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 *R SM.1751-ITU-0ة التوصي

 ل بني شبكات االتصاالت الراديوية إضافية لتقييم آاثر التداخ منهجية 
 العاملة يف نفس نطاق الرتدد 

(2006) 
 

 جمال التطبيق 
 توفر هذه التوصية منهجية إضافية لتقييم آاثر التداخل بني شبكات االتصاالت الراديوية العاملة يف نفس نطاق الرتدد. 

 كلمات أساسية
 تقييم التداخلخسارة هامش الطاقة، منهجية، نفس نطاق الرتدد، 

 
 لالحتاد الدويل لالتصاالت، تصاالت الراديوية مجعية االإن 

 إذ تضع يف اعتبارها  
أن تطوير مرافق االتصاالت الراديوية قد يؤدي إىل زايدة التداخل املتبادل بني شبكات االتصاالت الراديوية العاملة يف   (  أ 

 نفس نطاق الرتدد؛ 
خل يف شبكات االتصاالت الراديوية األخرى ميثل أن حتديد معلمات قصوى لإلرسال املسموح به لتحديد قيمة التدا ب(

 إحدى أهم مهام قطاع االتصاالت الراديوية؛
 رسال اليت يُقبل هبا ابلتبادل هي عادة نتيجة اتفاق ابلرتاضي؛اإلأن سوايت  ج(
 أن هدف قطاع االتصاالت الراديوية هو تقدمي خدمات االتصاالت الراديوية مع النفاذ املنصف إىل الطيف؛ د (
عدة منهجيات تقوم على تقييم نوعية اإلشارة عند خرج قناة االتصاالت الراديوية، وعدم لتقييم أثر التداخل اسُتعملت  ( ه 

 ؛ عل هذه التقييمات غري قابلة للمقارنة مما جيتيسر القناة، وزايدة ضوضاء وصلة االستقبال، اخل، 
 توصي 

عند تقييم ومقارنة آاثر التداخل الناجم عن الشبكات األخرى   (EML)إبمكانية استعمال منهجية خسارة هامش الطاقة   1
أو أنظمة االتصاالت الراديوية العاملة يف نفس نطاق الرتدد، من طرف اإلدارات كأداة إضافية لتقدمي مبادئ توجيهية عن تقييم آاثر 

قد تكون ضرورية للحفاظ يف الوصلة اليت تتعرض   التداخل ومقارنتها. وتساوي املنهجية القيمة النسبية لزايدة ميزانية الطاقة اليت
 (؛1لتداخل على أهداف األداء والتيسر القائمة قبل ظهور التداخل )انظر امللحق ل

أبال تستبدل أو تستبعد منهجية خسارة هامش الطاقة أبي حال من األحول استعمال املنهجيات األخرى لتقاسم   2
 ئح الراديو وتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية احلالية؛ األنظمة الراديوية اليت حتتوي عليها لوا

____________________ 
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أبال تستعمل منهجية خسارة هامش الطاقة من طرف مكتب االتصاالت الراديوية يف أي فحص تقين و/أو تنظيمي  3
 جلميع املذكرات املقدمة إليه؛

 النشيطة؛ بعدم استعمال منهجية خسارة هامش الطاقة لتقييم آاثر التداخل على اخلدمات غري  4
 ابلنظر إىل املالحظات التالية كجزء من هذه التوصية. 5
من املالئم يف احلالة اليت تكون فيها قيم اإلشارة املرغوب فيها وقدرات التداخل متغرية حبسب الزمن، حتديد قيمة خسارة هامش الطاقة  - 1 الحظةامل

 األجل وأهداف التيسر، وضرورة استعمال القيمة القصوى خلسارة هامش الطاقة اليت ميكن أن حتافظ على كل من األداء طويل األجل واألداء قصري
 لتقييم آاثر التداخل.

من الضروري يف احلالة اليت تكون فيها قيم اإلشارة املرغوب فيها و/أو قدرات التداخل خمتلفة ابلنسبة إىل عدة حاالت ملوقع الشبكات  - 2الحظة امل
القيم   ليس فقطيل املثال، عندما تتوقف هذه القيم على موقع حمطات الشبكات على سطح األرض أو يف الفضاء( حتديد  ذات التأثري املتبادل )على سب

 .من احلاالتقيمة خسارة هامش الطاقة اليت حتدد هدف األداء الضروري للنسبة املئوية املتفق عليها  إمنا أيضاً  القصوى واملتوسطة خلسارة هامش الطاقة و 
عند النظر يف آاثر التداخل اإلضايف على وصلة أو نظام اتصاالت راديوية حيث توجد جمموعة معينة من التداخل الداخلي أو اخلارجي،   -  3الحظة  امل

الضوضاء احلرارية والتداخل القائم، أي ينبغي حتديد  املعين ينبغي أن متاثل حاصل مجع قدرةقبل ظهور التداخل كانت قائمة قدرة الضوضاء اليت  فإن 
 قيمة خسارة هامش الطاقة النامجة عن آاثر التداخل اإلضايف.

ينبغي حساب خسارة هامش الطاقة يف كل حالة من حاالت تقاسم الرتدد اخلاصة مع األخذ يف االعتبار خاصيات اإلشارة املرغوب  - 4الحظة امل
 فيها واملسببة للتداخل )اإلحصائية، وغريها( وأهداف األداء املقابلة.

اليت تتعرض للتداخل بصفة متبادلة و للبنية املتفق عليها  ينبغي حساب قيمة خسارة هامش الطاقة ابلنسبة إىل الشبكات املرجعية املعتمدة    -  5  الحظةامل
 ومع املعلمات )أو جمموعة املعلمات( اليت ختتص هبا هذه الشبكات.

مقارنة هذه اآلاثر يف خمتلف احلاالت، ولكنها ال تعين حبيث تتسىن  ر التداخل  أن خسارة هامش الطاقة متثل قيمة حمسوبة تبني مباشرة أث  -  6الحظة  امل
 ضة للتداخل يف كل احلاالت.عر  زايدة ميزانية طاقة الوصلة املضرورة 

 
 
 

 1امللحق 

 أحكام عامة ملنهجية حساب خسارة هامش الطاقة لتقييم 
 اق الرتدد أثر التداخل بني شبكات االتصاالت الراديوية العاملة يف نفس نط

 
كانت ُمعد ة  )إذا   nРОمن الضروري، حلساب خسارة هامش الطاقة للوصلة اليت تتعرض للتداخل، معرفة أهداف األداء أو التيسر 

عندما  ةمقابل ةياحتمال )نسبة مئوية من الوقت(   nFقيمة ب)إذا كانت هذه األهداف قيد النظر(  حتديدهابواسطة لوائح مالئمة( أو  
 .األهدافه جتاوز هذ شىيُ 

ومن املمكن مراعاة إلرسال اإلشارة )التشكيل، التشفري، إخل( وطرائق إزالة التشكيل، والصيغ القائمة أو املعطيات التجريبية حتديد 
 املنصوص عليها.  nРОاحملددة لقيم  ΣN/C = rلنسبة اإلشارة إىل الضوضاء  nrقيم 

 0IΣ + N = ΣNيت تؤثر يف الوصلة الضحية قبل حدوث التداخل قيد الدراسة مبلغ الضوضاء احلرارية والتداخالت ال ΣNوهنا، متثل 
 احملول إىل مستقبل مطراف الوصلة األخرية.
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 احلل العام
عادة  ويتم)جتري دراسة أتثريه حالياً(.   I(t)والتداخل   C(t)لإلشارة  F(C) ،F(I)ينبغي حتديد وظائف التوزيع الزمين الرتاكمي 

 وضاء احلرارية.زمن الض تغريإغفال 
، االنتشار متعدد األمطارهطول تغريات يف حاالت انتشار اإلشارة )الالتغريات الزمنية لإلشارة والتداخل إىل يعود السبب يف و 

 خل. إاملسريات(، تغري املسافة من اإلشارة ومرسالت التداخل )حركة السواتل، تنقلية احملطة(، 
نسبة اإلشارة ل   0r(F(، من الضروري رسم كل من وظيفة التوزيع  I)t (والتداخل    C)t(، لإلشارة  F)C(F  ، )I(واستناداً إىل وظائف التوزيع  

سلم الزاوية فقط، ووظيفة التوزيع  نطاق اإلضافات الطفيفة لألوامر فقط، على  C(F(اليت ختتلف عن  С = 0r)ΣN)/tإىل الضوضاء 
) ir(F  لنسبة اإلشارة إىل مبلغ الضوضاء وتقييم التداخل))t(I + ΣN)/(t(C = ir وحتسب وظيفة التوزيع .) ir(F   ابستعمال املعادالت

 . املعروفة لنظرية االحتمال فيما يتعلق بوظيفة التوزيع لنسبة القيمتني العشوائيتني مع وظائف توزيع معروفة 
لذلك، يتطابق شرط حتديد و . r ونسبة اإلشارة إىل الضوضاء POمع اإلشارة إىل أن مثة عالقة تطابق أحادية بني أهداف األداء و 

مع نفس االحتمال )فيما يتعلق  nr ≥ rمع الشرط  ابلضبط  nF − (1(( الوقتمع احتمال )نسبة مئوية من الالزمة  POالقيمة 
 0r(F  ،)ir(F(، ميكن إجراء تقييم خسارة هامش الطاقة مبساعدة وظائف التوزيع  واستناداً إىل ذلكابلنسبة املئوية من الوقت ذاهتا(.  

دون حساب وظائف توزيع أهداف األداء. ولتوضيح هذه النقطة اهلامة: يف احلالة اليت ميكن فيها انتهاك أية قيمة هلدف أداء معني 
الكفاية اإلبقاء على نسبة اإلشارة إىل الضوضاء زائد نسبة التداخل األدىن من القيمة مبا فيه الضروري و  من ،nFبواسطة االحتمال 

 0r ≤ r(F ،)ir ≤ r(F. )(تعين   F)0r(F ،)ir( الرتاكمي . )يف هذه الوثيقة، وظائف التوزيعnFنفس االحتمال  مع nrاملقابلة 
 النتهاك هذه القيمة.  nFحمدد بواسطة االحتمال  nРОبناًء على ما تقدم، قيمة خسارة هامش الطاقة هلدف األداء 

(1) EMLn = 10 log[(C0 + ΔC)/C0] = r0(Fn) – ri(Fn)             dB 

 احملدد nFحتمال االمها قيمتا نسبة اإلشارة إىل الضوضاء واإلشارة إىل الضوضاء زائد نسبة التداخل مع  nF(0r ،)nF(ir(حيث 
على توضيح   1لقدرة اإلشارة املفيدة. وحيتوي الشكل    االمسيةهي القيمة    0С(،  (dB)بوحدة الديسبل  أيضاً    عنههلدف األداء )املعرب  

هي قيمة العتبة لنسبة اإلشارة إىل الضوضاء اليت تتطابق مع القيمة الضرورية هلدف األداء مع احتمال   nr، حيث  (1)ة  جيد للمعادل
nF0، وМ  هي هامش الطاقة يف غياب التداخل قيد النظر، وiМ  1(هي هامش الطاقة يف حضور التداخل، و

ir(F    هي وظيفة)ir(F  
 قيمة خسارة هامش الطاقة.  بواسطةاليت متت زايدهتا مع قدرة اإلشارة 

أي كالمها ابلنسبة إىل أهداف األداء القصرية والطويلة ، Fومن الواضح، أن هذه املعادلة صحيحة ابلنسبة إىل أي قيمة حمتملة 
يجب إجراء احلساب لكل واحد منها وينبغي ف، nFاألجل. وإذا حددت عدة قيم ألهداف األداء ابلنسبة إىل احتماالت خمتلفة 

 ر القيمة األكرب خلسارة هامش الطاقة. اختيا
فقط، وإمنا تتوقف على عوامل أخرى، مثل موقع احملطة يف منطقة  الوقت وإذا مل تكن قيمة اإلشارة و/أو التداخل متغرية حبسب

د قيم اخلدمة، سيكون من الضروري، حتديد توزيع خسارة هامش الطاقة ابلنسبة إىل جمموعة من احلاالت أو االقتصار على حتدي
وتقييم الضرر الناجم عن التداخل استنادًا إىل هذه القيم. ويتمثل  ،خسارة انتشار الطاقة املفرطة يف بعض حاالت النسب املئوية

مع األخذ يف االعتبار التغري يف اإلشارة إىل الضوضاء  L ,ir(F ،)L ,0r(F(النهج األكثر عمومية يف رسم وظائف توزيع معممة 
قيمة خسارة الطاقة ابلنسبة إىل أحد   (1). وابلتايل، يُعطي احلساب ابستعمال املعادلة  (L)وتبعاً للحاالت    الوقتونسبة التداخل يف  

 وموقع احملطة. الوقت -االحتماالت مع األخذ يف االعتبار كال العاملني 
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 حتليل بعض احلاالت البسيطة 
 ،С = соnst، أي الوقتغري متغريين من حيث  Iوالتداخل  Cلننظر يف أبسط احلاالت اليت تكون فيها اإلشارة  1

I = сonst ،N = сonst ، كما يقبل بذلك يف العادة عند حساب التداخل املتبادل بني الشبكات الساتلية املستقرة ابلنسبة إىل
 األرض.

 : Fلنسبة إىل االحتمال واب I + ΣN(/C = ir(و عند  ΣN/C = 0rالوظائف الواقعة عند  –  F δ)ir(و   F)0r(يف هذه احلالة، تصبح 

(2) )/1(log10
)/(

/
log10 +=









+
=



 NI
INC

NC
EML  

، مثل  (C(t) = var) الوقت مع إشارة تتغري حبسب    (I = const)واحلالة البسيطة األخرى، هي حالة التداخل الثابت  2
 التداخل يف وصلة املوجات الصغرية لألرض النامجة عن ساتل مستقر ابلنسبة إىل األرض. 

)أي مع انتقال إىل  )I + ΣN/(ΣNختتلف من حيث تغري الزاوية بواسطة القيمة  F)0r(هلا نفس شكل اليت  F)ir(يف هذه احلالة، 
 ، F(. وهذا يعين أن خسارة هامش الطاقة هلا نفس القيمة ابلنسبة إىل أي احتمال 1اليسار بواسطة هذه القيمة املبينة يف الشكل 

 . (2)القصري األجل وميكن تقييمها بواسطة املعادلة البسيطة  األجل واملعيار  ر الطويلايأي هي نفس الشيء ابلنسبة حلساب املع
 1الشكل 
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)مثل التداخل يف حمطة أرضية ساتلية مستقرة ابلنسبة    (I(t) = var)والتداخل املتغري    (C = const)ويف حالة اإلشارة الثابتة   3
فقط بواسطة توزيع التداخل. ويف   ir(F(وحتدد    0rتقع عند    δ  -  هي وظيفة  F)0r (فإنإىل األرض بواسطة وصلة املوجات الصغرية(  

 . (1)هذه احلالة ينبغي استعمال املعادلة العامة 
قدرة التداخل اليت حتدث يف عرض نطاق من كالعادة، ينبغي النظر إىل الفرق بني اإلشارة وطيف التداخل مع األخذ يف االعتبار جزء  - 1الحظة امل

 هاورة، ميكن مجع ضوضاء التوزيع الغوسي والتداخل الذي هو موجة حاملة مشكلة مع األخذ يف االعتبار الفارق بني خصائصل. وعند الضر املستقب  
 مة الكهرمغنطسية.اإلحصائية وابلتايل أتثري الفارق يف نتيجة إزالة التشكيل )مثل احتمال اخلطأ(؛ ويُهمل هذا الفارق عادة يف احلساابت املوصلة ابملواء

 
____ ______ 
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