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 دقة قياسات الرتددات يف حمطات املراقبة الدولية 
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 جمال التطبيق 
 حتدد هذه التوصية معايري لقياسات الرتددات يف حمطات املراقبة ولدقة القياسات. 

 كلمات أساسية 
 املعايري الرتددية ابلغة الدقة، املراقبة الدوليةقياس الرتددات، 

 الدويل لالتصاالت،  لالحتادمجعية االتصاالت الراديوية  إن

 إذ تضع يف اعتبارها 

متطلبات اإلدارات، واملنظمات الدولية اليت تنفذ أرصاد مراقبة، ومكتب االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بقياسات   أ (  
 الرتددات الضرورية لكفاءة أداء مهامها؛ 

 ه عام لقياسات الرتددات وللمعايري الرتددية ابلغة الدقة؛ تيسر جتهيزات املراقبة املناسبة بوج ب(

 وإذ تسلم

 للوائح الراديو؛ 2شر تساحمات الرتددات احملددة يف التذييل أال تتجاوز ع   جيبن األخطاء يف قياس الرتددات أب (  أ

 توصي

ة االستدالل الراديوي واالستدالل الراديوي أبن تقبل أيضًا معايري الدقة العالية كاملعايري اليت توفرها الساعات الذرية وأنظم 1
 الساتلي، كمعايري لقياس الرتددات؛

، أو 1قياسات الرتددات بدقة مساوية للدقة احملددة يف اجلدول  يتيح إجراءأبن تكون جتهيزات وإجراءات املراقبة على حنو  2
 أفضل منها: 

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2018 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات   *
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 1اجلدول 

 دقة قياسات الرتددات يف حمطات املراقبة 
 منط القياس الدقة

 5  × أو حيثما كان هذا أقل منمن القيمة  6−10يف( 
Hz 1  تساوي ، إىل دقة (Hz 1  

قياسات ترددات احملطات ابستثناء حمطات اإلذاعة، العاملة يف مدى  1.
 kHz 4 000-9الرتدد  

Hz 1  .2  قياسات ترددات حمطات اإلذاعة العاملة يف مدى الرتددkHz 4 000-9 

Hz 1  .3  قياسات ترددات احملطات العاملة يف مدى الرتددkHz 4 000  
   MHz 29,7إىل  

 10−8 ترددات احملطات غري التلفزيونية العاملة يف مدى قياسات 4. من القيمة 
 MHz 2 450-29,7الرتدد  

Hz 50  .5 قياسات ترددات احملطات التلفزيونية العاملة يف مدى 
 MHz 960-47الرتدد  

 10−8 قياسات ترددات احملطات العاملة يف مدى الرتدد  6. من القيمةMHz 2 450   
 GHz 10,5إىل  

 10−8  قياسات ترددات احملطات العاملة يف مدى الرتدد  7. من القيمةGHz 40-10,5 

حدود   استعمال اجة إىلاحل قد تدعوأصبح من املسلم به أنه يف حني تكفي الدقة احملددة أعاله للمراقبة الدولية،  -1 مالحظة 
 دقة خمتلفة للوفاء ابملتطلبات الوطنية.

 

 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 


	 التوصية ITU-R SM.377-4 – دقة قياسات الترددات في محطات المراقبة الدولية
	مجال التطبيق
	كلمات أساسية

