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 *SM.1809  R-ITU-0 ة  ـالتوصي

 النسق املعياري لتبادل البياانت بشأن تسجيل نطاقات الرتدد 
 وقياسها يف حمطات املراقبة

(2007) 
 جمال التطبيق 

أجريت محالت مراقبة وقياس هبدف دعم إدارة الطيف وعمل قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد بشكل عام. ونتج عن هذه 
من البياانت اليت يتعني مقارنتها أو دجمها يف كثري من احلاالت. وتصف هذه الوثيقة نسقًا معياراًي لتبادل  احلمالت كميات كبرية

 بياانت املراقبة القائمة على أساس مسح الرتددات.

 كلمات أساسية
 (RMDF)نسق بياانت املراقبة الراديوية ، لتبادل البياانتنسق معياري إدارة الطيف، 

 الحتاد الدويل لالتصاالت، لإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها 

 جمموع اجلهود اليت بذلتها اإلدارات املشاركة وإىل توليف بياانت املراقبة والقياس لدى  أن جناح محالت املراقبة يعزى إىل أ ( 
 هذه اإلدارات؛

أن جتهيزات املراقبة والتجهيزات احلاسوبية والربجميات غري معيارية وأن البياانت حمفوظة يف أنساق كثرية خمتلفة وغالبًا ما   ب(
 تكون مسجلة امللكية؛

دمج بياانت املراقبة أو توليفها ال يعتمد على نسق البياانت الذي حفظت فيه هذه البياانت وحسب  أن جناح عمليات  ج(
عت فيها أيضاً،   بل على الظروف البيئية والتقنية اليت مجم

 توصـي
 قبل تبادهلا؛  1بتحويل البياانت اليت مجعت يف محالت املراقبة إىل النسق الوارد وصفه يف امللحق  1
 ؛1ية مراقبة الطيف األوتوماتية إمكانية ختزين بياانهتا أو حتويلها إىل النسق الوارد وصفه يف امللحق أبن تشمل برجم 2
 أبن تناقش اإلدارات الشروط اليت جتري فيها محالت املراقبة أو القياس وظروف تبادل البياانت قبل البدء ابحلمالت. 3

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 1امللحق 
 ل نطاقات الرتدد النسق املعياري لتبادل البياانت بشأن تسجي
 وقياسها يف حمطات املراقبة

 مالمح عامة 1
الذي تستخدمه خدمة علم الفلك الراديوي يف عمليات   (RMDF)النسق الوارد وصفه هنا مستمد من نسق بياانت املراقبة الراديوية  

إمكانية ضغط ملفات البياانت   أبسلوب إضافة السطور والعودة إىل أوهلا. وعلى الرغم من  ASCIIتبادل بياانت الطيف. وهو ملف  
 . RMDFبطريقة فعالة فإن أي مواصفة انضغاط ال ترد يف هذه التوصية أو يف مواصفة النسق 

 نسق البياانت املعياري 2
 ينبغي أن يتألف ملف البياانت من قسمني: 

مات التوقيت واملعلمات الرئيسية قسم "الرأسية" ويضم معلومات اثبتة تتعلق مبهمة املراقبة مثل حتديد موقع املراقبة ومعلو  -
 للمراقبة.

 قسم "البياانت" ويضم مجيع نتائج القياسات اليت أجريت خالل فرتة املراقبة. -
األصلية بشأن قسمي الرأسية والبياانت. ويستعمل ملف واحد يف هذه التوصية   RMDFوقد استعمل ملفان منفصالن للمواصفة 

 ياانت. من أجل ضمان الصلة بني الرأسية والب
 أي النسق املشرتك لتبادل البياانت.  CEFاسم النسق 

 قسم الرأسية 1.2
تستعمل اجملاالت وأمساء اجملاالت التالية. وتدرج مجيع جماالت البياانت ذات الصلة يف منطقة الرأسية قبل إضافة نتائج القياس.  

املعلومات اخليارية واملعلومات اخليارية اإلضافية )ويرمز إليها  ويضم قسم الرأسية ثالثة أنواع من املعلومات هي: املعلومات األساسية و 
(. وكلمة خياري تعين أن املكان يف الرأسية حمجوز لكن اجملال الذي يضم البياانت  1على التوايل يف اجلدول    AOو  Oو  Eابألحرف  
 تمرك فارغاً. 

 1دول ـاجل
 جماالت الرأسية

 مثال الشرح  (1)الصفيف نسق البياانت اسم اجملال النوع

E FileType نص N نسق التبادل املشرتك  نوع و/أو نسخة ملف البياانت
V2.0 

E LocationName نص N اسم موقع القياسات NERA 

E Latitude نص  N DD.MM.SSx " حيثX" هي "N" أو "S" 52.10.04N 

E Longitude نص N DDD.MM.SSx " حيثX" هي "E أو "
"W" 

005.10.09W 

E FreqStart )عدد )حقيقي Y  تردد(kHz) 1000.000 

E FreqStop )عدد )حقيقي Y  تردد(kHz) 2000.000 
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E AntennaType نص وعدد 

 ( وعددي)حقيق

 )حقيقي(

Y كسب   ،معلومات(dBi) العامل ،(dB/m)K 
إن مل  Kجيوز حذف جمايل الكسب والعامل 

 يستعمال 

LPD,7,10  

E FilterBandwidth )عدد )حقيقي Y وحدات ابلkHz 0.2 

E LevelUnits نص N dBuV  أو dBuV/m  أوdBm  الحظ أن(
"u" تستعمل بدالً من "μ)" 

dBuV 

E Date نص N  اتريخ القياسات يف النسقYYYY-MM-DD 
)وقت بدء القياسات إذا جتاوزت منتصف 

الليل(. الحظ أن الوقت مسجل أيضاً يف كل 
 سطر يف قسم البياانت

2006-06-25 

E DataPoints  عدد 
 )صحيح(

Y  عدد عناصر البياانت يف صف البياانت )نقاط
 بياانت احملل ِّل أو خطوات املستقبل(

80000 

 )تتمة( 1اجلـدول 
 مثال الشرح  (1)الصفيف نسق البياانت اسم اجملال النوع

E ScanTime )عدد )حقيقي N  الوقت الفعلي(s)  الذي تستغرقه التجهيزات يف
. FreqStopإىل  FreqStartمسح البياانت من 

ويف النظام الرقمي الذي يستعمل متحولة فورييه 
يكون هذا الوقت هو الوقت  (FFT)السريعة 

 الالزم العتيان فدرة البياانت

24.1 

E Detector نص N  RMS 

O Note نص N تعليقات عامة  

O AntennaAzimuth نص Y DDD.DD (0 )181.12 = مشال 

O AntennaElevation نص Y DD.DD (0 )45.32 = دون ارتفاع 

O Attenuation  عدد 
 )صحيح(

Y  وضع جهاز توهني املعدات(dB) 3 

O FilterType نص Y  .عرض نطاق نوع املرشاح وعامل شكله 
يف النظام الرقمي الذي يستعمل متحولة فورييه 

 ، ميكن حتديد نوع النافذة هنا(FFT)السريعة 

Gaussian 3 dB 

shapefactor 3.2 

O DisplayedNote نص N  مسة حتتوي  40مالحظة وجيزة مؤلفة من أقل من
على املعلومات الرئيسية اليت ميكن عرضها بعد 

 البياانت بشأن أي تقرير هنائي

 

O 

 

Multiscan نص N  نعم (Y) أم ال (N) 

يف حال عدم وجود هذا اجملال اخلياري تكون 
 أتوماتياً  Nالقيمة 

 

AO Measurement 

Accuracy 
  دقة النظام الكلية N رقمي

AO VideoFilterType نص Y عرض نطاق نوع املرشاح الفيديوي وعامل شكله  
 . 4.2يرد الشرح يف الفقرة  (1)

واجملاالت اخليارية اإلضافية جماالت ميكن أن تضاف إىل الرأسية هبدف توفري معلومات إضافية لكن معاجلتها أو التعرف عليها لن 
 . (ONE) واحدأتوماتياً يف برجمية النقل. وينبغي فصل قسمي الرأسية والبياانت بسطر فارغ يكون 
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 قسم البياانت 2.2
تتألف منطقة البياانت من خطوط املسح حيث يستعمل سطر منفصل لكل خط مسح. ويضم كل سطر وقت بدء املسح يف  

طلبه(، ويليه القراءة السوية لكل نقطة تردد حملل أو خطوة تردد  )أو التوقيت احمللي إذا    UTCحموَّاًل إىل وقت    HH:MM:SSالنسق  
مستقبل تفصل بينها مجيعًا عالمة الفاصلة. وفيما يتعلق بعملية مراقبة ال تتطلب بياانت قياس سوية دقيقة ميكن تدوير قيم سوية  

ياس دقة يف حدود كسر عشري  اإلشارة إىل أقرب قيمة صحيحة من أجل تصغري حجم ملف البياانت. وتستعمل لعمليات الق
واحد. وينبغي دائمًا استعمال النقطة يف الكسر العشري ألن عالمة الفاصلة مستخدمة مبثابة فاصل. ويفصل الفراغ األول يف كل  

 سطر بني الواصف واملتغري.

 ملف كمثال 3.2
FileType Standard Data exchange Format 2.0 

LocationName NERA 

Latitude 52.00.00N 

Longitude 005.08.00W 

FreqStart 7000 

FreqStop 7200 

AntennaType Inverted V 

FilterBandwidth 0.5 

LevelUnits dBuV/m 

Date 2006-06-25 

DataPoints 80000 

ScanTime 7.5 

Detector RMS 

 مالحظة: فيما يلي ملف مثال لبيان نسق البياانت. 
00:00:00,65,56,64,54,23,29,32,43,54,25,29,25,36…etc…,43,59 

00:00:10,64,53,65,59,42,37,35,34,64,25,26,36,63…etc…,54,61 

00:00:20,62,57,64,59,41,36,26,42,53,62,16,52,24…etc…,52,66 

. 

. 

. 

etc 

. 

. 

. 

23:59:30,53,33,61,44,25,44,36,26,46,24,26,24,63…etc…,29,56 

23:59:40,54,32,62,48,24,42,35,26,24,64,24,34,35…etc…,29,56 

23:59:50,64,52,63,57,33,23,32,53,25,26,63,35,26…etc…,32,59 

 تعدد املسح 4.2
قد يكون من الضروري لبعض التطبيقات املعينة أن يتم مسح عدة قطع تردد صغرية مع فراغات كبرية فيما بينها. وحيدد هذا اجملال 

تتغري اجملاالت  Yاخلياري ما إذا كان ملف البياانت يضم أكثر من قطعة واحدة من هذه القطع. وعندما تضبط هذه القيمة على 
يف عمود "الصفيف" من قيمة واحدة إىل صفيف من القيم. ويفصل بني القيم الواردة يف الصفيف ابستعمال   Yلقيمة  املشار إليها اب

 فاصلة منقوطة )؛(. 
 وفيما يلي مثال جلزء من الرأسية يف ملف متعدد املسح:

FileType Common Exchange Format 2.0 هذا اجملال ال يتغري 

FreqStart 3100;7000;5000.2   ذا اجملال يتغري إىل صفيف بثالث قيم يف هذه احلالة ه 
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FreqStop 3200;7200;5100.1    هذا اجملال يتغري إىل صفيف بثالث قيم يف هذه احلالة 

 عمليات مسح يظهر على النحو التايل:  3وينطبق نفس الشيء على قسم البياانت. فالسطر الواحد الذي يضم 
23:59:50,64,52,63,57,33,23,26,…etc…,38,55; ,64,52,63,57,33,23,26,…etc…,32,46; ,64,52,63,57,33,23,26,…etc…,55,23 

وجيدر ذكر أنه ال يستعمل إال تسجيل وقت واحد لكامل صفيف املسح ويساوي وقت املسح يف الرأسية الوقت اإلمجايل الذي 
يتحدد تواتر البدء على أنه مساٍو لتواتر التوقف يستغرقه صفيف عمليات املسح. ومثة تطبيق آخر لتعدد املسح هو مسح القنوات. و 

 حبيث ال ميسح إال تواتر واحد. ويضم السطر يف قسم البياانت عندئذ الرتددات املمسوحة اليت تفصل بينها فواصل منقوطة. 

 برجمية النقل 5.2
يها من أجل نقل نسق بياانهتا إىل وينبغي هلا أن تطور برجمية نقل أو حتصل عل ، اإلدارات أنساق بياانت خمتلفةخمتلف ستخدم ي

نسق التبادل املشرتك واستعادهتا منه. وتكون برجمية النقل هذه، تبعاً لبنية نسق البياانت الداخلي، ملف "ماكرو" بسيطاً أو برانجماً  
كن من شأن توفري أداة معقداً لتحويل البياانت الفعلية إىل بنية بياانت مشتقة. وقد تضم جمموعات املراقبة وظيفة نقل متكاملة ول

 مستقلة تموزع جماانً لكل جمموعة مراقبة أن تسهم يف تسهيل تبادل البياانت بني اإلدارات.

 1كل ـالش
 خمطط لنقل البياانت إىل نسق تبادل مشرتك واستعادهتا منه 

 

 التحقق من سالمة ملف البياانت 6.2
البياانت الذي يرسله طرف اثلث ومطابقته ملواصفات نسق البياانت قبل حتميله أو استخدامه. يوصي ابلتحقق من سالمة ملف 

وأفضل طريقة للقيام بذلك هي وضع برجمية صغرية تقوم ابلتحقق من وجود مجيع اجملاالت الضرورية. كما ينبغي أن تتحقق أيضاً 
الصاحلة يف كل مسح. وتضم الرأسية عدداً من اجملاالت اخليارية  من سالمة وقت واتريخ تتابع عمليات املسح وعدد نقاط البياانت  

 واجملاالت اخليارية اإلضافية حبيث قد يتطلب ذلك تطوير برجمية معد لة لعمليات القياس اخلاصة وتوزيعها على املشاركني. 

 تنظيم وفهرسة عدد كبري من ملفات بياانت القياسات 7.2
لومات تكفي لتوليد مؤشرات فريدة لكل ملف من ملفات القياس. ويوصى ابستعمال  يضم قسم الرأسية يف ملف البياانت مع

)انتهاء  FreqStop)بدء التواتر( و FreqStart)مالحظة(، ولرمبا  Note)اسم املوقع( وLocationName )اتريخ( و Dateاجملاالت 
 . 2يف الشكل التواتر( حسب االقتضاء، حبيث تبدو القياسات املفهرسة على النحو الذي يظهر 

 1اإلدارة 
 Aنسق معني 

 2اإلدارة 
 Bنسق معني 

 مشرتك تبادل نسق
 برجمية
 Aنقل 

 برجمية
 Bنقل 

1809-01 
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 اعتبارات عامة لبدء محلة قياس/مراقبة 3
يوصى ابالتفاق على بعض املسائل األساسية قبل بدء محلة مراقبة أو قياس وذلك لكي   ،إضافة إىل استعمال نسق البياانت املعياري 

من مسائل  2لبنود املبينة يف اجلدول يتمكن اجلميع من تبادل بياانت املراقبة واستعماهلا استعمااًل فعااًل. وتتألف أول جمموعة من ا
 تقنية ولوجستية ينبغي االتفاق عليها. 

، كما أن حمتوى معلومات ودقة قياسات البياانت اجملمعة تتأثر أبوضاع ضبط التجهيزات. ومثة عالقة وثيقة بني بعض املعلمات التقنية
ن مسائل تتعلق ابلتجهيزات اليت تؤثر أتثرياً مباشراً على البياانت تتألف م  3لذا فإن اجملموعة الثانية من البنود اليت تظهر يف اجلدول  

 الناجتة. 
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 2كل ـالش
 مثال لقائمة ملفات قياسات مفهرسة

 
 

 2دول ـاجل
 املعلمات التقنية واللوجستية العامة

 االعتبارات  املعلمة

 فس الوقت أو يف تتابع حمددينبغي مجع البياانت اليت يتعني دجمها أو مقارنتها يف ن اتريخ/وقت القياسات
 الستبعاد آاثر االنتشار أو الستعماهلا املوقع اجلغرايف املطلوب

 مدى التواتر
(FreqStart, FreqStop) 

حسب الرغبة. يالحظ وجود عالقة مباشرة يف كثري من احلاالت بني مدى تواتر واستبانة تواتر 
 القياسات وزمن القياس

 ملهمةتتغري بتغري ا فرتة املراقبة

. ITU-R SM.1536هو الوقت الفاصل بني عملييت قياس بشأن تواتر وحيد كما يرد يف التوصية  وقت معاودة القياس
وينبغي أن يكون قصرياً بقدر يكفي لكشف أقصر فرتة إرسال موضع اهتمام. ومن املفيد االتفاق 

 داع. على وقت حمدد ملعاودة القياس من أجل تفادي اإلفراط يف االعتيان دون
 اهلوائي

(AntennaType) 

ينبغي اختيار اجتاهية اهلوائي وكسبه وخمططه استناداً إىل محلة القياسات وكذلك ضمن بعض احلدود 
 نفسها جلميع احملطات املشاركة

يتعلق اختيار املكشاف بنوع اإلشارة الواجب قياسها. فمن األفضل قياس إشارات من نوع النبضة  (Detector)جهاز الكشف
 (RMS)القصرية مبكشاف ذروة أو اعتيان لكن ينبغي استعمال مكشاف جذر متوسط الرتبيع 

يرتبط تكامل أجهزة الكشف  ،لقياس الضوضاء على سبيل املثال. ويف املستقبالت/احمللالت التماثلية
وزمن االعتيان بعرض نطاق املرشاح املستخدم ويتم حتويل هذه العينات يف وقت القياس يف خطوة 

رتدد إىل قيم ذروة وقيم جذر متوسط الرتبيع وقيم متوسطة، إخل. ويف احمللالت اليت تستعمل املتحولة ال
FFT، .فإن وظيفة املكشاف هي معاجلة مسوحات تردد متعاقبة لكن النتيجة واحدة 

 

 التسجيالت املتاحة

MHz 10,1-9,9 قياسات الضوضاء 
MHz 1,5-0,5 اإلذاعة 

MHz 2,5-2,3 البحث عن التداخل 

1809-2 
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 3دول ـاجل
 معلمات التجهيزات املؤثرة يف البياانت اجملمعة 

 االعتبارات  املعلمة

 دد يف كل عملية مسحعدد نقاط الرت 
(DataPoints) 

ينبغي أن يضمن عدد النقاط استبانة تردد كافية ومواءمة يف نفس الوقت مع اجلهات املشاركة األخرى 
يف احلملة. وقد تكون عمليتا االستكمال الداخلي واالستكمال اخلارجي ضرورتني للحصول على 

 عدد منتظم من النقاط
 عرض نطاق املرشاح

 (FilterBandwidth) 
من  120%من أجل أتمني مراقبة مجيع الرتددات أبدىن حد من الرتاكب يوصى بعرض نطاق يعادل 

طول اخلطوة يف مستقبل املسح. ويتوقف هذا الطول كلياً على عامل شكل املرشاح. ففي التجهيزات 
الرتدد. ويف  حتدد النافذة املستعملة وعدد نقاط البياانت فيها استبانة FFTالرقمية اليت تستخدم 

 dB 3احمللالت )شبه( التماثلية ينبغي أن ترتاكب نقاط املرشاح الغوسي وقدرها 
 وقت املسح

 (ScanTime) 
. وهو دائماً أقصر FreqStopإىل    FreqStartهو الوقت الذي تستغرقه التجهيزات إلمتام املسح من 

 من وقت معاودة القياس.
 التوهني

(Attenuation) 
لعايل عند الدخل من عتبة الضوضاء وينبغي جتنبه. ومن جهة أخرى قد تسبب زايدة يزيد التوهني ا

 احلمولة يف املستقبل سداً وتشكيالً بينياً 
وينبغي أن يكون وضع ضبط جهاز التوهني منخفضاً قدر اإلمكان، وذلك تبعاً للظروف احمللية. وال 

ددة وقد تؤدي إىل درجة عالية من ألن معاوقة املستقبل عند الدخل غري حم dB 0يوصى ابلقيمة 
 عدم اليقني يف القياسات

املدى الدينامي للرتدد الراديوي والسوية 
 املرجعية

 

ينبغي اختيار مدى دينامي وسوية مرجعية كافيني للتعامل مع أقوى وأضعف اإلشارات الواصلة على 
القيم الواجب تقدميها يف حدود حد سواء. وميك ن املدى الدينامي والسوية املرجعية املختاران من وضع  

 مسبقة التحديد.

 __________ 
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