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ii التوصية   ITU-R  BT.2036-4  

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية 

ت سياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالصف لليرد و 
الدولية الكهرتقنية  واللجنة  القياسي  للتوحيد  الدولية  واملنظمة  الراديوية  االتصاالت  إل  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC)  وقطاع  يف واملشار    يها 

االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين   . وتردITU-R 1 رارالق
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  االط أيضاً  الرباءات املشرتكة وعلى لى املالع عحيث ميكن  التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة  بادئ 

 قاعدة بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصياتسالسل 

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT  )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اة واخلدمات الساتلية ذات الصلة ستدالل الراديوي وخدمة اهلو اخلدمة املتنقلة وخدمة اال 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA  التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF لساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة ا 

SM  إدارة الطيف 
SNG  التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  املفردات واملواضيع ذات الصلة 
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 ITU-R  BT.2036-4  التوصيـة

 مةجعي لتخطيط ترددات أنظخصائص نظام استقبال مر 
 التلفزيون الرقمي لألرض 

 ( ITU-R 132-3/6و ITU-R 114/6)املسألتان 
 (2021-2019-2018-2016-2013) 

 جمال التطبيق 
حتدد هذه التوصية خصائص أنظمة االستقبال املرجعية ملختلف أنظمة التلفزيون الرقمي لألرض املستخدمة كأساس لتخطيط ترددات  

 . (UHF)والديسيمرتية    (VHF)نطاقي املوجات املرتية   الرقمي لألرض يف   خدمات التلفزيون 
 مصطلحات أساسية 

، (UHF)، موجات ديسيمرتية  (VHF)التلفزيون الرقمي لألرض، خصائص املستقِبل، تردد راديوي، ختطيط الرتددات، موجات مرتية  
 .ة انتقائية القناة اجملاور نسبة احلماية، 

 صاالت،يوية لالحتاد الدويل لالتإن مجعية االتصاالت الراد
 إذ تضع يف اعتبارها

 ؛نطاق واسع علىاآلن  ت ستخدمجمموعة متنوعة من األنظمة  تستعمل اليت التلفزيون الرقمي لألرضأن خدمات  أ (
دام الدويل لضمان االستخ  على الصعيد  اخلدمات  وتقاسميتحمل مسؤولية ختطيط الرتددات    الراديوية  أن قطاع االتصاالت ب(

 ؛ ال للطيف الراديوياملنصف والفع  
الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية و   ني األول البياانت والتشكيل والبث املتعلقة ابجليل  وأتطريتصحيح األخطاء    أن أساليب ج(

 ؛ على التوايل ITU-R BT.1877و ITU-R BT.1306التوصيتني  تعرَّف يف (DTTB) الرقمية لألرض
التخأن   د ( للخدمات معايري  يف  طيط  لألرض  املرتية   التلفزيونية  املوجات  ترد    (UHF) والديسيمرتية  (VHF)نطاقي 
 ؛ITU-R BT.2033و ITU-R BT.1368التوصيتني  يف

ل  (  ه  الرتددات  معلمات ختطيط  لألرض أن  الرقمية  الفيديوية  اإلسالمية   1اإلقليم   يف   (DVB-T)  إلذاعة  إيران  ومجهورية 
لإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية والنطاق الرابع/اخلامس   (MHz 230-174)الثالث    النطاق خطط    الذي   GE06 ق مبوجب اتفا 

(MHz 862-470)    االتفاق  لإلذاعة التلفزيونية الرقمية. ويقدمGE06   ً1 لتنسيق ختطيط الرتددات التلفزيونية بني دول اإلقليم   إطارا 
 ومجهورية إيران اإلسالمية؛

 وتعاريف املستقِبل التلفزيوين؛قياس  أساليبعايري و تتوىل مسؤوليات تتعلق مب (IEC)ولية هرتقنية الداللجنة الك أن و (
رقمية  التلفزيونية  الذاعة  اإلضعت ملختلف أنظمة  و    هاستقبالت التلفزيون الرقمي وأساليب قياسملأن اخلصائص االمسية   ( ز

 ؛(IEC)اللجنة الكهرتقنية الدولية  يف (DTTB) لألرض
املستقبِ   توجد حني   أنه يف (ح املطلوبعالقة ضرورية بني خصائص  ينبغيلتصنيعل  ية مواصفات حدك  ةل  نظام    يؤخذأن    ، 

إىل نظام استقبال مرجعي    ذلك  ستنديأن    وينبغياستخدام الطيف بكفاءة وختطيط الرتددات  لدى  االعتبار   يف  كامل الاالستقبال  
 األسوأ"،ة احلالمن مواصفات حد " بدالً  ذي صفة متثيلية
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 توصي
 كأساس لتخطيط الرتددات؛   1 امللحق يف   الواردة رجعية  امل نظمة االستقبال التلفزيوين  أل ستخدام اخلصائص املشرتكة  اب  1
 ؛ 1الرتددات  كأساس لتخطيط   2 امللحق  يف   الواردة   رجعي من أنظمة االستقبال التلفزيوين امل   خصائص اجليل األول   ستخدام اب  2
 . 1الرتددات  كأساس لتخطيط   3 امللحق  يف   الواردة   رجعي من أنظمة االستقبال التلفزيوين امل  ل الثاين خصائص اجلي   ستخدام اب  3

 

 

 1امللحق 
 

 التلفزيون الرقمي لألرضاستقبال نظام لاخلصائص املشرتكة 
 ختطيط الرتددات  يف

 التلفزيون الرقمي لألرض أدانه قيم خصائص مشرتكة للمستقِبل تنطبق على أي من أنظمة    5إىل    1اجلداول من   ترد يف 
 الرتددات.  ختطيط يف

 1اجلـدول 

 (m)ارتفاع هوائي املستقِبل 
 حممول داخل املبان  اخلالء/متنقل  حممول يف االستقبال على سقف اثبت أسلوب االستقبال 

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

 2اجلـدول 
 اجتاهية هوائي االستقبال

 ITU-R BT.419انظر التوصية   االستقبال اجتاهية هوائي

 3اجلـدول 

 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 
 النطاقان الرابع/اخلامس  النطاق الثالث  النطاق األول  

 68-47 230-174 862-470 (MHz)الرتدد 

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

 4اجلـدول 
 (dBd)كسب اهلوائي 

 النطاق اخلامس  النطاق الرابع  لثالث اق االنط النطاق األول  

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

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

____________________ 
 .IECت ، من التعاريف وأساليب القياس وعرض النتائج، مع معايري/مواصفا1 امللحق يتسق ما ي ستخدم يف 1
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 5 اجلـدول
 (dB) خسارة املغذي

 النطاق اخلامس  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 اثبت

 
 

 2امللحق 
 
 التلفزيون الرقمي لألرضاستقبال خصائص اجليل األول املرجعي لنظام 

 2ختطيط الرتددات  يف

 مقدمة  1
 . لرتدداتامللحق كأساس لتخطيط اهذا  يف الواردة رجعي من أنظمة االستقبال التلفزيوينامل خصائص اجليل األولت ستخدم 

 تعاريف 1.1
: هي مقياس لقدرة املستقِبل على استقبال اإلشارة املطلوبة يف تردد القناة املخصصة له يف وجود إشارة (ACS)  ةانتقائية القناة اجملاور 

ستقِبل يف تردد قناة جماورة غري مطلوبة عند تردد خمالف للرتدد املركزي للقناة املخصصة. وغالباً ما يعرف أبنه نسبة توهني مرشاح امل 
 ِبل على تردد القناة املخصصة.القناة اجملاورة لتوهني مرشاح املستق

هي القيمة الدنيا لنسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة عند مدخل مستقبل. ويعرب :  (PR)نسبة محاية الرتدد الراديوي  
  .خمرج املستقبلى نوعية استقبال معينة لإلشارة املطلوبة عند  عنها ابلديسيبل عامة، وحتدد يف ظروف معينة تسمح ابحلصول عل

الراديو   لوائح  الفقرة  1، املادة  (2004))انظر  (. وعادة ما حتدد نسبة احلماية بوصفها دالة ختالف الرتدد بني اإلشارات 170.1، 
 املطلوبة واملتداخلة يف نطاق تردد واسع.

 (DVB-T) لألرض  يوية الرقميةإلذاعة الفيدخصائص املستقِبل املرجعي ل 2.1
 :3لثالثة أساليب استقبال خمتلفة   إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضا يف  رجعي املرجعية ملعلمات نظام االستقبال تعرَّف القيم امل

 على سقف اثبت.  RM1أسلوب االستقبال  •
 أو لالستقبال املتنقل.   اخلالء احملمول يف  لالستقبال RM2أسلوب االستقبال  •
 .داخل املباين لالستقبال RM3أسلوب االستقبال  •

____________________ 
التخطيط ميكن أن تنجم    معلمات يفتحسن بسرعة، تدعى اإلدارات لدراسة أي حتسن  ترقمية لألرض  ال تلفزيونية  الة  ذاعاإلتكنولوجيا نظام  مبا أن   2

 .ستقبالالا عن حتسن خصائص نظام

مول  احمل  أو  تنقلاملاخلالء/ يفمول  أو االستقبال احمل  على سقف اثبت تكافئ أساليب االستقبال، تلك، تشكيالت التخطيط املرجعية لالستقبال   3
 . GE06اتفاق  يف داخل املباين
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النطاق الثالث،  مجيع أساليب االستقبال يف يف  إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضلخصائص املستقِبل املرجعي    7و  6اجلدولني   وترد يف
 يوية الرقمية لألرضالفيد  إلذاعةلخصائص املستقِبل املرجعي    8اجلدول   ملسح القناة، على التوايل. وترد يف  MHz 8و  7وبرتددي  

 يع أساليب االستقبال للنطاقني الرابع/اخلامس. مج يف
بتطبيق  أو  إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضلبنظام معني    8و  7و  6اجلداول   يفساليب االستقبال الواردة  وال ترتبط املعلمات املرجعية أل

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

 6اجلـدول 
 (DVB-T)  إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضخصائص املستقِبل املرجعي ل

 ملسح القناة MHz 7النطاق الثالث، وبرتدد  يف
 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)ل عامل ضوضاء املستقبِ 

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

 C/N (dB) 21 19 17إىل الضوضاء  RFشارة إل النسبة املرجعية

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

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

31 29 27 

  )ref)minE (dB(µV/m))املرجعية ل الدنيا شدة اجملا
 rf  =200 MHzعند 

38,5 43,5 41,5 

ACS (dB)  انظر املالحظة أدانه 
 . DVB-T ملستقبالت (ACS) ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  ITU-R BT.1368-10التوصية   ترد يف - مالحظـة

 7اجلـدول 
 (DVB-T)  الرقمية لألرض لفيديويةإلذاعة اخصائص املستقِبل املرجعي ل

 ملسح القناة MHz 8النطاق الثالث، وبرتدد  يف

 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 دخل ضوضاء املستقِبل 

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

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

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

31,5 29,5 27,5 

  )ref)minE (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا املرجعية 
 rf  =200 MHzعند 

39 44 42 

ACS (dB)  انظر املالحظة أدانه 
 . T-DVBملستقبالت  )ACS( ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  R BT.1368-ITU-10التوصية   ترد يف -مالحظـة 
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 8اجلـدول 
 (DVB-T)  إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضخصائص املستقِبل املرجعي ل

 ملسح القناة MHz 8النطاقني الرابع/اخلامس، وبرتدد  يف

 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 دخل ضوضاء املستقِبل 

 C/N (dB) 21 19 17إىل الضوضاء  RFشارة إل النسبة املرجعية

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

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

31,5 29,5 27,5 

  )ref)minE (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا املرجعية 
 rf  =650 MHzعند 

47 52 50 

ACS (dB)  انظر املالحظة أدانه 
 . DVB-Tملستقبالت  (ACS) ةمعلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجملاور  ITU-R BT.1368-10التوصية   د يفتر  - مالحظـة

. ولرتددات أخرى، أعاله يتعني ITU-R BT.1368التوصية    من  2للملحق    1وترد صيغة حساب احلد األدىن لشدة اجملال يف املرفق  
 إبضافة عامل التصحيح احملدد وفقاً للقاعدة التالية:أعاله   7و 6لني  اجلدو  ة يفأن تعدَّل قيم شدة اجملال الدنيا املرجعي 

 (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 
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 ترد يف امللحقالتاليني أدانه. و  10و 9اجلدولني  يف إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرضاوت عرض بعض املعلمات بشأن نظام استقبال 

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

 9اجلـدول 
 (dBd)كسب اهلوائي 

 النطاق اخلامس  النطاق الرابع النطاق الثالث  

 230-174 582-470 862-582 (MHz)الرتدد 

 12 10 7 االستقبال على سقف اثبت

 0 0 –2,2 احملمول/املتنقل تقبال ساال
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 10اجلـدول 

 (dB)خسارة املغذي 

 النطاق اخلامس  النطاق الرابع النطاق الثالث  

 230-174 582-470 862-582 (MHz)الرتدد 

 5 3 2 االستقبال على سقف اثبت

  4 (ATSC)خصائص املستقِبل املرجعي يف النظام  3.1
( لدى جلنة أنظمة التلفزيون Aالقيم املرجعية ملعلمات لنظام االستقبال املرجعي )النظام   ةات التالي الفقر  يف 15حىت   11اجلداول   ترد يف

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

 . ITU-R BT.1368التوصية  قنوات الواردة يفوتوزيع الالتخطيط  يف
 (RF)خصائص الرتددات الراديوية  1.3.1
 . (RF)لرتددات الراديوية ا يفخصائص األداء األساسية  11اجلدول  ترد يف

 11اجلـدول 
 (ATSC)لنظام االستقبال املرجعي لدى جلنة أنظمة التلفزيون املتطورة  (RF)خصائص الرتددات الراديوية 

 MHz 6بعرض نطاق قدره 
 التوجيه املرجعي  املعلمة 

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

 6 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

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

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

S/N  الدنيا(dB) 15,19 

 Hz 10بتكرار  µs 165 أداء أقصر مدة لرشقة ضوضاء
 

 احلماية يف القناة نفسها 2.3.1
التداخل يف  12اجلدول   ترد يف الدنيا من   (–dBm 68)"مطلوبة ضعيفة"    ATSCمستوى إشارة   القناة نفسها يف نسب احلماية 

عند دخل املستقِبل؛ علماً أبن إشارات التلفزيون الرقمي لدى جلنة أنظمة    (–dBm 53)ة"  ة معتدل"مطلوب  ATSCمستوى إشارة  و 
على النقيض من التداخل التلفزيوين التماثلي )لدى جلنة أنظمة التلفزيون    تتطلب نسباً خمتلفة للتداخل  (ATSC)التلفزيون املتطورة  

 (. (NTSC) الوطنية

____________________ 
، الذي ATSC ،2007-A/53ض من اجليل األول احملدد يف معيار التلفزيون الرقمي ظام اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألر بوصفه ن Aي عر ف النظام  4

 .ATSC-1.0يشار إليه بشكل غري رمسي ابسم 
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 12اجلـدول 
بعرض  (ATSC)لنظام االستقبال املرجعي لدى جلنة أنظمة التلفزيون املتطورة   القناة نفسها اخل يفنسب احلماية من التد

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

 منط التداخل 

 (dB)ها القناة نفس النسبة املطلوبة/غري املطلوبة يف

مطلوبة ضعيفة   ATSCإشارة 
(dBm 68–) 

 مطلوبة معتدلة  ATSCإشارة 
(dBm 53–) 

 +ATSC 15,5+ 15,5على  ATSCتداخل 
 +ATSC 2,5+ 2,5على  NTSCتداخل 

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

 أول قناة جماورةنسب احلماية من التداخل على  3.3.1

مبستوايت متنوعة لإلشارة "املطلوبة" عند مدخل املستقبل؛  نسب احلماية الدنيا من التداخل على أول قناة جماورة 13اجلدول  ترد يف
ابلنسبة لتداخل القناة الدنيا والقناة العليا  –dB 26و  –dB 28 هي   ITU-R BT.1368التوصية  علماً أبن قيم نسبة احلماية اليت ترد يف

التو  على  أول  ايل اجملاورتني  يف  املرِسل  تداخل  على  هذه  احلماية  نسب  وتستند  تستخدم .  التوصية،  هذه  وألغراض  جماورة.  قناة 
 إلاتحة حتسني تقنية جهاز اإلرسال يف التلفزيون الرقمي.. وي ضاف اهلامش dB –33لبلوغ    dB 6ويضاف هامش    dB –27 نسبة

 13اجلـدول 
 MHz 6بعرض دخل نطاق قدره  (ATSC)تقبال املرجعي نسب احلماية عند أول قناة جماورة لنظام االس

  (N – 1)القنوات اجملاورة الدنيا  يف MHz 6من إشارة تداخل )رقمية أو متاثلية( عرض نطاقها 
 مبستوايت قدرة متوسط اإلشارة املطلوبة عند املستقِبل  (N + 1)أو العليا 

 منط التداخل 

 (dB)ة اجملاورة القنا  نسب اإلشارة املطلوبة/غري املطلوبة يف
 لوبة ضعيفة مط

(dBm 68–) 
 مطلوبة معتدلة 
(dBm 53–) 

 مطلوبة قوية
(dBm 28–) 

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

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

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

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

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

 نسب احلماية املتعددة على القناة اجملاورة 4.3.1
القناة اجملاورة يف   ITU-R BT.1368ابلتوصية    5اجلدول   ترد يف  (ATSC)االستقبال املرجعي  نظام   نسب احلماية املتعددة على 

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

على   اجملاورة أتثرياً كبرياً  القنوات  التداخل املتعددة يف خمتلف  احل وتؤثر مصادر  اجملاورة يف  ماية  نسب  لنظام االستقبال   القنوات 
. وميكن أن تسبب توليفة من اإلشارات غري (ATSC)  لدى جلنة أنظمة التلفزيون املتطورة  MHz 6 املرجعي بعرض نطاق قدره

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

 أزواج اإلشارات املطلوبة واإلشارات غري املطلوبة املسببة للتداخل عند دخل املستقِبل، نسبة احلماية املطلوبة لضمان االستقبال.
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املرجعي    14ويلخص اجلدول   االستقبال  لنظام  نطاق  نسب احلماية  التلفزيون املتطورة   MHz 6قدره  بعرض  أنظمة   لدى جلنة 
 وجود أزواج اإلشارات املسببة للتداخل ذات الشدة املتساوية. يف 

 14 اجلدول
( يف حالة تداخل صادر من N)قناة مطلوبة  MHz 6بعرض نطاق قدره  ATSCإلشارة  (dB)نسب احلماية 

  N + 2Kو N + K)غري مطلوبة( هلما شدة متساوية يف عدة قنوات جماورة،  MHz 6بعرض نطاق قدره  ATSC إشارتني
 ، عند مستوايت قدرة متوسطة لإلشارة املطلوبة عند دخل املستقِبلK  =2 ،3 ... ،10، حيث (N – 2Kو N – K )أو

 منط التداخل 

 (dB)وبة  النسبة بني مستوى اإلشارة املطلوبة وكل إشارة غري مطل

 املطلوبة ضعيفة جدا   ATSCاإلشارة 
(dBm 78–) 

 املطلوبة ضعيفة  ATSCاإلشارة 
(dBm 68–) 

 املطلوبة 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– 

 انتقائية القناة اجملاورة 5.3.1
 على النحو التايل: ITU-R BT.1368ابلديسيبل وميكن حساهبا وفقاً للتوصية  (ACS)ي عرب عن انتقائية القناة اجملاورة 

  𝐴𝐶𝑆 (dB) = −10 log (10−
𝐴𝐶𝐼𝑅 (dB)

10 − 10−
𝐴𝐶𝐿𝑅 (dB)

10 ) (1) 

 حيث:

 ACIR : تداخل القناة اجملاورة  نسبة 

 ACLR : .نسبة قدرة تسرب اإلشارة غري املطلوبة يف القناة اجملاورة 
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 ويالحظ أن:

  (dB) ch-adjPR –(dB)  ch-coPR(dB) =  ACIR  

 حيث:

 (dB) ch-coPR :  نفس القناة مستقِبل نسبة احلماية يف 

 (dB) ch-adjPR :  .مسقِبل نسبة محاية القناة اجملاورة 

 االستجابة النبضية للقناة 6.3.1
يف للقناة  النبضية  االستجابة  ترتاوح  أن  املرجعي  نظام   ي توقع  قدره    (ATSC)االستقبال  نطاق   –µs 30بني    MHz 6بعرض 

مطال البياانت الوصفية لالستجابة   15تتناقص مع اإلزاحة. ويصف اجلدول  )بعد الصدى(، ابتساعات +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 انزايحاً يف  . Hz 0,05الطور ابستخدام إزاحة دوبلرية مبقدار  وُي 

 15اجلـدول 
 (ATSC)القيم القصوى لالستجابة النبضية للقناة لنظام االستقبال املرجعي  

 وبوجود صدى ساكن واحد ذي أتخر متغري  MHz 6رض نطاق قدره بع
 (dB)االتساع  (µs)أتخر 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– 

ال الساكنة  األصداء  فرادى  إىل  يفوابإلضافة  املرجعي  15اجلدول   واردة  االستقبال  نظام  يعمل  أن  ي توقع   ،(ATSC)    بعرض
بيئات دينامية أكثر صعوبة. ويرد تعريف سلسلة من اجملموعات املختربية الدينامية املتعددة للصدى وللمجموعات   يف  MHz 6 نطاق

 . ATSC(5(ن املتطورة  ، من جلنة أنظمة التلفزيو A/74املمارسة املوصى هبا،  امليدانية الفعلية يف
____________________ 

جلنة أنظمة التلفزيون  ،  A/74:2010: املبادئ التوجيهية ألداء املستقِبل"، الوثيقة  )ATSC(ورة  جلنة أنظمة التلفزيون املتط   من املمارسة املوصى هبا  " 5
  . 2010أبريل  7، واشنطن العاصمة، ورةاملتط

2010.pdf-http://www.atsc.org/cms/standards/a_74. 

http://www.atsc.org/cms/standards/a_74-2010.pdf
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 (ATSC)طورة عوامل التخطيط لالستقبال لدى جلنة أنظمة التلفزيون املت 7.3.1

 16اجلـدول 

 (ATSC)عوامل التخطيط لالستقبال لدى جلنة أنظمة التلفزيون املتطورة 

 A (ATSC)ابستخدام النظام 
 UHF األعلى VHF األدن  VHF الرمز املعلمات 

 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 ضبط عامل ثنائي األقطاب 

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

 G 4 6 10 (dBd)كسب اهلوائي 

 L 1 2 4 (dB)خسارة 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

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

 واملعادلة التالية:  16اجلدول  من القيم الواردة يف ATSCميكن اشتقاق شدة اجملال الدنيا احملددة لتغطية 

 aK – dK – G – L+  sN+  tN+  N/S (2)=  (dBµV/m)دة اجملال ش 

 (ISDB-T) إلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدماتاملرجعي لخصائص نظام االستقبال  4.1
 خصائص املستقِبل 1.4.1
النطاق الثالث  مل يفالعا  (ISDB-T)  إلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدماتقيم معلمات املستقِبل املرجعي ل 17اجلدول   ترد يف

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

 .6شكل قناع الفرتة احلارسة  يف  2الشكل  توصَّف خصائص املستقِبل لشبكة أحادية الرتدد، ويرد مثال عنها يف

____________________ 
 لالطالع على تعريف تفصيلي. BT.2209R -ITU انظر التقرير 6

https://www.itu.int/pub/R-REP-BT.2209
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 17اجلـدول 

 (ISDB-T) إلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدماتِبل املرجعي لاملستقخصائص 
 (DTTB)رقمية لألرض التلفزيونية الذاعة ختطيط اإل يف
 القيم املعلمات 

 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 دخل ضوضاء املستقِبل 

 C/N (dB)(1) 20,1 20,1 20,1القيمة املرجعية للنسبة 

 minV  (dBµV)(1) 29,3 30,0 30,6جهد الدخل األدىن للمستقِبل،  

 109 109 109 (2))لكل املستقبالت( (dBµV)عتبة احلمولة الزائدة للمستقِبل 

رة دخل )ابلنسبة إىل اتساع إشا (APN)الضوضاء املتناسبة مع االتساع 
 (3)(dB)املستقِبل( 

35– 35– 35– 

مرشاح االستكمال الداخلي املستخَدم الستعادة 
 (4)((µs)املوجة احلاملة )خصائص ميدان الزمن  

 94,5إىل  –94,5 108إىل  –108 126إىل  –126 اثبت

 انتقايل
 –126إىل  –168

 168إىل  126و

 –108إىل  –144

 144إىل  108و

 –94,5إىل  –126

 126إىل  94,5و

 FFT(5) 6 5,1 4,5هامش ضبط انفذة 

أخرى للنظام أو بيئات استقبال أخرى.     أمناطللنظام وبيئة االستقبال الثابت. وختتلف القيم يف  FEC-QAM-64 3/4تقابل هذه القيم منط   (1)
 . ITU-R BT.1368وملعلومات أوىف، انظر التوصية 

 لكل املستقبالت( على أهنا احلد املسموح جلهد دخل املستقِبل. عتبة احلمولة الزائدة للمستقِبل ) تعرَّف (2)
(3)  APN    هي الضوضاء اليت يتزايد/يتناقص اتساعها ابلتناسب مع مستوى إشارة دخل املستقِبل، ويعربَّ عنها بقيمة منسوبة إىل مستوى إشارة

 لالطالع على تعريف تفصيلي. ITU-R BT.2209انظر التقرير الدخل. 
أن (4) متناثرة    T-ISDBنظام    مبا  دليلية  إشارات  حاملة   (SP)يرسل  موجات  ثالث  عرب كل  احلاملة  املوجة  عن  مرجعية  معلومات  حتوي 

املغايرة لإلشارة الدليلية املتناثرة. وي ستخدم مرشاح    OFDM، ُيتاج املستقِبل الستعادة املوجات احلاملة األخرى بتشكيل  OFDM بتشكيل
فت قسم على اثنني،   2 (4k FFT). أما قيم األسلوب  3 (8k FFT)  عادة. والقيم الواردة هي لنمط النظام ابألسلوباستكمال داخلي هلذه االست

 لالطالع على معلومات أوىف.  ITU-R BT.2209انظر التقرير  على أربعة. 1 (2k FFT)فيما ت قسم قيم األسلوب 
الSFNبيئات   يف (5) فورييه  لتحويل  انفذته  املستقبل  ي نشئ  أ يف  )(FFTسريع  ،  ورغم  قياسات.  ببضعة  موضع  ملوضع أفضل  التعديل  مدى  ن 

  ترمز إىل مدة الفرتة احلارسة(، ُيتاج عتاد املستقِبل لوضع بعض اهلوامش على جوانب هذا املوضع.  GIنظرايً )  GI/2±يساوي    FFT انفذة
 لالطالع على معلومات أوىف.  ITU-R BT.2209 انظر التقرير
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 18اجلـدول 

رقمية  التلفزيونية الذاعة ختطيط اإل  يف (ISDB-T)ة املستقبل املرجعي لإلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدمات مناع
 )1(من التداخل شديد اإلشارة (DTTB) لألرض

 (2)القيم املعلمات 

 MHz 6 7 MHz 7 MHz 8 عرض نطاق القناة االمسي

 )(dB 30(3) –dB 30(3) –0dB 33– القناة اجملاورة األوىل 

 –dB 45– dB 45– dB 45 القناة اجملاورة الثانية 

 –dB 50– dB 50– dB 50 القناة اجملاورة الثالثة 

 –dB 55– dB 55– dB 55 اجملاورة األعلى والقنوات القناة اجملاورة الرابعة

نسبة بني ويعرب عنها ابلشارة شديدة غري مطلوبة،  املناعة من التداخل شديد اإلشارة هو قدرة املستقبل على استقبال اإلشارة املطلوبة بوجود إ (1)
 . طلوبةاملشارة غري اإلمستوى اإلشارة املطلوبة و 

دد (2) التوصية   يف  الوارد  ة على النحواحلرج  اإلرساالتفيما خيص  الطيف    حدودإلشارة غري املطلوبة اليت تفي بقناع  ل  من أجل طيف التسربقيم  ال  حت 
ITU-R BT.1206 . 64 النظام اصة أبمناط أنظمة أخرى غرياخل قيمالترد وQAM FEC-3/4  يف التقريرITU-R BT.2209. 

 على اإلشارة غري املطلوبة بدون طيف التسرب. dB 35–القيمة ت طبق   (3)

 1الشـكل 
 ري املطلوبة التسرب لإلشارة غ بدون طيفالقناة اجملاورة األوىل  من أجل اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة املسببة للتداخلخصائص 

 QAM-FEC 3/4-64 لنمط النظامابلنسبة 
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 2الشـكل 

  MHz 6 FEC 3/4)-QAM-(@GI = 1/8, 64خصائص قناع الفرتة احلارسة لنطاق عرضه 

7
 

BT.2036-0 2

–25

–20

–15

–20

–5

0

5
G

u
ar

d
 i
n
te

rv
al

 m
as

k
 (
d
B

)

–400 –300 –200 –100 0 100 200 300 400

Signal delay ( s)

Guard interval = 1/8
(126 s @6 z) MH

 
 خصائص نظام هوائي االستقبال 2.4.1

دراسات التخطيط. وميكن تطبيق القيم غري تلك املدرجة  الستقبال املرجعي وخسارة الكبل املطبقني يفهوائي ا  كسب   1امللحق   يرد يف
 وفقاً لبيئة االستقبال.  1امللحق   يف
 
 

____________________ 
اشتقاق    BT.2209 R-ITUالتقرير   يفيرد   7 ألسلوب  تفصيلي  منط  وصف  على  اخلصائص  هذه  وتعتمد  احلارسة.  الفرتة  قناع  خصائص 

 املستخَدم. النظام
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 3امللحق 
 
 التلفزيون الرقمي لألرضاستقبال خصائص اجليل الثان املرجعي لنظام 

 8ختطيط الرتددات  يف

 مقدمة  1
 . امللحق كأساس لتخطيط الرتدداتهذا  يف الواردة رجعي من أنظمة االستقبال التلفزيوينامل اجليل الثاينخصائص ت ستخدم 

 (DVB-T2) إلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض خصائص املستقِبل املرجعي من اجليل الثان ل 1.1
القيم املرجعية ملعلمات نظام االستقبال   الثايناملتعرَّف  الفيديو إلا يف  رجعي من اجليل  الرقمية لألرض ذاعة   ألربعة  (DVB-T2)  ية 

 أساليب استقبال خمتلفة. وفيما يلي أساليب االستقبال:
 على سقف اثبت.  RM1أسلوب االستقبال  •
. وستدرج قيم االستقبال املتنقل  RM2bأو لالستقبال املتنقل    اخلالء احملمول يف  لالستقبال  RM2aأسلوب االستقبال   •

 هبذا األسلوب من االستقبال.  DVB-T2زيد من القياسات على إذاعة مرحلة الحقة عندما ينفَّذ م يف

 .داخل املباين لالستقبال RM3أسلوب االستقبال  •
ملسح القناة،    MHz 8و  7  برتددي  DVB-T2إلذاعة  رجعي  املنظام االستقبال  القيم املرجعية ملعلمات    20و  19اجلدولني   وترد يف

 النطاقني الرابع/اخلامس.  يف DVB-T2إلذاعة املستقِبل املرجعي خصائص  21اجلدول  على التوايل. وترد يف
املرجعية أل املعلمات  ترتبط  الواردة  وال  االستقبال  بتطبيق حقيقي   DVB-T2بنظام    21إىل    19اجلداول من   يفساليب  أو  معني 

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

 19اجلـدول 
 ملسح القناة MHz 7النطاق الثالث، وبرتدد  يف DVB-T2إلذاعة ستقِبل املرجعي خصائص امل

 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)وضاء املستقِبل قدرة دخل ض

 18 تؤَكد القيمة الحقاً  C/N (dB) 20 18إىل الضوضاء  RFشارة إل املرجعية نسبةال

 –111,7 تؤَكد القيمة الحقاً  –109,7– 111,7 (dBW)القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقِبل 

 ل اجلهد األدىن املكافئ لدخل املستقبِ 
75 Ω (dB(µV)) 

 27 تؤَكد القيمة الحقاً  27 29

  )ref)minE (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا املرجعية 
 rf  =200 MHzعند 

 41,5 الحقاً تؤَكد القيمة  41,5 36,5

ACS (dB)  انظر املالحظة أدانه 
 .DVB-T2ملستقبالت  (ACS) ةاور معلومات عن حساب قيم انتقائية القناة اجمل ITU-R BT.2033التوصية  ترد يف -مالحظة 

____________________ 
التخطيط ميكن أن تنجم    معلمات يفتحسن بسرعة، تدعى اإلدارات لدراسة أي حتسن  ترقمية لألرض  ال ة  تلفزيونيلاذاعة  اإلتكنولوجيا نظام  مبا أن   8

 .ستقبالالا عن حتسن خصائص نظام
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 20اجلـدول 
 ملسح القناة MHz 8النطاق الثالث، وبرتدد  يف DVB-T2إلذاعة خصائص املستقِبل املرجعي 

 RM1 RM2a RM2b RM3 االستقبال أسلوب 

 rf (MHz) 200 200 200 200الرتدد 

 7,77 7,77 7,77 7,77 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 6 تؤَكد القيمة الحقاً  6 6 (dB)ستقِبل عامل ضوضاء امل

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

  C/Nإىل الضوضاء  RF املرجعية إلشارةنسبة ال
(dB) 

 18 تؤَكد القيمة الحقاً  18 20

 –111 تؤَكد القيمة الحقاً  –109– 111 (dBW)القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقِبل 

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

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

  )ref)minE (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا املرجعية 
 rf  =200 MHzعند 

 42,5 تؤَكد القيمة الحقاً  42,5 37

ACS (dB)  انظر املالحظة أدانه 

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

 21اجلـدول 
 النطاق الرابع/اخلامس يف DVB-T2إلذاعة خصائص املستقِبل املرجعي 

 RM1 RM2a RM2b RM3 أسلوب االستقبال 

 rf (MHz) 650 650 650 650الرتدد 

 7,77 7,77 7,77 7,77 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

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

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

  C/Nإىل الضوضاء  RFشارة إل املرجعية نسبةال
(dB) 

 18 تؤَكد القيمة الحقاً  18 20

 –111 تؤَكد القيمة الحقاً  –109– 111 (dBW)القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقِبل 

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

 27,75 تؤَكد القيمة الحقاً  27,7 29,7

  )ref)minE (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا املرجعية 
 rf  =650 MHzعند 

 50,5 تؤَكد القيمة الحقاً  50,5 45,5

ACS (dB)  انظر املالحظة أدانه 

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

يتعني   ،. وابلنسبة للرتددات األخرى، أعالهITU-R BT.2254ابلتقرير    1امللحق   وترد صيغة حساب احلد األدىن لشدة اجملال يف
 إبضافة عامل التصحيح احملدد وفقاً للقاعدة التالية:  18و 17اجلدولني  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 fحيث 
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يفتو  و   ITU-R BT.2033التوصية   رد  الرتددات  ختطيط  عن  يف  الشبكةمعلومات  إىل   مبا  احلاملة  املوجة  نسبة  قيم  ذلك 
 . DVB-T2إلذاعة ا ونسب احلماية وعتبات احلمولة الزائدة ألمناط معينة من نظام ،C/N الضوضاء،
اخلصائص    1امللحق   التاليني أدانه. وترد يف  23و  22اجلدولني   يف  DVB-T2إلذاعة  اض املعلمات بشأن نظام استقبال  وت عرض بع

 ختطيط الرتددات.  التلفزيون الرقمي لألرض يفأنظمة لمستقِبل اليت تنطبق على أي من لاملشرتكة 

 22اجلـدول 
 (dBd)كسب اهلوائي 

 النطاق اخلامس  النطاق الرابع النطاق الثالث  

 230-174 582-470 862-582 (MHz)الرتدد 
 12 10 7 هوائي على سقف اثبت 
 0 0 –2,2 االستقبال احملمول/املتنقل 

 23ـدول اجل

 (dB)خسارة املغذي 

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

 على سقف اثبت 5 3 2 على سقف اثبت هوائي 

 A (ATSC) 9النظام  خصائص املستقِبل املرجعي يف 2.1
منطقة  ثالثة أساليب استقبال خمتلفة:    خيصفيما    ATSC 3.0  ملستقِبل النظامي  أدانه خصائص املستقِبل املرجع  24يقدم اجلدول  

، شفرة  16QAMهي:    ATSC 3.0ومعلمات النظام  .10شبه حضرية ومنطقة شبه مفتوحة/ريفية.  داخلية  ، ومنطقةداخلية حضرية
LDPC   8. ،2/15مبعدلK FFT . 

 24اجلـدول 
 (DVB-T)  قمية لألرضإلذاعة الفيديوية الر خصائص املستقِبل املرجعي ل

 ملسح القناة MHz 8النطاقني الرابع/اخلامس، وبرتدد  يف

 داخلية حضرية منطقة  أسلوب االستقبال 
شبه  داخلية منطقة 

 حضرية 
 منطقة شبه مفتوحة/ريفية 

 rf (MHz) 700 700 700الرتدد 

 7,78 7,78 7,78 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 7 7 7 (dB)عامل ضوضاء املستقِبل 

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

 C/N (dB) 1,0 1,0 1,0إىل الضوضاء  RFشارة إل املرجعية نسبةال

 −127− 127− 127 (dBW)القدرة الدنيا لدخل إشارة املستقِبل 

  )ref)minE (dB(µV/m))شدة اجملال الدنيا املرجعية 
 rf  =200 MHzعند 

46,1 44,1 44,1 

 
____________________ 

 واملعايري املرتبطة به.  ATSCللنظام  A/300-2019حمدد يف معيار التلفزيون الرقمي  ATSC 3.0النظام  9
املعيار    (Hata)هاات  خسارة االنتشار  أساليب االستقبال مع منوذج    تتسق 10   واثئق ويف    Bامللحق  ،  V9.0.0 ETSI TR 030 143املوضح يف 

  االستقبال داخل املباين و من هذه الوثيقة،    2.1يف القسم    RM2سلوب االستقبال  مماثل ألالستقبال يف املناطق شبه املفتوحة/الريفية  او   أخرى.
  .RM3ل باسلوب االستقأل مماثل
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أدانه الستخدام هوائي خارجي منصوب على ارتفاع   25يف اجلدول    ATSC 3.0ِبل املرجعي ملستقبل النظام  قد خصائص املستتر 
رايسان.    10 قناة  أسلوب  ابستخدام  النظام  أمتار،  شفرة  64QAMهي كالتايل:    ATSC 3.0ومعلمات   ،LDPC   مبعدل

11/15 .،32K FFT.   
 25اجلـدول 

  ، هوائي خارجيMHz 6برتدد قناة  ،ATSC 3.0مرجعي  خصائص مستقِبل
 69 195 605 (MHz) تردد مركز القناة

 6 6 6 (MHz)عرض نطاق القناة 

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

 −89,7− 99,8− 102,6 (dBm)ضوضاء مكافئة عند دخل اهلوائي 

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

 −72,8− 82,9− 85,7 (dBm)اهلوائي   لالقدرة الدنيا لدخ

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

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

 
.  منوذج قناة رايليالستقبال يف السيارة ابستخدام  لأدانه    26يف اجلدول    ATSC 3.0ترد خصائص املستقِبل املرجعي ملستقبل النظام  

  خسارة التوصيل ض أن تكون  وي فرت   .16K FFT،. 5/15مبعدل    LDPC، شفرة  16QAMهي كالتايل:    ATSC 3.0ومعلمات النظام  
 .(أمتار  3,0أقدام ) 10 يبلغ طوله RG-59كبل متحد احملور   خسارة

 26اجلـدول 
  السيارة، استقبال يف MHz 6برتدد  ، قناةATSC 3.0مرجعي  خصائص مستقِبل

 69 195 605 (MHz) تردد مركز القناة

 6 6 6 (MHz)عرض نطاق القناة 

 4,0− 2,0− 0,0 (dB)كسب اهلوائي 

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

 −88,8− 95,8− 97,9 (dBm)ضوضاء مكافئة عند دخل اهلوائي 

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

 −81,0− 88,0− 90,1 (dBm)اهلوائي   الدنيا لدخلالقدرة 
 30,8 32,8 40,6 (dBuV/m) وائياهلال املطلوبة عند اجملد األدىن لشدة احل
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