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* 

 تقنيات قياس اإلرسال يف النطاقات العريضة للغاية
 

(2006) 
 جمال التطبيق

تقدم هذه التوصية بعد مراعاهتا لوجود هنجني عامني للقياس )مها اجملال الزمين وجمال الرتدد( التقنيات املالئمة لتطبيقها عند قياس  
 . (UWB)النطاقات العريضة للغاية اإلرسال يف 

 كلمات أساسية
 نبضة قصرية املدةإرساالت دولية، ، (UWB) نطاق عريض للغاية

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

حاالت اإلرسال املقصودة من أجهزة تستعمل تكنولوجيا النطاق العريض للغاية ميكن أن متتد عرب مدى تردد كبري  أ (  
 للغاية؛

عرب توزيعات عديدة خلدمات االتصاالت   حباالت إرسال متتد UWBجيري استحداث أجهزة تستعمل تكنولوجيا  ب(
 ؛الراديوية

يف الكثري من التطبيقات الالسلكية من قبيل االتصاالت القصرية املدى الداخلية  UWBابإلمكان دمج تكنولوجيا  ج(
 يقات النقل الذكي؛واخلارجية والتصوير ابلرادار، والتصوير الطيب، وتتبع األصول، واملراقبة، والرادارات احملمولة على مركبات وتطب

 ً  لنبضات قصرية املدد؛ً  قد تكون تتابعا   UWBعمليات اإلرسال يف النطاقات   د (
 قد تبدو حاالت شبيهة ابلضوضاء، األمر الذي ميكن أن يزيد من صعوبة قياسها؛  UWBحاالت اإلرسال يف النطاق  ه ( 
 يدية لالتصاالت الراديوية؛ختتلف عن قياسات األنظمة التقل UWBقياسات اإلرسال يف النطاق  و ( 
 القياسات والتقييمات السليمة لكثافة القدرة الطيفية هي مسائل أساسية يتعني التطرق إليها فيما يتعلق أبي إشعاع، ز ( 

 وإذ تالحظ أن: 
الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية يف   SM.1755ترد يف التوصية  UWBمصطلحات وتعاريف تكنولوجيا وأجهزة  أ (  
 ؛ (ITU-R)الحتاد ا

 يوجد هنجان عامان للقياس مها: اجملال الزمين وجمال الرتدد، ولكل منهما جمموعة معينة من املزااي والعيوب، ب(
 توصي

 . UWBهبذه التوصية عند قياس البث يف النطاق  1بضرورة مراعاة التقنيات املبينة يف امللحق  1

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقا  للقرار  2019و 2018 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات   *
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 1امللحق 
 عريضة للغايةتقنيات قياس اإلرسال يف النطاقات ال

 مقدمة 1
مبخططات خمتلفة لتشكيل املعطيات وإضفاء طابع العشوائية عليها. ويصف  UWBتوجد عدة تقنيات لتوليد إشارات النطاقات 

 UWBهذا امللحق تقنيات القياس بنهج جمال الرتدد وهنج اجملال الزمين لكثافة القدرة الطيفية يف عمليات اإلرسال يف النطاقات 
 . UWBاط إشارات وجلميع أمن

من  1وُيستعمل مصطلح "بث" الوارد يف هذا امللحق ابملعىن العام املستخدم يف إطار القياس، وليس ابملعىن الذي حتدده املادة 
 لوائح الراديو.

 مقارنة هنج القياس مبجال الرتدد مع هنج القياس ابجملال الزمين 1.1
، ويشتمل كل منهما على جمموعة  UWBة حلاالت البث يف النطاقات يوجد هنجان عامان لقياس اخلصائص الطيفية املصاحب

 معينة من املزااي والعيوب.

)اجملال الزمين(، مث ُتطبق معاجلة اإلشارة الرقمية )مثل حتويل  UWBوينطوي أحد النهجني على قياس اخلصائص الزمنية إلشارة 
يف جمال الرتدد كما  UWBما ميثلها يف جمال الرتدد. وحاملا  مُتثل إشارة ( لتحويل املعلمات الزمنية املقيسة إىل (FFT)فوريري السريع 

ينبغي، ميكن حينئذ حتديد متطلبات عرض النطاق، وحدود حاالت البث، وسائر الضوابط املنطبقة. وُيسمى هنج القياس الزمين 
عرض النطاق الكامل. أما النهج الثاين عرب  UWBغالبا  قياس "عرض نطاق كامل"، ألنه يؤدي نظراي  إىل حتديد خصائص إشارة 

يف جمال الرتدد. وُيشار غالبا  إىل هذا النهج، الذي ُيسمى "القياس   UWBفينطوي على قياس مباشر للخصائص الطيفية إلشارة 
ئمة هي الطيفي املكنوس"، بوصفه قياسا  "حمدودا  لعرض النطاق"، نظرا  إىل أن قدرات عرض نطاق معظم جتهيزات االختبار القا

 . UWBأقل بكثري من قدرات عرض النطاق الكامل إلشارة 
ويتطلب هنج القياس الزمين استعمال مكشاف تذبذب رقمي حديث ألغراض التخزين حيوي مرقمنا فائق السرعة بعرض نطاق يف 

إلشارة. وميكن أن حلساب طيف تردد ا FFT، كما يتطلب معاجلة ابلتحويل UWBالوقت الفعلي أكرب من الرتدد األعلى إلشارة 
املعيارية من قبيل متوسط اجلذر الرتبيعي  (RF)تشتمل برجميات املعاجلة الالحقة على الكثري من قياسات الرتددات الراديوية 

(rms) .ملتوسط القدرة 
عن وينطوي هنج القياس الطيفي املكنوس على استعمال حملل طيف، أو حملل إشارات متجهي، أو أداة قياس مشاهبة للكشف 

يف جمال الرتدد. وقد تكون حساسية جتهيزات االختبار التقليدية غري كافية للتمكني من كشف إشارات  UWBخصائص إشارة 
UWB .عند سوايت منخفضة للغاية يف نطاقات تردد حمددة 

 اإلشارات العادية ملعطيات االختبار 2.1
بواصل تشكيل خارجي. وينبغي أن تكون معطيات االختبار املوصولة  (EUT)ينطبق هذا األمر على التجهيزات قيد االختبار 

رسلة يف  UWBمن أجل قياس حاالت اإلرسال يف النطاقات  EUTاليت ينبغي استعماهلا كدخل يف جتهيزات 
ُ
مماثلة للمعطيات امل

 التشغيل الفعلي.
راتل يف حالة أخذ قياسات ألجهزة وينبغي استعمال خمططات معطيات حقيقية يف اجلزء الثابت من إشارات التحكم وهياكل األ

، غري أن ابإلمكان استعمال خمططات معطيات شبه عشوائية يف اجلزء اخلاص ابلرسالة من UWBاتصاالت تستعمل تكنولوجيا 
 اإلشارة ألن هذا اجلزء ميكن أن يفرتض أنه تدفق بتات ميثل تتابعا  عشوائيا . 
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 UWBنظام القياس العام إلشارات  3.1
عمليات اإلرسال الكهرمغنطيسية املشعة استعمال نظام قياس يضم هوائي استقبال ومستقبل اختبار )مثل حملل يتطلب قياس 

بعرض نطاق كاف يُوضع بني اهلوائي  (LNA)الطيف(. وعند قياس إشارات بقدرة منخفضة، قد يلزم مضخم منخفض الضوضاء 
 ومستقبل االختبار لتحسني فعالية حساسية نظام القياس. 

 بيئة القياس 4.1
جيعل من املستصوب إجراء القياس يف غرفة كامتة للصدى أو يف غرفة شبه كامتة   UWBإن اخنفاض سوايت اإلرسال من أجهزة 

للصدى. وينبغي أن ترتبط القياسات املأخوذة يف غرفة كامتة للصدى بعالقة متبادلة مع القياس املأخوذ يف غرفة شبه كامتة 
ضبط القياس وفقا  لتأثري الشاشة األرضية الكائنة يف بيئة قياس شبه كامتة للصدى أو يف موقع للصدى. ويتحقق ذلك عادة ب

للجهاز قياسا  مستقال   (.e.i.r.p). والبد أن يكون قياس القدرة املشعة املكافئة املتناحية (OATS)اختبارات يف منطقة مفتوحة 
 عن منط بيئة االختبار املستعملة.

 ألن االنعكاس األرضي فيها ليس كبريا .   MHz 1000امل لتصحيح االنتشار يف الرتددات األعلى من وال داعي الستعمال ع 
 MHz 1000  1اإلجراءات اخلاصة ابلقياسات املشعة للرتددات األقل من   1.4.1

 عندما تتعذر إزالة االنعكاس الوارد من الشاشة األرضية، ميكن تطبيق اإلجراءات التالية:
 يف قطع صغرية، حبيث ال تتغري االنعكاسات والكسوب واخلسارات تغريا  كبريا  عرب كل قطعة. UWBيُفحص البث  -
 مرتا .  0.8توضع وحدات األجهزة املصممة حبجم يسمح بوضعها أعلى املناضد، على سطح عدمي التوصيل ابرتفاع  -

 مكانية استقبال البث إىل أقصى حد. ُيستعمل جهاز تقليدي يف عمليات البحث عن زوااي الدوران واالرتفاع لرفع إ -

 أخذ قياس.  -

 أخذ عوامل الكسب واخلسارة يف احلسبان، إىل جانب مراعاة إسهامات الشاشة األرضية.  -

 أخذ قياسات كافية لزاوية السمت وزاوية االرتفاع على حد سواء للتأكد من تسجيل قيمة البث القصوى.  -

 تكرار العملية يف كل تردد مرغوب. -

 MHz 1000اإلجراءات اخلاصة ابلقياسات املشعة للرتددات األعلى من   2.4.1
األرضية الكائنة بني اجلهاز وهوائي االستقبال  ىويف غرفة شبه كامتة للصدى، تُغط ،MHz 1000ابلنسبة للرتددات األعلى من 

ة األرضية كما ينبغي، البد أن تبني عملية  إلزالة أتثري الشاشة األرضية. ويف حال معاجل (RF)بتكسيته ماصة للرتددات الراديوية 
أمتار وجود بث حبد أقصى مقارب لالرتفاع الذي ُوضع عنده  4إىل  1كنس حيققها هوائي االستقبال على مساحة تبلغ من 

ضعه مرتا ، وميكن و  0.8اجلهاز. وُيالحظ أن أي قياس مأخوذ يف الفضاء احلر ال يستدعي التقيد بشرط وضع اجلهاز على ارتفاع 
على أي ارتفاع خيفف إىل أقصى حد االنعكاسات املنبعثة من األرضية. ويساعد هوائي االستقبال العايل االجتاهية يف تقليل أثر 

 انعكاس الشاشة األرضية. وُتسجل القياسات بدون تصحيح االنعكاس األرضي. 
 جراءات التالية:وفيما خيص األجهزة املصممة حبجم يسمح بوضعها على املناضد، ميكن تطبيق اإل

 وضع الوحدة على سطح عدمي التوصيل وعلى ارتفاع مناسب.  -

____________________ 
1

من أجل احلفاظ على االتساق مع قناع بث هذا املكشاف  هو نقطة قطع مكشاف القياس MHz 960تسلم إحدى اإلدارات أبن الرتدد   
 تتطابق مع حافة نطاق املالحة الراديوية للطريان يف عموم أرجاء العامل. الذي حيدد نقطة قطع حلد البث
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وتناسب مدى   (RF)البد من معاجلة األرضية املوجودة بني هوائي البحث واجلهاز مبادة متتص طاقة الرتددات الراديوية  -
 الرتددات اخلاضعة للقياس.

لصادرة من األرضية قد اخنفضت إىل أدىن حد. وقد تقتضي تغيري ارتفاع هوائي البحث للتحقق من أن االنعكاسات ا -
الضرورة تغيري ارتفاع اجلهاز لتقليل االنعكاسات إىل أدىن حد. وينبغي أال يستقبل الفص الرئيسي هلوائي البحث أي  

 انعكاس من األرضية. وينبغي أن يظل ارتفاع هوائي البحث اثبتا  طوال عملية أخذ القياسات

 أخذ القياسات. -
 أخذ عوامل الكسب واخلسارة يف احلسبان. إبزالة إسهامات الشاشة األرضية إبضافة مادة ماصة يف املسري املنعكس.  -

 أخذ قياسات كافية لزاوية السمت وزاوية االرتفاع على حد سواء للتأكد من تسجيل قيمة البث القصوى.  -

 تكرار العملية ابلنسبة لكل تردد مرغوب. ج ( 

 سات املأخوذة بواسطة رادار استكشاف ابطن األرض وأجهزة رادار تكوين الصور عرب اجلدران تغاير القيا 5.1
وأجهزة رادار تكوين الصور   (GPR)عمليات البث موضع االهتمام هنا اليت تصدر عن أجهزة رادار استكشاف ابطن األرض  

لنظر إىل أن البث املباشر خيرتق الطبقات التحتية  ليست هي عمليات البث املشعة مباشرة من اهلوائي. واب (WIR)عرب اجلدران 
  ً  حيث يتعرض للتوهني بسرعة، فإنه ال يشكل خطورة كبرية خبصوص إحداث تداخل مع خدمات االتصاالت الراديوية، وعوضا

البث   عن ذلك، فإن البث غري املباشر فقط )أي، البث املنتثر و/أو املسرب( هو موضع االهتمام هنا. ومن أجل قياس حاالت
 هذه، ينبغي استعمال طريقة لفصل البث املباشر عن البث غري املباشر. ويرد أدانه وصف لطريقتني حتققان هذا الفصل. 

على األقل. والبد أن   cm 50مباشرة فوق طبقة من الرمل مسكها  WIR/GPRوتتمثل الطريقة األوىل يف وضع جهازي رادار 
. ومن مث تُؤخذ القياسات  WIR/GPRافية لوضع حمول الطاقة )اهلوائي( اخلاص ابلرادارين تكون املساحة املغطاة ابلطبقة الرملية ك

بعدد كاٍف من أنصاف األقطار ودرجات ارتفاع اهلوائي بغية حتديد السوية القصوى للبث املشع. وإذا كانت هذه املنهجية حتول 
 إسهامات هذه الشاشة يف احلسبان.  دون استعمال شاشة أرضية، ينبغي مواصلة ضبط املعطيات املقيسة ألخذ

سنتمرتا  حبيث يكون املرسل موجها   80على حامل عدمي التوصيل ابرتفاع  GPRأما الطريقة األخرى فتتمثل يف وضع جهاز رادار 
، البد من وضع طبقة من آجر احلديديت  MHz 500مكوانت يقل ترددها عن  GPRإىل أسفل. وإذا كان يُتوقع أن يكون لبث 

مباشرة مواد المتصاص الرتددات الراديوية اليت  GPR. وتُوضع حتت جهاز الرادار GPRألرض مباشرة حتت جهاز الرادار على ا
سنتمرتا . وميكن عكس بعض أقسام مادة االمتصاص ووضعها فوق مواد  60تكون هرمية أو إسفينيه الشكل ال يقل مسكها عن 

 امتصاص أخرى لتكوين كتلة صلبة.
على عدم وضع أي مادة امتصاص للرتددات الراديوية بني اجلهاز وهوائي البحث، ألن من شأن ذلك أن حيول  وينبغي احلرص 

دون انعكاس الطاقة غري املوجهة ألسفل من الشاشة األرضية. وينبغي عدم عرقلة عملية وضع مادة االمتصاص عند تدوير 
 يف القياس.  اجلهاز. وحيول هذا الرتتيب دون حساب الطاقة املوجهة ألسفل  

 وابإلمكان اآلن إجراء حبث يف زاوييت السمت واالرتفاع ابلنسبة للبث غري املباشر. 

 توجيه التجهيزات حتت االختبار 6.1
بنظام  فيما يتعلق (UWB)اخلاصة بقياس اإلرسال يف النطاقات العريضة للغاية  (EUT)ينبغي توجيه التجهيزات حتت االختبار

استقبال أقصى إشارة مشعة. وميكن أن يصبح حتديد هذا التوجيه أسهل ابستعمال طاولة دوارة عدمية  القياس ليتسىن التأكد من
التوصيل أو أي شكل آخر من أشكال وضع اجلهاز بغية البحث بشكل منتظم عن التوجيه الذي يوفر أقصى استجابة يف إطار  
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يف عدد كاٍف من أنصاف األقطار لتحديد نصف القطر  نظام القياس. وبصرف النظر عن كيفية حتديد التوجيه، ينبغي النظر
 الذي يلتقط عنده نظام القياس أقصى استجابة. 

 مسافة القياس 7.1
دون اللجوء إىل  UWBأمتار. وقد يتعذر يف بعض احلاالت قياس البث يف النطاقات  3مسافة الفصل املستعملة عادة هي 

مرتا  واحدا  أو أقل مع احلرص على إبقاء شروط  UWBاالستقبال وجهاز التضخيم و/أو دون تقريب مسافة الفصل بني هوائي 
 اجملال البعيد.

 هوائيات القياس 8.1
أداء هوائيات القياس عادة  ابالستناد إىل مدايت ترددات معينة. وعند قياس كامل طيف حاالت اإلرسال يف  تٌعزز فاعلية
 لية أداء كل منها على مدى ترددات مميز.، تلزم هوائيات لقياس عديدة، وتعزز فاعUWBالنطاقات 

 مستقبالت ومكشافات القياس 9.1
، أو  التداخل (EMI)ميكن أن يكون جهاز القياس واحدا  من األجهزة التالية: حملل طيف، أو مستقبل كهرمغنطيسي الختبار 

ً  هذه البدائل يف األقسام املبينة ً  أدانه على أهنا مستقب حملل إشارات متجهي، أو مكشاف تذبذب. وتُوصف عموما  ل ً 
 قياس. 

خصائص خمتلفة حسب عرض نطاق املستقبل املرجعي. فيمكن مثال   UWBوميكن أن يظهر إرسال يف النطاقات العريضة للغاية 
إذا كان عرض نطاق املستقبل  (CW)مولد ابلنبض مبظهر طيف خطوط موجات مستمرة  UWBأن يظهر إرسال يف النطاقات 

، فعندئٍذ ميكن أن يظهر نفس PRF. أما إذا كان عرض نطاق املستقبل أقل من الرتدد (PRF)ر النبضات أكرب من تردد تكرا
اإلرسال على حنو شبيه ابلضوضاء. وإضافة إىل ذلك، إذا اسُتعملت تقنيات تشكيل النطاق األساسي )مثل تشكيل مواقع 

، حمدثة استجابة شبيهة ابلضوضاء. ويف حالة وجود طيف  النبضات(، فقد "تتبقع" اخلطوط الطيفية داخل عرض النطاق املرجعي
خط، فإن كثافة القدرة الطيفية شبه الذروة أو كثافة القدرة الطيفية اليت تبلغ الذروة تكتسي أمهية خاصة. وحُيدد الطيف الشبيه  

قف على عرض نطاق  ابلضوضاء أفضل حتديد من حيث متوسط كثافة القدرة الطيفية. ونظرا  الحتمال حدوث اختالفات تتو 
 يتطلب استعمال عدة مكشافات لإلشارات.  UWBاملستقبل فإن قياس طيف النطاقات 

، كما يُوصى ابستعمال مكشاف شبه UWBويُوصى ابستعمال ثالثة مكشافات لإلشارات لقياس حاالت اإلرسال يف النطاقات 
من أجل قياس خصائص  (CISPR)صة ابلتداخل الراديوي اليت حددهتا اللجنة الدولية اخلا 16-1-1الذروة احملدد يف املعايري 

لقياس   (.r.m.s). ويُوصى ابستعمال مكشاف متوسط اجلذر الرتبيعي MHz 1000اإلشارة يف طيف الرتددات الراديوية األقل من 
ال مكشاف . ويُوصى ابستعمMHz 1000يف طيف الرتدد األعلى من  UWBاخلاص ابإلشارة املشعة يف النطاق  .r.m.sاملتوسط 

 . MHz 1000يف الطيف األعلى من   UWBذروة لتحديد قدرة الذروة املصاحبة لعمليات إرسال يف النطاقات  

 حساسية نظام القياس 10.1
ضعيفة للغاية حبيث ال تتمكن من التغلب على ضوضاء أي حملل  UWBغالبا  ما تكون عمليات البث املشعة من أي جهاز 

 (.e.i.r.p)ثال، فإن سوية ضوضاء حملل طيف معني تساوي كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية أطياف تقليدي. فعلى سبيل امل
. ولذلك، يصبح من الضروري GHz 26عند تردد  -MHz/dBm 25، تبلغ GHzعند تردد واحد  -MHz/dBm 47اليت تبلغ 

 لفعلية جململ نظام القياس. عند خرج هوائي القياس خلفض الضوضاء ا (LNA)استعمال مضخم منخفض الضوضاء 
وهذه احلساسية الزائدة لنظام القياس ميكن أن جتعله سريع التأثر ابإلشارات البيئية احمليطة. ويف حال وجود إشارات حميطة قوية  

لالزم لتوفري إمكانية االنتقاء املسبق ا LNAقبل املضخم  (RF)داخل بيئة القياس، ينبغي وضع مرشاح مناسب للرتددات الراديوية 
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للحيلولة دون حدوث محولة زائدة على املضخم، والعمل يف نفس الوقت على إفساح اجملال أمام اإلشارات املرسلة ضمن جمال 
الرتدد املعين لالنتشار عرب نظام القياس. وينبغي أن تكون خسارة اإلدراج املصاحبة هلذا املرشاح أبدىن حد وينبغي أيضا  أخذها يف  

 كامل حساسية نظام القياس.  احلسبان عند حتديد  
  6.2وعندما تكون حساسية النظام غري كافية، تكون القياسات املأخوذة بواسطة مقياس اإلشعاع اليت يرد وصف هلا يف الفقرة 

 واحدة من الطرائق الفعالة املطبقة يف هذا الصدد.

 تتابع االختبارات النموذجي 11.1
بقياسات مشعة مكشوف عن ذراها يف عرض نطاق استبانة   UWBأجهزة  ينبغي أن يبدأ حتديد اخلصائص الطيفية ألحد

(RBW)  قدره واحدMHz ألن النتائج املتأتية من هذه القياسات قد تلغي احلاجة إىل أخذ قياسات الحقا  ملتوسط شبه الذروة ،
لذروة هذا مثال  أن سوايت  . وإذا أثبتت املعطيات اجملمعة من قياس قدرة ا2داخل بعض مناطق الرتددات .r.m.sأو متوسط 

، فقد تكون عندئٍذ هذه املعطيات  .r.m.sحاالت البث املشعة مساوية أو أقل من احلد املطبق ملتوسط شبه الذروة أو متوسط 
أدىن دوما  من سوية إشارة  .r.m.sكافية. ويستند هذا األمر إىل حقيقة كون كل من سوية متوسط شبه الذروة وسوية متوسط 

 مساويتني هلا. الذروة أو 
، ينبغي مقارنة القدرة القصوى والرتدد املصاحب هلا امللحوظ يف كل 1.2وفقا للفقرة  -dB 10وبعد قياس عرض النطاق البالغ 

، فإن من الضروري .r.m.sمدى تردد مع احلد املطبق. ويف احلاالت اليت يتجاوز فيها بث الذروة حد متوسط شبه الذروة ومتوسط 
. وينبغي ضبط املعطيات اجملمعة  .r.m.sالبحوث فيما يتعلق ابالختبارات الالحقة ملتوسط شبه الذروة ومتوسط  إجراء املزيد من

يتم ضبط  امن هذا القياس عل غرار املناقشة السابقة إلزالة مجيع أتثريات نظام القياس على سوايت الذرى املكشوفة. وحامل
 ق التوليف بني جمموعات املعطيات املقطعة.املعطيات، يُوضع خمطط بكامل غالف الطيف عن طري

 القياسات املأخوذة بواسطة جمال الرتدد 2
يف جمال الرتدد. وُيسمى هذا النهج يف أغلب   UWBينطوي هذا النهج على أخذ قياسات مباشرة للخصائص الطيفية للنطاق 

ختبار القائمة هي أقل بكثري من قدرات كامل األحيان قياسا  "حمددا  لعرض النطاق"، ألن قدرات عرض نطاق معظم جتهيزات اال
 . UWBعرض نطاق إشارة 

  -dB 10حتديد عرض النطاق مبقدار   1.2
بواسطة مكشاف الذروة هو تردد يُعني على  MHzالرتدد الذي تُقاس عنده السوية القصوى للذروة يف قطعة بعرض نطاق واحد 

وعرض نطاق فيديو   MHzلل طيف بعرض نطاق استبانة قدره واحد نبغي أخذ قياسات قدرة الذروة ابستعمال حموي.  Mfأنه 
أو أكثر. والبد من ضبط احمللل على كشف الذرى ابستعمال أسلوب تتبع أقصى أوقات االستبقاء.  MHzمقداره واحد 

ان تُعينان على ، مها قطعتdB 10وحتته حيث تبلغ قدرة الذروة   Mf، الواقعتان فوق MHzوالقطعتان البالغ عرض نطاقهما واحد 
 على التوايل.  Lfو  Hfأهنما  

تكون قدرة ذروته، املقيسة بواسطة  الذي   Mf، يُبحث عن البث من تردد يقل عن املقدار  Lfوفيما يتعلق ابحلد األدىن للرتدد 
ة الذروة إىل املقدار  حىت تشري قدر   Mfوتزداد ابجتاه   Mfاليت تقل بدورها عن القدرة عند املقدار  dB 10الفحص، أقل بكثري من 

10 dB  الذي هو أدىن من القدرة عندMf  ..وُيسجل تردد هذه القطعة 

____________________ 
 .7.2فقرة ينبغي عدم اخللط بني قياس قدرة الذروة هذا مع قياس كثافة القدرة الطيفية يف الذروة على غرار الوصف الوارد يف ال  2
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الذي تكون قدرة ذروته، املقيسة بواسطة الفحص، أقل    Mfبرتدد أعلى من  ً  ، بدءا Hfوُتكرر هذه العملية عند أعلى حد للرتدد 
 ردد هذه القطعة.. وُيسجل ت Mfاليت تقل بدورها عن القدرة عند  dB 10بكثري من 

على أنه   dB 10 10–B-، وحُيدد عرض النطاق UWBللبث يف النطاق   Lfواألدىن   Hfوميثل الرتددان املسجالن احلدان األعلى 
 .  Lf – Hfاملعادلة 

 طريقة قياس أولية ابستعمال غرفة الرتداد الصدى 2.2
واملعايري اخلاصة ابللجنة   (CISPR)لية اخلاصة ابلتداخل الراديوي اخلاصة ابللجنة الدو  16-1-1غرفة ارتداد الصدى )انظر املعايري 

لالطالع على هيكل الغرفة وعمليات تشغيلها( هي غرفة ميكن استعماهلا ألخذ قياس  (IEC61000−4−21)الكهرتقنية الدولية 
ذلك أخذ القياس الدقيق  . وينبغي بعدUWBوالشكل التقرييب لطيف أحد حاالت البث يف النطاق  Mfأويل بغية إجياد احلد 

أو يف غرفة شبه كامتة للصدى أو كامتة له متاما . وقد يُفضل التشغيل  (OATS)للرتدد يف موقع اختبارات يف منطقة مفتوحة 
بتوليف األسلوب يف غرفة ارتداد الصدى. وُيضبط حملل الطيف على أسلوب كنس الرتدد ومكشاف الذروة. وُيضبط وقت كنس 

 .  1.2على نفس القيم اليت يرد وصف هلا يف الفقرة  (RBW)ق استبانته احمللل وعرض نطا

 (CISPR)قياسات شبه الذروة املطابقة ملتطلبات اللجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي   3.2

اصة مطابق ملتطلبات اللجنة الدولية اخل (RBW)تُؤخذ قياسات شبه الذروة ابستعمال مكشاف شبه ذروة بعرض نطاق استبانة 
 ابلتداخل الراديوي.

 قياس متوسط القدرة ابستعمال حملل طيف 4.2
، ابإلشارة إىل (.r.m.s)هو متوسط اجلذر الرتبيعي للقدرة يف املعدل  UWBيف حاالت البث  (PSD)متوسط كثافة القدرة الطيفية 

مباشرة   PSDد؛ البد من قياس الكثافة عرض نطاق غوسي مثايل. وتوخيا  لسرعة القياس ودقته واحلصول على نتائج يف هذا الصد
مساٍو لعرض النطاق املرجعي. وُيالحظ أن عروض   RBWوعرض نطاق  .r.m.sبواسطة تقنية كنس ذات مكشاف للمتوسط 

ما يُعرب عن   ً  . وغالبا3ملعظم حملالت الطيف احلديثة تقرتب إىل حد بعيد من خصائص املرشاح الغوسي املثايل RWBالنطاق 
 (. MHz)أي، عرض نطاق قدره واحد  MHz/dBmبوحدات  .r.m.sللمتوسط  PSDالكثافة 

 (.e.i.r.p)متوسط كثافة القدرة املشعة املكافئة املتناحية  1.4.2
هي انتج كثافة القدرة الطيفية املزود هبا هوائي وكسب اهلوائي يف  UWBكثافة القدرة الطيفية املشعة املكافئة املتناحية يف النطاق 

، عند قياسها وفقا  UWBابلنسبة إىل هوائي متناٍح، وهي أعلى قوة لإلشارة املقيسة يف أي اجتاه وأبي تردد من جهاز اجتاه معني 
 من هذه التوصية. 4.4.2و 3.4.2و 2.4.2لإلجراءات احملددة يف الفقرات 

 (.r.m.s)قياسات املتوسط ابستعمال مكشاف متوسط اجلذر الرتبيعي  2.4.2
. وتشكيلة قياس متوسط  r.m.s الطريقة إال يف حملالت الطيف املزودة مبكشاف ملتوسط اجلذر الرتبيعي  ال يصح استعمال هذه

r.m.s. فيما خيص توجيه التجهيزات حتت االختبار   ً  هي نفس التشكيلة اليت وصفت سابقا(EUT)  .ونظام القياس 
 تشكيلة القياس

ضبط عرض نطاق االستبانة  - ًُ(RBW) ر حمللل الطيف على مقداMHz 1 . 

____________________ 
 مقارنة ابلنتائج املتحصل عليها ابستعمال مرشاح غوسي مثايل. dB 0.3عن املقدار .r.m.sيقل اخلطأ عادة يف نتائج املتوسط   3
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 .4( MHz 3على األقل )يُفضل ضبطه على مقدار  MHz 1على   (VBW)ُيضبط عرض نطاق الفيديو   -

 (. MHz 600ُيضبط مدى الرتدد مبا يتفق وفحص الطيف عرب قطعة تردد مالئمة )مثل  -

 . .r.m.sُيضبط املكشاف على متوسط اجلذر الرتبيعي  -

 ر من فرتة تكامل واحدة مقيسة ابملللي اثنية يف كل صندوق قياس. ُيضبط وقت الكنس على حنو ال يوجد فيه أكث -

 توضيح اإلجراء ابلتفصيل 
خانة لكل حالة مسح. وابفرتاض هذه القيمة، يوفر وقت كنس قدره  600تستعمل حملالت طيف كثرية، قيمة تغّيب مقاربة ملقدار 

خل كل خانة من خاانت القياس. وميكن حتديد عدد خاانت القياس مللي اثنية فرتة التكامل الالزمة واملقيسة ابملللي اثنية دا 600
بواسطة الكثري من احمللالت احلديثة اليت توفر توليفات أخرى حمتملة وكثرية لوقت الكنس وعدد خاانت القياس اليت تفضي أيضا  

 إىل التقيد بشرط توفري وقت واحد أقصى للتكامل مقيس ابملللي اثنية.
للكثافة الطيفية للقدرة هو أعلى قدرة متكاملة يُكشف عنها داخل عرض نطاق استبانة   (.r.m.s)عي ومتوسط اجلذر الرتبي

(RBW)  قدرهMHz 1 .خالل فرتة تكامل واحدة مقيسة ابملللي اثنية 
عنية ببيئة وينبغي ضبط احلد األقصى املالحظ التساع اإلشارة يف كل قطعة تردد، وذلك على غرار املناقشة الواردة يف الفقرة امل

(، بغية إزالة جيع أتثريات نظام القياس و/أو إسهامات اإلشارات احمليطة من القيمة املقيسة. ومن مث تُقارن 4.1القياس )الفقرة 
 اإلشارة الناجتة ابحلد املطبق.

 قياس املتوسط ابستعمال مدى صفري 3.4.2
أبخذ   .r.m.s، ميكن احلصول على قيمة املتوسط (.r.m.s) عندما ال يكون حملل الطيف جمهزا  مبكشاف متوسط اجلذر الرتبيعي

 قياسات املدى الصفري الواردة أدانه.
 تشكيلة القياس

 . MHz 1حمللل الطيف على مقدار   (RBW)ضبط عرض نطاق االستبانة  -
 (. MHz 3على األقل )يُفضل ضبطه على مقدار   MHz 1على املقدار  (VBW)ضبط عرض نطاق الفيديو  -

 ى الرتدد على مدى بقيمة صفر.ضبط مد -

 . Sampleضبط املكشاف على  -
 مللي اثنية.  1ضبط وقت الكنس على  -

 إجراء كنس أحادي.  -
 بيان اإلجراء ابلتفصيل 

لكل عرض نطاق  .r.m.s. وميكن احلصول على قيمة املتوسط MHzالبد من أخذ القياسات يف كل قطعة تردد مبقدار واحد 
RBW كافئة التالية: بتطبيق الطريقة امل 

 بتطبيق املعادلة اآلتية: .r.m.sُتستخلص مجيع نقاط املعطيات من احمللل. وحُتدد قيمة املتوسط 

____________________ 
هذا الشرط ضروري ألن ترشيح عرض نطاق الفيديو عرب معظم حملالت الطيف يتم ابستعمال سلم قياس قدرة لوغاريتمي بدال من سلم قياس   4

 .قدرة خطي
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 حيث:
:PSD  متوسط اجلذر الرتبيعي(r.m.s.)   لكثافة القدرة الطيفية(MHz/dBm) 

n: عدد نقاط املعطيات يف الكنس 
P(i) : ى حملل الطيف يف نقطة املعطيات قراءة القدرة علi  (dBm)   يفMHz 1 . 

 قياسات املتوسط ابستعمال تكامل القدرة 4.4.2
ال يصح استعمال هذه الطريقة إال لقياس حاالت البث الشبيهة ابلضوضاء مبحلل طيف يستعمل كاشف منوذجي. ويُرجى  

 . (.r.m.s)الطيف مبكشاف متوسط اجلذر الرتبيعي  لالطالع على إرشادات بشأن استعمال حملالت  2.4.2الرجوع إىل الفقرة 
 تشكيلة القياس

 . kHz 10حمللل الطيف على مقدار   (RBW)ضبط عرض نطاق االستبانة  -

 .kHz 30على ضعف عرض نطاق االستبانة بثالث مرات أو  (VBW)ضبط عرض نطاق الفيديو  -

 . MHz 1ضبط مدى الرتدد على املقدار  -

 . (dBm)هر القدرة ضبط العرض على حنو يظ -

 . Sampleضبط املكشاف على  -

 ضبط وقت الكنس كدالة مزدوجة. -

 إجراء كنس أحادي.  -

 توضيح اإلجراء ابلتفصيل
يف كل قطعة   .r.m.s. ويتعني إجياد قيمة املتوسط MHz 1ُتستخلص نقاط املعطيات من احمللل يف كل قطعة بعرض نطاق قدره 

ملراعاة عرض  .r.m.sحات قدرة لوغارمتية إىل مطلحات قدرة خطية. وُتضبط قيمة املتوسط منها بعد حتويل املعطيات من مصطل
 Xنطاق قدرة ضوضاء حملل الطيف. وخُتطط هذه القيمة يف شكل رسم بياين حبيث يكون تردد القطعة املركزي مبحاذاة احملور 

على مدى الرتدد  MHz 1املركزي للمحلل يف زايدات قدرها  . ويُدرج الرتددYوقيمة الكثافة الطيفية لقدرة القطعة مبحاذاة احملور 
 املرغوب وميكن وضع خمطط بقيمة كل قطعة.  
 بتطبيق املعادلة التالية:  ً  وُتستعاد نقاط العرض من اجلهاز وتُعاجل الحقا

 

























=


=

kRBW

n
SpP

n

i

iP

1
10

10

)(

10
1

log10 (2) 

 
 



 ITU-R SM.1754-0 10التوصية  

 
 حيث:

P:  متوسط القدرةr.m.s.  يف املدى(dBm) 
Sp :  املدى(MHz) 
n: عدد نقاط املعطيات يف املدى 
P(i) :  قراءة القدرة على حملل الطيف يف نقطة املعطياتi  (dBm) 
k :  عامل توفره اجلهة املصنعة للتجهيزات لتصحيح عرض النطاقRBW وفقا  لعرض نطاق الضوضاء املكافئ 
PSD: Sp/P  (MHz/dBm) . 

 (LNA)قياس البث املنخفض السوية ابستعمال مضخم منخفض الضوضاء   5.2
. UWBبسوايت منخفضة أكرب حتدًّ مالزم ألجهزة القياس  UWBميثل إجراء اختبار الكشف عن حاالت اإلرسال يف النطاقات 

وتتمثل الصعوابت املصاحبة هلذا القياس يف التبعات املرتتبة على البث بسوية منخفضة ابالقرتان مع شرط أخذ القياس بعرض 
RBW  قدرهMHz 1دخال تعديالت على نظام القياس لتحقيق احلد األمثل من حساسية النظام من أجل . ومثة حاجة إىل إ

 تسهيل هذا القياس.
( بعوامل ضوضاء GHz 2-1)مثل  (Octave)ذات عرض نطاق  (LNA)وميكن احلصول على مضخمات منخفضة الضوضاء 

ة حساسية النظام. وقد يكون من الضروري . وإبدراج هذه املضخمات يف نظام القياس، يطرأ حتسني على فعاليdB 1بث قدرها 
لتوفري احلماية؛ غري أن خسارة اإلدراج املصاحبة تقلل حساسية القياس   LNAإدراج مرشاح انتقاء سابق يُوضع قبل املضخم 

 ككل.

 القياسات املأخوذة مبقياس اإلشعاع حلاالت البث منخفضة السوية 6.2
قرب الضوضاء( ألخذ قياسات دقيقة دون أرضية ضوضاء حملل الطيف.   ميكن استعمال طرائق القياس اإلشعاعي )تصحيح 

عندما تكون هذه التجهيزات قيد التشغيل  (EUT)وميكن لتقنيات القياس اإلشعاعي قياس قدرة التجهيزات حتت االختبار 
بطرح القيمة األخرية من  (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية  وقدرهتا عندما تكون متوقفة عن العمل. وميكن التوصل إىل 

 األوىل.
 تشكيلة مقياس اإلشعاع  1.6.2

. وتُركب عادة جتهيزات 1مثلما يبني الشكل  (SA)وحملل طيف  (LNA)يتألف مقياس اإلشعاع من مضخم منخفض الضوضاء 
EUT  أمتار من هوائي القياس  3على بعد(MA)  ف القياس. ويُوضع مرشاح لتمرير النطاق  وُتشغل عن بعد من داخل إحدى غر

(BPF)  بني هوائي القياسMA  واملضخمLNA  للحيلولة دون تشبع املضخم. وتُوضع جتهيزاتEUT  واهلوائيMA  واملرشاح
BPF  واملضخمLNA  قيد االختبار داخل غرفة كامتة للصدى، ويُوضع احملللSA  داخل غرفة القياس. ويتعني توصيل احملللSA 
 بواسطة كبل متحد احملور قليل اخلسارة.  LNAخم ابملض
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 1الشكل 
 منوذج ملقياس اإلشعاع 

 
 مبادئ أخذ القياسات ووصفها 2.6.2

. وحُتول نتائج القياس إىل قدرة حُتال إىل MTيف أثناء مدة القياس  BPFيقوم مقياس اإلشعاع بقياس قدرة إشارة خرج املرشاح 
، وحُيصل على احنرافه Rلسطح البيين. والتوزيع العشوائي هلذه القيمة هو توزيع غوسي تقريبا . ومتوسط هذا التوزيع هو نقطة ا

 بتطبيق املعادلة التالية:  املعياري 

 
MTRBW

R


=

815.0
 (3) 

كن قياس القدرة بدقة عالية . وعليه، مي0,1%ويرتتب على ذلك أن يكون هامش خطأ القياس يف الثانية الواحدة مبقدار 
 .  1ابستعمال مقياس اإلشعاع املبني يف الشكل 

غري مرتبطة بعالقة   EUTوفيما خيص عرض نطاق القياس، يفرتض أن اإلشارة بعدم ارتباط اإلشارة املشعة بفعل التجهيزات 
رار. وابلتايل، ميكن قياس القدرة املشعة  متبادلة مع الضوضاء احلرارية، كما يفرتض أن الضوضاء هي عملية عشوائية ضعيفة االستق

ً  بطرح القدرة املارة عرب نقطة السطح البيين هلذه التجهيزات عند تشغيلها وعند إيقافها.   EUTمن جتهيزات   قياسا  دقيقا 
 إجراء االختبار  3.6.2

 . 0MTء مدة القياس يف أثنا EUTعند نقطة السطح البيين بدون تشغيل جتهيزات   f(0P  (dBm)(تُقاس أوال  القدرة 
 عند نقطة السطح البيين ابملعادلة اآلتية:   f(0P(والقدرة  e.i.r.p.P (dBm))f(ويُعرب عن العالقة بني القدرة املشعة املكافئة املتناحية 

 )(
3

log20)(8.11)( 010.... fP
d

fKfP Aprie +++= (4) 

 حيث:
f :  الرتدد املركزي لكنس احملللSA 
d:  املسافة الفاصلة بني جتهيزاتEUT ة املشعة للهوائي والفتحMA  )ابألمتار( 
)f(AK :  القيمة اإلمجالية لعامل اهلوائي وخسارة توصيل اهلوائيMA . 

 ، حيث تكون قيمة القدرة اخلطية (.e.i.r.p)إىل القدرة املشعة املكافئة املتناحية  f(0P(، حُتول القدرة 4وبتطبيق املعادلة 
 .  .0e.i.r.pهي 

1P ، وتُقاس القدرة 0MTيف أثناء مدة القياس  EUTالسطح البيين عند تشغيل جتهيزات  يف نقطة 1Pومن مث تُقاس القدرة 

)1e.i.r.p.(  ابتباع نفس الطريقة. وحُتسب القدرة املشعة املكافئة املتناحية(e.i.r.p.)  للتجهيزاتEUT  بوصفها 

             
 

حملل  
 طيف

مضخم  
منخفض  
 الضوضاء 

 مرشاح مترير  
 منخفض

 هوائي القياس 

 اجلدار املاص للغرفة  
 الكامتة للصدى 

 نقطة السطح البيين 

كبل متحد  
 احملور 

 جتهيزات 

 إيقاف/تشغيل 

كبل متحد  
 احملور 



 ITU-R SM.1754-0 12التوصية  

)0e.i.r.p. – 1e.i.r.p.( القدرة املشعة املكافئة  املعياري للخطأ النسيب يف قياس . وفيما يلي املعادلة اليت حُيسب بواسطتها االحنراف
 إبتباع هذه الطريقة، وهي:  EUTللتجهيزات  (.e.i.r.p)املتناحية 
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 GHz 2-1مثال على النطاق   4.6.2
وتتمثل نقطة السطح البيين  بوصفه هوائي القياس. (DRGHA)ُيستعمل يف هذا املثال هوائي بوقي مزدوج احلافة بدليل موجي 

قائمة بدرجات حرارة الضوضاء الفعالة ملكوانت مقياس اإلشعاع   1. وترد يف اجلدول LNAملقياس اإلشعاع يف دخل املضخم 
عند نقطة السطح   K 385، ملقياس اإلشعاع هي Tعند نقاط السطح البيين. وُيالحظ من اجلدول أن درجة حرارة الضوضاء، 

عندما يكون عرض نطاق االستبانة   dBm −112,7، تبلغ Blotzmannاثبت  k، حيث k∙T∙RBWالضوضاء،  البيين، وأن قدرة
RBW  مساواي  للمقدارMHz 1 وعليه، فعند إيقاف جتهيزات .EUTيكون مقدار الكثافة ،) f(0PPSD   عند نقطة السطح البيين

 .  EUTاصلة بني اهلوائي وجتهيزات بتغيري املسافة الف f(0P(. وال تتأثر القدرة dBm /MHz 112,7−هي 
أمتار  d  =3على مسافة  MHz/dBm −74,7هو  (.e.i.r.p)، يكون مقدار القدرة املشعة املتكافئة املتناحيه 4وبتطبيق املعادلة 

 .  GHz) (1AK  =dB 26,2و
 1اجلدول 

 GHz 2-1مثال على درجة حرارة الضوضاء الفعالة ملكوانت مقياس إشعاع بنطاق 
ولة  (LNAإىل دخل املضخم  )حمح

 التعليقات درجة حرارة الضوضاء البند
 BPF K 290 AK dB 26,2+ املرشاح  DRGHAاهلوائي 

 dB 40الكسب  ، LNA K 75 GHz 2−1،dB 1 NFاملضخم 

 dB 2,5خسارة قدرها  تقريبا   K 0 أمتار 10كبل بطول 

 SA K 20 NF 26 dBاحمللل 

عندما تكون القدرة املشعة املكافئة املتناحية  (5)ي للخطأ النسيب املستنبط بتطبيق املعادلة االحنراف املعيار  2ويبني اجلدول 
(e.i.r.p.)  لتجهيزاتEUT  70مبقداري−  MHz/dBm 75و−  MHz/dBm . 

 2اجلدول 

 االحنراف املعياري للخطأ النسيب يف القياسات املأخوذة مبقياس اإلشعاع
 .1MT  =s 0.1 = 0MT ,s 1000لقياس مدة ا EUTلتجهيزات  .e.i.r.pالقدرة 

70– dBm/MHz  dB 0,15 
75– dBm/MHz  dB 0,24 

 GHz 24-22مثال على النطاق   5.6.2
مرتا  بوصفه هوائي القياس   0,056 0,028ذو فتحة قدرها  (SGHA)ُيستعمل يف هذا املثال هوائي بوقي بكسب معياري 

(MA) وينبغي توصيل اهلوائي .SGHAواملرشاح ، BPF واملضخم ،LNA  .توصيال  مباشرا  لتقليل خسارة االقرتان إىل أدىن حد 
قائمة بدرجات حرارة الضوضاء الفعالة   3. وترد يف اجلدول LNAوتتمثل نقطة السطح البيين ملقياس اإلشعاع يف دخل املضخم 

، ملقياس  sysTدول أن درجة حرارة الضوضاء، ملكوانت مقياس اإلشعاع عند نقاط السطح البيين. وُيالحظ من القيم الواردة يف اجل
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  dBm −109,5، هي مبقدار k∙T∙RBWعند نقطة السطح البيين، وأن قدرة الضوضاء،  K 814اإلشعاع متت على أهنا مبقدار 
عند   f(0PPSD (، تكون الكثافةEUT. وعليه، فعند إيقاف جتهيزات MHz 1مساواي  ملقدار  RBWعندما يكون عرض النطاق 

.  EUTوجتهيزات  SGHAبتغيري املسافة الفاصلة بني اهلوائي  f(0P(. وال تتأثر القدرة dBm 109,5−السطح البيين مبقدار نقطة 
. وأرضية ضوضاء مقياس اإلشعاع احملولة إىل القدرة BPFوخسارة املرشاح  SGHAكامل قيمة عامل اهلوائي  f(AK(ويساوي 

 على مسافة   MHz/dBm −58,9تبلغ  (4)يق املعادلة بتطب  (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتنحية
d   =3 أمتار وGHz) (24AK    =dB 38,8 . 

 3اجلدول 
 GHz 24-22مثال على درجة حرارة الضوضاء الفعالة ملكوانت مقياس إشعاع بنطاق 

ولة إىل دخل املضخم   (LNA)حمح
 التعليقات درجة حرارة الضوضاء البند

 BPF 290 K AK dB 38,8+ املرشاح  SGHAاهلوائي 
 dB 35الكسب  ، LNA 159 K GHz 26−18 ،dB 1,9 NFاملضخم 

 SA 365 K NF dB 36احمللل 
sysT 814 K درجة حرارة نظام مقياس اإلشعاع 

، عندما تكون القدرة املشعة  EUTأمتار من جتهيزات  3االحنراف املعياري للخطأ النسيب املقيس على بعد  4ويبني اجلدول 
فيوضح االحنرافات  5. أما اجلدول MHz/dBm −65و MHz/dBm −60هلذه التجهيزات مبقداري  (.e.i.r.p)ملتناحية املكافئة ا

كخيار، عندما تكون القدرة املشعة املكافئة املتناحية   EUTواحدا  من جتهيزات  ً  املعيارية للخطأ النسيب املقيس على بعد مرتا
(e.i.r.p.)  70هلذه التجهيزات مبقداري−  MHz/dBm 75و−  MHz/dBm . 

 4اجلدول 
 أمتار   3االحنراف املعياري للخطأ النسيب املقيس على مسافة فصل قدرها 

 GHz  22-24ابستعمال مقياس إشعاع بنطاق 
 .e.i.r.pالقدرة املشعة املكافئة املتناحية 

 EUT (d= 3m)لتجهيزات 
 = 1MT =s 0,001 ،0MT s 0,1مدة القياس 

MHz/dBm 60− 0,26 dB 
MHz/dBm 65− 0,57 dB 

 5اجلدول 
   EUTمرتًا من جتهيزات  1االحنراف املعياري للخطأ النسيب املقيس على بعد 

 GHz  22-24ابستعمال مقياس إشعاع بنطاق 
 .e.i.r.pالقدرة املشعة املكافئة املتناحية 

 = 1MT =s 0,001 ،0MT s 0,1مدة القياس  EUT (d= 3m)لتجهيزات 

MHz/dBm 70− 0,28 dB 
MHz/dBm 75− 0,63 dB 



 ITU-R SM.1754-0 14التوصية  

 قياس الكثافة الطيفية لقدرة الذروة   7.2
. MHz 50هي قدرة الذروة يف مرشاح غوسي بعرض نطاق يبلغ  UWBالكثافة الطيفية لقدرة ذروة حاالت اإلرسال يف النطاق 

 وتُؤخذ القياسات ابستعمال مكشاف ذروة وأقصى وقت لالستبقاء.
أو أقل يف معظم حملالت الطيف احلديثة تقرتب إىل حد كبري من  MHz 3البالغ قدرها  وُيالحظ أن عروض نطاق االستبانة

عن القياسات املأخوذة بواسطة مرشاح غوسي  dB 1خصائص املرشاح الغوسي املثايل )تظهر القياسات اختالفا  يقل مبقدار 
 MHzأكرب من  RBWاستعمال عرض نطاق  مثايل(. ويف حال استعمال حملل طيف لقياس الذروة، فإن من غري اجملدي عموما  

 بسبب القيود املفروضة على عرض نطاق الفيديو وخطية الطور. 3
 قياس الكثافة الطيفية لقدرة الذروة ابستعمال حملل طيف  1.7.2

 تدريج حد الذروة يف عروض أخرى لنطاقات االستبانة 
، غري أنه جتدر اإلشارة إىل إمكانية (6)تلف بتطبيق املعادلة ابإلمكان تدريج الكثافة الطيفية لقدرة الذروة وفقا لعرض نطاق خم

عرب عنه ابملعادلة   PSDوجود جزاء مصاحب هلذه الطريقة بشأن ضبط حد ذروة كثافة الذروة 
ُ
إىل عرض نطاق   MHz 50 = BWامل

 أضيق، نظرا  ألن هذه املعادلة تعطي تدرجيا  حذرا  للحد املذكور )ابلنسبة إىل إشارة نبضية(. 
 )BW/RBW(10+ 20 log BWLimit=  RBWLimit (6) 

بواسطة دالة حتويل نطاق مترير املستقبل، فإن هذه اإلشارة ميكن أن تبدو نبضية، أو شبيهة ابلضوضاء،   UWBوعند تغيري إشارة 
 أو جيبيه، أو توليفة جتمع بني ما ذُكر أعاله، وذلك تبعا  للخصائص الزمنية للمستقبل وعرض نطاقه. 

 ، وهي مبينة كاآليت: log 10  20و log 1010ل العالقة احلقيقية يف مدى يرتاوح بني وتتمث
نظرا  ألن طور التذبذب يتوقف على مصدر النبضة الزمين، فإن طور النبضات املرتعشة اجملاورة ميكن أن يكون غري تزامين، األمر 

نبضات املرتاكبة، لتبدو بذلك يف شكل ضوضاء غوسية. الذي حيتمل أن يرتتب عليه مجع بنَّاء  أو هّدام ملكوانت إشارات ال
على حنو نبضي لدى مرورها عرب املستقبل. وحيدث ذلك إذا كان عرض   UWBوتتسم هذه الطريقة ابلدقة عندما تظهر إشارة 

ابع ، وكانت النبضات غري مرتاكبة، وابلتايل، تتسم اإلشارة بطEUTالعائد لتجهيزات  PRFأكرب من مرشاح  RBWالنطاق 
 نبضي بعد مرورها عرب املستقبل. 

، تكون هنالك نبضات مرتاكبة وتبدو EUTالتجهيزات  PRFأقل من مرشاح  RBWوعند إجراء القياسات يف عرض نطاق 
اإلشارة مستمرة عوضا  عن نبضية )توزيع عشوائي لالتساع مقابل الزمن( لدى مرورها عرب عرض نطاق املستقبل. وتكون قدرة 

قية يف عرض النطاق املرجعي إحدى داالت العوامل الدقيقة للتوقيت فيما بني النبضات على غرار الوصف الوارد الذروة احلقي
القائمة بني عرضي النطاقني عالقة مفرطة التقدير. واخلصائص الزمنية اليت قد   log  10 20أعاله. ويف هذه احلاالت، متثل العالقة

لتحديد من حتليل الرتابط الذايت لإلشارات. وتظهر فواصل القوة والفواصل الزمنية بسيط هي خصائص قابلة ل PRFتكون مرشاح 
 هبيئة ذرى يف خمطط الرتابط الذايت. UWBألي مكوانت تكرارية يف اإلشارة 

( خصائص اإلشارة املرشحة عندما  (RF)وحيدد حمتوى )تشكيل( املعطيات والتحكم يف اإلرسال )التبديل ابلرتددات الراديوية 
املّولدة ابستعمال تعدد البث بتقسيم و  UWBأقل من كامل عرض نطاق اإلشارة ابلنسبة ألي إشارة  RBWكون عرض نطاق ي

. االستجابة اآلنية على ورقة تراصف أطوار املكوانت املتعددة لإلشارة. وقد ُيصمم التشكيل يف بعض (OFDM)تعامدي للرتدد 
الفاصل بني عروض النطاقات دقيقا    log 10 20اء غوسية. ويكون عامل التدريجاحلاالت تصميما  معينا  يفضي إىل ظهور ضوض

أكرب   RBW)عرض النطاق  RBW/1إذا بدت اإلشارة مبظهر "نبضي"، ما يعين وجود عنصر زمين تكراري بفرتة تكرار أكرب من 
 (.PRFمن املرشاح 
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 MHz 3قدره   RBWمنوذج لتشكيلة قياس تستعمل عرض نطاق  
 . MHz 3حمللل الطيف على مقدار   (RBW)نطاق االستبانة ضبط عرض  -

)يُوصى بضبطه على ضعف مقدار   RBWعلى مقدار مساٍو على األقل للعرض  (VBW)ضبط عرض نطاق الفيديو  -
 أو مرشاح الفيديو خارج الدارة بثالث مرات على األقل(. RBWالعرض 

 (.GHzكملها )الضبط عادة  على عدة وحدات ضبط مدى الرتدد لتفحص الطيف عرب قطعة تردد مالئمة أب -

 ضبط املكشاف على الذروة. -

 تشغيل وظيفة االستبقاء إىل أقصى حد. -

 ُيضبط وقت الكنس على االقرتان األوتومايت.  -

 MHz 3قدره    RBWتوضيح منوذج لإلجراء ابلتفصيل ابستعمال عرض نطاق 
راقب. ويتمركز  ُتستعمل حاالت كنس عديدة )ابلتالزم مع متكني وظيفة 

ُ
االستبقاء إىل أقصى حد( حلني استقرار االتساع امل

بدال  من   MHz 3قدرة  RBW. وعندما يُؤخذ القياس داخل عرض نطاق UWB، تردد احلد األقصى إلرسال  Mfالقياس حول 
MHz 50 :يُدرَّج احلد بتطبيق املعادلة التالية ، 

 dB 24.4 – 50MHzLimitHz) = M MHz/50 (310+ 20 log 50MHzLimit=  3MHzLimit (7) 
 قياس الكثافة الطيفية لقدرة الذروة ابستعمال حملل طيف )طريقة بديلة(  2.7.2

تباع قاعدة تدريج بديلة. وعندما تظهر اإلشارة يف هيئة  اتبالغ يف تقدير قدرة الذروة، ميكن النظر يف  (6)عندما يتبني أن املعادلة 
 اآليت:  شبيهة ابلضوضاء، يُطبق االختبار

 . MHz 3حمللل الطيف على مقدار   (RBW)ضبط عرض نطاق االستبانة  -

)يُوصى بضبطه على ضعف مقدار   RBWعلى مقدار مساٍو على األقل للعرض  (VBW)ضبط عرض نطاق الفيديو  -
 أو مرشاح الفيديو خارج الدارة بثالث مرات على األقل(. RBWالعرض 

 وضبط مدى الرتدد على الصفر.  Mfضبط الرتدد املركزي على الرتدد  -

 . Sampleضبط املكشاف على  -

 . (CCDF)ضبط العرض على أسلوب دالة التوزيع الرتاكمي التكميلية  -

لتوزيع رايلي يف  CCDFابلنسبة إىل دالة dB 2± اليت مت احلصول عليها تندرج ضمن نطاق خطأ مبقدار  CCDFكانت الدالة إذا و 
،  1.7.2، تُعترب اإلشارة شبيهة ابلضوضاء وُتطبق تقنية القياس نفسها اليت يرد وصف هلا يف الفقرة 99%و 1مدى ترتاوح نسبته بني 

 ، وهي كاآليت: ً  املتعلقة بقاعدة التدريج البديلة قابلة لالنطباق أيضا  (8)غري أن املعادلة  
 )BW/RBW(10log10+  BWLimit=  RBWLimit (8) 

 قياسات اخلطوط الطيفية 8.2
للقدرة املتضمنة يف أية خطوط طيفية قائمة  (.r.m.s)ياس اخلاصة بتعيني احلد األقصى ملتوسط اجلذر الرتبيعي تشكيلة الق

 .r.m.s. ويُنتقى مكشاف املتوسط .r.m.sهي تشكيلة مماثلة لتلك املستعملة يف االختبارات السابقة ملتوسط القدرة 
مللي اثنية. وميكن يف هذا االختبار  1ن التكامل البالغة مدته وُيضبط وقت الكنس وحُتدد عدد خاانت القياس لتأمني زم

( من أجل تعزيز استبانة فرادى اخلطوط KHz 30)يُوصى مبقدار  KHz 1إىل حد أدىن مبقدار  RBWتقليل عرض النطاق 
 .RBW ≥ 3العرض /VBWالطيفية. وينبغي حيثما أمكن احلفاظ على قيمة العرض 
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 القياسات املدارة 9.2
 بتطبيق املعادلة التالية: (.e.i.r.p)  املشعة املكافئة املتناحية حلصول على قيمة القدرةميكن ا

 e.i.r.p.(f) = P(f) + G(f) (9) 

 حيث:
e.i.r.p.(f)  : املشعة املكافئة املتناحية القدرة e.i.r.p. (dBm)  عند الرتددf 
P(f)  :  القدرة(dBm)  مقيسة عند الرتددf ملنتهية بواسطة مقاومة  وعند مطراف اهلوائي، وا 

 ()أوم  50قدرها 
G(f)  :   كسب اهلوائي(dBi)  املقيس عند الرتددf  .يف اجتاه معني 

 قياسات اجملال الزمين  3
 UWBقياس اجملال الزمين إلشارات  1.3

اجملال الزمين على معطيات اعتيان  (FFT)بتطبيق املعاجلة بواسطة حتويل فوريري السريع  UWBميكن احلصول على طيف النطاق 
اليت يتم احلصول عليها من تذبذب رقمي عريض النطاق. وابإلمكان حساب الطيف بواسطة مكشافات خمتلفة وضمن عروض 

وقدرة الذروة يف عرض نطاق   MHz 1داخل عرض نطاق غوسي قدره  .r.m.sنطاقات شىت، مبا يف ذلك حساب متوسط القدرة 
 .  MHz 50غوسي مبقدار 

يف الوقت الفعلي. وتتمثل املواصفات النموذجية ملكشاف التذبذب  UWBذبذب قادرة على قياس إشارات وتتيسر مكشافات ت
 فيما يلي:

 متاثلي(.  (BW)يف عرض نطاق   −dB 3)  GHz 12احلد األقصى للرتدد:  -
 . GS/s 40تردد االعتيان:  -

 .div/mV 1و div/V 1احلدان األقصى واألدىن للمدايت العمودية:  -

 mV 800.: mVrms 2,7اء على سلم القياس الكلي الضوض -

ومن أجل حتديد أداء قياس اجملال الزمين، من الضروري أوال  تعيني فولطية الذروة لشكل موجة اجملال الزمين. وينبغي احلرص على 
 عرض شكل املوجة بكامله. 

املواصفات النموذجية ملكشاف تذبذب وقد يوفر مكشاف تذبذب اعتيان أداء حمسنا  عند قياسه شكل موجة دوري. وتتمثل 
 االعتيان فيما يلي: 

 . GHz 50احلد األقصى للرتدد:  -
 )من ذروة إىل ذروة(.  p-pV 1أقصى سوية دخل:  -

 mVrms 1,8سوية الضوضاء:   -

 تقدير أخطاء االرتعاش ابستعمال مكشاف تذبذب لالعتيان 2.3
ن مالحظة خرج شكل املوجة الدوري الوافد من هذه التجهيزات مطرافا  خلرج اإلطالق، ميك EUTإذا كان لدى جتهيزات 

منخفضة يف شكل املوجة الدوري،  (N/S)ابستعمال مكشاف تذبذب لالعتيان. وعندما تكون نسبة اإلشارة إىل الضوضاء 
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لنظر إىل ارتعاش بتطبيق دالة إجياد املتوسط املركبة يف املكشاف املذكور. ومع ذلك، واب (N/S)فباإلمكان حتسني هذه النسبة 
الحظ يُرشح بتمرير منخفض.

ُ
 إشارة اإلطالق، فإن شكل املوجة امل

وتتعرض قيمة الذروة يف شكل املوجة املالحظ للتوهني ألهنا قيمة تالفيفية لدالة الكثافة احملتملة لالرتعاش وبسبب شكل موجة  
،  .r.m.sاثنية يف املتوسط  σتعاش غوسي قدره . ومن أجل احلصول على إشارة إطالق ابر EUTالدخل الوافدة من جتهيزات 

  dB 3برتدد خمفض قدره  (LPF)يُرشح شكل املوجة املالحظ بتمرير منخفض بواسطة مرشاح مترير منخفض 

  Hz σ/0.13.من املقدار

 املعاجلة الالحقة ملعطيات اجملال الزمين 3.3
طوي برجميات هذه املعاجلة على الكثري من قياسات الرتددات الراديوية املعاجلة الالحقة ملعطيات اجملال الزمين ضرورية. وميكن أن تن

(RF)  .املعيارية 
 عامل اهلوائي املعقد 1.3.3

 ، مبوجب املعادلة التالية: f(cF(، (CAF)عامل اهلوائي املعقد  fعندما يستقبل هوائي معني موجة تردد مستوية، حُيدد  

 
)(

)(
)(

0 fV

fE
fFc = (10) 

هو الفلطية املتوائمة املعقد ملطراف  f(0V(شدة اجملال الكهرابئي املعقد يف نقطة معينة من نقاط عنصر اهلوائي و هو E)f(حيث 
معلومات الطور من أجل إعادة بناء شكل  CAF. ويتضمن العامل 2، على غرار مايبينه الشكل 0Zاهلوائي ذي املعاوقة املتوائمة 

 يف كل هوائي. CAFلعامل موجة اجملال الكهرابئي. وينبغي قياس ا

 2الشكل 
 CAFحتديد العامل 

 
 إعادة بناء جمال كهرابئي من معطيات جمال زمين مقيسة  2.3.3

. وشكل املوجة املالحظ بواسطة EUTمنوذج جهاز لقياس شكل موجة اجملال الكهرابئي اليت تشعها جتهيزات  3يبني الشكل 
، هو شكل يتم احلصول عليه يف هيئة تالفيف استجابة نبض جلهاز القياس من خرج اهلوائي إىل خرج t(mv(، مكشاف تذبذب

من شدة   .e.i.r.p)) . وميكن حتويل القدرة املشعة املكافئة املتناحية t(av(مكشاف التذبذب، ابلتالزم مع إشارة خرج اهلوائي، 
  هوائيي اإلرسال واالستقبال يف اجملال البعيد.  اجملال الكهرابئي على بعد أي مسافة اعتباطية بني
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 3الشكل 
 جهاز قياس شكل املوجة

 
العائدة للمضخم   Sعلى مصفوفة  S. ويدل احلرف 3الدارة املكافئة جلهاز قياس شكل املوجة املبني يف الشكل  4ويوضح الشكل 

مها معامال انعكاس هوائي االستقبال   sو  aملكشاف التذبذب. واملعامالن  Sهو مصفوفة  sSاملتقدم والكبالت، واحلرف 
املغادرة من منفذ اخلرج إىل منفذ   Sالعائدة للمضخم املتقدم )معلمة  12Sومنفذ دخل مكشاف التذبذب على التوايل. أما املعلمة 

 العائدتني ملكشاف التذبذب، ومها    Sأن معلميت    دخل املضخم املتقدم( فهي معلمة يفرتض أن قيمتها صفر، وميكن أيضا  افرتاض

22SS 12وSS  ألن ،mV .ليست إشارة حقيقية ولكنها معطيات عددية يرقمنها مكشاف التذبذب 
 4الشكل 

 الدارة املكافئة جلهاز قياس شكل املوجة

 

، هو حتليل ميكن التعبري E(f) أعاله، واجملال الكهرابئي يف جمال الرتدد، للدارة املكافئة يف ظل الظروف املذكورة  Sوحتليل املعلمة 
 عنه ابملعادلة التالية: 

 

)]([
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112211
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 (11) 

حيث يشري التعبري     .إىل حتويل فوريري 
ويُعاد بناء شكل موجة اجملال الكهرابئي بواسطة عكس حتويل فوريري )  1− للحصول على ما يلي:  (11)( الوارد يف املعادلة 
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 حتليل الطيف داخل عرض نطاق استبانة اعتباطي 3.3.3
اعتباطي. ويتم احلصول على  RBWميكن حساب قدرة الذروة املكافئة ابتباع الطريقة الواردة أدانه للتحليل داخل عرض نطاق 

 بتطبيق املعادلة التالية: BPFعند خرج املرشاح  شكل املوجة

  

 كبل

 هوائي

 مكشاف تذبذب

 مضخم متقدم

 هوائي

a s مضخم متقدم وكبل مكشاف تذبذب 
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 (.MHz 50لرتدد قدره   dB3دالة املرشاح الغوسي )املستعمل مثال داخل عرض مبقدار  G(f)حيث 
 ، على أساس اجملال الكهرابئي ابملعادلة اآلتية: e.i.r.p.،)t(EIRPPويُعرب عن قيمة القدرة 

 
( )

30

)(
)(

2
rtE

tP
f

EIRP =  (14) 

 .t(EIRPP(، من الذروة  pP(50MHz)ويتم احلصول على الكثافة الطيفية لقدرة الذروة ،
 منوذج لقياس قدرة الذروة يف اجملال الزمين 4.3.3

وهوائيات وكبالت ومكشاف  UWBتصف هذه الفقرة منوذجا لقياس جمال كهرابئي معني. وتتكون التجهيزات من مولد نبض 
. ويُقاس شكل موجة خرج مولد النبض 5مثلما هو مبني يف الشكل  GHz 20ذبذب االعتيان برأسية اعتيان مبقدار رقمي لت
UWB  6بواسطة مكشاف التذبذب على غرار ما هو موضح يف الشكل . 

 5الشكل 
 تشكيلة القياس

  

 6الشكل 

 شكل موجة خرج مولد النبض

 
 kHzاملولد هو مبقدار  PRFمرتا ، وتردد  1.5أمتار وارتفاع اهلوائيات  3وتبلغ املسافة الفاصلة بني هوائيات اإلرسال واالستقبال 

 مرتا .   6 × 5 × 2,5. وقد أخذت القياسات يف غرفة مكتب تبلغ أبعادها500
 شكل موجة اخلرج املعروضة مبكشاف التذبذب. 7ويبني الشكل 

  

 (ns)الزمن  

طية  
الفل

(V
)

 

  
 كبل

 هوائي هوائي

 مكشاف تذبذب

 مولد نبض
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 7الشكل 
 شكل املوجة املعروض بواسطة مكشاف التذبذب 

 
من اخلرج الوافد من هوائي االستقبال  (12)ومن مث يُعاد بناء شكل موجة اجملال الكهرابئي عند نقطة االستقبال بتطبيق املعادلة 

 . 8على غرار ما يوضحه الشكل 
 ابئيإعادة بناء شكل موجة اجملال الكهر 

 
، وحُيصل مبوجبه على شكل املوجة عند خرج املرشاح GHz 5,8منوذجا  ُيضبط فيه الرتدد املركزي على املقدار  9ويبني الشكل 

BPF  بعرض نطاقMHz 50  (13)بواسطة املعادلة . 
 9الشكل 

 GHz 5,8وبرتدد  MHz 50مبقدار   BPFشكل املوجة عند خرج املرشاح 

  
 (ns)الزمن  

 
       (ns)  

ابئي 
كهر

ل ال
اجملا

 

  
 (ns)الزمن  

طية  
الفل

(V
)

 

ابئي
كهر

ل ال
اجملا
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 فهي   (14). أما قدرة الذروة احملسوبة بواسطة املعادلة m/V 0.01683أن قيمة الذروة هي  9وُيالحظ يف الشكل 
 μW 85,0  (dBm 10,7−)مبقدار 

 اجلمع بني حملل الطيف ومكشاف التذبذب ألخذ قياسات يف اجملال الزمين  4.3
قدرة الذروة. وجيمع اجلهاز بني حملل طيف ومكشاف تذبذب. وُيستعمل حملل الطيف يف هذا جهازا لقياس  10يوضح الشكل 

. واخلرج املتوسط الرتدد حمللل الطيف هو دخل ملكشاف (IF)النظام كمحول خافض للرتدد إىل جانب املرشاح املتوسط الرتدد 
 التذبذب. 

 10الشكل 
 منوذج جيمع حملل الطيف ومكشاف التذبذب 

 
، وذلك  3.3يُعاجل اخلرج املرقمن ملكشاف التذبذب الحقا  بواسطة برجميات معينة بنفس الطريقة اليت يرد وصف هلا يف الفقرة 

 كالتايل: 
 ترشيح غوسي. -
 حساب القدرة يف كل عينة. -

 البحث عن أقصى قدرة. -

 عملية. تغيري الرتدد املركزي حمللل الطيف، ومن مث تكرار ال -

وابستعمال هذه التشكيلة، يكون عرض نطاق اجلهاز واسعا ، وجُيرى الرتشيح الغوسي مبعاجلة رقمية لإلشارة. ويُنفذ يف هذا النظام 
داخل اجملال الرقمي من دون أي تشويه للطور حيدثه املرشاح التماثلي بعرض النطاق   (RBW)مرشاح بعرض نطاق استبانة 

RBW. 
 ن حملل الطيف ومكشاف التذبذب املتطلبات التقنية التالية: وينبغي أن يليب كل م

 البد أن يكون اتساع نطاق مترير حملل الطيف مسطحا ؛  -
 ينبغي أن يكون طور نطاق التمرير خطيا ؛ -

 ؛ (IF)إىل خرج الرتددات املتوسطة  (RF)من الضروري معايرة كسب التحويل من دخل الرتددات الراديوية  -

 على األقل؛  MHz 500عرض نطاق دخل مكشاف التذبذب مبقدار  ينبغي أن يكون -

 املعايرة ضرورية يف كل نقطة من نقاط تردد القياس.  -

 حملل طيف مكشاف تذبذب تردد راديوي 



 ITU-R SM.1754-0 22التوصية  

 1التذييل  
 املختصرات املستعملة يف التوصية

ADC  حمول متاثلي إىل رقميAnalogue-to-digital converter) ) 
BPF  مرشاح مترير النطاقBand-pass filter) ) 
BW اق عرض النطBandwidth) ) 

CAF  عامل اهلوائي املعقدComplex antenna factor) ) 
CCDF  دالة التوزيع الرتاكمي التكميليةComplementary cumulative distribution function) ) 
CISPR اللجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي 

Comité International Spécial des Perturbations) Radioélectriques) 

DRGHA هوائي بوقي مزدوج احلافة بدليل موجي Double ridged waveguide horn antenna) ) 
e.i.r.p.  القدرة املشعة املكافئة املتناحيةEffective isotropic radiated power) ) 

EMI  تداخل كهرمغنطيسيElectromagnetic interference) ) 
EUT  جتهيزات قيد االختبارEquipment under test) ) 
FFT  حتويل فوريري السريعFast Fourier transform) ) 
IEC  اللجنة الكهرتقنية الدوليةInternational Electrotechnical Commission) ) 

IF  تردد متوسطIntermediate frequency) ) 
GPR   رادار استكشاف ابطن األرضGround penetrating radar)) 
LNA  مضخم منخفض الضوضاءLow-noise amplifier) ) 
LPF  مرشاح مترير منخفضLow pass filter) ) 
MA هوائي قياس  Measurement antenna) ) 
NF عامل ضوضاء Noise figure) ) 

OFDM  تعدد البث بتقسيم تعامدي للرتددOrthogonal frequency division multiplexing) ) 
OATS  موقع اختبارات يف منطقة مفتوحةOpen area test site) ) 

PRF  تردد تكرار النبضاتPulse repetition frequency) ) 
PSD  كثافة القدرة الطيفيةPower spectral density) ) 

RBW  عرض نطاق االستبانةResolution bandwidth) ) 
RF  تردد راديويRadio frequency) ) 

r.m.s.  متوسط اجلذر الرتبيعيRoot-mean-square) ) 
SA  حملل طيفSpectrum analyzer) ) 

SGHA  هوائي بوقي بكسب معياريStandard gain horn antenna) ) 
N/S   نسبة اإلشارة إىل الضوضاءSignal-to-noise ratio) ) 
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UWB  نطاق عريض للغايةUltra-wideband) ) 
VWB  عرض نطاق فيديوVideo bandwidth) ) 
WIR  رادار تكوين الصور عرب اجلدرانWall imaging radar) ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
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