويزيل تشفري ISDB-Tاإلذاعة املتعددة الوسائط يف  باليد مولاحملميكن للمطراف  .منخفض للطاقةالستهالك اال

ونظرا  لضيق . ISDB-T واجلزء املركزي إلشارات (ISDB- TSB) إذاعة صوتية لألرض - دماتاخل متكاملةإذاعة رقمية  إشارات
 لطاقة.استهالك ا مبا ميّكن من خفضمنخفض  ميقاتيةتردد  أن يستخدم باليد احملمول يستطيع املطرافلنطاق عرض ا

من خالل اجلمع  الذي يستخدمه نطاقالأن يكيف عرض  ISDB-Tميكن لنظام اإلذاعة متعددة الوسائط  عرض النطاق المرن.
 املخصصة. لعرض نطاق قناة الرتدد فدرات أساسية وفقا   أجزاء بني عدة

، عندما تكون معلمات اإلرسال ذلك برامج متعددة يف جزء واحد. مثال إرسالميكن  متعددة في جزء واحد.البرامج ال
 صوتيةعشرة برامج  ميكن إرسال ،1/8حلراسة ا، ونسبة فاصل 2/3 (FEC)، ومعدل تشفري تصحيح اخلطأ QPSK لتشكيب
(kbit/s 32 أو برناجمني لكل برنامج )5,1يطيني حم صوتيني (kbit/s 16 يف جزء واحد. وعالوة على ذلك، ميكن لعدة لكل برنامج )

 برامج يف جزء واحد يف نفس الوقت. تبثأن  هيئات إذاعية
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 موجز معلمات النظام 5.5.9
 (.ITU-R BT.2295-1 [43.9] )انظر التقرير ISDBخصائص النظام  39.9 اجلدول يوجز

 39.9 اجلدول
 ISDBظام الخصائص الرئيسية للن

 ISDB-Tأسرة  الخصائص

 أساليب االستقبال:
 ثابت -
 حممول -
 حممول باليد -
 متنقل -

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 ×  n الصايف البياناتمعدل 
 Mbit/s 1,787إىل  0,281(  أ 

 Mbit/s 2,085إىل  0,328ب( 

 Mbit/s 2,383إىل  0,374ج( 
 4,17-0,66 (bit/s/Hz)استعمال الطيف  كفاءة

 مدعومة (SFN)الرتدد شبكات وحيدة 

 أمناط البث:
 صوت -
 وسائط متعددة -
 تلفزيون -

 
+ 
+ 
+ 

 فيديو، صوت، بيانات بيانات البث/أمناط اخلدمة

 (UHF)، ديسيمرتية (VHF)مرتية  نطاقات الرتدد
  من n  ×1/14 عروض نطاق القنوات

 MHz 8 ج(   MHz 7ب(    MHz 6(  أ 
n ≤ 11  

 × n×  1/14ملباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية + ا لعرض النطاق املستعم  
 MHz 6(  أ 

 MHz 7ب( 
 MHz 8ج( 

n ≤ 11  
  n ≤ 11 األجزاءعدد 

 (3)أسلوب  432(   2)أسلوب  216(   1)أسلوب  108 جزء عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل 
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 تتمة( ) 39.9 اجلدول

 ISDB-Tأسرة  الخصائص

 kHz 0,992(، 2)أسلوب  kHz 1,984، 2(1)أسلوب  kHz 3,968(  أ  احلاملة الفرعيةاملباعدة بني القنوات 
 (3)أسلوب 

 kHz 1,157(، 2)أسلوب  kHz 2,314(، 1)أسلوب  kHz 4,629( ب
 (3)أسلوب 

 kHz 1,322(، 2)أسلوب  kHz 2,645(، 1)أسلوب  kHz 5,291( ج
 (3)أسلوب 

 µs 1 008(، 2)أسلوب  sµ 504، 2( 1)أسلوب  µs 252(  أ  مدة نشاط الرمز
 (3 )أسلوب

 (3)أسلوب  µs 864(، 2)أسلوب  µs 432(، 1)أسلوب  µs 216ب( 
 (3)أسلوب  µs 756(، 2)أسلوب  µs 378(، 1)أسلوب  µs 189ج( 

 1/4، 1/8، 1/16، 1/32 نسبة فاصل احلراسة/مدة
 OFDMرموز  204 الرتلمدة 

 دلةاملوجات احلاملة لأل /الرتددالوقتتزامن 

 QPSK ،16-QAM ،64-QAM ،256-QAM طرائق التشكيل

، 3/4، 2/3إىل معدل  تثقيب حالة. 64مع  1/2شفرة تالفيفية، معدل أويل  الداخلي FECالتصحيح 
5/6 ،7/8 

 تشذير الرتدد: تشذير داخل األجزاء وبينها. التشذير الداخلي
 حبسب الرموز. تشذير تالفيفيتشذير الزمن: 

، 760، 380، 190، 0 2(1 رمزا  )أسلوب 3 040، 1 520، 760، 380، 0
 (2 رمزا  )أسلوب 520 1

 (3رمزا  )أسلوب  760، 380، 190، 95، 0
 RS (204 ،188 ،T = 8)شفرة  اخلارجي FECالتصحيح 

 I = 12 ،حبسب البايتة تشذير تالفيفي اخلارجيالتشذير 

 (PRBS) يتتابع بتات شبه عشوائ /تشتت الطاقةالبياناتعشوائية 

 + ياإلرسال الرتاتب
 TMCCموجات حاملة دليلة  تشوير معلمات اإلرسال

 سب عرض النطاق املتاح.حب "n" األجزاءيتحدد عدد  - 1 املالحظة
تنقلة ن تكون ثابتة أو مأوأنواع استقبال اخلدمة، ك (SFN)سب مقياس الشبكة وحيدة الرتدد حب 3و 2و 1ميكن اختيار األساليب  - 2 املالحظة

لتشغيل وحيد اإلرسال أو لشبكة صغرية وحيدة الرتدد. ويالئم هذا األسلوب االستقبال املتنقل. أما األسلوب  1مثال . وميكن استعمال األسلوب 
طقة إضافية بني حجم من مفاضلة 2فيمكن استعماله لشبكة كبرية وحيدة الرتدد. ويالئم هذا األسلوب االستقبال الثابت. ويتيح األسلوب  3

 .قبال اخلدمةالرتدد الراديوي املطبق ومقياس الشبكة وحيدة الرتدد ونوع است يف ضوءاإلرسال وإمكانيات االستقبال املتنقل. وينبغي اختيار األسلوب 
 

 ميزانية الوصلة 6.5.9
 .[42.9]يف املرجع  Cموصوفة مبثابة النظام  ISDB-Tمعايري التخطيط لنظام 
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البنود يف ميزانية . لالطالع على أوصاف ISDB-Tأمثلة مليزانيات الوصلة لنظام اإلذاعة متعددة الوسائط على  40.9 اجلدول وحيتوي
 . BS.1660 [44.9] التوصيةالوصلة، انظر 

 mV 0,71، تكون قيمة شدة اجملال 1/2ومعدل تشفري  QAM-16ويف حالة االستقبال احملمول باليد )خارج املبىن( وتشكيل 
((μV/m) dB 57)  و1أو أكثر من أجل أسلوب اجلزء ،((μV/m) dB 61) mV 1,12 ويالحظ 3من أجل أسلوب اجلزء  أو أكثر .

 أمتار فوق سطح األرض. 4أن قيمة شدة اجملال هي القيمة عند ارتفاع هوائي استقبال مبقدار 

 40.9 اجلدول
 ISDB-Tأمثلة لميزانيات الوصلة لنظام 

 المحمول باليد  االستقبال االستقبال المتنقل البند
 االستقبال الثابت )خارج المبنى(

 100 100 100 (MHz)الرتدد 

 QPSK QPSK 16QAM QPSK QPSK 16QAM QPSK QPSK 16QAM طريقة التشكيل

 1/2 2/3 1/2 1/2 2/3 1/2 1/2 2/3 1/2 شفرة قناة داخلية

 نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء املطلوبة
(C/N) أ )شبه خالية من اخلط(QEF) 

 (dB)بعد تصحيح اخلطأ( 
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 (dB)هامش التنفيذ 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (dB) هامش التداخل

 1 1 1 – – – – – – (dB)هامش تعدد املسريات 

هامش اخلبو )عامل التصحيح للتغاير 
 – – – 9,4 9,4 8,1 9,4 9,4 8,1 (dB)اآلين( 

 18,3 20 23,6 18,3 20 23,6 9,9 11,6 16,5 (dB)املطلوبة لالستقبال  C/Nنسبة 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (dB) سوية الضوضاء يف املستقب ل

 عرض نطاق ضوضاء املستقبل
 429 429 429 429 429 429 429 429 429 (kHz)وحيد(  )جزء

 112,7 -112,7 -112,7 -112,7 -112,7 -112,7 -112,7 -112,7 -112,7- (dBm) قدرة ضوضاء حرارة املستقبل

 98,1 -98,1 -98,1 -115,1 -115,1 -115,1 -99,1 -99,1 -99,1- (dBm)قدرة الضوضاء اخلارجية 

 97,9 -97,9 -97,9 -110,7 -110,7 -110,7 -98,9 -98,9 -98,9- (dBm) قدرة ضوضاء املستقبل الكلية

 29,2 30,9 34,5 16,4 18,1 21,7 19,8 21,5 26,4 (dBμV) فلطية مطراف خرج املستقبل

 3 -3 -3 -20 -20 -20 -3 -3 -3- (dBi)كسب هوائي االستقبال 

 0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4- (dB)طول اهلوائي الفعال 

، خسارة إدراج خسارة املغذي
 1 1 1 1 1 1 2 2 2 (dB) املعدات

 39,5 41,2 44,8 43,7 45,4 49,0 31,1 32,8 37,7 (dBμV/m)شدة اجملال الدنيا 

 عامل التصحيح للتغري يف تيسر
 0 0 0 0 0 0 6 6 6 (dB) الزمن

عامل تصحيح التغطية )تصحيح متوسط 
 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0 0 0 (dB)التغاير( 

( h2  =m 1,5شدة اجملال املطلوبة )
(dBμV/m) 44,3 46,0 49,6 48,5 50,2 53,8    

عامل تصحيح ارتفاع االستقبال 
    2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 (dB)( m 4إىل  m 1,5 )من

 (m 4＝h2) شدة اجملال املطلوبة
(dBμV/m)  46,6 48,3 51,9 50,8 52,5 56,1 37,1 38,8 43,7 

عامل التصحيح للتغري من إشارة جزء إىل 
 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 (dB)إشارة ثالثة أجزاء 

شدة اجملال املطلوبة إلشارة ثالثة أجزاء 
(m 4＝h2) (dBμV/m) 51,4 53,1 56,7 55,6 57,3 60,9 41,9 43,6 48,5 
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 ISDBأمثلة لالستعماالت الممكنة لنظام  7.5.9
 (:50.9 )انظر أيضا  الشكل ISDB-Tفيما يلي بعض األمثلة النموذجية لتطبيقات 

وجودة  9 × 16 يستطيع املشاهد أن يتمتع بصور عالية اجلودة بنسبة باعية :(HDTV)الوضوح  البرامج التلفزيونية عالية -
 .5.1أيضا  الصوت احمليطي متعدد القنوات  ISDB-Tويدعم النظام  .CD صوت

لوضوح اميكن إرسال ما ال يزيد عن مثانية برامج تلفزيونية عادية  :(SDTV)الوضوح  ةعادي ية المتعددةالبرامج التلفزيون -
 يف قناة واحدة.

جل املشاهد من استعراض الربامج التلفزيونية وتنظيم س دليل الربامج اإللكرتوين: ميّكن (EPG)دليل البرامج اإللكتروني  -
 بالربامج التلفزيونية املسجلة. 

واسطة جهاز شاهد ب: توفر إذاعة البيانات املعلومات بناء على الطلب من خالل عملية تفاعلية مع املإذاعة البيانات -
وهي توفر النفاذ إىل األخبار وأحوال حركة السري والتنبؤات بأحوال الطقس ووصفات حتضري املأكوالت  حتكم عن بعد.

 وأدلة الزيارات السياحية واأللعاب التثقيفية.
إىل معلومات إضافية. باإلنرتنت من أجل النفاذ  ISDB-T: ميكن توصيل مجيع مستقبالت التلفزيون النفاذ إلى اإلنترنت -

 .(IPTV)وتدعم أحدث املستقبالت أيضا  تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت 
 ISDB-Tمن خالل النظام  عايل الوضوح: ميكن مشاهدة برامج التلفزيون (HDTV)االستقبال المتنقل عالي الوضوح  -

 ى منت السيارات.من املستقبالت عليف املستقبالت املتنقلة. وهنالك يف السوق اآلن بضعة أنواع 
للهواتف  One-Segتتوفر خدمة تلفزيون  المحمولة باليد:المتنقلة/ خدمة التلفزيون للمستقبالت :One-Segخدمة  -

احلصول على البيانات من  أيضا   One-Segخبدمة ميكن للهواتف املزودة و اخللوية أو أجهزة استقبال التلفزيون احملمولة. 
صلة دراسة خدمات بث بيانات جديدة مت بة هلذا النوع من االستقبال، جيري حاليا  خالل وظائف االتصاالت. وبالنس

ل شبكة من خال من جهة أخرى واملعلومات اليت يتم احلصول عليها من جهة بني بث البيانات ما بالشبكة جتمع
 اإلذاعيام نظالمن  الكوارث حتذيراتبوظيفة تشغيل أوتوماتية لتلقي  One-Segتزود أجهزة استقبال وسوف اتصاالت. 

 .(EWBS)لإلنذار املبكر 
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 50.9 الشكل
 ISDB-Tالتطبيقات النموذجية 

DTTB-09-50DTTB-09-50 
الفيديو والصوت  أنواع وميكن نقل خمتلف .ISDB-Tنظام اإلذاعة يف تعددة الوسائط املذاعة إلل صورة اخلدمة 51.9 يبني الشكل

أي مكان يف  تنزيلهاو بعد أ األثري مباشرةاالستماع إىل املوسيقى على  ويستطيع املرء. باليد احملمولةقلة/املتن املطاريفوالبيانات إىل 
 االتصاالت الالسلكية. على قدرة النظامم بفضلإىل اإلنرتنت  يستطيع املرء النفاذوزمان. وعالوة على ذلك، 

ة جزء واحد م د  خ

صور عالية اجلودة على شاشة  يف كل قناة SDTVبرامج  8جودة عادية حىت 
 CDعريضة وصوت جبودة 

مج  8حتى   SDTV HDTVبرا

قل متن قبال  لي است فاع ت ون  فزي ل نات ت لبيا ا  بث 

خدمات االتصاالت وخدمة 
 التلفزيون املوصول

األخبار احمللية والتنبؤ حبالة 
 الطفس مرئية يف أي وقت
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 51.9 الشكل
 ISDB-Tصورة الخدمة في اإلذاعة المتعددة الوسائط 

DTTB-09-51 
يف نظام إذاعة متعدد الوسائط أن متكن من تنفيذ اخلدمات التالية للمطاريف  ISDB-Tومن شأن املزايا الفريدة اليت توفرها أجزاء 

 احملمولة باليد.
 مثال خدمات وحيدة الجزء أو ثالثية األجزاء 8.5.9

 وخدمات صوتيةخدمات بضع  تعدد إرسال 1 اجلزءيف  . ويتماجلزء وحيدة خدمات أمثلة على 52.9يبني الشكل  أمثلة الخدمة.
نوعني من أدلة الربامج اإللكرتونية  هذه املعلومات شملت. و (PSI/SI)واملعلومات اخلاصة بالربامج/اخلدمات لفات إرسال املبيانات و ال

(EPG):  جودةنفس  نم اخلدمات الصوتية هيو . إرسال امللفاتدمات اإللكرتونية خلاألدلة اإللكرتونية للخدمات الصوتية و األدلة 
. ومن إرسال امللفاتوما إىل ذلك من خالل خدمة  الطقساألخبار وتنبؤات  إرسال آخريتم و . AM (kbit/s 32)راديو البرامج 

 .One-Segدمة عن جودة اخلجودهتا  ال ختتلف يةإلرسال خدمة فيديو  2 اجلزء استخدامأخرى، ميكن  جهة

 عدد القنوات لقناةصورة ا
 قناة عامة عدة قنوات

 قناة خاصة
 نسق احملتوى نسق اخلدمة
 وقت فعلي

 تنزيل

 فيديو صوت بيانات

 قناة خاصة

 أخبار
 دراما، رياضة، موسيقى، أفالم

 ثقافة، تعليم، لغات أجنبية 
 

 خرائط، إعالنات
 برجميات ألعاب

 تالحمتوى تفاعلي عرب قناة االتصا
 تطبيقات إنرتنت

 صورة الخدمة

استماع املوسيقى 
 بعد التنزيل

مشاهدة مباراة 
 رياضية يف القطار

شراء منتجات عرب اإلنرتنت 
أثناء مشاهدة برنامج تسوق 

 على التلفزيون  

 بيانات صوت فيديو

 إذاعة

إنترنت 
 السلكية

 استقبال الفيديو والصوت والبيانات حتى أثناء الحركة -
 تنزيل المحتوى -
 استقبال خدمات تفاعلية باستخدام اتصاالت السلكية -

 نوع احملتوى
 قناة عامة معلومات طوارئ معلومات حملية
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 52.9 لشكلا
 الجزء وحيدةمثال لخدمة 

 
 اجلزء وحيد مستقبللفرق احملتوى املرئي املعروض بني  مثاال   53.9 يبني الشكل .ثالثي األجزاء الجزء ومستقبل وحيد مستقبل
معلومات ، و صور تدفقو صوتية،  ( من بياناتثالثي األجزاء) SBT-ISDBيف هذا املثال، يتكون برنامج و . ثالثي األجزاء ومستقبل

 وترسل. 2يف اجلزء  PSI/SIاملعلومات البيانات الصوتية والصور الثابتة و  وترسل، وبيانات أخرى. (PSI/SI)الربامج/اخلدمات 
. 3واجلزء  1 ءاجلز الصور والبيانات املرتبطة هبا يف تدفق و  احملمولة يف دوامة (BML) الوسم اإلذاعيالبيانات اخلاصة باحملتوى يف لغة 

ميكن  ( بينما53.9شكل من اليف القسم األعلى بينة )املبيانات الثابتة/الصور وال وميكن ملستقبل وحيد اجلزء أن يستقبل الصوت
 (.53.9الشكل األدىن من  )القسم BMLتوى احملصوت و الو  صورتدفق الأن يستقبل ملستقبل ثالثي األجزاء 

 
  

SBT-ISDB 
 وحيد اجلزء

 2اجلزء  1اجلزء 

خدمة 
 بيانات

kbit/s 69 

 خدمة فيديو
255 kbit/s  

PSI/SI وغريها 
kbit/s 50 

خدمة بث ملفات 
200 kbit/s  

خدمة 
 60بيانات 

kbit/s 

صوت خدمة 
32  

kbit/s 

 خدمة صوت )أخبار( خدمات بث ملفات خدمة فيديو )رياضة(

 خدمة صوت )ثقافة(

   بيسبول محترفين 
 One-segفيديو من نفس جودة  -

 (kbit/s 55+ صوت  kbit/s 200)فيديو  
 

   )أخبار في أي وقت )فيديو، صوت 
 One-seg حمتوى فيديو من نفس جودة -

( kbit/s 55+ صوت  kbit/s 200يديو )ف 
 برنامج دقيقة يرسل يف دقيقة ونصف.

   أخبار وقت الظهر 
 AMراديو صوت من نفس جودة  -

 (32 kbit/s) 
 

   مدخل إلى إنكليزية األعمال 
 AM راديوصوت من نفس جودة  -

 (kbit/s 32)  

 اجلودة عايلحمتوى فيديو  -
( kbit/s 55+ صوت  kbit/s 200)فيديو  

 دقائق 4برنامج دقيقة واحدة يرسل يف 
 AM راديوة حمتوى صوت من نفس جود -

 (kbit/s 55)  
 ثوان 10برنامج دقيقة واحدة يرسل يف  
  )معلومات مفيدة )بيانات 

SBT-ISDB 
 وحيد اجلزء

صوت خدمة 
32  

kbit/s 

PSI/SI 
 وغريها

kbit/s 50 
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 53.9 الشكل
 األجزاء والمستقبل وحيد الجزء يثالثالعالقة بين المستقبل 

 

SBT-ISDB ثالثي األجزاء 

 3اجلزء 
 

 2اجلزء 
 

 1اجلزء 

بيانات 
 BMLبيانات حملتويات  تدفق صور مصاحبة

 حتملها الدوامة
صور 
ثابتة 

 وبيانات
بيانات 
 صوت

SI/ 
PSI 

 جزء أحادي جزء ثنائي

 مستقبل أحادي اجلزء مستقبل ثالثي األجزاء

 BMLتدفق صور وصوت زائد حمتويات  BMLحمتويات تدفق صور وصوت زائد 

SBT-ISDB ثالثي األجزاء 

 3اجلزء 
 

 2اجلزء 
 

 1اجلزء 

بيانات 
 BMLبيانات حملتويات  تدفق صور مصاحبة

 حتملها الدوامة
صور 
ثابتة 

 وبيانات
بيانات 
 صوت

SI/ 
PSI 

 جزء أحادي جزء ثنائي

 اجلزءمستقبل أحادي  مستقبل ثالثي األجزاء
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النسبة للمستقبالت ب التطبيقات التفاعلية هامة أيضا   بشبكة االتصاالت. موصول باليد خدمة البث التفاعلي لمستقبل محمول
عرض تذه احلالة، هيف و قدرة التفاعلية اليت توفرها شبكات االتصاالت. باستخدام امل لذلك مثاال   54.9احملمولة باليد. ويبني الشكل 

. دوامة إرسالبواسطة  ، اليت ترسلBML ومعلومات عن األفالم وجدول زمين لعروض األفالم باستخدام حمتوى األحداثقائمة 
 وباإلضافة إىل ذلك، يتم حجز التذاكر عرب شبكة اتصاالت.

 54.9 الشكل
 مثال لتطبيق إذاعي تفاعلي يستخدم شبكة اتصاالت

DTTB-09-54 
 صور مستقبالت منوذجية مع تفسريات مقتضبة عنها. 55.9 يبني الشكل بضعة أنماط من المستقبالت المحمولة والمتنقلة.

 55.9 الشكل
 بضعة أنماط من المستقبالت

DTTB-09-55 
 راديو جيب بسيط: استقبال صوت فقط. ( أ 

 ة مع مقدرة عرض مبسط لبضعة أسطر من السمات.راديو جيب/سيار  ب(
 هاتف خلوي. ج(

 .(PDA)مساعد رقمي شخصي  ( د

 ( أ  ب( ج( ( د

بيانات 
 BMLبيانات حملتويات  تدفق صور مصاحبة

 حتملها الدوامة
صور 
ثابتة 

 وبيانات
بيانات 
 صوت

SI/ 
PSI 

 جزء أحادي جزء ثنائي

 حجز تذكرة لفيلم كاباريه 4

 هذا التطبيق يستخدم األجزاء الثالثة كلها

 توقيت الفيلم )كاباريه( 3)

 ختيار فيلم )كاباريه(ا 2) قائمة األحداث 1)
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 ثالثة أمناط أخرى يتطرق إليها هذا الكتيب.
 ألنظمة الصوت يف سيارة. 5.1مستقبل سترييو حميطي بقنوات  ( أ 

 مستقبل صوت رقمي ثابت ألنظمة صوت سترييو عالية الدقة. ب(
مثل أجهزة  املستعملةألجهزة ل (PCMCIA)رابطة الدولية لبطاقات الذاكرة يف احلاسوب الشخصي ال بطاقة مستقبل ج(

 احملمولة. واحلواسيباملساعد الرقمي الشخصي 
 جزءاً  13أو  1أمثلة لخدمات من جزء  9.5.9

 إرسال امللفات عن أمثلة 57.9و 56.9والبث يف الوقت الفعلي. ويبني الشكالن  إرسال امللفاتنموذجية اجلمع بني ال اتدماخلمن 
 واإلذاعة يف الوقت الفعلي.

 56.9 الشكل
 مثال إلرسال الملفات

DTTB-09-56 
 57.9 الشكل

 مثال لبث متعدد القنوات في الوقت الفعلي

DTTB-09-57 
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ل االستعما امليسورة التصفح لوظيفة ميكن عندئذ ،ISDB-Tوسائط ال متعدد بثعلى استقبال  قادر حممول باليد إذا توفر مستقبل
. ويبني الشكل مللفاتابث  املتوفرة منزنة تأن تساعد املستعمل على النفاذ إىل اخلدمة اإلذاعية يف الوقت الفعلي والبيانات املخ

 التصفحوتعليمات  لاملئوية من التنزينسبة ال على التوايل الشكليسار وميني هذا  إىلالصور  وتبني .امللفاتخلدمة بث  مثاال   58.9
 إىل البيانات. النفاذ للمستعمل من أجل

 58.9 الشكل
 مثال لخدمة بث الملفات في مستقبل محمول باليد

DTTB-09-58 
األخبار  يشتمل على غنيا  حمتوى  ISDB-Tالوسائط  املتعددبث الوميكن أن يوفر مثال جملموعة من الربامج.  59.9ويف الشكل 

 والرياضة واألفالم واملوسيقى والروايات وأسعار األسهم واأللعاب.

 59.9 الشكل
 مثال لمجموعة من البرامج

DTTB-09-59 
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 DTMB-Aو DTMB لألرض الوسائط اإلذاعة الرقمية متعددة 6.9
واعتمادها من جانب إدارة التقييس يف مجهورية الصني الشعبية،  (DTMB)اإلذاعة الرقمية متعددة الوسائط لألرض  جرى تطوير

اإلذاعة التلفزيونية الرقمية متعددة الوسائط "بنية األرتال وتشفري القنوات وتشكيلها من أجل  GB20600-2006بوصفها 
 [.45.9] "لألرض

ة واحملمولة الية األداء جلميع املستقبالت الثابتوصوت وبيانات موثوقة ع يلتوفري خدمة بث فيديو  DTMB اإلذاعة وقد صمم نظام
وشفرات تصحيح اخلطأ  )OFDM )OFDM-TDSتعدد اإلرسال  تزامن مثل تقنياتاعتماد  وبفضلواملتنقلة واحملمولة باليد. 

ة الطيف مبزايا كفاء DTMB، يتمتع نظام BCH وشفرة )LPDC(املنخفضة الكثافة  فحص التعادليةمع بني شفرة جت اليت السلسايل
 ات.ري واجهة متعددة املس يتعامل بسهولة معأن  هعالية، وميكنال والتنقلية الواسعةوالتغطية  العالية

القناة  ةوشفر حلراسة اومدة فاصل  الكوكباتمثل توليفة  ،من معلمات اإلرسال متنوعة واسعة طائفةعلى  DTMBويشتمل نظام 
اليت هلا البيانات  اتدفقكل ت  ه ميكن إرسالمرنة، فإن DTMBالنظام  اليت يدعمها تالبياناوما إىل ذلك. ومبا أن واجهة  ة،الداخلي

ميار تكييف االستبانة و  (AVS)فيديوي السمعي العيار املو  MPEG-4/H.264و MPEG-2مبا يف ذلك  بنية تدفق النقل،
ثابت الستقبال االدعم ي أن DTMBار ميكن ملعيو بيانات أخرى بعد التحويل.  بىندعم  . وميكن أيضا  وغريها (DRA) الدينامي

 خدمات أو (SDTV)الوضوح  ديأو التلفزيون عا (HDTV)ارجي للتلفزيون عايل الوضوح اخلداخلي/ال االستقبال تنقل وكذلكامل أو
أن يدعم  DTMB لنظام . وميكنMHz 8املستخدم يف الصني هو  DTMBنظام يف عرض النطاق و بث بيانات الوسائط املتعددة. 

 ناولوتتعرض نطاق خمتلفة.  بأساليبيف خمتلف البلدان  DTMB ميكن استخدام وهكذا. MHz 7و MHz 6النطاق  يعرض أيضا  
 .MHz 8قناة بعرض نطاق يف  ا  البيانات واألرقام الواردة يف هذا القسم نظام

 Eنظام ال يسمىالذي  (DTMB-A) املتقدم DTMB نظام هوو  DTMB النظام أحدث وأكثر كفاءة من بديل ومثة
ون لتلفزياوتشكيل  واتلقنتشفري او  بنية األرتال" GD/J 068-2015املعيار الوطين املقابل هو املعيار الصيين و . [33.9] املرجع يف

 DTMB مما يوفره النظامكفاءة أعلى   البديل. ويوفر هذا [46.9] (DTMB-A) املتقدمة املتعددة الوسائط لألرض الرقمي/اإلذاعة
هذه  من شأنو  .ومقابلة الكوكباتتصحيح األخطاء املتقدمة والتشذير  طرائق بفضلالتداخل من ناعة املء و من حيث الضوضا

 مع إمكانية العمل يف شبكات البياناتوبث  (HDTV) التلفزيون عايل الوضوح لتشملتوسع إمكانات النظام أن  التحسينات
 رتدد.ال رتدد ومتعددةال وحيدة

 .[152.9] املرجع يف الصني يف DTTB خال النظامإدوترد معلومات إضافية عن 
 النموذج المعماري 1.6.9

. والربوتوكول الرئيسي إلرسال املعلومات السمعية DTMBعلى مثال لكدسة بروتوكول ت ستخدم يف النظام  60.9حيتوي الشكل 
 .MPEG-2البصرية عرب الوسائط املادية هو تدفق النقل 
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 60.9 الشكل
 DTMBل النظام مثال لكدسة بروتوكو 

 

إىل  Mbit/s 4,813من  ترتاوح من معدالت البتات )أي معدالت بيانات احلمولة النافعة للنظام( طائفة DTMBاملعيار  ويتقبل
Mbit/s 32,486ودة الفيديو ج ومبا أنخلدمات لتخطيط الرتددات/الشبكات. ا ملختلف . ومن املهم معرفة معدالت البتات الالزمة

تقوم ينبغي أن  البياناتواختيار معدل  السلسالية لالنضغاطنسبة االنضغاط وعدد املراحل  فإن زمية االنضغاطعلى خوار  تتوقف
 .بأكملهاتشكيل الو  والتنقيحتسجيل اللتقاط و االسلسلة ل ةالشامل الدراسة على أساس

 .3يف الفصل  شفري الفيديوي والصويتوميكن االطالع على معدالت البتات النموذجية ملختلف معايري جودة الصورة ومعايري الت
أو أكثر أنبوب مع  (MHz 8يف قناة  Mbit/s 49,31معدالت بتات أعلى لكل قناة إذاعية )تصل إىل  DTMB-A النظام يدعمو 

ام استخديف للخدمات كفاءة أفضل  املتمايزة. وتوفر هذه احلماية (VCM)ير ااملتغ والتشكيلالتشفري  أسلوب لكل قناة من أجل
أداء النظام من حيث  ا  أيض سنحت وهيإىل التلفزيون املتنقل(.  الساكنقنوات ألنواع خمتلفة من اخلدمات )من االستقبال الثابت لا

املطلوبة  تبعا  للمفاضلة) لبصرية للمحتوى املرس  السمعية الودة اجل من حيث عدد الربامج التلفزيونية أو الوسائط املتعددة لكل قناة أو
 النظام(. يف

 DTMB/DTMB-Aالتقنيات الرئيسية في النظام  2.6.9
 داء:األلتحسني  DTMB النظام الرئيسية التالية يف التقنياتعتمد مقارنة مبعايري البث التلفزيوين الرقمي لألرض األخرى، ت  

 متواليات شبهج يتم إدرا  والتعادل،وتقدير القناة  من أجل حتقيق تزامن النظام :(PN)شبه العشوائي  رتل الضوضاءرأسية 
شبه  توالياتامل هذه . وباستخدامDTMBنظام الاحلراسة يف  مبثابة فواصل الضوضاء مصممة خصيصا   من شفرة (PN) عشوائية

بسيطة  الرتدد أيضا   معادلة جمال كما أن  عن تقدير قناة عايل الكفاءة. فضال   تزامن سريع وقوي، ميكن للمستقبل حتقيق العشوائية
البيانات،   رتلمنتيف  األدلةغياب ل ونظرا  عادل جمال زمين. ميف  تدريبال مبثابة متوالية PNالرتل  يةكن استخدام رأسمي وكذلك .جدا  
 .DTMBنظام الكفاءة الطيف يف   أيضا   تزداد

 :(PN) املتوالية شبه العشوائيةمزايا وخصائص استخدام  تفصيل وفيما يلي
اجة إىل لذلك ال حو القناة.  /معادلةلتحقيق تزامن النظام وتقدير حراسةفاصل  مبثابة ةمدرج PN متواليةميكن استعمال  -

 كفاءة الطيف.  فضال  عن تزايد األدلة
املزامنة.  تعزيز الطيف املنتشر إىل وكسب الكاملالطيف املنتشر: يؤدي الرتابط التلقائي  بواسطة تقنية PNترسل املتوالية  -

 .جدا   ا  التزامن سريع ومن مث يكونال الزمين االرتباط يف اجمل جيري ومن جهة أخرى
. على الرتل الراهن DTMBتقدير القناة لنظام ة و فو املعر  PN للمتواليةاالستفادة من الرتابط التلقائي والعشوائية تقتصر  -

 عايل السرعة. املتنقللذلك يكون من السهل تلبية متطلبات االستقبال 

 التطبيق )استنساخ، تسجيل، وغري ذلك(
EPG، 
ESG 

نصوص 
 MPEG-4  فيديوMPEG-2  صوتAC-3 ،DTS MPEG جارية/تلفزيونية

AVC 
SI PSI 

 MPEG-2 PES MPEG-2قسم 
 تدفق النقل

 ، وغري ذلكDTMB( LPDC ،M-QAM)الطبقة املادية يف 
     DTTB-09-60 
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عملية ب منت الرتل يف PN املتواليةميكن من الناحية النظرية إزالة التداخل من  ومن مث ل،يف املستقب  معروفة  PN املتوالية -
تعدد اإلرسال  منت الرتل مع إشارةبعد هذه املعاجلة، ميكن احلصول على نفس إشارة و ارتباط بعد التزامن وتقدير القناة. 

OFDM التمديد باحلراسة  اصللفهو نفسه  مبطن صفريا   أن أداء النظام لفاصل حراسة . وقد ثبت نظريا  بالتبطني الصفري
 القناة. ظروفنفس  يفالدوري 

شن اخلتوقيت العلى اإلشارة وتزامن  لسرعة احلصولتزامن حمددة تستخدم على قناة  DTMB-A الكبري يف النظام الرتلوحيتوي 
 .تني دوريتنيئمع بادواحد  OFDM يف رمز DBPSK بطريقة الدليلوتقدير ختالف تردد املوجة احلاملة. وترسل معلومات 

على  LDPC وشفرات BCH شفراتهي  DTMBاخلارجية والداخلية املستخدمة يف معيار  الشفرات :متقدمال تشفير القنوات
 FEC (BCH+LDPC) لتصحيح األخطاء هناك ثالثة معدالت شفرةو . ةبت 488 7هو  LDPC لشفرةكلمة ال شفرةطول و التوايل. 

أعلى معدل من ب 0,4معدل الشفرة ويتسم . 6016)، (7488 0,8و 4512)، (7488 0,6و 3008)، (7488 0,4النظام، أي  يف
من ناحية أخرى، و على القنوات املضطربة بشدة.  األسلوبموثوقية اإلرسال. وينبغي تطبيق هذا  قدر من أعلىب وكذلك اإلطناب،

 هو خيار وسط. 0,6معدل الشفرة و اية اخلطأ. على مح منخفضة قدرةو  إطناب منخفضلديه  0,8فإن معدل الشفرة 
 بني أن عتبةتمن خالل االختبار التجرييب، و اخلطأ يف النظام.  عتبة وختفضاخلارجية على تكييف املعدل  BCH شفرةساعد تو 

 .10×1-12دون  هي DTMBاخلطأ لنظام 
 مشفر طول رتل مشفر خمتلف )رتلبولكن  LDPC/BCH شفرة إىل تستند أيضا   DTMB-A يف النظام كما أن احلماية من األخطاء

 512 30) ،(720 30 1/2 هي ملعدل الشفرة املمكنة البدائلبتة(. وتكون  440 61مع  طويلرتل مشفر و  ةبت 360 15قصري مع 
 بتة خاطئة ممكنة. 13مع تصحيح ملا يصل إىل  992 50) ،(200 51 5/6و 752 40) ،(960 40 2/3و

 36 اتإشار  رتل. ويتضمن كل منت الرتليف رموز  يرسل اتاإلشار  رتلمن  هامجزء  يومات النظام همعل نظام:ال حماية معلومات
ومعدالت  اتالكوكب قابلةأساليب م ذلك يف مبا التشفري وفك التشكيل إلزالة الالزمة املعلومات لتوفري تستعمل النظام ملعلومات ا  رمز 

LDPC  النظام  سلوبأملستقبل التعرف على ا ويستطيعأو متعددة(.  وحيدةلفرعية )التشذير وخيارات املوجات احلاملة ا أساليبو
 .باستخدام معلومات النظام تلقائيا  

وثوقة ملعلومات املستعادة االلضمان  Walshشفرة ال انتشارطيف  تقنية، ترسل معلومات النظام باستعمال DTMBويف أنظمة 
 النظام يف ظروف قناة قاسية.

ومقابلة اإلبراق الرتبيعي بزحزحة النظام اخلاص  رتلحلماية قناة وصف  LDPCشفرة  2/3 معدل DTMB-Aويستعمل النظام 
 لتحسني املتانة. (QPSK) الطور
 DTMBالطبقة المادية في النظام  3.6.9
 تطبيق معاجلة النطاق األساسي التالية على تدفق بيانات الدخل بالتتابع: DTMB النظام يتم يف

 تخليطال -
 (FEC)يح األمامي لألخطاء التصح -

 اتالكوكب مقابلة -
 التشذير -
 البيانات األساسية ومعلومات النظام تعدد إرسال فدرة -
 الرتل إشارةلبناء  الرتل يةورأس منت الرتلدمج  -
 .النطاق األساسيلتوليد إشارة  الالحقة يف النطاق األساسي املعاجلةاستخدام  -

. (VHF)أو املرتية  (UHF)يف نطاق املوجات الديسيمرتية  ترددإشارة النطاق األساسي إىل إشارة  جيري حتويلوبعد هذه العمليات، 
 .DTMB اإلرساللنظام  البيايناملخطط  61.9الشكل  ويتضمن
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 61.9 الشكل
 DTMBرسال اإللنظام  البيانيالمخطط 

DTTB-09-61

FEC
M
U
X

 
 (VHF) ملرتيةا للرتددات القائمة الطيف توزيعات يف حدود للتشغيلالتلفزيون الرقمي لألرض ومبا أن النظام مصمم خلدمات 

 فسن أن يوفر النظام محاية كافية من املستويات العالية للتداخل يف فإن من املطلوبلإلرساالت التماثلية،  (UHF)والديسيمرتية 
 قة عن خدمات التلفزيون التماثلي القائمة.املنبث (ACI)القنوات اجملاورة  من تداخلالو  (CCI) القناة

 DTMBأداء النظام  4.6.9
 :DTMBميكن، باختصار، اختيار املعلمات التالية يف النظام 

 :املشعةعدد املوجات احلاملة  -
 DTMB :1  موجة حاملة؛ 780 3أو 
 DTMB-A :4 096  موجة حاملة. 768 32أو  192 8أو 

 (ACE) اتللكوكب خاصتوسيع فعال : DTMB-Aيف النظام  (PAPR) لطاقة املتوسطةطاقة الذروة إىل انسبة ختفيض  -
 كخيارات.  (APSK)اإلبراق بزحزحة االتساع والطور  من أجل كوكبة

 يف القناة الداخلية: (FEC)معدالت شفرة التصحيح األمامي لألخطاء  -
 DTMB: 0,4 :7488/3009 ،0,6 :7488/4512 ،0,8 :7488/6016؛ 
 DTMB-A :1/2 5/6و 2/3و. 

 أساليب الكوكبات: -
 DTMB :64QAM :bits/Hz 6 32وQAM :bits/Hz 5 16وQAM :bits/Hz 4 4وQAM :bits/Hz 2 

 ؛4QAM-NR :bit/Hz 1و
 DTMB-A  :)خاص بكل قناة خدمة(QPSK :bits/Hz 2 ،16ASPK :bits/Hz 4 ،64ASPK :bits/Hz 6 ،

256APSK :bits/Hz 8. 
 .0,025و DTMB-A :0,05مز املشّكل يف النظام عامل تالشي الر  -

 احلراسة:مدة فاصل  -
 DTMB :µs 55,6 :1/9 ،µs 78,7 :1/6 ،µs 125 :1/4؛ 
 DTMB-A :1/128 تبعا  ألسلوب  1/4و 1/8و 1/16و 1/32و 1/64و(OFDM  وعامل التالشي، مزيد من

 [(.33.9التفاصيل يف املرجع ]
 شارات(:)رتل اإل املدة اإلمجالية للرمز -

 DTMB :µs 555,6 ،µs 578,7 ،µs 625؛ 
 DTMB-A :µs 4467-610  (.[33.9])مزيد من التفاصيل يف املرجع 

معاجلة 
الحقة يف 
النطاق 
 األساسي

معاجلة  جتميع
بيانات 
 منت الرتل

 تقابل وتشذير

 معلومات النظام

 الرتلرأسية 

 دخل خمالط
 البيانات

خرج 
 حموال الرتدد

UP 
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 .DTMB :420 ،595 ،945 µsرأسية رتل النظام  -
 .DTMB :240 ،720جمال الزمن عمق تشذير  -
 ة.ز التشكيل، تشذير الزمن لقناة خدمة معينتشذير رمو  ،البتات ومبادلةتشذير البتات : DTMB-Aالتشذير اخلاص بالنظام  -
مفهوم رتل التمديد. ميكن استخدام رتل التمديد مبثابة إشارات  DTMB-A: يستخدم النظام DTMB-Aمرونة النظام  -

 أو خلدمات الوصلة الصاعدة. فارغة
أداء املستقبل. يستخدم أسلوب هوائي وحيد أو ثنائي ممكن ملزيد من التحسينات يف : DTMB-A النظام تنوع إرسال -

 الرتدد.-يف جمال الفضاء Alamoutiبتشفري  (MISO 1 × 2) وحيدتشكيال  اختياريا  بدخل متعدد وخرج  DTMB-A النظام
ل البتات الصايف الضوضاء ومعد من صانةاحلاملطلوبة بني  لتوفري املفاضلةوميكن اجلمع بني هذه املعلمات على النحو املطلوب 

 .(DTMB) لألرضرقمية متعددة الوسائط إذاعة  شبكة يف
من أجل متطلبات اإلرسال املختلفة، أي  DTMB الرقمية اإلذاعة وهناك مخسة أمناط خمتلفة من الكوكبات املستخدمة يف معيار

64-QAM 32و-QAM 16و-QAM 4و-QAM 4و-QAM-NR،  لكل رمز كوكبة،  ةبت 1و بتة 2بتات و 4بتات و 5بتات و 6مع
قبل  (NR) دون مرجع ، يعتمد التشفريQAM-4 أسلوب، وهو ما يعادل QAM-NR-4 مقابلةوبالنسبة إىل على التوايل. 

، يكون FEC تشفري التصحيحاحملدد ومعدل  الرتل يةبالنسبة إىل منط رأس QAM-4. وباملقارنة مع منط الكوكبة QAM-4 مقابلة
ثالثة أضعاف  QAM-64 وبالنسبة ل ، QAM-16، ويضاعف نصفهو ال QAM-NR-4معدل بيانات احلمولة النافعة بالنسبة إىل 

معني وحالة القناة نفسها، تكون  FEC تشفري تصحيحعلى التوايل. وبالنسبة إىل معدل  ،QAM-4 لتلك يف الكوكبة النافعةاحلمولة 
 معدل احلمولة 62.9يف الشكل  هي األسوأ. ويرد QAM-64هي األفضل يف حني أن قدرة  QAM-4 يفالقدرة املضادة للتداخل 

 .األساليبجلميع  DTMBلنظام  النافعة

 62.9 الشكل
 (DTMB) لألرضإذاعة رقمية متعددة الوسائط معدالت بيانات الحمولة النافعة لنظام 

DTTB-09-62
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 رتتيبيد قيمة خمتلفة لمع إمكانية حتد M-PSK (M = 16, 64, 256)و QPSK مقابالت اإلبراقإىل  DTMB-A كوكبات  وتستند

 إلرسالوتستخدم  (VCM) التشفري والتشكيل املتغايرلكل قناة فرعية منفصلة )خط أنابيب(. وتسمى هذه العملية  M التشكيل
 التشكيلو ( للتشكيل يف التشفري تفاضليإرسال دون قياسي ) استخدام أسلوبدمات خمتلفة. ومن املمكن خل تفاضلي
 .(CCM) الثابتني

تشفري معدل 
 التصحيح

فعة
 النا

مولة
 احل

ات
بيان

ت 
دال

مع
 

(M
b
/s

)
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مناسب  األسلوبهذا و اإلرسال.  يف وأفضل موثوقية قدر من اإلطنابأكرب ب 0,4البالغ  FEC تشفري التصحيحدل مع ويتسم
قدرة موأدىن  قدر من اإلطنابأصغر ب 0,8البالغ  FEC تشفري التصحيحمعدل  يتسمللقنوات املضطربة بشدة. ومن ناحية أخرى، 

 DTMB-A  يوفر النظامإمجاال  و . DTMB-A النظام يف LDPC شفرة معدالتينطبق نفس املفهوم على و األخطاء. من ماية احلعلى 
 .املعدات احلاسوبيةولكن مع زيادة تعقيد خوارزميات النظام ومتطلبات  DTMBأداء اخلطأ أفضل من  من حيث أداء

قناة لل تعادليع وتقدير/ميكن استعماهلا لتزامن سر  (PN) متواليات ضوضاء شبه عشوائيةالرتل  يةستخدم رأست  ، DTMBويف أنظمة 
نظام ال ية رتلأسر  حيث تساعد للتعامل مع القنوات متعددة املسريات. الرتل يةك ثالثة خيارات لطول رأسلهناو بكفاءة عالية. 

يل لتشغل ةناسبمالنظام األطول  ية رتلرأسو  قلل معدل بيانات احلمولة النافعة للنظام.ت اطول، ولكنهاألصداء األ مقاومة علىطول األ
 .واسعة SFN شبكة منطقةيف 

سمى قناة التزامن(. ت) ةحمدد يةمع رأس DTMB النظام يفي مما ه أكثر تعقيدا   بنية DTMB-Aلنظام يف ا الكبري للرتلويكون 
يف قناة الرتدد  DTMB-A الستبانة واكتشاف إشارةواهلدف من هذا التعقيد هو زيادة دقة تزامن املستقبل وتوفري وسائل إضافية 

تشكيل ثنائي تفاضلي بزحزحة بعد  حمددتني (PN) متواليتني لضوضاء شبه عشوائيةلراديوي. ويف قناة التزامن، يتم حتويل ا
 ل.املوثوقية يف املستقب   مزيدا  من. ويوفر هذا النهج جمال الزمنيف  (DBPSK) الطور

 درات منفيتم تشذير رمز جمال الزمن عرب عدة و . النبضيالتداخل  على مقاومة قدرةالالزمن هو حتسني  جمالتشذير الغرض من و 
للتشذير يف جمال  انأسلوبك ليف تشذير جمال الزمن. وهنا اترموز الكوكب القائم علىرموز البيانات. ويستخدم التشذير التالفيفي 

. 52 وعددها Bشذير التأخر األساسية( لنفس عدد فروع الت لنميطةاملؤقت  التخزين)حجم  Mالزمن مبعلمة عمق تشذير خمتلفة 
أسلوب التشذير الطويل مناسب ألخطاء و قصري. التشذير لل M = 240 واألسلوب للتشذير الطويل M = 720 ويستخدم األسلوب

 ات.الشديد أو اخلبو متعدد املسريات إىل حدوث أخطاء كبرية يف إرسال الرشق يتداخل النبضالاإلرسال يف الرشقات الكبرية. ويؤدي 
ظروف  البيانات املوثوق يف إرسالفدرات البيانات وضرورة  طول بسبب أكثر تعقيدا   DTMB-A النظام التشذير يفوتكون مراحل 

 FEC لتصحيحا بعد تشفري واملبادلةتشذير البتات  - لتشذيرا من . وهناك ثالث مراحلالزمن/من حيث الرتدديرة االقناة املتغ
 لةاملشكّ  (M-APSK) تشكيل اإلبراق بزحزحة االتساع والطور أو (QPSK) الطوررتبيعي بزحزحة البراق اإل تشذير داخل رموزالو 

 ومتعدد اخلدمات. اخلدمة والتشذير الزمين لتوليد خطوط األنابيب يف أسلوب وحيد وفيما بينها
اخلبو وقنوات  (AWGN)املضافة  يف كل من الضوضاء الغوسية البيضاء بأداء استقبال مرض   DTMB-Aو DTMB نظاماتميز يو 

 .SFNيف حاالت معقدة متعددة املسريات ويف الشبكات  تصادفمتعددة املسريات، اليت 
. ويبني Rayleighو Riceوقنوات  AWGNيف قنوات  DTMB لنظام C/Nنسبة العتبات  41.9واجلدول  63.9ويوضح الشكل 

األرقام  هذه اشتقاقة رايس املستخدمة يف يف نفس القنوات الثالث. وترد قنا DTMB-A لنظام C/Nعتبات النسبة  42.9اجلدول 
 .44.9يف اجلدول  Rayleigh وقناة 43.9يف اجلدول 



 227 9 الفصل
 

 63.9 الشكل
 DTMBفي نظام  C/N النسبة عتبة

DTTB-09-63
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 41.9 اجلدول

 DTMBفي نظام  C/Nعتبة النسبة 

 FECمعدل تشفير  الكوكبة
 C/N (dB)عتبة 

AWGN ناة رايليق فناة رايس 

4QAM 0,4 2,5 3,5 4,5 
16QAM 0,4 8,0 9,0 10,0 
64QAM 0,4 14,0 15,0 16,0 
4QAM 0,6 4,5 5,0 7,0 

16QAM 0,6 11,0 12,0 14,0 
64QAM 0,6 17,0 18,0 20,0 

4QAM-NR 0,8 2,5 3,5 4,5 
4QAM 0,8 7,0 8,0 12,0 

16QAM 0,8 14,0 15,0 18,0 
32QAM 0,8 16,0 17,0 21,0 
64QAM 0,8 22,0 23,0 28,0 

  

 FECشفرة 

C
/N 

(d
B

)
 

وبة
ملطل

ا
 

AWGN 
 قناة رايس

 ليقناة راي
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 42.9 اجلدول
 DTMB-Aفي نظام  C/Nعتبة النسبة 

 الكوكبة

معدل 
 تشفير
FEC 

عدد الموجات 
 الحاملة

 طول
LDPC 

 (Mbps)الصبيب 
 (dB)عتبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء 

AWGN قناة رايلي قناة رايس 
QPSK 1/2 4K 61440 6,66 1,2 1,6 3,7 

64APSK 2/3 4K 61440 26,69 13,3 14,1 16,8 

64APSK 2/3 4K 15360 26,69 13,7 14,4 17,1 

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 

 43.9 اجلدول
 DTMBنموذج قناة رايس في نظام 

 الطور )درجة( (s)التأخر  (dB)االتساع النسبي  المسير

 0 0 0 سري الرئيسيامل

 336,0 0,518650 9,2- 1الصدى 

 278,2 1,003019 36,2- 2الصدى 

 195,9 5,422091 26,4- 3الصدى 

 127,0 2,751772 21,8- 4الصدى 

 215,3 0,602895 23,1- 5الصدى 

 311,1 1,016585 35,6- 6الصدى 

 226,4 0,143556 27,9- 7الصدى 

 330,9 3,324886 26,1- 8الصدى 

 8,8 1,935570 19,3- 9الصدى 

 339,7 0,429948 22,0- 10الصدى 

 174,9 3,228872 20,5- 11الصدى 

 36,0 0,848831 23,0- 12الصدى 

 122,0 0,073883 24,3- 13الصدى 

 63,0 0,203952 26,7- 14الصدى 

 198,4 0,194207 27,9- 15الصدى 

 210,0 0,924450 23,8- 16الصدى 

 162,4 1,381320 30,1- 17الصدى 

 191,0 0,640512 24,5- 18الصدى 

 22,6 1,368671 23,1- 19الصدى 
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 44.9 اجلدول
 DTMBنموذج قناة رايلي في نظام 

 الطور )درجة( (s)التأخر  (dB)االتساع النسبي  المسير

1 -7,8 0,518650 336,0 

2 -24,8 1,003019 278,2 

3 -15,0 5,422091 195,9 

4 -10,4 2,751772 127,0 

5 -11,7 0,602895 215,3 

6 -24,2 1,016585 311,1 

7 -16,5 0,143556 226,4 

8 -25,8 0,153832 62,7 

9 -14,7 3,324886 330,9 

10 -7,9 1,935570 8,8 

11 -10,6 0,429948 339,7 

12 -9,1 3,228872 174,9 

13 -11,6 0,848831 36,0 

14 -12,9 0,073883 122,0 

15 -15,3 0,203952 63,0 

16 -16,5 0,194207 198,4 

17 -12,4 0,924450 210,0 

18 -18,7 1,381320 162,4 

19 -13,1 0,640512 191,0 

20 -11,7 1,368671 22,6 

دينامية متعددة على أداء النظام يف القناة ال FECتشفري ومعدالت  أساليب املقابلةاختيار  يتوقفوفيما يتعلق باالستقبال املتنقل، 
يف قناة دينامية  ةاملقابل Dopplerتردد  وزحزحةاملطلوبة  C/Nالنسبة  45.9. ويبني اجلدول Dopplerتردد  زحزحةاملسريات مع 

 C/Nاحلد األدىن لنسبة  هي min(C/N)، حيث DTMBلنظام  FECومعدالت شفرة  اتالكوكب أساليب مقابلةمن  لتوليفات
لالستقبال  Dopplerاملقابل هو أقصى تردد  Doppler، ويكون تردد Hz 70 مبقدار Dopplerتردد  كوني ماالستقبال العادي عندل

 لقناة الدينامية.لمنوذج  46.9. ويرد يف اجلدول min(C/N)من  dB 3مبقدار أعلى  C/Nالعادي عندما تكون النسبة 

 45.9 اجلدول
 في قناة دينامية DTMBأداء النظام 

 الكوكبة
معدل 

  FECتشفير

f d=70Hz 
 min(C/N)

(dB) 

f d (Hz) 
 من أجل

min(C/N) 
+ 3 dB 

 dB min(C/N) 3 +من أجل  (km/h)السرعة 

65 
MHz 

200 
MHz 

500 
MHz 

700 
MHz 

4-QAM 0,4 6 62 2692 875 350 250 
16-QAM 0,4 12 134 2226 724 290 207 
4-QAM 0,6 10 148 2459 799 320 228 

16-QAM 0,6 17 116 1927 626 251 179 
4-QAM-NR 0,8 6 162 2692 875 350 250 

4-QAM 0,8 14 123 2044 664 266 190 
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 46.9 اجلدول
 DTMBنموذج القناة الدينامية في نظام 

 Dopplerنمط  (s)التأخر  (dB)الكسب  التفريع

 رايس 0 3- 1

 رايس 0,2 0 2

 رايس 0,5 2- 3

 رايس 1,6 6- 4

 رايس 2,3 8- 5

 رايس 5,0 10- 6

 dB 21,08-0,62يف املدى  DTMB-Aلنظام  AWGNاملطلوبة عرب قناة  C/N: تقع نسبة DTMB-A أداء النظام
 BER=1×510−. وهذه القيم هي من أجل 5/6)، 2/3، (1/2وتشفري القنوات  M)-QPSK) ،APSKتوليفات التشكيل  ملختلف

يف "تقرير االختبار امليداين لنظام التطور من DTMB-A داء النظام. ومثة املزيد من املعلومات عن أMHz 7,56وعرض نطاق 
 .DTMB "[47.9]أجل 
 موجز معلمات النظام 5.6.9

 .DTMB-Aخصائص النظام  48.9(. ويوجز اجلدول [43.9])انظر أيضا   DTMBخصائص النظام  47.9يوجز اجلدول 

 47.9 اجلدول
 DTMBالخصائص الرئيسية للنظام 

 DTMB الخصائص

 اليب االستقبال:أس
 ثابت -
 حممول -
 حممول باليد -
 متنقل -

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 الرتل حسب التشكيل والشفرة ورأسية الصايف البياناتمعدل 
 Mbit/s 24,436-3,610(  أ 

 Mbit/s 2,085-4,211ب( 

 Mbit/s 2,383-4,813ج( 
 4,30-0,64 (bit/s/Hz)استعمال الطيف  كفاءة

 عومةمد (SFN)شبكات وحيدة الرتدد 

 أمناط البث:
 صوت -
 وسائط متعددة -
 تلفزيون -

 
 
+ 
+ 

 فيديو، صوت، بيانات بيانات البث/أمناط اخلدمة

 (UHF)، ديسيمرتية (VHF)مرتية  نطاقات الرتدد
 MHz 8 ج( MHz 7ب(  MHz 6(  أ  عروض نطاق القنوات
 MHz 7,56ج(  MHz 6,62ب(  MHz 5,67(  أ  لعرض النطاق املستعم  



 231 9 الفصل
 

 تتمة( ) 47.9 دولاجل
 DTMB الخصائص

 1 األجزاءعدد 

 متعددة( )أسلوب موجات حاملة 780 3 ،)أسلوب موجة حاملة وحيدة( 1 جزء عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل 
 :متعددة أسلوب موجات حاملة املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية

 kHz 2,0ج(  kHz 1,5ب(  kHz 1,5(  أ 
)أسلوب  µs 666,67(، أسلوب موجة حاملة وحيدة) µs 0,176(  أ  لرمزمدة نشاط ا

 متعددة( موجات حاملة
)أسلوب  µs 571,437(، أسلوب موجة حاملة وحيدة) µs 0,151ب( 

 متعددة( موجات حاملة

)أسلوب موجات  µs 500(، أسلوب موجة حاملة وحيدة) µs 0,132( ج
 متعددة( حاملة

 الرتل منتمن  1/4، 1/6، 1/9 ية الرتلرأس نسبة فاصل احلراسة/مدة
 µs 166,67، 104,94، 47,07(  أ 

 µs 142,86، 89,95، 63,49ب( 
 µs 125,00، 78,70، 55,56ج( 

 µs 833,33، 771,60، 470,74(  أ  رتلالمدة إرسال 
 µs 714,29، 661,38، 634,92ب( 
 µs 625,00، 578,70، 555,56ج( 

 اإلشارة رتليف رأسية الرتل  مبثابة (PN) ضاء شبه العشوائيةالضو  تتابع /الرتددالوقتتزامن 

 QAM-NR ،4-QAM ،16-QAM ،32-QAM ،64-QAM-4 طرائق التشكيل

، LPDC 0,4 (7 488 ،3 008 ،)0,6 (7 488 ،4 512 ،)0,8 (7 488 شفرة الداخلي CEF التصحيح
6 016) 

 حاملة متعددة( موجات سلوبداخل رتل إشارة واحد )أيف جمال الرتدد  التشذير الداخلي
 BCH (1 023 ،1 013)( مشتقة من 762 ،752) BCH شفرة اخلارجي CEF التصحيح
 B = 52التشذير  فروععدد ، الزمن يف جمالتشذير تالفيفي خارجي  اخلارجيالتشذير 

 M = 240، 720 التشذير وعمق

 (PRBS)ثنيين شبه عشوائي تتابع ا /تشتت الطاقةالبياناتعشوائية 
 - ياإلرسال الرتاتب

 ةرمزا  من رموز معلومات النظام لكل رتل إشار  36تنقل بواسطة  تشوير معلمات اإلرسال
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 48.9 اجلدول
 DTMB-Aالخصائص الرئيسية للنظام 

 DTMB-A الخصائص

 أساليب االستقبال:
 ثابت -
 حممول -
 حممول باليد -
 متنقل -

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 الرتل لتشكيل والشفرة ورأسيةحسب ا الصايف البياناتمعدل 
 Mbit/s 49,31-5,0ج(  Mbit/s 43,1-4,38ب(  Mbit/s 37 3,75(  أ 

 (FEC)دون تشفري  8-2 (bit/s/Hz)استعمال الطيف  كفاءة
 مدعومة (SFN)شبكات وحيدة الرتدد 

 أمناط البث:
 صوت -
 وسائط متعددة -
 تلفزيون -

 
 
+ 
+ 

 صوت، بياناتفيديو،  بيانات البث/أمناط اخلدمة

 (UHF(، ديسيمرتية )VHFمرتية ) نطاقات الرتدد
 MHz 8 ج( MHz 7ب(  MHz 6(  أ  عروض نطاق القنوات
 (0,025)تالشي  MHz 5,83(؛ ب( 0,05)تالشي  MHz 5,67(  أ  لعرض النطاق املستعم  

 (0,025)تالشي  MHz 6,81(؛ ب( 0,05)تالشي  MHz 6,62ب( 
 (0,025)تالشي  MHz 7,78؛ ب( (0,05)تالشي  MHz 7,56ج( 

 قابلة للتشكيل األجزاءعدد 

 )،32)أسلوب  32 678(، 8k)أسلوب  8 192(، 4k)أسلوب  096 4 جزء عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل 

 0,025شي تالبعامل  Hz 1 899، 0,05تالشي بعامل  Hz 1 846(  أ  (1 انظر املالحظة) املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية
 0,025تالشي بعامل  Hz 949، 0,05تالشي بعامل  Hz 923( ب

 0,025تالشي بعامل  Hz 237، 0,05تالشي بعامل  Hz 231( ج
 0,025تالشي بعامل  µs 526,63، 0,05تالشي بعامل  µs 541,80(  أ  (1 انظر املالحظة) مدة نشاط الرمز

 0,025تالشي عامل ب µs 1 404,34، 0,05تالشي بعامل  µs 1 444,80( ب

 0,025تالشي بعامل  µs 5 617,37، 0,05تالشي بعامل  µs 5 779,19(  أ 
 :1/2، 1/4، 1/8(  أ  (1 انظر املالحظة) نسبة فاصل احلراسة/مدة

67,7 ،135 ،µs 271  0,05تالشي بعامل 
65,8 ،132 ،µs 263  0,025تالشي بعامل 
 :1/4، 1/8، 1/16ب( 
67,7 ،135 ،µs 271 0,05تالشي  بعامل 
65,8 ،132 ،µs 263  0,025تالشي بعامل 
 :1/16، 1/32، 1/94ج( 
67,7 ،135 ،µs 271  0,05تالشي بعامل 
65,8 ،132 ،µs 263  0,025تالشي بعامل 
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 تتمة( ) 48.9 اجلدول
 DTMB-A الخصائص

وات اخلدمة. نوقناة حتكم لتشوير ق األكرببقناة تزامن الرتل  األكربيبدأ الرتل  األكربمدة الرتل 
ته ، مدالبياناتعدد قابل للتشكيل من أرتال إشارات  أكربكل رتل ول

 μs 250القصوى 
 لكل رتل إشارة PN-MC والرمزان املزدوجان األكربقناة تزامن الرتل  /الرتددالوقتتزامن 

 لكل قناة خدمة حمددة APSK/-256و APSK-64و APSK-16و QPSK طرائق التشكيل

 LPDC 1/2 (30720 ،30512 ،)2/3 (40960 ،40752 ،)5/6 شفرة داخليال CEF التصحيح
(51200 ،50992) 

 البتات لكل قناة خدمة وتدويرتشذير البتات  التشذير الداخلي
 بتة 360 15أو  440 61درة فحبجم  BCHشفرة  اخلارجي CEF التصحيح
 بشكل منفصل لكل قناة خدمة الزمنتشذير  اخلارجيالتشذير 

 (PRBSثنيين شبه عشوائي )اتتابع  /تشتت الطاقةالبيانات عشوائية

 - اإلرسال الرتاتيب
حجم رتل  . ويبلغاألكربتقوم قناة التحكم بتشوير قناة اخلدمة يف الرتل  تشوير معلمات اإلرسال

، 024 1إىل  PM-MC، ويصل طول الرمز 096 4اإلشارة لقناة التحكم 
املقطع  360 15 2/3وتشفري  (QPSK)بإبراق تربيعي بزحزحة الطور  مشكال  

من أجل تعدد اإلرسال  ((LDPCاملنخفض الكثافة الختبار التعادلية 
 (OFDM) بتقسيم تعامدي للرتدد

 .[33.9]. لعروض نطاق أخرى، انظر MHz 8القيم مبينة لعرض النطاق  - 1 املالحظة

 ميزانية الوصلة 6.6.9
 .[42.9]املرجع يف  Eالنظام و  Dالنظام  بوصفهما DTMB-Aو DTMB النظامني يرد وصف معايري ختطيط

 .DTMB-Aو DTMB لنظاميالنموذجية  ةميزانيات الوصل 50.9و 49.9ويبني اجلدوالن 

 49.9 اجلدول
 الحد األدنى لمتوسط كثافة تدفق القدرة ومتوسط شدة المجال الدنيا المكافئة

 احتمال الموقعمن  95%و 70% نسبةو  Vفي النطاق 
 (IV النطاقحضرية، منطقة ، خارج المبنى: ثابت الستقبالشرط ا)

 f (MHz) 500 التردد

 C/N (dB) 2 8 14 20 26 الدنيا املطلوبة للنظام N/Cقيمة النسبة 

 sminP (dBW) -126,2 -120,2 -114,2 -108,2 -102,2 القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل

 sminU (dBµV) 13 19 25 31 37 (Ω 75)الفلطية الدنيا املكافئة لدخل املستقبل 

 fL (dB) 3 خسارة الكبل

 G (dBd) 10 األقطاب كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي

 Aa )2(dBm -3,3 فتحة اهلوائي الفّعالة

 minΦ )2(dBW/m -119,9 -113,9 -107,9 -101,9 -95,9 االستقبال كثافة تدفق القدرة الدنيا عند موقع

 minE (dBµV/m) 26 32 38 44 50 االستقبال املكافئة عند موقع شدة اجملال الدنيا

 mmnP (dB) 0 االصطناعية قيمة السماح من أجل الضوضاء

 hL (dB) 0 خسارة االرتفاع

 70%احتمالية الموقع: 
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 تتمة( ) 49.9 اجلدول
 f (MHz) 500 التردد

 IC (dB) 2,9 عامل تصحيح املوقع

فوق  m 10الدنيا عند ارتفاع كثافة تدفق القدرة املتوسطة 
 من املواقع 50%من الزمن و 50%سطح األرض و

medΦ )2(dBW/m -117,0 -111,0 -105,0 -99,0 -93,0 

فوق سطح  m 10شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع 
 من املواقع 50%من الزمن و 50%األرض و

medE (dBµV/m) 29 35 41 47 53 

 95%احتمالية الموقع: 
 IC (dB) 9 ل تصحيح املوقععام

فوق  m 10كثافة تدفق القدرة املتوسطة الدنيا عند ارتفاع 
 من املواقع 50%من الزمن و 50%سطح األرض و

medΦ )2(dBW/m -110,9 -104,9 -98,9 -92,9 -86,9 

فوق سطح  m 10شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع 
 من املواقع 50%من الزمن و 50%األرض و

dmeE (dBµV/m) 35 41 47 53 59 

 50.9 اجلدول
 الحد األدنى لمتوسط كثافة تدفق القدرة ومتوسط شدة المجال الدنيا المكافئة

 احتمال الموقعمن  95%و 70% نسبةو  Vفي النطاق 
 (V النطاقحضرية، منطقة ، خارج المبنى: ثابت شرط االستقبال)

 f (MHz) 500 التردد

 C/N (dB) 2 8 14 20 26 طلوبة للنظامالدنيا امل N/Cقيمة النسبة 

 sminP (dBW) -126,2 -120,2 -114,2 -108,2 -102,2 القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل

 sminU (dBµV) 13 19 25 31 37 (Ω 75) الفلطية الدنيا املكافئة لدخل املستقبل

 fL (dB) 3 خسارة الكبل

 G (dBd) 12 األقطاب كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي

 Aa )2(dBm -4,2 فتحة اهلوائي الفّعالة
 −minΦ )2(dBW/m 117,0− 111,0− 105,0− 99,0− 93,0 االستقبال كثافة تدفق القدرة الدنيا عند موقع

 minE (dBµV/m) 29 35 41 47 53 االستقبال شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع

 mmnP (dB) 0 االصطناعية قيمة السماح من أجل الضوضاء

 hL (dB) 0 خسارة االرتفاع

 70%احتمالية الموقع: 
 IC (dB) 2,9 عامل تصحيح املوقع

 m 10كثافة تدفق القدرة املتوسطة الدنيا عند ارتفاع 
 من املواقع 50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و

medΦ )2(dBW/m 114,1− 108,1− 102,1− 96,1− 90,1− 

فوق  m 10يا عند ارتفاع شدة اجملال املتوسط الدن
 medE (dBµV/m) 32 38 44 50 56 من املواقع 50%من الزمن و 50%سطح األرض و

 95%احتمالية الموقع: 
 IC (dB) 9 عامل تصحيح املوقع

 m 10كثافة تدفق القدرة املتوسطة الدنيا عند ارتفاع 
 من املواقع 50%من الزمن و 50%فوق سطح األرض و

medΦ )2(dBW/m 108,0− 102,0− 96,0− 90,0− 84,0− 

فوق  m 10شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع 
 medE (dBµV/m) 38 44 50 56 62 من املواقع 50%من الزمن و 50%سطح األرض و
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 بالتفصيل منهجية [174.9] "املبادئ التوجيهية لتنفيذ نظام البث التلفزيوين الرقمي لألرض" GB/T2666-2011الوثيقة  وتصف
 وضع ميزانية الوصلة يف خمتلفة سيناريوهات تنفيذ الشبكات.

 (DTMB) اإلذاعة الرقمية المتعددة الوسائط لألرضأمثلة الستخدام  7.6.9
خارج  DTMB شبكات . كما تستخدمDTMBشبكات البث  ،وشنغهاي بيجني ومنها ،العديد من املدن يف الصني القارية نشر

إرسال خمتلفة  البث معلمات وأساليب هيئات. وختتار خمتلف مثال   كمبوديا وهونغ كونغ وماكاوالصني القارية، يف كوبا والوس و 
 .كل منها  متطلبات لتالئم

يف القناة ذات  (SD)عادية الوضوح برامج  6. وتبث بيجنييف الرتدد الراديوي  قنوات لبث 4هناك  :بيجينفي  DTMBشبكة 
 MHz 674 املتمركزة حول كل منالقنوات وتبث . Mbit/s 21,658 قدره مبعدل بتات إمجايل MHz 666الرتدد املركزي 

هذه القنوات  من ستخدم كلي. و Mbit/s 20,791 . ويبلغ معدل البتات(HD)ا  عايل الوضوح واحد ا  برناجم MHz 482و
. MPEG2 ببأسلو امج مجيع الرب  تشفرييتم و النظام.  رتل يةرأس ختتلف، بينما 0,8مبقدار  FEC تشفريومعدل  QAM-16 الثالث

انضغاط  مشفرة مع عادية الوضوحبرامج  5بث ت وهي ،على االستقبال املتنقل تركز MHz 546الرتدد  متمركزة حولقناة أخرى  ومثة
 .(AVS)الصوت والفيديو  معياري لتشفري

، 0,6قدره  FEC تشفري، مبعدل QAM-64يف هونغ كونغ الكوكبة  DTMBتستخدم شبكة  في هونغ كونغ: DTMBشبكة 
 يف مجيع القنوات. Mbit/s 21,658 النظام، ومعدل بيانات قدره رتل يةرأسمبثابة  PN 945و
. الالسلكي اقالنط موردفظ حتو  املستعملنيمتطلبات  خمتلف يلتلب وحيدةيف قنوات  SDو HDبرامج  من ةمرن توليفةيتم إرسال و 

. وينفذ SDبرامج  3و HD برناجما   MHz 602، بينما ترسل القناة SD وبرناجمني HD برناجما   MHz 586، ترسل القناة ذلك مثال
 .H.264 نسق مجيع الربامج يف تشفرييف كلتا القناتني املذكورتني، حيث يتم  SFNأسلوب الشبكة 

 يف هذه القنوات. H.264 بتشفرييف هونغ كونغ، وتبث عدة برامج  أيضا   MFN الشبكة ويطبق أسلوب
 0.8مبقدار  FECتشفري معدل و  QAM-32وتشكيل  MHz 802رتدد مركزي بستخدم القناة ت :في شنغهاي DTMBشبكة 

  عادي الوضوح برناجما   16 ويبث ،AVS يالفيديو  تقنية التشفري. وتنفذ Mbit/s 25,989. ويبلغ معدل البتات PN 595 نظام يةرأسو 
 كحد أقصى يف نفس الوقت.

 PN 945رتل ورأسية  0,6مبقدار  FEC تشفريومعدل  QAM-16مكونة من  ، تستعمل توليفة معلماتMHz 706ويف القناة 
لتلفزيون يف املباين وأجهزة ا التجارية، مثل التلفزيون املتنقلللتطبيقات  . وتستخدم هذه القناة أساسا  Mbit/s 14,438ومعدل بتات 
. وتستخدم (CA) بالنفاذ املشروطالربامج  يتم بث بعضو وخدمة بث البيانات.  ولوحات احلافالت اإللكرتونية وعربات املرتو

 .AVSو MPEG-2خمططات تشفري فيديو خمتلفة يف هذه القناة، مبا يف ذلك 

 (T-DMB)لوسائط لألرض امتعددة  الرقمي ةاإلذاع نظام 7.9
 T-DMB باستعمال شبكات ، الذي يوفر خدمات فيديويةA هو النظام املوس ع املتوافق مع نظام اإلذاعة الصوتية الرقمية T-DMB النظام

 [.35.9يف املرجع ] Aويطلق عليه اسم النظام متعدد الوسائط  متنقلة. للمستقبالت احملمولة باليد يف بيئة
 الذي يتطلب نسبيا   (VHF)يف نطاق املوجات املرتية  رسل واحد ألنه ينفذ عموما  مبمنطقة واسعة  T-DMB النظام غطييوميكن أن 
من تكلفة الصيانة.  تقللمن مث و  أخفضقدرة مرسل  تبعا  لذلك. وتتطلب شدة اجملال املنخفضة ستعمالالل أخفض قابلةشدة جمال 

دون احلاجة إىل استبدال  T-DMBفقط، ميكن إدخال شبكات  الصوتيةللخدمات  قائمة T-DABك شبكات لوإذا كانت هنا
يقات من أجل إتاحة تطب ا  فيديوي مشفرا   تشمل الة من معددات اإلرسجمموعسوى تركيب  يتطلب األمر. وال T-DABمرسالت 

حيث  T-DABعرب مرسالت  T-DMBتوفري خدمات  االقتصاد وقد يكون من دواعيالفيديو والبيانات وكذلك الصوت الرقمي. 
 خدمات الوسائط املتعددة باإلضافة إىل اخلدمات السمعية. T-DMBيوفر نظام 
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 روتوكوالتالنموذج المعماري ونموذج كدسة الب 1.7.9
 .T-DMBكدسة بروتوكوالت النظام   51.9يعرض اجلدول 

 51.9 اجلدول
 T-DMBكدسة بروتوكوالت النظام 

 وتفاعل املستعمل عرضالشاشة 

 والتقدمي التكوين

 االنضغاط طبقة

(MPEG-4 AVC  أوMPEG-4 ER-BSAC  أو
MPEG-4 HE AAC) 

 الغرضواصف 
 معلومات

 وصف املشهد

A/V  من الغرض إىل
 ياناتبال

 املعلومات 
 اجتاه املصدر يف

 (MPEG-4 التزامنطبقة ) التغليف

 MPEG-2 TS (PES) التسليم طبقة

 (واملشذر RSشفرة ) ةاخلارجي الشفرة

 T-DAB (ETSI EN 300 401)لنظام  التدفقأسلوب 

 
تخدم يف انضغاط وي س .طبقة النقلاحملتوى وطبقة التزامن و  انضغاطمن ثالث طبقات: طبقة  اخلدمة املتعددة الوسائط وتتكون

 MPEG-4 HE-AACأو  MPEG-4 ER-BSAC؛ وميكن تشفري البيانات الصوتية باستخدام MPEG-4 AVCالفيديو النظام 
 .MUSICAM أو

املرئي، زمنيا   احملتوى السمعي وملطابقة. 51.9 كما هو موضح يف اجلدول  MPEG-2مغلفة عرب تدفق النقل  MPEG-4وحمتويات 
 املعيار طبقة النقل احملددة يف طبقة التزامن. ويف يف (املزامنةطبقة ) ISO/IEC 14496-1 SLيا ، يستخدم املعيار ومكان

ETSI TS 102 428 [118.9]  الطالع على ل املنضغطة. البصريةتستخدم بعض القيود املناسبة لتعدد إرسال البيانات السمعية
 BT.2055 [102.9]و BT.2054 [23.9]و BT.2016 [119.9]و ITU-R BT.1833 [35.9] مواصفات النظام، انظر التوصيات

 .ITU-R BT.2049 [112.9] والتقرير
شفرة طبق وتوتشفري القناة اخلارجية  MPEG-2 TSاملعلومات عن هذه اخلدمات السمعية البصرية يف نظام  إرسال تعددجيري و 

Reed-Solomon ع على آلية احلماية من األخطاء، انظر )لالطال على األداء اجليد الستقبال الفيديوETSI TS 102 427 
 .[154.9-165.9](. ومثة معلومات مفيدة أخرى يف املراجع [120.9]

 التقنيات الرئيسية 2.7.9
من أجل استقبال  لألخطاءوتصحيح إضايف  T-DABتنفيذ خدمات الفيديو عرب مرسل  هي T-DMBالرئيسية للنظام  التقنيات

 موثوق به.
 DAB (EN 300 401) [121.9]افق مع نظام التو 

 القائمةباستخدام البنية التحتية  T-DMB النظام . لذلك، ميكن نشرDABمع نظام  رجعيا   متوافق متاما   T-DMBالنظام  -
 دون أي تعديل. DAB إلرسال النظام

 MPEG-4 ER-BSAC أو MUSICAMباستخدام  DABمع اخلدمات الراديوية  T-DMBميكن أن تتعايش خدمة الفيديو  -
 يف نفس اجملموعة. MPEG-4 HE AACأو 

 ألخطاء الستقبال قوي في بيئة متنقلة عالية السرعةا من حماية أمامية قوية
 ألخطاء لضمان استقبال متنقل عايل السرعة إلشارة الفيديو.ل األماميلتصحيح لطريقة إضافية  T-DMB النظام طبقي -



 237 9 الفصل
 

 واملشفر RSفرة ش استقبالاألخطاء يف نظام التلفزيون الرقمي،  من لحمايةلمعروفتني باستعمال آليتني من املمكن،  -
 كم/ساعة.  300 جيري بسرعةالسرعة  عايلبشكل ثابت حىت يف قطار  T-DMBخدمة و  التالفيفي

 استخدام البتات في نظام متعدد الوسائط مع كفاءة
 ISO/IEC 14496-10 AVCاملتعددة مثل ط الوسائط اضغالنفعالة  تقنياتإىل  T-DMB نظام يستند -

ما إىل يف جمموعة  عدد خدمات الفيديو لزيادة ISO/IEC 14496-3 HE AACأو  ISO/IEC 14496-3 ER-BSACو
 123.9]، [122.9. احلد األقصى

 ISO/IEC 13818-1و SL رزم دفقبت ISO/IEC 14496-1 [124.9املستندة إىل و بعناية  وتعدد اإلرسال املصممةآليات التغليف  -
[7.9] MPEG-2 TS وتعدد اإلرسال. لغرض الرتزمي الرأسياتاحلد األدىن من  تضيف 

 الطبقة المادية وطبقة الوصلة 3.7.9
خدمات الوسائط املتعددة مبا يف ذلك الفيديو والصوت والبيانات املساعدة واخلدمات التفاعلية املقدمة من  T-DMB النظام يوفر

يستخدم هو و  T-DABهو امتداد لنظام  T-DMBونظام  .ITU-R BS.1114 [125.9] يف التوصية احملدد T-DABخالل نظام 
ما قدم خدمات تفاعلية فييأن  T-DMBويستطيع نظام  .T-DAB نظام وطبقات الوصلة اليت يستخدمهانفس الطبقات املادية 

 (MOT)سائط املتعددة نقل أغراض الو  مثل ،نرتنتعلى بروتوكول اإل قائمباستخدام بروتوكول  االتصاالت املتنقلةشبكات يتعلق ب
 .وغريمها (IPDC)والتحكم يف األجهزة عرب بروتوكول اإلنرتنت 

 أداء النظام 4.7.9
. املستخدمونطاق الرتدد  FFTالتحويل  حجمو  FEC التصحيح أداء النظام على ويتوقف. والسعةهناك حل وسط بني األداء 

، ألن (UHF)يف نطاق املوجات الديسيمرتية  مما هو أكثر (VHF)يف نطاق املوجات املرتية  عند تشغيله موثوق T-DMBنظام وال
 .UHF املوجات مقارنة بنطاق أخفضيتطلب شدة جمال  VHF املوجات نطاق

بعد  ×101-8مبقدار  )BER( نسبة اخلطأ يف البتات خصائص خلدمة الفيديو )QEF( اخلايل من األخطاءيتطلب االستقبال شبه و 
 Reed-Solomonتطبيق شفرة خارجية بمستقر  يعلى استقبال فيديو  أن حيصل T-DMBالتشفري. ومن املمكن لنظام  كفكم

ي الستقبال الفيديو ل T-DMBمن أجل تقدير أداء نظام  ميدانيا   أجرت مجهورية كوريا اختبارا  قد وتشذير تالفيفي. و  204)، (188
القاصرة بة للجودة املوضوعية قيمة العت لتحديدجريت اختبارات تقييم ذايت للجودة يف املخترب قبل االختبار امليداين، أو . أثناء احلركة

 )BER( اخلطأ يف البتات نسبةكون تلالستقبال الفيديوي اجليد عندما  ةمقبول اأهنبنتيجة اختبار املخترب  ومت تفسري. عن اجلودة العالية
عتبة معدل اخلطأ املستمد  يلبت ةسياملق BER ت نسبةا كانإذ ما ختبار امليداين. وقد فحص االالتشفريقبل مفكك  10×2-4أقل من 

 .منتظم يالستقبال فيديو  حسنا  أظهر أداء  T-DMB النظام ، وخلص إىل أناملختربمن اختبار 
 موجز معلمات النظام 5.7.9

 (.ITU-R BT.2295-1 [43.9] )انظر أيضا  التقرير T-DMB/AT-DMBخصائص النظامني  52.9يعرض اجلدول 
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 52.9 اجلدول
 T-DMB/AT-DMBالخصائص الرئيسية للنظامين 

 T-DMB, AT-DMB الخصائص

 أساليب االستقبال:
 ثابت -
 حممول -
 حممول باليد -
 متنقل -

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 Mbit/s 1,728إىل  T-DMB :0,576 الصايف البياناتمعدل 
AT-DMB :0,864  إىلMbit/s 2,304  عندBPSK  فوقDQPSK 
AT-DMB :1,152  إىلMbit/s 2,88  عندQPSK  فوقDQPSK 

 T-DMB :1,13-0,38 (bit/s/Hz)استعمال الطيف  كفاءة
AT-DMB :1,88-0,56 

 مدعومة (SFN)الشبكات وحيدة الرتدد 

 أمناط البث:
 صوت -
 وسائط متعددة -
 تلفزيون -

 
+ 
+ 
+ 

 فيديو، صوت، بيانات بيانات البث/أمناط اخلدمة

 (UHF)، ديسيمرتية (VHF)مرتية  الرتدد نطاقات
 MHz 1,712 عروض نطاق القنوات
 MHz 1,536 لعرض النطاق املستعم  

 1 األجزاءعدد 
 536 1؛ 768؛ 384؛ 192 جزء عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل 
 kHz 1(  د kHz 2ج(  kHz 4ب(  kHz 8(  أ   املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية

 µs 1 246(  د µs 623ج(  µs 312ب(  µs 156(  أ   نشاط الرمز مدة
 µs 246(  د µs 123ج(  µs 62ب(  µs 31(  أ  نسبة فاصل احلراسة/مدة

 ms 24؛ ms 48؛ ms 96 مدة الرتل الفائق
 الرمز الصفري والرتدد املركزي ورمز مرجع الطور /الرتددالوقتتزامن 

 T-DMB :DQPSK طرائق التشكيل
AT-DMB :DQPSK ؛BPSK  فوقDQPSK ؛QPSK  فوقDQPSK 

 (3/4إىل  1/4شفرة تالفيفية ) :T-DMB الداخلي CEFالتصحيح 
AT-DMB: (1/2إىل  1/4) ربوو شفرة تالفيفية + شفرة ت 

 وتشذير الرتدد الزمنتشذير  التشذير الداخلي
 توسعالقابلة للدمة الفيديو ( خلدمة الفيديو وخ204 ،188 ،8 = T) RSالشفرة  اخلارجي FECالتصحيح 

 القابلة للتوسعتشذير تالفيفي خلدمة الفيديو وخدمة الفيديو  اخلارجيالتشذير 

 بتة 16من  (PRBS)تتابع بتات شبه عشوائي  /تشتت الطاقةالبياناتعشوائية 
 - ياإلرسال الرتاتب

 رمز مرجع الطور تشوير معلمات اإلرسال
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 ميزانية الوصلة 6.7.9
أسلوب  يسمحو . ITU-R BS.1660مبعلمات التخطيط احملددة يف التوصية  T-DABعلى نظام اإلرسال  T-DMBالنظام يطبق 

 T-DMB النظام . ويدعم(VHF)يف نطاق املوجات املرتية  T-DMBنظام إقليمية و  (SFN) شبكة وحيدة الرتدد خبدمة Iاإلرسال 
ا مب يةتتوفر ثالث أو أربع قنوات فيديو  ولذلك، MHz 1,536موعة من من معدل البيانات الصايف يف جم Mbit/s 1,729 مقدار

 ذلك تطبيقات البيانات املساعدة. يف
املوصوفة  T-DAB من أجل قيممماثلة لل IIIيف النطاق  T-DMB النظام شدة اجملال القابلة لالستعمال من أجلومعدالت 

 استنادا   dB(µV/m) 59شدة جمال بجيد  فيديوي توفري استقبالمن املناسب  . وتبني الوثيقة أنITU-R BS.1660التوصية  يف
السكان قد تكون هناك بيف األماكن الكثيفة و . مرت 1,5مبقدار  عند ارتفاع هوائي املستقبل الزمنمن  99%لنسبة  FEC 1/2 إىل

ر احلضرية. وتوف طقاملنايف  املباين حتت األرض أو داخل األماكن مثل احلجبلتعويض مناطق  ملء الثغراتحاجة إىل 
املتعددة  منخفضة القدرة طريقة أكثر فعالية للوسائط مالئات للثغراتعدة مع اليت هلا مرسل رئيسي عايل القدرة  T-DMB شبكات
 .الطاقةمنخفضة  عديدة شبكات اإلرسال الكثيفة اليت ال حتتوي إال على مرسالت مما توفرهاملتنقلة 
 للنظامأمثلة لالستعماالت الممكنة  7.7.9

، وموقع الويب (EPG) عدة مثل دليل الربامج اإللكرتوينجمموعة متنوعة من خدمات البيانات املسا T-DMB النظام يوفر
 وقد .(A/V)السمعية البصرية دمات اخلعن  ، فضال  (TPEG)، وخدمات معلومات فريق خرباء بروتوكول النقل (BWS) اإلذاعي

الطاقة يف نطاق  بقدر منخفض منغطي مساحة واسعة ي ، ألنههيئات اإلذاعة أنشطة أعمالمن مفهوم  T-DMBنظام  نشأ
 ستقبالمع أن االو . االتصاالت املتنقلةشبكات ب ما يتعلقخدمات تفاعلية في أيضا   أن يوفر ميكن ولكنه. (VHF)املوجات املرتية 

 ويستحققات التفاعلية. التطبي هاملساعدة مبا فيبدفع تكاليف خدمات البيانات ا ميكن املطالبة يف كوريا، جماين السمعي البصري
 تقبالت.أولية على تكلفة املس رسوما   تتضمنأجهزة االستقبال اليت  لدى شراءأو  ما تطبيق إىل املشاهد ينفذالدفع كلما 

وق ار وسمثل األخب ،توياتاحمل خمتلفتقدمي  T-DMB لنظام ميكن .باليد ألجهزة المحمولةفي ا الفعلياألخبار في الوقت 
ط نقل أغراض الوسائ باستخدام بروتوكول وما إىل ذلك، ومعلومات الربامج وحركة املرور والطقس والرياضة األوراق املالية

 (BWS) اإلذاعيموقع الويب وميّكن دقيقة.  30إىل  15يتم حتديث املعلومات كل و . T-DAB حيدده النظامكما  (MOT) املتعددة

هاز جل وينبغي. MOTاإلنرتنت دون قناة عودة من خالل بروتوكول ب الشبيهة الويبخدمة  ذ إىلاملستعملني من النفا أيضا  
 MOTيف بروتوكول  Slideshow ستخدمي  و . HTML 4,0 لغة الوسم أن يدعم متصفحات الويب املتوافقة مع T-DMB استقبال

اإلعالنات التجارية، و بسيطة الرائط واخل اتاأللبوم لفةوأغ ربامجال معلومات من قبيللتوفري بيانات  X-PADالصوت  إطارالغالب  يف
 .إىل ذلك وما

املعلومات يف الوقت  (TPEG) فريق خرباء بروتوكول النقل يوفر تطبيق سيارة. على متن الفعليمعلومات حركة المرور في الوقت 
بواسطة إشارات  ةاخلارط على املالحةب ا يتعلقمفي وما إىل ذلك حالة الطرق وموقع حمطات الوقودو  املرور حركة ازدحام بشأن الفعلي
 ومواقع (RTM)من رسالة حركة املرور على الطرق  TPEGسرع. وتتكون بيانات األالطرق  استكشافومتكن من  GPSنظام 

 .(CTT-SUM)السفر  وزمنمعلومات االزدحام موجز و  (CTT)السفر  وزمناالزدحام معلومات و  (POI)االهتمام 
رب املقدمة ع السمعية البصرية دماتاخلخدمات تفاعلية من خالل اجلمع بني  T-DMB النظام ميكن أن يوفر ية.الخدمات التفاعل

 .64.9وخدمات البيانات املقدمة عرب قناة االتصاالت املتنقلة كما هو مبني يف الشكل  بثقناة 
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 64.9 الشكل
 T-DMBنموذج الخدمة التفاعلية في النظام 

DTTB-09-64

PAD NPAD

CDMA
/GSM

WiMAX

 
 المتقدم T-DMBنظام  8.7.9

ويضمن النظام  .AT-DMBاملتقدم، ما يعرف باختصار  T-DMB، مت تطوير نظام T-DMBرغبة يف زيادة كفاءة الطيف يف نظام 
AT-DMB نظام  إمكانية التوافق الرجعي معT-DMB نماذج جمموعة منوعة من الولدى النظر يف  .باستخدام آلية التشكيل الرتاتيب

ل استعمبا Q، واألسلوب DQPSKمع رمز  BPSKرمز التقابل  باستعمال B: األسلوب أسلوبني AT-DMBحيدد النظام  التجارية
زيد معدل ي ال ولكنه، اتيب بأداء أفضل يف بيئة متنقلةللتشكيل الرت  B. ويتميز األسلوب DQPSKمع رمز  QPSKرمز  تقابل

من  Q الرتاتيبالتشكيل  أسلوب . ومن ناحية أخرى، يزيدT-DMB املعدل يف نظام مرة ونصفصل إىل مبا ي سوى البيانات الفعالة
، ولكنه ال يضمن األداء العايل يف بيئة متنقلة. T-DMB قدره ضعف معدل بياناتيصل إىل حد أقصى  ة مبافعالالبيانات المعدل 

  ئدة يف بيئة استقبال ثابتة وبيئة سرعة منخفضة.أكثر فا Qلألسلوب  الرتاتيبولذلك، فإن التشكيل 

 (RAVIS)المعلومات السمعية البصرية في الوقت الفعلي  نظام 8.9
لألرض.  (VHF)املوجات املرتية يف نطاقات  لالستخدام ، مصمممتعددة الوسائط لألرض ةالرقمي اإلذاعة ، يف إطارRAVIS نظامال

نشر اإلذاعة احمللية. ويف الوقت نفسه، فإن نصف قطر التغطية للمرسل كبري مبا  RAVISويتيح نطاق الرتددات املستعمل يف نظام 
 فيه الكفاية لتوفري االستقبال يف أماكن نائية.

 مصاحبةة قنوات صوتي بضعصوت والفيديو مع من الاجلودة  ةعالي لربامج متعددة خدمات إذاعيةمصمم لتوفري  RAVISنظام و 
ة، مبا صلة بالربامج الصوتية والفيديو(. وينبغي توفري هذه اخلدمات يف ظروف خمتلفمتغري  وأصلة مت وغريها من البيانات )سواء

ستقبال موثوق يف حالة عدم توفري ا جيبأي  ،يف مناطق املياهو واجلبال  بيئة من الغاباتيف و ذلك القيادة يف بيئة مدينة كثيفة  يف
 اإلشارة عرب مسريات متعددة.وجود خط رؤية مباشر هلوائيات املرسل وانتشار 

 .BT.2295-1 [43.9]و BS.2214 [113.9]و ITU-R BT.2049 [112.9]يف التقارير  RAVISنظام  ويرد احلديث عن

منيطة 
 االتصاالت

 منيطة التطبيق

 منيطة املستقبل
T-DMB  

 مطراف تقارب

 DMBقناة بث 

قناة 
اتصاالت 

 متنقلة
شبكة الخدمة 

 التفاعلية

نظام بث 
DMB  

مزود 
 المحتويات

خمدم إدارة 
 احملتويات

 بياناتقاعدة 

نظام إدارة 
 خدمة التقارب

نظام برجمة/ 
 إدارة البث

نظام تكوين 
 البيانات

جهاز 
إرسال 
DMB  

 مشفر بيانات

حمتويات  مشفر صوت/فيديو معدد إرسال
 صوت/فيديو

 نظام الفوترة

خمدم 
 لالتدفق/التنزي

نظام اخلدمة 
 التفاعلية
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 النموذج المعماري ونموذج كدسة البروتوكوالت 1.8.9
 هي: (RAVIS)نظام املعلومات السمعية البصرية يف الوقت الفعلي لمتطلبات اخلدمة األساسية 

 كفاءة طيفية عالية للنظام؛ -
 /ساعة؛كم  200تصل إىل  مبعدالت سرعةاستقبال متنقل موثوق للفيديو والصوت واخلدمات األخرى  -
 انقطع فيه مثال   نفق اخلروج مناالستقبال أو استعادته بعد انقطاع يف ظروف معقدة )بعد  بدءتأخر قصري يف  -

 اإلشارة(؛ استقبال
يف الثانية،  رتال   25يصل إىل  أرتال، ومعدل 576×  720تصل إىل  أرتالاجلودة مع أحجام عايل  يتوفري بث فيديو  -

 صوتية متعددة؛ مصاحبةوقنوات 
 ؛5.1وصوت متعدد القنوات  CDيو جبودة تري توفري بث مسعي عايل اجلودة، مبا يف ذلك صوت س -
 أو السمعية، مثل: يةديو الربامج الفيغري متعلقة بأو  متعلقةتوفري خدمات بيانات إضافية  -

 نصية؛الرسائل ال •
 الصور الثابتة؛ •
 ؛عرض الشرائح •
 معلومات حركة املرور ومعلومات الطقس واألخبار احمللية، وما إىل ذلك؛ •
 .(EPG)دليل الربامج اإللكرتوين  •

 خلدمات؛إىل ااملشروط  النفاذتوفري  -
 ؛الطوارئ لإلنذار بوقوع موثوقة توفري خدمة -
 الطرق السريعة والسكك احلديدية. امتداد، مبا يف ذلك على (SFN) وحيدة الرتدد شغيل شبكةت -

 متاثلية مع كشف تلقائي لنوع الربنامج. FMمن حمطة إذاعية  وبرامج ن مستقبل النظام من استقبال برامج رقمية جديدةوينبغي أن ميكّ 
تقنيات اإلحاطة باستنساخ  )مبا يف ذلك HE-AAC ودك الصوتيف ك RAVISمن األرجح استخدام النظام يف الوقت احلاضر و 

وفر تشفري وي. H.265/HEVCو H.264/AVCالفيديو  وكودكات( MPEGو (PS)وتدفق الربامج  (SBR)النطاق الطيفي 
فيديو  H.265/HEVC و H.264/AVCالفيديو  وتوفر مشفرات kbit/s 32 مبعدليو عايل اجلودة تري سصوت  HE-AAC الصوت

 .kbit/s 500يف الثانية مبعدل حوايل  رتال   25و تلفزيون عادي الوضوحاجلودة مع  عايل
يف نظام  (OSI)توح التوصيل البيين للنظام املف يفالطبقة املادية والعناصر األخرى املستعملة لطبقات الربوتوكول األدىن  وتتحدد
 .RAVIS اإلرسال

لية مثل بعض اخلدمات التكميو  الفعليبصرية يف الوقت السمعية والسمعية الات تطبيقالهي  اتواملكونات الرئيسية لطبقة التطبيق
والتكميلية  الفيديويةو وما إىل ذلك. وتشمل طبقة العرض تشفري املصدر. ويتم تعدد إرسال البيانات السمعية  دليل الربامج اإللكرتوين

 .RAVIS ملنظا أو حاوية النقل MPEG-2النقل  تدفقباستعمال  تيف طبقة الوصال
 .RAVISلنظام ا تبروتوكوال لكدسة مثاال   65.9 الشكلويتضمن 
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 65.9 الشكل
 RAVIS تبروتوكوال كدسة

DTTB-09-65 
 التقنيات الرئيسية 2.8.9

مع موثوقية  اناتقناة اخلدمة الرئيسية، يوفر قنوات البي وفيما عداالبيانات.  إلرسالثالث قنوات منطقية  RAVIS يوفر النظام
 فيةضا. وميكن استخدام هذه القنوات اإل(~kbit/s 5)وقناة بيانات موثوقة  (~kbit/s 12)منخفض  اتمعدل بت قناة -معززة إرسال 

 .مثال   حاالت الطوارئ لإلنذار يف
 تستخدم ة الرئيسية اليتالقنوات يف قناة اخلدم لتشفريومعدالت خمتلفة  QAMمستويات خمتلفة من التشكيل  RAVISنظام الويتيح 

 التداخل(. من مايةاحلواملوثوقية ) اتلتحقيق التوازن األمثل بني معدل البت
. kbit/s 900وايل األقصى يف هذه القناة املنطقية ح اتبيانات الفيديو والصوت. ويبلغ معدل البت مصممة إلرسالقناة اخلدمة الرئيسية و 
. مثال   ت الطوارئحاال الصويت يف اإلنذاراملوثوقية، من أجل  بقدر متزايد مناملعلومات  إلرسال مصممة نخفضاملبتات القناة معدل و 
 ات هوالبت معدلو وثوقية. امل من عالية بدرجةللبيانات املساعدة  مصممة وثوقةاملبيانات القناة و . kbit/s 12 حوايل ات هومعدل البتو 

 درجة أعلى ومن مثماية من التداخل احل من أعلى درجة اة البيانات املوثوقةاملنخفض وقن ات. وتوفر قناة معدل البتkbit/s 5حوايل 
 ستقرار لالستقبال مقارنة بقناة اخلدمة الرئيسية.االتغطية و ال من

التصحيح  معلمات التشكيل ومعدالت اتمعدالت بتات البيانات الرقمية يف قناة راديوية واحدة جلميع توليف 53.9وترد يف اجلدول 
 .(FEC) لألخطاءاألمامي 

 53.9 اجلدول
 RAVISمعدالت بتات البيانات الرقمية في النظام 

 FECمعدل  الكوكبة
 (kbit/s) معدل بتات تدفق البيانات

 kHz 250القناة  kHz 200القناة  kHz 100القناة 

QPSK 
1/2 80 160 200 
2/3 100 210 270 
3/4 120 240 300 

16-QAM 
1/2 150 320 400 
2/3 210 420 530 
3/4 230 470 600 

64-QAM 
1/2 230 470 600 
2/3 310 630 800 
3/4 350 710 900 

. 3/4أو  2/3أو  FEC R = 1/2ومعدالت التشفري  ،QAM-64أو  QAM-16قناة اخلدمة الرئيسية التشكيل  أن ت ستعملوميكن 
. وتستخدم قناة البيانات املوثوقة R = 1/2مبقدار  FECفري ، ومعدل التشQPSKنخفض التشكيل املبتات الوتستخدم قناة معدل 

 .FEC R = 1/2ومعدل التشفري  BPSKالتشكيل 

 التطبيقطبقة 
 طبقة التقدمي
 طبقة الوصلة
 الطبقة املادية

 تطبيق الصوت والفيديو يف الوقت الفعلي
H.264/MPEG-4 AVC، H.265/MPEG-H HEVC )فيديو( 

HE-AAC )صوت( 
 RAVIS TC، حاوية النقل MPEG-2 TSتدفق النقل 

 RAVIS BCH) ،LDPC ،M-QAM ،(OFDMالطبقة املادية 

 دليل الربامج اإللكرتوين
XML ،HTML ،ISON 
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تعدد اإلرسال  تدفقاملوجات احلاملة ذات معلمات إرسال اإلشارة )موجات اخلدمة( يف و  الدليلة وتدرج املوجات احلاملة
لتشكيل معلومات إضافية )مبا يف ذلك معلمات ا وإرسالتشويه القناة وتوفر هذه املوجات احلاملة التزامن وتصحيح  .OFDM لرموز

 وتشفري القنوات وتوفر قنوات البيانات املنطقية وما إىل ذلك( بالنسبة إىل جانب االستقبال.
 وصى به.ملكنه و  ليس إلزاميا   ةاملتوسط الطاقة الذروة إىل طاقة معدل نسبةو 

 الوظيفي البياين خططامل 67.9يبني الشكل بينما ، RAVISنظام  يفجلزء اإلرسال  فيالوظي البياين خططامل 66.9ويبني الشكل 
 .RAVISنظام  يفملستقبل 

 66.9 الشكل
 RAVIS في نظام لمرِسللوظيفي البياني ال مخططال

DTTB-09-66 
 

التقابل على  تشذير اخلاليا تشذير الفدرات
تشتت الطاقة  ةتشفري القنا تشذير البتات الكوكبة

 )ختليط(
توليد أرتال 

 البيانات

 معاجلة، تشفري القناة، تشذير
 

 يرذمعاجلة، تشفري القناة، تش
 

 معاجلة، تشفري القناة، تشذير
 

 معاجلة، تشفري القناة، تشذير

التحويل من 
 رقمي إىل متاثلي

إدراج فاصل 
 احلراسة

إدراج التأخر 
 لإلرسال املتنوع

إدراج حامالت  تشذير الرتدد
 اخلدمة

ختفيض نسبة 
الذروة إىل 

  IFFT متوسط الطاقة

 البي
ابل

تق
ت 

مال
 حا

 مع
ات

ان
O

F
D

M
 

إشارة 
RAVIS  

قناة اخلدمة 
 الرئيسية

قناة معدل 
 البتات املنخفض

 البياناتقناة 
 املوثوقة
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 67.9 الشكل
 RAVIS ي نظامللمستقبل فوظيفي البياني ال مخططال

DTTB-09-67

...

 
 بعض املزايا:ب املختار البثومفهوم  نطاق الرتدد املختار ويتسم

 الرتدد وشبكة متعددة الرتددات؛ وحيدةإمكانية استعمال شبكة  -
استخدام مرسل ب يو يف مدينةستري مع مرافقة صوتية  يفيديو  تدفقودة أو اجليو متعددة عالية ستري بث برامج صوت  -

 فقط؛ واحد
 نفس الرتدد لبث برامج خمتلفة يف مدن خمتلفة. إمكانية استخدامربنامج واحد، أي لبث احمللي الالقدرة على  -

 الطبقة المادية وطبقة الوصلة 3.8.9
يانات من مشفر وظيفية لتكييف الب كفدرة  RAVISيف النظام  OFDMالتشكيل و يف الطبقة املادية، خمطط تشفري القنوات  يتحدد،

 البيانات من مجيع القنوات املنطقية للتحويالت التالية: تدفقاتختضع و املصدر مع خصائص قنوات اإلرسال. 
 البيانات؛ أرتالتوليد  -
 البيانات؛ أرتالتشتت طاقة  -
 (؛BCHالتشفري اخلارجي )شفرة فدرة  -
 (؛LDPCالتشفري الداخلي )شفرة فدرة  -
 تشذير البتات؛ -
 البتات على خاليا كوكبة التشكيل؛ لةمقاب -
 تشذير اخلاليا؛ -

ف 
كاش

Q
P

S
K
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 تش

فك
قناة

ال
دد  

ك تع
ف

سال
إلر

ا
 

دد 
ك تع

ف
سال

إلر
ا
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 صوت
 بيانات

قناة بيانات 
 موثوقة

قناة معدل 
 بتات منخفض

إزالة تشذير 
 اخلاليا

فك تشفري 
 الصوت

 

 الفيديوفك تشفري 
 فيديو
 بيانات
 1صوت 

 Nصوت 

 قناة البيانات املوثوقة

 قناة معدل البتات املنخفض

 قناة اخلدمة الرئيسية

 مزيل تعدد إرسال التدفقات
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 ؛الفدراتتشذير  -
 ؛OFDMخاليا  معبيانات القنوات املنطقية مقابلة  -
 اخلدمة؛ موجاتتشذير الرتددات وإدراج  -
 ؛ةتوسطامل الطاقة إىلالذروة  طاقةختفيض نسبة  -
 ؛(IFFT) حتويل فورييه السريع املعكوس -

 .OFDMشارة إلالكامل  لتوليدااسة، إدراج فاصل احلر  -
الطول  ةثابتال خمتلفة، مبا يف ذلك الرزم أنساقطبقة الوصلة باستعمال يف صدر املشفرة املد إرسال بيانات يوميكن تعد

 (RAVIS النظام أو (GSE) يف تغليف التدفق النوعي حاوية النقل ال سيمااملتغرية الطول ) الرزمو ( MPEG-2 TS سيما ال)
 .املنظمفق البيانات غري دت أو

 أداء النظام 4.8.9
 ETSI ES 201 980الثابتة واحملمولة واملتنقلة باستخدام مناذج القناة من املعيار  RAVIS النظام إشارة استقبال أساليبحماكاة  جرت

بعد  BER = 10- 4من أجل ) )min)N/Cلتقييم احلد األدىن املطلوب من نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  [126.9]( B.2 )امللحق
االستقبال مناذج أسلوب  7 (AWGN) : القناةت التشفري لقناة اخلدمة الرئيسيةالقناة( ملختلف أمناط التشكيل ومعدالتشفري فك 

ني بوي املتنقل.االستقبال )تضاريس جبلية( مناذج أسلوب  11القناة ، املتنقلاالستقبال )احلضرية( مناذج أسلوب  8، القناة الثابت
 .kHz 250عرض نطاق ب لقناة هذه النتائج 54.9اجلدول 

 54.9 اجلدول
 ، قناة الخدمة الرئيسية kHz 250لقناة بعرض نطاق  RAVISفي نظام  )min)N/Cقيم النسبة 

نموذج القناة/أسلوب 
 االستقبال

min)N/C( (dB) 

QPSK 16-QAM 64-QAM 

R = 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 

 /(AWGN) 7القناة 
 15,4 14,0 10,8 10,2 9,1 6,4 4,2 3,3 1,1 استقبال ثابت

 /ضرية(احل) 8القناة 
 استقبال متنقل

6,4 9,4 11,5 12,5 14,9 17,0 16,2 19,4 22,0 

)تضاريس  11القناة 
 /استقبال متنقلتالل(

5,5 8,6 9,8 10,4 13,2 15,6 14,7 17,9 20,5 

 موجز معلمات النظام 5.8.9
 (.ITU-R BT.2295-1 [43.9])انظر أيضا  التقرير  RAVISخصائص النظام  55.9يعرض اجلدول 
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 55.9 اجلدول
 RAVISالخصائص الرئيسية للنظام 

 RAVIS الخصائص

 أساليب االستقبال:
 ثابت -
 حممول -
 حممول باليد -
 متنقل -

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 ومعدل التشفري ملختلف عروض نطاق القناة:لتشكيل حسب ا الصايف البياناتمعدل 
 kbit/s 703-155-kHz 200ب(  kbit/s 341-75-kHz 100(  أ 

 kbit/s 888-196-kHz 250 ج(
  3,64-0,77 (bit/s/Hz)استعمال الطيف  كفاءة

 مدعومة (SFN)الشبكات وحيدة الرتدد 

 أمناط البث:
 صوت -
 وسائط متعددة -
 تلفزيون -

 
 
+ 
+ 

 فيديو، صوت، صور ثابتة، عروض إيضاحية، بيانات حركة السري، وغريها انات البث/أمناط اخلدمةبي

 IIو VHF ،Iنطاقا املوجات  نطاقات الرتدد

 kHz 250ج(  kHz 200ب(  kHz 100(  أ  عروض نطاق القنوات
 kHz 246,2ج(  kHz 185,6ب(  kHz 96,0(  أ  لعرض النطاق املستعم  

  1 األجزاءعدد 
 553ج(  439 ب( 215(  أ  جزء عدد املوجات احلاملة الفرعية يف كل 
  Hz 9/4000 املباعدة بني القنوات احلاملة الفرعية

  ms 2,25 مدة نشاط الرمز
  1/8 نسبة فاصل احلراسة/مدة

 (OFDMرمز  41) ms 103,78125 رتلالمدة إرسال 
 دليلةفاصل احلراسة/موجات حاملة  /الرتددالوقتتزامن 

 QPSK ،16-QAM ،64-QAM طرائق التشكيل
 3/4، 2/3، 1/2 ت تقريبيةمبعدال LDPCشفرة  الداخلي CEFالتصحيح 

 تشذير البتات واخلاليا والزمن والرتدد التشذير الداخلي
تتوقف على عرض نطاق القناة، معدل  n ،k(؛ n ،k ،t) BCHالشفرة  اخلارجي CEFالتصحيح 

أخطاء )لقناة اخلدمة  t  =10حيح األخطاء ؛ مقدرة تصLDPCشفرة 
 الرئيسية(

 - اخلارجيالتشذير 

 بتة 16من  (PRBS)ثنيين شبه عشوائي تتابع ا /تشتت الطاقةالبياناتعشوائية 
 - ياإلرسال الرتاتب

 OFDMبتة لكل رتل  OFDM ،41موجات حاملة فرعية لكل رمز  4 تشوير معلمات اإلرسال 
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 لةميزانية الوص 6.8.9

. ويتضمن التقرير منهجية احلساب ونتائج RAVISأمثلة على ميزانية الوصالت لنظام  ITU-R BS.2214 [113.9] التقريريرد يف 
)النطاق اإلذاعي وعرض نطاق القناة ومنط  RAVISإرسال نظام  أساليبالدنيا ملختلف  لشدة اجملال املتوسطةقيم الحساب 

 املباين اخلدباليد  مولواحمل هاوخارج املباين داخلمول واحمل الثابتاالستقبال ) اطأمن خمتلفو ( التشفريالتشكيل ومعدل 
 واملتنقل(. ها،وخارج

 (MediaFLO)وسائط الوصلة األمامية فقط  9.9
 كمال التارخيي فقط.ستتعطى هذه التفاصيل لال

من أجل تقدمي خدمات ترفيهية ومعلومات  (FLO)األمامية فقط  للوصلةاملتعدد الوسائط للبث  املتنقلة تقنيةالقد مت تصميم ل
 تفاعلية.الدمات اخلو  IPبث البيانات بواسطة و  "املقتطعات"بث  وسائطو  والصويت يالفيديو  التدفقعالية اجلودة، مبا يف ذلك 

 .ITU-Rلقطاع ا لدى تعدد الوسائطامل M نظامالبوصفها  ITU-R BT.1833 [35.9]يف التوصية  FLOتقنية  وترد
 .2011من مارس  اخلدمات اعتبارا   كل، وتوقفت  أصحابه جانبمن  MediaFLOحب نظام س   وقد

 

 9بيبليوغرافيا للفصل 
طرائق تعدد إرسال اخلدمات من أجل اإلذاعة التلفزيونية ، ITU-R BT.1209-1 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [1.9]

 الرقمية لألرض
خمطط تعدد اإلرسال لرزم متغرية األطوال يف أنظمة اإلذاعة ، ITU-R BT.1869 ية، التوصقطاع االتصاالت الراديوية [2.9]

 الوسائط الرقمية متعددة
متطلبات املستعمل يف التشفري الرقمي لإلرسال التلفزيوين ، ITU-R BT.1437 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [3.9]

 متعدد الربامج
متطلبات املستعمل لتعدد اإلرسال اإلحصائي لعدة برامج على ، ITU-T J.180 ، التوصيةقطاع تقييس االتصاالت [4.9]

 إرسال قناة
[5.9] EBU Technical Report 35, An Introduction to Time Frequency Slicing  
لومات عتشفري تنوعي للصور املتحركة وامل -تكنولوجيا املعلومات ، ITU-T H.222.0 ، التوصيةقطاع تقييس االتصاالت [6.9]

 الصوتية املصاحبة: األنظمة
[7.9] ISO/IEC 13818-1 ، تشفري تنوعي للصور املتحركة واملعلومات الصوتية املصاحبة: األنظمة -تكنولوجيا املعلومات 
[8.9] 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)  
نظام اإلذاعة الرقمية الساتلية مرن التشكيل )التلفزيون ، ITU-R BO.1784 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [9.9]

 والصوت والبيانات(
 رضاإلذاعة التلفزيونية الرقمية لأل طرائق النفاذ إىل البيانات يف، ITU-R BO.1207 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [10.9]
طرائق تعدد إرسال اخلدمة ونقلها وتعرف هويتها يف اإلذاعة ، ITU-R BO.1300-3 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [11.9]

 لألرض التلفزيونية الرقمية
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[12.9] ISO/IEC 23008-1 – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – 

Part 1: MPEG media transport (MMT)  
 هنج منوذج الطبقات للتلفزيون الرقمي، ITU-R BT.1223 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [13.9]
 التفاعلية مستقلة عن الشبكةبروتوكوالت لألنظمة ، ITU-R BO.1434 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [14.9]
 منوذج مرجعي إلذاعة البيانات، ITU-R BT.807 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [15.9]
[16.9] ISO 7498-1 -  ساسيالنموذج املرجعي األساسي: النموذج األ - املفتوحةالتوصيل البيين لألنظمة  -تكنولوجيا املعلومات 
إنتاج وبث وتبادل العروض النصية جلميع أحرف اللغات حول ، ITU-R BT.2342 ، التقريريةقطاع االتصاالت الراديو  [17.9]

 العامل )الالتينية وغري الالتينية(
 أنظمة التلتكس، ITU-R BT.653 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [18.9]
 ة التماثلية التقليديةاألنظمة التلفزيوني، ITU-R BT.470 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [19.9]
 يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض البياناتخدمات ، ITU-R BT.1301 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [20.9]
[21.9] ETSI EN 300 472 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System 

B Teletext in DVB bitstreams  
[22.9] ISO/IEC 13818-6 : 6 اجلزء - تشفري نوعي للصور املتحركة واملعلومات السمعية املصاحبة -تكنولوجيا املعلومات :

 DSM-CCمتديدات من أجل 

تعدد اإلرسال والنقل يف أنظمة إذاعة الوسائط  خمططات، ITU-R BT.2054 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [23.9]
 املتنقلتقبال لالس املتعددة

 MPEG-2النقل  تدفقات نقل رزم بروتوكول اإلنرتنت يف، ITU-R BT.1887 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [24.9]
 الوسائط اإلذاعة املتعددة يف

ية يونعاملية من أنظمة اإلذاعة التلفز  ألسرةالعناصر األساسية  ،ITU-R BT.1299 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [25.9]
 الرقمية لألرض

[26.9] 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  
 أنظمة إرسال للخدمات التفاعلية يف التلفزيون الكبلي، ITU-R BT.1436 ، التوصيةالتصاالت الراديويةقطاع ا [27.9]
 أنظمة إرسال خلدمات التلفزيون الكبلي التفاعلية، ITU-T J.112 ، التوصيةقطاع تقييس االتصاالت [28.9]
[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  
أنظمة إذاعة البيانات: التجارب امليدانية جلودة اإلشارة واخلدمة  ،ITU-R BT.956 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [32.9]

 والدراسات النظرية
ال كيل واإلرسطرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتش، ITU-R BT.1306 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [33.9]

 يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض



 249 9 الفصل
 

طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث ، ITU-R BT.1877 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [34.9]
 املتعلقة باجليل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

إذاعة تطبيقات الوسائط املتعددة والبيانات لالستقبال املتنقل ، ITU-R BT.1833 التوصية، قطاع االتصاالت الراديوية [35.9]
 املستقبالت احملمولة باليد يف

[36.9] ETSI EN 300 744 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and 

modulation for digital terrestrial television  
[37.9] ETSI EN 301 701 – Digital Video Broadcasting (DVB); OFDM modulation for microwave digital 

terrestrial television  
أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت ، ITU-R BS.1114 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [38.9]

 MHz 3 000-30ى منت مركبات، يف مدى الرتددات ثابتة وحممولة ومركبة عل
[39.9] IETF RFC 3926 FLUTE – File Delivery over Unidirectional Transport 
[40.9] IETF RFC 3095 – RObust Header Compression (ROHC): Framework and four profiles: RTP, UDP, 

ESP, and uncompressed  
[41.9] IETF RFC 4326 – Unidirectional Lightweight Encapsulation (ULE) FOr transmission of IP 

datagrams over an MPEG-2 Transport Stream (TS)  
معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاق ، ITU-R BT.1368 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [42.9]

 ذلك نسب احلماية يف مبا، (UHF) رتيةوالديسيم (VHF)املوجات املرتية 
 أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض، ITU-R BT.2295-1 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [43.9]
األساس التقين لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض  ،ITU-R BS.1660 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [44.9]

 (VHF) املوجات املرتيةالعاملة يف نطاق 
[45.9] Chinese National Standard GB20600-2006 – Framing structure, channel coding and modulation 

for digital television terrestrial broadcasting system  
[46.9] Chinese National Standard GD/J 068-2015 – Frame Structure, Channel Coding and Modulation 

for Digital Television/Terrestrial Multimedia Broadcasting-Advanced (DTMB-A)  
[47.9] – Field test report of Evolution System for DTMB – Radio Television Hong Kong et al.  متاح يف املوقع

http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/en/content_669/tr201307_01.pdf  
[48.9] ATSC Standard A/53, Part 1:2013, Digital Television System  
[49.9] ATSC Standard A/53, Part 2:2011, RF/Transmission System Characteristics  
[50.9] ATSC Standard A/53, Part 3:2013, Service Multiplex and Transport Subsystem Characteristics  
[51.9] ATSC Standard A/53, Part 4:2009, MPEG-2 Video System Characteristics  
[52.9] ATSC Standard A/53, Part 5:2014, AC-3 Audio System Characteristics  
[53.9] ATSC Standard A/53, Part 6:2013, Enhanced AC-3 Audio System Characteristics  
[54.9] ATSC Standard A/153 Part 1:2013, ATSC Mobile DTV System  
[55.9] ATSC Standard A/153 Part 2:2011, RF/Transmission System Characteristics  

[56.9] ATSC Standard A/153 Part 3:2013, Service Multiplex and Transport Subsystem Characteristics  

http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/en/content_669/tr201307_01.pdf
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[57.9] ATSC Standard A/153 Part 4:2009, Announcement  
[58.9] ATSC Standard A/153 Part 5:2009, Application Framework  
[59.9] ATSC Standard A/153 Part 6:2011, Service Protection  
[60.9] ATSC Standard A/153 Part 7:2012, AVC and SVC Video System Characteristics  
[61.9] ATSC Standard A/153 Part 8:2012, HE AAC Audio System Characteristics  
[62.9] ATSC Standard A/153 Part 9:2013, Scalable Full Channel Mobile Mode  
[63.9] ATSC Standard A/153 Part 10:2013, Mobile Emergency Alert System  
[64.9] ATSC Standard A/110:2011, ATSC Standard for Transmitter Synchronization  
[65.9] ATSC Recommended Practice A/74:2010, Receiver Performance Guidelines  
[66.9] ATSC Recommended Practice A/174:2011, Mobile Receiver Performance Guidelines  
[67.9] ATSC Standard A/107:2015, ATSC 2.0 Standard  
[68.9] ATSC Standard A/103:2014, Non-Real-Time Delivery  
[69.9] ATSC Standard A/105:2015, Interactive Services  

[70.9] Richer, Mark S. Next Generation DTV: ATSC 3.0., 2015, ITU International Symposium on the 

Digital Switchover. :متاح يف املوقع  
2015/Session4/-Symposium-R/GE06-https://www.itu.int/en/ITU 

)TU%20Symp.pdf402%20%20Richer_ATSC%203_I  
[71.9] ENENSYS Benefits of using multiple PLP in DVB-T2 :متاح يف املوقع 

-m/documents/whitePapers/ENENSYS%20Technologies%20http://www.enensys.co
T2.pdf-%20Benefits%20of%20using%20multiple%20PLP%20in%20DVB  

[72.9] DVB India Launches Free DVB-T2 Mobile TV Service :متاح يف املوقع 
service/country/india-tv-mobile-dvb_t2-free-launches-https://www.dvb.org/news/india  

[73.9] DVB Digital Video Broadcasting (DVB); Next Generation broadcasting system to Handheld, 

physical layer specification (DVB-NGH) DVB Document A160  
 االستقبال املتنوع إلشارات اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض، ITU-R BT.2295-1 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [74.9]
تشكيلة اخلدمة وبروتوكول نقل الوسائط ومعلومات التشوير ، ITU-R BT.2074-0 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [75.9]

 (MMT)ة اإلذاعية القائمة على معيار نقل الوسائط فيما يتعلق باألنظم
[76.9] ISO/IEC 13818-11:2004 -  تشفري نوعي للصور املتحركة واملعلومات السمعية املصاحبة -تكنولوجيا املعلومات - 

 MPEG-2يف أنظمة  IPMP:  11 اجلزء
[77.9] ETSI TS 102 823 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the carriage of 

synchronized auxiliary data in DVB transport streams  
[78.9] ETSI TS 102 006 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update 

in DVB Systems. 
[79.9] ETSI EN 300 743 – Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems  
[80.9] UPnP Forum UPnP Device Architecture v1.1, October 2008. 

https://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Session4/402%20%20Richer_ATSC%203_ITU%20Symp.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/GE06-Symposium-2015/Session4/402%20%20Richer_ATSC%203_ITU%20Symp.pdf
http://www.enensys.com/documents/whitePapers/ENENSYS%20Technologies%20-%20Benefits%20of%20using%20multiple%20PLP%20in%20DVB-T2.pdf
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
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[81.9] As of January 1, 2016 the UPnP Forum is now included in the  http://www.upnp.org/UPnP Forum 

Open Connectivity Foundation (OCF). See: http://openconnectivity.org/upnp  
[82.9] ISO/IEC 29341-1 – UPnP Device Architecture Version 1.0, November 2008. 
[83.9] Sattler, Fabian Interoperabilitätstests vernetzter Multimediakomponenten auf Basis von UPnP 

A/V/DLNA zur Übertragung von Rundfunkinhalten im Heimnetzwerk, Diplomarbeit Hochschule 

Deggendorf für angewandte Wissenschaften, Fakultät Elektro- und Medientechnik; June 2010 –  متاح
 باللغة األملانية فقط.

[84.9] IETF Simple Service Discovery Protocol/1.0. October 1999,  

 03.txt-v1-ssdp-cai-ftp://ftp.pwg.org/pub/pwg/ipp/new_SSDP/draft   
[85.9] The Standard for Home Entertainment Networks over Coax.  Multimedia over Coax Alliance

.http://www.mocalliance.org/industry/brochure/MoCA_Brochure.pdfNovember 2009.   
[86.9] ETSI TS 102 771 – Digital Video Broadcasting (DVB); Generic Stream Encapsulation (GSE) 

implementation guidelines  
[87.9] ETSI TR 102 831 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second 

generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)  
[88.9] ATSC A/58 – Recommended practice; Harmonization with DVB SI in the use of the ATSC digital 

television standard  
[89.9] ATSC Standard A/65B – Program and system information protocol for terrestrial broadcast and 

cable Revision B  
[90.9] ATSC Standard A/53C – Digital television standard Revision C, including Amendment No. 1 (July 

2004) and Corrigendum No. 1 (March 2005)  
[91.9] ATSC Recommended practice A/58 – Harmonization with DVB SI in the use of the ATSC digital 

television standard  
[92.9] ATSC Recommended Practice A/54A – Guide to the use of the ATSC digital television standard  
[93.9] ETSI TS 101 162 – Digital video broadcasting (dvb); allocation of service information (si) codes 

for digital video broadcasting (dvb) systems  
[94.9] ETSI ETS 300 468 – Digital video broadcasting (dvb); specification for Service Information (SI) in 

dvb systems  
[95.9] ETSI TR 101 211 – Digital video broadcasting (dvb); guidelines on implementation and usage of 

dvb service information  
[96.9] 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  
[97.9] ARIB STD-B10 – Service information for digital broadcasting system  
[98.9] ARIB STD-B32 – Video coding, audio coding and multiplexing specifications for digital 

broadcasting  
[99.9] ARIB TR-B14 – Operational guidelines for digital terrestrial television broadcasting  

[100.9] ATSC – Standard A/90 ATSC data broadcast standard  

[101.9] ARIB B24 – Data Coding and Transmission Specification for Digital Broadcasting  
 املتعددةيف أنظمة إذاعة الوسائط  احملتوىعناصر ، ITU-R BT.2055 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [102.9]

 املتنقل لالستقبال

http://www.upnp.org/
ftp://ftp.pwg.org/pub/pwg/ipp/new_SSDP/draft-cai-ssdp-v1-03.txt
http://www.mocalliance.org/industry/brochure/MoCA_Brochure.pdf
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[103.9] ETSI EN 302 583 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing Structure, channel coding and 

modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz  
[104.9] ETSI TS 102 585 – Digital Video Broadcasting (DVB); System Specifications for Satellite services 

to Handheld devices (SH) below 3 GHz  
[105.9] ETSI TS 102 470-2 – Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast: Program Specific 

Information (PSI)/Service Information (SI); Part 2: IP Datacast over DVB-SH  
[106.9] ETSI TS 102 584 – Digital Video Broadcasting (DVB); Guidelines for Imple-mentation for Satellite 

Services to Handheld devices (SH) below 3GHz  
[107.9] ETSI TS 102 585 – Digital Video Broadcasting (DVB); System Specifications for Satellite services 

to Handheld devices (SH) below 3 GHz  
[108.9] ETSI TS 102 592-2 – Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast: Electronic Service Guide 

(ESG); Implementation Guidelines; Part 2: IP Datacast over DVB-SH  
[109.9] ETSI TS 102 611-2 – Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast: Implementation Guidelines 

for Mobility; Part 2: IP Datacast over DVB-SH (see part 1 in DVB-H references)  

[110.9] ETSI TS 102 772 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification of Multi-Protocol 

Encapsulation – inter-burst Forward Error Correction  
[111.9] ETSI EN 302 304 – Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission System for Handheld Terminals 

(DVB-H)  
ال ددة وتطبيقات البيانات لالستقبإذاعة تطبيقات الوسائط املتع، ITU-R BT.2049 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [112.9]

 املتنقل
معلمات التخطيط ألنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض ، ITU-R BS.2214 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [113.9]

 (VHF) املوجات املرتيةنطاقات  يف
[114.9] ETSI TR 102 377 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB 

handheld services  
يف النظام  اجلوانب املتعلقة بالرتددات وختطيط الشبكة، ITU-R BT.2254 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [115.9]

DVB-T2 

 على جتميع التجارب امليدانية للتلفزيون فائق الوضوح، ITU-R BT.2343 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [116.9] 
 (DTT)التلفزيون الرقمي لألرض  شبكات

[117.9] Lite profile tech standard approved: Transmissions are go! Available at -T2-DVB Greene, K.
stand.shtml-tech-profile-lite-t2-ww.bbc.co.uk/blogs/researchanddevelopment/2011/07/dvbhttp://w  

[118.9] ETSI TS 102 428 – Digital Audio Broadcasting (DAB); DMB video service; User Application 

Specification  
طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البيانات والتشكيل واإلرسال  ،ITU-R BT.2016 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [119.9]

باإلذاعة متعددة الوسائط لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال أجهزة االستقبال احملمولة باليد  فيما يتعلق
 (UHF) والديسيمرتية (VHF) نطاقات املوجات املرتية يف

[120.9] ETSI TS 102 427 – Digital Audio Broadcasting (DAB); Data Broadcasting – MPEG-2 TS Streaming  
[121.9] ETSI EN 300 401 – Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, 

portable and fixed receivers  
[122.9] ISO/IEC 14496-3 -  3 اجلزء - كة واملعلومات السمعية املصاحبةتشفري نوعي للصور املتحر  -تكنولوجيا املعلومات :

 صوت

http://www.bbc.co.uk/blogs/researchanddevelopment/2011/07/dvb-t2-lite-profile-tech-stand.shtml
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تشفري األشياء  –تكنولوجيا املعلومات : ITU-T H.264، ISO/IEC 14496-10 ، التوصيةقطاع تقييس االتصاالت [123.9]
 املتقدم. الصويت: التشفري 10اجلزء  –املرئية –السمعية

[124.9] ISO/IEC 14496-1 -  األنظمة1 اجلزء –املرئية –األشياء السمعية تشفري –تكنولوجيا املعلومات : 
أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت ، ITU-R BS.1114 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [125.9]

 A، النظام MHz 3 000-30ثابتة وحممولة ومركبة على منت مركبات، يف مدى الرتددات 
[126.9] ETSI ES 201 980 – Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification  
 اسرتاتيجيات احلماية من األخطاء خلدمات إذاعة البيانات، ITU-R BT.1210 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [127.9]
 ئة التلفزيون عايل الوضوحأنظمة وخدمات إذاعة البيانات يف بي، ITU-R BT.1225 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [128.9]
[129.9] ETSI TS 102 606 – Digital Video Broadcasting (DVB); Generic Stream Encapsulation (GSE) 

Protocol  
[130.9] CENELEC EN 50221 – Common Interface Specification for Conditional Access and other Digital 

Video Broadcasting Decoder Applications  
[131.9] ETSI TS 101 699 – Digital Video Broadcasting (DVB); Extensions to the Common Interface 

Specification  
[132.9] ETSI TR 101 891 – Digital Video Broadcasting (DVB); Professional Interfaces: Guidelines for the 

implementation and usage of the DVB Asynchronous Serial Interface (ASI)  
 حدود الطيف يف اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض، ITU-R BT.1206 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [133.9]
 ضالتشفري الفيديوي لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألر ، ITU-R BT.1208 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [134.9]
 تشفري صويت مبعدل بتات منخفض، ITU-R BS.1115 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [135.9]
مواءمة أنساق التطبيقات اإلعالنية يف جمال التلفزيون ، ITU-R BT.1699 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [136.9]

  التفاعلي
استعمال البىن التحتية لإلذاعة الساتلية واإلذاعة لألرض من ، ITU-R BT.1774 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [137.9]

 أجل إنذار اجلمهور وختفيف وطأة الكوارث واإلغاثة عند وقوعها
مبادئ توجيهية وتقنيات لتقييم أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية ، ITU-R BT.2035 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [138.9]

 ك تقييم مناطق تغطيتهالألرض مبا يف ذل
متطلبات محاية اخلدمات اإلذاعية التلفزيونية لألرض العاملة ، ITU-R BT.2075 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [139.9]

من التداخل احملتمل من األنظمة والشبكات اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض  MHz 790-620يف النطاق 
 بالنسبة إىل األرضوغري املستقرة 

طرائق التقييم املوضوعي جلودة استقبال إشارات ، ITU-R BT.1735 (08/05) ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [140.9]
  ITU-R BT.1306يف التوصية B اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض للنظام

 البث غري املطلوب يف جمال البث خارج النطاق، ITU-R SM.1541 (2011-09) ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [141.9]
قياس إرساالت النطاق اجلانيب يف مرسالت ، ITU-R SM.1792 (2007-02) ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [142.9]

 املراقبة ألغراض (DVB-T) واإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض (T-DAB) اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض
قياسات تغطية اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ، ITU-R SM.1875 (2010-04) ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [143.9]

 والتحقق من معايري التخطيط
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 (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضالتفاعلية والتعاون بين نظام 
 واألنظمة غير اإلذاعية

 التعاون الجوانب العامة وفرص 1.10
الصوت وكذلك لعرض الصورة التلفزيونية و  ي ستخدم التلفزيون وكان جهاز، خدمة استقبال فقط، ، على مر العقودكان التلفزيون

 عت، وسّ واحلوسبيةالتقنيات الرقمية  ويف ركاب. (teletext) فزيوينبيانات إضافية مثل النص التل لعرض (الثمانينياتمن اعتبارا  )
 احملتوى. واستعادةالختيار  أعم مستعملن قدراهتا لتصبح واجهة أجهزة التلفزيو 

وهذا التعاون ال يعين  سنوات عديدة. ، طوالمثل البث التلفزيوين وشبكات االتصاالت ثنائية االجتاه الوسائط، خمتلفتعاونت قد و 
 .ش بشكل مستقل أو تعاوينبيئة ميكن فيها لكل من النظامني التعاي وإمنا متخض عن بأخرى، مااالستعاضة عن شبكة 

مثل الصورة  ،االجتاه وحيدةمعلومات  فيه قدمت وسط البث عبارة عن فإن ،(ITU-R) االتصاالت الراديوية قطاع ومن منظور
 لبياناتا توصيل فهي تعمل على خدمة االتصاالت أمالوائح الراديو(.  من 38.1الرقم والصوت والبيانات إىل عامة اجلمهور )

 .، قياسا ، أنظمة الوسائط لديهأو  يطلبها املستعملاليت احملددة
أن  توقع املستهلك الوقت احلاضر، ييفو . وإضفاء الصبغة الشخصيةويتيح التعاون يف خدمات االتصاالت والبث إمكانية التفاعل 

وصيل فاعل، ميكن تالت وألغراض، ومن مث(. ‘أي وقت’من الزمن ) نقطة( ويف أي ‘مكان يأ’) هيكون ذلك بغض النظر عن موقع
 ، باإلضافة إىل شبكة البث.(IP) بروتوكول اإلنرتنت تصاالت، وعادة ما تكون شبكةاالأجهزة التلفزيون احلديثة بشبكة 

 التعاون في طبقة الخدمة 2.10
إشارة البث  حنومعلومات إضافية  مثال  تدفق، عندما يتم IP ترابط حمتوى البث وحمتوىتم طبقة اخلدمة عندما ييف تعاون الظهر ي  

 .1.2.10 البنداملوصوفة يف  (IBB)النطاق العريض و  ة لإلذاعةالتفاعلي نظمةاأللذلك  الشائعة اتالتطبيقمن عرب اإلنرتنت. و 
 املستعملنين العديد من أبكل من االتصاالت والبث. ويرتبط ذلك إىل حد ما   تطور أصبح التعاون يف طبقة اخلدمة مسة مشرتكة يف قدو 

 بيقات الوسائط املتعددة.البث التلفزيوين وتط من قبيل ،خمتلفة خدمات متعددة ميتقد يتوفر فيهيف احلصول على تطبيق يرغبون 
 والنطاق العريض تكامل اإلذاعة 1.2.10

 بثعرب شبكة  اإلذاعةحيث يرسل حمتوى  (IBB)تقنية تكامل اإلذاعة والنطاق العريض مثة نوع من التعاون يف جمال اخلدمة هو 
 عملجتربة املست يعزز. فهو االجتاه ثنائية( عرب شبكات النطاق العريض غالبا   حمتوى إضايف )وسائط متعددة وي ستقبلأحادية االجتاه، 

الربامج اإللكرتوين  ليلدضافية عن الربامج التلفزيونية )اإلعلومات املمثل  وشخصية الطابع،توفري خدمات عالية اجلودة ومرنة وتفاعلية ب
EPG هذا  ومن املزايا الرئيسية يف ضافية لألقليات واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، وما إىل ذلك.اإلدمات اخل(، أو ثال  م

 (.‘املتداركتلفزيون ال’مشاهدة الربامج الفائتة )إمكانية البث غري اخلطية، أي  الصدد عملية
وهي ( ألرضلو  ليالكبلي والساتالبث ) اتع أو أكثر من توزيعنو  من أجل اتوالفمبوقد مت جتهيز معظم أجهزة التلفزيون احلالية 

 (.وغريمهاإثرنت، و  WLAN) IPواجهات لشبكات  توفر
 احلالية: (IBB)تكامل اإلذاعة والنطاق العريض  بشأن أنظمة ني رئيسيتنيوثيقت قطاع االتصاالت الراديوية نشرقد و 
 "؛لإلذاعة والنطاق العريضالنظام املتكامل " ITU-R BT.2075-0 [1.10] التوصية -
 "أنظمة تكامل اإلذاعة والنطاق العريض". ITU-R BT.2267-5 [2.10] التقرير -
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 التالية: IBBويرد يف هاتني الوثيقتني وصف األنظمة 
 ؛(HbbTV)إلذاعة والنطاق العريض لالتلفزيون اهلجني  -
 (Hybridcast)اإلذاعة اهلجينة  -
 ؛(HTML5)الفوقية لنصوص ل الوسمللغة  5ية املستندة إىل اإلصدار املنصة التلفزيونية الذك -
 ؛Gingaالقائم على الربجمية الوسيطة  النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض -
 القائم على تعزيز بث البيانات. النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض -

مع جت جتاريا  حمايدة و  تقنية مفتوحةيوفِّر منصة  ETSI هو واحد من معايري (HbbTV) والنطاق العريض لإلذاعة التلفزيون الهجين
ن النفاذ إىل النطاق العريض ومتّكن أيضا  م عرباإلذاعة واخلدمات املقد مة  عربعلى حنو سلس بني اخلدمات التلفزيونية املقد مة 

وتستند  التشفري. باإلنرتنت وأجهزة فك املوصولةالذي يستخدم أجهزة التلفزيون  املستهلكفيما خيص  اإلنرتنت فقطخدمات 
 (OIPF) رتنتما خيص املنتدى املفتوح لتلفزيون بروتوكول اإلن ، مبا فيهاويبال وتقنيات شبكة القائمةعايري املإىل  HbbTVمواصفة 

املعيار  ويوفر هذا. (W3C) ة العامليةواحتاد الشبك (DVB) واإلذاعة الفيديوية الرقمية (CEA)ورابطة املنتجات اإللكرتونية االستهالكية 
القياسية،  إلنرتنتا تقنية باستخدامميّكن،  وهومن خالل اإلذاعة واإلنرتنت.  باملزاياالعناصر والوظائف الالزمة لتوفري خدمات غنية 

 أن حيد ذلك ومن شأن - تمايزلل ويفسح اجملالاألجهزة  التنفيذ يف مبا يبّسط الدنياتطلبات املحيدد . و من التطوير السريع للتطبيقات
 .لتحقيق امتثاهلا للمعايريصانعي األجهزة اإللكرتونية  املطلوب منمن االستثمار 

وتوكول نقل النصوص التدفق التكّيفي الدينامي عرب بر على غرار )التكّيفي  التدفق األخرى،ديدة اجل ، من بني املزاياهذا املعيار ويدعم
 .HTML5القائمة على لغة وسم النصوص  2.0رت اآلن الصيغة وقد نش (.MPEG-DASH املرتابطة

لغة ل 5اإلصدار الذي يستعمل  (IBB)، هي النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض (Hybridcast) اإلذاعة الهجينة
وارد حيث امل. ويسهِّل هذا النظام تقدمي اخلدمات من خالل اجلمع بني اإلذاعة واتصاالت النطاق العريض من HTML5 الوسم

 ITU-T J.205و ITU-R BT.2053 [3.10]أحدث مواصفاته معظم املتطلبات الواردة يف التوصيتني  والوظائف. وقد روعي يف
والتدفق التكيفي  HTML-5وتدعم اإلذاعة اهلجينة لغة وسم النصوص  اإلذاعة. الذي يركز علىذلك السيناريو  يف مبا[ 4.10]

MPEG-DASH ئط وبروتوكول نقل وساMPEG (MMT) .وغريها 
 لتشغيلوقت ا ذكية مفتوحة حيدد بيئات تلفزيونية ةمنص معيارهي  HTML5 الوسملغة  القائمة علىالمنصة التلفزيونية الذكية 

ذه املواصفة هل ميتثلتطبيق وأي . HTML5تقنيات على شبكة الويب فيما خيص التطبيقات التلفزيونية الذكية املستندة إىل أحدث 
 املستعمليوفر نفس جتربة  وهو، اوواجهاهت HTML5 مزايا لغة الوسمن يصمم وينشر على أساس االستفادة من ميكن أ

اإلذاعة مثل اإلذاعة لألرض واإلذاعة الكبلية واإلذاعة الساتلية وتلفزيون  أنظمةشىت  املستقبالت التلفزيونية الذكية من يف
 اإلنرتنت. بروتوكول

دينامية تدعم  بيئة يهو . وبروتوكول اإلنرتنت توزيع البث ريلخدمات التعاونية باالستفادة من مسالدعم ل Ginga تقنية وتقدم
 خمتلف بروتوكوالت التلفزيون التفاعلي.

تستعمل . و تقليديهو نظام تفاعلي  على أساس تعزيز بث البيانات القائم (IBB)النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريض 
وين التفاعلي وغري التفاعلي تسليم كل احملتوى التلفزي يتعنيقناة البث أحادية االجتاه،  ومبا أنيانات التفاعلية. قناة البث لتوصيل الب

 ا. وتقتصر أحيانا  لتعليمات املستعمل النهائي لعرضه وفقا   الواردة. وخيتار املستقبل العناصر املطلوبة من البيانات آن واحديف  معا  
تسليمها على عرض نطاق البث اإلذاعي املتاح. لذلك يتم تسليم عناصر احملتوى هذه عرب قناة نطاق  عناصر احملتوى اليت ميكن

 عريض مثل اإلنرتنت.
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 البرمجية الوسيطة 2.2.10
الستفادة من تطبيقات ا كنه منمت للمستهلك بيئة توفر يجهاز التلفزيون. وه يفنظام التشغيل" بمرتبطة " برجميةالوسيطة هي الربجمية 

وختزين  ستعادة واستهالكا وفر إمكانيةت وهي. توصيل بروتوكول اإلنرتنتلربجميات املقدمة عرب إشارة البث ولكن يف الغالب عن طريق ا
 كات االجتماعية.متكني الشب إىل جانبغري البث، و بيئات البث  يفحمتوى إضايف من خالل تفاعل بسيط  واستحداث وتنقيح

 الربجمية من عهدا   األحدث األنظمة. وتستفيد MHEG-5و MHP/GEMالوسيطة هي  الربجمية ماألنظمة اليت تستخد ومن أوائل
ادة ع هي الوسيطة الربجمية هذه أما اليوم فإناملذكورة أعاله.  (IBB) لإلذاعة والنطاق العريض ةاملتكامل نظمةاألالوسيطة اليت تدعم 

 .موصولأي جهاز تلفزيون  أصيل يفجزء 
 .13الوسيطة يف الفصل  عمليات تنفيذ الربجميةعلومات عن زيد من املامل ومثة

 القواسم المشتركة التقنية 3.10
 يةفيديو  تشفري استخدام خمططاتببني هذه األنظمة،  تيسري التواصل املشرتكة بني االتصاالت والبث اإلذاعي من شأن التقنيات

نظمة األ خمتلف ، بنيتطبيق، وما إىل ذلكالوطبقات لطبقة املادية ا –يف طبقات خمتلفة  فعاال   . ويتيح ذلك تفاعال  مشرتكة مثال  
 (.DTTB اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضو  LTE التطور طويل األجل )مثل

 التعاون على مستوى الشبكة 4.10
ئط املتعددة واإلرسال خدمات إذاعة الوسا وعرب شبكة غري إذاعية )مثل (DTTB)تسليم احملتوى اإلذاعي عرب شبكة إذاعية  قد خيضع

، فإن (IP إشارة ضمن البث أو)إما  احملتوى املطلوبوقع مل وتبعا  سيطرة نفس الكيان. ل أو قد ال خيضع( eMBMSاملتعدد املعززة 
 نيف آاحملتوى اإلذاعي  ي بثمن ذلك، قد  ال  ي. وبد(1.10انظر الشكل ) املعنيةتحول إىل الشبكة يستهلك الذي يستخدمه امل املطراف

 IP( للسماح باالستقبال يف املناطق اليت ال ميكن فيها استقبال البث أو إشارة LTE)مثل  IPوشبكة  DTTB شبكة يف كل من واحد
 .مناسببشكل 

 اختالفة االقتصادية و/أو التقنية، وال سيما يف حال/أو فيما يتعلق باملسائل التنظيمية و وقد يكون إجراء شبكة التحكم معقدا  
 الشبكات يف الشبكة اإلذاعية وغري اإلذاعية.مشغلي دمات و اخل مقدمي

 1.10 الشكل
 مفهوم الشبكة المتوالفة

DTTB-10-01 
 (Technische Universitaet Braunschweig)الشكل مقتبس بإذن من جامعة 
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أن هذه املفاهيم  ل. غريأكرب يف املستقب   دورب نهضأن ت بني اإلذاعة واخلدمة املتنقلة املعزز أشكال التعاون الشبكي ومن شأن
 قيد التطوير حىت اآلن. تزال ما

 :ها املفهومان التاليانومنكبرية يف هذا اجملال.   حترياتبراونشفيغ التقنية )برونزويك، أملانيا(  وعلى وجه اخلصوص، أجرت جامعة
ما يسمى ضمن  MPEG-2 تدفق النقل : يسمحMPEG-2النقل  يف تدفق (FEF)املستقبلية  أرتال التمديداستعمال  -

. وينبغي أن تتجاهل أجهزة MPEG-2 TSالستعمال حمدد يف مواصفة بعد  تعي ّناألقسام اخلاصة، بإدخال الرزم اليت مل ب
 أرتال )ما يسمى ليف املستقب   هاهذه الرزم غري املستخدمة الستخداموحتجز . الرزمهذه  القائمة االستقبال التلفزيونية

 من أجل محل احملتوى اإلذاعي يف أسلوب FEFالرزم هذه  رزمة من(. وميكن استعمال FEFاملستقبلية  التمديد
حيمل إشارة البث مرتني )يف تعدد اإلرسال الزمين(: مرة كعناصر برنامج  MPEGفإن تعدد اإلرسال  وهكذا. LTE التطور

 لوحي اسوبيف شكل ح طفيف بشكل معدل متنقل جهاز ةومث. اإلنرتنت بروتوكول على قائمة كإشارةتقليدي، ومرة  
 شارةاإلو  لتقليديا البث بني الكلية السعة تقاسم ويتم. البث حمتوى ومن مث يستخلص هذه، املتكررة FEFsيطلق أرتال 

قد يد. و األجهزة احملمولة بال يفإمكانية استقبال مباشرة حملتوى البث  يث املبدأمن ح . ومع ذلك، هناكLTEمنط من 
 املعارض التجارية. خمتلف هذا النظام على مستوى املخترب ويف جرت جتربة

تقدمي اخلدمات ل 1.10كما هو مبني يف الشكل   تقاسم البنية التحتية ديناميا   هي هنا "تراكب الربج": الفكرة األساسية -
 منها دم كلخية البث )خاليا كبري  يليف تشك عملية مشرتكة ملرسالت ذات قدرة عالية نسبيا   ا  اإلذاعية. وهي متثل أساس

يف تشكيل شبكة متنقلة )خاليا  نسبيا   الطاقة كم(، وحمطات قاعدة منخفضة  70و 50بني  هاقطر  رتاوحيمنطقة كبرية 
عرب شبكة البث عالية  ا  كبري   الربامج اليت جتتذب مجهورا   وتبثمنطقة تصل إىل بضعة كيلومرتات(.  منها دم كلخية صغري 

 الزمنرور مب ا  دينامي قد يكون التبديلو الصغرية.  يااخلال تشكيلبعها مجهور أصغر االربامج اليت يت ما تستخدمبينالطاقة 
 .[5.10]لبث. ل زيادة يف السعة، أو الطيف الوفر يف استعمالتكون امليزة بعض  وقدتغري مستويات اجلمهور.  حبسب

 لاستخدام جهاز حتويباللوحية  واحلواسيباهلواتف الذكية  يف (DTTB) لألرضاإلذاعة التلفزيونية الرقمية  حل تقين الستقبال ومثة
 .Wi-Fiمبسي ّر الشبكة الالسلكية مرتبط  IPإىل  DTTBمن 

 DVB-S/S2قوم بتوزيع خدمات ت اليت (SAT/IP) ساتلية بواسطة بروتوكول اإلنرتنتالدمة اخلإىل  تتوفر املنتجات التجارية استنادا  و 
 عم زة أيضا  هعمل بعض هذه األجويأو كبالت إثرنت.  املنزليف  Wi-Fi مسي ّراتباستخدام  IPبالربوتوكول تصلة على األجهزة امل

 .DVB-T/T2 نظام
القائمة تنفيذ هذه التقنية،  عملية WRC-15 العاملي لالتصاالت الراديوية املؤمتر أثناء (EBU)ة األوروبي اتاإلذاع احتاد أوضحوقد 
زيد من أنواع أجهزة مب )UPnP( التوصيل والتشغيل املوحد يسمح استخدامو  (.SAT/IP39املصدر )خمتلفة عن  مفتوحة ةبرجمي على

. وميكن االطالع للقيام بذلك املبدأ العام 2.10عن نظام التشغيل. ويوضح الشكل  بغض النظراليت ميكن الوصول إليها،  الوسائط
 .9 الفصل زيد من املعلومات عن الشبكات املنزلية يفاملعلى 

                                                      
 ، ولكن املعلومات هي من منط األجهزة املسجلة امللكية.UPnPأيضا  أسلوب  SAT/IPظام يستعمل الن 39
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 2.10 الشكل
 لتوزيع السلكي في المنزل (IPإلى بروتوكول اإلنترنت ) (DTT) التلفزيون الرقمي لألرض مبدأ التحويل من

DTTB-10-02

RF
DVB-T / T2

Wi-Fi

MPEG-2 TS

Linux

IP MPEG-2TS

 

 مناقشة مفصلة للتلفزيون التفاعلي 5.10
 جوانب التفاعلية 1.5.10
. وميكن الرقمي ية والتلفزيوناالتصاالت الرقم يف احلديثة وذلك بفضل التقنيات، حلديثيف التلفزيون ا يةيتزايد دور التفاعلما فتئ 

 .يةإىل أقصى قدر من التفاعل قدر تنفيذ أبسط من - اإلمكاناتدرجة خمتلفة من ب يةتوفري التفاعل
والتصويت بالرسائل القصرية،  (teletext) ينون التماثلي هي النص التلفزيو بالفعل يف التلفزي ن فذتاليت  التقليديةالتطبيقات التفاعلية و 

 املتكاملة نظمةاأل أي -تطوير التفاعل يف التلفزيون هو مزيج من وظائف التلفزيون الرقمي واإلنرتنت  واملضي يفوما إىل ذلك. 
 (.2.10النطاق العريض )انظر القسم و  لإلذاعة

على املعامالت مع  ملستعملايقتصر تفاعل إذ  -" ة"احلقيقي يةالتفاعلهو املرحلة املتوسطة على طريق  ية هذالتفاعلا غري أن تنفيذ
ظر يف تنفيذ موسع ن  يل، قد يف املستقبو . املستعملمقدمي اخلدمات التفاعلية الذين لديهم بالفعل احملتوى املستقر الذي يتفاعل معه 

ولكن هذه التفاعلية . احملتوى اخلاص به استحداثأو لتفاعل مع احملتوى املنتج با النهائي للمستعملسمح يأن  من شأنه يةللتفاعل
 .الكتيب، إال ما ندروقت كتابة هذا  املوسعة ال ت ستخدم،
قد وضعت قبل  قنياتالتأن هذه  ومعالعودة أو القناة التفاعلية. قناة هي إمكانية التنفيذ التقين ملا يسمى بو ومثة مسألة منفصلة 

 ذلك أساسا  و  ،واسع حتظ بإقبال(، فإهنا مل DVB-RCT قناة العودة لألرض -يوية الرقمية اإلذاعة الفيد )مثل حنو عشرين عاما  
قناة لاتوفر اإلنرتنت يف كل مكان عن طريق شبكات النطاق العريض )السلكية والالسلكية(. وعالوة على ذلك، تتطلب  بسبب

وجود عدد من خدمات ل نظرا   مشكلة معقدة متاما  وهي  ة،ختصيص موارد ترددات راديوية إضافي لألرضعائدة يف البيئة التفاعلية ال
ونتائج  التطبيقجتربة  [3.10] املرجع والرادارات وما إىل ذلك(. ويرد يف التلفزيوين التماثلي والرقمي البثاالتصاالت الراديوية )

 (DVB) ذاعة الفيديوية الرقميةاإل ة( ألنظمةالتلفزيون التفاعلي )مبا يف ذلك القنوات التفاعلية العائد فيما يتعلق بتقنياتاالختبار 
 يف بلدان خمتلفة. (ISDB) اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدماتو  (ATSC) جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمةو 

 نموذج النظام التفاعلي 2.5.10
لفزيونية تالدمات اخلمل لتوفري العا على مستوى من األنظمة إرشادات عامة ألسرة مشرتكة ITU-R BT.1369 [6.10]وتقدم التوصية 

 .3.10للتلفزيون التفاعلي. ويرد هذا النموذج يف الشكل  مرجعيا   حتدد بوجه خاص منوذجا  لكي تفاعلية للجمهور، و ال
عائدة ميكن  وقناة تفاعلية ،تتحقق على أساس قناة إذاعية أماميةهذا النموذج وجود نوعني من القنوات: قناة تفاعلية  ويتصور

فاعلية  تلا( )أو ضمن شبكة بث مع حتديد/ختصيص موارد معينة ألغراض غالبا   اتصاالت شبكةها على أساس شبكة أخرى )حتقيق
 (.1.5.10 كما هو موضح يف القسم

معدات توليف 
DVB-T/T2  

برمجيات تدفق 
DVB-T/T2  

 برمجيات
 التطبيق
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 3.10 الشكل
 نموذج مرجعي وظيفي لخدمات التلفزيون التفاعلي

DTTB-10-03

A0

Aa

Ab

A1

A4

Ay

A9

Ax

 
النفاذ ب صلة املادية لقناة التفاعل تتحقق أساسا  و اليوم، فإن الأما  .من حيث املبدأ صاحلا   ه ما زالكنول 1998عام  إىلهذا النموذج يعود )

 عريض )السلكية أو الالسلكية( القائمة على بروتوكول اإلنرتنت(.الإىل شبكات النطاق 

بيئات تسليم  ة ليتم تنظيمها على أساسومقدم اخلدمة التفاعلي املستعمللبيئة التفاعلية بني ا يوفروهكذا، فإن هذا النموذج 
 ITU-R قطاعال كان،  الكتيب. ويف وقت كتابة هذا يف هذا الشأن مرنا   منوذجا   [6.10] ويوفر املرجع .كبلية وساتليةو  لألرض - خمتلفة

تفية العمومية اهلاالشبكة إمكانية معينة لقناة العودة التفاعلية على أساس  قد حدد، بالنسبة لإلذاعة التلفزيونية الرقمية،
رقمية الالسلكية التصاالت اال( و ITU-R BT.1435 [7.10])التوصية  (PSTN/ISDN) الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات/التبديلية

 ITU-R BT.1508)التوصية  (GSM) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة( و ITU-R BT.1507 [8.10])التوصية  (DECT) عز زةامل
نموذج للالعاملية  وتتوفر الصبغة (.ITU-R BT.1564 [10.10])التوصية  (LMDS) لي متعددة النقاطاحملتوزيع ال خدمة( و [9.10]

 توصيةاليف  ددةحم املبادئ األساسية الستخدام هذه الربوتوكوالتو الشبكة. عن  ستقلةاملبفضل مفهوم بروتوكوالت التسليم 
ITU-R BT.1434 [11.10]. 

لتفاعل ل كقناة  لكي تعمل مبثابةدور قناة تفاعل العودة  يتعززاحلديثة،  (IBB) لإلذاعة والنطاق العريض ةكاملاملت ألنظمةلوبالنسبة 
قناة تفاعل  عرب مطراف مااخلدمة إىل  مقدميتطبيق تفاعلي وحمتوى عند الطلب من  تنفيذ، ميكن ذلك . مثالاألمامي أيضا  

لقنوات أكثر ل دامهذا استخو . واملستعمل، أو نتيجة للتفاعل بني التطبيق تعملاملس جانبهذا االستخدام من  بدءالعودة. وميكن 
وكيف ينبغي أن يتصرف.  IBBما هو نظام  ITU-R BT.2037 [12.10]ذا االستخدام املعقد، حتدد التوصية وهل. بكثري تعقيدا  

ند يستهو البث، و حموره لضوء على سيناريو سلط اي مبا IBBاملتطلبات التقنية ألنظمة  ITU-R BT.2053 [3.10]وحتدد التوصية 
 إىل االستخدام املعزز لقناة تفاعل العودة. أيضا  

 نسق المحتوى لألنظمة التفاعلية 3.5.10
 األنساقوتسمح هذه  .للتطبيقأنساق موحدة  ، يتم حتديدمتعددة الوسائط التفاعلية والتبادل الدويل للتطبيقاتألغراض اإلنتاج 

الوظيفي بني بيئات  قاسم املشرتكالتحديد بتطبيقات األنظمة التفاعلية  خمتلفكة لتنظيم إدارة احملتوى وتبادله يف بإنشاء قاعدة مشرت 
 XHTML ؤلفة من لغة الوسمامل تقدمةاملشرتكة املتطبيقات المنصة : لتطبيقات التلفزيونية التفاعليةا ملواصفات عالنيةالتطبيق اإل

إرسال مستقل 
 عن الشبكة

 
الوصلة املادية 
 لشبكة اإلرسال

 وحدة
مسري التفاعل  واجهة الشبكة

 األمامي

مكيف 
الشبكة 
 التفاعلية

مكيف 
شبكة 
مقدم  البث

خدمة 
 البث

مقدم اخلدمة 
 التفاعلية

مسري عودة 
 اعلالتف

 وسائط تسليم البث:
ISDN/B-ISDN/ADSL  

 ساتلية
CATV  

SMATV  
 لألرض

MMDS/LMDS  

 وسائط التفاعل:
PSTN/ISDN/B-ISDN/ADSL  

HFC  
 (VSAT)ساتلية 

 VSATمتحدة احملور + 
 لألرض
GSM  

MMDS/LMDS  
 إنرتنت

منيطة الواجهة 
 التفاعلية )قد
تكون خارج 

STB) 

 قناة التفاعل

منيطة واجهة 
 البث

إرسال مستقل  قناة البث
 عن الشبكة

وحدة 
فك 

الشفرة 
(STU)  

 (STB)جهاز فك الشفرة 
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(ACAP-X)  لغة الوسم اإلذاعيو (BML)  اإلذاعة الفيديوية الرقميةو (DVB-HTML).  وت عرف العناصر املشرتكة بني هذه املعايري
وقيمة األساس املشرتك هي مساعدة املربجمني على تبادل التطبيقات اإلعالنية عامليا  باستعمال  .ك"الثالثة باسم "األساس املشرت 

 هذه املعايري.
إلضافة مت با املنصات، خمتلف . وإلتاحة إمكانية التفاعل بنيITU-R BT.1699-2 [13.10]األساس املشرتك يف التوصية  اف هذعرّ يو 

( وبيئة تطبيق مشرتكة خلدمات التلفزيون ITU-R BT.1722-2 [14.10]جمموعة تعليمات مشرتكة )انظر التوصية  إىل ذلك تعريف
 .(ITU-R BT.1889 [15.10]وصية األساسية للبيئة، )انظر الت املعماريةالتفاعلي الرقمي اليت تتألف من 

ناسب. امل IBBإرشادات ومعلومات تقنية الختيار نظام  ITU-R BT.2075 [1.10]، توفر التوصية احلديثة IBBبأنظمة وفيما يتعلق 
 .تالتطبيق وأنواع التطبيقا ونسق حاديةاألالوسائط  من قبيل ،IBBبني خمتلف جوانب أنظمة  والشبهأوجه االختالف  وت عرض هنا

 قناة التفاعل في بيئة لألرض 4.5.10
 ، يتم حتديدDVB رقميةجملال اإلذاعة الفيديوية ال. وبالنسبة لألرضعرب قناة العودة  يةكتمال، يشار هنا إىل تنفيذ التفاعلاال  رغبة يف

البث يستعمل . والفكرة هي أن مستقبل ITU-R BT.2025 [16.10]كما هو موضح يف التقرير   DVB-RCT قناة العودة لألرض
بينما  DVB-Tمن إشارة البث  DVB-RCTستمد تزامن الرتدد ربط املعلومات التفاعلية مبرسل البث. وي  عاودة هوائي االستقبال مل

 وهذا املبدأ موضحعرب قناة البث.  (MAC) التحكم يف النفاذ إىل الوسائط استعمال رزم إدارة من الوقت تزامننتائج  تنقل
 .4.10 الشكل يف

 4.10 كلالش
 DVB-RCTتوضيح تواصل الشبكات 

DTTB-10-04 
 

ختطيط الرتددات  على إدخال هذه األنظمة وينطوي. لألرضجتربة تنفيذ األنظمة التفاعلية عن طريق البيئة  [16.10]ويرد يف املرجع 
 .ITU-R BT.2025 [17.10] ،[16.10]والتقرير  ITU-R BT.1832يف التوصية  املسائل املتعلقة هبابعض  وقد أبرزت ،املقابلة

 

 10بيبليوغرافيا للفصل 

 أنظمة النطاق العريض املتكاملة لإلذاعة - ITU-R BT.2075 التوصية [1.10]
 أنظمة النطاق العريض لإلذاعة املتكاملة - ITU-R BT.2267 التقرير [2.10]
 (IBB)النطاق العريض و  ألنظمة املتكاملة لإلذاعةلتقنية اخلصائص ال - ITU-R BT.2053 التوصية [3.10]

مستعمل 
 يف املنزل

وحدة فك 
 الشفرة

منيطة 
واجهة 
 البث

 لو املستعمبرامج وبيانات حن

منيطة 
واجهة 
 التفاعل

 

مكيف شبكة 
 تفاعلية

مقدم خدمات 
 تفاعلية

شبكة بث 
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قناة العودة لألرض من 
 املستعمل إىل هيئة البث

 جهاز فك الشفرة
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متطلبات من أجل إطار للتحكم يف التطبيق باستعمال اخلدمات املتكاملة لإلذاعة والتلفزيون  - ITU-T J.205 التوصية [4.10]
 الرقمي عريض النطاق

[5.10] Ulrich Reimers Dynamic Broadcasting, EBU Forecast 2012, ref.  

 https://tech.ebu.ch/events/forecast12  
 تفاعليةال املشرتكة عامليا  ألنظمة توفري خدمات التلفزيون لألسرةاملبادئ األساسية  - ITU-R BT.1369 التوصية [6.10]
 إلذاعة الرقمية الصوتية والتلفزيونيةل PSTN/ISDNقناة تفاعل  - ITU-R BT.1435 التوصية [7.10]
 (DECT) ةاملعزز  ةالرقمي الالسلكية قناة تفاعل تستخدم نظام االتصاالت - ITU-R BT.1507 التوصية [8.10]
 (GSM)قناة تفاعل تستخدم نظام عاملي لالتصاالت املتنقلة  - ITU-R BT.1508 التوصية [9.10]

 فاعل تستخدم أنظمة حملية للتوزيع إىل نقاط متعددةقناة ت - ITU-R BT.1564 التوصية [10.10]
 بروتوكوالت لألنظمة التفاعلية مستقلة عن الشبكة - ITU-R BT.1434 التوصية [11.10]
النطاق و  لإلذاعة املتكاملة نظمةاألاملتطلبات العامة للتطبيقات املوجهة لإلذاعة يف  - ITU-R BT.2037 التوصية [12.10]

 دامها املتصورواستخ (IBB) العريض
  مواءمة أنساق التطبيقات اإلعالنية يف جمال التلفزيون التفاعلي - ITU-R BT.1699 التوصية [13.10]
 مواءمة أنساق احملتويات اإلجرائية يف تطبيقات التلفزيون التفاعلي - ITU-R BT.1722 التوصية [14.10]
 دمات اإلذاعة الرقمية التفاعليةبيئة تطبيقية مشرتكة خل - ITU-R BT.1889 التوصية [15.10]
 التقدم يف تطوير وتنفيذ أنظمة وخدمات اإلذاعة التفاعلية - ITU-R BT.2025 التقرير [16.10]
سيناريوهات االنتشار  (DVB-RCT)اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض بقناة العودة  - ITU-R BT.1832 التوصية [17.10]

 واعتبارات التخطيط

https://tech.ebu.ch/events/forecast12
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 اذ المشروط وحماية المحتوى في البث التلفزيوني الرقميالنف
 الجوانب العامة 1.11

التحكم يف استقبال هو آلية تسمح ب والتجفريالتلفزيونية.  اكل أو جزء من براجمه  جتفريضرورة  اهليئات اإلذاعيةيرى العديد من 
عن  فضال   (CA)املشروط  اذللنفا الفصل املبدأ األساسي يصف هذو فقط.  بذلك املصرح هلم املستعملنيالربامج التلفزيونية من قبل 

 .(DRM)إدارة احلقوق الرقمية  هاقيد االستخدام مبا في (CAS)خمتلف أنظمة النفاذ املشروط 
 :إىل التجفرياحلاجة دافعان وراء ك لهنا
 مقابل الدفع؛تقدمي خدمات التلفزيون  -
 .منطقة جغرافية حمددة مسبقا   علىاالستقبال  قصر -

 النفاذيف حالة و (. موقوت) يّ ساع أساس  ى بل وعلعادة على أساس سنوي أو شهري  املدفوعيتم تقدمي االشرتاك يف التلفزيون 
 نرتنت مناالشرتاك عن طريق االتصال باإل يتمما  ، كثريا  على وجه اخلصوص (مثال   أو حدث رياضي فيلم معني مشاهدة) املوقوت

 .اتالربجميات واملعدعلى أساس  النفاذ املشروطخرى، يتم عادة تطبيق آلية األاالت حلا. ويف التلفزيون الذكي جهاز
اإلذاعة التلفزيونية  يف أيضا   يستخدمعلى نطاق واسع يف حالة البث الساتلي ولكنه معروف احلجب اجلغرايف  ألغراض والتجفري

 نامجا   . وقد يكون احلجب اجلغرايف لألرضمعينةطقة خدمة ملنع استقبال برامج تلفزيونية حمددة خارج من (DTTB) الرقمية لألرض
من صاحب  ب،على األغل ،مطلوب نتيجة التفاق غري تنافسي بني بلدان متجاورة أو أو طلب من اجلهة التنظيمية الوطنية عن

 اإلرسال ول على حقوقاحلصتستطيع أو ال  اهليئة اإلذاعية حتصلعندما ال  ما لربنامج تلفزيوين (IPR) حقوق امللكية الفكرية
داخل املنطقة  هلكللمست جمانيا   التجفريما يكون مفتاح فك  يف هذه احلالة، غالبا  و . للسكان خارج منطقة اخلدمة احملددة مسبقا  

 اجلغرافية املقصودة.
ل الربامج التلفزيونية اتعدد إرس كامل  على برنامج أو عدة برامج يتم تنفيذها داخل قناة تلفزيونية أو على التجفريوميكن تطبيق 

على مدار الساعة )"قناة االشرتاك"( أو خالل فرتات زمنية حمددة  تفعيل النفاذ املشروطقد يتم و (. 1.11)كما هو مبني يف الشكل 
الربجميات  قائمة على هناك حلولو  ،املستخدم النفاذ املشروطعلى نظام  ماالتقين لربنامج تلفزيوين  التجفريفك ويتوقف فقط. 

 تتوقف بينمازيون التلف جهاز أو التجفريفك  جهاز الربجميات يف القائمة على لولاحليتم تضمني و . على املعدات قائمة أخرىو 
حيمل  شيوعا  ات هذه الواجه أنواع أكثرو . (CAM)املشروط  لنميطة النفاذعادة على واجهة حمددة  القائمة على املعدات لولاحل

 أدناه(. فيما يلي )انظر األقسام +CIأو  CIمنيطة 
 (CAS) وجتري دراسات االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن املتطلبات التقنية والتشغيلية وغريها من متطلبات أنظمة النفاذ املشروط

 .ITU-R 49-1/6 [1.11]ملسألة الدراسة  املستخدمة يف أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية وفقا  
ويف التقرير  ITU-R BT.1852 [2.11]ظمة النفاذ املشروط يف اإلذاعة الرقمية يف التوصية أن املبادئ األساسية لتصميم وحتدد

ITU-R BT.1079 [3.11]. 
 تدفقأنظمة فعالة للنفاذ املشروط من أجل  وضعأن تيسر  ITU-R BT.1852ملبادئ املوصوفة يف التوصية ا ومن شأن

T H.222.0-ITU.40يف التوصية  )MPEG )TS 2-MPEG-2 النقل

 

                                                      
 ملستخدما) R BT.2074-ITUعلى النحو احملدد يف التوصية  MPEGنظام نقل الوسائط  أن تغطي هذه التوصية أيضا   ،ليف املستقب   ،من املتوقع 40

 (.8k UHDTV بالفعل للتلفزيون فائق الوضوح
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 1.11 الشكل
 DTTB اإلذاعة في النفاذ المشروطمبدأ استخدام ل البياني مخططال

 (MPEG-2النقل  كامل تدفق  تجفير)مثال حالة 

 
 فدرات( أو كجزء من 1.11)كما هو مبني يف الشكل  معدد اإلرسالإما كجهاز منفصل يتبع  أنظمة النفاذ املشروط وميكن تنفيذ

 رأس تلفزيون كبلي(. يةهناجهاز التشفري الفيديوي/الصويت أو يف حمطة  يفال التلفزيوين الرقمي )منوذجية معينة من جانب اإلرس
نظمة البطاقات أ . وتستخدم حاليا  مندمج نظامكأو   أنظمة النفاذ املشروط بواسطة منيطة معدات ميكن تنفيذ، املستقبليف جانب و 

 تكون دجمةنألعداد كبرية من املشرتكني. ويف األنظمة امل أكثر تعقيدا   ندمجاملنظام التنفيذ  ألن DTTB اإلذاعة على نطاق واسع يف
ملقدمي يات جديدة )إضافة خوارزم ولكن، للمستهلك مناسبا   ذلكقد يكون و يف املستقبالت.  خمتزنة أصال  خوارزميات فك التشفري 

وارزميات اليت من حيث عدد اخل السعة كون حمدودةتقد النهائي  عملجهاز املست عمليات تنزيل حنو( يتطلب د مثال  اخلدمات اجلد
 ميكن ختزينها.

 (CAS)أنظمة النفاذ المشروط  نُ ُهج تنفيذ 2.11
ما تكون أجهزة االستقبال التلفزيونية الرقمية جمهزة بواجهة  املدعومة، غالبا   CAS أنظمةحيث توفري القواسم املشرتكة من  رغبة يف
 أنظمة رسائل نسقهو توحيد  CI الواجهة (. واهلدف من تنفيذ3.2.11 البند)انظر  +CIمؤخرا  أو  ،(CI) ةاملشرتك الواجهةتسمى 

CAS  يف املستقبالت ةاملشرتك الواجهةستعمال العام  فدرات خمطط 2.11املتبادلة وخوارزميات التخليط الشائعة. ويرد يف الشكل 
 التلفزيونية الرقمية.

مرسل 
DTTB 

 النظام الفرعي
CAS 

MPEG-2 
TS MUX 

 1الربنامج 

 2الربنامج 
 nالربنامج 

 لتعدد اإلرسال ASIخرج  

 DTTBملرسل  ASIدخل 

 1ملشفر الربنامج  ASIدخل 

 2ملشفر الربنامج  ASIدخل 

 nملشفر الربنامج  ASIدخل 
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 2.11 الشكل
 (EN 50221مع مضيف )انظر المعيار  مثال لنميطة وحيدة موصولة

DTTB-11-02 
ومزيل  MPEG ريك تشففكوممزيل تشكيل و موالف  حيتوي علىيف هذا الشكل، هو مستقبل تلفزيون رقمي منوذجي  ،املضيف

مع  غري للتشغيل البيينصعلى معاجل  النميطة تويوحتيف برامج البث التلفزيوين.  لالستعادةأخرى مستخدمة  فدراتو  تعدد إرسال
ف تعرّ بطاقة ذكية. ويتم تنفيذ هذا التفاعل عن طريق واجهة مشرتكة. و ل ةاختياري منيطة فرعيةو  ومزيل ختليطاملضيف  فدرات

 منائطلى دعم القدرة ع الوظائفتوفري الوظائف الالزمة. وتشمل هذه لبروتوكوالت االتصال على هذه الواجهة يف عدة طبقات 
ع من وستواملضيف، وجمموعة قابلة لل النميطةمعقدة من املعامالت بني  توليفاتمضيف واحد، والقدرة على دعم  لدىمتعددة 
 .للنميطةتوفري املوارد من ملضيف ا متّكنالوظيفية اليت  )األغراض( األوليات
 (ISDB) ملة الخدماتاإلذاعة الرقمية متكا من أجل (CAS)أنظمة النفاذ المشروط  1.2.11

 .ARIB STD-B25 [6.11] املعيار يف معّرفة ISDB أنظمة النفاذ املشروط من أجل اإلذاعة الرقمية مواصفاتإن 
 ح.البث التلفزيوين عايل الوضو  هامبا في ولألرض الساتلي، ISDBالبث التلفزيوين الرقمي املعياري  أنواع وينطبق هذا املعيار على مجيع

 )نظام استعادة التسجيلنظام التحكم لالستقبال )نظام النفاذ املشروط( والتحكم يف  ARIB STD-B25 املعيار وحيدد
 ولكن نظام النفاذ املشروطحيدد هذا املعيار أحد احللول املمكنة لو . ISDB اإلذاعةاملشروط( املستخدم يف  التسجيل استعادة

 الرئيسية. من األنظمةعترب ي ARIB STD-B25 املعيار
من  نظام النفاذ املشروط يشار إىلو . ITU-R BT.1852 [2.11]يف التوصية  ARIB STD-B25دد املعلمات الرئيسية للنظام وحت

 MULTI2 املعيار على أساس مزيل التخليطيستخدم هذا النظام الشفرات للمخلط و و . CAS-Rنظام وصفه الب ISDB أجل اإلذاعة
(ISO/IEC 9979). 

يف التوصية  هيرد وصفالذي  ARIB STD-B61 [7.11]املعيار  يف دد أيضا  لنفاذ املشروط حمأنظمة ااجليل الثاين من و 
ITU-R BT.1852 [2.11]. 

 ATSC(41( لجنة األنظمة التلفزيونية المتقدمةفي معيار  )CAS(نظام النفاذ المشروط  2.2.11

ا دد هذحي. و ATSC لألرض اخلاص حبسب معيارة لإلذاع نظام النفاذ املشروط ATSC A/70 [8.11]املعيار  من 1اجلزء  حيدد 
واجهة منيطة النفاذ ، و ناة العودةق، و الربجمية املضيفة للنفاذ املشروط، والتخليط املشرتك، و التجفري املتآون) ءالبنا فدراتفقط  املعيار

أن تعمل مع أي مضيف  ATSCمنيطة نفاذ مشروط يف معيار ( الالزمة لضمان قابلية التشغيل البيين )أي ميكن ألي املشروط
                                                      

، للتلفزيون الرقمي. وميكن ATSC 3.0سلسلة جديدة من املعايري،  بوضع ،وقت نشر هذا الكتيب تقوم، ATSCأن اللجنة اإلشارة إىل  منال بد  41
 .c.orgwww.ats اللجنة: موقع يف ،واملرشحة منها املتعلقة هبذه املعايري، النهائية الراهنةاالطالع على املعلومات 

مزيل تشفري 
MPEG  موالف مزيل التشكيل 

 RGBخرج  دخل الرتدد

 خرج الصوت

 دععن ب   ريمعاجل صغ مزيل تعدد إرسال

إزالة ختليط  واجهة مشرتكة
 تدفق النقل

تدفق نقل 
 حتكم منخلط

 معاجل صغري مزيل التخليط
بطاقة ذكية  

 نميطة )خيارية(

 مضيف

http://www.atsc.org/
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حبيث تكون  ATSC CA النميطة ه ميكن تصميم هذه(. ومبا أنATSC النفاذ املشروط مبوجب مصمم لدعم ATSCمتوافق مع 
طاملا  ىيبقأن  هذا املعيار منتوقع ي أن وميكن ،من التقادم حيث يتم ترقية األمن ةحممي ATSC اتقابلة لالستبدال، فإن مضيف

 فسه.ن ATSCمعيار  بقي
 مع خلدمة()توفري محاية ا دماتاخل لتجفري التجفري املتآونطريقة استعمال مفاهيم  ATSC A/70 [9.11] املعيار من 2اجلزء  وحيدد
. ويصف املعيار معمارية تنطبق على [10.11]من اخلدمات  ة التجفريدمة دون إرسال نسخ متعددة خمتلفاخلأنظمة محاية  خمتلف

لتلفزيون ا يف إطار بروتوكول اإلنرتنت. وميكن تطبيق املعيار على بث إشارات وخدمات تنفيذهاليت يتم أنظمة اإلذاعة لألرض ا
دمات خلا تفريع وهو ميّكن اهليئات اإلذاعية منبروتوكول اإلنرتنت،  بواسطةواخلدمات األخرى  ATSC الرقمي املتنقل حبسب

 .اتباستخدام أنظمة بديلة حلماية اخلدم املدفوعة بالتعاقد
 (DVB)في اإلذاعة الفيديوية الرقمية  (CAS)نظام النفاذ المشروط  3.2.11

. ITU-R BT.1852 [2.11]التوصية  ة يففعرّ م DVB-T2و DVB-T من أجل اإلذاعة لنظام النفاذ املشروطالرئيسية  املعلمات
املشرتكة  DVBستخدم خوارزمية ختليط ي وه". و DVB اإلذاعة أنظمةيف  IECاملعيار " وصفههذه التوصية، يشار إىل النظام ب ويف

(DVB-CSA)  أوAES-128 معايري جتفري البيانات كما أن  )إلزامية لألجهزة(؛ DES 3وDES وMULTI2 (خيارية )لألجهزة 
 MPEG2قائمة على تدفق نقل الذاعية اإلدمات اخلنظاما  معياريا  للتحكم يف النفاذ إىل  IEC 62455عيار امل ممكنة. وكذلك حيدد

ذاعية اإل دماتاخلكيفية استعمال النظام نفسه للتحكم يف النفاذ إىل   IEC 62455عيار امل حيدد . كماDVBمن أجل أنظمة اإلذاعة 
تعذر يا األنظمة اليت فيه ، مباعلى خمتلف األنظمة اإلذاعية تنطبق املواصفة بشكل واسع وهكذاقائمة على بروتوكول اإلنرتنت. ال

 (.MPEG2تستند إىل  )مثل اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت املقدمة عرب شبكات ال MPEG2ق نقل محاية رزم تدففيها 
 .MultiCryptو SimulCryptمبثابة  DVBمن أجل اإلذاعة  (CAS)نظام النفاذ املشروط  ميكن تنفيذو 

بيانات  بإرسال وذلك خمتلفة، نفاذ مشروط استخدام أجهزة استقبال متعددة باستخدام أنظمة من DVB SimulCryptنظام  وميّكن
مشاكل حىت اآلن بشأن القيود احملتملة اليت قد تفرضها  واحد. ومل تالحظ أي آنيف  (CA)نفاذ مشروط  لكل نظام اإليذان
 .[18.11]، [17.11]، [16.11] وإزالة التخليطلتخليط ل أسلوب مشرتكعلى استخدام  DVB SimulCrypt معمارية

هاز استقبال واحد مع استخدام واجهة مشرتكة. وترد مبادئ جبمتعددة  CAمن استخدام أنظمة  DVB MultiCryptن نظام كّ ومي
 EN 50221 [11.11] املعيار وكذلك املبادئ التوجيهية للتنفيذ يف DVBألنظمة  ةاملشرتك للواجهةاملعاجلة واملعلمات األساسية 

تنفيذ وظائف  ميّكن من. وهذا v.2 [12.11]الواجهة املشرتكة  تقييسديد أول، مت . وكتمعلى التوايل، R206-00 [12.11]املعيار و 
الربجميات وموارد  وتنزيل ةومحاية النسخ املستعمل وتطبيق واجهة االستعالم وإدارة الطاقة واحلدثإضافية مثل دعم وظائف احلالة/

 .[14.11] 3إىل اإلصدار  ةاملشرتك ةالواجه. ويف وقت الحق، مت حتديث مواصفات النفاذ املشروط خط أنابيب
 طرائقمشرتكة )أي  طرائق، اليت توفر CI Plus™ [15.11] ةواصفامل بواسطة ةاملشرتك الواجهة، مت متديد مواصفات الراهنويف الوقت 

( CICAM) ةاملشرتك للواجهةالنفاذ املشروط  لنميطةاملتبادل  االستيقان( من أجل يف اجتاه املصدر النفاذ املشروط مستقلة عن نظام
 إىل املضيف. CICAM النميطة فري عرب واجهة العودة منجواملضيف، وربط الت

 :CI Plus™ V1,3 لصيغةلكتمديدات امليزات احملددة  بوفيما يلي قائمة 
 التدفق. تعددمعاجلة  -
 بروتوكول اإلنرتنت. بواسطةاحملتوى املقدم  -
 .™CI Plusمتديدات املتصفح  -
 .(CICAM) ةاملشرتك للواجهةالنفاذ املشروط  منيطة إطالق تطبيق -
 .(URI)عمال معلومات قواعد االست متديدات -
 الشفرة. نقل العالمة املائية والقدرة على -



 269 11 الفصل
 

 محتوى وإدارة النسخالحماية  3.11
 خمتلف هامة أخرى هي إدارة ةيتقنلتلفزيون واحملتويات األخرى يف بيئة البث، هناك مهمة ل بالنسبةباإلضافة إىل التحكم يف النفاذ 

 . ويتعلق ذلك على وجه اخلصوص بإدارة نسخ احملتوى ألغراض إدارة احلقوقتهالك احملتوى من جانب املستعمل النهائيجوانب اس
 .(DRM)الرقمية 

 تدفقتوى يف حملاملهام التقنية املذكورة أعاله، ترسل معلومات خاصة حتتوي على بيانات للتحكم يف استهالك اب القيامومن أجل 
. ويصف هذا التقرير "أحدث ما توصلت إليه" تقنيات ITU-R BT.2070-1 [5.11]بث رقمي. ويربز هذا املوضوع يف التقرير 

محاية احملتوى الرقمي من أجل البث التلفزيوين واخلدمات ذات الصلة. وتتصل املعلومات الواردة يف هذا التقرير بوصف التهديدات 
احملتملة لالستخدام  احملتوى نتيجة للتقدم احملرز يف التكنولوجيا والتحديات وهيئات تقدمي اهليئات اإلذاعية عرض هلاتتالتجارية اليت 

توفري حل، على سبيل و محاية احملتوى يف البيئات اإلذاعية، بصدد فاهيم املاملشروع للمحتوى اإلذاعي وتعريف النموذج املعماري و 
 يف كوريا. لتنفيذ محاية احملتوى املثال،

باجلهاز صة فري بعض أو كل احملتوى باستخدام مفاتيح خاإىل مفهوم جت كلهاإدارة احلقوق الرقمية ولكنها تستند   وختتلف أنظمة
 حلقوق املمنوحة.ا لعمليات التنفيذ املمتثلة لإلجراءات اليت تراعيإىل تلك املفاتيح فقط  بالنفاذ، والسماح عملخاصة باملست أو

اإلذاعة الرقمية متكاملة  يف بيئة (CPS)نظام محاية احملتوى  ARIB STD-B25من املعيار  3اجلزء  تناول، يذلك مثال
الستقبال، ا حتكم يفونظام  الرقمي البثالستخدامه يف  حتكم يف النفاذ من هذا املعيار نظام 3وحيدد اجلزء . (ISDB) اخلدمات

كذلك مواصفات و  بهدد التخليط ومواصفات املعلومات املرتبطة كما حي  ،انا  جم الستقبال الربامج سيما نظام محاية احملتوى وال
 .[6.11]االستقبال ذات الصلة 

هو نظام حلماية  DVB-CPCMوالنظام  .DVB-CPCM [18.11] باملختصر DVB اإلذاعة نظام محاية احملتوى لبيئة يشار إىل
 (CPCM)ويقوم نظام محاية احملتوى وإدارة النسخ  .ات املستهلكإىل منتج يصلاحملتوى وإدارة النسخ للمحتوى التجاري الذي 

وذلك  ،CPCMأو التصدير من نظام  ،حىت االستهالك النهائي CPCMاالستحواذ داخل نظام  من ، ابتداءبإدارة استعمال احملتوى
، ألرض(لو  الساتليو  يجاري البث )الكبلوتشمل املصادر احملتملة للمحتوى الرقمي الت احملتوى. لذلكطبقا  لقواعد االستعمال املعينة 

 كل أنواعمحاية   CPCMويتوخى النظام  .املتنقلةدمات اخل، و والوسائط املرزومةاخلدمات القائمة على اإلنرتنت،  يف مجلة ما تشمل،
 التشغيل البييناملواصفات لتسهيل قابلية  CPCM النظام مصاحبة. ويوفرو تطبيقات وبيانات مسعية وفيديوية التجاري من  احملتوى

 .42النفاذ عن ب عدب وأ ةمن زلي بشبكة سواء املوصولةذا احملتوى بواسطة أجهزة املستهلك هل
 املعيار ادد هذحي. و ATSC [19.11]محاية احملتوى وإدارة احملتوى لبيئة  "،نظامال جتديد قابلية نقل رسالة، "A/98املعيار  تناولوي

 (CPS)نظام محاية احملتوى  مديرعن  تصدرهي رسالة  (SRM)جتديد النظام  قابلية رسالةو م. نظاال جتديد رسائل قابليةطريقة نقل 
، إبطال اإلذن لبعض األجهزة أو جمموعات األجهزة للحصول على ذلك النظامإىل األجهزة اليت تستخدم  ترسل ما، عندميكنها

 ة،نظماألللحفاظ على سالمة  اخلاصة به SRMلة رسا CPSأنظمة  خمتلف منيكون لكل و . CPS الذي حيميه النظاماحملتوى 
 والربنامج"بروتوكول معلومات النظام  A/65 ATSCاملعيار فإن . وباإلضافة إىل ذلك، مثال   حالة سرقة مفاتيح اجلهاز واستنساخها يف

 ن ختضعأ ناة البث ميكنالنفاذ" لإلشارة إىل أن األحداث املرتبطة بق حتكم يف رايةيتضمن " [20.11]" لألرض لإلذاعة والكبل
 .النفاذ لتحكم يفل

 

 11بيبليوغرافيا للفصل 

 أنظمة اإلذاعة ذات النفاذ املشروط، ITU-R 49-1/6 املسألة [1.11]
 أنظمة النفاذ املشروط فيما يتعلق باإلذاعة الرقمية، ITU-R BT.1852 التوصية [2.11]

                                                      
 .CPCM-DVB :CPCM_Factsheet.pdf-https://www.dvb.org/resources/public/factsheets/DVBصحيفة وقائع  42

https://www.dvb.org/resources/public/factsheets/DVB-CPCM_Factsheet.pdf
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 ة اإلذاعة ذات النفاذ املشروطاخلصائص العامة ألنظم، 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]
[6.11] ARIB STD-B25 – Conditional access system specifications for digital broadcasting 
[7.11] ARIB STD-B61 – Conditional access systems (second generation) and CAS program download 

system specifications for digital broadcasting  
[8.11] ATSC Standard A/70 Part 1:2010 – Conditional Access System for Terrestrial Broadcast  
[9.11] ATSC Standard A/70 Part 2: 2011 – Conditional Access System for Terrestrial Broadcast Service 

Protection using Simulcrypt for Internet Protocol-Delivered Services  
[10.11] DVB EN 50221 – Common Interface Specification for Conditional Access and other Digital Video 

Broadcasting Decoder Applications  
[11.11] CENELEC R206-001 – Guidelines for Implementation and Use of the Common Interface for DVB 

Decoder Applications  
[12.11] ETSI TS 101 699 – Digital Video Broadcasting (DVB); Extensions to the Common Interface 

Specification  
[13.11] ETSI TS 100 289 – Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of the DVB Scrambling 

Algorithm version 3 within digital broadcasting systems  
[14.11] ETSI TS 103 205 – Digital Video Broadcasting (DVB); Extensions to the CI Plus™ Specification  

[15.11] ETSI TS 101 197 – Digital Video Broadcasting (DVB); DVB SimulCrypt; Head-end architecture 
and synchronization  

[16.11] ETSI TS 103 197 – Digital Video Broadcasting (DVB); Head-end implementation of DVB 
SimulCrypt  

[17.11] ETSI TR 102 035 – Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation Guidelines of the DVB 

Simulcrypt Standard  
[18.11] ETSI TS 102 825 (Parts 1-14) – Digital Video Broadcasting (DVB); Content Protection and Copy 

Management (DVB-CPCM)  
[19.11] ATSC Standard A/98: 2007 – System Renewability Message Transport  
[20.11] ATSC Standard A/65: 2013 – Program and System Information Protocol for Terrestrial Broadcast 

and Cable 
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 جودة إشارة النطاق األساسي
 مقدمة 1.12

نسق  الختيار( DTTB اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض ات شبكات)متطلب 3يوصى باستخدام املعلومات الواردة يف الفصل 
 .البتات معدلعن متوسط  فضال   ومسعي يفيديو 

ن هذا القسم قد يكو فالقيم املوصى هبا،  استعمالمدى تغري اجلودة عند عدم  بشأن التحرياتحاجة إىل مزيد من  هنالك إذا كانو 
 .إرشادمبثابة 

 :ن قبيلم ،احملتملة اخلللدة الصوت/الفيديو يف أنظمة التلفزيون بتقييم أثر مصادر يرتبط تقدير جو وغالبا  ما 
بني  املفاضلةث الفيديو من حي انضغاط/الفيديو: يرتبط تقدير جودة الفيديو بكفاءة خوارزميات الصوت انضغاطأنظمة  -

 /املوضوعية.الذاتية واجلودةمعدل البتات 
 طرف. بعد املرور عرب سلسلة البث من طرف إىل املستعادة يةدقة الفيديو ال ري تقديرجيقناة اإلرسال: يف هذه احلالة،  -

  نقليف كاملفشل   إىل أي تأثري على جودة الصورة أو انعدام ومع ذلك، يؤدي هذا األخري يف اإلذاعة الرقمية إما إىل
 بينهما. جدا   قصرية يةانتقال فرتة الصورة مع

 لصوت/الفيديو يف شكلني خمتلفني:وميكن قياس مستوى جودة مصدر ا
 خبرجكسل اخلاصة ييم البإىل ق )تقدير موضوعي( باستخدام املقاييس الرياضية اليت حتسب تقييم اجلودة استنادا   موضوعيا   -

 إشارة الصوت(.خرج الفيديو )أو 
 .ية حمددة مسبقا  ملنهج وفقا  ( حيث يتم التقييم من قبل جمموعة خمتارة من املشاهدين/املستمعني ذايت)تقدير ا  ذاتي -
لتطبيقات اليت واسعة من ا طائفةمقاييس اجلودة املوضوعية هي أدوات أسهل وأسرع لتقييم اجلودة. وهي خمصصة لالستخدام يف و 

القياسات  املستخدمة وتفسري يةيديو الف املتواليات. وينبغي تكييف اختيار يةتواليات الفيديو املجمموعة معينة من  يفتنتج نفس النتائج 
بصورة  األسرةن نفس م االنضغاطاملوضوعية الناجتة مع التطبيق املستهدف. وميكن استخدام املقاييس املوضوعية لتقييم أنظمة 

بصرية مشاهبة.  ظواهرألهنا قد توفر  ذلك (وغريمها MPEG-2و MPEG-4 الفدراتالقائمة على  الكودكات من قبيلموثوقة )
 .القائمةلمقاييس املوضوعية ل موجزا   2.12ويقدم القسم 

 يةالفيديو  والياتتامل من حمددة جمموعة خبصوص املشاهدين رأيلتحديد متوسط  معّينةإجراءات  هي تقييم اجلودة الذاتية وطرائق
يف تصميم مة قيّ  الستجابات املشاهدين ملستوى اجلودة. والنتائج أكثر متثيال   هولكن أكثر تعقيدا   فإن إعدادهامعني. ولذلك  لتطبيق

توفر نتائج  بار خمتلفةظروف اخت يفتقييمات اجلودة الذاتية لتطبيق خمتلف وما زالت . املرجعية التقييمعمليات النظام األساسي و 
 موجزا   3.12 . ويقدم القسم[1.12]هلا قيم خمتلفة  يةتواليات الفيديو املومع ذلك، فإن درجات الرأي لنفس اجملموعة من  مفيدة،

 ذاتية القائمة.للمقاييس ال
رية لتحديد التقييمات الذاتية ضرو و . ولكنه ال حيل حمله يكمل كل منهما اآلخروالقياسات املوضوعية والتقييم الذايت للجودة 

لقياسات املوضوعية ذلك. وا وغريلإلرسال  اتاختيار معدالت البتب، اجلودةمعدالت البتات املطلوبة للحفاظ على مستوى معني من 
 .هلنظام ورصدل اليومي داءاألقياس ولاصفات املعدات مطلوبة ملو 

 هي: وأكثر أنواع عمليات مراقبة اجلودة شيوعا  
 الربنامج(. تراقب" ذهبية /آذاندليل مراقبة اجلودة )"عيون -
 شارة واملعايري(.اإل)للتحقق من مستويات  مراقبة اجلودةأمتتة  -
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 (.AS11 DPP من قبيلمللف، معايري ا إزاءبنية امللف )للتحقق لاالمتثال   -
 بنية امللف(. ملعرفة مواطن اخللل يفحتليل بنية امللف )حتليل عميق  -

التدرجية الثابتة  الربجميةن م االضطرابخلطر  املعرض يف بروتوكول اإلنرتنت،متعدد املنصات  لتوزيع املتكاملل املعقد سيناريوالويف 
 لها هي األكثر واقعية.للسلسلة بأكم " املنتظمةاآلذان الذهبية/للعيون"مات املوضوعية ، قد تكون التقييالكودكاتوحتديثات  املهملة

 .43البصرية برنامج اسرتاتيجي ملراقبة اجلودة يتناول تقييم اجلودة السمعية )(EBUاإلذاعات األوروبية ولدى احتاد 

 تقدير الجودة الموضوعية ألنظمة االنضغاط في التلفزيون الرقمي 2.12
معلومات   ال تعطي نتائج االختبار املوضوعيو  د الطرائق املوضوعية إىل معلمات إشارة االختبار باستخدام معدات القياس.تستن

ت االرتباطات فوّ د ت  ، قعلى وجه اخلصوص يف التلفزيون الرقميو . املشاهدالربنامج ب فيما يتعلقكاملة عن انطباعات املشاهدين 
 .[1.12] نطباعات البصرية للمشاهدرة واالالدقيقة بني اضطراب الصو 

يف التقدير املوضوعي  MPEGاستخدام معلمات اجلودة التقنية لتدفقات الفيديو والصوت  [12.2-12.13] الناظمةوتصف الوثائق 
 لألرض. الرقمية يف اإلذاعة للجودة
 القياسات الموضوعية لتقدير جودة االنضغاط الفيديوي 1.2.12

نامج وطرائق امج باستخدام صور شبيهة بالرب نقياس أداء سلسلة بر ثابة قياسات إدراكية موضوعية. وهي إىل هذه القياسات مب يشار
وهنالك  ذايت. من شأنه تقريب سوية الدرجة اليت ميكن احلصول عليها من اختبار تقييم مؤشر)أدوات( قياس موضوعية للتوصل إىل 

 ثالث طرائق رئيسية إلجراء القياسات املوضوعية:
 .الطرفني ذاتطريقة ال -: عندما تكون إشارة الفيديو املرجعية الكاملة متاحة (FR)رجع كامل م -
 .الطرفني ذاتطريقة ال - ناقصة: عندما ال تتوفر سوى معلومات مرجعية (RR) ناقصمرجع  -
 الطريقة وحيدة الطرف. –: عندما ال تتوفر إشارة أو معلومات فيديو مرجعية (NR)ال مرجع  -

من أجل تقنية قياس جودة الفيديو  R-ITUقطاع الأعدت توصيات  VQEG(،44( فريق خرباء جودة الفيديوإىل أعمال  ادا  واستن
 [4.12] واملرجع ،عادي الوضوحللتلفزيون  [3.12] املرجع وجود إشارة مرجعية كاملة:بللتطبيقات اإلذاعية  املوضوعية اإلدراكية

 طاق منخفض، انظرعرض نباملوضوعية لتطبيقات اإلذاعة  اإلدراكيةاس جودة الفيديو . وفيما يتعلق بتقنية قيلوضوح منخفض
 .عادي الوضوحللتلفزيون  [6.12]املرجع و  لوضوح منخفض [5.12] املرجع

 القياسات الموضوعية لتقدير جودة اإلرسال الفيديوي 2.2.12
 تشمل:هي و 

 ة التزامن(؛الربنامج )االرتعاش واألخطاء يف إشار  تدفقدقة تزامن  -
 ؛البنيويةمستوى التشوهات  -
 .VFLR)45 ،VFDR46 ،(TER47ية فيديو  ملتواليةمقاييس األخطاء الزمنية  -

 :البنيويةاملقاييس اليت ميكن استخدامها لتحديد مستوى التشوهات وفيما يلي 
 ؛(PxER)كسل يبمعدل خطأ ال -

                                                      
 .https://tech.ebu.ch/groups/btfملزيد من املعلومات، انظر املوقع  43
44 VQEG - .فريق خرباء اجلودة الفيديوية 
45 VFLR - .نسبة فقدان األرتال الفيديوية 

46 VFDR - .نسبة فك تشفري األرتال الفيديوية 

47 TER - .نسبة أخطاء التوقيت 

https://tech.ebu.ch/groups/btf
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 ؛MPEG (BLER)معدل خطأ الفدرة يف  -
 ؛MPEG (MBLER)الكربى يف معدل خطأ الفدرة  -
 .MPEG (SLER)معدل خطأ الشرحية يف  -

 :التقنيةيس التالية للجودة ، ميكن استخدام املقاييةالفيديو  املتواليات التشوهات اليت تنشأ يف القناة اإلذاعية على مستوى أثرولتقييم 
 ؛(VFLR) يةالفيديو  األرتالنسبة فقدان  -
 ؛(VFDR) يةو الفيدي األرتالنسبة فك تشفري  -
 ؛(TER)نسبة خطأ التوقيت  -
 ؛(PSNR)الذروة إىل الضوضاء يف الفيديو  إشارة نسبة -
 ؛(VQM)مقياس جودة الفيديو  -
 ؛(MPQM)مقياس جودة الصور املتحركة  -
 ؛(SSIM) البنيويمؤشر التشابه  -
 .(NQM)قياس جودة الضوضاء  -

 القياسات الموضوعية لتقدير جودة الصوت 3.2.12
 يما يتعلق بالتقييم املوضوعي جلودة الصوت، ينبغي مراعاة ما يلي:ف

 اجلهارة؛ -
 القصوى؛ الذروة احلقيقية -
 ؛هارةاجلمدى  -
 استجابة الرتدد؛ -
 شارة إىل الضوضاء؛اإلنسبة  -
 ./الرتابطحادي )فرق الطور بني القنوات(األالتوافق  -

 قناة إرسال احملتوى السمعي:وينبغي النظر يف املعلمات التالية بالنسبة إىل 
 (؛به الكودك يسمح الذيعرض النطاق االمسي )عرض النطاق  -
 الضوضاء؛ سوية -
 معدل البيانات؛ -
 ؛االرتعاش -
 معدل خطأ البتات؛ -
 تأخر اجملموعة؛ تغاير -
 ؛االتساعاستجابة  -
 ؛(THD) التشوه غري اخلطي -
 .بني التشكيالتالتشوه  -

 اجلودةطرائق موضوعية لتقدير  ITU-R BS.1387 [14.12]، يرد يف التوصية التلفزيون الرقمييف  ة السمعيةوبالنسبة إىل األنظم
 .املنضغطللصوت  املدركة

زال ال تهي ، و ات منخفضعدل بتمب للصوتالقياس املوضوعي  مسألة بشأن ا  عبارة عن أطروحة صارمة جد [14.12]واملرجع 
 بغيةخلدمة، يف ا دارة ماقطعة من املعدات أو  وضعاجلودة اإلدراكية حيدث قبل  قياسإجراء  شري إىل أنت فهي. ومع ذلك، مفيدة
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السمعية  شارةإلاالبث أن كل عنصر يسهم يف  مفهومالنهائي(. ويعين ذلك يف  من منظور املستعمل) وجودهتاالتحقق من وظيفتها 
وما إىل ذلك( ينتج  ،بلغة اإلشاراتالفيديو/الصورة و  وصف السمعيالواضح وال والسرد والنصوص اجلارية والفيديو )الصوت البصرية

جمموع  ىل حد كبريإ جبودة مناسبة لالستهالك. وقد تتجاوز جودة التجربة الفعلية )املوضوعية( اليت حيصل عليها املستعمل النهائي
 األجزاء عندما تدخل خيارات شخصية يف املعادلة.

عرب البىن األساسية وخاصة ) السمعي البصري متكامل يف إنتاج احملتوى والنشر املتعدد للمحتوى ويكمن اخلطر املتمثل يف اتباع هنج
الثابتة لعنصر  الربجميةسيط يف . وقد يكون لتغيري بالكودكالثابتة( ومعلمات  الربجميةالتشغيل ) برجمية( يف تغيري لربوتوكول اإلنرتنت
 ،(الشفاه املرئية مثال   كةتزامن حر جتربة املستعمل النهائي )أخطاء  جودةثري هائل على بأكملها تأ السمعية البصرية واحد يف السلسلة

 .[14.12]املرجع يف  الوارداجلودة اإلدراكية  قياسمفهوم عمليا  ستخدم ما ي   نادرا   ومن مث
 مالحظات بشأن التطورات المستقبلية 4.2.12

استعادة صوت حنو  5.1وات نقالو  لقنوات السترييود من التشكيالت التقليدية السمعية يف التلفزيون إىل ما هو أبع التقنيةتطور ت
قائم والعن الصوت القائم على املشهد  ( تشمل متثيل االرتفاع، فضال  يةقناة صوت 22.2متعددة القنوات )تصل إىل  غمرية
 .الغرض على

 النفاذإمكانية و  التكييف الشخصيمثل  اإلذاعية،للهيئات ومن شأن هذا األخري أن ييسر على وجه اخلصوص اخلدمات السمعية 
ط اإلنتاج يبستهي  بالنسبة للهيئات اإلذاعيةيزة امل. ومن املتوقع أن تكون الذي يشكو من ضعف إدراكياملستعمل  نبامن ج

املستعمل  ضلهل وفقا  ملا يفيتم عرضها يف املستقب   الغرضعملية واحدة فقط ألن العناصر السمعية القائمة على  إىل السمعي
 مكربات الصوت الفعلية. وتشكيالت

/حممول، حيث لومتنقالتلفزيون متتد إىل استخدام غري خطي  الستخدامأن االجتاهات احلالية  يغرب عن البالأال  جيب أيضا  و 
 االستماعتقنية  من قبيلسوف حتتاج اخلدمات املتقدمة إىل شيء و مساعات الرأس.  بواسطة اخلصوص على وجهي ستقبل الصوت 

 بكلتا األذنني لالنتقال إىل هذه املنصات.
تني توصيال يف يات املذكورةوأنواع احملتو  التقنياتقادر على تقدمي مجيع  قياسيوألغراض التقييم، من األمهية مبكان احلصول على جهاز عرض 

. ITU-R BS.2388 [17.12] قريروالت ITU-R BS.2076 [16.12]و ITU-R BS.2051 [15.12]األنظمة الصوتية املتقدمة  بشأن
يف عمليات تقييم اجلودة  وسيلة العرض. وينبغي استخدام ITU-Rلقطاع ا لدى 6Cيف إطار فرقة العمل  العمل حاليا   هذا وجيري
 وكذلك لقياس جهارة الصوت وإنتاجه. عموما  

 .يهااق علواالتف الصوتية املتقدمة الذايت لألنظمةالتقييم التقييم املوضوعي و  طرائق وضعوعالوة على ذلك، من املهم 
 .7معلمات جودة اإلرسال، انظر الفصل  عنملزيد من املعلومات 

 تقدير الجودة الذاتي ألنظمة االنضغاط في التلفزيون الرقمي 3.12
آراء كافية بن قدمو تالذين ي املشاهدينمن جانب جمموعات من  موضوع تقدير اجلودةالربنامج  مشاهدةتستند التقييمات الذاتية إىل 

 .[1.12] هذه اآلراء إحصائيا   وإىل معاجلةالربنامج  جودةبشأن 
الفيديو يف األنظمة  اطانضغأثناء  القائمةاجلديدة و/أو  الكودكاتاألساسية للتقدير الذايت، املستخدمة الختبار  ويرد تعريف الطرائق

 ف طريقتني أساسيتني:وص ويرد هنا. ITU-R BT.500-13 [8.12]، يف التوصية التلفزيونية
 جهو  على تقدمأن  وميكن، باستخدام مقياس اجلودة املستمر. (DSCQS) اجلودة املستمر مقياسالتحفيز املزدوج على  -

اجلودة. وتستخدم  على أو سليب إجيايب أثر للعيوب يكون وحيثمايف اجلودة،  جدا   الصغرية للفوارق دقيقة نتائج اخلصوص
 .ما بالنسبة إىل مرجع االنضغاطتنفيذ نظام  جودةهذه الطريقة لقياس 

لتلفزيون. واد االبدين مل املتفق عليها لالختبار النفسي مقاييس اخلللعلى  بناء ،(DSIS)مقياس اخللل التحفيز املزدوج على  -
ت. انتائج االختبارات صاحلة وموثوق هبا ومتسقة بني االختبار وتكون  ،وتستخدم املقاييس بطريقة حمكمة وحمددة

 (.اخلللوتستخدم هذه الطريقة لقياس متانة األنظمة )أي خصائص 
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 :DSCQSو DSIS لطريقتنيل بدائلوفيما يلي 
حتتوي على طرائق  .عن العرض الكامل مؤشر - من الصور متواليةتقدم صورة وحيدة أو : (SS) الطرائق وحيدة احلافز -

 حكم رقمية فئوية وطرائق حكم غري فئوية وطرائق أداء.

وي على طرائق حكم حتت .العرضنيعن العالقة بني  دليل - من الصور متواليتانتعرض صورتان أو : طرائق مقارنة احلوافز -
 وطرائق حكم غري فئوية وطرائق أداء.فئوية نعتية 

الزمن(  ع: يقاس الفيديو املشفر رقميا  )يتوقف على املشاهد ويتغاير م(SSCQE)املستمرة وحيدة احلافز  اجلودةتقييم  -
 مصدر مرجعي.باستمرار، ويستعرض املشاهد املواد مرة واحدة، دون 

 . SSCQE، حيث ت دخل احلالة املرجعية يف التقييم (SDSCQE)متآون  مزدوج املستمرة حبافز اجلودةطريقة تقييم  -
سة يف التوصيات ية املقييم الذايت لألنظمق العامة للتقييم الذايت، وترد التفاصيل املتعلقة بتطبيق التقائالطر  [8.12]املرجع  يصفو 

 :ذات الصلة التالية

 التقييم الذايت ألنظمة التلفزيون التقليدية. - ITU-R BT.1128 التوصية -
 .(SDTV)التقييم الذايت ألنظمة التلفزيون الرقمي عادي الوضوح  - ITU-R BT.1129 التوصية -
  جلودة الصورة يف التلفزيون عايل الوضوح.طرائق التقييم الذايت - ITU-R BT.710 التوصية -
التقييم الذايت جلودة الصور األجبدية الرقمية والصور الرسومية يف النص التلفزيوين  - ITU-R BT.812 التوصية -

 املشاهبة. واخلدمات
 مواد االختبار اليت يتعني استعماهلا يف التقييم الذايت جلودة الصورة. - ITU-R BT.1210 التوصية -
 .3DTVالطرائق الذاتية لتقييم األنظمة السرتيوسكوبية  - ITU-R BT.2021 التوصية -
يف شاشات  HDTVو SDTVظروف املشاهدة العامة للتقييم الذايت جلودة صور التلفزيون  ITU-R BT.2022 التوصية -

 عرض مسطحة.
 .HDTVج أو الربامج املكتملة لتلفزيون بيئة املشاهدة املرجعية لتقييم مواد الربام - ITU-R BT.2035 التوصية -
 منهجية التقييم الذايت للجودة الفيديوية. - ITU-R BT.1788 التوصية -

 وبالنسبة ألنظمة التلفزيون، ميكن إجراء تقييم األداء السمعي باستخدام الطرائق الذاتية التالية:
 سيطة يف األنظمة السمعية.: طرائق التقييم الذايت ألوجه اخللل البITU-R BS.1116 التوصية -

 : الطرائق العامة للتقييم الذايت للجودة السمعية. ITU-R BS.1284 التوصية -

 : طرائق االختيار املسبق للتقييم الذايت ألوجه اخللل البسيطة يف األنظمة السمعية.ITU-R BS.1285 التوصية -
 معية املصحوبة بالصور. : طرائق التقييم الذايت لألنظمة السITU-R BS.1286 التوصية -

 : طرائق التقييم الذايت لسويات اجلودة املتوسطة يف أنظمة التشفري.ITU-R BS.1534 التوصية -

 : التقييم الذايت جلودة الصوت يف تطبيقات الصور الرقمية يف الشاشة الكبرية للعرض يف بيئة مسرحية.ITU-R BS.1679 التوصية -
 

 12بيبليوغرافيا للفصل 

[1.12] 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. 
جود الفيديوية املرئية يف تلفزيون رقمي عادي الوضوح بو  للجودةتقنيات القياس املوضوعي ، ITU-R BT.1683 التوصية [2.12]

 املرجع الكامل



 لألرضكتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية  276

 

 حيةيت تعرض على شاشة كبرية يف بيئة مسر قياس موضوعي للجودة اإلدراكية للصور الرقمية ال، ITU-R BT.1721 التوصية [3.12]
 تستعمل اليت تقنيات القياس املوضوعي جلودة الفيديو احلسية من أجل تطبيقات اإلذاعة، ITU-R BT.1866 التوصية [4.12]

 تلفزيون منخفض الوضوح يف وجود إشارة مرجعية كاملة
تعمال اإلذاعة باس ملرئية احلسيّة من أجل تطبيقاتتقنيات القياس املوضوعي للجودة ا، ITU-R BT.1867 التوصية [5.12]

 عرض نطاق مرجعي خمفض يف وجود تلفزيون منخفض الوضوح
لرقمية عادية لإلذاعة التلفزيونية ا الفيديوية احلسية املعدةللجودة تقنيات القياس املوضوعي ، ITU-R BT.1885 التوصية [6.12]

 الوضوح بوجود عرض نطاق مرجعي خمفض
 تستعمل اليت تقنيات القياس املوضوعي للجودة الفيديوية املدركة للتطبيقات اإلذاعية، ITU-R BT.1907 توصيةال [7.12]

 التلفزيون عايل الوضوح يف وجود إشارة مرجعية كاملة
 منهجية التقدير الشخصي جلودة الصور التلفزيونية، ITU-R BT.500-13 التوصية [8.12]
 طرائق التقدير املوضوعي جلودة الصورة وفقا  لالحنطاط الناتج عن التشفري الرقمي إلشارات التلفزيون، ITU-R BT.813 التوصية [9.12]

 الفيديويةجلودة اإطار منهجي لتحديد الدقة واملعايرة املتقاطعة يف قياسات ، ITU-R BT.1676 التوصية [10.12]
 اإلذاعية أثناء التشغيل متطلبات من أجل مراقبة السالسل، ITU-R BT.1790 التوصية [11.12]
 تستعمل اليت تقنيات القياس املوضوعي للجودة الفيديوية املدركة للتطبيقات اإلذاعية، ITU-R BT.1908 التوصية [12.12]

 التلفزيون عايل الوضوح يف وجود إشارة مرجعية كاملة
 ة الرقميةتكنولوجيا التقييم املوضوعي للجودة يف البيئ، ITU-R BT.2020 التقرير [13.12]

 املسموعطريقة القياسات املوضوعية جلودة الصوت ، ITU-R BS.1387 التوصية [14.12]

 متقدمة من أجل إنتاج الربامجاألنظمة الصوتية ال، ITU-R BS.2051 التوصية [15.12]

 منوذج تعريف الصوت، ITU-R BS.2076 التوصية [16.12]

 .جيهية الستعمال منوذج تعريف الصوت وامللفات السمعية متعددة القنواتاملبادئ التو ، ITU-R BS.2388 التقرير [17.12]
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 مستقبالت التلفزيون الرقمي
 (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض الجوانب العامة لمستقبالت 1.13

 ATSCام البث )مثلمع معيار معني لنظ ولكن شرط التوافق ،العديد من تطبيقات مستقبالت التلفزيون الرقمي املمكنة ك حاليا  لهنا

ألساس  اليت تقابل معيار خط ا كتلك  ( إلزامي. ويفرتض هذا الشرط استخدام نفس اخلوارزمياتوغريها DVBو DTMBو ISDBو
 دلضمان استقبال إشارة اخلدمة التلفزيونية الرقمية )يف حالة االمتثال لشروط االستقبال الناجح(. وق 9كما هو موضح يف الفصل 

تنفيذ أجزاء غري  تكلفة املستقبل ومتطلبات العمالء اإلضافية. وميكنكم تحدد حبتباقي وظائف املستقبل بني املصنعني و  تتغاير
 خمتلفة. بأساليبملعيار نظام خط األساس  التعويض( وفقا   وفدرةمن املستقبل )مثل تقدير القناة مقّيسة 

الم مبستقبالت مناسبة. ويف هذه احلالة، قد يكون من الضروري إع الناسلة تزويد أثناء االنتقال إىل البث الرقمي، مشك ،تنشأو 
لنجاح  ة عنصر هامومثالناس مبزايا االنتقال وحتديد جمموعة دنيا من متطلبات املعدات الستقبال اإلشارات التلفزيونية الرقمية. 

وباإلضافة إىل ذلك،  .للمستعملما تكون اجلودة العامل احملدد  ا  غالبو التقنية وغري التقنية على السواء.  -جودة البث وهو االنتقال 
 املفاضلةلذا فإن و ، إىل تراجع اإلقبال من جانب املستعملاألسعار  يؤدي ارتفاعمن املرجح أن  عنصر هام، إذفإن تكلفة االنتقال 

 .هامة مسألة بني اجلودة والوظائف

 (DTTB) زيونية الرقمية لألرضاإلذاعة التلفالمتطلبات من أجل مستقبالت  2.13
 ، مبجموعة من املتطلبات تتضمن املكونات التالية:ةعام ، بصفةDTTB اإلذاعة لب  مستق يتحدد

 تردد راديوي؛موالف  -
 مزيل تشكيل؛ -
 ؛الصوت مزيل تشفري -
 الفيديو؛ مزيل تشفري -
 واجهات؛ -
 معدات؛ -
 برجميات؛ -
 مكونات أخرى. -

 الناظمة لقاعدة الوطنيةالعالقة بني املتطلبات احملددة وا يف االعتبار التلفزيوين الرقمي البثمستقبالت  متطلبات تأخذ أن ويتعني
 للتحقق من فدرات منفصلة ملعدات االستقبالأن ميّكن من فحص  ذلك ومن شأنالقائمة واملستقبلية للمعايري والقواعد التقنية. 

 ددة.مع املعايري الوطنية والدولية احمل هاتوافق
وعايل  الوضوح عاديلكل من التلفزيون الرقمي  -شارة اإل لعدد من جانبياتل وميكن حتديد جمموعة دنيا من متطلبات املستقب  

  .متمايزةدمات إذاعية رقمية خبسكانية خمتلفة  تزويد جمموعاتمن أجل  -الوضوح 
زيع الربامج من اإلرسال الرتدد الراديوي اليت توفر استقبال تو  طمنائوقد حيتوي مستقبل البث التلفزيوين الرقمي على واحد أو أكثر من 

الرقمي إىل من أو  ،لتماثلي إىل الرقميا منإىل آخر ) االنتقال من جيل تلفزيوين ، أثناءالشائعمن و . ألرضلأو  يالساتلي أو الكبل
 واحد. تلفزيوين جيل ملستقبالت االستقبال من أكثر منا(، أن توفر مثال   DVB-T2إىل  DVB-Tمن  الرقمي

. وميكن استخدام شاهدةامل مقابل على أساس الدفع ،خدمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية إىل إجراء إلدارة النفاذ هو النقل تدفقختليط و 
تحكم ية و املستعملني غري املصرح هلم إىل شبكة اإلذاعة الرقمي نفاذيقيد  هولكن على األثرييف اخلدمات اجملانية  هذا النهج أيضا  
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تسجيل الكاسيت  أو (PVR) التسجيل الفيديوي الشخصي أجهزة يفحقوق التأليف والنشر يف حالة توزيعها وتسجيلها  يف
النفاذ  طةمني عموما  يفوتنفذ  معنيةإذاعية  هيئةكل التخليط )عند االقتضاء( من جانب  تحدد طريقة ت. و (VCR) الفيديوي
 املشروط مبزيد من التفصيل. لنفاذا 11. ويتناول الفصل (CAM) املشروط

 شىتملسافرين يف ا للمستعملني ا  مفيدكون جتوال البث يقد و العامل.  على صعيد البثهو جتوال و  اشرتاط خياري،وقد يكون هناك 
 ما يلي:كوظائف إضافية   البثجتوال أحناء العامل. وقد يتطلب تنفيذ 

 قابلية التنقل؛ -
 املختلفة؛ مع األنظمة اإلذاعية التوافق -
 دعم معلومات الربامج. -

 .ITU-R BT.2072 [1.13]يف التوصية  البثويرد املزيد من املعلومات عن متطلبات جتوال 
 ITU-R BT.1368 [2.13]من معايري البث الرقمي املستخدمة يف أحناء العامل. وتصف التوصيتان  جمموعة شىت ك حاليا  لهناو 
مي نسب احلماية بالنسبة إىل اجليلني األول والثاين من أنظمة التلفزيون الرق هاخطيط، مبا فيمعايري الت ITU-R BT.2033 [3.13]و

مفصلة هامة لالستقبال  استقبالخصائص  ITU-R BT.2036 [4.13] على التوايل. وباإلضافة إىل ذلك، توفر التوصية ،لألرض
ياسات األداء املختربي اليت أجريت على خمتلف املستقبالت نتائج ق ITU-R BT.2215 [5.13]التلفزيوين الناجح. ويقدم التقرير 

 التلفزيونية الرقمية.
. (UHF)والديسيمرتية  (VHF)وتصف األقسام التالية املعايري املتاحة ملستقبالت التلفزيون الرقمي يف نطاقات املوجات املرتية 

 للمتطلبات العامة. ملخصا   5.2.13البند  ويتضمن

 (ATSC) لجنة األنظمة التلفزيونية المتقدمةيير مستقبالت معا 1.2.13
 :48حتدد متطلبات املستقبالت كما يلي ATSCبالنسبة لنظام اللجنة 

تتناول الوثيقة اجلزء األمامي من  .[6.13]" تأداء املستقبال بشأن "املبادئ التوجيهية A/74:2010املمارسة املوصى هبا  -
ة إىل ضمان لألرض. وهتدف املبادئ التوجيهية املوصى هبا لألداء يف هذه الوثيقالثابت  مستقبل البث التلفزيوين الرقمي

االتصاالت  يئةه لدى تخطيطالرفض التداخل إىل عوامل لحتقيق استقبال موثوق به. وتستند املبادئ التوجيهية 
األولية. وتعكس  DTV ميالتلفزيون الرق قناة تعييناتاليت استخدمت لتحليل التغطية والتداخل يف  (FCC) الفيدرالية

مركز اختبار  قوم بهياملبادئ التوجيهية للحساسية والتعامل مع املسريات املتعددة اخلربة امليدانية املرتاكمة باالختبار الذي 
الرابطة الوطنية للهيئات اإلذاعية )الواليات و  (MSTV) رابطة تلفزيون اخلدمة القصوىو  (ATTC) التلفزيون املتقدم

 ومصنعو املستقبالت. (NAB) املتحدة(
تتناول الوثيقة ظروف اإلشارة  .[7.13]أداء املستقبل املتنقل"  املبادئ التوجيهية بشأن" A/174:2010املمارسة املوصى هبا  -

لقائم على ا تقييم األثر احملتمل على اجلزء األمامي من مستقبل جهاز البث التلفزيوين الرقمي املتنقلمع  قد تصادفاليت 
 تعزيزإىل  ترمي واليت داءاأل ا بشأنوصى هبامل املبادئ التوجيهية. وتوفر هذه الوثيقة A/153 (ATSC-M/H)يار املع

 A/74 االستقبال إىل أقصى حد. وبصفة عامة، تستند التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة إىل التوصيات الواردة يف الوثيقة
ل. وتشمل ع إضافة مبادئ توجيهية جديدة تتعلق باالستقبال املتنق(، ملألرض )اليت تنطبق على املستقبالت الثابتة

ات يف املستقبالت اهلوائي وتشكيالتاجملاالت اليت تكون فيها التوصيات جديدة أو خمتلفة: املسري املتعدد الدينامي، 
 هبا رخصود أجهزة غري مإمدادات الطاقة احملدودة، والقرب احملتمل من اإلشارات املسببة للتداخل، ووج وآثاراملتنقلة، 

 مشعة يف نطاقات التلفزيون.
. يصف معيار التلفزيون الرقمي ATSC "[8.13]"معيار التلفزيون الرقمي  6إىل  1، األجزاء من A/53 ATSCاملعيار  -

 هافي امواصفات مفصلة ملعلمات النظام مب واألجزاء الناظمة فيها. وتوفر الوثيقة (ATV)خصائص نظام التلفزيون املتقدم 
                                                      

، للتلفزيون الرقمي. وميكن االطالع ATSC 3,0 اإلصدار سلسلة جديدة من املعايري، تعكف على وضع ATSCإىل أن اهليئة  هنااإلشارة  ال بد من 48
 .www.atsc.orgاهليئة: موقع  يف على السواء، على املعلومات احلالية املتعلقة هبذه املعايري، النهائية واملرشحة

http://www.atsc.org/
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إشارة دخل  قونس ،اخلاصة مبشفر الفيديو واالنضغاطالفيديوي ومعلمات املعاجلة املسبقة  املشفر دخلق مسح انسأ
طبقة النقل و ، وخصائص تعدد إرسال اخلدمة واالنضغاط يف املشفر السمعياملعاجلة املسبقة  ومعلمات ،السمعي املشفر

 .اإلرسال/(VSB) يتبقاملانيب اجلنطاق ال تللرتددا ، والنظام الفرعيالناظمةواملواصفات 
 (SBTVD) النظام البرازيلي للتلفزيون الرقمي/(ISDB-T) لألرض -اإلذاعة الرقمية متكاملة الخدمات مستقبالت  2.2.13

 :مبا يلي، حتدد متطلبات املستقبل ISDB-T/SBTVDبالنسبة إىل النظام 
- ARIB STD-B21:2007  "ينطبق املعيار  .[9.13]"مستقبل البث الرقميARIB مستقبالت لإلذاعة ما يلي على :

فائقة الرتدد  البث التلفزيوين عايل الوضوح واإلذاعة باملوجاتو  عادي الوضوحالرقمية بني خمتلف أنواع البث التلفزيوين 
الرقمية للمحطات  )اإلذاعة GHz 12,2-11,7 ذاعية الساتلية يف نطاق الرتدداتاإل وبث البيانات اليت تقوم هبا احملطات

الرتدد،  وجات فائقةوالبث بامل ،الوضوحعايل  التلفزيوينالبث و الوضوح،  عاديالبث التلفزيوين ومستقبالت القاعدة(؛ 
 GHz 12,75-12,2اإلذاعية الساتلية يف نطاق الرتدد  الذي تقوم به احملطات MHz 34,5بث البيانات بعرض نطاق و 

 ةاليع واإلذاعة التلفزيونيةعريضة النطاق(؛ وأجهزة االستقبال لإلذاعة الرقمية  CS تصاالتعرب سواتل اال )اإلذاعة الرقمية
 .البثاليت تقوم هبا حمطات  العاديالوضوح من بني خمتلف أنواع البث التلفزيوين 

 ال لإلذاعةجهاز االستقب الوثيقتان هاتانف . توصّ ABNT NBR 15604 [10.13]و ARIB STD-B21 املتوائمتان الوثيقتان -
 اعتبارا   (ISDB-T) ( واليابانالنظام الربازيلي للتلفزيون الرقمي - SBTVDيف الربازيل ) مقّيسالتلفزيونية الرقمية لألرض كما هو 

اليابانية و  ةي. والغرض منه هو العمل كمرجع لتحديد خصائص معايري التلفزيون الرقمي لألرض الربازيل2009 ومن يوني
 لعامل للتلفزيون الرقمي املشرتك بني الربازيل واليابان.ضمن نطاق الفريق ا

 DVB-T/DVB-T2النظام  3.2.13
 :مبا يلي، حتدد متطلبات املستقبل DVB-T/DVB-T2بالنسبة إىل النظام 

- ETSI EN 303 340 (2016) [11.13] املتطلبات  مليشالرقمي لألرض؛ املعيار املنسق الذي  التلفزيوين البث مستقبالت
. وتنطبق الوثيقة على مستقبالت البث التلفزيوين الرقمي لألرض اجملهزة EU/2014/53من التوجيه  2.3اسية للمادة األس

. DVB-T2 و/أو DVB-T قادر على استقبال إشارات ترددبدخل هوائي خارجي )منفذ موالف( أو موصل اختبار 
 من توجيه 2.3بية املتطلبات األساسية للمادة وهو يتضمن متطلبات مستقبالت البث التلفزيوين الرقمي لألرض لتل

تستخدم األجهزة الراديوية على حنو فعال وتدعم االستخدام  ( بأنEU [29.13]/2014/53األجهزة الراديوية )أي التوجيه 
التطور  يف التداخل الناجم عن إرساالت أيضا   هو يبحثو  49الفعال للطيف الراديوي من أجل جتنب التداخل الضار.

 لوكب)اهلوائي  الرتكيبمتطلبات نظام  يتناولال ولكنه . MHz 800و MHz 700يف النطاقني  (LTE) ل األجلطوي
 (.وما إىل ذلكمكربات الصوت، و  التغذية

تقرير الفريق  ،(ERM)طيف الراديوي الالتوافق الكهرمغنطيسي ومسائل  ETSI TR 103 288 (2016) [12.13]املعيار  -
 (CENELEC/ETSI)املعهد األورويب لتقييس االتصاالت واملعهد  للجنة األوروبية للتقييس الكهرتقينابني  العامل املشرتك

منظمة التقييس  إىلاملوجهة  ENTRP/F5/DP/MM/entr.f5.(2013) 43164على رسالة املفوضية األوروبية  ردا  
 :وتتناول هذه الوثيقة ما يلي. (ESO) األوروبية

، مبا يف ذلك MHz 862-470توقعة و/أو املخطط هلا يف استعمال الرتددات يف النطاق التغريات امل حتري وتوثيق •
سيما  اجملاورة، وال ويف النطاقات نشر يف هذه النطاقاتستالراديوية املتوقعة اليت  بالتقنياتاخلصائص ذات الصلة 

 ؛(SRD)األجهزة قصرية املدى  يف ستخدمامل MHz 870-863النطاق 
التغيريات على  أعاله وتقييم كيفية تأثري هذه يناملذكور  نية الكهرمغنطيسية الناشئة يف النطاقوضع وصف للبيئ •

 واملعدات؛ واألنظمةخدمات التعايش 

                                                      
 .legislation/red-clusters/technologies/regulation-http://www.etsi.org/technologiesاملرجع  49

http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/regulation-legislation/red
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ألخرى عند ا األوروبيةواملعايري  املتأثرةاملنسقة  يرياملعا لتنقيح ETSIاملعهد و  CENELEC اللجنة یإل ياتتوص ميتقد •
 دمات واملعدات ذات الصلة.اخل تعايش نيالضرورة لتحس

مستقبالت كل  حيددهو . و DVB-T [13.13]لنظام لمستقبالت التلفزيون الرقمي لألرض  IEC 62216 (2009)املعيار  -
والنصوص التلفزيونية من مكونات  اجلارية تعترب النصوصو . DVB-Tالوضوح للنظام من التلفزيون عادي الوضوح وعايل 

القائمة على لغات لالإلرساالت الرقمية ونشرها يف البلدان اليت تستخدم  التوصيل لألرضاول خدمات التلفزيون. وهو يتن
 من األنظمة: منطنيينظر يف هو الالتينية األوروبية. و  األجبدية

 ؛عادية الوضوحاخلدمات  كل  تكون فيهاأنظمة معيارية  •
 راسخة. كودكات  أنظمة تستخدم •

ستخدم بعض أنظمة متقدمة قد ت ، وهيمناسبة هلذه األنظمةفك شفرة اخلدمات القياسية  هاكنأجهزة االستقبال القياسية اليت مي
ك شفرة اخلدمات ف هاميكناليت تقدمة املستقبال االأجهزة و . الوضوح مثال  متقدمة، لتوفري فيديو عايل  كودكات  فيها اخلدمات

 50املتقدمة مناسبة هلذه األنظمة.
- ETSI TS 101 154 (2009) اإل( ذاعة الفيديوية الرقميةDVB )[14.13]مواصفات الستخدام  عبارة عن . الوثيقة هي

املبادئ التوجيهية  والغرض من. MPEG-2النقل  تدفقإىل  ة استنادا  يتطبيقات اإلذاعالالتشفري الفيديوي والصويت يف 
من الوظائف اليت يتعني على  األدىند ل احليمتث هو (IRD) تااملالواردة يف الوثيقة اخلاصة مبفكك جهاز االستقبال امل

للمعلمات  IRDمن الضروري حتديد احلد األدىن من وظائف و من فئة معينة الوفاء هبا أو جتاوزها.  IRDاملفككات مجيع 
 األساسية لضمان استخدام ميزات معينة.

. وحتدد هذه الوثيقة املتطلبات [15.13]عايل الوضوح  اجملاينلالستقبال التلفزيوين  EBU Tech 3307 متطلبات اخلدمة -
ايل دمات التلفزيون عخل اجملاين الستقبالل، للهيئات اإلذاعية (EBU)احتاد اإلذاعات األوروبية  أعضاء من منظورالعامة، 
منها أن تكون وثيقة  والغرضأو بوسائل أخرى.  DVB-S2أو  DVB-Sأو  DVB-T، سواء بواسطة (HDTV) الوضوح

 واملنصات الوطنية للتلفزيون عايل الوضوح. واهليئات اإلذاعية شغلنيمناقشة للمصنعني وامل
متثل هذه الوثيقة احلد األدىن من متطلبات مستقبل . EBU Tech 3333 EBU HDTV [16.13]متطلبات استقبال  -

طة راب نوقشت بالتفصيل مع ممثليقد ( و اإلذاعيةيئات اهل) EBU االحتاد ألعضاء (HDTV)التلفزيون عايل الوضوح 
. (DIGITALEUROPE)، أصبحت أوروبا الرقمية (EICTA) صناعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األوروبية

( أو أجهزة فك التشفري STBاليت تقوم بتطوير جهاز استقبال مستقل )أجهزة فك التشفري ) الوسائطع صناعات شج  وت
على االمتثال هلذه اجملموعة  (iDTVs)بتلفزيونات رقمية متكاملة أو أجهزة استقبال مزودة  ((IRDs)ل املتكاملة للمستقب  

 جهاز االستقبال.و  EBUمن املتطلبات من أجل إتاحة إمكانية التشغيل بني الربامج اإلذاعية ألعضاء االحتاد 
- ETSI TS 102 201 (1999)  اإلذاعة الفيديوية الرقمية(DVB)املتكامل  فك تشفري املستقبل؛ واجهات ل(DVB-IRD) 

تقبالت البث أجهزة فك تشفري مس لتوصيالتاملوصى هبا  الواجهاتمعيار للتطبيق حتدد  هي هذه الوثيقةو . [17.13]
 .(DVB-IRD)للفيديو الرقمي 

 (DTMB) اإلذاعة الرقمية المتعددة الوسائط لألرض 4.2.13
 :مبا يلي، حتدد متطلبات املستقبل DTMBفيما يتعلق بالنظام 

- GB/T 26686-2011 -  يصف هذا املعيار املتطلبات [18.13]لألرض  الرقمياملواصفات العامة ملستقبل التلفزيون .
اليت  لألرض DTV قميالتلفزيون الر  ونقل وختزين مستقبالت وتعليم وترزمي التفحصاألداء وقواعد متطلبات الوظيفية و 

 .DTMB من أجل النظام GB20600-2006تدعم املعيار 

                                                      
 ل.يف بلدان الشما NorDigيف اململكة املتحدة و Book-DTG Dمثة مواصفات مماثلة على املستوى الوطين: مثال ذلك  50
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- GB/T 26685-2011 -  ت. يطبق هذا املعيار على مستقبال[19.13]ستقبل التلفزيون الرقمي لألرض ملقياس الطرائق 
لألرض اليت تدعم املعيار  DTV تويصف البنود والشروط والطرائق لقياس أداء مستقبال لألرض DTV التلفزيون الرقمي

GB20600-2006 من أجل النظام DTMB. 
- GB20600-2006 - لنظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  هاوتشفري القناة وتشكيل بنية الرتتيل(DTMB) [20.13] .

 (VHF) ملرتيةاوتشفري القناة وتشكيلها لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاق املوجات  بنية الرتتيل املعيار اصف هذي
على أنظمة  DTMBوميكن تطبيق املعيار  راديوي. لكل قناة تردد MHz 8بعرض نطاق قدره  (UHF)الديسيمرتية و 

متعددة لكل  (HDTV) عالية الوضوحأو  (SDTV) عادية الوضوح اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض اليت حتمل برامج
 من االستقبال املتنقل والثابت.

 العامة المتطلبات 5.2.13
. وحيدد هذا اجلدول القيم املمكنة (DTTB)ية الرقمية لألرض املتطلبات املعممة ملستقبل اإلذاعة التلفزيون 1.13يف اجلدول  يرد

املعلمات احملددة  ترد. وال كل هذه املعايريل أن متتثل مجيع املستقبالت يتعني على، ولكن ال املقابلةملعلمات معينة توفرها املعايري 
معني يف الوثائق  DTTBصيلية عن نظام معلمات الرتدد الراديوي لكل نظام إرسال. وترد معلومات تفال معني و  DTTB لنظام

 .الكتيبمن هذا  9األقسام ذات الصلة من الفصل  يف ذات الصلة املدرجة يف مراجع هذا القسم وكذلك

 1.13 اجلدول
 موجز المتطلبات الممكنة بشأن مستقبالت اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض

 مالحظات القيمة المعلمة

 16:9، 4:3 النسبة الباعية
ميكن تعديل مقاييس الصورة بني النسب 

 الباعية اليت تدعمها شاشة العرض

  8K UHDTVو 4K، وSDTVو HDTV استبانة الفيديو

  25P ،50I ،50P ،30P ،59.94I ،60I ،60P ،120P معدل األرتال/املسح

  3DTVتلفزيون تقليدي،  خدمة الفيديو

 انضغاط الفيديو
MPEG-2 ،MPEG-4 AVC/H.264 ،SVC ،HEVC/H.265 ،

AVS   

  BT.2020و BT.709و ITU-R BT.601 التوصيات قياس األلوان

 وظائف فيديوية إضافية

، واصف نسق نشط SDو HDو UHDمسح فوقي، مقايسة بني 
(AFD) تشوير شاشة عريضة ،(WSS) مسجل فيديو شخصي ،

(PVR زحزحة زمنية، مدى دينامي أعلى ،)(HDR) معدل أرتال ،
 (HFR)أعلى 

 قدم مبثابة أمثلةت

  وحيد، سترييو، متعدد القنوات أسلوب الصوت

  MPEG-1 ،MPEG-2 ،MPEG-4 ،HEVC ،AC3 ،DTS انضغاط الصوت

 )أو تنفيذ أي برجمية وسيطة أخرى( MHP ،GEM ،Ginga ،MHEG-5 الربجمية الوسيطة

 وظائف اخلدمة

EPG ،أسلوب"عادي" و  يف أسلوب) وتلفزيونية نصوص جارية 
مغلقة، حتديث  نصوص وصفية، واضحالسمع"(، صوت  ضعف"

نطقة م)إثرنت سريعة، شبكة  نفاذ إىل شبكة منطقة حملية، برجميات
 ثلم(، بث هجني/نطاق عريض )خطوط كهرباءحملية السلكية أو 

HbbTV) 

 تقدم مبثابة أمثلة

 الواجهات
)بصرية أو كهربائية(،  S/PDIF، إثرنت، +CIو (CI)واجهة مشرتكة 

HDMI ،YPbPr ،عروة تردد راديوي ،SCART 
 تقدم مبثابة أمثلة



 قمية لألرضكتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الر  282

 

 (DTV)البرمجيات الوسيطة من أجل مستقبالت التلفزيون الرقمي  3.13
ونظام التشغيل(.  املعداتة التشغيل )منص لزمنالتطبيق والبنية التحتية  شفرةالربجميات الوسيطة هي طبقة من الربجميات تقع بني 

الربجميات الوسيطة  دوجو و من حمركات اللغة ومكتبات الوظائف.  تطبيقات التلفزيون الرقمي عموما  لة الربجميات الوسيط تتكونو 
 لتطبيقات التلفزيونية.اتطوير  لسهولة وسرعة شرط مسبق

ل. ب  قاملست معداتعنصر أساسي لتفاعل املستعمل مع  يه (DTTB) اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرضت ملستقبال ةالوسيط والربجمية
ستحيل الوفاء ي أنما حيدث  ظائف وبساطة واجهة الربنامج. وكثريا  وسعة مدى الو وتشمل متطلبات الربجميات الوسيطة املرونة 

القدرة على و  .يف أغلب األحيان مفاضلة معينة هو عبارة عن وسيطة برجميةتنفيذ  فإن لذلكو دون تعقيد شرط آخر.  مابشرط 
وسيطة ال ال الربجميةاستكم مرغوب فيه أثناء إدخال خدمات جديدة، وخاصة التحديثات اليت تتطلباالستقبال أمر  برجميةحتديث 

جراء التحديثات مباشرة إالوسيطة. وميكن  الربجمية ظهر يف عملية تصميمتبعض الوظائف اإلضافية أو عند تصحيح األخطاء اليت ب
 تشفري ككومف مستقبلبل مستعملي جهاز فك التشفري أو جهاز أو مباشرة من ق خارج األثريمقدم اخلدمة من قناة  من جانب

 رمسية.الع صنّ املمتكامل باستخدام مواقع 
هذه األنظمة  حمل . وقد حلتMHEG-5 [21.13] ،[22.13]و MHP/GEMالوسيطة من اجليل األول  بدائل الربجمياتوتشمل 

لغة و  Hybridcastالبث اهلجني و  (HbbTV) جينة عريضة النطاقتلفزيون اإلذاعة اهل مثل ،10األنظمة املوصوفة يف الفصل  عموما  
  .Ginga .[26.13] ،[27.13] ،[23.13]و HTML5منصة التلفزيون الذكي القائمة على لغة الوسم و  HTML5 الوسم

 النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريضوظيفية  4.13
إىل أجهزة  التقنياتبتنفيذ هنج التلفزيون التفاعلي. وتستند هذه  (IBB)النظام املتكامل لإلذاعة والنطاق العريض تقنيات ترتبط 

دمات االتصاالت عريضة خ عربالتطبيقات املقدمة  وإمنا مع فحسب مع إشارة البث الاستقبال تلفزيونية متقاربة قادرة على التعامل 
تقدمي جمموعة بلنهائي ا عملقصى قدر من رضا املستوحتقيق أ عملالفرصة لدفع مشاركة املست يوفر للمستقب ل. وهذا أيضا   النطاق

 من اخلدمات اجلديدة.
اإلذاعية  تطبيقاتلاملتطلبات العامة ل - ITU-R BT.2037ة يف التوصية حمدد IBBيع الوظائف واملتطلبات الرئيسية لتطبيقات ومج

املتطلبات  - ITU-R BT.2053والتوصية  [25.13] منهااملوجهة واالستعمال املتوخى  لإلذاعة والنطاق العريض ةاملتكامل لألنظمة
 .[25.13] لإلذاعة والنطاق العريض ةاملتكامل لألنظمة التقنية

االستقبال  منائطوسيطة. وتشمل حيتاج األمر إىل واجهات وبرجميات ، IBB خلدماتاصة اخل منائط املستقب ل فدرات ولتمكني
عريضة  أو خارجي( وفدرة ملعاجلة اإلشارات لألرض متكاملأو  يل ساتلي أو كبلمستقب حيتاج األمر إىلفدرات لإلشارات اإلذاعية )

 والنطاق العريض ذاعةلإل ستهلكامل بواجهاتتزود هذه املستقبالت (. و يف أغلب األحيان اإلنرتنتإىل بروتوكول  النطاق )استنادا  
 .السواء على
 ةمشرتك عاجلةمالوسيطة ذات الصلة. وتوفر هذه العناصر  لربجمياتا لوظائف التقليدية أولخاصة  برجمياتحاجة إىل وظائف  ومثة

الوظائف املفيدة. ذلك من  غري، و عملذا صلة بني بيئات البث والنطاق العريض، والتطبيقات التفاعلية ذات الصلة للمست وتنسيقا  
 أن تقوم مبا يلي: ة والنطاق العريضلإلذاع ةاملتكامل ينبغي لألنظمة ،[24.13] املرجع ملتطلبات وظائف التطبيق يف وفقا  و 

 غري مسموح هبا؛ مضافاتضمان سالمة حمتوى وخدمات اإلذاعة، دون  -
 حتديد مصدر احملتوى بوضوح، وكذلك حتديد اخلدمات اجملانية واملدفوعة؛ -
 ضمان إمكانية نفاذ املستعمل بسهولة إىل ما تقدمه من حمتوى وخدمة، كما هو دون تغيري؛ -
 وق التأليف؛محاية حق -
بيانات  صردون حالبيانات اليت جتمع ومن الذي جيمعها والغرض من مجعها، مبا يف ذلك  معرفة املستعمل لنوعضمان  -

 املشاهدة أو االستعمال أو البحث واملعلومات اإلمجالية واحرتام خصوصية املستعمل؛ 
 الفريوسات والربجميات الضارة. جتنب السلوك غري املقصود الذي تتسبب فيه األنشطة اخلبيثة، مثل -
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 :أن تفي مبا يلي لإلذاعة والنطاق العريض ةاملتكامل لألنظمةكذلك ينبغي 
 القدرة على تقدمي خدمات جديدة إىل املستعمل باالستفادة من وظائف اإلذاعة واإلنرتنت يف آن واحد؛ -
 القدرة على دعم اخلدمات واحملتويات اخلطية وغري اخلطية؛ -
 على تقدمي احملتوى اإلذاعي يف حاالت الطوارئ بشكل مالئم؛ القدرة -
 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؛ -
 فري آليات لتقدمي خدمات وحمتويات هادفة.القدرة على تو  -

. وجيب مراعاة مجيع لواالعتيادية يف املستقب  الوسيطة  الربجميات عناصر طبق املتطلبات ذات الصلة علىفإن هذه الوظيفة ت وهكذا
 أثناء تنفيذ أجهزة االستقبال ذات الصلة. اجلوانبهذه 

 13بيبليوغرافيا للفصل 

 .العامل الوظائف الرئيسية ملستقبالت املستهلك فيما يتعلق بالتجوال اإلذاعي يف، ITU-R BT.2072 التوصية [1.13]
 (VHF)معايري ختطيط خدمات التلفزيون الرقمي لألرض يف نطاق املوجات املرتية ، ITU-R BT.1368 التوصية [2.13]

 .ذلك نسب احلماية يف ، مبا(UHF) والديسيمرتية
 عايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقاتم، ITU-R BT.2033 التوصية [3.13]

 .، مبا يف ذلك نسب احلماية(UHF)والديسيمرتية  (VHF)املوجات املرتية 
 .خصائص نظام استقبال مرجعي لتخطيط ترددات أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض، ITU-R BT.2036 التوصية [4.13]
 .نسب احلماية وعتبة احل مل الزائد ألجهزة استقبال التلفزيونقياس ، ITU-R BT.2215 ريرالتق [5.13]
[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. 

 .ABNT NBR 15604و ARIB STD-B21وثيقتان متوائمتان  [10.13]
[11.13] ETSI EN 303 340 (2016) – Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonized Standard 

covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU. 
[12.13] ETSI TR 103 288 (2016) – Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 

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. 
[14.13] ETSI TS 101 154:2009 – Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and 

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. 
[17.13] ETSI TS 102 201 – Digital Video Broadcasting (DVB); Interfaces for DVB Integrated Receiver 

Decoder (DVB-IRD). 
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[18.13] Chinese National Standard GB/T 26686-2011 – General specification for digital terrestrial television 

receiver. 
[19.13] Chinese National Standard GB/T 26685-2011 – Methods of measurement for digital terrestrial 

television receiver. 
[20.13] DTMB GB20600-2006 – Framing Structure, Channel Coding and Modulation for Digital Television 

Terrestrial Broadcasting System (DTMB). 
 .www.mhp.orgلى الويب: الرمسي ع MHP/GEMموقع  [21.13]
 .www.mheg.orgالرمسي على الويب:  MHEG-5موقع  [22.13]
 .http://www.ginga.org.brالرمسي على الويب:  Gingaموقع  [23.13]
اق لإلذاعة والنط ةاملتكامل لألنظمةيف  املتطلبات العامة للتطبيقات املوجهة لإلذاعة، ITU-R BT.2037 التوصية [24.13]

 .املتوخىواستخدامها  (IBB) العريض
 .(IBB) لإلذاعة والنطاق العريض ةاملتكامل لألنظمةاخلصائص التقنية ، ITU-R BT.2053 التوصية [25.13]
 .لإلذاعة والنطاق العريض ةاملتكامل لألنظمة، ITU-R BT.2075-0 التوصية [26.13]
 .لإلذاعة والنطاق العريض ةاملتكامل لألنظمة، ITU-R BT.2267-5 التقرير [27.13]

[28.13] ETSI ES 202 184 MHEG-5 – Broadcast Profile. 

بشأن مواءمة قوانني الدول  2014أبريل  16س، لربملان األورويب واجمللالصادر عن ا EU/2014/53توجيه االحتاد األورويب  [29.13]
  ، املرجع:EC/1999/5األعضاء فيما يتعلق بإتاحة املعدات الراديوية يف السوق وإلغاء التوجيه 

lex.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj-http://eur. 

 

http://www.mhp.org/
http://www.mheg.org/
http://www.ginga.org.br/
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
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 ية نفاذ المعاقينجوانب قابل
 االتحاد الدولي لالتصاالت والحاجة إلى خدمات النفاذ 1.14

يف املائة من سكان  15. ويعاين حوايل [1.14]ك أكثر من مليار شخص على األرض يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية لهنا
من األوروبيني البالغني لديهم مشاكل  16%حوايل و إىل خدمات االتصاالت.  نفاذهمتعيق  إىل حد ماالعامل من إعاقات شديدة 

 .أو مستحيال   إىل برامج البث واستخدامها صعبا   النفاذصحية جتعل 
قلص القدرة تعن  ، فضال  البصرالسمع و/أو  يف مشاكل من عدد متزايد من الناسيشكو مع التقدم يف السن، و وبطبيعة احلال، 

، 2020. وحبلول عام ثال  م جهاز التحكم عن بعدبواسطة تشغيل التلفزيون قبيل  مناألجهزة،  يزيد من صعوبة التحكم يف مما احلركية
 من كايفال بالقدرسن الثمانني  االذين جتاوزو  الناسأي من  وقّلما يتمتع. سن اخلمسني قد جتاوز من سكان أوروبا 50%سيكون 
التقنية  والوسائل النفاذخدمات  املزيد من تاحةالسمع. وما فتئت املنظمات الدولية تعمل منذ سنوات عديدة من أجل إ إمكانية
 اخلدمات التلفزيونية. النفاذ إىلمن  ألقلياتاوكذلك  سننيوامل ألشخاص ذوي اإلعاقةاأو متكني  لتيسري

، احملدودة حمددة لألشخاص ذوي القدرة نفاذخدمات  بتوفري( ملتزمة)أو  ملزمة هيئات البث التلفزيوين يف كثري من البلدانو 
 لى األثريعإىل اخلدمات اإلذاعية  نفاذهماألشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم املسنون، من أجل متكني )أو على األقل حتسني(  أي

 نرتنت.اإل وعرب
أن حقوق األشخاص بشاألمم املتحدة  اتفاقيةملزم بالطبع ب األمم املتحدة، هيئاتمن  هيئةاالحتاد الدويل لالتصاالت، بوصفه و 

( للجمعية 2008)جوهانسربغ،  70أصدر االحتاد نفسه سلسلة من القرارات ذات الصلة: القرار وقد  NCRPDU(.51( ذوي اإلعاقة
ملؤمتر املندوبني املفوضني  175والقرار  ،( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2010)حيدر أباد،  58والقرار  ،العاملية لتقييس االتصاالت

، "إىل االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذوي اإلعاقةاألشخاص  نفاذ"حيمل عنوان  (. وهذا األخري2010)غواداالخارا، 
 "مراعاة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف عمل االحتاد". بواجب قطاعات االحتاد الثالثة ويكلف

خدام الوسائط /استاستهالك جمال يف ذوي االحتياجات اخلاصة لألشخاصويتعاون االحتاد مع املنظمات األخرى يف وضع معايري 
"جعل  (G3ict)املبادرة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة  اإللكرتونية. ومن األمثلة على ذلك املنشور املشرتك مع

إطار  وضعل صاالتما يسمى التقرير الوردي "فرصة تكنولوجيا املعلومات واالت وهوأعم  ومثة مثال 52".يف متناول اجلميعالتلفزيون 
 53كعضو يف جلنة النطاق العريض.  وضعهتنمية شاملة لإلعاقة" الذي ساهم االحتاد يف 

وجوانب السياسة  قائمة شاملة باجلوانب االجتماعية NEM(54( األوروبية اجلديدة الوسائطمبادرة وضعت ، موقفورقة  أحدث ويف
 [2.14](. حتديدا   أوروبا من منظورخلدمات النفاذ إىل الوسائط السمعية البصرية )العامة 

                                                      
 /http://www.un.org/disabilities، املرجع 2006األمم املتحدة، "اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"،  51

، املنشور 2011، مكتب تنمية االتصاالت يف االحتاد، نوفمرب "جلميعيف متناول ا"جعل التلفزيون ، G3ictالتقرير املشرتك بني االحتاد واملبادرة  52
  ، املرجع2011ديسمرب  5الصحفي لالحتاد، جنيف، 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2011/51.aspx  
 BAT.pdf-E-D/sis/PwDs/Documents/Making_TV_Accessible-http://www.itu.int/ITUو
املعاقني إىل الوسائط  أن قابلية نفاذأعد هذا التقرير السيد بيرت أوالف لومس، رئيس الفريق املخصص لدى قطاع تقييس االتصاالت بش -مالحظة  

 .)T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx-https://www.itu.int/en/ITU(السمعية البصرية 

 https://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/hlmdd2013.aspxاملرجع  53

ية منصات التكنولوجيا األوروبية يف إطار برنامج إطار عمل املفوض كواحدة من،  اإللكرتونية املوصولة شبكيا   الوسائطاسم ب ،NEM أنشئت املبادرة 54
األوروبية اجلديدة"،  لوسائطاتسمية هذه املبادرة لتصبح " وأعيدلكرتونيات االستهالكية والبث واالتصاالت. يز التقارب بني اإلية السابع لتعز األوروب
 (initiative.org/-http://nemية )املرجع اإلبداعالصناعات و الوسائط املوصولة واملتقاربة والتفاعلية شمل تنطاقها ل واتسع

http://www.un.org/disabilities/
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2011/51.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/Documents/Making_TV_Accessible-E-BAT.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ava/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/hlmdd2013.aspx
http://nem-initiative.org/
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 خدمات نفاذ المعاقين ذات الصلة باإلذاعة التلفزيونية 2.14
سعة  من حيث لتوفري خدمات النفاذ، سواء اإلمكاناتقد أدى إدخال التلفزيون الرقمي، باملقارنة مع التلفزيون التماثلي، إىل زيادة ل

 يلي: موذجية ما(. وتشمل خدمات النفاذ النللتعديل من جانب املستهلكي )القابل مثل التمثيل الشخص املزايا،البيانات أو من حيث 
 السمع )وكذلك بالنسبة لألقليات(. لضعاف نصوص جارية -
 لضعاف البصر. وصف صويت -
 الصوت )حتسني وضوح احلوار( لكبار السن ولألشخاص الذين يعانون من اخنفاض حدة السمع(. توضيح -
 .لغة اإلشاراتللصم الذين يعتمدون على  اتلغة اإلشار ترمجة  -
 مسارات صوتية إضافية لألقليات. -

ويف أنظمة التلفزيون الرقمي احلديثة، تعترب مجيع خدمات النفاذ متاحة عند الطلب فقط من قبل املستعملني النهائيني املهتمني. 
النسبة لألشخاص بو وسهلة(.  ميسورة)بطريقة  ارهااختيمن  النفاذ هذهأن يتمكن األشخاص الذين يستفيدون من خدمات  وينبغي

حمددة، جيب أن تبقى غري ملحوظة. وبعبارة أخرى، جيب أن تكون خدمات النفاذ  نفاذالذين ال يرغبون يف االستفادة من خدمة 
 عند اختيارها. إالمرئية مسموعة  ال تكونمغلقة و 

يف وضع تقارير وتوصيات تقنية ناشطة  6لعمل التابعة للجنة الدراسات فرق ا كانتوفيما يتعلق باإلذاعة الصوتية والتلفزيونية،  
إمكانية النفاذ إىل خدمات  - ITU-R BT.2207 التقرير 6، نشرت جلنة الدراسات 2010. ويف عام النفاذتساعد يف حتسني إمكانية 

يت ال اتاإلعاقالتقرير على وجه التحديد  يتناول هذاو  2012.55و 2011 يالذي مت حتديثه يف عام، اإلذاعة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 السمعية البصرية: استعمال الوسائط تعرقلميكن أن 

 ؛السمع اتإعاق -
 ؛رؤيةال اتإعاق -
 إعاقات الشيخوخة؛ -
 ؛اإلدراك اتإعاق -
 .املطرافاآللة وسهولة استخدام جهاز االستقبال أو و  نساناإل بني واجهةالالتحكم يف  نقص القدرة على -

السمعية  اتإلعاقا للتغلب علىالنص إىل كالم نقل و  اتولغة اإلشار  الوصفية/النصوص اجلاريةعلى ذلك، يتناول التقرير  ء  وبنا
 ومثة. ملستقبلا والوسائل اخلاصة لكبار السن. ويتناول قسم معني سهولة استعمال والوصف الصويت لألشخاص املعاقني بصريا  

يتناول،  مبلحق وعمشف التقريرو أي شخص استخدامها بكل سهولة.  اليت يستطيع" املوحداهتمام متزايد يف "منتجات التصميم 
حتويل معدل  1القسم  ويتناولخمتلفة لتحسني إمكانية النفاذ إىل اخلدمات اإلذاعية، وال سيما يف اليابان.  تقنياتستة أقسام،  يف

 3 ويتناول القسم ،اخلطابباستخدام التعرف على  الفعلييف الوقت غلقة النصوص الوصفية امل 2القسم  بينما يتناولالكالم للمسنني 
على الرتمجة اآللية إىل لغة اإلشارات مع الرسوم  من امللحق مثاال   4ضعاف البصر. ويقدم القسم لنظام تصفح الوسائط املتعددة 

التوازن الصويت يف اخللفية اإلذاعية للمستمعني معلومات عن جهاز لتقييم  5املتحركة )الرسوم البيانية احلاسوبية( بينما يقدم القسم 
 يقدم ،أخريا  و أو املوسيقى( إىل مستوى مناسب(. و/ تعديل جهارة أصوات اخللفية )الضوضاءب إمكانية الفهم املسنني )حتسني

 املعقدة. ليابانيةا النصوص لفهماللغة  يلة بلغة سهلة القراءة ودعم حتو يمن أجل خدمة إذاع تقنيةمعلومات عن البحث يف  6 القسم
. السعةأثناء عملية ختطيط  (DTTB)وينبغي النظر يف نوع وعدد خدمات النفاذ إىل شبكة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض 

النص و عدل بتات كاف لالستعمال املستقبلي خلدمات النفاذ، وال سيما فيما يتعلق بالوصف السمعي مباإلدارات  حتتفظأن  قرتحوي  
 املغلق. الوصفي

                                                      
 .BT/en-REP-https://www.itu.int/pub/Rمن املوقع  R SG6-ITUميكن تنزيل مجيع تقارير اللجنة  55

https://www.itu.int/pub/R-REP-BT/en
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 خدمات النفاذ المعالجة في جهاز االستقبال مقابل الخدمات القائمة على البث 3.14
(. لغة اإلشاراتو ملرتجم فيديوالصويت الوصف النصوص اجلارية والإعداد معظم خدمات النفاذ وتوفريها من قبل هيئات البث ) يتعني

توفره هيئة ضايف برنامج إ بواسطة تدفقنطوقة، إما ملا صوص اجلاريةالن، مثل الصوت النظيف أو اخلدمات األخرىأن تتحقق  وميكن
لتطوير من شأهنا خوارزميات قيد امثة ث، و البح جمال يفو مناسبة.  برجميةبواسطة  االستقبال،يف جهاز البث أو ميكن استخراجه، 

جهاز  و بعد حتويل الكالم إىل نص يفأ النصوص اجلارية( من النص، من اجملّسد)ما يسمى  حموسبمرتجم لغة إشارة  تستخرجأن 
( بعد) وا راضنيسلغتهم األم لي مبثابة لغة اإلشاراتاالختبارات أظهرت أن معظم الناس الذين يعتمدون على  ولكن. االستقبال مثال  
وميكن االطالع  .لةشكمتعبريات الوجه اليت ال تزال  وال سيما من حيثيف التلفزيون،  حاسوبيا   اجملّسدة لغة اإلشاراتعن استنساخ 

 HBB4ALL(.56( اإلذاعة اهلجينة عريضة النطاق للجميع يف مشروع البحث والتطوير األورويب مت التوصل إليهحدث ما ألمثال  على
 حركيةأو  دراكيةإفيدة للغاية لألشخاص الذين يعانون من قيود امليزات امل و منجهاز التلفزيون هيف التحكم يف احلركة أو الكالم و 
ذوي لصوى االستفادة الق ولتحقيق، ةعام وبصفة. ألجهزة االستقبالمن قبل الشركات املصنعة  حتقيقها إىلكن ال ميكن ول

 النفاذ. اومزاياالحتياجات اخلاصة، يتعني على هيئات البث ومصنعي األجهزة االستهالكية التعاون يف تطوير خدمات 

 استخدام النصوص الجارية/الوصفية 4.14
ستحداث ال أساليب شىتك لهنافاالبتدائية  التدفق ضافية جمرد املزيد من برامجاإل الصورةمسارات الصوت أو  لئن كانت
، املستخدمة حاليا   النصوص اجلاريةن من معايري امعيار  ،(DVB) اإلذاعة الفيديوية الرقميةوهنالك، يف مثال . اجلارية النصوص

التلفزيونية للنظام  اجلارية حيدد نقل النصوص والذي (1994مرة يف عام )الذي نشر ألول  EN 300 472 [8.14] هو األول
 .MPEG-2النقل  تدفقضمن  ITU-R TV - B التماثلي

نشر الذي ) EN 300 743 [9.14] وقد حدد املعيار الثاين، وهو زن.تاملخ لطاقم األحرف وفقا   وصوتقدم أجهزة االستقبال النص
 ىل اختزانحاجة إال و والرسومات يف متثيل نقطي.  تلو اآلخر السمات سطر ث يرسل يفحيهنج صورة نقطية.  ،(1997يف عام 

إمكانية  ليس هنالك، DVB النصوص اجلاريةيف كلتا احلالتني، النص التلفزيوين وما يسمى و . جهاز االستقباليف  طاقم أحرف
 اخللفية(. إطارأو شفافية  اخلطنوع احلجم واللون و لك كذو  النصوص اجلاريةوقع ملالفردي  اخليار من قبيل) للتكييف حبسب املستعمل

النص : (TTML)ستند إىل لغة وسم النصوص املوقوتة ي نسقا   (EBU)وملعاجلة هذه الشواغل، وضع احتاد اإلذاعات األوروبية 
 يفضله ما نصوص جارية تراعيلتقدمي  XMLتستعمل لغة  حيث، على اخلط للتوصيل EBU-TT-Dو لإلذاعة (EBU-TT) املوقوت

التدفق التكّيفي الدينامي عرب بروتوكول نقل النصوص املرتابطة  يف EBU-TT-D نصوصميكن نقل و . [3.14] عملاملست
MPEG-DASH   .من النصوص اجلارية والوصفية يف وسائط اإلنرتنت 1,0لصيغة ل يعترب امللف النصيو كتدفق إضايف IMSC1 [4.14] 

 ليف املستقب   مرشحا حمتمال   ، ويعترب أيضا  (W3C)احتاد شبكة الويب العاملية  من قبل TTML الوسملغة  يستند إىل لنسق بديال   ا  هنج
 ITU-R SG 6أن جلنة الدراسات  وجدير بالذكر. [5.14] (UHDTV) فائق الوضوح خاصة بالنسبة إىل التلفزيونو ، DVBمن قبل 

 يف للنصوص اجلاريةعاملية فريدة  ةإىل مواصف التوصلأجل من  ،IMSC1و EBU-TT ،تعمل على إمكانية تنسيق كل من النهجني
 .ذات أمهية خاصة بالنسبة للتبادل الدويل للربامج(وهي التلفزيون الرقمي )

 (IBB) لإلذاعة والنطاق العريض ةالمتكاملاألهمية الخاصة لألنظمة  5.14
، أي كمكونات يف تعدد إرسال اإلذاعة الرقمية. مع إشارة البث أن تتاح خدمات النفاذ من املمكن، ولكن ليس من الضروري،

 أيضا   وصوال  ميف مجيع احلاالت، شريطة أن يكون جهاز التلفزيون أو جهاز فك التشفري  هجنيومن حيث املبدأ، ميكن اتباع هنج 
ون جهزة التلفزيأل ى اخلطعل توفري خدمات النفاذ عرب الواجهة (IBB)لإلذاعة والنطاق العريض  ةاملتكامل األنظمة متّكنباإلنرتنت: 

 .10انظر الفصل ، IBBعن أنظمة  التفصيليةعلومات امل ملزيد من(. 1.14( )انظر الشكل املوصولةأو أجهزة فك التشفري الذكية )

                                                      
56 HBB4ALL -  6حاسوبيا  اجلديد، النشرة اإلخبارية  اجملّسدةتطبيق لغة اإلشارة ،newsletters/-http://www.hbb4all.eu/hbb4all 

http://www.hbb4all.eu/hbb4all-newsletters/
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 1.14 الشكل
 :(IBB) المتكامل لإلذاعة والنطاق العريض مبدأ النظام

 ثالتوصيل بين برنامج البث وخدمات البوابة من جانب هيئة الب
 (HbbTV)المثال هنا 

DTTB-14-01 
 

بالنظام األورويب  ITU-R BT.2075 [10.14]أمهية قصوى السرتجاع خدمات النفاذ وإيصاهلا. وتوصي التوصية ب IBBأنظمة  وتتسم
" HbbTV اهلجني والنظام الياباين ،"2,0واإلصدار  1,5اإلصدار "Hybridcast" وري "منصة التلفزيون الذكية وكذلك النظام الك

. وقبل املوافقة IBB النظام على وجه التحديد خدمات النفاذ عرب تكر ". ويف هذه التوصية، ذ  HTML5 لغة الوسم القائمة على
عن  فضال   BT.2053 [11.14] " )التوصيةIBB، صدرت توصية بشأن "املتطلبات التقنية ألنظمة ITU-R BT.2075على التوصية 

ستخدام املتوخى النطاق العريض واالو  إلذاعةلنظمة املتكاملة لألشأن "املتطلبات العامة للتطبيقات املوجهة حنو البث توصية بال
النطاق و  إلذاعةلنظمة املتكاملة األ" ITU-R BT.2267 . وباإلضافة إىل ذلك، يقدم التقرير[12.14]( BT.2037 )التوصية "منها

القابلة ) النصوص اجلارية املكّيفةلتمكني لغة اإلشارات أو الوصف الصويت أو  IBBية تطبيق أمثلة على كيف IBB "[13.14]العريض 
 .[6.14] املرجع يف HbbTVمعلومات حمددة فيما يتعلق بالتلفزيون  ومثة(. 2.14املستهلك( )انظر الشكل  للتعديل من جانب

  

خدمات 
 اإلنترنت

هيئة 
 اإلذاعة

ل سلس توصي
 بين عالمين

خدمة 
 البث

عرض على 
 بوابات الخط

HbbTV 
 منصة التكنولوجيا
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 2.14 الشكل
 (IBB)إلذاعة والنطاق العريض النظام المتكامل لخدمة اختبار للنصوص الجارية عبر 

زء السفلي من الصورة التلفزيونية، اجل يف نصوصا  جاريةعرب اإلنرتنت )املثال خيتار  املعروضة النصوص اجلاريةتظهر لقطة الشاشة القائمة الختيار احلجم واخللفية وموقع 
 من الشفافية.( 85%بنسبة جم خط متوسط على خلفية سوداء حب

DTTB-14-02 
 

 (IBB) النظام المتكامل لإلذاعة والنطاق العريضتعدد اإلرسال اإلذاعي مقابل خدمات  1.5.14
عدد من خدمات النفاذ اليت تنقل يف ت بقدر أكرب من إمكانية التكّيف لرغبات الفرد IBB النظام املتكامل خدمات النفاذ عرب تتسم

يف الواقع، يتم و النطاق.  ةاإلنرتنت عريضب توصيلهو احلاجة إىل ولكن املأخذ خدمة(. تقنيات الويب املست حبكم) يإرسال إذاع
ري أن غأو الوصف الصويت باللغة الرئيسية للجمهور املستهدف عادة مع إشارة البث.  النصوص اجلاريةتنتقل و تطبيق مزيج متوازن. 

ر على معدل البيانات. ويف حالة توف بسبب الطلب املرتفع نسبيا   IBB النظام ما يتاح عن طريق لغة اإلشارات غالبا  ب الرتمجةفيديو 
 IBB النظام الفيديو بلغة اإلشارات، الذي يتم اسرتجاعه عرب إضافةيف جهاز استقبال املستعمل النهائي، ميكن  مشغل فيديو ثان  

 IBBلنظام ا ويهتم. 3.14هو مبني يف الشكل  الربنامج التلفزيوين اجلاري كما إىل( مثال   مزيج ألفا أو يف نافذة منفصلةشكل  يف)
 .املالئمةاملزامنة عملية عادة ب
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 3.14 الشكل
 IBBمثال لفيديو بلغة اإلشارات باستخدام النظام 

DTTB-14-03 
 .زمنيا   متوافق. كال الفيديوين عقاحلجم واملو  من حيثاإلشارات ميكن تعديل نافذة فيديو لغة  -لغة اإلشارات عرب اإلنرتنت باألخبار عرب البث التلفزيوين، والفيديو 

 عملية )في غياب توصيل النطاق العريض( IBBعندما ال تكون حلول النظام  2.5.14
. النفاذهي املفتاح عندما يتعلق األمر خبدمات  ،Hybridcastأو  HbbTV شأن ،(IBB)لإلذاعة والنطاق العريض  ةاملتكامل األنظمة
اع تنمية االتصاالت، مع قط باالتصال، ك، يتعني على قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت أن يبحثا أيضا  ومع ذل

استخدام  حد احللول يفالنطاق العريض. ويتمثل أ توصيالتالنفاذ إىل  (بعد) ( اليت ال يتوفر فيها للناساألحوالحلول للبلدان )أو يف 
هذا  يف يقدم، للمحتوى اإلضايف الذي (DSM-CC)األوامر والتحكم يف وسائط التخزين الرقمي ت دوامة بياناجزء كبري من 

زيونية ضمن يقلل من عدد الربامج التلف من شأن ذلك أنعرب شبكة البث )"الفيديو حسب الطلب"(. وبطبيعة احلال،  التشكيل،
 إلضافية.من اخلدمات واملعلومات ا هذا اإلرسال املتعدد ولكنه يوفر عددا  

أكثر  يستهلك. وهذا لن DSM-CC بيانات هو دراجها يفو ( مثال   HbbTV) IBBالنصوص اجلارية يف نظام  حل أنيق لتوفريومثة 
توفر يف حال عدم  النصوص اجلاريةبعرض هذه  IBB املتمكنة من نظاملمستقبالت ليسمح  هولكن kbit/s 20إىل  10من حوايل 

ث إن مجيع زمين بني النطاق العريض وإشارة البث حي توافقحاجة إىل ال يف هذه احلالة، و ى ذلك، باإلنرتنت. وعالوة عل التوصيل
 .البثاملعلومات موجودة يف تعدد إرسال 

من  2,0يف اإلصدار  مثال   توفرامل (FDP)استخدام بروتوكول تسليم امللفات  وهوومثة خيار آخر لكميات أكرب من البيانات 
HbbTV . ل بروتوكو  يسمحوFDP قرص احلالة الصلبة يف التلفزيون حملتوى إىلبدفع ا (TV SSD)  أو خمزن القرص الثابت خالل

 ا  ذه امللفات حمتوى حمدده وقد تتضمن(. مثال   الليل أثناءلربامج التلفزيونية )ا إرسالحاجة إىل تعدد  فيهاال تكون  اليتفرتات ال
ان يف جهاز فك ث ي. ويف حالة توفر مشغل فيديو مقبل بثيت لربنامج لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل الوصف الصو 

ما ترسل دختزين فيديو بلغة اإلشارات قبل البث التلفزيوين وعرضه مع إشارة البث عنكذلك التشفري أو يف جهاز التلفزيون، ميكن  
 الالزم.التزامن بعملية  HbbTV 2,0ويضطلع النظام . التالية ياميف اليوم التايل أو األ هذه

رتجم لغة اإلشارات ملإدراج فيديو  هليئات البثاملستهلك، ميكن  لدى يف جهاز التلفزيون ثان   يويف حالة عدم إدراج مشغل فيديو 
لغة رتجم م مع برنامج التلفزيون بدون بث متآون)يف  البثاملركب إما ضمن تعدد إرسال  التدفقستوديو وإرسال هذا األ يف

زامن ت إىل وال ثان   يمشغل فيديو  حاجة إىل. ويف كلتا احلالتني، ال IBB تشكيل النظامفيديو يف  كتدفقإتاحته  (، أو اإلشارات
 عختيار احلجم أو املوقامن قبيل ) تكييف املعلمات النهائي للمستعمل املمكنمن  ال يعود بالطبعو النطاق العريض.  وتدفقللبث 

 (.لغة اإلشاراتعلى شاشة فيديو 
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وحي أو هاتف ل ، من قبيل حاسوبعلى شاشة ثانية على اخلط النفاذمتثيل خدمات  هو يكون البديل قد، األحيانيف بعض و 
 الصويتلوصف ل مفيد ذلكقد يكون ف. (4.14انظر الشكل ) العريض وتدفق النطاقمزامنة البث  العمل على مرة أخرىو ذكي، 

ستمع أفراد آخرون صويت بينما يالوصف الويت الذي حيتوي على عندما يستمع الشخص الذي حيتاج إىل هذه اخلدمة إىل املسار الص
 .للناس يقياالندماج اإللكرتوين احلق حتقيقصويت. وهكذا ميكن الوصف الدون إىل صوت التلفزيون العادي  اجلماعةأو  األسرةمن 

 4.14 الشكل
 57مبدأ إطار الشاشة الثانية

DTTB-14-04 
 بعض الجوانب -دمات النفاذ إنتاج خ 6.14

لة من حيث التكلفة جعلها فعا عين أيضا  ي تعميم هذه اخلدمات. كما أن جودهتا جانب آخر يتعلق بإنتاج خدمات النفاذ وتقييممثة 
 اذالنفط خدمات . وينبغي ختطياملوحدة. وال ميكن حتقيق كفاءة التكلفة إال بالنسبة للمنتجات واإلجراءات لكل الناسوإتاحتها 

كلفة. املاصة و اخلإلنتاج بعد ا ما عمليات فقط، استثنائية تطبق عليها، يف حاالتوإدراجها يف اإلنتاج السمعي البصري اليومي، وأن 
 . مسبقا  ا  أساسي ا  شرط بل تكاد تكون، جدا   لتبادل الدويل للربامج، مرغوب فيهاا يف معرضفإن احللول املوحدة،  وكذلك

 استنتاجات 7.14
 لتكلفةا  املتفق عليها خلدمات النفاذ هي أحد العوامل اليت تضمن اقتصاد احلجم الالزم لألجهزة السمعية والبصرية املعقولةاملعايري

لدى زة االستهالكية يف األجه عموما   هذه احللول إدراجالعامل اآلخر هو و إليها.  من النفاذجلمهور لتمكني االقابلة للتشغيل البيين و 
 على نطاق واسع ولصاحل مجيع املواطنني. النفاذ خدماتقط ميكن إتاحة ف ئذاجلميع. وعند

الفائدة على كل ، بلألشخاص ذوي اإلعاقة البثهيئات  توفرهااليت  ،مجيع خدمات النفاذتعود ، لغة اإلشاراتاستثناء ب ورمبا
ألجنبية(؛ لتعلم القراءة واللغات ا لكالربامج وكذ )لفهم النصوص اجلاريةاألطفال واألقليات واألجانب يستفيدون من ف. الناس

؛ (ثال  م مشاهدة الشاشة )أثناء القيادة أو القيام بعمل املنزل ما يصعبعند ما يساعد الوصف الصويت على فهم برنامج تلفزيوينو 
 ظروف استماع أو تسجيل غري مواتية. يف قابلية الفهمحتسني  تهسرع وختفيفالصوت ومن شأن نقاوة 

رك بعض الوظائف ميكن تو أن تواصل التعاون.  التقييساملعدات االستهالكية وهيئات  ومصنعيهيئات البث جيب على  ومن مث
 التقييساجة إىل حب - اتاخلدم من قبيل -والبعض اآلخر  ؛(مثال   جهاز التلفزيون يفالصوت  يف احلركة أو للمصنعني )التحكم

                                                      
 .CONTENT-FI [7.14]الشكل مقتبس بإذن من مشروع املفوضية األوروبية  57

 محتوى مهني

 تلفزيون موصول

تقاسم ضمن  معلومات إضافية محتوى ذو صلة
 الجماعة



 قمية لألرضكتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الر  292

 

االحتاد الدويل لالتصاالت، بوصفه وكالة و . ولكل الناسي اإلعاقة لصاحل ذو  واألنظمة النفاذخدمات  تقدميضمان استمرار ل
 ات ذات الصلة.املعايري واملواصفتوفري العامل ب على صعيد ساعدةامل هو خري من يستطيع ألمم املتحدة،ا يف منظومة متخصصة

تعديل  من قبيل) تكييف الشخصيبالفيما يتعلق  ال سيماالتطورات الرامية إىل مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة،  ولن تتوقف
مع(. واألمل هو الس ضعافللخصائص السمعية لألشخاص  الصوتية وفقا   اجلوانبمن عمى األلوان أو تقدمي  ملن يعاينلون النص 

ة األبعاد نظمة ثالثيألامثل الواقع االفرتاضي أو املعزز أو املختلط أو استخدام معلومات العمق يف  املقبلة،أن تساعد تقنيات الفيديو 
ادة منها( يتسىن للجميع االستف لكيالنفاذ ) تعميم أنظمةلوسائط. والشرط األهم هو ل استعماهلمذوي اإلعاقة يف  ،)اجملسمة(

 ودة خلدمات النفاذ.اجلووضع معايري 

 14بيبليوغرافيا للفصل 
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 3 اجلزء
 جوانب المساهمات وتجميع األخبار إلكترونياً 

 إلنتاج البرامج الرقمية
 3مقدمة للجزء 

تقنيات  رة يفك حتسينات مستملاإلذاعية، هنا اتاخلدموشأن  باستمرار. ،اإلذاعية شأن األنظمة ،نتاج التلفزيويناإل أنظمةتتطور 
 .فوقيةبيانات  وما يرتبط هبا من البيانات مناولةوكذلك يف  ةعاجلاملو  اإلرسال والتشفري السمعي البصري

اإلنتاج عني على ويت ستوديو.األ والتوصيل مع شاراتإدخال التقنيات الرقمية يف التقاط اإل األنظمة لدىكفاءة هذه   تنامتقد و 
فائق أو  (HDTV) الوضوحالتلفزيون عايل  تقنياتواكب إدخال تأن  ا  إلكرتونياألخبار جتميع ارجي والبث اإلذاعي اخلارجي و اخل

 DVB-T2مثل  ،اإلرسال احلديثة تقنيات. وتسمح االستهالكيف جمال  (3DTV) ثالثي األبعادأو التلفزيون  (UHDTV)الوضوح 
بتوفري املواد الربناجمية  ،(HE-AAC v2و MPEG HEVCمن قبيل السمعية البصرية )للمعلومات  الفعال االنضغاطوخمططات 

 هناك حترك واضح حنو احللول الرقمية. ومن مث. لألرضالقنوات  عربعالية اجلودة  بأنساق
ىل طرف. بيد أن إعلى خصائص إشارة التلفزيون اإلذاعي من طرف  كبريا    تأثريا   هوتؤثر خصائص أنظمة اإلنتاج التلفزيوين وما بعد

بني توليد  قوة اإلشارة أو وقت التأخريول ما ختتلف عن متطلبات اخلدمة اإلذاعية. متطلبات أنظمة املسامهة ومجع األخبار كثريا  
 ة ومجع األخبار.يف املسامه يةكبري على اختيار املعلمات. وهناك جانب آخر يتعلق باحلاجة إىل التنقل  أثراحملتوى والتسليم 

يكروفونات من حيث اجلودة، يف حالة امل تكون اخلدمات اإلضافية الالزمة إلعداد الربامج واإلذاعة ذات متطلبات عالية جدا  ما  وغالبا  
 رسال، نطاقات اإلذاعةاإل ألغراضهذه،  (PMSE)العديد من أنظمة إعداد الربامج واألحداث اخلاصة  ويتقاسم. مثال   الالسلكية

 أو الساتلية الثابتة. لألرضنطاقات اخلدمة املتنقلة أو اإلرساالت  أنظمة أخرىمل ستعت. و (UHF) الديسيمرتية
ومع ذلك، فإن املعلومات ذات أمهية بالنسبة لإلنتاج التلفزيوين والتبادل )الدويل( للمحتوى  ،على فصل واحد فقط 3حيتوي اجلزء و 

عن خمتلف أشكال مسامهة  ، فضال  ا  ومجع األخبار إلكرتوني ،معلومات عن اإلنتاج اخلارجي 3والربامج اإلذاعية. ويقدم اجلزء 
 .(UHDTV) فائق الوضوح التلفزيون يف 8kو 4kمجع ومعاجلة إشارات  جمال اخلربات يف حمدد. ويتناول قسم اتاإلشار 
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 مقدمة 1.15

و/أو مباشرة  تهاستوديو الاوتوفري وتوزيع مواد الربامج على  امج والبث اخلارجيإنتاج الرب  وهي التلفزيون يف تقنيةهامة  ةمكونمثة 
السلسلة  يفء أخرى أجزا إىل جانب وديناميةبصورة مستمرة  األنظمة. وحيدث تطوير هذه لألرضشبكة توزيع ثانوية للمرسالت إىل 

 .واملعاجلة البث تقنياتالتلفزيونية، مع تطوير 
 نسقاختيار  ويتحدد رقمية جلمع املعلومات ومعاجلتها.التماثلية أو النظمة األتلفزيون يف الوقت احلاضر إما تطبيقات ال يفوتستخدم 

عملية  إطار الرقمية يف اتالتقنيحيدث االنتقال الكامل إىل و املعلومات السمعية البصرية مبرحلة تطوير إنتاج الربامج والبث اخلارجي. 
 قمية وأجزاء أخرى من السلسلة التلفزيونية.االنتقال إىل أنظمة التوزيع الر 

لية أو الساتلية(. أو الكب لألرضستوديو، ميكن استخدام مجيع البيئات القائمة )مج يف األاجلمع األخبار ومسامهة مواد الرب توخيا  و 
متطلبات التطبيق  ا حبكمنهم حدد تطبيق نوع معني من البيئة أو توليفاتيت. و املذكورةتطبيق أي جمموعة من البيئات  وميكن أيضا  

ري جتل )سعة القناة املطلوبة، وأمهية وقت التسليم، واملسافة بني معدات مجع املعلومات السمعية البصرية، وموقع احلدث الذي املرس  
 تغطيته، وما إىل ذلك(.

اض إنتاج الربامج ن استخدامه ألغر ومورد الرتدد املتاح الذي ميك يةدرجة التنقلوهي هامة يف متطلبات التطبيقات هذه  ومثة مكونة
اخلدمات أو  (BS)واإلذاعة اخلارجية. ويف هذا الصدد، ميكن تنظيم تطبيقات إنتاج الربامج واإلذاعة اخلارجية ضمن خدمات اإلذاعة 

 .(FS)أو الثابتة  (MS)املتنقلة 
الصلة، ميكن تصنيف  ارجية والتطبيقات األخرى ذاتلنطاق التطبيق التلفزيوين الذي يستعمل فيه إنتاج الربامج واإلذاعة اخل وتبعا  

 اخلدمات على النحو التايل:
 ؛(SAP)اخلدمات املساعدة يف الربامج  -
 .(SAB) يف اإلذاعةاخلدمات املساعدة  -

 (:ITU-R BT.2069 [1.15]للتقرير  ف هذه اخلدمات على النحو التايل )وفقا  وتعرّ 
"الربامج"، مثل صناعة األفالم، واإلعالنات،  إعداد عم األنشطة اليت تنفذ يف جمالدت (SAP) الخدمات المساعدة في البرامج

 لجمهور العام.ل هايف البداية بث يقصداليت ال  ،واملسرح واألنشطة املماثلة ،واحلفالت املوسيقية ،لشركاتاوأشرطة فيديو 
 ة املنفذة يف إنتاج مواد براجمها.تدعم أنشطة شركات اخلدمات اإلذاعي (SAB) اإلذاعةفي الخدمات المساعدة 

حتتاج إليها شركات اإلذاعة العامة يف إعداد مواد  اخلدمات اليتيف األصل جمرد  (SAB)اخلدمات املساعدة يف اإلذاعة وكانت 
 فضال  عن اإلعالنات من جانب شركات مستقلة فهي تشمل إعداد الربامج (SAP)الربامج  يفالربامج، أما اخلدمات املساعدة 

 مع أن، ذين النشاطنيههناك بعض االختالفات يف طبيعة و . والعروض املسرحية واحلفالت املوسيقية واألحداث الرياضية التجارية
 .متماثلة تكاد تكون طيفمن التطلبات امل

آخر هلذه  عدا  ب حنو األعمال التجارية ملرافق صنع الربامج. مث يضيف العرض التقين أكثر توجها   تصنيفا   SAP/SABوتعين تعاريف 
لتطبيقاهتم. ولذلك، تصف الصورة التالية  التقنيةيستخدمون نفس  SABو SAPالصورة ألن العديد من مستخدمي 

جتميع األخبار إلكرتونيا /البث  ، مبا يف ذلك تطبيقاتSABو SAPاملزدوجة الطبقات لنظام  البنية ههذ 1.15 الشكل يف
 .(ENG/OB) اخلارجي

 .SAP/SABلتالية يف وصف طبقة التكنولوجيا ملختلف تطبيقات ا التعاريففرتض وت  
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 1.15 اجلدول
 SAP/SABفي البرامج/اإلذاعة الخدمات المساعدة  تعريف تطبيقات

 التعريف المصطلح

ل مدمج فيه أو يثبت على اجلسد. متطلبات املستعمل  ميكروفون حممول باليد السلكيميكروفون  أو مثبت على اجلسد ومزود مب رس 
 .[23.15]للميكروفونات الالسلكية واردة يف املرجع 

جهاز حتكم يف الصوت 
 مثبتة يف اإلذن

 ثنائية القناة. أوم ستقب ل مصغر يثبت على اجلسد ومزود بسماعات لألذن للتحكم الشخصي يف التسجيالت الصوتية أحادية 

ل مثبت على اجلسد ي ستعمل مبيكروفون أو أك وصلة مسعية حممولة ثر ومزود بقدرات تشغيل ملدى أطول مقارنة بامليكروفونات م رس 
 الالسلكية.

ال  راديويا  م ركبا  على دراجات  وصلة مسعية متنقلة قارب  وة سباق أسيار  وأ ةسيار  وأ أو هوائيةنارية نظام إرسال مسعي يستعمل م رس 
 .لأثناء التنقإىل ذلك. وميكن استعمال أحد مطرايف الوصلة أو كليهما  وما

وصلة مسعية مؤقتة من نقطة 
 إىل نقطة

وصلة مؤقتة بني نقطتني )جزء من وصلة بني موقع البث اخلارجي واالستوديو( ت ستعمل لنقل مادة مسعية ذات جودة 
إذاعية أو لنقل إشارات )صوت( خدمة. وت رّكب مطاريف الوصالت على حوامل ثالثية القوائم أو منصات مؤقتة 

 وغالبا  ما حيتاج األمر إىل وصالت تعمل يف اجتاهني.رافعات هيدرولية. رض معني أو مركبات م صنعة لغ أو

ل ووحدة طاقة كهربائية وهوائي لنقل فيديوهات ذات  كامريا السلكية كامريا حممولة باليد أو م ركبة بشكل آخر وم دمج فيها م رس 
 جودة إذاعية إىل جانب إشارات صوتية على أمداء قصرية.

ل مستقل مثبت على اجلسد ووحدة طاقة كهربائية وهوائي. ديوية حممولةوصلة في  كامريا حممولة باليد مزودة مب رس 

وصلة فيديوية متنقلة حممولة 
 جوا  

ال  راديويا  م رّكبا  على مروحية أو أي طائرة أخرى.  نظام إرسال فيديوي يستعمل م رس 

 وصلة فيديوية متنقلة على
 ةمركب منت

ال  راديويا  م ركبا  على دراجة نظام إرسال  وما قارب  واق أة سبسيار  وأسيارات  وأ أو هوائيةنارية فيديوي يستعمل م رس 
 .أثناء التنقلإىل ذلك. وميكن استعمال أحد مطرايف الوصلة أو كليهما 

فيديوية مؤقتة من  ةوصل
 نقطة إىل نقطة

وية/مسعية ارجي واالستوديو( ت ستعمل لنقل إشارات فيديوصلة مؤقتة بني نقطتني )جزء من وصلة بني موقع البث اخل
ذات جودة إذاعية. وت رّكب مطاريف الوصالت على حوامل ثالثية القوائم أو منصات مؤقتة أو مركبات م صنعة لغرض 

 وغالبا  ما حيتاج األمر إىل وصالت تعمل يف اجتاهني.رافعات هيدرولية. معني أو 

املدير فورا  إىل مجيع األشخاص املعنيني بإعداد الربامج، وهم مقدمو الربامج والقائمون بإجراء لتوصيل تعليمات  اتصال داخلي
املقابالت واملصورون ومشغلو األجهزة الصوتية ومشغلو أجهزة اإلضاءة واملهندسون. وميكن استعمال عدد من قنوات 

 تا .االتصال الداخلي عادة إرساال  ثاباالتصال الداخلي يف نفس الوقت لتغطية األنشطة املختلفة. وي ستعمل 

 وصالت راديوية للتحكم عن بعد يف الكامريات واألجهزة األخرى املستعملة يف إعداد الربامج وللتشوير. عدعن ب   أجهزة التحكم
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 1.15 الشكل
 SAP/SABالصورة اإلجمالية لقطاعات وتطبيقات مستعملي 

DTTB-15-01

 إعداد الربامج

 SABإنتاج البث  SAPالرتفيه والتلفزيون املؤسسي واملؤمترات 

 طبقة التكنولوجيا

 وصالت فيديوية* وصالت صوتية وصالت خدمات

 السلكية

 وصالت حممولة

 متنقلة

 متنقلة جوية

 مؤقتة مؤقتة

 وصالت متنقلة

 وصالت حممولة
 

 راديو

 جهاز حتكم ناء مطاريف يف األذن

 اتصال داخلي

 اتصاالت هندسية

 أستوديو
أستوديوهات إنتاج 
أفالم وغريها ذات 

 موقع ثابت
 

 مسرح
 مسارح موسيقية

وغريها ذات 
 موقع ثابت

 أماكن
أحداث موسيقية 
معاصرة ومعارض 

 معلنة وغري ذلك

 أستوديو
 مراكز إنتاج تلفزيون

 يف مواقع ثابتة

 بث خارجي
بث مباشر معلن 

ألحداث موسيقية 
 ورياضية وغريها

ENG  
جتميع األخبار 

 ملنطقة واسعة

 :املوقع
 :االستعمال

 ت الفيديوية دارات مسعية إلرسال الربامج الصوتية.غالبا  ما تتضمن الوصال - *مالحظة
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 تجميع األخبار والمساهمات في االتصاالت لألرض 2.15
 مفاهيم عامة 1.2.15

ذلك ، و التسجيلجلمع مواد الفيديو و/أو املواد الصوتية دون استخدام األفالم أو أشرطة  (ENG) ا  يستخدم مجع األخبار إلكرتوني
وية إىل غرفة األخبار باليد مع وصالت رادي حتملما  ا  باستخدام الكامريات اإللكرتونية الصغرية و/أو امليكروفونات الصغرية اليت غالب

 .غري ذلك من أجهزة التسجيلو/أو شريط حممول أو 
زم إلرسال إشارة األكثر فعالية اليت تسمح هبا، ميكن ختفيض معدل البتات الال االنضغاطق ائالرقمية وطر  التقنياتتطبيق  ويف سياق

 (HDTV)وعايل الوضوح  (SDTV)الوضوح  جمرد التلفزيون عادينظمة مجع األخبار نطاق أ حبيث ال يشملتلفزيون عريض النطاق، 
 .(UHDTV)التلفزيون فائق الوضوح  ليشملتد ميميكن أن  بل

 متطلبات المستعمل لتجميع األخبار والمساهمة في االتصاالت لألرض 2.2.15
الصوت و لصورة ا وجودةتلفة مثل تشفري املصدر لألرض جوانب خم واملسامهة يف االتصاالتتشمل متطلبات جتميع األخبار 

التلفزيون الرقمي  قنياتتومتطلبات معدل البتات والرتدد وما إىل ذلك. وينبغي تعريف هذه املتطلبات مع مراعاة التقدم املستمر يف 
، ة جدا  ألرض متنوعأنظمة مجع األخبار واملسامهة الرقمية ل خبصوص إدخال. واحلالة واإلرسال وغري ذلك املصدرتشفري مثل 

تتقدم عمليات التماثلية والرقمية. وبالتوازي مع ذلك،  (SAP/SAB) اخلدمات املساعدة يف الربامج/اإلذاعة أنظمة حاليا   وتتعايش
كل هذا وعوامل أخرى كثرية تضيف بعض القيود على متطلبات أنظمة و . (DTTB)اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض إدخال نظام 

والقيود  ملتطلباتا. وتتضمن توصيات االحتاد وتقاريره ووثائقه األخرى هذه لفرتة ما من الزمن لألرضواملسامهة  ألخباراجتميع 
 بات األساسية.بعض املتطل التالية رد يف الفقراتيبليوغرافيا(. و ياملتعلقة بتجميع األخبار واملسامهة لألرض )انظر الب

 خبار لألرض لنظام التلفزيون عالي/عادي الوضوحمتطلبات المستعمل لتجميع األ 1.2.2.15
إرسال اإلشارات التلفزيونية عرب املسامهة والتوزيع األويل لكودكات  متطلبات املستعمل ITU-R BT.1868 [2.15]تصف التوصية 

 .(ENG/SNG)جتميع األخبار إلكرتونيا /ساتليا   شبكاتو 
رسال اإلشارات إلمواصفات األنظمة وتصميمها واختبارها تطبيقها على  اليت ينبغيمتطلبات املستعمل  2.15وحيتوي اجلدول 

 كجزء من السلسلة اإلذاعية.  ENG/SNG جتميع األخبار شبكاتو التلفزيونية عرب املسامهة والتوزيع األويل 
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 2.15 اجلدول
 متطلبات المستعمل لكودكات إرسال اإلشارات التلفزيونية

 شبكات جمع األخبار بالساتلعبر المساهمة والتوزيع األولي و 
 SNG/ENG توزيع أولي مساهمة نوع شبكة اإلرسال

 RC, BC, Y( 4:2:2(اعتيان:  نسق إشارة فيديوية داخلة
 مكونةبتات للعينة من كل  10 أو 8

 kHz 48اعتيان:  نسق إشارة مسعية داخلة
 بتة أو أكثر 20

 kHz 48اعتيان: 
 بتة أو أكثر 18

 kHz 48اعتيان: 
 أو أكثر بتة 16

 قناتان )احلد األدىن( ست قنوات )عادي( مثاين قنوات )عادي( قناة الصوت

  kbit/s 100معدل البتات: حوايل  بيانات مساعدة

احلد األقصى من تأخر الصوت عن 
 الصورة

 2 ms يف الكودك 

جودة أساسية للصورة )لعدد معني من 
يف حالة عدم حدوث  الكودكات املرتادفة

 أخطاء(

 كودك واحد كودكان بالرتادف ثة كودكات بالرتادفثال

واستعمال  (DSCQS)طريقة مقياس اجلودة املستمر مزدوج التحفيز  باتباع 12% اختالف اجلودة:
، نصفها على األقل تتابعات عالية النشاط. ITU-R BT.1210أربعة تتابعات على األقل وفقا  للتوصية 

من التتابعات املختارة على األقل؛ وجيب أن يصل الباقي  75%ة يف ويتعني الوفاء بدرجة اجلودة احملدد
 . 20% إىل

متطلبات خيارية جلودة الصورة )للعدد 
املعني من الكودكات املرتادفة يف حالة 

 اخللو من األخطاء(

 كودكان بالرتادف ال ينطبق ال ينطبق

حسب   18%اختالف اجلودة 
أو أربعة تتابعات  DSCQSاملقياس 

 ITU-Rعلى األقل من التوصية

BT.1210  اثنتان منها على األقل ،
تتابعات عالية النشاط. ويتعني 
 75%الوفاء هبذه الدرجة باستعمال 

من التتابعات على األقل، وينبغي 
  36%أن حيقق الباقي 

جودة الصورة بعد تعتيم األلوان أو بعد 
 تغيري مقاييس الصورة أو بعد حركة بطيئة

حسب   18%ودة: اختالف اجل
اليت تستعمل  DSCQSطريقة املقياس 

تتابعني أماميني ومادة مناسبة من 
اخللفية خمتارة وفقا  للتوصية 

ITU-R BT.1210بني كودكني ، 

 ال ينطبق ال ينطبق

 ITU-R BS.1548 [3.15]بالتوصية  1انظر امللحق  جودة الصوت األساسية
أ اشرتاط وظيفة إخفاء اخلط األخطاء يف دخل مفكك التشفري يف احلالة العادية. شبه خال من خصائص األعطال/أداء األخطاء

 مفككات التشفري. ويتعني توفري وظيفة إشارة إىل األخطاء. يف
 عطل يف الرؤية أوال   خصائص عطل الرؤية/الصوت

 ms 50بعد انقطاع مدته  ms 50  s 1 بعد انقطاع مدته  ms 500 وقت االستعادة
  التأخري اإلمجايل بعد انقطاعتغيري يف

 اإلشارة/خلل هام
 s 20 أقل من

 .[2.15] املرجع ملزيد من التفاصيل، انظر
صوت. الصورة وال استبانةمتطلبات تشفري املصدر لتجميع األخبار لألرض من حيث  ITU-R BT.1203 [4.15]وحتدد التوصية 
 .H.262/H.264/H.265 لكودكاتار لألرض على متطلبات املسامهة ومجع األخب 3.15وحيتوي اجلدول 
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 3.15 اجلدول
 H.262/H.264/H.265 لكودكاتالمتطلبات الوظيفية والتشغيلية 

 البنود
SNG/ENG (2)2األسلوب  (1)1األسلوب  المساهمة 

عدد العينات لكل خط وعدد اخلطوط 
 لكل صورة )أمثلة(

SDTV: 720  ×576  يف بيئةHz 50/60 و متداخلمع كنس تدرجيي أ 
HDTV: 1 280  ×720  يف بيئةHz 50/60 مع كنس تدرجيي أو متداخل 
HDTV: 1 920  ×1 080  يفHz 50/60 مع كنس تدرجيي أو متداخل 

 للواجهة الرقمية 4:4:4أو  4:2:2ينبغي استخدام  نسق اللون

 عدد القنوات السمعية
BT.709/HDTV 

BT.1543 
BT.601  

 BT.1358/SDTVو

 
  كحد أدىن  2
 كحد أدىن  2
 كحد أدىن  2

 
  كحد أقصى  8
 كحد أقصى  8
 كحد أقصى  6

 ITU-Tالتوصية  مدى معدالت البتات

H.262 
التوصية 

ITU-T H.264 
التوصية 

ITU-T H.265 
 التوصية 

ITU-T H.262 
 التوصية 

ITU-T H.264 
 التوصية 

ITU-T H.265 

BT.709/HDTV حىت 
Mbit/s 140 

 14حىت 
 Mbit/s 21 أو

 7حىت 
 Mbit/s 12 أو

 حىت
Mbit/s 140 

 35حىت 
 Mbit/s 48 أو

 17حىت 
 Mbit/s 24 أو

 BT.1543/BT.1847 حىت 
Mbit/s 140 

 14حىت 
 Mbit/s 21 أو

 7حىت 
 Mbit/s 12 أو

 حىت
Mbit/s 140 

 35حىت 
 Mbit/s 48 أو

 17حىت 
 Mbit/s 24 أو

BT.601 

 BT.1358/SDTV و
 34 حىت

 MBit/s 45 أو
 34حىت  Mbit/s 6حىت  Mbit/s 12حىت 

 MBit/s 45 أو
حىت 

Mbit/s 12 
 حىت

 Mbit/s 6 
 (ITU-T H.264 )التوصية I ،P ،B ،Intra(؛ ITU-T H.262 )التوصية I ،P أسلوب التنبؤ
 12%(3) %36(3) 12%)(4 (DSCQS) جودة الصورة

 غري مطلوب التوافق

 غري مطلوب التشفري الرتاتيب
 ولكن إذا احتاج األمر ميكن احلصول على جودة أقل باستعمال وحدة نسق مكانية. غري مطلوبة، قابلية التوسع القياسي

 ةغري مطلوب قابلية التشغيل البيين

 إرسال جيد. ظروف: 1األسلوب  - 1 املالحظة
 .إرسال ضعيف ظروف: 2األسلوب  - 2 املالحظة

 التعاريف التالية: 3.15يستخدم اجلدول 
  املرتابطةطرائق التشفري  من جمموعة للصور مبين على: تشفري رقمي نوعيالالتشفري. 
  نشط: عدد عينات النصوع يف كل خط خط لكلعدد العينات. 
  نشطة صورةيف كل  اخلطوط الرأسية: عدد صورة لكلعدد العينات. 
 تالكسي بنيفرق اللون يف املوقع نفسه، أو النسبة ب تكساليالنصوع وعدد ب تكسالي: النسبة بني عدد بنسق اللون 

 .Bو Gو R األلوان األمحر واألخضر واألزرق
 تطبيقات خمتلفة. يفهذه القنوات  توليفمع وصف لكيفية  ،: العدد الكلي لقنوات الصوت يف كل برنامجعدد القنوات السمعية 
 أدىن وأقصى معدل بتات عند خرج املشفر من أجل عدة أنساق للدخل.مدى معدالت البتات : 
 ورة ميكن احلصول عليها للص جودة: منط التنبؤ املستعمل داخل املشفر. ويؤثر ذلك تأثريا  شديدا  يف أقصى نبؤأسلوب الت

 يف الكودكات الالحقة.
 يف قناة خالية من األخطاء. التشفريألداء التشفري وفك  الذايت: نتائج التقدير الصورة جودة 
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 البتات الكلي  قتدفلى السماح مبعاجلة اإلشارة املنفصلة ألجزاء من البتات ع تدفق: وصف قدرة قواعد تركيب املالءمة
 الالحقة. الكودكاتيف 

 جانب مفكك الشفرة. يف: طريقة تسمح بتحقيق طبقات خمتلفة من االستبانة التشفري الرتاتيب 
  بتات واحد. تدفقلصورة يف ا مستويات من جودة: النفاذ إىل عدة التوسع القياسيقابلية 
 بتات خمتلفة داخل السلسلة اإلذاعية. تدفقات: وصف درجة التشابه بني لية التشغيل البيينقاب 
  خرج املشفر. بياناتبرنامج مع مراعاة بنية  تعديل: القدرة على التعديلقابلية 
 معدل بتات ثابت  : ميكن خلوارزمية التشفري أن تسمح باستعمال تشفريمرونة معدل البتات(CBR) - معدل  أو تشفري

 (VBR) متغري بتات
 التشفري: التأخر الذي تدخله خوارزمية التشفري/فك تأخر الكودك. 
 الفرتة الزمنية املمتدة بني االنقطاع املادي داخل السلسلة اإلذاعية وإجناز كل الوظائف.وقت االسرتجاع : 
 ار خمطط ياخت ض الصورة. وقد يؤثر ذلك يفعر : أقصى فرتة انتظار مقبولة بني بداية عملية فك التشفري و وقت احليازة

 .نوعيلاالتشفري 
 ن اجلزء م الواردةإشارات اإلنذار  إزاء حمددة: إمكانية رد الفعل من مفكك الشفرة بطريقة إخفاء األخطاءFEC مفكك  يف

 الشفرة.
 رج املشفرات محاية خ نميكجانب مفكك الشفرة،  يفالصورة  جودةتجنب االحنطاط املفاجئ يف ل: االحنطاط التدرجيي

خمتلفة أو بواسطة خمططات تشكيل غري منتظمة. وميكن أيضا   FEC تصحيح بواسطة خمططات للتوسع القياسي ةالقابل
 لطريقتني.ا استعمال توليفة من

 خمتلف الربامج التلفزيونيةبني  زمن االنتظار نتيجة التحول: من قناة إىل أخرى النتقالفرتة الكمون ل. 
 ويناألساسية الفيديوية والسمعية لإلرسال التلفزي اجلودةمتطلبات املستعمل واملعلمات التقنية من حيث  4.15جلدول ويقدم ا

  أنظمة جتميع األخبار إلكرتونيا . باستعمالالرقمي  عايل/عادي الوضوح
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 4.15اجل دول 

 لسمعيةمتطلبات املستعمل واملعلمات التقنية من حيث اجلودة األساسية الفيديوية وا
 (HDTV/SDTV)إلرسال إشارات رقمية تلفزيونية عالية/عادية الوضوح 

 المعلمات التقنية متطلبات المستعمل البند

باستعمال   12%احنطاط نوعية الصورة  جودة اإلشارة الفيديوية األساسية
 [2.15]كما هي حمددة يف  DSCQSالطريقة 

 ([4.15])انظر أيضا  

 :[19.15]التلفزيون عايل الوضوح 
 البتات الفيديوية لثالثة كودكات تعمل معا  بالرتادف: معدل

- Mbit/s 52 
 ISO/IEC 13818-2)باستعمال املعيار | 

 (ITU-T H.262 ،4:2:2P@HL التوصية
- Mbit/s 35 

 ISO/IEC 14496-10)باستعمال املعيار | 
 (4:2:2/االرتفاع 4املستوى  ،ITU-T H.264 التوصية

- Mbit/s 75 
 ISO/IEC 23008-2 MPEG-H)باستعمال املعيار | 

، 4:4:4/االرتفاع 5املستوى  ،ITU-T H.265 التوصية
 (ITU-R H.265 [5.15]بتة، انظر التوصية  12

 (1 املالحظة )انظر
 معدل البتات الفيديوية لكودك واحد:

- Mbit/s 21 

 ISO/IEC 14496-10)باستعمال املعيار | 
 (4:2:2/االرتفاع 4ملستوى ا ،ITU-T H.264 التوصية

 [18.15]عادي الوضوح  التلفزيون
 Mbit/s 15معدل البتات الفيديوية: 

 ISO/IEC 13818-2)باستعمال املعيار | 
 ITU-T H.262، 4:2:2P@ML التوصية

 صور طويلة( جمموعة مع
 Mbit/s 10معدل البتات الفيديوية: 

 ISO/IEC 14496-10)باستعمال املعيار | 
 (4:2:2/االرتفاع 3املستوى  ،ITU-T H.264 لتوصيةا

 Mbit/s 18معدل البتات الفيديوية: 
 ISO/IEC 23008-2-MPEG-H)باستعمال املعيار | 

، 4:4:4/االرتفاع 3املستوى  ،ITU-T H.265 التوصية
 (1 املالحظةانظر بتة( ) 12

  5°االحنطاط من  يف سلم  4,5اجلودة السمعية  جودة اإلشارة الصوتية األساسية
 .[3.15]كما هو حمدد يف 
 اخلطي غري املنضغط  PCMيشبه التشكيل 

kHz 48) ،(bit/ch 16. 

kbit/s 768  غري منضغطة لكل قناة 
MPEG-1  الطبقةII  مبعدلkbit/s 250 لكل قناة 

MPEG-4 HE-AAC v2  مبعدلkbit/s 96 لكل قناة 

ات من بتالمعدل  أن يبدوالسابقة. ومع ذلك،  MPEG كودكاتهو أكثر كفاءة من   MPEG HEVC التشفري من املعروف أن - 1 املالحظة
 HEVC لتشفريمثال  -. ويرجع ذلك إىل االختالف يف معلمات التشفري الرقمي MPEG-4 AVC مما هو من أجلأعلى  HEVC التشفري لأج

كسل(. ومن املتوقع أن يكون معدل البتات عند خرج يبلكل  ةبت 12و 4:4:4من أجل ) MPEG-4 AVC مما هي من أجلجودة أعلى من أجل 
MPEG HEVC  املشفرنصف معدل البتات عند خرج  ( تقريبا  4:2:2من أجل ظروف متساوية )مثل MPEG-4 AVC. 
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 (UHDTV)متطلبات المستعمل لتجميع األخبار لألرض في التلفزيون فائق الوضوح  2.2.2.15
 لتلفزيونااجلديدة وأنظمة اإلرسال التلفزيوين الرقمي لألرض ذات الكفاءة العالية إىل إدخال قد يؤدي اجلمع بني أساليب االنضغاط 

 وتقابل توليفات) MPEG-4 AVC التشفري يف حاليا   ونظام التلفزيون هذا مدعومنطاق واسع. على  (UHDTV) فائق الوضوح
UHDTV  املستوىحيث اجلانبيةمن/ Hi422P  أوHi444P أو L5.1 )انضغاط التشفري وعمليات HEVC. 

شارات إالفيديوية األساسية إلرسال  اجلودةتطلبات املستعمل واملعلمات التقنية من حيث بعض األمثلة مل 5.15ويقدم اجلدول 
 .UHDTVالتلفزيون 

 5.15 اجلدول
 متطلبات المستعمل والمعلمات التقنية من حيث الجودة الفيديوية األساسية

 (UHDTV)فائق الوضوح إلرسال إشارات التلفزيون 

 المعلمات التقنية متطلبات المستعمل البند
هو حمدد كما احنطاط جودة الصورة   جودة اإلشارة الفيديوية األساسية

 [:25.15] يف
 من التتابعات املختارة: 75%لنسبة 

DSCQS ≤ %12 
 DSCQS ≤ %30للباقي: 

 التلفزيون فائق الوضوح:
 حيد )مثال(:معدل البتات الفيديوية لكودك و 

 Mbit/s 960 
، ISO/IEC 14496-10)باستعمال املعيار | 

 4:2:2 /االرتفاع5.1، املستوى ITU-T H.264 التوصية
 (4:4:4 االرتفاع أو

 Mbit/s 480 
 ،ISO/IEC 23008-2 MPEG-H)باستعمال املعيار | 

 4:4:4االرتفاع /5.1، املستوى ITU-T H.265 التوصية
 بتة( 12

يسلط و . (UHDTV) خرية، بدأ العديد من هيئات البث ومنتجي الربامج يف وضع برامج يف التلفزيون فائق الوضوحويف السنوات األ
، 2009عام  يرجع إىليف إيطاليا يف وقت  أجريتاليت  4K UHDTVسامهة مل املبكرةهذا القسم الضوء على بعض التجارب الرائدة 

 اليابان. يف 8Kجتربة أحدث إلنتاج  وعلى
 2009تجربة اإلنتاج اإليطالي،  1.2.2.2.15
عرب قناة رقمية لألرض يف منطقة  4K لبث املباشر لفيديوجتربة ل (RAI) حبوث التلفزيون اإليطايلمركز  أجرى 2009يف سبتمرب 

اليوم  تقدما   ياتالتقن أكثرقناة رقمية لألرض باستخدام  يف توفريه نميك قدر من االستبانةأقصى  هذا هو أيضا  و  .[24.15] تورينو
مركز  يفدقيقة  12ملدة  4K يذا الغرض، مت إنتاج مقطع فيديو وهل. DVB-T2اإلرسال  ونسق MPEG-4 باستعمال تشفري الصورة

 RAIيف  4Kياة يف تورينو. وكان الغرض من إنتاج من واقع احليف تورينو باستخدام مزيج من اللقطات الفنية و  RAIإنتاج 
إنتاج قصرية يف بيئات  لفرتةون التلفزي يف جمال املهنينيب باالستعانةية لإلنتاج التلفزيوين يف امليدان، استكشاف الظروف النموذج هو

 ية.احلشاهد امل تتميز هبايف الغالب  ةغري منضبط
عدسات  /ثانية يف مسح تدرجيي(، معصورة 25 مبعدلكسل يب 4096  2304) 4K نسق، Red Oneكامريا   يف التجربة استخدمو 

بيكسل يغا م 12 مبحساس Red One الكامريا (. وقد مت جتهيزT2.9 102-17و HR 25-250 T3.5 طراز) Angenieux تكبري
Bayer تقنية  باستعمالط إشارة الفيديو اضغان وجرىملم(  35سوبر  نسق )نفس حجمJPEG200 288 مبعدل Mbit/s  وختزينها

ملشغلي  ( 720p50 1280) الوضوحعالية  لصيغةفر سوى إشارة حية . وألغراض الرصد، مل تتو مدجمةحمركات أقراص ثابتة  يف
 الكامريات واملساعدين الفنيني.

ار هو املعيار وفك التشفري والعرض. ولذلك كان اخلي واإلرسالمن أجل التشفري  التقنياتإىل أحدث  احتاج األمرولتوفري احملتوى، 
DVB-T2  إشارات  4كافية لتقدمي   سعةالذي يوفرHDTV (1920  1080) ديسيمرتية يف قناة UHF رض. وهذا يعادل لأل
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االختزال بعد و لذلك، و . Red One 4Kكامريا   اتوفره اليت لالستبانة جدا   ةيف الواقع مشاهب ي، وه 2160 3840 اقدره كلية  استبانة
فيديو الناتج إىل أربعة مقطع ال تفريعجرى ، Hz 25 مبقدار كسل مع مسح تدرجيييب  2160 3840إىل   2304 4096من 

(. مث 4 اجلانبية املرتفع )مستوى H.264باستخدام تقنية  منها برجميا  كل وجرى تشفري  ، ( 1080 1920)كاملة   HDTVتدفقات 
 انخمتلف ننقل متعدد الربامج. وأنتج تشكيال تدفقالناجتة عن التشفري إلنتاج  األربعة  1080 1920 جرى تعدد إرسال التدفقات

 .Mbit/s 45و 36 ومها -ت البتات املفيدة ملعدال
 2.15 الشكل

 لألرض UHDTVفي اإلرسال فائق الوضوح  RAIتجربة التلفزيون اإليطالي 

DTTB-15-02 
يم رباعي تقسال وذلك حلجب رؤية ،يف كامل السلسلة من طرف إىل طرف التدفقاتوأويل اهتمام خاص للحفاظ على تزامن 

االختبار،  قيد ا  ، حالي5.1مستوى  جانبية عالية منمع  H.264استخدام سيكون يف املستقبل القريب، و لصورة على الشاشة. ل افذالنو 
 التزامن. مشكلة بشأنإزالة أي  ومن مث، 4K الصورةعلى التعامل مع كامل  ا  قادر 

املعلمات ب DVB-T2إرميو باستخدام -تورينو من موقع اإلرسال UHFبرتدد ديسيمرتي  29على القناة  فعلي وقد جرى إرسال
. واستخدمت قيمتان خمتلفتان من التصحيح األمامي 1/128وفاصل حراسة  ،32K OFDMأسلوب و  256QAMالتالية: كوكبة 

 Mbit/s 45و Mbit/s 36 (FEC 3/5)خمتلفني مبعدل بتات مفيد يرتاوح بني حوايل  تشكيلنيالختبار  (FEC)لألخطاء 
(FEC 3/4)، تدفقات  من كلل سعةا يسمح مبتوسط ممHDTV إىل 9 من األربعة Mbit/s 11 . عالية ربعة األرباع األع جتمي أعيدو

وعارض سينما بوصة  LCD 56شاشة  Astro DM-3400 ،4K  2K (3840  2160)باستخدام تصميم  توعرض الوضوح
 بوصة. 200ى شاشة عل صور مثرية لإلعجاب حقا   مما أدى إىل عايل األداء Sony 4Kرقمي 

 في اليابان 8Kتجربة إنتاج  2.2.2.2.15
إرسال و . [9.15]يف اليابان  (UHDTV) لتجميع أخبار التلفزيون فائق الوضوح لألرضيرد أدناه مثال أكثر حداثة على اإلرساالت 

 وليس ج احلي يف امليدان،)إشارات النطاق األساسي( من الكامريا شرط أساسي لإلنتا  املنضغطةإشارات الفيديو والصوت غري 
، احلسبانيف  املنضغطةغري  UHDTVشارات إل املرتفع اتبتالمعدل  وعندما يؤخذ. لذلك استثناء UHDTV فائق الوضوح التلفزيون

تستخدم املؤقتة  HDTVيف وصالت الفيديو  نطاقات الرتدد املستخدمة حاليا  و اإلضافية.  السعةإىل كمية هائلة من  فإن األمر حيتاج
 إمكانية للتوسع يف املستقبل. تنطوي علىاخلدمات القائمة وال  على حنو مكثف يف
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لالستفادة من عرض النطاق األوسع  GHz 120مؤقتة باستعمال النطاق  UHDTVيف اليابان تطوير وصلة فيديو  ، متولذلك
 منضغطةغري  Dual Green 8Kإشارات  GHz 120 مبقدار ةالفيديوي الوصلة هحمل هذت. وسيليمرت ينطاق امليف الكرب األ والسعة

 .Gbit/s 24( مبعدل بيانات قدره ةكامل  8K جلودة ودة مماثلة جدا  جب، Bayerاللون  بصفيفة مرشاح منسقة)
كرة    ملعبيف مثال   بل، كما هو احلالن الصعب أو غري املمكن استخدام كميكن استخدام وصالت الفيديو املؤقتة عندما يكون مو 

 وجود عقبة كبرية. أو يف حال غولفملعب قدم أو 
مسافة )ولف غوملعب  (مرتا   250 إرسالمسافة االستخدام يف ملعب كرة قدم )أمثلة على  5.15إىل  3.15ل اشكوضح األتو 

 (.كم  4مسافة إرسال ) عوائق فوق ( وإرسالكم  1 إرسال

 3.15 الشكل
 ملعب كرة قدم

DTTB-15-03 
 

 4.15 الشكل
 ملعب غولف

DTTB-15-04 
 

 5.15 الشكل
 إرسال عبر عوائق

DTTB-15-05 
 عوائق )طريق(

 نقطة استقبال

 نقطة إرسال

 نقطة استقبال

 نقطة إرسال

 نقطة استقبال
 نقطة إرسال
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مكونة من  (HD-SDI) واجهة رقمية تسلسلية عالية الوضوحة إشار  16 إرسال تعدد ، يتم6.15وكما هو مبني يف الشكل 
إما باستقطاب رأسي أو أفقي  HD-SDIإشارات  جمموعة حتتوي على مثاين كل  وترسلإىل جمموعتني.  Dual Green 8K إشارة

 .GHz 120للنطاق الفيديوية  للوصالت
. GHz 17كلها يف عرض النطاق   املنضغطةغري  8Kإشارة  وتقعاإلرسال العالية.  سعةهي  GHz 120وامليزة الرئيسية لوصلة الفيديو يف النطاق 

 .إىل احلد األدىن اإلرسال كمون  فرتة تقليصعن  ، فضال  8Kعلى كامل جودة الفيديو والصوت  ضغطاملنوحيافظ استخدام اإلرسال غري 

 6.15 الشكل
 8Kمن أجل  GHz 120نظرة مجملة للوصلة الفيديوية المؤقتة لنطاق 

..
.

.
.

.

DTTB-15-06

HD-SDI
X 16

HD-SDI
X 16

 
 8 إرسال تعديدوم معاجل النطاق األساسي بلتصحيح األخطاء عندما يق 966)و (Reed-Solomon 986 وجيري تنفيذ شفرة

 لسلة هذا إىلتعدد إرسال تدفق البيانات املتسيتم فك االستقبال،  طرفإىل تدفق بيانات تسلسلي وحيد )يف  HD-SDI إشارات
 C/N (. وهذا حيسن النسبةBER 10×1 =–4أثناء االنتشار حىت  نشأتتصحح األخطاء اليت ة و صلياأل SDI-HDالثماين  شاراتاإل

 باملقارنة مع عدم تصحيح األخطاء. تقريبا   dB 4املطلوبة مبقدار 
 .6.15وترد املعلمات التقنية لوصلة الفيديو املؤقتة يف اجلدول 

 6.15 اجلدول
 GHz 120المعلمات التقنية لوصلة فيديوية مؤقتة في النطاق 

 125 (GHz)تردد مركزي 
 18 (116 – 134) (GHz)عرض النطاق 

 أفقي، رأسي، دائري استقطاب

 1.0 (W)قدرة املرسل القصوى 

 ASK BPSK QPSK التشكيل

 12,0 12,0 24,0 (Gbit/s)معدل البتات األقصى 

 –30,4– 36,4– 31,5 (dBm)سوية دخل املستقبل املطلوبة 

 23,9 19,0 25,0 (1 املطلوبة )املالحظة C/N (dB)*سوية 

 ء.يف حالة عدم تصحيح األخطا - 1 املالحظة
 

 نقطة االستقبال

معدات إنتاج 
UHDTV  

معاجل إشارة يف 
 النطاق األساسي

 

 استقطاب أفقي

 هوائي

 رأسياستقطاب 
 

 H-POLمستقبل 

 
 V-POLمستقبل 

 

 V-POLمرسل 

 H-POLمرسل 

 استقطاب أفقي

 هوائي

 رأسياستقطاب 

 نقطة اإلرسال

معدات إنتاج 
UHDTV  

معاجل إشارة يف 
 النطاق األساسي

 ليف بصري

 ليف بصري
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مل يكن . وكشف مسح املوقع أنه 2015يف فرباير  سادس والستنيمهرجان الثلج سابورو ال ملشاهدةاجلمهور  على 8Kعرض  وجرى
املرور الكثيفة  بسبب حركة استخدام كبل مؤقت ممكنا  مل يكن ، و للجمهوربني موقع املهرجان ومكان املشاهدة  بصريكبل   هناك من

 على الطرق حول املوقع.
ومت تشكيل النظام بنفس الطريقة  اجلماهرييةمن أجل هذه املشاهدة  GHz 120 مبقدارلك اختري استخدام وصلة فيديو مؤقتة ولذ

 الرسم البياين للنظام. 7.15البث املباشر. ويوضح الشكل  تشكيلاليت يتم هبا 

 7.15 الشكل
 8Kمخطط بياني للنظام لمشاهدة الجمهور لنظام 

DTTB-15-07 
إىل أجهزة اإلرسال باستخدام  وأرسلتالقرب من موقع املهرجان، إنتاج ب مقصورةيف  8K UHDTVإرسال إشارات تعدد مت و 

اإلشارات إىل اجلانب اآلخر من الطريق على مسافة  بإرسال املؤقتة GHz 120نطاق بفيديو الوصلة  قامت. مث البصريةاأللياف 
 قائمةبصرية  عرب وصلة ألياف للجمهوراستالمها يف برج التلفزيون، أرسلت اإلشارات إىل مكان املشاهدة  . ومبجردمرتا   160حوايل 

 (.8.15)انظر الشكل 

 8.15 الشكل
 مرسل ومستقبل

DTTB-15-08 

نظام إحاطة  شاشة
 قناة 22.2 من

معاجل 
 فيديو
 

معاجل 
 صوت
 

 مزيل تعدد اإلرسال

 النطاق األساسي معاجل اإلشارة يف

 مكان مشاهدة اجلمهور

 موقع المهرجان برج التلفزيون

 UHDTVكامريا 

 ميكروفون

 معاجل صوت معاجل فيديو

 معدد اإلرسال

معاجل اإلشارة يف 
 النطاق األساسي

 

 مرسل
 إرسال

 مستقبل
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كم حبمن هطول األمطار كثريا  املليمرتية   تأثر املوجاتوت. GHz 120هذه يف النطاق  ةالفيديوي الوصلةأثناء جتربة  ا  الطقس ممطر  وكان
وكان  dB 17 قدره C/N هبامش. ومع ذلك، فقد صممت هذه التجربة نيلكل من االستقطاب dB 4حنو توهني قد بلغ الو  قصرها،

دث، هذا احل أثناءثلوج كثيفة  تدون أخطاء غري قابلة للتصحيح. وباإلضافة إىل ذلك، تساقط 8Kإلرسال اإلشارات  ا  ذلك كافي
 8K UHDTVللتلفزيون  GHz 120تأثري واضح على قوة االستقبال. وأكدت هذه التجربة أن وصلة الفيديو يف النطاق  دونولكن 

 إمكانية استخدام حىت يف ظروف الطقس الصعبة. تنطوي على
 .[26.15]الوضوح  فائقاحلالة الراهنة للتلفزيون  - ITU-R BT.2246ويرد مثال آخر مفيد يف التقرير 

 المتطلبات من التردد لتجميع األخبار في االتصاالت لألرض 3.2.15
  يف نطاقات موزعة للخدمات اإلذاعية الثابتة واملتنقلة. رضلأل (ENG) ا  إلكرتوني ألخباراتعمل خدمة جتميع 

 املنظماتو  لبث اإلذاعيهات ايف بيئة تنافسية ميكن أن تضم العديد من ج ا  إلكرتوني ألخباراجتميع والطبيعة اخلاصة جدا  لعملية 
تعمل  اليتي العديد من قنوات الرتدد الراديو  وهذا يتطلب ما، جغرافية منطقةيف  نفس احلدثالشبكات اليت تعمل على تغطية و 

ن متعددة إبا ENG الوفاء مبتطلبات التشارك يف املوقع بالنسبة لوصالت وال بد منعرب نفس املسري الراديوي.  غالبا   آن واحد يف
 ما. تغطية حدث

روف تكون هناك ظ بيد أنه قد. بعدد من اخلواص التقنية املتأصلة املفيدة ENGوتتسم نطاقات الطيف احملددة املستعملة من أجل 
اليت تعمل  ENGزع اخلدمة تن مثال ذلك، .ENGعمليات نشر اخلدمة  تنال منأو قضايا تتعلق بإدارة الطيف ميكنها أن  ختالف

ال تزيد من احتمال اإلرس ومن مثإىل توفري خصائص انتشار أفضل عرب مسريات تضم عوائق،  GHz 3 د دوننطاقات ترد يف
 عدالت سرعةمبميكن استعمال املعدات الرقمية اجلديدة يف التطبيقات املتنقلة  وعالوة على ذلكحدث معني. مكان الناجح من 

نية لزيادة االزدحام والتداخل يف نفس املنطقة اجلغرافية من خدمات هناك إمكا ومع ذلك، أكرب يف نطاقات الرتدد األدىن هذه.
األمر الذي قد  ،GHz 10و MHz 500 زيادة استعمال العديد من خدمات االتصاالت الراديوية لنطاقات الرتدد بنيل نظرا  أخرى 

 قات تردد أعلى ميكنه أن يفرضاستعمال نطا ومن جهة أخرى، فإن يف نطاقات الرتدد األدىن هذه. ENGاستعمال معدات  يعيق
قات احلالية أن يؤخذ يف االعتبار أن الطلب على موارد الرتدد املطلوبة للتطبي وينبغي أيضا   السيئة. قيودا  صارمة يف الظروف اجلوية

 فع باستمرار.تواملستقبلية ير 
يعين مدى  ENGوليف" بالنسبة للخدمة ومصطلح "مدى الت الرتدد.من تطلبات املمعلمة أساسية لتعريف  التوليفويعترب نطاق 

بلد  وداخل مدى التوليف هذا، يقتصر االستعمال يف أي .عمل فيهت أن من الرتددات يتصور أن يكون مبقدور املعدات الراديوية
ات تطلبالبلد وت شغل طبقا  للشروط وامل ذلكيف  ENG بلد آخر على مدى الرتددات احملدد وطنيا  للخدمةدى راديوية لالمعدات لل

يعطيها  حيول دون استعمال تطبيقات أخرى يف مدى الرتددات نفسه وال ال ENGالوطنية ذات الصلة. وحتديد مدى توليف للخدمة 
 أمداء التوليفو أولوية إزاء االستعماالت األخرى يف هذه النطاقات. وقدمت اإلدارات بعض املعلومات عن الرتددات/نطاقات الرتدد 

 .[1.15] املرجع . وترد هذه املعلومات يفENG تطبيقات املفضلة املستخدمة يف
 رتشيد" على النحو التايل:" و"الاالتساقمصطلحي " فيتعر يكون والرتشيد. و  االتساق -الرتدد إىل هنجني من تطلبات املويستند تعريف 

املتقدمة  التقنياتو ك تقييس املعدات ويعين ذل .لرتدداتاكفاءة ومرونة استعمال   لتعزيز: استعمال التكنولوجيا املتاحة الترشيد
 لكفالة استعمال الرتددات بأكرب قدر من الكفاءة يف إطار اللوائح اإلدارية عند نشر املعدات.

 لطيف يف نطاقات حمددة.ل: اتفاق عاملي أو إقليمي على االستعمال املتسق االتساق
 :فئتني إىل عموما   ENGالرتدد، ميكن تقسيم التطبيقات  لتقييم إمكانية تنسيق نطاقاتو 

 ؛تطبيقات فيديوية 
 .تطبيقات مسعية 

اليت تنتجها اجلهات املصنعة  ENGكبري ومتنوع من معدات  قدرللرتددات بني بلد وآخر، يظهر  صاحلأي اتساق  ويف غياب
ثري من نطاقات الك ة يفمن النطاقات الرتددية. ونتيجة لذلك، جيب أن يكون لدى املنظمات اإلذاعية جتهيزات متنوع ما مدى يف
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التكاليف  استعمال التكنولوجيا املتقدمة اليت من شأهنا ختفيضبالرتدد هذه لكي تنتقل من بلد آلخر. وميكن التخفيف من ذلك 
 اليت تتحملها املنظمات اإلذاعية وحتقيق وفورات احلجم ملصّنعي األجهزة واحلد من احتماالت التداخل.

جهات البث  متكنييف  جدوىيكون األكثر  قد ،ددةاحمل ENGتطبيقات ل تبعا   ،الطيف استعمال وترى بعض اإلدارات أن ترشيد
. فاذ إليهوالن الطيف املطلوب يف بلد/منطقة حمددة معرفة، من حسب االقتضاءاألجنبية،  ENGاإلذاعي و/أو جهات تشغيل اخلدمة 

مما يسمح  هلا رخيص قبل األحداث اجلديدة املخططتماس تالعلى  ENG خدمة مشغلي هيئات البث و/أو وتساعد هذه املعلومات
بالتماس الرتخيص لتغطية  ENGمشغلي  هيئات البث و/أوهلا بالنفاذ إىل الطيف عند احلاجة. وسوف تساعد هذه املعلومات أيضا  

ال  املستخدمة أص وقد ركزت الدراسات على النطاقاتتغطية األحداث.  هذه التدابريكفل ت. وسوف األحداث الطارئةأخبار 
من املتطلبات  بكثريعرب احلدود من إدارة أخرى أقل  ENGلتسهيل متطلبات  ةتوليف املطوبال أمداء كونتقد و  .ENG لتطبيقات

 الوطنية لإلدارة املضيفة.
ق وفورات احلجم ملصّنعي يختفيض التكاليف اليت تتحملها املنظمات اإلذاعية وحتق من قبيليوفر اتساق الطيف الكثري من الفوائد  أن وميكن

إال من  ال يتاح النفاذ إىل الطيفإذ النفاذ إىل الطيف ضمن فرادى اإلدارات.  حرية األجهزة واحلد من احتماالت التداخل. وال يعين ذلك
ال املتباين للطيف من مهذا االتساق يف االعتبار االستع إمكانيةأن تأخذ  ويتعنيخالل السياسات والقواعد التنظيمية اليت تضعها اإلدارات. 

 يف اإلدارات. املعمول هبا ENGواختالف خصائص اخلدمة  املعنيةجانب الكثري من البلدان 

 التكيف مع بيئة االتصاالت لألرض 4.2.15
ل بأخطاء تعمو  ،رياتاإلشارات متعددة املس بأثر يف املقام األول ا  إلكرتوني اتلتجميع األخبار واملسامه االتصاالت لألرضبيئة  تتميز

قوة إشارة  والتشغيل بنقاط ،جتاهاتامل االزحزحة دوبلر واستخدام هوائي إرسال منخفض التكلفة وش جراءتردد كبرية حتدث 
 ة حامسة جدا  ألن املعلومات السمعية البصري وعوامل أخرى. ونظرا   منخفضة جدا   وضوضاء بيئية إشارة إىل الضوضاءونسبة  متفاوتة

بالنظر إىل أن أنظمة قناة االنتشار الراديوي. و  أثريقلل من  ئة، جيب أن يوفر نظام اإلرسال املستعمل أداء كافيا  هذه البي يفللتسليم 
لألرض  ا  إلكرتوني واملسامهة جتميع األخبار أن حيدث اإلرسال اإلذاعي لألرض احلالية قد توفر مثل هذا األداء، فإن اخليار املفضل هو

الرقمية  ENGمصممي أنظمة  خيار العديد من. وهلذا السبب وقع حل جتهيز أنظمة اإلذاعة لألرضمراإعادة استخدام  من خالل
 .(COFDM) اإلرسال املشفر بتقسيم تعامدي للرتددعلى تشكيل تعدد 

 ETSI :EN 300 744 (DVB-T) [12.15] املعهد ملعايري وفقا   ألرضل COFDM وقد صممت أجهزة تعدد اإلرسال
من هذا  4.9يف القسم  DVB-T2و DVB-Tالنظامني زيد من التفاصيل عن أداء امل ومثة. EN 302 755 (DVB-T2) [13.15]و

سويات خمتلفة من تشكيل  DVB-T [12.15]ويوفر املعيار التقين األورويب لألرض لنظام  .13.15]، [12.15 نيجعويف املر  الكتيب
معدل البتات القابل  ملفاضلةوذلك  ،MHz 8أو  7أو  6 ومعدالت شفرة داخلية يف عروض نطاق QAMاالتساع الرتبيعي 

اإلذاعة اخلارجية/جتميع األخبار إلكرتونيا   أن وصالت ومبالالستعمال )للمشّفر الفيديوي( مقابل متانة الوصلة. 
(OB/ENG) ىن من آثار دموجودة يف جانب الدخل أو املسامهة من نظام اإلذاعة، ي فّضل أعلى معّدل بتات للتقليص إىل احلد األ

ل استخدام خطة طيف ولذلك يفض التشوه التسلسلي للدورات املتعددة من التشفري وفك التشفري الفيديوي عرب سلسلة اإلذاعة.
 Mbit/s 31,668إىل  Mbit/s 4,976من  ترتاوح القابلة لالستعمال البياناتمن معدالت  طائفة ، توفرMHz 8قائمة على قنوات 

وميكن اختيار التصحيح األمامي  ومنط التشكيل. (FEC) لألخطاء تصحيح األماميالو  احلراسةاصل فبانتقاء عرض النطاق و 
ن اجلمع بني وميك .مقابل معدل البتات القابل لالستعماللألخطاء ومنط التشكيل وعرض نطاق القناة ملفاضلة متانة الوصلة 

 بتات أعلى قابلة لالستعمال ملسريات الفيديو عالية الوضوح.يف قناة أوسع إلنشاء وصالت معدل  MHz 8/7/6القنوات املتجاورة 
قيق معدالت تتجاوز حت ، أوMbit/s 95,51إرسال معدالت بتات تصل إىل ، MHz 24قناة  يف MHz 8إذ ميكن مثال ، يف حالة 

Mbit/s 126,72 قناة يف MHz 32 . عايل الوضوح باستعمال  يوتتيسر على نطاق واسع أنظمة تشفري فيديوMPEG-2  وهي تنتج
فض معدالت أن ختتقنيات التشفري املتقدمة اجلاري تطويرها  من شأن لكنو  وية مرضية عند معدالت البتات هذه.جودة فيدي

 الوضوح. للوصالت عالية املطلوبةالبتات 
هلذا الغرض، و لة. ات املتنقستوديوهسال بني الكامريات الراديوية واالاإلر  من قبيللالستخدام املهين،  أيضا   مناسب DVB-T2معيار و 

 .MHz 10ال يتوقع أن تدعم مستقبالت املستهلك أسلوب و  ،MHz 10يتم تضمني خيار 
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الرقمي الذي  HDTV/SDTVلمعلمات التقنية لإلرسال التلفزيوين ل متطلبات املستعمل ومثاال   8.15و 7.15 نويقدم اجلدوال
ومن املمكن عمليا  استخدام طائفة  .[8.15]، [7.15]، [6.15]واملتنقلة  الثابتة تنييستعمل أنظمة جتميع األخبار إلكرتونيا  يف اخلدم

 من معلمات التشغيل، ومع ذلك فإن هذه األمثلة تعطي فكرة عن معلمات األنظمة القائمة.
 ARIB STD-B11) وحيدة املوجة احلاملة QAMليكوبرت، تستخدم أنظمة اهلطائرات الوبالنسبة للتشغيل الثابت واإلرسال من 

OFDM (ARIB STD-B33 [15.15] .)(. وبالنسبة ألنظمة اإلرسال املتنقلة والكامريات الالسلكية، تستخدم أنظمة [14.15]
معلمات النظام اخلاصة  9.15. وترد يف اجلدول حبجم بطاقة بريديةHDTVشفرة انضغاط ك كفمأو مشفر كل نظام على   وينطوي

 .HDTV/SDTV لتلفزيونل الرقمية الصغريةبوصالت املوجات 
، وهو نوع من جتهيزات اإلرسال (FPU) لوحدة االستقبال امليداين لألرض OFDM ا  نظام إرسال رقمي [15.15]وحيدد املرجع 

فقط أثناء الفرتة اليت طبق نأن ي املعيار هومن هذا  والغرضالالسلكي احملمولة ملسامهة برنامج التلفزيون يف اإلرسال الثابت واملتنقل. 
 . ولذلك، ميكن حتديد معيار آخر عندما يستخدم النظام الرقمي وحده يف املستقبل.التماثلية والرقمية معا   FPUتستخدم فيها أنظمة 

مما يوفر أقصى معدل بتات  OFDM-QAMأو  OFDM-PSK بتشكيل السلسايلاستعمال التشفري  [15.15] وحيدد املرجع
 (.MHz 18ل بعرض نطاق )بأسلوب كام Mbit/s 105لإلرسال يصل إىل 

 7.15 دول اجل
 متطلبات المستعمل ومثال للمعلمات التقنية إلرسال اإلشارات

 في الخدمة الثابتة HDTV/SDTVالتلفزيونية الرقمية 

 مثال المعلمات التقنية متطلبات المستعمل البند

 ms 500  أقصر مهلة ممكنة االنتظار

 ITU-R F.1777 [16.15] انظر التوصية MHz 24و MHz 18و MHz 9و MHz 8 عرض نطاق اإلرسال
 dBW 7-1,76 قدرة اإلرسال

 GHz 13و GHz 10و GHz 7-6النطاقات  الرتدد

 GHz 7-6: km 100-50مسافة اإلرسال:  m 0,6مكافئي قطره  هوائي اإلرسال اهلوائي
 )تبعا  للهامش املطلوب( 
 km 7 :GHz 10  
 )مع هامش اهلطول الالزم( 
 km 5 :GHz 13  

 )مع هامش اهلطول الالزم(
 m 0,6مكافئي قطره   هوائي االستقبال 

 ؛QAM (16, 32, 64)-Multi التشكيل
OFDM-QPSK 

 [16.15]انظر 

قادرة على توفري مجيع معلمات اإلرسال  سعة اإلرسال
 املذكورة أعاله

)تبعا  لعرض النطاق  Mbit/s 66تصل إىل 
 ([16.15]والتشكيل، انظر 

اعتمادية النظام يف مجيع الظروف البيئية  عتمادية البيئيةاال
 املمكنة )درجة حرارة أو رطوبة أو غريها(

 C 50˚ درجة احلرارة: من صفر إىل
 خارجية( )وحدات

 )وحدات داخلية( 45˚إىل  5˚من 
 دون تكثيف 95%الرطوبة النسبية: 

ينبغي أن يتضمن النظام وسيلة مدجمة لتوليد  سهولة الرتاصف
 بعض إشارات االختبار

 وحدة تعريف 16مولد خط األلوان مع 

حجم صغري ووزن خفيف للتشغيل السهل  احلجم والوزن
 والسريع

 

القدرة على التسجيل باستعمال مجيع أنواع  وسائط التسجيل
 الوسائط املقبولة

؛ DVDشرائط تسجيل؛ أقراص 
 وأقراص صلبة Blu Ray أقراص
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 8.15 اجل دول
 التقنية إلرسال اإلشارات للمعلماتمستعمل ومثال متطلبات ال

 في الخدمة المتنقلة HDTV/SDTVالتلفزيونية الرقمية 

 مثال المعلمات التقنية متطلبات المستعمل البند

 ms 500  أقصر مهلة ممكنة الكمون
 ITU-R M.1824 [17.15]انظر التوصية  MHz 80و MHz 27و MHz 18و MHz 9 عرض نطاق اإلرسال

 UHFاملوجات 

 dBW 7 قدرة اإلرسال

 km 4مسافة اإلرسال: 
 MHz 800النطاق  الرتدد

 خطي مشرتك هوائي اإلرسال

  Yagiأسلوب  هوائي االستقبال

 املوجات الصغرية

 dBW 7و dBW 4 قدرة اإلرسال

 km 4مسافة اإلرسال: 
 GHz 13و GHz 10و GHz 7-6النطاقات  الرتدد

 بوقي، مكافئي، مروحي هوائي اإلرسال

 m 0,3مكافئي قطره  هوائي االستقبال

 يف اجلو

 GHz 7-6: km 65-50مسافة اإلرسال:  m 0,2مكافئي قطره  هوائي اإلرسال
 )تبعا  للهامش املطلوب(

km 7 :GHz 10  
 )مع هامش اهلطول الالزم(

km 5 :GHz 13  
 )مع هامش اهلطول الالزم(

 m 1,2قطره مكافئي  هوائي االستقبال

 [17.15]انظر  Multi-QAM (16, 32, 64), QPSK-OFDM التشكيل
قادرة على توفري مجيع معلمات اإلرسال  سعة اإلرسال

 املذكورة أعاله
)تبعا  لعرض النطاق  Mbit/s 60يصل إىل 

 ([17.15]والتشكيل، انظر 
اعتمادية النظام يف مجيع الظروف البيئية  اعتمادية البيئة

 )درجة حرارة أو رطوبة أو غريها( املمكنة
 C 50˚ درجة احلرارة: من صفر إىل

 خارجية( )وحدات
 )وحدات داخلية( 45˚إىل  5˚من 

 دون تكثيف 95%الرطوبة النسبية: 

ينبغي أن يتضمن النظام وسيلة مدجمة لتوليد  سهولة الرتاصف
بعض إشارات االختبار من أجل تسهيل 

 عملية الرتاصف

 وحدة تعريف 16مع  مولد خط األلوان

القدرة على التسجيل باستعمال مجيع أنواع  احلجم والوزن
 الوسائط املقبولة
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 9.15 اجلدول
 لتجميع األخبار إلكترونياً  HDTV/SDTVالرقمي لألرض  معلمات النظام

 (ARIB STD-B11 وARIB STD-B33) 
  GHz 13و 10و 7و 6و MHz 5 800 نطاق التردد

  ARIB STD-B33 STD-B33 STD-B33 STD-B11معيار 

 9 (SDTV) 18 (HDTV) 18 (HDTV) MHz (SDTV) 9 املباعدة بني القنوات

 Mbit/s 66حىت  60حىت  30حىت  16حىت  السعة )احلمولة النافعة(

 التشكيل
QPSK-OFDM 

16-QAM-OFDM 
32-QAM-OFDM 

QPSK-OFDM 
16-QAM-OFDM 
32-QAM-OFDM 
64-QAM-OFDM 

QPSK 
16-QAM 
32-QAM 
64-QAM 

 رقمي

 dBi 29-35 29-35 29-35 5-10 كسب هوائي اإلرسال النموذجي

 dB 1 1 1 1 خسارة تغذية اإلرسال )دنيا(

  مكافئي مكافئي مكافئي Yagiخطي مشرتك/ منط هوائي اإلرسال

 dBW 1,76 7 4 7 قدرة اإلرسال )قصوى(

EIRP )30-36 35-41 32-38 11-16 )قصوى dBW 

 dBi 29-35 29-35 29-35 10-15 ستقبال النموذجيكسب هوائي اال

  مكافئي مكافئي مكافئي Yagiخطي مشرتك/ منط هوائي االستقبال

 dB 1 1 1 1 خسارة تغذية االستقبال )دنيا(

 MHz 18 18 9 9 عرض نطاق مستقبل الرتدد املتوسط

 dB 4 4 4 4 قيمة ضوضاء املستقبل

 dBW 127,4- 127,4- 130,5- 130,5- ضوضاء حرارة املستقبل

 
  تقنيا   تقدما   (SAB/SAP) /الربامجساعدة يف اإلذاعةاملدمات اخل ، حققت التكنولوجيا املستخدمة يف[1.15] املرجع ومنذ نشر

 :SAB/SAPيف اخلدمات جديدة  تقنيات. وقد أدى ذلك إىل استخدام كبريا  
 تنقلة؛الوصالت امل نقطة و إدخال وصالت الفيديو الرقمية، لكل من الوصالت من نقطة إىل •
 إدخال امليكروفونات الالسلكية الرقمية؛ •
 (TETRA) النظام الراديوي متعدد القنوات لألرض الربامج، مثل اتسامهملستخدام يف الشبكات العامة االإمكانية  •

 .هاوغري ، (UMTS) نظام االتصاالت املتنقلة العامليةو  (GSM) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةو 
 - ITU-R BT.2344-1يف التقرير  لألرضيف البيئة  SAB/SAP اخلدمات وترد املعلمات التقنية وغريها من املسائل املتعلقة بتطبيق

. [9.15]كما تستخدم يف اإلذاعة ،  SAB/SAP خدمات معلومات عن املعلمات التقنية واخلصائص التشغيلية وسيناريوهات النشر يف
اخلدمات املساعدة للبث  - ITU-R BT.2338-0يف التقرير  SAB/SAPوسعة للوصالت السمعية معلومات إضافية م ومثة

أويل مشرتك للخدمة  توزيعوما يرتتب على ذلك من  1يف اإلقليم  إعداد الربامجاإلذاعي/اخلدمات املساعدة يف استخدام الطيف يف جمال 
املستخدمة يف خمتلف إدارات قطاع  وأمداء التوليفمات عن الرتددات . وترد معلو MHz [10.15] 790-694املتنقلة يف نطاق الرتدد 
 .[11.15]و [1.15] املرجعني االتصاالت الراديوية يف
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 (ENG)المساعدة الساتلية للمساهمات وإنتاج البرامج لتطبيقات تجميع األخبار إلكترونياً  5.2.15
فائق  تلفزيونال ما يصل إىل جودةبث )ال جودةتلية لتقدمي إشارة ، استخدام املرسالت املستجيبة الساENGكجزء من نظام   ،ميكن

 تسمية ذه األنظمةعلى اإلرسال يف ه ويطلق( يف الربامج التلفزيونية اإلقليمية والوطنية والدولية من موقع احلدث. UHDTV الوضوح
ادة بني ع التوصيلنقطة إىل عدة نقاط" )يتم ويتم تنظيمه عادة كنظام "من نقطة إىل نقطة" أو "من  (SNG)ا  ساتليألخبار اجتميع 

 ( مع تسليم حمتوى البث وإشارات التحكم/التنسيق.رضلأل ةساتلية متنقل مع حمطة OB اإلذاعة اخلارجية ستوديو وشاحنةاأل
من قبيل ) ا  ساتليجلمع األخبار  ا  حمدد ا  ( ومعيار DVB-S [20.15]األنظمة اإلذاعية )مثل النظام  SNGستعمل اإلرساالت وت  

DVB-DSNG   ا  خاص ( أو تشكيال  [21.15]مثال ( النظام  من قبيلألنظمة البثDVB-S2 لتشكيل مع اDSNG (S2) [22.15] .)
إىل اإلنرتنت،  النفاذو  املهنيةو التطبيقات اإلذاعية  إلرسال( ميكن استخدامها عمومية) إمجاليةهو االنتقال إىل حلول  احلديثواالجتاه 

 زيون التفاعلي)للتلف فرادى بدائل النظامنظام إيكولوجي مشرتك مع إمكانية التفاعل بني  استحداثتيح ذلك وما إىل ذلك. وي
 جتميع املهين نظامالوكذلك  وغريمها، ISDB-Sو DVB-Sاجليل األول  من البثاحللني اآلخرين )معايري (. ومع ذلك، فإن مثال  

 سع.على نطاق وا انستخدمي ا زاالم( ساتليا  األخبار 
 :ومنهامتطلبات حمددة،  (SNG) ساتليا  األخبار  جتميع تفرض أنظمةو 
 أي يفو نقطة إىل نقطة" أو "من نقطة إىل عدة نقاط" ميكن االعتماد عليها يف أي مكان من وصلة " إقامةاحلاجة إىل  •

 ؛هاملقابل لصوت الالوضوح مع  فائقأو عايل أو  عاديوقت إلرسال حمتوى الربنامج التلفزيوين 
 ؛والتحكماحلاجة إىل تنظيم قنوات ثنائية االجتاه لبيانات التنسيق  •
 .العاملنيمن  األدىناملعدات وتنقلها مع احلد  محلقابلية  •

إلشارات خصائص اكذلك مع املعلمات املمكنة لإلرسال و  األخبار الرقمي لتجميعلخصائص التقنية ل مثاال   10.15ويبني اجلدول 
 ة.التلفزيونية املرسل
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 10.15 اجلدول
 تحليل مقارن لألداء التقني لمعايير تجميع األخبار ساتلياً 

DVB-DSNG وDVB-DSNG (S2) وDVB-DSNG (S2X) 
 تجميع األخبار رقمياً  المعلمة

DVB-DSNG DVB-DSNG (S2) DVB-DSNG (S2X) 
 تشفير القناة وتشكيلها

 وعيتدفق النقل، تدفق مغلف ن تدفق النقل نسق تدفق الدخل
، QPSK ،8PSK ،16QAM QPSK ،8PSK ،16APSK التشكيل

32APSK  
QPSK،8PSK ،16APSK ،

32APSK ،64APSK ،128APSK ،
256APSK  

 تشفري وتشكيل ثابتان، تشفري وتشكيل متغايران، تشفري وتشكيل متكيفان تشفري وتشكيل ثابتان شكيلالتتشفري القناة/أسلوب 

رزمة بايتات، مبا فيها بايتة  188 طول فدرة البيانات املعاجلة
بايتات  3تزامن واحدة، ورأسية من 

 بايتة من احلمولة النافعة 184و

 (bits 80) ورأسية بتة 200 16أو  800 64يتألف الرتل من محولة نافعة بطول 

اخلارجي  Reed-Solomonتشفري  التشفري اخلارجي
RS (204 ،188 ،8 الذي يتم ،)

ة األم ر احلصول عليه باختزال الشف
RS (225 ،239 ،8) 

 8القادرة على تصحيح  BCHشفرة 
 رمزا  خاطئا   12إىل 

 BCHشفرة 

 (LDPC) اختبار التعادلية منخفض الكثافة شفرة تالفيفية التشفري الداخلي
 : LDPCمعدل  7/8، 5/6، 3/4، 2/3، 1/2 معدل التشفري

1/4 ،1/3 ،2/5 ،1/2 ،3/5 ،2/3 ،3/4 ،
4/5 ،5/6 ،8/9 ،9/10 

 :LDPCمعدل 
1/4 ،1/3 ،2/5 ،1/2 ،3/5 ،2/3 ،3/4 ،
4/5 ،5/6 ،8/9 ،9/10 ،5/9 ،7/9 ،

9/20 ،13/45 ،11/20 ،23/36 ،
25/36 ،13/18 ،26/45 ،28/45 ،
77/90 ،8/15 ،32/45 ،11/15 ،
29/45 ،31/45 

 أدلة معادل تصحيح القناة
 MHz 72-1,5عرض نطاق القناة، 

استعمال نطاق تردد املرسل 
 ستجيبامل

 يف القنوات (TDM)وتقسيم الزمن  (FDM)مرسل مستجيب بتقسيم الرتدد 

 معدل خطأ البتات
املطلوب عند خرج مزيل 

 التشفري الداخلي

4-10 BER ≈ 2 
  7−10 BER ≈ 1 

  

 ،α = 0,35 α = 0,05؛ α = 0,25؛ α = 0,35 α = 0,2؛ α = 0,25 معامل التالشي
α = 0,15 ،α = 0,1 

ة إىل نسبة اإلشار 
  dBالضوضاء، 

10,7..4,85  16,05..2,35− 19,57..2,85−  

 انضغاط الفيديو/الصوت )أمثلة مجموعة(
  SDTV  HDTV سوية االستبانة

، 576×576، 576×640، 576×704، 576×720 االستبانة
544×576 ،576×528 ،576×352 ،352×288 ،
320×288 ،352×240 ،320×240 

1920×1080i/25 ،1440×1080i/25 ،1280×1080i/25 ،
960×1080i/25 ،1280×720p/50 ،960×720p/50 ،
720×640p/50  

 ؛MPEG MPEG-2 MP @ MLتشكيل انضغاط 
MPEG-4/AVC MP@L3  

MPEG-2 422P @ ML  
MPEG-4 AVC HP@L4  

معدل بتات الفيديو، 
Mbit/s 15..1  

(MPEG-2 MP @ ML)  
10..1  

(MPEG-4/AVC MP@L3)  

30... 1,5  (4:2:2 ... 50) 
(MPEG-2 422P @ ML)   

Мbit/s 25..1 
(MPEG-4 AVC HP@L4) 

 4:2:0/4:2:2 4:2:2 اعتيان التلون

 أحادي/سترييو أسلوب الصوت
 قنوات 8حىت  عدد قنوات الصوت

 ؛AC ®Dolby Digital)- 1 (3– 5.1؛ A ®Dolby Digital)C-2.0 (3؛ Layer II-MPEG 1 انضغاط الصوت
MPEG-2 AAC-LC ؛MPEG-4 HE-AAC 

 kbit/s 256...64 معدل بتات الصوت
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 .[22.15]و [21.15]و [20.15]( يف املراجع SNGمثة معلمات أخرى لتجميع األخبار ساتليا  )

 15بيبليوغرافيا للفصل 
خبار ع األنطاقات التوليف واخلصائص التشغيلية ألنظمة جتمي، ITU-R BT.2069 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [1.15]

 (EFP) واإلنتاج امليداين اإللكرتوين (TVOB) إلكرتونيا  لألرض واإلذاعة التلفزيونية اخلارجية
متطلبات املستعمل لكودكات إرسال اإلشارات التلفزيونية ، ITU-R BT.1868 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [2.15]

 الساتلعرب شبكات املسامهة والتوزيع األويل ومجع األخبار ب
تطلبات املستعمل ألنظمة التشفري السمعي من أجل البث م، ITU-R BT.1548 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [3.15]

 الرقمي
متطلبات املستعمل اخلاصة بالتشفري التنوعي بتنقيص معدل ، ITU-R BT.1203 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [4.15]

 لرقمي يف نظام تلفزيون من طرف إىل طرفالبتات إلشارات التلفزيون ا
 (HEVC) تشفري فيديوي عايل الكفاءة، ITU-T H.265 ، التوصيةتقييس االتصاالتقطاع  [5.15]
متطلبات املستعمل بالنسبة إىل خدمة جتميع األخبار إلكرتونيا  ، ITU-R BT.1872 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [6.15]

 ورقميا  
متطلبات املستعمل اخلاصة باإلرسال عرب شبكات مسامهة ، ITU-R BT.800-2 ، التوصيةالتصاالت الراديويةقطاع ا [7.15]

 (A)اجلزء  ITU-R BT.601املعرف يف التوصية  4:2:2وتوزيع أويل إلشارات التلفزيون الرقمي املطابقة للمعيار 
على شبكات  لبات املستعمل اخلاصة باإلرسالمتط، ITU-R BT.1121-1 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [8.15]

 HDTVرقمي  مسامهة وتوزيع أويل إلشارات تلفزيون
معلومات بشأن املعلمات التقنية واخلصائص التشغيلية ، ITU-R BT.2344-1 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [9.15]

 اإلذاعة تاج كما هي مستعملة يفوسيناريوهات النشر للخدمات املساعدة لإلذاعة/اخلدمات املساعدة لإلن
اخلدمات املساعدة لإلذاعة/اخلدمات املساعدة للربامج اليت ، ITU-R BT.2338-0 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [10.15]

 MHz 790-694نطاق الرتدد  وآثار التوزيع على أساس أويل مشرتك للخدمة املتنقلة يف 1 تستعمل الطيف يف اإلقليم

[11.15] ERC Recommendation 25-10 – Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and 

video SAP/SAB links (incl. ENG/OB)  
[12.15] ETSI EN 300 744 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and 

modulation for digital terrestrial television  
[13.15] ETSI EN 302 755 – Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure, channel coding and 

modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)  
[14.15] ARIB STD-B11 Version 2.1 – Portable microwave digital transmission system for television 

programme contribution 
[15.15] ARIB STD-B33 Version 1.0 – Portable OFDM digital transmission system for television 

programme contribution  
دراسات التقاسم بالنسبة  لالستعمال يف خصائص األنظمة، ITU-R F.1777 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [16.15]

 اخلدمة الثابتة للبث التلفزيوين خارج األستوديو وجتميع األخبار إلكرتونيا  واإلنتاج امليداين اإللكرتوين يف
خصائص نظام البث التلفزيوين اخلارجي وجتميع األخبار ، ITU-R M.1824 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [17.15]

 واإلنتاج امليداين اإللكرتوين يف اخلدمة املتنقلة الستعماهلا يف دراسات التقاسم إلكرتونيا  
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تخفيض معدل البتات للتلفزيون بمعايري أنظمة التشفري ، ITU-R BT.1380-1 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [18.15]
 (SDTV)عادي الوضوح 

استعمال طريقة تشفري املصدر الفيديوي مبقتضى التوصية ، ITU-R BT.1737 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [19.15]
IUT-T H.264  فريق اخلرباء املعين بالصورة املتحركة((MPEG-4)حجم الصوت  /حتكم أوتومايت يف(AVC)  يف نقل مواد

 (HDTV)برامج التلفزيون عايل االستبانة 
[20.15] ETSI EN 300 421 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and 

modulation for 11/12 GHz satellite services  
[21.15] ETSI EN 301 210 – Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and 

modulation for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other contribution applications by 

satellite  
[22.15] ETSI EN 302 307 – Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, 

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 ، التوصيةقطاع االتصاالت الراديوية [23.15]
[24.15] Alberico, Gino and Airola Gnota, Daniele – RAI-Radiotelevisione Italiana, R&D Department – 

4K vision. – DVB SCENE Edition No.33 March 2010. 
 احلالة الراهنة للتلفزيون فائق الوضوح، ITU-R BT.2246-5 ، التقريرقطاع االتصاالت الراديوية [25.15]
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 قائمة المختصرات
3DTV  تلفزيون ثالثي األبعاد(Three Dimensional Television) 

3G  أنظمة متنقلة من اجليل الثالث(Third Generation of Mobile systems) 

4G  أنظمة متنقلة من اجليل الرابع(Fourth Generation of Mobile systems) 

A/V  مسعي بصري(Audio Visual) 

ABNT  الرابطة الربازيلية للمعايري التقنية(Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

AC3  3تشفري مسعي (Audio Coding 3) 

ACAP-X تقدمة مؤلفة من لغة الوسم منصة تطبيقات مشرتكة مXHTML  وقواعد األسلوب واملخطوطات وما تنطوي عليه من
 رسوم بيانية وفيديو وصوت

(Advanced Common Application Platform composed of XHTML markup, style rules, scripts and 

embedded graphics, video and audio.)  
ACM تشفري وتشكيل تكيفيان (Adaptive Coding and Modulation) 

AFD  واصف نسق نشط(Active Format Descriptor) 

AL-FEC  تصحيح أمامي لألخطاء يف طبقة التطبيقات(Application Layer Forward Error Correction) 

APSK تشكيل إبراق بزحزحة االتساع والطور (Amplitude and phase-shift keying) 

ARIB ات ودوائر األعمال يف جمال االتصاالت الراديوية )اليابان(رابطة صناع 
(Association of Radio Industries and Businesses (Japan)) 

AS11-DPP  مواصفة التطبيقAS-11 – ( شراكة اإلنتاج الرقميDPP) 
(Application Specification AS-11 Digital Production Partnership (DPP)) 

ASEAN أمم جنوب شرق آسيا  رابطة(Association of Southeast Asian Nations) 

ASI متزامنة  واجهة تسلسلية ال(Asynchronous Serial Interface) 

ASK إبراق بزحزحة االتساع (Amplitude-shift keying) 

ASMG  الفريق العريب إلدارة الطيف(Arab Spectrum Management Group) 

ASO ماثلي وقف البث الت(Analogue switch off) 

ATSC  جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة(Advanced Television Systems Committee) 

ATSC-M/H جلنة األنظمة التلفزيونية املتقدمة املتنقلة/احملمولة باليد 
(Advanced Television Systems Committee Mobile/Handheld) 

ATTC  ن متقدم مركز اختبار تلفزيو(Advanced Television Test Center) 

ATU  احتاد االتصاالت اإلفريقي(African Telecommunication Union) 

ATV  تلفزيون متقدم(Advanced Television) 

AVC  تشفري فيديوي متقدم(Advanced Video Coding) 

AVS  معيار مسعي فيديوي(Audio Video Standard) 

AWGN مضافة ية بيضاء ضوضاء غوس(Additive white Gaussian noise) 
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BB  نطاق أساسي(Baseband) 

BBC  هيئة اإلذاعة الربيطانية(British Broadcasting Corporation) 

BCH شفرات Bose وChaudhuri وHocquenghem 
(Bose, Chaudhuri, and Hocquenghem codes) 

BER  معدل خطأ البتات(Bit Error Rate) 

BLER  معدل خطأ الفدراتMPEG (MPEG Block Error Ratio) 

BML  لغة وسم إذاعي(Broadcast Mark-up Language) 

BPSK إبراق اثنيين بزحزحة الطور (Binary Phase Shift Keying) 

BR  مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد(ITU Radiocommunication Bureau) 

BRIFIC ة الدولية للرتددات الصادرة عن مكتب االتصاالت الراديويةالنشرة اإلعالمي 
(International Frequency Information Circular of the Radiocommunication Bureau) 

BS  خدمة إذاعية(Broadcasting Service) 

BSS  خدمة إذاعية ساتلية(Broadcasting Satellite Service) 

BST-OFD نطاق إرسال جمزأ يف الOFDM (Band-segmented transmission OFDM) 

C/N  نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء(Carrier to Noise Ratio) 

CA  نفاذ مشروط(Conditional Access) 

CAM  منيطة نفاذ مشروط(Control Access Module) 

CAS  نظام نفاذ مشروط(Conditional Access System) 

CAT  وط جدول نفاذ مشر(Conditional Access Table) 

CBR  معدل بتات ثابت(Constant bit-rate) 

CCM  تشفري وتشكيل ثابتان(Constant Coding and Modulation) 

CEA )رابطة اإللكرتونيات االستهالكية )أصبحت تسمى رابطة التكنولوجيا االستهالكية 
 (Consumer Electronics Association (now renamed Consumer Technology Association (CTA)) 

CENELEC اللجنة األوروبية للتقييس الكهرتقين (European Committee for Electrotechnical Standardization) 

CEPT املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت (European Conference of Posts and Telecommunications) 

CI  كة واجهة مشرت(Common Interface) 

CICAM  منطية واجهة مشرتكة للنفاذ املشروط(Common Interface Conditional Access Module) 

CIR  استجابة نبضية للقناة(Channel Impulse response) 

COFDM تعدد إرسال مشفر بتقسيم تعامدي للرتدد (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

CPCM  محاية احملتوى وإدارة النسخ(Content Protection and Copy Management) 

CRC  فحص إطناب دوري(Cyclic Redundancy Check) 

CSA اإلذاعة خوارزمية ختليط مشرتكة يف DVB (DVB Common Scrambling Algorithm) 
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DASH تكّيفي دينامي عرب بروتوكول نقل النصوص املرتابطة تدفق 
(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) 

DBPSK تشكيل ثنائي تفاضلي بزحزحة الطور (Differential Binary Phase Shift Keying) 

DECT اتصاالت السلكية رقمية معز زة (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 

DFL  طول حقل بيانات(Data Field Length) 

DRM قوق الرقمية إدارة احل(Digital Rights Management) 

DSCQS  املستمرة ثنائية احلافز اجلودةسلم (Double stimulus continuous quality-scale) 

DSI  رسالة بدء تنزيل املخّدم(DownloadServerInitiate message) 

DSIS  سلم اخللل ثنائي احلافز(Double stimulus impairment scale) 

DSL ط مشرتك رقمي خ(Digital Subscriber Line) 

DSM-CC وسائط التخزين الرقمييف التحكم و وامر األ (Digital storage media command and control) 

DSNG   جتميع األخبار الرقمي ساتليا(Digital Satellite News Gathering) 

DTMB  لوسائط لألرضاإذاعة رقمية متعددة (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) 

DTMB-A  متقدمة  لوسائط لألرضاإذاعة رقمية متعددة(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast-Advanced) 

DTS  خامت زمن لفك التشفري(Decoding Time Stamp) 

DTS  النسق السمعي لشركةDTS )مكرسة للصوت( 
(DTS is the audio format of the company DTS (Dedicated To Sound)) 

DTTB إذاعة تلفزيونية رقمية لألرض (Digital Terrestrial Television Broadcasting) 

DTV  تلفزيون رقمي(Digital Television) 

DVB  إذاعة فيديوية رقمية(Digital Video Broadcasting) 

DVB-H  حممولة باليد  -إذاعة فيديوية رقمية(Digital Video Broadcasting – Handheld) 

DVB-RCT  قناة العودة لألرض -إذاعة فيديوية رقمية 
(Digital Video Broadcasting – Return Channel Terrestrial) 

DVB-S  ساتلية  -إذاعة فيديوية رقمية(Digital Video Broadcasting – Satellite) 

DVB-S2  الثاينساتلية من اجليل  -إذاعة فيديوية رقمية 
(Digital Video Broadcasting – Satellite second generation) 

DVB-SH  خدمات ساتلية إىل األجهزة احملمولة باليد -إذاعة فيديوية رقمية 
(Digital Video Broadcasting – Satellite services to Handhelds) 

DVB-T  لألرض  -إذاعة فيديوية رقمية(Digital Video Broadcasting-Terrestrial) 

DVB-T2  لألرض من اجليل الثاين  -إذاعة فيديوية رقمية 
(Digital Video Broadcasting-Terrestrial second generation) 

DVB-T2 Lite  اجلانبية  -إذاعة فيديوية رقمية لألرض من اجليل الثاينLite 
 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial second generation Lite Profile) 

DVD  قرص رقمي متعدد االستعماالت أو قرص رقمي فيديوي(Digital versatile disc or digital video disc) 
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EACO  منظمة االتصاالت لشرق إفريقيا(East African Communications Organization) 

EBU  احتاد اإلذاعات األوروبية(European Broadcasting Union) 

EC  املفوضية األوروبية(European Commission) 

ECOWAS  اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا(Economic Community Of West African States) 

EICTA رابطة صناعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األوروبية، أصبحت أوروبا الرقمية 
(European ICT Industry Association, became DIGITALEUROPE) 

eMBMS خدمات إذاعة الوسائط املتعددة واإلرسال املتعدد املعززة 
(Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) 

ENG   جتميع األخبار إلكرتونيا(Electronic News Gathering) 

EPG  دليل الربامج اإللكرتوين(Electronic Programme Guide) 

ERM رمغنطيسي توافق كه(Electromagnetic compatibility) 

ES  تدفق أويل(Elementary stream) 

ESO  منظمة التقييس األوروبية(European Standardization Organization) 

ETSI  املعهد األورويب لتقييس االتصاالت(European Telecommunication Standardization Institute) 

FCC  الية لالتصاالت اهليئة الفيدر(Federal Communications Commission) 

FDM  تعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد(Frequency Division Multiplex) 

FDP  بروتوكول تسليم امللفات(File Delivery Protocol) 

FEC  تصحيح أمامي لألخطاء(Forward Error Correction) 

FEF  متديد مستقبلي لألرتال(Future Extension Frames) 

FFT  حتويل فورييه السريع(Fast Fourier Transform) 

FLUTE  نقل أحادي االجتاه  عربتسليم امللفات(File Delivery Over Unidirectional Transport) 

FOBTV  مستقب ل التلفزيون اإلذاعي(Future of Broadcasting Television) 

FPU  وحدة مجع ميداين(Field Pick-Up Unit) 

FR  مرجع كامل(Full Reference) 

FS  خدمة ثابتة(Fixed Service) 

FSS ساتلية خدمة ثابتة (Fixed Satellite Service) 

GE06  2006اتفاق جنيف اإلقليمي (Geneva Regional Agreement 2006) 

GEM   منصة حملية متعددة الوسائط ميكن تنفيذها عامليا (Globally Executable MHP) 

GI  فاصل حراسة(Guard Interval) 

GS  تدفق نوعي(Generic stream) 

GSE  تغليف تدفق نوعي(Generic Stream Encapsulation) 

GSM  النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة(Global System for Mobile communications) 
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GSO  مدار مستقر بالنسبة إىل األرض(Geostationary orbit) 

HBB4ALL للجميع إذاعة هجينة عريضة النطاق (Hybrid Broadcast Broadband For ALL) 

HbbTV  تلفزيون إذاعة هجينة عريضة النطاق(Hybrid Broadcast-Broadband Television) 

HDR  مدى دينامي أعلى(Higher Dynamic Range) 

HD-SDI  واجهة رقمية تسلسلية عالية الوضوح(High Definition Serial Digital Interface) 

HDTV  تلفزيون عايل الوضوح(High Definition Television) 

HE-AAC  تشفري مسعي متقدم عايل الكفاءة(High-Efficiency Advanced Audio Coding) 

HEVC  تشفري فيديوي عايل الكفاءة(High Efficiency Video Coding) 

HFR  معدل أرتال أعلى(Higher Frame Rate) 

Hi422P  عالية  4:2:2جانبية(High 4:2:2 Profile) 

Hi444P  عالية 4:4:4جانبية (High 4:4:4 Profile) 

HL  طبقة عالية(High Layer) 

HP  جانبية عالية(High Profile) 

HTML  لغة وسم النصوص الفائقة(HyperText Markup Language) 

IBB طاق العريض نظام متكامل لإلذاعة والن(Integrated Broadcast Broadband) 

ICIT جدول معلومات التحكم يف بروتوكول إدارة امللكية الفكرية ومحايتها (IPMP Control Information Table) 

iDTV  تلفزيون رقمي متكامل(integrated digital television) 

IEC  اللجنة الكهرتقنية الدولية(International Electrotechnical Commission) 

IF  تردد وسيط(Intermediate Frequency) 

IF-x  رقم الواجهةx  يف سلسلة إذاعية(InterFace number x in the broadcasting chain) 

IHDN  شبكة رقمية منزلية(In-Home Digital Network) 

IMSC1  تمن النصوص اجلارية والوصفية يف وسائط اإلنرتن 1.0الصيغة 
(Internet Media Subtitles and Captions 1.0) 

IMT  االتصاالت املتنقلة الدولية(International Mobile Telecommunication) 

INT بروتوكول اإلنرتنت/التحكم يف النفاذ إىل الوسائط جدول تبليغ (IP/MAC Notification Table) 

IP  بروتوكول اإلنرتنت(Internet protocol) 

IPMP  إدارة امللكية الفكرية ومحايتها(Intellectual Property Management and Protection) 

IPTV تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت (Internet protocol Television) 

IRD مفكك تشفري متكامل -مستقبل(Integrated Receiver-Decoder) 

ISDB-S  ساتلية -إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات (Integrated Services Digital Broadcasting – Satellite) 

ISDB  إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات(Integrated Services Digital Broadcasting) 
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ISDB-T لألرض  - إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات(Integrated S0ervices Digital Broadcasting – Terrestrial) 

ISDN  دماترقمية متكاملة اخلشبكة (Integrated Services Digital Network) 

ISED (كندا) االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية 
(Innovation, Science and Economic Development (Canada)) 

ISO  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي(International Organization for Standardization) 

ITU  لالتصاالت االحتاد الدويل(International Telecommunication Union) 

ITU-D قطاع تنمية االتصاالت يف االحتاد 
(International Telecommunication Union – Development Sector) 

ITU-R قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد 
 (International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector) 

ITU-T يف االحتاد قطاع تقييس االتصاالت 
 (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector) 

LAN  شبكة منطقة حملية(Local Area Network) 

LCD  شاشة عرض بلورات سائلة(Liquid Crystal Display) 

LDPC ض الكثافة اختبار التعادلية منخف شفرة(low-density parity-check code) 

LFE  آثار الرتدد املنخفض(low frequency effects) 

LMDS  خدمة توزيع حملي متعددة النقاط(Local Multipoint Distribution Service) 

LPDC اختبار التعادلية منخفض الكثافة (Low-Density Parity-Check) 

LSDI  اسعة صور رقمية يف شاشة و(Large-Screen Digital Imagery) 

LTE  تطور طويل األجل(Long Term Evolution) 

M/H  متنقلة/حممولة باليد(Mobile/Handheld) 

MAC  حتكم يف النفاذ إىل الوسائط(Media access control) 

MBLER  معدل اخلطأ يف الفدرات الكربيةMPEG (MPEG Macroblock Error Ratio) 

MERCOSUR  السوق اجلنوبية املشرتكة(Mercado Común del Sur) 

MFN  شبكة متعددة الرتددات(Multi-Frequency Network) 

MFU  وحدة جزء يف الوسائط(Media fragment unit) 

MHP  منصة منزلية لتعدد الوسائط(Multimedia Home Platform) 

MIFR  السجل األساسي الدويل للرتددات(Master International Frequency Register) 

MIMO  دخل متعدد، خرج متعدد(Multiple-Input, Multiple-Output) 

MISO دخل متعدد، خرج وحيد (Multiple Input, Single Output) 

ML  طبقة رئيسية(Main Layer) 

MMT  نقل وسائطMPEG (MPEG Media Transport) 

MMTP  بروتوكول نقل وسائطMPEG (MMT protocol) 
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MP   جانبية رئيسية(Main Profile) 

MPE  تغليف الربوتوكوالت املتعددة(Multi-protocol encapsulation) 

MPEG  فريق خرباء الصور املتحركة(Moving Pictures Expert Group) 

MPQM  قياس جودة الصور املتحركة(Moving Pictures Quality Metric) 

MPU ائط وحدة معاجلة الوس(Media Processing Unit) 

MS  خدمة متنقلة(Mobile Service) 

MSS  خدمة متنقلة ساتلية(Mobile Satellite Service) 

MSS-ATC   املكونة املساعدة لألرض  -خدمة متنقلة ساتلية(MSS – Ancillary Terrestrial Component) 

MSTV  رابطة تلفزيون اخلدمة القصوى(Association for Maximum Service Television) 

MUFS  شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال(Minimum Useable Field Strength) 

NAB  )الرابطة الوطنية للهيئات اإلذاعية )الواليات املتحدة(National Association of Broadcasters (USA)) 

NEDDIF يمنصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف الشمال الشرق 
(North East Digital Dividend Implementation Platform) 

NIT  جدول معلومات الشبكة(Network Information Table) 

Nordig منصة التلفزيون الرقمي لبلدان الشمال وإيرلندا 
(Digital TV platform for the Nordic region and Ireland) 

NQM  قياس جودة الضوضاء(Noise Quality Measure) 

NR  دون مرجع(No reference) 

NRT  غري الوقت الفعلي(Non Real-Time) 

NTIA )اإلدارة الوطنية لالتصاالت واملعلومات )الواليات املتحدة 
(National Telecommunications and Information Administration (USA)) 

OB إذاعة خارجية (Outside Broadcast) 

OFDM  سال بتقسيم تعامدي للرتدد تعدد اإلر(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

OIPF  منتدى تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت املفتوح(Open IPTV Forum) 

OSI  التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة(Open Systems Interconnection) 

OTT  تدفق التلفزيون املتاح حبرية على اإلنرتنت(Over the Top (TV streaming over the Internet)) 

PAL  )خط متناوب للطور )نظام التلفزيون التماثلي(Phase Alternating Line (Analogue TV system)) 

PAT  جدول ترابط الربامج(Programme Association Table) 

PCM  تشكيل شفرة نبضي(Pulse-code modulation) 

PCR مج مرجع ميقاتية الربنا(Program Clock Reference) 

PDH  تراتب رقمي متقارب التزامن(Plesiochronous Digital Hierarchy) 

PES  تدفق أويل مرزوم(Packetized elementary stream) 
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PID  معّرف هوية الرزمة(Packet identifier) 

PLC  اتصال عرب خطوط الكهرباء(Power Line Communication) 

PLP الطبقة املادية  أنبوب(Physical Layer Pipe) 

PMSE  إعداد الربامج واألحداث اخلاصة(Programme Making and Special Events) 

PMT  جدول تقابل الربامج(Programme Map Table) 

PN  ضوضاء شبه عشوائية(Pseudo-random Noise) 

PP  منط دليلي(Pilot Pattern) 

PS  تدفقات الربامج(Programme streams) 

PSI  معلومات خاصة بالربامج(Programme-Specific Information) 

PSNR  نسبة ذروة اإلشارة إىل الضوضاء(Peak-Signal-to-Noise-Ratio) 

PSTN  شبكة هاتفية عمومية تبديلية(Public switched telephone network) 

PTS  خامت وقت العرض(Presentation Time Stamp) 

PVR  مسجل فيديوي شخصي(Personal Video Recorder) 

PxER  نسبة اخلطأ يف البيكسالت(Pixel Error Ratio) 

QAM  تشكيل االتساع الرتبيعي(Quadrature Amplitude Modulation) 

QC  مراقبة اجلودة(Quality Control) 

QoS  جودة اخلدمة(Quality of Service) 

QPSK  حة الطور إبراق تربيعي بزحز(Quadrature Phase Shift Keying) 

RAI  التلفزيون اإليطايل(Radiotelevisione Italiana) 

RAVIS  نظام املعلومات السمعية البصرية يف الوقت الفعلي(Real-time Audio-Visual Information System) 

RF  تردد راديوي(Radio Frequency) 

RF  مرجع خمتصر(Reduced reference) 

RN  شبكة مرجعية(Reference Network) 

ROHC  انضغاط رأسية متني(Robust Header Compression) 

ROO  قواعد العمليات(Rules of operations) 

RPC  تشكيل ختطيط مرجعي(Reference Planning Configuration) 

RRC  املؤمتر اإلقليمي لالتصاالت الراديوية(Regional Radiocommunication Conference) 

RS سولومون -)شفرة( ريد(Reed Solomon (code)) 

RTP  بروتوكول النقل يف الوقت الفعلي(Real-time Transport Protocol) 

Rx  مستقب ل(Receiver) 

S/PDIF واجهة رقمية  نسقSony/Philips 
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(Sony/Philips Digital Interface Format) 
SAB اعة إلذا يف خدمات مساعدة(Services Ancillary to Broadcasting) 

SADC  اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي(Southern African Development Community) 

SAP يف الربامج  خدمات مساعدة(Services Ancillary to Programme-making) 

SAT/IP  خدمة ساتلية بواسطة بروتوكول اإلنرتنت(Satellite over IP) 

SBTVD  النظام الربازيلي للتلفزيون الرقمي(Sistema Brasileiro de Televisão Digital) 

SCART  توصيل فيديوي -نقابة مصنعي أجهزة الراديو والتلفزيون 
 (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs – Video Connector) 

SDH ATM متزامن أسلوب نقل ال -زامن تراتب رقمي مت 
(Synchronous Digital Hierarchy – Asynchronous Transfer Mode) 

SDR  جهاز راديو معّرف بالربجمية(Software Defined Radio) 

SDSCQE طريقة التحفيز الثنائي املتآون من أجل التقييم املتواصل 
(Simultaneous double stimulus for continuous evaluation method) 

SDT  جدول وصف اخلدمات(Service Description Table) 

SDTV  تلفزيون عادي الوضوح(Standard Definition Television) 

SECAM  )تتابع لوين مع ذاكرة )نظام التلفزيون التماثلي(Séquentiel Couleur à Mémoire (Analogue TV system)) 

SEDDIF  الرقمية يف اجلنوب الشرقيمنصة تنفيذ املكاسب 
(South East Digital Dividend Implementation Platform) 

SES  حمطات وأنظمة ساتلية لألرض(Satellite Earth Stations and Systems) 

SFN  شبكة وحيدة الرتدد(Single Frequency Network) 

SI  معلومات خدمة(Service Information) 

SIMO  ج متعدد دخل وحيد، خر(Single-Input, Multiple-Output) 

SLER  نسبة اخلطأ يف شرحيةMPEG (MPEG Slice Error Ratio) 

SNG   جتميع األخبار ساتليا(Satellite News Gathering) 

SRD  أجهزة قصرية املدى(Short Range Devices) 

SRM  رسالة قابلية جتديد النظام(System Renewability Message) 

SS  حافز وحيد(Single-stimulus) 

SSCQE  متواصل بالتحفيز املفرد  جودةتقييم(Single stimulus continuous quality evaluation) 

SSD حمرك حالة صلبة/قرص حالة صلبة (Solid State Drive/Solid State Disc) 

SSIM  مؤشر التشابه البنيوي(Structural Similarity Index) 

STB از فك التشفريجه (Set-Top Box) 

STD  معيار(Standard) 

SVC  تشفري فيديوي توسعي(Scalable Video Coding) 



 قمية لألرضكتيب عن تنفيذ شبكات وأنظمة اإلذاعة التلفزيونية الر  326

 

TDM  تعدد إرسال بتقسيم الزمن(Time Division Multiplex) 

T-DMB  لألرض  -إذاعة رقمية متعددة الوسائط(Terrestrial – Digital Multimedia Broadcasting) 

TDS-OFDM د إرسال بتقسيم تعامدي للرتدد متوائم يف جمال الزمن تعد(Time-Domain Synchronous OFDM) 

TER  نسبة خطأ التوقيت(Timing Error Ratio) 

TETRA  نظام راديوي متعدد القنوات لألرض(Terrestrial Trunked Radio) 

TFS الرتدد-تقطيع الزمن (Time-Frequency Slicing) 

THD كلي   توافقي تشوه(Total Harmonic Distortion) 

TIES يف االحتاد( خدمة تبادل معلومات االتصاالت( 
(Telecommunication Information Exchange Service (ITU)) 

TLV  قيمة طول النمط(Type-length value) 

TMCC  التحكم يف تشكيل اإلرسال وتعدد اإلرسال(Transmission and Multiplexing Configuration Control) 

TS  تدفق النقل(Transport stream) 

TSDT  جدول وصف تدفق النقل(Transport Stream Description Table) 

TTML  لغة وسم النصوص املوقوتة(Timed Text Markup Language) 

Tx  ل  (Transmitter)مرس 

UHDTV  تلفزيون فائق الوضوح(Ultra-High Definition Television) 

UHF  تردد موجات ديسيمرتية(Ultra-High Frequency) 

ULE  تغليف خفيف وحيد االجتاه(Unidirectional lightweight encapsulation) 

UMTS نظام االتصاالت املتنقلة العاملية (Universal Mobile Telecommunication System) 

UNCRPD  اإلعاقةاتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي 
(United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 

UP  رزم املستعمل(User packets) 

UPL طول رزم املستعمل (User packet length) 

UPnP  التوصيل والتشغيل املوحد(Universal Plug and Play) 

URI  معلومات قواعد االستعمال(Usage Rules Information) 

U-U  من مستعمل آلخر(User-User) 

UWB   نطاق عريض جدا(Ultra Wide Band) 

VBR  معدل بتات متغاير(Variable bit-rate) 

VCM  تشفري وتشكيل متغايران(Variable Coding and Modulation) 

VCR  مسجل كاسيت فيديوي(Video Cassette Recorder) 

VFDR الفيديوية  نسبة فك تشفري الصورة(Video Frame Decoding Ratio) 

VFLR  نسبة خسارة الصورة الفيديوية(Video Frame Loss Ratio) 
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VHF  تردد موجات مرتية(Very High Frequency) 

VQEG  فريق خرباء جودة الفيديو(Video Quality Experts Group) 

VQM  قياس اجلودة الفيديوية(Video Quality Metric) 

VSAT   مطراف ذو فتحة صغرية جدا(Very Small Aperture Terminal) 

VSB  نطاق جانيب متبق(Vestigial Side Band) 

W3C  احتاد شبكة الويب العاملية(World Wide Web Consortium) 

WEDDIP منصة تنفيذ املكاسب الرقمية يف أوروبا الغربية 
(Western European Digital Dividend Implementation Platform) 

WLAN  شبكة منطقة حملية السلكية(Wireless Local Area Network) 

WRC  املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية(World Radiocommunication Conference) 

WSD أجهزة النطاقات اخلالية (White Space Devices) 

WSS  التشوير على شاشة عريضة(Wide Screen Signalling) 

XML  لغة الوسم املوس عة(EXtensible Markup Language) 

YPbPr ( فيديو مشفر من حيث النصوعY( ومتايز األلوان )Y  ،ناقص أمحرY )ناقص أزرق 
(Luminance (Y) and differential colour coded video (Y minus Red, Y minus Blue)) 

___________ 
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