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 الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات  
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 يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفك 
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 ITU-R  BT.2033-2  التوصيـة 
 لألرض ف نطاقات زيونية الرقمية ف اإلذاعة التلالتخطيط للجيل الثاين من أنظمة معايري 

 ، مبا ف ذلك نسب احلماية (UHF) مرتية يوالديس (VHF)املوجات املرتية 
(2013 -2015 -2022 ) 

 التطبيق جمال 
نطاقات   يف   (DTTB)  لألرض   اإلذاعة التلفزيونية الرقمية   اجليل الثاين من أنظمة إذاعة حتدد هذه التوصية معايري ختطيط خمتلف طرائق توفري  

 . احلماية  ذلك نسب  يف  ، مبا (UHF) مرتية ي والديس   (VHF) املوجات املرتية 

 مصطلحات أساسية 
، اإلذاعة  ATSC 3.0،  (ISDB-T)اإلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدمات    ، DVB-T2،  (DTTB)لألرض    ة الرقمي   ية ذاعة التلفزيون اإل 

معايري  ،  (DTMB-A) ، اإلذاعة التلفزيونية الرقمية املتقدمة متعدد الوسائط لألرض (DTMB)التلفزيونية الرقمية متعدد الوسائط لألرض  
 . الثاين  اجليل ،  نسب احلماية ،  التخطيط 

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

لألرض اليت ت ستخدم يف أنظمة اإلذاعة واليت    ةالرقمي  ية التلفزيون  اإلذاعةتتناول أنظمة    ITU-R BT.1306أن التوصية   أ (  
 احلالية؛  ي شار إليها ابألنظمة

  ية اإلذاعة التلفزيونية الرقم لألرض احلالية هذه قد نشر إلرسال خدمات   ةالرقمي  يةالتلفزيون  اإلذاعة أن اجليل األول من أنظمة   ب(
 ؛ (UHF) مرتية ي والديس   (VHF)نطاقات املوجات املرتية   لألرض يف 

إىل    ة التماثلي   ية التلفزيون اإلذاعة  أن خدمات   ج(  انتقلت  املرتية  قد  التلفزيونية  املوجات    (UHF) مرتية ي والديس   (VHF)نطاقات 
 ؛ اإلدارات  بعض  يف 

 ؛الوقت ستبقى قيد االستعمال لفرتة كبرية من (DTTB)  لألرض ةالرقمي يةالتلفزيون  اإلذاعةخدمات أن  د (

بسبب    والتشوهمنها التداخل يف نفس القناة والتداخل يف القناة اجملاورة وضوضاء اإلشعال    ،التداخلأن عدة أمناط من   ه ( 
 ؛ والديسيمرتية املوجات املرتية نطاقات ، توجد يف املسريات املتعددة وتشوهات أخرى يف اإلشارة

 شانون؛  حد  التطورات األخرية يف جمال تشفري القنوات وتشكيلها أنتجت تقنيات جديدة ذات مستوايت أداء تقرتب من أن   و ( 
املتعلقة ابجليل الثاين من   طرائق تصحيح األخطاء وترتيل البياانت والتشكيل والبث حتدد   ITU-R BT.1877أن التوصية  ز ( 

 العامل؛ يف الرقمية لألرضذاعة التلفزيونية اإلرسال اخلاصة ابإلأنظمة 
أن هذه التقنيات الرقمية اجلديدة ستسمح بتحسني كفاءة استعمال الطيف و/أو الفعالية يف استهالك الطاقة، مقارنة مع األنظمة   ح( 

 ؛ ابإلذاعة  والقدرة اخلاصة املوارد احملددة من عروض النطاقات  احلالية، يف الوقت الذي حتتفظ فيه إبمكانية أن تشكَّل مبرونة لتتعامل مع  
وصى به   ط(

 
نسبة   بعملية تبادل كبرية بني التشغيل عند سوايت دنيا منهذه التقنيات ويسمح ابلتايل    يستفيد منأن النظام امل

 ؛ لإلرسال قصوى السعة الأو  (C/N)  املوجة حاملة إىل ضوضاء
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 يةالتلفزيون  اإلذاعةخدمات    حتدد معايري ختطيط الطرائق املختلفة لتوفري اجليل األول من  ITU-R BT.1368أن التوصية   ي(
 ؛والديسيمرتية املوجات املرتية نطاقاتيف  لألرض ةالرقمي

جمموعات متناسقة من معايري التخطيط اليت توافق عليها اإلدارات ستساعد على إدخال اجليل الثاين خلدمات    توفرأن   (ك
 لألرض، تلفزيونية الرقميةاإلذاعة ال

 توصـي
 7و  2و 1 اتر ذات الصلة الواردة يف امللحقاشدة التيالدنيا ل  قيمالو   ، (PR)نسب احلماية  معايري احلماية، مبا يف ذلك  ابستعمال  

 لألرض. ةالرقمي يةالتلفزيون اإلذاعةدمات اجليل الثاين خلط الرتددات من أجل يكأساس لتخط 8و
 العلم.  على سبيل 5و 3جزءاً ال يتجزأ من التوصية. ويرد امللحقان  6و 4يشكل امللحقان  - مالحظة

 مقدمة 
 تتضمن هذه التوصية امللحقات التالية: 

نطاقات  العاملة يف  لإلذاعة الفيديوية الرقمية  لألرض  اإلذاعة التلفزيونية الرقميةأنظمة  للجيل الثاين من  تخطيط  المعايري    -  1امللحق  
 . MHz 8و  7 لعرض نطاق قناة بقيميت مرتية، مبا يف ذلك نسب احلماية يوالديساملوجات املرتية 

نطاقات  العاملة يف  لإلذاعة الفيديوية الرقمية  لألرض  اإلذاعة التلفزيونية الرقميةأنظمة  للجيل الثاين من  تخطيط  المعايري    -  2امللحق  
 . MHz 6لعرض نطاق قناة بقيمة   والديسيمرتية، مبا يف ذلك نسب احلماية املوجات املرتية 

 نتائج االختبار اإلضافية من اململكة املتحدة واالحتاد الروسي  - 3امللحق 
 هلوائي وخسارة االرتفاع وما إىل ذلك مثل أنواع اهلوائيات ومتييز ا عوامل التخطيط األخرى  - 4امللحق 

 الذاتية   وصف لنقاط اخللل  - 5امللحق 
 والتداخل املستمر  ي سفري التداخل الرتوبو  - 6امللحق 

احلماية، ها  في  مبا  ،التخطيط معايري    -  7امللحق   الثاين من  نسب  الرقميةأنظمة    للجيل  التلفزيونية    ATSC 3.0لألرض    اإلذاعة 
 (UHF)والديسيمرتية   (VHF)نطاقات املوجات املرتية   يف

 (UHF) والديسيمرتية  (VHF)يف نطاقات املوجات املرتية    DTMB-A  اإلذاعة التلفزيونية الرقميةمعايري التخطيط ألنظمة    -  8امللحق  

 اعتبارات عامة 
هي القيمة الدنيا لنسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة، واليت يعربَّ عنها ابلديسيبل    RF  الرتددات الراديوية  محايةإن نسبة  

 املستقِبل. عند مدخل 
 . [1] املرجع  وتستند نسب احلماية املعرفة يف هذه التوصية إىل قياسات تستخدم منهجية االختبار ومراجع قدرة اإلشارة احملددة يف 

 التوصية.  سامهة بتقدي نتائج إضافية للقياسات من أجل استكمال هذهواإلدارات مدعوة إىل امل
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 لألرض املطلوبة   اإلذاعة التلفزيونية الرقمية أنظمة  
. وتشري نسب لتداخل املستمروا  كل من التداخل الرتوبوسفريي  علىلألرض    اإلذاعة التلفزيونية الرقميةتنطبق نسب احلماية ألنظمة  

 لألرض املطلوب.  اإلذاعة التلفزيونية الرقميةاحلماية إىل الرتدد املركزي لنظام 
عالية السوية على القنوات اجملاورة، سيقتضي األمر    تداخلوجود إشارات  ب  بنجاح  اإلذاعة التلفزيونية الرقميةمستقبل    ولكي يعمل

 درجة عالية من اخلطية عند دخل املستقِبل.
نسبو  أنظمة    تتعلق  على  املطبقة  الرقميةاحلماية  التلفزيونية  نظام  اإلذاعة  ابعتبارها  اليت    اً بمسب    اً لألرض،  احلالة  على  للتداخل، 
 تكون فيها اإلشارات املطلوبة وغري املطلوبة متزامنة و/أو ليس هلا مصدر برانمج مشرتك.  ال

هي حمددة  الصورة ابستخدام طريقة نقاط اخللل الذاتية كما  على أساس حتديد شروط التداخل عند بداية خللتقاس نسب احلماية  و 
 . [1] املرجع يف
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 1امللحق 
 ( معياري)

 
 لإلذاعة الفيديوية  لألرض  التلفزيونية الرقميةاإلذاعة  لجيل الثاين من أنظمة لعايري التخطيط م

 مبا ف ذلك   ،مرتيةيوالديس نطاقات املوجات املرتية  ف  (DVB)الرقمية 
 MHz 8و 7لعرض نطاق قناة بقيميت  نسب احلماية

 لألرض   الرقمي  للتلفزيون  املطلوبة DVB-T2 إشارات محاية سبن 1

 تشكيلة اإلشارات املطلوبة  1.1
ب التايل و ابستعمال األسل  DVB-T2بغية تقليل عدد القياسات واجلداول، يقرتح أن جترى قياسات نسب احلماية ألنظمة التلفزيون  

. وميكن حساب قيم نسب احلماية ملختلف أساليب التشغيل املطلوبة من القيم املقيسة املبينة. ومجيع البياانت 1املبني يف اجلدول  
 الواردة يف هذا امللحق تقابل هذا األسلوب، ما مل يذكر خالف ذلك.

 1دول ـاجل
 DVB-T2لقياس نسب محاية أنظمة التلفزيون  منط األسلوب املفضل

 قيمة املعلمة  املعلمات 

FFTSIZE 32 K 

 1/128 (GI)فرتة احلراسة 

 59 رموز البياانت 

SISO/MISO SISO 

 ال يوجد (PAPR)نسبة القدرة الذروية إىل املتوسطة 

 2 عدد األراتل يف الرتل الفائق 

 8 ( MHz) عرض النطاق 

 نعم أسلوب عرض النطاق املمدود 

 PP7 النمط الدليلي

 L1 64 QAMالتشكيل 

PLP #0  

 1 النوع

 QAM 256 التشكيل

 2/3 املعدل

 800 64 نوع التصحيح األمامي للخطأ

QAM  نعم متناوب 

 202 يف رتل التشذير  FFCعدد الكتل 

 3 (N_TI)يف الرتل  TIعدد الكتل 

 1 (P_I)يف رتل التشذير  T2عدد الكتل 

 1 (I_JUMP)فاصل الرتل 

 0 نوع تشذير الوقت 

 3 طول تشذير الوقت 

 dB 19,7( الضوضاء الغوسية البيضاء اإلضافية)قناة   C/Nالنسبة 

 Mbit/s 40,2معدل البياانت 



 ITU-R  BT.2033-2   التوصية

 

8 

 املسببة للتداخل   LTEخصائص اإلشارة   2.1
  (LTE) يف نظام التطور طويل األجل   (UE)ومعدات املستعمل    (BS)  تستند نسب احلماية وعتبات احِلمل الزائد اخلاصة مبحطات القاعدة 

صادرة عن أجهزة حمطات القاعدة ومعدات    MHz 10بعرض    LTEوالواردة يف هذه التوصية إىل قياسات تستخدم تسجيالت ملوجات 
املستعمل احلقيقية بثالث محوالت خمتلفة للحركة. وقد مت ترشيح هذه التسجيالت إلزالة تشويشات التسجيل خارج النطاق وجرى  

 املتجهية.  إعادة التشغيل من املولدات املخربية املعيارية لإلشارات اليت تالئم    I/Qتنسيقها وفق بياانت  
 وقد ص نفت محوالت حركة احملطات القاعدة على النحو التايل:

 وتتألف أساساً من املزامنة وبث  اإلشارات مع بياانت عرضية؛ -حالة الراحة  (  أ 
 محولة متوسطة؛ - 50%محولة بنسبة   ب(
 وتستخدم فيها مجيع كتل املوارد على الدوام. -  100%محولة بنسبة   ج(

 كما ص نفت محوالت حركة معدات املستعمل على النحو التايل:
 قليل من كتل املوارد لبعض الوقت؛ محولة خفيفة يستعمل فيها فقط عدد  -  Mbit/s 1 (  أ 

 محولة متوسطة؛  -  Mbit/s 10 ب(
 محولة مرتفعة.  -  Mbit/s 20 ج(

الزائد  وتتعرض قدرة املوجات ذات احلركة احململة األخف إىل تغري زمين أكرب قد يسبب احنطاط نسب احلماية وعتبات احِلمل 
 بعض املستقبالت. يف

 عتبات احِلمل الزائدمالحظات تطبق على جداول نسب احلماية و  3.1
 . 18إىل   14ومن  11إىل  2جلداول من لتكرار، وما مل يذكر خالف ذلك، تطبق املالحظات التالية على امنعاً ل

 للرتدد ومعلمات معينة؛ سة، ابلنسبة لتخالف معنيمن املستقبالت املقي  90%لقيمة نسبة احلماية تقابل محاية    th90عتبة النسبة املئوية    -  1ة  املالحظ
 سة. املقي من املستقبالت 90%لعتبة احلمل الزائد حلماية  th10النسبة املئوية  عتبة بينما ينبغي استعمال 

 هو الفارق بني الرتدد املركزي للقناة غري املطلوبة والرتدد املركزي للقناة املطلوبة.  f -  2ة املالحظ
 يسود معيار نسبة احلماية. لرتدد، يتم الوصول إليها. وهذا يعين أنه عند هذه القيمة لتخالف ا مل thO: العتبة املئوية NR -  3ة املالحظ
إشارة التداخل عن العتبة  املقابلة. فإذا زادت سوية    thO، إىل أن تزيد سوية إشارة التداخل عن العتبة املئوية  PRتطبق نسبة احلماية    -   4  ة املالحظ

 داخل. لت ا شارة إىل اإل نسبة  رة التداخل هذه أايً كانت قيمة  املقابلة، فإن املستقبل يتعرض للتداخل من إشا   thO املئوية 
،  +dB 3مثالً عند حساسية قيمتها  ، عند قيمة سوية لإلشارة املطلوبة تقرتب من حساسية املستقبل، ينبغي أخذ الضوضاء يف االعتبار -  5ة املالحظ

 . PR إىل نسبة احلماية،  dB 3ينبغي إضافة 
  10 اجلدول يف   لواردةخمتلفة ابستخدام معامالت التصحيح اوظروف استقبال    ألنظمة متغايرة خمتلفة   PRميكن احلصول على نسبة احلماية    -  6ة  املالحظ

 االستقبال.  هذا امللحق. وي فرتض عدم ارتباط عتبة احلمل الزائد بتغاير النظام وظروف من
 . ب نسب احلماية إىل أقرب عدد صحيحتقر   -  7ة املالحظ
املبادئ    ؛(DVB)  ، اإلذاعة الفيديوية الرقمية ETSI TS 102 831من الوثيقة    1.14تعر ف قناة رايس وقناة رايلي الساكنة يف الفقرة    -   8ة  املالحظ

، اإلذاعة ETSI EN 300 744ويرد أيضاً وصف هلما يف الوثيقة    .(DVB-T2)التوجيهية لتنفيذ اجليل الثاين من نظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض  
 .(DVB-T)لألرض  اإلذاعة التلفزيونية الرقمية هيكل الرتتيل وتشفري القناة والتشكيل يف  ؛(DVB) الفيديوية الرقمية 

أكثر  أو  dB 60املستخدمة يف القياس    LTE-BSاخلاصة إبشارات التداخل    (ACLR)بلغت قيم نسبة قدرة التسرب يف القنوات اجملاورة    -  9ة  املالحظ
 وما بعد.   N-2اجملاورة  ، وأعلى بكثري ابلنسبة للقناةN-1ابلنسبة للقناة اجملاورة الدنيا 
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 : ن م  تداخل تتعرض لل لتلفزيون رقمي لألرض  املطلوبة    DVB-T2شارات  إل نسب احلماية    18إىل    14ومن    11إىل    2تبني اجلداول من  و 
 ؛ لتلفزيون رقمي لألرض DVB-T2إشارات  -
 ؛ LTEحمطات القاعدة إشارات  -
 .LTEإشارات معدات املستعمل  -

 النمط  من ذات  DVB-T2إشارة    تتعرض للتداخل من لتلفزيون رقمي لألرض    DVB-T2محاية إشارة   4.1

اجلدول  إن يف  الواردة  اجلدول    2  القيم  يف  الوارد  األسلوب  حالة  يف  ح سبت  نظرية  قيم  الواردة   1هي  الطريقة  ابستخدام 
 .ITU-R BT.2254 التقرير يف

 2 دولـاجل
 تتعرض للتداخل( 1)معرفة ف اجلدول  DVB-T2ف ذات القناة إلشارة  (dB)نسب احلماية 

 النمط  ذاتمن  DVB-T2إشارة  من

 قناة غوسية  معدل الشفرة  التشكيل 
 قناة رايس 
 8مالحظة 

رايلي )الساكنة(  قناة 
 8مالحظة 

QPSK 1/2 2,4 2,6 3,4 

QPSK 3/5 3,6 3,8 4,9 

QPSK 2/3 4,5 4,8 6,3 

QPSK 3/4 5,5 5,8 7,6 

QPSK 4/5 6,1 6,5 8,5 

QPSK 5/6 6,6 7,0 9,3 

QAM-16 1/2 7,6 7,8 9,1 

16-QAM 3/5 9,0 9,2 10,7 

16-QAM 2/3 10,3 10,5 12,2 

16-QAM 3/4 11,4 11,8 13,9 

16-QAM 4/5 12,2 12,6 15,1 

16-QAM 5/6 12,7 13,1 15,9 

64-QAM 1/2 11,9 12,2 14,0 

64-QAM 3/5 13,8 14,1 15,8 

64-QAM 2/3 15,1 15,4 17,2 

64-QAM 3/4 16,6 16,9 19,3 

64-QAM 4/5 17,6 18,1 20,9 

64-QAM 5/6 18,2 18,7 21,8 

256-QAM 1/2 15,9 16,3 18,3 

256-QAM 3/5 18,2 18,4 20,5 

256-QAM 2/3 19,7 20,0 22,1 

256-QAM 3/4 21,7 22,0 24,6 

256-QAM 4/5 23,1 23,6 26,6 

256-QAM 5/6 23,9 24,4 28,0 
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ثالثة أمناط من قنوات االنتشار )أي الغوسية ورايس ورايلي(. وابلنسبة ل  ابلنسبة  3يف اجلدول    الواردة  نسب احلمايةوقد أدرجت  
 التوايل. اعتماد القيم املطبقة على قنوات رايس ورايلي على نبغي، يموللالستقبال الثابت واحمل

 . MHz 8و  7و 6مع عرض نطاق  DVB-T2على أنظمة   3الواردة يف اجلدول  قيم احلمايةتصحيحات  وجيب تطبيق نفس 

 3 اجلـدول
 ( 1)معرفة ف اجلدول  DVB-T2إلشارة  (dBm)وعتبات احلمل الزائد  (dB)نسب احلماية 

 السليكونية  املولفات( ف القنوات اجملاورة ف حالة 1)معرفة ف اجلدول  DVB-T2تتعرض للتداخل من إشارة 

 Nختالف القناة 
 (MHz 8)قنوات  

ختالف الرتدد  
 (MHz)املركزي 

عدد املستقبالت  
 اخلاضعة لالختبار 

 نسبة احلماية 
(dB) 

 عتبة احِلمل الزائد 
(dBm) 

 املئي  املئي 

   th50 th90 th10 th50 

9– 72 11 54– 50– 14– 0 

4– 32– 11 50– 44– 14– 2– 

3– 24– 11 48– 44– 14– 2– 

2– 16– 11 47– 43– 15– 6– 

1– 8– 11 35– 33– 15– 6 

 – – 19,0 19,0 11 0 يف نفس القناة 

1 8 11 32– 30– 15– 6– 

2 16 11 46– 43– 15– 5– 

3 24 11 47– 43– 14– 2– 

4 32 11 50– 44– 13– 1 

9 72 11 54– 49– 13– 1 

ج الرتكيبات القناة. وحتتا عرض  املطلوبة وغري املطلوبة نفس    DVB-T2فيها اإلشارات    تشغل تطبق القيم املشار إليها يف احلالة اليت  
 ملزيد من الدراسة.إىل ااألخرى لعرض القناة 

 مرتابطة معها. ولإلشارة املسببة للتداخل معلمات األسلوب نفسها اليت لإلشارة املطلوبة إال أهنا ليست 
 .ي ل الرتوبوسفري والتداخ  طبق على كل من التداخل املستمروت dBنسبة احلماية ابلوحدة ويشار إىل 

 معداتو   طة القاعدةاحملإشارات    تتعرض للتداخل من   DVB-T2نسب احلماية وعتبات احِلمل الزائد إلشارة   5.1
 LTE املستعمل

القاعدة(   )احملطة  LTE OFDMAتتعرض للتداخل من نظام    DVB-T2يقدم هذا القسم نسب احلماية وعتبات احِلمل الزائد ألنظمة  
 DVB-T2 مستقبالتشتقاق هذه املعلمات على  الالزمة القياسات  الأ جريت مجيع  قد  . و )معدات املستعمل(  SC−FDMونظام  
 759تداخل ضمن مدى الرتددات من  املسببة لل  شاراتاإلتقع مجيع   ، فيما MHz 862إىل   470من    ترددي   ت ملدى توليفص مِ م

 . MHz 862 إىل
حال دون إجراء أي حتليل  ما  (can)املصفحة    املولفاتذات    DVB-T2من مستقبالت    (3)ومل يتوفر لالختبار سوى عدد قليل  

 إليها.  هلذا امللحق للرجوع 2 املرفقفرادية يف إحصائي للنتائج. وترد النتائج اجملدولة ألداء املستقبالت اإل
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قياس نسب احلماية وعتبة احِلمل الزائد  "   -   ITU-R BT.2215  املستعملة يف القياسات يف التقرير   LTEخصائص اإلشارة    قد وردت و 
 . " التلفزيون  ألجهزة استقبال 

التلفزيونية وتنفيذ   املولفاتاملتنقلة هي حالة تطورية يتغري فيها كل من تصميم    LTEواخلدمة    DVB-T2وحالة التقاسم بني النظام  
اجلداول   مراجعة  يتسىن   حبيث  هبا  اخلاصة  املعدات  أداء  حتسني  على  بشدة  الضالعة  األطراف  وت شجَّع كافة  القاعدة.  احملطات 

 القريب. املستقِبل يف
يقابل محوالت  املولفاتاألسوأ لنسبة احلماية وعتبة احلمل الزائد يف بعض تصاميم ، فإن االحنطاط LTEونظراً للتغري الزمين إلشارة 

. وترد هنا ثالثة مستوايت حلمل احلركة ألنه من املستبعد (UE)ومعدات املستعمل    (BS)منخفضة جداً يف حركة احملطة القاعدة  
 احلقيقية. املستعملالتنبؤ حبمل احلركة الفعلي يف تشغيل احملطات القاعدة ومعدات 

( أبخذ أعلى قيمة  ومعدات املستعمل  أعلى مستوى من احلماية )محاية اإلذاعة ابلنسبة جلميع حاالت احلمل حلركة احملطة القاعدة يتحقق  و 
 . املولفات الزائد يف أي نوع من تكنولوجيا   مل لنسبة احلماية وأقل قيمة لعتبة احلِ 

 كزيني لإلشارة املطلوبة واإلشارة املسببة للتداخل. وي قاس ختالف الرتدد بني الرتددين املر 
 LTE-BSتتعرض للتداخل من إشارة  DVB-T2محاية إشارة  1.5.1

 .LTE يبني اجلدوالن التاليان نسب احلماية وعتبات احِلمل الزائد لثالث محوالت حلركة احملطة القاعدة

 4 اجلـدول
 (1)معرفة ف اجلدول  DVB-T2إلشارة املقيسة  (dB)نسب احلماية 

 السليكونية  املولفاتف القنوات اجملاورة ف حالة  LTE-BSإشارة تتعرض للتداخل من 

 Nختالف القناة 
 (MHz 8قنوات  )

ختالف الرتدد  
 (MHz)املركزي 

عدد املستقبالت  
 اخلاضعة لالختبار 

حلمولة  نسبة احلماية 
حلركة   0%بنسبة  

(dB) BS 

حلمولة  نسبة احلماية 
حلركة   50%بنسبة  

(dB) BS 

حلمولة  نسبة احلماية 
حلركة   100%بنسبة  

(dB) BS 

 املئي  املئي  املئي    

   th50 th90 th50 th90 th50 th90 

 AWGN 0 11 19 19 19 19 19 19 يف نفس القناة 

 LTE 0 11 10 11 18 18 19 19 يف نفس القناة 

1 10 11 44– 24– 40– 38– 38– 36– 

2 18 11 50– 32– 48– 44– 47– 43– 

3 26 11 51– 35– 49– 45– 48– 44– 

4 34 11 52– 39– 51– 46– 50– 45– 

5 42 11 53– 41– 51– 47– 51– 46– 

6 50 11 55– 46– 54– 48– 52– 47– 

7 58 11 56– 46– 54– 49– 54– 48– 

8 66 11 57– 45– 54– 50– 53– 49– 

9 74 11 58– 45– 55– 50– 53– 49– 
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 5 اجلـدول
 ( 1)معرفة ف اجلدول  DVB-T2إلشارة املقيسة  (dBm)  عتبات احِلمل الزائد

 السليكونية  املولفاتف القنوات اجملاورة ف حالة  LTE-BSإشارة تتعرض للتداخل من 

  Nختالف القناة 
 (MHz 8قنوات  )

ختالف الرتدد  
 (MHz)املركزي 

عدد املستقبالت  
 لالختبار اخلاضعة 

عتبة احلمل الزائد  
  0%حلمولة بنسبة 

 BS (dB)ركة حل

عتبة احلمل الزائد  
  50%حلمولة بنسبة 

 BS (dB) حلركة

عتبة احلمل الزائد  
حلمولة بنسبة  

حلركة   %100
(dB) BS 

 املئي  املئي  املئي    

   th10 th50 th10 th50 th10 th50 

1 10 11 18– 6– 15– 6– 13– 8– 

2 18 11 14– 1 12– 2– 13– 3– 

3 26 11 12– 3 13– 0 12– 1– 

4 34 11 11– 5 12– 2 12– 0 

5 42 11 10– 6 12– 3 12– 2 

6 50 11 10– 4 12– 2 12– 2 

7 58 11 10– 4 11– 2 12– 1 

8 66 11 10– 4 12– 2 12– 1 

9 74 11 10– 5 12– 3 12– 1 

 LTE-UEتتعرض للتداخل من إشارة  DVB-T2محاية إشارة  2.5.1
 .LTE تبني اجلداول التالية نسب احلماية وعتبات احِلمل الزائد لثالث محوالت حلركة معدات املستعمل

 (UE)يف معدات املستعمل النتائج غري املصححة لنسب احلماية  - 6اجلدول 

  3GPP TS 36.101تناد إىل قناعي  ملعدات املستعمل ابالس  (ACLR)النسب املقدرة للتسرب يف القنوات اجملاورة    -  7اجلدول  
 .ETSIو

 املستعمل  ملعدات املستعمل يف حالة احنطاط الضوضاء خارج النطاق يف معداتنتائج نسب احلماية  - 8اجلدول 
 عمل.احِلمل الزائد يف معدات املستنتائج عتبات  - 9اجلدول 
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 6 دولـاجل
 (  1)معرفة ف اجلدول  DVB-T2إلشارة غري املصححة  (dB)نسب احلماية 
 السليكونية  املولفاتف القنوات اجملاورة ف حالة  LTE-UEإشارة تتعرض للتداخل من 

  Nختالف القناة 
  /MHz 8 لقنوات

ختالف الرتدد  
 املركزي 

عدد  
املستقبالت  
اخلاضعة  
 لالختبار 

 UEمحولة حركة 
 Mbit/s 1مبعدل 

نسبة التسرب ف القنوات  
 اجملاورة ملولد 

 ACLR  =  dB 100 اإلشارة 
 جلميع التخالفات 

 UEمحولة حركة 
 Mbit/s 10مبعدل 

نسبة التسرب ف القنوات  
 اجملاورة ملولد 

  = ACLR  dB 100 اإلشارة 
 جلميع التخالفات 

  مبعدل UEمحولة حركة 
Mbit/s 100 

القنوات    نسبة التسرب ف
 اجملاورة ملولد 

 ACLR dB 67,8 =اإلشارة 
للقناة   dB 80,4  (N+1)للقناة 

(N+1) dB 100   للقنوات
(N+3  إىلN+9 ) 

 PR (dB)مئي  PR (dB)مئي  PR (dB)مئي   

  th50 th90 th50 th90 th50 th90 

 يف نفس القناة

AWGN (0) 
11 19 19 19 19 19 19 

  يف نفس القناة 
LTE (0) 

11 10 11 18 18 19 19 

1/(10) 11 36– 19– 41– 39– 41– 39– 

2 (18) 11 41– 24– 47– 45– 47– 43– 

3 (26) 11 44– 26– 48– 45– 50– 44– 

4 (34) 11 46– 36– 48– 45– 52– 45– 

5 (42) 11 47– 37– 48– 44– 54– 46– 

6 (50) 11 50– 38– 49– 43– 52– 45– 

7 (58) 11 50– 41– 49– 44– 53– 44– 

8 (66) 11 50– 41– 49– 42– 54– 45– 

9 (74) 11 50– 43– 49– 43– 54– 47– 

نسبة   يف  ملراعاة االحنطاط   MHz 8ملعدات املستعمل يف القنوات اجملاورة وغري اجملاورة بعرض    ACLRللنسبة  تبعاً    UEتصحح نسب احلماية  
النطاق يف   الناجم عن الضوضاء خارج  النسبة احلماية  تقديرات  القناع   ACLR معدات املستعمل. وتستند  ،  3GPP TS 36.101 إىل 

أبن تكون الضوضاء خارج    ETSI 301-908-13 مشروع املعيار  وإىل الشرط الوارد يف   1.1.2.6.6الوارد يف اجلدول    ، 0.1.11اإلصدار  
 . 7 اجلدول  وهذه التقديرات مبينة يف .  –dBm 65بقيمة    MHz 790-470النطاق يف النطاق  

 7 دولـاجل
 املصححة UEاملفرتضة ملعدات املستعمل ابلنسبة لقيم نسب احلماية  ACLRنسب 

 Nختالف القناة 
 (MHz 8قنوات  )

 ختالف الرتدد املركزي 
(MHz) 

ACLR 
(dB) 

1 10 25,2 

2 18 32,2 

 ختالفات أخرى 
 74-26 88,0 (–dBm/8 MHz 65 تقابل)
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،  0PRقيم نسب احلماية يف نفس القناة،    8الواردة يف اجلدول    (AWGN)متثل األرقام اخلاصة ابلضوضاء اإلضافية الغوسية البيضاء  
 . (ACLR) ةاجملاور يلي طريقة تصحيح نسبة التسرب يف القنوات  املستخدمة يف حساب التصحيحات. وفيما

من نسبة احلماية   لقناة اجملاورةملستقبل لحتسب انتقائية ا  fلنسبة لتخالف الرتدد  حتسب نسبة احلماية النهائية على مرحلتني؛ أواًل، اب
 التداخل. ملولد إشارة ACLRوالنسبة  0PRونسبة احلماية يف نفس القناة    ،)f(PR((املقيسة عند التخالف 

)1010log(10)( 1010

)(0 ACLRfPRPR

fACS
−

−
−

−−= 
املشتقة   القيمة  لتحديد  ACSاثنياً، تستعمل  الرقمي لألرض  اجملاورة يف  للتلفزيون  القنوات  املناسبة من  التجهيزات  نسب احلماية 

   .ACLR الطرفية النهائية اليت قد تتميز خبصائص خمتلفة للنسبة 
 وتساوي: ، f ،ACLRد عن LTEللجهاز  ACLRوقيمة  ACS، دالة يف قيمة PR(f)وتكون نسبة احلماية النهائية، 

)1010log(10)( 1010
0

RACLACS

PRfRP

−−

++= 
وميكن أيضاً استخدام هذه الطريقة الستعادة نسب احلماية غري املصححة من نسب احلماية املصححة إلاتحة اجملال حلساب أتثري 

 مبعدات املستعمل. اخلاصة ACLRخمتلف االفرتاضات املتعلقة ابلنسبة 
ستعمال عرض نطاق قناة مصدر التداخل يف املعادلتني أعاله تستندان إىل قياسات القدرة اب  ACLRو  ACLRجتدر اإلشارة إىل أن  

 التداخل.  ( عند ختالفات الرتدد املناسبة ملصدر MHz 8املطلوبة )مثاًل  DVB-T2 وعرض نطاق قناة إشارة (MHz 10)مثاًل 

 8 دولـاجل
 LTE UEإشارة ( تتعرض للتداخل من 1)معرفة ف اجلدول  DVB-T2إلشارة املصححة   (dB)نسب احلماية 

 السليكونية  املولفاتف القنوات اجملاورة ف حالة 
  Nختالف القناة 

 / MHz 8لقنوات 
ختالف الرتدد  

 املركزي 

عدد  
املستقبالت  
اخلاضعة  
 لالختبار 

مبعدل   UEمحولة حركة 
Mbit/s 1 

نسبة التسرب ف القنوات  
  ACLRاجملاورة ملولد اإلشارة 

= dB 100  جلميع التخالفات 

مبعدل   UEمحولة حركة 
Mbit/s 10 

نسبة التسرب ف القنوات  
  ACLRإلشارة ا اجملاورة ملولد

dB 100 = 
 جلميع التخالفات 

مبعدل   UEمحولة حركة 
Mbit/s 100 

نسبة التسرب ف القنوات  
 اجملاورة ملولد اإلشارة 

= ACLR dB 67,8 
للقناة   dB 80,4  (N+1)للقناة 

(N+1) dB 100   للقنوات
(N+3  إىلN+9 ) 

 PR (dB)مئي  PR (dB)مئي  PR (dB)مئي   

  th50 th90 th50 th90 th50 th90 

 يف نفس القناة 
AWGN (0) 

11 19 19 19 19 19 19 

 يف نفس القناة 
LTE (0) 

11 10 11 18 18 19 19 

1/(10) 11 6– 6– 6– 6– 6– 6– 

2 (18) 11 13– 13– 13– 13– 13– 13– 

3 (26) 11 44– 26– 48– 45– 50– 44– 

4 (34) 11 46– 36– 48– 45– 52– 45– 
5 (42) 11 47– 37– 48– 44– 54– 46– 
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 ( تتمة ) 8 دولـاجل

  Nختالف القناة 
 / MHz 8لقنوات 

ختالف الرتدد  
 املركزي 

عدد  
املستقبالت  
اخلاضعة  
 لالختبار 

مبعدل   UEمحولة حركة 
Mbit/s 1 

نسبة التسرب ف القنوات  
  ACLRاجملاورة ملولد اإلشارة 

= dB 100  جلميع التخالفات 

مبعدل   UEمحولة حركة 
Mbit/s 10 

نسبة التسرب ف القنوات  
  ACLRاجملاورة ملولد اإلشارة 
dB 100 = 

 جلميع التخالفات 

مبعدل   UEمحولة حركة 
Mbit/s 100 

نسبة التسرب ف القنوات  
 اإلشارة اجملاورة ملولد 

= ACLR dB 67,8 
للقناة   dB 80,4  (N+1)للقناة 

(N+1) dB 100   للقنوات
(N+3  إىلN+9 ) 

 PRمئي   
(dB) 

 PRمئي 
(dB) 

 PRمئي 
(dB) 

  th50 th90 th50 th90 th50 th90 

6 (50) 11 50– 38– 49– 43– 52– 45– 

7 (58) 11 50– 41– 49– 44– 53– 44– 

8 (66) 11 50– 41– 49– 42– 54– 45– 

9 (74) 11 50– 43– 49– 43– 54– 47– 

 9 اجلـدول
 (  1)معرفة ف اجلدول  DVB-T2إلشارة  املقيسة (dBm)عتبات احلمل الزائد  

 السليكونية  املولفاتف القنوات اجملاورة ف حالة  LTE UEإشارة تتعرض للتداخل من 
 Nختالف القناة 

 (MHz 8قنوات  )
ختالف الرتدد  

 (MHz)املركزي 
عدد املستقبالت  
 اخلاضعة لالختبار 

  UEمحولة حركة 
 Mbit/s 1مبعدل 

  UEمحولة حركة 
 Mbit/s 10مبعدل 

  UEمحولة حركة 
 Mbit/s 100مبعدل 

   
th O 

(dBm) 
th O 

(dBm) 
th O 

(dBm) 

   th10 th50 th10 th50 th10 th50 

1 10 11 37– 6– 15– 5– 12– 5– 

2 18 11 12– 5 11– 0 11– 0 

3 26 11 10– 6 11– 2 11– 0 

4 34 11 24– 5 11– 2 11– 1 

5 42 11 10– 6 11– 2 11– 1 

6 50 11 10– 6 11– 2 11– 2 

7 58 11 10– 5 11– 2 11– 2 

8 66 11 10– 5 11– 2 11– 2 

9 74 11 11– 6 11– 2 11– 2 

 مطلوبة وظروف استقبال خمتلفة  DVB-T2  خمتلفة   معامالت التصحيح اخلاصة ألنظمة  6.1

. وقد حسبت على أهنا DVB-T2ابستخدام أساليب أخرى تعرضت للتداخل من إشارة    DVB-T2إلشارات    10وضع اجلدول  
الضوضاء   إىل  البيضاء  ( C/N)الفرق يف نسبة اإلشارة  الغوسية  الضوضاء اإلضافية  بني األساليب األخرى   (AWGN) يف حالة 

  ( C/N) يف نسبة اإلشارة إىل الضوضاءوينبغي أن تستخدم حبرص، ال سيما إذا كان الفرق    1واألسلوب املرجعي املبني يف اجلدول  
وي فرتض استخدامه لألنواع  لألسلوب املطلوب مقارنة ابألسلوب املرجعي كبرياً. ومع ذلك جيب التحقق من القيم بواسطة القياس.

 .القيم خرى من مصادر التداخل، بيد أن هناك حاجة إىل مزيد من الدراسة لتأكيداأل
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 10 اجلـدول
 DVB-T2هو مطلوب ملختلف تغايرات النظام  ملا  (dB)معامالت تصحيح نظرية تقديرية لنسب احلماية 

 1لألسلوب املرجعي املبي ف اجلدول ابلنسبة 
 أو من خدمات أخرى(  DVB-T2)معرض للتداخل من نظام 

 قناة رايس  قناة غوسية  معدل الشفرة  التشكيل 
 8مالحظة  

قناة رايلي )الساكنة(  
 8مالحظة 

QPSK 1/2 17,3– 17,1– 16,3– 

QPSK 3/5 16,1– 15,9– 14,8– 

QPSK 2/3 15,2– 14,9– 13,4– 

QPSK 3/4 14,2– 13,9– 12,1– 

QPSK 4/5 13,6– 13,2– 11,2– 

QPSK 5/6 13,1– 12,7– 10,4– 

QAM-16 1/2 12,1– 11,9– 10,6– 

16-QAM 3/5 10,7– 10,5– 9,0– 

16-QAM 2/3 9,4– 9,2– 7,5– 

16-QAM 3/4 8,3– 7,9– 5,8– 

16-QAM 4/5 7,5– 7,1– 4,6– 

16-QAM 5/6 7,0– 6,6– 3,8– 

64-QAM 1/2 7,8– 7,5– 5,7– 

64-QAM 3/5 5,9– 5,6– 3,9– 

64-QAM 2/3 4,6– 4,3– 2,5– 

64-QAM 3/4 3,1– 2,8– 0,4– 

64-QAM 4/5 2,1– 1,6– 1,2 

64-QAM 5/6 1,5– 1,0– 2,1 

256-QAM 1/2 3,8– 3,4– 1,4– 

256-QAM 3/5 1,5– 1,2– 0,8 

256-QAM 2/3 0,0 0,3 2,4 

256-QAM 3/4 2,0 2,3 4,9 

256-QAM 4/5 3,4 3,9 6,9 

256-QAM 5/6 4,2 4,7 8,3 

توضح   DVB-T2 وابملقارنة مع قناة األرسال رايلي الساكنة، فإن قناة رايلي املتغرية زمنياً وذات الصلة ابالستقبال احملمول إلشارة
 التأثري. وهناك حاجة إىل مزيد من القياس لتقييم هذادون لبس احلاجة إىل نسب احلماية.  

 من أجل دراسات التقاسم   )thO(احِلمل الزائد  اختيار نسب احلماية وعتبات   1.7
هبا لنسب احلماية وعتبات احلمل الزائد الستخدامها يف دراسات التقاسم. ويسفر تطبيق هذه   القيم املوصى  11يوضح اجلدول  

مجيع محوالت احلركة.   يف  (14اليت قيست وعددها    املولفاتاملستقبالت )من بني مجيع    يف املائة من  90القيم عن توفري احلماية لنسبة  
  7 اجلدول الواردة يف   لنسبة احلماية املصححة استناداً إىل االفرتاضات  th09وفيما يتعلق مبعدات املستعمل فقد استخدمت املئينات  

 .املستعمل معدات يف (ACLR) اخلاصة بنسبة التسرب يف القنوات اجملاورة
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 11 اجلـدول
 ( 1 )معرفة ف اجلدول DVB-T2إشارة  قيم نسب احلماية وعتبات احلمل الزائد املوصى هبا لدراسات التقاسم من أجل

 ف القنوات اجملاورة  LTE-UEأو إشارة   LTE-BSإشارة ف قناة حمررة تتعرض للتداخل من 
 سليكونياً لفاً مو  11و  canمصفحة  لفات مو  3 لعدد

 Nختالف القناة  
 (MHz 8قنوات  )

ختالف الرتدد املركزي  
(MHz) 

LTE BS LTE UE 

  
PR 

(dB) 
 thO 

(dBm) 
PR  مصححة 

(dB) 
 thO 

(dBm) 

 – 0 19 – 19 (AWGN)يف نفس القناة 

 – 0 19 – 19 (LTE)يف نفس القناة 

1 10 25– 16– 6– 30– 

2 18 33– 12– 13– 11– 

3 26 36– 11– 28– 10– 

4 34 40– 13– 37– 20– 

5 42 43– 11– 38– 10– 

6 50 46– 11– 40– 9– 

7 58 47– 11– 42– 9– 

8 66 46– 11– 43– 10– 

9 74 46– 10– 44– 10– 

 أتثري التداخالت العابرة على نسب احلماية  8.1

. وأظهرت الدراسة األخرية أنه تقاس نسب محاية أعلى DTTيف األقسام السابقة، كان التداخل نشطاً وقت احتياز اإلشارة املطلوبة  
. وحيدث هذا األمر بوجه خاص عندما يكون DTTعندما يعمل مصدر التداخل بعد احتياز اإلشارة املطلوبة  (dB 12-10)بكثري 

حيث يتعرض املستعمل لفجوات طويلة )متتد لعدة ثوان( من عدم النشاط   LTE UEالتدال مومسياً كما هو احلال مع اإلشارة  
ابالستقرار يف حالة "عدم وجود تداخل". ومن األمثلة  DTTقبل للمست (AGC)يسمح لوحدة التحكم األوتومايت يف الكسب  مما

 ذلك: على
 ؛ ( االستطالع املنتظم ملخدمات البياانت من منط "سحب" )مثل حتديث الربيد اإللكرتوين وتطبيقات الشبكات االجتماعية  -
 رسائل "استمرار االتصال" ألغراض تطبيقات احلفاظ على احلالة؛ -
 األخرى؛ حركة تشوير الشبكات  -

 مؤقتاً. . وهذه القياسات مرهتنة بدراسات أخرى 1ابمللحق  3 املرفقوترد تفاصيل هذه القياسات يف 

 للتلفزيون الرقمي لألرض  DVB-T2القيم الدنيا لشدة اجملال ف نظام  2
املناطق الريفية  االستقبال األخرى )متنقل يف. ابلنسبة ألساليب 1ابمللحق   1 املرفقترد صيغة حساب القيمة الدنيا لشدة اجملال يف 

اجملال  شدة  حساابت  ترد  مدمج(  هوائي  مع  ابليد  حممول  جهاز  عرب  ومتنقل  املباين  خارج  ابليد  حممول  جهاز  عرب  وحممول 
 .DVB-T2اجلوانب املتعلقة ابلرتددات وختطيط الشبكة يف النظام  -  ITU-R BT.2254 التقرير يف
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 12 اجلـدول
 MHz 200عند   MHz 8بعرض نطاق  DVB-T2حساب أدىن شدة للمجال لنظام 

 اثبت  IIIف النطاق  DVB-T2النظام  
حممول خارج  
 املباين/حضرية 

حممول داخل  
 املباين/حضرية 

 Freq MHz 200 200 200 الرتدد 

 C/N dB 20,0 17,9 18,3 الدنيا الالزمة للنظام  C/Nقيمة النسبة  

 QAM-256   النظام )مثال(  أمناط
FEC 2/3 ،32k ،

PP7 Normal 

QAM-64 
FEC 2/3 ،32k ،

PP4 Normal 

QAM-64 
FEC 2/3 ،16k ،

PP1 Normal 

 Mbit/s 35-30 25-22 24-19  ( داللية معدل الثبات )قيمة

 F dB 6 6 6 معامل ضوضاء املستقبل 

 B MHz 6,66 6,66 6,66 عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 –nP dBW 128,6– 128,9– 128,5 املستقبل قدرة دخل ضوضاء 

 –s minP dBW 109,7– 111,8– 111,4 القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل 

الفولطية الدنيا املكافئة لدخل  
 Ω 75املستقبل، 

minU dBµV 29,0 26,9 27,3 

 fL dB 2 0 0 خسارة املغذي

كسب اهلوائي نسبة إىل نصف  
 األقطاب  ثنائي

dG dB 7 2,2– 2,2– 

 –aA 2dBm 1,7 7,5– 7,5 ة للهوائي فع الالنتيجة ال

كثافة تدفق القدرة الدنيا عند  
 االستقبال  موقع

min 2dB(W)/m 109,4– 104,3– 103,9– 

شدة اجملال الدنيا املكافئة عند  
 االستقبال  موقع

minE dBµV/m 36,4 41,5 41,9 

قيمة مساح من أجل  
 االصطناعية  الضوضاء 

mmnP dB 2 8 8 

 h, LbL dB 0 0 9 خسارة االخرتاق )مبىن أو مركبة( 

 dB 0 0 3  االحنراف املعياري خلسارة االخرتاق 

 Div dB 0 0 0 كسب التنوع 

 70 70 70 %  احتمالية املوقع 

 0,5244 0,5244 0,5244   عامل االنتشار 

 6,3 5,5 5,5   االحنراف املعياري

 lC dB 2,8842 2,8842 3,30372 عامل تصحيح املوقع 

كثافة تدفق القدرات املتوسطة الدنيا  
من   %50؛  (1)عند ارتفاع االستقبال

 من املواقع  50%الوقت و

med 2dB(W)/m 104,5– 93,4– 83,6– 

شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع  
من الوقت   %50؛ (1)االستقبال

 من املواقع  50%و

medE dBµV/m 41,3 52,4 62,4 



 ITU-R  BT.2033-2   التوصية

 

19 

 ( تتمة ) 12 اجلـدول
 95 95 95 %  احتمالية املوقع 

 1,6449 1,6449 1,6449   عامل االنتشار 

 6,3 5,5 5,5   االحنراف املعياري

 lC dB 9,04695 9,04695 10,36287 عامل تصحيح املوقع 

كثافة تدفق القدرات املتوسطة الدنيا  
من   %50؛  (1)عند ارتفاع االستقبال

 من املواقع  50%الوقت و

med 2dB(W)/m 98,4– 87,3– 77,6– 

شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع  
من الوقت   %50؛ (1)االستقبال

 من املواقع  50%و

medE dBµV/m 47,4 58,5 69,2 

(1) m 10 لالستقبال الثابت وm 1,5  .ألساليب االستقبال األخرى 

 13 اجلـدول
 MHz 650عند   MHz 8لنطاق  DVB-T2الدنيا لنظام جملال احساب أدىن شدة 

 اثبت  V/IVف النطاق  DVB-T2النظام  
حممول خارج  
 املباين/حضرية 

حممول داخل  
 املباين/حضرية 

 Freq MHz 650 650 650 الرتدد 

 C/N dB 20,0 17,9 18,3 الدنيا الالزمة للنظام  C/Nقيمة النسبة  

 QAM-256   النظام )مثال(  أمناط
FEC 2/3 ،32k ،

PP7 Extended 

QAM-64 
FEC 2/3 ،32k ،

PP4 Normal 

QAM-64 
FEC 2/3 ،16k ،

PP1 Normal 

 Mbit/s 40-35 29-26 28-23  ( داللية قيمةمعدل الثبات )

 F dB 6 6 6 املستقبل معامل ضوضاء 

 B MHz 7,77 7,77 7,77 عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 –nP dBW 128,0– 128,3– 127,9 املستقبل قدرة دخل ضوضاء 

 –s minP dBW 109,1– 111,2– 110,8 القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقبل 

الفولطية الدنيا املكافئة لدخل  
 Ω 75 املستقبل،

minU dBµV 29,7 27,6 28,0 

 fL dB 4 0 0 خسارة املغذي

كسب اهلوائي نسبة إىل نصف  
 األقطاب  ثنائي

dG dB 11 0 0 

 –aA 2dBm 4,6– 15,6– 15,6 ة للهوائي فع الالنتيجة ال

كثافة تدفق القدرة الدنيا عند  
 االستقبال  موقع

min 2dB(W)/m 100,5– 95,6– 94,2– 

شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع  
 االستقبال

minE dBµV/m 45,3 50,2 50,6 

قيمة مساح من أجل  
 االصطناعية  الضوضاء 

mmnP dB 0 1 1 

 h, LbL dB 0 0 11 خسارة االخرتاق )مبىن أو مركبة( 

 dB 0 0 6  االحنراف املعياري خلسارة االخرتاق 

 Div dB 0 0 0 كسب التنوع 
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 ( تتمة ) 13 اجلـدول

 اثبت  V/IVف النطاق  DVB-T2النظام  
حممول خارج  
 املباين/حضرية 

حممول داخل  
 املباين/حضرية 

 70 70 70 %  احتمالية املوقع 

 0,5244 0,5244 0,5244   عامل االنتشار 

 8,1 5,5 5,5   االحنراف املعياري

 lC dB 2,8842 2,8842 4,24764 عامل تصحيح املوقع 

كثافة تدفق القدرات املتوسطة الدنيا  
من   %50؛  (1)عند ارتفاع االستقبال

 من املواقع  50%الوقت و

med 2dB(W)/m 97,6– 91,7– 79,0– 

شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع  
من الوقت   %50؛ (1)االستقبال

 من املواقع  50%و

medE dBµV/m 48,2 54,1 66,8 

 95 95 95 %  احتمالية املوقع 

 1,6449 1,6449 1,6449   عامل االنتشار 

 8,1 5,5 5,5   االحنراف املعياري

 lC dB 9,04695 9,04695 13,32369 عامل تصحيح املوقع 

كثافة تدفق القدرات املتوسطة الدنيا  
من   %50؛  (1)عند ارتفاع االستقبال

 من املواقع  50%الوقت و

med 2dB(W)/m -91,5 -85,6 -72,3 

شدة اجملال املتوسط الدنيا عند ارتفاع  
من الوقت   %50؛ (1)االستقبال

 من املواقع  50%و

medE dBµV/m 54,3 60,2 75,9 

(1) m 10 لالستقبال الثابت وm 1,5  .ألساليب االستقبال األخرى 

 املراجع  3
[1] Report ITU-R BT.2215 – Measurements of protection ratios and overload thresholds for broadcast 

TV receivers. 
[2] Report ITU-R BT.2254 – Frequency and network planning aspects of DVB-T2. 
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 1 املرفق
 1مللحق  اب

 
 حساب احلد األدىن لشدة اجملال واحلد األدىن 

 لشدة اجملال املتوسطة املكافئة 
 املكافئة ابستعمال املعادالت التالية:  ةاجملال املتوسطحتسب قيم شدة اجملال الدنيا وشدة 

 nP =  )B 0k T+ 10 log ( F 

 s minP =  nP+  N/C 

 aA =  )/4 2+ 10 log (1,64 G 

 minφ =  fL+  aA – s minP 

 minE =  ) + 120 + 10 log (120  minφ 

  =  + 145,8 minφ 

 medE =   lC+  mmnP+  minE  لالستقبال الثابت حتت السقف 
 medE =  hL+  lC+  mmnP+  minE  مل ابليد ومتنقل يف ال  اخلارج  ستقبال حي 
 medE =  bL+  hL+  lC+  mmnP+  minE  مل ابليد يف الداخل والستقبال متنقل  ال ستقبال حي 

مل   ابليد  من منط حي 
 lC =  t µ  

 t =  22
mb + 

 حيث:
 nP:  قدرة ضوضاء دخل املستقِبل(dBW) 

 F:  عامل ضوضاء املستقِبل(dB) 

 k :   اثبت بولتزمانJ/K))( 23–10 = 1,38 k ( 

 0T:  290 =درجة احلرارة املطلقة (K)) 0T( 

 B:  عرض نطاق ضوضاء املستقِبل(Hz)) 610 = 7,61 B ( 

 s minP:  القدرة الدنيا لدخل املستقِبل(dBW) 

 C/N :   نسبة اإلشارة إىل الضوضاءS/N   عند دخل املستقِبل اليت يتطلبها النظام(dB) 

 aA: 2(ة للهوائي  فع الالفتحة ال(dBm 

 G:  كسب اهلوائي املرتبط بثنائي القطب النصفي(dBd) 

  :   طول موجة اإلشارة(m) 

 minφ:  أدىن كثافة لتدفق القدرةpfd)(   يف موقع االستقبال))2(dB(W/m 

 fL:  خسارة خط التغذية(dB) 

 minE:  أدىن شدة جمال مكافئ يف موقع االستقبالV/m))(dB( 
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 medE: قيمة التخطيط املكافئة ةأدىن شدة للمجال املتوسط ،V/m))(dB( 

 mmnP:   هامش الضوضاء االصطناعية(dB) 

 hL:  نقطة االستقبال عند( 1,5اخلسارة النامجة عن االرتفاع m  )فوق سطح األرض(dB) 

 bL:   اخلسارة النامجة عن دخول مبىن أو مركبة(dB) 

 lC:  عامل تصحيح املوقع(dB) 

 t:  االحنراف املعياري الكلي(dB) 

 m:  5,5 =االحنراف املعياري على نطاق واسع (dB)) m( 

 b:  االحنراف املعياري واخلسارة النامجة عن دخول مبىن(dB) 

 µ :   99% من أجل   2,33و   95%من أجل    1,64و   90%من أجل    1,28و   70%من أجل    0,52عامل توزيع قدره . 
 
 

 2 املرفق
 1مللحق  اب

 
 Can  املولفاتنتائج اختبار  

 LTE BSلإلشارة   )thO(وعتبات احلمل الزائد    )PR(نسب احلماية  
اجلدوالن   امل  15و  14يعرض  غري  مو النتائج  بثالثة  اخلاصة  للقياسات  إشارة    Canلفات  عاجلة  من  الداخل  حالة  .  LTE BSيف 

 القيم مقدمة لغرض التوجيه وينبغي استعماهلا بعناية.  وهذه

 14دول ـاجل

 (1ف اجلدول  معّرفة) DVB-T2إلشارة  (dB)نسب احلماية املقاسة  
 Canلفات ف القنوات اجملاورة ملو  LTE BSتتعرض للتداخل من إشارة 

 Nختالف القناة 
 (MHz 8)قنوات  

ختالف الرتدد  
 املركزي 
(MHz) 

 0%نسبة احلماية حلمولة  
 BSحلركة 

(dB) 

 50%نسبة احلماية حلمولة  
 BSحلركة 

(dB) 

 100%نسبة احلماية حلمولة  
 BSحلركة 

(dB) 

  Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 

يف نفس القناة  
AWGN (0) 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 يف نفس القناة 
LTE (0) 0 11 10 10 18 18 18 19 19 19 

1 10 43– 44– 40– 41– 42– 39– 40 41– 36– 

2 18 58– 55– 43– 57– 51– 39– 56– 47– 38– 

3 26 55– 55– 38– 42– 47– 36– 41– 45– 35– 

4 34 50– 64– 43– 45– 55– 32– 45– 45– 33– 
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 ( تتمة ) 14 اجلـدول

 Nختالف القناة 
 (MHz 8)قنوات  

ختالف الرتدد  
 املركزي 
(MHz) 

 0%نسبة احلماية حلمولة  
 BSحلركة 

(dB) 

 50%نسبة احلماية حلمولة  
 BSحلركة 

(dB) 

 100%نسبة احلماية حلمولة  
 BSحلركة 

(dB) 

  Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 

5 42 53– 71– 58– 50– 65– 55– 49– 67– 54– 

6 50 56– 72– 72– 53– 69– 60– 52– 67– 58– 

7 58 58– 73– 74– 55– 70– 61– 54– 68– 68– 

8 66 60– 72– 68– 55– 67– 64– 54– 66– 62– 

9 74 58– 63– 52– 50– 56– 46– 50– 55– 44– 

 15ول اجلـد
 ( 1ف اجلدول  معّرفة ) DVB-T2إلشارة  (dBm)املقاسة  عتبات احلمل الزائد 

 Canلفات ف القنوات اجملاورة ملو  LTE BSتتعرض للتداخل من إشارة 

 Nختالف القناة 
 ( MHz 8)قنوات  

ختالف الرتدد  
 املركزي 
(MHz) 

 عتبة احلمل الزائد 
 BSحلركة    0%حلمولة 

(dBm) 

 عتبة احلمل الزائد 
 BSحلركة  50%حلمولة 

(dBm) 

 عتبة احلمل الزائد 
 BSحلركة   100%حلمولة 

(dBm) 
  Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 

1 10 12– 11– 10– 15– 13– 12– 16– 15– 15– 

2 18 0 1– 2– 5– 2– 5– 4– 3– 5– 

3 26 2– 1– 2 3– 2– 1 4– 3– 0 

4 34 1 3– 3 5– 14– 8– 3– 2– 8– 

5 42 4 2 2 2– 2– 2 2 2– 2– 

6 50 5 3 2 0 0 1 5 1– 0 

7 58 5 4 5 1 1 2 5 0 0 

8 66 5 4 2 1 0 3– 4 0 4– 

9 74 5 4 3 5 0 3– 4 2– 3– 

 LTE UEنسب احلماية وعتبات احلمل الزائد إلشارة  

الثالثة بعد تصويب   املولفاتنفس    17. ويعرض اجلدول  canلفات  لثالثة مو   UEقياسات غري مصححة إلشارة    16يعرض اجلدول  
 . 7 املفرتضة املعروضة يف اجلدول UEقيم نسبة احلماية من أجل قيم نسبة التسرب يف القنوات اجملاورة  

أرقام الضوضاء    0PRاحلماية    وقيم نسب  التصحيح هي  القناة يف حساابت  .  8 الواردة يف اجلدول  AWGNاملستعملة يف نفس 
 ذاهتا. لفات الثالثةعتبة احلمل الزائد للمو  18ويعرض اجلدول 
 بعناية.  وينبغي استعماهلا، تعترب هذه القيم ألغراض التوجيه فقط T2املتاحة يف املستقبالت  can املولفاتونظراً لقلة عدد 
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 16دول ـاجل
 ( 1ف اجلدول  معّرفة) DVB-T2إلشارة  (dB)نسبة احلماية غري املصحة 
 Canلفات لمو ل ف القنوات اجملاورة  LTE UEتتعرض للتداخل من إشارة 

 Nختالف القناة 
 (/MHz 8)قنوات  

)ختالف الرتدد  
 املركزي( 

عدد  
املستقبالت  

اليت مت  
 اختبارها 

  UEمجيع ختالفات محل حركة 
 Mbit/s 1مبعدل 

 ACLRنسبة التسرب 
 dB 100  =ملولد اإلشارة  

  UEمجيع ختالفات محل حركة 
 Mbit/s 10مبعدل 

 ACLRنسبة التسرب 
 dB 100  =ملولد اإلشارة  

  UEمجيع ختالفات محل حركة 
 Mbit/s 20مبعدل 

ملولد    ACLRنسبة التسرب 
 dB 67,8 (N+1) =اإلشارة 

(N+2) dB 80,4 
dB 100  من(N+3   إىلN+9 ) 

  PR 
(dB) 

PR 
(dB) 

PR 
(dB) 

  Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 

يف نفس القناة  
AWGN (0) 

11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 يف نفس القناة 
LTE (0) 

11 11 10 10 18 18 18 19 19 19 

(10)/1 11 40– 44– 28– 42– 43– 41– 42– 43– 40– 

(18) 2 11 57– 55– 31– 58– 51– 35– 58– 51– 39– 

(26) 3 11 48– 59– 39– 44– 52– 38– 42– 51– 38– 

(34) 4 11 49– 60– 41– 45– 54– 33– 45– 51– 33– 

(42) 5 11 53– 72– 52– 50– 70– 65– 50– 68– 66– 

(50) 6 11 56– 74– 64– 53– 71– 65– 53– 70– 66– 

(58) 7 11 55– 75– 63– 54– 71– 65– 55– 70– 70– 

(66) 8 11 60– 72– 68– 56– 68– 65– 56– 67– 65– 

(74) 9 11 62– 67– 56– 52– 57– 47– 50– 55– 45– 
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 17دول ـاجل
 ( 1ف اجلدول  معّرفة) DVB-T2إلشارة   (dB)  نسبة احلماية املصححة

 Canلفات ف القنوات اجملاورة ملو  LTE UEتتعرض للتداخل من إشارة 

 Nختالف القناة 
 (/MHz 8)قنوات  

)ختالف الرتدد  
 املركزي( 

عدد  
املستقبالت  

اليت مت  
 اختبارها 

  UEمجيع ختالفات محل حركة 
 Mbit/s 1مبعدل 

 ACLRنسبة التسرب 
 dB 100  =ملولد اإلشارة  

  UEمجيع ختالفات محل حركة 
 Mbit/s 10مبعدل 

 ACLRنسبة التسرب 
 dB 100  =ملولد اإلشارة  

  UEمجيع ختالفات محل حركة 
 Mbit/s 20مبعدل 

ملولد    ACLRنسبة التسرب 
 dB 67,8 (N+1) =اإلشارة 

(N+2) dB 80,4 
dB 100  من(N+3   إىلN+9 ) 

  PR 
(dB) 

PR 
(dB) 

PR 
(dB) 

  Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 

يف نفس القناة  
AWGN (0) 

11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

 يف نفس القناة 
LTE (0) 

11 11 10 10 18 18 18 19 19 19 

(10)/1 11 6– 6– 6– 6– 6– 6– 6– 6– 6– 

(18) 2 11 13– 13– 13– 13– 13– 13– 13– 13– 13– 

(26) 3 11 48– 59– 39– 44– 52– 38– 42– 51– 38– 

(34) 4 11 49– 60– 41– 45– 54– 33– 45– 51– 33– 

(42) 5 11 53– 67– 52– 50– 67– 64– 50– 66– 64– 

(50) 6 11 56– 68– 63– 53– 67– 64– 53– 67– 64– 

(58) 7 11 55– 68– 62– 54– 67– 64– 55– 67– 66– 

(66) 8 11 60– 67– 65– 56– 66– 64– 56– 65– 64– 

(74) 9 11 61– 65– 56– 52– 57– 47– 50– 55– 45– 

 

 18دول ـاجل

 ( 1ف اجلدول  معّرفة ) DVB-T2إلشارة  (dBm)املقاسة  عتبات احلمل الزائد 
 Canلفات ف القنوات اجملاورة ملو  LTE UEتتعرض للتداخل من إشارة 

 ختالف 
 Nالقناة 

 ( MHz 8)قنوات  

ختالف الرتدد  
 (MHz)املركزي 

 )thO(عتبة احلمل الزائد 
 UEحلمل حركة 

 Mbit/s 1مبعدل 
(dBm) 

 )thO(عتبة احلمل الزائد 
 UEحلمل حركة 

 Mbit/s 10مبعدل 
(dBm) 

 )thO(عتبة احلمل الزائد 
 UEحلمل حركة 

 Mbit/s 20مبعدل 
(dBm) 

  Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 

1 10 6– –4 NR 9– 7– 13– 14– 7– 10– 

2 18 2 2 NR 2– 2– 3– 2– 2– 6– 

3 26 1 0 5 4– 1– 1 3– 2– 1 

4 34 2 9– 0 3– 15– 8– 2– 18– 8– 
5 42 6 3 5 1 0 4– 2 0 3– 
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 ( تتمة ) 18دول ـاجل

 ختالف 
 Nالقناة 

 ( MHz 8)قنوات  

ختالف الرتدد  
 (MHz)املركزي 

 )thO(عتبة احلمل الزائد 
 UEحلمل حركة 

 Mbit/s 1مبعدل 
(dBm) 

 )thO(عتبة احلمل الزائد 
 UEحلمل حركة 

 Mbit/s 10مبعدل 
(dBm) 

 )thO(عتبة احلمل الزائد 
 UEحلمل حركة 

 Mbit/s 20مبعدل 
(dBm) 

  Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 Rx 5 Rx 6 Rx 28 

6 50 8 5 3 4 1 0 4 0 0 

7 58 8 5 4 4 1 1 4 1 0 

8 66 8 4 1 4– 0 2– 4 0 3– 

9 74 8 5 2 4 0 3– 4 0 3– 

 
 

 3 املرفق
 1مللحق  اب

 
 أثر التداخل العابر على نسب احلماية 

 معلومات أساسية  1
. وألغراض هذه االختبارات، جرت عملية  LTEعندما تتعرض للتداخل من إشارة    DVB-T2أجريت قياسات أولية لنسب احلماية  

، وذلك ابستعمال إشارة اختبار "انفذة زمنية" وختزن إشارة DVB T2حماكاة لتأثري مصدر تداخل يبدأ يف اإلرسال يف جوار مستقبل  
 املطلوبة. راختبار التداخل وتشغل من مولد، ميكن تشكيله حبيث ال يشغل أي شيء يف البداية، مث يشغل بعد ذلك إشارة االختبا

مرة واحدة   (BS) ، ألنه يفرتض بوجه عام أن تشغل احملطة القاعدةUEوهذا االختبار هو األكثر مالءمة يف حالة التداخالت  
سيتم إغفاهلا ابلفعل.    BS عابرة من تشغيل احملطة  أتثرياتوابلتايل، فإن أي    -تستمر يف وضع التشغيل بشكل مستمر تقريباً   مث

إىل إرسال رشقة قصرية من اإلشارة بينما هي تقوم ابالتصال   (UE)متيل جتهيزات املستعمل  ك يتوقع أن  وعلى النقيض من ذل
، مث تستمر على وضع عدم التشغيل لفرتة من الزمن. وابلتايل، فإن أجهزة استقبال التلفزيون املزودة بتجهيزات مستعمل BS ابحملطة

قنوات   من  ابلقرب  الق  RFتعمل  هذه  على  أو  املتكررين قريبة  واإليقاف  التشغيل  من  لتداخالت  تعرضها  توقع  ميكن  وات 
 اهلامة.  من جماالت الدارسة  UEتعترب التأثريات العابرة للتداخالت من إشارة  . لذاUE للتجهيزات

يف بيئات حملية تستلزم كثافة كبرية من   (M2M)يف التطبيقات من آلة إىل آلة    LTEوميكن، على املدى الطويل، نشر األجهزة  
 العابرة. مطاريف جتهيزات املستعمل اليت يتعني تفعيلها دورايً. وابلتايل، يعد من املهم فهم أتثريات هذه التداخالت

لالحنطاط وجدير ابلذكر أنه عند إعداد هذه املسامهة، مل يكن قد مت التحصل على قدر زهيد نسبياً من النتائج. ومع ذلك، ونتيجة  
إىل اجتماع الحق   الكبري يف األداء الذي مت رصده، وجد أن من املهم تقدي هذه النتائج الولية. ويؤمل أن تقدم نتائج أخرى إما 

 املناسب.  و/أو إىل فريق املهام املشرتك مباشرة يف الوقت 6A لغرفة العمل
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 القياسات 2
 اإلشارات  مصادر  1.2

املستعملة   DVB . ومعلماتDTT، تتولد مبولد إشارة MHz 706، برتدد DVB-T2شكل موجة  اإلشارة املطلوبة هي إشارة على 
 . 19 اجلدول ( وترد املعلمات يفDVB-T2 [2]من املواصفة  6هي املعلمات األكثر مصادفة يف اململكة املتحدة )اخليار 

 19اجلـدول 

 DVB-T2 املعيار 

 OFDM 27 841 (32KE)عدد املوجات احلاملة  

 256QAM التشكيل

 Rc 2/3التشفري الداخلي 

 1/128 (Tu/∆)الفاصل احلارس 

 PP7 ي التجريبالنموذج 

 59 طول الرتل )رموز البياانت( 

 202 لكل رتل مشفر  FECالفدرات 

 40.2146452 معدل بياانت قطار النقل 

 

املوجات  . ومتثل أشكال[1]هي النسخة ذات النافذة الزمنية من اإلشارة املستعملة يف االختبارات السابقة    LTEوإشارة التداخل  
. ويتولد LTE جتريبية األساسية اخلرج النمطي من جتهيزات املستعمل عند مستويني للحركة، وتلتقط اإلشارة ابستعمال جتهيزات

طرف مع استعمال أداة  لتكوين وصلة من طرف إىل (UE)ن جتهيزات املستعمل بزوج م (BS)مستواي احلركة بتوصيل حمطة قاعدة 
 . Mbit/s 1و Mbit/s 20 لتجميل الوصلة. ومتثل أشكال املوجات امللتقطة معديل نقل البياانت IPحركة 

ولضمان عم تعرض القياسات ألي خلل من جراء اإلشارات خارج النطاق امللتقطة أثناء عملية التسجيل، ستمرر أشكال موجات 
. ويضمن ذلك MHz 10االختبار على مرشاح مترير للنطاق يف برجمية قبل تشغيلها اثنية. وقد استخدم عرض نطاق للقناة مقداره 

ف دالة  احلماية  نسبة  قياسات  تكون  اجملاورةأن  القناة  يف  التسرب  ونسبة  املستقبل  انتقائية  من  يف كل  ملولد    (ALCR) قط 
 العشوائية.  اإلشارة

، مولد إشارة عشوائية وحتققت الطبيعة العابرة لإلشارة إبعادة تشغيل كل شكل LTEوكان مصدر اإلشارة املستعمل لتوفري إشارة  
ابلرتتيب، ميكن بناء تتابع ت من عينات خاوية. وبتدوير كل إشارة لعدة مرا من أشكال املوجات األساسية يف تتابع مع إشارة تتض

ثوان  5ثوان إيقاف تقريباً، يتبعها دورة مدهتا    4أطول بنموذج تشغيل/إيقاف حمدد. وتشمل اإلشارة النهائية ذات النافذة الزمنية  
 . 2و 1ترد خمططات اجملال الزمين لإلشارات يف الشكلني  و  .Mbit/s 20أو  Mbit/s 1ي من اإلشارتني  أل
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 1كل ـالش

 Mbit/s 20بنافذة زمنية مبعدل  LTEإشارة 

 

 2كل ـالش

 Mbit/s 1بنافذة زمنية مبعدل  LTEإشارة 

 

 ختالفات الرتدد 2.2
املركزي بني اإلشارتني   للرتدد  قيميت ختالف  برتددين  +LTE  +11  MHz 18و  DVB-T2متت مراعاة  تداخل  إشاريت   717 )أي 

على قناة تلفزيونية جماورة   LTE UE ، فإن ذلك ميثل تداخالت إشارةMHz 10بعرض نطاق    LTE( وبعرض إشارة  MHz 724و
 . LTE من نطاق الوصلة الصاعدة MHz 9 أو  MHz 2مبباعدة نطاق حارس قيمته  
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 إجراءات القياس  3.2
قيد االختبار. ومتت زايدة اإلشارة   DTTيتحصل على نسبة احلماية ابلنقاط اإلشارة املطلوبة وإشارة التداخل وإدخاهلما إىل املستقبل  

 . [1] تشفري مرض لإلشارة. وميكن االطالع على التفاصيل الكاملة إلجراءات االختبار يف  املطلوبة حىت حتقق فك

 املستقبالت املختربة  4.2
 يف هذه املرحلة املبكرة من العمل، مت اختيار ثالثة مستقبالت لالختبار. 

 20اجلـدول 

 لف نوع املو  النوع  املستقبل 

R1 STB/PVR  سيلكوين 

R2 STB Can 

R3 STB Can 

 النتائج  3
جيدة؛    ACLR متثل البياانت املعروضة نسب احلماية املقاسة ابستعمال معدات االختبار، اليت ضمت مولد إشارة عشوائية مع نسبة

مستوى أداء للقناة  يف  LTE يف القناة اجملاورة األوىل. مل يطبق أي تصحيح ملراعاة أرجحية أن تكون التجهيزات  dB 50أفضل من  
 املستعملة. ن معدات االختبار اجملاورة أسوأ م

، وأظهرت أن هذا األمر ميكن LTE نسب احلماية طبقاً لألداء احملدد خارج النطاق للتجهيزات [1]وقد صححت النتائج السابقة  
 املستقبل.  أن يكون أكثر داللة من انتقائية

  20 مبعدلني LTE UEبرة صادرة عن إشارتني أداء املستقبالت اجلاري اختبارها يف وجود تداخالت عا8إىل  3وتبني األشكال من 
 . ويعرض كمرجع املخططات البيانية ألداء املستقبالت مع وجود إشارات غري عابرة. Mbit/s 1و
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 3كل ـالش

 MHz 11، ختالف R1املستقبل 

 

 4كل ـالش

 MHz 18، ختالف R1املستقبل 
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 5كل ـالش

 MHz 11، ختالف R2املستقبل 

 

 6كل ـلشا

 MHz 18، ختالف R2املستقبل 
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 7كل ـالش

 MHz 11، ختالف R3املستقبل 

 

 8كل ـالش

 MHz 18، ختالف R3املستقبل 
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 االستنتاجات 4
يؤدي بشكل رديء مع الشكل غري العابر لشكل املوجة ذي احلركة املنخفضة. وعند استعمال الشكل العابر   R1يتبني أن املستقبل  

 الرتدد.  لكال شكلي املوجة، يالحظ أداء مماثل حلالة احلركة املنخفضة غري العابرة. ال يوجد أي حتسني مع زايدة ختالف
يعترب معقواًل مع أشكال املوجة التقليدية )حىت مع الشكل ذي احلركة املنخفضة(، غري أنه يعاين عند استعمال    R3و   R2وأداء املستقبلني  

 . MHz 18 إىل   11عندما يزداد التحالف من    dB 12-10الشكلني العابرين. وتدور قيم نسبة احلماية حول قيم تزيد مبقدار من  
هو الذي حيتاج إىل محاية أكرب مما هو احلال مع الشكل ذي    Mbit/s 20ابملعدل    UEويف كل األحوال، فإن الشكل العابر لإلشارة  

 . Mbit/s 1 املعدل
وأرقام نسب احلماية املقدمة يف هذه التوصية تقوم على قياسات أجريت مبولد إشارة يقسم أبداء جيد يف القناة اجملاورة وحتتاج ابلتايل 

 . LTE للعتاد للتصحيح ملراعاة عوامل اإلرسال خارج النطاق
بعض  هناك  أن  استخالصه وهو  يتعني  هام  استنتاج  فهناك  اآلن،  املستقبالت حىت  دراسة جمموعة صغرية من  الرغم من  وعلى 
الوحدات كان يعتقد سابقاً أهنا أقل تعرضاً حلركة دورة اخلدمة املنخفضة، أتثرت ابلطبيعة العابرة لشكل املوجة املبدل. وحيث إن  

املستقبل، يعد من املهم تقدي هذه النتائج  يف  LTE UEة هذا من املتوقع أن يكون مسة لعمليات نشر التجهيزات  شكل املوجة العابر 
 القياسات. التمهيدية لقياسات حمدودة يف الوقت احلايل، مع التوصية إبجراء مزيد من

 املراجع

[1] Document 6A/41 – Measured DVB-T protection ratios and overload thresholds in the presence of 

LTE signals Source: British Broadcasting Corporation (UK). 

[2] ETSI EN 302 755 – Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital 

terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). 
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 4 املرفق
 1مللحق  اب

 
 التلفزيونية وخصائصها  املولفاتتكنولوجيات 

"Can"عنها ابلنسبة للمولفات التقليدية    1كونيةيلميكن لنسب احلماية وعتبات احلِمل الزائد أن ختتلف كثرياً ابلنسبة للمولفات الس
2 .

يف ذلك أحدث املنتجات وأكثرها تقدماً   كونية على نطاق واسع يف أجهزة استقبال التلفزيون مبايلاستخدام املولفات السوجيري  
 .(PVR) ومسجالت الفيديو الشخصية (iDTV)ة املتكاملة اإلذاعة التلفزيونية الرقميةمثل أجهزة 

، ينصح املخططون عند التخطيط للشبكات مبراعاة الكميات Canواملولفات  كونية  يلوالختالف خصائص األداء بني املولفات الس
ابملولفات   ومقارنة  بينها.  اخلصائص  يف  واالختالف  نوع  من كل  املستعملة  ال"Can"النسبية  السيل ،  املولفات  من ت عاين  كونية 

أو عندما يكون   MHz 36مقداره    IFد  عندما يعمل مصدر التداخل على ترد  thOيف العتبة   وال  PRاحنطاطات يف نسبة احلماية  
 التداخالت. عند أشكال أخرى من مصادر ، بيد أن األمر حيتاج إىل نسب محاية أعلى إىل حد ما MHz 72 = 2/IFتردد الصورة،  

وي رج ح أن تتغري  كميات كل نوع مع مرور الوقت. وتقدم هذه التوصية نتائج    وي رج ح وجود خليط من هذين النوعني من املولفات
التقرير  منفصلة لكل نوع من نوعي املولفات هذين )وملزيد من املعلومات، ميكن االطالع على االختالفات التقنية وشرحها يف 

 "قياس نسب احلماية وعتبة احِلمل الزائد ألجهزة استقبال التلفزيون"(. 
، ميكن تقدير نسبة احلماية  N+9أن ترتاكب مع القناة    canلف  سع اليت ال ميكن لقناة صورة املو ة النطاقات احلارسة األو يف حال

لتخالفات الرتددات   N+8لتخالف الرتدد الذي حتدث فيه قناة الصورة وأرقام القناة    N+9ابستعمال أرقام القناة    thOوأداء العتبة  
 ريبة ولكنها ليست على ختالف تردد قناة الصورة.اليت يف اجلوار واليت تكون ق

  

____________________ 
املتكاملة، حيث ت دمج كافة مكوانت دارة املولف يف جمموعة صغرية حبيث يرك ب مباشرة مولفات "السليكون" هي مولفات قائمة على الدارات   1

التداخل يف  من  السليكون  ر قاقة  محاية  وميكن  السليكون.  ت دَمج ضمن  قد  أو  ابملرة  موجودة  املولفة  الدارات  تكون  ال  وقد  الرئيسية.   اللوحات 
التقليدية   ت دمج يف السليكون فإن أداء الدارات املولفة يتأثر ابلسلب مقارنة ابلتصميمات  الكهرمغنطيسي اخلارجي ابستعمال غطاء معدين. وعندما

 للتطوير. تزال هذه التكنولوجيا ختضع . والخليطاً من األجيال القدمية واحلديثة يف السوق املعروفة. والوحدات املقاسة متثل  
توجد داخل غالف معدين يضم أجزاء خمتلفة. منطياً، هناك دارات   "Super heterodyne"هي مولفات مغايرة فوقية تقليدية  "Can"املولفات  2

ثنائي مواسع مغاير   بواسطة  فيها  الرتدد  التحكم يف  يتم  ت ركب من موصالت وترانزستورات خمتلفة  للتوليف  . وينبغي (Varactor)اثبتة وقابلة 
 لل إىل أدىن حد من التداخالت ويقضي على اإلشعاعات املتبادلة والشاردة. للغالف املعدين أن يق
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 2امللحق 
 )معياري( 

 
 لألرض   اإلذاعة التلفزيونية الرقميةالثاين من أنظمة   لجيللعايري التخطيط م

 ،والديسيمرتيةنطاقات املوجات املرتية  ف  (DVB)الرقمية   لإلذاعة الفيديوية
 MHz 6 بقيمةلعرض نطاق قناة   مبا ف ذلك نسب احلماية

 لألرض  الرقمي للتلفزيون  مطلوبةو  MHz 6عرض نطاقها  DVB-T2 إشارة محاية سبن 1
 من:  تتعرض للتداخل و ومطلوبة للتلفزيون الرقمي لألرض    MHz  6عرض نطاقها    DVB-T2  ة نسب احلماية إلشار   التالية تبني اجلداول  

 ؛ MHz 6عرض نطاقها  (DVB-T2)تلفزيون رقمي لألرض إشارة  1)
 ؛ MHz  6عرض نطاقها  (ISDB-T)تلفزيون رقمي لألرض إشارة  2)
 . MHz  6عرض نطاقها  (NTSC)لألرض   متاثليتلفزيون إشارة  3)

 سطح البناء ابستخدام هوائي اجتاهي.لى ستقبال من أعالوترد نسب محاية قناة رايس اليت تنمذج ا

 تلفزيون رقمي لألرض إشارة  مطلوبة تتعرض للتداخل من    DVB-T2  إشارة   محاية  سبن 1.1
تتأثر نسب   لإلشارة املرغوبة. وال   (FEC)تصحيح اخلطأ ابجتاه الذهاب  تعتمد نسب احلماية يف القناة نفسها على التشكيل ومعدل  

 املوسع.  لإلشارة املسببة للتداخل وابستخدام أسلوب عرض النطاق   (FFT)احلماية يف القناة نفسها حبجم حتويل فورييه السريع  
 . dB ي مهماًل ألن التغريات تقدَّر أبعشار القيم املوصى هبا. وميكن اعتبار أتثري النمط التجريب 21وت عرض يف اجلدول 

 21اجلدول 

 DVB-T2 (MHz 6 = BW) إشارة تتعرض للتداخل من  DVB-T2 إشارة (dB) محاية سبن

 )قناة رايس(  ف القناة نفسها

 نسبة احلماية  FECمعدل  التشكيل  نسبة احلماية  FECمعدل  التشكيل 

QPSK 1/2 6 64-QAM 1/2 13 

QPSK 3/5 6 64-QAM 3/5 15 

QPSK 2/3 7 64-QAM 2/3 16 

QPSK 3/4 8 64-QAM 3/4 18 

QPSK 4/5 8 64-QAM 4/5 19 

QPSK 5/6 9 64-QAM 5/6 20 

16-QAM 1/2 11 256-QAM 1/2 17 

16-QAM 3/5 12 256-QAM 3/5 20 

16-QAM 2/3 13 256-QAM 2/3 21 

16-QAM 3/4 14 256-QAM 3/4 23 

16-QAM 4/5 15 256-QAM 4/5 24 

16-QAM 5/6 16 256-QAM 5/6 26 

بتشكيل اإلشارة املطلوبة ومعدل   القناة اجملاورة،  يف  DVB-T2  اتتتعرض للتداخل من إشار   DVB-T2  اتإشار   تتأثر نسب محايةو 
 فيها.  (FEC)تصحيح اخلطأ ابجتاه الذهاب 
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 نسب احلماية للقناة اجملاورة األدىن واألعلى. 22ويبني اجلدول 

 22اجلدول 

 DVB-T2 (MHz 6 = BW) إشارة تتعرض للتداخل من  DVB-T2 إشارة (dB) محاية سبن

 )قناة رايس( اجملاورة ف القناة 

 نسبة احلماية  FECمعدل  التشكيل 
N ± 1  معدل  التشكيلFEC  نسبة احلماية 

N ± 1 

QPSK 1/2 -43 64-QAM 1/2 -39 

QPSK 3/5 -43 64-QAM 3/5 -39 

QPSK 2/3 -42 64-QAM 2/3 -39 

QPSK 3/4 -42 64-QAM 3/4 -39 

QPSK 4/5 -42 64-QAM 4/5 -37 

QPSK 5/6 -42 64-QAM 5/6 -35 

16-QAM 1/2 -42 256-QAM 1/2 -39 

16-QAM 3/5 -42 256-QAM 3/5 -38 

16-QAM 2/3 -41 256-QAM 2/3 -36 

16-QAM 3/4 -40 256-QAM 3/4 -33 

16-QAM 4/5 -40 256-QAM 4/5 -31 

16-QAM 5/6 -40 256-QAM 5/6 -29 

نفسها. وتتأثر نسب    يف القناة  ISDB-T  ةتتعرض للتداخل من إشار مطلوبة    DVB-T2نسب محاية إشارة    23تظهر يف اجلدول  
 فيها.  احلماية هذه يف املقام األول بتشكيل اإلشارة املفيدة ومعدل التشفري

  1 املالحظة . ويؤثر هذا التخالف على نسب احلماية كما يوضَّح يفMHz 1/7+  ختالف ترددي اختياري بواقع  ISDB-Tوملعيار  
 . 24 ابجلدول  1واملالحظة  23 ابجلدول

 23اجلدول 

 ISDB-T  (MHz 6 = BW) إشارة تتعرض للتداخل من  DVB-T2 إشارة (dB) محاية سبن
 (1)قناة رايس( )انظر املالحظة  ف القناة نفسها

 نسبة احلماية  FECمعدل  التشكيل  نسبة احلماية  FECمعدل  التشكيل 

QPSK 1/2 6 64-QAM 1/2 13 

QPSK 3/5 6 64-QAM 3/5 15 

QPSK 2/3 7 64-QAM 2/3 16 

QPSK 3/4 8 64-QAM 3/4 18 

QPSK 4/5 8 64-QAM 4/5 19 

QPSK 5/6 9 64-QAM 5/6 20 

16-QAM 1/2 11 256-QAM 1/2 17 

16-QAM 3/5 12 256-QAM 3/5 20 

16-QAM 2/3 13 256-QAM 2/3 21 

16-QAM 3/4 14 256-QAM 3/4 23 

16-QAM 4/5 15 256-QAM 4/5 24 

16-QAM 5/6 16 256-QAM 5/6 26 

 . MHz 1/7قيمته +   مشفوعة بتخالف ترددي   ISDB-Tحال كون إشارة  يف    ، dB  1بنسبة    يف القناة نفسها   ينبغي خفض نسب احلماية   -   1الحظة  امل 
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تتأثر نسب  القناة اجملاورة. و   يف  ISDB-T  ةتتعرض للتداخل من إشار مطلوبة    DVB-T2  ةإشار   نسب محاية  24تظهر يف اجلدول  
 للتداخل.  هذه بتشكيل اإلشارة املفيدة ومعدل التشفري فيها وابلتخالف االختياري املستخَدم يف اإلشارة املسببة مايةاحل

 24اجلدول 

 ISDB-T  (MHz 6 = BW) إشارة تتعرض للتداخل من  DVB-T2 إشارة (dB) محاية سبن

 (1اجملاورة )قناة رايس( )انظر املالحظة ف القناة 

 FECمعدل  التشكيل 
 نسبة احلماية 

N ± 1 

QPSK 1/2 -46 

QPSK 3/5 -46 

QPSK 2/3 -45 

QPSK 3/4 -45 

QPSK 4/5 -45 

QPSK 5/6 -45 

16-QAM 1/2 -45 

16-QAM 3/5 -45 

16-QAM 2/3 -44 

16-QAM 3/4 -43 

16-QAM 4/5 -43 

16-QAM 5/6 -43 

64-QAM 1/2 42– 
64-QAM 3/5 42– 
64-QAM 2/3 42– 
64-QAM 3/4 42– 
64-QAM 4/5 40– 
64-QAM 5/6 38– 
256-QAM 1/2 42– 
256-QAM 3/5 41– 
256-QAM 2/3 39– 
256-QAM 3/4 36– 
256-QAM 4/5 34– 
256-QAM 5/6 32– 

حال   ، يفdB 2 وزايدة نسب احلماية يف القناة اجملاورة األعلى بنسبة  dB  1ينبغي خفض نسب احلماية يف القناة اجملاورة األدىن بنسبة    -  1املالحظة  
 .MHz 1/7+ قيمته  مشفوعة بتخالف ترددي ISDB-Tكون إشارة 

 تلفزيون متاثلي لألرض   إشارةتتعرض للتداخل من  مطلوبة    DVB-T2  إشارة   محاية  سبن 2.1

القناة  ، تعتمد نسب احلماية يفمن إشارة تلفزيون متاثلي   معرضة للتداخل  DVB-T2  تلفزيون رقمي لألرض  إشارةيف حال كون  
 فيها.  (FEC)تصحيح اخلطأ ابجتاه الذهاب ومعدل  DVB-T2نفسها على تشكيل إشارة 

 . (FEC) تصحيح اخلطأ ابجتاه الذهابومعدل قيماً على أساس التشكيل  25ويبني اجلدول 
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 25اجلدول 

 NTSC (MHz 6 = BW) تلفزيون متاثلي لألرض  إشارة تتعرض للتداخل من  DVB-T2 إشارة (dB) محاية سبن

 )قناة رايس(  ف القناة نفسها
 احلماية نسبة  FECمعدل  التشكيل  نسبة احلماية  FECمعدل  التشكيل 

QPSK 1/2 -13 64-QAM 1/2 -5 

QPSK 3/5 -12 64-QAM 3/5 -3 

QPSK 2/3 -11 64-QAM 2/3 -1 

QPSK 3/4 -9 64-QAM 3/4 2 

QPSK 4/5 -9 64-QAM 4/5 4 

QPSK 5/6 -7 64-QAM 5/6 5 

16-QAM 1/2 -10 256-QAM 1/2 -3 

16-QAM 3/5 -8 256-QAM 3/5 2 

16-QAM 2/3 -8 256-QAM 2/3 3 

16-QAM 3/4 -5 256-QAM 3/4 6 

16-QAM 4/5 -4 256-QAM 4/5 6 

16-QAM 5/6 -5 256-QAM 5/6 9 

التشكيل ويف حالة التداخل من القناة اجملاورة، تتأثر نسب احلماية يف املقام األول ابلعوامل نفسها املذكورة يف حالة القناة نفسها؛ أي  
 املفيدة.  DVB-T2إلشارة  (FEC)تصحيح اخلطأ ابجتاه الذهاب ومعدل 

 . N ± 1قيم للقناتني اجملاورتني األعلى واألدىن  26وت عرض يف اجلدول 
  dB –39 احلماية  . وتبلغ قيمتا نسبةQAM 3/4-64و   QAM 3/5-64، أجريت قياسات لتشكيليت  N ± 2وابلنسبة للقناتني اجملاورتني  

 التوايل. على dB –35و

 26اجلدول 

 NTSC (MHz 6 = BW) تلفزيون متاثلي لألرض  إشارة تتعرض للتداخل من  DVB-T2 إشارة (dB) محاية سبن

 )قناة رايس( N ± 1اجملاورة ف القناة 

 FECمعدل  التشكيل 
 نسبة احلماية 

N ± 1 
 FECمعدل  التشكيل 

 نسبة احلماية 
N ± 1 

QPSK 1/2 -1 64-QAM 1/2 -29 

QPSK 3/5 -39 64-QAM 3/5 -27 

QPSK 2/3 -36 64-QAM 2/3 -25 

QPSK 3/4 -33 64-QAM 3/4 -22 

QPSK 4/5 -32 64-QAM 4/5 -20 

QPSK 5/6 -30 64-QAM 5/6 -19 

16-QAM 1/2 -34 256-QAM 1/2 -25 

16-QAM 3/5 -32 256-QAM 3/5 -22 

16-QAM 2/3 -29 256-QAM 2/3 -20 

16-QAM 3/4 -27 256-QAM 3/4 -17 

16-QAM 4/5 -26 256-QAM 4/5 -16 

16-QAM 5/6 -24 256-QAM 5/6 -14 
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 3امللحق 
 )إعالمي(

 
 نتائج االختبار اإلضافية

 نتائج اختبارات إضافية من اململكة املتحدة 1
لدعم جتربة    LTE أجرت اململكة املتحدة جمموعة قياسات بشأن أداء أجهزة االستقبال التلفزيونية يف وجود إشارات من حمطة قاعدة

 التقييم. ميدانية وحتليل الحق للنمذجة مع
ابلنسق   أدانه كملف  استقبال   wordومرفق  جتاه  قاعدة  حملطات  ابلنسبة  احلماية  نسب  بقياسات  اخلاص    T2و   DVB-T التقرير 

 مقارن.  أبسلوب 
 DVB-T األسلوب ابلنسبة لالستقبالويغطي االختبار أساليب االستقبال للسقف الثابت املستعملة يف اململكة املتحدة. وهذا  

املخطط    K 8 هو لالستقبال    MPEG-2ابستخدام    QAM 2/3-64عند  هوDVB-T2وابلنسبة  األسلوب  فإن   ، K 32    عند
خبطوط املسح األوروبية    MHz 8. وجتري اإلرساالت يف قنوات عرض نطاق كل منها  MPEG-4مع    QAM 2/3-256 املخطط 

أثناء عملية   القياسية. ومت اختبار أسلويب لتشكيل اإلرسال حبيث يوفران نفس تغطية اإلرسال تقريباً ومت التحقق من ذلك عملياً 
 املتحدة.  االنتقال إىل البث الرقمي اجلاري حالياً يف اململكة

ليت احلمل الكامل واخلمول حبيث يعاد تشغيلها عرب مولد إشارات  من وحدة فعلية يف حا   LTEومت تسجيل إشارات احملطات القاعدة  
 EU/2010/267لالمتثال لقرار اللجنة األوروبية رقم    MHz 10ابلرتدد    LTEومكرب وعملية ترشيح ومت ضبط قناع إرسال لإلشارة  

 .  MHz 800 ابلنسبة للنطاق 
 لفني.مبو  رة ومسجل فيديوي شخصيوضمت الوحدات اليت مت اختبارها أجهزة تلفزيون ووحدات لفك الشف

Microsoft-Office.do

c
 

 الحتاد الروسيانتائج اختبارات إضافية من  2
 الروسي.  االحتاد  على أساس قياسات أجريت يف   DVB-T2و   DVB-Tتعرض املسامهة املرفقة نتائج تقييم أويل مقارن خلصائص النظامية  

extract from 
6A-592.docx
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 4امللحق 
 ( معياري)

 
 عوامل التخطيط األخرى 

 توزيع شدة اجملال حبسب املوقع  1
خمتلفة عن تلك املطبقة على    اإلذاعة التلفزيونية الرقميةمن املتوقع أن تكون عمليات توزيع شدة اجملال حبسب املوقع يف إشارات  

االحنراف املعياري للحالة التماثلية    ITU-R P.1546الواردة يف التوصية    3و  2و  1إشارات التلفزيون التماثلي. وتتضمن اجلداول  
 التوايل. ، علىMHz 2 000و MHz 600و  MHz 100واحلالة الرقمية من  

الشكل   يف  املرتية    2وترد  املوجات  نطاقات  أجل  من  الرقمية  لألنظمة  ابالنتشار  املتعلقة  واملوجات    (VHF)النتائج 
اشتقاق   . وميكن استعمال هذه النتائج أيضاً يفdB 5,5، على التوايل. ويتطابق الشكل مع احنراف معياري قدره  (UHF) ةالديسيمرتي

حلساب النسب  ITU-R P.1546. وميكن الرجوع إىل التوصية 50%ف منحنيات توقع االنتشار من أجل نسب حتديد املوقع خال
 . MHz 1,5 من ابلنسبة لألنظمة التماثلية والرقمية، حيث يكون عرض نطاق النظام الرقمي أكرب  50%املئوية لتحديد املوقع خالف  

 9كل ـالش
 من أجل نسبة مئوية معينة لتحديد مواقع االستقبال  (dB)نسبة شدة اجملال  

 من حتديد مواقع االستقبال 50%إىل شدة اجملال من أجل نسبة  
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 االستقبال ابستعمال جتهيزات حممولة داخل املباين واملركبات 2
 hLالنامجة عن االرتفاع:    اخلسارة 1.2

التوصية   الواردة يف  قيم شدة اجملال الرتفاع هوائي استقبال فوق    ITU-R P.1546ابلنسبة للمسريات األرضية، تعطي املنحنيات 
، ميكن أن m 10للعوائق على األرض حول موقع اهلوائي املستقِبل. ومراعاة الرتفاع أدىن قدره    االرتفاع التمثيلياألرض تساوي  

ملناطق الضواحي )للمسريات  m 10للمناطق احلضرية الكثيفة و m 30للمناطق احلضرية، و  m 20ثاًل:  تكون االرتفاعات املرجعية م
 (. m 10 البحرية، تكون القيمة الوطنية

الواردة  املنحنيات  من  اجملال  لشدة  تصحيح  جيري  التمثيلي،  االرتفاع  عن  خمتلفاً  االستقبال  هوائي  ارتفاع  كان  إذا 
 التوصية.  قاً لإلجراء الوارد يف هذهوف ITU-R P.1546 التوصية يف

 bLالنامجة عن دخول املبىن:    اخلسارة 2.2
ر  تتوقف اخلسارة النامجة عن دخول مبىن معني إىل حد كبري على املواد املستعملة يف البناء، وزاوية الورود والرتدد. وجيب إيالء االعتبا 

ن بعيد أو قريب من حائط خارجي. وت عرف اخلسارة النامجة عن دخول إذا كان االستقبال جيري داخل غرفة أم يف مكا ماأيضاً إىل  
بني شدة اجملال املتوسطة داخل املبىن عند ارتفاع معني فوق سوية األرض وشدة اجملال املتوسطة خارج   (dB) مبىن ابعتبارها الفرق

ساب اخلسارة النامجة عن دخول املبىن. توجد أي صيغة شاملة حل  النفس املبىن على نفس االرتفاع فوق سوية األرض. وإن كانت  
أمناط خمتلفة من املباين، على ترددات ترتاوح  معلومات إحصائية مفيدة تقوم على اخلسارة املقاسة يف   ITU-R P.679ترد يف التوصية  

التوصية  GHz 5و  MHz 500بني   وتتناول   .ITU-R P.1238   دخول عند  واألرضيات،  احلوائط  عن  النامجة  االنتشار  خسارة 
 معني.  مبىن

ثالثة أصناف من اإلمكاانت النسبية    27ويوفر اجلدول  وجرى قياس جمموعة عريضة من قيم اخلسارة النامجة عن دخول مبىن معني.  
ارة النامجة عن دخول املبىن، لنفس شدة اجملال املختلفة لتحقيق االستقبال الداخلي وقيم االحنراف املتوسطة والنمط املطابق للخس

 . ةالديسيمرتي اخلارجي، استناداً إىل قياسات يف نطاق املوجات

 27 اجلـدول
 IV/V، النطاقان ةديسيمرتيالالتغيريات ف اخلسارة النامجة عن دخول مبىن معي ف املوجات 

 تصنيف اإلمكاانت النسبية 
 إلجناز االستقبال الداخلي 

 اخلسارة املتوسطة 
 النامجة عن دخول املبىن 

(dB) 

 احنراف معياري 

(dB) 

 5 7 مرتفع

 6 11 متوسط

 7 15 منخفض 

 أمثلة للمباين ذات اإلمكاانت النسبية املختلفة لتحقيق االستقبال الداخلي: 
 : مرتفع 

 ؛مباين سكنية يف الضواحي دون نوافذ بزجاج معدين -
 حضرية.  خارجي يف وحدة سكنية يف بيئة غرفة بنافذة تطل على حائط  -
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 متوسط: 
 ؛غرف خارجية يف بيئة حضرية بنوافذ بزجاج معدين -
 غرف داخلية يف وحدة سكنية يف بيئة حضرية.  -

 منخفض: 
 الغرف الداخلية يف مبىن مكاتب. -

 حمددة. إذا مسحت القياسات احمللية ابحلصول على قيم أكثر دقة، فيمكن استعماهلا لتخطيط خدمة

 vLالنامجة عن دخول مركبة:    اخلسارة 3.2

مل ابليد يف مركبة. تبلغ قيمة اخلسارة النمطية  جيب أن تؤخذ يف االعتبار اخلسارة النامجة عن هيكل املركبة، يف االستقبال بتجهيز حي 
 . dB 6 استناداً إىل اخلربة املكتسبة يف جمال االتصاالت اخللوية،  V/IV، يف النطاقني  ةديسيمرتيالالنامجة عن دخول مركبة للموجات  

 ف هوائي االستقبال التمييز  3
 الوطين.  معلومات تتعلق ابلتوجيه والتمييز يف استقطاب هوائيات االستقبال لالستعمال ITU-R BT.419ترد يف التوصية 

 هوائيات للمستقِبالت احملمولة واملتنقلة 4
 أجل االستقبال احملمول   من   اهلوائيات 1.4

 منطية: مت قياس التباعد يف كسب اهلوائي يف أمناط خمتلفة من اهلوائيات. وت عترب قيم كسب اهلوائي التالية

 28 اجلـدول
 ( من أجل استقبال حممولdBdكسب اهلوائي )ابلوحدة 

 النطاق 
 الكسب 

(dBd) 

 –III 2موجات مرتية، النطاق 

 IV 0، النطاق مرتيةيديسموجات 

 V 0، النطاق مرتيةيديسموجات 

 ليس من املتوقع وجود أي متييز يف االستقطاب.

مل ابليد   هوائيات 2.4  استقبال حتح
مل ابليد جزءاً ال  ولذلك سيكون صغرياً عند مقارنته بطول املوجة.   يتجزأ من بنية املطراف  جيب أن يكون اهلوائي يف مطراف صغري حي 

  . UHF مرتية ي الديسويبني الفهم اجلاري ملشكلة التصميم أن أسوأ حالة لكسب اهلوائي تتواجد يف اجلزء األدىن من نطاق املوجات  
بني   االمسي هلوائي  . وميكن احلصول على كسب امرتيةيديسكسب اهلوائي لثالثة ترددات يف نطاق املوجات ال  29يف اجلدول   ويرد
 خطي. الرتددات ابستكمال داخلي  هذه
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 29 اجلـدول
 ( من أجل استقبال حممول ابليد dBdكسب اهلوائي )ابلوحدة 

 الرتدد
(MHz) 

 الكسب 
(dBd) 

474 12– 

698 9– 

858 7– 

املستوى األفقي   ويكون خمطط اإلشعاع يف يتوقع أي متييز يف االستقطاب عن هذا النمط من هوائي االستقبال احملمول   وبشكل عام، ال 
 االجتاهات. شامل 

 اهلوائيات من أجل االستقبال املتنقل  3.4
ثنائي األقطاب، يستعمل السقف املعدين كمستوى أرضي.    1/4اهلوائي املعياري العملي املستعمل يف االستقبال داخل مركبة هو  

. ابلنسبة ألنظمة اهلوائي السلبية، يتوقع السطحويتوقف كسب اهلوائي من أجل زوااي موجة الورود التقليدية على وضع اهلوائي على 
 .30 احلصول على القيم الواردة يف اجلدول

 30 اجلـدول
 بال حممول( من أجل استق dBdكسب اهلوائي )ابلوحدة 

 الكسب  النطاق 
(dBd) 

 –5 للموجات املرتية  IIIالنطاق 

 –2 ة ديسيمرتيالللموجات  IVالنطاق 

 –1 ة ديسيمرتي الللموجات   Vالنطاق 

 .السطح وفقاً لوضع اهلوائي على dB 10و 4بني   ماومن الناحية النظرية يرتاوح متييز اهلوائي 

 (MMN)الضوضاء االصطناعية  5
 . 32و 31االصطناعية الواردة يف اجلدولني  الضوضاءتستعمل ألغراض التخطيط قيم عامل 

 31 اجلـدول
 قيم السماح من أجل الضوضاء االصطناعية املستعملة ف احلساابت ف املناطق احلضرية

 V/IVالنطاقان  IIIالنطاق   حضرية 

   السماح ابلنسبة للضوضاء االصطناعية

 0 0 هبوائي مدمج يف جهاز استقبال حممول ابليد قيمة تتعلق 

 0 1 يف جهاز استقبال حممول ابليد  *قيمة تتعلق هبوائي خارجي 

 dB 2 dB 0 قيمة تتعلق هبوائي يف السطح 

 dB 8 dB 1 قيمة تتعلق هبوائي مكيف من أجل أجهزة االستقبال احملمولة واملتنقلة 

 سكوبية أو سلكية. ليأجهزة ت *
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 32 اجلـدول
 قيم السماح من أجل الضوضاء االصطناعية املستعملة ف احلساابت ف املناطق الريفية

 V/IVالنطاقان  IIIالنطاق   حضرية 

   السماح ابلنسبة للضوضاء االصطناعية

 0 0 قيمة تتعلق هبوائي مدمج يف جهاز استقبال حممول ابليد 

 0 1 يف جهاز استقبال حممول ابليد  *قيمة تتعلق هبوائي خارجي 

 dB 2 dB 0 قيمة تتعلق هبوائي يف السطح 

 dB 5 dB 0 قيمة تتعلق هبوائي مكيف من أجل أجهزة االستقبال احملمولة واملتنقلة 

 سكوبية أو سلكية. يأجهزة يدوية تل *
 
 

 5امللحق 
 ( معياري)

 
 تقييم نقطة االنقطاع طرائق 

 إلجراء قياسات نسب احلماية  (SFP)نقطة العطب الذايت  طريقة 1
إلجراء   SFP يف حالة أجهزة التلفزيون املخصصة للجمهور ولذلك مت اقرتاح طريقة جديدة يطلق عليها  BERقد يتعذر قياس النسبة  

التوصل إىل حد للحصول على صورة خالية يف  لتحديد نسب احلماية  يتمثل بعبارة اجلودة  قياسات نسب احلماية بطريقة موحدة. و 
مطلوبة هي قيمة النسبة بني اإلشارة املطلوبة واإلشارة غري   DVB-T2إلشارة    RFمن اخلطأ على شاشة التلفزيون. ونسبة احلماية  

 التايل.  ، واملقربة إىل العدد الصحيح األكربSFPاملطلوبة عند دخل املستقِبل، احملددة بطريقة 
طريقة   ال  جودةطريقة    SFPوتطابق  متوسطة الصورة حيث  مراقبة  فرتة  أثناء  مرئي  واحد  من خطأ  أكثر  الصورة    s 20 تتضمن 

على خطوات بسيطة، عادة على خطوات   SFPابلنسبة للطريقة  . وجيري ضبط سوايت اإلشارات املطلوبة وغري املطلوبة  s 30 خالل
ون الفرق يف نسب اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة بني يك  "شبيه ابلضوضاء". وابلنسبة ملسبب تداخل  dB 0,1 قدرها

وذلك نتيجة خلصائص "التنازلية" اليت   dB قيم عشرية صغرية من الوحدة  SFPوالطريقة     10–11 2قدرها    BERبنسبة    QEFطريقة  
التشفري   فك  هبا  تبلغ LDPCيتسم  مستقِبل  دخل  بقدرة  الرقمي  للتلفزيون  املطلوبة  لإلشارات  احلماية  نسبة  قيم  وتقاس مجيع   .

dBm 60–.    من القيم  ، قدر اإلمكان، من قياسات تستعمل فيها جمموعة  اإلذاعة التلفزيونية الرقميةوتشتق نسب احلماية ألنظمة
 (. ITU-R BT.2215هبا )التقرير  املختلفة لسوية اإلشارة، كما هو موضح يف املنهجية املوصى

الياابن  . )وسيتم دراسة هذه الطريقة يفDTTBلألرض    اإلذاعة التلفزيونية الرقميةلقياس مجيع أنظمة    SFPويقرتح اعتماد الطريقة  
 (.ISDB-T ابلنسبة لنظام 
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 6 امللحق
 ( معياري)

 
 التداخل الرتوبوسفريي والتداخل املستمر

 الرتوبوسفريي والتداخل املستمرالتداخل  1
ظروف   مستمر، يف إذا كان ينبغي اعتبار التداخل تروبوسفريي أم ماعند استعمال نسب احلماية يف التخطيط، من الضروري حتديد  

سل خاصة. وميكن أن جيري ذلك مبقارنة جماالت اإلزعاج يف احلالتني، على اعتبار أن جمال اإلزعاج هو شدة جمال الناجتة عن مر 
 املطبقة.  ( يضاف إليها نسبة احلماية.e.r.pالة مسبب للتداخل )مع قدرته املشعة الفع  

 وهكذا، حنصل على جمال اإلزعاج لتداخل مستمر ابملعادلة التالية:
CA+    P(50, 50)  +  E=    CE 

 وجمال اإلزعاج لتداخل تروبوسفريي ابملعادلة التالية: 
ET  =  E(50, t)  +  P  +  AT 

 حيث:
 E(50, t) :   شدة اجملال(dB(V/m))    الناجتة عن املرسل املسبب للتداخل، املقيسة عندkW 1   ويتم جتاوزها أثناء

% t  من الوقت 
 P:   الة القدرة املشعة الفعe.r.p. (dB(1 kW))  للمرسل املسبب للتداخل 
 A:   نسبة احلماية(dB) 

 C وT : .التداخل املستمر والتداخل الرتوبوسفريي على التوايل 

وتطبق نسبة احلماية يف حالة التداخل املستمر عندما يكون جمال اإلزعاج الناتج أكرب من اجملال الناتج عن التداخل الرتوبوسفريي،  
 .TE > CEعندما تكون   أي 

 يف مجيع األحوال عندما تكون: CAوهذا يعين أنه جيب استعمال 
E(50, 50)  +  AC  >  E(50, t)  +  AT 
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 7 امللحق
 ( معياري)

 
 اإلذاعة التلفزيونية الرقميةللجيل الثاين من أنظمة معايري التخطيط، مبا فيها نسب احلماية، 

 (UHF)والديسيمرتية  (VHF)ف نطاقات املوجات املرتية  ATSC 3.0لألرض 

 ATSC 3.0 لألرضتلفزيون الرقمي  لانسب احلماية إلشارات  1
نفسها التداخل يف    من  ماية احلتتجاوز نسب  أال  ينبغي   1.1 إىل    القناة  املرغوبة  )أو نسب اإلشارة  اجملاورة  اإلشارة  والقناة 
،  CTA-CEB32.2  املعيار   يفالوارد    2.5يف اجلدول    املدرجةاألخرى، العتبات    ATSC(، فيما يتعلق إبشارات  (D/U)املرغوبة   غري

خياراً واحداً موصى به، وخيار التشكيل  املبينتان هنا    QAM 4096و  QAM 256. ومتثل الكوكبتان  33واملستنسخة هنا يف اجلدول  
 ابلنسبة ملعدل الشفرة  13/15هي    QAM 4096و  QAM 256  تنيفيما يتعلق ابلكوكب  األقل قوة، على التوايل. والشروط املصاحبة

السريع    32Kو فوربيه  حملول  الشفرة.    800 64و  (FFT)ابلنسبة  لطول  ابلنسبة  اإلرسالبتة  معلمات    ATSC 1.0  نظاملل  وترد 
يف    1.8 اجلدول يف "ATSC RP A/54  املعيارالوارد  قناة  ،  األرضي:  النطاقو ،  MHz 6األسلوب  معدل و ،  VSB-8  تشكيل 

 ". Trellis 2/3 التشفري

 33 اجلـدول
 النبذ ف القناة نفسها عتبات 

 نوع التداخل 

 (D/U)غري املطلوبة إىل اإلشارة اإلشارة املطلوبة  عامل التخطيط نسبة 
   3(dB)ف القناة نفسها 

 dBm 20القدرة املرغوبة = احلساسية + 

 (QAM 4096)اختياري   QAM) dB 32 (256 ،> 3,48dB,8 املرغوبة  ATSC 3.0 إشارة على ATSC 1.0تداخل 
  5,51dB املرغوبة  ATSC 1.0 إشارة على ATSC 3.0تداخل 

 (QAM 4096)اختياري  QAM) dB 32 (256 ،> 3,dB 48,8 املرغوبة  ATSC 3.0 إشارة على ATSC 3.0تداخل 

من    املستعمل معدات  من  تداخل  ال و   LTE  القاعدة   طة حمل القناة اجملاورة فيما يتعلق اب من  تداخل  ال ال تزال نسب احلماية من  و  2.1
.  ITU-R BT.2036-4 من التوصية   3.1يف الفقرة    ATSC 1.0  اخلاصة ابلنظام   ترد نسب احلماية و .  البحث قيد  ،  ATSC 3.0  النظام   أجل 

 . ATSC 3.0  للنظام   تخطيط غراض ال مفيدة أل هذه النسب  قد تكون  و 

 ATSC 3.0 لألرض اإلذاعة التلفزيونية الرقميةنظمة ألشدة اجملال الدنيا قيم  2

يف املناطق الداخلية  شدة اجملال الدنيا لبيئات االنتشار قيم لتحديد  ATSC 3.0 للنظام الوصلة موازنة  34اجلدول يعرض  1.2
 شبه احلضرية وشبه املفتوحة/الريفية.الداخلية و احلضرية 
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 34 اجلـدول

ATSC 3.0 
منطقة داخلية  

 حضرية 
منطقة داخلية شبه  

 ضرية ح
منطقة شبه  
 مفتوحة/ريفية 

 8 8 8 (MHz)عرض نطاق القناة 

 7,78 7,78 7,78 (MHz)عرض نطاق اإلرسال 

    جهاز اإلرسال/احملطة القاعدة 

 30 30 30 (m)ارتفاع هوائي املرسل 

 700 700 700 (MHz)الرتدد 

 0,43 0,43 0,43 (m)طول املوجة 

 40 40 40 (W)قدرة املرسل 

 0,46 0,46 0,46 (dBm)قدرة املرسل 

 8 8 8 (dBd)كسب هوائي املرسل 

 2 2 2 (dB)خسارة الكبل 

 0,52 0,52 0,52 (dBm) (ERP)القدرة املتناحية املكافئة 

    جهاز االستقبال )حاسوب لوحي( 

 ال ال ال التنوع

3 ATSC  حمو ل(  فوربيه السريع(FFT)) 8k 8k 8k 

 68,3 68,3 68,3 (Mbit/s)السعة اإلمجالية لألسلوب 

 16QAM 16QAM 16QAM التشكيل

 2/15 2/15 2/15 معدل الشفرة

 50,0 50,0 50,0 ( اثبتة لي املطلوبة )راي C/Nالنسبة 

 ATSC 3.0 GI1_192 GI1_192 GI1_192للنظام الفرتة احلارسة 

 78,7 78,7 78,7 (MHz)عرض نطاق ضوضاء املستقبل 

 7 7 7 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 0,128 −0,128 −0,128− (dBW)قدرة دخل ضوضاء املستقِبل 

 S/N( (dB) 0,1 0,1 0,1 (نسبة اإلشارة إىل الضوضاء 

 0,127 −0,127 −0,127− (dBW)القدرة الدنيا لدخل املستقِبل 

 dBd( 15],[GdBi = GdBd + 2 −2,9 −2,9 −2,9(كسب اهلوائي 

 0,2− 0,2− 0,2− اخلسارة النامجة عن اجلسم

 dBm −4,27 −4,25 −4,25)2(فتحة اهلوائي الفعال 

 0,0 0,0 0,0 (dB)خسارة املغذي 

 dBW/m −7,99 −7,101 −7,101)2(احلد األدىن لكثافة تدفق القدرة 

 1,46 1,44 1,44 (dBµV/m) الدنيا املكافئةشدة اجملال 

 95 95 95 (%) احتمال املوقع

 5,5 5,5 5,5 (dB)االحنراف املعياري خارج املباين 

 0,6 0,6 0,0 (dB)االحنراف املعياري داخل املباين 
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 )تتمة(  34 اجلـدول

ATSC 3.0 
منطقة داخلية  

 حضرية 
منطقة داخلية شبه  

 حضرية 
منطقة شبه  
 مفتوحة/ريفية 

 1,8 1,8 5,5 (dB)االحنراف املعياري املرك ب 

 4,13 4,13 0,9 (dB) عامل تصحيح املوقع 

 0,0 0,0 0,0 (1التداخل املسموح به )إعادة استعمال  

 0,0 0,0 0,0 (dB)اخلسارة النامجة عن االرتفاع 

 0,17 0,17 0,17 (dB)اخلسارة النامجة عن اخرتاق املباين 

 5,76 5,74 1,70 (dBµV/m) د األدىن ملتوسط شدة اجملال املكافئةاحل

  - (dBm)احلد األدىن ملستوى الطاقة املطلوب عند هوائي املستقِبل 
 97,−0 97,−0 88,−0 يوجد عمليات تصحيح فيما خيص املوقع  ال

 7,109 7,111 0,116 (dB) اخللية االنتشار املسموح هبا/املخطط هلا لنصف قطر خسارة 

 40,0 84,0 65,2 (km)نصف قطر التغطية 

 km 51,0 24,2 09,22)2(مساحة اخللية الدائرية 

 65,0 30,1 97,3 (km)نصف قطر الشبكة وحيدة الرتدد التقرييب 

 km 34,1 30,5 54,49)2(اخللية الدائرية للشبكة وحيدة الرتدد  مساحة

 أمتار.  10على ارتفاع  منصوبالستخدام هوائي خارجي  ATSC 3.0 النظام وصلة موازنةسيناريو  35اجلدول  ويعرض 2.2
مبو  الصلة  ذات  امليزات  من  العديد  مزود خباصية  ألن    ونظراً هذه.    الوصلة  وازنةهناك  االجتاهية،اهلوائي  القناة    حتديد  فإن منوذج 

رايس.   احلالة هو منوذج  االستخدام هذه،  و املستخدم يف هذه  حلالة  احملددة  املعلمات  أدىن   C/Nقيمة    ت ستخدمابستخدام    حبد 
مثل أخطاء  هذه أتثريات منوذج القناة ابإلضافة إىل هامش أتثريات العامل احلقيقي األخرى    C/Nعتبة  قيمة ال  وتتضمن.  dB 16,9 يبلغ

القناة.    األسلوب،  32k FTT،  11/15مبعدل   LDPC شفرة ،64QAM:  كاآليتهي    ATSC 3.0  النظام   معلماتو تقدير 
 . (m 22,9) قدماً  75 يبلغ طوله RG-59متحد احملور  كبالً   التوصيل كبلكون  ي  ي فرتض أن و  .SP8_4 التجرييب
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 35 اجلـدول
 وصلة اهلوائي اخلارجي  موازنة

 69 195 605 (MHz) تردد مركز القناة

 6 6 6 (MHz)عرض نطاق القناة 

 0,4 0,6 0,10 (dB)كسب اهلوائي 

 4,1 0,2 0,4 (dB)خسارة التوصيل 

 0,7 0,7 0,7 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 2,99 −2,99 −2,99− (dB)الضوضاء املتولدة عن املستقِبل 

 0,90 −4,102 −2,106− (dBm) وية السماضوضاء ال

 89,7 −99,8 −102,6− (dBm) كافئة عند دخل اهلوائياملضوضاء ال

 رايس رايس رايس منوذج القناة 

 C/N (dB) 16,9 16,9 16,9 احلد األدىن للنسبة 

 72,8 −82,9 −85,7− (dBm)القدرة الدنيا لدخل اهلوائي 

 111,8 120,8 130,7 (dB)عامل ثنائي األقطاب 

 39,0 38,0 44,9 (dBuV/m) وائياهلال املطلوبة عند اجملد األدىن لشدة احل

 70,0 70,0 70,0 تغطية املساحة املطلوبة 

 0,5 0,5 0,5 عامل التوزيع 

 5,5 5,5 5,5 (dB)االحنراف املعياري 

 2,9 2,9 2,9 (dB)عامل تصحيح املوقع 

 41,9 40,8 47,8 (dBuV/m)مع هامش  وائياهلال املطلوبة عند اجملد األدىن لشدة احل

 95,0 95,0 95,0 (%)تغطية املساحة املطلوبة 

 1,6 1,6 1,6 عامل التوزيع 

 5,5 5,5 5,5 (dB)االحنراف املعياري 

 9,0 9,0 9,0 (dB)عامل تصحيح املوقع 

 48,0 47,0 54,0 (dBuV/m)مع هامش  وائياهلال املطلوبة عند اجملد األدىن لشدة احل

 اً مزود  اهلوائي ليسنظراً ألن  و .  يف سيارةمن أجل االستقبال    ATSC 3.0للنظام  وصلة    موازنةسيناريو    36اجلدول    ويعرض 3.2
اال حتديد  منوذج  قناةالمنوذج    فإنجتاهية  خباصية  هو  :  كاآليتهي    ATSC 3.0  النظام  معلماتو رايلي.    املستخدم 

16QAM، شفرة LDPC    16،  5/15مبعدلk FTT  ،التجرييب    األسلوبSP4_2.   متحد   كبالً   التوصيل  كبلكون  يأن  ض  ي فرت و
 . (m 3,0)أقدام  10 يبلغ طوله RG-59 احملور
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 36 اجلـدول
 وصلة االستقبال ف سيارة موازنة

 69 195 605 (MHz) تردد مركز القناة

 6 6 6 (MHz)عرض نطاق القناة 

 4,0− 2,0− 0,0 (dB)كسب اهلوائي 

 0,2 0,3 0,6  (dB)خسارة التوصيل

 7,0 7,0 7,0 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 −99,2− 99,2− 99,2 (dB)الضوضاء املتولدة عن املستقِبل 

 −90,0− 102,4− 106,2 (dBm) السماوية ضوضاء ال

 −88,8− 95,8− 97,9 (dBm) دخل اهلوائيكافئة عند املضوضاء ال

 رايلي رايلي رايلي منوذج القناة 

 C/N (dB) 7,8 7,8 7,8 احلد األدىن للنسبة 

 −81,0− 88,0− 90,1 (dBm)القدرة الدنيا لدخل اهلوائي 

 111,8 120,8 130,7 (dB)عامل ثنائي األقطاب 

 30,8 32,8 40,6 (dBuV/m) وائياهلال املطلوبة عند اجملد األدىن لشدة احل

 90,0 90,0 90,0 تغطية املساحة املطلوبة 

 1,3 1,3 1,3 عامل التوزيع 

 5,9 5,9 5,9 (dB)االحنراف املعياري 

 7,7 7,7 7,7 (dB)عامل تصحيح املوقع 

 38,5 40,5 48,2 (dBuV/m)مع هامش  وائياهلال املطلوبة عند اجملد األدىن لشدة احل

 99,0 99,0 99,0 (%)تغطية املساحة املطلوبة 

 2,3 2,3 2,3 عامل التوزيع 

 5,9 5,9 5,9 (dB)االحنراف املعياري 

 13,6 13,6 13,6 (dB)عامل تصحيح املوقع 

 44,4 46,4 54,1 (dBuV/m)مع هامش  وائياهلال املطلوبة عند اجملد األدىن لشدة احل

 LTE قاعدةالطة  احمل  منالقناة اجملاورة    يف  تداخلال  من  مايةاحل، نسب  ITU-R BT.2036 4من التوصية    3.1وترد يف الفقرة   4.2
من أجل  والتداخل  من  املستعمل  أن.  ATSC 1.0  النظام  معدات  النسب  تكون  وميكن  المفيدة    هذه  تخطيط ألغراض 

 . ATSC 3.0 للنظام

 املراجع  3
[1] ATSC Standard A/300, ATSC 3.0 System. 

[2] ATSC Standard A/322, Physical Layer Protocol. 

[3] ATSC Recommended Practice A/327:2020, Guidelines for the Physical Layer Protocol. 

[4] CTA-CEB32.2, Recommended Practice for ATSC 3.0 Television Sets, Physical Layer, 

(May 2018). 

[5] ATSC Recommended Practice A/54A: Guide to the Use of the ATSC Digital Television 

Standard, including Corrigendum No. 1 (2003, 2006). 
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 8امللحق 
 ( معياري)

 
 ف نطاقات املوجات   DTMB-A اإلذاعة التلفزيونية الرقمية معايري ختطيط أنظمة 

 (UHF)والديسيمرتية  (VHF)املرتية 

 املطلوبة DTMB-Aلألرض   اإلذاعة التلفزيونية الرقميةنسب احلماية إلشارات  1
إشارات و   DTMB-Aإشارات    املطلوبة اليت تتعرض للتداخل من  DTMB-Aنسب احلماية لإلشارات    38و   37يعرض اجلدوالن  

 تلفزيون متاثلي لألرض؛ على التوايل.

 DTMB-Aتتعرض للتداخل من إشارة   DTMB-Aمحاية إشارة   1.1
 37 اجلـدول

 MHz 8برتدد  DTMB-Aف القناة املشرتكة إلشارة  (dB)نسب احلماية 
 DTMB-Aتتعرض للتداخل من إشارة 

 قناة رايلي  قناة رايس  قناة غوسية  معدل الشفرة  التشكيل 

QPSK 1/2 2,5 3,5 5,0 

16APSK 1/2 8,0 9,0 11,0 

64APSK 1/2 12,0 13,0 15,0 

256APSK 1/2 16,0 17,0 19,0 

QPSK 2/3 4,5 5,5 8,0 

16APSK 2/3 10,0 11,0 14,0 

64APSK 2/3 15,0 16,0 19,0 

256APSK 2/3 19,5 20,5 23,0 

QPSK 5/6 7,0 8,0 12,0 

16APSK 5/6 12,5 14,0 18,0 

64APSK 5/6 18,5 19,5 24,0 

256APSK 5/6 24,5 25,5 30,5 

غوسية ورايس ورايلي(. وابلنسبة لالستقبال الثابت واالستقبال احملمول، أي النسب احلماية لألنواع الثالثة لقنوات االنتشار )  تقدم
 رايس ورايلي، على التوايل.  اعتماد القيم ذات الصلة بقنايتينبغي 
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 38 اجلـدول
 DTMB-Aتتعرض للتداخل من إشارة  MHz 8برتدد  DTMB-Aإلشارة  (dB)نسب احلماية 

 ( N + 1)واألعلى  ( N – 1)ف القناتي اجملاورتي األدىن   MHz 8برتدد 
 قناة رايلي  قناة رايس  قناة غوسية  معدل الشفرة  التشكيل 

QPSK 1/2 -37 -36 -34 

16APSK 1/2 -32 -31 -30 

64APSK 1/2 -28 -27 -25 

256APSK 1/2 -27 -26 -24 

QPSK 2/3 -36 -35 -32 

16APSK 2/3 -31 -30 -29 

64APSK 2/3 -27 -26 -24 

256APSK 2/3 -26 -24 -23 

QPSK 5/6 -33 -32 -29 

16APSK 5/6 -30 -29 -28 

64APSK 5/6 -26 -25 -22 

256APSK 5/6 -23 -22 -18 

 الرتوبوسفريي واملستمر. وتنطبق على نوعي التداخل  dBنسبة احلماية معرب  عنها بوحدات 
املطلوبة وغري املطلوبة. والتوليفات األخرى لعرض   DTMBوتنطبق هذه القيم على احلالة اليت يتساوى فيها عرض القناة لإلشارتني 

 القناة حتتاج إىل مزيد من الدراسات.
 بَيد أنه ألغراض التخطيط، ي فضل تطبيق هذه القيمة.،  ومن املعروف من قياسات املستقِبالت احلالية أهنا تسمح بنسب محاية أقل

 تتعرض للتداخل من تلفزيون متاثلي لألرض   DTMB-Aمحاية إشارة   2.1
 املشرتكة احلماية من تداخل ف القناة  1.2.1

 39 اجلـدول
 تتعرض للتداخل من إشارات MHz 8برتدد  DTMB-Aإلشارة املشرتكة ف القناة  (dB)نسب احلماية 

 تلفزيون متاثلي )ف ظل ظروف عدم التحكم ف الرتدد( 
 قناة رايلي  قناة رايس  قناة غوسية  معدل الشفرة  التشكيل 

QPSK 1/2 5– -4 -3 

16APSK 1/2 -3 -1 2 

64APSK 1/2 5 3 7 

256APSK 1/2 5 7 12 

QPSK 2/3 -1 0 4 

16APSK 2/3 1 2 8 

64APSK 2/3 7 10 16 

256APSK 2/3 11 16 19 

QPSK 5/6 2 3 9 

16APSK 5/6 8 11 15 

64APSK 5/6 15 17 24 

256APSK 5/6 16 18 27 
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 ( N – 1)احلماية من تداخل من القناة اجملاورة األدىن  2.2.1

 40 اجلـدول
 MHz 8برتدد  DTMB-Aإلشارة  ( N – 1)لتداخل من القناة اجملاورة األدىن   (dB)نسب احلماية 

 ف ذلك الصوت تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون متاثلي، مبا
 PAL-Dإشارة غري مطلوبة  إشارة مطلوبة  

 قناة رايلي  قناة رايس  قناة غوسية  معدل الشفرة  الكوكبة

QPSK 1/2 -43 -42 -39 

16APSK 1/2 -42 -41 -38 

64APSK 1/2 -40 -38 -37 

256APSK 1/2 -36 -35 -33 

QPSK 2/3 -42 -40 -36 

16APSK 2/3 -41 -40 -36 

64APSK 2/3 -37 -35 -33 

256APSK 2/3 -33 -32 -30 

QPSK 5/6 -39 -38 -32 

16APSK 5/6 -38 -37 -32 

64APSK 5/6 -33 -32 -25 

256APSK 5/6 -30 -29 -22 

 تنطبق كل القيم على ظروف االستقبال الثابت واالستقبال احملمول.
 ( N + 1)من القناة اجملاورة األعلى  تداخلاحلماية من  3.2.1

 41 اجلـدول
 MHz 8برتدد  DTMB-Aإلشارة  ( N + 1)لتداخل من القناة اجملاورة األعلى   (dB)نسب احلماية 

 تتعرض للتداخل من إشارات تلفزيون متاثلي 
 PAL-D (dB)إشارة غري مطلوبة  إشارة مطلوبة  

 قناة رايلي  رايس قناة  قناة غوسية  معدل الشفرة  الكوكبة

QPSK 1/2 -46 -45 -44 

16APSK 1/2 -45 -44 -41 

64APSK 1/2 -43 -42 -40 

256APSK 1/2 -39 -38 -36 

QPSK 2/3 -46 -45 -43 

16APSK 2/3 -44 -43 -39 

64APSK 2/3 -41 -40 -38 

256APSK 2/3 -37 -36 -30 

QPSK 5/6 -47 -45 -40 

16APSK 5/6 -40 -39 -37 

64APSK 5/6 -35 -34 -29 

256APSK 5/6 -33 -32 -25 
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 DTMB-A نسب احلماية إلشارات تلفزيون متاثلي لألرض مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارات  2
 غري مطلوبة  MHz 8برتدد 

 .DTMB-Aنسب احلماية إلشارة تلفزيون متاثلي مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  46إىل  42تعرض اجلداول من 

  MHz 8برتدد   DTMB-Aمحاية إشارات الرؤية املطلوبة اليت تتعرض للتداخل من إشارة   1.2
ابلتداخل  تتعلق إال  غري مطلوبة، ال  DTMB-Aيف هذا القسم، نسب احلماية إلشارة متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  

 على إشارة الرؤية. 
 احلماية من تداخل ف القناة املشرتكة 1.1.2

 42 اجلـدول
 DTMB-Aإلشارة رؤية متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  (dB)نسب احلماية 

 غري مطلوبة MHz 8برتدد 

 MHz 8برتدد  DTMB-Aإشارة غري مطلوبة:  إشارة مطلوبة: نظام متاثلي 

 تداخل مستمر  تروبوسفريي تداخل 

PAL-D 34 40 

D/SECAM 34 40 

 احلماية من تداخل من القناة اجملاورة األدىن 2.1.2

 43 اجلـدول
 DTMB-Aإلشارة رؤية متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  (dB)نسب احلماية 

 )القناة اجملاورة األدىن( MHz 8برتدد 

 إشارة مطلوبة: نظام متاثلي 
 MHz 8برتدد  DTMB-Aإشارة غري مطلوبة: 

 )القناة اجملاورة األدىن( 
 تداخل مستمر  تداخل تروبوسفريي 

PAL-D -9 -5 

D/SECAM -13 -9 

 احلماية من تداخل من القناة اجملاورة األعلى 3.1.2

 44 اجلـدول
 DTMB-Aإلشارة رؤية متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  (dB)نسب احلماية 

 )القناة اجملاورة األعلى( MHz 8برتدد 

 إشارة مطلوبة: نظام متاثلي 
 MHz 8برتدد  DTMB-Aإشارة غري مطلوبة: 

 )القناة اجملاورة األعلى( 
 تداخل مستمر  تداخل تروبوسفريي 

PAL-D -8 -5 

D/SECAM -15 -12 
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 احلماية من تداخل قناة الصورة 4.1.2

 45 اجلـدول
 DTMB-Aإلشارة رؤية متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  (dB)نسب احلماية 

 )قناة الصورة(  MHz 8برتدد 

 إشارة مطلوبة: نظام متاثلي 
 MHz 8برتدد  DTMB-Aإشارة غري مطلوبة: 

 ( N + 9)القناة 
 تداخل مستمر  تداخل تروبوسفريي 

PAL-D -19 -15 

D/SECAM -16 -11 

 احلماية من تداخل من قناة جماورة ومرتاكبة  5.1.2

 46 اجلـدول
 DTMB-Aإلشارة رؤية متاثلية مطلوبة تتعرض للتداخل من إشارة  (dB)نسب احلماية 

 )قنوات مرتاكبة(  MHz 8برتدد 
 غري املطلوبة   DTMB-Aالرتدد املركزي لإلشارة  

 تردد املوجة احلاملة إلشارة الرؤية للتلفزيون  مطروحاً منه
 (MHz)التماثلي املطلوبة 

 نسبة احلماية 

 التداخل املستمر  التداخل الرتوبوسفريي 

 -8,25 -20 -15 

(1 − N ) -5,25 -13 -9 

 -4,75 -11 -4 

 -4,25 5 13 

 -3,75 24 30 

 -3,25 29 36 

 -2,25 33 39 

 -1,25 34 40 

(N ) 2,75 34 40 

 4,75 34 40 

 5,75 30 37 

 6,75 27 34 

 7,75 25 32 

 8,75 5 11 

(1 + N ) 10,75 -15 -12 

 12,75 -15 -12 

 DTMB-Aالثابت للنظام  لالستقبالقيم شدة اجملال الدنيا  3

 هبذا امللحق.  1 املرفقترد املعادلة املستخدمة يف حساب شدة اجملال الدنيا يف 
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 47 اجلـدول
 MHz 8برتدد  DTMB-Aحساب شدة اجملال الدنيا لنظام 

 65 200 500 700 (MHz)الرتدد 

 F (dB) 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 ، عامل ضوضاء املستقبل

النسبة موجة حاملة إىل ضوضاء  
) C/N( (1)للمستقبل (dB) 

8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 

 fA (dB) 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 خسارة املغذي، 

 G (dB) 3 3 3 5 5 5 10 10 10 12 12 12كسب اهلوائي،  

شدة اجملال الدنيا يف االستقبال  
 minE  m)/µV(dB((1) 17 23 29 27 33 39 33 39 45 35 41 47الثابت 

 للحصول على املعادلة. هبذا امللحق  1انظر املرفق  (1)

 DTMB-Aمتوسط شدة اجملال الدنيا لالستقبال املتنقل للنظام   4

. وترد القيم املدخلة من أجل احلساب يف هذا القسم الدنيا  هبذا امللحق معادالت حساب متوسط شدة اجملال  1  ترد يف املرفق
 . 99%. وينبغي حساب االستقبال املتنقل على أساس احتمال للموقع قيمته 1 ملرفقا ويف

 من أجل االستقبال املتنقل   C/Nالقيمة املتوسطة املطلوبة للنسبة   1.4
الرتدد   ملستوى جودة معني دالة يف   C/N، تكون القيمة املتوسطة املطلوبة للنسبة  DTMB-Aابلنسبة ألي أسلوب من أساليب النظام  

 . 10الدوبلري فقط، وعلى شكل مماثل للمخطط املعروض يف الشكل 

 10الشـكل 
 ف قناة انتشار متنقلة  C/Nالقيمة املتوسطة املطلوبة للنسبة 
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اجلدول   للنسبة    48ويعرض  املطلوبة  املتوسطة  الدنيا  للنسبة    )C/N  )minC/Nالقيم  متوسطة  لقيمة  الدوبلري    C/Nوالرتدد 
ألربعة    minC/N    +dB 3 القصوى )السرعة( الستقبال متنقل بدون تنوع. وتقدم حدود السرعة للقيمة   واحلدود الدوبلرية   minC/N  + dB 3 تساوي 

املتوسطة للنسبة MHz 700و   500و   200و   65ترددات )  املطلوبة.    C/N  ،minC/N  + 3 dB  (. والقيمة  اجملال  تالئم حساب شدة 
إىل مظهر جانب القيم  اجلدول  وتستند  مبينة يف  "بيئة حضرية منطية"،  لقناة منطية  االنقطاع  49ي  نقطة  هو  هنا  اجلودة  ومعيار   .

 دقائق.  خلمس  ESR =  %5-املقابلة لنسبة الثواين اخلطأ،  (SFP) الذاتية

 48 اجلـدول
 MHz 8برتدد   DTMB-Aلنظام  C/Nة القيمة املتوسطة املطلوبة للنسب

 وحدود السرعة لالستقبال املتنقل ف حالة عدم التنوع 

معدل   التشكيل 
 الشفرة 

معدل  
 البتات 

(Mbit/s) 

minC/N 
(dB)  عند fC =   

762 MHz، 
dF  = 70 Hz 

dF  عند 
minN/C 

+ 3 dB 
(Hz) 

 dF ،3 dB (km/h)السرعة عند  

65 MHz 200 MHz 500 MHz 700 MHz 

QPSK 1/2 6,71 7 160 2 658 864 345 246 

QPSK 2/3 8,94 10 140 2 326 756 302 216 

16QAM 1/2 13,41 12 130 2 160 702 280 200 

16QAM 2/3 17,88 16 120 1 993 648 259 185 

64QAM 1/2 20,12 17 120 1 993 648 259 185 

64QAM 2/3 26,82 21 100 1661 540 216 154 

 49 اجلـدول
 C/Nاملظهر اجلانيب للقناة من أجل قياس القيمة املتوسطة املطلوبة للنسبة 

 "بيئة حضرية منطية"  DTMB-A الستقبال متنقل للنظام
 رقم  
 العينة 

 التأخري 
(µs) 

 القدرة 
(dB) 

 الفئة 
 الدوبلرية 

 رايس 3- 0 1
 رايس 0 0,2 2

 رايس 2- 0,5 3

 رايس 6- 1,6 4

 رايس 8- 2,3 5

 رايس 10- 5 6

. وميكن إدخال حتسينات على املستقبالت املصم مة DTMB-Aيعتمد األداء يف قناة متنقلة إىل حد كبري على تصميم املستقبل  
 على حنو خاص لالستقبال املتنقل.

 عامل ضوضاء املستقبل  2.4
 للمستقبالت املتنقلة املثبتة يف املركبات. dB 7يطبق عامل ضوضاء قيمته 
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  1املرفق
 8للملحق  

 
 حساب شدة اجملال الدنيا واحلد األدىن لشدة اجملال املكافئة املتوسطة 

   حتسب شدة اجملال الدنيا واحلد األدىن لشدة اجملال املكافئة املتوسطة ابستعمال املعادالت التالية: 
 nP =  )B 0k T+ 10 log ( F  

 min sP =  nP+  N/C  
 aA =  )4 /2+ 10 log (1,64 G  
 minφ =  fL+  aA – s minP  
 minE =  ) + 120 + 10 log (120  minφ  

  =  + 145,8 minφ  
 medE =   lC+  mmnP+  minE   لالستقبال الثابت من على أسطح املباين 
 medE =  hL+  lC+  mmnP+  minE   احملمول خارج املباين واملتنقل لالستقبال 

 medE =  bL+  hL+  lC+  mmnP+  minE  لالستقبال احملمول داخل املباين واملتنقل احملمول ابليد 

 1C =  t µ   

 t =  22
mb + 

  :حيث
 nP:  قدرة ضوضاء دخل املستقبل(dBW) 

 F:  معامل ضوضاء املستقبل(dB) 
 k :  بولتزمان  اثبتJ/K))( 23–10 = 1,38 k ( 
 0T:  290 =درجة احلرارة املرجعية معرب  عنها بدرجة احلرارة املطلقة (K)) 0T( 
 B:   عرض نطاق ضوضاء املستقبل (Hz)( 610 7,65 = B  عرض نطاق    عندما يكونRF  6  مقداره MHz  

  610 56,7 = B )(Hzو  MHz 7  قدارهم  RFعندما يكون عرض نطاق    610  6,62 = B )(Hzيكون  و 
 ( MHz 8مقداره  RFعندما يكون عرض نطاق 

 s minP:  القدرة الدنيا لدخل املستقبل(dBW) 
 C/N :  النسبة إشارة إىل ضوضاءRF  عند دخل املستقبل اليت حيتاج إليها النظام(dB) 

 aA:   2(الفتحة الفعالة للهوائي(dBm 
 G:  كسب اهلوائي ابلنسبة لنصف ثنائي األقطاب(dBd) 

  :  الطول املوجي لإلشارة(m) 
 minφ:  الكثافةpfd  2((الدنيا عند موقع االستقبال(dB(W/m 

 fL:  خسارة املغذي(dB) 
 minE:  شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع االستقبالV/m))(dB( 
 medE  :  القيمة املتوسطة لشدة اجملال الدنيا املكافئة، قيمة خاصة ابلتخطيطV/m))(dB( 
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 mmnP:  هامش من أجل الضوضاء االصطناعية(dB) 
 hL:  نقطة االستقبال عند( اخلسارة النامجة عن االرتفاعm 1,5   )فوق مستوى األرض(dB) 

 bL:   اخلسارة النامجة عن اخرتاق املباين واملركبات(dB) 

 1C:  معامل تصحيح املوقع(dB) 

 t:  االحنراف املعياري اإلمجايل(dB) 

 m:  5االحنراف املعياري على نطاق واسع (dB)),= 5 m( 
 b:  االحنراف املعياري للخسارة النامجة عن اخرتاق املباين(dB) 

 µ:   يساوي توزيع،  للنسبة    0,52عامل    95%للنسبة    1,64و  90%للنسبة    1,28و  70%ابلنسبة 
 . 99% للنسبة  2,33و

 ___________ 
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