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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف  
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 *2039SM.  R-ITU-0  ة ـالتوصي
 مراقبة الطيف تطور

 ( ITU-R 235/1)املسألة 
 

(2013) 

 جمال التطبيق
ختصرة عن تطور مراقبة الطيف وتوصي ابملتطلبات والتكنولوجيات اليت يتعني مراعاهتا لدعم تطور محة م تعطي هذه التوصية ل 

 .الطيف مراقبة

 كلمات أساسية
 نظمةتطور مراقبة الطيف، متطلبات األ

 ن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت، إ
 إذ تضع يف اعتبارها 

 إلدارة الطيف؛أن مراقبة الطيف عنصر أساسي   أ (  
 أن تكنولوجيات االتصاالت الراديوية وأنظمتها تشهد تطوراً مستمراً وسريعاً؛ ب(
فيما يتم دراسته من تكنولوجيات، أتثري األنظمة الراديوية املعرفة برجميًا واألنظمة الراديوية اإلدراكية على   أنه يلزم دراسة،  ج(

 مراقبة الطيف؛
 نطاقات الرتددات األعلى ال يزال آخذاً يف االزدايد؛ أن استعمال الطيف يف  د (

(،  2011 ، وكذلك كتيب االحتاد عن مراقبة الطيف )طبعةSMأن توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية يف السلسلة   (  ه
 تعطي معلومات مستفيضة عن مراقبة الطيف لتكنولوجيات االتصاالت الراديوية احلالية وأنظمتها؛ 

مراقبة الطيف احلالية )مبا فيها احملطات الثابتة واملتنقلة واحملمولة( قد حتتاج إىل التقييم من حيث   و/أو أساليب  ظمةأن أن و ( 
 مراقبة تكنولوجيات االتصاالت الراديوية وأنظمتها اجلديدة؛ قدرهتا على

 أن حتسني أجهزة مراقبة الطيف يعزز كفاءة عملية إدارة الطيف وفعاليتها؛  ز ( 
مراقبة تنظيم ومعاجلة البيانت وتقنيات اجملمعة قد تتطلب تكييف نتائج قياسات الطيف الكمية املتزايدة ل أن ح(

 ،املستعملة الطيف
 تقرإذ و 

ميكن أن حيسن    ،الطرائقمن    وغري ذلك   ،والتقنيات املتقدمة لتقاسم الطيف  يف الرتدد نفسه، أبن استعمال تعدد اإلرسال   أ (  
 شغل الرتددات وكفاءة الطيف؛

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019ي لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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وأن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبرية  ميكن أن تزيد من سرعة االتصاالت أبن األنظمة الراديوية ذات النطاق الواسع ب(
 ؛سيما يف شبكات البيانت املستقبلية ال

اليت تستعمل   الراديوية املنخفضة القدرةاألجهزة  اكتشاف وحتديد مواقعأبنه يتعذر على بعض أنظمة مراقبة الطيف  ج(
 ،تقنيات تشكيل حديثة

 توصي
 يستفيد تطور مراقبة الطيف من األنظمة اليت ميكنها توسيع تغطية املراقبة، وتؤدي وظائف متعددة، وتشمل تشغيالً أبن  1

 ؛1على النحو املبني يف امللحق  سهل االستعمال
حتديد  و ،  يف نفس الرتدد  اإلشارات  وفصلضعيفة،  الشارات  اإل  اكتشاف   تقنيات من قبيلتطور مراقبة الطيف    ستعملين  أب 2

 .2على النحو املبني يف امللحق  من التقنيات، توليفةأساس على  املوقع املتعدد األساليب
 
 
 

 1امللحق 
 متطلبات أنظمة دعم تطور مراقبة الطيف 

 توسيع تغطية املراقبة 1
، وما يصاحب ذلك من ترددات التكنولوجيات الراديوية  التطور املستمر والسريع يف  يف ظل  تقلص مسافات االنتشار الراديوي   يزداد

زيز إدارة ومراقبة الطيف لتعومن الضروري . ومراقبتهالطيف  إدارةأمام  جديداً  ًً حتداي ويفرض ذلك .أعلى وعروض نطاقات أوسع
ظروف اخنفاض نسبة اإلشارة    يف  اإلشارات الضعيفة  الكتشافحتسني حساسية نظام املراقبة    أوالطيف    مراقبةتوسيع تغطية    الرتددي 

 : ةالتقنيات التالي عني استعمالتي، اإلشارات الضعيفة والكتشافإىل الضوضاء.  
 (. عادة تشكيلهااليت ميكن إ واهلوائيات،  الثنائية االجتاه زايدة كسب اهلوائي )مثل اهلوائيات -
 (.الراديوية لرتدداتالكبلية لسارة  اخلمن    إىل أدىن حد  خسارة اإلرسال )مثل تركيب املعدات يف اهلواء الطلق للتقليل  تقليل -
 .لاملستقب  ضوضاء عامل  ختفيض -
 الضوضاء، واالرتباط(. طرح الضوضاء عن طريق معاجلة اإلشارات )مثل  خفض -

التعاطي مع النقص يف مسافة االنتشار الراديوي. فأي زايدة يف أعداد حمطات املراقبة تنبغي مراعاهتا، غري أنه  ومع ذلك، ال يكفي 
ال يكون من املمكن عادة من الناحية العملية نشر شبكات مراقبة اثبتة كبرية. وعند النظر يف الشروط العملية، سيكون من الضروري 

 ع خمتلف أنظمة املراقبة:توفري التشغيل املرن والنشر السلس م
 (.أنظمة املراقبة الثابتة)مثل أنظمة املراقبة ذات األداء العايل  -
اخلاص ابألنظمة    GHz 2,4أنظمة املراقبة منخفضة الكلفة املخصصة لنطاقات/إشارات خاصة )مثل نظام مراقبة للنطاق   -

 . (ISM)الصناعية والعلمية والطبية  
 . الرئيسية( لنقل من أجل األحداثلمعينة )مثل أنظمة مراقبة املطارات وأنظمة املراقبة القابلة  أنظمة مراقبة ألغراض/مناطق   -
 .أنظمة املراقبة املتنقلة واحملمولة -
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 تعددة املهام املأداء  2
 امليادين املتعددة 1.2

ري ينبغي أن   متعددة املشغلني   ميادينيساعد حتليل  و .  1ل  متعددة كما هو مبني يف اجلدو   ميادينحتليالت خمتلفة يف    املراقبةنظام    ُيج
أن  املعروفة املعيارية تحليل بروتوكول اتصاالت البيانتل، ميكن ديداً وحتاإلشارات.  معلمات واستخالصشارات اإلحتديد على 
 الطيف/الزمن حتليل ميدان مثلاحلايل،  تحليلالأما و . املرسل هوية حتديد ، مبا يف ذلك معلومات عن املزيد من املعلومات يوفر

،  اإلشارات  آمادقصر  زايدة  شيوع عروض نطاقات اإلشارات األوسع و   ازدايد  ويف ظلساسي وضروري.  أفهو    الطور/االتساع  وميدان
تطوير تكنولوجيا  ويتيح  حتديد اجتاه عام وحيد القناة.تعددة القنوات، ابإلضافة إىل امل اتتحديد االجتاهل قد يلزم هذا التحليل

كل قناة. لعلى املعلومات املكانية ، وهو ما ميّكن من احلصول واحد آنيف  تعددة القنواتاملجتاهات الحتديد ا اإلشاراتمعاجلة 
املتعددة القنوات النظم   يف  نتائج حتديد االجتاهلوميكن    ،إشارات القفزمثل  ،  األمدقصرية  ال  اإلشارات  اجتاهحتديد  ومن املمكن أيضاً  

إجراء  عندميكن وعالوة على ذلك، نفس القناة.  ستعملأن تساعد على معرفة ما إذا كانت إشارة معلومة ذات نطاق واسع ت
 .موثوقية أكثر حتديد االجتاه نتائجأن تكون  توقع يف الوقت نفسه  حتديد الجتاه وحيد القناة واجتاه متعدد القنوات

 1دول ـاجل

 املختلفة يف امليادين املتعددة مثال للتحاليل 

 الرتدد مقابل الزمن السوية مقابل الرتدد السوية مقابل الزمن
مقابل الطور الطور نفسه 

 الرتبيعي
 الفضاء مقابل الرتدد

 التساعا -

 النبض -

 خمطط العني -

 الطيف -

 الشغل -

 هامشي -

 قناع الرتدد -
 الضوضاء -

 احنراف الرتدد -

 ختالف الرتدد -

 قفز الرتدد -

 خمطط كوكبة  -

 مقدار متجه اخلطأ -

 ختالف الطور -

حتديد اجتاه متعدد  -
  القنوات

 ات املتعددةالقياس 2.2
املدة اليت ثل  م  ، لتخفيض املعلومات اخلدمية املطلوبة للمعاجلة  نتيجة  وقتاً أقل  قياس اليستغرق  العالية األداء  قياس  الأنظمة    ستعمالاب

كما هو   عن طريق التقاسم الزمينتعددة املقياسات ال ميكن إجراء. ونتيجة لذلك، املستقبل ومدة معاجلة اإلشاراتيستغرقها ضبط 
 مبني يف األمثلة التالية: 

 .التقاسم الزمين عن طريققياس شغل القناة وحتليل تردد معني يف وقت واحد  -
عن طريق  ممكنة  واإلرسال  ساب  نتائج احلتكون    آن واحديف    ترددية مميزةقياس وحتليل نطاقات    مستعمالنعندما يطلب   -

 .التقاسم الزمين

 املتعددة  ستقبالتامل 3.2
 :التالية إجراء املهامميكن ، و القياسات نتيجة لتزامنالسرعة واألداء توقع حتسن  عددةمت مستقبالت استعمال ميكن عند

 عن طريق التمريرالبحث واالستماع  •
 .واالستماع إليها عن طريق التمرير املكتشفة اإلشارات يفبحث الميكن للمشغلني  
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 حتديد االجتاه واملوقع •
  الصادر عن االحتاد  الطيف مراقبة كتيب  من 7.4يف الفصل  وموقع املرسالت اجتاهميكن الرجوع إىل تفاصيل حتديد  

زاوية   ستعمالالتثليث اب طريقة، مها تحديد املوقعحمطات متعددة ل استعماليف حالة  طريقتان وهناك (. 2011 )طبعة
يف    الزمين  رقاالف  ستعمالاب  (TDOA)  تفاضل زمن الوصولوطريقة  ،  تعددةاملستقبالت  امل ذات  األنظمة  (AOA)وصول  

من مزااي وقيود يكمل    منهما ملا لكل  نظراً    الطريقتنيبني    بدقة أكرب عن طريق اجلمع. وميكن حتديد املوقع  كل نظام مّوزع
 . كل منها اآلخر

 التنوع املكاين •

، وتشوهات  وتوهينات ،  وأتخريات زمنية ،  يف الطور تسبب حتوالت  اليت  ختلفة  امل نتشار  ال ا مسارات    العديد من   عرب شارة  اإل   ترسل  
التنوع املكاين عن طريق   العادة إجراء  ويتم يف فتحة هوائي االستقبال.    بصورة مدمرة عند ميكن أن تتداخل مع بعضها البعض  

بني اإلشارات من خالل إضافة مباشرة أو   ابلتوليف  و/أو  اإلشارات بني  (SNR)إلشارة إىل الضوضاء ل نسبة أفضل  اختيار 
 السلكية. ال وصلة  ال حتسني جودة اإلشارة وموثوقية    ه وميكن   متسقة، 

 االرتباط اكتشاف •
  احلد من  عن طريقاإلشارات الضعيفة  اكتشاف ميكن و االرتباط.  طرائق أن يستعمل املستقبالت متعددلنظام ميكن ل 

 .الصادرة عن املستقبالتمثل الضوضاء البيضاء  ،مصادر الضوضاء العشوائية

 تعدد املستعملني 4.2
 التوصيل منط فإن  مطرافأي  عند املراقبةحمطات  يف حكموعند التة بني احملطات واملشغلني. ستعملامل التوصيل طرائقتغيري  ينبغي

 (N:N) عدة نقط إىل عدة نقاطمن أو  (N:1)نقطة إىل عدة نقاط ليصبح من  (1:1) نقطة إىل نقطةتوصيل من ال سيتحول من
قياسات من  متعددونوعندما يطلب مستعملون . تبديل ابلرزمإىل  تبديل ابلداراتشبكات االتصاالت من  طريقة حتويلنفس ب

النتائج يف املوعد احملدد.    وترسلقياس  ال  املوارد اخلاصة هبا، مث جتري بعد ذلك  حتلل وجتدولطة  احمل  فإنواحد،    آنيف  اعتباطية  حمطات  
تحكم ال  جهاز  رئيسية )أوالميكن للمحطة  (،  االرتباط املتبادل  واكتشاف  تفاضل زمن الوصولعدة حمطات )مثل    استعماليف حالة  و 
 . فيها والتحكمقياسات  ال جدولة( ركزي امل

 سهولة التشغيل 3
 اإلشارات ويزداد تعقد إعداد املعلماتنطاق عرض يزداد أنواع اإلشارات اجلديدة، ظهور العديد من التكنولوجيا و  يف ظل تقدم

 العادة  تستعمل يف اليت  الرقمية    يانتالب  إىل اتصاالت   ةوالصور   للصوتالتماثلي    التشكيل   استعمال  وحتول ألغراض حتليل اإلشارات.  
حتليل التشكيل التماثلي، من املمكن  استعماليف حالة  من ذلك مثاًل أنه. متنوعة تشفريوتقنيات  أكثر تعقيداً تشكيل أساليب 

يقتصر  ينبغي أالالتشكيل الرقمي،  طرائقحتليل  غري أنه عندونوع التشكيل. ، عرض النطاقو رتدد، ال ضبط  عن طريقاإلشارات 
، نوع املراشيح املتوائمةمثل ل أيضًا املعلمات املعيارية، التشكيل، بل ينبغي أن يشم وطرائقالتحليل على الرتدد وعرض النطاق 

 .وخمتلف الشفراتوبنية الرتل،  الرموز،معدل و 
  إىل  املشغلون حيتاج، قد 1متعددة كما هو مبني يف اجلدول  ميادينإىل  ،شاراتاإل سويةالطيف و  البسيط، مثل امليدان ريتغومع 

 املعلمات إعدادات    ضبط   من ( متكنGUI، أو  البيانية  ستعملواجهة امل  يف كثري من األحيان  )تسمى  شاشة حتكم سهلة االستعمال 
مزودة  ستعمالسهلة االالفيدة و شاشة املراقبة امل أن تكونوميكن . حتليل فعال وسهلمن أجل إجراء  أوتوماتياً  واألشكال البيانية

على   وينبغي أن حتتوي أيضاً معايري االتصاالت الرقمية. وخمتلف  اتشار اإلألنواع  تبعاً  ،أوتوماتياً  اتمثل إعداد املعلم ،بوظائف
ترتاكم ،  بة والقياسات ملدة طويلةإجراء املراق  وعند  .لعتادللشبكة ول  سهلاإلشارة املستقبلة، وتشخيص    سويةحتكم يف الكسب تبعاً ل 

مع  عن طريق املقارنة    بفعالية  لإلشارات  ولذلك ميكن تقدير التغيريات الزمنية واملكانيةالبيانت يف قاعدة البيانت.    كبرية من  مقادير
 إىل قاعدة البيانت. بسهولة  النفاذ من خالل  القائمةالبيانت 
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 2 امللحق 

 الطيفتقنيات دعم تطور مراقبة 

 اإلشارات الضعيفة اكتشاف 1
صعوابت لبعض  ذلك يسبب و يف السنوات األخرية،  زايدة سريعة قصرية املدى الأجهزة النطاق العريض واألجهزة شهد استعمال 

، وخاصة القدرةذات الكثافة املنخفضة اإلشارات  هذه أنظمة املراقبة غري املزودة مبعاجلة متقدمة واليت يتعني عليها التعامل مع
على حل هذه  أنظمة املراقبةنشر املزيد من وسوف يساعد  وما إىل ذلك.، البث اهلامشيقانونية أو الغري  املرسالتلتحديد موقع 

 يكون ابهظ التكلفة.املشكلة، ولكن هذا احلل ميكن أن 
 أنظمة متنقلةتتكون من ميكن أن  دينامية مراقبةشبكة  ابستعمالضعيفة الشارات اإل اكتشاف حتسني  يف كثري من احلاالتوميكن 

 وتعمل على تكميلها. ثابتةالطات احمل تدعم
ذات الكثافة شارات اإل يف املستقبل ضعيفةال اإلشارات اكتشافتكنولوجيا  ابستعمال الطيف مراقبة أنظمةوسوف تكتشف 

 30و   20مبا يرتاوح بني    أن حيسن حساسية أنظمة مراقبة الطيفوميكن عموماً لالرتباط املتبادل  .  كبرية  تكلفةبدون    القدرةنخفضة  امل
dB ضخمات

ج
واإللغاء التكيفي  ، واالرتباط األوتومايت، ، وتكامل العيناتالطورية. وميكن استعمال التكنولوجيات املتقدمة، مثل امل

 اإلشارات الضعيفة ذات الكثافة املنخفضة القدرة. الكتشافللضوضاء، 

 فصل اإلشارات يف الرتدد نفسه 2
وميدان  التشكيل،  وميدان الزمن، وميدان االتساع، وميدان  ،  فيها ميدان الرتددات، مبا  امليادينيف خمتلف    يةرتددات الراديو ال  تستعمل

خمتلف  أن تفصل بسهولةالتقليدية  املراقبةجهزة أل طيف. وميكنلتحسني شغل الرتددات وكفاءة ال من امليادين وغريهاالفضاء، 
نفس  مثل التداخل يف، على نفس الرتدد اإلشاراتوإن كان من الصعب مراقبة ، (FDMA) تقسيم الرتدد مبنافذ متعددةشارات إ

عايل السعة التعّدد املنفاذ الو  ،(CDMA) تعدد بتقسيم شفري املنفاذ ال، و (TDMA) تعددٌة بتقسيم زميناملنافذج وإشارات امل، الرتدد
 . (SDMA)  بتقسيم مكاين

خمتلف   أن تراقب اإلشارات العاملة يف  يف املستقبل  ابستعمال تكنولوجيا فصل اإلشارات يف نفس الرتدد  وميكن ألنظمة مراقبة الطيف
 مرتاكبة، ميكن هلوائيات تشكيل احلزم أن يف ترددات غري العاملةامليادين بسهولة. وعلى غرار املرشاح الذي ميكنه فصل اإلشارات 
والتحليل ، ، مثل استعادة اإلشارات القويةالتكنولوجيات املتقدمةتفصل اإلشارات القادمة من اجتاهات خمتلفة. وميكن استعمال 

على أساس الطيف املكاين، والرتشيح املتطابق مكانياً، لفصل اإلشارات العاملة يف ميادين  ة، وتشكيل احلزماملستقل للمكونت
 املختلفة. خلواصها خمتلفة تبعاً 

 املوقع(  حتديد  املوقع املتعدد األساليب )على أساس توليفة من تكنولوجياتحتديد  3
  ستعمال هذه املعلومات املتعلقة ابملوقع اب   استخالص يف املقابل  كن  ميملوقع. و اب   ذات الصلة علومات  امل خمتلف امليادين  شارات يف  حتمل اإل 

جلة  موقع اإلشارة. وتزداد ابطراد قوة معا حتديد احلاسوبية املستعملة يف  عاجلة امل خوارزميات التكنولوجيا ذات الصلة أو عن طريق 
معاجلة اإلشارات الرقمية   األجهزة القائمة على  على  احلصول ويتيسر بشكل متزايد  والقدرة على التواصل.  (DSP)اإلشارات الرقمية 

أن   ات وتكنولوجيا الشبك معاجلة اإلشارات الرقمية الطيف على أساس خوارزميات  مراقبة  ألنظمة وميكن . التواصل بتكلفة معقولة و 
 . ميادين خمتلفة يف    املختلفة والعاملة ذات اخلصائص  رسالت  امل   تتعرف بسهولة أكرب على هوايت
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 والتواصل معاجلة اإلشارات الرقمية  القائمة على    األساليب   حتديد املوقع املتعدد تكنولوجيا    ابستعمال الطيف    سوف حتسن أنظمة مراقبة و 
لنظام الوصول لتفاضل زمن ومن األمثلة اجليدة على ذلك ختلفة. املصائص اخل شارات ذات اإل  مراقبة عند كفاءة ودقة   يف املستقبل 

. مرسالت متعددة يف  أزمنة الوصول النسبية إلشارة ما ستعمالاباملرسالت والتواصل لتحديد معاجلة اإلشارات الرقمية  أساسعلى 
اهلوائيات  تشكل عموماً   ال لعاكسات القريبة، و اب قلياًل جداً    TDOAاملرونة يف اختيار اهلوائي ونصبه، إذ تتأثر دقة    TDOAوتوفر أنظمة  

وتفاضل زمن   (AOA) وميكن استعمال التكنولوجيات املتقدمة املتاحة، مثل زاوية الوصول . TDOAمستقبالت  جزءاً من والكبالت 
لتحديد    اهلوية   تعّرف والتقنيات اليت تستعني ببيانت  ،  (POA) وقدرة الوصول ،  (FDOA)  اختالف تردد الوصول و ،  (TDOA)الوصول  

 . يف خمتلف الظروف   موقع املرسالت 

_ _________ 
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