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ii التوصية   ITU-R  SM.1836-0 

 متهيـد
يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور 

 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

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

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

 قاعدة بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصياتسالسل  

 ( en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
RS أنظمة االستشعار عن بعد 

SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح  ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 . ITU-R 1 القرار يف

 النشر اإللكرتوين
 2020جنيف، 

 
©  ITU  2020 

 خطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة أبي شكل كان وال أبي وسيلة إال إبذن 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 
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 *SM.1836  R-ITU-0 التوصيـة 
 IFإجراء اختبار لقياس خصائص املرشاح  

 ملستقبالت الرصد الراديوي
(2007) 

 جمال التطبيق
هذه التوصية واحدة من جمموعة توصيات تصف طرائق االختبار هبدف حتديد املعلمات التقنية ملستقبالت الرصد الراديوي. وهي 
معلمات هامة ابلنسبة إىل مستعملي هذه املستقبالت. ويسه ِّل اتباع املصنعني هلذه الطرائق املقارنة بني املستقبالت املختلفة.  

يف مستقبالت الرصد. ويوصى مجيع  IFلتحديد خصائص املرشاح  IFن إجراءات اختبار املراشيح وحتدد هذه التوصية جمموعة م
املصنعني ابعتماد إجراء االختبار هذا. كما ميكن ملستعملي هذه املستقبالت أن يستخدموه يف تقييم نوعية املنتجات بصورة أكثر 

 سهولة وموضوعية. 
 كلمات أساسية

 مستقبِّل الرصد الراديوي، IFح إجراء اختبار، املرشا 

 دويل لالتصاالت، لالحتاد ال إن مجعية االتصاالت الراديوية
 إذ تضع يف اعتبارها 

أن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد قد نشر املواصفات النمطية املوصى هبا ملستقبالت الرصد التماثلية والرقمية يف   أ (  
 صفات؛ (، لكنه مل يتطرق إىل إجراءات االختبار اليت استندت إليها هذه املوا2011كتي ب مراقبة الطيف الراديوي )طبعة 

 ترتبط ارتباطاً وثيقاً إبجراءات االختبار املستخدمة؛  IFأن مواصفة خصائص املرشاح  ب(
ذي العالقة املباشرة  IFال تعتمد على عرض نطاقه االمسي وحسب بل على خصائص املرشاح  IFأن نوعية املرشاح  ج(

 بعرض النطاق هذا أيضاً؛ 
ى قدرة املستقبِّل على االضطالع ببعض مهام الرصد، خاصة يف ظروف البيئة  أتثريًا مباشرًا عل IFأن ملعلمات املرشاح  د (

 الفعلية )إشارات مرتفعة السوية للطيف قرب الرتدد املول ف(؛
 دون حتديد إجراء االختبار وقائمة املعلمات اليت ينبغي قياسها؛  IFتعذر تقدير نوعية املرشاح  (  ه

 مستقاًل عن تصميم املستقبِّل؛ IFرشاح ضرورة أن يكون إجراء اختبار نوعية امل و ( 
يعتمده مجيع مصنعي مستقبالت الرصد الراديوي سيتيح ملستعملي هذه  IFأن إجراء دقيقًا الختبار نوعية املرشاح  ز ( 

 املستقبالت إمكانية تقييم منتجات خمتلف املصنعني بصورة أكثر سهولة وموضوعية؛ 
املعلمات وإجراءات القياس  - ITU-R SM.2125ترد يف التقرير  IFأن معلومات إضافية عن قياس نوعية املراشيح  ح(

 ؛ (H/V/UHF)اخلاصة مبستقبالت الرصد الراديوي وحمطاته العاملة ابملوجات الديكامرتية واملرتية والديسيمرتية  
 عند مقارنة أداء مستقبلني راديويني، IFاملراشيح ضرورة مراعاة عرض النطاق االمسي وعامل الشكل معاً يف  ط(

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2010 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 توصـي
 .IFمن أجل حتديد خصائص املرشاح  1ابستعمال طريقة القياس الواردة يف امللحق  1

 1امللحق 
 IFإجراء اختبار لقياس خصائص املرشاح 

 ملستقبالت الرصد الراديوي

 املالمح العامة 1
 لرصد الراديوي مها:يف مستقبل ا IFمثة معلمتان هامتان للمرشاح 

 عرض النطاق االمسي؛  -
 عامل الشكل. -

 وقياسه IFتعريف عرض النطاق االمسي ملرشاح  2
ولكن من املمكن ، –dB 6أبنه عرض نطاق يبلغ  االحتاد الدويل لالتصاالتملستقبل الرصد يف  IFيعرَّف عرض نطاق املرشاح 

. ومن أجل قياس عرض النطاق هذا، يوصل مولد إشارات بدخل –dB 3استعمال نفس اإلجراء يف عروض نطاقات تبلغ أيضًا 
 هوائي املستقبل. مث ميسح مولد اإلشارات على مدى الرتدد:

IFBW+  cfto  IFBW – cf 

 حيث:
 cf :  الرتدد املركزي للمرشاحIF 

 IFBW:  عرض النطاق املخصص للمرشاحIF  .قيد االختبار 
 ما فوق.  وأ IFBW/100وينبغي أن تكون استبانة تردد املسح 

وتسجل استجابة تردد املرشاح. ويتم ذلك ابستعمال دليل اإلشارة الداخلي للمستقبل أو مستقبل قياسات أو حملل طيف 
 الذي يتضمن املرشاح موضوع القياس.  IFموصول مباشرة خبرج ملكرب املرشاح 

 وما فوق.  dB 0,5وما فوق، والقياس   dB 0,1اوي استبانة مجع البياانت ويف كلتا احلالتني ينبغي أن تس 
حيث هتبط استجابة   )cf(هو عرض نطاق بني نقطيت قياس متناظرتني يتوسطهما الرتدد املركزي  dB 6–وعرض النطاق البالغ 

 يف كلتا النقطتني. dB 6اتساع املرشاح إىل 

 رقمي  IFحالة توفر خرج مرشاح  
. وميكن IFBW/100قد يعطي مولد اإلشارات إما إشارة ممددة أو ترددات كثرية )مشط ديراك، مثاًل( تتباعد فيما بينها مبا يقارب 

 لإلشارة أن تغطي نطاقاً يف مدى تردد:
IFBW – cf  إىلIFBW+  cf 

 حيث:
 cf :  الرتدد املركزي للمرشاحIF 
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 IFBW:  عرض النطاق املخصص للمرشاحIF  .قيد االختبار 
 يف كامل نطاق القياس.  dB 60وينبغي أن يتجاوز املدى الدينامي هلذه اإلشارة 
ما   وأ  dB 0,1. وينبغي أن تكون استبانة االتساع الناجتة يف إجراء القياس هذا IFويتم تسجيل التدفق الرقمي الذي يضم املرشاح 

 ما فوق.  و أ dB 0,5أو ما فوق. وينبغي أن تبلغ دقة القياس  IFBW/100فوق، واستبانة الرتدد 

 تعريف عامل الشكل وقياسه 3
، أي أن عامل شكل املرشاح املستطيل dB (6-IFBW/60-IFBW 6–إىل  dB 60– من يعرف عامل الشكل أبنه نسبة عرض نطاق 

اره النسبة بني عرض النطاق هذا وعرض النطاق  . وعند استعمال عرض نطاق آخر، يتحدد عامل الشكل ابعتب1)املثايل هو 
dB 60– لكن مع زايدة مدى مسح  2. ويتم حتديد كال النطاقني ابستعمال الطريقة وإجراء القياس الوارد وصفهما يف الفقرة ،

 الرتدد ملولد اإلشارات.
 –dB 60ويف كل مرة يرد فيها عامل الشكل يف صفحة البياانت دون ذكر معلومات إضافية عنه، تكون النسبة بني عرض النطاق 

 ذلك. . أما قياسات عامل الشكل اخليارية اليت تستعمل قيماً أو نسباً أخرى لعرض النطاق فعليها أن توضح–dB 6إىل 

 __________ 
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