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 إدارة الطيف



ii التوصية   ITU-R  SM.1753-2 

 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.
التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه 

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

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

ITU-R 1 املي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين . وترد االستمارات اليت ينبغي ل
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU ءات املشرتكة وعلى حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الربا

 قاعدة 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 
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 *SM.1753  R-ITU-2  التوصيـة 
 طرائق لقياس الضوضاء الراديوية 

(2012-2010-2006) 
 جمال التطبيق

حيتاج قياس الضوضاء الراديوية لطريقة منتظمة ومستقلة عن الرتدد للحصول على نتائج قابلة للمقارنة ودقيقة وقابلة لالستنساخ 
ج ج هذه النتائتقدم هذه التوصية جمموعة عمليات أو خطوات يتعني ضمها يف إجراء قياس يُنتو ختلفة. املبني أنظمة القياس 

 للمقارنة.  القابلة

 يةكلمات أساس
 طريقة قياس، نتائج قابلة لالستنساخ ضوضاء راديوية، تنسيق، 

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

قد تزيد نظراً إلدخال العمل أبنواع كثرية من املعدات  ITU-R P.372أن سوايت الضوضاء الراديوية احملددة يف التوصية  (  أ 
  (UWB) )مثل النطاق العريض جداً ( وشبكات االتصاالت الراديوية )اليت تنتج ضوضاء راديويةالكهرابئية واإللكرتونية 

 والواسيب(؛   (PLT)خطوط القدرة عرب تصاالت االو 
 ؛بكفاءةأن اإلدارات حتتاج ملعرفة السوايت الدقيقة للضوضاء من أجل إدارة الطيف الرتددي  ب(
 قابلة لالستنساخ ميكن عقد مقارانت فيما بينها؛ أن هناك حاجة لتنسيق طرق القياس حبيث حتقق قياسات الضوضاء نتائج   ج( 

 ة للمعدات من أجل قياسات الضوضاء،أن مثة حاجة ملواصفات دنيا معين ( د
 توصي

 .1أن جتري قياسات الضوضاء الراديوية على النحو املبني يف امللحق  1
 
 

 1امللحق 
 طرائق لقياس الضوضاء الراديوية 

 مقدمة 1
 يف التطبيقات الراديوية العملية. تقييمها لقياس الضوضاء الراديوية يصف هذا امللحق طرقاً 

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 مصادر الضوضاء الراديوية 2
 إشعاعات صادرة عن تفريغ الربق )ضوضاء جوية تعزى إىل الربق(؛  -
ة  إشعاعات متجمعة غري متعمدة من اآلالت الكهرابئية، أو التجهيزات الكهرابئية واإللكرتونية، أو خطوط نقل الطاق -

 الكهرابئية، أو من أنظمة إشعال حمركات االحرتاق الداخلي )ضوضاء اصطناعية(؛
 من الغازات اجلوية ومن املائية اجلوية؛إشعاعات  -
 حزمة اهلوائي؛داخل ضوضاء تعزى إىل األرض أو إىل عوائق أخرى توجد  -
 إشعاعات قادمة من مصادر راديوية كونية. -

احملتمل أن تتغري الضوضاء النامجة عن مصادر طبيعية بشكل له شأنه على مدى فرتات طويلة من الزمن، ويف حني أن من غري 
كثرياً ما تكون سائدة يف بعض أجزاء من الطيف الراديوي، وقد تتغري كثافتها مع زايدة كثافة    (MMN) فإن الضوضاء االصطناعية

التدابري   ومع التغيريات اليت حتدث يفاألجهزة ل العمل أبنواع كثرية من الكهرابئية واإللكرتونية، ومع إدخا األجهزةاستعمال 
لذا، تعد الضوضاء االصطناعية النوع الذي حيظى ابالهتمام الرئيسي عند  .التوافق الكهرمغنطيسياملستهدف منها أن حتسن من 

 إجراء قياسات الضوضاء الراديوية.

 1دول ـاجل
 ابلنسبة لكل مدى من الرتددات  ذات الصلةمصادر الضوضاء الراديوية 

 مدى الرتدد مصدر الضوضاء
 kHz 30 إىل kHz 9 ضوضاء جوية انمجة عن الربق

 MHz 100إىل  MHz 4 ضوضاء كونية
 GHz 1إىل  kHz 9 ضوضاء اصطناعية

 GHz 10 أكثر من من الغازات اجلوية، إىل آخره إشعاعات

 مكوانت الضوضاء الراديوية 3
مصادر متعددة اإلرساالت اليت تصدر عن جمموع  ITU-R P.372للتعريف الوارد يف التوصية  ًً الضوضاء الراديوية، وفقاتعترب 

 موقع معني للقياس، فإنه كثرياً على مصادر ضوضاء من نوع واحد هتيمن مرسالت لالتصاالت الراديوية. فإذا مل ليس مصدرها 
 تساع طبيعي وميكن اعتبارها ضوضاء غوسية بيضاء. يكون خلاصية الضوضاء الراديوية توزيع ا ما

اليت تبث الضوضاء واليت توجد بوجه خاص يف املدن واملناطق السكنية،  األجهزة بيد أنه كما حيدث مع وجود كثافة مرتفعة من 
ن مصدر وحيد. بشكل مؤقت على األقل ضوضاء أو انبعااثت انشئة عهتيمن عليه  العثور على موقع ال  فإن من املستحيل فعلياً 

بيئة   نه يتعني أن تعمل معدات االتصاالت الراديوية يفضات أو موجات حاملة وحيدة. وحيث إنب  املصادر ما تبث هذه وغالبًا 
 الضوضاء الراديوية.قياسات تلك البيئات، فقد يكون من غري الواقعي أن تستبعد تلك املكوانت من من 
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 2دول ـاجل
 الراديوية مكوانت الضوضاء 

 املصادر )أمثلة( اخلواص مكوانت الضوضاء
 متجهات كهرمغنطيسية غري مرتابطة. (WGN) (1)ضوضاء غوسية بيضاء

 عرض نطاق يساوي عرض نطاق املستقِبل أو أكرب منه 
 سوية القدرة الطيفية ترتفع خطياً مبقدار عرض النطاق 

الواسيب وشبكات اتصال خطوط القدرة، 
الواسيب السلكية، والضوضاء شبكات 

 الكونية

 متجهات كهرمغنطيسية مرتابطة (IN)الضوضاء النبضية 
 نطاق أكرب من عرض نطاق املستقِبلعرض 

 النطاق  سوية القدرة الطيفية ترتفع مبقدار مربع عرض 

شرارات اإلشعال، والصواعق، ومبدائت املصابيح  
 الغازية، والواسيب، واألجهزة عريضة النطاق 

 خط طيفي متميز أو أكثر (SCN)وضاء املوجة الاملة الوحيدة  ض 
 أصغر من عرض نطاق املستقِبل نطاقعرض 

 النطاق عرض سوية قدرة طيفية ال تعتمد على

شبكات الواسيب السلكية، والواسيب، 
 وإمدادات القدرة املبدلة الطابع

، يعترب أن الضوضاء الغوسية البيضاء متثل إشارة ضوضاء مستمرة تظهر كثافة قدرة طيفية اثبتة تقريباً يف SM.1753 R-ITUيف سياق هذا امللحق للتوصية  (1)
 مدى الرتددات حول عرض نطاق القياس.

، فإن ذلك  (r.m.s)بشكل كاف بقيمة جذر متوسط الرتبيع  حتدد خصائصهاويف حني أن مكوانت الضوضاء الغوسية البيضاء 
تصحيح اخلطأ،  يعترب أصعب بكثري ابلنسبة إىل الضوضاء النبضية. وتطبق خدمات االتصاالت الرقمية الديثة على الدوام تقريباً 

تكرار معينة،   ومعدالتوضاء النبضية. بيد أنه حيثما يتم الوصول إىل أطوال نبضات مما جيعلها أكثر حصانة وخباصة ضد الض
 فإن الضوضاء النبضية ميكن أن تتداخل بشكل له شأنه مع تشغيل تلك اخلدمة. 

  ولذلك فإن من املستصوب قياس الضوضاء الراديوية بطريقة ال تعطي سوايت الضوضاء النبضية فقط وإمنا تعطي معلومات معينة 
 بشأن التوزيع اإلحصائي ملعلمات النبضات. أيضاً 

يف حد ذاهتا إال عندما أتيت من مصدر وحيد ابلقرب من موقع القياس.  (SCN)وال يتم اكتشاف ضوضاء املوجة الاملة الوحيدة 
وتضيف املصادر املتعددة اليت تبث موجات حاملة وحيدة إىل حجم الطيف الشبيه ابلضوضاء بشكل سريع مع تزايد عددها. 

وتستبعد بشكل خاص  مصادر خمتلفةالضوضاء الراديوية أبهنا إشعاع جممع غري متعمد من  ITU-R P.372وتعرف التوصية 
تسود من  االنبعااثت من املصادر الوحيدة اليت ميكن حتديدها. ولذلك فمن الضروري اختيار مواقع القياس و/أو الرتددات اليت ال

ياق س انبعااثت من تلك املصادر الوحيدة وهو ما جيعل مواصلة النظر يف ضوضاء املوجة الاملة الوحيدة غري ضروري يفخالل 
 ضوضاء االصطناعية. قياسات ال

 املعلمات الرئيسية 4
 نتائج بشأن املعلمات التالية للضوضاء الراديوية:تعطي من شأن إجراءات القياس املشروحة هنا أن 

 :(WGN)  الضوضاء الغوسية البيضاء

 متوسطات لكل ساعة على مدار اليوم. سوية جذر متوسط الرتبيع معروضة كقيمة وحيدة أو  -

 : (IN)الضوضاء النبضية
 ة، معروضة كتوزيع؛ سوية الذرو  -
 النبضة/الرشقة، معروضة كتوزيع؛ أطوال -

 ، معروضة كتوزيع.رشقةفرتة النبضة/ال -
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 مبادئ القياس  5
القياس هنا   ابستخدام كاشف جذر متوسط الرتبيع. ويشار إىل هذه الطريقة يف  (WGN)مبكن قياس مكون الضوضاء الغوسية البيضاء 

، الصول على قيمة  3.10املذكور يف البند رقم  20%. ومن املمكن ابستعمال التخفيض بنسبة " جذر متوسط الرتبيع  طريقة " على أهنا 
 ضوضاء جذر متوسط الرتبيع مباشرة من مسح للرتدد، حىت ولو كانت بعض الرتددات مشغولة إبشارات مطلوبة. 

اتساع الرتدد الراديوي اللحظي. وختزن تلك القيم من أجل التقييم بيد أنه ال ميكن قياس الضوضاء النبضية إال ابعتيان سريع لقيم 
اإلشارات  من غري املباشر )خارج اخلط( للحصول على معلمات النبضات. ويفضل أداء القياس على تردد وحيد يكون خالياً 

 املطلوبة واملوجات الاملة املستمرة. ويبلغ الزمن األقصى بني العينات املتتالية:

 
RBW

Ts
*2

1
 (1) 

 حيث يكون:
 Ts : الزمن بني عينتني متتاليتني 

 RBW : عرض نطاق املرشاح املستخدم يف القياس . 
 . "طريقة اعتيان البياانت اخلام"ويشار هنا إىل هذه الطريقة يف القياس أبهنا  

 نوع القياس  6
االصطناعية وخصائصها مبا يف ذلك الضوضاء النبضية جلميع مدى من املمكن أن يكون حتديد السوية القيقية للضوضاء 

. بيد أنه عندما يكون مكون الضوضاء الغوسية البيضاء هو موضع االهتمام الرتددات مهمة قياس معقدة مستنفدة للوقت جداً 
أنه دون فقد معلومات غري، أو عندما يتعني التحري عن مدى ترددات معينة فقط، فإنه ميكن تبسيط القياسات بشكل له ش ال

 هامة أو التقليل من الدقة. وهلذا السبب، فإنه يوصى ابملنهجيات الثالث التالية عند أداء قياسات الضوضاء الراديوية:
 : بشأن الضوضاء الغوسية البيضاء فقط. ينتج هذا النوع سوايت عن الضوضاء الغوسية البيضاء فقط، متجاهالً النوع ألف

 . كن تطبيق كل من طريقيت جذر متوسط الرتبيع واعتيان البياانت اخلام. وتقييم البياانت بسيط نسبياً الضوضاء النبضية. ومي
: بشأن الضوضاء الغوسية البيضاء والضوضاء النبضية. ينتج هذا النوع سوايت الضوضاء الغوسية البيضاء وخصائص النوع ابء

للبياانت )طريقة اعتيان البياانت اخلام(.  سريعاً  طلب هذا النوع اعتياانً معلمات الضوضاء النبضية اهلامة للضوضاء الراديوية. ويت
 ، وال ميكن القيام مبعظمه إال بواسطة الواسيب.مستفيضاً  مسبقاً  ويتطلب جتهيزاً  وتقييم البياانت أكثر تعقيداً 

النبضية وفصل الضوضاء االصطناعية. فباإلضافة إىل سوية الضوضاء   لضوضاء الغوسية البيضاء والضوضاء: بشأن االنوع جيم
الغوسية البيضاء وخصائص الضوضاء النبضية، فإن هذا النوع يفصل الضوضاء االصطناعية والضوضاء النبضية عن الضوضاء 

س معادلة ملقياس النوع ابء، ولكن كبري وهو ما قد يكون له أمهيته يف مدى تردد املوجة الديكامرتية. وعملية القيا  اجلوية إىل حد  
 . يتعني االضطالع هبا يف موقعني خمتلفني ويتعني موالفة املعدات يف كال املوقعني زمنياً 

تستعمل  ويتوقف اختيار نوع القياس املالئم على االشرتاطات ومدى الرتددات والفئة البيئية. فإذا ما كان يقصد بنتائج القياس أن
 .3يف اجلدول خبط حتته ملوصى به االنوع  يظهربشكل عام، 
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 3دول ـاجل

 املوصى هبا أنواع القياسات 
 داخل املباينالقياسات  خارج املباينالقياسات  مدى الرتددات

kHz 300-kHz 9 الكيلومرتية املوجات (LF) ألف وابء ألف وابء 
MHz 3-kHz 300 اهلكتومرتية املوجات (MF) ألف وابء ألف وابء وجيم 
MHz 30-MHz 3  الديكامرتيةاملوجات (HF) ألف وابء ألف وابء وجيم 

MHz 300-MHz 30  املرتيةاملوجات (VHF) ألف وابء ألف وابء 
GHz 3-MHz 300  ديسيمرتية الاملوجات(UHF) ألف وابء ألف وابء 

GHz 3 <  السنتيمرتيةاملوجات (SHF) ألف ألف 

 مواصفات املعدات 7
 املستقِبل واملضخم 1.7

للنقل أو حملل طيف، وجيب أن يظهر أي تضخيم مسبق إضايف  قابالً  ًً ينبغي ملستقِبل القياس أن يكون مستقِبل قياس معياراي
يعترب  إىل جنب مع استقرار كسب مرتفع، وهو ما قيمة ضوضاء منخفضة للجهاز جنباً  (LNA)مثل املضخم املنخفض الضوضاء 

 ألداء قياسات الضوضاء. ضرورايً  عنصراً 
على األقل من ضوضاء خلفية اجلهاز إذا ما  dB 10ويشرتط لضمان دقة قياس مقبولة اإلبقاء على الضوضاء املقيسة أعلى مبقدار 

هذا  يف (LNA) م منخفض الضوضاء خارجياستخدم كاشف يستعمل جذر متوسط الرتبيع. ومن املمكن أن يساعد مضخ
 . MHz 20 > ابلنسبة للرتددات ًً الصدد، ويعترب ضروراي

 S/N وينبغي الرص على استخدام مستقِبل مزود بتصحيح مبيت لألخطاء املفروضة على النتائج عندما يكون القياس بنسب 
فتحه للتشغيل. بيد أنه ال ينطبق يف هذه الالة أي للتبديل، فإنه ميكن  منخفضة. وإذا ما كان هذا التصحيح لألخطاء قابالً 

 . 2.10 تصحيحات إضافية مثل املذكورة يف البند
الذي ال يذكر جمموعة جديدة من مستقِبالت القياس أو مواصفات املضخمات املنخفضة   4 وترد اشرتاطات نظام القياس يف اجلدول 

ة الضرورية للمستقِبل أو املضخم املنخفض الضوضاء املستخدم يف قياسات  الضوضاء وإمنا يربز فقط االشرتاطات اإلضافية أو احملدد 
 الضوضاء. كما تستند تعيينات نطاق الرتدد إىل التنفيذ العملي لنظام قياس الضوضاء وال تربز نظام استقبال حمدد. 

 4دول ـاجل
 اشرتاطات نظام قياسات الضوضاء )مستقِبل/مضخم منخفض الضوضاء(

 الرتددمدى  الوظيفة
 MHz 30-kHz 9 MHz 500-30 GHz 3-0,5 مدى الرتدد

 5,1 > ، االمسيVSWR Ω 50املدخل )مدخل اهلوائي( 
  dBm (MHz 3 )  dBm 10  dBm 0 20 اعرتاض من الرتبة الثالثة

  dBm (MHz 3 )  dBm 50  dBm 40 60 اعرتاض من الرتبة الثانية

مراشيح نطاق حتت جمموعة من  انتقاء مسبق
 الثمانية أو مرشاح تتبع

 مرشاح تتبع أو اثبت
 مرشاح مترير منخفض/ مترير عال

  dB ) (MHz 2  2 dB(1) ) 20 MHz(  2 dB(1) 15 قيمة الضوضاء الكلية
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 (تتمة) 4دول ـاجل
 مدى الرتدد الوظيفة

 80  dB   dB 90  dB 100 (IF)نبذ الرتددات الفورية 

  dB   dB 90  dB 100 80 الصورةنبذ 
  dB   dB 25 25   dB 18 كسب املضخم املنخفض الضوضاء

 C30-20˚عند dB 0,7  استقرار كسب املضخم املنخفض الضوضاء
ثبات كسب املضخم املنخفض الضوضاء عرب املدى 

 الرتددي موضع االهتمام
dB 0,4  dB 0,4  dB 0,5  

 يف الكسب على خمرجات القياس األوتومايتال ينبغي تطبيق التحكم  (AGC)يف الكسب  األوتومايتالتحكم 
االتساق الكهرمغنطيسي ملعدات القياس مبا فيها 

 الواسيب والسطح البيين
ينبغي أن يكون كل التداخل الذي تنتجه وتستقبله املعدات دون متوسط الضوضاء املزمع 

  dB 10قياسها مبقدار 

 تنطبق هذه القيمة الضوضائية على املضخم املنخفض الضوضاء.  ( 1)

وعندما يستخدم مضخم منخفض الضوضاء، فإنه يتعني جلميع توليفة املستقبل واملضخم املنخفض الضوضاء أن تفي 
 . وهتيمن قيمة ضوضاء املضخم املنخفض الضوضاء على قيمة ضوضاء النظام.4 ابالشرتاطات الواردة يف اجلدول

ينبغي توخي الرص على عدم زايدة حتميل املستقبل أو املضخم املنخفض الضوضاء. وميكن تطبيق مرشاح مترير نطاق خارجي و 
املدخالت عن حمطات  سوايتتنشأ اإلشارات ذات أعلى  MHz  30للحيلولة دون التحميل الزائد. وعند الرتددات اليت تقل عن 

 على األقل.dB  20رير النطاق يف كافة نطاقات اإلذاعة عند اإلذاعة. وينبغي أن يكون توهني مرشاح مت
معروفة بدقة لساب مكافئ عرض نطاق الضوضاء عندما يتعني  dB 60و 6بني  (IF)وينبغي أن تكون انتقائية الرتددات الفورية 

كانت   بل إذا ما خمتلفة. ومن املمكن استنباط عرض نطاق الضوضاء من مواصفات املستق IFمقارنة مقاييس ذات مرشحات 
 احمللل. ( ميرر نفس قدر الضوضاء اليت ميررها مرشاح املستقِبل أوحمددة. وهذا هو عرض نطاق مرشح مستطيل الشكل )نظرايً 

 اهلوائيات 2.7
فوق الضوضاء الرارية( وليس  dB، تعني سوية الضوضاء أبهنا قيمة الضوضاء )مقدرة مبا يبلغ ITU-R P.372للتوصية  وفقاً 

. وفيما يتعلق مبصادر الضوضاء املنتشرة  "دون خسارة"بواسطة قوة اجملال. وتشري هذه القيمة الضوضائية حبكم تعريفها إىل هوائي 
هو هوائي ثنائي  ات استعماالً وائياهل  أكثر، فإن قائمة صغرية نسبياً بشكل متساو على مستوى أفقي أو اليت تستقبل مبوجب زاوية 

ء اليت تزيد ضايف قياسات الضو ي هوائي مبستوى أرضي موالف وهوائي ُجْلب ومع ذلك، يفضل استعمالاألقطاب موالف رأسي. 
 . اعوأي هوائي معدين يكون يف تناحي خمطط اإلشع كبل متحد احملورجتنباً لتأثري أي    MHz 30عن 

يف حجمها. كما أهنا تعترب مثالية   ألهنا تصبح كبرية جداً  MHz 30 واهلوائيات ثنائية األقطاب الرأسية غري عملية فيما يقل عن
 ITU-R P.372مرة اثنية. ولذلك فإن التوصية  فقط إذا ما كانت بعيدة بشكل كاف عن األرض وهو ما جيعل حتقيقها صعباً 

. ويوصى MHz 30أسية قصرية مقام على أرضية متقنة التوصيل كهوائي مرجعي للرتددات دون تستخدم هوائيات وحيدة القطب ر 
ابستخدام هوائي وحيد القطب رأسي قصري يقل ارتفاعه عن عشر طول املوجة ابعتباره هوائي القياس. بيد أنه يتعني أن يكون 

(. ويتم القيام هبذا التكافؤ عادة Ω 50دخل للمستقبل )عادة مع املعاوق امل كهرابئياً   هذا اهلوائي الوحيد القطب القصري متكافئاً 
ن من شأن ذلك أن خيضع اهلوائي للتحميل ج تضخيمات إضافية يف اهلوائي حيث إبواسطة عوامل فعالة. ومن املهم عدم إدرا 

 الزائد من إشارات إذاعية قوية.
وبتطبيق النموذج الذي يفيد أبنه يتم استقبال مصادر الضوضاء من مجيع الزوااي بشكل موحد، فإنه ال يتعني تصحيح االجتاهية املمكنة  

حتقق كسبها يف االجتاه املفضل فقط بواسطة كبت اإلشارات    Yagisهلوائي القياس. فحىت معظم اهلوائيات التوجيهية مثل هوائيات ايغيس  
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جتاهات أخرى تبعاً لذلك، ومن مث فإن الكسب املتوسط لبيئة الضوضاء يكون صفراً. ولذلك فمن املمكن استعمال هوائيات  الصادرة عن ا 
 اجتاهية من أجل القياس يف الظروف اليت يتوقع فيها أن تكون الضوضاء موزعة بشكل موحد طاملا أهنا متكافئة. 

مل اهلوائي الذي ميكن استخدامه يف حساب قوة اجملال من فولطية  ومن الضروري لساب قيمة الضوضاء اخلارجية معرفة عا
 القيمة من اجلهة املصنعة، ولكن يتعني مراعاة القضااي التالية بعناية:   ما يتم الصول على هذهاهلوائي املقيسة. وكثرياً 

جتاه الزمة الرئيسية. بيد أنه يتعني  إذا كان اهلوائي توجيهي، فإن عامل اهلوائي الذي تقدمه اجلهة املصنعة ينطبق فقط على ا  -
 اجتاه.  عامل اهلوائي من اإلشارات الصادرة من أي   1عند حساب قوة جمال الضوضاء أن يستخدم فقط متوسط 

ومن املهم، وخباصة يف الرتددات املنخفضة، الوفاء ابلشروط اليت تذكر اجلهة املصنعة مبوجبها عامل اهلوائي. فمن  -
ء من قبيل بعد اهلوائي عن األرض، والعوائق املوجودة يف اجلوار القريب للهوائي والتأريض على  املمكن أن تعمل أشيا

 تعديل عامل اهلوائي بشكل له شأنه.

، غري أن االعتبارات ابستعمال هوائي مرجعي يكون عامله معروفاً  ، فيجوز حسابه أيضاً وعندما ال يكون عامل اهلوائي معروفاً 
من بني الطرق العملية لتحديد عامل اهلوائي مقارنة السوايت املتحصلة من هوائي القياس واهلوائي املرجعي . و اآلنفة تسري دائماً 

 بشأن عدد كبري من االنبعااثت من اجتاهات عشوائية ومتوسط النتائج املتحصلة من كل نطاق من نطاقات الرتددات.
، وبغية التواؤم مع حاالت االستقبال العملية، ينبغي أن تكون ITU-R P.372وفيما يتعلق ابهلوائيات املرجعية املذكورة يف التوصية 

، وأعلى من األرض مبقدار  MHz 60نقطة التغذية هلوائي القياس قائمة على األرض أو قريبة منها ابلنسبة للرتددات اليت تصل إىل 
 أمتار على األقل ابلنسبة للرتددات األعلى. 5

 حتليل عدم التيقن  8
النهائية للقياس قيمة حقيقية ميكن استنساخها عند استخدام جتهيزات قياس أخرى. فلن يكون املطلوب  النتيجةينبغي أن تعكس 

فقط حتقيق دقة متوسطة وإمنا الدود اليت ميكن للقيم أن تتغري يف إطارها. وينبغي وضع ميزانية عدم تيقن تتضمن مجيع العناصر 
دليل التعبري "وميكن العثور، على سبيل املثال، على معلومات بشأن ذلك يف  .قياس مجايل ابلنسبة لكل لتيقن اإلاملسامهة يف عدم ا

 . (ISO)الذي أعدته املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  " عن عدم القياس يف القياسات

 عملية القياس  9
 اختيار مواقع القياس 1.9

للوقت  لواحد، وخباصة عندما تسود عليها الضوضاء االصطناعية، تبعاً تتفاوت سوية الضوضاء الراديوية، حىت على الرتدد ا
، تتغري سوايت الضوضاء ابلدرجة األوىل على مر الزمن بسبب ظروف االنتشار.  MHz 30واملوقع. ففي نطاق الرتددات دون 

، أربع فئات خمتلفة للمواقع.  ITU-R P.372ولذلك، يتعني بصفة عامة القيام بقياسات متعددة يف مواقع خمتلفة. وحتدد التوصية 
لفئاهتا. بيد أنه يوصى، ابتغاء  وينبغي، من أجل عكس نتائج خمتلفة لسوايت الضوضاء االصطناعية، اختيار مواقع القياس تبعاً 

 ، بتصنيف قياسات الضوضاء يف الفئات التالية: التوصل إىل تقييم أكثر تفصيالً 

____________________ 
املستقبلة بواسطة هوائي قياس توجيهي وهبوائي متناح نظري تكون حيثما تكون مصادر الضوضاء موزعة بشكل منتظم، فإن قدرة الضوضاء  1

  متماثلة. ويتم، يف هذا السياق، الصول على هذا املتوسط لعامل اهلوائي بتطبيق تصحيح مالئم لكسب اهلوائي يف االجتاه احملدد.
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 5دول ـاجل
 ج املباين القياس خار معايري اختيار مواقع 

 التعريف الفئة
 km 5ال توجد آاثر واضحة لتحضر، وال مباين، وال حركة مرور، وال جتهيزات كهرابئية يف حدود  منطقة ريفية انئية

خطوط  هكتار واحد، ال توجد طرق رئيسية أو >، ومباين كثيفة كبرياً   زراعياً  منطقة ريفية غري حمدودة تضم نشاطاً  منطقة ريفية
 سكك حديد كهرابئية

طرق  قرى ومناطق سكنية حمض ال توجد فيها أنشطة جتارية أو صناعية. ال توجد خطوط سكك حديد كهرابئية وال منطق سكنية
 km 1مرتفع علوية يف حدود  فولطرئيسية، وال توجد خطوط أو مرافق 

طرق  كثيفة تضم أنشطة وحمال جتارية وصناعية ضئيلة الشأن. ال توجد خطوط سكك حديد كهرابئية والمبان سكنية   مناطق حضرية
 m 500مرتفع علوية يف حدود  فولطرئيسية، وال توجد خطوط أو مرافق 

 مباين ومكاتب جتارية أو صناعية كثيفة. ميكن أن تكون هناك يف اجلوار طرق رئيسية وخطوط سكك حديدية، ولكن مدينة
 ال ينبغي أن تكون سائدة

 مناطق تضم مواقع مصانع كثيفة وصناعات ثقيلة منطقة صناعية
 مواقع تضم خطوط سكك حديد كهرابئية سائدة سكك حديدية

 ، طرق سريعةمواقع تضم حركة مرور سائدة على الطرق، مثالً  طرق

على بيان إحصائي معقول  اء الصولقع. وينبغي، ابتغوينبغي تقييم نتائج القياسات على حدة ابلنسبة لكل فئة من فئات املوا
 مواقع على األقل من كل فئة. 10القيام ابلقياسات يف  ينبغيبشأن سوية الضوضاء الراديوية، 

متعددة  وينبغي أن تكون مجيع مواقع القياسات اآلنفة الذكر خارج املباين. ولكي يتم تقييم متوسط سوية الضوضاء الراديوية من مصادر 
 داخل املباين، ميكن تقليل نتائج القياسات املأخوذة خارج املباين بواسطة التوهني املتوقع للمباين لكل تردد من الرتددات. 

. ويرجع خارج املباينمتيل إىل أن تكون أكرب بكثري من تلك املقيسة  داخل املباينبيد أن التجارب تبني أن سوايت الضوضاء 
وضاء وحيدة قليلة آتية من داخل املبىن الذي تؤخذ فيه القياسات. فإذا ما تعني البحث يف هذه البيئة،  ذلك إىل سيادة مصادر ض

 هنا غري هامة سواء كان املبىن يف مدينة أو حميط سكين أو ريفي. وعوضاً ال تنطبق حيث إ 5فإن الفئات املذكورة يف اجلدول 
 .6جلدول ذلك، يوصى بفئات املباين املختلفة املبينة يف ا عن

جمموع الضوضاء والتداخل من مصادر وحيدة. ويف معظم الاالت، تكون  تقيس دائماً داخل املباين وجيدر ابلذكر أن القياسات 
، فإن هذه ITU-R P.372 للتعريفات الراهنة يف التوصية زل هي السائدة. ووفقاً ـاالنبعااثت من مصادر وحيدة داخل املن

،  املطلوبةصطناعية. بيد أنه يتعني على إدارات االتصاالت الراديوية أن تتصدى جلميع اإلشارات غري ال تعترب ضوضاء ا االنبعااثت
سواء كانت ضوضاء أو تداخالت، لكي تعمل بشكل صحيح. ولذلك قد يكون من املستصوب، لدواعي عملية، أن يتم قياس  

 جمموع االثنتني. 
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 6دول ـاجل
 باين القياس داخل املمعايري اختيار مواقع 

 التعريف الفئة
 زل واحد أو شقة واحدة مزودة بلوازم كهرابئية وإلكرتونية تقليدية لالستخدام اخلاصـمن زليةـمواقع من
لوازم كهرابئية وإلكرتونية من أجل االستخدام يف نشاط العمل، معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  مكتب

 املنطقة احملليةآخره، وحواسيب وطابعات وشبكات  إىل
 مواقع توجد فيها حمال ومتاجر جممعة مركز للتسوق

 حمطة سكك حديدية رئيسية، داخل منطقة أرصفة مسقوفة حمطة سكك حديدية
 موانئ جوية رئيسية، داخل مبىن حمطة هنائية حمطة ميناء جوي

 داخل مباين املصنع الذي تسودها اآلالت الكهرابئية مصنع
 مواقع تسود فيها اللوازم الطبية مستشفى

 اختيار الرتدد 2.9
(، وميكن أخذ هذه kHz 100، من املمكن أداء القياسات على تردد )قناة( وحيد واحد أو يف نطاق ترددي معني )مثالً 

 . ومعاجلة النتائج وفق بروتوكول حمدد مسبقاً  ًً املالحظات أتوماتيا
ساعة   24املوجة الديكامرتية على تردد خال من االنبعااثت املطلوبة طوال فرتة العثور يف نطاق تردد  ومن املستحيل فعلياً 

القياس. وتتمثل أبسط طريقة للعثور على تردد أو نطاق ترددي مناسبني يف استخدام معلومات من قياسات اختبارية   من
ن االنشغال غري املتوقع ميكن أن حيدث بياانت اترخيية. بيد أن من غري املضمون أنه ميكن استخدام مجيع عينات القياس أل أو

عن اختيار تردد أو نطاق ترددي حمددين من أجل القياس، فمن املستصوب لذلك القيام مبسح على   أثناء املسح الفعلي. وعوضاً 
يف نطاق املسح  السوايتالنطاق موضع االهتمام لتحديد سوية الضوضاء الغوسية البيضاء. وعندئذ ينبغي قياس الرتدد ذي أدىن 

اثنية على األقل لتحديد سوية الضوضاء النبضية. ويوصى، وخباصة يف النطاق الرتددي األقل  0,5بطريقة الرتدد الوحيد لوقت يبلغ 
 املشفوع ابنشغال متفاوت على مدار اليوم، تكرار هذا االختيار الرتددي قبل كل قياس.  MHz 30من 

.  ًً ، عادة ما أتيت االنبعااثت املطلوبة من مصادر وطنية ويكون االنشغال معروفاMHz 30ويف النطاق الرتددي األعلى من 
 استخدام تردد اثبت بدون ختصيص فعال. جيوزهذه الالة،   ويف

مع انبعااثت قليلة من ترددات املستخدمني، وماكس  MHz 142الطيف احمليط ابلرتدد  1 وتبني األمثلة الواردة يف الشكل
(. وخيتار الرتدد kHz 10وأثر أدىن:  kHz 300خمتلفني )أثر أعلى:  (RBW)عرضي نطاق استبانة  مع (MaxHold) هولد

 امللحوظ من أجل قياسات الضوضاء حيث يفرتض أبنه خال من االنبعااثت وبعيد مبا يكفي عن القنوات املستخدمة.
وعند اختيار الرتدد، أن حيتوي الرتدد املختار على  وال ميكن أن يفرتض على الدوام، وخباصة عند أداء مسح أوتومايت بدون إشراف 

ضوضاء فقط. إن اختيار نطاق ترددي يتكون يف األغلب من ضوضاء خلفية حتتوي على توزيع اتساعات غوسية يعزز من دقة قياس  
اء فقط هو تطبيق  ما( حيتوي على ضوضاء غوسية بيض  سوية قدرة الضوضاء. وأكثر الطرق معولية إلثبات ما إن كان تردد ما )نطاق 

. وحتتوي هذه الطريقة على بناء تقدير ملصفوفة ذاتية الرتابط من اإلشارة املستقبلة  (SVD)املفهوم الرايضي اخلاص بتجزئة القيمة املفردة 
 مث القيام بعد ذلك بتقييم النتائج املتحصلة من تطبيق جتزئة القيمة املفردة على املصفوفة ذاتية الرتابط املقدرة. 
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 1كل ـالش
 اختيار تردد وحيد 

SM.1753-01 
 

الرتددات  مدى على نطاق مرشح مناسب بواسطة مسح  تتمثل أكثر الطرق عملية يف اختيار تردد )نطاق( صحيح يف العثور أوالً 
الرتدد )النطاق( بواسطة تطبيق وحتديد الرتدد )النطاق( ذي أدىن السوايت. وميكن التحقق من إمكانية استعمال هذا املرغوب 

العملية عن أن املسح حيتوي يف األغلب على ضوضاء غوسية بيضاء، فإنه ميكن   هذه عملية جتزئة القيمة املفردة. فإذا ما كشفت 
 استخدام القياسات. وإذا مل تكشف عن ذلك، فإنه يتعني اختيار تردد )نطاق( بديل.

 .1يف التذييل لتفصيل ابويرد وصف لطريقة جتزئة القيمة املفردة 
ويف حالة وجود احتمال متوقع الحتواء الرتدد املختار أبدىن مستوى إشارات مطلوبة خالل القياس الفعلي حىت يف املديني 

VHF/UHF،  فيستحسن القياس على ما يصل إىل مخسة ترددات بتباعد ضيق لكل نطاق ترددات مستهدف. وبعد حساب
عند كل من هذه الرتددات، ُتستبعد النتائج اليت تتجاوز أدىن مستوى  ضاء الغوسية البيضاءلضو لجذر متوسط الرتبيع مستوى 

 (. 5.10مثاًل( )انظر أيضاً البند  dB 2مبا يزيد على مستوى عتبة معينة )ولتكن  ذر متوسط الرتبيعحمسوب جل

 جتهيزات احملِلل/املستقِبل 3.9
 جتهيزات املعدات املوصى هبا.  7ترد يف اجلدول 
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 7دول ـاجل
 احملِلل/املستقِبل  قيم ضبط

اثنية. ولذلك فإنه ابلنسبة لقياسات الضوضاء   30إىل  10الصول على نتيجة كل  من املالئم عملياً  وقت القياس 
اثنية   20إىل  10الغوسية البيضاء بكاشف جبذر متوسط الرتبيع، يعترب وقت كنس أو وقت مسح يبلغ 

اثنية على األقل كل  0,5القيام مبسح واحد ملدة  . وابلنسبة العتيان البياانت اخلام، من املالئم عملياً مفيداً 
عرض  /1 الرتدد)اعتيان  ني القيام خالل املسح أبخذ عينات اتساع بسرعة كبرية جداً اثنية. ويتع 30إىل  10

 . على األقل(  (RBW)نطاق االستبانة
على استخدام النطاق الرتددي املختار؛ وميكن تقسيم هذا املدى الرتددي إىل  يتوقف مدى تردد الرصد كلياً  املدى الرتددي

 .نطاقات أو ترددات فرعية حسب النطاق الرتددي 
نطاق عرض  

االستبانة  
(RBW) 

يف حالة استعمال مسح النطاق الرتددي، يعتمد عرض نطاق املرشاح املطبق على االمتداد الرتددي 
ة. وميلي مبدأ االعتيان اخلام عرض نطاق استبانة يبلغ نصف تردد االعتيان. على االستبانة املطلوب مقسوماً 

وينبغي حتديد عامل شكل املرشاح إلاتحة إمكانية مقارنة نتائج القياس من مستقبالت خمتلفة. وابلنسبة  
 .8اجلدول  املوصى به، انظر (RBW)عرض نطاق االستبانة   لقيم

عرض نطاق  
 (VBW)الفيديو 

. ويف حالة استعمال حملل طيف، ينبغي ضبط عرض نطاق  كن، إيقاف أي مرشاح فيديوينبغي، إن أم
الفيديو على عشرة أضعاف عرض نطاق االستبانة أو أكثر. وقد يؤدي صغر عرض نطاق الفيديو أكثر  

لالحتماالت األعلى من  الرسم البياين لتوزيع احتماالت االتساعاتمن الالزم إىل عدم صحة شكل 
إذا تعذر ضبط عرض نطاق الفيديو على عشرة أضعاف عرض نطاق االستبانة، فينبغي إجراء . أما %37

 قياس معايرة مبصدر ضوضاء بيضاء لتحديد تصحيح مالئم. 
، استخدام كاشف مبتوسط جذر تربيع حقيقي، (WGN) من الضروري، ابلنسبة للضوضاء الغوسية البيضاء الكاشف

ن أي كاشف آخر يعترب غري مناسب. وبعض جهات التصنيع تعلم هذا الكاشف على أنه متوسط  ذ إإ
(. ومن املهم أن يعني الكاشف متوسط القدرة وليس الفولطية. وتستند هذه .r.m.s)جذر متوسط الرتبيع 

ر إىل معتني تستند سرعة االعتيان فيه إىل عرض نطاق املرشاح. وحتتسب قدرة جذ الكواشف عموماً 
متوسط الرتبيع من تلك العينات على مدار فرتة زمنية حمددة. وهذه الفرتة الزمنية هي فرتة القياس. وعندما  
يستخدم مرشاح جبذر متوسط تربيع غري اعتياين فإنه يتعني أن يكون وقت تكامل هذا املرشاح 

2/10NB Hz)k(  رض نطاق الضوضاء من عدم التيقن. ومن مث فإذا كان ع %1إذا كان من املتوقع وجود
NB  500يساوي  Hz ثوان. ويتعني إيالء عناية خاصة   10، فإنه يتعني أن يكون الد األدىن لوقت التكامل

من   .dB 10 هلذا األمر عند استخدام مستقبالت من جيل أقدم. وعندما تكون القيم املقيسة أقل مبقدار
اصة. ويتعني استعمال كاشف عينات ضوضاء خلفية املعدات، فإن هذا الكاشف حيتاج إىل معايرة خ

 . الحقاً  طريقة البياانت اخلام ألن املعاجلة، مبا فيها حساابت جذر متوسط الرتبيع، جترى  يف
 dB 3 املوهن

لتبيان معاوقة مدخل مستقبل  يوصى ابستعمال موهن خارجي بني اهلوائي واملضخم املنخفض الضوضاء 
منخفض من عدم التيقن من القياس. فإذا كان من مضخم منخفض الضوضاء حمدد لضمان قدر حمدد/

املمكن التأكد من أن اهلوائي يكافئ ابلضبط معاوقة مدخل املضخم املنخفض الضوضاء، فلن تكون هناك  
 . حاجة إىل موهن إضايف

 للتبديل( يف وضع التشغيل )إذا ما كان قابالً  املنتقى املسبق
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 8دول ـاجل
 عرض نطاقات القياس

ابلنسبة لقياس من النوع ألف  RBW الرتددياملدى 
(WGN )فقط 

RBW  ابلنسبة لقياس من النوعني ابء وجيم
(WGN وIN) 

MHz 30-kHz 300 Hz 100 kHz 10 
MHz 450-MHz 30 kHz 1 kHz 100 

GHz 1-MHz 450 kHz 1 kHz 300 

GHz 3-GHz 1 kHz 10 MHz 5 

GHz 3  kHz 10 MHz 10 

 . dB 3لعرض نطاق الضوضاء لعرض النطاق االمسي  ًً مساواي  (RBW)  السياق، يكون عرض نطاق االستبانةويف هذا 
عن كميات أكرب من البياانت اليت يتعني  8أكرب حبسب ما هو مبني يف اجلدول  (RBW) ويسفر استخدام عرض نطاقات استبانة

 أن كن رؤية الضوضاء النبضية بشكل أوضح. ويف حالة ما معاجلتها بسبب سرعة االعتيان األسرع الضرورية. بيد أنه قد مي
القيام بقياسات من نوعي ابء وجيم، فإنه يوصى مع ذلك ابستعمال عرض نطاق أضيق من أجل قياس الضوضاء الغوسية  مت

 البيضاء وعرض نطاق أعلى من أجل قياس الضوضاء النبضية فقط.

 فرتة القياس 4.9
اة الوقت الذي ميكن أن يتوقع فيه حدوث تغيريات هلا شأهنا يف الضوضاء املقيسة. فمثاًل، ينبغي ينبغي اختيار فرتة القياس مبراع 

عادة، لتضمني الفروق بني النهار والليل يف انتشار املوجة الديكامرتية واملعدات املستخدمة بشكل مؤقت، أن تكون فرتة القياس  
عن فصول السنة يف االعتبار، تكرار قياسات املوجة الديكامرتية عدة مرات  ساعة. وينبغي، ألخذ التغيريات النامجة  24املعيارية 

 األسبوع.  ساعات خالل أايم   10، بفرتة مسح تبلغ كحد أدىن  MHz 30سنوايً. فمثاًل، يوصى، ابلنسبة للرتددات األكرب من  

 فصل الضوضاء االصطناعية عن الضوضاء اجلوية )نوع القياس جيم فقط( 5.9
، أن تنشأ أجزاء هامة من مكون الضوضاء النبضية عن ضوضاء جوية من قبيل الربق. فإذا MHz 30دون  ميكن، فيما هو

كان للقياسات أن حتدد الضوضاء االصطناعية فقط، فإنه يتعني طرح الضوضاء اجلوية من نتيجة القياس. بيد أن ذلك  ما
منشأ الضوضاء النبضية أن يتم القياس يف موقعني خمتلفني يف  يتيسر إال ابلنسبة للضوضاء النبضية فقط. ومن الضروري لتحديد ال

 نفس الوقت: 
 ياس؛ موقع الق -
 واملوقع املرجعي. -

وينبغي أن تكون املسافة بني كال املوقعني أكرب من مدى انبعااثت الضوضاء االصطناعية املعهودة ولكنها قريبة مبا يكفي الفرتاض  
 (. km 10إىل  m 500نفس ظروف انتشار املوجات السماوية )املوصى به: 

(. ومن أمثلة كيفية إجناز  ms 100قصى للتخالف: ابلضبط )الد األ ويتعني أن تكون معدات القياس يف كال املوقعني موالفة زمنياً 
 التوالف الزمين الدقيق:

 ؛ (DCF77، تبديل مستقبل القياس بشكل دوري إىل إشارة زمنية معيارية )مثالً  -
 استخدام إشارة زمنية من املستقِبل املرفق اخلاص ابلنظام العاملي لتحديد املواقع. -

لتعديل ساعة املعاِلج الداخلية أو ميكن حساب ختالف بني ساعة املعاجل ووقت اإلرسال القيقي وميكن استخدام الزمن املرسل 
 واستخدامه لتصحيح داللة الوقت  اليت يتعني ختزينها مع كل مسح للقياس. 
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رت إشارة ومن املمكن مقارنة كل مسح فيما بعد بواسطة دالالت الوقت هذه مع املسح املقابل يف املوقع اآلخر. فإذا ما ظه
كل من موقعي القياس فإنه يفرتض أبهنا ضوضاء جوية أو بث مطلوب مت استقباهلما من خالل موجة مساوية وجيري إزالتها   يف ما

من النتائج قبل املعاجلات األخرى. واإلشارات اليت تستقبل فقط يف موقع القياس هي اليت يفرتض أبهنا ضوضاء اصطناعية من 
 مصادرة قريبة. 

 البياانت ومعاجلتها الالحقةمجع   6.9
 قياسات الضوضاء الغوسية البيضاء بكاشف جبذر متوسط الرتبيع )قياسات من النوع ألف(  1.6.9

يقوم حملل طيفي مبسح نطاق ترددي بعدة خطوات )اخلاانت الرتددية(. ويبلغ عدد اخلاانت العادية ابستخدام حملالت طيف  
ثواين فإن نتائج القياسات تتمثل يف قاعدة بياانت  10ت املسح على سبيل املثال خانة. فإذا ما كان وق 500-000 10حديثة 

. ولكي تتوافر إمكانية استبعاد أجزاء معينة من القياسات عينة قياس يومياً  600 8 × 000 10إىل  600 8 × 500)مصفوفة( من 
 جميات خمصصة هلذا الغرض.وتطبيق طرائق إحصائية خمتلفة، فإنه ينبغي معاجلة قاعدة البياانت تلك برب 

لف ن البياانت اخلام )أنواع القياس أالضوضاء النبضية ابستخدام اعتيا +قياسات الضوضاء الغوسية البيضاء  2.6.9
 وابء وجيم(

قد يكون من الضروري، للسماح بتقييم كامل للنبضات، مجع عينات بسرعة كبرية حبيث ميكن التقاط كل نبضة مرة واحدة على  
من البياانت اليت يتعني ختزينها. وليس من الضروري القيام مبالحظات   األقل. بيد أن من شأن ذلك أن يسفر عن كمية كبرية جداً 

عن ذلك، ميكن تقسيم املسح إىل عمليات مسح فرادية )لرتدد  مستمرة ملدى الرتددات من أجل القيام بتقييم إحصائي. وعوضاً 
اثنية على األقل تلتقط خالهلا سوايت اإلشارات اللحظية   0,5يستمر املسح الواسع ملدة  واحد أو نطاق واحد(. وينبغي أن

. وبعد ذلك ميكن التوقف ملدة ثوان قليلة ال يتم خالهلا قياس أي شيء حىت بدء املسح التايل. (Ts  1/RBW)أبسرع ما ميكن 
 بواسطة برجمية مكرسة هلذا الغرض.  ها إحصائياً وال تزال هذه الطريقة تفرز ماليني العينات يف كل مسح يتعني تقييم

 معاجلة البياانت 10
 نظرة عامة 1.10

 .خمتلف خطوات املعاجلة ملختلف مبادئ القياس 9يقدم اجلدول 

 9دول ـاجل
 خطوات املعاجلة 

قياس الضوضاء الغوسية البيضاء  خطوات املعاجلة
 اعتيان البياانت اخلام جبذر متوسط الرتبيع

 × × ملراعاة أتثري ضوضاء املعداتتصحيح 
  × "20%طريقة "حتديد سوية الضوضاء الغوسية البيضاء ابستخدام 

  × 20%التحقق من صحة قيمة خفض نسبة 
 اختياري  املطلوبةاإلرساالت ن ع الضوضاء االصطناعيةفصل 

 ×  للعينات اخلام  (APD)تسجيل بياين لتوزيع احتمال االتساعات 
 × × aFحساب 

 اختياري  فصل عينات الضوضاء النبضية عن الضوضاء الغوسية البيضاء
 اختياري  توليف أراتل النبضات مع الرشقات

 اختياري  فصل نبضات الضوضاء االصطناعية عن الضوضاء اجلوية
 اختياري  حساب توزيع معلمات النبضات
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 تصحيح ملراعاة أتثري ضوضاء املعدات 2.10
اإلشارات اليت نقيسها هي يف حقيقة األمر إشارات مركبة على ضوضاء املعدات. وميكن، لتحديد الفارق بني الضوضاء اخلارجية 

 وضوضاء املعدات، القيام بقياس يدوي لتحديد الصحيح على النحو التايل:  
 البيضاء؛  سوية الضوضاء الغوسية يف الوقت الراهن، لقياس    " خال " ابستخدام كاشف جبذر متوسط الرتبيع على تردد   أ (   

وقياس جمموع ضوضاء النظام وضوضاء المل الراري، ابستخدام نفس التجهيزات  Ω 50 استبدال اهلوائي حبمل ب(
 .املذكورة آنفاً 

أو أكثر، فلن تكون هناك ضرورة لتصحيح إضايف للمعدات. وإذا  K dBفإذا ما كان الفارق الناتج يف القياسات أ( و ب( يبلغ 
 من مجيع قيم الضوضاء اخلارجية: ما كان أقل من ذلك، يتعني طرح ضوضاء املعدات من القياس ب( خطياً 

 baWGN p
f

f
pp

1−
−= (2) 

 حيث يكون:
 aP : أمن القياسات من الوحدات اخلطية  سوية الضوضاء) 
 bP : بضوضاء من قياسات الوحدات اخلطية سوية ال) 

 f : عامل ضوضاء املعدات. 
 على أنه: Kوميكن احتساب املعامل 

 
f

f
K

)1(11
log10)dB(

−
= (3) 

. وحيث أن ذلك هو عامل الضوضاء معرب عنه ابلديسيبل، فإنه ميكن  Fوعادة ما توفر مواصفات املعدات قيمة الضوضاء 
 على النحو التايل:  fاحتساب عامل الضوضاء 

 









= 1010

F

f (4) 

 كدالة لشكل الضوضاء.  Kقيمة  2ويقدم املنحىن احملسوب يف الشكل 
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 2كل ـالش
 عتبة تصحيح آاثر ضوضاء املعدات

SM.1753-02

F(dB)

K
(d

B
)

X: 1 
Y: 3.546

 
لقياس الضوضاء -)جذر متوسط الرتبيع "%20طريقة " حتديد سوية الضوضاء الغوسية البيضاء ابستخدام 3.10

 الغوسية البيضاء فقط(
، أن تكون قياسات الرتددات )أو النطاقات( خالية ابلنسبة لكامل فرتة MHz 30ال ميكن أن يفرتض، وخباصة فيما هو دون 

عن القياس على تردد واحد فقط. وميكن إزالة اإلشغاالت  ًً ابلقيام ابملسح على نطاق ترددي صغري عوضا القياس. ولذلك يوصى 
األخرى. بيد أن من شأن ذلك أن   % 80من السوايت وإمهال نسبة  % 20غري املرغوبة من النتيجة ابستخدام عينات فقط من أدىن 

ت ضوضاء منخفضة جدًا ما مل يتم تطبيق التصحيح. ويتحدد يهمل أيضًا عينات حمتوية على ضوضاء ومن مث يسفر عن سواي 
التصحيح الضروري بوصل مصدر ضوضاء بيضاء ابملستقِبل، وأخذ بعض عينات القياس وحتديد متوسط سوية جذر متوسط الرتبيع  

ات األعلى وحيتسب متوسط سوية جذر متوسط الرتبيع من عين  % 80. وبعد ذلك ختضم نسبة (100%)من مجيع العينات 
ويضم   (. 20%و  100%. ويتمثل التصحيح الذي يتعني تطبيقه يف الفرق بني متوسط سوايت جذر متوسط الرتبيع ) % 20 أدىن 

 وصفاً تفصيلياً لذلك.  2 التذييل 
 قياسات الضوضاء الغوسية البيضاء فقط(-املخصومة )جذر متوسط الرتبيع  %20التحقق من صحة قيمة   4.10

من أدىن القيم قيمة عملية لتحديد سوية الضوضاء. أما ابلنسبة لغري ذلك  % 20، متثل نسبة (HF)ابلنسبة للموجة الديكامرتية 
هذه صحيحة أو ما إن كان ينبغي تغيريها إىل قيمة أخرى. ويرد  % 20من املدى الرتددي، فيمكن التحقق مما إن كانت نسبة 

 .  2مة املخصومة يف التذييل شرح لبعض طرائق التحقق من صحة القي
 فصل الضوضاء االصطناعية عن اإلرساالت املطلوبة )نوعا القياس ابء وجيم( 5.10

تعني قياس الضوضاء الراديوية يف مدايت ترددات حُيتمل فيها وجود إرساالت مطلوبة أيضاً، ينبغي استبعاد أثر اإلرساالت إذا 
 املطلوبة من البياانت املقيسة. 

تبني ما إذا كانت الضوضاء الراديوية املقيسة غوسية أم ال. كما ميكن استبعاد أثر  جتزئة القيمة املفردةق طريقة وميكن بتطبي
 اإلرساالت بتطبيق الطريقتني التاليتني:

يها حتديد القيمة املتوسطة لعينات البياانت يف فرتات متتابعة مث استبعاد عينات البياانت الواقعة يف الفرتة اليت تزيد ف -
 مثالً( عن جذر متوسط الرتبيع لعينة البياانت أبكملها.  dB 6القيمة املتوسطة هبامش حمدد )وليكن 
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قياس الضوضاء الراديوية عند ترددين أو أكثر يف نطاق الرتددات حمل النظر مث تعيني قيمة جذر متوسط الرتبيع عند كل   -
تكون قيمة جذر متوسط الرتبيع فيها أكرب من أدىن قيمة جلذر   من ترددات القياس واستبعاد مجيع عينات البياانت اليت 

 مثالً(.  dB 2متوسط الرتبيع مبقدار حمدد )وليكن 
 وصفاً تفصيلياً لكيفية فصل الضوضاء املقيسة عن أي إرساالت مقصودة.  3ويضم التذييل 

 فقط(  (APD)عمل تسجيل بياين لتوزيع احتماالت االتساعات )اعتيان البياانت اخلام   6.10
إذا ما استخدمت طريقة اعتيان البياانت اخلام لتحديد الضوضاء الغوسية البيضاء، فإنه ميكن من الناحية النظرية حتديد سوية  

ع العينات املقيسة يف وقت معني )تكامل(. بيد أن جذر متوسط الرتبيع بواسطة أخذ متوسط خطي لسوايت القدرة ابلنسبة جلمي
 فقط إذا مل يكن هناك وجود ألي شيء آخر أثناء القياس سوى الضوضاء الغوسية البيضاء. وكثرياً  ذلك يعترب صحيحاً 

ية جذر  . ويف هذه الاالت، ميكن حتديد سو (HF)يتيسر افرتاض ذلك وخباصة يف النطاقات الرتددية للموجة الديكامرتية  ال  ما
توزيع احتماالت "متوسط الرتبيع للضوضاء الغوسية البيضاء بواسطة عمل تسجيل بياين للبياانت اخلام يف الرسم البياين املسمى 

 (. 3نظر الشكل ياس اليت تتجاوز اتساعات معينة )ا. ويبني هذا الرسم البياين النسبة املئوية لعينات الق"االتساعات

 3كل ـالش
 النمطي تساعاال توزيع احتماالت

SM.1753-03
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يف الرسم البياين لتوزيع احتماالت االتساعات له مقايسة رايلي. ويسهل ابستخدام هذه املقايسة فصل األمناط املختلفة   xواحملور 

عندما   –10للضوضاء: فتبدو الضوضاء الغوسية البيضاء كخط مستقيم منحدر. وميكن أن يبني رايضيًا أبن درجة ميل هذا اخلط تبلغ 
 . 99%و   90%و   37%و   0,1%بني    dB 10قياس خطي. ويعين ذلك أن اخلط يهبط مبقدار  يتم حتويل كل من القياسني إىل م 

وعند تضمني ضوضاء موجات حاملة وحيدة و/أو إرساالت مطلوبة   .  اجلانب األيسر ضوضاء نبضيةوتبني الافة الصاعدة يف
ويرتفع  10-ة البيضاء أكرب من على جانب الضوضاء الغوسي توزيع احتماالت االتساعبياانت القياس، يصبح ميل منحىن  يف

 . 3املنحىن على النحو املبني ابخلط األمحر املنقط يف الشكل 

 ضوضاءضوضاء غوسية مع 
 املوجة الاملة الوحيدة

d
B 

ق 
فو

B
0

kT
 

 

 ضوضاء ضوضاء غوسية
 نبضية

 إحداثي النسبة املئوية املتجاوزة
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، فإن سوية جذر متوسط الرتبيع العامة إرساالت مطلوبة ضيقة النطاقو أموجات حاملة وحيدة ضوضاء وعندما ال تكون هناك 
 من اإلحداثي األفقي.  37%تكون القيمة اليت يعرب فيها املنحىن عندها 

يتأثر بوجود توزيع احتماالت االتساعات ، يظهر أن 4على النحو املبني يف الشكل توزيع احتماالت االتساعات وعندما يبدو 
عب يف هذه الالة حتديد مستوى الضوضاء الغوسية البيضاء بسهولة من ضوضاء موجات حاملة وحيدة وإرساالت مطلوبة. ويص

 هذا الرسم البياين.
 4كل ـالش

 رسم بياين لتوزيع احتمال االتساعات يف وجود موجات حاملة و/أو إشارات مرغوبة
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 "فورييهحتويل "وبغية تعزيز الدقة، ميكن حتويل قيم القياسات املأخوذة على مدار الزمن إىل قيم داللة الرتدد بتطبيق طريقة 

(Fourier Transform)ىن مقعر . وينبين رسم بياين آخر عن توزيع احتمال االتساعات من قيم داللة الرتددات الناجتة وتوفيق منح
مرة اثنية مع اجلزء األوسط من الرسم البياين. وتكون قيمة سوية جذر متوسط تربيع الضوضاء الغوسية البيضاء مرة اثنية عبارة عن 

من داللة ترددات توزيع احتمال االتساعات. وعندما تكون مثة إشارات مرغوبة أو موجات حاملة أحادية موجودة   37%قيمة 
لطبيعة اإلشارات. وعندئذ تكون الضوضاء   احد فقط من الرمسني البيانيني لتوزيع احتمال االتساعات، تبعاً أثناء القياس، يرتفع و 

. وهذه الطريقة للتقييم ضرورية خباصة عندما تؤخذ قياسات 37%الغوسية البيضاء اإلمجالية الدقيقة عبارة عن أدىن قيميت 
. وعندما يتم اختيار الرتددات حبيث ال يكون مثة وجود ملوجات حاملة  الضوضاء داخل نطاقات ترددية مشغولة إبشارات مرغوبة

 ضرورية عادة.   (FFT)السريعة  فورييهسائدة وعمليات بث مرغوبة، ال تكون طريق حتويل 
 aFحساب   107.

ضوضاء ، يعرب عن سوية الضوضاء على أهنا قيمة ضوضاء هلوائي دون خسارة راجعة إىل ITU-R P.372وفقا للتوصية 
 تزيد عن الضوضاء الرارية. dBبوحدة  aF خارجية

 وميكن حساب الضوضاء الرارية ابعتبارها: 
 )**log(100 btKP = (5) 

 ضوضاء غوسية

d
B 

ق 
فو

B
0 

kT 

 إحداثي النسبة املئوية املتجاوزة
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 حيث:
 K:  10,1*38-23اثبت بولزمان )J/K( 

 t :  درجة الرارة احمليطة(K) 
 b: عرض النطاق املكافئ للضوضاء ملرشاح القياس. 

 . zH 1يف عرض نطاق يبلغ  mdB 174–عند   0P مئوية(، تصبح 17) K 290 تبلغ otويف درجة حرارة مرجعية 
وتكون سوية الضوضاء املقيسة عبارة عن جمموع الضوضاء اخلارجية والضوضاء الناجتة عن نظام القياس، والذي يتكون ابلدرجة 
األوىل من ضوضاء املستقِبل، والضوضاء الناجتة عن مضخم منخفض الضوضاء يف حالة استخدامه. وميكن حساب عامل  

. ومن الواقعي يف بيئات القياس القيقية أن يفرتض  P.372 R-ITUدة يف التوصية ابستخدام املعادالت الوار  afالضوضاء اخلارجية 
البالغة  0tأن تكون درجة حرارة مجيع أجزاء نظام القياس متساوية. وعالوة على ذلك، ميكن ضبطها مع درجة الرارة املرجعية 

17 ومبوجب تلك االفرتاضات، فإن املعادلة  مئوية بدون إدخال خطأ كبري إال يف حاالت خاصة ذات درجات حرارة شديدة .
 هي:   afالرئيسية اليت ميكن استخدامها لساب 

 1+−= rtca fffff (6) 

 حيث:
 f :  0(عامل الضوضاء الكلية املقيسة يف وحدات خطيةp/measp( 
 fc :  القدرة املدخلة املتاحة(املصاحبة للهوائي )انتج اهلوائي/عامل الضوضاء 
 fi  :  القدرة الناجتة(املصاحبة خلط النقل )مدخل الكبل/عامل الضوضاء 
 fr : ما استخدم(.  عامل ضوضاء النظام املستقِبل )مستقِبل ومضخم منخفض الضوضاء إذا 

. وللوصول إىل الوحدات اخلوارزمية األشيع dB ومجيع املعلمات املذكورة ابلروف الصغرية معطاة بوحدات خطية وليس بوحدة
 :ن سوايت قدرة، ولذلك تنطبق قاعدة التحويل، جيدر ابلذكر أن مجيع املعلمات عبارة عًً ااستخدام

 )log(10)dB( aa fF = (7) 
 ويف بعض حاالت القياس العملية، ميكن وضع االفرتاضات التالية:

، هوائيات ثنائية القطب  متكافئة )مثالً ، وخباصة عند استخدام هوائيات cf = (1(ميكن اعتبار اهلوائي أبنه بدون خسارة  -
 (. MHz 30موالفة من أجل الرتددات األكرب من 

 . MHz 30، وخباصة ابلنسبة للرتددات األقل من )tf = 1(ميكن إمهال خسارة خط النقل  -

  dB 10عندما تكون قدرة الضوضاء أكرب من ضوضاء املستقبل مبقدار  )rf = 1(ميكن إمهال ضوضاء املستقبل  -
 . (2.10)انظر الفقرة  األقل لىع

 لقدرة الضوضاء الراديوية اخلارجية. ًً ويف هذه الاالت تكون قدرة الضوضاء املقيسة مساوية عمليا
 ميكن حسابه كالتايل:  dBبوحدات  aF، فإن رقم dBmوعندما يتم قياس الضوضاء بوحدات 

 0PPF na −= (8) 

 حيث:
 0P:  قدرة الضوضاء الرارية(dBm ) 
 nP:  قدرة الضوضاء اخلارجية(dBm ). 

  aF اب وموالف، ميكن يف القيقة حساب، فعندما يستخدم هوائي رأسي مزدوج األقطMHz 60وابلنسبة للرتددات اليت تزيد عن 
 عادة استخدام طريقة اهلوائي دون خسارة.  املمكن. بيد أنه ابلنسبة للرتددات األقل، ال يكون من ًً كما هو مذكور آنفا
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 (: 2.7نظر البند عند تطبيق متوسط عامل اهلوائي ) اويف هذه الالة، ميكن حساب قيمة الضوضاء اخلارجية 

 V/m)dB(        AFUE += (9) 

 حيث:  
 E: قوة اجملال (µV/m) dB 

 U:  الفولطية الطرفية للهوائيdB (µV) 
 AF  :  عامل اهلوائي)dB( .2 

 من سوية الضوضاء احملسوبة على النحو التايل:  aFمعروفة، فإنه ميكن حساب  AFوعندما تكون 

 dB5.202)log(10)log(20 +−−+= bfAFPFa (10) 

 حيث:
 aF :  قيمة ضوضاء اهلوائي الراجعة إىل الضوضاء اخلارجية (dB ) 

 P:   سوية جذر متوسط الرتبيع للضوضاء الغوسية البيضاء(dBm ) 
 AF  :  عامل اهلوائي(dB ) 

 f :  ترددات القياس(MHz ) 
 b:  عرض نطاق القياس(Hz ) 

من أجل هوائي قصري رأسي وحيد القطب   ITU-R P.372من التوصية  (7)وقد اسُتحدثت املعادلة السابقة ابستخدام املعادلة 
 : P (dBm) = U (dB(µV)) −107 dB مع كون Ω 50اآلنفة وابفرتاض نظام قياس  (9)كهوائي مرجعي، واملعادلة 

 فقط( ابء وجيمفصل عينات الضوضاء النبضية عن الضوضاء الغوسية البيضاء )نوعا القياس  8.10
يف واحد من النماذج  الصحيحطناعية ال تتناسب ابلشكل النبضية املتأتية من الضوضاء االصتبني التجارب أن الضوضاء 

هنا بسرعة كافية، أن تكون هلا ذروات قصرية متتد املشروحة بشكل رايضي. كما ميكن للضوضاء الغوسية البيضاء، عندما يتم اعتيا
بشكل ال أبس به فوق السوية املتوسطة. ويتعني، الستخراج تلك العينات النامجة فقط عن الضوضاء النبضية، تطبيق عتبة أكرب  

  ربيع سوية فوق جذر متوسط ت dB 13بشكل ال أبس به من ذروات الضوضاء الغوسية البيضاء. وقد حتددت هذه العتبة أبهنا 
املعتاد )الفرق بني جذر متوسط  (CREST)ن ذلك هو عامل جلنة األحباث العلمية والتقنية الضوضاء الغوسية البيضاء، حيث إ

 الرتبيع وقيمة الذروة( ابلنسبة للضوضاء الغوسية البيضاء. وتعامل مجيع عينات القياس األكرب من العتبة على أهنا ضوضاء نبضية. 

____________________ 
عرتف به أن ذلك يعترب خطأ من انحية األبعاد ولكنه . ومن املdBويعرب عنه عادة بوحدة  )a(عامل اهلوائي ببساطة على أنه  يعادة ما يعط 2

 يعكس ممارسة هندسية معتادة.
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 5كل ـالش
 وضاء النبضية عن الضوضاء الغوسية البيضاء فصل الض

SM.1753-05

dB 13

A

t

 
 )نوعا القياس ابء وجيم فقط(  الرشقاتالتوليف ما بني أراتل النبضات و  9.10

من املمكن عند فحص التضخيم الرتددي الراديوي للنبضات القيقية مقابل الوقت، ميكن لنا أن نرى أن معظم النبضات عبارة 
ن قياس سوايت النبضات بشأن الضوضاء . وحيث إ"رتل نبضات"يف حقيقة األمر عن سلسلة من الذروات القصرية أو 

. ويتم "رشقة"ى إمكانية تداخل النبضة، فإن من الضروري إدماج ذروات رتل النبضة يف حدث واحد يسمى االصطناعية يركز عل
 على األقل من عينات القياس أعلى من العتبة.   50%القيام هبذا الدمج طاملا كان  

 : التالية ابلطريقةيف تسجيل  رشقةوحيسب طول كل  
 اليت تتجاوز العتبة )مما يشار إليه فيما يلي ابسم "النبضات"(. يتم كخطوة أوىل، جتميع كل العينات التالية  1)
)يف الزمن(. وعندما يكون للنبضات عدد زوجي من العينات، ينبغي اعتبار أن األخرية هي  0Cحيدد مركز أول نبضة،  )2

 . 0C املركز

 .ةطويل ةواحد رشقةوتتمثل عواقب هذه الشروط يف أن ذروات معينة يف إطار أراتل النبضات الشاذة أتتلف يف 
 التالية بعض النماذج: األشكالوتبني 

SM.1753-05-1

(C )0

1

0

N = 3

Time

 
وإىل اليمني )يف الزمن(. ويساوي هذا نصف   0Cبدءًا من مركز النبضة  (N)حيصى عدد العينات اليت تتجاوز العتبة  3)

 العينات يف النبضات. 
عينة إىل اليمني( إن كان مثة عينات أخرى تتجاوز   N)املركز زائد  )0E(يُنظر بدءًا من العينة اليت يف هناية النبضات  4)

عينة، تدرج النبضات اإلضافية يف النبضة األصلية وتصبح   Nالعتبة. ويف حالة اكتشاف عينات من هذا النوع قبل 
 لدينا رشقة جديدة.

 ضوضاء
 العتبة نبضية

 (WGN)الضوضاء الغوسية البيضاء 
 سوية جذر متوسط تربيع
 الضوضاء الغوسية البيضاء

 S)0(العينة األوىل 

 عينة املركز
 

 E)0(العينة األخرية 

 العينات التالية األعلى من العتبة

 عينات أعلى من العتبة
 عتبات تعامل كضوضاء نبضية ابلتجميع

 الزمن
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SM.1753-05-2

1

0

 
 )يف الزمن(.  )1C(حيدد مركز الرشقة اجلديدة  5)

SM.1753-05-3

1

0 Time

(C )1

Ni = Na - Nb = 3 - 1 = 2

 
يف النصف األمين من الرشقة اجلديدة )يف الزمن(، حيصى عدد العينات اليت تتجاوز العتبة يف النصف األمين من الرشقة   6)

 . Ni  =Na-Nb: (Nb)ويطرح منه عدد العينات األدىن من العتبة  (Na)اجلديدة )يف الزمن( 

SM.1753-05-4

1

0

 
من العينات، يبحث عن أي عينات إضافية   Ni، ومبا ال يتجاوز عدد E)1(بدءًا من الافة اليمىن اجلديدة للرشقة  7)

. وتكرر  C)2(تتجاوز العتبة، ويدرج ما يوجد من ذلك أيضًا وتكوَّن رشقة جديدة مث حيدد مركز الرشقة اجلديدة 
 الطرف األمين من الرشقة هنائياً. . أما إذا مل يوجد شيء من ذلك فيكون 7إىل  5اخلطوات من 

SM.1753-05-5a

1

0

(C )2

Ni = Na - Nb 
= 3 - 2 = 1

 

 عينة Nالتحقق مما إذا كانت هناك عينات أعلى من العتبة ابلنسبة لعدد 

 املأخوذ كرشقةالقسم 

 عينات أعلى من العتبة
 عينات تعامل كضوضاء نبضية ابلتجميع

 الزمن

 عينة Niالتحقق مما إذا كانت هناك عينات أعلى من العتبة ابلنسبة لعدد 

 القسم املأخوذ كرشقة

 عينات أعلى من العتبة
 عينات تعامل كضوضاء نبضية ابلتجميع

 الزمن

 S)0(العينة األوىل 

 عينات أعلى من العتبة
 عينات تعامل كضوضاء نبضية ابلتجميع

 الزمن

 عينة املركز اجلديدة
 E)2(العينة األخرية اجلديدة    

هناية إجراء جانب النصف األمين )يف الزمن( نتيجة لعدم وجود 
 عينة Niعتبات أعلى من العتبة لعدد 

 S)0(العينة األوىل 

 عينة املركز اجلديدة
 E)1(األخرية  العينة اجلديدة  

 العتبةعينات أعلى من 
 عينات تعامل كضوضاء نبضية ابلتجميع

 الزمن
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SM.1753-05-5b

1

0

(C )2

Ni = Na - Nb = 5 - 0 = 5

 
 للطرف األيسر من النبضة )أو الرشقة(.  7إىل  5تكرر اخلطوات من  8)

SM.1753-05-6

1

0

(C )3

1

0

Ni = Na - Nb = 6 - 1 = 5

1

0

 

 

 
 للنبضة التالية وهكذا. 8إىل  2تكرر اخلطوات من  9)

من العينات كافة داخل كل رشقة عتبة، غري أن هذا الشرط يستوىف كذلك بشكل  50%ويضمن هذا اإلجراء جتاوز أكثر من 
 طويلة.متواصل طوال عملية "إمناء" النبضات، مما يؤدي إىل جتميع ذروات معينة ضمن أراتل النبضات الشاذة يف رشقة واحدة 

 عينة Niالتحقق مما إذا كانت هناك عينات أعلى من العتبة ابلنسبة لعدد 

 القسم املأخوذ كرشقة

 عينات أعلى من العتبة
 تعامل كضوضاء نبضية ابلتجميععينات 

 الزمن

 S)0(العينة األوىل 

 عينات أعلى من العتبة
 عينات تعامل كضوضاء نبضية ابلتجميع

 الزمن

 عينة املركز اجلديدة
 E)2(العينة األخرية اجلديدة   

 S)1(العينة األوىل اجلديدة 

 عينات أعلى من العتبة
 عينات تعامل كضوضاء نبضية ابلتجميع

 الزمن

 عينة املركز اجلديدة
 E)2(العينة األخرية اجلديدة   

هناية إجراء جانب النصف األيسر )يف الزمن( نتيجة لعدم وجود عتبات 
 عينة Niأعلى من العتبة لعدد 

 العينات اجملمعة للنصف األيسر )يف الزمن(

 الرشقة النهائية

 الزمن

 العينات اجملمعة للنصف األمين )يف الزمن(
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 الفصل ما بني نبضات الضوضاء االصطناعية والضوضاء اجلوية )قياسات النوع جيم فقط( 10.10
يف موقعني. ويتم تسلم  ابلقيام بقياس متوالف زمنياً  3وكما سبق القول، فإن هذا الفصل يتيسر فقط إذا ما طبقت الطريقة 

ىل( يف كال القياسني واملوقع املرجعي، ومن مث فإن اهلدف يتمثل ضوضاء نبضية من الضوضاء اجلوية )عواصف رعدية ابلدرجة األو 
 يف اكتشاف هذا النوع من نتائج القياسات. 

حتديد التخالف الزمين الدقيق  البتة مبثل العينة الواحدة، فإنه يتعني أوالً  ن التوالف الزمين ملعدات القياس لن يكون دقيقاً وحيث إ
من القياسات واملوقع املرجعي مع  داية وهناية مجيع عينات النبضات/الرشقاتقارنة أزمان ببني املوقعني. ويتم القيام بذلك مب

مبقدار عينة واحدة وحتتسب قيمة  بعضها البعض وحساب قيمة التعالق. وبعد ذلك تزحزَح مجيع العينات من مواقع القياس زمنياً 
الذي حيدد التخالف الزمين الدقيق بني كال القياسني. وتطبق  التعالق مرة اثنية وهلم جرا. واملوقع الذي ميلك أعلى تعالق هو

 خطوات التقييم التالية فقط على تلك العينات اليت مت قياسها يف كال املوقعني )طول النتيجة املفيدة(.
احدة.  على املوقع املرجعي. وكان وقت القياس )املسح( اثنية و  ms 100: يتم حتقيق أقصى تعالق عند ختالف يزيد عن مثال

اثنية يف موقع القياس  0,9اثنية إىل  0اثنية من املوقع املرجعي وبني  1إىل  0,1وعندئذ يكون طول النتيجة املفيدة بني 
 (. 6الشكل  انظر)

حدود   يف رشقة : فإذا ما كانت حتدث ابلنسبة لكل نبضة/املفيدة عن عينات بداية النبضة/الرشقة ويتم البحث داخل طول النتيجة
من النتائج حيث   واملوقع املرجعي، فتحذف النبضة/الرشقة يف كال القياسني من طول النبضة/الرشقة % 50موح يبلغ تفاوت مس

يف موقع  رشقةال/يفرتض أبهنا أتتت عرب موجة مساوية ومن مث يكون هلا يف األرجح طابع جوي. وإذا ما حدثت نقطة بداية النبضة
 القياس فقط، فإنه حيتفظ هبا من أجل معاجلة الضوضاء النبضية. 

 6كل ـالش
 حتديد التخالف الزمين بني مواقع القياس

SM.1753-06

A

A

t

t

 
 القياس ابء وجيم فقط(حساب توزيع معلمات النبضات )نوعا   11.10

 املعلمات التالية:  وكما سبق القول، يتطلب توصيف الضوضاء النبضية متاماً 
 رشقة سوية النبضة/ال -

 موقع القياس

 املوقع املرجعي

 التخالف

 طول النتيجة املفيدة
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 رشقةطول النبضة/ال -

 أو فرتهتما رشقةتواتر تكرر النبضة/ال -

 . رشقةالوقت الكلي للنبضة/ال -

 يتعني عرض قيمها كنقطة توزيع.ن املعلمات الثالث األوىل تتغري بشكل عشوائي، فإنه وحيث إ
 رشقةسوية النبضة/ال 1.11.10

  الرشقات )سوية الضوضاء النبضية( بشكل صحيح إال ابلنسبة ألطوال نبضات/ رشقةال ميكن قياس سوية كامل النبضة/ال
مبثل  أن تتداخل فقط مع نظام اتصاالت رقمي حديث عندما تكون على األقل. وحيث إنه ميكن لنبضة/رشقة  RBW/1 تبلغ

يسفر ابلفعل عن سوايت قياس متثل إمكانية   8للجدول  طول الزمن الرمزي على األقل، فإن اختيار عرض نطاق استبانة وفقاً 
التداخل القيقي. بيد أن سوية الضوضاء النبضية تعتمد مع ذلك على عرض نطاق االستبانة. ولذلك يتعني ذكر عرض نطاق 

ت الضوضاء النبضية. ولكي تكون النتائج مستقلة عن عرض نطاق القياس، فإنه يوصى االستبانة املستخدم عند تقدمي سواي
مبعايرة النتائج املقيسة مع عرض نطاق االستبانة املستخدم وذكر الضوضاء النبضية على أهنا كثافة سوية. وحينئذ ينعت  

التالية من أجل حتويل قيمة ضوضاء نبضية   وتطبق املعادلة . dB(V/MHz)يف توزيع احتمال االتساعات بوحدات  الرأسي وراحمل
 مقيسة إىل كثافة سوية ضوضاء نبضية: 

 V/MHz)dB(   )/1log(20 bUWg +=  (11) 

 حيث:
 Wg :  الكثافة الطيفيةdB(V/MHz) 

 U: فولطية الضوضاء املقيسة من هوائي بدون خسارة dB(µV) 
 b:  عرض نطاق الضوضاء(MHz) . 
  ابإلمكان اعتبار أن اهلوائي بدون خسارة، فإنه يتعني تطبيق التصحيح الوايف لفولطية الضوضاء املقيسة وفقاً ويف حالة ما مل يكن 

 .7.10 للبند
 . 6و  5للجدولني  ويتم رسم تسجيل بياين واحد لتوزيع الضوضاء النبضية لكل فئة ترددية وموقعية وفقاً 

ة لرشقات الضوضاء النبضية. وهذه مستوايت عشوائية وقد تكون أقل وكما هو الشأن مع كل العينات، تؤخذ املستوايت اللحظي
من مستوى الذروة بكثري. وهبذا الشكل ُيضمن جتنب املبالغة يف تقدير إمكانية التداخل املتسبب عن الضوضاء النبضية. ويبني 

تفسري رشقات الضوضاء النبضية، حيث ميثل اجلزء العلوي تسجيل االتساع القيقي مقابل الزمن، بينما يبني اجلزء  7الشكل 
 السفلي النتيجة املفسرة بعد أخذ العينات:
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 7كل ـالش

 تفسري مستوايت العينات 

SM.1753-07

t

A

      

IN

WGN

A

      

IN

WGN

             

t

 

 

بيان توزيعات االتساعات من النتائج املفسرة لبياانت القياس )اجلزء لاملستعملة  توزيع احتماالت االتساعاتوتؤخذ الرسوم البيانية ل
. وابفرتاض توزيع عشوائي للمستوايت اللحظية توزيع احتماالت االتساعات(. وتدخل مجيع العينات يف 7 السفلي من الشكل

 ز مستوايت معينة.خالل رشقة  ما، يعكس توزيع احتماالت االتساعات الناتج بشكل صحيح أوقات جتاو 
 رشقة الطول وفرتة النبضة/ 2.11.10

 على أنه:  رشقة فإنه يتم حساب طول كل نبضة/رشقةالأن يتم حتديد بدأ وهناية النبضة/ما 
 sfN1 (12) 

 حيث:
 1N : رشقة وهنايتها الالعينات فيما بني بداية النبضة/ عدد 

 sf : .تواتر االعتيان 

 على أهنا:  رشقة الالنبضة/وحتتسب فرتة 
 sfN2 (13) 

 حيث:
 2N : متعاقبتني  لعينات ما بني نقطيت بداية نبضة/رشقةعدد ا 
 sf  : .تواتر االعتيان 
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 رشقةالالوقت الكلي للنبضة/ 3.11.10
 كنسبة مئوية من الوقت الكلي للمسح:  رشقةيقدم الوقت الكلي للنبضة أو ال

 ( ) 100*/ NNii = (14) 
 حيث:

 Ni : عدد العينات فوق عتبة الضوضاء النبضية 
 N: .العدد اإلمجايل للعينات املقيسة 

 عرض النتائج  11
 مقاييس الضوضاء الغوسية البيضاء 1.11

، أن تعَطى سوايت الضوضاء من حيث طول اجملال، وخباصة ما هو  aF، إىل جانب العرض من حيث من الشائع أيضاً 
. ومن الضروري ابلنسبة هلذا النوع من العرض أن يتم حتويل قدرة الضوضاء املقيسة ابستعمال املعادلة التالية MHz 30 دون
 :ITU-R P.372التوصية  من

 5.95)MHz/log(20 +++= BfFE an (15) 
 حيث:

 aF:  قيمة الضوضاء النامجة عن ضوضاء خارجية(aF  = ))aflog( (10  

 f :  تواتر القياسات(MHz) 
 B: عرض نطاق خوارزمية القياسات املكافئة للضوضاء  (B = (10 log (b))  . 

ئيات ثنائية القطب املكافئة، يتعني اصالة للهوائيات القصرية الرأسية الوحيدة القطب. وابلنسبة للهو  (15)وتعترب املعادلة 
 . 99ابلقيمة  95,5االستعاضة عن القيمة 

، تتغري الضوضاء الراديوية بشكل له شأنه على مدار وقت اليوم. ولذلك فإنه ينبغي MHz 30ويف النطاقات الرتددية األقل من 
 ساعة.   24ج احملتسبة على مدار عرض النتائ

. وميكن رؤية السوايت القصوى واملتوسطة والدنيا على  MHz 5 (MHz 5,1-4,9) لنتائج القياس عند منوذجاً  8ويبني الشكل 
 األمين.  ساعة على اجلانب 24ساعة يف الدالة البيانية اليسرى والصورة الطيفية احملتوية على مجيع املسوحات على مدار  24مدار 
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 8كل ـالش
 ساعة  24السوايت القصوى واملتوسطة والدنيا والصورة الطيفية على مدار فرتة 

SM.1753-08

(dB(µV/m))

 
 كما ميكن إدماج النتائج على مدار فرتات مكونة من ساعة واحدة وتقدميها يف شكل جمدول )قيمة واحدة لكل ساعة(. 

ضوضاء الغوسية البيضاء فيما يسمى ابلصناديق البيانية. فيتم قياس القيم وتتمثل الطريقة البديلة لذلك من أجل تقدمي نتائج ال
 األدىن، والدنيا، ابلنسبة لكل ساعة، وتبياهنا يف صندوق.  % 10األعلى، واملتوسطة، ونسبة  %90القصوى، ونسبة 

 9كل ـالش
 مبدأ صندوق البياانت 

SM.1753-09 
 

 وصندوق البياانت هام بوجه خاص يف تقدمي النتائج من القياسات املتعددة يف رسم بياين واحد.
 مت القيام هبا يف مواقع ريفية.  قياساً  23صندوق بياانت يوجز  10ويبني الشكل 

  ©TSOقيم سوية ضوضاء  MHz 5,1-4,9نطاق تردد  17-07-2004، بتاريخ Neraالطيفي  ©TSOخمطط 
Nera  17-07-2004بتاريخ 

 ساعة 00-24الزمن  (MHz)نطاق الرتدد 
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 القيمة القصوى/األعلى

 من مجيع العينات أدىن من هذه %90

 50%القيمة املتوسطة، 

 من مجيع العينات دون هذه السوية %10

 القيمة الدنيا/األدىن
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 10كل ـالش
 نتائج جذر متوسط تربيع الضوضاء الغوسية البيضاء معروضة يف شكل صندوق بياانت 

SM.1753-10 

 النبضيةقياسات الضوضاء   2.11
. وإذا 3على أفضل وجه كرسم بياين لتوزيع احتماالت االتساعات كما يظهر يف الشكل  رشقةتعرض إحصاءات النبضة/ال

أدرجت مجيع عينات القياس يف توزيع الحتماالت االتساعات )عينات الضوضاء النبضية والضوضاء الغوسية البيضاء(، فإنه   ما
ت من الرسم البياين مباشرة بواسطة قراءة القيمة حيثما ينتهي اخلط املستقيم للرسم البياين ميكن استنباط الكمية النسبية للنبضا

 .  % 0,1إىل  3اجلانب األيسر. ويصل ذلك يف مثال الشكل  يف
بيد أنه ميكن استخراج املزيد من املعلومات التفصيلية عن سوية توزيع النبضات من توزيع الحتماالت االتساعات يوضع 

 (. 1.11.10الفقرة  انظرعينات الضوضاء النبضية فقط وحيول إىل كثافات سوايت ) من
ات على أفضل وجه يف صورة رسم بياين يبني االحتماالت النسبية مقابل الطول  رشقالن عرض توزيع طول وفرتات النبضات/وميك

 . 11أو الفرتة ذاهتما، كما هو الال يف الشكل 
 11كل ـالش

 رشقةالنبضة/المثال لتوزيع طول 

SM.1753-11

t (µs)
0

 
 . µs 7ويبني املثال أن معظم النبضات يبلغ طوهلا 

 واستبانة الوقت يف هذا الرسم البياين مساوية ملعدل االعتيان. 

 MHz 5صندوق بياانت ريفية وحدة 
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 احلدود 12
قيمها الرئيسية عن الدود التالية ملعلمات يسفر النهج املشروح لفصل الضوضاء النبضية عن الضوضاء الغوسية البيضاء وحساب 

 الضوضاء النبضية. 
 10دول ـاجل

 قياس الضوضاء النبضية  حدود
 القيمة املعلمات

 فوق سوية الضوضاء الغوسية البيضاء dB 13 أدىن سوية للضوضاء النبضية
 تواتر االعتيان/1 طول أقصر نبضة
 ابستخدام حملالت كنس: زمن الكنسابلنسبة للقياسات  طول أطول نبضة

 ابلنسبة للقياسات املستمرة: زمن القياس
 زمن الكنس/1ابلنسبة للقياسات ابستخدام حملالت كنس:  أدىن تواتر لتكرار النبضات

 زمن االستحواذ /1ابلنسبة للقياسات املستمرة )مثال: حتويل فورييه السريع(: 
  2االعتيان/تواتر  أعلى تواتر لتكرار النبضات

 

 1التذييل 
 التحقق من صحة اختيار ترددات الضوضاء الغوسية البيضاء 

 ابستخدام طريقة جتزئة القيمة املفردة 
 فتجزئة طريقة لتحديد ما إن كانت الضوضاء املقيسة ضوضاء غري غوسية أم ال. وعموماً،   (SVD) تعترب طريقة جتزئة القيمة املفردة

القيمة املفردة عبارة عن تقنية لتقريب املصفوفة تعمل على استخالص القيم الصفرية وتتعامل مع القيم املفردة يف املصفوفة. ويتم  
 على فصل بياانت الضوضاء بشكل كفء عن بياانت اإلشارات.  ربط املصفوفات ابإلشارات وتعمل طريقة جتزئة القيمة املفردة

 لتحديد الضوضاء الغوسية عبارة عن إجراء من ثالث خطوات: (SVD) وتطبيق طريقة جتزئة القيمة املفردة
على تقدير  (ACS)، ويعمل تتابع ترابط ذايت Nبطول  x(n)من قيمة معقدة  Qو I: استعمال قيم اإلشارات املقيسة 1اخلطوة

 ويتم بناء ترابط ذايت هبذه القيمة مع قيم اإلشارات املقيسة على النحو التايل:   Mول ط
. ويتوقف هذا الجم على عينات البياانت املتاحة. فإذا ما مت حساب  xRمن حجم مصفوفة الرتابط الذايت  pيتم أواًل حتديد ترتيب 

.  M  = 1 + pحيث  (p+1)* (p+1)يف مسح ما، يكون حجم مصفوفة الرتابط الذايت  Nبعينات مقيسة  Mتتابع ترابط ذايت بطول 
 تصنيف أفضل.   عن   p، غري أنه من حيث املبدأ، تسفر قيمة أعلى للوحدة  p  = 19وميكن استخدام رقم منخفض مثل  

 :kŘ( وعندئذ يتم بناء تقدير مصفوفة الرتابط الذايت )املعقدة عموماً 

)1()1(
***

***
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 حيث:
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الفريدة   +1p، فإنه تستخدم قيم الرتابط الذايت ًً عبارة عن مصفوفة مرتابطة ذاتيا  xRويشري الرمز * إىل قيمة مرتافقة. ويالحظ إنه طاملا أن 
 القياسات.  من   N. وتستخدم كل من هذه القيم ما يصل إىل عدد  (17)مللء املصفوفة. ويتم بناء القيم الفريدة من خالل املعادلة  

من   وحتسب .(SVD)بتطبيق طريقة جتزئة القيمة املفردة  (16): ويف هذه اخلطوة، يتم تقييم القيم املفردة ملصفوفة املعادلة 2اخلطوة 
 :  من نفس الجم ∑ومصفوفة مائلة   U ،Vمصفوفتان مساعداتن واحديتان مها  kR̂جتزية القيمة املفردة لـ  

 H
x VUR =ˆ (18) 

عبارة عن   ∑ أو تكون إجيابية. ويالحظ أن  ًً اليت إما أن تكون صفرا ∑من املصفوفة  +1pللقيمة  kσوهناك قيمة مفردة 
 مصفوفة رقمية، وأن القيم املفردة عبارة عن قيم قطرية. 

: تقييم الكميات املستند إىل قيم مفردة كقيمة مرتية لتحديد ما إن كانت الضوضاء غوسية أم ال. ويتم بوجه خاص 3 اخلطوة
 :  (19)ابستخدام املعادلة   kودليلها  v(k)احتساب القيمة املرتية 
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حيث تعترب 
F

kR̂  عبارة عن منوذج فوربينيوس)Forbenius)  املعياري للمصفوفةkR̂ . 
 ويالحظ أن منوذج فوربينيوس املعياري يقابل منوذج كمية متجهة عند تكديس أعمدة املصفوفة فوق بعضها. 

. وجيوز استخدام قيم أخرى غري  v(k)  =0,95اليت تفي ابملعادلة  kوتتمثل اخلطوة األخرية يف حتديد القيمة التأشريية املرجعية 
. ومن واقع التجارب، يوصى ابلقيمة  1حبسب مستوى الثقة املطلوب. ويزداد مستوى الثقة مع اقرتاب القيمة من  0,95القيمة 

 كقيمة عملية.    0,95
وإذا كانت 

2

1+


p
kالقياس، وإال فإنه توجد إشارة   ، فإن الضوضاء الغوسية البيضاء هي اليت توجد وحدها يف عينات

 )إشارات( زائد ضوضاء نبضية. 
. ويبني 1تتحول إىل رقم  v(k)، وأن (19)تزداد يف املعادلة  k. ويالحظ أن p + 1هي  kوالقيمة القصوى احملتملة خبصوص 

 هلذا الرسم البياين إلشارة حتتوي على عينات ضوضاء فقط. منوذجاً  12الشكل 
 ملسح حيتوي على ضوضاء خمتلطة ببعض املوجات الاملة الضعيفة.  منوذجاً  13ويبني الشكل 
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 12كل ـالش
 بشأن الضوضاء الغوسية البيضاء  v(k)الرسم البياين 

SM.1753-12

( (k)) p = 99, k( ) = 67 
0.95

(k)

(
k

)

 
 

   13 كلـالش
 ( dBm 97-حلالة أربع موجات حاملة متعددة )قدرة القناة تساوي  v(k)رسم بياين 

SM.1753-13

( (k)) p = 99, k( ) = 4 
0.95

(k)

(
k

)
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)يبني توزيع احتماالت االتساعات  املوجات الاملة احملقونة منخفضة جداً  S/Nضوضاء مكاننا أن نرى أنه رغم أن إشارة/وإب
ابملقارنة مع ما حيدث عندما تكون الضوضاء وحدها هي  متاماً  خمتلفاً  يبني سلوكاً  v(k)(، فإن منحىن فعلياً  مستقيماً  خطاً 

 املوجودة. ولذلك فإن طريقة جتزئة القيمة املفردة تعترب أكثر حساسية وتعمل على تقييم توزيع احتماالت االتساعات ال غري. 
 كما ميكن تطبيق الطريقة على قياسات القيمة القيقية. 

 
 

 2التذييل 
 قياسات جذر متوسط الرتبيع مباشرة  التحقق من صحة قيمة اخلصم عند استخدام

على عينات ضوضاء فقط. فإذا ما استبعدت النسبة املئوية   يم القياسات عبارة عن مسوح حتتوي من ق X%من املفرتض أن 
نات الضوضاء املتبقية متماثلة. ويتمثل االختبار الصحيحة من عملية التقييم، فإنه ينبغي أن تكون القيمة املتوسطة والوسطى لعي

 العملي لذلك يف وضع تسجيل بياين للفرق بني القيمة املتوسطة والوسطى، واليت تتأثر جبالء ابإلشارة غري الضوضائية. 

   14كل ـالش
 ( %20الفرق بني القيم املتوسطة والوسطى )اختيار بنسبة 

SM.1753-14 
من مجيع املسوحات. وتبلغ فرتة  % 20، كمثال، الفرق بني القيم املتوسطة والوسطى مع نسبة مئوية اثبتة تبلغ 14ويبني الشكل 

من  % 20توزيع نسبة  20:00إىل  07:00(. وتسبب العواصف الرعدية خالل الساعات 23:59إىل  00:00ساعة ) 24املراقبة 
 يم القدرة الوسطى واملتوسطة.ني قاالنتقاء لتكوين احندار كبري ومن مث فروق كبرية ب

ويتمثل اختبار آخر يف عمل تسجيل بياين لعدد من عينات القياس لسوية معينة مقابل هذه السوية، والتأكد مما إن كان املنحىن 
 .15سلس وبه احندار صغري. ويرد مثال لذلك يف الشكل  "% X" يف اجلانب األمين من نقطة اخلصم
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 MHz 10,4-10,2تردد:  (X%)ومتوسط  TSO Neraاالختالف الوسطي 
 27-07-2004التاريخ 



 ITU-R  SM.1753-2   التوصية

 

33 

 15كل ـالش
 مصنفةلقيم  مسح خمتار عشوائيا  

SM.1753-15 

هذا   . ومن املمكن لنا أن نرى يف% 20عينة وهو ما يقابل  000 1عينة قياس من  800( الرأسيوتبلغ قيم اخلصم املختارة )اخلط 
ن عينة( حيث إ  900و 300) %10و %70: فقد كان من املمكن اختيار أي قيمة بني املثال أن اختيار قيم اخلصم ليس حرجاً 

 هذا هو املدى الذي يكون للمنحىن فيه احندار مطرد. 
ميكن  ، ال من العينات يف الساب، فمثالً  وتتطلب أفضل طرق االختبار معايرة مسبقة. كما يتعني استخدام عينة من عدد جمد  

  وحيدة يف هذا النوع من االختبار.استخدام عينة 
 
 
 

 3التذييل 
 فصل الضوضاء االصطناعية عن اإلرساالت املطلوبة 

راديوية  من احملتمل يف بياانت قياس الضوضاء الراديوية املتحصل عليها بطريق عينات النطاق الزمين أن تتضمن العينات إشارات 
مطلوبة. ومن الضروري يف سبيل التوصل إىل الضوضاء الغوسية البيضاء والضوضاء النبضية بدقة استبعاد أتثري اإلشارات الراديوية 

 املطلوبة. ويبني هذا التذييل طرائق لفصل الضوضاء االصطناعية عن اإلرساالت املطلوبة.
 املتحصل عليها بطريقة اعتيان بياانت خام.ال تطبق هذه اإلجراءات إال على البياانت   - ةـمالحظ

 وينبغي تطبيق اخلطوتني التاليتني.

وية 
الس

(d
B

(μ
V

))
 

 نقاط

تستخدم القيم دون 
هذه لتقييم قدرة 

 الضوضاء

 مسح تردد وحيد مصنف
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 1اخلطوة  
يف بياانت القياس، ميكن متييزها   (FM)وتشكيل الرتدد  (AM)عند تضمني تطبيقات راديوية ضيقة النطاق مثل تشكيل االتساع 

بسهولة من الضوضاء الغوسية البيضاء، ألن خصائص تغاير االتساع يف النطاق الزمين ختتلف عن الضوضاء الغوسية البيضاء. ومع  
  (OFDM) اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد ذلك، فعند تضمني إشارات راديوية عريضة النطاق مثل تلك الناجتة عن أنظمة تعدد 

وما شابه، يتعذر متييز تغاير االتساع يف النطاق الزمين عن الضوضاء الغوسية البيضاء.   (CDMA)املتعدد ابلتقسيم الشفري والنفاذ 
 النطاق الزمين. ويف هذه الالة، ميكن متييز إشارات مثل هذه التطبيقات الراديوية عن طريق معاجلة اتساع عينات البياانت يف 

م عينات البياانت إىل أقسام متتابعة )تسمى "فرتات التقييم"( بطول زمين معني )أو عدد معني من عينات  ويف هذه الطريقة، تقس 
 ، وحتدد القيمة املتوسطة التساع عينات البياانت ضمن كل  من فرتات التقييم.16البياانت( على النحو املبني يف الشكل  

جاوز قيمتها املتوسطة قيمة عتبة معينة للتخلص من آاثر اإلرساالت املطلوبة.  وبعدئذ ، ُتستبعد عينات بياانت فرتات التقييم اليت تت
وجيب أيضًا استبعاد بياانت فرتيت العينات السابقتني والالحقتني مباشرة لفرتة العينات اليت تتجاوز القيمة املتوسطة فيها العتبة.  

نات معينة تكون أدىن من عتبة االستبعاد إذا اخرتقت  وهذه االستبعادات اإلضافية مطلوبة ألن القيمة املتوسطة لفرتة عي
 اإلرساالت املطلوبة الواقعة خالل العينات املالصقة، العينات حمل النظر ألقل من نصف مدهتا. 

 16كل ـالش
 استبعاد عينة بياانت يف النطاق الزمين

SM.1753-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 

ويتيح ذلك االقتصار على أن تؤخذ يف االعتبار فقط عينات البياانت اليت ال حتتوي إال على ضوضاء غوسية بيضاء وضوضاء 
 نبضية، وذلك عن طريق استبعاد اإلرساالت املطلوبة إذا جتاوز التغري يف القيمة املتوسطة العتبة. 

 ياسات ميدانية فعلية.مثااًل لتطبيق هذه الطريقة على بياانت من ق 17ويبني الشكل 

 تطبيقات راديوية ضوضاء نبضية مستبعدة ضوضاء نبضية

 (dBm)القدرة 

 Y (ms)فرتة التقييم: 
 ضوضاء (Z)عدد العتبات: 

 نبضية

 X (dBm)العتبة: 

جذر متوسط تربيع سوية 
 الضوضاء الغوسية البيضاء

 (ms)الزمن  القيمة املتوسطة )للفرتة(

 (2 ~ 7)فرتة عتبات البياانت املقرر استبعادها 
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 17كل ـالش

 وبعده 1الرسم البياين لتوزيع احتماالت االتساعات قبل تطبيق اخلطوة  

SM.1753-17
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من أوقات املالحظة  (0,1%)وخيتلف توزيع احتماالت االتساعات قبل تطبيق طريقة معاجلة البياانت حبدة ضمن أقسام صغرية 

ة. )احملور األفقي( نظرًا لوصول إشارات مطلوبة إىل اهلوائي، وقد أتكد أن أثر هذه اإلشارات املطلوبة يزال بعد تطبيق الطريق
 وبذلك تثبت فعالية هذه الطريقة ببياانت فعلية مأخوذة من قياسات ميدانية.

 2اخلطوة  
مثااًل خلصائص توزيع احتماالت االتساعات لبياانت ضوضاء راديوية مأخوذة من قياسات يف البيئة امليدانية  18يبني الشكل 

 تقريباً.  kHz 100الفعلية عند ترددين خمتلفني مبباعدة 
 18كل ـالش

 ترددين خمتلفني متحصل عليه عند  الرسم البياين لتوزيع احتماالت االتساعات 
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 قبل استبعاد التطبيقات الراديوية
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لتأثري إرساالت مطلوبة مستمرة. أما اخلط املتواصل  –10وخيضع اخلط املتواصل الذي ينحرف عن اخلط املستقيم املتقطع مبيل 
كذلك. وميكن يف ضوء هذا االختالف تبني الرتددات اليت   –10فهو أقل ارتفاعًا وميله  الذي ال يتضمن اإلشارة الراديوية املطلوبة

تتضمن إرساالت مطلوبة، وميكن استبعاد آاثر اإلشارات املطلوبة من مجيع البياانت املأخوذة عند هذه الرتددات عن طريق إجراء 
دات احملدد ومقارنة خصائص توزيع احتماالت االتساعات قياسات متوازية للضوضاء الراديوية عند عدة ترددات يف نطاق الرتد

املأخوذة عند كل تردد مقيس. ويكون هذا ممكنًا حىت يف بيئة ميدانية فعلية. وبذلك يتيسر الصول على خصائص الضوضاء  
 الراديوية مع استبعاد أتثري اإلرساالت املطلوبة.

راء املتبع للتوصل إىل خصائص الضوضاء الراديوية عن طريق استبعاد أتثري  واستناداً إىل هاتني اخلطوتني، يرد فيما يلي وصف اإلج
 اإلرساالت املطلوبة.

على عينات بياانت القياس، مث تستبعد عينات البياانت اليت تساوي قيمها   1 تطبق الطريقة املوضحة يف اخلطوة 1)
 املتوسطة لفرتة التقييم قيمة العتبة أو تتجاوزها. 

 ، مث تستبعد بياانت مجيع ترددات القياس اليت تتضمن أتثري إرساالت مطلوبة.2 ملوضحة يف اخلطوةتطبق الطريقة ا 2)
ابعتبارها قيمة جذر   37%، مثر تقرأ قيمة النقطة 2يعرض توزيع احتماالت االتساعات من البياانت الناجتة عن اخلطوة  3)

 متوسط الرتبيع للضوضاء الغوسية البيضاء. 
 .1ااًل ملستوى العتبة وعدد العينات يف كل فرتة تقييم لتطبيق الطريقة املوضحة يف اخلطوة مث 11ويبني اجلدول 

 11دول ـاجل
 1مثال للمعلمات يف طريقة االستبعاد الواردة يف اخلطوة 

 العتبة عدد العينات

  *قيمة جذر متوسط الرتبيع  عينة 50
 [dB]  6للضوضاء الغوسية البيضاء + 

 .القيمة قبل تطبيق إجراءات االستبعادينبغي الصول على  *

 احلدود
ميكن استعمال الطريقة املوضحة يف هذا التذييل لفصل الضوضاء عن إرساالت مطلوبة معينة، خاصة إشارات تشكيل االتساع 

 (TDMA) النفاذ املتعدد بتقسيم زمينوتشكيل الرتدد اليت تستمر لفرتة زمنية طويلة نسبياً. غري أنه ال ميكن التمييز بني إشارات 
يقتضي اختيار   ، مماTDMAية اليت تبث كذلك رشقات بطول واقع يف مدى رشقات النفاذ النبضية ومصادر الضوضاء النبض

. وميكن تنفيذ ذلك عن طريق تبني نوع اخلدمة الراديوية  TDMAتردد قياس ال تظهر عنده رشقات إشعاع قصرية مثل النفاذ 
 املوزعة لرتدد القياس يف موقع القياس. 

 ملراجع ا
Recommendation ITU-R P.372 − Radio noise. 

Report ITU-R SM.2055 − Radio noise measurements. 

Report ITU-R SM.2155 − Man-made noise measurements in the HF range. 

Report ITU-R SM.2157 − Measurement methods for power line high data rate telecommunication systems. 
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