
 

 

 قياس عرض النطاق يف حمطات الرصد 

 ITU-R  SM.443-4التوصيـة  
(2007/02) 

 SMالسلسلة 
 إدارة الطيف



ii التوصية   ITU-R  SM.443-4 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

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

تعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات اس 
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU   قاعدة   حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى

 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 )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات 

P انتشار املوجات الراديوية 
RA علم الفلك الراديوي 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
RS أنظمة االستشعار عن بعد 

SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM  الطيفإدارة 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح يف  ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 . ITU-R 1القرار 
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 *SM.443 R-ITU-4ة ـالتوصي
 قياس عرض النطاق يف حمطات الرصد 

(2007-2005-1995-1978-1966) 

 جمال التطبيق
 توصي هذه التوصية بطرائق لتحديد عرض النطاق املشغول يف حمطات الرصد فيما يتعلق أبصناف خمتلفة للبث. 

 كلمات أساسية
 ، حمطات الرصدx dB  أسلوبقياسات عرض النطاق، 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت، 
 إذ تضع يف اعتبارها 

 الرصد بغية الرتويج الستخدام طيف الرتددات الراديوية بكفاءة؛احلاجة إىل قياس عروض نطاقات البث يف حمطات  أ (  
احلاجة إىل احلصول يف حمطات الرصد على نتائج لقياس عرض النطاق متجانسة سهلة األداء ويعّول عليها، وذلك  ب(

 للتمكني من املقارنة بني النتائج اليت تتوصل إليها حمطات الرصد املختلفة؛
، وخاصة تعاريف عرض النطاق املشغول ITU-R SM.328املختلفة يف لوائح الراديو والتوصية  تعاريف عروض النطاقات   ج(

 ؛ dB xوعرض النطاق 
تزايد تيسر التجهيزات القادرة على قياس عرض النطاق املشغول مباشرة مبا يف ذلك التجهيزات اليت تستخدم تقنيات  ( د

 السريع؛معاجلة اإلشارات الرقمية وحتويل فورييه 
 (، 2011عن قياس عرض النطاق يف كتيب قطاع االتصاالت الراديوية عن قياس الطيف )طبعة  5.4الفصل  (  ه

 توصي مبا يلي
 يف حمطات الرصد عند قياس عرض النطاق املشغول؛ 1" املباشر احملدد يف امللحق %أن يستخدم "أسلوب  1
 ؛ dB xحمطات الرصد عند قياس عرض النطاق يف  2" احملدد يف امللحق dB xأن يستخدم "أسلوب  2
يف   3 ابستخدام العملية املوصوفة يف امللحق dB xعلى عرض النطاق  أن من املمكن تقدير عرض النطاق املشغول بناءً  3

 . % حالة عدم الوفاء ابلشروط الالزمة لقياس عرض النطاق املشغول بدقة، أو عدم توافر التجهيزات القادرة على أداء القياس

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

 (%أسلوب قياس عرض النطاق املشغول )أسلوب 

 مقدمة 1
 عبارة عرض النطاق املشغول كما يلي:  ITU-R SM.328من لوائح الراديو والتوصية  153.1يعّرف الرقم 

املرسلتان حتت الرتدد    القدراتن املتوسطتان: هو عرض نطاق الرتددات الذي تكون فيه  عرض النطاق املشغول"  
  إلرسال الكلية    القدرة املتوسطةمن    /2احلدي السفلي وفوق الرتدد احلدي العلوي مساوية كل منهما لنسبة مئوية معطاة  

 ما. 
املعين،   صنف اإلرسالبشأن  قطاع االتصاالت الراديوية ويف غياب مواصفات حمددة يف توصية من توصيات  

 " .0,5%مساوية   /2تؤخذ القيمة 
بشأن بث جهاز لإلرسال، فإن الوصول إىل احلالة املثلى من وجهة نظر كفاءة  ITU-R SM.328من التوصية  2وطبقًا للقسم 

الطيف يتحقق عندما يتساوى عرض النطاق املشغول مع عرض النطاق الالزم يف الصنف املعين من البث، كما حتدده التوصية 
ITU-R SM.1138  ائح الراديو.املتضمنة ابإلحالة يف لو 

ومن املمكن طبقاً للتعريف الوارد أعاله قياس عرض النطاق املشغول إما ابستخدام احمللالت الرقمية للطيف املكنوس أو مستقِبالت  
الرصد الرقمية اليت تتيح اختزان اآلاثر املسجلة يف الذاكرة من أجل املعاجلة البيانية يف وقت الحق، أو عن طريق احمللالت اليت 

 دم تقنيات حتويل فورييه السريع.تستخ

 الشروط العامة لقياس عرض النطاق  2
 الشروط العامة لقياسات عرض النطاق هي ما يلي: 

 البث. جيب أتمني خط البصر مبنحين فرينل بني هوائي اإلرسال وهوائي االستقبال لضمان درجة التمييز العالية ملصدر  -
بدرجة عالية من االجتاهية ونسبة مرتفعة لألمامي إىل اخللفي بغية التقليل من التأثري  ينبغي استخدام هوائي اجتاهي يتميز  -

 على آاثر اخلبو متعدد املسريات.
 جيوز استخدام أي حملل مناسب للطيف أو مستقبل رقمي للرصد. -
 ينبغي أال تقع تداخالت نبضية )مثل التداخل الناتج عن مصدر لإلشعال(.  -

 عملية القياس  3
 حملل الطيف أو مستقبل الرصد الرقمي وفقاً لألوضاع التالية: يضبط 

 الرتدد: الرتدد املركزي املقدر للبث  -
 2و 1,5املدى: أكرب من عرض النطاق املقدر للبث مبقدار يرتاوح بني  -
 من املدى  3%عرض نطاق االستبانة: أقل من   -
 كثرعرض نطاق الفيديو: ثالثة أمثال عرض نطاق االستبانة أو أ -
 dB 30على   (S/N)املستوى/التوهني: يضبط حبيث تزيد نسبة اإلشارة إىل الضوضاء  -
 املكشاف: قيم الذروة أو عينة  -
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وقت الكنس أو وقت احليازة: أوتومايت )ابلنسبة للبث النبضي إذا كان من الطول مبا يكفي لتسجيل نبضة واحدة لكل  -
 بكسيل على الشاشة( 

 )يف حالة التشكيل الرقمي(.  ClearWriteحالة التشكيل التماثلي(، و)يف  MaxHoldاملنحين:  -
ويف معظم األنظمة الرقمية، يظل عرض النطاق املشغول اثبتاً دون تغيري مبرور الوقت ألن انسياب املعطيات يرسل عادة وفقاً ملعدل 

نسبياً لكل منحين مسجل. ومن املمكن حتديد   اثبت للرموز. ويف هذه احلاالت، تظل القيمة اللحظية لعرض النطاق احملسوب اثبتة 
 وقت أطول للكنس بغية تسوية نتائج القياسات الالحقة املختلفة. ويؤدي ذلك إىل تسهيل قراءة النتائج.

(، يتغري عرض النطاق املشغول اللحظي بسرعة  F3E  ،A3E  ،J3Eويف األنظمة التماثلية، وخاصة عندما ترسل اإلشارات الراديوية )
مع التشكيل. ويف هذه احلاالت، ال تعىن حمطات الرصد إال بعرض النطاق املشغول األقصى خالل وقت معني للمشاهدة )كساعة  

 . "MaxHold"على سبيل املثال(. وللتوصل إىل هذه النتيجة يتعني استخدام الوظيفة 
 املعروض رايضياً من أجل حساب عرض النطاق املشغول كما يلي: وبعد تسجيل املنحين حيلل الطيف 

جتمع القدرة الطيفية )أو املستوى الطيفي( لكل خط من خطوط الرتدد يف املنحين املختزن طيلة املدى املضبوط من أجل احلصول 
. ويف عملية حسابية اثنية بداية من أدىن تردد مسجل، جتمع مرة أخرى قيمة القدرة الطيفية لكل 100%على القدرة املرجعية بنسبة  

من القدرة اإلمجالية احملددة مسبقاً. وعند هذه النقطة توضع  0,5%يصل حاصل اجلمع إىل نسبة  خط من خطوط الرتدد إىل أن
من القدرة  0,5%عالمة. مث جترى نفس العملية احلسابية بداية من أعلى تردد مسجل )احلافة اليمىن من العرض( حىت بلوغ نسبة 

 ق املشغول هو إذن فارق الرتدد بني العالمتني.اإلمجالية مرة أخرى، وعندئذ توضع عالمة اثنية. وعرض النطا

 شروط القياس ودقته 4
 تتوقف الدقة النسبية على: 

  الشكل الطيفي لإلشارة  -
 عندما ترتفع شدة اإلشارة وتنخفض على حنو حاد حنو حواف القناة املستخدمة، تزيد الدقة.

  عرض نطاق االستبانة  -
لدقة ألن حساب عرض النطاق يستند إىل الشكل البياين للمنحين املعروض  يؤدي صغر عرض نطاق االستبانة إىل زايدة ا

 الذي يزداد عرضه دائماً بسبب مرشاح القياس.
  مدى الرتدد -

إذا زاد عرض مدى الرتدد عن الالزم، زاد مقدار الضوضاء اليت تدخل يف عملية احلساب وهو ما يقلل من الدقة. إالّ أن  
   0,5% ض حبيث يتضمن على األقل بعض املكوانت الطيفية دون نقطةاملدى ينبغي أن يكون من العر 

 (. –dB 26 )أو نقطة
  مستوى الضوضاء والتداخل -

ملا كانت الضوضاء والتداخل خارج القناة املستخدمة يدخالن يف العملية احلسابية، فإن وجود فارق كبري بني اإلشارة  
اًء على ذلك، حيسن وجود قيمة دنيا لنسبة القدرة يف القناة اجملاورة أو املفيدة والتداخل من شأنه أن يزيد من الدقة. وبن

حىت يكون اخلطأ يف القياس أقل من   dB 30وجود فارق أدىن بني مستوى الذروة ومستوى الرتددات القصوى مبقدار 
 (. 2و 1)انظر الشكلني   %10

  حماوالت القياس  -
نتيجة لعدم ثبات إشارة التشكيل إىل عدم اليقني فيما يتعلق بنتيجة القياس. ويوصى   الرقميةقد يؤدي تقلب اإلشارة 

 مرة على األقل للحصول على متوسط عرض النطاق املشغول.  400إذن بتكرار القياس 
املنشودة،  وينبغي احلرص على أاّل توجد أي إشارة مسببة للتداخل داخل املدى املسجل ألهنا ستعامل بوصفها جزءًا من اإلشارة 

 قد يؤدي إىل خطأ كبري يف القياس.  وهو ما 
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 1كل ـالش
 الفارق بني مستوى الذروة ومستوى الرتددات القصوى

 

 
 
 
 
 

 2كل ـالش

 نسبة القدرة يف القناة اجملاورة ابستخدام عرض النطاق لنصف قناة
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 2امللحق 

 (dB x)أسلوب  dB xأسلوب قياس عرض النطاق 

 مقدمة 1
(( أبنه عرض نطاق تردد يكون أي مكون طيفي منفصل أو  8.1)الفقرة  ITU-R SM.328)التوصية  dB xيعّرف "عرض النطاق 

 . dB xمبقدار  dB 0كثافة قدرة طيفية متصلة بعد حدوده العليا والدنيا أقل من مستوى مرجعي حمدد مسبقاً هو 
ارج نطاق بث  ويف احلاالت اليت تدعو فيها احلاجة متاماً إىل معرفة هذه القيمة لكي ميكن على سبيل املثال حتديد حد جمال البث خ

 ابستخدام أي حملل للطيف أو مستقبل رقمي للرصد. dB xالرادار، ميكن قياس عرض النطاق 
بشأن بث مرِسل، يعترب مثاليًا من  ITU-R SM.328من التوصية  2يضاف إىل ذلك أن البث، طبقًا للمتطلبات الواردة يف البند 

عاداًل لعرض النطاق الالزم لصنف البث املعين الوارد يف التوصية م  dB xحيث كفاءة استخدام الطيف عندما يكون عرض نطاقه 
ITU-R SM.1138 .املتضمنة ابإلحالة يف لوائح الراديو 

 إجراءات القياس  2
. وهو عادة مستوى اخلط الطيفي األعلى عندما يسجل الطيف بعرض ضيق لنطاق dB 0أواًل، ينبغي حتديد املستوى املرجعي 

االستبانة على احمللل. فإذا افرتضنا أن قدرة املرسل تعود خالل فرتة التسجيل إىل املوجة احلاملة مرة واحدة على األقل، ترتب على 
ض مستحيل يف حالة اإلشارات املشّكلة رقمياً. ورغم أن ذلك أن هذا املستوى يساوي إمجايل القدرة املرسلة. غري أن هذا االفرتا

ما زال مطابقًا ملستوى اخلط الطيفي األعلى، فإنه ال يساوي إمجايل القدرة املرسلة. وهلذا السبب، كانت   dB 0املستوى املرجعي 
 الالزمة للحصول على نتائج مشاهبة ختتلف فيما بني البث التماثلي والبث الرقمي.  xقيم 

 ضبط حملل الطيف/املستقبل الرقمي على النحو التايل: وينبغي
 )تردد املوجة احلاملة أو الرتدد املركزي املقدر للبث( 0fالرتدد املركزي:  -
 1,5 عرض النطاق املقدر للبث مبقدارأكرب من  املدى: -
 من املدى  3%عرض نطاق االستبانة: أقل من   -
 نطاق االستبانة أو أكثرعرض نطاق الفيديو: ثالثة أمثال عرض  -
 املكشاف: مكشاف قيم الذروة  -
 . MaxHoldاملنحين:  -

على شاشة اجلهاز بوصفه عرض نطاق  dB xوعند اكتمال املنحين جيري البحث عن مستوى الذروة. وتقرأ قيمة عرض النطاق 
 مبقدار  dB 0لفًا هو تردد يكون أي مكون طيفي منفصل خارج حديه األدىن واألعلى أقل من مستوى مرجعي حمدد س

dB x    على أقل تقدير. فإذا كان هناك أكثر من خطني طيفيني هلما نفس املستوى، أخذت عندئذ الرتددات القصوى. ويكون فارق
 . dB xالرتدد بني العالمتني هو عرض النطاق 
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 3كل ـالش

 dB xعرض النطاق 
 

 

 شروط القياس ودقته 3
 على: dB xتتوقف دقة األسلوب 

  الشكل الطيفي لإلشارة  -
 عندما ترتفع شدة اإلشارة وتنخفض على حنو حاد حنو حواف القناة املستخدمة، فإن الدقة تزيد.

  عرض نطاق االستبانة  -
 دائماً بسبب مرشاح القياس.   يؤدي صغر عرض نطاق االستبانة إىل زايدة الدقة ألن شكل اإلشارة املعروض يزداد عرضه 

  مدى الرتدد -
إذا زاد عرض مدى الرتدد عن الالزم، قلت خطوط العرض املتاحة إلظهار اإلشارة ووضع العالمات. وإذا قلت االستبانة  

 زاد عدم اليقني يف القياس. 
  مستوى الضوضاء والتداخل -

حىت تكون نسبة   dB 5 + xحمللل. ويوصى حبد أدىن قدره ينبغي أن تكون نسبة اإلشارة إىل الضوضاء كافية وفقاً للبث ا
. وتقتضي إحدى أفضل الطرق عندما تكون دينامية اإلشارة غري كافية يف حمطة الرصد 10%اخلطأ يف القياس أقل من 

 إجراء القياس ابستخدام حمطة متنقلة ميكنها أن تقرتب من املرسل.
 للتداخل يف حدود املدى املعروض دون أن يكون هلا أتثري على نتيجة قياس يدوي لقيمة ومن املمكن حتمل اإلشارات املسببة 

dB x إذا كان عرض نطاقها ضيقاً ابملقارنة مع عرض نطاق اإلشارة املنشودة، وإذا مل يقع تردد التداخل على إحدى نقاط dB x. 

 إذا كان للتداخل أتثي  dB xقياس عرض نطاقات  4
أو على األقل تقديرها عند وجود إشارات مسببة للتداخل تتجاوز مستوايهتا   dB x ت قياس قيم عرض نطاقميكن يف بعض احلاال
بداية من كل حافة لطيف بث قيد  dB xأنه إذا مل تكن حدود عرض النطاق  4ويتضح من الشكل . dB xقيمة مستوى مقيس 

التداخل. أو ميكن  نطاق هذا الطيف ذاته يقاس دون مراعاة أطياف(، فإن عرض  2و  1النظر غري ظاهرة بسبب التداخل )الطيفان  
 . B يساوي  وال  mB، يساوي 4، يف احلالة املبينة يف الشكل  x dB ،oxBالقول بعبارة أخرى إن عرض النطاق 

سببة للتداخل يرجعان إىل إشارات مسببة للتداخل، فمن املمكن حتديد املرسالت امل 2و 1ويف حالة الشك فيما إذا كان الطيفان 
عن طريق استخدام مقياس للرتابط ذي قناتني يظهر قيمة ضئيلة لعامل الرتابط بني اإلشارة املقابلة لطيف البث موضوع النظر وبني 

من كتيب مراقبة الطيف الراديوي الصادر عن االحتاد  6.5.8.4و 5.5.8.4و 4.5.4.4 األقسامإشارة للتداخل املمكن )
 .2011))لالتصاالت )طبعة  الدويل

0443-03 

 dB x 

 dB xعرض النطاق 

 dB 0املرجع 
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(، فإن اتسام  3)الطيف  5كما يظهر يف الشكل   dB xوحىت يف احلالة اليت خيفي فيها طيف تداخلي أحد حدود عرض النطاق 
طيف اإلشارة املنشودة ابلتناظر كما حيدث يف معظم األحيان يعين أن من املمكن تقدير قيمة عرض النطاق على أساس نصف 

 .oxB = 2 kBعرض الطيف، أي أن 

ومن الطبيعي أن تشوب عمليات القياس اليت جترى حتت أتثري اإلشارات املسببة للتداخل أخطاء أكرب مما يشوب العمليات اليت 
 جترى يف غياب التداخل. غري أن التقديرات اليت ميكن احلصول عليها يف بعض احلاالت مناسبة متاماً للتطبيقات العملية.

 4كل ـالش

 النطاق يف وجود التداخلقياس عرض 

0443-04

1 2

x dB

B

B Bm ox = 

FIGURE 4

Bandwidth measurement in presence of interferences

 
 5كل ـالش

 قياس عرض النطاق بنصف الطيف

0443-05

3

x dB

B Bk ox = /2 

FIGURE 5

Bandwidth measurement by a half of the spectrum
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 3امللحق 

 dB xتقدير عرض النطاق املشغول ابستخدام أسلوب 

 مقدمة 1
 لقياس عرض النطاق املشغول مباشرة:  %ال ميكن يف احلالتني التاليتني تطبيق أسلوب 

 ارتفاع مستوى التداخل داخل النطاق عن مستوى اإلشارة املنشودة؛ -
 . %عدم وجود جتهيزات مناسبة ميكنها استخدام أسلوب  -

  تقدير عرض النطاق املشغول.يف 2كما وصف يف امللحق   dB xويف هاتني احلالتني، ميكن استخدام أسلوب 
 بعناية.  xو  dB 0، يتعني انتقاء قيم املستوى املرجعي dB xوحلساب عرض النطاق املشغول كنتيجة ألسلوب 

 وهناك بصفة عامة طريقتان خمتلفتان ملقارنة عرض النطاق املقيس بعرض النطاق الالزم أو املشغول:
 دائماً ويطبق عامل حتويل. –dB 26يقاس عرض النطاق  -
 وتكون خمتلفة ابلنسبة لكل صنف من أصناف البث.  dB x تقاس اإلشارة يف حالة قيم حمددة ل -

 –dB 26على عرض النطاق  تقدير عرض النطاق املشغول بناء   2
. وينبغي استخدام 2مللحق طبقاً للعملية املذكورة يف ا –dB 26عند استخدام هذا األسلوب، يقاس عرض النطاق دائماً عند نقاط 

 لتقدير عرض النطاق املشغول أو عرض النطاق الالزم.   1، يف اجلدول  nB، وعرض النطاق الالزم  26Bو  dB 26عوامل التحويل بني  
 1دول ـاجل

 nBو 26Bالعالقة بني  صنف البث

A1A ،A1B ،A2A ،A2B nB= 0,9  26B 
F1B nB=  26B 

F3C nB=  26B 

F7BDX nB= 0,9  26B 

 dB xعلى قياس عرض النطاق  التقدير املباشر لعرض النطاق املشغول بناء   3
 .2الذي يرد وصفه يف امللحق  dB xعند استخدام هذا األسلوب يقاس عرض النطاق ابستخدام أسلوب 

طبقًا لتشكيل  2من اجلدول  xدائمًا طبقًا ملستوى ذروة املنحين الناتج. وينبغي احلصول على قيم  dB 0وحيدد املستوى املرجعي 
 اإلشارة.
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 2دول ـاجل
 صنف البث

 (1)انظر لوائح الراديو، التذييل 
 dB xالواجب استخدامها عند قياس عرض النطاق  dB xقيم 

 بغية التقدير املباشر لعرض النطاق املشغول
 مالحظات

A1A 
A1B 

30–  

A2A 
A2B 

32–  

A3E 35–  

B8E 26–  

F1B 25–  

F3C 25–  

F3E 
G3E 

26–  

F7B 28–  

H2B 26–  

H3E 26–  

J2B 26–  

J3E 26–  

R3E 26–  

C7W (8-VSB) –12(1) متوسط ألكثر من 
 كنس  300

G7W (T-DAB) –8(1)، (2) متوسط ألكثر من 
 كنس  100

الختيار السوية املرجعية عند القيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة   dBsdوحدات هذه القيم    SM.328 R-ITUطبقاً للتوصية   (1)
(psd) .داخل عرض النطاق الالزم 

 . BT.2049 R-ITUمأخوذة من التقرير  DAB-Tيستعمل شبكة  DMB-Tمت استنباط هذه القيم من جتارب  (2)

 القياس هي تقدير عرض النطاق املشغول.والقيمة الناجتة عن 

 __________ 
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