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 الخدمة اإلذاعية )الصوتية(



ii التوصية  ITU-R  BS.1114-9 

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

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

 جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

صاالت تف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد وص
 1 امللحق واملشار 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 املشرتكة حيث ميكن أيضاً  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU اإللكرتوين

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )الخدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة االستداللوددمة  اخلدمة املتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 .ITU-R 1قرار جب اإلجراء املوضح يف ال: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبو مالحظة

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 

  ITU  2016 
.(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت  مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BS.1114-9  التوصيـة

 الصوتية الرقمية لألرض الموجهة إلى مستقبالت ثابتة ومحمولة أنظمة اإلذاعة
 MHz 3 000-30ومركبة على متن مركبات، في مدى التردد 

 (ITU-R 56/6)املسألة 
(2015-2014-2011-2007-2004-2003-2002-2001-1995-1994) 

 مجال التطبيق
على منت  لألرض املوجهة إىل مستقبالت ثابتة وحممولة ومركبة أنظمة اإلذاعة الصوتية الرقميةمن تورد هذه التوصية وصفًا للعديد 

، ووصفًا للمالمح الرئيسية لكل واحد من هذه األنظمة، كتشفري املصدر والقنوات MHz 3 000-30مركبات يف مدى الرتدد 
 والتشكيل وهيكل معمارية اإلرسال وسويات العتبة، من أجل تقدمي ددمة عالية اجلودة.

 مصطلحات أساسية
، (ISDB-TSB) إذاعة صوتية لألرض –، إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات (DAB)إذاعة مسعية رقمية ، (DSB)إذاعة صوتية رقمية 

 .(DRM)النظام الراديوي الرقمي العاملي ، (IBOC)تقنية التشغيل يف نفس النطاق ونفس القناة 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 ضع يف اعتبارهاإذ ت

لألرض املوجهة إىل مستقبالت مركبة على منت املركبات ومستقبالت حممولة وثابتة  (DSB)أن اإلذاعة الصوتية الرقمية  أ ( 
 بأسره؛ العامل واليت تؤمن تغطية وطنية وإقليمية وحملية، حتظى باهتمام متزايد يف MHz 3 000-30املشغلة يف مدى الرتدد 

ليبني املتطلبات الالزمة ألنظمة  ITU-R BO.789و ITU-R BS.774الت الراديوية قد اعتمد التوصيتني أن قطاع االتصا ب(
 التوايل؛ اإلذاعة الصوتية الرقمية املوجهة إىل مستقبالت مركبة على منت مركبات وحممولة وثابتة لإلرسال األرضي والساتلي على

فان باملزايا املتعلقة باستعمال مقرتن ألنظمة األرض واألنظمة تعرت  ITU-R BO.789و ITU-R BS.774أن التوصيتني  ج(
الساتلية وتدعوان إىل اعتماد نظام إذاعة صوتية رقمية يسمح باستعمال مستقبل مشرتك جمهز بدارات دمج على مستوى 

 الواسع؛ للمعاجلة املشرتكة وبتصميم مستقبالت قليلة الكلفة عن طريق اإلنتاج (VLSI) عال
 ITU-R BS.774يفي باملتطلبات اليت تنص عليها التوصيتان  2 املوصوف يف امللحق A ظام الرقميأن الن د (

 MHz 200، وأنه قد مت ادتبار النظام ميدانيًا وعرضه يف عدة بلدان ويف نطاقات ترددات خمتلفة تقع بني ITU-R BO.789و
 ؛MHz 1 500و

قد مت ادتباره ميدانياً وعرضه ، وأنه ITU-R BS.774ي مبتطلبات التوصية يف 3الوارد وصفه يف امللحق  F أن النظام الرقمي ه (
 يف أكثر من بلد؛ MHz 2 655-2 535و MHz 192-188النطاقني  يف

مت ادتباره ميدانياً وجتربته  وأنه قد ITU-R BS.774يفي مبتطلبات التوصية  4الوارد وصفه يف امللحق  C أن النظام الرقمي و (
 ؛MHz 108-88النطاق  يف

تكّلل  قد E وأن النظام باألسلوب ITU-R BS.774يفي مبتطلبات التوصية  5 الوارد وصفه يف امللحق G أن النظام الرقمي ز (
 II (MHz 108-87,5) واملوجات املرتية، النطاق I (MHz 68-47) النطاق املوجات املرتية، بالنجاح ادتباره ميدانيًا وجتربته يف

 ؛III (MHz 230-174) نطاقاملوجات املرتية، الو 



 ITU-R  BS.1114-9  التوصية 2

(، قررت احتادات 1992 أبريل 30 إىل 27 أنه أثناء املؤمتر العاملي السابع الحتادات اإلذاعة )املنعقد يف املكسيك من ح(
 باإلمجاع: اإلذاعة العاملية

 DAB أنه ينبغي بذل قصارى اجلهود لوضع معيار دويل فريد من نوعه من أجل اإلذاعة 1"
كني وتنفيذ يتعلق بالتشفري باستعمال مصدر وقناة مشرت  لى اعتبار املزايا لصاحل املستهلك فيماحث اإلدارات ع 2

 ؛"GHz 1,5 اإلذاعة الصوتية الرقمية على الصعيد العاملي عند الرتدد
 رقمياً؛ مستخدم على نطاق واسع باعتباره حاوية للمعلومات املشفرة MPEG-2 (MPEG-2 TS)أن تدّفق النقل  ط(
الصادر عن االحتاد  ETS 300 401كمعيار   A (Eureka 147 عملية التقييس يف أوروبا أدت إىل اعتماد نظام رقمي أن ي(

( للخدمة اإلذاعية الصوتية الساتلية واخلدمة اإلذاعية الصوتية املوجهة إىل مستقبالت مركبة  (ETSI)االتصاالتي ملعايري األوروب
 وثابتة؛ على منت مركبات وحممولة

لإلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدمات  F أن عملية التقييس اليت أجريت يف اليابان أدت إىل اعتماد نظام رقمي ك(
لنظام اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت ثابتة وحممولة ومركبة على  SBT-(ISDB( اإلذاعة الصوتية يف

 مركبات؛ منت
قابلة لالستخدام يف تنفيذ ددمات تستفيد من كامل مزايا اإلذاعة  (ISDB)متكاملة اخلدمات  أن تقنيات اإلذاعة الرقمية ل(

لإلذاعة التلفزيونية  (ISDB-T)تضم نظام اإلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدمات  ITU-R BT.1306الرقمية وأن التوصية 
 لألرض؛ الرقمية

( بوصفه IBOC )النظام C عملية تقييس أدت إىل اعتماد النظام الرقميأنه اضط ِلع يف الواليات املتحدة األمريكية ب م (
 مركبات؛ لإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت ثابتة وحممولة ومركبة على منت NRSC-5 نظام

بوصفه  (DRM) العامليالنظام الراديوي الرقمي ) G أنه اضط ِلع يف أوروبا بعملية تقييس أدت إىل اعتماد النظام الرقمي ن(
( ليكون نظام اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض (ETSI)ي ملعايري االتصاالت الصادر عن املعهد األوروب ES 201 980 3.1.1 املعيار

 مركبات، املوجهة إىل مستقبالت ثابتة وحممولة ومركبة على منت
 وإذ تالحظ

 ؛1 أن ملخصاً لألنظمة الرقمية يرد يف امللحق أ ( 
 التوايل؛ ، على5و 4و 3و 2 ترد يف امللحقات Gو Fو Cو A أن األوصاف املكثفة لألنظمة الرقمية (ب
 الرقمية، ترد يف كتيب اإلذاعة الصوتية Cو Fو A أن الوصف الكامل لألنظمة الرقمية ج(

 توصـي
، على التوايل 5و 4و 3و 2 اتالوارد وصفها يف امللحق Gو/أو  Cو/أو Fو/أو  A بأنه ينبغي استعمال األنظمة الرقمية 1

اخلاصة باخلدمات اإلذاعية الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت مركبة على منت مركبات وحممولة أو ثابتة واليت تعمل 
 ؛MHz 3 000-30 مدى الرتدد يف
جزئياً  رض اليت تفي كليًا أولأل (DSB)بأنه ينبغي على اإلدارات اليت ترغب يف تنفيذ ددمات اإلذاعة الصوتية الرقمية  2

 Gو Cو Fو Aلتقييم مزايا األنظمة الرقمية  1 أن تستخدم اجلدول ITU-R BS.774باملتطلبات اليت تنص عليها التوصية 
 النظام، انتقاء يف
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 تدعو الدول األعضاء يف االحتاد واجلهات املصنعة للمستقبالت الراديوية إىل النظر يف
 قتصادية وحممولة ومتعددة النطاقات واملعايري معّدة لغرض أنراديوية جمدية من الناحية اال إمكانية تطوير مستقبالت 1

ف هو م ستعمل حالياً من أنظمة إذاعية رقمية على ادتال تعمل، من دالل ادتيار يدوي أو ي فّضل أن يكون تلقائياً، مع مجيع ما
 كافة؛ أنواعها يف نطاقات الرتدد ذات الصلة

راديوية رقمية تسمح باستجالب حتديثات لبعض وظائفها احملددة، من قبيل قدرات فك ير مستقبالت إمكانية تطو  2
 ؛ذلك إىل التشفري واملالحة واإلدارة، وما

 .مؤشر بسيط ملستوى جمال الرتدد الراديوي املستقَبل وملعدل اخلطأ يف البتات 3
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 1اجلـدول 
 الموصى بها دًا إلى الخصائص التقنية والتشغيليةاستنا Gو Cو Fو Aتقييم أداء األنظمة الرقمية 

 ITU-R BS.774والواردة في التوصية 
 الخصائص التي تنص عليها

 ITU-R BS.774 التوصية

 )بإيجاز(
 Gالنظام الرقمي  Cالنظام الرقمي  Fالنظام الرقمي  Aالنظام الرقمي 

مدى النوعية السمعية 
 االستقبال وأنواع

قناة السمعية بزيادة لل kbit/s 384إىل  8من 
8 kbit/s  للمرة الواحدة. وتستخدم

 IIاملستقبالت مفكك تشفري مسعي بالطبقة 
يعمل عادة باملعدل  MPEG-2لألسلوب 

kbit/s 192. 
النظام خمصص لالستقبال الثابت واحملمول 

 واملركب على منت مركبة

من نوعية املهاتفة إىل نوعية القرص املرتاص. 
العمل يف مدى مسعي  وهو قادر أيضًا على

. باستعمال مفكك 5.1متعدد القنوات 
 لألسلوب (AAC)تشفري مسعي متطور 

MPEG-2  يعمل عادة مبعدلkbit/s 144 
 للصوت اجملسم.

النظام خمصص لالستقبال الثابت واحملمول 
 واملركب على منت مركبة

 kbit/s 96إىل  kbit/s 12مدى من 
 ،HD Codec(1)باستعمال مفكك تشفري 

األنساق السمعية دعم شىت ا يف ذلك مب
 .تعددة القنواتامل

النظام خمصص لالستقبال الثابت واحملمول 
 .(2)واملركب على منت مركبة

يرتاوح مدى معدل بتات احملتوى املفيد بني 
بالنسبة إىل كامل جمموعة  kbit/s 186و 37

أربع ددمات كحد تعدد اإلرسال اليت تقدم 
ة وحتقق نوعيمجيع األساليب.  أقصى يف

القرص املرتاص بفضل استخدام مفكك 
، MPEG-4 HE-AAC v2التشفري الصويت 

القادر أيضًا على فك تشفري الصوت املتعدد 
. والنظام معّد لغرض االستقبال 5.1القنوات 

 (3)باتمرك ثابت واحملمول واملركب على منتال

فعالية طيف أفضل من 
 (FM)التشكيل بالرتدد 

تتحقق يف عرض  FMنوعية صوت جمسم 
؛ متطلبات محاية kHz 200نطاق يقل عن 

القناة املشرتكة والقناة اجملاورة أقل من تلك اليت 
. الفعالية عالية للغاية FMيتطلبها التشكيل 

يف حالة املكررات اليت تعيد استعمال نفس 
الرتدد. )التشكيل املتعامد متعدد املوجات 

طاء، داحلاملة مع تشفري تالفيفي لتصحيح األ
تعدد إرساالت متعامد مشفر بتقسيم 

 (COFDM) الرتدد

عرض  تتحقق يف FMنوعية صوت جمسم 
؛ متطلبات محاية kHz 200نطاق يقل عن 

القناة املشرتكة والقناة اجملاورة أقل من تلك اليت 
 .FMيتطلبها التشكيل 

الفعالية عالية للغاية يف حالة املكررات اليت 
عالية الف وتزداد تعيد استعمال نفس الرتدد.

عند استعمال تشكيل موجة حاملة لتشكيل 
 . )تعدد إرسال(QAM) 16/64 االتساع الرتبيعي

مع قدرة  (OFDM)متعامد بتقسيم الرتدد 
 األدطاء( متسلسلة وتشفري تالفيفي لتصحيح

تتحقق دون  FMنوعية بيانات صوت جمسم 
طيف إضايف؛ متطلبات محاية القناة املشرتكة 

اورة أقل بكثري من متطلبات والقناة اجمل
. ويشذر النظام لتخفيف FMالتشكيل 

مشاكل أول قناة جماورة وهو أكثر مقاومة عند 
 اة.نفس القن وجود تدادل رقمي متاثلي يف

تتحقق  FMنوعية بيانات صوت جمسم 
؛ وتكون kHz 100ضمن عرض نطاق قدره 

متطلبات محاية القناة املشرتكة والقناة اجملاورة 
. FMكثري من متطلبات التشكيل أقل ب

وميكن إددال مزيد من التحسينات على  
كفاءة استعمال الطيف بفضل تشغيل العديد 

الت مرسمن املرسالت على الرتدد نفسه )أي 
(. وتكون (SFN)الشبكات وحيدة الرتدد 

الفعالية عالية للغاية يف حالة املكررات اليت 
تعيد استعمال ذات الرتدد. وتزداد هذه 

فعالية عند استعمال تشكيل موجة حاملة ال
إىل  (QAM) 16لتشكيل االتساع الرتبيعي 

بتعدد إرسال  QAM-4جانب التشكيل 
بقدرة  (OFDM)متعامد بتقسيم الرتدد 

 (متسلسلة وتشفري تالفيفي لتصحيح األدطاء
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 (تابع ) 1اجلـدول 
الخصائص التي تنص عليها 

 ITU-R BS.774 التوصية

 )بإيجاز(
 Gالنظام الرقمي  Cالنظام الرقمي  Fالنظام الرقمي  Aالرقمي النظام 

أداء يف بيئة مسارات متعددة 
 حجب وبيئة

رات مسا نظام مصمم دصيصًا للتشغيل يف
متعددة. وهو يعمل على أساس جتميع قدرات 

 الصدى الناتج يف فاصل زمين معني.
القناة  وتتيح هذه اخلاصية استعمال مكررات يف

 رضيةاأل حمجوبة بالتضاريسلتغطية مناطق 

نظام مصمم دصيصًا لبيئة متعددة املسارات 
وهو يعمل على أساس جتميع قدرات الصدى 

 فاصل زمين معني. الناتج يف
القناة  وتتيح هذه اخلاصية استعمال مكررات يف

 رضيةاأل لتغطية مناطق حمجوبة بالتضاريس

نظام مصمم دصيصًا للتشغيل متعدد 
ق حتقي يتيح OFDMل املسارات. وهو تشكي

 املسارات املتعددة. درجة عالية من األداء يف
القناة  وتتيح هذه اخلاصية استعمال مكررات يف

 لتغطية مناطق حمجوبة بالتضاريس األرضية

نظام مصمم دصيصاً لبيئة متعددة املسارات، 
وهو يعمل على أساس جتميع قدرات الصدى 

 فاصل زمين معني. الناتج يف
القناة  اصية استعمال مكررات يفوتتيح هذه اخل

 رضيةاأل لتغطية مناطق حمجوبة بالتضاريس

معاجلة إشارات مستقبل 
 (S)مشرتك لإلذاعة الساتلية 

 (T)واإلذاعة األرضية 

 يوجد. ال
 لألرض فقط

 يوجد. ال
 لألرض فقط

 يوجد. ال
 لألرض فقط

 يوجد. ال
 لألرض فقط

التشكيل والنوعية مقابل عدد 
 التسوية برامج

قناة فرعية  64يقوم تعدد إرسال اخلدمة على 
تقريباً  Mbit/s 1و kbit/s 8بسعة ترتاوح بني 

تبعًا لسوية احلماية من اخلطأ، ومن املمكن 
إعادة تشكيله بالكامل بأسلوب دينامي. وكل 
قناة فرعية قادرة أيضًا على احتواء عدد غري 

 حمدود من قنوات رزم البيانات متغرية السعة

دد إرسال بيانات احلمولة على يقوم تع
. وميكن انتقاء معدل MPEG-2األسلوب 

مرحلة من أجل  أي البيانات السمعية يف
 دالسمعية للربنامج مقابل عد تسوية النوعية

معلمات  اخلدمات. وميكن إعادة تشكيل
اإلرسال مثل تصحيح التشكيل واألدطاء 

وتعدد  ديناميًا من دالل إرسال تشكيالً 
 (TMCC)التشكيل  م يفإرسال التحك

. kbit/s 144احملتوى حىت ات بتمعدل يصل 
وميكن إعادة توزيع البتات دينامياً على اخلدمة 
السمعية أو ددمة البيانات باستعمال وظائف 

طلب اإلذاعة. وضمن  على بناءً  HDCالنقل 
هذا املدى يتيح تعدد إرسال احملتوى عدداً من 

من  وعدداً  8الربامج السمعية يصل حىت 
 .32ددمات البيانات يصل حىت 

 جلأ ويعيد املستقبل التشكيل ديناميًا من
 تسوية أسلوب إرسال التشغيل

مبقدور تعدد إرسال اخلدمة أن يدعم تدّفقات 
يصل عددها إىل أربعة تدّفقات ترتاوح قدرهتا 
تبعاً الحتياجات اإلذاعة، وتكون قابلة إلعادة 

نقل  ن يالتشكيل الدينامي بالكامل. وجيوز أ
كل تدّفق منها حمتوى مسعي أو حمتوى بيانات 
يتسىن لإلذاعة أن تشّكل أحجام رزمه رفعاً 
ملستوى الكفاءة إىل أقصى حد. ويعيد 
املستقبل التشكيل ديناميًا من أجل تسوية 

 أسلوب إرسال التشغيل
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 (تابع ) 1اجلـدول 
الخصائص التي تنص عليها 

 ITU-R BS.774 التوصية

 )بإيجاز(
 Gالنظام الرقمي  Cالنظام الرقمي  Fالنظام الرقمي  Aالنظام الرقمي 

توسع التغطية مقابل عدد 
 برامج التسوية

تتوفر مخس سويات حلماية اخلدمة السمعية 
ومثاين سويات حلماية ددمات البيانات من 
دالل استعمال التشفري التالفيفي املتقطع 

لستني وا كل قناة من القنوات الفرعية األربع يف
 (FEC) )ويقع مدى التصحيح األمامي لألدطاء

 (3/4و 1/4بني 

تتوفر أربعة أنواع تشكيل ومخس سويات محاية. 
)تشكيل املوجة احلاملة: معدالت تشفري التشكيل 

 (DQPSK)بزحزحة طور رباعي تفاضلي 
، مبعدل QAM-64و QAM-16و QPSKو

 (7/8و 5/6و 3/4و 2/3و 1/2تشفري: 

تغطية منتظمة جلميع حيافظ النظام على 
. وقد حتظى املوجات احلاملة الثانوية جالربام

مبدى منخفض بوجود تدادل ناجم عن القناة 
 (QPSK اجملاورة. )تشكيل املوجة احلاملة:

 QAM-4يتوفر نوعان اثنان من التشكيل )
( وسويات محاية خمتلفة QAM-16و

وأربع سويات  SDCاثنتان للقناة  )سويتان
ميكن تشكيل كل تدّفق (. و MSC للقناة

دينامياً. ويقع مدى التصحيح األمامي 
 5/8و 1/4بني  (FEC) لألدطاء

املستقبل املشرتك ألدوات 
 الربامج  خمتلفة لبث

    

اخلدمات الراديوية  -
 لألرض

يتيح ددمات األرض احمللية والوطنية ودون 
الوطنية يف التشكيل نفسه وباستعمال مرسل 

ة تعمل يف شبكة واحد أو مرسالت متعدد
وحيدة الرتدد لالستفادة من ميزة املستقبل 

 املشرتك

يتيح ددمات األرض احمللية والوطنية ودون 
الوطنية يف التشكيل نفسه وباستعمال مرسل 
واحد أو مرسالت متعددة تعمل يف شبكة 
وحيدة الرتدد لالستفادة من ميزة املستقبل 

 املشرتك

ئم مع انظام يستعمل هوائي مشرتك ومددل قو 
القائمة. ويوفر  FMددمات اإلذاعة التماثلية 

اخلدمة احمللية وكذلك ددمات األرض الوطنية 
ودون الوطنية باستخدام مرسل واحد 

مرسالت متعددة تعمل يف شبكة وحيدة  أو
حالة اجلزء الرقمي من األسلوب  الرتدد يف

بث  املختلط أو من األسلوب الرقمي. ويتيح
االنتقال من   جتعلاليت FMبرجمة التشكيل 

الرقمي إىل التماثلي والعكس شفافاً. ويتيح 
بث الربامج املتطابقة يف آن معًا بأسلوب 

 (التشغيل اهلجنيورقمي )أسلوب  متاثلي

يتيح ددمات األرض احمللية والوطنية 
الوطنية يف التشكيل نفسه وباستعمال  ودون

مرسل واحد أو مرسالت متعددة تعمل 
رتدد لالستفادة من ميزة شبكة وحيدة ال يف

 املستقبل املشرتك.
النظام معّد ألن يكون حصرًا نظامًا رقمياً 

 خلدمات األرض
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 (تابع ) 1اجلـدول 

الخصائص التي تنص عليها 
 ITU-R BS.774 التوصية

 )بإيجاز(
 Gالنظام الرقمي  Cالنظام الرقمي  Fالنظام الرقمي  Aالنظام الرقمي 

يتيح استعمال النطاق نفسه لإلذاعة الصوتية  نةجياخلدمة املختلطة اهل -
استعمال مكررات  لألرض )املختلطة( وكذلك

يف القناة لتعزيز التغطية الساتلية )اهلجينة( 
يؤدي إىل مجيع القنوات الواصلة إىل  مما

 املستقبل املشرتك بشفافية.

يتيح استعمال النطاق نفسه لإلذاعة الصوتية 
استعمال مكررات  لألرض )املختلطة( وكذلك

يف القناة لتعزيز التغطية الساتلية )اهلجينة( 
يؤدي إىل مجيع القنوات الواصلة إىل  مما

 املستقبل املشرتك بشفافية.

  

 ات ميكن نقلها عرب الكبل بشفافيةإشار  إشارات ميكن نقلها بشفافية عرب الكبل بلالك إشارات ميكن نقلها بشفافية عرب بلالك إشارات ميكن نقلها بشفافية عرب التوزيع الكبلي -
مقدرة البيانات املقرنة 

 (PAD) بالربنامج

بسعة ترتاوح بني  (PAD)تتوفر قناة املقدرة 
kbit/s 0,66 وkbit/s 64  من دالل تقليص

أي قناة مسعية بنفس املقدار. ويتوفر يف مجيع 
املستقبالت الوسم الدينامي للربنامج وتعرف 

ي العرض اهلجائ بني إالي هوية اخلدمة، الذي ال
 لغة يتوفر فك تشفري الرقمي للمستقبل. كما
وفك تشفري  (HTML)مسح النص املوسوعي 

الصور بأسلوب الفريق املشرتك خلرباء التصوير 
(JPEG) ة عروض بياني املستقبالت مع يف

 وغريها (1/4 (VGA) )جداول بيانية فيديوية

على  (PAD)يقوم تعدد إرسال البيانات 
 (MPEG-2)مة األنظ

جزء أساسي من النظام وميكن  PADالبيانات 
توفريها من دالل بيانات آنية دون مس لنوعية 
األداء السمعي أو قنوات البيانات ووظيفتا 
الوسم الدينامي للربنامج وظهور تعرف هوية 
اخلدمة على أي شاشة عرض مستقبل هجائي 

 رقمي متاحتان يف مجيع املستقبالت

بإذاعة خمتارة.  (PAD)درة تتوفر قناة املق
ويتوفر يف مجيع املستقبالت الوسم الدينامي 
للتعرف على هوية الربامج واخلدمات الذي 
يبني العرض اهلجائي الرقمي ألي مستقبل 

؛ والربامج املقرتنة DRM)الرسائل النصية 
بوسوم )األحادية الشفرة((؛ ودليل الربامج 

ت ااإللكرتوين؛ واخلدمة املتطورة للمعلوم
النصية )األحادية الشفرة(، دعمًا جلميع 
أصناف املستقبالت وحفزًا إلمكانية التفاعل 
 والتوعية بالشؤون اجلغرافية؛ والربامج املقرتنة

والفيديو على نطاق ضيق لنقل  -بالصور 
 املعلومات عن حركة الصور املتحركة
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 (تابع ) 1اجلـدول 
الخصائص التي تنص عليها 

 ITU-R BS.774 التوصية

 )بإيجاز(
 Gالنظام الرقمي  Cالنظام الرقمي  Fالنظام الرقمي  Aالنظام الرقمي 

ميكن إعادة تشكيل تعدد اإلرسال دينامياً  ختصيصات مرنة للخدمات
 بأسلوب شفاف للمستعمل

ميكن إعادة تشكيل تعدد اإلرسال دينامياً 
 بأسلوب شفاف للمستعمل

لسمعي اتوماتيًا التشكيل بني و يعيد النظام أ
 للمستعمل والبيانايت بأسلوب شفاف

ميكن إعادة تشكيل تعدد اإلرسال دينامياً 
 بأسلوب شفاف للمستعمل

مواءمة بنية تعدد اإلرسال مع 
التوصيل البيين لألنظمة 

 (OSI)املفتوحة 

 متتثل بنية تعدد إرسال النظام للنموذج الطبقي
يتعلق بقنوات  وداصة فيما OSIللتوصيل 
نة باستثناء دصائص احلماية املتبايالبيانات، 

 II من األدطاء يف القناة السمعية للطبقة
 (MPEG-2) للنظام

متتثل بنية تعدد إرسال النظام امتثااًل كاماًل 
 MPEG-2ملعمارية األنظمة 

يقوم النظام على النموذج الطبقي للتوصيل 
OSI د سواء على ح فيه البيانات والصوت مبا

حيدة من األدطاء اليت الو  باستثناء احلماية
 الكودك السمعي يوفرها

 متتثل بنية تعدد إرسال النظام للنموذج الطبقي
 يف مجيع اخلدمات OSIللتوصيل 

مقدرة ددمة بيانات القيمة 
 املضافة

ميكن استعمال أي قناة فرعية )من بني 
تعمل يف اخلدمة السمعية  قناة( ال 64 ال

 .ددمات بيانات مستقلة عن الربنامج يف
البيانات خلدمات  ميكن نقل قنوات رزم

من األولوية املتاحة يف مجيع  الدرجة العالية
دمة تعدد د املستقبالت املولفة الستقبال أي

 .(FIC)إرسال يف قناة املعلومات السريعة 
. kbit/s 16ويصل إمجايل السعة إىل 

املستقبالت جمهزة بسطح بيين للبيانات 
 ات إىل احلاسوبلنقل البيان (RDI)الراديوية 

ميكن ختصيص أي سعة تصل حىت السعة 
الكاملة للحمولة النافعة إىل البيانات املستقلة 
من أجل بث البيانات التجارية واالستدعاء 
الراديوي والصور الثابتة وغريها، بنفاذ مشروط 

 حسب االقتضاء

ميكن ختصيص أي سعة تصل حىت السعة 
ملستقلة ت االكاملة للحمولة النافعة إىل البيانا

من أجل بث البيانات التجارية واالستدعاء 
الراديوي والصور الثابتة وغريها، بنفاذ مشروط 

 حسب االقتضاء

ميكن ختصيص أي سعة تصل حىت السعة 
الكاملة للحمولة النافعة إىل البيانات املستقلة 
من أجل بث البيانات التجارية واالستدعاء 

اذ مشروط بنفالراديوي والصور الثابتة وغريها، 
 حسب االقتضاء
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 (تتمة ) 1اجلـدول 
الخصائص التي تنص عليها 

 ITU-R BS.774 التوصية

 )بإيجاز(
 Gالنظام الرقمي  Cالنظام الرقمي  Fالنظام الرقمي  Aالنظام الرقمي 

تصنيع مستقبالت قليلة 
 الكلفة

يلة يتيح تصنيع كميات كبرية من املستقبالت قل
أدرجت مستقبالت الكلفة للمستعمل، وقد 

عي رقاقتني اثنتني. وأددل أحد مصن منوذجية يف
 ة واحدةرقاق الرقاقات كامل دارة املستقبالت يف

استمثل النظام دصوصًا لتمكني نشر 
مستقبالت حممولة على مركبة قليلة التعقيد 
مبدئياً. وأنشئ فريق تقييس هبدف إجناز 
مستقبالت قليلة الكلفة استنادًا إىل تقنيات 

 (LSI) نتاج الكبري الدمج واسع النطاقاإل

استمثل النظام دصوصاً لتمكني نشر مستقبالت 
 اً مبدئي حممولة على مركبة قليلة التعقيد

يتيح تصنيع كميات كبرية من املستقبالت 
 قليلة الكلفة للمستعمل

 www.ibiquity.comمتاحة على العنوان التايل  HD (HDC)مثة معلومات إضافية عن الكودك  (1)
 .MHz 230تصلح للتشغيل على منت مركبة برتددات أعلى من  ( الC )النظام الرقمي (IBOC)األساليب املستخدمة يف جمموعة الرقاقات )الدارات( واليت تنطوي على النطاق نفسه ونفس القناة  (2)
 . 3و 1 طقتنيتكّلل ادتبار النظام بالنجاح يف املن (3)

 كة واملتجاورة.تتوفر بيانات عن ادتبار النظام ميدانياً إلثبات توافقه مع اإلذاعة التماثلية يف اجملاالت اليت يشوهبا تدادل كبري يف القنوات املشرت  ، فال2يتعلق باملنطقة  فيما أما 
 
 

http://www.ibiquity.com/
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 1الملحق 
 

 عروض موجزة لألنظمة الرقمية

 Aعرض النظام الرقمي  1
، ألغراض تطبيقات اإلذاعة الساتلية (DAB)لإلذاعة الصوتية الرقمية  Eureka 147 ، ويعرف أيضًا باسم نظامA ام الرقميأعد النظ

واإلذاعة لألرض هبدف استخدام مستقبالت عادية قليلة الكلفة. وقد صمم النظام حبيث يتيح االستقبال يف مستقبالت ثابتة حممولة 
عن سطح األرض.  m 1,5 تعمال هوائيات استقبال شاملة االجتاهات قليلة الكسب تعلو مبقدارومركبة على منت مركبات وذلك باس

 يؤدي إىل استعمال أفضل لفعالية الطيف استعمااًل إضافيًا ملرسالت اإلذاعة الساتلية واإلذاعة لألرض مما A الرقمي ويتيح النظام
جب وهي البيئة أداًء أفضل يف بيئة املسريات املتعددة والبيئة املعرضة للح وددمة أكثر تيسرياً يف مجيع حاالت االستقبال. ويقدم داصةً 

قادر على تقدمي  A اليت متاثل ظروف االستقبال يف املدن، باستعمال مكررات أرضية يف القناة تعمل على ملء الثغرات. والنظام الرقمي
ميكنه  . كماوعية التسجيالت الرقمية املوجهة للجمهور العريضسويات خمتلفة لنوعية الصوت تصل إىل نوعية عالية اجلودة مقارنة بن

 املتعدد. اإلرسال تقدمي ددمات بيانات خمتلفة وسويات خمتلفة للنفاذ املشروط ومقدرة إعادة الرتتيب دينامياً خلدمات متفرقة يف

 Fعرض النظام الرقمي  2
يقدم نوعية عالية اجلودة للصوت وإذاعة البيانات على درجة ، لISDB-TSB، املعروف أيضًا باسم النظام Fصمم النظام الرقمي 

لإلذاعة  صمم النظام ليوفر املرونة وإمكانيات التوسيع والنقاط املشرتكة الالزمة املتنقل. كما لعالية من االعتمادية حىت يف االستقبا
والتشذير ثنائي األبعاد للرتدد والزمن  OFDM متعددة الوسائط اليت تستخدم الشبكات لألرض. وهو نظام متني يستعمل التشكيل

)إرسال بتقطيع  OFDM-(BST) الذي يستعمله هذا النظام OFDM والشفرات املتسلسلة لتصحيح األدطاء. ويسمى التشكيل
لمات علإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف الطبقة املادية. ويشمل على م ISDB-Tالنطاق( ويضم النظام نقاطاً مشرتكة مع النظام 

إرسال كبرية التنوع مثل نظام تشكيل املوجات احلاملة ومعدالت التشفري شفرة تصحيح اخلطأ الدادلية وطول التشذير الزمين. 
معلمات اإلرسال إىل التحكم يف املستقبل. وبإمكان  الذي يرسل املعلومات يف (TMCC) وخيصص بعض املوجات احلاملة للتحكم

. وعالوة على ذلك، فإنه يستخدم MPEG-2 AAC ئق تشفري مسعية عالية االنضغاط مثل الطريقةاستخدام طرا F النظام الرقمي
 DVB-Sو ISDB-Tو ISDB-Sمثل  MPEG-2 ، ويشرتك بنقاط كثرية مع أنظمة أدرى تستخدم األنظمةMPEG-2األنظمة 

 معها. وهو قابل للتشغيل البيين DVB-Tو

 Cعرض النظام الرقمي  3
، هو نظام كامل التطوير. وقد صمم ألغراض املستقبالت الثابتة واحملمولة واملركبة IBOC DSB ملعروف أيضاً بالنظام، اC النظام الرقمي

قادر على العمل يف أجزاء  C اليت تستقبل إشارات واردة من مرسالت لألرض. وعلى الرغم من أن النظام الرقمي 1على منت مركبات
نفس الوقت يف النطاق املوزع حالياً  صه قدرته على توفري إذاعة إشارات متاثلية ورقمية يفغري مشغولة من الطيف لكن من أهم دصائ

الراهنة من اإلذاعة التماثلية إىل اإلذاعة الرقمية إن  FM . وتتيح هذه اخلاصية إمكانية االنتقال الرشيد لإلذاعاتFM على اإلذاعة
 FM قدمه األنظمةت يفضي إىل اعتمادية بدرجة أعلى مما دد املسارات ممايقدم النظام أداء أفضل يف بيئات تع رغبت يف ذلك. كما

أيضاً نوعية مسعية أفضل من تلك اليت تعطيها التسجيالت الرقمية املوجهة للجمهور العريض.  C التماثلية احلالية. ويوفر النظام الرقمي
نة. ديدة إلذاعة البيانات إضافة إىل الربامج السمعية احملسوفضاًل عن ذلك يتيح النظام لإلذاعات املرونة الالزمة لتقدمي ددمات ج

 حد. ويوفر النظام أيضاً توزيع البتات بني املقدرة السمعية ومقدرة إذاعة البيانات من أجل توسيع هذه املقدرة األدرية إىل أبعد
                                                      

 .MHz 230( ال تصلح للتشغيل على منت مركبة برتددات أعلى من C)النظام الرقمي  IBOC الرقاقاتاألساليب املستخدمة يف جمموعة  1
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 Gعرض النظام الرقمي  4
األرضية هو نظام موضوع ألغراض تطبيقات اإلذاعة  ،(DRM)العاملي  باسم النظام الراديوي الرقمي، املعروف أيضاً G النظام الرقمي

اد، يف مجيع نطاقات الرتدد املوزعة على اإلذاعة الصوتية التماثلية يف أحناء العامل كافة. وميتثل النظام ألقنعة الطيف اليت حيددها االحت
نظام يف النطاقات . وحيدد النظام معّد ألن يكون حصراً نظاماً رقمياً اليتيح انتقااًل سلساً من اإلذاعة التماثلية إىل الرقمية. وهذا  مما

صل عليها من DRM+ )املعروف أيضًا باسم E أسلوب املقاومة MHz 30 األعلى من ( لتقدمي جودة صوتية مماثلة لتلك اليت حي 
العديد من ددمات البيانات، ومنها  G وسائط التسجيالت الرقمية املوجهة للمستهلك. وباإلضافة إىل ذلك، يقدم النظام الرقمي

 ران الصوتتعدد اإلرسال دون دس الصور وأدلة الربنامج اإللكرتوين، ويؤّمن القدرة على إعادة ترتيب خمتلف اخلدمات الواردة يف
 دينامياً. ترتيباً 

 

 

 2الملحق 

 
 Aالنظام الرقمي 

 مقدمة 1
حممولة أو  الية اجلودة موجهة إىل مستقبالت مركبة على منت مركبات أوهو نظام إذاعة رقمية متعددة اخلدمات ع A النظام الرقمي

ألغراض اإلرسال اإلذاعي األرضي والساتلي واهلجني )ساتلي وأرضي(  MHz 3 000 ثابتة. وهو مصمم ليعمل يف أي تردد لغاية
قادر على توفري قدر واسع من  مرن ومتعدد االستعماالت (ISDB)والكبلي. وهو أيضًا نظام إذاعة رقمية متكاملة اخلدمات 

اخليارات لتشفري املصادر والقنوات وإلرسال البيانات املصاحبة للربامج الصوتية وتوفري ددمات بيانات مستقلة عن الربامج وفقاً 
مدعومة بالكتيب اخلاص  ITU-R BS.774و ITU-R BO.789ملتطلبات مرونة التشغيل وتنوع اخلدمة اليت تعرضها التوصيتان 

 .ITU-R BS.1203ذاعة الصوتية الرقمية والتقرير باإل
ونظام اإلذاعة الصوتية وإذاعة البيانات هذا بالغ االعتمادية ويقدم فعالية كبرية يف استعمال الطيف والقدرة. وهو يستعمل تقنيات 

ى اإلشارة بًا حمكم الضبط علرقمية متقدمة إللغاء اإلطناب واملعلومات غري ذات الصلة من إشارة املصدر السمعية مث يطبق إطنا
املرسلة لتصحيح اخلطأ. وبعد ذلك يتم نشر املعلومات املرسلة يف كل من اجملال الزمين جمال الرتدد حبيث حيصل املستقبل سواء كان 

ل الفّعال اثابتًا أم متنقاًل على إشارة عالية اجلودة حىت يف حالة ظروف االنتشار الصعب يف املسارات املتعددة. ويتحقق االستعم
للطيف من دالل تشذير إشارات متعددة للربنامج، ونظراً إلمكانية إعادة استعمال الرتددات اخلاصة ميكن توسيع شبكات اإلذاعة 

 ذاته. دون حدود تقديراً من دالل تشغيل مرسالت إضافية يف الرتدد املشع
 .1 يف الشكل A ويرد املخطط الوظيفي جلزء اإلرسال من النظام

. Eureka DABويعرف بنظام  (DAB)لإلذاعات الصوتية الرقمية  Eureka 147 من جانب احتاد A تطوير النظام الرقمي وقد مت
. 1995 أوروبا هبدف إددال ددمات اإلذاعة الصوتية الرقمية يف (EBU)وقد حظي بدعم كبري من طرف احتاد اإلذاعات األوروبية 

يف أرجاء أوروبا وكندا والواليات املتحدة األمريكية ويف بلدان أدرى من العامل. ويشار  ، أظهر النظام جناحه وج رِّب1988 ومنذ عام
 ETS 300 401 ي لالتصاالتاملعيار األوروب ". وترد املواصفات الكاملة اخلاصة به يفA "بالنظام 2 يف امللحق A إىل النظام الرقمي

 (.1 )انظر املالحظة
من أجل السماح  A واعترب مبثابة حتسني مالئم للنظام IIو I فة أسلوب جديد لإلرسال يربط بني األسلوبنيكان من املستحسن إضا  - 1المالحظـة 

ة أو مالئ للثغرات، مبثابة موسع للتغطي مبسافات متباعدة أكرب بني معيدات اإلرسال العاملة يف نفس القناة واملستخدمة يف شبكة وحيدة الرتدد أو
 .MHz 1 492-1 452النطاق  كاليف أقل لدى تنفيذ اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض يفيؤدي إىل مرونة أفضل وت مما
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 1الشـكل 
 مخطط نظري لجزء اإلرسال في النظام

BS.1114-01

* 

  

n مرة m مرة 

 دياري

 ددمات العامة بياناتددمات ال
مراقب تعدد  صوتيةددمات  مساعدةبيانات 

 البيانات

مراقب تعدد 
 اإلرسال

 مصاحبة للربنامج بيانات

 IIمشفر مسعي طبقة 
ISO 11172-3 

 معلومات
 اخلدمة

جممع معلومات 
 اخلدمة

 معدل

 إرسال الرزم

 خملط نفاذ شرطي )دياري(*

 مشذر الوقت*

 فيفي*مشفر تال

 خملط

 معلومات سريع

 خملط تشتت الطاقة*

 مولد رمز قناة التزامن OFDMمشكل 

 مشذر - تردد

 معدِّد إرسال رئيسي

مولد تعرف هوية املرسل 
 )دياري(

 وظيفة مستخدمة
 إىل املرسل DSBاإلشارة 

 تعمل هذه املعاجلات كل على حدة يف كل قناة ددمة
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 استخدام نموذج الطبقات 2
والذي  (ISO)لصادر عن منظمة التقييس الدولية ا (OSI)النموذج األساسي املرجعي للتوصيل البيين لألنظمة املفتوحة  A يطابق النظام

، ITU-R BT.1207 والتقرير ITU-R BT.807. ويوصي باستخدام هذا النموذج يف التوصية ISO 7498 (1984)يرد وصفه يف املعيار 
يتعلق  فيما A وتقدم هذه التوصية الشروحات الالزمة الستخدامه مع أنظمة اإلذاعة املصممة حسب الطبقات. وسيتم وصف النظام

 الوصف. هذا 2 وفقاً للنموذج املعياري هذا، ويوضح اجلدول جبطبقات النموذ 
النقطة املركزية  ويتم وصف العديد من التقنيات املستخدمة بسهولة أكرب عندما يتعلق األمر بتشغيل التجهيزات يف املرسل أو يف

 مرسالت. لشبكة التوزيع يف حالة شبكة

 2اجلـدول 
 (OSI)قات التوصيل البيني لألنظمة المفتوحة شرح لنموذج طب

 خصائص النظام الوصف اسم الطبقة
 مرافق النظام استعمال عملي للنظام طبقة التطبيق

 نوعية صوتية
 أساليب اإلرسال

 تشفري وفك تشفري مسعي حتويل من أجل التقدمي طبقة التقدمي
 تقدمي مسعي

 معلومات اخلدمة
 انتقاء الربنامج انتقاء البيانات طبقة الدورة

 نفاذ مشروط
 ددمات الربامج جتميع البيانات طبقة النقل

 تعدد اإلرسال الرئيسي للخدمات
 بيانات مساعدة

 تربط البيانات
 ISOأرتال مسعية  قناة منطقية طبقة الشبكة

 بيانات مصاحبة للربنامج
 أرتال اإلرسال نسق اإلشارة املرسلة  طبقة وصلة البيانات

 تزامن
 تشتت الطاقة إرسال مادي )راديوي( مادية طبقة

 تشفري تالفيفي
 تشذير زمين

 تشذير الرتدد
 ،DQPSK OFDMتشكيل 

 إرسال راديوي

هو توفري برامج إذاعة صوتية للمستمع، حبيث يبدأ ترتيب األقسام يف الوصف التايل من طبقة التطبيق  A اهلدف األساسي للنظام
 ر إىل الطبقة املادية )وسائل اإلرسال الراديوي(.)استعمال معلومات اإلذاعة(، ويستم

 طبقة التطبيق 3
واليت تقدمها  A عند مستوى التطبيق. وتشمل املرافق والنوعية الصوتية اليت تتوفر يف النظام A تقابل هذه الطبقة استعمال النظام

 لإلرسال. اإلذاعات إىل املستمعني، إىل جانب األساليب املختلفة
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 Aتي يقدمها النظام المرافق ال 1.3
إشارة تنقل تعدد إرسال البيانات الرقمية، وبذلك تنقل عدة برامج يف نفس الوقت. ويتضمن تعدد اإلرسال بيانات  A يوفر النظام

، (MCI)، ومعلومات عن تشكيل تعدد اإلرسال (PAD)الربامج السمعية، وبيانات مساعدة تشمل بيانات مصاحبة للنظام 
ن متصلة تكو  ال . وقد ينقل تعدد اإلرسال أيضًا بيانات مصاحبة للخدمات العامة للبيانات اليت قد(SI) ومعلومات عن اخلدمة

 الصوتية. بإرسال الربامج
 على وجه التحديد: A املرافق التالية متوفرة لدى مستعمل النظام

 اإلشارة السمعية )أي الربنامج( يوفرها برنامج اخلدمة املنتقى؛ -
 الربنامج؛ لوظائف املستقبل، مثالً التحكم يف املدى الدينامي، الذي قد يستعمل بيانات مساعدة مرسلة مع تطبيق ادتياري -
عرض لنص يعطي بعض املعلومات املنتقاة ضمن املعلومات املرسلة عن اخلدمة. وقد يتعلق األمر مبعلومات متصلة  -

 بالربنامج املنتقى أو برامج أدرى مقرتحة؛
 اخلدمة؛ بادتيار برامج أدرى ووظائف أدرى للمستقبل ومعلومات أدرى عنادتيارات تسمح  -
 .(TMC) ددمة أو عدة ددمات عامة للبيانات، مثالً قناة رسالة احلركة -

 مسعية. يوفر النظام إمكانية النفاذ املشروط، وميكن للمستقبل أن يكون جمهزاً خبرج رقمي إلشارات البيانات وإشارات

 يةالنوعية السمع 2.3
ميكن ادتيار ضمن سعة تعدد اإلرسال عدد ددمات الربنامج ونسق تقدمي كل من هذه اخلدمات )مثاًل، جمسم وغري جمسم وحميط 

 إخل.(، والنوعية السمعية ودرجة احلماية من األدطاء )وبالتايل االعتمادية(، حسب احتياجات اهليئات اإلذاعية.
  النوعية السمعية:يلي االدتيارات املتوفرة بالنسبة إىل وفيما

 نوعية عالية، مع هامش املعاجلة السمعية؛ -
 نوعية شفافة حسب التقدير الشخصي، كافية ألعلى نوعية لإلذاعة؛ -
 اجليدة؛ FM نوعية عالية مكافئة لنوعية اخلدمة -
 اجليدة؛ AM نوعية متوسطة مكافئة لنوعية اخلدمة -
 نوعية كالمية فقط. -

 الشخصي. بعد هذه احلدود تنخفض القيمة تدرجيياً حسب التقدير نوعية منتظمة يف حدود تغطية املرسل؛ ومااستقبال  A يؤمن النظام

 أساليب اإلرسال 3.3
. وقد مت ختصيص أساليب GHz 3 أربعة أساليب بديلة لإلرسال تسمح باستعمال مدى واسع للرتددات يصل إىل A يشمل النظام

 متعددة. متديد اإلمهال يف حالة االستقبال املتنقل يف وجود الصدى مبساراتاإلرسال هذه ملراعاة متديد دوبلر و 
وقت انتشار الصدى الناتج ومدى الرتدد االمسي لالستقبال املتنقل. ويبلغ االحنطاط العائد إىل الضوضاء عند  3 ويقدم اجلدول

 .km/h 100 عند dB 1 دة، مقدارأعلى تردد ويف أسوأ ظروف االنتشار مبسارات متعددة، وهي ظروف نادرة يف العا
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 3اجلـدول 
 IVاألسلوب  IIIاألسلوب  IIاألسلوب  Iاألسلوب  المعلمة

 246 62 31 123 (s)مدة الفاصل احلارس 
 300 75 37,5 150 (s)وقت االنتشار األقصى للصدى الناتج 

يفرض حدودًا متشددة على وقت االنتشار. ويالئم  ، ميكن مالحظة أن استعمال الرتددات األكثر ارتفاعاً 3 واستنادًا إىل اجلدول
اإلذاعة  II مالءمة تامة، ألنه يسمح مبباعدة أكرب بني املرسالت. ويالئم األسلوب (SFN) شبكة وحيدة الرتدد لألرض I األسلوب

أنه ميكن استعمال  مالئمة تامة. إال GHz 1,5 احمللية مبرسل وحيد لألرض واإلرسال اهلجني الساتلي/األرضي برتدد يصل إىل
( عن طريق إدراج، عند الضرورة، تأدر اصطناعي عند GHz 1,5لشبكة وحيدة الرتدد بتغطية متوسطة أو كبرية )مثالً،  II األسلوب

اإلرسال الساتلي واإلرسال التكميلي لألرض  III سوية املرسل و/أو عن طريق استخدام هوائيات إرسال اجتاهية. ويالئم األسلوب
 .GHz 3 مة، يف مجيع الرتددات لغايةمالءمة تا
 .GHz 3 برتدد يصل إىل اً األسلوب املفضل لإلرسال الكبليهو أيض III واألسلوب

 .(UHF) فيالئم الشبكات وحيدة الرتدد املتوسطة أو الكبرية العاملة يف نطاق املوجات الديسيمرتية IV األسلوب أما

 طبقة التقديم 4
 لومات املذاعة وتقدميها.ت عىن هذه الطبقة بتحويل املع

 تشفير المصدر السمعي 1.4
. ويعرف ISO 11172-3احملددة يف املعيار  II السمعية للطبقة ISO/IEC MPEGتقنية تشفري املصدر السمعي املستعملة هي التقنية 

 أيضاً. MUSICAMنظام االنضغاط وتشفري النطاق الفرعي بالنظام 
وبيانات مصاحبة للربنامج. ويتوقف عدد  kHz 48 عند معدل اعتيان يبلغ PCMسمعية بعدد من اإلشارات ال Aويقبل النظام 

 48 أو 32 ي للحماية من األدطاء. وجيوز تشغيل املشفر السمعي عنداملصادر السمعية املمكنة على معدل البتات واملظهر اجلانب
يتعلق بأسلوب القناة اجملسمة  ة غري جمسمة. وفيمالكل قنا kbit/s 192 أو 160 وأ 128 أو 112 أو 96 أو 80 أو 64 أو 56 أو
 اجملسم. الثنائية، يكون معدل البتات اخلاص باملشفر هو ضعف معدل األسلوب غري أو

 يوميكن لإلذاعات استعمال ادتيارات معدل البتات املختلفة حسب النوعية الفعلية املطلوبة و/أو عدد الربامج الصوتية اليت ينبغ
أو مساٍو له من أجل الربامج غري اجملسمة،  kbit/s 128 بيل املثال، إن استعمال معدالت بتات أعلى من معدلتوفريها. فعلى س
أو مساٍو له من أجل الربامج اجملسمة ليوفر نوعية عالية جدًا وحسب، بل هامش معاجلة كاٍف  kbit/s 256 وأعلى من معدل

ل استعمال ذلك ملعاجلة السمعية الالحقة. وألغراض اإلذاعة عالية النوعية، يفضيف  لعمليات الحقة متعددة للتشفري/فك التشفري، مبا
يسمح باحلصول على نوعية مسعية شفافة.  للربامج اجملسمة، مما kbit/s 256 للربامج غري اجملسمة أو kbit/s 128معدل بتات يساوي 

يتعلق  فيما EBU ي يف العادة مبتطلبات االحتادلكل برنامج جمسم يف kbit/s 192وحىت استعمال معدل البتات الذي يساوي 
للربامج اجملسمة نوعية مسعية جيدة،  kbit/s 96باألنظمة السمعية الرقمية مع ختفيض معدل البتات. يعطي معدل بتات يساوي 

ية شارات الصوتخيص الربامج اليت تشمل اإل تقريباً. وفيما AM ، تكون النوعية كنوعية اإلذاعةkbit/s 48عند معدل يساوي  أما
 اخلدمات. كافياً إذا كان تعدد إرسال النظام مصاحباً ألكرب عدد من  kbit/s 32فقط، قد يكون معدل بتات مبقدار 

للددل على املشفر  PCM املخطط اإلمجايل للوحدات الوظيفية للمشفر السمعي. وتنطبق العينات السمعية 2 ويقدم الشكل
ايت اإلشارة اجملسمة، على الرغم من أنه من احملتمل أن يستلم إشارة غري جمسمة. يقسم ضفة السمعي. ويستطيع املشفر معاجلة قن

إشارة نطاق فرعي ويولد متثياًل مرشحًا باعتيان فرعي لإلشارة السمعية للددل.  32املراشيح متعددة األطوار السمعية الرقمية إىل 
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ملشفر. التكمية والتشفري إىل منوذج إدراكي ألذن اإلنسان يدمج يف ا ويطلق على العينات املرشحة عينات النطاق الفرعي. وختضع
وقد خيتلف هذا التحكم حسب منط املشفر، ميكن مثالً استعمال تقدير لعتبة حجب أذن اإلنسان للحصول على بيانات التحكم 

األقصى لكل قدرة  ة حتديد االتساعيف املكمم. وجتمع العينات املتتالية لكل إشارة بنطاق فرعي إىل فدرات، مث يتم يف كل فدر 
بنطاق فرعي واإلشارة إليه بعامل القياس. ويولد املكمم واملشفر جمموعة من كلمات التشفري انطالقاً من عينات نطاق فرعي. وجيري 

 الشبكة. اليت سيتم وصفها يف طبقة ISOتطبيق هذه العمليات أثناء األرتال السمعية 

 2الشـكل 
 لسمعي في النظام األساسيمخطط فدرات المشفر ا

BT.1114-02 

 فك التشفير السمعي 2.4
إن فك التشفري يف املستقِبل الذي يقوم على تقنية بسيطة ملعاجلة اإلشارة سهل واقتصادي، ويتطلب فقط عمليات إزالة تعدد 

 الشفرة. للوحدات الوظيفية ملفككاملخطط اإلمجايل  3 اإلرسال والتمديد والرتشيح العكسي. ويقدم الشكل

 3الشـكل 
 مخطط فدرات مفكك الشفرة السمعي في النظام األساسي

BS.1114-03 

الذي يقوم بإزالة ترزمي بيانات الرتل إلعادة  II للطبقة ISO/MPEGيف مفكك الشفرة السمعي  ISO يتم إددال الرتل السمعي
ة للمعلومات. وتعيد وحدة إعادة التكوين إنشاء عينات للنطاق الفرعي بعد تكميتها ضفة املراشيح العكسيتكوين العناصر املختلفة 

 .kHz 48 مسعية منتظمة مبعدل اعتيان قدره PCM عينات النطاق الفرعي من أجل إنتاج إشارات

 تدّفق بتات
 اد األرتالإعد مسعية مشفرة

 منوذج صويت
 نفسي

 ضفة مراشيح
 تكمية وتشفري نطاق فرعي 32 بـ

 توزيع 
 البتات

 العينات
 PCM السمعية
 kHz 48بالرتدد 

 

 العكسية  ضفة املراشيح
 إعادة تكوين فك األرتال نطاق فرعي 32بعدد 

 إشارة نطاق
 أساس مشفرة

 ISO 11172-3املعيار 
 IIالطبقة 

 PCM عينات مسعية
 kHz 48برتدد 

تدّفق بتات مسعية وفق 
 ISO 11172-3املعيار 

 ISO 11172-3املعيار 
 IIالطبقة 
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 تقديم سمعي 3.4
ي. وميكن القنوات السمعية أيضاً السرتجاع الصوت احمليطميكن تقدمي اإلشارات السمعية بشكل جمسم أو غري جمسم، وميكن جتميع 

بينها لتوفري الربنامج نفسه بلغات متعددة بشكل متآون. ومن أجل إرضاء مستمعني يتطلبون أداء عايل اجلودة  وصل الربامج فيما
جو  ميكن استعماهلا يف (DRC) يف بيئة تعاين من الضوضاء، تستطيع اإلذاعة إرسال إشارة ادتيارية للتحكم يف املدى الدينامي

ضوضاء لضغط املدى الدينامي لإلشارة السمعية اليت أعاد املستقبل إنتاجها. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه التقنية مفيدة للمستمعني 
 السمع. معتّلي

 تقديم معلومات الخدمة 4.4
 يتعلق بكل برنامج أرسله النظام: ِبل، وذلك فيمالعرضها على املستق (SI)ميكن توفري العناصر التالية اخلاصة مبعلومات اخلدمة 

 الربنامج(، وسم الربنامج األساسي )أي اسم -
 الوقت والتاريخ، -
اإلشارة إىل الربامج املائلة أو املشاهبة )مثاًل بلغة أدرى( املرسلة يف عنصر آدر أو مرسلة بشكل متآون باستعمال  -

 ،FM أو AM اخلدمة
 خلدمات املصاحبة للربنامج،متديد وسم اخلدمة إىل ا -
 معلومات بشأن الربنامج )مثالً، أمساء الفنانني(، -
 اللغة، -
 إخل.(، نوع الربنامج )مثاًل، األدبار، الرياضة، املوسيقى، -
 معرف هوية املرسل، -
 ، باستعمال مركب صويت مدمج يف املستقبل(.TMCقناة رسالة احلركة ) -

 اإلذاعة. تصلة بشبكة املرسالت لالستعماالت الدادلية هليئاتوميكن أيضاً إدراج البيانات امل

 دورة الطبقة 5
 ختص هذه الطبقة انتقاء املعلومات املذاعة والنفاذ إليها.

 انتقاء البرنامج 1.5
مات معلو  (FIC) لكي يتمكن املستقبل من النفاذ شبه املباشر إىل بعض اخلدمات أو إىل مجيعها، ترسل قناة املعلومات السريعة

. أوتوماتياً وهي بيانات تقرأ  (MCI)متصلة باحملتوى احلايل واملستقبلي لتعدد اإلرساالت معروفة مبعلومات تشكيل تعدد اإلرسال 
إىل التأدر املالزم لعملية التشذير الزمين واملنطبق على  (MCI)ختضع املعلومات  غري مشذرة زمنياً، حبيث ال FIC وبيانات القناة

العامة والسمعية. ومع ذلك، تكرر هذه البيانات بتواتر كبري ألغراض الدقة. وعندما توشك تشكيلة تعدد اإلرسال  ددمات البيانات
 .MCI أن تتغري، ترسل مسبقاً املعلومات اجلديدة مع توقيت التغيري يف املعلومات

، باستعمال اسم ددمة الربنامج، (SI) معلومات اخلدمةوميكن ملستعمل املستقِبل أن خيتار الربامج على أساس املعلومات النصية املرسلة يف 
 .MCI وهوية منط الربنامج أو اللغة. وبالتايل، يقوم املستقِبل بتنفيذ أوامر املستمع باستعمال العناصر املقابلة للمعلومات

ت التوصيل عمال بياناغري قابلة لالستعمال، ميكن است وإذا تيسرت موارد بديلة خلدمة برنامج معني وأصبحت ددمة رقمية ما
مثاًل( والتبديل إليه. ولكن يف هذه  FM )أي "الربنامج املشار إليه"( إلجياد بديل )االنتقال إىل ددمة SI املوجودة يف معلومات

 االستقبال. احلالة، يعود املستقِبل إىل اخلدمة األصلية حاملا أمكن
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 النفاذ المشروط 2.5
 التحكم يف النفاذ املشروط.يتوقع استعمال هذا النظام للتزامن و 

 بكامله. (، وعلى اخلدمات أو على تعدد اإلرسالFIC أو MSC ميكن تطبيق النفاذ املشروط مبعزل عن مجيع مكونات اخلدمة )املرسلة يف قناة

 طبقة النقل 6
ك اخلدمات جل تلختص هذه الطبقة تعرف هوية جمموعة من البيانات يف شكل ددمات الربنامج، وتعدد إرسال البيانات من أ

 اإلرسال. إرفاق عناصر البيانات اليت ط بق عليها تعدد

 خدمات البرنامج 1.6
تتضمن ددمة الربنامج بصفة عامة مكونات اخلدمة السمعية وددمات مسعية و/أو مكونات ددمات البيانات اإلضافية بشكل 

ست ددمات  إىل مزود واحد للخدمة )مثاًل، إذاعة مخس أوادتيارين يؤمنها موفر اخلدمة. وقد تكرس السعة الكلية لتعدد اإلرسال 
 لربامج مسعية عالية النوعية(، أو ميكن توزيعها بني عدة مزودين للخدمة )مثالً إذاعة مشرتكة لعشرين ددمة برامج متوسطة النوعية(.

 تعدد اإلرسال الرئيسي للخدمات 2.6
الربامج املذاعة )بيانات مسعية مع بيانات مساعدة أو حىت بيانات عامة( حممية  من ، إن البيانات اليت متثل كالً 1 جاء يف الفقرة كما

( والتشذير الزمين. ويرفع التشذير الزمين من دقة إرسال البيانات يف بيئة 2.9 من األدطاء عن طريق التشفري التالفيفي )انظر الفقرة
ملشذرة واملشفرة يف اإلرسال ميكن توقعه. وبعد ذلك، تدرج البيانات ا متغرية )مثاًل، االستقبال على منت مركبة متحركة( ويفرض تأدراً 

. يتميز درج قطار البتات ms 24 يف معدد إرسال اخلدمة الرئيسية حيث يتم جتميع اخلدمة يف تتابع دادل رتل تعدد اإلرسال كل
. وحسب معدل الشفرة املختار Mbit/s 2,3 بسعة إمجالية قدرها (MSC) اجملمع من معدد اإلرسال املعروف بقناة اخلدمة الرئيسية

على عرض نطاق  Mbit/s 1,7و 0,8 )الذي قد خيتلف من مكونة ددمة عن أدرى(، يرتاوح معدل البتات الصايف بني
. إن معدد إرسال اخلدمة الرئيسي هو النقطة اليت جتمع فيها البيانات املتزامنة الصادرة عن مجيع ددمات الربنامج MHz 1,5 يبلغ

 اإلرسال. يت تستعمل تعددال
كتدّفق غري مبين أو منظم يف شكل تعدد إرسال الرزم حيث يتم تركيب عدة موارد. إن   MSC وميكن إرسال بيانات عامة يف القناة

متزامن مع تعدد إرسال النظام شريطة أن تكون السعة الكلية لتعدد  kbit/s 8 مبقدار املعدل الذي قد يكون عبارة عن مضاعف ما
 السمعية. رسال كافية ومع مراعاة طلب اخلدماتاإل

 ختضع لتشذير زمين. وال MSCغري مدجمة يف القناة  FICوالقناة 

 بيانات مساعدة 3.6
 هناك ثالثة جماالت حيث ميكن نقل البيانات املساعدة يف تعدد إرسال النظام:

 املدرجة؛ األساسية MCI، حيث تكون السعة حمدودة حسب كمية البيانات FIC القناة -
 مسعية؛ دادل كل قناة PAD هناك حكم داص لنقل كمية متوسطة من البيانات -

 .MCI . ويشار إىل وجود هذه املعلومات يف املعلوماتMSC تعاجل مجيع البيانات املساعدة املتبقية كخدمة منفصلة دادل -

 تصاحب البيانات 4.6
. وجيب أيضًا نقل العناصر MSC دقيقًا للمحتوى احلايل واملستقبلي للقناةوصفًا  FIC اليت تنقل يف القناة MCI تقدم املعلومات

. وينبغي إرسال النصوص FIC )أي من أجل انتقاء الربنامج( يف القناة MSC األساسية ملعلومات اخلدمة واليت تتعلق مبحتوى القناة
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مسامهات  SIو MCI مة. وهكذا، تشمل املعلوماتاألكثر طواًل مثل قائمة الربامج اليومية، بشكل منفصل كخدمة البيانات العا
 تبث. من مجيع الربامج اليت

ميكن  أساسًا املنقولة دادل القناة السمعية، املعلومات املرتبطة بشكل وثيق بالربامج السمعية وبالتايل ال PAD تتضمن البيانات
 خمتلفاً. إرساهلا يف قناة بيانات خمتلفة حيث يكون وقت االنتشار

 لشبكةطبقة ا 7
 ختص هذه الطبقة تعّرف هوية زمر البيانات كربامج.

 ISOأرتال سمعية  1.7
. وجيري توزيع البتات اليت ختتلف من رتل آلدر ms 24 ملدة ISO تنفذ العمليات يف مشفر املورد السمعي أثناء األرتال السمعية

( قطار البتات 2 وجتمع وحدة جتميع الرتل )انظر الشكلوعوامل القياس وتعدد إرساهلا مع عينات النطاق الفرعي يف كل رتل مسعي. 
لكشف  CRC الفعلي من بيانات اخلرج للمكمم ووحدة التشفري، وتضيف معلومات أدرى، كمعلومات رأسية وكلمة الشفرة

عة متغرية تتميز بس PAD ، اليت تنقل مع اإلشارة السمعية املشفرة. وحتتوي كل قناة مسعية على قناةPAD األدطاء، والبيانات
على األقل بصفة عامة(، ميكن استعماهلا لنقل املعلومات املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالربنامج الصويت. واألمثلة النموذجية  kbit/s 2 )عند

 .DRC هي األعمال الغنائية، داللة الكالم/املوسيقى ومعلومات
من املعلومات اجملسمة )أو غري اجملسمة( زائداً  ms 24قدرها يشمل الرتل السمعي الناتج عن الربنامج الواحد، بيانات متثل مدة 

. ويسمح ISO ، حبيث ميكن اعتباره كرتلISO 11172-3للمعيار  II البيانات املصاحبة للربنامج؛ ويقابل هذا الرتل نسق الطبقة
 .لاملستقبِ  يف II للطبقة ISO/MPEG ذلك باستعمال مفكك تشفري مسعي

 طبقة وصلة البيانات 8
 فر هذه الطبقة الوسائل اليت تسمح بتزامن املستقبل.تو 

 رتل اإلرسال 1.8
( تتضمن تتابعًا ثابتًا للشفرات. ويبدأ كل رتل إرسال 4 تسهياًل لتزامن املستقِبل، تنظم اإلشارة املرسلة يف بنية رتل )انظر الشكل

مرجعي ثابت لضمان تزامن دقيق، ووظائف التحكم (، يليه رمز RF ي )يف حالة عدم إرسال إشارةبرمز صفر لضمان تزامن تقريب
ومرجع الطور يف املستقِبل؛ وتشكل هذه الشفرات قناة التزامن، والشفرات التالية  (AFC)ويف الرتدد  (AGC)يف الكسب  وتومايتاأل

حسب  ms 24أو  ms 48 أو FT 96 ms . وتساوي مدة الرتل الكلية إماMSC ، وتوفر الشفرات املتبقية لقناةFIC حمجوزة للقناة
 .4 جاء يف اجلدول أسلوب اإلرسال، كما

 4الشـكل 
 بنية رتل تعدد اإلرسال

BS.1114-04

T
F

 

 التزامنقناة  السريعة قناة املعلومات قناة اخلدمة الرئيسية
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 4اجلـدول 
 Aمعلمات اإلرسال الخاصة بالنظام 

 IVاألسلوب  IIIاألسلوب  IIاألسلوب  Iاألسلوب  المعلمات

 FT ms 96 ms 24 ms 24 ms 48مدة رتل اإلرسال، 

 NULLT ms 1,297 s 324 s 168 s 648مدة الرمز املعدوم، 

 OFDM ،sT ms 1,246 s 312 s 156 s 623مدة الشفرات 

 uT ms 1 s 250 s 125 s 500عكس املباعدة بني املوجات احلاملة، 

  )  uT  sT( ms 246 s 62 s 31 s 123مدة فاصل احلراسة، 

 K 1 536 384 192 768ة املرسلة، عدد املوجات احلامل

 فجوة زمنية يف الرتل. MSC يعني لكل ددمة مسعية دادل القناة

 الطبقة المادية 9
 .تتعلق هذه الطبقة بوسائل اإلرسال الراديوي )أي طريقة التشكيل واحلماية من األدطاء(

 تشتت الطاقة 1.9
 يط كل مورد يغذي تعدد اإلرسال.لضمان تشتت مالئم للطاقة دادل اإلشارة املرسلة، يتم ختل

 تشفير تالفيفي 2.9
ينطبق التشفري التالفيفي على كل مورد من موارد البيانات اليت تغذي تعدد اإلرسال للحصول على استقبال موثوق. وتتمثل عملية 

ذلك على رشقات (. ويتم احلصول ب7 التشفري يف إضافة اإلطناب عمدًا إىل رشقات بيانات املصدر )الطول املفروض قدره
 "إمجالية". بيانات

شكل أكثر من البتات األدرى، حسب منوذج حمدد ب ةيف حالة إشارة مسعية، حتظى بعض البتات املشفرة عند املصدر إىل محاي
تات ب. يرتاوح معدل الشفرة املتوسط املعّرف كالعالقة بني عدد ال(UEP) ي للحماية الكاملة من األدطاءمسبق يعرف باملظهر اجلانب

)أدىن مستوى للحماية(. وميكن  3/4)أعلى مستوى للحماية( و 1/3 املشفرة عند املصدر وعدد البتات بعد التشفري التالفيفي بني
تطبيق خمتلف املعدالت املتوسطة للشفرة على موارد مسعية خمتلفة، حسب مستوى احلماية املطلوب ومعدل بتات البيانات املشفرة 

املثال، قد يكون مستوى احلماية للخدمات السمعية اليت تنقلها الشبكات الكبلية أدىن من مستوى  عند املصدر. فعلى سبيل
 احلماية يف اخلدمات املرسلة عرب قنوات الرتدد الراديوي.

معدل  عند FIC يتم تشفري ددمات البيانات العامة بالتشفري التالفيفي عن طريق انتقاء معدالت منتظمة. وتشفر البيانات يف القناة
 .1/3 ثابت بنسبة تبلغ

 تشذير زمني 3.9
 متنقل. رتالً على البيانات بعد التشفري التالفيفي لتقدمي املزيد من املساعدة ملستقِبل 16 يطبق تشذير زمين بعمق يبلغ

 تشذير ترددي 4.9
حلاملة األدرى عاين بعض املوجات اعند وجود االنتشار مبسارات متعددة، تعزز بعض املوجات احلاملة بواسطة إشارات بناءة بينما ت

من التدادل اهلدام )دبو انتقائي للرتددات(. ولذا يقوم النظام بتشذير ترددي عن طريق إعادة ترتيب قطاع البتات الرقمي بني 
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يعد التنوع يف  ،تتأثر العينات املتتالية من نفس املورد باخلبو االنتقائي. وعندما يكون املستقِبل مستقراً  املوجات احلاملة، حبيث ال
 جيد. اجملال الرتددي الوسيلة الرئيسية لضمان استقبال

 DPSK OFDM-4التشكيل عن طريق استعمال  5.9
)تعدد اإلرسال املتعامد بتقسيم الرتدد(. ويفي هذا النمط من التشكيل باملتطلبات  DQPSK OFDMالتشكيل  A يستعمل النظام

وجود االنتشار  رتفع مكرس للمستقبالت املتنقلة واحملمولة والثابتة، وداصة يفاملتشددة لإلذاعة الرقمية مبعدل بتات م
 متعددة. مبسارات

ويتمثل املبدأ األساسي يف تقسيم املعلومات اليت يتعني نشرها على عدد كبري من قطارات البتات ذات املعدل املنخفض، واليت 
قناة اإلرسال.  لشفرات املقابلة أطول من متديد وقت االنتشار يفبعد لتشكيل موجات حاملة فردية. وتصبح مدة ا تستعمل فيما

القدرة املستلمة  يسبب صدى، تقل مدته عن فاصل احلراسة، أي تدادل بني الشفرات يف املستقبل، بل على العكس يساهم يف ال
 وعة.مبجم للموجات الفرعية احلاملة مجاعياً  K (. ويعرف العدد الكبري5 )انظر الشكل إجيايببشكل 

 5الشـكل 
 مساهمة بناءة لألصداء

BS.1114-05

Tu

Tu

 
وعند وجود االنتشار مبسارات متعددة، تعزز بعض املوجات احلاملة بواسطة إشارات بناءة بينما تعاين بعض املوجات احلاملة األدرى من 

ث الوقت والرتدد، حبي إعادة توزيع عناصر قطار البتات الرقمي يفبإددال  A التدادل اهلدام )دبو انتقائي للرتددات(. ولذا يقوم النظام
قبال تتتأثر عينات املصدر املتتالية خببو منفصل. وعندما يكون املستقبل مستقراً، يعد التنوع يف اجملال الرتددي الوسيلة الرئيسية لضمان اس

 A ىل النظامقبل مستقر. يعد االنتشار مبسارات متعددة بالنسبة إالذي يوفره التشذير الزمين بأي حتسني ملست يساهم تنوع الوقت جيد، ال
األنظمة الرقمية ضيقة  أو FMشكالً من التنوع الفضائي؛ ويعترب أنه يقدم مزايا مهمة، الشيء الذي يتعارض بشدة مع األنظمة التقليدية 

 ددمة. النطاق حيث ميكن لالنتشار مبسارات متعددة أن يعوق استقبال أي
ظام ميكنه أن يستفيد من االنتشار مبسارات متعددة، كلما كان عرض نطاق قناة اإلرسال أوسع كلما كان النظام موثوقاً منه يف أي ن

لالستفادة من املزايا اليت تقدمها التقنية واسعة النطاق، وللسماح أيضًا مبرونة  MHz 1,5 أكثر. مت ادتيار عرض نطاق شامل قدره
 إرسال. املتضمنة يف عرض النطاق هذا لكل أسلوب OFDM ضاً عدد املوجات احلاملةأي 4 التخطيط. يبني اجلدول

 استجابة نبضة
 القناة

 jالرمز 

 jالرمز 

 iالرمز  jالرمز 

 iالرمز 

 1الصدى  iالرمز 

 2الصدى 

 iرمز ال 3الصدى 

 jالرمز 

 kالرمز 

 kالرمز 

 kالرمز 

 kالرمز 
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مزية أدرى تتمثل يف حتقيق فعالية يف استعمال الطيف والقدرة مع الشبكات وحيدة الرتدد اليت  OFDM يقدم استعمال تعدد اإلرسال
ند نفس الرتدد، غيل املرسالت اليت ترسل نفس الربامج عتغطي منطقة واسعة، ومع الشبكات الكثيفة يف املناطق احلضرية. وميكن تش

يؤدي كذلك إىل ختفيض شامل يف قدرات التشغيل املطلوبة. وميكن ختفيض مسافات إعادة استعمال الرتددات بني مناطق خمتلفة  مما
 كبري. للخدمة بشكل

ستعمال هوائيات مولة واحمللية واملركبة على منت مركبة( اونظراً ألن الصدى يعزز اإلشارة املستقبلة، ميكن جلميع أمناط املستقبالت )احمل
 اجتاهية. بسيطة غري

 Aطيف إشارة إرسال النظام  6.9
 .II يتعلق بأسلوب اإلرسال فيما A مثاالً للطيف النظري للنظام 6يقدم الشكل 

 6الشـكل 
 IIفي أسلوب اإلرسال  Aطيف إشارة اإلرسال النظري للنظام 
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 .7 ضمن حدود أحد األقنعة املعرفة يف الشكل kHz 4 ينبغي أن يقع طيف اإلشارة املشعة دارج النطاق يف أي نطاق يساوي

 7الشـكل 
 Aأقنعة الطيف خارج النطاق في إشارة اإلرسال للنظام 
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 (MHz)فصل الرتددات عن الرتدد املركزي 

 GHz 1,5العاملة يف حاالت حرجة أو يف نطاق قدره  VHFباملوجات  Aقناع الطيف ملرسالت النظام 

 لعاملة يف احلاالت احلرجةا VHFقناع الطيف ملرسالت باملوجات 
 12Dالعاملة يف بعض املناطق اليت تستعمل فدرة الرتدد  VHFباملوجات  Aقناع الطيف ملرسالت النظام 
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يف املناطق احلرجة من أجل التدادل يف القناة اجملاورة. وينبغي  VHF رسالت باملوجاتوينبغي تطبيق قناع اخلط املتواصل على امل
قناع اخلط  أما GHz 1,5 العاملة يف ظروف أدرى أو يف نطاق عرضه VHF تطبيق قناع اخلط املتقطع على مرسالت املوجات

 .12D تعمل الرتددالعاملة يف بعض املناطق اليت تس VHF املنقط فيستخدم يف املرسالت باملوجات
 املناسب. بتطبيق الرتشيح MHz 1,536 ميكن احلد من مستوى اإلشارة على الرتددات دارج نطاق الرتدد العادي

 5اجلـدول 
 Aجدول الطيف خارج النطاق إلشارة إرسال النظام 

 
 ي لمركز التردد النسب

 MHz 1,54القناة 
(MHz) 

 السوية النسبية
(dB) 

 VHFباملوجات  Aام قناع طيف مرسالت النظ
 GHz 1,5العاملة يف حاالت عادية أو يف نطاق عرضه 

0,97  26– 

0,97  56– 

3,0  106– 

 VHFباملوجات  Aقناع طيف مرسالت النظام 
 العاملة يف حاالت حرجة

0,77  26– 

0,97  71– 

1,75  106– 

3,0  106– 

 VHFباملوجات  Aقناع طيف مرسالت النظام 
 12Dاملة يف مناطق تستعمل فدرة الرتدد الع

0,77  26– 

0,97  78– 

2,2  126– 

3,0  126– 

 Aخصائص أداء التردد الراديوي في النظام  10
 MHz 1 480عند  II واألسلوب MHz 226 عند I باستعمال األسلوب A يف النظام الرقمي RF أجريت ادتبارات لتقييم الرتدد

بداللة نسبة اإلشارة إىل  (BER)متثل االستقبال املتنقل والثابت. ومت قياس معدالت دطأ البتات  من أجل ظروف خمتلفة
 التالية: يف قناة اإلرسال على قناة البيانات باستعمال الشروط (S/N) الضوضاء

 D  kbit/s 64، R  0,5 
 D  kbit/s 24، R  0,375 

 حيث:
 D: معدل بيانات املصدر 
 R:  للتشفري.معدل متوسط 

 ( في قناة غوسيةMHz 1,5)بمقدار  S/Nبداللة  BERالمعدل  1.10
التوصل  النتائج اليت مت 9و 8 عند ددل املستقِبل. ويوضح الشكالن S/N أضيفت ضوضاء بيضاء غوسية إىل اإلشارة لضبط العالقة

بالنتائج اليت مت احلصول عليها عن طريق  8  الشكل، ميكن مقارنة النتائج املقيسة يفR  0,5 إليها. فعلى سبيل املثال، بالنسبة إىل
عند معدل اخلطأ  dB 1,0 احملاكاة املعلوماتية إلظهار األداء املالزم للنظام. ويالحظ أنه مت احلصول على هامش للتنفيذ يقل عن

 .4–10 × 1 قدره (BER) البتات يف
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 8الشـكل 
 (S/N)ضاء معدل الخطأ في البتات بداللة نسبة اإلشارة إلى الضو 

 قناة غوسية –( I)أسلوب اإلرسال  Aفيما يتعلق بالنظام الرقمي 
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 9الشـكل 

 (S/N)معدل الخطأ في البتات بداللة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 
 (: قناة غوسيةIIIأو  II)أسلوب اإلرسال  Aيتعلق بالنظام الرقمي  فيما
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 ( في قناة رايلي محاكاة في بيئة ريفيةMHz 1,5)بنسبة تبلغ  S/Nبداللة  BERمعدل  2.10
على قنوات البيانات بواسطة حماكي قناة اخلبو. وتقابل حاالت احملاكاة اخلاصة بقناة  S/N بداللة BER أجريت قياسات املعدل

 .km/h 15 ( وتبلغ سرعة تنقل املستقبلs 0,05-0منوذجية  )منطقة ريفية Cost 207 يف الوثيقة 5 رايلي الشكل
 .11و 10 النتائج موضحة يف الشكلني

 S/N (dB)متوسط النسبة 
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 S/N (dB)متوسط النسبة 



 ITU-R  BS.1114-9  التوصية 26

 10الشـكل 
  (S/N)معدل الخطأ في البتات بداللة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 

 (MHz 226، التردد I)أسلوب اإلرسال  Aفيما يتعلق بالنظام الرقمي 
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 11ـكل الش

 (S/N)معدل الخطأ في البتات بداللة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 
 (II ،MHz 1 480)أسلوب اإلرسال  Aفيما يتعلق بالنظام الرقمي 
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 ( في قناة رايلي محاكاة في بيئة ريفيةMHz 1,5)قدره  S/Nمعدل الخطأ في البتات بداللة النسبة  3.10
على قنوات البيانات بواسطة حماكي قناة اخلبو. تقابل حاالت احملاكاة اخلاصة بقناة  S/N بداللة النسبة BER ريت قياسات املعدلأج

. والنتائج موضحة km/h 130 ( وتبلغ سرعة تنقل املستقبلs 5-0)منطقة ريفية غري جبلية،  Cost 207يف الوثيقة  4 رايلي الشكل
 .13و 12 الشكلني يف
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 S/N (dB)لنسبة متوسط ا
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 S/N (dB)متوسط النسبة 

 (km/h 15حماكاة قناة رايلي )البيئة احلضرية، السرعة 
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 12كل ـالش
 (S/N)مقابل نسبة اإلشارة إلى الضوضاء  (BER)معدل الخطأ في البتات 
 (MHz 226، التردد I)أسلوب اإلرسال  Aفيما يتعلق بالنظام 
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 13الشـكل 

 (S/N)مقابل نسبة اإلشارة إلى الضوضاء  (BER)معدل الخطأ في البتات 
 (MHz 1 480، التردد IIأسلوب اإلرسال ) Aفيما يتعلق بالنظام 
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 S/Nنوعية صوتية بداللة النسبة  4.10
أجري عدد من التقييمات الشخصية هبدف تقييم النوعية الصوتية بداللة نسبة اإلشارة إىل الضوضاء. ومشل مسار اإلرسال جتهيزات 

حالة  اكاة يفل "منوذجني" خمتلفني للمحعمل حماكي قناة اخلبو يف قناة رايلي. ومت استعمايف قناة غوسية، واست S/Nلوضع النسبة 
 .3.10و 2.10 قناة رايلي يطابقان النموذجني املوصوفني يف الفقرتني

 (km/h 130حماكاة قناة رايلي )البيئة الريفية، السرعة 

 S/N (dB)متوسط النسبة 
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 (km/h 130السرعة  حماكاة قناة رايلي )البيئة الريفية،



 ITU-R  BS.1114-9  التوصية 28

، وبالتايل لوضع dB 0,5 ، مت ختفيضS/N يف كل حالة من حاالت ادتبار االستماع اليت أجريت يف دطوات لوضع متوسط النسبة
 :التاليني الشرطني

 3 عتبة االحنطاط، أي النقطة اليت تصبح عندها تأثريات األدطاء عندها ملحوظة. وهي تعرف بالنقطة اليت حيدث عندها -
 تقريباً؛ ثانية 30 أدطاء ذات صلة باألحداث وممكن مساعها يف فرتة زمنية مدهتا 4 أو

يعد يوفر املتعة  ن االستماع للربنامج ألنه يصبح غري مفهوم أو ألنه ملنقطة العطب، وهي النقطة اليت يتوقف عندها املستمع ع -
اليت يسعى إليها املستمع. وقد مت تعريف هذه النقطة بالوقت الذي حتدث فيه األدطاء بدون انقطاع تقريباً، وحيث يتوقف 

 تقريباً. ثانية 30 الربنامج مرتان أو ثالث مرات يف فرتة زمنية مدهتا
لكل ادتبار، تدالن على االتفاق الذي توصل إليه فريق مهندسي الصوت. وتقابل النتائج املعروضة  S/Nني للنسبة مت تسجيل قيمت

 للربنامج. يلي القيم املتوسطة الناجتة عن عدة ادتبارات أجريت باستعمال تتابعات خمتلفة فيما

 6اجلـدول 
 (S/N)النوعية الصوتية بداللة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 

 (: قناة غوسيةI)أسلوب اإلرسال  Aما يتعلق بالنظام في

 تشفير المصدر
 معدل متوسط
 لتشفير القناة

 عتبة االنحطاط
S/N 
(dB) 

 نقطة العطب
S/N 
(dB) 

 معدل البتات
(kbit/s) 

    األسلوب

 5,5 7,6 0,6 جمسم 256

 5,9 8,3 0,6 جمسم 224

 4,8 7,0 0,5 جمسم 224

 4,5 6,8 0,5 جمسم مشرتك 224

 4,7 7,2 0,5 جمسم مشرتك 192

 4,5 6,8 0,5 غري جمسم 64

 7اجلـدول 
 (S/N)النوعية الصوتية بداللة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 

 (: قناة غوسيةIIIأو  II)أسلوب اإلرسال  Aفيما يتعلق بالنظام 
 معدل متوسط تشفير المصدر

 لتشفير القناة

 عتبة االنحطاط
S/N 
(dB) 

 نقطة العطب
S/N 
(dB) 

 معدل البتات
(kbit/s) 

 األسلوب

 5,7 7,7 0,6 جمسم 256

 5,8 8,2 0,6 جمسم 224

 4,9 6,7 0,5 جمسم 224

 4,6 6,6 0,5 جمسم مشرتك 224

 4,6 7,2 0,5 جمسم مشرتك 192

 4,5 6,9 0,5 غري جمسم 64
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 8اجلـدول 
 (S/N)النوعية الصوتية بداللة نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 

 ( 0,5مجسم، نسبة التشفير  kbit/s 224قناة رايلي محاكاة ) Aلق بالنظام فيما يتع

 التردد األسلوب
(MHz) 

 أسلوب القناة
 السرعة

(km/h) 

 عتبة االنحطاط
S/N 
(dB) 

 نقطة العطب
S/N 
(dB) 

I 226 09,0 16,0 015 حضرية 

II 1 500 07,0 13,0 015 حضرية 

I 226 10,0 17,6 130 ريفية 

II 1 500 10,0 18,0 130 يةريف 

 مقدرة التشغيل في شبكات وحيدة التردد 5.10
( بواسطة حماكي القناة لتوليد نسختني من اإلشارة، متثل إحدامها اإلشارة املستلمة II )أسلوب اإلرسال Aمتت معاجلة إشارة النظام 

كة وحيدة الرتدد شب تج عن مرسل ثاٍن يفعرب مسار إرسال مرجعي بدون تأدري وبقدرة ثابتة، ومتثل األدرى إشارة مع تأدري نا
. A صدى آدر بوقت انتشار مهم(. وكانت إزاحة دوبلر املنطبقة على اإلشارة الثانية متالئمة مع حدود مقدرات النظام )أو
النسبية  . وقد مت قياس القدرةdB 35و dB 12لإلشارة املستقَبلة الكلية على  S/N جريت سلسلتني من القياسات لضبط النسبةأ   وقد

ونسبة تشفري  kbit/s 64 ومعدل 4-10 ×1 يساوي BER لإلشارة الثانية مع تأدري عن طريق تغيري التأدري عرب قناة بيانات مبعدل
 .14 مع زيادة التأدري. النتائج موضحة يف الشكل 0,5 تبلغ

اصل ف دامت اإلشارة الثانية موجودة يف ا، وهكذا تبني النتائج أنه مII يف أسلوب اإلرسال s 64ويساوي اتساع الفاصل احلارس 
 احنطاط. احلراسة فلن يكون هناك أي

 14كل ـالش
 Aفيما يتعلق بالنظام  مثال مقدرة التشغيل في شبكة وحيدة التردد

 (II)أسلوب اإلرسال 
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 3الملحق 
 

 Fالنظام الرقمي 

 مقدمة 1
، ليؤمن صوتًا عايَل اجلودة وإذاعة بيانات باعتمادية كبرية SBT-ISDB (، املعروف أيضًا بالنظامF )النظام F صمم النظام الرقمي

لتوفري املرونة وإمكانية التوسع ويتوافق إىل حد بعيد مع إذاعة الوسائط املتعددة  Fصمم النظام  حىت يف حالة االستقبال املتنقل. كما
 .ITU-R BS.774 بات النظام اليت تنص عليها التوصيةاليت تستخدم شبكات األرض ويتطابق مع متطل

والتشذير الثنائي للزمن والرتدد والشفرات املتسلسلة لتصحيح اخلطأ. ويسمى  OFDMنظام متني يستخدم التشكيل  Fوالنظام 
 F . وهناك نقاط مشرتكة بني النظامOFDM-(BST)إرسااًل متقطع النطاق  F الذي يستعمله النظام OFDM التشكيل

املسّماة  ،OFDM اخلاص باإلذاعة الرقمية التلفزيونية لألرض يف الطبقة املادية. ويبلغ عرض نطاق فدرة التشكيل ISDB-T والنظام
وبالتايل يبلغ عرض نطاق  OFDM من قطعة واحدة أو ثالث قطع من قطع F . ويتألف النظامkHz 500 ، زهاءOFDM قطعة

 .MHz 1,5 أو kHz 500 النظام زهاء
واسعة التنوع مثل دطة تشكيل املوجة احلاملة ومعدالت تشفري شفرة تصحيح اخلطأ الدادلية وطول  F لمات اإلرسال يف النظامومع

مدة التشذير وختصص بعض املوجات احلاملة للتحكم يف احلماالت اليت تنقل معلومات عن معلمات اإلرسال، وتسمى هذه 
 .(TMCC) احلاملةاملوجات احلاملة املخصصة للتحكم باملوجات 

 AC-3 والطريقة MPEG-2لألسلوب  II قادر على استخدام طرائق تشفري مسعي عايل االنضغاط مثل طريقة الطبقة F والنظام
. ولدية أيضاً نقاط مشرتكة وقابلية للتشغيل مع أنظمة MPEG-2أنه يستخدم األنظمة  . كماMPEG-2لألسلوب  AAC والطريقة

 .DVB-Tو DVB-Sو ISDB-Tو ISDB-Sمثل األنظمة  MPEG-2ة عديدة أدرى تستخدم األنظم
 املوازي. بالنطاق الكامل واالستقبال T-ISDBي( و)بالنطاق اجلانب SBT-ISDBمفهوم اإلرسال  15 ويبني الشكل

 15الشـكل 
 بالنطاق الكامل واالستقبال الموازي T-ISDBو SBT-ISDBمفهوم اإلرسال 

BS.1114-15

HDTV

 

بالنطاق  ISDB-Tإرسال 
 الكامل

 بيانات/
 صوت

 بيانات/
 صوت

 بيانات/
 صوت

 بيانات/
 صوت

 قطعة
 بيانات

 SBT-ISDB إرسال

 طيف

 استقبال جزئي

  ISDB-T مستقبل
 قطعة( 13: بالنطاق الكامل)

  SBT-ISDB مستقبل
 )قطعة واحدة أو ثالثية(

HDTVتلفزيون عايل الوضوح : 
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 Fdخصائص النظام  2
 Fمتانة النظام  1.2

طريقة  OFDM والتشذير الثنائي للزمن والرتدد والشفرات املتسلسلة لتصحيح اخلطأ. والتشكيل OFDM التشكيل F يستخدم النظام
مات املرسلة و تتأثر بتعدد املسارات، وتضيف دصوصاً فاصل حراسة إىل جمال الزمن. وتشغل املعل تشكيل مبوجات حاملة متعددة ال

. وبناًء على ذلك (RS) وريدسولومون (Viterbi)ي جمايل الرتدد والزمن من دالل التشذير ويتم تصحيحها يف مفكك التشفري فيرتب
 متنقاًل. يتم احلصول على إشارة عالية اجلودة يف املستقبل حىت يف الظروف الصعبة لالنتشار متعدد املسارات سواء أكان ثابتاً أم

 نوع الكبير في أساليب اإلرسالالت 2.2
وهو إرسال بقطعة واحدة وقطعة ثالثية. ويتحدد  OFDM ، ويتكون من إحدى القطع الثالثBST-OFDMالتشكيل  F يعتمد النظام

جزء من أربعة  . وعرض النطاق هوMHz 8 أو 7 أو 6 ق الثالث تبعاً حلجم القناة املرجعيةائيف إحدى الطر  OFDM عرض نطاق قطعة
 kHz 571 أو kHz 500 (MHz 7/14) أو kHz 429 (MHz 6/14)( أي MHz 8 أو 7 أو 6جزءاً من عرض نطاق القناة املرجعية )عشر 

(MHz 8/14)وينبغي انتقاء عرض نطاق القطعة . OFDM بلد. وفقاً حلالة الرتدد يف كل 
 kHz 500 قطع بقطعة واحدة واإلرسال بثالث تقريباً، ولذلك يكون عرض نطاق اإلرسال kHz 500وعرض نطاق القطعة الواحدة هو 

 تقريباً. MHz 1,5و
له ثالثة أساليب إرسال أدرى تتيح استعمال مدى واسع من ترددات اإلرسال، وأربعة أطوال لفواصل احلراسة من أجل  Fوالنظام 

أجل معاجلة التحديد الدوبلري . وقد حتددت أساليب اإلرسال هذه من (SFN) تعيني املسافة بني مرسالت الشبكات وحيدة الرتدد
 املتعددة. ومتديد وقت االنتشار يف االستقبال املتنقل بوجود الصدى يف املسارات

 المرونة 3.2
. ولذا ميكن إرسال حمتويات رقمية متنوعة مثل الصوت MPEG-2 لتعدد اإلرسال، امتثااًل كاماًل ملعمارية األنظمة F ميتثل النظام

 بالتآون. لبياناتوالنص والصور الثابتة وا
وعالوة على ذلك، تستطيع اهليئات اإلذاعية وفقاً ألغراضها أن ختتار طريقة تشكيل املوجة احلاملة ومعدل تشفري تصحيح األدطاء 

 QAM-16و QPSKو DQPSK :وطول تشذير الوقت وغريها يف النظام. فهناك أربعة أنواع من طرق تشكيل املوجة احلاملة هي
إىل ثانية  0 ، ومخسة أطوال لتشذير الوقت من7/8و 5/6و 3/4و 2/3و 1/2 واع من معدالت التشفري هي، ومخسة أنQAM-64و

املعلومات إىل املستقِبل الذي يدل على نوعية طريقة التشكيل ومعدل التشفري  TMCC واحدة تقريباً. وترسل املوجة احلاملة
 النظام. املستخدمني يف

 غيل البينيالنقاط المشتركة وقابلية التش 4.2
لإلذاعة التلفزيونية  ISDB-T . ولذا لديه نقاط مشرتكة مع النظامMPEG-2واألنظمة  BST-OFDMالتشكيل  F يستخدم النظام
اليت  DVB-Sو DVB-Tو ISDB-Sو ISDB-Tيف الطبقة املادية، وكذلك مع أنظمة مثل األنظمة  (DTTB)الرقمية لألرض 

 .النقل يف طبقة MPEG-2تستخدم األنظمة 

 فعالية اإلرسال وتشفير المصدر 5.2
يسمح لشبكات اإلذاعة بإعادة  . كماOFDM طريقة التشكيل عالية الفعالية يف استعمال الطيف للتشكيل F يستخدم النظام

 املشع. استعمال الرتدد بأن تتوسع باستعمال مرسالت إضافية تعمل مجيعها يف نفس الرتدد
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يتغري الرتدد  مل ات اإلذاعة املستقلة أن ترسل سوية دون نطاقات حراسة من نفس املرسل طاملاإىل ذلك، تستطيع قنوات هيئ وإضافةً 
 القنوات. وتزامن البتات بني

. وميكن حتقيق نوعية تقارب نوعية القرص املرتاص باعتماد معدل بتات MPEG-2 AAC قادر على استخدام التحكم F والنظام
 التجسيم. من أجل kbit/s 144 قدره

 استقاللية هيئات اإلذاعة 6.2
نظام بالنطاق الضيق إلرسال برنامج صويت واحد على األقل. وبالتايل ميكن هليئات اإلذاعة أن يكون هلا قناة تردد داصة  F النظام

 مستقل. هبا متكنها من انتقاء معلمات إرساهلا بشكل

 االستهالك الضئيل للطاقة 7.2
. ومن أهم (LSI) رية ودفيفة الوزن من دالل تطوير الدارات املدجمة على نطاق واسعباإلمكان جعل مجيع األجهزة تقريبًا صغ

اجلهود املبذولة لتقليص حجم البطاريات هو ضرورة دفض استهالك اجلهاز للطاقة. وكلما تباطأت ميقاتية النظام كلما تضاءل 
ل إمكانية ثل إرسال بقطعة واحدة أن يتيح للمستقباستهالك الطاقة. وبالتايل ميكن للنظام بالنطاق الضيق واملعدل املنخفض م

 ودفيفاً. يكون حمموالً  أن

 ي واالستقبال الجزئياإلرسال التراتب 8.2
ي. وميكن يف اإلرسال الرتاتب Bو A ي، ومثة طبقتانجيوز يف اإلرسال بالقطع الثالث إجناز إرسال الطبقة الواحدة واإلرسال الرتاتب

 املختلفة. لطبقاتا تشكيل املوجات احلاملة ومعدالت تشفري الشفرة الدادلية وطول تشذير الزمن يفتغيري معلمات إرسال دطة 
بنية ي يف مستقبل القطعة الواحدة. ويستطيع مستقبل القطعة الواحدة بفضل الوميكن استقبال القطعة املركزية لإلرسال الرتاتب

 مركزية. بالنطاق الكامل كلما أرسل برنامج مستقل يف قطعة ISDB-T أن يستقبل جزئياً قطعة مركزية لإلشارة OFDM املشرتكة
 واالستقبال اجلزئي.ي الرتاتبمثاالً لإلرسال  16 ويبني الشكل

 16الشـكل 
 ي واستقبال جزئيمثال لمخطط إرسال تراتب

BS.1114-16 

 Aالطبقة  Aالطبقة  Bالطبقة 

 تعدد إرسال البيانات

 OFDMبنية الرتل 
 اناتقطعة البي وتشكيله

 الطيف

 اجلزئي االستقبال
 مستقبل قطع ثالث

SBT-ISDB 
 واحدة ةمستقبل قطع

SBT-ISDB 
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 معلمات اإلرسال 3
. ويعَّرف عرض نطاق القطعة بأنه جزء من أربعة F يف النظام MHz 8 أو MHz 7 أو MHz 6ميكن تعيني ترتيب قنوات بالرتدد 

 kHz 571 (MHz 8/14) أو kHz 500 (MHz 7/14) أو kHz 429 (MHz 6/14)عشر جزءًا من عرض نطاق القناة، وهنالك 
 بلد. لكن ينبغي انتقاء عرض نطاق القطعة تبعاً حلالة الرتدد يف كل

 .9 يف اجلدول SBT-ISDBل للنظام وترد معلمات اإلرسا
 9اجلـدول 

  SBT-ISDBمعلمات اإلرسال في النظام 
 3األسلوب  2األسلوب  1األسلوب  األسلوب

 sN  dn c n( 1 ،3( (1)عدد القطع اإلمجايل

 6 ،7 ،8 (MHz) (BWf)ترتيب القنوات املرجعي 

 BWf  1 000/14 (kHz) (BWs)عرض نطاق القطعة 

 sC+  sN  BWs (kHz) (BWu)املستعمل عرض النطاق 

 dn عدد القطع للتشكيل التفاضلي

 cn عدد القطع للتشكيل املنسجم

 sC( (kHz) BWs/108 BWs/216 BWs/432(تباعد املوجات احلاملة 

 عدد املوجات
 احلاملة

  sN 108  + 1 sN 216  + 1 sN 432 + 1 اجملموع

  sN 96  sN 192  sN 384 البيانات

SP(2) cn 9  cn 18  cn 36  

CP(2) + 1 dn + 1 dn + 1 dn 

TMCC(3) dn + 5  cn dn + 10  cn 2  dn + 20  cn 4  

AC1(4) sN 2  sN4 +  sN 8  

AC2(4) dn 4  dn 9  dn 19  

 DQPSK ،QPSK ،16-QAM ،64-QAM تشكيل املوجة احلاملة

 204 حدعدد الشفرات يف الرتل الوا

 uT( )s( sC000/ 1(مدة الرمز النافع 

 uTمن  1/32أو  1/16أو  1/8أو  gT( 1/4( مدة فاصل احلراسة

 sT( gT+  uT(مدة الرمز اإلمجالية 

 fT( 204  sT( مدة الرتل

 )FFT )sF عينات املتحولة
1)  sN256 ( 
3)  sN512 ( 

1)  sN512 ( 
3)  sN1024 ( 

1)  sN1024 ( 
3)  sN(2048  

 FFT )scF( (MHz) uT/sF=  scFميقاتية عينة املتحولة 

 شفرة تالفيفية شفرة دادلية
 ( 1/2 ،2/3 ،3/4 ،5/6 ،7/8)معدل الشفرة 

 ( 1/2)الشفرة األم 
  RS (204,188)شفرة شفرة دارجية

 0 ،4 ،8 ،16 ،32 0 ،2 ،4 ،8 ،16 0 ،1 ،2 ،4 ،8 ( I)معلمة تشذير الزمن 

 sT 95   I ر الزمنطول تشذي

FFTمتحولة فورييه : (Fourier) السريعة 

اإلرسال بالقطعة الواحدة أو بالقطع الثالث يف اخلدمات الصوتية بينما جيوز استعمال أي عدد من القطع يف اخلدمات األدرى كاخلدمات  Fيستخدم النظام  (1)
 .(ITU-R BT.1306الوارد يف التوصية  Cالتلفزيونية مثاًل. )مقارنة بالنظام 

على  CP)املوجات الدليلة املتصلة( يف تزامن الرتددات وتقدير القنوات. ويشمل عدد املوجات  CP)املوجات الدليلة املتقطعة( و SPتستخدم املوجات  (2)
 واحدة للمسافة العليا جململ عرض النطاق. CPعددها يف مجيع القطع وموجة 

 لمات اإلرسال.معلومات عن مع TMCCيتضمن التحكم  (3)
 )القناة املساعدة( معلومات مساعدة عن تشغيل الشبكة. ACتتضمن القناة  (4)
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 تشفير المصدر 4
اليت  MPEG-2 (TSPS)، وبالتايل ميكن إرسال رزم تدّفق نقل MPEG-2متاماً معمارية األنظمة  F تطابق بنية تعدد إرسال النظام

 II أن يستخدم طرائق االنضغاط السمعي الرقمي مثل طريقة الطبقة F ميكن للنظام حتتوي على إشارات مسعية رقمية مضغوطة. كما
)معيار االنضغاط السمعي الرقمي احملدد  AC-3 والطريقة ISO/IEC 13818-3احملددة يف املعيار  MPEG-2 السمعية للنظام

 .ISO/IEC 13818-7احملددة يف املعيار  MPEG-2 AAC( والطريقة ATSC A/52الوثيقة  يف

 تعدد اإلرسال 5
. وعالوة على ذلك تتحدد أرتال تعدد اإلرسال MPEG-2 TS ISO/IEC 13818-1متطابق مع النظام  F تعدد اإلرسال يف النظام

 ي بالقطعة الواحدة.لإلرسال الرتاتب TMCC وواصفات التحكم
 ITU-R BO.1408موضوع التوصية  ISDB-Sنظام يتعلق بالتشغيل البيين األقصى بني عدد من أنظمة اإلذاعة الرقمية مثل ال وفيما

والواردة  GHz 2,6 ( ونظام ددمة اإلذاعة الساتلية )صوت( العاملة يف النطاقC )النظام ITU-R BT.1306موضوع التوصية  ISDB-Tو
مة اإلذاعية األدرى (. فإن هذه األنظمة قادرة على تبادل تدفّقات بيانات اإلذاعة مع األنظE )النظام ITU-R BO.1130يف التوصية 

 البيين. من دالل هذا السطح

 رتل تعدد اإلرسال 1.5
، رتالً متعدد اإلرسال لتدفّقات النقل ضمن نطاق OFDM-BSTي يستخدم النظام ، هبدف حتقيق إرسال تراتبSBT-ISDBحيدد النظام 

 (RS-TSP)تدفّقات نقل ريدسولومون . وتدفّق النقل يف رتل تعدد اإلرسال هو تدفّق مستمر لرزم MPEG-2تطبيق األنظمة 
 .RS أمثوناً من البيانات املعدومة أو التعادلية 16أمثوناً و 188قدرها  RS-TSP أمثونات مكونة من رزم 204 من

اليت تستخدم ميقاتية تبلغ سرعتها ضعف  RS-TSP من دالل عّد الرزم OFDM ويتم تكييف مدة الرتل متعدد اإلرسال مع الرتل
يف حالة اإلرسال ثالثي القطع فتتكيف  يف حالة اإلرسال وحيد القطعة. أما (IFFT) العكسية FFT ة اعتيان املتحولةسرعة ميقاتي

اليت تستخدم ميقاتية أسرع من ميقاتية اعتيان  RS-TSPمن دالل عّد الرزم  OFDM مدة الرتل متعدد اإلرسال مع مدة الرتل
 أضعاف. بأربعة IFFT املتحولة

 ةتشفير القنا 6
يصف هذا القسم فدرة تشفري القناة اليت تستقبل الرزم املرتبة يف األرتال متعددة اإلرسال وتنقل فدر القناة املشفرة إىل فدرة 

 .OFDM التشكيل

 المخطط اإلجمالي الوظيفي لتشفير القناة 1.6
 .SBT-ISDB خطط اإلمجايل الوظيفي لتشفري القناة يف النظامامل 17يبني الشكل 

من دالل عّد أمثونات الرتل متعدد اإلرسال باستخدام ميقاتية أسرع من معدل اعتيان  OFDM مدة الرتل املتعدد مع الرتلوتتوافق 
 السابقة. ورد يف الفقرة كما  IFFT املتحولة

رة سال املتعدد وفد( يف السطح البيين الواقع بني فدرة اإلر TSPويعترب أمثون رأسية الرتل متعدد اإلرسال )ويعادل أمثون تزامن الرزم 
. وتعترب البتة األكثر داللة ألمثون الرأسية. يف وصف البتات، بتة تزامن OFDM التشفري اخلارجي، مبثابة أمثون رأسية الرتل

 .OFDM الرتل
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إىل طبقتني حسب معلومات التحكم يف اإلرسال. وميكن  RS-TSPيتعلق بإرسال الطبقات ثالثي القطع يقسم التدّفق  وفيما
 حدة. د معدل تشفري تصحيح اخلطأ الدادلي ونظام تشكيل املوجة احلاملة وطول التشذير الزمين كل علىحتدي

 17الشـكل 
 مخطط تشفير القناة

BS.1114-17 

 التشفير الخارجي 2.6
. RS-TSPحممية من األدطاء هي  TSP من أجل توليد رزمة MPEG-2 TSPعلى كل من الرزم  RS (204 ،188) تطبق الشفرة القصرية

 أمثوناً. 204العشوائية يصل إىل مثانية يف كلمة من  ةقادرة على تصحيح عدد من األمثونات اخلاطئ RS (208 ،188)والشفرة 
  2x  3x  4x  8x  )x(p 1 ومتعدد احلدود التوليدي جملال هو:

 15 – x) ··· (3 – x)(2 – x)(1 – x)(0 – x( ) x(g( ومتعدد احلدود التوليدي للشفرة هو:
 h02  حيث 

 .RS (204 ،188)املعدومة اآلتية من معدد اإلرسال مشفرة أيضاً يف رزم  TSPومن اجلدير بالذكر أن الرزم 
احملمية  TSP . وتعرف الرزم18 ( يف الشكلRSاحملمية من أدطاء الشفرة  TSP)الرزم  RS-TSPو MPEG-2 TSPوتظهر الرزم 

 لإلرسال. TSPأيضاً باسم الرزم  RSدطاء من األ

 18الشـكل 
 لإلرسال( TSP)رزم  RS-TSPو MPEG-2 TSPالرزم 

BS.1114-18 

 تشتت الطاقة 3.6
 .(PRBS) وائيشثنينية مالئمة ي عمل على جعل البيانات الواردة من الفالق عشوائية باستعمال تتابع بتات شبه عاحرصاً على ضمان انتقاالت 

 تعدد اإلرسال
 شفرة دارجية

RS (204,188) 

 ضبط التأدري ةتشتت الطاق

تشكيل 
OFDM 

التشذير يف اجتاه  تشفري تالفيفي
 األمثونات

 ضبط التأدري ةتشتت الطاق
التشذير يف اجتاه 

 اتاألمثون
 تشفري تالفيفي

 يتراتبإرسال 
 معدومة RS-TSPرزم 

 الفالق

 MPEG-2بيانات نقل متعددة اإلرسال 
 أمثون واحد للتزامن أمثوناً  187

 MPEG-2 TSPأ ( 

 MPEG-2بيانات نقل متعددة اإلرسال  أمثوناً تعادلياً  16
 أمثون واحد للتزامن أمثوناً  187

 RS (204 ،188)احملمية من األدطاء  TSPلإلرسال(، رزم  TSP)رزم  RS-TSPب( الرزم 
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 كالتايل: (PRBS)ويكون متعدد احلدود اخلاص بتوليد التتابع 

 1  14x  15x ) x(g 

 ضبط التأخير 4.6
 خيتلف التأدري الناتج عن عملية تشذير األمثونات من تدفّق إىل آدر يف الطبقات املختلفة تبعًا خلصائص التدفّق )مثل التشكيل وتشفري

 اإلرسال. ةفيه إزالة التشذير يف املستقِبل، يتم ضبط التأدري قبل تشذير األمثونات يف جه عن فرق التأدري مباالقناة( ومن أجل التعويض 

 تشذير األثمونات )التشذير بين الشفرات( 5.6
 I = 12 يتألف التشذير من أمثوناً. وقد 204على الرزم العشوائية واحملمية من اخلطأ واملكونة من  I  =12يطبق تشذير األمثونات التالفيفي بالطول 

خيالف من منط اخلدمة حسب ترتيب الوصول  jفرعاً موصلة دورياً بتدفّق أمثونات دادلة من دالل بدَّالة الددل. ويكون كل فرع يف سجل 
(FIFO)  مع الطولj  ×17  أمثوناً. وتضم داليا النمطFIFO .ًأمثوناً واحداً ويكون تبديل الددول واخلروج متزامنا 

الة التشذير مماثلة مبدئيًا للتشذير بفارق أن أدلة الفروع حمجوزة. ويبلغ التأدري الكلي الناتج عن التشذير وإزالة وإز 
 (.TSP رزمة 11أمثوناً )يعادل  12×  11×  17 التشذير

 تشفير داخلي )شفرات تالفيفية( 6.6
حالة. ومعدالت تشفري  64مع  1/2 رة تالفيفية أولية مبعدلمبدى من الشفرات التالفيفية املتقطعة القائمة على شف F يسمح النظام
يتيح انتقاء اخلواص األكثر مالءمة لتصحيح اخلطأ يف ددمة معينة أو معدل البيانات  . مما7/8و 5/6و 3/4و 2/3و 1/2 الشفرات هي

 X أمثونًا للخرج 1G  171 ولية مهاومنها اخلدمات املتنقلة. ومتعددان احلدود املولدان للشفرة األ SBT-ISDBيف ددمات اإلرسال 
 .Y أمثوناً للخرج 2G  133و

 التشكيل 7
 املركب. . وبعد تشذير البتات تتم جدولة بيانات كل طبقة يف اجملال20و 19 تظهر تشكيلة فدرة التشكيل يف الشكلني

 ضبط التأخير في تشذير البتات 1.7
املرسل  سريد يف الفقرة التالية. ويضبط التأدري الكلي يف كما  (I  jQ) وحدة بيانات مركبة 120يسفر تشذير البتات عن تأدري 

 املناسب. وذلك بإضافة التأدري OFDM واملستقِبل مبقدار يساوي رمزي تشكيل

 تشذير وجدولة البتات 2.7
. ويتحول QAM-64و QAM-16و QPSKو DQPSKميكن ألغراض هذا النظام انتقاء أحد أنظمة تشكيل املوجة احلاملة بني األنظمة 

أو جدولة  /4بتخالف  DQPSKتتابع البتات التسلسلي عند درج الشفرة الدادلية إىل تتابع متواٍز ببتتني لكي ختضع جلدول التشكيل 
على التطبيق، ففي حالة  n . وقد يتوقف العددQ واحملور I من بتات بيانات احملور nاليت تعطي عدد  QPSKالتشكيل 

يتحول إىل تتابع متواز بست بتات. وبعد  QAM-64ل التتابع إىل تتابع متواز بأربع بتات. ويف حالة التشكيل يتحو  QAM-16 التشكيل
 أقصى. بتة كحد 120التحول من التسلسلي إىل املتوازي يتم تشذير البتات عن طريق إدراج تأدري قدره 

 قطعة البيانات 3.7
ذير الرتدد. املركبة اليت تنفذ عليها عمليات حتويل املعدل وتشذير الوقت وتشتتحدد قطعة البيانات بأهنا جدول عناوين للبيانات 

 . OFDM وتقابل قطعة البيانات جزء بيانات القطعة
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 19كل ـالش
 مخطط فدرات للتشكيل

BS.1114-19 
 20الشـكل 

 تشكيل فدرات الموجة الحاملة

Delay
adjustment

Bit interleaver

Bit interleaver

Bit interleaver

Bit interleaver

DQPSK mapper

QPSK mapper

16-QAM mapper

64-QAM mapper

Carrier modulation

 

 تركيب تدفّقات بيانات الطبقات 4.7
 رمز. تدرج البيانات املركبة لكل قناة بعد تشفريها ألغراض القناة وجدولتها يف قطع البيانات املعينة مسبقاً عند كل

؛ مث يتم حتول املعدل وتركيب تدفّقات IFFT ة اعتيان املتحولةيوتقرأ البيانات املخزنة يف مجيع قطع البيانات دوريًا مع ميقات
 الطبقات. بيانات

 تشفري
 القناة

 تشكيل املوجة احلاملة
 تشذير البتات

إدراج فاصل 
 احلراسة

املتحولة 
IFFT 

تكييف الرتل 
OFDM 

تركيب تدفقات  مشذر الوقت مشذر الرتدد
 الرشقات الرتاتبية

 جهاز جدولة

 تشذير البتات

 يإرسال تراتب

 ة دليلةإشار 
(CP ،SP) 

 إشارة حتكم
(TMCC) 

 تيار متناوب

 جهاز جدولة

 تشكيل املوجة احلاملة

 جهاز جدولة التشكيل
DQPSK 

 جهاز جدولة التشكيل
QPSK 

 جهاز جدولة التشكيل
16-QAM 

 جهاز جدولة التشكيل
64-QAM 

 املوجة احلاملة

 مشذر البتات

 مشذر البتات

 مشذر البتات

 مشذر البتات

 ضبط التأدري
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 تشذير الوقت 5.7
 طبقة. وثانية واحدة تقريباً ويكون حمدداً لكل 0 يتم تشذير وقت الشفرات بعد عملية الرتكيب. ويرتاوح طول تشذير الوقت بني

 تشذير التردد 6.7
دادل القطع.  ات احلاملةيكمن تشذير الرتدد يف تشذير الرتدد بني القطع ودوران املوجات احلاملة دادل القطع وعشوائية املوج

اإلرسال  يف الميكن إجراء تشذير الرتدد بني القطع إ ويؤدذ تشذير الرتدد بني القطع من بني القطع ذات نظام التشكيل الواحد. وال
 العشوائية. ثالثي القطع. وبعد دوران املوجة احلاملة تتم عشوائية املوجات احلاملة حسب جدول

 OFDMبنية رتل القطعة  7.7
. ويتحدد ACو TMCCو SPو CPرمزاً بإضافة إشارات دليلة مثل  204بعد كل  OFDMنتظم قطع البيانات دادل رتل قطعة ت

يف حالة  OFDMشفرات  4موجة حاملة وبعد كل  12بعد كل  SP . وتدرج اإلشارةOFDMعند كل رمز  CPتشكيل اإلشارة 
ى معلمات إرسال مثل تشكيل املوجة احلاملة ومعدل التشفري وتشذير عل TMCCطريقة التشكيل املتسقة. وحتتوي املوجة احلاملة 

 املساعدة. املعلومات AC الوقت ألغراض التحكم يف املستقبل. وتضم املوجة احلاملة

 قناع الطيف 8
. وميكن 10 واجلدول 21 بالقناع احملدد يف الشكل MHz 6/14ينبغي أن تتقيد اإلشارة املشعة لإلرسال وحيد القطع يف نظام القطع 

 املناسب. من دالل الرتشيح kHz 429 (MHz 6/14)دفض سوية اإلشارة يف الرتددات دارج عرض النطاق 

 21الشـكل 
 الوحيد القطعة ISDB-TSBقناع الطيف إلشارة اإلرسال 

 (MHz 6/14)عرض نطاق القطعة = 
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الوحيد  SBT-ISDBالفرق نسبة إىل الرتدد املركزي إلشارة اإلرسال 
 (kHz)القطعة 
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 10اجلـدول 
 ف الخاص باإلرسال وحيد القطعالقيم الحدية لقناع الطي

 (MHz 6/14 = )عرض نطاق القطعة
 فرق التردد نسبًة إلى التردد
 المركزي لإلشارة المرسلة

(kHz) 

 السوية النسبية
(dB) 

220 0 

290 20 

360 30 

1 790 50 

 مالحظة عن اجلدول
لى ضبط عرض نطاق استبانة حملل الطيف ع يقاس طيف اإلشارة املشعة بواسطة حملل الطيف. وينبغي - 1المالحظـة 

ويستحسن حتديد متوسط فيديوي  kHz 30و Hz 300يتعلق بعرض النطاق الفيديوي فهو بني  . وفيماkHz 3أو  kHz 10 القيمة
 ويضبط احنراف الرتدد على القيمة الدنيا املطلوبة لقياس قناع طيف اإلرسال.

 .MHz 6/14رسال ثالثي القطع يف نظام قطع الرتدد قناع الطيف لإل 11 واجلدول 22 وحيدد الشكل
 النظام. وفقاً لشكل الطيف يف MHz 8/14و MHz 7/14ينبغي تعديل قناع الطيف يف نظامي قطع الرتدد  - 1المالحظـة 

 

 22الشـكل 
 ثالثي القطع ISDB- TSBقناع الطيف إلشارة اإلرسال 

 (MHz 6/14)عرض نطاق القطعة = 

BS.1114-22
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 ثالثي SBT-ISDBالفرق نسبة إىل الرتدد املركزي إلشارة اإلرسال 
 (kHz)القطع 
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 11اجلـدول 
 القيم الحدية لقناع الطيف الخاص باإلرسال ثالثي القطع

 (MHz 6/14 )عرض نطاق القطعة 
 المركزي فرق نسبًة إلى الترددال

 لإلشارة الصوتية الرقمية لألرض
(kHz) 

 السوية النسبية
(dB) 

650 0 

720 20 

790 30 

2 220 50 

 د الراديويخصائص أداء الترد 9
 االدتبارات. يلي نتائج يف شروط إرسال خمتلفة. وفيما SBT-ISDBأجريت ادتبارات تقييم الرتدد الراديوي على نظام اإلرسال 

مقابل الضوضاء العشوائية واخلبو الناجم عن تعدد  (BER)ت أجريت جتارب إرسال جمدية من أجل استنتاج أداء معدل أدطاء البتا
يف قناة اإلرسال يف الشروط التالية  (C/N) مقابل نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء (BER)قياسات املعدل املسارات. وقد متت 

 (.12 )انظر اجلدول

 في قناة غوسية (C/N)مقابل النسبة  BERالمعدل  1.9
. وميكن 25و 24و 23 عند ددل املستقِبل. وتظهر النتائج يف األشكال (C/N) أضيفت ضوضاء غوسية بيضاء لكي تصبح النسبة

مقارنة هذه األشكال مع األشكال الناجتة عن حماكاة حاسوبية هبدف بيان األداء احلقيقي للنظام. وميكن مالحظة أن دسارة 
 .(RS) قبل فك التشفري ريدسولومون 4- 10× 2 قدره (BER)نتجت عن معدل  dB 1 هامش تنفيذ تقل عن

 12اجلـدول 
 راتمعلمات اإلرسال الخاصة باالختبا

 (kHz 429)عرض النطاق:  1 عدد القطع
 (ms 1,008)مدة الرمز املفيد:  3 أسلوب اإلرسال

 433 عدد املوجات احلاملة

 QAM-64و QAM-16و DQPSK أنواع تشكيل املوجات احلاملة

 1/16)نسبة فاصل احلراسة: ( s 63 فاصل احلراسة
 7/8و 3/4و 2/3و 1/2 معدالت تشفري الشفرة الدادلية

 ms 407و 0 تشذير الوقت
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 23الشـكل 
 C/Nمقابل النسبة  RSقبل فك التشفير  (BER)معدل الخطأ في البتات 

 ،DQPSK، تشكيل الموجة الحاملة: 3)أسلوب اإلرسال: 
  (: قناة غوسيةms 407تشذير الوقت: 

3

10
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10
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10
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Coding rate: 1/2 (measured)

Coding rate: 2/3 (measured)

Coding rate: 3/4 (measured)

Coding rate: 1/2 (simulated)

Coding rate: 2/3 (simulated)

Coding rate: 3/4 (simulated) 

 )بالقياس( 1/2معدل التشفري: 
 اس()بالقي 2/3معدل التشفري: 
 )بالقياس( 3/4معدل التشفري: 
 )باحملاكاة( 1/2معدل التشفري: 
 )باحملاكاة( 2/3معدل التشفري: 
 )باحملاكاة( 3/4معدل التشفري: 

ت 
البتا

يف 
طأ 

 اخل
دل

مع
(B

E
R

)
 

 S/N (dB)متوسط النسبة 
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 24الشـكل 
 (RS)قبل فك تشفير شفرة ريدسولومون  C/Nالنسبة  مقابل (BER)معدل الخطأ في البتات 

 (: قناة غوسيةms 407تشذير الوقت:  ،QAM-16، تشكيل الموجة الحاملة: 3)أسلوب اإلرسال: 

BS.1114-24
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 25الشـكل 

 (RS)قبل فك تشفير شفرة ريدسولومون  C/Nمقابل النسبة  (BER)معدل الخطأ في البتات 
 (: قناة غوسيةms 407تشذير الوقت:  ،QAM-64، تشكيل الموجة الحاملة: 3اإلرسال:  )أسلوب

BS.1114-25
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 S/N (dB)متوسط النسبة 
 )بالقياس( 1/2معدل التشفري: 
 )بالقياس( 3/4معدل التشفري: 

 )بالقياس( 7/8التشفري: معدل 
 )باحملاكاة( 1/2معدل التشفري: 
 )باحملاكاة( 3/4معدل التشفري: 
 )باحملاكاة( 7/8معدل التشفري: 

ت 
البتا

يف 
طأ 

 اخل
دل

مع
(B

E
R

)
 

 S/N (dB)متوسط النسبة 
 )بالقياس( 1/2 :معدل التشفري

 )بالقياس( 2/3 :ل التشفريمعد
 )بالقياس( 3/4 :معدل التشفري
 )باحملاكاة( 1/2 :معدل التشفري
 )باحملاكاة( 2/3 :معدل التشفري
 )باحملاكاة( 3/4 :معدل التشفري
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 في قناة متعددة المسارات C/Nمقابل النسبة  BERالمعدل  2.9
سبة سوية اإلشارة باستخدام حماكي قناة متعددة املسارات. وقد حددت ن C/N مقابل النسبة BERأجريت القياسات للمعدل 

. dB 10و 3 يف اإلشارة الرئيسية واإلشارة املتأدرة ب D/U املرغوبة إىل اإلشارة غري املرغوبة أو نسبة سوية اإلشارة املسببة للتدادل
 النتائج. 26 ويبني الشكل s 15 وحددت مدة تأدري اإلشارة املتأدرة نسبًة إىل اإلشارة الرئيسية ب

 في قناة رايلي C/Nالنسبة  مقابل BERالمعدل  3.9
 باستخدام حماكي قناة تعاين من اخلبو. وحتددت القناة مبساري رايلي مع C/Nمقابل النسبة  BERأجريت قياسات املعدل 

. وترددات دوبلر القصوى s 15. وحتدد زمن اإلشارة املتأدرة بالقيمة dB 0يف املسارين بالقيمة  D/U والنسبة دبو
 النتائج. 27. ويبني الشكل Hz 20و 5 ب لإلشارة

 26الشـكل 
 (RS)قبل فك تشفير شفرة ريدسولومون  C/Nمقابل النسبة  (BER)معدل الخطأ في البتات 

 (: قناة متعددة المساراتms 407، تشذير الوقت: 1/2، معدل التشفير: 3)أسلوب اإلرسال: 
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DQPSK       3 dB

16-QAM       3 dB

64-QAM       3 dB

DQPSK     10 dB

16-QAM     10 dB

64-QAM     10 dB

Carrier modulation      /  D U
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 27الشـكل 
 (RS)قبل فك تشفير شفرة ريدسولومون  C/Nمقابل النسبة  (BER)البتات معدل الخطأ في 

 ( قناة رايلي بمسارين1/2، معدل التشفير: DQPSK، تشكيل الموجة الحاملة: 3)أسلوب اإلرسال: 

10
–1

4 6 8 10 28

10
–2

10
–3

10
–4

10
–5

10
–6

1

12 14 16 18 20 22 2624

C N/  (dB)
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Time interleaving:     407 ms

Fading frequency:       20 Hz

Time interleaving:         0 ms

Fading frequency:         5 Hz

Time interleaving:     407 ms

Fading frequency:         5 Hz

Time interleaving:         0 ms

Fading frequency:       20 Hz 
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يف ا
طأ 

 اخل
دل

مع
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E
R

)
 

 S/N (dB)متوسط النسبة 
 تشذير الوقت: 

 د اخلبو:ترد
 تشذير الوقت:
 تردد اخلبو:
 تشذير الوقت:
 تردد اخلبو:
 تشذير الوقت:
 تردد اخلبو:

BS.1114-27
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      20 Hz

         0 ms
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     407 ms
         5 Hz

         0 ms
       20 Hz
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 4الملحق 
 

 Cالنظام الرقمي 

 لمحة عامة عن النظام 1
. إنه يتيح للهيئات اإلذاعية (DSB) من أجل تسهيل نشر اإلذاعة الصوتية الرقمية IBOC التكنولوجيا C يستخدم النظام الرقمي

إمكانية حتسني ددمتها التماثلية بإضافة ددمات جديدة من اخلدمات السمعية وددمات البيانات، مهيِّئًا نوعية مسعية أوضح 
هليئات اإلذاعة بأن ت ددل هذه التحسينات دون احلاجة إىل  IBOC ياوداعمًا تعزيز قوة اإلشارة السمعية. وتسمح التكنولوج

تتيح بث احملطات القائمة لنفس الربامج متاثلياً ورقمياً. ويهيئ  IBOC توزيعات طيف جديدة لإلشارات الرقمية. كما أن التكنولوجيا
 28يهيئ الشكل و ة القائمة إىل بيئة رقمية قادمة. ذلك وسائل فعَّالة من حيث استعمال الطيف لالنتقال الرشيد من البيئة التماثلي

 .IBOCحملة عامة عن نظام اإلذاعة 

 28الشـكل 

 IBOCلمحة عامة عن نظام اإلذاعة 

BS. 81114-2 
 

 

 (فقط ةاهلجين باألساليب) الصويت التماثلي البث

 النظام الفرعيو  املنقوالتتغليف 
 اخلدماتلتعدد اإلرسال يف 

/ رسالالنظام الفرعي لإل
 (RF)ديوي لرتدد الراا

رسال اإلتعدد وحدة 
 خلدماتيف ا

 مج اددمة الرب 
 (MPS)  الرئيسية

 البث السمعي –

 (MPS)مج الرئيسية اددمة الرب 
 البياناتبث  –

 

 – (SPS)يةمج التكميلاددمة الرب 
 البث السمعي

 –  (SPS)يمج التكميلاددمة الرب 
 البياناتبث 

  احملطاتددمة معلومات بيانات 
(SIS) –  ياناتالببث 

  ددمة البيانات املتقدمة
 بياناتبث ال –

 تأدري

اإلشارة ضغط 
 يةالصوت

اإلشارة ضغط 
 يةالصوت

اإلشارة نقل 
 يةالصوت

اإلشارة نقل 
 يةالصوت

نقل بيانات ددمة 
 (PSD)الربامج 

نقل بيانات ددمة 
 (PSD)الربامج 

 التجهيز
 القنوي

التشكيل 
 التضميين

ددمة نقل بيانات 
 احملطات معلومات 

(SIS) 
نقل بيانات 

التطبيقات  اتددم
 (AAT) املتقدمة 



 ITU-R  BS.1114-9  التوصية 46

لتماثلية ويضيف ا البث التماثلي برتدد يقع ضمن النطاق املخصَّص الرئيسي. إنه حيفظ قدرة اإلشارة IBOCيصون تطبيق تكنولوجيا 
نطاقات إشارات رقمية متدنية املستوى جتاور اإلشارة التماثلية مباشرة. وميكن أن تكون هذه اإلشارات الرقمية، اجملاورة مباشرة 
لإلشارة التماثلية، على أي من جانيب اإلشارة التماثلية أو على كليهما. وميكن أن ت ضبط قدرة كل من هذه اإلشارات الرقمية على 

 (FM) دة، ما جيعل من املمكن إجراء تسويات قابلة للتنظيم بني تغطية اإلشارة الرقمية وتعايشها مع اإلشارات املشكَّلة الرتددح
 والسابقة الوجود بكثافة عالية إىل حٍد ما.

 وميكن أن يقرتن تشغيل اإلشارات الرقمية بأسلوبني: األسلوب "اهلجني" واألسلوب "الرقمي بالكامل".
ا يتم إددال وتشغيل النطاق الرقمي، أو النطاقات الرقمية املتعددة، بوجود اإلشارة التماثلية السابقة الوجود واملبقى عليها وعندم

 .IBOCمتاماً، ت عترب اإلشارة الرقمية تشكياًل هجيناً لتكنولوجيا 
ية ت عترب اإلشارة التماثلية القائمة فإن اإلشارة الرقم أما عندما يتم إددال النطاق الرقمي، أو النطاقات الرقمية املتعددة، وي نهى وجود

 . وال يلزم أي تعديل يف مكان النطاق الرقمي أو النطاقات الرقمية املتعددة.IBOCمبثابة تشكيلة رقمية بالكامل لنظام 
لة باألسلوب التماثلي لعاموميكن هليئات اإلذاعة أن تستخدم األسلوب اهلجني دالل نشر التكنولوجيا إلتاحة تشغيل املستقبالت ا

اخلدمات املعزَّزة اجلديدة إىل جانب االستقبال التماثلي  IBOCفقط بينما تؤدي املستقبالت القائمة على استعمال تكنولوجيا 
يل دالقائم. ويف املستقبل، عندما يغدو السوق قادراً كل القدرة على استقبال اإلشارات الرقمية، يكون بإمكان هيئات اإلذاعة التب

 لالنتقال إىل األسلوب الرقمي بالكامل.

 IBOCطبقات  2
منظمة استنادًا إىل النموذج ذي الطبقات للتوصيل البيين لألنظمة املفتوحة الذي  IBOC مواصفات األداء الدقيقة للتكنولوجيا

يف النظام اإلذاعي طبقة مقابلة يف نظام االستقبال تدعى  OSI . ولكل طبقة توصيل(ISO OSI)حددته منظمة التقييس الدولية 
. وتعمل وظيفة هذه الطبقات على حنو تعطي فيه النتيجة النهائية للطبقات الدنيا اتصااًل 29الطبقة النظرية، كما يبنيَّ يف الشكل 

 املقابلة. افرتاضياً بني طبقة معينة ونظريهتا يف اجلهة

 1الطبقة  1.2
من أجل  IBOC إىل موجات 2 (L2) املعلومات وأوامر النظام اليت تصدر عن الطبقة C يف النظام الرقمي 1 (L1) حتوِّل الطبقة

. وتنقل هذه املعلومات واألوامر يف أرتال نقل منفصلة بقنوات منطقية متعددة عرب نقاط (VHF)إرساهلا يف نطاق املوجات املرتية 
ووحدات التحكم  (SDUs) لنقل هذه أيضًا وحدات بيانات اخلدمة. وتسمى أرتال اL1 (SAP) نفاذ ددمة الطبقة

 التوايل. على ،L2للطبقة  (SCUs) اخلدمة يف
نظام  باحلجم والنسق بادتالف أسلوب اخلدمة. وحتدد أسلوب اخلدمة، وهو عنصر رئيسي يف L2 SDUsوختتلف الوحدات 

ا أساليب اخلدمة طبيقات املرشحة تنتقي طبقات الربوتوكول العليالتحكم دصائص إرسال كل قناة منطقية. وبعد تقدير متطلبات الت
اف خمتلفة من يعطيه إمكانية إتاحة أصن األكثر مالءمة للقنوات املنطقية. ويعكس تعدد القنوات املنطقية مرونة النظام الدادلية، مما

 الرقمية. البيانات واإلشارات السمعية

. وتتم معاجلة هذه األوامر L2 تصدر عن الطبقة (SCUs) شكل وحدات حتكم/مراقبةأوامر النظام على  L1 تستقبل الطبقة كما
 بالنظام. املعاجل اخلاص يف
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 29الشـكل 

 (FM)العامل بتشكيل التردد  IBOCمخطط فدري طبقي لبروتوكول نظام 

BS. 91114-2
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 أنماط الموجات والطيف 2.2
بنظام إذاعي رقمي من دالل توفريه منطني جديدين لتشكيل املوجات مها النمط اهلجني والنمط  يتيح التصميم مرونة يف األدذ

الرقمي بالكامل. كما ميكن تكييف التشكيل اهلجني بتشكيلتني خمتلفتني لعرض النطاق، تسميان التشكيلة الرئيسية والتشكيلة 
ي بقي  التماثلية دالفاً لنمط تشكيلها الرقمي بالكامل الذي ال FM رةاملوسَّعة. وي بقي خمتلف أمناط تشكيل املوجات اهلجني على إشا

على هذه اإلشارة. ويعمل مجيع أمناط تشكيل املوجات الرقمي باستعمال طيف أقل بكثري من قناع الطيف املخصص للبث، والذي 
 .(FCC) حتدده عادة اللجنة الفيدرالية لالتصاالت

نظام مرن جبوهره  OFDM . والنظام(OFDM) استخدام تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددوتشكَّل اإلشارة الرقمية تضمينيًا ب
 الفرعية. تسه ل به املقابلة بني القنوات املنطقية وشىت جمموعات املوجات احلاملة

 اتخدمالبينية للواجهات ال

سريِّ 
م

 
الت

شكي
الت

 

 )تعدد اإلرسال القنوي( 2الطبقة 

 وحدات بيانات بروتوكوهلا -)منط املوجات/البث(  1الطبقة 

 (IBOC)منط موجات نظام البث يف نفس النطاق ونفس القناة 

ددمة معلومات 
 ددمة احملطات
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 (AASاملتقدمة )

نقل بيانات 
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وحدة تشفري 
 البث الصويت

نقل بيانات 
 ددمة الربامج
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معلومات احملطات 
وحدات بيانات  ))ساكنة

بروتوكول ددمة 
 -  الربامج الرئيسية

 بث البيانات

ار 
لقط

ا
0 

ار 
لقط

ا
1 

الرزم املشفَّرة خلدمة 
 -  الربامج الرئيسية
 البث الصويت

وحدات بيانات 
وتوكول ددمة بر 

 -  الربامج التكميلية
 1بث البيانات 

ار 
لقط

ا
1 

 SPDU 
 بث -

 البيانات

الرزم املشفَّرة 
خلدمة الربامج 

 -  التكميلية
 البث الصويت

 نقل بيانات
ددمة معلومات 

 احملطات
 نقل اإلشارة

 الصوتية
نقل بيانات ددمات 
التطبيقات املتقدمة 

(AAS) 

 حال عرض
 نقل اإلشارة الصوتية النطاق االنتهازي

وحدات بيانات 
بروتوكول ددمة 
  الربامج الرئيسية

 (0)القطار 

وحدات بيانات 
بروتوكول ددمة 
  الربامج الرئيسية

 (1)القطار 

وحدات بيانات 
بروتوكول بيانات 

ددمات التطبيقات 
املتقدمة )بيانات 

 ثابتة، انتهازية(

وحدات بيانات 
بروتوكول ددمة 

 ةميليالربامج التك
 (0)القطار 

وحدات بيانات 
بروتوكول ددمة 
 الربامج التكميلية

 (1)القطار 

بيانات  وحدات
 بروتوكول
 2الطبقة 

 املراقبة/
 التحكم

 احلال

مي 
 الرق

بث
ال

قط
ل ف

كام
بال

 
ري(

دتيا
)ا

 

ددمة الربامج التكميلية 
 بث البيانات -
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 األساسي. IBOCوالطبقة املادية لنظام  OFDMمعلمات رموز  13 وحتدَّد يف اجلدول

 13اجلـدول 
 IBOCلمادية لنظام معلمات الطبقة ا

 القيمة الصحيحة الوحدات الرمز اسم المعلمة
 يمة المحسوبةقال
 أرقام معنوية( 4)

 املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية
OFDM f Hz 1 488 375/4 096 363,4 

  5,469× 10-2 7/128 يوجد ال  عرض السابقة الدورية

T s (7/128) ∙ (4 مدة السابقة الدورية 096/1 488 375) 4-10 1,586  

 OFDM sT sمدة الرمز 
= (1 + ) /f  

(135/128) ∙ (4 096/1 488 375) 
3-10 ×2,902  

 OFDM sR Hz =s T1/ 344,5معدل الرمز 

 L1 fT s s T ∙ 100 = 512 536/44 65 1,486مدة رتل 

  L1  fR Hz =f  T1/ 1-10 ×6,729معدل رتل 

  L1 bT s =s T ∙ 32 2-10 ×9,288مدة فدرة 

 L1 bR Hz =b T1/ 10,77معدل فدرة 

  L1 pT s =s T ∙ 64 1-10 ×1,858مدة زوج فدرة 

 L1 pR Hz =p T1/ 5,383معدل زوج فدرة 

 يوجد ال ddN أرتال التأدري النامجة عن التنوع
عدد أرتال التأدري الناجم عن التعدد  =
 L1 3الطبقة  يف

 kHz band: 191 70 جديو  ال غري متاحة عدد املشرتكني

100 kHz band: 267 

 

 PL/PU kHz 1488,375/4 096 · 191 عرض النطاق املستخدم

1488,375/4 096 · 267 

70 kHz band: 69,4 

100 kHz band: 97,0 

 

 الموجة الهجينة الرئيسية 1.2.2
على تد متو التماثلية القائمة،  FM رةعلى كل من جانيب إشا (PM)ترسل اإلشارة الرقمية يف نطاقات جانبية أولية رئيسية 

يهما،  تكلمن  فقط أو  (PU)شارة األولية العليا من اإلأو فقط  (PL)الدنيا شارة األولية اإل. وميكن أن تتألف من kHz 70 زهاء
يف الواليات  لياً اح وعلى النحو املتَّبع. على حدة نياجلانبيمن إشاريت النطاقني ضبط مستوى قدرة كل ي  و . 30 يف الشكل بنيَّ ي كما

داملتحدة األمريكية  اجلانبية متساوَيي  النطاقاتاثنني من من  خمتارة تشكيلةالرقمية )يف أي  ةاإلشار  هلذهاإلمجايل  القدرة مقدار حي 
حالة  يفو . التماثلية FMإشارة  قدرةن إمجايل ع dB 10 يقل بزهاءا مبجانيب واحد فقط( يف نطاق ، أو يهاأو خمتلفَ  مقدار القدرة

 نياجلانبياريت النطاقني إشمستوى قدرة كل يكون ، النطاقات اجلانبية متساوَيي مقدار القدرةاثنني من  املؤلَّفة من املثالية التشكيلة
ات غري جمسم وقد تضم قنو  التماثلية. وقد تكون اإلشارة التماثلية صوتًا جمسمًا أو FMإشارة  قدرةن إمجايل ع dB 13 أقل بزهاء
 .(SCA) فرعية مردصةاتصاالت 
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 30الشـكل 

 (FM)العامل بتشكيل التردد  IBOCأمثلة على نمط الموجات الهجين الرئيسي في نظام 

BS. 301114-

–250 –200 –100 50 0 50 100 150 200 250 –250 –200 –150 –100 –50 0 50 100 200 250
–130 –130–165 –165

–250 –200 –100 50 0 50 100 200 250
–130–165 –130 –165

 

 نمط الموجات الهجين الموسَّع 2.2.2
، اليت متتد التماثلية FM إشارة ليشملالنطاقات اجلانبية اهلجينة ع، ميكن متديد عرض نطاق إشارات اهلجني املوسَّ  اتاملوج بنمط

نطاق  كللللحافة الدادلية  املوزَّع، ضايفاإلهذا الطيف إن  الرقمية. السعة، من أجل زيادة kHz 100 حىت زهاء على مدى يصل
عة، املوسَّ  تاإلشار على اأمثلة  31الشكل وتبنيَّ يف . (PX)ع ملوسَّ ألويل اانيب الرئيسي االنطاق اجل يسّمى، أويلجانيب رئيسي 

 وعلى النحو املتَّبع. لى حدةع نياجلانبيمن إشاريت النطاقني ضبط مستوى قدرة كل ي  و  عاملوسَّ  الطيف  و الرئيسي  ذلك الطيف   يف مبا
ديف الواليات املتحدة األمريكية  حالياً  طاقات الناثنني من ن م خمتارة تشكيلةالرقمية )يف أي  ةاإلشار  هلذهاإلمجايل  القدرة مقدار حي 

 FM إشارة قدرةن إمجايل ع dB 8,5 يقل بزهاءا مبجانيب واحد فقط( يف نطاق ، أو يهاأو خمتلفَ  اجلانبية متساوَيي مقدار القدرة
إشاريت مستوى قدرة كل كون ي، النطاقات اجلانبية متساوَيي مقدار القدرةاثنني من  املؤلَّفة من املثالية حالة التشكيلةيف و . التماثلية

 .التماثلية FMإشارة  قدرةن إمجايل ع dB 11,5 أقل بزهاء نياجلانبيني النطاق

عرض النطاق الرقمي 
 األولي األدنى الرئيسي

عرض النطاق الرقمي 
 الرئيسي األولي األعلى

 اإلشارة

 التماثلية القائمة
 اإلشارة

 التماثلية القائمة

عرض النطاق الرقمي 
 الرئيسي األولي األدنى

عرض النطاق الرقمي 
 الرئيسي األولي األعلى

 اإلشارة

 التماثلية القائمة

 اإلشارة
 األولية الدنيا

(PL) 

kHz 70 

 أوسط
 الفدرة

 أوسط (kHz)مكان الفدرة 
 الفدرة

 (kHz)مكان الفدرة 

اإلشارة الرقمية 
 املستجدة

 األولية العليا

(PU) 
kHz 70 

 اإلشارة
 األولية الدنيا

(PL) 

kHz 70 

 اإلشارة
 األولية العليا

(PU) 

kHz 70 

 أوسط
 الفدرة

 أوسط (kHz)مكان الفدرة 
 الفدرة
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 31الشـكل 

 (FM)العامل بتشكيل التردد  IBOCأمثلة على نمط الموجات الهجين الموسَّع في نظام 

BS. 311114-
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 نمط الموجات الرقمية بالكامل 3.2.2
ى استعمال منط املوجات الرقمية بالكامل الذي يلغي اإلشارة التماثلية ويوسع عرض نطاق حيقق النظام أعظم التحسينات لد

عليه احلال يف منط املوجات اهلجينة املوسَّع. وذلك يشبه األمثلة املبيَّنة  إشارات النطاقات اجلانبية األولية إىل أبعد حد كما
هذا يتيح إرسال إشارات النطاقات اجلانبية الثانوية منط املوجات أن التماثلية امللغاة. كما  FM ، لكن بدون إشارة31 الشكل يف

 التماثلية. FM الرقمية املنخفضة القدرة يف الطيف الذي أدلته إشارة

 قناة التحكم في النظام 3.2
التأدري  لك التحكم يفاألوامر ومعلومات احلالة. وت رسل أساليب اخلدمة األولية والثانوية، وكذ (SCCH)تنقل قناة التحكم يف النظام 

 .L2 إىل الطبقة L1 بينما ترسل معلومات التزامن من الطبقة L1 إىل الطبقة L2 والتنوع من الطبقة
لي أساليب اخلدمة مجيع التشكيالت اجلائزة للقنوات املنطقية. ويتيح النظام ما جمموعه أربعة وستون أسلوب ددمة.   ومت 

 القنوات المنطقية 4.2
بدرجة معيَّنة جلودة اخلدمة، تتحدد  L1 يف أرتال نقل إىل الطبقة L2للطبقة  SDUة هي مسار إشارة يوصل الوحدات القناة املنطقي

يع ت ستخدم مج إحدى عشرة قناة منطقية لربوتوكوالت الطبقة العليا. وال C يف النظام الرقمي L1 بأسلوب اخلدمة. وتوفِّر الطبقة
 اخلدمة. اليبالقنوات املنطقية يف كل أسلوب من أس

 القنوات المنطقية األولية 1.4.2
 P4و P3و P2و P1 مثة مخس قنوات منطقية أولية ميكن أن ت ستخدم يف منط املوجات اهلجينة ومنط املوجات الرقمية بالكامل. وتسمى

ية تبعاً ره كل قناة منطقية أولمنسوب املعلومات النظري التقرييب الذي توفِّ  14 . ويبني اجلدول(PIDS)األولية  IBOCنظام  وددمة بيانات
 األولية املتَّخذ مثاالً. ألسلوب اخلدمة

الرقمية اإلشارة 
  املستجدة

 األولية الدنيا

(PL) 
kHz 100 

 أوسط
 الفدرة

اإلشارة الرقمية 
 دةاملستج

 األولية العليا

(PU) 
kHz 100 

عرض النطاق الرقمي 
 األولي الموسَّع األدنى

عرض النطاق الرقمي 
 األولي الموسَّع األعلى

 اإلشارة
 التماثلية القائمة

 اإلشارة
 التماثلية القائمة

 (kHz)مكان الفدرة 
 أوسط
 الفدرة

 (kHz)مكان الفدرة 

 أوسط
 الفدرة

 أوسط (kHz)مكان الفدرة 
 الفدرة

عرض النطاق الرقمي 
 األولي الموسَّع األدنى

عرض النطاق الرقمي 
 األولي الموسَّع األعلى

 اإلشارة

 التماثلية القائمة

الرقمية اإلشارة 
  املستجدة

 األولية الدنيا

(PL) 
kHz 100 

اإلشارة الرقمية 
 املستجدة

 األولية العليا

(PU) 
kHz 100 
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 14اجلـدول 
 أمثلة على معدَّل المعلومات النظري للقنوات المنطقية األولية

 أسلوب الخدمة

 معدَّل المعلومات النظري 
(kbit/s) نمط الموجة 

P1 P2 P3 P4 PIDS 

MP1 98 0 0 0 1 هجينة 

MP2 98 0 12 0 1 هجينة موسعة 

MP3 98 0 25 0 1 هجينة موسعة 

MP11 98 0 25 25 1 هجينة موسعة 

MP12 98 0 0 0 1 هجينة موسعة، رقمية بالكامل 

MP5 25 74 25  1 هجينة موسعة، رقمية بالكامل 

MP6 49 49 0  1 هجينة موسعة، رقمية بالكامل 

 القنوات المنطقية الثانوية 2.4.2
وددمة  S5و S4و S3و S2و S1 يف منط املوجات الرقمية بالكامل. وتسمى ت ستخدم إال ة ثانوية المثة ست قنوات منطقي

معدل املعلومات النظري الذي توفره كل قناة منطقية ثانوية تبعًا ألسلوب  15. ويبني اجلدول (SIDS)ثانوية  IBOC بيانات
 الثانوية. اخلدمة

 15اجلـدول 
 ي للقنوات المنطقية الثانويةمعدل المعلومات النظري التقريب

 أسلوب الخدمة

 معدَّل المعلومات التقريبي
(kbit/s) نمط الموجة 

S1 S2 S3 S4 S5 SIDS 

MS1 0 0 0 98 6 1 رقمية بالكامل 

MS2 25 74 25 0 6 1 رقمية بالكامل 

MS3 49 49 0 0 6 1 رقمية بالكامل 

MS4 25 98 25 0 6 1 رقمية بالكامل 

 القنوات المنطقيةوظائف  3.4.2
 S5 إىل S1من أجل تسيري البيانات واإلشارات السمعية. وميكن استخدام القنوات الثانوية  P4 حىت P1 تصمم القنوات املنطقية

فمصممتان لنقل معلومات ددمة  SIDSو PIDSالقناتان املنطقيتان  يف نقل البيانات أو اإلشارات الصوتية. أما
 .IBOC (IDS) بيانات

داء كل قناة منطقية كاماًل من دالل ثالث معلمات متس اخلصائص هي: النقل واالنتظار والقوة. ومكونات معلمات ويوصف أ
اخلصائص هذه هي تشفري القناة والتقابل الطيفي وعمق التشذير والتأدري الناجم عن التنوع. ويظهر أسلوب اخلدمة هذه املكونات 

 املناسبة. سمح بتعيني معلمات اخلصائصي بشكل فريد يف كل قناة منطقية نشيطة مما
 نشيطة. على ذلك، حيدد أسلوب اخلدمة تراصف األرتال وتزامنها يف أرتال النقل يف كل قناة منطقية عالوةً و 
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  (L1) 1المكوِّنات الوظيفية للطبقة  5.2
شارات السمعية من الطبقات العليا . ومتر البيانات واإلL1 على خمطَّط فدري وظيفي لسريورة العمل يف الطبقة 32ينطوي الشكل 

 . وتبعاً  L1 يف الطبقة (SAPs)إىل الطبقة املادية، املودم، عرب نقاط النفاذ إىل اخلدمة  (OSI) لتوصيل البيين لألنظمة املفتوحةل
 ة هبا.بطاملرت اتشار اإلوتدفق  L1 يف الطبقة وظيفية فدرةكل لم وصف رفيع املستوى قدَّ ي، L1لسريورة العمل يف ط ملخطَّ 

 (SAP)نقاط النفاذ إلى الخدمة  1.5.2
 SCCH يف جمموعة بروتوكوالت النظام. ولكل قناة منطقية وقناة حتكم L1و L2 السطح البيين بني الطبقتني L1 SAPs تعرف النقاط

 أسلوب اخلدمة. يف أرتال نقل منفصلة حبجم داص هبا ومبعدل حيدده L1 نقاط نفاذها اخلاصة هبا. وتددل كل قناة إىل الطبقة
 .L2 SCUsو L2 SDUs بالوحدات L2 وتسمى أرتال النقل يف الطبقة

 التخليط 2.5.2
د اإلشارات عند إدفاء" وختفيف ادتالف مد"تكمن هذه الوظيفة يف ختليط البيانات الرقمية عشوائياً يف كل قناة رقمية من أجل 

 لتماثلية.ا FM إزالة تشكيل املوجات يف مزيل تشكيل تقليدي لإلشارات
 تشفير القناة 3.5.2

. ويضيف هذا التشفري 9/2وينخفض حىت  5/4 شفرات تالفيفية مبنسوب تشفري فعلي يرتفع حىتالرقمي  IBOC يستخدم نظام
التالفيفي بعض اإلطناب إىل البيانات الرقمية يف كل قناة منطقية من أجل حتسني اعتماديتها يف حال وجود دلل يف القناة. 

يفرض  م متجهات القناة املنطقية تناسباً عكسياً مع معدل التشفري. ويظهر أسلوب اخلدمة أمناط تقنيات التشفري. كماويتناسب حج
 هبويتها. التأدري الناجم عن التنوع على القنوات املنطقية املنتقاة. وحتتفظ متجهات القناة املنطقية عند درج مشفر القناة

 التشذير 4.5.2
تشذير الرتدد هبدف ختفيف آثار أدطاء الرشقات. ويتم تكييف تقنيات التشذير مع بيئة دبو املوجات يستخدم تشذير الوقت و 

مق عمق املشذر فيتحدد استنادًا إىل استعمال القناة. فع املرتية وي ظهرها أسلوب اخلدمة. وتشذر كل قناة منطقية على حدة. أما
. ويف هذه العملية تفقد القنوات املنطقية هويتها. ودرج L1 ساوي رتاًل واحداً ( يP2و P1املشذر يف القناتني السمعيتني األوليتني )

املشذر منظم يف نسق مصفوفات تتألف كل مصفوفة من قناة منطقية واحدة أو أكثر وترفق جبزء داص من الطيف املرَسل. ويبلغ 
يعادل  ما P4و P3 اتنيقناليف  راملشذِّ طول . ويبلغ L1 (s 1,486 × 3) فيه التشذير ثالثة أرتال التأدري اإلمجايل الناجم عن التنوع مبا

 .مع عدم وجود حدود تقريباً  مالصقةم كآلية هو منظَّ و . L1 رتلني من أرتال
 معالجة مراقبة النظام 5.5.2

إذاعتها  لتكمن هذه الوظيفة يف توليد مصفوفة من متتاليات بيانات مراقبة النظام تضم تشكيلة التحكم )كأسلوب اخلدمة( من أج
 املرجعية. كما أهنا تضم بيان احلال من أجل االستخدام احمللي. عرب املوجات احلاملة الفرعية
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 32الشـكل 
 FMفي السطح البيني الراديوي  L1مخطط إجمالي وظيفي للطبقة 

BS: 321114-
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 OFDMتقابل الموجات الحاملة الفرعية  6.5.2

. ويعاجل الصف OFDM  ختصيص مصفوفات التشذير ومصفوفة أوامر النظام للموجات احلاملة الفرعيةتكمن هذه الوظيفة يف
ميثل جمال تردد اإلشارة. ويتم  ،X من أجل إنتاج قيمة درج واحد Ts الواحد لكل مصفوفة مشذٍر نشيط يف كل فرتة يرمز إليها ب
 اخلدمة. من وظائف أسلوب ةوهو وظيفتكييف التقابل دصوصاً ألغراض بيئة التدادل غري املنتظم 

 OFDMتوليد إشارة  7.5.2
تكمن هذه الوظيفة يف توليد اجلزء الرقمي من إشارة جمال الوقت. وتتحول املتجهات الدادلة إىل نبضة مشكلة بنطاق أساسي 

 واحداً. OFDM، حتدد رمز تشكيل t(ny( اجملال الزمين يف

 SCAمصادر 
 متاثلية

 ختليط

 تشفري القناة

 تشذير

 OFDMتقابل املوجات احلاملة الفرعية 

 أوامر/حالة

معاجلة أوامر 
 النظام

 OFDMتوليد اإلشارات 

 نظام فرعي لإلرسال
 نطاق أساسي

حالة
مر/

أوا
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 نظام فرعي لإلرسال 8.5.2
يفة يف إعطاء نسق موجة النطاق األساسي إلرساهلا يف القناة العاملة باملوجات املرتية. وتضم الوظائف الفرعية تكمن هذه الوظ

هلجينة بتشكيل عند إرسال املوجات ا ةالرئيسية تسلسل الشفرات والتحويل إىل ترددات أعلى. وفضاًل عن ذلك، تقوم هذه الوظيف
 لإلرسال. جاهزة s(t) ملها وتضمها إىل اإلشارة الرقمية من أجل تكوين إشارة هجينة مركَّبةاملصدر، وتبقي على اإلشارة التماثلية بأك

 الوصف الوظيفي 3

 مقدمة 1.3
وينتج  OFDM مركبة يف جمال الرتدد من تقابل املوجات احلاملة الفرعية OFDM شفرات تشكيل OFDM يستقبل توليد اإلشارة

خمططًا إمجاليًا ملفاهيم توليد  33 . ويبني الشكلC زء الرقمي من إشارة النظام الرقميعند اخلرج نبضات يف جمال الوقت متثل اجل
 .OFDM اإلشارة

 33الشـكل 
 OFDMمخطط إجمالي لمفاهيم توليد اإلشارة 

 

BS. 331114-

y tn( )

Xn

 
 

قيم اجملموعة املركبة لكل موجة حاملة ميثل  L طوله nXمركَّب  هو متجه OFDM إن الددل الذي تتلقاه وحدة توليد اإلشارة
فهو منط موجة مركبة يف جمال الوقت  OFDM . أما درج وحدة توليد اإلشارةn ذي الرتتيب OFDM يف الرمز OFDM فرعية

 .n ذي الرتتيب OFDM متثل اإلشارة الرقمية للرمز ،t(ny(بنطاق أساسي 

 النظام الفرعي لإلرسال 2.3

 مقدمة 1.2.3
. (VHF) يف النطاق األساسي من أجل اإلرسال عرب القناة باملوجات املرتية IBOC لفرعي لإلرسال نسق منط املوجةحيدد النظام ا

وتضم الوظائف تسلسل الشفرات والتمويل إىل الرتددات األعلى. وإضافة إىل ذلك، تؤجل هذه الوظيفة وتشّكل اإلشارة التماثلية 
 موسعة. هجينة لرقمية وذلك عند إرسال موجات هجينة أوالنطاق األساسي قبل ضمها إىل املوجة ا يف

. OFDM تصدر عن وظيفة توليد اإلشارة t(ny( مركبة يف اجملال الزمين بالنطاق األساسي OFDM وددل هذه الوحدة هو منط موجة
ك عند إرسال موجات ديارية وذل SCA أيضاً واردًة من مصدر متاثلي مع إشارات m(t) وتددل إشارات متاثلية بالنطاق األساسي

عرب قناة التحكم. أو  L2 من الطبقة (DD) يرد أيضاً أوامر متاثلية داصة بالتأدري الناجم عن التنوع هجينة أو هجينة موسعة. كما
 .IBOC درج هذه الوحدة فهو منط املوجات

 OFDMية احلاملة إشارة واردة من تقابل املوجات الفرع

 OFDMتوليد إشارة 

 إىل النظام الفرعي لإلرسال
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 34الشـكل 
 مخطط وظيفي للنظام الفرعي إلرسال الموجات الهجينة/الهجينة الموسعة

 

+

BS. 341114-

y tn( )m t( )

y t( )m t( – )

a t( ) z t( )

s t( )

 

 التأخير الناجم عن التنوع 2.2.3
التماثلية املبقى عليها  FM إىل إشارة الرتدد z(t) ، تنضم اإلشارة34عند إذاعة املوجات اهلجينة واهلجينة املوسعة، كما يبنيَّ يف الشكل 

 مة.يف واحدة من اخلدمات الصوتية املقدَّ  m(t)لتماثلية مصدر الصوت اإشارة تضمن بالفعل ت z(t)الرقمية  ةن اإلشار . إa(t)بأكملها 
. وتستخدم m(t) على إشارة النطاق األساسي التماثلية (DD) هي تطبيق التأدري الناجم عن التنوع a(t) توليد اإلشارة وأول مرحلة يف

أو إبطاله.  DD عليا من أجل تفعيل األمريف طبقات الربوتوكول ال SCCH عرب القناة L2 الواردة من الطبقة DD بتات األمر التماثلي
. ويتم ضبط التأدري m(t) إشارة النطاق األساسي التماثلية قابل للتعديل يف  مفعَّاًل ميكن استعمال تأدري DD وعندما يكون األمر

ربامج الولذلك تشمل . ddT بفرتة قدرها t(z( عن اإلشارة املناظرة a)t( حبيث يتم عند درج املضمام التماثلي/الرقمي تأدري اإلشارة
 من/إىل السلسالنتقال استقبال االأجهزة يف  يتيح ماالتماثلية،  FMإشارة  تأدري(مع ) الذي هتيئهلنظام الرقمي نفس الربنامج ل يةالصوت

ضبط التأدري من أجل  . وميكنالتماثلية FM ةإشار  املتأتية عن يةشارة الصوتاإلالنظام الرقمي إىل/من نفس  يهيئهااليت  يةشارة الصوتاإل
 واإلشارات الرقمية. التماثلية FMمراعاة مدد التأدري النامجة عن املعاجلة يف سالسل إشارات 

 FM مشكل الترددات التماثلي 3.2.3

لرتدد ذات التأدري املالئم مشكَّلة ا m(t-) يتعلق باملوجات اهلجينة واهلجينة املوسعة تكون إشارة النطاق األساسي التماثلية فيما
 القائمة. راديوية متاثلية مماثلة لإلشارات التماثلية FM من أجل إنتاج موجة تردد

من توليد اإلشارة 
OFDM 

 موجات حاملة
 )ديارية( SCAفرعية 

 L2من الطبقة  من مصدر متاثلي
DD 
 (SCCH)عرب القناة 

 تسلسل الشفرات

 حتويل إىل ترددات أعلى

 تأدري ناجم عن التنوع

 FMمزيل تشكيل متاثلي للرتددات 

 IBOCمنط موجة 

موجات هجينة 
 هجينة موسعة فقط
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 FMالمضمام التماثلي/الرقمي  4.2.3

املشكلة  IBOC تنضم إشارة الرتدد الراديوية املشكلة متاثليًا عند اإلذاعة باملوجات اهلجينة واهلجينة املوسعة إىل اإلشارة الراديوية
. ويتمركز اجلزءان التماثلي والرقمي من املوجة على نفس تردد املوجة احلاملة. C يف النظام الرقمي s(t)إنتاج إشارة رقميًا من أجل 

ي رقمي يف طيف اخلرج بالشكل املناسب من دالل وظيفة التقابل بني املوجات احلاملة وتسوَّى سويات كل نطاق جانب
 .OFDM الفرعية

 اإلشارة الرقمية بالكامل 5.2.3
، FM a(t) ةإشار  ها، مبا في34 يف الشكل بنيَّ يية، كما ماثلالت املعاجلةسلسلة ال يكون هناك وجود لالرقمية بالكامل،  اتعند بث املوج

 .s(t) إشارَة اخلرج z(t) الرقمية ة  شار اإل ومن مث تغدو. وال للمضمام التماثلي/الرقمي

 استعمال المكررات في القناة 3.3
املكررات الرقمية يف القناة أو الشبكة وحيدة الرتدد على توفري التغطية  C يف النظام الرقمي OFDM شكيليساعد استعمال الت

املرغوبة للمناطق حيث تكون اخلسارات يف اإلشارة النامجة عن التضاريس و/أو احلجب شديدة. وميكن تطبيق هذا االستخدام 
 الرقمي. ددمة احملطة من جودة األداء التماثلي أو داصة حيث حتد اجلبال أو عوائق تضاريس أدرى يف مناطق

تقريباً. ومن أجل تفادي تدادل شديد بني  μs2 150 تبلغ OFDM بفواصل حراسة فّعالة بني الشفرات C ويعمل النظام الرقمي
غ نسبة اإلشارة اآلتية من وينبغي دصوصًا أن تبل km 22 الشفرات ينبغي احلد من التغطية الفّعالة يف اجتاه نظام اإلرسال األويل إىل

عن املكرر يف اجتاه اهلوائي األويل. وميكن  km 22 كحد أدىن يف املواقع اليت تبعد أكثر من  dB 10 املرسل األويل إىل إشارة جهاز التقوية
 ية.سالرئي حتسني األداء واملسافات بني أجهزة التقوية يف القنوات باستعمال هوائيات اجتاهية من أجل محاية احملطة

 (GPS)تزامن النظام العالمي لتحديد الموقع  4.3
. ويتم GPS ضمانًا للتزامن دقيق التوقيت من أجل احليازة السريعة للمحطة وتزامن أجهزة التقوية جيري إحكام كل حمطة بالنظام

 GPS ل دون إحكام النظامحمطات اإلرسا . أماGPS3 ذلك عادة من دالل التزامن مع إشارة متزامنة يف الوقت والرتدد مع النظام
تستطيع أن تتزامن مع  إذ إهنا ال (SFN) فلن تكون قادرة على توفري توليف سريع يف املستقبل يف حالة الشبكة وحيدة الرتدد

 .4أدرى حمطات

 ي الرقميسويات النطاق الجانب 4
ي رقمي مقابل القيمة املنشودة ق جانبضمن كل نطا OFDM أمثلة على مقايسة اتساع كل موجة حاملة فرعية 16 تساق يف اجلدول

أمناط املوجات لقدرة  الكثافة الطيفيةواهلجينة املوسعة والرقمية بالكامل. وتتحدد قيم للكثافة الطيفية لقدرة املوجات اهلجينة 
الكثافة الطيفية لقدرة قيم (. وتتحدد 1)املفرَتض أن تساوي  التماثلية غري املشكَّلة FM اهلجينة نسبًة إىل القدرة الكلية للموجة

( اليت ميكن إرساهلا 1 التماثلية غري املشكِّلة )املفرَتض أن تساوي FM املوجات الرقمية بالكامل نسبًة إىل القدرة الكلية للموجة
 املوسعة. ي املوجات اهلجينة واهلجينةأسلوب يف

  

                                                      
2 150 sµ 45ر قدرها تعادل مسافة انتشا km. 
 .GPS: مرافق إرسال حمكم بالنظام Iالسوية  GPSتسمى احملطات احملكمة بالنظام  3
 .GPS: مرافق إرسال دون إحكام النظام IIاملستوى  4
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 16اجلـدول 
 لقدرةلالكثافة الطيفية ثلة على مقابل أم OFDMأمثلة على مقايسة الموجات الحاملة الفرعية 

 األسلوب نمط الموجة
النطاقات 
 الجانبية

رمز عامل 
مقايسة 
 االتساع

 مقايسة االتساع  عامل
 )نسبًة إلى القدرة الكلية

، (FM لموجات التردد التماثلية
 حاملة فرعية للك

 (1)الكثافة الطيفية للقدرة
 في عرض نطاق ترددي

 kHz (dBc) 1 مقداره

 0Ua0L / a 3-10 5,123  -41,39 أويل MP1 هجينة

 هجينة موسَّعة

MP2 ،MP3 ،
MP11 ،
MP12 ،MP5 ،

MP6 

 0Ua0L / a 3-10 5,123  -41,39 أويل

، MP5 ،MP6 رقمية بالكامل
MP12 

 2a 2-10 1,67  -31,39 أويل

MS1-MS4 

 4a 3-10 5,123  -41,39 ثانوي

 5a 3-10 3,627  -44,39 ثانوي

 6a 3-10 2,567  -47,39 ثانوي

 7a 3-10 1,181  -50,39 ثانوي 

 الغائبة احلاضرة أوالتماثلية  FM ةإشار املتأتية عن  التماثلية FM إشارة قدرةإىل إمجايل  الكثافة الطيفية للقدرة نسبةً   (1)

حبيث يكون  16 يف األمثلة الواردة يف اجلدولفيما خيص املوجات اهلجينة واملوجات اهلجينة املوسَّعة، مت انتقاء القيم املشار إليها 
)حبسب  dB 21,5و dB 23 األدىن( أقل مبقدار يراوح بني ي الرقمي األويل )األعلى أومتوسط القدرة الكلية يف النطاق اجلانب

 املشكَّلة. التماثلية غري FM األسلوب( عن القدرة الكلية للموجة احلاملة
حبيث يكون متوسط القدرة  16القيم املشار إليها يف األمثلة الواردة يف اجلدول مل، مت انتقاء وفيما خيص املوجات الرقمية بالكا

على األقل من القدرة الكلية يف النطاقات اجلانبية  dB 10 ي الرقمي األويل )األعلى أو األدىن( أعلى مبقدارالكلية يف النطاق اجلانب
انوية )األعلى انتقاء القيم حبيث يقل متوسط القدرة الكلية يف النطاقات اجلانبية الرقمية الثالرقمية األولية للموجات اهلجينة. ومت أيضاً 

 على األقل عن القدرة الكلية يف النطاقات اجلانبية الرقمية األولية للموجات الرقمية بالكامل. dB 10 واألدىن( مبقدار

 17اجلـدول 
 الرقمية قدرة اإلشارةمقابل إجمالي الجانبي للنطاق الرقمية  أمثلة على قدرة اإلشارة

 إلىالرقمية  قدرة اإلشارة إجمالينسبة 
  (dBc) التماثلية قدرة اإلشارة

 الجانبي للنطاق الرقمية  قدرة اإلشارة إجمالينسبة 
 (dBc)التماثلية  قدرة اإلشارة إلى

MP1 MP3 MP11 MP12 
MP1 MP3 MP11 MP12 

L U L U L U L U 

20,0− 19,2− 18,5− – 23,0− 23,0− 22,2− 22,2− 21,5− 21,5− – – 

14,0− 13,2− 12,5− – 17.0− 17,0− 16,2− 16,2− 15,5− 15,5− – – 

10,0− 9,2− 8,5− – 13,0− 13,0− 12,2− 12,2− 11,5− 11,5− – – 

10,0− 9,2− 8,5− – 11,4− 15,4− 10,6− 14,6− 9,9− 13,9− – – 

– – – 14− – – – – – – 14− – 

– – – 8,5− – – – – – – – 8,5− 
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ل لتشغيمن أجل ا والقدرةتدل على املرونة يف ادتيار عرض النطاق الرتددي  17أمثلة يف اجلدول إن التشكيالت املذكورة مبثابة 
 تشكيالت طةبواس ذلك قيقميكن حتو . التعايشتانة مع واقع باملو املتعلقة باملنسوب تطلبات املالنظام لتلبية  تشكيلميكن و . املنشود

 وضبط ،ميةاإلشارات الرق قدرة، وادتيار إمجايل من النطاقات اجلانبيةواحد أو اثنني  واستعمالعرض النطاق الرتددي، خمتلفة ل
 . على حدةجانيب نطاقكل   قدرة مقدار

 الطيف في أسلوب الموجات الهجينة 5
 ي رئيسي أويلالتماثلية. ويتكون كل نطاق جانب FM اجتاهي إشارة الرتددترسل اإلشارة الرقمية يف النطاقات اجلانبية الرئيسية األولية يف 

(. 18 واجلدول 35 )انظر الشكل 545 إىل 356 أو من 545إىل  356 من عشرة أجزاء تردد موزَّعة للموجات احلاملة الفرعية من
ان مرجعيتان موجتان حاملتان فرعيت الرئيسية األولية مها املشمولتان أيضاً بالنطاقات اجلانبية 546و 546 واملوجتان احلاملتان الفرعيتان

مقايسًة مّتسقة بتطبيق عامل  (PM) إضافيتان. ويقايس اتساع املوجة احلاملة الفرعية يف نطاق من النطاقات اجلانبية الرئيسية األولية
 االتساع. ملقايسة

 35الشـكل 
 MP1أسلوب الخدمة  -طيف الموجة الهجينة  

BS. 351114-

–198.402 Hz

No. –546

Sideband
amplitude

scaled by

aO U

Sideband
amplitude

scaled by

aO L

–129.361 Hz

No. –356

0 Hz

No. 0

–198.402 Hz

No. 546

–129.361 Hz

No. 356

 
  

ي النطاق اجلانب
 الرقمي األدىن

 األويل

 الرئيسي
موجة حاملة 
فرعية مرجعية 

 إضافية

 أجزاء تردد 10
 تماثلية FMإشارة 

 أجزاء تردد 10

موجة حاملة 
فرعية مرجعية 

 إضافية
 الرئيسي
 األويل

ي النطاق اجلانب
 الرقمي األعلى

 0موجة حاملة فرعية 

اتساع النطاق 
 اجلانيب مبقياس

اتساع النطاق 
 اجلانيب مبقياس
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 18اجلـدول 
 MP1أسلوب الخدمة  -ملخص عن الطيف في نمط الموجات الهجينة 

 النطاق
 يالجانب

عدد أجزاء 
 التردد

ترتيب أجزاء 
 التردد

مدى الموجات 
 الحاملة الفرعية

ترددات الموجات 
الحاملة الفرعية )نسبًة 

 (Hz)إلى مركز القناة( 

عامل مقايسة 
 االتساع

 الترددات تباعد
(Hz) مالحظات 

الرئيسي األويل 
 واألعلى

10 A 
356 
 إىل

546 

129 361 
 إىل

198 402 
0Ua 69 041 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 546اإلضافية 

الرئيسي األويل 
 واألدىن

10 B 
-356 

 إىل
-546 

129 361 
 إىل

198 402 
0La 69 041 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 546اإلضافية 

 الطيف في أسلوب الموجات الهجينة الموسعة 6
املوجة  املوجودة يف (PM) تستحدث املوجة اهلجينة املوسعة بإضافة نطاقات جانبية أولية موسعة على النطاقات اجلانبية الرئيسية األولية

ي رئيسي أويل. ىل احلافة الدادلية لكل نطاق جانباهلجينة. وميكن إضافة جزء تردد واحد أو اثنني أو أربعة تبعًا ألسلوب اخلدمة إ
 546 إىل 356 ي رئيسي أويل من عشرة أجزاء تردد وموجة حاملة فرعية مرجعية إضافية تضم املوجات الفرعية منويتألف كل نطاق جانب

)جزء تردد واحد(  355 إىل 337 من . وتضم النطاقات اجلانبية األولية املوسعة العليا املوجات احلاملة الفرعية546 إىل 356 أو من
)أربعة أجزاء تردد(. وتضم النطاقات اجلانبية األولية املوسعة الدنيا املوجات  355 إىل 280 )جزءان من الرتدد( أو 355 إىل 318 أو

)أربعة  355 إىل 280 من )جزءان من الرتدد( أو 355 إىل 318 )جزء ترد واحد( أو من 355 إىل 337 احلاملة الفرعية من
أجزاء تردد(. ويقايس اتساع املوجات احلاملة الفرعية يف النطاق اجلانيب األويل املوسَّع مقايسًة متَّسقة بتطبيق نفس عامل مقايسة 

 (.19 واجلدول 36 املطبَّق على النطاق اجلانيب الرئيسي األويل )الشكل 0Uaأو  0La االتساع

 36الشـكل 

  MP6و MP5و MP12و MP11و MP3و MP2أساليب الخدمة  -طيف الموجة الهجينة الموسعة 

BS. 361114-

–198.402 Hz
(No. –546)

Sideband
amplitude

scaled by

aO H

Sideband

amplitude

scaled by
a

O L

–129.361 Hz
(No. –356)

198.402 Hz

(No. 546)

129.361 Hz
(No. 356)

122.457 Hz
(No. 337)

115.553 Hz

(No. 318)101.744 Hz
(No. 280)

–122.457 Hz
(No. 337)

–115.553 Hz

(No. 318) –101.744 Hz
(No. 280)

 

ي النطاق اجلانب
 الرقمي األعلى

موجة حاملة 
فرعية مرجعية 

 إضافية

 األويل
 موسع الرئيسي

 أجزاء تردد 10
جزء تردد واحد 

ءان أو أو جز 
 أربعة أجزاء

ي النطاق اجلانب
 الرقمي األدىن

موجة حاملة 
فرعية مرجعية 

 إضافية

 األويل
 موسع الرئيسي

 أجزاء تردد 10

 تماثلية FMإشارة 

0 Hz 
 (0)موجة حاملة فرعية 

جزء تردد واحد 
أو جزءان أو 
 أربعة أجزاء

اتساع النطاق 
اتساع النطاق  اجلانيب مبقياس

 اجلانيب مبقياس
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 19اجلـدول 
 MP3و MP2أساليب الخدمة  -ملخص عن طيف الموجة الهجينة الموسعة 

 MP6و MP5و MP12و MP11 و

 يالنطاق الجانب
عدد أجزاء 

 التردد
ترتيب أجزاء 

 التردد
مدى الموجات 

 ةالحاملة الفرعي

ترددات الموجات 
الحاملة الفرعية 
)نسبًة إلى مركز 

  القناة(
(Hz) 

عامل مقايسة 
 االتساع

تباعد 
 الترددات

(Hz) 
 مالحظات

الرئيسي األويل 
 األعلى

10 A 
356 
 إىل

546 

129 361 
 إىل

198 402 
0Ua 69 041 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 546اإلضافية 

الرئيسي األويل 
 B 10 األدىن

-356 
 إىل

-546 

129 361 
 إىل

198 402 
0La 69 041 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 -546اإلضافية 
املوسع األويل 
األعلى )جزء 

من أجزاء 
 الرتدد(

1 A 
337 
 إىل

355 

122 457 
 إىل

128 997 
0Ua 6 540 يوجد ال 

املوسع األويل 
األدىن )جزء من 

 أجزاء الرتدد(
1 B 

-337 
 إىل

-355 

122 457 
 إىل

128 997 
0La 6 540 يوجد ال 

املوسع األويل 
األعلى )جزءان 

من أجزاء 
 الرتدد(

2 A 
318 
 إىل

355 

115 553 
 إىل

128 997 
0Ua 13 444 يوجد ال 

املوسع األويل 
 األدىن )جزءان
من أجزاء 

 (الرتدد
2 B 

-318 
 إىل

-355 

115 553 
 إىل

128 997 
0La 13 444 يوجد ال 

ع األويل املوس
 4)األعلى 

من أجزاء أجزاء 
 (الرتدد

4 A 
280 
 إىل

355 

101 744 
 إىل

128 997 
0Ua 27 253 يوجد ال 

املوسع األويل 
أجزاء  4)األدىن 

من أجزاء 
 (الرتدد

4 B 
280 

 إىل
355 

101 744 
 إىل

128 997 
0La 27 253 يوجد ال 

 طيف الموجات الرقمية بالكامل 7
بالكامل بإلغاء اإلشارة التماثلية وتوسيع عرض النطاق كامالً للنطاقات اجلانبية الرقمية األولية وإضافة نطاقات تتكون املوجة الرقمية 

 .37 الشكل جانبية ثانوية منخفضة القدرة إىل الطيف الذي أْدَلته اإلشارة التماثلية. ويظهر طيف املوجة الرقمية بالكامل يف
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 37الشـكل 
 MS4حتى  MS1و MP12و MP6و MP5أساليب الخدمة  –مل طيف الموجة الرقمية بالكا
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ية األولية وإضافة إىل أجزاء الرتدد الرئيسي العشرة، توجد أربعة  أجزاء الرتدد املوسع كلها يف كل نطاق مستخَدم من النطاقات اجلانب
وأربعة أجزاء موسعة  (SM) ي مستخَدم أيضاً عشرة أجزاء ترددات رئيسية ثانويةي ثانو للموجة الرقمية بالكامل. ولكل نطاق جانب

 ثانوية. لكن خبالف النطاقات اجلانبية األولية فإن أجزاء الرتددات الرئيسية الثانوية تتقابل بالقرب من مركز القناة مع أجزاء ترددات
 املركز. موسعة بعيدة عن

واملوجتني  (OFDM) موجة حاملة فرعية 12صغرية تتألف من  (SP) طقة ثانوية حمميةي ثانوي أيضًا منويدعم كل نطاق جانب
. وتدعى هذه النطاقات اجلانبية نطاقات "حممية" ألهنا تقع يف منطقة الطيف األقل تأثراً بالتدادل 279و 279 الفرعيتني املرجعيتني

ترتيب أجزاء الرتددات يف املنطقة الثانوية  . أما(0) مركز القناةالتماثلي أو الرقمي. وتوضع موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية يف 
 ترددات. يطبق نظراً لعدم احتواء هذه املنطقة على أجزاء احملمية فال

ي . ويضم النطاق اجلانب190 إىل 1 أو من 190 إىل 1 فوق املوجات احلاملة الفرعية من (SM) ي رئيسي ثانويوميتد كل نطاق جانب
إضافة  278 إىل 267 ي األويل الثانوي األعلى املوجات منوالنطاق اجلانب 266 إىل 191 انوي األعلى املوجات احلاملة الفرعية مناملوسع الث

 266 إىل 191 األدىن املوجات احلاملة الفرعية من (SP) ي املوسع الثانوي. ويضم النطاق اجلانب279 إىل املوجة احلاملة الفرعية املرجعية
امتداد  . أما279 إضافة إىل املوجة احلاملة الفرعية املرجعية اإلضافية 278 إىل 267 ي األدىن الثانوي األدىن املوجات مناجلانب والنطاق

. ويقايس اتساع املوجات الفرعية احلاملة دادل النطاقني Hz 396 803 الرتددات الكلي لكامل طيف املوجات الرقمية بالكامل فيصل حىت
. ويقايس اتساع املوجات احلاملة الفرعية دادل 2Laأو  2La الرئيسيني األوليني واملوسع األويل بتطبيق عامل مقايسة االتساعاجلانبيني 

ات متميِّزة يالنطاقات اجلانبية الرئيسية الثانوية واملوسعة الثانوية واألولية الثانوية مقايسًة مّتسقة بتطبيق عامل ملقايسة االتساع ذي أربع سو 
 (.20واجلدول  37)انظر الشكل  7Uaحىت  4Uaأو  7L aحىت 4La هي

 حممي

 ي رقمي أعلىنطاق جانب
موجة حاملة 

 ةفرعية مرجعي
 إضافية

 ثانوي أويل
 ي رقمي أدىننطاق جانب

 أويل ثانوي
موجة حاملة 
فرعية مرجعية 

 إضافية
 موسع

 رئيسي

 4 أجزاء تردد 10
 أجزاء تردد

 موسع

 رئيسي
 موسع

 أجزاء تردد 10

4 
 أجزاء تردد

 حممي
 رئيسي رئيسي

 أجزاء تردد 10 أجزاء تردد 10

4 
 أجزاء تردد

فرعية موجة حاملة 
 مرجعية إضافية

موجة حاملة فرعية 
 مرجعية إضافية

 موسع

 موجة حاملة 
 فرعية

اتساع النطاق 
 اجلانيب مبقياس

اتساع النطاق 
 اجلانيب مبقياس

اتساع النطاق اجلانيب مبقياس
 2L a
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 20اجلـدول 
 MS4 حتى MS1و MP12و MP6و MP5أساليب الخدمة  –ملخص طيف الموجة الرقمية بالكامل 

النطاق 
 يالجانب

عدد أجزاء 
 التردد

ترتيب أجزاء 
 التردد

مدى الموجات 
 الحاملة الفرعية

ترددات 
الموجات 

الحاملة الفرعية 
بًة إلى مركز )نس

 القناة(
(Hz) 

عامل 
مقايسة 
 االتساع

تباعد 
 الترددات

(Hz) 
 مالحظات

الرئيسي 
األويل 
 واألعلى

10 A 
356 
 إىل

546 

129 361 
 إىل

198 402 
a 69 041 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 546اإلضافية 
الرئيسي 
األويل 
 واألدىن

10 B 
356 

 إىل
546 

129 361 
 إىل

198 402 
2La 69 041 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 -546اإلضافية 
املوسع 
األويل 
 األعلى

4 A 
280 
 إىل

355 

101 744 
 إىل

128 997 
2Ua 27 253 يوجد ال 

املوسع 
 األويل األدىن

4 B 
280 

 إىل
355 

101 744 
 إىل

128 997 
2La 27 253 يوجد ال 

الرئيسي 
الثانوي 
 واألعلى

10 B 
0 
 ىلإ

190 

0 
 إىل

69 041 
7Ua-4Ua 69 041 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 0اإلضافية 
الرئيسي 
الثانوي 
 واألدىن

10 A 
1– 
 إىل

190– 

363 
 إىل

69 041– 
7La-4La 68 678 يوجد ال 

املوسع 
الثانوي 
 األعلى

4 B 
191 
 إىل

266 

69 404 
 إىل

96 657 
7Ua-4Ua 27 253 يوجد ال 

املوسع 
نوي الثا

 األدىن
4 A 

191 
 إىل

266– 

69 404– 
 إىل

96 657– 
7La-4La 27 253 يوجد ال 

األويل 
الثانوي 
 األعلى

 ينطبق ال ينطبق ال
267 
 إىل

279 

97 021 
 إىل

101 381 
7Ua-4Ua 4 360 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 279اإلضافية 

األويل 
الثانوي 
 األدىن

 ينطبق ال ينطبق ال
267 

 إىل
279 

97 021– 
 إىل

101 381– 
7La-4La 4 360 

يضم املوجة احلاملة 
الفرعية املرجعية 

 279اإلضافية 

 

 حدود اإلرسال 8
كثافة الضبط  يتيح الدقة يف ،الرقمية للحامالت الفرعية الطيفي تشكيلمع ال ،اجلانيب قدرة إشارة النطاق سوية إن إمكاَن ضبط

مع التشغيل، و  مكان ية يفالسار حدود اإلرسال مع على حنو كاف  ليتطابق تشكيلهميكن و غيل. بيئة التشفيما خيص  للقدرة يةالطيف
 ة علىوتساق أمثلقدرات أجهزة البث املستخدمة على وجه التحديد. مع و  ،التشغيل ومع أسلوبظروف التعايش اخلاصة، 

 التشغيل هذه. مع شىت ظروف التطابق حتقق تشكيالت
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  IIبقناع البث التماثلي المستعَمل في المنطقة  IBOCخص تشغيل حدود اإلرسال فيما ي 1.8
كيل اهلجينة والرقمية بالكامل هي أدىن بقدر ليس بالقليل من حدود أقنعة البث بتش ي عمل بسويات لقدرة املوجات احلاملة الفرعية

ية دارات، هي إدارة الواليات املتحدة األمريكبصورة خمتصرة مثال على قناع تستعمله واحدة من اإل 21 . ويرد يف اجلدول(FM) الرتدد
 (.317.73 ، الفقرة47 ، الباب(CFR))قانون اللوائح التنظيمية االحتادي 

 21اجلـدول 
 FMحدود اإلرسال تبعاً لتخالف تردد الموجة الحاملة في قنوات 

 في الواليات المتحدة األمريكية

 التخالف نسبَة لتردد الموجة الحاملة
(kHz) 

 ة الطيفية للقدرة نسبة إلىالكثاف
 التماثلية غير المشكَّلةالحاملة  FMموجة 

(dBc/kHz)(1) 

 –25 240إىل  120

 –35 600إىل  240

الكلية للموجة  (W)هي القدرة  xإن كانت أقل قيمًة، حيث  ،x 1010 log –43 أو  80 600أكرب من 
لة.  احلاملة اخلارجة من املرسل وغري املشكَّ

 .ثوانٍ  10يف قطعة مدهتا الزمنية  kHz 1القياسات من دالل حساب متوسط الكثافة الطيفية للقدرة يف عرض نطاق قدره  أجريت (1)

 قدرة إىل املوسعة من مجيع املصادر نسبةً  ةاهلجيناملوجات و  ةاهلجينإرسال املوجات حدود  (dB)بالديسيبالت  38 ظهر الشكلوي  
حدود فرادى من تطبيق اإلرسال حدود  وتنت ج. kHz 1يبلغ لنطاق الرتددي ليف عرض  مقيسةً ، ماثلية غري املشّكلةالت احلاملة

 مجيع املصادر مبا يف ذلك: اإلرسال يشملقياس إن . يف آن معاً  جانيب رقمينطاق لكل اإلرسال 
 IBOC ضوضاء الطور يف مثري -

على حنو تظهر به السوية أقل  24و 23و 22و 21 لنواتج التشكيل البيين يف املرِسل. وقد ض بطت السويات يف اجلداو  -
 .dBc 0 من قناع اإلرسال

 22اجلـدول 
(1)حدود قدرة الموجة الحاملة االسمية لنظام 

IBOC 

 أسلوب الموجات الهجينة
 أسلوب الموجات الرقمية بالكامل

 الموجات الحاملة للخدمة المساعدة الثانوية الموجات الحاملة للبرنامج الرئيسي

31,39 31,39 36,39 
للواليات  (CFR))قانون اللوائح التنظيمية االحتادي  dBc 0نسبة إىل القناع املرجعي  kHz 1الكثافة الطيفية للقدرة االمسية يف عرض نطاق قدره  (1)

 .املتحدة األمريكية(

 حدود اإلرسال في التشغيل بأسلوب الموجة الهجينة 1.1.8
ونواتج  IBOCفيها ضوضاء طور مثري  حدود تفي هبا الضوضاء الواردة من مجيع املصادر مبا 23 واجلدول 38 تبنيَّ يف الشكل

. وتتلخص املتطلبات على النحو التايل حيث يشري kHz 200و 100 التشكيل البيين، عدا الرتددات امللغاة من املوجة احلاملة بني
 التماثلي املّتَخذ مثاالً، كما يبنيَّ  FMوجة احلاملة( إىل القيمة نسبًة إىل قناع )ديسيبل بالنسبة إىل امل dBcاملقدار املعربَّ عنه بالوحدة 

 .kHz 1 ، بعرض نطاق إلشارات النطاقات اجلانبية الرقمية مقداره21اجلدول  يف
ميكن  ت الالتشكيال يف بعضو . اإلشارات الفعلية للنطاقني اجلانبيني األعلى واألدىن من حيث سوية قدرهتا قد ختتلف -مالحظة 

 .أن ي ستخدم إال واحد من النطاقني اجلانبيني
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 38الشـكل 
 *IBOCحدود اإلرسال في أسلوب الموجة الهجينة 

BS. 381114-

: 

–350–400 –300 –250 –200 –150 –100 –50 0 50 100 150 200 300 350250 400

–90

0

–20

–30

–40

–60

–100

–10

–50

–70

–80

–450–500–550–600–650 450 500 550 600 650

 
 23اجلـدول 

 حدود اإلرسال بأسلوب الموجات الهجينة
 نسبًة إلىالتردد تخالف 

 (kHz)الموجة الحاملة 
 السوية

(dBc/kHz) 

50-0 74,39− 

92,5 61,39− 

200-100 30− 

207,5 61,39− 

250 74,39− 

600< 80− 

 حدود اإلرسال عند التشغيل بأسلوب الموجات الرقمية بالكامل 2.1.8
فيها  ، جيب أن تفي الضوضاء النامجة عن كل املصادر، مباkHz 200 فيما خيص الرتددات اليت يزيد بعدها عن املوجة احلاملة عن

. ويف حالة األساليب القائمة على 24 واجلدول 39 ونواتج التشكيل البيين، باحلدود الواردة يف الشكل IBOC ر ملثريضوضاء الطو 
اليت سبق أن و جدت ية ثلامتال FMإشارة عن إضافية ميكن أن يستعاض بإشارات نطاقات جانبية )ثانوية(  الرقمية بالكاملاإلشارة 

النطاقات اجلانبية. وتتلخص  تشكيل سويات قدرة إشاراتالتماثلي عند  FMقناع  يفلكن يظل ي نظر . )لكنها غدت ملغاة(
)ديسيبل بالنسبة إىل املوجة احلاملة( إىل القيمة نسبًة إىل  dBcاملتطلبات على النحو التايل حيث يشري املقدار املعربَّ عنه بالوحدة 

 .kHz 1 ، بعرض نطاق إلشارات النطاقات اجلانبية الرقمية مقداره21التماثلي املّتَخذ مثااًل، كما يبنيَّ يف اجلدول  FM قناع
ميكن  التشكيالت ال يف بعضو . اإلشارات الفعلية للنطاقني اجلانبيني األعلى واألدىن من حيث سوية قدرهتا قد ختتلف -مالحظة 

 .أن ي ستخدم إال واحد من النطاقني اجلانبيني
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مالحظة: انظر 
 منت النص

 (kHz) الرتدد ختالف
 

مالحظة: انظر 
 النص منت

 مثال على قناع للبث عند التشغيل بالتشكيل الرتددي التماثلي

 ضم حدين للبث يف النطاقني اجلانبيني باألسلوب اهلجني أو اهلجني املوسَّع

 الرقمية لقدرة املوجة احلاملةاالمسية الكثافة الطيفية 

 التماثلية لقدرة املوجة احلاملةاالمسية الكثافة الطيفية 
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 39الشـكل 
 *الكاملحدود إرسال الموجة الرقمية ب

BS. 391114-
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)ديسيبل بالنسبة إىل املوجة احلاملة( إىل القيمة  dBcوتتلخص املتطلبات على النحو التايل حيث يشري املقدار املعربَّ عنه بالوحدة 
 .kHz 1 اجلانبية الرقمية مقداره، بعرض نطاق إلشارات النطاقات 21التماثلي املّتَخذ، كما يبنيَّ يف اجلدول  FMنسبًة إىل قناع 

 24اجلـدول 
 حدود إرسال الموجات الرقمية بالكامل

 نسبًة إلىالتردد تخالف 
 (kHz)الموجة الحاملة 

 السوية
(dBc/kHz) 

100-0 35− 

200-100 30− 

207,5 63− 

250 72− 

300 85− 

600< 90− 

 

  Iثلي المستعَمل في المنطقة بقناع البث التما IBOCحدود اإلرسال فيما يخص تشغيل  2.8
قابل ال الطيفيتشكيل ال وحيدَّدقناع تستعمله واحدة من اإلدارات يف أوروبا. على مثال  ETSI EN 302 018 1 الوثيقة م يفقدَّ ي

 ةالرقمياإلشارات توافق وت، اإلرسالتطلبات حدود مب على حنو يفي IBOCيف نظام الرقمية  الفرعية للموجات احلاملة للضبط
 IBOC إشارات النطاقات يف نظام إرسالاملثالية حلدود  التشكيالتهذه  40يف الشكل  وت عرضمع القناع.  ةاجلانبيللنطاقات 

ت ستعمل  ، حيث26و 25يف اجلدولني  اإلرسال. وترد تفاصيل حدود (FM)بتشكيل الرتدد  التماثلي للبثدارة اإلقناع بيتعلق  فيما
 .املّتَخذ منوذجاً  (FM)بتشكيل الرتدد  التماثلي بثالإىل قناع  نسبةً  dBc الوحدة
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مالحظة: انظر 
 منت النص

 (kHz) الرتدد ختالف

مالحظة: انظر 
 منت النص

 مثال على قناع للبث عند التشغيل بالتشكيل الرتددي التماثلي

 ضم أربعة حدود للبث يف النطاقات اجلانبية باألسلوب الرقمي بالكامل

 الرقمية لقدرة املوجة احلاملةاالمسية الكثافة الطيفية 

 التماثلية اليت سبق العمل هبا لكثافة الطيفية لقدرة املوجة احلاملةا

 

مالحظة: انظر 
مالحظة: انظر  منت النص

 منت النص
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 40الشـكل 
 *IBOCفي نظام  ةالجانبيإشارات النطاقات حدود إرسال 

BS. 401114-
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 25اجلـدول 

 العامل بأساليب قائمة على عرض نطاق IBOCفي نظام  ةالجانبيحدود إرسال إشارات النطاقات 

 kHz 100ة قدره جانبيالإلشارات النطاقات 

 نسبًة إلىالتردد تخالف 
 (kHz)الموجة الحاملة 

 السوية
(dBc/kHz) 

kHz 50 20− 

kHz 57,5 53− 

kHz 100 62− 

kHz 150 72,5− 

kHz 181 90− 

kHz 500 90− 
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 (kHz) الرتدد ختالف
 مثال قناع للبث عند التشغيل بالتشكيل الرتددي التماثلي

 IBOCضمن النطاقات اجلانبية يف نظام  kHz 100حدود البث الرقمي بتشكيلة عرض النطاق البالغ 

 IBOCضمن النطاقات اجلانبية يف نظام  kHz 70حدود البث الرقمي بتشكيلة عرض النطاق البالغ 
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 26جلـدول ا
 العامل بأساليب قائمة على عرض IBOCفي نظام  ةالجانبيحدود إرسال إشارات النطاقات 

 kHz 70ة قدره الجانبيق إلشارات النطاقات نطا

 نسبًة إلىالتردد تخالف 
 (kHz)الموجة الحاملة 

 السوية
(dBc/kHz) 

35 kHz 18,5− 

42,5 kHz 51,5− 

100 kHz 62− 

135 kHz 71− 

166 kHz 88,5− 

500 kHz 88,5− 

 مجمل نتائج االختبارات 9
بيئة  )سريع يف (UF) يف املخترب. وتسمى أنواع اخلبو املستخدمة C الرقمي يرد أدناه ملخص االدتبارات اليت أ جريت للنظام

)سريع مع تضاريس معيقة( وقد طبقت كل منها  (TO))سريع يف بيئة ريفية(، و (RF)و)بطيء يف بيئة حضرية(،  (US)حضرية(، و
 dB اليت تعرَّف بأهنا قيمة desdB بالوحداتعلى حدة على اإلشارة املرغوبة وعلى كل إشارة مسببة للتدادل. وتقدر سوية التدادل 

لكل ادتبار معدل أدطاء فدرة سيناريو من التدادل عند وقوع  27 نسبة إىل القدرة الكلية لإلشارة اهلجينة املرغوبة. ويعد اجلدول
 الفدرة. وشكل اخلبو وسوية التدادل واملعدل املقيس لألدطاء يف 0N/dC (dB/Hz) اخلطأ والنسبة
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 27اجلـدول 
 IBOC DSBالهجين  FMتحسين نتائج االختبار 

 االختبارات

 معلمات الدخل
 قياسات

تقييم شخصي لإلشارات التماثلية  األداء الرقمي
 ToAعند العتبة السمعية الرقمية 

0N/dC 
(dB/Hz) الخبو 

القناة 
 المشتركة

)des(dB 

أول قناة 
 مجاورة

)des(dB 

ثاني قناة 
 مجاورة

)des(dB 
طاء في معدل األخ

 السجل الفدرة
االنحطاط 

السمعي حسب 
 التقدير الشخصي

ضوضاء غوسية دون 
 دبو/دون تدادل

54,1 

    
0,16 

audio1.wav 0,032 54,5 مسموع 
55,1 0,0029 

 مسارات 9دبو قدره 

55,4 

UF    
0,8 

audio2.wav 0,056 56,4 مسموع 
57,3 0,012 
59,3 

US    
0,106 

audio3.wav 0,054 60,4 مسموع 
61,4 0,0202 
55,9 

RF    
0,6 

audio4.wav 0,087 56,8 مسموع 
57,8 0,007 
55,9 

TO    
0,317 

audio5.wav 0,026 56,9 مسموع 
57,8 0,001 

تدادل تسببه 
 جماورة قناة أول

61,5 

UF  6,0–  
0750, 

audio6.wav 0,045 62,4 مسموع 
63,4 0,00842 
59,4 

UF  18,0–  
0,077 

audio7.wav 0,012 60,3 مسموع 
61,3 0,006 
58,2 

UF  24,0–  
0,0735 

audio8.wav 0,0109 59,2 مسموع 
60,1 0,005 
57,2 

UF  30,0–  
0,0287 

audio9.wav مسموع 
58,2 0,0082 

تدادل تسببه 
 جماورة قناة ثاين

57,9 

UF   20,0 
0,1 

audio10.wav 0,018 58,9 مسموع 
60,5 0,00085 

تدادل تسببه 
 املشرتكة القناة

60,2 

UF 10,0–   
0,013 

audio11.wav  أبعد نقطة
 0,0097 61,3 العطل من

65,3 0,00014 
58,4 

UF 20,0–   
0,013 

audio12.wav 

 مسموع

59,3 0,0011 
 

60,4 0,00035 
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 األداء مع الضوضاء الغوسية 1.9
وجود ضوضاء  يف (ToA)يقيس هذا االدتبار احلد األعلى ألداء النظام واإلشارات السمعية التماثلية املسجلة عند العتبة الرقمية للسمع 

. 27 اجلدول وامللخصة يف 41 يلي أو أي تدادل. يظهر األداء يف املنحنيات البيانية ملعدل دطأ الفدرة املبني يف الشكلغوسية ودون دبو را
 مباشرة. الرقمية ToA إىل أن النوعية السمعية لإلشارات التماثلية تعاين من االحنطاط قبل العتبة 27 ويشري اجلدول

 41الشـكل 
 مسارات 9نظام الهجين في أنماط مختلفة للخبو في نتائج معدل أخطاء الفدرة في ال

 (AWGN)وضوضاء غوسية بيضاء إضافية 

BS. 411114-

ToA

9-ray UF

9-ray US

9-ray RF

9-ray TO

AWGN

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
10

–4

10
–3

10
–2

10
–1

1

 

 األداء مع خبو رايلي 2.9
الرقمية مع ضوضاء غوسية وأمناط خمتلفة من دبو  ToA يقيس هذا االدتبار أداء النظام واإلشارات السمعية املسجلة عند العتبة

. وتشري النتائج إىل عدم 27 وامللخصة يف اجلدول 42 ي. ويظهر األداء يف املنحنيات البيانية ملعدل أدطاء الفدرة يف الشكلرايل
التأثري بشكل اخلبو باستثناء حالة اخلبو البطيء احلضري الذي ي نتج حاالت دبو يف اإلشارة بالغة الطول. وي نتج نوع اخلبو البطيء 

 القائمة. ة اإلزعاج يف اإلرساالت التماثليةاحلضري انقطاعات شديد

درة
 الف

طاء
 أد

دل
مع

 

 (dB/Hz)يف القناة  NdC/0النسبة 
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 42الشـكل 
 مسارات 9نتائج معدل أخطاء الفدرة في النظام الهجين مع خبو سريع في بيئة حضرية في 

 ومع مصدر مسبب للتداخل في القناة المجاورة األولى ذات الخبو المنفصل

BS. 421114-

ToA

–30 dB 1st adjacent

9-ray UF

–24 dB 1st adjacent

–18 dB 1st adjacent

–6 dB 1st adjacent

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
10
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10
–3

10
–2

10
–1

1

 
 (UF)ة حضرية الخبو السريع في بيئ 1.2.9

التقييم الشخصي لإلشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية التماثلية احنطت قبل  27 يعطي اجلدول
 مباشرة. الرقمية ToA العتبة

 (US)الخبو البطيء في بيئة حضرية  2.2.9
ل أن النوعية السمعية التماثلية احنطت قب التقييم الشخصي لإلشارات السمعية التماثلية الذي يدل على 27 يعطي اجلدول

 مباشرًة. الرقمية ToA العتبة

 (RF)الخبو السريع في بيئة ريفية  3.2.9
التقييم الشخصي لإلشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية التماثلية احنطت قبل  27 يعطي اجلدول

 مباشرًة. الرقمية ToA العتبة

درة
 الف

طاء
 أد

دل
مع

 

 (dB/Hz)يف القناة  NdC/0النسبة 
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 (TO)لسريع مع تضاريس معيقة الخبو ا 4.2.9
التقييم الشخصي لإلشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية التماثلية احنطت قبل  27 يعطي اجلدول

 مباشرًة. الرقمية ToA العتبة

 أداء النظام في وجود تداخل مع خبو منفصل 3.9
و تماثلية املسجلة يف ضوضاء غوسية ودبو رايلي وبوجود مصادر تدادل مسببة للخبيقيس هذا االدتبار أداء النظام واإلشارة السمعية ال

يف القنوات اجملاورة األوىل واجملاورة الثانية واملشرتكة اهلجينة. وقد مرَّ كل مصدر تدادل عرب نفس منط قناة دبو رايلي مثله  IBOC املنفصل
 بعض. نفصل وبالتايل بقيت مستقلة بعضها عنمثل اإلشارة املطلوبة؛ لكن مجيع اإلشارات دضعت خلبو م

 تداخل وحيد المصدر في القناة المجاورة األولى 1.3.9
من مصادر تدادل من  dBu 54 املتباعدة بشكل مالئم حىت الكفاف B تتم يف الواليات املتحدة األمريكية محاية حمطات الصنف

من الوقت. ونتيجة لذلك أجريت االدتبارات بوجود مصادر  10% ثناءأمن املواقع  50% يف dBu 48 القناة اجملاورة األوىل تتعدى
. وتظهر نتائج معدل dB 6 تدادل هجينة يف القناة اجملاورة األوىل بقدرات خمتلفة تصل إىل سوية تقل عن سوية اإلشارة املطلوبة ب

ازدادت سوية التدادل يف املدى  لماهو متوقع، ينحط األداء ك . وكما27 وامللخصة يف اجلدول 42 أدطاء الفدرة يف الشكل
نوعية أداء  املستقِبل تضمن . غري أن دوارزمية إلغاء التدادل يف القناة اجملاورة األوىل واملستخدمة يف6des dB إىل 30des dB من

التقدير  27 جلدولاأفضل للنظام حىت بوجود تدادل عايل السوية يف القناة اجملاورة األوىل يف بيئة حضرية للخبو السريع. ويقدم 
الرقمية متاماً  ToA الشخصي لإلشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية لإلشارات التماثلية تنحط قبل العتبة

 األوىل. يف مجيع سويات القنوات اجملاورة

 تداخل وحيد المصدر في القناة المشتركة 2.3.9
من التدادل الذي  dBu 54 املتباعدة بشكل مالئم حىت كفاف قدره B اية حمطات الصنفتتم يف الواليات املتحدة األمريكية مح

)اإلشارة  (D/U) من الوقت. ويعين ذلك أن النسبة 10% من املواقع أثناء 50% يف dBu 34 تسببه القناة املشرتكة والذي يتجاوز
. واستناداً إىل هذه املعلومات ميكن إجراء dBu 54 الكفاف من الوقت عند 90% دالل dB 20 املطلوبة/اإلشارة غري املطلوبة( تتجاوز

عدد من عمليات الرصد خبصوص طبيعة التدادل يف القناة املشرتكة. وينبغي ألي مصدر تدادل هجني يف القناة املشرتكة أن يكون 
قل عن النطاقات اجلانبية الرقمية عند على األ dB 20 ذا تأثري أدىن على أداء اإلشارة الرقمية املطلوبة ألن قدرهتا تقل عادة مبقدار

 20des dB االدتبارات املخربية. واستخدام تدادل قناة مشرتكة هجني مبقدار . وقد ثبت ذلك يفdBu 54 الكفاف احملمي التماثلي
. ويدل 27 ولوامللخصة يف اجلد 42 مع إشارة هجينة مطلوبة يف بيئة دبو سريع حضري. وتظهر نتائج معدل أدطاء الفدرة يف الشكل

يبني  . كماdB 1 يتجاوز األداء ال يسبب احنطاطًا يف 20 desdB على أن إضافة تدادل قناة مشرتكة هجني مبقدار 43 الشكل
. ويقدم 10des dB حىت إذا ازدادت سوية تدادل القناة اجملاورة إىل dB 3 أن تزايد االحنطاط ينحصر عند أقل من 42 الشكل
 ToA خصي لإلشارات السمعية التماثلية الذي يدل على النوعية السمعية لإلشارة التماثلية احنطت قبل العتبةالتقدير الش 27 اجلدول

فإن النوعية  10des dB عند استخدام التدادل يف القناة املشرتكة مبقدار . أما20des dB الرقمية متاماً بوجود تدادل قناة مشرتكة مبقدار
 .ToA نحط إىل درجة االنقطاع حىت قبل أن تصل اإلشارة السمعية الرقمية إىل العتبةالسمعية لإلشارات التماثلية ي
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 43الشـكل 
 نتائج معدل أخطاء الفدرة في النظام الهجين مع تداخل تسببه

 قنوات وخبو منفصل 10

BS 431114-

ToA

9-ray UF

–10 dB co-channel

–20 dB co-channel

54 55 56 58 59 60 62 63 66
10

–4

10
–3

10
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10
–1

1

57 61 64 65

 
 تداخل وحيد تسببه القناة المجاورة الثانية 3.3.9

اهلجني الذي تسببه القناة اجملاورة الثانية أثر طفيف على أداء اإلشارة الرقمية إذ إن الفصوص اجلانبية  IBOC ادلقد يكون للتد
للتدادل قد تنغلق لتعطي نطاقات جانبية رقمية مطلوبة. وقد مت حتديد مقدار هذا األثر يف ادتبارات خمربية. وقد استعمل تدادل 

دل اجملاورة الثانية لإلشارة اهلجينة املطلوبة يف بيئة حضرية سريعة اخلبو. وتظهر نتائج مع ةاتسببه القن +dB 20وحيد هجني قدره 
تسببه القناة  +dB 20 على أن تداداًل هجينًا مبقدار 44 . ويدل الشكل27 وامللخصة يف اجلدول 44 أدطاء الفدرة يف الشكل

تقييماً شخصياً لإلشارات السمعية التماثلية يدل  27 ريباً. ويقدم اجلدولتق dB 2 مقدارهاجملاورة الثانية يسفر عن احنطاط يف األداء 
 متاماً. الرقمية ToA على أن نوعية اإلشارة السمعية التماثلية تنحط قبل العتبة
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 44الشـكل 
 نتائج معدل أخطاء الفدرة في النظام الهجين بوجود تداخل تسببه

 القناة المجاورة الثانية وخبو منفصل

BS. 41114-4

ToA

9-ray UF

+20 dB second adjacent
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10

–4

10
–3

10
–2

10
–1

1

 

 االستنتاجات 4.9
تدل التسجيالت على أن اإلشارات السمعية التماثلية املقابلة تظهر احنطاطًا مسعيًا يف مجيع البيئات املختربة عند النقطة اليت تبدأ 

يظهر بعد احنطاط  ارة حيث مليفرتض أن اإلشارة السمعية التماثلية تنحط عند سويات اإلش فيها اإلشارة الرقمية باالحنطاط. مما
الرقمية يتقدم على أداء اإلشارة التماثلية القائمة.  ToA اإلشارة السمعية الرقمية، أي أن أداء اإلشارة الرقمية عند نقطة العتبة

ون أداء النظام إىل اإلشارة التماثلية. وهكذا يك أوتوماتياً  IBOC وعندما يبدأ ظهور االحنطاط يف اإلشارة الرقمية يتغري املستقبل
 الراهنة. التماثلية FM أفضل من أداء اخلدمة C الرقمي
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 5الملحق 
 

 Gالنظام الرقمي 

 مقدمة 1
أي تردد ضمن  هو نظام معّد لغرض استعماله يف ،(DRM) باسم النظام الراديوي الرقمي العاملي، املعروف أيضاً G النظام الرقمي

د القيود املفروضة عليها يف جمال التوجيه بواسطة القنوات وظروف االنتشار السائدة فيها  ، اليت تتعد(VHF) نطاقات املوجات املرتية
ككل، وت تاح فيها أساليب إرسال خمتلفة الستيفاء قيود التشغيل هذه. وي عّرف أسلوب اإلرسال على أنه عدد من املعلمات اليت 

 مها: ت صنَّف على نوعني اثنني،
 إلشارة؛معلمات ذات صلة بعرض نطاق ا -
 معلمات ذات صلة بكفاءة اإلرسال. -

متّكن املعلمات املتصلة بكفاءة اإلرسال من إجراء  وحيّدد النوع األول من املعلمات املقدار الكلي لعرض نطاق اإلرسال، فيما
 لر.بدو  مفاضلة بني قدرة )معدل البتات املفيدة( ومستوى املتانة بالنسبة إىل الضوضاء وتعدد املسارات وانتشار

 ES 201 980V3.1.1 (2009.08)بوصفه املعيار  (ETSI) ي ملعايري االتصاالتاملعهد األوروبمقيس لدى  G والنظام الرقمي
 ".(DRM) النظام الراديوي الرقمي العاملي"مواصفة 

وّضحها ر خمتلفة يعدد من أساليب املقاومة، وكل أسلوب منها معّد الستعماله يف نطاقات وظروف انتشا G ولدى النظام الرقمي
 أدناه. 28 اجلدول

 28اجلـدول 
 استعماالت أساليب المقاومة

 ظروف االنتشار النموذجية أسلوب المقاومة
A قنوات غوسية خببو ثانوي 
B قنوات ادتيار الزمن والرتدد بانتشار تأدره أطول 
C  شأنه شأن األسلوبBولكن بانتشار دوبلري أعلى ، 
D  شأنه شأن األسلوبB ،ولكن بتأدر وانتشار دوبلري أشد 
E قنوات ادتيار الزمن والرتدد 

، وهو موضوع (VHF)نطاقات املوجات املرتية وهو معّد لغرض استعماله يف مجيع  E من أسلوب املقاومة DRM+ ويتكون النظام
 .G النظام الرقميهذه التوصية بوصفه 

 معمارية النظام 2
ميّيز  خمتلف أصناف املعلومات بشكل عام )سواء أكانت مسعية، أم بيانات، أم غري ذلك(، والأدناه وصفاً لتدّفق  45 يورد الشكل

 املعلومات. قد ي قّدم من ددمات خمتلفة يف إطار صنف واحد أو أكثر من أصناف بني ما
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 45الشـكل 

BS. 51114-4 

ل عام )سواء أكانت مسعية، أم بيانات، أم غري ذلك(، انطالقًا من يورد الشكل وصفًا لتدّفق خمتلف أصناف املعلومات بشكو 
ل فإنه ميثل عملية يضم خمططاً للمستقبِ  التشفري على اجلانب األيسر منه وانتهاًء باإلرسال على جانبه األمين. وبرغم أن الشكل ال

 املخطط. يبّينه هذا معكوسة ملا
ي دمج من صوت وبيانات مشّفران  ن من معلومات الددل، مها: مايوجد على اجلانب األيسر من الشكل صنفان اثنا -

 (SDC) وقناة وصف اخلدمة (FAC) يف معّدد إرسال اخلدمات الرئيسي، وقناتا املعلومات املعروفتان باسم قناة النفاذ السريع
 اإلرسال؛ اللتان تتجاوزان معدد

د يضم كييف تدفقات الددل يف نسق رقمي مناسب. وقيكفل مشّفر املصدر الصويت واملشّفرات السابقة للبيانات ت -
 ؛الالحق درجها جزأين اثنني حيتاجان إىل سويتني اثنتني خمتلفتني من احلماية دادل مشّفر القنوات

 يدمج معّدد اإلرسال سويات محاية مجيع البيانات واخلدمات الصوتية؛ -
رسلة بسبب من إمكانية حصول انتظام غري مرغوب يف اإلشارة امليؤمن تشّتت الطاقة بتات حتمية وانتقائية تكميلية تقّلل  -

 املنهجية؛ األمناط
يضيف مشّفر القنوات معلومات زائدة عن احلاجة بوصفها وسيلة لتصحيح اخلطأ، وحيدد هنج رسم درائط املعلومات  -

رة على نقل فئتني اثنتني من رغبت اإلذاعة، فإن لدى النظام القد . وإذا ماQAM املشّفرة رقميًا يف داليا التشكيل
 األدرى؛ "البتات" ت وفّر محاية إلحدامها أكثر من

متتابعة يف سلسلة من اخلاليا ي فصل بينها بشكل شبه عشوائي  QAM يعمل تشذير اخلاليا على نشر داليا تشكيل -
 وترددياً؛ اً مشتتة زمنيمن حيث الزمن والرتدد، وذلك لتوفري عنصر متانة إضايف يف إطار إرسال الصوت عرب قنوات 

ي معلومات متّكن املستقِبل من استنباط معلومات عن معادلة القنوات، ليتيح اجملال بالتايل أمام فك يضخ املولد التجريب -
 متماسك؛ تشكيل اإلشارة بشكل

ا يف شبكة حمددة أصنافًا خمتلفة من اخلاليا ويضعه (OFDM) جيمع راسم درائط تعدد اإلرسال املتعامد بتقسيم الرتدد -
 والرتدد؛ الزمن

كل جمموعة من اخلاليا املشرتكة يف الدليل الزمين نفسه   (OFDM) حيّول مولد إشارة تعدد اإلرسال املتعامد بتقسيم الرتدد -
صل من هذا التمثيل مليدان الزمن  إىل متثيل مليدان زمن اإلشارة حيتوي على عدد وافر من املوجات احلاملة. ومن مث حي 

تكرار جزء من  - ، وذلك بإضافة فاصل زمين حارسOFDM ى الرمز الكامل احملدد الزمن وامليدان لتعدد اإلرسالعل
 دورياً؛ اإلشارة

تدفق بيانات 
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إىل إشارة متاثلية ت رسل عرب األثري بواسطة مرسل/هوائي،  OFDM حيّول املشّكل التمثيل الرقمي إلشارة تعدد اإلرسال -
متتثل  لرتدد اإلشارة املرسلة، وحتويلها من رقمية إىل متاثلية، وترشيحها كيما يتسىن أنوهي عملية تنطوي على حتويل عاٍل 

 االحتاد. للمتطلبات الطيفية احملددة يف قطاع االتصاالت الراديوية يف

 تشفير الصوت والرسائل النصية وبيانات الرزم 3

 الصوت 1.3
وفقاً لقيود لوائح البث املفروضة على قنوات  kbit/s 186و kbit/s 37 معدل البتات املتاح لتشفري الصوت هو يف مدًى يرتاوح بني

 املضمار. ومعلمات خمطط التشفري والتشكيل املطّبق يف هذا VHF اإلذاعة يف نطاقات
 التايل: ولكي يؤمن النظام جودة مثالية يف معدل بتات معني، فإنه يقدم خمططات خمتلفة لتشفري الصوت على النحو

تضم أدوات متانة أدطاء اإلذاعة الصوتية النوعية األحادية  MPEG-4 AACية لتفكيك التشفري الصويت جمموعة فرع -
 القناة؛ واملزدوجة

، وهو عبارة عن أداة لتحسني تشفري الصوت تسمح بتوفري عرض نطاق صويت كامل (SBR) تكرار النطاق الطيفي -
 منخفضة؛ مبعدالت بتات

بارة عن أداة لتحسني تشفري الصوت ذات صلة بتكرار النطاق الطيفي تسمح بتشفري ، وهو ع(PS)سترييو بارامرتي  -
 منخفضة؛ سترييوي مبعدالت بتات

- MPEG  حميطي(MPS)منخفضة. ، وهو عبارة عن أداة لتحسني تشفري الصوت تسمح بتشفري متعدد القنوات مبعدالت بتات 
 ة من حيث كفاءة التشفري، وينبغي أن يؤدي، وفقاً لنظرية املعلومات، إىلبطابع مثايل للغاي (AAC)ويتسم تفكيك التشفري الصويت 

أن تكون البتات إمجااًل متكافئة تقريباً. وإذا صّح هذا االفرتاض، فيجب عندئذ حتقيق احلد األمثل من تشفري القنوات حبيث ي قّلل 
. وميكن حتقيق هذا (BER) البتات ا على أهنا معدل اخلطأ يفي شار إليه إىل أدىن حد املقدار الكّلي لألدطاء املتبقية اليت عادة ما

، ت وفّر فيه احلماية جلميع بتات املعلومات بذات القدر (EEP) املعيار بواسطة أسلوب لتشفري القنوات ي دعى محاية األدطاء املتكافئة
 التكرار. من

األمثل  لبتات املعّرض لضرر اخلطأ. وي طلق على احللعلى أن اآلثار املسموحة لألدطاء ليست مستقلة عن اجلزء اخلاص بتدفق ا
، اليت ت وفّر يف ظلها محاية أعلى (UEP) للتعامل مع هذه احلالة حلساسية األدطاء غري املتكافئة تسمية محاية األدطاء غري املتكافئة

 البتات. للمعلومات األكثر حساسية، وأدرى أدىن للجزء األقل حساسية من تدفق
 القنوات يف إطار محاية األدطاء غري املتكافئة، يلزم توفري أرتال ثابتة الطول وثابتة املالمح كذلك حلماية األدطاء ولتسوية تشفري

جيمع  G غري املتكافئة يف معدل بتات معني. ونظراً ألن تفكيك التشفري الصويت هو نظام تشفري متباين الطول، فإن النظام الرقمي
ة رتل صويت فائق واحد مبعدل بتات ثابت. وبالنظر إىل أن تشفري القنوات يستند إىل أرتال صوتي عدة أرتال مشفرة معًا لتكوين

فائقة، فإن هذه األرتال تتألف يف حد ذاهتا من جزأين اثنني علوي وسفلي حمميني كليهما، لذا ينبغي أن تنقسم األرتال الصوتية 
 اجلزأين. املشّفرة إىل هذين

)تكوين أرتال صوتية  G تلبية ملتطلبات النظام الرقمي MPEG-4 AAC بتات تفكيك التشفري الصويتوقد ع دِّل نسق نقل تدفق 
 للخطأ. يتعلق بالقنوات املعرضة لتحسني سلوك النظام فيما (UEP)فائقة(. وميكن تطبيق محاية األدطاء غري املتكافئة 
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 تطبيق الرسائل النصية 2.3
ية قيماً للغاية إىل ددمة الصوت من دون استهالك الكثري من سعة البيانات. والرسالة النص مبقدور الرسائل النصية أن تضيف عنصراً 

، وميكن حفظ هذه السعة إذا كان مورد اخلدمة bits/s 320سعة قدرها  تستهلك إال وال G جزء أساسي من النظام الرقمي
 النصية. يستعمل ددمة الرسائل ال

 أسلوب بيانات الرزم 3.3
ف ددمات البيانات من تدفقات معلومات متزامنة أو غري متزامنة الشكل، أو من ملفات معلومات. والنظام الرقمي تتأل عادة ما

G تدفق البيانات  هو نظام لتسليم الرزم العامة الطابع يتيح اجملال أمام تسليم تدفقات غري متزامنة وملفات خلدمات متنوعة يف
ق بتات تدفق البيانات )غري املتزامن( على أساس كل رتل على حدة. وميكن تسليم تدفنفسه، وأمام تقاسم خمتلف اخلدمات ملعدل 

البيانات بالتالزم مع التحكم يف األدطاء اإلضافية عن طريق إضافة مسة التصحيح األمامي لألدطاء. وميكن تقدمي اخلدمات بفضل 
حداً هي عبارة عن سلسلة من الرزم اليت تعترب كيانًا واسلسلة من الرزم األحادية أو يف شكل سلسلة من وحدات البيانات، اليت 

ض وحدة البيانات رف يتسبب استقبال رزمة واحدة غري صحيحة دادل إحدى وحدات البيانات يف -يتعلق مبعاجلة األدطاء  فيما
فقات. ومبقدور من التدهو غري متزامن  برمتها. وميكن استعمال هذه اآللية لنقل امللفات، وكذلك للتمكني من تبسيط مزامنة ما

إفساحاً للمجال أمام استخدام أي سعة بأمثل حد على النحو التايل: ميكن  G املذيع أن يشّكل أسلوب بيانات رزم النظام الرقمي
 سواء. يف املستقبالت تغيري وتشوير طول الرزمة وقوة احلماية األمامية لألدطاء على حد

 ةتعدد اإلرسال، بما يشمل القنوات الخاص 4
بيانات تشوير تتيح اجملال أمام املستمع للنفاذ إىل اخلدمة اليت  G جيب أن تكون املستقِبالت سهلة االستخدام. ويوفر النظام الرقمي

يريدها بفضل ضغطة واحدة بسيطة على زر، وأمام الراديو لتتبع اإلذاعة إلجياد أفضل تردد يف مجيع األوقات، لترتك بذلك حرية 
 بالربنامج. لكي يستمتع االدتيار للمستمع

بتوليفة من التقنيات لتأمني سهولة االستخدام، أوهلا تقسيم السعة الكّلية للبيانات  (DRM) ويستعني النظام الراديوي الرقمي العاملي
 كالتايل: إىل تعدد إرسال مكّون من ثالث قنوات فرعية، هي

 ؛(FAC)قناة النفاذ السريع  -
 ؛(SDC)قناة وصف اخلدمة  -
 .(MSC)قناة اخلدمة الرئيسية  -

مات. فبإمكان يهم املستمع من دد وحتتوي قناة النفاذ السريع على معلومات مفيدة متّكن املستقِبل من العثور بسرعة على ما
على  حتتوي القناة املستقِبل مثاًل أن يتفحص النطاقات حبثًا عن ددمات تضم نوعًا حمددًا من الربامج أو ت قّدم بلغة معينة. كما

 اإلشارة. معلومات عن أسلوب اإلذاعة متكيناً من مواصلة فك تشفري
ع اليت يصل عددها إىل أرب -قناة وصف اخلدمة فتحتوي على مزيد من املعلومات عن اخلدمة )أو عن تعدد إرسال اخلدمات  أما

ألغراض  UTF-8ي ستعمل معيار التشفري حرفاً ) 16يشمل توفري وسم يصل عدد حروفه إىل  ددمات( تعزيزاً لسهولة استخدامها، ما
تعطي القناة  إتاحة مجيع احلروف، وليس إلتاحة الالتيين األساس منها حصراً(، وسبل تكفل إجياد مصادر بديلة للبيانات نفسها، كما

 املتبع. نعوتاً للخدمات املوجودة دادل تعدد اإلرسال. ويتباين حجم قناة وصف اخلدمة بتباين األسلوب
حالة  جراء حتقق من الرتددات البديلة من دون دسران اخلدمة، وذلك بإبقاء البيانات املنقولة عرب قناة وصف اخلدمة يفوميكن إ

 املذكورة. شبه ثابتة، لذا ينبغي التأين يف إدارة البيانات املنقولة يف أرتال القناة
ستقبل من ي صّمم اهليكل العام ألرتاهلا بطريقة متّكن املوحتتوي قناة اخلدمة الرئيسية على ددمات الصوت و/أو ددمات البيانات، و 

االنتقال إىل تردد بديل والعودة من القناة من دون دسران أية بيانات. ويعين ذلك أنه عندما يلزم توفري عدد من الرتددات لتقدمي 
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ددمة  اع يفاللزوم من دون أي انقطاخلدمة، فإن مبقدور املستقِبل أن يتحقق دوماً من وجود أفضل الرتددات ويعيد ضبطها حسب 
الصوت. وتوفر قناة وصف اخلدمة قائمة بالرتددات، وبإمكاهنا أيضاً أن توفر جدواًل بالرتددات إلفساح اجملال أمام تقدمي ددمات 

 األسبوع. حتتاج إىل ترددات خمتلفة دالل اليوم وطوال
معرفة  عّول بعد اآلن علىي يقة سهلة إىل املستمع الذي ينبغي أالوبفضل هذه السمات، تتمكن املستقِبالت من تقدمي اخلدمات بطر 

 نشودة.امل ي من الوسم املعروض يبّلغه بأنه قد نفذ إىل اخلدمةالرتددات أو جدول الرتددات، وحيصل على تأكيد إجياب
 قد حيتوي على ددمات يرتاوح على مجيع بيانات اخلدمات الواردة يف تعدد اإلرسال، الذي (MSC)وحتتوي قناة اخلدمة الرئيسية 

عددها بني ددمة واحدة وأربع ددمات، واليت قد تكون كل واحدة منها ددمة صوت أو ددمة بيانات. ويعتمد معدل البتات 
 احملددة. اإلمجايل لقناة اخلدمة الرئيسية على معلمات اإلرسال

قية. وتتألف عة تدفقات، ينقسم كل واحد منها إىل أرتال منطوتضم قناة اخلدمة الرئيسية تدفقات يرتاوح عددها بني تدفق واحد وأرب
تدفقات الصوت من صوت مضغوط، وميكن أن حتمل رسائل نصية من باب االدتيار. وقد تتكون تدفقات البيانات من رزم 

د، حبيانات حتمل معلومات يف "تدفقات فرعية" يصل عددها إىل أربعة تدفقات. وحتتوي ددمة الصوت على تدفق صوت وا
احد ددمة البيانات فتتألف من تدفق بيانات و  وحسب االدتيار، على تدفق بيانات واحد أو تدفق بيانات فرعي واحد. أما

 واحد. تدفق بيانات فرعي أو
ّدد بشكل مستقل طول كل واحد  وعادة ما يتكون كل رتل منطقي من جزأين اثنني لكل واحد منهما سوية محاية داصة به. وحي 

 اجلزأين. عن طريق حتديد سويات محاية خمتلفة هلذين زأين. وتوفّر محاية األدطاء غري املتكافئة يف تدفق مامن هذين اجل
. وإذا كان التدفق حيمل الصوت، فإن الرتل املنطقي حيمل البيانات يف أحد ms 100ويبلغ طول كل واحد من األرتال املنطقية 

دد عموماً سويتا محاية اثنتان ms 200ى معلومات صوتية مدهتا جزأي رتل الصوت الفائق الواحد الذي حيتوي عل . ونظراً ألنه قد حت 
 احلماية. للتدفق، فإن األرتال املنطقية حتمل بالضبط نصف عدد البايتات الوافدة من كل واحدة من سوييت

مع معاً األرتال املنطقية الوافدة من كل التدفقات لتشكيل أرتال تعدد إرسال بذات امل ّرر إىل مشّفروجت   القنوات. دة، ومت 
وي شّور تشكيل تعدد اإلرسال باستخدام قناة وصف اخلدمة، وجيوز إعادة تشكيله عند حدود رتل اإلرسال الفائق. وي عاد تشكيل 

ي شور و  تعدد اإلرسال يف حال تغيري معلمات قناة النفاذ السريع، أو يف حال إعادة تنظيم اخلدمات املوجودة دادل تعدد اإلرسال.
 السريع. قناة النفاذ التشكيل اجلديد قبل املوعد احملدد يف قناة وصف اخلدمة، وي بنّي التوقيت بواسطة إعادة تشكيل املؤشر يف

 تشفير القنوات وتشكيلها 5

 مقدمة 1.5
فاذ السريع، فإن ناة النبالنظر إىل ادتالف احتياجات القنوات الفرعية الثالث، وهي قناة اخلدمة الرئيسية وقناة وصف اخلدمة وق

 التشفري. أدناه حملة عامة عن عملية 46 هذه القنوات تطبق خمططات تشفري وتقابل خمتلفة. ويبني الشكل

 46 الشـكل
 مخطط وظائف فدرات التشفير والتشذير

BS. 61114-4 

 تكييف تعدد
 إرسال النقل

 وتشتت الطاقة
 تشفري البتات

 تقابل وتشذيرها
 تشذير اخلاليا
 )يف قناة اخلدمة

 لرئيسية حصراً(ا
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ف االحتياجات من محاية األدطاء دادل ددمة واحدة ويستند التشفري إىل خمطط تشفري متعدد السويات. ونظرًا إىل ادتال
ددمات خمتلفة ضمن تعدد إرسال واحد، ي طّبق العديد من خمططات التقابل وتوليفات معدالت الشفرات على النحو التايل:  يف أو

األوىل معدل شفرات  ، حبيث تستعمل احلماية(EEP)وكذلك محاية األدطاء املتكافئة  (UEP)ت تاح محاية األدطاء غري املتكافئة 
اخلدمة.  تتسم احلماية الثانية بطابع إلزامي يف قناة النفاذ السريع وقناة وصف واحد حلماية مجيع البيانات املوجودة يف قناة ما، فيما

مام أ وميكن استعمال محاية األدطاء غري املتكافئة عوضًا عن محاية األدطاء املتكافئة مبعدلني اثنني للشفرات إفساحًا للمجال
 والسفلي. هو موجود يف قناة اخلدمة الرئيسية من بيانات للجزأين احملميني العلوي ختصيص ما

 التشفير المتعدد السويات 2.5
حتقيق احلد  رتاك يفالسويات هو االش متعددتقوم عملية تشفري القنوات على أساس خمطط تشفري متعدد السويات. ومبدأ التشفري 

تقابل  كيل لبلوغ أفضل مستوى ألداء اإلرسال. ويدل هذا األمر على أن املواضع املوجودة يفاألمثل من التشفري والتش
اليت تكون فيها البتات أكثر عرضة للخطأ حتصل على محاية أعلى. وت بلغ سويات احلماية على ادتالفها بفضل  QAM التشكيل

قق بواسطة شفرات تالفيف مثقبة ت شتق من ا  نفسه. لرمز الرئيسيشفرات مكونات خمتلفة حت 
داطئة  مباشرة أو باتباع عملية تكرارية. وعليه ميكن حتسني أداء مفكك التشفري احلاوي على بيانات وميكن فك تشفري املستقِبل إما

 التشفري. بزيادة عدد التكرارات، وهو بالتايل مرهون بتنفيذ مفكك

 تشفير قناة الخدمة الرئيسية 3.5
: تؤمن الكوكبة السفلية مستوى على النحو التايل QAM-16 أو QAM-4 ة الرئيسية تقابل التشكيلجيوز أن تستعمل قناة اخلدم
 عالية. تؤمن الكوكبة العليا كفاءة طيفية أمنت من أداء األدطاء فيما

عني. وتوفر مويـ َتاح يف احلالتني كلتيهما طائفة واسعة من معدالت الشفرات لتوفري السوية األنسب من تصحيح األدطاء يف إرسال 
توليفات الكوكبات ومعدالت الشفرات املتاحة درجة كبرية من املرونة عرب طائفة واسعة من قنوات اإلرسال. وميكن استخدام محاية 

 الرئيسية. األدطاء غري املتكافئة لتوفري سويتني اثنتني من احلماية يف قناة اخلدمة
 29 اجلدوالن تعدد اإلرسال إىل استخدام معدلني عامني اثنني للشفرات. ويبنّي وميكن أن يؤدي تطبيق سوييت محاية اثنتني دادل رتل 

ف تعدد كيان بيانات وص أدناه معدالت الشفرات العامة ومعدالت الشفرات احملددة لكل سوية. وت شّور سوية احلماية يف 30و
 الرئيسية. اإلرسال دادل قناة اخلدمة

 29اجلـدول 
 QAM-4ية تستعمل التشكيل معدالت شفرات قناة خدمة رئيس

 allR 0R سوية الحماية

0 0,25 1/4 

1 0,33 1/3 

2 0,4 2/5 

3 0,5 1/2 
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 30اجلـدول 
 QAM-16توليفات معدالت شفرات قناة خدمة رئيسية تستعمل التشكيل 

 allR 0R 1R lcmRy سوية الحماية

0 0,33 1/6 1/2 6 

1 0,41 1/4 4/7 28 

2 0,5 1/3 2/3 3 

3 0,62 1/2 3/4 4 

وي طبق على رتل تعدد اإلرسال معدل واحد أو معدالن عامان اثنان من معدالت الشفرات. وعند استخدام معدلني عامني اثنني 
 نفسها. يكونان كالمها تابعني للكوكبة

 تشفير قناة وصف الخدمة 4.5
اخليار مفتوح بني سعة كبرية ومستوى أمنت  : جمال0,25 أو 0,5 مبعدل الشفرة QAM-4تستعمل قناة وصف اخلدمة تقابل التشكيل 

 األدطاء. من أداء
وينبغي ادتيار كوكبة ومعدل شفرة معلمات قناة اخلدمة الرئيسية لتأمني متانة لقناة وصف اخلدمة أكرب من تلك املؤمنة لقناة 

 الرئيسية. اخلدمة

 تشفير قناة النفاذ السريع 5.5
 .0,25 مبعدل الشفرة QAM-4 لتستعمل قناة النفاذ السريع تقابل التشكي

 هيكل معمارية اإلرسال 6
 .(OFDM) رسال املتعامد بتقسيم الرتددتعدد اإلأدناه املعلمات املتصلة باالنتشار ل 31 يبنّي اجلدول

 31اجلـدول 
 OFDMمعلمات تعدد اإلرسال 

 T s 83 1/3الفرتة الزمنية األولية 
 T · = 27 uT ms 2,25مدة اجلزء )املتعامد( املفيد 

 T · 3 = gT ms 0,25مدة فاصل احلراسة 

 gT+  uT=  sT ms 2,5مدة الرمز 

uT/gT 1/9 

 fT ms 100مدة رتل اإلرسال 

 sN 40عدد رموز كل رتل 

 B kHz 96عرض نطاق القناة 

 uT1/ Hz 444 4/9مسافة املباعدة بني املوجات احلاملة 

 minK ،= 106maxK−106 = جمال رقم املوجة احلاملة
 يوجد ال املوجات احلاملة غري املستعملة
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 إرسال. وت نّسق اإلشارة املرسلة يف شكل أرتال إرسال فائقة وتتكون من أربعة أرتال
 .OFDM من رموز تعدد اإلرسال sN ، ويتألف الرتل من عدد قدرهfT وتكون مدة كل واحد من أرتال اإلرسال
 .sT ، وي رسل مبدة قدرهاK من جمموعة من املوجات احلاملة MOFD ويتكون كل رمز من رموز تعدد اإلرسال

 ./uT1 وتكون مسافة املباعدة بني املوجات احلاملة املتجاورة مبقدار
 كالتايل: وتكون مدة الرمز حاصل مجع جزأين اثنني، مها

 ؛uT جزء مفيد مدته -
 .gT وفاصل حراسة مدته -

 قبله. تمرارية دورية، وي درجباس uTويتكون فاصل احلراسة من اجلزء املفيد 
 .sN − 1 إىل 0 املوجودة يف أحد أرتال اإلرسال باألرقام من OFDM وت رقَّم رموز تعدد اإلرسال

 مرجعية. وحتتوي مجيع الرموز على بيانات ومعلومات
رمز  بالتايل النظر إىل كلتضم العديد من املوجات احلاملة املشّكلة على حدة، فإنه ميكن  OFDM ونظراً ألن إشارة تعدد اإلرسال

 واحد. على أنه مقّسم إىل داليا، تقابل كل واحدة منها التشكيل املنقول بواسطة موجة حاملة واحدة عرب رمز
 :OFDM يلي مكونات رتل تعدد اإلرسال وفيما

 داليا جتريبية؛ -
 داليا حتكم؛ -
 داليا بيانات. -

 املتانة. والوقت، وتقدير القنوات، وحتديد هوية أسلوب وميكن استخدام اخلاليا ملزامنة األرتال والرتدد

 اإلرسال المشترك لإلشارات الرقمية والتماثلية 7
وميكن تشكيلها مبرونة رهناً بالطيف املستخدم حالياً. التماثلية،  FM إشارةعلى مقربة من  G وضع إشارة النظام الرقميباإلمكان 

 .FM يف نطاقات الرتدد G وهبذه الطريقة يتسىن إدراج النظام الرقمي

 47الشـكل 
 إلى اليسار( DRMمن النظام  Eالنموذجية )األسلوب  Gتشكيلة النظام الرقمي 

 )إلى اليمين( FMوإشارة 
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إىل يسارها أم إىل القائمة، سواء  FM إشارةعلى مقربة من  G أعاله أن باإلمكان وضع إشارة النظام الرقمي 47ويبنّي الشكل 
، ميكن على هذا األساس التخطيط FM ضمانًا لتحديد سويات احلماية املعنية وحتقيق جودة الصوت املنشودة من إشارةميينها. و 

. وباإلمكان ادتيار G وإشارة النظام الرقمي FM إشارة (ΔP)والفرق يف سوييت قدرة  ( Δf) لتحديد مسافة تردد املوجة احلاملة
الفرق بني  . أما Δf ≥ kHz 150، وي وصى بادتيار مسافة قدرهاkHz 50 باستخدام شبكة مسح للقنوات برتدد Δf املسافة

 .Δf = kHz 150 يف احلد األدىن ΔP > dB 20 فيمكن أن يكون بتباين مرن؛ ولكن ي وصى باستخدام فرق قدره ΔP السويتني
و باإلمكان اإلشاراتني التماثلية والرقمية وإرساهلما عرب اهلوائي نفسه، أيلي تشكيلتا اإلرسال احملتملتان: ميكن اجلمع بني  وفيما

 خمتلف. إرسال كل واحدة منهما من هوائي
أو برناجماً خمتلفاً  FM اليت ميكن أن تطبق الربنامج نفسه املطبق على ددمة G وميكن وضع تشكيالت خمتلفة إلشارة النظام الرقمي

، فينبغي إرسال علم FM وددمة G ج أدرى. ويف حال إتاحة الربنامج نفسه عرب النظام الرقميأو ذات الربنامج إضافة إىل برام
 متجانسة. إلتاحة اجملال أمام دعم شبكات غري (SDC) يف قناة وصف ددمة تعدد اإلرسال (AFS) تبديل الرتدد البديل

 النموذجية. أدناه بعض التشكيالت 48 ويبنّي الشكل

 48 الشـكل
 اثنتان )إلى اليمين( FMالنموذجية )إلى اليسار( ومحطتا  Gم الرقمي تشكيلة النظا
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 محاكاة أداء النظام 8
الكهرمغنطيسية وانتثارها وانعكاسها وهي انعراج املوجات  (VHF) نطاقات املوجات املرتيةمن دصائص انتشار موجات الراديو يف 

دي إىل حصول دبو أقوى يؤ   املستقِبل، الذي تصل إليه عادة يف أوقات خمتلفة )انتشار متعدد املسارات(، مماطريقها من املرسل إىل يف
يطة به يف ادتالف األجسام احمل أو أضعف برتدد انتقائي )رهناً بعرض نطاق النظام(. وعالوة على ذلك، تتسبب حركات املستقِبل أو

الغالف  قيض من انتشار املوجات يف السماء، كاملوجات القصرية، فإن التغريات احلاصلة يفوقت دصائص القناة )أثر دوبلر(. وعلى الن
 .(VHF) نطاقات املوجات املرتيةتؤدي دوراً ي ذكر يف منذجة قناة  األيوين ال

ظروف  اذج تطبق يفوالنهج املتبع يف هذا املضمار هو استخدام مناذج عشوائية متفاوتة زمنياً ومشفوعة بإحصائيات ثابتة، وحتديد من
جيدة ومعتدلة وأدرى سيئة عن طريق أدذ املناسب من قيم معلمات النموذج العام. ومنوذج االنتثار الثابت وغري املرتابط بشأن 

( هو واحد من النماذج اليت ميكن تكييف معلماهتا. وي ربّر اتباع هنج ثابت يستعني WSSUS االستشعار الواسع النطاق )منوذج
ِدث منحنيات يف نسبة اخلطمبجموعات خم صل عليها عرب القنوات الفعلية حت  أ تلفة من املعلمات باحلقيقة القائلة إن النتائج اليت حي 

 احملاكاة. بني أفضل وأسوأ احلاالت املشهودة يف سياق (BER) يف البتات
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( املسجل أو العادي البطيء)اخلبو  قصريالتغيريات اإلضافية املددلة على متوسط القدرة يف األجل ال WSSUSي ضّمن منوذج  وال
ت دمج يف حساب احتمال التغطية اآلثار  املتفرق. وعادة ما E واهر من قبيل انتشار الطبقةظ أو( هيكل املبىن)مثل  البيئة تغريبفعل 

 الشبكة. لية ختطيطماملرتتبة على التغيريات وتأثري اضطرابات مثل الضوضاء اليت هي من صنع اإلنسان، وذلك أثناء االضطالع بع
ضمن توقد أ جريت حماكاة ألداء النظام للتكهن بتقييم القنوات املثالية وحتقيق تزامن مثايل وتقصي انعدام ضوضاء املرحلة وآثار التكمية. وت

ي ك التشفري فيرتبفقوة اإلشارة دالئل وفاصل احلراسة الزمين، ومن املفرتض تنفيذ فك تشفري القناة يف إطار االضطالع مبرحلة واحدة من 
 .QAM-16 التشكيل ، واستعمال مفكك تشفري متعدد املراحل بتكرارين اثنني يفQAM-4يف التشكيل 

ست قنوات متثل سيناريوهات استقبال خمتلفة، يكون فيها أسلوب املتانة املقرتن أدناه هي بشأن  32 والنتائج الواردة يف اجلدول
 .QAM-4 لوالتشكي R = 0,33ومعدل الشفرة  E هو

 32اجلـدول 
 )= 1  )BER 10−4الالزمة لإلرسال لتحقيق نسبة خطأ في البتات  C/Nنسبة الموجة 

 (Eبعد مفكك تشفير قناة الخدمة الرئيسية )باألسلوب 
 C/Nالنسبة  نموذج القناة

 dB 1,3 (AWGN) 7القناة 

 km/h 60 dB 7,3)حضرية( بسرعة  8القناة 
 dB 5,6 )ريفية( 9القناة 

 dB 5,4 )تضاريس صعبة( 10القناة 

 dB 5,5 )تضاريس تشوهبا التالل( 11القناة 

 dB 5,4 (SFN) 12القناة 

ست قنوات متثل سيناريوهات استقبال خمتلفة، يكون فيها أسلوب املتانة املقرتن أدناه فهي بشأن  33 النتائج الواردة يف اجلدول أما
 .QAM-16 والتشكيل R = 0,5 ومعدل الشفرة E هو

 33اجلـدول 
 )= 1  )BER 10−4الالزمة لإلرسال لتحقيق نسبة خطأ في البتات  C/Nنسبة الموجة 

 (Eبعد مفكك تشفير قناة الخدمة الرئيسية )باألسلوب 
 C/Nالنسبة  نموذج القناة

 dB 7,9 (AWGN) 7القناة 
 km/h 60 dB 15,4)حضرية( بسرعة  8القناة 
 dB 13,1 )ريفية( 9القناة 
 dB 12,6 )تضاريس صعبة( 10القناة 
 dB 12,8 )تضاريس تشوهبا التالل( 11القناة 
 dB 12,3 (SFN) 12القناة 

___________ 
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