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ii التوصية   ITU-R  SM.1840-0 

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

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

ITU-R 1 وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين .
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضًا 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://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR  التلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم 

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  الثابتة الساتليةاخلدمة 
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  التوقيتإرساالت الرتددات املعيارية وإشارات 

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 

 استنساخ أي جزء من هذه املنشورة أبي شكل كان وال أبي وسيلة إال إبذن خطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
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 *40SM.18  R-ITU-0 التوصيـة 
 إجراء اختبار لقياس مدى حساسية مستقبالت الرصد الراديوي  

 اليت تستخدم إشارات التشكيل التماثلي 

(2007) 

 جمال التطبيق 
  هذه التوصية واحدة من جمموعة توصيات تصف طرائق االختبار الرامية إىل حتديد املعلمات التقنية ملستقبالت الرصد الراديوي، وهي 

مستعملي هذه املستقبالت. ويسّهل اتباع املصنعني هلذه الطرائق املقارنة بني املستقبالت املختلفة. وتقدم  إىل معلمات هامة ابلنسبة 
هذه التوصية تعريفًا إلجراء اختبار احلساسية يف املستقبالت. ويوصى مجيع مصنعي هذه املستقبالت ابعتماد إجراء االختبار هذا.  

 ملي هذه املستقبالت أن يستخدموه يف تقييم نوعية املنتجات بصورة أكثر سهولة وموضوعية.كما ميكن ملستع 

 كلمات أساسية
 الرصد الراديوي، إشارات التشكيل التماثليقياسات مدى احلساسية، مستقِبل إجراء اختبار، 

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

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

 اطاً وثيقاً إبجراءات االختبار تتعلق ابحلساسية؛ أن إحدى هذه املواصفات اليت ترتبط ارتب ب(
أن حساسية املستقبل هي مقياس لقدرته على استقبال إشارات ضعيفة وإنتاج إشارات بسوية قابلة لالستعمال ونوعية   ج(

 مقبولة؛
تعملة أن سوية احلساسية احملددة يف صفحة بياانت املستقبل تتوقف إىل حد بعيد على ترددات االختبار املس د (

 (SINAD)ونسبة اإلشارة إىل التداخل مبا فيها قيمة الضوضاء وقيمة التشوه  IFمعلمات التشكيل وعرض نطاق املرشاح  وعلى
 ؛واحلرارة احمليطة السائدة أثناء االختبارات

باشرة  أن خلصائص احلساسية أتثريًا مباشرًا على قدرة املستقبل كجهاز للرصد وذلك بسبب عالقة الرتابط امل (  ه
 احلساسية ومقدار الضوضاء؛  بني
أن عدم توفر إجراء اختبار حمدد يستلزم أن تكون مواصفات احلساسية اليت يعلن عنها املصنعون متماثلة ابللجوء   و ( 
 نوع من التحويل الذي قد يكون إجراؤه ابلغ التعقيد إن مل يكن مستحياًل؛  إىل
 ساسية مستقاًل عن تصميم املستقبل؛ضرورة أن يكون إجراء االختبار احملدد للح ز ( 
أن إجراء اختبار حمدد بدقة للحساسية يعتمده مجيع مصنعي مستقبالت الرصد الراديوي يتيح ملستعملي  ح(
 املستقبالت إمكانية تقييم نوعية املنتجات بصورة أكثر سهولة وموضوعية، وجتنب أي لبس؛  هذه

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2010 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات   *
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وإجراءات   املعلمات  - ITU-R SM.2125يات قياس احلساسية يف التقرير إمكانية االطالع على معلومات إضافية عن عمل  ط( 
 ، (H/V/UHF)القياس اخلاصة مبستقبالت الرصد الراديوي وحمطاته العاملة ابملوجات الديكامرتية واملرتية والديسيمرتية  

 توصـي
يف احلاالت اليت حتدد فيها اإلدارات احلساسية املطلوبة يف مستقبالت   1ابستعمال طريقة القياس الواردة يف امللحق  1

 الرصد الراديوي اليت تستخدم إشارات التشكيل التماثلي.

 1امللحق 
 إجراء اختبار لقياس مدى حساسية مستقبالت الرصد الراديوي  

 لي اليت تستخدم إشارات التشكيل التماث

 املالمح العامة 1
 يقدم هذا امللحق تعريف إجراء االختبار لتحديد مدى احلساسية يف مستقبل رصد راديوي.

 وتتوقف احلساسية على العناصر التالية:
 مقدار الضوضاء؛ –
 منط التشكيل؛ –
 الرتددات املستعملة يف االختبار؛  –
 ؛ املستخدم يف االختبار  (IF) الرتدد الوسيط  مرشاحعرض نطاق  –
 ؛ (SINAD) قيمة الضوضاء والتشوه –
 تردد التشكيل؛ –
 ؛ AM) االتساع  دليل التشكيل )ابلنسبة لتشكيل –
 ؛ FM) الرتدد احنراف التشكيل )ابلنسبة لتشكيل –
 املكرب السابق؛ معلمات –
 خالل االختبارات. السائدةاحلرارة  -

 لى تقييم صحيح للحساسية توفر الشروط التالية: وعالوة على ذلك، يتعني من أجل احلصول ع
 ضرورة إجراء عمليات القياس على كامل مدى تردد املستقبل؛ –
ألن  حتديد املصنعني للقيمة األسوأ للحساسية ونشرها يف صفحة البياانت ابلنسبة لكامل مدى تشغيل املستقبل. ونظراً  –

جماالت تردد  ميكن للمصنع أن خيتار إضافياً حتديد احلساسية يف نطاقات أو قيم احلساسية غالباً ما تتوقف على الرتدد، 
 منتقاة أخرى؛

 )املتوسط احلسايب لعدد قياسات االختبار(؛  القيمة املتوسطةوميكن أيضاً حتديد  –
صفحة البياانت.  يتعني أن تكون قيم احلساسية املنشورة صحيحة ابلنسبة إىل كامل مدى درجات احلرارة املذكورة يف  –

 وينبغي ذكر أي تقييدات، إن وجدت، يف صفحة البياانت. 
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 مبادئ أساسية يف قياس احلساسية 2
( تسجل عند دخل املستقبل من أجل إزالة تشكيل dBmأو  dBµVأو  µVتعرَّف حساسية املستقبل أبهنا أصغر سوية إشارة )

 اإلشارة السمعية الدنيا ذات النوعية املقبولة. (SINAD) اإلشارة املستقبلة ومساعها. وحيدد قياس الضوضاء والتشوه
وتدرج إشارة اختبار مشّكلة يولدها مولد اإلشارات يف دخل هوائي املستقبل. ويتم وصل حملل إشارات مسعية خبرج 

 اإلشارات. هذه
. وتقاس  SINADصل إىل القيمة واملبدأ الذي يقوم عليه هذا القياس هو خفض سوية اإلشارة يف مولد اإلشارات إىل أن يتم التو 

 يف حملل اإلشارات السمعية. SINADالقيمة 
وجيب أن جتري عمليات القياس على كامل مدى الرتدد من خالل توليف مولد اإلشارات واملستقبل مع إشارات االختبار عند 

 . 2f   ...  nfو 1fالرتددات 

 (VHF/UHF)واملرتية/الديسيمرتية   (HF)يف نطاق املوجات الديكامرتية   (AM) االتساع  تشكيل

 يشار إىل سوية احلساسية على النحو التايل: 
   ≤ X (AM)حساسية  

 kHz 6عند عرض نطاق  )مكرب سابق "موصول"( 
 SINAD dB 12 

kHz 1 = fmod 
0,5 = m 

 (HF)يف نطاق املوجات الديكامرتية  (FM)  الرتدد تشكيل

 على النحو التايل: يشار إىل سوية احلساسية 
  ≤ X (FM)حساسية  

 kHz 8عند عرض نطاق  )مكرب سابق "موصول"( 
 SINAD dB 20 

kHz 1 = fmod 
kHz 2,4 = ∆f 

 (VHF/UHF)يف نطاق املوجات املرتية/الديسيمرتية  (FM)تشكيل الرتدد  
 على النحو التايل: يشار إىل سوية احلساسية 

  ≤ X (FM)حساسية  

 kHz 15عند عرض نطاق  )مكرب سابق "موصول"( 
 SINAD dB 20 

kHz 1 = fmod 
kHz 5 = ∆f 

 حيث:
X  هي احلساسية املقيسة واملشار إليها ابلوحداتµV  أو(dBµV  أوdBm )   

  عرض النطاق املستعمل حمدد
  حمددة SINADالقيمة 

  kHz 1تردد التشكيل 
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  AMلتشكيل االتساع  mدليل التشكيل 
 . FM  الرتدد لتشكيل f∆احنراف الرتدد 

يوزع  . و 2f ...  nfو 1fالرتددات    د توليف املستقبل مع إشارات االختبار عن جيب إجراء عمليات القياس على كامل مدى الرتدد من خالل  
 ما ال يقل عن ترددين على كامل مدى الرتدد يف املستقبل موضوع االختبار. مثانية  لكل  

. وجيب وصل التحكم  dB 0وجيب إقامة املستقبل يف ظروف التشغيل العادية. ويف حال وجود موهَّن دخل ُيضَبط على القيمة 
سابق   أثناء االختبارات. وجتري عمليات القياس، يف حال وجود مكرب سابق تبديلي، يف احلالة "مكرب  (AGC)تومايت ابلكسب و األ 

 موصول". وقد يعربَّ عن حالة "مكرب سابق موصول" ابلعبارة "أسلوب حساسية مرتفعة" أو "أسلوب ضوضاء منخفضة". 

إجراء اختبار لقياس حساسية مستقبالت الرصد الراديوي اليت تستخدم إشارات   شروط  3
 التشكيل التماثلي 

 أعاله تستخدم يف عمليات القياس الشروط التالية.  2و   1األساسية اليت وردت يف الفقرتني    واملبادئ إضافة إىل املالمح العامة  
ترددات  عند FM (F3E)وتشكيل الرتدد  AM (A3E)يتعني إجراء القياسات يف أسلويب تشكيل رئيسيني مها تشكيل االتساع 

 . 1f ،2f ،... nfاالختبار 
 . 2انتقاء ترددات االختبار وفقاً ملا جاء يف الفقرة 

 وضعيات مولد اإلشارات 
 : kHz 9 -  MHz 3 000يف املدى  AMيف التشكيل 

 AM التشكيلأسلوب 
 kHz 1 تردد التشكيل
 0,5 دليل التشكيل

 
 : MHz 3 000-20يف املدى  FMيف التشكيل  kHz 9-MHz 30يف املدى  FMيف التشكيل 

 

 FM أسلوب التشكيل  FM أسلوب التشكيل
 kHz 1 تردد التشكيل  kHz 1 تردد التشكيل
 kHz 5 احنراف الرتدد  kHz 2,4 احنراف الرتدد

 

 وضعيات املستقبل 
 : AMيف التشكيل 

 AM أسلوب التشكيل
 kHz 6 (IF)عرض نطاق املرشاح 

 : MHz 3 000-20يف املدى  FMيف التشكيل  : kHz 9-MHz 30يف املدى  FMيف التشكيل 
 FM أسلوب التشكيل  FM أسلوب التشكيل

 kHz 15 (IF) املرشاح عرض نطاق  kHz 8 (IF) املرشاح عرض نطاق

 املوصى به يف املستقبل، يتم اختيار عرض نطاق املرشاح األعلى التايل. IFيف حال عدم توفر املرشاح 
 وينبغي حتديد املرشاح السمعي املستخدم يف القياس. 
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 وضعيات احمللل السمعي:
 .”SINAD“جيب ضبط احمللل السمعي على أسلوب القياس 

 ( يف احمللل السمعي موصواًل. ITU-T P.53وجيب أن يكون املرشاح السمعي للضوضاء )التوصية 
 إجراء القياس

 يف احمللل السمعي. dB 30تقارب  SINADزايدة سوية مولد اإلشارات إىل أن تظهر قيمة مستقرة 
(. وقيمة السوية  FM)للتشكيل  dB 20(، أو AM)للتشكيل  dB 12إىل  SINADختفض سوية اإلشارة حىت تصل القيمة 

 املقابلة اليت تظهر يف مولد اإلشارات هي حساسية املستقبل. 

 حتويل الوحدات 4
 على النحو التايل:  dBmوجب حتويلها إىل  µVإذا قدرت قيمة احلساسية ابلوحدات 

   = 1µV      :0 dBµV  20 log 1(µV)أي حلساب   (µV)القيمة اللوغاريتمية    20=    (dBµV)القيمة  
 dBµV  :0 dBµV − 107 = −107 dBm 0أي حلساب  107 – (dBµV)= القيمة    (dBm)القيمة 

 .  50مع افرتاض أن معاوقة الدخل تساوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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