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ii التوصية  ITU-R  BO.2098-0  

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 توصيات واعتمادها.                                                                                                    االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد ال
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1  امللققواملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع R-ITU 1 بالقرار
 االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات               حيث ميكن أيضا   R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http                                       )ميكن االطالع عليها أيضا  يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M ة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عد                     أنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

اإلجراء املوضح  وجب: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبمالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BO.2098-0  التوصيـة

 الوضوح فائق للتلفزيون الساتلية لإلذاعة الاإلرس نظام

 (ITU-R 292/4 )املسألة
(2016) 

 مجال التطبيق
 التلفزيون عايل الوضوح التقليدي.                                                          تتطلب إذاعة التلفزيون فائق الوضوح سعة إرسال  تتجاوز إذاعة 

                                                                    وحتدد هذه التوصية نظام إرسال  لإلذاعة الساتلية للتلفزيون فائق الوضوح.
 يةمصطلحات أساس

 (ISDB-S3)التلفزيون فائق الوضوح، اإلذاعة الساتلية، سعة اإلرسال، اجليل الثالث من اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات للسواتل 

 المختصرات/األسماء المختصرة

APSK اإلبراق بزحزحة االتساع والطور (Amplitude and Phase Shift Keying) 

AWGN ةالضوضاء الغوسية البيضاء اإلضافي (Additive White Gaussian Noise) 

BPSK اإلبراق بزحزحة طور اثنيين (Binary Phase Shift Keying) 

BCH code هوكنجام، شفرة لتصقيح األدطاء-شودري-شفرة بوس (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem code) 

C/N نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء (Carrier to Noise Ratio) 

EWS ر يف حاالت الطوارئنظام لإلنذا (Emergency Warning System) 

FEC تصقيح اخلطأ األمامي (Forward Error Correction) 

GF جمال غالوا (Galois Field) 

IF-loopback عروة الرجعة بني الرتددات (Inter Frequency-loopback) 

IP بروتوكول اإلنرتنت (Internet Protocol) 

IPv4 وكول اإلنرتنتاإلصدار الرابع لربوت (Internet Protocol version 4) 

IPv6 اإلصدار السادس لربوتوكول اإلنرتنت (Internet Protocol version 6) 

ISDB-S اإلذاعة الرقمية متكاملة اخلدمات للسواتل (Integrated Services Digital Broadcasting for Satellite) 

ISDB-S3 متكاملة اخلدمات للسواتل اجليل الثالث من اإلذاعة الرقمية (Integrated Services Digital Broadcasting 

for Satellite, 3rd generation) 

LDPC code منخفض الكثافة ادتبار التعادلية شفرة (Low Density Parity Check code) 

LSB البتة األقل داللة (Least Significant Bit) 

MPEG فريق درباء الصور املتقركة (Moving Picture Experts Group) 

MMT نقل وسائط فريق درباء الصور املتقركة (MPEG Media Transport) 
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MSB البتة األكثر داللة (Most Significant Bit) 

OBO ختفيض قدرة اخلرج (Output Back Off) 

PSK زحزحة الطوراإلبراق ب (Phase Shift Keying) 

PRBS تتابع اثنيين شبه عشوائي (Pseudo-Random Binary Sequence) 

QPSK اإلبراق بزحزحة طور تربيعي (Quadrature Phase Shift Keying) 

TDM تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن (Time Division Multiplexing) 

TLV قيمة طول النمط (Type Length Value) 

TMCC التقكم يف تشكيل اإلرسال وتعدد اإلرسال (Transmission and Multiplexing Configuration Control) 

TS النقل قطار (Transport Stream) 

TS_ID معرف هوية قطار النقل (Transport Stream Identifier) 

TWTA  املوجات املرحتلةصمام مكرب (Traveling Wave Tube Amplifier) 

UHDTV التلفزيون فائق الوضوح (Ultra-High Definition Television) 
 ارير االتحاد ذات الصلةتوصيات وتق

نظام اإلرسال فيما يتعلق خبدمات متعددة الوسائط متقدمة توفرها اإلذاعة الرقمية متكاملة  ITU-R BO.1408-1التوصية 
 اخلدمات عرب قناة إذاعية ساتلية

دى الرتدد م أنظمة التلفزيون الرقمي املتعدد الربامج لالستعمال يف السواتل العاملة يف ITU-R BO.1516-1التوصية 
GHz 12/11 

استعمال البىن التقتية لإلذاعة الساتلية واإلذاعة لألرض من أجل إنذار اجلمهور وختفيف  ITU-R BO/BT.1774-2التوصية 
 حدة الكوارث واإلغاثة

 نظام اإلذاعة الرقمية الساتلية مرن التشكيل )التلفزيون والصوت والبيانات( ITU-R BO.1784-0التوصية 
                وتبادهلا دوليا   إلنتاج الربامج (UHDTV) قيم معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح ITU-R BT.2020-2التوصية 
من أجل بث التلفزيون فائق  (HEVC) استعمال معيار التشفري الفيديوي عايل الكفاءة ITU-R BT.2073-0التوصية 

 وعايل الوضوح
إنتاج  تلفزيون ذات املدى الدينامي العايل من أجل االستعمال يفقيم معلمات الصور ألنظمة ال ITU-R BT.2100-0التوصية 

                       الربامج وتبادهلا دوليا  
 أنظمة اإلرسال لإلذاعة الساتلية للتلفزيون فائق الوضوح ITU-R BO.2397-0 رقريالت

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

 (UHDTV) التلفزيون فائق الوضوحتصبح إذاعة  من املتوقع أنأن  أ ( 
1

 ددمة رئيسية للوسائط يف املستقبل القريب؛  

____________________ 
 .R BT.2020-ITUيرد تعريف التلفزيون فائق الوضوح يف التوصية  1
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 ؛واحد ساتلي مستجيب - بواسطة مرسل للتلفزيون فائق الوضوح البث الساتليضرورة زيادة سعة اإلرسال لتنفيذ  ب(
صويب أمامي                           ا  لعامل االحنسار التدرجيي وتقيمة منخفضة جدأن التقدم األدري يف التكنولوجيا الرقمية يسمح بتققيق  ج(

 (LDPC) كثافةمنخفض ال ادتبار التعادلية شفرةذي كفاءة عالية بالنسبة لعرض النطاق وخمططات تشكيل مثل  (FEC)لألدطاء 
 ؛(APSK) واإلبراق بزحزحة االتساع والطور

 اتلية؛أنظمة اإلذاعة الس يف  بد من مراعاتهال أن التوهني الناجم عن املطر، الذي خيتلف بسبب املناطق املنادية، ( د

 املستجيب الساتلي؛-                                                   أن من املناسب أن يكون النظام مقاوما  لعدم دطية املرسل ( ه

 ورزم بروتوكول اإلنرتنت على حد سواء؛ MPEGأنه يفضل أن يؤمن النظام رزم قطارات نقل الفريق  ( و
 كيالت اإلرسال وتعدد اإلرسال؛                                       أنه حيبذ أيضا  أن يسمح النظام مبرونة يف تش ( ز

داص يف املناطق                   ، لالستعمال بشكل  (EWS)أنه حيبذ أن يدعم نظام اإلذاعة نظام إنذار يف حاالت الطوارئ  ح(
 العرضة للزالزل،

 وإذ تدرك
 ITU-R BO.1408 يف التوصيتنييرد وصفها أنظمة التلفزيون الرقمي املتعدد الربامج لالستعمال يف السواتل أن  ( أ 
 ؛ITU-R BO.1516و

 ؛ITU-R BO.1784 يف التوصية يرد وصفه)التلفزيون والصوت والبيانات(  اعة الرقمية الساتلية مرن التشكيالتنظام اإلذ أن ب(
عيار التشفري الفيديوي مأن معدالت بتات إرساالت إذاعة التلفزيون فائق الوضوح والتلفزيون عايل الوضوح اليت تستعمل  ج(

 ؛ITU-R BT.2073يرد شرحها يف التوصية  (HEVC) عايل الكفاءة
أن استعمال البىن التقتية لإلذاعة الساتلية واألرضية ألغراض اإلنذارات العامة والتخفيف من آثار الكوارث واإلغاثة عند  ( د

 ،ITU-R BO/BT.1774وقوعها يرد شرحه يف التوصية 
 توصي
 1 الحظةامل)انظر  يف اإلذاعة الساتلية للتلفزيون فائق الوضوح B44-B STDARI2املوصف يف املعيار  S3-ISDBباستعمال النظام 

 (.2 الحظةاملو 
اإلذاعة الساتلية للتلفزيون جدول مقارنة ألنظمة إرسال  2، بينما يقدم امللقق (Fوصف للنظام املوصى به )النظام  1يرد يف امللقق  - 1مالحظة ال

 الوضوح. فائق
وذلك  ISDB-S3كمثال. وهناك مرونة يف ضبط معدل الرموز يف النظام   ARIB STD-B44رموز املوصف يف املعيار ال ليقدم معد - 2مالحظة ال

                                                             طبقا  لألنواع املختلفة من عروض نطاق املرسالت املستجيبات الساتلية.
 

  

____________________ 
 .)B44-ARIB STD )E1.pdf-B44v2_0-STD-http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/6املعيار  2

http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/6-STD-B44v2_0-E1.pdf


  ITU-R  BO.2098-0  التوصية 4

 

 1الملحق 

 
 الجيل الثالث من اإلذاعة الرقمية متكاملة الخدماتالخصائص التقنية لنظام 

 (F)المشار إليه باسم النظام  (ISDB-S3)للسواتل 
 جدول احملتويات

 الصفقة

 إليه املشار) (ISDB-S3) للسواتل اخلدمات متكاملة الرقمية اإلذاعة من الثالث اجليل لنظام التقنية اخلصائص - 1 امللقق
 F) .....................................................................................  4 النظام باسم

 4  ........................................ الوضوح فائق للتلفزيون الساتلية لإلذاعة ISDB-S3 للنظام ملخص 1

 6  ............................... الوضوح فائق للتلفزيون الساتلية لإلذاعة ISDB-S3 للنظام التقنية املواصفات 2

 6  ..................................................................................عام تعريف 1.2

 7  ...................................................................................... الرتتيل 2.2

 8  .................................................................. املشكلة اإلشارة رتل تشكيلة 3.2

 10  ................................................................... لألدطاء األمامي التصقيح 4.2

 TMCC .............................................  11 التقكم إلشارات األدطاء تصقيح طريقة 5.2

 11  ............................................................................... الطاقة تشتت 6.2

 11  ............................................................................... البتات مشذر 7.2

 11  ........................................................................... التشكيل خمططات 8.2

 13  ............................................................................ اإلرشادية اإلشارة 9.2

 14  ...................................................................... التدرجيي االحنسار عامل 10.2

 TMCC .......................................................................  14 التقكم إشارة 11.2

 20  .................................. الوضوح فائق للتلفزيون الساتلية لإلذاعة اإلرسال أنظمة مقارنة جدول - 2 امللقق

 

 لإلذاعة الساتلية للتلفزيون فائق الوضوح ISDB-S3ملخص للنظام  1
 من أجل اإلذاعة الساتلية للتلفزيون فائق الوضوح. وفيما يلي اخلواص التقنية هلذا النظام. يف اليابان ISDB-S3            ط ور النظام 

اسع يف اليابان، على نطاق و  cm 45                                                                          االستقبال املنزيل للتلفزيون فائق الوضوح: نظرا  الستعمال اهلوائيات الطبقية بقطر  -
باستخدام خمطط  MHz 34,5عرب مرسل مستجيب ساتلي برتدد  Mbit/s 100يوفر هذا النظام سرعة قدرها 

 ؛99,5%مع حتقيق تيسر للخدمة بنسبة  7/9مبعدل تشفري دادلي مقداره  APSK-16 التشكيل
 من سعة اإلرسال؛ APSKوالتشكيل  LDPCوالشفرة  0,03سعة إرسال كبرية: يزيد استعمال عامل احنسار تدرجيي مقداره  -
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كيل  الذي ترسل فيه إشارات متعددة مبخططات تشتيبالقدرة على الصمود جتاه اخلبو الناجم عن املطر: اإلرسال الرتا -
، ميكن من استقبال اإلشارات يف ظل (TDM)خمتلفة ومعدالت تشفري دادلي خمتلفة بتعدد اإلرسال بتقسيم الزمن 

 م عن املطر الشديد؛ظروف اخلبو الناج
: اإلرسال الدوري إلشارة الرشقة املرجعية (C/N)استقبال مستقر حىت عند قيم منخفضة للنسبة موجة حاملة إىل ضوضاء  -

.  C/N للنسبة dB من وحداتصفرية املة يف حالة قيمة يوفر متانة الستعادة طور املوجة احل π/2بزحزحة  BPSKلطور اإلبراق 
 يسهم يف حتسني سعة اإلرسال؛ TMCCرة الرشقة املرجعية للطور كقمولة نافعة للتقكم كما أن استخدام إشا

 LDPC الصمود أمام عدم دطية املرسل املستجيب الساتلي: يوفر استعمال إشارة إرشادية فك التشفري األمثل للشفرة -
 حىت يف وجود التأثريات الالدطية؛

كنسق إلشارة الددل من إرسال رزم   (TLV)القيمة -الطول-نسق النوعإرسال رزم بأطوال متغرية: ميكن استخدام ال -
 عرب قنوات ساتلية؛ IPv6أو  IPv4بروتوكول اإلنرتنت مثل رزم اإلصدارين 

                                    ة حتكما  متعدد اجلوانب يف اإلرسال. وميكن بت 422 9التقكم الوظيفي يف اإلرسال: حيقق استخدام ختصيص التقكم  -
خمتلفة للتقكم يف اإلرسال، مبا يف ذلك إشارات للتقكم يف خمطط التشكيل ومعدل إرسال إشارات  TMCCللتقكم 

(، إىل جانب إشارات حتديد إشارات الددل املتعددة TLVأو  MPEG-2 TSالددل )املواصفة  ةالتشفري ونسق إشار 
 تجيب الساتلي.وتنوير نقطة تشغيل املرسل املس (EWS)وإدارهتا وبدء تشغيل نظام اإلنذار يف حاالت الطوارئ 

كشفرة دادلية ملا تتسم به من   LDPC. ويستخدم هذا النظام الشفرة ISDB-S3املواصفات التقنية للنظام  1اجلدول وتدرج يف 
من أجل مكربات صمامات  8PSKو QPSKو π/2بزحزحة  BPSK. وتستخدم يف األساس املخططات ءتصويب ممتاز لألدطا

كوسيلة   APSK-32و APSK-16 نتشبع يف املرسل املستجيب الساتلي. ويستخدم املخططايف حالة ال (TWTA)املوجات املرحتلة 
حىت يف وجود  LDPCإىل ذلك إشارة إرشادية للتمكني من حتقيق فك تشفري أمثل للشفرة              ددلت إضافة     أ  لزيادة سعة القناة. و 

نتيجة للخصائص الالدطية  APSKاإلبراق التأثريات الالدطية، داصة عند اعتبار أن االحنطاط ميكن أن حيدث بسهولة يف 
والتمكني  حلتققيق اخلصائص الصارمة للمرش 0,03على ذلك، يستعمل عامل االحنسار التدرجيي بالقيمة           . وعالوة  TWTA للمكرب

من استعمال معدالت رموز أعلى. ويدعم هذا النظام مسامهات متعددة لتعدد اإلرسال بتقسيم الزمن للتشكيالت وملعدالت 
أن  TMCCعلى ذلك، ميكن للتقكم         وعالوة   .لتشفري الدادلي وميكن أن حتقق مديات واسعة من سعة اإلرسال وتيسر اخلدمةا

 متغرية الطول. IPاليت ميكن استعماهلا إلرسال رزم  TLVينقل إشارات من أجل تعريف حدود الرزم 



  ITU-R  BO.2098-0  التوصية 6

 

 1اجلدول 

 ISDB-S3الخصائص التقنية للنظام 

 الوصف العنصر

 TLVو MPEG-2 TS رة الددلنسق إشا

 π/2-shift BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-APSK, and 32-APSK خمطط التشكيل

 TMCC التقكم يف اإلرسال

التصقيح 
األمامي 
 لألدطاء

 (44880 :)طول الشفرة LDPC شفرة الشفرة الدادلية

 معدل التشفري 
1/3 (41/120), 2/5 (49/120), 1/2 (61/120), 3/5 (73/120), 2/3 (81/120), 3/4 

(89/120), 7/9 (93/120), 4/5 (97/120), 5/6 (101/120), 7/8(105/120), 9/10 

 (()قيمة امسية )قيمة حقيقية  (109/120)

 BCH (65535, 65343, T = 12) شفرة خمتزلة الشفرة اخلارجية

شفرة التقكم 
يف اإلرسال 

وتعدد 
 اإلرسال

 π/2-shift BPSK خمطط التشكيل

  LDPC (31680,9614) LDPC (44880, 22184)شفرة خمتزلة رة الدادليةالشف

  BCH (9614,9422), BCH (65535,65343)شفرة خمتزلة الشفرة اخلارجية

  التقكم يف اإلرسال بوحدات من الفواصل وحدة التقكم

              فاصال  لكل رتل TDM 120بنية رتل تعدد اإلرسال 

 معدل الرموز
 غري حمدد

                                             طبقا  لألشكال املختلفة من املرونة يف عروض نطاقات  ISDB-S3عدل الرموز للنظام ميكن ضبط م
 املرسالت املستجيبات الساتلية

 0,03 عامل االحنسار التدرجيي

 إشارة تعويض الالدطية
دم ام نفس خمطط التشكيل املستخإشارة إرشادية، ميكنها إرسال تتابع كلمات فريد باستخد

قطة مرجعية نعايرة تستعمل على جانب املستقبل كاإلشارة اإلرشادية امل وكانت إشارة الددل. يف
 .LDPCلفك تشفري الشفرة 

 لإلذاعة الساتلية للتلفزيون فائق الوضوح ISDB-S3 المواصفات التقنية للنظام 2
 تعريف عام 1.2

 TLVوقطارات النسق  MPEG-2ل . ويتعاطى النظام مع قطارات النقISDB-S3التشكيلة العامة للنظام  1تعرض يف الشكل 
(TS1 وTS2 و ...وTSn وTLV1 وTLV2 و ...وTLVm إضافة إىل معلمات 1( كإشارات رئيسية )اجلزء العلوي من الشكل ،)

                   استنادا  إىل معلمات  TMCCويولد النظام إشارة ( TMCCkو... و TMCC2و TMCC1اإلرسال من أجل إرسال كل قطار )
، فيما تعاجل اإلشارة الرئيسية TMCC                  ستنادا  إىل اإلشارة ا(. وتعرف األرتال 1من الشكل اإلرسال هذه )اجلزء السفلي 

. وبعد تشكيل LDPC                                       فاصال  ولكل فاصل نفس الطول اخلاص بالشفرة  120يف وحدات األرتال. ولكن رتل  TMCC واإلشارة
الشفرة الدادلية وتشذير البتات بشتت الطاقة والتشفري الرتل، تعاجل اإلشارة الرئيسية يف دطوات تشمل التشفري بالشفرة اخلارجية وت

           أيضا  بنفس  TMCC. وباستثناء تشذير البتات، تعاجل اإلشارة APSK-32أو  APSK-16أو  PSK-8يف حالة خمططات التشكيل 
 ناقة تستخدمامشتتة الطالطريقة. وإىل جانب هاتني اإلشارتني، تولد إشارة تزامن )ملزامنة الرتل ومزامنة الفاصل( وإشارة إرشادية 

ريقة تعدد ذلك مع الكوكبة املعنية ويعاجل ترتيل التشكيل بط دنفس خمطط تشكيل اإلشارة الرئيسية. وتقابل اإلشارات أعاله بع
 .TDM اإلرسال
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 1الشكل 
 ISDB-S3التشكيلة العامة للنظام 

BO.2098-0 1

...

...

...
TS1
TS2

TSn

TLV1
TLV2

TLVm

TMCC1
TMCC2

TMCCk

/2-shift BPSK, QPSK

8-PSK,16-APSK, 32-APSK

 

 الترتيل 2.2
 ارة الرئيسيةتشكيلة رتل اإلش 1.2.2

                             فاصال  يتألف كل منها من رأسية  120إرساله من  املعددتشكيلة الرتل لإلشارة الرئيسية. ويتألف هذا الرتل  2تعرض يف الشكل 
 .LDPCوبتات حشو وبتات تعادلية الشفرة  BCHوبيانات وبتات تعادلية الشفرة 

حيز  ، ترتب بشكل متتابع يفMPEG-2 TSالرزم حالة  هنا يف حيز البيانات ويف TLVأو الرزم  MPEG-2 TSوترتب الرزم 
 اليت توضع يف مقدمة كل رزمة. (0x47)بايتة، باستثناء بايتة التزامن  187البيانات يف كل فاصل رزم من 
 BCH من أجل الرأسية والبيانات وتوضع بعد حيز البيانات. ويلي حيز تعادلية الشفرة BCHوحتسب بتات تعادلية الشفرة 

وبتات احلشو، حتسب بتات  BCHوبعد إجراء تشتت الطاقة الرأسية والبيانات وبتات تعادلية الشفرة  (0x3F)ت حشو بتا ست
 وتوضع بعد بتات احلشو. LDPCتعادلية الشفرة 

 2الشكل 

 تشكيلة الرتل في اإلشارة الرئيسية

BO.2098-02

. . . . . . . . . . . . . . .

24 Byte (192 Bit)

5610 byte (44880 bit)

Data No. 120

LDPC parity

BCH parity

H

H

H

H

176 bit

S

S

S

S

6 bit

1 slot

BCH parity

LDPC parity

LDPC parity

LDPC parity

BCH parity

BCH parity

Data No. 119

Data No. 1

Data No. 2

Slot No.1

Slot No.2

Slot No.119

Slot No.120

 

 مشذر
 البتات

 املشفر اخلارجي
 BCHالشفرة 

 تشتت
 الطاقة

 املشفر الدادلي
 LDPCالشفرة 

 املشفر الدادلي
 LDPCالشفرة 

 تشتت
 الطاقة

 املشفر اخلارجي
 BCHالشفرة 

 التشوير
TMCC 

 الرتتيل

 تشتت TMCCاإلشارة 
 التشوير اإلرشادي الطاقة

 تشوير الزمن

 اإلشارة الرئيسية

 ترتيل
 البتات

 إىل
 كوكبة
 وإشارة
 مشكلة

ترشيح 
االحنسار 
التدرجيي 
 وتشكيل
 تربيعي

 Sبتات حشو:   Hرأسية: 
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 تشكيلة رتل إشارة التحكم 2.2.2
 840 3بتة إلشارات التزامن ومن  880 2. ويتألف هذا الرتل املعدد إرساله من 3كيلة رتل إشارات التقكم يف الشكل تعرض تش

 .TMCCبتة إلشارات التقكم  680 31بتة لإلشارات اإلرشادية و 200 19إىل 

 3الشكل 

 تشكيلة رتل إشارات التحكم

BO.2098-03

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . . .

1 320 bit

No.1

P

160 bit120 bit

No.3

No.2

No.7

No.8

No.9

No.23

No.24

Sync

Sync

Sync

Sync

Sync

P

P

P

P

P

Sync

1 600 bit 

Sync

Sync

P

P

P

TMCC

TMCC

TMCC

TMCC

TMCC

TMCC

TMCC

TMCC

 

 شارة المشكلةاإلتشكيلة رتل  3.2
خمطط صندوقي يبني عملية توليد إشارة مشكلة من اإلشارات معددة اإلرسال ذات تشكيلة الرتل املبينة أعاله،  4يعرض يف الشكل 

 .5وتعرض تشكيلة رتل اإلشارة املشكلة يف الشكل 

Pإشارة إرشادية : 
 P خيتلف العدد األقصى للفواصل بالنسبة لإلشارة

                   طبقا  ملخطط التشكيل 120و 24لألرقام بني 
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 4الشكل 

 توليد اإلشارة المشكلة

BO.2098-04

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . .

. . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . .

44 880 bit

Slot No. 7

Slot No. 2

Slot No. 3

Slot No. 8

Slot No. 9

Slot No. 23

Slot No. 24

Slot No. 25

Slot No.26

Slot No. 118

Slot No. 119

Slot No. 120

No. 1

No. 2

No. 2

No. 3

No. 7

No. 8

No. 9

No. 23

No. 24

LDPC parityBCH parityH

LDPC parityBCH parityH

LDPC parityBCH parityH

LDPC parityH

LDPC parityBCH parityH

LDPC parityH

LDPC parityBCH parityH

LDPC parityBCH parityH

LDPC parityBCH parityH

LDPC parityBCH parityH

data No. 7

data No. 8

data No. 9

data No. 23

data No. 24

data No. 25

data No. 26

data No. 118

data No. 119

data No. 120 S

S

S

BCH parity S

S

BCH parity S

S

S

S

S

switch 2 

3
2

-A
P

S
K

1
6

-A
P

S
K

8
-P

S
K

Q
P

S
K

120 bit 1 320 bit

1 600 bit 

Slot No. 1

LDPC parityBCH parityH S

LDPC parityBCH parityH S

data No. 1 LDPC parityBCH parityH S

P

160 bit

switch  1

A

B

C

D

a

b

c

d

e

data No. 2

data No. 3


/2

-sh
ift B

P
S

K

TMCC

Sync

Sync

Sync

Sync

Sync

Sync

P

P

P

P

P

P

TMCC

TMCC

TMCC

TMCC

TMCC

Sync P TMCC

Sync P TMCC

 

 

Pشارة إرشادية: إ 
لألرقام بني  P خيتلف العدد األقصى للفواصل بالنسبة لإلشارة

 طبقا  ملخطط التشكيل 120و 24

 الرتتيل من أجل إشارات التقكم

 الرتتيل من أجل اإلشارة الرئيسية

 TDMمبدل 

 التشفري
 BCHبالشفرة 

 التشفري
 BCHبالشفرة 

 التشفري
 LDPCبالشفرة 

 التشفري
 LDPCبالشفرة 

 تشتت
 الطاقة

 تشتت
 الطاقة

تعدد اإلرسال 
T

D
M

/ترتيل اإلشارة املشكلة )احملددة يف الشكل 
5) 

ترشيح االحنسار التدرجيي والتشكيل الرتبيعي
 

حتويل البتات
 

إىل كوكبيات
 

يف حالة تشتيت
 

طاقة اإلشارة 
P

 
يف حالة تشتيت

 
طاقة اإلشارة 

P
 

يف حالة تشتيت
 

طاقة اإلشارة 
P

 
يف حالة 

تشتيت
 

طاقة اإلشارة 
P

 

مشذر بتات
 

مشذر بتات
 

مشذر بتات
 

حتويل البتات
 

إىل كوكبيات
 

حتويل البتات
 

إىل كوكبيات
 

حتويل البتات
 

إىل كوكبيات
 

حتويل البتات
 

إىل كوكبيات
 

. وللوصول إىل 5جيري ترتيل اإلشارة املشكلة طبقا  للقاعدة احملددة يف الشكل 
 :TDM، فإنه يف املبدل 5 الشكل

 عند إرسال إشارات التزامن: *
 eعلى  2واملفتاح  Dعلى  1يضبط املفتاح 

 :Pعند إرسال اإلشارات  *
، حيث يكون خمطط eإىل  aعلى  2واملفتاح  Cعلى  1يضبط املفتاح 

 التشكيل هو نفس خمطط تشكيل اإلشارة الرئيسية
 :TMCCعند إرسال إشارات التقكم  *

 eعلى  2اح واملفت Bعلى  1يضبط املفتاح 
 عند إرسال اإلشارة الرئيسية: *

، حيث خيصص خمطط eإىل  aعلى  2واملفتاح  Aعلى  1يضبط املفتاح 
 تشكيل لكل فاصل
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 5الشكل 

 ل اإلشارة المشكلةتشكيلة رت

BO.2098-05

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .. . .

. . .

FSync

!FSync

Data No. 1

Data No. 67

Data No. 133

Data No. 199

Data No. 7 789

Data No. 7 855

Data No. 2

Data No. 68

Data No. 134

Data No. 200

Data No. 7 790

Data No. 7 856

SSync

SSync

!FSync

SSync

Data No. 65

Data No. 131

Data No. 197

P

P

P

P

P

P

Data No. 66

Data No. 132

Data No. 198

Data No. 263

Data No. 7 853

Data No. 7 919

Data No. 264

Data No. 7 854

Data No. 7 920

T T T

T T T T

T T T T

T T T

T T T T

T T T

T

T

T

 

 التصحيح األمامي لألخطاء 4.2
 طريقة التشفير بالشفرة الخارجية 1.4.2

 .T = 12( بقدرة تصقيح 65535و 65343خمتزلة ) BCHطريقة التشفري اخلارجي عبارة عن شفرة 
 طريقة التشفير بالشفرة الداخلية 2.4.2

 .2                              معدال  على النقو املدرج يف اجلدول  11بتة و 880 44بطول  LDPCي عبارة عن شفرة طريقة التشفري الدادل

 2اجلدول 
 معدالت التشفير للشفرة الداخلية

 معدل التشفير الداخلي
 )القيمة االسمية(

 القيمة الحقيقية

1/3 41/120 

2/5 49/120 

1/2 61/120 

3/5 73/120 

2/3 81/120 

3/4 89/120 

7/9 93/120 

4/5 97/120 

5/6 101/120 

7/8 105/120 

9/10 109/120 

 القيمة احلقيقية" يف اجلدول أعاله هي معدل التشفري الفعلي و"القيمة االمسية" عبارة عن تقريب للقيمة احلقيقية بكسر بسيط."

 باملخطط TMCCإشارة حتكم 
π/2-shift BPSK  زرمو  4املكونة من 

 رمز إرشادي
 رمزا   32من 

 1فاصل التشكيل رقم 

 2فاصل التشكيل رقم 

 3فاصل التشكيل رقم 

 4اصل التشكيل رقم ف

 119فاصل التشكيل رقم 

 120فاصل التشكيل رقم 

 رمزا   520 115 1

 رمزا   296 9

 رمزا   880 2

 خمطط
π/2-shift BPSK 

 زا  رم 24مكون من 
 8PSKأو  QPSKأو  π/2-shift BPSKاملخططات 

 رمزا   136املكونة من  APSK-32أو  APSK-16أو 
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 TMCCطريقة تصحيح األخطاء إلشارات التحكم  5.2
 LDPC الشفرةجي املستخدمة لإلشارة الرئيسية. وتستخدم الصيغة املختزلة للتشفري بتستعمل للشفرة اخلارجية طريقة التشفري اخلار 

من بيانات دالية  LDPC(. وتتألف بيانات الشفرة 6( لإلشارة الرئيسية من أجل الشفرة الدادلية )انظر الشكل 1/2 )املعدل
(NULL) (1 870  وبيانات )بتة مجيعها صفريةTMCC (9 422 وتعادلية الش )فرة بتةBCH (192  وتتابع آدر من البيانات )بتة

وحذف البيانات اخلالية، ترسل  LDPCبتة(. وبعد التشفري  22 066) LDPCبتة مجيعها صفرية( وتعادلية الشفرة  330 11اخلالية )
 ية للبيانات. وعند املستقبل، تددل الرموز النموذجTMCCكرموز   LDPCوتعادلية الشفرة  BCHوتفادية الشفرة  TMCCالبيانات 

 .1/2مبعدل التشفري  LDPCاخلالية املقابلة لألصفار يف قسم البيانات اخلالية وجيري فك تشفري الشفرة 

 6الشكل 

 TMCCتشفير اإلشارة 

BO.2098-06
 

 تشتت الطاقة 6.2
 TMCC                                  ي تشتيت الطاقة أيضا  إلشارة التقكموبتات احلشو. وجير  BCHجيري تشتيت الطاقة للرأسية والبيانات وبيانات الشفرة 

 واإلشارة اإلرشادية.

 مشذر البتات 7.2
 .LDPC، جيري تشذير بتات خلرج قسم التشفري بالشفرة APSK-32و APSK-16و PSK-8يف حالة املخططات 

 مخططات التشكيل 8.2
ل الكوكبات لكل خمطط تشكيل. ويستخدم أشكا 7، وتعرض يف الشكل 3تدرج خمططات التشكيل اليت ميكن تطبيقها يف اجلدول 

الكوكبة التالية. الرموز ذات األرقام الفردية اليت تضم الرمز األول يف مقدمة الرتل، يأدذ  π/2-shift BPSKالتشكيل باملخطط 
األرقام الزوجية، تدار  اتنقاط اإلشارة يف الربعني األول والثالث، على التوايل، وبالنسبة للرمز الثاين والرموز التالية ذ 1و 0الرمزان 

γ =(R2/R1 )في القطرين نصنسب  5و 4ولني ديف اجتاه عكس اجتاه عقارب الساعة. وتدرج يف اجل º90النقاط أعاله بزاوية 
                                وذلك طبقا  ملعدل التشفري الدادلي.  APSK-32( للمخطط R3/R1)= γ2( وR2/R1)= γ1و APSK-16بالنسبة للمخطط 

162=الصيغتني التوايل ى وعالوة على ذلك، تستعمل عل
2+12R2

14R 322=و
3+16R2

2+12R2
14R  ملخططي التشكيل(d) و(e) 

 .1مع معايرة األس على القيمة 

 بتة 1870
 دالية

 بتة 192
 BCH للشفرة

 بتة 192
 BCHللشفرة 

 بتة 330 11
 LDPCتعادلية الشفرة ل بتة 066 22 دالية

 LDPCتعادلية الشفرة ل بتة 066 22

 بتة 680 31

 TMCCللتقكم  بتة 422 9

 شفرة خمتزلة

 TMCCللتقكم  بتة 422 9

 بتة 066 22 بتة 814 22
 1/2: معدل تشفري LDPCشفرة 
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 3اجلدول 
 مخططات التشكيل

 التطبيق مخطط التشكيل

π/2-shift BPSK 

 تزامن الرتل

 تزامن الفاصل

 TMCCإشارة التقكم 

 ية(اإلشارة الرئيسية )مبا يف ذلك اإلشارة اإلرشاد

QPSK )اإلشارة الرئيسية )مبا يف ذلك اإلشارة اإلرشادية 

8-PSK )اإلشارة الرئيسية )مبا يف ذلك اإلشارة اإلرشادية 

16-APSK )اإلشارة الرئيسية )مبا يف ذلك اإلشارة اإلرشادية 

32-APSK )اإلشارة الرئيسية )مبا يف ذلك اإلشارة اإلرشادية 

 7الشكل 

 خطط تشكيلأشكال الكوكبات لكل م

BO.2098-07

 = 1  = 1

Q

 = 1

Symbol Si (i = 1, 2, 3...)

i = 1: Start of data symbol

0

(i = even)

0

(i = odd)

I

Q

10 00

0111

a) /2-shift BPSK b) QPSK

  = /4

MSB LSB

1

(i = odd)

1
(i = even)

  = /4
I

Q

110 000

101011

100

111

010

001

MSB LSB

  = /4

C) 8-PSK

I

Q

R2

01000

11001

01001
0110111101

01100

11100

11110

10000

00000

0000100101

00100

10100

10110 10010
1001110111

10101 10001
0100

0000

10001010

0010

01011101

11001110

1111

MSB LSB

MSB LSB

  =  /12   =  /8

R1

Q

01110

11111

00110

00111 00011

00010

0110

0111

0011

1011 1001

0001

  = /12  = /4   =  /4

R2

R3

R1

I

d) 16-APSK e) 32-APSK

01111
01011

11011

01010

11010

11000

I
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 4اجلدول 
 APSK-16نسب نصفي القطرين للمخطط 

 γ  نسبة نصفي القطرين معدل التشفير الداخلي

1/3 3,09 

2/5 2,97 

1/2 3,93 

3/5 2,87 

2/3 2,92 

3/4 2,97 

7/9 2,87 

4/5 2,73 

5/6 2,67 

7/8 2,76 

9/10 2,69 

 5اجلدول 
 APSK-32القطرين للمخطط نسب نصفي 

 γ2 نسبة نصفي القطرين γ1 نسبة نصفي القطرين معدل التشفير الداخلي

1/3 3,09 6,53 

2/5 2,97 7,17 

1/2 3,93 8,03 

3/5 2,87 5,61 

2/3 2,92 5,68 

3/4 2,97 5,57 

7/9 2,87 5,33 

4/5 2,73 5,05 

5/6 2,67 4,80 

7/8 2,76 4,82 

9/10 2,69 4,66 

 اإلشارة اإلرشادية 9.2
. فعلى TMCCبالتتابع نقاط إشارات من أجل خمطط التشكيل املوصف هلذا الفاصل بإشارة التقكم دية ترسل اإلشارة اإلرشا

هبذا الرتتيب من أجل املخطط ... 11111و 00011و 00010و 00001و 00000سبيل املثال، ترسل اإلشارة اإلرشادية النقاط 
32-APSK  16هبذا الرتتيب مرتني من أجل املخطط  1111…و 0011و 0010و 0001و 0000والنقاط-APSK  000والنقاط 

هبذا الرتتيب مثاين  11و 10و 01و 00والنقاط  8PSKهبذا الرتتيب أربع مرات من أجل املخطط  111…و 011و 010و 001و
 .π/2-shift BPSKخطط هبذا الرتتيب لست عشرة مرة من أجل امل 1و 0والنقطتني  QPSKمرات من أجل املخطط 

  



  ITU-R  BO.2098-0  التوصية 14

 

 عامل االنحسار التدريجي 10.2
ويل جيب التمام املرفوع، على النقو احملدد بدالة حت ن نطاق املوجة احلاملة على دصائصتضبط دصائص املرشاح من أجل احلد م

 الرتدد التالية:
 حيث:

 

 

   

 





















 













1F                                             0

11    
2

sin
2

1

2

1

1F                                             1

n

nn

n

n

n

F

FFF
FF

F

F

 
 Fn : تردد نيكويست 

  : 0,03=  عامل االحنسار التدرجيي 

 TMCCإشارة التحكم  11.2
معلومات التقكم املتعلقة باإلرسال واخلاصة بالتوزيع اخلاص بقطار اإلرسال والعالقة بني القطارات  TMCCترسل إشارة التقكم 

يساوي  TMCCالذي ميكن استعماله إلرسال إشارات التقكم  زيوخمططات التشكيل وما إىل ذلك، لكل فاصل. وحجم احل
معلومات التبديل قبل  TMCCكل رتل. وعند التبديل بني خمططات التشكيل وما إىل ذلك، ترسل إشارة التقكم بتة ل 244 9

                                        يساوي رتال  واحدا . وجيب أن يراقب املستقبل  TMCCالتبديل الفعلي برتلني. واحلد األدىن لفاصل التقديث الزمين إلشارة التقكم 
ستقباله ملعلومات التقكم هذه. وتعرض تشكيلة البتات ملعلومات التقكم للتأكد من ا TMCCباستمرار معلومات اإلشارة 

 .8يف الشكل  TMCCإشارة التقكم  يف

 8الشكل 

 TMCCتشكيلة البتات إلشارة التحكم 

BO.2098-08

8 bits 192 bits 128 bits 896 bits 3 840 bits 480 bits 256 bits 8 bits 3 614 bits

 

 أمر التغيير 1.11.2
. TMCC ل مرة تتغري فيها املعلومات الواردة يف إشارة التقكم                                بتات ويزداد تدرجييا  مبقدار واحد ك 8أمر التغيري عبارة عن رقم من 

 ."11111111"بعد  "00000000"وتصفر قيمته إىل 

 أسلوب اإلرسال/معلومات الفاصل 2.11.2
بتات( وعدد الفواصل  4بتات( ومعدل التشفري الدادلي ) 4تبني هذه املعلومات خمطط التشكيل املستخدم لإلشارة الرئيسية )

، واليت تعرف معلماهتا على أهنا أسلوب اإلرسال. ويبلغ (بتات 8للساتل ) (OBO)بتات( وقيمة دفض قدرة اخلرج  8املخصصة )
عالقة  8إىل  6وترد يف اجلداول من  9. وتعرض تشكيلة البتات هلذه املعلومات يف الشكل 8العدد األقصى ألساليب اإلرسال 

 ومعلمات اإلرسال. لالتقابل بني قيم احلقو 

 معلومات
 التمديد

قابلة بني معرف جدول امل
هوية القطار ذي الصلة 

ومعرف هوية قطار 
 اإلرسال

 معلومات
 رقم القطار
 ذي الصلة/

 الفاصل

معلومات نسق 
الرزمة/رقم القطار 

 ذي الصلة

معلومات نوع 
القطار/رقم القطار 

 ذي الصلة

معلومات نوع 
القطار/رقم القطار 

 ذي الصلة
معلومات أسلوب 

 غيريأمر الت اصلفاإلرسال/ال

 معلومات
 التقكم

يف اإلرسال/ 
 االستقبال
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 1                                                                              برتتيب خمططات التشكيل ومعدالت التشفري الدادلي املبينة يف رتل اإلرسال بدءا  من الفاصل 8إىل  1زع أساليب اإلرسال من وتو 
                                                                              نقاط الكوكبة تظهر أوال ، ويف حالة خمططات التشكيل املتماثلة، تظهر أوال  املخططات ذات معظم )خمططات التشكيل اليت تضم 

 معدالت التشفري األعلى(.
، عندئذ، تضبط القيمة ألي أسلوب إرسال غري مستعمل بالنسبة 8ذا كان عدد خمططات التشكيل املقرر استعماهلا أقل من وإ

 ."00000000"والقيمة لعدد الفواصل املخصصة واخلفض على  "1111"ملخطط التشكيل ومعدل الشفرة على 
تشفري صل الومهية املوزعة لتوليفة خمطط التشكيل/معدل الإىل عدد الفواصل، مبا يف ذلك الفوا ةويشري عدد الفواصل املخصص

 5 رقملكل أسلوب إرسال أحد مضاعفات ال ة. وجيب أن يكون عدد الفواصل املخصص                                   الدادلي يف احلقول اليت تسبقها مباشرة  
 حد.، وهو عدد الفواصل لرتل إرسال وا120وجيب أن يساوي العدد اإلمجايل للفواصل املخصصة ألساليب اإلرسال 

 9الشكل 

 تشكيلة بتات أسلوب اإلرسال/معلومات الفاصل

BO.2098-09

4 bits 8 bits4 bits 8 bits 4 bits 8 bits4 bits 8 bits

 

 6اجلدول 
 مخططات التشكيل ألسلوب اإلرسال

 مخطط التشكيل القيمة

 حمجوزة 0000

0001 π/2 shift BPSK 

0010 QPSK 

0011 8-PSK 

0100 16-APSK 

0101 32-APSK 

 حمجوزة 0110 – 1110

 ال يوجد خمطط موزع 1111

دفض قدرة 
درج الساتل 

ألسلوب 
 1اإلرسال رقم 

عدد الفواصل 
املخصصة 
ألسلوب 
 1اإلرسال رقم 

معدل التشفري 
الدادلي 
ألسلوب 
 1اإلرسال رقم 

خمطط التشكيل 
ألسلوب 
 1اإلرسال رقم 

دفض قدرة 
درج الساتل 

ألسلوب 
 8اإلرسال رقم 

اصل عدد الفو 
املخصصة 
ألسلوب 
 8اإلرسال رقم 

معدل التشفري 
الدادلي 
ألسلوب 
 8اإلرسال رقم 

خمطط التشكيل 
ألسلوب 
 8اإلرسال رقم 
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 7اجلدول 
 معدالت التشفير الداخلي ألسلوب اإلرسال

 معدل التشفير الداخلي القيمة

 حمجوزة 0000

0001 1/3 

0010 2/5 

0011 1/2 

0100 3/5 

0101 2/3 

0110 3/4 

0111 7/9 

1000 4/5 

1001 5/6 

1010 7/8 

1011 9/10 

 حمجوزة 1100 – 1110

 ط موزعال يوجد خمط 1111

 8اجلدول 
 ألسلوب اإلرسال خفض قدرة خرج الساتل

 خفض قدرة خرج الساتل القيمة

00000000 0,0 dB 

00000001 0,1 dB 

00000010 0,2 dB 

00000011 0,3 dB 

00000100 0,4 dB 

00000101 0,5 dB 

00000110 0,6 dB 

00000111 0,7 dB 

.... .... 

11111010 25,0 dB 

11111011 25,1 dB 

11111100 25,2 dB 

11111101 25,3 dB 

11111110 25,4 dB 

11111111 25,5 dB 
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 معلومات نوع القطار/رقم القطار ذي الصلة 3.11.2
 0#بتات( نوع قطار الرزم لكل رقم من أرقام القطارات ذات الصلة من  8تبني معلومات نوع القطار/رقم القطار ذي الصلة )

نوع القطار/رقم تشكيلة معلومات  10أدناه. وتعرض يف الشكل  6.11.2صل بالطريقة املوضقة يف الفقرة املوزعة للتوا 15# إىل
 التقابل بني القيم ونوع القطار. 9 لرد يف اجلدو ت، و القطار ذي الصلة

 10الشكل 

 نوع القطار/رقم القطار ذي الصلةمعلومات بتات تشكيلة 

BO.2098-10

8 bits 8 bits 8 bits 8 bits

 

 9اجلدول 
 أنواع القطارات

 نوع القطار القيمة

 حمجوزة 00000000

00000001 MPEG-2 TS 

00000010 TLV 

 حمجوزة 00000011 – 11111110

 موزع نوعال يوجد  11111111

 معلومات نسق الرزمة/رقم القطار ذي الصلة 4.11.2
املوزعة للفواصل  15#إىل  0#القطارات ذات الصلة من لكل رقم من أرقام  معلومات نسق الرزمة/رقم القطار ذي الصلةتبني 

 .معلومات نسق الرزمة/رقم القطار ذي الصلةتشكيلة  11أدناه. وتعرض يف الشكل  6.11.2بالطريقة املوضقة يف الفقرة 
 .15# إىل 0#ات؛ وهو يبني لكل قطار من القطارات ذي الصلة من يتبتة( إىل طول كل رزمة بالبا 16"طول الرزمة" )يشري 

                                                                               بتات( إىل الطول بالبتات لنموذج التزامن املضاف إىل مقدمة الرزمة؛ وهو ي بني لكل قطار  8ويشري "طول بتات منوذج التزامن" )
 .15#إىل  0#من القطارات ذي الصلة من 

 0#ات ذي الصلة من                                                                    بتة( إىل النموذج املضاف إىل مقدمة الرزمة؛ وهو ي بني لكل قطار من القطار  32ويشري "منوذج التزامن" )
 .15# إىل

بتة، يكتب منوذج التزامن اخلاص برزمة اإلرسال هذه من مقدمة هذا احلقل  32وعندما يكون طول بتات منوذج التزامن أقل من 
 ومتأل البتات الزائدة بأصفار.

 نوع القطار
 للقطار ذي الصلة

 15رقم 

 نوع القطار
 للقطار ذي الصلة

 2رقم 

 نوع القطار
 للقطار ذي الصلة

 1رقم 

 نوع القطار
 للقطار ذي الصلة

 0رقم 
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 11الشكل 

 تشكيلة البتات لمعلومات نسق الرزمة/رقم القطار ذي الصلة

BO.2098-11

32 bits 32 bits 32 bits

8 bits 8 bits 8 bits

16 bits 16 bits 16 bits

256 bits 128 bits 512 bits

 

 معلومات المؤشر/الفاصل 5.11.2
                                                                                                              تبني معلومات املؤشر/الفاصل املقدمة املبكرة جدا  )املؤشر األول( للرزمة األوىل واملؤدرة اخللفية )املؤشر األدري( للرزمة األدرية 

 .معلومات املؤشر/الفاصلتشكيلة  12. ويعرض الشكل 120#إىل  1#كل فاصل من  يف
إىل موضع البايتة األوىل للرزمة األوىل دادل الفاصل من حيث عدد البايتات من مقدمة الفاصل بعد  (بتة 16)ويشري املؤشر األول 

 .هنا إىل عدم وجود بايتة أوىل 0xFFFFاستبعاد الرأسية. وتشري القيمة 
ل من حيث عدد البايتات من دادل الفاص 1                                 ة األدرية للرزمة األدرية مضافا  إليه يتبتة( إىل موضع البا 16ويشري املؤشر األدري )

 هنا إىل عدم وجود بايتة أدرية. 0xFFFFمقدمة الفاصل بعد استبعاد الرأسية. وتشري القيمة 

 12الشكل 

 تشكيلة البتات لمعلومات المؤشر/الفاصل

BO.2098-12

16 bits 16 bits 16 bits16 bits 16 bits 16 bits

 

 زمة للقطارطول الر 
 15ذي الصلة رقم 

 طول الرزمة للقطار
 0ذي الصلة رقم 

 طول الرزمة للقطار
 1ذي الصلة رقم 

 طول بتات منوذج التزامن طول الرزمة
 منوذج التزامن

 طول بتات
 منوذج التزامن

 ذي الصلة للقطار
 0رقم 

 طول بتات
 منوذج التزامن

 ذي الصلة للقطار
 1رقم 

 طول بتات
 تزامنمنوذج ال

 ذي الصلة للقطار
 15رقم 

 منوذج التزامن
 ذي الصلة للقطار

 0رقم 

 منوذج التزامن
 ذي الصلة للقطار

 1رقم 

 منوذج التزامن
 ذي الصلة للقطار

 15رقم 

املؤشر األدري 
 120للفاصل رقم 

املؤشر األدري 
 1للفاصل رقم 

املؤشر األدري 
 2للفاصل رقم 

املؤشر األول 
 120للفاصل رقم 

املؤشر األول 
 1للفاصل رقم 

املؤشر األول 
 2للفاصل رقم 



 ITU-R  BO.2098-0 19  التوصية 

 

 معلومات عدد القطارات ذات الصلة/الفاصل 6.11.2
إىل عدد القطارات ذات الصلة املقرر إرساهلا يف كل فاصل بالرتتيب  بتات( 4) رات ذات الصلة/الفاصلمعلومات عدد القطاتشري 

                                                                           قطارا  كقد أقصى دادل الرتل الواحد وهو ما يعين أنه ميكن بيان عدد القطارات ذات  16. وميكن إرسال 1#                بدءا  من الفاصل
معلومات عدد القطارات تشكيلة  13واصل الومهية. وتعرض يف الشكل                                    بتات. وميكن ختصيص نفس العدد أيضا  للف 4الصلة بواسطة 

 .ذات الصلة/الفاصل

 13الشكل 

 معلومات عدد القطارات ذات الصلة/الفاصلتشكيلة بتات 

BO.2098-13

4 bits4 bits 4 bits

 

 المقابلة بين رقم القطار ذي الصلة ومعرف هوية قطار اإلرسالجدول  7.11.2
 (TS_ID)بتة(" وهو معرف هوية قطار نقل  16) معرف هوية قطار اإلرسال"قابلة بني رقم القطار ذي الصلة وامل 14يبني الشكل 

 .TLVيف حالة قطار  TLVومعرف هوية قطار  MPEG-2 TSيف حالة قطار 

 14الشكل 

 جدول المقابلة بين رقم القطار ذي الصلة ومعرف هوية قطار اإلرسال

BO.2098-14

16 bits 16 bits 16 bits

 

 معلومات التحكم في اإلرسال/االستقبال 8.11.2
 إشارات حتكم خمتلفة مثل إشارة للتقكم يف بدء تشغيل املستقبل من أجل نظام معلومات التقكم يف اإلرسال/االستقبالترسل 

اعدة شارة الوصلة الصوإشارة حتكم من أجل تبديل حمطة الوصلة الصاعدة يف حالة تعرض إ (EWS) إذاعي لإلنذار يف حالة الطوارئ
 .معلومات التقكم يف اإلرسال/االستقبالتشكيلة  15للخبو من جراء التوهني باملطر. وتعرض يف الشكل 

 عدد القطارات
ذات الصلة للفاصل 

 1رقم 

 عدد القطارات
ذات الصلة للفاصل 

 2رقم 

 عدد القطارات
ذات الصلة للفاصل 

 120رقم 

 معرف هوية قطار اإلرسال
 15رقم  ذي الصلة للقطار

 معرف هوية قطار اإلرسال
 1م رق ذي الصلة للقطار

 معرف هوية قطار اإلرسال
 0رقم  ذي الصلة للقطار
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 15الشكل 

 معلومات التحكم في اإلرسال/االستقبالتشكيلة بتات 

BO.2098-15

1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 4 bits

 

 معلومات التمديد 9.11.2
 16 يف املستقبل. وتعرض يف الشكل TMCCارة عن حقل حمجوز من أجل متديدات إشارة التقكم بتة( عب 614 3معلومات التمديد )

بتة( قيمة دالف القيمة احملددة  16، يأدذ تعريف التمديد )TMCCتشكيلة معلومات التمديد. وعند إجراء متديد إلشارة التقكم 
                       من هذه اللقظة فصاعدا .      سار  بتة(  598 3) ديد، وتشري هذه القيمة إىل أن حقل التم"0000000000000000"األصل  يف

 16الشكل 

 تشكيلة بتات معلومات التمديد

BO.2098-16

16 bits 3 598 bits

 

 
 

 2الملحق 
 

 جدول مقارنة أنظمة اإلرسال لإلذاعة الساتلية للتلفزيون فائق الوضوح
)يشار إىل جزء  DVB-S2X. وقد ادتري النظام ائق الوضوحأنظمة اإلرسال لإلذاعة الساتلية للتلفزيون ف 11و 10يقارن اجلدوالن 

كنظام مفضل يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية. ويقارن   [ITU-R BO.1784]التوصية  يف ( املوصوفE2اإلذاعة باسم النظام 
 .Fواملشار إليه باسم النظام  1املوصوف يف امللقق  ISDB-S3مع النظام  E2اجلدوالن النظام  نهذا
 

 حمجوزة
 مؤشر حمطة

 الوصلة
 الصاعدة
 الفرعية

مؤشر حمطة 
 الوصلة

الصاعدة 
 الرئيسية

 مؤشر الرتل
 من أجل عملية تنوع
 موقع الوصلة الصاعدة

إشارة التقكم لتفعيل 
 IRDمفكك الشفرة 

من أجل نظام إذاعي 
 لإلنذار يف حالة

 الطوارئ

 تعريف التمديد حقل التمديد
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 10اجلدول 

 ITU-R BO.1784الوارد في التوصية  E2مقارنة المعلمات التقنية ألنظمة اإلرسال في النظام 
 (Fبهذه التوصية)النظام  1وفي النظام الوارد في الملحق 

 الوظيفةأ (    
 Fالنظام  E2النظام  

البيانات و التلفزيون العادي وعايل وفائق الوضوح وتطبيقات الصوت والبيانات  ددمات منجزة
 (1)التفاعلية

التلفزيون العادي وعايل وفائق الوضوح وتطبيقات الصوت والبيانات 
 والبيانات التفاعلية

 TLVو MPEG-TS/generic stream (e.g. IP) MPEG-TS نسق إشارة الددل

 كقد أقصى  16نعم:  كقد أقصى  255نعم:  متعددة مقدرة إشارات ددل

اعة: يتاح تشفري وتشكيل متغريين إضافة إىل قدرة اإلرسال ومعدل الشفرة لإلذ                      إمكانية حتم ل دبو املطر
 .الدادلية

 .إضافة إىل قدرة اإلرسال ومعدل الشفرة الدادليةيتاح إرسال تراتيب 
مؤشر حمطة الوصلة الصاعدة من أجل  TMCCوتوفر إشارة التقكم 

 عملية تنوع املوقع.
 نعم حىت ثالث قنوات جتميع القنوات

من جتميع البيانات املرسلة يف عدد من  MMT/TLVألسلوب ميكن ا
 .قناة 256القنوات يصل إىل 

التطبيقات املتنقلة واخلدمات األدرى يف املناطق  VL-SNRتناسب األساليب                استقبال متنق ل
 dB –10اليت تنخفض فيها قيمة النسبة إشارة إىل ضوضاء حىت 

                                    ليس متاحا  ومرتوك للنظر فيه مستقبال  

        متاحا          متاحا   صيص مرن ملعدل بتات اخلدماتخت

 ممكنة Fو E2و E1و Dو Cو Bو Aاألنظمة  ممكنة E2و E1و Dو Cو Bو Aاألنظمة  تصميم شائع للمستقبل مع أنظمة مستقبالت أدرى

داصية مشرتكة مع وسائط أدرى )أي أرضية، كبلية، وما 
 إىل ذلك(

 MPEG-TSعلى أساس 

 GSE-Liteو GSE على أساس

 IP و  MPEG-TSى أساسعل 

 متاحة يف السوق متاحة يف السوق جتهيزات حمطة اإلذاعة

 نعم – نظام اإلنذار يف حاالت الطوارئ
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 )تابع( 10اجلـدول 
 األداء   ب(

 Fالنظام  E2النظام  

 مثال على معدل البيانات اخلالصة
                                )معد ل قابل لإلرسال دون تعادلية(

لبيانات اخلالصة التالية ناجتة عن مثال . ومعدالت امعدل الرموز غري حمدد
وطول عادي للرتل، مع عدم ، MBd 27,776يساوي فيه معدل الرموز 

 وجود إشارات إرشادية:
QPSK 1/2: 27,467 Mbit/s 

QPSK 3/4: 41,316 Mbit/s 

8-PSK 2/3: 55,014 Mbit/s  

16-APSK 3/4: 82,404 Mbit/s. (6) (7) 

8-PSK 25/36: 57,278 

32-APSK 2/3 L: 91,437 

64-APSK 5/6: 137,120 (7) 

. ومعدالت البيانات اخلالصة التالية ناجتة عن معدل الرموز غري حمدد
  MBd 33,7561مثال يساوي فيه معدل الرموز 

                                       MPEG-TS           TLV 

π/2-shift BPSK 1/2: 16,3842 Mbit/s   16,2971 Mbit/s 

QPSK 1/2:                 32,7684 Mbit/s   32,5941 Mbit/s 

8-PSK 3/4:                 72,0905 Mbit/s   71,7070 Mbit/s 

16-APSK 7/9:          100,4898 Mbit/s   99,9552 Mbit/s   

32-APSK 4/5:         131,0736 Mbit/s  130,3764 Mbit/s 

 منع نعم قابلية التمديد الصاعد

 نعم نعم HDTVمقدرة 

 نعم نعم UHDTVمقدرة 

 نعم نعم نفاذ شرطي قابل لالنتقاء

 

 (سالاخلصائص التقنية )إر    ج(
 Fالنظام  E2النظام  

-QPSK/8-PSK/8-APSK-L/16-APSK/16-APSK-L/32-APSK/32 خمططات التشكيل لإلذاعة

)7L/(-APSK-APSK/64-L/64-APSK 

π/2-shift BPSK/QPSK/8-PSK/16-APSK/32-APSK 

         غري موص ف         غري موص ف             معد ل الرموز

         غري موص ف         غري موص ف (–dB 3)رض النطاق الضروري ع

 0.03  0,05، 0,10، 0,15، 0,2، 0,25، 0,35)جيب متام مرفوع(  عامل االحنسار التدرجيي

مبعلمات خمتلفة حسب تشكيلة التشفري الدادلي وطول  BCH N) ،K ،(T الشفرة اخلارجية
 الرتل

BCH (65535, 65343, T = 12 )  شفرة خمتزلة 

T ين بتات قابلة للتصقيح يف كل كلمة شفرة.تع 
مبعلمات خمتلفة حسب تشكيلة التشفري الدادلي وطول  BCH N) ،K ،(T                     مول د الشفرة اخلارجية

 الرتل
BCH (65535, 65343, T = 12 )  شفرة خمتزلة 

T .تعين بتات قابلة للتصقيح يف كل كلمة شفرة 
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 )تابع( 10اجلـدول 
 )تابع( (سالاخلصائص التقنية )إر    ج(

 Fالنظام  E2النظام  

 BCHترد أدناه متعددات احلدود للشفرة  حسب تشكيلة التشفري الدادلي وطول الرتل ختتلف                    ول د الشفرة اخلارجيةملدود احل متعددة
g1(x)=1+ x+ x3+ x12 + x16 

g2(x)=1+ x2+ x3+ x4+ x8+ x9+ x11+ x12 + x16 

g3(x)=1+ x2+ x3+ x7+ x9+ x10+ x11+ x13 + x16 

g4(x)=1+ x+ x3+ x6+ x7+ x11+ x12+ x13 + x16 

g5(x)=1+ x+ x2+ x3+ x5+ x7+ x8+ x9 + x11 + x13+ x16 

g6(x)=1+ x+ x6+ x7+ x9+ x10+ x12+ x13 + x16 

g7(x)=1+ x+ x2+ x6+ x9+ x10+ x11+ x15 + x16 

g8(x)=1+ x+ x3+ x6+ x8+ x9+ x12+ x15 + x16 

g9(x)=1+ x+ x4+ x6+ x8+ x10+ x11+ x12 + x13 + x15+ x16 

g10(x)=1+ x+ x2+ x4+ x6+ x8+ x9+ x10 + x11 + x15+ x16 

g11(x)=1+ x6+ x8+ x9+ x10+ x13+ x14 + x15+ x16 

g12(x)=1+ x+ x2+ x3+ x5+ x6+ x7+ 
x10 + x11 + x15+ x16 

 61x + 21x +3x +x +1 حسب تشكيلة التشفري الدادلي وطول الرتل ختتلف قل       ول د احلمل دوداحل متعددة

مشتقة من توليفة من تتابعني تولدا باستعمال متعددة  PRBSn Goldتتابعات  ادتيار عشوائي من أجل تشتت الطاقة
 (GF(2)احلدود األصلية )عرب 

1+x7+x18 and 1+ y5+ y7+ y10+ y18 

n[0, 262 141] 

The nth Gold code sequence zn n = 0,1,2,…,218-2, is then defined 

as: 

- zn (i) = [x((i+n) modulo (218-1)) + y(i)] modulo 2,  
i = 0,…, 218 - 2. 

 25x +22x + 1لبيانات الفاصل:  PRBSالتتابع 
  

 TMCC: 15x +14x + 1إلشارة التقكم  PRBSالتتابع 
 

15x +14x + 1اإلرشادية: لإلشارة  PRBS التتابع
   

شوائي شبه ع                                  تتابع التقميل إىل سجل  تتابع ثنائي 
(PRBS) 

n= i×10 949  معi[0,6] f 1010000000000000000011010بيانات الفاصل:  للخدمات اإلذاعية للتخفيف من حدة التدادل 

TMCC :100000000001110إشارة التقكم 
 

 100000000101100اإلشارة اإلرشادية: 
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 )تابع( 10اجلـدول 
 )تابع( (اخلصائص التقنية )إرسال   ج(

 Fالنظام  2E(4)النظام  

قبل التشكيل/بعد تقابل البتات مع رتل الطبقة املادية وعملية ادتيارية إددال  نقطة االدتيار العشوائي
 إشارة إرشادية

BCHبعد مشفر الشفرة 
 

 )3( (2) التشذير بني الشفرات الدادلية واخلارجية

LDPCالشفرة  التشفري الدادلي
LDPCالشفرة  

 

 بتة 800 64طبيعي =  FECرتل  طول فدرة الشفرة الدادلية
 بتة 200 16قصري =  FECرتل 

 بتة 400 32متوسط =  FECرتل 

 بتة 880 44

 ,QPSK: 1/4,1/3,2/5,1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,8/9,9/10, 13/45                     معد ل التشفري الدادلي

9/20, 11/20, 11/45, 4/15, 14/45, 7/15, 8/15, 32/45 

8-PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, 23/36, 25/36, 13/18, 7/15, 

8/15, 26/45, 32/45 

8-APSK-L: 5/9, 26/45 

16-APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 

25/36, 13/18, 7/9, 77/90, 7/15, 8/15, 26/45, 3/5, 32/45 

16-APSK-L: 5/9, 8/15, 1/2, 3/5, 2/3 

32-APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 2/3, 32/45 

64-APSK: 11/15, 7/9, 4/5, 5/6 

64-APSK-L: 32/45 

1/3,2/5,1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 7/9, 4/5, 5/6, 7/8, 9/10 
 

TMCC بنية ترتيل طبقة النطاق األساسي والطبقة املادية؛ موجات دليلية ادتيارية             حتك م باإلرسال
 

 بتة 800 64طبيعي =  FECرتل  بنية الرتل
 بتة 200 16قصري =  FECرتل 

 بتة 400 32متوسط =  FECرتل 

120 slots/frame
 

 ال نعم بنية الرتتيل الفوقي

 MPEG-TSمن أجل  188 قد الرزمة )بايتات(
 GS                غري موص ف من أجل 

 MPEG-TSمن أجل  188
 TLV                غري موص ف من أجل 

          غري موص فة          غري موص فة طبقة النقل
 دون استبعاد املديات الرتددية األدرى 17/21و  11/12                 مصمم أصال  من أجل  الرتددية األدرى دون استبعاد املديات 17/21و  11/12                 مصمم أصال  من أجل  (GHz)لساتلية اهلابطة املدى الرتددي للوصلة ا
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 )تابع( 10اجلـدول 
 د (   اخلصائص التقنية )تشفري املصدر(

 Fالنظام  E2النظام  

قواعد  تشفري املصدر الفيديوي
 الرتكيب

MPEG-4 AVC 

MPEG-2  

 عامة

HEVC )5( 

 غري مقيدة

HEVC 

)5( 

  4و 3املستويان  ملستوياتا
 مقيدةغري 

 6.2و 6.1و 5.2و 5.1و 4.1املستويات 

 املواصفة الرئيسية املواصفات

 غري مقيدة، ميكن استعمال مجيع املواصفات

 لرئيسية جلميع املستوياتواملواصفات العشر ا 4.1املواصفة الرئيسية للمستوى 

 4:3  16:9 )1:12.2           ادتياريا  ( النسب الباعية

 غري مقيدة

16:9 

 :MPEG-2املوصى به من أجل  أنساق الصورة املدعومة
720 × 576                      704 × 576 

544 × 576                      480 × 576 

352 × 576                      352 × 288 

 :MPEG-4 AVCوصى به من أجل امل
720 × 480                          640 × 480 

544 × 480                          480 × 480 

352 × 480                          352 × 240 

1 920 × 1 080                    1 440 × 1 080 

1 280 × 1 080                    960 × 1 080 

1 280 × 720                       960 × 720 

640 × 720  

 )HEVC )5املوصى به من أجل 

 غري مقيدة

Level 6.2:  

7 680 × 4 320/120/P               7 680 × 4 320/100/P 

Level 6.1:  

7 680 × 4 320/60/P                 7 680 × 4 320/50/P 

Level 5.2:  

3 840 × 2 160/120/P               3 840 × 2 160/100/P 

Level 5.1:  

3 840 × 2 160/60/P                 3 840 × 2 160/50/P  

Level 4.1:  

1 920 × 1 080/60/P                 1 920 × 1 080/50/P 

1 920 × 1 080/60/I                  1 920 × 1 080/50/I 

 

 or 100, 24, 30, 60 or 120 30 (interlaced), 60, 120 and those divided by 1.001 50 ,25 )بالثانية( معدالت األرتال عند املرقاب

25 (interlaced), 50, 100 
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 (تمةت) 10اجلـدول 
 )تابع( د (   اخلصائص التقنية )تشفري املصدر(

 Fالنظام  E2النظام  

 MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II or MPEG-2 Layer II فك تشفري املصدر الصويت

backward-compatible audio 

MPEG-4 AAC, MPEG-4 ALS 

MEPG-4 AAC, MPEG-4 ALS 

 مدعومة مدعومة ت اخلدمةمعلوما
 مدعوم مدعوم (EPG)دليل الربامج اإللكرتوين 

 مدعوم مدعوم تلتكست

 مدعوم مدعوم العناوين الفرعيةوضع 

          غري موص فة          غري موص فة               احلواشي املشف رة
                                                                                  هي قابلة للتطبيق أيضا  على مجع األدبار واخلدمات التفاعلية والتطبيقات الساتلية األدرى. (1)
 (.QPSK                                                                                              ال يستعمل مشذ ر بني الشفرات الدادلية واخلارجية، هناك مشذ ر بتات قبل منف ذ تقابل الرموز )باستثناء  2Eغم أن النظام ر  (2)

 (.SKQP و shift BPSK-π/2                                                                                              ال يستعمل مشذ ر بني الشفرات الدادلية واخلارجية، هناك مشذ ر بتات قبل منف ذ تقابل الرموز )باستثناء Fرغم أن النظام  )3(

 .FECال ميكن تطبيق مجيع معدالت التشفري الدادلي على أي قد للرتل  )4(
 : التشفري الفيديوي عايل الكفاءة.T H.265 (2013) | ISO/IEC 23008-ITU-2:2013التوصية  )5(

 S2-DVBظام ادتياريان للتطبيقات اإلذاعية يف الن APSK-32و APSK -16معياريان، واملخططان  PSK-8و QPSKاملخططان  )6(
. ويتاح S2X-DVBادتياريان لإلذاعة يف النظام  L-APSK-64و APSK-64معيارية لإلذاعة واملخططان  L-APSK-32و APSK-32و L-APSK-16و APSK-16و L-APSK-8و PSK-8و  QPSKاملخططات  )7(

 إىل األساليب املستمثلة من أجل القنوات شبه اخلطية. Lابلة للتطبيق بالنسبة لإلذاعة. ويشري احلرف وهي غري ق DVB-S2Xيف النظام  APSK-L-256و APSK-256و APSK-128إضافة إىل ذلك املخططات 
  



 ITU-R  BO.2098-0 27  التوصية 

 

 11اجلدول 

 لمقارنة الخصائصجدول 
 Fالنظام  2E (5)النظام  التشكيل والتشفير

  ,QPSK, 8-PSK, 16-APSK, 32-APSK (6) (7) حلاملةاملوجة ا                                     أساليب تشكيل مدعوة إفراديا  وعلى نفس 

8-APSK-L, 16-APSK-L, 32-APSK-L 

64-APSK, 64-APSK-L (7) 

π/2-shift BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-APSK, 32-APSK 

 (C/N)                                          األداء )يعر ف نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء 
بوحدة ) (QEF)املطلوبة وشبه اخلالية من اخلطأ 

(bit/s/Hz 

 )4(QEFمن أجل  C/N )3(الطيفيةالكفاءة  )QEF)2من أجل  C/N (1)الكفاءة الطيفية

   األساليب      الشفرة الدادلية

π/2 shift BPSK  1/3 4,0- 0,32 غري مستعمل 

 3,0- 0,39 غري مستعمل 2/5

 1,8- 0,48 غري مستعمل 1/2

 0,5- 0,58 غري مستعمل 3/5

 0,3 0,64 غري مستعمل 2/3

 1,0 0,71 غري مستعمل 3/4

 1,5 0,74 غري مستعمل 7/9

 2,0 0,77 غري مستعمل 4/5

 2,5 0,80 غري مستعمل 5/6

 2,9 0,84 غري مستعمل 7/8

 3,8 0,86 غري مستعمل 9/10
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  )تابع( 11اجلـدول 
 Fالنظام  E2النظام  التشكيل والتشفير

QPSK 

 

 غري مستعمل –2,3 0,49 1/4

 غري مستعمل –2,03 0,57 13/45

1/3 0,66 1,2– 0,64 1,0– 

2/5 0,79 0,3– 0,77 0,0 

 غري مستعمل 0,22 0,89 9/20

1/2 0,99 1,0 0,97 1,2 

 غري مستعمل 1,45 1,09 11/20

3/5 1,19 2,2 1,16 2,5 

2/3 1,32 3,1 1,29 3,3 

3/4 1,49 4,0 1,42 4,0 

 4,5 1.48 غري مستعمل 7/9

4/5 1,59 4,7 1,54 5,0 

5/6 1,65 5,2 1,61 5,5 

 5,9 1,67 غري مستعمل 7/8

 غري مستعمل 6,2 1,77 8/9

9/10 1,79 6,4 1,73 6,8 

8-APSK-L 5/9 1,65 4,73 غري مستعمل 

 غري مستعمل 5,13 1,71 26/45

8-PSK 1/3 2,2 0,97 غري مستعمل 

 3,1 1,16 غري مستعمل 2/5

 4,4 1,45 غري مستعمل 1/2

3/5 1,78 5,5 1,74 5,7 

 غري مستعمل 6,12 1,90 23/36

2/3 1,98 6,6 1,93 6,7 

 غري مستعمل 7,02 2,06 25/36
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  )تابع( 11اجلـدول 
 Fالنظام  E2النظام  التشكيل والتشفير

8-PSK 13/18 2,15 7,49 غري مستعمل 

3/4 2,23 7,9 2,12 7,9 

 8,6 2,22 غري مستعمل 7/9

 9,1 2,32 غري مستعمل 4/5

5/6 2,48 9,3 2,41 9,7 

 10,4 2,51 غري مستعمل 7/8

 غري مستعمل 10,7 2,65 8/9

9/10 2,68 11,0 2,59 11,4 

16-APSK-L 

 

 غري مستعمل 5,97 1,97 1/2

 غري مستعمل 6,55 2,10 8/15

 غري مستعمل 6,84 2,19 5/9

 غري مستعمل 7,41 2,37 3/5

 غري مستعمل 8,43 2,64 2/3

16-APSK 1/3 4,1 1,29 غري مستعمل 

 5,1 1,54 غري مستعمل 2/5

1/2  1,93 6,6 

 غري مستعمل 7,51 2,28 26/45

3/5 2,37 7,80 2,32 8,0 

 غري مستعمل 8,10 2,46 28/45

 غري مستعمل 8,38 2,52 23/36

2/3 2,64 9,0 2,57 9,1 

 غري مستعمل 9,27 2,75 25/36
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  )تابع( 11اجلـدول 
 Fالنظام  E2نظام ال التشكيل والتشفير

16-APSK 13/18 2,86 9,71 غري مستعمل 

3/4 2,97 10,2 2,83 10,2 

7/9 3,08 10,65 2,96 10,8 

4/5 3,17 11,0 3,09 11,3 

5/6 3,30 11,6 3,22 11,9 

 غري مستعمل 11,99 3,39 77/90

 12,5 3,35 غري مستعمل 7/8

 غري مستعمل 12,9 3,52 8/9

9/10 3,57 13,1 3,46 13,5 

32-APSK-L 2/3 3,29 11,10 غري مستعمل 

32-APSK 

 

 6,4 1,61 غري مستعمل 1/3

 7,2 1,93 غري مستعمل 2/5

 9,2 2,41 غري مستعمل 1/2

 10,6 2,90 غري مستعمل 3/5

 11,7 3,22 غري مستعمل 2/3

 غري مستعمل 11,75 3,51 32/45

 غري مستعمل 12,17 3,62 11/15

3/4 3,70 12,7 3,54 12,8 

7/9 3,84 13,05 3,70 13,4 

4/5 3,95 13,6 3,86 14,0 

5/6 4,12 14,3 4,02 14,5 

 15,3 4,18 غري مستعمل 7/8

 غري مستعمل 15,7 4,40 8/9

9/10 4,46 16,0 4,32 16,3 
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 (تابع) 11اجلـدول 
 Fالنظام  E2النظام  والتشفيرالتشكيل 

64-APSK-L 32/45 4,21 13,98 غري مستعمل 
64-APSK 11/15 4,34 14,81 غري مستعمل 

 غري مستعمل 15,47 4,60 7/9

 غري مستعمل 15,87 4,74 4/5

 غري مستعمل 16,55 4,93 5/6

 نعم نعم ي بالتشكيلهل لديه مقدرة التقكم الرتاتب

                متغ رية باستمرار                متغ رية باستمرار                   دصائص معد ل الرموز
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 )تتمة( 11اجلـدول 
 Fالنظام  E2النظام  والتشفيرالتشكيل 

  K 64، وقابل للتعريف إىل حد (TS)من أجل تدفقات النقل  188 الرزمة )بالبايتات( طول
                                      . تدفقات الرزم ذات األطوال املتغ رية، أو (GS)من أجل التدفق التنوعي 

ممكنة  K 64                                                      التدفقات غري املرز مة أو التدفقات ذات األطوال الزائدة عن 
                        وت عامل كتدفقات مستمرة.

 K 64، وقابل للتعريف إىل حد (TS)نقل من أجل تدفقات ال 188
وتغلق الرزم متغرية الطول  (TLV)من أجل حقول النمط والطول والقيمة 

. وتغلف معلومات التشوير TLVإىل رزم  IPv6و IPv4قبل رزم اإلصدارين 
 .TLV             أيضا  إىل رزم 

 generic stream (GS) ،All-IP MPEG-2 and TLVو MPEG-2 تدفقات النقل املدعومة
 streams/channel 16إىل  streams/channel 1 255إىل  1 تقابل تدفق النقل مع القنوات الساتلية

 .قيود دادل قطار النقلال  ةدعم لتعدد اإلرسال اإلحصائي للتدفقات الفيديوي
 ال قيود على القطارات العامة

 .ال قيود دادل قطار النقل
 .TLVال قيود على القطارات 

 إشارات إرشادية.                                      البتات املفيدة لكل وحدة معد ل رموز دون  دلمعفة ك     معر   (1)
ERF = -10 بتة. تنطبق القيم على 800 64يساوي  FEC. طول رتل AWGN، استعادة مثالية للموجة احلاملة والتزامن، وبدون ضوضاء طور، وقناة LDPC للشفرةتكرار  50                                             اشت قت هذه القيم من عمليات احملاكاة احلاسوبية، و (2)

 اتلي.. وهي ال تتضمن هامش تنفيذ العتاد أو هامش دسارة املرسل املستجيب السعدد األرتال العادية املستقبلة وإمجايل األرتال املستقبلةهي النسبة، بعد التصقيح األمامي لألدطاء عند املستقبل، بني   FERحيث 5

 .,7561MBd 33ملعدل رموز يساوي  TLVتعرف كمعدل بتات الددل املفيدة  (3)

 64 800يساوي  FECطول رتل . AWGN، استعادة مثالية للموجة احلاملة والتزامن، وبدون ضوضاء طور، وقناة LDPC للشفرة تكرار فك تشفري نقطة ثابتة 50                                             اشت قت هذه القيم من عمليات احملاكاة احلاسوبية، و (4)
. وهي ال تتضمن هامش تنفيذ مفكك تشفريه FECمرسل وقطار   PRBS :1+ x22+x25تتابع يح األمامي لألدطاء عند املستقبل، بني هي النسبة، بعد التصق BER حيث BER  = 11-10 . تنطبق القيم علىبتة

 العتاد أو هامش دسارة املرسل املستجيب الساتلي.

 العادي. FECتتعلق تشكيالت التشكيل والتشفري املدرجة بالرتل  (5)
 S2-DVBادتياريان للتطبيقات اإلذاعية يف النظام  APSK-32و APSK -16واملخططان معياريان،  PSK-8و QPSKاملخططان  (6)

. ويتاح S2X-DVBادتياريان لإلذاعة يف النظام  L-APSK-64و APSK-64معيارية لإلذاعة واملخططان  L-APSK-32و APSK-32و L-APSK-16و APSK-16و L-APSK-8و PSK-8و  QPSKاملخططات  (7)
 اخلطية. يب املستمثلة من أجل القنوات شبهإىل األسال Lوهي غري قابلة للتطبيق بالنسبة لإلذاعة. ويشري احلرف  DVB-S2Xيف النظام  APSK-L-256و APSK-256و APSK-128ططات إضافة إىل ذلك املخ

___________ 
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