
 

 

  أساليب قياس إشارات اإلذاعة الرقمية

 ITU-R  SM.1682-1التوصيـة  
(2011/09) 

 SMالسلسلة 
 إدارة الطيف



ii التوصية   ITU-R  SM.1682-1 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

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

املوقع اإللكرتوين  اءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يفوترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرب 
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU   كة وعلى قاعدة حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرت

 بياانت 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 )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

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 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

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 لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

القرار  عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح يف ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
ITU-R 1 . 
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SM  R-ITU.1682-1  ة ـالتوصي
* 

 ** أساليب قياس إشارات اإلذاعة الرقمية 
(2011-2004) 

 جمال التطبيق
توجيهات بشأن ب راقبةاملخدمات تزوَّد  فمن املهم أن نظرًا للتطبيق التدرجيي ألنظمة اإلذاعة الرقمية والتعقيد الذي تنطوي عليه، 

 إنفاذ قواعد وشروط الرتخيص.من  كي تتمكن،  ةالرقمي اإلذاعةقياس إشارات 
 كلمات أساسية
 وب قياس، مراقبة الطيفإذاعة رقمية، أسل

 يل لالتصاالت، الحتاد الدو لإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها 

 اإلذاعة الرقمية السمعية والفيديوية جيري تطبيقها تدرجيياً؛ أنظمة أن  (  أ 

 الستخدام هذه األنظمة؛ شروط الرتخيصأو /قواعد وأن اإلدارات ميكن أن تضع  (ب
 هذه؛ شروط الرتخيصأو /قواعد وف إبنفاذ التكلَّ  أن خدمة املراقبة ميكن أن (ج

 هذه األنظمة نظراً لتعقيدها، توجيهات بشأن قياسأن احلاجة تدعو ل ( د
 توصي

 التالية:   على خدمة املراقبة قياس معلمات إشارات اإلذاعة الرقمية حال تعنيَّ يف 1
 الرتدد وعرض النطاق؛  -
 القدرة وشدة اجملال؛ -
 استخراج هوية املرسل وحتديد منط اخلدمة؛ -
 والصورة؛جودة الصوت  -
 جودة اإلشارة املرَسلة؛ -
 التغطية؛ -
 ؛ (RF) خصائص القنوات العاملة ابلرتددات الراديوية -
 معلمات تقنية أخرى، -

  .1أن تنفَّذ هذه القياسات على النحو املوضح يف امللحق 

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2018 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات   *

 .التوصيةعلماً هبذه  لالتصاالت الراديوية 6اط جلنة الدراسات ينبغي أن حتُ    **
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 1امللحق 

 مقدمة 1
أسباب إجراء وختتلف  .ةنظمراقبة املتعلقة هبذه األجموعة من القياسات ألداء جمموعة متنوعة من مهام املمبتوصي هذه التوصية 

 لواحد أو أكثر من القياسات   تطبيقات فريدة  أيضاً قد يكون لديها    اإلدارات املختلفةمعني ليس يف حالة حمددة فقط، بل إن    قياس
إىل  شار أمكن، يُ  حيثماو  .املراقبةيف معظم حمطات  القياسات املذكورة قدر اإلمكان على املعدات املتوفرة حالياً  املوصوفة. وتعتمد
 لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن كل قياس. التوصيات القائمة

 :يف شكل جداول مع العناوين التالية وتُعرض القياسات حسب الغرض الرئيسي للقياس  مَّعوتُ 
 راد قياسها يُ معلمة   املعلمة: 
 سلوبلألوصف موجز  : األسلوب
 سبب قياس املعلمة مبزيد من التفصيل إذا لزم األمر  السبب:  

 :على النحو التايلميكن إجراء القياس  : املراقبة أسلوب
  sM ،متنقل أثناء السكون : 
  orM:  ،متنقل أثناء املسري 
  F :اثبت ، 
  X :أو اثبت  متنقل 
 املعمول هبا وكتيب مراقبة الطيف االحتاد الدويل لالتصاالتإشارة إىل آخر طبعة من توصيات  :التوصيات
 استخدامها.يراد معدات   املعدات: 

 منط القياسات 2
 الرتدد وعرض النطاق 1.2

 الغرض

 اجملاورة.إن الغرض الرئيسي من قياس عرض النطاق هو التحقق من عرض النطاق والتداخل يف القنوات 

 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

القدر األقصى من 
 الطيف

حتديد سريع لاللتزام  (1)أسلوب القناع
ابلقواعد و/أو شروط 

 الرتخيص

sM ،F ITU-R SM.328 ، 
ITU-R SM.329 ، 
ITU-R SM.443 ؛ 

ب مراقبة الطيف كتي  
(، 2011)طبعة عام 

 12.4الفصل 

 حملل طيف أو مستقِبل
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 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

من عرض  %99
 النطاق املشغول 

تكامل رقمي للطيف 
  املشغول

حتديد سريع لاللتزام 
ابلقواعد و/أو شروط 

 الرتخيص

sM ،F ITU-R SM.443 ،
كتيب مراقبة الطيف 

(، 2011)طبعة عام 
 5.4الفصل 

حملل طيف بقدرات 
 مستقِبلرقمنة أو 

 ، X ITU-R SM.378 اختبار معلمة النظام  مؤشر على املستقِبل مستوى احلماية
ITU-R P.845 

 مستقِبل مكرَّس

حتديد سريع لاللتزام  طبَّق أساليب متعددةتُ  (2)الرتدد 
ابلقواعد و/أو شروط 

 الرتخيص

sM ،F ITU-R SM.377 ،
كتيب مراقبة الطيف 

(، 2011)طبعة عام 
 2.4الفصل 

عداد ترددات أو حملل 
 طيف أو مستقِبل

أرض الواقع  جيب إعداد قناع لكل نظام. وينبغي مراعاة التطبيقات الساتلية اليت تنخفض فيها نسبة اإلشارة إىل الضوضاء، وقد يلزم إجراء تقييم على  (1)
 االنتقائية العالية على الوجه الصحيح. لتقدير األنظمة ذات 

بكة أحادية  يف الشبكات أحادية الرتدد، ينبغي قياس تردد التشغيل لكل مرسل وينبغي اختيار معايري الرتددات وفقاً ملتطلبات عدم اليقني، فمن شأن ش (2)
 . 10–9الرتدد مثالً أن تتطلب مزامنة املرسل إىل حد 

 القدرة وشدة اجملال 2.2
 الغرض

 تظهر أمهية هذه القياسات يف حاالت التداخل.

 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

هبوائيات على  شدة اجملال
 ارتفاعات خمتلفة

حتديد شدة اإلشارة يف 
 حاالت واقعية

sM ITU-R SM.378 ،
كتيب مراقبة الطيف 

(، 2011)طبعة عام 
 4.4  الفصل

حملل طيف أو مستقِبل 
 (1)أو مقياس شدة جمال 

 معايَروهوائي 

كتيب مراقبة الطيف  sM حتديد القدرة املشعة يف خرج املرسل قدرة القناة
(، 2011)طبعة عام 

 3.4الفصل 

مقياس قدرة 
مستقبل أو حملل  أو

طيف أو مقياس شدة 
وهوائي  معايَر جمال
 معايَر

 وينبغي استخدام كاشف الذروة يف مستقِبل القياس.  ،ضيقاً أيضاً إذا كانت اخلدمة املتضررة ضيقة النطاق، ينبغي أن يكون عرض نطاق القياس  (1)
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 استخراج هوية املرسل وحتديد منط اخلدمة 3.2
 الغرض

 اإلذاعية. يف حال إرسال بياانت غري ذات صلة ابإلذاعة، تلزم هذه القياسات للتحقق من النسبة بني البياانت اإلذاعية وغري

 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

عرض شفرة اهلوية على  هوية املرسل
 املستقِبل

كتيب مراقبة الطيف  X حتديد املرسل
(، 2011)طبعة عام 

 8.4الفصل 

 مستقِبل مكر س

نتيجة التحليل املفصل  مصدر البياانت املرسلة
 لتدفق البياانت

حتديد املرسل عند عدم 
 اهلويةتوفر شفرة 

X  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 8.4الفصل 

مستقِبل مكر س 
وبرجميات حتليلية 

لل منفصل لتدفق حم أو
 (1)البياانت

النسبة بني البياانت 
 اإلذاعية وغري اإلذاعية

نتيجة التحليل املفصل 
 لتدفق البياانت

االلتزام ابلقواعد 
 شروط الرتخيص و/أو

X  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 8.4الفصل 

مستقِبل مكر س 
وبرجميات حتليلية 

لل منفصل لتدفق حم أو
 (1)البياانت

قراءة أعالم النظام  أمناط اخلدمة املتاحة
 حالة البتات/األطر أو

االلتزام ابلقواعد 
 شروط الرتخيص و/أو

X  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 8.4الفصل 

مستقِبل مكر س 
عند وبرجميات حتليلية 

لل حم أواحلاجة 
 منفصل 

 .راد هلذا األسلوب أن يكشف معلومات خافية يف خدمات الصورة والصوتال يُ  (1)

 جودة الصوت والصورة 4.2
 الغرض

واجلودة املستقَبلة للصورة والصوت يف أنظمة اإلذاعة الرقمية. فطبيعة   (BER)ال تتضح العالقة دومًا بني معدل اخلطأ يف البتات 
 الصور واألصوات املرسلة ابلنسبة إىل معدل اخلطأ يف البتات حتدد جودة اإلرسال. 

 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

مالحظة الصورة  جودة الصوت والصورة
املعروضة أو الصوت 

 (1)املنَتج

حتديد أخطاء الصورة 
 والصوت

X  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 2.5الفصل 

مع  مستقِبل مكر س
 مفكك شفرة مرجعي

 املالحظات املسموعة واملرئية لفريق اختبار. ر مبجموعة من ن إعداد إجراء اختبار مؤمتت يعايَ لعل من املمك (1)
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 جودة اإلشارة املرَسلة 5.2
 الغرض

للوقوف على ما إذا كانت مشكلة االستقبال عائدة إىل سوء التغطية أو إىل إشكاالت يف توليد تدفق البياانت أو إىل جهاز تشكيل  
 اإلشارة.

 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

اخلطأ يف االتساع 
 والطور

مالحظة وحتليل خمطط 
 الكوكبة املعروض

حتديد اختالل جهاز 
تشكيل اإلشارة 

 املضخم  أو

X  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 6.4  الفصل

مستقِبل مكرَّس 
 حملل متجهات أو

مالحظة طيف  النقاء الطيفي
 الرتددات الراديوية

اختالل مراحل حتديد 
الرتددات الراديوية 

 اهلوائيات، اخل أو

X  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 6.4 الفصل

حملل طيف أو مستقِبل 
 ماسح

كشف املشفرات  حتليل تدفق النقل قوام تدفق النقل
 املختلة

X معيار خاص ابلنظام 

كتيب مراقبة الطيف 
(، 2011)طبعة عام 

 2.5الفصل 

 لحملل تدفق النق

 التغطية 6.2
 الغرض

 حتديد شدة اجملال للتحقق من التزام مساحة التغطية ابلتغطية النظرية.

 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

هبوائيات على  شدة اجملال 
ارتفاعات خمتلفة 

ساكنة ويف املسري على 
 السواء

حتديد اجلودة الفيزايئية 
حاالت لإلشارة يف 

 "واقعية"

or, MsM ITU-R SM.1447 ، 
ITU-R SM.1875 ،
كتيب مراقبة الطيف 

(، 2011)طبعة عام 
  11.4 الفصل

حملل طيف أو مستقِبل 
 وهوائي معايَر.

أجهزة حتديد املوضع 
 GPS(D)مثل 

مستقبل  أو
GLONASS 

حتديد التقلبات  هبوائي اثبت شدة اجملال 
 شدة اإلشارة يف

F  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 2.5الفصل 

حملل طيف أو مستقِبل 
 وهوائي معايَر.

أجهزة حتديد املوضع 
 GPS(D)مثل 

مستقبل  أو
GLONASS 
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 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

BER  بعد مراحل فك
 تشفري خمتلفة

تسجيل مبستقِبل 
 مكرَّس

حتديد جودة إشارة 
 مفككة الشفرة

 حاالت "واقعية" يف

X  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 2.5الفصل 
ITU-R BT.1735 

 مستقِبل مكرَّس

BER تسجيل مبستقِبل  وشدة اجملال
 مكرَّس

تقييم موضوعي 
 للجودة/التغطية

F ،sM   كتيبDTTB 
 5 الفصل 

كتيب مراقبة الطيف 
(، 2011)طبعة عام 

 2.5الفصل 
ITU-R BT.1735 

 مستقِبل مكرَّس

 القنوات العاملة ابلرتددات الراديويةخصائص   7.2
 الغرض

ميكن االستفادة من قياس خصائص القنوات العاملة ابلرتددات الراديوية لتحديد ما إذا كانت مشاكل االستقبال يف موقع معني 
 عائدة إىل عطل يف املستقِبل أو إىل مؤثرات انتشار اإلشارة. 

 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .لتوصياتا

خصائص القنوات 
العاملة ابلرتددات 

 الراديوية

حتديد املستوى النسيب 
والتأخر الزمين لإلشارة 

املنعكسة مقارنة 
 ابإلشارة املباشرة

حتديد االنعكاسات يف 
 موقع استقبال معني

sM  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 8.4  الفصل

مستقِبل مكرَّس مع 
 (1)ارتباطآلية 

 ستصوب إعداد منط من قياس االرتباط.ُُ نظراً خلصائص اإلشارة املرسلة وصعوبة إيقاف املرسالت اإلذاعية يف القياسات، ي (1)

 املعلمات التقنية للنظام 8.2
 الغرض

ابلتوصيات  ستفاد أيضاً من حتليل تدفق البياانت لتحديد التزام نظام معني معروف  إىل جانب حتديد هوية األنظمة الرقمية اجملهولة، يُ 
 ذات الصلة. وميكن كذلك معرفة بعض الشيء عن جودة اإلشارة املرسلة وسلوك املرسل الواحد يف شبكة متزامنة. 

 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

حتديد االلتزام ابملعيار  مؤمتت حتديد يدوي أو ابملعيار العامااللتزام 
 املعمول به

X  كتيب مراقبة الطيف
(، 2011)طبعة عام 

 2.5الفصل 

مستقِبل مكرَّس 
 حملل بروتوكوالت أو

عدد املوجات احلاملة 
 OFDMيف نظام 

حتديد هوية نظام  مؤمتت حتديد يدوي أو
حتديد االلتزام  أو

 بهابملعيار املعمول 

sM ،F ITU-R SM.1600 ، 
كتيب مراقبة الطيف 

(، 2011)طبعة عام 
 2.5و   8.4و   6.4الفصول  

مستقِبل مكرَّس 
حملل أو مستقِبل  أو

 طيف
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 السبب أسلوب القياس املعلمة
أسلوب 
 املراقبة

 املعدات .التوصيات

املباعدة بني املوجات 
 احلاملة

حتديد هوية نظام  مؤمتت حتديد يدوي أو
حتديد االلتزام  أو

 ابملعيار املعمول به

sM ،F ITU-R SM.1600 ، 
كتيب مراقبة الطيف 

(، 2011)طبعة عام 
 2.5و   8.4و   6.4الفصول  

مستقِبل مكرَّس 
حملل أو مستقِبل  أو

 طيف

معدل رموز املوجة 
 احلاملة

حتديد هوية نظام  مؤمتت حتديد يدوي أو
حتديد االلتزام  أو

 ابملعيار املعمول به

sM ،F ITU-R SM.1600 ، 
كتيب مراقبة الطيف 

(، 2011)طبعة عام 
 2.5و   8.4و   6.4الفصول  

مستقِبل مكرَّس 
نظام أو مستقبل  أو

 حتليل إشارة

أتخر اإلرسال 
شبكات أحادية  يف

 الرتدد 

، sM ،F ITU-R SM.1600 حتديد تشكيلة شبكة مؤمتت حتديد يدوي أو
كتيب مراقبة الطيف 

(، 2011)طبعة عام 
 2.5و   8.4و   6.4الفصول  

مستقِبل مكرَّس 
نظام أو مستقبل  أو

 حتليل إشارة

 __________ 
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