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ii التوصية   ITU-R  SM.2028-0 

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

 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
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  

بعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت يرد وصف للسياسة اليت يت 
ابلقرار  1 امللحق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 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 أنظمة االستشعار عن بعد 

S  الساتليةاخلدمة الثابتة 
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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 *2028SM.  R-ITU-0  التوصيـة 
 وخدمات االتصاالت الراديوية  األنظمة احلثية حساب مسافة احلماية بني 

 MHz 30تستعمل ترددات حتت  اليت
(2012) 

 جمال التطبيق 

وخدمات االتصاالت الراديوية احلالية وتقدم  MHz 30 تتناول هذه التوصية التوافق بني األنظمة احلثية العاملة على ترددات حتت
ملخصًا إلجراءات واضحة حلساب مسافة احلماية من أجل محاية خدمات االتصاالت الراديوية من التداخل الناتج عن 

 احلثية. األنظمة
 كلمات أساسية

 التوافق، األنظمة احلثيةحساب مسافة احلماية، 

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

ذلك أجهزة الطهي احلثية اليت تعمل على نطاقات تردد  يف  طلبًا متزايدًا على استعمال األنظمة احلثية، مباأن هناك  (  أ 
 ؛ MHz 30 حتت
 القائمة؛ أن هناك احتماالت لوقوع تداخالت من األنظمة احلثية على خدمات االتصاالت الراديوية ب(
 احلثية، ديوية لتقييم آاثر التداخالت النامجة عن األنظمةأنه ينبغي حتديد مسافة احلماية خلدمات االتصاالت الرا ج(

 وإذ تالحظ 
، (CISPR) الصادر عن اللجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي  11 ترى أن املنشور ITU−R SM.1056أن التوصية  أ (  

"، يعد مبثابة MHz 30 ت"حساب مدى احلماية بني األنظمة احلثية وخدمات االتصاالت الراديوية اليت تستعمل نطاقات حت
 الراديوية؛ من أجل محاية االتصاالت (ISM) توجيه لتطبيق حدود وطرائق قياس لألجهزة الصناعية والعلمية والطبية

على خدمات االتصاالت   (ISM) أتثري التجهيزات الصناعية والعلمية والطبية − ITU−R SM.2180أن التقرير  ب(
ت الصناعية والعلمية والطبية وخصائص اإلشعاع وحتليل للتداخالت احملتملة للتأكيد على محاية  الراديوية يقدم تطبيقات للتجهيزا

 ،ISM خدمات االتصاالت الراديوية من التجهيزات
 توصي

االحتياطات الالزمة لضمان عدم تسبب األنظمة احلثية اليت تعمل يف نطاقات تردد  مجيعأبن تتخذ اإلدارات  1
 يف تداخالت على خدمات االتصاالت الراديوية؛ MHz 30 حتت

أبن أتخذ اإلدارات يف احلسبان، عند استنباط طريقة حلماية خدمات االتصاالت الراديوية، إجراء حساب مسافة   2
 .1 امللحق وخدمات االتصاالت الراديوية، الوارد يفاحلماية بني األنظمة احلثية 

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 1امللحق 
 طريقة حلساب مسافة احلماية 

 منوذج سيناريو التداخالت 1
حساب مستوى القدرة املشعة الفعالة لألنظمة احلثية من عزم ثنائي األقطاب مغنطيسي. وعزم ثنائي األقطاب  ، بوجه عام ،ميكن

التيار يف احللقة احلثية ومساحة السطح، ميكن حتديده من شدة اجملال املغنطيسي  املغنطيسي الذي هو حاصل ضرب إمجايل
املقاسة على مسافة معينة ابستخدام معادالت ماكسويل. وميكن تطبيق مستوى القدرة املشعة على اخلدمة القائمة على أنه  

أن تكون أقل من حد التداخل لشدة اجملال وينبغي لشدة اجملال الكهريب للتداخل الصادر عن النظام احلثي . مصدر للتداخل
سيناريو   1 يتعني حتديد مسافة احلماية حلماية اخلدمة القائمة. ويعرض الشكل ومن مث،الكهريب للخدمة املعرضة للتداخل. 

 للتداخل. عملي

 1كل ـالش
 منوذج سيناريو التداخالت

SM.2028-01
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 متحد املستوى

 احملورمتحد 

القدرة املشعة 
 نظام حثي الفعالة

مستقبل  جهاز قياس
 راديوي
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 خطوة حساب القدرة املشعة لنظام حثي 2
1 تقاس شدة اجملال املغنطيسي

mH (A/m)  جبهاز قياس على مسافة معينة  حثيألي نظامd (m)   ،ويكون هلا اجتاهان لإلشعاع
يكون االجتاه متحد املستوى  احملور يكون على حمور احللقة احلثية، فيما متحداجتاه متحد احملور واجتاه متحد املستوى. واالجتاه 

وتقع مستوى احللقة. وإىل جانب ذلك، حيدد اجتاه اإلشعاع بنقطة تقاطع املنحين متحد احملور مع املنحين متحد املستوى.  يف
، λ/2π هنا لطول موجة اإلشعاع وهي تساوي  rλ . وترمزاملغنطيسيمن ثنائي األقطاب  rλ (m) × 2,354هذه النقطة على مسافة 

من نقطة التقاطع، فإن عزم ثنائي األقطاب  ة اجملال املغنطيسي من مسافة أقصرهي طول املوجة. وعند قياس شد λ حيث
 ، يف االجتاه متحد احملور، ميكن حسابه كالتايل: 1m )2(Amاملغنطيسي 
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االجتاه  ، يف2m )2(Am وعند قياس شدة اجملال املغنطيسي من مسافة أطول من نقطة التقاطع، فإن عزم ثنائي األقطاب املغنطيسي
 كالتايل:  متحد املستوى، ميكن حسابه
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 كالتايل:  حثيألي نظام  (ERP) (kW) ويشتق مستوى القدرة املشعة الفعالة
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 .2mو 1mهنا، هي القيمة األكرب من   mو

 حساب مستوى شدة اجملال الكهريب للخدمة املتعرضة للتداخل 3
. األوىل، النظر يف مستوى  )limitE V/m))μ(dB للتداخلهناك طريقتان لتحديد مستوى شدة اجملال الكهريب للخدمة املتعرضة 

 كالتايل:  . وطريقة النظر يف مستوى الضوضاء تكون(SNR)الضوضاء والثانية، النظر يف النسبة إشارة إىل ضوضاء 
 ابلتداخل: نطاق املستقبل املتأثر إىل عرضللخدمة املتعرضة للتداخل ابلنسبة  )noiseE V/m))μ(dB يتم تصحيح
  ( )noisevictimbnoisenoise bbEE /log10, += (4) 

، شدة اجملال الكهريب noise,bEهو عرض نطاق املستقبل املتأثر ابلتداخل و victimbهنا هو عرض نطاق قياس الضوضاء و noisebو
 . ITU−R P.372 للضوضاء من التوصية

 الكهريب: حلساب مستوى شدة اجملال (BWR) (dB) ينبغي إدراج نسبة عرض النطاقويف حالة التداخل ذي النطاق العريض، 
  BWREE noiselimit += (5) 

 كالتايل: وحتدد نسبة عرض النطاق
  ( )victimmeasuring bbBWR /log10= (6) 

 هنا، هو عرض نطاق القياس لإلشارة املسببة للتداخل. measuringbو

____________________ 
 . H log 20 (A/m) + 120تعادل  )A/m)μdBوحدة احلدود وقياس شدة اجملال املغنطيسي املعطاة بوحدات  1
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 . dB 0 = BWR يكون عرض نطاق اإلشارة املسببة للتداخل أكرب من عرض نطاق املستقبل املتأثر للتداخل، يفرتض وعندما ال
 وطريقة النظر يف النسبة إشارة إىل ضوضاء تكون كالتايل. 

معروفني، حيسب مستوى شدة اجملال  SNR (dB) والنسبة minEV/m))μ( (dB) احلالة اليت تكون فيها شدة اجملال الدنيا يف
 كالتايل:  الكهريب

  BWRSNREE minlimit +−= )7( 

 كالتايل:  limitH (A/m)من مستوى شدة اجملال الكهريب، ميكن احلصول على مستوى شدة اجملال املغنطيسي، 
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5.51120
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 حساب مسافة احلماية لنموذج االنتشار 4
ميكن تقسيم املدى الكامل للتغطية إىل أربعة مدايت فرعية. وتوصف مناذج االنتشار عادة كنماذج ملوجات أرضية ومناذج 

 احلر.  الفضاء يف
، ميكن حساب مسافة  rλ> r 2 ×,354و  dB/decade ،trd> r 40 وعلى مسافات ذات تناقص تدرجيي أقل من

 كالتايل:  (m) احلماية

  40101000

limitint EE

r

−

= (9) 

وتناقص تدرجيي  dB/decade 40 هي املسافة التحويلية عند نقطة التقاطع بني تناقص تدرجيي مقداره trd (m) حيث
 .  dB/decade 20 قدره

 كالتايل:  ميكن حسابه  km 1 ، مستوى التداخل على مسافة)intE V/m))μ(dBو
 dBasymptoteint ERPEE += 40, (10) 

هو  ، كماkW 1 لقدة مشعة مقدارها km 1 على مسافة  dB/decade 40حمددة ابلقيمة املقاربة  )40asymptote,E V/m))μ(dB حيث
 . )ERP10log( صول عليها من الصيغة يتم احل  dB) (dBERP (kW)و P.368 R−ITU حمدد يف التوصية

 التالية:  احلماية بواسطة املعادلةحتسب مسافة   rλ> r 2 ×,354و dB/decade 20 وعلى مسافات ذات تناقص تدرجيي مقداره

  20

5.49120
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 كالتايل:  ، حتدد مسافة احلماية rλ> rوعندما تقرتب املدايت من اجملال القريب، 
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m
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 التالية:  ، ميكن حساب مسافة احلماية ابملعادلة rλ> rوعندما تقع املدايت داخل اجملال القريب، 
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 احلمايةخمطط انسيايب حلساب مسافة  5
 يلي شرح إلجراء بسيط حلساب مسافة احلماية ابستخدام خمطط انسيايب: فيما
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 البداية

 الدخل
 SNRmin, Enoise, d, EmH,,موقع اخلدمة املتعرضة للتداخل 

 اجتاه متحد احملور اجتاه متحد املستوى

موقع اخلدمة  فضاء حر موجات أرضية
 املتعرضة للتداخل

 النهاية
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 . P.368 R−ITU املعروض يف التوصية 40asymptote,E، 1 ويشرح اجلدول

 1دول ـاجل
 ITU−R P.368البياانت املعروضة يف التوصية  

 kW 1بقدرة مشعة فعالة قيمتها  km 1 على مسافة dB/dec 40 للتناقص التدرجيي تبلغ مقاربةجدول لشدة اجملال بقيمة 
 μ(dB( ،40asymptote,E((V/m بوحدات P.368 R−ITU )قيمة رمزية حلساابت املسار الطويل( مأخوذة من التوصية

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 النمط األرضي

σ 1 5 3–3e 3–3e 3–10e 3–3e 3–1e 4–3e 4–1e 6–30e 6–10e 

ε 80 70 80 40 30 22 15 7 3 3 3 

10 kHz 166 166 165 167 165 165 165 164 163 159 151 

15  164 165 164 165 163 164 164 163 160 154 144 

20  163 164 163 164 163 163 163 162 157 149 139 

30  162 163 162 163 162 163 161 158 152 142 132 

40  162 162 161 162 161 162 160 155 148 137 128 

50  161 161 159 162 161 161 158 152 144 133 124 

75  160 160 157 161 159 158 154 146 137 126 119 

100  159 159 155 160 158 156 150 142 132 121 116 

150  158 158 151 158 156 153 144 134 124 115 112 

200  158 158 147 157 154 148 140 129 119 111 109 

300  157 157 141 155 150 142 132 122 112 107 106 

400  156 156 136 153 147 135 127 117 107 104 103 

500  156 155 132 150 143 134 123 113 103 102 102 

750  154 154 126 146 137 127 117 107 98 98 98 

1,0 MHz 152 153 122 142 132 120 112 103 96 96 96 

1,5  151 153 118 135 124 114 107 98 92 92 92 

2,0  150 152 115 129 119 109 103 95 89 89 89 

3,0  147 151 111 123 112 103 98 93 86 86 86 

4,0  144 149 108 117 107 99 95 90 83 84 83 

5,0  142 148 107 113 103 97 93 87 81 82 82 

7,5  136 146 103 105 97 93 89 84 78 78 78 

10  132 143 101 100 94 90 87 81 76 76 76 

15  126 138 97 95 89 87 83 77 72 72 72 

20  120 134 95 91 87 84 81 75 70 70 70 

30  113 127 91 87 83 80 77 72 66 66 66 

 هنا، التوصيلية والسماحية، على التوايل.  εو  σو
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 مثال 6
  (AM) احلماية بني أجهزة طهي حثية )مصدر التداخل( ومستقبالت إذاعية بتشكيل السعة يعرض هذا القسم مثااًل ملسافة 

 ابستعمال طريقة احلساب املعروضة آنفاً.   MHz 30 للتداخل( عند الرتدد املتعرضة)اخلدمة 
املشع  H مستوى اإلشعاع املتولد عن أجهزة الطهي احلثية وتستعمل حدود اجملال CISPR للجنة 11 ويتضمن املنشور

ملستوى تداخل أجهزة الطهي احلثية. وتستعمل الضوضاء الراديوية اخلارجة   2 والشكل 2 ابجلدول CISPR للجنة 11 للمنشور
هذا املثال. ويالحظ أن معيار احلماية قد يتغري حسب اختالف معايري أداء املستقبل  يف AM كمعيار محاية للمستقبل

 ابلتداخل. املتأثر

 2دول ـاجل
 اجملال املغنطيسي  حدود شدة

 (dB(μA/m))من الذروة التقريبية  m 3احلدود على مسافة  (MHz)مدى الرتددات 
0,009 ~ 0,07 69 

0,07 ~ 0,1485 39 يتناقص خطياً بلوغاريتم الرتدد إىل   69 

0,1485 ~ 4 3 يتناقص خطياً بلوغاريتم الرتدد إىل   39 

4 ~ 30 3 

 . m 1,6عماالت احمللية ذات األقطار اخلطية اليت تزيد عن  ستعماالت التجارية واملصممة لالست الطهي احلثية املصممة لال تنطبق هذه احلدود على أجهزة  
 . CISPR للجنة 4−1−16 من املنشور 1.2.4 هو موضح يف الفقرة كما  m 0,6 وائي طوقيهب m 3 وجتري القياسات على مسافة

 األرض. من m 1 اهلوائي رأسياً حبيث يكون الضلع األسفل للحلقة على ارتفاع تثبيتوجيب 

 2كل ـالش
 مستوى شدة اجملال املغنطيسي

SM.2028-02
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ويف هذه . 2 يف الشكل AM (MHz 1)جلهاز طهي حثي طبقًا لرتدد اإلذاعة  dB(μA/m) 18وحيدد مستوى تداخل مقداره 
 . m 3 على مسافة  dB(μA/m) 18 ، ميكن افرتاض قياس مستوى لشدة اجملال املغنطيسي مقدارهاحلالة

ومسافة القياس   MHz 30 إىل kHz 150ملدى الرتددات من  kHz 9 ، يبلغ عرض نطاق القياسCISPR للجنة 11 ومن املنشور
 asymptote,40E . ويتحصل علىm 3 ابملقدار d واملسافة  kHz 9 ابلقيمة measuringb . وابلتايل، حيدد عرض النطاقm 3 تساوي 
 .1 اجلدول يف  1 عند النمط األرضي رقم MHz 1 من تردد dB(μA/m) 120 بقيمة

  noisebو )A/m)μdB 9 البالغة noise,bE وترد قيمتا. limitE وتستعمل طريقة مستوى الضوضاء للحصول على املستوى 
. وحتسب AM من أجل اإلذاعة victimb لعرض النطاق kHz 4,4 . وتستعمل القيمةP.372 R−ITU يف التوصية kHz 2,7 البالغة

التوايل. ويتحصل بعد  ، على (6)و  (4) ابستعمال املعادلتني BWRو noiseE لكل من dB 3,11و  )A/m)μdB 11,12 القيمتان
 . (5) بواسطة املعادلة )A/m)μdB 14,23 ، مستوى التداخل األقصى املسموح به ابلقيمة limitE ذلك على

إىل  ابلنسبة  kW 1 تبلغ ERP من قدرة km 1 لشدة اجملال الكهريب على مسافة  dB(μA/m) 109,5 وعندما يتحصل على قيمة
، فإن asymptoteE,40 للمستوى  )A/m)μdB 120 وقيمة P.368 R−ITUوصية من الت dB/decade 20 تناقص تدرجيي قيمته 

حبساب   )r( . ويف النهاية يتحصل على مسافة احلماية 10× 1000–109), 5– 20/(120 حتسب ابلصيغة trd للمسافة  m 3 349,65 القيمة
 .4 الفقرة على النحو الوارد يف  (m) وعزم ثنائي األقطاب املغنطيسي )dBERP( القدرة املشعة الفعالة

 3دول ـاجل
 حساب مسافة احلماية 

 البياانت املتداخلة

  kHz 1 000 الرتدد
 mH( dB(μA/m) 18(شدة اجملال املغنطيسي 

 m 3 (d)مسافة القياس 

40asymptote,E من التوصية P.368 R−ITU ((10) )انظر املعادلة dB(μV/m) 120 

 kHz 2,7 يف P.372 R−ITU )b ,noiseE( dB(μV/m) 9 مستوى ضوضاء اجملال الكهريب من التوصية

 victimb( kHz 4,4(عرض نطاق املستقبل املتأثر ابلتداخل 

 measuringb( kHz 9(عرض نطاق القياس 

 النتائج

 limitE( dB(μV/m) 14,23(مستوى التداخل األقصى املسموح به 

 trd( m 3 349,65(مسافة التحويل 

 dB 3,11 (BWR)نسبة عرض النطاق 

 د احملورمتح االجتاه األقصى

 001344,0 Am2 (m)عزم ثنائي األقطاب املغنطيسي 

 –dBERP( dB(kW) 141,58(القدرة املشعة الفعالة 

 m 25 (r)مسافة احلماية 

 __________ 
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