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 التوزيع اجلغرايف وتوزيع الرتددات يف عامل استخدام  حتديد 
 الطيف ألغراض ختطيط الرتددات 

 
(2007-2002) 

 جمال التطبيق 

هي مبثابة دليل ُيسرتشد به يف حتديد التوزيع اجلغرايف وتوزيع الرتددات يف عامل استخدام الطيف ألغراض ختطيط هذه التوصية 
 دات.الرتد

 كلمات أساسية

 الرتدداتتوزيع الرتددات، التوزيع اجلغرايف، استخدام الطيف، ختطيط 

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

 الطيف؛تيسر طيف الرتددات الراديوية غري املشغول هو أحد الشروط الالزمة لتلبية الطلب على أن  أ (  

ديدة، هو استعمال ينطوي االستعمال احملدود يف إطار ختطيط الرتددات، أي ختصيص الرتددات حملطات راديوية ج وأن ب(
 ؛ يف واقع أمره على اتباع طرائق كمية إلجياد أفضل التخصيصات اليت تفضي إىل أفضل استعمال للطيف من الناحية االقتصادية

حة خدمات راديوية أخرى، هو هنج  إعادة توزيع نطاقات الرتدد توخيًا ملصلالنهج املتبع، كقاعدة، يف سياق عملية  وأن (  ج
ستعمال طرائق توجيهية، إىل جانب استعمال معطيات جتريبية فردية للداللة على احتمال حدوث تداخل ضار بني يتمثل يف ا

 احملطات الراديوية؛

ع ة ملوارد الرتدد املتيسرة حبسب املوقع اجلغرايف يف املوقمن املفيد، ألغراض ختطيط الرتددات، معرفة القدرات الكامنوأن  د (
بلغ عنه للمحطة ال

ُ
التوزيع اجلغرايف وتوزيع الرتددات راديوية، وأنه ينبغي، حتقيقًا هلذه الغاية، اتباع طرائق دقيقة مبا يكفي لتحديد امل

 من التوصية 1اردة يف امللحق حتقيقًا لألغراض العامة الو  ، يف عامل استخدام الطيف، على غرار ما هو حمدد
ITU-R SM.1046، 

 توصي

توزيع اجلغرايف وتوزيع إلدارات، يف إطار عملية ختطيط الرتددات، املعطيات املتعلقة ابلمن الضروري أن تستعمل ا هنأب 1
 ؛الرتددات يف عامل استخدام الطيف

 .يف عامل استخدام الطيف جلغرايف وتوزيع الرتدداتمن أجل حتديد التوزيع ا 1بضرورة اتباع الطرائق الواردة يف امللحق  2
____________________ 

 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2018 ياديوية يف عاملالتصاالت الر  1أدخلت جلنة الدراسات   *
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 1ق ـامللح 

 الطيف اجلغرايف وتوزيع الرتددات يف عامل استخدام التوزيع حتديد   طرائق

 وصف عام للطرائق  1
تبعة يف احلصول على معلومات مفصلة عن درجة ازدحام الطيف، وهي طرائق تستند إىل حساب خصائص 

ُ
يوجد عدد من الطرائق امل

 بفعل حاالت بث احملطات الراديوية. املتكونة (EME)البيئة الكهرمغنطيسية  قدرة

حدى الطرائق إىل إعداد ما ُيسمى مبسرح عام لرتددات ازدحام الطيف، يبني شدة اجملال أو كثافة تدفق القدرة الطيفية  وتدعو إ
قدرة البيئة اليت تتجاوز فيها سوية خصائص  رتدد، وإىل حتديد نطاقات الرتددكدالة لليف نقطة جغرافية معينة،   لإلرساالت

ة معينة. وتعطي هذه الطريقة مبجملها فكرة عن حالة استخدام الطيف، غري أن النتائج املعنية قيمة عتب (EME)الكهرمغنطيسية 
  ، EMEصائص بيئة يف عملية حتديد خ تقريبية، ويرجع ذلك إىل األسباب التالية  هبذه الطريقة تكون نتائج عليها  يتم احلصولاليت 

 تبة ر و معلمات تشكيل اإلشارات ابستمرار  ماً خاصة تفقد متا وبصفة. لإلرساالتال تُراعى من الناحية العملية املعلمات الزمنية 
رسلة  جمموعةمعطيات البث. وتُعامل اإلشارات النبضية معاملة إشارات مستمرة مبتوسط قدرة اثبت. وحيتم وجود 

ُ
من اإلشارات امل

اليت تعني  EME هبا خلصائص بيئة  مة طليقة )ختتلف ابختالف اإلشارة( للسوية املسموح ات الراديوية القائمة، تعيني قيمن احملط
 غري  من ويكونابلتعقيد.  EME عندما تتسم بيئة حيتاج إىل جهد كبرياحلدود الفاصلة بني قطاعات الطيف املزدمحة، وهو أمر 

 ئج تقريبية.إذ يؤدي ذلك إىل نتاحتديد عتبة وحيدة،  يف الواقعاملناسب 

 حمططات ذات بعدين  بناءعلى    تعتمدوفة جيداً لتقييم استخدام الطيف،  مماثلة على طريقة أخرى معر   أوجه قصورويؤثر وجود  
(. EMEجملال الكهرمغنطيسي ملصادر التداخل الراديوي )خرائط الشدة اليت تعرب عن حمصلة شدة اللمنحنيات املتساوية 

غري مزدحم يف حمطة راديوية   أواً  السؤال املتعلق مبا إذا كان الرتدد املدروس مزدمحيتعذر تقدمي إجابة بسيطة عن  لك،  ونتيجة لذ
تطبيقًا عمليًا يف احلاالت اليت تكون أساسًا ، ُتطبق هذه الطرائق ومن مثمعينة تقع عند نقطة ذات سوية حمددة لشدة اجملال. 

رسلة من خمتل
ُ
 ف املصادر إشارات تنتمي إىل نفس الصنف.فيها اإلشارات امل

 يقوم علىول على معطيات مفصلة عن درجة استخدام الطيف يف مناطق خمتلفة، ومثة هنج منطقي أكثر لالضطالع مبهمة احلص
وط الالزمة لضمان طريقة اعتيان املوارد اجلغرافية وموارد الرتددات املعنية مبساعدة حمطة راديوية مرجعية، وإىل التأكد من استيفاء الشر 

 ترددات سابقاً.   تواؤم هذه احملطة الراديوية مع احملطات القائمة اليت ُخصصت هلا

 على نطاق واسع:  تطبيقهاوفيما يلي العيوب الرئيسية اليت تشوب هذه الطريقة، واليت حتد من 

ل بني اإلشارات والتداخالت التفاعقدرة  ظروفيستغرق احلساب وقتًا طويالً، بسبب احلاجة إىل القيام مباشرًة بتحديد  -
 ة ونقاط الرتددات؛املتعلقة جبميع نقاط االعتيان املعينة اجلغرافي

حتتاج اهليئات املعنية ابلرتددات الراديوية املسؤولة عن فحص تبليغات الرتددات، إىل احلصول على كم هائل من املعطيات  -
احلصول عليها يف الكثري من  للغاية  من الصعب  اليت يكون  اديوية، و سيما عن اخلصائص التقنية للمحطات الر   األولية، وال

 احلاالت.
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للحصول على معطيات مفصلة عن درجة استخدام الطيف يف مناطق جغرافية خمتلفة، وترتكز الطريقة    وأيسر انه طريقة أبسط  وترد أد
 . ITU-R SM.337للتوصية    2رات العامة الواردة يف امللحق  إىل تطبيق واسع النطاق للقواعد املتعلقة مبسافات الرتدد احملددة يف االعتبا

تبع كأساس وينطبق أيضًا النهج الرئي
ُ
ذه الطريقة، على حتديد درجة ازدحام مدارات الطيف يف إطار تطبيقه على أنظمة هلسي امل

 ل ومعلماهتا التقنية. معطيات مفصلة خبصوص املواقع املدارية للسوات توفراالتصاالت الساتلية. وينبغي يف هذه احلالة 

 طريقة مبسطة إلجراء تقييم مفصل لدرجة ازدحام الطيف  2
 صف الطريقةو  1.2

استخدام الطيف من   ية عن درجة ازدحام الطيف يف شكل دالة تبني حدودهتدف هذه الطريقة إىل احلصول على معطيات موضوع
 . وموقعهابه الرتدد الذي تعمل حبسب جانب حمطة راديوية مرجعية إضافية معينة،  

تعلقة مبسافات الرتددات موضوعة بشكل أكثر تفصيالً، ، كلما كانت القواعد املالطريقةذه اليت جتري هباحلساابت  وتتحسن دقة
األساسية املتعلقة بتفاعل اإلشارات والتداخالت )القنوات املشرتكة واملتجاورة   والظروفحبيث تشمل إمجاالً مجيع املعلمات الضرورية  

نقاط  اعتيان حملطات الراديوية ابلنسبة إىل الالزمة لضمان تواؤم ا الظروفت اجلانبية(، وتتيح الفرصة أمام التحقق بفعالية من والقنوا
 .معينة ترددونقاط جغرافية 

تبعة يف هذا الصدد. 1ويبني الشكل 
ُ
 خمططاً انسيابياً مدجماً للطريقة اخلوارزمية امل

 1الشكل 

 ة اخلوارزمية املُتبعةخمطط انسيايب مدمج للطريق
 إدخال املعطيات      1

↓ 
 نقاط االعتيان اجلغرافية واحملطات القائمةحتديد املسافات الفاصلة بني   2

↓ 
3 

  احملطات املرجعية  (ADD)حتديد متغريات التوجيه املتبادل ملخطط اجتاهية هوائي   
 واحملطات القائمة يف كل نقطة من النقاط اجلغرافية   

↓ 
ئمة يف كل نقطة  حتديد فواصل الرتدد املسموح هبا يف احملطات املرجعية ابلنسبة إىل احملطات القا  4

 من النقاط اجلغرافية
↓ 

 حساب عامل استخدام الطيف    5
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 : كما يلي  األطروحمتوايت 

السفلي والعلوي لنطاق الرتدد املعين؛  إدخال املعطيات األولية، مبا فيها: أبعاد املنطقة اجلغرافية قيد البحث؛ واحلدان -1 اإلطار
اهلوائيات   اجتاهياتتوجيه  وخمططات  ات االمسية املخصصة هلا، واإلحداثيات اجلغرافية،  وخصائص احملطات الراديوية القائمة )الرتدد

(ADD)  إجراء احلساابت    وأسس ئمة؛  املطبقة على احملطات الراديوية املرجعية واحملطات القااملسافات    –لرتددات  اب(؛ والقواعد املتعلقة
 داد كامل النطاق، ويف الرتددات الفردية(؛ وفواصل االعتيان اجلغرافية والرتددية. )يف النقاط الفردية ابملنطقة، وابملنطقة ككل، وعلى امت

لية هي إحداثيات مواقع حتديد املسافات الفاصلة بني نقاط االعتيان اجلغرافية واحملطات الراديوية القائمة. املعطيات األو   -2  اإلطار
 .املناظرةاحملطات الراديوية القائمة ونقاط االعتيان 

احملطات املرجعية واحملطات القائمة يف كل نقطة من  (ADD)متغريات التوجيه املتبادل ملخطط اجتاهية هوائي  حتديد -3 اراإلط
، أو  (ADD) بني الفصوص اجلانبية ملخطط اجتاهية اهلوائي املتغريات احملتملة هي: التفاعل احلاصل فيما نقاط املعاينة اجلغرافية. و 
ستعملة هي إحداثيات مواقع احملطات الراديوية القائمة  فصوصه اجلانبية والرئيسية

ُ
، أو فصوصه الرئيسية. وهذه املعطيات األولية امل

يف املستوي األفقي. ويف حال   ADDط  مخطلل  الفص اجلانيب الرئيسيعرض  قيم  واحملطات املرجعية، وزوااي مست اجتاهية اهلوائيات، و 
ت احملطات الراديوية القائمة، فإن ابإلمكان احلصول عليها حتميًا أو إعدادها  معطيات دقيقة عن زوااي مست هوائيا توفرعدم 

 بواسطة جهاز لتعيني األرقام العشوائية، وذلك حتقيقاً ألغراض هذه الدراسة.

الغرض، ُتستعمل احملطات الراديوية القائمة واحملطة املرجعية. وحتقيقًا هلذا دد املسموح هبا بني الفواصل الدنيا للرت  حتديد -4 اإلطار
املعطيات اخلاصة ابلقواعد املتعلقة مبسافات الرتدد واملسافات الفاصلة بني احملطات الراديوية وزوااي مست اهلوائيات. وتُقدم هذه 

تخصيصات الرتدد املعطيات املتعلقة ب  توفرحال عدم    عن فواصل الرتددات املسموح هبا يف شكل مصفوفات. ويف  الناجتةاملعلومات  
عرتف  إحدى ستعمال اباحلقيقية للمحطات الراديوية القائمة، ميكن ختصيص ترددات ألغراض إمتام الدراسة 

ُ
اخلوارزميات الرمسية امل

 تخصيص الرتددات.لهبا 

 ل الطيف، وذلك على النحو التايل: غ  خمتلفة لعامل استخدام الطيف، تبني مدى ش    حتديد قيم -5 اإلطار

 العامل الفردية )يف كل نقطة( ابملعادلة اآلتية:  حتديد قيم

)jy, jx, if (Z   =1   إذا كان فصل الرتددات بني الرتدد املعتانth-i   خصص للمحطة الراديوية املرجعية يف النقطة
ُ
امل

وكان هناك تردد واحد على األقل من الرتددات اخلاصة   )jy, jx(ابإلحداثيات    jاملوجودة ابجملال  
 احملطات الراديوية القائمة، بقيمة أدىن من احلد املسموح به؛  أبي حمطة من

)jy ,jx ,if (Z    = 0  .يف احلاالت املخالفة ملا ذُِكر 

 قيم العامل العامة: 

 :التالية، بتطبيق املعادلة متوسط مجيع النقاط اجلغرافية حسابعن طريق   -
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 املعادلة التالية:  بتطبيقيع نقاط الرتددات، متوسط مجعن طريق حساب   -
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 :التالية، بتطبيق املعادلة نقاط الرتددات والنقاط اجلغرافيةمتوسط مجيع  عن طريق حساب  -
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 على التوايل.لنقاط اجلغرافية مها عدد نقاط االعتيان للرتدد ول pNو fNحيث 

 الطريقة  مثال على تطبيق 2.2
 أدانه مثال على تطبيق الطريقة ألغراض التوضيح فقط. 1للملحق  1يرد يف التذييل 

 1ل ـالتذيي
 1ق ـللملح 

 MHzدرجة ازدحام نطاق الرتددالذي يبني عامل استخدام الطيف لغرايف وتوزيع الرتددات من الضروري حتديد التوزيع اجل املسألة:

من نفس حمطة راديوية    50على فرض أهنا تضم  ،  A  A  (km 10 = A)  داخل منطقة مربعة مساحتها  MHz  169-170   املدى يف    1
يف شكل نقاط(، وذلك من أجل  2ي مبينة يف اجلدول ، وه1)ترد إحداثيات مواقع احملطات الراديوية وتردداهتا يف اجلدول  النوع

طة راديوية )مرجعية( جديدة من نفس نوع احملطات القائمة يف احلاالت البديلة الثالث حتديد الرتددات اليت يُفضل ختصيصها حمل
 ابلنسبة إىل املوقع، وذلك كالتايل:

، ابإلحداثيات )1a  1a )a = km 3املربع  أبضالعة حمددة منطقة املوقع احملتمل للمحطة الراديوية اجلديدة منطق: 1احلالة 
 (؛ 2يف الشكل  1)القطاع  km  (3;3)، (0;3)، (3;0)، (0;0)الرأسية 

، ابإلحداثيات )1a  1a )a = km 3منطقة املوقع احملتمل للمحطة الراديوية اجلديدة هي منطقة مربعة مساحتها : 2احلالة 
 (؛ 2يف الشكل  2)القطاع  km (4;7) ،(7;7)، (7;4)، (4;4)الرأسية 

 (؛2يف الشكل  3)القطاع  A  A يوية اجلديدة املنطقة األولية تطابق منطقة املوقع احملتمل للمحطة الراد: 3احلالة 
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 1اجلدول 
 احلساب  معطيات

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم

jx (km)  3,75 6,44 3,71 4,53 6,71 4,79 6,21 4,65 5,94 6,45 

jy km)(  6,61 6,4 3,57 3,99 4,00 5,25 3,58 5,58 3,58 6,21 

ifΔ (MHz)  0 0,144 0 0,161 0,509 0,408 0,607 0,813 0,105 0,460 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 الرقم

jx (km)  6,01 4,57 4,07 4,65 5,13 4,36 6,39 4,48 5,19 4,02 

jy (km)  5,78 6,20 5,98 5,45 4,22 5,88 5,57 6,84 5,75 6,99 

ifΔ (MHz)  0,871 0,616 0,089 0,927 0,311 0,510 0,668 0,354 0,996 0,191 

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 الرقم

jx (km)  6,56 4,51 6,20 6,29 5,22 4,95 8,82 5,10 5,73 9,53 

jy (km)  4,35 5,87 4,53 3,80 6,20 2,73 5,44 9,61 1,74 1,57 

ifΔ )(MHz  0,765 0,720 0,044 0,363 0,253 0,454 0 0 0,206 0,206 

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 الرقم

jx (km)  6,85 3,39 0,08 7,05 9,89 7,74 7,50 1,98 1,94 9,14 

jy (km)  2,68 1,77 5,77 4,98 2,85 1,56 6,10 7,40 7,46 0,80 

ifΔ (MHz)  0,262 0,092 0 0,204 0,046 0 0,301 0,241 0,049 0,095 

 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 الرقم

jx (km)  7,84 5,89 8,65 6,89 2,88 0,94 6,29 2,80 8,77 1,61 

jy (km)  0,76 0,60 1,07 7,96 8,06 3,82 6,12 4,37 7,41 4,94 

ifΔ (MHz)  0,153 0,050 0,309 0,047 0,136 0,050 0,562 0,23 0,098 0,132 
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 2لشكل ا

 مواقع احملطات القائمة يف املنطقة والقطاعات احملتملة
 املرجعية احملطة الراديوية  إلقامة

 
 وفيما يلي االفرتاضات األساسية املعتمدة ألغراض احلساب:

 على نقطة انطالق نطاق الرتدد املعين. ifΔ  (MHz)  اإلطاريدل الرقم صفر يف  -

 دائرية. (ADD)اجتاهية اهلوائيات  خمططات -

 القواعد املتعلقة مبسافات الرتدد. يُنظر إىل سطح األرض على أنه مستو وكروي عند حساب  -

 االزدحام والتشكيل البيين. أتثري ي تداخل ضار بفعل ألوال حيسب حساب  -

ت الثالث املتعلقة مبوقع احملطة الراديوية يف احلاال MHz  1داخل النطاق fZللعامل  كدوالبوصفها   3وترد النتائج يف الشكل 
 . (3)اليت حُيصل عليها وفقاً للمعادلة   ΣZ اجلديدة، وبوصفها أيضاً قيماً متوسطة للمبني

  

(km) 
  x j 

  

j
Y

k
m

) 
(  
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، أن النطاق املعين مشغول متاماً بشكل أو آبخر يف املنطقة اليت ترتفع فيها كثافة احملطات الراديوية 3يف الشكل    الواردةالنتائج    وتبني
ددات داخل هذا النطاق ال تكون هناك إمكانية من الناحية العملية لتخصيص الرت حبيث (، 2يف الشكل  2)القطاع ائمة الق

حملطة راديوية جديدة يف هذا القطاع. ومن جهة أخرى، مثة فرصة ساحنة متامًا لتخصيص الرتددات داخل نفس النطاق عندما 
، فإن الرتددات اليت 1أو يف املنطقة ككل. وعليه، وبقدر تعلق األمر ابلقطاع    1اع يكون موقع احملطة الراديوية اجلديدة يف القط

ختصيصها للمحطة الراديوية اجلديدة من وجهة نظر املواءمة، هي ترددات تندرج ضمن إطار املنطقة اليت يرتاوح ترددها يُفضل 
 يف النطاق املعين. MHz 1-0,85و MHz 0,6-0,4بني 

ت( فرض وجود احملطات الراديوية أبقصى كثافة جغرافية حمتملة )أقصى مضاعفة لتخصيصات الرتدداوعالوة عل ذلك، وعلى 
ستطاع، فإن من املناسب بشكل أكثر اختيار ترددات معينة لتخصيصها 

ُ
من أجل تلبية طلبها على موارد الرتددات قدر امل

 ملعين.من نطاق الرتدد ا MHz 1-0,8 للمحطة الراديوية اجلديدة يف مدى قدره

 3الشكل 

 مل استخدام الطيف داخل نطاق قدرهتباين عا

MHz 1  ضيةيف خمتلف القطاعات األر 

 
 

(، ومن أجل معادلة احلمل على كامل 3يف املنطقة )القطاع أي مكان وابملثل، وفيما خيص حالة احملطات اجلديدة املوجودة يف 
 ارتفع الرتدد. ذلك زاد ، وكلماMHz 1-0,4دى املددات يف فإن من املستحسن استعمال تر  ،MHz 1  نطاق الرتدد البالغ
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برغم احلقيقة القائلة إنه ال حيوي حمطة  25% عنككل يظهر نسبة انشغال تزيد   1ا يلفت النظر إىل حد بعيد أن القطاع ومم
 راديوية واحدة، وأن هناك حمطة واحدة فقط جماورة متامًا حلدوده.

ستمد من ا kZالعامل  مع تغريرايف لعامل استخدام الطيف التوزيع اجلغتغري  4ويبني الشكل 
ُ
حتمال تعيني إحداثيات حمطة امل

 .3خمتلفًا عن القطاع  مظلالن تظليالً يف الشكل  2و 1القطاعان و (. (2)راديوية جديدة )املعادلة 

إىل  5املعين حرًا بنسبة ترتاوح بني ، وجود بعض املواضع األرضية اليت يكون فيها النطاق 4النتائج املبينة يف الشكل  ويتضح من
. وال  992,0، يساوي 2الستخدام الطيف يف القطاع   ΣZوُيالحظ يف نفس الوقت أن العامل املشرتك  . 2، حىت يف القطاع %10

يعاب من نطاق الرتدد احلر الالزم الست  50%. وتوجد نسبة  1حمطة راديوية جديدة يف القطاع    إقامة توجد قيود أرضية مفروضة على  
 حمطة راديوية جديدة يف أي نقطة من نقاط هذا القطاع.  

 وجماالته املتاحة الطيف املزدمحة  جماالت بوضوح أن من املمكن، ابتباع هذه الطريقة، حتديد  4و 3، يبني الشكالن وعلى ذلك
قاء الرتددات الالزمة للمحطات الراديوية وتعيني إقليم يف نطاق الرتدد واملنطقة اجلغرافية املعنيني، مما يفسح اجملال أمام تسهيل انت

 ، ويساعد على رفع مستوى كفاءة عملية ختطيط الرتددات ككل.تشغيلها جيري اجلديدة اليت 

 وميكن تكييف هذه الطريقة أو توسيع نطاقها ليتسىن تطبيقها على بيئات تكون فيها عوامل التداخل واالنتشار أكثر تعقيداً.
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 4 الشكل

10  2km  10مساحتها دام الطيف يف منطقة تباين عامل استخ
 

  MHz  169-170 رتددالوداخل نطاق 

 

 
 

 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 


	التوصية ITU-R SM.1599-1 - تحديد التوزيع الجغرافي وتوزيع الترددات في عامل استخدام الطيف لأغراض تخطيط الترددا ت
	مجال التطبيق
	الملحق 1 - طرائق تحديد التوزيع الجغرافي وتوزيع الترددات في عامل استخدام الطيف
	1 وصف عام للطرائق
	2 طريقة مبسطة لإجراء تقييم مفصل لدرجة ازدحام الطيف
	1.2 وصف الطريقة
	2.2 مثال على تطبيق الطريقة

	التذييل 1 للملحق 1

