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 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 ها.اداالتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتم
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR) الفكرية الملكية حقوق بشأن الراديوية االتصاالت قطاع سياسة

س االتصاالت وقطاع ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
بالقرار  1 يها يف امللحقواملشار إل (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 

 الراديوية االتصاالت قطاع تقارير سالسل

 (en/REP-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 
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SM إدارة الطيف 

 

: وافقت جلنة الدراسات على النسخة اإلنكليزية هلذا التقرير الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح مالحظة
 .ITU-R 1يف القرار 
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 *SM  R-ITU.2256-1  التقـرير
 الطيف شغل وتقييمات قياسات
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 مقدمةال 1
اح. فهناك بعض ظل حمدودية الطيف املت كثريًا من صعوبة تأمني احتياجات مجيع املستعملني يف  زاد استعمال الرتددات الراديوية

 الرتدد. بعض نطاقات الوقت الذي حيتاج فيه مديرو الطيف كثرياً إىل معرفة الشغل الفعلي يف النطاقات اليت تعج بتزاحم كبري يف
 الطيف: ة لالحتاد واملتعلقة بشغلوعند إعداد هذا التقرير، مت الرجوع إىل الوثائق التالي

 املسألة ITU-R 233/1 
بإجراء دراسات عن طرائق قياس وتقييم وعرض قياسات شغل القنوات  2007 تنادي هذه املسألة اليت وضعت يف 

 الرتددية. والنطاقات
 التوصية ITU-R SM.1880 

 النتائج. شغل الطيف وتعرض أساليب عرض توقيت إجراء قياسات تشرح هذه التوصية اجلوانب املختلفة للنظر يف 
 التوصية ITU-R SM.1809 

تعرف هذه التوصية نسق بيانات مشرتك لنتائج قياسات شغل القنوات يتيح تبادل هذه البيانات بني اإلدارات اليت  
 خمتلفة. القياسات الفعلية مكونات عتاد وبرجميات تستعمل يف

 10.4 بشأن مراقبة الطيف، الفصل كتيبال 

 أعاله. التوصية من هذا الكتيب طرائق قياس شغل الطيف املشروحة بتفصيل أكرب يف 2011 عام تلخص نسخة 
غري أن العوامل التالية جتعل من الصعب كثريًا قياس شغل الطيف وعرض النتائج بطريقة تسهل على مديري الطيف استخراج 

 الالزمة: املعلومات
 اً األنظمة الراديوية املدارة ذاتي 

 ثابت. بل ميكنها استشعار الشغل احلايل دادل نطاق تعمل بعض األنظمة الراديوية احلديثة على تردد وحيد و/أو ال 
ا هذا اجلهاز إىل الطيف، املرة التالية اليت ينفذ فيه هذا الوقت. ويف ترددي معني مث تنتقي آلياً تردداً يكون غري مستعمل يف

)اهلاتف الرقمي  DECT األمثلة على هذا املسلك، نظام اهلاتف الشخصي رمبا خيتار ترددًا خمتلفاً. ومن
 احملسن(. الالسلكي

 األنظمة الراديوية اليت تتمتع بالرشاقة الرتددية 
وائيًا ألي من رمبا خمطط مرن يظهر عش تغري بعض األنظمة الراديوية تردداهتا بسرعة كبرية استنادًا إىل خمطط ثابت أو 

ريعة س تكون عادةً  الطيف. ومن أمثلة ذلك، البلوتوث. وأنظمة قياس شغل الطيف القياسية الأنظمة قياس شغل 
اللتقاط كل رشقة قصرية من اإلرسال وقد تعترب نطاق الرتدد بأكمله مستعماًل على الرغم من وجود حمطة  يكفي مبا

 نشطة. واحدة فقط
 )األنظمة الرقمية النبضية )الرشيقة 

باإلرسال عادة على رشقات. وحىت مع وجود نظام  TDMA الرقمية اليت تستعمل طرائق النفاذ املتعددتقوم األنظمة  
هذه  اللتقاط كل رشقة منفردة، يظل السؤال هو كيف ميكن حتديد شغل الطيف يف يكفي لقياس شغل الطيف سريع مبا

ليت تقع بني ، أم ينبغي اعتبار الفرتة الزمنية ااحلالة: هل ينبغي اعتبار الرتدد مشغواًل جملرد استعمال فاصل زمين واحد
 "متاحة"؟ الرشقات فرتات

 نطاقات تردد يتقامسها مستعملون بعروض نطاقات خمتلفة 
بعض نطاقات الرتدد عروض نطاقات للقنوات ومباعدات خمتلفة جذرياً. ومن أمثلة ذلك  قد يكون لألنظمة املتعايشة يف 

وميكروفونات السلكية  MHz 8 الذي قد تستعمله أجهزة إرسال تلفزيونية هلا عرض نطاق قناة يبلغ UHF نطاق البث
قد يبني القنوات التلفزيونية  MHz 8 . وقياس شغل الطيف باستبانة مقدارهاkHz 25 مبباعدة بني القنوات مقدارها
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لى أساس ن أي قناة تلفزيونية. وإذا أجري القياس عجزء م تشغل إال مييز أن امليكروفونات الالسلكية ال املشغولة لكنه ال
ية شكل تتابع من قنوات امليكروفونات الالسلك ، فسيظهر البث التلفزيوين يفkHz 25 املباعدة بني القنوات اليت تبلغ

 متاماً. املشغولة
 أعاله. ناول اجلوانب املذكورةيت ، كماويتناول هذا التقرير بالشرح اجلوانب املختلفة لقياس وتقييم شغل الطيف بصورة أكثر تفصيالً 

 المصطلحات والتعاريف 2

 مورد الطيف 1.2
طاق حمدد فيه ن توقيت وعدد من القنوات )يف منطقة ددمة، مثالً( أو يوضح مورد الطيف تيسر الطيف بداللة فراغ )كموقع أو

 إليه. منطقة معينة النفاذ ترتيب القنوات(، ميكن جلميع املستعملني يف
سبة إىل ختصيص تردد وحيد، جيوز أن يكون مورد الطيف قناة ترددية واحدة فقط. وبالنسبة إىل الشبكات املدارة ذاتيًا مثل وبالن

ري أنه قد يقيد نطاق معني، غ األنظمة اخللوية، قد يتألف مورد الطيف من مجيع القنوات الرتددية يف شبكات تقاسم الرتددات أو
 .TDMA نظام بالنفاذ ل زمين واحد يفمن منظور التوقيت، مثالً، فاص

 البحث. لذا، يعتمد مورد الطيف كثرياً على اخلدمة الراديوية وعلى املسألة احملددة قيد

 قياس شغل قناة ترددية 2.2
املختلفة  ديةهلا عروض خمتلفة للقنوات ورمبا تنتشر عرب العديد من النطاقات الرتد قياس القنوات الفردية اليت هلا نفس عرض القناة أو

 القنوات. لتحديد درجة )النسبة املئوية( شغل هذه

 قياس شغل نطاق ترددي 3.2
املباعدة  االستبانة الرتددية( الذي يكون أصغر عادة من قياس نطاق ترددي حمدد برتدد بدء وتردد انتهاء وعرض اخلطوة التدرجية )أو

 النطاق. بني القنوات، وذلك لتحديد درجة شغل كامل

 ة القياسمنطق 4.2
قناة حتدد  هذا السياق باملنطقة اليت تتحقق فيها نتائج قياسات شغل الطيف. وميكن افرتاض أي تردد أو تعرف منطقة القياس يف

 املراقبة. أهنما مشغوالن بدرجة معينة متثياًل ألي موقع دادل منطقة القياس وليس فقط عند موقع هوائي

 )TT(مدة المراقبة  5.2

 قياسات شغل الطيف. املستغرق يفإمجايل الزمن 
أي مدة أدرى مناسبة. وتعتمد املدة املثلى للمراقبة على الغرض من قياس  ساعات العمل أو ساعة أو 24 ومدد املراقبة الشائعة هي

ملزمع قياسه ا عن سلوك األنظمة الراديوية اليت تستعمل مورد الطيف. فمثاًل، إذا كان النطاق مسبقاً شغل الطيف واملعلومات املتاحة 
لى النطاق الرتددي ملرة واحدة فقط، على افرتاض قائم ع من حمطات إذاعية، فقد يكون كافيًا أن تقاس القنوات أو يتألف إال ال

ساعة فقط. ومن جانب آدر، قد يتعني قياس شبكة متنقلة داصة نادرة االستعمال،  24 توقيع قيام مجيع احملطات باإلرسال ملدة
 بأكمله. يت قد يتعني أن جترى فيها القياسات طوال أسبوعوهي احلالة ال

واستمثال وقت املراقبة من دالل استغالل كل املعلومات املتاحة ميكن أن يوفر كثرياً من اجلهد والتكاليف دون التأثري بالسلب على 
 النتائج. دقة
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 )MT(زمن قياس العينة  6.2
 د.ترد الوقت الفعلي )اخلالص( للقياس على قناة أو

 )ObsT(زمن الرصد  7.2
ى ذلك أي زيادات للمعاجلة مثل ختزين النتائج بالذاكرة/عل يف الزمن الالزم للنظام إلجراء القياسات الالزمة على قناة واحدة، مبا

 املعاجلة(. + زيادات bsOT  =MTالقرص وضبط املستقبل على الرتدد املرغوب. )

 )RT(زمن زيارة الدورة الكاملة  8.2
حالة  يفغري مشغولة( والعودة ثانية إىل القناة األوىل. و  املستغرق لزيارة مجيع القنوات املزمع قياسها )سواء كانت مشغولة أوالزمن 

 .)bsOT( زمن الرصد RT قياس قناة واحدة يساوي الزمن

 )OT(زمن شغل الطيف  9.2
ميكن  "زمن تكامل" حمدد. وعند قياس قنوات متعددة، الهو الزمن الذي تعطي فيه قناة معينة مستوى مقاس يتجاوز العتبة دالل 

، فإنه يفرتض أهنا مشغولة أيضاً دالل الفرتة بني قياسني RT بعد الزمن مشغولة ملا بصورة متواصلة. وإذا ظلت قناة ما رصد قناة ما
 القناة. متتاليني على هذه

ROO TNT  

 حيث:
 ON:  فيها املستوى العتبةعدد القياسات اليت يتجاوز 
 RT: .زمن زيارة الدورة الكاملة 

تعرب القيمة احملسوبة  من أكثر احلاالت شيوعاً واليت جيرى فيها القياس بتكرار أدذ عينات )رصدات متساوية( على قناة معينة، قد ال
 مكتشفة. ستظل غرياإلشارة بني عينتني متتاليتني  باملعادلة أعاله الشغل احلقيقي للطيف ألن أي تغيريات يف

األنظمة ذات دورات التشغيل القصرية، ينبغي لنتائج قياسات  أو TDMA وبالنسبة إىل األنظمة الرقمية اليت تطبق طرائق النفاذ
 املورد. شغل الطيف أن تعكس بصورة منوذجية النسبة املئوية من الوقت الذي يستعمل فيه نظام ما

تشغل واحداً من مثانية فواصل زمنية موجودة طوال الوقت، ينبغي لقيمة شغل الطيف  GSM النظام مثال: إذا كانت هناك حمطة يف
 100% تكون مستعملة بالنسبة إىل نظام خمتلف ملدة على الرغم من أن القناة قد ال ،(1/8) 12,5%املتحصل عليها أن تكون 

 الوقت. من

 )IT(زمن التكامل  10.2
أن تكون القناة مشغولة  حلظة معينة، إما فقط. ففي 100% أو 0% ميكن أن يكون ألي قناة اللحظييتعني إدراك أن الشغل 

غري مشغولة. وحتت أي سياق، جيب توسيط مجيع أرقام الشغل احملسوبة عرب فرتة زمنية معينة. ويطلق على زمن التوسيط هذا  أو
ه الشغل وحسب يزمن التكامل. وهو الزمن الذي تعطى فيه قيمة معينة للشغل. وميكن ضبطه حسب املعدل املتوقع أن يتغري ف

مدة املراقبة بأكملها.  يوم واحد أو ساعة واحدة أو دقيقة أو 15 دقائق أو 5 االستبانة الزمنية املرغوبة للنتائج. والقيم الشائعة هي
 املراقبة. معدات وجيب عدم اخللط هنا بني زمن التكامل هذا وزمن تكامل الكاشف املستخدم يف
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 )hcN(العدد األقصى للقنوات  11.2
 الكاملة. العدد األقصى من القنوات اليت ميكن املرور عليها دالل زمن زيارة الدورة

 مدة اإلرسال 12.2
 متوسط مدة إرسال راديوي واحد.

 العتبة 13.2
قيمة  دة سلفًا أوقيمة حمد إذا كانت القناة مشغولة. وقد تكون العتبة قيمة ثابتة أو أي مستوى معني عند ددل املستقبل حيدد ما

يمتها كبري على العتبة. ومن مث، تلزم الدراسة الكاملة للطريقة الالزمة لتحديد العتبة وضبط ق  غرية. ويعتمد الشغل الناتج إىل حد  مت
 العتبة. لالطالع على تفاصيل الطرائق املختلفة لتحديد 4.3 بعناية. انظر الفقرة

 ساعة االنشغال 14.2
 دقيقة. 60فرتة قوامها  النطاق يف ة أوحتدد ساعة االنشغال بأعلى مستوى شغل للقنا

 تأخير النفاذ 15.2
عمل "جديد" تزال غري مشغولة، ميكن ألي مست توجد قنوات ال - الشبكة املدارة ذاتياً  يف طاملا كانت القناة الثابتة غري مشغولة أو

ستعملني مشغولة، يتعني على امل شبكة ما مجيع القنوات املتاحة يف الشبكة. إذا كانت القناة املخصصة أو النفاذ إىل القناة أو
اإلضافيني االنتظار لبعض الوقت للحصول على نفاذ إىل املورد. ويطلق على وقت االنتظار هذا تأدري النفاذ. وتعتمد قيمة هذا 

النفاذ مسبقاً ري تأد التأدري على عدد القنوات املتاحة ومدة اإلرسال )املتوسطة(. وميكن حتديد قيمة احلد األقصى املقبولة يف
)بالنسبة إىل شبكات ددمات محاية األرواح مثالً(. وميكن حساب تأدري النفاذ الفعلي األقصى إحصائيًا من دالل قياسات 

 الطيف. شغل

 (FCO)شغل القناة الترددية  16.2
 كالتايل: FCO حيسب الشغلتعد أي قناة ترددية مشغولة طاملا زاد املستوى املقاس عن العتبة. وبالنسبة إىل القناة الواحدة، 

I

O

T

T
FCO 

 

 حيث:
 OT: هذه القناة العتبة الزمن الذي يتجاوز فيه املستوى املقاس يف 
 IT: زمن التكامل. 

 كالتايل: FCO وبافرتاض قيمة ثابتة لزمن زيارة الدورة الكاملة، ميكن كذلك حساب الشغل

N

N
FCO O
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 حيث:
 ON: القياس على القناة املعنية واليت تزيد مستوياهتا عدد عينات 

 N: التكامل إمجايل عدد عينات القياس املأدوذة على القناة املعنية أثناء زمن. 

 (FBO)شغل نطاق التردد  17.2
كل، ك  احلساب كل تردد جيري قياسه مث حيسب رقم إمجايل بنسبة مئوية بالنسبة إىل النطاق شغل نطاق الرتدد بأكمله يددل يف

العادة من عدد  بغض النظر عن املباعدة العادية بني القنوات. وعدد الرتددات املقاسة احملددة باالستبانة الرتددية يكون أكرب يف
 كالتايل: FBO مجيع العينات، حيسب الشغل النطاق. فإذا كان زمن القياس متساوياً يف القنوات القابلة لالستعمال يف

N

N
FBO O

 

 حيث:
 ON: عدد العينات املقاسة اليت تتجاوز مستوياهتا العتبة 

 N: العدد اإلمجايل للعينات املقاسة أثناء زمن التكامل. 
لقنوات  FCO أقل بكثري عادة من قيم FBO وإذا كانت االستبانة الرتددية لقياس شغل نطاق ترددي عالية جداً، تكون قيمة الشغل

 النطاق. هذا
. يكون عدد F∆  =1 kHzوالذي يقاس باستبانة  stopF  =113 MHzو startF  =112 MHzد الذي يقع بني مثال: نطاق الرتد

 كالتايل: ،FNالرتددات املقاسة، 

1000





F

FF
N

startstop
F 

قناة قابلة لالستعمال. فإذا   40، لذا، فإن النطاق املقاس حيتوي على kHz 25 هذا النطاق تساوي واملباعدة العادية بني القنوات يف
، فإن عدد العينات فوق العتبة kHz 4 قناة مشغولة بصورة مستمرة، وكان عرض نطاق كل إرسال يساوي 20كانت هناك 

 .8% أو 0,08 = (N/1000 × N × 80). وسينتج عن ذلك شغل للنطاق الرتددي بقيمة 80 = 20 × 4 يساوي

 (SRO)شغل مورد الطيف  18.2
 .بأكمله نطاق الرتدد الطيف يساوي النسبة بني عدد القنوات املستعملة والعدد اإلمجايل للقنوات يفشغل مورد 

 كالتايل: حيسب (SRO) الرتددية قد أجري على قنوات متعددة، فإن شغل مورد الطيف القناةفإذا كان قياس شغل 

N

N
SRO O 

 حيث:
 ON: مستواها عن العتبة أي قناة اليت يزيد عدد العينات يف 

 N: التكامل مجيع القنوات أثناء زمن العدد اإلمجايل للعينات املأدوذة يف. 
 .FCO الشغل SRO وعند قياس قناة واحدة فقط، يساوي الشغل
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 كالتايل: حيسب SRO تردد، فإن الشغل نطاقوعند إجراء قياس لشغل 
 ملزيد من املعلومات التفصيلية. 1.6 ظر الفقرةأواًل، يتعني حساب شغل القناة من مجيع عينات القياس. ان

 :FCO طبقاً للشغل SRO مث حيسب الشغل

Ch

OCh

N

N
SRO 

 
 حيث:

 OChN: .عدد العينات عند الرتددات املركزية ألي قناة واليت تزيد مستوياهتا عن العتبة 
 ChN:  أثناء زمن التكامل.إمجايل عدد العينات املأدوذة عند الرتددات املركزية ألي قناة 

تراكمه( لقنوات متعددة. ويوضح الشكل التايل االدتالفات بني  )أو FCO مبثابة متوسط الشغل SRO ومن مث ميكن اعتبار الشغل
 توضيحي. مبثال SROو FBOو FCO أنواع الشغل

 1 الشـكل
 الطيف شغل على مثال

 

القياس تأدذ أربع عينات  معدةعرض القناة، لذا، فإن  ¼ قنوات يقاس باستبانة مقدارها 5املثال، هناك نطاق ترددي يضم  يف
 الكاملة. من كل قناة دالل زمن زيارة الدورة

لكل قناة على حدة. وتعترب القناة مشغولة عندما تتجاور أي عينة من العينات األربع دادل  (FCO) وحيسب شغل القناة الرتددية
 العتبة. هذه القناة

لكل فاصل زمين على حدة )حسب الرغبة( حيث يعترب أقصر زمن تكامل حمتمل.  (FBO) وميكن حساب شغل نطاق الرتدد
 FBO نات العشرون اخلاصة بالقياس بالكامل. وميكن قياس الشغلاالعتبار العي ، يتعني أن يؤدذ يفFBO وحلساب قيمة الشغل

ايل العينات حبساب العينات اليت تتجاوز العتبة من بني إمج بأدذ متوسط نتائج كل فاصل زمين أو لكل الفواصل الزمنية العشرة إما
عينة، وهو  200ينة مشغولة من بني ع 45املثال،  )يف 200 عينة املأدوذة على أي تردد وقسمة الناتج على 200البالغ عددها 

 (.0,225 =  200/45يساوي  FBO ينتج عنه شغل ما

Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4 Ch. 5 
Meas. 

No. FBO SRO 

FCO 0,7 0,6 0,4 0,3 0,6 0,225 0,52 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0,1 0,2 
0,3 0,8 
0,3 0,8 
0,2 0,6 
0,35 0,6 
0,25 0,4 
0,4 0,8 
0,2 0,6 
0,15 0,4 

0 0 t 

f 
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 معلمات القياس 3

 االنتقائية 1.3
نطاقات ترددية كاملة، فصل إرساالت القنوات اجملاورة حىت وإن ادتلفت  من أكثر اجلوانب حرجًا عند قياس قنوات متعددة أو

كانت مشغولة  لو ماظهور القنوات اجملاورة ك لقياس كبرياً جداً، فإن البث القوي يتسبب يفمستوياهتا كثرياً. فإذا كان عرض نطاق ا
 األدرى. هي

 2 الشـكل
 سليم القياس نطاق عرض ضبط

 

مشغولتان بإشارتني مبستويني خمتلفني. ومتثل اخلطوط األفقية  4و 2 من مخس قنوات. والقناتان RF مثااًل إلشارة 2 يعرض الشكل
فقط، يتجاوز  4و 2 هذا املثال، يعترب ضبط عرض نطاق القياس سليماً: نفس القناتني القصرية مستوى القناة بعد التقييم. ويف

 العتبة. املستوى

 3 الشـكل
 العرض في موغل القياس نطاق عرض ضبط

 

1 

A 

2 3 4 5 

 العتبة

 القناة

1 

A 

 العتبة

 5 4 3 2 القناة
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حني تولد اإلشارة القوية  بشكل سليم، يف 2 ، يعد عرض نطاق القياس عريضاً إىل حد كبري: حيث يظهر شغل القناة3 الشكل يف
 . 5و 3 شغالً كاذباً على القناتني 4 على القناة

نطاق  ق( يفباعدة بني القنوات )املباعدة األضيوحري بالذكر أن االستبانة الرتددية جلهاز القياس جيب أن تكون على نفس دقة امل
 كثرياً:  الرتدد قيد البحث. ومع ذلك، فإنه حسب تشكيلة القياس، ميكن أن تكون االستبانة القصوى لعرض النطاق أقل

 ةفعند استعمال جهاز استقبال قياسي للمراقبة مزود مبراشيح للقنوات، فإن عرض نطاق القياس جيوز أن يساوي املباعد -
 أصغر. بني القنوات، )األضيق(. ومع ذلك تفضل عروض نطاق

 1/10 يزيد عن ال، فإن عرض النطاق ينبغي له أCISPR مراشيح أومبراشيح غوسية  وعند استعمال حملل كنس طيفي -
 النطاق. مباعدة القنوات )األضيق( يف

الفدرات الرتددية املتجاورة تساوي مباعدة القنوات ، فإن أقصى مسافة بني FFT وعند حساب الطيف بواسطة طريقة التحويل -
ق هذه احلالة، جيب أن تقع الفدرات الرتددية على الرتددات املركزية للقنوات. وإذا تعذر حتقي النطاق. غري أنه يف )األضيق( يف

 نطاق.ال يفذلك، فإن املسافة بني الفدرات الرتددية املتجاورة جيب أن تقل عن نصف مباعدة القنوات )األضيق( 
، ميكن حتديد عرض نطاق القياس على النحو املوضح أعاله. (FHSS) النطاقات املزودة بأنظمة متديد الطيف بقفزات الرتدد يف

 القنوات. تتابع قفز، هو الذي يتعني استخدامه كمباعدة بني من عرض نطاق رشقة واحدة يف 99% ومع ذلك، فإن

 النسبة إشارة إلى ضوضاء 2.3
يضمن ذلك أن تظهر النطاق. و  نفس مدى حساسية جتهيزات املستعمل الشائعة يف حلساسية تشكيلة القياس أن تكون يفينبغي 

نتائج القياس من أجل فصلها عن  يف (S/N) اإلشارات املكتشفة لتجهيزات املستعمل بقيمة كافية للنسبة إشارة إىل ضوضاء
 .S/N نيا التالية للنسبةالضوضاء األساسية. ويفرتض هلذا الغرض القيم الد

- dB 20 .)لالتصاالت التماثلية ضيقة النطاق )مثال، الشبكات اخلاصة 
- dB 40 .)لالتصاالت التماثلية واسعة النطاق )مثل اإلذاعة بتشكيل الرتدد 
- dB 15 املباشر(. عدا الطيف الذي جيري متديده بالتتابع لألنظمة الرقمية )فيما 

بأجهزة القياس القياسية ألن  (DSSS) النطاقات ذات متديد الطيف بالتتابع املباشر شغل الطيف يفميكن إجراء قياسات  وال
تكون النسبة  نهذه احلاالت، ل أقل منها. ويف الغالب مساويًا للضوضاء األساسية أو اجملال الرتددي يكون يف املستوى النافع يف

ميكن قياسه  ومستواها ال DSSS اف هذه اإلرساالت. فوجود اإلرساالتإشارة إىل ضوضاء لنظام القياس املعياري كافية الكتش
 الشفرة. جمال بعد فك التمديد يف إال

 المدى الدينامي 3.3
لكشف  يكفي يعترب املدى الدينامي من املعلمات احلرجة ألي نظام لقياس شغل الطيف. فهو من جهة جيب أن يكون حساساً مبا

 RF جيب أن يواكب اإلشارات القوية جداً الصادرة عن املرسالت اجملاورة. وعند حتديد التوهني اإلشارات الضعيفة؛ ومن جهة أدرى
نظام قياس وعند انتقاء مواقع القياس، يتعني تودي احلذر لتفادي فرط التحميل على املستقبل أثناء  املناسب يف RF التكبري أو

ك إىل ظهور إرساالت يؤدي ذل وى الضوضاء. وطبقاً لضبط العتبة، قدمست القياس. ففرط التحميل يؤدي عادة إىل زيادة كبرية يف
 النطاق. كامل يكن يف زائفة لكثري من القنوات إن مل
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 4 الشـكل
 التحميل فرط حاالت من حالة في الترددي المجال

 

يدفع  4 ، باستثناء أن املستوى العايل من اإلرسال على القناة2 الشكل نفس حالة شغل الطيف املعروضة يف 4 ويعرض الشكل
يتعذر حل هذه  دكانت مشغولة. وق لو أن القنوات اخلمس بالكامل تظهر كما جبهاز القياس إىل فرط التحميل. ويتمثل التأثري يف

 عندها. سيختفي 2 لي للقناةاملعضلة مطلقاً بزيادة العتبة، ألن الشغل الفع

 العتبة 4.3
من العوامل اليت تؤثر على نتائج قياس شغل الطيف، العتبة. وينبغي هلا أن تكون منخفضة بالقدر الذي يسمح باكتشاف مجيع 

االت سهذا املوقع، بيد أن ضبطها على قيمة منخفضة جداً يؤدي إىل ظهور إر  اإلشارات اليت ميكن استعماهلا مبستقبل جتاري يف
 الواقع. زائفة غري موجودة يف

 وهناك مبدئياً طريقتان خمتلفتان لتحديد العتبة:
 التحديد املسبق: قيمة ثابتة تستمر طوال مدة املراقبة بأكملها. -
 التحديد الدينامي: قيمة تتواءم مع الوضع الساري. -

 العتبة المحددة سلفا   1.4.3
تجهيزات املستعمل ذات موقع املراقبة املدرك ب سلفاً إذا كان ينبغي للنتائج أن تعكس الوضع يفميكن استعمال العتبة الثابتة احملددة 

القيم احملددة حلساسية املستقبل وعرض نطاقه. ويتعني كذلك معرفة النسبة إشارة إىل ضوضاء الالزمة للنظام وشدة اجملال 
 املطلوبة. الدنيا

 وبعد ذلك تضبط العتبة على أي من:
 ال الدنيا املطلوبة.شدة اجمل -
 للخدمة الراديوية احملددة. S/N حساسية املستقبل زائد القيمة الدنيا للنسبة -

 (RBW) ويتعني إيالء العناية الواجبة ملواءمة عرض نطاق القياس مع عرض نطاق جتهيزات املستعمل. فإذا كان عرض نطاق القياس
 .log(OBW/RBW)×10، جيب دفض العتبة مبقدار (OBW) ملراقبةأصغر بكثري من عرض النطاق املشغول لإلرسال قيد ا

1 
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 العتبة
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 العتبة الدينامية 2.4.3
إذا كان الغرض من القياس الكشف عن أقصى عدد ممكن من اإلرساالت، بغض النظر عن مستوياهتا، يفضل استعمال عتبة 

جد ملستوى الضوضاء الساري. ومبدئياً، تو دينامية تالئم مستوى الضوضاء الساري. واجلانب احلرج هنا هو الكشف املوثوق 
 عديدة: طرق

 مستعمل غير تردد على الضوضاء لمستوى المباشر القياس
( دالية )دايل( النطاق الفعلي( قيد املراقبة تكون )يكون تردد( بالقرب من القناة الفعلية )أو تعتمد هذه الطريقة على توفر قناة )أو

قياس  نفس الظروف )زمن وعرض نطاق القياس( املستعملة يف بة. ويتعني قياس الضوضاء يفمن اإلرساالت املطلوبة وغري املطلو 
قياس الشغل بأكمله.  قياس مستوى الضوضاء مرة واحدة واستعمال النتيجة يف الشغل الفعلي. وأبسط تطبيق هلذه الطريقة يتمثل يف

 إذا: ميكن حتقيق ذلك إال وال
النطاق بأكمله، على التوايل( قريبة نسبيًا من تردد القناة املستعملة  وأكانت مجيع القنوات قيد القياس ) -

 الضوضاء. قياس يف
ياس. أقل من مستوى ضوضاء نظام الق أويتغري بشكل كبري أثناء زمن املراقبة  كان مستوى الضوضاء االصطناعية ال -

ستوى الضوضاء يتغري مع الوقت بتغري ينصح عادة باللجوء إىل هذه الطريقة ألن م ، الMHz 30 النطاقات دون ويف
 االنتشار. ظروف

قائمة  تردد غري مستعمل( يف وإذا تعذر افرتاض ثبات مستوى الضوضاء مع مرور الزمن، ينصح بإدراج قناة غري مستعملة )أو
ح الشغل مس كل زمن لزيارة الدورة الكاملة يبدأ قبل بدء الرتددات املقرر قياسها. ويضمن ذلك قياس مستوى الضوضاء يف

 مباشرة. الفعلي
على األقل.  dB 5 إىل 3 وجيب أن تكون العتبة النهائية لقياس شغل الطيف أكرب من مستوى الضوضاء املقاس هبامش مقداره

 زائف. شكل شغل مستوى الضوضاء يف دالف ذلك، ستظهر ذرى قصرية األجل يف

 مشغولةال غير الزمنية التواصل في الضوضاء لمستوى المباشر القياس
تشغل فيها القناة باستمرار، ميكن قياس مستوى الضوضاء مباشرة أثناء  األنظمة التماثلية اليت ال أو TDMA أنظمة النفاذ يف

تكون فيها القناة مشغولة. وتفضل هذه الطريقة عن الطريقة املشروحة آنفًا ألن قياس الضوضاء جيري على القناة  األوقات اليت ال
أن  له تتمثل يفعرب نطاق الرتدد بأكم قياسات الشغل عرب العديد من القنوات أو الفعلية املراقبة بشأن الشغل. وامليزة، داصة يف

مبقدور هذه الطريقة مراعاة مستويات الضوضاء املعتمدة على الرتدد وعلى الزمن. فمثالً، قد يؤدي اإلرسال القوي على قناة معينة 
 املرسل. لضوضاء طور القنوات اجملاورة نتيجةً  إىل زيادة مستوى الضوضاء يف
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 5 الشـكل
 التكيفية والعتبة الضوضاء مستوى

 

)اخلط األمحر الرفيع املتصل(. وعند  4 نتيجة لإلشارة على القناة 5و 3و 2 ، يزيد مستوى الضوضاء على القنوات5 الشكل يف
غري املستعملة لقياس املستوى املشرتك للضوضاء )اخلطوط الغليظة السوداء املتقطعة(، فإن العتبة املشرتكة الناجتة  1 استعمال القناة

لو كانتا مشغولتني عند ظهور إشارة كتلك  كما  5و 3 )اخلط األدضر الرفيع املتقطع( ستكون منخفضة جداً حبيث تظهر القناتان
ا جرى قياس مستوى الضوضاء على كل قناة على حدة )اخلطوط الغليظة السوداء(، فإن العتبات . وإذ4 املثال على القناة املبينة يف

التكيفية الناجتة )اخلطوط احلمراء الرفيعة املتقطعة( متنع ظهور حاالت الشغل الزائفة هذه. ولن تنخفض حساسية القياس الكلية ألنه 
ستنخفض إىل العتبة  5و 3و 2 دضر الرفيع(، فإن عتبات القنوات)اخلط األ 4 اإلشارة املوجودة على القناة عندما ختتفي

 ثانية. املشرتكة
هو احلال مع قياس مستوى الضوضاء على ترددات غري مستعملة، فإن الظروف الرئيسية )الزمن وعرض النطاق( جيب أن  وكما

 3 للضوضاء مبقدار كرب من املستوى املقاسالقياس الفعلي لشغل الطيف وجيب أن تكون العتبة أ تكون مساوية لتلك املستعملة يف
لدورة   كل زمن زيارة على األقل. ولنفس األسباب املذكور آنفاً، تعد هذه الطريقة أدق إذا أجرى قياس الضوضاء يف dB 5 إىل

 مباشرًة. كاملة قبل القياس الفعلي لشغل الطيف

 المحسوبة العتبة
اب العتبة من غري مستعملة فيها، فإنه ميكن أيضاً حس ألوقات اليت يعرف أن قناة ماا تتوفر ترددات مناسبة غري مستعملة وال إذا مل

قياسات  وقياسات شغل نطاقات الرتدد أ يف تصلح إال املستويات املقاسة دالل عملية مسح واحدة. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة ال
 متساوية. الشغل لقنوات متعددة هلا عروض نطاقات

حلساب مستوى الضوضاء كالتايل:  ITU-R SM.1753التوصية  " املشروحة يف80% اليت يطلق عليها "طريقة مكن استعمال الطريقة
املتبقي من العينات واليت متثل  20% من مجيع العينات اليت متثل املستويات األعلى وتتم عملية توسيط دطية ملقدار 80% يستبعد

رب من الطرق األدرى، جيب أن تكون العتبة النهائية أك هو احلال يف . وكمااملستويات األدىن. ويكون الناتج هو مستوى الضوضاء
 األقل. على dB 5 إىل 3 مستوى الضوضاء احملسوب مبقدار

ت( دالل كامل زمن الرتددا استعمال كافة عينات القياس على مجيع القنوات )أو وأبسط أسلوب لتطبيق هذه الطريقة يتمثل يف
توى الضوضاء إذا كان مس ميكن استعمال هذا النهج إال يعطي ذلك قيمة ثابتة واحدة للعتبة. ونكرر، الاملراقبة ألغراض احلساب. و 

 الزمن. يتغري مع ال
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 ITU-R  SM.2256-1 15  التقرير 

واحدة  عند استعمال العينات املأدوذة من عملية مسح يتحقق التكييف األفضل للعتبة مع املستوى اللحظي للضوضاء إال وال
وعند تكرار حساب مستوى الضوضاء قبل كل عملية مسح  80% لى التوايل( لطريقةدورة واحدة عرب كافة القنوات، ع )أو

 مباشرة. وحيدة
يتمثل عيب هذه  معرفة هبا(. فيما أوقات مخول )أو حتتاج إىل قنوات غري مستعملة أو أهنا ال وتتمثل ميزة طريقة احلساب هذه يف

هذه األوقات،  غال عدد أكرب من القنوات مبستويات أعلى. ويفأن مستوى الضوضاء احملسوب يزيد مع ذلك عند انش الطريقة يف
 تضيع حساسية القياس.

 6 الشـكل
 والشغل العتبة بين االرتباط

 

اء منهما مشغولتني )اخلطوط الطيفية اخلضر أوقات تكون قناتان فقط  قنوات يف 5مثاالً على قياس جيري على  6 يعرض الشكل
 20% باألسفل( وعندما تكون أربع قنوات مبستويات عالية مشغولة )اخلطوط الطيفية الزرقاء األعلى(. والعتبة احملسوبة من نسبة

، احملسوبة 2 من العينات األدىن تكون أقل عندما يكون عدد قليل فقط من القنوات ذات املستويات املنخفضة مشغواًل. والعتبة
يعين أنه دالل هذه األوقات تضيع  وهو ما 2 تستطيع كشف الشغل على القناة أثناء االنشغال العايل واملستويات العالية ال

 القياس. حساسية

 توقيت القياس 5.3
)دورات ددمة  النشاطتعمل األنظمة الرقمية احلديثة دصوصًا على فرتات إرسال قصرية وأوقات طويلة نسبيًا من عدم  غالبًا ما

يكون عادة باإلمكان التقاط كل رشقة وحيدة ألي إرسال. غري أن هذا  منخفضة(. وبالنسبة لتشكيلة قياس عيارية للشغل، لن
األمر ليس ضروريًا ألن النتائج ستخضع للتقييم بأي حال على أساس إحصائي. ومع افرتاض أدذ عدد أكرب من العينات على 

ىل دراسة الشغل حيتاج األمر إ مل النتائج بدقة معقولة. وما د، فإن دورة اخلدمة لإلرساالت املتقطعة ستظهر يفقناة واحدة/تردد واح
كل األوقات اليت تقوم فيها حمطة واحدة باإلرسال على  وسم تردد معني بأنه مشغول يف ، يكفيTDMA دادل بنية رتل النظام

 راديوي. أي رتل  تستعملها يفاألقل، بغض النظر عن عدد الفواصل الزمنية اليت
ني زمن القياس على العادة توفيق ب وبالنظر إىل أداء نظام القياس من منظور سرعة املسح، فإن قيم الضبط الزمنية للقياس تكون يف

 ية:زمنال قناة واحدة وزمن زيارة الدورة الكاملة. وميكن مراعاة االعتبارات التالية كمبدأ توجيهي عند حتديد قيم الضبط
كل األحوال أقصر من متوسط  ميكن. وجيب أن يكون يف ينبغي لزمن زيارة الدورة الكاملة أن يكون أقصر ما -

 اإلرسال. زمن
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 كل األحوال أقصر من أي رتل راديوي ميكن. وينبغي له أن يكون يف ينبغي لزمن قياس العينة أن يكون أقصر ما -
 .TDMA النطاق الذي تستعمله األنظمة يف

، فإن زمن قياس العينة يساوي زمن االستحواذ. وعند تعذر حتقيق الشروط الدنيا لزمن زيارة FFT استعمال معدات التحويل وعند
 (.FBO الشغل عرض النطاق يف دفض عدد القنوات )أو الدورة الكاملة، جيب إما تقصري زمن قياس العينة أو

 القة بني هذه املعلمات.املزيد من املعلومات املفصلة بشأن الع 1 ويقدم امللحق
 قياسات الشغل والعالقة بينها. ويوضح الشكل التايل األزمنة املختلفة املتداولة يف

 7 كلـالش
 التوقيت معلمات بين االرتباط

 

 RT=  الدورة الكاملةزمن زيادة 

 MTزمن القياس = 
 obsT( زمن الرصد =MT)إضافات + 

 يكتشف زمن زيارة الدورة الكاملة، على الرغم من أنه أقصر بالفعل. وال ،4tو 1t بني 1f على الرتدد A يفرتض أن يستمر اإلرسال
ولذا، جيب أن يكون زمن زيارة الدورة الكاملة أقصر  . MT باملرة ألنه يقع دارج أي نافذة من نوافذ القياس 1f على الرتدد B اإلرسال

 .1f كثرياً لزيادة احتمال اكتشاف اإلرساالت القصرية على الرتدد
إذا   عالقة مبا كال القياسني ألنه عند استعمال كاشف ذروة، فإن املستوى الناتج ليست له مكتشف يف 2f على الرتدد C واإلرسال

 فقط. دالل جزء منه ، أمMT القياس بأكمله،كان اإلرسال موجوداً أثناء زمن 
بدورة ددمة معينة. ونظراً لعدم تزامن فرص زيارة الدورة الكاملة اخلاص بالقياس  TDMA عبارة عن نظام 3fعلى الرتدد  D واإلرسال

لكاملة الدورة اأن تظل بعض الرشقات غري مكتشفة إذا كان زمن زيارة  عادة، فإن هناك فرصة جيدة يف TDMA ومدة رتل النظام
، فإن أرجحية كشف أي رشقة تساوي دورة 3f هذه احلالة، وعند أدذ عدد كبري من العينات على الرتدد أطول من مدة الرتل. ويف
 أيضاً. اخلدمة ومتثل شغل القناة

ستوى الثقة ومن مث زيادة م WLAN ولتحسني احتمال التقاط اإلرساالت القصرية من األنظمة الرقمية النبضية مثل الشبكة
النتائج، ميكن أدذ عينات قياس متعددة على قناة واحدة قبل االنتقال إىل القناة التالية. ويقلل ذلك من أوقات "الطمس" اليت  يف

 املبدأ: هذا 8 حتدث أثناء إضافات املعاجلة اليت تشمل زمن التوليف على القناة التالية. ويوضح الشكل

RT 

MT 

obsT 

1t 2t 3t 4t t 
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D D D D D D D 
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 8 كلـالش
 القصيرة المدد راتإشا في التوقيت استمثال

 

 توجيهية هوائي القياس 6.3
ول هذا املوقع. ملنطقة حمددة ح معظم األحوال، ينبغي للبيانات الناجتة عن قياسات الشغل أن تكون صاحلة ملوقع املراقبة أو يف

اً دائرية حول موقع املراقبة، يتعني استخدام هوائي قياس غري اجتاهي. وهذا الشرط سيكون أساسيولتحقيق صالحية النتائج ملنطقة 
 احلاالت. معظم تشكيلة القياس القياسية يف يف

 التالية: احلاالت ومع ذلك، يتعني استخدام هوائي قياس اجتاهي يف
تستعمل هي األدرى هوائيات اجتاهية، مثال:  أن يظهر القياس الشغل بالنسبة ملوقع واحد حمدد وددمة واحدة حمددة -

قياس شغل شبكة اتصاالت شركة من شركات السكك احلديدية. توضع احملطات القاعدة اخلاصة باملستعمل على طول 
اخلطوط احلديدية وتستخدم هوائيات ثنائية االجتاه لرتكيز احلزمة الراديوية على دطوط السكك احلديدية )انظر 

ه احلالة، جيوز أن يكون هلوائي القياس نفس اجتاهية هوائي احملطة القاعدة. وتقع نفس احلالة عند هذ (. ويف9 الشكل
 نقطة. نطاق بوصالت راديوية من نقطة إىل قياس الشغل يف

 9 كلـالش
 حديدية سكك اتصاالت شبكة تشكيلة على مثال

 

 

 زمن قياس العينة أ (
 زمن الرصد ب(

 إضافات املعاجلة ج(

 حمطة قاعدة
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أن تكون نتائج القياس صاحلة ملنطقة غري منتشرة بانتظام حول موقع املراقبة، حبيث يكون موقع املراقبة على حدود  -
رتفع وادي، حبيث يكون املوقع األمثل للمراقبة على م حىت دارجها. مثال: قياس الشغل ملنطقة يف أومنطقة القياس  أو

احلالة، يضمن استعمال هوائي مراقبة اجتاهي التقاط اإلشارات هذه  (. ويف10 يطل على هذا الوادي )انظر الشكل
ثل، كبري من النتائج املستعملون دارج منطقة القياس )م  الصادرة عن منطقة القياس بصورة أساسية. ويستبعد بشكل  

 املراقبة(. وادي آدر يقع دلف موقع

 10 كلـالش
 القياس منطقة خارج المراقبة موقع

 

اإلرساالت املطلوبة الصادرة عن منطقة القياس، ميكن استعمال طرق تعرف هوية اإلشارات  احلساب إالا  يؤدذ يف ولزيادة احتمال أالا 
 (.RLAN من شبكة (SSID) مثل فك التشفري )مثل حتديد معرف هوية جمموعة اخلدمات

 ارات المتعلقة بالموقعاالعتب 4
 النتائج: أعاله، يعتمد املوقع األمثل للمراقبة على التوقعات املتعلقة بصالحية 6.3 الفقرة خبالف احلاالت اخلاصة املذكورة يف

الشغل من منظور إذا كان ينبغي ألي حمطة مستعمل ثابتة حمددة أن يكون موقع املراقبة عند  تعكس إالا  إذا كانت القياسات ال
طة القياس. ومع ذلك، إذا كانت حم بالقرب منها. وإذا أمكن، ينبغي استعمال هوائي املستعمل نفسه يف وقع هذه احملطة أوم

املستعمل تعمل بالفعل وترسل أيضاً أثناء مدة املراقبة، جيب اختاذ تدابري داصة ملنع فرط التحميل على أجهزة القياس. وميكن القيام 
وائي مقرنات اجتاهية )للقياسات عند ه مال مراشيح ثلمية )للقياسات بواسطة هوائي منفصل( أوبذلك مثاًل عن طريق استع

 مباشرة(. املستعمل
قة القياس(. مركز هذه املنطقة )منط وإذا كان ينبغي للقياس أن يعكس الشغل ملنطقة واسعة، فإن موقع املراقبة األمثل يكون يف

 التالية: وتعتمد مساحة منطقة القياس على العوامل
 قيمة العتبة )العتبات األقل تتطلب مساحات قياس أكرب(. -
 ارتفاع هوائي املراقبة )اهلوائيات األعلى تؤدي إىل زيادة مساحات القياس(. -
 العوائق األدرى(. أواملنطقة )تتقيد منطقة القياس باملرتفعات  شكل االرتفاعات يف -

 ارتفاعاً. منطقة املراقبة، يفضل موقع مراقبة أكثر قدر ممكن من اإلرساالت يففإذا كان الغرض من القياس هو التقاط أكرب 
على  النطاق، فإن الشغل الذي يرصده املستعملون تكن حساسية نظام القياس أعلى من حساسية جتهيزات املستعمل يف وإذا مل

حمطتان قاعدة دادل  شبكة مشرتكة لشركة هلا مثااًل على 11 حافة منطقة القياس قد خيتلف عن النتائج احملسوبة. ويعرض الشكل
 القياس. منطقة

 

 

 مستعملون آدرون يتم استبعادهم القياسمنقطة  

 موقع املراقبة
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 11 كلـالش
 لشركة مشترك تردد على المحطات لتوزيع مثال

 
. 2و 1 مركز منطقة القياس. وتتم تغطية اإلرساالت الصادرة عن احملطتني القاعدة ، تأدذ مركبة املراقبة موقعها يف11 الشكل يف

تساوي متثل مشكلة دطرية ألهنا تقيد أيضًا مدى تغطية الشبكة املتنقلة. و  وتتقيد منطقة القياس من اجلنوب جببال، غري أهنا ال
 التغطية. املراقبة حساسية حمطيت القاعدة وبالتايل تكون مساحة القياس مساوية ملساحة منطقة حساسية معدات

املرتبطة هبا. ومع ذلك، من  1 جمال رؤية احملطة القاعدة ومرجع ذلك أهنا يف 1 وتكتشف اإلرساالت الصادرة عن احملطة املتنقلة
دادل منطقة القياس اليت  2 شغول على الرغم من وجود احملطة القاعدةكان غري م لو ، يبدو الرتدد كما2 منظور احملطة القاعدة

 التعريف. ينبغي لنتائج الشغل أن تسري فيها، حسب
تقع دارج منطقة القياس.  2 ، ومرجع ذلك أن احملطة املتنقلة2 تكتشف معدات املراقبة اإلرساالت الصادرة عن احملطة املتنقلة وال

 املرتبطة هبا. 2 كان مشغوالً من منظور احملطة القاعدة لو ومع ذلك، يظهر الرتدد كما
القياس بأكملها. ومع ذلك،  منطقة املثال يؤدي إىل نتائج غري دقيقة بالنسبة للشغل إذا كان املتوقع صالحية النتائج يف والوضع يف

دان إرسال من احملطة ينا، فإن احتمال فقاملثال الذي لد تظل النتائج صاحلة إحصائياً ألرجحية إمكان افرتاض تساوي التأثريين. ويف
يكون  2 . وبالتايل، فإن الشغل اإلحصائي من منظور احملطة القاعدة1 يساوي احتمال إدراج إرسال من احملطة املتنقلة قد 2 املتنقلة

 .2 موقع احملطة القاعدة مت وضع معدات املراقبة يف لو هو نفسه كما
تيار موقع مراقبة آدر بعض األوقات باد عني زيادة حساسية نظام املراقبة. وميكن حتقيق ذلك يفولتفادي املشكلة املذكورة أعاله، تت

 لدينا(. املثال الذي اجلنوب، يف يكون أكثر ارتفاعاً )املرتفع املوجود يف

 خطوات القياس 5
( وطبيعة FCO أم الشغل FBO يتعني تكييف اخلطوات الفعلية للقياس وقيم الضبط املهمة طبقًا للغرض من القياس )الشغل

 القياس. مستقبل
حالة عدم  يفتردد، مع الزمن. وميكن بداًل من ذلك  أووينبغي عموماً تسجيل القياس للمستوى اللحظي املكتشف على كل قناة 

 ثابتاً. كونيختزين الزمن الفعلي حساب الزمن الفعلي لكل عينة من بداية املراقبة وبداية زمن زيارة الدورة الكاملة، شريطة أن 
وبالنسبة لقياس املستوى، جيب استعمال كاشف الذروة. ويضمن ذلك التقاط مجيع اإلرساالت بكامل مستواها حىت وإن كانت 

 إرساالت نبضية.

منطقة تغطية 
 1احملطة القاعدة 

احملطة 
 1 القاعدة

منطقة تغطية 
 2احملطة القاعدة 

 1 حمطة متنقلة

احملطة 
 2 القاعدة

 موقع املراقبة

 جبال

حمطة 
 2 متنقلة
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 الوظيفة. احمللل مزودين بقدرات لتخزين النتائج، يتعني توصيلهما حباسوب يقوم هبذه يكن مستقبل القياس أو وإذا مل

 ل مسحباستخدام مستقب   FCO الشغلقياس  1.5
 ادتيار التوفيق نيعراء األدرى. ولألداء األفضل، يتيقوم املستقبل أثناء القياس بتكرار مسح كافة القنوات املطلوب قياسها واحدة و 

 التوقيتات(. بشأن 5.3 األمثل بني زمن القياس الفعلي على القناة وسرعة املسح )انظر الفقرة

 باستخدام محلل كنس FBO قياس الشغل 2.5
يقوم احمللل أثناء القياس بتكرار الكنس من تردد البدء إىل تردد االنتهاء. ويتحدد عرض نطاق االستبانة بعرض القنوات )األضيق( 

الوضع "آيل" تقوم معظم  . وزمن زيارة الدورة الكاملة يساوي زمن الكنس. ويف1.3 الفقرة النطاق طبقًا للمبادئ الواردة يف يف
 املسح. احمللالت آلياً بضبط أسرع زمن كنس ممكن طبقاً لعرض نطاق االستبانة ومسافة

 FFT بطرائق التحويل FBOقياس الشغل  3.5
املستقبل عريض النطاق بتكرار التقاط النطاق املزمع قياسه. ومنوذجياً، ميكن معاجلة كامل النطاق  أو FFT أثناء القياس يقوم احمللل

بالشرط املشروح  جيب أن تفي FFT يد أن املباعدة القصوى بني الفدرات الرتددية املتجاورة بعد التحويلاملقاس بالتوازي ب
دفعة واحدة. مثال:  ، حتددان عرض النطاق األقصى الذي ميكن معاجلته يفFFT . وهذه املباعدة هي وريثة التحويل1.3 الفقرة يف

)إذا وقعت الفدرات الرتددية على  kHz 20 بني الفدرات الرتددية املتجاورة تساوياملباعدة بني القنوات وبالتايل املباعدة الدنيا 
عة الدف ، فإن عرض النطاق األقصى الذي ميكن التقاطه يف1k برتبة FFT الرتددات املركزية للقنوات(. فإذا كان املستقبل يقوم بتحويل

 .MHz 20,48 = 1024 × kHz 20الواحدة يساوي: 
 .FFT الدورة الكاملة وزمن الرصد مع زمن االستحواذ زائد الزمن الالزم إلجراء التحويل ويتساوى زمن زيارة

باحلساب  فإذا كان عرض نطاق االلتقاط األقصى للجهاز أقل من نطاق الرتدد املطلوب )سواء كان مقيدًا مبواصفات اجلهاز أو
هذه احلالة، يعترب زمن زيارة  ة حبيث تتم معاجلتها بالتتابع. ويفاملوضح أعاله(، فإنه يتعني تقسيمه إىل العديد من النطاقات الفرعي

 ما. الدورة الكاملة أعلى إىل حد

 حساب الشغل 6
على بعض الطرائق  ينصب الرتكيز أدناه إال أعاله. وال 2 الفقرة وشغل املورد يف FBOو FCO مت شرح احلساب املبدئي للشغل

 معقولة. لتحقيق نتائج بدقةاخلاصة للمعاجلة املسبقة لبيانات القياس 

 الجمع بين عينات القياس على ترددات متجاورة 1.6
حيتاج األمر إىل اجلمع بني نتائج القياس على  داص وحساب الشغل لقنوات معينة، عادًة ما على حنو   FBO عند قياس الشغل

ة للقياس عادًة عندما تكون االستبانة الرتددي القنوات املتجاورة لتحديد شكل الشغل على قناة واحدة. وتكون هذه اخلطوة ضرورية
 القنوات. أكرب من املباعدة بني

ات احلساب فقط عينات القياس املوجودة على الرتدد األقرب للرتدد املركزي للقناة واستبعاد كافة عين وأبسط طريقة هي أن يوضع يف
 املبدأ. هذا 12 القياس األدرى. ويعرض الشكل
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 12 كلـالش
 القياس عينات بين للجمع بسيطة طريقة

 

كتشف ألن طيفها ت املشكلة رقمياً على حنو داص ميكن أالا  أن اإلشارات عريضة النطاق و/أو هذه الطريقة يف ويتمثل العيب يف
تبة تتغري مع الزمن حبيث ميكن ملستوى أي عينة دادل عرض النطاق املستعمل أن يقع حتت العيكون كالضوضاء وكثافتها الطيفية 

مثااًل على ذلك. وقد تطرأ مشكلة مماثلة إذا كان الرتدد املركزي  2 ، تعد اإلشارة على القناة12 الشكل أثناء أي قياس حلظي. ويف
 ي للقناة.إلرسال ضيق النطاق خيتلف كثرياً عن الرتدد املركزي االمس

قناة وحساب دمج مجيع العينات اليت تقع دادل حدود ال تتمثل يف وأفضل طريقة للجمع بني عينات القياس لتحديد شغل قناة ما
قدرة القناة. وعند تطبيق هذه الطريقة، جيب أن تكون قدرة القناة للضوضاء هي املقياس الذي حيدد العتبة وليس قدرة أي عينة 

 وضاء.ض قياس واحدة تتضمن
 .12 الشكل مثاالً على هذه الطريقة باستخدام نفس عينات القياس املستخدمة يف 13 ويعرض الشكل

 13 كلـالش
 القناة قدرة بحساب القياس عينات بين الجمع

 

مشغولة ألن إمجايل قدرة عينات القياس دادلها أعلى من العتبة احملسوبة من إمجايل القدرة على  2 تظهر القناة، 13 الشكل ويف
 (.5و 3و 1 على ضوضاء )القنوات حتتوي إال القنوات اليت ال

العينات 
 املستعملة

1 

A 

2 3 4 5 

 العتبة

العينات 
 املستبعدة

 القناة

قدرة القناة على 
 4 القناة

1 

A 

2 3 4 5 

قدرة القناة على 
 5 القناة

 العتبة

 القناة
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 النطاقات ذات العروض المختلفة للقنوات  تصنيف اإلرساالت في 2.6
بعض األحيان نفس نطاق الرتدد. ومثال على ذلك نطاق  النطاقات املختلفة يفتتقاسم التطبيقات الراديوية ذات عروض 

 MHz 8 إىل 6 هذا النطاق اإلشارات التلفزيونية ذات عروض النطاقات من أوروبا(. وتعمل يف يف MHz 790-470) UHF اإلذاعة
 .kHz 25 حدود جنباً إىل جنب مع أنظمة حمادثات الرد وامليكروفونات الراديوية واليت هلا عروض نطاقات يقع أقصاها يف

هذه النطاقات، يكون من املرغوب عادًة التمييز بني الشغل بواسطة التلفزيون والشغل بواسطة  فإذا أجريت قياسات الشغل يف
 متعددة: ني إجراء التقييم على دطواتهذه احلالة يتع األنظمة األدرى. ويف

دد الشغل ألعرض نظام يف النطاق. وبعد ذلك حيدد الشغل للنظام األضيق التايل، باستعمال اجلزء املتبقي من النطاق  أوالً، حي 
 وهكذا. املرصود فقط،

 كالتايل: ولكشف الشغل بنظام عريض، جيب تقييم عينات القياس
 النظام عريض النطاق. يقسم نطاق الرتدد على قنوات 1)
 تفرز عينات القياس حبسب الرتدد وتسند للقناة املناسبة. 2)
 يتم فحص عينات القياس اليت تقع ضمن قناة واحدة فردياً إزاء العتبة. 3)
 النطاق. قناة واحدة، توسم القناة بأهنا مشغولة بالنظام عريض من العينات يف 50% إذا جتاوز العتبة أكثر من 4)
 التايل. العينات اليت تقع ضمن قنوات حتدد أهنا مشغولة بالنظام عريض النطاق تستبعد من التقييم مجيع 5)
 يقسم اجلزء املتبقي من نطاق الرتدد على قنوات النظام التايل األضيق. 6)
 األضيق. مع العينات املتبقية لتحديد القنوات املشغولة بالنظام التايل 6) إىل 2) تكرر اخلطوات من 7)

قنوات لنظام  8 مثاالً لقناتني عريضيت النطاق أو 14 تكرر هذه اخلطوة إىل أن يتم االنتهاء من معاجلة أضيق نظام. ويعرض الشكل
 النطاق. عرض القناة عريضة ¼ ضيق النطاق يبلغ عرض كل منها

 14 كلـالش
 مختلفة بعروض قنوات يضم نطاق في القياس عينات تقييم

 

 عينات فقط 7دورة التقييم األوىل للقنوات عريضة النطاق، ألن  ضيقة النطاق يف 3 ، لن يظهر اإلرسال على القناة14 الشكل يف
عريضة  2 . ومع ذلك، سيتم كشف اإلشارة على القناة(15%) عريضة النطاق هي اليت تزيد عن العتبة 1 عينة تشملها القناة 48من 

دورة التقييم الثانية للقنوات ضيقة النطاق، تستبعد مجيع  . ويف(71%)عينة تزيد مستوياهتا عن العتبة  48عينة من  34النطاق ألن 

 العتبة

A 

f 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 

 القنوات ضيقة النطاق

 القنوات عريضة النطاق
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هو احلال مع اإلرساالت األربعة ضيقة النطاق. غري أن  ايل لن تظهر ثانية كماعريضة النطاق وبالت 2 العينات املأدوذة من القناة
 .(58%) عينة دادل هذه القناة تزيد مستوياهتا عن العتبة 12 عينات من بني 7ضيقة النطاق سيتم كشفها ألن  3 اإلشارة على القناة
كرب بأربعة أضعاف على األقل من عرض القناة األضيق أ FBO هذا التقييم أن تكون االستبانة الرتددية للشغل ومن الضروري يف

 دية.ترد ، جيب أن تقع ضمن عرض القناة األضيق التالية أربع فدراتFFT حالة استخدام تقنيات التحويل النطاق. ويف التالية يف
. وجيب أن تكون االستبانة الرتددية للقياس أفضل MHz 8و kHz 50و kHz 25مثال: يستعمل النطاق املزمع قياسه عروض قنوات 

يسمح لطريقة  وهو ما kHz 50. ويضمن ذلك أن يكون لدينا ثالث عينات على األقل دادل كل قناة (kHz 12,5 = 4/50)من 
 .kHz 25 بتمييز هذه اإلشارات عن اإلشارات األضيق اليت تستعمل مباعدة مقدارها %50

 عرض النتائج 7
كثرية لعرض النتائج اخلاصة بقياسات الشغل. ويعتمد األسلوب األمثل على األسئلة اليت ينبغي اإلجابة عليها هناك أساليب  

 بالتحديد من دالل القياس وعلى بعض معلمات القياس مثل عدد القنوات وعرض النطاق ومدة املراقبة. 
 املتاحة. لضرورة القائمة الكاملة لكل األساليبمتثل با وتعطي الفقرات التالية بعض األمثلة على عرض النتائج، وهي ال

 الحركة على أي قناة وحيدة  1.7
 القناة مقابل الزمن. وهلذا الغرض، هو عمل رسم بياين للشغل النسيب للرتدد أو FCO أبسط أسلوب لعرض نتائج قياسات الشغل

. وحتسني أزمنة التكامل األقصر من االستبانة الزمنية ساعة واحدة مثالً  دقيقة أو 15يتم توسيط العينات عرب زمن تكامل معني، عرب 
ط، يصعب الشغل. غري أنه إذا قل زمن التكامل عن زمن اإلرسال املتوس وتسمح بتحليل أكثر تفصياًل للتغيريات قصرية األجل يف

قة هو الزمن املستعمل دقي 15. وزمن تكامل مقداره 100% أو 0% معظم األحوال إما تفسري النتائج ألن قيم الشغل ستكون يف
 على نطاق واسع. 

 واحدة. مثاالً على رسم خمطط بياين للحركة لقناة 15 ويعرض الشكل

 15 كلـالش
 واحدة ترددية قناة على للحركة البياني المخطط

 

 شغلال
 املتوسط

 ساعة الذروة
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واخلط األرجواين املوسوم باسم "متوسط" هو املتوسط دقيقة.  15ويستعمل اخلط األزرق الذي ميثل "الشغل" فرتة تكامل مقدارها 
 األدرية. الساري دالل الساعة

 الشغل على قنوات متعددة 2.7
على قنوات متعددة ميكن متثيلها أيضاً  FCO يدعو لعرض معلومات عن محل احلركة دالل اليوم، فنتائج قياس الشغل يوجد ما ال
عن متوسط الشغل دالل  (y) يعرب احملور الصادي القناة، فيما عن الرتدد أو (x)خمطط بياين واحد. حيث يعرب احملور السيين  يف

 مدة املراقبة بالكامل. 
 خمتلفة. عروض نطاقات ومباعدة قنوات مثاالً على نطاق تردد تتقامسه ددمات هلا 16 ويعرض الشكل

 16 كلـالش
 العرض مختلفة متعددة قنوات على الشغل على مثال

 
بعرض  (DVBT)، متثل األعمدة الغليظة احلمراء عمليات شغل بإشارات لإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض 16 الشكل يف

 النطاق. متثل األعمدة الرفيعة الزرقاء الشغل بامليكروفونات الالسلكية ووصالت حمادثات الرد ضيقة ، فيماMHz 8 نطاق
شغل لكل قناة عرب مدة املراقبة بأكملها. وللحصول على هذه يقدم هذا العرض معلومات عن كيفية توزيع ال ومع ذلك، ال

. (y) والزمن على احملور الصادي (x) املعلومات، ميكن عرض خمطط بياين باملربعات للشغل. وهو يعرض الرتدد على احملور السيين
 ومتثل قيم الشغل بألوان خمتلفة.

 املكرب(. هذا )اجلزءمثاالً على خمطط بياين باملربعات للشغل ك 17 ويعرض الشكل

 اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض
 أنظمة ضيقة النطاق )امليكروفونات الالسلكية وغريها(

سبي
 الن

غل
الش

 

 MHzالتردد/
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 17 كلـالش
 بالمربعات بياني مخطط

 

 

 

رى تكامل للنتائج املعروضة يف  دقائق تقريباً، تعرض دالهلا 3عرب فواصل زمنية قوامها  17 الشكل ولتحسني قراءة املخطط، جي 
، على سبيل املثال، مشغول بصورة مستمرة دالل الفواصل الثالثة املعروضة مجيعها )اخلط 1f القيمة القصوى للشغل. والرتدد

)اخلط  10% الفواصل الزمنية الثالثة، فإنه مشغول بقيمة أقل من من وجوده يف ، على الرغم2f شغل(. والرتدد 100% = األمحر
 الداكن(. األدضر

 الترددشغل نطاق  3.7
 (x) هناك طريقة شائعة لعرض نتائج الشغل لنطاق ترددي كامل وهي املخطط البياين الطيفي. وهو يعرض الرتدد على احملور السيين

يطلق عليه "التدريج احلراري" حيث ميثل اللون  . وي بني مستوى اإلرساالت باأللوان، حسب ما(y) والزمن على احملور الصادي
 األعلى.  واللون األمحر املستوىاألزرق املستوى األدىن

 .(ISM) اخلاص بالتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية MHz 868 النطاق مثاالً على هذا العرض من قياس يف 18 ويعرض الشكل

 باللون األبيض 0,01%الشغل النسيب، تعرض القيم األدىن من 

MHz MHz MHz 

1f 2f 
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 18 كلـالش
 التردد نطاق شغل قياس نتائج عرض

 
هذه  تمثل العيب يفي أهنا تعطي انطباعًا جيدًا وإن كان ذاتيًا عن شغل النطاق املعين. فيما يفوتتمثل ميزة طريقة العرض هذه 

ج األدرى. توجد قيمة موضوعية تسمح باملقارنة املباشرة مع النتائ تعطي قيمة كمية للشغل على كل تردد، لذا ال أهنا ال الطريقة يف
هذا  19 النسيب الذي يكون كل تردد مشغواًل فيه. ويعرض الشكل ومع ذلك، ميكن توفري ذلك مبخطط مصاحب يعرض الزمن

 .18 الشكل املخطط لنفس القياس املعروض يف

 19 كلـالش
 التردد لنطاق الموضوعي الشغل

 

مشغول  )MHz )2f 868,35 مثالً، ميكن رؤية أن الرتدد 18 وللحصول على املعلومات الكاملة، من الضروري عرض املخططني. فمن الشكل
ساعات  7ميكننا رؤية كيفية انتشار الشغل دالل اليوم. فقد يكون الشغل إلرسال ملدة  من الوقت. ومع ذلك ال 70% لنحو

بوضوح أن املرسل موجود دالل  فقط أن يتبني لنا 17 ساعات مراقبة. وميكننا أيضًا من دالل النظر إىل الشكل 10متصلة من 
ساعات من  7وليس بثًا ثابتًا ملدة  70% بدورة ددمة متوسطة تبلغ TDMA مدة املراقبة بأكملها، غري أنه عبارة عن نظام

نرى  كما  ، غري أن التوزيع دالل اليوم خمتلف متاماً (65%)تقريبًا نفسها  )MHz )1f 864,5 ساعات. وقيمة الشغل للرتدد 10
 .18 الشكل يف

عة(
 سا

قة:
)دقي

ت 
توقي

ال
 

غل 
الش

(%
)

 

1f 2f 

1f 2f 
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هو التكامل اخلالص لكل عينات القياس اجملمعة على أي تردد  19 أسفل الشكل 17,31% البالغ (FBO) والشغل اإلمجايل للنطاق
اللون األزرق.  بدون 18 الشكل دالل مدة املراقبة بأكملها واليت تزيد مستوياهتا عن العتبة. ومبعىن آدر، هذه هي املساحة يف

هو  كما املخطط البياين الطيفي يعرض إالا  األكرب كثرياً. وعندما ال (SRO) نبغي هلذه القيمة أن ختتلط بشغل مورد الرتددي وال
كرقم من أجل توفري وسيلة لتقدير النتائج كميًا ومقارنتها   FBO ، فإنه ينبغي تقدمي نتائج قياس الشغل17 الشكل احلال يف
 األدرى. بالنتائج

)قنوات تطبيقات التعرف  MHz 867,6 إىل MHz 865,4 مدى الرتددات من غري أربع قنوات ميكن استعماهلا يفيوجد  مثال: ال
ميكننا مالحظة أن القنوات األربع مجيعها مشغولة ولكن مبستويات أقل من العتبة،  18 الشكل (. ففي(RFID) بالرتددات الراديوية

زادت مستوياهتا عن العتبة، فإهنا ستظهر   . وإذا ما18 الشكل عروض يفالشغل امل وهو سبب عدم مسامهة هذه اإلرساالت يف
ملدى الرتددات هذا  FBO . وستظل قيمة الشغل19 الشكل يف 100% وأربع قيم مميزة بنسبة 18 الشكل كأربعة دطوط رفيعة يف

ملدى الرتددات  SRO وردستظل باللون األزرق. ومع ذلك، سيكون شغل امل 18 الشكل منخفضة جدًا ألن معظم املساحة يف
 باستمرار. ألن املوارد املتاحة كلها )أربع قنوات( مشغولة 100% هذا

حيث تعرض كذلك نتائج قياس لنطاق. ومع  16 الشكل بتلك املعروضة يف شبيهة إىل حد ما 18 الشكل واملعلومات املعروضة يف
عمود رأسي لكل قناة ترددية )رمبا تكون بعروض خمتلفة  16 ذلك، فإن لكال املخططني استبانة ترددية خمتلفة: حيث يعرض الشكل

القناة(.  عن عرضالقياس )بصرف النظر  هي االستبانة الرتددية املستعملة يف 19 الشكل حني تعترب االستبانة األفقية يف أيضاً(، يف
 مباشرًة. 16 من الشكل (FBO) ميكن أدذ شغل النطاق وبالتايل، ال

 شغل موارد الطيف 4.7
كمثال على االستفادة من نتائج قياسات شغل موارد الطيف، ن فذ قياس على املدى الطويل لنطاقني تردديني خمتلفني موزعني 

 .20 الشكل يفتنقلة الرصد على النحو املوضح باستخدام معدات مراقبة ثابتة وماإلذاعية  FM لوصالت

 20 كلـالش
 الطيف شغل لقياس المستخَدم( يمين) والمتنقل( يسار) الثابت المراقبة نظام

 

من  توديوهات، أوسألبني ا أو فيماستوديو، أبعيد إىل أقرب  لنقل حمتويات الربنامج من موقع إنتاجاإلذاعية  FM وصالتت ستخدم 
 املرسل. موقعستوديو إىل األ
 خلدمات االتصاالت األدرى. MHz 900 توزيع مدى نتائج إعادةال تربر أن ينبغي، جداً  قليل أن االستخدام املتوقع للطيف ومبا

 حدة. على النطاقني الك يفلكل قناة متاحة  الشغلنتائج  21 الشكل يظهرو 
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 21 كلـالش
 (MHz, 1 700~1 710 MHz 959~942) اإلذاعية FM وصالت خدمة قياس نتيجة

 
أدت هذه النتيجة إىل اختاذ قرار و  النطاق األعلى. يف 1%النطاق األدىن و يف 3,85% احملسوب (SRO) شغل موارد الطيف بلغ

يت خلدمة االتصاالت املتنقلة ال متاحاً النطاق األدىن جيعل  االعلوي، ممالنطاق  يفاإلذاعية  FM وصالت ددمات اجلمع بني كلب
 بسرعة. تنمو

 النتائج تيسر 5.7

وي فضل  .بشأهنا اإلنفاذو الرتددات أو الرتديص  أقسام ختطيط يف كانوا  سواء ،الشغلنتائج بينبغي إتاحة النتائج جلميع من يعملون 
 اإلنرتنت. يفالنتائج على موقع على شبكة اإلنرتانت للمنظمة أو حىت  نشر
قاعدة  املراقبة منزء ج يفترديص، ينبغي أن تكون النتائج متاحة إلدارة الطيف احملوسبة و/أو برنامج  استخدام املنظمةحالة  ويف

 بيانات.لل سطح بيين مؤمتتعن طريق  أن يكون ذلك البيانات ذات الصلة، ويفضل
تخصيصات ال يفمن حدود البلد، للمساعدة  القريبةاملناطق بيتعلق  ما، داصة فيالشغلتبادل بيانات  يفإدارات جماورة  هتتمد قو 

األطراف  ليت تتداوهلاا التفسري الصحيح للبياناتبيسمح  لبس فيه متميز ال نسقمثل هذه احلاالت من املهم استخدام  ويف .يةالرتدد
اسات وقي لتسجيالت املعياريتبادل البيانات نسق "بشأن  ،ITU-R SM.1809 التوصية فإن وعلى سبيل املثال، .بينها فيمااملتعاونة 

بفواصل احملدد  (ASCII) الشفرة املعيارية األمريكية لتبادل املعلومات نسق ملف توصي باستخدام ،"املراقبةحمطات  يف ينطاق تردد
 البيانات وجداول البيانات قواعدبرامج  جللميكن و  .الشغل( هلذا الغرض عند تبادل بيانات CSV -)قيمة مفصولة بفواصل 

 .النسققراءة هذا  الشائعة

 الخاصة شغلقياسات ال 8

 نقطة إلى نقطة من نظمة الخدمة الثابتةألالموزعة  يةنطاقات الترددال في يةقناة الترددال شغل 1.8
الراديوية،  حيلالرت  اتصاالتو ثابتة، ال واي ماكس مثل) اخلدمة الثابتة يف نقطة إىل نقطةنظمة األرضية من األ بعضتستخدم 

موقع  يف بثكشف ر  ، يسفهذه احلالة ويف .يةاجتاهوصالت ( وغريهااخللوية  يةألنظمة الراديو ل حملطات القاعدة والتوصيل البيين
(. ولكن هذا 22 هذا املوقع فقط )انظر الشكل القناة يف لعن كمية معينة من شغاالجتاهات  شاملةواحد باستخدام هوائيات 

لعديد من لكن ميإذ  أدرى، حىت لو جتاوز مستوى اإلشارة مستوى العتبة. لوصالتيعين أن هذه القناة غري قابلة لالستخدام  ال
 البعض. بعضها علىأي تدادل ضار  إحداثثابتة استخدام نفس القناة دون الوصالت ال

 اإلذاعية FM وصالت

  (MHz 959942) النطاق األدىن
  (MHz 1 7101 700)األعلى النطاق 
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 22 كلـالش
 نقطة إلى نقطة من الثابتة الخدمة نظمةأل الموزعة يةالتردد نطاقاتال في يةالتردد قناةال شغل مراقبة

 
ية مشغولة قناة الرتددلا يبني االجتاهات شاملةباستخدام هوائيات  املراقبةموقع وحدة  يف يةقناة الرتددال شغل نتائج قياسبيد أن 

 (.مثالً  A وصلةالفقط ) ةواحد وصلةمن  بثحىت لو كان هناك 
، ميكن متييز غلشقياس الوحسب الغرض من  عادة املعلومات املطلوبة.توفر  ال الشغل قياساإلعدادات املعيارية ل هذه احلالة، يف

 :التاليتني نيتاحلال
بد من  وال .اهيهبوائي اجتقياس  إجراء، ينبغي مزمعةصلة ثابتة جديدة لو ى الرتددات املتاحة قياس للعثور عل أجريإذا  -

 .املزمعة ديدةاجلصلة الو  موقعي الك املراقبة يفوحدة  وضع
هبوائي ياس ق إجراء، بغض النظر عن املكان احملدد، ميكن ينطاق الرتددالتقدمي حملة عامة عن استخدام ل قياس أجريإذا  -

 .الوصالت األقصى من العدد استقبالحيث ميكن ، 22 الشكل املبني يفاملوقع  يف االجتاهات شامل

 مشترك يمورد تردد فيلمستخدمين مختلفين  شغلفصل ال 2.8
 القياس. جلت شدة اجملال، ميكن استخراج معلومات إضافية منإذا س  

وميثل  نحىن واحد فقط.مبدقيقة، وعادة  15 باستبانة شغللعرض ال يشيع استخدامهاهو وسيلة  23 الشكل املخطط األيسر يف
الشغل هو  ألدضرانحىن وامل مجيع املستخدمني على تلك القناة. الذي يسببه شغلإمجايل ال املخطط األيسر املنحىن األمحر يف

الشغل نحىن األزرق هو امل( و من املخطط)انظر اجلانب األمين  dB(μV/m) 49املستقَبلة بكثافة قدرة تقارب  طةاحملعن  الناجم
 .dB(μV/m) 29بكثافة قدرة تقارب  املستخدم الثاين ي ستقبل هذه احلالة ويف، كافة  اآلدرينعن املستخدمني  الناجم

 .هنا( dB(μV/m) 20لعتبة )املستويات املستقبَلة فوق مستوى ا تقيَّم إال املنتصف املستويات املستقبَلة على مر الوقت. وال وميثل املخطط يف
 مرة 380حوايل  dB(μV/m) 49 قياس جرىهذا املثال  ويف .املستقَبلاجملال  شدةملستويات  التوزيع اإلحصائي املخطط األمين يبنيو 

 .ذلك وإىل آدر مرة، 350حوايل  dB(μV/m) 50و ساعة، 24فرتة  يف

 Bالوصلة 

 موقع وحدة املراقبة املتنقلة
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 23 كلـالش
 شغلال لبيانات المعززة معالجةال

 

 

 (ISM) النطاق الصناعي والعلمي والطبي للطيف في (WLAN)قياس شغل الشبكات المحلية الالسلكية  3.8
GHz 2,4  

وتقنية  (IEEE 802.11b/g/n) شبكات احمللية الالسلكيةال يف أساساً  GHz 2,4 (ISM)الصناعي والعلمي والطيب  ي ستخدم النطاق
إلنرتنت استخدام ا يفسريعة الزيادة لل ونظراً  .فرديأمريكا الشمالية( دون احلاجة إىل ترديص  يف) DECTو Zigbeeو بلوتوث

واحملطات  (WLAN AP)الالسلكية  شبكات احملليةال النفاذ إىلمن نقاط  يصاَدف عدد ما كثرياً السنوات األدرية،   يفالالسلكي 
 نفسها. املتنقلة على القناة

، حيصل تراكب ويتعذر استخدام MHz 20 بني قناة وأدرى مع عرض نطاق مشغول يصل إىل MHz 5 وبسبب املباعدة البالغة
 حمتمل. دلانفس املوقع دون أي تد يفجاورة تقنوات م

 .(WLAN) الالسلكية احمللية الشبكة يف 1 قناةللالوقت  القدرة على مر 24 الشكل يبنيو 
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 24 كلـالش
 (WLAN) الالسلكية المحلية الشبكة في 1 قناةلل الوقت مقابل للقدرة البياني الرسم

 (5 =  MHz (BW) النطاق عرض ،GHz = 2,412 التردد)

 
من املفيد لبعض األغراض احلصول على أرقام الشغل ملستخدم معني فقط على تردد ما، على سبيل املثال، لتحديد مصادر التدادل 

نطاق الشبكة  املتاح بأكرب قدر من الكفاءة. وميكن حتقيق ذلك يفالقناة من أجل استخدام النطاق  أو للتوصية بإددال تغيريات يف
عن طريق استخدام معدات املستخدم العادية كجهاز استقبال وبرجميات املسح املتاحة  GHz 2,4 (WLAN)احمللية الالسلكية 

 خمتلفة. أربع نقاط نفاذ 11 مثاالً على خمرج هذا اإلعداد حيث شغلت القناة 25 للجمهور. ويظهر الشكل
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 25 كلـالش
 النفاذ نقاط قائمة على مثال

 

 WLAN بثفصل  أيضاً  تستطيعهو أن هذه الطريقة لكل إرسال  (MAC) النفاذ املتعدد تحديد عنوانالذي يدعو لوالسبب الثاين 
 (.DECTو ،Zigbeeوبلوتوث،  ومثالهنفس النطاق ) يف اآلدر ISM بثن ع

 القنوات أنظمة التشارك في في من التماثلي إلى الرقمي لإلرسالتحديد القنوات الالزمة  4.8
 يكون احلل لعلذا التحول، هب ةمتاثلي متنقلةشبكة مرت  ماإذا و  .سابقاً  ةمتاثلي اليت كانت نظمةاألالعديد من  إىل الرقمية حالياً  ت نقل

الشبكات العاملة  فإن ،تلكل قناة اتصاال ة إىل تردد منفصلشبكة متاثليتاج حت وفيما .القنوات بالتشارك يف تعملشبكة رقمية  يف
ميكن و  ات الرتددية.فتتدبر أمرها بعدد أقل كثريًا من القنو  احلالية، للحركة وفقاً  الرتددية دينامياً  م املواردتنظ القنوات بالتشارك يف

إلدارة  القنوات يف بالتشارك تعملشبكة  يف اليت ستلزمعدد القنوات  أن حيددالشبكة التماثلية دالل أوقات الذروة  شغلقياس ل
 اخلدمة. جودةنفس بركة احل

ومن املقرر أن  .ةاحلركذروة  ت توقعشبكة الشرطة التماثلية دالل األحداث الكربى حيث  شغلأجريت قياسات  وكمثال على ذلك،
 TETRA قنوات سيلزم منأثريت مسألة كم و  .(TETRA) القنواتالنظام الراديوي لألرض متعدد  هذه الشبكة إىل شبكة ت نقل
 اخلدمة. جودة يفملحوظ  ترد  دون 

 تكان. و kHz 20 مبباعدة بني قناة وأدرى تبلغ الرتددات مدىقناة، تنتشر على  60 احلالية الشرطة التماثلية شبكة ستخدموت
ح سب  لقنوات، ا عربكل جولة  معاودة مراقبة قدره ثانية واحدة. ويف وقتبقادرة على قياس مجيع القنوات  شغلقياس ال اتإعداد

  .26 الشكل يفظهر النتيجة وقت واحد. وت كان مشغواًل يف  كم منها



 ITU-R  SM.2256-1 33  التقرير 

 26 كلـالش
 الوقت نفس في المشغولة القنوات عدد

 

 TETRA ألن نظام TETRA قنوات 3تلزم ، احلركةإلدارة هذه الكمية من و  حد أقصى.ك  نفس الوقت يفقناة  12يتضح شغل 
 .TDMA باستخدام تقنيات تردد واحدعلى  اتصاالتقنوات  4 على محل قادر

اليت قد حتدث مرة  كةاحلر وضع ذروة ل سعةتوفري  بشأن ضرورة ي طرح سؤالكفاءة الطيف، قد من   كثرياً بالفعل  حيسان  ذلكورغم أن 
 خمتلفة. بطرق هوقياس شغلالبد من تقييم  اللإلجابة على هذا السؤال و  السنة للحظة قصرية. يفواحدة فقط 

اليت  املسحمن عدد عمليات  بدءاً  يتشكل صف مسح كل املشغولة يف عدد القنواتولدى فرز عمليات مسح النطاق وفق 
النتيجة  وميكن تصور هذه وهلم جرا. مشغولة، احدةو  يوجد فيها قناة اليت املسح، مث عدد عمليات مشغولةيوجد فيها قناة  ال
 .27 الشكل يف مارسم بياين ك يف

حد
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 27 كلـالش
 واحد آن في المشغولة القنوات مع المسح عمليات عدد

 
 

وضع  إذا كان ميكننا القول ما بأكملها. ولكن الدالل فرتة املراقبة مرتني  قناة إال 12يتضح عدم حدوث احلالة اليت ت شغل فيها 
الشغل هذا حدث مرة واحدة لفرتة ثانيتني أو مرتني لفرتة ثانية واحدة كل مرة. ولتصور ذلك أيضاً، ميكن رسم خمطط بياين 

مع بني مدة الشغل لعدد معني من القنوات املستخدمة يف حالة  لآن واحد. ويظهر احتمال حدوث ك ثالثي األبعاد حيث جي 
 .y على احملور

 28 كلـالش
 ومدتها واحد آن في المستخدمة القنوات احتمال
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نه أ هذا يعينو  ثانية واحدة. لفرتة أقصاها آن واحد إال قناة مشغولة يف 11 أو حىت 12 الشكل عدم حدوث حالةمن هذا يتضح 
تظر نتلك اللحظة جيب أن ي يف احلادي عشر فإن املستخدمت، قنوات اتصاال 10مستقبلية بتوفري  TETRA حال اكتفت شبكة يف

 .TETRA تاالقنوات اتص يكتفى بعشر أن هذا مقبول بالتأكيد، اومب إىل الشبكة. للتمكن من النفاذملدة أقصاها ثانية واحدة 
لالزم من تحديد العدد ابملستخدم نفاذ ال املتغاضى عنه تأدرياللشغل مع ا نتيجة قياسلاستخدام هذا التقييم يسمح و 

 تكاليف.ال من احلد األدىنبالطيف  مع احلفاظ على أقصى قدر من كفاءة TETRA قنوات

 نطاقات مشتركة في للترددات الراديوية مختلفةال الراديويةتقدير استخدام الخدمات  5.8
مثلة األ ة. ومنالرتددات الراديوية املتطابقة أو املتشاهب دصائص ذاتعلى اخلدمات اإلذاعية املختلفة  يةنطاقات الرتددالبعض  توزَّع

حال توفر أساليب حتديد  . ويف(HF) ديكامرتيةال ي للموجاتملدى الرتددا يفالعديد من النطاقات الفرعية  ،هذا الوضععلى 
 .ما نطاق يفنتائج بشكل منفصل لكل من اخلدمات العرض ت  ، قد شغلدالل قياس الاإلشارة 

 اعتبارات االرتياب 9
القياس على عوامل خمتلفة مثل وقت معاودة املراقبة، وعدد اإلرساالت وأمدها على قناة ما، وعدد عينات القياس،  يتوقف االرتياب يف

، وحىت قيمة الشغل الفعلي نفسها. ولبعض هذه املعلمات (TDMA) نبضيإذا كان القياس جيري ألنظمة ذات بث  ومدة املراقبة، وما
 التقرير. هبذا 1 امللحق تبعية معقدة. وميكن االطالع على حسابات هذه املعلمات وتفاصيل بشأن تبعياهتا يف

أهنا ت ستخدم عادة من  غري .هالقياس ووقت ملوقع تصلح إال الاعتبار نتائج القياس دقيقة، فهي إمكانية جتدر اإلشارة إىل أنه رغم و 
 املعنية: اخلدمة و/أو حلالةا "التنبؤ" بشدة علىدقة هذا  عتمدوت خمتلفة. مناطقمواقع/ يف أو يةأوقات مستقبل يفشغل بال"التنبؤ" أجل 

 املأدوذخدام القياس است ميكن دالل أيام العمل العادية، لذلك ما نوعاً  شغل الشبكة العمومية للهاتف املتنقل ثابتاً  كوني ما عادةً ف
لى النشاط ع مشرتكة لشركة بشدة شغل قناةعتمد درى، يمن ناحية أو  لتقييم استخدام النطاق دالل كل هذه األيام. مايوم  يف

 يكون قابالً  قد ال مامل ع يوم يف املأدوذالقياس ف من يوم آلدر، لذلك كبرياً   تلف ادتالفاً خيي قد ذالفعلي جلميع املستخدمني وال
 القناة. على تلك احلركةلتقييم متوسط عبء  مطلقاً لالستخدام 

 هاواستخدام تفسير النتائج 10

 اعتبارات عامة 1.10

ميكن استخدام نتائج قياس شغل الطيف على نطاق ترددي حمدد لوضع سياسات توزيع الرتددات وختصيصها، على حنو حيقق استخداماً 
 الرتددية. ف. فعلى سبيل املثال، قد تؤدي هذه النتائج إىل إعادة توزيع النطاقاترد الطيلطيف وقيمة اقتصادية ملو فعاالً ل

ذلك وفر قد يو  استخدام موارد الطيف. يفاالجتاهات  أن ي ظهر اشروط القياس نفسهل وفقاً  شغل مراراً القياسات  إلجراءميكن و 
 .مستقبالً  دمات معينةلتوزيع الطيف خل مةمعلومات قيا 

 قنوات مشتركة في شغلال تفسير نتائج 2.10
 يشملو  ميكن. أدق ماب احلقيقي لقناة شغلراقبة الاملقدمها ددمات تالنتيجة اليت  تعربا  ، جيب أنشغلوقت التعريف  ذكر يف كما
قسم . وي لزم ذلك حمطة واحدة فقط ما تستخدمهاعند 100% سلفًا شغاًل بنسبة TDMA أنظمة تستخدمهاظهر قناة ت   أال ذلك

 .شغلال الغرض من قياس حسبتفسري النتائج بيف أو الرتديص إدارة الط
د االستخدام، قيهي  احلركةقنوات هو معرفة أي من خمصص لشبكة معينة  ينطاق تردد يف شغلمثال: إذا كان الغرض من قياس ال

تلك الشبكة ل اً منطياليت تبدي شغاًل عترب مجيع الرتددات ميكن أن ت   موقع معني، يفوبالتايل غري متوفرة ألنظمة أدرى 
 الكامل".ب مشغولة"
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 لتقييم استخدام الطيف شغلاستخدام بيانات ال 3.10
تسرتعي االهتمام ان، بعض األحي ويف فقط. املراقبةنطقة حول موقع مبوقع معني أو مب على صلةالطيف  شغل كان،  هذه النقطةحىت 

 ITU-R SM.1046-2 لوصف ذلك، تعرف التوصيةو  (.مثالً  كله  دالبلمساحة كبرية من األراضي )عرب معلومات عن شغل مورد 
الذي  T ، والوقتS الفضاء )املساحة عادة( اهلندسي )اجلغرايف(، و B عرض النطاق على أنه جداء، U عامل استخدام الطيف،

رم دالله  الطيف: مورد من ناملستخدمون احملتملون اآلدرو  حي 

U = B · S · T 

لتطبيق  تصلح إال الو الصيغة غري دطية و  الوقت.× الفضاء × رتدد ال األبعاد: ةمعلمة ثالثيهو عامل استخدام الطيف  فإن وبالتايل
 شغلإجراء قياس  يفالطريقة األكثر فعالية تتمثل ساحة أكرب، مل" استخدام الطيف دريطةوعند طلب " أثناء قياس. معنيواحد 

 حسابث ميكن ختزين اإلحداثيات اجلغرافية حبي جيري، شغللالوضع الراهن ل وإىل جانب مراقبة متنقلة. الطيف باستخدام مركبات
خمتلف قيم استخدام  لمتثَّ دريطة حيث  يفوميكن عرض النتيجة  حمدد. ذات مقاس ةجغرافي مستطيالت يف املأدوذ شغلالمتوسط 

 .هذه لطيفاستخدام ا على دريطة مثاالً  29 الشكل ويوفر الطيف بواسطة ألوان خمتلفة.
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 29 كلـالش
 الطيف استخدام خريطة على مثال

 

 االستنتاجات 11
قد أظهرت األمثلة املختلفة ، فاإلجراءات األساسية إال صفت احلالية ال ITUR SM.1880 االعتبار أن التوصية يفمع األدذ 

فة الكاملة باخلدمات يستغىن عن املعر  وال .داصة هوتقييم شغلال قياسهذا التقرير، التعقيد الشديد الذي ينطوي عليه  الواردة يف
 املناسبة. سيما التحليل املعمق هلدف القياسات، لتحديد أساليب القياس والتقييم الراديوية، وال

استخدام 
 عال

استخدام 
 منخفض
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 1 الملحق
 

 الثقة تأثير معلمات القياس على الدقة ومستوى

A تمهيد 
ها على دقة القياس العدد املطلوب من العينات وتأثري و  وقت معاودة املراقبة مثل قياسال يغطي هذا امللحق بالتفصيل تبعيات معلمات

 قبيل: ظروف من يف املوصوفة هنا ذات أمهية داصةاحلسابات الرياضية  وتعترب ومستوى الثقة.
 عينات القياس.لتوقيت متفاوت  -
 كشف القنوات املستخدمة.ات القياس عند  تأدري  -
 الشغل. نفس الوقت، وبالتايل عدم القدرة على تكريس كل الوقت ملهمة قياس استخدام املعدات ملهام قياس خمتلفة يف -

ملطلوبة ا و/أو الدقةقياس الاهلدف من  حسبعلى أساس كل حالة على حدة،  وتطبيقها وميكن تقرير أمهية مبادئ هذا امللحق
 القياس. وقدرات أجهزة املطلوب أو مستوى الثقةو/

A1 نهج إحصائي لتحديد شغل الطيف 
يصف امللحق املتطلبات من معدات القياس لعملية معاجلة البيانات ذات الصلة اليت تسمح بتحديد شغل الطيف جملموعة واسعة 

فات الدقة والثقة اإلحصائية. وقد وجدت املكتش من القنوات الراديوية دالل الفاصل الزمين املنصوص عليه بالقدر املرغوب من
 .[A.1] هذا امللحق سبيلها بالفعل إىل التنفيذ العملي وأحرزت نتائج جيدة اليت يرد وصفها يف

مورد ترددي  املوضح أدناه إىل تعريف شغل الطيف كاحتمال استخدام قناة راديوية أو نطاق ترددي أو إلحصائيويستند النهج ا
 .[A.3] املرجع . ويرد وصفه يف[A.2] حلظة خمتارة عشوائياً  يل إلرسال معلومات يفآدر قيد التحل

منية. ويتعني بد من تقسيم حمور الوقت إىل جمموعة من فرتات التكامل الز  وميكن لشغل قناة أن يتغري عرب الزمن. وملراقبة التغريات، ال
بد من حساب قيمة الشغل لكل فرتة تكامل،  دقيقة. وال 15و 5 بني أن تكون فرتات التكامل الزمنية هذه حمددة املدة، عادة ما

 الزمنية. كقاعدة جمموع فرتات التكامل  TT وستساوي املدة الكلية
هذا  د خيتلفتأثري العوامل العشوائية قل ونتيجةتقدير الشغل.  ميكن فقطومن الناحية اإلحصائية املستندة إىل رصدات حمدودة، 

هذا امللحق بني  ز يفحالة املراقبة املستمرة للقناة املعنية. ولذلك، مييَّ  يف ميكن حتديدها إال عن القيمة احلقيقية للشغل اليت ال التقدير
، ديوية املتباينةوسعياً إىل التبسيط، يركز هذا امللحق على قياسات القنوات الرا .باحلسابالقيم احلقيقية للشغل والتقديرات احملصَّلة 

امللحق املصطلح العام "شغل  يستخدمو  غم من أن املبادئ تسري على شغل موارد الطيف األدرى مثل نطاق الرتدد.بالر 
عملية ل" كنتيجة (SOCR) القيمة احلقيقية للشغل ومصطلح "نتيجة )نتائج( حساب شغل الطيفلإلشارة إىل " (SO) الطيف

 ذات الصلة. املقاسة عاجلة البيانات م
تجاوز عتبة الكشف القناة ي حالتني ممكنتني فقط للقناة: "مشغولة"، حيث مستوى اإلشارة يف الطيف، ي نظر يفولتحليل شغل 

 مشغولة. حالة باحتمال كوهنا يف SO القناة. ويتحدد شغل الطيف املختارة، و"شاغرة"، حيث مستوى اإلشارة ضعيف يف
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 A1 كلـالش
 يةراديو  قناة شغل مفهوم تعريف

 
. وسيكون احتمال كشف IT قناة دالل فرتة تكامل إشارة يف t(U( مستوى مثااًل للتغيري احملتمل على مر الزمن يف A1 يعرض الشكل

، 1tΔ ملشغولةانقطة عينة خمتارة عشوائياً على حمور الوقت مساوياً لنسبة إمجايل مدة فرتات الفواصل الزمنية للحالة  حالة إشارة مشغولة يف
2tΔ... ، vtΔ إىل فرتة التكامل اإلمجالية ITيلي: . وهكذا، يعربَّ عن شغل الطيف دالل فرتة التكامل هذه كما 

   (A1) 

 حيث:
 SO: ةاحلالي فرتة التكامل دالل شغلصحيح قيمة ال 

 IT:  فرتة التكاملمدة 
 V:  فرتة التكاملدالل الفواصل الزمنية للحالة املشغولة عدد IT 

 1tΔ ،2tΔ ... ،vtΔ: ةاملستمر  املراقبة حال يف يةقناة الراديو ال الفواصل الزمنية للحالة املشغولة يف مدة. 

A2 أثر توقيت القياس 
من  بدالً و  كل قناة إشكالية.ل ةاملستمر  املراقبةتصبح ، الراديويةاليت حتتوي على عدد كبري من القنوات  يةالرتدد املديات مراقبةعند 

عدد  عتمدوي .ةمتقطع بصورة إال عموماً  القنوات من حالةتحقق ت ال شغلال مع بيانات قياساليت جت املراقبة معدات فإنذلك، 
 RT وعلى وقت معاودة أدذ عينات من حالة القناة IT على طول هذه الفرتة الشغل تكامل وقت دالل IJ حالة القناة عينات
  (.فيها الشغل ية اليت جيري قياسوعدد القنوات الرتدد املراقبةعلى سرعة تشغيل معدات  بدورهعتمد ي )والذي

العكس بالعكس، و  شاغرةإىل قناة  مشغولةمن قناة  التغيريللحظات  يتعذر التحديد الدقيقمتقطعة،  بصورة العينات وإذ تؤدذ
منتظم  متوضع يف على سبيل املثال،ف. التقريباتمن الضروري استخدام ، (A1) من املعادلة الدقيقة ، بدالً شغللقياس ال وبالتايل،

 :شغلال سابحل التقدير التايلعلى حمور الوقت، ميكن استخدام لعينات حالة القناة 

Io JJSOCR 
 

 حيث:
 SOCR:  الطيف شغلنتيجة حساب 

 OJ:  فرتة التكاملدالل املشغولة املكتشفة قناة ال حاالتعدد 

1

V

v I

v

SO t T


 

د لتحديعتبة الكشف 
 نشاط قناة
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 IJ:  فرتة التكامل. حالة القناة طيلة لعيناتالعدد اإلمجايل 
 .A2 الشكل يفبني امل على النحوتصرف شغل الطيف إلشارة ت قياس احملتمل يف اخلطأوميكن بيان 

 A2 كلـالش
 شغلال قياس خطأ

 
 .SO ≈ 50%القناة مبرور الوقت، يقابل القيمة احلقيقية  يفمستوى اإلشارة  يفالتغري املستمر  ، الذي يظهرU(t) إن املخطط األعلى،

سب اعتباراً النقاط يف  ولكن مع "عدم تطابق" طفيف ،IJ نفس العدد من العيناتب شغلقياس الويبني املخططان التاليان   اليت حي 
 1SOCR = 7/16 ≈ 43,%75 احلالة األوىل يف شغل ستبلغللسة أن القيمة املقي يتضح j(2U(و 1U)j( ومبقارنة املخططني الوقت. منها

 .2SOCR = 9/16 ≈ 56,%25 احلالة الثانية يفو 
 :يلي ويتضح ما

ليت سيكون فيها بداية القياس واخمتلفة لباإلضافة إىل املخططني األول والثاين املعروضني، هناك ديارات أدرى ممكنة لنقاط  1)
 .SOCR = 8/16 = 50% بالضبط مثاين حاالت من نشاط القناة دالل فرتة التكامل، معطيًة تقديراً دقيقاً للشغل مبقدار

اخلطأ بغض النظر عن وقت  إمهال ضمانتناثر نتائج القياس ومتكِّن من قلل من احتمال ت IJ زيادة عدد العينات 2)
 .املختار البدء

 ية.إحصائ قياسات من وجهة نظرهذه البد من حتليل نوعية  هي قيم عشوائية، وال هكذا، فإن نتائج حساب شغل الطيفو 

A3 الدقة ومستوى الثقة 
ن بيان وميك .العملية املمارسة يف للخطأ معرض يةالراديو  شغل القناةفإن قياس  أعاله، A2 الفقرةإطار  يفظر فيها ن  اليت  لألسباب

كقاعدة   ،هو )r )SO – rSOCR ذات الرتتيب معينة ادتبارحالة  يف شغلأن دطأ قياس ال ([A.3] املرجع سبيل املثال، انظر، على)

 القناةعتبة كشف نشاط 
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هذا يعين و  تلفة.ادتبارات خم يف قد ختتلف مقادير اخلطأ بشكل كبري جداً و  إىل العادي. قريبتوزيع  ذات قيمة عشوائية عامة،
 والثقة. الدقة ناحييتمن  شغلشروط على جودة تقييم ال وجوب فرض

 .SOΔ املسموح اخلطأ املطلق يزيد عن ال مبا SO عن القيمة احلقيقية SOCR سوباحملشغل ادتالف ال احتمال هي SOCP الثقةو 

   (A2) 

 حيث:
 SOCP:  شغلقياس ال يف ثقةالمستوى 

 SOCR: ةاحلاليشغل احملسوبة احملصَّلة لفرتة التكامل قيمة ال 
 SO: فرتة التكامل دالل شغلال صحيح قيمة  
 SOΔ: الزمين نصف فاصل الثقةلاملوافق  دطأ القياس املطلق التفاوت املسموح يف. 

الذي ، SOδ ،دطأ القياس املسموح يف النسيب التفاوت بداللةمتطلبات الدقة  عنكثري من األحيان  التالية يعربَّ أيضاً يف املعادلةوب
 :املسموح اخلطأ املطلقبيرتبط 

   3)A( 

 العملية املمارسة قياسه أهم يف يعدقيم الشغل أي مقدار من  استنادًا إىلينبغي التعبري عن الدقة بداللة اخلطأ املطلق أو النسيب و 
 .)مقدار صغري أم كبري(

الطلب على  فوخيف شغللا قليلة يةقنوات الراديو ال يفقياس ارتفاع الطلب على دقة القياس ال املسموح يفنسيب الحد اخلطأ  يفرضو 
ست عترب قيم  SO =  %2، وشغل نسبته SOδ = %10 إذا أ دذت قيمة منطية على سبيل املثال،ف. الشغل دقة القياس للقنوات عالية

، SO = 20% شغل نسبته يف (، أما0,4% واقعة ضمن فاصل الثقة الزمين )الذي تبلغ نسبته SOCR ≤ 2,2% ≥ %1,8املدى 
، ستعترب كل القيم مقبولة ضمن املدى الواسع SO = 92% نسبته قناة ذات شغل ويف .4% صل إىللي فاصل الثقة الزمين فسيزداد

82,8% ≤ SOCR ≤ 100%. 

 على وجه اخلصوص،و  ، يكون مقاس فاصل الثقة الزمين مستقالً عن شغل القناة الفعلي.قياسال يف املسموح اخلطأ املطلق وإذا ح دد
على  شغلعالية الو  شغلال قليلة املمارسة العملية للقنوات املوصى باستخدامها يف SOΔ = 0,%5 بقيمة 1% يبقى فاصل الثقة الزمين

 على سبيل املثال،ف. غلالش للقنوات عالية ، وتقدير دقيق جداً شغلال قليلةللقنوات  هذا يتوافق مع تقدير تقرييب جداً و  حد سواء.
  مقبولة. SOCR ≤ 92,5% ≥ %91,5 ىاملد ، ت عترب القيم الواقعة يفSO = 92% شغل نسبته يف
هذا  ويف املمارسة العملية. يف 90%99 املدى ضمن الواقعة استخدام القيمب ينصح عموماً  ،ستويات الثقة املطلوبةمبيتعلق  مافيو 

 .فصاعداً  هذه النقطةمن  كأساس  SOCP = %95 ست ستخدم قيمة ،امللحق

A4 شغلالقياس  علمات تؤثر على الثقة اإلحصائية فيم 

1.A4 اإلشارة معدل تدفقو  والمطولة النبضيةشارات اإل 
ت مدة اإلشارة القناة الراديوية احملللة. فإذا كان تعتمد اخلصائص اإلحصائية لنتائج حساب الشغل على املدة النمطية لإلشارات يف

مثل هذه اإلشارات عن االنتباه ومتيل نقاط حالة التحول إىل الظهور على فرتات  تغيبميكن أن  أطول من وقت معاودة املراقبة، ال
بعض األحيان، وختتلف  يف ت لحظ إال اإلشارات اليت تقل مدهتا عن وقت معاودة املراقبة فال خمتلفة مستقلة بالنسبة للعينات. أما

لة بني هذه ات ادتالفاً كبرياً. وبالطبع، فإن احلافة الفاصاخلصائص اإلحصائية حلسابات الشغل للقنوات اليت تراودها هذه اإلشار 

 SOSOC SOSOCRPP  –

SOSOSO 
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األلف على  كواحد يف  vtΔ من الناحية العملية. وتعترب اإلشارات مطولة إذا بلغت مدهتا ما األنواع من اإلشارات دقيقة إىل حد  
ي اليت حتقق مدهتا املرتاجحة ، فهIT اإلشارات النبضية، . أماvtΔ ≤ 10−3  حققت شرط األقل من فرتة التكامل، أي إذا ما

 .IT  4−10 < vtΔ التالية:
قياسات شغل إشارات مطولة تعتمد بشدة على عدد اإلرساالت )أو عدد  أن الدقة ومستوى الثقة يف [A.3] املرجع ويتضح يف

من هذا امللحق أيضاً أمثلة تبني أنه ألعداد خمتلفة من اإلشارات  A5 حالة القناة( ضمن فرتة التكامل. وتضم الفقرة التحوالت يف
حالة قياسات  اليت ك شفت دالل فرتة التكامل، قد خيتلف العدد املطلوب من العينات لقياس موثوق للشغل بنحو عشرة أمثال. ويف

 اإلشارة. الشغل للقنوات ذات اإلشارات املطولة، متكن االستفادة من مفهوم معدل تدفق
القناة على مدى فرتة زمنية معينة. على سبيل املثال، إذا ر صدت  هو متوسط عدد اإلشارات املوجودة يف λ ومعدل تدفق اإلشارة

 λ = 140 القناة لتلك كل ساعة من الوقت، يكون معدل تدفق اإلشارة املتوسط يف دورة إرسال يف 140قناة معينة  يف
 الشغل. قياس معدل تدفق اإلشارة يف وصيات بشأن النظر يفت A5.3.1 الفقرة إشارة/الساعة. وترد يف

لفرتات زمنية خمتلفة قد خيتلف ادتالفاً كبرياً. وهذا يعين وجوب تعقب  λ قناة راديوية تدفق اإلشارة يف أن معدل مالحظةوينبغي 
 شغلال املفرتة تك يف املتوقع اإلشارات عددمتوسط  تعديل منبد  معدل تدفق اإلشارة دالل القياسات، وال االدتالف يف

 .لذلك وفقاً 

2.A4  لوقت معاودة المراقبةعدم االستقرار النسبي 
 الوقت: قناة على حمورحالة عينات  عدم انتظام متوضعهناك عدد من األسباب اليت قد تؤدي إىل 

العدد املطلوب من  تلفخي شارة، قداإلمعدالت تدفق  يفإىل حد كبري  بينها ختتلف فيماقنوات  يف شغلعند قياس ال -
يري إلجراء تغال يؤدي فيما ،ناجعحلالة مثل هذه القنوات غري دورياً أدذ العينات  والتزام .أمثالمسة أو عشرة خبالعينات 

 الوقت. لعينات على حمورا عدم انتظام متوضعإىل أدذ العينات من قناة  يف مرن
 أداء فهي تستطيع، اً مراقبتها صغري تعني ما يكون عدد القنوات اليت تعندو  بسرعتها الفائقة، أحدث أنظمة املراقبة تتميز -

 طريقةال ذههبم موارد املعدات قسعندما ت   بيد أنه .على التوازياألدرى  مهام املراقبةو شغل المجع بيانات قياس عملية 
 منتظم. غري على حمور الوقت عيناتال متوضع يصبح

 العينات. بني وقت معاودة املراقبةأدرى تسبب عدم استقرار  دواع كون هناك أيضاً وقد ت
 العينات: بني j RTفتكون الفواصل الزمنية  احلقيقي للعينات على حمور الوقت. موافقة للتموضع IJ ≤ j ≤ (1 jt( لتكن األوقات

   (A4) 

 يلي: املراقبة كما معاودة وقتتوسط قيمة مبيتعلق  ، تكون التقلبات العشوائية فيماتجربةالواقع  ويف

   (A5) 

 حيث:
 IT:  فرتة التكاملمدة 
 IJ:  فرتة التكامل ضمن قناة حالةعينات عدد. 

11– 1, JjttT jjRj 

IIR JTT 



 ITU-R  SM.2256-1 43  التقرير 

 متوسط نالعينات عبني  للفاصل الزمينقصى األاالحنراف ب ، ويتحددδT معاودة املراقبة بالرمز عدم االستقرار النسيب لوقت وي رمز إىل
 :يلي كماقيمته. ويعرب عن ذلك  

   (A6) 

 حيث:
 δT: معاودة املراقبة عدم االستقرار النسيب لوقت 

 jt: دذ العيناتأل الفعلية وقاتاأل 
 RT: معاودة املراقبة، املشتقة من  لوقت القيمة املتوسطة(A5) 

 IJ:  فرتة التكامل يفعدد العينات. 

A5  قياسالإجراءات 

1.A5 القنوات الراديوية ذات اإلشارات الطويلة 

1.1.A5  فاصل التكرارقواعد جمع البيانات وقياس الشغل في حالة قلة استقرار 
للفاصل بني قياسات متكررة، ال يتجاوز وحدات من نسبة مئوية، أثناء مجع البيانات لكل فرتة  ،Tδمع عدم استقرار نسيب، 

 .IJ لعينات حالة القناة، ، ضمن العدد اإلمجايلOJ، يكفي حتديد كمية من العينات تتعلق حبالة شغل قناة، IT تكامل،
ثت  :التايل شكلال وهي على ،A2 الفقرة قاعدة قياس الشغل يف سبق أن حب 

   (A7) 

 حيث:
 SOCR:  الطيف شغلنتيجة حساب 

 OJ:  فرتة التكاملدالل املشغولة املكتشفة قناة ال حاالتعدد 
 IJ:  فرتة التكامل. حالة القناة طيلة لعيناتالعدد اإلمجايل 

فإن  .λ شارةاإلمعلومات عن معدل تدفق  أيضاً  تلزمالقياس،  يف من أجل ضمان الثقةو القناة،  يف مطولةإشارات  تسود ماحيثو 
قناة ال يف )rV( ةاملكتشفشارات اإل وذلك لتحديد كميةجتمع احلاالت املشغولة والشاغرة تعقب  جيدرهذه املعلومات،  تتيسر مل
احلالة الشاغرة إىل احلالة  من التحوالتلعدد  مساوياً  )rV( املكتشفةشارات اإل . وي عترب عددr فرتة التكامل رقم يف

 بالعكس.و  املشغولة،

2.1.A5 قواعد جمع البيانات وقياس الشغل في حالة وجود عدم استقرار كبير في فاصل التكرار 
والطول  AIT بداًل من عدد العينات، من الضروري تسجيل زمن التكامل الفعلي 10% يتجاوز δT يف حالة عدم وجود استقرار

  .OT اإلمجايل للزمن الذي تستغرقه القناة يف حالة الشغل
. وبعد كل رصدة تالية، ينبغي 0t على الصفر لتحديد حالة القناة املقابلة للزمن OTو AIT وينبغي عند بداية القياس ضبط قيميت

 :(A4) احملدد باملعادلة j Rtىت تصل إىل فاصل التكرار ح AITزيادة قيمة 

  IRRjj
j

JjTTttT  1,––max 1–

Io JJSOCR
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  jRAIAI TjTjT  )1–()( A8)( 

 :حىت نفس القيمة OT، ينبغي حينئذ زيادة jtو jt-1إذا كانت حالة القناة مشغولة عند نقطيت االعتيان 

  jRoo TjTjT  )1–()( A9)( 

 كمدة حلالة الشغل:فقط  تغري يف حالة القناة، ينبغي إدراج نصف فاصل التكرار  j RTإذا رصد دالل الفاصل 

  2/)1–()( jRoo TjTjT  A10)( 

 كما هو بدون تغيري.  OTوإذا رصدت القناة يف حالة منفعلة عند نقطيت االعتيان، ينبغي ترك طول مدة حالة الشغل 
 :وتأدذ قاعدة حساب الشغل الشكل

  AIo TTSOCR  A11)( 

 حيث: 
 :SOCR  الطيف شغلنتيجة حساب 

 OT: إمجايل طول املدة اليت تستغرقها القناة يف حالة الشغل 
 AIT: طول مدة زمن التكامل الفعلي 

 (.A3.1.1 ولتحديد مستوى الثقة يف القياسات، ينبغي تسجيل كمية اإلشارات املرصودة دالل زمن تكامل الشغل )انظر الفقرة

3.1.A5 على أساس المعدل المتوقع لتدفق اإلشارة اختيار عدد العينات 
ات اإلشارات حسابات الشغل للقنوات ذ ستختلف املتطلبات من معدات القياس ومن عمليات التعامل مع البيانات ذات الصلة يف

فرتة  ة، بكمية اإلشارات يفالقنوات ذات اإلشارات املطول النبضية. فهي تتحدد أوالً، يفعن القنوات ذات اإلشارات املطولة 
 أدناه(. A5.2.2نظر الفقرة ا) نفسها القنوات املشغولة باإلشارات النبضية، تعتمد الثقة على قيمة شغل القناة الراديوية التكامل. ويف

دطأ  بالتفاوت املسموح يف SOCP عدد العينات املطلوبة لتحقيق الثقةميكن حساب  ،اإلشارات املطولة ذات يةالراديو  لقنواتا ويف
 التايل: على النحو SOΔ القياس املطلق

   )12(A 

 حيث:
 min IJ: احلد األدىن الالزم( املطلوب عدد العينات( 

 SOΔ: الزمين نصف فاصل الثقةل املقابلدطأ القياس املطلق،  يف احلد األقصى املسموح به 
 δT: معاودة املراقبة عدم االستقرار النسيب لوقت 
 avrV:  شغلال فرتة تكامل يف ةاملتوقع اإلشاراتمتوسط عدد 

 Px:  الثقة املطلوبة، لقيمة املقابلة لتكامل االحتمالنقطة مئوية SOCPا.حلساهب ، اليت يوصى بالتقريب التايل 
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   )13A( 

 حيث:

   )4A1( 

 التايل: على النحو )12A( املعادلة يف املستخدمة فرتة التكامل يف املتوقع شاراتاإل avrV عددتوسط مب التنبؤوميكن 

   )5(A1 

 حيث:
 λ:  انظر  القناة يفمعدل تدفق اإلشارة(1 الفقرة.A4) 
 IT:  شغلال فرتة تكاملمدة. 

 دطأ القياس املطلق وتفاوت مسموح يف SOCP = %95 ستوى ثقةألنظمة القياس من الدادل مب A)12( املعادلة ليميكن متثو 
5%,0 = SOΔ التايل: على النحو 

   )6(A1 

 شارة.اإل ختلف معدالت تدفقمب يةقنوات راديو على  (A16) تطبيق املعادلةأمثلة على  A1 اجلدول وترد يف

 A1دول ـاجل
 تفاوت لتحقيق والالزم مطولة بإشارات لقناة العينات عدد

 SOCP = %95 بثقة  %0,5 عن يزيد ال SOΔ للشغل المطلق القياس خطأ في
 δT ≤ 0,5 بمقدار المراقبة معاودة وقت في نسبي استقرار بعدم تتميز لقياسات

 اإلشارات عدد متوسط) λ القناة في اإلشارة تدفق معدل
 :يتعدى ال ،(الشغل تكامل فترة في المرصودة

 المطلوب العينات عدد

10 703 

30 1 217 

50 1 572 

100 2 223 

300 3 850 

500 4 970 

 λ القنوات ذات اإلشارات املطولة والشغل املنخفض )وبالتايل، معدل تدفق إشارة منخفض ، يفA1 اجلدول يفوفقاً للبيانات الواردة 
املعلومات الواردة عن ، ويشكل ذلك احنرافًا IJ > 310أيضاً(، يتم احلصول على نتائج قياس موثوقة إحصائيًا بعدد من العينات 

. وتفسَّر ITU-R SM.1880-1 [5.A]من التوصية  A1اجلدول و  [A.4] الطيف كتيب االحتاد بشأن مراقبة من 10.4-1اجلدول  يف
القياس،  النسيب يف الظاهر هنا، مت احلصول عليها بوجود قيد على اخلطأ املطلق ال A1 اجلدول ضوء أن البيانات يف االدتالفات يف

وعند قياس الشغل على  (.A3 اديوية )انظر الفقرةفاصل الثقة الزمين حلاالت اخنفاض شغل القناة الر  يفرتض أي تضييق يف ال مما

)04481.099229.0(1

27061.030753.2
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لة القناة الراديوية ادقيقة عن اللحظات اليت تتغري فيها ح معلوماتاالفتقار إىل  من قنوات ذات إشارات مطولة، ينبع مصدر اخلطأ
 اء القياس احملتملة.كثرت هذه التغريات دالل فرتة التكامل، زادت أدط . وهكذا كلما[A.3] من مشغولة إىل شاغرة، وبالعكس

، لزيادة عدد العينات كزيادة متوسط (A7) املعادلة ، تدعو الضرورة، يفالنتائج يف من أجل حتقيق الثقة اإلحصائيةفإنه ، وهلذا السبب
دطأ القياس  ضبط التفاوت املسموح يفوب. قيمة الشغل()وليس كزيادات  التكامل دالل فرتة القناة يف املتوقعة اإلشارات عدد

احلالة )مثل  من التغريات يف بعدد قليل فقطللقنوات ذات الشغل املنخفض والقنوات ذات الشغل العايل على السواء  SOΔ املطلق
يصبح العدد املطلوب من العينات ذا  معاودة مراقبة فقط. وال 703و 632 تنفيذ بني تلك اليت تشغلها حمطات اإلذاعة(، يكفي

 التكامل.  دالل فرتة احلالة فيها عدد كبري من التغريات يفالقنوات اليت حيصل  يف شأن إال
تكامل الشغل معروفًا مسبقاً، يوصى باشرتاط قيمة حمددة هبامش معني. ولضبط  دالل فرتة λ يكن معدل تدفق اإلشارة وإذا مل

 التالية: أثناء القياسات، يوصى باستخدام املعادلة معدل تدفق اإلشارة يف

   )7(A1 

 حيث:
 +1)r(λ:  ةالتكامل املقبل فرتة يفمعدل التدفق املتوقع 

 rλ: (ة)املنقضية احلالي التكامل فرتة يف معدل التدفق 
 rV:  ةاحلالي التكامل فرتة يف ح ددتعدد اإلشارات اليت 
 w:  5 بني ما املدى يفعادة  املختارالتكيف،  إجراءزمن استجابة ل احملددمعامل الرتجيح ≤ w 20 >. 

ني ب القيمة القصوى تارمن املستحسن أن خت  و  ت ستنتج عادًة. ال 0λ لقيمة أولية، تدعو احلاجة )7A1( لمعادلةلوفقا ً  االرتقاءلبدء و 
 حالة. أسوأ يقابل مباعني، امل ضمن املدى الرتددي ةاملتوقع مجيع القيم

2.A5 القنوات الراديوية ذات اإلشارات النبضية 

1.2.A5  وقياس الشغلقواعد جمع البيانات 
  لكل فرتة تكامل. ،Jo، لقياس الشغل، جيب على أقل تقدير، حتديد عدد عينات حاالت شغل القناة

 لكنه يتطلب عينات أكرب بكثري لتحقيق الثقةو  قياس شغل متجرد أيضاً  )A7( ساباحل، يعطي اإلشارات النبضية ذاتللقنوات و 
SOCP دطأ القياس املطلق بتفاوت مسموح يف SOΔ. 

2.2.A5 اختيار عدد العينات على أساس مستوى الشغل المتوقع 
 كالتايل:  min IJعند قياس الشغل على قنوات ذات إشارات نبضية، ميكن حساب العدد املطلوب من العينات، 

   )8A1( 

 حيث:
 min IJ: به )احلد األدىن الالزم( املطلوب عدد العينات 

 SO: يةإشارات نبض ذاتلقناة  يةقناة راديو  شغل 
 px:  13( املعادلة )انظرلتكامل االحتمال نقطة مئويةA() 

   1)1(  wVw rrr 
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 SOΔ: الزمين نصف فاصل الثقةلاملوافق  دطأ القياس املطلق التفاوت املسموح يف. 
 التايل: على النحو SOΔ = 0,%5 دطأ القياس املطلق وتفاوت مسموح يف SOCP = %95 ستوى ثقةمب )8A1( املعادلة ليميكن متثو 

   )9(A1 

بقيمة الشغل نفسها وهي مستقلة عمليًا عن عدم استقرار متوضع العينات على  (A7) ، حتَدد ثقة احلسابالنبضيةاإلشارات  ويف
 خمتلفة. على قنوات راديوية بنسب شغل (A19) تطبيق املعادلة A2 اجلدول حمور الوقت. ويبنيَّ يف

 A2دول ـاجل
 تفاوت لتحقيق الالزم نبضية إشارات ذات لقناة العينات عدد

 SOP = 95% بثقة  %0,5 عن يزيد ال SOΔ للشغل المطلق القياس خطأ في

 SO  الراديوية القناة شغل
(%) 

 IJ ،المطلوب العينات عدد

 األقصى المقبول RT المراقبة، معاودة وقت
(ms) 

 دقيقة IT=  15 في دقائق IT=  5 في

5 7 300 41,1 123,2 

10 13 830 21,7 65,0 

20 24 586 12,2 36,6 

35 34 960 8,6 25,7 

50 38 416 7,8 23,4 

*. وبعبارة أدرى، SO = 1  SOيتطابق مع عدد العينات لشغل  SO *< %50إن العدد املطلوب من العينات لقنوات شغلها  - مالحظـة
حالة الشغل  يف ، كماIJ = 24 586على سبيل املثال، من الضروري ادتيار  ،80%قناة شغلها  لتحقيق قياسات موثوقة إحصائيًا يف

SO = 1 − 0,80 = 20%. 

املشتقة بتقييد دطأ  minI J (SO) للحصول على توصيات عملية الدتيار أعداد العينات، من املفيد حتليل الفوارق يف العالقات
 .SO(δ(والنسيب  )SOΔ(التقييم املطلق 

، ألغراض التيسري( حيدد نتائج A3 )املستنسخ أدناه يف صورة اجلدول ITU-R SM 1880-1 [5.A] الوارد يف التوصية 2 واجلدول
 طبقاً لشغل القناة. 1%ودطأ مطلق مقداره  10%احلسابات لعدد العينات املطلوب لتحقيق دطأ نسيب أقصى مقداره 

( أن يؤدي إىل زيادة كبرية 5%النسيب لقيم الشغل الصغرية )أقل من للخطأ  (10%)وكما يتبني من اجلدول، من شأن تقييد ثابت 
وى حمرتم من نفس الوقت، ال يتطلب ضمان حتقيق مست ويفالعدد املطلوب من العينات نظراً لصغر قيمة اخلطأ املطلق الناتج.  يف

 (1%) ذلك، فإن من شأن تقييد ثابت( إال عددًا قلياًل من العينات. وعلى النقيض من 30% الدقة لقيم الشغل الكبرية )فوق
( ألن قيمة اخلطأ النسيب الناتج 20%للخطأ املطلق أن يؤدي إىل زيادة يف العدد املطلوب من العينات لقيم الشغل الكبرية )فوق 

 إال عدداً قلياًل من العينات. 3%ضمان حتقيق هذا املستوى من الدقة لشغل أقل من  يتطلبنفس الوقت، ال  صغرية. ويف
العدد املطلوب من العينات إىل أدىن حد عرب كامل مدى تغايرات الشغل، هناك حل يتمثل يف عمل تقدير بينما يقيد عادًة  لولتقلي

. فإذا كان [A.6] اخلطأ النسيب املسموح به، وبالنسبة للقيم الكبرية للشغل، يقيد اخلطأ املطلق املسموح به، بالنسبة للقيم الصغرية
، فإن العدد املطلوب من العينات سيتحدد 10% نوعي التقييد إىل النوع اآلدر يتم عند مستوى شغل مقدارهاالنتقال من أحد 

 . واليت تعد مقبولة من املنظور العملي.A3 بالقيم املبنية باخلط البارز يف اجلدول

)–1(664153min SOSOJ I 
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 A3اجلدول 
 ،10% قيمته ،SOδ أقصى، نسبي خطأ لتحقيق الالزمة العينات عدد
 95% يساوي ثقة مستوى مع 1% قيمته ،OSΔ مطلق، خطأ أو

 ،القناة انشغال
(%) 

 SOΔ ،= %1 المطلوب، المطلق الخطأ SOδ، = %10 المطلوب، لنسبيا الخطأ

 الناتجة القيمة
 (%) المطلق، للخطأ

 من المطلوب العدد
 المستقلة العينات

 الناتجة القيمة
 (%) النسبي، للخطأ

 من المطلوب العدد
 المستقلة العينات

1 0,1 38 047 100,0 380 

2 0,2 18 832 50,0 753 

3 0,3 12 426 33,3 1 118 

4 0,4 9 224 25,0 1 476 

5 0,5 7 302 20,0 1 826 

10 1,0 3 461 10,0 3 461 

15 1,5 2 117 6,7 4 900 

20 2,0 1 535 5,0 6 149 

30 3,0 849 3,3 8 071 

40 4,0 573 2,5 9 224 

50 5,0 381 2,0 9 608 

60 6,0 253 1,7 9 224 

70 7,0 162 1,4 8 071 

80 8,0 96 1,3 6 149 

90 9,0 43 1,1 3 459 

دام  هبذا النهج، يزداد دطأ التقييم النسيب بالنسبة لقيم الشغل الصغرية؛ بيد أنه من منظور عملي، ميكن لذلك أن يكون مقبوالً ما
يقابل  وهو ما 3%و 1% ، فإن حدي فاصل الثقة يبلغان2% بالنسبة لشغل قيمته دطأ التقييم املطلق سيكون صغرياً. لذا، فإنه

زف يكون من اجملدي بذل جهود تستن د الهذه احلالة، ق وحتقق شغل للقناة منخفض جداً. ويف 50% قيمة خلطأ التقييم النسيب تبلغ
 النسبة املئوية. أعشاريزيد عن عدد قليل من  املزيد من املوارد احلاسوبية لتأكيد هذه احلقيقة الواضحة بدقة إضافة تقدر مبا ال

تتوفر بشأهنا  ال كالتايل. عند تقييم قناة  A3 وميكن شرح املقصود بالعدد املطلوب من العينات املبني باخلط البارز يف اجلدول
ستكون تقريبًا على  3%و 27% عينة، فإن دقة القياس لقيم الشغل ضمن القيم 000 1معلومات مسبقة عن التشغيل استناداً إىل 

للخطأ  1% وقيمة تقريبية مقدارها 27%للخطأ النسيب لشغل قيمته  10% ، أي قيمة تقريبية مقدارهاA3 النحو املبني يف اجلدول
. وبالنسبة للقنوات الراديوية ذات الشغل 1%خبطأ مطلق أقل من  27%وستقاس قيم الشغل األكرب من  3% يمتهاملطلق لشغل ق

 .1% ودطأ مطلق يتجاوز 10% ، فإن القياسات ستتم خبطأ نسيب يتجاوز27%و 3% الذي يرتاوح بني
ب قبول إىل دطأ مطلق مسموح به يستوج لذا، فإن اعتماد هنج لتقييم جودة قياس شغل الطيف لقيم الشغل الصغرية استناداً 

 إمكانية زيادة دطأ القياس النسيب لقيم الشغل الصغرية، مع إدراك أن قيم اخلطأ املطلق تظل صغرية.

3.A5 اختيار عدد العينات في حالة عدم وجود معلومات مسبقة عن مستوى معين من الدقة 
د املطلوب من العينات وشغل القناة، من السهل مالحظة أن القيمة األكثر بني العد A3 بتحليل حاالت االرتباط املبينة يف اجلدول

عينة  600 3. ويعين هذا أنه بادتيار قيمة أعلى، 10% تقابل نسبة شغل نساوي (461 3) داللة من بني القيم املبنية باخلط البارز
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قيقة(، فإنه ميكن استعمال ذلك كرقم وحيد شامل من د 15مثاًل )تقابل معدل اعتيان قدره أربع مرات يف الثانية عرب فرتة قوامها 
 .100% )وأقل( إىل 1%العينات لكامل مدى تغاير الشغل من 

وأقل  10%من اخلطأ النسيب بالنسبة للقنوات ذات الشغل الذي يتجاوز  10%وسيكون من اخلطأ يف القياس بعد ذلك أقل من 
( سيكون مصحوباً 10% . وأي اخنفاض يف الشغل )عن10% من اخلطأ املطلق بالنسبة للقنوات ذات الشغل الذي يقل عن 1%من 

( مصحوبة باخنفاض الحق 10%باخنفاض الحق يف دطأ التقدير املطلق، يف حني ستكون أي زيادة يف الشغل )بالنسبة إىل 
 .A4 أجل قيم اخلطأ الناجتة باخلط البارز يف اجلانب األمين من اجلدول اخلطأ النسيب. وتعرض القيم احملسوبة حتديداً من يف

 A4اجلدول 

  95% قيم الخطأ في قياس الشغل المقابلة لمستوى ثقة
 800 1و 600 3 والتي يمكن تحقيقها عند تقدير الشغل بقيمتين دقيقتين لعينات البيانات

 (%) الشغل

 800 1عدد العينات:  600 3عدد العينات: 

الخطأ المطلق الناتج 
(%) 

الخطأ النسبي الناتج 
(%) 

الخطأ المطلق الناتج 
(%) 

الخطأ النسبي الناتج 
(%) 

1 0,33 32,5 0,46 46,0 

2 0,46 22,9 0,65 32,3 

3 0,56 18,6 0,79 26,3 

4 0,64 16,0 0,91 22,6 

5 0,71 14,2 1,01 20,1 

10 0,98 9,8 1,39 13,9 

15 1,17 7,8 1,65 11,0 

20 1,31 6,5 1,85 9,2 

30 1,50 5,0 2,12 7,1 

40 1,60 4,0 2,26 5,7 

50 1,63 3,3 2,31 4,6 

60 1,60 2,7 2,26 3,8 

70 1,50 2,1 2,12 3,0 

80 1,31 1,6 1,85 2,3 

90 0,98 1,1 1,39 1,5 

كرقم شامل وحيد، يقابل معدل اعتيان ملرتني يف الثانية عرب   800 1 ويف معظم األحوال، ميكن استعمال نصف عدد العينات، أي
اجلانب  عينة يف 800 1وتعرض القيم احملسوبة للخطأ الناتج بالنسبة لعدد دقيقة، مبا يسمح باستخدام جتهيزات أبطأ.  15فرتة قوامها 

 .A4 من اجلدول األيسر
 ، تزداد قيم كل من اخلطأ املطلق واخلطأ النسيب يف التقدير مبعامل مقداره3 600عينة بدالً من  1 800وعند استعمال عدد العينات 

41.12   ومع ذلك تظل قيم اخلطأ املطلق املقابلة مع عدد 14%إىل  10%، يزداد اخلطأ النسيب من 10%ويف حالة شغل .
املئوية وهو أمر مقبول من العينات إال بعدد قليل من أعشار النسبة  600 3 صغرية نسبياً، وال ختتلف عن حالة العدد 800 1 عينات

أن القيم الناجتة للخطأ النسيب  ITU-R SM.1880-1 [5.A] يف التوصية 1 األغراض العملية. وإىل جانب ذلك يبني الشكل يف
 من العينات ال تقع ضمن منطقة الرفض، مما يؤكد القبول. 800 1 لعدد

عدم توفر بيانات مسبقة عن أي مستوى من مستويات الشغل يف قناة راديوية داضعة للتحليل، يوصى بإجراء ولذا، فإنه يف حالة 
يف حالة جتهيزات املراقبة الراديوية منخفضة السرعة(.  800 1أو ) 600 3تقدير أويل للشغل على أساس رقم شامل للعينات، مثاًل 
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والتوصيات الواردة  SO ينات على أساس القيم احملصل عليها لشغل الطيفوعند احلاجة إىل قياسات أكرب دقة، يعدل عدد الع
 مع تكرار احلساب. A5.2.2 الفقرة يف

قياس الشغل يف قنوات ذات إشارات نبضية. وبالنسبة للقنوات ذات اإلشارات  A4 وكما ذكر آنفاً، مقابل القيم املعروفة يف اجلدول
ميكن أن تكون صغرية  A3 اسب عكسياً مع عدد العينات املعاجلة وكما يتبني من اجلدولاملطولة، فإن قيم دطأ التقدير املطلق تتن

، كما يتبني من البيانات الواردة 600 جداً. وعند معرفة أن هذه اإلشارات حتدث يف القناة، ميكن دفض عدد العينات إىل
كل   هي مدة sτ، حيث IT / sτ ًا لشغل القناة والنسبة. ويبني ذلك القيم احملسوبة للخطأ النسيب واخلطأ املطلق طبقA5 اجلدول يف

منياً وميكن ة متساوية يف الطول ز بزمن التكامل. ويف النموذج املستخدم يف إعداد اجلدول، تعترب اإلشارات املطلو  ITإشارة مطولة و
 مالحظة أن أدطاء القياس تتالشى بشكل كبري مع زيادة املدة النسبية لإلشارات املطولة. A5 من اجلدول

 A5اجلدول 

 الذي يالحظ عند تقدير الشغل في قناة ذات إشارات مطولة  95% الخطأ مقابل مستوى ثقة
 عينة من البيانات 600لعدد  IT / sτال تقل مدتها عن القيمة المحددة للنسبة 

 (%) الشغل

= 0,0025  IT / sτ = 0,01  IT / sτ 

الخطأ المطلق الناتج 
(%) 

الخطأ النسبي الناتج 
(%) 

الخطأ المطلق الناتج 
(%) 

الخطأ النسبي الناتج 
(%) 

1 0,34 33,64 0,17 16,82 

2 0,48 23,79 0,24 11,89 

3 0,58 19,42 0,29 9,71 

4 0,67 16,82 0,34 8,41 

5 0,75 15,04 0,38 7,52 

10 1,06 10,64 0,53 5,32 

15 1,30 8,69 0,65 4,34 

20 1,50 7,52 0,75 3,76 

30 1,84 6.14 0,92 3,07 

40 2,13 5,32 1,06 2,66 

50 2,38 4,76 1,19 2,38 

60 2,61 4,34 1,30 2,17 

70 2,81 4,02 1,41 2,01 

80 3,01 3,76 1,50 1,88 

90 3,19 3,55 1,60 1,77 
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 A3الشكل 

عينة بالنسبة إلشارات نبضية  1 800 ، في حالة عدد95%في تقدير شغل الطيف مع مستوى ثقة  ،SOΔالخطأ المطلق، 
 إلشارات مطولة في القناة عبر زمن التكامل (5) 30أو  (4) 100أو  (3) 250أو  (2) 500أو  (1) قناة في

 

4.A5  قياس الشغلتأثير تخفيض عدد العينات على مستوى الثقة والخطأ في 
فاصل  يوسعاالعتمادية، أو  سيقلل 3Aإىل  A1 اجلداول من يف يوصى به مبايتعلق  مافي K مبعامل IJ ختفيض عدد العيناتإن 
 .K الزمين طرداً مع الثقة

 التكامل. فرتةدالل إشارة  50يزيد عن  ال عدل تدفق إشارةمب يةحاجة إىل قياس شغل قناة راديو  يفلنفرتض، على سبيل املثال، أننا ف
مرة. وعماًل هبذه  572 1 قناةال حالة نتدعو ألدذ عينات عهذه احلالة  يفأن التوصية  ،A1 اجلدول يفمن العمود األدري  نرىو 

من ناحية . و SOCP = %95 ستوى ثقةمب ن القيمة احلقيقية،ع SOΔ = %0,5 بأكثر من (A7) التوصية، لن ينحرف حساب الشغل
أي أقل من  ،التكامل فرتةدالل  قناةال حالة نع عينة فقط 393أن يأدذ  الواقع يستطيع يفأن النظام  اآلنإذا افرتضنا  أدرى،
قيقية السابق، سوى أن املدى الذي تقع فيه قيمة الشغل احل يف كما  بدقة املتوسط يف يقاس الشغل ،بأربع مراتاملطلوب العدد 

 .القياس نتيجة من 2% ± أمثال أربعةيزداد ب 95% ثقة ستوىمب
ظل مثل هذه احلاالت، ي ويف شغل قبل األوان.العند تقليص مجع البيانات حلساب  IJ خمفض من العينات عدد رصد أيضاً  وميكن

 أعاله. الذي نوقشنتائج على غرار املثال ال يفولكن خيف مستوى الثقة  متجرداً  (A7) شغلحساب ال
 
 



  ITU-R  SM.2256-1  التقرير 52

 جعامر 
 1لملحق ل

[А.1] Measurement procedure qualification certificate No. 206/000265/2011 on “Measurement of radio-

electronic equipment emission properties with ARGAMAK-I, ARGAMAK-IM and ARGAMAK-IS 

Digital Measuring Radio Receivers”, including those with ARC-KNV4 Remote Controlled 

Frequency Down-Converter. http://www.ircos.ru/en/news.html. 

[А.2] SPAULDING, A.D., HAGN, G.H. [August 1977]  On the definition and estimation of spectrum 

occupancy. IEEE Trans. In EMC, Vol. EMC-19, No. 3, p. 269-280. 

[A.3] KOZMIN, V.A., TOKAREV, A.B.  A method of estimating the occupancy of the frequency 

spectrum of an automated radio-control server in the following paginated issue of Measurement 

Techniques: Volume 52, Issue 12 (2009), Page 1336. 

http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s11018-010-9442-9 

[А.4] Handbook on Spectrum Monitoring, ITU, 2011. 

[А.5] Recommendation ITU-R SM.1880-1  Spectrum occupancy measurement and evaluation. 

[A.6] KOZMIN, V.A, PAVLYUK, A.P., TOKAREV, A.B. – Optimization of requirements to the accuracy 

of radio-frequency spectrum occupancy evaluation. Electrosvyaz, 2014 – No. 6 (in Russian – the 

article translated into English is available at the website: http://www.ircos.ru/en/articles.html). 

___________ 

http://www.ircos.ru/en/msr_argamak.html
http://www.ircos.ru/en/msr_argamak-im.html
http://www.ircos.ru/en/msr_argamak-is.html
http://www.ircos.ru/en/msr_knv4.html
http://www.ircos.ru/en/news.html
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s11018-010-9442-9&sa_campaign=Email/ACE/Paginated
http://www.ircos.ru/en/articles.html

	1 المقدمة
	2 المصطلحات والتعاريف
	1.2 مورد الطيف
	2.2 قياس شغل قناة ترددية
	3.2 قياس شغل نطاق ترددي
	4.2 منطقة القياس
	5.2 مدة المراقبة (TT)
	6.2 زمن قياس العينة (TM)
	7.2 زمن الرصد (TObs)
	8.2 زمن زيارة الدورة الكاملة (TR)
	9.2 زمن شغل الطيف (TO)
	10.2 زمن التكامل (TI)
	11.2 العدد الأقصى للقنوات (Nch)
	12.2 مدة الإرسال
	13.2 العتبة
	14.2 ساعة الانشغال
	15.2 تأخير النفاذ
	16.2 شغل القناة الترددية (FCO)
	17.2 شغل نطاق التردد (FBO)
	18.2 شغل مورد الطيف (SRO)

	3 معلمات القياس
	1.3 الانتقائية
	2.3 النسبة إشارة إلى ضوضاء
	3.3 المدى الدينامي
	4.3 العتبة
	1.4.3 العتبة المحددة سلفاً
	2.4.3 العتبة الدينامية

	5.3 توقيت القياس
	6.3 توجيهية هوائي القياس

	4 الاعتبارات المتعلقة بالموقع
	5 خطوات القياس
	1.5 قياس الشغل FCO باستخدام مستقبِل مسح
	2.5 قياس الشغل FBO باستخدام محلل كنس
	3.5 قياس الشغل FBO بطرائق التحويل FFT

	6 حساب الشغل
	1.6 الجمع بين عينات القياس على ترددات متجاورة
	2.6 تصنيف الإرسالات في النطاقات ذات العروض المختلفة للقنوات

	7 عرض النتائج
	1.7 الحركة على أي قناة وحيدة
	2.7 الشغل على قنوات متعددة
	3.7 شغل نطاق التردد
	4.7 شغل موارد الطيف
	5.7 تيسر النتائج

	8 قياسات الشغل الخاصة
	1.8 شغل القناة الترددية في النطاقات الترددية الموزعة لأنظمة الخدمة الثابتة من نقطة إلى نقطة
	2.8 فصل الشغل لمستخدمين مختلفين في مورد ترددي مشترك
	3.8 قياس شغل الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) للطيف في النطاق الصناعي والعلمي والطبي (ISM) GHz 2,4
	4.8 تحديد القنوات اللازمة للإرسال من التماثلي إلى الرقمي في أنظمة التشارك في القنوات
	5.8 تقدير استخدام الخدمات الراديوية المختلفة للترددات الراديوية في نطاقات مشتركة

	9 اعتبارات الارتياب
	10 تفسير النتائج واستخدامها
	1.10 اعتبارات عامة
	2.10 تفسير نتائج الشغل في قنوات مشتركة
	3.10 استخدام بيانات الشغل لتقييم استخدام الطيف

	11 الاستنتاجات
	A تمهيد
	A1 نهج إحصائي لتحديد شغل الطيف
	A2 أثر توقيت القياس
	A3 الدقة ومستوى الثقة

	A4 معلمات تؤثر على الثقة الإحصائية في قياس الشغل
	1.A4 الإشارات النبضية والمطولة ومعدل تدفق الإشارة
	2.A4 عدم الاستقرار النسبي لوقت معاودة المراقبة

	A5 إجراءات القياس
	1.A5 القنوات الراديوية ذات الإشارات الطويلة
	1.1.A5 قواعد جمع البيانات وقياس الشغل في حالة قلة استقرار فاصل التكرار
	2.1.A5 قواعد جمع البيانات وقياس الشغل في حالة وجود عدم استقرار كبير في فاصل التكرار
	3.1.A5 اختيار عدد العينات على أساس المعدل المتوقع لتدفق الإشارة

	2.A5 القنوات الراديوية ذات الإشارات النبضية
	1.2.A5 قواعد جمع البيانات وقياس الشغل
	2.2.A5 اختيار عدد العينات على أساس مستوى الشغل المتوقع

	3.A5 اختيار عدد العينات في حالة عدم وجود معلومات مسبقة عن مستوى معين من الدقة
	4.A5 تأثير تخفيض عدد العينات على مستوى الثقة والخطأ في قياس الشغل


