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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع  يف  يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية
 . ITU-R 1 القرار  يف واملشار إليها (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) اسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةاالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القي 

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

 بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصياتسالسل  

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

 العنـوان السلسلة
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F اخلدمة الثابتة 
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 *SM.1837R  -ITU-1  التوصيـة 
 إجراء اختبار لقياس سوية نقطة االعرتاض 

 ت الرصد الراديويستقِبالمل  IP)3(من الرتبة الثالثة 
(2013-2007) 

 جمال التطبيق 
 ، الت الرصد الراديوي لتقنية ملستقب  هذه التوصية واحدة من جمموعة توصيات تصف طرائق االختبار هبدف حتديد املعلمات ا

الت املختلفة. ت. ويسه  ل اتباع املصنعني هلذه الطرائق املقارنة بني املستقب  ستقب المعلمات هامة ابلنسبة ملستعملي هذه امل وهي
  ،نعني ابعتماد إجراء االختبار هذال الرصد. ويوصى مجيع املصملستقب   3IPوتصف هذه التوصية إجراء اختبار لتحديد النقطة 

 تقييم نوعية املنتجات بصورة أكثر سهولة وموضوعية. يف ت أن يستخدموهقب الستميكن ملستعملي هذه امل كما

 كلمات أساسية
 من الرتبة الثالثة، مستقب ل الرصد الراديوي إجراء اختبار، نقطة اعرتاض 

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

 الرقميةو ت الرصد التماثلية ستقب الاالحتاد قد نشر املواصفات النمطية املوصى هبا مل يف أن قطاع االتصاالت الراديوية أ (  
 ، لكنه مل يتطرق إىل إجراءات االختبار اليت استندت إليها هذه املواصفات؛(2011)ب مراقبة الطيف الراديوي كتي   يف

 ترتبط ارتباطاً وثيقاً إبجراءات االختبار املستخدمة؛ IP)3(أن مواصفة نقطة االعرتاض من الرتبة الثالثة  ب(
إىل حد بعيد على ترددات االختبار املستعملة وعلى  تتوقف صفحة بياانت مستقب ل ما  يف احملددة 3IPأن سوية النقطة  ج(

 الختبار؛ بيئة االتباعد بني إشارات االختبار وعلى سوايت إشارات االختبار وحرارة 
ظروف   يف   وخصوصاً   الرصد،  تؤثر أتثرياً مباشراً على قدرة املستقب ل على االضطالع ببعض مهام   3IPة  أن خصائص النقط د (

 لطيف قرب الرتدد املولف(؛ا يف البيئة الفعلية )إشارات مرتفعة السوية
للجوء إىل نوع  اليت ينشرها املصنعون متماثلة اب 3IPمواصفات النقطة أن تكون إجراء اختبار حمدد يستلزم توفر أن عدم  (  ه

 من التحويل قد يكون إجراؤه ابلغ التعقيد إن مل يكن مستحياًل؛ 
 مستقاًل عن تصميم املستقب ل؛ 3IPضرورة أن يكون إجراء اختبار حمدد للنقطة  و ( 
ت الرصد الراديوي سيتيح ملستعملي هذه مستقب اليعتمده مجيع مصنعي  3IPأن إجراء اختبار حمددًا بدقة للنقطة  ز ( 

 لبس؛وجتنب أي ت إمكانية تقييم منتجات خمتلف املصنعني بصورة أكثر سهولة وموضوعية ستقب الامل
املعلمات   - SM.2125 R-ITU التقرير يف 3IPإمكانية االطالع على معلومات إضافية عن قياسات هذه النقاط  ح(

 ؛ (H/V/UHF) مرتيةيمرتية واملرتية والديساكديابملوجات الت الرصد الراديوي وحمطاته العاملة ستقب الوإجراءات القياس اخلاصة مب
 ني راديويني،مستقب لأداء عند مقارنة آن واحد  يف ومقدار الضوضاء أو احلساسية  3IPمراعاة النقطة  ط(

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2010ي لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 توصـي
 ؛ IP)3(من أجل حتديد نقطة االعرتاض من املرتبة الثالثة  1امللحق  يف  ابستعمال طريقة القياس الواردة 1
 .3IPهذه النقطة قيمة  قياس  ظروف   يف   ة ساسي احل أو   ء ضوضا ال مبقدار  مصحوبة    3IPالنقطة  قيمة من قيم كل  أبن تكون   2

 

 

 1امللحق 
 إجراء اختبار لقياس سوية نقطة االعرتاض 

 ت الرصد الراديويستقِبال مل IP)3(من املرتبة الثالثة 

 املالمح العامة 1
 على: 3IPسوية النقطة تتوقف 

 تباعد الرتدد الراديوي بني إشاريت االختبار؛  -
 سوية الرتدد الراديوي إلشاريت االختبار؛  -
 جمموعة الرتددات املنتقاة لالختبار؛  -
 أثناء االختبار. السائدةاحلرارة  -

 : القيام مبا يلي تقديراً صحيحاً  3IPعلى ذلك، يتعني من أجل تقدير سوية النقطة  وعالوةً 
حال اختالف سويتهما  ختبار، ويفاال  اتترددمن  كل زوج   يف  ستقب لوتقييم انجتي التشكيل البيين اللذين يولدمها املقياس   -

 القيمة األعلى؛تعتمد 
. وتؤدي القياسات 3IP جتنب القياسات املضاعفة )ملا يسمى "ترددات الصورة"( نظراً لتأثريها على متوسط قيمة النقطة -

 ؛ستقب لتقدير نوعية امل يف  متماثلة مما ال يسهم فعلياً   3IPسوية املضاعفة إىل قياسات 
يتعني . و مستقب لمدى التشغيل الكامل للعلى  صفحة البياانت   يف  ونشرها  3IPلسوية النقطة    لقيمة دنياحتديد املصنعني   -

ضوضاء الدخل املكافئة وحالة   عتبةنشر ظروف القياس لكل عملية قياس )التباعد وسوايت إشارات االختبار و أيضًا 
بيان القيمة اخلاصة بكل ينبغي  صفحة البياانت. و  يف  "مفتوح" أم "مغلق"(  (AGC)كسب اهلوائي   يف  التحكم األوتومايت

مرتبطة ابلرتدد، فبإمكان    3IP "التعاريف"(. ونظراً ألن قيم النقطة يف  ت )احملددةستقب التباعد فيما يتعلق بظروف اختبار امل
 ؛املستخدمة للرتدد اجملاالتلنطاقات أو ا يف 3IPحتديد النقطة  أيضاً  ع أن خيتار املصن  

 )املتوسط احلسايب لعدد قياسات االختبار(.  قيمة متوسطةوميكن أيضاً حتديد  -
 التعاريف

 تستخدم هذه التوصية التعاريف التالية:
فيها   مبا اإلشارات التماثلية ريمسكامل ، إذا مرت إشارات االختبار عرب  " 1 احلالة  "أبهنا  ستقب لف ظروف اختبار املتعر   -

" يف األجهزة اليت تتضمن عملية معاجلة  1 احلالة " والكاشفات. ويوصى بتطبيق A/Dمن متاثلي إىل رقمي احملوالت 
ومات مسعية أو بياانت  اإلشارة ابلكامل من إشارة متاثلية إىل إشارة رقمية وتعطي معلومات انجتة مثل الطيف أو معل

 ت مراقبة وحملالت طيف على سبيل املثال.مستقب ال. وقد تكون هذه األجهزة I/Q النطاق األساسي
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 اإلشارة التماثلية إىل خرج ري، إذا مرت إشارات االختبار عرب مس"2 احلالة "أبهنا  ستقب لف ظروف اختبار املتعر   -
اخلاص ابإلشارة التماثلية وتعطي تتضمن إال املسري  اليت ال" مع املعدات 2 احلالة ويوصى بتطبيق " متاثلي. IF مرشاح

(. وقد تكون هذه األجهزة مولفات متاثلية ووحدات منطية أمامية للجهة األصلية IF3)مثل  IF نتائج عن األساس
 ، على سبيل املثال.(OEM)املصنعة للمعدات 

 اإلشارات  ري مرحلة متوسطة من مس  يف  إشارة اختبار أو أكثر أزيلت "، إذا 3احلالة  أبهنا "  ستقب ل اختبار امل ف ظروف ت عر   - 
على املعدات اليت ال تتضمن إال مسري اإلشارة التماثلية وتعطي نتائج بشأن   " 3احلالة  " ويوصى بتطبيق  . مستقب ل التماثلية لل 

األضيق نطاقاً( على مراحل   IF3عريضة النطاق و  IF2)مثل  (IF)د التوسط ، حيث توزع املراحل املختلفة للرتد IF أساس 
 ، على سبيل املثال. OEMمعاجلة خمتلفة. وقد تكون هذه األجهزة مولفات متاثلية ووحدات منطية أمامية  

 " IP)3(العناصر األساسية ملفهوم "سوية نقطة االعرتاض من الرتبة الثالثة  2
دخل هوائي  يف )2f )1f > 2fو  1fمع ترددين  inPللقدرة  .r.m.s متوسط الرتبيع إشارات اختبار غري مشكلتني هلما نفس جذرت دخل 

 . 1f –) 2f= {(2 ×  4f{وتردد  2 × 3f)} = 2f –) 1f{تشكيل بيين برتدد  اً منتج ،بسبب الالخطيةيظهر، . وقد ستقب لامل
 كالتايل:   3IPمث حتسب السوية 

 /2a+  inP=  3IP 

 حيث:
 inP:  اجلذرr.m.s.  الختبار  اللقدرة املقيسة لكل من إشاريت(dBm) 

 a: لفرق ا(dB) االختبار وسوية انجتي التشكيل البيين عند نقطة القياس. ويف حال تباين  بني سوية إشاريت
 سوية انجتي التشكيل البيين، تعتمد السوية األعلى.

 تستقب الضوضاء املعتبة تغري 
عند الوصل  تني حاليت اإلشار  يف 3IPقيد االختبار طوال فرتة قياس النقطة  ستقب لدخل امل يف الضوضاء املكافئةعتبة ينبغي قياس 

 هذا االختبار. يف املستعملني )6fو 5f(" معلومات تفصيلية عن الرتددين قياس السوايت وتضم الفقرة "  والقطع.
 شروط االختبار القياسي 

مراحل خرج   يف  نواتج التشكيل البيين تولد  ختبار من أجل منع  من املهم عند إجراء هذا القياس أن يكون العزل كافياً بني منشأي اال
الثابتة أو مكربات العزل أو  املوه نات . وقد يكون من الضروري استعمال أجهزة مثل العازالت أو 4fو 3fالرتددين عند املنشأين 

  بتمرير منخفض بغية توهني التوافقيات الثانية  اً مضمامات القدرة ويلكنسون شديدة العزل. وقد يتطلب هذا القياس ترشيح
 ملنشأين.ا يف

 ستقب ل الختبار القياسي دون وصل املل  3IPإجراء االختبار جيري قياس النقطة   يف  ومن أجل التحقق من اعتمادية مجيع هذه األجهزة
  dB 10 مبقداراملتوقع املستقب ل  يف 3IPأفضل من السوية القياسي الختبار ل 3IPموضوع االختبار. وينبغي أن تكون سوية النقطة 

 على األقل.
 قياس السوايت 

، وللحصول على عتبة ضوضاء دخل مكافئة اثبتة يتم القياس أيضاً عند الرتددين 4fو 3fو  2fو 1fيتم قياس السوايت عند الرتددات 
5f  6وf 5. وميثل الرتددان ستقب لملا يف ابستعمال مؤشر السوية املدمجf  6وf  القناتني اجملاورتني لعرض نطاق (BW) ستقب ل امل 
(5f = 3f – BW  6وf = 4f + (BW  5عند الرتددين  ة يتم قياس السويوf 6وf  الوصل والقطع. حاليت  يف االختبارابستعمال إشاريت

،  dB 1 هوبه  مسموح  بد من تعيري مؤشر السوية املدمج على مدى اتساع سوايت اإلشارة املقيسة املتوقعة. وأقصى خطأ مطلق   وال
ستعمال حملل طيف اب ، يسمح أيضاً IF . وعندما يتوفر خرج املرشاحdB 0,1مؤشر السوية بياانت وينبغي أن تكون استبانة مجع 
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روضة على فعند مؤشر السوية، علمًا أبن نفس متطلبات املعايرة والدقة امل مستقب للل IFقياس موصول آبخر مرشاح  مستقب ل أو 
تطبق هنا، غري أنه ميكن استعمال مرشاح قياس ضيق نسبياً من أجل مواجهة الصعوابت اليت تنشأ أثناء   ستقب لامل يف  املؤشر املدمج
 عرض نطاق ضيق. ذات ت ستقب المل 3IPقياس النقطة 

 ضوضاء الطور
متثل السوايت املقيسة فإن اء الطور، عتبة الضوضاء أو حواف ضوض 4fو 3fالرتددين  يف إذا قاربت سوايت نواتج التشكيل البيين

 سوية انتج التشكيل البيين زائد الضوضاء. وميكن احلصول على سوية الناتج البيين الفعلية بطرح الضوضاء من الناتج. 
 إشارات االختبار  يف تباعد الرتددات

  2 احلالةأو  1 احلالةبق فيه إشارات االختبار مع أدانه وعلى حنو تتطا 3وفقًا ألحكام الفقرة  2fو 1fار التباعد بني الرتددين ييتم اخت
 . 3 احلالةأو 

 املستخدم أثناء القياس. املختار وينبغي حتديد عرض النطاق 
انية ويتم اختيار ما ال يقل عن زوجي ترددات لكل  . وينبغي ستقب لابلتساوي على كامل مدى تردد امل يتوزعان كإشارات اختبارُث 

إن أي تقييدات، ذكر ينبغي صفحة البياانت. و  يف كامل مدى احلرارة املسجلة املبينة يف املنشورة صاحلة 3IPأن تكون قيم السوية 
أثناء االختبار. ويف أي حالة أخرى،  dB 0ن وجد، على القيمة إ صفحة البياانت. ويضبط أي موهن دخل متغري،  يف ،وجدت

املوهن يدوايً، جيب حتديد التوهني املستعمل أثناء االختبارات وسبب  معلمات تغيري  ستقب لح فيها تصميم املمثل احلالة اليت ال يتي
معلمة  ميكن توفري األداء املقيس عند أكثر من  بشكل أكمل  ما    مستقب ل. ومن أجل حتديد خصائص  dB 0استعمال أي قيمة غري  

ة وأن يشار إىل ما إذا كان التحكم األوتومايت بكسب اهلوائي موصواًل أو  ظروف تشغيل عادي يف ستقب لاملتركيب توهني. وجيب 
 حسب القياس.  ،مقطوعاً 

 تشكيلة املستقب ل قيد االختبار
قطع   ستقب ل املكرب السابق". وال تتيح بعض تصميمات امل قطع  حالة "  يف   ، جيب أن جتري القياسات ييف حال وجود مكرب سابق تبديل 

 .dB 0 ع املكرب واملوهن على كسب مبقدار و م جم لكنها تستعمل موهنات بدرجات متغرية. وينبغي أن تضبط قيمة    املكرب مادايً 

الرتددات    جملايلت  ستقِبال امل ف   تعريف إجراء اختبار لقياس سوية نقطة االعرتاض من املرتبة الثالثة 3
kHz 9  إىلMHz 30 وMHz 20  إىلMHz 3 000 

من خالل االستعمال النمطي للمستقب ل موضوع االختبار. ولكن ذلك صعب أحياانً   3IPبار السوية ينبغي اختيار معلمات اخت
متماثلة  ظروف يف  تمستقب الت تتداخل جماالت تطبيقها. والطريقة اليت تنتهجها هذه التوصية هي اختبار مستقب المقارنة لدى 

 : ورهناً مبا يلي
 ؛ 2الفقرة  يف اردةالتقيد ابالعتبارات األساسية الو ضرورة  -
 ؛ dBm 10و   dBm 30–ت الرصد بني  مستقب ال عند دخل هوائي    2fو   1fيرتاوح مدى السوية املسموح به إلشارات االختبار   - 
أن  ينبغي اخلاصني ابلقياس، لكن  (RBW)أو عرض نطاق االستبانة  IFميكن للمصن ع أن خيتار عرض نطاق املرشاح  -

  kHz 5< املختار  (BW) . وينبغي أن يكون عرض النطاق املقصود  والتطبيق  ستقب ليتوافق مع منط امليكون اختياره واقعياً  
 ؛ MHz 3 000إىل   MHz 20 مدى الرتدد يف  kHz 30و MHz 30إىل   kHz 9 مدى الرتدد يف
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قائمة ترددات متزايدة توافقياً تستعمل مدى تباعدات الرتدد اخلاصة برتددات االختبار. و  يف ت ستقب الينبغي اختبار امل -
إىل أن تصل   kHz 3مث  kHz 1مث  Hz 300مث  Hz 100مث  Hz 30مث  Hz 10مث  Hz 3مث تزداد من  Hz 1 بقيمةتبدأ 
ت واالستخدامات. وميكن ستقب ال. وقياس كامل مدى التباعدات أمر غري عملي ابلنسبة إىل الكثري من املMHz 300إىل  

. غري أنه ال بد من القياس ابستعمال مجيع تباعدات الرتدد بني القائمة يف  الرتددين األول واألخري  اختيار تباعد آخر بني
 هذين الرتددين للبداية والنهاية؛

 ؛ 1%ينبغي أن يكون التفاوت املسموح به لتباعد الرتددات  -
منفصلة  جداول   يف  ، أو3واحلالة    2واحلالة    1جدول واحد يبني قياسات احلالة   يف   املقيسة  3IPقيم السوية  تدرج  ينبغي أن   -

  3)أو    2أو    1 )احلالةاألحوال  عدد احلاالت. ويضم اجلدول اخلاص بكل قياس تباعد الرتدد املستخدم واإلشارة إىل  تبعاً ل
 املقيسة؛  3IPاليت أجريت فيها القياسات وسوية النقطة 

ميكن  ل. كمافعلي للمستقب   ياجلدول مالحظة عما إذا كان القياس ميثل حالة استخدام عمل يف بندينبغي أن يضم كل  -
   أسفل اجلدول. يف القياسأحوال إضافة معلومات أخرى عن 

 ___________ 
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