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 *1756SM. R-ITU-0التوصيـة 

 دخول أجهزة تستعمل تكنولوجيا  ل إطار عم

 إىل اخلدمة  فائق العرضالنطاق 
 

(2006) 

 جمال التطبيق
 مع مبادئ  (UWB)لدخول أجهزة إىل اخلدمة تستعمل تكنولوجيا النطاق فائق العرض  لتقدم هذه التوصية إطار عم

 توجيهية لإلدارات.

 كلمات أساسية 
 إطار عمل، نطاق فائق العرض، لوائح وطنية

 االتصاالت الراديوية التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية 
 إذ تضع يف اعتبارها  
 قد متتد عرب مدى تردد واسع جداً؛   UWBمن أجهزٍة تستعمل تكنولوجيا النطاق فائق العرض    املعتمدة أن اإلرساالت   أ (   

 عات خدمة اتصاالت راديوية متعددة؛يتم تطويرها إبرساالت متتد فوق توزي UWBأن األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  ب(

، قد تؤثر، يف الوقت نفسه، على العديد من األنظمة UWBوبناًء على ذلك، فإن األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  ج(
 العاملة داخل عدد من خدمات االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك تلك األنظمة املستعملة دولياً؛

مع تطبيقات ال سلكية عديدة مثل االتصاالت داخل املباين وخارجها ذات  UWBأنه قد يتيسر دمج تكنولوجيا  د(
 املراقبة ورادار السيارات واملواصالت الذكية.و املدى القصري والتصوير الراداري والتصوير الطيب وتتبع األصول 

يت حتتوي أيضًا على  وبني أنواع البث أو اإلشعاعات يف التجهيزات ال UWBأنه قد يصعب التمييز بني إرساالت  ( ه 
 تقنيات أخرى، حيث ميكن أن تنطبق عليها حدود خمتلفة؛

قد تفيد قطاعات مثل احلماية العامة والبناء واهلندسة والعلوم والطب  UWBأن تطبيقات تستعمل تكنولوجيا  و(
 والتطبيقات االستهالكية وتكنولوجيا املعلومات والتسلية متعددة الوسائط واملواصالت؛

الكثافة هلذه التطبيقات يف بعض  يف تطبيقات حمددة قد تتسبب يف نشر عايل  UWBجهزة تستعمل تكنولوجيا أن أ ز( 
 أو ستُنشر، حمطات خدمات اتصاالت راديوية؛ البيئات حيث ُنشرت،

حمدد على خدمة اتصاالت راديوية سيختلف تبعًا خلصائص ومتطلبات   UWBأن أتثري تطبيق نطاق فائق العرض  ح(
 ؛ UWBمحاية تلك اخلدمة وخصائص النمط احملدد من تطبيق النطاق 

أن حدود البث غري املرغوب به املتصل خبدمات االتصاالت الراديوية ال ميكن تطبيقها على أجهزة تستعمل تكنولوجيا  ط(
UWB؛ 
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 يف أجهزة متنقلة و/أو حممولة يُتوقع هلا اجتياز احلدود الوطنية؛ ستدمج UWBأن تكنولوجيا  ي(
 يف تطبيقات حمددة، قد   UWBأنه يف حالة عدم الرتخيص على حنو فردي لألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  ك(

 ال تكون اإلدارات قادرة على حتديد كثافة انتشار هذه األجهزة؛ 
اليت يتوقع هلا أن تكون ذات  و  UWBو فردي لألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا أنه قد ال يكون عملياً الرتخيص على حن ل(

 طبيعة واسعة االنتشار؛ 
غري املعرتف هبا يف الوقت احلاضر بوصفها عاملة مبوجب توزيعات على   UWBأن التطبيقات اليت تستعمل تكنولوجيا  م(

 ة وعدم التداخل؛خدمات االتصاالت الراديوية سوف تعمل على أسس عدم توفري احلماي
 وإذ تعرتف  
 من دستور االحتاد؛  199و 37و 1ابألرقام  أ (  

  223.5و  22.4و  10.4و  5.4و  4. 4و  3. 3و  169.1و  168.1و  167.1و  166.1و  138.1و  61.1و  59.1و   4.0ابألرقام  ب( 
 من لوائح الراديو؛  15و   13والتذييلني    15واألجزاء ذات الصلة من املادة    1314.و   1315.و   53401.و   5267.و   5260.و 

، وخدمة  (RAS)، وخدمة الفلك الراديوي (EESS)أن اخلدمات املنفعلة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية  (  ج
 ؛2تقيس اإلشعاع الطبيعي عند سوايت منخفضة جداً  (SRS)األحباث الفضائية 

____________________ 
 ُُيظر كافة أنواع البث يف النطاقات التالية: 5.340 1

1400-1427 MHz 

2690-MHz 2700  422.5الرقم  عدا تلك اليت يكفل هبا  ، 
10,68-GHz 10,7   5,.483 الرقم  هبا عدا تلك اليت يكفل  ، 

15,35-GHz 15,4   511.5الرقم  عدا تلك اليت يكفل هبا  ، 
23,6-GHz 24 
31,3-GHz 31,5 

31,5-GHz 31,8   2يف اإلقليم، 

48,94-GHz 49,04  ًمن احملطات احملمولة جوا 

50,2-GHz 50,4  
52,6-GHz 54,25 

86-GHz 92 

100-GHz 102 

109,5-GHz 111,8 
114,25-GHz 116 
148,5-GHz 151,5 

164-GHz 167 
182-GHz 185 
190-GHz 191,8 
200-GHz 209 
226-GHz 231,5 
250-GHz 252 (2003لعام  الراديوية املؤمتر العاملي لالتصاالت ) 

 
أن ال يفرض  GHz 50,4-50,2ينبغي للتوزيع على خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة البحوث الفضائية )املنفعلة( يف النطاق  5.340.1 2

 (WRC-97) . قيوداً غري ضرورية على استعمال النطاقات اجملاورة يف اخلدمات املوزعة على هذه النطاقات على أساس أويل
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، ال يعترب األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا النطاق (WRC-03) 952للتوصية  الراديوية، وفقاً أن قطاع االتصاالت  د(
 من لوائح الراديو؛  15.1مبوجب الرقم (ISM)الفائق العرض بوصفها استعماالت صناعية وعلمية وطبية  

 وإذ تالحظ  
أن بوسع اإلدارات استعمال توصيات قطاع االتصاالت الراديوية التالية كتوجيه عند دراسة إدخال أجهزة تستعمل   1

 : UWBتكنولوجيا 
 ؛ UWBاليت تتناول خصائص تكنولوجيا  ITU-R SM.1755 التوصية −
 ؛UWBاليت تتناول تقنيات قياس إرساالت   ITU-R SM.1754التوصية  −

على أنظمة تعمل داخل  UWBاليت تتناول أتثري األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  ITU-R SM.1757التوصية  −
 خدمات االتصاالت الراديوية؛

اليت يرد بعض منها يف   UWBأن اإلدارات قد اعتمدت، أو أهنا بصدد اعتماد، لوائح تتضمن أقنعة البث ألجهزة  2
 هلذه التوصية؛ 1للملحق  3إىل  1التذييالت 

أن بعض القيود الواردة يف التذييالت للملحق قد ال تُعد، حبد ذاهتا، كافية حلماية خدمات االتصاالت الراديوية، حيث   3
، بينما قد حتمي بعض القيود األخرى خدمات االتصاالت UWBن بعض القيود قد ال تسمح ابستعمال تطبيقات النطاق إ

 واء؛ على حد س UWBالراديوية وتسمح ابستعمال تطبيقات 
 توصي 
من هذه التوصية كتوجيه عند النظر يف إدخال  1املتضمن يف امللحق  أبنه ينبغي لإلدارات أن تستعمل إطار العمل 1

 وأتثريها على خدمات االتصاالت الراديوية؛  UWBأجهزة إىل اخلدمة تستعمل تكنولوجيا 
 أن تعترب املالحظات التالية جزءاً من هذه التوصية. 2

أن تضمن، تبعًا ألحكام لوائح  UWBينبغي على اإلدارات اليت ختول أو ترخص ألجهزة تستعمل تكنولوجيا  - 1املالحظة 
تطالب ابحلماية من، أو أن تضع قيودًا على، خدمات االتصاالت  ال الراديو، أن ال تتسبب هذه األجهزة أبي تداخل إىل، أو 

 الراديوية لإلدارات األخرى يف ضوء ما مت حتديده يف لوائح الراديو وأن تعمل هذه األجهزة وفقاً لتلك اللوائح. 
أعاله، من أجهزة  1 عند تلقي إشعار حبدوث تداخل إىل خدمات االتصاالت الراديوية املشار إليها يف املالحظة -2 املالحظة 

 فورية للقضاء على مثل هذا التداخل. (إجراءات) ، ينبغي على اإلدارات أن تتخذ إجراءUWBتستعمل تكنولوجيا 

 1امللحق 

 إىل اخلدمة UWBإطار عمل إلدخال أجهزة تستعمل تكنولوجيا 

 املقدمة 1
إىل اخلدمة.   UWBيهدف إطار العمل هذا إىل إعطاء توجيهات إىل اإلدارات عند النظر يف إدخال أجهزة تستعمل تكنولوجيا 

وابلرغم من أن تطوير وتنفيذ تكنولوجيات جديدة تعد جوانب مهمة لتلبية االحتياجات املتغرية واملتنامية للمستخدمني، ينبغي 
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لوجيات اجلديدة على تشغيل احملطات املوجودة واملخطط هلا يف إطار خدمات االتصاالت إيالء االنتباه لتأثري هذه التكنو 
 الراديوية.

ابإلرسال  UWBأن أتيت بتحدايت جديدة لإلدارات. كما تقوم األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  UWBومن شأن تكنولوجيا 
 اقات متعددة موزعة على خدمات عديدة.عند قدرة منخفضة على حنو منوذجي وتستخدم عرض نطاقات متتد عرب نط

ال تنتمي إىل أية خدمة اتصاالت راديوية وتعد أجهزة قصرية املدى  UWBويذكر أن األجهزة احلالية اليت تستعمل تكنولوجيا 
(SRD)  ن الرتخيص لبعض تطبيقات إتطالب أبي محاية من التداخل الضار. ومع ذلك، ف الUWB  ،احملددة، على أساس وطين

 وفر احلماية هلا من خدمات االتصاالت الراديوية العاملة داخل حدودها الوطنية.قد ي
على اخلصائص التشغيلية وحساسية اخلدمة املتضررة، ابإلضافة إىل   UWBر ابلتداخل من أجهزة تستعمل تكنولوجيا ويعتمد التأث

. وتُعد محاية  UWBاعتمادها على اخلصائص الطيفية، وكثافة النشر، واملعلمات التشغيلية لألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا 
إىل   UWBتعمل تكنولوجيا خدمات االتصاالت الراديوية من التداخل أهم حتٍد لإلدارات يف جمال إدخال األجهزة اليت تس

 اخلدمة، على أال تعيق يف الوقت نفسه، على حنو غري ضروري تطوير األجهزة اليت تستعمل التكنولوجيا املذكورة.
أن يرفع من ضوضاء اخللفية إىل درجة أنه يف بعض احلاالت قد  UWBومن املمكن للنشر الواسع ألجهزة تستعمل تكنولوجيا 

االتصاالت الراديوية ابلتأثري على أداء اخلدمات املتضررة. وعلى سبيل املثال، تتسبب زايدة  يتسبب التداخل إىل خدمات
الضوضاء يف إاثرة الشواغل اخلاصة ابلنسبة ألجهزة استقبال اخلدمة املنفعلة عالية احلساسية اليت تقيس سوايت الطاقة املنخفضة 

ا أن اخلدمات املنفعلة متتلك عادة معدات خاصة تكون أكثر حساسية جدًا ألغراض مثل التنبؤات اجلوية والبحوث العلمية. ومب
على حنو خاص من تلك اليت تستخدمها خدمات االتصاالت الراديوية األخرى، فقد تكون أكثر تعرضًا للتداخل من إرساالت 

UWB. 

 UWBمبادئ توجيهية لإلدارات ذات صلة إبدارة األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  2

 UWBلتشغيل أجهزة تستعمل تكنولوجيا  ساأس 1.2
يُعد تطوير وتنفيذ تقنيات جديدة مهمًا لتلبية التحدايت واملتطلبات املتغرية واملتنامية للجمهور. ويُتوقع لألجهزة اليت تستعمل 

، سواء  UWBأن تعمل داخل طيف راديوي موزع على خدمات االتصاالت الراديوية. وإبمكان إرساالت  UWBتكنولوجيا 
كانت من جهاز واحد أو جمموعة أجهزة، التداخل على خدمات االتصاالت الراديوية، وال سيما يف نطاقات خدمات السالمة 

 UWBواخلدمات املنفعلة. وينبغي على اإلدارات تطبيق املبادئ التالية عند النظر يف إدخال األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا 
 وية.وأتثريها على خدمات االتصاالت الرادي

 مبادئ توجيهية للنظر فيها من قبل اإلدارات
يف أراضيها، شريطة أال تؤثر هذه  UWBلإلدارات حق مطلق يف تنظيم استخدام األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  −

 للوائح الراديو. اً األجهزة على حمطات اإلدارات األخرى وفق
، وأن  UWBلألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  الءمةأن تربز خصائص وتقنيات التخفيف امل UWBينبغي على لوائح  −

 تكون مستندة إىل معايري احلماية جلميع أنواع اخلدمة يف نطاقات الرتدد املتأثرة.

وقات  أن أتخذ يف احلسبان الفر  UWBينبغي على أطر العمل الوطين اخلاصة بتطبيق األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  −
 .UWBاألساسية املوجودة يف األمناط املتعددة لتطبيقات 

 ينبغي إيالء عناية خاصة بتوفري احلماية املطلوبة خلدمات السالمة. −

 . 340.5 ينبغي إيالء عناية خاصة بتوفري احلماية املطلوبة للخدمات العاملة يف نطاقات الرتدد املدرجة يف لوائح الراديو رقم  −
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على   UWBعتبار الالزم للكيفية اليت ميكن أن تؤثر هبا إرساالت األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا ينبغي إيالء اال −
 األنظمة اليت توفر اخلدمات العاملية.

على أساس إعفاء من الرتخيص أو الرتخيص   UWBلنظام السماح ابستخدام األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا لينبغي  −
ملنح الرخص أو   مالءمةعامة، حسب احلالة، أن يشتمل على إجراءات مشددة و حبسب الفئة أو نظام الرخصة ال

 أحكام ذات صلة مدجمة ابللوائح الوطنية.

ينبغي األخذ ابالعتبار التأثري الواقع على تشغيل حمطات خدمات االتصاالت الراديوية من جراء استعمال وحترك أجهزة   −
 عرب احلدود الوطنية. UWBتستعمل تكنولوجيا 

وإذ  ينبغي مراعاة توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة، وعلى وجه اخلصوص تلك املشار إليها يف فقرة  −
 .  1 تالحظ 

 التأثري على خدمات االتصاالت الراديوية  2.2
 عام 1.2.2

 UWBمن الضروري توفري احلماية جلميع خدمات االتصاالت الراديوية من التداخل الذي ينشأ من أجهزة تستعمل تكنولوجيا 
عند إدخال هذه التكنولوجيا عاملياً. وينبغي إيالء اهتمام خاص مبسألة محاية اخلدمات املنفعلة وخدمات السالمة ضمن اخلدمات  

حمددة ابلنسبة إىل محاية احلياة البشرية واملمتلكات. ويتناول  UWBاشر على تشغيل أجهزة األخرى، إذ قد يكون هناك أتثري مب
 القسمان الفرعيان التاليان هذين الصنفني:

 خدمات السالمة  2.2.2
عض تعتمد أنظمة الطريان املدين والبحري على الرتددات الراديوية اليت ميكن أن تستعمل عاملياً. وتُعد خدمات السالمة، مثل ب

، مبثابة خدمات اتصاالت (MMS)عناصر خدمة املالحة الراديوية، وخدمة املالحة الساتلية الراديوية واخلدمة املتنقلة البحرية 
اخلدمة املتنقلة الساتلية للطريان ( و اً راديوية تستخدم حلماية احلياة البشرية واملمتلكات. كما خُتصص اخلدمة املتنقلة للطريان )طريق

تصاالت ذات الصلة ابلسالمة وانتظام الطريان. وغالبًا ما تعمل خدمات السالمة يف املواقف اليت يؤثر فيها التداخل ( لالاً )طريق
على االستقبال على حنو حاسم حبيث يضعف اتصاالت السالمة الراديوية املقدمة. ومن شأن ضرورة استيفاء أنظمة السالمة 

وفرة، أن ُيتم عمل هذه األنظمة يف بيئة خالية من التداخل، بسبب املتطلبات امللحة ملستوايت عالية من الكمال واالعتمادية وال
 حلماية احلياة البشرية واملمتلكات. وبناًء على ما تقدم، ينبغي إيالء انتباه خاص ملتطلبات محاية خدمات السالمة. 

ت السالمة. ويف تلك احلاالت، ينبغي على وقد يكون من العسري، يف بعض احلاالت، جتنب نطاقات الرتدد املوزعة على خدما
اإلدارات أن تنظر يف عوامل مثل التأثري على هوامش وصلة خدمة السالمة، والنظر أيضًا يف تقنيات متنع التداخل من أجهزة 

 تعمل بصورة غري جيدة.  UWBتستعمل تكنولوجيا 
 اخلدمات املنفعلة  3.2.2

)املنفعلة( وخدمة األحباث  (EESS)خدمة استكشاف األرض الساتلية  (RAS)الفلك الراديوي علم تتضمن عمليات خدمة 
وايت القدرة املنخفضة جداً، اليت حتتوي على  لى حنو طبيعي، ذات س)املنفعلة( قياس اإلشعاعات اليت حتدث ع (SRS)الفضائية 

الصلة على حنو رئيسي خبواص فيزايئية اثبتة  معلومات أساسية تتعلق ابلعملية الفيزايئية قيد البحث. وحُتدد نطاقات الرتدد ذات 
مذجة  )مثل، الرنني اجلزيئي( غري قابلة للتغيري. وتدعم هذه اخلواص النشاطات العلمية مبا يف ذلك التنبؤات اجلوية، ابإلضافة إىل الن

ضة من التداخل املستقبلة عند ت املنخفعد نطاقات الرتدد هذه مورداً طبيعياً مهماً. كما أنه حىت املستواياملائية واملناخية. ومن مث تُ 
خل احملاسيس املنفعلة قد يكون هلا آاثر حتط من استعمال نطاق اخلدمة املنفعلة. وابإلضافة إىل ما تقدم، ال تستطيع ُمد
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احملاسيس، يف معظم احلاالت، التمييز بني هذه اإلشعاعات الطبيعية وبني اإلشعاعات االصطناعية. ويف هذا الصدد، يتيح 
 من لوائح الراديو للخدمات املنفعلة نشر وتشغيل أنظمتها.  340.5الرقم

)املنفعلة( برصد األرض وغالفها اجلوي يف العامل أبسره.   EESSوكمثال على ما تقدم، تقوم خدمة استكشاف األرض الساتلية
وية املوثوقة للعامل أبسره، األمر الذي قد يرتك  وقد تؤثر القياسات غري السليمة من منطقة أو أكثر على إمكانية القيام ابلتنبؤات اجل

 آاثراً ابلغة على االقتصاد والسالمة العامة.  
 وعليه ينبغي إيالء اهتمام خاص حبماية متطلبات اخلدمات املنفعلة.

 UWBحبث أنواع من التطبيقات اليت تستعمل تكنولوجيا  3.2

 وخصائصها.  UWB. ويرد أدانه بعض األمثلة على تطبيقات يف العديد من التطبيقات UWBابإلمكان إدخال تكنولوجيا 

 تطبيقات التصوير  1.3.2
على أساس  UWBبسبب الطلب احملدود على هذه التطبيقات، قد يكون من املناسب ترخيص أجهزة تصوير تستعمل تكنولوجيا 

ر  األرض وأجهزة التصوير الرادارية للجدفردي، إن مل يكن التحكم هبا أو تقييدها بطريقة ما. ويف حالة رادار استكشاف ابطن ا
الداخلي، من املمكن قصر االستعمال على املسؤولني عن فرض القانون وهيئات مكافحة احلرائق واإلنقاذ ومؤسسات البحوث  

ل العلمية وشركات التعدين التجارية وشركات البناء. أما خبصوص أجهزة التصوير من خالل اجلدران، فمن املمكن قصر االستعما 
على املسؤولني عن فرض القانون وهيئات مكافحة احلرائق واإلنقاذ. ويف حالة أجهزة التصوير الطبية، من املمكن قصر استعمال 
األجهزة حبيث يتم حتت توجيه أو إشراف ممارس صحي خمول. ويف حالة أجهزة املراقبة، من املمكن قصر االستعمال على اجلهات 

 ة احلرائق واإلنقاذ، واملرافق العامة واملرافق الصناعية.املعنية بفرض القانون، ومكافح
 ة، فإنه من غري املتوقع أن يكون تدنيUWBويف ضوء إمكانية التحكم ابستعمال ونشر أجهزة التصوير اليت تستعمل تكنولوجيا 

 .عسرياً  خماطر التداخل إىل خدمات االتصاالت الراديوية أمراً 
 االتصاالت داخل املباين وخارجهاتطبيقات  2.3.2

للنشر مبوجب إعفاء من الرتخيص أو الرتخيص  مالءمةأكثر  داخل املباين وخارجها تُعد تطبيقات االتصاالت قصرية املدى 
د  حسب الفئة أو نظام رخصة عامة، اعتماداً على احلالة، ويرجع ذلك إىل قدرهتا املنخفضة واالستعمال احملدود خارج املباين والعد

التأثري على  ةالكبري املتوقع. وينبغي حلاالت من الرتخيص أن تتضمن حدودًا تتعلق بنوع االستخدام وأقنعة البث من أجل تدني
 اخلدمات أو التقنيات األخرى.

 تطبيقات رادار السيارات قصري املدى  3.3.2
واليت تعرف أيضًا ابسم رادار السيارات قصري املدى   من املتصور أن تعمل تطبيقات رادار السيارات ذات النطاق فائق العرض حالياً، 

(SRR)  يف النطاقاتGHz 24   و/أوGHz 79  ومتتلك مثل هذه األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا .UWB   مرتاً   30مدى تشغيل حىت
شاف موقع وحركة  وهي تستعمل يف عدد من التطبيقات لتعزيز السالمة جلميع مركبات النقل األرضية. ومبقدور هذه األجهزة اكت 

األجسام قرب سيارة، حبيث تشغل مميزات األمان مثل إنذار تفادي التصادم القريب وحتسني انطالق املخدة اهلوائية الواقية واملساعدة  
شر  للن  مالءمة يف إيقاف السيارة ومحاية املشاة. وتعترب التطبيقات اخلاصة برادار السيارات قصري املدى ذي النطاق فائق العرض أكثر 

 مبوجب إعفاء من الرتخيص أو الرتخيص حسب الفئة أو نظام رخصة عامة، حسب احلالة. 
أمهية حامسة  امورد طبيعي وحيد. ويُعد هذا النطاق ذ GHz 24,0 -23,6النطاق  اعتبار أنومن األمهية مبكان، يف الوقت نفسه، 

للتنبؤ ابلطقس والنمذجة املائية واملناخية والعمليات األخرى ذات الصلة. كما يُعد النطاق املذكور ضرورايً للنشاطات البيئية ذات  
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،  GHz 24التداعيات االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك تعزيز السالمة العامة. ومن شأن اخلسارة احملتملة للبياانت عند النطاق 
 ملستوعبة يف النماذج، أن تؤثر على جودة التنبؤ ابلطقس.ا

 ترتيبات بني اإلدارات  4.2
يتم تشجيع اإلدارات على وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف من أجل تفادي سيناريوهات قد تفضي إىل تداخل إىل 

اهتمام خاص بسيناريوهات صعبة قد تنشأ نتيجة   خدمات االتصاالت الراديوية لإلدارات األخرى. فعلى سبيل املثال، ينبغي إيالء
 والدوران عرب احلدود.  UWBالتأثري اإلمجايل لنشر األجهزة أو األنظمة أو الشبكات اليت تستعمل تكنولوجيا 

 أمثلة على عمليات التنفيذ التنظيمية احملتملة 3
ينبغي على عمليات التنفيذ التنظيمية لإلدارات املنفردة أن أتخذ يف احلسبان الفروقات الرئيسية بني األمناط املختلفة لتطبيقات 

UWB ُكذلك املبادئ التوجيهية الواردة يف هذه التوصية. وقد تنظر اإلدارات يف األطر املعتمدة من اإلدارات   ىراع، على أن ي
 ظر يف األمثلة التالية لعمليات التنفيذ التنظيمية.األخرى. ومن املمكن الن

 تطبيقات تنظيمية عامة 1.3
 وضع إطار عمل وطين ألي تنفيذ  عند من املمكن النظر يف التطبيقات التنظيمية التعميمية التالية ملعاجلة مشاغل التداخل

 ، بصرف النظر عن اخلصائص التشغيلية والتطبيقية:UWBلتكنولوجيا 
 أو الكثافة الطيفية للقدرة؛ UWBية مثل احلدود القصوى املناسبة ملتوسط أو ذروة قدرة نطاق حدود تقن −
، لتحقيق معايري  ITU-R SM. 2057ويف التقرير  ITU-R SM. 1757تقنيات ختفيف على النحو املوضح يف التوصية  −

 اخلصوص، اخلدمات املنفعلة وخدمات السالمة؛ احلماية املختلفة خلدمات االتصاالت الراديوية املتعددة، وعلى وجه 

واإلبقاء على القدرة عند أدىن حد مطلوب، من أجل دعم العملية  UWBوسائل التحكم التقنية، مثل عوامل نشاط  −
 املقصودة؛ و

كن ألجهزة  للمواقع اجلغرافية، وأمناط النقل، وأنواع التطبيقات، وأنواع املنتجات اليت مي قيود تشغيلية مناسبة وفقاً  −
 أن تدمج وتستعمل فيها.  UWBتستعمل تكنولوجيا 

 عمليات تنفيذ تنظيمية معتمدة على التطبيق  2.3
 UWBمن املمكن النظر بعمليات التنفيذ التنظيمية املعتمدة على التطبيق التالية يف وضع إطار عمل وطين لتطبيقات تكنولوجيا 

 حمددة:
اد املدربني مثل املوظفني املعنيني بفرض القانون واإلنقاذ يف حاالت الطوارئ قصر استعمال أجهزة التصوير على األفر  −

 ومكافحة احلريق واخلدمات الطبية؛
على الفرتات اليت يكون   UWBاملطالبة بتشغيل يدوي إلطالق وتشغيل أجهزة التصوير، وبذلك قصر إرساالت نطاق  −

 فيها اجلهاز يف حالة تشغيل مباشر من قبل املعنيني؛

 بوسع أجهزة التصوير أن تسرتسل يف الرتخيص ذي االستعمال احملدد أو الرتخيص الفردي؛ −

على مركبات املواصالت الربية. على أن يقتصر تشغيل هذه  UWBللسيارات بتكنولوجيا  SRRقصر استعمال رادار  −
 ؛ األجهزة على فرتات تشغيل السيارة فقط، أي مثالً عندما يكون احملرك مشتغالً 
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رساالت عند إجراء االتصاالت مع مستقبليهم  وظيف وسائل تقنية تفرض على أجهزة االتصاالت السماح فقط ابإلت −
 املستهدفني؛

فقط للتطبيقات املرخص هبا، مثال، عدم السماح ابستعمال   UWBاملطالبة ابستعمال أجهزة تستعمل تكنولوجيا  −
 تعريفية أو بتحويل البياانت أو املعلومات الصوتية؛ يف تعقب البطاقات ال UWBأجهزة التصوير بتكنولوجيا 

منع استعمال اهلوائيات املنصوبة خارج املباين، مثل اهلوائيات املنصوبة فوق موضع خارج البناايت أو على عمود  −
 هاتفي، أو فوق أي بنية حتتية خارج املباين.

 اخل املباين ابلنشر خارج املباين؛املصممة لالستعمال د UWBعدم السماح ألجهزة تستعمل تكنولوجيا  −

مصممة لالستعمال داخل املباين من اإلرسال املتعمد خارج املباين  UWBعدم السماح ألجهزة تستعمل تكنولوجيا  −
اليت تقع فيها التجهيزات، مثل اإلرسال من خالل الشبابيك أو املمرات، أو أداء وظيفة من تلك اليت تتم خارج املباين،  

 ن أشخاص على وشك دخول املبىن؛مثل الكشف ع

للنشر على أساس اإلعفاء من الرتخيص  مالءمةأكثر  UWBقد يكون التخويل الوطين لتطبيقات اتصاالت ومركبات  −
 أو الرتخيص حسب الفئة أو نظام رخصة عامة، تبعاً للحالة. 

 خالصة التنفيذ  3.3
ابللوائح الوطنية أن تبقى عند أدىن حد مطلوب، لكنها ينبغي أن ينبغي إلجراءات إدارة وضمان املواصفات التقنية وااللتزام 

تتضمن ما ميكن أن يكون ضروراًي من أحكام حلماية خدمات االتصاالت الراديوية، ابإلضافة إىل متطلبات تدريب املعنيني على 
اءات أن تنهض أبعباء قياسات ، كلما كان ذلك ممكناً. كما ينبغي هلذه اإلجر UWBاستخدام األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا 

 . UWBجتهيزات تكنولوجيا 

 التذييالت 4.3
ذا امللحق ُخالصات لألحكام التشغيلية والتقنية املعتمدة أو اليت تَنظر فيها بعض اإلدارات هل 3إىل  1تتضمن التذييالت من 

 . UWBلغرض وضع لوائح لتكنولوجيا 
وال تقدم هذه التذييالت سوى معلومات. وحتتوي على مقتطفات لوائح وطنية أو إقليمية تفضي إىل تضارب يف استعمال اللغة  

 يف النص الرئيسي من التوصية.مقارنة بتلك اللغة املستعملة 
 : خالصة للوائح الوالايت املتحدة األمريكية1التذييل 
 (CEPT) لمؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت: خالصة للوائح مقرتحة ل2التذييل 
 : متطلبات تقنية حمددة للياابن. 3التذييل 
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 1التذييل 
 1للملحق 

 يةخالصة للوائح الوالايت املتحدة األمريك

1.I املقدمة 
، واليت تتضمن حدود البث اخلاصة UWBاعتمدت الوالايت املتحدة األمريكية قواعد وطنية لثمانية تطبيقات خمتلفة لتكنولوجيا 

وأنظمة تصوير اجلدار الداخلي، وأنظمة تصوير ما وراء اجلدار، وأنظمة املراقبة،   (GPR)لكل من: رادار استكشاف ابطن األرض 
 وير الطبية، وأنظمة رادار السيارات وأنظمة االتصاالت قصرية املدى )داخل املباين وخارجها(. وأنظمة التص

 تتضمن التعاريف املرتبطة بقواعد الوالايت املتحدة:  
حتت أعلى بث إشعاعي، بوصفه مستنداً dB 10 عبارة عن نطاق تردد حمدد ابلنقاط  UWB: عرض نطاق UWBعرض نطاق 

. أما الرتدد الذي ُيدث عنده Lfواحلد السفلي ابلرمز   Hfامل مبا يف ذلك اهلوائي. ويرمز للحد العلوي ابلرمز إىل نظام اإلرسال الك 
 . Mfقيمة للبث اإلشعاعي فريمز له ابلرمز  أعلى

 . )2Lf+  Hf/(، يساوي Cf: الرتدد املركزي، تردد مركزي 
 . Lf+  Hf( / )Lf+  Hf( 2(: يساوي عرض النطاق اجلزئي عرض نطاق جزئي

أو  0,20: مشع متعمد ميتلك، يف أي نقطة يف الزمن، عرض نطاق جزئي يساوي، أو أكرب من UWBمرسل النطاق فائق العرض 
 ، بصرف النظر عن عرض النطاق اجلزئي.MHz 500مساٍو، أو أكرب من  UWBعرض نطاق  له

 يف اآليت:  UWBوتتمثل املتطلبات التقنية العامة للوالايت املتحدة األمريكية اليت تنطبق على األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا 
 يف تشغيل لعب األطفال، أو من على منت طائرة   UWBال جيوز استخدام األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  −

 أو سفينة أو ساتل؛ 
أن يتوافق مع حدود   UWB مرسل ة الدارات الكهرابئية الرقمية املستعملة لتمكني تشغيلينبغي على البث من جمموع −

أمتار   3عند مسافة قياس   V/m 500ومع شدة جمال قدرها  ، (MHz 960 - kHz 9) 2البث املشع الوارد يف اجلدول 
 (؛ MHz  960)أعلى من 

 ، هناك حد يبلغ  MHz 960أكثر من  Mf، عندما يكون الرتدد UWBابلنسبة لألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  −

dBm 0  من قدرةe.i.r.p.  على سوية ذروة اإلرساالت املوجودة يف عرض نطاق يبلغMHz 50   همركز  Mf ؛ 

لجنة الدولية اخلاصة املعنية  شبه ذروة ل اً إىل قياسات تستعمل مكشاف  MHz 960تستند سوايت البث عند وحتت  −
جذر متوسط تربيع قياسات متوسطة  إىل  MHz 960. وتستند سوايت البث املشعة أعلى من (CISPR) ابلتداخل

أو أقل. ويف حالة استعمال التبويب   ms 1وزمن توسيط  MHz 1قدره  استبانة ابستعمال حملل طيفي بعرض نطاق 
لنبضي حيث يكون املرسل ساكنًا لفرتات تعد طويلة مقارنة ابلفرتة االمسية لتكرار النبضة، ينبغي إجراء القياسات مع  ا

 تشغيل تبويب رتل النبضات؛ 

____________________ 
  ئح النطاق فائق العرض للوالايت املتحدة األمريكية يف اجلزء الفرعي يرد النص الكامل للواF  من مدونة اللوائح الفدرالية للوالايت املتحدة األمريكية على املوقع

 . idx?mc=true&node=sp47.1.15.f&rgn=div6.tpl-text/bin-http://www.ecfr.gov/cgi اإللكرتوين:

 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?mc=true&node=sp47.1.15.f&rgn=div6.tpl
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 ؛ UWBداخل عرض نطاق  )Mf(ينبغي تضمني الرتدد الذي تقع فيه أكرب قيمة للبث املشع  −

. وينبغي لعرض نطاق  MHz 50غري النطاق  استبانةرض نطاق عند احلاجة إىل قياس ذروة، ُيسمح ابستعمال ع −
. ويف حالة  Mf، وجيب أن يكون مركز القياس MHz 50أو أكثر من  MHz 1هذا أال يكون أدىن من  ستبانةاال

 مبقدار  .e.i.r.p، ينبغي أن تكون حدود قدرة MHz 50غري النطاق  استبانةاستعمال عرض نطاق 
 20.log (RBW/50) dBm حيثRBW  املستعمل )ابمليغاهرتز(. وميكن حتويل ذلك إىل   ستبانةهي عرض نطاق اال
 أمتار.  3سوية ذروة شدة جمال عند 

 متطلبات تنسيق وطنية  2.1
قبل إمكانية استعمال التجهيزات. وعلى املشغل أن يلتزم أبية تقييدات  نيالطيف الوطني مديري تتطلب أنظمة التصوير تنسيقاً عرب 

استعمال التجهيزات تنتج عن هذا التنسيق. وينبغي لتقرير التنسيق أن ُيدد املناطق اجلغرافية هذه اليت يتطلب فيها  تفرض على
 تشغيل نظام تصوير تنسيق إضايف أو اليت مينع فيها استعمال نظام التصوير.

 UWBمتطلبات تقنية خاصة ألجهزة تستعمل تكنولوجيا  3.1

الذي سيصمم للعمل أثناء محله يدواًي ونظام تصوير اجلدار الداخلي أن  (GPR)طن األرض ينبغي لنظام رادار استكشاف اب
ثوان من إطالق املشغل لألمر. وبداًل من  10ُيتواي على مفتاح كهرابئي ُيشغل يدوايً مُيّكن املرسل من التوقف عن العمل خالل 

طة جهاز حتكم عن بعد على أن يتوقف النظام عن اإلرسال تشغيل النظام بواسنظام التصوير، من املمكن  ضمن مفتاح كهرابئي
 ثواٍن من إطالق املشغل لألمر عرب مفتاح التحكم عن بعد. 10خالل 

، عند  GHz 24,0  -23,6  يف النطاق   UWBوتشرتط اللوائح اليت اعتمدهتا الوالايت املتحدة األمريكية توهني اإلرسال، من رادار سيارة 
األفقي. وخبصوص التجهيزات املرخصة،   ي أقل من سوية املستو  dB 25مبقدار  األفقي،  ي أو أكرب فوق املستو  38زوااي بقياس 

أو أكثر. وسيزداد التوهني   30، ينطبق التوهني املطلوب على اإلرساالت عند زواي قدرها 2005يناير  1املستوردة أو املنتجة يف أو بعد 
من التوهني من   هذه السوية . ومن املمكن حتقيق  2014يناير    1اعتباراً من   dB  35، وإىل  dB  30إىل    2010يناير   1اً من  املطلوب اعتبار 

 خفض يف القدرة املخرجة أو أبي طريقة أخرى.   و أ اهلوائي    ة خالل اجتاهي 
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 1اجلدول 
 للوالايت املتحدة األمريكية UWBجدول خالصة تقنية للتكنولوجيا 

 ( e.i.r.p. dBm/MHzوحدة قدرة و  MHz)وحدة الرتدد املستخدمة يف هذا اجلدول، ما مل يذكر خالف ذلك، هي 

وأنظمة    GPRرادار   
 لتصوير اجلدار الداخلي 

 ( 1)انظر الشكل 

 أنظمة تصوير 
 (1)ما وراء اجلدار 
 ( 2)انظر الشكل 

 أنظمة تصوير 
 (2)ما وراء اجلدار 
 ( 3)انظر الشكل 

 أنظمة 
 املراقبة 

 ( 4)انظر الشكل 

 أنظمة 
 التصوير الطبية 

 ( 5)انظر الشكل 

 أنظمة 
 رادار السيارات

 ( 6 )انظر الشكل

 أنظمة اتصاالت 
 داخل املباين 
 ( 7)انظر الشكل 

خارج  أنظمة اتصاالت
 حممولة يدوايا  املباين

 ( 8)انظر الشكل 
 النطاقات 

 العاملة 
  UWBينبغي لعرض نطاق 

لنظام تصوير أن يكون أدىن  
 GHz  10,6من  

أنظمة تصوير ما وراء 
رض نطاق  ـع عـم  اجلدار 

UWB أدىن من 
MHz 960 

لتجهيزات تعمل برتدد 
بني  mf، وcfمركزي،

MHz 1990   

 MHz 10600و

ينبغي أن يقع عرض 
 UWBنطاق 

ألنظمة التصوير للمراقبة 
  MHz 1990  بني 

   MHz 10600و

 ينبغي أن يقع عرض 
 UWBنطاق 

الطبية   ألنظمة التصوير
   MHz 3100 بني

 MHz 10600و

نطاق    ينبغي أن يقع عرض 
UWB  22 بني GHz   

وينبغي للرتدد   GHz 29و 
املركزي والرتدد الذي  
ُيدث عنده أعلى سوية  
إرسال أن يكون أعلى  

  GHz 24,075من 

ينبغي أن يقع عرض 
لنظام  UWBنطاق 

UWB  داخل املباين
 MHz 3100 بني

 MHz 10600و

ينبغي أن يقع عرض 
خارج  UWBنطاق 

 املباين احملمول يدواًي بني 
3100 MHz 

 MHz 10600و

 حدود
 اخلدمات 

يقتصر التشغيل على 
األغراض املرتبطة بفرض  
القانون أو مكافحة 
احلرائق أو اإلغاثة يف 

أو حاالت الطوارئ 
البحوث العلمية أو  
التعدين التجاري أو 

 التشييد 

يقتصر التشغيل على 
أنظمة التصوير عرب 
اجلدران املستعملة من 
جهات معنية بفرض  
القانون أو اإلغاثة يف  
حاالت الطوارئ أو 

نظمات مكافحة  م
احلرائق حتت أمرة 

 حكومة حملية أو قطرية 

من املمكن تشغيل هذه  
التجهيزات فقط ألغراض  
تطبيقات فرض القانون  
وتوفري خدمات اإلغاثة  
وعمليات التدريب  

 الضرورية  

يقتصر التشغيل على  
أنظمة املراقبة الثابتة املشغلة  
من اجلهات املعنية بفرض  

، أو منظمات  القانون 
مكافحة احلرائق أو اإلغاثة  
يف حاالت الطوارئ أو  

رخصني، أو  املنتجني امل 
املرخصني لنشاطات تتعلق  
ابلنفط أو املرخصني  

 بشؤون الطاقة 

يقتصر التشغيل على 
أنظمة التصوير الطبية  
املستعملة بتوجيه أو 
إبشراف ممارس طيب 
خمول. ويتطلب تشغيل 
أنظمة التصوير الطبية  

 تنسيقاً 

تقتصر العمليات على 
مستشعرات االضطراب 

احملمولة  UWBال جملأو 
على سيارة نقل أرضية.  
وال ينبغي هلذه األجهزة  
أن تشغل إاّل عندما  
يكون حمرك السيارة  

 مشتغاًل. 

يقتصر التشغيل على 
 UWBمرسالت 

املستعملة للعمليات 
 داخل املباين حصراً. 

 UWB تعد أجهزة
وهي  ًً صغرية نسبيا

حتمل يدواًي على حنو 
رئيسي عند تشغيلها، وال 

 ية اثبتة. تتطلب بنية حتت 

____________________ 
   بشأن حدود اإلرسال املطبقة على رادار استكشاف ابطن األرض بتكنولوجيا  2انظر اجلدولUWB  وأنظمة تصوير اجلدار الداخلي يف مدى الرتددKHz 9 -MHZ 960 . 
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حدود 
ت اإلرساال

املشعة لعرض 
  استبانة نطاق 
 قدره 

1 MHz 

 .e.i.r.pقدرة   الرتد

960-1610 65,3– 

1610-1990 53,3– 

1990-3100 51,3– 

3100-10600 41,3– 
 –51,3 10600 فوق

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

960-1610 65,3– 

1610-1990 53,3– 
 –51,3 1990 فوق

 .e.i.r.pقدرة   الرتدد

960-1610 46,3– 

610-1990 41,3– 
 –51,3 1990فوق 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

960-1610 53,3– 

1610-1990 51,3– 

1990-10600 41,3– 
 –51,3 10600فوق 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

960-1610 65,3– 

1610-1990 53,3– 

1990-3100 51,3– 

3100-10600 41,3– 
 –51,3 10600فوق 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

960-1610 75,3– 

1610-22000 61,3– 

22000-29000 41,3– 

29000-31000 51,3– 

 –61,3 31000فوق 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

960-1610 75,3– 

1610-1990 53,3 

1990-3100 51,3 

3100-10600 41,3 
 51,3 10600فوق 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

960-1610 75,3– 

1610-1990 63,3– 

1990-3100 61,3– 

3100-10600 41,3– 
 –61,3 10600فوق 

احلدود 
لعرض نطاق  

أكرب  استبانة
  kHz 1 من

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

164-1240 75,3– 
1559-1610 75,3– 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

164-1240 75,3– 
1559-1610 75,3– 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

164-1240 56,3– 
1559-1610 56,3– 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

164-1240 63,3– 
1559-1610 63,3– 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

164-1240 75,3– 

1559-1610 75,3– 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

164-1240 85,3– 
1559-1610 85,3– 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

164-1240 85,3– 

1559-1610 85,3– 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

164-1240 85,3– 

1559-1610 85,3– 
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 2اجلدول 
 ورادار تصوير اجلدار الداخلي   UWBتكنولوجيا ب GPRحدود اإلرسال املطبقة على رادار 

 MHz 960إىل  kHz 9( من CISPRلجنة )استناداا إىل كشف شبه ذروة ل 

 الرتدد
(MHz) 

 شدة اجملال
(m /V ) 

 مسافة القياس
(m) 

0,009-0,490 2 400/F (kHz) 300 
0,490-1,705 24 000/F (kHz) 30 

1,705-30,0 30 30 
30,0-88,0 100 3 
88,0-216,0 150 3 

216,0-960,0 200 3 
 CISPR إىل قياسات تستعمل كاشف شبه ذروة للجنة  2تستند حدود اإلرسال الواردة يف اجلدول 

 عدا نطاقي الرتدد   3
90-9 kHz  110-490و kHz اً متوسط اً اإلرسال املشع يف هذين النطاقني إىل قياسات تستعمل كاشف. وتستند حدود . 

ويُعرب  MHz 960يف الوالايت املتحدة األمريكية هي عند أو أدىن من  UWBكما يرجى مالحظة أن حدود إرسال التكنولوجيا 
. وترتكز dBm/MHzابلوحدة  MHz 960أعلى من  UWBإلرسال  .e.i.r.p، بينما يُعرب عن حدود القدرة V/mعنها ابلوحدة 

 أيضاً على كاشف متوسط.  MHz  960حدود البث أكثر من 

 أقنعة اإلرسال للوالايت املتحدة األمريكية  1.4
من حدود البث لنطاق  e.i.r.p. dBm) /(MHzاملكافئة املتناحية مدت أقنعة اإلرسال التالية، مبعلومية كثافة القدرة املشعة اعتُ 

UWB ملعتمدة يف الوالايت املتحدة األمريكية.ا 

____________________ 
3   CISPR 16: 

 kHz 120: كاشف شبه ذروة مع عرض نطاق قياس = MHz 1000إىل  30من  -

 .MHz 1: كاشف متوسط مع عرض نطاق قياس = MHz 1000أكثر من  -
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 1الشكل 
 رادار استكشاف ابطن األرض وأنظمة تصوير اجلدار الداخلي 

 
 (GHz)الرتدد  

  ،يقتصر التشغيل على اجلهات املعنية بفرض القانون، ومنظمات مكافحة احلريق واإلنقاذ، ومؤسسات البحث العلمية
 وشركات التعدين التجارية، وشركات البناء.

: هو جهاز الستشعار اضطراب اجملال مصمم للعمل فقط عند (GPR)نظام رادار استكشاف ابطن األرض  
 االتصال ابألرض مباشرة أو من على بعد مرت واحد لغرض الكشف أو احلصول على صور لألجسام املدفونة 

 على حنو متعمد حنو األرض هلذا الغرض.  GPRأو حتديد اخلواص الفيزايئية داخل األرض. وتوجه الطاقة من رادار 
: هو جهاز الستشعار اضطراب اجملال مصمم للكشف عن موقع األجسام املوجودة اجلدار الداخلي نظام تصوير 

ر" أو حتديد اخلواص الفيزايئية داخل "اجلدار". ويتكون "اجلدار" من بناء خرساين مثل جانب من جسر اداخل "جد
ة املرسلة من نظام التصوير. وال منجم أو بناء فيزايئي آخر بكثافة ومسك كافيني المتصاص معظم اإلشار  جدارأو 

تتضمن فئة التجهيزات منتجات مثل "أجهزة حتديد موقع قوائم اجلدران" املصممة لتحديد موقع األجسام خلف 
 جدران جبسية أو مالطية أو ما شابه ذلك من جدران غري قادرة على امتصاص اإلشارة املرسلة. 

ابستعمال كاشف    .e.i.r.pعلى قياسات قدرة MHz 960فوق  UWBتستند حدود إرسال التكنولوجيا  -1 املالحظة 
r.m.s.  1 همع عرض نطاق استبانة قدر  MHz. 

 MHz.    1756-01 960عند أو أقل من  2ينطبق اجلدول  - 2املالحظة 

درة  
فة ق

كثا
e.

i.
r.

p
.

  
جيا  

ولو
تكن

لل
U

W
B

  
(d

B
m

/M
H

z)
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 2الشكل 
 ( 1)أنظمة تصوير ما وراء اجلدار  
 MHz  960من  أقل  UWBأنظمة تصوير ما وراء اجلدار بعرض نطاق النطاق 

 
 (GHz)الرتدد  

 
املعنية بفرض القانون ومنظمات مكافحة احلريق واإلغاثة اليت تقع حتت إمرة احلكومة يقتصر التشغيل على اجلهات  *

 املركزية أو احمللية. 
 ال مصمم لكشف موقع أو حركة األشخاص  اجمل: جهاز استشعار لالضطراب يف نظام تصوير ما وراء اجلدار

. وقد يتضمن صنف التجهيزات هذه أو سقف كجدارأو األجسام اليت تقع على اجلانب اآلخر من بناء غري شفاف  
 منتجات مثل "أجهزة حتديد موقع قوائم اجلدران" املصممة لتحديد موقع األجسام خلف جدران جبسية  

 أو مالطية أو ما شابه ذلك من جدران ليست مسيكة أو كثيفة مبا فيه الكفاية المتصاص اإلشارة املرسلة. 
مع  .r.m.sابستعمال كاشف   .e.i.r.pعلى قياسات قدرة MHz 960فوق  UWBترتكز حدود إرسال  - 1املالحظة 

 . MHz 1 هعرض نطاق استبانة قدر 
 MHz.    1756-02 960عند أو أقل من  2ينطبق اجلدول  - 2املالحظة 

درة  
فة ق

كثا
e.

i.
r.

p
.

  
جيا  

ولو
تكن

لل
U

W
B

  
(d

B
m

/M
H

z)
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 3الشكل 
 )2( أنظمة تصوير ما وراء اجلدار 

 MHz 10 600و MHz 1 610بني  mFو cFللتجهيزات العاملة برتدد مركزي  

 
 (GHz)الرتدد  

على اجلهات املعنية بفرض القانون ومنظمات مكافحة احلرائق واإلغاثة اليت تقع حتت إمرة احلكومة  ليقتصر التشغي *
 املركزية أو احمللية. 

 .r.m.sابستعمال كاشف   .e.i.r.pعلى قياسات قدرة MHz 960فوق  UWBترتكز حدود إرسال النطاق  - 1املالحظة 
 .MHz 1مع عرض نطاق استبانة قدره 

 MHz .     1756-03 960عند أو أقل من  2ينطبق اجلدول  - 2املالحظة 

درة  
فة ق

كثا
e.

i.
r.

p
.

  
جيا  

ولو
تكن

لل
U

W
B

  
(d

B
m

/M
H

z)
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 4الشكل 
 أنظمة املراقبة 

 
 (GHz)الرتدد  

من املمكن تشغيل أنظمة املراقبة من اجلهات املعنية بفرض القانون أو منظمات مكافحة احلرائق واإلغاثة أو املرخص  *
 هلم من قبل املصنعني، أو املرخص هلم من اجلهات املعنية ابلنشاطات النفطية والطاقة.

تردد راديوي لألغراض األمنية   ياء جمال حميطي اثبت ذ: جهاز استشعار الضطراب اجملال ُيستعمل إلنشنظام املراقبة
 لكشف اقتحام األشخاص واألجسام. 

مع  .r.m.sابستعمال كاشف   .e.i.r.pعلى قياسات قدرة MHz 960فوق  UWBترتكز حدود إرسال النطاق  -1 املالحظة 
 . MHz 1عرض نطاق استبانة قدره 

 MHz.    1756-04 960عند أو أقل من  2ينطبق اجلدول  -2 املالحظة 

درة  
فة ق

كثا
e.

i.
r.

p
.

  
جيا  

ولو
تكن

لل
U

W
B

  
(d

B
m

/M
H

z)
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 5الشكل 
 أنظمة التصوير الطيب

 
 (GHz)الرتدد  

رض القانون ومنظمات مكافحة احلرائق واإلغاثة ومؤسسات البحث فالتشغيل على اجلهات املعنية بيقتصر  *
 العلمي وشركات التعدين التجارية واملمارسني املخولني يف قطاع الرعاية الصحية وشركات اإلنشاءات.

األجسام : جهاز استشعار الضطراب اجملال مصمم للكشف عن موقع أو عن حركة نظام التصوير الطيب
 داخل جسم اإلنسان أو احليوان.

ابستعمال كاشف   .e.i.r.pعلى قياسات قدرة MHz 960فوق  UWBترتكز حدود إرسال النطاق  - 1املالحظة 
r.m.s.  1مع عرض نطاق استبانة قدره MHz. 

 MHz.   1756-05 960عند أو أقل من  2ينطبق اجلدول  - 2املالحظة 

 

درة  
فة ق
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 6الشكل 
 السياراتأنظمة رادار 

 
 (GHz)الرتدد  

ابستعمال كاشف   .e.i.r.pعلى قياسات قدرة MHz 960فوق  UWBترتكز حدود إرسال النطاق  -1 املالحظة 
r.m.s.  1مع عرض نطاق استبانة قدره MHz. 

 MHz.   1756-06 960عند أو أقل من  2ينطبق اجلدول  -2 املالحظة 
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 7الشكل 
 أنظمة االتصاالت يف داخل املباين

 
 (GHz)الرتدد  

ينبغي تصميم التجهيزات مبا يكفل عدم التشغيل إاّل داخل املباين أو ينبغي أن تتكون من أجهزة حتمل  *
 ميكن تشغيلها لنشاطات مثل عملية من نظري إىل آخر. ًً يدواي

ابستعمال كاشف   .e.i.r.pعلى قياسات قدرة MHz 960فوق  UWBترتكز حدود إرسال النطاق  -1 ملالحظة ا
r.m.s.  1 هقدر  استبانة مع عرض نطاق MHz. 

 MHz.   1756-07 960عند أو أقل من  2ينطبق اجلدول  -2 املالحظة 
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 8الشكل 
 املباين أنظمة اتصاالت حممولة يدوايا لالستعمال خارج 

 
 (GHz)الرتدد  

، مثل احلاسوب احملمول أو  * ًً ًً حممواًل ًً جهازًا ينبغي للتجهيزات أن حُتمل يدوايً. ويعد اجلهاز احملمول يدواًي
 أثناء التشغيل وال حتتاج إىل بنية حتتية اثبتة.يف األساس  مساعدة رقمية شخصية حتمل يدوايً  وسيلة

ابستعمال كاشف   .e.i.r.pعلى قياسات قدرة MHz 960فوق  UWBترتكز حدود إرسال النطاق  -1 املالحظة 
r.m.s.  1مع عرض نطاق استبانة قدره MHz. 

 MHz.   1756-08 960عند أو أقل من  2ينطبق اجلدول  - 2املالحظة 

 

 2التذييل 
 1للملحق 

 الربيداملؤمتر األورويب إلدارات خالصة لوائح مقرتحة من 
 (CEPT) واالتصاالت

لتطبيقات خمتلفة قابلة  (UWB)لوائح النطاق الفائق العرض  (CEPT)وضع املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 
العامة   UWBوأحكام تنظيمية أخرى ألجهزة  PSDلالستعمال داخل هذه اإلدارات، واليت تتضمن أقنعة قدرة كثافة الطيف 

 ارات.وأنظمة رادار السي
ًً كما جيري أيضا )مثال، الرادار األرضي والرادار املخصص للكشف من  UWBوضع لوائح أخرى لفئات حمددة من أجهزة  ًً

 العامة. UWBخالل اجلدران( اليت ال تليب املتطلبات التقنية ألجهزة 
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 4العامة UWBمتطلبات فنية ألجهزة  1.2
تبعًا لعملية اعتماد اللوائح  GHz 10,6العامة حتت  (UWB)الشروط املنسقة الستعمال أجهزة  CEPTحدد املؤمتر األورويب 

وبدء اخلدمة  وحرية احلركة هذه اللوائح إبطار العمل التنظيمي اخلاص بطرح هذه األجهزة يف السوق، جيب أن تلتزم النهائية. و 
نته عرب االمتثال للمعايري املنسقة أو املواصفات التقنية املكافئة. وتعد ابلتجهيزات الراديوية يف هذه البلدان، األمر الذي ميكن بره

 هذه األجهزة معفاة من الرتخيص الفردي وتشغل على أساس عدم التداخل وعدم توفري احلماية هلا. 
 . 1.1.2وقد مت حتديد املتطلبات التقنية لألجهزة املسموح هبا يف القسم 

 :وال تنطبق هذه األحكام على ما يلي
 ؛5النماذج الطائرة أ (  

 البنية التحتية واملنشآت خارج املباين، مبا يف ذلك تلك اهلوائيات املنصوبة خارجياً؛  ب(

 األجهزة املركبة يف عرابت السكك احلديدية والطرقات، والطائرات وسائل الطريان املدين األخرى. ج(
 من الرتخيص الفردي( ىعف تُ املستخدمة يف هذا النوع من املنتجات ال UWB)أي، أن أجهزة 

 كما تسري التقييدات التالية على استعمال األجهزة املسموح هبا:
 . خارج املباينال يسمح ابلتشغيل يف موقع اثبت  أ (  

وال زالت مسألة السماح ابلتشغيل على منت الطائرات أو السفن من عدمه قيد البحث. كما أن احلاجة تقتضي إىل حتديد آلية 
 افية من أجل اخلطر احملتمل هلذا االستعمال.تنظيمية ك

 لغاية  (DAA) وضع اكتشف  هنج تباعاإىل  دون احلاجة  GHz 4,8 - 4,2يف النطاق  UWBوقد ُيسمح بتشغيل أجهزة 
. وسيتم استعراض املوقف خالل ثالث سنوات يف dBm /MHz 50قدرها  .e.i.r.pمبتوسط حدود كثافة قدرة  2010يونيو  30

 . 2007ضوء نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية عام 
 UWBأجهزة استعمال إاتحة بغية  DAAدراسة آليات  CEPTاملؤمتر األورويب  ، تدعم إداراتGHz 4,95-3,1ويف نطاق الرتدد 

 صفر  قدرها .e.i.r.pقدرة الكثافة   لذروة حد أقصى و  e.i.r.p. -41,3 dBm /MHzكثافة قدرة يف هذا النطاق حبد أقصى ملتوسط  
(0) dBm/MHz 50املوثوق به ملثل نفيذ ، مع ضمان محاية اخلدمات الراديوية يف النطاق. ومع ذلك، ينبغي مالحظة أن الت

وأنه مل يتم التحقق من جدواها حىت اآلن.   عادية اليت سيتم حتديدها، ال تعد مسألة  إىل املتطلبات ، استناداً تلك DAAآليات 
ما مل يتم  DAAآلية اليت تضم  UWB. ولن يتاح تشغيل أجهزة النطاق DAAوعليه تربز احلاجة إىل مزيد من الدراسة آلليات 

 التوثق من فاعلية هذه اآللية. 
من عدم ظهور كمية  للتأكد املطروحة يف السوق  UWBاءة التشفري الفيديوي ألجهزة كف  CEPTوسرتاقب إدارات املؤمتر األورويب 

 الالئحة املقرتحة.من جهة أخرى استعراض كبرية من األجهزة يف السوق تستعمل تشفرياً أقل كفاءة و 
 

____________________ 
حىت اآلن يف مشروع القرار املتضمن هلذه اللوائح. وستبقى حينئذ الوثيقة مفتوحة   CEPTالتابعة للمؤمتر األورويب   (ECC)مل تنظر جلنة االتصاالت اإللكرتونية    4

 . 2006لفرتة أمام التعليقات العامة قبل اعتمادها املتوقع على حنو هنائي من قبل اللجنة املذكورة يف مارس 
 قيد البحث فيما إذا كانت هذه األحكام ستنطبق على لعب األطفال. زالت املسألة ال   5
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 GHz 10,6 دون  UWBمتطلبات تقنية ألجهزة  1.1.2

 القصوى .e.i.r.pحدود قدرة  2.1.1.1
 الرتددمدى 

GHz 
 .e.i.r.pاحلد األقصى لكثافة قدرة 

DBm)/(MHz 

 .e.i.r.pالذروة القصوى لكثافة قدرة 
DBm)/(MHz 50 

 50- 90- 1,6 أدىن من 
1,6 - 2,7 -85 -45 
2,7 - 3,1 -70 -30 
3,1 -4,95  

 ( 4إىل 1)انظر املالحظات 
-70 -30 

4,95 -6   -70 -30 
6 - 9 -41,3 0 
9-10,6 -65 -25 

 45- 85- 10,6 أكثر من 
من أجل ضمان  DAAآليات دراسة  CEPT، تدعم إدارات املؤمتر األورويب − GHz 4,95 3,1 يف نطاق الرتدد - 1املالحظة 

قصى  حبد أألجهزة املذكورة يف هذا النطاق بغية السماح ابستخدام امع اخلدمات الراديوية يف النطاق  UWBتوافق أجهزة النطاق 
. وسرياجع املؤمتر MHz dBm 50/ 0تبلغ .e.i.r.pوالذروة القصوى لكثافة قدرة dBm/- MHz 41,3 يبلغ .e.i.r.pملتوسط القدرة 

 .هذه الدراساتاملقرر يف ضوء نتائج  ECCاألورويب 
   .e.i.r.pلكثافة قدرة  ملتوسط  أقصىد حب − GHz 4,95  3,1يف نطاق الرتدد UWBأجهزة يسمح ابستخدام قد  -2 املالحظة 

  تبلغ .e.i.r.pقصوى لكثافة قدرة ( وذروة -dBm/MHz 45 إىل  -41,3بني  يف مدى يرتاوح ن، بشكل مؤقت، )تكو 
dBm 0 /MHz 50 خالل ساعة واحدة. 0,5%خالل اثنية واحدة و 5%، ودورة تشغيل قصوى قدرها 

حبد أقصى ملتوسط   2010يونيو  30لغاية  GHz 4,8 − 4,2يف نطاق الرتدد  UWBأجهزة يسمح ابستعمال قد  - 3املالحظة 
 . dBm 0 /MHz 50تبلغ   e.i.r.pقصوى لكثافة قدرة  وذروة  dBm/- MHz 41,3بلغ ي .e.i.r.pقدرة الكثافة 

حمتملة من ختفيف أخرى تقنيات دراسة  CEPTإدارات املؤمتر األورويب  تؤيد  ،− GHz 4,95 3,1يف نطاق الرتدد  - 4املالحظة 
 مع اخلدمات الراديوية. UWBضمان توافق أجهزة أجل 

 متطلبات أخرى  2.1.1.2
 تردد تكرار النبضات

. وال ينطبق هذا التقييد على الرتدد التكراري MHz 1أقل من  UWB( ألجهزة PRFال ينبغي أن يكون تردد تكرار النبضات )
 للرشقة.  

 . .e.i.r.pلقدرة حدود الذروة  هذا التقييد ابإلضافة إىل فرض قد ال يكون من الضروري  - 1املالحظة 
 نشاط اإلرسال

أو عند حماولة احلصول أو احلفاظ على رتبط م مستقبل إىلإرسال معلومات يقوم نظام االتصاالت ابإلرسال فقط عند ينبغي أن 
من مستقبل مرتبط ابستقبال إرساله. وينبغي إشعارًا ما مل يستقبل  ثوانٍ  10. ويقوم اجلهاز ابلتوقف عن اإلرسال خالل االرتباط
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ثواٍن على األقل، وإال ينبغي قطع اإلرسال. ويتسم اجلهاز املستعمل   10أن يستمر ابستقبال إشعار اإلرسال كل  UWBجلهاز 
 كنظام اتصاالت خباصية اإلرسال بني جهازين على األقل. 

وينبغي لألنظمة غري املخصصة لالتصاالت، مثل أنظمة التصوير، أن حتتوى على مفاتيح تشغيل يدوية إليقاف تشغيل املرسل 
. وبداًل من وضع مفتاح تشغيل ضمن نظام التصوير، من املمكن تشغيل نظام التصوير من  ثوان من حترير املشغل هلا 10خالل 

 املشغل ملفتاح التحكم عن بعد. حتريرثواٍن من  10خالل جهاز حتكم عن بعد يسمح بتوقف نظام التصوير عن اإلرسال خالل 
 تعاريف 2.1.2
هو أعلى شدة إشارة مقاسة أبي اجتاه عند أي تردد داخل  PSD: احلد األقصى للكثافة الطيفية للقدرة القصوى  PSDقدرة 

 املدى احملدد.
حبيث يُرسل أبقصى قدرة ممكنة على حنو متواصل. وتُقاس القدرة بعرض نطاق   UWB: ينبغي تشكيل جهاز متوسط القدرة
 أو أقل.   ms 1وزمن توسيط قدره  r.m.s، وكاشف  MHz 1استبانة قدره 

مركزة على الرتدد الذي ُيدث عنده أعلى متوسط  MHz 50سال املوجودة داخل عرض نطاق قدره : سوية ذروة اإلر قدرة الذروة
 قدرة مشعة. 

: تعرف دورة التشغيل، هلذه األحكام التنظيمية، على أهنا نسبة، ويعرب عنها بنسبة مئوية، للفرتة اليت يكون فيها دورة التشغيل
 ى النحو احملدد يف املتطلبات التقنية.املرسل "يف حالة تشغيل" ابلنسبة لفرتة معينة عل

 النبض والنبضة والرشقة 
الذي يعادل خرجه، عند اإلشعاع،  UWBارة مرشاح حتديد نطاق ثر قطبية أحادية االجتاه ُيستعمل عادة الستو  : هو متَ النبض

 . UWBنبضة نطاق 
 . UWB-dB 10نطاقها مقلوب عابرة قصرية مشعة تعادل مدهتا الزمنية امسياً، ما يقابل  UWB: هي إشارة نطاق النبضة
 غري مرتبطة بعرض نطاقها.  مدهتا الزمنية: هي إشارة ُمرسلة الرشقة

 CEPTللمؤمتر األورويب  GHz 24متطلبات تقنية حمددة لرادارات السيارات قصرية املدى يف النطاق  2.2
، يف املتطلبات التقنية هذه، بوصفها جتهيزات اتصاالت تقع ضمن الفئة العامة  SRRصرية املدى تُعّرف الردارات ق (  أ 

 ألنظمة رادار السيارات وتوفر تطبيقات ذات صلة بتخفيف االصطدام وسالمة املرور. 
مؤقت،  ، ُخصص، بشكل CEPTيف املؤمتر األورويب  SRRدخال ُمبكر للخدمة لتطبيقات رادارات إب من أجل السماح ب(

 لألنظمة املذكورة أعاله على النحو التايل:  GHz 24 الرتددمدى 
 يبلغ e.i.r.p  قدرةالكثافة حبد أقصى ملتوسط  UWBملكون نطاق  GHz  ± 2,5 GHz 24,15النطاق  - 

-dBm 41,3/MHz وكثافة ذروة قدرة e.i.r.p  0تبلغ dBm/50  MHz ؛ 
املة  من موجة ح فقط مكون إرسال النطاق الضيق الذي ميكن أن يتكون /لنمط  GHz 24,25-24,05النطاق  - 

ذروة   ابلنسبة لقيم  10%ودورة تشغيل حمددة  بنسبة  .dBm e.i.r.p 20قدرها  غري مشكلة، بقدرة ذروة قصوى 
 . .dBm e.i.r.p 10-إرساالت أعلى من 

 ساس عدم التداخل وعدم احلماية.على أ GHz 24 املدى يف  SRRالرتدد املؤقت لتجهيزات رادارات  خيصص ج(
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أو أكثر مبا ال يقل عن   30األفق مبقدار  ي اليت تظهر فوق مستو  GHz  24-23,6 تُوهن اإلرساالت داخل النطاق  د(
25 dB  30و  2010لغاية سنة dB  ألنظمة رادارات  2013يوليو  1لغايةSRR  24العاملة يف مدى النطاق GHz   على

 يف الفقرة ب(. النحو احملدد 
أعلى من   .e.i.r.pبقدرة  GHz  24-23,6 اليت ترسل يف النطاق  SRR 24 GHzتُزود أنظمة رادار ينبغي أن  (ه

dBm/74- MHz بقدرةمن لوائح الراديو  5.149ينطبق عليه الرقم  أو يف أي نطاق جماور e.i.r.p. أعلى من dBm/57-  
MHz قصر  عن تزويدها آبلية إبطال يدوية لضمان  وتوماتية لضمان محاية مواقع الفلك الراديوي، فضالً أ، آبلية إبطال

،  SRR 24 GHzمبكر ألنظمة رادار من أجل السماح بتنفيذ املؤقت. و احلل اليت طبقت  اإلرساالت إىل تلك اإلدارات
. غري أن آلية اإلبطال اليدوية تبقى مطلوبة قبل 2007يوليو  1ن آلية اإلبطال اليدوية إلزامية اعتبارًا مجيب أن تكون 

 ذلك التاريخ.
داخل مسافة الفصل احملددة عن مواقع   SRR 24 GHzحيث تطبق آلية إبطال أوتوماتية، ينبغي إبطال أنظمة رادار  (و

 الفلك الراديوي احملددة.
  2013يوليو  1ية التاريخ املرجعي الذي ُحدد بتاريخ لغااجلديدة  SRRألنظمة  GHz 24الرتدد استعمال مدى ميكن  ( ز

ديدة، أو حلول تقنية اجل SRRألنظمة رادار  GHz 79. وينبغي بعد التاريخ املرجعي هذا استعمال مدى نطاق فقط 
مع استمرار تشغيل التجهيزات لتطبيقات سالمة املرور وختفيف اصطدام السيارات على الطريق،  بديلة مسموح هبا، 

 السيارات.  عمر هذه هناية  حىتأن تبقى عاملة يف النطاق املذكور  GHz 24القائمة يف النطاق  GHz 24ذات املدى 
 كل إدارة.يف   SRR 24 GHz %7املزودة أبجهزة رادار سيارات املئوية لل  أال تتجاوز النسبةينبغي  ح(

 يف البلدان األعضاء يف املؤمتر   GHz 79يف النطاق  للسيارات  SRRمتطلبات تقنية حمددة لرادارات  3.2
 CEPTاألورويب 

 خاصة بسيارات الطرق  ، يف هذه املتطلبات التقنية، بوصفها تطبيقات توفر وظائف رادارية SRRتُعرف جتهيزات رادار  (  أ 
 وتطبيقات سالمة املرور. لتخفيف االصطدام 

حبد أقصى  على أساس عدم التداخل وعدم احلماية  SRR( لتجهيزات 77-81 GHz) GHz 79رتدد الخيصص مدى  ب(
 . dBm 55 e.i.r.p هذروة قدر  حبد مرتبطة -dBm /MHz 3يبلغ   e.i.r.pملتوسط كثافة القدرة 

  SRRناتج عن تشغيل واحد من جتهيزات رادار القدرة خارج السيارة الكثافة احلد األقصى ملتوسط يتجاوز  جيب أال و 

dBm/MHz 9- e.i.r.p . 

 3التذييل 
 1للملحق 

 متطلبات تقنية حمددة للياابن 
املوضح  األويل  UWBابستعمال إرسال قناع النطاق  داخل املباين UWBبدأت يف الياابن املناقشات بشأن وضع لوائح للنطاق 

األخرى، وستجري الياابن  العاملة ، حتليل التأثري بشأن أنظمة االتصاالت الراديوية األويل. وسيتواصل، مع هذا القناع 9يف الشكل 
شهر مارس  حبلول هناية لدراسة ل، عند الضرورة. وخُيطط إلصدار التقرير النهائي UWBالزمة لقناع إرسال النطاق تعديالت أية 

2006 . 
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 األول  UWBوحالة قناع إرسال النطاق هدف  3.1
موضوع البحث قد وضع كنقطة انطالق لدراسة ومناقشات هتدف إىل استكمال لوائح النطاق  األويلكان القناع  (  أ 

UWB  طرح و  النهائيةلتنفيذ اللوائح  مستقبلية أن يعجل إجراء مناقشات  األويل الياابنية. وتتوقع الياابن هلذا القناع  
 السوق الياابنية.  يف  UWBأجهزة النطاق 

 الدويل مع البلدان األخرى. التنسيقعلى خلق  األويلتتوقع الياابن أبن يساعد هذا القناع  ب(
عن اخلصائص التقنية خلدمات االتصاالت الراديوية  فضالً  UWBشامل ملتطلبات خدمة النطاق  اعتباريف ضوء  (  ج

 بشكل مبسط قدر املستطاع. األويلساسة، وضع هذا القناع األخرى، مثل اخلدمات املنفعلة احل
، ستواصل الياابن حتليل التأثري احلاصل على خدمات االتصاالت الراديوية األخرى ودراسة  األويلابستعمال هذا القناع  ( د

 وخدمات االتصاالت الراديوية األخرى. UWBإمكانية التوافق بني أجهزة 
على أسس عدم   UWBت صلة ابلتداخل، أتخذ ابحلسبان مبدأ احلاجة إىل تشغيل أجهزة جتري الياابن حتاليل ذا (  ه

 . ITU-R SM. 1757من لوائح الراديو( والتوصية  4.4التداخل الضار )انظر الرقم عدم احلماية و 
تعرتف بوجود   إهنا ف مبا أن الياابن ستواصل مناقشاهتا التقنية بشأن التداخل إىل خدمات االتصاالت الراديوية العاملة، و(

  UWB، مع األخذ ابحلسبان نتائج الدراسات التقنية، واجتاهات دراسات النطاق األويلإمكانية تعديل هذا القناع 
 خل. إالدولية، 

 األول UWBمفهوم أساسي لقناع إرسال النطاق  2.3

 9الشكل 
 لتحليل التأثري  األول UWBقناع إرسال النطاق 

 ( يف الياابناملباين فقطداخل )لالستعمال 
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 .داخل املباين UWBمجيع أجهزة  استعمال قتصر ريطة أن يش األويلالقناع  هذا ُيستعمل أ (  
للوضع احلايل املتمثل بوجود أنظمة اتصاالت راديوية   ، املنطقة املنقطة(: نظراً MHz 3,400 − 4,800صغر )النطاق األ ب(

مالئم  وابإلضافة إىل نطاق ، وأن من املتوقع استعمال هذا النطاق التصاالت متنقلة مستقبلية هذايف نطاق الرتدد 
 بقدرة تساوي أو أقل من حد يبلغ اإلرسال  UWB، مبقدور األجهزة UWBلتطوير أجهزة 

dBm/MHz 41,3-  جلنة االتصاالت الفيدرالية  قواعداحملدد يف(FCC)  شريطة تزويد أجهزةUWB  بتقنيات تفادي
 ،  2000عام  -الدولية  املتنقلة اليت مبقدورها محاية أنظمة ما بعد مرحلة االتصاالت (DAA)التداخل مثل 

التقنيات متاحة.  ( وخدمات اتصاالت راديوية أخرى، على حنو فعال، حني تصبح اً )وخدمات جتميع األخبار إلكرتوني
سوية أو أقل من تساوي  DAAبدون تقنيات تفادي التداخل مثل آلية  UWBاإلرسال ألجهزة سوية كون وست

من   2.1.1.1 الفقرة)ترد التفاصيل يف  CEPTالذي اقرتحه املؤمتر األورويب  -dBm /MHz 70 ةاإلرسال األدىن البالغ
 إىل مستوى محاية أنظمة االتصاالت الراديوية. استناداً  2التذييل 

للصعوبة التقنية لتقاسم الرتدد مع اخلدمات املنفعلة، مبقدور أجهزة   نظراً (: MHz  7250- 4800النطاق املتوسط ) ج(
UWB  قدرها أدىن سوية إرسال أقل من بسوية تساوي أو اإلرسالdBm /MHz 70- من املؤمتر األورويب  مقرتحة
CEPT من   2.1.1.1الفقرة االتصاالت الراديوية )ترد التفاصيل احلالية يف  ألنظمةمستوى احلماية السابق  إىل ًً استنادا
 .1للملحق  2التذييل 

مع األخذ ابحلسبان  (: 9، انظر املنطقة املظللة ابخلطوط املائلة يف الشكل MHz  10250-7250 النطاق األعلى ) د(
مناقشات إضافية، قد يكون مبقدور األجهزة املذكورة  فضاًل عن البدء يف  UWBمتطلبات، ووضع ونشر أجهزة 

 . -dBm /MHz 41,3 ةالبالغ FCCجلنة السوية احملددة بقواعد أقل من بسوية تساوي أو اإلرسال 
أقل من قناع اإلرسال  بسوية تساوي أو اإلرسال  UWB(: مبقدور أجهزة MHz 3400خارج النطاق )أدىن من  أسفل (ه

 .CEPTالذي اقرتحه املؤمتر األورويب 

سوية  أو أقل من بسوية تساوي اإلرسال  UWB(: مبقدور أجهزة MHz 10250خارج النطاق )أعلى من أعلى  و(
، استنادًا إىل مستوى احلماية السابق  CEPTاملؤمتر األورويب  املقرتحة من -dBm /MHz 70 ة اإلرسال األدىن البالغ

 (. 1للملحق  2من التذييل  1.1.1.2ألنظمة االتصاالت الراديوية )ترد التفاصيل احلالية يف الفقرة 

 دراسات إضافية  3.3
  أنظمة ما بعد مرحلة االتصاالت اء مزيد من حتليل التأثري بشأن املذكور، سيتواصل إجر  األويلالقناع  هذا إىل استناداً  (  أ 

( وخدمات االتصاالت الراديوية، مثل اخلدمة املتنقلة  وخدمة جتميع األخبار إلكرتونياً ، ) 2000عام  -الدولية  املتنقلة
(MS)  واخلدمة الثابتة(FS)  واخلدمة الثابتة الساتلية(FSS)  واخلدمة املتنقلة الساتلية(MSS) الفلك   علم وخدمة

ابحلسبان الدراسات التقنية مبا يف ذلك  مع األخذ ، (EESS)وخدمة استكشاف األرض الساتلية  (RAS)الراديوي 
 . ITU-R SM. 2057تقرير ال

 (. UWBهاز جل)مثل افرتاض عامل نشاط  بعناية حتليل التأثري  املستعملة يف ينبغي دراسة مجيع االفرتاضات التقنية ب(
من خالل دراسات تقنية مبا يف ذلك اختبارات جتريبية مستندة  DAAتقنيات تفادي التداخل مثل فعالية ينبغي ضمان  ج(

 مع اجلهات املعنية.تباديل إىل اتفاق 
قناع  عملية وضع ك يف سياق ، وذلUWBإذا كان ابملستطاع استيفاء متطلبات خدمة ييم ما تق أيضاً املهم سيكون من  د(

 . UWBإرسال 
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مبشاركة املصنعني واملستعملني احلاليني.   UWBيف الوقت احلاضر جتارب تداخل للنطاق  (MMAC)6 جيري منتدى  (ه
البيضاء  الغوسية ضوضاء ال خصائص و  UWBإىل بعض النتائج مثل مقارنة إشارات النطاق  كما مت التوصل حالياً 

أنظمة االتصاالت  على تأثري الوابإلضافة إىل ما تقدم، ينبغي حتليل نتائج هذه التجربة لتقييم  .7(AWGN)املضافة 
 الراديوية القائمة.

 .ةر قر مثل حتديد عدد ومنط األجهزة امل ينبغي دراسة إجراءات تنظيمية و(

ـــــ ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

____________________ 
 /http://www.arib.or.jp/mmac/eإىل منتدى أنظمة االتصاالت للنفاذ املتنقل متعدد الوسائط.  MMACمنتدى  يرمز   6
 مبا أن معلمات التجربة حمدودة، تعد النتائج بوصفها عينات.   7

http://www.arib.or.jp/mmac/e/
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