
 

 

معايير التخطيط إلذاعة الوسائط المتعددة 
من أجل االستقبال المتنقل بواسطة  لألرض

محمولة باليد في نطاقات  التمستقب  
  (UHF) والديسيمترية (VHF) الموجات المترية

 ITU-R  BT.2052-1التوصيـة  
(2015/10) 

 BTالسلسلة 
 الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية(



ii التوصية  ITU-R  BT.2052-1  

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

 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
صاالت الراديوية التا 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) الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وقطاع االتصاالت

 . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقعR-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.
 
 

 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  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 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BT.2052-1  التوصيـة

 متعددة لألرض من أجل االستقبال المتنقلمعايير التخطيط إلذاعة الوسائط ال

 (VHF)حمولة باليد في نطاقات الموجات المترية الت مبواسطة مستقب  
 (UHF)والديسيمترية 

 (2015-2014) 

 مجال التطبيق
الت واسطة مستقب  الوسائط لألرض من أجل االستقبال املتنقل بتعرِّف هذه التوصية معايري التخطيط ملختلف طرائق توفري إذاعة متعددة 

 .(UHF)والديسيمرتية  (VHF)حممولة باليد يف نطاقات املوجات املرتية 

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

أو ختطط إلدداهلا، وذلك باستخدام اإلمكانية املتأصلة أن بلدانًا كثرية نفذت أنظمة إذاعة رقمية متعددة الوسائط  أ ( 
 ؛أنظمة اإلذاعة الرقمية يف

أن عدة أمناط من التدادل، منها التدادل يف نفس القناة والتدادل يف القناة اجملاورة وضوضاء اإلشعال والتشوه بسبب  ب(
 ؛رتية والديسيمرتيةاملسريات املتعددة وتشوهات أدرى يف اإلشارة، توجد يف نطاقات املوجات امل

حتدد طرائق تصحيح األدطاء وترتيل البيانات والتشكيل والبث املتعلقة بأنظمة إذاعة  ITU-R BT.2016أن التوصية  ج(
 ؛الوسائط املتعددة لألرض

داً دأن أنظمة البث لألرض من أجل االستقبال املتنقل باستعمال أجهزة االستقبال احملمولة باليد تتطلب اهتمامًا حم د (
 لتحديد معايري التخطيط نتيجة خلصائص انتشار داصة؛

أن تيسر جمموعات متناسقة من معايري التخطيط اليت توافق عليها اإلدارات ستساعد على إددال ددمات إذاعة الوسائط  ه (
 املتعددة لألرض؛

ي أن يؤدذ نظام للتصنيع، ينبغحني توجد عالقة ضرورية بني دصائص املستقب ل املطلوبة كمواصفات حدية  أنه يف و (
االعتبار لدى استخدام الطيف بكفاءة وختطيط الرتددات وينبغي أن يستند ذلك إىل نظام استقبال مرجعي  االستقبال الكامل يف

 ذي صفة منطية بداًل من مواصفات حد "احلالة األسوأ"،
 وإذ تالحظ

نطاقات  ف طرائق توفري ددمات التلفزيون الرقمي لألرض يفحتدد معايري التخطيط ملختل ITU-R BT.1368أن التوصية  أ ( 
 ؛(UHF)والديسيمرتية  (VHF)املوجات املرتية 

نطاق  معايري التخطيط املمكن استعماهلا لتخطيط اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض يفحتدد  ITU-R BS.1660أن التوصية  ب(
 ؛(VHF)املوجات املرتية 

معايري التخطيط للجيل الثاين من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض حتدد  ITU-R BT.2033أن التوصية  ج(
 ،(UHF)والديسيمرتية  (VHF)نطاقات املوجات املرتية  يف
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 توصي
 كأساس3و 2و 1 اتوالقيم الدنيا لشدة اجملال، الواردة يف امللحق (PR)باستعمال معايري التخطيط ذات الصلة، مبا يف ذلك نسب احلماية 

 .لتخطيط الرتددات من أجل ددمات إذاعة الوسائط املتعددة لألرض
  



 ITU-R  BT.2052-1 3  التوصية 

 

 مقدمة

 :امللحقات التاليةحتتوي هذه التوصية على 
 AT-DMB)و (A T-DMBللنظام متعدد الوسائط معايري التخطيط ألنظمة إذاعة الوسائط املتعددة لألرض  - 1امللحق 

 .(UHF)والديسيمرتية  (VHF)نطاقات املوجات املرتية  يف
)إذاعة الوسائط املتعددة  Fللنظام متعدد الوسائط معايري التخطيط ألنظمة إذاعة الوسائط املتعددة لألرض  - 2امللحق 

 .(UHF)والديسيمرتية  (VHF)نطاقات املوجات املرتية يف ( ISDB-T لألرض
 T2 Lite مواصفةمتعدد الوسائط ) T2للنظام معايري التخطيط ألنظمة إذاعة الوسائط املتعددة لألرض  - 3امللحق 

 .(UHF)والديسيمرتية  (VHF)نطاقات املوجات املرتية يف ( DVB-T2 للنظام

 معلومات عامة

واليت  C/I إن نسبة محاية الرتددات الراديوية هي القيمة الدنيا الالزمة لنسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة، اليت تسمى
باملعىن  اتيف امللحق D/U املستقب ل. وألغراض هذه التوصية، سوف يستعمل أيضاً الرمز بالديسيبل عند مددل يعربر عنها عادةً 

 املماثل لنسبة احلماية.
سبق، كان  لقدرة اإلشارة املرسلة ضمن نطاق القناة. وفيما (.r.m.s)وت عررف السوية املرجعية لإلشارة الرقمية باعتبارها القيمة الفّعالة 

عند ددل املستقب ل. وتشتق نسب احلماية ألنظمة إذاعة  –dBm 60ياس نسب احلماية لإلشارات الرقمية املطلوبة بقدرة يتم ق
 أمكن، من قياسات تغطي جمموعة من سويات اإلشارة. الوسائط املتعددة لألرض، حيثما

 .(QEF)الية من األدطاء والطريقة شبه اخل (SFP)وميكن تطبيق طريقتني للقياس: طريقة نقطة العطب الذايت 
للحصول  حد يف عمليات قياس نسب احلماية. ويتمثل معيار النوعية يف قياسات احلماية بالتوصل إىل SFPميكن استعمال طريقة 

لإلشارة املطلوبة هي القيمة الالزمة الدنيا للنسبة بني اإلشارة  RFعلى صورة دالية من اخلطأ على شاشة التلفزيون. ونسبة احلماية 
 .SFPاملطلوبة واإلشارة غري املطلوبة عند ددل املستقب ل، مثاًل احملددة بطريقة 

ابل ويق .s 20تتضمن الصورة أكثر من دطأ واحد مرئي أثناء فرتة مراقبة متوسطة قدرها  طريقة نوعية الصورة حيث ال SFPوتطابق طريقة 
 .%5 (ESR) نسبة الثواين اخلطأ SFPمعيار النوعية يف طريقة 

يف عمليات قياس نسب احلماية. ويتمثل معيار النوعية يف قياسات احلماية بالتوصل إىل حد  QEFوميكن أيضًا استعمال طريقة 
 يف تقييم األنظمة. (، وهو املعدل الذي يطبق عادةً 12–10احملدد سلفاً )مثالً  (BER)ملعدل اخلطأ يف البتات 

 أسلوب االستقبال 1
يوجد ثالثة أساليب لالستقبال هي: االستقبال احملمول دارج املباين، واالستقبال احملمول دادل املباين، واالستقبال املتنقل. وينبغي 

 لإلدارات ذات الصلة أن تنظر يف أسلوب االستقبال الذي يتعني إدراجه.

 االستقبال المحمول 1.1
 m 1,5ستقبال احملمول عامة إىل االستقبال عند استعمال مستقب ل حممول دارج أو دادل املباين على ارتفاع ال يقل عن يشري اال

 مستوى سطح األرض. فوق
 وسيتم التمييز بني حالتني ملوقع االستقبال:

مدمج  أو ل حممول ببطارية كمصدر للقدرة مع هوائي ملحقباالستقبال مبستقب   االستقبال احملمول دارج املبايني عرف  -
 فوق مستوى سطح األرض؛ m 1,5على ارتفاع ال يقل عن 
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 مع هوائي ملحق أو مدمج؛ل حممول مبستقب  باالستقبال  االستقبال احملمول دادل املباينيعّرف  -
غرف الطابق األرضي  ى سطح األرض يففوق مستو  m 1,5ل دادل املباين على ارتفاع ال يقل عن وي ستعمل املستقب   -

كحد أقصى   m 0,5وجود نافذة على جدار دارجي. وي فرتض أن شروط االستقبال املثلى تتحقق بتحريك اهلوائي  مع
 املستقب ل. عدم حتريك املستقب ل احملمول واألجسام الكبرية القريبة من يف أي اجتاه مع

 االستقبال المتنقل 2.1
ت املوضوعة على مركبات السيارة أو قطار. وميكن استعمال املستقب   ل متحرك بسرعةنقل بأنه االستقبال مبستقب  ي عرف االستقبال املت

 الت احملمولة.املستقب   إضافة إىل

 معايير التخطيط إلذاعة الوسائط المتعددة المقرر استعمالها في دراسة التخطيط 2
يوجد عدد كبري من معايري التخطيط اليت جيب مراعاهتا لدى دراسة التخطيط خلدمات اإلذاعة املتعددة الوسائط لألرض نظراً لعدد 
الرتكيبات اليت جيب أدذها يف االعتبار ألساليب االستقبال وأنظمة اإلرسال األدرى. وينبغي إجراء دراسات التخطيط أساساً 

حني يكون هناك اعتقاد  3، وبعد ذلك ميكن تطبيق املعلمات الواردة يف الفقرة 2.2و 1.2الفقرتني  باستعمال البنود الواردة يف
 إدداهلا. بضرورة

 معلمات التخطيط األساسية 1.2
 تعّرف معلمتا التخطيط األساسيتان كما يلي:

سليم، ويعرب عنها جعي من أجل االستقبال الل مر تعّرف شدة اجملال الدنيا بأهنا شدة اجملال اليت تعطي الفلطية الدنيا لددل مستقب  
 .dBV/mبوحدة  عادةً 

 ل.ل عند ددل املستقب  بالديسيب نسبة احلماية هي القيمة الدنيا لنسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة، ويعرب عنها عادةً 

 ظروف االستقبال المرجعي 2.2
 ينبغي مراعاة الظروف التالية يف غرض التخطيط:

 ؛C/Nل املرجعي: جيب أن تعطى يف كل ملحق. وتدرج اخلصائص املعتمدة على النظام مثل دصائص املستقب   -
فوق مستوى سطح  m 1,5فوق مستوى سطح األرض لالستقبال احملمول دارج املباين، و m 1,5ارتفاع اهلوائي املرجعي:  -

 الستقبال احملمول دادل املباين؛األرض يف غرف الطابق األرضي مع وجود نافذة على جدار دارجي ل
 ./4، مثل اهلوائي أحادي القطب من منط dBd 0كسب اهلوائي املرجعي:  -

 معلمات أخرى يجب أخذها في االعتبار عند التخطيط 3
 عامل تصحيح الموقع 1.3

توزيعات  عامل تصحيح املوقع هو اهلامش الذي جيب إضافته إىل شدة اجملال للحصول على احتمال موقع معني. وميكن االفرتاض بأن
االحنراف  على أن ITU-R P.1546شدة اجملال تبدي اإلحصاءات نفسها على الرغم من أهنا ترد من اجتاهات خمتلفة. وتنص التوصية 

 ويوفر عامل تصحيح الحتمال مواقع خمتلفة. dB 5,5ت اإلذاعة الرقمية يبلغ املعياري لشدة اجملال ملوجا
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 1ملحـق ال
 

 معايير التخطيط ألنظمة إذاعة الوسائط المتعددة لألرض
 AT-DMB)و (A T-DMBللنظام متعدد الوسائط 

 (UHF)والديسيمترية  (VHF)في نطاقات الموجات المترية 

 .MHz 6 ضمن قناة تلفزيونية عرضها (VHF)يف نطاق املوجات املرتية  Aيصف هذا امللحق معايري التخطيط للنظام متعدد الوسائط 
. ويبلغ النطاق احلارس األدىن بني قناتني MHz 1,536فيبلغ  Aأما عرض نطاق القناة للنظام املتعدد الوسائط 

كما   A حبسب ترتيب القنوات يف كوريا للنظام متعدد الوسائط MHz 1,008 والنطاق احلارس األقصى MHz 0,192 متجاورتني
. ويساوي سلم قياس MHz 1,728الرتددين املركزيني ألقرب قناتني متجاورتني تبلغ  املباعدة بني أن . أي1 هو مبني يف الشكل

 .dB 1نسب احلماية 

 1الشـكل 
 (VHF)في نطاق الموجات المترية  Aترتيب القنوات في النظام متعدد الوسائط 

BT.2052-01

1.008 MHz

6 MHz

1.536 MHz 0.192 MHz

 
 بالتوصية 1 من امللحق 1 أقنعة الطيف اليت تعمل يف احلاالت احلرجة احملددة يف الشكل يف قياس نسب احلمايةوتستعمل 

ITU-R-BS 1660-6. 
. وتطبق آلية تشكيل تراتيب T-DMBويضمن التوافق العكسي مع  T-DMBالنظام  زيادة سعة قناة على AT-DMBيعمل النظام 

تدفق  . والتشكيل الرتاتيب هو التكنولوجيا اليت تقوم بتشكيل تدفقات متعددة من البيانات يفT-DMBلضمان التوافق العكسي مع 
قة األساسية زيز. تتمثل الطبطبقتان يف التشكيل الرتاتيب: الطبقة األساسية وطبقة التع AT-DMBواحد من الرموز. وللنظام 

 .AT-DMBوتتمثل طبقة التعزيز بالقناة اإلضافية اليت يضيفها  T-DMB بقناة
 Q ، واألسلوبDQPSKمع رمز  BPSKالذي يستعمل تقابل رمز  Bخمططني للتشكيل الرتاتيب: األسلوب  AT-DMBوحيدد النظام 

للتشكيل  B. ويتميز األسلوب 2التشكيل الرتاتيب يف الشكل . ويظهر خمططا DQPSKمع رمز  QPSKالذي يستعمل تطابق رمز 
 للتشكيل الرتاتيب أكثر متيزاً يف بيئة استقبال ثابتة. Qالرتاتيب بأداء أفضل يف بيئة متنقلة. من جهة ثانية، يعترب األسلوب 

 أيضاً نسبة الكوكبة، وتعّرف على النحو التايل: AT-DMBحيدد النظام 

b

a
 

 
 حيث:

 a: املسافة القصوى بني ربعني متجاورين 
 b: .املسافة القصوى بني نقاط الكوكبة يف الربع الواحد 
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. وبتغيري قيمة نسبة الكوكبة ميكن تغيري أداء الطبقة 3,0و 2,5و 2,0و 1,5أربع نسب كوكبة، وهي:  AT-DMBويدعم النظام 
شفرة تريبو يف طبقة التعزيز من أجل حتسني أداء  AT-DMB. وقد اعتمد النظام AT-DMBاألساسية وطبقة التعزيز يف النظام 

أربعة معدالت لشفرة تريبو،  AT-DMBاالستقبال اخلاص به، يف حني أن الطبقة األساسية تستعمل الشفرة التالفيفية. ويدعم 
 شفرة تريبو. مع اخنفاض معدل AT-DMB. ويزداد أداء طبقة التعزيز يف 1/4و 1/3و 2/5و 1/2وهي: 

 .ITU-R BT.2016 والتوصية ITU-R BT.1833-2 والتوصية ITU-R BT.2049-5 وملزيد من املعلومات، جيب الرجوع إىل التقرير

 2الشـكل 
 AT-DMBمخطط التشكيل التراتبي لنظام 

BT.2052-02

Re

Im

Constellation point (even symbol)

Constellation point (odd symbol)

b

a

b

a

Mode B hierarchical modulation

b

a

b

a

Mode Q hierarchical modulation

Re

Im

Constellation point (even symbol)

Constellation point (odd symbol)

 

كما هو مبني   (FEC)على معدالت شفرة التصحيح األمامي لألدطاء  T-DMB/AT-DMBوتعتمد املعدالت الفّعالة لبيانات 
بغض النظر عن معدل الشفرة التالفيفية للطبقة  AT-DMB. ومبا أنه ميكن ادتيار معدل شفرة تريبو لطبقة التعزيز يف 1اجلدول  يف

املعدلني الفّعالني يساوي حاصل مجع  AT-DMB، فإن املعدل الفّعال اإلمجايل للبيانات يف T-DMB/AT-DMBاألساسية يف 
 .AT-DMBلنظام للبيانات يف الطبقة األساسية وطبقة التعزيز ل

 1اجلـدول 
 T-DMB/AT-DMBالمعدالت الفّعالة للبيانات في 

 الطبقة األساسية 
 T-DMB/AT-DMB في

 (B)األسلوب  AT-DMBطبقة التعزيز في 

معدل شفرة التصحيح 
 األمامي لألدطاء

 شفرة تالفيفية
1/2 

 شفرة تريبو
1/2 

 شفرة تريبو
2/5 

 شفرة تريبو
1/3 

 شفرة تريبو
1/4 

 Mbit/s 1,152 Mbit/s 0,576 Mbit/s 0,448 Mbit/s 0,384 Mbit/s 0,288 البيانات الفعليمعدل 

 B . ويستعمل األسلوبAT-DMBويف الطبقة األساسية لنظام  T-DMBيف  1/2يستعمل معدل الشفرة التالفيفية  وعادةً 
 للخدمة اإلذاعية املتنقلة. AT-DMB يف

 (BER)وتكون نسب احلماية خمتلفة سواء كانت إشارة االدتبار فيديوية أو مسعية. ويعود ذلك إىل أن معدالت اخلطأ يف البتات 
 لتصحيح أدطاء إشارة االدتبار يف جهة املستقبل ختتلف عن بعضها البعض.

 للتشكيل الرتاتيب Qاألسلوب 

 
 للتشكيل الرتاتيب Bاألسلوب 

 

 نقطة كوكبة )رمز مزدوج(
 نقطة كوكبة )رمز مفرد(

 
 نقطة كوكبة )رمز مزدوج(
 نقطة كوكبة )رمز مفرد(
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 وبةبة وغري املطلولقياس نسب دقيقة للحماية، يطبق القناع الطيفي على درج كصل من اإلشارتني املطلو 
أم مل يطبق،  T-DMB/AT-DMBلنظام  لكن سواء ط ّبق القناع الطيفي على درج اإلشارة املطلوبةو  .T-DMB/AT-DMB لنظام

فإن أداء االستقبال اخلاص به ال يتغري. ومع أدذ هذا األمر يف االعتبار، فقد ط بق القناع الطيفي على درج اإلشارة غري املطلوبة 
 ومل يطبق على درج اإلشارة املطلوبة فيه. T-DMB/AT-DMB لنظام

 وبناًء عليه مت قياس نسبة محاية ادتبارية مبوجب الشروط التالية:
 ؛1/2على القيمة  AT-DMBوللطبقة األساسية يف  T-DMBضبطت معدالت الشفرة التالفيفية لنظام  -
 ؛AT-DMBكأسلوب للتشكيل الرتاتيب لنظام   Bح دد األسلوب  -
 ؛QVGAفيديو جبودة استعملت لالدتبار فقط إشارات  -
 ؛MHz 213,008على القيمة  T-DMB/AT-DMBض بط تردد اإلشارة غري املطلوبة يف  -
 ؛2,0على القيمة  AT-DMBض بطت نسبة الكوكبة لإلشارة غري املطلوبة يف  -
 ؛1/2على القيمة  AT-DMBض بط معدل شفرة تريبو لإلشارة غري املطلوبة يف  -
 ؛T-DMB/AT-DMBمل يطبق القناع الطيفي على اإلشارة املطلوبة يف  -
 .T-DMB/AT-DMBاإلشارة غري املطلوبة يف ط ّبق القناع الطيفي على  -

 ل المرجعيخصائص المستقب   1

 .(III)الذي يعمل يف النطاق الثالث  AT-DMBل املرجعي قيم املعلمات اخلاصة باملستقب   2ترد يف اجلدول 

 2اجلـدول 
 AT-DMBل المرجعي لنظام المستقب  خصائص 

 المعلمات
 القيم

T-DMB 
AT-DMB 

 طبقة التعزيز الطبقة األساسية

 214,736 ~ 175,280 (MHz)مدى الرتدد 

 1,536 (MHz)عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 –104– 101– 99 (1)(dBm)ل احلساسية القصوى للمستقب  

 6 9 11 (dB)املرجعية  C/Nعتبة 

 0 0 (dBm)ل عتبة احلمولة الزائدة للمستقب  

، ’2,0‘على أساس نسبة كوكبة قدرها  AT-DMB. ومت قياس قيم ’1/2‘عند معدل شفرة تالفيفية قدره  T-DMBمت قياس قيمة  - 1المالحظـة 
 .’1/2‘قدره ، ومعدل شفرة تريبو لطبقة التعزيز ’1/2‘قدره ومعدل شفرة تالفيفية للطبقة األساسية 

 المطلوبة إلذاعة الوسائط المتعددة لألرض T-DMB/AT-DMB إلشاراتنسب الحماية  2

 :هي T-DMB/AT-DMB لإلذاعةنوات املستخدمة لقياس نسب احلماية قال دصائصفيما يلي 

 ؛فروع 6ذات  يسيةاقناة ر : دصائص استقبال دارجي ثابت -
 ؛ETSI TS 102 831 املعيار يفالواردة  فروع 6ذات  رايليةاستقبال دادلي ثابت: دصائص قناة  -
هيئة ) COST 207املعيار  احملددة يف إطار (TU6) "منوذج النمط احلضري" استقبال دارجي متنقل: دصائص قناة -

 .IIIيف تردد النطاق ، km/s 100سرعة تبلغ بيف جمال البحوث العلمية والتقنية(  ةالتعاون األوروبي
  .5إىل  3وترد تفاصيل دصائص القنوات املختارة هذه يف اجلداول من 
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 3اجلـدول 
 (استقبال خارجي ثابت) قناة رايسية خصائص

 (rad)الطور  (dB)المستوى  االتساع (µs)ر يتأخال عدد الفروع

1 0 1 0 0 

2 0,475 0,146 16,71– 0,363 

3 0,645 0,119 18,49– 2,739 

4 1,933 0,117 18,64– 0,156– 

5 2,754 0,089 21,01– 2,239– 

6 3,216 0,103 19,74– 0,103– 

 4اجلـدول 
 (استقبال داخلي ثابت)قناة رايلية  خصائص

 (rad)الطور  (dB)المستوى  االتساع (µs)ر يتأخال عدد الفروع
1 0,050 0,360 8,87– 2,875– 

2 0,479 1 0,00 0,0 

3 0,621 0,787 2,08– 2,182 

4 1,907 0,587 4,63– 0,460– 

5 2,764 0,482 6,34– 2,616– 

6 3,193 0,451 6,92– 2,863– 

 5اجلـدول 
 (استقبال خارجي متنقل) (TU6)قناة "نموذج النمط الحضري"  خصائص

 طيف دوبلر (dB) نسبيةالقدرة ال (µs)التأخير  عدد الفروع

 رايلية –3 0,0 1

 رايلية 0 0,2 2

 رايلية –2 0,5 3

 رايلية –6 1,6 4

 رايلية –8 2,3 5

 رايلية –10 5,0 6

 T-DMB/AT-DMBالمعرضة للتداخل في نفس القناة من إشارات  T-DMBنسب الحماية إلشارة  1.2

 يف نفس القناة.غري املطلوبة  AT-DMBو T-DMBاملطلوبة وإشارات  T-DMB الالزمة بني إشارة D/Uالنسبة  6يبني اجلدول 
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 6اجلـدول 
 في نفس القناةالمعرضة للتداخل  T-DMBالالزمة بين اإلشارة المطلوبة  D/Uالنسبة 

 غير المطلوبة T-DMB/AT-DMBمن إشارات 

 اإلشارة غير المطلوبة
 (dB) المطلوبة T-DMBالالزمة إلشارة  D/Uالنسبة 

 D/Uالنسبة  القناة

T-DMB/AT-DMB 

 6 غوسية

 8 رايسية

 9 رايلية

 11 (TU6) احلضري منوذج النمط

يف نفس القناة مستقلة  T-DMB/AT-DMBمن اإلشارات غري املطلوبة  T-DMBوتكون نسب احلماية الالزمة لإلشارة املطلوبة 
 .T-DMBو AT-DMBعن مصادر التدادل، ألن متوسط القدرة هو نفسه بالنسبة للنظامني 

 T-DMB/AT-DMBالمعرضة للتداخل في نفس القناة من إشارات  AT-DMBنسب الحماية إلشارة  2.2
 القناة. يف نفسغري املطلوبة  AT-DMBو T-DMBاملطلوبة وإشارات  AT-DMBالالزمة بني إشارة  D/Uنسبة ال 7يبني اجلدول 

 7اجلـدول 

 في نفس القناةالمطلوبة المعرضة للتداخل  AT-DMBالالزمة بين إشارة  D/Uالنسبة 
 غير المطلوبة T-DMB/AT-DMBمن إشارات 

 اإلشارة غير المطلوبة

 المطلوبة AT-DMB اإلذاعة إشارة
 AT-DMB اإلذاعة الالزمة إلشارة D/Uالنسبة 

 (dB) المطلوبة

 نسبة الكوكبة
 تيربو شفرةمعدل 

 )طبقة التعزيز(
 طبقة التعزيز الطبقة األساسية القناة

T-DMB/ 

AT-DMB 

1,5 ½ 

 غوسية

8 7 

1,5 2/5 8 6 

1,5 1/3 8 5 

1,5 ¼ 8 3 

2,0 ½ 7 8 

2,0 2/5 7 7 

2,0 1/3 7 6 

2,0 ¼ 7 5 

2,5 ½ 6 9 

2,5 2/5 6 8 

2,5 1/3 6 7 

2,5 ¼ 6 6 

3,0 ½ 6 10 

3,0 2/5 6 9 

3,0 1/3 6 8 

3,0 ¼ 6 7 
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 (تابع ) 7اجلـدول 

 اإلشارة غير المطلوبة

 المطلوبة AT-DMB اإلذاعة إشارة
 AT-DMB اإلذاعة الالزمة إلشارة D/Uالنسبة 

 (dB) المطلوبة

 نسبة الكوكبة
 تيربو شفرةمعدل 

 )طبقة التعزيز(
 طبقة التعزيز  الطبقة األساسية  القناة

T-DMB/ 

AT-DMB 

1,5 ½ 

 سيةراي

12 11 

1,5 2/5 12 9 

1,5 1/3 12 8 

1,5 ¼ 12 6 

2,0 ½ 11 14 

2,0 2/5 11 11 

2,0 1/3 11 10 

2,0 ¼ 11 8 

2,5 ½ 10 15 

2,5 2/5 10 13 

2,5 1/3 10 11 

2,5 ¼ 10 9 

3,0 ½ 9 16 

3,0 2/5 9 14 

3,0 1/3 9 12 

3,0 ¼ 9 10 

T-DMB/ 

AT-DMB 

1,5 ½ 

 رايلية

13 13 

1,5 2/5 13 12 

1,5 1/3 13 10 

1,5 ¼ 13 7 

2,0 ½ 12 15 

2,0 2/5 12 12 

2,0 1/3 12 11 

2,0 ¼ 12 9 

2,5 ½ 11 16 

2,5 2/5 11 14 

2,5 1/3 11 12 

2,5 ¼ 11 10 

3,0 ½ 10 17 

3,0 2/5 10 15 

3,0 1/3 10 13 

3,0 ¼ 10 11 
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 (تمةت ) 7اجلـدول 

 اإلشارة غير المطلوبة

 المطلوبة AT-DMB اإلذاعة إشارة
 AT-DMB اإلذاعة الالزمة إلشارة D/Uالنسبة 

 (dB) المطلوبة

 نسبة الكوكبة
 تيربو شفرةمعدل 

 )طبقة التعزيز(
 طبقة التعزيز الطبقة األساسية القناة

T-DMB/ 

AT-DMB 

1,5 ½ 

منوذج النمط 
 احلضري
(TU6) 

15 15 

1,5 2/5 15 13 

1,5 1/3 15 11 

1,5 ¼ 15 9 

2,0 ½ 14 17 

2,0 2/5 14 14 

2,0 1/3 14 12 

2,0 ¼ 14 10 

2,5 ½ 13 17 

2,5 2/5 13 15 

2,5 1/3 13 13 

2,5 ¼ 13 11 

3,0 ½ 12 19 

3,0 2/5 12 16 

3,0 1/3 12 14 

3,0 ¼ 12 12 

. املطلوبة ومعدل شفرة تريبو اخلاص هبا AT-DMBعلى نسبة كوكبة إشارة  AT-DMBالالزمة لنظام  D/Uوتعتمد نسبة 
الالزمة  D/Uسبة الالزمة للطبقة األساسية بينما تزداد ن D/Uاملطلوبة، تنخفض نسبة  AT-DMBتزداد نسبة كوكبة إشارة  وعندما
 .التعزيز لطبقة

الالزمة لطبقة التعزيز، ولكن  D/Uنسبة  تنخفض AT-DMBاإلشارة املطلوبة يف  وعندما ينخفض معدل شفرة تريبو لطبقة تعزيز
 .الالزمة للطبقة األساسية D/Uنسبة  ذلك ال يؤثر على

 T-DMB/AT-DMBاإلذاعة المعرضة للتداخل من إشارات  T-DMB اإلذاعة نسب الحماية إلشارة 3.2
 القناة المجاورة في
 AT-DMBو T-DMBغري املطلوبة لنظامي  واإلشارات T-DMBالالزمة بني اإلشارة املطلوبة يف  D/Uالنسبة  8يبني اجلدول 

  .القناة اجملاورة يف
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 8اجلـدول 

 المعرضة للتداخل T-UMDالالزمة لإلشارة المطلوبة  U/Dالنسبة 
 في القناة المجاورة T-DMB/AT-DMBمن اإلشارات غير المطلوبة 

 اإلشارة غير المطلوبة
 للقناة مخصص تردد

 اتالمجاورة إلشار 
T-DMB/AT-DMB (MHz) 

 T-DMBالالزمة إلشارة  D/Uالنسبة 
 (dB)المطلوبة 

 D/Uالنسبة  القناة

T-DMB/AT-DMB 211,280 

 –51 غوسية

 –46 رايسية

 –44 رايلية

منوذج النمط احلضري 
)TU6( 

42– 

T-DMB/AT-DMB 214,736 

 –51 غوسية

 –46 رايسية

 –44 رايلية

منوذج النمط احلضري 
)TU6( 

42– 

يف القناة اجملاورة مستقلة  T-DMB/AT-DMBمن اإلشارات غري املطلوبة  T-DMBإلشارة املطلوبة لوتكون نسب احلماية الالزمة 
 .AT-DMBو T-DMBعن مصادر التدادل، ألن دصائص مرشح القناة هي نفسها بالنسبة للنظامني 

 T-DMB/AT-DMB لإلذاعة شاراتإمن  المعرضة للتداخل AT-DMB اإلذاعة إلشارة حمايةال نسب 4.2
 القناة المجاورة في

 T-DMBغري املطلوبة لنظامي  اإلشاراتمقابل  AT-DMBإلشارة املطلوبة لالالزمة  D/Uالنسبة  10و 9يبني اجلدوالن 
 .القناة اجملاورة يف AT-DMBو
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 9اجلـدول 

 المطلوبة المعرضة للتداخل AT-DMB اإلذاعة الالزمة إلشارة D/Uالنسبة 
 في القناة المجاورة األعلى T-DMB/AT-DMB اإلذاعة من إشارة

 اإلشارة غير المطلوبة
 المطلوبة AT-DMB اإلذاعة إشارة

(MHz 211,280) 
 AT-DMB اإلذاعة الالزمة إلشارة D/Uالنسبة 

 (dB) المطلوبة

 نسبة الكوكبة (MHz) التردد
 تيربو شفرةمعدل 

 )طبقة التعزيز(
 طبقة التعزيز الطبقة األساسية القناة

213,008 

1,5 ½ 

 غوسية

48– 49– 

1,5 2/5 48– 50– 

1,5 1/3 48– 50– 

1,5 ¼ 48– 51– 

2,0 ½ 48– 48– 

2,0 2/5 48– 49– 

2,0 1/3 48– 49– 

2,0 ¼ 48– 50– 

2,5 ½ 49– 47– 

2,5 2/5 49– 48– 

2,5 1/3 49– 49– 

2,5 ¼ 49– 50– 

3,0 ½ 49– 46– 

3,0 2/5 49– 47– 

3,0 1/3 49– 48– 

3,0 ¼ 49– 49– 

213,008 

1,5 ½ 

 رايسية

42– 42– 

1,5 2/5 42– 43– 

1,5 1/3 42– 45– 

1,5 ¼ 42– 47– 

2,0 ½ 43– 40– 

2,0 2/5 43– 41– 

2,0 1/3 43– 43– 

2,0 ¼ 43– 45– 

2,5 ½ 44– 38– 

2,5 2/5 44– 40– 

2,5 1/3 44– 41– 

2,5 ¼ 44– 44– 

3,0 ½ 45– 38– 

3,0 2/5 45– 49– 

3,0 1/3 45– 41– 

3,0 ¼ 45– 43– 
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 (تمةت ) 9اجلـدول 

 اإلشارة غير المطلوبة
 المطلوبة AT-DMB اإلذاعة إشارة

(MHz 211,280) 
 AT-DMB اإلذاعةالالزمة إلشارة  D/Uالنسبة 

 (dB) المطلوبة

 نسبة الكوكبة (MHz) التردد
 تيربو شفرةمعدل 

 )طبقة التعزيز(
 طبقة التعزيز الطبقة األساسية القناة

213,008 

1,5 ½ 

 رايلية

40– 40– 

1,5 2/5 40– 42– 

1,5 1/3 40– 44– 

1,5 ¼ 40– 47– 

2,0 ½ 41– 38– 

2,0 2/5 41– 40– 

2,0 1/3 41– 42– 

2,0 ¼ 41– 45– 

2,5 ½ 42– 37– 

2,5 2/5 42– 39– 

2,5 1/3 42– 41– 

2,5 ¼ 42– 44– 

3,0 ½ 43– 35– 

3,0 2/5 43– 37– 

3,0 1/3 43– 39– 

3,0 ¼ 43– 42– 

213,008 

1,5 ½ 

منوذج النمط 
احلضري 

)TU6( 

38– 37– 

1,5 2/5 38– 40– 

1,5 1/3 38– 43– 

1,5 ¼ 38– 46– 

2,0 ½ 39– 35– 

2,0 2/5 39– 38– 

2,0 1/3 39– 40– 

2,0 ¼ 39– 44– 

2,5 ½ 40– 33– 

2,5 2/5 40– 36– 

2,5 1/3 40– 38– 

2,5 ¼ 40– 42– 

3,0 ½ 41– 32– 

3,0 2/5 41– 34– 

3,0 1/3 41– 36– 

3,0 ¼ 41– 40– 
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 10اجلـدول 

 المطلوبة المعرضة للتداخل AT-DMB اإلذاعة الالزمة إلشارة D/Uالنسبة 
 المجاورة األدنى غير المطلوبة في القناة T-DMB/AT-DMB اإلذاعة ةمن إشار 

 اإلشارة غير المطلوبة
 المطلوبة AT-DMB اإلذاعة إشارة

(MHz 214,736) 
 AT-DMB اإلذاعة الالزمة إلشارة D/Uالنسبة 

 (dB) المطلوبة

 تيربومعدل شفرة  نسبة الكوكبة )MHz(التردد 
 )طبقة التعزيز(

 طبقة التعزيز الطبقة األساسية القناة

213,008 

1,5 ½ 

 غوسية

48– 50– 

1,5 2/5 48– 50– 

1,5 1/3 48– 51– 

1,5 ¼ 48– 51– 

2,0 ½ 48– 49– 

2,0 2/5 48– 50– 

2,0 1/3 48– 50– 

2,0 ¼ 48– 51– 

2,5 ½ 49– 48– 

2,5 2/5 49– 48– 

2,5 1/3 49– 59– 

2,5 ¼ 49– 50– 

3,0 ½ 49– 46– 

3,0 2/5 49– 47– 

3,0 1/3 49– 48– 

3,0 ¼ 49– 50– 

213,008 

1,5 ½ 

 رايسية

42– 41– 

1,5 2/5 42– 43– 

1,5 1/3 42– 45– 

1,5 ¼ 42– 47– 

2,0 ½ 43– 39– 

2,0 2/5 43– 41– 

2,0 1/3 43– 43– 

2,0 ¼ 43– 45– 

2,5 ½ 44– 38– 

2,5 2/5 44– 40– 

2,5 1/3 44– 41– 

2,5 ¼ 44– 44– 

3,0 ½ 45– 37– 

3,0 2/5 45– 39– 

3,0 1/3 45– 40– 

3,0 ¼ 45– 42– 
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 (تمةت ) 10اجلـدول 

 اإلشارة غير المطلوبة
 المطلوبة AT-DMB اإلذاعة إشارة

(MHz 214,736) 
 AT-DMB اإلذاعة الالزمة إلشارة D/Uالنسبة 

 (dB) المطلوبة

 معدل شفرة تيربو نسبة الكوكبة )MHz(التردد 
 )طبقة التعزيز(

 طبقة التعزيز الطبقة األساسية القناة

213,008 

1,5 ½ 

 رايلية

40– 40– 

1,5 2/5 40– 42– 

1,5 1/3 40– 44– 

1,5 ¼ 40– 47– 

2,0 ½ 41– 38– 

2,0 2/5 41– 40– 

2,0 1/3 41– 42– 

2,0 ¼ 41– 45– 

2,5 ½ 42– 37– 

2,5 2/5 42– 39– 

2,5 1/3 42– 41– 

2,5 ¼ 42– 44– 

3,0 ½ 43– 35– 

3,0 2/5 43– 37– 

3,0 1/3 43– 40– 

3,0 ¼ 43– 42– 

213,008 

1,5 ½ 

منوذج النمط 
احلضري 
(TU6) 

38– 38– 

1,5 2/5 38– 40– 

1,5 1/3 38– 42– 

1,5 ¼ 38– 44– 

2,0 ½ 39– 36– 

2,0 2/5 39– 38– 

2,0 1/3 39– 40– 

2,0 ¼ 39– 42– 

2,5 ½ 40– 35– 

2,5 2/5 40– 37– 

2,5 1/3 40– 39– 

2,5 ¼ 40– 41– 

3,0 ½ 41– 34– 

3,0 2/5 41– 36– 

3,0 1/3 41– 38– 

3,0 ¼ 41– 40– 
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 T-DMB/AT-DMBشدة المجال الدنيا للنظام  3
على التوايل.  AT-DMBو T-DMBل االدتبار يف النظامني شدة اجملال الدنيا مقيسة بواسطة مستقب   12و 11يبني اجلدوالن 

 T-DMB، فقد استخدم الدتبار نسب احلماية الالزمة للنظامني T-DMBيقوم بوظائف  AT-DMBل االدتبار مستقب   أن ومبا
 بواسطة املعادلتني التاليتني. AT-DMBو T-DMB. وقد مت حساب شدة اجملال للنظامني AT-DMBو

Field strength(dBuV/m) =  Power(dBm) + 107 + Receiver antenna factor 
Receiver antenna factor = 20 log 𝑓(MHz) − antenna gain − 29,8 

 11اجلـدول 

 T-DMBل شدة المجال الدنيا الالزمة لمستقب  
 T-DMBل المجال الدنيا الالزمة لمستقب  شدة 

(dBuV/m) 
17,6 

 

 12اجلـدول 
 AT-DMBل شدة المجال الدنيا الالزمة لمستقب  

 AT-DMBل شدة المجال الدنيا الالزمة لمستقب   المطلوبة AT-DMBإشارة 
(dBuV/m) 

 نسبة الكوكبة
 معدل التشفير التالفيفي

 )الطبقة األساسية(
 معدل تشفير تيربو

 طبقة التعزيز()
 طبقة التعزيز الطبقة األساسية

1,5 1/2 ½ 20,6 20,6 

1,5 1/2 2/5 20,6 19,6 

1,5 1/2 1/3 20,6 18,6 

1,5 1/2 ¼ 20,6 17,6 

2,0 1/2 ½ 20,6 22,6 

2,0 1/2 2/5 20,6 20,6 

2,0 1/2 1/3 20,6 19,6 

2,0 1/2 ¼ 20,6 18,6 

2,5 1/2 ½ 19,6 23,6 

2,5 1/2 2/5 19,6 21,6 

2,5 1/2 1/3 19,6 20,6 

2,5 1/2 ¼ 19,6 19,6 

3,0 1/2 ½ 19,6 24,6 

3,0 1/2 2/5 19,6 23,6 

3,0 1/2 1/3 19,6 22,6 

3,0 1/2 ¼ 19,6 20,6 

. وعندما AT-DMBأقل بقليل من تلك اخلاصة بالطبقة األساسية وطبقة التعزيز لنظام  T-DMBتكون شدة اجملال الدنيا لنظام 
 .بينما تزداد شدة اجملال الدنيا لطبقة التعزيز فيه AT-DMBتتزايد نسبة الكوكبة تنخفض شدة اجملال الدنيا للطبقة األساسية يف نظام 

 فيه. تنخفض شدة اجملال الدنيا يف الطبقة األساسية AT-DMBوعندما ينخفض معدل شفرة تريبو يف طبقة التعزيز يف 
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 2ملحـق لا

 
 F للنظام متعدد الوسائطظمة إذاعة الوسائط المتعددة لألرض معايير التخطيط ألن

 (VHF)نطاقات الموجات المترية ( في ISDB-T)إذاعة الوسائط المتعددة لألرض 
 (UHF)والديسيمترية 

إلذاعة متعددة الوسائط بنظام اإلذاعة الرقمية لألرض متكاملة )ا Fيصف هذا امللحق معايري التخطيط للنظام متعدد الوسائط 
ميكن تعيني ترتيب قنوات تلفزيونية و  .(UHF)والديسيمرتية  (VHF)( يف نطاقات املوجات املرتية (ISDB-T)اخلدمات 

من عرض نطاق . ويعررف عرض نطاق القطعة بأنه جزء من أربعة عشر جزءاً F يف النظام MHz-8 أو MHz-7 أو MHz-6 بعرض
. kHz 571 (MHz 14/8) أو kHz 500 (MHz 14/7) أو kHz 429 (MHz 14/6)القناة، وبالتايل يكون عرض نطاق القطعة 

 بلد. ومع ذلك ينبغي انتقاء عرض نطاق القطعة تبعاً حلالة الرتدد يف كل
للتطبيق وعرض النطاق املتاح. وي شكرل الطيف إلذاعة الوسائط املتعددة بنظام وفقًا  ISDB-Tوميكن ادتيار عدد قطع إشارات 

مبني  هو قطعة من دون نطاق حارس، كما 13قطع و/أو  3طريق تركيب فدرات من القطع تضم كل منها قطعة واحدة و/أو  عن
 .ITU-R BT.2016-1 من التوصية A2-1 الشكل يف

 قطع 3القطع. ويستطيع جهاز االستقبال إزالة تشكيل جزء من قطعة أو من  تركيبات منوذجية لفدرات 3ويبني الشكل 
 .ISDB-T قطعة من نظام إذاعة الوسائط املتعددة بنظام 13 من أو

 3الشـكل 

 ISDB-Tإذاعة الوسائط المتعددة بنظام تركيبات نموذجية لفدرات القطع في 

BT.2052-03 
قطع. ومتثل  3قطعة وقطعة واحدة و 13فدرات اليت تضم ( ثالث فدرات أساسية مكونة، أي اله)د( و)ب( و) 3ومتثل األشكال 

قطعة مع سبع إشارات من  13 ثالثة أمثلة على األطياف تظهر تركيب إشارتني من فدرات تضم كل منها( وو( وج( أ 3األشكال 
فدرات تضم كل منها قطعة واحدة، وتركيب ثالث عشرة إشارة من فدرات تضم كل منها قطعة واحدة، وتركيب مثاين إشارات من 

 قطع. 3فدرات تضم كل منها قطعة واحدة مع إشارة من فدرات تضم كل منها 
 لقياس نسب احلماية. ITU-R SM.1541-4بالتوصية  6من امللحق  25و 24و 18وتستعمل األقنعة الطيفية احملددة يف األشكال 

 الطيف

 الطيف

 الطيف

 6و( املثال  5( املثال ه 4د( املثال 

 2( املثال ب 3( املثال  ج

 قطعة 13فدرة من  قطعة واحدة(×  13قطعة و 13)

 قطع( 3قطعة واحدة و×  8قطعة و 11) قطع 3فدرة من  قطعة واحدةفدرة من 

 قطعة 33
 قطعة( 13قطعة واحدة و×  7قطعة و 13)

 1( املثال  أ
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 ل المرجعيخصائص المستقب   1
 II النطاق الذي يعمل يف (ISDB-T)قيم معلمات املستقب ل املرجعي لإلذاعة الرقمية لألرض متكاملة اخلدمات  13اجلدول  ترد يف

 .Vو IVو IIIو

 13اجلـدول 
 ISDB-Tخصائص تخطيط المستقب ل المرجعي إلذاعة الوسائط المتعددة بنظام 

 القيم المعلمات

 b (MHz)(1) 5,57 6,5 7,43عرض نطاق الضوضاء املكافئ 

 F 7 7 7 (dB)رقم ضوضاء املستقب ل 

 –K 290 99,2– 98,5– 97,9و  75من أجل  nP(dBm) (2)قدرة ددل ضوضاء املستقب ل 

 10 10 10 (3)(dB)املرجعية  C/Nعتبة 

 –minP(dBm)  (3) ،(4) 89,2– 88,5– 87,9 لفدرة الددل القصوى للمستقب  

 –15– 15– 15 (5)(dBm)ل عتبة احلمولة الزائدة للمستقب  

 –39– 39– 39 (6)، (5) (dB)انتقائية القناة اجملاورة 

قطعة. ويأدذ عرض  13فدرات اليت تضم اإلشارات املكونة من ال ضعفًا لعرض نطاق القطع يف حالة 13حتدد القيم باعتبارها  - 1 المالحظـة
 MHz 6لألنظمة اليت يبلغ عرض قناهتا  kHz 571 (MHz 14/8)و kHz 500 (MHz 14/7)و kHz 429 (MHz 14/6)نطاق القطع القيم 

قطع فتأدذ قيمة عرض نطاق القطعة  3على التوايل. أما عرض نطاق اإلشارة املكونة من الفدرات اليت تضم قطعة واحدة أو  MHz 8و MHz 7و
 أو ثالثة أضعاف عرض نطاق القطعة واحدة. واحدة

قطعة. وميكن احلصول على القيمة املتعلقة بإشارة مكونة من  13حتدد القيم بالنسبة لإلشارات املكونة من الفدرات اليت تضم  - 2 المالحظـة
على التوايل من القيمة الواردة  log (13/3) = 6,4 (dB) 10أو  log (13) = 11,1 (dB) 10بطرح  13قطع  3الفدرات اليت تضم قطعة واحدة أو 

 يف هذا اجلدول.
 وبيئة االستقبال الثابت.، QAM-FEC 1/2-16صيغة نظام  وتقابل 5%يبلغ  (ESR) حتدد القيم مبعدل الثواين ذات األدطاء - 3 المالحظـة

بالنسبة  dB 14,5 أو dB 16دارج املباين  (PO). وتبلغ القيمة يف حالة االستقبال احملمول تنويعات أدرى للنظام أو بيئات استقبال أدرى وختتلف القيم يف
 من أجل صيغ أنظمة أو بيئات استقبال أدرى. ITU-R BT.1368-10. انظر التوصية (TU6)لالستقبال املتنقل 

 وبيئة استقبال ثابت. QAM-FEC 1/2-16. وتقابل القيم صيغ األنظمة C/Nتتغري القيمة مع تغري العتبة املرجعية  - 4 المالحظـة
 ستقب ل حممول باليد مزورد ببطارية.القيم الواردة هي مل - 5 المالحظـة

 .–dB 36فعلية  SFNبيئة  . وتبلغ القيم يف(SFN)بيئة ال توجد فيها شبكة أحادية الرتدد  تعررف هذه القيم يف - 6 المالحظـة

 ISDB-Tنسب حماية اإلشارات المطلوبة إلذاعة الوسائط المتعددة بنظام  2

 المعرضة للتداخل من إشارة من النمط نفسه ISDB-Tحماية إشارة إذاعة الوسائط المتعددة بنظام  1.2

قدرة اإلشارة املطلوبة  ، أي النسبة بني(D/U)توصف نسبة احلماية بأهنا النسبة الالزمة بني القدرة املطلوبة والقدرة غري املطلوبة 
املكونة من الفدرات اليت تضم  ISDB-Tإلشارات إذاعة الوسائط املتعددة بنظام  D/Uوقدرة اإلشارة غري املطلوبة. وتقاس النسبة 

مبعيار نوعية يقابل معدل الثواين  ISDB-Tقطعة واملعرضة للتدادل من إشارات إذاعة الوسائط املتعددة بنظام  13قطعة واحدة و
)نقطة العطب الذايت(  SFP)من دون أدطاء تقريباً( و QEFبني طريقيت  D/U. أما الفرق يف قيمة 5%يبلغ  (ESR) ات األدطاءذ

 .dB 1,5 فيفرتض من الناحية التجريبية أن يكون حوايل 5%حالة معدل الثواين ذات األدطاء يبلغ  يف
ولتخطيط املعايري، ينبغي أن يؤدذ يف االعتبار عامل تصحيح االنتشار )هامش احلماية من اخلبو( إىل جانب نسب احلماية. 

 .ةيف قناة غوسي 2احلصول على نسب احلماية الواردة يف جداول الفقرة  مت وقد

اب نسب هامش احلماية من اخلبو من أجل حسوينبغي على اإلدارة ذات الصلة يف املنطقة اليت تقع فيها احملطات أن حتدد قيمة 
 يف التطبيق الفعلي. ISDB-Tاحلماية يف مجيع الظروف املتعلقة باستقبال إذاعة الوسائط املتعددة بنظام 
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 الحماية من التداخل في نفس القناة 1.1.2
إلذاعة الوسائط املتعددة  MHz-6يف حالة اإلشارات املطلوبة لنظام بعرض نطاق  ةنسب محاية قناة غوسي 14يوجز اجلدول 

قطعة يف نظام بعرض  13واملعرضة للتدادل يف نفس القناة من إشارة غري مطلوبة مكونة من فدرات تضم  ISDB-T بنظام
 .ISDB-Tإلذاعة الوسائط املتعددة بنظام  MHz-6 نطاق

 .ISDB-Tة الوسائط املتعددة بنظام إلذاع MHz-8أو  MHz-7على نظام بعرض نطاق  14وميكن تطبيق النسب الواردة يف اجلدول 

 14اجلـدول 

 إلذاعة الوسائط المتعددة معرضة للتداخل في نفس القناة MHz-6بعرض نطاق  ISDB-Tإلشارة  (dB)نسبة الحماية 

 قطعة إلذاعة الوسائط المتعددة 13مكونة من فدرات تضم  MHz-6بعرض نطاق  ISDB-Tمن إشارة 

 معدل التشفير التشغيل
 اإلشارة المطلوبةفدرة 

 قطعة 13 قطع 3 قطعة واحدة
QPSK 1/2 7– 2– 4 

QPSK 2/3 5– 0 6 

16-QAM 1/2 1– 4 10 

 .5% يبلغ (ESR) معدل الثواين ذات األدطاءمن أجل حتدد القيم املتعلقة بالتشكيالت ومعدالت التشفري النمطية  - 1 المالحظـة

للقطع املدرجة يف اإلشارات املطلوبة وغري املطلوبة  Nو Mحتويل القيمة الواردة يف هذا اجلدول وفقًا للعددين  ميكن - 2 المالحظـة
 اجلدول. إىل النسب الواردة يف (log (M/13) –10 log (N/13) 10). ويضاف عامل بقيمة على التوايل يف حالة اإلرسال املتصل القطع

 ستقب ل حممول باليد مزورد ببطارية.القيم الواردة هي مل - 3 المالحظـة

 الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا أو الدنيا 2.1.2

 قطعة 13مكونة من فدرات تضم  MHz-6مطلوبة بعرض نطاق  ISDB-Tيف حالة إشارة  ةنسب محاية قناة غوسي 15ترد يف اجلدول 
 قطعة 13مكونة من فدرات تضم  MHz-6غري مطلوبة بعرض نطاق  ISDB-Tإلذاعة الوسائط املتعددة ومعرضة للتدادل من إشارة 

إلذاعة الوسائط  ISDB-Tإلذاعة الوسائط املتعددة وتبعد عنها مبدى معني من ختالف الرتدد. ويعّرف ختالف الرتدد بني إشاريت 
ادل كما هو مبني لتجنب التدادل املتب ترددي اإلشارتني املطلوبة وغري املطلوبة الذي جيب استعماله املتعددة بأنه الفرق بني

. ويعرب عن مدى ختالف الرتدد بعدد القطع اليت حيدد عرض نطاقها جبزء من أربعة عشر جزءاً من عرض نطاق القناة: 4 الشكل يف
 .kHz 429 (MHz 14/6)أي 

قطعة  13من فدرات تضم قطعة ومعرضة للتدادل من إشارة مكونة  13وتكون نسبة احلماية إلشارة مكونة من فدرات تضم 
إلذاعة الوسائط املتعددة  MHz–6يف حالة نظام بعرض نطاق  MHz 6قطعة )أي  14ويفصل بينهما ختالف تردد قدره 

على  15( مماثلة لنسبة احلماية من القناة اجملاورة العليا أو الدنيا. وميكن تطبيق النسب الواردة يف اجلدول ISDB–T بنظام
 kHz 500 (MHz 14/7)إلذاعة الوسائط املتعددة، حيث يساوي عرض النطاق  MHz-8أو  MHz-7ق بعرض نطا ISDB-T نظام

 ملسح القناة. MHz–8و MHz–7على التوايل بالنسبة للرتدد  kHz 571 (MHz 14/8) أو
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 4الشـكل 
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 15اجلـدول 

 إلذاعة الوسائط المتعددة معرضة للتداخل MHz-6بعرض نطاق  ISDB-Tإلشارة  (dB)نسبة الحماية 
 قطعة 13مكونة من فدرات تضم  MHz-6بعرض نطاق  ISDB-Tفي نفس القناة من إشارة 

 التردد إلذاعة الوسائط المتعددة مع قيم مختلفة لتخالف
 فدرة اإلشارة

 التشغيل المطلوبة
 معّدل

 التشفير

 )بالقطع( fتخالف التردد 

14 1/3+14 2/3+14 3/3+14 4/3+14 5/3+14 6/3+14 

 –QAM 1/2 39– 42– 43– 44– 44– 45– 46–16 قطعة 13

 .5%يبلغ  (ESR) الثواين ذات األدطاءمعدل من أجل حتدد القيم املتعلقة بالتشكيالت ومعدالت التشفري النمطية  - 1 المالحظـة

للقطع املدرجة يف اإلشارات املطلوبة وغري املطلوبة  Nو M (13≤)ميكن حتويل القيمة الواردة يف هذا اجلدول وفقًا للعددين  - 2 المالحظـة
 اجلدول. إىل النسب الواردة يف N10 log ( –/13) M( (10 log((13/. ويضاف عامل بقيمة حالة اإلرسال املتصل القطع التوايل يف على

 ستقب ل حممول باليد مزورد ببطارية.القيم الواردة هي مل - 3 المالحظـة

 لألرض لتلفزيون رقمي ISDB-Tإلذاعة الوسائط المتعددة معرضة للتداخل من إشارة  ISDB-T حماية إشارة 2.2

إلذاعة  ISDB-Tقطعة إلذاعة الوسائط املتعددة مماثاًل لسلوك إشارة  13مكونة من فدرات تضم  ISDB-Tيكون سلوك إشارة 
 ISDB-Tتلفزيونية رقمية لألرض عندما تقوم بدور إشارة غري مطلوبة تتدادل مع إشارات أدرى ألن نسق الطبقة املادية إلشارة 

 عة تلفزيونية رقمية لألرض.إلذا ISDB-Tقطعة إلذاعة الوسائط املتعددة مماثل لنسق نظام  13مكونة من فدرات تضم 
إلذاعة الوسائط املتعددة من  ISDB-Tعلى نسب محاية إشارة  15و 14وميكن تطبيق نسب احلماية الواردة يف اجلدولني 

 لتلفزيون رقمي لألرض. ISDB-T إشارة

 لتلفزيون رقمي لألرض DVB-Tإلذاعة الوسائط المتعددة معرضة للتداخل من إشارة  ISDB-T حماية إشارة 3.2
 الحماية من التداخل في نفس القناة 1.3.2

قطعة  13 مكونة من فدرات تضم MHz-8بعرض نطاق مطلوبة  ISDB-Tنسب محاية قناة غوسية يف حالة إشارة  16اجلدول  يوجز
 لتلفزيون رقمي لألرض. MHz-8بعرض نطاق  DVB-Tشارة غري مطلوبة إلذاعة الوسائط املتعددة معرضة للتدادل يف نفس القناة من إ

 إلذاعة الوسائط املتعددة. MHz-7أو  MHz-6بعرض  ISDB-Tعلى نظام  16وميكن تطبيق نسب احلماية الواردة يف اجلدول 

 اإلشارة غري
 املطلوبة

 اإلشارة
 ختالف الرتدد املطلوبة

 الرتدد
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 16اجلـدول 

 إلذاعة الوسائط المتعددة معرضة للتداخل في نفس القناة MHz-8بعرض نطاق  ISDB-Tإلشارة  (dB)نسبة الحماية 
 بتلفزيون رقمي لألرض MHz-8بعرض نطاق  DVB-Tإشارة  من

 معدل التشفير التشغيل
 فدرة اإلشارة المطلوبة

 قطعة 13

QPSK ½ 4 

QPSK 2/3 6 

16-QAM ½ 10 

 .5%يبلغ  (ESR)حتدد القيم املتعلقة بالتشكيالت ومعدالت التشفري النمطية من أجل معدل الثواين ذات األدطاء  - 1 المالحظـة

حالة اإلرسال  للقطع املدرجة يف اإلشارة املطلوبة يف M (13≤)ميكن حتويل القيمة الواردة يف هذا اجلدول وفقاً للعدد  - 2 المالحظـة
 إىل النسب الواردة يف اجلدول. M( (10 log((13/. ويضاف عامل بقيمة املتصل القطع

 ستقب ل حممول باليد مزورد ببطارية.القيم الواردة هي مل - 3 المالحظـة

 الحماية من التداخل في القناة المجاورة العليا أو الدنيا 2.3.2

 قطعة 13مكونة من فدرات تضم  MHz–8بعرض نطاق مطلوبة  ISDB–Tنسب محاية قناة غوسية يف حالة إشارة  17اجلدول  يوجز
وتبعد  لتلفزيون رقمي لألرض MHz–8بعرض نطاق  DVB–Tشارة غري مطلوبة إلذاعة الوسائط املتعددة معرضة للتدادل من إ

 عنها مقداراً معيناً من ختالفات الرتدد.
 إلذاعة الوسائط املتعددة. MHz–7أو  MHz–6بعرض  ISDB–Tعلى نظام  17وميكن تطبيق نسب احلماية الواردة يف اجلدول 

 17اجلـدول 
 إلذاعة الوسائط المتعددة معرضة للتداخل MHz-8بعرض نطاق  ISDB-Tإلشارة  (dB)نسبة الحماية 
 لتلفزيون رقمي لألرض مع قيم مختلفة لتخالف التردد MHz-8بعرض نطاق  DVB-Tمن إشارة 

فدرة اإلشارة 
 التشغيل المطلوبة

 معدل
 التشفير

 )بالقطع( fتخالف التردد 

14 1/3+14 2/3+14 3/3+14 4/3+14 5/3+14 6/3+14 

 –QAM 1/2 39– 42– 43– 44– 44– 45– 46–16 قطعة-13

 .5%يبلغ  (ESR) معدل الثواين ذات األدطاءمن أجل حتدد القيم املتعلقة بالتشكيالت ومعدالت التشفري النمطية  - 1 المالحظـة

 .للقطع املدرجة يف اإلشارة املطلوبة يف حالة اإلرسال املتصل القطع M (13≤)ميكن حتويل القيمة الواردة يف هذا اجلدول وفقاً للعدد  - 2 المالحظـة
 إىل النسب الواردة يف اجلدول. M( (10 log((13/ويضاف عامل بقيمة 

 ستقب ل حممول باليد مزورد ببطارية.القيم الواردة هي مل - 3 المالحظـة

 إلذاعة الوسائط المتعددة ISDB-Tنسب حماية أنظمة إذاعية أخرى معرضة للتداخل من إشارة  3

إلذاعة  ISDB-Tمطلوبة إلذاعة رقمية لألرض معرضة للتداخل من إشارة  ISDB-Tنسب حماية إشارات  1.3
 الوسائط المتعددة

لتلفزيون  ISDB-Tقطعة إلذاعة الوسائط املتعددة مماثاًل لسلوك إشارة  13املكونة من فدرات تضم  ISDB-Tيكون سلوك إشارة 
مكونة  ISDB-Tرقمي لألرض عندما تقوم بدور إشارة غري مطلوبة تتدادل مع إشارات أدرى ألن نسق الطبقة املادية إلشارة 

 إلذاعة تلفزيونية رقمية لألرض. ISDB-Tقطعة إلذاعة الوسائط املتعددة مماثل لنسق نظام  13فدرات تضم  من
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على القيم الالزمة حلماية  ITU-R BT.1368-10بالتوصية  3من امللحق  1.1رة وميكن تطبيق نسب احلماية الواردة يف الفق
 إلذاعة الوسائط املتعددة. ISDB-Tمطلوبة إلذاعة تلفزيون رقمي لألرض من إشارة  ISDB-T إشارة

 ISDB-Tشدة المجال الدنيا في إذاعة الوسائط المتعددة بنظام  4

 في موقع االستقبال minφالحد األدنى لكثافة القدرة  1.4

(dB) fL +) 2m (dB aA − )m(dB minP=  )2/mm(dB minφ 

 حيث:
 minP:   8ل كما هي حمددة يف اجلدول القدرة الدنيا لددل املستقب 

 aA: 2(فّعالة اهلوائي ال فتحة(dBm 

 fL: املغذي  دسارة(dB). 

aa G
f

A 


























2
2

(MHz)

300

4

1,64
log10)m dB( 

 حيث:
 aG:  كسب اهلوائي بالنسبة إىل ثنائي قطب نصف موجي(dBd). 

 في موقع هوائي االستقبال minEالحد األدنى للقيمة الفّعالة لشدة المجال  2.4

  











V

V
ZE Fminmin

1

1
log20)dB(log10)dBm/m()V/m)dB(( 10010

2

 
 حيث:

)(120
0

0
0 




FZ: ،املعاوقة املميزة يف الفضاء احلر 

 مما ينتج عنه:

)Ω dB(8,115)dBm/m()mVdBμ( 2  minmin /E 
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 3لملحق ا

 

 معايير التخطيط ألنظمة إذاعة الوسائط المتعددة لألرض
 (DVB-T2للنظام  T2-Lite المواصفة) متعدد الوسائط T2 للنظام

 (UHF)والديسيمترية  (VHF)في نطاقات الموجات المترية 

 مقدمة 1
 DVB-T2 اإلذاعة من مواصفة نظام 1.3.1نظام أدرجت يف ملحق باإلصدار  مواصفة DVB-T2-Lite املواصفة عتربت

 الت املتنقلة واحملمولة باليد. وتكون جمموعة تشكيالت النظام املمكنة معدصيصًا للمستقب   ت. وقد ص مم[1] 2011 نوفمرب يف
على النحو املبني يف اجلزء الرئيسي  DVB-T2نظام اإلذاعة حمدودة مقارنة مبجموعة اخليارات الواسعة اليت يتيحها  T2-Lite املواصفة

 T2-Lite. إال أن T2-Baseوجمموعة اخليارات الواسعة هذه، تسمى اخلاصية األدرية  T2-Liteملعيار. ومن أجل التمييز بني من ا
ال تصف اجملموعة اإلمجالية الكاملة  T2-Base. وبالتايل، فإن T2-Baseأيضًا بعض اخليارات اجلديدة غري املتاحة يف  ضيفت

 حالياً. DVB-T2 نظام اإلذاعة للخيارات اليت يتيحها
 التكاليفختفيض  يتسىن، حبيث قطف T2-Liteد من التعقيد املطلوب الستقبال ددمات حت T2-Lite املواصفة وبوجه عام، فإن

 والطاقة املستهلكة فيما خيص املستقبالت املصممة لالستقبال احملمول باليد واملتنقل.
دمج وصف لكيفية  3كانت مهمة لتخطيط الرتددات والشبكات. ويرد يف الفقرة   طاملا T2-Liteو T2-Baseالفروق بني  2وترد يف الفقرة 

 والتخطيط.تفاصيل عن معلمات النظام  5و 4. وترد يف الفقرتني DVB-T2 النظام تعددات إرساليف  T2-Lite للنظام بيانات قطار

 T2-Liteو T2-Baseالفروق بين  2
 اليت تعترب مهمة للتخطيط هي: DVB-T2-Baseو DVB-T2-Liteالفروق بني 

 2/5و 1/3هناك معدالت شفرة إضافية أمنت متاحة تساوي  -
 5/6و 4/5ح ذفت معدالت الشفرة احلساسة اليت تساوي  -
 غري ممكن مع دوران الكوكبات، كما إن 3/4و 2/3ولكن ليس مع معدالت شفرة تساوي ممكن  QAM-256تشكيل  -

 QAM-256 التشكيل
 للخدمة Mbit/s 4تجاوز املعدل األقصى للبيانات ال ميكن أن ي -
 32kو 1kالبالغتان  (FFT)حمول فورييه السريع  تاقيمحذفت  -
 غري ممكن PP8 الدليلي موذجالن -
 (64k) (FEC)لألدطاء  الطويلالتصحيح األمامي حذف  -
 لوقتل خمفضةذاكرة تشذير ال تتاح سوى  -
 (PP) ي، والنموذج الدليل(GI)الفاصل احلارس و  ،FFT احملولحجم  توليفاتهناك عدد حمدود من  -
 ((L1) 1لطبقة لالتشوير الالحق توفر محاية إضافية ادتيارية من األدطاء )ختليط  -
 (.ms 1 000)حىت  (FEF)رتل التمديد التايل ميكن توفري فدرات أطول من  -
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 DVB-T2-Lite بنية اإلشارة 3
إىل  T2-Lite ترسل املواصفةو . (FEF)رتل التمديد التايل من دالل  T2-Baseو T2-Liteيتحقق مبدئيًا اجلمع بني ددمات 

 .P1 املقدمةعن طريق  لاملستقب  
 .T2-Liteوهناك عدة إمكانيات إلرسال اإلشارة 

 .T2-Base، أي دون اجلمع بينها وبني بذاهتا كإشارة مستقلة  T2-Liteواحلالة األبسط هي إرسال اإلشارة 
 T2-Lite لإلشارة (FEF)رتل التمديد التايل يف  T2-Base، يتم إرسال اإلشارة T2-Base (T2B)و T2-Lite (T2L)ويف حالة اجلمع بني 

 .5والعكس صحيح. وذلك مبني يف الشكل 

 5الشكل 
 بالعكسوالعكس  T2-Baseلإلشارة  (FEF)رتل التمديد التالي  في T2-Lite اإلشارة 

BT.2052 5-0

+

=

T2B T2B T2B T2B T2B T2B T2B

T2B T2B T2B T2B T2B T2B T2B

T2B

T2L

T2B + T2L

T2LFEF T2L T2LFEF T2L T2LFEF

T2B

FEF

T2L T2L

T2B

FEF

 

الفدرات الطويلة  تأمنيمن أجل  T2-Liteيف اإلشارة  (FEF)رتل التمديد التايل ، ت ستخدم الزيادة يف طول فدرة 1يف مثال الشكل 
 .T2-Baseلإلشارة 

احلالية  T2-Base املواصفة، إىل أن إشارة "(T2_BASE_LITE)البتة " (L1) 1لطبقة ل سبقاملالتشوير وميكن أيضاً أن يشار، يف 
إزالة تشكيل هذه اإلشارة.  من مصمم بصورة مناسبة T2-Lite لوهو ما ينبغي أن ميكن مستقب  ، T2-Lite املواصفةمتوافقة مع 

، T2-Liteنظمة األ  تستوعبالالتقليدية اليت  DVB-T2الت أنظمة مستقب  وهبذه الطريقة ميكن أن يتم، مع اإلشارة نفسها، تناول 
 .T2-Lite نظمةألا التالوقت نفسه مستقب   ويف

 DVB-T2-Liteنظمة األمعلمات  4
 .DVB-T2 النظام ملعلمات لتوليفة حمتملةجمموعة خمتلفة قلياًل  T2-Liteنظمة األ، تتيح 2على حنو ما جرى وصفه يف الفقرة 

 لكنها توفر أيضاً ديارات إضافية.و  T2-Base النظام ليست جمرد جمموعة فرعية من ديارات هذه التوليفات احملتملةواجلدير بالذكر أن 
، هناك QAM-256 التشكيل . وفيما خيصةر شفملخطط التشكيل ومعدل ال التوليفات احملتملةحملة عامة عن  18ويعرض اجلدول 

 قت نفسه.يف الو  دوران الكوكبات، ولكن دون استخدام منط التوليفات احملتملةبعض 
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 18اجلدول 

 ([1] المرجع)من  DVB-T2-Lite للنظامشفرة اللتشكيل ومعدل ل توليفة محتملة
 QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM شفرةالمعدل 

 نعم ولكن دون دوران الكوكبات نعم نعم نعم 1/3

 نعم ولكن دون دوران الكوكبات نعم نعم نعم 2/5

 الكوكباتنعم ولكن دون دوران  نعم نعم نعم 1/2

 نعم ولكن دون دوران الكوكبات نعم نعم نعم 3/5

 ال نعم نعم نعم 2/3

 ال نعم نعم نعم 3/4

ألسلويب  (PP) شتتي امل، والنموذج الدليل(GI)والفاصل احلارس ، FFTتوليفات حمتملة حلجم احملول  20و 19يعرض اجلدوالن 
 .(MISO)وحيد الرج واخلتعدد املددل الو  (SISO) وحيدالرج واخلوحيد الددل ال

 19اجلدول 

 المسموح بها توليفة من التوليفات المحتملةلكل  T2-Liteالواجب استخدامه ألنظمة  شتتالنموذج الدليلي الم
 ([1] المرجع)من  SISOوالفاصل الحارس ألسلوب  FFT لحجم المحول

حجم 
 FFT المحول

 الفاصل الحارس

1/128 1/32 1/16 19/256 1/8 19/128 1/4 

16k PP7 
PP7 
PP6 

PP4 
PP5 

PP2 
PP4 
PP5 

PP2 
PP3 

PP2 
PP3 

PP1 

8k PP7 
PP7 
PP4 

PP4 
PP5 

PP4 
PP5 

PP2 
PP3 

PP2 
PP3 

PP1 

k4 ،k2 n/a 
PP7 
PP4 

PP4 
PP5 

n/a 
PP2 
PP3 

n/a PP1 

 20اجلدول 

 المسموح بها المحتملةتوليفة من التوليفات لكل  T2-Liteالواجب استخدامه ألنظمة  شتتالنموذج الدليلي الم
 ([1]المرجع )من  MISO والفاصل الحارس ألسلوب FFT لحجم المحول

حجم 
 FFT المحول

 الفاصل الحارس

1/128 1/32 1/16 19/256 1/8 19/128 1/4 

16k 
PP4 
PP5 

PP4 PP3 PP3 PP1 PP1 n/a 

8k 
PP4 
PP5 

PP4 
PP5 PP3 PP3 PP1 PP1 n/a 

k4 ،k2 n/a 
PP4 
PP5 

PP3 n/a PP1 n/a n/a 
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 DVB-T2-Liteنظمة األتخطيط معلمات  5
 C/N النسبة قيم 1.5

 T2-Liteبتة لألنظمة  200 16طوهلا  (LDPC)مقطع منخفض الكثافة الدتبار التعادلية ، تتاح فدرة T2-Baseنظمة األباستثناء 
بتة. ولالطالع على التفاصيل،  800 64بلغ يلطول هذه الفدرة قليالً عن القيم املرتبطة بطول فدرة  C/N النسبة قيم . وختتلففقط

 .DVB-T2 [2] النظام املبادئ التوجيهية لتنفيذالواردين يف  45و 44انظر اجلدولني 
اليت  الت الشفرة اإلضافيةوإضافة إىل ذلك، ال توجد اليوم نتائج لعمليات حماكاة أو قياس متاحة للجمهور العام بشأن معد

، Rai/RaiWay. إال أن النتائج األولية لعمليات القياس اخلاصة هبذه األساليب اليت أجرهتا T2-Liteألنظمة ل 2/5و 1/3 تساوي
مع  T2-Lite النظام أيضًا ألساليب غري مصقولةلكسب قيم  إجراء استكمال دارجيواليت مل يتم اإلفصاح عنها بعد، تتيح 

، (AWGN)بضوضاء غوسية بيضاء مضافة هذه قناة  غري املصقولة C/N النسبة . وتغطي أرقام2/5و 1/3معدالت شفرة تساوي 
ار مقطع منخفض الكثافة الدتبلفدرة  الواردة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ غري املصقولة C/N النسبة أرقام جانب إىل

 .21 وتظهر يف اجلدول T2-Lite النظام ع أساليببتة مجي 200 16طوهلا  (LDPC) التعادلية
 4.3و 5.2ونسب احلماية لتخطيط الرتددات والشبكات على حنو ما ورد وصفه يف الفقرتني  C/N النسبة جيوز قياس قيم وعند ذلك
كن االطالع على ومي .DVB-T2" [3]يف النظام  بتخطيط الرتددات والشبكاتاجلوانب املتعلقة " ITU-R BT.2254من التقرير 

الثاين  التخطيط للجيل معايري" ITU-R BT.2033 التوصية يفاملزيد من املعلومات بشأن معايري التخطيط، مبا يف ذلك نسب احلماية، 
 ".احلماية نسب ذلك يف مبا ،(UHF)والديسيمرتية  (VHF)من أنظمة اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض يف نطاقات املوجات املرتية 

، 2/5و 1/3 مبعدالت شفرة تساوي T2-Liteنظام لا( عوامل تصحيح أدرى ألساليب الساكنةقتضي القنوات الرايسية والرايلية )وت
. وت شتق هذه العوامل بإجراء ITU-R BT.2254 [3]من التقرير  13.2املبينة يف اجلدول  T2-Baseلنظام لغري تلك املتوافرة بالفعل 

 .22لعوامل التصحيح املبينة يف هذا اجلدول وترد يف اجلدول  استكمال دارجي

 21اجلدول 

 (بضوضاء غوسية بيضاء مضافةقناة لقناة غوسية ) DVB-T2-Lite غير المصقولة للنظام C/N النسبة قيم
 وبإجراء استكمال خارجي [2] الوارد في المرجع 45)مستمدة من الجدول 

 (Rai/RaiWay شركة أجرتهامن خالل نتائج عمليات القياس التي 

 الشفرة معدل الكوكبة
 غير المصقولة C/Nقيم النسبة 

 )dB(لقناة غوسية 
QPSK 1/3 –0,9 
QPSK 2/5 0,1 
QPSK 1/2 0,7 
QPSK 3/5 2,5 
QPSK 2/3 3,4 
QPSK 3/4 4,3 

QAM-16 1/3 3,7 
QAM-16 2/5 4,9 
QAM-16 1/2 5,5 
QAM-16 3/5 7,9 
QAM-16 2/3 9,1 
QAM-16 3/4 3,10 
QAM-64 1/3 2,7 
QAM-64 2/5 6,8 
QAM-64 1/2 2,9 
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 (تمةت ) 21اجلـدول 

 الشفرة معدل الكوكبة
 غير المصقولة C/Nقيم النسبة 

 )dB(لقناة غوسية 
QAM-64 3/5 3,12 
QAM-64 2/3 8,13 
QAM-64 3/4 5,15 
QAM-256 1/3 3,10 
QAM-256 2/5 9,11 
QAM-256 1/2 6,12 
QAM-256 3/5 9,16 

 22اجلدول 

 للقنوات الرايسية والرايلية الساكنة فيما يخص قناة غوسية C/N النسبة قيمفي  DELTA [dB]زيادة ال
 2/5و 1/3بمعدالت شفرة تساوي  DVB-T2-Liteنظام الألساليب 

 RiceDELTA (dB) RayleighDELTA (dB) معدل الشفرة الكوكبة

QPSK 1/3 0,2 0,7 

QPSK 2/5 0,2 0,8 

16-QAM 1/3 0,2 1,2 

16-QAM 2/5 0,2 1,3 

64-QAM 1/3 0,3 1,8 

64-QAM 2/5 0,3 1,9 

256-QAM 1/3 0,3 2,3 

256-QAM 2/5 0,3 2,3 

 DVB-T2-Lite/DVB-T2-Base/DVB-Tمقابل األنظمة  DVB-T2-Liteنسب الحماية الالزمة للنظام  2.5
 المشتركةلتداخل في القناة ا 1.2.5

، من املتوقع أن تكون نسب احلماية الدادلية (OFDM) تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددكما جرت العادة فيما خيص أنظمة 
 C/N النسبة مطابقة لقيم املشرتكةتدادل يف القناة من ال (T2-Baseنظام و  T2-Lite نظام مقابل T2-Liteنظام ) DVB-T2 لنظام

 .DVB-T2-Liteمقابل النظام  DVB-Tهبا. وهذا ينطبق أيضاً على نسب احلماية للنظام  اخلاصة
اليت جرى  ،C/N علقة بالنسبةاملتعلى املنهجية  ، ألغراض التخطيط، بناءً املشرتكةوي فرتض بالتايل أن ت شتق نسب احلماية يف القناة 

 .1.5وصفها يف الفقرة 
ة استخدام بيئة االستقبال بعني االعتبار، أي أنه ينبغي لبيئة قناة رايسية أو رايلي بد من أدذ الكان وفيما خيص نسب احلماية أيضاً،  

 املقابلة فيما خيص نسب احلماية. C/N النسبة قيم

 ومستويات اإلشارة ألغراض التخطيط لدخل المستقب  مستويات األدنى ل الحد 3.5
ت ل ومستويااحلد األدىن ملستويات ددل املستقب   شتقاقكيفية ا  ITU-R BT.2254 [3]من التقرير  2.3و 1.3تصف الفقرتان 

أيضاً، مع استخدام املعلومات  T2-Lite. وميكن تطبيق املنهجية نفسها على نظام T2-Baseلنظام  اإلشارة ألغراض التخطيط
 .1.5يف الفقرة  22و 21الواردة يف اجلدولني 
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 ITU-R BT.2254 [3]التقرير  على بناءً  شتقتاأمثلة عن مستويات اإلشارة من أجل التخطيط. وقد  24و 23اجلدوالن  يف ويعرض
 .ITU-R BT.2254 [3]من التقرير  3.3املعروضة يف الفقرة  T2-Baseنظام الوترتبط باألمثلة املتعلقة ب

 24 . ويعطي اجلدولMHz 7و MHz 1,7مع عرض نطاق يبلغ  IIIوصف ألمثلة عن سيناريوهات النطاق  23ويرد يف اجلدول 
 تعدد اإلرسال، يرتك توزيع سعة بينهما اجلمع يف حالة. و MHz 8مع عرض نطاق يبلغ  V/IV نيأمثلة عن سيناريوهات النطاق

 ويرد يف اجلداول معدل البيانات املتاحة بالكامل. .ةالشبك ملشغل T2-Liteو T2-Base لنظامنيل

 23اجلدول 

 DVB-T2-Liteمستويات اإلشارة للتخطيط لنظام 
 MHz 7و MHz 1,7مع عرض نطاق يبلغ  IIIأمثلة عن سيناريوهات النطاق 

 4السيناريو  3السيناريو  2السيناريو  1السيناريو  IIIفي النطاق  DVB-T2-Liteنظام 

   حالة استقبال نموذجية
محمول داخل 
 المباني/حضري

 )متين(
 متنقل/ريفي

جهاز محمول باليد 
 معالخارج  في

 هوائي مدمج

 جهاز متنقل محمول
 باليد مع

 هوائي مدمج

 Freq MHz 200 200 200 200 الرتدد

 C/N dB 7,4 9,5 9,1 9,5 يقتضيها النظام الدنيا اليت C/Nقيم النسبة 

   شكل آدر للنظام )مثال(
QPSK 

FEC 2/3, 16k, 
PP2 Normal 

16-QAM 
FEC 1/2, 8k, 
PP1 Normal 

16-QAM 
FEC 1/2, 16k, 
PP3 Normal 

16-QAM 
FEC 1/2, 8k, 
PP2 Normal 

 Mbit/s 7,4-7,0 2,2 11,2-10,9 2,7-2,5  معدل البتات )قيم إرشادية(

 F dB 6 6 6 6 عامل ضوضاء املستقب ل

 B MHz 6,66 1,54 6,66 1,54 عرض نطاق الضوضاء املكافئ

 -Pn dBW 129,7- 136,1- 129,7- 136,1 قدرة ددل ضوضاء املستقب ل

 -Ps min dBW 122,3- 126,6- 120,6- 126,6 القدرة الدنيا لددل إشارة املستقب ل

 Ω Umin dBµV 16,4 12,1 18,1 12,1 75 ل املكافئ،ددل املستقب  هد األدىن جل احلد

 Lf dB 0 0 0 0 دسارة املغذي

 -Gd dB 2,2- 2,2- 17- 17 كسب اهلوائي نسبة إىل نصف ثنائي األقطاب

 -Aa 2dBm 7,5- 7,5- 22,3- 22,3 الفّعالة للهوائي فتحةال

 -min 2dB(W)/m 114,8- 119,1- 98,3- 104,3 كثافة تدفق القدرة الدنيا عند موقع االستقبال

 Emin dBµV/m 31,0 26,7 47,5 41,5 شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع االستقبال

 Pmmn dB 8 5 0 0 الضوضاء االصطناعيةقيمة مساح من أجل 

 Lb, Lv dB 9 0 0 8 دسارة االدرتاق )مبىن أو مركبة(

 dB 3 0 0 2  االحنراف املعياري خلسارة االدرتاق

 Div dB 0 0 0 0 كسب بفضل تنوع الرتدد

 90 70 90 70 %  احتمالية املوقع

 1,28 0,5244 1,28 0,5244   عامل االنتشار

 5,9 5,5 5,5 6,3   املعيارياالحنراف 

 Cl dB 3,30 7,04 2,88 7,55 عامل تصحيح املوقع

املتوسطة الدنيا عند ارتفاع  ةكثافة تدفق القدر 
 من املواقع 50%من الوقت و 50%؛ 1االستقبال

med 2dB(W)/m 94,5- 107,1- 95,4- 88,7- 

؛ 1الدنيا عند ارتفاع االستقبال ةشدة اجملال املتوسط
 من املواقع 50%من الوقت و %50

Emed dBµV/m 51,3 38,7 50,4 57,1 

 99 95 99 95 %  احتمالية املوقع

 2,3263 1,6449 2,3263 1,6449   عامل االنتشار

 5,9 5,5 5,5 6,3   االحنراف املعياري

 Cl dB 10,36 12,79 9,05 13,73 عامل تصحيح املوقع

املتوسطة الدنيا عند ارتفاع  ةكثافة تدفق القدر 
 من املواقع 50%من الوقت و 50%؛ 1االستقبال

med 2dB(W)/m 87,4- 101,3- 89,3- 82,6- 

؛ 1الدنيا عند ارتفاع االستقبال ةشدة اجملال املتوسط
 من املواقع 50%من الوقت و %50

Emed dBµV/m 58,4 44,5 56,5 63,2 

1 
m 1,5 أساليب االستقبال.ميع جل 
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 24اجلدول 

 DVB-T2-Liteمستويات اإلشارة للتخطيط لنظام 
 MHz 8مع عرض نطاق يبلغ  V/IV ينأمثلة عن سيناريوهات النطاق

 4السيناريو  3السيناريو  2السيناريو  1السيناريو  V/IVين في النطاق DVB-T2-Liteنظام 

   حالة استقبال نموذجية
محمول داخل 
 المباني/حضري

 )متين(
 متنقل/ريفي

في جهاز محمول باليد 
 مع هوائي مدمجالخارج 

جهاز متنقل محمول 
 باليد مع هوائي مدمج

 Freq MHz 650 650 650 650 التردد

 C/N dB 7,4 9,5 9,1 9,5 الدنيا اليت يقتضيها النظام C/Nقيم النسبة 

   )مثال( لنظامل شكل آدر
QPSK 

FEC 2/3, 16k, 
PP2 Extended 

16-QAM 
FEC 1/2, 8k, 

PP1 Extended 

16-QAM 
FEC 1/2, 16k, 
PP3 Extended 

16-QAM 
FEC 1/2, 8k, 

PP2 Extended 

 Mbit/s 8,7-8,2 11,2 13,1-12,8 13,0-12,2  معدل البتات )قيم إرشادية(

 F dB 6 6 6 6 عامل ضوضاء املستقب ل

 B MHz 7,77 7,71 7,77 7,71 عرض نطاق الضوضاء املكافئ

 -Pn dBW 129,1- 129,1- 129,1- 129,1 املستقب لقدرة ددل ضوضاء 

 -Ps min dBW 121,7- 119,6- 120,0- 119,6 القدرة الدنيا لددل إشارة املستقب ل

 ohm 75 Umin dBµV 17,0 19,1 18,7 19,1 ل املكافئ،ددل املستقب  هد األدىن جل داحل

 Lf dB 0 0 0 0 دسارة املغذي

 -Gd dB 0 0 9,5- 9,5 ابثنائي األقطكسب اهلوائي نسبة إىل نصف 

 -Aa 2dBm 15,6- 15,6- 25,1- 25,1 الفّعالة للهوائي الفتحة

 -min 2dB(W)/m 106,1- 104,0- 94,9- 94,5 كثافة تدفق القدرة الدنيا عند موقع االستقبال

 Emin dBµV/m 39,7 41,8 50,9 51,3 شدة اجملال الدنيا املكافئة عند موقع االستقبال

 Pmmn dB 1 0 0 0 قيمة مساح من أجل الضوضاء االصطناعية

 Lb, Lv dB 11 0 0 8 دسارة االدرتاق )مبىن أو مركبة(

 dB 6 0 0 2  االحنراف املعياري خلسارة االدرتاق

 Div dB 0 0 0 0 كسب بفضل تنوع الرتدد

 90 70 90 70 %  احتمالية املوقع

 1,28 0,5244 1,28 0,5244   عامل االنتشار

 5,9 5,5 5,5 8,1   االحنراف املعياري

 Cl dB 4,25 7,04 2,88 7,55 عامل تصحيح املوقع

املتوسطة الدنيا عند ارتفاع  ةكثافة تدفق القدر 
 من املواقع 50%من الوقت و 50%؛ 1االستقبال

med 2dB(W)/m 89,9- 97,0- 92,0- 78,9- 

؛ 1قبالاالستالدنيا عند ارتفاع  ةشدة اجملال املتوسط
 من املواقع 50%من الوقت و %50

Emed dBµV/m 55,9 48,8 53,8 66,9 

 99 95 99 95 %  احتمالية املوقع

 2,3263 1,6449 2,3263 1,6449   عامل االنتشار

 5,9 5,5 5,5 8,1   االحنراف املعياري

 Cl dB 13,32 12,79 9,05 13,73 عامل تصحيح املوقع

 املتوسطة الدنيا عند ارتفاع القدرةكثافة تدفق 
 من املواقع 50%من الوقت و 50%؛ 1االستقبال

med 2dB(W)/m 80,8- 91,2- 85,9- 72,8- 

الدنيا عند ارتفاع  ةشدة اجملال املتوسط
 من املواقع 50%من الوقت و 50%؛ 1االستقبال

Emed dBµV/m 65,0 54,6 59,9 73,0 

1 
m 1,5 أساليب االستقبال.ميع جل 
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