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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)يوية بشأن حقوق الملكية الفكرية  سياسة قطاع االتصاالت الراد

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

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

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصيات سالسل  

 ( en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 
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SF ابتة الساتلية واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الث 

SM إدارة الطيف 
SNG  التجميع الساتلي لألخبار 

TF  وإشارات التوقيت إرساالت الرتددات املعيارية 

V  املفردات واملواضيع ذات الصلة 
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 ITU-R  BT.1877-2  ة ـالتوصي
 والبثالبيانات والتشكيل  تأطيرو  اختيار تصحيح األخطاء إرشاداتو  أساليب

 من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض   المتعلقة بالجيل الثاني
 ( ITU-R 132-5/6 ،133-1/6)املسألة 

 (2019-2012-2010) 

 مجال التطبيق
ذاعة  اإلرسال اخلاصة باإل باجليل الثاين من أنظمة    علقة املت  البيانات والتشكيل والبث   تأطي و تصحيح األخطاء    أساليب التوصية    هذه دد  حت 

على    A-DTMB أو   ATSC 3.0أو    T2-DVB  بأنظمة إليها خارج قطاع االتصاالت الراديوية،    ي شار )اليت    1التلفزيونية الرقمية لألرض 
ال اإلذاعي الرقمي  وصية نظام اإلرس وتستهدف هذه الت   . GE06اق  مع أحكام االتف   اً كون متوافق لي   ة نظم األ   ه هذ   ط ور بعض وقد  ،  ( التوايل 

يف تشكيلة النظام والتفاعل اإلذاعي ذات أمهية مما يسمح بعملية تبادل كبية بني التشغيل عند سويات  تكون املرونة العالية   لألرض، حني 
 . 2أو سعة قصوى لإلرسال   )C/N (  موجة حاملة إىل ضوضاء   النسبة من    دنيا 

 حتاد الدويل لالتصاالت، مجعية االتصاالت الراديوية لال إن
 إذ تضع يف اعتبارها 

تتناول أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض اليت ت ستخدم يف أنظمة اإلذاعة واليت ي شار إليها    ITU-R BT.1306أن التوصية   (  أ 
 باألنظمة احلالية؛ 

عام   ب( منذ  تستعمل  اإلدارات  بعض  لألرض    1997أن  الرقمية  التلفزيونية  املوجات  نط  يف  (DTTB)اإلذاعة  اقات 
 ؛ياً بنشر أنظمة اجليل الثاينوتقوم بعض اإلدارات حال (UHF) مرتيةيالديسو   (VHF) املرتية

النوعية املتداخلة )  املتزامناإلرسال  دعم  من املستحسن    ه قد يكون أن ج(  منخفض   التلفزيون  مبا يف ذلكلرتاتب سويات 
 (SDTV))عادي الوضوح   والتلفزيون  (UHDTV)الوضوح    فائق   فزيونوالتل  (HDTV)والتلفزيون عايل الوضوح    (LDTV)  الوضوح

 داخل قناة واحدة؛ املضافة البيانات و 
بسبب    والتشوهمنها التداخل يف نفس القناة والتداخل يف القناة اجملاورة وضوضاء اإلشعال  التداخل  أن عدة أمناط من   (د 

 ؛ املوجات املرتية والديسيمرتية ات اقنط، توجد يف املسيات املتعددة وتشوهات أخرى يف اإلشارة
 أخطاء اإلرسال؛إىل تتعرض اليت قنوات اليف  الصمودعلى قادراً  طارتزامن اإليكون أن من الضروري أن  ( ه 
 ؛مع القنوات اليت هلا معدالت بتات خمتلفة طار بنية اإلتكيف أن من املستحسن أن ت ( و 

 شانون؛  حد  يات أداء تقرتب من ات وتشكيلها أنتجت تقنيات جديدة ذات مستو أن التطورات األخية يف جمال تشفي القنو  ز ( 

____________________ 
  (Hz) هرتز  املقصود باجليل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف هذه التوصية هو األنظمة اليت تقدم معدالت بتات أعلى لكل 1

متطلبات عامة بشأن التوافق العكسي مع  وال توجد أي    ITU-R BT.1306 لتوصية وكفاءة أعلى يف استهالك الطاقة مقارنة باألنظمة املوصوفة يف ا
 .أنظمة اجليل األول

ذات  بالنسبة ألنظمة اجليل األول، ترد املعلومات اخلاصة مبعلمات التخطيط ونسب احلماية وما إىل ذلك يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية   2
 .وإدراجها يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة هناك حاجة إىل دراسة هذه املعلوماتالصلة. وبالنسبة ألنظمة اجليل الثاين،  
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الطيف و/أو الفعالية يف استهالك الطاقة، مقارنة مع    كفاءة استعمال  أن هذه التقنيات الرقمية اجلديدة ستسمح بتحسني ح(
لتتعامل مع   بإمكانية أن تشكَّل مبرونة  فيه  الوقت الذي حتتفظ  النطاقات والقدرة األنظمة احلالية، يف  املوارد احملددة من عروض 

 ؛ اخلاصة باإلذاعة
وصى هباألنظمة  أن   ط(

 
التقنيات و   ستفيد منت  اامل بالتايل  تهذه  التشغيل عند سويات دنيا بعملية  سمح  تبادل كبية بني 

 ؛أو سعة قصوى لإلرسال ( C/N) النسبة موجة حاملة إىل ضوضاء من
وصى به ساألنظمة  أن   ي(

 
سواء املتاح على التعامل مع جمموعة متنوعة من األنساق السمعية واملرئية املتقدمة    ةقادر كون  تامل

 ؛ وإرساالت فائقة الوضوح ةغامر ال اإلشارة السمعيةمبا يف ذلك  ،حتديده  اجلاري  وأحالياً  منها
ياسات املطبقة ومتطلبات  لسواأن انتقاء أحد خيارات التشكيل حيتاج إىل االستناد إىل شروط حمددة مثل موارد الطيف   ك(

 ؛ التغطية وبنية الشبكة القائمة وشروط االستقبال ومنط اخلدمة املطلوبة والتكلفة بالنسبة للمستهلك وجهات البث
 ؛املتنقلةاحملتوى إىل األجهزة  إيصالأن التقدم يف تقنيات اإلرسال التلفزيوين الرقمي مطلوب لدعم  (ل
لتكملة تفريغ سعة الوصلة   2020-تدعم أيضاً نقل بيانات االتصاالت املتنقلة الدولية  أنن  ميكأن أنظمة اجليل الثاين   (  م

 اهلابطة وتقدمي املرونة والكفاءة ملنصات االتصاالت، 
 توصي

تصحيح األخطاء والتأطي    أساليب النظر يف إحدى عائالت  ب  DTTBذاعة  اإلاجليل الثاين ألنظمة  اإلدارات اليت ترغب يف إدخال  
توصي "فقرة  ، مع مراعاة  4إرشادات اختيار النظام الواردة يف امللحق    إىل جانب،  3و  2و  1املوضحة يف امللحقات    والبثل  والتشكي
 الواردة أدناه، "كذلك

 توصي كذلك 
صلة    ة ينبغي أن تستند إىل معايي ذاتإدراج تقييم لألنظمة املوصى هبا لتسهيل اختيار األنظمة يف مراجعة مستقبلية هلذه التوصيب

 كن أن تتكون من املعلومات التالية:باإلذاعة الرقمية لألرض، ومي
 التقنية؛ وميزاتهعلمات النظام مب وصلتهاقائمة باملتطلبات  ( أ  

 قائمة مبعلمات النظام لألنظمة املوصى هبا؛  (ب
 اجلوانب املتعلقة بالتنفيذ والنشر. ختصالتقنية لألنظمة املوصى هبا   بامليزاتقائمة  (ج

 1ق ـالملح 
 

DVB-T2 
الستقبال الثابت من أجل ا(  DVB-T2 جيري حالياً النظر يف متغيين للنظام )يشار إليه خارج قطاع االتصاالت الراديوية بالنظام

أجل  ومن  (DVB-T2 أو النظام  T2-Base باملواصفةواملتنقل للتلفزيون عادي الوضوح وخدمات التلفزيون عايل الوضوح )يشار إليه  
إليها  السعة  تطبيقات منخفضة    بال بواسطةاالستق املتنقلة )يشار  مثل اإلذاعة  استقبال ( T2-Lite  باملواصفةجداً  أيضاً  . وميكن 

 .DVB-T2 التقليدية املستقرة بواسطة املستقبالت T2-Lite اإلشارات
  (PLP) ومتعدد القنوات اخلاصة بالطبقات املادية   ظام متعدد املوجات احلاملة جليل الثاين من الن با   العامة املتعلقة  البيانات  1 اجلدول يقدم 

  T2-Base  باملواصفتني على معلومات بشأن القيود املتعلقة    1للجدول    13إىل    9من    املالحظات . وحتتوي  النظام   مواصفيت اليت تغطي كال  
 . 1لحق  مل با   1 املرفق  يف   املواصفتني كال    هذا النظام واملبادئ التوجيهية لتنفيذ   وترد مواصفات .  T2-Liteو 
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 1اجلدول 

 DVB-T2 DTTBمعلمات الجيل الثاني من نظام اإلرسال 
 (PLP)ومتعدد القنوات الخاصة بالطبقات المادية   متعدد الموجات الحاملةالجيل الثاني من النظام 

(1) 

 المعلمات  الرقم 
 موجات حاملة متعددة 

MHz 1,7 
(OFDM)(2) 

 موجات حاملة متعددة 
MHz 5 
(OFDM)(2) 

 عددةاملة متموجات ح

MHz 6 
(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 7 
(OFDM) 

  موجات حاملة متعددة 
MHz 8 

(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 10 
(OFDM)(2) 

ض النطاق  عر  1
 املستعمل

1,54 MHz 
 العادي   يف األسلوب

MHz 4,76 
 يف األسلوب العادي

4,82 MHz 
 يف األسلوب املوسع 

 (8k)أسلوب 
4,86 MHz 

 ملوسع سلوب ايف األ
 (32kو 16k)أسلوب 

MHz 5,71 
 يف األسلوب العادي

MHz 5,79 
 يف األسلوب املوسع 

 (8kأسلوب (
MHz 5,83 

 يف األسلوب املوسع 
 ( 32kو 16kأسلوب (

6,66 MHz 
 يف األسلوب العادي

6,75 MHz 
 يف األسلوب املوسع 

 (8k)أسلوب 
6,80 MHz 

 يف األسلوب املوسع 
 (32kو 16k)أسلوب 

 7,61 MHz 
 يف األسلوب العادي

7,72 MHz 
 يف األسلوب املوسع 

 (8kأسلوب (
7,77 MHz 

 يف األسلوب املوسع 
 ( 32kو 16kأسلوب (

MHz 9,51 
 يف األسلوب العادي

MHz 9,65 
 يف األسلوب املوسع 

 (8k)أسلوب 
MHz 9,71 

 يف األسلوب املوسع 
 ( 32kو 16k)أسلوب  

عدد املوجات   2
 احلاملة املشعة 

      

 k1 853 853 853 853 853 853(10)أسلوب 

 2k 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705 1 705أسلوب 

 4k 3 409 3 409 3 409 3 409 3 409 3 409أسلوب 

 ( 8k)أسلوب  6 817 ( 8k)أسلوب  8k 6 817أسلوب 
 (8k)األسلوب املوسع  913 6

 )األسلوب العادي( 817 6
 )األسلوب املوسع( 913 6

 العادي()األسلوب  817 6
 )األسلوب املوسع( 913 6

 )األسلوب العادي( 817 6
 )األسلوب املوسع( 913 6

 ( 8k)أسلوب  817 6
 (8k)األسلوب املوسع  913 6

 (16k)أسلوب  16k  13 633أسلوب 
 ( 16k)األسلوب املوسع    921 13

 )األسلوب العادي(  633 13
 )األسلوب املوسع(   921 13

 )األسلوب العادي(   633 13
 )األسلوب املوسع(   921 13

 )األسلوب العادي(  633 13
 )األسلوب املوسع(   921 13

 (16k)أسلوب  633 13
 ( 16k)األسلوب املوسع    921 13

 (32k)أسلوب  32k(10)  27 265أسلوب 
 ( 32k)األسلوب املوسع    841 27

 )األسلوب العادي(  265 27
 )األسلوب املوسع(   841 27

 )األسلوب العادي(   265 27
 )األسلوب املوسع(   841 27

 )األسلوب العادي(  265 27
 )األسلوب املوسع(   841 27

 (32k)أسلوب  265 27
 ( 32k)األسلوب املوسع    841 27

 (VCM)تشفي وتشكيل متغيان /(CCM)تشفي وتشكيل ثابتان  أساليب التشكيل  3
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 ( تابع ) 1دول ـاجل

 المعلمات  الرقم 
 موجات حاملة متعددة 

MHz 1,7 
)OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة 
MHz 5 

)OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 6 
(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 7 
(OFDM) 

  موجات حاملة متعددة 
MHz 8 

(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 10 
)OFDM((2) 

 كل قناة ذات طبقة ماديةل QPSK ، 16-QAM، 64-QAM،  256-QAM التشكيل  طريقة 4

  (2)حيدد فيما بعد ITU-R BT.1206  انظر التوصية  (2)فيما بعد ددحي القنوات شغل  5

       مدة الرمز الفعالة  6

 1k(10) μs 554,99 μs 179,2 μs 149,33 μs 128  μs 112 μs 89,60األسلوب   

 2k μs 1 109,98 μs 358,4 μs 298,67 μs 256  μs 224 μs 179,20 األسلوب   

 4k μs 2 219,97 μs 716,8 μs 597,33 μs 512  μs 448 μs 358,40األسلوب   
 8k μs 4 439,94 μs 1 433,6 μs 1 194,67 μs 1 024  μs 896 μs 716,8األسلوب   
 16k  μs 2 867,2 μs 2 389,33 μs 2 048 μs 1 792 μs 1 433,6األسلوب   

 32k(10)  μs 5 734,40 μs 4 778,67 μs 4 096 μs 3 584  μs 2 867,2األسلوب   

املباعدة بني املوجات   7
 احلاملة

      

 1k(10) Hz 1 801,91 Hz 5 580,63 Hz 6 696,75 Hz 7 812,88 Hz 8 929 Hz 11 161.25األسلوب   
 2k Hz 900,86 Hz 2 790 Hz 3 348 Hz 3 906 Hz 4 464 Hz 5 580,00 األسلوب   

 4k Hz 450,43 Hz 1 395 Hz 1 674 Hz 1 953 Hz 2 232 Hz 2 790,00األسلوب   
 8k Hz 225,21 Hz 697,50 Hz 837 Hz 976 Hz 1 116 Hz 1 395,00األسلوب   

  16k  Hz 348,75 Hz 418,5 Hz 488,25 Hz 558 Hz 697,50األسلوب   

 32k(10)  Hz 174,38 Hz 209,25 Hz 244,125 Hz 279 Hz 348,75األسلوب   
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 ( تابع ) 1 دولـاجل

 المعلمات  الرقم 
 عددة موجات حاملة مت
MHz 1,7 

)(OFDM(2) 
 موجات حاملة متعددة 

MHz 5 
)OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة
MHz 6 

(OFDM) 
 موجات حاملة متعددة

MHz 7 
(OFDM) 

  موجات حاملة متعددة 
MHz 8 

(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة
MHz 10 

)OFDM((2) 
، 1/16، 1/32، 1/128 (3)راسةمدة فرتة احل 8

19/256 ،1/8 ،19/128  ،
 مدة الرمز الفعالة  1/4

1/128  ،1/32  ،1/16  ،
19/256  ،1/8  ،19/128, 

 مدة الرمز الفعالة   1/4

1/128  ،1/32  ،1/16  ،
19/256  ،1/8  ،19/128, 

 مدة الرمز الفعالة   1/4

1/128  ،1/32  ،1/16  ،
19/256  ،1/8  ،19/128, 

 مدة الرمز الفعالة  1/4

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

 الة مز الفعمدة الر   1/4

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

 مدة الرمز الفعالة  1/4

،  1k(10) 34,69  ،69,37األسلوب  
μs 138,75 

11,2  ،22,4  ،μs 44,8 9,3  ،18,6  ،μs 37,3 8  ،16  ،μs 32 7  ،14  ،μs 28 5,6  ،11,2  ،μs 22,4 

،  2k 34,69  ،69,37  ،138,75 األسلوب  
μs 277,50 

11,2  ،22,4  ،44,8  ،
μs 89,6 

9,3  ،18,6  ،37,3  ،μs 74,6 8  ،16  ،32  ،μs 64 7  ،14  ،28  ،μs 56 5,6  ،11,2  ،22,4  ،
μs 44,8 

،  4k 69,37  ،138,75األسلوب  
277,50  ،μs 554,99 

22,4  ،44,8  ،89,6  ،
μs 179,2 

18,6  ،37,3  ،74,6  ،
μs 149,3 

16  ،32  ،64  ،μs 128 14  ،28  ،56  ،μs 112 11,2  ،22,4  ،44,8  ،
μs 89,6 

،   8k 34,69،138,75األسلوب  
277,50  ،329,53  ،
554,99  ،659,05  ،

μs 1 109,98 

11,2،44,8   ،89,6  ،106,4  ،
179,2  ،212,8  ،μs 358,4 

9,3 ،37,3   ،74,6  ،88,6  ،
149,3  ،177,3  ،μs 298,6 

8،32   ،64  ،75,9  ،128  ،
152  ،μs 256 

7،28   ،56  ،66,5  ،112  ،
133  ،μs 224 

5,6 ،22,4   ،44,8،  53,2  ،
89,6  ،106,4  ،μs 179,2 

،  16k  22,4،89,6   ،179,2األسلوب  
212,8  ،358,4  ،425,6  ،

μs 716,8 

18,6،74,6   ،149,3  ،
177,3  ،298,6،354,6   ،

μs 597,3 

16 ،64   ،128  ،152  ،256  ،
304  ،μs 512 

14 ،56   ،112  ،133  ،224  ،
266  ،μs 448 

11,2،44,8   ،89,6  ،
106,4  ،179,2  ،212,8  ،

μs 358,4 

،  32k(10)  44,8،179,2   ،358,4األسلوب  
425,6  ،716,8  ،μs 851,2 

37,33،149,33   ،298,67  ،
354,67  ،597,33  ،

μs 709,33 

32  ،128  ،256  ،304  ،512  ،
μs 608 

28  ،112  ،224  ،266  ،
448  ،μs 532 

22,4  ،89,6  ،179,2  ،
212,8  ،358,4  ،μs 425,6 

ملدة اإلمجالية  ا 9
 للرمز

      

 1k(10) μs 4578,69-589,68 190,4،201,6   ،μs 224 158,6،168   ،μs 186,6 136  ،144  ،μs 160 119  ،126  ،μs 140 μs 112,00-95,20لوب  األس
 2k μs 1 387,48-1 144,67 369,6  ،381  ،403  ،μs 448 308  ،317  ،336  ،μs 373,3 264  ،272  ،288  ،μs 320 231  ،238  ،252  ،μs 280 μs 224,00-184,80 األسلوب  
 4k μs 2 774,96-2 289,34 739  ،762  ،806  ،μs 896 616  ،635  ،672  ،μs 746,6 527,9  ،544  ،576  ،μs 640 462  ،476  ،504  ،μs 560 μs 448,00-369,60األسلوب  
،  8k μs 5 549,92-4 474,63 1 444,8  ،1 478,4األسلوب  

1 523,2  ،1 540  ،1 612,8  ،
1 646,4  ،μs 1 792 

1 204  ،1 232  ،1 269,3  ،
1 283,3  ،1 344  ،1 372  ،

μs 1 493,3 

1 032  ،1 056  ،1 088  ، 
1 100  ،1 152  ،1 176 

μs 1 280 

903  ،924  ،952  ،962,5  ،
1 008  ،1 29  ،μs 1 120 

772,4  ،739,2  ،761,6  ،
770  ،806,4  ،823  ،

μs 896 
،  16k  2 889  ،2 956,8  ،3 046,4األسلوب  

3 080  ،3 225,6  ،3 292,8  ،
μs 3 584 

2 408  ،2 464  ،2 538,6  ،
2 566,6  ،2 686  ،2 744  ،

μs 2 986,6 

2 064  ،2 112  ،2 176  ،
2 200  ،2 304  ،2 352  ،

μs 2 560 

1 806  ،1 848  ،1 904  ،
1 925  ،2 016  ،2 058  ،

μs 2 240 

1 444,8  ،1 478,4  ،
1 523,2  ،1 540  ،
1 612,8  ،1 646,4  ،

μs 1 792 
،  32k(10)  μs 6 585,60-5 779,20 μs 5 488-4 816 μs 4 704-4 128 3 612  ،3 696  ،3 808األسلوب  

3 850  ،4 032  ،μs 4 116 
2 889,6  ،2 956,8  ،

3 046,4  ،3 080  ،
3 225,6  ،μs 3 292,8 
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 ( تابع ) 1دول ـاجل

 المعلمات  الرقم 
 موجات حاملة متعددة 

MHz 1,7 
)(OFDM(2) 

 موجات حاملة متعددة 
MHz 5 

)OFDM((2) 
 متعددة موجات حاملة 

MHz 6 
(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 7 
(OFDM) 

  موجات حاملة متعددة 
MHz 8 

(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 10 
)OFDM((2) 

 مدة 10
 (6)طارإرسال اإل

 .ms  250مبقدمة وله عدد ميكن تشكيله من الرموز، وتكون مدته القصوى طاريبدأ اإل
 األساليب األخرى(.) 7( أو 32kسلوب )األ 3عن  ال يقل عدد رموز البيانات و 

 s 64اً، وإطار  256الفوقي، وأقصاه  طار وميكن تشكيل طول اإل

 (GS) أو قطارات تنوعية (TS) سواء قطارات نقل (4)نسق قطار الدخل 11
 (BB)  نسق نطاق أساسي (5)(BB)نسق نطاق أساسي   نسق قطار النظام  12
 شفرة 13

 تكييف األسلوب 
CRC-8 

 ،2/3 ،5/3، 1/2، 4/9، )9(5/2 ،)9(/31 بتة وبنسب تشفي تساوي  (10)(K 16) 16 200أو  (10)(K 64) 800 64حبجم فدرة يبلغ   LDPC/BCHشفرة   (9)واتالقن تشفي 14
11/15 ،3/4(10) ،4/5(10) ،37/45(10) ،5/6(10) 

    (1)ة املادية. وتشذير الرتدد املشرتك البتات واخلاليا والوقت بشكل منفصل لكل قناة من قنوات الطبقتشذير   تشذير  15

 256(10))-(QAM (1/16)أو  64,8) 6-(QAMأو 16,16) QAM)-8أو (QPSK) 29 ال يوجد، دوران الكوكبة   16

القنوات اخلاصة   17
 بالطبقة املادية 

 الطبقة املادية.  مع قنوات متعددة من قنوات Bواألسلوب    (PLP)مع قناة واحدة من قنوات الطبقة املادية  Aاألسلوب 
 )1( )7(  (PLP)وميكن اختيار التشكيل والتشفي وعمق تشذير الوقت بشكل منفصل بالنسبة لكل قناة 

عشوائية   18
 تتابع اثنيين شبه عشوائي  الطاقة تشتت  / بيانات ال 

 P1عملية مسح سريع برمز مقدمة خاص  املسح األويل  
 . وموجات دليلة مستمرة(13)مناذج دليلة خمتلفة متاحة 8ات حاملة دليلة متفرقة ذات موج. و P2و  P1رمزا املقدمة  الرتدد تزامن الزمن/ 19
نظام متعدد املدخالت   20

 بتشفي أملويت   2 ×  1 (MISO)نظام خياري متعدد املدخالت وفردي اخلرج  وفردي اخلرج 
خفض الطاقة   21

 املستهلكة يف املستقبل 
 . طارفرعية يف اإلتنظَّم قنوات الطبقة املادية كشرائح  

 يتم استقبال ومعاجلة املقدمة والشرائح الفرعية ذات الصلة فقط  (PLP)وعند استقبال قناة فردية 
ذات التشوير   1قة شكيل الطب. ويكون ت16k LDPC 1/4وتشفيها بأسلوب   BPSKذات التشوير املسبق بالنظام   1يف املقدمة. ويتم تشكيل الطبقة  P2بالرموز  1يتم تشوير الطبقة  1تشوير الطبقة  22

 (PLP). ويوجد خيار من أجل التشوير داخل النطاق ضمن القناة 16k LDPC 1/2 ويتم تشفيها باألسلوب الالحق قابالً للتغيي
 طار خاصة مشرتكة يف بداية اإل (PLP)أو مع قناة  اخلاصة بالبيانات PLPسواء داخل القنوات   1تشوير الطبقة  23
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 (تتمة ) 1دول ـاجل

 المعلمات  الرقم 
 موجات حاملة متعددة 

MHz 1,7 
)(OFDM(2) 

 موجات حاملة متعددة 
MHz 5 

)OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 6 
(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 7 
(OFDM) 

  موجات حاملة متعددة 
MHz 8 

(OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 10 
)OFDM((2) 

نسبة قدرة الذروة إىل   24
 كخيارات    (TR) وحجز النغمات (ACE) توسيع فعال للكوكبة املتوسطة القدرة

 توسع 25
 طر مستقبلي لأل

 ات للنظام يف املستقبل  توسع. وميكن استخدام هذه األجزاء من أجل طر املستقبلي لأل توسع فوقي أن يضم جزءاً أو عدة أجزاء من ال طارميكن إل

 معدل 26
 البيانات الصافية  

Mbit/s 10,17-0,22 
فورييه   مقاس حمّولحبسب 
والتشكيل    (FFT) السريع

ونسبة التشفي وفرتة احلراسة  
ومنوذج املوجة الدليلة  

متعدد املدخالت  نظام لوا
  توسع وفردي اخلرج وال

ونسبة قدرة    طراملستقبلي لأل
 الذروة إىل القدرة املتوسطة 

Mbit/s 31,55-3,01 
فورييه   مقاس حمّولحبسب 
ل  والتشكي  (FFT) السريع

رتة احلراسة  التشفي وف ونسبة
ومنوذج املوجة الدليلة  

متعدد املدخالت  نظام لوا
  توسع وفردي اخلرج وال

ونسبة قدرة    طراملستقبلي لأل
 الذروة إىل القدرة املتوسطة 

Mbit/s 37,8-4,01 
فورييه   مقاس حمّولحبسب 
والتشكيل    (FFT) السريع

ونسبة التشفي وفرتة احلراسة  
ليلة  ومنوذج املوجة الد

متعدد املدخالت  نظام لوا
  توسع وفردي اخلرج وال

ونسبة قدرة    طراملستقبلي لأل
 الذروة إىل القدرة املتوسطة 

Mbit/s 44,1-4,68 
فورييه   مقاس حمّولحبسب 
والتشكيل    (FFT) السريع

ونسبة التشفي وفرتة احلراسة  
ومنوذج املوجة الدليلة  

متعدد املدخالت  نظام لوا
  توسع وفردي اخلرج وال

ونسبة قدرة    طراملستقبلي لأل
 الذروة إىل القدرة املتوسطة 

Mbit/s 50,4-5,35 
فورييه   مقاس حمّولحبسب 
والتشكيل    (FFT) السريع

ونسبة التشفي وفرتة احلراسة  
ومنوذج املوجة الدليلة  

متعدد املدخالت  نظام لوا
  توسع وفردي اخلرج وال

ونسبة قدرة    طراملستقبلي لأل
 ملتوسطة الذروة إىل القدرة ا

Mbit/s 63,23-5,93 
فورييه   مقاس حمّولحبسب 
والتشكيل    (FFT) السريع

ونسبة التشفي وفرتة احلراسة  
ومنوذج املوجة الدليلة  

متعدد املدخالت  نظام لوا
  توسع وفردي اخلرج وال

ونسبة قدرة    طراملستقبلي لأل
 الذروة إىل القدرة املتوسطة 

النسبة موجة حاملة   27
 إىل ضوضاء 

 ن قنواتة مقنايف 

غوسية  الضوضاء ال
 ضافية اإلبيضاء ال

 

 dB(8) 22إىل   1التشكيل وشفرة القناة  سبحب

 

 (12)من اخلاليا 182، (11)من اخلاليا 152+  192 ذاكرة تشذير الوقت  28
BCH: لتصحيح أخطاء متعددة يف قدرة اثنينية  هوكنجام-شودري-شفرة بوس 

LDPC:  كثافة التعادلية منخفض التشفي اختبار 

OFDM:  تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 
PRBS : 0. ... تتابع اثنيين شبه عشوائي 

QAM:  تعامدي تشكيل اتساع 
QSPK: بزحزحة الطور تعامدي إبراق. 
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 1حواشي متعلقة باجلدول 
 يوفر املتانة املتعلقة باخلدمة. متعددة تشكيل وتشفي وعمق لتشذير الوقت خاص هبا مبا  PLPميكن أن يكون لقناة واحدة أو لقنوات  (1)
زيونية يف النطاقات  ألغراض اإلذاعة التلف   MHz 10و   5،  1,7ي ستخدم عادة خيارا القنوات   . وال MHz 10و   MHz 6و   MHz 5ال بد من حتديد حدود تشكيل الطيف ألنظمة التلفزيون الرقمي لألرض اليت تستخدم القنوات   (2)

VHF III   أو UHF IV/V و   7ياران  . ويتوافق اخلMHz 8    اق  االتف من النظام معGE06    فيما خيص استخدام الطيف. ويتوافق اخليارMHz 1,7   .مع ختطيط تردد اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض 

 . ّول فورييه السريعحم  ال ت تاح مجيع األجزاء جلميع أساليب (3)

، ونسق قطار  (GFPS)، ونسق قطار مرّزم ثابت الطول وتنوعي  (GSE)(، يكون دعم النظام باتباع أنساق قطار املدخالت: نسق مغلَّف لقطار تنوعي  2T-DVB)معيار اإلذاعة    EN 302 755على النحو احملدد يف املعيار   (4)
 . MPEG-2 TS، وقطار نقل  (GCS)مستمر وتنوعي  

 األساسي، املستخدم يف هذا اجليل الثاين من نظام اإلذاعة. نسق النطاق  (5)
دد الطول األقصى ملدد فرتة احلراسة اليت تبلغ  1k. وبالنسبة لألسلوب  P1باستثناء رموز    OFDMيف رموز    طار األقصى لإل لقيم الطول  تقابل هذه ا  (6) دد الطول األقصى  2kو   4k. وبالنسبة لألسلوبني  1/4و   1/8و   1/16، حي  ، حي 

(. ويتعني حتديد عدد  DVB-T2اإلذاعة   )معيار   EN 302 755. وللحصول على مزيد من املعلومات، ميكن االطالع على املعيار  1/4راسة  ، ال تنطبق فقط فرتة احل 32k. ويف حالة األسلوب  1/4و   1/8و   1/16و   1/32للمدد  
 . MHz 10و   MHz 7و MHz 6 و   MHz 5و   MHz 1,7بالنسبة للموجات احلاملة    OFDMرموز  

. ويطبَّق تشذير الوقت على مجيع هذه القنوات. وال تدعم هذا اخليار املستقِبالت وحيدة املظهر اجلانيب القائمة على  طاريوية داخل اإلوات الرادعلى القن PLPللنظام خيار مستقبلي يتمثل يف نشر الشرائح الفرعية  (7)
 . اإلصدار األول من املواصفة

عتمد على النماذج الدليلة( وجيب إضافة خسارة التنفيذ املتوقعة بسبب  ي   الذي)  تعزيز املوجة الدليلة ، دون تصحيح  BCHقبل تشفي    4-10  ×  1يساوي    معدل اخلطأ يف البتات ذات    لقنوات الغوسية يف اى  حتاك   (8)
فضل لكثافات التعزيز واألمناط فيما  ل املتعلق باجليل األول من أنظمة املوجات احلاملة املتعددة، وذلك بسبب االستمثال األكبي من الرقم املقاب التقدير احلقيقي للقناة، إىل هذه األرقام. وسيكون هذا أقل إىل حد

 تعددة. خيص اجليل الثاين من أنظمة املوجات احلاملة امل
 . Base-T2غي مستعمل يف املواصفة  (9)

 . Lite-T2غي مستعمل يف املواصفة  (10)
 . Base-T2ينطبق على املواصفة  (11)
 . Lite-T2ينطبق على املواصفة  (12)

 .ذج دليلة سبعة منا Lite-T2للمواصفة  (13)
 

 



 ITU-R  BT.1877-2   التوصية

 

9 

 1 المرفق
 1لملحق ل

 
 معيار النظام 

ETSI EN 302 755. Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and 

modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system 

(DVB-T2). 

ETSI TR 102 831. Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second 

generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). 
 
 

 2الملحق 

 
ATSC 3.0 

ATSC 3.0 عن   تشغيلياً،، وتشكل بديالً من املعايي التقنية الطوعية واملمارسات املوصى هبا اليت ختتلف بشكل أساسي هو طاقم
  ية الفيديو  اإلشارة  على اً ( الذي كان يقتصر أساسATSC 1.0 برمز)املعروف  (ATSC)تقدمة املجلنة أنظمة التلفزيون  سلفها معيار

 .والسمعية
مبعيار  و  معيار    ATSC 1.0مقارنة  يهدف  األداء    إتاحة إىل    ATSC 3.0احلايل،  الوظيفيةحتسينات كبية يف  والكفاءة    واخلواص 
متوافق مع    لتسويغ  يكفي امب السابقة.تنفيذ نظام غي  بكثي    ATSC 3.0معايي    ويقدم طاقم   اإلصدارات  من قدرة قدرة أكرب 

خلدمات الفيديو،   كثياً أعلى لتقدمي جودة حمسنة    بفضل سعة   يف نفس عرض نطاق الطيف  اإلذاعة لألرضاألجيال السابقة من  
يف حاالت   املسبق، واإلنذار  (IP)اإلنرتنت   بروتوكولحمسنة، ونقل   من األجهزة، وكفاءةعلى جمموعة واسعة    متنقل متنيواستقبال  

وميزات   الشخصيةالطوارئ،  األذواق  مقاس  على  التفاعليةالتفصيل  والقدرة  خدمات  أيضاً  يقدم    وهو  .،  لدمج  اإلذاعة وسيلة 
 . (5G)اجليل اخلامس   إلرسالنظام البيئي الأن يكون جزءاً من  هوخدمات النطاق العريض وبالتايل ميكن

 HDTVو  SDTVللغاية إىل استقبال ثابت عايل السعة خلدمات    متنيمن استقبال متنقل    ATSC 3.0عترب معلمات نظام اإلرسال  ت  و 
تغطي االستقباالت   (PLP)املادية    ةلطبقلمتعددة    بقنوات  املزود  ATSC 3.0نظام    عنبيانات عامة    2يقدم اجلدول  و .  UHDTVو

 .2بامللحق  2و 1نظام يف املرفقني ال هذا املواصفات واملبادئ التوجيهية لتنفيذوترد . على السواء ة والثابتةاملتنقل
 

 

 



 ITU-R  BT.1877-2 التوصية

 

10 

 2اجلدول 
  ATSC 3.0 DTTBمعلمات نظام اإلرسال 

 (PLP)ومتعدد القنوات الخاصة بالطبقات المادية  متعدد الموجات الحاملةلنظام ل

(1) 

 المعلمات  الرقم 
 متعددة موجات حاملة 

7,1 HzM )(OFDM(2) 

 موجات حاملة متعددة 
5 MHz )OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 6 (OFDM) 
 موجات حاملة متعددة

MHz 7 (OFDM) 
  موجات حاملة متعددة 

MHz 8 (OFDM) 
 موجات حاملة متعددة

01 MHz )OFDM((2) 

 م عرض النطاق املستخد   1

 ض عامل خمفَّ م  

(Cred_coeff) 

0 

1 

2 

3 

4 

  غي متاحة  احة مت غي

 

 

MHz 5,832 

MHz 5,751 

MHz 5,670 

MHz 5,589 

MHz 5,508 

 

 

 

MHz 6,804 

MHz 6,710 

MHz 6,615 

MHz 6,521 

MHz 6,426 

 

 

 

MHz 7,777 

MHz 7,669 

MHz 7,561 

MHz 7,453 

MHz 7,345 

 غي متاحة 

 عدد املوجات 2
 احلاملة املشعة 

 غي متاحة     غي متاحة  غي متاحة 

 8k   6 913 (Cred_coeff=0)وب  األسل
6 817 (Cred_coeff=1) 
6 721 (Cred_coeff=2) 
6 625 (Cred_coeff=3) 
6 529 (Cred_coeff=4) 

6 913 (Cred_coeff=0) 
6 817 (Cred_coeff=1) 
6 721 (Cred_coeff=2) 
6 625 (Cred_coeff=3) 
6 529 (Cred_coeff=4) 

6 913 (Cred_coeff=0) 
6 817 (Cred_coeff=1) 
6 721 (Cred_coeff=2) 
6 625 (Cred_coeff=3) 
6 529 (Cred_coeff=4) 

 

 16k   13 825 (Cred_coeff=0)األسلوب  
13 633 (Cred_coeff=1) 
13 441 (Cred_coeff=2) 
13 249 (Cred_coeff=3) 
13 057 (Cred_coeff=4) 

13 825 (Cred_coeff=0) 
13 633 (Cred_coeff=1) 
13 441 (Cred_coeff=2) 
13 249 (Cred_coeff=3) 
13 057 (Cred_coeff=4) 

13 825 (Cred_coeff=0) 
13 633 (Cred_coeff=1) 
13 441 (Cred_coeff=2) 
13 249 (Cred_coeff=3) 
13 057 (Cred_coeff=4) 

 

       

 32k   27 649 (Cred_coeff=0)األسلوب   
27 265 (Cred_coeff=1) 
26 881 (Cred_coeff=2) 
26 497 (Cred_coeff=3) 
26 113 (Cred_coeff=4) 

27 649 (Cred_coeff=0) 
27 265 (Cred_coeff=1) 
26 881 (Cred_coeff=2) 
26 497 (Cred_coeff=3) 
26 113 (Cred_coeff=4) 

27 649 (Cred_coeff=0) 
27 265 (Cred_coeff=1) 
26 881 (Cred_coeff=2) 
26 497 (Cred_coeff=3) 
26 113 (Cred_coeff=4) 
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 ( تابع ) 2دول ـاجل

 المعلمات  الرقم 
 موجات حاملة متعددة 

7,1 HzM )(OFDM(2) 

 موجات حاملة متعددة 
5 MHz )OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 6 (OFDM) 
 موجات حاملة متعددة

MHz 7 (OFDM) 
  موجات حاملة متعددة 

MHz 8 (OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

01 MHz )OFDM((2) 

،  1024،  768،  512،  384،  192 غي متاحة  غي متاحة  مدة فاصل احلراسة 3
1536  ،2048  ،2432  ،3072  ،
 مدة عينة   4864،  4096،  3648

192  ،384  ،512  ،768  ،1024  ،
1536  ،2048  ،2432  ،3072  ،
 مدة عينة   4864،  4096،  3648

192  ،384  ،512  ،768  ،1024  ،
1536  ،2048  ،2432  ،3072  ،
 مدة عينة   4864،  4096،  3648

 حة غي متا

،  8k   27,778  ،55,556  ،74,074األسلوب  
111,111  ،148,148  ،
222,222  ،μs 296,296 

 (192  ،384  ،512  ،768  ،
1024  ،1536  ،2048 

 ( مدة عينة 

23,810  ،47,619  ،63,492  ،
95,238  ،126,984  ،190,476  ،

μs 253,968 
 (192  ،384  ،512  ،768  ،

1024  ،1536  ،2048 
 ( مدة عينة 

20,833  ،41,667  ،55,556  ،
83,333  ،111,111  ،166,667  ،

μs 222,222 
 (192  ،384  ،512  ،768  ،

1024  ،1536  ،2048 
 ( مدة عينة 

 

،  16k   27,778  ،55,556  ،74,074األسلوب  
111,111  ،148,148  ،
222,222  ،296,296  ،
351,852  ،444,444  ،
527,778  ،μs 592,593 

 (192  ،384  ،512  ،768  ،
1024  ،1536  ،2048  ،2432  ،
 ( مدة عينة   4096،  3648،  3072

23,810  ،47,619  ،63,492  ،
95,238  ،126,984  ،190,476  ،

253,968  ،301,587  ،
380,952  ،452,381  ،

μs 507,937 
 (192  ،384  ،512  ،768  ،

1024  ،1536  ،2048  ،2432  ،
 ( مدة عينة   4096،  3648،  3072

20,833  ،41,667  ،55,556  ،
83,333  ،111,111  ،166,667  ،

222,222  ،263,889  ،
333,333  ،395,833  ،

μs 444,444 
 (192  ،384  ،512  ،768  ،

1024  ،1536  ،2048  ،2432  ،
 ( مدة عينة   4096،  3648،  3072

 

،  32k   27,778 ،55,556األسلوب   
74,074 ،111,111  ،

148,148 ،222,222 ،
296,296 ،351,852 ،
444,444 ،527,778 ،
592,593 ،μs 703,704 

(192 ،384 ،512 ،768  ،
1024 ،1536 ،2048 ،
2432 ،3072 ،3648 ،
 (مدة عينة 4864، 4096

23,810 ،47,619  ،
63,492 ،95,238  ،
126,984 ،190,476 ،
253,968 ،301,587 ،
380,952 ،452,381 ،
507,937 ،μs 603,175 

(192 ،384 ،512 ،768  ،
1024 ،1536 ،2048 ،
2432 ،3072 ،3648 ،
 (مدة عينة 4864، 4096

20,833 ،41,667  ،
55,556، 83,333  ،
111,111 ،166,667 ،
222,222 ،263,889 ،
333,333 ،395,833 ،
444,444 ،μs 527,778 

(192 ،384 ،512 ،768  ،
1024 ،1536 ،2048 ،
2432 ،3072 ،3648 ،
 (مدة عينة 4864، 4096

 

 غي متاحة     غي متاحة  غي متاحة  ة النشط مدة الرمز 4

  8k   μs 1 185,185 μs 1 015,873 μs 888,889األسلوب   

  16k   μs 2 370,370 μs 2 031,746 μs 1 777,778األسلوب   

  32k   μs 4 740,740 μs 4 063,492 μs 3 555,556األسلوب   
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 ( تابع ) 2دول ـاجل

 المعلمات  الرقم 
 موجات حاملة متعددة 

7,1 HzM )(OFDM(2) 

 موجات حاملة متعددة 
5 MHz )OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 6 (OFDM) 
 موجات حاملة متعددة

MHz 7 (OFDM) 
  موجات حاملة متعددة 

MHz 8 (OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

01 MHz )OFDM((2) 

 غي متاحة     غي متاحة  غي متاحة  املوجات احلاملة تباعد  5

  8k   Hz 843,75 Hz 984,375 Hz 1 125األسلوب   

  16k   Hz 421,875 Hz 492,1875 Hz 562,5األسلوب   

 32k mode   Hz 210,9375 Hz 246,09375 Hz 281,25  

 غي متاحة     غي متاحة  غي متاحة  اإلمجالية  الرمزمدة  6

 ، 8k   1 212,963 ،1 240,741األسلوب  
1 259,259 ،1 296,296 ، 
1 333,333 ،1 407,407 ، 

1 481,481 μs 

1 039,683 ،1 063,492 ، 
1 079,365 ،1 111,111 ، 
1 142,857 ،1 206,349 ، 

1 269,841 μs 

909,722 ،930,556 ،
944,445 ،972,222 ، 
1 000,000 ،1 055,556 ، 

1 111,111 μs 

 

 

 16kاألسلوب  

  

2 398,148  ،2 425,926  ،
2 444,444  ،2 481,481  ،
2 518,518  ،2 592,592  ،
2 666,666  ،2 722,222  ،
2 814,814  ،2 898,148  ،

μs 2 962,963 

2 055,556  ،2 079,365  ، 
2 095,238  ،2 126,984  ، 
2 158,730  ،2 222,222  ، 
2 285,714  ،2 333,333  ، 
2 412,698  ،2 484,127  ،

μs 2,539,683 

1 798,611  ،1 819,445  ، 
1 833,334  ،1 861,111  ، 
1 888,889  ،1 944,445  ، 
2 000,000  ،2 041,667  ، 
2 111,111  ،2 173,611  ،

μs 2,222,222 

 

 

 32kاألسلوب  

  

4 768,518  ،4 796,296  ، 
4 814,814  ،4 851,851  ، 
4 888,888  ،4 962,962  ، 
5 037,036  ،5 092,592  ، 
5 185,184  ،5 268,518  ، 
5 333,333  ،μs 5 444,444 

4 087,302  ،4 111,111  ، 
4 126,984  ،4 158,730  ، 
4 190,476  ،4 253,968  ، 
4 317,460  ،4 365,079  ، 
4 444,444  ،4 515,873  ، 
4 571,429  ،μs 4 666,667 

3 576,389  ،3 597,223  ، 
3 611,112  ،3 638,889  ، 
3 666,667  ،3 722,223  ، 
3 777,778  ،3 819,445  ، 
3 888,889  ،3 951,389  ، 
4 000,000  ،μs 4 083,334 

 

 ثوان   5األقصى  طول اإلطارو   50msاألدىن  يبلغ طول اإلطارو  من رموز التمهيد واألطر الفرعية.  تشكيلعدد قابل للتلقائياً ب يبدأ اإلطار  2مدة إطار اإلرسال 7

 (ms  5وحدة بحماذاة الرمز، حماذاة الوقت ) طول اإلطار  أسلوب 8

 ATSC (ALP) وصلة حزمة بروتوكول طبقة   الدخل دفق تنسق  9

 (BBP)رزمة النطاق األساسي  نسق دفق النظام ت نسق 10
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 ( تابع ) 2دول ـاجل

 المعلمات  الرقم 
 جات حاملة متعددة و م
7,1 HzM )(OFDM(2) 

 موجات حاملة متعددة 
5 MHz )OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 6 (OFDM) 
 موجات حاملة متعددة

MHz 7 (OFDM) 
  موجات حاملة متعددة 

MHz 8 (OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

01 MHz )OFDM((2) 

 شفرة قدرها ومعدالتبتة  (K 16) 200 16أو  (K 64) 800 64 قدره ةكتل  مبقاس LDPC شفرة: ةالداخلي الشفرة القناة  تشفي 11
2/15 ،3/15 ،4/15 ،5/15 ،6/15 ،7/15 ،8/15 ،9/15 ،11/15 ،12/15 ،13/15 

 ، غي موجودة BCH  ،CRC  :اخلارجية الشفرة
 املادية الطبقة ب قناة كل   وفق خصوصية  QPSK ،16-NUC ،64-NUC ،256-NUC ،1024-NUC ،4096-NUC التشكيل 12
 (VCM)تشفي وتشكيل متغيان /(CCM)تشفي وتشكيل ثابتان  التشكيل  أساليب 13
 الطبقة املادية ب قناة : بشكل منفصل لكل ةبتالمشذر  التشذير منط 14

 الطبقة املادية ب قناةمشذر الوقت: بشكل منفصل لكل 
 OFDMمشذر الرتدد: قاعدة رمز 

 مشذر الوقت التالفيفي  تشذير الوقت  15
 : مشذر اخللية، مشذر الكتلة امللتوي، خط تأخي تالفيفي (HTI)مشذر الوقت اهلجني 

 ذاكرة تشذير  16
 القصوى  الوقت

 ي العاد باألسلوبخلية  219
 فقط(  QPSK يف تشكيلالتشذير املمتد ) بأسلوبخلية  2020

  ياري لرمز البياناتالتمهيد(، ولكنه اخت متهيد )رموز  دائماً على كل رمز  يطبَّق تشذير الرتدد  17
 )1)( )7 (PLP)وميكن اختيار التشكيل والتشفي وعمق تشذير الوقت بشكل منفصل بالنسبة لكل قناة  متعددة PLP قنوات أو  ةواحد PLPقناة  (PLP) الطبقة املاديةقنوات  18
 (TFDM ،LTDM ،LFDMوتوليفة منهم )من قبيل   LDMو FDMو PLP TDMتعدد إرسال   19
البيانات/تشتت  عشوائية  20

 الطاقة
 

 املسح األويل 

PRBS 
 
 

 تلقائية عملية مسح سريع 

 حافة لل إشارات دليلية. ة مستمر  إشارات دليلية. ةمبعثر  إشارة دليليةوالتمهيد.  التشغيل التلقائيرمز  الرتدد الزمن/تزامن  21

نظام متعدد املدخالت وفردي   22
 ( MISO)   اخلرج 

TDCFS (64  صمام 256أو)  كخيار 

خفض الطاقة املستهلكة   23
 املستقبل  يف 

 والتمهيد واخلاليا ذات الصلة  ويعاَل  إال التشغيل التلقائي PLPمن ال ي ستقبل ،  PLPعند استقبال  و الطبقة املادية يف اإلطار.  يعد د خلوياً إرسال قنوات
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 ( تابع ) 2دول ـاجل

 المعلمات  الرقم 
 موجات حاملة متعددة 

7,1 HzM )M(OFD(2) 

 موجات حاملة متعددة 
5 MHz )OFDM((2) 

 موجات حاملة متعددة

MHz 6 (OFDM) 
 موجات حاملة متعددة

MHz 7 (OFDM) 
  موجات حاملة متعددة 

MHz 8 (OFDM) 

 موجات حاملة متعددة

01 MHz )OFDM((2) 

 يف التمهيد  (L1-Basic) 1األساسي من الطبقة  رئ وفك تشفي اجلزء تنبيه الطوا استنهاض ن املعلمات األساسية اليت متك  التشغيل التلقائي:  1تشوير الطبقة  24
 واملعاجلة األولية لإلطار الفرعي األول   (L1-Detail)  1تفاصيل الطبقة    ن فك تشفي يف التمهيد: معلمات التشوير اليت متك  بتة(    200)الثابت بطول    (L1-Basic)  1األساسي من الطبقة  اجلزء  

 PLPالفرعية وكل   سائر األطر ن فك تشفي التشوير اليت متك  يف التمهيد: معلمات  طول متغي( ب) (L1-Detail) 1تفاصيل الطبقة 
 خمتلفة للحماية من األخطاء  أساليبسبعة  (L1-Detail) 1ولتفاصيل الطبقة   ،للحماية من األخطاء  أساليبمخسة   (L1-Basic) 1األساسي من الطبقة لجزء ول

رة والقدرة  قد ال لنسبة بني ذروة  ا  25
 (PAPR)  املتوسطة 

 كخيارات   (APSK)اإلبراق بزحزحة االتساع والطور  من أجل كوكبة  (ACE)للكوكبة  خاص توسيع فعال 

 تالحم قنايت ترددات راديوية كخيار فقط تالحم قناتني  26
 تعدد الدخل 27

 (MIMO)واخلرج 
 فقط  متقاطع كخيار  استقطابب

 للتوسعات املستقبلية للنظام  ATSC 3.0 مغاير ملعيار ميكن استخدام إطار و إىل إصدار خمتلف من اإلطار.  التشغيل التلقائيي ميكن أن يش توسع مستقبلي لألطر  28
 معدل 29

 البيانات الصافية 
 ،  Mbit/s 57,9-0,93 غي متاحة  غي متاحة 

مقاس حمّول فورييه  حبسب  
والتشكيل ونسبة    ( FFT)   السريع 

وذج  التشفي وفرتة احلراسة ومن 
متعدد  نظام  ل الدليلة وا املوجة  

املدخالت وفردي اخلرج والتوسع  
ونسبة قدرة  املستقبلي لألطر  

 الذروة إىل القدرة املتوسطة 

Mbit/s 67,5-1,08  ، 
مقاس حمّول فورييه  حبسب  

والتشكيل ونسبة    ( FFT)   السريع 
التشفي وفرتة احلراسة ومنوذج  

متعدد  نظام  ل املوجة الدليلة وا 
لتوسع  دي اخلرج وا املدخالت وفر 

ونسبة قدرة  املستقبلي لألطر  
 الذروة إىل القدرة املتوسطة 

Mbit/s 77,2-1,24  ، 
مقاس حمّول فورييه  حبسب  

والتشكيل ونسبة    ( FFT)   السريع 
التشفي وفرتة احلراسة ومنوذج  

متعدد  نظام  ل املوجة الدليلة وا 
املدخالت وفردي اخلرج والتوسع  

ونسبة قدرة  املستقبلي لألطر  
 إىل القدرة املتوسطة لذروة  ا 

 غي متاحة 

النسبة موجة حاملة إىل   30
 يف قناة من قنواتضوضاء 

بيضاء  ال غوسية الضوضاء ال
 (AWGN) املضافة

 )dB)3 33إىل   6-التشكيل وشفرة القناة  سبحب

AWGN : املضافة بيضاء ال  غوسيةالضوضاء ال 

BCH: قدرة اثنينية لتصحيح أخطاء متعددة يف  هوكنجام-شودري-شفرة بوس 

FDM : تعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد 

LDM :  تعدد اإلرسال بتقسيم طبقي 

LDPC:  تشفي اختبار التعادلية منخفض الكثافة 

LFDM : تعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد الطبقي 

LTDM :  تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن الطبقي 
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MISO :  وفردي اخلرجالدخل متعدد 

MIMO :  تعدد الدخل واخلرج 

NUC:  كوكبة غي منتظمة 

OFDM:  تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 
PAPR : قدرة والقدرة املتوسطة اللنسبة بني ذروة ا 

PRBS : 0....  تتابع اثنيين شبه عشوائي 

QAM:  تعامدي تشكيل اتساع 
QSPK: بزحزحة الطور تعامدي إبراق. 

TDCFS : اإلرسال  تنوع شفرةح ا جمموعات مرش 

TDM :  سيم الزمنتعدد اإلرسال بتق 

TFDM :  تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن والرتدد 

 2مالحظات بشأن اجلدول 
 الوقت خاص هبا مبا يوفر املتانة املتعلقة باخلدمة.  متعددة تشكيل وتشفي وعمق لتشذير PLPميكن أن يكون لقناة واحدة أو لقنوات  (1)
الرقمي  (2) التلفزيون  الطيف ألنظمة  القنوات    ال بد من حتديد حدود تشكيل  اليت تستخدم  القنوات   . وال MHz 10و   MHz 6و   MHz 5لألرض  عادة خيارا  النطاقات    MHz 10و   5،  1,7ي ستخدم  التلفزيونية يف    VHF IIIألغراض اإلذاعة 

  MHz 6عروض النطاق  إال    ATSC 3.0تدعم مواصفات  وال    ختطيط تردد اإلذاعة السمعية الرقمية لألرض.   مع   MHz 1,7فيما خيص استخدام الطيف. ويتوافق اخليار    GE06اق  االتف من النظام مع    MHz 8و   7. ويتوافق اخلياران  UHF IV/V أو 
 . MHz  8و   MHz  7و 

إضافة خسارة التنفيذ املتوقعة بسبب التقدير احلقيقي للقناة،    وتتعني  ,ة(يعتمد على النماذج الدليلي  الذي)  ةيالدليل  اإلشارةتعزيز  ، دون تصحيح  BCHقبل تشفي    4-10  ×  1يساوي    معدل اخلطأ يف البتاتذات    لقنوات الغوسيةيف اى  حتاك    (3)
 إىل هذه األرقام. 
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 1 المرفق
 2لملحق با

 
 ATSCالوثائق المرجعية لمعيار نظام 

ATSC “ATSC System Discovery and Signaling,” Doc. A/321:2016, Advanced Television System 

Committee, Washington, D.C., 23 March 2016 . 
ATSC “ATSC Physical Layer Protocol,” Doc. A/322:2017, Advanced Television System Committee, 

Washington, D.C., 6 June 2017 . 
ATSC “Guidelines for the Physical Layer Protocol,” Doc. A/327:2018, Advanced Television System 

Committee, Washington, D.C., 2 October 2018 . 
 
 

 2 المرفق
 2لملحق ل

 
 ATSC 3.0عرض موجز لمعيار اإلرسال الرقمي 

 مقدمة 1
متثل املنظمات  و معايي طوعية للتلفزيون الرقمي.    وضعهي منظمة غي رحبية تعمل على    (ATSC)جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة  إن  

يف عن    ATSC  جلنة  األعضاء  عددها  يزيد  االستهالكية    واألفالم  اإلذاعةومعدات    اإلذاعة  صناعات  130اليت  واإللكرتونيات 
 ه املوصالت.وأشبا   والساتلوالكبل  واحلاسوب

 وهو حيل  .وساتلية  يةوكبل  يةلإلرسال التلفزيوين الرقمي عرب شبكات أرض  ATSCنسخة رئيسية من معايي    وه  ATSC 3.0  زمعيار
يف الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك وكندا   اً ستخدم غالبي  مثل هذا املعيار،    وهو التماثلي،    NTSCمعيار    حملإىل حد كبي  

معياراً   21  تشملقسماً    25املعيار    ويرد طي هذااملعيار اجلديد.    هذا  (ATSC)جلنة أنظمة التلفزيون املتقدمة    وقد وضعت   وكوريا. 
 .ممارسات موصى هبا، تقدم إرشادات هندسية للتنفيذ 4معتمداً و

 رد أدناه ملخصات للمعايي الرئيسية. لألغراض املرجعية هلذه التوصية، تو 
A/300: 2017 -  نظامATSC 3.0 

من املعايي التقنية الطوعية واملمارسات    هو طاقم  ATSC 3.0و.  ATSC 3.0الكامل لنظام التلفزيون الرقمي    الطاقميصف هذا املعيار  
ويهدف هذا   معها إىل حد كبي.  السابقة وبالتايل فهي غي متوافقة   ATSCظمة  عن أن  املوصى هبا اليت ختتلف بشكل أساسي

نظام غي   تنفيذ  لتسويغ  مبا يكفيوالكفاءة    واخلواص الوظيفيةحتسينات كبية يف األداء    إتاحةإىل  االختالف عن التصميم السابق  
بفضل    اإلذاعة لألرضاألجيال السابقة من    من قدرة  قدرة أكرب بكثي  ATSC 3.0املعيار  ويقدم    متوافق مع اإلصدارات السابقة.
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الوضوحلتقدمي    أعلى  سعة فائقة  ونقل    متنيواستقبال    خدمات  حمسنة،  وكفاءة  األجهزة،  من  واسعة  جمموعة  بروتوكول على 
 .اعلية، والقدرة التفالتفصيل على مقاس األذواق الشخصيةيف حاالت الطوارئ، وميزات متقدم  مسبق، وإنذار (IP) اإلنرتنت

عام  و  خريف  شكلت2011يف  التايليل  (TG-3)  3التكنولوجيا    فريق  ATSC  جلنة   ،  اجليل  نظام   فريقأصدر  و   . لإلذاعة  صمم 
مدخالت  3التكنولوجيا   لتقدمي  واسعة    دعوة  دولية  قاعدة  واملنظماتللمن  هذ و   النظام.  تطلباتمل  التماساً   مصاحل   ه باستخدام 

حددت متطلبات و   منها جمموعة شاملة من متطلبات النظام.  است خلصتهات استخدام،  ثالثة عشر سيناريو   و ضعت،  تاملدخال
  معمارية   ATSC 3.0يستخدم املعيار  و   .ATSC 3.0معايي    طاقمدليل يف إعداد   مبثابةبالتايل  فكانت    مبجمله  النظام  النظام قدرات

التوسع، قابلية  لتسهيل املرونة و و   التطبيق والعرض. طبقة  الت و اإلدارة والربوتوكو طبقة  املادية و   الطبقة  ثالث طبقات:   فتعرَّف  .طبقية
 . هاوهيكل ذه املعاييهل الكاملة قائمةال 5سم يف الق وتردلنظام يف معايي منفصلة. من اعناصر خمتلفة  يرد توصيف
معيار  وقد ص مم معايي   كل  للتوسيع ال  ATSC 3.0  من  قابل  املرونة يف تشغيله وهو  قدر من  أقصى  التكيف لتحقيق  ستيعاب 

  اهليكل العام للتوثيقميّكن  و   مراجعة لكل معيار. صيغة  من األمهية مبكان أن يستخدم املنفذون أحدث    املستقبل. ونتيجة لذلك، يف
خيارات متعددة   و ص فت يف بعض احلاالت،  و   لنظام دون التأثي على املكونات األخرى. امكونات  فرادى  من مراجعة أو توسيع    أيضاً 

للمذيعني من خالهلا اختيار  ومتواز  لعمليات معينة، ميكن  تتضمن األمثلة و   لعملياهتم أو تفضيالهتم.األنسب    األسلوبية متاماً 
 .MPEG-H 3Dأو   AC-4 السمعينظام ال، أو استخدام ROUTEأو  MMTتخدام بروتوكول النقل اس

 على الرابط:  التفصيلية املعيار هذا وترد حيثيات
3.pdf-Standard-System-3-ATSC-2017-ent/uploads/2017/10/A300cont-https://www.atsc.org/wp  

A/321:2016  -  النظامتشوير و كتشاف ا 
اهليئات توقع  إذ ت  .ATSC 3.0  ملعيار  لطبقة املاديةيف ا"(  تشغيل التلقائيالتشوير النظام )"و كتشاف  ا   معمارية تصف هذه الوثيقة  

املستقبل.  اإلذاعية يف  التقليدي  التلفزيوين  البث  إىل  باإلضافة  متعددة،  السلكية  خدمات  يتعدد وميكن    تقدمي  إرسال   أن   زمنياً 
.  اإلذاعةوجة م شكل  إىل  شاملة نقطة دخول  قائيالتشغيل التليقدم و  واحدة. (RF) ترددات راديوية معاً ضمن قناة اخلدمات هذه

 امليدان   هيكل،  ةالفرعي  املوجات احلاملةإلشارة، تباعد  ا)مثل معدل أخذ العينات، عرض نطاق    ةتشكيل  التشغيل التلقائييستخدم  و 
 التشغيل التلقائيحبزمة    مل معلومات لتمكني معاجلة اخلدمة الالسلكية املرتبطةحتجلميع أجهزة االستقبال و   ة معروف  ةالزمين( ثابت

من أجل حلمل خدمات و/أو أشكال موجة جديدة    اإلذاعةيف طيف  تضمن هذه القدرة إمكانية تكيو   املكتشفة وفك تشفيها.
 خدمة املصلحة العامة يف املستقبل. يف الستمرار ا

أن يتعدد زمنياً يوين يف املستقبل. وميكن  البث التلفز جمرد  تقدمي خدمات السلكية متعددة، باإلضافة إىل    اهليئات اإلذاعيةتوقع  وت
، منخفضاجة لإلشارة، على مستوى  احل  تدعوونتيجة لذلك،    واحدة.  (RF)  ددات راديويةتر   معاً ضمن قناة  هذه اخلدمات  إرسال

اليت   اإلشارة  أو شكل  نوع  اإلشارة وحتديد  ترس لإىل  اكتشاف  االستقبال من  يتمكن جهاز  معينة، حىت  زمنية  فرتة  ها،  خالل 
  . تلقائيةلتمكني مثل هذا االكتشاف، ميكن استخدام إشارة  و   بدوره إىل كيفية تلقي اخلدمات املتوفرة عرب هذه اإلشارة. يشي  مما
تقدمي  هليئة إذاعية  ميكن أيضاً  و   البيانات.  شكالً ما منول حتمل  تسبق هذه اإلشارة القصية نسبياً، مبرور الوقت، إشارة مرسلة أط و 

ضمن شكل موجة مرسلة من خالل استخدام   والتعرف عليها حىت اآلن،    ، على األقل  ، تصور بعضهاي  جديدة، مل    إشارات  أمناط
 تلقائية بواسطة إشارة    املبيَّنةملستقبلية  بعض أنواع اإلشارات ا  تقعقد  و   مرتبطة بكل إشارة معينة متعددة اإلرسال الزمين.   تلقائيةإشارة  

يستخدم التشغيل و  .اإلذاعةوجة م شكل  إىل شاملة يقدم التشغيل التلقائي نقطة دخولو  .ATSC جمال تطبيق معاييمعينة خارج 
 ة معروف  ةزمين( ثابتال  امليدان  هيكل،  ةالفرعي  املوجات احلاملةإلشارة، تباعد  ا)مثل معدل أخذ العينات، عرض نطاق    ةالتلقائي تشكيل

  مة الالسلكية املرتبطة حبزمة التشغيل التلقائي املكتشفة وفك تشفيها. مل معلومات لتمكني معاجلة اخلدحتجلميع أجهزة االستقبال و 
اليت يقدمها التشغيل    الشاملةتسبقها نقطة الدخول    جديدةإشارات    أمناطحلمل    اإلذاعةتضمن هذه القدرة إمكانية تكييف طيف  و 

للغاية   متينة كون إشارة  تالتشغيل التلقائي ل  ارة وقد ص ممت إش  خدمة املصلحة العامة يف املستقبل.يف  الستمرار  من أجل ا  التلقائي،
ل التشغي   ضمن إشارة  التشويربتات  فرادى  ، فإن  املتنيشارة. ونتيجة هلذا التشفي  اإلمستويات    اخنفاض  وميكن اكتشافها حىت عند

تشغلها    مكلفةالتلقائي   اليت  املادية  املوارد  من حيث  انسبياً  وبالتايل، يف  من  ينحصر  إلرسال.  التلقائي   إشارة  الغرض  التشغيل 

https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2017/10/A300-2017-ATSC-3-System-Standard-3.pdf
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تشفي  لتفكيك األويل للاإلشارة املصاحبة( و   التعرف علىاإلشارة إىل احلد األدىن من املعلومات املطلوبة الكتشاف النظام )أي   يف
 إلشارة التالية. ا

 على الرابط:  التفصيلية املعيار وترد حيثيات هذا
3.pdf-Signaling-and-Discovery-System-2016-content/uploads/2016/03/A321-https://www.atsc.org/wp  

A/322: 2017 - بروتوكول الطبقة المادية 
ت مرنة ملوارد الطبقة  تشكيالهذا    ة شكل املوج  وميك ن  ملادية. شكل موجة الطبقة الرسال  اإل/الراديويةالرتددات    املعيار   هذاصف  ي

اح بتكيف التكنولوجيا اإلشارة إىل التقنيات املطبقة والسم  وت قص د من ذلك  التشغيل.   أساليباملادية الستهداف جمموعة متنوعة من  
 املستقبل. يف

،  ATSC A/53  مما هو متاح يف معيار كفاءة  الو   واملتانةرونة  املأكرب بكثي من    قدر   إىل تقدمي   ATSCويهدف بروتوكول الطبقة املادية  
جمموعة واسعة   باالختيار من بني  للهيئات اإلذاعية تسمح هذه الطبقة املادية  و   . ذلك املعيار  ونتيجة لذلك فهو غي متوافق مع 

املادية ل  الطبقة  ا   على مقاس ذايت   إذاعي أداء  تفصيل  من معلمات  العديد من  يليب  أن  املختلفة حت ال ميكن  للهيئات    ياجات 
املتانة هناك القدرة على امتالك أساليب عالية السعة/ ف   . اإلذاعية  ميكن  و   . البث يف نفس    املتانة منخفضة السعة/عالية  و   قليلة 
  وتالحم ،  الدخل واخلرج الرتدد، وتشغيل قناة متعدد    أحادية   شبكات ال حلاالت االستخدام اخلاصة مثل    تكنولوجيات اختيار  

املتانة    حيث هناك جمموعة كبية من االختيارات من  و   من برج اإلرسال الواحد.   بكثي   ، إىل ما هو أبعد ر من ذلك وأكث   قناتني 
يف االجتاه  تصحيح اخلطأ    شفرة عة واسعة من أطوال فواصل احلراسة وأطوال  احلصر، جممو  مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال 

والتطور    التكنولوجيات الذي يسمح للطبقة املادية بتغيي    التشوير من هيكل    تأيت املرونة الكبية و   األمامي ومعدالت الشفرة. 
  عايل الكفاءةقة مادية تقدم تشغياًل  طب   و هذا التغيي ه   ومنطلق   األخرى.   ATSC مبرور الوقت، مع احلفاظ على دعم أنظمة 

 متانة قوية عرب العديد من أساليب التشغيل املختلفة.   ذا للطيف  
 على الرابط:  التفصيلية عيارامل وترد حيثيات هذا

1.pdf-Protocol-Layer-Physical-2017a-content/uploads/2016/10/A322-https://www.atsc.org/wp  
A/327:2018  - روتوكول الطبقة الماديةبل التوجيهية ئ المباد 

الغرض و   . A/322و  A/321  معياري   يف  املوصَّفة   ATSC 3.0ه الوثيقة املمارسات املوصى هبا ملعايي بروتوكول الطبقة املادية  تقدم هذ
ت تشكيالبشأن  تشغيل الطبقة املادية حبيث ميكن للقراء اختاذ قرارات مستنية    أساليببشأن  هو تقدمي توصيات    الوثيقة  همن هذ

ت مرنة ملوارد تصميم الطبقة تشكيالحتقيق  للمساعدة يف    يةالتنفيذ  التوجيهية  ئ املباد بعض    الوثيقة  هقدم هذتأيضاً،  و   الطبقة املادية.
 املادية يف معدات مصنعي أجهزة اإلرسال واالستقبال. 

متنوعة من ظروف  تشغيل مرنة جملموعة  لتقدمي جمموعة أدوات تقنية تسمح بأساليب    ATSC 3.0بروتوكول الطبقة املادية    وقد ص مم 
تقدم هذه الوثيقة  و   استخدام موارد الطيف.   كفاءة   ( مع احلفاظ على أثناء التنقل أو    ضمن املباين القناة القاسية )على سبيل املثال  

املوصى هبا يف  التكنولوجيا  اإلذاعية حبيث ميكن    A/322و   A/321  معياري   املعلمات وخيارات  اخلدمة   للهيئات  )اخلدمات(    تقدمي 
ميم أجهزة اإلرسال واالستقبال ا تفصيلية لعمليات تنفيذ تص  مبادئ توجيهية توي أيضاً على  حت   وهي   على النحو األمثل.   املقصودة 

دمات(  اخلخدمة ) لل   مبادئ توجيهية تقدَّم  و   . ATSC 3.0يف الطبقة املادية    ت استناداً إىل الدراسات اهلندسية ألحدث التكنولوجيا 
غطي أمثلة  وت   . القدرة يف جوانب املتانة واستهالك    A/322  املعيار   مع أساليب التشغيل وخيارات معلمات   اإلذاعية اهليئات  لدى    املتنقلة 

 إىل تقدمي إرشادات عملية جلميع القراء.  وتسعى اخلدمة املوصى هبا جوانب من اخلربات امليدانية احلقيقية  و   ATSC 3.0أداء نظام  
 على الرابط:  فصيليةهبا الت املوصى  اتاملمارسوترد حيثيات 

RP.pdf-Layer-Physical-2018-content/uploads/2018/10/A327-https://www.atsc.org/wp  

https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2016/03/A321-2016-System-Discovery-and-Signaling-3.pdf
https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2016/10/A322-2017a-Physical-Layer-Protocol-1.pdf
https://www.atsc.org/wp-content/uploads/2018/10/A327-2018-Physical-Layer-RP.pdf
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 3الملحق 
 

DTMB-A 
 ذاعة التلفزيونية الرقميةاإل  من نظام  ةاملتقدم  النسخة  (DTMB-A) متعددة الوسائط لألرض  ةتقدمامل  ذاعة التلفزيونية الرقميةاإلتعد  

 . متانةمع أداء أكثر  DTMB يف نظام بياناتال صبيب بيانات أعلى من صبيبدعم  ايمكنهف ((DTMB)أي   (DTTB) لألرض
ظروف   يف البيانات    إذاعةالوضوح وخدمات    ي دالوضوح وعايل الوضوح وعا  فائقخدمات التلفزيون    DTMB-A  إذاعة  دعموت

اخلالءاستقبال   املباين/يف  استخدامه  ضمن  وميكن  ومتنقلة،  واسعة    اوثابتة  منطقة  الرتددات  ضمنلتغطية  متعددة   شبكات 
ة مع مزامنة سريع  ة متقدم  شكيل وت تشفي  وخطة متعددة املوجات احلاملة  تشكيل أساليب  DTMB-A إذاعة  عتمد وت   .الرتدد وأحادية

لطيف، ومرونة للتوسع  يف استخدام ا ، وكفاءة عالية  املتعددة   املسارات   مؤثرات للنظام، وحساسية استقبال عالية، وأداء أفضل ضد  
   املستقبل.  يف 
 . (DTMB-A) متعددة الوسائط لألرض ةاملتقدم ذاعة التلفزيونية الرقميةاإلمعلمات النظام بشأن  3يقدم اجلدول و 

 3دول ـاجل
 متعددة الوسائط لألرض ةالمتقدم اعة التلفزيونية الرقميةذاإلمعلمات 

  MHz 6  وجات حاملة متعددة م  المعلمات  الرقم 
(OFDM) 

   MHz 7وجات حاملة متعددة م 
(OFDM) 

 MHz 8وجات حاملة متعددة م 

((OFDM 

  تناقص بعامل MHz 5,67 ض النطاق املستعملعر  1
  MHz 5,83و ،0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

MHz 6,62 بعامل تناقص يساوي  
بعامل  MHz 6,81، و0,05

 0,025 تناقص يساوي

MHz 7,56   بعامل تناقص
  MHz 7,78، و0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

د املوجات  عد 2
 شعة احلاملة امل

 األسلوب
4k 

4 096 4 096 4 096 

  األسلوب
8k 

8 192 8 192 8 192 

األسلوب  
32k 

32 768 32 768 32 768 

 /(CCM) تشفي وتشكيل ثابتان  التشكيل  اأسلوب 3
 (VCM) متغيانتشفي وتشكيل 

 لكل قناة خدمة حمددة APSK/-256و  APSK-64و APSK-16و QPSK ريقة التشكيل ط 4

 ITU-R BT.1206 انظر التوصية (17)شغل القنوات 5

مدة الرمز   6
 الفعالة 

  األسلوب
4k 

μs 722,40  بعامل تناقص يساوي  
بعامل   μs 702,17 و 0,05

 0,025 تناقص يساوي

μs 619,20  بعامل تناقص يساوي  
بعامل تناقص   μs 601,86 و 0,05

 0,025 يساوي

μs 541,80   بعامل تناقص
 μs 526,63 و 0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

  األسلوب
8k 

μs 1 444,80   بعامل تناقص
 μs 1 404,34و 0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

μs 1 238,40   بعامل تناقص
  μs 1 203,72 و 0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

μs 1 083,60   بعامل تناقص
 μs 1 053,26و 0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

  األسلوب
32k 

μs 5 779,19   بعامل تناقص
 μs 5 617,37و 0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

μs 4 953,60 ناقص  بعامل ت
 μs 4 814,89و 0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

μs 4 334,40   بعامل تناقص
 μs 4 213,03و 0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي
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 )تابع ) 3اجلـدول 

  MHz 6  وجات حاملة متعددة م  المعلمات  الرقم 
(OFDM) 

   MHz 7وجات حاملة متعددة م 
(OFDM) 

 MHz 8وجات حاملة متعددة م 

((OFDM 

املباعدة  7
بني 

املوجات 
 احلاملة

  األسلوب
4k 

Hz 1 384 بعامل تناقص يساوي  
بعامل تناقص   Hz 1 424 و 0,05

 0,025 يساوي

Hz 1 615 بعامل تناقص يساوي  
بعامل تناقص   Hz 1 662 و 0,05

 0,025 يساوي

Hz 1 846   بعامل تناقص
  Hz 1 899 و 0,05 يساوي

 0,025 بعامل تناقص يساوي

  األسلوب
8k 

Hz 692  بعامل تناقص يساوي  
بعامل تناقص   Hz 712 و 0,05

 0,025 يساوي

Hz 807  بعامل تناقص يساوي  
بعامل تناقص   Hz 831و 0,05

 0,025 يساوي

Hz 923  يساوي بعامل تناقص  
بعامل تناقص   Hz 949و 0,05

 0,025 يساوي

  األسلوب
32k 

Hz 173  بعامل تناقص يساوي  
بعامل تناقص   Hz 178و 0,05

 0,025 ييساو 

Hz 202  بعامل تناقص يساوي  
بعامل تناقص   Hz 208و 0,05

 0,025 يساوي

Hz 231  بعامل تناقص يساوي  
بعامل تناقص   Hz 237و 0,05

 0,025 يساوي

فرتة  مدة  8
 راسةاحل

  األسلوب
4k 

(1/8 ،
1/4 ،1/2) 

90,3، 181 ،361 μs   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

87,8 ،176 ،351 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

77,4 ،155 ،310 μs   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

75,2 ،150 ،301 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

67,7، 135 ،271 μs   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

65,8 ،132 ،263 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

  األسلوب
8k 

(1/16 ،
1/8 ،1/4) 

90,3، 181 ،361 μs   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

87,8 ،176 ،351 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

77,4 ،155 ،310 μs   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

75,2 ،150 ،301 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

67,7، 135 ،271 μs   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

65,8 ،132 ،263 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

  األسلوب  
32k 

(1/64 ،
1/32 ،
1/16 ) 

90,3، 181 ،361 μs امل  بع
 .0,05 تناقص يساوي

87,8 ،176 ،351 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

77,4 ،155 ،310 μs   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

75,2 ،150 ،301 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

67,7، 135 ،271 μs   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

65,8 ،132 ،263 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

ملدة ا 9
اإلمجالية  

 للرمز

  األسلوب
4k 

813 ،903 ،084 1 sμ بعامل 
 .0,05 تناقص يساوي

790 ،878 ،053 1 sμ  بعامل
 0,025 تناقص يساوي

679 ،774 ،929 sμ   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

677 ،752 ،903 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

610 ،677 ،813 sμ   بعامل
 .0,05 تناقص يساوي

592 ،658 ،790 μs   بعامل
 0,025 تناقص يساوي

األسلوب  
8k 

1 535 ،1 625 ،1 806 μs 
 .0,05 بعامل تناقص يساوي

1 492 ،1 580 ،1 755 μs 
 0,025 بعامل تناقص يساوي

1 316 ،1 393 ،1 548 μs 
 .0,05 بعامل تناقص يساوي

1 279 ،1 354 ،1 505 μs 
 0,025 بعامل تناقص يساوي

1 151 ،1 219 ،1 354 μs 
 .0,05 بعامل تناقص يساوي

1 119 ،1 185 ،1 317 μs 
 0,025 ويبعامل تناقص يسا 

األسلوب 
32k 

5 869 ،5 960 ،6 140 μs 
 .0,05 بعامل تناقص يساوي

5 705 ،5 793 ،5 968 μs 
 0,025 بعامل تناقص يساوي

5 031 ،5 108 ،5 263 μs 
 .0,05 بعامل تناقص يساوي

4 890 ،4 965 ،5 116 μs 
 0,025 بعامل تناقص يساوي

4 402 ،4 470 ،4 605 μs 
 .0,05 بعامل تناقص يساوي

4 279 ،4 345 ،4 467 μs 
 0,025 بعامل تناقص يساوي

  بعدد  فائق إطار  كل  وحيظىتشوير قنوات اخلدمة. ل حتكموقناة  فائقال  طاراإلتزامن  قناة الفائق ب طاريبدأ اإل الفائق  طاراإل مدة 10
 sμ 250ه القصوى البيانات، وتكون مدت شاراتإ أطر من  للتشكيل قابل

 (TS) النقل قطارات نسق قطار الدخل  11
 5/6 ،2/3 ،1/2تساوي  ومبعدالت شفرةبتة  360 15 أو 440 61 درة يبلغ قحبجم  LDPC/BCH شفرة تشفي القنوات  12

 قناة خدمة كل بشكل منفصل لوتشذير الوقت   تشذير البتات وتباديل البتات تشذير 13

  بشكليتم اختيارها  الوقت  تشذير التشكيل والتشفي وعمق و . اخلدمات تعددة امل قنواتال لمن أج دعم اخلدمة  قناة 14
 خدمة  قناة لكل  منفصل
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 )تابع ) 3اجلـدول 

  MHz 6  وجات حاملة متعددة م  المعلمات  الرقم 
(OFDM) 

   MHz 7وجات حاملة متعددة م 
(OFDM) 

 MHz 8متعددة وجات حاملة  م 

((OFDM 

 / بيانات عشوائية ال  15
 الطاقة   تشتت 

 

 فائق ال طاراإل تزامن خاصة لمسح سريع بقناة  عملية األويل  املسح
 إشارة إطار  لكل PN-MC املزدوجان الرمزان و  فائق ال طار اإل قناة تزامن الرتدد /الوقتتزامن  16

  دخل متعدد وخرج  17
 )MISO( وحيد

 الرتدد.  -جمال الفضاء  بتشفي أملويت يف (MISO 1 × 2) وحيدتشكيلة اختيارية بدخل متعدد وخرج  

خفض الطاقة املستهلكة   18
 املستقبل يف

استقبال تشوير  قناة خدمة واحدة فقط يتم استقبال والرتدد. وعند  الوقت ميداين قنوات اخلدمة منظمة يف  إن
 املرتبطة هبا ومعاجلتهاقناة اخلدمة والشرائح 

 ، 096 4  التحكم  لقناة  اإلشارة  إطار  حجم   ويبلغ .  الفائق  طار اإل  يف   دمةاخل  قناة  تشويربقناة التحكم    تقوم اخلدمة  قناة  تشوير 19
الطور    تعامدي  بإبراق  مشكل  ،024 1  إىل  PM-MC  لرمز ا  طول  ويصل  2/3  وتشفي   (QPSK)بزحزحة 

امل 360 15 التعادلية    نخفضاملقطع  الختبار  تعامدي    ((LDPCالكثافة  بتقسيم  اإلرسال  تعدد  أجل  من 
 (OFDM) للرتدد

نسبة بني قدرة الذروة  لا 20
  والقدرة املتوسطة

(PAPR) 

 كخيارات   (APSK)اإلبراق بزحزحة االتساع والطور  من أجل كوكبة  (ACE)للكوكبة  خاص توسيع فعال 

  خدماتصفرية أو  كإشارات  توسعال إطار استخدام وميكن . توسع  إطار الفائق  طار اإل يتضمن أن ميكن توسع ال إطار 21
 . صاعدة وصالت

تناقص   بعامل Mbit/s 37-75,3 مولة النافعة حلا 22
  0,05يساوي 

  بعامل Mbit/s 38-3,86و
  حبسب ،0,025 يساوي تناقص

  ، (FFT) فورييه السريع   مقاس حمّول 
  ،ومعدل الشفرة والتشكيل،

 احلراسة  وفرتة

38,4-1,Mbit/s 43 بعامل 
   0,05تناقص يساوي 

بعامل   Mbit/s 44,4-4,5و
حبسب   ،0,025 تناقص يساوي

  ، (FFT) فورييه السريع   مقاس حمّول 
،  ومعدل الشفرة ،والتشكيل

  احلراسة وفرتة

0,5-,31Mbit/s 49  بعامل
   0,05تناقص يساوي 

بعامل  Mbit/s 50,73-5,14و
حبسب   ،0,025 تناقص يساوي

  ، (FFT) فورييه السريع   مقاس حمّول 
،  ومعدل الشفرةوالتشكيل، 

 احلراسة  وفرتة

  النسبة موجة حاملة إىل  23
يف قناة من  ضوضاء 

ضوضاء  ال قنوات
بيضاء  ال غوسيةال

 (AWGN) املضافة

 MHz البالغ  نظامالعرض نطاق ل، dB @ BER=1E-5 21,08-0,62. حبسب التشكيل وشفرة القناة

7,56   

APSK :  اإلبراق بزحزحة االتساع والطور 
BCH : لتصحيح أخطاء متعددة يف قدرة اثنينية  هوكنجام-شودري-شفرة بوس 

LDPC : تشفي اختبار التعادلية منخفض الكثافة 

OFDM :  تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 
PN-MC :  متعدد املوجات احلاملةتتابع شبه ضوضاء 

PRBS :  عشوائي تتابع اثنيين شبه 

QPSK : بزحزحة الطور  تعامدي  إبراق 
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 1 المرفق
 3للملحق 

 
 معيار النظام 

DTMB-A الصيين  املعيار  GD/J 068-2015  .ظام اإلذاعة التلفزيونية وتشكيل القناة من أجل ن   وتشفي   ،طاراإل  هيكل
 .(DTMB-A)املتقدمة -الرقمية املتعددة الوسائط لألرض

 
 

 4لملحق ا

 
 مبادئ توجيهية بشأن اختيار النظام 

 ميكن التفكي يف عملية اختيار النظام املناسب كعملية تكرارية تنطوي على ثالثة أطوار: 
 استيفاء املتطلبات األساسية للمذيع مع مراعاة البيئة التقنية والتنظيمية السائدة؛ : تقييم أويل لألنظمة اليت يرجح فيها  الطور األول  -
 الطور الثاين: تقييم أكثر تفصيالً الختالفات األداء "املتوازنة"؛  -
 النظام.  الثالث: تقييم إمجايل للعوامل التجارية والتشغيلية اليت تؤثر يف اختيار الطور -

 طوار الثالثة. فيما يلي وصف إمجايل هلذه األ 
 الطور األول: التقييم األولي 

 لتقييم مجيع األنظمة اليت من شأهنا أن تستويف على أفضل وجه إحدى متطلبات اإلذاعة.  4ميكن أن نستعمل يف البداية اجلدول 
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 4دول ـاجل
 مبادئ توجيهية لالختيار األولي 

 المتطلبات 

 مراجع الجدول 
ATSC 3.0 - A 
DVB-T2 - B 

DTMB-A - C 
 C  أو  Bأو   A مطلوب C/Nاألقصى يف قناة غوسية بالنسبة إىل عتبة   بيانات معدل ال

 C  أو  Bأو   A غي مطلوب 

 C  أو  Bأو   A مطلوب (1)املقاومة القصوى للتداخالت بواسطة املسيات املتعددة 
 C  أو  Bأو   A غي مطلوب 

 C  أو  Bأو   A مطلوب (SFN)شبكات أحادية الرتدد 
 C  أو  Bأو   A مطلوب  غي

(1)استقبال متنقل
 C  أو  Bأو   A مطلوب 

 C  أو  Bأو   A غي مطلوب 

 إرسال متزامن لسويات نوعية خمتلفة 
 ي( )إرسال تراتب

 C  أو  Bأو   A مطلوب

 C  أو  Bأو   A مطلوب غي 

 بيانات فك شفرة مستقل للفدرات الفرعية لل 
 )لتيسي اإلذاعة الصوتية على سبيل املثال( 

 C  أو  Bأو   A مطلوب

 C  أو  Bأو   A غي مطلوب 
 C  أو  Bأو   A مطلوب )2(تغطية قصوى من املرسل املركزي عند قدرة معينة يف بيئة غوسية

 C  أو  Bأو   A غي مطلوب 

 C  أو  Bأو   A مطلوب النبضة لقصوى لتداخل املقاومة ا
 C  أو  Bأو   A غي مطلوب 

 إمكانية التوفيق مع فعالية عرض النطاق ومعلمات النظام األخرى.   (1)
 بالنسبة إىل مجيع األنظمة القائمة، سيكون من الضروري ضمان تغطية املناطق اليت تشملها اخلدمة بواسطة مرسالت مالئ الثغرات.   )2(

 تقييم االختالفات المتوازنة لألداء : الثاني الطور
، من الضروري البدء يف انتقاء أكثر تعمقاً من خالل اللجوء إىل تقييم مقارن ألداء 4بعد إجراء التقييم األويل باالستناد إىل اجلدول  

كل األحوال،   ال. ويف عم أماجلواب بناألنظمة املعنية. ويعد هذا التقييم ضرورياً ألن االنتقاء يف حد ذاته ليس عملية بسيطة تقتضي  
ميكن أن يكتسب أحد املعايي داللة كبية إىل حد ما يف بيئة اإلذاعة قيد البحث مما يعين أنه يتعني أن تكون هناك وسيلة تسمح 

 ضئيالً بني ن اختالفاً ما. وبعبارة أخرى، من الواضح أ بإقامة توازن بني االختالفات الصغية لألداء ومعلمات االنتقاء اهلامة إىل حد
األنظمة فيما يتعلق مبعلمة أساسية من األرجح أن يكون له تأثي على االختيار أكرب من االختالف الكبي بشأن معايي االختيار 

 األقل أمهية نسبياً. 
 :يوصى باستعمال الطريقة التالية فيما يتعلق هبذا الطور لتقييم األنظمة

. وميكن  DTTB داء ذات الصلة بظروف اإلدارة أو املذيع الذي يرغب يف انتقاء نظام معلمات األتقتضي التعرف على    :1املرحلة  
أن تشمل هذه املعلمات مقدرات أداء مالزمة للنظام الرقمي يف حد ذاته، ومالءمته مع اخلدمات التماثلية القائمة واحلاجة إىل 

 لصور.مع اخلدمات األخرى لالتصاالت أو إلذاعة ا يالتشغيل البين
: تقتضي ختصيص "توازنات" إىل املعلمات حسب الرتتيب من حيث األمهية أو احلرج فيما يتعلق بالبيئة اليت أدخلت فيها 2املرحلة  

 النسبة إىل "هام". ب 2بالنسبة إىل "عادي" و 1خدمة التلفزيون الرقمي. وميكن أن يكون هذا التوازن مضاعفاً بسيطاً مثل 
كالمها(. وميكن   النامجة عن االختبارات اليت أجريت يف املختربات أو االختبارات امليدانية )يفضل   بيانات راكم ال : تنطوي على ت 3املرحلة  

تقييمات. ومن   مباشرة من األطراف املشاركة يف التقييم أو ميكن احلصول عليها من اآلخرين الذين أجروا اختبارات أو   بيانات مجع هذه ال 
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املستقبل القريب تقريراً حيتوي على شواهد تقنية كاملة   سابقاً( يف   11 )جلنة الدراسات   6االتصاالت الراديوية  املتوقع أن تعد جلنة دراسات  
 اختبار متأتية من مصادر موثوقة أخرى.   بيانات اليت ميكن استعماهلا يف حال عدم تيسر    DTTBعن خمتلف أنظمة  

ت األداء ووضع "تقدير" مقابل كل معلمة. ويستخدم التصنيف اإلمجايل الختيار  االختبارات ومعلما   بيانات : تقتضي املطابقة بني  4املرحلة  
وجدت بعض اإلدارات البنية اجلدولية اليت تستعمل تصنيفاً رقمياً وسلم موازنة  النظام الذي يتطابق على أفضل وجه مع املتطلبات. وقد  

قابلة لالستمرار. وعلى ذلك، تكون االختالفات    DTTBخدمة    مفيدين. ونفرتض يف البداية أن مجيع األنظمة املرشحة ميكن أن تضمن 
االختالفات ولكن ينبغي التأكد يف الوقت ذاته من أن عملية   منها يف بني األنظمة صغية نسبياً. ومن املستحسن تفادي املبالغة اليت ال طائل  

 لتقدير ميكن أن يستويف متطلبات هذا االختيار. االنتقاء تتكيف مع احتياجات اخلدمة املستهدفة. ووجود سلم رقمي مدمج وبسيط ل 
 : فيما يلي بعض األمثلة املفيدة

 التقدير  األداء

 1 مرض  

 2 أحسن

 3 أفضل 

يكون أداؤه مرضياً حيال معلمة معينة أو حيال إحدى املعلمات اليت  )صفر( على هذا السلم إىل النظام الذي ال  0تسند العالمة  
 ميكن تقييمها.  ال

 لموازنة ا األهمية

 1 عادي

 2 هام

 3 بالغ األمهية 

 .فيما يلي مثال على جدول ميكن أن ي ستخدم ملقارنة تقييم عدة أنظمةو 

 المعيار  الرقم 
 الموازنة  أداء النظام 

 التقدير المسند إلى النظام 

A B C A B C 

        خصائص اإلشارات املرسلة  1

        قوة اإلشارة  2

        لكهربائي حصانة التداخل ا 3

        كفاءة اإلشارة املرسلة  4

        التغطية الفعلية  5

        داخلي استقبال بواسطة هوائي  6

        أداء القناة اجملاورة 7

        أداء القناة املشاركة  8

        ممانعة التشوهات  9

        ممانعة التشوهات بسبب املسيات املتعددة 10

        قبال متنقل است 11

        استقبال حممول  12
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 والتشغيلية الطور الثالث: تقييم الجوانب التجارية 
يأخذ  وهو  عامة.  بصفة  احللول  أفضل  بالفعل  ميثل  الذي  النظام  لتحديد  والتشغيلية  التجارية  اجلوانب  تقييم  هو  األخي  الطور 

 . إىل ذلك  عدات وتيسرها وكذلك القابلية للتشغيل البيين يف بيئة إذاعية متطورة، وما االعتبار التقومي الزمين لتنفيذ اخلدمة وتكلفة امل  يف 
 متوائم تقِبل مس

سيكون من الضروري يف احلاالت اليت تتطلب استقبال أكثر من خيار واحد لنظام التشكيل توفر أجهزة استقبال مالئمة. وينبغي 
اة التقدم احملرز يف جمال التكنولوجيات الرقمية، تكلفة أجهزة االستقبال لنظام أال تفوق بكثي تكلفة أجهزة االستقبال هذه، مع مراع

كن ميكن ألجهزة االستقبال هذه أن تكون ذات فوائد عديدة، إذ ميكن أن تفتح السبيل أمام إمكانيات  التشكيل األحادي، ول
 . . وجيري حالياً إعداد دراسات هبذا الشأن 4 يف اجلدول   وخدمات إضافية جديدة وهامة يستفيد منها املستهلك واملذيع على النحو املبني 

 ___________ 
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