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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  
VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB-T2  

TẠI ĐIỂM THU TRONG VÙNG PHỦ SÓNG 
 

National Technical Regulation  
on the quality of signal of DVB-T2 Terrestrial Digital Television 

 at Point of Receiver Location 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu về chất lượng tín hiệu tại 
điểm thu cố định trong vùng phủ sóng của truyền hình số mặt đất thế hệ thứ 2 (DVB-
T2) ở Việt Nam. 

1.2. Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức tại Việt Nam có hoạt động phát truyền 
hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2 trên lãnh thổ Việt Nam.  

1.3. Giải thích từ ngữ 
1.3.1. Tín hiệu số (digital signal) 
Tín hiệu rời rạc theo thời gian, trong đó thông tin được biểu diễn bằng một số hữu 
hạn các giá trị rời rạc xác định. 
1.3.2. Truyền hình số mặt đất thế hệ thứ hai DVB-T2 (second generation digital 
terrestrial television broadcasting DVB-T2) 
Là hệ thống truyền hình số mặt đất thế hệ thứ 2, được bổ sung so với hệ thống 
truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn đầu tiên (DVB-T) về các tính năng và cải 
thiện các đặc tính về mã hóa kênh, điều chế... 
1.3.3. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình (television service provider) 
Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất theo DVB-T2 được cấp phép và hoạt 
động theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
1.3.4. Thuê bao (Người sử dụng dịch vụ) (subscriber) 

Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài sử dụng dịch vụ truyền hình số mặt đất 
trên lãnh thổ Việt Nam. 
1.3.5. Điều kiện và phương pháp đo (methods of measurement) 

Điều kiện đo và phương pháp đo đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng tín hiệu với 
mức lấy mẫu tối thiểu được quy định để cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị cung 
cấp dịch vụ áp dụng trong việc đo kiểm chất lượng tín hiệu. 
1.3.6. Điểm thu cố định trong vùng phủ sóng (fixed reception of receiver location) 

Điểm thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trong vùng phủ sóng mà tổ chức, doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình DVB-T2 thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật quy định 
trong quy chuẩn này. 
1.3.7. Điều kiện thu cố định (fixed reception condition) 
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Độ cao Anten thu cố định là 10 m so với mặt đất. 

1.3.8. Mức cường độ trường trung bình tối thiểu (Emed) (minimum median field 
strength) 
Giá trị của cường độ trường trung bình tối thiểu cho phép phía thu đạt được chất 
lượng thu mong muốn tại điểm thu cố định trong vùng phủ sóng truyền hình DVB-T2 
(dBμV/m). 

1.3.9. Băng tần hoạt động (frequency range) 
Dải tần số cho phép truyền phát tín hiệu DVB-T2 tại Việt Nam. 

1.3.10. Dải thông của tín hiệu (bandwidth) 
Độ rộng băng tần tối đa cho phép của tín hiệu trong một kênh truyền hình DVB-T2. 

1.3.11. Độ di tần (frequency deviation) 

Độ lệch lớn nhất giữa tần số tức thời của tín hiệu RF so với tần số danh định. 

1.3.12. Tỷ số lỗi bit (Bit Error Ratio - BER) 
Tỷ lệ số bit lỗi trên tổng số bit được truyền. 

1.3.13. Tỷ số sóng mang trên tạp âm (Carrier - to - noise Ratio - C/N) 

Tỷ số mật độ công suất phổ tín hiệu cao tần của tín hiệu so với tạp âm cần đạt được 
tại điểm thu. 

1.4. Ký hiệu và chữ viết tắt 
BER Bit Error Ratio Tỷ số lỗi bit 
C/N Carrier-to-noise ratio Tỷ số tín hiệu/Tạp âm 
DVB Digital Video Broadcasting Truyền hình quảng bá số 
DVB-T DVB system for Terrestrial 

broadcasting 
Hệ thống truyền hình quảng bá số 
mặt đất 

DVB-T2 DVB-T2 System Hệ thống truyền hình quảng bá số 
mặt đất thế hệ thứ hai 

FFT Fast Fourier Transform Biến đổi Fourier nhanh 
LDPC Low Density Parity Check (codes) Kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp 
MER Modulation Error Ratio Tỷ số lỗi điều chế 
QAM Quadrature Amplitude Modulation Điều chế biên độ cầu phương 
RF Radio Frequency Tần số vô tuyến 
VHF Very High Frequency Tần số cao 
UHF Ultra High Frequency Tần số siêu cao 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1. Băng tần hoạt động 

2.1.1. Chỉ tiêu 

Từ 174 MHz đến 230 MHz trong băng tần VHF. 
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Từ 470 MHz đến 790 MHz trong băng tần UHF. 

2.1.2. Điều kiện và phương pháp đo 
Theo quy định tại mục 3. 
Sử dụng thiết bị thu đo chuyên dùng xác định băng tần hoạt động tại điểm thu trong 
vùng phủ sóng. 

2.2. Độ di tần 

2.2.1. Chỉ tiêu 
Độ di tần tối đa cho phép là 50 kHz. 

2.2.2. Điều kiện và phương pháp đo 
Theo quy định tại mục 3. 
Sử dụng thiết bị thu đo chuyên dùng xác định độ di tần tại điểm thu trong vùng phủ 
sóng. 

2.3. Dải thông của tín hiệu 

2.3.1. Chỉ tiêu 
Độ rộng phổ tần tối đa của tín hiệu là 8MHz.  

2.3.2. Điều kiện và phương pháp đo 
Theo quy định tại mục 3. 
Sử dụng thiết bị thu đo chuyên dùng xác định dải thông của tín hiệu tại điểm thu 
trong vùng phủ sóng. 

2.4.Tỷ số lỗi bit 

2.4.1. Chỉ tiêu 
BER ≤ 10-7 sau giải mã LDPC. 

2.4.2. Điều kiện và phương pháp đo 
Theo quy định tại mục 3. 
Sử dụng thiết bị đo chuyên dùng xác định tỷ số lỗi bit tại điểm thu trong vùng phủ 
sóng. 

2.5. Tỷ số sóng mang trên tạp âm 

2.5.1. Chỉ tiêu 
Với trường hợp hệ thống DVB-T2 phát tại chế độ: PP2 32K 8MHz GI 1/8 ở điều kiện 
thu cố định, giá trị C/N tối thiểu không được thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 1. 

Bảng 1- Giá trị C/N yêu cầu đối với hệ thống DVB-T2: PP2 32K 8 MHz GI 1/8 

TT Chế độ điều 
chế số 

Tỷ lệ mã sửa sai Tỷ số sóng mang trên tập âm 
C/N (kênh Rice)  

1 QPSK 1/2 3,7 

2 QPSK 3/5 4,9 
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3 QPSK 2/3 5,9 

4 QPSK 3/4 6,9 

5 QPSK 4/5 7,5 

6 QPSK 5/6 8,1 

7 16QAM 1/2 8,9 

8 16QAM 3/5 10,3 

9 16QAM 2/3 11,6 

10 16QAM 3/4 12,9 

11 16QAM 4/5 13,8 

12 16QAM 5/6 14,4 
13 64QAM 1/2 13,3 

14 64QAM 3/5 15,2 

15 64QAM 2/3 16,5 

16 64QAM 3/4 18,0 

17 64QAM 4.5 19,3 

18 64QAM 5/6 19,8 

19 256QAM 1/2 17,4 

20 256QAM 3/5 19,6 

21 256QAM 2/3 21,2 

22 256QAM 3/4 23,2 

23 256QAM 4.5 24,8 

24 256QAM 5/6 25,6 

Trường hợp hệ thống DVB-T2 phát tại chế độ phát khác thì yêu cầu C/N được tính 
như Phụ lục A, mục A1.  

2.5.2. Điều kiện và phương pháp đo 
Theo quy định tại mục 3. 
Sử dụng thiết bị đo chuyên dùng xác định chỉ số C/N tại điểm thu trong vùng phủ 
sóng. 

2.6. Mức cường độ trường trung bình tối thiểu 

2.6.1. Chỉ tiêu 
Mức cường độ trường trung bình tối thiểu không nhỏ hơn giá trị tương ứng với các 
chế độ điều chế và tỷ lệ mã sửa sai khác nhau của hệ thống truyền hình số DVB-T2 
trong điều kiện thu cố định. 
Với băng tần VHF xác định tại tần số 200 MHz và với băng tần UHF xác định tại tần 
số 650 MHz, yêu cầu đối với mức cường độ trường trung bình tối thiểu không được 
thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 2.  
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Bảng 2- Giá trị cường độ trường tối thiểu Emed  (dBV/m) 

TT 
Chế độ 

điều chế 
số 

Tỷ lệ mã 
sửa lỗi 
hướng 

phát 

Tần số 
(MHz) C/N Emed 

1 QPSK 2/3 200 5,9 27,7 

2 16QAM 2/3 200 11,6 33,4 

3 64QAM 2/3 200 16,5 38,3 

4 256QAM 2/3 200 21,2 43,0 

5 QPSK 2/3 650 5,9 34,0 

6 16QAM 2/3 650 11,6 39,7 

7 64QAM 2/3 650 16,5 44,6 

8 256QAM 2/3 650 21,2 49,3 

Trường hợp hệ thống DVB-T2 phát với các chế độ, các kênh tần số khác thì yêu cầu 
giá trị cường độ trường trung bình tối thiểu Emed được tính như ở Phụ lục A, mục A2. 

2.6.2. Điều kiện và phương pháp đo 

Theo quy định tại mục 3. 

Sử dụng thiết bị đo chuyên dùng xác định mức cường độ trường trung bình tối thiểu 
của tín hiệu tại điểm thu trong vùng phủ sóng. 

3. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO 
Các quy định về điều kiện và phương pháp đo sau đây được sử dụng cho tất cả các 
bài đo xác định giá trị các tham số được đưa ra trong quy chuẩn. 

3.1. Điều kiện môi trường đo 
Nhiệt độ và độ ẩm bình thường. Nhiệt độ và độ ẩm phải nằm trong giới hạn sau đây: 
- Nhiệt độ: từ 150C ÷ 350C; 
- Độ ẩm tương đối: từ 20% ÷ 75%. 

3.2. Thiết lập cấu hình đo 
Thiết lập bài đo: 

- Tại máy phát thiết lập chế độ phát tín hiệu đo phù hợp các thông số cơ bản theo 
tiêu chuẩn truyền hình số DVB-T2. 

- Tại địa điểm thu sử dụng máy đo thích hợp kết nối với anten thu. Thiết lập chế độ 
đo phù hợp với kênh tần số phát sóng. 

- Thiết lập anten thu tại điểm thu đo cố định trong vùng phủ sóng với các yêu cầu: 



QCVN xxx:2013/BTTTT 
 

10 
 

+ Anten chuẩn có độ cao h = 10 m. 

+ Kết nối anten thu với máy đo. 

Sơ đồ đo như Hình 1. 

 

Hình 1- Sơ đồ thiết lập hệ thống đo cố định 

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 
Chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu trong vùng phủ sóng 
phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này. 
 

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
5.1. Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động phát tín hiệu truyền hình số mặt đất 
DVB-T2 trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tín hiệu trong vùng phủ sóng 
tuân thủ Quy chuẩn này. 
5.2. Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động phát tín hiệu truyền hình số mặt đất 
DVB-T2 có trách nhiệm thực hiện cam kết, công bố hợp quy chất lượng tín hiệu theo 
Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy 
định. 
 
 

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
6.1. Cục Viễn thông, Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử và 
các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai quản lý các 
tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo Quy chuẩn này. 
6.2. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung 
hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 
 

Máy đo 

10m 

Anten thu 
cố định 

Trạm  phát 
DVB-T2 
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PHỤ LỤC A 
(Quy định) 

Tính toán nội suy giá trị tương ứng với các chế độ phát DVB-T2 

A.1. Tính toán nội suy giá trị tỷ số sóng mang trên tạp âm 
Quy luật nội suy giá trị tỷ số sóng mang trên tạp âm đối với các trường hợp khác như 

sau: 

C/NRice = C/N’Rice + D 
C/N’Rice = C/NGauss-raw + DELTARice +A +B + C 

Trong đó: 

C/NRice Giá trị tỷ số sóng mang trên tập âm kênh Rice. 

C/N’Rice Giá trị tỷ số sóng mang trên tap âm kênh Rice được tính toán mà 

chưa tính đến giá trị tạp âm biên. 

C/NGauss-raw Giá trị C/N thô cho kênh Gaussian. Giá trị này được quy định cụ thể 

như ở Bảng A.1.1 

D Giá trị được bổ sung cho C/N tương ứng với tạp âm biên tại 33 dBc. 

Phần được thêm vào tại biên là tạp âm nút điều chỉnh và tạp âm 

lượng tử trong bộ chuyển đổi tương tự sang số được xác định tại 

Bảng A.1.2. 

DELTA Hệ số tăng C/N cho kênh Rice và kênh Rayleigh đối với kênh 

Gausian. Giá trị DELTARice cho kênh Rice như ở Bảng A.1.3. 

A A = 0,1 dB giá trị bổ sung cho C/N để đạt được BER = 10-7 sau LDPC 

(được coi là điểm QEF thích hợp cho DVB-T2) 

B Hệ số nâng công suất pilot, các giá trị của B được cho bởi Bảng A.1.4 

C Hệ số ảnh hưởng do sai số ước lượng kênh thực, giải mã LDPC và 

các vấn đề thực tế khác. Giá trị của C được dự kiến như ở Bảng A.1.4 
 

Bảng A.1.1- Giá trị C/N thô cho kênh Gaussian (AWGN channel)  

Loại điều chế Tốc độ mã Kênh Gaussian 
(C/NGauss-raw) 

QPSK 1/2 1,0 
QPSK 3/5 2,2 
QPSK 2/3 3,1 
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QPSK 3/4 4,1 
QPSK 4/5 4,7 
QPSK 5/6 5,2 

16-QAM 1/2 6,2 
16-QAM 3/5 7,6 
16-QAM 2/3 8,9 
16-QAM 3/4 10,0 
16-QAM 4/5 10,8 
16-QAM 5/6 11,3 
64-QAM 1/2 10,5 
64-QAM 3/5 12,3 
64-QAM 2/3 13,6 
64-QAM 3/4 15,1 
64-QAM 4/5 16,1 
64-QAM 5/6 16,7 
256-QAM 1/2 14,4 
256-QAM 3/5 16,7 
256-QAM 2/3 18,1 
256-QAM 3/4 20,0 
256-QAM 4/5 21,3 
256-QAM 5/6 22,0 

 

Bảng A.1.2- Chỉ số D, Suy giảm C/N, cho các giá trị C/N từ 15 đến 32 

C/N [dB] D [dB] 
15 0,07 

16 0,09 

17 0,11 

18 0,14 

19 0,18 

20 0,22 

21 0,28 

22 0,36 

23 0,46 

24 0,58 

25 0,75 

26 0,97 

27 1,26 

28 1,65 
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28 2,20 

30 3,02 

31 4,33 

32 6,87 
 

Bảng A.1.3- Giá trị DELTA [dB] của C/N cho kênh Rice 

Loại điều chế Tốc độ mã DELTA C/N Rice (dB) 
QPSK 1/2 0,2 
QPSK 3/5 0,2 
QPSK 2/3 0,3 
QPSK 3/4 0,3 
QPSK 4/5 0,3 
QPSK 5/6 0,4 

16-QAM 1/2 0,2 
16-QAM 3/5 0,2 
16-QAM 2/3 0,2 
16-QAM 3/4 0,4 
16-QAM 4/5 0,4 
16-QAM 5/6 0,4 
64-QAM 1/2 0,3 
64-QAM 3/5 0,3 
64-QAM 2/3 0,3 
64-QAM 3/4 0,3 
64-QAM 4/5 0,5 
64-QAM 5/6 0,4 
256-QAM 1/2 0,4 
256-QAM 3/5 0,2 
256-QAM 2/3 0,3 
256-QAM 3/4 0,3 
256-QAM 4/5 0,4 
256-QAM 5/6 0,4 

 

Bảng A.1.4- Các hệ số hiệu chỉnh C/N 

Pilot Pattern PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 

A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
B 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 
C 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 
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A.2. Tính toán nội suy giá trị cường độ trường trung bình tối thiểu Emed 
Các giá trị cường độ trường trung bình tối thiểu quy định tại Bảng 1 tương ứng với 
các tần số 200 MHz và 650 MHz,  
Tính toán nội suy giá trị cường độ trường trung bình tối thiểu cho các tần số khác 
theo các công thức sau: 

Emed= Φmed + 120 + 10 log10 (120) = Φmed + 145,8       
Φmed = Φmin+ Pmmn + C1 

Φmin = Ps min – Aa + Lf  

C1 =  µ .                    

Aa  = G + 10 log (1.64λ2/4 π) 
Ps min = C/N + Pn 
Pn  = F + 10 log (k T0 B) 

Trong đó: 
Emed Mức cường độ trường trung bình tối thiểu (dBµV/m) 
Φmed Mật độ công suất trung bình tối thiểu (dBW/m2) 
Φmin Mật độ công suất tối thiểu tại điểm thu (dBW/m2) 
Pmmn Hệ số bù nhiễu do các tác nhân nhân tạo (dB), giá trị Pmmn tại Bảng 

A.2.1 và Bảng A.2.2 
C1 Hệ số hiệu chỉnh vị trí (dB).  
Ps min Công suất đầu vào máy thu tối thiểu (dBW)  
Aa Khẩu độ ăn ten hiệu dụng (dBm2). 
Lf Suy hao do feeder (dB). Giá trị Lf tại Bảng A.2.3 
G Độ lợi của anten (dBd). Giá trị G đối với các băng tần khác nhau tại 

Bảng A.2.4 
λ Bước sóng của sóng mang tín hiệu (m). Giá trị λ được quy đổi từ tần 

số của sóng mang tín hiệu 
Pn Công suất nhiễu đầu vào máy thu (dBW) 
C/N Tỷ số sóng mang trên tạp âm. Giá trị C/N tính theo Phụ lục A, mục A.1 
F Tạp âm máy thu (dB). Giá trị tạp âm máy thu là 6 dB (theo ITU-R-

BT.2254)  
k Hằng số Boltzmann (k = 1,38 × 10–23 (J/K)) 
T0 Nhiệt độ tuyệt đối (T0 = 290 (K)) 
B Tạp âm băng thông máy thu (B = 7,61 × 106 (Hz) đối với mỗi băng 

thông 8 MHz ở chế độ thông thường, B = 7,71 × 106 (Hz) đối với mỗi 
băng thông 8 MHz chế độ mở rộng 8K và B = 7,77 × 106 (Hz) đối với 
mỗi băng thông 8 MHz chế độ mở rộng 16K và 32K) 

µ  Hệ số phân phối bằng 0,52 cho 70%;1,28 cho 90%; 1,64 cho 95% 
và 2,33 cho 99% 

 Độ lệch chuẩn có giá trị là 5,5 dB đối với điểm thu cố định ngoài trời 
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 Bảng A.2.1- Hệ số bù nhiễu do các tác nhân nhân tạo tại khu vực đô thị 
Khu vực đô thị Băng III Băng IV/ băng V Chế độ thu 

Giá trị đối với Anten 

tích hợp  
0 dB 0 dB 

1. Lớp H-A 
2. Lớp H-B 
3. Lớp H-D 

Giá trị đối với Anten 

ngoài 
1 dB 0 dB 

1. Lớp H-A 
2. Lớp H-B 
3. Lớp H-D 

Giá trị đối với Anten 

trên mái 
2 dB 0 dB Cố định trên mái 

Giá trị đối với Anten 

thích nghi  
8 dB 1 dB 

1. Lớp A và B 
        2. Lớp H-C 

GHI CHÚ:    1. Chế độ lớp H-A: Chế độ thu cầm tay, di động, ngoài trời  
- với anten bên ngoài (ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 
- với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển thấp. 
2. Chế độ lớp H-B: Chế độ thu cầm tay, di động, trong nhà. 
-      với anten bên ngoài ((ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 
-      với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển thấp; 
-      thường được sử dụng trong một căn phòng có cửa xổ. 
3. Chế độ lớp H-D: chế độ thu bên trong các phương tiện di động (ví dụ: ô tô) 
-     với sự không sử  dụng anten bên ngoài của phương tiện di động; 

                      -     với anten bên ngoài (ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 
       -     vơi chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển cao. 
       4. Chế độ thu lớp H-C: chế độ thu bên trong các phương tiện di động (ví dụ: ô tô) 

 -    với thiết bị thu kết nối với anten bên ngoài của phương tiện di động; 
        -    với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển cao. 
       5. Chế độ thu Lớp A: chế độ thu di động ngoài trời  
       -    với anten bên ngoài (ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 

                     -    với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển thấp. 
       6. Chế độ thu Lớp A: chế độ thu di động trong nhà 

-    với anten bên ngoài ((ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 
-    với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển thấp; 
-    thường được sử dụng trong một căn phòng có cửa xổ. 
 

Bảng A.2.2- Hệ số bù nhiễu do các tác nhân nhân tạo tại khu vực nông thôn 

Khu vực nông thôn Băng III Băng IV/ băng V Chế độ thu 

Giá trị đối với Anten 

tích hợp  
0 dB 0 dB 

1. Lớp H-A 
2. Lớp H-B 
3. Lớp H-D 

Giá trị đối với Anten 

ngoài 
0 dB 0 dB 

1. Lớp H-A 
2. Lớp H-B 
3. Lớp H-D 
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Giá trị đối với Anten 

trên mái 
2 dB 0 dB Cố định trên mái 

Giá trị đối với Anten 

thích nghi  
5 dB 0 dB 

1. Lớp A và B 
2. Lớp H-C 

GHI CHÚ:    1. Chế độ lớp H-A: Chế độ thu cầm tay, di động, ngoài trời  
- với anten bên ngoài (ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 
- với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển thấp. 
2. Chế độ lớp H-B: Chế độ thu cầm tay, di động, trong nhà. 
-      với anten bên ngoài ((ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 
-      với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển thấp; 
-      thường được sử dụng trong một căn phòng có cửa xổ. 
3. Chế độ lớp H-D: chế độ thu bên trong các phương tiện di động (ví dụ: ô tô) 
-     với sự không sử  dụng anten bên ngoài của phương tiện di động; 

                      -     với anten bên ngoài (ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 
       -     vơi chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển cao. 
       4. Chế độ thu lớp H-C: chế độ thu bên trong các phương tiện di động (ví dụ: ô tô) 

 -    với thiết bị thu kết nối với anten bên ngoài của phương tiện di động; 
        -    với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển cao. 
       5. Chế độ thu Lớp A: chế độ thu di động ngoài trời  
       -    với anten bên ngoài (ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 

                     -    với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển thấp. 
       6. Chế độ thu Lớp A: chế độ thu di động trong nhà 

-    với anten bên ngoài ((ví dụ: tai  nghe có dây, anten rút) hoặc anten tích hợp; 
-    với chiều cao lớn hơn 1,5m so với mặt đất, tốc độ di chuyển thấp; 
-    thường được sử dụng trong một căn phòng có cửa xổ. 

 

Bảng A.2.3- Suy hao phi-dơ cho các băng tần khác nhau 

Suy hao phi-đơ (dB) Loại Anten 
Băng III Băng IV/V 

Chế độ thu 

Anten cố định ngoài trời 2 4 Thu cố định  

 

Bảng A.2.4- Độ lợi Anten  đối với các băng tần khác nhau 

Độ lợi của Anten  (dBd) 
Loại Anten 

Băng III Băng IV/V 
Chế độ thu 

Anten cố định ngoài trời 7 11 Thu cố định 
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