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 *1723SM.  R-ITU-2التوصيـة 
 وحدة متنقلة ملراقبة الطيف الراديوي 

(2011-2008-2005) 
 جمال التطبيق 

الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد، أصبح  2011)بعد أن متت املوافقة على كتيب مراقبة الطيف الراديوي )طبعة 
لالتصاالت الراديوية توصية تتعلق خبصائص ووظائف الوحدات املتنقلة ملراقبة الطيف  1 من البديهي أن تنشر جلنة الدراسات

قطاع االتصاالت  ويف توصيات 2011)وتضم خمتلف املعلومات ذات الصلة الواردة يف كتيب مراقبة الطيف الراديوي )طبعة 
الراديوية يف االحتاد. وستيسر هذه التوصية عمل اإلدارات اليت ترغب يف إنشاء أنظمة متنقلة ملراقبة اإلرساالت الراديوية على 

 أراضيها. 

 كلمات أساسية
 متنقلة، مراقبة الطيفحمطة مراقبة، حمطة 

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

فرة لدعم أنشطة اإلدارة وختصيص الرتددات ومراقبة اإلرساالت الراديوية املتعلقة أن أنظمة مراقبة الطيف املتنقلة متو  أ (  
 مبدراء الطيف؛

تستطيع  أن إدخال وحدات متنقلة إىل أنظمة اإلدارة واملراقبة ميك ِّن هذه األنظمة من القيام بعمليات القياس اليت ال ب(
 حمطات املراقبة الثابتة القيام هبا بطريقة فع الة؛ 

للوحدات املتنقلة دوراً هامًا عندما يتعذر على حمطات املراقبة الثابتة إجراء القياسات بسبب ضعف قدرة املرسل أو  أن ج(
 ارتفاع اجتاهية اهلوائي أو وجود خصائص انتشار خاصة؛ 

 أن إدارات عديدة قامت حبوسبة األنظمة اليت تزود أنظمة مراقبة الطيف وإدارته ابملعلومات، د (
 وإذ تالحظ 

 ذات العنوان "أمتتة أنظمة مراقبة الطيف وتكاملها مع إدارة الطيف املؤمتتة"؛ ITU-R SM.1537التوصية  أ (  
الكتيب الذي أصدره قطاع االتصاالت الراديوية عن مراقبة الطيف، والذي يقدم خطوطًا توجيهية ختص مجيع جوانب   ب(

 مراقبة اإلرساالت الراديوية؛
ديد زوااي االجتاه اليت جتمع ابستخدام الوحدات املتنقلة متك ِّن املسؤولني عن إدارة الطيف من  أن بياانت القياس وحت ج(

 القيام ابملهام املوكلة إليهم يف مجيع أحناء البالد؛ 
أن حتليل البياانت اليت توفرها وحدة متنقلة مزودة بنظام مؤمتت لتحديد زوااي االجتاه والقياس أمر أساسي للتشغيل  د (

 ل لنظام إدارة الطيف الوطين،األمث

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 توصـي
  لدى اقتناء وحدات متنقلة متكاملة ومؤمتتة أو  1 بتشجيع اإلدارات على استعمال املعلومات املتضمنة يف امللحق 1

 وحدات متعددة األغراض ميكن جتهيزها وفقاً للمهمة الواجب أداؤها. 
 

 

 1امللحق 
 وحدة متنقلة ملراقبة الطيف الراديوي 

 السياق  1
أن تضع يف اعتبارها وجود وحدة متنقلة للمراقبة. وتوفر الوحدات واقتنائه، نظام مراقبة للطيف  تعريفينبغي لكل إدارة تنوي 

املتنقلة، مع وجود نظام اثبت، دعمًا للمراقبة املرنة للطيف يكون مالئمًا بوجه خاص إلجراء قياسات قريبة من مرسالت تتسم 
 قدرة منخفض و/أو إرساالت عالية الرتدد.مثاًل مبستوى 

 تكون املرونة فيما يتعلق ابلقياس وفقاً ملا يلي:
 ؛منط املركبة -
 أجهزة القياس املوجودة على منت املركبة؛  -
 وسائل حمددة تالئم املركبة.  -

طية كاملة لألراضي التابعة لبلد يكون عادة نظام املراقبة الذي يستعمل حمطات اثبتة مصممًا حبيث يوفر تغ وإضافة إىل ذلك، ال
حبيث يراعي كثافة املستعمل )منطقة حضرية أو منطقة ذات كثافة راديوية مرتفعة(. وبفضل ترتيبات أساسًا م معني، وإمنا ي صم  

راقبة الطيف بة، ميكن إدماج الوحدة املتنقلة يف نظام مراقبة اثبت الستعماهلا كمحطة إضافية اثبتة ملشبكة اتصاالت راديوية حموس  
من أجل حتسني منطقة التغطية للنظام العاملي بشكل مؤقت. وهكذا، ابالقرتان مع إدارة الطيف ومرافق املراقبة، ميكن للوحدة 
املتنقلة أن تستعمل بشكل أوتومايت البياانت اجملمعة بواسطة نظام املراقبة ومعلومات الرتخيص املتضمنة يف قاعدة بياانت اإلدارة 

ميكن للمسؤول عن إدارة الطيف،  . وال ITU-R SM.1537)ساالت غري املرخصة وانتهاكات الرتخيص )انظر التوصية لكشف اإلر 
يف العديد من احلاالت، أن يؤدي مهامه بشكل فعال إال ابستعمال وحدات متنقلة للمراقبة ابإلضافة إىل حمطات اثبتة، وذلك 

 وابت الناشئة عن الطوبوغرافيا أو عن ازدحام الطيف.سواء بسبب طبيعة القيم اليت جيب قياسها أو الصع
وهكذا، ميكن لوحدة متنقلة أن جتري القياسات اليت حيددها االحتاد الدويل لالتصاالت اعتماداً على األجهزة احملمولة على املركبة.  

 وميكن أن تكون الوحدات املتنقلة مدجمة يف نظام وطين ملراقبة الطيف على مستويني:
 خالل إحلاق الوحدة املتنقلة مبركز مراقبة حيتوي على حمطات مراقبة اثبتة؛ من  1)
 تشغيل قائم بذاته.  2)

وترمي هذه الوثيقة إىل توفري بعض املبادئ التوجيهية بشأن املواصفات التقنية والتشغيلية لتحديد املتطلبات اليت ميكن أن تكون 
 قتنائها.مفيدة لتعريف الوحدات املتنقلة ملراقبة الطيف وا
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 الوحدة املتنقلة ومراقبة الطيف  2
 املفهوم العام للوحدة املتنقلة 1.2

تكم ل احملطات املتنقلة للمراقبة شبكة احملطات الثابتة. وعلى املستوى العملي، ميكن للوحدة املتنقلة أن جتري قياسات كمحطة 
 اثبتة للمراقبة وميكن تركيبها بسهولة غالباً يف أي مكان يف البلد. 

  وتتكون الوحدة املتنقلة من مركبة جمهزة بنظام للقياس و/أو بنظام لتحديد االجتاه ابلراديو ميكن استعماله أبسلوب يدوي أو 
 أوتومايت ألداء وظائف مراقبة الطيف التالية: 

 قياس املعلمات التقنية لإلشارة؛  -
 قياس شغل الطيف ابالقرتان بقياسات حتديد االجتاه؛  -
 ؛حتليل اإلشارة -
 كشف املرسالت وحتديد مواقعها مبا يف ذلك احملطات غري حمددة اهلوية واملرسالت املسببة للتداخل؛ -
 وضع اجلدول الزمين لعمليات القياس وحتديد االجتاه يف الوقت الفعلي والوقت املؤجل؛ -
 مراقبة الطيف؛إرسال البياانت اليت جتمعها الوحدة املتنقلة عن ب عد إىل مركز )مراكز(  -
 قلة يف نظام مراقبة الطيف الوطين؛تبادل املعلومات التقنية بني وحدات مراقبة الطيف الثابتة واملتن -
 القياسات املتنقلة لشدة اجملال/التغطية على الطرق. -

ة ابلطاقة وسطح بيين وميكن استعمال وحدة متنقلة أخرى جمهزة بتجهيزات أساسية كربج اهلوائي، والنظام الكبلي، ومصدر التغذي
 إلجراء قياسات على الطريق ألغراض عامة.  ،مبقياس السرعة أو مثبت السرعة يف املركبات

 واملعلمتان الرئيسيتان اللتان ينبغي مراعاهتما عند حتديد الوحدة املتنقلة للمراقبة، مها: 
 منطقة التشغيل؛ -
 املهام الواجب أداؤها.  -

بة الذي ينبغي أن يالئم منطقة التشغيل على أفضل وجه وقابلية النفاذ إىل موقع التشغيل النمطي وحيدد املعيار األول منط املرك
 )منطقة حضرية أو ضاحية، بيئة ريفية أو أرض جبلية(. 

متثيلية على املركبات اليت ميكن استعماهلا كوحدات متنقلة ملراقبة الطيف. ويرد حبثها وبياهنا بتفاصيل أوىف يف كتيب   أمثلةوترد أدانه 
مراقبة الطيف الراديوي الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية. وميكن اختيار أمناط أخرى من املركبات على أساس املتطلبات 

 الوطنية.
لنقل الركاب واملعدات واهلوائيات.  ت ستخدم سيارات ذات مقصورة خلفيةركاب أو ي سيارات هذه املركبات ه :1النمط 

وي نصب صفيف اهلوائيات املستخدم لتحديد زاوية االجتاه وللمراقبة مباشرًة على حاضنة أمتعة غري انتئة أعلى 
وميكن أن جيلس  ي للسيارة.سقف السيارة. وترك ب معدات املراقبة وحتديد زاوية االجتاه يف الصندوق اخللف

ميكن هلذا  و  ملعدات من حاسوبه الشخصي.، وأن يتحكم ابالسيارة يف املشغل يف أي مكان يف منطقة الركاب 
أو سيارة ذات  ركاب أي سيارة استخدام غالبًا . وميكن السكونالعمل أثناء احلركة أو  احملطاتالنوع من 

تبدو   حباضنة أمتعة سقفية. وإذ  املصنعدة من كانت مزو    إذا خصوصاً ، 1 مقصورة خلفية كمركبة من النمط 
بوجه هذه األنواع من احملطات املتنقلة تسرتعي االنتباه، يستفاد من  وال سيارات الركاب العاديةهذه املركبات ك

 الت غري املشروعة. رسِّ املعند البحث عن  خاص
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ولالستخدام على الطرقات الوعرة اليت تعجز املركبات من  لألعمال الشاقة  معدة دفع رابعي  مركباتهذه  :2النمط 
حتتوي على معدات قادرة  وهي  (. إليها وما واجلبلية)املناطق الصحراوية عن التجول فيها  3 أو النمط  1 النمط 
ع  م بسارية تلسكوبية متوافقةز هذه املركبات وجته   .السكونأثناء احلركة أو املراقبة وحتديد زاوية االجتاه  على

ميكن هلذا وعند إنزال السارية،  حجرة املعدات. املركبات، ومع صغرهذه وعورة الطرقات اليت ت ستخدم فيها 
يف للعمليات املركبات هذا النوع من ويشيع استخدام  .السكونالعمل أثناء احلركة أو  احملطاتالنوع من 

 الكبرية.  الركاب أو الشاحناتسيارات إليها ب الوصول  يصعب اليت بليةاجلو املناطق الريفية 
ات، ولذلك فهي جمهزة  ستخدامالاميع وهي خمصصة جللألعمال الشاقة.  هذه شاحنات مقفلة صغرية معدة :3النمط 

ميكن  اليت الساريةذلك  يف مبا، 2 بنفس نوعية معدات املراقبة وحتديد زاوية االجتاه املوجودة يف مركبات النمط 
من   3 للنمط ، ميكن الساريةرفع ت   عندما ال و فوق مستوى سطح األرض.  m 10صل إىل حوايل رفعها مبا ي 

راكب  لبسهولة  تتسعأن  هلذه املركبة ميكنكمحطة توجيه حنو مصدر اإلشارة. و   ركبات العمل أثناء احلركةامل
مركبات  من  النمطهذا ويشيع استخدام  .املقصورة اخللفيةيف  ثالثةأو  شغلنيملو  املقصورة األماميةواحد يف 

قابلة  معدات ستوعب أيضاً الستقصاء التداخل. وميكن أن ي ستخدم يف املقام األولخدمة املراقبة، وي  
املركبة وقادرة على الوصول إىل مناطق يصعب بلوغها ابملركبات من   خارج لالستخدام ومهيأةحممولة للنقل/
 . ية االجتاه فيهامهام املراقبة وحتديد زاو  أداءأجل 

 وهذه األمناط واألحجام داللية وميكن تكييفها حسب املتيسر أو متطلبات إدارة معينة.
ة وحيدد املعيار الثاين أجهزة القياس اليت جيب تركيبها واألدوات اليت تالئم املركبة. وتشمل األنظمة الفرعية املتنقلة للمراقبة )مركب

درات قياس متخصصة حسب الوظائف اليت ستؤديها. ق  اس شبكات املوجات الصغرية...( م  لدراسة التداخل، قياس التغطية، قي
 مستوايت من حيث املالءمة:  5 وعلى ذلك ميكن اإلشارة إىل

 مركبة غري خمصصة )ألغراض عامة مع جتهيزة أساسية )سارية فقط على سبيل املثال((. :1املستوى 
، قياس جودة  UMTSأو  GSMمركبة خمصصة لقياسات حمددة )قياس اإلذاعة بتشكيل الرتدد، تغطية  :2املستوى 

 ...(.  اخلدمة
 مركبة خمصصة لقياس نطاق الرتدد )املوجات الديكامرتية واملرتية والديسيمرتية والسنتيمرتية(.  :3املستوى 
يف أن املركبة تكون جمهزة جبميع العناصر )سارية   1 ط مركبة خمصصة ألغراض عامة )يتمثل االختالف مع النم :4املستوى 

ل،  ومولد الطاقة وهاتف متنقل وحمطات تشغيل ...( واحلد األدىن من األجهزة )اهلوائي، حملل الطيف، املستقبِّ 
 جهاز حتديد االجتاه ...((. 

ة جبميع األجهزة والعناصر الالزمة  مركبة مؤمتتة لضمان التوصيل البيين مع نظام املراقبة الثابت، تكون جمهز  :5املستوى 
 إلجراء القياسات املطلوبة.

فمن انحية، ميكن أن تنطوي احملطات املتنقلة كاملة التجهيز على مزااي أكرب عندما تكون لكل حمطة نفس قدرات القياس،  
ذا يف أن الكثري من األدوات وابلتايل ميكن استعماهلا ألداء عدة أمناط من مهام القياس. ويتمثل العيب الذي يشكله هيكل كه

 ت ستغل دائماً.  ابهظة التكلفة ال
 ومن انحية أخرى، يكون من املالئم عملياً بشكل أكرب لو مت توفري مركبات جمهزة أبجهزة خاصة سهلة النقل.

 اختيار أنسب وحدة مراقبة متنقلة. وينبغي حتديد بيئة التشغيل ومهام املراقبة الواجب أداؤها حتديداً جيداً للتمكن من أجل استمثال  
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 مهام مراقبة الطيف 2.2
رى ابستعمال وحدة متنقلة:  من مهام مراقبة الطيف الرئيسية اليت جت 

 مراقبة البث لتحديد مدى االمتثال لشروط ختصيص الرتدد.  -
 قياس اإلشغال.  -
 قياس التداخل. -
 تعريف اإلرساالت غري املرخصة وحتديد مواقعها.  -
 قياسات حتديد االجتاه واملوقع. -
 املساعدة يف األحداث اخلاصة )األحداث الرايضية، الزايرات الرمسية ...(.  -
 قياسات التغطية الراديوية. -
 قياس التوافق الراديوي. -
 الدراسات التقنية والعلمية )قياس االنتشار، جودة اخلدمة ...(.  -

عد مجيع القياسات ضرورية  ت   األولية املتصلة ابملهام العامة املوصوفة أعاله. ومع ذلك الويبني اجلدول الوارد أدانه مجيع القياسات 
 القياسات الالزمة لدعم التطبيق املطلوب.حتديد لتطبيقات حمددة، وجيب فقط 

 

 املعلمات اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار ألداء املهام األولية املهام األولية
 الرتدداتمدى  - قياس الرتدد

 الدقة الالزمة من حيث الرتدد -

قياس شدة اجملال واملستوى وكثافة تدفق 
 القدرة

 الدقة الالزمة من حيث املستوى، -
 ،مدى الرتدد -
 قياسات حمددة: -

 ما(، قياسات التغطية )قياسات على طول طريق - 
 قياس خمططات اهلوائي. - 

قياسات شغل الطيف مبا يف ذلك قياس 
القناة وقياس شدة اجملال/التغطية شغل 

 "على الطريق"

 معيار االتصاالت الراديوية، -
 املواصفات التقنية للقناة: عرض النطاق، املباعدة، منط التشكيل، -
 معلمات التسجيل، -
 سرعة املسح الالزمة، -
 املعلومات اإلضافية الواجب تسجيلها )تعريف مؤمتت/فك التشفري(، -
 للمسافة مقيسة بناًء على النظام العاملي لتحديد املواقع أو عدد النبضات/مرت عدد القياسات/مرت -

 اليت يبينها السطح البيين ملقياس السرعة أو مثبت السرعة.

 ابستعمال حملل الطيف أو برجميات أو X-dBو/أو  B/2قياسات على أساس األسلوب  - قياس عرض النطاق املشغول
 مستقبالت املراقبة،

 أساليب أخرى. -
 منط التشكيل )متاثلي، رقمي(. - قياس التشكيل

 منط جهاز حتديد االجتاه،  - قياسات حتديد االجتاه واملوقع
 صنف الدقة، -
 التقابل، -
 وقت االستجابة. -

 أصناف البث، - قياسات حتديد اهلوية
 الرموز الدليلية للنداء االنتقائي، -
 حتديد املوقع، -
 قناع البث )ابملقارنة مع قناع بث نظري(. -
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 متطلبات الوحدة املتنقلة 3
ينبغي أن توفر املركبة بيئة عمل مناسبة سواء من حيث التشغيل أو راحة املشغلني وسالمتهم. وجيب أن تستوعب يف العادة من 

 على حنو يسهل عمليات القياس.  ت نظ ماثنني إىل ثالثة مشغلني مبا فيهم السائق، وجيب أن 

 املتطلبات العامة 1.3
يلزم من أجهزة املراقبة وهوائيات املراقبة   وتدمج يف مركبة وأن تكون جمهزة ابلكامل بكل ما ميكن أن تصمم الوحدة املتنقلة للمراقبة 

به وكبالت التوصيل البيين   وأجهزة املودم وهوائي )هوائيات( االتصال وجهاز استقبال النظام العاملي لتحديد املواقع واهلوائي اخلاص 
وعتاد تركيب وأجهزة السطح البيين وفدرات طرفية لتشكيل نظام عمل كامل وقائم بذاته  ومصادر التغذية ابلطاقة ومقصورات ورفوف 

 . ITU-R SM.1537) فضاًل عن مكون يعتمد عليه يشكل جزءاً ال يتجزأ من نظام مراقبة الطيف الوطين )انظر التوصية 
املركبة.   صر اليت تتطلب تركيبًا ميكانيكيًا يفومن جهة أخرى ميكن أن تكون املركبة فارغة وجمهزة جبميع األنظمة الكبلية والعنا

وجيب جتهيز هذا النمط من املركبات بقوائم و/أو قضبان جلميع األجهزة احملتمل استعماهلا يف املركبة. وميكن أن تكون املركبة 
ميع املعدات الالزمة ألداء الفارغة أي  مركبة من أمناط/أحجام املركبات املذكورة سابقًا وأن تتميز مبرونة حبيث ميكن جتهيزها جب

 املهام املختارة.
 ومع مراعاة هذين البديلني، يوصى ببعض املتطلبات العامة من أجل الوحدات املتنقلة للمراقبة:

جيب أن تكون املركبات مالئمة للوائح الوطنية املتعلقة ابلسيارات/الشاحنات/عرابت النقل وأن تفي جبميع التوصيات  أ (  
 د املتعلقة ابلتجهيز والتحويل. مية والقواعالوطنية اإللزا

إذا لزم األمر، ينبغي أن تكون الوحدة املتنقلة للمراقبة مناسبة للعمليات خارج الطرق وقادرة على التكيف مع الظروف  ب(
 امليدانية احمللية )مثاًل، أن تكون جمهزة بدفع رابعي وبنظام تكييف للهواء(.

 لة للمراقبة جمهزة أبجهزة مساعدة وفقاً للمتطلبات املشار إليها أدانه دون أن تقتصر عليها: ينبغي أن تكون الوحدة املتنق  ج(
 ال الكبالت مقاومة للظروف اجلوية؛جيب أن تكون مجيع موصالت إدخ -
أو ابهلواء املضغوط، مع إمكانية توفري    كهرابئياً ينبغي إقامة السارية )عند اللزوم( ميكن رفعها بشكل أوتومايت أو يدوي،   -

 ر بتحكم حاسويب على قمة السارية؛ خيار يف حالة ضرورة استخدام هوائيات اجتاهية يتمثل يف مدو ِّ 
 وهوائيات مصاحبة؛  (MHz 10)إبشارة مذبذب مرجعي  GPSميكن تركيب مستقبالت  -
 اه املرجعي؛لى الشمال بوصفه االجتميكن تركيب بوصلة إلكرتونية للحصول ع -
الطاقة  ينبغي توفري مصدر للتزويد ابلطاقة الكهرابئية )مولد إضايف أو حمول عكسي لتيار املركبة(، وبدالة حتويل  -

 الكهرابئية ولوحة التوزيع؛ 
ووحدة عرض، وطابعة ومكان  مكان عمل ملشغل واحد جمهز حباسوب، ولوحة مفاتيح، وفارة مؤشر كرة التتبع،  -

 للكتابة؛
 عمل املشغل؛ي أن يكون كرسي املشغل مثبتاً على أرضية املركبة بشكل آمن وبطريقة مرحية تسهل ينبغ -
 دوات اإلضافية وغريها من اللوازم؛ ميكن أن تكون املركبة جمهزة خبزانة حلفظ الكبالت واأل -
ميكن أن تكون املركبة جمهزة بنظام لالتصاالت الراديوية الالسلكية )اخللوية أو الساتلية( للسماح إبرسال البياانت   -

 توصيل بيين مباشر مع مركز التحكم؛ وابلتايل إاتحة 
بة  جيب تركيب أجهزة محاية مناسبة ملنع تشغيل األجهزة اإللكرتونية عندما تكون درجة احلرارة الداخلية للمرك -

 خارج مدى التشغيل احملدد لألجهزة؛
 ركبة عندما تكون السارية مرفوعة؛ ميكن توفري جهاز إنذار لتحذير السائق بعدم حتريك امل -
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  طفاية احلريق املطلوبة مبوجب اللوائح الوطنية. ويستحسن توفري  طفاايتجيب أن حتتوي املركبة على عدد ومنط  -
 حريق إضافية لألجهزة الكهرابئية.

يتيح تسجيلها لدى السلطات احمللية  جيب أن يكون أي تكييف أو تعديل ينفذ على املركبة مطابقًا للقواعد احمللية مبا (د 
 واحلصول على تصريح بتسيريها على الطرق العامة.  املختصة

الستخدام واألجهزة املرك بة  حبيث تتمكن من دعم احلمل الالزم حسب ا   ذات حجم مناسب جيب أن تكون آلية التعليق للمركبة   (   ه 
 فيها. 

يف حال استعمال مولد للطاقة، جيب هتوية املقصورة اليت يتواجد فيها مولد الطاقة هبواء نقي أييت من اخلارج ونظام  و ( 
 تفريغ للعادم. كما ينبغي تزويدها بوسيلة لعزل الصوت. 

ايت إضافية للتغذية ابلطاقة، ينبغي توخي إمكانية االستعاضة مبولد التيار املتناوب الذي توفره  يف حال استعمال بطار  ز ( 
 العربة حتسباً إلعادة شحن العديد من البطارايت.

 ميكن استعمال "آلية المتصاص الصدمات" للحد من اهتزاز أجهزة القياس.  ح(
 كهرابئية الراديوية غري الضرورية: نية اإلشعاعات الد  جيب مراعاة التوصيات التالية لت   ط(

عايل األداء عند خرج مصدر التغذية ابلطاقة قبل أن توزع على املقابس   EMI جيب تركيب مرشاح للقدرة -
 مباشرة. 

 )أو استعمال األلياف البصرية(.  IEEE 488)، إثرنت،  (RS232جيب تغليف أسالك الشبكة  -
 ميع األجزاء املعدنية.بد من ضمان استمرارية األرضي اخلاصة جب ال -
جيب محاية املعدات )وحدة توليد الطاقة، حموالت التيار، جهاز شحن البطارايت، أداة اإلنذار ...( لتفادي   -

 التداخالت الكهرمغنطيسية.
ينبغي لإلدارة عند موعد تسليم وحدة املراقبة املتنقلة اجلاهزة أن حتصل على قائمة جبميع اللوازم ومصدرها وخطط   ي(

توصيل الكبالت )الكهرابئية والراديوية(، ودراسة وحساب مركز ثقل العربة اجملهزة، وشهادة الوزن والتوصيات املتعلقة 
ابالستعمال ومجيع املستندات اإلدارية وعمليات الفحص من مكتب معتمد للحصول على شهادة إقرار صالحية  

 املركبة. 

 متطلبات تتعلق بسالمة املشغلني وراحتهم 2.3
 كن أن تكون هناك حاجة إىل منظمة تدقيق مستقلة لتنفيذ متطلبات السالمة املتعلقة ابلتجهيزة أو تقييمها: مي

 يف مرحلة التصميم:  1.
 حساب احلمولة؛  -
 حساب مركز الثقل مع تواجد شخصني ومجيع املعدات على منت املركبة؛  -
 التحقق من كفاءة توزيع الثقل؛ -
 لنقطة التثبيت. اختبار املقاومة  -

التدقيق املستقلة واملتعلقة بعدم االمتثال للمواصفات  منظمةد اخلدمة على مالشاة املالحظات اليت ترصدها جيب أن يعمل مور ِّ 
 احملددة من قبل اإلدارة أو عدم االمتثال لقواعد األمن ابلبالد. 

 يف مرحلة التنفيذ: 2.
 مراقبة جودة الرتكيب والتحقق منها؛  -
 مراقبة االمتثال للمواصفات وقواعد األمن والتحقق من هذا االمتثال؛ -
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 م الكهرابئي والتحقق منه. مراقبة أتمني النظا -
وإذا احتاج األمر إىل منظمة تدقيق مستقلة، تكون هذه املنظمة مسؤولة عن تقدمي تقرير بشأن استيفاء مجيع املتطلبات املذكورة 

 أدانه:
مراعاة وزن  ل املركبة أبكثر من محولتها. ويف مرحلة التصميم جيب تقييم الوزن اإلمجايل للحمولة من خالل حتم   جيب أال   أ (  

 به.  أبس شخصني مع أمتعتهم ووزن املركبة اجملهزة جتهيزاً كاماًل مع إضافة هامش ال 
 ينبغي أيضاً دراسة التجهيزة من حيث التوزيع السليم لألوزان يف املركبة.  ب(
 جيب توفري أماكن مؤمنة للهوائيات ومجيع أجهزة القياس لضمان أفضل ظروف السالمة عند تنقل املركبة.  ج(
وألجل راحة املشغلني، جيب إيالء عناية خاصة لعزل الصوت والعزل احلراري بصورة جيدة لوسائل التدفئة وتكييف  د (

 اهلواء.
 جيب أن تكون وحدة احملطة املتنقلة جمهزة على حنو مناسب لتعمل أبمان يف ظل ظروف التشغيل العادية. (  ه

 ية. وجيب حتديد القيود و/أو األعمال احملظورة لتحقيق أداء جيد للنظام.يتعني على املورد حتديد ظروف التشغيل العاد و ( 
 به. ينبغي للمورد أن يصف يف عرضه منط املركبة وأبعادها )الداخلية واخلارجية( وأن يقدم صوراً ملونة للنموذج املوصى ز ( 
 ة.جيب أن تفي املركبة جبميع مواصفات السالمة اليت تنص عليها القوانني الوطني ح(

 أجهزة القياس 3.3
 متطلبات عامة  1.3.3

ميكن أن تكون الوحدة املتنقلة للمراقبة جمهزة جبميع أجهزة املراقبة وحتديد االجتاه الالزمة، وهوائيات املراقبة وحتديد  أ (  
، وكبالت التوصيل البيين،  GPS االجتاه، وأجهزة املودم أو أجهزة االتصال، وهوائي )هوائيات( االتصال، ونظام 

  والبطارايت ومصادر التغذية ابلطاقة، اليت تفي مبتطلبات التطبيق املستهدف، من أجل تشكيل نظام تشغيل كامل مستقل 
 . ITU-R SM.1537)يتجزأ من النظام الوطين ملراقبة الطيف )انظر التوصية   بذاته أو مكون موثوق منه يشكل جزءاً ال 

ميكن أداء مهام املراقبة ابستعمال األجهزة التالية: أجهزة استقبال، وأجهزة حتديد االجتاه، وأجهزة   من منظور األجهزة،  ب(
غل القناة، وحملل الطيف، وحملل متجه اإلشارة وأجهزة فك التشفري،  لقياس شدة اجملال والرتددات وعرض النطاق وش  

 يق املزمع.ومولدات اإلشارة وأجهزة التسجيل، وذلك حسبما هو مطلوب للتطب
الكتيب املتعلق مبراقبة الطيف الصادر  جيب أن تكون مجيع األجهزة املشار إليها أعاله مطابقة لإلرشادات احملددة يف   ج(

 عن قطاع االتصاالت الراديوية.
 اهلوائي 2.3.3

 متنقلة للمراقبة:جيب مراعاة املعلمات التالية من أجل حتديد أمناط وأعداد اهلوائيات الالزمة لكل وحدة 
 املعلمات األساسية -

 .االستقطاب ومدايت الرتددات )املدايت الفرعية( -
 . مسافات تقريبية من املنطقة اليت جيب مراقبتها )نصف قطر( -
 .خمططات اإلشعاع والكسب للهوائيات -
 .قدرات املراقبة وحتديد االجتاه -
، واملوجات السنتيمرتية، وشبكات  GSM ونظام GPS )مثاًل، نظام هوائيات متخصصة من أجل تطبيقات حمددة  -

 االتصاالت، إرساالت املركبات الفضائية ...(. 
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 جيب أن تكون اهلوائيات مصممة حبيث تتمكن من حتمل الظروف البيئية احمللية. أ (  
 جيب أن تفي اهلوائيات ابملتطلبات التالية:  ب(

 يف تدهور األداء.  تصميم مضغوط وخفيف الوزن دون التسبب -
حمتوى   جيب أن يكون اهلوائي قادراً على العمل يف مناطق تسودها ظروف بيئية خاصة )مثالً، بيئة ذات ارتفاع يف -

 ملوحة خبار املاء يف اجلو( تبعاً لبيئة التشغيل.
، ويفضل  km/h 100 جيب أن تكون اهلوائيات قادرة على الصمود دون أعطال أمام سرعة رايح تفوق  -

 . km/h 120 فوق
 الرسوم، إن أمكن،  جيب توفري رسوم وصور تفصيلية تبني املخطط املادي لتشكيلة اهلوائي )اهلوائيات(. وجيب أن تبني ِّ  ج(

 اهلوائيات يف ظروف العمل )أي مرًكبة على السارية( ويف موقع التخزين )أي مغلقة من أجل نقلها( على السواء. 
املتنقلة للمراقبة يف العادة إما مثب تة بشكل دائم على سقف املركبة أو تركب على سارية بشكل  تكون هوائيات الوحدة  د (

 مؤقت أو دائم. 
توفري هوائي إضايف يكون مركبًا بشكل مالئم من أجل قناة االتصاالت املستعملة إلرسال البياانت عرب   من املفيد (  ه

 . (GSM) شبكات النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
 أدوات القياس املساعدة  3.3.3

ر على قمة السارية أو آلية دوران يدوية مما يسمح بدوران اهلوائيات االجتاهية إذا كانت هذه اهلوائيات جيوز تركيب مدو ِّ  أ (  
 مطلوبة من أجل التطبيق:

طول حموري   على أن يشمل ذلك نظام حتكم لتحديد موقع اهلوائي االجتاهي )اهلوائيات االجتاهية( بدقة على -
 السمت واالرتفاع. 

 يف االرتفاع.   90يف السمت و   360°  ينبغي أن يكون نظام التحكم املشار إليه أعاله قادراً على حتقيق دوران يبلغ  -
 ينبغي تشغيل مدور السمت واالرتفاع والتحكم فيه كهرابئياً.  -

وغريها من األجهزة الشبيهة ضرورية لتوصيل اهلوائيات مع أجهزة املراقبة  RF ميكن أن تكون املبدالت أو أجهزة التوزيع ب(
وحتديد االجتاه. وينبغي التحكم يف هذه األجهزة ابستعمال احلاسوب وإاتحة تشكيلة أوتوماتية للمحطة إىل أقصى حد 

 ممكن إلجناز املهمة احملددة.
، جيب أن يكون مبقدور هذا النظام أو الوحدة (GPS) ملواقعإذا كانت الوحدة املتنقلة جمهزة بنظام عاملي لتحديد ا ج(

 املتنقلة ذاهتا القيام ابآليت: 
 حتديد موقع احملطة )خط الطول وخط العرض واالرتفاع( بدقة كافية. -
 توفري التاريخ والوقت القياسيني لنظام املراقبة. -
تستعمل كمرجع جلميع األجهزة املركبة   MHz 10,0 مرجعية للرتدد تكون اثبتة إىل حد بعيد قدرها إشارةتوفري  -

 على منت الوحدة املتنقلة.
 . 1 جيب أن يكون النظام العاملي لتحديد املواقع مطابقاً للمعلمات الواردة يف اجلدول د (
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 1اجلـدول 
 GPSاملعلمات الالزمة للرتدد املرجعي للنظام  

 األداء املطلوب املعلمة الرقم

 املرجعي )أبسلوب التشغيل احلر(:استقرار الرتدد  1
 دقة الرتدد:

 استقرار داخلي
± 10×1–6 

 استقرار الرتدد املرجعي )منتظم(: 2
 دقة الرتدد:

 منتظم خارجي GPSحتكم 
± 10×1–10 

 TTL(1)أو سوية  جيبي ةموجة  MHz 10 0 dBmمستوى إشارة اخلرج  3
 .dBc/1 Hz @ 10 Hz 100≥ختالف  MHz 10 @ضوضاء الطور  4

 .dBc/1 Hz @ 10 kHz 125≥ختالف 
 )إلجراء القياس أثناء احلركة( 10 يف الثانيةعدد التحديثات  5

(1) TTL 5-0ترانزيستور  -: قيمة إشارة منطقية من على ترانزيستور V . 
العمليات املتنقلة. وميكن أن ينبغي إدراج حاسوب حممول يف قائمة األجهزة لتخزين/تسجيل بياانت املراقبة اجملمعة أثناء  ه ( 

 يكون هذا احلاسوب جمهزاً أيضاً بربجمية للتحكم يف األجهزة ومراقبة الطيف.
للعمليات املتنقلة. وميكن حتديد  واملالءمةينبغي أن تكون خصائص احلاسوب احملمول مناسبة من حيث احلجم  و ( 

 احلصر:  اخلصائص التالية على سبيل املثال ال
- CPU ،RAM  ،؛ حمرك القرص الصلب، الفيديو، الذاكرة 
 أو أكثر. 15"حجم شاشة العرض:   -

قرتح أيضًا آليات )عتاد وبرجميات( لنقل البياانت )أوامر، مهام، نتائج القياس، إخل( بني الوحدة املتنقلة ت  ينبغي أن  ز ( 
 ومركز التحكم يف كال االجتاهني. 

 األقل.لتني بديلتني لالتصال على ص  و  يوصى بِّ  (ح
 األجهزة احملمولة االختيارية الالزمة للمراقبة النقطية  4.3.3

أسلوب التشغيل بوسائل خفيفة الوزن والتشغيل ابلبطارايت من املتطلبات األساسية   د  ع  ابلنسبة إىل بعض التطبيقات، يـ   أ (  
املستقبل   ان ضروراًي توفر ذلك يف إلجراء قياسات أبجهزة حتمل ابليد. وقد يكون من املفيد النظر مسبقًا فيما إذا ك

 ال.  أم
وإذا كان األمر كذلك، ينبغي أن يكون جهاز استقبال املراقبة أو جهاز حتليل الطيف )احملمول( سهل النقل ويتميز   ب(

مبعمارية مرنة وقابلة للتشكيل والقولبة والتوسيع للتمكن من تكييفه مع تطبيقات القياس املختلفة اليت قد يتطلبها 
 حث امليداين.الب

قد يكون من املفيد وجود جمموعة منفصلة من اهلوائيات االجتاهية والشاملة االجتاهات للعمل مع ابقي أجهزة اجملموعة   ج(
 احملمولة.

كما ميكن توفري مصدر متنقل للتغذية ابلطاقة ضمن جمموعة األجهزة لزايدة فرتة التشغيل اليت توفرها البطارايت وذلك   د (
 العمليات احملمولة.من أجل 

ينبغي أن تشمل جمموعة األجهزة احملمولة مجيع أدوات املواءمة الالزمة واملسبارات واملوصالت وحامل ثالثي القوائم أو   ه ( 
وكبالت للتغذية ابلطاقة وغريها من الكبالت األخرى اليت تتطلبها العمليات فضاًل عن أي   RF السواري والكبالت

 ء تشغيل حممول/متنقل ابلكامل أثناء إجراء املراقبة النقطية.جهاز إضايف يلزم إلجرا
 ينبغي عدم نسيان توفري صناديق نقل مالئمة لألجهزة احملمولة.  و ( 
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 التوصيل البيين للوحدات املتنقلة للمراقبة  5.3.3
ات املراقبة و/أو حتديد يفضل أن تكون األجهزة واألنظمة يف الوحدة املتنقلة قادرة على التشغيل بشكل متكامل لعملي أ (  

االجتاه سواء من الوحدة املتنقلة ذاهتا أو التشغيل املتكامل مع أجهزة خارجية كاحملطات املتنقلة والثابتة األخرى. وينبغي  
أن يكون ابإلمكان تشكيل الوحدات املتنقلة حبيث تقوم بقياسات املراقبة وحتديد االجتاه بشكل أوتومايت، على أن  

 حملطات التشغيل املوجودة على املنت وإرسال البياانت املناسبة إىل وحدات أنظمة املراقبة اخلارجية.تقدم النتائج 
ينبغي النظر كذلك يف إمكانية التحكم ابلكامل يف الوحدة املتنقلة عن ب عد. ويف هذه احلالة، جيب مراعاة وصالت   ب(

 االتصاالت الالزمة أثناء مرحلة التخطيط.
ت السرعة، ينبغي أن يوفر هذا السطح يلالزم جتهيز املركبة بسطح بيين للتوصيل بعداد السرعة أو نظام تثبوإذا كان من ا ج(

ذلك ابجلمع بني البياانت  يفيدالبيين نبضات أو أي إشارات منبهة أخرى حسب املسافة اليت يتم قطعها. وميكن أن 
 الكهرابئية واجلغرافية املقاسة وختزينها معاً. 

 __________ 
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