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1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C
tại điểm kết nối thuê bao truyền hình cáp số.
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 cáp số DVB-C trên lãnh thổ Việt Nam.
1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.1. Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (DNCCDV)
Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số được cấp phép và hoạt động theo các
quy định của Nhà nước.
1.3.2. Thuê bao (người sử dụng dịch vụ)
Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài sử dụng dịch vụ truyền hình cáp số
trên lãnh thổ Việt Nam.
1.3.3. Phương pháp xác định
Phương pháp đo đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật 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.
1.3.4. Điểm kết nối thuê bao truyền hình cáp số
Điểm cuối cùng nhận tín hiệu truyền hình cáp số từ tổ chức, doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ (điểm kết nối giữa đường cáp thuê bao và đầu vào thiết bị thu giải mã truyền
hình cáp số).
Trong trường hợp DNCCDV tới tòa nhà có nhiều hộ gia đình và tòa nhà có hệ thống
phân chia cáp tới từng hộ thì điểm kết nối thuê bao truyền hình cáp số là điểm kết
nối giữa đường cáp thuê bao của tòa nhà và đầu vào thiết bị chia tín hiệu truyền hình
cáp số của tòa nhà.
1.4. Ký hiệu và chữ viết tắt
BER

Bit Error Rate

Tỷ số lỗi bit

C/N

Carrier-to-noise ratio

Tỷ số tín hiệu/Tạp âm

In-phase, Quadrature phase
components of the modulated
signal

Tín hiệu vuông góc đồng pha, ngược
pha

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

I, Q
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VHF

Very High Frequency

Tần số rất cao

UHF

Ultra High Frequency

Tần số siêu cao

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Mức tín hiệu cao tần
2.1.1. Định nghĩa
Mức biên độ của tín hiệu cao tần sau điều chế tại mỗi kênh truyền hình cáp (tính
bằng d B µ V ) đo tại điểm kết nối thuê bao truyền hình cáp số.
2.1.2. Chỉ tiêu
Mức tín hiệu cao tần đo được tại điểm kết nối thuê bao truyền hình cáp số phải nằm
trong dải:


Từ 41 đến 61 dBµV với điều chế 16 QAM ;



Từ 47 đến 67 dBµV với điều chế 64 QAM;



Từ 54 đến 74 dBµV với điều chế 256 QAM.

2.1.3. Phương pháp xác định
Sử dụng thiết bị đo xác định mức tín hiệu cao tần của tín hiệu thu được tại điểm kết
nối thuê bao truyền hình cáp số của đơn vị cung cấp dịch vụ.
Sơ đồ đo như Hình 1.

Tín hiệu cần đo

Bộ lọc

Máy phân
tích phổ

Hình 1 - Sơ đồ kết nối đo mức tín hiệu cao tần
2.2. Băng thông của mỗi kênh
2.2.1. Định nghĩa
Độ rộng phổ tần số cho phép của mỗi kênh truyền hình cáp số.
2.2.2. Chỉ tiêu
8 MHz
2.2.3. Phương pháp xác định
Sử dụng thiết bị đo xác định băng thông tất cả các kênh truyền hình cáp thu được tại
điểm kết nối thuê bao truyền hình cáp số của đơn vị cung cấp dịch vụ.
Sơ đồ đo như Hình 2.

Tín hiệu cần đo

Bộ lọc

Máy phân tích
phổ

Hình 2 - Sơ đồ kết nối đo băng thông mỗi kênh
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2.3. Sai lệch đáp tuyến biên độ tần số tín hiệu cao tần
2.3.1. Định nghĩa
Chỉ tiêu đánh giá độ đồng đều về biên độ tín hiệu trên toàn băng thông kênh truyền.
2.3.2. Chỉ tiêu
Sai lệch trong dải từ -2 dB đến +2 dB.
2.3.3. Phương pháp xác định
Sử dụng thiết bị phát quét tần số và máy hiển thị dạng sóng 2 tia để xác định đáp
tuyến biên độ của tín hiệu trong băng thông kênh truyền.
2.4. Tỷ số lỗi điều chế (MER)
2.4.1. Định nghĩa
Thông số đặc trưng cho tính chính xác của tín hiệu được điều chế.
2.4.2. Chỉ tiêu


MER > 20 dB với điều chế 16 QAM;



MER > 26 dB với điều chế 64 QAM;



MER > 32 dB với điều chế 256 QAM.

2.4.3. Phương pháp xác định
Cung cấp nguồn tín hiệu chuẩn gồm hai tín hiệu I và Q cho đầu vào bộ điều chế RF
để lấy tín hiệu tại đầu ra của bộ điều chế định dạng QAM như mong muốn.
Thiết lập tần số sóng mang của bộ điều chế RF theo kênh tần số mà phép đo sẽ
thực hiện.
Điều chỉnh máy thu để thu lại tín hiệu đã được điều chế.
Sử dụng thiết bị đo phân tích chòm sao tín hiệu để xác định chỉ số MER.
Sơ đồ đo như Hình 3.
Nguồn tín hiệu

I

Máy phân tích chòm
sao tín hiệu

Q

Bộ điều chế RF

Mạng truyền
dẫn

Máy thu

Hình 3 - Sơ đồ kết nối đo tỷ số MER
2.5. Tỷ số lỗi bit (BER)
2.5.1. Định nghĩa
Thông số cơ bản xác định chất lượng kết nối của đường truyền dẫn số; thông số
BER là tỷ lệ số bit lỗi trên tổng số bit được truyền.
2.5.2. Chỉ tiêu
BER < 10-4.
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2.5.3. Phương pháp xác định
Sử dụng thiết bị đo chuyên dùng xác định tỷ số bit lỗi trên tổng số bit được truyền.
Thiết bị thu đo phải được điều chỉnh để loại bỏ méo tuyến tính của mạng truyền hình
cáp.
Sơ đồ đo như Hình 4.

Nguồn tín hiệu

I

Q

Bộ điều chế
RF

Mạng truyền
dẫn

Thiết bị đo
BER

Bộ chia
công suất

Máy phân
tích phổ

Hình 4 - Sơ đồ kết nối đo tỷ số BER
2.6. Tỷ số tín hiệu cao tần trên tạp âm (C/N) với BER = 10-4
2.6.1. Định nghĩa
Là tỷ số giữa mức công suất sóng mang trên mức công suất tạp âm.
2.6.2. Chỉ tiêu
C/N > 26 dB.
2.6.3. Phương pháp xác định
Điều chỉnh máy phân tích phổ về kênh cần đo, lựa chọn tần số trung tâm và cài đặt
mức để có thể hiển thị toàn bộ băng tần. Thiết lập mức phân giải của máy phân tích
phổ tới 100 kHz và thiết lập băng tần video đến 100 Hz.
Đo mức đỉnh của tín hiệu cần đo, đơn vị dB hoặc µV.
Ngắt tín hiệu cần đo, điều chỉnh cổng đầu vào với điện trở phù hợp. Đo mức công
suất tạp âm N, đơn vị đo là dB (µV).
Tính tỷ lệ công suất sóng mang trên công suất tạp âm qua công thức:
C/N = C - N.
Sơ đồ đo như Hình 5.

Tín hiệu cần đo

Bộ lọc

Máy phân tích
phổ

Hình 5 - Sơ đồ kết nối đo tỷ số C/N
2.7. Độ rung pha
2.7.1. Định nghĩa
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Độ rung pha là độ biến đổi về pha hoặc tần số của tín hiệu trong mạng truyền hình
cáp số.
2.7.2. Chỉ tiêu
Độ rung pha tín hiệu phải nằm trong dải từ -5 đến +5 độ.
2.7.3. Phương pháp xác định
Sử dụng máy phát tín hiệu chuẩn I/Q và sử dụng thiết bị đo phân tích chòm sao tín
hiệu để xác định sai số chuẩn của rung pha.
Cung cấp nguồn tín hiệu I và Q tại đầu vào của bộ điều chế để đạt được tín hiệu điều
chế mong muốn với định dạng điều chế QAM.
Thiết lập tần số sóng mang của bộ điều chế mà phép đo sẽ thực hiện.
Điều chỉnh mức sóng mang đầu ra của bộ điều chế RF sao cho xấp xỉ với mức sóng
mang tại điểm kết nối thuê bao của mạng truyền hình cáp số trong điều kiện hoạt
động bình thường.
Điều chỉnh kênh tần số của thiết bị thu mà phép đo sẽ thực hiện.
Nối máy phân tích chòm hiệu sao tín tới vị trí cần đo. Nếu máy phân tích chòm sao
tín hiệu có máy thu riêng thì không cần đấu nối máy thu bên ngoài.
Sơ đồ đo như Hình 6.

Nguồn tín
hiệu

I

Máy phân tích
chòm sao tín
hiệu

Q

Bộ điều
chế RF

Mạng
truyền
dẫn

Bộ chia
công suất

Thiết bị
thu đo

Máy
phân tích
phổ

Hình 6 - Sơ đồ kết nối đo độ rung pha
3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao phải tuân thủ quy định
tại Quy chuẩn này.
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4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN
4.1. Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số
DVB-C phải đảm bảo cung cấp tín hiệu truyền hình cáp tại điểm kết nối thuê bao phù
hợp với Quy chuẩn này.
4.2. Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số
DVB-C phải thực hiện cam kết, công bố hợp quy về tín hiệu truyền hình cáp số tại
điểm kết nối thuê bao theo Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý
nhà nước theo quy định.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
5.1. 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.
5.2. 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.
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