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* 

 قياسات شدة اجملال مبحطات املراقبة
 

(2007-1995-1992-1986-1982-1978-1966-1963-1956-1953) 

 جمال التطبيق
 وضعت هذه التوصية لتحديد مدى دقة قياسات شدة اجملال مبحطات املراقبة، ولتعيني معلمات لتجهيزات القياس.

 كلمات أساسية
 ، ختصيص الرتدداتالتسجيل الدويلقياسات شدة اجملال، حمطات املراقبة، 

 
 ، لالحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية 

 ع يف اعتبارها ضإذ ت
فما فوق )مثاًل حىت   GHz 3إىل  kHz 9أن قياسات شدة اجملال جترى يف حمطات املراقبة يف مدى الرتددات من  (  أ 

GHz 40 حسب مهام احملطة؛ ،) 
 تخدم للتسجيل الدويل وختصيص الرتددات؛أنه قد يكون من املرغوب فيه القيام بقياسات دقيقة تس (ب

 أنه قد يكون من املرغوب فيه أيضاً أن تنشر حمطات املراقبة نتائج قياسات شدة اجملال احملققة،  ( ج 
 توصي

حتت   3، لتحقيق الدقة احملددة يف الفقرة 1برتكيب وتشغيل جتهيزات قياس شدة اجملال مبحطات املراقبة وفقًا للملحق  1
 ؛توصيالعنوان 

إىل أفضل دقة ممكنة فيما يتعلق بقياسات شدة   ابالسرتشاد بدليل قطاع االتصاالت الراديوية ملراقبة الطيف، وصوالً  2
 اجملال مبحطات املراقبة؛

أبن تكون الدقة املتوقعة يف قياسات شدة اجملال كما يلي، إال إذا فرضت قيود بسبب سوية ضوضاء املستقبل أو  3
 التداخل اخلارجي؛الضوضاء اجلوية أو 

 (dB) دقة القياس نطاق الرتددات
9 kHz 30إىل  MHz 2 

MHz 30  إىل GHz 3 3 

 ؛ MHz 30قد تقبل يف بعض األحيان درجة أدىن من الدقة يف حالة الرتددات اليت تقل عن 
ميكن الوصول إىل   الأبنه نظراً لقصور معدات القياس أو لوجود تداخل أو لعدم استقرار اإلشارة أو ألسباب أخرى،  4

 ، ومع هذا ينبغي أن تلقى القياسات االهتمام الواجب املتناسب مع الدقة املبينة؛3الدقة املبينة يف الفقرة 

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

 تركيب اهلوائيات 1
، من الضروري استخدام هوائيات متت توصيحتت العنوان  3من أجل احلصول على دقة قياسات شدة اجملال املبينة يف الفقرة 

 (، ومواءمتها مع مدى الرتدد املراد قياسه. k-factorمعايرهتا مع عامل الفضاء احلر للهوائي )

MHz 30الرتددات اليت تقل عن  1.1

. وقد يستخدم هوائي رأسي أقصر من ربع طول  MHz 30يوصى ابستخدام هوائيات رأسية أو تربيعية للرتددات اليت تقل عن 
أو أقل، وإما  30( يتألف إما من موصالت قطرية مدفونة ال تقل عن ضعفي طول اهلوائي ومبباعدة RFاملوجة مع نظام أرضي )
ام هوائي رأسي من النمط املخروطي املقلوب مع نظام أرضي مماثل، وقد يكون (. كذلك ميكن استخدRFشاشة أرضية مكافئة )

 له بعض احملاسن. 
وقد يقبل، بصفة عام، أن تكون بعض التغيريات العشوائية يف استقطاب املوجات األيونوسفريية على حنو جيعل   1.1.1

 املكونة املستقطبة رأسياً عموماً بشكل كبري للمكونة األفقية؛ 
كون التوتر عند خرج هوائي رأسي سليب أقصر من ربع طول موجة ويتوقف بدرجة كبرية على الرتدد. ومبا أن معاوقة  وي 2.1.1

هذا اهلوائي مرادَّة سعوايً يرتتب عنها من استجابة توترية يف أداة قياس شدة اجملال عند توصيلها خبط إرسال منته بشكل صحيح،  
 عنها منحىن معايرة بسيط ومنتظم نسبياً؛تكون أساساً دالة مباشرة للرتدد ينتج 

على العموم يكون التوتر الناتج عند خرج هوائي رأسي نشيط أقصر من ربع طول املوجة مستقاًل عن الرتدد ألن   3.1.1
 معاوقة دخل اجملسم تكون عالية ابلنسبة إىل معاوقة اهلوائي. 

ًا من اهلوائي الرأسي القصري وحيد العنصر. فهو يوفر  ويتيح الشكل املخروطي للهوائي الرأسي كسبًا أكرب كثري 4.1.1
؛ كما يوفر منحىن معايرة منتظماً معتمداً MHz 30إىل  2خصائص معاوقة منتظمة وخصائص كسب متليسي معقول يف املدى من 

 ، وذلك رهن ابحلجم.MHz 2على الرتدد )إذا كان اهلوائي منفعاًل(، يف الرتددات اليت تقل عن حوايل 
يكون التفاعل البيين بني اهلوائيات عريضة النطاق مثل اهلوائيات معكوسة املخروط واملغذي واملستقبل معقدة بسبب   5.1.1

بداللة الرتدد. ومن املرغوب فيه حتسني الدقة الشاملة للمعايرة لتصميم أجهزة قائمة بذاهتا  واخلسائرتغري احلساسيات واملعاوقات 
 ا جزءاً من جهاز متعدد األغراض أكرب وقابل للتبديل.لقياس شدة اجملال بداًل من كون 

GHz 1و  MHz 30الرتددات بني 2.1

 ابلشروط التالية: GHz 1و MHz 30ينصح أبن تتقيد هوائيات قياس شدة اجملال يف الرتددات بني
املناسب استعمال هوائيات  جيب أن يكون هلوائي االستقبال نفس استقطاب هوائي اإلرسال. وابلتايل يكون من  1.2.1

 قصرية وحيدة القطب وهوائيات ثنائية األقطاب نصف موجية وهوائيات عالية الكسب؛ 
على   إجراء قياسات أمتار عن سطح األرض؛ وإذا مل يكن هناك بد من  10على ارتفاع  اهلوائياتويفضل أن توضع  2.2.1

قرتان املتبادل مع األرض أو سطح املركبة خاصة يف حالة  جتنب اال علىاحلرص على اخلصوص  فيجبأقل ارتفاعاً،  سوايت 
 األنظمة املركبة على منت املركبات.

، إخل، للحد من العوامل اليت  واألجسام الفلزية( وجيب أن تؤخذ بعني االعتبار التضاريس احمليطة )العوائق احملتملة  3.2.1
( ابستخدام متوسط النتائج اجملموعات)مالحظات  متجاورةمواقع ، إجراء القياسات يف عدة ذلكتقلل الدقة. وينبغي، إن أمكن 

أو إبجراء قياسات مسجلة ابستمرار مع التحرك.
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 GHz 1  تزيد عنالرتددات اليت  3.1

هوائيات اجتاهية. وميكن حتديد  GHz 1 تزيد عنلقياسات شدة اجملال عند الرتددات اليت  املستعملةعلى العموم، تكون اهلوائيات 
بدقة كبرية. ونظرًا للخصائص االجتاهية للهوائيات فإن للبيئة عادة أتثريًا ضعيفًا على ( 4.1، انظر الفقرة kالعامل ) وائياهلعامل 

 دقة القياسات. 

 عامل اهلوائي 4.1

 . dB 1اهلوائي يف حدود  عاملجيب أن يبقى اخلطأ يف حتديد 

 املستقبل 2
مالزم فيما يتعلق ابلكسب والرتدد وعرض النطاق والتوهني. ويلفت االنتباه بشكل خاص   استقرارجيب أن يكون ملستقبل القياس 

للحد من أتثري املستقبل على الدقة اإلمجالية يف قياسات شدة اجملال. وينبغي أن يكون للمذبذابت احمللية  الرتدد املرجعي إىل
 اإلشارات الضعيفة.  ضوضاء طور منخفضة لتجنب حجب

ميكن استعمال حملل الطيف كمستقبل، عندما يضبط على النطاق الصفري، حسب أسلوب االستبقاء األقصى لكل   1.2
عدد من القياسات املأخوذة على فرتات  يؤخذ متوسط به لالستكمال على أساس عدد من املسحات.  املسموحتردد وعلى التتبع 

 قراءة النهائية لشدة اجملال.منتظمة )دقيقتان( للحصول على ال
وميكن استعمال مستقبل القياس أو حملل الطيف، إذا كان خيضع للتحكم ابحلاسوب، ألمتتة القياسات وختزين   2.2

 .وحتليلهااملعطيات 

 املعايرة 3
العادة على معايرة مستقبالت القياس واهلوائيات وكبالت اهلوائيات بصورة منفصلة، ابستعمال إجراءات أو مراجع معايرة  جرت

مقبولة وطنيًا أو دولياً. لكن للحصول على دقة قصوى يوصى مبعايرة اهلوائي واملغذي واملستقبل ككيان واحد، خاصة للرتددات 
 . MHz 30 اليت تقل عن

سنواًي أو بعد أعمال الصيانة  عادة ، جترى هذه العملية ابستخدام معيار متاحايرة أنظمة اهلوائيات الثابتة دوراًي جيب إعادة مع
 أو أشياء موصلة أخرى ميكن أن توجد يف اجلوار. ( RF) السنوية للهوائي أو لنظام السوية األرضية

. وجيب  اعتمادهاهلوائيات املتنقلة األخرى دوراًي لكي يستمر وا (VHF)جيب كذلك إعادة معايرة اهلوائيات ذات املوجات املرتية 
 كذلك إجراء فحوصات منتظمة لكشف األعطاب امليكانيكية والقيام ابإلصالحات وإعادة املعايرة الضرورية. 

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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