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 BSالسلسلة 
 اخلدمة اإلذاعية )الصوتية( 



ii التوصية   ITU-R  BS.1615-2  

 متهيـد 
مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف  

 ادها.توصيات واعتم االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ال 
من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية   ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية 

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية 

رية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع سياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفك صف لل يرد و 
الدولية الكهرتقنية  واللجنة  القياسي  للتوحيد  الدولية  واملنظمة  الراديوية  يف   (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)  االتصاالت  إليها  القرار واملشار    ITU-R 1 .

لتقدي  وترد استعماهلا  الرباءات  حلاملي  ينبغي  اليت  اإللكرتوين   االستمارات  املوقع  يف  رخص  منح  عن  للتصريح  أو  الرباءات  عن  بيان 
http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en   صة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة لى املبادئ التوجيهية اخلا حيث ميكن أيضاً االطالع ع

 قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.بياانت 
 
 

 سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية 

 ( 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  )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT  )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M هلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة ستدالل الراديوي وخدمة ااخلدمة املتنقلة وخدمة اال 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA  التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة 

SM  إدارة الطيف 
SNG  التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

ء املوضح  التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجرا : متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه  مالحظة 
 . ITU-R 1 يف القرار 

 النشر اإللكرتوين 
 2021جنيف، 

 
©  ITU  2021 

 . (ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت    املنشور أبي شكل كان وال أبي وسيلة إال إبذن خطي من   ا مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذ 
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 ITU-R  BS.1615-2 1   التوصية 

 ITU-R  BS.1615-2  التوصيـة

 اعة الصوتية الرقمية "معلمات التخطيط" لإلذ
 MHz 30لعاملة على ترددات حتت ا

 (2020-2011-2003) 

 التطبيق  جمال

، (MF)نطاق املوجات اهلكتومرتية  تصف هذه التوصية معايري التخطيط املمكن استعماهلا لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض يف  
يف التوصية   ( الواردةHDوالتشغيل يف نفس النطاق ونفس القناة )الراديو    املية إلذاعة الراديوية الرقمية العاألنظمة الرقمية ل   مبا يف ذلك

ITU-R BS.1514. 

 مصطلحات أساسية
 HD، الراديو (IBOC) التشغيل يف نفس النطاق ونفس القناة ، (DRM) إلذاعة الراديوية الرقمية العاملية ، ااإلذاعة الصوتية الرقمية

 اد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحت

 إذ تضع يف اعتبارها
النطاقات   أن قطاع االتصاالت الراديوية جيري حالياً دراسات عاجلة بشأن تطوير اإلرساالت اإلذاعية ابلتشكيل الرقمي يف أ ( 

 ؛ MHz 30املوزعة للخدمة اإلذاعية حتت 
 ؛ MHz 30النطاقات حتت تصف نظاماً رقمياً يالئم اإلذاعة يف  ITU-R BS.1514أن التوصية  ب(
 يتعني تطبيقها على كافة التوليفات ذات الصلة لإلرساالت التماثلية والرقمية املطلوبة وغري أن قيم نسب احلماية اليت ج(

 ؛إذ تضع يف اعتبارهاالتوصية املذكورة يف الفقرة ب( من   املطلوبة مل ت درج يف 
إذ " ب( من   الفقرة ة املذكورة يف صي لإلرساالت الرقمية املطلوبة مل ت درج يف التو   أن قيم شدة اجملال الدنيا اليت ميكن استعماهلا د (

 ؛ " تضع يف اعتبارها 
 (HF)والديكامرتية  (MF)واهلكتومرتية  (LF)أن اإلرساالت التماثلية ستظل قيد االستعمال يف نطاقات املوجات الكيلومرتية  ه ( 

 لبعض الوقت؛ 
 ت رقمية يف هذه النطاقات، هل من إدخال إرساالمعلمات التخطيط" من شأنه أن يسأن وجود جمموعات متناسقة من " و (

 توصي
  2الواردة يف امللحق    RFوقيم نسب احلماية    1الواردة يف امللحق    1أبن تستعمل قيم شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال  1

 ؛ MHz 30يف النطاقات حتت  ة العامليةإلذاعة الراديوية الرقميل كمبادئ توجيهية إلدخال خدمات إذاعية رقمية

الواردة يف   RFنسب احلماية   وقيم 3ذات الصلة الواردة يف امللحق  قيم شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال تستعملأبن  2
إذاعية رقمية   هبذه  4امللحق   توجيهية إلدخال خدمات  القناة  لالتوصية كمبادئ  النطاق ونفس  ( HD)الراديو  لتشغيل يف نفس 

 ، kHz 1 705و kHz 525الواقع بني  النطاق يف
____________________ 

ذات الصلة بنطاقات اإلذاعة املدارية، فإن هذه القيم تعترب مقاربة   1طاملا تعلق األمر بقيم شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال الواردة يف امللحق  1
 .هذه القيم اج األمر حينها إىل اختبارات ميدانية للتحقق منأولية وحيت
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 تدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل 
مع مراعاة "معلمات التخطيط"   HFو MFو LFإعداد برجمية حاسوبية مناسبة إلدخال إرساالت إذاعية رقمية يف نطاقات اإلذاعة  

 املتناولة يف ملحقات هذه التوصية واملشاركة بفعالية يف هذا التطوير. 
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 1امللحـق 
 

 (DSB)قيم شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال يف اإلذاعة الصوتية الرقمية 
 MHz 30( العاملة على ترددات حتت (DRM))نظام الراديو الرقمي العاملي 

 املقدمة  1
ابستعمال نظام الراديو   تستند املعلومات بشأن شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال الواردة يف هذا امللحق إىل قياسات أجريت

النتائج اخلاصة ابلنسبة إشارة إىل ضوضاء القيم من  العاملي. واشت  ّقت  الوارد يف    (S/N)  الرقمي  هبذا   1املرفق  بعد تطبيق اإلجراء 
ارة إىل اة أتثري تنوع معلمات األنظمة وظروف االنتشار يف نطاقات الرتدد املختلفة أثناء تقدير قيم النسبة إشامللحق. ومتت مراع

 ضوضاء. 
التقرير    -  1املالحظة   حتت    ITU-R BS.2144يناقش  النطاقات  يف  الرقمية  الصوتية  اإلذاعة  إدخال  على   MHz 30أسباب  نظرة  ويلقي 

 التكنولوجيات املستعملة.

 ت اإلرسال ذات الصلة معلما 2
 (DRM)أساليب متانة نظام الراديو الرقمي العاملي  1.2

أساليب للمتانة مبعلمات خمتلفة )عدد املوجات احلاملة واملباعدة والرمز املقيد    ديو الرقمي العاملي أربعةيوجد يف مواصفة نظام الرا
اإلرسال متعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد   وذلك يف ظل    (OFDM)وطول الفرتة احلارسة وما إىل ذلك( من أجل خمطط 

 (. 1دول ر اجل)انظ HFو MFو LFالنطاقات ظروف االنتشار املختلفة يف 

 

 1اجل دول 
 أساليب املتانة لنظام الراديو الرقمي العاملي 

 نطاقات الرتدد املفضلة ظروف االنتشار النمطية  أسلوب املتانة 

A قنوات موجات أرضية مع خبو طفيف LF ،MF 
B  قنوات توقيت وتردد انتقائية مع متديد أطول للتأخري MF ،HF 
C  كأسلوب املتانةBلري ديد أكرب دوب ، ولكن مع مت HF  فقط 
D  كأسلوب املتانةB ولكن مع أتخري كبري ومتديد دوبلري ، HF  فقط 

 

 أمناط شغل الطيف  2.2
 2لكل أسلويب متانة، ميكن لعرض نطاق اإلشارة املشغول أن خيتلف حسب نطاق الرتدد والتطبيق املطلوب. ويرد يف اجلدول  

 الطيف. األمناط احملددة لشغل 
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 2اجل دول 
 DRM (kHz)النطاقات اخلاصة بتوليفات أساليب املتانة للنظام  وضعر 

 منط شغل الطيف أسلوب املتانة 
 0 1 2 3 4 5 

A 4,208 4,708 8,542 9,542 17,208 19,208 

B 4,266 4,828 8,578 9,703 17,203 19,266 

C    9,477  19,159 

D    9,536  19,179 

 4,5 5 9 10 18 20 (kHz)عرض النطاق االمسي 

 

 DRM هي عروض النطاقات االمسية ألمناط شغل الطيف احملدد إلشارة النظام  2عروض النطاقات امل درجة يف الصف األخري ابجلدول  
 املختلفة.  هي عروض النطاقات الفعلية لإلشارة ابلنسبة لتوليفات أساليب املتانة Dإىل  Aوالقيم امل درجة يف الصفوف 

 واحلمايةمستوايت التشكيل   3.2
. ويعّرف جلميع أساليب املتانة خمططاً تشكيل  DRMلتعدد إرسال النظام    (MSC)ترسل اخلدمات الصوتية يف قناة اخلدمة الرئيسية  

)املخطط    QAM-64أو    QAM-16خمتلفني   مستويني  استعماهلما ابالشرتاك مع مستوى محاية من بني  القناة، ميكن  -16هلذه 

QAMاملخطط ( أو أربعة مستوايت محاي( ةQAM-64 .على التوايل ،) 
مبجموع محاية  مستوى  كل  إما  ويتسم  عددها  يكون  اليت  التالفيفية  للمشفرات  ابلنسبة  حمددة  معلمات     2ة 

(، مبا يؤدي إىل معدل متوسط حمدد للشفرة ابلنسبة لعملية التشفري اإلمجالية  QAM-64)املخطط    3( أو  QAM-16)املخطط  
فر( معدل متوسط للشفرة قيمته  )ص  0، يقابل الرقم QAM-16كل. فبالنسبة ملستوى احلماية للمخطط  متعددة املستوايت يف املش

قيمته    1؛ والرقم  0,5 معدالت   3إىل    0، تقابل األرقام من  QAM-64. وابلنسبة ملستوايت احلماية للمخطط  0,62يقابل معدالً 
 . 0,78و 0,71و 0,6و 0,5قيمتها 

 ابلة لالستعمالحساب شدة اجملال الدنيا الق  3
 (BER) ، حيتاج األمر إىل معدل خطأ يف البتاتDRMلتحقيق جودة عالية مبا يكفي للخدمة ابلنسبة خلدمة صوتية رقمية يف النظام  

معلمات النظام   الالزمة عند دخل املستقبل لتحقيق هذا املعدل جبانب )S/N(. وتعتمد النسبة إشارة إىل ضوضاء  4-1×10مقداره  
 هبذا امللحق.  3و 2  املرفقني  نطاقات الرتدد املختلفة. وميكن االطالع على التفصيالت املناظرة يف تشار املوجات يف على ظروف ان

  املرفق  واستناداً إىل قيم النسبة إشارة إىل ضوضاء هذه، ميكن حساب شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال بتطبيق اإلجراء املقرتح يف
)اجلداول من   MFو LF. فبالنسبة للنطاقني 6إىل  3الناجتة ذات الصلة يف اجلداول من  طالع على القيمهبذا امللحق. وميكن اال 1
. وإذا ما تقرر استعمال واحد من أساليب املتانة األخرى يف DRMللنظام  A(، مل ت درج إال النتائج اخلاصة أبسلوب املتانة 5إىل  3

قيم النسبة إشارة إىل ضوضاء اخلاصة هبذه األساليب والواردة يف   ملقابلة مبساعدةهذين النطاقني، ميكن حساب قيم شدة اجملال ا
 هبذا امللحق.  2 املرفق
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 3اجل دول 
 Aألسلوب املتانة  4-1×10مقداره  BERلتحقيق معدل  (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال 

  ملخطط التشكيل ومستوى  بقا  ( طkHz 9أو  4,5) 2أو  0مع منطي مشغل الطيف  DRMللنظام 
 )انتشار املوجات األرضية( LFاحلماية ابلنسبة للنطاق 

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

 أسلوب املتانة/منط مشغل الطيف 

(kHz 4,5) A/0 (kHz 9) A/2 

16-QAM 0 0,5 39,3 39,1 

1 0,62 41,4 41,2 

64-QAM 

0 0,5 44,8 44,6 

1 0,6 46,3 45,8 

2 0,71 48,0 47,6 

3 0,78 49,7 49,2 
 

 4اجل دول 
 Aألسلوب املتانة  4-1×10مقداره  BERلتحقيق معدل  (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال 

 MFمع أمناط شغل الطيف املختلفة طبقا  ملستوى احلماية وخمطط التشكيل ابلنسبة للنطاق  DRMللنظام 
 انتشار املوجات األرضية()

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

 أسلوب املتانة/منط مشغل الطيف 

A/0 (kHz 4,5) ،A/1 (kHz 5) A/2 (kHz 9) ،A/3 (kHz 10) 

16-QAM 0 0,5 33,3 33,1 

1 0,62 35,4 35,2 

64-QAM 

0 0,5 38,8 38,6 

1 0,6 40,3 39,8 

2 0,71 42,0 41,6 

3 0,78 43,7 43,2 
 

 5اجل دول 
 Aألسلوب املتانة  4-1×10مقداره  BERلتحقيق معدل  (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال 

 MFمع أمناط شغل الطيف املختلفة طبقا  ملستوى احلماية وخمطط التشكيل ابلنسبة للنطاق  DRMللنظام 
 انتشار موجات أيونوسفريية( )انتشار املوجات األرضية زائد

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

 أسلوب املتانة/منط مشغل الطيف 

(kHz 4,5) A/0  ،(kHz 5) A/1 (kHz 9) A/2 ،(kHz 10) A/3 

16-QAM 0 0,5 34,3 33,9 

1 0,62 37,2 37,0 

64-QAM 

0 0,5 39,7 39,4 

1 0,6 41,1 40,8 

2 0,71 44,2 43,7 

3 0,78 47,4 46,5 
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 6اجل دول 

 DRMللنظام  Bألسلوب املتانة  4-1×10مقدار  BERلتحقيق معدل  (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال 
 HF( طبقا  ملستوى احلماية وخمطط التشكيل ابلنسبة للنطاق  kHz 16أو  5) 3أو  1مع منطي شغل الطيف 

 خمطط التشكيل 
توى مس رقم

 احلماية 
املعدل املتوسط  

 للشفرة
 أسلوب املتانة/منط مشغل الطيف 

(kHz 5) B/1 (kHz 10) B/3 

16-QAM 
0 0,5 22,8-19,2 22,5-19,1 

1 0,62 25,6-22,5 25,3-22,2 

64-QAM 
0 0,5 28,3-25,1 27,8-24,6 

1 0,6 30,4-27,7 29,9-27,2 
 

   -  1املالحظة  
 
القيم امل الوارد يف  6إىل    3درجة يف اجلداول من  يستند اشتقاق  الرقمي  املتأصلة للمستقِبل  الصف األخري من   إىل مستوى الضوضاء 

املستقِبل، حتل قيمة الضوضاء اخلارجية حمل  هبذا امللحق. بيد أنه عندما يزيد أتثري الضوضاء اخلارجة عن أتثري الضوضاء املتأصلة يف  1  املرفقجدول  
  6 إىل  3هبذا امللحق. وميكن مواءمة قيم شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال الواردة يف اجلداول من    1  فقاملر ضاء املتأصلة الواردة يف  القيمة املقابلة للضو 

 هبذا امللحق. 1 املرفقفيما بعد طبقاً لإلجراء املوضح يف 
 1 املرفقدرج ضمن املستقبالت احلديثة )انظر كذلك وحىت اآلن مل ت راَع يف حساب شدة اجملال أي تغيريات يف تصميم اهلوائي ومل ت  

 هبذا امللحق(. 
ابستعمال أسلوب   HFعلى قنوات  BERمدى قيم شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال لتحقيق هدف املعدل  6ويعرض اجلدول 

شار )للتفصيالت بشأن تقييم أداء  عطي هذا املدى انطباعاً بشأن تشتت النتائج الناتج عن تغيري ظروف قناة االنت. ويBاملتانة  
، ميكن حساب قيم شدة اجملال ألساليب املتانة  MFو  LFهبذا امللحق(. وكما هو احلال ابلنسبة للنطاقني    2  رفقالنظام، انظر امل

، ميكن MFو  LFهبذا امللحق. وكما هو احلال ابلنسبة للنطاقني    2 املرفقضاء الواردة يف  األخرى بواسطة قيم النسبة إشارة إىل ضو 
هبذا امللحق. واألسلوب    2  املرفق حساب قيم شدة اجملال ألساليب املتانة األخرى بواسطة قيم النسبة إشارة إىل ضوضاء الواردة يف

A    اإلرساالت للتطبيق على  القابل  الوحيد غري  لق  HFهو  املخطط  نتيجة  املتانة يف معلمات  احلارسة    OFDMلة  الفرتة  )طول 
 للموجات احلاملة الفرعية(. واملباعدة الرتددية 

غري   QAM-64ابالشرتاك مع املخطط  3و 2، فإن النتائج ابلنسبة ملستويي احلماية 5إىل  3وعلى النقيض من عناصر اجلداول من 
، وذلك نتيجة لظهور عتبات خطأ يف البتات حىت مع قيم أكرب للنسبة  (HF)ية  لنطاقات املوجات الديكامرت   6م درجة يف اجلدول  

اإلرساالت على   ي وصى مبستوايت احلماية هذه يفرة إىل ضوضاء، ويرجع ذلك إىل محاية ضعيفة من األخطاء. وابلتايل، ال  إشا
 هبذا امللحق(. 3و 2 املرفقنيالقنوات ذات السلوك االنتقائي القوي للتوقيت و/أو الرتدد )انظر 

 مالحظات أخرى  4
عريضة النطاق أقل بكثري من هذا    OFDMأن عمق اخلبوِّ مع إشارة رقمية    DRM  تبني أيضاً خالل االختبارات امليدانية للنظام

إرساالت   مع  سواء   AMالعمق  ذلك  مراعاة  ويتعني  نفسها.  االنتشار  ظروف  ظل  يف  أساسي(  بشكل  احلاملة  )املوجة  متاثلية 
(  ITU-R P.842)التوصية  تمادية اإلرسال  ( أو يف حساب اعITU-R P.533خوارزميات التنبؤ بقيم شدة اجملال املتوسطة )التوصية   يف

ذلك املقابلة. وعالوة على  اخلبوِّ  تعديل هوامش  التوصية  من خالل  فإن   ،ITU-R P.842  -   األنظمة اعتمادية وتوافق  حساب 
 .ي رّجح تطبيقها على تشكيل رقمي حمدد ، تضع افرتاضات تبسيطية ال(HF)الراديوية العاملة يف نطاق املوجات الديكامرتية 
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 1 املرفق
 1مللحق اب

 
 إجراء من أجل تقدير شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال 

خصائص    -   ITU-R BS.703يتم االستقبال بواسطة مستقبالت تستعمل هوائيات م دجمة، على النحو املعرف يف التوصية   1
 ألغراض التخطيط.  (AM)املستقبالت املرجعية لإلضاعة الصوتية بتشكيل االتساع 

 حساسية املستقبل 2

يف   AMابلتشكيل  DSBاإلضاعة  
 نطاق فرعي مزدوج

 رقمي
  dB 26للرتدد الصويت:  S/Nالنسبة  االستقبال املطلوبةجودة  1

( )التوصية  -dB 10,5) 30%بتشكيل 
ITU-R BS.703) 

BER  =10 × 1-4 

 10,5 + 26  =36,5 x (dB)املطلوبة للجودة أعاله  C/Nالنسبة  2

 8 10 (kHz)للمستقبل  IFق عرض النطا 3
)ضوضاء متأصلة يف املستقبل أكرب مبقدار 

dB 1  من اإلذاعةDSB ) 

 أعاله  C/Nحساب املستقبل للنسبة  4
(dB (V/m)) 

LF 66  ضرورية يف التوصية 
ITU-R BS.703 

x + 30,5   أكرب من الضوضاء(
املتأصلة يف املستقِبل  

 (dB xمبقدار 
MF 60 x + 24,5 

HF 40 x + 4,5 

الصلة   5 ذات  املستقبل  يف  املتأصلة  الضوضاء 
 (dB(V/m))بشدة اجملال للحساسية أعاله  

LF 29,5 (C/N  أقل مبقدارdB 36,5 
   من احلساسية(

من   dB 1)أكرب مبقدار  30,5
 DSB) MF 23,5 24,5اإلذاعة 

HF 3,5(1) 4,5 
 . BS.560 R-ITUابلتوصية  4لحق ترد أيضاً يف امل، )V/m) 3,5dBهذه القيمة،  (1)

 التماثلي. DSBاليت تستعمل ملستقبل اإلذاعة  C/Nبدالً من النسبة  S/Nيف حالة املستقبل الرقمي، ينبغي استعمال النسبة  - 1املالحظة 
 . dB 36,5ساسية مبقدار املرجعي على أهنا أقل من احل DSBميكن حساب الضوضاء املتأصلة ملستقبل اإلذاعة  - 2املالحظة 
سب   IFنتيجة الختالف عرض النطاق   DSBأكرب من اإلذاعة  dB 1تقدر الضوضاء املتأصلة للمستقبل الرقمي املرجعي بنحو  - 3املالحظة  وحت 

 .8 اجلدول فوق هذه القيمة. وتؤخذ القيمة × من    × dBعلى أهنا    S/Nللنسبة    dBحساسية املستقبل الرقمي املرجعي لقيمة مقدارها ×  
املستقبل ذات الصلة   الزايدة يف خسارة اهلوائي ألي مستقبل يستعمل هوائي مدمج صغري تزيد مباشرة من الضوضاء املتأصلة يف  -   4ظة  املالح

 بشدة اجملال. وينبغي أخذ ذلك بعني االعتبار.

 عوامل أخرى يتعني مراعاهتا  3

دة( والطبيعة النبضية لبعض أنواع الضوضاء اخلارجة. وتتناول  يتعني مراعاة مستوى الضوضاء اخلارجية )الضوضاء االصطناعية املتزاي
الضوضاء الراديوية، مبا يف ذلك بعض املعلومات عن الضوضاء النبضية. ويعطي ذلك مؤشراً إىل حد ما    ITU-R P.372ة  التوصي

يدة م درجة هي األخرى وختضع ين منها أي نظام رقمي. والتأثريات املتكاملة للعواصف الرعدية البعملستوايت الضوضاء اليت يعا 
 . ITU-R P.372التوصية  حتمايل لالتساع للنمذجة. وترد طريقة تطبيق هذه املعلومات يف اخلصائص اإلحصائية لداّلة التوزيع اال
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 2 املرفق
 1مللحق اب

 
 DRMل النظام الالزمة الستقبا S/Nقيم النسبة 

 مقدمة  1

. ولتحقيق  MHz 30يف نطاقات الرتدد اإلذاعية حتت    DSBلإلذاعة    DRMلنظام  ، ي وصى ابستعمال اITU-R BS.1514يف التوصية  
. وترد  4-1×10 مقداره حنو  BERجودة خدمة عالية مبا يكفي لنظام صويت رقمي يتم إرساله عرب هذا النظام، حيتاج األمر إىل معدل  

لنمطية على نطاقات الرتدد املعنية. ومت احلصول على  الالزمة لتحقيق هذا املعدل، وذلك يف ظروف االنتشار ا  S/Nأدانه قيم النسبة  
 TSاحلالية املنشورة برسم املعيار  DRMذه القيم من خالل اختبارات مبعدات استقبال طورت مؤخراً على أساس مواصفة النظام ه

101 908 (VI-1.1)    للمعهد األورويب ملعايري االتصاالت    2001يف سبتمرب(ETSI)  نسبة  بواسطة قيم ال . وميكنSN    هذه حساب القيم
 . 1 للملحق   1 املرفقاملقابلة لشدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال بتطبيق اإلجراء املقرتح يف  

 MFو LFلنطاقي املوجات   S/Nقيم النسبة  2
ميثل منوذج  على وصف تفصيلي لنماذج قنوات إرسال تستعمل من أجل تقييم أداء النظام. و  1ابمللحق  3 املرفقميكن االطالع يف 

. وترد  MFو  LFالسلوك النمطي لقناة إرسال مع انتشار للموجات األرضية أثناء ساعات النهار يف نطاقي املوجات    1القناة رقم  
لألسلوب    2املختلفة واألمناط النموذجية اخلاصة هبا لشغل الطيف )النمط  ألساليب املتانة   S/Nالقيم الالزمة للنسبة    7يف اجلدول  

Aلقناة مقداره  طاق امسي ل، أي عرض نkHz 9    أي  3والنمط ،kHz 10    لألساليب األخرى( لتحقيق معدلBER    4-1×10مقداره  
 على هذه القناة. 

نظراً ملعدل البياانت    Aوابلنسبة لإلرساالت احلقيقية القائمة على انتشار املوجات األرضية، ي وصى فقط ابستعمال أسلوب املتانة  
يف املتحقق  والقاخلدمة األعلى  اجلدول  .  يف  املدرجة  يف  7يم  واالحنطاط  فقط.  املرجعية  لألغراض  األخرى  هذه  لألساليب  أداء 

النسبة   البياانت واملوجات احلاملة    A مقارنة ابألسلوب  S/Nاألساليب يف  النسبة بني أعداد  ميكن تفسريه من خالل حقيقة أن 
وب، فإن عدد املوجات احلاملة الفرعية الدليلية اليت تتعّزز يف القدرة  الفرعية الدليلية ختتلف من أسلوب آلخر. وحسب متانة األسل

 اد أيضاً، وابلتايل، تقل القدرة املتوسطة للموجات احلاملة الفرعية املتبقية للبياانت. مقارنة ابملوجات احلاملة الفرعية للبياانت، يزد

 7اجل دول 
 DRMجلميع أساليب املتانة للنظام  4-1×10 مقداره BERالالزمة لتحقيق معدل   S/N(dB)قيمة النسبة 

 ة  ( طبقا  ملخطط التشكيل ومستوى احلمايkHz 10أو  9) 3أو  2مع منطي شغل الطيف 
 1لنموذج القناة رقم 

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

 أسلوب املتانة/منط مشغل الطيف 

(kHz 9) A/2 (kHz 10) B/3 (kHz 10) C/3 (kHz 10) D/3 

16-QAM 
0 0,5 8,6 9,3 9,6 10,2 
1 0,62 10,7 11,3 11,6 12,1 

64-QAM 

0 0,5 14,1 14,7 15,1 15,9 
1 0,6 15,3 15,9 16,3 17,2 
2 0,71 17,1 17,7 18,1 19,1 
3 0,78 18,7 19,3 19,7 21,4 
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  0رقما    DRM، يعترب منطا شغل الطيف للنظام  kHz 10أو    9اره  وابلنسبة لتطبيقات البث املتزامن يف عرض نطاق امسي للقناة مقد
 .8اجلدول  يف  1لنموذج القناة رقم  S/N. وترد القيم املقابلة للنسبة Bو  Aمناسبني. وال يوفر هذه اخلاصية إال األسلوابن  1و

 8اجل دول 
 DRMللنظام    Bو   Aة  ألسلويب املتان   4-1×10مقداره    BERالالزمة لتحقيق معدل     S/N(dB)قيمة النسبة  

 1طبقا  ملخطط التشكيل ومستوى احلماية لنموذج القناة رقم ( kHz 5أو  4,5) 1أو  0مع منطي شغل الطيف 

 خمطط التشكيل 
رقم مستوى 

 احلماية 
املعدل املتوسط  

 للشفرة
 أسلوب املتانة/منط مشغل الطيف 

(kHz 4,5) A/0 (kHz 5) B/1 

16-QAM 0 0,5 8,8 9,5 

1 0,62 10,9 11,5 

64-QAM 

0 0,5 14,3 14,9 

1 0,6 15,8 16,2 

2 0,71 17,5 17,9 

3 0,78 19,2 19,5 

، ي وصى أيضاً ابستعمال قيم النسبة 2أو    0مع النمطني    Bأو األسلوب    3أو    1مع منطي شغل الطيف    Aولتطبيق أسلوب املتانة  
S/N  األداء أقل من  ، وذلك ألن االختالفات يف8و 7الواردة يف اجلدولنيdB 0,1 . 

القناة رقم   النقيض من منوذج  القناة رقم  1وعلى  لنطاقات املوجات    2، ميثل منوذج  مبا يف ذلك   MFمنوذج انتشار موجات  ليالً 
 لنموذج القناة هذه. ويرد S/Nالقيم الالزمة للنسبة  9موجات أيونوسفريية مت أتخريها إضافة إىل املوجات األرضية. ويعرض اجلدول 

 )وكذلك ابلنسبة ألمناط شغل الطيف األدىن رتبة(. Bو Aاخلاصة أبسلويب املتانة يف اجلدول فقط النتائج 

 9اجل دول 
  DRMللنظام  Bو Aألسلوب املتانة  4-1×10مقداره    BERالالزمة لتحقيق معدل     S/N(dB)قيمة النسبة  

 2ة لنموذج القناة رقم مع خمتلف أمناط شغل الطيف طبقا  ملخطط التشكيل ومستوى احلماي

 خمطط التشكيل 
رقم مستوى 

 احلماية 
املعدل املتوسط  

 للشفرة
 أسلوب املتانة/منط مشغل الطيف 

(kHz 4,5) A/0 (kHz 9) A/2 (kHz 5) B/1 (kHz 10) B/3 

16-QAM 0 0,5 9,8 9,4 10,3 10,2 

1 0,62 12,7 12,5 13,2 13,1 

64-QAM 

0 0,5 15,2 14,9 15,8 15,6 

1 0,6 16,6 16,3 17,3 16,9 

2 0,71 19,7 19,2 20,4 19,7 

3 0,78 22,9 22,0 22,8 22,3 

ومقارنة ابالنتشار اخلالص للموجات األرضية، حيدث احنطاط يف أداء النظام من جراء الزايدة يف انتقائية الرتددات والسلوك البطيء 
يونوسفريية. وتشري القيم إىل ارتباط بني قوة تشفري القناة واخللل يف النسبة  لقناة انتقاء التوقيت على حنو خاص تسببه املوجات األ

S/Nظل فرضية  ن اخللل يزداد أيضاً بزايدة معدل التشفري. بيد أنه من أجل التأويل السليم للنتائج، يتعني مراعاة أنه يف، مبعىن أ
أن اخللل الناتج  ، أيdB 1ارة املستقبلة يقدر بنحو  مستوى الضوضاء للموجات األيونوسفريية ستؤدي إىل كسب يف قدرة اإلش

 (.1و 0ل ابلنسبة لقوة كافية ملخطط احلماية من األخطاء املطبق )مستوايت احلماية رقما هذه احلالة يكون هامشياً، على األق يف
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 (HF)لنطاقات املوجات الديكامرتية  S/Nقيم النسبة  3
  .6 إىل   3وذلك لنماذج القنوات أرقام    HFألساليب املتانة الثالثة واملالئمة لإلرساالت    S/Nقيم النسبة    13إىل    10ترد يف اجلداول من  

النطاق    Aوال ميكن تطبيق األسلوب   )طول الفرتة احلارسة واملباعدة    OFDMنتيجة لقلة املتانة يف املعلمات املخطط    HFعلى 
القنوات ذات التأخريات كبرية يف املسري وذات االنتشارات    علىأيضاً   Dالرتددية للموجات احلاملة الفرعية(. وابلنسبة لألسلوب  

ية بزوااي سقوط رأسية والذي يعترب مثاالً منوذجياً النتشار املوجات األيونوسفري   6الدوبلرية الكبرية كما هو حمدد مع منوذج القناة رقم  
 قريبة من املدارية.

(، حيقق  1و  0قوية من األخطاء )مستوايت احلماية رقما  اية  مع مح  QAM-64وكذلك التشكيل    QAM-16وابلنسبة للتشكيل  
القناة    الالزمة لتحقيق إرسال صويت عايل اجلودة تكون هي األدىن. ويف منوذج  S/Nاألداء األفضل، مبعىن أن قيم النسبة    Bاألسلوب  

منظور التزامن وتوقع القناة تلعب دوراً  ن  م  Dو  C، حيث يهيمن اخلبوِّ السريع على املسريين، فإن املتانة األفضل لألسلوبني  5رقم  
 ذا أمهية أكرب وأكرب يف حالة قوة التشفري املخفضة.

زايدة يف احنطاط األداء نتيجة    QAM-64ابالقرتان مع التشكيل    3و  2ومع ذلك، تظهر النتائج ابلنسبة ملستويي احلماية رقمي  
على    HF. وابلتايل، يو صى مبستويي احلماية هذين لإلرساالت  S/Nالبتات حىت مع القيم األعلى للنسبة   لظهور عتبة للخطأ يف

االعتبار أن   يف . ويتعني أيضاً أن يؤخذ6إىل    3القنوات ذات السلوك القوي يف انتقاء التوقيت و/أو الرتدد مثل مناذج القنوات أرقام  
، لكن ليس ابلضرورة هي األسوأ. وقيم HFساالت  النتائج املدرجة يف اجلداول املختلفة ميكن أن متثل حاالت رديئة منوذجية لإلر 

مع انتشار املوجات األيونوسفريية يتعني النظر إليها ابعتبارها مؤشراً لتحقيق جودة    MFوكذلك للنطاق    HFللنطاق    S/Nالنسبة  
 ملطلوبة، بيد أنه ال ميكن ضمان ذلك يف ظل كافة الظروف. اخلدمة ا

 

 10اجل دول 
 لشغل الطيف  1مع النمط  DRMللنظام  Bاملتانة  4-1×10مقداره  BERق معدل الالزمة لتحقي S/Nالنسبة 

 6إىل  3طبقا  ملخطط التشكيل ومستوى احلماية لنماذج القنوات أرقام 

 خمطط التشكيل 
رقم مستوى 

 احلماية 
املعدل املتوسط  

 للشفرة
 رقم منوذج القناة

3 4 5 6 

16-QAM 
0 0,5 18,3 16,2 14,7 – 

1   0,62 21,1 19,3 18,0 – 

64-QAM 

0 0,5 23,8 21,5 20,6 – 

1 0,6 25,9 23,7 23,2 – 
2 0,71 29,0   (1) 27,0   (1)    29,4(1) – 
3 0,78 31,2   (1) 30,0   (1) – – 

 يت والرتدد. مع خبوٍّ كبري يف انتقاء التوق HFال ي وصى ابستعمال مستوايت احلماية يف ظروف االنتشار يف نطاق املوجات  (1)
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 11اجل دول 
 لشغل الطيف  3مع النمط  DRMللنظام  Bاملتانة  4-1×10مقداره  BERالالزمة لتحقيق معدل  S/Nالنسبة 

 6إىل  3طبقا  ملخطط التشكيل ومستوى احلماية لنماذج القنوات أرقام 

 خمطط التشكيل 
رقم مستوى 

 احلماية 
املعدل املتوسط  

 للشفرة
 رقم منوذج القناة

3 4 5 6 

16-QAM 
0 0,5 18,0 16,0 14,6 – 

1 0,62 20,8 19,0 17,7 – 

64-QAM 

0 0,5 23,3 21,3 20,1 – 

1 0,6 25,4 23,5 22,7 – 

2 0,71 28,3(1) 26,8(1) 27,0(1) – 
3 0,78 30,9(1) 29,7(1) – – 

 مع خبوٍّ كبري يف انتقاء التوقيت والرتدد.  HF ال ي وصى ابستعمال مستوايت احلماية يف ظروف االنتشار يف نطاق املوجات (1)

 12اجل دول 

 لشغل الطيف  3مع النمط  DRMللنظام  Cاملتانة  4-1×10 مقداره BERالالزمة لتحقيق معدل  S/Nالنسبة 
 6إىل  3طبقا  ملخطط التشكيل ومستوى احلماية لنماذج القنوات أرقام 

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

سط  املعدل املتو 
 للشفرة

 رقم منوذج القناة

3 4 5 6 

16-QAM 
0 0,5 18,0 16,5 14,6 – 

1 0,62 20,9 19,1 17,6 – 

64-QAM 

0 0,5 23,6 21,3 20,2 – 

1 0,6 25,6 23,7 22,3 – 

2 0,71 29,0(1) 26,8(1) 26,4(1) – 

3 0,78 32,3(1) 29,6(1) 33,3(1) – 
 مع خبوٍّ كبري يف انتقاء التوقيت والرتدد.  HFاملوجات  ماية يف ظروف االنتشار يف نطاقال ي وصى ابستعمال مستوايت احل (1)

 13اجل دول 

   3مع النمط  DRMللنظام  Dألسلوب املتانة  4-1×10 مقداره BERالالزمة لتحقيق معدل  S/Nالنسبة 
 6إىل  3لشغل الطيف طبقا  ملخطط التشكيل ومستوى احلماية لنماذج القنوات أرقام 

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

 رقم منوذج القناة

3 4 5 6 

16-QAM 
0 0,5 18,5 16,9 15,3 16,0 

1 0,62 21,2 19,9 18,3 19,2 

64-QAM 

0 0,5 24,2 22,2 20,8 22,1 

1 0,6 26,3 24,5 22,9 25,2 

2 0,71 29,2(1) 27,6(1) 27,2(1) 29,3(1) 

3 0,78 32,1(1) 31,7(1) 35,5(1) 32,5(1) 
 مع خبوٍّ كبري يف انتقاء التوقيت والرتدد.  HFال ي وصى ابستعمال مستوايت احلماية يف ظروف االنتشار يف نطاق املوجات  (1)



  ITU-R  BS.1615-2   التوصية 12

 3 املرفق
 1مللحق اب

 
 DSBالتنبؤ ابنتشار املوجات الراديوية ومنذجته لإلذاعة 

 MHz 30على الرتددات حتت 
 مقدمة  1

. وبصورة مبدئية، HFو  MFو LF، يتعني دراسة أتثري املوجات الراديوية على جودة االستقبال يف النطاقات DSBإلدخال اإلذاعة 
املوجات   انتشار  آلية  يف  األيونوسفري  وطبقة  األرض  سطح  شكل  لتأثري  نظراً  املسريات  متعددة  الثالثة  النطاقات  يف  القنوات 

 ، يرد وصف طرائق التنبؤ واحملاكاة ابلنسبة للمظاهر اجلانبية متعددة املسريات.املرفقتالية من هذا الكهرمغنطيسية. ويف األجزاء ال

 HFالتنبؤ ابنتشار املوجات األيونوسفريية يف النطاق  2
لديكامرتية  طريقة التنبؤ أبداء الدارات العاملة ابملوجات ا  -  ITU-R P.533ابلنسبة النتشار املوجات األيونوسفريية، فإن التوصية  

(HF)ناول أسلوب انتشار املوجات وشدة اجملال يف إطار معلمات الطريقة. والتأخري الزمين ألسلوب فردي النتشار املوجات،  ، تت
 ، يتحدد كالتايل: km 7 000على النحو املتنبأ به يف هذه التوصية ملدى يصل إىل 

 ms10)c/p(τ 3=  
 حيث:

 p  :  ي املدى املائل التقدير(km) 
 c  : ضوء سرعة ال(km/s). 

وميكن استعمال قيم التأخري الزمين لكل أسلوب ابالقرتان مع شدة اجملال املتنبأ هبا لكل أسلوب، واليت حتددت طبقاً لإلجراء الوارد  
الفقرة   التوصية    3.1.5يف  التنبؤ ابITU-R P.533من  الزمين، وابلتايل  للتأخري  لتقدي مظهر جانيب وسيطي  الزمن  ، وذلك  نتشار 

 سريات املتعددة. امل يف

أحادي القفزة، مثاًل(، حيث ميكن لالنتشار أن يتشكل من أربع    Fوعند اعتماد أسلوب انتشار وحيد يف التشغيل )األسلوب  
)مكوان االستقطاب األيوين املغنطيسي( وأشعة ذات زوااي   Xو  0مكوانت متعددة املسريات، حيث ميكن وجود كل من املكونني  

. وعندما تزيد النسبة بني تردد التشغيل والرتدد األقصى  (MUF)ددات القريبة من الرتدد األقصى املستعمل  رية وصغرية على الرت كب
أشعة متساوية يف قدرهتا    4إىل    2يتحلل املكوانن املتعلقان ابالستقطاب األيوين املغنطيسي ويكون هناك من  º0,9 املستعمل عن  

  Xو O، حيدث اندماج بني املكونني 0,9. وعندما تقل هذه النسبة عن ms 0,6إىل  0,3مجايل يرتاوح من النسبية مع انتشار زمين إ
قيماً   1ويفقد الشعاع ذو الزاوية الكبرية تبؤُّرَه وخيتفي، مما يؤدي إىل احلد من التشتت اإلمجايل للمسري. وللتوجيه، يعرض الشكل  

 للمسري. اللحظي  MUFوالرتدد  دايت خمتلفة وقيم خمتلفة للنسبة بني تردد التشغيلمنطية لالنتشار األقصى للمسريات املتعددة مل
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 1الش كل 
 التأخري الزمين يف املسريات املتعددة 
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املناطق   الشمس أو  قد ال تطبق هذه القيم على املسريات اليت تقطع املنطقة االستوائية )ذات امليل املغنطيسي املنخفض( بعد غروب
. ms 4 ه حنوليصل إىل حد أقصى مقدار الشفقية خالل أوقات االضطراب األيونوسفريي. ويف هذه احلاالت، قد يزيد االنتشار الزمين  

ويصل هذا إىل ذروته على األرجح أثناء الفرتات الرئيسية لالضطراابت األيونوسفريية االستوائية، أي الشهور مارس وأبريل ويونيو 
 بتمرب وأكتوبر. وس

، ميكن وصف كل أسلوب  HFوكوسيلة مساعدة لتقييم بنية األسلوب واخلبّو متعدد األساليب إلشارات املوجات األيونوسفريية يف النطاق 
 النسبة بني االنعكاس املباشر واالنعكاس امل نثر من طبقة األيونوسفري.   Kانكاغامي، حيث يوضح العامل  - تقريباً بتوزيع رايس 

 MFجات األرضية واأليونوسفريية يف النطاق ابنتشار املو نبؤ الت 3
عوامل االنتشار اليت تؤثر يف األنظمة اليت   -  ITU-R P.1321، ي وصى ابستعمال النهج التبسيطي للتوصية  MFفيما يتعلق ابلنطاق  

ار كل من املوجات  للتنبؤ ابنتش ذلك، و (MF)واهلكتومرتية  (LF)تستعمل تقنيات التشكيل الرقمي يف نطاقي املوجات الكيلومرتية 
 األرضية واأليونوسفريية، على السواء. 

 منذجة قنوات االنتشار 4
يتمثل النهج يف استعمال مناذج عشوائية للتغري الزمين مع إحصاءات اثبتة وحتديد مناذج للظروف اجليدة واملتوسطة والرديئة بتبين قيم  

)قناة متميزة   WSSUSمن بني هذه النماذج ذات املعلمات القابلة للتكيف، النموذج  مالئمة للمعلمات اخلاصة ابلنموذج العام. و 
متعددة غري مرتابطة(. واملربر للجوء هلذا النهج ذي جمموعات املعلمات املختلفة هو أنه يؤدي خالل احملاكاة    مستقرة ذات مسريات

 األسوأ. بني احلالتني األفضل و  BERإىل قنوات حقيقية تنتج منحنيات للمعدل 
 إلشاريت الدخل واخلرج، على التوايل: عبارة عن غالفني مركبني    s(t)و   e(t)ومت توليد مناذج القنوات من املعادالت التالية، حيث  

 )()()(
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 وهذا عبارة عن خط أتخري مفرع حيث: 

 k:  توهني املسري رقمk  (14)م درج يف اجلدول 
 k :  املسري رقم التأخري النسيب يفk  (.14)م درج يف اجلدول 

صفراً، فهذا يعين عمليات عشوائية غوسية اثبتة بقيم مركبة. وتوزيع املقادير   }t(kc{(وعندما تكون قيم ترجيح التفريعات متغرية الزمن  
)|t(kc|  عبارة عن توزيع رايلي بينما يكون توزيع األطوار)t(  .ًتوزيعاً منتظما 

اخلاص هبا. والتغاير هو مقياس   (PDS)، توجد عملية عشوائية تتسم بتغايرها وطيف كثافة القدرة  }t(kc{(جيح  وابلنسبة لكل قيمة تر 
دد ابلتوهني النسيب   السرعة املتوسطة للتغري   PDSفيما حيدد الطيف    kلقدرة اإلشارة املتوسطة اليت ت ستقبل عرب هذا املسري وحت 

 (. 14اجلدول  هلذا املسري )مدرج يف shDيه مبسّمى االنتشار الدوبلري إل ني ويشاربرقم مع PDSالزمن. ويقدر عرض الطيف  يف
قيمة غري صفرية للرتدد املركزي للطيف   الرتدد أو   وهو ما ميكن تفسريه على أنه ختالف متوسط يف  PDSوقد تكون هناك أيضاً 

 (.14)مدرج يف اجلدول   shDختالف دوبلري، 
 الثابت( ويساوي:  PDSء )أي ابلطيف وضاء البيضابرتشيح الض PDSوينمذج الطيف 

 2
0 )()( fHNf

ttnn = (2) 
. والعمليات العشوائية اخلاصة بكل مسري فردي تصبح بعد ذلك عمليات رايلي. عبارة عن الدالة االنتقالية للمرشاح  H( f )والدالة  

 اً ابلنسبة للرصدات احلقيقية.وابلنسبة للمسري األيونوسفريي، تبني أن الشكل الغوسي ميثل هنجاً جيد

 بعد ذلك كالتايل: kوحيدد املظهر اجلانيب الدوبلري على كل مسري 
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 من القدرة: 68%حيدد االنتشار الدوبلري أبنه انتشار ثنائي األبعاد ويتضمن و 
 dspD = 2 (4) 
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 14اجل دول 
 رسالجمموعة مناذج لقنوات اإل

 1منوذج القناة رقم 
 )ضوضاء غوسية بيضاء إضافية( 

 جيد: 
 متوسط/منطي:

 رديء:
LF ،MF ،HF 

LF   معS/N 

    1املسري  

    k (ms)   0التأخري، 

    r.m.s، k 1الكسب يف املسري، قيمة 

    shD(Hz)    0 التخالف الدوبلري 

    spD  (Hz)   0االنتشار الدوبلري 

 

 2رقم منوذج القناة 
 )موجات أرضية + موجات أيونوسفريية( 

 جيد: 
 متوسط/منطي:

 رديء:
MF ،HF 

   2املسري  1املسري  

   k (ms)   0 1التأخري، 

   r.m.s، k 1 0,5الكسب يف املسري، قيمة 

   shD(Hz)    0 0 التخالف الدوبلري 

   spD  (Hz)   0 0,1االنتشار الدوبلري 

 

 3منوذج القناة رقم 
 جيد: 

 منطي:/متوسط
 رديء:

HF 
 MF 

 4املسري  3املسري  2املسري  1املسري  
 k (ms)   0 0,7 1,5 2,2التأخري، 

 r.m.s، k 1 0,7 0,5 0,25الكسب يف املسري، قيمة 

 shD(Hz)    0.1 0,2 0,5 1,0 التخالف الدوبلري 

 spD  (Hz)   0.1 0,5 1,0 2,0االنتشار الدوبلري 

 

 4منوذج القناة رقم 
 د: يج

 متوسط/منطي:
 رديء:

HF 

   2املسري  1املسري  

   k (ms)   0 2التأخري، 

   r.m.s، k 1 1الكسب يف املسري، قيمة 

   shD(Hz)    0 0 التخالف الدوبلري 

   spD  (Hz)   1 1االنتشار الدوبلري 
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 )تتمة(  14اجل دول 

 5منوذج القناة رقم 
 جيد: 

 متوسط/منطي:
 رديء:

HF 

   2املسري  1 املسري 

   k (ms)   0 4التأخري، 

   r.m.s، k 1 1الكسب يف املسري، قيمة 

   shD(Hz)    0 0 التخالف الدوبلري 

   spD  (Hz)   2 2االنتشار الدوبلري 

 

 6منوذج القناة رقم 
 )سقوط قريب من الرأس يف املناطق املدارية( 

 جيد: 
 متوسط/منطي:

 رديء:
HF 

 4املسري  3املسري  2املسري  1املسري  
 k (ms)   0 2 4 6التأخري، 

 r.m.s، k 0,5 1 0,25 0,0625الكسب يف املسري، قيمة 

 shD(Hz)    0 1,2 2,4 3,6 التخالف الدوبلري 

 spD  (Hz)   0,1 2,4 4,8 7,2االنتشار الدوبلري 

 

 

 2امللحق 
 

 MHz 30( عند الرتددات حتت DRM)النظام  DSBلإلذاعة   RFنسب احلماية 
 املقدمة  1

( إلشارات 5إىل    0( والعديد من أمناط مشغل الطيف )Dإىل    Aابلعديد من أساليب املتانة )من    DRMتسمح مواصفة النظام  
(.  5إىل    0( وأمناط شغل الطيف )Dإىل    A. وال يستعمل يف هذا امللحق إال بعض التوليفات من أساليب املتانة )DRMالنظام  

اإلشارة   ي العدد املناظر للموجات احلاملة الفرعية واملباعدة املقابلة بني هذه املوجات يفيب املستعملة، أومعلمات توليفات األسال
OFDM  تفض إىل عروض النطاقات املدرجة يف الصفوف منA  إىلD  15ابجلدول. 

 15اجل دول 
 DRM (kHz)عروض النطاقات لتوليفات أساليب النظام 

 منط مشغل الطيف  تانة  أسلوب امل
 0 1 2 3 4 5 

A 4,208 4,708 8,542 9,542 17,208 19,208 

B 4,266 4,828 8,578 9,703 17,203 19,266 

C    9,477  19,159 

D    9,536  19,179 

 4,5 5 9 10 18 20 (kHz) عرض النطاق االمسي
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لنظام  م شغل الطيف املقابلة إلشارة اهي عروض النطاقات االمسية لقي  15عروض النطاقات املدرجة يف الصف األخري ابجلدول  
DRM  والقيم املدرجة يف الصفوف منA  إىلD .هي عروض النطاقات الفعلية لإلشارة ابلنسبة لتوليفات األساليب املختلفة 

 RFنسب احلماية   2
كال خمتلفة من  للمرسل وهو ما يؤدي إىل أش  RF  ينتج عن توليفات أمناط مشغل الطيف وأساليب املتانة العديد من األطياف 

هبذا امللحق. والفروق بني   2  املرفقخمتلفة. وترد طريقة احلساب املطبقة ابلتفصيل يف    RFلتايل حيتاج إىل نسب محاية  التداخالت واب
 اجلداول التالية تقتصر املدرجة يف   RFصغرية جداً. غري أن نسب احلماية    DRMنسب احلماية ألساليب املتانة املختلفة للنظام  

 هبذا امللحق.  1 املرفق . ويرد املزيد من نتائج احلساابت يفBسلوب املتانة على أ

 17يتعرض للتداخل من نظام رقمي، فيما يعرض اجلدول    (AM)نتائج احلساابت لنظام بتشكيل االتساع    16ويعرض اجلدول  
لنظام رقمي    RFاية  . ونسب احلمابنضغاط كبري  AM. وهذه القيم حمسوبة إلشارات  AMنظاماً رقمياً يتعرض للتداخل من نظام  

يستعمل خمططات تشكيل ومستوايت   DRM. وقيم التصحيح الستقبال 18يتعرض للتداخل من نظام رقمي آخر ترد يف اجلدول 
 .19محاية خمتلفة ترد يف اجلدول 

اخلالصة، فإن نسبة   AMلحالة  وابلنسبة ل  .relative_RFAالنسبية    RFنسب احلماية    18إىل    16م املدرجة يف اجلداول من  ومتثل القي
املطلوبة   بني نسب احلماية عندما ختتلف املوجات احلاملة لإلرساالت املطلوبة وغري  dBاحلماية النسبية تساوي الفارق بوحدات  

  (، ITU-R BS.560 اية عندما يكون تردد املوجات احلاملة هلذه اإلرساالت واحداً )التوصيةونسب احلم  f  Hzالرتدد مبقدار   يف
. وابلنسبة لإلشارة الرقمية يكون  RFA ، واليت تقابل نسبة احلماية اخلاصة ابلرتدد السمعي،RFAللقناة املشرتكة،    RFي نسبة احلماية  أ

املوجة   تردد  املعتمدة وليس  القيمة  الفارق يفترددها االمسي هو  لتحديد  للفدرة   احلاملة وذلك  املركزي  وابلنسبة   DFDMالرتدد 
، على التوايل، فوق الرتدد االمسي. ومبا أن طيف إشارة التداخل خيتلف kHz 2,4و   2,2للرتدد املركزي إزاحة بنحو    دث، حي 1و   0للنمطني  

 النسبية يف حالة التداخل يف القناة املشرتكة ال تساوي الصفر.   RFالتماثلي، فإن قيم احلماية    AMعن طيف الرتدد السمعي للنظام  
املقابلة للقيم املدرجة ابجلدول للحصول    AFحلماية  ، يتعني إضافة نسبة ا AMللتشكيل    ختطيط معني  مع سيناريو  16وملواءمة اجلدول  

 هبذا امللحق(. وميكن حتديد القيم املقابلة من خالل مراعاة ما يلي: 2 املرفقالالزمة )انظر  RFعلى نسبة احلماية 
اإلذاعة   لتخطيط dB 17مقدارها  AFنسبة محاية  HFBC-87، اعتمد املؤمتر اإلداري العاملي للراديو HFابلنسبة للنطاق  -

 آخر؛ AMيتعرض للتداخل من نظام  AMلنظام  HF (HFBC) النطاق يف
للنطاقني   - النطاقني  MFو  LFابلنسبة  يف  لإلذاعة  اإلقليمي  اإلداري  املؤمتر  اعتمد   ،LF  وMF    3و  1لإلقليمني   

 آخر.  AMيتعرض للتداخل من نظام  AMم لنظا dB 30مقدارها  AF( نسبة محاية 1975)جنيف، 
كمعلمة تؤشر جلودة اخلدمة بقيمة النسبة إشارة إىل    AF، يتعني االستعاضة من نسبة احلماية  DRMوكإشارة مطلوبة مع النظام  

(.  1يف احلساابت )انظر امللحق  4-1×10تبلغ  BERمعني. وتفرتض قيمة عتبة للمعدل  BERالالزمة لتحقيق معدل  )S/I(تداخل 
. وابلنسبة للتوليفات 1وعلى مستوى احلماية رقم  QAM-64على التشكيل    18و 17اجلدولني  وتقوم قيم نسب احلماية املدرجة يف

 املدرجة يف اجلداول.  S/Iإىل قيم النسبة  19اجلدول  األخرى، يتعني إضافة قيم التصحيح الواردة يف
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 16اجل دول 

 ( dB)النسب بوحدات   MHz 30لى ترددات حتت مة إذاعية تعمل عالنسبية بني أنظ RFقيم نسب احلماية 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
 (kHz) wantedf – unwantedf  

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

(1),(2)
AFA 
(dB) 

20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

AM (3)DRM_B0 50,4– 50,4– 49– 35,5– 28,4– 6,4 6,6 30,9– 46,7– 48,2– 50,4– 50,4– 50,4– 4,5 – 

AM (4)DRM_B1 51– 50,5– 47,6–  32– 23,8–  6  6 31,1–  45,7  47,4  51–  51–  51–  5 – 

AM DRM_B2 48,8– 46,9– 43,5– 34,4– 29,7– 3,4 6,5  3,4 29,7– 34,4– 43,5– 46,9– 48,8–  9 – 

AM DRM_B3 47,2– 45,3– 41,9–  32– 25,9–  3  6  3 25,9– 32– 41,9– 45,3– 47,2–  10 – 

AM DRM_B4 35,3− 27,4− 1,3−  3,4  3,4 3,4 3,4  0,3 27,4− 32,9− 39,2− 41,9− 43,3−  18  

AM DRM_B5 29,3− 14,6−  0,1  3  3  3  3  0,1 22,5− 28,8− 38,2− 40,9− 42,2−  20  
 

DRMB :    عرض النطاق االمسي لإلشارةDRM 
:DRM_B0  اإلشارةDRM  مع أسلوب املتانةB  0ومنط شغل الطيف. 

 حسب سيناريو معني للتخطيط إىل القيم املدرجة يف اجلدول. AFيتعرض للتداخل من نظام رقمي ميكن حساهبا إبضافة قيمة مناسبة لنسبة احلماية   AMلنظام  RFة نسبة احلماي (1)
ذات مستوايت    AM. ولتوفري محاية كافية لإلشارات  AMط ابالنضغاط الكبري لإلشارة  العمق املرتب  التشكيل، أي ، افرتض نفس عمق  17كبري. ولالتساق مع اجلدول    AMالقيم املعروضة يف هذا اجلدول ختص حالة حمددة النضغاط   (2)

 (، فينبغي زايدة كل قيمة يف اجلدول ملراعاة الفارق بني االنضغاط العادي والكبري.2ابمللحق  1  املرفقاالنضغاط العادية على النحو احملدد يف 
 فوق الرتدد االمسي. kHz 2,2قدار  ع إلزاحة مبضخي DRM_B0ال الرتدد املركزي لإلرس (3)
  فوق الرتدد االمسي. kHz 2,4خيضع إلزاحة مبقدار   DRM_B1الرتدد املركزي لإلرسال  (4)
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 17اجل دول 

 ( dB)النسب بوحدات   MHz 30النسبية بني أنظمة إذاعية تعمل على ترددات حتت  RFقيم نسب احلماية 
 AM( يتعرض للتداخل من نظام 1توى احلماية رقم مسو  QAM-64يل نظام رقمي )تشك

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) S/I 

(dB) 
20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

(1)DRM_B0 AM 57,7– 55,5– 52,2– 46,1– 45– 36,2– 0 3,5– 30,9– 41,1– 46,9– 50,6–  53– 4,5 4,6 

(2)DRM_B1 AM 57,4– 55,2– 51,9– 45,9– 44,7–  36– 0 0,2–  22– 37,6– 46– 49,6–  52–  5 4,6 

DRM_B2 AM 54,6– 52,4– 48,8– 42,8– 33,7– 6,4– 0 6,4– 33,7– 42,8– 48,8– 52,4– 54,6–  9 7,3 

DRM_B3 AM 53,9– 51,5–  48– 39,9–  25– 3,1– 0 3,1–  25– 39,9–  48– 51,5– 53,9–  10 7,3 

DRM_B4 AM 53,8− 52,2− 48,6− 42,7− 36,7− 7,6− 0  0  0  0 12,8− 36,7− 43,9−  18 7,4 

DRM_B5 AM 53,2− 51,5− 47,9− 41,2− 27,1− 4,3− 0  0  0  0 4,6−  20− 41,5−  20 7,4 

I/S :  النسبة إشارة إىل تداخل ملعدلBER  4-1 × 10يبلغ. 

 فوق الرتدد االمسي. 2kHz 2,دار  خيضع إلزاحة مبق DRM_B0الرتدد املركزي لإلرسال  (1)
 فوق الرتدد االمسي. kHz 2,4خيضع إلزاحة مبقدار   DRM_B1الرتدد املركزي لإلرسال  (2)
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 18اجل دول 

 ( dB)النسب بوحدات   MHz 30النسبية بني أنظمة إذاعية تعمل على ترددات حتت  RFقيم نسب احلماية 
 اخل من نظام رقمي آخر ض للتد( يتعر 1م ومستوى احلماية رق  QAM-64نظام رقمي )تشكيل 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_B0 DRM_B0 60– 59,9– 60– 55,2– 53,2– 40,8– 0 40,8– 53,2– 55,2– 60– 59,9– 60– 4,5 16,2 

DRM_B0 DRM_B1 60,1– 60– 59,5– 52,5– 50,4– 37,4– 0 40– 51,6– 53,6– 59,8– 60– 60,1– 5 15,7 

DRM_B0 DRM_B2 57,4– 55,7– 52,9– 46,7– 45,1– 36,6– 0 0,8– 35,6– 38,4– 47,7– 51,5– 53,6– 9 13,2 

DRM_B0 DRM_B3 55,2– 53,6– 50,7– 44,5– 42,9– 33,1– 0 0,1– 13,6– 36,2– 45,5– 49,3– 51,4– 10 12,6 

DRM_B0 DRM_B4 41,30− 39,20– 38,00– 0,90– 0,00 0,00 0,00 0,80– 30,20– 26,80– 41,00– 43,90– 45,50– 18,00 10,30 

DRM_B0 DRM_B5 38,80− 36,20– 30,80– 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20– 13,00– 27,50– 39,40– 42,30– 43,80– 20,00 9,80 

DRM_B1 DRM_B0 59,4– 59,5– 59,5– 55– 53– 40,8– 0 37,9– 51,7– 53,9– 59,4– 59,5– 59,4– 4,5 16,2 

DRM_B1 DRM_B1 60– 60– 59,5– 52,8– 50,8– 37,8– 0 37,8– 50,8– 52,8– 59,5– 60– 60– 5 16,2 

DRM_B1 DRM_B2 57,1– 55,4– 52,6– 46,4– 44,9– 36,4– 0 0,1– 13,7– 36,8– 46,6– 50,5– 52,7– 9 13,2 

DRM_B1 DRM_B3 55,5– 53,8– 51– 44,8– 43,3– 33,5– 0 0,1– 8,1– 35,2– 45– 48,9– 51,1– 10 13,2 

DRM_B1 DRM_B4 41,30– 39,30– 38,10– 1,40– 0,40– 0,00 0,00 0,40– 13,70– 27,60– 40,40– 43,30– 45,00– 18,00 10,90 

DRM_B1 DRM_B5 39,00– 36,60– 31,30– 0,10– 0,00 0,00 0,00 0,10– 7,90– 31,30– 39,10– 41,90– 43,60– 20,00 10,40 

DRM_B2 DRM_B0 57– 56,8– 54,8– 43,4– 39,1– 0,7– 0 40,6– 52,2– 53,9– 57– 57– 57– 4,5 15,9 

DRM_B2 DRM_B1 56,9– 56,1– 52,7– 40,2– 14,1– 0,1– 0 39,7– 50,8– 52,5– 56,9– 57– 57– 5 15,4 

DRM_B2 DRM_B2 55,1– 53,1– 49,5– 40,7– 38,1– 3,7– 0 3,7– 38,1– 40,7– 49,5– 53,1– 55,1– 9 15,9 

DRM_B2 DRM_B3 52,9– 51– 47,4– 38,6– 16,6– 3,2– 0 3,2– 16,6– 38,6– 47,4– 51– 52,9– 10 15,4 

DRM_B2 DRM_B4 37,20– 32,80− 5,10− 0,40− 0,00 0,00 0,00 3,70− 32,80− 29,40− 42,50− 45,20 46,80 18,00 13,40 

DRM_B2 DRM_B5 32,60− 32,60− 3,60− 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60− 37,50− 32,10− 43,10− 45,80− 47,30− 20,00 12,90 
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 (تتم ة)  18اجل دول 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 الرتددية  اعدةاملب
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_B3 DRM_B0 56,4– 56,2– 53,8– 41,1– 14,1– 0,1– 0 37,7– 50,9– 52,8– 56,4– 56,4– 56,4– 4,5 15,9 

DRM_B3 DRM_B1 56,8– 55,7– 52,1– 38,2– 8,2– 0,1– 0 37,6– 50,1– 51,9– 56,7– 57– 57– 5 15,9 

DRM_B3 DRM_B2 54,3– 52,3– 48,6– 39,3– 16,7– 3,1– 0 3,1– 16,7– 39,3– 48,6– 52,3– 54,3– 9 15,9 

DRM_B3 DRM_B3 52,7– 50,7– 47– 37,7– 11,1– 3,1– 0 3,1– 11,1– 37,7– 47– 50,7– 52,7– 10 15,9 

DRM_B3 DRM_B4 40,80– 37,90– 5,00– 0,40– 0,00 0,20 0,00 3,80– 37,90– 31,50– 42,70– 45,50– 46,90– 18,00 13,70 

DRM_B3 DRM_B5 34,40– 8,00– 3,10– 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10– 10,90– 33,80– 40,70– 43,50– 44,90– 20,00 13,40 

DRM_B4 DRM_B0 54,00– 53,90– 52,90– 43,90– 44,80– 1,10– 0,00 0,00 0,30– 1,50– 45,20– 51,10– 53,10– 4,50 16,60 

DRM_B4 DRM_B1 54,60– 54,20– 52,00– 41,60– 19,60– 0,90– 0,00 0,00 0,80– 2,00– 45,50– 50,70– 52,80– 5,00 16,60 

DRM_B4 DRM_B2 54,00– 52,40– 49,10– 41,40– 41,80– 4,00– 0,00 0,20 0,00 0,50– 5,40– 41,80– 43,60– 9,00 16,40 

DRM_B4 DRM_B3 52,40– 50,70– 47,30– 41,90– 19,70– 3,60– 0,00 0,40 0,00 0,50– 4,80– 19,70– 49,40– 10,00 16,20 

DRM_B4 DRM_B4 40,6– 37,7– 8,4– 3,7– 3,2– 1,5– 0 1,5– 3,2– 3,7– 8,4– 37,7– 40,6– 18 16,4 

DRM_B4 DRM_B5 35,20– 14,70– 6,30– 2,90– 2,50– 1,00– 0,00 1,30– 2,90– 3,40– 7,40– 20,80– 42,90– 20,00 15,90 

DRM_B5 DRM_B0 53,40– 53,40– 52,00– 41,70– 19,50– 0,30– 0,00 0,00 0,00 0,00 47,30– 48,30– 51,40– 4,50 16,60 

DRM_B5 DRM_B1 54,00– 53,40– 51,10– 44,60– 9,40– 0,40– 0,00 0,00 0,00 0,30– 46,40– 47,90– 51,00– 5,00 16,60 

DRM_B5 DRM_B2 53,20– 51,70– 48,30– 42,40– 19,80– 3,30– 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40– 11,80– 43,30– 9,00 16,60 

DRM_B5 DRM_B3 52,00– 50,30– 46,80– 41,10– 12,10– 3,30– 0,00 0,20 0,20 0,00 3,40– 8,60– 42,10– 10,00 16,40 

DRM_B5 DRM_B4 43,50– 21,30– 7,50– 3,40– 2,90– 1,30– 0,00 − 2,50– 2,90– 6,40– 14,70– 35,40– 18,00 16,60 

DRM_B5 DRM_B5 39,1– 11,5– 6,3– 3,2– 2,7– 1,4– 0 1,4– 2,7– 3,2– 6,3– 11,5– 39,1– 20 16,4 
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 19اجل دول 

 الستعماهلا مع التوليفات األخرى   18و 17للجدولني  S/Iقيم التصحيح 
 ت التشكيل ورقم مستوى احلماية من خمططا

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

 حسب أسلوب املتانة/منط مشغل الطيف  (dB)رقم التصحيح 
 DRMيف النظام 

B/0 (kHz 4,5) ،B/1 (kHz 5) B/2 (kHz 9) ،B/3 (kHz 10) 

16-QAM 
0  0,5  -6,7  -6,6 
1  0,62  -4,7  -4,6 

64-QAM 

0  0,5  1,3  -1,2 

1  0,6  0,0  0,0 

2  0,71  1,7  1,8 

3  0,78  3,3  3,4 

 DSBلإلذاعة    RFخفض القدرة  3

إلدخال إشارة مشكلة رقمياً يف بيئة قائمة، يتعني التأكد من أن هذه اإلشارة اجلديدة لن تتسبب يف مزيد من التداخالت على  
شكلة رقمياً. وقيم اخلفض يف القدرة الالزمة للوفاء هبذا ها اإلشارة املاليت حلت حمل  AMرة  األخرى أكثر من اإلشا  AMاحملطات  

  AMآخر ولنظام    AMيتعرض للتداخل من نظام   AMلنظام    RFسهولة عند مع معرفة نسب احلماية  الشرط ميكن التوصل إليها ب
 يتعرض للتداخل من نظام رقمي. 

وبة من أجل ضمان جودة حمددة   اإلشارة املطلوبة واإلشارة غري املطلالقدرة الالزمة بني  عبارة عن الفارق يف   RFونسبة احلماية  
يتعرض للتداخل    AMمتاثلية أو رقمية(. وعندما تكون اجلودة السمعية املطلوبة تناهز اجلودة لنظام   إلشارة مسعية   S/N)سواء النسبة  

 يساوي اخلفض املطلوب للقدرة.   RFاحلماية  إن الفارق يف نسبة  يتعرض للتداخل من نظام رقمي، ف  AMآخر ونظام    AMمن نظام  
 (. 20آخر )انظر اجلدول  AMيتعرض للتداخل من نظام    AM  النسبية لنظام RFنسب احلماية   ITU-R BS.560تشمل التوصية 

 20اجل دول 
 آخر AMيتعرض للتداخل من نظام  AMالنسبية لنظام  RFنسب احلماية 

اإلشارة  
 املطلوبة

 رة غرياإلشا 
 املطلوبة

 اعدة الرتددية بامل
(kHz) wantedf – unwantedf  

20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20  

AM AM 55,4– 53,3– 49,5– 35,5– 29,0– 2,5– 0,0 2,5– 29,0– 35,5– 49,5– 53,3– 55,4–  

.  20و  23يم اجلدولني  لفارق بني ق على أساس ا  DRMظام  ومبعرفة ذلك، ميكن حساب اخلفض الالزم للقدرة لألساليب املختلفة للن
 .  21اجلدول  وترد النتائج يف

أنه ابلنسبة لبعض األساليب، يكون اخلفض الالزم للقدرة لتقييد التداخالت الواقعة على اإلرساالت    21وميكن أن تالحظ يف اجلدول  
AM  الق قيمته يف  إذا كانت  ني يف هذه احلالة مراعاة ماناة املشرتكة. ويتععند بعض املباعدات الرتددية أعلى بعض الشيء من 

تظهر يف مكان ما كمصدر للتداخل مع أيٍّّ من هذه املباعدات الرتددية وما إذا كانت كمثل املصدر األقوى اإلشارة املشكلة رقمياً  
 األعلى. للتداخل. وإذا كان األمر كذلك، تؤخذ يف االعتبار القيمة
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 21اجل دول 
 زم للقدرةاخلفض الال

اإلشارة  
 ة املستبعد 

اإلشارة  
 اجلديدة 

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمة 

DRMB 
(kHz) 

AFA 
(dB) 

20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

AM DRM_A0 5 2,9 0,4 0,1– 0,5 9 6,6 28,6– 17,9– 12,8– 0,9– 2,9 5 4,5 – 

AM DRM_A1 4,5 2,7 1,6 3 4,5 8,6 6,1 28,8– 17– 12,2– 1,4– 2,4 4,5 5 – 

AM DRM_A2 6,5 6,3 5,9 1 0,8– 5,9 6,6   5,9   0,8–   1 5,9 6,3 6,5 9 – 

AM DRM_A3 8 7,8 7,4 3,1 2,5 5,6 6,1   5,6   2,5   3,1 7,4 7,8 8 10 – 

AM DRM_B0 5 2,9 0,5 0 0,6 8,9 6,6 28,4– 17,7– 12,7– 0,9– 2,9 5 4,5 – 

AM DRM_B1 4,4 2,8 1,9 3,5 5,2 8,5 6 28,6– 16,7– 11,9– 1,5– 2,3 4,4 5 – 

AM DRM_B2 6,6 6,4 6 1,1 0,7– 5,9 6,5   5,9   0,7–   1,1 6 6,4 6,6 9 – 

AM DRM_B3 8,2 8 7,6 3,5 3,1 5,5 6   5,5   3,1   3,5 7,6 8 8,2 10 – 

AM DRM_C3 7,9 7,7 7,3 2,9 2,3 5,6 6,1   5,6   2,3   2,9 7,3 7,7 7,9 10 – 

AM DRM_D3 8 7,8 7,3 3,1 2,5 5,6 6,1   5,6   2,5   3,1 7,3 7,8 8 10 – 

 

 

 1 املرفق
 2مللحق اب

 
 ( DRM)النظام  DSBاحملسوبة لإلذاعة  RFنسب احلماية 

 MHz 30العاملة يف ترددات حتت 
 املقدمة  1

. وتشتق نسب DRMوالستقبال    AMاحملسوبة الالزمة الستقبال    RFنسب احلماية  املزيد من املعلومات عن    املرفقيرد يف هذا  
من نفس    2الفقرة   هبذا امللحق وبتطبيق طريق احلساب املوضحة يف  2  املرفقمن    1ابستعمال املعلمات الواردة يف الفقرة    RFاحلماية  

 .املرفق

 معلمات احلساب  2
 اإلشارة التماثلية 1.2

 AMاملرسل 
 . kHz 9 = B، أي Ftx  =kHz 4,5   طع:رض نطاق القتردد أو ع -
   Ftxعند الرتدد  dB 0لكل أمثون بدءاً من   dB 60- منخفض التمرير: AFشاح ر املميل  -

 هبذا امللحق.( 2 ابملرفق 6)انظر الشكل 
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 3k  =%0,7 (-dB 43 )و  = 2k0  التشوه الناجم عن التوافقيات:  -
 3d =  -dB 40   التشكيل البيين:  -
 dBc/kHz 60,3-   الضوضاء األساسية: -

 . ITU-R SM.328احملسوبة لقناع الطيف الوارد يف التوصية  RFثل قيم الطيف تمت وابملعلمات أعاله،

 AMالتشكيل 

 ITU-R BS.559ضوضاء ملونة طبقاً للتوصية  إشارة التشكيل للموجة املطلوبة:   -

 ي(انمج ابنضغاط عاد)يقابل إشارة بر  r.m.s.m  =%25   عمق التشكيل:  -
 عن االنضغاط العادي dB 6,5النطاق الفرعي مبقدار يزيد من قدرة    االنضغاط الكبري:   -

 AMاملستقِبل 
 .3و 2لكل أمثون، انظر الشكلني  dB 35وامليل =   = afBkHz 2,2   منحىن االنتقائية: -

 2تقييم اإلشارة  قيمة جذر متوسط الرتبيع املستعملة يف  تقييم اإلشارة السمعية: -
 .قيمة مطلوبة حمددة   : AFبة احلماية نس -

 DRMإشارة النظام  2.2
. DRM ( لإلشارات5إىل    9( والعديد من أمناط مشغل الطيف )Dإىل    Aابلعديد من أساليب املتانة )  DRMتسمح مواصفة النظام  

(. ومعلمات التوليفات  3 إىل 0الطيف )( وأمناط مشغل  Dإىل    Aإال بعض التوليفات من أساليب املثانة )  املرفقهذا   وال يستعمل يف
ت فضي إىل عروض   OFDMاإلشارة   لموجات احلاملة الفرعية واملباعدة املقابلة بني هذه املوجات يفتعملة، أي العدد املقابل لاملس

 . 22ابجلدول   Dإىل  Aالنطاقات املدرجة يف الصفوف من 

 
 22اجل دول 

 DRM (kHz)ظام عروض النطاقات لتوليفات الن
 منط مشغل الطيف  أسلوب املتانة 

 0 1 2 3 4 5 

A 4,208 4,708 8,542 9,542 17,208 19,208 

B 4,266 4,828 8,578 9,703 17,203 19,266 

C    9,477  19,159 

D    9,536  19,179 

 4,5 5 9 10 18 20 (kHz) عرض النطاق االمسي

الطيف املقابلة لإلشارة    عبارة عن عروض النطاقات االمسية لقيم شغل   22خري ابجلدول وعروض النطاقات املدرجة يف الصف األ
DRM  والقيم الواردة يف الصفوف منA  إىلD .عبارة عن عروض النطاقات الفعلية لإلشارات للتوليفات املختلفة 

____________________ 
 .BS.468 R-ITUترجيح ضجيجي )من الضجيج( طبقاً للتوصية  2
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 مرِسل اإلشارات الرقمية
 22ر اجلدول انظ  عروض النطاقات: -
سب    أقنعة الطيف:  - تعمال عروض ساب  ITU-R SM.238ابلتوصية    1من امللحق    3.3.6طبقاً للفقرة  حت 

الفعلية   ابجلدول  Fالنطاقات  مقاره  22،  توهيناً  ذلك  ويشمل   .dB 30  عند 
F × 0,53   60-إىل    12-، ويوجد بعد هذه النقطة ميل مقداره من  dB   .لكل أمثون

 3 (kHz 10)و   (kHz 5)  1مثالني لقناعني لنمطي شغل الطيف    3و   2ويعرض الشكالن  
 الرقمية(.  واملستقبالت AMمستقبالت )ويشمل أيضاً منحنيات املراشيح لل

 املستقبل/املشكل لإلشارات الرقمية
 22انظر اجلدول   عروض النطاقات: -
 3dB 52  املسافة الكتفية: -
 kHz 6 + DRM= عرض النطاق االمسي للنظام  BIF  إضايف:  IFمرشاح  -

 4لكل أمثون   dB 35امليل =     
 3و 2انظر الشكلني   منحىن االنتقائية: -
 . 1ومستوى احلماية رقم  QAM-64: تصلح للتشكيل 4-1 × 10مقداره  BERالالزمة لتحقيق معدل  S/Iالنسبة  -

 RFنسب احلماية   3
لفة من  سّبب يف أشكال خمتللمرسل وهو ما يت  RFساليب املتانة العديد من قيم الطيف  ينتج عن توليفات أمناط شغل الطيف وا

 امللحق.  وهبذا 2  املرفقخمتلفة. ويرد شرح لطريقة احلساب املطبقة ابلتفصيل يف  RFسب محاية التداخالت وحيتاج ابلتايل إىل ن

هذه النتائج لنظام   24رقمي، فيما يعرض اجلدول    يتعرض للتداخالت من نظام  AMنتائج احلساابت لنظام    23ويعرض اجلدول  
سب هذه القيم إلشارات  AMرض للتداخل من نظام  رقمي يتع لنظام رقمي    RFغاط كبري. وترد نسب احلماية  انض  ذات  AM. وحت 

آخر ابجلدول   نظام رقمي  للتداخل من  ال  25يتعرض  الرقمية، ولكن ابلنسبة ألزواج  األساليب  توليفات  توليفات  ابلنسبة جلميع 
ظام ابألسلوب  ( الذي يتعرض للتداخل من ن3ومنط شغل الطيف رقم  Bملتانة )أسلوب ا B3املتماثلة فقط، مثل األسلوب الرقمي 

  Bبني أمناط مشغل الطيف املتماثلة واملختلفة، ولكن ألسلوب املتانة    RFنسب احلماية    26أيضاً. ويعرض اجلدول    B3الرقمي  
 . 29إىل  27ح ملخططات التشكيل املختلفة يف اجلداول من فقط. وترد معامالت التصحي

____________________ 
 احملسوبة ابلقيم املقاسة. RFاختريت هذه املعلمات لتقريب نسب احلماية  3
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 2ش كل لا

 Bاملشكل ألسلوب املتانة /قناع الطيف للمرسل ومنحنيات االنتقائية للمستقبل
 DRMللنظام  1 (kHz 5)ومنط مشغل الطيف رقم 
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 3الش كل 
   Bقناع الطيف للمرسل ومنحنيات االنتقائية للمستقبل/املشكل ألسلوب املتانة 

 DRMللنظام  3 (kHz 10)ومنط شغل الطيف رقم 
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 مستقبل/مشكل رقمي

 DRMالطيف املرسل  قنايت

 متاثليمستقبل 

 (kHz)الرتدد 

 (kHz)الرتدد 

ابة 
ستج

اال
(d

B
)

 

 مستقبل متاثلي

 مستقبل/مشكل رقمي

 DRMطيف املرسل قنايت ال
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 23اجل دول 
 يتعرض للتداخل من نظام رقمي    AM( نظام dB)بوحدات  MHz 30النسبية بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 
BDRM 
(kHz) 

AAF
(1),(2)

 

(dB) 
20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

AM DRM_A0 –50,4 –50,4 –49,1 –35,6 –28,5 6,5 6,6 –31,1 –46,9 –48,3 –50,4 –50,4 –50,4 4,5 – 

AM DRM_A1 –50,9 –50,6 –47,9 –32,5 –24,5 6,1 6,1 –31,3 –46 –47,7 –50,9 –50,9 –50,9 5 – 

AM DRM_A2 –48,9 –47 –43,6 –34,5 –29,8 3,4 6,6 3,4 –29,8 –34,5 –43,6 –47 –48,9 9 – 

AM DRM_A3 –47,4 –45,5 –42,1 –32,4 –26,5 3,1 6,1 3,1 –26,5 –32,4 –42,1 –45,5 –47,4 10 – 

AM DRM_A4 –35,3 –27,4 –1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 0,3 –27,4 –32,9 –39,3 –41,9 –43,4 18 – 

AM DRM_A5 –29,3 –14,5 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,1 –22,8 –29,3 –38,4 –40,8 –42,3 20 – 

AM DRM_B0 –50,4 –50,4 –49 –35,5 –28,4 6,4 6,6 –30,9 –46,7 –48,2 –50,4 –50,4 –50,4 4,5 – 

AM DRM_B1 –51 –50,5 –47,6 –32 –23,8 6 6 –31,1 –45,7 –47,4 –51 –51 –51 5 – 

AM DRM_B2 –48,8 –46,9 –43,5 –34,4 –29,7 3,4 6,5 3,4 –29,7 –34,4 –43,5 –46,9 –48,8 9 – 

AM DRM_B3 –47,2 –45,3 –41,9 –32 –25,9 3 6 3 –25,9 –32 –41,9 –45,3 –47,2 10 – 

AM DRM_B4 –35,3 –27,4 –1,3 3,4 3,4 3,4 3,4 0,3 –27,4 –32,9 –39,2 –41,9 –43,3 18 – 

AM DRM_B5 –29,3 –14,6 0,1 3 3 3 3 0,1 –22,5 –28,8 –38,2 –40,9 –42,2 20 – 

AM DRM_C3 –47,5 –45,6 –42,2 –32,6 –26,7 3,1 6,1 3,1 –26,7 –32,6 –42,2 –45,6 –47,5 10 – 

AM DRM_C5 –29,7 –14,6 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,1 –22,7 –29,4 –38,3 –40,9 –42,3 20 – 

AM DRM_D3 –47,4 –45,5 –42,2 –32,4 –26,5 3,1 6,1 3,1 –26,5 –32,4 –42,2 –45,5 –47,4 10 – 

AM DRM_D5 –29,9 –15 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,2 –22,3 –28,8 –38,3 –40,7 –42,2 20 – 

AFA  :  .نسبة احلماية للرتددات السمعية 

DRM_A0 إشارة :DRM  مع أسلوب املتانةA  0ومنط مشغل الطيف. 
 حسب سيناريو معني للتخطيط إىل القيم املدرجة يف هذا اجلدول  AFيتعرض للتداخل من نظام رقمي ميكن حساهبا إبضافة قيمة مناسبة لنسبة احلماية   AMلنظام  RFنسبة احلماية   )(1

ذات مستوايت    AM. ولتوفري محاية كافية لإلشارات  AMرتبط ابالنضغاط الكبري لإلشارة  كيل، أي العمق امل س عمق التش، افرتض نف25كبري. ولالتساق مع اجلدول    AMالقيم املعروضة يف هذا اجلدول ختص حالة حمددة النضغاط   (2)
 نبغي زايدة كل قيمة يف اجلدول ملراعاة الفارق بني االنضغاطني العادي والكبري.ي (،2ابمللحق  1 رفق االنضغاط العادية )على النحو احملدد يف امل 
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 24اجل دول 

 ( dB)بوحدات  MHz 30النسبية بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFاية احلمنسب 
 AM( يتعرض للتداخل من نظام 1مع مستوى احلماية رقم  QAM-64نظام رقمي )بتشكيل 

  اإلشارة
 بةاملطلو 

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

BDRM 
(kHz) S/I 

(dB) 
20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_A0 AM –57,7 –55,5 –52,2 –46,2 –45 –36,7 0 –3,5 –31,2 –41,1 –47 –50,7 –53 4,5 4,2 

DRM_A1 AM –57,5 –55,2 –52 –45,9 –44,8 –36,6 0 –0,6 –22,8 –38,4 –46,1 –49,8 –52,2 5 4,2 

DRM_A2 AM –54,7 –52,4 –48,8 –42,9 –34 –6,5 0 –6,5 –34 –42,9 –48,8 –52,4 –54,7 9 6,7 

DRM_A3 AM –54 –51,7 –48,1 –40,6 –25,8 –3,6 0 –3,6 –25,8 –40,6 –48,1 –51,7 –54 10 6,7 

DRM_A4 AM –54,4 –52,2 –48,6 –42,7 –36,7 –7,5 0 0 0 0 –12,8 –36,7 –43,9 18 7,4 

DRM_A5 AM –53,8 –51,5 –48 –41,5 –27,9 –4,6 0 0 0 0 –4,6 –20 –41,5 20 7,4 

DRM_B0 AM –57,7 –55,5 –52,2 –46,1 –45 –36,2 0 –3,5 –30,9 –41,1 –46,9 –50,6 –53 4,5 4,6 

DRM_B1 AM –57,4 –55,2 –51,9 –45,9 –44,7 –36 0 –0,2 –22 –37,6 –46 –49,6 –52 5 4,6 

DRM_B2 AM –54,6 –52,4 –48,8 –42,8 –33,7 –6,4 0 –6,4 –33,7 –42,8 –48,8 –52,4 –54,6 9 7,3 

DRM_B3 AM –53,9 –51,5 –48 –39,9 –25 –3,1 0 –3,1 –25 –39,9 –48 –51,5 –53,9 10 7,3 

DRM_B4 AM –53,8 –52,2 –48,6 –42,7 –36,7 –7,6 0 0 0 0 –12,8 –36,7 –43,9 18 7,4 

DRM_B5 AM –53,2 –51,5 –47,9 –41,2 –27,1 –4,3 0 0 0 0 –4,6 –20 –41,5 20 7,4 

DRM_C3 AM –54 –51,7 –48,1 –40,9 –26,1 –3,8 0 –3,8 –26,1 –40,9 –48,1 –51,7 –54 10 7,7 

DRM_C5 AM –53,2 –51,5 –48 –41,5 –27,9 –4,6 0 0 0 0 –4,9 –20,3 –41,7 20 7,4 

DRM_D3 AM –54 –51,7 –48,1 –40,7 –25,8 –3,6 0 –3,6 –25,8 –40,7 –48,1 –51,7 –54 10 8,6 

DRM_D5 AM –53,2 –51,5 –47,9 –41,2 –27,1 –4,3 0 0 0 0 –5,1 –20,5 –41,8 20 7,4 
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 25اجل دول 

 ( dB)بوحدات  MHz 30ة على ترددات حتت النسبية بني األنظمة اإلذاعية العامل RFنسب احلماية 
 ( يتعرض للتداخل من نظام رقمي )أساليب متانة وأمناط مشغل طيف متماثلة( 1مع مستوى احلماية رقم  QAM-64نظام رقمي )ابلتشكيل 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 دة الرتددية باع امل
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

BDRM 
(kHz) S/I 

(dB) 
20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_A0 DRM_A0 –60,1 –60 –60 –55,4 –53,4 –41,2 0 –41,2 –53,4 –55,4 –60 –60 –60,1 4,5 15,8 

DRM_A1 DRM_A1 –60 –60 –59,7 –53,3 –51,3 –38,4 0 –38,4 –51,3 –53,3 –59,7 –60 –60 5 15,8 

DRM_A2 DRM_A2 –55,1 –53,1 –49,6 –40,8 –38,3 –3,8 0 –3,8 –38,3 –40,8 –49,6 –53,1 –55,1 9 15,3 

DRM_A3 DRM_A3 –53 –51 –47,3 –38,1 –12,1 –3,2 0 –3,2 –12,1 –38,1 –47,3 –51 –53 10 15,3 

DRM_A4 DRM_A4 –40,3 –37 –8,4 –3,7 –3,2 –1,5 0 –1,5 –3,2 –3,7 –8,4 –37 –40,3 18 16,4 

DRM_A5 DRM_A5 –37 –11,8 –6,3 –3,2 –2,7 –1,4 0 –1,4 –2,7 –3,2 –6,3 –11,8 –37 20 16,4 

DRM_B0 DRM_B0 –60 –59,9 –60 –55,2 –53,2 –40,8 0 –40,8 –53,2 –55,2 –60 –59,9 –60 4,5 16,2 

DRM_B1 DRM_B1 –60 –60 –59,5 –52,8 –50,8 –37,8 0 –37,8 –50,8 –52,8 –59,5 –60 –60 5 16,2 

DRM_B2 DRM_B2 –55,1 –53,1 –49,5 –40,7 –38,1 –3,7 0 –3,7 –38,1 –40,7 –49,5 –53,1 –55,1 9 15,9 

DRM_B3 DRM_B3 –52,7 –50,7 –47 –37,7 –11,1 –3,1 0 –3,1 –11,1 –37,7 –47 –50,7 –52,7 10 15,9 

DRM_B4 DRM_B4 –40,6 –37,7 –8,4 –3,7 –3,2 –1,5 0 –1,5 –3,2 –3,7 –8,4 –37,7 –40,6 18 16,4 

DRM_B5 DRM_B5 –39,1 –11,5 –6,3 –3,2 –2,7 –1,4 0 –1,4 –2,7 –3,2 –6,3 –11,5 –39,1 20 16,4 

DRM_C3 DRM_C3 –53,2 –51,1 –47,5 –38,3 –12,6 –3,2 0 –3,2 –12,6 –38,3 –47,5 –51,1 –53,2 10 16,3 

DRM_C5 DRM_C5 –36,5 –12,1 –6,4 –3,2 –2,8 –1,4 0 –1,4 –2,8 –3,2 –6,4 –12,1 –36,5 20 16,4 

DRM_D3 DRM_D3 –53 –51 –47,4 –38,1 –12,2 –3,2 0 –3,2 –12,2 –38,1 –47,4 –51 –53 10 17,2 

DRM_D5 DRM_D5 –37,2 –12 –6,4 –3,2 –2,8 –1,4 0 –1,4 –2,8 –3,2 –6,4 –12 –37,2 20 16,4 
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 26اجل دول 

 ( dB)بوحدات  MHz 30النسبية بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 
 ( يتعرض للتداخل من نظام رقمي آخر 1مع مستوى احلماية رقم  QAM-64نظام رقمي )بتشكيل 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
z)(kH wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

BDRM 
(kHz) S/I 

(dB) 
20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_B0 DRM_B0 –60 –59,9 –60 –55,2 –53,2 –40,8 0 –40,8 –53,2 –55,2 –60 –59,9 –60 4,5 16,2 

DRM_B0 DRM_B1 –60,1 –60 –59,5 –52,5 –50,4 –37,4 0 –40 –51,6 –53,6 –59,8 –60 –60,1 5 15,7 

DRM_B0 DRM_B2 –57,4 –55,7 –52,9 –46,7 –45,1 –36,6 0  –0,8 –35,6 –38,4 –47,7 –51,5 –53,6 9 13,2 

DRM_B0 DRM_B3 –55,2 –53,6 –50,7 –44,5 –42,9 –33,1 0  –0,1 –13,6 –36,2 –45,5 –49,3 –51,4 10 12,6 

DRM_B0 DRM_B4 –41,30 –39,20 –38,00 –0,90 0,00 0,00 0,00 –0,80 –30,20 –26,80 –41,00 –43,90 –45,50 18,00 10,30 

DRM_B0 DRM_B5 –38,80 –36,20 –30,80 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,20 –13,00 –27,50 –39,40 –42,30 –43,80 20,00 9,80 

DRM_B1 DRM_B0 –59,4 –59,5 –59,5 –55 –53 –40,8 0 –37,9 –51,7 –53,9 –59,4 –59,5 –59,4 4,5 16,2 

DRM_B1 DRM_B1 –60 –60 –59,5 –52,8 –50,8 –37,8 0 –37,8 –50,8 –52,8 –59,5 –60 –60 5 16,2 

DRM_B1 DRM_B2 –57,1 –55,4 –52,6 –46,4 –44,9 –36,4 0 –0,1 –13,7 –36,8 –46,6 –50,5 –52,7 9 13,2 

DRM_B1 DRM_B3 –55,5 –53,8 –51 –44,8 –43,3 –33,5 0 –0,1 –8,1 –35,2 –45 –48,9 –51,1 10 13,2 

DRM_B1 DRM_B4 –41,30 –39,30 –38,10 –1,40 –0,40 0,00 0,00 –0,40 –13,70 –27,60 –40,40 –43,30 –45,00 18,00 10,90 

DRM_B1 DRM_B5 –39,00 –36,60 –31,30 –0,10 0,00 0,00 0,00 –0,10 –7,90 –31,30 –39,10 –41,90 –43,60 20,00 10,40 

DRM_B2 DRM_B0 –57 –56,8 –54,8 –43,4 –39,1 –0,7 0 –40,6 –52,2 –53,9 –57 –57 –57 4,5 15,9 

DRM_B2 DRM_B1 –56,9 –56,1 –52,7 –40,2 –14,1 –0,1 0 –39,7 –50,8 –52,5 –56,9 –57 –57 5 15,4 

DRM_B2 DRM_B2 –55,1 –53,1 –49,5 –40,7 –38,1 –3,7 0 –3,7 –38,1 –40,7 –49,5 –53,1 –55,1 9 15,9 

DRM_B2 DRM_B3 –52,9 –51 –47,4 –38,6 –16,6 –3,2 0 –3,2 –16,6 –38,6 –47,4 –51 –52,9 10 15,4 

DRM_B2 DRM_B4 –37,20 –32,80 –5,10 –0,40 0,00 0,00 0,00 –3,70 –32,80 –29,40 –42,50 –45,20 –46,80 18,00 13,40 

DRM_B2 DRM_B5 –32,60 –32,60 –3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,60 –37,50 –32,10 –43,10 –45,80 –47,30 20,00 12,90 

 



 ITU-R  BS.1615-2 31   التوصية 

 (تتم ة)  26اجل دول 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

BDRM 
(kHz) S/I 

(dB) 
20– 18– 15– 10– 9– 5– 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_B3 DRM_B0 –56,4 –56,2 –53,8 –41,1 –14,1 –0,1 0 –37,7 –50,9 –52,8 –56,4 –56,4 –56,4 4,5 15,9 

DRM_B3 DRM_B1 –56,8 –55,7 –52,1 –38,2 –8,2 –0,1 0 –37,6 –50,1 –51,9 –56,7 –57 –57 5 15,9 

DRM_B3 DRM_B2 –54,3 –52,3 –48,6 –39,3 –16,7 –3,1 0 –3,1 –16,7 –39,3 –48,6 –52,3 –54,3 9 15,9 

DRM_B3 DRM_B3 –52,7 –50,7 –47 –37,7 –11,1 –3,1 0 –3,1 –11,1 –37,7 –47 –50,7 –52,7 10 15,9 

DRM_B3 DRM_B4 –40,80 –37,90 –5,00 –0,40 0,00 0,20 0,00 –3,80 –37,90 –31,50 –42,70 –45,50 –46,90 18,00 13,70 

DRM_B3 DRM_B5 –34,40 –8,00 –3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,10 –10,90 –33,80 –40,70 –43,50 –44,90 20,00 13,40 

DRM_B4 DRM_B0 –54,00 –53,90 –52,90 –43,90 –44,80 –1,10 0,00 0,00 –0,30 –1,50 –45,20 –51,10 –53,10 4,50 16,60 

DRM_B4 DRM_B1 –54,60 –54,20 –52,00 –41,60 –19,60 –0,90 0,00 0,00 –0,80 –2,00 –45,50 –50,70 –52,80 5,00 16,60 

DRM_B4 DRM_B2 –54,00 –52,40 –49,10 –41,40 –41,80 –4,00 0,00 0,20 0,00 –0,50 –5,40 –41,80 –43,60 9,00 16,40 

DRM_B4 DRM_B3 –52,40 –50,70 –47,30 –41,90 –19,70 –3,60 0,00 0,40 0,00 –0,50 –4,80 –19,70 –49,40 10,00 16,20 

DRM_B4 DRM_B4 –40,6 –37,7 –8,4 –3,7 –3,2 –1,5 0 –1,5 –3,2 –3,7 –8,4 –37,7 –40,6 18 16,4 

DRM_B4 DRM_B5 –35,20 –14,70 –6,30 –2,90 –2,50 –1,00 0,00 –1,30 –2,90 –3,40 –7,40 –20,80 –42,90 20,00 15,90 

DRM_B5 DRM_B0 –53,40 –53,40 –52,00 –41,70 –19,50 –0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 –47,30 –48,30 –51,40 4,50 16,60 

DRM_B5 DRM_B1 –54,00 –53,40 –51,10 –44,60 –9,40 –0,40 0,00 0,00 0,00 –0,30 –46,40 –47,90 –51,00 5,00 16,60 

DRM_B5 DRM_B2 –53,20 –51,70 –48,30 –42,40 –19,80 –3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,40 –11,80 –43,30 9,00 16,60 

DRM_B5 DRM_B3 –52,00 –50,30 –46,80 –41,10 –12,10 –3,30 0,00 0,20 0,20 0,00 –3,40 –8,60 –42,10 10,00 16,40 

DRM_B5 DRM_B4 –43,50 –21,30 –7,50 –3,40 –2,90 –1,30 0,00 –1,10 –2,50 –2,90 –6,40 –14,70 –35,40 18,00 16,60 

DRM_B5 DRM_B5 –39,1 –11,5 –6,3 –3,2 –2,7 –1,4 0 –1,4 –2,7 –3,2 –6,3 –11,5 –39,1 20 16,4 
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 27اجل دول 
 من أجل التوليفات األخرى 25و 24الستعماهلا يف اجلدولني  S/Iقيم تصحيح النسبة 

 ملخططات التشكيل ومستوايت احلماية

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

 DRMألسلوب املتانة/منط شغل الطيف للنظام  (dB)قيم التصحيح 
 (kHz 5) A/1  ،(kHz 4,5) A/0 (kHz 10) A/3 ،(kHz 9) A/2 

16-QAM 
0 0,5 7,0- 6,7- 
1 0,62 4,9- 4,6- 

64-QAM 

0 0,5 1,5- 1,2- 

1 0,6 0,0 0,0 

2 0,71 1,7 1,8 

3 0,78 3,4 3,4 

 

 28اجل دول 
 من أجل التوليفات األخرى  26و 25و 24الستعماهلا يف اجلداول  S/Iقيم تصحيح النسبة 

 ومستوايت احلمايةملخططات التشكيل 

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

DRM ألسلوب املتانة/منط شغل الطيف للنظام   (dB) قيم التصحيح    
 (kHz 5) B/1 ،(kHz 4,5) B/0 (kHz 10) B/3 ،(kHz 9) B/2 

16-QAM 
0 0,5 6,7– 6,6– 

1 0,62 4,7– 4,6– 

64-QAM 

0 0,5 1,3– 1,2– 

1 0,6 0,0 0,0 

2 0,71 1,7 1,8 

3 0,78 3,3 3,4 

 

 29اجل دول 
 من أجل التوليفات األخرى  25و 24الستعماهلا يف اجلدولني  S/Iقيم تصحيح النسبة 

 ملخططات التشكيل ومستوايت احلماية

رقم مستوى  خمطط التشكيل 
 احلماية 

املعدل املتوسط  
 للشفرة

DRM لنظام ألسلوب املتانة/منط شغل الطيف ل  (dB) قيم التصحيح    
(kHz 10) C/3 (kHz 10) D/3 

16-QAM 
0 0,5 6,7– 7,0– 

1 0,62 4,7– 5,1– 

64-QAM 

0 0,5 1,2– 1,3– 

1 0,6 0,0 0,0 

2 0,71 1,8 1,9 

3 0,78 3,4 4,2 
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اخلالصة، فإن نسبة   AMللحالة    لنسبة. وابerelativ_RFAالنسبية    RFنسب احلماية    26إىل    23ومتثل القيم املدرجة يف اجلداول من  
( بني نسب احلماية عندما ختتلف املوجات احلاملة لإلرساالت املطلوبة وغري املطلوبة  dBاحلماية النسبية تساوي الفارق )بوحدات 

(،  ITU-R BS.560ة  ، ونسب احلماية عندما يكون تردد املوجات احلاملة هلذه اإلرساالت واحداً )التوصيf  Hzيف الرتدد مبقدار  
ويف حالة اإلشارة الرمزية، يكون ترددها االمسي هو   .AF  ،AFA، اليت تقابل نسبة احلماية  RFAللقناة املشرتكة،    RFسبة احلماية  أي ن

  ، يقابل الرتدد5و  2القيمة املعتمدة وليس تردد املوجة احلاملة وذلك عند حتديد الفارق يف الرتدد. وابلنسبة لنمطي شغل الطيف  
، على التوايل فوق الرتدد kHz 2,4و  2,2، حيدث للرتدد املركزي إزاحة بنحو  1و  0؛ وللنمطني  OFDMاملركزي للفدرة    ددي الرت االمس

النسبية   AFالتماثلي، فإن قيم نسب احلماية    AMاالمسي. ومبا أن طيف إشارة التداخل خيتلف عن طيف الرتدد السمعي للنظام  
 ر.ي الصف تساو ناة املشرتكة اليف حالة الق

املقابلة إىل القيم املدرجة يف اجلدول للحصول على    AFمع سيناريو ختطيط معني، يتعني إضافة نسبة احلماية    23وملواءمة اجلدول  
 هبذا امللحق(. وميكن حتديد القيم املقابلة من خالل مراعاة اآليت:   2 املرفقاملطلوبة )انظر  RFنسبة احلماية 

لتخطيط اإلذاعة    dB 17مقدارها  AFنسبة محاية  HFBC-87متر اإلداري العاملي للراديو د املؤ ، اعتمHFنسبة للنطاق ابل -
 آخر؛ AMيتعرض للتداخل من نظام  AMلنظام  HF (HFBC)يف النطاق 

للنطاقني   - النطاقني  MFو  LFابلنسبة  يف  لإلذاعة  اإلقليمي  اإلداري  املؤمتر  اعتمد   ،LF  وMF   3و  1ني  لإلقليم   
 آخر.  AMيتعرض للتداخل من نظام  AMلنظام  dB 30مقدارها  AF( نسبة محاية 1975، )جنيف

الالزمة    S/Iكمعلمة تؤشر جلودة اخلدمة بقيمة النسبة    AFاالستعاضة عن نسبة احلماية    يتعني،  DRMوكإشارة مطلوبة مع النظام  
(. وتقوم قيم نسب  1)انظر امللحق    ابتسااحل  يف  4-1 × 10تبلغ    BERمعني. وتفرتض قيمة عتبة للمعدل    BERلتحقيق معدل  

. وابلنسبة للتوليفات األخرى، يتعني 1وعلى مستوى احلماية رقم    QAM-64على التشكي    25و  24احلماية املدرجة يف اجلدولني  
 املدرجة يف اجلداول. S/Iة إىل قيم النسب 26إضافة قيم التصحيح الواردة يف اجلدول 

 
 

 2 املرفق
 2مللحق اب

 
 RFحتديد نسب احلماية س و قياقة طري

 ITU-R BS.559طريقة إجراء القياسات طبقا  للتوصية  1
 طريقة احلساب  1.1

 .املرفقمن هذا  2ابستعمال طريق احلساب املوضحة يف الفقرة  RFتقرر أن حتدد نسب احلماية 

 RFالرقمي من منظور القدرة /AM العالقة بني النظامني  2.1
ألي إشارة رقمية إمجايل القدرة داخل عرض   RFيف حني تساوي القدرة    AMوجة احلاملة  امل  قدرة ي  ه  AMإلشارة    RFالقدرة  

 نطاق اإلشارة املطلوبة. 
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 خصائص املستقبل 3.1
 AMمنحىن انتقاء املستقِبل  1.3.1

ل ن أجوذلك ملألمثون(    dB 35؛ امليل =  kHz 2,25حديث )عرض النطاق السمعي    AMتقرر اعتماد منحىن انتقائية مستقِبل  
. ومن األسباب األخرى العتماد هذا املنحىن أن أتثريه على نسب احلماية يتوقع أن يكون طفيفاً، كما  RFحساب نسب احلماية 

 رة إىل حد كبري.  أن منحنيات االنتقائية األحدث ليست مبشّ 

 الالزمة  S/I املستقبل الرقمي: النسبة  2.3.1
املقاسة على أن تذكر جنباً إىل جنب مع نسب احلماية املقابلة. بيد   S/Iبة ة النس ال قيمالالزمة، تستعم RFحلساب نسب احلماية 

 أنه ميكن مراجعة القيم املقدمة فيما بعد مع أخذ التطورات الالحقة يف االعتبار.

 DRMاستعمال قناع الطيف اخلاص ابلنظام  4.1
، تقرر أن من  AMت احلالية أكرب مما تسببه اإلرساالت  رساالعلى اإلنظراً لضرورة أال تتسّبب اإلشارات الرقمية يف تداخالت أكرب  

 . RFاملقاس يف حساب نسب احلماية  DRMاملناسب تطبيق قناع الطيف 

 املباعدات الرتددية 5.1
 للمباعدات الرتددية التالية: RFينبغي توفري نسب احلماية 

 kHz 18و 9و kHz 9 :  0املباعدة بني القنوات  -
 . kHz 20و 15و 10و 5و kHz 10 :  0 قنواتبني الاملباعدة  -

 MHz 30يف نطاقات اإلذاعة حتت  DSBلإلذاعة  RFحتديد نسب احلماية  2
 مقدمة 1.2

النظام   التداخالت على    DRMإلدخال  تتسبب يف مزيد من  لن  رقمياً  املشكلة  اإلشارات  أن  التأكد من  يتعني  قائمة،  بيئة  يف 
حملها. ومن جهة أخرى، جيب   DRMاليت سيحل النظام    AMإلشارات  ة عن االنامج  داخالتاألخرى أكرب من الت  AMاحملطات  

في حبيث يسمح ابستقبال اإلشارة الرقمية بشكل جيد. ومن مث،  القائمة قليالً مبا يك  AMأن يكون التداخل الناجم عن احملطات  
 هناك حاجة إىل نسب محاية للحاالت األربع التالية: 

 . AM (AM-AM)خل من إرساالت للتدا يتعرض AMاستقبال  -
 . (AM-DIG)يتعرض للتداخل من إرساالت مشكلة رقمياً  AMاستقبال  -
 .AM (DIG-AM)خل من إرساالت استقبال إشارات مشكلة رقمياً تتعرض للتدا -
 . (DIG-DIG)استقبال إشارات مشكلة رقمياً تتعرض للتداخل من إرساالت مشكلة رقميا   -

مباشرة أو ابستعمال طريقة مكيفة،    ITU-R BS.559إما ابستعمال الطريقة املوضحة يف التوصية    RFماية  وميكن قياس نسب احل
أعاله تغطيها    (AM-AM)ختلفة أو ميكن حساب هذه النسب. واحلالة األوىل  االعتبار خصائص التشكيل امل على أن يؤخذ يف

د القياسات املعقدة، وطاملا كان عدد مستقبالت اإلشارات ييد عد. ولتقITU-R BS.560منحنيات نسب احلماية احلالية ابلتوصية  
قلياًل، قد يكون من األفضل حساب نسب احلماية   . وحلساب نسب احلماية ميزة إضافية للحاالت األخرى  RFاملشكلة رقمياً 

 تتمثل يف إمكانية تغيري معلمات النظام املطبقة بسهولة. 
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وعلى   AMألنظمة إرسال    RFساب نسب احلماية  اداً إىل طريقة عددية حلب استنذج حساولتحديد نسب احلماية، مت استنباط منو 
افرتاضات معينة إىل نسب محاية متاثل كثرياً النسب الواردة . ويؤدي استعمال هذا النموذج يف ظل  ITU-R BS.559أساس التوصية  

احلماية اخلاصة ابالحتاد الدويل لالتصاالت   ات نسب ومنحني   AM-AM. والفوارق بني القيم احملسوبة للحالة  ITU-R BS.560يف التوصية  
 . DRMيتعرض للتداخل من نظام    AM( بدقة كافية يف حالة نظام  dB/RIA العمودان األخريان، القيمة   30مهملة )اجلدول  

آخر   DRMأو نظام    AMاليت يتعرض فيها للتداخل من نظام    DRMحلاالت النظام    RFوميكن أيضاً حساب نسب احلماية  
النظام  ستعمااب أداء مستقبالت  إىل أن  النموذج ولكن مع عدم يقني أكرب نظراً  على    AMملة  وأتثري املوجة احلا  DRMل هذا 

 مبثابة أمور غري معلومة مبا يكفي.  DRMاملستقبل 

 منوذج احلساب  2.2
 طريقة احلساب  1.2.2

سب نسب احلماية   عدات خمتلفة بني طلوبة وبث إشاراهتا على مباغري امللوبة و مبحاكاة املرسالت ابلنسبة لإلشارات املط  RFحت 
املطلوبة هي الفارق بني االستجابة     RFلى ذلك، تكون نسبة احلماية(. وبناء ع4القنوات حنو مستقبل منوذجي )انظر الشكل  

 لإلشارتني غري املطلوبة واملطلوبة.
سب التداخل اإلمجايل على اإلشارة املطلوبة أبخذ جمموع   املطلوبة  الت النامجة عن النطاقات الفرعية لإلشارة غري  التداخقدرات  وحي 

 (.AM)يف حالة اإلشارات  RFوالتداخالت النامجة عن املوجة احلاملة 
لنسبة احلماية    RFوينتج عن هذا احلساب نسب محاية   القيمة املطلقة  القائمة   AMاملطلوبة حلماية اخلدمة    RFنسبية. وت شتق 

 ( ابستعمال املعادلة التالية: 4.3املطلوبة )انظر الفقرة  AFماية إبضافة نسبة احل

 AFrelativeRFRF AAA += _ (5) 

الالزمة   S/I، تؤخذ يف االعتبار النسبة  AFبعملية حسابية مماثلة. وبدالً من نسبة احلماية    DRMللنظام    RFوتشتق نسبة احلماية  
 حمدد:  BER( لتحقيق معدل 7.3)انظر الفقرة 

 
I/SAA relativeRFRF += _ (6) 

 منوذج املرسل 3.2

 عمل يف احلساب.  اجملموعة الكاملة ملعلمات املرسل املست 3ترد يف الفقرة 
(، كما هو موصى  3.3. )انظر الفقرة  ITU-R BS.559، يفرتض تشكيل بضوضاء ملونة حسب التوصية  AMويف حالة اإلرساالت  

شارة تشكيل وتشوه انجم عن التوافقيات والتشكيل  رسلة من إارة املي لإلش. ويتألف التوزيع الطيفAMبه لقياس نسب احلماية  
 (. 2.3و 1.3لضوضاء األساسية )انظر الفقرتني الفرعيتني البيين ومرشاح املرسل وا

أو طيف نظري مفرتض يفي مبتطلبات اإلرساالت خارج   DRMويف املرسالت املشكلة رقمياً، يستعمل الطيف املقاس للمرسالت 
 (. 6.3و 5.3و 1.3ات الفرعية الفقر  )انظر النطاق
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 4الش كل 
 RFتشكيلة حساب و/أو قياس نسب احلماية 

 تضاف حسب الطلب حماكاة من أجل احلساب 

 8الشكل  10الشكل 

 9الشكل 
 7الشكل 
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 5الشكل 
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مولد ضوضاء 
 ملونة

 2مولد إشارات رقم 
 DRMيف النظام 

 2موهن  1موهن 

 مدمج

مستقبل الطرف 
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 حملل طيف
(HP) 

 AMمستقبل 
 )حمسوب(

مرشاح 
 للضجيج
 )حمسوب(

مقياس فولطية 
للقيمة 
r.m.s 

 )حمسوبة(

 رة إشا
 جيبية

kHz 4,5 SUF 2 
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مقياس فولطية 
 r.m.sللقيمة 

HP 3 400A 

مزّود بعداد  DRMمستقبل 
 BERللمعدل 

 1مولد إشارات رقم 
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 منوذج املستقبل  4.2
 اجملموعة الكاملة ملعلمات املستقِبل املستعمل يف احلساب.  3ترد يف الفقرة 

 (MBF)ئص مستقبل القياس ذي مرشح التمرير النطاقي  خصا  تعملتس،  AMوللتحقق من طريقة احلساب ابلنسبة لالستقبال  
 ITU-R BS.468.أ((. وختضع املكوانت الطيفية الواقعة يف نطاق التمرير لرتجيح حسب التوصية  11والشكل    4.3)انظر الفقرة  

 ( ويتم مجع القدرات سواء كإشارة مطلوبة أو غري مطلوبة. 12)انظر الشكل 
الفقرتني  رات املشك ابإلشااخلاص  وتوصف خصائص املستقبل   انتقائية املستقِبل. )انظر  بواسطة  ويتم مجع   (.7.3و  1.3لة رقمياً 

 قدرات كافة املكوانت الطيفية الواقعة ضمن نطاق التمرير سواء كإشارة مطلوبة أو غري مطلوبة. 

 التوسع املستقبلي لنموذج احلساب 5.2
إلرساالت البث املتزامن، وهو ما يؤدي إىل ظهور    RFماية  نسب احلحساب    قد يتعني توسيع نطاق منوذج احلساب لكي يغطي 

 ضافية:مخس حاالت تداخل إ
 . (AM-SIM)يتعرض للتداخل من إرساالت البث املتزامن  AMاستقبال  -
 . (DIG-SIM)استقبال إشارات مشكلة رقمياً تتعرض للتداخل من إرساالت البث املتزامن  -
 .AM (SIM-AM)إرساالت  اخل منض للتداستقبال بث متزامن يتعر  -
 . (SIM-DIG)رقمياً  استقبال بث متزامن يتعرض للتداخل من إشارات مشكلة -
 . (SIM-SIM)استقبال بث متزامن يتعرض للتداخل من إرساالت بث متزامن  -

 املعلمات املفرتضة للنظام  3
 أقنعة الطيف  1.3

وه غري اخلطي للمرسل و/أو إشارة التشكيل فضالً عن قيمة التشعتبار يف االعلى منوذج أيخذ   AMتقوم أقنعة الطيف لإلرساالت 
األساسية. وابلنسبة للمرسالت املشكلة بتشكيل االتساع، تدرج تشوهات توافقيات الدرجتني الثانية والثالثة فضالً معينة للضوضاء  

للمرس وابلنسبة  احلساب.  منوذج  الثالثة ضمن  الدرجة  من  البيين  التشكيل  املعن  أو  شكلة  الت  املقاس  الطيف  يستعمل  رقمياً، 
 املفرتض. 

  5)انظر األشكال    2.3استقبال مرشاح مترير منخفض مع املعلمات الواردة يف الفقرة    AMوجيري تشكيل الطيف اخلاص ابملرسل  
 . 4.3ضمن إطار الفقرة  AM(. ويرد منحىن انتقائية املستقبل 7و 6و

كما أهنا   AMألهنا مالئمة لإلرساالت    AMلنماذج املرسالت واملستقبالت    4,3و  3.3و  2.3قرات  واختريت املعلمات الواردة يف الف
. ويعرض يف ITU-R BS.560آخر، إىل نسب احلماية اخلاصة ابلتوصية    AMالعرض للتداخل من نظام    AMتؤدي، يف احلالة  

طيف الناجتة عن املعلمات احملددة يف  نعة الت وأقستقبالالتمثيل البياين ملنحنيات االنتقائية اخلاصة ابمل  11و  10و  9و  8األشكال  
 الفقرات التالية. 

 ( 8إىل  5)األشكال من  AMاملرسل  2.3
 22m*  cN=  sbN/   قدرة النطاق الفرعي:  -
 2m* (1 +  cN=  totalN(2/   القدرة اإلمجايل:  -

 kHz = 9 BkHz, i.e.,  4,5=  txF  تردد أو عرض نطاق القطع: -
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 txFعند الرتدد  dB 0لكل أمثون، بدءاً من  dB 60 منخفض التمرير: AFح ا شاملر ميل  -
  ( 6)انظر الشكل 

 2k =  0، 3k =%0,7 ( -dB 43 )  التشوه الناتج عن التوافقيات: -
 3d  =  -dB 40   التشكيل البيين:  -
 dBc/kHz 60,3-   عتبة الضوضاء: -

 . ITU-R SM.328ة أعاله يتطابق مع قناع الطيف الوارد يف التوصية  جر املدمات  ابستعمال املعل  AMإلشارة    RFوالطيف احملسوب  

 ( 7إىل  5)األشكال من  AMالتشكيل  3.3
 ITU-R BS.559ضوضاء ملونة حسب التوصية    إشارة التشكيل: -
 )تقابل إشارة برانمج ابنضغاط عادي(  r.m.s.m =%25   عمق التشكيل: -
قدرة   االنضغاط الكبري:  - من  بضاغط    dB 6,5بنحو    كيلالتش  إشارة يزيد  ذلك  حتقيق  )ميكن 

 (.1:2ومعدل انضغاط  dB 15بكسب انضغاط مقداره 
 ب((  11أ( و 11)الشكالن  AMاملستقِبل  4.3

منخفض   منحىن االنتقائية: - مترير  نطاقه  AMأو كمستقبل    (MBF)كمرشاح  عرض   حيث 

B  =kHz 4,4  وميلهdB 35  4لألمثون 
 r.m.s5ة القيم   اس اإلشارة:قي -
 قيمة حمددة مطلوبة.   : AFنسبة احلماية  -

 مرسل اإلشارات الرقمية 5.3
 totalN  =sbN   قدرة النطاق الفرعي -
 cN  =0   قدرة املوجة احلاملة:  -
 . kHz 10أو  B  =9   عرض النطاق:  -

 ب(( 9أ( و 9التشكيل الرقمي )الشكالن  6.3

 املطلوب. غ الطيف و يصا اسة أإبشارة املرسل املقجيدد     الطيف: -
 أ(( 9مستقبل اإلشارات الرقمية )الشكل  7.3

 kHz 10أو  B  =9   عرض النطاق:  -
 (3و 2طيف املستقبل )الشكالن    منحين االنتقائية: -
ملتانة  طبقاً ألسلوب ا  4-1 × 10مقداره    BERالالزمة لتحقيق معدل    S/Iالنسبة   املطلوبة: S/Iالنسبة  -

 ومستوى احلماية. التشكيل وخمططلطيف ومنط مشغل ا

____________________ 
. ويؤدي ذلك إىل توهني  لألمثون  dB 35ميله    ومنحىن انتقائية  kHz 2,2مقداره    AFحديث، يستعمل مستقبل بعرض نطاق    AMكمستقبل   4

مستقبل   27ب((. ويقوم اختيار هذا املستقِبل على قياسات لعدد    11)انظر الشكل    kHz 5عند مباعدة ترددية مقدارها    dB 41,5مقداره  
AM  1997و 1989أجراها "دويتش ويل" خالل الفرتة بني. 

 . BS.468 R-ITUترجيح ضجيجي طبقاً للتوصية  5
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 7الش كل 
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 أ 9الش كل 
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 أ 10الش كل 
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 أ 11الش كل 
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 12الش كل 

 تشكيل اإلشارة يف مرشاح الضجيج 
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تتعرض   AMيف حالة إشارة    dB 30مقدارها    AFونسبة محاية    3ابستعمال منوذج احلساب املطور ومعلمات النظام الواردة يف الفقرة  

  RF. ونسب احلماية 15و 14 كلنيوالش 30حتصل على النتائج املعروضة يف اجلدول (AM-AM) أخرى  AMللتداخل من إشارة 
العادي والكبري لإلشارات    kHz 20احملسوبة تقابل مباعدات ترددية تصل حىت   ، ال  14الشكل   املرسلة. ويف  AMلالنضغاطني 
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 30اجل دول 
 ويل لالتصاالت،  الد حتادوقيم احلماية اخلاصة ابال AMلنظام  RFAسوبة احمل RFنسبة احلماية 

 AM، لإلرساالت ∆RIAاخلطأ يف احلساابت، و 
 dB 30 :AAF غري املطلوبة  Mاإلشارة  املطلوبة  AMاإلشارة 

f/kHz ARF /dB AITU /dB  ARI/dB 

0 30 30 30 30 0 0 

5 32,4 27 33 27,5 0,6– 0,5- 

9   4,7   1,4   5   1 0,3– 0,4 

10   2,4–   5,4–   2–   5,5– 0,4– 0,1 

15 19,6– 19,7–   19– 19,5– 0,6– 0,2– 

18 23,3– 23,3– 23,3– 23,3– 0 0 

20 25,6– 25,7– 25,4– 25,4– 0,2– 0,3– 

 انضغاط كبري انضغاط عادي  انضغاط كبري انضغاط عادي  انضغاط كبري انضغاط عادي  

 . dB 0,6اخلطأ يف احلساابت يقل عن    ني أن ، يتب RFحلماية  لنسب ا   ITU-R BS.560ومن مقارنة بني القيم احملسوبة وقيم التوصية  

 14الش كل 
 AM-AMالنسبية للحالة  RFنسب احلماية 
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 التطبيق ابلنسبة لإلشارات املشكلة رقميا   5
ة أيضاً بدقة كافية  مال هذه الطريقأنه ميكن استع   AM-AMللحالة    RFيظهر اخلطأ الصغري يف احلساابت عند حتديد نسب احلماية  

 ، بشرط معرفة طيف اإلشارة الرقمية املسببة للتداخل.AM-DIGللحالة  RFاحلماية  حلساب نسب
للحالة   انDIG-DIGأو    DIG-AMوابلنسبة  إزالة التشكيل. وابلتايل، ال ميكن ، يتعني اإلملام مبنحىن  تقائية املستقبل وخصائص 

 نة مثل، دراسة أتثري األطياف املختلفة استناداً إىل نتائج قياسات معروفة. ظل تقييدات معيتطبيق هذه الطريقة إال يف 

 اخلالصة 6
. وت عد الدقة MHz 30إلذاعة حتت  العاملة يف نطاقات ا  DSBلإلذاعة    RFاستعمل منوذج احلساب املوضح لتحديد نسب احلماية  

املقاس للمرسل أو على قناع الطيف الالزم لتحقيق   تقوم على الطيفاملتحققة كافية ألغراض التخطيط. وينبغي للحساابت أن  
 وميكن فقط، إذا استدعى األمر، تفّحص نتائج احلساابت واستكماهلا بنتائج القياسات. متطلبات اإلرساالت خارج النطاق. 

 15ل الش ك
 AM-AMللحالة  RFاخلطأ يف احلساابت اخلاصة بنسب احلماية 
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 3رفق ملا
 2مللحق اب

 
 ابستعمال عرضي ( DRM)النظام  DSBاحملسوبة لإلذاعة  RFنسب احلماية 

 MHz 30وعلى الرتددات حتت  kHz 20و 18النطاقني 
 معلومات أساسية 1

  RF ب احلمايةاليت قدمت معلومات عن نس  ITU-R BS.1615على التوصية    2003بداية، وافقت مجعية االتصاالت الراديوية لعام  
 . kHz 10و 9و 5و 4,5بعروض النطاقات  DRM ارات النظامشإل

قدمت الوثيقة التمهيدية من أجل إصدار توصية جديدة الصادرة عن فريق العمل    2002وحىت بداايت عام    2001بيد أنه يف عام  
الراديوية    6/7 االتصاالت  لقطاع  احلماية    (PDNR-2001)التابع  اإلشا  RFمعلومات عن نسب  مع عروض   DRMلنظام  رات 

 . kHz 20و  18مت استبعاد عرضي النطاقني    2002يف عام   6/7ل فريق العمل  . وخالل أعما kHz 20و  28و  10و  9و  4,5النطاقات  
ضمن   kHz 20و  18مع عرضي النطاقني    DRMالطريقة املستعمل إلدراج قيم نسب احلماية إلشارات النظام    املرفقويشرح هذا  

 . ITU-R BS.1615 التوصية

 معلومات للتذكرة  -ساسية مات األاملعل 2
 DRMم عروض نطاقات النظا 1.2

 31اجل دول 

 DRM (Hz)لتوليفات حمددة من أساليب النظام  (F)عروض النطاقات 
 5 4 3 2 1 0 األسلوب

A 4 208 4 708 8 542 9 542 17 208 19 208 

B 4 266 4 828 8 578 9 703 17 203 19 266 

C    9 477  19 159 

D    9 536  19 179 

DRMB 
(kHz) 

4,5 5 9 10 18 20 

 

ليست ضعف عروض النطاقات   D5و  C5و  B5و  B4و  A5و  A4جتدر اإلشارة إىل أن عروض النطاقات الفعلية للحاالت  مالحظة:  
 . أمثلة على ذلك:D3و C3و B3و B2و A3و A2يف احلاالت 

 A2 = 8 542 Hz  2 × A2 = 17 084 Hz  A4 = 17 208 Hz 
 A3 = 9 542 Hz  2 × A3 = 19 084 Hz  A5 = 19 208 Hz 

 B3 = 9 703 Hz  2 × B3 = 19 406 Hz  B5 = 19 266 Hz 

 C3 = 9 477 Hz  2 × C3 = 18 954 Hz  C5 = 19 159 Hz 

 D3 = 9 536 Hz  2 × D3 = 19 072 Hz  D5 = 19 179 Hz 
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 قناع الطيف  2.2

ابستعمال عروض   ITU-R SM.328-11من التوصية    3.3.6طبقاً للفقرة  الطيف للمرسل    ، ح سبت خصائص قناع2001يف عام  
، وبعد F من عرض النطاق    0,57عند  dB 35. وقد تضمن ذلك قيمة للتوهني تبلغ  31الفعلية الواردة يف اجلدول    Fالنطاقات  

 لكل أمثون.  dB 60-و 12-هذه النقطة كان امليل يرتاوح بني 
  AM ذلك أيضاً منحنيات املرشاح للمستقبالت  )مبا يف  2 (kHz 9)لطيف رقم  لنسبة لنمط شغل االً لقناع ابثام  16ويعرض الشكل  

 واملستقبالت الرقمية(. 
 بني:  DRM، تغريت خصائص قناع الطيف. وقد أصبح التوهني إلشارات 2002ويف عام 
0,50    0,54و    من عرض النطاق (F)    بقيمةdB 30   وليسdB 35   0,57عند    ق  من عرض النطا(F) 0,53  . وفوق وحتت    من

 لألمثون.  dB 12-، ميكن افرتاض قيمة للميل تبلغ dB 60- ونزوالً حىت (F)عرض النطاق 
)مبا يف ذلك أيضاً منحنيات املرشاح للمستقبالت    (kHz 10)  3مثاالً للقناع يف حالة منط شغل الطيف رقم    17ويعرض الشكل  

AM  .)واملستقبالت الرقمية 
 القناة اجملاورة.  يف   DRMالستقبال    RFأتثري كبري على نسب احلماية    DRMلطيف النظام    Fمن     0,53و    0,5حنداراً بني  وللميل األشد ا 

 16الش كل 
 2001قناع الطيف يف عام 

–20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20
–100

–80

–60

–40

–20

0

20

 

 (kHz)الرتدد 

 لألمثون( dB 35و kHz 2,2 = Bafمستقبل متاثلي )
 (dB 52افة كتفية ومس kHz 9 = Brfمستقبل/مزيل تشكيل رقمي ) عادي 
 (ITU-R SM.328-10، التوصية kHz 9 = Brf) DRMطيف املرسل  عادي 
 عادي 

ابة 
ستج

اال
(d

B
)
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 17الش كل 
 ITU-R BS.1615قناع الطيف الوارد يف التوصية 

 

–20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20
–100

–80

–60

–40

–20

0
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 DRMاإلشارة  3.2
kHz 9 = BW 

 cF 
4,5 4,5 

kHz 10 = BW 
 cF 

5 5 

kHz 18 = BW 
 cF 

4,5 4,5 4,5 4,5 

kHz 20 = BW 
 cF 

5 5 5 5 

بعرضي   MDR". بيد أنه يستعمل لتحديد الرتدد املركزي لقناة  cF: ال يوجد مادايً ما ي عرف ابسم "الرتدد املركزي أو املرجعي  مالحظة
 . kHz 10و 9 نطاقني

ارة  ". مبعىن أن الرتدد "املرجعي" لإلشcF، ينطبق األمر املذكور آنفاً ابلنسبة "للرتدد املرجعي  kHz 20و  18وابلنسبة لعرضي النطاقني  
DRM  أو  18عرض نطاقهاkHz 20 .ال يقع يف منتصف عرض النطاق 

 (kHz)الرتدد 

 مستقبل متاثلي

ابة 
ستج

اال
(d

B
)

 

 مستقبل/مزيل تشكيل رقمي

 DRMقناع الطيف للمرسل 
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 القيم احلقيقية والنسبية لنسب احلماية 4.2
( أو "القيم النسبية" PDNR_2001قدم إما "القيم احلقيقية" لنسب احلماية )الواردة يف  ية إىل اجلداول اليت تة التال الفقر سيشار يف

 (.ITU-R BS.1615لنسب احلماية )الواردة يف التوصية 
 AM  اخلدمة  حلماية  الالزمة   RF، تشتق القيمة املطلقة لنسبة احلماية  DRMيتعرض للتداخل من النظام    AMوابلنسبة إلرسال  

 ابستعمال املعادلة التالية:  )AFA(املطلوبة  AFالقائمة إبضافة نسبة احلماية 
 

AFrelativeRFRF AAA += _
 

 AFA –RF = A RF_ relativeA وبعكس املعادلة:

بدالً من  بطريقة حسابية مماثلة. و   DRM، تشتق نسبة احلماية للنظام  AMيتعرض للتداخل من إرسال    DRMوابلنسبة إلرسال  
 حمدد: BERالالزمة لتحقيق معدل  S/I، تؤخذ يف االعتبار النسبة AFاحلماية نسبة 

 ISAA relativeRFRF /_ += 

 I/S – RF= ARF_ relative A وبعكس املعادلة:

ا بني  املختلفة  الرتددية  للمباعدات  احلماية  نسب  امتداداوت عطي  املطلوبة،  واإلشارة  املطلوبة  غري     kHz 20-  إلشارة 
 " يف اجلداول تعين ما يلي: DRMيتعرض للتداخل من  AMيف حالة " wantedf – unwantedf  =Δ  والقيمة kHz 20حىت +

 . kHz 10مبقدار   wantedfأقل من  DRMfفإن هذا يعين أن  ،Δ  =-kHz 10إذا كانت املباعدة الرتددية  
 . kHz 15مبقدار  ntedwafأكرب من  RMDf، فإن هذا يعين أن Δ + =kHz 15وإذا كانت املباعدة الرتددية  

 kHz 20و 18طريقة اشتقاق نسب احلماية لإلشارات ذات عرضي النطاقني  3
لقناع طيف يولد   kHz 20و  18لعرضي النطاقني    2001يف عام    6/7استعمال أحدث اجلداول اليت وضعها فريق العمل   -

 .Fمن عرض النطاق  0,57عند  dB 35توهيناً مقداره 
 ( AFA  =dB 17ول )مع النسبية من هذه اجلدا احلمايةق نسبة اشتقا -
  dB 30واملوضوعة من أجل قناع طيف يولد توهيناً مقداره    ITU-R BS.1615استعمال اجلداول النهائية الواردة يف التوصية   -

 . Fلنطاق من عرض ا 0,53عند 
  ITU-R BS.1615يف التوصية  الواردة  والقيم    2001م  بني قيم نسبة احلماية النسبية احملسوبة يف عا  (d)حساب الفوارق   -

 . kHz 10بعروض نطاقات تصل إىل  DRMإلشارات 
 . بة واملطلوبة وأوجه التشابه مع مراعاة تواضع اإلشارات غري املطلو   2001على قيم نسبة احلماية احملسوبة يف    (d)تطبيق هذه الفوارق   - 
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 أوجه التشابه - (AM) املطلوبة واإلشارة  (DRM)مواضع اإلشارة غري املطلوبة 
 Δ =unwantedf - wantedf 

 
  أوجه التشابه         
         DRM_A5 DRM_A3  

     Fam       

DRMF         Δ = −20 Δ = −10  

    Fam     Δ = −18 Δ = −9  

DRMF         Δ = −15 Δ = −5  

   Fam         

DRMF         Δ = −10 Δ = 0  

         Δ = −9 Δ = 0  

DRMF  Fam       Δ = −5 Δ = 0  

            

          أوجه التشابه 

 DRM_A3 DRM_A5          

            

 Δ = +5 Δ = +5      Fam DRMF   

 Δ = +9 Δ = +9          

 Δ = +10 Δ = +10     Fam  DRMF   

            

 Δ = +15 Δ = +15    Fam   DRMF   

 Δ = +18 Δ = +18          

 Δ = +20 Δ = +20   Fam    DRMF   

            

 . DRM_A5و DRM_A3يف االعتبار، هناك أوجه تشابه بني  DRMأوجه التشابه: إن وضع مواضع اإلشارات 

 Δ =unwantedf - wantedfابفرتاض أن  
DRM_A5 at Δ = −20 kHz/18 kHz equivalent to DRM_A3 at Δ = −10 kHz/9 kHz  
DRM_A5 at Δ = −15 kHz   equivalent to DRM A3 at Δ = −5 kHz  

DRM_A5 at Δ = −10 kHz/9 kHz  equivalent to DRM_A3 at Δ = 0 kHz  

DRM_A5 at Δ = −5 kHz   equivalent to DRM_A3 at Δ = 0 kHz 

DRM_A5 at Δ = 0 kHz   equivalent to DRM_A3 at Δ = 0 kHz 

DRM_A5 at Δ = +5 kHz   equivalent to DRM_A3 at Δ = +5 kHz 

DRM_A5 at Δ = +10 kHz/9 kHz equivalent to DRM_A3 at Δ = +10 kHz/9 kHz 

DRM_A5 at Δ = +15 kHz   equivalent to DRM_A3 at Δ = +15 kHz 

DRM_A5 at Δ = +20 kHz/18 kHz equivalent to DRM_A3 at Δ = +20 kHz/18 kHz 

 DRMيتعرض للتداخل من نظام  AMإرسال  1.3

 6/7 يف اجلداول الصادرة عن فريق العمل  DRMللنظام    D3و  C3و  B3و  B2و  A3و  A2سيؤخذ يف االعتبار عروض النطاقات  
 .ITU-R BS.1615واملنبثقة عن التوصية  2001عام  يف
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 الطريقة: 
 2001 الصادرة يف PDNR_01اجلدول األصلي املنبثق عن الوثيقة  :1اخلطوة 
 ITU-R BS.1615اجلدول النهائي الوارد يف التوصية  :2اخلطوة 
 ، DRMيتعرض للتداخل من نظام    AMإىل قيم نسبية حلالة    PDNR_01حتويل قيم نسب احلماية احلقيقية للوثيقة  :3اخلطوة 

 AFA –RF = A RF_ relativeAعلى أن يؤخذ يف االعتبار املعادلة:  
الفارق  حي   :4اخلطوة  التوصية    "d"سب  الواردة يف  النسبية  الواردة يف  ITU-R BS.1615بني نسبة احلماية  الوثيقة  ونسبة احلماية 

PDNR_01 
 A_18 kHzواألسلوب  A_9 kHzاحلالة: األسلوب  1.1.3

التشابه مع أخذ أوجه    kHz 18لعروض النطاقات    PDNR_01نسبة احلماية النسبية للوثيقة    على  "d"ي طبق الفارق   
 ار.عتباال يف

 A_20 kHzواألسلوب  A_10 kHzاحلالة: األسلوب  2.1.3
مع أخذ أوجه التشابه   kHz 20لعروض النطاقات    PDNR_01على نسبة احلماية النسبية للوثيقة    "d"ي طبق الفارق   

 االعتبار. يف
 B_18 kHzواألسلوب  B_9 kHzاحلالة: األسلوب  3.1.3

مع أخذ أوجه التشابه   kHz 18لعروض النطاقات    PDNR_01سبية للوثيقة  اية النبة احلمعلى نس  "d"ي طبق الفارق   
 االعتبار. يف

 B_20 kHzواألسلوب  B_10 kHzاحلالة: األسلوب  4.1.3
مع أخذ أوجه التشابه   kHz 20لعروض النطاقات    PDNR_01على نسبة احلماية النسبية للوثيقة    "d"ي طبق الفارق   

 االعتبار. يف

 C_20 kHzواألسلوب  C_10 kHzسلوب احلالة: األ 5.1.3
لتشابه مع أخذ أوجه ا  kHz 20لعروض النطاقات    PDNR_01على نسبة احلماية النسبية للوثيقة    "d"ي طبق الفارق   

 االعتبار. يف
 D_20 kHzواألسلوب  D_10 kHzاحلالة: األسلوب  6.1.3

مع أخذ أوجه التشابه   kHz 20النطاقات    روضلع  PDNR_01يقة  على نسبة احلماية النسبية للوث  "d"ي طبق الفارق   
 االعتبار. يف
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 1اخلطوة 

 (PDNR_2001) 1اجل دول 
 ،1ومستوى محاية رقم  QAM-64( بتشكيل dB)بوحدات  MHz 30النسبية بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 

 DRMتتعرض للتداخل من نظام  AMحالة 

 لة ا احل
اإلشارة  

 ملطلوبةا
اإلشارة غري 

 املطلوبة
 املباعدة الرتددية 

(kHz) wantedf – unwantedf 
 املعلمات 

DRMB 
(kHz) S/N 

(dB) 
AFA 

(dB) 
20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 

0 AM AM –38,4 –36,3 –32,5 –18,5 –12,0 14,5 17,0 14,5 –12,0 –18,5 –32,5 –36,3 –38,4 9  17 
1 AM DRM_A0 –33,5 –33,5 –32,3 –18,4 –10,9 23,3 23,4 –13,6 –30,2 –31,6 –33,5 –33,5 –33,5 4,5  17 
2 AM DRM_A1 –34,0 –33,8 –31,2 –15,0 –6,7 23,0 23,0 –13,8 –29,3 –31,0 –34,0 –34,0 –34,0 5  17 
3 AM DRM_A2 –32,2 –30,3 –26,9 –17,3 –11,5 20,3 23,4 20,3 –11,5 –17,3 –26,9 –30,3 –32,2 9  17 
4 AM DRM_A3 –30,8 –28,9 –25,5 –14,6 –7,1 19,9 22,9 19,9 –7,1 –14,6 –25,5 –28,9 –30,8 10  17 
5 AM DRM_A4 –18,1 –9,1 15,6 20,3 20,3 20,3 20,3 17,2 –9,1 –15,7 –22,6 –25,2 –26,7 18  17 
6 AM DRM_A5 –11,5 5,1 16,9 19,9 19,9 19,9 19,9 16,9 –3,4 –11,5 –21,7 –24,2 –25,7 20  17 
7 AM DRM_B0 –33,6 –33,6 –32,3 –18,3 –10,8 23,3 23,4 –13,4 –29,9 –31,5 –33,6 –33,6 –33,6 4,5  17 
8 AM DRM_B1 –34,1 –33,8 –30,9 –14,5 –5,9 22,9 22,9 –13,5 –29,1 –30,7 –34,1 –34,1 –34,1 5  17 
9 AM DRM_B2 –32,2 –30,2 –26,9 –17,2 –11,4 20,3 23,4 20,3 –11,4 –17,2 –26,9 –30,2 –32,2 9  17 
10 AM DRM_B3 –30,6 –28,6 –25,3 –14,2 –6,2 19,8 22,8 19,8 –6,2 –14,2 –25,3 –28,6 –30,6 10  17 
11 AM DRM_B4 –18,1 –9,1 15,6 20,3 20,3 20,3 20,3 17,2 –9,1 –15,7 –22,6 –25,2 –26,7 18  17 
12 AM DRM_B5 –11,5 5,1 16,9 19,8 19,8 19,8 19,8 16,9 –2,8 –11,0 –21,6 –24,1 –25,6 20  17 
13 AM DRM_C3 –30,9 –28,9 –25,6 –14,8 –7,4 19,9 22,9 19,9 –7,4 –14,8 –25,6 –28,9 –30,9 10  17 
14 AM DRM_C5 –11,9 4,7 16,9 19,9 19,9 19,9 19,9 16,9 –3,4 –11,6 –21,7 –24,2 –25,7 20  17 
15 AM DRM_D3 –30,8 –28,9 –25,5 –14,7 –7,1 19,9 22,9 19,9 –7,1 –14,7 –25,5 –28,9 –30,8 10  17 
16 AM DRM_D5 –12,2 4,4 16,9 19,9 19,9 19,9 19,9 17,0 –2,9 –11,1 –21,6 –24,1 –25,6 20  17 

:AM    إشارةAM 

:DRM_A0  إشارةDRM أسلوب املتانة ،A 0، منط شغل الطيف. 
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 2اخلطوة 

 (PDNR_2001) 2اجل دول 
 تتعرض للتداخل من نظام رقمي  AMحالة  dBبوحدات  MHz 30النسبية بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسبة احلماية 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 الرتددية  اعدةاملب
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

(2) (1),
AFA 
(dB) 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 

AM DRM_A0 –50,4 –50,4 –49,1 –35,6 –28,5 6,5 6,6 –31,1 –46,9 –48,3 –50,4 –50,4 –50,4 4,5 – 

AM DRM_A1 –50,9 –50,6 –47,9 –32,5 –24,5 6,1 6,1 –31,3 –46 –47,7 –50,9 –50,9 –50,9 5 – 

AM DRM_A2 –48,9 –47 –43,6 –34,5 –29,8 3,4 6,6 3,4 –29,8 –34,5 –43,6 –47 –48,9 9 – 

AM DRM_A3 –47,4 –45,5 –42,1 –32,4 –26,5 3,1 6,1 3,1 –26,5 –32,4 –42,1 –45,5 –47,4 10 – 

AM DRM_B0 –50,4 –50,4 –49 –35,5 –28,4 6,4 6,6 –30,9 –46,7 –48,2 –50,4 –50,4 –50,4 4,5 – 

AM DRM_B1 –51 –50,5 –47,6 –32 –23,8 6 6 –31,1 –45,7 –47,4 –51 –51 –51 5 – 

AM DRM_B2 –48,8 –46,9 –43,5 –34,4 –29,7 3,4 6,5 3,4 –29,7 –34,4 –43,5 –46,9 –48,8 9 – 

AM DRM_B3 –47,2 –45,3 –41,9 –32 –25,9 3 6 3 –25,9 –32 –41,9 –45,3 –47,2 10 – 

AM DRM_C3 –47,5 –45,6 –42,2 –32,6 –26,7 3,1 6,1 3,1 –26,7 –32,6 –42,2 –45,6 –47,5 10 – 

AM DRM_D3 –47,4 –45,5 –42,2 –32,4 –26,5 3,1 6,1 3,1 –26,5 –32,4 –42,2 –45,5 –47,4 10 – 

AFA :   نسبة احلماية يف الرتددات السمعية 

DRM_A0 :  إشارةDRM أسلوب املتانة ،A 0، منط شغل الطيف 
 طبقاً لسيناريو ختطيط معني إىل القيم الواردة يف هذا اجلدول. AFيتعرض للتداخل من نظام رقمي إبضافة قيمة مناسبة من نسبة احلماية  AMلنظام  RFنسبة احلماية  (1)
ذات   AM. ولتوفري محاية كافية لإلشارات AM العمق املرتبط ابالنضغاط الكبري وذلك لإلشارة ، افرتض نفس عمق التشكيل، حتديداً 25الكبري. ولالتساق مع اجلدول   AMضغاط القيم املدرجة يف هذا اجلدول ختتص حبالة حمدودة لالن (2)

 بني االنضغاطني العادي والكبري. (، ينبغي زايدة كل قيمة يف اجلدول ملراعاة الفارق2ابمللحق  1 املرفقاالنضغاط العادي )على النحو احملدد يف 
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 )انظر اجلداول التالية(  3 + 4اخلطواتن 
 DRMيتعرض للتداخل من نظام  AMنظام 

 1، مستوى احلماية رقم QAM-64، خمطط تشكيل dBبوحدات  MHz 30بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 
 DRM_A2_9 kHzاألسلوب  1.1.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 لرتددية املباعدة ا
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

3 AM DRM_A2 –32,2 –30,3 –26,9 –17,3 –11,5 20,3 23,4 20,3 –11,5 –17,3 –26,9 –30,3 –32,2 9  17 

3a AM A2/AREL –49,2 –47,3 –43,9 –34,3 –28,5 3,3 6,4 3,3 –28,5 –34,3 –43,9 –47,3 –49,2 9  17 

3b AM 
DRM_A2 

Rec, ITU-R 
BS,1615 

–48,9 –47 –43,6 –34,5 –29,8 3,4 6,6 3,4 –29,8 –34,5 –43,6 –47 –48,9 9  17 

 AM d 0,3 0,3 0,3 –0,2 –1,3 0,1 0,2 0,1 –1,3 –0,2 0,3 0,3 0,3 9  17 الفارق 

 

 . 6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_RELAلنسبة احلماية  3a]-[3b، يضاف الفارق R BS.1615 (DRM_A2)-ITUالواردة يف التوصية  RF_RELAللحصول على نسبة احلماية 
 DRM_A4_18 kHzاألسلوب 

 احلالة 
اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – antedunwf 

 املعلمات 

−20 −18 −15 −10 −9 −5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

5 AM DRM_A4 –18,1 –9,1 15,6 20,3 20,3 20,3 20,3 17,2 –9,1 –15,7 –22,6 –25,2 –26,7 18  17 

5 AM A4/AREL –35,1 –26,1 –1,4 3,3 3,3 3,3 3,3 0,2 –26,1 –32,7 –39,6 –42,2 –43,7 18  17 

  d similar –0,2 –1,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 –1,3 –0,2 0,3 0,3 0,3    

New 5 AM A4/AREL –35,3 –27,4 –1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 0,3 –27,4 –32,9 –39,3 –41,9 –43,4 18  17 
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 DRM_A3_10 kHzاألسلوب  2.1.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 طلوبةملا

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

4 AM DRM_A3 –30,8 –28,9 –25,5 –14,6 –7,1 19,9 22,9 19,9 –7,1 –14,6 –25,5 –28,9 –30,8 10  17 

4a AM RELAA3/ –47,8 –45,9 –42,5 –31,6 –24,1 2,9 5,9 2,9 –24,1 –31,6 –42,5 –45,9 –47,8 10  17 

4b AM 
DRM_A3 

Rec, ITU-R 
BS,1615 

–47,4 –45,5 –42,1 –32,4 –26,5 3,1 6,1 3,1 –26,5 –32,4 –42,1 –45,5 –47,4 10  17 

    AM d 0,4 0,4 0,4 –0,8 –2,4 0,2 0,2 0,2 –2,4 –0,8 0,3 0,4 0,4 الفارق 

 

 . 6-7/21الواردة يف الوثيقة  4a]-[4bإىل النسبة  RF_relA، يضاف الفارق R BS.1615 (DRM_A3)-ITUالواردة يف التوصية  RF_relAنسبة احلماية  ل علىللحصو 

 DRM_A5_20 kHzاألسلوب 

 احلالة 
اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

6 AM DRM_A5 –11,5 5,1 16,9 19,9 19,9 19,9 19,9 16,9 –3,4 –11,5 –21,7 –24,2 –25,7 20  17 

6 AM RELAA5/ –28,5 –12,1 –0,1 2,9 2,9 2,9 2,9 –0,1 –20,4 –28,5 –38,7 –41,2 –42,7 20  17 

  d similar –0,8 –2,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 –2,4 –0,8 0,3 0,4 0,4    

New 6 AM RELA5/A –29,3 –14,5 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,1 –22,8 –29,3 –38,4 –40,8 –42,3 20  17 
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 B2_9 kHzاألسلوب  3.1.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

9 AM DRM_B2 –32,2 –30,2 –26,9 –17,2 –11,4 20,3 23,4 20,3 –11,4 17,2 –26,9 –30,2 –32,2 9  17 

9a AM RELAB2/ –49,2 –47,2 –43,9 –34,2 –28,4 3,3 6,4 3,3 –28,4 –34,2 –43,9 –47 –49,2 9  17 

9b AM 
DRM_B2 

Rec, ITU-R 
BS,1615 

–48,8 –46,9 –43,5 –34,4 –29,7 3,4 6,5 3,4 –29,7 –34,4 –43,5 –46,9 –48,8 9  17 

    9a-9b d 0,4 0,3 0,4 –0,2 –1,3 0,1 0,1 0,1 –1,3 –0,2 0,4 0,3 0,4 الفارق 

 

 .9a]-[9bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_relA، يضاف إىل النسبة R BS.1615 (DRM_B2)-ITUصية الواردة يف التو  RF_relAللحصول على النسبة 

 B4_18 kHzاألسلوب 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 RMDB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

11 AM DRM_B4 –18,1 –9,1 15,6 20,3 20,3 20,3 20,3 17,2 –9,1 –15,7 –22,6 –25,2 –26,7 18  17 

11 AM RELAB4/ –35,1 –26,1 –1,4 3,3 3,3 3,3 3,3 0,2 –26,1 –32,7 –39,6 –42,2 –43,7 18  17 

  d similar –0,2 –1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 –1,3 –0,2 0,4 0,3 0,4    

New 11 AM RELB4/A –35,3 –27,4 –1,3 3,4 3,4 3,4 3,4 0,3 –27,4 –32,9 –39,2 –41,9 –43,3 18  17 
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 B3_10 kHzاألسلوب  4.1.3

 احلالة 
اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

10 AM DRM_B3 –30,6 –28,6 –25,3 –14,2 –6,2 19,8 22,8 19,8 –6,2 –14,2 –25,3 –28,6 –30,6 10  17 

10a  RELAB3/ –47,6 –45,6 –42,3 –31,2 –23,2 2,8 5,8 2,8 –23,2 –31,2 –42,3 –45,6 –47,6 10  17 

10b AM 
DRM_B3 

Rec, ITU-R 
BS,1615 

–47,2 –45,3 –41,9 –32 –25,9 3 6 3 –25,9 –32 –41,9 –45,3 –47,2 10  17 

    10a-10b d 0,4 0,3 0,4 –0,8 –2,7 0,2 0,2 0,2 –2,7 –0,8 0,4 0,3 0,4 الفارق 

 

 .9a]-[9bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_relA، يضاف إىل النسبة R BS.1615 (DRM_B3)-ITUالواردة يف التوصية  RF_relAللحصول على النسبة 

 B5_20 kHzاألسلوب 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 رتددية املباعدة ال
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

12 AM DRM_B5 –11,5 5,1 16,9 19,8 19,8 19,8 19,8 16,9 –2,8 –11,0 –21,6 –24,1 –25,6 20  17 

12 AM RELAB5/ –28,5 –11,9 –0,1 2,8 2,8 2,8 2,8 –0,1 –19,8 –28 –38,6 –41,1 –42,6 20  17 

  d similar –0,8 –2,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 –2,7 –0,8 0,4 0,2 0,4    

New 12 AM RELB5/A –29,3 –14,6 0,1 3 3 3 3 0,1 –22,5 –28,8 –38,2 –40,9 –42,2 20  17 
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 DRM_C3_10 kHzاألسلوب  5.1.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

ري اإلشارة غ 
 بةاملطلو 

 الرتددية املباعدة 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

13 AM DRM_C3 –30,9 –28,9 –25,6 –14,8 –7,4 19,9 22,9 19,9 –7,4 –14,8 –25,6 –28,9 –30,9 10  17 

13a AM RELAC3/ –47,9 –45,9 –42,6 –31,8 –24,4 2,9 5,9 2,9 –24,4 –31,8 -42,6 –45,9 –47,9 10  17 

13b AM 
DRM_C3 

Rec, ITU-R 
BS,1615 

–47,5 –45,6 –42,2 –32,6 –26,7 3,1 6,1 3,1 –26,7 –32,6 -42,2 –45,6 –47,5 10  17 

 AM d 0,40 0,30 0,40 –0,80 –2,30 0,20 0,20 0,20 –2,30 –0,80 0,40 0,30 0,40 10  17 الفارق 

 

 .13a]-[13bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_relA، يضاف إىل النسبة R BS.1615 (DRM_C3)-ITUالواردة يف التوصية  RF_relAللحصول على النسبة 
 DRM_C5_20 kHzاألسلوب 

 احلالة 
اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) ntedwaf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

14 AM DRM_C5 –11,9 4,7 16,9 19,9 19,9 19,9 19,9 16,9 –3,4 –11,6 –21,7 –24,2 –25,7 20  17 

14 AM RELAC5/ –28,9 –12,3 –0,1 2,9 2,9 2,9 2,9 –0,1 –20,4 –28,6 –38,7 –41,2 –42,7 20  17 

  d similar –0,8 –2,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20 –2,30 –0,80 0,40 0,30 0,40    

New 14 AM RELC5/A –29,7 –14,6 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,1 –22,7 –29,4 –38,3 –40,9 –42,3 20  17 
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 DRM_D3_10 kHzاألسلوب  6.1.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 بةطلو امل

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

15 AM DRM_D3 –30,8 –28,9 –25,5 –14,7 –7,1 19,9 22,9 19,9 –7,1 –14,7 –25,5 –28,9 –30,8 10  17 

15a AM RELAD3/ –47,8 –45,9 –42,5 –31,7 –24,1 2,9 5,9 2,9 –24,1 –31,7 –42,5 –45,9 –47,8 10  17 

15b AM 
DRM_D3 

Rec, ITU-R 
BS,1615 

–47,4 –45,5 –42,2 –32,4 –26,5 3,1 6,1 3,1 –26,5 –32,4 –42,2 –45,5 –47,4 10  17 

 AM d 0,40 0,40 0,30 −0,70 −2,40 0,20 0,20 0,20 −2,40 −0,70 0,30 0,40 0,40 10  17 الفارق 

 
 .15a]-[15bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_relA، يضاف إىل النسبة R BS.1615 (DRM_D3)-ITUالواردة يف التوصية  RF_relAللحصول على النسبة 

 DRM_D5_20 kHzاألسلوب 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
kHz)( wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

16 AM DRM_D5 –12,2 4,4 16,9 19,9 19,9 19,9 19,9 17,0 –2,9 –11,1 –21,6 –24,1 –25,6 20  17 

16 AM RELAD5/ –29,2 –12,6 –0,1 2,9 2,9 2,9 2,9 0 –19,9 –28,1 –38,6 –41,1 –42,6 20  17 

  d similar –0,70 –2,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 –2,40 –0,70 0,30 0,40 0,40    

New 16 AM RELD5/A –29,9 –15 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,2 –22,3 –28,8 –38,3 –40,7 –42,2 20  17 
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 ، أساليب متماثلة DRMيتعرض للتداخل من نظام  DRMنظام  2.3

 ، مع مراعاة أن تكون أوجه التشابه معدلة مبا يكفي. 3املوضحة يف الفقرة سم نفس الطريقة تطبق يف هذا الق
( ومن اجلدول النهائي الوارد 3)انظر اجلدول    2001املوضوع عام    PDNR_01تؤخذ األرقام املصدرية من اجلدول األصلي ابلوثيقة  

 (. 4)انظر اجلدول  ITU-R BS.1615ابلتوصية 
 التالية: ساب يف األقسامد شرح لعملية احلوير 

 DRM_A2_9 kHzمشتقة من حتليل األسلوب  DRM_A4_18 kHzأرقام جديدة لألسلوب  1.2.3
 DRM_A3_10 kHzمشتقة من حتليل األسلوب  DRM_A5_20 kHzأرقام جديدة لألسلوب  2.2.3
 DRM_B2_9 kHzمشتقة من حتليل األسلوب  DRM_B4_18 kHzأرقام جديدة لألسلوب  3.2.3
 DRM_B3_10 kHzمشتقة من حتليل األسلوب  DRM_B5_20 kHzأرقام جديدة لألسلوب  4.2.3
 DRM_C3_10 kHzمشتقة من حتليل األسلوب  DRM_C5_20 kHzأرقام جديدة لألسلوب  5.2.2
 DRM_D3_10 kHzمشتقة من حتليل األسلوب  DRM_D5_20 kHzأرقام جديدة لألسلوب  6.2.3
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 (PDNR_2001) 3اجل دول 

 1ومستوى احلماية رقم  QAM-64خمطط التشكيل  dBبوحدات  MHz 30بني األنشطة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFماية احل نسب
 آخر )أساليب متماثلة( DRMيتعرض للتداخل من نظام  DRMنظام 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
z)(kH wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) S/N 

(dB) 
AFA 

(dB) 
–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

0 AM AM –38,4 –36,3 –32,5 –18,5 –12,0 14,5 17,0 14,5 –12,0 –18,5 –32,5 –36,3 –38,4 9  17 

33 DRM_A0 DRM_A0 –43,6 –43,5 –43,6 –39,2 –37,2 –24,8 16,4 –24,8 –37,2 –39,2 –43,6 –43,5 –43,6 4,5 16,4  

34 DRM_A1 DRM_A1 –43,6 –43,6 –43,4 –37,0 –35,0 –10,2 16,4 –10,2 –35,0 –37,0 –43,4 –43,6 –43,6 5 16,4  

35 DRM_A2 DRM_A2 –38,9 –36,9 –33,4 –24,2 –8,9 12,8 16,4 12,8 –8,9 –24,2 –33,4 –36,9 –38,9 9 16,4  

36 DRM_A3 DRM_A3 –36,8 –34,8 –31,1 –7,9 5,5 13,4 16,4 13,4 5,5 –7,9 –31,1 –34,8 –36,8 10 16,4  

37 DRM_A4 DRM_A4 –23,7 –7,6 8,2 12,9 13,4 15,1 16,4 15,1 13,4 12,9 8,2 –7,6 –23,7 18 16,4  

38 DRM_A5 DRM_A5 –6,8 5,8 10,3 13,4 13,9 15,2 16,4 15,2 13,9 13,4 10,3 5,8 –6,8 20 16,4  

39 DRM_B0 DRM_B0 –43,6 –43,6 –43,6 –38,9 –36,9 –24,2 16,4 –24,2 –36,9 –38,9 –43,6 –43,6 –43,6 4,5 16,4  

40 DRM_B1 DRM_B1 –43,6 –43,6 –43,2 –36,6 –34,5 –5,7 16,4 –5,7 –34,5 –36,6 –43,2 –43,6 –43,6 5 16,4  

41 DRM_B2 DRM_B2 –38,8 –36,8 –33,3 –23,9 –8,1 12,9 16,4 12,9 –8,1 –23,9 –33,3 –36,8 –38,8 9 16,4  

42 DRM_B3 DRM_B3 –36,5 –34,4 –30,8 –4,9 6,3 13,5 16,4 13,5 6,3 –4,9 –30,8 –34,4 –36,5 10 16,4  

43 DRM_B4 DRM_B4 –23,8 –7,7 8,2 12,9 13,4 15,1 16,4 15,1 13,4 12,9 8,2 –7,7 –23,8 18 16,4  

44 DRM_B5 DRM_B5 –6,3 5,9 10,3 13,4 13,9 15,2 16,4 15,2 13,9 13,4 10,3 5,9 –6,3 20 16,4  

45 DRM_C3 DRM_C3 –36,9 –34,9 –31,3 –9,1 5,2 13,4 16,4 13,4 5,2 –9,1 –31,3 –34,9 –36,9 10 16,4  

46 DRM_C5 DRM_C5 –7,3 5,7 10,2 13,4 13,8 15,2 16,4 15,2 13,8 13,4 10,2 5,7 –7,3 20 16,4  

47 DRM_D3 DRM_D3 –36,8 –34,8 –31,1 –8,0 5,5 13,4 16,4 13,4 5,5 –8,0 –31,1 –34,8 –36,8 10 16,4  

48 DRM_D5 DRM_D5 –7,1 5,7 10,2 13,4 13,8 15,2 16,4 15,2 13,8 13,4 10,2 5,7 –7,1 20 16,4  

AM :   إشارةAM 

DRM_A0 :  إشارةDRM أسلوب املتانة ،A 0، منط شغل الطيف 
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 ( ITU-R BS.1615)التوصية  4اجل دول 
 (  1ومستوى احلماية رقم  QAM-64)خمطط تشكيل  dBبوحدات  MHz 30نسب احلماية النسبية بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت 

 يب متانة وأمناط شغل طيف متماثلة( اليت تتعرض للتداخل من نظام رقمي )أسال

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – edunwantf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) S/N 

(dB) 
–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_A0 DRM_A0 –60,1 –60 –60 –55,4 –53,4 –41,2 0 –41,2 –53,4 –55,4 –60 –60 –60,1 4,5 15,8 

DRM_A1 DRM_A1 –60 –60 –59,7 –53,3 –51,3 –38,4 0 –38,4 –51,3 –53,3 –59,7 –60 –60 5 15,8 

DRM_A2 DRM_A2 –55,1 –53,1 –49,6 –40,8 –38,3 –3,8 0 –3,8 –38,3 –40,8 –49,6 –53,1 –55,1 9 15,3 

DRM_A3 DRM_A3 –53 –51 –47,3 –38,1 –12,1 –3,2 0 –3,2 –12,1 –38,1 –47,3 –51 –53 10 15,3 

DRM_B0 DRM_B0 –60 –59,9 –60 –55,2 –53,2 –40,8 0 –40,8 –53,2 –55,2 –60 –59,9 –60 4,5 16,2 

DRM_B1 DRM_B1 –60 –60 –59,5 –52,8 –50,8 –37,8 0 –37,8 –50,8 –52,8 –59,5 –60 –60 5 16,2 

DRM_B2 DRM_B2 –55,1 –53,1 –49,5 –40,7 –38,1 –3,7 0 –3,7 –38,1 –40,7 –49,5 –53,1 –55,1 9 15,9 

DRM_B3 DRM_B3 –52,7 –50,7 –47 –37,7 –11,1 –3,1 0 –3,1 –11,1 –37,7 –47 –50,7 –52,7 10 15,9 

DRM_C3 DRM_C3 –53,2 –51,1 –47,5 –38,3 –12,6 –3,2 0 –3,2 –12,6 –38,3 –47,5 –51,1 –53,2 10 16,3 

DRM_D3 DRM_D3 –53 –51 –47,4 –38,1 –12,2 –3,2 0 –3,2 –12,2 –38,1 –47,4 –51 –53 10 17,2 
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 DRM_A2_9 kHzاألسلوب  1.2.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

35 DRM_A2 DRM_A2 –38,9 –36,9 –33,4 –24,2 –8,9 12,8 16,4 12,8 –8,9 –24,2 –33,4 –36,9 –38,9    

35a A2 RELAA2/ –55,3 –53,3 –49,8 –40,6 –25,3 –3,6 0 –3,6 –25,3 –40,6 –49,8 –53,3 –55,3 9   

35b 
DRM_A2   I

TU-R  
BS.1615 

DRM_A2   I

TU-R  
BS.1615 

–55,1 –53,1 –49,6 –40,8 –38,3 –3,8 0 –3,8 –38,3 –40,8 –49,6 –53,1 –55,1 9 15,3  

   d d 0,2 0,2 0,2 –0,2 –13 –0,2 0 –0,2 –13 –0,2 0,2 0,2 0,2 9 الفارق 

 35a]-[35bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_RELA(، يضاف إىل النسبة RF_RELA)األسلوب  R BS.1615 (DRM_A4)-ITUالواردة يف التوصية  RF_RELAللحصول على النسبة 

 DRM_A4_18 kHzاألسلوب 

ة  شار اإل احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

37 DRM_A4 DRM_A4 –23,7 –7,6 8,2 12,9 13,4 15,1 16,4 15,1 13,4 12,9 8,2 –7,6 –23,7 18 16,4  

37 A4 RELAA4/ –40,1 –24 –8,2 –3,5 –3 –1,3 0 –1,3 –3 –3,5 –8,2 –24 –40,1 18 16,4  

  d similar –0,2 –13 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 0 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –13 –0,2    

New 37 A4 RELA4/A –40,3 –37 –8,4 –3,7 –3,2 –1,5 0 –1,5 –3,2 –3,7 –8,4 –37 –40,3 18 16,4  
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 DRM_A3_10 kHzسلوب األ 2.2.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

36 DRM_A3 DRM_A3 –36,8 –34,8 –31,1 –7,9 5,5 13,4 16,4 13,4 5,5 –7,9 –31,1 –34,8 –36,8 10 16,4  

36a A3 RELAA3/ –53,2 –51,2 –47,5 –24,3 –10,9 –3 0 –3 –10,9 –24,3 –47,5 –51,2 –53,2 10 16,4  

36b 
DRM_A3   I

TU-R  
BS.1615 

DRM_A3 
  ITU-R  
BS.1615 

–53 –51 –47,3 –38,1 –12,1 –3,2 0 –3,2 –12,1 –38,1 –47,3 –51 –53 10 15,3  

   d d 0,2 0,2 0,2 –13,8 –1,2 –0,2 0 –0,2 –1,2 –13,8 0,2 0,2 0,2 10 الفارق 

 36a]-[36bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_RELA(، يضاف إىل النسبة RF_RELA)األسلوب  R BS.1615 (DRM_A5)-ITUالواردة يف التوصية  RF_RELAللحصول على النسبة 

 DRM_B4_18 kHzاألسلوب 

ارة  اإلش احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

38 DRM_A5 DRM_A5 –6,8 5,8 10,3 13,4 13,9 15,2 16,4 15,2 13,9 13,4 10,3 5,8 –6,8    
38 A5 ELRAA5/ –23,2 –10,6 –6,1 –3 –2,5 –1,2 0 –1,2 –2,5 –3 –6,1 –10,6 –23,2 20 16,4  

  d similar –13,8 –1,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 0 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –1,2 –13,8 10   

New 38 A5 RELA5/A –37 –11,8 –6,3 –3,2 –2,7 –1,4 0 –1,4 –2,7 –3,2 –6,3 –11,8 –37 20 16,4  
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 DRM_B2_9 kHzسلوب األ 3.2.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

41 DRM_B2 DRM_B2 –38,8 –36,8 –33,3 –23,9 –8,1 12,9 16,4 12,9 –8,1 –23,9 –33,3 –36,8 –38,8    

41a B2 RELAB2/ –55,2 –53,2 –49,7 –40,3 –24,5 –3,5 0 –3,5 –24,5 –40,3 –49,7 –53,2 –55,2 9 16,4  

41b 
DRM_B2 

 ITU-R 
BS.1615 

DRM_B2  

ITU-R 
BS.1615 

–55,1 –53,1 –49,5 –40,7 –38,1 –3,7 0 –3,7 –38,1 –40,7 –49,5 –53,1 –55,1 9 15,9  

   d d 0,1 0,1 0,2 –0,4 –13,6 –0,2 0 –0,2 –13,6 –0,4 0,2 0,1 0,1 9 فارق ال

 41a]-[41bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_RELA(، يضاف إىل النسبة RF_RELA)األسلوب  R BS.1615 (DRM_B4)-ITUالواردة يف التوصية  RF_RELAللحصول على النسبة 
 

 DRM_B4_18 kHzاألسلوب 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

38 DRM_A5 DRM_A5 –6,8 5,8 10,3 13,4 13,9 15,2 16,4 15,2 13,9 13,4 10,3 5,8 –6,8    
38 A5 RELA5/A –23,2 –10,6 –6,1 –3 –2,5 –1,2 0 –1,2 –2,5 –3 –6,1 –10,6 –23,2 20 16,4  

  d similar –13,8 –1,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 0 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –1,2 –13,8 10   

New 38 A5 RELA5/A –37 –11,8 –6,3 –3,2 –2,7 –1,4 0 –1,4 –2,7 –3,2 –6,3 –11,8 –37 20 16,4  
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 DRM_B3_10 kHzاألسلوب  4.2.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

42 DRM_B3 DRM_B3 –36,5 –34,4 –30,8 –4,9 6,3 13,5 16,4 13,5 6,3 –4,9 –30,8 –34,4 –36,5    

42a B3 RELAB3/ –52,9 –50,8 –47,2 –21,3 –10,1 –2,9 0 –2,9 –10,1 –21,3 –47,2 –50,8 –52,9 10 16,4  

42b 
DRM_B3   I

TU-R  
BS.1615 

DRM_B3   I

TU-R  
BS.1615 

–52,7 –50,7 –47 –37,7 –11,1 –3,1 0 –3,1 –11,1 –37,7 –47 –50,7 –52,7 10 15,9  

   d d 0,2 0,1 0,2 –16,4 –1 –0,2 0 –0,2 –1 –16,4 0,2 0,1 0,2 10 الفارق 

 42a]-[42bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_RELA(، يضاف إىل النسبة RF_RELA)األسلوب  R BS.1615 (DRM_B5)-ITUالواردة يف التوصية  RF_RELAللحصول على النسبة 

 
 DRM_B5_20 kHzاألسلوب 

شارة  إلا احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

44 DRM_B5 DRM_B5 –6,3 5,9 10,3 13,4 13,9 15,2 16,4 15,2 13,9 13,4 10,3 5,9 –6,3    

44 B5 RELA/B5 –22,7 –10,5 –6,1 –3 –2,5 –1,2 0 –1,2 –2,5 –3 –6,1 –10,5 –22,7 20 16,4  

  d similar –16,4 –1 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 0 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –1 –16,4 10   

New 44 B5 RELB5/A –39,1 –11,5 –6,3 –3,2 –2,7 –1,4 0 –1,4 –2,7 –3,2 –6,3 –11,5 –39,1 20 16,4  
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 DRM_C3_10 kHzاألسلوب  5.2.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

45 DRM_C3 DRM_C3 –36,9 –34,9 –31,3 –9,1 5,2 13,4 16,4 13,4 5,2 –9,1 –31,3 –34,9 –36,9    

45a C3 RELAC3/ –53,3 –51,3 –47,7 –25,5 –11,2 –3 0 –3 –11,2 –25,5 –47,7 –51,3 –53,3 10 16,4  

45b 
DRM_C3  . 

ITU-R  
BS.1615 

DRM_C3   I

TU-R  
BS.1615 

–53,2 –51,1 –47,5 –38,3 –12,6 –3,2 0 –3,2 –12,6 –38,3 –47,5 –51,1 –53,2 10 16,3 
 

   d d 0,1 0,2 0,2 –12,8 –1,4 –0,2 0 –0,2 –1,4 –12,8 0,2 0,2 0,1 10 الفارق 

 45a]-[45bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_RELA(، يضاف إىل النسبة RF_RELA)األسلوب  R BS.1615 (DRM_C5)-ITUالواردة يف التوصية  RF_RELAللحصول على النسبة 

 
 DRM_C5_20 kHzاألسلوب 

اإلشارة   لة احلا 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 الرتددية املباعدة 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

46 DRM_C5 DRM_C5 –7,3 5,7 10,2 13,4 13,8 15,2 16,4 15,2 13,8 13,4 10,2 5,7 –7,3    
46 C5 RELAC5/ –23,7 –10,7 –6,2 –3 –2,6 –1,2 0 –1,2 –2,6 –3 –6,2 –10,7 –23,7 20 16,4  

  d similar –12,8 –1,4 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 0 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –1,4 –12,8 10   

New 46 C5 RELC5/A –36,5 –12,1 –6,4 –3,2 –2,8 –1,4 0 –1,4 –2,8 –3,2 –6,4 –12,1 –36,5 20 16,4  
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 DRM_D3_10 kHzاألسلوب  6.2.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

47 DRM_D3 DRM_D3 –36,8 –34,8 –31,1 –8 5,5 13,4 16,4 13,4 5,5 –8 –31,1 –34,8 –36,8    

47a D3 RELAD3/ –53,2 –51,2 –47,5 –24,4 –10,9 –3 0 –3 –10,9 –24,4 –47,5 –51,2 –53,2 10 16,4  

47b 
DRM_D3   I

TU-R  
BS.1615 

DRM_D3   I

TU-R  
BS.1615 

–53 –51 –47,4 –38,1 –12,2 –3,2 0 –3,2 –12,2 –38,1 –47,4 –51 –53 10 17,2 
 

   d d 0,2 0,2 0,1 –13,7 –1,3 –0,2 0 –0,2 –1,3 –13,7 0,1 0,2 0,2 10 الفارق 

 47a]-[47bالفارق  6-7/21الواردة يف الوثيقة  RF_RELA(، يضاف إىل النسبة RF_RELA)األسلوب  R BS.1615 (DRM_D5)-ITUالواردة يف التوصية  RF_RELAللحصول على النسبة 

 
 DRM_D5_20 kHzاألسلوب 

اإلشارة   احلالة 
 ملطلوبةا

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

48 DRM_D5 DRM_D5 –7,1 5,7 10,2 13,4 13,8 15,2 16,4 15,2 13,8 13,4 10,2 5,7 –7,1    
48 D5 RELAD5/ –23,5 –10,7 –6,2 –3 –2,6 –1,2 0 –1,2 –2,6 –3 –6,2 –10,7 –23,5 20 16,4  

  d similar –13,7 –1,3 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 0 –0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –1,3 –13,7 10   

New 48 D5 RELD5/A –37,2 –12 –6,4 –3,2 –2,8 –1,4 0 –1,4 –2,8 –3,2 –6,4 –12 –37,2 20 16,4  
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 AMيتعرض للتداخل من نظام  DRMنظام  3.3

 الطريقة املقرتحة  1.3.3

أي أتثري على نسبة احلماية ابلنسبة للنظام الرقمي ألن هذه النسبة تعتمد على خصائص   DRM، يتوقع أال يكون لتعديل قناع طيف املرسل  AMيتعرض للتداخل من نظام    DRMيف حالة نظام  
-ITUعلى سبيل املثال( مع قيم التوصية    17، احلالة  5القدي، انظر اجلدول    DRM)قناع الطيف للمرسل    PDNRمن ذلك مبقارنة قيم الوثيقة    قق املستقبل الرقمي وليس على املرسل. وميكن التح

R BS.1615    الصف األول، بعد حتويل القيم من قيم مطلقة إىل قيم نسبية( لنفس األسلوب للنظام  6)قناع الطيف اجلديد، انظر اجلدول ،DRM  يتعرض للتداخل من نظام    الذيAM وتعرض .
 فيما يلي هذه املقارنة. 

 (5)نسب احلماية املطلقة، اجلدول   PDNRالوثيقة   أ (  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

17 DRM_A0 AM –52,8 –50,6 –47,3 –41,2 –40,1 –31,7 5,0 1,4 –26,2 –36,1 –42,0 –45,7 –48,1 4,5 16,4  

 أدانه( 6)نسب احلماية النسبية، اجلدول  ITU-R BS.1615التوصية  ب(

اإلشارة  
 BDRM 20 18 15 10 9 5 0 5– 9– 10– 15– 18– 20– اإلشارة غري املطلوبة  املطلوبة

(kHz) 
S/I 

(dB) 

DRM_A0 AM –57,7 –55,5 –52,2 –46,2 –45 –36,7 0 –3,5 –31,2 –41,1 –47 –50,7 53− 4,5 4,2 

 )نسب احلماية املطلقة( ITU-R BS.1615التوصية  ج( 

   DRM_A0 AM –53,5 –51,3 –48 –42 –41,8 –32,5 4,2 0,7 –27 –36,9 –42,8 –46,5 –48,8ا

 ITU-R BS.1615وأرقام التوصية  PDNRالوثيقة  الفارق بني أرقام

DRM_A1 AM 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8   
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التوصية  نظريهتا الواردة يف ]الصف أ[ PDNRيالحظ من هذه املقارنة أن الفارق بني القيم املطلقة لنسب احلماية الواردة يف الوثيقة 
ITU-R BS.1615  ]أو    0,8ر حول  دو ي  ]الصف جdB 0,7 وقد أييت هذا الفارق من حقيقة أن املوجات احلاملة ال تكون على .

تتساوى يف املستوى.  ( والFمن عرض النطاق    0,53و  Fمن عرض النطاق    0,57ي الطيف )نفس املواضع ابلضبط يف قناع
التوصية   القناع الطيفي األضيق )كما يف  ( أكثر متانة وهذا يعطي نسبة محاية  ITU-R BS.1615وابلتايل، تكون اإلشارة ذات 

 . F∆  =0أفضل، 

 احلساب  2.3.3
 . 6و 5ت طبق هذه الطريقة ابستعمال األرقام األولية الواردة يف اجلدولني 
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 (PDNR_2001) 5اجل دول 
 1ومستوى احلماية رقم  QAM-64، خمطط التشكيل dBبوحدات  MHz 30بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 

 AMيتعرض للتداخل من نظام  DRMنظام 

 احلالة 
اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

0 AM AM –38,4 –36,3 –32,5 –18,5 –12,0 14,5 17,0 14,5 –12,0 –18,5 –32,5 –36,3 –38,4 9  17 

17 DRM_A0 AM –52,8 –50,6 –47,3 –41,2 –40,1 –31,7 5,0 1,4 –26,2 –36,1 –42,0 –45,7 –48,1 4,5 16,4  

18 DRM_A1 AM –52,5 –50,3 –47,0 –41,0 –39,8 –31,6 5,0 4,4 –17,9 –33,4 –41,2 –44,8 –47,2 5 16,4  

19 DRM_A2 AM –46,7 –44,4 –40,8 –34,9 –26,0 1,4 8,0 1,4 –26,0 –34,9 –40,8 –44,4 –46,7 9 16,4  

20 DRM_A3 AM –46,0 –43,7 –40,1 –32,7 –17,8 4,4 8,0 4,4 –17,8 –32,7 –40,1 –43,7 –46,0 10 16,4  

21 DRM_A4 AM –46,4 –44,2 –40,6 –34,7 –28,7 0,5 8,0 8,0 8,0 8,0 –4,8 –28,7 –35,9 18 16,4  

22 DRM_A5 AM –45,8 –43,5 –40,0 –33,5 –19,9 3,4 8,0 8,0 8,0 8,0 3,4 –12,0 –33,5 20 16,4  

23 DRM_B0 AM –52,7 –50,5 –47,2 –41,2 –40,0 –31,2 5,0 1,5 –26,0 –36,1 –42,0 –45,7 –48,0 4,5 16,4  

24 DRM_B1 AM –52,4 –50,2 –46,9 –40,9 –39,7 –31,1 5,0 4,8 –17,1 –32,6 –41,0 –44,7 –47,1 5 16,4  

25 DRM_B2 AM –46,7 –44,4 –40,8 –34,9 –25,7 1,5 8,0 1,5 –25,7 –34,9 –40,8 –44,4 –46,7 9 16,4  

26 DRM_B3 AM –45,9 –43,6 –40,0 –31,9 –17,0 4,8 8,0 4,8 –17,0 –31,9 –40,0 –43,6 –45,9 10 16,4  

27 DRM_B4 AM –46,4 –44,2 –40,6 –34,7 –28,7 0,4 8,0 8,0 8,0 8,0 –4,8 –28,7 –35,9 18 16,4  

28 DRM_B5 AM –45,8 –43,5 –39,9 –33,2 –19,1 3,7 8,0 8,0 8,0 8,0 3,4 –12,0 –33,5 20 16,4  

29 DRM_C3 AM –46,1 –43,7 –40,2 –32,9 –18,2 4,2 8,0 4,2 –18,2 –32,9 –40,2 –43,7 –46,1 10 16,4  

30 DRM_C5 AM –45,8 –43,5 –40,0 –33,5 –19,9 3,4 8,0 8,0 8,0 8,0 3,1 –12,3 –33,7 20 16,4  

31 DRM_D3 AM –46,0 –43,7 –40,1 –32,7 –17,9 4,4 8,0 4,4 –17,9 –32,7 –40,1 –43,7 –46,0 10 16,4  

32 DRM_D5 AM –45,8 –43,5 –39,9 –33,2 –19,1 3,7 8,0 8,0 8,0 8,0 2,9 –12,5 –33,8 20 16,4  

:AM   إشارةAM 

:DRM_A0  إشارةDRM أسلوب املتانة ،A.منط شغل الطيف ، 
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 ( ITU-R BS.1615)التوصية  6اجل دول 
 نظام رقمي  dBبوحدات  MHz 30النسبية بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 

 AM( يتعرض للتداخل من نظام 1ومستوى احلماية رقم  QAM-64)تشكيل 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_A0 AM –57,7 –55,5 –52,2 –46,2 –45 –36,7 0 –3,5 –31,2 –41,1 –47 –50,7 –53 4,5 4,2 

DRM_A1 AM –57,5 –55,2 –52 –45,9 –44,8 –36,6 0 –0,6 –22,8 –38,4 –46,1 –49,8 –52,2 5 4,2 

DRM_A2 AM –54,7 –52,4 –48,8 –42,9 –34 –6,5 0 –6,5 –34 –42,9 –48,8 –52,4 –54,7 9 6,7 

DRM_A3 AM –54 –51,7 –48,1 –40,6 –25,8 –3,6 0 –3,6 –25,8 –40,6 –48,1 –51,7 –54 10 6,7 

DRM_B0 AM –57,7 –55,5 –52,2 –46,1 –45 –36,2 0 –3,5 –30,9 –41,1 –46,9 –50,6 –53 4,5 4,6 

DRM_B1 AM –57,4 –55,2 –51,9 –45,9 –44,7 –36 0 –0,2 –22 –37,6 –46 –49,6 –52 5 4,6 

DRM_B2 AM –54,6 –52,4 –48,8 –42,8 –33,7 –6,4 0 –6,4 –33,7 –42,8 –48,8 –52,4 –54,6 9 7,3 

DRM_B3 AM –53,9 –51,5 –48 –39,9 –25 –3,1 0 –3,1 –25 –39,9 –48 –51,5 –53,9 10 7,3 

DRM_C3 AM –54 –51,7 –48,1 –40,9 –26,1 –3,8 0 –3,8 –26,1 –40,9 –48,1 –51,7 –54 10 7,7 

DRM_D3 AM –54 –51,7 –48,1 –40,7 –25,8 –3,6 0 –3,6 –25,8 –40,7 –48,1 –51,7 –54 10 8,6 

 

 ابستعمال نفس الطريقة كأعاله ما يلي:  DRMينتج عن حساب الفارق جلميع األساليب 
Difference (PDNR_001) – (Recommendation ITU-R BS.1615) 
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 اإلشارة غري املطلوبة  اإلشارة املطلوبة 
 املباعدة الرتددية 

(kHz) wantedf – unwantedf 
–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_A0 AM 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 

DRM_A1 AM 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 

DRM_A2 AM 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

DRM_A3 AM 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 

DRM_B0 AM 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 

DRM_B1 AM 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

DRM_B2 AM 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 

DRM_B3 AM 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 

DRM_C3 AM 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 

DRM_D3 AM –0,6 –0,6 –0,6 –0,6 –0,7 –0,6 –0,6 –0,6 –0,7 –0,6 –0,6 –0,6 –0,6 

 
 متوسط 
 الفارق 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

-ITU. ومت اختيار هذه القيمة الستعماهلا يف حساب نسب احلماية يف التوصية dB 0,6يساوي  ITU-R BS.1615والتوصية  PDNRقة متوسط الفارق احملسوب جلميع األساليب الشائعة بني الوثي

R BS.1615 ( و 18لعرضي النطاقني الكبريينkHz 20 من األرقام املقابلة يف الوثيقة )PDNR  املعادلة التالية: بتطبيق 
PR (BS.1615-absolute) = PR (PDNR-absolute) – 0,6 

 يف التوصية. DRMلإلشارات  kHz 20و 18وبناًء على ذلك، ترد يف اجلداول أدانه األرقام النهائية احملسوبة لعرضي النطاقني 
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 ITU-R BS.1615األرقام اجلديدة لنسب احلماية املطلقة للتوصية  

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I  
(dB) 

DRM_A4 AM –47 –44,8 –41,2 –35,3 –29,3 –0,1 7,4 7,4 7,4 7,4 –5,4 –29,3 –36,5 18  
DRM_A5 AM –46,4 –44,1 –40,6 –34,1 –20,5 2,8 7,4 7,4 7,4 7,4 2,8 –12,6 –34,1 20  
DRM_B4 AM –46,4 –44,8 –41,2 –35,3 –29,3 –0,2 7,4 7,4 7,4 7,4 –5,4 –29,3 –36,5 18  
DRM_B5 AM –45,8 –44,1 –40,5 –33,8 –19,7 3,1 7,4 7,4 7,4 7,4 2,8 –12,6 –34,1 20  
DRM_C5 AM –45,8 –44,1 –40,6 –34,1 –20,5 2,8 7,4 7,4 7,4 7,4 2,5 –12,9 –34,3 20  
DRM_D5 AM –45,8 –44,1 –40,5 –33,8 –19,7 3,1 7,4 7,4 7,4 7,4 2,3 –13,1 –34,4 20  

 

وهي تقابل نسبة احلماية املطلقة. ومن هذه القيم ميكن حساب نسب احلماية النسبية بتطبيق   dB 7,4لكافة األساليب املتناولة يف اجلدول تساوي   S/Iومن اجلدول السابق، ميكن استنتاج أن النسبة 
 املعادلة:

PR (BS.1615-relative) = PR (BS.1615-absolute) – 7,4 
 . ITU-R BS.1615ابلتوصية  24جلدول أدانه. وميكن إضافة هذه األرقام كصفوف جديدة إىل اجلدول وترد النتائج يف ا
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 ITU-R BS.1615األرقام اجلديدة لنسب احلماية النسبية للتوصية  

اإلشارة   
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

 –20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 (kHz) DRMB S/I (dB) 

New 21 DRM_A4 AM –54,4 –52,2 –48,6 –42,7 –36,7 –7,5 0 0 0 0 –12,8 –36,7 –43,9 18 7,4 

New 22 DRM_A5 AM –53,8 –51,5 –48 –41,5 –27,9 –4,6 0 0 0 0 –4,6 –20 –41,5 20 7,4 

New 27 DRM_B4 AM –53,8 –52,2 –48,6 –42,7 –36,7 –7,6 0 0 0 0 –12,8 –36,7 –43,9 18 7,4 

New 28 DRM_B5 AM –53,2 –51,5 –47,9 –41,2 –27,1 –4,3 0 0 0 0 –4,6 –20 –41,5 20 7,4 

New 30 DRM_C5 AM –53,2 –51,5 –48 –41,5 –27,9 –4,6 0 0 0 0 –4,9 –20,3 –41,7 20 7,4 

New 32 DRM_D5 AM –53,2 –51,5 –47,9 –41,2 –27,1 –4,3 0 0 0 0 –5,1 –20,5 –41,8 20 7,4 
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 ( يتعرض للتداخل من نظام رقمي آخر  1ومستوى احلماية رقم  QAM-64نظام رقمي )تشكيل  3.3
 ، مع مراعاة أن تكون أوجه التشابه معدلة مبا يكفي. 3يطبق يف هذا القسم الطريقة املشروحة يف الفقرة 

ابء( ومن أحدث صيغة للتوصية    7ألف و  7)اجلدوالن    2001األصلية املوضوعة عام    PDNR_01األرقام األولية مأخوذة من الوثيقة  
ITU-R BS.1615  (. 8)اجلدول 

 
 التشكيل املرجعي   التشكيل املستهدف  

 

 اإلشارة املطلوبة  احلالة 
اإلشارة غري 

 املطلوبة

 
 اإلشارة املطلوبة  

اإلشارة غري 
  القسم املطلوبة

  

1.3.3 New 53 DRM_B0 DRM_B4  51 DRM_B0 DRM_B2 

2.3.3 New 54 DRM_B0 DRM_B5  52 DRM_B0 DRM_B3 

3.3.3 New 59 DRM_B1 DRM_B4  57 DRM_B1 DRM_B2 

4.3.3 New 60 DRM_B1 DRM_B5  58 DRM_B1 DRM_B3 

5.3.3 New 65 DRM_B2 DRM_B4  63 DRM_B2 DRM_B2 

6.3.3 New 66 DRM_B2 DRM_B5  64 DRM_B2 DRM_B3 

7.3.3 New 71 DRM_B3 DRM_B4  69 DRM_B3 DRM_B2 

8.3.3 New 72 DRM_B3 DRM_B5  70 DRM_B3 DRM_B3 

9.3.3 New 73 DRM_B4 DRM_B0  61 DRM_B2 DRM_B0 

10.3.3 New 74 DRM_B4 DRM_B1  62 DRM_B2 DRM_B1 

11.3.3 New 75 DRM_B4 DRM_B2  63 DRM_B2 DRM_B2 

12.3.3 New 76 DRM_B4 DRM_B3  64 DRM_B2 DRM_B3 

13.3.3 New 78 DRM_B4 DRM_B5  64 DRM_B2 DRM_B3 

14.3.3 79 DRM_B5 DRM_B0  67 DRM_B3 DRM_B0 

15.3.3 80 DRM_B5 DRM_B1  68 DRM_B3 DRM_B1 

16.3.3 81 DRM_B5 DRM_B2  69 DRM_B3 DRM_B2 

17.3.3 82 DRM_B5 DRM_B3  70 DRM_B3 DRM_B3 

18.3.3 83 DRM_B5 DRM_B4  69 DRM_B3 DRM_B2 

 األقسام التالية.يرد شرح عملية احلساب يف 
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 (PDNR_2001)ألف  7اجل دول 
 (  1، مستوى احلماية رقم QAM-64)تشكيل  dBبوحدات  MHz 30بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 

 آخر )أمناط متماثلة وخمتلفة لشغل الطيف(  DRMيتعرض للتداخل من نظام  DRMنظام 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

  املباعدة الرتددية
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

0 AM AM –38,4 –36,3 –32,5 –18,5 –12,0 14,5 17,0 14,5 –12,0 –18,5 –32,5 –36,3 –38,4 9 – 17 
49 DRM_B0 DRM_B0 –43,6 –43,6 –43,6 –38,9 –36,9 –24,2 16,4 –24,2 –36,9 –38,9 –43,6 –43,6 –43,6 4,5 16,4 – 
50 DRM_B0 DRM_B1 –44,1 –44,1 –43,7 –36,8 –34,7 –5,9 15,8 –23,0 –35,9 –37,8 –44,0 –44,1 –44,1 5 16,4 – 
51 DRM_B0 DRM_B2 –44,2 –42,5 –39,7 –33,5 –31,9 –14,4 13,3 12,8 –8,2 –24,5 –34,5 –38,2 –40,4 9 16,4 – 
52 DRM_B0 DRM_B3 –42,6 –40,9 –38,1 –31,9 –30,3 –2,8 12,8 12,8 2,3 –14,9 –32,9 –36,6 –38,8 10 16,4 – 
53 DRM_B0 DRM_B4 –31,1 –29,0 –18,8 9,4 10,3 10,3 10,3 9,8 –5,8 –15,9 –30,8 –33,6 –35,3 18 16,4 – 
54 DRM_B0 DRM_B5 –29,2 –26,6 –3,5 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 –0,1 –9,2 –29,8 –32,6 –34,2 20 16,4 – 
55 DRM_B1 DRM_B0 –43,1 –43,1 –43,1 –38,7 –36,8 –24,2 16,5 –6,5 –35,5 –37,6 –43,1 –43,1 –43,1 4,5 16,4 – 
56 DRM_B1 DRM_B1 –43,6 –43,6 –43,2 –36,6 –34,5 –5,7 16,4 –5,7 –34,5 –36,6 –43,2 –43,6 –43,6 5 16,4 – 
57 DRM_B1 DRM_B2 –43,8 –42,2 –39,3 –33,2 –31,6 –14,4 13,6 13,4 2,6 –16,7 –33,4 –37,3 –39,5 9 16,4 – 
58 DRM_B1 DRM_B3 –42,2 –40,6 –37,7 –31,6 –30,0 –2,7 13,4 13,3 6,3 –4,9 –31,8 –35,7 –37,9 10 16,4 – 
59 DRM_B1 DRM_B4 –30,8 –28,7 –18,8 9,5 10,5 10,9 10,9 10,4 –0,1 –10,2 –29,9 –32,8 –34,5 18 16,4 – 
60 DRM_B1 DRM_B5 –28,8 –26,3 –3,5 10,3 10,4 10,4 10,4 10,3 3,5 –4,0 –28,9 –31,7 –33,4 20 16,4 – 
61 DRM_B2 DRM_B0 –40,6 –40,5 –38,5 –27,1 –16,2 15,8 16,5 –24,0 –36,0 –37,6 –40,6 –40,6 –40,6 4,5 16,4 – 
62 DRM_B2 DRM_B1 –41,0 –40,2 –37,0 –24,3 3,8 15,9 16,0 –22,7 –35,0 –36,8 –41,0 –41,1 –41,1 5 16,4 – 
63 DRM_B2 DRM_B2 –38,8 –36,8 –33,3 –23,9 –8,1 12,9 16,4 12,9 –8,1 –23,9 –33,3 –36,8 –38,8 9 16,4 – 
64 DRM_B2 DRM_B3 –37,2 –35,2 –31,7 –14,7 2,4 12,9 15,9 12,9 2,4 –14,7 –31,7 –35,2 –37,2 10 16,4 – 
65 DRM_B2 DRM_B4 –23,4 –5,8 8,5 13,0 13,4 13,4 13,4 9,9 –5,8 –15,6 –29,3 –31,9 –33,5 18 16,4 – 
66 DRM_B2 DRM_B5 –9,6 4,9 10,0 12,9 12,9 12,9 12,9 10,0 0,0 –9,1 –28,3 –30,9 –32,4 20 16,4 – 

AM :   إشارةAM 

DRM_B0 :  إشارةDRM أسلوب املتانة ،B  0، منط شغل الطيف 
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 (PDNR_2001)ابء  7اجل دول 
 (  1، مستوى احلماية رقم QAM-64)تشكيل  dBبوحدات  MHz 30بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 

 خمتلفة لشغل الطيف( آخر )أمناط متماثلة و  DRMيتعرض للتداخل من نظام  DRMنظام 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – tedunwanf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

0 AM AM –38,4 –36,3 –32,5 –18,5 –12,0 14,5 17,0 14,5 –12,0 –18,5 –32,5 –36,3 –38,4 9 – 17 
67 DRM_B3 DRM_B0 –40,0 –39,8 –37,5 –24,9 4,1 16,4 16,6 –6,5 –34,7 –36,5 –40,0 –40,0 –40,0 4,5 16,4 – 
68 DRM_B3 DRM_B1 –40,4 –39,4 –35,9 –10,1 8,7 16,4 16,5 –5,7 –33,8 –35,7 –40,4 –40,6 –40,6 5 16,4 – 
69 DRM_B3 DRM_B2 –38,1 –36,0 –32,4 –16,5 2,6 13,5 16,6 13,5 2,6 –16,5 –32,4 –36,0 –38,1 9 16,4 – 
70 DRM_B3 DRM_B3 –36,5 –34,4 –30,8 –4,9 6,3 13,5 16,4 13,5 6,3 –4,9 –30,8 –34,4 –36,5 10 16,4 – 
71 DRM_B3 DRM_B4 –19,5 –0,1 9,3 13,3 13,7 13,9 13,7 10,5 –0,1 –10,2 –28,5 –31,3 –32,8 18 16,4 – 
72 DRM_B3 DRM_B5 –4,6 6,4 10,5 13,4 13,4 13,4 13,4 10,5 3,5 –4,0 –27,5 –30,2 –31,7 20 16,4 – 
73 DRM_B4 DRM_B0 –37,5 –37,5 –36,5 –27,5 –21,8 15,5 16,6 16,6 16,3 15,1 –28,5 –34,8 –36,7 4,5 16,4 – 
74 DRM_B4 DRM_B1 –38,1 –37,7 –35,7 –25,1 –1,1 15,7 16,6 16,6 15,8 14,6 –27,9 –34,3 –36,5 5 16,4 – 
75 DRM_B4 DRM_B2 –37,7 –36,1 –32,9 –24,6 –11,8 12,6 16,4 16,6 16,4 15,9 11,2 –11,8 –26,8 9 16,4 – 

76 DRM_B4 DRM_B3 –36,4 –34,6 –31,3 –17,7 –0,4 12,8 16,2 16,6 16,2 15,7 11,6 –0,4 –25,2 10 16,4 – 

77 DRM_B4 DRM_B4 –23,8 –7,7 8,2 12,9 13,4 15,1 16,4 15,1 13,4 12,9 8,2 –7,7 –23,8 18 16,4 – 

78 DRM_B4 DRM_B5 –11,3 4,3 9,8 13,2 13,6 15,1 15,9 14,8 13,2 12,7 8,7 –1,8 –19,0 20 16,4 – 

79 DRM_B5 DRM_B0 –37,0 –37,0 –35,7 –25,5 –1,3 16,2 16,6 16,6 16,6 16,6 –16,1 –32,1 –35,1 4,5 16,4 – 

80 DRM_B5 DRM_B1 –37,5 –37,0 –34,8 –16,4 7,6 16,2 16,6 16,6 16,6 16,3 –14,4 –31,5 –34,7 5 16,4 – 

81 DRM_B5 DRM_B2 –37,0 –35,4 –32,1 –19,6 –0,5 13,3 16,6 16,6 16,6 16,6 13,2 7,5 –20,5 9 16,4 – 

82 DRM_B5 DRM_B3 –35,8 –34,0 –30,6 –8,3 5,3 13,3 16,4 16,6 16,6 16,4 13,2 8,8 –9,3 10 16,4 – 

83 DRM_B5 DRM_B4 –20,7 –2,0 9,1 13,2 13,7 15,3 16,6 15,5 14,1 13,7 10,2 4,6 –12,6 18 16,4 – 

84 DRM_B5 DRM_B5 –6,3 5,9 10,3 13,4 13,9 15,2 16,4 15,2 13,9 13,4 10,3 5,9 –6,3 20 16,4 – 

AM :   إشارةAM 

DRM_B3 :  إشارةDRM أسلوب املتانة ،B  3، منط شغل الطيف. 
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 ( ITU-R BS.1615)التوصية  8اجل دول 
 (  1، ومستوى احلماية رقم QAM-64)تشكيل  dBبوحدات  MHz 30النسبية بني األنظمة اإلذاعية العاملة على ترددات حتت  RFنسب احلماية 

 يتعرض للتداخل من نظام رقمي آخر  

اإلشارة  
 بةو املطل

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_B0 DRM_B0 –60 –59,9 –60 –55,2 –53,2 –40,8 0 –40,8 –53,2 –55,2 –60 –59,9 –60 4,5 16,2 

DRM_B0 DRM_B1 –60,1 –60 –59,5 –52,5 –50,4 –37,4 0 –40 –51,6 –53,6 –59,8 –60 –60,1 5 15,7 

DRM_B0 DRM_B2 –57,4 –55,7 –52,9 –46,7 –45,1 –36,6 0 –0,8 –35,6 –38,4 –47,7 –51,5 –53,6 9 13,2 

DRM_B0 DRM_B3 –55,2 –53,6 –50,7 –44,5 –42,9 –33,1 0 –0,1 –13,6 –36,2 –45,5 –49,3 –51,4 10 12,6 

DRM_B1 DRM_B0 –59,4 –59,5 –59,5 –55 –53 –40,8 0 –37,9 –51,7 –53,9 –59,4 –59,5 –59,4 4,5 16,2 

DRM_B1 DRM_B1 –60 –60 –59,5 –52,8 –50,8 –37,8 0 –37,8 –50,8 –52,8 –59,5 –60 –60 5 16,2 

DRM_B1 DRM_B2 –57,1 –55,4 –52,6 –46,4 –44,9 –36,4 0 –0,1 –13,7 –36,8 –46,6 –50,5 –52,7 9 13,2 

DRM_B1 DRM_B3 –55,5 –53,8 –51 –44,8 –43,3 –33,5 0 –0,1 –8,1 –35,2 –45 –48,9 –51,1 10 13,2 

DRM_B2 DRM_B0 –57 –56,8 –54,8 –43,4 –39,1 –0,7 0 –40,6 –52,2 –53,9 –57 –57 –57 4,5 15,9 

DRM_B2 DRM_B1 –56,9 –56,1 –52,7 –40,2 –14,1 –0,1 0 –39,7 –50,8 –52,5 –56,9 –57 –57 5 15,4 

DRM_B2 DRM_B2 –55,1 –53,1 –49,5 –40,7 –38,1 –3,7 0 –3,7 –38,1 –40,7 –49,5 –53,1 –55,1 9 15,9 

DRM_B2 DRM_B3 –52,9 –51 –47,4 –38,6 –16,6 –3,2 0 –3,2 –16,6 –38,6 –47,4 –51 –52,9 10 15,4 

DRM_B3 DRM_B0 –56,4 –56,2 –53,8 –41,1 –14,1 –0,1 0 –37,7 –50,9 –52,8 –56,4 –56,4 –56,4 4,5 15,9 

DRM_B3 DRM_B1 –56,8 –55,7 –52,1 –38,2 –8,2 –0,1 0 –37,6 –50,1 –51,9 –56,7 –57 –57 5 15,9 

DRM_B3 DRM_B2 –54,3 –52,3 –48,6 –39,3 –16,7 –3,1 0 –3,1 –16,7 –39,3 –48,6 –52,3 –54,3 9 15,9 

DRM_B3 DRM_B3 –52,7 –50,7 –47 –37,7 –11,1 –3,1 0 –3,1 –11,1 –37,7 –47 –50,7 –52,7 10 15,9 
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 B4_18 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_80_4,5 kHzاألسلوب  1.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 
DRMB 

(kHz
) 

S/I 
(dB) 

51 DRM_B0 DRM_B2 –44,20 –42,50 –39,70 –33,50 –31,90 –14,40 13,30 12,80 –8,20 –24,50 –34,50 –38,20 –40,40   

51a 
DRM_B0 

/REL 

DRM_B2  

/REL 
–57,50 –55,80 –53,00 –46,80 –45,20 –27,70 0,00 –0,50 –21,50 –37,80 –47,80 –51,50 –53,70 9,00 13,30 

51b 

DRM_B0    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

–57,40 –55,70 –52,90 –46,70 –45,10 –36,60 0,00 –0,80 –35,60 –38,40 –47,70 –51,50 –53,60 9,00 13,20 

   d = 51a-51b –0,10 –0,10 –0,10 –0,10 –0,10 8,90 0,00 0,30 14,10 0,60 –0,10 0,00 –0,10  الفارق

 التايل: بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو "d"الفارق  7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة   ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 ةباملطلو 

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

53 DRM_B0 DRM_B4 –31,10 –29,00 –18,80 9,40 10,30 10,30 10,30 9,80 –5,80 –15,90 –30,80 –33,60 –35,30 18,00  

53 
DRM_B0 

/REL 
DRM_B4 

/REL 
–41,40 –39,30 –29,10 –0,90 0,00 0,00 0,00 –0,50 –16,10 –26,20 –41,10 –43,90 –45,60 18,00 10,30 

  d similar –0,10 –0,10 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 14,10 0,60 –0,10 0,00 –0,10   

New 53 
DRM_B0   

ITU-R   
BS.1615 

DRM_B4   

ITU-R   
BS.1615 

–41,30 –39,20 –38,00 –0,90 0,00 0,00 0,00 –0,80 –30,20 –26,80 –41,00 –43,90 –45,50 
18,00 10,30 
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 B5_20 kHzيتعرض للتداخل من أسلوب  DRM_B0_4,5 kHzاألسلوب  2.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

52 DRM_B0 DRM_B3 –42,60 –40,90 –38,10 –31,90 –30,30 –2,80 12,80 12,80 2,30 –14,90 –32,90 –36,60 –38,80 10,00  

52a 
DRM_B0 

/REL 

DRM_B3 

/REL 
–55,40 –53,70 –50,90 –44,70 –43,10 –15,60 0,00 0,00 –10,50 –27,70 –45,70 –49,40 –51,60 10,00 12,80 

52b 

DRM_B0 

   ITU-R   

BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

–55,20 –53,60 –50,70 –44,50 –42,90 –33,10 0,00 –0,10 –13,60 –36,20 –45,50 –49,30 –51,40 10,00 12,60 

   d = 52a-52b –0,20 –0,10 –0,20 –0,20 –0,20 17,50 0,00 0,10 3,10 8,50 –0,20 –0,10 –0,20  الفارق 

 :بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل   "d"الفارق    7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة    ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 عدة الرتددية با امل
(kHz) ntedwaf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

54 DRM_B0 DRM_B5 –29,20 –26,60 –3,50 9,80 9,80 9,80 9,80 9,70 –0,10 –9,20 –29,80 –32,60 –34,20 20,00  

54 
DRM_B0 

/REL 

DRM_B5 

/REL 
–39,00 –36,40 –13,30 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,10 –9,90 –19,00 –39,60 –42,40 –44,00 20,00 9,80 

  d similar –0,20 –0,20 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 3,10 8,50 –0,20 –0,10 –0,20   

New 54 

DRM_B0    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B5    

ITU-R   

BS.1615 

–38,80 –36,20 –30,80 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,20 –13,00 –27,50 –39,40 –42,30 –43,80 20,00 9,80 
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 B4_18 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B1_5 kHzاألسلوب  3.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

57 DRM_B1 DRM_B2 –43,80 –42,20 –39,30 –33,20 –31,60 –14,40 –3,60 13,40 2,60 -16,70 –33,40 –37,30 –39,50 9,00  

57a 
DRM_B1 

/REL 
DRM_B2  

/REL 
–57,40 –55,80 –52,90 –46,80 –45,20 –28,00 0,00 –0,20 –11,00 –30,30 –47,00 –50,90 –53,10 9,00 13,60 

57b 
DRM_B1   

ITU-R   
BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R   
BS.1615 

–57,10 –55,40 –52,60 –46,40 –44,90 –36,40 0,00 –0,10 –13,70 –36,80 –46,60 –50,50 –52,70 9,00 13,20 

   d = 57a-57b –0,30 –0,40 –0,30 –0,40 –0,30 8,40 0,00 –0,10 2,70 6,50 –0,40 –0,40 –0,40  الفارق 

 التايل: بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو "d"الفارق  7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة   ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – ntedunwaf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

59 DRM_B1 DRM_B4 –30,80 –28,70 –18,80 9,50 10,50 10,90 10,90 10,40 –0,10 –10,20 –29,90 –32,80 –34,50 18,00  

59 
DRM_B1 

/REL 

DRM_B4 

/REL 
–41,70 –39,60 –29,70 –1,40 –0,40 0,00 0,00 –0,50 –11,00 –21,10 –40,80 –43,70 –45,40 18,00 10,90 

  d similar –0,40 –0,30 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,10 2,70 6,50 –0,40 –0,40 –0,40   

New 59 

DRM_B1    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B4    

ITU-R   

BS.1615 

–41,30 –39,30 –38,10 –1,40 –0,40 0,00 0,00 –0,40 –13,70 –27,60 –40,40 –43,30 –45,00 18,00 10,90 
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 B5_20 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B1_5 kHzاألسلوب  4.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

58 DRM_B1 DRM_B3 –42,20 –40,60 –37,70 –31,60 –30,00 –2,70 13,40 13,30 6,30 –4,90 –31,80 –35,70 –37,90 10,00  

58a 
DRM_B1 

/REL 
DRM_B3 

/REL 
–55,60 –54,00 –51,10 –45,00 –43,40 –16,10 0,00 –0,10 –7,10 –18,30 –45,20 –49,10 –51,30 10,00 13,30 

58b 
DRM_B1   

ITU-R   
BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   
BS.1615 

–55,50 –53,80 –51,00 –44,80 –43,30 –33,50 0,00 –0,10 –8,10 –35,20 –45,00 –48,90 –51,10 10,00 13,20 

   d = 58a-58b –0,10 –0,20 –0,10 –0,20 –0,10 17,40 0,00 0,00 1,00 16,90 –0,20 –0,20 –0,20  الفارق 

 التايل: بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو "d"الفارق  7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة   ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – antedunwf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

60 DRM_B1 DRM_B5 –28,80 –26,30 –3,50 10,30 10,40 10,40 10,40 10,30 3,50 –4,00 –28,90 –31,70 –33,40 20,00  

60 
DRM_B1 

/REL 
DRM_B5 

/REL 
–39,20 –36,70 –13,90 –0,10 0,00 0,00 0,00 –0,10 –6,90 –14,40 –39,30 –42,10 –43,80 20,00 10,40 

  d similar –0,20 –0,10 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 16,90 –0,20 –0,20 –0,20   

New 60 
DRM_B1   

 ITU-R   
BS.1615 

DRM_B5   

ITU-R 
BS.1615 

–39,00 –36,60 –31,30 –0,10 0,00 0,00 0,00 –0,10 –7,90 –31,30 –39,10 –41,90 –43,60 20,00 10,40 
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 B4_18 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B2_9 kHzاألسلوب  5.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

63 DRM_B2 DRM_B2 –38,80 –36,80 –33,30 –23,90 –8,10 12,90 16,40 12,90 –8,10 –23,90 –33,30 –36,80 –38,80 9,00  

63a 
DRM_B2 

/REL 
DRM_B2 

/REL 
–55,20 –53,20 –49,70 –40,30 –24,50 –3,50 0,00 –3,50 –24,50 –40,30 –49,70 –53,20 –55,20 9,00 16,40 

63b 
DRM_B2   

ITU-R   
BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R   
BS.1615 

–55,10 –53,10 –49,50 –40,70 –38,10 –3,70 0,00 –3,70 –38,10 –40,70 –49,50 –53,10 –55,10 9,00 15,90 

   d = 63a-63b –0,10 –0,10 –0,20 0,40 13,60 0,20 0,00 0,20 13,60 0,40 –0,20 –0,10 –0,10  الفارق 

 بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل:   "d"الفارق    7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة    ITU-R BS.1615رقام اجلديدة ابلتوصية  ل على األ للحصو 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf علمات امل 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

65 DRM_B2 DRM_B4 –23,40 –5,80 8,50 13,00 13,40 13,40 13,40 9,90 –5,80 –15,60 –29,30 –31,90 –33,50 18,00  

65 
DRM_B2 

/REL 
DRM_B4 

/REL 
–36,80 –19,20 –4,90 –0,40 0,00 0,00 0,00 –3,50 –19,20 –29,00 –42,70 –45,30 –46,90 18,00 13,40 

  d similar 0,40 13,60 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 13,60 0,40 –0,20 –0,10 –0,10   

New 65 
DRM_B2   

ITU-R   
BS.1615 

DRM_B4   

ITU-R   
BS.1615 

–37,20 –32,80 –5,10 –0,40 0,00 0,00 0,00 –3,70 –32,80 –29,40 –42,50 –45,20 –46,80 18,00 13,40 
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 B5_20 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B2_9 kHzاألسلوب  6.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

64 DRM_B2 DRM_B3 –37,20 –35,20 –31,70 –14,70 2,40 12,90 15,90 12,90 2,40 –14,70 –31,70 –35,20 –37,20 10,00  

64a 
DRM_B2 

/REL 
DRM_B3 

/REL 
–53,10 –51,10 –47,60 –30,60 –13,50 –3,00 0,00 –3,00 –13,50 –30,60 –47,60 –51,10 –53,10 10,00 15,90 

64b 
DRM_B2  

 ITU-R   
BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   
BS.1615 

–55,10 –53,10 –49,50 –40,70 –38,10 –3,70 0,00 –3,70 –38,10 –40,70 –49,50 –53,10 –55,10 10,00 15,90 

   d = 64a-64b 2,00 2,00 1,90 10,10 24,60 0,70 0,00 0,70 24,60 10,10 1,90 2,00 2,00  الفارق 

 بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل:   "d"الفارق    7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة    ITU-R BS.1615  ة ابلتوصية للحصول على األرقام اجلديد 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 الرتددية املباعدة 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

66 DRM_B2 DRM_B5 –9,60 4,90 10,00 12,90 12,90 12,90 12,90 10,00 0,00 –9,10 –28,30 –30,90 –32,40 20,00  

66 
DRM_B2 

/REL 
DRM_B5 

/REL 
–22,50 –8,00 –2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 –2,90 –12,90 –22,00 –41,20 –43,80 –45,30 20,00 12,90 

  d similar 10,10 24,60 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 24,60 10,10 1,90 2,00 2,00   

New 66 
DRM_B2   

ITU-R   
BS.1615 

DRM_B5   

ITU-R   
BS.1615 

–32,60 –32,60 –3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,60 –37,50 –32,10 –43,10 –45,80 –47,30 20,00 12,90 
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 B4_18 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B3_10 kHzاألسلوب  7.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

69 DRM_B3 DRM_B2 –38,10 –36,00 –32,40 –16,50 2,60 13,50 16,60 13,50 2,60 –16,50 –32,40 –36,00 –38,10 9,00  

69a 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B2 

/REL 
–54,70 –52,60 –49,00 –33,10 –14,00 –3,10 0,00 –3,10 –14,00 –33,10 –49,00 –52,60 –54,70 9,00 16,60 

69b 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R 

BS.1615 

–55,10 –53,10 –49,50 –40,70 –38,10 –3,70 0,00 –3,70 –38,10 –40,70 –49,50 –53,10 –55,10 9,00 15,90 

   d = 69a-69b 0,40 0,50 0,50 7,60 24,10 0,60 0,00 0,60 24,10 7,60 0,50 0,50 0,40  الفارق 

 بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل:   "d"الفارق    7/21-6يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة  ت املعنية،  للتشكيال   ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

71 DRM_B3 DRM_B4 –19,50 –0,10 9,30 13,30 13,70 13,90 13,70 10,50 –0,10 –10,20 –28,50 –31,30 –32,80 18,00  

71 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B4 

/REL 
–33,20 –13,80 –4,40 –0,40 0,00 0,20 0,00 –3,20 –13,80 –23,90 –42,20 –45,00 –46,50 18,00 13,70 

  d similar 7,60 24,10 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 24,10 7,60 0,50 0,50 0,40   

New 71 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B4    

ITU-R   

BS.1615 

–40,80 –37,90 –5,00 –0,40 0,00 0,20 0,00 –3,80 –37,90 –31,50 –42,70 –45,50 –46,90 18,00 13,70 
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 B5_20 kHzض للتداخل من األسلوب يتعر  DRM_B3_10 kHzاألسلوب  8.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

70 DRM_B3 DRM_B3 –36,50 –34,40 –30,80 –4,90 6,30 13,50 16,40 13,50 6,30 –4,90 –30,80 –34,40 –36,50 10,00  

70a 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B3 

/REL 
–52,90 –50,80 –47,20 –21,30 –10,10 –2,90 0,00 –2,90 –10,10 –21,30 –47,20 –50,80 –52,90 10,00 16,40 

70b 

DRM_B3   

ITU-R    

BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

–52,70 –50,70 –47,00 –37,70 –11,10 –3,10 0,00 –3,10 –11,10 –37,70 –47,00 –50,70 –52,70 10,00 15,90 

   d = 70a-70b –0,20 –0,10 –0,20 16,40 1,00 0,20 0,00 0,20 1,00 16,40 –0,20 –0,10 –0,20  الفارق 

 بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل:   "d"الفارق    7/21-6بل ابلوثيقة  من الرقم املقا   للتشكيالت املعنية، يطرح   ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

72 DRM_B3 DRM_B5 –4,60 6,40 10,50 13,40 13,40 13,40 13,40 10,50 3,50 –4,00 –27,50 –30,20 –31,70 20,00  

72 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B5 

/REL 
–18,00 –7,00 –2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 –2,90 –9,90 –17,40 –40,90 –43,60 –45,10 20,00 13,40 

  d similar 16,40 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 16,40 –0,20 –0,10 –0,20   

New 72 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B5    

ITU-R   

BS.1615 

–34,40 –8,00 –3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,10 –10,90 –33,80 –40,70 –43,50 –44,90 20,00 13,40 
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 B0_4.5 kHzل من األسلوب يتعرض للتداخ DRM_B4_18 kHzاألسلوب  9.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

61 DRM_B2 DRM_B0 –40,60 –40,50 –38,50 –27,10 –16,20 15,80 16,50 –24,00 –36,00 –37,60 –40,60 –40,60 –40,60 4,50  

61a 
DRM_B2 

/REL 

DRM_B0 

/REL 
–57,10 –57,00 –55,00 –43,60 –32,70 –0,70 0,00 –40,50 –52,50 –54,10 –57,10 –57,10 –57,10 4,50 16,50 

61b 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B0    

ITU-R   

BS.1615 

–57,00 –56,80 –54,80 –43,40 –39,10 –0,70 0,00 –40,60 –52,20 –53,90 –57,00 –57,00 –57,00 4,50 15,90 

   d = 61a-61b –0,10 –0,20 –0,20 –0,20 6,40 0,00 0,00 0,10 –0,30 –0,20 –0,10 –0,10 –0,10  الفارق 

 بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل:   "d"الفارق    7/21-6ابل ابلوثيقة  للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املق   ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

73 DRM_B4 DRM_B0 –37,50 –37,50 –36,50 –27,50 –21,80 15,50 16,60 16,60 16,30 15,10 –28,50 –34,80 –36,70 4,50  

73 
DRM_B4 

/REL 

DRM_B0 

/REL 
–54,10 –54,10 –53,10 –44,10 –38,40 –1,10 0,00 0,00 –0,30 –1,50 –45,10 –51,40 –53,30 4,50 16,60 

  d similar –0,10 –0,20 –0,20 –0,20 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 –0,30 –0,20   

New 73 

DRM_B4    

ITU-R    

BS.1615 

DRM_B0    

ITU-R   

BS.1615 

–54,00 –53,90 –52,90 –43,90 –44,80 –1,10 0,00 0,00 –0,30 –1,50 –45,20 –51,10 –53,10 4,50 16,60 
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 B1_5 kHzداخل من األسلوب يتعرض للت DRM_B4_18 kHzاألسلوب  10.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

62 DRM_B2 DRM_B1 –41,00 –40,20 –37,00 –24,30 3,80 15,90 16,00 –22,70 –35,00 –36,80 –41,00 –41,10 –41,10 5,00  

62a 
DRM_B2 

/REL 

DRM_B1 

/REL 
–57,00 –56,20 –53,00 –40,30 –12,20 –0,10 0,00 –38,70 –51,00 –52,80 –57,00 –57,10 –57,10 5,00 16,00 

62b 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B1    

ITU-R   

BS.1615 

–56,90 –56,10 –52,70 –40,20 –14,10 –0,10 0,00 –39,70 –50,80 –52,50 –56,90 –57,00 –57,00 5,00 15,40 

   d = 62a-62b –0,10 –0,10 –0,30 –0,10 1,90 0,00 0,00 1,00 –0,20 –0,30 –0,10 –0,10 –0,10  الفارق 

 بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل:   "d"رق  الفا   7/21-6بل ابلوثيقة  للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقا   ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

74 DRM_B4 DRM_B1 –38,10 –37,70 –35,70 –25,10 –1,10 15,70 16,60 16,60 15,80 14,60 –27,90 –34,30 –36,50 5,00  

74 
DRM_B4 

/REL 

DRM_B1 

/REL 
–54,70 –54,30 –52,30 –41,70 –17,70 –0,90 0,00 0,00 –0,80 –2,00 –44,50 –50,90 –53,10 5,00 16,60 

  d similar –0,10 –0,10 –0,30 –0,10 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 –0,20 –0,30   

New 74 

DRM_B4    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B1    

ITU-R   

BS.1615 

–54,60 –54,20 –52,00 –41,60 –19,60 –0,90 0,00 0,00 –0,80 –2,00 –45,50 –50,70 –52,80 5,00 16,60 
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 B2_9 kHzل من األسلوب يتعرض للتداخ DRM_B4_18 kHzاألسلوب  11.3.3

اإلشارة   الة احل
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

63 DRM_B2 DRM_B2 –38,80 –36,80 –33,30 –23,90 –8,10 12,90 16,40 12,90 –8,10 –23,90 –33,30 –36,80 –38,80 9,00  

63a 
DRM_B2 

/REL 

DRM_B2 

/REL 
–55,20 –53,20 –49,70 –40,30 –24,50 –3,50 0,00 –3,50 –24,50 –40,30 –49,70 –53,20 –55,20 9,00 12,90 

63b 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

–55,10 –53,10 –49,50 –40,70 –38,10 –3,70 0,00 –3,70 –38,10 –40,70 –49,50 –53,10 –55,10 9,00 15,90 

   d = 63a-63b –0,10 –0,10 –0,20 0,40 13,60 0,20 0,00 0,20 13,60 0,40 –0,20 –0,10 –0,10  الفارق 

 إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل: بعد    "d"الفارق    7/21-6ثيقة  للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلو   ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

75 DRM_B4 DRM_B2 –37,70 –36,10 –32,90 –24,60 –11,80 12,60 16,40 16,60 16,40 15,90 11,20 –11,80 –26,80 9,00  

75 
DRM_B4 

/REL 

DRM_B2 

/REL 
–54,10 –52,50 –49,30 –41,00 –28,20 –3,80 0,00 0,20 0,00 –0,50 –5,20 –28,20 –43,20 9,00 16,40 

  d similar –0,10 –0,10 –0,20 0,40 13,60 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 13,60 0,40   

New 75 

DRM_B4    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

–54,00 –52,40 –49,10 –41,40 –41,80 –4,00 0,00 0,20 0,00 –0,50 –5,40 –41,80 –43,60 9,00 16,40 
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 B3_10 kHz يتعرض للتداخل من األسلوب DRM_B4_18 kHzاألسلوب  12.3.3

اإلشارة   احلالة 
 طلوبةامل

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

64 DRM_B2 DRM_B3 –37,20 –35,20 –31,70 –14,70 2,40 12,90 15,90 12,90 2,40 –14,70 –31,70 –35,20 –37,20 10,00  

64a 
DRM_B2 

/REL 

DRM_B3 

/REL 
–53,10 –51,10 –47,60 –30,60 –13,50 –3,00 0,00 –3,00 –13,50 –30,60 –47,60 –51,10 –53,10 10,00 15,90 

64b 

DRM_B2   

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 
–52,90 –51,00 –47,40 –38,60 –16,60 –3,20 0,00 –3,20 –16,60 –38,60 –47,40 –51,00 –52,90 10,00 15,40 

   d = 64a-64b –0,20 –0,10 –0,20 8,00 3,10 0,20 0,00 0,20 3,10 8,00 –0,20 –0,10 –0,20  الفارق 

 اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل: بعد إجراء التعديالت    "d"لفارق  ا   7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة    ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

76 DRM_B4 DRM_B3 –36,40 –34,60 –31,30 –17,70 –0,40 12,80 16,20 16,60 16,20 15,70 11,60 –0,40 –25,20 10,00  

76 
DRM_B4 

/REL 

DRM_B3 

/REL 
–52,60 –50,80 –47,50 –33,90 –16,60 –3,40 0,00 0,40 0,00 –0,50 –4,60 –16,60 –41,40 10,00 16,20 

  d similar –0,20 –0,10 –0,20 8,00 3,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 3,10 8,00   

New 76 

DRM_B4    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

–52,40 –50,70 –47,30 –41,90 –19,70 –3,60 0,00 0,40 0,00 –0,50 –4,80 –19,70 –49,40 10,00 16,20 
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 B5_20 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B4_18 kHzاألسلوب  13.3.3

اإلشارة   الة احل
 املطلوبة

 اإلشارة غري
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

64 DRM_B2 DRM_B3 –37,20 –35,20 –31,70 –14,70 2,40 12,90 15,90 12,90 2,40 –14,70 –31,70 –35,20 –37,20 10,00  

64a 
DRM_B2 

/REL 

DRM_B3 

/REL 
–53,10 –51,10 –47,60 –30,60 –13,50 –3,00 0,00 –3,00 –13,50 –30,60 –47,60 –51,10 –53,10 10,00 15,90 

64b 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

–52,90 –51,00 –47,40 –38,60 –16,60 –3,20 0,00 –3,20 –16,60 –38,60 –47,40 –51,00 –52,90 10,00 15,40 

   d = 64a-64b –0,20 –0,10 –0,20 8,00 3,10 0,20 0,00 0,20 3,10 8,00 –0,20 –0,10 –0,20  الفارق 

 ابه، على النحو التايل: إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التش   بعد   "d"الفارق    7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة    ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

78 DRM_B4 DRM_B5 –11,30 4,30 9,80 13,20 13,60 15,10 15,90 14,80 13,20 12,70 8,70 –1,80 –19,00 20,00  

78 
DRM_B4 

/REL 
DRM_B5 

/REL 
–27,20 –11,60 –6,10 –2,70 –2,30 –0,80 0,00 –1,10 –2,70 –3,20 –7,20 –17,70 –34,90 20,00 15,90 

  d similar 8,00 3,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 3,10 8,00   

New 78 
DRM_B4 
  ITU-R   
BS.1615 

DRM_B5    

ITU-R   
BS.1615 

–35,20 –14,70 –6,30 –2,90 –2,50 –1,00 0,00 –1,30 –2,90 –3,40 –7,40 –20,80 –42,90 20,00 15,90 
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 B0_4.5 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B5_20 kHzاألسلوب  14.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

شارة غري اإل
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

67 DRM_B3 DRM_B0 –40,00 –39,80 –37,50 –24,90 4,10 16,40 16,60 –6,50 –34,70 –36,50 –40,00 –40,00 –40,00 4,50  

67a 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B0 

/REL 
–56,60 –56,40 –54,10 –41,50 –12,50 –0,20 0,00 –23,10 –51,30 –53,10 –56,60 –56,60 –56,60 4,50 16,60 

67b 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B0    

ITU-R   

BS.1615 

–56,40 –56,20 –53,80 –41,10 –14,10 –0,10 0,00 –37,70 –50,90 –52,80 –56,40 –56,40 –56,40 4,50 15,90 

   d = 67a-67b –0,20 –0,20 –0,30 –0,40 1,60 –0,10 0,00 14,60 –0,40 –0,30 –0,20 –0,20 –0,20  الفارق 

 : خلاصة أبوجه التشابه، على النحو التايل بعد إجراء التعديالت ا   "d"الفارق    7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة    ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

79 DRM_B5 DRM_B0 –37,00 –37,00 –35,70 –25,50 –1,30 16,20 16,60 16,60 16,60 16,60 –16,10 –32,10 –35,10 4,50  

79 
DRM_B5 

/REL 

DRM_B0 

/REL 
–53,60 –53,60 –52,30 –42,10 –17,90 –0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 –32,70 –48,70 –51,70 4,50 16,60 

  d similar –0,20 –0,20 –0,30 –0,40 1,60 –0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 –0,40 –0,30   

New 79 

DRM_B5    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B0    

ITU-R   

BS.1615 

–53,40 –53,40 –52,00 –41,70 –19,50 –0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 –47,30 –48,30 –51,40 4,50 16,60 
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 B1_5 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B5_20 kHzاألسلوب  15.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

غري  اإلشارة
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – edunwantf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

68 DRM_B3 DRM_B1 –40,40 –39,40 –35,90 –10,10 8,70 16,40 16,50 –5,70 –33,80 –35,70 –40,40 –40,60 –40,60 5,00  

68a 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B1 

/REL 
–56,90 –55,90 –52,40 –26,60 –7,80 –0,10 0,00 –22,20 –50,30 –52,20 –56,90 –57,10 –57,10 5,00 16,50 

68b 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B1    

ITU-R   

BS.1615 

–56,80 –55,70 –52,10 –38,20 –8,20 –0,10 0,00 –37,60 –50,10 –51,90 –56,70 –57,00 –57,00 5,00 15,90 

   d = 68a-68b –0,10 –0,20 –0,30 11,60 0,40 0,00 0,00 15,40 –0,20 –0,30 –0,20 –0,10 –0,10  الفارق 

 وجه التشابه، على النحو التايل: بعد إجراء التعديالت اخلاصة أب  "d"الفارق    7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة    ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

شارة  اإل احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

80 DRM_B5 DRM_B1 –37,50 –37,00 –34,80 –16,40 7,60 16,20 16,60 16,60 16,60 16,30 –14,40 –31,50 –34,70 5,00  

80 
DRM_B5 

/REL 

DRM_B1 

/REL 
–54,10 –53,60 –51,40 –33,00 –9,00 –0,40 0,00 0,00 0,00 –0,30 –31,00 –48,10 –51,30 5,00 16,60 

  d similar –0,10 –0,20 –0,30 11,60 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,40 –0,20 –0,30   

New 80 

DRM_B5    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B1    

ITU-R   

BS.1615 

–54,00 –53,40 –51,10 –44,60 –9,40 –0,40 0,00 0,00 0,00 –0,30 –46,40 –47,90 –51,00 5,00 16,60 
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 B2_9 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B5_20 kHzاألسلوب  16.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 لوبةاملط

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

69 DRM_B3 DRM_B2 –38,10 –36,00 –32,40 –16,50 2,60 13,50 16,60 13,50 2,60 –16,50 –32,40 –36,00 –38,10 9,00  

69a 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B2 

/REL 
–54,70 –52,60 –49,00 –33,10 –14,00 –3,10 0,00 –3,10 –14,00 –33,10 –49,00 –52,60 –54,70 9,00 16,60 

69b 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

–54,30 –52,30 –48,60 –39,30 –16,70 –3,10 0,00 –3,10 –16,70 –39,30 –48,60 –52,30 –54,30 9,00 15,90 

   d = 69a-69b –0,40 –0,30 –0,40 6,20 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 6,20 –0,40 –0,30 –0,40  الفارق 

 لى النحو التايل: بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، ع   "d"الفارق    7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة    ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

ارة غري اإلش
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

81 DRM_B5 DRM_B2 –37,00 –35,40 –32,10 –19,60 –0,50 13,30 16,60 16,60 16,60 16,60 13,20 7,50 –20,50 9,00  

81 
DRM_B5 

/REL 

DRM_B2 

/REL 
–53,60 –52,00 –48,70 –36,20 –17,10 –3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,40 –9,10 –37,10 9,00 16,60 

  d similar –0,40 –0,30 –0,40 6,20 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 6,20   

New 81 

DRM_B5    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

–53,20 –51,70 –48,30 –42,40 –19,80 –3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,40 –11,80 –43,30 9,00 16,60 
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 B3_10 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B5_20 kHzاألسلوب  17.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

70 DRM_B3 DRM_B3 –36,50 –34,40 –30,80 –4,90 6,30 13,50 16,40 13,50 6,30 –4,90 –30,80 –34,40 –36,50 10,00  

70a 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B3 

/REL 
–52,90 –50,80 –47,20 –21,30 –10,10 –2,90 0,00 –2,90 –10,10 –21,30 –47,20 –50,80 –52,90 10,00 16,40 

70b 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

–52,70 –50,70 –47,00 –37,70 –11,10 –3,10 0,00 –3,10 –11,10 –37,70 –47,00 –50,70 –52,70 10,00 15,90 

   d = 70a-70b –0,20 –0,10 –0,20 16,40 1,00 0,20 0,00 0,20 1,00 16,40 –0,20 –0,10 –0,20  الفارق 

بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو   "d"الفارق  7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة  ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  
 التايل: 

اإلشارة   الة احل
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 ة الرتددية املباعد 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 BDRM 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

82 DRM_B5 DRM_B3 –35,80 –34,00 –30,60 –8,30 5,30 13,30 16,40 16,60 16,60 16,40 13,20 8,80 –9,30 10,00  

82 
DRM_B5 

/REL 

DRM_B3 

/REL 
–52,20 –50,40 –47,00 –24,70 –11,10 –3,10 0,00 0,20 0,20 0,00 –3,20 –7,60 –25,70 10,00 16,40 

  d similar –0,20 –0,10 –0,20 16,40 1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 16,40   

New 82 

DRM_B5    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

–52,00 –50,30 –46,80 –41,10 –12,10 –3,30 0,00 0,20 0,20 0,00 –3,40 –8,60 –42,10 10,00 16,40 
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 B4_18 kHzيتعرض للتداخل من األسلوب  DRM_B5_20 kHzاألسلوب  18.3.3

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 املباعدة الرتددية 
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

69 DRM_B3 DRM_B2 –38,10 –36,00 –32,40 –16,50 2,60 13,50 16,60 13,50 2,60 –16,50 –32,40 –36,00 –38,10 9,00  

69a 
DRM_B3 

/REL 

DRM_B2 

/REL 
–54,70 –52,60 –49,00 –33,10 –14,00 –3,10 0,00 –3,10 –14,00 –33,10 –49,00 –52,60 –54,70 9,00 16,60 

69b 

DRM_B3    

ITU-R   

BS.1615 

DRM_B2    

ITU-R   

BS.1615 

–54,30 –52,30 –48,60 –39,30 –16,70 –3,10 0,00 –3,10 –16,70 –39,30 –48,60 –52,30 –54,30 9,00 15,90 

   d = 69a-69b –0,40 –0,30 –0,40 6,20 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 6,20 –0,40 –0,30 –0,40  الفارق 

بعد إجراء التعديالت اخلاصة أبوجه التشابه، على النحو   "d"الفارق  7/21-6للتشكيالت املعنية، يطرح من الرقم املقابل ابلوثيقة  ITU-R BS.1615للحصول على األرقام اجلديدة ابلتوصية  
 التايل: 

اإلشارة   احلالة 
 املطلوبة

إلشارة غري ا
 املطلوبة

 الرتددية املباعدة 
(kHz) ntedwaf – unwantedf  املعلمات 

20− 18− 15− 10− 9− 5− 0 5 9 10 15 18 20 DRMB 
(kHz) 

S/I 
(dB) 

83 DRM_B5 DRM_B4 –20,70 –2,00 9,10 13,20 13,70 15,30 16,60 15,50 14,10 13,70 10,20 4,60 –12,60 18,00  

83 
DRM_B5 

/REL 
DRM_B4 

/REL 
–37,30 –18,60 –7,50 –3,40 –2,90 –1,30 0,00 –1,10 –2,50 –2,90 –6,40 –12,00 –29,20 18,00 16,60 

  d similar 6,20 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 6,20   

New 83 
DRM_B5    

ITU-R   
BS.1615 

DRM_B4    
ITU-R   
BS.1615 

–43,50 –21,30 –7,50 –3,40 –2,90 –1,30 0,00 –1,10 –2,50 –2,90 –6,40 –14,70 –35,40 18,00 16,60 
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 اخلالصة 4
 DRMيتعرض للتداخل من نظام  AMنظام  1.4

 .  _D5DRMو _C5DRMو _B5DRMو _B4DRMو DRM_A5و DRM_A4لألساليب  )RELA(تلخص اجلداول التالية نسب احلماية النسبية اجلديدة 

 املباعدة الرتددية  اإلشارة غري املطلوبة  املطلوبة شارة اإل احلالة 
(kHz) wantedf – nwanteduf  املعلمات 

   
 

DRMB 
(kHz) 

S/N 
(dB) 

AFA 
(dB) 

–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

 DRM_A4األسلوب 

5 AM RELA4/A –35,1 –26,1 –1,4 3,3 3,3 3,3 3,3 0,2 –26,1 –32,7 –39,6 –42,2 –43,7 18  17 

New 5 AM RELA4/A –35,3 –27,4 –1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 0,3 –27,4 –32,9 –39,3 –41,9 –43,4 18  17 

 DRM_A5األسلوب 

6 AM RELA5/A –28,5 –12,1 –0,1 2,9 2,9 2,9 2,9 –0,10 –20,4 –28,5 –38,7 –41,2 –42,7 20  17 

New 6 AM RELA5/A –29,3 –14,5 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,1 –22,8 –29,3 –38,4 –40,8 –42,3 20  17 

 DRM_B4ب األسلو 

11 AM RELB4/A –35,1 –26,1 –1,4 3,3 3,3 3,3 3,3 0,2 –26,1 –32,7 –39,6 –42,2 –43,7 18  17 

New 11 AM RELB4/A –35,3 –27,4 –1,3 3,4 3,4 3,4 3,4 0,3 –27,4 –32,9 –39,2 –41,9 –43,3 18  17 
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 DRM_B5األسلوب 

12 AM RELB5/A –28,5 –11,9 –0,1 2,8 2,8 2,8 2,8 –0,1 –19,8 –28 –38,6 –41,1 –42,6 20 17 

New 12 AM RELB5/A –29,3 –14,6 0,1 3 3 3 3 0,1 –22,5 –28,8 –38,2 –40,9 –42,2 20 17 

 DRM_C5األسلوب 

14 AM RELC5/A –28,9 –12,3 –0,1 2,9 2,9 2,9 2,9 –0,1 –20,4 –28,6 –38,7 –41,2 –42,7 20 17 

New 14 AM RELC5/A –29,7 –14,6 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,1 –22,7 –29,4 –38,3 –40,9 –42,3 20 17 

 DRM_D5األسلوب 

16 AM RELD5/A –29,2 –12,6 –0,1 2,9 2,9 2,9 2,9 0 –19,9 –28,1 –38,6 –41,1 –42,6 20 17 

New 16 AM RELD5/A –29,9 –15 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,2 –22,3 –28,8 –38,3 –40,7 –42,2 20 17 

 ، أساليب متماثلة DRMيتعرض للتداخل من نظام  DRMم نظا 2.4

 DRMللنظام  D5و C5و B5و B4و A5و A4لألساليب  )RELA(تلخص اجلداول التالية نسب احلماية النسبية اجلديدة 

 DRM_A4األسلوب 

37 A4 RELA4/A –40,1 –24 –8,2 –3,5 –3 –1,3 0 –1,3 –3 –3,5 –8,2 –24 –40,1 18 16,4 

New 37 A4 RELAA4/ –40,3 –37 –8,4 –3,7 –3,2 –1,5 0 –1,5 –3,2 –3,7 –8,4 –37 –40,3 18 16,4 

 DRM_A5األسلوب 

38 A5 RELA5/A –23,2 –10,6 –6,1 –3 –2,5 –1,2 0 –1,2 –2,5 –3 –6,1 –10,6 –23,2 20 16,4  

New 38 A5 RELA5/A –37 –11,8 –6,3 –3,2 –2,7 –1,4 0 –1,4 –2,7 –3,2 –6,3 –11,8 –37 20 16,4  
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 DRM_B4األسلوب 

43 B4 RELB4/A –40,2 –24,1 –8,2 –3,5 –3 –1,3 0 –1,3 –3 –3,5 –8,2 –24,1 –40,2 18 16,4  

New 43 B4 RELB4/A –40,6 –37,7 –8,4 –3,7 –3,2 –1,5 0 –1,5 –3,2 –3,7 –8,4 –37,7 –40,6 18 16,4  

 DRM_B5األسلوب 

44 B5 RELB5/A –22,7 –10,5 –6,1 –3 –2,5 –1,2 0 –1,2 –2,5 –3 –6,1 –10,5 –22,7 20 16,4  

New 44 B5 RELB5/A –39,1 –11,5 –6,3 –3,2 –2,7 –1,4 0 –1,4 –2,7 –3,2 –6,3 –11,5 –39,1 20 16,4  

 DRM_C5األسلوب 

46 C5 RELC5/A –23,7 –10,7 –6,2 –3 –2,6 –1,2 0 –1,2 –2,6 –3 –6,2 –10,7 –23,7 20 16,4  

New 46 C5 RELC5/A –36,5 –12,1 –6,4 –3,2 –2,8 –1,4 0 –1,4 –2,8 –3,2 –6,4 –12,1 –36,5 20 16,4  

 DRM_D5األسلوب 

48 D5 RELD5/A –23,5 –10,7 –6,2 –3 –2,6 –1,2 0 –1,2 –2,6 –3 –6,2 –10,7 –23,5 20 16,4  

New 48 D5 LRED5/A –37,2 –12 –6,4 –3,2 –2,8 –1,4 0 –1,4 –2,8 –3,2 –6,4 –12 –37,2 20 16,4  
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 AMيتعرض للتداخل من نظام  DRMنظام  3.4
 . DRMللنظام  D5و C5و B5و B4و A5و A4تلخص اجلداول التالية نسب احلماية النسبية اجلديدة لألساليب 

 
اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 رتددية املباعدة ال
(kHz) wantedf – unwantedf  املعلمات 

 –20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 DRMB  (kHz) S/I (dB) 

New 21 DRM_A4 AM –54,4 –52,2 –48,6 –42,7 –36,7 –7,5 0 0 0 0 –12,8 –36,7 –43,9 18 7,4 

New 22 DRM_A5 AM –53,8 –51,5 –48 –41,5 –27,9 –4,6 0 0 0 0 –4,6 –20 –41,5 20 7,4 

New 27 DRM_B4 AM –53,8 –52,2 –48,6 –42,7 –36,7 –7,6 0 0 0 0 –12,8 –36,7 –43,9 18 7,4 

New 28 DRM_B5 AM –53,2 –51,5 –47,9 –41,2 –27,1 –4,3 0 0 0 0 –4,6 –20 –41,5 20 7,4 

New 30 DRM_C5 AM –53,2 –51,5 –48 –41,5 –27,9 –4,6 0 0 0 0 –4,9 –20,3 –41,7 20 7,4 

New 32 DRM_D5 AM –53,2 –51,5 –47,9 –41,2 –27,1 –4,3 0 0 0 0 –5,1 –20,5 –41,8 20 7,4 
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 آخر، أساليب خمتلفة  DRMيتعرض للتداخل من نظام  DRMنظام  4.4

لنظام   اجلديدة  النسبية  احلماية  نسب  التالية  اجلداول  نظام    DRMتلخص  من  للتداخل  اختالف    DRMيتعرض  مع  اجلدول  آخر  يف  ت درج  لكي  التوصية    26األساليب   من 
ITU-R BS.1615 . 

اإلشارة  
 املطلوبة

اإلشارة غري 
 املطلوبة

 دة الرتددية املباع 
(kHz) wantedf – unwantedf 

 املعلمات 

DRMB 
(kHz) S/I 

(dB) 
–20 –18 –15 –10 –9 –5 0 5 9 10 15 18 20 

DRM_B0 DRM_B4 –41,30 –39,20 –38,00 –0,90 0,00 0,00 0,00 –0,80 –30,20 –26,80 –41,00 –43,90 –45,50 18,00 10,30 

DRM_B0 DRM_B5 –38,80 –36,20 –30,80 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,20 –13,00 –27,50 –39,40 –42,30 –43,80 20,00 9,80 

DRM_B1 DRM_B4 –41,30 –39,30 –38,10 –1,40 –0,40 0,00 0,00 –0,40 –13,70 –27,60 –40,40 –43,30 –45,00 18,00 10,90 

DRM_B1 DRM_B5 –39,00 –36,60 –31,30 –0,10 0,00 0,00 0,00 –0,10 –7,90 –31,30 –39,10 –41,90 –43,60 20,00 10,40 

DRM_B2 DRM_B4 –37,20 –32,80 –5,10 –0,40 0,00 0,00 0,00 –3,70 –32,80 –29,40 –42,50 –45,20 –46,80 18,00 13,40 

DRM_B2 DRM_B5 –32,60 –32,60 –3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,60 –37,50 –32,10 –43,10 –45,80 –47,30 20,00 12,90 

DRM_B3 DRM_B4 –40,80 –37,90 –5,00 –0,40 0,00 0,20 0,00 –3,80 –37,90 –31,50 –42,70 –45,50 –46,90 18,00 13,70 

DRM_B3 DRM_B5 –34,40 –8,00 –3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,10 –10,90 –33,80 –40,70 –43,50 –44,90 20,00 13,40 

DRM_B4 DRM_B0 –54,00 –53,90 –52,90 –43,90 –44,80 –1,10 0,00 0,00 –0,30 –1,50 –45,20 –51,10 –53,10 4,50 16,60 

DRM_B4 DRM_B1 –54,60 –54,20 –52,00 –41,60 –19,60 –0,90 0,00 0,00 –0,80 –2,00 –45,50 –50,70 –52,80 5,00 16,60 

DRM_B4 DRM_B2 –54,00 –52,40 –49,10 –41,40 –41,80 –4,00 0,00 0,20 0,00 –0,50 –5,40 –41,80 –43,60 9,00 16,40 

DRM_B4 DRM_B3 –52,40 –50,70 –47,30 –41,90 –19,70 –3,60 0,00 0,40 0,00 –0,50 –4,80 –19,70 –49,40 10,00 16,20 

DRM_B4 DRM_B5 –35,20 –14,70 –6,30 –2,90 –2,50 –1,00 0,00 –1,30 –2,90 –3,40 –7,40 –20,80 –42,90 20,00 15,90 

DRM_B5 DRM_B0 –53,40 –53,40 –52,00 –41,70 –19,50 –0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 –47,30 –48,30 –51,40 4,50 16,60 

DRM_B5 DRM_B1 –54,00 –53,40 –51,10 –44,60 –9,40 –0,40 0,00 0,00 0,00 –0,30 –46,40 –47,90 –51,00 5,00 16,60 

DRM_B5 DRM_B2 –53,20 –51,70 –48,30 –42,40 –19,80 –3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 –3,40 –11,80 –43,30 9,00 16,60 

DRM_B5 DRM_B3 –52,00 –50,30 –46,80 –41,10 –12,10 –3,30 0,00 0,20 0,20 0,00 –3,40 –8,60 –42,10 10,00 16,40 

DRM_B5 DRM_B4 –43,50 –21,30 –7,50 –3,40 –2,90 –1,30 0,00 –1,10 –2,50 –2,90 –6,40 –14,70 –35,40 18,00 16,60 
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 3امللحق 
 

 (DSB)قيم شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال يف اإلذاعة الصوتية الرقمية 
  العاملة على ترددات 6(IBOC) لنظام تشغيل يف نفس النطاق ونفس القناة

 kHz 1 705-kHz 525 النطاق
 مقدمة  1

يف نفس النطاق  التشغيل    ابستعمال نظام ند املعلومات بشأن شدة اجملال الدنيا الواردة يف هذا امللحق إىل قياسات أجريت  تست
  1املرفق  اإلجراء الوارد يف    بعد تطبيق  (C/N)إىل ضوضاء    موجة حاملة. واشت  ّقت القيم من النتائج اخلاصة ابلنسبة  ونفس القناة

موجة  ر قيم النسبة  ثري تنوع معلمات األنظمة وظروف االنتشار يف نطاقات الرتدد املختلفة أثناء تقديامللحق. ومتت مراعاة أت هبذا
 إىل ضوضاء.  حاملة

 IBOCتشكيالت النظام  2
هذا على   IBOCالنظام  حيافظ تنفيذ  ملختلط،  أبسلوبني: املختلط، والرقمي ابلكامل. ففي األسلوب ا  MF IBOCيعمل النظام  

على ختصيص الرتدد الرئيسي ويضيف إشارات مشكلة رقمياً منخفضة املستوى جماورة مباشرة ألي من    ةاملوجود  ةيالتماثلذاعة  اإل
  سابقاً   ا مت إخالؤهيتال   ةالتماثلي  اإلذاعةيف الوضع الرقمي ابلكامل، يستفيد النظام من  و جانيب اإلشارة التماثلية )أو كال اجلانبني(.  

 املوجة احلاملة التماثلية )أو كال اجلانبني(. جانيبمن مباشرة ألي  ا اجملاورةويستخدم اإلشارات املشّكلة رقميً 
وتدمج اخلدمات السمعية وخدمات    MF  من التوزيعات القائمة للنطاق  لنظام الراديو اهلجني  ختلطةامل  IBOCالنظام  تستفيد تشكيلة  

 . ITU-R BS.1514يف التوصية    IBOCلنظام على خصائص اوميكن االطالع    .القائمة  FM  اجلديدة مع لإلذاعة التماثليةالبياانت  
يقدم التفاصيل والنمذجة فيما يتعلق    ITU-R BS.2482، التقرير  MFيف النطاق    IBOCوهناك تقرير مفصل لتحليل ختطيط النظام  

 ابشتقاق متطلبات التخطيط. 

 ات التشغيل أساليب ومعلم 1.2
ت يستعمل  النظام    شكيلميكن  تردد محبيث  إىل  تعددة  جمموعات  الرقمية يصل  لإلشارة  نطاق  وت عرض    .kHz 30تستغل عرض 

 .لتشكيل اإلشارة الرقمي ابلكامل 19لتشكيل اإلشارة املختلط، ويف الشكل  18التشكيالت الطيفية يف الشكل  هذه

____________________ 
 .TMHD Radioلنظام لالحتاد بوصفه ا 2ار إليه يف اإلقليم ويش IBOCنفذ النظام ي 6
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 18الشكل 
 وموضع اجملموعة الرقمية  IBOC AM أمثلة لإلشارة التماثلية للنظام

 
الرقمية. وهذا االستخدام  مجموعة  املوقعني األدىن واألعلى )على التوايل( للإىل    لإلشارة  PU/SU/TUو  PL/SL/TLموز  ت ستخدم الر   –  مالحظة
 يشري إىل أي اختالف فعلي يف اإلشارة.  فقط وال التسهيلألغراض 

د التشكيلة أبساليب النظام وحت    دالت البتات ومستوايت احلماية. وتتيح توليفات متنوعة للقنوات املنطقية ومعيم ضبط القدرة وقدَّ
ابألساسي  األساسي ، املشار إليه    موعات زوج اجملو رقمية خمتلفة.    ثالث جمموعات  أو   من اجملموعات  ميكن استخدام ثالثة أزواجو 

. قد يكون زوج P1وحيمل القناة املنطقية    شكيالت مجيع الت ، موجود يف  kHz 10ويشغل ،  (PU)واألساسي األعلى    (PL)األدىن  
إليه    جملموعاتا املشار  األدىن  الثانوي  األعلى    (SL)ابلثانوي  يف    (SU)والثانوي   kHz 20بتشكيل    MA3نظام  موجوًدا 

، (TU)الث األعلى  والث  (TL)ابلثالث األدىن  ، املشار إليه  اجملموعات الثالثقد يكون زوج  ,.  kHz 30بتشكيل    MA1 نظام ويف
بتشكيل    MA3نظام  الثانوي يف   موعات فقط بواسطة زوج اجمل   P3نقل القناة املنطقية  وت  .  kHz 30بتشكيل    MA1ظام  ن  موجوًدا يف

kHz 20نظام الثالث يف و الثانوي اجملموعات  ي، وبشكل مشرتك بواسطة زوجMA1  بتشكيلkHz 30 . 

 19الشكل 
 IBOC AMظام أمثلة ملوضع جمموعة رقمية فقط للن

 
الرمزان    –  مالحظة للإىل    شارة لإل  PU/SUو  PL/SLي ستخدم  التوايل(  االستخدام ألغراض مجموعة  املوقعني األدىن واألعلى )على  الرقمية. وهذا 

 يشري إىل أي اختالف فعلي يف اإلشارة.  فقط والالتسهيل 

لتشكيالت   األساسية  اخلصائص  التشغيل  IBOCنظام  الوتلخَّص  اجلدول)أساليب  يف  من  .  32 (  مزيد  على  االطالع  وميكن 
 . 33الرتدد يف اجلدول  -وص الزمن املعلومات خبص

 (kHz)موضع اجملموعة  (kHz)موعة موضع اجمل

 اإلشارة التماثلية احلالية اليةاإلشارة التماثلية احل

 (kHz)موضع اجملموعة  (kHz)موضع اجملموعة 
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 32اجل دول 
 IBOCلنظام لخصائص أساليب التشغيل املختلفة 

أسلوب 
 النظام 

عرض 
النطاق 
 املستعمل 
(kHz) 

معدل  
البتات  
 (1)اإلمجايل

دعم اإلشارة   P3القناة  P1القناة 
املضيفة  
 التماثلية 

 يقات تعل
معدل  
 الشفرة

معدل  
 (1)البتات

معدل   التشكيل 
 الشفرة

معدل  
 (1)البتات

 مدة املشذر  التشكيل 

MA1 10 20,4 5/12 20,4 
64 

QAM 
- - 

 ~P1 :s 4,5 نعم  -

MA1(2) 30(3) 36,4 5/12 20,4 
64 

QAM 2/3 16 
16 

QAM / 

QPSK 
 نعم 

P1 :s 4,5~ 
P3 :s 4,5~ 

MA3 10 20,4 5/12 20,4 
64 

QAM 
- - 

 ~P1 :s 4,5 ال -

MA3(2) 20 40,4 5/12 20,4 
64 

QAM 5/12 20 
64 

QAM ال 
P1 :s 4,5~ 
P3 :s 4,5~ 

 تشري معدالت البتات إىل الصبيب )معدل البتات "الصايف"( يف طبقة التطبيق وال تشمل الصبيب اإلضايف املستعمل يف الطبقة املادية. (1)
وميكن ضبط كل زوج من اجملموعات   الوظيفية. عات اإلشارات الرقمية لتحسني األداء أو اخلصائص  تشكيل مشرتك لزوجني أو أكثر من جممو  (2)

 الرقمية بشكل مستقل فيما يتعلق مبستوى القدرة.
 تتضمن هذه القيمة عرض نطاق مشرتك )مرتاكب( مع اإلشارة املضيفة التماثلية. (3)

 33اجل دول 
 MFلنطاق  يف ا IBOCللنظام  الرتدد -الزمن معلمات 

 )مقرَّبة( القيمة احملسوبة  اسم املعلمة

 Ts ms 5,805 )مع السابقة(، مزمدة الر 

 fT s 1,486 ، مدة اإلطار

 Δf Hz 181,7 ، املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية

 kHz 10 :54النطاق  عدد املوجات احلاملة 
 kHz 20 :104النطاق 
 kHz 30 :156النطاق 

 kHz 10 :kHz 9,8النطاق  مل عرض النطاق املستع
 kHz 20 :kHz 18,9النطاق 

 kHz 30 :kHz 28,4ق النطا

 الدنيا القابلة لالستعمال  شدة اجملال 3
 )الطريقة التقليدية(  حلماية الصوت املتعلقة مبستوى الضوضاء عمالالقابلة لالست الدنيا شدة اجملال 1.3

اللالتقنهج  ال، ابستخدام  IBOCنظام  لل  minE  عمالالقابلة لالستالدنيا  شدة اجملال  قيم    ت عرض توى الضوضاء  قائم على مسيدي 
 . dBµV/m 0,5أقرب  إىل. وقد مت تقريب مجيع القيم 37إىل  34حلماية الصوت، يف اجلداول من 

املوجة احلاملة  لرتدد املوجة احلاملة )كمرجع قابل للقياس(. وهي تستخدم    ة أن شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال مبين  ويالحظ
 ، على التوايل(. sLو stLو  pLقمية )الر  موعاتنسبة قدرة أزواج اجملبذات الصلة 

 .تشكيلة ألخرىمن    sLو stLو pLقد ختتلف قيم  – مالحظة
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 . ITU-R BS.2482من التقرير  3يف الفقرة جمدداً بيئة االستقبال واعتبارات اهلوائي والضوضاء ذات الصلة  وصفيرد و 

 34اجلدول 
  IBOCل النظام ملستقب الدنيا القابلة لالستعمال املوجة احلاملة شدة جمال

 )قيم قابلة للضبط( الستقبال النطاقات األساسية للتشكيلة املختلطة استنادا  إىل مستوى الضوضاء 
 FX MO PO أسلوب االستقبال 

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN رمز منوذج القناة

 شبه حضرية/حضرية ضرية/حضريةشبه ح شبه حضرية/حضرية البيئة

على منت ) 100، 55 (ساكن) 0 (km/h)  السرعة
 (مركبة متحركة

 (شبه ساكن) 0

مقداره   نطاق  عرض  عند  املسجلة  اهلوائي   kHz 10ضوضاء 
(dBµV/m) 

23,5 23,5 23,5 

MA1 - 
kHz 10 

 شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

 PL+PU الستقبال

pL5 + ,36 pL5 + ,36 pL5 + ,36 

MA1 - 
kHz 30 

 الدنيا شدة جمال املوجة احلاملة 
minE (dBµV/m) 

 PL+PUالستقبال 

pL5 + ,36 pL5 + ,36 pL5 + ,36 

 35اجلدول 
 الثانوية الستقبال النطاقات  IBOCملستقبل النظام  الدنيا القابلة لالستعمال املوجة احلاملة شدة جمال

 استنادا  إىل مستوى الضوضاء )قيم قابلة للضبط(للتشكيلة املختلطة  والثالثة
 FX MO PO تقبال أسلوب االس

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN رمز منوذج القناة

 شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية البيئة

)على منت  100، 55 )ساكن( 0 (km/h)السرعة  
 مركبة متحركة(

 (شبه ساكن) 0

  kHz 10لة عند عرض نطاق مقداره ضوضاء اهلوائي املسج
(dBµV/m) 

23,5 23,5 23,5 

MA1 - 
kHz 30 

 شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

 TL+TUو SL+SUالستقبال 

stL34 +  stL34 +  stL34 +  
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 36اجلدول 
  األساسيةقات الستقبال النطا IBOCشدة جمال املوجة احلاملة الدنيا القابلة لالستعمال ملستقبل النظام 

 وى الضوضاء )قيم قابلة للضبط(استنادا  إىل مست لرقمية ابلكاملللتشكيلة ا
 FX MO PO أسلوب االستقبال 

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN رمز منوذج القناة

 شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية حضرية/حضريةشبه  البيئة

)على منت  100، 55 )ساكن( 0  (km/h)السرعة 
 حركة(مركبة مت

 (شبه ساكن) 0

  kHz 10 مقدارهضوضاء اهلوائي املسجلة عند عرض نطاق 
(dBµV/m) 

23,5 23,5 23,5 

MA3 - 
kHz 10 

 شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

 PL+PUالستقبال 

pL36,5 +  pL36,5 +  pL36,5 +  

MA3 - 
kHz 20 

 شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

   PL+PUالستقبال 

pL5 + ,36 pL5 + ,36 pL5 + ,36 

 37اجلدول 
  ثانويةالستقبال النطاقات ال IBOCشدة جمال املوجة احلاملة الدنيا القابلة لالستعمال ملستقبل النظام 

 للتشكيلة الرقمية ابلكامل استنادا  إىل مستوى الضوضاء )قيم قابلة للضبط(
 FX MO PO أسلوب االستقبال 

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN وذج القناةرمز من

 شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية ريةحضرية/حضشبه  البيئة

)على منت  100، 55 )ساكن( 0 (km/h)  السرعة
 مركبة متحركة(

 (شبه ساكن) 0

  kHz 10 ضوضاء اهلوائي املسجلة عند عرض نطاق مقداره
(dBµV/m) 

23,5 23,5 23,5 

MA3 - 
kHz 20 

 املوجة احلاملة الدنيا شدة جمال 
minE (dBµV/m) 

 SL+SUالستقبال 

sL+  36,5 sL36,5 +  sL36,5 +  

 شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال ذات الصلة ابملمارسة املتكاملة للمستقبل 2.3
يف   رسة املتكاملة للمستقبل، املماقائم على  النهج  ال، ابستخدام  IBOCنظام لل  minEعمال  القابلة لالستالدنيا  شدة اجملال قيم    ت عرض

 . dBµV/m 0,5أقرب   إىلتقريب مجيع القيم  . وقد مت41إىل  38اجلداول من 
لرتدد املوجة احلاملة )كمرجع قابل للقياس(. وهي تستخدم املوجة احلاملة    ة أن شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال مبين  ويالحظ

 التوايل(. ، على sLو stLو  pLية )الرقم موعاتنسبة قدرة أزواج اجملبذات الصلة 

 من تشكيلة ألخرى.   sLو stLو pLقد ختتلف قيم  – مالحظة
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 38اجلدول 
  ساسيةالستقبال النطاقات األ IBOCشدة جمال املوجة احلاملة الدنيا القابلة لالستعمال ملستقبل النظام 

 بلة للضبط( )قيم قا املمارسة املتكاملة للمستقبلاستنادا  إىل  املختلطةللتشكيلة 
 FX MO PO االستقبال أسلوب 

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN رمز منوذج القناة

 شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية البيئة

)على منت  100، 55 )ساكن( 0 (km/h)  السرعة
 مركبة متحركة(

 (شبه ساكن) 0

 حلقي فرييت  سوطي حلقي راديوي  نوع اهلوائي 

 85 64,5 91,5 (dB) احملسوبملستقبل عامل ضوضاء ا

  kHz 10 بة عند عرض نطاق مقدارهضوضاء اهلوائي احملسو 
(dBµV/m) 

29,5 9 36 

 0 3 0 (dB) هامش اخلبو

 3 3 4 (dB) خسارة التنفيذ

MA1 - kHz 10  شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

 PL+PUالستقبال 

pL5 + ,45 pL28 +  pL53 +  

MA1 - kHz 30  شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

   PL+PUالستقبال 

pL5 + ,45 pL28 +  pL53 +  

 39اجلدول 

  ثانويةالستقبال النطاقات ال IBOCشدة جمال املوجة احلاملة الدنيا القابلة لالستعمال ملستقبل النظام 
 للمستقبل )قيم قابلة للضبط( املتكاملة للتشكيلة املختلطة استنادا  إىل املمارسة 

 FX MO PO أسلوب االستقبال 

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN ز منوذج القناةرم

 شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية البيئة

)على منت  100، 55 )ساكن( 0 (km/h)  السرعة
 مركبة متحركة(

 (شبه ساكن) 0

 يت حلقي فري سوطي راديوي حلقي  نوع اهلوائي 

 85 64,5 91,5 (dB)عامل ضوضاء املستقبل احملسوب 

  kHz 10 ء اهلوائي احملسوبة عند عرض نطاق مقدارهضوضا
(dBµV/m) 

29,5 9 36 

 0 3 0 (dB)  هامش اخلبو

 3 3 4 (dB)  خسارة التنفيذ

MA1 - kHz 30  شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

 TL+TUو SL+SUالستقبال 

stL + 34 stL+  25,5 stL+  50,5 
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 40اجلدول 
  ساسيةالستقبال النطاقات األ IBOCحلاملة الدنيا القابلة لالستعمال ملستقبل النظام شدة جمال املوجة ا
 استنادا  إىل املمارسة املتكاملة للمستقبل )قيم قابلة للضبط(  الرقمية ابلكاملللتشكيلة 

 FX MO PO   أسلوب االستقبال

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN القناةرمز منوذج 

 شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية البيئة

)على منت  100، 55 )ساكن( 0 (km/h)  السرعة
 مركبة متحركة(

 (شبه ساكن) 0

 حلقي فرييت  سوطي حلقي راديوي  نوع اهلوائي 

 85 64,5 91,5 (dB)عامل ضوضاء املستقبل احملسوب 

  kHz 10ي احملسوبة عند عرض نطاق مقداره ضوضاء اهلوائ
(dBµV/m) 

29,5 9 36 

 0 3 0 (dB)هامش اخلبو 

 3 3 4 (dB)خسارة التنفيذ 

MA3 - kHz 10  شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

 PL+PUالستقبال 

pL5 + ,45 pL28 +  pL+  49 

MA3 - kHz 20  شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

   PL+PUالستقبال 

pL5 + ,45 pL28 +  pL+  49 

 41دول اجل
  ثانويةالستقبال النطاقات ال IBOCشدة جمال املوجة احلاملة الدنيا القابلة لالستعمال ملستقبل النظام 

 للتشكيلة الرقمية ابلكامل استنادا  إىل املمارسة املتكاملة للمستقبل )قيم قابلة للضبط( 
 FX MO PO   الأسلوب االستقب

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN رمز منوذج القناة

 شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية البيئة

)على منت  100، 55 )ساكن( 0 (km/h)  السرعة
 مركبة متحركة(

 (شبه ساكن) 0

 حلقي فرييت  سوطي حلقي راديوي  نوع اهلوائي 

 85 64,5 91,5 (dB)عامل ضوضاء املستقبل احملسوب 

  kHz 10ضوضاء اهلوائي احملسوبة عند عرض نطاق مقداره 
(dBµV/m) 

29,5 9 36 

 0 3 0 (dB)هامش اخلبو 

 3 3 4 (dB) خسارة التنفيذ

MA1 - kHz 20  شدة جمال املوجة احلاملة الدنيا 
minE (dBµV/m) 

 SL+SUالستقبال 

sL+ 45,5 sL28 +  sL+  49 
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 1املرفق 
 3مللحق اب

 
 تقدير شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال ء من أجل إجرا

 تبارات وضوابط إدارة الطيف اع 1
طيف إضافية. ويوىل اهتمام خاص    وزيعاتإدارة الطيف ابلسماح إبدخال اإلذاعات الرقمية دون احلاجة إىل ت  IBOCنظام  اليعزز  

أجهزة االستقبال    وجود  يتضمن ذلك أيضاً و إلشارات الرقمية.  إضافة ا  مع  تقليديةللسماح ابلتشغيل املالئم للخدمات التماثلية ال
 ذلك، غالباً إىل جنب مع أجهزة االستقبال احلديثة ذات األداء األفضل واليت ميكن أن تستفيد من اخلدمات الرقمية. ل  القدمية جنباً 

الرقمية   موعاتي لكل زوج من اجملبشكل فردقدرة  ، ولكنه يسمح بضبط مستوى الللقدرة  امسية  بقيم ضبطما يتم تقدي النظام  
 فرعية"(. النطاقات ال)"
زوج تشري القيم إىل نسبة القدرة اإلمجالية لو .  dBc  ابلوحداتاإلشارات الرقمية  جمموعات  لكل زوج من    قيم ضبط القدرة  قدموت  
يسمح هذا النهج بتكوين إشارة  و (.  ياسمبعىن آخر املرجع القابل للقإىل قدرة تردد املوجة احلاملة التماثلية )أو    ةالرقمي  موعاتاجمل

مكوانت اإلشارة ببعضها البعض من حيث القدرة، وكذلك من حيث األداء املرتبط بقدرة املوجة احلاملة  ربط يسهل  يثهجينة حب
 واحدة(.  )كوهنا معلمة قدرة

 20الشكل 
 IBOCقيم ضبط قدرة اإلشارة الرقمية للنظام 

 
دد قدر ،  MA1النظام    أسلوبيف   ،  dBc ويتم التحديد ابلوحدات.  عاتمو منفصل لكل زوج من اجمل  الرقمية املرسلة بشكلٍّ   ة اإلشارةحت 

(. تنطبق القيم على كثافة قدرة اإلشارة  dBc 0عند  يةاملرجعالقيمة  يالتماثلية احلالية )وهاملضيفة ابلنسبة لقدرة تردد املوجة احلاملة 
  وحيول .  Hz 181,7 مقدارهاق احملدد عادة عرض نطاق موجة حاملة فرعية واحدة  عرض النطويكون  الرقمية عرب عرض نطاق حمدد.  

 من أجل تبسيط اإلعدادات العملية والقياسات امليدانية.  Hz 300إىل  النطاق هذا غالباً عرض 

 (kHz)موضع اجملموعة 
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 كالتايل:  MA1ألسلوب النظام  AMعلى التشكيلة  20وتنطبق املعلمات املوضحة يف الشكل 
  مستوى قدرة تردد املوجة احلاملة املضيفة التماثلية إىل  dBc 0تشري القيمة  •
• pA   كثافة القدرة لزوج اجملموعات األساسي ابلوحدات تشري إىل قيمة ضبطdBc/181,7 Hz 
• sA ابلوحدات  ثانويتشري إىل قيمة ضبط كثافة القدرة لزوج اجملموعات الdBc/181,7 Hz 
• tA ابلوحدات  ثالثموعات التشري إىل قيمة ضبط كثافة القدرة لزوج اجملdBc/181,7 Hz 

 واليت ميكن حساهبا من كثافة القدرة كالتايل:   لزوج اجملموعات األساسي سبة قدرة الرتدد التماثلي إىل القدرة اإلمجالية  إىل ن   pLيشري احلد  
𝐿𝑝 = −(𝐴𝑝 + 10 ⋅ log(9200/181.7))

 

  من ،  tLعات الثالث،  وإىل زوج اجملمو   ،sL  لتماثلية إىل زوج اجملموعات الثانوي،وابملثل، ميكن حساب نسبة قدرة املوجة احلاملة ا
لقدرة املوجة   stL، ال تستخدم أزواج اجملموعات الثانوية والثالثة إال معاً. وابلتايل، فإن النسبة MA1كثافة القدرة.بيد أنه يف النظام 

 هذه هي املهمة فقط.  احلاملة التماثلية إىل القدرة املشرتكة ألزواج اجملموعات 

 21الشكل 
 AMللنظام  MA3لألسلوب   IBOCية قيم ضبط قدرة اإلشارة الرقم

 

 :كالتايل  MA3ألسلوب النظام  AMعلى التشكيلة  21وتنطبق املعلمات املوضحة يف الشكل 

 (Hz 0املتضمن )عند  إىل مستوى قدرة تردد املوجة احلاملة  dBc 0تشري القيمة  •
• pA يمة ضبط كثافة القدرة لزوج اجملموعات األساسي ابلوحدات تشري إىل قc/181,7 HzdB 
• sA  تشري إىل قيمة ضبط كثافة القدرة لزوج اجملموعات الثانوي ابلوحداتdBc/181,7 Hz 

 ، MA1وابلتايل، فإنه ابلنسبة لألسلوب 
 dBc pA، ~ 13 dB pL 30− =لقيم الضبط االمسية   •
  dBc ÷ −50 dBc tA ،5 dB,~ 24 stL 44− =و dBc= − sA 43لقيم الضبط االمسية   •

 ، MA3، فإنه ابلنسبة لألسلوب وابلتايل
 dBc pA ،5 dB,~ −2 pL 15− =لقيم الضبط االمسية   •
 dBc sA ،5 dB,~ 12 sL 30− =لقيم الضبط االمسية   •

 (kHz)موضع اجملموعة 
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قمية )مبا يف ذلك املوجات احلاملة الفرعية تلك، تتجاوز القدرة اإلمجالية للموجات احلاملة الفرعية الر  لقيم الضبط االمسية •
 تقريباً.  dB 2,3بنحو  Hz 0قدرة املوجة احلاملة للرتدد املتضمن عند  (PIDSجات احلاملة الفرعية للخدمة املرجعية واملو 

 احلاجة.غراض التخطيط، مما يسمح ابملرونة والتعديل إذا وعندما تدعو هذه جمدداً أل (st, Ls, LpL)وتستخدم نسب القدرة 

 اعتبارات شدة اجملال 2

 يف كل مرة هنج خمتلف.  فرتضمرتني، حيث ي    لدنياا ت قدم حساابت شدة اجملال
 لالتصاالت.قائم على مستوى الضوضاء حلماية الصوت يتبع املعلومات املستندة إىل االحتاد الدويل تقليدي األول هو هنج 

ة اليت تنطبق يف كثري  بق على املستقبالت شديدة التكامل ويتبع االعتبارات العملي هو هنج ممارسة املستقبل، الذي ينط ثاينوالنهج ال
 األكثر حداثة. تمن األحيان على تطبيقات املستقبال

 : ، حتديداً ما يلي ويالحظ
القائم على الضوضاء فقط يف االعتبار املعلومات املقدمة من واثئق   • النهج  التوصية  أيخذ    ITU-R P.368االحتاد مثل 

 ITU-R BS.703التوصية  و   ITU-R P.372التوصية  و   ITU-R P.1147التوصية  و   ITU-R P.1321التوصية  و 
 ، فيما يتعلق بكل من مصادر الضوضاء وانتشار املوجات. ITU-R BS.415والتوصية  ITU-R SM.2055 التقريرو 
االحتاد    وضعت  بيا  املرجعيةواثئق  السبعينيات  اليت قدمت  تتعلق ابلضوضاء يف  فقط. انت  بدرجة حمدودة  ومت حتديثها 

يف بعض  إليه ، كما لوحظ وأشري االصطناعيةالضوضاء يف تكنولوجي يف العقود األخرية زايدة  ال نتج عن أوجه التقدم  وقد
 االحتاد( املنشورة.  غري واثئقالواثئق املستقلة )

من الواثئق املرجعية الشتقاق  املستمدة  ضاء  بياانت الضو يف االعتبار إال  أنظمة أخرى معينة    هنج  خذ بعض أتال  بينما قد  ف 
ممارسات    تؤخذ يف االعتبار، حيث  تكميلياً   هنجاً   يطبق أيضاً   IBOC، فإن حتليل نظام  عمالالقابلة لالستنيا  الدشدة اجملال  

ن ميكن ولك  ميكن اعتبار ذلك مفيداً و شدة اجملال. عينة للقيمة متصميم املستقبل من أجل حتديد عوامل تقييد االستقبال 
ال الدنيا القابلة لالستعمال، بدالً من اإلشارة فقط إىل الضوضاء  شدة اجملبأن يساعد يف التخطيط الواقعي فيما يتعلق  

 املتزايدة احملتملة ابعتبارها السبب الوحيد ألداء االستقبال.
ل االنتشار وبسبب التشتت وأتثريات   الواثئق املرجعية، بسبب الدقة احملدودة لتحلييشار إىل التباين الكبري لإلشارة يف •

ت قاس  يف حماولة  و .  GCS  النسق املتنقل،  األسلوب  غالباً   شدة للتنبؤ ابالستقبال يف  استقبال كبرية   اإلشارة عرب منطقة 
هذه   تعتربهنج األنظمة األخرى قد    يف حني أن بعضو قع اثبتة.  امربعات ذات حجم حمدود و/أو عرب عدة نقاط مو  يف

الستقبال اإلشارة يعترب االستقبال املتنقل    IBOCه الثابتة كافية لتحليل االستقبال املتنقل، فإن هنج نظام  املعلومات شب
)ابإلضافة إىل   GCS  لنسقهامش خبو إضايف متعلق اب  IBOC"اجليد" مبثابة استقبال متحرك. ونتيجة لذلك، يطبق نظام  

  ألسلوب االستقبال املتنقل من أجل استقبال  dB 3( مبقدار  علاملأخوذة يف االعتبار ابلفت االنتشار والضوضاء  معلوما
 حركة حقيقية.  أثناءمناسب 

و/أو الصغرية إىل أن هذه املستقبالت   إىل حد كبريتشري اخلربة الواسعة يف الصناعة مع أجهزة االستقبال املتقدمة واملتكاملة   •
وجة املتوسطة. لذلك، قد تكون هناك حاجة إىل النظر  جملموعة واسعة من الوظائف خبالف استقبال املاستمثاهلا  ميكن  

 يف هنج ممارسات املستقبل الشتقاق شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال.   ساراتالتنفيذ. وتدرج هذه اخل  راتاخس يف
حتليل   ش  IBOCنظام  الويراعي  متطلبات  استخالص  أجل  إىل  من  احتماالً  األكثر  االستخدام  سيناريوهات  اجملال  جانب  دة 

امل القناة غري  فيما يتعلق بظروف  النشر. و   ء ؤاتية والضوضااالفرتاضات التحفظية  قد تؤدي مراعاة  البيئية )االصطناعية( وهوامش 
شدة اجملال الدنيا  يف متطلبات    dB 10بقيمة تزيد على  إىل اخنفاض يف متطلبات شدة اجملال    جزئيةأو بياانت    حتفظاً معلمات أقل  

 .يف الظروف الواقعية ئم، مما قد يؤدي إىل ختطيط غري مالئم ومن مث استقبال غري مالالقابلة لالستعمال
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االستقبال والتفاصيل املتعلقة ابلتحليل واحلساابت الشتقاق شدة  ساليب  خمتلف مناذج القنوات وأ  ITU-R BS.2482ترد يف التقرير  
 .IBOC النظام املطلوبة للسماح بتشغيل مناسب ملستقبالتدنيا الاجملال 

  (PL + PU ةالرقمي  موعات )املضمنة يف زوج اجمل P1ث تكون القنااتن النظام( حي  أي اساليب) IBOCنظام  ال   شكيالتيف بعض ت و 
، تستخدم  ةخمتلف  جمموعات  لكل زوج   قدرة ال  ايتمستو   قيم ضبط، وحيث تكون  تني( نشطTL + TUو  SL + SU)املضمنة يف    P3و

 يف هذا القسم.الواردة ر إليها بشكل خاص يف اجلداول شايللتخطيط و  (CNR)متطلبات منفصلة 

 املستقبليومات أساسية بشأن حساب معامل الضوضاء الفعلي عند دخل  معل 3
  (0N/C  بداللة النسبة إشارة إىل ضوضاء )أو هوائي املستقِبل    عند اإلشارة املطلوبة  جمال  ي عربَّ عن حساسية املستقِبل، وهي احلد األدىن لشدة  

امللموسة عند دخل املستقبل    0N/Cهلوائي، ي عربَّ عن النسبة  اب  دم تصط  E (µV/m)وابلنسبة لشدة جمال إشارة معينة    . قبل الكشف   املطلوبة 
 . 0N، وجمموع مصادر الضوضاء مبا فيها  f(aH(اهلوائي )املتوائم(  دارة  نقل مرشاح  ، ودالة  eh)f(شدة اجملال، والطول الفعلي للهوائي    بداللة 

هل )طولابلنسبة  قصري  القطب  أحادي  "ك(  (l << λ  ،هوائي  أرضي  مستوى  )التوصية فوق  إليها  املشار  العالقة  ت عطى   ،)"   افٍّ
ITU-R P.372)  ابملعادلةبني شدة جمال الضوضاء وعامل ضوضاء اهلوائي: 

 dBµV/m  ( ) ( )20 log 10 log 95,5n a MHz HzE F f b= +  +  − (1) 

 : b = 10 kHz؛ f = 1 MHzوابلنسبة لنقطة مرجعية 

 dBµV/m  55,5n aE F= − (2) 

يتم و إىل جهد ضوضاء عند دخل املستقبل.    بعد ذلك  يتم حتويلهو عند اهلوائي.    كوناملشار إليه ي  ومع ذلك، فإن جمال الضوضاء
(. aH(f)ل  النق  دالةو   eh(f))الناتج عن الطول الفعال للهوائي    )AF(التحويل بواسطة دارة هوائي املستقبل اليت ميثلها عامل اهلوائي  

 املستقبل.وعامل الضوضاء الفعلي عند دخل  (AF)اهلوائي ميكن بعد ذلك التعبري عن التحويل بواسطة عامل و 

 dBµV/m  55,5nrcv nrcv arcvE V AF F= − = − (3) 

 وعامل الضوضاء الفعلي عند دخل املستقبل:

 dB  55,5arcv nrcvF V AF= + − (4) 

 حتديد دارة هوائي املستقبل. فيها ت حمددة يتمميكن حساب عامل الضوضاء الفعلي حلاالو 
الطريقة املتكاملة بعد ذلك استخدمت وقد . 3هوائيات منوذجية للمستقبل كما هو مبني يف الفقرة  ط، مت اختيار ثالثةلإلشارة فقو 

 .5النتائج يف اجلدول وتعرض حلساب عامل ضوضاء املستقبل الفعلي.  IBOCاخلاصة ابإلذاعة 

 املتعلقة ابلضوضاءاد ة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال ابستخدام بياانت االحتحتديد شد 1.3
دد النسبةنظام ولكل أسلوب استقبال،  شكيلةلكل ت  .ةاملطبق 0C/N حت 

 :nE ابالحتاد تعلقنسبة إشارة إىل ضوضاء وجمال الضوضاء املالشدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال بناًء على 

 nESNRdBuE +=)(min (5) 

(،  kHz 10)فيما يتعلق بعرض نطاق اإلشارة التماثلية البالغ    1عليه يف امللحق  وص  ابستخدام تعاريف التحويل على النحو املنصو 
 :يفإن شدة اجملال الدنيا القابلة لالستعمال ه

 nx ELNoCdBuE +−−=  40/)(min (6) 

 .1رفق هي نسبة ضبط القدرة ذات الصلة كما هو مبني يف امل xLحيث 
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 ستخدام الطريقة املتكاملة ملمارسة املستقبللالستعمال ابحتديد شدة اجملال الدنيا القابلة  2.3
أتخذ الطريقة املتكاملة يف االعتبار عامل ضوضاء دخل املستقبل الفعلي )وشدة جمال الضوضاء( واهلوامش احملددة املتعلقة أبساليب  

 التنفيذ. رات االستقبال وخسا
شدة  إليها هلذه الطريقة احملددة، يكون التعبري اخلاص حبساب  وامل املشار، ابإلضافة إىل الع(5)لنسق العام يف املعادلة ابستخدام او 

 : اجملال الدنيا القابلة لالستعمال

 imfnrcvx LLELNoCdBuE +++−−=  40/)(min (7) 

 حيث:
 xL : 3امللحق  نسبة ضبط القدرة ذات الصلة كما هو مبني يف 

 fL : مطبق على أسلوب االستقبال احملدد  هامش اخلبو كما هو 
 imL : ما ت طبق على املستقبل احملدد ألسلوب االستقبال. خسارة االنتشار ك 

 . ITU-R BS.2482يرد وصف إضايف لبيئة االستقبال واعتبارات اهلوائي والضوضاء ذات الصلة يف التقرير 
 

 2املرفق 
 3ابمللحق 

 
 (DSB)اخلاص ابإلذاعة الصوتية الرقمية  IBOCالنسبة موجة حاملة إىل ضوضاء للنظام 

 مستوى االستقبال 1
غري املرغوب فيها   العيوبمن    خالياً   جمسماً   ابستخدام هذا املعيار صواتً   AM IBOC  ةالرقمي  ةالصوتيالتدفقات  بث  يوفر أن    ي توقع

 . 1x10-4يبلغ مستقبل  )BER(احملسن معدل خطأ يف البتات  دفقإذا كان لكل من التدفق األساسي والت
اليت ال يتجاوز فيها معدل اخلطأ يف البتات    )0C/N(وجة حاملة إىل ضوضاء  نسبة مالستوايت  احلد األدىن مل  42يرد يف اجلدول  و 
)BER( الصويت ألي إشارة  دفقاملتوقع للتAM  1-4املقدارx10 . نسبة موجة حاملة إىل ضوضاء الوتعرف)0C/N(   على أهنا إمجايل

 .(AWGN) البيضاء املضافةالضوضاء الغوسية  للكثافة الطيفية لقدرة AMغري املشّكلة  قدرة املوجة احلاملة

 نسبة موجة حاملة إىل ضوضاء للاحلد األدىن  1.1
كنقطة 1x10-4يبلغ  بعد فك التشفري    (BER)عدل خطأ يف البتات  ممن أجل متوسط    )CNR  )= 1 MHz fت عطى قيم النسبة  

نسبة قدرة تردد املوجة احلاملة    ول ، مما حيHz]-[dBبوحدات   oC/N  تم توفري هذه القيم من حيثيتشغيل مرجعية لتقدي اخلدمات.  
 .(Hz 1املرجعية القابلة للقياس بطريقة أخرى( إىل كثافة الضوضاء )يف  )أو

سيما  ، والITU-R P.1321عند النظر يف عوامل االنتشار واملعلومات املتعلقة ابلضوضاء، على النحو املنصوص عليه يف التوصية و 
  ختلفة من مستقبالتامل ألنواع ل، واستناداً إىل سيناريوهات االستخدام احملتملة )والفعلية( تباينها الكبري أو مستوى عدم اليقني فيها

 لتخطيط:يف االنهج التايل   بقي ط، IBOC النظام
يف أي   ي نظر. لذلك، ال املشار إليهملركبة معدل تشفري واحد ومدى تشذير يتجاوز بكثري املدى الزمين للموجة ا ي ستخدم 1

 ى متغريات تكوين املوجة.اعتماد كبري عل
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 ابلنسبة لالستقبال الثابت، ت راعى فقط الضوضاء )احمليطة واالصطناعية(. 2
تظهر  ، مل ابإلضافة إىل ذلك  االستخدام النمطي يف البيئات احلضرية.  دث تعلق ابملستقِبالت املتنقلة، من األرجح أن حي فيما ي  3

وظروف    (km/h 55)احلضرية    املناطق   يف التأثري على االستقبال، بني ظروف التحليالت واالختبارات الفعلية اختالفات كبرية  
ولذلك،    إلشارة. ل   االنقطاع من    حيث تسبب البيئة احلضرية يف كثري من األحيان مزيداً ،  (km/h 100)  املناطق شبه احلضرية 

 أكثر صرامًة.   GCS ظروف االستقبال يف البيئات احلضرية، الذي يستعمل مواصفات   حتليل يف التخطيط  ي ستخدم  
  خارج املباين ، وابلتايل يف ظروف  استخدامها لالستقبال شبه الثابت رجحابلنسبة للمستقبالت احملمولة، ي فرتض أن من امل 4

ت راعى فقط  و   حممولة ألغراض التخطيط.االستقبال مقرتانً مبستقِبالت  هذا  ولذلك، ي ستخدم  .  (km/h 0)شبه الساكنة  
 صطناعية(.الضوضاء )احمليطة واال

)نسبة قدرة املوجة احلاملة إىل الكثافة الطيفية للضوضاء(.    0C/N  النسبة  بداللة  IBOCنظام  لإشارة إىل ضوضاء لنسبة  ترد متطلبات ال
ية  التماثلاملضيفة االعتبار نسبة قدرة تردد املوجة احلاملة  أتخذ هذه القيم يفوقدرة تردد املوجة احلاملة مرجع ميكن قياسه بسهولة.  و 

ابلفعل نسبة قدرة تردد   يف االعتبار  هذه القيم  خذ أت  . وابملثل،ختلطة، للتشكيالت املةالرقمي  موعات إىل القدرة اإلمجالية لزوج اجمل
 للتشكيالت الرقمية ابلكامل. ، ابلنسبةاجملموعات الرقميةاملوجة احلاملة املرسلة إىل القدرة اإلمجالية لزوج 

 stLو  pLالقدرة    وجة احلاملة إىل القدرة اإلمجالية لزوج اجملموعات الرقمية ابستخدام معلمات ضبطنسبة قدرة تردد امل  وميكن ضبط
 .(3)على النحو احملدد يف الفقرة  sLو
املطلوبة املرتبطة لة إىل الكثافة الطيفية للضوضاء(  )نسبة قدرة املوجة احلام   0C/Nالنسبة  احلاالت )والنماذج( و   42رد يف اجلدول  تو 

 . dB-Hz 0,5، من أجل قيم الضبط املعتمدة على املعلمات. ومجيع القيم مقربة ألقرب لى النحو احمللَّل ألغراض التخطيطهبا ع

 42اجلدول 
 ملختلف أساليب االستقبال )قيم قابلة للضبط( IBOCاملطلوبة ملستقبل النظام  0C/N النسبة

 FX MO PO أسلوب االستقبال 

 FXWGN UFGCS/RFGCS FXWGN رمز منوذج القناة

 شبه حضرية/حضرية شبه حضرية/حضرية حضرية/حضريةشبه  البيئة

)على منت مركبة   100،  55 )ساكن( 0 (km/h)السرعة  
 متحركة(

 (شبه ساكن) 0

MA1 - kHz 10  0النسبةN/C   املطلوبة 
(dB–Hz) 

 P1 الستقبال
* pL53 +  * pL53 +  * pL53 +  

MA1 - kHz 30  0النسبةN/C   املطلوبة 
(dB–Hz) 
 P1الستقبال 

* pL53 +  * pL53 +  * pL53 +  

MA1 - kHz 30  0النسبةN/C   املطلوبة 
(dB–Hz) 

 P3و P1 الستقبال
* stL5 + ,50 stL5 + ,50 stL5 + ,50 

MA3 - kHz 10  0النسبةN/C   املطلوبة 
(dB–Hz) 

 P1 الستقبال
* pL5 + ,35 * pL5 + ,53 * pL5 + ,53 

MA3 - kHz 20 0 النسبةN/C   املطلوبة 
(dB–Hz) 

 P1 الستقبال
* pL5 + ,53 * pL5 + ,53 * pL5 + ,53 

MA3 - kHz 20  0النسبةN/C   املطلوبة 
(dB–Hz) 

 P3و P1 الستقبال
* sL5 + ,53 * sL5 + ,53 * sL5 + ,53 

 معلمة ضبط القدرة.  *
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 3املرفق 
 3حق ابملل

 
 IBOCرات النظام إىل النسبة إشارة إىل ضوضاء إلشا 0C/Nحتويل النسبة 

إلشارة مشكَّلة.    (SNR)نسبة إشارة إىل ضوضاء  ال، هي  C/Nأو    CNRوجة حاملة إىل ضوضاء، اليت غالباً ما ت كتب  منسبة  ال
 عادًة يف عرض نطاق معاجلة )استقبال( اإلشارة.  Nوتعرَّف قدرة الضوضاء 

  0Nوجة حاملة إىل ضوضاء، ابستثناء أن الضوضاء منسبة المع  )0N/C(ضوضاء  طيفية للكثافة الال نسبة املوجة احلاملة إىل وتتشابه 
 لعرض النطاق. Hzلكل وحدة حمددة 

 C  قدرة املوجة احلاملة التماثلية  وتعد.  )0N/C(نسبة املوجة احلاملة إىل الكثافة الطيفية للضوضاء  ، ت ستخدم  AMلتحليل نظام  و 
 ييم امليداين.ميكن قياسه بسهولة، سواء يف التحليل أو يف التق اً مرجع

 IBOC AMرقمية يف النظام  SNRأو  CNRلنسبة  0C/Nمثال لتحويل النسبة 
 . dC/Cالنطاق الرقمي  قدرةنسبة قدرة املوجة احلاملة إىل  ت ستخدم، SNR النسبة إىل 0C/N لتحويل النسبة

املثال، يف  ف نطاق وا  جمموعاتالذي حيتوي على زوج    MA1-10kHzالنظام    ب تشكيلةأسلو على سبيل  حد ويستخدم عرض 
10 kHz قدرة، مع نسبة dB)d= (C/C pL 

 

( )

( ) dB 40kHz 10log10

/

+=+=

−−=−=

dBdBdB

dBpdBdBdBdB

NoNoN

NLCNCdNCdSNR

 
 وابلتايل

 
( ) dB 40/ −− pdBdB LNoCSNR
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 4امللحق 
 

 ( على الرتددات IBOC7لإلذاعة الصوتية الرقمية )النظام  RFنسب احلماية 
 kHz 1 705و kHz 525بني 

 مقدمة  1
 (. kHz 10)مباعدة  2( وkHz 9)مباعدة  3و 1ألقاليم االحتاد  IBOCلنظام جيري حتليل وحتديد متطلبات محاية ا

 IBOCالقناع الطيفي للنظام  2
)عرض نطاق   kHz 5تردد عرض نطاق امسي قدره    جمموعةكل    وتشغلالنظام الستخدام جمموعات تردد متعددة.    شكيلميكن ت

ابلكامل  الرقمية    ولتكوين اإلشارة،  18يف الشكل    ختلطةامل  ة شار (. وتظهر هذه التشكيالت الطيفية لتكوين اإلkHz 4,8  يبلغلي  فع
 . 19يف الشكل 

. ومع ذلك، يدعم  قدرة مطابق على نفس مستوى ال من اجملموعات  كل زوج    شكيل من الناحية املثالية، من املرغوب فيه ت و 
 شكيلة لكل جمموعةليل كل تتحديد نسب احلماية، ميكن حت ول . لذلك،  على حدة   جمموعة لكل    القدرة النظام ضبط مستوى  

 . املرة الواحدة يف  

 22الشكل 
   kHz 10 عملعند عرض نطاق مست MA1  سلوباأل – IBOCطيف اإلشارة املختلطة للنظام 

 وقناع البث والكثافة الطيفية للقدرة التماثلية املعايرةلطيف اإلشارة الرقمية 

 

____________________ 
 .TMHD Radioلالحتاد ابسم النظام  2ويشار إليه يف اإلقليم  IBOCي نفذ النظام  7

 ITU-R SM.328اإلحالة إىل التوصية /kHz 9حدود البث الطيفي الرقمي/عرض نطاق متاثلي 
 االمسية لقدرة املوجة احلاملة الرقميةكثافة الطيفية ال

 اإلحالة إىل/kHz 9عرض نطاق متاثلي  لتماثلية/ثافة الطيفية االمسية لقدرة املوجة احلاملة االك
 ITU-R SM.328التوصية 
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 43اجلدول 
 MA1األسلوب  –للتشكيلة املختلطة  IBOCام حدود البث الطيفي لشكل املوجة الرقمية للنظ

 ختالف الرتدد ابلنسبة للموجة احلاملة 
 املستوى ابلنسبة لتوزيع منتظم ملوجة حاملة غري مشكلة 

 3.3.6، الفقرة ITU-R SM.328-11التوصية 
(dBc  لكلHz 100) 

 −kHz 15 16,3إىل  9,4 ختالف من

 −kHz 15,2 17,5إىل  15 ختالف من

 43,3(   kHz |- 15,2ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 15,8 28,5إىل  15,2 ختالف من
 –kHz 25 54,5إىل  15,8 ختالف من

 1,273(   kHz  |- 25ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 30,5 54,5إىل  25 ختالف من

 0,292(   kHz  |- 30,5ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 75 61,5إىل  30,5 ختالف من
 –kHz 75 74,5أكرب من  الفخت

  ظهر ت. ويف هذه احلالة، ال  kHz 10ره  اقدم مدعومة، ابستخدام عرض نطاق    خمتلطة إشارة    ةتشكيل  طيف  22يظهر يف الشكل  
. 43، وترد التفاصيل يف اجلدول  جمموعةقناع البث لكل  ، يظهر  ITU-R SM.328إىل التوصية  حالة  ابإلو .  ةوالثالث  ةالثانوي  تالنطاقا
، ابلنظر ذا صلة  انتج التجميع ال يزالعلى حدة مث جتميعها )إذا كان    جمموعةيل احلماية والتداخل، ميكن حساب مسامهة كل  ولتحل

قل عن بعضها البعض، شكل مستب  موعات (. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن ضبط مستوى قدرة اجمل فواصل تردديةإىل حتديد املواقع  
 .بعينهااحملتمل يف حالة  لتخفيف التداخل اعترب ذلك ضرورايً  إذا

 23الشكل 
 عند عرض MA3األسلوب  – IBOCللنظام  وقناع بث اإلشارة الرقمية طيف اإلشارة املختلطة

 kHz 10نطاق مستعمل مقداره 

 

 (kHz)ختالف الرتدد 

 kHz 10ض نطاق مقداره حدود البث الطيفي إلشارة رقمية ابلكامل/عر
 رة رقمية ابلكاملإشاالكثافة الطيفية االمسية لقدرة 
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 44اجلدول 
  kHz 10عرض نطاق مقداره  – لرقمية ابلكاملللتشكيلة ا IBOCحدود البث الطيفي لشكل املوجة الرقمية للنظام 

 MA3لوب ألسل

 ختالف الرتدد ابلنسبة للموجة احلاملة 
 املستوى ابلنسبة لتوزيع منتظم 

 3.3.6، الفقرة ITU-R SM.328-11التوصية 
(dBc  لكلHz 100) 

 kHz 5,0 0إىل  0,3 ختالف من

 17,35(   kHz |- 5,0حدات ختالف الرتدد بو )| - kHz 7,0إىل  5,0 ختالف من

 2,06(   kHz  |- 7,0ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 10,4 34,7إىل  7,0 ختالف من
 1,25(   kHz  |- 10,4ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 20,0 41,7إىل  10,4 ختالف من

 0,60(   kHz  |- 20,0ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 30,0 53,7إىل  20,0 ختالف من

 0,27(   kHz |- 30,0بوحدات ختالف الرتدد )| - −kHz 60,0 59,7إىل  30,0 ختالف من
 –kHz 60 67,8أكرب من  ختالف

. ويف هذه احلالة،  kHz 10مدعومة، ابستخدام عرض نطاق مقداره    رقمية ابلكاملطيف تشكيلة إشارة    23يظهر يف الشكل  
، وترد التفاصيل  اتعمو زوج من اجمل، يظهر قناع البث لكل  ITU-R SM.328التوصية    . وابإلحالة إىلةالثانوي  تظهر النطاقات ال

وبعد ذلك ي ضبط مستوى قدرة زوج اجملموعات    زوج من اجملموعات مسامهة كل    ت ستخدم . ولتحليل احلماية والتداخل،  44يف اجلدول  
كن ضبط مستوى  ، ميوبعد ذلك  بعد ذلك.  طبقاً لذلك. ومع ذلك، ميكن حساب مسامهة كل جمموعة عل حدة ومجع النتائج

 بعينها.  تمستقل عن بعضها البعض، إذا اعترب ذلك ضرورايً لتخفيف التداخل احملتمل يف حاال قدرة اجملموعات بشكل  

 24الشكل 
 عند عرض نطاق MA3األسلوب  – IBOCطيف اإلشارة املختلطة وقناع بث اإلشارة الرقمية للنظام 

 kHz 20مستعمل مقداره 

 

 (kHz)ختالف الرتدد 

 kHz 20حدود البث الطيفي إلشارة رقمية ابلكامل/عرض نطاق مقداره 
 إشارة رقمية ابلكاملالكثافة الطيفية االمسية لقدرة 
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 45اجلدول 
   –للتشكيلة الرقمية ابلكامل  IBOCحدود البث الطيفي لشكل املوجة الرقمية للنظام 

 MA3لألسلوب  kHz 20عرض نطاق مقداره 

 ختالف الرتدد ابلنسبة للموجة احلاملة 
 املستوى ابلنسبة لتوزيع منتظم 

 3.3.6، الفقرة ITU-R SM.328-11التوصية 
(dBc  لكلHz 100) 

 kHz 5,0 0إىل  0,3ختالف من 
 16,67(   kHz  |- 5,0د بوحدات ختالف الرتد)| - kHz 5,9إىل  5,0 ختالف من
 –kHz 10,0 15إىل  5,9 ختالف من
 23,08(  kHz  |- 10,0ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 11,2 15إىل  10,0 ختالف من
 1,25(   kHz | - 11,2ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 20,0 42,7إىل  11,2 ختالف من
 0,6(   kHz | - 20,0الف الرتدد بوحدات خت)| - −kHz 30,0 53,7إىل  20,0 ختالف من
 0,27(   kHz | - 30ختالف الرتدد بوحدات )| - −kHz 60,0 59,7إىل  30,0 ختالف من

 –kHz 60 67,8أكرب من  ختالف

.  kHz 20مدعومة، ابستخدام عرض نطاق مقداره    ات أعلىمبعدل بت  طيف تشكيلة إشارة رقمية ابلكامل  24يظهر يف الشكل  
، يظهر قناع البث لكل زوج من اجملموعات،  ITU-R SM.328ه احلالة، ال تظهر النطاقات الثانوية. وابإلحالة إىل التوصية ويف هذ

، على SL+SUو  PL+PU)  . ولتحليل احلماية والتداخل، ت ستخدم مسامهة كل زوج من اجملموعات45وترد التفاصيل يف اجلدول  
اجملموعات طبقاً لذلك. ومع ذلك، ميكن حساب مسامهة كل جمموعة عل حدة ومجع    وبعد ذلك ي ضبط مستوى قدرة زوج  التوايل(

النتائج بعد ذلك. وبعد ذلك، ميكن ضبط مستوى قدرة اجملموعات بشكل مستقل عن بعضها البعض، إذا اعترب ذلك ضرورايً 
 بعينها.   حاالتلتخفيف التداخل احملتمل يف

 RFمستوايت احلماية  3

احلماية نسبة  احلماية    AMإلشارة  لاملطلوبة    حلساب  نسبة  )وابلتايل  الصويت  الرتدد  أداء  على  احلفاظ  النظر يف  ميكن  التماثلية، 
  ، 2 لإلقليمابلنسبة  و املطلوبة لضمان نسبة محاية اإلشارة الصوتية.    RFشارة  اإلنسبة محاية    ITU-R BS.560توفر التوصية  و الصوتية(.  

 AF، مت اعتماد نسبة محاية  3و  1لإلقليمني ابلنسبة  و .  dB 26املرتبطة )غري املصححة(    RFونسبة احلماية    AFتبلغ نسبة احلماية  
ت ستخدم نفس القيمة و (.  1975)جنيف،    3و  1االحتاد   يإلقليم  LF/MF  لإلذاعة   اإلقليمي  اإلداري  ؤمتراملمن قبل    dB  30قدرها  

 . dB 1أقل من  الرتدد الصويت ، ألن تصحيح RFسبة احلماية نحلساب 
أيضاً ، فقد  املعمول هبا فيهلالحتاد ونسب احلماية    2ابإلقليم    مرتبط مبدئياً   IBOCنظام  اليف حني أن  و  نسب احلماية    ح سبت 

 . 3و 1االحتاد   ييف اجلداول التالية فيما يتعلق إبقليم وق دمت
. ITU-R BS.560التوصية    من   1  والشكل  2الفقرة    AMنظام  الذي يتعرض للتداخل من    AMلنظام    RFتتبع نسبة احلماية النسبية  و 
 نضغاط الصويت(، مما يضمن محاية كافية لالCط صويت منخفض )املنحىن  اضغ اناليت تتطلب حالة    كربت ستخدم نسبة احلماية األو 

 . 46ة النسبية يف اجلدول النسب وتعرض(. Dنحىن امل) املرتفع

 46ول اجلد
 AMام يتعرض للتداخل من نظ AMنسبة احلماية النسبية لنظام 

 )desiredF – undesiredF )kHz غري املطلوب املطلوب

20– 18– 10– 9– 0 9+ 10+ 18+ 20+ 

AM AM 55,4– 53,3– 32– 25– 0 25– 32– 53,3– 55,4– 
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 متاثلي AMمنهجية حساب لتداخل يشمل نظام  1.3
التدا يتطلب حساب  معينة.    AM  إشارات  علىخل  قد  افرتاضات  الو التماثلية  ينطوي  على  قد  التداخل  حلساب  احملتمل  نهج 

فقط لفرتة معينة    املستقبل. ومع ذلك، قد يكون هذا االفرتاض صاحلاً   حا التماثلية على افرتاض يتعلق مبعلمات مرش  AM إشارات
ية والرقم  AM  ، اليت تتعامل مع اإلشارات التماثليةIBOCلنظام  ا  مستقبالتوقد استخدمت  .  املستقبالتوقد ال ميثل حتسينات يف  

 مناسب.ل( قد يكون غري تقبِ يف آن واحد، مرشحات خمتلفة، مما يشري إىل أن افرتاض مرشح معني )لنمذجة أداء املس
اعت   أ ي  ووه  .IBOC  نظامال هنج بديل بواسطة    مدوقد  بدقة من  إذاعية مرجعية حمددة  أشكال موجات   AM النظام  جلستند إىل 

يفحص هذا النهج التداخل . و AMعلى نظام  AMمن نظام  منوذج التداخل  يف ياميدان منذ وقت طويل وتستخدم    منشأ تماثلي، و ال 
ولكن متت  أو موجودة مسبقاً  )أو موضوعة افرتاضياً   حيتمل وجودها متاثلية  AM بواسطة اإلشارة الرقمية مقارنة إبشارة نسبياً املضاف 
 .املعدلة   RF  ف أكثر موثوقية واستدامة الشتقاق نسب احلمايةي فرتض أن استخدام اإلشارات احملددة والنموذج املألو و ن(. إزالتها اآل 

ونتيجة  التماثلية املشّكلة ابلضوضاء امللونة.    AM  طيف اإلشارةاحلساابت التفصيلية واحملّسنة لنسبة احلماية و وقد حتددت ابلفعل  
القناة استبانة  ألسباب عملية، مبا يف ذلك   الواردة يف  ماسح  (  1)الشكل    ITU-R BS.560  التوصية  وتدفق األرقام والتحليالت 

، فإهنا  للتحليل املوضوعي  ITU-R BS.559والتوصية    طيف( لنمذجة ال11)الشكل    ITU-R SM.328  ةملتطلبات احلماية والتوصي
 .kHz 1اليت تبلغ  (f) الرتددالفات ختستبانة ال تقدم

 25الشكل 
   التماثلية AMوقناع البث وطيف اإلشارة طيف اإلشارة الرقمية  – IBOCطيف اإلشارة املختلطة للنظام 

 MA1لألسلوب  kHz 10املشكلة ابلضوضاء امللونة لعرض نطاق مستعمل 

 

األ   ختلطة امل   IBOC  النظام   تتكون إشارة  )"املضيف   MA1  سلوب يف  التماثلية األصلية  اإلشارة  الرقمية )أو اإل   جمموعة "( و ة من  زوج   شارة 
  (،ITU-R BS.559تشكيل، على النحو املوصى به )التوصية  يف ال ابستخدام الضوضاء امللونة    كون امل   ، ة اإلشارة التماثلي   وطيف (.  اجملموعات 

ود لوج  نظراً و .  kHz 1، ابستخدام استبانة  25ا الطيفي مبينة يف الشكل  م( وقناعه PUو  PL)  تانالرقمي  اجملموعتانمبا يف ذلك  
مستوى كل   خفضميكن  و .  dBc  23- لإلشارة الرقمية    ة الطيفية للقدرةالكثافالتماثلية األصلية، ال يتجاوز مستوى    AMشارة  اإل

 واحدة فقط.  تظهر جمموعةبشكل فردي أو ضبطه حبيث  جمموعة

 جداول احلماية  2.3
ظام وشدة اجملال املقدمة أعاله والتحليل املفصل  إىل تعاريف الن  48و  47املقدمة يف اجلدولني    IBOCتستند نسب محاية النظام  

 . ITU-R BS.2482-0التقرير  الوارد يف
هار. وقد  متثل نسب احلماية الواردة يف هذه التوصية ظروف احلالة الثابتة وينبغي أن تعمل بشكل جيد يف التخطيط ألوقات النو 

 الناجم عن االنتشار األيونوسفريي.ترغب اإلدارات يف أن تراعي تبيّن عامل إضايف جلرب ظروف اخلبّو 

 ITU-R BS.559  اإلحالة إىل التوصية/kHz 9 حدود البث الطيفي الرقمي/عرض نطاق متاثلي
 الرقميةالكثافة الطيفية االمسية لقدرة املوجة احلاملة 

 اإلحالة إىل/kHz 9 الكثافة الطيفية االمسية لقدرة املوجة احلاملة التماثلية/ عرض نطاق متاثلي
 ITU-R BS.559 التوصية
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 47اجلدول 
 IBOCمتداخل من شكل موجي للنظام  AMلنظام  (1)النسبية نسبة احلماية

 )desiredF – undesiredF )kHz غري املطلوب املطلوب

20– 18– 10– 9– 0 9+ 10+ 18+ 20+ 

AM AM 55,4– 53,3– 32– 25– 0 25– 32– 53,3– 55,4– 

AM MA1: PU 37– 30– 4– 4– 0 25– 32– 3,3– 55,4– 

AM MA1: PL 55,4– 53,3– 32– 25– 0 4– 4– 30– 37– 

AM MA3: 10 kHz 49– 47– 23– 16– 6 16– 23– 47– 49– 

AM MA3: 20 kHz 41– 36– 12– 11– 6 11– 12– 36– 41– 

سب قيم احلماية النسبية على أساس اخلصائص الطيفية لإلشارات، قبل النظر يف (1)  ح مستقِبل خمتار.ا الرتشيح اإلضايف بواسطة أي مرش حت 

 48 اجلدول
 لشكل موجة خمتلطة تعاين من التداخل IBOCللنظام  للمكوانت الرقمية (1)نسبة احلماية النسبية

 من مكوانت رقمية لشكل موجة خمتلطة 
 desiredF – undesiredF (kHz) غري املطلوب املطلوب

20− 10− 0 10+ 20+ 

AM AM 55,4− 32– 0 32– 55,4− 

: MA1 األسلوب املختلط
PL+PU 

: MA1 ب املختلطاألسلو 
TL+SL+PL+PU+SU+TU 

 –75(2) 44,5– 22,8– 44,5–  –75(2) 

: MA1 األسلوب املختلط
TL+SL+ SU+TU 

: MA1 املختلطاألسلوب 
TL+SL+PL+PU+SU+TU 

74– 23,2– 19– 23,2– 74– 

: MA1 األسلوب املختلط
PL+PU 

  :MA3 ب الرقمي ابلكاملاألسلو 
SL+PL+PU+SU 

 –75(2) 44,2– 28,2– 44,2–  –75(2) 

: MA1 األسلوب املختلط
TL+SL+ SU+TU 

  :MA3 األسلوب الرقمي ابلكامل
SL+PL+PU+SU 

74– 23– 28,5– 23– 74– 

األسلوب الرقمي ابلكامل 
MA3 :PL+PU 

  :MA3 األسلوب الرقمي ابلكامل
SL+PL+PU+SU 

 –75(2) 59– 18– 59–  –75(2) 

األسلوب الرقمي ابلكامل 
MA3 :SL +SU 

  :MA3 سلوب الرقمي ابلكاملاأل
SL+PL+PU+SU 

 –75(2) 59– 18– 59–  –75(2) 

سب قيم احلماية النسبية على أساس اخلصائص الطيفية لإلشارات، قبل النظر يف الرتشيح اإلضايف بواسطة أي مرشاح مستقِبل خمتار. ت (1) عود حت 
 .التماثلية AM إلشارةساابت إىل متطلبات احلماية ل  احل
 . الكبرياملدى يف الواقع بسبب  ت لحظالنتائج ولكن من غري املرجح أن  سبحت   (2)
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 1املرفق 
 4ابمللحق 

 
 منهجية حلساب التداخل 

 متاثليا   AMمنهجية حساب لتداخل يشمل نظام  1
إشارات   على  التداخل  يتطلب حساب  ا  AMقد  علالتماثلية  التداخل  حلساب  احملتمل  النهج  ينطوي  وقد  معينة.  ى  فرتاضات 

التماثلية على افرتاض يتعلق مبعلمات مرشاح املستقبل. ومع ذلك، قد يكون هذا االفرتاض صاحلاً فقط لفرتة معينة    AM إشارات
والرقمية   AMإلشارات التماثلية  تتعامل مع ا  ، اليتIBOCوقد ال ميثل حتسينات يف املستقبالت. وقد استخدمت مستقبالت النظام  

 ، مما يشري إىل أن افرتاض مرشح معني )لنمذجة أداء املستقبل( قد يكون غري مناسب.يف آن واحد، مرشحات خمتلفة
النظام   النظام  IBOCوقد ا عتمد هنج بديل بواسطة  إذاعية مرجعية حمددة بدقة من أجل   AM. وهو يستند إىل أشكال موجات 

. ويفحص هذا النهج التداخل AMعلى نظام  AMيف منوذج التداخل من نظام  منذ وقت طويل وتستخدم ميدانياً التماثلي، ومنشأ  
متاثلية حيتمل وجودها )أو موضوعة افرتاضياً أو موجودة مسبقاً ولكن متت  AMاملضاف نسبياً بواسطة اإلشارة الرقمية مقارنة إبشارة 

 املعدلة.  RFقاق نسب احلماية  رات احملددة والنموذج املألوف أكثر موثوقية واستدامة الشت أن استخدام اإلشا  إزالتها اآلن(. وي فرتض 
التماثلية املشّكلة ابلضوضاء امللونة. ونتيجة    AMوقد حتددت ابلفعل احلساابت التفصيلية واحملّسنة لنسبة احلماية وطيف اإلشارة  

القناة وتدفق األألسباب عملية، مبا يف ذلك استبانة ماس  التوصية  ح  الواردة يف  (  1  )الشكل  ITU-R BS.560رقام والتحليالت 
والتوصية   احلماية  والتوصية  11)الشكل    ITU-R SM.328ملتطلبات  الطيف  لنمذجة   )ITU-R BS.559    للتحليل (  8)الشكل

 .kHz 1اليت تبلغ  (f)ختالفات الرتدد ستبانة املوضوعي، فإهنا تقدم ال

 26الشكل 
 التماثلية   AMشارة طيف اإلشارة الرقمية وقناع البث وطيف اإل – IBOCطة للنظام يف اإلشارة املختل ط

 MA1لألسلوب  kHz 10املشكلة ابلضوضاء امللونة لعرض نطاق مستعمل 

 

 ITU-R BS.559  اإلحالة إىل التوصية/kHz 9 ي/عرض نطاق متاثليحدود البث الطيفي الرقم
 الطيفية االمسية لقدرة املوجة احلاملة الرقميةالكثافة 

 اإلحالة إىل/kHz 9 الكثافة الطيفية االمسية لقدرة املوجة احلاملة التماثلية/ عرض نطاق متاثلي
 ITU-R BS.559 التوصية
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 على نظام متاثلي ومحايته IBOCالتداخل من النظام  2
 IBOCمطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة خمتلطة للنظام  AMإشارة  1.2

شارة التماثلية األصلية )"املضيفة"( وجمموعة اإلشارة الرقمية  من اإلاملعدل    MA1املختلطة يف األسلوب    IBOCإشارة النظام  تتكون  
ن ابستخدام الضوضاء امللونة يف التشكيل، على النحو املوصى به )التوصية  )أو زوج اجملموعات(. وطيف اإلشارة التماثلية، املكو 

ITU-R BS.559مبا يف ذلك ،)  ( اجملموعتان الرقميتانPL  وPU وقناعهما الطيفي مبينة يف )    ابستخدام استبانة  26الشكل ،kHz 1 .
. وميكن خفض dBc  23-ة للقدرة لإلشارة الرقمية  التماثلية األصلية، ال يتجاوز مستوى الكثافة الطيفي  AMونظراً لوجود اإلشارة  

 ة واحدة فقط.مستوى كل جمموعة بشكل فردي أو ضبطه حبيث تظهر جمموع

 27الشكل 
 IBOC  +PU (Hz 0)خمتلطة للنظام متاثلية إشارة مطلوبة تتعرض للتداخل من  AMإشارة 

 
 PUو  AMاملسببة للتداخل واملكونة من  IBOC ختلطة للنظام إىل جنب مع اإلشارة امل التماثلية املرغوبة جنباً  AMاإلشارة ت عرض 

 نسبة، dB 30البالغة  AMاية ( مطلوبة لاللتزام بنسبة احلمkHz 0 ختالفلقناة املشرتكة )ذات ا ختلطة . واإلشارة امل27يف الشكل 
 املسببة للتداخل االفرتاضية.التماثلية  AMإىل اإلشارة 

املسببة للتداخل( بطبيعتها يف نطاق الرتدد الذي سيتعرض للتداخل   ختلطةالرقمية )اخلاصة بتلك اإلشارة امل  PU  اجملموعةتوجد  و 
ومضبوطة عند احلد  kHz 9مبقدار + افرتاضية بتخالف AM . لذلك، ت عرض إشارة افرتاضيةبتخالفمتاثلية  AMالل إشارة من خ

هو    PUبواسطة    ضافالتداخل املو ، كمرجع.  dB  5البالغ    AM  اء نظام إز   AM  مستوى احلماية لنظام   األقصى املسموح به من 
ل احملسوبة  تتجاوز    PUطيف  املسامهة  النطاق.    AMتداخل  ال  طيفاليت  هذا  يف  به(  )املسموح  املثو االفرتاضي  احملدد  يف  ال 

 .AMال يتجاوز تداخل التداخل االفرتاضي  PU، ميكن مالحظة أن تداخل 27 الشكل يف

 املطلوبة AMإلشارة ا
 (f= + 9 kHz)االفرتاضية  املطلوبةغري  AMاإلشارة 

 PU (f= + 0 kHz)غري املطلوبة +  HDاإلشارة التماثلية املختلطة الراديوية 
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 28الشكل 
 IBOC  +PU (Hz 10)خمتلطة للنظام متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  AMرة إشا

 
رى ختاوابملثل، عندما   اإلشارةجي  لتشكيلة  للنظامغري  املختلطة    لف  يرت kHz  10مبقدار +  الهأع  IBOC  املطلوبة  التداخل   اكب، 

مع   وجد(  )إن  للتخالف    ةافرتاضي  يةمتاثلإشارة  اإلضايف  التداخل  تتعرض  سب  حي  لذلك،  لإلشارة   املضافأكثر.  وجد(  )إن 
من   مضافيوجد تداخل  ، يبدو أنه ال  28و  27من الشكلني    . كما ميكن رؤيته )أو تفسريه( مطبق  ختالفعند أي    AM االفرتاضية

PU تردد ختالفند أي ع > Hz 0 9، لتباعد القنوات مبضاعفات kHz 10و kHz. 

 29الشكل 

 IBOC  +PU (kHz 9-)خمتلطة للنظام متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  AMإشارة 

 
رى ختالف،  29يف احلالة املوضحة يف الشكل    ضبط  ويتم  ،–kHz 9 مبقدار  املطلوبة غري    IBOC املختلطة للنظام  شارة اإلتشكيلة  ل  جي 

  إشارة متاثلية افرتاضية مع    اكب( يرت PU  عن   الناجم)  اإلضايف  التداخلو .  –dBc 5  وهو   به  املسموح  املستوى  على  التماثلي   املكون
على النحو املطلوب    dB 30ية املسببة للتداخل مبقدار  اإلشارة التماثلية االفرتاض  وت ضبط.  Hz 0مبقدار    بتخالفللتداخل    ةمسبب
 تقريباً   dB 21مبقدار  اثنية  أبكملها(    ختلطةالرقمية )أو اإلشارة امل  PUاجملموعة    خفض. ومع ذلك، جيب  طلوبةة اإلشارة املحلماي

ابلكامل التداخل    دجمةامل  PUقدرة  للتداخل( حىت ال تتجاوز    املسببة  االفرتاضية  التماثليةمن مستوى    أقل  dB 12)إىل ما يقرب من  
 رتاضية. إلشارة االفلاملسموح به 

 املطلوبة AMاإلشارة 
 (f= + 20 kHz)االفرتاضية  املطلوبةغري  AMاإلشارة 

 PU (f= + 10 kHz)غري املطلوبة +  HD اإلشارة التماثلية املختلطة الراديوية
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 املطلوبة AMاإلشارة 
 (f= + 10 kHz) املطلوبةغري  AMاإلشارة 

 PU (f= - 9 kHz)غري املطلوبة +  HDراديوية اإلشارة التماثلية املختلطة ال
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 HD  +PU (f= - 9 Hz)غري املطلوبة املعدلة من أجل اإلشارة التماثلية املختلطة الراديوية   PUاإلشارة 
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سب دون افرتاض ترشيح إضايف ملرش التداخل حي  التداخل   مستقبلح  ا ميكن ألي مرشو ح املستقبل.  ا ويالحظ أن  معني أن يقلل 
ح مستقبل  ا ثال، قد يقوم مرشعلى سبيل املفلذلك.    ا يسمح بضبط )ختفيف( متطلبات احلماية وفقاً ، ممdB 7إىل    1من  مبقدار  

التداخل من    dB/Octave 36  مبيلو   dB  3-عند    kHz 2,4مقداره  ضيق بعرض نطاق   ،  تقريباً   dB 5مبقدار    اثنيةً   PUبرتشيح 
إشارة  على مستوى قدرة مماثل ملستوى    الضبطح(، و ا )بدالً من حالة عدم وجود مرش  dB  7حبوايل    PUيتطلب تقليل مستوى   مما

 (. dBc 30-)أي  Hz 0اليت أ جرى هلا ختالف مبقدار  ةاالفرتاضيثلية التماالتداخل 

 30الشكل 
 IBOC  +PU (kHz 20-)خمتلطة للنظام متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  AMإشارة 

 

رى ختالف،  30يف احلالة املوضحة يف الشكل    ضبط  ويتم  ،–kHz 20  مبقدار  املطلوبةغري    IBOC  املختلطة للنظام  شارةاإلتشكيلة  ل  جي 
 إشارة متاثلية افرتاضيةمع    اكب( يرت PU  عن   الناجم)  اإلضايف  والتداخل.  +dBc 25,4  وهو   به  املسموح   املستوى  على  التماثلي   املكون
  على النحو املطلوب   dB 30اإلشارة التماثلية االفرتاضية املسببة للتداخل مبقدار    وت ضبط.  –Hz 10مبقدار    بتخالفللتداخل    ةمسبب

 تقريباً   dB 18مبقدار    اثنيةً أبكملها(    ملختلطةاإلشارة ا  الرقمية )أو  PUاجملموعة    خفض. ومع ذلك، جيب  طلوبةحلماية اإلشارة امل
 إلشارة االفرتاضية.لابلكامل التداخل املسموح به  دمجامل PUحىت ال تتجاوز قدرة 

سب دون افرتاض ترشيح إضايف ملرش  اثنيةً  معني أن يقلل التداخل  مستقبل ح  ا ميكن ألي مرشو قبل.  ح املستا ويالحظ أن التداخل حي 
ح مستقبل  ا على سبيل املثال، قد يقوم مرشفلذلك.    ، مما يسمح بضبط )ختفيف( متطلبات احلماية وفقاً dB 15إىل    3من  مبقدار  

، تقريباً   dB 11قدار  مب   اثنيةً   PUبرتشيح التداخل من    dB/Octave 36  مبيلو   dB  3-عند    kHz 2,4مقداره  ضيق بعرض نطاق  
إشارة  على مستوى قدرة مماثل ملستوى    الضبطح(، و ا )بدالً من حالة عدم وجود مرش  dB  7حبوايل    PUيتطلب تقليل مستوى   مما

 (. dBc  +2)أي  –kHz 10اليت أ جرى هلا ختالف مبقدار  ةاالفرتاضيالتماثلية التداخل 

 IBOC تتعرض للتداخل من إشارة رقمية للنظام AMإشارة  2.2

الرقمية املسببة للتداخل يف نفس القناة    IBOC  النظام  إىل جنب مع إشارة   نباً ج   طلوبة التماثلية امل  AMشارة  اإل  31الشكل    ت عرض يف
احملدد،  شكيليف هذا التو . kHz 10عند عرض نطاق يبلغ   MA3. وتتشكل اإلشارة الرقمية على األسلوب PUو PLواملكونة من 

(.  Hz 0ضمنة )عند  ت املوجة احلاملة غري املشّكلة امل  فوق قدرة  dB  2,3ة للموجات احلاملة الفرعية املشكلة حوايل  تبلغ القدرة اإلمجالي
 . dB 2( مبقدار dBc 0إىل  نسبة) قيمة مساويةاملة الفرعية املشكلة بموجة احللذلك، يتم خفض الطيف الناتج الفعلي لل

 املطلوبة AMاإلشارة 
 (f= + 20 kHz) املطلوبةغري  AMاإلشارة 

 PU (f= + 10 kHz)غري املطلوبة +  HDاإلشارة التماثلية املختلطة الراديوية 
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وية  الرادي  طلوبة املعدلة من أجل اإلشارة التماثلية املختلطةغري امل  PUاإلشارة 
HD   +PU (f = – 20 Hz) 
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إشارة التداخل   بة إىلنس،  dB  30البالغة    AM( مطلوبة لاللتزام بنسبة احلماية  kHz 0بتخالف  ية للقناة املشرتكة )اإلشارة الرقمو 
 التماثلية.  AMاالفرتاضية 

. ومع ذلك، جيب طلوبةعلى النحو املطلوب حلماية اإلشارة امل  dB  30يتم ضبط اإلشارة التماثلية االفرتاضية املسببة للتداخل مبقدار  
  إشارة   أقل من مستوى   dB 8حوايل  )وجود املوجات احلاملة الفرعية املشكلة عند    تقريباً   dB 6مبقدار  اثنية  اإلشارة الرقمية  خفض  

 لإلشارة االفرتاضية.املسموح به ابلكامل التداخل  دجمة( حىت ال تتجاوز قدرة اإلشارة الرقمية املالتماثلية ةالتداخل االفرتاضي
س ل اثنيًة اح املستقبل. وميكن ألي مرشاح مستقبل معني أن يقلل التداخب دون افرتاض ترشيح إضايف ملرشويالحظ أن التداخل حي 

، مما يسمح بضبط )ختفيف( متطلبات احلماية وفقاً لذلك. فعلى سبيل املثال، قد يقوم مرشاح مستقبل  dB 7إىل    1مبقدار من  
تقريباً،    dB 2اثنيًة مبقدار    PL + PUبرتشيح التداخل من    dB/Octave 36ومبيل    dB  3- عند    kHz 2,4ضيق بعرض نطاق مقداره  
مما يؤدي إىل ضبط املوجات    )بدالً من حالة عدم وجود مرشاح(،فقط    dB  4حبوايل    شارة الرقميةاإلمما يتطلب تقليل مستوى  

 االفرتاضية.تقريباً حتت مستوى إشارة التداخل التماثلية  dB 6احلاملة الفرعية املشكلة مبقدار 

 31الشكل 
 kHz 10 (kHz 0)بعرض نطاق  IBOCللنظام  رقمية تتعرض للتداخل من إشارة  مطلوبة AMإشارة 

 

 املطلوبة AMاإلشارة 
 (f = 0 kHz)غري املطلوبة االفرتاضية  AM اإلشارة

 PU+PL  (f= 0 kHz) غري املطلوبة  HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 PU+PL  (f= 0 kHz) غري املطلوبة املعدلة  HDقمية الراديوية اإلشارة الر 



 ITU-R  BS.1615-2 129   التوصية 

 

 32الشكل 
 kHz 10 (kHz 9+)بعرض نطاق  IBOCللنظام  رقمية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  AMإشارة 

 
  املكونة من   سببة للتداخلامل  IBOC  للنظام  إىل جنب مع اإلشارة الرقمية  جنباً   طلوبةتماثلية امللا   AM  شارةاإل  32الشكل    تظهر يف

PL وPUمبقدار   الفهلا خت رى، واليت جيkHz 9+ .  فض طيف اإلشارة الرقمية الناجتة للموجة احلاملة الفرعية املشكلة )نسبة إىل وخي 
dBc 0 مبقدار )dB 2 . 

م ضبطها عند املستوى املسموح به البالغ ، ويت+kHz 9اإلشارة التماثلية االفرتاضية املسببة للتداخل، واليت جيرى هلا ختالف مبقدار و 
-dBc 5  يةالتماثل  هذه اإلشارةمن    طلوبةملوب حلماية اإلشارة اكما هو مطل  AM.  اثنيةً   ومع ذلك، جيب تقليل اإلشارة الرقمية  

عند حوايل    تقريباً   dB 9مبقدار   املشكلة  الفرعية  احلاملة  املوجات  مستوى    dB 11)مع وجود  من    التماثلية  التداخلإشارة  أقل 
 dB 6يتكون الضبط من  و الفرتاضية.  إلشارة اابلكامل التداخل املسموح به ل  دجمةية امل( حىت ال تتجاوز قدرة اإلشارة الرقمةاالفرتاضي

ارج  خ  دىوقناع اإلشارة الرقمية يف امل  ةاالفرتاضي  AM  اإلشارة  بني طيف  تقريباً   dB 3الزائدة يف النطاق وفرق إضايف    قدرةيف ال  تقريباً 
 .شارة التداخل الرقميةإلاإلدخال  من تردد ت ستقطع –kHz 7إىل  –5الذي يرتاوح من النطاق 

سب دون افرتاض ترشيح إضايف ملرشاح املستقبل. وميكن ألي مرشاح مستقبل معني أن يقلل التداخل اثنيًة  ويالحظ أن التداخل حي 
قبل  احلماية وفقاً لذلك. فعلى سبيل املثال، قد يقوم مرشاح مست، مما يسمح بضبط )ختفيف( متطلبات  dB 12إىل    2مبقدار من  

التداخل من    dB/Octave 36ومبيل    dB  3-عند    kHz 2,4رض نطاق مقداره  ضيق بع تقريباً،    dB 8اثنيًة مبقدار    PUبرتشيح 
يؤدي إىل ضبط املوجات  مما    )بدالً من حالة عدم وجود مرشاح(،فقط    dB  1حبوايل    اإلشارة الرقميةيتطلب تقليل مستوى   مما

 تقريباً حتت مستوى إشارة التداخل التماثلية االفرتاضية. dB 3احلاملة الفرعية املشكلة مبقدار 
رى ختالفعندما   ا ابحلد األقصى املسموح مومقارنته  +kHz 10مبقدار   AM  ةالتداخل االفرتاضيإشارة  شارة التداخل الرقمية و إل  جي 

نظام   تداخلللبه   مماثلة  +kHz 10عند    AM  ام نظ  ىلإ  AM  من  نسبية  نتائج  على  احلصول  ميكن  التخالف ك،  لو كان    ما 
 إضايف للمستقبل.  اليت ال يوجد هبا أو يفرتض أن يوجد هبا ترشيحللحاالت  +kHz 9 مبقدار

 (f = + 9 kHz)غري املطلوبة االفرتاضية  AM اإلشارة املطلوبة AMاإلشارة 
 PU+PL  (f= + 9 kHz) غري املطلوبة  HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 PU+PL  (f= + 9 kHz)  املعدلة  غري املطلوبة HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 33الشكل 

 kHz 10 (kHz 20+)بعرض نطاق  IBOCللنظام  رقمية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  AMإشارة 

 
  املسببة للتداخل املكونة من   IBOC  ب مع اإلشارة الرقمية للنظامالتماثلية املطلوبة جنباً إىل جن  AM  شارةاإل  33يف الشكل    تظهر

PL وPU واليت جيرى هلا ختالف مبقدار ،kHz 20+ . 
للتداخل، واليت جيرى هلا ختالف مبقدار  و  التماثلية االفرتاضية املسببة  ند املستوى املسموح به  ، ويتم ضبطها ع+kHz 20اإلشارة 

)مع وجود املوجات احلاملة الفرعية   AM  اية اإلشارة املطلوبة من هذه اإلشارة التماثلية كما هو مطلوب حلم+dBc 25,4 البالغ  
امل التداخل التماثلية االفرتاضية( حىت ال تتجاوز قدرة اإلشارة الرقمية املدجمة ابلكإشارة  قل من مستوى  أ  dB 8املشكلة عند حوايل  

 التداخل املسموح به لإلشارة االفرتاضية.
سب دون افرتاض ترشيح إضايف ملرشاح املستقبل. وميكن ألي مرشاح مستقبل معني أن يقلل التداخل اثنيًة ويالحظ أن ال تداخل حي 

فعلى سبيل املثال،   نطاق.طفيف للغاية، نظراً إىل أن التداخل الزائد ينجم عن االخنفاض البطيء يف اإلشارة البعيدة خارج الدار مبق
 dB 1 برتشيح التداخل اثنيًة مبقدار  dB/Octave 36ومبيل    dB  3- عند    kHz 2,4طاق مقداره  قد يقوم مرشاح مستقبل ضيق بعرض ن

 ضية.تقريباً حتت مستوى إشارة التداخل التماثلية االفرتا dB 7ط املوجات احلاملة الفرعية املشكلة مبقدار مما يؤدي إىل ضبتقريباً، 
رى ختالفعندما  و  ا ابحلد األقصى املسموح  مومقارنته   +kHz 18مبقدار    AM  ةلتداخل االفرتاضياإشارة  شارة التداخل الرقمية و إل  جي 

مبقدار    كما لو كان التخالف، ميكن احلصول على نتائج نسبية مماثلة  +kHz 18عند    AM  نظام  إىل  AM  من نظام   تداخلللبه  
kHz 20+  إضايف للمستقبل.  وجد هبا أو يفرتض أن يوجد هبا ترشيحاليت ال يللحاالت 

 املطلوبة AMاإلشارة 
 (f = + 20 kHz)غري املطلوبة االفرتاضية  AM اإلشارة

 PU+PL  (f= + 20 kHz) غري املطلوبة  HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 PU+PL  (f= + 20 kHz)  ملعدلةا  غري املطلوبة HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 34ل الشك
 kHz 20 (kHz 0)بعرض نطاق  IBOCللنظام  رقمية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  AMإشارة 

 

نفس القناة  الرقمية املسببة للتداخل يف    IBOC  النظام  إىل جنب مع إشارة   جنباً   طلوبة التماثلية امل  AMشارة  اإل  34الشكل    ت عرض يف
اSUو  PUو  PLو  SL  واملكونة من يبلغ    MA3لرقمية على األسلوب  . وتتشكل اإلشارة  يف هذا  و .  kHz 20عند عرض نطاق 

احلاملة    شكيلالت للموجات  القدرة اإلمجالية  تبلغ  املشكلة حوايل  احملدد،  املشّكلة   dB  2,4الفرعية  احلاملة غري  املوجة  فوق قدرة 
( dBc 0إىل   نسبة) قيمة مساويةملشكلة باملة الفرعية اموجة احلك، يتم خفض الطيف الناتج الفعلي لل(. لذلHz 0ضمنة )عند تامل

 تقريباً.  dB 2مبقدار 
إشارة التداخل   نسبة إىل،  dB  30البالغة    AMة لاللتزام بنسبة احلماية  ( مطلوبkHz 0بتخالف  اإلشارة الرقمية للقناة املشرتكة )و 

 التماثلية.  AMاالفرتاضية 
. ومع ذلك، جيب طلوبةعلى النحو املطلوب حلماية اإلشارة امل dB  30مبقدار  يتم ضبط اإلشارة التماثلية االفرتاضية املسببة للتداخل و 

 أقل من مستوى   dB 8عند حوايل    PL + PU  )وجود املوجات احلاملة الفرعية املشكلة  تقريباً   dB 6مبقدار  اثنيًة  خفض اإلشارة الرقمية  
 اضية.لإلشارة االفرت املسموح به  ابلكامل التداخل  دجمة قمية امل( حىت ال تتجاوز قدرة اإلشارة الر التماثلية  ةخل االفرتاضي التدا   إشارة

سب دون افرتاض ترشيح إضايف ملرشاح املستقبل. وميكن ألي مرشاح مستقبل معني أن يقلل التداخل اثنيًة  ويالحظ أن التداخل حي 
املثال، قد يقوم مرشاح مستقبل    يسمح بضبط )ختفيف( متطلبات احلماية وفقاً لذلك. فعلى سبيل، مما  dB 7إىل    1مبقدار من  

 )الناجم تقريباً عن  اإلشارة الرقمية  برتشيح التداخل من  dB/Octave 36ومبيل    dB  3-عند    kHz 2,4ضيق بعرض نطاق مقداره  
PL + PU   )اثنيًة مبقدار    وحدمهاdB 2    4حبوايل    اإلشارة الرقميةمستوى  تقريباً، مما يتطلب تقليل  dB    م  )بدالً من حالة عدفقط

تقريباً حتت مستوى إشارة التداخل   dB 6مبقدار    PL + PU  مما يؤدي إىل ضبط املوجات احلاملة الفرعية املشكلة  وجود مرشاح(،
 . التماثلية االفرتاضية

 املطلوبة AMاإلشارة 
 (f = 0 kHz)غري املطلوبة االفرتاضية  AM شارةاإل

 PU+PL  (f= 0 kHz) غري املطلوبة  HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 PU+PL  (f= 0 kHz)  املعدلة  غري املطلوبة HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 35الشكل 
 kHz 20 (kHz 9+)بعرض نطاق  IBOCللنظام  رقمية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  AMإشارة 

 

  املسببة للتداخل املكونة من   IBOC  التماثلية املطلوبة جنباً إىل جنب مع اإلشارة الرقمية للنظام  AM  رةشااإل  35تظهر يف الشكل  
PL وPU  واليت جيرى هلا ختالف مبقدار ،kHz 9+ .فض طيف اإلشارة الرقمية الناجتة للموجة احلاملة الفرعية امل شكلة )نسبة إىل  وخي 

dBc 0 مبقدار )dB 2 . 
  dBc 5- ، ويتم ضبطها عند املستوى املسموح به البالغ  +kHz 9االفرتاضية املسببة للتداخل، جيرى هلا ختالف مبقدار  اإلشارة التماثلية  و 

  dB 14رقمية اثنيًة مبقدار  ومع ذلك، جيب تقليل اإلشارة ال  .AM  ة من هذه اإلشارة التماثلية كما هو مطلوب حلماية اإلشارة املطلوب
التداخل التماثلية االفرتاضية( حىت إشارة  أقل من مستوى    dB 16ملة الفرعية املشكلة عند حوايل  تقريباً )مع وجود املوجات احلا

، SL ة ملستوىويلزم الضبط يف األساس نتيجتتجاوز قدرة اإلشارة الرقمية املدجمة ابلكامل التداخل املسموح به لإلشارة االفرتاضية.   ال
–kHz 5,9و  –5تبقي عن قناع اإلشارة الرقمية يف املدى خارج النطاق الذي يرتاوح بني  الذي ي درك كقناة مشرتكة. وينشأ التداخل امل

 .د اإلدخال إلشارة التداخل الرقميةت ستقطع من ترد
سب دون افرتاض ترشيح إضايف ملرشاح املستقبل. وميكن ألي م رشاح مستقبل معني أن يقلل التداخل اثنيًة ويالحظ أن التداخل حي 

نطاق ، مما يسمح بضبط )ختفيف( متطلبات احلماية. فعلى سبيل املثال، قد يقوم مرشاح مستقبل ضيق بعرض ايةضئيل للغمبقدار 
قليل مستوى  تقريباً، مما يتطلب ت  dB 8اثنيًة مبقدار    PLبرتشيح التداخل من    dB/Octave 36ومبيل    dB  3-عند    kHz 2,4مقداره  

الرقمية من حافقط    dB  1حبوايل    اإلشارة  املشكلة    لة عدم وجود مرشاح(،)بدالً  الفرعية  احلاملة  املوجات  يؤدي إىل ضبط  مما 
 تقريباً حتت مستوى إشارة التداخل التماثلية االفرتاضية.  dB 3 مبقدار

رى ختالفعندما  و  ا ابحلد األقصى املسموح  مومقارنته   +kHz 10مبقدار    AM  ةالتداخل االفرتاضيإشارة  شارة التداخل الرقمية و إل  جي 
مقارنة ابحلالة    dB 1  مبقدار يصل إىل   SLميكن خفض التداخل من  ،  +kHz 10عند    AM  نظام   إىل  AM  من نظام   تداخلللبه  

 . وقد ال يساعد ترشيح املسقبل على خفض التداخل بصورة ملحوظة. +kHz 9اليت جيرى هبا ختالف مبقدار 
 

 املطلوبة AMاإلشارة 
 (f = + 9 kHz)املطلوبة  غرياالفرتاضية  AM اإلشارة
 PU+PL  (f=  + 9 kHz) غري املطلوبة  HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 PU+PL  (f=  + 9 kHz)  املعدلة  غري املطلوبة HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 36الشكل 
 kHz 20 (kHz 20+)بعرض نطاق  IBOCللنظام  رقمية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  AMإشارة 

 

 ___________ 

 املطلوبة AMرة اإلشا
 (f = + 20 kHz)غري املطلوبة االفرتاضية  AM اإلشارة
 PU+PL  (f=  + 20 kHz) غري املطلوبة  HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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 PU+PL  (f=  + 20 kHz)  املعدلة  غري املطلوبة HDاإلشارة الرقمية الراديوية 
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