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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)صاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية سياسة قطاع االت

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

1 R-ITU وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين .
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات 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 التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS اإلذاعية )الصوتية( اخلدمة 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
RS  االستشعار عن بعدأنظمة 

SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V واملواضيع ذات الصلة املفردات 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2010جنيف، 

 
  ITU  2010 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *RA  R-ITU.1237-2  التوصيـة
 غير المطلوبة  اإلشعاعاتحماية خدمة علم الفلك الراديوي من 

 النطاق العريضفي الناتجة عن تطبيقات التشكيل الرقمي 

 (ITU-R 145/7)املسألة 
(2010-2003-1997) 

 مجال التطبيق
 تتعلق هذه التوصية حبماية خدمة علم الفلك الراديوي من اإلشعاعات غري املطلوبة الناجتة عن تطبيقات التشكيل الرقمي 

معلومات تقنية تتصل خصوصًا مبستويات التداخل الذي تسببه أنظمة ساتلية خلدمة علم  1 امللحقالنطاق العريض. ويضم يف 
هذه التوصية باختاذ مجيع اخلطوات املمكنة من أجل احلد من اإلشعاعات غري املطلوبة يف األنظمة اليت  الفلك الراديوي. وتوصي

 تستخدم تقنيات تشكيل رقمي عريض النطاق.

 الدويل لالتصاالت، لالحتادمجعية االتصاالت الراديوية إن 
 إذ تضع يف اعتبارها

 ؛امهاهتا اهلامة واجلدية يف إغناء العلومساألخرى تواصل م املنفعلة اخلدماتخدمة علم الفلك الراديوي وغريها من  أن ( أ 
 إحراز تقدم يف حبوث علم الفلك الراديوي يرتبط ارتباطاً قوياً بالقدرة على الرصد يف احلدود القصوى للحساسية؛ أن ب(
 مجيع اخلدمات تستفيد من تدابري احلد من اإلشعاعات غري املطلوبة يف الطيف أو إلغائها؛ أن ج(
ينص على إجراء التشاور عندما تتجاوز اإلشعاعات غري املطلوبة الصادرة عن  739 (Rev.WRC-15)أن القرار  د (

 الوصالت اهلابطة خلدمة فضائية تعمل يف نطاقات حمددة مستوى التداخل الضار يف بعض نطاقات خدمة علم الفلك الراديوي؛
 (DSSS)بتمديد الطيف أن املرسالت وخاصة مرسالت احملطات الفضائية تستعمل أكثر فأكثر تقنيات تشكيل  ه (

وغريها من تقنيات التشكيل الرقمي عريض النطاق اليت قد تنتج نطاقات جانبية لإلشعاعات غري املطلوبة متتد لتشمل ترددات 
 ؛1بعيدة جداً من املوجة احلاملة، على النحو الوارد يف امللحق 

 عملت بنجاح؛عدت واست  طلوبة قد أ  أن مثة وسائل تقنية لرتشيح النطاقات اجلانبية لإلشعاعات غري امل و (
من حيث استعمال الطيف، وهي تنتج مستويات داخلية منخفضة من  معروفةتشكيل رقمي فعالة  أن هنالك تقنيات ز (

 اإلشعاعات غري املطلوبة، وقد أثبتت هذه التقنيات فعاليتها؛
طاق املوزع للخدمة اليت تصدر اإلشعاعات غري ليس هنالك، من وجهة نظر اخلدمة املتأثرة العاملة يف نطاق خارج الن ح(

 املطلوبة، متييز موضوعي بني تداخالت جمال اإلشعاعات اهلامشية وتداخالت جمال اإلرساالت خارج النطاق،

 وإذ تالحظ
الذي قد يسبب تداخالً  DSSSيضم أمثلة لألنظمة الساتلية اليت تستخدم التشكيل  ITU-R SM.2091التقرير أن  ( أ 

 يف حمطات علم الفلك الراديوي،

____________________ 
 .R 1-ITUطبقاً للقرار  7201 عام تعديالت صياغية على هذه التوصية يف 7أجرت جلنة الدراسات   *
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 يـتوص
باختاذ مجيع التدابري املمكنة يف األنظمة اليت تستخدم تقنيات التشكيل الرقمي عريض النطاق من أجل احلد من  1

 .1مستوى النطاقات اجلانبية اليت خترج عن حدود النطاق املوزع للخدمة وذلك مع مراعاة اإلرشادات الواردة يف امللحق 

 

 

 1الملحق 
 مطلوبة الشعاعات غير اإلالتداخل الناتج في خدمة علم الفلك الراديوي بسبب 

 العريض النطاقفي )هامشية أو خارج النطاق( ناتجة عن تطبيقات التشكيل الرقمي 

 

 مقدمة 1
سواتل. وتنتج  أظهرت التجربة أن قدراً كبرياً من التداخل الذي يضر جداً خبدمة علم الفلك الراديوي يصدر عن مرسالت حممولة يف

 املوسعة معظم هذه التداخالت عن إشعاعات غري مطلوبة، مثل آثار التشكيل البيين وغريها من اآلثار غري اخلطية والنطاقات اجلانبية
لإلرساالت الرقمية اليت متتد أحياناً على مسافة تفوق أضعاف عرض النطاق املوزع خارج النطاق املخصص للمرسل الساتلي. وموقع 

احملمي جيدًا من املرسالت األرضية غري حممي من اإلشعاعات الصادرة عن السواتل، ومن غري املمكن الوصول إىل السواتل  الرصد
لوضع مراشيح أو تقنيات ترشيح أخرى. ونتيجة لذلك، تشكل اإلشعاعات غري املطلوبة الصادرة عن السواتل التهديد األخطر 

 .يد استعمال السواتل ألغراض متعددةخلدمة علم الفلك الراديوي، خاصة مع تزا

 اإلشعاعات الهامشية واإلرساالت خارج النطاق الصادرة عن التشكيل الرقمي 2
إىل نطاقات جانبية واسعة. ويرد وصف هذه النطاقات اجلانبية من  DSSSقد يفضي استعمال التشكيل الرقمي مبا فيه التشكيل 

من لوائح الراديو. وتنتج اإلرساالت  146.1إىل  144.1حيث اإلشعاعات اهلامشية أو اإلرساالت خارج النطاق، يف األرقام من 
باعتبارها خارج عرض النطاق  خارج النطاق، شأهنا شأن النطاقات اجلانبية بتمديد الطيف، عن عملية التشكيل، لكنها تعرف

يعين أن مدى ترددات اإلرساالت خارج النطاق أعرض أحيانًا من عرض النطاق الالزم مباشرًة. ويفسر هذا التعريف عادة بأنه 
الالزم. أما اإلشعاعات اهلامشية فتنتج خارج عرض النطاق الالزم وميكن خفض مستواها دون املساس بإرسال املعلومات املرتبطة 

ا، علمًا بأن كلتا اخلاصتني تنطبقان أيضًا على النطاقات اجلانبية للتشكيل بتمديد الطيف. وميكن هلذا النوع من النطاقات هب
اجلانبية أن يسبب تداخاًل خطريًا يف نطاق جماور أو نطاق بعيد جداً من حيث الرتددات. وقد وضع مفهوم اجملاالت لإلشعاعات 

 من لوائح الراديو(. 146B.1و 146A.1 ح التعريفات )انظر الرقمنيغري املطلوبة أساساً قصد توضي

 مستويات التداخل لخدمة علم الفلك الراديوي 3
مستويات العتبة اليت تصبح اإلشارات املسببة للتداخل إذا ما ختطتها ضارة خلدمة علم الفلك  ITU-R RA.769تقدم التوصية 

 (pfd)وكثافة تدفق القدرة وتظهر هذه العتبات يف القدرة الواصلة إىل منفذ اهلوائي والكثافة الطيفية للقدرة املستقبلة  الراديوي.
يف هوائي خدمة الفلك الراديوي، ويتم حساهبا لتمثيل جمموعة من نطاقات هذه اخلدمة يف   (spfd) الطيفية وكثافة تدفق القدرة

هذه على نطاق واسع وعدد كبري من اخلدمات النشيطة اليت قد تسبب ات التداخل احملددة كامل الطيف. وميكن تطبيق مستوي
 .تداخاًل يف خدمة علم الفلك الراديوي

 ي ما، غري أن هذه احلدود ئالراديو حدود اإلرساالت اهلامشية من حيث القدرة يف خط إرسال هوايف لوائح  3ويعرِّف التذييل 
مل تعرَّف يف ضوء مراعاة محاية اخلدمات املنفعلة، وقد تكون بالتايل غري كافية حلماية خدمة علم الفلك الراديوي يف بعض 
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احلاالت. إضافًة إىل ذلك ولتفسري هذه احلدود من حيث التداخل يف خدمة الفلك الراديوي، ال بد من معرفة خصائص هوائي 
ة اخلسارة النامجة عن املسري بني هوائيات اإلرسال وهوائيات خدمة الفلك الراديوي. اإلرسال لكل مصدر تداخل حمتمل ومعرف

عالوة على ذلك، ال تصلح حدود من هذا النوع يف حالة صفيف هوائيات نشيطة إذ إن خمرج املرسل ليس وحيداً. وتفضي هذه 
يف اجتاه  (.e.i.r.p)رة املشعة املكافئة املتناحية حدود اإلرسال هي حتديد القد إىل استنتاج أن أفضل طريقة لتعريفاالعتبارات 

 مرصد علم الفلك الراديوي.
نأخذ حالة مرسل يف ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض. ومبا أن أي  .e.i.r.p))املشعة املكافئة املتناحية وكمثال الستعمال القدرة 

صوصًا جانبية ، من املرجح أن يرسل هذا الساتل فمن األرض يته فوق مستوى األفق من حيز كبريساتل من هذا النوع ميكن رؤ 
يف اجتاه مرصد علم فلك واحد أو أكثر. لكن قد ال تضيء الوصلة اهلابطة إالَّ منطقة صغرية نسبيًا من األرض ال تضم أي 

دي تسبيب مرصد. لذا يستطيع مصمم النظام الساتلي أن خيتار خفض مستويات إشعاعات الفصوص اجلانبية من أجل تفا
املشعة يف اجتاه مرصد ما. أما إذا كانت  .e.i.r.pوهذا ممكن إذا وضعت احلدود تبعًا للقدرة  دمة علم الفلك الراديوي.خلتداخل 

لوائح الراديو، ينبغي عندئٍذ افرتاض ل 3 احلدود موضوعة على أساس القدرة يف خط إرسال اهلوائي، كما هو احلال اآلن يف التذييل
أن إمجايل كسب هوائي اإلرسال، يف احلالة األسوأ يشع باجتاه مرصد ما. وسيكون من األصعب بكثري االلتزام مبثل هذه احلدود. 

 شعاعاتلإليف اجتاه هوائي خدمة علم فلك راديوي مناسبة أكثر بكثري من وضع حدود  .e.i.r.pوسيظهر بالتايل أن قيم القدرة 
غري املطلوبة حلماية خدمة علم الفلك الراديوي. وينطبق هذا االستنتاج على أي نوع آخر من اإلرسال، سيما اإلرساالت الصادرة 

الواردة يف التوصية  spfdأو  pfdاستنادًا إىل قيم الكثافة  .e.i.r.pعن املرسالت على سطح األرض. وميكن حساب القدرة 
ITU-R RA.769  فة قيم اخلسارة النامجة عن االنتشار.يف حال معر 

عنها بالقيم  اً كما جتدر اإلشارة إىل أن مستويات اإلشعاعات غري املطلوبة يف حسابات التداخل جيب أن تكون معروفة ومعرب 
دة املطلقة وليس على شكل أجزاء ونسب من اإلرساالت الرئيسية. ويف العديد من احلاالت تكون اإلشعاعات غري املطلوبة بعي

جدًا من حيث الرتدد عن اإلرساالت الرئيسية، وتشغل اخلدمة املتاثرة واإلرساالت الرئيسية نطاقات موزعة خمتلفة. لذا فإنه من 
وليس يف شكل أجزاء من اإلرسال  spfdأو الكثافة  pfdاملنطقي التعبري عن القيم احلدية يف وحدات مطلقة للقدرة أو الكثافة 

 الرئيسي.

 ادر عن السواتلالتداخل الص 4
التداخل يف خدمة علم الفلك الراديوي مصدره الوصالت اهلابطة خلدمة السواتل املستقرة أو غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. ويف 

تل يف احلالة األوىل ال يتغري التداخل بتغري املوقع. أما يف احلالة الثانية فتتغري قدرة التداخل بتغري الوقت واملوقع الذي يتخذه السا
 على حدة. الفضاء. ولذا تعاجل هاتان احلالتان كالً 

يف النطاقات اليت تسود فيها عمليات الرصد املتواصل يكون عرض النطاق املستخدم يف حساب مستوى عتبة التداخل الضار هو 
. أما يف النطاقات اليت تسود فيها (ITU-R RA.769)يف التوصية  1عرض النطاق املوزع خلدمة علم الفلك الراديوي )اجلدول 

عمليات رصد اخلطوط الطيفية يكون عرض نطاق القناة املستخدم يف حساب مستويات عتبة التداخل هو عرض نطاق قناة 
 (.ITU-R RA.769يف التوصية  2اخلط الطيفي املفرتض ملستقبل خدمة علم الفلك الراديوي )اجلدول 

ة عن األنظمة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض )الوصالت اإلشعاعات غير المطلوبة الصادر  1.4
 الهابطة(

 لإلشعاعات غري املطلوبة على النحو التايل: pfdميكن تقدير الكثافة 

(1)  
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 حيث:
unwanted emissionspfd:   الكثافةpfd  يف حمطة اخلدمةRAS )2(W/m؛ 

 2, f1f: السفلى والعليا على التوايل لعرض النطاق املرجعي للخدمة  احلافتانRAS (Hz)؛ 
 p( f ):  هوائي اإلرسال كثافة قدرة اإلشعاعات غري املطلوبة يف شفاه(W/Hz)؛ 
 g( f ): كسب هوائي اإلرسال يف اجتاه موقع علم الفلك الراديوي؛ 

 SL: اخلسارة النامجة عن التمديد (dB)؛ 
 ) f (ATM:  1االمتصاص اجلوي يف النطاقf – 2f  .كدالة تردد 

وجيدر بالذكر أن قيم كثافة قدرة اإلشارة املرَسَلة وكسب النظام الفرعي للهوائي واالمتصاص اجلوي ختتلف باختالف الرتدد وتظهر 
تساوي  RASطة اخلدمة لإلشعاعات غري املطلوبة يف موقع حم pfdهبذه الصفة على شكل داالت تردد. وقيمة كثافة تدفق القدرة 

جمموع هذه الداالت على النحو املبني أعاله يف تردد نطاق مرور املستقِبل. ويف احلاالت اليت تكون فيها قيم كثافة قدرة 
لة، ميكن تبسيط الدالة عاإلشعاعات غري املطلوبة وكسب اهلوائي واالمتصاص اجلوي ثابتة يف عرض نطاق مستقِبل اخلدمة املنف

 لتايل:على النحو ا
(2)   12

.

.
ff

ATMSL

gp
pfd emissionunwanted   

اليت يكون فيها النطاق النشيط جماوراً للنطاق املنفعل ميكن افرتاض أن كسب هوائي اإلرسال يبقى ثابتاً تقريباً يف كل ويف احلاالت 
القطع لشبكة  من نطاق اإلرسال والنطاق املنفعل. غري أن ذلك ال حيدث كثريًا خاصة عندما يكون النطاق املنفعل حتت تردد

  تغذية الدليل املوجي يف النظام الفرعي للهوائي.
 .ITU-R RA.769هذا مع مستويات العتبة اليت تنص عليها التوصية  pfdمث يقارن مستوى الكثافة 

اإلشعاعات غير المطلوبة الصادرة عن األنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى األرض )الوصالت  2.4
 الهابطة(

من أجل تقييم التداخل الذي تسببه أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة  ITU-R S.1586يتعني استعمال طريقة التوصية 
املذكورة أعاله لساتل معني واحد. وبطريقة مماثلة، يتعني  pfdوكذلك حلساب الكثافة  RASبالنسبة إىل األرض حملطات اخلدمة 

من أجل تقييم التداخل الذي تسببه أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية وخدمة املالحة  ITU-R M.1583استعمال طريقة التوصية 
 .RASاجلوية الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض للمحطات يف اخلدمة 

 خدمة علم الفلك الراديوي على اإلشعاعات غير المطلوبة الصادرة عن سواتل تطرح مشكلة خاصة 5
 بتمديد الطيف بتتابع مباشرالتشكيل  1.5

يف نظام ال حيدد شكل النبضات، ي نتج هذا النوع من التشكيل طيف قدرة يتمثل يف دالة جيب مربع الرتدد مع نطاقات جانبية 
الفرتة األساسية لدالة التمديد، يكون شكل  T تردد املوجة احلاملة وإىل هي الرتدد املقيس استنادًا  fشديدة االتساع. وإذا كانت 

 الطيف:
(3)  (sin ( f T ) / ( f T ))2 

f  –2وتتناقص مستويات الذروة للقدرة يف النطاقات اجلانبية تبعًا للدالة 
. ويف احلالة األسوأ، fلكل مثانية يف /dB 6، أي مبقدار  

سيئاً خلدمة الفلك الراديوي يف ممدى ترددات واسع وميكن أن يسبب تداخاًل يف  (3)يتبع الطيف الذي يتلقى إشعاعات املعادلة 
 (IF) ترددات بعيدة جدًا عن املوجة احلاملة. لكن يظهر عمومًا يف األنظمة اليت تستخدم مثل هذه التقنيات أن مراشيح تداخل

تكون هذه  شعاعات غري مطلوبة. وقد الإإلضافية املستقبل ال تقبل إال أقصى مركز للطيف املرسل، مما جيعل النطاقات اجلانبية ا
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اليت تتطلب مراعاة الفصوص اجلانبية املتصلة بالعملية أيضًا للحصول على الدقة الكافية يف املوقع  RNSSهي حالة اإلشارات 
 (.ITU-R SM.2091الذي حيدده النظام )التقرير 

وقد يكون من غري العملي استبعاد النطاقات اجلانبية غري املطلوبة لتمديد الطيف قرب املوجة احلاملة بواسطة املراشيح يف تردد 
املوجة احلاملة، إذا كانت املوجة احلاملة لتمديد الطيف قريبة من نطاق خدمة الفلك الراديوي. وهنالك طريقة أخرى للحد من 

طلوبة وهي تغيري عملية التشكيل على وحو يتيح توهني هذه النطاقات. وميكن حتقيق وضع شكل دقيق النطاقات اجلانبية غري امل
للطيف من خالل تقنيات معاجلة رقمية حديثة )مثل اإلرسال بأدىن زحزحة مبرشاح غوسي( اليت تعمل يف مستوى النطاق 

 األساسي على إشارات متديد الطيف.
إىل مستويات أكثر  DSSSلضارة خبدمة علم الفلك الراديوي حتتاج األنظمة اليت تستعمل التتابع وسعيًا للوفاء مبستويات العتبة ا

مجيع  اخنفاضًا للنطاقات اجلانبية اليت تستعمل مزجيًا من الرتشيح وحتديد شكل الطيف. وقد سبق استعمال هذه التقنيات يف
 ب مزيداً من التحسينات.، ولو أن بعض هذه األنظمة قد تتطلالعاملة RNSSأنظمة اخلدمة 

اجلانبية املوسعة لتمديد الطيف أو من إشعاعات غري مطلوبة أخرى  اتكما قد تظهر مشاكل تداخل ساتلي صادر عن النطاق
 . MHz 387-390و MHz 137-138ت قاأرض للخدمة املتنقلة الساتلية يف النطا-نتيجًة للتوزيعات لإلرساالت فضاء

  MHz 322-328,6و MHz 150,05-153 نطاقات علم الفلك الراديوي يف هذه احلالة. وتكون MHz 400,15-401و
. وت عّد نطاقات علم الفلك الراديوي املعنية من النطاقات املستعملة لرصد MHz 608-614واحتمال النطاق  MHz 406,1-410و

اسة األجزاء األكثر بعدًا للكون. وإلجراء دراسات اإلرساالت املنحازة كثريًا إىل األمحر من خط اهليدروجني احليادي، مما يتيح در 
قدرة فريدة ذات أمهية علمية بالغة ال  MHz  400 1من هذا القبيل، تتيح نطاقات علم الفلك الراديوي يف الرتددات األدىن من 

 ميكن استبداهلا بعمليات رصد يف نطاقات الرتدد األخرى.

 تشكيل الطور لإلشارات الرقمية 2.5
أو التشكيل الرتبيعي بزحزحة الطور إىل أطياف  (BPSK)ل البيانات الرقمية باستعمال إبراق زحزحة الطور ثنائي احلالة يؤدي إرسا

 BPSKفرتة واحدة إذا استعمل اإلبراق  (3)يف املعادلة  T. ويف هذه احلالة متثل DSهلا نفس شكل اجليب تربيعي لتمديد الطيف 
وفيما يتعلق باملعدالت املرتفعة للبيانات، قد تشكل النطاقات اجلانبية عائقًا كما يف حال . QPSKوفرتتني إذا استعمل التشكيل 

 متديد الطيف، وميكن استعمال نفس احللول أي الرتشيح أو توهني النطاقات اجلانبية يف عملية التشكيل.
-492 1ديوي ينتج عن توزيع النطاق مثال لشكل آخر للتشكيل الرقمي عريض النطاق الذي قد يسبب مشكلة لعلم الفلك الرا

1 452 MHz  لإلذاعة الصوتية الرقمية(DAB)  وتستعمله كل من اإلرساالت األرضية والساتلية. وقد تتجاوز النطاقات اجلانبية
عتبة التداخل احملددة للفلك الراديوي  MHz  400 1-427 1هلذه اإلرساالت اليت تقع داخل نطاق خدمة علم الفلك الراديوي 

إذا مل يتم توهينها بدرجة كافية. وهنالك شكل معتمد للتشكيل، هو اإلرسال املتعدد التعامدي واملشفر بتقسيم الرتدد 
(COFDM)  حاملة تتشكل كل منها باألسلوب  موجة  536 1والذي يضمQPSK  مع طيف قدرة من الشكل الوارد يف املعادلة

وطيف القدرة . kHz 1، وكل منها قناة تشكيل رقمي ضيق النطاق. أما تباعد املوجات احلاملة فيبلغ T  ms = 1,25ومع (3)
تقريبًا عند حافة النطاق. أما مستوى النطاق  dB 45ويهبط فجأة مبقدار  MHz 1,54املركبة الناتج مستو وميتد على نطاق قدرة 

هو الرتدد املقيس اعتبارًا من مركز النطاق املركب. وقد يكون من الضروري  fحيث  f–2  اجلانيب البعيد فيتناقص مبا يقارب من
اجملمعة للنطاق اجلانيب عتبة التداخل احملددة خلدمة علم الفلك الراديوي.  spfdإضافة ترشيح من أجل تفادي أن تتجاوز الكثافة 

 االضطرارول عمليات الرتشيح اإلضايف. ويف حال املصمم خصيصًا لقب COFDMوال يسبب هذا الرتشيح مشاكل لعمل النظام 
يف هذا النطاق قد حتصل مشاكل تداخل تستدعي معاجلتها التنسيق بني  DABإىل استعمال أشكال تشكيل أخرى لإلذاعة 

 لألرض وعلم الفلك الراديوي. DABخدميت اإلذاعة 
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 خارج النطاق الصادرة عن مرسالت األرض اإلرساالت الهامشية واإلرساالت 6
غالبًا ما تكون اإلرساالت اهلامشية واإلرساالت خارج النطاق الصادرة عن مرسالت خدمات األرض أقل إزعاجًا خلدمة الفلك 

اختيارها الراديوي من اإلرساالت الصادرة عن السواتل والطائرات ألن مراصد علم الفلك الراديوي تقع عادة يف أمكنة بعيدة يتم 
إرساالت الوصلة الصاعدة الصادرة عن  ،على سبيل املثال ،ثري حجب املوقع. لكن قد تتضاربتأعلى أساس االستفادة من 

 مع استعمال خدمة الفلك الراديوي للنطاق MHz 610 1-626,5 1حمطات لألرض يف النطاق 
1 613,8-1 610,6 MHz613,8 1-610,6 1توزيع أويل يف النطاق . ونظرَا ألن خدمة علم الفلك الراديوي تتمتع ب MHz  وينص

لوائح الراديو على محايته من اإلشعاعات غري املطلوبة النامجة عن اخلدمة املتنقلة الساتلية الفاعلة يف  من 372.5و 364.5  الرقمان
فقد يتطلب ذلك تنسيقاً. ونظرًا ألن الوصالت الصاعدة لبعض األنظمة قد تستعمل التقنيات  MHz 610 1-626,5 1النطاق 
DSSS ص املركزي لتداخل حىت عندما يقع الفمصدرًا ل ،يف حال عدم إجراء التنسيق ،من املمكن أن تشكل نطاقاهتا اجلانبية

 املفيد للطيف الذي ترسله خارج النطاق املخصص لعلم الفلك الراديوي.

__________ 
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