
 

 

خصائص نظام استقبال مرجعي لتخطيط 
  ترددات أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض

 ITU-R  2036-1التوصيـة  
(2016/07) 

 BTالسلسلة 
 اإلذاعية )التلفزيونية(الخدمة 



ii التوصية  ITU-R  BT.2036-1  

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) اسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةوقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القي

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

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

 ل توصيات قطاع االتصاالت الراديويةسالس

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR  التلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  واملواضيع ذات الصلةاملفردات 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BT.2036-1  التوصيـة

 خصائص نظام استقبال مرجعي لتخطيط ترددات أنظمة
 التلفزيون الرقمي لألرض

 (ITU-R 132-2/6و ITU-R 114/6)املسألتان 
 (2016-2013) 

 مجال التطبيق
حتدد هذه التوصية دصائص أنظمة االستقبال املرجعية ملختلف أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض املستخدمة كأساس لتخطيط ترددات 

 .(UHF)والديسيمرتية  (VHF)نطاقي املوجات املرتية  ددمات التلفزيون الرقمي لألرض يف

 االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت، مجعيةإن 
 اعتبارها يفإذ تضع 

 اسع؛نطاق و  علىاآلن  ت ستخدمجمموعة متنوعة من األنظمة  تستعمل اليت أن ددمات التلفزيون الرقمي لألرض ( أ 
ضمان االستخدام الدويل ل على الصعيد اخلدمات وتقاسميتحمل مسؤولية ختطيط الرتددات  الراديوية أن قطاع االتصاالت ب(

 ال للطيف الراديوي؛املنصف والفع  

نظمة اإلذاعة التلفزيونية الثاين من أو  ني األولالبيانات والتشكيل والبث املتعلقة باجليل وتأطريتصحيح األدطاء  أن أساليب (ج
 على التوايل؛ ITU-R BT.1877و ITU-R BT.1306التوصيتني  تعرَّف يف (DTTB) الرقمية لألرض

ترد  (UHF) والديسيمرتية (VHF)ي املوجات املرتية نطاق معايري التخطيط للخدمات التلفزيونية لألرض يفأن  د (
 ؛BT.2033و ITU-R BT.1368التوصيتني  يف
ومجهورية إيران اإلسالمية  1اإلقليم  يف (DVB-T) إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضأن معلمات ختطيط الرتددات ل ( ه

لإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية والنطاق الرابع/اخلامس  (MHz 230-174)الثالث  النطاقالذي دطط  GE06 مبوجب اتفاق
(MHz 862-470)  االتفاق لإلذاعة التلفزيونية الرقمية. ويقدمGE06  ً1 لتنسيق ختطيط الرتددات التلفزيونية بني دول اإلقليم إطارا 

 ومجهورية إيران اإلسالمية؛

 فزيوين؛وتعاريف املستقِبل التلقياس  أساليبعايري و ليات تتعلق مبتتوىل مسؤو  (IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية  أن و (
رقمية التلفزيونية لاذاعة اإلضعت ملختلف أنظمة و   هاستقبالت التلفزيون الرقمي وأساليب قياسملأن اخلصائص االمسية  ( ز

 ؛(IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية  يف (DTTB) لألرض
نظام  يؤدذأن  بغي، ينلتصنيعل يةمواصفات حدك  ةل املطلوبعالقة ضرورية بني دصائص املستقبِ  توجدحني  أنه يف ح(

ظام استقبال مرجعي إىل ن ذلك ستنديأن  وينبغياستخدام الطيف بكفاءة وختطيط الرتددات لدى االعتبار  يف كاملالاالستقبال 
 األسوأ"،احلالة من مواصفات حد " بدالً  ذي صفة متثيلية

 توصي
 كأساس لتخطيط الرتددات؛  1 امللحق يف الواردةرجعية املنظمة االستقبال التلفزيوين ألاستخدام اخلصائص املشرتكة ب 1
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 ؛1الرتددات كأساس لتخطيط  2 امللحق يف الواردة رجعي من أنظمة االستقبال التلفزيوينامل دصائص اجليل األول استخدامب 2
 .1الرتددات كأساس لتخطيط  3 امللحق يف الواردة من أنظمة االستقبال التلفزيوينرجعي امل دصائص اجليل الثاين استخدامب 3

 
 

 1الملحق 
 

 التلفزيون الرقمي لألرضاستقبال نظام لالخصائص المشتركة 
 تخطيط الترددات في

ل تنطبق على أي من أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض 5إىل  1اجلداول من  ترد يف  أدناه قيم دصائص مشرتكة للمستقِب
 الرتددات. ختطيط يف

 1اجلـدول 

 (m)ارتفاع هوائي المستقِبل 
 محمول داخل المباني الخالء/متنقل محمول في االستقبال على سقف ثابت أسلوب االستقبال

 1,5 1,5 10 ارتفاع هوائي املستقِبل فوق سطح األرض

 2اجلـدول 
 اتجاهية هوائي االستقبال

 ITU-R BT.419انظر التوصية  اجتاهية هوائي االستقبال

 3اجلـدول 

 (dB)عامل ضوضاء المستقِبل 
 النطاقان الرابع/الخامس النطاق الثالث النطاق األول 

 68-47 230-174 862-470 (MHz)الرتدد 

 7إىل  6 10إىل  6 10إىل  7 عامل ضوضاء املستقِبل

 4اجلـدول 
 (dBd)كسب الهوائي 

 النطاق الخامس النطاق الرابع  النطاق الثالث النطاق األول 

 68-47 230-174 582-470 862-582 (MHz)الرتدد 

 12إىل  9 10إىل  8 7إىل  5 4 االستقبال على سقف ثابت

____________________ 
 .IECامللحق، من التعاريف وأساليب القياس وعرض النتائج، مع معايري/مواصفات  يتسق ما ي ستخدم يف 1
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 5 اجلـدول
 (dB) خسارة المغذي

 النطاق الخامس النطاق الرابع  النطاق الثالث النطاق األول 

 68-47 230-174 582-470 862-582 (MHz)الرتدد 

 5إىل  4 4إىل  3 2 1 االستقبال على سقف ثابت

 

 

 2الملحق 
 

 التلفزيون الرقمي لألرضاستقبال خصائص الجيل األول المرجعي لنظام 
 2تخطيط الترددات في

 مقدمة 1
 .دداتامللحق كأساس لتخطيط الرت هذا  يف الواردة أنظمة االستقبال التلفزيوين رجعي منامل دصائص اجليل األولت ستخدم 

 (DVB-T) إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضخصائص المستقِبل المرجعي ل 1.1
 :3ةاستقبال خمتلف لثالثة أساليب إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضا يف رجعياملتعرَّف القيم املرجعية ملعلمات نظام االستقبال 

  أسلوب االستقبالRM1 .على سقف ثابت 
  أسلوب االستقبالRM2 أو لالستقبال املتنقل. اخلالء احملمول يف لالستقبال 
  أسلوب االستقبالRM3 دادل املباين لالستقبال. 

النطاق الثالث،  مجيع أساليب االستقبال يف يف إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضلدصائص املستقِبل املرجعي  7و 6اجلدولني  وترد يف
 إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضلدصائص املستقِبل املرجعي  8اجلدول  ملسح القناة، على التوايل. وترد يف MHz 8و 7وبرتددي 

 مجيع أساليب االستقبال للنطاقني الرابع/اخلامس. يف
طبيق بت أو إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضلبنظام معني  8و 7و 6اجلداول  يفلواردة ساليب االستقبال اوال ترتبط املعلمات املرجعية أل

 ؛ بل إهنا متثل عدداً كبرياً من تطبيقات حقيقية خمتلفة.DVB-Tحقيقي لشبكة 

____________________ 
لتخطيط ميكن أن تنجم ا معلمات يفتحسن بسرعة، تدعى اإلدارات لدراسة أي حتسن ترقمية لألرض التلفزيونية الذاعة اإلتكنولوجيا نظام مبا أن  2

 .ستقبالالا عن حتسن دصائص نظام

مول احمل أو تنقلاملاخلالء/ يفمول أو االستقبال احمل على سقف ثابتتكافئ أساليب االستقبال، تلك، تشكيالت التخطيط املرجعية لالستقبال  3
 .GE06اتفاق  يف دادل املباين
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 6اجلـدول 
 (DVB-T) إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضخصائص المستقِبل المرجعي ل

 لمسح القناة MHz 7النطاق الثالث، وبتردد  في
 RM1 RM2 RM3 أسلوب االستقبال

 rf (MHz) 200 200 200الرتدد 

 6,66 6,66 6,66 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 7 7 7 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 128,7 –128,7 –128,7– (dBW)قدرة ددل ضوضاء املستقِبل 

 C/Nإىل الضوضاء  RFمرجع نسبة إشارة 
(dB) 

21 19 17 

القدرة الدنيا لددل إشارة املستقِبل 
(dBW) –107,7 –109,7 –111,7 

 اجلهد األدىن املكافئ لددل املستقِبل
75 Ω )(dB(µV) 

31 29 27 

)ref)minE شدة اجملال الدنيا املرجعية 

(dB(µV/m))  عندrf  =200 MHz 
38,5 43,5 41,5 

ACS (dB)  أدناه 1انظر املالحظة 
 .DVB-Tملستقبالت  (ACS) ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  ITU-R BT.1368-10التوصية  ترد يف - 1المالحظـة 

 7اجلـدول 
 (DVB-T) إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضخصائص المستقِبل المرجعي ل

 لمسح القناة MHz 8النطاق الثالث، وبتردد  في

 RM1 RM2 RM3 أسلوب االستقبال

 rf (MHz) 200 200 200الرتدد 

 7,61 7,61 7,61 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 7 7 7 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 –128,2– 128,2– 128,2 (dBW)قدرة ددل ضوضاء املستقِبل 

 C/Nإىل الضوضاء  RFمرجع نسبة إشارة 
(dB) 

21 19 17 

القدرة الدنيا لددل إشارة املستقِبل 
(dBW) 107,2– 109,2– 111,2– 

 اجلهد األدىن املكافئ لددل املستقِبل
75 Ω (dB(µV)) 

31,5 29,5 27,5 

)ref)minE شدة اجملال الدنيا املرجعية 

(dB(µV/m))  عندrf  =200 MHz 
39 44 42 

ACS (dB)  أدناه 1انظر املالحظة 
 .DVB-Tملستقبالت  (ACS) ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  ITU-R BT.1368-10التوصية  ترد يف - 1المالحظـة 
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 8اجلـدول 
 (DVB-T) إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضخصائص المستقِبل المرجعي ل

 لمسح القناة MHz 8النطاقين الرابع/الخامس، وبتردد  في

 RM1 RM2 RM3 أسلوب االستقبال

 rf (MHz) 650 650 650الرتدد 

 7,61 7,61 7,61 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 7 7 7 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 –128,2– 128,2– 128,2 (dBW)قدرة ددل ضوضاء املستقِبل 

 C/N (dB) 21 19 17إىل الضوضاء  RFمرجع نسبة إشارة 

 –107,2– 109,2– 111,2 (dBW)القدرة الدنيا لددل إشارة املستقِبل 

 األدىن املكافئ لددل املستقِبلاجلهد 
75 Ω (dB(µV)) 

31,5 29,5 27,5 

)ref)minE شدة اجملال الدنيا املرجعية 

(dB(µV/m))  عندrf  =650 MHz 
47 52 50 

ACS (dB)  أدناه 1انظر املالحظة 
 .DVB-Tملستقبالت  (ACS) ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  ITU-R BT.1368-10التوصية  ترد يف - 1المالحظـة 

. ولرتددات أدرى، أعاله ITU-R BT.1368-10من التوصية  2للملحق  1التذييل  وترد صيغة حساب احلد األدىن لشدة اجملال يف
 بإضافة عامل التصحيح احملدد وفقاً للقاعدة التالية:أعاله  7و 6اجلدولني  يتعني أن تعدَّل قيم شدة اجملال الدنيا املرجعية يف

 (Emin)ref(f) = (Emin)ref(fr) + 20 log10 (f/fr) 

 اجلدول. النطاق ذي الصلة املذكور يف هو الرتدد املرجعي يف  rfهو الرتدد الفعلي و f حيث
ونسب  ،C/Nذلك قيم نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  مبا يف املزيد من معلمات التخطيط ITU-R BT.1368التوصية  ويرد يف

 .(DVB-T) إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضا احلماية وعتبات احلمولة الزائدة ألمناط معينة من نظام
 1 التاليني أدناه. وترد يف امللحق 10و 9اجلدولني  يف إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضاوت عرض بعض املعلمات بشأن نظام استقبال 

 .ختطيط الرتددات التلفزيون الرقمي لألرض يفأنظمة ق على أي من للمستقِبل اليت تنطباخلصائص املشرتكة 

 9اجلـدول 
 (dBd)كسب الهوائي 

 النطاق الخامس النطاق الرابع النطاق الثالث 

 230-174 582-470 862-582 (MHz)الرتدد 

 12 10 7 االستقبال على سقف ثابت

 0 0 –2,2 االستقبال احملمول/املتنقل
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 10اجلـدول 

 (dB)خسارة المغذي 

 النطاق الخامس النطاق الرابع النطاق الثالث 

 230-174 582-470 862-582 (MHz)الرتدد 

 5 3 2 االستقبال على سقف ثابت

 A (ATSC)النظام  خصائص المستقِبل المرجعي في 2.1
( لدى جلنة أنظمة Aالقيم املرجعية ملعلمات لنظام االستقبال املرجعي )النظام  الفقرات التالية يف 15حىت  11اجلداول  ترد يف

 .MHz 6بعرض نطاق قدره  (ATSC)التلفزيون املتطورة 
 احلماية الفقرات التالية هو ضمان استقبال موثوق، وهي قيم ميكن أن ختتلف عن معايري والقصد من قيم عتبة املستقبل املرجعي يف

 .ITU-R BT.1368التوصية  ع القنوات الواردة يفالتخطيط وتوزي يف
 (RF)خصائص الترددات الراديوية  1.2.1
 .(RF)لرتددات الراديوية ا يفدصائص األداء األساسية  11اجلدول  ترد يف

 11اجلـدول 
 (ATSC)لنظام االستقبال المرجعي لدى لجنة أنظمة التلفزيون المتطورة  (RF)خصائص الترددات الراديوية 

 MHz 6بعرض نطاق قدره 
 التوجيه المرجعي المعلمات

 68-47 ،216-174 ،806-470 (MHz)املديات الرتددية 

 6 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 6–3 × 10 االستقبال يف (BER)املعدل األدىن ألدطاء البتات 
 –83 (dBm)احلساسية القصوى للمستقِبل 

 –5 (dBm)املستقبل  احلد األدىن من احلمولة الزائدة يف

S/N  الدنيا(dB) 15,19 

 Hz 10بتكرار  µs165 أداء أقصر مدة لرشقة ضوضاء

 عتبات التداخل في القناة نفسها 2.2.1
مستوى و  (–dBm 68)"مطلوبة ضعيفة"  ATSCمستوى إشارة  القناة نفسها يف العتبات الدنيا لنبذ التدادل يف 12اجلدول  ترد يف
عند مددل املستقِبل؛ علماً بأن إشارات التلفزيون الرقمي لدى جلنة أنظمة التلفزيون  (–dBm 53)"مطلوبة معتدلة"  ATSCإشارة 

تتطلب عتبات خمتلفة للتدادل على النقيض من التدادل التلفزيوين التماثلي )لدى جلنة أنظمة التلفزيون  (ATSC)املتطورة 
 (.(NTSC) الوطنية
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 12اجلـدول 
بعرض نطاق  (ATSC)القناة نفسها لنظام االستقبال المرجعي لدى لجنة أنظمة التلفزيون المتطورة  عتبات النبذ في

 MHz 6تماثلية بعرض نطاق قدره  NTSCرقمية أو إشارة  ATSCيتعرض للتداخل من إشارة  MHz 6 قدره

 نمط التداخل

 (dB) نفسها القناة النسبة المطلوبة/غير المطلوبة في

مطلوبة ضعيفة  ATSCإشارة 
(dBm 68–) 

 مطلوبة معتدلة ATSCإشارة 
(dBm 53–) 

 +ATSC 15,5+ 15,5على  ATSCتدادل 
 +ATSC 2,5+ 2,5على  NTSCتدادل 

 هي لذروة القدرة. NTSCهي ملتوسط القدرة؛ ومجيع قيم  ATSCمجيع قيم  -مالحظـة 

 مجاورةعتبات التداخل على أول قناة  3.2.1

علماً  مبستويات متنوعة لإلشارة "املطلوبة" عند مددل املستقبل؛ العتبات الدنيا لنبذ التدادل على أول قناة جماورة 13اجلدول  ترد يف
. ونسب احلماية هي نسب اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة وهي ITU-R BT.1368التوصية  بأن قيم نسبة احلماية ترد يف

 ا نظام االستقبال.حني حتدد انتقائية القناة اجملاورة داصية يتميز هب ؤثرات اصطفاء املستقِبل وطيف بث اإلشارة املرَسلة، يفتتضمن م

 13اجلـدول 
 MHz 6بعرض نطاق قدره  (ATSC)عتبات انتقائية أول قناة مجاورة لنظام االستقبال المرجعي 

  (N – 1)القنوات المجاورة الدنيا  في MHz 6 من إشارة تداخل )رقمية أو تماثلية( عرض نطاقها
 بمستويات قدرة متوسط اإلشارة المطلوبة عند مدخل المستقِبل (N + 1)أو العليا 

 نمط التداخل

 (dB)القناة المجاورة  نسب اإلشارة المطلوبة/غير المطلوبة في
 مطلوبة ضعيفة
(dBm 68–) 

 مطلوبة معتدلة
(dBm 53–) 

 مطلوبة قوية
(dBm 28–) 

 –ATSC (N – 1) 33– 33– 20األدىن على  ATSCتدادل 

 –ATSC (N + 1) 33– 33– 20األعلى على  ATSCتدادل 

 –ATSC (N – 1) 40– 35– 26األدىن على  NTSCتدادل 

 –ATSC (N + 1) 40– 35– 26األعلى على  NTSCتدادل 

 هي ملتوسط القدرة. ATSCهي لذروة القدرة؛ ومجيع قيم  NTSCمجيع قيم  - مالحظـة

 العتبات المتعددة للتداخل على القناة المجاورة 4.2.1
بعرض  (ATSC)االستقبال املرجعي نظام  العتبات املتعددة النتقائية القناة اجملاورة يف ITU-R BT.1368بالتوصية  5اجلدول  ترد يف

، عند N±15 إىل N±2القنوات اجملاورة املتعددة،  يف MHz 6من إشارة تدادل )رقمية أو متاثلية( عرض نطاقها  MHz 6نطاق قدره 
 مددل املستقِبل. مستويات معينة ملتوسط قدرة اإلشارة يف

لنظام االستقبال  اورةعتبات انتقائية القنوات اجملوتؤثر مسببات التدادل املتعددة يف خمتلف القنوات اجملاورة تأثريًا كبريًا على 
. وميكن أن تسبب توليفة من اإلشارات غري (ATSC) دى جلنة أنظمة التلفزيون املتطورةل MHz 6 املرجعي بعرض نطاق قدره

 N + 2Kو N + K، فإن اإلشارات على القناتني Nاملطلوبة التدادل على قناة مطلوبة. وبوجه داص، إذا كانت القناة املطلوبة هي 
. ومتثل النسبة بني N، ستجتمع لتسبب التدادل يف القناة املطلوبة 10و 1عدد صحيح بني  K، حيث إن (N – 2Kو N – K)أو 

أزواج اإلشارات املطلوبة واإلشارات غري املطلوبة املسببة للتدادل عند عتبة املستقِبل، عتبة االنتقائية املطلوبة لضمان االستقبال. 
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لدى جلنة أنظمة التلفزيون  MHz 6قدره طاق بعرض نعتبات االنتقائية لنظام االستقبال املرجعي  مكرراً 13ويلخص اجلدول 
 يف وجود أزواج اإلشارات املسببة للتدادل ذات الشدة املتساوية.  املتطورة

 مكرراً 13 اجلدول
( في حالة تداخل صادر من N)قناة مطلوبة  MHz 6بعرض نطاق قدره  ATSCإلشارة  (dB)عتبة انتقائية 

 N+2Kو N+K)غير مطلوبة( لهما شدة متساوية في عدة قنوات مجاورة،  MHz 6بعرض نطاق قدره  ATSC إشارتين
 ، عند مستويات قدرة متوسطة لإلشارة المطلوبة عند مدخل المستقِبلK  =2 ،3 ... ،10، حيث (N-2Kو N-K)أو 

 نمط التداخل

 (dB)النسبة بين مستوى اإلشارة المطلوبة وكل إشارة غير مطلوبة عند مستوى العتبة 

 المطلوبة ضعيفة جدا   ATSCاإلشارة 
)–78 (dBm 

 المطلوبة ضعيفة ATSCاإلشارة 
)–(dBm 68 

 المطلوبة معتدلة ATSCاإلشارة 
)–(dBm 53 

N+1 وN+2 

N–1) و(N–2 
30,0– 31,5– 30,5– 

N+2 وN+4 

N–2) و(N–4 
38,2– 37,6– 35,1– 

N+3 وN+6 

N–3) و(N–6 
42,2– 38,8– 35,2– 

N+4 وN+ 8 

N–4) و(N–8 
41,6– 38,9– 35,8– 

N+5 وN+10 

N–5) و(N–10 
40,8– 40,8– 37,1– 

N+6 وN+12 

N–6) و(N–12 
44,3– 42,7– 37,7– 

N+7 وN+14 

N–7) و(N–14 
47,7– 43,4– 38,1– 

N+8 وN+16 

N–8) و(N–16 
52,3– 44,2– 39,4– 

N+9 وN+18 

N–9) و(N–18 
48,8– 43,2– 38,7– 

N+10 وN+20 

N–10) و(N–20 
50,9– 43,6– 37,3– 

 عتبات االستجابة النبضية للقناة 5.2.1
 –µs 30بني  MHz 6بعرض نطاق قدره  (ATSC)االستقبال املرجعي نظام  ي توقع أن ترتاوح االستجابة النبضية للقناة يف

مطال البيانات الوصفية لالستجابة  14)بعد الصدى(، باتساعات تتناقص مع اإلزاحة. ويصف اجلدول  +µs 40والصدى(  )قبل
ظروف ساكنة أو شبه ساكنة وبوجود صدى ساكن واحد. وينبغي أن ال يتحسس املستقِبل بطور صدى واحد.  يفالنبضية للقناة 

دث الظرف شبه الساكن انزياحاً يف  .Hz 0,05الطور باستخدام إزاحة دوبلرية مبقدار  وُي 
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 14اجلـدول 
 (ATSC)ة النبضية للقناة لنظام االستقبال المرجعي العتبات القصوى لالستجاب

 وبوجود صدى ساكن واحد ذي تأخر متغير MHz 6بعرض نطاق قدره 
 (dB)االتساع  (µs)تأخر الصدى 
40,0– 15– 

30,0– 7– 
20,0– 7– 

15,0– 5– 

10,0– 3– 
5,0– 0,5– 
5,0+ 0,5– 

10,0+ 1– 

15,0+ 1– 

20,0+ 2– 

30,0+ 3– 

40,0+ 4– 

50,0+ 15– 

بعرض  (ATSC)، ي توقع أن يعمل نظام االستقبال املرجعي 14اجلدول  باإلضافة إىل فرادى األصداء الساكنة الواردة يف
بيئات دينامية أكثر صعوبة. ويرد تعريف سلسلة من اجملموعات املختربية الدينامية املتعددة للصدى وللمجموعات  يف MHz 6 نطاق

 .ATSC(4(، من جلنة أنظمة التلفزيون املتطورة A/74املمارسة املوصى هبا،  امليدانية الفعلية يف
 (ATSC)ورة عوامل التخطيط لالستقبال لدى لجنة أنظمة التلفزيون المتط 6.2.1

 15اجلـدول 

 (ATSC)عوامل التخطيط لالستقبال لدى لجنة أنظمة التلفزيون المتطورة 

 A (ATSC)باستخدام النظام 
 UHF األعلى VHF األدنى VHF الرمز المعلمات

 F 68-47 216-174 806-470 (MHz)الرتدد 

 –dK 111,8– 120,8– 130,8 (dBµV/mإىل  dBmعامل ثنائي األقطاب )

 انظر املالحظة aK 0,0 0,0 عامل ثنائي األقطاب ضبط

 –tN 106,2– 106,2– 106,2 (dBm)الضوضاء احلرارية 

____________________ 
جلنة أنظمة التلفزيون ، :A/742010لوثيقة : املبادئ التوجيهية ألداء املستقِبل"، ا)ATSC(جلنة أنظمة التلفزيون املتطورة  مناملمارسة املوصى هبا " 4

 .pdf-http://www.atsc.org/cms/standards/a_74.2010 .2010أبريل  7، واشنطن العاصمة، املتطورة

http://www.atsc.org/cms/standards/a_74-2010.pdf
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 (تتمة ) 15اجلـدول 
 UHF األعلى VHF األدنى VHF الرمز المعلمات

 G 4 6 10 (dBd)كسب اهلوائي 

 L 1 2 4 (dB)دسارة كبل التحميل 

 sN 10 10 7 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 S/N 15,19 15,19 15,19 (dB)النسبة املطلوبة لإلشارة إىل الضوضاء 

 10 12 14  (ATSCاهلوائي )رقمي،  يف نسبة اإلشعاع األمامي إىل اإلشعاع اخللفي

 6 6 6  (NTSCاهلوائي )متاثلي،  يف نسبة اإلشعاع األمامي إىل اإلشعاع اخللفي

العالية وقيم  UHFترددات  الحتساب قيم شدة اجملال األعلى الالزمة يف dK/)الرتدد األوسط للقناة(( إىل 615) aK  =20 logيضاف الضبط  - مالحظـة
 األدىن. UHFترددات  شدة اجملال األدىن الالزمة يف

 واملعادلة التالية: 15اجلدول  من القيم الواردة يف ATSCميكن اشتقاق شدة اجملال الدنيا احملددة لتغطية 

 aK – dK – G – L+  sN+  tN+  N/S (1)=  (dBµV/m) شدة اجملال 

 (ISDB-T) إلذاعة الرقمية لألرض متكاملة الخدماتخصائص نظام االستقبال المرجعي ل 3.1
 خصائص المستقِبل 1.3.1
النطاق الثالث  العامل يف (ISDB-T) إلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدماتقيم معلمات املستقِبل املرجعي ل 16اجلدول  ترد يف

 والنطاق الرابع والنطاق اخلامس.
 دراسات التخطيط. اجلدول على املستقبالت املعدة لالستخدام يف وتطبَّق القيم الواردة يف

 .5شكل قناع الفرتة احلارسة يف 2الشكل  توصَّف دصائص املستقِبل لشبكة أحادية الرتدد، ويرد مثال عنها يف

____________________ 
 لالطالع على تعريف تفصيلي. R BT.2209-ITUانظر التقرير  5
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 16اجلـدول 

 (ISDB-T) إلذاعة الرقمية لألرض متكاملة الخدماتالمستقِبل المرجعي لخصائص 
 (DTTB)رقمية لألرض التلفزيونية الذاعة تخطيط اإل في

 القيم المعلمات

 b (MHz) 5,57 6,5 7,43عرض نطاق الضوضاء املكافئ، 

 F (dB)  7 7 7عمل ضوضاء املستقِبل، 

 K 9,2 9,9 10,5 290و  75من أجل  (dBµV)جهد ددل ضوضاء املستقِبل 

 C/N (dB)6 20,1 20,1 20,1العتبة املرجعية 

 minV (dBµV)6 29,3 30,0 30,6جهد الددل األدىن للمستقِبل، 

 109 109 109 7)لكل املستقبالت( (dBµV)عتبة احلمولة الزائدة للمستقِبل 

املدى املرغوب لإلشارة من  يف dB6، 8)(حصانة القناة اجملاورة من التدادل 
minV  64إىل dBµV  (1)انظر أيضاً الشكل 

35– 35– 35– 

)بالنسبة إىل اتساع إشارة ددل  (APN)الضوضاء املتناسبة مع االتساع 
 9(dB)املستقِبل( 

35– 35– 35– 

مرشاح االستكمال الدادلي املستخَدم الستعادة 
 10((µs)املوجة احلاملة )دصائص ميدان الزمن 

 94,5إىل  –94,5 108إىل  –108 126إىل  –126 ثابت

 انتقايل

 –126إىل  –168

 و

 168إىل  126

 –108إىل  –144

 و

 144إىل  108

 –94,5إىل  –126

 و

 126إىل  94,5

 FFT11 6 5,1 4,5هامش ضبط نافذة 

____________________ 
بال أدرى. تنويعات أدرى للنظام أو بيئات استق للنظام وبيئة االستقبال الثابت. وختتلف القيم يف FEC-QAM-64 3/4تقابل هذه القيم منط  6

 .ITU-R BT.1368وملعلومات أوىف، انظر التوصية 

 املستقِبل. على أهنا احلد املسموح جلهد ددل كل املستقبالت(ل) لمستقِبلعتبة احلمولة الزائدة ل تعرَّف 7

 BT.2209 R-ITU انظر التقريرفعلية ) SFNبيئة  . وميكن تطبيق قيم خمتلفة يف)(SFNبيئة ال توجد فيها شبكة أحادية الرتدد  تعرَّف هذه القيمة يف 8
 لالطالع على معلومات أوىف(.

9 APN  هي الضوضاء اليت يتزايد/يتناقص اتساعها بالتناسب مع مستوى إشارة ددل املستقِبل، ويعربَّ عنها بقيمة منسوبة إىل مستوى إشارة
 لالطالع على تعريف تفصيلي. ITU-R BT.2209انظر التقرير الددل. 

املوجة احلاملة عرب كل ثالث موجات حاملة حتوي معلومات مرجعية عن  (SP)يرسل إشارات دليلية متناثرة  T-ISDBمبا أن نظام  10
املغايرة لإلشارة الدليلية املتناثرة. وي ستخدم مرشاح  OFDMبتشكيل  ، ُيتاج املستقِبل الستعادة املوجات احلاملة األدرىOFDM بتشكيل

فت قسم على اثنني،  2 (4k FFT)سلوب . أما قيم األ3 (8k FFT)استكمال دادلي هلذه االستعادة. والقيم الواردة هي لنمط النظام باألسلوب 
 لالطالع على معلومات أوىف. ITU-R BT.2209انظر التقرير  على أربعة. 1 (2k FFT)فيما ت قسم قيم األسلوب 

أفضل موضع ببضعة قياسات. ورغم أن مدى التعديل ملوضع  يف )FFT(، ي نشئ املستقبل نافذته لتحويل فورييه السريع  SFNبيئات  يف 11
نظر ا ترمز إىل مدة الفرتة احلارسة(، ُيتاج عتاد املستقِبل لوضع بعض اهلوامش على جوانب هذا املوضع. GIنظرياً ) GI/2±يساوي  FFT نافذة

 لالطالع على معلومات أوىف. ITU-R BT.2209 التقرير
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 1الشـكل 
 (QAM-FEC 3/4-64)خصائص نسبة اإلشارة المرغوبة إلى التداخل 

BT.2036-01

40

60

80

100

120

20 40 60 80 100

 

 2الشـكل 

 MHz 6 FEC 3/4)-QAM-(@GI = 1/8, 6412خصائص قناع الفترة الحارسة لنطاق عرضه 

BT.2036-02

–25

–20

–15

–10

–5

0

5

–400 –300 –200 –100 0 100 200 300 400

 

____________________ 
وتعتمد هذه اخلصائص على منط دصائص قناع الفرتة احلارسة. وصف تفصيلي ألسلوب اشتقاق  BT.2209 R-ITUالتقرير  يفيرد  12
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 خصائص نظام هوائي االستقبال 2.3.1

 تلك دراسات التخطيط. وميكن تطبيق القيم غري هوائي االستقبال املرجعي ودسارة الكبل املطبقني يف كسب  1امللحق  يرد يف
 وفقاً لبيئة االستقبال. 1امللحق  املدرجة يف

 
 

 3الملحق 
 

 التلفزيون الرقمي لألرضاستقبال خصائص الجيل الثاني المرجعي لنظام 
 13تخطيط الترددات في

 مقدمة 1
 .الرتددات امللحق كأساس لتخطيطهذا  يف الواردة رجعي من أنظمة االستقبال التلفزيوينامل دصائص اجليل الثاينت ستخدم 

 (DVB-T2) الفيديوية الرقمية لألرضإلذاعة خصائص المستقِبل المرجعي من الجيل الثاني ل 1.1
 ألربعة (DVB-T2) إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضا يف رجعي من اجليل الثايناملتعرَّف القيم املرجعية ملعلمات نظام االستقبال 

 أساليب استقبال خمتلفة. وفيما يلي أساليب االستقبال:
  أسلوب االستقبالRM1 .على سقف ثابت 
  أسلوب االستقبالRM2a أو لالستقبال املتنقل  اخلالء احملمول يف لالستقبالRM2b وستدرج قيم االستقبال املتنقل .

 هبذا األسلوب من االستقبال. DVB-T2مرحلة الحقة عندما ينفَّذ مزيد من القياسات على إذاعة  يف

  أسلوب االستقبالRM3 دادل املباين لالستقبال. 
ملسح القناة،  MHz 8و 7برتددي  DVB-T2إلذاعة رجعي املنظام االستقبال القيم املرجعية ملعلمات  18و 17 اجلدولني وترد يف

 النطاقني الرابع/اخلامس. يف DVB-T2إلذاعة دصائص املستقِبل املرجعي  19اجلدول  على التوايل. وترد يف
معني أو بتطبيق حقيقي  DVB-T2بنظام  19إىل  17ل من اجلداو  يفساليب االستقبال الواردة وال ترتبط املعلمات املرجعية أل

 ؛ بل إهنا متثل عدداً كبرياً من تطبيقات حقيقية خمتلفة.DVB-T2 لشبكة

____________________ 
لتخطيط ميكن أن تنجم ا معلمات يفتحسن بسرعة، تدعى اإلدارات لدراسة أي حتسن ترقمية لألرض التلفزيونية الذاعة اإلتكنولوجيا نظام مبا أن  13

 .ستقبالالا عن حتسن دصائص نظام
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 17اجلـدول 
 لمسح القناة MHz 7النطاق الثالث، وبتردد  في DVB-T2إلذاعة خصائص المستقِبل المرجعي 

 RM1 RM2a RM2b RM3 أسلوب االستقبال

 rf (MHz) 200 200 200 200الرتدد 

 6,66 6,66 6,66 6,66 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 6 تؤَكد القيمة الحقاً  6 6 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 –129,7 تؤَكد القيمة الحقاً  –129,7– 129,7 (dBW)قدرة ددل ضوضاء املستقِبل 

إىل الضوضاء  RFمرجع نسبة إشارة 
C/N (dB) 

 18 القيمة الحقاً تؤَكد  18 20

القدرة الدنيا لددل إشارة املستقِبل 
(dBW) 109,7– 111,7–  ً111,7 تؤَكد القيمة الحقا– 

 اجلهد األدىن املكافئ لددل املستقِبل
75 Ω (dB(µV)) 

 27 تؤَكد القيمة الحقاً  27 29

)ref)minE شدة اجملال الدنيا املرجعية 

(dB(µV/m))  عندrf  =200 MHz 
 41,5 تؤَكد القيمة الحقاً  41,5 36,5

ACS (dB)  أدناه 1انظر املالحظة 
 .DVB-T2ملستقبالت  (ACS) ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  ITU-R BT.2033التوصية  ترد يف - 1المالحظـة 

 18اجلـدول 
 القناةلمسح  MHz 8النطاق الثالث، وبتردد  في DVB-T2إلذاعة خصائص المستقِبل المرجعي 

 RM1 RM2a RM2b RM3 أسلوب االستقبال

 rf (MHz) 200 200 200 200الرتدد 

عرض نطاق الضوضاء املكافئ 
(MHz) 

7,77 7,77 7,77 7,77 

 6 تؤَكد القيمة الحقاً  6 6 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 –129 تؤَكد القيمة الحقاً  –129– 129 (dBW)قدرة ددل ضوضاء املستقِبل 

إىل الضوضاء  RFمرجع نسبة إشارة 
C/N (dB) 

 18 تؤَكد القيمة الحقاً  18 20

القدرة الدنيا لددل إشارة املستقِبل 
(dBW) 109– 111–  ً111 تؤَكد القيمة الحقا– 

 اجلهد األدىن املكافئ لددل املستقِبل
75 Ω (dB(µV)) 

 27,75 تؤَكد القيمة الحقاً  27,75 29,75

)ref)minE شدة اجملال الدنيا املرجعية 

(dB(µV/m))  عندrf  =200 MHz 
 42,5 تؤَكد القيمة الحقاً  42,5 37

ACS (dB)  أدناه 1انظر املالحظة 

 .DVB-T2ملستقبالت  (ACS) ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  ITU-R BT.2033التوصية  ترد يف - 1المالحظـة 
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 19اجلـدول 
 النطاق الرابع/الخامس في DVB-T2إلذاعة خصائص المستقِبل المرجعي 

 RM1 RM2a RM2b RM3 أسلوب االستقبال

 rf (MHz) 650 650 650 650الرتدد 

عرض نطاق الضوضاء املكافئ 
(MHz) 

7,77 7,77 7,77 7,77 

 6 تؤَكد القيمة الحقاً  6 6 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

 –129 تؤَكد القيمة الحقاً  –129– 129 (dBW)قدرة ددل ضوضاء املستقِبل 

إىل الضوضاء  RFمرجع نسبة إشارة 
C/N (dB) 

 18 تؤَكد القيمة الحقاً  18 20

القدرة الدنيا لددل إشارة املستقِبل 
(dBW) 109– 111–  ً111 تؤَكد القيمة الحقا– 

 اجلهد األدىن املكافئ لددل املستقِبل
75 Ω (dB(µV)) 

 27,75 تؤَكد القيمة الحقاً  27,7 29,7

)ref)minE شدة اجملال الدنيا املرجعية 

(dB(µV/m))  عندrf  =650 MHz 
 50,5 تؤَكد القيمة الحقاً  50,5 45,5

ACS (dB)  أدناه 1انظر املالحظة 

 .DVB-T2ملستقبالت  (ACS) ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  ITU-R BT.2033التوصية  ترد يف - 1المالحظـة 

يتعني أن تعدَّل قيم  ،. ولرتددات أدرى، أعالهITU-R BT.2254بالتقرير  1امللحق  وترد صيغة حساب احلد األدىن لشدة اجملال يف
 دد وفقاً للقاعدة التالية:بإضافة عامل التصحيح احمل 17و 16اجلدولني  شدة اجملال الدنيا املرجعية يف

 (Emin)ref(f) = (Emin)ref(fr) + 20 log10 (f/fr) 

 اجلدول. النطاق ذي الصلة املذكور يف هو الرتدد املرجعي يف  rfهو الرتدد الفعلي و fحيث 
ذلك قيم نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء،  مبا يف معلومات عن ختطيط الرتددات والشبكة ITU-R BT.2033التوصية  رد يفتو 

C/N، إلذاعة ا ونسب احلماية وعتبات احلمولة الزائدة ألمناط معينة من نظامDVB-T2. 
اخلصائص  1امللحق  التاليني أدناه. وترد يف 19و 18اجلدولني  يف DVB-T2إلذاعة اوت عرض بعض املعلمات بشأن نظام استقبال 

 ختطيط الرتددات. التلفزيون الرقمي لألرض يفأنظمة للمستقِبل اليت تنطبق على أي من املشرتكة 

 20اجلـدول 
 (dBd)كسب الهوائي 

 النطاق الخامس النطاق الرابع النطاق الثالث 

 230-174 582-470 862-582 (MHz) الرتدد

 12 10 7 هوائي على سقف ثابت

 0 0 –2,2 االستقبال احملمول/املتنقل
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 21اجلـدول 

 (dB)خسارة المغذي 

 أسلوب االستقبال النطاق الخامس النطاق الرابع النطاق الثالث 
 230-174 582-470 862-582 (MHz)الرتدد 

 على سقف ثابت 5 3 2 هوائي على سقف ثابت
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