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 الكهرابئية على أنظمة االتصاالت طوط  ال عرب  

 MHz 470الراديوية دون 

 ITU-R  SM.1879-2  التوصيـة
(2013/08) 

 SMالسلسلة 
 إدارة الطيف



ii التوصية   ITU-R  SM.1879-2 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

ت سياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصااليرد وصف لل
 1 امللحقواملشار إليها يف  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع ITU-R 1 ابلقرار
حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة  nR/go/patents/e-http://www.itu.int/ITU اإللكرتوين

 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 التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS  الصوتية(اخلدمة اإلذاعية( 

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 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
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  واملواضيع ذات الصلةاملفردات 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2014جنيف، 
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 املنشورة أبي شكل كان وال أبي وسيلة إال إبذن خطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 
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 ** ، *SM  R-ITU.1879-2  ة ـالتوصي
 الكهرابئية طوط المبعدالت عالية للبياانت عرب أثر أنظمة االتصاالت  

 MHz 470على أنظمة االتصاالت الراديوية دون 

 ( ITU-R 221/1)املسألة 
(2013-2011/09-2011/01) 

 جمال التطبيق
خدمات االتصاالت الراديوية وتقدم على سبيل  على (PLT) ئيةطوط الكهراباخلأنظمة االتصاالت عرب  أثر تتناول هذه التوصية 

جمموعة من  الذي تسببهفيما يتعلق ابلتداخل  MHz 470 دوندمات االتصاالت الراديوية التوجيه موجزاً ملعايري احلماية اخلاصة خب
 أمثلة على بعض اللوائح الوطنية. مبا يف ذلك ئيةطوط الكهراباخلأنظمة االتصاالت عرب 

 كلمات أساسية
 خدمات االتصاالت الراديوية، معايري احلماية، اللوائح الوطنية، صاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةاالت

 الحتاد الدويل لالتصاالت، لتصاالت الراديوية مجعية قطاع االإن 
 إذ تضع يف اعتبارها 

 ق لإلنرتنت يف شىت أحناء العامل؛ لية العريضة النطاق والتوصيل العريض النطا ز ن أن هناك طلباً متزايداً على الشبكات امل  (   أ   
لتوصيلية عن طريق إدخال إشارات الرتدد   لالً يقد توفر سب (PLT) ئيةطوط الكهراباخلأن أنظمة االتصاالت عرب  ب(

 الكهرابئية؛  ابلطاقة  التغذية يف شبكة  (RF)الراديوي 
شكل خدمة من خدمات االتصاالت  ت ال  كوهنا  ي هلذه األنظمة يف لوائح الراديوتردد توزيع أنه ابلرغم من عدم وجود  ج(

 ب وتشّع؛، فإن طاقة الرتدد الراديوي تتسر الراديوية
  يوفر  فما فوق، مما  MHz 470حىت ب التداخل خلدمات االتصاالت الراديوية العاملة أنظمة من هذا القبيل قد تسبّ  أن  ( د

 دمات العلمية والعامة واحلكومية؛ جمموعة واسعة من اخل
طاقة  الايري لتقييم أثر التداخل الناجم عن مصادر خارجية من مع ات االتصاالت الراديوية قد أرست أن بعض خدم (  ه

 اخلدمات؛ تلكل املوزعةنطاقات الرتدد  يف يت تولد إشعاعاً غري مطلوبال ةالراديوي
توافر أنظمة  يفتدهور للأن استعمال الطيف الراديوي يتطلب حتديدًا للمستوى األقصى لألخطاء املسموح هبا و  (  و

 االتصاالت الراديوية الناجم عن خمتلف مصادر التداخل،
 وإذ تالحظ 

 ئية طوط الكهراباخلر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا أنظمة االتصاالت عرب قة أبثلعلة املتالدراسات املفص  أن  (  أ 
 ؛ ITU-R SM.2212و ITU-R SM.2158ين خدمات االتصاالت الراديوية قد مت توثيقها يف التقرير  يف

 الراديوية؛اء الضوض أنواع وايت بعضتصف س ITU-R P.372أن التوصية  ب(

____________________ 
 .التصاالت الراديوية هلذه التوصيةالقطاع  6 نظر جلنة الدراساتتوجيه جيب  *

 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2016 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات    **
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مبا يف ذلك ضوضاء الغالف اجلوي والضوضاء   ،والضوضاء الراديوية اخلارجية لذاتية للمستقب  الالضوضاء أن  ج(
 خدمات االتصاالت الراديوية؛سن أداء د مدى ح  ضاء اجملرّة، حتدّ  االصطناعية وضو 

يعمل على زايدة مستوى  ئيةطوط الكهراباخلأن اإلشعاع الناجم عن خطوط الكهرابء وأنظمة االتصاالت عرب  ( د
 يئة الضوضاء الراديوية اخلارجية؛ما يؤدي إىل زايدة يف باالصطناعية،  الضوضاء الراديوية

 اخلدمات دهور نوعيةوت شدة اجملال املستعملةاحلد األدىن لزايدة  إىل ي تؤدأن الزايدة يف الضوضاء الراديوية اخلارجية  (  ه
 ، أو كلتيهما؛ ، أو موثوقيتهاالثابتة واملتنقلةاإلذاعية 

أو من   ،الضوضاء اخلارجيةخدمة علم الفلك الراديوي تتطلب محايًة من التداخل أو من مصادر بيئة االستقبال يف أن  (  و
 ؛ معاً  كلتيهما

لطاقة وتقنيات للقطع مصّممة لتاليف  ًا يف افيتكيّ  اً تتضمن حتكم ئيةطوط الكهراباخلأن بعض أنظمة االتصاالت عرب  (  ز
 ؛الراديويةتصاالت معينة لالة من قبل خدمات عملالرتددات املست

ابستعمال ترددات  ئيةطوط الكهراباخلألنظمة االتصاالت عرب حتدد قناع طيف  ITU-T G.9964 (2011) أن التوصية ح(
 ، MHz 80 صل إىلت

 وإذ تدرك 
 ديوي واحلراسة من التداخل الضار؛ أن مثة التزامات مفروضة على اإلدارات بشأن ضمان استمرار توافر طيف الرتدد الرا  (   أ   

متت  شبكات االتصاالت الراديوية قد  النامجة عنّعة التداخالت املش  التصاالت الراديوية من أن محاية خدمات ا ب(
 من لوائح الراديو، 12.15د يف الرقم ابلتحدياملطالبة هبا 

 يـتوص
والتدابري واإلجراءات من أجل  يلزم من إجراءات حتّوطية ممكنة لتطبيق هذه احلدود ذ كل ماتتخ أبنه على اإلدارات أن 1

 ؛ئيةطوط الكهراباخلضمان محاية خدمات االتصاالت الراديوية من التداخل الناجم عن أنظمة االتصاالت عرب 
القواعد  أبن أتخذ اإلدارات يف االعتبار املعلومات الواردة يف هذه التوصية بوصفها توجيهًا تسرتشد به لدى النظر يف 2

 .ئيةطوط الكهراباخلواللوائح الوطنية اخلاصة هبا فيما يتعلق ابستخدام أنظمة االتصاالت عرب 
 
 

 1امللحق 
 العاملة   معايري احلماية الاصة خبدمات االتصاالت الراديوية 

 MHz 470 دون

لتداخل اب فيما يتعلق MHz 470دون  دمات االتصاالت الراديوية العاملةعايري احلماية اخلاصة خبيقدم هذا امللحق ملخصًا مل
  MHz 80. وترد التفاصيل املتعلقة ابعتبارات التداخل دون ئيةطوط الكهراباخلمن أنظمة االتصاالت عرب  جمموعة ن عالناجم 

العاملة على أنظمة االتصاالت الراديوية  ئيةالكهراب طوطاخلأنظمة االتصاالت عرب  حول أثر ITU-R SM.2158التقرير  يف
راجع )ترد امل MHZ 80دون  (VHF) واملرتية (HF) الديكامرتيةو  (MF) واهلكتومرتية (LF) املوجات الكيلومرتية اتنطاق يف
أثر أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية على أنظمة  بشأن ITU-R SM.2212ويف التقرير  1) العمود األول من اجلدول يف
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 MHz 470و 80يف النطاقات بني و  (UHF) الديسيمرتيةو  (VHF)املرتية االتصاالت الراديوية العاملة يف نطاقات املوجات 
 (.2 املراجع يف العمود األول من اجلدول )ترد

فضاًل عن دراسات  خاصة ابلقياس مفصلة واختبارات على دراسات  ITU-R SM.2212و ITU-R SM.2158 ناحيتوي التقرير و 
اإلشارة إىل أن االفرتاضات وشروط القياس تؤثر  جتدرو  .طاع االتصاالت الراديويةتقنيات التخفيف اليت مت النظر فيها داخل قعن 

 الدراسات.هذه بصورة جذرية يف نتائج 

 1دول ـاجل
 الاصة خبدمات االتصاالت الراديويةجدول خمتصر ملعايري احلماية 

MHz 08 العاملة دون
 * 

اجلزء من 
 التقرير

ITU-R 

SM.2158 

 )التقريبية(د نطاقات الرتد الدمة/التطبيق
(MHz) 

 معايري احلماية

 )عند هوائي االستقبال ما مل ينص على خالف ذلك(

، 9، 7، 6، 5، 4، 3، )وأقل( 2 البث اإلذاعي 1.3
12 ،13 ،15 ،17 ،19 ،21 ،26 

_____________________ 

72-47 
 
 

 2 ، انظر اجلدول76ألعلى من 

ضوضاء اخللفية الكلية بسبب االتصاالت الالزايدة يف 
 dB 0,5أقل من  الكهرابئية عرب اخلطوط

________________________________ 

ة لنظام االستقبال بسبب يالزايدة يف قدرة الضوضاء الكل
 )انظر التوصية 1%تتجاوز  ال PLT االتصاالت

ITU-R BS./BT.1895) تقابل هذه الزايدة زايدة .
 يف ضوضاء اخللفية الكلية. dB 0,05مبقدار 

، 18، 14، 10، 7 ،5 ،3,5، 1,8 اهلواة 2.3
21 ،24 ،28 ،50 ،70 

ضوضاء اخللفية الكلية بسبب االتصاالت الالزايدة يف 
 dB 0,5أقل من  الكهرابئية عرب اخلطوط

، 11، 10، 8، 6، 5، 4، 3، 2 املتنقلة للطريان 3.3
13 ،15 ،18 ،22 ،23 

ضوضاء اخللفية الكلية بسبب االتصاالت الالزايدة يف 
 dB 0,5الكهرابئية أقل من  عرب اخلطوط

 0,19-0,535 الراديوية للطرياناملالحة  3.3
75 

 –dBm/Hz 107 تبلغعند هوائي الطائرة الكلية  السوية
dBm/Hz 96– اً(و )حممولة ج 

،  24,5، 16، 13، 12، 9,2، 8، 5 التحديد الراديوي للموقع 6.3
25 ،42 

dBm/500 Hz 147– قبال يف احلزمة عند هوائي االست
 الرئيسية للهوائي

 ITU-R M.1874التوصية 
 13,36-13,41 علم الفلك الراديوي 8.3

25,67-25,55 
38,25-37,5 

74,6-73,0 

dB(μV/m)/0,05 MHz 55,2– 
dB(μV/m)/0,12 MHz 53,2– 
dB(μV/m)/0,75 MHz 52,5– 
dB(μV/m)/1,6 MHz 50,2– 

 عند موقع هوائي االستقبال
 ITU-R RA.2131 التقرير

 ITU-R RA.769 التوصيةو 
الكلية الناجتة   اخللفية كمعيار للحماية، أن تؤخذ زايدة يف ضوضاء  ،، ينبغي1 اجلدولتكون فيها اخلدمات أو نطاقات الرتدد حمّددة يف  احلالة اليت اليف  *

 . dB 0,5 تتعدى عن االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية ال

 

http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1895/en
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 2دول ـاجل
 االتصاالت الراديوية وتطبيقاهتا جدول خمتصر ملعايري احلماية الاصة خبدمات

MHz 470تقريباً و  MHz 80العاملة بني 
* * 

 اجلزء من التقرير
ITU-R SM.2212 

 )التقريبية(د نطاقات الرتد الدمة/التطبيق
(MHz) 

 معايري احلماية
 )عند هوائي االستقبال(

الزايدة يف الضوضاء الكلية املتأصلة يف نظام االستقبال  174-240، 76-108 اإلذاعة 1.3
 )انظر التوصية 1 %تزيد عن  ال PLTنتيجة للنظام 

ITU-R BS./BT.1895) تقابل هذه الزايدة زايدة .
 يف ضوضاء اخللفية الكلية dB 0,05مبقدار 

 148-144 اهلواة واهلواة الساتلية 2.3
 فقط( 2)املنطقة  220-225
420-450 

وتوافقياهتا  PLTتتجاوز شدة اجملال من األنظمة  ال
6 V/m)dB(  120يف نطاق kHz  3على مسافة m 

 (R)املتنقلة للطريان  3.3
 
 
 

 (OR)املتنقلة للطريان 

108-117,975 
 

117,975-137 
 

132-137 
138-143,6 

–165 Hz/dBm )ًحممول جوا( 
–177 dBm/Hz )أرضي( 
–170 dBm/Hz )ًحممول جوا( 
–181 dBm/Hz )أرضي( 

 **انظر املالحظة 
 **انظر املالحظة 

 156,5625-156,4875 املتنقلة البحرية 4.3
156,7625-156,8375 
161,9625-161,9875 
162,0125-162,0375 

216-220 
456-459 
460-470 

 **انظر املالحظة 

 االستدالل الراديوي: 5.3
 املالحة الراديوية للطريان -
 
 
 
 
 

 التحديد الراديوي للموقع -

– 
108-112 
112-117,975 
200-225 
223-225 

328,6-335,4 
420-460 
138-144 
216-220 

024-450 

– 
–177 dBm/Hz )ًحممول جوا( 
–171 dBm/Hz )ًحممول جوا( 

 **انظر املالحظة 
 **انظر املالحظة 

–168 dBm/Hz )ًحممول جوا( 
 **انظر املالحظة 
 ** انظر املالحظة

 **انظر املالحظة 
N/I6−= dB انظر التوصية( M.1462 R-ITU) 

 153-150,05 الفلك الراديوي 7.3
322-328,6 

 
406,1-410 

–48,2 dB(µV/m)/2,95 MHz 
–43,2 dB(µV/m)/6,6 MHz )مستمر( 
–58,2 dB(µV/m)/10 kHz )خّطي( 
–43,2 dB(µV/m)/3,9 MHz 

 عند هوائي االستقبال
 RA.2131 R-ITUالتقرير 

 RA.769 R-ITU والتوصية

 

http://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1895/en
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 ( تتمة ) 2دول ـاجل
 اجلزء من التقرير

R SM.2212-ITU 
 )التقريبية(د نطاقات الرتد الدمة/التطبيق

(MHz) 
 معايري احلماية

 االستقبال()عند هوائي 
 138-137 املتنقلة الساتلية 8.3

148-150,05 
161,9625-161,9875 
162,0125-162,0375 

235-322 
312-315 

335,4-399,9 
387-390 

399,9-400,05 
400,15-401 

406-406,1 

 1% ابلقيمة T/Tاملعيار 
 ( S.1432 R-ITU )ي ستعم ل ابلتناظر مع التوصية

 
 

 M.1478 R-ITUانظر التوصية 
 
 

أجل النظام  يتعني توفري محاية خاصة من -ة ـمالحظ
 Sarsat-Cospasالساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ 

(406-406,1 MHz 267.5و 266.5، انظر الرقمني  
 لوائح الراديو( من

 150,05-149,9 املالحة الراديوية الساتلية 9.3
399,9-400,05 

ستعمل ابلتناظر مع التوصية )ي   %1ابلقيمة  T/Tاملعيار 
1432.S R-ITU ) 

 يتجاوز لتداخالت عند املستقبل المستوى ا 401,15-406 مساعدات األرصاد اجلوية مكرر  9.3
dBm/Hz 187,8– 

  أقل PLT تراعى زايدة يف الضوضاء األساسية اإلمجالية نتيجة للنظام ،2 إذا كانت اخلدمات أو نطاقات الرتدد غري مدرجة يف اجلدول **
 . كمعيار للتصحيح  dB 0,05 من

 
 

 
 

 2امللحق 
 أمثلة على اللوائح الوطنية

ميكن أن تكون تقييدات تقنية وتشغيلية  تتضمنلوائح وطنية  ،صدد اعتماددارات قد اعتمدت، أو هي ببعض اإل إن
  نتشار ية لالخذ يف االعتبار بوجه خاص سيناريوهات وطنمعلمات و/أو منهجيات خمتلفة أتابستخدام  مدتُ  است قد

هذه  ق دّ متوقد أخرى. وميكن العثور على أمثلة يف التذييالت التالية هلذا امللحق.  وخصائص تقنية حمددة فضاًل عن اعتبارات
 توفري املعلومات.التذييالت من أجل 
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 1التذييل 
 2للملحق  

 الوالايت املتحدة األمريكية
   تنظيم عمليات إرسال الرتدد الراديوي من أنظمة االتصاالت 

 عرب الطوط الكهرابئية يف الوالايت املتحدة األمريكية

 مقدمة 1
،  (BPL) قوانني جديدة للنفاذ العريض النطاق عرب أنظمة خطوط الكهرابء 2004اعتمدت الوالايت املتحدة األمريكية يف أكتوبر 

وهو نوع جديد من تكنولوجيات نقل التيار اليت توفر النفاذ إىل خدمات النطاق العريض العالية السرعة ابستخدام خطوط الطاقة 
 [2] ، [1]التابعة ملرافق الشركات الكهرابئية. 

  عرب  تؤدي طاقة الرتدد الراديوي الواردة من إشارات النفاذ العريض النطاق  القواعد احلاجة إىل ضمان أن ال وقد أ دركت يف هذه 
اليت جيري حتديثها ابستمرار   15وميكن االطالع على قواعد اجلزء  صة. ار ابخلدمات الراديوية املرخ  اخلطوط الكهرابئية إىل تداخل ض

 . idx?mc=true&node=pt47.1.15&rgn=div5#sp47.1.15.g-bin/text-http://www.ecfr.gov/cgi يف العنوان التايل: 

 ء خطوط الكهراب عرب النطاق تعريف النفاذ العريض   2
 :ءخطوط الكهراب النطاق عربالعريض  فاذلنلاعت م دت التعاريف التالية 

د ويستعمل وهو نظام انقل للتيار يعمل كمصدر إشعاع غري متعم   : (Access BPL)ء خطوط الكهراب النطاق عرب النفاذ العريض 
من أجل توفري   (LV)أو التوتر املنخفض  (MV)على خطوط التوتر املتوسط  MHz 80و  kHz 1 705ترددات ترتاوح بني 

 اتصاالت عريضة النطاق ويكون موجوداً على جهة الشبكة الكهرابئية لنقاط االتصال بني خدمة املرفق ومباين الزابئن.
أسالك    اهلواء أو حتت األرض؛ أما فولت من حمطة فرعية وقد تكون ممدودة يف  000 40و  000 1وتنقل أسالك التوتر املتوسط ما بني 

 الزبون. الت التوزيع إىل مبن وّ  ، من أحد حم V  240/120التوتر املنخفض فتنقل "توتراً منخفضاً )فولطية منخفضة("، مثاًل  
وهو نظام انقل للتيار يعمل كمصدر إشعاع غري   : (In Home BPL)ل ز نامل داخل ءخطوط الكهراب عرب النطاق النفاذ العريض 

ميلكها أو يشغّلها  اليت ال (LV)على خطوط التوتر املنخفض  MHz 80و kHz 1 705د ويستعمل ترددات ترتاوح بني متعم  
يتحكم هبا م ورّ د اخلدمة الكهرابئية. ويتضمن ذلك الشبكات املغلقة املوجودة داخل مباين الزابئن وشبكات مباين الزابئن اليت  أو

 .ءخطوط الكهراب النطاق عربتشّكل وصالت مع أنظمة النفاذ العريض 

 لبث حدود ا 3
ّع املعتمد  مريكية جمموعة واحدة من احلدود اخلاصة ابلبث املش  ، يوجد يف الوالايت املتحدة األ MHz 30ابلنسبة للرتددات اليت تقل عن 

 . m 30عند مسافة قياس قدرها    V/m 30µتبلغ قيمة احلد    MHz 30و   kHz 1 705على الرتدد. ففي النطاق الذي يرتاوح بني  
من الفئة ألف )املخصص حلماية البيئات  عّ ، فيجب التمييز بني حدود البث املش  MHz 30أما ابلنسبة للرتددات اليت تزيد على 

  MHz 88-30وابلتايل ففي النطاق من الفئة ابء )املخصص حلماية البيئات السكنية(.  عّ التجارية/الصناعية( وحدود البث املش  
عند  V/m 100µ؛ ويبلغ احلد اخلاص ابلفئة ابء m 10عند مسافة قياس قدرها  V/m 90µيبلغ احلد اخلاص ابلفئة ألف مثاًل، 

 ابء.  أضعاف( على الفئة 10 حوايل)أو  dB 10 ويتوفر يف الفئة ألف قدر من الطاقة يزيد حبوايل . m 3مسافة قياس قدرها  

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?mc=true&node=pt47.1.15&rgn=div5#sp47.1.15.g
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 ، MHz 30 فوق ا . أمّ MHz 30خطوط الكهرابء دون  عرب ق على النفاذ العريض النطاق ّع تطب  هذه احلدود القائمة اخلاصة ابلبث املش  
ابء على أسالك   من الفئة عّ من الفئة ألف على أسالك التوتر املتوسط، وقواعد البث املش   عّ ق حدود البث املش  فيجب أن تطب  

 املنخفض. التوتر
حدود  توجد ال )مثلما  ءالكهرابحدود مفروضة على البث ابإليصال ابلنسبة للنفاذ العريض النطاق عرب خطوط  توجد الو 

 (.AM ياالتساعمفروضة على نطاقات للبث اإلذاعي ابلتشكيل 

 احلماية الاصة للرتدد 4
منوعة من نطاقات الرتدد املستبعدة  جمموعة ادلقد مت حتديد نطاقات تردد معينة تتطلب محاية خاصة من التداخل، كما مت اعتم

 ومناطق االستبعاد اجلغرايف ومتطلبات جماالت االستشارات. 

 نطاقات الرتدد املستبعدة 1.4

ترددات )أو "تضع ء أن تستعمل خطوط الكهراب عربالنطاق النفاذ العريض يف حالة خطوط التوتر املتوسط اهلوائية، ميكن ألنظمة 
. فهذه MHz 75,2-74,8 النطاق  فضاًل عن  MHz 22و  MHz 2 بعض النطاقات املعينة اليت ترتاوح بني املوجات احلاملة يف"( 

الطريان.  وخدمة املالحة الراديوية اللتني ت ستعمالن لتأمني سالمة األرواح يف (R)النطاقات خمّصصة للخدمة املتنقلة للطريان 
على األسالك املمدودة حتت األرض )ذات التوتر املنخفض أو املتوسط(.   والهذا الشرط على أسالك التوتر املنخفض  ينطبق الو 

 . MHz 80-1,7 من الطيف ضمن النطاق 2%، أو  kHz 1 731 ويبلغ جمموع الرتددات اليت تقع ضمن النطاقات املستبعدة

 االستبعاد اجلغرايف  مناطق  2.4
  MHz 2,1905-2,1735أنظمة النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء من استعمال نطاق الرتدد متنع القوانني مشغّلي 

سواحل واحملطات البحرية الحمطات خفر من بعض  110من حوايل  km 1)نطاق االستغاثة البحرية العاملي( ضمن مسافة 
ذي  )ترددات علم الفلك الراديوي  MHz 74,6-73,0الراديوية يف الوالايت املتحدة. كما متنع أيضًا استخدام النطاق الرتددي 

من أحد املراصد  km 65( يف النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء ضمن مسافة VLBAالصفيف األساسي الطويل 
من أحد املراصد الفلكية الراديوية )ابلنسبة   km 47ابلنسبة خلطوط التوتر املتوسط اهلوائية فقط( أو ضمن مسافة  الفلكية الراديوية )

 خلطوط التوتر املتوسط املمدودة حتت األرض وخطوط التوتر املنخفض اهلوائية(.

 جماالت االستشارات  متطلبات 3.4
يومًا بشأن مجيع املنشآت   30إعطاء إشعار مسبق مدته  طوط الكهرابءي شرتط على مشغّلي أنظمة النفاذ العريض النطاق عرب خ

 : التايلاملتعلقة ابلنطاقات واملواقع التالية، وذلك على النحو 
حمطة من حمطات   60 حوايل من من حمطات املراقبة و  km 4، إذا كان ذلك ضمن مسافة MHz 30-1,7على النطاق  -

 واألرضية العالية الرتدد؛ الراديو الطريانية

 من مواقع علم الفلك الراديوي؛موقعاً  16 من حوايل km 4، إذا كان ذلك ضمن مسافة  MHz 80-1,7على النطاق  -
 من مرافق وزارة التجارة األمريكية يف بولدر، كولورادو؛   km 1، إذا كان ذلك ضمن مسافة  MHz 80-1,7على النطاق   -

 ستقبال الراداري.لالحمددة  من ثالثة مواقع km 37، إذا كان ذلك ضمن مسافة  MHz 30-1,7على النطاق  -
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 اإلشعار بشأن جماالت االستشارات  متطلبات 4.4
فيما يتعلق ابلعمليات املزمعة داخل جماالت االستشارات احملددة أعاله، يتعني على مشغّلي أنظمة النفاذ العريض النطاق عرب 

 لومات التالية: خطوط الكهرابء توفري املع
 اسم مشّغل نظام النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء؛ 1)
 ترددات عملية النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء؛ 2)

 شفرات الرمز الربيدي اليت ختدمها عملية النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء؛ 3)

لنظام النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء ونوعها )أي اهلوية اليت تعرف بواسطتها  عة للتجهيزات املنشورة اجلهة املصنّ   4)
 دة واسم الصنع والطراز للتجهيزات اليت مت التحقق منها(؛ التجهيزات املعتم    FCC  اللجنة الفدرالية لالتصاالت 

 معلومات تتعلق بكيفية االتصال )كل من اهلاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين(؛  5)

 التاريخ املقرتح أو الفعلي إلطالق عمليات النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء؛ 6)
يومًا من إطالق أي نظام للنفاذ العريض  30نة ابإلشعارات قبل ويتوجب تزويد جهات االتصال التابعة جملاالت االستشارات املعي  

 النطاق عرب خطوط الكهرابء.

 امل الرخصة بشأن السالمة العامةاإلشعار الاصة حب  متطلبات 5.4
ي طلب إىل أنظمة النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء أن تبلغ هيئات السالمة العامة يف مناطقها احمللية، مثل دوائر 

 الشرطة العامة واحمللية وسلطات إطفاء احلرائق واهليئات الطبية املعنية ابحلاالت الطارئة. 
ذاهتا على جماالت االستشارات، مبا يف ذلك اإلشعار الالحق لتفعيل أي من التوسعات الرئيسية لنظام النفاذ  املتطلباتوتنطبق 

العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء أو ألية تغيريات يف خصائصه التشغيلية من قبيل ترددات اإلرسال. وقد قامت هيئات 
األشخاص  هبا، وهؤالء هم ني للرتددات من أجل أنظمة االتصاالت املتنقلة اخلاصةق  السالمة العامة احمللية ابلفعل بتعيني منس

 الذين جيب تبليغهم.

 ختفيف التداخل  5
تعتمد لوائح الوالايت املتحدة على حدود البث وحدها للحماية من التداخل. فتقنيات التخفيف من التداخل تشكل عناصر  ال

للنفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء. وتتضمن هذه التقنيات اإلجراءات املتعلقة   أساسية ت بن عليها السياسات اجلديدة
 ابلشكاوى والتقنيات التكيفية للتداخل ومتطلبات قواعد البياانت.

 ات املتعلقة ابلشكاوى من التداخلاإلجراء 1.5
 ا دون تغيري.ل، وهي تظل على حاهلهنالك إجراءات قائمة فعالً لالستجابة للشكاوى من التداخ

جيب على املتقدم ابلشكوى يف املقام األول أن يتخذ خطوات معقولة إلثبات وجود التداخل، وأن يبني أن هذا التداخل انجم 
عن نظام النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء. وجيب تبليغ مشّغل نظام النفاذ العريض النطاق ابألمر، الذي يتعني عليه  

ساعة للتحقيق  24ل نظام النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء مدة رتة زمنية معقولة. وأمام مشغّ  التحقيق فيه ضمن ف 
الشكاوى الواردة من حاملي الرخص املعنيني ابلسالمة العامة. ويف حال تعّذر إجياد حّل للشكوى، حيق حلامل الرخصة عندئذ  يف

 . إيداع شكوى لدى اهليئة اإلدارية الوطنية املختصة
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 ات التكيفية للتداخلالتقني 2.5
طلب من مشغّلي األنظمة استعمال تقنيات حمددة للتخفيف من التداخل بل اخلضوع لشرط أكثر عمومية يقضي بعدم ي   ال

 تسّبب أنظمتهم ابلتداخل. وقد تتضمن تقنيات التخفيف من التداخل تقنيات القطع أو زحزحة الرتدد أو خفض الطاقة. 
تجهيزات اجلديدة للنفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء قادرة على تطبيق التقنيات التكيفية لتخفيف ن الوجبب أن تكو 

على  dB 20 قدارأدىن مب شهراً. فإذا كانت تقنية القطع هي املستعملة، جيب أن تكون مستوايت القطع 18التداخل يف غضون 
 ، فيجب أن تكون مستوايت القطع MHz 30 فوق  . أما MHz 30قل عن األقل من حدود البث املعمول هبا عند الرتددات اليت ت

 على األقل من حدود البث املعمول هبا. dB 10أدىن بقيمة 
أجل  على إيقاف إرسال الرتدد الراديوي من عن ب عد"كحل أخري" إىل ميزة تتمثل يف القدرة القابلة للتحكم  التجهيزاتوحتتاج 

 . سبّ ب تداخاًل ضاراً ت  إمخاد عمل أي وحدة يتبني أهنا 
بدء التشغيل بعد  وجيب على التجهيزات أيضاً أن متتثل حلدود البث املعمول هبا عقب زايدة القدرة اليت تلي حالة العطل، أو أثناء

 إجراء اإليقاف.

 متطلبات قواعد بياانت أنظمة النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء 3.5
عريض النطاق عرب خطوط الكهرابء أن ت نشئ يف غضون ستة أشهر من اتريخ سراين اخلدمة ي طلب من صناعة أنظمة النفاذ ال

اجلديدة قاعدة بياانت للنفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء ميكن أن تكون مبتناول اجلميع. وقد مت اختيار مدير لقاعدة 
 البياانت هذه لتشغيلها.

وحتتوي قاعدة البياانت على نفس املعلومات اليت تتطلبها جماالت االستشارات. ويتعني على مشغّلي أنظمة النفاذ العريض النطاق  
يومًا وتبليغه جمددًا فور البدء  30تتعدى  تبليغ مدير قاعدة البياانت قبل موعد إطالق اخلدمة بفرتة العرب خطوط الكهرابء 

ل النظام. وليس ملدير قاعدة ث قاعدة البياانت يف غضون ثالثة أايم عمل من ورود إشعار من مشغّ  بتشغيل اخلدمة. وجيب حتدي
هو ضروري لقاعدة البياانت أثناء  البياانت أي دور فيما يتعلق ابلشكوى من حدوث التداخل أو التحقيق فيه. وجيب توفري ما

 ساعات العمل االعتيادية.

 املبادئ التوجيهية للقياس  6
 اعتماد بعض املبادئ التوجيهية اجلديدة لكل من نظام النفاذ ومت، عّ القائمة لقياس البث املش   املتطلباتأعيد أتكيد بعض لقد 

 العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء ونظام النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء داخل املنازل. 

 القائمة للقياس  املتطلبات 1.6
يف ثالثة منشآت منطية. وجيب أن يتم اختبار األسالك اهلوائية بشكل مستقل  املوقع يف  عّ عمليات اختبار البث املش  ذ جيب أن ت نف  

االستكمال  القائمة املتعلقة أبنواع الكواشف وعروض النطاقات وعوامل  املتطلباتعن اختبار األسالك املمدودة حتت األرض. أما 
كانت الرتددات أعلى   ا أن أنواع اهلوائيات تبقى على حاهلا دون تغيري )علماً أبهنا ختتلف إذا اخلارجي فتبقى كما هي دون تغيري. كم 

 .ء خطوط الكهراب عرب  النطاق  يلزم اختبار عمليات البث ابإليصال ألجهزة النفاذ العريض  وال (.  MHz 30أو أقل من  

 القياس اجلديدة/املعدلة  متطلبات 2.6
امتداد األسالك اهلوائية إضافة إىل اخلطوط الشعاعية. وجيب أن يتم االختبار على خط الكهرابء جيب اختبار سوايت البث على 

من طول املوجة، وذلك بدءًا من النقطة اليت يدخل منها النظام إىل  1و  3/4و 1/2و 1/4على مسافات تعادل نسبة صفر و
 خطوط الكهرابء.
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عن اخلط اهلوائي. وميكن عند الضرورة، ونتيجة لعمليات البث  m 10تبعد  وجيب أن جترى القياسات يف العادة على مسافة أفقية 
 . وقد مت حتديد اإلجراءات املتعلقة بتصحيح املسافات. m 3احمليطة، تنفيذ القياسات على مسافة قدرها 

ار يف ثالثة مواقع على وابإلضافة إىل اختبار سوايت البث على اخلطوط الشعاعية احمليطة ابملبن، جيب أن تنّفذ عمليات االختب
رى هذه القياسات على مسافة  على اخلط بدءًا من  m 10اخلط اهلوائي الذي يتصل ابملبن )أي خط اخلدمة(. وي وصى أبن جت 

 نقطة التوصيل ابملبن.
على أن ت ستخدم   m 4وفيما يتعلق ابالختبار حبسب االرتفاع، ميكن إجراء االختبار عند ارتفاعات متغرية ترتاوح بني مرت واحد و

 إىل القياس الذي جيري على مسافة مرت واحد. dB 5القراءة األعلى للقياس، أو ميكن إضافة 
ل الطاقة  من حموّ   m 10 وابلنسبة للخطوط املمدودة حتت األرض، فإن عمليات القياس ت نفذ يف العادة عند مسافة فاصلة قدرها

اذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء. وميكن عند الضرورة، ونتيجة  األرضي الذي حيتوي على جهاز )أجهزة( نظام النف
. وجيب أن يتم اختبار التجهيزات املوجودة حتت األرض على m 3لعمليات البث احمليطة، تنفيذ القياسات على مسافة قدرها 

 ل الطاقة األرضي. امتداد اخلطوط الشعاعية حول حميط حموّ  

 ترخيص املعدات 7
 الوالايت املتحدة األمريكية، ختضع التجهيزات اليت تشع الطاقة الراديوية لعملية ترخيص خاصة. ومثة نوعان من الرتاخيص اخلاصة يف 

 ابلتجهيزات ومها: التحقق )أتكيد التطابق بشكل ذايت( والتصديق )أتكيد التطابق من جانب طرف اثلث(. وي طلب التصديق على 
شهراً جتري خالهلا عملية التحقق. وبعد فرتة البدء اليت   18عرب خطوط الكهرابء بعد فرتة أولية مدهتا  أجهزة النفاذ العريض النطاق 

ابلنفاذ  لة اخلاصة من مجيع التجهيزات اجلديدة أو املعد   مرك ب ع أو م باع أو شهراً، جيب التصديق على كل ما هو مصن   18 تستغرق
 لتجهيزات اليت سبق نشرها وتوزيعها والتحقق منها فيمكن أن تبقى قيد االستعمال.العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء، أما ا 

 االستنتاج  8
مت يف الوالايت املتحدة األمريكية اعتماد اللوائح اخلاصة ابلنفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء اليت تستند إىل جمموعة من  

حدود مفروضة على  توجد ال امية إىل احلماية من التداخل الضار. و ّع وإجراءات التخفيف من التداخل الر حدود البث املش  
مة بشكل ر أن أنظمة النفاذ العريض النطاق عرب خطوط الكهرابء، املصم  قر  مستوايت البث ابإليصال. وابستخدام هذه النهج، ت  

 من خطر التداخل.تطرح سوى قدراً ضئيالً  القائمة، ال  عّ سليم والعاملة وفقاً حلدود عمليات البث املش  
 
 

 املراجع 
الكهرابء، التقرير  اجلديدة واملبادئ التوجيهية للقياس اخلاصة أبنظمة النفاذ العريض النطاق عرب خطوط ابملتطلباتاملتعلق  15 تعديل اجلزء [1]

؛ 2004 أكتوبر 28 الصادرة يف FCC 04-245، اللجنة الفيدرالية لالتصاالت 37-04 رقم  ET والنظام يف مفكرة/إجراءات
245A1.pdf-04-http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC . 

 خطوط نظمة النفاذ العريض النطاق عرباخلاصة أباجلديدة واملبادئ التوجيهية للقياس  ابملتطلباتاملتعلق  15 تعديل اجلزء [2]
 الكهرابء؛ أنظمة نقل التيار، مبا يف ذلك أنظمة النطاق العريض عرب خطوط الكهرابء، مذكرة الرأي والنظام

؛ 2006 أغسطس 7الصادرة يف  FCC-06-113، اللجنة الفيدرالية لالتصاالت 04-37رقم  ET مفكرة/إجراءات يف
113A1.pdf-06-http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC . 

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-04-245A1.pdf
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-06-113A1.pdf
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 2التذييل  
 2للملحق 

 اـأملاني

يف حالة حدوث  أملانيايف  (CEPT ECC)جلنة االتصاالت األوروبية  - واالتصاالت املؤمتر األورويب إلدارات الربيد ق توصية ت طب  
 التصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية.تداخل انجم عن ا

من توصية جلنة  2 ويتم إيالء اهتمام خاص للحدود املوصى هبا لشدة جمال التداخل على النحو الوارد يف جدول امللحق
وي وصى حبدود شدة اجملال هذه لتقدير سوية بث التداخل املتولد عن شبكة اخلطوط واألسالك عند موقع االتصاالت األوروبية. 

 اجلهة املتضّررة وعلى تردد اإلشارة املطلوبة )اخلاضعة للتداخل(.

 04(05)ة جلنة االتصاالت األوروبية ـتوصي
 ع  تداخل املش  المعايري تقييم التداخل الراديوي الناجم عن 

 ت االتصاالت عرب الطوط واألسالك الكهرابئية من شبكا
 املسؤول عن توصية معتمدة من فريق العمل 

 (SE)"هندسة الطيف" 
 مقدمة

 1ب تداخاًل )ضاراً( يف احلاالت الفردية ميكن للتداخالت الراديوية النامجة عن شبكات االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك أن ت سبّ  
 (EMC)الكهرمغنطيسي  التوافق اديوية حىت ولو كان اجلزء ذو الصلة من الشبكة مستوفياً لكل متطلبات ابلنسبة لتطبيقات االتصاالت الر 

إلغاء حاالت تداخل كهذه صعبًا بشكل خاص إذا كان كل تطبيق من تطبيقات االتصاالت الراديوية   صبحذات الصلة. وي
الكهرمغنطيسي املّتسقة واملعايري التشغيلية، وإذا كان يعمل داخل جمال التغطية التابع لنظام االتصاالت   التوافقمستوفيًا ألحكام 

 الراديوية ذي الصلة.
لصاحل الطرفني املعنيني، يوصي املؤمتر األورويب إلدارات الربيد  مؤات  الفردية بشكل  ومن أجل تسوية حاالت التداخل

أبنه من املفيد وجود جمموعة من املعايري املشرتكة لتقييم حاالت التداخل الراديوي هذه. وت شج ع إدارات  (CEPT)واالتصاالت 
 املعايري كمبدأ من املبادئ التوجيهية إلزالة حاالت التداخل الفردية.  املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت على استخدام تلك 

وي رى أنه من املناسب أن يتم استعراض هذه التوصية كل ثالث سنوات، يف ضوء التكنولوجيات واملتطلبات التنظيمية املتغرّية.  
رى مع األفرقة التقنية وأفرقة العمل  ذات الصلة والعاملة ضمن إطار املؤمتر األورويب وجيب أن يتضمن هذا االستعراض مشاورات جت 

اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي للتقنيات و  (ETSI) تاالتصاالواملعهد األورويب ملعايري  (CEPT)إلدارات الربيد واالتصاالت 
 . (CENELEC) الكهرابئية

____________________ 
 .ولوائح الرادي من 169.1و 166.1رقم املادتني  التداخل الضار انظرالتعاريف اخلاصة ابلتداخل و  الطالع علىل 1
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 إلدارات الربيد واالتصاالت،  "إن املؤمتر األورويب
 إذ يرى 

الرتدد الراديوي يشكل موردًا مشرتكًا وأنه أساسي خلفض التداخل غري الضروري إىل احلد األدىن عن طريق أن طيف  (  أ 
 االستفادة املثلى من أحدث التقنيات وأكثرها فعالية من حيث الكلفة؛

رتونية لكي تعمل  أنه قد مت إرساء معايري موحدة لتجهيزات االتصاالت الراديوية وغريها من األجهزة الكهرابئية واإللك ب(
 االعتيادية؛  شروط التشغيل  هذه املنتجات واألنظمة واملنشآت على النحو املتوخى منها يف غالبية حاالت التطبيق ويف ظل

متنع أاًي من األنظمة أو األجهزة أو املنشآت   قد ال  الكهرمغنطيسي التوافقأن تلبية متطلبات املعايري املوحدة لشروط  ج(
 ب يف حدوث تداخل راديوي ضار يف ظل ظروف تشغيلية وبيئية معينة؛ التسب  الشبكات من  أو
من لوائح  12.152الناجم عن شبكات االتصاالت يرد طلبها بشكل حمدد يف الرقم  عّ احلماية من التداخل املش   أن ( د

 ؛EEC3/89/336الراديو ومنصوص عليها يف توجيه اجمللس 
من   3) ، انظر املالحظة(EMC)الكهرمغنطيسي  التوافقبشروط  اجلديد اخلاصمن التوجيه  2.4 املادة) 6 املادةأن  ( ه 

د من أجل التغلب على تنّص على تدابري خاصة بشأن تشغيل واستعمال األجهزة املتخذة ملوقع حمد   EEC/89/336توجيه اجمللس 
 الكهرمغنطيسي القائمة أو املتوقعة؛  التوافقمشكالت 

أو داخل الناجم عن شبكات االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك الكهرابئية وفقًا ألحكام املعايري املوحدة أن تقييم الت ( و
الكهرمغنطيسي األخرى وحدها غري كاف  لتسوية كل حالة من حاالت التداخل الراديوي الضار  التوافقمواصفات 

 أبسلوب مالئم؛
  الرقمي  ط اخل ، و (PLT)"االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية  بعنوان  ة األوروبي جنة االتصاالت ل ل  24أن التقرير  ز ( 

، وأتثريها على اخلدمات الراديوية"  (LAN) والشبكات احمللية ، واالتصاالت الكبلية )مبا يف ذلك تلفزيون الكبل(، (DSL) مشرتك ل ل 
. كما يصف ابلتفصيل خمتلف خدمات االتصاالت الراديوية  بياانت وخدمات االتصاالت الراديوية ال يتناول التوافق بني أنظمة اتصاالت 

تمل أن تتأثر ابإلشعاع غري املطلوب الناجم عن شبكات االتصاالت    24 احلماية املرتبطة بذلك. ويقدم التقرير ويصف متطلبات  اليت حي 
 قياس؛ جنة االتصاالت األوروبية أيضاً تقييماً ألمثلة على حدود اإلشعاع وأمثلة على عمليات ال ل ل 

قد أعّدا مذكرة  (ETSI) واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت (CEPT) املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالتأن  ح(
  (ERO) تفاهم تعرض املسؤوليات املتبادلة للهيئتني. ويتوافر نص مذكرة التفاهم لدى املكتب األورويب لالتصاالت الراديوية

 ؛4املعهد األورويب ملعايري االتصاالت املعلومات لدى يتاح املزيد من  فيما
، الذي دخل حيز النفاذ (R&TTE)املتعلق ابلتجهيزات الطرفية للراديو واالتصاالت  EC/1999/05أن التوجيه  ط(
املؤمتر األورويب ، قد مّت تنفيذه يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب وتبعتها معظم البلدان األخرى األعضاء يف 2000أبريل  8 يف

 ؛ إلدارات الربيد واالتصاالت

____________________ 
هرابئية من كمن لوائح الراديو: ينبغي أن تتخذ اإلدارات مجيع التدابري العملية الالزمة للتحقق من أن تشغيل األجهزة واملنشآت ال 12.15الرقم " 2

تداخالت  يتسبب يف الطبية، الة لالستخدامات الصناعية والعلمية و عدا األجهزة املعد   ي نوع، مبا فيها شبكات توزيع الطاقة أو االتصاالت ماأ
 ."اللوائح هذه ألحكامضارة خبدمة االتصاالت الراديوية، وخاصة خبدمات املالحة الراديوية وغريها من خدمات السالمة املشغلة وفقاً 

 . 2007عام يف  التوافق الكهرمغنطيسيسخة اجلديدة من التوجيه املتعلق بشروط يتوقع أن يسري مفعول الن 3
4 http://portal.etsi.org/erm/kta/emc/clc_agree_emc.asp. 

http://portal.etsi.org/erm/kta/emc/clc_agree_emc.asp
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 أنه يتوجب اختاذ املزيد من اخلطوات من أجل اتساق تسوية حاالت التداخل عن طريق إطار  ذي طابع  رمسي بصورة أكرب؛  ي( 
 ؛5توصية بشأن االتصاالت العريضة النطاق عرب اخلطوط الكهرابئية د  ع  نة األوروبية ت  أن اللج ك(
 لتوافق الكهرمغنطيسيمبوجب التوجيه اخلاص اب M/313أن اللجنة األوروبية قد أصدرت تفويض التقييس  ل(
  (CENELEC) للتوحيد القياسي للتقنيات الكهرابئيةاللجنة األوروبية ، و (CEN)إىل اللجنة األوروبية للتقييس  EEC/89/336 رقم

الكهرمغنطيسي لشبكات االتصاالت. ويتعلق  للتوافقهبدف وضع معايري موحدة  (ETSI)واملعهد األورويب ملعايري االتصاالت 
واألسالك املتصلة بشبكات االتصاالت عرب اخلطوط  التوافق الكهرمغنطيسي هذا التفويض إبعداد معايري منسقة تشمل جوانب 

ومتديداهتا داخل املنازل. وجيب أن تغطي هذه املعايري املوحدة أنواع الشبكات العاملة حاليًا أو اليت هي قيد التطوير، مبا يف ذلك 
 املتحدة احملور وأسالك اهلاتف التقليدية، كبالتاحلصر تلك اليت تستخدم خطوط الكهرابء وال على سبيل املثال ال

 يـتوص
ة لشبكات االتصاالت عرب اخلطوط  ع  دراسة الشكاوى من حاالت التداخل، النامجة عن التداخالت املش  أبنه لدى  1

أو السلطات الوطنية النظر يف استخدام اإلطار الوارد  املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالتواألسالك، يتعني على إدارات 
 ي وغري متييزي؛ تسوية حاالت التداخل أبسلوب شفاف وتناسب  كمبدأ من املبادئ التوجيهية لعملية  1 امللحق يف
،  2 أبن جمموعة املعايري املتعلقة بتقييم التداخل، اليت تتضّمن حدود شدة اجملال املرجعية على النحو الوارد يف امللحق 2

أبسلوب شفاف   حل مشكلة التداخل جيب استعماهلا من أجل التحقيق يف احلالة املعنية وتناول مجيع التدابري الضرورية الرامية إىل
 ي وغري متييزي." وتناسب

 2  امللحقات:

____________________ 
 . 2004هذه التوصية منذ أغسطس أعد مشروع  5
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 1امللحق 
 للجنة االتصاالت األوروبية  04(05)للتوصية 

 املسببة للتداخل املبادئ التوجيهية لتقييم حاالت التداخل الراديوي النامجة عن اإلشعاعات
 واألسالك الكهرابئيةاملتولدة عن شبكات االتصاالت عرب الطوط 

 

 أو "نعم"،
 "ابلنفي"عدم وجود ما يثبت الرد 

)على أساس طلب اإلدارات اليت 
 تطالب مبا يثبت تطابق النظام(

)على أساس طلب  ثبت أن الرد هو "ال"
 اإلدارات اليت تطالب مبا يثبت تطابق النظام(

 إن االستخدام نعم،
املزمع مت إيضاحه، 

 مرّبرة.والشكوى 

 اجلهة املتضررة
 الاضعة للتداخل

ستخدم نظام االتصاالت الراديوية على النحو   هل ي 
 املتوّخى يف البيئة الراديوية احمللية؟

 مصدر التداخل
 شبكة اتصاالت عرب اخلطوط  واألسالك،

 منشآت اثبتة
 

1 2 

بقة
ملطا

يف ا
يق 

حق
الت

 
خل

تدا
ة ال

شكل
ل م

ح
 

داب
الت

ريـ
 

 يتم حلها ملشكوى بشأن مشكلة تداخل 
 التحقق من أنه قد ثبت أن التداخل يرتبط بشبكة االتصاالت )عرب اخلطوط واألسالك(

ع السلطات األطراف املعنية على حماولة حل مشكلة التداخل مبفردها وعلى أساس  طوعي   تشجّ 

0 

داي
الب

 ةـ

الكهرمغنطيسي، انظر  للتوافقمن التوجيه اجلديد  2.4 ) املادة التوافق الكهرمغنطيسيمن توجيه  6 تطبيق املادة ( 1
 الشبكة على أن تكون التدابري تناسبية وشفافة وغري متييزية.(، تدابري خاصة ملوقع حمدد من 3 احلاشية

 .التصديق من اللجنة األوروبية (2
5 

من  6 عملية البّت يف اختاذ أم عدم اختاذ تدابري خاصة بشأن هذا املوقع احملدد من الشبكة )مبا يتوافق مع املادة
 (؟3 الكهرمغنطيسي، انظر احلاشية للتوافقاجلديد  من التوجيه 2.4 املادة ،التوافق الكهرمغنطيسي توجيه

 2 مراعاة االعتبارات يف امللحق

ر إيضاح  إذا ما تعذ 
 االستخدام املزمع

 حتّل  مل كال،
 مشكلة التداخل

التدقيق يف االستخدام املزمع لنظام االتصاالت الراديوية عن طريق  (1
 يتناسب(:يلي )حسبما  تقييم ما

 هوائي االستقبال -
ل املطلوب -  سوية اجملال املستقب 

 منطقة التغطية -

ل -  متطلبات املستقب 

 متطلبات أخرى -
املتولد من شبكة االتصاالت عرب  جمال التداخلحتديد مستوى  (2

اخلطوط واألسالك يف موقع اجلهة املتضّررة عند تردد اإلشارة املطلوبة 
ستخدم هذا املستوى يف اخلانة كواحد من االعتبارات  4 )على أن ي 

 كان ذلك مناسبًا( إذا ما
 

 تسوية عملية التداخل
بلغ  األطراف املعنية بنتائج التح (1 قيق وتسدي  املشورة بشأن احللول املتعلقة على السلطات أن ت 

 2 ابلتخفيف من حدة التداخل، انظر امللحق
ث األطراف املعنية من قبل السلطات على حماولة حل أو تسوية مشكلة التداخل مبفردها وعلى أساس   (2 حت 

 طوعي
ت مشكلة التداخل؟  ل   3 هل ح 

اختاذ تدابري جلعل الشبكة مطابقة لتوجيه 
ووفقًا للشروط  التوافق الكهرمغنطيسي

 واملتطلبات املسبقة )حيثما يتناسب(.
وجيب أن تكون التدابري تناسبية وشفافة 

 متييزية. وغري
ت مشكلة التداخل؟ لّ  هل ح 

 ب1

 هل يتم الوفاء ابلشرطني التاليني؟:
الرتكيبات الثابتة بتطبيق املمارسات اهلندسية السليمة ومراعاة جيري إنشاء أي تركيب من  (1

ع ملكوانته، بغية الوفاء بشروط ومتطلبات احلماية  املعلومات املتعلقة ابالستخدام املزم 
للتوجيه  1 من امللحق 1 الصفحةأو ) التوافق الكهرمغنطيسيمن توجيه  4 املبينة يف املادة

(. ويتم توثيق هذه املمارسات اهلندسية 3 نظر احلاشيةاالكهرمغنطيسي،  للتوافقاجلديد 
السليمة على أن ت ودع الواثئق يف حوزة الشخص املسؤول )األشخاص املسؤولني( 

لثابت تصّرف السلطات الوطنية ذات الصلة ألغراض التفتيش طاملا أن الرتكيب ا ويف
 حالة تشغيل. يف

 واملتطلبات املسبقة لتشغيل الشبكةويف حاالت حمددة: التدقيق يف الشروط  (2
 للتوافقمن التوجيه اجلديد  2.4 )املادة 6 )مثاًل التقييدات القائمة ملوقع  حمّدد، املادة

 (3 انظر احلاشية  الكهرمغنطيسي

 أ1

 هناية العملية

 نعم

 هناية العملية

 هناية العملية

 ، تقرر عدم اختاذكال
 تقرر اختاذ، نعم تدابري خاصة

 تدابري خاصة

يف حال حدوث الكثري من عمليات 
ّث اإلدارات على النظر  التداخل، حت 

يف مراجعة أو استعراض األساس 
مطابقة الرتكيب/الرتكيبات واصلة مل

 للشروط
4 

6 

 كـال

 أ2

 نعم

 هناية العملية
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 1 ضافة للملحق إ
 للجنة االتصاالت األوروبية  04(05)للتوصية 

 1 شرح املخطط االنسيايب الوارد يف امللحق
 للجنة االتصاالت األوروبية 04(05)للتوصية 

 نقطة البداية  0 

تتم تسويتها تتضمن نظام اتصاالت راديوية وشبكة اتصاالت عرب اخلطوط واألسالك  ملتبدأ العملية بشكوى مقدمة عن حالة تداخل 
 الكهرابئية. وتشجع السلطات األطراف املعنية على حماولة حّل مشكلة التداخل مبفردها على أساس  طوعي.

 مجع املعلومات عن مصدر التداخل  1 
 حتديد ما إذا كانت شبكة االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك الكهرابئية هي اليت سببت التداخل. •

ميكن وضعها  واألسالك مبثابة منشآت اثبتة وال الشبكة. وت عترب شبكات االتصاالت عرب اخلطوطدليل على افرتاض مطابقة  طلب •
 .ابلتوافق الكهرمغنطيسي األساسية للتوجيه اخلاص ابملتطلبات تف   مل قيد التشغيل ما

 يتعني تقييم املتطلبات التالية من قبل السلطة الوطنية املعنية: أ 1 

أي منشأة من املنشآت الثابتة بتطبيق املمارسات اهلندسية السليمة ومراعاة املعلومات املتعلقة ابالستخدام املزمع  إقامةجتري  •
 1 )الصفحة (EMC) لتوافق الكهرمغنطيسيمن التوجيه اخلاص اب 4 املادةتطلبات احلماية املبينة يف مبملكوانهتا، بغية الوفاء 

(. وسيتم توثيق هذه املمارسات اهلندسية 3 ، انظر احلاشيةلتوافق الكهرمغنطيسيللتوجيه اجلديد اخلاص اب 1 من امللحق
ويف تصّرف السلطات الوطنية ذات الصلة  املسؤولني(السليمة على أن ت ودع الواثئق يف حوزة الشخص املسؤول )األشخاص 

 ألغراض التفتيش طاملا أن املنشأة الثابتة قيد التشغيل.
من  6 على موقع  حمّدد، مثاًل يف حال مت استخدام اإلجراء املسبق للمادة املسبقةوابإلضافة إىل ذلك قد تنطبق املتطلبات  •

( 3 ، انظر احلاشيةلتوافق الكهرمغنطيسياجلديد اخلاص اب من التوجيه 2.4 املادة) لتوافق الكهرمغنطيسيالتوجيه اخلاص اب
شبكة االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك يف منطقة معينة من أجل التغلب على مشكلة قائمة تشغيل أو استعمال  ملنع
 يف تلك املنطقة. لتوافق الكهرمغنطيسيمتوقعة تتعلق اب أو

 :لتوافق الكهرمغنطيسيمع التوجيه اخلاص اب متوافقةتكن الشبكة  ملإذا  ب1 

ملتطلبات تف  اب مل ميكن وضعها قيد التشغيل ما والت عترب شبكات االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك مبثابة منشآت اثبتة  •
لتوافق على ذلك جيب حتقيق التوافق بني الشبكة والتوجيه اخلاص اب وبناءً  .لتوافق الكهرمغنطيسياخلاص اب األساسية للتوجيه

 . أما التدابري اليت تتخذ يف هذا اخلصوص فيجب أن تكون:الكهرمغنطيسي

 تناسبية؛ -
 شفافة؛ -

 غري متييزية. -

 مجع معلومات عن نظام االتصاالت الراديوية الذي يتعرض للتداخل.  2 
 االتصاالت الراديوية على النحو املتوخى ضمن بيئة  راديوية حملية؟:هل ي ستخدم نظام 

 االتصاالت الراديوية.التحقيق يف نظام  •
 صلة.ذات ال للمتطلباتوأدلة بشأن امتثال نظام االتصاالت الراديوية  احلصول على معلومات •
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 الراديوية عن طريق تقييم ما يلي )حسبما ينطبق(:التدقيق يف االستخدام املزمع لنظام االتصاالت  1)  أ 2
 هوائي االستقبال؛ •

 ؛املستقب ل متطلبات •

 منطقة التغطية؛ •

 مستوى جمال االستقبال املطلوب؛ •

 املسافة بني املصدر واجلهة املتضررة؛ •
 هل تعاين اجلهة املتضررة من خلل بنيوي أو من ثغرة أخرى يف األداء الداخلي؟ •
 تتوافق شروط التشغيل مع املواصفات احملددة؟هل  •

 هل تفي شروط التشغيل )مثل املوقع ونوع اهلوائي( ابحلد األدىن من املتطلبات ذات الصلة لالستقبال املوثوق لإلشارة؟  •
 ذا اخلصوص.املتطلبات األخرى القابلة لالنطباق يف ه •

حتديد سوية جمال التداخل املتولد عن شبكة االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك يف موقع اجلهة املتضررّة وعلى تردد اإلشارة  (2  
 كواحد من االعتبارات، إذا كان ذلك مناسباً(.  4 اخلانةاملطلوبة )على أن ت ستخدم هذه السوية يف 

 عملية حّل مشكلة التداخل:  3 
األطراف املعنية بنتائج التحقيق وتسدي  املشورة بشأن احللول املتعلقة ابلتخفيف من التداخل، انظر على السلطات أن ت بلغ  -

 .2 امللحق
 حتّث السلطات األطراف املعنية على حماولة حل مشكلة التداخل مبفردها وعلى أساس  طوعي. -

لتوافق من التوجيه اخلاص اب 6 املادةمبا يتوافق مع ن هذا املوقع احملدد من الشبكة )عدم اختاذ تدابري خاصة بشأ عملية البّت يف اختاذ أو  4 
 من قبيل: 2 (، مع مراعاة االعتبارات املقدمة يف امللحقلتوافق الكهرمغنطيسيمن التوجيه اجلديد اخلاص اب 4 املادة) الكهرمغنطيسي

 وية؛أمهية خدمة االتصاالت الرادي -
 أمهية الشبكة؛ -

 اجلوانب التقنية؛ -

 اجلوانب االقتصادية وغريها من اجلوانب. -
لتوافق من التوجيه اجلديد اخلاص اب 4 املادة ،لتوافق الكهرمغنطيسيمن التوجيه اخلاص اب 6 املادةاختاذ تدابري حمددة على أساس   5 

 (:3 ، انظر احلاشيةالكهرمغنطيسي
 التدابري اخلاصة املتخذة بشأن موقع حمدد من الشبكة:جيب أن تكون 

 تناسبية؛ -
 شفافة؛ -

 غري متييزية. -

ه د  ع  ت   رة يف إشعار مناسبكما يتعني تبليغ اللجنة األوروبية عن التدابري اخلاصة املتخذة، على أن يتم تضمني تلك املعرتف هبا بوصفها مرب  
 لالحتاد األورويب.اللجنة يف اجمللة الرمسية 

ّث اإلدارات على إعادة النظر يف أساس االفرتاض الذي يقضي بوجود تو   6  افق بني الشبكة يف حال حدوث الكثري من عمليات التداخل، حت 
 والشروط احملددة.
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 2امللحق 
 للجنة االتصاالت األوروبية  04(05)للتوصية 

 ذلك احلدود املتعلقة بشدة جمال التداخل، تقنيات واعتبارات التخفيف من التداخل، مبا يف 
 1 من املخطط االنسيايب الوارد يف امللحق 4و 3 اليت تنطبق على الانتني
 للجنة االتصاالت األوروبية 04(05)للتوصية 

 (1 ، امللحق 3 تقنيات التخفيف )راجع الانة
 فيما يلي بعض األمثلة على تقنيات التخفيف املمكنة:

 هوائيات االستقبال و/أو مواقعها ابلنسبة لنظام االتصاالت الراديوية املتضّرر. تغيري  -
ميكن ألنواع أخرى من اهلوائيات أو ملواقع أفضل للهوائيات أن تشكل تقنية للتخفيف تتّسم ابلكفاءة. ومع ذلك، قد  -ة ـمالحظ 

 كبرية إذا كان موقع اهلوائي مرتفعاً عن سطح األرض.  يكون ذلك ممكناً على الدوام يف موقع معنّي وقد ترتتب عليه تكاليف ال
 إجراء تغيري يف اهليكل اهلندسي لشبكة االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك.  -
 قطع الرتدد من قبل اجلهة املشغّلة لشبكة االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك.  -
الة للتخفيف من حاالت تداخل ل. فالقطع ميثل تقنية فعّ التشكي أنظمةقطع ترددات معينة ممكنًا مع بعض  يكون القد  -ة ـمالحظ 

ل كانت حاالت التداخل متعددة، فإن عمليات القطع املتعدد سوف تعمل على خفض عرض النطاق املتاح ملشغّ   حمددة. وإذا ما
 الشبكة إىل حد كبري.

 للحد من القدرة الذروية. ،تصاالت عرب اخلطوط واألسالكاالشبكة يف  استخدام عدد أكرب من مكررات اإلرسال -
ما حيث تستخدم مكررات اإلرسال الكثرية  ينحو ذلك حنو زايدة عرض النطاق الذي يستخدمه مشّغل الشبكة يف موقع   -ة ـمالحظ 

ألسباب  إزاحًة ترددية. وقد يرغب مشّغل شبكة االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك يف التقليل إىل أدىن حد من عدد مكررات اإلرسال 
 اقتصادية.

 يف حالة أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية، ميكن األخذ يف االعتبار تقنيات  أخرى من قبيل استخدام -
 في، والتحكم يف الطاقة. ، وإهناء اإلشارات، وحقن اإلشارات ابألسلوب التفاضلي، والرتشيح التكيّ راشيحامل

 (1 امللحق ،  4عدم اختاذ تدابري خاصة )راجع الانة   معايري البت  يف اختاذ أو
لتوافق  اخلاص اب  من التوجيه اجلديد  2.4 املادة ) لتوافق الكهرمغنطيسي اخلاص اب  من التوجيه  6 تشري هذه التدابري اخلاصة إىل املادة 

موقع حمدد بغض   القائمة أو املتوقعة يف  الكهرمغنطيسي التوافق هبا التغلب على مشاكل  قصد ( اليت ي  3 ، انظر احلاشية الكهرمغنطيسي 
 .لتوافق الكهرمغنطيسي اخلاص اب النظر عن استيفاء املعدات املعنية )مصدر التداخل واجلهة املتضررة( ملتطلبات التوجيه  

 : عدم اختاذ تدابري خاصة أن تتضمن اجلوانب التالية أو على معايري البّت يف اختاذ و 

 اجلوانب التقنية  1
جمال التداخل املتولد عن الشبكة يف موقع اجلهة املتضررة على تردد اإلشارة املطلوبة )املعرضة للتداخل(.  شدةسوية  -

يناريو وكل شبكة حسبما  : وجوب استخدام أساليب قياس خمتلفة لكل س6ومن األمثلة على إجراءات القياس العملية
 يتناسب، مثاًل: القياسات يف املوقع لقياس بث التداخل أو التداخل ابإليصال. 

____________________ 
6 CENELEC TLC/prTS50271 ؛RegTP 322 MV 05 . 
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هبا لتقييم مستوى بث التداخل املتولد عن شبكة االتصاالت عرب اخلطوط واألسالك   م وصىالسوية شدة اجملال  -
 :يف اجلدول التايلموقع اجلهة املتضّررة وعلى تردد اإلشارة املطلوبة )املعرضة للتداخل( ترد  يفالكهرابئية 

 fالرتدد 
(MHz) 

 احلد الاص بشدة اجملال الكهرابئي املسبب للتداخل
اً عنه بوحدات  )كاشف الذروة( dB(µV/m) معرب 

 m 3يف موقع اجلهة املتضررة وعلى مسافة 
 من مصدر التداخل

 عرض
 القياسنطاق 

 log10(f/MHz) Hz 200·20 – 40 0,15إىل  0,009

 log10(f/MHz) kHz 9·20 – 40 1إىل  0,15

 log10 (f/MHz) kHz 9·8,8 – 40 30إىل  1أعلى من 

 kHz 120 (1)27 000 1إىل  30أعلى من 

 MHz 1 (2)40 000 3إىل  000 1 من أعلى

 . dBpW 20 قدرهاالة ة فعّ عّ يقابل هذا قدرة مش   (1)
 . dBpW 33الة قدرها ة فعّ عّ يقابل هذا قدرة مش   (2)

 
ة  بّررته أمهية خدم أن تبت يف اختاذ تدابري خاصة بغض النظر عن سوية جمال التداخل إذا ما الوطنية ميكن لإلدارات -

 من هذا امللحق(. 2 القسم، مثاًل، ابلنسبة خلدمات السالمة و/أو الطوارئ )انظر االتصاالت الراديوية املتضّررة
ت ظهر قياسات شدة اجملال يف موقع التداخل ما إذا كان خفض شدة اجملال غري املطلوب قد يؤدي إىل حتسني السيناريو   -

 املتعلق ابلتداخل.

 اجلوانب االقتصادية والسياسية 2
 اجلهة املتضّررة ومسّبب التداخل ة لتحقيق التوافق بنيدعبء التكاليف املتكب   -
 على اإلدارات أن أتخذ يف احلسبان مدى تناسبية التكاليف(. -ة ـمالحظ) 

 خل( رة )اخلدمات املتصلة ابلسالمة، إ أمهية اخلدمة املتضرّ  -
 وضع معلمات أو حدود أكثر صرامًة ألجهزة أو نطاقات تردد معينة. 
ب أن تتأثر احلاجة إىل محاية خدمات خاصة )مثاًل اخلدمات املتصلة جي الهذا اجلانب سياسي أكثر منه اقتصادي. ف -ة ـمالحظ 

 ابلسالمة( ابجلدل الذي حيمل طابعاً اقتصادايً.
 التسليم البديل للخدمة -
كان هناك بديل إليصال  ائمة مقّيدة إذا مايشكل هذا قرارًا سياسياً. فمن احملتمل أن تصبح حرية النفاذ إىل املصادر الق -ة ـمالحظ 

 اخلدمة عرب وسط غري راديوي. كما أن البديل إليصال اخلدمة سيكون له أثر اقتصادي ابلنسبة ملشّغل اخلدمة ومستعملها.
 عدد الشكاوى من حاالت التداخل -
ل. فاملستعمل املعرض للتداخل قد قد يكون عدد الشكاوى من حدوث التداخل أقل بكثري من عدد حاالت التداخ -ة ـمالحظ 

تم تقدمي شكوى لإلدارة املعنية. ويتوقع ي الدرك أن سبب التداخل انشئ عن شبكة اتصاالت عرب اخلطوط واألسالك، ونتيجة لذلك ي ال
 أن تتدخل اإلدارات فقط يف احلالة اليت يتم فيها التبليغ عن الشكاوى.

 ت راديوية جديدةتكنولوجيا -املنظورات ابلنسبة للمستقبل  -
يتم إدخال التكنولوجيات اجلديدة  عمل التكنولوجيات اجلديدة على حتسني السيناريو اخلاص ابلتداخل. إذ عادًة مات القد  -ة ـمالحظ 

 ألسباب اقتصادية.
د م  أواًل"( -  . على املستخدمني اجلدد أن أيخذوا يف االعتبار املستعملني احلاليني )مبدأ "القادم األول، ُي 
ري تقييمًا بشأن ما -ة ـمالحظ  كان من  إذا يوفر هذا املبدأ محاية عامة للخدمات القائمة حالياً. ومع ذلك يتعني على اإلدارات أن جت 

 املتوجب مواصلة األخذ هبذا املبدأ العام يف شىت الظروف على اختالفها.
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 اجلوانب التنظيمية  3
 املسؤولية -
 رة.ب التداخل واجلهة املتضرّ  جيب حتديد مسؤوليات كّل من مسبّ   - ةـمالحظ 

 رة لتسوية حالة التداخل.جيوز لإلدارات اللجوء إىل إجراءات التنسيق بني األطراف املتضرّ   -

 تقييم كل املعايري والظروف 4
ري تقييمًا لكل املعايري املعتمدة بطريقة متوازنة وتناسبي توقع من اإلدارات، وخاصة يف حالة  ة. وي  يتعني على اإلدارات أن جت 

 اخلدمة املتضّررة.  رة على"تضارب املعايري"، أن تتجّنب إلقاء أية أعباء غري مرب  
 
 
 
 
 

 3التذييل 
 2للملحق  

 اللوائح الياابنية ألنظمة االتصاالت مبعدالت عالية للبياانت 
 عرب الطوط الكهرابئية 

اليت أصبحت سارية املفعول  الياابنية املتعلقة أبنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةفيما يلي القواعد واللوائح 
 كما يرد عرض مقتضب لكيفية استخراج احلدود املعتمدة.  .2006 أكتوبر 4 يف

 املبدأ األساسي 1
يتميز نظام النفاذ عرب اخلطوط الكهرابئية ذات التوتر املنخفض )األحادي الطور( يف الياابن بوجود سلك أرضي. ولذلك أظهر 

ي ألنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية أن هذه األنظمة تولد جماالت كهرمغنطيسية عالية بشكل ملحوظ. الرتكيب التجريب
 ابعتماد أنظمة النفاذ عرب اخلطوط الكهرابئية داخل املنازل. إال  ي سمح يف الياابن  وابلتايل ال 

ل عدد كبري من التجهيزات اإللكرتونية والكهرابئية اليت تبّث تداخال ابإليصال )التوتر/التيار( على خطوط الكهرابء ز نويوجد يف امل
ل. ز نيد جماالت كهرمغنطيسية غري مطلوبة خارج امليؤدي إىل تول ضمن نطاق موجات الرتددات العالية )املوجات الديكامرتية(، ما 

اخلاصة أبنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية يتمثل يف احلد من سوية التداخل  الياابنية وبذلك فإن املبدأ األساسي للحدود
ن األجهزة الكهرابئية الذي يصيب جتهيزات تكنولوجيا املعلومات وغريها م ابإليصال ألنظمة النفاذ عرب اخلطوط الكهرابئية

ؤدي اجملاالت الكهرمغنطيسية املتولدة عن أنظمة النفاذ عرب اخلطوط الكهرابئية إىل زايدة كبرية ت اللية. وتبعًا لذلك، ز نامل
 ل.ز نسوايت ضوضاء احمليط حول امل يف
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ل ز نوقد يكون من املمكن تعيني احلدود املتعلقة أبنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية من حيث شدة اجملال املقيس حول م
أن هذه احلدود تتسّبب يف مصاعب كربى ابلنسبة للمصّنعني لدى تصميم  جمهز أبنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية. بيد

كهرابئية، وذلك نظراً للتنوع الكبري يف شروط تركيب أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط ال
 وهياكل املساكن.

مة الراديوية إلجراء قياسات لشدة اجملال حول املنازل.  كبريًا من وقت وطاقة اهليئات املنظّ    وهي تتطّلب عالوة على ذلك قدراً 
أن اجملاالت اليت تتسرب من أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية تتولد عن تيارات التداخل )تيارات األسلوب الشائع(   ومبا

اليت تتدفق على خطوط الطاقة، فإن احلدود الياابنية املعتمدة لنطاق الرتددات العالية تنطبق على تيارات األسلوب الشائع املقيسة  
 املنفذ الذي يصل الشبكة الكهرابئية بنظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية. أبساليب قياس حمّددة عند

التجهيزات املسموح ابستخدامها: جتهيزات نظام االتصاالت عرب الطوط الكهرابئية داخل   2
 ل فقط ز نامل

تردد راديوي ضمن نطاق   يتم يف املنازل تركيب جتهيزات أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية املخصصة إلرسال إشارات
  ي سمح وال، األحادي الطور(. V 200أو  100على خطوط الكهرابء ذات التوتر املنخفض ) MHz 30و MHz 2يرتاوح بني 

 الياابن ابعتماد النفاذ العريض النطاق لالتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية. يف

 احلدود املعتمدة 3
 الكهرابئيةالبث ابإليصال عند منفذ الشبكة   1.3

  (EUT) تصاالت اخلاص بتجهيزات االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية اخلاضعة لالختبار اال ي قاس تيار األسلوب الشائع أبسلوب 
  22 د يف الطبعة اخلامسة للمعيار عند أفضل معّدل لبث اإلشارة، بينما يقاس التوتر الالتناظري يف أسلوب الراحة على النحو احملد  

 مصحوبة ابملالحظات التالية.  3 . وترد احلدود يف اجلدول(2005-04) (CISPR 22)للجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي 
 ابلنسبة ألسلوب االتصاالت: 

 ؛ (MHz 30-2)مت مؤخراً وضع احلدود اخلاصة ابلنطاق الرتددي لإلشارة   1)
بتطبيق عامل   CISPR 22 من حدود الفئة ابء للمعيار  مدستت   MHz 2إن احلدود اخلاصة ابلرتددات اليت تقل عن  2)

 ؛ ( Ω (log25) 20– )يعادل تقريباً   –dB 30حتويل قدره 

  dB 16 قدرها  (LCL)من أجل خسارة حتويل طويل  اليت أ عدت  (ISN1)ي ستخدم اختبار التطابق شبكة تثبيت املعاوقة  3)
 على التوايل.  Ω 100و 25وتبلغ فيها معاوقتا األسلوب الشائع واألسلوب التفاضلي 

 وابلنسبة ألسلوب الراحة:
 (AMN). وي ستخدم اختبار التطابق شبكة كهرابئية اصطناعية CISPR 22 تنطبق نفس احلدود اخلاصة ابلفئة ابء للمعيار  1)

  لجنة الدولية للتداخل الراديويل 16-1-2على النحو احملدد يف املعيار  /50 H 50ويل قدره حتذات 
(CISPR 16-1-2) (04-2006)  1.1، الطبعة . 
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 3دول ـاجل
 ت عرب الطوط الكهرابئية احلدود الاصة مبنفذ الشبكة الكهرابئية يف أنظمة االتصاال

 شروط القياس منفذ القياس
 أسلوب الراحة االتصاالتأسلوب 

 منفذ الشبكة الكهرابئية

MHz 0,5 ～ MHz 0,15 
36 <QP>  إىلdB(µA) 26 
26 <Av>  إىلdB(µA) 16 

 ISN1 استخدام شبكة تثبيت املعاوقة

MHz 0,5 ～ MHz 0,15 
66 <QP>  إىلdB(µV) 56 
56 <Av> إىل dB(µV) 46 

 استخدام شبكة كهرابئية اصطناعية

MHz 2 ～ MHz 0,5 
dB(µA) 26 <QP> 
dB(µA) 16 <Av> 
 ISN1 استخدام شبكة تثبيت املعاوقة

MHz 5 ～ MHz 0,5 
dB(µV) 56 <QP> 
dB(µV) 46 <Av> 

 استخدام شبكة كهرابئية اصطناعية

MHz 15 ～ MHz 2 
dB(µA) 30 <QP> 
dB(µA) 20 <Av> 
 ISN1 استخدام شبكة تثبيت املعاوقة

MHz 15 ～ MHz 5 
dB(µV) 60 <QP> 
dB(µV) 50 <Av> 

 استخدام شبكة كهرابئية اصطناعية

MHz 30 ～ MHz 15 
dB(µA) 20 <QP> 
dB(µA) 10 <Av> 
 ISN1 استخدام شبكة تثبيت املعاوقة

MHz 30 ～ MHz 15 
dB(µV) 60 <QP> 
dB(µV) 50 <Av> 

 استخدام شبكة كهرابئية اصطناعية

 

 بث اإليصال عند منفذ االتصاالت 2.3
. وي ستخدم اختبار التطابق شبكة تثبيت 4 اجلدولكما هو وارد يف   CISPR 22تنطبق نفس احلدود اخلاصة ابلفئة ابء للمعيار 

 . CISPR 22احملددة يف املعيار  (ISN2) املعاوقة
 طبق هذه احلدود يف الوقت احلايل. ت الومع ذلك 

 4دول ـاجل
 االتصاالت عري الطوط الكهرابئية نفذ االتصاالت يف أنظمة الاصة مباحلدود 

 شروط القياس منفذ القياس

 أسلوب الراحة أسلوب االتصاالت

 منفذ االتصاالت

MHz 0,5 ～ MHz 0,15 
40 <QP>  إىلdB(µA) 30 
30 <Av> إىل dB(µA) 20 

 ISN2 استخدام شبكة تثبيت املعاوقة

 

MHz 30 ～ MHz 0,5 
dB(µA) 30 <QP> 

<Av> dB(µA) 20 
 ISN2استخدام شبكة تثبيت املعاوقة 
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 ع  َ  البث املش 3.3
 .5 كما هو وارد يف اجلدول  CISPR 22تنطبق نفس احلدود اخلاصة ابلفئة ابء للمعيار 

 5دول ـاجل
 أنظمة االتصاالت عرب الطوط الكهرابئية يف  ع  احلدود الاصة ابلبث املش  

 مسافة القياس
 شروط القياس

 االتصاالتعدم  االتصاالت

من التجهيزات اخلاضعة  m 10على بعد 
 لالختبار

MHz 230 ～ MHz 30 
dB(µV/m) 30 <QP> 

 

MHz 1000 ～ MHz 230 
dB(µV/m) 37 <QP> 

 

 ع )للمعلومات(مراج
املواصفات اخلاصة   :(04-2006) 1.1، الطبعة (CISPR 16-1-2)لجنة الدولية للتداخل الراديوي ل 16-1-2املعيار  1

 ابلتداخل الراديوي وأبجهزة وأساليب قياس املناعة. 

تكنولوجيا  جتهيزات  : (2005-04) (CISPR 22) الراديوي  للجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل  22 لمعيار الطبعة اخلامسة ل  2
 حدود وأساليب القياس. - خصائص التداخل الراديوي  - املعلومات

 استخراج احلدود 4
 اإلجراءات 1.4

ل ز ن على أساس نظري ابستخدام منوذج م مّت أواًل االستخراج التمهيدي للحدود املتعلقة أبنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية
ّهز بعدد من أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية املبينة يف الشكل  . 1 بسيط جم 

ت عرب اخلطوط الكهرابئية تتطابق مع احلدود املقرتحة الواردة أعاله بعد ذلك أنتج املصّنعون مودمات خاصة أبنظمة االتصاال
 وذلك من أجل االختبارات امليدانية اليت تستخدم املنازل الفعلية. 

أخريًا أ جريت قياسات جملاالت التسّرب خارج املنازل اليت مت فيها ابلفعل تركيب مودمات أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط 
نت نتائج القياس بسوايت ضوضاء احمليط من أجل حتديد احلدود الرمسية اخلاصة أبنظمة االتصاالت عرب الكهرابئية. وقد قور 
 اخلطوط الكهرابئية.

 واحلدود املقرتحة منوذج لرتكيب أنظمة االتصاالت عرب الطوط الكهرابئية 2.4
ضع مودم لنظام االتصاالت عرب اخلطوط . وو  1 الشكلل ايابين منوذجي مؤلف من طابقني كما هو موضح يف ز نمّت افرتاض م

عن وضع مودم آخر على سلك عمودي ( يف كل طابق فضاًل m 20الكهرابئية على خط كهرابء أفقي )يبلغ طوله 
 ( يصل الطابقني بعضهما ببعض. m 5,6 طوله)

 comI(max)به على خطوط الشبكة الكهرابئية، ويبلغ  ، فإن احلد األقصى لتيار األسلوب الشائع املسموح1 وابإلشارة إىل الشكل
 : (1) ، ميكن استخراجه من املعادلةdB(µA)بوحدات 

 )µA)((dB                + KZ  − A + L + Ep=   (max)comI (1) 
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 حيث: ،ابلنسبة للقيمة شبه الذروية
 Ep:  جذر متوسط الرتبيع للشدة املسموح هبا جملال التسرب يف املنازل اجملاورة(dB(µV/m)) 

ز بنظام اتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية ل جمه  ز ن، احمليط مبEp لقد تقرر أن يتم ختفيض جمال التسرب،  
الضوضاء الوارد إىل سوايت ضوضاء احمليط. وقد مت استخراج احلدود املقرتحة ابلرجوع إىل سوايت 

 .ITU-R P.372-8التوصية  وصفها يف
 L: خسارة انتشار جمال التسرب (dB) 
اليت و ضعت من أجل  (MoM)مت تقدير القيم بواسطة حتليل رقمي ابستخدام شفرة طريقة العزوم   

 ظروف أرضية خمتلفة وجتهيزات سلكية خمتلفة.
 A: بنظام اتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةل اجملهز ز ناخلسارة النامجة عن جدران وأسطح امل (dB) . 
اليت و ضعت من أجل   (FDTD)مت تقدير القيم بتحليل  رقمي ابستخدام شفرة الفارق الزمين احملدود   

 املسلح. األمسنتل مبين من ز نمي و ل خشبز نم
 Z:  إىل جمال   اتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةعامل التحويل من تيار األسلوب الشائع لنظام

 R (dB(/m))حمددة   كهرمغنطيسي متولد عند مسافة 

اليت و ضعت من أجل  (MoM)مت تقدير القيم بواسطة حتليل  رقمي ابستخدام شفرة طريقة العزوم   
 ظروف أرضية خمتلفة وجتهيزات سلكية خمتلفة.

 K: عامل التحويل من قيمة جذر متوسط الرتبيع للتيار إىل القيمة شبه الذروية (dB) . 
 .dB 10تبلغ  لقد مت االفرتاض أبن نسبة القيمة الذروية إىل قيم جذر متوسط الرتبيع  
 R: قد  و ، بنظام اتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةز ل جمه  ز ن اًل جماوراً عن مز ن املسافة )ابألمتار( اليت تفصل م

 للمناطق الريفية.  m 30للمناطق التجارية و  m 10ددت بقيمة ح  
وإىل قيم املعلمات املختلفة الواردة أعاله، مت استخراج احلدود املقرتحة ابلنسبة لتيار األسلوب الشائع  (1) وابالستناد إىل املعادلة

 ، وهي: اخلاص بنظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية

 )µA(dB 30 = (max)comI 

 1كل ـالش

 الستخراج احلدود املقرتحة اتصاالت عرب الطوط الكهرابئيةمنوذج جتهيزات نظام 

 

R R

Ambient noise
En

Shielding effectiveness of 
the walls, A

5
.6

 m

2 m

Desired signal
Es

PLT leakage field
Ep

Receiver

20 m 

Separation, R Neighbouring house

6
 m

PLTنظام PLT 

 اإلشارة املرغوبة
Es 

 ضوضاء احمليط
En 

 اخلاص جمال التسرب
 PLT ،Epابلنظام 

ل  مستقب 

 A فعالية تدريع اجلدران، زل جماورمن Rاملسافة الفاصلة 



 ITU-R  SM.1879-2   التوصية

 

24 

 عرب الطوط الكهرابئية الياابنية  االتصاالت  نظمةالاصة أب  احلدود 3.4
أنتج املصّنعون مودمات خاصة أبنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية تتطابق مع احلدود املقرتحة الواردة أعاله من أجل  

قد ي نتج جماالت   dB(µA) 30 القيام ابختبارات ميدانية تستخدم منازل فعلية. وتبنّي من هذه االختبارات أن حّدًا مقرتحًا قدره
 ّعة تتجاوز سوايت ضوضاء احمليط عند منازل جماورة يف املناطق السكنية.مش  

 MHz 15يف نطاق الرتدد الذي يرتاوح بني  سّيما  ال و  dB 10وبذلك مّت خفض احلدود الرمسية عن احلدود املقرتحة مبقدار 
 احمليط الفعلية.اً لسوايت ضوضاء إلنتاج سوايت مطابقة تقريب MHz 30و

 على النحو التايل:   االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية   الياابنية لتيار األسلوب الشائع اخلاصة أبنظمة   QPوعليه، تقّرر أن تكون احلدود  
- dB(µA) 30   بني(MHz 2 وMHz 15 ؛) 
- dB(µA) 20   بني(MHz 15  وMHz 30 كما هو م درج يف )3 اجلدول. 

 االتصاالت عرب الطوط الكهرابئية شروط قياس تيار األسلوب الشائع يف أنظمة   5
تصدر يف الغالب بواسطة تيارات األسلوب الشائع اليت  االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةإن التداخالت اليت تشعها أنظمة 

فإن خصائص خطوط الكهرابء من  خطوط الكهرابء. وبذلك كبالتحتولت من تيارات اإلشارات )األسلوب التفاضلي( على  
وقة األسلوب الشائع/التفاضلي متثل العوامل األساسية للنظر يف حدود أنظمة اومع (LCL)قبيل خسارة التحويل الطويل 

االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية وإجراءات القياس. ومبا أهنا تتغري بشكل كبري مع الوقت واملوقع يف مساكن اإلقامة الفعلية،  
 أجريت قياسات كثرية عند مقابس اجلدران يف منازل منوذجية يف الياابن. فقد 

ق املودم اخلاص بنظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية مع احلدود املعتمدة طاب  وابالستناد إىل البياانت االختبارية فقد تقّرر أن ت  
 dB 16 خبسارة حتويل طويل قدرهااليت تتميز ( 3 دولاجلاملشار إليها يف  (ISN1املعاوقة جيب دراسته ابستخدام شبكة تثبيت 

 على التوايل.   100و 25 بقيمةومبعاوقتني لألسلوب الشائع واألسلوب التفاضلي 
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 4التذييل 
 2للملحق  

 الربازيل االحتادية مجهورية
 الكهرابئية اللوائح الربازيلية املتعلقة أبنظمة االتصاالت مبعدالت عالية للبياانت عرب الطوط  

 مقدمة 1
املتعلق  527 على القرار 2009أبريل  8يف  (ANATEL)7 اهليئة الوطنية لالتصاالت السلكية والالسلكية يف الربازيل وافقت

أبنظمة االتصاالت العريضة النطاق عرب اخلطوط الكهرابئية. ويتم يف إطار القوانني النظر يف تنفيذ املتطلبات العامة واخلاصة اليت 
يف نطاق ترددات يرتاوح  املرخ صةوأنظمة الرتددات العالية  االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةمتّكن من حتقيق التعايش بني أنظمة 

 . MHz 50و kHz 1 705بني 
 تعمل يف الربازيل على أساس عدم التداخل. االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةومن املهم اإلشارة إىل أن أنظمة  

 املتطلبات العامة 2
الكهرابئية  سمح هبا لكي تتمكن أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط اليت ي   عّ حتتوي اجلداول التالية على احلدود القصوى للبث املش  

 من العمل.

 6دول ـاجل
 الناجم عن أنظمة االتصاالت ع  احلدود القصوى للبث املش  

 * العاملة على خطوط التوتر املنخفض عرب الطوط الكهرابئية
 نطاق الرتدد

(MHz) 
 شدة اجملال
(V/m) 

 مسافة القياس
(m) 

30-1,705 30 30 

50-30 100 3 

 .kV 1التوتر املنخفض: أقل من   *
 

 7دول ـاجل
 االتصاالتالناجم عن أنظمة  ع  احلدود القصوى للبث املش  

 * العاملة على خطوط التوتر املتوسط عرب الطوط الكهرابئية
 نطاق الرتدد

(MHz) 
 شدة اجملال
(V/m) 

 مسافة القياس
(m) 

30-1,705 30 30 

50-30 90 10 

 . kV 69و kV 1التوتر املتوسط: بني   *

____________________ 
 ظمة لالتصاالت يف الربازيل.نهي اهليئة امل )www.anatel.gov.br( اهليئة الوطنية لالتصاالت السلكية والالسلكية 7

http://www.anatel.gov.br/
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 أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية ابخلصائص التقنية التالية: تتميزابإلضافة إىل ذلك، جيب أن 
 ؛عن ب عدتقنيات مدجمة للتخفيف من التداخل تسمح خبفض شدة اإلشارة  (  أ 

، ولدى استخدام املراشيح لتجّنب التداخل يف نطاق ترددات حمّددة، جيب أن تكون  MHz 30ابلنسبة للرتددات دون  ب(
على األقل عن احلدود  dB 20املراشيح قادرة على التخفيف من اإلشعاع غري املطلوب ضمن هذا النطاق مبقدار يقل 

 ؛ 7و 6احملّددة يف اجلدولني 

لتجّنب التداخل يف نطاق ترددات حمّددة، جيب أن تكون   ، ولدى استخدام املراشيحMHz 30ابلنسبة للرتددات فوق  ج(
على األقل عن احلدود  dB 10املراشيح قادرة على التخفيف من اإلشعاع غري املطلوب ضمن هذا النطاق مبقدار يقل 

 ؛ 7و 6احملّددة يف اجلدولني 
 احلفاظ على إعدادات التخفيف من التداخل، حىت يف حال حدوث عطل كهرابئي؛ ( د

 حتّقق تقنية ختفيف أخرى النتيجة املتوقعة. مل، إذا عن ب عدالسماح إبيقاف عمل الوحدة املسببة للتداخل الضار  ( ه 

 القياسات 3
رى القياسات ابستخدام كاشف القيمة شبه الذروية وفق املعيار الذي وضعته اللجنة الدولية للتداخل الراديوي  16-1-1 جيب أن جت 

(CISPR 16-1-1)  وفقًا إلجراء القياس اخلاص ابلتوصيةITU-T K.60   ّع ضمن منشأة ميدانية  . وجيب أن يتم اختبار البث املش
 منطية بدءاً من نقطة التوصيل وعلى امتداد اخلط.

 املتطلبات احملددة  4
 استبعاد نطاقات الرتدد 1.4

نطاقات املستبعدة ابلنسبة لرتددات اخلدمة املتنقلة للطريان، حيث ت ستخدم هذه اخلدمة لالتصاالت البعيدة املدى مع ت فرض ال
 الطائرات وتشمل البلد برمته.

على ذلك، مّت استبعاد نطاقات إضافية من أجل  ة. وبناءً ثت ستخدم خدمات راديو اهلواة يف أحوال االستغا يف الربازيل، غالبا ما و 
 اخلدمة. ذهه

 مناطق االستبعاد 2.4
.  مّت حتديد مناطق االستبعاد للمحطات الساحلية من أجل محاية الرتددات احلرجة اخلاصة ابالستغاثة يف اخلدمة املتنقلة البحرية

وحساسية جتهيزات  االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةألنظمة  عّ وجرى حساب حجم هذه املنطقة وفقًا حلدود البث املش  
 االستقبال املتنقلة البحرية املستخدمة يف الربازيل. وميكن محاية حمطات اثبتة أخرى على أساس مماثل.

 اإلجراء الوقائي 3.4
  االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةجيوز ملستعملي خدمة السالمة العامة، يف سياق تنفيذ مهامهم التأسيسية، إبالغ مشغل نظام 

طقة والنطاق الرتددي الذي يتم استخدامهما بشكل مؤقت. وعلى املشّغل أن ينّفذ التعديالت املالئمة من أجل احلؤول ابسم املن
 السالمة العامة للتداخل. أنظمةض دون احتمال تعر  
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 عملية التنسيق 4.4
ات التداخل الضارة اليت يسببها  الكشف عن وجود بعض عملي االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةإذا ما مّت بعد بدء تشغيل نظام 

 ت طّبق اإلجراءات التالية: االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية، نظام
إذا ما كانت احملطة املعرضة للتداخل تعمل على أساس أويل، يتعني على حمطة نظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية   (  أ 

 تعديالت إلزالة التداخل؛ري ما يلزم من جت  أن  أن تتوقف فوراً عن اإلرسال و 

ق استعمال  ب( إذا ما كانت احملطة املعرضة للتداخل تعمل أيضًا على أساس اثنوي، يتعنّي على األطراف املعنية أن تنسّ 
 الرتددات الراديوية إلزالة التداخل.

 االستنتاج  5
أن حتول دون تعّرض خدمات االتصاالت  االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةيتعني على جمموعة القيود املفروضة على أنظمة 

بتوفري معدالت صبيب  االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةالراديوية املرخصة للتداخل الضار، والسماح يف الوقت نفسه ألنظمة 
 مستعملي خدمة النفاذ العريض النطاق. )إنتاج( عالية تكفي لتلبية طلب معظم

 
 
 

 

 

 5التذييل 
 2للملحق  

 اـ مجهورية كوري

 احلدود املعتمدة 1
 ابلبث ابإليصال عند منافذ الطاقةاحلدود الاصة   1.1

 الكهرابئية متوقفاً. يقاس البث ابإليصال عند منفذ طاقة التيار املتناوب حني يكون إرسال أنظمة االتصاالت عرب اخلطوط   -
تكون املعايري مطابقة لتلك اخلاصة بتجهيزات تكنولوجيا املعلومات )مطابقة ملعيار اللجنة الدولية للتداخل  -

 (.CISPR 22 الراديوي
 .(CISPR)يكون عرض نطاق القياس متوافقاً مع توجيهات اللجنة الدولية للتداخل الراديوي  -
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 ع  احلدود الاصة ابلتداخل املش   2.1
 8دول ـاجل

 ع  دود الاصة ابلتداخل املش  احل

 نطاق الرتدد
(MHz) 

 حدود القيمة شبه الذروية
(dB(µV/m)) 

 m((1) 10(الفئة ابء  (m 10)الفئة ألف 

0,45 ~ 0,009 47 - 20  f log(3) (2) 

30 ~ 0,45 54(3) (2) 
230 ~ 30 40 30 

1 000 ~ 230 47 37 

حني يكون حجم جهاز االختبار أقل  m 3كانت شدة جمال إشارة احمليط مرتفعة، ميكن استخدام مسافة قياس طوهلا  إذا ما (1)
ل اعتماد . وعند وجود أي خالف حول نتائج االختبار، ي فض  10,5قيمة ال . وجيب تصحيح احلدود إبضافة )m3( 1 × 1 × 1من 

 .m 10نتيجة االختبار الذي أ جري على مسافة 
 . MHz 30و kHz 9ضمن نطاق تردد يرتاوح بني  عّ حني تكون حدود التداخل املش   m 3جيب اعتماد مسافة قياس طوهلا  (2)
متوافقاً مع نطاق منع التشغيل الذي تبلغ عنه جلنة االتصاالت الكورية فيما   االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية يكون نظامجيب أن  (3)

 ، الفقرة املتعلقة بقانون املوجات الراديوية. 58 ملادةيتعلق اب

 الكهرابئيةاالتصاالت عرب الطوط    نطاق الرتدد املمنوع كاستخدام من استخدامات أنظمة 3.1
 وفقاً لنطاقات الرتدد:  9 اجلدولاحلدود املبينة يف  مع االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئيةجيب أن يتوافق تداخل أنظمة 

 9دول ـاجل
 االتصاالت عرب الطوط الكهرابئية نطاق الرتدد املمنوع كاستخدام من استخدامات أنظمة 

 احلدود نطاقات الرتدد خدمات احلماية
AM البث اإلذاعي kHz 1 605,5-526,5 μV/m 6,3  3عند مسافة m 

 ، kHz 2 000-1 800 ،kHz 4 000-3 500 خدمات للهواة
kHz 7 300-7 000 ،kHz 10 150-10 100 ، 

kHz 14 350-14 000 ،kHz 18 168-18 068 ، 
kHz 21 450-21 000 ،kHz 24 990-24 890 ، 

kHz 29 700-28 000 

μV/m 16  3عند مسافة m 

 سالمة اخلدمة للطريان
 واخلدمة البحرية

kHz 3 025-2 850 ،kHz 3 500-3 400 ، 
kHz 6 685-6 525 ،kHz 8 965-8 815 
kHz 10 100-10 005 ،kHz 13 360-13 260 ، 
kHz 17 970-17 900 ،kHz 2 190,5-2 173,5 ، 
kHz 4 178,5-4 176,5 ،kHz 8 415,5-8 413,5 ، 

kHz 27 824,9-27 819,9 

μV/m 16  3عند مسافة m 
)يتم تطبيق هذا احلد عند تشغيل أنظمة 

االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية 
 غرفة(الخارج 

 m 3عند مسافة  MHz 30-kHz 450 μV/m 16 اخلدمة البحرية
أنظمة  )يتم تطبيق هذا احلد عند تركيب

االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية 
من  km 1 قطر طولهضمن نصف 

 احملطة القاعدة البحرية(



 ITU-R  SM.1879-2   التوصية

 

29 

 ع  قياس التداخل املش   طريقة 2
 MHz 30و kHz 9طرق القياس ضمن نطاق تردد يرتاوح بني   1.2

 2كل ـالش
 MHz 30و kHz 9تشكيلة االختبار ضمن نطاق تردد يرتاوح بني 

 
 االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية الذي ميكن أن ينقل اتصااًل مستقاًل بدون حاسوب شخصي. يتم اختبار مودم نظام   - 1مالحظة  
جيب أن يتم التوصيل ابلكبل بني احلاسوب الشخصي ومودم نظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية، ابستخدام األسلوب الذي تعرضه اجلهة   - 2مالحظة 

 اخلطوط الكهرابئية. املصنعة ملودم االتصاالت عرب  

Non-conducted
table

PC PC

Unshielded
power cable

PLC modem
(AE)

Connection cable

AMN
Mains Shielded cable

Conducted ground plane

PLC modem
(EUT)

 الشبكة
 الكهرابئية

 كبل كهرابئي
 غري مدّرع

 كهرابئية اصطناعيةشبكة 

ل  مستوي أرضي موص 

مودم نظام االتصاالت 
 عرب اخلطوط

 (AE) الكهرابئية

 مودم نظام االتصاالت
 عرب اخلطوط

 (EUT) الكهرابئية

 شخصي حاسوب شخصيحاسوب 

 نضد
 غري موصل

 كبل مدّرع

 نضد التوصيل
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 3كل ـالش
 القياس الختبار نظام االتصاالت عرب الطوط الكهرابئية نظام

 
 يف الشكل، ي وضع اهلوائي العروي )اإلطاري( فوق حامل ثالثي األرجل ارتفاعه مرت واحد بعد تنظيم كما هو مبني   1)

نظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية. ومع ذلك، من املمكن تغيري موقع تركيب التجهيزات اخلاضعة لالختبار  
 والتجهيزات املساعدة.

 . m 3أكرب من  (H)على أن يكون العلو   m 3أكثر من  (L)جيب أن يكون الطول األفقي خلط الكهرابء  2)
 . m 0,8 جيب أن يكون ارتفاع الرتكيب على مودم االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية واحلاسوب الشخصي 3)
ع املسافة من خط الكهرابء غري املدر   وجيب أن تكونجيب أن يبلغ علو هوائي القياس مرتًا واحدًا فوق األرض.  4)

 . m 3إىل هوائي االستقبال  اخلارجي
جيب أن تكون املواد اليت تدعم خط الكهرابء ومودم االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية واحلاسوب الشخصي   5)

لة. غري  م وص 
ات اليت تستخدم ابليد )لوحة املفاتيح )املزرة(، الفأرة، وحنو ذلك( يف موضع ميكن أن جيب أن يوضع كبل املعد   6)

 شكل شائع.ستخدم منه بي  
 . 4 إن املعدات األخرى اليت تكون فوق النضد جيب أن ت وضع كما هو مبني يف الشكل 7)

  3 الشكل يف  ةجيب تطبيق ترتيب التجهيزات اخلاضعة لالختبار اخلاصة بنظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية واملبين 8)
 . MHz 30 – kHz 9ضمن نطاق الرتددات 
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Measurement setup from the front of PLT setup

Measurement setup from the side of PLT setup

 نظام القياس من أمام تركيبة نظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية

 نظام القياس من جانب تركيبة نظام االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية
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 MHz 1 000إىل    MHz 30طرق القياس يف نطاق الرتددات من   2.2
 4كل ـالش

 MHz 1 000إىل  MHz 30تشكيلة االختبار يف نطاق الرتددات من 

 
 الكهرابئية الذي ميكن أن ينقل اتصااًل مستقاًل بدون حاسوب شخصي. يتم اختبار مودم نظام االتصاالت عرب اخلطوط   - 1مالحظة  
جيب أن يتم توصيل احلاسوب الشخصي ومودم االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية بواسطة كبل ابستخدام الطريقة اليت يعرضها املصّنع ملودم   - 2مالحظة 

 االتصاالت عرب اخلطوط الكهرابئية. 
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