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 مقدمة 1
                    ، وتشمل أيضا  طرائق (SRD)يعرض هذا التقرير معلمات عامة تقنية وغري تقنية تتعلق بأجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى 

                                                                                              علق بإدارة هذه األجهزة على الصعيد الوطين. وينبغي عند استعمال هذا التقرير التذك ر أنه يقدم وجهات معروفة على نطاق واسع تت
 مجيع البلدان. يف                                                         النظر األكثر قبوال  ولكن املعلمات الواردة ليست مجيعها مقبولة

يه التغريات الكثرية باستمرار، فتنعكس ف ، بل إنه يتطور                                                                  ينبغي أيضا  التذكري بأن منوال استعمال االتصاالت الراديوية ليس ساكنا  
غريات، جمال التقنيات. وينبغي أن تعكس املعلمات الراديوية هذه الت يف بيئة االتصاالت الراديوية، وعلى اخلصوص يف احلاصلة

 هذا التقرير ستخضع ملراجعة دورية. يف                              َث   فإن وجهات النظر املعرب عنها ومن
أجهزة اتصال         يسو قوا روا أو        أن يطو                                                                  إلدارات، تقريبا ، تتبع التنظيمات الوطنية. لذا ي ستحس ن للراغبني يف                           وفضال  عن ذلك، ما زالت مجيع ا

 هنا. راديوي قصرية املدى تستند إىل هذا التقرير، أن يتصلوا باإلدارة الوطنية املختصة للتحقق من صالحية تطبيق الوضع املقدم
 . على سبيل املثال: أنظمة مجع املعطيات بالتعرف األوتومايت أو إدارة املوجوداتSRDجهزة كل مكان استعمال األ يف             وجيري عمليا  

املستودعات، وأنظمة بيع التجزئة واإلمداد، وأجهزة مراقبة األطفال، وفتح أبواب املرائب، واألنظمة الراديوية لقياس املعطيات  يف
ونية التجهيزات اإللكرت  السيارات دون مفتاح، ومئات األنواع األدرى منو/أو لألمن والسالمة، وأنظمة ددول         عن ب عد زلية املن

الت من منط التشغيل هذا. استهالكية  يوجد الناس على مقربة أمتار من منتجات                  أي وقت، غالبا  ما ويف                                               الشائعة اليت تقوم على مرس 
 .SRD تستخدم أجهزة

تلفة. وجيب فيها أن تستعمل هذه الرتددات بالتقاسم مع غريها من برتددات خم (SRD)وتشتغل األجهزة الراديوية قصرية املدى 
                                                                                                                التطبيقات، وممنوع عليها، بشكل عام، أن تسبب تدادالت ضارة هبذه التطبيقات الراديوية أو أن تطالب حبماية منها. وإذا سب ب 

صات املطلوبة عايري التقنية والرتدينظام اتصال راديوي مردص به، حىت لو كان اجلهاز يتقيد جبميع امل يف        تدادال   SRDجهاز 
 مبوجب التنظيمات الوطنية، فإن مستعمله ملزم بالتوقف عن استعماله، على األقل ريثما يوجد حل ملشكلة التدادل.

اجلمهور  ، وتصل أمهيتها بالنسبة إىلSRDغري أن بعض اإلدارات الوطنية تستطيع إقامة ددمات اتصال راديوي تستعمل أجهزة 
                                                                                                    درجة يلزم عندها تأمني احلماية من التدادل الضار هلذه األجهزة، دون تأثري مؤذ  إلدارات أدرى. وأحد األمثلة على العريض 

                                                                 ي مغروس نشط بقدرة منخفضة للغاية، كاآليت تعريفه أدناه، ويكون داضعا  هذا النوع من الرتتيبات هو جهاز اتصال طب
 للتنظيمات الوطنية.

                         يقد م معلومات عن القواعد  2 حيتوي املعلمات التقنية لعدة أمناط من التطبيقات اإلضافية. وامللحق 1 لحق. اململحقانهلذا التقرير 
 .2 امللحقي املرفقات الوطنية/اإلقليمية املعمول هبا، اليت حتتوي معلمات تقنية وتشغيلية وطريقة استعمال الطيف: وهذه معطاة يف

 المدىتعريف أجهزة االتصال الراديوي قصيرة  2
الت الراديوية اليت توفر اتصاالت وحيدة اال يف يدل مصطلح أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى جتاه                                                                إطار هذا التقرير على املرس 
                           جتهيزات راديوية أدرى ضئيال . يف أو ثنائية االجتاه، ويكون احتمال تسببها للتدادالت
                                     سبب تدادال  وأال تطلب محاية من التدادل.                                              وهذه األجهزة مسموح عموما  بتشغيلها، شريطة أال  ت

                                                                                     هوائيات مدجمة أو مكر سة أو دارجية. وميكن السماح جبميع أمناط التشكيل وترتيب القنوات شريطة  SRDوتستعمل األجهزة 
 تقيدها باملعايري أو التنظيمات الوطنية املطبقة.

لردصة، امة أو تعيينات عامة للرتدد وحىت اإلعفاء من ا                                   بسيطة للحصول على الر دص، مثل ر دص ع متطلباتوباإلمكان تطبيق 
                                                                                                             أنه ينبغي احلصول على معلومات، من كل  اإلدارات الوطنية املعنية، عن الشروط التنظيمية السائدة، من أجل إددال جتهيزات      إال  

 االتصال الراديوي قصرية املدى إىل السوق واستعماهلا.
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 التطبيقات 3
ناف التالية املعتربة جمال لوصفها بالكامل، فنكتفي بتعداد األص حصر هلا وال توفرها هذه األجهزة كثرية ال التطبيقات املختلفة اليت

 :SRD أجهزة

               التحكم عن ب عد 1.3
 أو تعديلها أو إهنائها.        عن ب عد ما  استعمال االتصاالت الراديوية إلرسال إشارات لبدء تشغيل وظائف جهاز

               القياس عن ب عد 2.3
 أو لتسجيلها.        عن ب عد ما  االتصاالت الراديوية للداللة على معطياتاستعمال 

 تطبيقات صوتية وفيديوية 3.3
الت مستقب الت حممولة(SRD)فيما يتعلق بأجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى  ، (walkie-talkie)                                              ، تضم التطبيقات الصوتية مرس 

وجتهيزات االتصاالت الراديوية املتنقلة  (CB)                                ة. وت ستبع د أجهزة النطاق العام وأجهزة مراقبة األطفال وغريها من التطبيقات املشاهب
 .(PMR 446) اخلاصة

 راقبة والرصد.ة يستعملها غري احملرتفني، بصورة رئيسية ألغراض املالسلكي وفيما يتعلق بالتطبيقات الفيديوية، توجد كامريات

 تجهيزات اكتشاف ضحايا االنهيارات الجليدية 4.3
نارات االهنيارات اجلليدية هي منظومات راديوية لتحديد املواقع تستعمل للبحث عن ضحايا االهنيارات اجلليدية و/أو اكتشافهم م

 هبدف إنقاذهم مباشرة.

 (RLAN)الشبكات المحلية الراديوية العريضة النطاق  5.3
كبالت املادية اليت تصل شبكات املعطيات دادل لتحل حمل ال (RLAN)                                              ص م مت الشبكات احمللية الراديوية العريضة النطاق 

بيئات  يف ما، فتجعل الرتكيب أكثر مرونة ورمبا أقل تكلفة، وكذلك إعادة التشكيل واستعمال مثل هذه الشبكات مبىن
 وصناعية. جتارية

ثل تصحيح اخلطأ( اليت رى )م                                                                                     وكثريا  ما تنتفع هذه املنظومات بتقنية التشكيل مع متديد الطيف أو تقنيات اإلرسال اإلطنايب األد
بيئة راديوية تشوهبا الضوضاء. وميكن احلصول على انتشار جيد دادل نفس البناء عن طريق الرتددات  يف                     متك نها من األداء اجليد

 ر الطيف.                 ( بسبب حالة تيس  Mbit/s 1الدنيا، لكن األنظمة حمكومة مبعدل معطيات ضعيف )يصل إىل 
الوظائف                           ، و ض ع عدد من القيود ومنGHz 5و GHz 2,4              نطاق ي  الرتدد  يف التطبيقات الراديوية األدرى                        وتوديا  لضمان املالءمة مع

 على يد جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية. RLAN                                                  اإللزامية املطلوبة. وجتري حاليا  دراسات بشأن الشبكات 
 MHz 5 725-5 470و MHz 5 350-5 150توزيع النطاقني  (WRC-03) 2003لعام  ةوقرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوي

 قبللخدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان على أساس أويل لتنفيذ أنظمة النفاذ الالسلكي، مبا فيها الشبكات الالسلكية احمللية. ويط
ص من جانب دات عامة أو استثناء من الرتديهذين النطاقني متطلبات ترديص بسيطة، مثل تراديص عامة أو ختصيصات ترد يف

 اإلدارات الوطنية، على غرار املطبق مع األجهزة الراديوية قصرية املدى.
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 تطبيقات للسكك الحديدية 6.3
 الفئات الثالث، التالية: يف                                            تندرج التطبيقات املصممة دصيصا  للسكك احلديدية

 (AVI)                                   التعر ف األوتوماتي لهوية الم ر كبات  1.6.3
ل مستجيب حممول AVIيستخدم النظام  و بة ثابتة موجودة على السكة هبدف تعر ف يف                                  إرسال معطيات من مرس                                                       مركبة إىل مست ج 

اه                                                                                                                       هوية املركبة املارة أوتوماتيا  ودون لبس. ويتيح النظام أيضا  قراءة املعطيات األدرى املسجلة، إن و جدت، ويؤمن تبادال  ثنائي االجت
 ة.املتغري  للمعطيات

 نظام المنارات 2.6.3
. ويبلغ طول االجتاهني يف                                                                                      ص مم نظام املنارات من أجل وصالت اإلرسال احملددة حمليا  بني القطار والسكة. وإرسال املعطيات ممكن

ملرسل ا                                                                         وهو أقصر بكثري من طول املركبة. ت ثب ت املست ج و بة حتت املركبة القاطرة، ويوضع  m 1املسار املادي إلرسال املعطيات 
و بة  القدرة للمرسل املستجيب.                                                              املستجيب وسط السكة. وتوفر املست ج 

 نظام العروة 3.6.3
 االجتاهني. وهناك عروات قصرية وأدرى متوسطة يف                                                                 ص مم نظام العروة إلرسال املعطيات بني القطار والسكة. وهذا اإلرسال ممكن

. ويبلغ  للعروة  m 6 000و m 500للعروة القصرية ويرتاوح بني  m 10طول االتصال                                                تتوىل مهمة اإلرسال املتقطع واإلرسال املستمر 
. ويكون طول االتصال يف املتوسطة. ويتعذر القيام بأي وظيفة حتديد موقع للقطار                     حالة اإلرسال املستمر   يف                                      حالة اإلرسال املستمر 

 موضع فيه إال لقطار واحد. جزء من السكة ال حالة اإلرسال املتقطع، ويتجاوز عادة طول الفدرة. والفدرة هي يف أكرب منه

 (RTTT)النقل والحركة على الطرق  في التليماتية 7.3
 (TICS).)                                                                        )وتسمى أيضا  االتصاالت قصرية املدى املتخصصة مبعلومات النقل وبأنظمة التحكم فيه 

حتية للطرق، ذلك بني مركبات الطرق والبنية الت                                                      بأهنا أنظمة تؤمن نقل املعطيات بني مركبيت   طرق أو أكثر، وك RTTT             تعر ف األنظمة 
رسم املرور، وإرشادات ذلك اجلباية األوتوماتية ل يف ملختلف أنواع التطبيقات املعتمدة على املعلومات، املتصلة بالسفر والنقل، مبا

 السري والوقوف، وحتاشي التصادم، والتطبيقات املشاهبة.

 ارتجهيزات كشف الحركة وتجهيزات اإلنذ 8.3
                                                                                                     جتهيزات كشف احلركة وجتهيزات اإلنذار أنظمة رادارية تشتغل بطاقة منخفضة، ص ممت ألغراض االستدالل الراديوي. ويعين 

                                                                          ما وسرعته، و/أو دصائص أدرى، أو احلصول على معلومات تتعلق هبذه املع ل مات بفضل  االستدالل الراديوي حتديد موقع شيء
 دواص انتشار املوجات الراديوية.

 تجهيزات اإلنذار 9.3

 اإلنذار بوجه عام 1.9.3
 ما بعيد. مكان يف هو استعمال االتصاالت الراديوية للداللة على حالة إنذار
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 اإلنذارات االجتماعية 2.9.3
                                                                    حالة الطوارئ، مصم مة لتمكني الناس من توجيه نداء استغاثة وتلقي املعونة  يف ددمة اإلنذار االجتماعي هي ددمة للمساعدة

ت اإلنذار، مكان الستقبال إشارا يف                                                                               ناسبة. واخلدمة منظمة مثل أي شبكة مساعدة، فتتألف عادة من فريق متواجد ليال  هنارا  امل
اذ التدابري املناسبة لتوفري املساعدة املطلوبة )طلب طبيب، فرقة إطفاء، وغري ذلك(.                                                                               واخت 

وحدة احمللية                                                    ا التجهيز الثابت )وحدة حملية( املوصول باخلط. وتنش ط ال                                                      وي رس ل اإلنذار عادة عرب دط هاتفي مبراقمة أوتوماتية يوفره
 بواسطة جهاز راديوي حممول صغري )مفتاح إطالق( حيمله الشخص.

                                                                                                             وت صم م أنظمة اإلنذار االجتماعي عادة بأعلى مستوى ممكن من االعتمادية. وفيما خيص األنظمة الراديوية، يكون دطر التدادل 
 جزت هلا ترددات تستعملها بشكل حصري.               حمدودا ، إذا ح  

 النماذج في التحكم 10.3
حركة النموذج  يف                                                                            النماذج تطبيق جتهيز التحكم بالنموذج الراديوي، وهو جتهيز مصم م فقط لغرض التحكم يف يشمل التحكم

 اجلو أو على األرض أو فوق سطح املاء أو حتته. يف        )د مية(

       ح ث يةالتطبيقات ال 11.3
 العروية احلثية هي أنظمة اتصال مبنية على جماالت مغنطيسية وتعمل عادة برتددات راديوية منخفضة. األنظمة

توجد  هيزات راديوية والتعترب هذه التجهيزات جت                                     ح ثية بادتالف البلدان. فبعض البلدان الوختتلف التنظيمات اليت حتكم األنظمة ال
معايري  مجال املغنطيسي. وبلدان أدرى تعترب التجهيزات احلثية جتهيزات راديوية، وتوجدقيم حدية لل لديها معايري إلقرار النمط، وال

 وطنية أو دولية عديدة إلقرار النمط.
                                                                                                                       وفيما يلي بعض األمثلة على التطبيقات احلثية: مثبتات السيارات، أنظمة نفاذ إىل السيارات أو مكاشيف للسيارات، ت عر ف احليوانات، 

                                                                                                   مة إدارة األغراض وأنظمة اإلمداد، وأنظمة كشف الكبالت، وإدارة النفايات، وت عر ف األشخاص، والوصالت الصوتية أجهزة إنذار، أنظ
الالسلكية، وأجهزة مراقبة املدادل، وحماسيس التقارب، وأنظمة منع السرقة مبا فيها األنظمة احلثية املشتغلة بالرتدد الراديوي، ونقل 

                                       ة، وأنظمة جلباية رسوم الطرق أوتوماتيا .السلكي                                      وتعر ف السلع أوتوماتيا ، أنظمة مراقبة املعطيات إىل أجهزة حممولة،

 الميكروفونات الراديوية 12.3
جتاه، شريطية( هي مرسالت صغرية، أحادية اال ة أو ميكروفونات الالسلكي                                              امليكروفونات الراديوية )وتسمى أيضا  ميكروفونات

م ل على اجلسم أو باليد من أجل االستعمال الشخصي إلرسال إشارات أو أ mW 50تشتغل بقدرة ضعيفة )                                                                            قل( مصم مة لكي حت 
مل يدويا  و                                                                                     صوتية على مدى قصري. واملستقبالت يكثر تطويعها بالتصميم الستعماالت معي نة، فترتاوح حجما  من                       حدات صغرية حت 

                                        دزائن وتصري جزءا  من نظام متعدد القنوات. يف               إىل وحدات ترك ب

 (RFID)                                  أنظمة التعر ف بالترددات الراديوية  13.3
الت مستجيبات مالئمة، تسمى عموما  الوسوم، وال يف                                                         الغرض من أي نظام تعر ف بالرتددات الراديوية هو نقل املعطيات سرتداد                                              مرس 

، تلبية الحتياجات تطبيقات د يف                                   هذه املعطيات، يدويا  أو أوتوماتيا ، الوسم   يف يات املوجودةاصة. واملعط                                                  املكان والزمان املناسبـ ني 
، ومركبة أو ما، وهوية األشخاص و/أو أمتعتهم الشخصية                                                                  كفيلة بإتاحة تعر ف الغرض أثناء تصنيعه، والسلع أثناء عبورها، وموقع

اخلاصة  ت                                                                                    ما، وغري ذلك. ويتيح إدراج  معطيات إضافية توفري  تطبيقات أدرى بفضل املعلومات أو التعليما ما، وحيوان ممتلكات
               مركزية، لتتب ع                                                ت ستعمل وسوم قراءة وكتابة مبثابة قاعدة معطيات ال                                تظهر عند قراءة الوسم. وكثريا  ما باألغراض، واليت سرعان ما

 السلع أو إلدارهتا حيثما ينعدم االتصال مع اخلادوم.
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نظام  إىل ما أو يلة إليصال املعطيات إىل دادوم                                                      ، إضافة  إىل الوسوم، وسيلة لقراءة الوسوم واستجواهبا، ووسRFIDويتطلب النظام 
           يد املصن ع. ل علىاألص يف                            الوسوم، إن مل يكن ذلك قد ت   يف                                                         إلدارة املعلومات. ويتطلب أيضا  وسيلة إلددال أو برجمة املعطيات

م من أن أمهية اهلوائي تربر هذا . ولكن، بالرغRFID                                                       ما، أن مي  ي ز اهلوائي كما لو كان جزءا  منفصال  عن النظام               ويكث ر، إىل حد
ني يشكل هوائي الوسوم ح ويف الوسوم، وأساسية لالتصال بينهما. يف القارئات كما يف االعتناء به، ينبغي اعتباره وظيفة حاضرة

و بة أن يكون مدجما  أو منفصال ، يف يتجزأ من اجلهاز، جيوز        جزءا  ال غي تعريفه بأنه جزء هذه احلالة ينب ويف                                                      هوائي القارئة أو املست ج 
 (.7                                 غىن عنه للنظام )انظر أيضا  الفقرة ال

 (ULP-AMI)المغروسات الطبية النشطة بقدرة دون المنخفضة  14.3
           ، وت ستعمل (MICS)                                    جزءا  من نظام اتصال املغروسات الطبية  (ULP-AMI)تشكل املغروسات الطبية النشطة بقدرة دون املنخفضة 

                                                                                     سم، مثل منظم ضربات القلب، ومزيلة الرجفان املغروسة، املنبهات العصبية، وغريها(. وت ستعم لاجل يف مع أجهزة طبية مغروسة
لة مستقب لة، لالتصال الراديوي بني جهاز دارجي يدعى مربم ج أو مراقب ومغروس طب MICSالنظام  يف جسم  يف ي                                                                                  وحدات مرس 

 اإلنسان أو احليوان.
ل: ضبط معلمات األجهزة )مثل تعديل معلمات تنظيم القلب(، إرسال معلومات وألنظمة االتصال هذه استعماالت شىت، مث

ت الفعلي أثناء الوق يف ما أو املسجلة أثناء حدث صحي(، واإلرسال خمزنة )مثل خمططات القلب الكهربائية املخزنة لفرتة زمنية
 فرتات قصرية، إلشارات حيوية مرصودة.

                                      ي خمو ل حسب األصول. وتكون االتصاالت حمصورةت إشراف طبيب أو ادتصاصي طبإال حت MICS                      ت ستخدم جتهيزات النظام  وال
 ي برجمة جديدة مؤاتية للمريض.الفرتات الوجيزة الالزمة السرتداد املعطيات، وبرجمة املغروس الطب يف

 ةالسلكي تطبيقات سمعية 15.3
ية، ات الصوت الالسلكية، والسماعات الرأسية الالسلكيلي: مكرب  تشمل التطبيقات املتعلقة باألنظمة السمعية الالسلكية ما

                                                                                                         والسماعات الالسلكية اليت ت ستعمل مع أجهزة حممولة، )مثل قارئات األقراص املرتاصة والكاسيتات والراديوهات احملمولة(، 
األذين الذي  ك(، واملرصادمركبة سيارة )مثل مساعة الراديو أو اهلاتف النقال وما إىل ذل يف والسماعات الالسلكية اليت تستعمل

 احلفالت املوسيقية أو غريها من العروض املسرحية. يف         ي ستعم ل
 غياب الصوت. يف                                ت رسل موجة حاملة للرتدد الراديوي                                 وينبغي أن تصم م هذه األنظمة حبيث ال

 مقاييس المستوى )الرادارية( بالترددات الراديوية 16.3
ة، وداصة العديد من القطاعات الصناعية منذ سنني كثرية، لقياس كمية املواد املختلف راديوية يف                                 ت ستعمل مقاييس املستوى بالرتددات ال

العمليات الصناعية.                                                                                    حاوية أو صهريج مسو ر. والقطاعات الصناعية اليت تستعملها مهتم ة، على األغلب، بالتحكم يف املخزنة منها يف
مرافق مثل معامل التكرير، واملصانع الكيميائية، ومصانع األدوية، ومصانع  هذه يف (SRD)                                         فت ستعمل أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى 

 الورق، ومصانع املأكوالت واملشروبات، ومصانع توليد القدرة، من بني استعماالت أدرى.
 للمستوى. سزن فيها منتجات وسيطة أو هنائية، وتتطلب مقايي           منشآهتا، خت   يف ولدى مجيع هذه الصناعات صهاريج ختزين

 اإلنذار. علومات أو                                       ما )بتثبيتها حتت اجلسور مثال ( ألغراض مجع امل هنر يف                                                    وت ستعم ل مقاييس املستوى الرادارية لقياس مستوى املياه
بتغري  باألخبرة وال الغبار والب باحلرارة وال تتأثر بالضغط وال ومقاييس املستوى اليت تستعمل إشارة كهرمغنطيسية للرتدد الراديوي ال

 بتغري الكثافة. ثابت العزل الكهربائي وال



 ITU-R  SM.2153-6 11  التقرير 

 

                                                                   وتعتمد مقاييس املستوى بالرتددات الراديوية على منط ي  التقنية التاليني:
 اإلشعاع النبضي؛ -
 .(FMCW)                          موجة مستمرة مشك لة بالرتدد  -

 معايير تقنية/لوائح تنظيمية 4
ا منظمات التقييس الدولية املختلفة، كما توجد معايري وطنية اكتسبت االعرتاف          ، ت ع د هSRDيوجد عدد من املعايري لتقييم مطابقة األجهزة 

، (IEC)نة الكهرتقنية الدولية جوالل، (ETSI)هبا على الصعيد الدويل. ومن هذه املنظمات الدولية املعهد األورويب ملعايري االتصاالت 
ات(ISO) يس الدوليةومنظمة التقي ،(CENELEC)واللجنة األوروبية للتقييس الكهرتقين   Underwriters Laboratories Inc            ، واملخترب 

(UL)،  ومشاريع األعمال الراديوية رابطة الصناعاتو (ARIB)لالتصاالت اللجنة الفيدراليةمن لوائح  15 ، واجلزء (FCC) وكثريا  ما .            
كل بلد  از، يف                                   ن ب االضطرار إىل تقييم مطابقة نفس اجلهتوجد اتفاقات اعرتاف متبادل هبذه املعايري بني اإلدارات و/أو األقاليم، مما جي

 (.3.8                                        ينبغي أن ي ستعمل فيه )انظر أيضا  الفقرة
                                                                                                                  وي سرتعى االنتباه إىل أنه يوجد، باإلضافة إىل املعايري التقنية املوضوعة خبصوص املعلمات الراديوية لألجهزة، متطلبات أدرى يتوج ب 

 ذلك. ، ومأمونيته الكهربائية، وغري(EMC)أي بلد، ومنها مالءمة اجلهاز الكهرمغنطيسية  يف وقالوفاء هبا قبل إددال جهاز إىل الس

 مديات الترددات المشتركة 5
                                             مجيع مناطق العامل. وهذه النطاقات املشرتكة مبي نة يف (SRD)                                                         ي ستعمل بعض نطاقات الرتدد ألجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى 

                            ، ولكن جيب التفط ن إىل أن هذه SRD                                                 اجلدول جمموعة نطاقات الرتدد األكثر قبوال  خبصوص األجهزة . ويعرض هذا 1 اجلدول يف
 مجيع البلدان. يف النطاقات ليست متيسرة كلها

 باستعمال النطاقات املوزعة على اخلدمات التالية: SRD                                              ومع ذلك، ي سرتعى االنتباه إىل أنه ال ي سمح لألجهزة 
 يوي؛ددمة علم الفلك الراد -
 اخلدمة املتنقلة للطريان؛ -
 ددمات سالمة احلياة البشرية مبا فيها ددمة املالحة الراديوية. -

 من لوائح الراديو، خمصصة لالستعمال 150.5و 138.5الرقمني  يف                                                       وينبغي أيضا  اسرتعاء االنتباه إىل أن نطاقات الرتدد املذكورة
                             (. ولذا يتوج ب أن تقبل أجهزة من لوائح الراديو  15.1الرقم يف ISM)راجع تعريف  (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  يف

 دثها هذه التطبيقات.                                       هذه النطاقات التدادالت الضارة اليت قد حت   يف االتصال الراديوي قصرية املدى العاملة
ريف تطلب احلماية من التدادالت )انظر تع                                                      ت شغ ل عموما  تشغيال  مشروطا  بأال  تسبب التدادالت وأال   SRDومبا أن األجهزة 

 من مجلة نطاقات أدرى. ،ISM                                                         (، فقد انت قي ت هلذه األجهزة النطاقات املوزعة على التطبيقات 2 الفقرة يف SRDاألجهزة 
ييالت تفاصيل ذويف املناطق املختلفة عدد من نطاقات الرتدد املوصى باستعماهلا لتطبيقات االتصال الراديوي قصرية املدى. وتضم الت

 عن هذه النطاقات.
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 1اجلـدول 
 مديات الترددات المشتركة

 (RR)من لوائح الراديو  150.5و 138.5الرقمين  النطاقات المذكورة في في ISMالتطبيقات 
 kHz 6 795-6 765 
 kHz 13 567-13 553 

 kHz 27 283-26 957 

 MHz 40,70-40,66 
 MHz 2 483,5-2 400 

 MHz 5 875-5 725 

 GHz 24,25-24 

 GHz 61,5-61 

 GHz 123-122 

 GHz 246-244 

 مديات تردد أخرى شائع استعمالها

135-9 kHz:   التطبيقات احلثية لالتصال الراديوي القصري املدى يف               ي ستعمل كثريا 
3 195-3 155 kHz:  من لوائح الراديو( 116.5أجهزة تصحيح السمع الالسلكية )الرقم 

405-402 MHz: ات طبية نشطة بقدرة دون املنخفضة، التوصية مغروسITU-R RS.1346 
5 805-5 795 MHz:  أنظمة معلومات النقل والتحكم فيه، التوصيةITU-R M.1453 
5 815-5 805 MHz:  أنظمة معلومات النقل والتحكم فيه، التوصيةITU-R M.1453 

77-76 GHz: ة معلومات النقل والتحكم فيه )الرادار( التوصي أنظمةITU-R M.1452 

إطار تنظيمي الستعمال أجهزة معتمدة على تكنولوجيا النطاق  - ITU-R SM.1756                   راجع أيضا  التوصية  - 1 المالحظـة
 العريض. فوق

                                                    القدرة المشع ة أو شدة المجال المغنطيسي أو الكهربائي 6
أدناه، القيم الالزمة لتشغيل جيد  5إىل  2اجلداول من  يف نةتطابق حدود القدرة املشعة أو شدة اجملال املغنطيسي أو الكهربائي، املبي

                                                                                                . ح ددت هذه السويات بعد دراسة دقيقة، وتتوقف على مدى الرتدد، ونوع التطبيق املختار، واخلدمات واألنظمة SRDلألجهزة 
 هذه النطاقات. يف املستعملة أو املنوي استعماهلا

 (CEPT)ارات البريد واالتصاالت المؤتمر األوروبي إلد في الدول األعضاء 1.6
، ضمن نطاقات الرتدد واملعلمات SRDميكن االطالع على حدود القدرة املشعة وشدة اجملال املغنطيسي أو الكهربائي لألجهزة 

 من هذا التقرير. 2 بامللحق 1 باملرفق، 9 األدرى املدرجة باجلدول
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 )الواليات المتحدة األمريكية( والبرازيل وكندا (FCC)الحدود العامة عند اللجنة الفيدرالية لالتصاالت  2.6
 2اجلـدول 

ل متعم د                                الحدود العامة لكل مرس 
 التردد

(MHz) 
 الكهربائيشدة المجال 

(μV/m) 
 القياسمسافة 

(m) 

0,490-0,009 2 400/f (kHz) 300 

1,705-0,490 24 000/f (kHz) 30 

30,0-1,705 30 30 

88-30 100 3 

216-88 150 3 
960-216 200 3 

 3 500 960فوق 

عدا النطاقات الرتددية  CISPR تستند حدود اإلرسال الواردة يف اجلدول أعاله إىل قياسات تستعمل كاشف شبه ذروة للجنة
kHz 90-9 وkHz 490-110 وما فوق MHz 1 000  وتستند حدود اإلرسال املشع يف هذه النطاقات إىل قياسات تستعمل .

         متوسطا .        كاشفا  
 .2 املرفق ترد حاالت االستثناء أو االستبعاد من احلدود العامة يفو 

 اليابان 3.6
 3اجلـدول 

 m 3شدة المجال الكهربائي على مسافة  في قيمة التفاوت المسموح به
 من محطة اتصال راديوي تبث قدرة دون المنخفضة

 المجال الكهربائي شدة الترددنطاق 
(µV/m) 

f  322 MHz 500 

322 MHz  f  10 GHz 35 
10 GHz  f  150 GHz 3,5  ×f(1)، (2) 

150 GHz f  500 

(1) f (GHz). 
 .µV/m 500                              ، تكون القيمة املمكن حتم لها هي f  500 µV/m×  3,5إذا  (2)
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 جمهورية كوريا 4.6
 4اجلـدول 

 األجهزة المشتغلة بقدرة منخفضة في حدود شدة المجال الكهربائي

 التردداتنطاق 
 m 3على مسافة  شدة المجال الكهربائي

(μV/m) 

f ≥ 322 MHz 500(1) 

322 MHz > f ≥ 10 GHz 35 

f  10 GHz 3,5  f(2) 500تتجاوز  أال، شريطة 
هو طول  6) ينبغي ضرهبا بعامل التعويض اخلاص بالقياس قرب اجملال MHz 15                       م قاسة لكل تردد أقل من القيمة ال (1)

 .(m))املوجة 
 .GHzتردد بالوحدات  (2)

 مواصفات الهوائي 7
الت االتصال الراديوي قصرية املدى: يف تستعمل ثالثة أنواع رئيسية للهوائي                                   مرس 

                        م دمج )دون مأدذ دارجي(؛ -
                              م كر س )أ ق ر  مع التجهيزات(؛ -
                                   دارجي )جتهيزات أ ق ر ت بدون هوائي(. -

الت االتصال الرا ه ز مرس  بب                                                                    ديوي قصرية املدى هبوائيات إما مدجمة وإما مكر سة، ألن تغيري هوائي املرسل يس                                       ويف معظم احلاالت، جت 
                     تستند متطل بات الرتدد  شدة اإلشارة املرسلة على أثر التغيري. وباستثناء بعض التطبيقات اخلاصة، ال يف                       زيادة أو نقصانا  كبريين

قنية مع هوائي                                                     هكذا فإن مرسال  راديويا  قصري املدى، وافيا  باملعايري الت                                                      الراديوي فقط إىل قدرة اخلرج بل إىل دصائص اهلوائي أيضا . و 
أنظمة  يف ل دطريةعنه مشكلة تداد                                                                                  مربوط، يستطيع جتاوز حدود القدرة املعينة إذا ز و د هبوائي خمتلف. ولو حصل مثل ذلك، لنتج

 ة الطريان وغريها(.                                                             االتصال الراديوي املرد ص هلا )اتصاالت الطوارئ، اإلذاعة، مراقبة حرك
                                                                                                               فتفاديا  هلذا النوع من التدادل، جيب تصميم املرسالت الراديوية قصرية املدى حبيث يتعذ ر استعمال هوائي من منط غري الذي ص مم 

                                                                                                             للجهاز دصيصا ، وأقر ه املصن ع لوفائه مبستوى اإلرسال املناسب. وهذا يعين أنه جيب أن يكون للمرسالت الراديوية قصرية املدى

متاجر  يف هوائيات قابلة للفصل مع واصل وحيد. والواصل الوحيد ليس من منط معياري، متوافر بشكل دائم، أو هوائيات مربوطة
                                                                                                      اإللكرتونيات، أي ليس مما ي ستعم ل عادة ألغراض التوصيل الراديوي. وجيوز لإلدارات الوطنية وضع تعريف خمتلف ملصطلح 

 الوحيد. الواصل
بآدر.  يريدون لزبائنهم أن يتمكنوا من االستعاضة عن هوائي مكسور                                         ر دي املرسالت الراديوية قصرية املدى كثريا  ماومن املعروف أن مو 

 مماثل.                                                                                        ي سمح للمصن عني بتصميم مرسالهتم على حنو ميكن فيه للمستعمل أن يستعيض عن هوائي مكسور هبوائي آدر ولذا
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                   المتطل بات اإلدارية 8

 التحققإصدار الشهادات و  1.8

 (CEPT)بلدان المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت  1.1.8
االحتاد األورويب/الرابطة األوروبية للتجارة احلرة واليت  غري األعضاء يف (CEPT)بلدان املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 

، هلذه البلدان لوائحها الوطنية، وتستعمل مواصفات (R&TTE)ت                                                        تطب ق التوجيه اخلاص بالتجهيزات واملطاريف الراديوية لالتصاال مل
السابق مثل توصيات املؤمتر                             بعض احلاالت على ما كان يتم  يف تزال تقوم يف للتجهيزات الراديوية تقوم على معايري أوروبية منقولة أو ال

CEPT  .روبية للتجارة احلرةالرابطة األو ودادل االحتاد األوريب وبلدان أو معايري وطنية بالكامل (EFTA) وضع التوجيه اخلاص ،
                                                           القواعد الضابطة لطرح أكثرية املنتجات املستعم لة لطيف الرتددات  (R&TTE)بالتجهيزات واملطاريف الراديوية لالتصاالت 

 .تشريعها الوطين يف R&TTEاألسواق، وحلرية تداوهلا، ووضعها باخلدمة. وكل سلطة وطنية معنية مسؤولة عن دمج أحكام التوجيه  يف
هي االمتثال ملعيار ذي صلة من املعايري املتسقة،  R&TTE                                                                وأسهل طريقة أمام املصن ع للربهان على امتثال منتجاته ألحكام التوجيه 

خبصوص جوانب استخدام الطيف. وأصبح من املمكن إرسال تبليغات  (ETSI) املعهد األورويب ملعايري االتصاالتوضعها اليت 
جراء معتمد على                        آن واحد، وذلك بات باع إ يف السوق إىل عدد من السلطات املعنية بشؤون الطيف يف ية عن نية طرح جتهيزإلكرتون

 .(one-stop procedure)مركز واحد 
 .(EU)والغرض من وسم التجهيزات بيان مدى مطابقتها للتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن االحتاد األورويب 

 ((FCC) الفيدرالية لالتصاالت حدة األمريكية )اللجنةالواليات المت 2.1.8
ل معتم د على اجلزء يف جيب ترب  ويرد ص به، قبل طرحه 15                      مرس  صدار األسواق. وهناك طريقتان للحصول على الرتديص: إ يف                             أن خي 

 الشهادة والتحقق.

 إصدار الشهادة
                    أو يصب ها باإليصالية اهلواء الطلق يف                          الراديوي اليت ي شعها اجلهاز يقتضي إصدار الشهادة إجراء ادتبارات لقياس سويات طاقة الرتدد

، بوصف ملنشآت القياس املخربي، حيث تتم هذه االد يف                                           دطوط الكهرباء. وينبغي أن حيتفظ خمترب  اللجنة، يف أن  تبارات، أو                                              ملف 
ومات اإلضافية عن االدتبار ونتائجه وبعض املعل                                                                       ت رفق بطلب الشهادة. وبعد إجراء هذه االدتبارات جيب إعداد تقرير يبني  طريقة 

تقرير الشهادة  يف اجلهاز، مثل رسوم التصميم، وصور دادلية ودارجية، وشروحات وغري ذلك. واملعلومات النوعية الواجب إدراجها
 القواعد اليت حتكم التجهيز. ويف FCCمن قواعد اللجنة  2 اجلزء يف           ترد مفص لة

 التحقق
ل املراد الرتديص به، وذلك إمايقتضي التحقق إج ه املخصص                                خمترب  سبق أن أ دضع للمعايرة موقع يف                                                  راء ادتبارات على املرس 

ل غري طي ع لالدتبار يف لالدتبارات، وإما . يف                                            موقع الرتكيب، إذا كان املرس  س سويات طاقة الرتدد هذه االدتبارات تقا ويف      خمترب 
، جيب إعداد دطوط الكهرباء. وبعد إجراء هذه االدتبارات يف                            ء الطلق أو يصب ها باإليصاليةاهلوا يف                          الراديوي اليت يشع ها املرسل

                                                                                                                    تقرير يبني  طريقة االدتبار ونتائجه وبعض املعلومات اإلضافية عن اجلهاز، مثل رسوم التصميم. واملعلومات النوعية الواجب إدراجها
 القواعد اليت حتكم اجلهاز. ويف FCCد اللجنة من قواع 2 اجلزء يف تقرير التحقق مذكورة بالتفصيل يف

ل                                                حالة جهاز مستور د( أن حيتفظ بنسخة منه كإثبات لتق يف                                                 وبعد إمتام التقرير، يتوج ب على املصن ع )أو املستورد           يد املرس 
ذا طلبت هذا التقرير بسرعة إ                                                           . ويتوج ب على املصن ع )أو املستورد( أن يكون قادرا  على إبراز 15 اجلزء يف باملعايري التقنية الواردة

 ذلك. FCC اللجنة
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 5اجلـدول 
 15 إجراءات الترخيص للمرسالت المستندة إلى الجزء

ل مشتغ ل بقدرة   إجراء الترخيص منخفضة                   مرس 

دادل حرم  (AM)نطاق تشكيل االتساع  يف أنظمة إرسال
 التعليمية املنشآت

 التحقق

 التحقق kHz 490قل عن جتهيز حتديد املوقع للكبل برتدد يساوي أو ي

 التحقق أنظمة بتيار حامل

 األجهزة الشبيهة بأنظمة محاية احمليط، الواجب إدضاعها للقياس
 موقع الرتكيب يف

رى التحقق خبصوص الرتكيبات الثالث األوىل، وتستعمل                                                جي 
                                        املعطيات الناجتة فورا  للحصول على الشهادة

: حتقق؛ AM نطاق اإلذاعة يف                        ممت دصيصا  للعمل حصرا  إذا ص هبا تسرب أنظمة كبالت متحدة احملور
            وإال : شهادة

 حتقق األنفاق يف األنظمة الراديوية

 شهادة 15 سائر املرسالت املستندة إىل اجلزء

                                                                                         وصفا  مفصال  إلجراءات إصدار الشهادة والتحقق واملواصفات املتعلقة بالوسم. وتوجد معلومات إضافية 2بامللحق  2 املرفقيضم 
 .FCCمن قواعد اللجنة  15 اجلزء عن عملية الرتديص لبعض أنواع األجهزة املشتغلة بقدرة منخفضة، يف

 جمهورية كوريا 3.1.8
ل راديوي، جيب ادتباره وتسجيله طبقا  للمادة رى االدتبار 46                                                        قبل تسويق مرس                                                    من القانون اخلاص باالتصاالت الراديوية. وجي 

ات املخو لة. يف                   املخترب 

 البرازيل 4.1.8
الربازيل،  يف                                                                    الالئحة التنظيمية الستعمال التجهيزات املقي دة اإلشعاع لالتصاالت الراديوية Anatel، نشرت املؤسسة 2008يف عام 

م ا                                                                . تبني  هذه الالئحة دصائص التجهيز املقي د اإلشعاع، وتضع الشروط الستخد2008يوليو  1 يف ، الصادر506                     اعت م دت بالقرار رقم اليت
 ترددات راديوية، حبيث ميكن استعمال هذه التجهيزات بدون ردصة تشغيل حمطة أو منح ختويل باستعمال ترددات راديوية.

      صن فة الربازيل أن تكون مشفوعة بشهادة، بصرف النظر عما إذا كانت م مجيع املنتجات االتصاالتية املراد استعماهلا يف وجيب يف
مدت                                                                       ال. فالالئحة اخلاصة بإصدار الشهادات والرتديص باملنتجات االتصاالتية، اليت اعت   اإلشعاع أو                         بني جتهيزات االتصال املقي دة

ات والرتديص باملنتج، وضعت القواعد واإلجراءات العامة املتعلقة بإصدار الشهادات 2000نوفمرب  30 الصادر يف 242بالقرار رقم 
         ، وبي نت Anatel                                                           جات االتصاالتية باللوائح التقنية اليت أصدرهتا أو أقر هتا املؤسسة                         ذلك تقييم مدى تقي د املنت االتصاالتية، مبا يف

 .2 مللحقبا 6 ملرفقا متطلبات ترديص هذه املنتجات. ويرد وصف مبزيد من التفصيل إلجراءات إصدار الشهادات والرتديص، يف

 الترخيص متطلبات 2.8
 تعمال الطيف الرتددي بكفاءة.الرتديص وسيلة وجيهة بأيدي اإلدارات، لتنظيم اس

وحسب اتفاق عام ميكن إعفاء التجهيزات الراديوية من ردصة عامة أو ردصة داصة فيما يتعلق برتكيبها واستعماهلا، طاملا بقي 
 استعمال طيف الرتددات بفعالية غري مهدد، وإحداث تدادالت ضارة ضئيل االحتمال.

 من الردصة اخلاصة. لكنه من اجلائز وجود بعض االستثناءات (SRD)ة املدى                                        وت عف ى عادة أجهزة االتصال الراديوي قصري 
 التنظيمات الوطنية. يف
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                                                                                                              وعندما ي عف ى جتهيز راديوي من ردصة داصة، جيوز، بوجه عام، ألي شخص شراء التجهيز وتركيبه واقتناؤه واستعماله دون طلب 
                                                        لكن قد يكون استعماله داضعا  ألحكام وطنية. وميكن، عالوة على تسجل اإلدارة التجهيز اخلاص و  إذن مسبق من اإلدارة. وال

                                                                                                                     ذلك، للمصن ع أو لإلدارة الوطنية مراقبة بيع واقتناء بعض أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى كاألجهزة الطبية املغروسة املشتغلة 
 بقدرة دون املنخفضة.

 اتفاقات متبادلة بين البلدان/المناطق 3.8
ما بنتائج  العديد من احلاالت، أنه من املفيد والفعال إبرام اتفاقات بني البلدان/املناطق هبدف اعرتاف بلد/منطقة يف ،رأت اإلدارات

 غريه من البلدان/املناطق. يف                   خمترب  معرتف به/معتمد يف ادتبارات املطابقة اجملراة
على نطاق واسع مع الواليات املتحدة  (MRA)اعرتاف متبادل ولقد استلهم االحتاد األورويب هذه املقاربة فأبرم حىت اآلن اتفاقات 

 األمريكية وكندا وأسرتاليا ونيوزيلندا وغريها.
                                                                                      يستطيع املصن عون تقييم مطابقة منتجاهتم، وفقا  لألحكام التنظيمية للبلد اآلدر املعين، عن طريق  MRAفبفضل هذه االتفاقات 

ات وهيئات تفتيش وهيئات لتقييم املطا يوفر تكاليف هذه التقييمات                                  معي نة حسب األصول دادل بلداهنم؛ مما (CAB)بقة                                       خمترب 
 والوقت الالزم لوصول املنتجات إىل األسواق.

                                                                                                                     وتضم االتفاقات اتفاقا  إطاريا  حيدد مبادئ وإجراءات االعرتاف املتبادل، وسلسلة من امللحقات القطاعية اليت تبني  بالتفصيل، نطاق  
 نتجات وتشغيلها والتشريع ذي الصلة واإلجراءات اخلاصة.كل قطاع من حيث امل

 مع الواليات المتحدة األمريكية MRAاالتفاق  1.3.8
 .1998أول ديسمرب عام  يف بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية MRAبدأ نفاذ االتفاق 

السوق، خبصوص  يف اإلجراءات، وتقصري املدة الالزمة لطرح املنتجويهدف هذا االتفاق إىل حتاشي ازدواجية املراقبة، وزيادة شفافية 
القطاعات الصناعية الستة التالية: جتهيزات االتصاالت، املالءمة الكهرمغنطيسية، املأمونية الكهربائية، املصنوعات الرتفيهية، 

 واملستهلكون من االتفاق.                                                                       املنتجات الصيدالنية، األجهزة الطبية. ومن املفرتض أن يستفيد املصن عون والتجار 

 مع كندا MRAاالتفاق  2.3.8
، (EEA-EFTA) الرابطة األوروبية للتجارة احلرة - املنطقة االقتصادية األوروبيةمع االحتاد األورويب، و  MRAأبرمت كندا اتفاقات 

هذه  . ومبوجب(CITEL) التصاالتوسويسرا، وجلنة البلدان األمريكية ل (APEC) جملس التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئو 
ات                                                                                                          االتفاقات، يستطيع مصنعو هذه البلدان إجراء تقييم ملطابقة منتجاهتم وفقا  لألحكام التنظيمية الكندية لدى خمترب 

 السوق. قبل ددول املنتجات إىل إلصدار الشهادات معرتف هبا حسب األصول، مما يقلص تكاليف التقييم، وفرتة ما وهيئات
                                                  صن عون الكنديون كذلك نفس الفوائد فيما خيص أسواقهم.وجيين امل

 مع أستراليا ونيوزيلندا MRAاالتفاقات  3.3.8
 اليت أبرمها االحتاد األورويب مع أسرتاليا ونيوزيلندا. MRAنفاذ االتفاقات  1999يناير  1 يف بدأ

لتنظيمية هلا، واملوافقة عليها، حسب األحكام ا وتنص هذه االتفاقات على تبادل قبول كل طرف ادتبار املنتجات، وإصدار شهادة
، نديةالنيوزيلو أوروبا، معرتف هبا حسب األصول األسرتالية  يف (CAB)للطرف اآلدر. فبناء على ذلك ميكن هليئات تقييم املطابقة 

 أسواق هذين البلدين، دون لزوم إجراءات موافقة أدرى. يف                                   أن ت صدر شهادات باملنتجات، َث تطرحها
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 كوريا  جمهوريةمع  MRAاالتفاقات  4.3.8
أن يعرتف                 على ذلك، ي فرتض                                                                  مع كندا، والواليات املتحدة األمريكية، وفيتنام، ومجهورية شيلي. وبناء   MRAأبرمت كوريا اتفاقات 

ات املعي نة هلذا الغرض  كل منها. يف                                                                          كل من هذه البلدان بتقارير االدتبارات الصادرة عن املخترب 

 للوائح على الصعيد العالمياتساق ا 5.3.8
 R&TTE البلدان/املناطق على الصعيد العاملي بنفس طريقة االتساق اليت يقضي هبا التوجيه يف مل يتحقق االتساق بني اللوائح ما

ة دأفضل حل لتسهيل التجارة بني البلدان/املناطق لفائ MRA، تبقى االتفاقات (EEA) املنطقة االقتصادية األوروبيةعلى امتداد 
                             املصن عني واملور دين واملستعملني.

 تطبيقات إضافية 9
املعلمات التقنية لعدة أمناط هلذه التطبيقات اإلضافية. وهذه  1 . ويضم امللحقSRDيستمر تطوير وتنفيذ تطبيقات إضافية لألجهزة 

إيصال املعطيات بسرعة  يف املخصصة لالستعمال GHz 64-57هي حىت اآلن أجهزة مشتغلة برتددات النطاق  SRDاألجهزة 
 مقاييس املستوى بالرتددات الراديوية. ويف عالية،

 
 1 الملحق
 

 تطبيقات إضافية

 GHz 64-57النطاق  في العاملة (SRD)أجهزة االتصال الراديوي قصيرة المدى  1
ل برتددات نطاق امتصاص األوكسجني  SRDاألجهزة  طيف املالصق ألغراض تستعمل مقادير كبرية من ال GHz 64-57                                      اليت ت رس 

 .Mbit/s 1 000إىل أكثر من  Mbit/s 100                                              إيصال املعطيات بسرعة عالية، أي مبعدالت ت راوح من 
نقاط  ة إىلة قصرية املدى من نقطالسلكي وقد تضم التطبيقات وصالت فيديوية رقمية، وحماسيس مواقع، ووصالت للمعطيات

 كي العريض النطاق إىل أجهزة حاسوبية ثابتة أو متنقلة.ة، والنفاذ الالسلالسلكي متعددة، وشبكات حملية
مع إشارات النطاق العريض أو إشارات كنس الرتدد.  GHz 64-57ويف حاالت كثرية، تشتغل التطبيقات املقرتحة برتددات النطاق 

ب املعدالت العالية وذلك بسب، GHz 64-57                            ، أو ز مرة منها، كامل الطيف SRDيستعمل زوج من األجهزة                  وكثريا  ما حيصل أن
حماسيس       أيضا   GHz 64-57النطاق       كامل  وتستخدم                                                                   جدا  للمعطيات أو العدد الكبري من قنوات الرتدد اليت تستلزمها الشبكة. 

 .قصرية املدى، املستعملة لتوليد معلومات دقيقة عن املوقع ألغراض اآلالت املشتغلة بإشارات كنس الرتدد املواقع
 .GHz 61,5-61، املشتغلة برتددات النطاق SRD             قدرة  األجهزة  mW 100تبلغ   .e.i.r.pـــب                  ويف أوروبا، ح د دت 

 مقاييس المستوى بالترددات الراديوية 2
مجيع  يف                                                                                     معلمات تشغيل مقاييس املستوى بالرتددات الراديوية واحتياجاهتا من الطيف، املعمول هبا حاليا   8إىل  6تعرض اجلداول من 

 العامل. أحناء
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 األنظمة النبضية 1.2
الرتدد املركزي للتوزيع على  ،GHz 5,8األنظمة النبضية منخفضة التكاليف واستهالكها للقدرة منخفض. وهي تشتغل اليوم برتدد 

 GHz 25و GHz 10املديات  يف                                          . غري أن املصنعني يرتق بون إحراز منتجات تشتغل(ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية 
. ويقدم اجلدول. و GHz 76و  اخلصائص النمطية. 6                                                              يتوقف ختصيص الرتدد الدقيق للتشغيل، على املنتج املعني 

 6اجلـدول 
 القيمة الخصائص

 الرتدد×  0,1 عرض النطاق

ل )الذروية(   10إىل  0 (dBm)                      قدرة املرس 

 ns 3إىل  ps 200 عرض النبضة
 1إىل  0,1 (%)دورة التشغيل 

 4إىل  0,5 (MHz)تردد تكرار النبضات 
 اجلو مبوجة حاملة أو من دون موجة حاملة. يف وأنظمة الرتدد الراديوي النبضية تبث النبضة

 (FMCWأنظمة الموجة المستمرة بتشكيل التردد )أنظمة  2.2
 FMCWهذا منط متطور من األنظمة. فهو متني ويستعمل معاجلة متطورة لإلشارة تضمن اعتمادية جيدة. ودصائص األنظمة 

 .7 اجلدول يف      بي نةم

 7اجلـدول 
 القيمة الخصائص

 10 ،25 (GHz)الرتدد 
 0,6 ،2 (GHz)عرض النطاق 
 10إىل  0 (dBm)قدرة اإلرسال 

 معلمات تشغيل مقاييس المستوى بالترددات الراديوية واحتياجاتها من الطيف 3.2
 8اجلـدول 

 نطاق الترددات
(GHz) 

 دورة التشغيل الهوائي القدرة
(%) 

3-0,5 mW 10 1إىل  0,1 مدمج 
7-4,5 mW 100 0,1  1إىل 

11,5-8,5 mW 500 0,1  1إىل 

27-24,05 W 2 0,1  1إىل 

78-76 W 8 0,1  1إىل 

                                                                   قد يتعذ ر تشغيل هذه املقاييس و/أو يتطلب إصدار شهادة خبصوص بعض األجزاء  - 1المالحظـة 
 ية والدولية النافذة.                                          من مديات هذه الرتددات وفقا  للتنظيمات الوطن

صص نطاق الرتدد  - 2المالحظـة  املؤمتر األورويب إلدارات الربيد بلدان  يف GHz 0,5-3                   لن خي 
 من أجل مقاييس املستوى بالرتددات الراديوية. (CEPT) واالتصاالت
حمدود  GHz  10مدى نطاق الرتدد لتشغيل مقاييس املستوى بالرتددات الراديوية يف - 3المالحظـة 

 .GHz 8,5-10,6بتقليصه إىل نطاق تردد  CEPTبلدان املؤمتر  يف
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 2الملحق 
يقدم هذا امللحق معلومات عن القواعد الوطنية/اإلقليمية اليت حتتوي معلمات تشغيلية وتقنية وعن احتياجاهتا من الطيف. وذلك 

 هلذا امللحق. 7إىل  1من  املرفقات معروض يف
 

 1 المرفق
 2 لملحقبا

 
 (CEPT؛ بلدان المؤتمر 1)المنطقة 

 
 المعلمات التقنية والتشغيلية ألجهزة االتصال الراديوي

 واحتياجاتها من الطيف (SRD)قصيرة المدى 
 CEPT/ERC/REC 70-03التوصية  1

)املتعلقة باستعمال األجهزة  "CEPT/ERC/REC 70-03 "Relating to the use of short-range devices (SRD)حتتوي التوصية 
املؤمتر األورويب إلدارات دان بل                                                                                    صرية املدى( عرضا  للوضع العام فيما يتعلق بتوزيعات الطيف املشرتكة على األجهزة قصرية املدى يفق

                                وثيقة  مرجعية عند إعداد لوائحها  CEPT                                                      . وقد أ ريد هبذه التوصية أن تستعملها الدول أعضاء املؤمتر (CEPT) الربيد واالتصاالت
                                                                                                     التوصية أيضا  متطلبات إدارة الطيف خبصوص األجهزة قصرية املدى، من حيث توزيع نطاقات الرتدد والسويات العظمى                الوطنية. وتبني  

 للقدرة وهوائي التجهيز واملباعدة بني القنوات ودورة التشغيل والرتديص وحرية التداول.

 نطاقات التردد والمعلمات المقابلة 2
، CEPT/ERC/REC 70-03ملحقات بالتوصية  ونطاقات الرتدد يف (SRD)ة الراديوية قصرية املدى يتم بالتفصيل تناول تطبيقات األجهز 

وجدير بالذكر أن هذه التوصية . )http://www.cept.org/eco(زيلها من موقع الويب اخلاص مبكتب االتصاالت األورويب: حيث ميكن تن
                                             ، وميكن النفاذ إليها مباشرة  عرب الرابط التايل: CEPTالدول أعضاء املؤمتر  يف SRDعلومات اخلاصة بتنظيم األجهزة تتناول آدر امل

http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDF.* 
غري أنه ال ينبغي افرتاض أن كافة توزيعات الرتدد  CEPTاملؤمتر  يف                                             كر أهنا متثل املوقف األكثر قبوال  بني الدول األعضاءوينبغي تذ 

 .CEPTاملؤمتر  يف هبذه التوصية معلومات مفصلة للتطبيق دادل الدول األعضاء 1مجيع البلدان. ويقدم التذييل  يف متاحة
 (ECO)املكتب األورويب لالتصاالت                                              ميثالن أحدث املعلومات املتاحة اليت حيد ثها بانتظام 3و 1 املرفقنيوجتدر اإلشارة إىل أن 

 .(CEPT)التابع للمؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت 

                                                      
تعملي قاعدة بيانات كذلك ملس. ميكن  أعاله املذكور املوقع اإللكرتوينعلى  ويتاح آدر إصدار هلا للعلمليزية فقط كباللغة اإلن مقدمةالوثيقة هذه  *

حتديد لغات أدرى إلظهار املعلومات باللغة اليت خيتاروهنا من دالل استخدام  (ECO)معلومات ترددات املكتب األورويب لالتصاالت نظام 
 اإللكرتوين. املرتجم

http://www.cept.org/eco
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDF
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 (EFIS) نظام معلومات الترددات األوروبي في (SRD) عمليات نشر األجهزة قصيرة المدىالمعلومات األوروبية بشأن 
 قبلالمست في

 سق بياناتن يف ذلك معلومات التنفيذ الوطنية( يف )مبا للجنة األوروبية لالتصاالت الراديوية 03-70ستتاح كذلك التوصية و 
ميكن و ؛ ECO( (www.efis.dk(معلومات ترددات املكتب األورويب لالتصاالت نظام  يف املستقبل القريب )جاري التنفيذ( يف

. وهذا يعين SRD Regulations EFISاملوقع:  )SRD( عمليات نشر األجهزة قصرية املدىاالطالع على املعلومات ذات الصلة ب
 .csv (excel)نسق  يف القريب العاجل نقل املعلومات يف أنه ميكن

أوروبا  يف والبحث عنها ومقارنتها بني البلدان SRDيتمكن املستعملون من ادتيار معلومات التنفيذ ذات الصلة بعمليات وس
أن تظهر  (EFISنظام معلومات الرتددات األورويب ) يف . وميكنSRDملدة التطبيق و/أو نطاق الرتددات( جلميع تطبيقات         )وفقا  

ميع التطبيقات نفس نطاق الرتددات جل يف ألدرى ذات الصلة )أي، ميكن حتديد املستعمل هلا(بسهولة عند الطلب مجيع املعلومات ا
 ECCتقارير  أو SRD اليت توضح اخلصائص التقنية لتطبيقات ETSI)على سبيل املثال، الوثائق املرجعية لنظام ، أو التطبيق احملدد

 CEPT استبيانات املؤمتر األطراف الثالثة أو الدراسات األدرى أو أو وثائق 1أو فئات املعدات من الصنف  ECCأو  ECأو قرارات 
ام معلومات الرتددات نظ يف أو املعلومات الوطنية، إخل(. وميكن للمستعملني، إذا اقتضى األمر، استخدام املرتجم اإللكرتوين املتاح

نفيذ . وتتاح كذلك املعلومات املفصلة بشأن التإلظهار املعلومات بلغات أدرى غري اإلنكليزية )منفذ بالفعل( (EFIS)األورويب 
. وينبغي للمستعملني حتديد مدة التطبيق و/أو نطاق الرتددات وكذلك البلد Applications and Radio Interfacesالوطين حتت 

 للبحث عن املعلومات املتعلقة بالسطوح البينية الراديوية الوطنية.
(. ECA وميكن تنزيله )ادرت فقطجدول التوزيعات األوروبية املشرتكة  (EFIS)األورويب نظام معلومات الرتددات  ويدرج كذلك يف

واملعايري األوروبية املنسقة التابعة  SRDذات الصلة بنظام تدابري املواءمة اخلاصة بلجنة االتصاالت اإللكرتونية وهو حيتوي على مجيع 
 System Information Frequency ECO (EFIS)ويتاح اجلدول حتت  اجلاري تطبيقها. ر االتصاالتييمعالمعهد األورويب لل

 .http://www.efis.dk/sitecontent.jsp?sitecontent=ecatable على املوقع:

 المواصفات التقنية 3

 (ETSI) تصاالتالمعهد األوروبي لمعايير االمعايير  1.3
                                                                                               مكلف بإعداد معايري مت سقة ألجهزة االتصاالت واالتصاالت الراديوية. وهذه املعايري املستعم لة ألغراض تنظيمية  ETSIاملعهد 

 (.EN                  )تتصد رها السابقة أوروبيةمعروفة بتسمية معايري 
ب التدادل الضار. فيستطيع                             عالية استعمال الطيف، وبتجن  وحتتوي املعايري املتسقة، اخلاصة بالتجهيزات الراديوية، مواصفات تتعلق بف

                     ليس إجباريا ، إال أنه  ETSI                                                                                       املصن عون استعمال هذه املعايري كجزء من عملية تقييم املطابقة. وتطبيق املعايري اليت وضعها املعهد 
حتاد األورويب، دمج                طبقا  لقانون االحال عدم تطبيقها، استشارة هيئة خمتصة. ويتوجب على منظمات التقييس الوطنية،  يف جيب،

 املعايري الوطنية، وسحب كل املعايري الوطنية املنافية. يف EN)أو  (ETSاملعايري األوروبية لالتصاالت 
 EN 300 440و EN 300 330و (EN 300 220                    أربعة معايري تنو عية  ETSIوفيما خيص األجهزة قصرية املدى، وضع املعهد 

مجيع املعايري  CEPT/ERC/REC 70-03للتوصية  2 من املعايري املتعلقة بتطبيقات داصة. ويشمل التذييل        وعددا   EN 305 550)و
 املطبقة على أجهزة املدى القصري.

http://www.efis.dk/
http://www.efis.dk/sitecontent.jsp?sitecontent=srd_regulations
http://www.efis.dk/sitecontent.jsp?sitecontent=ecatable
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 والسالمة (EMC) كهرمغنطيسيةال         م الء م ة ال 2.3

 EMCالمالءمة  1.2.3
 تضع مواصفات للمالءمة الكهرمغنطيسية تستند CEPTاملؤمتر  يف ميكن القول بشكل عام إن مجيع البلدان األوروبية األعضاء

                 أحيانا  إىل معايري  أو (CISPR)واللجنة الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي  (IEC)معظمها إىل معايري اللجنة الكهرتقنية الدولية  يف
CENELEC وETSI EMC. االحتاد األورويب  ويف(EU)/الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ((EFTA)، شك ل املعايري املتسقة ت                   

الوثائق املرجعية لرتجيح الوفاء باملتطلبات األساسية اليت وضعها التوجيه  ،CENELECواللجنة  ETSIاألوروبية، الصادرة عن املعهد 
2004/108/EC  اخلاص باملالءمة الكهرمغنطيسية(EMC) التوصية  يف )وغالبية هذه املعايري األوروبية مذكورة

(CEPT/ERC/REC 70-03 وعلى املصن ع أن يضع العالمة .                            CE  على منتجاته الكهربائية مع ترديص بالعالمةCE  موق ع منه          
 عايري املتسقة األوروبية. وتستند أغلبية امل                                                                         إضافة إىل ملف تقين. وميكنه أن ي سند هذه املستندات إىل ادتبار مطابقة جيريه بنفسه

 .CISPRو IECإىل معايري اللجنتني  EEAاملنطقة  يف
تقبل تقرير االدتبار الصادر عن خمترب           غالبا  ما ،EU/EFTA يف ولكنها غري أعضاء CEPTاملؤمتر  يف والبلدان األوروبية األعضاء

                                                                           كدليل على ثبوت املطابقة. غري أن بعضها يتطلب تقرير ادتبار للمطابقة، صادرا  عن   EU/EFTA يف  EEAمعتمد من املنطقة
 ذه البلدان.أحد املختربات الوطنية هل

 تداول التجهيزات الكهربائية في السالمة 2.2.3
معظم  ويف .IEC                                                                                                  للبلدان األوروبية عموما  مواصفات داصة بالسالمة )يف تداول التجهيزات الكهربائية( تستند إىل معايري اللجنة

 وتعديالته على جتهيزات االتصال الراديوي. IEC 60950احلاالت يطبق املعيار 
الوثائق املرجعية من حيث قرينة الوفاء  ،CENELECل املعايري املتسقة األوروبية، الصادرة عن اللجنة      تشك   EEA ويف املنطقة

بشأن التجهيزات منخفضة التوتر. واملعيار املتسق األورويب األهم  EC/2006/95التوجيه  يف باملتطلبات األساسية املوضوعة
 .IEC 60950 وتعديالته وهو يستند إىل املعيار EN 60950عيار خيص جتهيزات االتصال الراديوي هو امل فيما

)نظام دويل  CB                            ، تتطلب عموما  شهادة النظام EU/EFTA يف وغري األعضاء CEPTاملؤمتر  يف األعضاء ،والبلدان األوروبية
ليل على ثبوت املطابقة ، كدCB(، وهذه متنحها إحدى الدول األعضاء اليت تطبق النظام IECEE شهادات بإشراف اللجنة إلصدار
 .IEC 60950 للمعيار

       معل مة  EEAاالحتاد األورويب أن تكون التجهيزات الواردة من دارج املنطقة  تتطلب معظم السلطات اجلمركية يف - 1المالحظـة 
        املصن ع(  عن )صادر ECقة                                                            والسالمة )يف تداول التجهيزات الكهربائية(، وأن يقد م بيان مطاب EMCيتعلق باملالءمة  فيما CE بالعالمة

 قبل منح شهادة االسترياد.

 المواصفات الوطنية إلقرار النمط 3.3
 ، لديها لوائح وطنية، تستندR&TTE                     واليت مل تنف ذ التوجيه  EU/EFTA يف وغري األعضاء CEPTاملؤمتر  يف الدول األعضاء

 تزال تستند يوية تستند إىل معايري أوروبية مطبقة، أو البعض األوقات إىل هذا التوجيه وتستعمل مواصفات للتجهيزات الراد يف
 أو إىل معايري وطنية دالصة. CEPTبعض احلاالت، إىل معايري سابقة مثل توصيات املؤمتر  يف
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 االستعماالت اإلضافية للطيف 4
                                        القدرة المش ع ة أو شدة المجال المغنطيسي 1.4

هبا لألجهزة  هي القيم العظمى املسموح CEPT/ERC/REC 70-03التوصية  يف املذكورة ،Hحدود القدرة املشعة أو شدة اجملال 
(، ERC)اللجنة  CEPT ECCو ETSIإطار املعهد  يف                                                               قصرية املدى. وهذه السوي ات ح د دت باالستناد إىل دراسة دقيقة أ جريت

 .m 10 عند dB(A/m) 5هو  H العلى مديات الرتدد وعلى التطبيقات املختارة. ومتوسط مستوى القدرة/شدة اجمل وهي تتوقف

ل 2.4                    مصدر هوائي المرس 
 تستعمل األجهزة قصرية املدى ثالثة أمناط رئيسية هلوائيات املرسل وهي:

 هوائي مدمج )دون مأدذ دارجي للهوائي(؛ -
                                                       هوائي مكر س )جيري إقرار تقييم مطابقة النمط مع التجهيز(؛ -
 هوائي(.هوائي دارجي )جيري إقرار النمط بدون  -
 توصيةامللحقات املناسبة بال                                   حاالت استثنائية، وت ذكر هذه احلاالت يف                                     ي سمح باستعمال اهلوائيات اخلارجية إال يف ال

CEPT/ERC/REC 70-03. 

 المباعدة بين القنوات 3.4
دد املباعدة بني القنوات فيما خيص األجهزة قصرية املدى، تبعا  الحتياجات التطبيقات املختلفة.  ؛ kHz 200و kHz 5وح بني ارت وت                                                                                    حت 

 ."                                   ميكن استعمال نطاق الرتدد املقرر كامال   -مباعدة بني القنوات  بعض احلاالت املبدأ "ال يف       ويطب ق

 أصناف دورة التشغيل 4.4
 دورة التشغيل كالتايل: ETSI EN 300 220-1             يعر ف املعيار 

ا  عنها كنسبة مئوية، من الوقت الذي يشتغل في                                                    ألغراض هذه الوثيقة، ي عر ف مصطلح دورة التشغيل بأنه ال ل دالل         ه املرس                                                       نسبة، معرب 
        يدويا ،                                                                                                               ساعة واحدة من الزمن حتت املراقبة، إذا كانت فرتة التشغيل هي ساعة واحدة. وجيوز أن ي طل ق اشتغال اجلهاز أوتوماتيا  أو

 قة إطالق اشتغال اجلهاز.                                                               وتتوقف الطبيعة الثابتة أو العشوائية لدورة التشغيل أيضا  على طري
       املصن ع                                                                                                               فيما خيص األجهزة اليت ت شغ ل أوتوماتيا ، وهي إما أجهزة يتحكم بتشغيلها برنامج وإما أجهزة مسبقة برجمتها، يتوج ب على

 .(9                                                                    أن يصر ح عن صنف أو أصناف دورة تشغيل اجلهاز اخلاضع لالدتبار )انظر اجلدول

 9اجلـدول 

 االسم 
مدة اإلرسال/ 

 دورة الكاملةال
(%) 

مدة "النشاط" 
 (1)القصوى للمرسل

(s)
 

مدة "الخمود" 
 (1)الدنيا للمرسل

(s)
 

 الشرح

 ثانية 0,72مثال: مخس إرساالت مدة كل منها  0,72 0,72 0,1 <            منخفض جدا   1
 ساعة يف

ثانية  3,6إرساالت مدة كل منها  10 مثال: 1,8 3,6 1,0 < منخفض 2
 ساعة يف

 ثانية 36إرساالت مدة كل منها  10مثال:  3,6 36 10 < مرتفع 3
 ساعة يف

                                         إرساالت مستمرة عموما  وإرساالت تتجاوز دورة  – – 100حىت             مرتفع جدا   4
 10%تشغيلها 

 نفس نطاق الرتدد. ترمي هذه احلدود غري اإللزامية، إىل تسهيل التقاسم بني األنظمة يف (1)
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              ال، يتوج ب على                                                                    ا ، أو يكون تشغيلها رهنا  باألحداث ويتحك م بوظائفها برنامج حاسويب أو                                  وفيما يتعلق باألجهزة اليت تشغ ل يدوي
               ىت توقيف م طل ق                              إذا كان إرساله يبقى مستمرا  ح                                                                               املصن ع أن يعلن ما إذا كان اجلهاز يتبع، بعد إطالقه، دورة تشغيل مربجمة مسبقا ، أو ما

لنمطي.                                                                         ج ب أيضا  على املصن ع أن يقدم وصفا  لتطبيق اجلهاز، وي درج خمططا  الستعماله ا                                          التشغيل أو إعادة تدميث اجلهاز يدويا . ويتو 
 هذه. حتديد دورة التشغيل، وبالتايل صنف دورة التشغيل يف                                                 وجيب استخدام خمطط االستعمال النمطي كما يقدمه املصن ع

ل ويعلن عنها.                                                          وعند احلاجة إىل إشعار باالستالم جيب على املصن ع أن يذكر فيه مدة                                              "النشاط" اإلضافية الالزمة للمرس 
                                   معظم الوقت، يتوج ب تنفيذ آلية لقطع                              وترسل موجة حاملة غري مشك لة يف 100%وفيما يتعلق باألجهزة اليت تساوي دورة تشغيلها 

 نفيذ هذه اآللية.ن طريقة ت                                                                                    املوجة احلاملة غري املشك لة، بغية استعمال الطيف استعماال  فعاال . وجيب على املصن ع التصريح ع

 المتطلبات اإلدارية 5

 الترخيص متطلبات 1.5
 الرتديص وسيلة مناسبة بأيدي اإلدارات لتنظيم استعمال التجهيزات الراديوية واستعمال طيف الرتددات بفعالية.

ماهلا، طاملا بقي يبها واستعوحسب اتفاق عام ميكن إعفاء التجهيزات الراديوية من ردصة عامة أو ردصة داصة فيما يتعلق برتك
                                                                       استعمال طيف الرتددات بفعالية غري مهد د، وإحداث تدادالت ضارة ضئيل االحتمال.

الرتديص واإلعفاء من الرتديص اخلاص. لكنها تستخدم معايري خمتلفة  يف طرائق مماثلة CEPTوبوجه عام تطبق إدارات بلدان املؤمتر 
 لتجهيز راديوي أو إعفاؤه منه.للبت فيما إذا كان ينبغي ترديص داص 

 إذا كان ينبغي اإلعفاء من قائمة معايري متسقة تعتمد اإلدارات عليها لتقرير ما CEPT/ERC/REC 01-07وتضم التوصية 
 داص. ترديص

 CEPT/ERC/REC 70-03ملحقات التوصية  يف ، من ترديص داص. واالستثناءات مذكورة       عموما  معفاة،  SRDواألجهزة 
 .3 اتذييله ويف

                                                                                                           وعندما ي عفى جتهيز راديوي من ردصة داصة، جيوز ألي شخص شراء التجهيز وتركيبه واقتناؤه واستعماله دون طلب إذن مسبق 
 من اإلدارة. وعالوة على ذلك، ال تسجل اإلدارة التجهيز اخلاص، لكن استعماله خيضع لألحكام العامة.

 اولتقييم المطابقة، ومواصفات التعليم، وحرية التد 2.5
توصيات  الغرض من وضع العالمات املذكورة على التجهيزات هو الداللة على مطابقتها لتوجيهات اللجنة األوروبية وقرارات أو

 أو اللوائح الوطنية املطبقة. ERCأو  ECCاللجنة 
ة. وتتطلب أكثرية اإلدارات، على ص                                                                                      ويف مجيع احلاالت تقريبا  ت بني  القوانني الوطنية مواصفات تعليم ووسم التجهيزات املعتمدة املرد  
                                                                                     األقل، أن ي ظهر الوسم  عالمة أو اسم السلطة املوافقة، إىل جانب رقم املوافقة وتارخيها أيضا .

                                                                                 بثالثة ديارات لتعليم األجهزة قصرية املدى وحرية تداوهلا، تبعا  لتقييم املطابقة املستعمل. CEPT/ERC/REC 70-03وتوصي التوصية 
 R&TTE التوجيه السوق وحرية تداوهلا ألحكام خيضع طرح األجهزة قصرية املدى يف EU/EFTA ول األعضاء يفوخبصوص الد

 (.7 الفقرة )انظر
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 معلمات التشغيل 6
ة، وال ي سمح هلا بتسبيب تدادل ضار خبدمات االتصال  األجهزة قصرية املدى يفعلى العموم، تشتغل                                                            نطاقات متقامس 

 األدرى. الراديوي
 تطيع األجهزة قصرية املدى أن تطالب حبمايتها إزاء ددمات االتصال الراديوي األدرى.تس وال

 أي وظيفة من وظائف هذه التجهيزات، عدم جتاوز حدود املعلمات التقنية. يف وجيب،
تمل أن يالزمها تأثري على سالمة احلياة البشرية، ينبغي أ  يويل ن                                                                                              وعند ادتيار معلمات ألجهزة قصرية املدى جديدة، حي 

 اجملاورة. النطاقات يف اق أونفس النط يف األنظمة األدرى املشتغلة يف واملستعملون أمهية داصة للتدادالت اليت قد تسببها         املصن عون

 R&TTEالتوجيه  7
الراديوية ، وضع التوجيه اخلاص بالتجهيزات واملطاريف (EFTA) الرابطة األوروبية للتجارة احلرةودادل االحتاد األورويب وبلدان 

هلا، ووضعها األسواق، وحلرية تداو  يف                                                           القواعد الضابطة لطرح أكثرية املنتجات املستعم لة لطيف الرتددات (R&TTE)لالتصاالت 
 تشريعها الوطين. يف R&TTEباخلدمة. وكل سلطة وطنية معنية مسؤولة عن دمج أحكام التوجيه 

هي االمتثال ملعيار ذي صلة من املعايري املتسقة،  R&TTEجاته ألحكام التوجيه                                              وأسهل طريقة أمام املصن ع للربهان على امتثال منت
خبصوص جوانب استخدام الطيف. وأصبح من املمكن إرسال تبليغات  (ETSI) املعهد األورويب ملعايري االتصاالتوضعها اليت 

جراء معتمد على                        آن واحد، وذلك بات باع إ يف السوق إىل عدد من السلطات املعنية بشؤون الطيف يف إلكرتونية عن نية طرح جتهيز
 .(one-stop procedure)مركز واحد 

تطبيق معلومات عن تنفيذ و  )http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/index_en.htm(املوقع  يف                     وعالوة  على ذلك، توجد
. وتسهر على استدامة هذا التوجيه جلنة دائمة هي اللجنة املعنية بتقييم مطابقة جتهيزات االتصاالت ومبراقبة R&TTEالتوجيه 
 .(TCAM)السوق 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/index_en.htm
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 2 المرفق
 2لملحق با

 
 )الواليات المتحدة األمريكية(

 
 المتعلقة بالمرسالت المنخفضة القدرة FCCشرح لقواعد اللجنة 

 مالها بدون رخصةالمشروع استع

 مقدمة 1
                                                                                            من اللوائح، ي سمح بتشغيل أجهزة الرتدد الراديوي املنخفضة القدرة، بدون احلصول على ردصة من اللجنة  15             ط بقا  للجزء

                                                             التقنية مصممة حبيث يقل  احتمال أن تسبب هذه األجهزة تدادالت ضارة  15 حاجة إىل تنسيق الرتددات. ومعايري اجلزء وبدون
الت،                     بعض نطاقات الرتدد، ي   ويف الطيف اآلدرين.مبستعملي  إطار جمموعة  يف                                            سمح بتشغيل أجهزة اإلشعاع املتعمد، أي املرس 

                                                                                                     حدود عامة لإلرسال أو طبقا  ألحكام تسمح بسويات إرسال أعلى من السويات املطبقة على أجهزة اإلشعاع غري املتعمد. 
ت بعض النطاقات احلساسة أو املتصلة خبدمات السالمة اليت تسمى بالنطاقا يف                                      ي سمح عادة بتشغيل أجهزة اإلشعاع املتعمد وال

                                                                                                          النطاقات املوزعة على اإلذاعة التلفزيونية. وتتضمن القواعد عرضا  أو ذكرا  إلجراءات القياس الرامية إىل معرفة مدى  يف            املقي دة، وال
 التقنية. 15 مطابقة األجهزة ملواصفات اجلزء

                                                                                            ل مكان، استعمال أجهزة االتصال الراديوي قصرية املدى غري املرد صة. فاهلواتف الالسلكية، وأجهزة مراقبة ك يف             وجيري عمليا ،
زيل الالسلكية، وأنظمة ددول السيارات دون مفتاح، وأنظمة النفاذ الالسلكية األطفال، وفتح أبواب املرائب، وأنظمة األمن املن

الت من هفيها الشبكات احمللية، ومئات األنوا  مبا ذا                                                                            ع األدرى من التجهيزات اإللكرتونية الشائعة، يعتمد تشغيلها مجيعا  على مرس 
الت  ويف النوع.                                                                                                  أي حلظة من الوقت جيد معظم الناس أنفسهم على مسافة بضعة أمتار من املنتجات االستهالكية اليت تستعمل مرس 

                         منخفضة القدرة غري مرد صة.
الت غري احملتاجة إ زة                                                                            ىل ترديص برتددات خمتلفة. وجيب فيها أن ت ستعمل هذه الرتددات بالتقاسم مع مرسالت حائ                          وتشتغل املرس 

ظر عليها أن تسبب تدادالت هلذه املرسالت. واخلدمات األولية والثانوية املرد صة حممية من األجهزة اليت تستند                                                                                                             على ردصة، وحي 
 .15 إىل اجلزء

                                                                    ر التدادالت الضارة اليت تسببها مرسالت مشتغلة بقدرة منخفضة، وغري مرد صة، قواعد ترمي إىل احلد من أدطا FCC        ولل جنة
قواعدها كون احتماالت تسبيب التدادل الضار، املالزمة للمنتجات املدموج فيها  يف FCC                               للمرسالت املرد صة. وتراعي اللجنة 

                      أكثر تقييدا  للمنتجات  FCC فإن قواعد اللجنةمرسالت مشتغلة بقدرة منخفضة، ختتلف بادتالف أمناط هذه املنتجات. وهكذا، 
                                                                                     األرجح تسبيبها التدادل الضار، وأقل تقييدا  للمنتجات األقل احتماال  تسبيبها هذا التدادل.

bin/text-http://www.ecfr.gov/cgi-زيلها من املوقع التايل: بتن FCC                                                وميكن احلصول جمانا  على القواعد اخلاصة بالئحة اللجنة 

idx?tpl=/ecfrbrowse/Title47/47cfr15_main_02.tpl  

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title47/47cfr15_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title47/47cfr15_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title47/47cfr15_main_02.tpl
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 الت المشتغلة بقدرة منخفضة دون حاجة إلى ترخيص                         النهج العام بخصوص المرس   2
ل املنخفض قدرة التشغانالتالي صطلحانامل على نفس الشيء،  كالمها  ندال، ي15                                    يل غري املرد ص، واملرسل املستند إىل اجلزء                          : املرس 

. وتستعمل املرسالت FCCمن الئحة اللجنة  15                                                                     وهو املرسل غري املرد ص، املشتغل بقدرة منخفضة، الذي يفي بأحكام قواعد اجلزء
                                             ي غري مرد صة ألن مشغ ليها غري ملز مني باحلصول على . وهmW 1                                   قدرة منخفضة جدا ، غالبا  ما تقل عن  15 املستندة إىل اجلزء

 الستعماهلا. FCCردصة من اللجنة 
ل يستند إىل اجلزء ل نفسه من ترديص من  ال ،15                                                                        ولكن، بالرغم من عدم احتياج املشغ لني إىل ترديص الستعمال مرس                              بد للمرس 

                  ضمان تقي د املرسالت  يف ألمريكية. ويسهم اشرتاط الرتديص هذاالواليات املتحدة ا يف لكي ميكن استرياده أو تسويقه FCCاللجنة 
أنظمة االتصال  يف باملعايري التقنية للجنة، وهكذا ميكن تشغيلها، مع احتمال ضئيل ألن تسبب تدادالت 15 املستندة إىل اجلزء

 املردصة. الراديوي
                                                     التصال الراديوي املردصة، فإن مستعمله ي لز م بالتوقف عن أنظمة ا يف             يسبب تدادال   15                                  وإذا ثبت أن مرسال  مستندا  إىل اجلزء

 تطلباتم                                                                                                         تشغيله، على األقل ريثما يوجد حل ملشكلة التدادل، حىت لو كان اجلهاز يتقي د جبميع املعايري التقنية، ومستوفيا  جلميع 
 .FCC قواعد اللجنة يف الرتديص املنصوص عليها

 تتمتع حبماية تنظيمية من التدادالت. ال 15 َث إن املرسالت املستندة إىل اجلزء

 ريفاقائمة تع 3
                                           متعمد ي ستعمل ليقدم اتصاالت املساعدة السمعية  جهاز إشعاع :(Auditory assistance device) جهاز املساعدة السمعية

وفني، والرتمجة اللغوية للمكفاحلصر، تطبيقات مثل االستماع املساعد، والتدريب األذين، والوصف السمعي  على سبيل املثال ال )ومنها
 .((U.S.C. 12102(2)(A) 42) 1990)أ( من قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة لعام  (2) 3املتزامنة( لألشخاص ذوي اإلعاقة )املادة 

ل  مقصود اإلشعاع، ي ستعم ل إلرسال قياسا :(Biomedical telemetry device)          ي عن ب عدجهاز القياس البيولوجي الطب ت                                          مرس 
 ما.                                                        ظواهر بيولوجية طبية، إما بشرية وإما حيوانية، إىل مستقب ل

ل  مقصود اإلشعاع يستعمله من وقت آلدر مشغلون مدر بون  :(Cable locating equipment)جهاز حتديد موقع الكبل                                                        مرس 
اقرتان اإلشارة الراديوية  تبع تشغيله                                                                                 لتحديد مواقع الدفائن من كبالت ودطوط وأنابيب وغريها من الب ىن أو العناصر املشاهبة. ويست

                                                                            مع الكبل أو األنبوب وما إىل ذلك، واستعمال مستقب ل لكشف موقع البنية أو العنصر.
                                                                              : نظام أو جزء من نظام ينقل الطاقة الراديوية إيصاليا  بواسطة اخلطوط الكهربائية. (Carrier current system) نظام التيار احلامل

ل غري مقصود وميكن تصميم مثل هذا                                                                                             النظام إما على حنو ت ستقب ل فيه اإلشارات مباشرة من التوصيل باخلطوط الكهربائية )مرس 
                                                                                                           اإلشعاع(، وإما على حنو ت ستقب ل فيه اإلشارات عرب اهلواء بفضل إشعاع إشارات الرتددات الراديوية من اخلطوط الكهربائية 

ل  مقصود اإلشعاع(.        )م رس 
لني مستجيبني، أحدمها حمطة قاعدة موصولة (Cordless telephone system) منظومة اهلاتف الالسلكي                                                           : منظومة مكو نة من مرس 

، واآلدر وحدة متنقلة قوامها هاتف ومهتفة، يتصل مباشرة مع احملطة القاعدة. فاإلرساالت (PSTN)بشبكة هاتفية عمومية تبديلية 
هاالصادرة عن الوحدة املتنقلة تستقبلها احملطة القاعد ل احملطة القاعدة املعلومات اليت تستقبلها PSTNالشبكة  يف           ة َث تسري                                               . وت رس 

 إىل الوحدة املتنقلة. PSTNمن الشبكة 
                                                                                                         تعترب اخلدمة العمومية الوطنية لالتصاالت الراديوية اخللوية جزءا  من الشبكة اهلاتفية التبديلية. وباإلضافة إىل ذلك،  - 1المالحظـة 

                                                                          التصال البيين واالستدعاء الراديوي بشرط أال  تكون مقصودة كأساليب تشغيل رئيسية.                ي سم ح بعمليات ا
ات هذا اجملال التغ يف جواره، ويكشف يف                             : جهاز ي نشئ جمال تردد راديوي(Field disturbance sensor) حمساس اضطراب اجملال      ري 

 النامجة عن حركة األشخاص أو األشياء دادل مداه.
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: كل إرسال أو إشعاع أو حث يعيق تشغيل ددمة مالحة راديوية أو ددمات أدرى (Harmful interference) التدادل الضار
 .FCC                                          ددمة راديوية م ش غ لة وفقا  لقواعد اللجنة يف                                                           للسالمة أو يسبب احنطاطا  كبريا  أو إعاقة أو انقطاعا  متكررا  

معظمها و  ،نطاق واسع من التطبيقات لقياس كمية املواد املختلفة يف ستعمل: هو رادار قصري املدى ي(LPR)املستوى  سربرادار 
 ها.قياس جيرييف بيئات مفتوحة أو دادل حاوية حتتوي على املادة اليت  LPRتعمل معدات  وميكن أنسوائل أو حبيبات. 

ردد راديوي كمصدر : حمساس الضطراب اجملال، يستعمل دطوط إرسال ت(Perimeter protection system) نظام محاية احمليط
ع . وترك ب دطوط اإلرسال الراديوي هذه على حنو  ميك ن النظام من كشف أي حركة  املساحة احملمية. يف                                                                           م ش 

                                                                           : بث برتدد واحد أو أكثر يقع دارج عرض النطاق الالزم، وميكن دفض سوي ته دون تأثري (Spurious Emission) البث اهلامشي
يين، مفهوم البث اهلامشي البثوث التوافقية، والبثوث الطفيلية، ومنتجات التشكيل الب يف ويددل على إرسال املعلومات املناظر.

                                                           ومنتجات حتويل الرتددات؛ ولكن ت ستبعد أشكال البث دارج النطاق.

 المعايير التقنية 4

 حدود البث باإليصال 1.4
ة                                             ن جهاز إشعاع متعمد ص مم ليكون موصوال  خبط قدر باستثناء ما هو مبني يف الفقرتني )ب( و)ج( من هذا القسم، بشأ ( أ )

على أي تردد أو ترددات  (AC)يتجاوز جهد الرتدد الراديوي، املعاد إيصاله على دط قدرة تيار متناوب  أال، يتعني (AC)املرافق العامة 
 (LISN) دط القدرةملعاوقة  شبكة استقرار ، حدود يف اجلدول التايل، كما يقاس باستعمالMHz 30إىل  kHz 150ضمن نطاق من 

50/μH 50  أرضي رجع مأوم. ويتعني أن يعتمد االمتثال ألحكام هذه الفقرة على قياس جهد الرتدد الراديوي بني كل دط قدرة و
 مطراف القدرة. وينطبق احلد األدىن عند احلدود بني املديات الرتددية. يف

 تردد البث
(MHz) 

 (dBμV)حد اإليصال 

 متوسطال شبه الذروة

 46* حىت 56 56*حىت  66 0,5-0,15

5-0,5 56 46 

30-5 60 50 

 .يتناقص مع لوغاريتم الرتدد *

على ترددات  مدكأجهزة إشعاع متعالتيار احلامل اليت تعمل   ال ينطبق احلد املبني يف الفقرة )أ( من هذا القسم على أنظمة )ب(
 ر احلامل هذه للمعايري التالية:ختضع أنظمة التيا،            بدال  من ذلكو . MHz 30أقل من 

واملراد استقباله  kHz 1 705-535 ينطاق الرتددال ضمن بثه األساسيبالنسبة إىل نظام التيار احلامل الذي حيتوي  (1)
 .لبث باإليصالعلى ا: ال يوجد حد AM عادي بتشكيلل إذاعي                 باستعمال مستقب  

 ستعمالبا يقاس كما،  kHz 1 705-535 ينطاق الرتددال ضمن μV 1000بالنسبة جلميع أنظمة التيار احلامل األدرى:  (2)
 أوم. 50/μH 50 (LISN)القدرة دط ملعاوقة شبكة استقرار 

 209.15أو الفقرة  205.15 الفقرة                           ختضع أيضا  حلدود البث املشع يف MHz 30 دونإن أنظمة التيار احلامل اليت تعمل  (3)
 ، حسب االقتضاء.227.15الفقرة  أو 223.15أو الفقرة  221.15الفقرة  أو
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تعمل  الو ة للتشغيل البطاري قدرة تكتفي باستعماللألجهزة اليت  اإليصالدود حب االلتزام لبيانإجراء قياسات        ي تطلبال  )ج(
 .ملتناوبالتيار ا قدرةلتشغيل أثناء توصيلها خبطوط ا تنص على أو حتتوي على أحكام (AC)التيار املتناوب  قدرةدطوط  على
 ،أجهزة شحن البطارية اليت تسمح بالتشغيل أثناء الشحن ستعمالا                 أحكاما  تنص على،أو تضع  ،األجهزة اليت تتضمن أما
، شكل غري مباشرب املتناوباليت تتصل خبطوط طاقة التيار  تلك أو أجهزة إزالة البطارية أو املتناوبتتضمن حموالت التيار  أو

 .اإليصالدود لبيان االمتثال حليجب ادتبارها املتناوب، فالتيار  قدرةدر متصل خبطوط للحصول على الطاقة من دالل جهاز آ

 حدود البث باإلشعاع 2.4
اليت  15                                                                                احلدود العامة للبث باإلشعاع )شدة اإلشارة( اليت تطب ق على مجيع املرسالت املستندة إىل اجلزء 209.15حتتوي الفقرة 

                                                                               كما أن هناك عددا  من النطاقات املقي دة اليت ال يسمح أن ت شغ ل فيها املرسالت املشتغلة   .kHz 9تستعمل ترددات تساوي أو تفوق 
دثها سة مثل أنظمة أنظمة االتصال الراديوي احلسا يف                                                             بقدرة منخفضة، غري احملتاجة لرتديص، بسبب التدادالت احملتمل أن حت 

ما  لعمليات البحث عن الضحايا وإنقاذها. فإذا استطاع مرس ويف لك،علم ف يف املالحة الراديوية للطائرات، واألنظمة املستعملة
أن يستعمل أي منط من  له                   أي نطاق مقي د، جيوز يف الوقت نفسه عن تشغيله يف                                           التقيد باحلدود العامة للبث باإلشعاع، وامت نع

 ان.                                                                            أمناط التشكيل )تشكيل اتساع، تشكيل تردد، تشكيل نبضي شفري، وهلم  جرا ( ألي غرض ك
بعض الرتددات شدة إشارة أعلى  يف أحكام داصة بشأن بعض أمناط املرسالت اليت تتطلب 15 قواعد اجلزء يف ووضعت

ع ينات الطبية  تسمح مما
 
              به احلدود العامة للبث باإلشعاع. وعلى سبيل املثال، و ضعت هذه األحكام بشأن اهلواتف الالسلكية، وامل
 
                                                                                         

 من بني أجهزة أدرى. طراب اجملال،السمعية، وحماسيس اض

 10اجلـدول 
الت المقصودة                                 الحدود العامة للمرس 

 التردد
(MHz) 

 شدة المجال
(μV/m) 

 مسافة القياس
(m) 

0,490-0,009 2 400/f (kHz) 300 

1,705-0,490 24 000/f (kHz) 30 

30,0-1,705 30 30 

88-30 100 3 

216-88 150 3 
960-216 200 3 

 3 500 960فوق 

عدا النطاقات   CISPRحدود اإلرسال الواردة يف اجلدول أعاله إىل قياسات تستعمل كاشف شبه ذروة للجنةتستند 
. وتستند حدود اإلرسال املشع يف هذه النطاقات إىل قياسات تستعمل  MHz 1000وما فوق  kHz 490-110و kHz 90-9 الرتددية
         متوسطا .        كاشفا  

 احلاالت األدرى فيستمر استخدام احلدود العامة. اد من احلدود العامة )مشار إليها(. أما يفحاالت استثناء أو استبع 11 يضم اجلدولو 
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 11اجلـدول 
 حاالت االستثناء أو االستبعاد من الحدود العامة

 مالحظات حدود اإلرسال نمط االستعمال نطاق التردد
kHz 45-9 جتهيز حتديد موقع الكبل W 10 213.15 قدرة اخلرج الذروية 

kHz 490-45 جتهيز حتديد موقع الكبل W 1 213.15 قدرة اخلرج الذروية 

 12                 انظر أيضا  اجلدول 
kHz 190-160 غري حمدد W 1 217.15 لرتدد الراديوي آدر مرحلة يف قدرة الددل 

kHz 1 705-510 غري حمدد mW 100 219.15 آدر مرحلة للرتدد الراديوي يف قدرة الددل 

kHz 1 705-525 مباين  يف مرسالت
 التعليمية املؤسسات

24 000/f kHz) V/m  30عند m 221.15 املباين حدود دارج 

kHz 1 705-525  أنظمة بتيار حامل وكبالت
 متحدة احملور هبا تسرب

15 V/m  715 47عند/f (kHz) m 221.15 الكبل من 

MHz 10-1,705  غري حمدد، عندما يكون
  %10عرض النطاق عند 

 ركزيمن الرتدد امل

µV/m 100  عندm 30 223.15 

 12                 انظر أيضا  اجلدول 

MHz 10-1,705  غري حمدد، عندما يكون
 dB 6عرض النطاق عند 

%10  من الرتدد املركزي 

µV/m 15 أو عرض النطاق يف (kHz)/f (MHz) 
 m 30 عند

223.15 

 12                 انظر أيضا  اجلدول 

MHz 13,410-13,110 
MHz 14,010-13,710 

 m 30 225.15عند  µV/m 106 غري حمدد

 12                 انظر أيضا  اجلدول 

MHz 13,553-13,410 
MHz 13,710-13,567 

 m 30 225.15عند  µV/m 334 غري حمدد

MHz 13,567-13,553 غري حمدد µV/m 15,848  عندm 30 225.15 

MHz 27,28-26,96 غري حمدد µV/m 10 000  عندm 3 227.15 

MHz 40,7-40,66 غري حمدد µV/m 1 000  عندm 3 229.15 

MHz 40,7-40,66 
 MHz 70فوق 

إلشارات  ةدوري إرساالت
 التردد األساسي التحكم

(MHz) 
شدة مجال التردد 

 األساسي
(μV/m) 

شدة مجال البث 
 الهامشي
(μV/m) 

40,70-40,66 2,250 225 

130-70 1,250 125 

 375إىل  1251 3,750إىل  1,2501 174-130

260-174 3,750 375 

 1,250إىل  3751 12,500إىل  3,7501 470-260

 1,250 12,500 470 فوق
 استكماالت دادلية دطية.1

231.15 

MHz 40,7-40,66 
 MHz 70فوق 

ة ألي منط دوري إرساالت
 التردد األساسي التشغيل من

(MHz) 

شدة مجال التردد 
 األساسي
(μV/m) 

شدة مجال البث 
 الهامشي
(μV/m) 

40,70-40,66 1 000 100 

130-70 500 50 

231.15 
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 مالحظات حدود اإلرسال نمط االستعمال نطاق التردد
 1150إىل  50 1,5001إىل  500 174-130

260-174 1,500 150 

 5001إىل  150 5,0001إىل  1,500 470-260

 500 000 5 470 فوق
 استكماالت دادلية دطية.1

MHz 44,49-43,71 

MHz 46,98-46,60 

MHz 49,51-48,75 

MHz 50,00-49,66 

 m 3 233.15عند  µV/m 10 000 اهلواتف الالسلكية

MHz 49,9-49,82 غري حمدد µV/m 10 000  عندm 3 235.15 

MHz 60-54 

MHz 88-76 

MHz 216-174 

MHz 608-470 

MHz 698-614 

الطيف غري أجهزة 
       حمليا           املستخد م

 709.15 15.709انظر 

MHz 73-72 

MHz 74,8-74,6 

MHz 76,0-75,2 

 m 3 237.15عند  mV/m 80 أجهزة املساعدة السمعية

MHz 108-88  غري حمدد 
 (kHz 200 ≥)عرض نطاق 

µV/m 250  عندm 3 239.15 

MHz 216-174  القياس البيولوجي أجهزة
اق عرض نطب          ي عن ب عدالطب

≤ 200 kHz 

µV/m 1 500  عندm 3 241.15 

MHz 216-174 

MHz 668-470 

القياس البيولوجي أجهزة 
          ي عن ب عدالطب

mV/m 200  عندm 3 242.15 

 يةالراديو الرتددات ب التعرف 434,5-433,5
 حلاويات الشحن التجارية

11 000 V/m  3عند m )قيمة متوسطة( 
55 000 V/m  3عند m )قيمة الذروة( 

240.15 

MHz 940-890  اإلشارات املستعملة لقياس
 دصائص املادة

µV/m 500  عندm 3 243.15 

MHz 928-902 

MHz 2 465-2 435 

MHz 5 815-5 785 

MHz 10 550-10 500 

MHz 24 175-24 075 

أجهزة استشعار 
 التردد األساسي اجملال اضطراب

(MHz) 

شدة مجال التردد 
 األساسي
(μV/m) 

شدة مجال 
 الترددات التوافقية

(μV/m) 

928-902 500 1,6 
2 465-2 435 500 1,6 
5 815-5 785 500 1,6 

10 550-10 500 2 500 25,0 
24 175-24 075 2 500 25,0 

  

245.15 

MHz 928-902 

MHz 2 483,5-2 400 

MHz 5 850-5 725 

القفز الرتددي وأجهزة 
اإلشعاع املتعمد 

        رقميا          املشك لة

 247.15 واط 1الذروة القصوى لقدرة اخلرج باإليصال 
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 مالحظات حدود اإلرسال نمط االستعمال نطاق التردد
MHz 928-902 

MHz 2 483,5-2 400 

MHz 5 875-5 725 

GHz 24,25-24,0 

 غري حمدد

 التردد األساسي
مجال التردد  شدة

 األساسي
(μV/m) 

شدة مجال 
 الترددات التوافقية

(μV/m) 

MHz 928-902 50 500 

MHz 2 483,5-2 400 50 500 

MHz 5 875-5 725 50 500 

GHz 24,25-24,0 250 2 500 
 

249.15 

GHz 1,930-1,920  أجهزة ددمة االتصاالت
 الشخصية غري املردصة.

µW 100 ض نطاق البث لعر  ضرب اجلذر الرتبيعي
يف أي عرض  mW 3قدره  PSDحد اهلرتز؛  ذروة يف

 kHz 3 قدره نطاق

319.15 

GHz 3,26-2,9 
GHz 3,332-3,267 

GHz 3,3458-3,339 
GHz 3,6-3,358 

أنظمة التعرف التلقائي 
 املركبات على

 251.15 15 251 انظر

GHz 5,35-5,15 
GHz 5,725-5,47 

GHz 5,825-5,725 

نية تية الوطأجهزة البنية التح
 للمعلومات غري املردصة

 407.15 15 407 انظر

MHz 7 250-5 925 فوق لبث املشعاجاوز تيجيب أال  أنظمة النطاق الواسع MHz 960  من جهاز يعمل
جذر متوسط تربيع قياسات مبوجب أحكام هذا القسم حدود 

 : MHz 1متوسطة باستعمال عرض نطاق استبانة قدره

 dBmبوحدة  MHz EIRPالتردد بوحدة 

1 610-960 75,3− 
1 990-1 610 63,3− 
3 100-1 990 61,3− 
5 925-3 100 51,3− 
7 250-5 925 41,3− 

10 600-7 250 51,3− 

 −61,3 600 10 فوق

باإلضافة إىل حدود البث املشع احملددة يف اجلدول الوارد 
من هذا القسم، جيب أال تتجاوز املرسالت  (1)الفقرة )د(  يف
يع رتبالجذر متوسط عاملة مبوجب أحكام هذا القسم حدود ال
التالية عند قياسها باستعمال عرض نطاق استبانة  توسطةامل
 :kHz 1يقل عن  ال

 dBmبوحدة   MHz EIRPالتردد بوحدة 

1 240-1 164 85,3− 
1 610-1 559 85,3− 

 

250.15 

GHz 7,250-5,925 

GHz 29,00-24,05 

GHz 85-75 

تستند حدود البث احملددة أدناه إىل قياسات دط التسديد  املستوى رادارات سرب
 (.LPRالقياسات املأدوذة دادل احلزمة الرئيسية هلوائي  )أي

256.15 
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 مالحظات حدود اإلرسال نمط االستعمال نطاق التردد
 LPR EIRPحدود بث 

النطاق الترددي 
 (GHz)للتشغيل 

 متوسط حد البث
(EIRP بوحدة 

dBm  مقيسة  على           
 (MHz 1 تردد

 ذروة حد البث
(EIRP بوحدة 

dBm  مقيسة  على           
 (MHz 50تردد 

7,250-5,925 33− 7 
29,00-24,05 14− 26 

85-75 3− 34 
 

GHz 17,7-16,2 

GHz 29,0-23,12 

أنظمة رادار املركبات ذات 
 النطاق العريض

 252.15 252.15 انظر

GHz 46,9-46,7 

GHz 77,0-76,0 

جهاز استشعار اضطراب 
 على املركبة املثبتاجملال 

 253.15 253.15 انظر

GHz 64-57 استشعار  وأجهزة غري حمدد
 اضطراب اجملال

 255.15 255.15 انظر

GHz 95-92 2 9متوسط قدرة بقيمة  دادل املباين األجهزة الثابتةW/cmμ  3عند m  وذروة كثافة القدرة
 2W/cmμ 18بقيمة 

257.15 

 دارقة UWBرادارات 
  رضلأل

 509.15 509.15 انظر

للتصوير  UWBأنظمة 
 رانعرب اجلد

 510.15 510.15 انظر

 511.15 انظر

 513.15 انظر

 515.15 انظر

 517.15 انظر

 519.15 انظر

 مواصفات الهوائي 5
ل يسبب زيادة  أو نقصانا  كبريين ملشتغلة بتيار شدة اإلشارة املرسلة على أثر التغيري. وباستثناء األجهزة ا يف                                                  إن تغيري هوائي املرس 

 kHz 190-160نطاق  يف                                                                       ة الراديوية املخصصة لألنفاق، وأجهزة كشف مواقع الكبالت، والتجهيزات املشغ لةحامل، واألنظم
                                                     تستند فقط إىل قدرة اخلرج، بل تراعي أيضا  دصائص اهلوائي.  ال 15 اجلزء يف ، فإن املعايري املوضوعةkHz 1 705-510 ونطاق

                            مع هوائي معني  مربوط، يستطيع  15 اجلزء يف                                 ، وافيا  باملعايري التقنية املوضوعة                                            وهكذا فإن مرسال  راديويا  مشتغال  بقدرة منخفضة
أنظمة االتصال  يف هذه املعايري. ولو حصل مثل ذلك، لنتج عنه مشكلة تدادل دطرية يف                                  زو د هبوائي خمتلف جتاوز احلدود املعينة إذا

 بة حركة الطريان.الراديوي املردص هلا، مثل اتصاالت الطوارئ، واإلذاعة، ومراق
ل يستند إىل اجلزء                                            حبيث يتعذ ر استعمال هوائي معه من منط غري الذي  15                                                                  فتفاديا  هلذا النوع من التدادل، جيب أن يصم م كل مرس 

دائم، هوائيات مربوطة بشكل  15                                                                                      ي ستعم ل إلثبات وفائه باملعايري التقنية. وهذا يعين أنه جيب أن يكون للمرسالت املستندة إىل اجلزء
 متاجر اإللكرتونيات. يف أو هوائيات قابلة للفصل ذات واصل وحيد. و"الواصل الوحيد" ليس من منط معياري، متوافر

الت املستندة إىل اجلزء                                                                      كثريا  ما يريدون لزبائنهم أن يتمكنوا من االستعاضة عن هوائي مكسور بآدر.   15                                             ومن املعروف أن مور دي املرس 
                                                                           تصميم مرسالت على حنو ميك ن املستعمل من االستعاضة عن اهلوائي املكسور. وعندئذ جيب أن  15 طار اجلزءإ                  ولذا فإنه ي سمح يف

ل. وجيب كذلك  FCC                                                                                      يكون اهلوائي البديل مماثال  كهربائيا  للهوائي الذي است عمل من أجل احلصول على ترديص اللجنة                   للمرس 
 ف أعاله، لضمان استعماله مع املرسل املناسب.اهلوائي البديل أن يضم الواصل الوحيد، املوصو  يف
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              نطاقات مقي دة 6
 النطاقات التالية: يف                                       حيظر على املرسالت باإلشعاع املقصود أن تشغ ل

 12اجلـدول 
                                البث الهامشي حصرا  مع عدد محدود -                  النطاقات المقي دة 

 من االستثناءات )غير مشار إليها(
(MHz) (MHz) (MHz) (GHz) 

 0,110-0,090 
 0,505-0,495 
 2,1905-2,1735 
 4,128-4,125 
 4,17775-4,17725 
 4,20775-4,20725 
 6,218-6,215 
 6,26825-6,26775 
 6,31225-6,31175 
 8,294-8,291 
 8,366-8,362 
 8,38675-8,37625 
 8,41475-8,41425 
 12,293-12,29 
 12,52025-12,51975 
 12,57725-12,57675 
 13,41-13,36 

 16,423-16,42 
 16,69525-16,69475 
 16,80475-16,80425 
 25,67-25,5 
 38,25-37,5 
 74,6-73 
 75,2-74,8 
 121,94-108 
 138-123 
 150,05-149,9 
 156,52525-156,52475 
 156,9-156,7 
 167,17-162,0125 
 173,2-167,72 
 285-240 
 335,4-322 

 410-399,9 
 614-608 
 1 240-960 
 1 427-1 300 
 1 626,5-1 435 
 1 646,5-1 645,5 
 1 710-1 660 
 1 722,2-1 718,8 
 2 300-2 200 
 2 390-2 310 
 2 500-2 483,5 
 2 900-2 655 
 3 267-3 260 
 3 339-3 332 
 3 358-3 345,8 
 4 400-3 600 

 5,15-4,5 
 5,46-5,35 
 7,75-7,25 
 8,5-8,025 
 9,2-9,0 
 9,5-9,3 
 12,7-10,6 
 13,4-13,25 
 14,5-14,47 
 16,2-15,35 
 21,4-17,7 
 23,12-22,01 
 24,0-23,6 
 31,8-31,2 
 36,5-36,43 
 )2( 

 .GHz 38,6 فوق )2(

 ترخيص التجهيزات 7
ل اجلزء  السوق. وهناك طريقتان للحصول على الرتديص مها: إصدار الشهادة والتحقق. والرتديص به قبل طرحه يف 15                     جيب ادتبار مرس 

 13اجلـدول 
الت المستندة إلى الجزء  15                                            إجراءات الترخيص للمرس 

 إجراء الترخيص مرسل مشتغل بقدرة منخفضة

     حتق ق دادل حرم املنشآت التعليمية نطاق بتشكيل االتساع يف رسالأنظمة إ

     حتق ق أو يقل عنه kHz 490جتهيزات حتديد موقع الكبل برتدد يساوي 

     حتق ق أنظمة بتيار حامل

            تعم ل فورا  تس التحقق من أول ثالث تركيبات، واملعطيات الناجتة هاموقع تركيب يف أجهزة، مثل أنظمة محاية احمليط، ختضع للقياس
 للحصول على الشهادة

نطاق اإلذاعة الراديوية  يف                            إذا كانت مصممة للعمل حصرا   أنظمة كبالت متحدة احملور هبا تسريب
                                      بتشكيل االتساع: حتق ق؛ وإال فإصدار شهادة

     حتق ق األنفاق يف أنظمة راديوية تشتغل

 إصدار شهادة 15 سائر املرسالت املستندة إىل اجلزء
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 إصدار الشهادة 1.7
                    أو يصب ها باإليصالية اهلواء الطلق يف                                                                                     يقتضي إصدار الشهادة إجراء ادتبارات لقياس سويات طاقة الرتدد الراديوي اليت ي شع ها اجلهاز

، بوصف ملنشآت القياس املخربي حيث تتم هذه االد يف                                           دطوط الكهرباء. وينبغي أن حيتفظ خمترب  اللجنة، يف تبارات أو أن                                              ملف 
                                                                                                                 رفق بطلب إصدار الشهادة. وبعد إجراء هذه االدتبارات جيب إعداد تقرير يبني  طريقة االدتبار ونتائجه وبعض املعلومات اإلضافية    ت  

 2 اجلزء يف تقرير إصدار الشهادة مذكورة بالتفصيل يف عن اجلهاز، مثل رسوم التصميم. واملعلومات النوعية الواجب إدراجها
 .FCC قواعد اللجنة من

ووسم مطابقة. فوسم تعريف هوية اللجنة  FCC                                                            املرسالت احلاصلة على شهادة أن حتمل ومس  ني: وسم تعريف هوية اللجنة  يف جيبو 
FCC  ي عر ف ملف ترديص التجهيز الصادر عن اللجنة                                          FCCل، وخيدم كداللة للزبائن على أن املرسل حاصل على                                                        ، املصاحب للمرس 

، FCC من قواعد اللجنة 15 ألحكام اجلزء          له طبقا   ابقة يدل الزبائن على أن املرسل مردص. ووسم املطFCCترديص من اللجنة 
 يتمتع باحلماية من مثل هذا التدادل.                      يسبب تدادال  ضارا ، وال جيوز أن وال

طباعة بال أوتعليمه بعالمة ثابتة دائمة )باحلمض أو بالنقش  FCC (FCC ID)                  معر ف هوية اللجنة  يف جيب. FCC ID معرف اهلوية
بالغراء، إخل.(.                                                                                                     حبرب ال مي حى وغري ذلك( مباشرة على املرسل أو على وسم مثب ت تثبيتا  دائما  على املرسل )بالربمشة أو باللحام أو

                                             أن يكون ظاهرا  يراه املشرتي بسهولة وقت الشراء. FCC IDوسم تعريف اهلوية  يف وجيب
ة. وقد يضم جمموعة 17و 4اوح بني عبارة عن سلسلة ترت  FCC ID             ومعر ف اهلوية  ة الشرطة                    مس                                           ما من احلروف الكبرية واألرقام أو مس 

                                         مسة، حسبما يرغب. وتشك ل السمات الثالث األوىل  17إىل  4أو الشحطة الواصلة. وجيوز ملقدم الطلب أن خيتار السمات من 
 FCC                                         يد(. وجيب أن يزو د كل طلب مقد م إىل اللجنةلكل فرد مقدم طلب )مستف FCC"شفرة املستفيد" وهي شفرة ختصصها اللجنة 

 يبدأ بشفرة مستفيد خمصصة. FCC IDمبعرف هوية 
                                                                                           يتوج ب على كل مقدم طلب جديد، لكي حيصل على شفرة مستفيد، أن يبعث رسالة يذكر فيها امسه وعنوانه،  شفرة املستفيد.

من استمارات  159 )االستمارة رقم "Fee Advice Form"ويطلب فيها منحه شفرة مستفيد. وجيب أن يرفق هبا استمارة 
 (، مع أجر معاجلة الطلب.FCC اللجنة

استرياده.                                                                                       يكون مقدم طلب إصدار شهادة مسؤوال  عن تنفيذ وسم املطابقة وإلصاقه بكل جهاز يريد تسويقه أو وسم املطابقة.
 نفسه. FCC IDسم تعريف اهلوية و  يف ، وجيوز له، إن رغب، إدراجه15 اجلزء يف يوجد نص وسم املطابقة

 له. على أي جهاز قبل احلصول على شهادة FCC IDجيوز وضع وسم املطابقة وال وسم تعريف اهلوية  وال
على  ، جيبFCC ID                                                                                              وبعدما يتم التقرير الذي يبني  مطابقة اجلهاز للمعايري التقنية وتصميم وسم املطابقة ووسم تعريف اهلوية 

وطلب الرتديص  صورة عن التقرير، FCC                                                       ول على شهادة للجهاز )أيا  كان هذا الطرف( أن يقدم للجنة احلص يف الطرف الراغب
 الطلب. (، مع رسمFCC من استمارات اللجنة 731)االستمارة  "Application for Equipment Authorization"بتجهيز 

ل الدتباره وقد ال                        التقرير، وقد يطلب عي نة  FCC                                  بعد إيداع الطلب، يدرس خمترب  اللجنة        كم ال  يطلب. وإذا كان الطلب مست                        من املرس 
البدء  شهادة باملرسل. وجيوز FCC                              أن املرسل مطابق، ت صد ر اللجنة  FCC                                                   ودقيقا ، وأكدت مجيع االدتبارات اليت جيريها خمترب  اللجنة 

 بتسويق املرسل فور استالم الطالب صورة عن هذه الشهادة.

        التحق ق 2.7
ل املراد الرتديص به، وذلك إمايقتضي الت ه املخصص                                خمترب  سبق أن أ دضع للمعايرة موقع يف                                                        حقق إجراء ادتبارات على املرس 

ل غري طي ع لالدتبار يف لالدتبارات، وإما . يف                                            موقع الرتكيب، إذا كان املرس  س سويات طاقة الرتدد هذه االدتبارات تقا ويف      خمترب 
جيب إعداد  دطوط الكهرباء. وبعد إجراء هذه االدتبارات يف                                اهلواء الطلق أو يصب ها باإليصالية يف                          الراديوي اليت يشع ها املرسل

                                                                                                                    تقرير يبني  طريقة االدتبار ونتائجه وبعض املعلومات اإلضافية عن اجلهاز، مثل رسوم التصميم. واملعلومات النوعية الواجب إدراجها
 القواعد اليت حتكم اجلهاز. ويف FCCقواعد اللجنة  من 2 اجلزء يف تقرير التحقق مذكورة بالتفصيل يف
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ل باملعايري حالة جهاز مستورد( أن حيتفظ بنسخة منه كإثبات لتقيد امل يف                                                 وبعد إمتام التقرير، يتوج ب على املصن ع )أو املستورد              رس 
ت طلب راز هذا التقرير بسرعة إذا                                                       . ويتوج ب على املصن ع )أو املستورد( أن يكون قادرا  على إب15 اجلزء يف التقنية الواردة

 ذلك. FCC اللجنة
ل جار  تسويقه أو استرياده.  وسم املطابقة.                                                                                                     يكون املصن ع )أو املستور د( مسؤوال  عن تنفيذ وسم املطابقة، وتثبيته على كل مرس 

ة اسم منها، وذلك بواسط . وجيب أن يتم بطريقة وحيدة تعرف املرسالت اليت أجري التحقق15 اجلزء يف نص وسم املطابقة يوجد
جيوز وسم هذه  سواق. والاأل يف                                                                                      العالمة التجارية و/أو رقم النموذج حبيث ميتنع دلطه باملرسالت املختلفة عنه كهربائيا  واملوجودة

تمل دلطه مبعر ف اهلوية  FCC IDاملرسالت مبعرف اهلوية   .FCC ID                                     وال وضع أي وسم حي 
تسويق املرسل. وليس  يف                                                               ت املصن ع )أو املستورد( وتثبيت وسم املطابقة على املرسل، ميكن الشروعملفا يف وبعد إدراج تقرير املطابقة

 للتجهيزات اليت ت التحقق منها. FCC                                مطلوبا  إيداع ملف ات لدى اللجنة 
                ختضع أيضا  ألحكام                        ، كاهلاتف الالسلكي مثال ،(PSTN) الشبكة اهلاتفية العمومية التبديلية                              وكل التجهيزات املعد ة للتوصيل ب

من أجل محاية  68                                   قبل تسويقها. وقد ص م مت قواعد اجلزء FCC، وجيب تسجيلها لدى اللجنة FCCمن قواعد اللجنة  68 اجلزء
 الشبكة اهلاتفية من كل ضرر حمتمل.

 حاالت خاصة 8

 الهواتف الالسلكية 1.8
 PSTN الشبكة قمية، بغية جتنب توصيل غري مقصود مع                                                   اهلواتف الالسلكية أن ت دم ج دارات تستخدم شفرات أمن ر  يف جيب

اهلواتف الالسلكية غري املزودة  آدر أو عن مصدر آدر. أما السلكيحال وجود ضوضاء تردد راديوي صادر عن هاتف  يف
 حدوث دطر                                       ( فيجب إلصاق بيان على تغليفها، حيذ ر من1991سبتمرب  11بالدارات املذكورة )هواتف مصنوعة أو مستوردة قبل 

 .منع حدوث التقاط للخط يف التغليف اليت تسهم يف                                                التقاط غري مقصود للخط، ويذك ر دصائص اهلاتف املوجود

 األنظمة الراديوية الخاصة باألنفاق 2.8
الت املختضع امل                                                                                           يكون الكثري من األنفاق حماطا  بصورة طبيعية باألرض و/أو باملاء، ما يوهن املوجات الراديوية. ولذا ال ستخدمة         رس 

األنفاق  فتحات دادل هذه األنفاق ألي من حدود اإلشعاع دادل األنفاق. غري أن اإلشارات اليت تصدر عنها دارج األنفاق ويف
اخلطوط                                               . وجيب فيها أيضا  أن تتقيد حبدود البث باإليصال يف15 اجلزء                                                      جيب فيها التقي د باحلدود العامة للبث باإلشعاع، املذكورة يف

 دارج األنفاق.الكهربائية 
الت املستخدمة                                                                                                                أما املباين والب ىن األدرى غري احملاطة باألرض أو باملاء )مثل دزانات منتجات النفط( فليست أنفاقا ، وختضع املرس 

 املساحات املفتوحة. يف                                                          دادل مثل هذه الب ىن لنفس املعايري املطبقة على املرسالت املستعملة

الت المصنوعة من 3.8  غير المخصصة للبيع       زليا ،                    المرس 
               ما، أن ي عد وا                        دون قصد تسويقها يوما   15 جيوز للهواة واملخرتعني وغريهم، الذين يصممون ويصنعون مرسالت تستند إىل اجلزء

. FCC للجنةا                                                                                             ويستعملوا حىت مخس مرسالت من هذا النمط استعماال  شخصيا ، دون احلاجة إىل احلصول على ترديص بالتجهيز من
ترب هذه املرسالت، إن أمكن، بغية التحقق من مطابقتها لقواعد اللجنة. وإن تعذر إجراء هذه االدتبارات، فاملصممون  وينبغي أن                                                                                                         خت 

 .15 واملصنعون ملزمون باستعمال املمارسات اهلندسية اجليدة، لضمان الوفاء مبعايري اجلزء
أجهزة االتصال  يف                            ، داضعة  حلظر أن تسبب تدادالت15 زءزلية الصنع، كغريها من املرسالت املستندة إىل اجلواملرسالت املن

معايري  ند إىلزيل الصنع، مست                                                                                  الراديوي املردص هبا، ويتوج ب عليها أن تقبل بالتدادل الذي قد حيدث هلا. وإذا سبب مرسل من
ل مشكلة  يله إىلأجهزة اتصال راديوي ذات ردصة، تطلب اللجنة من مستعمله أن يتوقف عن تشغ يف ، تدادالت15 اجلزء              أن حت 
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مع املعايري  حياول ضمان املطابقة                                                                                   التدادل. وإضافة إىل ذلك، يتعر ض مشغ ل هذا املرسل لدفع غرامة، إذا اكتشفت اللجنة أنه مل
                             بات باعه ممارسات هندسية جيدة. 15 التقنية اليت ينص عليها اجلزء

زلية بعض الظروف احملدودة. على سبيل املثال، ميكن عرض املرسالت املن يف زيل                                         وي سمح باستعمال هذه املرسالت دارج اإلطار املن
 مل حتصل على الرتديص.                                    معرض جتاري، ولكن ال ي سمح بتسويقها ما يف الصنع

 تحديد موقع الكبل جهاز 4.8
شابه ذلك ا مبالت واخلطوط واألنابيب و الك مواضعلتحديد بشكل متقطع  هو جهاز إشعاع متعمد يستعمله مشغلون مدربون

 ستعمالاوعلى  ،األنابيب وما إىل ذلك وأالكبل  معوتنطوي العملية على اقرتان إشارة تردد راديوي  .والعناصر املطمورةاهلياكل  من
                   رهنا  باحلدود احملددة ، kHz 490-9النطاق  ضمنعلى أي تردد  وميكن تشغيله لكشف موقع ذلك اهليكل أو العنصر.        مستقب ل

             ضافية ت طب ق حدود إ فهناكاملتناوب، التيار  قدرةالكبل خبطوط  موقع حتديدجهاز لتوصيل  أحكام تضع       إذا و  و  .15اجلزء  إطار يف
 .15 اجلزء كذلك يف إطارتعريفها   اجلهاز يرد على هذا

                 أسئلة ت طرح عادة 9

 حال بيع أو استيراد أو استعمال مرسالت مشتغلة بقدرة منخفضة، غير مطابقة؟ في ماذا يحدث 1.9
من أجل ضبط تسويق املرسالت املشتغلة بقدرة منخفضة، وضبط استعماهلا بقدر أقل. فإذا سبب  FCC                   ص ممت قواعد اللجنة 

ل، أجهزة اتصاالت راديوية متتلك ردصة، ينبغي أن يتوقف املستعمل عن تشغيل املرس يف مرسل، غري مطابق للمعايري، تدادالت
غري أن الشخص )أو الشركة( الذي باع هذا املرسل غري املطابق إىل املستعمل دالف قواعد أو أن حيل املشكلة املسببة للتدادالت. 

وكذلك التشريع االحتادي. فاإلقدام على بيع مرسل مشتغل بقدرة منخفضة،  2 اجلزء يف FCCالتسويق اليت تنص عليها اللجنة 
رياده، لإلجيار أو است عرضه للبيع أو التجهيزات، أو إجياره أوخبصوص  FCCخيضع إلجراءات الرتديص املناسبة اليت أقرهتا اللجنة  ومل

                                                                                                                 يشكل انتهاكا  لقواعد اللجنة وللتشريعات االحتادية. وقد تقوم اللجنة بإنفاذ القانون على املنتهكني، فينجم عن ذلك ما يلي:
 مصادرة مجيع املعدات غري املطابقة؛ -
 إنزال عقوبة جنائية بالشخص أو املنظمة؛ -
 صيل غرامة جنائية تساوي ضعف الربح اإلمجايل اجملين من بيع التجهيزات غري املطابقة؛حت -
 حتصيل غرامات إدارية. -

دون أن يستدعي ذلك الحصول  FCC                                                          ما هي التعديالت التي يجوز إدخالها على جهاز رخ صت به اللجنة  2.9
 على ترخيص جديد؟

ل يستند إىل معايري اجلزء FCCن اللجنة                                             ي سمح ملن حصل )شخصا  كان أو شركة( على ترديص م ل عليه أنواع 15                          مبرس                          ، بأن ي دد 
 التالية: التعديل

                                                                                                               يف حالة جتهيز  له شهادة، جيوز للمستفيد من الشهادة أو لوكيله إددال تعديالت طفيفة على الدارات أو املظهر أو جوانب أدرى 
ل. وت قسم التعديالت الطفيفة إىل ثالثة أ التعديالت  من II من التعديالت املقبولة، والصنف Iصناف: الصنف                                                   من تصميم املرس 

                                              من التعديالت املقبولة. وال ي سمح بتعديالت رئيسية. III، والصنف املقبولة
      يسم ى  . وهذا ماFCC                                                       بث الرتدد الراديوي للمرسل، ال ت لزم املستفيد بإبالغ اللجنة  يف فالتعديالت الطفيفة، اليت ال تنجم عنها زيادة

 من التعديالت املقبولة. Iبالصنف 
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                                                             إىل منتج ذي شكل خمالف لذلك الذي صدرت بشأنه الشهادة، ي وصى بقوة  I إذا أدى تعديل مقبول من الصنف - 1المالحظـة 
ل املعد ل إىل اللجنة   .FCC                                                    أن ت رس ل صور فوتوغرافية عن املرس 

عن  علومات الكاملة                                                    الراديوي للمرسل، ت لزم املستفيد بأن يرسل إىل اللجنة املمستوى البث  والتعديالت الطفيفة، اليت ينجم عنها زيادة يف
جيوز تسويق  هذه احلالة ال . ويفFCC                                 زال وافيا  باملعايري التقنية للجنة  التعديل، وكذلك عن نتائج االدتبارات اليت تثبت أن التجهيز ما

 من التعديالت املقبولة. II                                         لجنة قبوهلا للتعديل. وهذا ما يسم ى بالصنف                                     إطار الشهادة القائمة، قبل أن تبل غ ال التجهيز املعدل يف
ل راديوي شكيل أو قدرة اخلرج                              وتغري  فيه مدى الرتدد أو منط الت          ف برجميا       معر                                                        والتعديالت الطفيفة الربجمية، اليت ت دد ل على مرس 

                                                     ار املعلمات السابق إقرارها، أو ت غري  ظروف تشغيل املرسلالعظمى )سواء كان اإلرسال باإلشعاع أو باإليصال(، دارجة به من إط
زال                                                                                        ، ت لزم املستفيد من الشهادة بتقدمي وصف للتعديالت ولنتائج االدتبارات اليت تثبت أن التجهيز ماFCC                    طبقا  لقواعد اللجنة 

اصة بالرتدد الراديوي الواجبة ء باشرتاطات التعرض اخلذلك الوفا يف                                                                وافيا  بالقواعد الواجبة التطبيق بعد تزويده بالرباجميات اجلديدة، مبا
لقائمة تسويق التجهيز ظل الشهادة ا يف جيوز                                      جيوز حتميل التجهيز الرباجميات املعد لة، وال حالة هذه التعديالت، ال ويف التطبيق.

من التعديالت املقبولة. وتعديالت  IIIف                                                                                مع الرباجميات املعدلة، قبل تسلم إشعار من اللجنة بقبول التعديل. وهذا ما يسم ى بالصن
 بعد املوافقة األصلية عليه. IIالصنف                        ي ددل عليه أي تعديل من                                هذه ي سمح هبا فقط للتجهيز الذي مل IIIالصنف 

أما التعديالت الرئيسية فتستوجب احلصول على ترديص جديد، بتقدمي طلب جديد، وإجراء كامل االدتبارات واحلصول على نتائجها 
مراحل  ا؛ تغيري يفالرتدد األساسي حتدد الدارات وتضمن استقراره لكاملة. وفيما يلي بعض األمثلة على التعديالت الرئيسية: تعديالت يفا

 القد أو الشكل أو دصائص محاية العلبة.                                   دارة املشك ل األساسية؛ تغيريات هامة يف مضاعفة الرتدد أو يف
                                                                               وكيل الذي يعي نه املستفيد، بإددال تعديالت على معدات هبا شهادة؛ غري أنه جيوز ألي  كان                               وال ي سمح ألحد، غري املستفيد أو ال
ري تعديال  آدر على املعدات، وذلك عن طريق تقدمي طلب خمتصر. FCC IDإددال تعديالت على معرف اهلوية                                                                    شريطة أال  جي 

ى الدارات أو على املظهر أو على جوانب أدرى للتصميم ويف حالة املعدات اليت جرى التحقق منها، ميكن إددال أي تعديل عل
يت تثبت ملف برسوم حتديث الدارات ومعطيات االدتبار ال يف حال كانت املعدات مستوردة( يف                               طاملا احتفظ املصن ع )أو املستور د

 .FCC استمرار تقيد التجهيز بقواعد اللجنة

 ؟Wو μV/mما هي العالقة بين  3.9
، فهو الوحدة املستعملة μV/mفولط/مرت،  ما. أما امليكرو ة املستعملة لقياس مستوى القدرة اليت يولدها مرسلهو الوحد (W)الواط 

 ما. لقياس شدة اجملال الكهربائي الذي ينجم عن تشغيل مرسل
ألمور، منها على           (، تبعا  μV/mشدهتا ) يف                                             ، مبستوى ثابت، أن ي نتج جماالت كهربائية متباينةW                ما، يول د قدرة،  ويستطيع مرسل

التصال الراديوي أجهزة ا يف اخلصوص، منط دط اإلرسال واهلوائي املوصول به. ومبا أن اجملال الكهربائي هو الذي يسبب تدادالت
ة موضوع 15 اجلزء يف تناظر مباشرة مستوى قدرة املرسل، فإن غالبية القيم احلدية الواردة                                    املرد ص هبا، وأن شدة اجملال الكهربائي ال

 على أساس شدة اجملال.
                                                                                                                   وبالرغم من كون العالقة الدقيقة بني القدرة وشدة اجملال مرهونة بعدد من العوامل األدرى، فإن ما ي ستعم ل عادة لتحديد العالقة 

 بينهما على وجه التقريب هو املعادلة التالية:
 π120/ π4/ 22 EDPG  

 حيث:
 P:  قدرة املرسل(W) 
 G: اإلرسال نسبة إىل مصدر متناح   كسب رقمي هلوائي                            
 D:  املسافة بني نقطة القياس واملركز الكهربائي للهوائي(m) 
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 E:  شدة اجملال(V/m) 
 2D4:  مساحة اجملال الكروي احمليط باملصدر املشع، البالغ نصف قطرهD m 
 120:  املقاومة املميزة للفضاء احلر(). 

، تنتج الصيغة التالية اليت تتيح m ،D = 3 3ومسافة قياس قدرها  G = 1ي بكسب واحد فباستعمال هذه املعادلة مع افرتاض هوائ
                                   حتديد القدرة )انطالقا  من شدة اجملال(:

 2E3 ,= 0 P 

 حيث:
 P:  قدرة املرسل(e.i.r.p.) (W) 

 E:  شدة اجملال(V/m). 
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 3 المرفق
 2لملحق با

 
 )جمهورية الصين الشعبية(

 
 يلية لألجهزة قصيرة المدىوالتشغالمعلمات التقنية 

 الصين                    المستعملة حاليا  في

 المعلمات التقنيةالمتطلبات المتعلقة ب 1
 الهاتف الالسلكي التماثلي 1.1

 45,000 ،45,025 ،45,050 ،.... ،45,475 :(MHz)ترددات اإلرسال املستعملة جلهاز القاعدة 
 48,000 ،48,025 ،48,050،.... ،48,475 :(MHz)ترددات اإلرسال املستعملة للسماعة 

 20 جمموع عدد القنوات:
 ش ع ة:

       حد القدرة امل
             20 mW (e.r.p.) 

 kHz 16 :عرض النطاق األقصى املشغول
 kHz 1,8 :تفاوت الرتدد املسموح به

 ة وأجهزة قياس لألغراض المدنيةالسلكي مرسالت صوتية 2.1
 108-87 :(MHz)نطاق ترددات التشغيل  -

 ش ع   
      حد القدرة امل
 mW (e.r.p.) 3 ة:            

 kHz 200 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 − 106 100 :تفاوت الرتدد املسموح به 

 76,0-75,4 ،84-87 :(MHz)نطاق ترددات التشغيل  -
 ش ع ة: 

       حد القدرة امل
             10 mW (e.r.p.) 

 kHz 200 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 − 106 100 :تفاوت الرتدد املسموح به 

 223,0-189,9 :(MHz) رددات التشغيلتنطاق  -
 ش ع ة: 

       حد القدرة امل
             10 mW (e.r.p.) 

 kHz 200 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 − 106 100 :تفاوت الرتدد املسموح به 

 510-470، 630-787 :(MHz) ترددات التشغيل نطاق -
 ش ع ة: 

       حد القدرة امل
             mW 50 (e.r.p.) 

 kHz 200 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 − 106 100 :تفاوت الرتدد املسموح به 
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                  بالنماذج والل ع ب        عن ب عد أجهزة التحكم  3.1
، 26,975 ،26,995 ،27,025 ،27,045 ،27,075، 27,095 :(MHz)ترددات التشغيل  -

27,125 ،27,145 ،27,175 ،27,195 ،27,225 ،27,255 
 ش ع ة: 

       حد  القدرة امل
              mW 750 (e.r.p.) 

 kHz 8 :طاق األقصى املشغولعرض الن 
  − 106 100 :تفاوت الرتدد املسموح به 

، 40,61 ،40,63 ،40,65 ،40,67 ،40,69 ،40,71 ،40,73 :(MHz)ترددات التشغيل  -
40,75 ،40,77 ،40,79 ،40,81 ،40,83 ،40,85  

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             mW 750 (e.r.p.) 

 kHz 20 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 − 106 30 :اوت الرتدد املسموح بهتف 

، 72,13 ،72,15 ،72,17 ،72,19 ،72,21 ،72,79 ،72,81 :(MHz)ترددات التشغيل  -
72,83 ،72,85 ،72,87 

 mW 750(e.r.p.)                    حد القدرة املش ع ة: 

 kHz 20 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 − 106 30 :تفاوت الرتدد املسموح به 

 النطاق العمومي في ية المتنقلة الخاصة المشتغلةالتجهيزات الراديو  4.1
، 409,7500 ،409,7625 ،409,7750 ،409,7875 ،409,8000 :(MHz)ترددات التشغيل  -

409,8125،409,8250 ،409,8375 ،409,8500 ،409,8625، 
409,8750 ،409,8875 ،409,9000 ،409,9125 ،409,9250 ،
409,9375 ،409,9500 ،409,9625 ،409,9750 ،409,9875 

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             mW 500 (e.r.p.) 

 F3E منط التشكيل: 

 kHz 12,5 :املباعدة بني القنوات 
 − 106 5 :تفاوت الرتدد املسموح به 

 بوجه عام        عن ب عد األجهزة الراديوية للتحكم  5.1
 566-470 ،787-614 :(MHz) التشغيل ترددات نطاق -

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             mW 5 (e.r.p.) 

 MHz 1 :عرض النطاق األقصى املشغول 

          ي عن ب عدمرسالت القياس البيولوجي الطب 6.1

 216-174 ،425-407 ،630-608 :(MHz) ترددات التشغيل نطاق -
 ش ع ة: 

       حد القدرة امل
             mW 10 (e.r.p.) 

 6–10× 100 به للرتدد: املسموح التفاوت 
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             معدات الر فع 7.1
، 223,100 ،223,700 ،223,975 ،224,600 ،225,025 :(MHz)ترددات التشغيل  -

225,325 ،230,100 ،230,700 ،230,975 ،231,600 ،
232,025 ،232,325 

 mW 20 (e.r.p.)       ش ع ة:حد القدرة امل 
 kHz 16 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 6–10×  4 به للرتدد: املسموح التفاوت 

 معدات الوزن 8.1
  223,300 ،224,900 ،230,050 ،233,050 ،234,050 :(MHz) ترددات التشغيل نطاق -

 kHz 50 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 ش ع ة: 

       حد القدرة امل
             mW 50 (e.r.p.) 

 6–10×  4 به للرتدد: املسموح التفاوت 
 ،450,0125 ،450,0625 ،450,1125 ،450,1625 :(MHz)نطاق ترددات التشغيل  -

450,2125  
 kHz 20 :قصى املشغولعرض النطاق األ 
 ش ع ة: 

       حد القدرة امل
             (e.r.p.) mW 50 

 6–10×  4 به للرتدد: املسموح التفاوت 

 الصناعة في الراديوية المستعملة        عن ب عد تجهيزات التحكم  9.1

، 418,950 ،418,975 ،419,000 ،419,025 ،419,050 :(MHz)ترددات التشغيل  -
419,075 ،419,100 ،419,125 ،419,150 ،419,175 ،
419,200 ،419,250 ،419,275  

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             (e.r.p.) mW 20 

 kHz 16 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 6–10×  4 به للرتدد: املسموح التفاوت 

 تجهيزات نقل المعطيات 10.1
، 223,150 ،223,250 ،223,275 ،223,350 ،224,050 :(MHz)ترددات التشغيل  -

224,250 ،228,050 ،228,100 ،228,200 ،228,275 ،
228,425 ،228,575 ،228,600 ،228,800 ،230,150 ،
230,250 ،230,275 ،230,350 ،231,050 ،231,250 

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             mW 10 (e.r.p.) 

 kHz 16 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 6–10×  4 به للرتدد: املسموح التفاوت 
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                           وية المستعم لة ألغراض مدنيةأجهزة التحكم الرادي 11.1

 316-314 ،430-432 ،434,79-433 :(MHz)نطاقات تردد التشغيل  -

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             (e.r.p.) mW 10. 

 kHz 400 :عرض النطاق األقصى املشغول 
 779-787 :(MHz)نطاقات تردد التشغيل  -

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             mW 10 (e.r.p.) 

 ة المدىأجهزة أخرى قصير  12.1
 :Aتجهيزات ال -

 190-9 :(MHz)التشغيل  تردداتنطاق  
، kHz 50 إىل 9)ضمن نطاق  m 10عند  dB(μA/m) 72 شدة اجملال املغنطيسي:حد  

 مكشاف شبه ذروي(

  dB(μA/m) 72 عند m 10  إىل  50)ضمن نطاقkHz 190 ،
 /مثانية، مكشاف شبه ذروي(dB 3هابط بقيمة 

 :Bالتجهيزات  -
، 1,7-2,1 ،3,0-2,2 ،3,1-4,1 ،5,6-4,2 ،5,7-6,2 ،8,3-7,3 :(MHz)تردد التشغيل  نطاقات 

8,4-9,9 
 )مكشاف شبه ذروي( m 10عند  dB(μA/m) 9 شدة اجملال املغنطيسي:حد  

 dB 6 kHz 200مع  األقصىعرض النطاق  

 6–10 × 100 املسموح به للرتدد: التفاوت 

 :Cالتجهيزات  -
 6,765-6,795، 13,553-13,567 ،26,957-27,283 :(MHz) تردد التشغيل نطاقات 
 )مكشاف شبه ذروي( m 10عند  dB(μA/m) 42 شدة اجملال املغنطيسي:حد  

 6–10 × 100  املسموح به للرتدد: التفاوت 
إىل  13,553 )ضمن نطاق m 10عند  dB(μA/m) 9 حد البث اهلامشي: 

MHz 13,567  ار أقل من                            بث  يزاح عن حواف النطاق مبقد       ، أي
kHz 140)؛ مكشاف شبه ذروي 

 :Dالتجهيزات  -
 (Cو Bو A)باستثناء التجهيزات  MHz 30-kHz 315  ترددات التشغيل: نطاق 
إىل  kHz 315)ضمن نطاق  m 10عند  dB(μA/m) 5- شدة اجملال املغنطيسي:حد  

MHz 1)مكشاف شبه ذروي ، 
  -15 dB(μA/m)  عندm 10  إىل  1)ضمن نطاقMHz 30، 

 مكشاف شبه ذروي(

 :Eالتجهيزات  -
 40,66-40,70  :(MHz) ترددات التشغيل نطاق 
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 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             (e.r.p.) mW 10 

 6–10×  100 به للرتدد: املسموح التفاوت 
 )باستثناء اهلاتف الالسلكي الرقمي، Fالتجهيزات  -

 ، وأجهزة الشبكة احمللية الالسلكية:Bluetoothوأجهزة 
 2 400-2 483,5 :(MHz) رددات التشغيلت نطاق 

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             (e.i.r.p.) mW 10 

 kHz 75 به للرتدد: املسموح التفاوت 
 :Gالتجهيزات  -

 24,00-24,25  :(GHz) ترددات التشغيل نطاق 

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             (e.i.r.p.) mW 20 

 الهاتف الالسلكي الرقمي 13.1
 2 400-2 483,5  :(MHz) ترددات التشغيل نطاق -

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
              mW 25(e.i.r.p. متوسطية) 

 6–10 × 20 به للرتدد: املسموح التفاوت 

                                         رادارات السيارات )رادارات تجن ب االصطدام( 14.1
 76-77  :(GHz) ترددات التشغيل نطاق 

 ش ع ة: 
       حد القدرة امل
             dBm 55 (e.i.r.p. ذروية) 

 التشغيللقة بمعلمات المتطلبات المتع 2
هاز احملطات الراديوية األدرى املردص هبا. وإذا سبب ج يف                                               ال ي سمح لألجهزة قصرية املدى بأن ت سبب تدادالت ضارة 1.2

 جيوز إعادته إىل اخلدمة إال بعد اختاذ تدابري داصة الستبعاد هذا التدادل.                                      ما تدادال  ضارا  توج ب ك ف  تشغيله. وال
تدادالت                                                                                ب األجهزة قصرية املدى، أو تتحمل التدادالت اليت تسببها احملطات الراديوية املرد ص هبا، أوجيب أن تتجن 2.2

. فهي ليست حممية على الصعيد القانوين عند تعرضها (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية اإلشعاعات الصادرة عن أجهزة 
 إىل املكتب احمللي املسؤول عن تنظيم االتصاالت الراديوية.                                         للتدادل. ولكن جيوز ملستعملها أن يقدم طلبا  

نع استعمال األجهزة قصرية املدى جبوار املطارات والطائرات. 3.2                                                       مي 
حيتاج استعمال األجهزة قصرية املدى إىل ردصة؛ غري أنه مطلوب إدضاع هذه األجهزة للفحص أو االدتبار لدى  ال 4.2

 للتأكد من أدائها دادل املدى املقبول.مكتب تنظيم االتصاالت الراديوية 
                                                                                                     ينبغي أن خيضع تطوير وتصنيع واسترياد األجهزة قصرية املدى لإلجراءات املطبقة وفقا  للقواعد ذات الصلة اليت وضعها  5.2

 مكتب الدولة لالتصاالت الراديوية.
 الراديوية. ون موافقة مكتب الدولة لالتصاالتالصني بد يف استعماهلا بيعها وال ميكن إنتاج األجهزة قصرية املدى وال ال 6.2
وا ل                جيوز للمصن عني وال بعد موافقة مكتب الدولة لالتصاالت الراديوية على منط األجهزة قصرية املدى، ال 7.2                    لمستعملني أن يغري 

استبدال  هوائي دارجي أو هلم تركيب جيوز                                                                                     تردد التشغيل أو يزيدوا قدرة اإلرسال بشكل اعتباطي )أو ي ضيفوا مكرب  ترددات راديوية(. وال
                               وظائف التصميم األصلي اعتباطيا . جيوز هلم تعديل مواصفات أو هوائي إرسال مكان اهلوائي األصلي، وال
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دزانة متكاملة. وجتري عمليات الضبط واملراقبة اخلارجية فقط ضمن حدود  يف                             جيب أن ترك ب األجهزة قصرية املدى 8.2
 مط الذي حظي باملوافقة.املواصفات التقنية للن

 يف حال استعمال األجهزة قصرية املدى املذكورة أدناه، جيب التقيد باألحكام التالية: 9.2

 المرسالت الصوتية الالسلكية 1.9.2
 جيوز استعماهلا بنفس الرتدد املخصص حملطات اإلذاعة الراديوية أو التلفزيونية احمللية. ال

د إزالة التدادالت بع اخلدمة إال يف جيوز إعادة وضعها احملطات احمللية. وال يف بت تدادالتجيب التوقف عن استعماهلا إذا سب
 وضبط الرتدد على تردد غري خمصص.

ي. ويتوجب                                                                                                    جيوز استعمال املرسالت الصوتية الالسلكية دادل املستشفيات، تفاديا  للتدادل مع جتهيزات القياس البيولوجي الطب وال
الت تبيني هذا احلكم                   على مصن عي هذه املر                               األدلة اليت يرفقوهنا باملنت جات. يف                   س 

          ي عن ب عدالمرسالت الخاصة بالقياس البيولوجي الطب 2.9.2
 األجهزة الراديوية اخلاصة بإرسال إشارات قياس الظواهر البيولوجية الطبية، إنسانية كانت أو حيوانية، مسموح باستعماهلا

ظر أن تسبب تدادال  مع اخلدمة الفلكية الراديوية. املستشفيات واملعاهد الطبية، يف                                                  وحي 

 معدات الرفع ومعدات الوزن 3.9.2
                                                                                                        جيب، قبل الرتكيب، ادتبار البيئة من حيث املالءمة الكهرمغنطيسية تفاديا  للتدادالت مع جتهيزات أدرى من شأهنا تسبيب 

 هلا. حوادث إنتاجية ال داعي
دل وضبط                          اخلدمة إال  بعد إزالة التدا يف جيوز إعادة وضعها بيبها تدادالت ضارة. والجيب وقف استعمال هذه املعدات فور تس

 الرتدد على تردد غري خمصص.
نع استعمال األجهزة املشتغلة بالرتددات التالية،  بينغتانغ، إقليم غيزو.بكني و  يف                                                                                    ويف سبيل محاية اخلدمة الفلكية الراديوية، مي 

 223,100 MHz 223,700و MHz 223,975و MHz 224,600و MHz 225,025و MHz 225,325و MHz 
 .MHz 232,325و MHz 232,025و MHz 231,600و MHz 230,975و MHz 230,700و MHz 230,100و

 الصناعة في الراديوية المستعملة        عن ب عد تجهيزات التحكم  4.9.2
 ش غ ل الصناعي )أو دادل املبىن(.

                              جيب استعماهلا دادل امل
                    

 نقل المعطيات تتجهيزا 5.9.2
 جيب استعماهلا دادل املبىن.

نع استعمال األجهزة املشتغلة بالرتددات التالية،  بينغتانغ، إقليم غيزو.بكني و  يف                                                                                    ويف سبيل محاية اخلدمة الفلكية الراديوية، مي 
 223,150 MHz 223,250و MHz 223,275و MHz 223,350و MHz 224,050و MHz 224,250و MHz 

 MHz 228,575و MHz 228,425و MHz 228,275و MHz 228,200و MHz 228,100و MHz 228,050و
 MHz 230,350و MHz 230,275و MHz 230,250و MHz 230,150و MHz 228,800و MHz 228,600و
 .MHz 231,250و MHz 231,050و
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                                              أجهزة التحكم الراديوية المستعم لة ألغراض مدنية 6.9.2
                  بالل عب والنماذج.        عن ب عد جيوز استعماهلا للتحكم الراديوي  ال

 بوجه عام        عن ب عد األجهزة الراديوية للتحكم  7.9.2
                                     الل عب املزو دة بتحكم راديوي عن ب عد. يف جيوز استعماهلا ال
                                                                                جيوز استعماهلا حيث ي ستعمل نفس الرتدد للمحطات احمللية لإلذاعة الراديوية والتلفزيونية. ال

جيوز إعادهتا  حمطات إذاعة راديوية أو تلفزيونية حملية. وال يف زة، إذا سببت تدادالت ضارةوجيب التوقف عن استعمال هذه األجه
                                                            إىل اخلدمة إال  بعد إزالة التدادالت وضبط الرتدد على تردد غري خمصص.

    ع ب               بالنماذج والل          عن ب عد أجهزة التحكم  8.9.2
مناذج السفن وهي اجلو، و  يف ولة، مثل التحكم بنماذج الطائرات وهيغري املأه                        املخصصة للنماذج والل ع ب        عن ب عد التحكم أجهزة 

 جيوز استعماهلا ألمناط أدرى من التجهيزات الراديوية. على سطح املاء، ومناذج السيارات وهي تتحرك على األرض، ال
 إهنا مقصورة على التحكم األحادي االجتاه.

 جيوز استعماهلا إلرسال إشارات مسعية. وال
لبات البيئة                                                     املساحات اخلاضعة ملراقبة راديوية. وحرصا  على الوفاء مبتط ويف فرتات املراقبة الراديوية يف يف استعماهلاوجيب توق

ظر استعمال مجيع أجهزة التحكم  . ومركز الدائرة m 000 5                                       بالنماذج والل ع ب دادل دائرة نصف قطرها         عن ب عد                                              الكهرمغنطيسية، حي 
 هذه األجهزة هي وسط مدرج املطار. هلذه املساحة احملظورة على

الت الراديوية  مناذج. يف                              وحمظور تركيب املرس 

 الهاتف الالسلكي الرقمي 9.9.2
               ترددا  قفزيا . 75يقل عن  ينبغي أن تستعمل ما ال MHz 2 483,5-400 2نطاق  يف اهلواتف الالسلكية الرقمية املشتغلة

 .s 60غضون فرتة  يف  s 0,4لى                                      جيوز أن يزيد متوس ط زمن ش غ ل أي قناة ع وال

 المتطلبات العامة 3

 البث الهامشي المشعمديات الترددات لقياس  1.3
 14اجلـدول 

 مدى التردد األعلى للقياس مدى التردد األدنى للقياس مدى ترددات التشغيل
MHz 100-kHz 9 kHz 9 GHz 1 
MHz 600-100 MHz 30 عاشر توافقي 

GHz 2,5-MHz 600 MHz 30 GHz 12,75 
GHz 13-2,5 MHz 30 GHz 26 

            ثان  توافقي GHz 13 MHz 30 فوق
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 المشعحدود البث الهامشي  2.3

ل في       مبي نةالمشع حدود البث الهامشي  1.2.3  وىالقصحالة قدرة البث  في                               الجدول التالي حين يكون المرس 

 15اجلـدول 
 المكشاف حد البث عرض نطاق االختبار مدى التردد
kHz 150-9 (dB 6) kHz 200 dB(μA/m) 27 عند m 10 

انية(dB 3)هابط مقدار           /مث 
 به ذرويش

MHz 10-kHz 150 (dB 6) kHz 9 

MHz 30-10 (dB 6) kHz 9 dB(μA/m) 3,5−  عندm 10 شبه ذروي 

GHz 1-MHz 30 (dB 3) kHz 100 dBm 36− RMS 

GHz 40-1 (dB 3) MHz 1 dBm 30− RMS 

 GHz 40 (dB 3) MHz 1 dBm 20− RMSفوق 

 :)تتمة( 15مالحظات داصة باجلدول 
 ش ع ة يف تقاس شدة اجملال املغنطيسي - 1 المالحظـة

      موقع مفتوح اجملال. وتقاس القدرة امل
       متاما . غرفة كامتة للصدى يف                                 

 ة وحيدة.حالة إرسال على موجة حامل يف ميكن وضعها MHz 30حالة املرسل املشتغل برتددات أقل من  - 2 المالحظـة
 إذا كانت املعلمة التقنية احملسوسة ال تفي بالشروط العامة، ينبغي اعتماد املعلمة السابقة. - 3 المالحظـة

 حالة الراحة أو حالة االحتياط في الجدول التالي حين يكون المرسل في       مبي نة المشعحدود البث الهامشي  2.2.3

 16اجلـدول 
 المكشاف لبثحد ا عرض نطاق االختبار مدى التردد
kHz 150-9 (dB 6) kHz 200 dB(μA/m) 6 عندm 10  

انية(dB 3)هابط مقدار           /مث 
 شبه ذروي

MHz 10-kHz 150 (dB 6) kHz 9 

MHz 30-10 (dB 6) kHz 9 dB(μA/m) 24,5−  عندm 10 شبه ذروي 

GHz 1-MHz 30 (dB 3) kHz 100 dBm 47− RMS 

 GHz 1 (dB 3) MHz 1فوق 

؛ MHz 223-167؛ MHz 108-76؛ MHz 72,5-48,5التالية: النطاقات  يف –dBm 54املشع غي أال يفوق البث اهلامشي ينب 3.3
MHz 566-470 ؛MHz 798-606. 

بثوث التدادل اإليصالية عند منافذ القدرة، ومنافذ اإلشارة، ومنافذ االتصاالت، ينبغي أن تفي بأحكام  4.3
صدر  . وقدحدود وطرائق القياس" -دصائص التدادل الراديوي  -تجهيزات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة "ب GB9254-1998 الوثيقة

                                                                             ، عما كان ي سم ى: إدارة الدولة الصينية لشؤون جودة التكنولوجيا واإلشراف عليها.1998هذا املعيار عام 
جيوز أن تتجاوز القدرة  ه، البني مديات تردد التشغيل املذكورة أعال MHz 30فيما خيص النطاقات اليت تفوق  5.3

حواف عرض النطاق  يف جيوز ال، MHz 30عند حواف النطاق. وخبصوص النطاقات اليت دون dBm/Hz 80 (e.i.r.p.) -        املش ع ة
 من الطاقة( أن تتجاوز مديات تردد التشغيل املذكورة أعاله. 99%                                 املشغول للرتدد على أي قناة شغ الة )

 قدرة البث يف                        االستعمال العادي. وي فرتض يف                                              ة املدى أن يبي نوا الظروف القصوى لبيئة التشغيل                      على مصن عي األجهزة قصري 
 الظروف القصوى باملتطلبات املذكورة أعاله. يف التفاوت املسموح به للرتدد أن تفي ويف
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 4 المرفق

 2لملحق با
 

 (اليابان)
 

 يابانية بخصوص األجهزة الراديوية قصيرة المدى مواصفات
. غري أنه جيوز، (MIC)اليابان، يقتضي إنشاء حمطة اتصال راديوي احلصول على ردصة من وزارة الشؤون الدادلية واالتصاالت  يف

من  3)و 1)الفقرتني  يف املذكورة، إنشاء حمطات لالتصاالت الراديوية مثل املذكورة MICبدون احلصول على ترديص من الوزارة 
لراديوية )احملطات الراديوية اليت تبث قدرة منخفضة للغاية، واحملطات الراديوية املشتغلة بقدرة من قانون االتصاالت ا 4 املادة

منخفضة(. وفيما يتعلق مبحطات االتصال الراديوي اليت متتلك شهادة مطابقة للمعايري التقنية جملموع معداهتا، ميكن احلصول على 
 يش احملطة.ردصة دون احليازة على ردصة مؤقتة سابقة، ودون تفت

 من قانون االتصاالت الراديوية: 4 من املادة 3)و 1)الفقرتني  يف حمطات االتصاالت الراديوية املذكورة

 محطات االتصال الراديوي التي تبث قدرة دون المنخفضة 1
ل الراديوي، عن جتهيزات االتصا m 3موقع يبعد  يف                                                            ليس مطلوبا  ترديص حمطة راديوية، إذا كانت شدة اجملال الكهربائي،

 .17 واجلدول 1 الشكل يف                                   القيمة العظمى املمكن حتم لها، املبينة تالئم

 1الشـكل 

 m 3القيمة القصوى الممكن تحملها لشدة المجال الكهربائي الموجود على مسافة 
 *من محطة راديوية تبث قدرة دون المنخفضة
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 17اجلـدول 
 m 3ن تحملها لشدة المجال الكهربائي الموجود على مسافة القيمة الممك

 من محطة اتصال راديوي تبث قدرة دون المنخفضة
 شدة المجال الكهربائي نطاق الترددات

(µV/m) 

f  MHz 322 500 

MHz 322  f  GHz 10 35 
GHz 10  f  GHz 150 3,5  ×f(1)، (2)  

GHz 150 > f 500 
(1) f (GHz). 
 .μV/m 500، تبلغ القيمة املمكن حتملها f  500 μV/m × 3,5ا ذإ (2)

 مماثالن. 17 واجلدول 4اجلدول  - ةـمالحظ

 محطات االتصال الراديوي المنخفضة القدرة 2
 ،W 10 درتهتتجاوز ق                                           تستعمل إال  جتهيزات اتصال راديوي ذات هوائي ال                                            جيوز أن ت نشأ، دون ردصة، حمطات اتصال راديوي ال

                                                                                 متع بشهادة مطاب قة للمعايري التقنية، إذا كان استعماهلا مقصورا  على األغراض التالية:وتت
 (MIC)املقصود هو فقط احملطات اليت تستعمل ترددات ختصصها الوزارة 

 وإرسال معطيات        عن ب عد وحتكم         عن ب عد قياس  -
 ةالسلكي مهاتفة -
 استدعاء راديوي -
 ميكروفون راديوي -
     ب عد ي عنقياس طب -
             مع ينات مسعية -
 (PHS)حمطات متنقلة برية ألنظمة اهلواتف احملمولة الشخصية  -
 حمطات اتصال راديوي ألنظمة إيصال معطيات مشتغلة بقدرة منخفضة/شبكة حملية -
 رادار باملوجة املليمرتية -
 حمطات اتصال راديوي للهواتف الالسلكية -
 بقدرة منخفضة حمطات اتصال راديوي ألنظمة أمن مشتغلة -
 حمطات اتصال راديوي للهواتف الالسلكية الرقمية -
 (DSRC)                                                        حمطات برية متنقلة من أجل أنظمة االتصاالت قصرية املدى املكر سة  -
 (RFID) ف بواسطة الرتددات الراديوية       التعر  أنظمة  -
 أنظمة اتصال داصة باملغروسات الطبية -
 لةحماسيس لكشف أو قياس األجسام املتنق -
 أنظمة اتصال مشتغلة باملوجة شبه املليمرتية -
 أنظمة رصد مواقع احليوانات -
 األنظمة املشتغلة بنطاق فوق العريض. -
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 18اجلـدول 
 تنظيمات تقنية لمحطات االتصال الراديوي النمطية المشتغلة بقدرة منخفضة

 نمط البث
 نطاق الترددات

(MHz) 

 المشغول من
 عرض النطاق

(kHz) 

 قدرة أومستوى ال
 الكثافة الطيفية

(e.i.r.p.) 

 قدرة الهوائي
 وكسب الهوائي

كشف الموجة 
 الحاملة

                                         قياس عن ب عد، حتكم عن ب عد، إرسال املعطيات

– 
315,25-312 

1 000  
W 250  
(dBm 6 −) 

 غري مطلوب –
315,05-312 

W 25  
(dBm 16−) 

F1D ،F1F، 
F2D ،F2F، 
F7D ،F7F، 
G1D ،G1F، 
G2D، G2F، 
G7D ،G7F، 
D1D ،D1F، 
D2D ،D2F، 
D7D  أوD7F، 

426,1375-426,025 
 8,5  (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

 16,4 mW
)1(

 
(dBm 12,14) 

mW 100  
dBi 2,14  غري مطلوب 

426,1125-426,0375 
 (kHz 25)مباعدة قدرها 

8,5  
16  

 16,4 mW
)1(

 
(dBm 12,14) 

mW 100  
dBi 2,14   بغري مطلو 

429,7375-429,1750 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

8,5   16,4 mW
)1(

 
(dBm 12,14) 

W 1  
dBi 2,14  

V 7 

429,9250-429,8125 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

449,8250-449,7125 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

449,8875-449,8375 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

469,4875-469,4375 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

 

928-916 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

200  

mW 20  
(dBm 3) 

W 1  
dBi 3  

dBm 75− 

928-920,6 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

mW 2  
(dBm 16) 

mW 1 > 
mW 20  

dBi 3  

927,9-916,1 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

200  
400  

mW 2  
(dBm 3) 

W 1  
dBi 3  

927,9-920,7 
 (kHz 200)مباعدة قدرها 

mW 40  
(dBm 16) 

mW 1 > 
mW 20  

dBi 3  

927,8-916,2 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

400  
600  

mW 2  
(dBm 3) 

mW 1  
dBi 3  

927,8-920,8 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

mW 40  
(dBm 16) 

mW 1 > 
mW 20  

dBi 3  

927,7-916,3 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

600  
800  

mW 2  
(dBm 3) 

mW 1  
dBi 3  

927,7-920,9 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

mW 40  
(dBm 16) 

mW 1 > 
mW 20  

dBi 3  

927,6-916,4 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

800  
1000  

mW 2  
(dBm 3) 

mW 1  
dBi 3  

927,6-921,4 
 (kHz 100درها )مباعدة ق

mW 40  
(dBm 16) 

mW 1 > 
mW 20  

dBi 3  
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 )تابع( 18اجلـدول 

 نمط البث
 نطاق الترددات

(MHz) 

 المشغول من
 عرض النطاق

(kHz) 

 مستوى القدرة أو
 الكثافة الطيفية

(e.i.r.p.) 

 قدرة الهوائي
 وكسب الهوائي

كشف الموجة 
 الحاملة

 

929,65-928,15 

 (kHz 100)مباعدة قدرها 
100  

mW 2  
(dBm 3) 

mW 1  
dBi 3  

 

929,6-928,2 

 (kHz 100)مباعدة قدرها 

100  
200  

mW 2  
(dBm 3) 

mW 1  
dBi 3  

929,55-928,25 

 (kHz 100)مباعدة قدرها 

200  
300  

mW 2  
(dBm 3) 

mW 1  
dBi 3  

929, 5-928,3 

 (kHz 100)مباعدة قدرها 

300  
400  

mW 2  
(dBm 3) 

mW 1  
dBi 3  

929,45-928,35 

 (kHz 100)مباعدة قدرها 

400  
500  

mW 2  
(dBm 3) 

mW 1  
dBi 3  

1 217-1 216 
 (kHz 50)مباعدة قدرها 

16  
32  

 16,4 mW)1( 
( dBm 12,14) 

W 1  
dBi 2,14  

V 4,47 

1 253-1 252 
 (kHz 50)مباعدة قدرها 

1 216,9875-1 216,0125 
 (kHz 25)مباعدة قدرها 

1 252,9875-1 252,0125 
 (kHz 25)مباعدة قدرها 

                                         قياس عن ب عد، حتكم عن ب عد، إرسال املعطيات

 

1 216,9875-1 216,5375 
 (kHz 25)مباعدة قدرها 

16     
1 252,9875-1 252,5357 

 (kHz 25)مباعدة قدرها 

 ةالسلكيمهاتفة 

F1D ،F1E، 
F2D ،F2E، 
F3E ،F7W، 

G1D ،G1E، 
G2D ،G2E، 
G7E ،G7W، 
D1D ،D1E، 
D2D ،D2E، 
D3E ،D7E 

 D7W أو

422,3-422,2 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

8,5   16,4 mW
(2)

 
(dBm 12,14) 

mW 10  
dBi 2,14  

V 7 

421,9125-421,8125 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

440,3625-440,2625 
 (kHz 12,5باعدة قدرها )م

422,1875-422,05 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

421,8-421,575 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

440,25-440,025 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

F2D ،F3E 
414,14375-413,7 

 (kHz 6,25)مباعدة قدرها 
8,5  

1,64 mW
(3)

 
(dBm 2,14) 

mW 1  
(dBi 2,14)  

 غري مطلوب
454,19375-454,05 

 (kHz 6,25)مباعدة قدرها 
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 )تابع( 18اجلـدول 

 نمط البث
 نطاق الترددات

(MHz) 

 المشغول من
 عرض النطاق

(kHz) 

 مستوى القدرة أو
 الكثافة الطيفية

(e.i.r.p.) 

 قدرة الهوائي
 وكسب الهوائي

كشف الموجة 
 الحاملة

 استدعاء راديوي

F1B ،F2B، 
F3E ،G1B 

 G2Bأو 

429,75 
429,7625 
429,775 

429,7875 
429,8 

8,5   16,4 mW
(2)

 
(dBm 12,14) 

mW 10  
dBi 2,14  

V 7 

 ميكروفون راديوي
F1D ،F1E، 
F2D ،F3E، 
F7D ،F7E، 
F7W ،F8E، 
F8W ،F9W، 
D1D ،D1E، 
D7D ،D7E، 
D7W ،G1D، 
G1E ،G7D، 
G7E ،G7W 

 N0Nأو 

809,75-806,125 
 (kHz 125ا )مباعدة قدره

تشكيل الرتدد 
)باستثناء اإلبراق 

 بزحزحة الرتدد(
 110 

تشكيل الرتدد 
)مقصور على 

اإلبراق بزحزحة 
الرتدد(، تشكيل 

الطور أو تشكيل 
 االتساع الرتبيعي

192  

mW 16  
(dBm 12,14) 

mW 10  
dBi 2,14  

 غري مطلوب

 ميكروفون راديوي

F3E ،F8W، 
F2D  أوF9W 

322,15-322,025 
 (kHz 25)مباعدة قدرها 

30  mW 1,6  
(dBm 2,14) 

mW 1  
dBi 2,14 

 غري مطلوب
322,4-322,25 
 (kHz 25)مباعدة قدرها 

F3E  أوF8W 74,58 ،74,64 ،74,70 ،74,76 60  mW 16  
(dBm 12,14) 

mW 10  
dBi 2,14 

 غري مطلوب

          ي عن ب عدقياس طب

F1D ،F2D، 
F3D ،F7D، 
F8D  أوF9D 

421,0375-420,05، 
425,975-424,4875، 
429,7375-429,25، 
441,55-440,5625، 

 و 445,5-444,5125
449,6625-448,675 

 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

8,5  

mW 1,6  
(dBm 2,14) 

mW 1  
dBi 2,14 

 غري مطلوب

F7D ،F8D، 
 F9D أو

421,0125-420,0625، 
425,95-424,5، 

429,7125-429,2625، 
441,525-440,575، 
445,475-444,525، 

449,6375-448,6875 
 (kHz 25)مباعدة قدرها 

8,5  
16  

F7D ،F8D، 
F9D  أوG7D 

420,975-420,075، 
425,9125-424,5125، 

429,675-429,275، 
441,4875-440,5875، 
445,4375-444,5375، 

449,6-448,7 
 (kHz 50)مباعدة قدرها 

16  
32  
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 تابع() 18اجلـدول 

 نمط البث
 نطاق الترددات

(MHz) 

 المشغول من
 عرض النطاق

(kHz) 

 مستوى القدرة أو
 الكثافة الطيفية

(e.i.r.p.) 

 قدرة الهوائي
 وكسب الهوائي

كشف الموجة 
 الحاملة

F7D ،F8D، 
F9D  أوG7D 

420,9-420,1، 
425,8375-424,5375، 

429,6-429,3، 
441,4125-440,6125، 
445,3625-444,5625,، 

449,525-448,725، 
 (kHz 100)مباعدة قدرها 

32  
64    

 

F7D ،F8D، 
F9D  أوG7D 

420,3 ،420,8 ،424,7375 
425,2375 ،425,7375، 

429,5 ،440,8125، 
441,3125 ،444,7625، 
445,2625 ،448,925، 
449,425 

64  
320  

mW 16  
(dBm 12,14) 

mW 10  
dBi 2,14  

 تقومي السمع

F3E  أوF8W 
75,5875-75,2125 

 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 
20  

mW 16  
(dBm 12,14) 

mW 10  
dBi 2,14  

 غري مطلوب

F3E  أوF8W 
75,575-75,225 

 (kHz 25)مباعدة قدرها 
20  
30  

F3E  أوF8W 75,5125-75,2625 
 (kHz 62,5)مباعدة قدرها 

30  
80     

F3E  أوF8W 169,7875-169,4125 
 (kHz 25اعدة قدرها )مب

20  
30  mW 16  

(dBm 12,14) 
mW 10  

dBi 2,14  
 غري مطلوب

F3E  أوF8W 169,75-169,4375 
 (kHz 62,5)مباعدة قدرها 

30  
80  

PHS )حمطة متنقلة برية( 
D1C ،D1D، 
D1E ،D1F، 
D1X ،D1W، 
D7C ،D7D، 
D7E ،D7F، 
D7X ،D7W، 
G1C ،G1D 
G1E ،G1F، 
G1X ،G1W 
G7C ،G7D، 
G7E ،G7F، 
G7X  أوG7W 

1 918,25-1 884,65 

MHz 1 918,25-

1 884,65 
288  

MHz 1 893,05-

1 884,95 
884  

mW 25  
(dBm 14) 

mW 10  
dBi 4 

V 159 

 ةالسلكيشبكة حملية 

SS 
 )توزيع الطيف(

 DSأو 
 )تتابع مباشر(،

 FHأو 
)قفزات ترددية( 

 (FH/DSأو 
 OFDMأو 

 أو أمناط أدرى(

2 483,5-2 400 

FH  أوFH/DS: 
MHz 85,5  

OFDM 
MHz 38  

 أدرى:
MHz 26  

FH  أوFH/DS: 
mW/MHz 4,9  
(dBm/MHz 6,9) 

DS  أوOFDM: 
mW/MHz 16  

(dBm/MHz 12,14) 

  أدرى:
mW 16  

(dBm/MHz 12,14) 

FH  أوFH/DS: 
mW/MHz 3  

DS  أوOFDM: 
mW/MHz 10  

  أدرى:
mW 10  

dBi 2,14  

 مطلوبغري 
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 )تابع( 18اجلـدول 

 نمط البث
 نطاق الترددات

(MHz) 

 المشغول من
 عرض النطاق

(kHz) 

 مستوى القدرة أو
 الكثافة الطيفية

(e.i.r.p.) 

 قدرة الهوائي
 وكسب الهوائي

كشف الموجة 
 الحاملة

SS DS) ،FH 
 FH/DS 2 497-2 471 MHz 26 ) أو

mW 16  
(dBm/MHz 12,14) 

mW/MHz 10  
dBi 2,14  

 غري مطلوب

 ةالسلكيشبكة حملية 

(DS) SS، 
OFDM 

 أدرى أو

5 250-5 150 
 )استعمال دادل املباين(

 :MHz 20نظام 
MHz 19  

 :MHz 40نظام 
MHz 38  

 :MHz 20نظام 
mW/MHz 10  

 :MHz 40نظام 
mW/MHz 5  

 :MHz 20نظام 
أو  DSبواسطة 

OFDM: 
mW/MHz 10  

 :MHz 20نظام 
 مع أنظمة أدرى:

mW 10  
 MHz 40نظام 

mW/MHz 5  
 كسب اهلوائي

 غري مطلوب

mV/m 100 
DFS/TPC 
 غري مطلوب

5 350-5 250 
 )استعمال دادل املباين(

 :MHz 20نظام 
 :TPCمع 

mW/MHz 10  
 :TPCبدون 

mW/MHz 5  
 :MHz 40نظام 

 :TPCمع 
mW/MHz 5  

 :TPCبدون 
mW/MHz 2,5  

mV/m 100 
DFS/TPC 

طة مطلوب للمح
 الرئيسية

DFS/TPC 
غري مطلوب 

للمحطة املتحكم 
 فيها بواسطة احملطة

 الرئيسية

 5 725-5 470 MHz 19,7  
mW/MHz 50  
(dBm/MHz 17) 

  

 رادار مبوجات مليمرتية

− 
GHz 60,5 
GHz 76,5 MHz 500  

W 100 
(dBm 50) 

mW 10  
dBi 40  

 غري مطلوب

 GHz 79,5 GHz 2  
W 33 

(dBm 45) 
W/1 MHz 5  

dBi 35  
 غري مطلوب

 حمطات اتصال راديوي للهواتف الالسلكية
F1D ،F2A، 
F2B ،F2C، 
F2D ،F2N، 
F2X  أوF3E 

254,9625-253,8625 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

381,3125-380,2125 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

8,5  
mW 10  
(dBm 10) 

− V 2 

 مة املشتغلة بقدرة منخفضةحمطات اتصال راديوي ألنظمة السال

F1D،F2D  
 G1D أو

426,8375-426,25 
 (kHz 12,5)مباعدة قدرها 

8,5  
W 1  

(dBm 30) 
 dBi 2,14(10) غري مطلوب 

426,8375-426,2625 
 (kHz 25)مباعدة قدرها 

8,5  
16  

 حمطات اتصال راديوي للهواتف الالسلكية الرقمية

G1C ،G1D 
G1E،G1F  
G1X،G1W  
G7C،G7D  
G7E،G7F  
G1X أوG7W 

1 905,95-1 893,65 
 (kHz 300)مباعدة قدرها 

288  mW 25  
(dBm 14) 

mW 10  
dBi 4  

V 159 

 (DSRC)حمطات متنقلة برية ألنظمة االتصال قصرية املدى املكرسة 
A1D 
G1D 

GHz 5,845-5,815 
 (kHz 5)مباعدة قدرها 

MHz 4,4  
mW 100  
(dBm 20) 

mW 10  
dBi 10  غري مطلوب 
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 )تابع( 18اجلـدول 

 نطاق الترددات نمط البث
(MHz) 

 المشغول من
 عرض النطاق

(kHz) 

 مستوى القدرة أو
 الكثافة الطيفية

(e.i.r.p.) 

 قدرة الهوائي
 وكسب الهوائي

كشف الموجة 
 الحاملة

 (RFID) التعرف بواسطة الرتددات الراديويةأنظمة 

− (4)434,17-433,67 
kHz 500  
 )املستجوب(

kHz 200 
 )وسم نشط(

mW 0,4  
)–4 (dBm(5) 

 )املستجوب(
(dBm 0) mW 1 

 )وسم نشط(

 غري مطلوب −

N0N ،A1D، 
AXN ،H1D 
R1D ،J1D 
F1D ،F2D 

 G1D أو

916,8  
918 

919,2 
923,4-920,4 

 (kHz 200)مباعدة قدرها 

200  
 500 mW)6( 

(dBm 27) 
mW 250  

dBi 3  dBm 74− 

923.3-920.5 

 (kHz 200)مباعدة قدرها 
200 > 
400  

 500 mW)6( 
(dBm 27) 

mW 250  
dBi 3  dBm 74− 

 
923.2-920.6 

 (kHz 200)مباعدة قدرها 
400 > 
600  

 500 mW)6( 
(dBm 27) 

mW 250  
dBi 3  dBm 74− 

 
923.1-920.7 

 (kHz 200)مباعدة قدرها 
600 > 
800  

 500 mW)6( 
(dBm 27) 

mW 250  
dBi 3  dBm 74− 

 
923-920,8 

 (kHz 200)مباعدة قدرها 
800 > 

1 000  
 500 mW)6( 

(dBm 27) 
mW 250  

dBi 3  dBm 74− 

N0N ،A1D، 
AXN ،F1D 
F2D  أوG1D 

2 475-2 425 

:FH 
MHz 83,5  

:DS 
MHz 5,5  

: FH 
 40 /1 MHzWm(7) 

(dBm/1 MHz 16) 
(MHz 2 427-2 400 ،

MHz 2 483,5-2 470,75 
 12 /1 MHzmW(7) 

(dBm/1 MHz 10,8) 
(MHz 2 470,75-2 427) 

: DS 
W 1  

(dBm 30) 

:FH 
mW/1 MHz 10  

(MHz 2 427-2 400 ،
MHz 2 483,5-

2 470,75 
mW/1 MHz 3  
(MHz 2 470,75-

2 427) 
dBi 6  

:DS 
mW 10  
dBi 20  

 غري مطلوب

 أنظمة اتصال املغروسات الطبية

A1D ،F1D 
 G1D أو

402-401 

405-402 

406-405 kHz 300  
W 25  

(dBm16−)  

10 log B 
−150 + 

G dB 

 mW 1)مع اعتبار 
 dB 0)(8)تساوي 

403,8-403,5 
nW 100 

(dBm 40−) 
 غري مطلوب 

 حماسيس لكشف أو قياس األجسام املتحركة

− 

GHz 10,525 
 )استعمال دادل املباين(

MHz 40  W 5  
(dBm 37) 

mW 20  
dBi 24  - 

GHz 24,15 MHz 76  
                                     أنظمة اتصال مشتغلة مبوجة شبه مل يمرتية

OFDM 
 أدرى أو

GHz 25,23-24,77 
GHz 27,46-27,02 MHz 18  mW/MHz 100  

(dBm/MHz 20) 
mW/MHz 10  

dBi 10  mW/m 460 
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 )تتمة( 18اجلـدول 

 نمط البث
 نطاق الترددات

(MHz) 

 المشغول من
 ض النطاقعر 

(kHz) 

 مستوى القدرة أو
 الكثافة الطيفية

(e.i.r.p.) 

 قدرة الهوائي
 وكسب الهوائي

كشف الموجة 
 الحاملة

 أنظمة رصد مواقع احليوانات

F1D ،F2D 
A1D  أوM1D 

142,98-142,94 
 (kHz 10)مباعدة قدرها 

kHz 16  W 1,64  
(dBm 32,14) 

W 1  
dBi 2,14  

 غري مطلوب
mW 10 )) 

7 V 
10 >) (mW 

 نطاق فوق العريض من أجل التطبيقات االتصالية أنظمة مشتغلة يف

 
(9)GHz 4,8-3,4 

GHz 10,25-7,25 
MHz 450  dBm/MHz 41,3−  – – 

OFDM: بتقسيم تعامدي للرتدد تعدد اإلرسال 

 PSK: تشكيل اإلبراق بزحزحة الطور 
، ينبغي ختفيض كسب اهلوائي بطريقة تكميلية mW 16,4( للجهاز قيد التشغيل أكرب من .e.i.r.pإذا كانت القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (1)

، ميكن زيادة كسب mW 16,4للجهاز قيد التشغيل أقل من  .e.i.r.p. وإذا كانت القدرة mW 16,4( عند .e.i.r.pللحفاظ على القدرة )
  .mW 16,4اهلوائي بطريقة تكميلية للحفاظ على القدرة عند 

اهلوائي بطريقة تكميلية حىت  ، ميكن زيادة كسبmW 16,4( للجهاز قيد التشغيل أقل من .e.i.r.pإذا كانت القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (2)
 .mW 16,4إىل  .e.i.r.pالقدرة  تصل

اهلوائي بطريقة تكميلية حىت  ، ميكن زيادة كسبmW 46,1( للجهاز قيد التشغيل أقل من .e.i.r.pإذا كانت القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (3)
 .mW 1,64إىل  .e.i.r.pالقدرة  تصل

 اللوجستيات الدولية فقط. (4)
 ( حني إرسال إشارة لبدء تشغيل الوسوم النشيطة.mW )–10 dBm 0,1                                      ( الصادرة عن املستجو بات حمدودة بأقل من .e.i.r.pمستوى القدرة ) (5)
، ميكن زيادة كسب اهلوائي بطريقة تكميلية حىت mW 500( للجهاز قيد التشغيل أقل من .e.i.r.pاملشعة املكافئة املتناحية ) إذا كانت القدرة (6)

 .mW 500( إىل .e.i.r.pتصل القدرة )
 MHz 2 427-2 400 يف النطاقني mW/1 MHz 40( للجهاز قيد التشغيل أقل من .e.i.r.pإذا كانت القدرة املشعة املكافئة املتناحية )  (7)

، ميكن زيادة كسب اهلوائي بطريقة تكميلية MHz 2 470,75-2 427يف النطاق  mW 12/MHz 1وأقل من  MHz 2 483,5-2 470,75و
 يف كل نطاق من النطاقات على التوايل. mW 12/MHz 1و mW 40/MHz 1إىل  .e.i.r.pلتصل القدرة 

(8) B ع  التجهيز الراديوي املغروس يفحالة ا هي عرض النطاق األقصى لإلشعاع يف جسم حي أو                                                                        التصال )باالستناد إىل عرض النطاق الذي به ي ش 
، وعنده يصري التوهني عن (Hz) التجهيز الراديوي للمراقبة املنصوب دارج جسم حي، ويكون أكرب من العرض احلدي األعلى أو األدىن للرتدد

 هي الكسب املطلق هلوائي االستقبال. G(. وdB 20قصى القيمة العظمى لقدرة اإلشعاع أثناء التشكيل األ
                                                    . أما وظيفة ختفيف التدادل، فينبغي أال ت عتم د إذا كان GHz 4,8-3,4النطاق  وغريها( ينبغي اعتمادها يف DAAوظيفة ختفيف التدادل ) (9)

 .dB 70أقل من  MHz 1متوسط قدرة اهلوائي لكل 
، ميكن زيادة كسب اهلوائي بطريقة تكميلية للحفاظ على القدرة عند mW 16,4قيد التشغيل أقل من للجهاز  .e.i.r.pإذا كانت القدرة  (10)

mW 16,4( وإذا كانت القدرة املشعة املكافئة املتناحية .e.i.r.p. للجهاز قيد التشغيل أكرب من )mW 16,4 ينبغي ختفيض كسب اهلوائي ،
 .mW 16,4( عند .e.i.r.pبطريقة تكميلية للحفاظ على قدرته )
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 5 المرفق
 2لملحق با

 
 )جمهورية كوريا(

 
 كوريا في (SRD)المعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى 

 مقدمة 1
                                                                                  كوريا، ت عفى من ترديص داص حمطات االتصال الراديوية املركبة من األجهزة التالية. لكن هذا  يف                              طبقا  لقانون املوجات الراديوية

  للمصادقة.من األجهزة داضع  الصنف
 (LPD)أجهزة مشتغلة بقدرة منخفضة  -

 النطاق العمومي يف مرسالت مستقبالت مشتغلة -
                       أجهزة قصرية املدى موص فة -
 أدوات القياس -
 أجهزة استقبال فقط -
 .لةلظمعمومية إىل منطقة أجهزة راديوية مستعملة لرتحيل اخلدمة العمومية لالتصاالت الراديوية أو اخلدمة اإلذاعية ال -

 (SRD)المعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى  2

النطاق العمومي  مرسالت مستقبالت مشتغلة فيو  (LPD)األجهزة المشتغلة بقدرة منخفضة  1.2
 النوعية SRD واألجهزة

 19اجلـدول 

 /القصوىشدة المجال  نطاقات التردد/الترددات التطبيق الرقم
 رة خرج التردد الراديويقد

 شروح

1 

أجهزة 
 مشتغلة
بقدرة 

 منخفضة
      جدا  

0-322 MHz* µV/m 500  عندm 3 مقيسة لرتدد أقل من القيمة الMHz 15 
ينبغي ضرهبا بعامل تعويض قياس اجملال 

 (6π/λ) اجملاور
 .(m) هي طول املوجة λ حيث

(1 fالرتدد : (GHz). 

322 MHz-10 GHz* µV/m 35  عندm 3 

10-150 GHz* µV/m  f 3,5  عندm 3 

 m 3عند  GHz* µV/m 500 150فوق 

2 
 تطبيقات

 kHz 150-9       ح ث ية

kHz 30-9 dB(μA/m) 72  عندm 10  ياحللق امللفميكن استعمال هوائي. 
(2 f الرتدد :(kHz). 

kHz 90-30  /30)2)f72 − 10 log(

dB(μA/m)  عندm 10 

kHz 110-90 dB(μA/m) 42  عندm 10 

kHz 135-110  /30)2)f72 − 10 log(

dB(μA/m)  عندm 10 

kHz 140-135 dB(μA/m) 42  عندm 10 

kHz 148-140 dB(μA/m) 37,5  عندm 10 

kHz 150-148 dB(μA/m) 148,8  عندm 10 
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 )تابع( 19اجلـدول 

نطاقات  التطبيق الرقم
 التردد/الترددات

 /القصوىل شدة المجا
قدرة خرج التردد 

 الراديوي
 الرقم شروح

  MHz 30-kHz 150 

MHz 3,4-3,155 dB(μA/m) 13,5 عند m 10  امللف احللقيميكن استعمال هوائي. 
سة لرتدد أقل من مقيالقيمة ال

MHz 15 ينبغي ضرهبا بعامل تعويض 
 λ حيث (6π/λ)قياس اجملال اجملاور 

 .(m) هي طول املوجة

MHz 8,7-7,4 dB(μA/m) 9 عند m 10 

MHz 13,568-13,552 dB(μA/m) 93,5 عند m 10 

 m 3عند  µV/m 500 النطاقات األدرى

3 

مراقب 
 راديوي

لنماذج 
السيارات 

 والسفن

26,995 ،... ،MHz 27,195 
 m 3عند  mV/m 10 (kHz 50 قنوات، مبباعدة 5)

 

40,255 ،... ،MHz 40,495 
 m 3عند  mV/m 10 (kHz 20 باعدةقناة، مب 13)

75,630 ،... ،MHz 75,790 
 m 3عند  mV/m 10 (kHz 20 قنوات، مبباعدة 9)

4 
مراقب 
 راديوي

لنماذج 
 الطائرات

40,715 ،... ،MHz 40,995 
 (kHz 20 قنوات، مبباعدة 15)

mV/m 10  عندm 3 

 

72,630 ،... ،MHz 72,990 
 (kHz 20 مبباعدةقناة،  19)

5 

مراقب 
 راديوي

من أجل 
        الل ع ب

أو 
اإلنذارات 

 األمنية
أو 

التحكم 
        عن ب عد

MHz 13,568-13,552 

mV/m 10  عندm 3 

 
MHz 27,282-26,958 

MHz 40,704-40,656 

إرسال  6
 املعطيات

173,0250،...، 
MHz 173,2750 

 (kHz 12,5 مبباعدةقناة،  21)
(e.r.p.) mW 5 

 املشغول األقصى
 (OBWعرض النطاق ) من
 . kHz 8,5هو

173,6250،... ، 
MHz 173,7875 

 (kHz 12,5 مبباعدةقناة،  14)
(e.r.p.) mW 10 

(224,000) 219,000،... ، 
219,125 (224,125) 

 أزواج من القنوات، 6)
 (kHz 25 مبباعدة

(e.r.p.) mW 10 
 MHz (224,000)  219,000الرتددات

واملشغول خمصصة ملراقبة القنوات. 
( OBWاألقصى من عرض النطاق )

. والرتددات املوضوعة بني kHz 16هو 
 قوسني هي من أجل االتصال املزدوج.

311,0125،... ، 
MHz 311,1250 

 (kHz 12,5 مبباعدةقنوات،  10)
(e.r.p.) mW 5 

يساوي  OBW األقصى من املشغول
kHz 8,5. 

424,7000،... ، 
MHz 424,9500 

 (kHz 12,5 باعدةمبقناة،  21)
(e.r.p.) mW 10 

 خمصصة  MHz 424,7القناة 
 ملراقبة القنوات.

يساوي  OBW األقصى من املشغول
kHz 8,5. 

MHz 434,045-433,795 (e.r.p.) mW 3 

 (TPMS)العجالت  الضغط يف                            ي ستعم ل فقط لنظام رصد تغري  
والددول عن بعد بدون مفتاح 

(RKE)   دع                         ونظام ر كن السيارة عن ب. 
يساوي  OBW األقصى من املشغول

250 kHz. 
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 )تابع( 19اجلـدول 

 /القصوىشدة المجال  نطاقات التردد/الترددات التطبيق الرقم
 قدرة خرج التردد الراديوي

 شروح

  

447,6000،... ، 
MHz 447,8500 

 ( kHz 12,5 مبباعدةقناة،  21)
(e.r.p.) mW 5 

 يساوي OBW األقصى من املشغول
kHz 8,5. 

447,8625،... ، 
MHz 447,9875 

 قناة، 11)
 (kHz 12,5 مبباعدة

(e.r.p.) mW 10 
يساوي  OBW األقصى من املشغول

kHz 8,5. 

نظام إرشاد  7
 للمكفوفني

235,3000 ،235,3125 ،235,3250، 
MHz 235,3375 (e.r.p.) mW 10 

 للتجهيزات الثابتة
يساوي  OBW األقصى من املشغول

kHz 8,5. 
358,5000 ،358,5125 ،358,5250 ،

MHz 358,5375 (e.r.p.) mW 10 
 للتجهيزات املتنقلة

يساوي  OBW األقصى من املشغول
kHz 8,5. 

التطبيقات  8
 األمنية

447,2625،... ، 
MHz 447,5625 

 (kHz 12,5باعدة مبقناة،  25)
(e.r.p.) mW 10 

يساوي  OBW األقصى من املشغول
kHz 8,5. 

9 
إرسال 

معطيات 
 استدعاء أو

راديوي 
 صويت

219,150 ،219,175، 
219,200، MHz 219,225 

 kHz 25باعدة مبقنوات،  4)
(e.r.p.) mW 10 

يساوي  OBW األقصى من املشغول
kHz 16. 

10 
امليكروفون 
الالسلكي 

أو اإلرسال 
 السمعي

MHz 73,910-72,610 
(e.r.p.) mW 10 

يساوي  OBW األقصى من املشغول
kHz 60. MHz 74,800-74,000 

MHz 75,790-75,620 
MHz 173,280-173,020 

(e.r.p.) mW 10 

يساوي  OBW األقصى من املشغول
kHz 200. 

للمساعدات السمعية  3)
 واالستعماالت دادل املباين

300173,-000,417 MHz(3) 

000,621-000,721 MHz(3) 

MHz 220,110-217,250 
MHz 225,000-223,000 
MHz 937,500-925,000 

11 

أنظمة النفاذ 
الالسلكي 

مبا فيها 
الشبكات 

LAN 
 الالسلكية

MHz 5 250-5 150 
2,5 mW/MHz(4 

1,255 mW/MHz(5 
0,625 mW/MHz(6 

 .dBi 6الكسب االمسي للهوائي 
بني  OBWيف حال تراوح  4)
 MHz 20-0,5و

بني  OBWيف حال تراوح  5)
 MHz 40-20و

بني  OBWال تراوح يف ح 6)
 .MHz 80-40و

MHz 5 350-5 250 
10 mW/MHz(7 
5 mW/MHz(8 

2,5 mW/MHz(9 

 .dBi 7الكسب االمسي للهوائي 
بني  OBWيف حال تراوح  7)
 MHz 20-0,5و

بني  OBWيف حال تراوح  8)
 MHz 40-20و

بني  OBWيف حال تراوح  9)
 .MHz 80-40و
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 )تابع( 19اجلـدول 

 /القصوىشدة المجال  قات التردد/التردداتنطا التطبيق الرقم
 قدرة خرج التردد الراديوي

 شروح

  

MHz 5 725-5 470 
10 mW/MHz(10 
5 mW/MHz(11 

2,5 mW/MHz(12 
1,25 mW/MHz(13 

 .dBi 7الكسب االمسي للهوائي 
بني  OBWيف حال تراوح  10)

 MHz 20-0,5و
بني  OBWيف حال تراوح  11)

 MHz 40-20و
بني  OBWاوح يف حال تر  12)

 MHz 80-40و
بني  OBWيف حال تراوح  13)

 .MHz 160-80و
MHz 17 715-17 705 

mW 10 

 OBW األقصى من املشغول
  MHz 10يساوي

 .dBi 2,15الكسب االمسي للهوائي 
                الالسلكية حصرا   LANلشبكة 

MHz 17 735-17 725 
MHz 19 275-19 265 
MHz 19 295-19 285 

MHz 17 740-17 700 
MHz 19 300-19 260 mW/MHz 1 

 .dBi 23الكسب االمسي للهوائي 
 MHz 40و 10بني  OBWويرتاوح 

 للتشغيل الثابت من نقطة إىل نقطة
 .      حصرا  

12 
إيصال 

 املعطيات
 الالسلكي

MHz 2 483,5-2 400 
MHz 5 850-5 725 

3 mW/MHz
 

 (FHSS)لنمط 
 

 dBi 6الكسب االمسي للهوائي 
(dBi 20 حالة تطبيق من  يف

 نقطة(-إىل-نقطة
قدرة الذروة لقناة قافزة مقسومة على  

كامل النطاق الرتددي للقفز 
(MHz). 

10 mW/MHz14( 

5 mW15( 
2,5 mW/MHz16( 
0,1 mW/MHz17( 

 من متديد الطيف )لنمط آدر
 (OFDM و

 dBi 6الكسب االمسي للهوائي 
(dBi 20 حالة تطبيق من  يف

 (نقطة-إىل-نقطة
 بني OBWيف حال تراوح  14)

MHz 26-0,5 
 بني OBWيف حال تراوح  15)

MHz 40-26 
 بني OBWيف حال تراوح  16)

MHz 80-40 
اليت يرتاوح فقط لألجهزة  17)
 MHz 60-40بني  OBW فيها

 .GHz 2,4 نطاق يف

 
mW 10 (e.r.p.) 

 )منط آدر(

OBW  األقصى هوMHz 26  للنطاق
GHz 2,4 وMHz 70  للنطاقGHz 

 (.MHz 5 775)تردد املركز  5,8

2 410 ،2 430 ،2 450 
 MHz 2 470 mW 10و

 dBi 6الكسب االمسي للهوائي 
(dBi 20 إىل-حالة تطبيق من نقطة يف-

 نقطة(
هو  OBW األقصى من املشغول

MHz 16 
                                لإلرسال الفيديوي التماثلي حصرا .
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 )تابع( 19اجلـدول 

 /القصوىشدة المجال  نطاقات التردد/الترددات التطبيق الرقم
 قدرة خرج التردد الراديوي

 شروح

 MHz 5 810 mW 10و 800 5  

 dBi 22 الكسب االمسي للهوائي
للوحدات املنصوبة على جانب 

للوحدات املنصوبة  dBi 8الطريق و
 على مركبة.

هو  OBW األقصى من املشغول
MHz 8 

لالتصاالت قصرية املدى املكرسة 
(DSRC). 

           نظام تعر ف  13
 هوية املركبة

MHz (2 453-2 427) 2 440) 
mW 300 

 .dBi 20 الكسب االمسي للهوائي
MHz (2 465-2 434) 2 450 

MHz (2 470-2 439) 2 455 

14 

أنظمة رادار 
للبنية 

التحتية 
 وللمركبات

GHz 26,65-24,25 41,3− dBm/MHz 
(e.i.r.p.) 

 

GHz 77-76 55 (e.i.r.p.) dBm 
             طرقات حصرا  ملركبات ال

تبلغ قدرة ددل اهلوائي القصوى 
mW 10 عند كل منفذ هوائي 

15 
رادار كشف 

 GHz 34,875-34,275 55 (e.i.r.p.) dBm العوائق
(dBm/MHz 8) 

                         ملراقبة سطح الطريق حصرا  

16 

تطبيقات 
التعرف 
بواسطة 

الرتددات 
 الراديوية

(RFID) 

MHz 13,568-13,552 dB(µV/m) 93,5 عند m 10  
MHz 434,170-433,670 (e.i.r.p.) mW 3,6  

MHz 923,5-917 
 (kHz 200قناة، القفزة  32)

W 4 (e.i.r.p.)  نظامRFID منفعل على الشبكات 
 .17و 14و 11و 8و 5و 2رقم 

mW 200 (e.i.r.p.) 
 منفعل على الشبكات RFIDنظام 
 .20~32رقم 

mW 10 (e.i.r.p.)  5و 2قم                         أيا  كان، على الشبكات ر 
 .19~32و 17و 14و 11و 8و

mW 3 (e.i.r.p.) 
 3و 1كان، على الشبكات رقم        أيا  
 13و 12و 10و 9و 7و 6و 4و
 18و 16و 15و

17 
شبكة 

االستشعار 
يف كل 
مكان 

(USN) 

MHz 923,5-917 

mW 3 (e.i.r.p.) 
 4و 3و 1كان، على القنوات رقم        أيا  
 15و 13و 12و 10و 9و 7و 6و
 .18و 16و

mW 10 (e.i.r.p.)   5و 2رقم  القنواتكان، على        أيا 
 .19-32و 17و 14و 11و 8و

mW 25 (e.i.r.p.)   26-32 رقم القنواتكان، على        أيا 

mW 200 (e.i.r.p.) 
 20-32 رقم القنواتكان، على        أيا  

للتشغيل من نقطة يف اهلواء الطلق 
       حصرا  إىل نقاط متعددة 

MHz 946,3-940,1 mW 200 (e.i.r.p.)  
MHz 1 791,950-1 788,478 mW 100 (e.i.r.p.)  

18 
اهلاتف 

الالسلكي 
 )الرقمي(

MHz 1791,950-1786,750 mW 100 (e.i.r.p.) 
هو  OBW األقصى من املشغول
1,728 MHz 
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 (تابع) 19اجلـدول 

 /القصوىشدة المجال  نطاقات التردد/الترددات التطبيق الرقم
 لراديويقدرة خرج التردد ا

 شروح

19 
جهاز 

مشتغل 
بنطاق فوق 

 العريض

MHz 2 483,5-2 400 

3 mW/MHz
 

 (FHSS لنمط)

 dBi 6الكسب االمسي للهوائي 
قدرة الذروة لقناة قافزة مقسومة على  

كامل النطاق الرتددي للقفز 
(MHz). 

10 mW/MHz(18 
5 mW/MHz(19 

2,5 mW/MHz(20 
0,1 mW/MHz(21 
 لطيفمتديد ا آدر من)لنمط 

 ( OFDMو

 dBi 6الكسب االمسي للهوائي 
بني  OBWيف حال تراوح  18)

MHz 26-0,5 
بني  OBWيف حال تراوح  19)

MHz 40-26 
بني  OBWيف حال تراوح  20)

MHz 80-40 
بني  OBWيف حال تراوح  21)

MHz 60-40 
mW 10 (e.i.r.p.) 

 (لنمط خمتلف عن متديد الطيف)
OBW  األقصى هوMHz 26. 

GHz 4,8-3,1 

41,3− dBm/MHz 
(e.i.r.p.) 

هو  dB 10مع  عرض النطاق األدىن
MHz 450ينبغي أن ت عت م د تقنية .                          

 LDCأو  DAAختفيف التدادل )
-GHz 4,8النطاق  يف غريمها( أو

3,1. 
                           ولكن ي سمح باستعمال األجهزة 

بدون أي تقنيات لتخفيف التدادل 
 GHz 4,8 إىل 4,2يف النطاق من 

 .2016ديسمرب حىت هناية 

GHz 10,2-7,2 

20 

أجهزة 
قصرية 

املدى غري 
 حمدد النوع

MHz 264-262 mW 200 (e.i.r.p.)  
GHz 26,5-24 mW 200 (dBm/MHz 6)  الكسب االمسي للهوائيdBi 16 
GHz 66-57 dBm 43 (e.i.r.p.) 

57 dBm (e.i.r.p.)(22 
من للتشغيل الثابت  22)
       حصرا   نقطة-إىل-نقطة

GHz 123-122 mW 100 (e.i.r.p.)  
GHz 246-244 mW 100 (e.i.r.p.)  

21 

نظام اتصال 
املغروسات 

الطبية 
(MICS) 

GHz 405-402 (e.i.r.p.) μW 25 
هو  OBW األقصى من املشغول

kHz 300 

22 
نظام 

استشعار 
 الرادار

GHz 10,55-10,5 (e.i.r.p.) mW 25 األقصى من ملشغولا OBW  هو
MHz 50 

GHz 24,25-24,05 mW 10 
((e.i.r.p.) mW 100) 

هو  OBW األقصى من ملشغولا
MHz 200 
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 )تابع( 19اجلـدول 

 /القصوىشدة المجال  نطاقات التردد/الترددات التطبيق الرقم
 قدرة خرج التردد الراديوي

 شروح

23 
املرسل 

 املستقبل
يف النطاق 

املدين 
 )مفرد(

26,965 ،26,975 ،26,985 
27,005 ،27,015،27,025  
27,035 ،27,055 ،27,065 
27,075 ،27,085 ،27,105 
27,115 ،27,125 ،27,135 
27,155 ،27,165 ،27,175 
27,185 ،27,205 ،27,215 
27,225 ،27,235 ،27,245 
27,255 ،27,265 ،27,275 
27,285 ،27,295 ،27,305 
27,315 ،27,325 ،27,335 
27,345 ،27,355 ،27,365 
27,375 ،27,385 ،27,395 
 MHz 27,405و

 ( kHz 10املباعدة قناة، 40)

W 3 

هو  OBW األقصى من املشغول
kHz 6 ي مزدوج،للبث بنطاق جانب 

ي للبث بنطاق جانب KHz 3و
 وحيد.

وينبغي أن يكون اهلوائي من منط 
السوط، وأن يبلغ الطول األقصى 

 m 3للنمط احملمول، و m 1للهوائي 
 أال ة )وينبغيللنمط املدمج يف مركب

 يعلو االرتفاع اإلمجايل أكثر من
m4,5و )m 6 .للنمط الثابت 
       معي نة  MHz 27,065القناة 

التصاالت الطوارئ )كاإلنذار 
       مثال (. حبريق

             معي نة لدليل  MHz 27,185القناة 
احلركة لألحوال اجلوية والشؤون 

 الطبية.

mW 500 

424,13750 ،424,15000 ،
424,16250 ،424,17500 ،
424,18750 ،424,20000 ،
424,21250 ،424,22500 ،
424,23750 ،424,25000 ،
424,26250 ،448,73750 ،
448,75000 ،448,76250 ،
448,77500 ،448,78750 ،
448,80000 ،448,81250 ،
448,82500 ،448,83750 ،
448,85000 ،448,86250 ،
448,87500 ،448,88750 ،
448,90000 ،448,91250 ،
448,92500 ،449,13750 ،
449,15000 ،449,16250 ،
449,17500 ،449,18750 ،
449,20000 ،449,21250 ،
449,22500 ،449,23750 ،
449,25000 ،449,26250 

   dBi 2.14الكسب االمسي للهوائي 
OBW األقصى هو kHz 8,5. 

mW 500 

424,14375 ،424,15625 ،
424,16875 ،424,18125 ،
424,19375 ،424,20625 ،
424,21875 ،424,23125 ،
424,24375 ،424,25625 ،
448,74375 ،448,75625 ،
448,76875 ،448,78125 ،
448,79375 ،448,80625 ،
448,81875 ،448,83125 ،
448,84375 ،448,85625 ،
448,86875 ،448,88125 ،
448,89375 ،448,90625 ،
448,91875 

  dBi 2.14الكسب االمسي للهوائي 
OBW األقصى هو kHz 4. 
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 (تتمة) 19اجلـدول 

 /القصوىشدة المجال  نطاقات التردد/الترددات التطبيق الرقم
 قدرة خرج التردد الراديوي

 شروح

24 

أجهزة 
 تاتصاال

البيانات 
باستعمال 

 الطيف
 لتلفزيوينا

غري 
املستخدم 

       حمليا  

MHz 698-470 
1 W / 6 MHz جلهاز ثابت 

100 mW / 6 MHz 
 متنقل جلهاز

 MHz 12صى هو عرض النطاق األق
 dBi 6الكسب االمسي للهوائي هو 

للجهاز  dBi 0للجهاز الثابت و
املتنقل )*ميكن استعمال كسب 

اهلوائي أعلى يف حال استعمال قدرة 
 أقل( RFدرج 

يتعني استعمال ترتيبات القنوات 
الواردة يف إشعار الوزير بشأن معايري 

 اإلذاعة واملعايري التقنية.

25 
نظام النقل 

 الذكي
 التعاوين

MHz 5 925-5 855 
10 mW / MHz 

((e.i.r.p.) dBm 33) 

عرض النطاق األقصى 
  MHz 10 هو

وختضع حمطة القاعدة لرتديص 
 فردي.

، 180.5، 149.5، 110.5، 109.5، 108.5، 82.5 األرقام التالية من لوائح الراديو: نطاقات الرتدد املذكورة يف اإلشعاع املقصود حمظور يف (*)
199.5، 200.5 ،223.5 ،226.5 ،328.5 ،337.5 ،340.5 ،375.5 ،392.5 ،441.5 ،444A.5 ،448B.5 ،497.5 األرقام التالية من  ويف

 وذلك من أجل محاية ددمات السالمة واخلدمات املنفعلة. K116و K16 ،K47 ،K63الكوري:  جدول توزيع الرتددات
 

 أدوات القياس 2.2
                                                  ال الكهربائي النمطية، ومول دة اإلشارة، وما إىل ذلك.                   هذا الصنف مول دة اجمل يف يددل

       حصرا             المستقب الت 3.2
/االتصاالت املالحة البحرية واجلوية أو للخدمات الفلكية الراديوية يف                                                  ت ستثىن من هذا الصنف املستقبالت املستعملة خلدمة السالمة

 كوريا. يف ملوجات الراديويةلقانون ا                                                الفضائية، اليت ست بل غ عنها اإلدارة الكورية وفقا  

التجهيزات الراديوية المستعملة لترحيل الخدمة العمومية لالتصاالت الراديوية أو الخدمة اإلذاعية  4.2
 مناطق الظل إلى

 20اجلـدول 
 الشرح حد القدرة التردد التطبيقات

جتهيزات راديوية لرتحيل اخلدمة 
العمومية لالتصاالت الراديوية أو 

 ة إىل مناطق الظل ددمة اإلذاع
هو الرتدد املخصص 
 حملطة اخلدمة املناظرة
)حمطة إذاعية ثابتة 

 حمطة قاعدة( أو

mW/MHz 10  نف هذا الص يف التجهيزات الراديوية اليت
                                     جيوز تركيبها بدون موافقة مور د اخلدمة. ال

تكون املعايري الطيفية والتقنية هي املعايري 
خصصة امل املطبقة على التجهيزات الراديوية

                للخدمة املعي نة.
                         مكر ر راديوي من أجل متديد 

                           اخلدمات املرد صة دادل األنفاق 
أو من أجل ترحيل اخلدمات                          الف س ح اليت حتت سطح األرض،  أو

 اإلذاعية الساتلية

هو الرتدد املخصص 
 حملطة اخلدمة املناظرة

m 10 @ mV/m 10    تشغيل أحادي االجتاه حصرا                         
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 6 المرفق
 2ق لملحبا

 
 )جمهورية البرازيل االتحادية(

 
 البرازيل في                                  المقي دة اإلشعاع لالتصاالت الراديوية 1الئحة تنظيمية بشأن التجهيزات

 مقدمة 1
                                              املقي دة اإلشعاع لالتصاالت الراديوية، وقد اعت مدت  2الالئحة التنظيمية بشأن التجهيزات Anatel، أصدرت املؤسسة 2008يف عام 

                                                            . توص ف هذه الالئحة دصائص التجهيز املقي د اإلشعاع، وتضع الشروط 2008يوليو  يف الصادر 506القرار رقم هذه الالئحة ب
الستعمال الرتددات الراديوية حبيث ميكن استعمال هذه التجهيزات بدون ردصة لتشغيل حمطة أو منح ختويل الستعمال ترددات 

 .1997يوليو  16 يف الصادر 9472، من القانون رقم I، الفقرة 2 الفقرة، 163                    راديوية، عمال  باملادة

 تعريفات 2
                                                                                                 ألغراض الالئحة التنظيمية بشأن التجهيزات املقي دة اإلشعاع لالتصاالت الراديوية، يؤدذ بالتعريفات التالية:

ينة السمعية  أو أشخاص معاقني                                                هي كل جهاز ي ستعمل لتوفري مساعدة مسعية لشخص معاق (Auditory assistance device)                املع 
جمعات العامة، مثل أماكن الت يف املؤسسات الرتبوية، وللمساعدة على السماع يف                                          مسعيا . ت ستعم ل هذه األجهزة للتدريب السمعي

                                                          األماكن األدرى ت ستعمل حصرا  ملساعدة أفراد معاقني على السماع. ويف الكنائس واملسارح وقاعات االستماع،
                                         يدل على جتهيز ي ستعم ل إلرسال قياسات ظواهر  (Biomedical telemetry device)        عن ب عد ي الطبجهاز القياس البيولوجي 

                      ما دادل مساحة معي نة.                                                  بيولوجية طبية، إما بشرية وإما حيوانية، إىل مستقب ل
زمنية مدة إرساله ال                                            يدل على جتهيز تشغيله متقطع، وتبني  هذه الالئحة (Periodic operation device)                    اجلهاز دوري  التشغيل

 وفرتة صمته.
ل الضطراب اجملال الكهرمغنطيسي                  هو كل جهاز ي نشئ  (Electromagnetic field disturbance emitter-sensor)                                    حمساس مرس 

ات النامجة عن حركة الكائنات احلية أو اجلامدة دادل مداه. يف جواره، ويكشف يف جمال تردد راديوي                                                                     هذا اجملال التغري 
                          هو جتهيز مصم م من أجل جتن ب  (Radiocommunications signals blocking equipment) شارات االتصاالت الراديويةمانع إ

 االتصاالت. يف                                            استعمال ترددات راديوية أو نطاق ترددات معني  
ائن من كبالت                                           جتهيز ي ستعم ل من وقت آلدر لتحديد مواقع الدف: (Cable locating equipment)جهاز حتديد موقع الكبل 

                                                ودطوط وأنابيب وغريها من الب ىن أو العناصر املشاهبة.
مصطلح تنوعي للداللة  (Restricted radiation radiocommunications equipment)                                    جتهيز مقي د اإلشعاع لالتصاالت الراديوية

                 اال  كهرمغنطيسيا                      د ث البثوث املناظرة جم                       تطبيقات متنوعة، حيث حت   يف                                                    على أي جتهيز، أو ع د ة أو جهاز يستعمل ترددات راديوية

                                                      
 .                               "جتهيزات االتصاالت املقي دة اإلشعاع" (SRD)قصرية املدى                            يف الربازيل ت سم ى التجهيزات  1
 .)http://www.anatel.gov.br( وهو Anatelالصفحة الرئيسية ملوقع املؤسسة  يف توجد الالئحة التنظيمية 2

http://www.anatel.gov.br/
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تتجاوز شدته احلدود اليت تضعها هذه الالئحة. ومن اجلائز أن حتدد هذه الالئحة فيما بعد قدرة اإلرسال العظمى أو مستوى   ال
                                كثافة القدرة، بدال  من شدة اجملال.

هو كل وحدة حممولة من شأهنا  (General-purpose radiocommunications equipment) جتهيز االتصاالت الراديوية العام
 االتصاالت الصوتية. يف توفري إرسال ثنائي االجتاه

                                                                              يدل هذا املصطلح على تقنية متديد الطاقة الوسطية لإلشارة املرس لة على عرض نطاق أوسع  (Spread spectrum) متديد الطيف
اليت تستعمل هذه التكنولوجيا عن استعمال عرض نطاق أوسع                                                   بكثري من عرض النطاق احلاوي للمعلومات. وتعو ض األنظمة 

 فسه.نطاق الرتددات ن يف لإلرسال بكثافة طيفية لقدرة منخفضة وبتحسني نبذ اإلشارات الدديلة من أنظمة تشتغل

    ريا  كب                                                               كل بث  أو إشعاع أو حث يعيق االتصال الالسلكي أو يسبب فيه احنطاطا     (Harmful interference) التدادل الضار
                 انقطاعا متكررا . أو

ل ومستقب ل مصممة من يف                                   هو منظومة مؤلفة من ميكروفون م دم ج (Cordless microphone) امليكروفون الالسلكي أجل                         مرس 
 توفري حرية احلركة للمستعمل، بدون القيود اليت تفرضها وسائل اإلرسال املادية )الكبالت(.

تركيبة                                                                         هو العملية اليت هبا ت غري  بعض دصائص املوجة احلاملة )الرتدد، الطور، السعة، أو (Digital modulation) التشكيل الرقمي
                                                                                                  من هذه اخلصائص( وفقا  إلشارة رقمية )إشارة تقوم على نبضات مشف رة أو حاالت مشتق ة من معلومات م كم اة(.

              ا  لتتابع شبه الثانية، وفق يف املركزي لإلرسال عدة مرات هو تقنية متديد الطاقة بتغيري الرتدد (Frequency hopping) قفز الرتدد
ة.، حبيث يعيد املرسل باستمرار دورة نفس التتابع لق                                                          عشوائي للقنوات. وهذا التتابع شبه العشوائي ي ستعمل تكرارا                نوات متغري 

اثنيين  ت اإلشارة، الرقمية عادة، مع تتابعيدل على تقنية تشكيل املوجة احلاملة بتوليف معلوما (Direct sequence) التتابع املباشر
تطغى على وظيفة التشكيل  -تتابع بتات شبه عشوائية بطول ثابت يعيد النظام دورته باستمرار  -عايل السرعة. والشفرة االثنينية 

 وتسبب مباشرة التمديد الواسع لإلشارة املرسلة.
                                                        معطيات اثنينية معر ف خبواص تتابع عشوائي وتتابع غري عشوائي  هو قطار (Pseudorandom sequence) التتابع شبه العشوائي

 آن واحد. يف       أيضا  
هاز ج                                                         مصطلح يشمل شبكات النفاذ احمللية، ويدل على جتهيز أو ع د ة أو (Wireless access systems) أنظمة النفاذ الالسلكي

، Mbit/s 6أقل من  ال  تتطلب سرعات إرسال عالية، يعينالشبكات الالسلكية احمللية اليت يف تطبيقات خمتلفة يف              معني  ي ستعم ل
 هذه الالئحة. يف                               نطاقات تردد وبسوي ات قدرة حمددة يف ويشتغل

ل يستشعر اضطراب اجملال الكهرمغنطيسي، ويستعمل دطوط  (Perimeter protection system) نظام محاية احمليط                                                          حمساس مرس 
 املساحة احملمية. يف                                  لى حنو  ميك ن النظام من كشف أي حركة                                     إرسال تردد راديوي كمصدر مشع، ويرك ب ع

 (PABX)                                                        تتكو ن من حمطة قاعدة موص لة ببد الة فرعية أوتوماتية داصة (Wireless PABX system) الالسلكية PABXمنظومة 
طة القاعدة وتنقلها ستقبلها احملووحدات مطرافية متنقلة تتصل مباشرة مع هذه احملطة القاعدة. واإلرساالت من الوحدات املطرافية ت

 .PABX            إىل البد الة

ات صوت،  (Indoor sound system) املنظومة الدادلية لالتصاالت الصوتية                                                تتألف من مرسل ومستقب الت متكاملة مع مكرب 
                                                                        ت ستعم ل بديال  عن الوسائل املادية للتوصيل البيين للمصدر الصويت مع املتحدثني.

                                                      تتكو ن من مرسلني مستجيبني، أحدمها حمطة قاعدة موصولة بشبكة  (Cordless telephone system) كيمنظومة اهلاتف الالسل
، واآلدر وحدة متنقلة تتصل مباشرة مع احملطة القاعدة. فاإلرساالت الصادرة عن الوحدة املتنقلة (PSTN)هاتفية عمومية تبديلية 

ها الشبكة اهلاتفية                          . واملعلومات املستقب لة من(FSTS)اهلاتفية التبديلية الثابتة  شبكة اخلدمة يف                              تستقبلها احملطة القاعدة وتسري 
لها احملطة القاعدة إىل الوحدة املتنقلة. (PSTN)العمومية التبديلية                                           ت رس 
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د      ن ب ععإلرسال إشارات راديوية لتدميث وظائف جتهيز         عن ب عد يدل على استعمال االتصال  (Telecommand)        عن ب عد التحكم 
 .أو تعديلها أو إهنائها

                                                                                   هو استعمال االتصال الالسلكي لإلفادة أوتوماتيا  عن القياسات أو تسجيلها من ب عد عن أداة  (Telemetry)               القياس عن ب عد 
                  القياس املستعم لة.

 العامة المتطلبات 3
 متطلبات معفاة من Anatelللمؤسسة  506ر رقم القرا يف                                                                حمطات االتصاالت الراديوية املصاحبة للتجهيزات املقي دة اإلشعاع املعر فة

                                                                                                           الردصة من حيث نصبها وتشغيلها. وحني ميكن تعريف االتصاالت الراديوية بأهنا توريد اخلدمات االتصاالتية، خيضع مور د اخلدمة 
 .1998 نوفمرب 25 يف رالصاد Anatelللمؤسسة  73                                                الئحة اخلدمات االتصاالتية، اليت اعت م دت بالقرار رقم  يف               لألحكام املبي نة

                                                                                                               إن حمطات االتصاالت الراديوية املصاحبة للتجهيزات املقيدة اإلشعاع ت ش غ ل على أساس ثانوي، يعين أن هذه احملطات ملزمة بقبول 
، يل                                                                                                            التدادل الضار الذي تسببه أي حمطة أدرى لالتصاالت الراديوية، وبأن ال تسبب تدادال  ضارا  ألي نظام ي شغ ل على أساس أو 

                                            وأن يوقف تشغيلها فورا  ريثما ي زال التدادل.
، Anatel                                                  ملزمة بأن يكون معها شهادة أصدرهتا أو أقر هتا املؤسسة 506                                                            والتجهيزات املقي دة اإلشعاع اليت ت شغ ل طبقا  ألحكام القرار رقم 

بيان الشدة                           ملقي د املعني  للتجهيز، وعلىمبوجب أحكام التوجيهات املعمول هبا. ويشتمل إصدار الشهادة على بيان وضع اإلشعاع ا
           . وبدال  من به أثناء استعمال التجهيز هبا للمجال الكهرمغنطيسي دادل حدود مسافة حمددة، ومنط اهلوائي املسموح العظمى املسموح

 أو مستوى كثافة القدرة حمل شدة اجملال. القصوىالشهادة قدرة اإلرسال  يف                   ذلك، يلزم أن ي ذكر
ساس                                                                          موضع بارز منه، ومسا  دائما  وعليه التصريح التايل: "هذا التجهيز ي شغ ل على أ يف                           حيمل التجهيز املقي د اإلشعاع،ويلزم أن 

                  يسبب تدادال  ضارا   جيوز له أن نفس الصنف، وال يف                                                                   ثانوي، ومن َث   يتوج ب عليه قبول التدادل الضار، حىت من احملطات الدادلة
                                                                                            ساس أويل". وإذا كان التجهيز صغري احلجم أو ذا بنية جتعل من غري املمكن عمليا  وضع هذا التصريح عليه،                     لألنظمة املشغ لة على أ

                                                        مكان بارز من دليل استعماله الذي يزود املصن ع به املستعمل. يف يوضع هذا التصريح
                                  زات املقي دة اإلشعاع حبيث ي ضم ن عدم                             ، ت صم م، وجوبا ، مجيع التجهي506القرار رقم  يف باستثناء ما ورد به نص صريح خمالف

                                                                                                              استعمال أي هوائي غري اهلوائي املصمم للتجهيز. ويكفي للوفاء هبذا اإللزام أن ي ستعمل هوائي )مرابطه ثابتة دائمة( م دمج
 التجهيز. أما استعمال مقابس هوائي معيارية أو واصالت كهربائية فهو حمظور. يف

                       نطاقات التردد المقي دة 4
. ففي نطاقات الرتدد هذه، 21 اجلدول يف                             نطاقات الرتدد املقي دة املذكورة يف                                      حمظور استعمال التجهيزات املقي دة اإلشعاع إنه
 نطاق آدر. يف                                                    بالبثوث اهلامشية من التجهيزات املقي دة اإلشعاع املشتغلة         ي سمح إال ال
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 21اجلـدول 
 *                      نطاقات التردد المقي دة

(MHz) (MHz) (MHz) (GHz) 

0,110-0,090 13,41-13,36 410-399,9 5,46-5,35 

0,505-0,495 16,423-16,42 614-608 6,6752-6,65 

2,1905-2,1735 16,69525-16,69475 1 215-952 8,5-8,025 

4,128-4,125 16,80475-16,80425 1 427-1 300 9,2-9,0 

4,17775-4,17725 21,924-21,87 1 646,5-1 435 9,5-9,3 

4,20775-4,20725 23,35-23,2 1 710-1 660 11,7-10,6 

6,218-6,215 25,67-25,5 1 722,2-1 718,8 12,7-12,2 

6,26825-6,26775 38,25-37,5 2 300-2 200 13,4-13,25 

6,31225-6,31175 74,6-73 2 500-2 483,5 14,5-14,47 

8,294-8,291 75,2-74,8 2 900-2 655 16,2-15,35 

8,366-8,362 138-108 3 267-3 260 21,26-20,2 

8,38675-8,37625 150,05-149,9 3 339-3 332 23,12-22,01 

8,41475-8,41425 156,52525-156,52475 3 352,5-3 345,8 24,0-23,6 

12,293-12,29 156,9-156,7 4 400-4 200 31,8-31,2 

12,52025-12,51975 243-242,95 5 150-4 800 36,5-36,43 

 38,6 فوق  335,4-322 12,57725-12,57675

، بشرط امتثاهلا ألحكام القرار MHz 405 إىل 402نطاق الرتدد  يف (MICS)                                                    ي سمح، استثناء ، بتشغيل أنظمة اتصال املغروسات الطبية  *
 .Anatelللمؤسسة  506 رقم

 حدود البث العامة 5
 ، ما مل يرد نص صريح بغري ذلك22 اجلدول يف ت شدة اجملال املذكورة                               دة اإلشعاع، أن ال يفوق بثها سوي ا                التجهيزات املقي   يف ،جيب

 .506 رقم Anatelقرار  يف

 22اجلـدول 
 حدود البث العامة

 التردد
(MHz) 

 شدة المجال
(μV/m) 

 مسافة القياس
(m) 

0,490-0,009 f/2 400 (kHz) 300 

1,705-0,490 f/24 000 (kHz) 30 

30,0-1,705 30 30 

88-30 100 3 

216-88 150 3 

960-216 200 3 

 3 500 960فوق 
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                                        ، ي سمح بتشغيل التجهيزات املقي دة اإلشعاع MHz 470-806و MHz 216-174و MHz 76-88و MHz 54-72النطاقات  يف
 .506 رقم Anatelقرار  يف فقط بشروط نوعية موضوعة

أن تفوق شدة جماهلا  MHz 49,90-49,82و MHz 27,28-26,96النطاقني  يف دة اإلشعاع املشتغلة                التجهيزات املقي   يف جيوز ال
 الكهرمغنطيسي القيم التالية:

- (μV/m)m 10 000 على مسافة m 3 ل فيما خيص البث بالرتدد احلامل؛                                      من املرس 
- (μV/m)m 500  على مسافةm 3 ل فيما خيص البث الذي يظهر دارج نطاق الرتدد، مبا ت ذلك الرتددا يف                                                     من املرس 

 .kHz 10أي تردد يظهر دارج الرتدد احلامل ويفوق  يف قية،التواف

على  m 1 000(μV/m)أن تفوق شدة جماهلا  MHz 40,70-40,66النطاق  يف                                 التجهيزات املقي دة اإلشعاع املشتغلة يف جيوز ال
ل. m 3 مسافة            من املرس 

 MHz 2 483,5-2 400و MHz 928-915و MHz 907,5-902التالية: املشغلة ضمن النطاقات دة اإلشعاع                 والتجهيزات مقي  
من التجهيز، أن تفوق السويات  m 3                            شدة جماهلا، م قيسة  على مسافة يف جيوز ال GHz 24,25-24,00و MHz 5 875-5 725و

 . ومجيع البثوث اليتdB 20 ــشدة اجملال الذروية ألي بث، أن تفوق املستوى املتوسط احملدد ب يف ،. وجيب23 اجلدول يف احملددة
                                                 حتت البث األساسي أو تلتزم حبدود البث العامة املبي نة dB 50                                                 تظهر دارج نطاق الرتدد احملدد هلا، توه ن إىل حد أدىن هو 

 األدفض قيمة، وذلك باستثناء الرتددات التوافقية. 22 اجلدول يف
                                      ادل املباين، بشرط أن تكون القدرة املشع ة ، دMHz 435-433                                                            وجيوز أن تستعمل التجهيزات املقي دة اإلشعاع نطاق الرتدد الراديوي 

 .mW (.e.i.r.p) 10 ـــحمدودة ب

 23اجلـدول 
 شدة المجال المحددة للتجهيزات المشتغلة ضمن النطاقات:

MHz 907,5-902 وMHz 928-915 وMHz 2 483,5-2 400 وMHz 5 875-5 725 وGHz 24,25-24,00 

 شدة مجال التردد األساسي التردد األساسي
(μV/m) 

 شدة مجال الترددات التوافقية
(μV/m) 

MHz 907,5-902 50 500 

MHz 928-915 50 500 

MHz 2 483,5-2 400 50 500 

MHz 5 875-5 725 50 500 

GHz 24,25-24,00 250 2 500 

 االستثناء أو االستبعاد من حدود البث العامة 6
الربازيل. وباإلضافة إىل ذلك، تستطيع أنظمة  يف البث العامة حاالت أدرى مستثناة أو مستبعدة من حدود 24 حيتوي اجلدول

 MHz 71و MHz 50و MHz 27و MHz 26بعض نطاقات الرتدد النوعية مثل  يف                                         التحكم عن ب عد، قيد  شروط داصة، أن تشتغل
 .MHz 75و
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 24اجلـدول 
 االستثناء أو االستبعاد من حدود البث العامة

 لبثحد ا نمط االستعمال نطاق التردد
 المكشاف

A - قدرة وسطية 
Q - شبه ذروية 

MHz 40,7-40,66 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 2 250  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 1 000 اإلرساالت الدورية
 m 3 Qعند  µV/m 1 000 أي استعمال

 m 3 Aعند  µV/m/m 500 أنظمة محاية احمليط

MHz 70-54 غري السكين  طأنظمة محاية احملي
       حصرا  

µV/m 100  عندm 3 Q 

  mW 50 امليكروفون الالسلكي

  mW 50        عن ب عدأجهزة القياس 

MHz 72-70 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 1 250  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 500 اإلرساالت الدورية

 m 3 Qعند  µV/m 100 غري السكين أنظمة محاية احمليط
  mW 50 يكروفون الالسلكيامل

MHz 73-72 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 1 250  عندm 3 A  أوQ 

 Qأو  m 3 Aعند  µV/m 500 اإلرساالت الدورية

MHz 74,8-74,6 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 1 250  عندm 3 A  أوQ 

 Qأو  m 3 Aعند  µV/m 500 اإلرساالت الدورية

MHz 76-75,2 التحكم املتقطعة إشارات µV/m 1 250  عندm 3 A  أوQ 

 Qأو  m 3 Aعند  µV/m 500 اإلرساالت الدورية

MHz 88-76 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 1 250  عندm 3 A  أوQ 

 Qأو  m 3 Aعند  µV/m 500 اإلرساالت الدورية

 m 3 Qعند  µV/m 100 محاية احمليط غري السكين

  mW 50 اهلاتف الالسلكي

MHz 108-88 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 1 250  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 500 اإلرساالت الدورية

  mW 250 اهلاتف الالسلكي

MHz 123-121,94 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 1 250  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 500 اإلرساالت الدورية

MHz 149,9-138 (625/11) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − (67 500/11) 
µV/m  3عند m 

A أو Q 

  f(MHz) − (27 000/11) (250/11) اإلرساالت الدورية
µV/m  3عند m 

A أو Q 

MHz 156,52475-150,05 (625/11) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − (67 500/11) 
µV/m  3عند m 

A أو Q 

   f(MHz) − (27 000/11) (250/11) الت الدوريةاإلرسا
µV/m  3عند m 

A أو Q 
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 )تابع( 24اجلـدول 

 حد البث نمط االستعمال نطاق التردد
 المكشاف

A - قدرة وسطية 
Q - شبه ذروية 

MHz 156,7-156,52525 (625/11) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − (67 500/11) 
µV/m  3عند m 

A أو Q 

  f(MHz) − (27 000/11) (250/11) رساالت الدوريةاإل
µV/m  3عند m 

A أو Q 

MHz 162,0125-156,9 (625/11) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − (67 500/11) 
µV/m  3عند m 

A أو Q 

  f(MHz) − (27 000/11) (250/11) اإلرساالت الدورية
µV/m at 3 m 

A  أوQ 

MHz 167,72-167,17 (625/11) رات التحكم املتقطعةإشا  f(MHz) − (67 500/11) 
µV/m  3عند m 

A  أوQ 

  f(MHz) − (27 000/11) (250/11) اإلرساالت الدورية
µV/m  3عند m 

A  أوQ 

MHz 174-173,2 (625/11) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − (67 500/11) 
µV/m  3عند m 

A  أوQ 

  f(MHz) − (27 000/11) (250/11) اإلرساالت الدورية
µV/m  3عند m 

A  أوQ 

MHz 216-174 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 3 750  عندm 3 A  أوQ 

 Qأو  m 3 Aعند  µV/m 1 500 اإلرساالت الدورية

  mW 50 اهلاتف الالسلكي

MHz 225-216 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 3 750  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 1 500 الدورية اإلرساالت

MHz 240-225 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 3 750  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 1 500 اإلرساالت الدورية

  m 3عند  µV/m 580 000 نظام صويت لدادل املباين

MHz 242,95-240  نظام صويت لدادل املباين µV/m 580 000  عندm 3  

MHz 270-243 نظام صويت لدادل املباين µV/m 580 000  عندm 3  

MHz 322-285 (125/3) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − 
(21 250/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

 −  f(MHz) (50/3) اإلرساالت الدورية
(8 500/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

MHz 399,9-335,4 (125/3) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − 
(21 250/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

 −  f(MHz) (50/3) اإلرساالت الدورية
(8 500/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

MHz 405-402  أنظمة اتصال املغروسات الطبية
(MICS) 

(e.i.r.p.) µW 25  300لكل نطاق kHz  

MHz 462,53-410 (125/3) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − 
(21 250/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

 −  f(MHz) (50/3) اإلرساالت الدورية
(8 500/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 
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 )تابع( 24اجلـدول 

 حد البث نمط االستعمال نطاق التردد
 المكشاف

A - قدرة وسطية 
Q - شبه ذروية 

MHz 435-433 (125/3) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − 
(21 250/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

 −  f(MHz) (50/3) اإلرساالت الدورية
(8 500/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

  mW 10 (.e.i.r.p) كان       أيا  

MHz 462,74-462,53 (125/3) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − 
(21 250/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

 −  f(MHz) (50/3) اإلرساالت الدورية
(8 500/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

  mW 500 (.e.r.p) غري حمدد االستعمال جتهيز راديوي

MHz 467,53-462,74 (125/3) إشارات التحكم املتقطعة  f(MHz) − 
(21 250/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

 −  f(MHz) (50/3) اإلرساالت الدورية
(8 500/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

MHz 467,74-467,53  (125/3) التحكم املتقطعةإشارات  f(MHz) −  
(21 250/3) µV/m  3عند m 

A أو Q 

  −  f(MHz) (50/3) اإلرساالت الدورية
(8 500/3) µV/m 3 عند m 

A أو Q 

 جتهيز راديوي
 غري حمدد االستعمال

(e.r.p.) mW 500  

MHz 512-470 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 ساالت الدوريةاإلر 

  mW 250 اهلاتف الالسلكي

MHz 566-512 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

عن  يأجهز القياس البيولوجي الطب
 اخلاصة باملستشفيات     ب عد 

mV/m 200  عندm 3 Q 

  mW 250 اتف الالسلكياهل

MHz 608-566 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

  mW 250 اهلاتف الالسلكي

MHz 806-614 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

  mW 250 اهلاتف الالسلكي

MHz 864-806 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية
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 )تابع( 24اجلـدول 

 حد البث نمط االستعمال نطاق التردد
 المكشاف

A - قدرة وسطية 
Q - شبه ذروية 

MHz 868-864 لتحكم املتقطعةإشارات ا µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

  mW 250 الالسلكي PABXنظام 

MHz 890-868 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

MHz 902-890 تقطعةإشارات التحكم امل µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

 m 30 Aعند  µV/m 500 اإلشارات املستعملة لقياس مادة ما

MHz 907,5-902 ام اإلشارات املستعملة لقياس مادة µV/m 500  عندm 30 A 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 12 500 إشارات التحكم املتقطعة

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

MHz 928-915  اإلشارات املستعملة لقياس دصائص
 مادة ما

µV/m 500  عندm 30 A 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 12 500 إشارات التحكم املتقطعة

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

MHz 940-928 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

اإلشارات املستعملة لقياس دصائص 
 مادة ما

µV/m 500  عندm 30 A 

MHz 944-940 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

MHz 948-944 التحكم املتقطعة إشارات µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

  PABX mW 250النظام الالسلكي 

MHz 960-948 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A أو Q 

 Q أو m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 1,3-1,24 م املتقطعةإشارات التحك µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 1,435-1,427 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 1,6455-1,6265 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 وريةاإلرساالت الد

GHz 1,66-1,6465 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية
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 )تابع( 24اجلـدول 

 حد البث نمط االستعمال نطاق التردد
 المكشاف

A - قدرة وسطية 
Q - شبه ذروية 

GHz 1,7188-1,71 عةإشارات التحكم املتقط µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 2,2-1,7222 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 1,93-1,91  نظامPABX الالسلكي mW 250  

GHz 2,31-2,3 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 2,4-2,39 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 2,4835-2,4  املرسالت املشتغلة بتمديد الطيف أو
 بتقسيم الرتدد تعدد إرسال تعامدياملشتغلة ب

1 W .e.i.r.p(1)  

GHz 2,655-2,5 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 3,26-2,9 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 3,332-3,267 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 3,3458-3,339 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 3,6-3,358 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 4,5-4,4 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 5,25-5,15 راديوية شبكة حملية (RLAN)  دادل
 املباين

e.i.r.p. mW 200 A 

GHz 5,35-5,25 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

دادل  (RLAN) راديوية شبكة حملية
 املباين

e.i.r.p. mW 200 A 

GHz 5,47-5,46 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

 GHz 5,725-5,47 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 دوريةاإلرساالت ال

 e.i.r.p. W 1 A (RLAN) راديوية شبكة حملية
GHz 7,25-5,875 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 8,025-7,75 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية
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 )تتمة( 24اجلـدول 

 حد البث نمط االستعمال نطاق التردد
 المكشاف

A - قدرة وسطية 
Q - شبه ذروية 

GHz 9-8,5 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 9,3-9,2 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500 عند m 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 10,5-9,5 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 10,55-10,5 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 10,6-10,55 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 13,25-12,7 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 14,47-13,4 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 15,35-14,5 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 17,7-16,2 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 19,635-19,156  نظام بني نقطة وعدة نقاطأي (P-MP)  درج الطاقةmW 100  

GHz 22,01-21,4 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 23,6-23,12 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 31,2-24,25 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

 GHz 36,43-31,8 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 38,6-36,5 إشارات التحكم املتقطعة µV/m 12 500  عندm 3 A 

 m 3 Aعند  µV/m 5 000 اإلرساالت الدورية

GHz 46,9-46,7  حماسيس اضطراب اجملال احملمولة
 على مركبات

  (2)متغري

GHz 77-76  حماسيس اضطراب اجملال احملمولة
 على مركبات

  (1)متغري

 نسمة. 500 000يفوق يف حال استعماله دادل مدن عدد سكاهنا  .mW e.i.r.p 400 يكون احلد (1)
 .)Anatel )http://www.anatel.gov.brموقع                                                         راجع الالئحة التنظيمية لتجهيزات االتصاالت مقي دة اإلشعاع، يف (2)

http://www.anatel.gov.br/
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 إجراءات إصدار الشهادات والترخيص 7
الصادر  242 رقم Anatel                                االتية، اليت اعت مدت بقرار املؤسسة الالئحة اخلاصة بإصدار الشهادات والرتديص باملنتجات االتص

ذلك  يف والرتديص باملنتجات االتصاالتية، مبا، وضعت القواعد واإلجراءات العامة املتعلقة بإصدار الشهادات 2000نوفمرب  30 يف
 املنتجات. ترديص هذه متطلبات         ، وبي نت Anatel                                                                        تقييم مدى تقي د املنتجات االتصاالتية باللوائح التقنية اليت أصدرهتا أو أقر هتا 

 إجراءات إقرار الصالحية والترخيص 1.7
هي املرحلة املبدئية من تلك اإلجراءات، وهدفها  Anatel                                                                 تقييم مدى تقي د منت ج معني  باللوائح التقنية اليت أصدرهتا أو أقر هتا عملية 

لية،                                                         ص  مطلوب  ألغراض تسويق واستعمال املنتجات دادل البالد الربازي                                              احلصول على ترديص هبذا املنتج. وإصدار  وثيقة  تردي
 األصناف الثالثة التالية: يف               ص ن فت املنتجات وقد

                                                         هذا الصنف التجهيزات املطرافية املع د ة الستعمال عامة اجلمهور يف الدادلة باملنتجات االتصاالتية        : ي قصد I الصنف -
 صاالتية اهلامة اجلماعية؛سبيل النفاذ إىل اخلدمات االت يف

، I منتجات الصنف تعريف يف هذا الصنف التجهيزات غري املشمولة يف الدادلة باملنتجات االتصاالتية        : ي قصد II الصنف -
                                                                                                  لكنها تستعمل الطيف الكهرمغنطيسي إلرسال إشارات، ومن هذه التجهيزات اهلوائيات واملنتجات املوص فة دصائصها

                                       هيزات مقي دة اإلشعاع لالتصاالت الراديوية؛اللوائح بأهنا جت يف

عريف منتجات ت يف هذا الصنف كل التجهيزات غري املشمولة يف الدادلة باملنتجات االتصاالتية        : ي قصد III الصنف -
 ، واملطلوب تنظيمها من أجل ما يلي:II والصنف I الصنف

 تية؛ضمان التشغيل البيين للشبكات اليت تؤدي اخلدمات االتصاال أ ( 
 ضمان اعتمادية الشبكات اليت تؤدي اخلدمات االتصاالتية؛ ب(

 ضمان املالءمة الكهرمغنطيسية والسالمة من الصدمات الكهربائية. ج(
                                                              ، يتوج ب على الطرف املعين، مع تقي ده بأهداف طلب الرتديص واللوائح Anatelويف سبيل بيان تقييم املطابقة لدى املؤسسة 

 ن يقدم إحدى الوثائق التالية:الواجبة التطبيق، أ
 تصريح باملطابقة؛ -
                                       تصريح باملطابقة مصحوبا  بتقرير االدتبار؛ -

 شهادة مطابقة مبنية على ادتبارات إقرار النمط؛ -

                                 ت نوعية وتقييمات دورية للمنت ج؛شهادة مطابقة مبنية على ادتبارا -

 شهادة مطابقة مصحوبة بتقييم النظام من حيث اجلودة. -

                                                                                                                تصريح باملطابقة هو وثيقة تقييم املطابقة، املفروضة على املنتجات الوطنية الصنع، املع د ة لالستعمال الشخصي، وهذه الوثيقة ال
 البالد. يف                  ختو ل تسويق املنت ج ال

يت حتدد فيها اهليئات ائية، الاحلاالت االستثن يف والتصريح باملطابقة املصحوب بتقرير االدتبار هو وثيقة تقييم املطابقة، املفروضة
ذه املهل الفرتة ه يف يددل                                                                                       املختصة بإصدار الشهادات م هال  تفوق الثالثة أشهر لبدء وإمتام عملية إصدار شهادة املطابقة، وال

بقة. ملطايلزم من تقييمات ا تنطلق من نتائج هذه االدتبارات للقيام بتسيري ما Anatelاملطلوبة إلجراء االدتبارات، على اعتبار أن 
                                                                      يوجد هيئات معي نة ومؤه لة إلصدار الشهادات من أجل تسيري تقييمات املطابقة.                               وهذه القاعدة تنطبق لزوما  حني ال

املنتجات االتصاالتية  حالة يف وشهادة املطابقة املبنية على ادتبارات إقرار النمط هي وثيقة الشهادة بتقييم املطابقة، املفروضة
 لمنتجات االتصاالتية.ل III الصنف يف املندرجة
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                                                                                                                    وشهادة املطابقة املبنية على ادتبارات نوعية وتقييمات دورية للمنت ج هي وثيقة الشهادة بتقييم املطابقة، املفروضة على جتهيزات 
 للمنتجات االتصاالتية. II الصنف

 I جتهيزات الصنف ابقة املفروضة علىوشهادة املطابقة املصحوبة بتقييم النظام، من حيث اجلودة، هي وثيقة الشهادة بتقييم املط
 للمنتجات االتصاالتية.

 الترخيص 2.7
ون شرعيني ألغراض طلب الرتديص من جانب                 مبنتجات معي نة: Anatel                                                                                             ي عر ف األطراف التايل ذكرهم بأهنم املعنيون أو املسؤولون، وي عترب 

              مصن ع املنت ج؛ -
                          مور د املنتج دادل الربازيل؛ -

                                                                            عي أو االعتباري الذي يقد م طلب ترديص بأحد املنتجات االتصاالتية لالستعمال الشخصي.الشخص الطبي -

                                                                                                                 إذا كان الطرف املعين شخصا  طبيعيا ، جيب فيه أن يتصف بكامل األهلية القانونية، وأما إذا كان الطرف املعين شخصا  اعتباريا  
، املعنيني برتديص األشخاص االعتباريني األجانب يف الربازيلي. وجيب                                                     فيجب فيه أن يكون مؤس سا  تأسيسا  شرعيا  مبوجب القانون 

الربازيل، ومتصف باألهلية لالضطالع، دادل حدود األراضي  يف                                                  منتجات، أن يكون هلم ممثل جتاري مؤس س تأسيسا  شرعيا  
 ائن.الربازيلية، جبميع املسؤوليات املقرتنة بتسويق املنتجات املقصودة، واملتصلة خبدمة الزب

 ما أن يضم الوثائق التالية: طلب الرتديص مبنتج يف وجيب
                                                        شهادة أو تصريح مطابقة يبني  تقي د املنتج باملعايري املوضوعة؛ -
 إثبات تسديد الرسوم املستحقة؛ -

                                              دليل املستعمل اخلاص باملنتج، مكتوبا  بالربتغالية؛ -

 مارته اخلاصة؛معلومات تسجيل الطرف املعين، ويستعمل هلذا الغرض است -

الربازيل، وذلك على  يف                                                                                           إثبات أن الطرف املعين مقيم بصورة مشروعة طبقا  للقانون الربازيلي، أو أن له ممثال  جتاريا  مقيما   -
أنه دادل به، وعن تقدمي أي مساعدة تقنية بش                                                             حنو ميك ن هذا الطرف من االضطالع باملسؤولية عن جودة املنتج والتزويد

 ة.األراضي الوطني

كانت  بقة؛ إذاشهادة أو تصريح املطا يف                                       احلاالت التالية: عند تعر ف وجود عيب شكلي يف الرتديص باملنتجات Anatelوترفض 
                                                                                                                 شهادة املطابقة صادرة عن هيئة غري معي نة إلصدار الشهادات؛ إذا كانت شهادة املطابقة صادرة عن هيئة معي نة إلصدار الشهادات 

ب؛ إذا كانت شهادة أو تصريح املطابقة صادرة على أساس لوائح غري اللوائح الواجب تطبيقها على                      لكن تعيينها ع ل ق أو                                                                                            س ح 
 البالد. يف                املنت ج، النافذة

معمل تصنيع غري الذي  يف حيق ألي طرف ثالث أن يستعمل الرتديص باملنتج اخلاضع لشهادة مطابقة، حني جيري إنتاج املنتج ال
يث احلاالت اليت تستلزم احلصول على شهادة مطابقة مصحوبة بتقييم النظام من ح يف وجه التحديد،دضع للتقييم، وذلك، على 

ل هذه احلالة يكون للظرف مث ويف                                              الربازيل على يد مور د غري الذي قد م طلب الرتديص، يف                                 اجلودة؛ وكذلك حني جيري توزيع املنت ج
 التنظيمية.الالئحة  يف تأثري دطر على الواجبات املنصوص عليها
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 2لملحق با

 
 الئحة تنظيمية الستعمال األجهزة قصيرة المدى والتجهيزات المشتغلة

 اإلمارات العربية المتحدة بقدرة منخفضة في
كمحطات ثابتة   (SRD)                                                                         ي سمح باستعمال األجهزة قصرية املدى على أساس ثانوي: ت ستعمل األجهزة قصرية املدى  1.1

كثري  يف تطبيقات SRD. ولألجهزة (ISM)بيقات االتصاالتية، وكأجهزة للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية وحمطات متنقلة للتط
يارات دون شىت التطبيقات، مثل ددول الس يف                                                                     من اجملاالت، وهي مصن فة، على العموم، بأهنا غري نوعية، ما ميك ن من استعماهلا

 ، وغري ذلك.Bluetoothد، وتقنية                                      مفتاح، والل ع ب اليت ي تحك م هبا عن ب ع
 ISM واألجهزة SRD                                                            لدى السلطة املختصة، طبقا  لنظام إقرار النمط. واستعمال األجهزة SRDيلزم تسجيل األجهزة  2.1

                                                  إطار الرتديص بالصنف حيث ال ي طلب ترديص برتدد راديوي. يف مسموح به
                 صا  برتدد راديوي.مشتغل بقدرة منخفضة تردي السلكييتطلب استعمال جتهيز  3.1
اء على مشتغل بقدرة منخفضة أو غري ذلك بن السلكي                                                 ميكن تعر ف التجهيز الالسلكي كجهاز قصري املدى أو جتهيز  4.1

 املعايري التالية:
 من هذه الالئحة. 25 اجلدول يف                                    إذا كان يفي بالشروط التقنية املبي نة :(SRD)جهاز قصير المدى  1.4.1
من هذه  26 اجلدول يف                                    إذا كان يفي بالشروط التقنية املبي نة :(LPWE)شتغل بقدرة منخفضة م السلكيتجهيز  2.4.1

 .LPWEالالئحة. وتنطبق عليها رسوم الطيف احملددة لألجهزة 
 ا                                                                         مدى الرتدد احملدد أو تفوق قدرته املش ع ة القدرة املش ع ة العظمى املوضوعة معايريه غري مندرج يف ،السلكيكل جتهيز  3.4.1

 املتنقلة.                                                                                                       هذه الالئحة، ي عامل معاملة أي حمطة أدرى ثابتة أو متنقلة. وتنطبق عليه رسوم الطيف احملددة للخدمات الثابتة أو يف

 25اجلـدول 
 (SRD)الشروط التقنية لألجهزة قصيرة المدى 

 للشروط التقنية التالية SRDخيضع استعمال األجهزة 
 القصوى               القدرة المشع ة  مدى التردد

 أو شدة المجال المغنطيسي
 مالحظات على التطبيق

kHz 315-9 dB(µA/m) 30  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 59,75-9,0 dB(µA/m) 72  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 60,250-59,750 dB(µA/m) 42  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 70,000-60,250 dB(µA/m) 69  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 119-70 dB(µA/m) 42  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 135-119 dB(µA/m) 66  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 140-135 dB(µA/m) 42  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 148,5-140 dB(µA/m) 37,7  عندm 10 غري حمدد النوع 

MHz 5-kHz 148,5 dB(µA/m) 15 –  عندm 10 غري حمدد النوع 
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 (تابع) 25ول اجلـد
 القصوى               القدرة المشع ة  مدى التردد

 أو شدة المجال المغنطيسي
 مالحظات على التطبيق

kHz 600-400 dB(µA/m) 8 –  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 600-315 dB(µA/m) 5 –  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 3 195-3 155 dB(µA/m) 13,5  عندm 10  ةالسلكيمعينات مسعية 

kHz 3 400-3 195 dB(µA/m) 13,5  عندm 10 غري حمدد النوع 

MHz 30-5 dB(µA/m) 20 –  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 6 795-6 765 dB(µA/m) 42  عندm 10 غري حمدد النوع 

kHz 8 800-7 400 dB(µA/m) 9  عندm 10 غري حمدد النوع 

MHz 11,0-10,2 dB(µA/m) 9  عندm 10 غري حمدد النوع 

MHz 20-11,1 dB(µA/m) 7–  عندm 10 غري حمدد النوع 

MHz 13,567-13,553 dB(µA/m) 60  عندm 10  لنظام ي        RFID وEAS فقط 

MHz 27,283-26,957 dB(µA/m) 42  عندm 10 غري حمدد النوع 

MHz 47,0-29,7 mW 10 غري حمدد النوع 

MHz 37,5-30 mW 1 غري حمدد النوع 

MHz 40,7-40,66 mW 10 ري حمدد النوعغ 

MHz 108-87,5 nW 50 أجهزة اإلرسال السمعي 

MHz 174,0-169,4 mW 10 غري حمدد النوع 

MHz 216,0-174,0 mW 50 غري حمدد النوع 

MHz 315-312 mW 50 ددول السيارات دون مفتاح 

MHz 402-401 
MHz 406-405 

μW 25 للميكروفونات 

MHz 405-402 μW 25 لألجهزة الطبية 

MHz 434,790-433,050 mW 50 غري حمدد النوع 

MHz 870,0-863,0 mW 50 غري حمدد النوع 

MHz 875,4-870,0 mW 10 غري حمدد النوع 

MHz 2 500-2 400 mW 100 غري حمدد النوع 

MHz 5 875-5 725 mW 50 غري حمدد النوع 

MHz 9 975-9 200 mW 25 غري حمدد النوع 

GHz 14,0-13,4 mW 25 دد النوعغري حم 

GHz 17,3-17,1 
GHz 24,25-24,00 

GHz 61,5-61,0 
GHz 123-122 
GHz 246-244 

mW 100 غري حمدد النوع 

GHz 7,0-4,5 
GHz 10,6-8,5 

GHz 27,0-24,05 
GHz 64,0-57,0 
GHz 85,0-75,0 

e.i.r.p. dBm 24 
e.i.r.p. dBm 30 
e.i.r.p. dBm 43 
e.i.r.p. dBm 43 
e.i.r.p. dBm 43 

 رادارات سربمن أجل 
                      مستوى الصهاريج حصرا  
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 )تتمة( 25اجلـدول 
 القصوى               القدرة المشع ة  مدى التردد

 أو شدة المجال المغنطيسي
 مالحظات على التطبيق

GHz 77-76 dBm 55 قدرة ذروية 
dBm 50 قدرة وسطية 

dBm 23,5 قدرة وسطية 

                                من أجل الرادارات النبضية حصرا  

 

 26اجلـدول 
 (LPWE)ة للتجهيز الالسلكي المشتغل بقدرة منخفضة الشروط التقني

 LPWE                                            ت طب ق الشروط التقنية التالية على التجهيزات 
 القصوى               القدرة المشع ة  مدى التردد

 شدة المجال المغنطيسي أو
 مالحظات على التطبيق

MHz 434,790-433,050 mW 100 غري حمدد النوع 

MHz 790-470 mW 10/mW 100/W 1 ل إلكرتوينإنتاج جما 

MHz 870,0-863,0 mW 100 غري حمدد النوع 

MHz 2 500-2 400 mW 200-100 غري حمدد النوع 

MHz 5 875-5 725 mW 200-50 غري حمدد النوع 

 .MHz 960-880مدى الرتدد  يف SRDتسمح اإلمارات العربية املتحدة باستعمال أي جهاز  مل - 1المالحظـة  
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 علمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدىالم

 مجال االتصاالت في في بلدان الكومنولث اإلقليمي

 ال االتصاالت.جم يف بلدان الكومنولث اإلقليمي يف اجلداول حالة استعمال األجهزة قصرية املدى يف عكس املعلومات املقدمةت

 27اجلـدول 

 جمهورية أرمينيا في هزة قصيرة المدىالمعلمات التقنية واستعمال الطيف لألج
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة
kHz 6 795-6 765 مستعمل 

MHz 13,567-13,559 مستعمل 
MHz 27,283-26,957  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 

 .mW 10القدرة املشعة الفعالة القصوى 
MHz 40,70-40,66  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10. 

MHz 138,45-138,20 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 434,79-433,05  ميكن استعمال النطاقMHz 434,79-433,05 أنظمة اإلنذار ذات القدرة املنخفضة  يف

أنظمة إرسال البيانات  ويف mW 5ملستعملة للسيارات، على أن تكون القدرة القصوى للمرسل ا
 .mW 10ذات القدرة املنخفضة، على أن تكون القدرة القصوى للمرسل 

احملطات الراديوية منخفضة القدرة  يف MHz 434,79-433,075ويقتصر استعمال نطاق الرتددات 
ت الشفرات ذات اخلطوط العمودية للمنتجات على قيمة للقدرة أجهزة معاجلة وإرسال معلوما ويف

 .mW 10املشعة تبلغ 
MHz 870-868 مستعمل 

MHz 2 483,5-2 400,0 مستعمل 
MHz 5 875-5 725  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 25. 
GHz 24,25-24,00  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10. 

 تطبيقات السكك الحديدية
kHz 4 520-4 510 مستعمل 

MHz 27,283-27,957  يقتصر علىMHz 27,095 السكك احلديدية. الستعمال أجهزة التعرف األوتومايت يف 
MHz 868-863 مستعمل 

MHz 2 483,5-2 400  يقتصر على النطاقنيMHz 2 420-2 400 وMHz 2 454-2 446 .الستعمال أجهزة التعرف األوتومايت 
 لنقل البريتليماتية الحركة وا

MHz 5 875-5 725  يقتصر على النطاقنيMHz 5 805-5 795 وMHz 5 815-5 805 .من أجل أجهزة التليماتية 
GHz 64-63 مستعمل 
GHz 77-76 مستعمل 
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 )تابع( 27اجلـدول 
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 النماذج التحكم في
MHz 27,283-26,957 مستعمل 

MHz 28,2-28,0  القدرة املشعة الفعالة القصوىW 1. 
يف اجلو النماذج املصغرة ) يف        عن ب عد األجهزة قصرية املدى ألغراض التحكم  النطاق مستعمل يف

 ذلك(. إىل وفوق وحتت سطح املاء وما
MHz 37,5-30  يقتصر النطاق الفرعي علىMHz 35,225-34,995. 

MHz 40,70-40,66 لفعالة القصوى القدرة املشعة اW 1. 
يف اجلو النماذج املصغرة ) يف        عن ب عد األجهزة قصرية املدى ألغراض التحكم  النطاق مستعمل يف

 ذلك(. إىل وفوق وحتت سطح املاء وما
 الراديوية الميكروفونات

MHz 74-66 القدرة القصوى للمرسل mW 10  للميكروفونات الراديوية من نوع“karaoke”. 
MHz 92-87,5 القدرة القصوى للمرسل mW 10  للميكروفونات الراديوية من نوع“karaoke”. 

MHz 108-100 القدرة القصوى للمرسل mW 10  للميكروفونات الراديوية من نوع“karaoke”. 
MHz 230-151  ميكروفونات احلفالت املوسيقية اليت تعمل على الرتدداتMHz 165,70 وMHz 166,10 

 .mW 20. القدرة القصوى للمرسل MHz 167,15و MHz 166,50و
 MHz 168,5-163,2و MHz 162,7-151ميكن استعمال ترددات النطاقات الفرعية 

 .mW 5لألنواع األدرى من امليكروفونات الراديوية. القدرة القصوى للمرسل  MHz 230-174و
MHz 216-174 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 638-470  ميكن للميكروفونات الراديوية منخفضة القدرة اخلاصة باحلفالت املوسيقية استعمال بعض

تدادالت على  ، شريطة عدم التسبب يفmW 5 الرتددات على أن تكون القدرة القصوى للمرسل
 استقبال اإلشارات التلفزيونية.

MHz 726-710 القدرة  وسيقية استعمال بعض الرتددات على أن تكونميكن للميكروفونات الراديوية اخلاصة باحلفالت امل
 تدادالت على استقبال اإلشارات التلفزيونية. ، شريطة عدم التسبب يفmW 5 القصوى للمرسل

MHz 1 800-1 795 مستعمل 
 (RFID)تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية 

MHz 434,79-433,05 مستعمل 
MHz 868-863 مستعمل 

MHz 2 483,5-2 400 مستعمل 
 التطبيقات السمعية الالسلكية

MHz 92-87,5 مستعمل 
MHz 108-100 مستعمل 
MHz 868-863  يقتصر على النطاق الفرعيMHz 865-863. 

MHz 1 800-1 795 مستعمل 
       ح ث يةالتطبيقات ال

kHz 135-9 مستعمل 
kHz 6 795-6 765 مستعمل 
kHz 8 800-7 400 مستعمل 
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 (تتمة) 27دول اجلـ
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

       ح ث يةالتطبيقات ال
MHz 13,567-13,559 مستعمل 
MHz 27,283-26,957 مستعمل 

 الرعاية الصحية التطبيقات الالسلكية في
kHz 600-315 مستعمل 

kHz 3 400-3 155 .من أجل أجهزة السمع الالسلكية منخفضة القدرة 
MHz 48,5-33,2  أجهزة التدريب الراديوية على االستماع والتخاطب لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية على

 .mW 10ترددات ثابتة. القدرة القصوى للمرسل 
MHz 57,5-57  أجهزة التدريب الراديوية على االستماع والتخاطب لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية على

 .mW 10للمرسل ترددات ثابتة. القدرة القصوى 
MHz 405-402 مستعمل 

 تطبيقات الكشف عن ضحايا االنهيارات
kHz 600-315 الكشف عن ضحايا االهنيارات فقط. ميكن استعمال األجهزة قصرية املدى يف 

 .kHz 457الرتدد املركزي 
 تطبيقات االستدالل الراديوي

MHz 2 483,5-2 400 مستعمل 
MHz 9 975-9 200 مستعمل 

GHz 10,6-10,5 مستعمل 
GHz 14-13,4 مستعمل 

GHz 24,25-24,00 مستعمل 
 أجهزة اإلنذار

kHz 26 945 أنظمة اإلنذار األمنية. القدرة القصوى للمرسل  ميكن استعمال هذا الرتدد يفW 2. 
kHz 27 283-26 957  ميكن استعمال الرتددMHz 26 960 مرسلأنظمة اإلنذار األمنية. القدرة القصوى لل يف W 2. 

MHz 150,06-149,95 مستعمل 
MHz 434,79-433,050  ميكن استعمال النطاقMHz 434,79-433,05 أنظمة اإلنذار منخفضة القدرة اخلاصة  يف

 .mW 5بالسيارات بقدرة قصوى للمرسل 
 لألنظمة منخفضة القدرة ملعاجلة وإرسال املعلومات. mW 10مقيد بقدرة قصوى للمرسل 

MHz 870-868 مستعمل 
 الشبكات الراديوية المحلية

MHz 2 483,5-2 400  القدرة القصوى للمرسلmW 100. 
MHz 5 250-5 150 مستعمل 

GHz 17,3-17,1 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
 أجهزة المراقبة

kHz 457 .هذا الرتدد غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
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 28جلـدول ا

 جمهورية بيالروس في المعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة
kHz 6 795-6 765  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 

MHz 13,567-13,553  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
MHz 27,283-26,957  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 

 .mW 10القدرة املشعة الفعالة القصوى 
MHz 39,23-38,7  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10. 

أجل  معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من قائمة النطاق مدرج يف
 .IEEE 802.11b/n (Wi-Fi)                                األجهزة قصرية املدى طبقا  للمواصفة 

MHz 40,700-40,660  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10. 
MHz 138,45-138,20  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10  1,0%مع فرتة تشغيل أقل من. 

MHz 434,790-433,050  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10  10%مع فرتة تشغيل أقل من. 
 .100%مع فرتة تشغيل تصل إىل  mW 1القدرة املشعة الفعالة القصوى 

بالنسبة لعمليات التشكيل عريضة النطاق  −dBmV/10 kHz 13تقيد كثافة القدرة باملقدار 
 .kHz 250بعرض نطاق يزيد عن 

MHz 434,790-434,040  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10  مع مباعدة للقنوات 100%مع فرتة تشغيل تصل إىل ،
 .kHz 25تصل إىل 

MHz 868,6-868,0  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 25  1%مع فرتة تشغيل تصل إىل. 
MHz 869,2-868,7  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 25 1%تشغيل تصل إىل  مع فرتة. 

 أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق
MHz 870,0-869,7  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 5  100%مع فرتة تشغيل تصل إىل. 

MHz 2 483,5-2 400,0  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10. 
MHz 2 483,5-2 400,0  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100األجهزة قصرية املدى )البلوتوث(  . مسموح باستعمال

 تطبيقات دادل املباين ودارجها. يف
أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

 .IEEE 802.15 (Bluetooth)                                األجهزة قصرية املدى طبقا  للمواصفة 
MHz 2 483,5-2 400,0  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100 مسموح باستعمال األجهزة قصرية املدى .(Wi-Fi) 

 تطبيقات دادل املباين. يف
 .e.i.r.p، مع تقييد كثافة القدرة FHSSملخططات التشكيل عريضة النطاق، دالف املخطط 

 .mW/MHz 10القصوى باملقدار 
أجل  نروسي( مقائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد ال النطاق مدرج يف

 .IEEE 802.11b/n (Wi-Fi)                                األجهزة قصرية املدى طبقا  للمواصفة 
MHz 2 483,5-2 400,0  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 500 مسموح باستعمال األجهزة قصرية املدى .(Wi-Fi) 

 تطبيقات دارج املباين. يف
 ضرورة احلصول على ترديص فردي.

MHz 5 350-5 150  القدرةe.i.r.p. قصوى الmW 200.قاصر على االستعمال دادل املباين . 
 .mW/MHz 10القصوى  .e.i.r.pكثافة القدرة 

MHz 5 725-5 470  القدرةe.i.r.p.  القصوىW 1.قاصر على االستعمال دارج املباين . 
 .mW/MHz 50القصوى  .e.i.r.pكثافة القدرة 

 ضرورة احلصول على ترديص فردي.
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 )تابع( 28اجلـدول 
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات ات الترددنطاق

MHz 5 725-5 650  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 200. 
 .mW/MHz 50القصوى  .e.i.r.pكثافة القدرة 

 تطبيقات السكك الحديدية
MHz 865 ،MHz 867، MHz 869  القدرةe.i.r.p.  القصوىW 2 مع مباعدة بني القنوات تصل إىل ،kHz 200. 

 اتية الحركة والنقل البريتليم
MHz 5 797,5 
MHz 5 802,5 
MHz 5 807,5 
MHz 5 812,5 

 .W 2القصوى  .e.i.r.pالقدرة 
 ضرورة احلصول على ترديص فردي.

GHz 77-76  القدرةe.i.r.p.  القصوىdBm 55 .)الذروة( 
 تطبيقات االستدالل الراديوي

GHz 10,6-10,5  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100. 
GHz 24,25-24,05  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100. 

 أجهزة اإلنذار
MHz 26,945  القدرة القصوى للمرسلW 2. 

أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من الرتدد مدرج يف
 .W 2 إرسال مرسالت أجهزة اإلنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات االستغاثة بقدرة

MHz 26,960 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من الرتدد مدرج يف
 .W 2 مرسالت أجهزة اإلنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات االستغاثة بقدرة إرسال

MHz 434,79-433,05 أجل  الروس وكازادستان واالحتاد الروسي( منقائمة معدات االحتاد اجلمركي )بي الرتدد مدرج يف
 .W 5 مرسالت أجهزة اإلنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات االستغاثة بقدرة إرسال

MHz 868,2-868 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من الرتدد مدرج يف
 .W 10 من أجل إرسال إشارات االستغاثة بقدرة إرسالمرسالت أجهزة اإلنذار ضد السرقات و 

 النماذج التحكم في
MHz 28,2-28,0 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

 .W 1األجهزة قصرية املدى بقدرة للمرسل تبلغ 
MHz 40,70-40,66 أجل  االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( منقائمة معدات  النطاق مدرج يف

 .W 1األجهزة قصرية املدى بقدرة للمرسل تبلغ 
 الميكروفونات الراديوية

MHz 230-29,7 املدى حىت  بعض النطاقات الفرعية يفMHz 230فيما عدا النطاقات الفرعية ، 
MHz 144-108 وMHz 151-148 وMHz 163,2-162,7 وMHz 174-168,5  مدرجة

قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من أجل األجهزة  يف
تزيد قدرة  الراديوية للتدريب على االستماع والتخاطب لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية حبيث ال

 .mW 10اخلرج عن 
MHz 74-66 أجل  )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( منقائمة معدات االحتاد اجلمركي  النطاق مدرج يف

 .mW 10 بقدرة قصوى للمرسل ”karaoke“امليكروفونات الراديوية من نوع 
MHz 92-87,5 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

 .mW 10 صوى للمرسلبقدرة ق ”karaoke“امليكروفونات الراديوية من نوع 
MHz 782-774  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 50. 

 (RFID) تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية

MHz 434,790-433,050 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف
 .mW 10لمرسل األجهزة قصرية املدى بقدرة قصوى ل
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 (تتمة) 28اجلـدول 
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

MHz 865,7 ،MHz 866,3، 
MHz 866,9 ،MHz 867,5 

 .kHz 200، مبباعدة بني القنوات W 2القصوى  .e.i.r.pالقدرة 

 تطبيقات المراقبة
kHz 457  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 7+ فاع على ارتm 10 0,1%. فرتة تشغيل. 

 موجات مستمرة، بدون تشكيل.
أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

 عمليات البحث واإلنقاذ لضحايا الكوارث.
    ح ثتطبيقات ال

kHz 59,750-9  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 72+ فاع على ارتm 10. 
kHz 60,250-59,750  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
kHz 70,000-60,250  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 

kHz 119-70  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
kHz 135-119 ل املغنطيسي القصوى شدة اجملاdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
kHz 140-135  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 

kHz 148,5-140  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 37,7+  على ارتفاعm 10. 
kHz 6 795-6 765  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+ ارتفاع  علىm 10. 

MHz 13,567-13,553  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
ألغراض التعرف بواسطة  m 10على ارتفاع  +dB(μA/m) 60شدة اجملال املغنطيسي القصوى 

 فقط. (EAS)حاالت الطوارئ  وأنظمة اإلنذار يف (RFID)الرتددات الراديوية 
MHz 27,283-26,957  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 

 29اجلـدول 

 جمهورية كازاخستان في المعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة
MHz 39,23-38,7 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من نطاق مدرج يفال

 .W 1األجهزة قصرية املدى بقدرة قصوى للمرسل 
MHz 40,700-40,660 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

 .mW 10درة قصوى للمرسل األجهزة قصرية املدى بق
MHz 434,790-433,050 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

 .mW 10األجهزة قصرية املدى بقدرة قصوى للمرسل 
MHz 864,045-863,933 أجل  تان واالحتاد الروسي( منقائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادس النطاق مدرج يف

 .W 2األجهزة قصرية املدى بقدرة قصوى للمرسل 
 أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق

MHz 2 483,5-2 400,0 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف
                 وطبقا  للمواصفات  IEEE 802.15 (Bluetooth)                                األجهزة قصرية املدى طبقا  للمواصفة 

IEEE 802.11, 802.11b, 802.11n (Wi-Fi)  بقدرة قصوى للمرسلmW 100. 
MHz 5 350-5 150 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

بقدرة قصوى للمرسل  IEEE 802.11a, IEEE 802.11n                                 األجهزة قصرية املدى طبقا  للمواصفات 
mW 100. 



 ITU-R  SM.2153-6 87  التقرير 

 

 (تتمة) 29اجلـدول 
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

MHz 5 725-5 650 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف
بقدرة قصوى للمرسل  IEEE 802.11a, IEEE 802.11n                                 األجهزة قصرية املدى طبقا  للمواصفات 

mW 100. 
 أجهزة اإلنذار

MHz 26,945 ،MHz 26,960 قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي(  الرتددان مدرجان يف
أجل مرسالت أجهزة اإلنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات االستغاثة بقدرة إرسال  من

 .W 2 قصوى للمرسل
MHz 434,79-433,05 قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي(  هذا النطاق مدرج يف

أجل مرسالت أجهزة اإلنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات االستغاثة بقدرة إرسال  من
 .W 5 قصوى للمرسل

MHz 868,2-868 حتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( قائمة معدات اال هذا النطاق مدرج يف
أجل مرسالت أجهزة اإلنذار ضد السرقات ومن أجل إرسال إشارات االستغاثة بقدرة إرسال  من

 .W 2 قصوى للمرسل
 النماذج التحكم في

MHz 28,2-28,0 أجل  الروسي( منقائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد  النطاق مدرج يف
 .W 1 األجهزة قصرية املدى بقدرة قصوى للمرسل

MHz 40,70-40,66 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف
 .W 1 األجهزة قصرية املدى بقدرة قصوى للمرسل

 الميكروفونات الراديوية
MHz 230-29,7  املدى حىت  الفرعية يفبعض النطاقاتMHz 230 فيما عدا النطاقات الفرعية ،MHz 144-108 

قائمة معدات االحتاد  مدرجة يف MHz 174-168,5و MHz 163,2-162,7و MHz 151-148و
اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من أجل األجهزة الراديوية للتدريب على 

 .mW 10تزيد قدرة اخلرج عن  عاقة السمعية حبيث الاالستماع والتخاطب لألشخاص ذوي اإل
MHz 74-66 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

 .mW 10 بقدرة قصوى للمرسل ”karaoke“امليكروفونات الراديوية من نوع 
MHz 92-87,5 أجل  اد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( منقائمة معدات االحت النطاق مدرج يف

 .mW 10 بقدرة قصوى للمرسل ”karaoke“امليكروفونات الراديوية من نوع 
 (RFID) تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية

MHz 13,567-13,553 اد الروسي(.قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحت النطاق مدرج يف 
MHz 434,790-433,050 أجل  قائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان واالحتاد الروسي( من النطاق مدرج يف

 .mW 10األجهزة قصرية املدى بقدرة قصوى للمرسل 
 تطبيقات المراقبة

kHz 457 أجل  واالحتاد الروسي( منقائمة معدات االحتاد اجلمركي )بيالروس وكازادستان  النطاق مدرج يف
 عمليات البحث واإلنقاذ لضحايا الكوارث.
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 30اجلـدول 

 جمهورية قيرغيزستان في المعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة
MHz 434,790-433,050 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 

MHz 870-863 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
 تطبيقات االستدالل الراديوي

GHz 7,0-4,5 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
GHz 10,6-8,5 غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى. هذا النطاق 

 أجهزة اإلنذار
MHz 169,4875-169,4750 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 169,6000-169,5875 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 

MHz 868,7-868,6  غوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى.هذا النطاق غري مر 
MHz 869,400-869,200 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 869,700-869,650 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 

 النماذج التحكم في
MHz 35,225-34,995 يه الستعماالت األجهزة قصرية املدى.هذا النطاق غري مرغوب ف 

 الميكروفونات الراديوية
kHz 3 400-3 155  القدرة القصوى للمرسلmW 5. 

MHz 47,0-29,7 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 74,6-74,0  القدرة القصوى للمرسلmW 5. 

MHz 174,0-169,4 يه الستعماالت األجهزة قصرية املدى.هذا النطاق غري مرغوب ف 
MHz 862-470 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 865-863 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 

 (RFID) تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية

MHz 868-865,0  غوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى.هذا النطاق غري مر 
 الرعاية الصحية التطبيقات الالسلكية في

kHz 315-9 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
kHz 600-315 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 

MHz 37,5-30,0 الستعماالت األجهزة قصرية املدى. هذا النطاق غري مرغوب فيه 
MHz 406-401  غري مسموح باستعمال املغروسات الطبية النشطة اإلشعاع الحتمال حدوث تدادل ضار من

 األدرى. احملطات
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 )تتمة( 30اجلـدول 

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد
 التطبيقات السمعية الالسلكية

MHz 865-863 طاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى.هذا الن 
 تطبيقات المراقبة

MHz 169,475-169,4 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
    ح ثأجهزة ال

MHz 5 – kHz 148,5 .هذا النطاق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
kHz 600-400 ق غري مرغوب فيه الستعماالت األجهزة قصرية املدى.هذا النطا 

 

 31اجلـدول 

 جمهورية مولدوفا في المعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى
 (1)المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة
kHz 6 795-6 765 مستعمل 

MHz 13,567-13,553 مستعمل 
MHz 27,283-26,957 مستعمل 
MHz 40,700-40,660 مستعمل 
MHz 138,45-138,20 مستعمل 

MHz 434,790-433,050 مستعمل 
MHz 865-864 مستعمل 

MHz 2 483,5-2 400,0 مستعمل 
MHz 5 875-5 725 مستعمل 
GHz 24,25-24,00 مستعمل 

GHz 61,5-61,0 مستعمل 
GHz 123-122 مستعمل 
GHz 246-244 مستعمل 

 أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق
MHz 2 483,5-2 400,0 مستعمل 

MHz 5 250-5 150 مستعمل 
MHz 5 350-5 250 مستعمل 
MHz 5 725-5 470 مستعمل 

GHz 17,3-17,1 مستعمل 
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 )تابع( 31اجلـدول 

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد
 تطبيقات السكك الحديدية

kHz 4 234 مستعمل 
kHz 4 516 مستعمل 

MHz 16,0-11,1 مستعمل 
MHz 27,095  مستعمل 

MHz 2 454-2 446 مستعمل 
MHz 5 815-5 795 مستعمل 

GHz 64-63 مستعمل 
GHz 77 -76 مستعمل 

 تطبيقات االستدالل الراديوي
MHz 2 483,5-2 400,0 مستعمل 

GHz 7,0-4,5 مستعمل 
GHz 10,6-8,5 مستعمل 

GHz 9,5-9,2 مستعمل 
GHz 9,975-9,5 مستعمل 
GHz 10,6-10,5 مستعمل 
GHz 14,0-13,4 مستعمل 
GHz 17,3-17,1 مستعمل 

GHz 27,0-24,05 مستعمل 
GHz 64-57 مستعمل 
GHz 85-75 مستعمل 

 أجهزة اإلنذار
MHz 169,4875-169,4750 مستعمل 
MHz 169,6000-169,5875 مستعمل 

MHz 868,7-868,6 مستعمل 
MHz 869,400-869,200 مستعمل 
MHz 869,700-869,650 مستعمل 

 النماذج التحكم في
MHz 26,995، 
MHz 27,045، 
MHz 27,095، 
MHz 27,145 ،MHz 27,195 

 مستعملة

MHz 35,225-34,995 مستعمل 
MHz 40,665، 
MHz 40,675، 
MHz 40,685 ،MHz 40,695  

 مستعملة
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 (تتمة) 31اجلـدول 

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد
 الميكروفونات الراديوية

MHz 47,0-29,7 مستعمل 
MHz 174,0-169,4 مستعمل 

MHz 174,015-173,965 مستعمل 
MHz 216-174 مستعمل 
MHz 862-470 مستعمل 
MHz 865-863 مستعمل 

MHz 1 800-1 785 لمستعم 
 الرعاية الصحية التطبيقات الالسلكية في

kHz 315-9 مستعمل 
kHz 600-315 مستعمل 

MHz 20,5-12,5 مستعمل 
MHz 37,5-30,0 مستعمل 

MHz 406-401 مستعمل 
 (RFID) تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية

MHz 868-865,0 مستعمل 
MHz 2 454-2 446 مستعمل 

 الالسلكية التطبيقات السمعية
MHz 108,0-87,5 مستعمل 

MHz 865-863 مستعمل 
MHz 1 800-1 795 مستعمل 

 تطبيقات المراقبة
kHz 457 مستعمل 

MHz 169,475-169,4 مستعمل 
    ح ثتطبيقات ال

kHz 148,5-9 مستعمل 
MHz 5-kHz 148,5 مستعمل 

kHz 600-400 مستعمل 
kHz 3 400-3 155 مستعمل 
kHz 6 795-6 765 مستعمل 
kHz 8 800-7 400 مستعمل 

MHz 11,000-10,200 مستعمل 
MHz 13,567-13,553 مستعمل 
MHz 27,283-26,957 مستعمل 

 .REC70 ERC-03اجلدول متطلبات املعيار  تطابق املعلمات التقنية الرئيسية لألجهزة قصرية املدى يف (1)
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 32اجلـدول 

 االتحاد الروسي في هزة قصيرة المدىالمعلمات التقنية واستعمال الطيف لألج
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة
MHz 27,283-26,957  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10 القدرة القصوى .

ل  .dB 3. الكسب األقصى للهوائي mW 10        للمرس 
MHz 40,700-40,660  ل  .dB 3. الكسب األقصى للهوائي mW 10                      القدرة القصوى للمرس 

MHz 434,790-433,075  القدرة القصوى للمرسلmW 10.إمكانية استعمال احملطات منخفضة القدرة . 
MHz 865-864  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 25 أو  0,1%، فرتة تشغيلLBT ظر استعماله املطارات  يف                . حي 

 )املطارات الفرعية(.
MHz 869,200-868,700  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 25. 

MHz 5 875-5 725  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 25 أو  0,1%، فرتة تشغيلLBTيتجاوز ارتفاع  . ينبغي أال
 .m 5 اهلوائي

 الكشف عن ضحايا االنهيارات
kHz 457,1-456,9 ل املغنطيسي القصوى شدة اجملاdB(μA/m) 7+  على ارتفاعm 10 موجات 100%. فرتة التشغيل .

 .kHz 457مستمرة، بدون تشكيل. الرتدد املركزي 
 أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق

MHz 2 483,5-2 400,0 (1  أجهزة قصرية املدى بتشكيلFHSS. 
 .mW 2,5القصوى  .e.i.r.pالقدرة  1.1 
. مسموح باستعمال األجهزة قصرية املدى mW 100القصوى  .e.i.r.pالقدرة  2.1 

تطبيقات دارج املباين دون أي قيود على االرتفاع وذلك فقط من أجل مجع  يف
 ألنظمة املراقبة وحماسبة املوارد املؤمتتة.        عن ب عد معلومات القياس 

باين امل تطبيقات دارج مسموح باستعمال األجهزة قصرية املدى ألغراض أدرى يف  
 فوق سطح األرض. m 10يزيد االرتفاع عن  فقط عندما ال

 وأمناط أدرى من التشكيل. DSSSأجهزة قصرية املدى بالتشكيل  2)
 .e.i.r.p. القدرة mW/MHz 2املتوسطة  .e.i.r.pالقيمة القصوى لكثافة القدرة  1.2 

 .mW 100القصوى 
 .e.i.r.p. القدرة mW/MHz 20وسطة املت .e.i.r.pالقيمة القصوى لكثافة القدرة  2.2 

ين تطبيقات دارج املبا مسموح باستعمال األجهزة قصرية املدى يف. mW 100القصوى 
تة ألنظمة املراقبة وحماسبة املوارد املؤمت        عن ب عد وذلك فقط ألغراض مجع معلومات القياس 

 أو األنظمة األمنية.
MHz 2 483,5-2 400,0 (1  يل املدى بتشك قصريةأجهزةFHSS القدرة .e.i.r.p.  القصوىmW 100 تطبيقات دادل .

 املباين.
وأمناط أدرى من التشكيل. القيمة القصوى لكثافة  DSSSأجهزة قصرية املدى بالتشكيل  2)

. تطبيقات mW 100القصوى  .e.i.r.p. القدرة mW/MHz 10املتوسطة  .e.i.r.pالقدرة 
 دادل املباين.

MHz 5 250-5 150 رية املدى تستعمل التشكيل أجهزة قصDSSS .وأمناط أدرى من التشكيل 
القصوى  .e.i.r.p. القدرة mW/MHz 5املتوسطة  .e.i.r.pالقيمة القصوى لكثافة القدرة  1)

mW 200.تطبيقات دادل املباين . 
 . مسموح باالستعمال على منت الطائرات.mW 100القصوى  .e.i.r.pالقدرة  2)

MHz 5 350-5 250 رة القدe.i.r.p.  القصوىmW 100. 
مسموح باالستعمال من أجل الشبكات احمللية التصاالت أطقم اخلدمة على منت الطائرات  1)

 حرم املطار ودالل كل مراحل الرحلة اجلوية. يف
مسموح باالستعمال من أجل شبكات النفاذ العمومية احمللية الالسلكية على منت الطائرات  2)

 .m 3 000يقل عن  فاع الأثناء الرحلة على ارت
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 )تابع( 32اجلـدول 

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد
MHz 5 825-5 650  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100 مسموح باالستعمال على منت الطائرات أثناء الرحلة على ارتفاع .

 .m 3 000يقل عن  ال
 (RTTT) تليماتية الحركة والنقل البري

MHz 5 815-5 795  القدرة املشعة الفعالةmW 200.ينبغي احلصول على تصريح رمسي باستعمال الرتددات أو القنوات الراديوية . 
 تطبيقات االستدالل الراديوي

GHz 24,25-24,05  رادارات املركبات. القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100. 
 .MHz 9يقل عن  توجد أي قيود مادام عرض نطاق البث ال ال

 μs/60 kHz 0,14 ، يتم التقيد بقيمة قصوى قدرهاMHz 9إذا قل عرض نطاق البث عن 
 .ms 3 لفرتة توقف كل

 تطبيقات االستدالل الراديوي
GHz 24,25-24,05  رادارات ثابتة. القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100. 

جلزء من ا m 4ينبغي نصب معدات الكشف عن احلركة على طول الطريق على مسافة  1)
 املتحكم به من الطريق.

                                                                                ينبغي أن يكون هذا النصب عموديا  على اجتاه احلركة للطريق ذي احلارة الواحدة أو متعدد  2)
 .º15 االحنراف مقدارها احلارات مع مساحية يف

فوق مستوى  m 5يتجاوز ارتفاع املعدات املنصوبة ألغراض الكشف عن احلركة            ينبغي أال   3)
 الطريق.

 أقل. أو −º20اجتاه األفق  أن تكون زاوية إمالة احلزمة الرئيسية يف ينبغي 4)
 رادارات المركبات قصيرة المدى

GHz 26,65-22  املتوسط الطيفي لكثافة القدرةe.i.r.p. :يكون 
 ؛ (f – 21,65)/1 GHz [dBm/MHz] for 22,0 < f < 22,65 GHz 20 + 61,3–  )أ 

 ؛dBm/MHz for 22,65 < f < 25,65 GHz 41,3– ب(
 ؛ (f – 25,65)/1 GHz [dBm/MHz] for 25,65 < f < 26,65 GHz 20 – 41,3– ج(

 .(GHz): تردد التشغيل fحيث 
 من املدن التالية: km 35مدى                                       األجهزة قصرية املدى ينبغي إبطاهلا آليا  يف

Dmitrov (56°26'00" N, 37°27'00" E), ،Pushchino (54°49'00" N, 37°40'00" E)، 
Kalyazin (57°13'22" N, 37°54'01" E) ،Zelenchukskaya (43°49'53" N, 41°35'32" 

E). 
 أجهزة اإلنذار

MHz 26,951-26,939  مسموح الستعمال أنظمة إنذارات السيارات العاملة على ترددMHz 26,945. 
 .dB 3. الكسب األقصى للهوائي < 10%. فرتة التشغيل W 2القدرة القصوى للمرسل 

MHz 26,966-26,954  مسموح الستعمال أنظمة اإلنذار األمنية للمنشآت العاملة على ترددMHz 26,960. 
 .dB 3. الكسب األقصى للهوائي < 10%. فرتة التشغيل W 2القدرة القصوى للمرسل 

MHz 150,0625-149,95  .ى للمرسل القدرة القصو مسموح الستعمال أنظمة اإلنذار اخلاصة بأمن األشياء البعيدةmW 25 فرتة .
 .dB 3. الكسب األقصى للهوائي < 10%التشغيل 

MHz 434,79-433,05  القدرة القصوى للمرسلmW 5 الكسب األقصى للهوائي < 10%. فرتة التشغيل .dB 3. 
MHz 868,2-868  القدرة القصوى للمرسلmW 10 الكسب األقصى للهوائي < 10%. فرتة التشغيل .dB 3. 

 النماذج التحكم في
MHz 27,283-26,957  القدرة القصوى للمرسلmW 10 املباعدة بني القنوات .kHz 50 الكسب األقصى للهوائي .dB 3 .

، MHz 26,995 ،MHz 27,045 ،MHz 27,095 ،MHz 27,145ترددات التشغيل 
MHz 27,195. 

MHz 28,2-28,0  القدرة القصوى للمرسلW 1 الكسب األقصى للهوائي .dB 3. 
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 )تابع( 32اجلـدول 

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد
MHz 40,7-40,66  القدرة القصوى للمرسلW 1 الكسب األقصى للهوائي .dB 3. 

 .kHz 10املباعدة بني القنوات 
    ح ثتطبيقات ال

kHz 59,75-9  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 72+  على ارتفاعm 10الة اهلوائيات اخلارجية، ح . يف
 .kHz 30عند  dB/oct 3ميكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط. تنخفض قيمة شدة اجملال مبقدار 

kHz 60,25-59,75  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10حالة اهلوائيات اخلارجية،  . يف
 ميكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط.

kHz 70-60,25  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 69+  على ارتفاعm 10حالة اهلوائيات اخلارجية،  . يف
 .kHz 30عند  dB/oct 3ميكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط. تنخفض قيمة شدة اجملال مبقدار 

kHz 119-70  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10ئيات اخلارجية، حالة اهلوا . يف
 ميكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط.

kHz 135-119  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 66+  على ارتفاعm 10حالة اهلوائيات اخلارجية،  . يف
 .kHz 30عند  dB/oct 3ميكن استعمال هوائي ملفي طوقي فقط. تنخفض قيمة شدة اجملال مبقدار 

kHz 6 795-6 765 ال املغنطيسي القصوى شدة اجملdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
kHz 8 800-7 400  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 9+  على ارتفاعm 10. 

MHz 11,000-10,200  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 4–  على ارتفاعm 10. 
MHz 13,567-13,553  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
MHz 27,283-26,957  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 

 الميكروفونات الراديوية واألجهزة المساعدة على السمع
MHz 40-33,175، 

MHz 48,5-40,025، 
MHz 57,575-57 

ابتة. ي اإلعاقة السمعية برتددات ثاألجهزة الراديوية للتدريب على االستماع والتخاطب لألشخاص ذو 
 .dB 3. الكسب األقصى للهوائي mW 10القدرة القصوى للمرسل 

MHz 74-66، 
MHz 92-87,5، 

MHz 108-100 

 .dB 3. الكسب األقصى للهوائي mW 10القدرة القصوى للمرسل 

MHz 162-151، 
MHz 168,5-163,2 

 .dB 3ي . الكسب األقصى للهوائmW 5القدرة القصوى للمرسل 

 الميكروفونات الراديوية واألجهزة المساعدة على السمع
MHz 167,3-165,55  امليكروفونات الراديوية للحفالت املوسيقية اليت تعمل على الرتدداتMHz 165,7 وMHz 166,1 

. الكسب األقصى للهوائي mW 20. القدرة القصوى للمرسل MHz 167,15و MHz 166,5و
dB 3. 

MHz 230-174، 
MHz 638-470، 
MHz 726-710 

. الكسب األقصى للهوائي mW 5امليكروفونات الراديوية للحفالت املوسيقية. القدرة القصوى للمرسل 
dB 3 املباعدة بني القنوات .kHz 200. 

MHz 865-863  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 10. 
 (RFID)                                          تطبيقات التعر ف بواسطة الترددات الراديوية

MHz 13,567-13,553  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 60+  على ارتفاعm 10. 
MHz 434,790-433,050  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 867,6-866,0  القدرة املشعة الفعالة القصوىW 2 املباعدة بني القنوات .kHz 200 ينبغي أن يتم ختصيص الرتددات .
 والقنوات الراديوية بصورة رمسية. 
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 (تتمة) 32اجلـدول 

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد
 (RFID) تطبيقات التعرف بواسطة الترددات الراديوية

MHz 868-866  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 500 املباعدة بني القنوات .kHz 200يتم ختصيص  . ينبغي أن
 .الرتددات والقنوات الراديوية بصورة رمسية

MHz 867,4-866,6  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 100 املباعدة بني القنوات .kHz 200توجد حاجة إىل  . ال
 حالة: ختصيص ترددات أو قنوات راديوية يف

 ؛LBTتطبيق  أ ( 
 املطارات. ات يف          مال املعد  استع ب(

 التطبيقات السمعية الالسلكية
MHz 108,0-87,5  القدرةe.i.r.p. وى القصdBmW 43 – (nW 50)توجد مباعدة بني القنوات. مسموح  . ال

 باالستعمال دادل السيارات واملركبات األدرى وكذلك دادل املنشآت املغلقة.
MHz 865-863  القدرة املشعة الفعالة القصوىmW 10 100%. فرتة التشغيل. 

 33اجلـدول 
 جمهورية طاجيكستان في ىالمعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المد

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد
 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة

MHz 27,283-26,957 مستعمل 
 شبكات راديوية محلية

MHz 2 483,5-2 400,0 مستعمل 
MHz 5 725-5 470 مستعمل 

 النماذج التحكم في
MHz 26,995، 
MHz 27,045، 
MHz 27,095، 
MHz 27 145 ،MHz 27,195 

 مستعمل

 الميكروفونات الراديوية
MHz 74-66 مستعمل 

MHz 92-87,5 مستعمل 
MHz 108-100 مستعمل 

MHz 174,0-169,4 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 174,015-173,965 زة قصرية املدى.هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجه 

MHz 862-470 مستعمل 
                                                         المغروسات الطبية النشطة اإلشعاع ذات القدرة المنخفضة جدا  

MHz 406-401 .من املتوقع استعمال هذا النطاق 
 تطبيقات المراقبة

MHz 169,475-169,4 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
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 34اجلـدول 

 أوكرانيا في واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى المعلمات التقنية

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد
 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة

kHz 6 795-6 765  يقتصر على النطاق الفرعيkHz 6 794-6 767 شدة اجملال املغنطيسي القصوى .dB(μA/m) 42+ 
 .m 10على ارتفاع 

MHz 13,567-13,553  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
MHz 40,700-40,660  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 
MHz 138,45-138,20 أوكرانيا. األجهزة قصرية املدى يف هذا النطاق غري مستعمل يف 

MHz 434,790-433,050  القدرة القصوى للمرسلmW 10الهتا عن ي . ال                                                     تم استعمال األجهزة اليت تزيد القدرة القصوى ملرس 
mW 10   مبوجب ترديص.     إال 

MHz 868,6-868  القدرة القصوى للمرسلmW 25. 
MHz 2 483,5-2 400,0 استعماله هلذه الفئة من األجهزة قصرية املدى.        ي نظر يف 

 تتبع البيانات والكشف عن مصدرها واحتيازها
kHz 457 ال املغنطيسي القصوى شدة اجملdB(μA/m) 7+  على ارتفاعm 10. 

 أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق
MHz 2 483,5-2 400,0  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100  بالنسبة لطيف االنتشار املتسلسل املباشر((DSSS) عند )

 .e.i.r.p(، القدرة (FHSS)استعمال هوائي مدمج. وبالنسبة لطيف االنتشار بالقفزات الرتددية 
 عند استعمال هوائي مدمج. mW 500القصوى 

اإلمجالية جلميع احملطات  .e.i.r.pدادل املباين فقط. القدرة  IEEE 802.11n                     ي ستعمل معيار املرافق 
 .mW 100 تزيد عن ال IEEE 802.11nنفس القاعة حسب املعيار  القاعدة املنصوبة يف

MHz 5 250-5 150  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 200 .عند استعمال هوائي مدمج 
 .mW/MHz 10القصوى  .e.i.r.pكثافة القدرة 

 .(DFS)واالنتقاء الدينامي للرتددات  (TPC)قدرة املرسل  ينبغي استعمال تقنييت التحكم يف
 اإلمجالية جلميع احملطات .e.i.r.pدادل املباين فقط. القدرة  IEEE 802.11n                     ي ستعمل معيار املرافق 

 .mW 100تزيد عن  ال IEEE 802.11nنفس القاعة حسب املعيار  القاعدة املنصوبة يف
 MHz 40حتديد املباعدة بني القنوات بالنسبة لعرض النطاق البالغ  الصيغة املستعملة يف

  ،МГц 5*N + МГц 5 000 = Fn ( هي:IEEE 802.11n-2009 )املعيار
 .64و 56و 46و N = 38حيث 

MHz 5 350-5 250  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 200 .عند استعمال هوائي مدمج 
 .MHz 1أي عرض نطاق مقداره  يف mW/MHz 10القصوى  .e.i.r.pكثافة القدرة املتوسطة 

 .(DFS)واالنتقاء الدينامي للرتددات  (TPC)قدرة املرسل  ينبغي استعمال تقنييت التحكم يف
اإلمجالية جلميع احملطات  .e.i.r.pاملباين فقط. القدرة دادل  IEEE 802.11n                     ي ستعمل معيار املرافق 

 .mW 100 تزيد عن ال IEEE 802.11nنفس القاعة حسب املعيار  القاعدة املنصوبة يف
 MHz 40حتديد املباعدة بني القنوات بالنسبة لعرض النطاق البالغ  الصيغة املستعملة يف

  ،МГц 5*N + МГц 5 000 = Fn( هي: IEEE 802.11n-2009 )املعيار
 .64و 56و 46و N = 38حيث 
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 )تابع( 34اجلـدول 
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 أنظمة إرسال البيانات عريضة النطاق
MHz 5 725-5 470  ملدى الرتدداتMHz 5 670-5 470 .فقط 

 .W 1القصوى  .e.i.r.pالقدرة 
 MHz 1أي عرض نطاق مقداره  يف mW/MHz 50 القصوى .e.i.r.pكثافة القدرة املتوسطة 

 استعمال هوائي مدمج. عند
اإلمجالية جلميع احملطات  .e.i.r.pدادل املباين فقط. القدرة  IEEE 802.11n                     ي ستعمل معيار املرافق 

 .mW 100تزيد عن  ال IEEE 802.11nنفس القاعة حسب املعيار  القاعدة املنصوبة يف
 MHz 40املباعدة بني القنوات بالنسبة لعرض النطاق البالغ  حتديد الصيغة املستعملة يف

  ،МГц 5*N + МГц 5 000 = Fn( هي: IEEE 802.11n-2009 )املعيار
 .130و 122و 114و 106و N = 98حيث 

MHz 5 850-5 725  القدرةe.i.r.p.  القصوىW 2 .عند استعمال هوائي مدمج 
اإلمجالية جلميع احملطات  .e.i.r.pملباين فقط. القدرة دادل ا IEEE 802.11n                     ي ستعمل معيار املرافق 

 .mW 100تزيد عن  ال IEEE 802.11nنفس القاعة حسب املعيار  القاعدة املنصوبة يف
 MHz 40حتديد املباعدة بني القنوات بالنسبة لعرض النطاق البالغ  الصيغة املستعملة يف

 N = 156، حيث МГц 5*N + МГц 5 000 = Fn ( هي:IEEE 802.11n-2009 )املعيار
 .162و

GHz 17,3-17,1 أوكرانيا. األجهزة قصرية املدى يف هذا النطاق ال يستعمل يف 
 تطبيقات السكك الحديدية

MHz 865 ،MHz 867، 
MHz 869 

 .W 2القدرة القصوى للمرسل 

 (RTTT) تليماتية الحركة والنقل البري

MHz 5 805-5 795 فئة من األجهزة قصرية املدى.استعماله هلذه ال        ي نظر يف 
MHz 5 815-5 805 استعماله هلذه الفئة من األجهزة قصرية املدى.        ي نظر يف 
GHz 26,65-21,65  بالنسبة للرتددGHz 24,125 تزيد القدرة  فقط، الe.i.r.p.  القصوى عنdBm 20. 

 .10%تقتصر فرتة التشغيل على 
GHz 77-76  القدرة املتوسطةe.i.r.p. وى القصdBm 23,5. 

 تطبيقات االستدالل الراديوي
MHz 2 483,5-2 400,0 استعماله هلذه الفئة من األجهزة قصرية املدى.        ي نظر يف 

GHz 10,6-10,5  يقتصر االستعمال على النطاق الفرعيGHz 10,54-10,51. 
GHz 17,3-17,1 أوكرانيا. األجهزة قصرية املدى يف هذا النطاق ال يستعمل يف 

GHz 24,25-24,05  يقتصر على النطاق الفرعيGHz 24,25-24,0 القدرة .e.i.r.p.  القصوىmW 100. 
 الصهاريج. رادارات سرب مستويات السوائل يف يستعمل هذا النطاق يف

MHz 150 ،MHz 250، 
MHz 500 ،MHz 700، 
MHz 900 

 تشغيل رادارات استشعار األرض.                      ت ستعمل هذه الرتددات يف

GHz 37,5-35  القدرةe.i.r.p.  القصوىmW 100. 
 الصهاريج. رادارات سرب مستويات السوائل يف يستعمل هذا النطاق يف
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 )تابع( 34اجلـدول 
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات نطاقات التردد

 أجهزة اإلنذار
MHz 868,6-868  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 869,25-869,2 رسل القدرة القصوى للمmW 10. 
MHz 869,25-869,2  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 169,4875-169,4750 األجهزة قصرية املدى.                           هذان النطاقان ال ي ستعمالن يف 
MHz 169,6000-169,5875 

 النماذج التحكم في
MHz 26,995، MHz 27,045، 
MHz 27,095 ،MHz 27,145، 
MHz 27,195 

 .mW 10القدرة القصوى للمرسل 

MHz 35,225-34,995  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 
MHz 40,665، 
MHz 40,675، 
MHz 40,685، 
MHz 40,695 

 .mW 10القدرة القصوى للمرسل 

    ح ثتطبيقات ال
kHz 148,5-9  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 72+  على ارتفاعm 10 إذا اقتصرت نطاقات التشغيل ،

 .kHz 60,25-59,75و kHz 59,75-9نطاقني الفرعية على ال
، إذا اقتصرت نطاقات التشغيل m 10على ارتفاع  +dB(μA/m) 42شدة اجملال املغنطيسي القصوى 

 .kHz 119-70و kHz 140-135و kHz 60,25-59,75الفرعية على النطاقات 
قات التشغيل ، إذا اقتصرت نطاm 10على ارتفاع  +dB(μA/m) 69شدة اجملال املغنطيسي القصوى 

 .kHz 70-60,250الفرعية على النطاق 
، إذا اقتصرت نطاقات التشغيل m 10على ارتفاع  +dB(μA/m) 66شدة اجملال املغنطيسي القصوى 

 .kHz 135-119الفرعية على النطاق 
، إذا اقتصرت نطاقات m 10على ارتفاع  +dB(μA/m) 37,7شدة اجملال املغنطيسي القصوى 

 .kHz 148,5-140على النطاق التشغيل الفرعية 
kHz 3 400-3 155  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 9+  على ارتفاعm 10. 
kHz 6 795-6 765  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
kHz 8 800-7 400  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 9+  على ارتفاعm 10. 

MHz 11,000-10,200  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 13,5+  على ارتفاعm 10. 
MHz 13,567-13,553  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
MHz 27,283-26,957  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 42+  على ارتفاعm 10. 
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 (تتمة) 34اجلـدول 
 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات ددنطاقات التر 

 الميكروفونات الراديوية واألجهزة المساعدة على السمع
MHz 47,0-29,7  يقتصر على النطاق الفرعيMHz 47-30,01 القدرة القصوى للمرسل .mW 10. 

MHz 865-863  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 
MHz 216-174 تدادالت ضارة على األنظمة األدرى العاملة  التسبب يف مسموح باستعمال النطاق شريطة عدم

 .mW 50هذا النطاق. القدرة القصوى للمرسل  يف
 MHz 174,6-174,4النطاقني الفرعيني  يف mW 10القدرة القصوى للمرسل 

 .MHz 175,1-174,9و
MHz 862-470 لة األدرى العامتدادالت ضارة على األنظمة  مسموح باستعمال النطاق شريطة عدم التسبب يف

 .mW 50هذا النطاق. القدرة القصوى للمرسل  يف
MHz 169,4750-169,4000 األجهزة قصرية املدى. تستعمل يف هذه النطاقات ال 
MHz 169,5875-169,4875 

MHz 174,0-169,4 
 المغروسات الطبية النشطة اإلشعاع واألجزاء الطرفية المرتبطة بها

MHz 405-402 صوى للمرسل القدرة القμW 25. 
kHz 315-9  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 30+  على ارتفاعm 10. 

kHz 600-315  شدة اجملال املغنطيسي القصوىdB(μA/m) 5–  على ارتفاعm 10. 
MHz 37,5-30,0  القدرة القصوى للمرسلmW 1. 

 التطبيقات السمعية الالسلكية
MHz 865-863 لمرسل القدرة القصوى لmW 10. 

MHz 108,0-87,5  يقتصر على النطاقني الفرعينيMHz 92-87,5 وMHz 108-100. 
 .mW 10القدرة القصوى للمرسل 

MHz 434,79-433,05  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

 

 35اجلـدول 
 جمهورية أوزبكستان في المعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى

 المعلمات التقنية الرئيسية ومالحظات دنطاقات الترد
 أجهزة اتصاالت راديوية قصيرة المدى غير محددة

MHz 41-30  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 
MHz 49-46  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 433  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 
MHz 434,790-433,075  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 1 900-1 880  القدرة القصوى للمرسلmW 250. 
 الشبكات الراديوية المحلية

MHz 2 483,5-2 400,0 إرسال البيانات طبقا  للمواصفتني          ي ستعمل يف                               
IEEE 802.15 (Bluetooth) وIEEE 802.11 (Wi-Fi). 

 .mW 100القدرة القصوى للمرسل 
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 )تتمة( 35اجلـدول 
 يسية ومالحظاتالمعلمات التقنية الرئ نطاقات التردد

 أجهزة اإلنذار
MHz 26,945  القدرة القصوى للمرسلW 2. 
MHz 26,960  القدرة القصوى للمرسلW 2. 

MHz 150,0625-149,950  القدرة القصوى للمرسلmW 25. 
MHz 169,4875-169,4750 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 169,6000-169,5875 ا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى.هذ 

MHz 434,79-433,075  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 
MHz 868,2-868  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

 النماذج التحكم في
MHz 27,283-26,957  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 28,2-28,0  القدرة القصوى للمرسلW 1. 
MHz 40,70-40,66  القدرة القصوى للمرسلW 1. 

 الميكروفونات الراديوية
MHz 74-66  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 92-87,5  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 
MHz 108-100  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 165,70، 
MHz 166,100، 
MHz 166,500، 
MHz 167,150 

 .mW 20القدرة القصوى للمرسل 

MHz 174,0-169,4 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 
MHz 174,015-173,965 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 

MHz 862-470  القدرة القصوى للمرسلmW 5. 
MHz 726-710  القدرة القصوى للمرسلmW 5. 

                               شعاع ذات القدرة المنخفضة جدا  المغروسات الطبية النشطة اإل
MHz 37,5-30,0  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 

MHz 57,5  القدرة القصوى للمرسلmW 10. 
MHz 406-401 .هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قصرية املدى 

 تطبيقات المراقبة
MHz 169,475-169,4 رية املدى.هذا النطاق غري مناسب الستعماالت األجهزة قص 
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 9 المرفق

 2لملحق با
 

 بعض بلدان/أراضي الدول األعضاء في جماعة آسيا والمحيط الهادئ المعلمات التقنية واستعمال الطيف لألجهزة قصيرة المدى في
 لالتصاالت )بروني دار السالم والصين )هونغ كونغ( وماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام(

 بروني دار السالم في ةاللوائح التقني
 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات المسلسل

 شدة المجال القصوى/
 القصوى RFقدرة الخرج 

اإلرساالت الهامشية 
ل (1)مالحظات المعايير الراديوية المطبقة        للمرس 

 

1 
األنظمة احلثية/التعرف بواسطة 

 الرتددات الراديوية

kHz 150-16 ≤ 66 dB(μA/m) @ 3 m 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة
 m 3احلاملة على ارتفاع 

 EN 300 224-1أو 
EN 300 224-1  

kHz 5 000-150 ≤ 13,5 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 6 795-6 765 ≤ 42 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 8 800-7 400 ≤ 9 dB(μA/m) @ 10 m 

MHz 13,567-13,55 ≤ 94 dB(μV/m) @ 10 m 

2 

الكشف الراديوي، أنظمة 
 اإلنذار

MHz 0,150-0,016 ≤ 100 dB(μV/m) @ 3 m dB 32 ≤  أدىن من املوجة
 m 3احلاملة على ارتفاع 

 EN 300 330-1أو 

 FCCمن  15 اجلزء
 EN 300 330-1 أو

 

3 MHz 13,567-13,553 ≤ 94 dB(μV/m) @ 10 m 

4 

MHz 240,30-240,15 
MHz 300,30-300,00 
MHz 316,00-312,00 
MHz 444,80-444,40 

≤ 100 mW (e.r.p.) 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة
 m 3احلاملة على ارتفاع 

 EN 300 220-1أو 

 FCCمن  15 اجلزء
 EN 300 220-1 أو

5 

 امليكروفونات الالسلكية

MHz 1,60-0,51 ≤ 57 dB(μV/m) @ 3 m 
   

6 MHz 108,00-88,00 ≤ 60 dB(μV/m) @ 10 m 

7 MHz 742,00-470,00 ≤ 100 mW (e.r.p.)    
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات المسلسل

 شدة المجال القصوى/
 القصوى RFقدرة الخرج 

اإلرساالت الهامشية 
ل (1)مالحظات المعايير الراديوية المطبقة        للمرس 

 

8 
أبواب  يف        عن ب عد التحكم 

املرآب والكامريات واأللعاب 
 واألجهزة املتنوعة

MHz 27,28-26,96 ≤ 100 mW (e.r.p.) 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة
 m 3اع احلاملة على ارتف

 EN 300 220-1أو 

 FCCمن  15 اجلزء
 EN 300 220-1 أو

 

MHz 40,695-40,665 ≤ 100 mW (e.r.p.) 

MHz 72,21-72,13 

9 

 النماذج يف        عن ب عد التحكم 
املصغرة للطائرات والطائرات 

عن الشراعية وأنظمة القياس 
 والكشف واإلنذار     ب عد 

MHz 27,28-26,96 
MHz 30,00-29,70 ≤ 100 mW (e.r.p.) 

10 
ية ألغراض الطب        عن ب عد القياس 

 والبيولوجية

MHz 41,00-40,50 ≤ 0,01 mW (e.r.p.) 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة
 m 3احلاملة على ارتفاع 

 EN 300 220-1أو 

 FCCمن  15 اجلزء
 EN 300 220-1 أو

 MHz 217,00-216,00 μW 25 < إىل 
(e.r.p.) mW 100 ≥ 

MHz 454,50-454,00 ≤ 2 mW (e.r.p.) 

11 
املودمات الالسلكية وأنظمة 

 اتصاالت البيانات

MHz 72,080 
MHz 72,200 
MHz 72,400 
MHz 72,600 

≤ 100 mW (e.r.p.) 

dB 43 ≤  أدىن املوجة
  kHz 100احلاملة فوق 

 ؛MHz 2 000إىل 
 EN 300 390-1املعيار 

 EN 300 113-1أو 

EN 300 390-1 
 EN 300 113-1 أو

 

12 

أنظمة الرادار قصرية املدى مثل 
أنظمة التحكم األوتومايت 

السرعة واإلنذار من التصادم  يف
 السيارات يف

GHz 77-76 
عندما تكون  ≤ dBm 37القدرة 

 املركبة متحركة 
عندما تكون  ≤ dBm 23,5و

 املركبة ثابتة

 FCCمن  15 اجلزء
 أو (c) 15.253 الفقرة

EN 301 091 

 FCCمن  15 اجلزء
 EN 301 091 أو

 

13 
        عن ب عد القياس الراديوي 
        عن ب عدوأنظمة التحكم 

MHz 434,79-433,05 ≤ 10 mW (e.r.p.) 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة
 m 3احلاملة على ارتفاع 

 EN 300 220-1أو 

 FCCمن  15 اجلزء
 EN 300 220-1 أو

 

14 
        عن ب عد القياس الراديوي 

         والتعر ف        عن ب عد والتحكم 
 بواسطة الرتددات الراديوية

MHz 869-866 
MHz 925-923 ≤ 500 mW (e.r.p.) 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة
 ؛m 3احلاملة على ارتفاع 

EN 300 220-1 أو 
EN 302 208 

 ؛FCCمن  15 اجلزء
EN 300 220-1 

 EN 302 208 أو
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات المسلسل

 شدة المجال القصوى/
 القصوى RFقدرة الخرج 

اإلرساالت الهامشية 
ل (1)مالحظات المعايير الراديوية المطبقة        للمرس 

 

15 
                     أنظمة التعر ف بواسطة 

 الرتددات الراديوية
MHz 925-923 > 500 mW (e.r.p.)  

≤ 2 000 mW (e.r.p.) 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة
 ؛m 3احلاملة على ارتفاع 

EN 300 220-1 أو 
EN 302 208 

 ؛FCCمن  15 اجلزء
EN 300 220-1 

 EN 302 208 أو

 ف                      يسمح فقط ألنظمة التعر  
بواسطة الرتددات الراديوية 

النطاق  العاملة يف
MHz 925-923  باإلرسال

 500بني ترتاوح  .e.r.pبقدرة 
نح املوافقة  mW 2 000و               ومت 

 بصورة استثنائية.
16 

مرسالت الفيديو الالسلكية 
وغريها من التطبيقات اخلاصة 

 باألجهزة قصرية املدى

GHz 2,4835-2,4000 ≤ 100 mW (e.i.r.p.) 
 FCCمن  15 اجلزء

 ؛15.209 الفقرة
 أو (d) 15.249 الفقرة

EN 300 440-1 

 FCCمن  15 اجلزء
 EN 300 440-1 أو

 
17 GHz 10,55-10,50 ≤ 117 dB(μV/m) @ 10 m 

18 GHz 24,25-24,00 ≤ 100 mW (e.i.r.p.) 

التصويب الرادارية لألسلحة                    ي سمح بتشغيل أجهزة  ال
 إطار هذا احلكم. يف

 GHz 2,4835-2,4000 ≤ 100 mW (e.i.r.p.) بلوتوث 19

 FCCمن  15 اجلزء
 ؛ أو209 15 الفقرة

EN 300 328 

 FCCمن  15 اجلزء
 15.247 الفقرة

 EN 300 328 أو
 

   GHz 2,4835-2,4000 ≤ 200 mW (e.i.r.p.) ة فقطالسلكيشبكة حملية  20
الشبكات احمللية الالسلكية 

املستعملة لعمليات غري حملية 
نح املوافقة بصورة استثنائي  ة.                           مت 

 GHz 5,850-5,725 ≤ 100 mW (e.i.r.p.) تطبيقات األجهزة قصرية املدى 21

 FCCمن  15 اجلزء
 15.209 الفقرة

 FCCمن  15 اجلزء
 15.407أو 15.247 الفقرة

 

22 

 ةالسلكيشبكات حملية 

GHz 5,850-5,725 ≤ 1 000 mW (e.i.r.p.) 
نح                         العمليات غري احمللية مت 

 املوافقة بصورة استثنائية.

23 GHz 5,850-5,725 > 1 000 mW (e.i.r.p.)  

≤ 4 000 mW (e.i.r.p.) 

نح املوافقة للتشغيل يف إطار                        مت 
 هذا احلكم بصورة استثنائية.
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات المسلسل

 شدة المجال القصوى/
 القصوى RFقدرة الخرج 

اإلرساالت الهامشية 
ل (1)مالحظات المعايير الراديوية المطبقة        للمرس 

 

  GHz 5,350-5,150 > 100 mW (e.i.r.p.) ةالسلكيشبكات حملية  24

≤ 200 mW (e.i.r.p.) 

 FCCمن  15 اجلزء
 أو (b) 15.407 الفقرة

EN 301 893 

 FCCمن  15 اجلزء
 15.407 الفقرة

 EN 301 893 أو

 ة الالسلكيةالشبكات احمللي
النطاق  العاملة يف

GHz 5,350-2,250 إطار  يف
هذا احلكم نستعمل آلية 

االنتقاء األوتومايت للرتددات 
(DFS)  وتطبيق وسيلة

 القدرة املرسلة. للتحكم يف
نح العمليات غري احمللية                          ومت 

 املوافقة بصورة استثنائية.

 GHz 5,350-5,150 ≤ 100 mW (e.i.r.p.) ةالسلكيشبكات حملية  25

 FCCمن  15 اجلزء
 أو (b) 15.407 الفقرة

EN 301 893 

 FCCمن  15 اجلزء
 15.407 الفقرة

 EN 301 893 أو

الشبكات الالسلكية احمللية اليت 
إطار هذا احلكم تنفذ  تعمل يف

وظيفة االنتقاء األوتومايت 
مدى الرتددات  للرتددات يف

GHz 5,350-5,250. 
نح العمليات غري احمللية                          ومت 

 ملوافقة بصورة استثنائية.ا
 جيوز لإلدارات إبراز معلومات إضافية بشأن املباعدة بني القنوات وعرض النطاق الالزم ومتطلبات التحقيق من التدادل. (1)
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 الصين )هونغ كونغ( في اللوائح التقنية

 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 (2)مالحظات القصوى RFشدة المجال القصوى/قدرة الخرج  نطاقات التردد/الترددات المرخصة النمطية للتطبيقاتاألنواع  المسلسل

1  kHz 195-3 تتجاوز شدة اجملال الكهربائي  الdB(μV/m) 40  وشدة اجملال املغنطيسي
dB(μV/m) 48,4  على مسافةm 100 اجلهاز من  

 m 30على مسافة  dB(μV/m) 88تتجاوز شدة اجملال الكهريب  ال kHz 1 796,5-1 627,5 اهلاتف الالسلكي 2
  اجلهاز من

 MHz 13,567-13,553 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية 3
على مسافة  dB(μV/m) 80تتجاوز شدة اجملال الكهربائي  ال أ ( 

m 30 اجلهاز؛ أو من 
على مسافة  dB(μA/m) 42تتجاوز شدة اجملال املغنطيسي  ال ب(

m 10 اجلهاز من 
 

4  MHz 27,28-26,96 تتجاوز القدرة املتوسطة  الW 0,5  

  mW 10تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 33,28-33 امليكروفونات الالسلكية 5

  mW 100تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 35,225-35,145 النماذج املصغرة )األلعاب(                 التحكم عن ب عد يف 6

  mW 10تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 36,54-36,26 مليكروفونات الالسلكيةا 7

  mW 10تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 36,69-36,41 امليكروفونات الالسلكية 8

  mW 10تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 36,99-36,71 امليكروفونات الالسلكية 9

  mW 10تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 37,24-36,96 الالسلكيةامليكروفونات  10

  mW 100تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 40,70-40,66 النماذج املصغرة )األلعاب(                 التحكم عن ب عد يف 11

12  MHz 43,03-42,75 تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  الmW 10  

  اجلهاز من m 3على مسافة  mV/m 10تتجاوز شدة اجملال الكهربائي  ال MHz 44,49-43,71 اهلاتف الالسلكي 13

14  MHz 45,01-44,73 تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  الmW 10  

  اجلهاز من m 3على مسافة  mV/m 10تتجاوز شدة اجملال الكهربائي  ال MHz 46,98-46,6 اهلاتف الالسلكي 15

16  MHz 47,41-47,13 تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  الmW 10  

  mW 10تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 47,56-47,43 اهلاتف الالسلكي 17

  اجلهاز من m 3على مسافة  mV/m 10تتجاوز شدة اجملال الكهربائي  ال MHz 50-48,75 اهلاتف الالسلكي 18
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 (2)مالحظات القصوى RFشدة المجال القصوى/قدرة الخرج  نطاقات التردد/الترددات المرخصة النمطية للتطبيقاتاألنواع  المسلسل

19 

 النماذج املصغرة )األلعاب(                 التحكم عن ب عد يف

MHz 72,02-72,00 

 mW 750تتجاوز قدرة املوجة احلاملة  ال

 

20 MHz 72,14-72,12  

21 MHz 72,22-72,16  

22 MHz 72,28-72,26  

  mW 20تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 174,24-173,96 امليكروفونات الالسلكية 23

  mW 10اوز القدرة الفعالة املشعة تتج ال MHz 188,0-187,5 امليكروفونات الالسلكية 24

  mW 12تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 255-253,85 اهلاتف الالسلكي 25

26  MHz 267,25-266,75 تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  الmW 10  

27  MHz 314,25-313,75 تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  الmW 10  

28  MHz 315,25-314,75 تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  الmW 10  

  mW 12تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 381,325-380,2 اهلاتف الالسلكي 29

  W 25 (.e.i.r.p)تتجاوز القدرة  ال MHz 405-402 املغروسات الطبية 30

  W 0,5تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 410-409,74 أجهزة الراديو احملمولة 31

 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية 32
 MHz 433,92الرتدد املركزي 

 kHz 500وعرض نطاق مشغول 
  mW 2,2تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال

33  MHz 823,1-819,1  ) تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال أmW 100 

 kHz 25لكل  mW 10تتجاوز الكثافة الطيفية للقدرة  ال ب(
 

  mW 10تتجاوز قدرة املوجة احلاملة أو القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 868,1-864,1 اهلاتف الالسلكي 34

  mW 100تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 868-865 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية 35

  W 2فعالة املشعة تتجاوز القدرة ال ال MHz 867,6-865,6 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية 36

  mW 500تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  ال MHz 868-865,6 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية 37

38  MHz 920,0-919,5 تتجاوز القدرة الفعالة املشعة  الmW 10   

  W 4 (e.i.r.p.)تتجاوز القدرة  ال MHz 925-920 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية 39
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 (2)مالحظات القصوى RFشدة المجال القصوى/قدرة الخرج  نطاقات التردد/الترددات المرخصة النمطية للتطبيقاتاألنواع  المسلسل

 MHz 1 900-1 880 اهلاتف الالسلكي 40
لألجهزة ذات وحدات  mW 250تتجاوز قدرة الذروة  ال أ ( 

 اهلوائيات اخلارجية؛ أو
لألجهزة ذات  mW 250 (e.i.r.p.)تتجاوز ذروة القدرة  ال ب(

 اهلوائيات املدجمة
 

 MHz 1 906,1-1 895 اهلاتف الالسلكي 41
لألجهزة ذات  mW 10تتجاوز قدرة املوجة احلاملة  ال أ ( 

 وحدات اهلوائيات اخلارجية؛ أو
لألجهزة ذات  mW 10تتجاوز ذروة القدرة الفعالة املشعة  ال ب(

 اهلوائيات املدجمة
 

42 WLAN، التعرف بواسطة الرتددات الراديوية MHz 2 483,5-2 400 
لألنظمة ذات التشكيل  W 4تتجاوز  ال .e.i.r.pذروة القدرة  أ ( 

FHSS لتشكيل الرقمي؛ أوأو ذات ا 
ألي  mW 100 الكلية  تتجاوز القدرة الفعالة املشعة ال ب(

 تشكيل

 

MHz 5 350-5 150 الشبكات احمللية الالسلكية 43
مع استعمال التشكيل الرقمي  mW 200تتجاوز  ال .e.i.r.pالقدرة  

  فقط

  W 1جاوز تت ال  .e.i.r.pالقدرة MHz 5 725-5 470 الشبكات احمللية الالسلكية 44

 MHz 5 850-5 725 الشبكات احمللية الالسلكية 45
لألنظمة ذات التشكيل  W 4تتجاوز  ال .e.i.r.pذروة القدرة  أ ( 

FHSS أو ذات التشكيل الرقمي؛ أو 
ألي  mW 100 الكلية  تتجاوز القدرة الفعالة املشعة ال ب(

 تشكيل

 

46  GHz 18,87-18,82  ) لة املشعة تتجاوز القدرة الفعا ال أmW 100 

 kHz 100لكل  mW 3تتجاوز الكثافة الطيفية للقدرة  ال ب(
 

  mW 10تتجاوز قدرة املوجة احلاملة  ال GHz 77-76 رادار املركبات 47

 البث غري املطلوب واملعايري الراديوية املطبقة.جيوز لإلدارات إبراز معلومات إضافية عن املباعدة بني القنوات وعرض النطاق الالزم ومتطلبات التخفيف من التدادالت وحدود  (2)
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 ماليزيا في اللوائح التقنية
 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 (m/W) القصوى RFقدرة الخرج 

 )(3مالحظات

 أجهزة االتصاالت قصرية املدى 1

 MHz 6,7950إىل  6,7650
 MHz 13,5670إىل  13,5530
 MHz 27,2830إىل  26,9570
 MHz 40,7000إىل  40,6600
 MHz 435,0000إىل  433,0000

(e.i.r.p.) 100 ≥ 

 

  ≤ MHz 2 500,0000 (e.i.r.p.) 500إىل  400,0000 2

 MHz 5 250,0000إىل  150,0000 5
 MHz 5 350,0000إىل  250,0000 5
 MHz 5 875,0000إىل  725,0000 5

GHz 24,0000  إىلGHz 24,2500 
GHz 61,0000  إىلGHz 61,5000 
GHz 122,0000  إىلGHz 123,0000 
GHz 244,0000  إىلGHz 246,0000 

(e.i.r.p.) 1 000 ≥ 

 

  ≤ MHz 477,9875 500إىل  477,5250 أجهزة اخلدمات الراديوية الشخصية 2

 اهلاتف الالسلكي 3

 MHz 46,9700إىل  46,6100
 MHz 49,9700إىل  49,6100

(e.i.r.p.) 50 ≥ 
 

 MHz 871,0000إىل  866,0000
 CT2/CT3 *نطاقات الرتدد

(e.i.r.p.) 50 ≥ 
 

 MHz 1 900,0000إىل  880,0000 1
 MHz 2 483,5000إىل  400,0000 2

(e.i.r.p.) 100 ≥ 
 

4 
ذ إىل أجهزة االستدعاء الراديوي أجهزة النفا

 ثنائية االجتاه
 MHz 281,0000/إىل  279,0000
 MHz 923,0000إىل  919,0000

1 000 ≥ 
 

  ≤ MHz 163,1500 1 000إىل  162,9750        عن ب عدأجهزة نفاذ للقياس الراديوي  5

  ≤ THz 420,0000 125إىل  THz 187,5000 جهاز باملوجات حتت احلمراء 6
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 (m/W) القصوى RFقدرة الخرج 

 )(3مالحظات

7 

 -األجهزة االستهالكية           عن ب عد يف التحكم
 القوارب، مناذج السيارات/أبواب املرآب
/الكامريات/األلعاب الروبوت واألوناش 

 وغريها

 MHz 27,2750إىل  26,9650
MHz 40,0000 
MHz 47,0000 
MHz 49,0000 

 MHz 320,0000إىل  303,0000
 MHz 435,0000إىل  433,0000

(e.i.r.p.) 50 ≥ 

 

 الكشف واإلنذار الراديوي -منية األجهزة األ 8

kHz 3,0000  إىلkHz 195,0000 
 MHz 228,9937إىل  228,0063
 MHz 320,0000إىل  303,0000
 MHz 402,0000إىل  400,0000
 MHz 435,0000إىل  433,0000

MHz 868,1000 
GHz 76,0000 إىل GHz 77,000 

(e.i.r.p.) 50 > 

 

 أنظمة امليكروفونات الالسلكية 9

 MHz 27,28272إىل  26,95728
 MHz 40,9250إىل  40,4350
 MHz 108,000إىل  87,5000
 MHz 182,9750إىل  182,0250
 MHz 183,4750إىل  183,0250
 MHz 217,9750 إىل 217,0250
 MHz 218,4750إىل  218,0250
 MHz 798,0000 إىل 510,0000

(e.i.r.p.) 50 > 

 

 الفضاء احلر األجهزة البصرية يف 10

193,5484 THz 
 nm 1 550) )طول املوجة

352,9412 THz 
 nm 850) )طول املوجة

650 ≥ 

 

 (ISM)األجهزة الصناعية والعلمية والطبية  11

kHz 6 765,0000 إىل kHz 6 795,0000 
 MHz 13,5670 إىل 13,5530
 MHz 27,2830 إىل 26,9570
 MHz 40,7000 إىل 40,6600
 MHz 2 500,0000 إىل 400,0000 2
 MHz 5 875,0000 إىل 725,0000 5

<500  (e.i.r.p.) 
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 (m/W) القصوى RFقدرة الخرج 

 )(3مالحظات

GHz 24,0000 إىل GHz 24,2500 
GHz 61,0000 إىل GHz 61,5000 
GHz 122,0000 إىل GHz 123,0000 
GHz 244,0000 إىل GHz 246,0000 

 املغروسات الطبية النشطة اإلشعاع 12
MHz 402,0000 إىل MHz 405,0000 

kHz 9,0000 إىل kHz 315,0000 
W 25 

dB(A/m) 30 عند 
m 10 

 خمطط *

 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية 13

MHz 13,5530 إىل MHz 13,5670 
MHz 433,0000 إىل MHz 435,0000 
MHz 869,0000 إىل MHz 870,3750 
MHz 919,0000 إىل MHz 923,0000 
MHz 2 400,000 إىل MHz 2 500,000 

mW 100 
mW 100 
mW 500 

e.r.p. W 2 
mW 500 

 خمطط *

 لوب واملعايري الراديوية املطبقة.جيوز لإلدارات إبراز معلومات إضافية عن املباعدة بني القنوات وعرض النطاق الالزم ومتطلبات التخفيف من التدادل وحدود البث غري املط (3)
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 نيوزيلندا في اللوائح التقنية
 ىاللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المد

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 القصوى RFقدرة الخرج 

 (4)مالحظات

        عن ب عدالقياس/التحكم  1

MHz 0,03-0,009 شدة اجملال القصوى املسموح هبا 
(µV/m)/ f (kHz) 2 400  مقاسة

باستعمال كاشف متوسط على مسافة 
m 300 -  حيثf .هي الرتدد املركزي 

 

  mW 10 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 0,19-0,03        عن ب عدالقياس/التحكم  2

  mW 10 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 6,795-6,765        عن ب عدالقياس/التحكم  3

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 13,57-13,55        عن ب عدالقياس/التحكم  4

  mW 1 000 (.e.i.r.p)لقدرة ا MHz 27,3-26,95 غري مقيد 5

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 30-29,7 غري مقيد 6

  MHz 37,2-35,5 100 غري مقيد 7

  1 000 mW (.e.i.r.p)القدرة  MHz 40,7-40,66 غري مقيد 8

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 41,0-40,8 غري مقيد 9

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 72,25-72 مساعدات التدقيق 10

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 72,50-72,25 غري مقيد 11

  mW 0,00002 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 108-88 مرسالت مسعية 12

  mW 25 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 108-107 غري مقيد 13

  mW 500 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 160,6-160,1 غري مقيد 14

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 174-173 غري مقيد 15

  mW 1 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 300-235        عن ب عدالقياس/التحكم  16

  mW 10 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 322-300         عن ب عد القياس/التحكم  17

  0,1%لقصوى املسموح هبافرتة التشغيل ا mW 0,025 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 406-402 ياجملال البيولوجي الطب يف        عن ب عد القياس  18

  mW 25 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 434,79-433,05         عن ب عد القياس/التحكم  19

  mW 25 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 444,925-444 ياجملال البيولوجي الطب يف        عن ب عد القياس  20

  mW 500 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 458,61-458,54 غري مقيد 21

  mW 500 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 466,85-466,80 غري مقيد 22



 ITU-R  SM.2153-6 112  التقرير 

 

 ىاللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المد

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 القصوى RFقدرة الخرج 

 (4)مالحظات

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 470,5-470 ياجملال البيولوجي الطب يف        عن ب عد القياس  23

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 471,5-471 غري مقيد 24

  mW 25 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 646-614 مرسالت مسعية/فيديوية 25

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 824-819 غري مقيد 26

 غري مقيد 27
MHz 868-864  القدرة(e.i.r.p.) mW 1 000  ميكن التشغيل هبوائيات كسب توف ر ذروة للقدرة                                          

 .e.i.r.pللقدرة  W 4تتجاوز  ال

  mW 10 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 869,25-869,2 (1)       عن ب عدالقياس/التحكم  28

  mW 3 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 921-915 د      عن ب عالقياس/التحكم  29

  mW 1 000 (.e.i.r.p)القدرة  MHz 929-921 غري مقيد 30

 غري مقيد 31
GHz 2,4835-2,4  القدرة(e.i.r.p.) mW 1 000  ميكن التشغيل هبوائيات كسب توف ر ذروة للقدرة                                          

 .e.i.r.pللقدرة  W 4تتجاوز  ال

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 3,4-2,9 التحديد الراديوي للموقع 32

 ةالسلكيشبكات حملية  33
GHz 5,25-5,15  القدرة(e.i.r.p.) mW 200  كثافة القدرة القصوى املسموح   -استعمال دادل املباين

يعادل  ما أو .e.i.r.pمن القدرة  mW/MHz 10هبا 
mW/25 KHz 0,25  من القدرةe.i.r.p. 
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 ىاللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المد

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 القصوى RFقدرة الخرج 

 (4)مالحظات

 mW 1 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 5,35-5,25 ةالسلكيشبكات حملية  34

، MHz 5 350-5 250النطاق  دادل املباين فقط: يف
بالنسبة  mW 200القدرة املتوسطة القصوى املسموح هبا 

وكثافة القدرة املتوسطة القصوى املسموح  .e.i.r.pللقدرة 
شريطة  .e.i.r.pبالنسبة للقدرة  mW/MHz 10هبا 

قدرة  ات والتحكم يفتطبيق االنتقاء الدينامي للرتدد
رسل، قدرة امل حالة عدم تطبيق التحكم يف املرسل. يف

 .dB 3 مبقدار .e.i.r.pختفض قيم القدرة 
النطاق  بالنسبة لألنظمة دادل ودارج املباين: يف

MHz 5 350-5 250 القدرة املتوسطة القصوى ،
وكثافة القدرة  .e.i.r.pبالنسبة للقدرة  W 1املسموح هبا 

شريطة  mW/MHz 50لقصوى املسموح هبا املتوسطة ا
قدرة  تطبيق االنتقاء الدينامي للرتددات والتحكم يف

املرسل بالرتافق مع القناع التايل لزاوية اإلشعاع الرأسية 
هي الزاوية فوق املستوى األفقي احمللي  qحيث 

 )لألرض(:
كثافة القدرة املتوسطة القصوى املسموح هبا/زاوية 

 وى األفقي:االرتفاع فوق املست
dB(W/MHz) 13– 

 θ <°8 => 0°بالنسبة إىل  
dB(W/MHz) 0,716(θ-8) – 13 – 

 θ <°40 => 8°بالنسبة إىل  
dB(W/MHz) 1,22(θ-40) – 35,9– 

 θ <°45 => 40°بالنسبة إىل  
dB(W/MHz) 42– 

  0 > 45°بالنسبة إىل 

 mW 1 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 5,725-5,47 ةالسلكيشبكات حملية  35

مع قدرة متوسطة  mW 250القدرة القصوى للمرسل 
وكثافة  W 1تبلغ  .e.i.r.pقصوى مسموح هبا للقدرة 

تبلغ  .e.i.r.pقدرة متوسطة قصوى مسموح هبا للقدرة 
mW/MHz 50  شريطة تطبيق االنتقاء الدينامي

 حالة عدم قدرة املرسل. ويف للرتددات والتحكم يف
سل، ختفض القيمة قدرة املر  استعمال التحكم يف

 .dB 3القصوى املسموح هبا للقدرة املتوسطة مبقدار 
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 ىاللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المد

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 القصوى RFقدرة الخرج 

 (4)مالحظات

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 5,725-5,47 التحديد الراديوي للموقع 36

  mW 1 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 5,875-5,725 (2 )راجع املالحظة غري مقيد 37

  mW 2 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 5,875-5,725 تليماتية احلركة والنقل الربي 38

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 10-8,5 التحديد الراديوي للموقع 39

  mW 25 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 10,6-10 األنظمة الرادارية فقط -التحديد الراديوي للموقع  40

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 17,3-15,7 التحديد الراديوي للموقع 41

  mW 1 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 24,25-24 ري مقيدغ 42

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 36-33,4 التحديد الراديوي للموقع 43

  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 46,9-46,7 اجملال أجهزة استشعار اخللل يف 44

 mW 20 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 64-57 وصالت ثابتة من نقطة إىل نقطة 45

متوسط كثافة القدرة ألي بث واملقاس أثناء فرتة اإلرسال 
وكثافة ذروة القدرة  m 3على مسافة  2µW/cm 9يتجاوز  ال

 .m 3 على مسافة 2µW/cm 18تتجاوز  ألي بث ال
تتجاوز ذروة القدرة  ، الGHz 64-57ويف النطاق 

 .mW 500القصوى للمرسل 
روض ويف هذا النطاق، بالنسبة لإلرساالت ذات ع

تتجاوز  ، جيب أالMHz 100النطاقات اليت تقل عن 
)عرض النطاق  x mW 500ذروة قدرة املرسل 

(MHz)/((MHz) 100. 
  mW 100 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 64-59 التحديد الراديوي للموقع 46

  mW 1 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 77-76 اجملال أجهزة استشعار اخللل يف 47

  mW 1 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 123-122 غري مقيد 48

  mW 1 000 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 246-244 غري مقيد 49
 طلوب واملعايري الراديوية املطبقة.جيوز لإلدارات إبراز معلومات إضافية عن املباعدة بني القنوات وعرض النطاق الالزم ومتطلبات التخفيف من التدادالت وحدود البث غري امل (4)
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 الفلبين في اللوائح التقنية
 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 (mW) القصوى RFقدرة الخرج 

 مالحظات

1 
 أنظمة اتصاالت املغروسات الطبية ذات القدرة

            نخفضة جدا  امل

kHz 315-9 30 dB(A/m) @ 10 m *  ميكن للمرسالت الفردية دمج قنوات جماورة لزيادة
 W 25 (.e.r.p)القدرة  kHz 300. *MHz 405-402عرض النطاق إىل حنو 

  MHz 40,70-40,66 1 000 V/m @ 3 m األجهزة البيولوجية الطبية 2

 أجهزة اإلنذار 3

MHz 868,7-868,6  ة القدر(e.r.p.) mW 10 

 
MHz 869,25-869,2  القدرة(e.r.p.) mW 10 
MHz 869,3-869,25  القدرة(e.r.p.) mW 10 
MHz 869,7-869,65  القدرة(e.r.p.) mW 25 

 معدات الكشف عن احلركة واإلنذار 4

MHz 2 483,5-2 400  القدرة(e.r.p.) mW 25 

 

MHz 9 500-9 200  القدرة(e.r.p.) mW 25 
MHz 9 975-9 500  القدرة(e.i.r.p.) mW 25 

GHz 14,0-13,4  القدرة(e.i.r.p.) mW 25 
GHz 24,25-24,05  القدرة(e.i.r.p.) mW 100 

 معدات الكشف عن احلركة واإلنذار 5

MHz 2 483,5-2 400  القدرة(e.i.r.p.) mW 25 

 

MHz 9 500-9 200  القدرة(e.i.r.p.) mW 25 
MHz 9 975-9 500  القدرة(e.i.r.p.) mW 25 

GHz 14,0-13,4  القدرة(e.i.r.p.) mW 25 
GHz 24,25-24,05  القدرة(e.i.r.p.) mW 100 

    ح ثتطبيقات ال 6

kHz 59,750-9 72 dB(μA/m) @ 10 m 

 

kHz 60,250-59,750 42 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 70-60,250 69 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 119-70 42 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 135-119 66 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 140-135 42 dB(μA/m) @ 10 m 
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 (mW) القصوى RFقدرة الخرج 

 مالحظات

kHz 148,5-140 37,7 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 3 400-3 155 13,5 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 6 795-6 765 42 dB(μA/m) @ 10 m 

kHz 8 800-7 400 9 dB(μA/m) @ 10 m 

MHz 13,567-13,553 42 dB(μA/m) @ 10 m 

MHz 27,283-26,957 42 dB(μA/m) @ 10 m 

MHz 11-10,2 9 dB(μA/m) @ 10 m 

7 
وأجهزة اإلنذار وتطبيقات البيانات بوجه عام وغريها من        ن ب عد عأجهزة قصرية املدى غري حمددة والقياس والتحكم 

 التطبيقات املماثلة

kHz 6 795-6 765 42 dB(μA/m) @ 10 m 

 

MHz 13,567-13,553 42 dB(μA/m) @ 10 m 

MHz 27,283-26,957 10 mW e.r.p. / 
42 dB(μA/m) @ 10 m 

MHz 40,700-40,660  القدرة(e.r.p.) mW 10 
MHz 138,45-138,2  القدرة(e.r.p.) mW 10 

MHz 315  القدرة(e.r.p.) mW 10 
MHz 434,790-433,050  القدرة(e.r.p.) mW 10 
MHz 868,600-868,000  القدرة(e.r.p.) mW 25 
MHz 869,200-868,700  القدرة(e.r.p.) mW 25 

MHz 869,4-869,3  القدرة(e.r.p.) mW 25 
MHz 870,000-869,700  القدرة(e.r.p.) mW 5 

MHz 2 483,5-2 400  القدرة(e.i.r.p.) mW 10 
MHz 5 875-5 725  القدرة(e.i.r.p.) mW 25 
GHz 24,25-24,00  القدرة(e.i.r.p.) mW 100 

GHz 61,5-61,0  القدرة(e.i.r.p.) mW 100 
GHz 123-122  القدرة(e.i.r.p.) mW 100 
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 اللوائح التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

الرقم 
 المسلسل

 شدة المجال القصوى/ نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات
 (mW) القصوى RFقدرة الخرج 

 مالحظات

GHz 246-244  القدرة(e.i.r.p.) mW 100 

 يتليماتية احلركة والنقل الرب  8

*MHz 5 805-5 795  القدرة(e.i.r.p.) W 2 
 W 8 (.e.i.r.p)القدرة  GHz 64-63 يتعني احلصول على ترديص فردي. *

GHz 77-76  الذروةdBm 55 

 التطبيقات السمعية الالسلكية 9

*MHz 73,0-72,0 mV/m 80  3عند m 
 )شدة جمال(

ية، لملساعدات التدقيق فقط. وبالنسبة لألنظمة التماث *
يتجاوز احلد األقصى لعرض النطاق            ينبغي أال  
 . kHz 300املشغول 

*MHz 76,0-75,4 mV/m 80  3عند m 
 )شدة جمال(

MHz 865-863  القدرة(e.r.p.) mW 10 
MHz 865,0-864,8  القدرة(e.r.p.) mW 10 

 امليكروفونات الالسلكية 10

MHz 47,0-29,7  القدرة(e.r.p.) mW 2 

بالنسبة للميكروفونات املثبتة  mW 50د بالقيمة مقي
 اجلسد. على

MHz 174,015-173,965  القدرة(e.r.p.) mW 10 
MHz 216-174  القدرة(e.r.p.) mW 10 / 

 mW 50 (.e.r.p)القدرة 
MHz 862-470  القدرة(e.r.p.) mW 10 / 

 mW 50 (.e.r.p)القدرة 
MHz 865-863  القدرة(e.r.p.) mW 10  

MHz 1 800-1 785  القدرة(e.r.p.) mW 10 / 
  mW 50 (.e.r.p)القدرة 

 املرسالت الفيديوية الالسلكية 11

MHz 710-630 dB(V/m) 76  3عند m 
MHz 8-5 

 
MHz 2 400-2 483,5 

 )نطاق ضيق(
 mW 100 (.e.i.r.p)القدرة 
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 سنغافورة في اللوائح التقنية

 ة االتصاالت الراديوية قصيرة المدىاللوائح التقنية ألجهز 

الرقم 
 نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات المسلسل

 شدة المجال القصوى/
 مالحظات اإلرساالت الهامشية للمرسل (mW) القصوى RFقدرة الخرج 

1 
التعرف بواسطة الرتددات أنظمة احلث/

 الراديوية

kHz 150-16 ≤ 66 dB(μA/m) @ 3 m 
dB 32 ≤  أدىن من املوجة احلاملة على

  EN 300 224-1أو املعيار  m 3مسافة 

kHz 5 000-150 ≤ 13,5 dB(μA/m) @ 10 m   

kHz 6 795-6 765 ≤ 42 dB(μA/m) @ 10 m   

kHz 8 800-7 400 ≤ 9 dB(μA/m) @ 10 m   

2 

 أنظمة الكشف الراديوي واإلنذار

MHz 0,150- 0,016 ≤ 100 dB(μV/m) @ 3 m 
dB 32 ≤  أدىن من املوجة احلاملة على

  EN 300 330-1أو املعيار  m 3مسافة 

3 MHz 13,567- 13,553 ≤ 94 dB(μV/m) @ 10 m   

4 

MHz 146,50-146,35 
MHz 240,30-240,15 
MHz 300,30-300,00 
MHz 316,00-312,00 
MHz 444,80-444,40 

≤ 100 mW (e.r.p.) dB 32 ≤ من املوجة احلاملة على أدىن 
  EN 300 220-1أو املعيار  m 3مسافة 

5 

 امليكروفونات الالسلكية

MHz 1,60-0,51 ≤ 57 dB(μV/m) @ 3 m   

6 MHz 40,70-40,66 ≤ 65 dB(μV/m) @ 10 m   

7 MHz 108,00-88,00 ≤ 60 dB(μV/m) @ 10 m   

8 MHz 806,00-470,00 ≤ 10 mW (e.r.p.)   

9 
كروفونات الالسلكية، مساعدات املي

 السمع/أجهزة املساعدة السمعية

MHz 175,00-169,40 ≤ 500 mW (e.r.p.) 
dB 32 ≤  أدىن من املوجة احلاملة على

 EN 300 220-1أو املعيار  m 3مسافة 
 

MHz 200,00-180,00 
MHz 507,00-487,00 ≤ 112 dB(μV/m) @ 10 m  

10 
 رآبأبواب امل يف        عن ب عد التحكم 

والكامريات واأللعاب وغريها من 
 األجهزة املتنوعة

MHz 27,28-26,96 (5) ≤ 100 mW (e.r.p.) dB 32 ≤  أدىن من املوجة احلاملة على
  EN 300 220-1أو املعيار  m 3مسافة 

MHz 35,225-34,995 ≤ 100 mW (e.r.p.)   

MHz 40,695-40,665 ≤ 500 mW (e.r.p.)   

MHz 40,83-40,77    

MHz 72,21-72,13    
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 ة االتصاالت الراديوية قصيرة المدىاللوائح التقنية ألجهز 

الرقم 
 نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات المسلسل

 شدة المجال القصوى/
 مالحظات اإلرساالت الهامشية للمرسل (mW) القصوى RFقدرة الخرج 

11 
ة النماذج املصغر  يف        عن ب عد التحكم 

للطائرات والطائرات الشراعية والقياس 
 وأنظمة الكشف واإلنذار        عن ب عد 

MHz 27,28-26,96 
MHz 30,00-29,70 ≤ 500 mW (e.r.p.)   

12 
األوناش ومعدات  يف        عن ب عد التحكم 
 التحميل

MHz 170,275 
MHz 170,375 
MHz 173,575 
MHz 173,675 
MHz 451,750 
MHz 452,000 
MHz 452,050 
MHz 452,325 

≤ 1 000 mW (e.r.p.)  
إطار  تتم املوافقة على التشغيل يف

 هذه األحكام بصفة استثنائية.

13 

 عاملوق أنظمة االستدعاء الراديوي يف

MHz 27,28-26,96 
MHz 40,70-40,66 (5)≤ 3 000 mW (e.r.p.) 

dB 32 ≤ دىن من املوجة احلاملة على أ
 ؛m 3مسافة 

 ؛EN 300 135-1أو املعيار 
 ؛EN 300 433-1أو املعيار 
 EN 300 224-1أو املعيار 

إطار  تتم املوافقة على التشغيل يف
 هذه األحكام بصفة استثنائية.

14 
MHz 151,125 
MHz 151,150 ≤ 3 000 mW (e.r.p.) 

dB 60 ≤ املوجة احلاملة فوق  من أدىن
kHz 100  إىلMHz 2 000  أو املعيار

EN 300 224-1 
 

15 

لألغراض الطبية         عن ب عد القياس 
 والبيولوجية

MHz 41,00-40,50 ≤ 0,01 mW (e.r.p.) 
dB 32 ≤  أدىن من املوجة احلاملة على

  EN 300 220-1أو املعيار  m 3مسافة 

MHz 217,00-216,00 μW 25 < إىل 
(e.r.p.) mW 100 ≥   

MHz 454,50-454,00 ≤ 2 mW (e.r.p.)   

16 MHz 1 432,00-1 427,00 μW 25 < إىل 
(e.r.p.) mW 100 ≥ 

  FCCمن  15 اجلزء
 EN 300 440-1أو املعيار 

 

 μW (e.r.p.) 25 ≥ مجيع الرتددات 17

  FCCمن  15 اجلزء
 EN 300 220-1أو املعيار 
 EN 300 330-1أو املعيار 
 EN 300 440-1أو املعيار 
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 ة االتصاالت الراديوية قصيرة المدىاللوائح التقنية ألجهز 

الرقم 
 نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات المسلسل

 شدة المجال القصوى/
 مالحظات اإلرساالت الهامشية للمرسل (mW) القصوى RFقدرة الخرج 

18 
املودمات الالسلكية وأنظمة اتصاالت 

 البيانات

MHz 72,080 
MHz 72,200 
MHz 72,400 
MHz 72,600 

MHz 162,875/158,275 
MHz 162,925/158,325 

MHz 458,7250/453,7250 
MHz 458,7375/453,7375 
MHz 458,7500/453,7500 
MHz 458,7625/453,7625 

≤ 1 000 mW (e.r.p.) (5) 

dB 43 ≤ ىن من املوجة احلاملة فوق أد
kHz 100  حىتMHz 2 000؛ 
 EN 300 390-1أو املعيار 
 EN 300 113-1أو املعيار 

 

19 
أنظمة الرادارات قصرية املدى مثل 

عة السر  أنظمة التحكم األوتومايت يف
 املركبات والتحذير من االصطدام يف

GHz 77-76 
(e.r.p.) dBm 37 ≥  عندما تكون

 املركبة متحركة
(e.r.p.) dBm 23,5 ≥  عندما تكون
 املركبة ثابتة

 15 )ج( من اجلزء253.15الفقرة 
 EN 301 091أو املعيار  FCC من

 

20 
ن عأنظمة القياس والتحكم الراديوي 

     ب عد
MHz 434,79-433,05 ≤ 10 mW (e.r.p.) 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة احلاملة على
  EN 300 220-1أو املعيار  m 3مسافة 

21 
        عن ب عد ياس والتحكم الراديوي الق

وأنظمة التعرف بواسطة الرتددات 
 الراديوية

MHz 869-866 
MHz 925-920 ≤ 500 mW (e.r.p.)(5) 

dB 32 ≤  أدىن من املوجة احلاملة على
 ؛m 3 مسافة

 EN 300 220-1أو املعيار 
 EN 302 208أو املعيار 

 

22 
أنظمة التعرف بواسطة الرتددات 

 الراديوية
MHz 925-920 > 500 mW (e.r.p.)  

≤ 2 000 mW (e.r.p.) 
dB 32 ≤  أدىن من املوجة احلاملة على

 ؛m 3 مسافة
 EN 300 220-1أو املعيار 
 EN 302 208أو املعيار 

بواسطة الرتددات الراديوية العاملة                        ي سمح فقط ألنظمة التعرف 
 MHz 925-920النطاق  يف

ترتاوح بني  .e.r.pباإلرسال بقدرة 
mW 500 وmW 2 000  نح       ومت 

املوافقة هلذا االستعمال بشكل 
 استثنائي.

23 
املرسالت الفيديوية الالسلكية 

والتطبيقات األدرى لألجهزة قصرية 
 املدى

GHz 2,4835-2,4000 ≤ 100 mW (e.i.r.p.)(6) 

)د( 209.15أو الفقرة  209.15الفقرة 
أو املعيار  FCC من 15 اجلزء من

EN 300 440-1 
 

24 GHz 10,55-10,50 ≤ 117 dB(μV/m) @ 10 m   

25 GHz 24,25-24,00 ≤ 100 mW (e.i.r.p.)  
غري مسموح بتشغيل أجهزة 

 التصويب الرادارية.



  ITU-R  SM.2153-6  التقرير 121

 

 ة االتصاالت الراديوية قصيرة المدىاللوائح التقنية ألجهز 

الرقم 
 نطاقات التردد/الترددات المرخصة األنواع النمطية للتطبيقات المسلسل

 شدة المجال القصوى/
 مالحظات اإلرساالت الهامشية للمرسل (mW) القصوى RFقدرة الخرج 

 FCC من 15 من اجلزء 209.15الفقرة  GHz 2,4835-2,4000 ≤ 100 mW (e.i.r.p.) (6) بلوتوث 26
  EN 300 328أو املعيار 

  GHz 2,4835-2,4000 ≤ 200 mW (e.i.r.p.) ة فقطالسلكيشبكات حملية  27
نح                           يف التشغيالت غري احمللية مت 

ملوافقة ا الشبكات احمللية الالسلكية
 بصورة استثنائية.

  FCC من 15 من اجلزء 209.15الفقرة  GHz 5,850-5,725 ≤ 100 mW (e.i.r.p.) تطبيقات األجهزة قصرية املدى 28

يض ر ة ونفاذ عالسلكيشبكات حملية  29
 النطاق فقط

GHz 5,850-5,725 ≤ 1 000 mW (e.i.r.p.)  
نح عمليات التشغيل غري احمللية                              مت 

 املوافقة بصورة استثنائية.

30 GHz 5,850-5,725 > 1 000 mW (e.i.r.p.) 

≤ 4 000 mW (e.i.r.p.) 
 

إطار هذا                 يصر ح التشغيل يف
 احلكم على أساس استثنائي.

 GHz 5,350-5,150 (6)> 100 mW (e.i.r.p.) ةالسلكيشبكات حملية  31
≤ 200 mW (e.i.r.p.) 

 15 )ب( من اجلزء 407.15الفقرة 
 EN 301 893أو املعيار  FCC من

 الشبكات احملليةجيب على 
النطاق  الالسلكية العاملة يف

GHz 5,350-5,250 إطار  يف
هذا احلكم استخدام آلية االنتقاء 

م كالرتددات ووسيلة للتح الدنيا يف
 قدرة اإلرسال. يف

إطار هذا                 يصر ح التشغيل يف
 احلكم على أساس استثنائي.

 GHz 5,350- 5,150 ≤ 100 mW (e.i.r.p.) ةالسلكيشبكات حملية  32
 15 )ب( من اجلزء 407.15الفقرة 

 EN 301 893أو املعيار  FCC من

 الشبكات احملليةجيب على 
إطار هذا  الالسلكية العاملة يف

ام وظيفة االنتقاء احلكم استخد
مدى  الدينامي للرتددات يف

 .GHz 5,350-5,250الرتددات 
إطار هذا                 يصر ح التشغيل يف

 .احلكم على أساس استثنائي

 .GHz 1إىل إشعاع ثنائي أقطاب بتوليف نصف موجة واملستعمل للرتددات أدىن من  (.e.r.p)الة                        تشري القدرة املشعة الفع   (5)
بني القدرة  dB 2,15. هناك فارق ثابت مقداره GHz 1                                                                                              هي ناتج القدرة الواصلة إىل اهلوائي وكسب اهلوائي األقصى نسبة إىل هوائي متناح  واملستعملة للرتددات فوق  (.e.i.r.p)كافئة املتناحية القدرة املشعة امل (6)

e.i.r.p. والقدرة e.r.p. .[e.i.r.p. (dBm) = e.r.p. (dBm) + 2,15]. 



 ITU-R  SM.2153-6 122  التقرير 

 

 فيتنام في ةاللوائح التقني

 اجلدول أدناه: يف                                                                              متطلبات تقنية فردية لكل نوع من أنواع األجهزة قصرية املدى. وت عرض املتطلبات املشرتكة 2009/12/03بتاريخ  TT-BTTTT/36/2009يتضمن قرار وزارة املعلومات واالتصاالت رقم 
 المتطلبات التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

 
 ترددنطاق ال

(MHz) 
 البث

 )القدرة القصوى(
 البث الهامشي

 )القدرة القصوى أو الحد األدنى من التدهور(
 نوع األجهزة أو التطبيقات

 د ج ب أ 

1 0,150-0,115 mW 4,5 ≥ (e.r.p.) 

  (7)التفاصيل

 أنظمة اإلنذار والكشف الراديوي

 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية

        عن ب عد التحكم الراديوي

2 11-10,2 µW 4,5 ≥ (e.r.p.) األنظمة السمعية الالسلكية ألغراض مساعدات السمع 

3 13,567-13,553 mW 4,5 ≥ (e.r.p.) 
 أنظمة اإلنذار والكشف الراديوي

 التعرف بواسطة الرتددات الراديوية

 تطبيقات أدرى

4 27,283-26,957 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤  درج املرسلعند 
        عن ب عدالتحكم الراديوي 

        عن ب عدالقياس الراديوي 

 تطبيقات أدرى

5 30,00-29,70 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ عند درج املرسل 
        عن ب عدالتحكم الراديوي 

 أنظمة اإلنذار والكشف الراديوي

        عن ب عدالقياس الراديوي 

6 35,225-34,995 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ عن ب عدالتحكم الراديوي  عند درج املرسل        

7 40,98-40,02 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ النماذج املصغرة للطائرات )ذات التحكم الراديوي  يف        عن ب عد التحكم  عند درج املرسل
 (       عن ب عد

8 40,7-40,66 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ عند درج املرسل 
 الالسلكيةاألنظمة السمعية 

        عن ب عدالتحكم الراديوي 

 تطبيقات أدرى

9 41,00-40,50 W 10 ≥ (e.r.p.) dBc 32 ≤ ألغراض الطبية والبيولوجية        عن ب عد القياس  عند درج املرسل 
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 المتطلبات التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

 
 ترددنطاق ال

(MHz) 
 البث

 )القدرة القصوى(
 البث الهامشي

 )القدرة القصوى أو الحد األدنى من التدهور(
 نوع األجهزة أو التطبيقات

 د ج ب أ 

10 

44,00-43,71 
46,98-46,60 
49,51-48,75 
50,00-49,66 

W 183 ≥ (e.r.p.) dBc 32 ≤  عندm 3 اهلاتف الالسلكي 

11 50,99-50,01 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ النماذج املصغرة للطائرات )ذات إمكانية التحكم  يف        عن ب عد التحكم  عند درج املرسل
       عن ب  الراديوي 

12 72,99-72,00 W 1 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ النماذج املصغرة للطائرات )ذات التحكم  يف        عن ب عد التحكم الراديوي  عند درج املرسل
 (       عن ب عدالراديوي 

13 108-88 W 3 ≥ (e.r.p.) 
dBc 32 ≤  عندm 3 )األنظمة السمعية الالسلكية )باستثناء املرسالت ذات التشكيل الرتددي 

nW 20 ≥ (e.r.p.) )املرسالت بالتشكيل الرتددي )من األنظمة السمعية الالسلكية 

14 146,50-146,35 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ أنظمة اإلنذار والكشف الراديوية رج املرسلعند د 

15 182,975-182,025 mW 30 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ األنظمة السمعية الالسلكية عند درج املرسل 

16 217-216 µW 10 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ لألغراض الطبية والبيولوجية        عن ب عد القياس  عند درج املرسل 

17 217,975-217,025 mW 30 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ األنظمة السمعية الالسلكية عند درج املرسل 

18 218,475-218,025 mW 30 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ األنظمة السمعية الالسلكية عند درج املرسل 

19 240,30-240,15 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ أنظمة اإلنذار والكشف الراديوية عند درج املرسل 

20 300,33-300,00 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ أنظمة اإلنذار والكشف الراديوية عند درج املرسل 

21 316-312 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ أنظمة اإلنذار والكشف الراديوية عند درج املرسل 

        عن ب عدالتحكم الراديوي 

22 406-401 W 25 ≥ (e.r.p.) 
 (8)التفاصيل

 الطبيةأنظمة االتصاالت اخلاصة باملغروسات 

23 
405-402 

403,8-403,5 
406-405 

nW 100 ≥ (e.r.p.)  األنظمةMITS 

24 434,79-433,05 mW 10 ≥ (e.r.p.) dBc 32 ≤  عندm 3   ف بواسطة الرتددات الراديوية       التعر 

dBc 40 ≤ عن ب عدالتحكم الراديوي  عند درج املرسل        
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 المتطلبات التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

 
 ترددنطاق ال

(MHz) 
 البث

 )القدرة القصوى(
 البث الهامشي

 )القدرة القصوى أو الحد األدنى من التدهور(
 نوع األجهزة أو التطبيقات

 د ج ب أ 

        عن ب عدالقياس الراديوي 

25 444,80-444,40 mW 100 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ أنظمة اإلنذار والكشف الراديوية عند درج املرسل 

26 470,725-470,075 mW 10 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ األنظمة السمعية الالسلكية عند درج املرسل 

27 488,00-482,19 mW 30 ≥ (e.r.p.) dBc 40 ≤ األنظمة السمعية الالسلكية عند درج املرسل 

28 822-821 µW 183 ≥ (e.r.p.) dBc 32 ≤  عندm 3 اهلاتف الالسلكي 

29 868-866 mW 500 ≥ (e.r.p.) dBc 32 ≤ التعرف بواسطة الرتددات الراديوية عند درج املرسل 

30 925-920 mW 500 ≥ (e.r.p.) dBc 32 ≤ التعرف بواسطة الرتددات الراديوية عند درج املرسل 

31 925-924 W 183 ≥ (e.r.p.) dBc 32 ≤  عندm 3 اهلاتف الالسلكي 

32 2 483,5-2 400 

mW 100 ≥ (e.i.r.p.) 
 kHz mW/100 ≤ 100و

(e.i.r.p.)  لألجهزة اليت
 FHSSتستعمل التشكيل 

10 ≥ MHz mW/1 
(e.i.r.p.)  لألجهزة اليت

تستعمل خمططات تشكيل 
 أدرى

  (9)التفاصيل

 الشبكات احمللية الالسلكية

 يف االنتشارتطبيقات أدرى لط

  mW 10 ≥ (e.i.r.p.) ةالسلكيمرسالت فيديوية   (10)التفاصيل 

 تطبيقات أدرى  (11)التفاصيل

33 5 250-5 150 
mW 200 ≥ (e.i.r.p.) 

 الشبكات احمللية الالسلكية  (12)التفاصيل mW/MHz ≤ 10و

34 5 350-5 250 
mW 200 ≥ (e.i.r.p.) 

 شبكات احمللية الالسلكيةال  (13)التفاصيل mW/MHz ≤ 10و

35 5 725-5 470 
mW 1 ≥ (e.i.r.p.) 

 الشبكات احمللية الالسلكية  (14)التفاصيل mW/MHz ≤ 50و

36 5 850-5 725 
mW 1 ≥ (e.i.r.p.) 

 الشبكات احمللية الالسلكية  (15)التفاصيل mW/MHz ≤ 50و
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 المتطلبات التقنية ألجهزة االتصاالت الراديوية قصيرة المدى

 
 ترددنطاق ال

(MHz) 
 البث

 )القدرة القصوى(
 البث الهامشي

 )القدرة القصوى أو الحد األدنى من التدهور(
 نوع األجهزة أو التطبيقات

 د ج ب أ 

mW 25 ≥ (e.i.r.p.) تطبيقات أدرى  (16)التفاصيل 

37 10,55-10,5 mW 100 ≥ (e.i.r.p.) ةالسلكيمرسالت فيديوية   (17)التفاصيل 

38 24,25-24 mW 100 ≥ (e.i.r.p.) (18)التفاصيل  
 ةالسلكيمرسالت فيديوية 

 تطبيقات أدرى

 اإلرساالت اهلامشية: (7)

 
 مديات

 الرتددات
 

 احلالة
MHz 10 ≥ f ≥ kHz 9 MHz 30 ≥ f ≥ MHz 10 

MHz 74 ≥ f ≥ MHz 47 
MHz 118 ≥ f ≥ MHz 87,5 
MHz 230 ≥ f ≥ MHz 174 
MHz 862 ≥ f ≥ MHz 470 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 ≥ f ≥ MHz 30 

 dB(A/m) 3,5– nW 4 nW 250 أمثونات 8كل   dB 3تقل  dB(A/m) 27 تشغيل

 dB(A/m) 24–  nW 2 أمثونات 8كل   dB 3تقل  dB(A/m) 6 وضع االستعداد
 امشية:اإلرساالت اهل (8)
 

 مديات
 الرتددات

 
 احلالة

MHz 74 ≥ f ≥ MHz 47 
MHz 118 ≥ f ≥ MHz 87,5 
MHz 230 ≥ f ≥ MHz 174 
MHz 862 ≥ f ≥ MHz 470 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 ≥ f 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 < f 

 nW 4 nW 250 W 1 تشغيل
 nW 2 nW 20  وضع االستعداد
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 اإلرساالت اهلامشية: (9)
 

 مديات
 رتدداتال

 احلالة

GHz 1 ≥ f ≥ MHz 30 
GHz 1,9 ≥ f ≥ MHz 1,8 
GHz 5,3 ≥ f ≥ GHz 5,15 GHz 12,75 ≥ f ≥ GHz 1 

 نطاق عريض نطاق ضيق نطاق عريض نطاق ضيق نطاق عريض نطاق ضيق

 –dBm 36– dBm/Hz 86– dBm 47– dBm/Hz 97– dBm 30– dBm/Hz 80 تشغيل

 –dBm 57– dBm/Hz 107–   dBm 47– dBm/Hz 97 وضع االستعداد

 اإلرساالت اهلامشية: (10)
 

 مديات
 الرتددات

 
 احلالة

MHz 74 ≥ f ≥ MHz 47 
MHz 118 ≥ f ≥ MHz 87,5 
MHz 230 ≥ f ≥ MHz 174 
MHz 862 ≥ f ≥ MHz 470 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 ≥ f 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 < f 

 nW 4 nW 250 W 1 تشغيل
 nW 2 nW 2 nW 20 وضع االستعداد

 اإلرساالت اهلامشية: (11)
 

 مديات
 الرتددات

 
 احلالة

MHz 74 ≥ f ≥ MHz 47 
MHz 118 ≥ f ≥ MHz 87,5 
MHz 230 ≥ f ≥ MHz 174 
MHz 862 ≥ f ≥ MHz 470 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 ≥ f 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 < f 

 nW 4 nW 250 W 1 تشغيل
 nW 2 nW 20  وضع االستعداد
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 اإلرساالت اهلامشية: 1)(2
 

 مديات
 الرتددات

 

 احلالة

MHz 74 ≥ f ≥ MHz 47 
MHz 118 ≥ f ≥ MHz 87,5 
MHz 230 ≥ f ≥ MHz 174 
MHz 862 ≥ f ≥ MHz 470 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 ≥ f 

 ترددات أدرى
MHz 1 000 < f 

 dBm 54– (e.r.p.) تشغيل
 (kHz 100)عرض النطاق: 

dBm 36– (e.r.p.) 
 (kHz 100نطاق: )عرض ال

dBm 30– (e.r.p.) 
 (MHz 100)عرض النطاق: 

 
 .(2)املالحظة  اإلرساالت اهلامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها يف (13)
 .(2)املالحظة  اإلرساالت اهلامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها يف (14)
 .(2)املالحظة  اإلرساالت اهلامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها يف (15)

 .(1)املالحظة  اإلرساالت اهلامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها يف 1)(6
 .(1)املالحظة  اإلرساالت اهلامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها يف (17)
 .(1)املالحظة  اإلرساالت اهلامشية هي نفسها الوارد تفاصيلها يف (18)

___________ 
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