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ii التوصية   ITU-R  SM.1838-0 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

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

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

 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 
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SM.1838  R-ITU-0 التوصيـة 
* 

 مستقبالت الرصد الراديوي إجراء اختبار لقياس قيمة الضوضاء يف 
(2007) 

 جمال التطبيق 
من جمموعة توصيات تصف طرائق االختبار لتحديد املعلمات التقنية ملستقبالت الرصد الراديوي. وهي  واحدةهذه التوصية 

ِبالت املختلفة.  معلمات هامة ابلنسبة إىل مستعملي هذه املستقِبالت. ويسهل اتباع املصنِ عني هلذه الطرائق املقارنة بني املستق
مجيع املصنِ عني ابعتماد تعريف إجراء  ىوتصف هذه التوصية إجراء اختبار لتحديد مقدار الضوضاء يف مستقِبل الرصد. ويوص

 االختبار هذا. كما ميكن ملستعملي هذه املستقِبالت أن يستخدموه يف تقييم نوعية املنتجات بصورة أكثر سهولة وموضوعية. 

 كلمات أساسية
 مستقبل الرصد الراديويإجراء اختبار، قيمة الضوضاء، 

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

أن قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد قد نشر املواصفات النمطية املوصى هبا ملستقِبالت الرصد التماثلية والرقمية يف   أ (  
 استندت إليها تلك املواصفات؛، لكنه مل يتطرق إىل إجراءات االختبار اليت (2011)كتيِ ب مراقبة الطيف الراديوي 

 ترتبط ارتباطاً وثيقاً إبجراءات االختبار املستخدمة؛  (NF)أن مواصفة مقدار الضوضاء  ب(
أن مقدار الضوضاء يف املستقِبل معلمة حتدد قدرة املستقِبل على استقبال إشارات ضعيفة وإنتاج إشارات خرج بسوية   ج(

 معقولة ونوعية مقبولة؛ 
ضوضاء احملددة يف صفحة بياانت املستقِبل تعتمد إىل حد بعيد على ترددات االختبار املستعملة وظروف  أن مقدار ال  د (

 تشغيل املستقِبل واحلرارة احمليطة السائدة أثناء االختبارات؛
 أن خلصائص الضوضاء أتثرياً مباشراً على قدرة املستقِبل على االضطالع ببعض مهام الرصد؛ ه ( 
ار وحيد لقياس مقدار الضوضاء ضروري من أجل مقارنة املواصفات اليت ينشرها خمتلف املصنِ عني؛ إذ إن  أن إجراء اختب و ( 

 حتويل مواصفات تستند إىل إجراءات اختبار متباينة صعب للغاية؛
 ضرورة أن يكون إجراء االختبار احملدد للضوضاء مستقاًل عن تصميم املستقِبل؛ ز ( 
دقة ملقدار الضوضاء يعتمده مجيع مصنِ عي مستقِبالت الرصد الراديوي سيتيح ملستعملي هذه أن إجراء اختبار حمددًا ب ح(

 املستقِبالت إمكانية تقييم منتجات املصنِ عني املختلفني بصورة أكثر سهولة وموضوعية؛ 
  - ITU-R SM.2125إمكانية االطالع على معلومات إضافية عن عمليات قياس مقدار الضوضاء يف التقرير  ط(

 املعلمات وإجراءات القياس اخلاصة مبستقِبالت الرصد الراديوي وحمطاته العاملة ابملوجات اهلكتومرتية واملرتية والديسيمرتية، 

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2010 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات   *
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 توصـي
 لتحديد مقدار الضوضاء يف مستقِبالت الرصد الراديوي. 1 ابستعمال طريقة القياس الواردة يف امللحق 1

 

 
 1امللحق 

 إجراءات اختبار لقياس قيمة الضوضاء يف مستقبالت الرصد الراديوي 

 املالمح العامة 1

 ترتبط قيمة الضوضاء بشكل رئيسي ابملعلمات التالية: 
 الرتددات املستعملة يف االختبار؛  -
 سابق، جهاز توهني(؛ وضعية املستقِبل )مكرب  -
 أثناء االختبارات. احلرارة السائدة -

 وعالوة على ذلك، ينبغي من أجل تقدير قيمة الضوضاء بصورة صحيحة:
 عمليات القياس على كامل مدى ترددات املستقِبل؛إجراء  -
املستقبل. ونظراً حتديد املصنِ عني لقيمة احلد األقصى للضوضاء ونشرها يف صفحة البياانت يف كامل مدى تشغيل  -

ألن قيم الضوضاء تعتمد على الرتدد، ميكن للمصنِ ع أن خيتار حتديد قيم ضوضاء لنطاقات تردد أو أمدية تردد 
 منتقاة أخرى؛

 )املتوسط احلسايب لعدد عمليات القياس(؛  القيمة املتوسطةميكن أيضاً حتديد  -
مدى درجات احلرارة املذكورة يف صفحة البياانت. وتدوين التأكد من صحة قيم الضوضاء املعلنة ابلنسبة إىل كامل  -

 صفحة البياانت، حسب االقتضاء.  القيم احلدية يف

 معلومات أساسية عن قياس الضوضاء 2
 مواصفة الضوضاء هي إحدى املواصفات الرئيسية ملستقِبل الرصد. وترتبط قيمة الضوضاء ارتباطاً وثيقاً حبساسية مستقِبل الرصد.

وضاء يف مستقِبل رصد هي العامل الذي يزيد من قدرة الضوضاء اليت يبثها مستقِبل الرصد عند استخدام ضوضاء وقيمة الض
 مرجعية يف الدخل. وتكون قيمة الضوضاء عند مدخل مستقِبل الرصد قيمة مرجعية، وعند خرجه قيمة مقيسة. 

 وميكن قياس قيمة الضوضاء يف مستقِبل الرصد بطرائق عدة هي:
 طريقة "الكسب"  -
 " )طريقة مصدر الضوضاء( Y-طريقة "العامل -
 ". طريقة "احلساسية -

.  1f ،2f ... ، ، nfوجيب إجراء عمليات القياس على كامل مدى الرتدد من خالل ضبط مستقِبل إشارات االختبار على الرتددات 
 ابلتساوي على كامل مدى تردد املستقِبل. يتوزعان وينبغي اختيار ترددين على األقل لكل توافقية 

 الدنيا.  اويوضع املستقِبل يف ظروف تشغيل عادية. وتضبط مجيع موه نات مستقِبل الرصد، إن وجدت، على قيمته
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 أثناء االختبارات. (AGC)ويغلق التحكم األوتومايت ابلكسب 
ء القياسات يف حالة "مكرب سابق مفتوح" عند وجود مكرب تبديلي. وميكن أيضًا إجراء القياسات يف احلالة "مكرب ويتعنين إجرا

سابق مغلق". كما ميكن التعبري عن احلالة "مكرب سابق مفتوح" ابلعبارة "أسلوب حساسية مرتفعة" أو "أسلوب 
 منخفضة".  ضوضاء

 ملستقِبالتتعريف إجراءات اختبار لقياس الضوضاء يف ا 3
 .2و  1جترى قياسات الضوضاء وفقاً لإلرشادات الواردة يف الفقرتني 

 ”Gain“طريقة "الكسب"   1.3

 املبدأ  1.1.3
 هي التالية: 25°معادلة قيمة الضوضاء يف درجة حرارة 

Gain –+ 174  outP=  NF 

 حيث:
 NF:   قيمة الضوضاء يف النظام موضوع القياس(dB) 
 outP:  كثافة قدرة الضوضاء عند خرج النظام(dBm/Hz) 

 Gain :  كسب النظام موضوع القياس(dB) . 
 إعداد القياس 2.1.3

 يف طريقة الكسب:   1ينبغي استخدام إعداد القياس املبني يف الشكل 

 1كل ـالش

 

 إجراء القياس
مولد اإلشارات مع مدخل مستقِبل الرصد ويضبط املستقِبل على تردد القياس. وتستخدم نغمة املوجة  يوصل  :1 اخلطوة

 . dB 30 < SNRاملستمرة مع السوية اليت تنتج نسبة 
، يف مستقِبل  sN (dBm)، ابستعمال حملل الطيف، مث سوية قدرة اخلرج، Ne (dBm)تقاس سوية قدرة الدخل،  :2اخلطوة 

 . sN − eN = (Gain) كسب الرصد. ويكون الكسب على النحو التايل،  
، ابستعمال  outP (dBm/Hz)مع مدخل مستقِبل الرصد. وتقاس كثافة قدرة الضوضاء،   50توَصل محولة قدرها  :3اخلطوة 

حملل الطيف. وينبغي ضبط مستقِبل الرصد على نفس املعلمات )كسب يدوي، تردد، وضعية املكربات أو  
 ( على حد سواء.3( وقياس الضوضاء )املرحلة 2و 1املوه نات( يف قياس الكسب )املرحلتان 

 . 1.1.3يف الفقرة  بق املعادلة املعطاةتط :4اخلطوة 

1838-01

FIGURE 1

  50 حملل الطيف املستقِبل  حملل الطيف املستقِبل  مول د اإلشارات   50
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 "Y-طريقة "العامل 2.3
 املبدأ  1.2.3

 املبدأ الذي تقوم عليه هذه الطريقة هو استخدام مصدر ضوضاء معياري عند مدخل مستقِبل الرصد.
)مغلق(. مث  "OFF")مفتوح( أو  "ON"ويتم قياس كثافة الضوضاء ابستعمال حملل الطيف وثنائي املساري للضوضاء يف احلالتني 

 تستعمل املعادلة التالية: 
( )110log10 )10/( −−= YENRNF 

 حيث:
 NF:  قيمة الضوضاء يف مستقِبل الرصد موضوع القياس(dB) 

 ENR:  نسبة الضوضاء الزائدة يف مصدر الضوضاء(dB) 
 Y:  فرق كثافة الضوضاء(dB)  املقيس يف حاليت فتح(ON)  أو إغالق(OFF)  .املصدر 

 إعداد القياس 2.2.3
 .Y-يف طريقة العامل 2ينبغي استخدام إعداد القياس املبني يف الشكل 

 2الشـكل 

 
 إجراء القياس

ويولنف   "ON"مصدر الضوضاء بدخل مستقِبل الرصد وتوضع التغذية ابلطاقة ملصدر الضوضاء على يوَصل  :1 اخلطوة
 مستقِبل الرصد على تردد القياس.

 عند املخرج ابستعمال حملل الطيف. ONN (dBm/Hz)تقاس كثافة الضوضاء   :2اخلطوة 
، عند خمرج مستقِبل الرصد. واملعلمة OFFNالتغذية ابلطاقة ملصدر الضوضاء وتقاس كثافة الضوضاء،  (OFF)تغلق  :3اخلطوة 

Y = OFFN – ONN. 
 . 1.2.3الواردة يف الفقرة  تطبنق املعادلة :4اخلطوة 

 قياس احلساسية لتحديد قيمة الضوضاء 3.3
من املمكن استعمال هذه الطريقة غري املباشرة لكنها قد تعطي نتيجة خمتلفة عن نتائج القياس ابلطريقتني األخريني. وذلك بسبب 

، قسم مسعي ومرشاح مسعي للضوضاء( املوجودة يف سلسلة املستقِبل تدخل يف  IFأن مزيدًا من املكوانت )مزيل تشكيل قسم 
 قيمة الضوضاء يف مستقِبالت التشكيل التماثلي ابستعمال هذه الطريقة.القياس. غري أنه ابإلمكان حتديد 

 املبدأ  1.3.3
 ملستقِبل الرصد ابستعمال املعادلة التالية: (AM)ميكن استنتاج قيمة الضوضاء من حساسية التشكيل 
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FIGURE 2

 املستقِبل  حملل الطيف مصدر الضوضاء 
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 حيث:
 NF:  قيمة ضوضاء مستقِبل الرصد(dB) 

 S:  يف مستقِبل الرصد قيمة احلد للحساسية(dBm)  انقص نسبة التداخل إىل اإلشارة، مبا فيها قيمة ،
 ( AMيف التشكيل  dB 12لقياس احلساسية )مثال:  (SINAD)الضوضاء والتشوه  

 Res :  عرض نطاق الضوضاء الفعالة للمرشاح املستخدم يف القياس(Hz) 

 m:  دليل التشكيل(A3E) AM  .املستخدم يف قياس احلساسية 

 العالقة بني قيمة الضوضاء واحلساسية.  3ويبنيِ  الشكل 

 3الشـكل 

 
 إعداد القياس 2.3.3

 املستقَبلة بصورة مالئمة.تُعرنف حساسية الرصد أبهنا أصغر إشارة دخل مطلوبة إلزالة تشكيل اإلشارة 
، وذلك ابستعمال مرشاح ضوضاء SINADوينبغي ألغراض هذا القياس حتديد السوية السمعية من خالل قياس اإلشارة 

( حياكي أذن اإلنسان. وتقاس حساسية مستقِبل الرصد ابتباع طريقة قياس احلساسية اليت يرد وصفها يف ITU-T P.53)التوصية 
 .ITU-R SM.1840التوصية 

 معلمات القياس 3.3.3
 . 2إال برتددات االختبار. ويتم اختيار ترددات االختبار وفقاً ألحكام الفقرة  AMال جيرى قياس احلساسية للتشكيل 

 على النحو التايل: dBmتوج ب حتويلها إىل وحدات  µVوإذا ما ُقدِ رت قيمة احلساسية ابلوحدات 
 Value (dBµV) = 20 log value (µV)  e.g. for 1µV:         20 log 1(µV) = 0 dBµV 

 Value (dBm) = Value (dBµV) − 107  e.g. for 0 dBµV:     0 dBµV − 107 = −107 dBm  

 .  50ابفرتاض أن معاوقة الدخل تساوي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1838-03

Level (dBm)

FIGURE 3

Absolute thermical noise limit at 25° C = –174 dBm/Hz

Noise resolution band
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