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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 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.

(IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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

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 ى املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة حيث ميكن أيضاً االطالع عل

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل تقارير قطاع االتصاالت الراديوية
(en/REP-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 
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BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية
BT)اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية
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S اخلدمة الثابتة الساتلية
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية
SF اتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الس

SM إدارة الطيف

: وافقت جلنة الدراسات على النسخة اإلنكليزية هلذا التقرير الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح مالحظة
 .ITU-R 1يف القرار 

 النشر اإللكرتونـي
2018جنيف، 
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.(ITU)تنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من االحتاد الدويل لالتصاالت مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن اس
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األسماء المختصرةالمختصرات و 
A4WPالقدرة الالسلكيةبشأن تحالف ال (Alliance for Wireless Power)

AFAالالسلكي للقدرةالشحن  بشأن تحالفال (AirFuel Alliance)

AGVمركبة أوتوماتية موّجهة (Automated Guided Vehicle)

AHGفريق خمّصص (Ad-Hoc Group)

APTمجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت (Asia-Pacific Telecommunity)

ARIBاليابان( الراديويةيف جمال االتصاالت تجارية رابطة الصناعات واألعمال ال( 
(Association of Radio Industries and Businesses (Japan))

ATSللقطارات تلقائيال يقافأنظمة اإل (Automatic Train Stop Systems)

AWGآسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت ماعةلفريق املعين باالتصاالت الالسلكية التابع جلا (APT Wireless Group)

BBCهيئة اإلذاعة الربيطانية (British Broadcasting Corporation)

BWFاليابان( منتدى النطاق العريض الالسلكي( (Broadband Wireless Forum (Japan))

CATRاألكادميية الصينية لبحوث االتصاالت (China Academy of Telecommunication Research)

CCSAالصينية لتقييس االتصاالت الرابطة (China Communications Standards Association)

CEاألجهزة اإللكرتونية االستهالكية (Consumer Electronics)

CENELECاللجنة األوروبية للتقييس الكهرتقين (European Committee for Electrotechnical Standardization/ 

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)

CEPTاملؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت (European Conference of Postal and Telecommunications 

Administrations/ Conférence européenne des administrations des postes et des 

télécommunications)

CISPRبالتدادل الراديوي نيةاملع اللجنة الدولية اخلاصة
(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques)

CJKالصني واليابان وكوريا (China-Japan-Korea)

CTAرابطة التكنولوجيا اخلاصة باملستهلك (Consumer Technology Association)

DGPSملواقعلتحديد االعاملي التفاضلي  النظام (Differential Global Positioning System)

DoCتصريح باملطابقة (Declaration of Conformity)

DRMالراديو الرقمي العاملي (Digital Radio Mondial)

EBUاحتاد اإلذاعات األوروبية (European Broadcasting Union)

ECCاملراكز األوروبية للمستهلك (European Consumer Centres)

EDMالكهربائي آالت التفريغ (Electrical Discharge Machining)

EMCالتوافق الكهرمغنطيسي (Electromagnetic Compatibility)

EMFةالكهرمغنطيسي االتاجمل (Electromagnetic Fields)

EMIالكهرمغنطيسي دادلالت (Electromagnetic Interference)

ENAP ويبعلى معيار أور عملية املوافقة (EN approval procedure)

ERCاللجنة األوروبية لالتصاالت الراديوية (European Radiocommunications Committee)

ETSIاملعهد األورويب ملعايري االتصاالت (European Telecommunications Standards Institute)

ETSI TC ERM االتصاالتري املعهد األورويب ملعاييف  نطيسي والطيف الراديويالتوافق الكهرمغاللجنة التقنية املعنية مبسائل
(ETSI Technical Committee (TC) EMC and Radio Spectrum Matters (ERM))
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EVمركبة كهربائية (Electric Vehicle)

FCCاللجنة االحتادية لالتصاالت (Federal Communications Commission (USA))

ICNIRPلية للحماية من اإلشعاع غري املؤينللجنة الدو ا
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)

IECاللجنة الكهرتقنية الدولية (International Electrotechnical Commission)

IEEEمعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

ISمعيار دويل (International Standard)

ISMالصناعية والعلمية والطبية (Industrial, Scientific, and Medical)

ISOاملنظمة الدولية للتوحيد القياسي (International Organization for Standardization)

ITRS لقطاراتل الراديو احلثيةأنظمة (Inductive Train Radio Systems)

ITU-Rقطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت (ITU Radiocommunication Sector)

ITU-Tقطاع تقييس االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت (ITU Telecommunication Standardization Sector)

JARIاملعهد الياباين لبحوث السيارات (Japan Automobile Research Institute)

JTCاللجنة التقنية املشرتكة (Joint Technical Committee)

KAISTاملعهد الكوري املتقدم للعلوم والتكنولوجيا (Korea Advanced Institute of Science and Technology)

KATSالوكالة الكورية للتكنولوجيا واملعايري (Korean Agency for Technology and Standards)

KWPFالالسلكية قدرةاملنتدى الكوري لل (Korea Wireless Power Forum)

LCDشاشة عرض بالبلورات السائلة (Liquid Crystal Display)

LEDالدايود الباعث للضوء (Light Emitting Diode)

LFتردد منخفض (Low Frequency)

LORANاملدى ةاملالحة بعيد (Long-Range Navigation)

MFتردد متوسط (Medium Frequency)

MF-WPT باجملال املغنطيسي للقدرةاإلرسال الالسلكي (Magnetic Field Wireless Power Transmission)

MICاليابان( وزارة الشؤون الدادلية واالتصاالت( (Ministry of Internal Affairs and Communications (Japan))

MIIT(الصني) وجيا املعلوماتوزارة الصناعة وتكنول (Ministry of Industry and Information Technology)

MSIPكوريا( وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتخطيط املستقبلي(
(Ministry of Science, ICT and future Planning (Korea))

NAVDATبيانات مالحية (Navigational Data)

NAVTEXس املالحةتلك (Navigation Telex)

OLEV  كهربائية موصولةمركبة (OnLine Electric Vehicle)

OOBدارج النطاق (Out-of-band)

PASمواصفات متاحة للجمهور (Publicly Available Specification)

PHEV قابلة للشحنمركبة كهربائية هجينة (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

PMAسائل الطاقةحتالف م (Power Matters Alliance)

PRنسبة احلماية (Protection Ratio)

RED الراديوية تجهيزاتال بشأنالتوجيه (Radio Equipment Directive)

RFتردد راديوي (Radio Frequency)

RFIتدادل الرتددات الراديوية (Radio Frequency Interference)
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RRلوائح الراديو (Radio Regulations)

RRAكوريا( الوكالة الوطنية لبحوث االتصاالت الراديوية( (National Radio Research Agency (Korea))

SACجلنة إدارة التقييس الوطنية يف الصني (China National Standardization Administration Commission)

SAEمجعية مهندسي السيارات (Society of Automotive Engineers)

SARمعدل االمتصاص النوعي (Specific Absorption Rate)

SCRDعياريامل يقايامل راديوجهاز ال (Standard Clock Radio Device)

SDO وضع املعايريمنظمة (Standards Development Organization)

SMFIRيف حالة الرنني اجملال املغنطيسي املقولب (Shaped Magnetic Field In Resonance)

SRDجهاز قصري املدى (Short Range Device)

TCجلنة تقنية (Technical Committee)

TCAMاللجنة املعنية بتقييم مطابقة جتهيزات االتصاالت ومبراقبة السوق
(Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee)

TELECتصاالت )اليابان(مركز هندسة اال (Telecom Engineering Center (Japan))

TGفريق مهام (Task Group)

TIRتقرير إعالمي تقين (Technical Information Report)

TTAكوريا( رابطة تكنولوجيا االتصاالت( (Telecommunications Technology Association (Korea))

WDوثيقة عمل (Working Document)

WGفريق عمل (Working Group)

WHOمنظمة الصحة العاملية (World Health Organization)

WPCالالسلكية االحتاد بشأن القدرة (Wireless Power Consortium)

WPS للقدرةمصدر السلكي (Wireless Power Supply)

WPT للقدرةاإلرسال الالسلكي (Wireless Power Transmission)

WPT-WG للقدرةعين باإلرسال الالسلكي املعمل اليق فر (Wireless Power Transmission Working Group)

WRCاملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (World Radiocommunication Conference)

مقدمة 1
ا اليت مل يتم االتفاق بشأاها تملة املرتبطة هبهذا التقرير إىل املديات الرتددية املقرتحة لعمليات البث دارج النطاق واملستويات احمل حييل

دادل قطاع االتصاالت الراديوية، واليت تتطلب املزيد من الدراسة للتأكد من أاها توفر احلماية خلدمات االتصاالت الراديوية وفقاً 
طوير وعن العمل ن الوضع الراهن للبحث والتملعايري القناة املشرتكة والقناة اجملاورة والنطاق اجملاور. ويقدم هذا التقرير حملة عامة ع

 املضطلع به يف بعض املناطق.
بدأت بتكنولوجيا احلث املغنطيسي. وبعد  (WPT)وقد ومضعت منذ القرن التاسع عشر تكنولوجيات لإلرسال الالسلكي للقدرة 

الالسلكية غري احلزمية، شهدت بشأن تكنولوجيا القدرة  2006االبتكار الذي حققه معهد ماساشوستس للتكنولوجيا يف عام 
ال عرب حزم الرتدد اإلرستفاوتاً كبرياً؛ من بينها على سبيل املثال  اجلاري تطويرها حالياً  (WPT) إلرسال الالسلكي للقدرةا تكنولوجيات

األجهزة املتنقلة  لتشمل WPT. وجيري توسيع تطبيقات الرنيين وما إىل ذلكاإلرسال و  ث املغنطيسي،احلبواسطة واإلرسال  ،الراديوي
تعلق لية والتجهيزات املكتبية واملركبات الكهربائية. وقد أضيفت إليها مزايا جديدة من قبيل تنوع اخليارات فيما يز واحملمولة واألجهزة املن

ثية حلا WPTمبوضع أجهزة الشحن. وتطرح بعض التكنولوجيات إمكانية شحن عدة أجهزة بشكل متزامن. وتتوفر حالياً تكنولوجيات 
ل إىل أسواق املستهلكني يف يومنا هذا. كما أن صناعة ز قد بدأت تن رنينيةال WPTتكنولوجيات ، علماً بأن على نطاق جتاري واسع

 املستقبل القريب. يف (EV)يف تطبيقات املركبات الكهربائية  WPTالسيارات تسعى إىل استخدام تكنولوجيا 
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من أجل بلوغ القيم املطلوبة ملستوى قدرة اإلرسال وكفاءة القدرة،  WPTتكنولوجيا وقد جرى حتديد معظم الرتددات املناسبة ل
واألنظمة الراديوية  WPTتقنة للتعايش بني تكنولوجيا للملف/اهلوائي. ومع ذلك، جتري حاليًا دراسة مم  عتمدةواألبعاد الفيزيائية امل

مات الدولية د حل هلا يف الوقت املناسب. وتقوم بعض البلدان واملنظعليها بالكثري من املسائل اليت ينبغي إجيا ستدلويم  ،القائمة
. وتتاح حاليًا للجمهور بعض نتائج املناقشات والنقاشات WPTالراديوية مبناقشة لوائح الراديو الضرورية إلددال تكنولوجيات 

 اجلارية ليصار إىل تداوهلا على املأل.
رسال اإل بشأن تكنولوجيا (APT) تمجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالعن  فعلى سبيل املثال، يقدم تقرير املسح الصادر

 [9] لقدرةالالسلكي لرسال اإل بشأن تكنولوجيا (APT) تمجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاال وتقرير [1]لقدرة الالسلكي ل
اإلرسال  تكنولوجيابشأن النظر يف إددال  APTأحدث املعلومات عن املناقشات التنظيمية اليت جتريها البلدان األعضاء يف مجاعة 

الالسلكي للقدرة.
ابات غري حزم الرتدد الراديوي، باعتبارها إج ويقدم هذا التقرير معلومات حول اإلرسال الالسلكي للقدرة بواسطة تكنولوجيات

.ITU-R 210-3/1جزئية على املسألة 
أنه ال يوجد أي أثر تنظيمي دويل هلذه املعلومات.ويتضمن هذا التقرير معلومات عن اللوائح الوطنية بيد 

ا  السلكيتكنولوجيات إرسال القدرة  عمالالست َعدَّةالتطبيقات الم  2

حالة السوق 1.2
، حبسب أحدث 2017وحدة سنويًا للمرة األوىل يف عام  300دة بإمكانية الشحن الالسلكي سوف يتجاوز عدد األجهزة املزوّ 

. وبفعل شحنات اهلواتف املتنقلة واحلواسيب احملمولة واألجهزة اليت بشأن السوق IHS Market مؤسسةالتوقعات اليت وضعتها 
الشحن  رّبوننظرًا لزيادة عدد املستهلكني الذين جي 2016يف املائة على مستويات عام  75ميكن ارتداؤها، ميثل ذلك زيادة بنسبة 

تطالعات املستهلكني نتائج اس ظهرعتمد هذه التكنولوجيا. ويف غضون ذلك تم الالسلكي للمرة األوىل وللتطبيقات اجلديدة اليت ت
.مكانية الشحن هذهزودة بإعلى الشحن الالسلكي مع استمرار تزايد حجم األجهزة املطلب املستهلك  منواً يف

1الشكل 

توقعات سوق الطاقة الالسلكية
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 األجهزة المحمولة والمتنقلة 2.2
. اليت يتم استخدامها حالياً  (WPT) رسال الالسلكي للقدرةاإل أكرب حجم ألجهزة بعيدواملتنقلة إىل حد  تشكل األجهزة احملمولة

من املستهلكني يف الواليات املتحدة األمريكية يستخدمون  35% أن IHSاستطالعات املستهلكني اليت أجرهتا مؤسسة  تنوقد بيّ 
 د بشأن القدرة الالسلكيةالحتالذكية بالدرجة األوىل(. ويبني املوقع الشبكي ف يف أجهزهتم املتنقلة )هوات الشحن الالسلكي للقدرة

(WPC)  لشحن اهلواتف الذكية قد ددلت حيز االستخدام اعتباراً املخصصة للقدرة  ةالسلكيال تالرس  من اململيون  150 حنوأن
 .2017من منتصف عام 

هزة المتنقلة مثل الهواتف الخلوية واألجهزة المحمولة القدرة السلكيا  بالحث المغنطيسي في األج إرسال 1.2.2
 الوسائط متعددة

 تكنولوجيات احلث املغنطيسي ويطبق يف االستعماالت التالية: اً باحلث املغنطيسيالسلكيستخدم إرسال القدرة يّ 
 مولة.الشخصية احمل األجهزة املتنقلة واحملمولة: اهلواتف اخللوية واهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية واحلواسيب -

 املرئية: الكامريات الثابتة الرقمية.-التجهيزات السمعية -

 جتهيزات األعمال التجارية: األدوات الرقمية احملمولة باليد، وأنظمة أدذ الطلبات يف املطاعم. -

السيارات واملعدات  ( والروبوتات واأللعاب واألجهزة املركبة يفLED مصابيح تطبيقات أدرى: جتهيزات اإلنارة )مثالً  -
 الطبية وأجهزة الرعاية الصحية وما إىل ذلك.

بغي أن يكون اجلهاز الطاقة. وعموماً ينالتغذية بوقد يتطلب البعض من هذه التكنولوجيات حتديداً دقيقاً ملوضع اجلهاز على مصدر 
ة البث التشغيلية قة. ويفرتض أن يرتاوح مدى قدر بالطااملخصصة للتغذية اري اجملاملقرر شحنه مالمساً ملصدر الطاقة مثلما حيدث يف 

 بني عدة واط وبضع عشرات من الواط.

إرسال القدرة السلكيا  بالرنين المغنطيسي في األجهزة المتنقلة مثل الهواتف الخلوية واألجهزة المحمولة متعددة  2.2.2
 الوسائط كالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية

يتعلق  اخليارات فيما ويتسم بقدر أكرب من تنوع املغنطيسي تكنولوجيات الرنني اً بالرنني املغنطيسييالسلكّيستخدم إرسال القدرة 
من  أي ية يف. وتطبق هذه التكنولوجيا يف االستعماالت التالالقائمة على احلث املغنطيسي تمبواضع الشحن مقارنة بالتكنولوجيا

  رتاصف:ي حاجة لتقنيات الأ( دون zأو  yأو  xاالجتاهات )
 ؛داؤهااألجهزة اليت ميكن ارتو احلواسيب الشخصية احملمولة و األجهزة اللوحية و اهلواتف الذكية و اهلواتف اخللوية  -

 الكامريات الثابتة الرقمية وكامريات الفيديو الرقمية، ومشّغالت املوسيقى والتلفزيونات احملمولة؛ -

الروبوتات و ( LED مصابيح جتهيزات اإلنارة )مثالً و  طلبات يف املطاعموأنظمة أدذ ال األدوات الرقمية احملمولة باليد -
 وما إىل ذلك. عّدات الطبية وأجهزة الرعاية الصحيةاملو السيارات  األجهزة املركبة يفو األلعاب و 

 .WPTوصفاً ملثال على هذا النوع من تكنولوجيا  2ويقدم امللحق 

 تطبيقات األجهزة المنزلية واللوجستية 3.2
املستخدمة يف األجهزة احملمولة وأجهزة  WPTتتطلب هذه التطبيقات وجود مزايا وجوانب مماثلة لتلك اليت تتسم هبا تكنولوجيا قد 

 يف بعض البلدان. اً إضافي  تنظيمياً امتثاالً بشكل عام، وقد تستوجب بالتايل  الوسائط املتعددة، غري أاها تستهلك قدرة أعلى
مثل أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الفيديوية  ،(CE) اليت تتقيد بتوجيهات االحتاد األورويب األجهزةيف  تشغيلالقدرة  ونظراً لزيادة

ميّكن من  ال األمر الذي قد، W 100املستخدمة يف هذه املنتجات حتتاج إىل قدرة شحن أعلى من  WPTالكبرية، فإن تكنولوجيا 
 احلالية والسياسات الراديوية لدى بعض البلدان. واعتمادها يف الفئات التنظيمية على شهادةحصوهلا 
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. وترد هذه WPTكنولوجيا زلية واللوجستية لتوميكن تطبيق أساليب احلث املغنطيسي والرنني املغنطيسي وفقًا لنمط التطبيقات املن
 التطبيقات على النحو التايل:

روبوت الصغري والتلفزيون وال اث وموقد الطبخ واخلاّلطية واألثزلاألجهزة الكهربائية املنزلية: تطبيقات األجهزة املن -
 أجهزة الرعاية الصحية وما إىل ذلك.و البصرية وجتهيزات اإلنارة -والتجهيزات السمعية

دطوط إنتاج  جهاز النقل العلوي يفالتطبيقات اللوجستية: آالت التخزين يف مستودعات التموين واملعدات الطبية و  -
 وما إىل ذلك. (AVG)ونظام املركبة األوتوماتية املوّجهة  LCDأشباه النواقل وشاشات 

وبسبب استهالك األجهزة التطبيقية للقدرة، يتوقع أن يرتاوح مدى قدرة التشغيل بني عدة مئات من الواط وبضعة كيلوواط. وإذا 
 .kHz 6 780املناسب ال يتعدى يف االعتبار، فإن نطاق الرتددات والعوامل ذات الصلة  البث الراديوي وأداء النظامأدذنا 

 المركبة الكهربائية 4.2
 ،(PHEV) ينص أحد مفاهيم اإلرسال الالسلكي للقدرة يف املركبات الكهربائية، مبا يف ذلك املركبة الكهربائية اهلجينة القابلة للشحن

 رسلةامل وسوف تمستعمل القدرة على شحن السيارة دون استخدام كبل كهربائي حيثما يكون اإلرسال الالسلكي للقدرة متاحاً.
االعتبار  دذت يفوقد أم  .تكييف اهلواء وغري ذلك من املستلزماتمثل السيارة من أجل القيادة وتغذية أجهزة السيارة اإلضافية  يف

 أثناء توقف السيارة وأثناء قيادهتا على السواء. WPTتكنولوجيات وتطبيقات 
بائية ربائية تكنولوجيا حديثة العهد حتمل يف طياهتا وعوداً بتسريع اعتماد املركبات الكهر الكه اتاملركبب اخلاصة WPTوتعترب أنظمة 

 .2020 . وهي قيد التطوير حالياً ويتوقع أن يبدأ تسويقها حبلول عامالبيئة السلبية النبعاثات املركبات علىاحلد من اآلثار و 
املركبات الكهربائية من أجل االلتزام هبذا املخطط الزمين.  مبوازاة ذلك، هناك حاجة سلفًا إىل حمطات عمومية لشحن هذه

مثاًل( لضمان توافق هذه البنية التحتية العمومية  2018قبل بضع سنوات من هذا املوعد )عام  WPTبالتايل من تقييس أنظمة  بد وال
مة. ففي أوروبا، نشرت واع األنظني خمتلف أنللشحن مع األنظمة املركبة يف املركبات الكهربائية وضمان إمكانية التشغيل املتبادل ب

. بعد ذلك ومراعاة لذلك التوجيه، (EU/2014/94)التوجيه بشأن نشر بنية حتتية لوقود بديل  2014األوروبية يف أكتوبر  للجنةا
األوروبية ظمات منلموّجه ل (M/533)طلب للتقييس  لجنة األوروبية بشأن تنفيذلقرار ا 2015نشرت املفوضية األوروبية يف مارس 

بنداً تقريباً تشمل تقييس  20بنية حتتية لوقود بديل. ويرد يف هذه الوثيقة عداد مشاريع ملعايري أوروبية من أجل إلاملعنية بوضع املعايري 
ئية للمركبات الكهربا WPT. ويرد تقييس النظام الغاز الطبيعيإمداد اهليدروجني ومصدر إمداد مصدر الطاقة الكهربائية ومصدر 

 2019 ديسمرب 31 أن تنشر حبلول (CENELEC) اللجنة األوروبية للتقييس الكهرتقينيف أعلى هذه البنود. ويف هذه الوثيقة يطلب من 
يتضمن مواصفات تقنية مع حل واحد إلعادة الشحن الالسلكي لسيارات الركاب واملركبات اخلفيفة، ويكون قابالً  اً أوروبي اً معيار 

 .IEC 61980-3املواصفة الواردة يف املعيار  مع البيينللتشغيل 
 وقد تعتمد قدرة الشحن على احتياجات املستعملني.

 kW 3,3 ميكن أن تكون قدرة الشحن ذات االستعمال الشخصي، ففي معظم حاالت االستعمال اخلاصة بسيارات الركاب
حتتاج  رب أو قدبسرعة أك عاماملعّدة لالستعمال الشحن سياراهتم  . ومع ذلك، قد يرغب بعض املستعملني يفkW 11 أو kW 7,7 أو

 أكثر أو kW 22استخدام مدى قدرة يصل إىل  إىل قدرة شحن أكرب. لذلك يمنظر حاليًا يف اخلاص لالستعمالسياراهتم املعدة 
 .سيارات الركاب يف

ولذلك يمنظر حالياً  أو ما يعادهلا. kW 75، قد تلزم قدرة شحن أولية مقدارها الثقيلة املركباتويف حاالت االستعمال اخلاصة ب
 أو أكثر. kW 100استخدام مدى قدرة يصل إىل  يف

 IEC 61980 بوضع سلسلة املعايري IEC/TC69/WG7فريق الويقوم  .WPTوقد بدأت بالفعل منذ سنوات مشاريع تقييس أنظمة 
بتعاون وثيق بوضع  ISO/TC22/SC37/JPT19363ق يف جانب التغذية بالطاقة، بينما يقوم الفريتجهيزات ال اليت تغطي متطلبات
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ية لوضع ويظهر اجلدول التايل املواعيد الزمن .الذي يغطي متطلبات التجهيزات يف جانب املركبة الكهربائية ISO 19363املعيار 
 املعايري. هذه

 العنوان الرقم
 )المقدر( الموعد

 للنشر
الموعد المقدر  

 للمراجعة/التحويل 

IEC 61980-1 ظمة النقل الالسلكي للقدرة أن(WPT)  يف املركبات
 الكهربائية

 تطلبات العامةامل: 1اجلزء  -

2015/7 

(IS 1st Ed.) 

 2019/6 

(IS 2nd Ed.) 

IEC 61980-2  أنظمة النقل الالسلكي للقدرة(WPT)  يف املركبات
 الكهربائية

تطلبات اخلاصة باالتصاالت بني املركبات : امل2اجلزء  -
نظمة أوالبنية التحتية فيما يتعلق ب (EV) الكهربائية

 النقل الالسلكي للقدرة

2017/12 

(TS) 

 2019/6 

(IS 1st Ed.) 

IEC 61980-3  أنظمة النقل الالسلكي للقدرة(WPT)  يف املركبات
 الكهربائية

تطلبات اخلاصة بأنظمة النقل الالسلكي : امل3اجلزء  -
 ةاملغنطيسي تاجملاالواسطة للقدرة ب

2017/12 

(TS) 

 2019/6 

(IS 1st Ed.) 

ISO 19363 مركبات الطرق املسرّية بالكهرباء 
 ةيسياملغنط تاجملاالواسطة النقل الالسلكي للقدرة ب -
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(IS 1st Ed.) 

الل النظر ت من دجرى تقييم عدة نطاقات ممكنة للرتددايف سيارات الركاب واملركبات اخلفيفة،  WPTوفيما يتعلق برتدد أنظمة 
وتوضيب األجهزة يف املركبة،  ،سييالكهرمغنط متطلبات اجملاليف معلمات من قبيل صعوبة تلبية متطلبات التوافق الكهرمغنطيسي و 

ن ونتيجة لذلك دلصت دوائر الصناعة إىل أ .وما إىل ذلك تغذية بالطاقةلكرتونيات الوالوزن واحلجم، والتكلفة املقارنة إل
 االدتيار األنسب لتلك التطبيقات. هو( kHz 85)يسمى أيضاً النطاق  kHz 90-79 الرتدد

اجملال واسطة يغطيان بالتحديد أنظمة النقل الالسلكي للقدرة ب ، اللذينISO 19363و IEC 61980-3ويف املعيارين 
 .kW 11,1ا إىل اليت تصل قدرهت MF-WPTاألنظمة على أنه نطاق تردد  kHz 85، حيّدد النطاق (MF-WPT) املغنطيسي

 لقدرة أو المقترنة بهاالالسلكي لرسال اإلة في تطبيقات خدمالتكنولوجيات المست 3

 ألجهزة المحمولة والمتنقلةفي حالة ا 1.3

 الحث المغنطيسيإرسال القدرة السلكيا  بواسطة تكنولوجيا  1.1.3
 احملّوالت اليت ات املعروفة جيدًا واملطبقة منذ زمن بعيد يفة من التكنولوجيمغنطيسيواسطة حماثة بيعترب اإلرسال الالسلكي للقدرة 

يكون فيها امللفان األويل والثانوي مقرتنني بطريقة حثية، على سبيل املثال باستخدام قلب مغنطيسي نفوذ مشرتك. ويعترب إرسال 
من قرن من الزمان،  املعروفة أيضًا منذ أكثرالقدرة احلثية عرب اهلواء بواسطة ملفني أويل وثانوي منفصلني ماديًا من التكنولوجيات 

كانت  ذات االقرتان الوثيق". ومن مسات هذه التكنولوجيا أن كفاءة إرسال القدرة تنخفض إذا WPTوتعرف أيضاً باسم "تكنولوجيا 
رسال القدرة على إ املسافة عرب اهلواء أكرب من قطر امللف وإذا كان امللفان غري مرتاصفني ضمن مسافة التخالف. وتعتمد كفاءة

اخلاص هبما. وبإمكان هذه التكنولوجيا أن حتقق كفاءة أعلى من تلك اليت  (Q)بني احملاثتني وعامل اجلودة  (k)عامل االقرتان 
حيققها أسلوب الرنني املغنطيسي. وقد جرى تسويق هذه التكنولوجيا جتارياً لشحن اهلواتف الذكية. وميكنها، باستخدام صفيف من 

 ت، أن توفر أيضاً مرونة يف موقع ملف االستقبال يف املرسل.امللفا
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 2 كلـالش
 المخطط اإلجمالي لنظام مستخدم كمثال على إرسال القدرة السلكيا  بواسطة الحث المغنطيسي

R p 1e ort SM.2303-3-0 

 المغنطيسي رنيناللقدرة بواسطة الالسلكي لرسال اإلتكنولوجيا  2.1.3
وضع  ذات االقرتان الضعيف". وقد WPTباسم "تكنولوجيا لقدرة بواسطة الرنني املغنطيسي لالسلكي لال ارسيعرف اإل

، ومت التحقق من النظريات 2005ماساشوستس للتكنولوجيا األساس النظري ألسلوب الرنني املغنطيسي للمرة األوىل يف عام  معهد
م يف هذا األسلوب مرنان مؤلف من ملف ومكثف، يتم فيه إرسال القدرة . ويمستخد2007 [3]ي يف عام املتعلقة به بشكل جتريب

الرنني  الكهربائية بواسطة الرنني الكهرمغنطيسي الذي ينشأ بني ملف املرسل وملف املستقبل )اقرتان رنيين مغنطيسي(. ومبواءمة تردد
سي ة إىل مسافة بعيدة يكون عندها االقرتان املغنطيمرتفع، يصبح باإلمكان إرسال القدرة الكهربائي (Q)يف امللفني مع عامل جودة 

 دة أمتار.إىل ع بواسطة الرنني املغنطيسيبني امللفني منخفضاً. وقد يصل مدى اإلرسال الالسلكي للقدرة الكهربائية 
عدد   ة العملية يفيوتسمح هذه التكنولوجيا مبرونة يف ادتيار موقع ملف اإلرسال يف املستقبل. وميكن االطالع على التفاصيل التقن

 .[4]و [3]كبري من األوراق التقنية، وعلى سبيل املثال تلك الواردة يف املرجعني 

 اجلهاز املتنقل حمطة قاعدية

 املرسل

 اتصاالت حتكم

 حتويل القدرة

ظام
الن

 

 النتثار العكسيتشكيل ا
 قدرة

 املستقبل

 حتكم اتصاالت

 حتويل القدرة

مولة
احل

 

 املستقبل املرسل
 تشكيل تشكيل



  ITU-R  SM.2303-2  التقرير 12

 3 كلـالش
 ا  بواسطة الرنين المغنطيسيالسلكيالمخطط اإلجمالي لنظام مستخدم كمثال على إرسال القدرة 

R pe ort SM.2303-3-02 

 االقتران السِّعوي بواسطةإرسال القدرة السلكيا   3.1.3
)اإللكرتودات(، وال تستعمل  املساريباالقرتان السِّعوي على جمموعتني من  (WPT)حيتوي نظام اإلرسال الالسلكي للقدرة 

امللفات كما هو احلال يف النوع املغنطيسي من أنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة. ويتم إرسال القدرة يف هذا النظام بواسطة  فيه
 5و 4 نشأ من اقرتان جمموعيت اإللكرتودات. ويتسم نظام االقرتان السِّعوي ببعض املزايا اليت ترد أدناه. ويبني الشكالنجمال حثي ي

 املخطط اإلمجايل هلذا النظام وبنيته النموذجية، على التوايل.
ظام الشحن من قبل نتعمال اسيف  ةلو سهو شحن النظام السِّعوي بتنوع يف ادتيار املوقع األفقي ل نظام االقرتان سمحي 1)

 النهائيني. هلكنيملستا
يسمح بإدراجه ، مما ( بني املرسل واملستقبلmm 0,2تعمال إلكرتود رفيع جداً )بقطر ال يتعدى اسيف هذا النظام ميكن  2)

 ة.كا السم قليلةاألجهزة املتنقلة ال بشكل مناسب يف
 رسالإلاذلك أن درجة احلرارة ال ترتفع يف منطقة  معىن. و لقدرةالالسلكي ل رسالاإلال حيدث توليد للحرارة يف منطقة  3)

 .من النظام قريباً  هازلبطارية من التسخني حىت ولو كان اجلوفر محاية لياألمر الذي ، الالسلكي للقدرة
رة يتم لقد، علمًا بأن إرسال ااالقرتان منظومةاجملال الكهربائي منخفضًا بسبب بنية  البث الناجم عنيكون مستوى  4)

 بواسطة اجملال الكهربائي الناجم عن اإللكرتودات.

 مرنان املستقبل

 مقوم

 (PRU)وحدة استقبال القدرة 

محولة جهاز 
 املستخدم

 MCUتشوير 
 اتصال باالجتاهني ودارج النطاق

 
 MHz 6,78 @  

 اتصال باالجتاهني

 
 GHz 2,4 @  

 مرنان املرسل

 دارة
 مواءمة

 مضخم
 قدرة

تغذية 
 بالطاقة

 (PTU)وحدة إرسال القدرة 

 MCUتشوير 
 ودارج النطاق

 التحكم الفلطي

DC to DC 
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 4 كلـالش
 المخطط اإلجمالي لنظام اإلرسال الالسلكي للقدرة بواسطة االقتران السِّعوي

R pe ort SM.2303-3-03

PWM

PWM

 

 5 كلـالش
 البنية النموذجية لنظام اإلرسال الالسلكي للقدرة بواسطة االقتران السِّعوي

R pe ort SM.2303-3-04 

 ليةز المنفي حالة األجهزة  2.3
الت( قائمة بذاهتا أو مدجمة يف أسطح دزائن املطبخ أو طاوالت الطعام. وباستطاعة تكون مصادر الطاقة احلثية )املرس   ميكن أن

 .يدياملغنطيسي التقلجهاز للتسخني بواسطة احلث  اإلرسال الالسلكي للقدرة معالت أن جتمع تكنولوجيا هذه املرس  
رك زلية عادة إىل عدة كيلوواط، وقد تكون احلمولة من النوع الذي يدار مبحميكن أن يصل مستوى القدرة يف تطبيقات األجهزة املنو 

علماً بأن بعض املقرتحات اجلديدة  kW 2لتسخني. وسوف تدعم املنتجات املستقبلية قدرة تزيد على لذي يعمل بانوع االأو من 
 علقة بتصميم أجهزة املطبخ الالسلكية ختضع للبحث حالياً.املت

 .وبالنظر إىل زيادة استهالك الطاقة يف املنازل، يفضل استعمال ترددات يف حدود عشرات الكيلوهرتز

 ACمهايئ 
 مددل تيار مستمر

 احلماية من
 الفلطية الزائدة

 أداة حتكم

 عاكس
 حمول رفع )مضخم(

 إلكرتود
 إرسال القدرة

 حدة اإلرسالو 

 حمول دفض

 إلكرتود
 عودة

 وحدة املستقبل

 دارة تقومي

 منظم الفلطية

 درج مستمر

 اجلهاز املستهدف

 شاحن السلكي
وحدة 
 اإلرسال

وحدة 
 بطارية االستقبال

 جهاز متنقل

 إلكرتود أرضي

 إلكرتود
 إلرسال القدرة

 جمال كهربائي إلكرتود أرضي
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نطاق  ل يفاليت تعم (IGBT) وتستعمل هلذا الغرض عادة أجهزة موثوقة للغاية من قبيل الرتانزستورات ثنائية القطب املعزولة البوابة
 .kHz 100-10 الرتددات

. وأحد األمور (EMF) وجيب على املنتج الذي يستخدم يف املطبخ أن يفي مبتطلبات السالمة ومتطلبات اجملال الكهرمغنطيسي
األساسية يف هذا اجملال هو أن يكون املرسل، باإلضافة إىل اخنفاض كلفته، دفيفًا وصغري احلجم لكي يتالءم مع حجم املطبخ. 

 .cm 10يتعني أن ال تزيد املسافة بني املرسل واملستقبل على و 
 وتظهر يف الصور التالية أمثلة على أجهزة املطبخ الكهربائية الالسلكية اليت ستنزل قريباً إىل األسواق.

 6 كلـالش
 أجهزة المطبخ الكهربائية الالسلكية

 

 ، وتظهر بعض األمثلة يف الصور التالية.LCDدطوط إنتاج لوحات أشباه النواقل وشاشات  يف WPTوقد أمددلت بالفعل أنظمة 

 7 كلـالش
 في المطبخالمستعملة  WPTوأشباه النواقل وأنظمة  LCDحاالت استعمال خطوط إنتاج شاشات 

R pe ort SM.2303-3-06 

 مركبات الكهربائيةفي حالة ال 3.3
جود عدة أمناط من أساليب اإلرسال الالسلكي للقدرة، يشكل اإلرسال الالسلكي للقدرة بواسطة اجملاالت على الرغم من و 

 IEC TC69/WG7 فريق العملجمال التقييس، من قبيل األفرقة اليت تعمل يف يف الرتكيز نقاط إحدى  (MF-WPT)املغنطيسية 
جينة ة يف املركبات الكهربائية مبا يف ذلك املركبات الكهربائية اهلباإلرسال الالسلكي للقدر  فيما يتعلق SAE J2954TF الفريقو 

على كل من النوعني  PHEVاخلاص باملركبات الكهربائية واملركبات  ME-WPT. وحيتوي النظام (PHEV)القابلة للشحن 

 دالط ذو اقرتان وثيق نموقد أرز وثيق االقرتا

 WPT)دط إنتاج علوي بتكنولوجيا  (WPT)زاوية مطبخ بتكنولوجيا 
 املوصالت( ألشباه

 WPT)دط إنتاج علوي بتكنولوجيا 
 (LDCلشاشات 
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ل كفؤ عن طريق اجملال لثانوي بشكفيه إرسال القدرة الكهربائية من امللف األويل إىل امللف ا كناملغنطيسيني احلثي والرنيين. ومي
 املغنطيسي الناجم عن الرنني بني امللف واملكثف.

 وتضطلع التطبيقات املتوقعة ملركبات الركاب باجلوانب التالية:
الكهربائية  املركبات : إرسال القدرة الكهربائية من مقبس كهربائي يف منزل و/أو ددمة كهربائية عامة إىلWPTتطبيقات  1)

 .(PHEV)ت الكهربائية اهلجينة القابلة للشحن واملركبا
 زل والشقق السكنية وموقف السيارات العمومي وما إىل ذلك.: يف املنWPTنطاق استعمال تكنولوجيا  2)
 اهلواء وما إىل ذلك. فاتاستعمال الكهرباء يف املركبات: مجيع األنظمة الكهربائية مثل بطاريات الشحن واحلواسيب ومكيّ  3)
 على مركبات الركاب. مثال 8الشكل : يظهر يف WPTلة على نطاق استعمال تكنولوجيا أمث 4)
على ملفني على األقل،  PHEVاخلاص باملركبات الكهربائية واملركبات  WPTأسلوب إرسال القدرة كهربائياً: حيتوي نظام  5)

الثانوي  هربائية من اجلهاز األويل إىل اجلهازيقع أحدمها يف اجلهاز األويل واآلدر يف اجلهاز الثانوي. وترسل القدرة الك
 عرب حقل/تدفق مغنطيسي.

 موقع اجلهاز )موقع امللف(: 6)
 اجلهاز األويل: على األرض و/أو دادل األرض. أ ( 

 اجلهاز الثانوي: السطح السفلي للمركبة. ب(
 .cm 30الفجوة الكهربائية بني امللفني األويل والثانوي: أقل من  7)
 .kW 20، وkW 6، وkW 3لى فئات قدرة اإلرسال: مثال ع 8)
السالمة: ال ميكن للجهاز األويل أن يبدأ بإرسال القدرة إال إذا كان اجلهاز الثانوي واقعاً يف املنطقة اليت تالئم اإلرسال  9)

 ل مأمون.االالسلكي للقدرة. ويتعني على اجلهاز األويل أن يتوقف عن اإلرسال إذا كان من الصعب احلفاظ على إرس

 8 كلـالش
 PHEVالخاص بالمركبات الكهربائية ومركبات  WPTمثال على نظام 

R pe ort SM.2303-3-07 

 اتصال السلكي للتحكم

 بطارية مقوم

 ملف ثانوي

 ملف أويل

 ملف ثانوي

تغذية 
بالطاقة 

منخفضة 
 الرتدد

ددل التيار 
 اوباملتن

 ملف أويل

 ملف ثانوي

 ملف أويل

 جمال مغنطيسي

 مكثف

 مكثف

 WPTنتائج حماكاة اجملال املغنطيسي احمليط بنظام 
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سس الطرق كاحلافالت الكهربائية، احتواء البنية التحتية للنظام على شرائح كهربائية مدجمة يف أ  ويستدعي تشغيل املركبات الثقيلة،
تتحرك على  نأاليت تعمل بالبطاريات لدى مرورها فوقها. وباستطاعة احلافلة  مغنطيسي إىل املركباتتقوم بإرسال الطاقة بشكل 

. (OLEV)ة املوصولطول الشرائح الكهربائية دون أن تتوقف لشحن طاقتها، وهو ما يعرف باسم املركبات الكهربائية 
ملوصولة بالكهرباء ا أو يف مرآب احلافالت. وتعترب احلافالتعلى ذلك، ميكن شحن احلافلة لدى توقفها يف حمطة احلافالت  وعالوةً 

 اليت تعمل يف مدينة املالهي أو يف مدينة ما أول نظام يف العامل يعمل على شكل مركبة كهربائية ثقيلة.

 9 كلـالش
 نية للمركبة الكهربائية الموصولةالخصائص التق

R pe ort SM.2303-3-08 
 

 رة والكفاءةللحصول على أكرب قدر من القد ال املغنطيسي بني ملف اإلرسال وملف االستقبال عاماًل رئيسياً ويشكل تصميم اجمل
 .WPTيف تصميم نظام 

أواًل، ينبغي أن يكون اجملال املغنطيسي يف حالة رنني، وذلك باستخدام ملفني رنينّيني لإلرسال واالستقبال من أجل احلصول على 
 لكفاءة.أكرب قدر من القدرة وا

تتيح دفض قيمة  ،الفرّييتثانياً، ينبغي أن يتم التحكم يف شكل اجملال املغنطيسي، وذلك باستخدام مادة مغنطيسية، كالقلب 
 املقاومة املغنطيسية يف مسار اجملال املغنطيسي، ودفض تسّرب اجملال املغنطيسي، وزيادة قدرة اإلرسال.

 ".(SMFIR)طيسي املقولب يف حالة الرنني يمطّلق على هذا النظام اسم "اجملال املغن

 كبل

 قلب

 جهاز االلتقاط

 دط القدرة

 مكثف

 مغنطيسي مقولب يف حالة الرنيينجمال 
 قانون فاراداي

 الفلطية المتولدة )احلث(
 B تدفق مغنطيسي

 عرب اهلواء()
 مصدر التيار قانون أمبري
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 10 كلـالش
 مثال على المركبة الكهربائية الموصولة

R pe ort SM.2303-3-09 

 عالمفي ال WPTتكنولوجيا ل ييسلتقياوضع ال 4

 المنظمات الوطنية لوضع المعايير  1.4

 الصين 1.1.4
على إعداد معايري لإلرسال الراديوي للقدرة يف األجهزة احملمولة   (CCSA)تقييس االتصاالت الصينية لرابطة اليف الصني، دأبت 

يد مشروع تقرير حبث جدتقييس االتصاالت الصينية لرابطة اليف  TC9، أعدت اللجنة التقنية 2009كاحملطات املتنقلة. ويف عام 
بوضع تقرير  2012لعمل هبذا املشروع يف مارس تكنولوجيا مصادر الطاقة الالسلكية من جمال قريب". وقد انتهى ا بعنوان "حبث يف

تقييس الصينية لرابطة اليف  TC9، أعدت اللجنة التقنية 2011عن البحث املتعلق بتكنولوجيا مصادر القدرة الالسلكية. ويف عام 
؛ (WPS) يةيف مصادر الطاقة الالسلك (EMF)طرائق تقييم اجملال الكهرمغنطيسي  (1)مشروعني بشأن املعايري:  االتصاالت

. وسوف ينشر هذان املعياران (WPS)وطرائق القياس يف مصادر الطاقة الالسلكية  (EMC)حدود التوافق الكهرمغنطيسي  (2)و
 يف وقت قريب.

ويوجد حاليًا ثالثة معايري جديدة تتعلق باملتطلبات التقنية وطرائق االدتبار )اجلزء األول: معلومات عامة؛ اجلزء الثاين: االقرتان 
تم إعداد املزيد ي شروط السالمة قد بلغ مرحلته النهائية. وسوف وضعأن ب علماً الوثيق؛ اجلزء الثالث: القدرة الالسلكية الرنينية( 

و والوسائط املتعددة أجهزة الصوت والفيدياملستهدفة باملنتجات تتمثل لقدرة. و لالسلكي لرسال ااإلمن املشاريع املتعلقة مبعايري 
 يا املعلومات وأجهزة االتصاالت.ومعدات تكنولوج

اإلمكانية  تركز هذه املعايري على األداء والطيف الراديوي والسطح البيين، ومن املقرر أن ال تشمل حقوق امللكية الفكرية. وعموماً فإن
 يف أن تصبح هذه املعايري إلزامية هي إمكانية ضعيفة.

 ( من املعيار الذي ينتمي إليه املنتج.3/2زء )اجلزأين وبإمكان املعايري أن تعّرف شعارات جديدة لتحديد اجل
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. لقدرةلالسلكي لرسال امعنية باإل (TC)على إنشاء جلنة تقنية وطنية للتقييس  الوطنية يف الصني (SAC)وتمزمع جلنة إدارة التقييس 
الصناعة وتكنولوجيا  ةر اوز التابعة ل (CATR)وقد شجع على إنشاء هذه اللجنة األكادميية الصينية لبحوث االتصاالت 

 .(MIIT) املعلومات
وتتوىل هذه اللجنة مسؤولية استحداث معايري وطنية بشأن اإلرسال الالسلكي للقدرة يف اهلواتف املتنقلة ومعدات تكنولوجيا 

 املعلومات وأجهزة الصوت والفيديو والوسائط املتعددة.
سب املخطط حبتلك املتعلقة باجملاالت الكهرمغنطيسية سوف تمنشر يف وقت قريب معايري التوافق الكهرمغنطيسي و و 

 .بشأن وضع املعايري/املبادئ التوجيهية/اللوائح (CCSA)تقييس االتصاالت الصينية لرابطة الاجلدول الزمين الذي وضعته  و/أو
 .المةلسمتت املوافقة على املعايري املتعلقة باملتطلبات التقنية وكذلك املعايري املتعلقة مبتطلبات ا وقد

ياً، ولديها خمطط زلية اليت تعمل السلكمعنية بوضع املعايري اخلاصة باألجهزة املنوطنية ، أمنشئت يف الصني جلنة 2013ويف نوفمرب 
 لوضع املعايري الوطنية. وعالوة على ذلك، تبحث هذه اللجنة أيضاً يف بعض القضايا األدرى من قبيل السالمة واألداء.

 اليابان 2.1.4
يف اليابان مسؤولية صياغة  (BWF)فريق العمل املعين باإلرسال الالسلكي للقدرة التابع ملنتدى النطاق العريض الالسلكي  توىلي

تصاالت يف جمال اال التجارية األعمالو صناعات الرابطة باستخدام بروتوكوالت الصياغة اخلاصة ب WPTاملعايري التقنية لتكنولوجيا 
فريق العمل املعين باإلرسال الالسلكي للقدرة إىل  اوضعه يتال من مشاريع املعايري جمموعة رسل. وسوف تم (ARIB) الراديوية
بإجراء دراسة تقنية معّمقة لطيف اإلرسال  (BWF)منتدى النطاق العريض الالسلكي . وقام اللموافقة عليه ARIB الرابطة

التكنولوجيات التالية لإلرسال على  ARIB، وافقت الرابطة 2015يف عام . و مجيع التطبيقات والتكنولوجيات للقدرة يف الالسلكي
 للقدرة: الالسلكي

ARIB STD-T113 V1.1 "رسال الالسلكي للقدرةأنظمة اإل" 
 "kHz 400االقرتان السِّعوي على الرتدد واسطة رسال الالسلكي للقدرة بنظام لإل" 1اجلزء 
 "لألجهزة املتنقلة MHz 6,78على الرتدد  غنطيسيرتان املاالقواسطة رسال الالسلكي للقدرة بنظام لإل" 2اجلزء 
 بواسطة االقرتان السطحي للمجاالت الكهرمغنطيسيةباملوجات الصغرية  رسال الالسلكي للقدرةنظام لإل" 3اجلزء 

 "املتنقلة لألجهزة
إشارات التحكم.   العتبار آليات إرسالدذ يف اتؤ ، قدرةإرسال الملوجات الراديوية املستخدمة يف إضافة إىل وضع وتقييم مواصفات او 

 كما يمنظر حبرص يف مسألة التنسيق العاملي للطيف ألغراض تلبية املواصفات املعدة للسوق العاملية.
ة جديدة لإلرسال الالسلكي يف وضع لوائح تنظيمي (MIC)وزارة الشؤون الدادلية واالتصاالت ، وحتقيقًا هلدف 2013ويف يونيو 

حتت إشراف اللجنة الفرعية املعنية بالبيئة الكهرمغنطيسية  (WPT-WG)ًا السلكيق العمل املعين بإرسال القدرة أنشئ فري ،للقدرة
إعداد دراسات بشأن نطاقات الرتدد  WPT-WGالستخدام املوجات الراديوية. ومن املواضيع الرئيسية اليت يقوم هبا فريق العمل 

ألنظمة الراديوية القائمة. وبالنظر إىل النتائج اليت توصل إليها فريق العمل، وافق جملس وتعايشها مع ا WPTاملستعملة يف تكنولوجيا 
ويرد املزيد  .2015اً، ونمشر هذا التقرير يف عام السلكياملعلومات واالتصاالت بالوزارة على التقرير بشأن وضع قواعد إلرسال القدرة 

 إىل القواعد اجلديدة املتعلقة مبدى مطابقته. ARIB STD-T113ويشري املعيار . 6من املعلومات يف الفصل 

 كوريا 3.1.4
التابعة هلا مها اهليئتان الوطنية  (RRA)كالة البحوث الراديوية و و  (MSIP)إن وزارة تكنولوجيا املعلومات والعلم والتخطيط املستقبلي 

املنظمات الرئيسية املعنية بوضع املعايري  1 اجلدول يف كوريا. ويبني WPTاحلكوميتان املسؤولتان عن اللوائح املتعلقة بتكنولوجيا 
 .WPTاملتعلقة بتكنولوجيا 
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 1اجلـدول 

 أنشطة التقييس في كوريا
 الوضع (URL)موقع الموارد الموحد  االسم

الوكالة الكورية 
للتكنولوجيا واملعايري 

(KATS) 

o.kr/en_kats/http://www.kats.g مستمر 

 إدارة شحن أجهزة متعددة –

املنتدى الكوري 
 للقدرة الالسلكية

(KWPF) 

http://www.kwpf.org مستمر 
 WPTالطيف املتعلق بتكنولوجيا  -

 WPTاملتعلقة بتكنولوجيا  لوائح التنظيميةال -

 نطيسيالقائمة على الرنني املغ WPTتكنولوجيا  -

 القائمة على احلث املغنطيسي WPTتكنولوجيا  -

 منجز

 حالة االستعمال –

 سيناريو اخلدمة –
 املتطلبات الوظيفية -

 WPTاالتصاالت دادل النطاق لتكنولوجيا  –

 WPTتكنولوجيا التحكم إلدارة  –
رابطة تكنولوجيا 

 االتصاالت
(TTA) 

http://www.tta.or.kr/English/index.jsp منجز 

 حالة االستعمال –

 سيناريو اخلدمة –

 الكفاءة –

 التقييم –

 WPTاالتصاالت دادل النطاق لتكنولوجيا  –

 WPTتكنولوجيا التحكم إلدارة  –

 مستمر

 القائمة على الرنني املغنطيسي WPTتكنولوجيا  –

 املغنطيسي القائمة على احلث WPTتكنولوجيا  –
 

  

http://www.kats.go.kr/en_kats/
http://www.kwpf.org/
http://www.tta.or.kr/English/index.jsp
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 واإلقليمية المنظمات الدولية 2.4
 واألنشطة ذات الصلة WPTاليت تعىن بتقييس تكنولوجيا  واإلقليميةملخص بأمساء بعض املنظمات الدولية  2اجلدول يرد يف 
 هبا. اخلاصة

 2اجلـدول 

 WPTبتكنولوجيا  المتعلقة واإلقليمية المنظمات الدولية

 األنشطة اسم المنظمة

ة آسيا واحمليط اهلادئ مجاع
 (APT) لالتصاالت

 (AWG) تآسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالجلماعة لفريق املعين باالتصاالت الالسلكية التابع ادأ ب 2016يف فرباير 
بشأن مديات الرتدد الالزمة لألنظمة الالحزمية لإلرسال  APTإصدار توصية جلماعة من أجل  بإجراء دراسة

 .األجهزة املتنقلةالالسلكي للقدرة يف 
لة بشأن مديات الرتدد املستعم مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالتبوضع تقرير  AWGوقد شرع الفريق 

 الذيو  2017تمرب املقرر استكماله يف سب ،األنظمة الالحزمية لإلرسال الالسلكي للقدرة يف املركبات الكهربائية يف
ذلك، سيقوم الفريق  وعالوة على(. 2016)سبتمرب  للفريق ع العشرينجتما االيف  األويل هإطار االتفاق على مت 

 1.9يف البند  6.1.9لدى حتضريهم للمسألة  APTبإجراء دراسات توفر املعلومات والدعم الالزم ألعضاء مجاعة 
 .WRC-19من جدول أعمال املؤمتر 

 APT ماعةاجلديد جلتقرير العمل بعنوان "وثيقة ال 2017أعاله، استكملت يف عام املذكورة باإلضافة إىل األنشطة و 
ومات بإضافة جمموعة واسعة من املعلوذلك "، “ددمات وتطبيقات تكنولوجيا اإلرسال الالسلكي للقدرة” بشأن

 ونتائج الدراسة.
لقطاع  13جلنة الدراسات 

 تقييس االتصاالت
بعنوان  Y.Supplement WPTافة ضاإلتقييس االتصاالت بإعداد  لقطاع 1/13يقوم الفريق املعين باملسألة 

  مع جمال التطبيق التايل: ،(WPT) ددمات تطبيقات اإلرسال الالسلكي للقدرة
 تعريف مفهوم ددمة تطبيقات اإلرسال الالسلكي للقدرة -
 منوذج اخلدمة يف ددمة تطبيقات اإلرسال الالسلكي للقدرة -
 حالة استعمال ددمة تطبيقات اإلرسال الالسلكي للقدرة -
حاالت استعمال متنوعة تتعلق بكيفية تقدمي اخلدمة باستخدام تكنولوجيا  ITU-T Y.WPTتصف التوصية و 

WPT  من أجل إنشاء إطار للخدمة يشمل االستيقان من املستعمل/اجلهاز، وإدارة اخلدمة، واحملاسبة، وأمن
 .WPTتقدمي ددمة تكنولوجيا ديد إطار اخلدمة الالزم لإىل ذلك. ويتمثل اهلدف الرئيسي يف حت اخلدمة وما

ية املعناللجنة الدولية اخلاصة 
 (CISPR)بالتدادل الراديوي 

بيقات التط )املعنية بالتدادل املتصل باألجهزة الراديوية يف Bيف اللجنة الفرعية  WPTجيري نقاش تكنولوجيا 
اخلاصة  للجنة الدولية ذلك( التابعة دطوط الطاقة الكهربائية اهلوائية وما إىل، و (ISM)الصناعية والعلمية والطبية 

 )املعنية Dاللجان الفرعية األدرى  WPTوتنظر أيضًا يف تكنولوجيا  .(CISPR)املعنية بالتدادل الراديوي 
إىل  عدات اإلنارة ومامبو  ،)املعنية باألجهزة الكهربائية املنزلية F( وبالتجهيزات الكهربائية/اإللكرتونية يف املركبات

 .(ددةعدات ومستقبالت الوسائط املتعمبتجهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و ب ملعنية)ا I( وذلك
. ويتوقع ليقوم بإعداد املواصفات 2014فريق مهام يف يونيو ( AHG 4)حالياً الفريق  Bشكلت اللجنة الفرعية و 

مدى  تطلبات البث يفيقضي بإدراج م CISPR 11تعديل على املعيار  2019عام  أقصاهأن ينشر يف موعد 
 اإللكرتونية مبا يف ذلك املركبات الكهربائية. إلرسال الالسلكي للقدرةل kHz 150إىل  kHz 9الرتددات من 

، علماً بأنه (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية هو  CISPR 11وجتدر املالحظة أن جمال تطبيق املعيار 
 .kHz 150-9يف املدى  ISMلتطبيقات  ال يوجد يف لوائح الراديو حالياً نطاق

 التابعة TC 100 التقنية اللجنة
 للجنة التقنية الدولية

(IEC TC 100) 

بإعداد منشورات دولية تتصل باإلرسال الالسلكي  IEC TC 100التابع للجنة التقنية  15اجملال التقين  يقوم
واالستقبال  التشغيل املتبادل بني وظائف االرساليف أنظمة وجتهيزات الوسائط املتعددة، وبقابلية  (WPT)للقدرة 

 .WPTيف تكنولوجيا 
وتتوقع النشر  (IEC PAS 63095 Ed1)نشرت اللجنة الكهرتقنية الدولية معياراً لإلرسال الالسلكي للقدرة قد و 

املدى  استعمال الرتددات يف IEC PAS 63095حيدد املعيار و . (IEC 63028 Ed 1)الوشيك ملعيار ثاٍن 
kHz 205-87 ، حيدد املعيار وIEC 63028  استعمال النطاقMHz 6,78 اجملال. ويوصي IEC TC100/TA 15 

يدعم هذين املعيارين للجنة التقنية  WPTاالحتاد الدويل لالتصاالت مدى ترددات منسق مالئم لتكنولوجيا  وفرن يأب
 الدولية دعماً كاماًل.
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 )تابع( 2اجلدول 
 األنشطة اسم المنظمة

 التابعة TC 106 التقنية لجنةال
  للجنة التقنية الدولية

(IEC TC 106) 

 رسال الالسلكي للقدرة:رقيت عمل جديدتني فيما يتعلق باإلإنشاء ف
- WG 8 طرق ملعاجلة تقييم تيار التالمس املتعلق بالتعرض البشري للمجاالت الكهربائية واملغنطيسية" 

 والكهرمغنطيسية"؛
- WG 9 " تقييم اإلرسال الالسلكي للقدرة طرق ملعاجلة(WPT)  املتصل بالتعرض البشري للمجاالت الكهربائية

 والكهرمغنطيسية". واملغنطيسية
IEC 61980 

التابع  WG7 فريق العمل
 التابعة TC 69 التقنية للجنة

  تقنية الدوليةكهر للجنة ال
)/WG769IEC TC (  

 IEC TC 69التابع للجنة التقنية  WG7فريق العمل  دادل بالسياراتاخلاصة  WPTجيري نقاش تكنولوجيا 
يف املنظمة الدولية للتوحيد  TC22واللجنة التقنية  )مركبات الطرق الكهربائية والشاحنات الصناعية الكهربائية(

 .ISO TC22 القياسي
- IEC 61980-1(2015يف يوليو  نشر) : املتطلبات العامة 
- IEC 61980-2(ادقيد اإلعد) : االتصاالت 
- IEC 61980-3(قيد اإلعداد) : نقل قدرة اجملال املغنطيسي 

سيارات  على أنه تردد النظام يف kHz 85 (kHz 90-81,39) النطاق IEC 61980-3يف املعيار وسوف حيدد 
  الركاب والسيارات اخلفيفة.

. كذلك 2017ة عام حبلول اهاي IEC 61980-2و IEC 61980-3ومن املزمع نشر املواصفات التقنية للمعيارين 
   .2018بنهاية عام  IEC 61980-1يتوقع أن تنشر النسخة الثانية من املعيار 

ISO 19363  
(ISO (TC22/SC37 

/JPT19363)) 

ISO 19363 متطلبات السالمة وقابلية التشغيل البيين -: النقل الالسلكي لقدرة اجملال املغنطيسي 
 2014يف بداية عام  JPT19363وضع املعيار  -
 اهلدف هو وضع معيار حيدد املتطلبات املتعلقة بالقطع اخلاصة باملركبة -
 SAE J2954و IEC 61980يوجد تزامن وثيق مع  -

 بأنه تردد النظام لسيارات الركاب واملركبات اخلفيفة. kHz 85 (kHz 90-81,39)حيدد النطاق 
 .2018ترقية املعيار الدويل يف اهاية عام ، يليها 2017يف يناير  (PAS)نشرت املواصفات املتاحة للجمهور 

ISO/IEC JTC 1 SC 6  التابعة للجنة التقنية املشرتكة األوىل بني املنظمة  6تقوم اللجنة العلميةISO  واللجنةIEC  بوضع بروتوكول الطبقة
 دادل النطاق لإلرسال الالسلكي للقدرة MACاملادية وطبقة 

 2012اعتمد بند العمل يف يناير  -

 قيد التعميم مع وثيقة العمل -
ETSI TC ERM -  نشر الفريقETSI TC ERM   مؤدرًا التقرير التقين(TR 103 409)  بعنوان "وثيقة مرجعية للنظام

(SRdoc) ؛ "أنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة يف املركبات الكهربائية اليت تعمل يف نطاق الرتددkHz 90-79 ،
قد نظر اآلن يف هذه الوثيقة وسينظر يف  (CEPT)يب إلدارات الربيد واالتصاالت وجيب أن يكون املؤمتر األورو 

 ويبحث يف التعايش مع أنظمة االتصاالت الراديوية. WPT-EVأنظمة 
من أجل إجراء  (*EN 303 417)مشروع صيغة اهائية ملعيار منسق جديد  ETSI TC ERMاعتمد الفريق  -

لألجهزة  - EN 300 330)بدالً من املعيار  WPTيغطي مجيع أنواع أنظمة ، الذي (ENAP)املوافقة على املعيار 
القصرية املدى غري احملددة، الذي استخدم يف السابق ألنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة، ولكنه مل يعد يطبق 

كي لاخلصائص التقنية وطرائق القياس ألنظمة اإلرسال الالس EN 303 417. وحيدد املعيار WPTعلى جتهيزات 
 kHz 90-79و kHz 61-59و kHz 21-19 املدياتللقدرة باستخدام تكنولوجيات غري حزم الرتدد الراديوي يف 

. 2017. ويتوقع أن ينشر هذا املعيار اجلديد يف النصف الثاين من عام kHz 6 795-6 765و kHz 300-100و
قيد النظر دادل فريق املهام  (TR 103 493)باإلضافة إىل ذلك، يوجد حاليًا وثيقة مرجعية جديدة ألنظمة 

TC ERM  لتغطية اخلصائص التقنية ودصائص أنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة دالف األنظمة اخلاصة
، وسينظر فيها يف الوقت املناسب الفريق MHz 30باملركبات الكهربائية، وتعمل على تردد أقل من 

CEPT/ECC/WG SE .من أجل دراسات التعايش 
نولوجيا اخلاصة رابطة التك
  (CTA)باملستهلك

بوضع معايري  (CTA)يف رابطة التكنولوجيا اخلاصة باملستهلك  (R6) 6التابع للجنة  WG22يقوم فريق العمل 
وممارسات موصى هبا ووثائق متعلقة بالنقل الالسلكي للقدرة. وقد وضع مسرد مصطلحات القدرة الالسلكية 

ANSI/CTA-2042.1-B ةضع الوثيق. ويقوم حاليًا بو CTA-2042.3  بعنوان طرائق لقياس الفعالية والقدرة
 االحتياطية ألنظمة القدرة الالسلكية.
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 )تابع( 2اجلدول 
 األنشطة اسم المنظمة

مجعية مهندسي 
 (SAE) السيارات

املعين باإلرسال الدولية  (SAE) مجعية مهندسي السياراتيف  ™J2954فريق املهام  2010يف عام أنشئ 
 .لكي للقدرة يف املركبات الكهربائية واملركبات الكهربائية املوصولةالالس

اإلرسال الالسلكي للقدرة  SAE TIR J2954 الدولية املعيار " مجعية مهندسي السياراتنشرت  ،2016ويف مايو 
 kHz 85 (kHz 90-81,39)ومنهجية الرتاصف"، الذي حدد النطاق ات الكهربائية املوصولة اخلفيفة يف املركب

. وحيدد kW 22على أنه نطاق الرتدد املشرتك لإلرسال الالسلكي للقدرة يف مجيع أنظمة املركبات اخلفيفة حىت 
(. وتعطى فئتان إضافيتان لقدرات أعلى تصل إىل kW 7,7و kW 3,7) فئتني للقدرة التقين عالميتقرير اإلال

kW 22 .للمراجعات يف املستقبل 
الصناعات  مهندس ودبري تقين يف 000 128ية هي رابطة عاملية تضم أكثر من الدول ومجعية مهندسي السيارات

 .الفضائية والسيارات واملركبات التجارية
 .rds.sae.org/j2954_201605/http://standaو /http://www.sae.org/news/3415 انظر

التحالف بشأن الشحن 
 (AirFuel) الالسلكي للقدرة

 (A4WP)التحالف بشأن القدرة الالسلكية الربح نتيجة دمج  يهدفاحتاد عاملي ال  2015تشكل يف عام 
 .(PMA)التحالف بشأن مسائل القدرة  مع

الف التح جتري يف كانتنشطة اليت  ميع األالقيام جب (AFA) الالسلكي للقدرةالتحالف بشأن الشحن ويواصل 
A4WP  والتحالفPMA  املواصفات اليت صدرت من التحالفنيبصورة مباشرة تطويرها. وقد اعتمدت و A4WP 

 .AFAكمواصفات للتحالف   PMAو
 :يف اجملاالت التالية WPTعلى تقييس تكنولوجيا  AFAويعمل التحالف 

 بواسطة احلث املغنطيسي( اإلرسال الالسلكي للقدرة)تكنولوجيا  باستخدام احلث املغنطيسي -
 (بواسطة الرنني املغنطيسي )تكنولوجيا اإلرسال الالسلكي للقدرة باستخدام الرنني املغنطيسي -
  بواسطة عدم االقرتان -
 البنية التحتية -

لالسلكي الشحن مواصفة النظام األساسي ل -ويتوقع أن تنشر املواصفة بعنوان "اإلرسال الالسلكي للقدرة 
 .IEC 63028 Ed 1عيار امل بوصفها 2017" يف يوليو للقدرة

التحالف بشأن القدرة 
 (A4WP)الالسلكية 

اقرتان رنيين مغنطيسي غري إشعاعي يف املدى باستخدام  WPTمواصفة لتكنولوجيا  A4WPوضع التحالف 
 .ضعيف( ذات اقرتان WPTالقريب واملتوسط )اقرتان عايل الرنني( )تكنولوجيا 

 2012إجناز املواصفة التقنية األساسية يف عام  –

 2013يناير ( يف 1صدار صدور املواصفة التقنية )اإل –
 .MHz 6,78 وحتدد املواصفة التشغيل على الرتدد

الالسلكي لتشكيل التحالف بشأن الشحن  PMAمع التحالف  A4WPجرى دمج التحالف  2015ويف عام 
 .(AirFuel) للقدرة

لف بشأن مسائل القدرة التحا
(PMA) 

تعمل يف تكنولوجيا اإلرسال هو منظمة صناعية عاملية ال هتدف الربح  (PMA)التحالف بشأن مسائل القدرة 
، تسارع منوه 2012مبا يف ذلك شحن األجهزة املزودة ببطاريات. ومنذ تأسيسه يف عام  ،الالسلكي للقدرة

زئة واألثاث والسيارات والبيع بالتج كاالتصاالت وأجهزة املستهل جمموعة متنوعة من الصناعات مبا يف ذلك عرب
األماكن  طلق يفالقدرة الالسلكية بشكل م توفريوالسطوح وغريها. ويعزى منوه وجناحه إىل اهج فريد يتمثل يف 

 .اليت يكون املستهلكون أحوج الناس إليها وكذلك يف العمل اجلاد والتفاين ألعضائه
الالسلكي لتشكيل التحالف بشأن الشحن  A4WPمع التحالف  PMAدمج التحالف جرى  ،2015ويف عام 

 .(AirFuel) للقدرة

http://www.sae.org/news/3415/
http://standards.sae.org/j2954_201605/
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 (تتمة) 2اجلدول 
 األنشطة اسم المنظمة

االحتاد بشأن القدرة 
 (WPC) الالسلكية

الشحن  على القيام بدور ريادي يف 2008منذ تأسيسه يف عام  (WPC) االحتاد بشأن القدرة الالسلكيةدأب 
سلكي من دالل معيار مفتوح للجميع. ويرتكز عمله على حلول االقرتان احلثي الشديد عرب مدى الال
ألجهزة  kW 1لنقل القدرة السلكيًا يف األجهزة املتنقلة وحىت  W 15-5مستويات القدرة، بدءًا من  من

 الكهربائية. املطابخ
من املنتجات املعتمدة  668بعدد و  219 دهماألعضاء البالغ عدقائمة ب WPCلالحتاد الشبكي  املوقعويرد يف 

 .مبا يف ذلك امللحقات والشواحن واألجهزة
 2010 يوليويف  (Qi ver.1)املواصفة التقنية  صدور -

 .IEC PAS 63095 Ed1بوصفها املعيار  Qiوقد نشرت املواصفة 
ل  0وحتدد مواصفة نظام النقل الالسلكي للقدرة من الفئة  القدرة ومستقب ل القدرة، السطح البيين بني مرس 

هي التسمية اليت وضعها  0وفئة القدرة  .0أي احملطات القاعدية واألجهزة املتنقلة من فئة القدرة 
لألجهزة املستوية السطح من قبيل الشواحن واهلواتف املتنقلة واألجهزة اللوحية والكامريات  WPC االحتاد

 .W) 15<(ومواصفة القدرة املوسعة  W) 5<(رة األساسية ورزم البطاريات اليت تعمل يف إطار مواصفة القد
 .kHz 205-87وهي حتدد العمل على ترددات يف املدى 

فريق العمل املعين 
للصني  WPT بتكنولوجيا

 واليابان وكوريا

 .التابع الجتماع تكنولوجيا املعلومات للصني واليابان وكوريا WPTفريق العمل املعين بتكنولوجيا 
القدرة املنخفضة  WPTومات يف املنطقة إلجراء دراسات ومسوحات بشأن تكنولوجيا تبادل املعل

 القدرة واملرتفعة
 2013للصني واليابان وكوريا يف أبريل  WPTإصدار التقرير التقين األول بشأن تكنولوجيا  –
 2014للصني واليابان وكوريا يف ربيع  WPTإصدار التقرير التقين الثاين بشأن تكنولوجيا  –

 2015يف مايو  للصني واليابان وكوريا WPTإصدار التقرير التقين الثالث بشأن تكنولوجيا  -

 (IEC CISPR)بالتداخل الراديوي التابعة للجنة الكهرتقنية الدولية  المعنية اللجنة الدولية الخاصة 1.2.4

 رسال الالسلكي للقدرة وفق ما يلي:أن تصنف تطبيقات اإل IEC CISPRوجهة نظر تنظيمية، ميكن للجنة  منانطالقاً 
 اليت توفر اإلرسال الالسلكي للقدرة عند تردد تشغيل معني دون إرسال بيانات إضافية. WPTتطبيقات  أ ( 

اليت تستعمل أيضاً )نطاق( ترددات اإلرسال الالسلكي للقدرة إلرسال بيانات إضافية أو لالتصاالت  WPTتطبيقات  ب(
 الثانوي. باجلهاز

اليت تستعمل ترددات غري تلك املستعملة يف اإلرسال الالسلكي للقدرة إلرسال بيانات إضافية  WPTبيقات تط ج(
 لالتصاالت باجلهاز الثانوي. أو

أ(  عللتمييز بني النو  ال داعي )محاية االستقبال الراديوي( ترى أنه (CISPR)بالتدادل الراديوي  املعنية اللجنة الدولية اخلاصة غري أن
الناجم عن تطبيقات  (RFI). ففي احلالتني، سوف تغلب على إمكانية تدادل الرتددات الراديوية WPTتطبيقات ( من أنواع ب أو

WPT  الوظيفة األولية وحدها اخلاصة هبذه التطبيقات، وهي اإلرسال الالسلكي للقدرة عند الرتدد املعني )أو ضمن نطاق الرتددات
 املعني(.

 ()األساسي بالبث املطلوبقدم بالفعل جمموعة كاملة من احلدود وطرائق القياس الالزمة للتحكم ت CISPRومبا أن معايري 
وفقاً للبند أ( أو ب(، فإننا على يقني بأن جمرد االستمرار بتطبيق هذه املعايري  WPTواهلامشي الناجم عن تطبيقات  املطلوب وغري

هربائية ايري يف اللوائح املتعلقة بالتوافق الكهرمغنطيسي العام للمنتجات الكيمعد كافياً. ومن الواضح أنه ميكن استخدام هذه املع
 .(ISM)واإللكرتونية، كما هو احلال مثالً يف التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية 

الكهرمغنطيسي العام  بالتوافق وفقًا للبند ج( أعاله، ينبغي االستمرار بتطبيق اللوائح القائمة املتعلقة WPTوفيما يتعلق بتطبيقات 
)مبا يف ذلك إرسال البيانات اإلضافية، إن وجدت، وفقاً للبند ب( أعاله(. وجيوز مبعزل عن  WPTعلى الوظيفة األولية لتكنولوجيا 

ذلك تطبيق املزيد من لوائح الراديو على أي إرسال أو اتصال راديوي للبيانات عند ترددات ختتلف عن تردد اإلرسال الالسلكي 
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التوافق معايري أدرى وظيفية أو متعلقة بأيضًا التجهيزات الراديوية  أن تراعيقد يكون من الضروري  ،يف هذه احلالةرة. و للقد
يتعلق  ج( أعاله فيما وفقاً للبند WPT تطبيقاتالراديوي الناجم عن تدادل الإجراء تقييم إلمكانية دائماً وينبغي  الكهرمغنطيسي.

تضمن أو اخلدمات الراديوية األدرى. وينبغي أن ي ي بشكل عام وكذلك بالتوافق/التعايش مع األجهزةحبماية االستقبال الراديو 
اخلاص بذلك ومعيار )معايري( التوافق الكهرمغنطيسي والوظيفي املتعلق مبكونات االتصاالت  CISPRالتقييم تطبيق معيار اللجنة 

 الراديوية أو وحدات نظام اإلرسال الالسلكي للقدرة.
فمن املمكن قليمية، إاللوائح وطنية أم سواء كانت تكمن الطريقة العادية لتطبيق هذه املعايري يف استعماهلا يف ادتبار النوع. و و 

 استخدام نتائج ادتبار النوع كأساس ملوافقة هيئة إقرار النوع على النوع، أو ألشكال أدرى من تقييم املطابقة والتصريح عنها.
اً سلكيالبشأن تصنيف التجهيزات اإللكرتونية للتغذية اليت توفر إرسااًل  CISPRح مقدم من اللجنة مقرت  3ويرد يف اجلدول 

يف اللوائح اإلقليمية و/أو الوطنية. ويعترب هذا املقرتح أيضًا صاحلاً  CISPR EMCوبشأن استعمال معايري البث  (WPT) للقدرة
زلية واألدوات الكهربائية واألجهزة املماثلة( )األجهزة املن CISPR 14-1ضمن نطاق املعيار  WPT بالنسبة لتطبيقات

)جتهيزات استقبال البث اإلذاعي والوسائط املتعددة(. فبالنسبة  CISPR 32واملعيار  (الكهربائية جتهيزات اإلنارة) CISPR 15 واملعيار
صناعية والعلمية والطبية( باإلشارة إىل املعايري )املعدات ال CISPR 11هلذه التطبيقات، جيب االستعاضة عن اإلشارة إىل املعيار 

 .CISPRذات الصلة الصادرة عن اللجنة 
وشك توسيع قابلية تطبيق متطلبات التجهيزات اإللكرتونية لتغذية  على (CISPR)بالتدادل الراديوي  املعنية اللجنة الدولية اخلاصةو 

ضمن نطاق  WPTاملناسبة يف وقت الحق لتشمل تطبيقات ، وإجراء التعديالت CISPR 11ضمن نطاق املعيار  WPT نظام
ل معيار كاخلاص ب تطبيقال، يتم تنسيق جمال يف العملولتفادي االزدواجية . CISPR 32و CISPR 15و CISPR 14-1 املعايري

 :على النحو التايل
تصنيف المجاالت 

 المستهدفة
 ةيليفضالتصنيفات الت

 ذات الصلة( CISPR)مجال تطبيق معايير 
 CISPRمعايير 

 ذات الصلة
اللجنة الفرعية 

 المسؤولة
حالة األعمال بشأن 

 WPTتكنولوجيا 
ية الصناعالتطبيقات 

 (*) والعلمية والطبية
 جتهيزات صناعية

CISPR 11 B 

– 

 – جتهيزات علمية

 – جتهيزات طبية

جتهيزات ال تغطيها معايري  جتهيزات منزلية
CISPR األدرى 

 الفعلمت تناوهلا ب

 أجهزة منزلية وأدوات كهربائية
CISPR 14-1 

F 

م مشروع اللجنة عممّ 
(CD)  2017يف يوليو 

 جتهيزات اإلنارة الكهربائية
CISPR 15 

سوف تدرج املراجعات 
 (2018) 9يف الطبعة 

جتهيزات تكنولوجيا املعلومات 
 CISPR 32 I والوسائط املتعددة واملستقب الت

جنة سيعّمم مشروع الل
 (CDV)املعّد للتصويت 

 2017يف عام 

للتغذية  WPTتكنولوجيا  أغراض مماثلة
)مبا يف ذلك شواحن  بالطاقة

 املركبات الكهربائية( 
CISPR 11 B 

سيعّمم مشروع اللجنة 
 (CDV)املعّد للتصويت 

 2017يف عام 

 املركبات واملراكب وحمركات االحرتاق الدادلي
CISPR 12 

CISPR 36 
D  البدء فيهتقّرر 

 من لوائح الراديو. 15.1الصناعية والعلمية والطبية وفقاً للتعريف الوارد يف املادة تصّنف التطبيقات  (*)

متطلبات البث الالزمة إلجراء ادتبارات النوع على  املعيار الوحيد الذي يقدم جمموعة كاملة من CISPR 11وحاليًا يعترب املعيار 
 ، على التوايل.GHz 18، أو حىت GHz 1 وحىت kHz 150الرتددات الواقع بني ، وذلك يف مدى WPTتطبيقات 
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واملتعلقة بالتحكم بالتدادل بالتوصيل  CISPRعلى علم بوجود فجوة مشرتكة يف املعايري الصادرة عن اللجنة  CISPRواللجنة 
. ويشكل التحكم هبذين النوعني kHz 150و kHz 9يف مدى الرتددات الواقع بني  WPTوالتدادل املشع النامجني عن جتهيزات 

املعنية ّتستخدم بالفعل الرتددات األساسية أو التشغيلية املوزعة يف هذا  WPTمن التدادل قضية جوهرية فيما لو كانت جتهيزات 
 املدى من الرتددات.

حبيث يشمل جتهيزات  CISPR 11يف املعيار  2على توضيح التصنيف اخلاص باجملموعة  CISPR/Bاللجنة الفرعية  قد وافقتو 
 اإلرسال الالسلكي للقدرة كما يلي:

اليت يتم فيها توليد  (ISM)مجيع التجهيزات الراديوية الصناعية والعلمية والطبية  2: تشمل اجملموعة 2جتهيزات اجملموعة  
سي، واقرتان حثي عمداً على شكل إشعاع كهرمغنطي GHz 400و kHz 9واستعمال الطاقة الراديوية يف املدى الواقع بني 

عوي، وذلك هبدف معاجلة املواد، أو ألغراض الفحص/التحليل، أو إلرسال الطاقة الكهرمغنطيسية. و/أو  س 
 يغطي:و  ،CISPR 11 Ed. 6.0 (2015-06)هذا التعريف املعّدل يرد يف املعيار 

 بالطاقة؛ WPTنتجات اإللكرتونية لتغذية نظام اليت تشمل أيضاً أي نوع من امل 2التعريف املوّسع والتام لتجهيزات اجملموعة  أ ( 

جمموعة احلدود األساسية للبث وطرائق القياس اليت مت االتفاق عليها حىت اآلن إلجراء ادتبارات النوع على املنتجات  ب(
 بالطاقة. WPTاإللكرتونية لتغذية نظام 

مة واحلدود تتألف من جمموعة من طرائق القياس املالئل الراديوي بالتداد املعنية اللجنة الدولية اخلاصةجتدر اإلشارة إىل أن معايري 
، 2 املناسبة للتدادل بالتوصيل و/أو التدادل املشع املسموح به يف مدى الرتددات الراديوية املطبق. وبالنسبة لتجهيزات اجملموعة

وقد أددلت هذه املتطلبات . GHz 18و kHz 150حيدد حالياً هذه املتطلبات يف مدى الرتددات الواقع بني  CISPR 11 فإن املعيار
العلمية الصناعية و التجهيزات وتستعمل منذ ذلك احلني حلماية اخلدمات الراديوية من  CISPR 11للمعيار  (1997) 3.0يف اإلصدار 

يف الوقت احلاضر،  كل مبدئيوبش وهذه املعايري تطبق أيضاً، كما تستعمل كمتطلبات عامة متعلقة بالتوافق الكهرمغنطيسي.  والطبية
 بالطاقة. WPTعلى مجيع أنواع التجهيزات اإللكرتونية لتغذية نظام 

ن االمتثال باالعرتاف بتقارير ادتبار النوع اليت تتحقق مبشكل ملح بالتدادل الراديوي  املعنية اللجنة الدولية اخلاصةوتوصي 
اجملهزة أو غري اجملهزة بسبل إرسال بيانات  WPT، وذلك لتطبيقات ملتطلبات البث اليت وضعتها اللجنة باعتبارها موافقة على النوع

 (.3يف اجلدول  2و 1بسبل االتصاالت على الرتدد نفسه لإلرسال الالسلكي للقدرة )انظر أيضاً احلالتني  إضافية أو
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يزات اإللكترونية للتغذية التي بشأن تصنيف التجه (CISPR)بالتداخل الراديوي  المعنية اللجنة الدولية الخاصةتوصية 

 في اللوائح اإلقليمية و/أو الوطنية CISPR EMCتوفر إرساال  السلكيا  للقدرة وبشأن استخدام معايير البث 

 الحالة
 اللوائح

 ذات الصلة

 مواصفات أخرى
 يستخدمها

 المنظمون أيضا  

 المتطلبات/المعايير األساسية المطبقة

EMF EMC راديوية 

1 
من دون  WPT أنظمة

إرسال للبيانات 
 وظيفة لالتصاالت أو

EMC 
لوائح الراديو 

 ISM ألجهزة

 ITU-R SM.1056-1 IEC 62311التوصية 
(IEC 62479) 

IEC/CISPR 11 
بشكل  )أو 2اللجنة 

معيار  أدق
 IEC منتجات

 توفرها( عند

 ال ينطبق

2 
مع  WPTأنظمة 

إرسال للبيانات 
وظيفة لالتصاالت  أو

 إرسالعلى نفس تردد 
 القدرة

EMC 
لوائح الراديو 

 ISM ألجهزة

 ITU-R SM.1056-1 IEC 62311التوصية 
(IEC 62479) 

IEC/CISPR 11 
بشكل  )أو 2اللجنة 

معيار  أدق
 IEC منتجات

 توفرها( عند

 التطبيق
 غري ضروري

3 
مع  WPTأنظمة 

إرسال للبيانات 
وظيفة لالتصاالت  أو

على تردد خمتلف عن 
 تردد إرسال القدرة

EMC 
لوائح الراديو 

 ISM ألجهزة

يف النظام اإللكرتوين  WPTإلجراء تقييم اهائي إلمكانية التدادل الراديوي لوظيفة 
 .2 أو احلالة 1 ، يوصي بتطبيق قاعدة احلالةWPT لتغذية

استخدام فّعال لطيف 
الرتدد الراديوي 

الراديو  لوائح
 الراديوية لألجهزة

وين حكم باإلشارة الراديوية و/أو االتصاالت اخلاصة بالنظام اإللكرت إلجراء تقييم اهائي لوظيفة الت
ل إصدار قبي ، جيوز إضافة إىل ذلك تطبيق اللوائح الوطنية و/أو اإلقليمية )منWPTلتغذية 

الرتاديص و/أو تقييم املطابقة فيما يتعلق باالستخدام الفّعال لطيف الرتدد الراديوي، وإلجراء 
ستخدام املعايري الوطنية أو اإلقليمية املناسبة للتجهيزات الراديوية كما هو ادتبار النوع، ميكن ا

 )أجهزة االتصاالت الراديوية قصرية املدى(. ITU-R SM.2153-1 احلال مثالً ووفقاً للتوصية

عمال تردد باست: إذا كانت جتهيزات اإلرسال الالسلكي للقدرة تعمل مصحوبة بوظيفة إرسال البيانات أو االتصاالت 3احلالة 
  ، عندئذ:WPTخمتلف عن الرتدد املستعمل لتجهيزات 

املعيار  ينبغي اعتبار امتثال وظيفة اإلرسال الالسلكي للقدرة ملتطلبات البث املتعلقة بالتوافق الكهرمغنطيسي واحملددة يف أ ( 
اإلقليمية  /أوللوائح الوطنية و االمتثال بأنه إرساء ملبدأاللجنة الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي الصادر عن ذي الصلة 

، وذلك فيما يتعلق بأي بث مطلوب وغري ITU-R SM.1056-1القائمة بشأن التوافق الكهرمغنطيسي وفقًا للتوصية 
 مطلوب وهامشي ناجم عن اإلرسال الالسلكي للقدرة يف مدى الرتددات الراديوية؛

يفية /أو االتصاالت ملتطلبات التوافق الكهرمغنطيسي واملتطلبات الوظينبغي اعتبار امتثال وظيفة إرسال البيانات و ب(
للتجهيزات الراديوية احملددة يف املواصفات واملعايري الوطنية و/أو اإلقليمية بشأن التحكم يف االستخدام الفعال لطيف 

الراديوية  ة بشأن األجهزة أو الوحداتللوائح الوطنية و/أو اإلقليمية القائم بأنه إرساء ملبدأ االمتثالالرتددات الراديوية 
قيد االدتبار، وذلك فيما يتعلق بأي بث مطلوب وغري مطلوب وهامشي ميكن  WPTاليت تشكل جزءًا من نظام 

 يعزى إىل وظيفة إرسال البيانات و/أو االتصاالت. أن

النوع  بت أني أن تعطى املوافقة على النوع إذا ثقيد االدتبار مبثابة جتهيزات متعددة الوظائف. وينبغ WPT، يعترب نظام 3يف احلالة 
معيار  املتعلقة بالتوافق الكهرمغنطيسي واحملددة يف األساسية للبث )واحلصانة(ميتثل للمتطلبات  WPTذي الصلة من جتهيزات 

، WPT النسبة لوظيفةاألدرى( ب (EMC))أو معايري التوافق الكهرمغنطيسي اللجنة الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي )معايري( 
الوحدة الراديوية اليت  انظر الفقرة أ(. وهناك شرط مسبق آدر إلعطاء املوافقة على النوع يتمثل بضرورة إثبات أن اجلهاز الراديوي أو
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ية و متتثل ملتطلبات التوافق الكهرمغنطيسي واملتطلبات الوظيفية اخلاصة بالتجهيزات الرادي WPTتشكل جزءًا ال يتجزأ من أنظمة 
 واحملددة يف املواصفات واملعايري الوطنية أو اإلقليمية ذات الصلة بشأن التجهيزات الراديوية.

يف الوقت احلاضر النـمهمج املتناقضة للسلطات الوطنية و/أو  (CISPR)بالتدادل الراديوي  املعنية اللجنة الدولية اخلاصةوتراعي 
 WPT طبيقاتافق والرتديص لألعمال التجارية بالرتافق مع السماح بتشغيل واستعمال تاإلقليمية بشأن املوافقة على النوع وتقييم التو 

 اجملال. هذا يف
جهزة االتصال ألإلطار التنظيمي األورويب بشأن  حصريأن تضع بالتأكيد تصورًا لتطبيق السلطات األوروبية  ومع أن باستطاعة

يف الواليات املتحدة األمريكية قد أشارت  (FCC) تاالحتادية لالتصاالاللجنة ، فإن 2يف احلالة  (SRD) قصرية املدى يالراديو 
جيب اعتبارها مرسالت باإلشعاع املقصود وهي ختضع بالتايل  kHz 9اليت تعمل على ترددات أعلى من  WPTأن أجهزة  إىل

ذا كان اجلهاز، وما إ ى كيفية تشغيل. ويعتمد اجلزء احملدد من القواعد املطبقة علFCCلجنة من قواعد ال 18و/أو اجلزء  15 للجزء
 هناك اتصال بني الشاحن واجلهاز الذي جيري شحنه.

ة جتهيزات اللجنة املعنية بتقييم مطابقحملة عامة عن اللوائح احلالية املطبقة يف أوروبا. وجتدر اإلشارة إىل أن  4ويتضمن اجلدول 
على  2013روبية، قد وافقت يف اجتماعها املنعقد يف فرباير ، التابعة للمفوضية األو (TCAM)االتصاالت ومبراقبة السوق 

 (CENELEC) يس الكهرتقينللتقيللجنة األوروبية املقرتحات املقدمة من اللجنتني األوروبيتني املعنيتني بوضع املعايري، ومها ا هذه
اللوائح األوروبية تطبق على  ضحت أنقد أو  TCAM. وبقيامها بذلك، تكون اللجنة (ETSI)املعهد األورويب ملعايري االتصاالت و 

 احلالية واملرتقبة لإلرسال الالسلكي للقدرة.مجيع أنواع األجهزة 
بل بالنسبة سوف تق اخلاص بالتوافق الكهرمغنطيسيباإلشارة حصراً إىل التوجيه  (DoC)املطابقة  تصرحيات، فإن 2وفيما يتعلق باحلالة 

، ومهما بلغت قدرة درجه WPTمع أو بدون إرسال إضايف للبيانات على تردد  WPTة نظام لنوع معني من األجهزة اإللكرتونية لتغذي
 EN 55011 املعيار احملددة يف 2يفي مبتطلبات البث اخلاصة بتجهيزات اجملموعة  WPTاالمسية، طاملا أمكن تبيان أن جهاز 

 زاتتجهيال بشأنالتوجيه  إمكانية الرجوع حصرًا إىلة املطابق تصرحياتب ل2أ(. باإلضافة إىل ذلك، تتيح احلالة 2 احلالة )انظر
ة نّسقايري موقد يتم ذلك عرب تطبيق مع األساسية للتوجيه. تطلباتاملاملعين يفي ب WPTطاملا أمكن تبيان أن جهاز  (RED) الراديوية

 1.اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويبذات صلة وردت يف 

  

                                                      
1 standards/rtte_en-standards/harmonised-market/european-wth/singlehttps://ec.europa.eu/gro  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/rtte_en
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 (RF) ال لطيف الترددات الراديويةواالستعمال الفع   (EMC)علقة بالتوافق الكهرمغنطيسي اللوائح األوروبية المت
(TCAMو ،CEPT/ERC واللجنتان المعنيتان بوضع المعايير ،ETSI وCENELEC) 

 الحالة
 التوجيه

 ذو الصلة
 مواصفات أخرى

 يستخدمها المنظمون

 المتطلبات/المعايير األساسية المطبقة

EMF EMC  يةراديو 

1 
من دون  WPTمة أنظ

إرسال للبيانات 
 لالتصاالت وظيفة أو

 EN 62311 ال يوجد EMCتوجيه 
(EN 62479) 

أو معايري 
أدرى  مطبقة

 OJEU من
مدرجة حتت 

التوجيه اخلاص 
 ةبالفلطية املنخفض

EN 55011 
 2اللجنة 

)أو معيار 
CENELEC 
أكثر حتديداً، 

 حال توفره( يف

 ال ينطبق

 أ2
إرسال مع  WPTأنظمة 

وظيفة  للبيانات أو
لالتصاالت على نفس 

 تردد إرسال القدرة

 )أي معدل
 إلرسال القدرة(

التطبيق  انظر أعاله انظر أعاله ال يوجد EMCتوجيه 
 ضروري غري

ت مع أو بدون إرسال للبيانا WPTميكن حالياً إجراء ادتبارات النوع على التجهيزات اإللكرتونية لتغذية جتهيزات  - مالحظـة
يوجد قيود على قدرة  . والEN 55011 أو وظيفة لالتصاالت على نفس الرتدد يف النطاق الراديوي وذلك استناداً إىل املعيار

 .EN 50011 املعيار ي متطلبات البث احملددة يفاخلرج االمسية طاملا أن باإلمكان تبيان أن نوع املنتج املعين يلب

 توصيلواملتعلقة بالبث بال EN 55011  احلدود املدرجة يف املعياربسد الفجوة يف CENELECويتوقع أن تبدأ 
 WPT سيما بالنسبة للتجهيزات اإللكرتونية لتغذية جتهيزات وال kHz 150و kHz 9 املشع يف املدى الواقع بني والبث

بتكييف  CENELEC اليت تستعمل ترددات التشغيل األساسية املوزعة يف نطاق الرتددات ذاك. ويتوقع أيضًا أن تبدأ
 أيضاً. EMCمع املعايري األدرى ملنتجات  WPTحدود البث اخلاص بأجهزة 

 ب2
مع إرسال  WPTأنظمة 

وظيفة  للبيانات أو
لالتصاالت على نفس 

 تردد إرسال القدرة

 )معدل حمدود
  إلرسال القدرة(

 بشأنالتوجيه 
 تجهيزاتال

 الراديوية
(RED) 

 EMCمعايري  ال يوجد
 ةيلألجهزة الراديو 

 EMCمعايري 
 لألجهزة الراديوية

معايري وظيفية 
 لألجهزة الراديوية

 kHz 9 النطاق MHz 30  EN 62311 
(EN 62479) 

EN 301 489-1/3 EN 300 330 

MHz 30  النطاق  GHz 1 EN 300 220 

GHz 1  النطاق  GHz 40 EN 300 440 

وأحد املعايري الوظيفية  EN 301 489-1/3مثل  ETSIموعة من معايري حيثما أمكن، ميكن استعمال جم - مالحظـة
إلجراء ادتبارات النوع على األجهزة قصرية املدى اليت توفر اإلرسال الالسلكي للقدرة وإرسااًل راديوياً  ETSIالراديوية 

 للبيانات أو وظيفة لالتصاالت على نفس الرتدد الراديوي.
تقتصر على مستويات درج  WPTارات النوع على األجهزة قصرية املدى مع وظائف ال تزال إمكانية ادتبحاليًا و 

 منسق معياروضع ل (ETSI) األورويب ملعايري االتصاالت عهدامل. والعمل جار يف ية املنخفضةـمـسالقدرة اال
(EN 303 417)  جلميع أنواع أنظمةWPT ملنّسق مع وظيفة لالتصاالت. وميكن أيضًا استعمال هذا املعيار ا

 .اليت تستند إىل إرسال القدرة WPTلتحديد/ادتبار اإلشعاعات دارج النظام 
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3 
مع إرسال  WPTأنظمة 

للبيانات أو وظيفة 
لالتصاالت على تردد 

 إرسال القدرة

مع أو بدون إرسال  WPTإلجراء تقييم اهائي إلمكانية حدوث تدادل راديوي مع وظيفة  EMCتوجيه 
 أ على التوايل.2 أو احلالة 1نات على نفس الرتدد، تطبق القواعد املتعلقة باحلالة للبيا

 بشأنالتوجيه 
 تجهيزاتال

 الراديوية
(RED) 

)وظيفة 
االتصاالت 

 الراديوية(

 EMCمعايري  ال يوجد
 لألجهزة الراديوية

 EMCمعايري 
 لألجهزة الراديوية

معايري وظيفية 
 لألجهزة الراديوية

kHz 9  النطاق  MHz 30 EN 62311 
(EN 62479) 

EN 301 489-1/3 EN 300 330 

MHz 30  النطاق  GHz 1 EN 300 220 

GHz 1  النطاق  GHz 40 EN 300 440 

هي جمرد مثال وتستعمل الدتبارات النوع  ETSIمن معايري  EN 301 489-1/3إن جمموعة املعيارين  - مالحظـة
 WPTة قصرية املدى شريطة أن خيضع إرسال البيانات و/أو وظيفة االتصاالت يف املنتج وحدات األجهز  يف

 النوع. الدتبار
ومن الناحية املبدئية، ميكن استعمال أي نوع آدر من التطبيقات الراديوية اليت حتقق الغرض من اإلرسال احمللي للبيانات 

ويف هذه احلالة، تطبق  WPT)اإلرسال الالسلكي للقدرة  و/أو االتصاالت الراديوية بني األجهزة اليت تكون نظام
املنسقة الوظيفية أو املتعلقة بالتوافق الكهرمغنطيسي، وعلى سبيل املثال املعايري  ETSIجمموعات أدرى من معايري 

EN 300 328 وEN 301 489-1/17 .يف نظام بلوتوث تبعاً لتكنولوجيا االتصاالت 

مهتمة بإجياد طريقة منسقة للمداوالت اليت جتري يف مجيع أحناء  (CISPR)بالتدادل الراديوي  املعنية صةاللجنة الدولية اخلاومبا أن 
 .3و 2و 1، فهي توصي بتكييف النهج املقرتح يف احلاالت WPTالعامل بشأن اللوائح اإلضافية اإلقليمية أو الوطنية لتطبيقات 

 . kHz 150-9تتعلق باملتطلبات األساسية للبث يف نطاق الرتددات  CISPR 11وكما أمشري إليه أعاله، مثة فجوة يف املعيار 
بتعاون وثيق مع فريق ( CISPR/B/WG 1ق العمل ي)فريق مهام سابق معين باإلرسال الالسلكي للقدرة تابع لفر  AHG 4ويعمل الفريق 

لى إددال تعديل على املعيار ع ETSI/ERM/TG28والفريق التقين  SAE/J2954TFوفريق املهام  IEC/TC69/WG7العمل 
CISPR 11 (Ed.6.0)  زات لتجهيزات اإللكرتونية لتغذية جتهيباداصة يشمل متطلبات جديدة متعلقة بالبث وطرائق قياسWPT .

اللجان الوطنية الثماين عشرة ونوقشت املقرتحات املقدمة من  2016يف يونيو  (CISPR/B/663/CD)وقد عمّمم مشروع اللجنة األول 
دود التدادل تخفيف حقرتح املقدم من أربع جلان وطنية واملتعلق ب. وفيما يتعلق بامل2016يف نوفمرب  AHG 4اجتماع الفريق يف 

 dBA/m 67,8من  kHz 90-70املشع على الرتدد األساسي لإلرسال الالسلكي للقدرة يف املركبات الكهربائية يف مدى الرتددات 
ل الوارد يف املعيار  dBA/m 67,8تعترب القيمة  ،m 10على مسافة  dBA/m 82,8إىل  ألورويب امطابقة تقريباً ملستوى درج املرس 

ملقرتح  األساس ومع أنلتأثريات. ا أجريت يف اليابان عن واملستويات اليت أكدهتا دراسة (SRD) ىجهزة القصرية املداملتعلق باأل
وأي  dB 15ى األساس ظهر أدلة حمددة علال يلتكنولوجيا يف املستقبل، لكنه رورياً لرتك اجملال مفتوحاً أمام تطور اضكان التخفيف  

 حذففقد تقرر  ،دةعلى احلدود احملد يستطع املوافقةأن االجتماع مل  نظراً إىلنتائج لدراسة التأثريات على االتصاالت الراديوية. و 
 CISPR/B/663/CDمن مشروع اللجنة  kHz 150إىل  kHz 9 يف مدى الرتددات B الصنفحبدود  الواردة يف اجلدول املتعلق القيم

 يف مشروع اللجنة الثاين CD/663عليها على مشروع اللجنة  قتًا حبيث ميكن تنفيذ التعليقات اليت متت املوافقةمؤ 
(CISPR/B/678/CD)  املتعلق بأنظمةWPT ّفق عليها من القيم مستقبالً ، بغية إعادة إدراج جمموعة مت. 

 لصنفاملتعلقة بالتقدمي آراء بشأن القيمة احلدية اللجان الوطنية يدعو  (CISPR/B/673/DC)ع للجنة و على تعميم مشر  واتُّفق أيضاً 
B  يف مدى الرتددات منkHz 9  إىلkHz 150 جلنة وطنية ومنظمتني دوليتني  15جرى تعميم وثيقتني وردتا من  2017. ويف عام

كما ورد بيان اتصال من فريق العمل   .(IARU)واالحتاد الدويل لراديو اهلواة  (EBU)مبا يف ذلك احتاد اإلذاعات األوروبية 
IEC/TC 69/WG 7  والفريقISO/TC 22/SC 37/JPT 19363 .على شكل مسامهة 
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مبشروع أصناف القدرة  AHG 4الفريق  وأقرّ  .2017مايو  18إىل  15من  بكوريا يف الفرتة داجيونيف  AHG 4قد اجتماع الفريق وعم 
 ISO/JPT 19363و TC 69/WG 7 فرق العملنظر فيه ت الذيللمركبات الكهربائية يرسل القدرة السلكيًا ملتعلق بشاحن ا

 املذكور أعاله ج. وفيما يلي مواصفات املنتعلى الصعيد الدويللبيين ألصناف القدرة من أجل حتقيق قابلية التشغيل ا SAE J2954و
بشبكة  MF-WPT3و MF-WPT2و MF-WPT1 قع أن يتم توصيل أصناف قدرة الددل: يتو فرق العمليف حتقيقه ب الذي ترغ

 .فيما بينها البيينلية التشغيل قابأن األمر قد يتطلب إمكانية و يف البيئة السكنية  يتم اخللط بينهان بالطاقة وأتغذية منخفضة اجلهد لل

 (CD(2017-02)/69/485مقتبس من الوثيقة ) 1اجلدول 
 MF-WPTفي النظام  أصناف قدرة الدخل

 MF-WPT1 MF-WPT2 MF-WPT3 MF-WPT4 MF-WPT5 الصنف

 P ≤ 3,7 3,7 < P ≤ 7,7 7,7 < P ≤ 11,1 11,1 < P ≤ 22 P > 22 [kW] القدرة

 .غري مثرية للجدل ومقبولة يف أغلب األحيان CISPR/B/678/CDوكانت معظم تعليقات اللجان الوطنية بشأن املشروع 
يف مدى الرتددات  B (CISPR/B/673/DC)املتعلقة بتجهيزات الصنف و الوطنية بشأن احلدود الواردة يف اجلدول ولكن آراء اللجان 

kHz 90-70  وكما يتبني يف امللحقات بالوثيقة صعب ادتيار أي منها. ويانت منقسمة كCISPR/B/673/DC فإن القيمة األصلية ،
الوارد يف األجهزة القصرية املدى  Hز املستوى التنظيمي للمجال املغنطيسي ال تتجاو  CISPR/B/663/CDللحد املقرتح يف الوثيقة 

. kW 7,7أقل من صنف القدرة  ريات اليت أجريت يف اليابان بأنهواليت تؤكد الدراسة عن التأث CEPT ERC 70-03يف التوصية 
استناداً إىل الوثيقة  dB 15 قدارفيف احلدود مبعلى مناقشة خت (CISPR) بالتدادل الراديوي املعنية اللجنة الدولية اخلاصةوتعكف 

أنظمة اإلرسال : "TR 103 409 v1.1.1 (2016-10) (ETSI)املرجعية للنظام الصادرة عن املعهد األورويب ملعايري االتصاالت 
  ".kHz 90-70يف نطاق الرتددات  العاملة (EV)يف املركبات الكهربائية  (WPT)الالسلكي للقدرة 

اعتماد مشروع  (CISPR) بالتدادل الراديوي املعنية اللجنة الدولية اخلاصةتوفيقي يقرتح على  ت املوافقة على مشروعمت ،أدرياً و 
 CDV يف اجتماعه. ويراعي القرار بشأن املشروع AHG 4مع املراجعات اليت وافق عليها الفريق  (CDV) على التصويت حيالجنة لل

 التالية: االعتبارات
  WPTواملسائل العامة املتعلقة بتكنولوجيا  Bة مضطرة لتقييم وتقدير احلل التوفيقي للحد اخلاص بالصنف اللجان الوطني •
  يزال بإمكااها تقدمي تعليقات تقنيةالو  للتصويتاللجان الوطنية مضطرة  •
 TC 69 و TC 9من شأن التصويت اإلجيايب أن يقدم إرشادات للمستقبل )ولألطراف األدرى مثل اللجنة التقنية  •

  وما إىل ذلك (CISPR) بالتدادل الراديوي املعنية للجنة الدولية اخلاصةواللجان الفرعية األدرى 
 ات بشأن ما ينبغي تغيريه همن شأن تصويت سليب أن يبني أوجه القصور بوضوح وأن يقدم توجي •

 صويت:وفيما يلي البنود الرئيسية اليت سرتد يف مشروع اللجنة الذي سيحال على الت
 .WPTمديات الرتدد املرشحة لتكنولوجيا شأن ب CISPRاللجنة  اليت اقرتحتهاقائمة ال 5ويبني اجلدول 
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 5اجلدول 
 kHz 150تحت  (WPT)تستعمل أيضا  في اإلرسال الالسلكي للقدرة  CISPRنطاقات التردد المرشحة من اللجنة 

 تخضع للتغيير في المستقبل[ *]
 مدى التردد

kHz 
حدود البث في اختبارات  WPTال النموذجي لتكنولوجيا االستعم

 النوع طبقا  لهذا المعيار

 25إىل  19
لقدرة يصل سنتيمرتات، إنتاج ابضعة إرسال السلكي حملي للقدرة عرب فجوة هوائية يف حدود 

امات واحلافالت الكهربائيةدادل امل األوتوماتيةنقل الأنظمة  – kW 200إىل   نشأة والرتم
من  3.6فقرة انظر ال
 CISPR 11 املعيار

 40إىل  36
لقدرة يصل سنتيمرتات، إنتاج ابضعة إرسال السلكي حملي للقدرة عرب فجوة هوائية يف حدود 

امات واحلافالت الكهربائية أنظمة النقل األوتوماتية دادل املنشأة - kW 200إىل   والرتم

 65aإىل  55
لقدرة يصل سنتيمرتات، إنتاج ابضعة ة يف حدود إرسال السلكي حملي للقدرة عرب فجوة هوائي

امات واحلافالت الكهربائية أنظمة النقل األوتوماتية دادل املنشأة - kW 200إىل   والرتم

 90b إىل 79
لقدرة يصل سنتيمرتات، إنتاج ابضعة إرسال السلكي حملي للقدرة عرب فجوة هوائية يف حدود 

كهربائية )مثل السيارات(، أنظمة النقل مركبات الركاب الشخصية ال - kW 22إىل 
 األوتوماتية دادل املنشأة

 أنظمة النقل األوتوماتية دادل املنشأة 135إىل  130

a  جتدر اإلشارة إىل أن الرتددkHz 60  يستخدم يف ددمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 
b  نطاق ترددات لتكنولوجياWPT  مرشح من اللجنةCISPRظر يف استخدام مدى الرتددات من . وينkHz 79  إىلkHz 90  يف املركبات

 الكهربائية.

 .على سبيل اإلعالم فقط وال تتصل بأي حّد من احلدود WPTقدرة أنظمة  تعطى - 1المالحظة 
لعاملية صاالت الراديوية وقرارات املؤمترات اسوف تتم مواءمة مديات الرتدد املرشحة الواردة يف هذا اجلدول مع التوصيات اجلديدة لقطاع االت - 2المالحظة 

 .1يف اجلدول  ملا وردلالتصاالت الراديوية بطريقة مماثلة 

اإلرسال الالسلكي  أنظمةلشاحن  ةرشحامل أحد نطاقات الرتدد kHz 90-70الرتدد  على أن يكون نطاقم  CISPRواتُّفق يف اللجنة 
 .حناء العاملأ مجيعيف  الستخدامهيف مركبات الركاب للقدرة 

العالية  WPTمن أجل أنظمة  kHz 65-55و kHz 40-36و kHz 25-19على إدراج نطاقات الرتدد  CISPRوقد وافقت اللجنة 
امات واحلافالت الكهربائية مبا يف ذل املركبات الكهربائية  كالقدرة، على سبيل املثال أنظمة النقل األوتوماتية دادل املنشأة والرتم

ألن بعض أنظمة التطبيقات هذه قد نظراً ألنظمة النقل األوتوماتية دادل املنشأة  kHz 135-130النطاق إضافة  تالثقيلة، كما مت
 عمل يف بعض البلدان.استم 

نطاقات الرتدد الواردة يف هذا اجلدول ينبغي أن تكون مّتسقة مع لوائح الراديو أو التوصيات اليت يصدرها قطاع جتدر املالحظة أن 
 .الراديوية يف املستقبلاالتصاالت 

  تستكمل حىت اآلن املتطلبات املتعلقة بالبث املشّع ويرد فيما يلي موجز للحالة الراهنة:ومل
 .MHz 1 000حتت  m 10يف قياس اإلشعاع، ينبغي أن تكون املسافة املرجعية  1)
، وأنه ينبغي kHz 150ساسيًا أدىن من تستخدم تردداً أ WPT لتجهيزات اإللكرتونية لتغذية نظامبالنظر إىل أن معظم ا 2)

 ، فإن التمثيل البياين للحدود يظهر شكالً شبيهاً باملددنة.WPTحتديد نطاقات الرتدد احملدودة لتشغيل أنظمة 

، kW 1 ف فرعية حبسب القدرة االمسية: حتتإىل ثالثة أصنا kHz 150-9يف النطاق   B2تقسم حدود الصنف  3)
 احلدود املقرتحة احلالية. 6. ويبني اجلدول kW 7,7ق ، وفو kW 7,7إىل  kW 1 ومن

 .ضمن املتطلبات املقررة القائمة kHz 150يف مدى الرتددات اليت تزيد على  Bجيب إبقاء حدود الصنف  4)
                                                      

 .التصنيف التايل CISPR 11حيدد املعيار  2
هي جتهيزات مناسبة لالستعمال يف أماكن تقع يف بيئات سكنية ويف منشآت موصولة مباشرة بشبكة تغذية بالطاقة منخفضة  Bجتهيزات الصنف  

 خدمة ألغراض حملية.اجلهد تغذي املباين املست
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. kW 22إىل صنفني فرعيني حبسب القدرة االمسية: حتت أو فوق  kHz 150-9يف النطاق  A3تقسم حدود الصنف  5)
من متطلبات األجهزة قصرية  dB 10 قدارأعلى مب ، تكون احلدودkW 22القدرة االمسية أقل من  فيها يت تكونال الةاحل يفو 

 .dB 20 قدارنظر يف حدود أعلى مبيم ف، kW 22يف احلالة اليت تكون فيها القدرة االمسية أعلى من ، أما (SRD)املدى 
قية اخلامسة التطوير، ينبغي ختفيف الرتددات التوافقية حىت التوافبالنظر إىل أن اإلرسال الالسلكي للقدرة هو يف مرحلة  6)

حالة  سيما يف إذا مل يكن التخفيف مسموحًا وال يعمل بفعاليةألن اإلرسال الالسلكي للقدرة ال  dB 10 قدارمب
 التوافقيات األكثر اخنفاضاً.

 6اجلدول 
في المركبات الكهربائية  Bلكي للقدرة من الصنف حدود تداخل اإلشعاع الكهرمغنطيسي في تجهيزات اإلرسال الالس

 مقيسة في موقع االختبار

 مدى الترددات
(kHz) 

 mبوحدات  Dقياس الالحدود بالنسبة لمسافة 

 ≥) akW) 1 قدرة منخفضة
 قدرة متوسطة

a7,7 kW) kW to ≤ 1 (> 
 <) (a7,7 kW قدرة عالية

D = 10 m D = 3 m D = 10 m D = 3 m D = 10 m D = 3 m 

D = 10 m 
[dB(µA/m)] 

D = 3 m 

[dB(µA/m)] 
D = 10 m 

[dB(µA/m)] 
D = 3 m 

[dB(µA/m)] 
D = 10 m 

[dB(µA/m)] 
D = 3 m 

[dB(µA/m)] 

19-9 23,8-27 48,3-51,5 23,8-27 48,3-51,5 23,8-27 48,3-51,5 

25-19 57 81,5 72 96,5 87 111,5 

36-25 21-22,6 45,5-47,1 21-22,6 45,5-47,1 21-22,6 45,5-47,1 

40-36 56,2 80,7 71,2 95,7 86,2 110,7 

55-40 19,3-20,6 43,8-45,1 19,3-20,6 43,8-45,1 19,3-20,6 43,8-45,1 

65-55 54,4 78,9 69,4 93,9 84,4 108,9 

79-65 17,7-18,5 42,2-43 17,7-18,5 42,2-43 17,7-18,5 42,2-43 

90-79 52,8 77,3 8,67b 3,92b 8,28c 3,107c 

130-90 15,6-17,2 40,1-41,7 15,6-17,2 40,1-41,7 15,6-17,2 40,1-41,7 

135-130 50 75 65 90 80 104,5 

150-135 15-15,4 39,5-39,9 15-15,4 39,5-39,9 15-15,4 39,5-39,9 

إال للتجهيزات   m 10مح بأن تكون مسافة القياس أقل من يس وال .m 10أو  m 3 تبلغعلى مسافة امسية  Bميكن يف موقع االدتبار قياس جتهيزات الصنف 
 .صغرية احلجم()التجهيزات  17.3اليت متتثل للتعريف الوارد يف الفقرة 

 .يطبق احلد األكثر صرامة عند تردد االنتقال
 وحيثما يتغري احلّد مع الرتدد، فإنه يتناقص دطياً مع لوغاريتم الرتدد املتزايد.

بفرض احلدود  آت معينة، على سبيل املثالدمها ددمات راديوية حساسة يف منشطنية كبتاً إضافياً للبث ضمن نطاقات حمددة تستخقد تطلب السلطات الو 
يف املوقع حلماية ددمات راديوية حساسة حمددة يف مناطق معينة،  قياساتالاإلشعاع الكهرمغنطيسي يف  )أمثلة على حدود تدادل E2.اجلدول الواردة يف 

 .(CISPR/B/678/CD: انظر Gصاحلة إذا وردت يف امللحق تعترب 

a املصّنع قبل جيب أن يستند ادتيار اجملموعة املناسبة من احلدود إىل القدرة املتناوبة املصّنفة من. 

b  اإلرسال الالسلكي لقدرة أكرب من يف حالة نظامW 3,6 قدارميكن ختفيف احلدود مب dB 15 اسة ضمن مسافة إذا مل تستعمل أي جتهيزات حسm 10 
 .)يتعني توثيقها يف الدليل(

c قدارتطبق احلدود املخّفضة مب dB 15  يف املنشآت اليت تستخدم فيها التجهيزات احلساسة املوجودة يف مكان عام ضمن مسافةm 10. 

                                                      
 .التصنيف التايل CISPR 11حيدد املعيار  3

هي جتهيزات مناسبة لالستعمال يف مجيع األماكن غري تلك املخصصة لبيئات سكنية وتلك املوصولة بشبكة تغذية بالطاقة  Aجتهيزات الصنف  
 منخفضة اجلهد تغذي املباين املستخدمة ألغراض حملية.
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 (ICNIRP)الدولية المعنية بالحماية من اإلشعاع غير المؤين  اللجنة صادرة عنمعلومات  2.2.4
ماية حبمستويات التعرض اخلاصة مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن  (ICNIRP)من اإلشعاع غري املؤين  للحمايةالدولية  اللجنة تقدم

. وترد مواد إضافية (WPT)ويشري هذا املوضوع إىل نطاقات الرتدد املتصلة باإلرسال الالسلكي للقدرة  الناس يف مجيع احناء العامل.
 .8يف الفصل 

صدر  [8] 2010و [7] 1998مبادئ توجيهية بشأن التعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية. ويف عامي  ICNIRPجنة وقد نشرت الل
. وتصف هذه املبادئ التوجيهية القيود WPTتكنولوجيا يتصالن بنطاقات الرتدد املقرتحة لمنشوران عن هذه املبادئ التوجيهية 

ل مباشرة ق على تقييدات التعرض القائمة على أساس الكميات الفيزيائية اليت تتصاألساسية واملستويات املرجعية للتعرض. ويمطل
مستويات التعرض املرجعية  ICNIRPاملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة  تعطيو بالتأثريات الصحية املثبتة اسم القيود األساسية. 

 ألغراض إجراء التقييم العملي للتعرض.
بشأن التعرض للمجاالت الكهربائية واملغنطيسية  ICNIRPاملستويات املرجعية اخلاصة باللجنة املتعلقة ب تستخدم املبادئ التوجيهيةو 

يات املرجعية ، وتقاس عتبة املستويات احملددة لدى البلدان مبقارنتها باملستو يف عدد كبري من البلدان للمساعدة يف وضع حدود وطنية
 .ICNIRPاخلاصة باللجنة 

 من تأثريات اجملاالت الكهرمغنطيسية. ناساختاذ ما يلزم من دطوات لتوفري محاية كافية لل WPT هيزاتجتملشغلي  نبغيوي
القياسات احلديثة اليت أجريت يف اليابان للبث الناجم عن اجملال املغنطيسي واملتعلق بالتعرض للرتدد الراديوي  3ويورد امللحق 

 إضافية لشدة اجملال بالقرب من جتهيزات اإلرسال الالسلكي للقدرة.. ويمشّجع على إجراء قياسات WPTتكنولوجيا  يف

 وضع الطيف 5
واألجهزة  (ISM)الصناعية والعلمية والطبية  األجهزة تنطاقا، (WPT) لقدرةسلكي لاللرسال ااإل 1.5

 المدى قصيرة
يلي:  الراديوية( كما الرتددات لطاقة) (ISM) من لوائح الراديو التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية 15.1 الرقم أحكام عّرفت

لية منز ألغراض صناعية أو علمية أو طبية أو تشغيل أجهزة أو منشآت مصممة لتوليد الطاقة الراديوية، واستعماهلا حملياً، هي
لعلمية التطبيقات الصناعية و ونطاقات الرتددات الراديوية ل .االتصاالت التطبيقات يف جمال ثناءشابه ذلك، باست ما أو

 ل الالسلكياملرس   ال يّعدالتصاالت. ولذلك، املغايرة لمها التطبيقات ستخدتيف املقام األول ل تلك املعدة هي (ISM) والطبية
 (Bluetooth) اتصاالت )لنقل البيانات(، مثل البلوتوث إال يف حال وجود (SRD)جهازًا قصري املدى  (WPT) لقدرةل

ل ا .(ZigBee) يبغزي أو ل هو  لقدرةل لالسلكيواملرس   د.متعمِّ  مشعّ مرس 
األجهزة  فيخص نقل البيانات؛ أما (ISM) لتطبيقات الصناعية والعلمية والطبيةل هي (WPT)طاقة السلكيًا الوظيفة نقل و 

بشكل منفصل  WPTأن اقرتحت التعامل مع وظيفة  (CISPR)للجنة الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي وسبق  املدى. ةقصري 
 وتبعاً  .ITU-R SM.2303من التقرير  2.4 الفقرةانظر ؛ أجهزة قصري املدى اتصاالت وظيفة االتصاالت اليت ميكن أن تكون عن

 دون ترديص وحبكم األجهزة غري احملمية. وطنية، تعمل األجهزة قصرية املدى عادةً ال للوائح
جلهاز  ح. وخيتلف النطاق املرشقصرية املدىلألجهزة  ةالراديوي تاالاالتص نطاقات وائح الراديومن ل 150.5و 138.5الرقمني أحكام  وحتدد

 ITU-R SM.1896 بالتوصية 2و 1 . وحسب امللحقني(ISM) التطبيقات الصناعية والعلمية والطبيةعن نطاق  (SRD)قصري املدى 
على الصعيدين العاملي أو  (SRD) رية املدىاملوصى باستخدامها لتنسيق تشغيل أجهزة االتصال الراديوي قص يةديات الرتدداملعنونة "امل

للجهاز  قاملنسّ  للتشغيل لزامياً إليس  هولكنياً من الناحية العملية، كاف  اً التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية شرط"، يمعترب نطاق اإلقليمي
جهزة قصرية بيد أن األ .دى واألجهزة اإللكرتونيةقصرية امل ختدم مجيع نطاقات التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية األجهزةقصري املدى. و 

 ات الصناعية والعلمية والطبيةالتطبيق. وميكن لنطاقات التطبيقات الصناعية والعلمية والطبيةمغايرة لنطاقات يف نطاقات  تعمل أيضاً  املدى
الت ا الستخدامفض ةل كرتددات راديوية ت جهزة قصرية املدىولعل نطاقات األ لنقل الطاقة؛ (WPT) القدرة السلكياً  نقلأن ختدم  ملرس 
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 (ISM) علمية والطبيةالتطبيقات الصناعية والنطاقات  يصور الشكل التايلو  العاملي. الوطين أو اإلقليمي أو على الصعيد لقدرةل الالسلكية
جهزة قصرية واملرشحة لأل علمية والطبيةالتطبيقات الصناعية واليف خمتلف أقاليم االحتاد الدويل لالتصاالت والنطاقات غري ذات الصلة ب

لكنها ، ة والعلمية والطبيةلتطبيقات الصناعيومع أن األجهزة قصرية املدى تعمل على مجيع النطاقات الراديوية ل املختلفة. األقاليم يف املدى
 أدرى. تعمل أيضاً على نطاقات راديوية

 11الشكل 
  (ISM) التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية* في (SRD) جهزة قصيرة المدىلألالترددات المرشحة نطاقات 

 والعلمية والطبية التطبيقات الصناعيةوخارج 

 

 Mazar, 2016 [12]املصدر:  *

رسال إلطني لالمستخدمة على الصعيد الو  التطبيقات الصناعية والعلمية والطبيةالنطاقات غير ذات الصلة ب 2.5
 (WPT) لقدرةل يلالسلكا

kHz 48-42  
kHz 58-52  
kHz 90-79  

kHz 205-100  
kHz 524-425  
أيضاً األنظمة  امقيد الدراسة واملعلمات الرئيسية هلذه التطبيقات. وترد فيه نةاملخصصة واملعيّ  نطاقات الرتدد 8و 7ن يلخص اجلدوال

 القائمة املعنية اليت تتطلب تعايشاً مع هذه النطاقات.
دمة املالحة الراديوية دألنظمة القائمة، وال سّيما تلك اليت تعمل يف توزيعات داصة بالسالمة من قبيل التوافق مع ا وسيتعني دراسة

، والنظر فيه بشكل كامل قبل استكمال تقارير وتوصيات االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن اإلرسال الالسلكي (ARNS) للطريان
 .kHz 61-59/21-9 ،kHz 90-70 ،kHz 300-110/100للقدرة يف نطاقات الرتدد هذه: 

 (SRD)النطاقات الترددية لألجهزة قصيرة المدى 

 عاملياً 
 يف أوروبا فقط

 يف األمريكتني فقط

 ISMنطاقات 

kHz 6 780 وkHz 13 560 

kHz 27 120 وMHz 40,68 

MHz 433,92  

MHz 915  

MHz 2 450 وMHz 5 800 

GHz 24,125 وGHz 61,25 

GHz 122,5 وGHz 245 

 ISMخارج تطبيقات  SRDنطاقات مرشحة ألجهزة 

kHz 148,5-9 وkHz 3 400-3 155 

kHz 47-MHz 9  أجهزة(SRD )حمددة 
kHz 8 800-7 400  

MHz 138,45-138,20   

MHz 216-169,4  

MHz 315-312 )لغري أوروبا( 

MHz 405-402 أجهزة طبية 
MHz 489-470 ).......( 
MHz 832-823 وMHz 1 805-1 785 
MHz 875-862 بعض البالد اآلسيوية 
MHz 876-862  أجهزةSRD  حمددةغري 
MHz 921-915 ()يف بعض البلدان 

 MHz 5 725-5 470و 150 350-5 5

GHz 64-57 وGHz 77-76 وGHz 81-77 

 

 2017يونيو  15
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 الحث المغنطيسي ‘1’

املوقع الشبكي  نّي بمت اليوم بالفعل يف كثري من البلدان إددال عدد كبري من املنتجات القائمة على تكنولوجيات احلث املغنطيسي. وي
الت مليونًا من  150يف مجيع أحناء العامل حنو  2017حىت منتصف عام  ه ب يعأن (WPC)لالحتاد بشأن القدرة الالسلكية  املرس 

نطاق الرتدد هذا على قدرة  خدمتستاليت و  IEC PAS 63095 Ed1اليت متتثل للمواصفة  املخصصة لشحن اهلواتف الذكية
أيضًا يف كثري من البلدان دالل السنوات القليلة املاضية أدوات تستخدم  تأمددل باإلضافة إىل ذلكو . (W 15-5) منخفضة

، وكال (kW 2-1)وأجهزة للمطابخ تعمل باإلرسال الالسلكي للقدرة  (W 100-50)طاريات العمدد اآللية لشحن ب WPT تكنولوجيا
  يستخدم تكنولوجيات احلث املغنطيسي. النوعني

 الحث المغنطيسي عالي القدرة ‘2’

 يكون نطاق الرتددات مماثاًل لذلك اخلاص بتطبيقات السيارات الكهربائية )انظر أدناه(.
كبري من األجهزة واألنظمة القائمة مبا يف ذلك أجهزة الراديو امليقاتية واألنظمة الراديوية للقطارات اليت تعمل على   ويوجد عدد

 ترددات مماثلة لرتددات تطبيقات احلث املغنطيسي عايل القدرة، ومن َّثّ هناك ضرورة إلجراء دراسات التعايش.

 االقتران السَّعوي ‘3’

. ويكون kHz 524-425الالسلكي للقدرة القائمة على االقرتان السِّعوي أساساً الستعمال نطاق الرتددات صم ةم أنظمة اإلرسال تم 
 . وهناك عدة أسباب الدتيار الرتدد نوردها كما يلي.W 100فيها مستوى قدرة اإلرسال أقل من 

ثل صمم لكي تستعمل يف هذا النطاق، مالسبب األول هو موازنة الكفاءة مع حجم املعدات. فهناك عدد كبري من القطع اليت ت
املعاكسات واملقّومات وما إىل ذلك، وينتج عنها جمموعة أوسع من املكونات ذات األداء منخفض اخلسارة اليت حتقق التصميم 

يعتمد و  . ومتثل احملوالت القطع األساسية يف نظام اإلرسال الالسلكي للقدرة القائم على االقرتان السعوي.WPTاألمثل لتجهيزات 
اخلاص باملادة الفرّيتية، الذي ميكن استمثاله يف مدى الرتددات هذا. ونتيجة لذلك ترتاوح  Qأداء احملوالت على قيمة عامل اجلودة 

 .85%إىل  70%الكفاءة اإلمجالية لنظام االقرتان السِّعوي من 
نطاقات  ة يفهربائي هبدف التعايش مع األنظمة القائموالسبب الثاين هو القدرة على كبت البث غري املطلوب الناجم عن اجملال الك

اإلرسال الالسلكي للقدرة القائمة  دمرس قناع الطيف يف أنظمةقد . و (AM)الرتدد اجملاورة مثل البث اإلذاعي بالتشكيل االتساعي 
غري عي بالتشكيل االتساعي و وتبني استيفاؤه شروط التعايش مع البث اإلذا kHz 524-425على االقرتان السِّعوي يف مدى الرتدد 

 ذلك من اخلدمات.

 مركبات الرك اب الكهربائية ‘4’

 .(PHEV)لكل من املركبات الكهربائية واملركبات الكهربائية اهلجينة القابلة للشحن  "EV"يف هذه الفقرة، يستعمل الرمز 
 (BWF)لكي كّل من منتدى النطاق العريض الالس  الكهربائية أثناء توقفها ركباتظر يف مسألة اإلرسال الالسلكي للقدرة يف املون
 عموماً . واتمفق (JARI) واملعهد الياباين لبحوث السيارات (SAE)مجعية مهندسي السيارات و  (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةو 

 رة.ميتاز بتحقيق كفاءة عالية إلرسال الطاقة يف تصميم الدارات عالية القد kHz 200-20على أن مدى الرتددات 

 تقاسمحمورًا لدراسات ال kHz 148,5-140,91و kHz 90-79و kHz 58-52و kHz 48-42كانت النطاقات الفرعية   ،ويف اليابان
 حلصرمل وأجري استطالع مكثف الستعمال الطيف احلايل يف العا الطيف ومباحثات التعايش املتصلة بالتطبيقات القائمة. يف
 kHz 90-79 ادتري املدى ،2015مايو  وحىت .القائمةلى التطبيقات عتدادل احملتمل ال من طياف املرشحة حبيث ميكن التقليلاأل

 على (SAE)مجعية مهندسي السيارات  لدى J2954فريق املهام الدويل . وباملثل، وافق اً السلكياملركبات الكهربائية لشحن 
 .ةيفركبات اخلفامليف  (WPT)لنقل القدرة السلكياً  kHz 90,00-81,38 النطاق
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 المركبات الكهربائية الثقيلة ‘5’

للمركبات الكهربائية  kHz 60 (kHz 61-59)و kHz 20 (kHz 21-19)، قامت احلكومة الكورية بتخصيص الرتددين 2011يف مايو 
لركاب. معّدة ل . وميكن استعمال هذين الرتددين يف أي نوع من املركبات يف كوريا سواء كانت مركبات ثقيلة أو(OLEV)املوصولة 

 حالياً يف مرحلة التجربة وقد منح ترديصاً للعمل يف موقع واحد فقط. OLEVوال يزال نظام 

والمستعملة على صعيد وطني  (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية التي تخص طاقات الن 3.5
 قدرةالسلكي للال رسالاإل في

kHz 6 795-6 765  
MHz 13,56  

 الرنين المغنطيسي ‘1’

يف بعض البلدان عمل أنظمة اإلرسال الالسلكي املنخفضة القدرة القائمة على الرنني  kHz 6 795-6 765دعم نطاق الرتددات ي
)أي نطاق التطبيقات  ISMمن لوائح الراديو اسم النطاق  138.5الرقم  يف kHz 6 795-6 765املغنطيسي. ويطلق على النطاق 

 الصناعية والعلمية والطبية(.
أن تستخدم هذا النطاق يف اليابان من دون ترديص.  W 50اليت يصل حد القدرة الراديوية املرسلة فيها إىل  ISMمعدات  وبإمكان

معدات  ركيبتيف  WPTطبيق جتهيزات اإلذن بتتعفي من  "النوع "مواصفة بشأن جديدة واعدقددلت حيز النفاذ  2016يف عام و 
 .W 50من قدرة إرسال أكرب توفري ، مما يسمح بفردية

النطاق املفضل يف تكنولوجيا اإلرسال الالسلكي  kHz 6 795-6 765ويرد فيما يلي ملخص لألسباب اليت جتعل نطاق الرتددات 
 للقدرة القائمة على الرنني املغنطيسي:

 .(ISM)لتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية ا تصنيف هذا النطاق على أنه نطاق -

 .kHz 6 795-6 765الستعماهلا يف املدى  WPTملعنية بوضع املعايري بوضع معايري لتكنولوجيا قيام عدد من املنظمات ا -

 ثال.امل ، كملفات إرسال القدرة وملفات أجهزة االستقبال على سبيلWPTإمكانية اعتماد أبعاد فيزيائية صغرية ملكونات أجهزة  -

 نة الثالثية األبعاد ملشاهدة التلفزيون ثالثي األبعاد.املشحو  WPTيف نظارات يف كوريا  MHz 13,56ويستعمل النطاق 

 7اجلدول 
قيد الدراسة والمعلمات الرئيسية واألنظمة القائمة على اإلرسال الالسلكي أو المخص صة أو المعي نة نطاقات التردد 

 زلية/المكتبيةفي األجهزة المتنقلة/المحمولة والتجهيزات المن للقدرة
 المغنطيسي الحث   

 ة منخفضة()قدر 
 االقتران الرنيني المغنطيسي

 المغنطيسي الحث  
 )قدرة عالية(

 االقتران السَّعوي

األجهزة املتنقلة، احلواسيب  أنواع التطبيقات
اللوحية، احلواسيب 

  الشخصية احملمولة

األجهزة املتنقلة، احلواسيب 
اللوحية، احلواسيب الشخصية 

  احملمولة

ت زلية، التجهيزااألجهزة املن
ذلك  يف املكتبية )مبا

 التطبيقات عالية القدرة(

األجهزة احملمولة، احلواسيب 
اللوحية، احلواسيب 

 الشخصية احملمولة

 إرسال القدرة السلكياً   رنني مرتفع احلث بالرنني املغنطيسي املبدأ التكنولوجي
 بواسطة اجملال الكهربائي

البلدان اليت تنظر 
 قاستخدام التطبي يف

 اليابان اليابان اليابان، كوريا وكوريا اً يف اليابانمتوفر جتاري
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 (تتمـة ) 7اجلـدول 
 المغنطيسي الحث   

 )قدرة منخفضة(
 المغنطيسي الحث   االقتران الرنيني المغنطيسي

 )قدرة عالية(
 االقتران السَّعوي

نطاقات الرتدد قيد 
 الدراسة

 اليابان:
kHz 205-110 

 اليابان: 
kHz 38-20,05، 

kHz 58-42، 
kHz 100-62 

 

نطاقات الرتدد 
ة أو املعّيناملخصصة 

 على الصعيد الوطين

 كوريا:
kHz 205-100 

 

 كوريا:
kHz 6 795-6 765 

 اليابان:
kHz 6 795- 6 765 

 اليابان: 
kHz 471-425؛ 
kHz 489-480؛ 
kHz 494-491؛ 
kHz 517-506؛ 
kHz 524-519 

 اليابان:  مدى القدرة
 W 100حىت  -عدة واط 

  اليابان:
 kW 1,5حىت  -عدة واط 

 اليابان:
 W100حىت 

 طيف منسق عاملياً  املزايا
 كفاءة عالية إلرسال القدرة

 

 إمكانية توفر الطيف عاملياً   –

مرونة يف وضع طرف   –
  االستقبال وبمعده

يستطيع املرسل أن يزود   –
عدة مستقبالت بالطاقة 

 ضمن مدى كبري حالياً 

  قدرة متزايدة  –

مرونة يف وضع طرف   –
 االستقبال وبمعده

يستطيع املرسل أن يزود   –
عدة مستقبالت بالطاقة 

 ضمن مدى كبري حالياً 

 (70-85%)كفاءة عالية 

عدم توليد احلرارة على   –
 اإللكرتود

 مستوى بث منخفض  –

 حرية يف املوقع األفقي  –

األجهزة احملمولة، جتهيزات  جماالت التطبيق
ت، اجملاالت االتصاال

 الصناعية، جماالت حمددة

 

األجهزة املتنقلة/احملمولة، 
احلواسيب اللوحية، احلواسيب 

الشخصية احملمولة، األجهزة 
 زلية )منخفضة القدرة(املن

زلية )عالية األجهزة املن
  القدرة(، التجهيزات املكتبية

األجهزة املتنقلة/احملمولة، 
احلواسيب اللوحية، 
ة احلواسيب الشخصي

زلية احملمولة، التجهيزات املن
 واملكتبية 

االحتادات/املعايري 
 الدولية ذات الصلة

القدرة بشأن حتاد اال
 [6] (WPC)الالسلكية 

االحتاد املعين بالقدرة 
 [4] (A4WP)الالسلكية 

  

اهليئات القائمة 
املعنية بتقاسم 

 الطيف
 

 اليابان: 
األنظمة الراديوية 

 املتنقلة/الثابتة
 :كوريا

 ISMالنطاق 

 اليابان:
أجهزة الراديو امليقاتية 

kHz 40) ،(kHz 60  
الراديوية السالمة أنظمة 

  (kHz 250-10)للقطارات 

 اليابان:
 AMالبث اإلذاعي 

(kHz 1 606,5-525)، 

 والتلكس املالحي/
NAVTEX 

(kHz 526,5-405)، 

  وراديو اهلواة
(kHz 479-472) 
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 8اجلـدول 
 والمعلمات الرئيسية واألنظمة القائمة على اإلرسال الالسلكي للقدرة صصة أو المعي نةالمخ نطاقات التردد

 في تطبيقات السيارات الكهربائية
 المغنطيسي الرنين و/أو الحث   

  لمركبات الركاب الكهربائية
 الثقيلةالمغنطيسي للمركبات  الحث  

 (OLEV)املركبة الكهربائية املوصولة  (شحن املركبة الكهربائية يف املرآب )سكوين أنواع التطبيقات
)شحن املركبة الكهربائية أثناء حتركها مبا يف ذلك 

 التوقف/املرآب( 
 احلث املغنطيسي الرنني و/أو احلث املغنطيسي املبدأ التكنولوجي

البلدان اليت تنظر 
 استخدام التطبيق يف

 كوريا اليابان

 الرتددي املدى
املخصص أو املعنّي 

 د الوطينعلى الصعي

kHz 90-79 kHz 21-19، 
kHz 61-59 

 kW 75القدرة الدنيا:  – ؛ الفئتان مفرتضتان ملركبات الركابkW 7,7حىت  مدى القدرة

 kW 100القدرة العادية:  –
 القدرة القصوى: قيد التطوير –

 cm 20الفجوة اهلوائية:  –

 توفري يف الوقت والتكلفة –

 قدرةكفاءة عالية يف إرسال ال املزايا
 جهود التنسيق العاملي/اإلقليمي جارية حالياً 

 كفاءة متزايدة يف إرسال القدرة –

 فجوة هوائية حبدها األقصى –

 ضوضاء مسعية خمفضة –

 تصميم حجب فعال –

 توفري يف الوقت والتكلفة –

االحتادات/املعايري 
 الدولية ذات الصلة

  (TC69)اللجنة التقنية  IEC 61980-1املعيار 
ISO PAS 19363 (TC22/SC37)  

SAE J2954  

 

اهليئات القائمة املعنية 
 بتقاسم الطيف

 كوريا: 
 ← (kHz 70-20,05)اخلدمة الثابتة واملتنقلة البحرية 
 حمطة سفن للتلغراف الراديوي

 مقتصر على املالحة الراديوية على منحىن زائدي
 (kHz 86-84)( DECCA)نظام 

 وضع اللوائح الوطنية 6
كي للقدرة واليت ميكن تطبيقها على تردد اإلرسال الالسل بالصني واليابان وكوريااخلاصة القطرية القواعد والشروط  [1]املرجع ترد يف 

(WPT) .واملواضيع اجلارية حالياً واملتعلقة بوضع القواعد التنظيمية 
 في كوريا ‘1’

جب القانون رسال الالسلكي للقدرة، أن متتثل لثالث لوائح مبو ينبغي جلميع جتهيزات االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك أجهزة اإل
اللوائح املتعلقة باجملاالت  3)اللوائح املتعلقة بالتوافق الكهرمغنطيسي،  2)اللوائح التقنية،  1)اخلاص باالتصاالت الراديوية: 

 الكهرمغنطيسية. ويرد أدناه مزيد من الشرح فيما يتعلق باللوائح التقنية يف كوريا.
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 W 50علمًا بأن تشغيل التجهيزات اليت تزيد قدرهتا على  (ISM)باعتبارها جتهيزات صناعية وعلمية وطبية  WPTتنّظم جتهيزات 
فمن الضروري أن تتقيد باللوائح التقنية املتعلقة بشدة اجملال الكهربائي  W 50حيتاج إىل ترديص. أما التجهيزات اليت تقل قدرهتا عن 

وافق الكهرمغنطيسي. وقد قامت احلكومة يف اآلونة األدرية مبراجعة متطلبات التوافق ودصائص التشغيل على الضعيف وادتبار الت
 اإلرسال الالسلكي للقدرة مبثابة جتهيزات صناعية وعلمية وطبية. النحو الوارد أدناه، حيث اعتربت مجيع جتهيزات

 µV/m 500أقل من  WPTي الناجم عن أجهزة ، تكون شدة اجملال الكهربائkHz 205-100يف مدى الرتددات  -
. ومن أجل احلصول على هذه القيمة ينبغي استخدام توجيه القياس املشار إليه m 3على مسافة  تساويها أو
 .CISPR/I/417/PAS املعيار يف

 .9 لجدولل ، ينبغي أن تكون شدة اجملال الكهربائي للبث اهلامشي مستوفاة وفقاً kHz 6 795-6 765يف مدى الرتددات  -

 تساويها أو µV/m 100أقل من  ، ينبغي أن تكون شدة اجملال الكهربائيkHz 61-59أو  kHz 21-19يف مدى الرتددات  -
 .m 100على مسافة 

 9اجلـدول 
 في كوريا WPTحدود شدة المجال المطبقة على تكنولوجيا 

 شدة المجال حد   مدى الترددات
 )شبه الذروية(

 ة القياسمساف عرض نطاق القياس

kHz 150-9 dBµV/m log(f in kHz/9) 10-78,5 Hz 200 m 10 

MHz 10-kHz 150 kHz 9 

MHz 30-10 dBµV/m 48 

MHz 230-30 dBµV/m 30 
kHz 120 

MHz 1 000-230 dBµV/m 37 

 10اجلـدول 
 في كوريا WPTاللوائح المطبقة على تكنولوجيا 

  المعنية WPTتكنولوجيا  قةالتقنية المطباللوائح  اسم التطبيق مستوى القدرة

 قدرة منخفضة
(W 50 ≥) 

 WPTجهاز  - ISMمعدات 
 يستخدم مدى الرتددات

kHz 205-100 

شدة اجملال 
 ضعيفة الكهربائي

 املنتجات التجارية اليت تستخدم التكنولوجيا احلثية  –

 WPTجهاز  - ISMمعدات 
 يستخدم مدى الرتددات

kHz 6 795-6 765 

ISM – ةاملنتجات التجارية اليت تستخدم التكنولوجيا الرنيني 

 عاليةقدرة 
(W 50 ≤) 

يستخدم مدى  - ISMمعدات 
 ،kHz 21-19 الرتددات

kHz 61-59 

ISM – مرّكبة يف منطقة حمددة 

 (SMFIR)جمال مغنطيسي مقولب يف حالة الرنني  –
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 اليابانفي  ‘2’
 مديات الرتدد وحدود البث أ ( 

 نطاقال تستخدمو القدرة السلكياً واعد جديدة بشأن "مواصفة النوع" لألجهزة املتنقلة اليت ترسل ، بدأ سريان مفعول ق2016يف عام 
MHz 6,78  نطاقالوتلك اليت تستخدم kHz 400  نطاق الوتلك اليت تستخدمkHz 90-70 مع قدرة يف املركبات الكهربائية ،

د اجلديدة مواصفات تسمح برتكيب التجهيزات بدون إذن. وميكن استخدام النظام . وتوفر القواعW 50إرسال متعمِّد أكرب من 
 . وتظهر حدود البّث يف اجلداول11الذي ميتثل "ملواصفة النوع" يف كل مكان. وترد املعايري املرجعية والشروط اإلضافية يف اجلدول 

 .تبعاً ملديات الرتدد املعّينة 14و 13و 12
الدراسات املتعلقة  (MIC)وزارة الشؤون الدادلية واالتصاالت ب (ICC) لس املعلومات واالتصاالتجم استكمل، 2015يف عام و 

ي من منظور حمل استقصاء عن استخدام الطيفأوالً على أنظمة االتصاالت القائمة. وأجري  WPTبأثر كل نظام مقرتح من أنظمة 
الل حماكاة أداء من دّقت حدود البّث الذي ال يسبب تدادالً ضاراً وعاملي. وفور االنتهاء من حتديد مديات الرتدد املرشحة، اشتـم 

ثت و . 2015حىت الربع الثالث لعام  2013املنف ةذ من الربع الرابع لعام  قياسالرة و قدالسلكي للرسال الاإل مناذج  دمت أيضاً قم وحبم
 4و 3التنظيمية لالمتثال. انظر امللحقني  وتوفري املتطلبات WPTأنظمة أداء  من أجل استطالع ومنهجيات القياس البثقياس 

 لالطالع على التفاصيل.
بني امل نحوعلى اليف ضوء التنسيق التنظيمي الدويل  شعاملوصل و عند توصيف حدود البث امل مرجعية CISPRمعايري  وتعترب

 طيفستعمال القائم للاملخالفة لال اخلاصة االستعمال حاالتلبعض  شروط تعايش حملية إضافية اقرتحت. و 11 اجلدول يف
 .بشأاها واتُّفق

 تضافرتم  ،وحىت اآلن للتشغيل. إذن من املسؤول إىل W 50اليت ال تزيد قدرة إرساهلا عن  أي من األجهزة تاجال حي اليابان، لوائحيف و 
اليت  املتنقلةلألجهزة  (WPT)رة لقدل الالسلكيرسال اإليف تكنولوجيات  W 50 لىقدرة إرساهلا عال تزيد  عمالحاالت است

 الالسلكيرسال اإلتكنولوجيات ومتّكن القواعد اجلديدة  .kHz 400نطاق  تلك اليت تستخدمو  MHz 6,78 نطاق تستخدم
 .W 50قدرة اإلرسال لتتخطى زيادة من  (WPT) لقدرةل
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 11اجلدول 
 المعايير والشروط المرجعية لتوصيف حدود البث في اليابان

التكنولوجيا 
 المقترحة

 البث المشع الموصل البث

kHz 150-9 
- kHz 150 
MHz 30 

kHz 150-9 
- kHz 150 
MHz 30 

- MHz 30 
GHz 1 

GHz 6-1 

 WPT)أ( 
للمركبات الكهربائية 

(EV) 
 kW 3)صنف 
 (kW 7وصنف 

غري موص ةف 
لألجل القريب 

(*1) 

CISPR 11 2 الفئة 

  (5.1 )الطبعة

شروط التعايش 
اليت حيددها فريق 

 (1*)العمل 

SPR 11CI 2 الفئة 
 (4*)(، 5.1 )الطبعة

شروط التعايش اليت 
 حيددها فريق العمل

CISPR 11  2الفئة 

 (5.1 )الطبعة

 غري موص ةف

 WPT)ب( 
 لألجهزة املتنقلة اليت

 نطاق تستخدم
MHz 6,78 

>) 100 (W 

غري موص ةف ألن 
ي يلب الاملدى 

ة الرتددي النطاقات
 املعنية

CISPR 11 2 الفئة 
 (2*)(، .15 )الطبعة

CISPR 32 

  (1.0)الطبعة 

 2الفئة  CISPR 11 غري موص ةف
، (2*)(، 5.1 )الطبعة

(*3) ،(*4) 

شروط التعايش اليت 
 حيددها فريق العمل

CISPR 11 2 الفئة 
 (2*)(، 5.1 )الطبعة

CISPR 32 

 (1.0)الطبعة 

شروط التعايش اليت 
 حيددها فريق العمل

CISPR 32 

 (1.0)الطبعة 

ات ملعد WPT)ج( 
 املنزل/املكتب
(kW 1,5 >) 

CISPR 14-1 
 B امللحق

 (5.2)الطبعة 

CISPR 11 2 الفئة 

 (5.1 )الطبعة
CISPR 14-1 

 B امللحق

 (5.2)الطبعة 

CISPR 14-1 
 B امللحق

 (5.2)الطبعة 
شروط التعايش 

اليت حيددها فريق 
 العمل

CISPR 11 2 الفئة 
، (2*)(، 5.1 )الطبعة

(*3) ،(*4) 

CISPR 14-1 
 B حقاملل

 ( 5.2)الطبعة 
شروط التعايش اليت 
 حيددها فريق العمل

CISPR 11 2 الفئة 
 (2*)( 5.1 )الطبعة

CISPR 14-1 
 B امللحق

 (5.2)الطبعة 

 غري موص ةف

لألجهزة  WPT)د( 
)اقرتان  2املتنقلة 
 سعوي(

(W 100 >) 

غري موص ةف ألن 
ي يلب املدى ال

النطاقات الرتددية 
 املعنية

CISPR 11 

 2 الفئة

 (2*)( 5.1 )الطبعة

CISPR 32 

  (1.0)الطبعة 

 2 الفئة CISPR 11 غري موص ةف
، (2*) (،5.1 )الطبعة

(*3) ،(*4) 

شروط التعايش اليت 
 حيددها فريق العمل

CISPR 11 2 الفئة 

 (2*)( 5.1 )الطبعة

CISPR 32 

  (1.0)الطبعة 

CISPR 32 

 (1.0)الطبعة 

 مالحظات:

 مستقباًل، تناّقش املواصفات جمدداً. ISPR 11Cعند التوصيف يف معيار  (1*)

 ثانوي. سواه على أساس على أساس أويل، وما CISPR 11عيار املدون جهاز مضيف، يتعني تطبيق ب WPTيف حالة عمل اجلهاز القائم بوظيفة  (2*)
 ف دالف ذلك على تردد معني لالستخدام.على أساس أويل، وما سواه على أساس ثانوي، إال إذا ومصِّ  CISPR 11عيار امليتعني تطبيق  (3*)

 أمتار. 3أمتار استناداً إىل حد البث على مسافة  10توص ةف حدود البث على مسافة  ،CISPR 11من املعيار  2يف الفئة  Bبالنسبة إىل الصنف  (4*)
 .CISPRبتعريف  A/Bيلتزم تصنيف الصنف  (5*)

 عند اللزوم وحسب االقتضاء. CISPR 32 فقري )ب( و)د(، يطب ةق املعيار يف CISPR 32عيار امليف احلاالت املوص ةفة ب (6*)
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 12 اجلدول
 (WPT)حدود البث لألجهزة المتنقلة التي ترسل القدرة السلكيا  

 )االقتران المغنطيسي( في اليابان MHz 6,78باستخدام 
التطبيق 

 المستهَدف
 WPT من

 المشع حدود البث   الموصل حدود البث  
 األساسيةللموجة 

 المشع في نطاقات أخرى حدود البث  

kHz 150-9 
- kHz 150 
MHz 30 

-6,765 
MHz 6,795 

kHz 150-9 
- kHz 150 
MHz 30 

- MHz 30 
GHz 1 

GHz 6-1 

 WPT)ب( 
لألجهزة 

املتنقلة اليت 
تستخدم نطاق 

6,78 MHz 

 :MHz 0,50-0,15 غري موص ةفة
 شبه الذروة

dBµV 56-66 
)تتناقص دطياً مع 

log(f) 
املتوسط 

dBµV 46-56 
)تتناقص دطياً مع 

log(f) 
MHz 5-0,50: 

شبه الذروة 
dBµV 56، 

املتوسط 
dBµV 46 

MHz 30-5 شبه :
 dBµV 60الذروة 

املتوسط 
dBµV 50 عدا ،

 ISMنطاقات 

MHz 6,776-6,765: 
dBµA/m 44,0 

  m 10 على مسافة

 شبه الذروة(؛)

 

MHz 6,795-6,776: 

dBµA/m 64,0 

 m 10 على مسافة

 شبه الذروة()

استناداً إىل  غري موص ةفة
CISPR 11 ،

 ،5.1 الطبعة

 حتو ةل القيم إىل

ما يقابلها على 
، m 10مسافة 

وتتناقص حدود 
البث دطياً مع 

log(f)  من
dBµA/m 39 

 MHz 0,15عند 
 dBµA/m 3إىل 

 .MHz 30عند 
 :1-االستثناء
-20,295 

MHz 20,385 :
dBµA/m 4,0 

على مسافة 
m 10  

 شبه الذروة(.)
 :2-االستثناء

kHz 1 605,5-

526,5 :
dBµA/m 2,0- 

على مسافة 
m 10  

 شبه الذروة()

استناداً إىل 
CISPR 11 ،

، 5.1 الطبعة
التايل:  يطب ةق

MHz 80,872-30 :
dBµV/m 30؛ 

MHz 81,88-80,872

:dBµV/m 50؛ 
MHz 134,786-81,88: 

dBµV/m 30؛ 
134,786-

MHz 136,414 :
dBµV/m 50 ؛ 

MHz 230-136,414 :
dBµV/m 30؛ 

MHz 1 000-230: 
dBµV/m 37؛ 

ن ويف احلالة اليت ينبغي أ
 CISPR 32يطب ةق فيها 

(، تطب ةق 1.0)الطبعة 
احلدود على مسافة 

m 3  الواردة يف
 .A.5 اجلدول

 استثناء: 
MHz 33,975-33,825 :

dBµV/m 49,5  على
  m 10مسافة 

 شبه الذروة()

ويف احلالة اليت 
ق يطب ة  ينبغي أن

  CISPR 32فيها 

( 1.0)الطبعة 
، تطب ةق احلدود (1)

 m 3على مسافة 
الواردة يف 

 .A.5 اجلدول
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 13 اجلدول
 ( في اليابانالسعوي)االقتران  zkH 400باستخدام  )WPT(حدود البث لألجهزة المتنقلة التي ترسل القدرة السلكيا  

التطبيق 
 المستهَدف

 WPTمن 

البث المشع حدود  حدود البث الموصل
 للموجة األساسية

 حدود البث المشع في نطاقات أخرى

kHz 150-9 
- kHz 150 
MHz 30 

kHz 471-425؛ 
 ؛kHz 489-480و
 ؛kHz 494-491و
 ؛kHz 517-506و
 kHz 524-519و

kHz 150-9 
- kHz 150 
MHz 30 

- MHz 30 
GHz 1 

GHz 6-1 

 WPT)د( 
لألجهزة املتنقلة 

اليت تستخدم 
نطاق 

kHz 400 
)االقرتان 
 (السعوي

-MHz 0,50 غري موص ةفة

0,15 : 
 شبه الذروة

dBµV 66-56 
)تتناقص دطياً 

 log(f)مع 
املتوسط 

dBµV 46-56 
)تتناقص دطياً 

 log(f)مع 
MHz 5-0,50: 

شبه الذروة 
dBµV 56، 

املتوسط 
dBµV 46 

MHz 30-5 :
شبه الذروة 
dBµV 60 

املتوسط 
dBµV 50 عدا ،

 ISMنطاقات 

 استناداً إىل
CISPR 11 ،

، حتو ةل 5.1 الطبعة
القيم إىل ما يقابلها 

، m 10على مسافة 
وتتناقص حدود البث 

من  log(f)دطياً مع 
dBµA/m 39  عند

MHz 0,15  إىل
dBµA/m 3  عند

MHz 30 
 

استناداً إىل  غري موص ةفة
CISPR 11 ،

، حتو ةل 5.1 الطبعة
القيم إىل ما 
يقابلها على 

، m 10مسافة 
وتتناقص حدود 
البث دطياً مع 

log(f)  من
dBµA/m 39 

 MHz 0,15عند 
 dBµA/m 3إىل 

 .MHz 30عند 
  استثناء:
-526,5 

kHz 1 605,5 :
dBµA/m 2,0- 

 m 10على مسافة 
 شبه الذروة()

استناداً إىل 
CISPR 11 ،

، يطب ةق 5.1 الطبعة
التايل: 

MHz 80,872-30 :
dBµV/m 30؛ 

-80,872 
MHz 81,88: 
dBµV/m 50؛ 

MHz 134,786-

81,88 :
dBµV/m 30؛ 

-134,786 
MHz 136,414 :

dBµV/m 50؛ 
-136,786 
MHz 230 :

dBµV/m 30؛ 
MHz 1 000-230: 

dBµV/m 37  
ي ويف احلالة اليت ينبغ

أن يطب ةق فيها 
CISPR 32 

(، تطب ةق 1.0)الطبعة 
احلدود على مسافة 

m 3  الواردة
 A.5اجلدول  يف

ويف احلالة اليت 
 ينبغي أن يطب ةق

 CISPR 32 فيها

( 1.0)الطبعة 
، تطب ةق (1)

احلدود على 
 m 3مسافة 

الواردة يف 
 A.5اجلدول 
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 14 اجلدول
 في اليابان (EV)في تطبيقات المركبات الكهربائية  (WPT)لقدرة الالسلكي لبث الحدود 

التطبيق 
 المستهَدف

 WPTمن 

حدود البث  حدود البث الموصل
المشع للموجة 

 األساسية

 المشع في نطاقات أخرىحدود البث 

kHz 150-9 
- kHz 150 
MHz 30 

kHz 90-79 kHz 150-9 
- kHz 150 
MHz 30 

- MHz 30 
GHz 1 

GHz 6-1 

WPT  لشحن
املركبات 

 )EV(الكهربائية 

 0,15- غري موص ةفة

MHz 0,50: 
 شبه الذروة

dBµV 56-

)تتناقص  66
دطياً مع 

log(f) 
املتوسط 

dBµV 46-

)تتناقص  56
دطياً مع 

log(f) 
MHz 5-0,50: 

شبه الذروة 
dBµV 56، 

املتوسط 
dBµV 46 

MHz 30-5 :
شبه الذروة 
dBµV 60 

املتوسط 
dBµV 50 ،

عدا نطاقات 
ISM 

dBµA/m 68,4 
 m 10 على مسافة

 شبه الذروة()

dBµA/m 23,1 

 m 10على مسافة 
  شبه الذروة( عدا)

kHz 90-79 

استناداً إىل 
CISPR 11 ،

، حتو ةل 5.1 الطبعة
ا م إىل ما يقابلهالقي

، m 10على مسافة 
وتتناقص حدود 
البث دطياً مع 

log(f)  من
dBµA/m 39  عند

MHz 0,15  إىل
dBµA/m 3  عند

MHz 30 (1) 
: 1-االستثناء

النطاقات  يف
kHz 180 

 MHz 270-237و
 ،kHz 3 965-450و

تعلو حدوث البث 
أعاله  (1)فوق 

 dB 10بنسبة 
 :2-االستثناء
-526,5 

kHz 1 606,5: 
dBµA/m 2,0- 

 شبه الذروة()

استناداً إىل 
CISPR 11 ،

، يطب ةق 5.1 الطبعة
التايل: 

MHz 80,872-30 :
dBµV/m 30؛ 

-80,872 
MHz 81,88: 
dBµV/m 50؛ 

-81,88 
MHz 134,786 :

dBµV/m 30; 
136.414-134.786 

-134,786 
MHz 136,414 :

dBµV/m 50؛ 
-136,786 
MHz 230 :

dBµV/m 30؛ 

MHz 1 000-230: 
37 V/mdBµ 

 غري موص ةفة

 تقييم التعرض للرتددات الراديوية ب(
دات للرتد البشري التعرض بشأنعلى تقييم املطابقة  (RRPG) يراديو ال اإلشعاع من حمايةلل التوجيهية بادئتطب ةق امليف اليابان، 

 عندما يستخدم شخص رشادات يمعمل هباالتوجيهية إ بادئامل وتوفر هذه .(WPT)قدرة السلكي للرسال الاإلة نظمأمن  الراديوية
اجملال  كونضمان  ( لGHz 300و kHz 10يرتاوح بني  اتتردد مدى)يف  كهرمغنطيسيجملال   جسمه تعرضوي يةموجات راديو 

لتوجيهية من القيم تتكون هذه املبادئ او  جسم اإلنسان. على لزوم لهال بيولوجي  يتسبب بتأثري وال مأمون اجلانب كهرمغنطيسيال
شعاع التعّرض إل فضخل املتبع مايةاحل وأسلوب، كهرمغنطيسيتقييم اجملال ال وأسلوبة، كهرمغنطيسيال بالشدةاملتصلة  عدديةال

 .كهرمغنطيسيال اجملال
البيئة  يف (WPT)ة اإلرسال الالسلكي للقدرة نظمأ على (RRPG) يراديو ال اإلشعاع من حمايةلل التوجيهية بادئاملوتطب ةق قيم 

نتظر فيها توفر ضوابط ، وال يم كهرمغنطيسيللمجال ال البشري التعرضإجراء إداري يف احلاالت اليت يتعذر فيها التعرف على كالعامة  
البيئة  يف كهرمغنطيسيللمجال الاليت يتعرض فيها السكان  تندرج احلالة على سبيل املثال،فعوامل غري مؤكدة.  ، وتوجد فيهامناسبة

 ذه احلالة.ه يف إطارالسكنية العامة 
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 ضمنجسم اإلنسان  فيهايقع اليت الة احليف  (RRPG) يراديو ال اإلشعاع من حمايةلل األساسية التوجيهية بادئاملتطب ةق مع ذلك و 
cm 20  اإلرسال الالسلكي للقدرة من نظام(WPT) يرتاوح بني  اتتردد مدى يف ملعذي يالkHz 10 وkHz 100  حيث يتعذر
 .اجلسم يف زئياجلمتصاص لال املبادئ التوجيهية تطبيق

 5/1 تطب ةق قيمة ة العامة،لذا، يف حالة تطبيق املبادئ التوجيهي .البيئة العامة والبيئة املهنيةبني املبادئ التوجيهية األساسية  ال متيزو 
 .اإلدارية ةيالتوجيه املبادئ يف سالمةالعامل  الحتساب (الكهربائي التيار وكثافة كهرمغنطيسيال اجملال شدة يف 5√/1)
 اً قيم اليت تقدم (RRPG) يراديو ال اإلشعاع من حمايةلل التوجيهية بادئبامل االلتزامم تقيي ألداء التقييم أمناط تقييمال منهجية توفرو 

إلرسال لمستهّدفة نولوجيا كل تكول من املعلمات التالية. جموعة مؤتلفةمبمنط التقييم  ويمعر ةف املبادئ التوجيهية.إىل جانب  إرشادية
إرسال  يف االتصاالت املتنقلة، أو MHz 6,78 باستخدام (WPT)اإلرسال الالسلكي للقدرة  )مثل (WPT)الالسلكي للقدرة 

 أمناط تقييم مستقلة. للسيارات الكهربائية( القدرة السلكياً 
 .واالستقبال اإلرسال ملفي بنيوقوعه أو  (WPT)اإلرسال الالسلكي للقدرة من نظام  cm < 20اجلسم البشري وقوع إمكانية  1)

 من خماطر التماس. مايةاحل 2)

 ظرف غياب التأريض. 3)
 .كامل اجلسمل (SAR)معدل االمتصاص النوعي  متوسط 4)
 .اجلسم جلزء من (SAR)معدل االمتصاص النوعي  5)

 .املستحثّ  التياركثافة  6)

 تيار التماس. 7)

 .اجملال الكهربائي اخلارجي 8)

 اخلارجي. غنطيسياجملال امل 9)

ويرد فيهما أدىن عدد من املعلمات اليت  أعاله، 9)و 8) الفقرتني من املستهّدفة WPTميع تكنولوجيات جلأبسط منط تقييم  يتكونو 
مع معاً. و  جسم اإلنسان.  ية يفو وجات الراديامل لطاقةامتصاص  أقصى(للتوصل إىل أسوأ ) بسطاألنمط الفرتض هذا يف التقييم، يم جتم

 ؛ وعندئذجسم اإلنسانا ض هلعر  يتأكرب بكثري من القيمة الفعلية اليت للرتددات الراديوية بقدر تعرض الزائدالر يقد ة  ارة أدرى،وبعب
 .(WPT)ام اإلرسال الالسلكي للقدرة نظ بكثري من قدرة قلالسماح بقدرة بث أ تقييم إىلاليؤدي 

 أكثر تفصيالً  اً قوو ميتّـ  منهجية التقييمتطلب ت عدد املعلمات املعتمدة، يزداد وإذ من املعلمات.أكرب درى من عدد األمناط األتتكون و 
 قيمةأقصى مضروب ب انت لتقييم مفصل عامل اقرت بعض األمناط اليت أعدّ  قتطبو  .للرتددات الراديويةلتعرض لأكثر دقة  تقديراً  ينتج

 قرتان.الا اشتقاق عامل ضاً م أيقد ة يو  .ةأقل من القيم التوجيهي يويةللرتددات الرادللتأكد من أن التعرض  غنطيسيامل مقيسة لشدة اجملال
نظام الرب عتمناط، يم األيف أي من  ةالقيم التوجيهياملستهّدفة ب WPTيستخدم إحدى تكنولوجيات  لنظام ثبتويف حال حتديد التزام م

 .(RRPG) يراديو ال اإلشعاع من حمايةلل التوجيهية مبادئلل اً مطابق
 نيحتس ت من بيانمتكنة املناسبة يف املستقبل أو يج اهلندسهم النـم  لتقييم عن طريقل معدةمنهجية تقييم جديدة  تإذا تأهلو 

 هلذا الغرض. امكن تطبيقهأمنهجيات التقييم املطبقة حسب االقتضاء،  يف

للجنة اعن  الصادر بدأ التوجيهي، أن امل(RRPG) يراديو ال اإلشعاع من حمايةلل التوجيهية بادئامل ويمذكر يف دتام هذه الفقرة عن
نبغي ي وبالتايل، املنخفضة. الرتدد ملديات هاعتماد ، قد اتمفق علىICNIRP 2010 ،الدولية املعنية باحلماية من اإلشعاع غري املؤين

 (SAR) اص النوعيمعدل االمتص تسخني النمسمج جراء باإلضافة إىل منع يالعصب التنبيهملنع  توصيف كميات التعرض البشري
 .MHz 10و kHz 100الذي يرتاوح بني  الرتددي املدى يف
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 في الصين ‘3’
يتعلق  فيما ةالراديو الصيني لوائحل احلايل نظاماليف  هوتنظيم (WPT)اإلرسال الالسلكي للقدرة  تصنيف جهازتقدم هذه الفقرة حتليالً ل

 لتعريف وفقاً  (WPT)لإلرسال الالسلكي للقدرة  الالسلكية االتصاالتب املتعلق زءواجل (WPT)اإلرسال الالسلكي للقدرة هاز جب
 ومداها الرتددي والقيود املفروضة عليها. املختلفة يةاألجهزة الراديو 

 هوتنظيم (WPT)ز اإلرسال الالسلكي للقدرة تصنيف جهاحتليل  ( أ 

 سواها، ، دون(SRD) ألجهزة قصرية املدىاغطي لوائح ت، حالياً و  .اإلرسال الالسلكي للقدرة ختص لوائح رمسيةالصني  ىليس لد
 خيضع عني أنيت ،القائمةمن أجل محاية أنظمة االتصاالت الالسلكية و  لذلكلإلرسال الالسلكي للقدرة.  يةنطاقات الرتددالمجيع 

ليس لكن و  أسوة باالدتبار الذي ختضع له األجهزة قصرية املدى. ،السوقالددول إىل دتبار الاإلرسال الالسلكي للقدرة جهاز 
 حبوث رىجت ،ومن َثيف املدى الطويل.  على غرار األجهزة قصرية املدىاإلرسال الالسلكي للقدرة أجهزة من املناسب تنظيم 

ساليب تمستبعد األ ، الرةيف مرحلة مبكّ ال تزال  ومبا أن البحوث على النحو التايل. هوتنظيماإلرسال الالسلكي للقدرة تصنيف 
 تصنيف.لاتنظيم و لل ختلفةامل
 (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية جهاز  (-1أ 
 تعريفالو  يالرتدد املدى منظوري تحليل منال (-1-1أ 

النحو التايل: املعدات واألجهزة اليت على  (ISM)التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  أجهزة ، تعر ةفةالراديو الصيني لوائحيف نظام 
دات املستخدمة ال تشمل املعو ، ةألغراض مماثلو لألغراض الصناعية والعلمية والطبية واملنزلية  الراديوية الرتدداتتستخدم طاقة 

اجملال  خدمة يفهي املعدات املستفاإلرسال الالسلكي للقدرة  أما أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومعايري وطنية أدرى. يف
 إطار أجهزة يفاإلرسال الالسلكي للقدرة جهاز إدراج ولذلك، ميكن  .ددات الراديويةالرت أو الصناعي الستخدام الطاقة  املنزيل

 التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية.
األجهزة  مجيع (1)سب تطبيقاهتا: حب إىل جمموعتنياألجهزة  هذه ، تنقسم[10]الصينية األجهزة الصناعية والعلمية والطبيةللوائح  وفقاً و 

 مجيع (2)؛ وظيفتهاب للقيام عمداً  املقرتنة توصيلياً  الرتددات الراديويةطاقة  تستخدماليت تنتج و/أو  (ISM) ة والطبيةالصناعية والعلمي
 (EDM) يغ الكهربائيآالت التفر  مبا يف ذلك الرتددات الراديويةطاقة  تستخدماليت تنتج و/أو  األجهزة الصناعية والعلمية والطبية

املواد.  عامل معللت ة عمداً كهرمغنطيسيال الرتددات الراديويةطاقة اليت تنتج أو تستخدم  هربائيالكقوس بال معدات اللحامو 
تستخدم  اليت ال الطبيةالصناعية والعلمية و األجهزة ( أ: )هالسيناريوهات تطبيق م كل جمموعة إىل فئتني وفقاً تقس إىل ذلك، باإلضافة
تستخدم  اليت الصناعية والعلمية والطبيةاألجهزة ؛ )ب( اجلهد السكنية درة منخفضةالقرافق مبمباشرة  أو غري املوصولة يف املنزل

 .اجلهد السكنية القدرة منخفضةرافق مبمباشرة  املوصولة أو املنزل يف
، سواء كان املدى CISPR 11:2003معيار لاملكافئة ل [10]الصينية األجهزة الصناعية والعلمية والطبيةللوائح  وفقاً و 

 (ISM) لألجهزة الصناعية والعلمية والطبيةينتمي إىل املدى الرتددي لإلرسال الالسلكي للقدرة  MHz 6,795-6,675 الرتددي
 األدرى لرتدديةا املدياتومع ذلك، ال تنتمي  .االتصاالت الراديوية تنظيمالصينية ل يئةاهلحيتاج إىل إذن داص من  ال، فهو أم
 لألجهزة الصناعية والعلمية والطبية.املدى الرتددي بيق جمال تط إىل لقدرةالالسلكي لرسال إلل

النطاق  يف لذي يعملااإلرسال الالسلكي للقدرة ذن، ينتمي جهاز اإل توفرإىل التحليل الوارد أعاله، إذا  وبالتايل، استناداً 
MHz 6,795-6,675  فئة الإىلB  من األجهزة الصناعية والعلمية والطبية 2من اجملموعة (ISM). 

 قيودالالتحليل من منظور  (-1-2أ 
لألجهزة الصناعية جيري النظر يف تقييد قدرة اإلرسال ضمن النطاق  ،[10]الصينية األجهزة الصناعية والعلمية والطبيةللوائح  وفقاً 

 دادلتقييد لتلبية ت اهلامشي اوعالوة على ذلك، حيتاج إشعاعه .MHz 6,795-6,675العاملة يف النطاق  (ISM) والعلمية والطبية
 .15 بني يف اجلدولامل كهرمغنطيسياإلشعاع ال



 ITU-R  SM.2303-2 47التقرير   

 15 اجلدول
  2من المجموعة  Bفئة لل كهرمغنطيسياإلشعاع ال تداخلتقييد 

 (ISM) من األجهزة الصناعية والعلمية والطبية

من األجهزة الصناعية والعلمية  2من المجموعة  بفئة ال تداخلتقييد   MHzالمدى الترددي/
 (m 10مقيس على مسافة ) ISM(/dB(μV/m)( والطبية

0,15-30 – 

30-872,80 30 

80,872-848,81 50 

81,848-768,134 30 

134,768-414,136 50 

136,414-230 30 

230-000 1 37 

 ISMملعدات  هي 1اجملموعة . و CISPR 11:2003عيار امليكافئ ، GB 4824-2004، الصيين (ISM) األجهزة الصناعية والعلمية والطبية)معيار 
تخدم تمس و/أو تنّتج يتلالصناعية والعلمية والطبية اهي املعدات ف 2اجملموعة مقرتنة توصيلياً. أما  طاقة ترددات راديويةت و/أو استخدم أنتجتاليت 
 يف شكل إشعاع كهرمغنطيسي( طاقة ترددات راديوية عمداً فيها 

 

 النطاق يف ةملاالعاإلرسال الالسلكي للقدرة ميكن أن تدار أجهزة  ،اً ذن متاحاإلإىل التحليل الوارد أعاله، إذا كان  استناداً و 
MHz 6,795-6,675  ًللفئة  وفقاB  من األجهزة الصناعية والعلمية والطبية 2من اجملموعة (ISM) يف الصني. وعالوة على ذلك، 

للوائح  وفقاً  ISMمعدات  على غرارأدرى  يةيف نطاقات تردد ذي يعملال (WPT)اإلرسال الالسلكي للقدرة  داريميكن أن  ال
 .ةاحلالي ةالراديو الصيني

 (SRD)املدى  قصري هازاجل (-2أ 
 تعريفالو  يالرتدد املدى منظوري تحليل منال (-2-1أ 

 نطاقاتال تقلبينها، و  .Gإىل الفئة  Aفئة الفئات من  7يف  (SRD)املدى  قصري هازاجل يندرج ،[11] الصينية راديوال لوائحيف نظام 
ية نطاقات الرتدد. وال تتقاطع الkHz 190-9هو  Aفالنطاق الرتددي للفئة  .MHz 30ن ع Dإىل  Aلفئات من ل ةملاالع يةالرتدد
. MHz 6,795-6,675 نطاق C ية للفئةنطاقات الرتدد. وتتضمن الرسال الالسلكي للقدرةلإلة ملاالع يةنطاقات الرتددال مع B للفئة

. C والفئة Bوالفئة  A، مجيع األجهزة قصرية املدى دارج الفئة MHz 30-kHz 315النطاق الرتددي العامل  ذات Dوتشمل الفئة 
، عدا جهاز قصري املدىإىل املدى الرتددي للالالسلكي للقدرة  لإلرسال ةملاالع يةنطاقات الرتددتنتمي مجيع الومن َث، 

اد االحت يفاإلرسال الالسلكي للقدرة  جهزةألجيل األول من ل يددنطاق الرت فإن ال وعالوة على ذلك، .kHz 205-190 النطاق
 مجيع أجهزةتندرج  لذلك، األجهزة قصرية املدى. من A فئةللالنطاق الرتددي  اً جزئي يتجاوز (WPC) بشأن القدرة الالسلكية

العامل رة اإلرسال الالسلكي للقدهاز ج يف إطار األجهزة قصرية املدى، من املنظور الرتددي، باستثناءاإلرسال الالسلكي للقدرة 
 .kHz 205-190 النطاق يف
 [11] مةالقائاإلدارة  الئحة ومضعت . ومع ذلك،القائمالصينية  راديوال لوائحيف نظام  (SRD)املدى  قصري جهازللال يوجد تعريف و 
 البث لفئةدرة اإلرسال الالسلكي للقجهاز  قدرة ال ينتمي نقلو  )قصرية املدى(. ذات القدرة الضئيلة ةعامال يةالراديو  عدات اإلرسالمل

 املشعة الطاقةب يسوغريها من التكنولوجيات، ول واحلثّ  قرتانالا عرب املستقب لإىل  القدرة تمرّسلالغالبية العظمى من  نإإذ  .الراديوي
 .عريفمن منظور الترية املدى يف إطار األجهزة قصاإلرسال الالسلكي للقدرة جهاز  يندرجال  . ولذلك،إىل الفضاء الالسلكي
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 هازاجلتنظيم  سلوبأ فقو  مؤقتاً اإلرسال الالسلكي للقدرة دار جهاز أن يتأثري إشارة السلكية على البيئة، ميكن ب وفيما يتعلق
كية سلعلى بيئة الاإلرسال الالسلكي للقدرة تأكد من أن تأثري جهاز أن يدارة اإل هلذا األسلوب يف ميكنو  .(SRD)املدى  قصري

اإلرسال دار جهاز ن يأ ناسبمن املولكن يف املدى الطويل، ليست  .املقابل ينطاق الرتددالاملدى يف  قصري هازاجلال يتجاوز تأثري 
 .املدى قصري هازعلى غرار اجل الالسلكي للقدرة

 قيودالالتحليل من منظور  (-2-2أ
حد شدة  16يف اجلدول  ويبني .غنطيسيامل شدة اجملال حدّ  ييلب إال أن (SRD)املدى  قصري هازاجلليس على ، [6] لالئحة ووفقاً 

 املدى. ةقصري  جهزةمن األ Dالفئة و  Cفئة وال Aللفئة  غنطيسياجملال امل

 16اجلدول 
 )SRD( المدى ةقصير  جهزةمن األ Dالفئة و  Cفئة وال Aللفئة  مغنطيسيشدة المجال ال حد  

 سالاإلر  ألجهزة المقابل ينطاق الترددال الفئة
 (WPT) الالسلكي للقدرة

 شدة المجال المغنطيسيعلى  قيودال
(10 m) 

 zkH 190-9 هاز قصري املدىمن اجلأ  الفئة

لجيل األول من ي لنطاق الرتددال
 )WPT( اإلرسال الالسلكي للقدرة جهاز

 (WPC)  االحتاد بشأن القدرة الالسلكية يف
من  A فئةللالنطاق الرتددي  اً جزئي يتجاوز

 ة قصرية املدىاألجهز 

72 mdBμA/ 

 MHz 42 /mdBμA 6,795-6,675 هاز قصري املدىمن اجل C الفئة

 zkH –5 /mdBμA 524-425 هاز قصري املدىمن اجل Dالفئة 

 اإلدارة والئحة (WPT) اإلرسال الالسلكي للقدرةنتيجة حتليل تصنيف جهاز  (3-أ 
على  MHz 6,795-6,675النطاق  يف ةالعامل (WPT) سال الالسلكي للقدرةاإلر  أجهزةذن ميكن أن تدار توفر اإليف اخلتام، إذا 

وفق  مؤقتاً  اإلرسال الالسلكي للقدرة أجهزةأن تدار ، و (ISM) من األجهزة الصناعية والعلمية والطبية 2من اجملموعة  Bفئة ال غرار
 درةاإلرسال الالسلكي للقنطاق ترددي  وزيعت تقتضي الضرورةعلى املدى الطويل، و  .(SRD)هاز قصري املدى اجلتنظيم  أسلوب

 .اإلرسال الالسلكي للقدرةهاز جل (EMC) التقنية للتوافق الكهرمغنطيسييف أقرب وقت ممكن، ووضع املواصفات 
 (WPT) اإلرسال الالسلكي للقدرةجهاز من االتصاالت الالسلكية  زءجحتليل  ب(

ال باإلرس القائم األساسي هازاجل تعني على، يالثانوي (WPT) لالسلكي للقدرةاإلرسال اجهاز  وجودللتأكد من و ، القدرةقبل نقل 
 ة املدةقصري و  قصرية املدىعملية االتصال هذه دصائص ول من دالل االتصاالت الالسلكية. تعارفعملية  إجناز الالسلكي للقدرة

إذا اندرج النطاق الرتددي العامل  وبالتايل، .(SRD)املدى  قصري هازاجل تدصائص اتصاال تتطابق معمتناهية الصغر،  وذات قدرة
 .املدى صريق هازاجل ، نمظم على غراراملدى قصري هازيف إطار اجل اإلرسال الالسلكي للقدرةاالتصاالت الالسلكية من جهاز  زءجل
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وخدمات االتصاالت الراديوية، بما في ذلك  WPTالتعايش بين تكنولوجيا  آثار وضع دراسات 7
 فلك الراديويخدمة علم ال

 نتائج الدراسة واألنشطة الجارية في بعض اإلدارات 1.7
تعمل  ، مثة إمكانية حلدوث تدادل مع إشارات االتصاالت اليتWPTللقيم املرتفعة لشدة اجملال اليت ميكن أن تولدها أنظمة  نظراً 

 WPTهزة الرتدد الراديوي النامجة عن أج يف نطاقات الرتدد القريبة. لذلك جيب أن يستند حتديد اخلصائص املطلوبة إلشارات
يف اخلدمات األدرى. وجيب أن تمستكمل هذه الدراسات وما ينتج عنها  WPTدراسات التدادل احملتمل الذي تسببه أجهزة  إىل

 .WPTألجهزة  ختصيص الرتدداتتعيني أو من حتديد للخصائص قبل 
ختصيصه  مت الذي هو قيد البحث يف اليابان والذيأو املعنّي قدرة طيف ترددات اإلرسال الالسلكي لل 13و 12ويبني الشكالن 

ت نفصم  هبدف توضيح إمكانية التعايش. وقد WPT. وينبغي إجراء دراسات تقاسم الطيف بني األنظمة املعنية وأنظمة [1] كوريا يف
ينجم عنها مطالبة  أضرارًا وال اليت ال تسبب (ISM)ضمن أجهزة التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية  WPT بعض جتهيزات

، الذي ينبغي أن MHz 1,6استخدام الطيف يف األنظمة الالسلكية القائمة حتت  17ويبني اجلدول  باحلماية من حمطات أدرى.
 يف املركبات الكهربائية. WPTيؤدذ يف االعتبار يف دراسات آثار أنظمة 

 17اجلدول 
 مةاستخدام الطيف في األنظمة الالسلكية القائ

 نطاقات التردد األنظمة الراديوية
تكنولوجيات 

 االتصاالت
 مالحظات

ددمة الرتددات املعيارية 
 وإشارات التوقيت

kHz 20,05-19,95 (kHz 20)ًعامليا ، 
kHz 41-39 (kHz 40)اليابان ، 

kHz 50,75-49,25 (kHz 50)روسيا ، 
kHz 61-59 (kHz 60 اململكة املتحدة ،

 ابان(والواليات املتحدة والي
kHz 67,35-65,85 (kHz 66,6، )روسيا 
kHz 68,75-68,25 (kHz 68,5، )الصني 
kHz 75,25-74,75 (kHz 75)سويسرا ، 
kHz 77,75-77,25 (kHz 77,5)أملانيا ، 
kHz 102,5-99,75 (kHz 100، )الصني 
kHz 129,6-128,6 (kHz 129,1، )أملانيا 

kHz 166,5-157,5 (kHz 162)فرنسا ، 

 عيتشكيل اتسا
(BCD) 

امليقاتيات والساعات اليت تستقبل 
بصورة دورية إشارات التوقيت 

املعياري الرقمية املرسلة من حمطات 
إرسال إشارات التوقيت املعياري 
 .ملزامنة التوقيت اخلاص هبا وضبطه

ددمة التحكم يف 
 التموجات

kHz 129,6-128,6 (kHz 129,1، )أوروبا 
kHz 139,5-138,5 (kHz 139 أورو ،)با －

نظام إدارة الطلب احلمل/الطلب يف 
حمطات الطاقة وشبكة الطاقة 

 الكهربائية اخلاصة هبا 
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 )تتمة( 17اجلدول 

 نطاقات التردد األنظمة الراديوية
تكنولوجيات 

 االتصاالت
 مالحظات

األنظمة 
الراديوية 

 للقطارات

أنظمة التوقف 
اآليل 

للقطارات 
(ATS) 

kHz 250-10 )اليابان( 

－ 

 اتصاالت يسلط تياراً كهربائياً نظام 
على ملفات مركبة على طول 

السكة احلديدية ويكشف التيار 
الكهربائي الذي مير عرب ملفات 

بات القطار على مركبة على مرك
  لتحكم بالقطاراتالسكة من أجل ا

kHz 524-425 )اليابان( 

أنظمة الراديو 
احلثية 

للقطارات 
(ITRS) 

kHz 250-100 اليابان() 

－ 

نظام إرسال لإلشارات يستخدم 
االقرتان احلثي بني دط نقل مرّكب 

على طول السكة احلديدية وما 
أشبه وهوائي مرّكب على مركبات 

 القطار. 

kHz 80 ،kHz 92  اليابان، حمطة واحدة(
 فقط(

 راديو اهلواة

kHz 137,8-135,7  ،تشكيل اتساعي
تشكيل ترددي، إرسال 

بنطاق جانيب وحيد 
(SSB) وما إىل ذلك 

ددمة راديوية تستخدم فيها أجهزة 
اإلرسال واالستقبال يف حبوث 

التكنولوجيا ويف تدريب مشغلي 
 راديو اهلواة.

kHz 479-472 

 أجهزة راديوية حبرية

(LORAN) kHz 110-90 

تشكيل نبضي، تشكيل 
FSK وما إىل ذلك 

نظام راديوي يضمن سالمة تشغيل 
املوانئ افئ و السفن ويستخدم يف املر 

 أو يف البحر.
kHz 424 ،kHz 490 ،kHz 518 

(NAVTEX) 
(NAVDAT) kHz 505-495 

 إذاعة صوتية

kHz 283,5-148,5  (1)اإلقليم 
kHz 526,5-525  (2)اإلقليم 

kHz 1 606,5-526,5 )ًعامليا( 
kHz 1 705-1 605,5  (2)اإلقليم 

تشكيل اتساعي/الراديو 
 الرقمي العاملي

مع أجهزة  إذاعية صوتية ددمة
استقبال تستخدم يف نطاق 

 املوجات املتوسطة.
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 12 كلـالش
 (kHz 300-10)الخاضع للدراسة واألنظمة القائمة  WPTطيف 

40 k, 60 k: 

10 k 250k

135,7k-137,8k: 

E
V

H&
O

HO
H & O 
apps

100 k

79k 90k

42k
58k

20,05k
38k

62k

EV/PHEV WPT

59 k-61k: 
OLEV

110k 205k

100k 205 k

E
V

81,38k
90 ,00k

SAE(Nov 14, ’13)

19k-21k: 
OLEV

E
V

80k 90k

IEC E

V

135 k 145k

IEC

R p 7 1e ort SM.2303- -0 
  

 أجهزة الراديو امليقاتية راديو اهلواة

 اليابان

 أنظمة الراديو للسكك احلديدية وغريها

 WPTسلكي تجاري شاحن ال

 الخاصة WPTتكنولوجيا 

 ة/المكتبيباألجهزة المنزلية
 عالية القدرة

 كوريا

 الطيف المرشح أو المراجع
 أو المتفق عليه عالميا  

 WPTسلكي تجاري  شاحن ال

 أنظمة قائمة
 WPTطيف 

املعني أو 
 املخصص

أمدية الرتددات قيد 
 WPTالدراسة لنظام 

الطيف املرشح املراجع 
 عاملياً أو املتفق بشأنه

 Cالملحق  Bالملحق 

المدى الترددي األساسي 
 المرشح من أجل

 EV/PHEV WPT  
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 13 كلـالش
 (MHz 13,56-kHz 400)الخاضع للدراسة واألنظمة القائمة  WPTطيف 

R pe ort SM.2303-3-02

525 k

1605,5 k
405 k 526,5 k

472 k- 479 k: 
6 765 k-6 795 k:

6,765 k-6,795 k:

13,56MHz:
ISM

524 k425 k

6,765 k - 6,795 k:

6,765 k - 6,795 k:
ISM 13,56 MHz:

ISM

13,56 MHz:
ISM

6,78 MHz:
ISM

 

عت يف الصني، إرسال القدرة العالية اليت تشمل ذات القدرة  (WPT)لقدرة لالسلكي لرسال ااإلأنواع خمتلفة من أجهزة  ادرتم
يف مديي  املشغ ةلة والثقيلةاخلفيفة  مركباتلل إرسال القدرة السلكياً و  kHz 53-47العاملة يف املدى الرتددي  جهزة املنزليةلألالسلكياً 

دات ذات التعايش قبل ختطيط الرتد  يفكايفالالبحث يمعترب متطلبات السوق،  وإزاء .kHz 87-82و kHz 43-37مل الرتدديني الع
كذلك ع التنفيذ و نظام االتصاالت الالسلكية موض جيري وضع النظر يف ختطيط الرتددات الوطين احلايل،وب .اً وضروري اً ملح اً الصلة أمر 

 فيه ومسافة الفصل، اً امسمتق اً ترددي اً ونطاق اً خمصص اً ترددي اً نطاقاليت تشمل  دراسات التعايشو  كية األدرى،متطلبات االتصاالت الالسل
 2015يف عام  (CCSA TC5 WG8)تقييس االتصاالت الصينية لرابطة ال لدى 5باللجنة التقنية  8بدأ فريق العمل  وما إىل ذلك.

ستمستكمل و  مع أنظمة االتصاالت الراديوية القائمة. (WPT)لقدرة لالسلكي لا رسالاإللدراسة قضايا تعايش  اً جديد اً مشروع
 .2016نتائج البحوث اجلزئية يف عام 

 مع املعلمات األساسية. املقرتحة نطاقات الرتدد املرشحةاملستهدفة يف اليابان و  WPT أنظمة 18اجلدول  يلخصو 
 

 راديو اهلواة

بالرنني  WPTتكنولوجيا 
 املغنطيسي لألجهزة املتنقلة

 )قدرة منخفضة(

 اليابان

 AMالبث اإلذاعي 
 n avtex االتصاالت البحرية،

 WPTتكنولوجيا 
 عويباالقرتان السِّ 

 كوريا

الطيف املرشح أو املراجع 
 املتفق عليه عاملياً  أو

 WPTأمدية تردد 
 قيد الدراسة

 الطيف املرشح املراجع
 أو املتفق عليه عاملياً 

 WPTطيف 
 املعني أو املخصص

 أنظمة قائمة

 أنظمة الراديو
 املتنقلة/الثابتة

بالرنني  WPTتكنولوجيا 
 املغنطيسي لألجهزة املتنقلة

 درة منخفضة()ق
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 18اجلـدول 
 في اليابان MIC WPT WGالتي ناقشها فريق العمل  WPTتكنولوجيات 

 WPTتطبيقات 
 المستهدفة

 WPT( تكنولوجيا  أ) 
 للسيارات الكهربائية

 WPT ب( تكنولوجيا)
لألجهزة المتنقلة 

 والمحمولة
(1) 

 WPT ( تكنولوجيا)ج
زلية لألجهزة المن

 والتجهيزات المكتبية

 WPT د( تكنولوجيا)
لألجهزة المتنقلة 

 والمحمولة
(2) 

 االقرتان السِّعوي ال القدرة بواسطة اجملال املغنطيسي )حثي، رنيين(إرس WPTتكنولوجيا 
 تقريباً  kW 3حىت  قدرة اإلرسال

(kW 7,7  )كحد أقصى 
 W 100حوايل  kW 1,5 -عدة واط  تقريباً  W 100 - عدة واط

نطاقات الرتدد 
املرشحة لتكنولوجيا 

WPT 

kHz 48-42 
 (،kHz 45)النطاق 

kHz 58-52 
 (،kHz 55)النطاق 

kHz 90-79 
 (،kHz 85)النطاق 

kHz 148,5-140,91 
 (kHz 145)النطاق 

kHz 6 795-6 765 kHz 38-20,05، 
kHz 58-42، 

kHz 100-62 

 

kHz 524-425 

 تقريباً  cm 1 - 0 تقريباً  cm 10 - 0 تقريباً  cm 30 - 0 تقريباً  cm 30 - 0 مسافة اإلرسال

 .WPTحبسب االجتاه العاملي لتقييس تكنولوجيا  جلدولاميكن أن تتغري املعلومات الواردة يف هذا 

 اليابان 1.1.7

للجنة البيئة التابع  (WPT)لقدرة لالسلكي لرسال ااإلاملعين ب (WG) فريق العمل، قام والتعايش الطيف يف دراسات التقاسم يف
العديد من التوليفات املمكنة  تناولب (MIC) الشؤون الدادلية واالتصاالت وزارةالستخدام املوجات الراديوية بالكهرمغنطيسية 

حاالت  تدادل ضار يف بوقوعتسبب ت ميكن أناليت  املستهّدفةلقدرة لالسلكي لرسال ااإل وأنظمة القائمة يةألنظمة الراديو لوالعملية 
س طيف يف نف تقع أنلقدرة لالسلكي لرسال الإل األساسية ميكن للموجات الراديوية يف مثل هذا احلدث،و  استخدام حمددة.
 يمتخذ دما الأو عنلقدرة لالسلكي لرسال ااإلعن جهاز مسافة الفصل املطلوبة الدنيا  عندما تقع ضمن القائمةاألنظمة الراديوية 

 القائم ينظام الراديو ال يف طيفلقدرة لالسلكي لرسال الإل ةالتوافقي اتوجامل قد تقع أدرى، حالة. ويف القدرةتوهني لمناسب  تدبري
 ددحإذ رأى فريق العمل أشكااًل متنوعة من األحداث املقلقة، فقد القائم. و املستقب ل الراديوي  جودة اإلشارة يف تردي سببفت

وبعد ذلك، أجريت عمليات احملاكاة  ؛سيناريوهات االستخدام واستمعرضت .WPTالتأثري على أنظمة  أسوأ حالة لتقييم شروط
جانب  اإلرسال الالسلكي للقدرة إىلمعايري استخدام نظام  تورد يتالتعايش، الشروط فريق العمل  وحدد والتجارب امليدانية.

 فرتضة.وحاالت االستخدام الفعلي امل للمستقب التاحلالية  ساسياتاحلعلى أساس واليت حددها فريق العمل  ،األنظمة القائمة
وي، على الرتدد السع قرتانالاباإلرسال الالسلكي للقدرة وقرتان املغنطيسي الاباإلرسال الالسلكي للقدرة  أثبت ،2014يف ديسمرب و 

MHz 6,78، التعايش يف ظروف حمددة. إمكانية 
 يةرددمع األنظمة الراديوية العامة باستخدام شرائح ت قرتان املغنطيسيالاباإلرسال الالسلكي للقدرة جهاز  تعايش تقييم وجرى

ضت قدرة .MHz 6,795-6,675املدى  صغرية يف ددة احملحدود البث  اشتمقتوقد  .W 100 بقيمة إرسال قصوى وافرتم
 لتلبية متطلبات التعايش. املدىلكل شرحية صغرية يف  وومصفت( 12 اجلدول )انظر
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ت نتائج نظري والتجارب امليدانية. وأظهر ال احلسابالسعوي ب قرتانالاباإلرسال الالسلكي للقدرة تعايش جهاز  تقييم وجرى
 إمكانية تاملعنية. وبناء على ذلك، ثبت اخلدمات القائمةلتعايش مع ل املطلوب بكثري من حد البث بث مغنطيسي أقل شدة

جتدر اإلشارة إىل استبعاد لكن . و W 100 تقل عنإرسال  السعوي ذي قدرة قرتانالاباإلرسال الالسلكي للقدرة هاز جلالتعايش 
ستخدام االتشغيل املرشحة، عند أدذ  ترددات مديات ة راديو اهلواة منالرتددات املستخدمة ألجهزة الراديو البحرية وأجهز  مديات

 الطيف الدويل يف االعتبار.
مجيع  يف ،جهزة املنزليةلأل قرتان املغنطيسيالاب رسال القدرة السلكياً إل kHzتستخدم مدى  أدرى تكنولوجيا تعايشبعد مل يثبت و 

 حاالت االدتبار احملددة يف التقييم.
التعايش مع أجهزة  إمكانية kHz 90-79 اليت تستخدم نطاق (EV) املركبات الكهربائية تطبيقاتيف  الالسلكي للقدرة اإلرسالأظهر و 

أما التطبيقات اليت تستخدم مديات ترددية مرشحة  أجهزة راديو اهلواة.و  AMبتشكيل  أجهزة البثامليقاتية املعيارية و  الراديو
 .kHz 90-79املديات الرتددية املرشحة للمركبات الكهربائية عند وهكذا، فقد تالقت  عد.م تف  باملتطلبات ب، فلkHz 90-79 غري

قاف التلقائي ياإلالسكك احلديدية، وهي أنظمة  يف من التقييم إلثبات التعايش مع األنظمة الالسلكية اً مزيد فريق العملأجرى و 
حلاالت استخدام  (ITRS) للقطاراتأنظمة الراديو احلثية و  يف اليابان املنتشرة يف مجيع أحناء شبكات السكك احلديدية (ATS) اتقطار لل

 احلديدية. السكك يف التعايش مع األنظمة الالسلكية بشأنتطلبات التقنية املعلى  العمل أدرياً  واتفق فريق فعلي حمددة للغاية.
السكك احلديدية  يفلتعايش مع األنظمة الالسلكية دراسة اباالهتمام العاملي  أن تشدد علىتود اليابان  ونتيجة لدراسات التعايش،

 kHz 100املشغ ةلة حول  أنظمة اإليقاف التلقائي للقطارات ال تمنشر اليوم،و  .(ATS)وخباصة أنظمة اإليقاف التلقائي للقطارات 
العامل.  يف يميةقليف العديد من البلدان وشبكات السكك احلديدية اإل أيضاً  فحسب بلشبكة السكك احلديدية اليابانية  يف
إلثبات التعايش  هسنف اإلشكالنظمة اإليقاف التلقائي للقطارات أل ةشر انالاملستقبل، قد حيدث أن تواجه العديد من البلدان  يفو 

، وليس  اً ينبغي أن تؤدذ هذه الدراسة بعني االعتبار عامليو  ضمان سالمة الركاب.من أجل  اإلرسال الالسلكي للقدرة مع أنظمة
اللجنة ع مدعو إىل اختاذ إجراء بشأن هذه الدراسة بالتعاون م قطاع االتصاالت الراديويةوتعتقد اليابان أن  .بلداً معيناً  صخينهج ك

 .(CISPR)الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي 
األنظمة ضد  مناعة وتمعترب من.اآل للتشغيل بالغة األمهيةكهرمغنطيسي حتكُّم  آلية بالسكك احلديدية  يف األنظمة الالسلكية وتمعترب

لك، ختتلف لذ وفقاً و  األنظمة األدرى. عنمستقلة نظام ما دصائص وقد تكون  حامساً  مقياساً  املطلوبةغري  يةوجات الراديو امل
الدولية اخلاصة  اللجنةاليت حتددها  دود البثينبغي حل منطقة إىل أدرى. لذلك، من أو إىل آدر ألنظمة من بلدلمعايري التعايش 

 ألنظمة.لوثوقية املأن تأدذ يف االعتبار هذا التنوع و  (CISPR)بالتدادل الراديوي 
بالنسبة لصنفي  kHz 90-70ودلص فريق العمل إىل أن أنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة يف املركبات الكهربائية يف مدى الرتدد 

الظروف   األنظمة واخلدمات القائمة املختارة يفأن تستخدم من دون أن تسبب تداداًل ضارًا يف ميكن kW 7,7و kW 3القدرة 
قرتان الاطة واسباإلرسال الالسلكي للقدرة يف املركبات الكهربائية اليت تعمل ب WPTالعملية. وقد نشرت القواعد اجلديدة ألنظمة 

 . 2016النفاذ يف مارس ، وددلت حّيز MHz 6,78السعوي، على الرتدد  قرتانالاواسطة باإلرسال الالسلكي للقدرة واملغنطيسي 
 نتائج دراسات التعايش. 02اجلدول )أ(، )ب(، )ج( و  19ويوجز اجلدول 
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 19اجلـدول 
 في اليابان واالتصاالت المتنقلة واألجهزة المنزلية (WPT)لقدرة ل الالسلكي رسالاإلملخص نتائج دراسة تعايش 

 ة للقطاراتأنظمة الراديو الحثيو  اتقطار لليقاف التلقائي اإلة أنظمالميقاتية المعيارية و  أجهزة الراديوالتعايش مع  ( أ )
WPT التصاالت المتنقلةل 

 واألجهزة المنزلية
 األنظمة القائمة

المديات الترددية  التكنولوجيات
 المرشحة

الميقاتية  أجهزة الراديو
  (SCRD)(1*) المعيارية

kHz 40) و(kHz 60 

(*2) ATS 
(kHz 250-10) 

(*3) ITRS 
(kHz 250-10) 

 االقرتان املغنطيسي
)منخفض القدرة 
 لألجهزة املتنقلة(

kHz 6,795-6,765 غري مطب ةق غري مطب ةق غري مطب ةق 

 االقرتان املغنطيسي
)منخفض القدرة 

 لألجهزة املنزلية(

kHz 38-20,05 ي شروط التعايش مع يلب
 املالحظات أدناه:

ن يتعني أال تقع التوافقيتا •
اقات يف نط الثانية والثالثة

 .SCRDتشغيل 
توج ةه عناية املستخدمني  •

إىل إمكانية التدادل على 
الراديو امليقاتية  أجهزة

 .(SCRD) املعيارية

مزيداً من يستلزم التعايش 
 التقييم.

يلزم اشتقاق مسافة الفصل  •
املطلوبة ملنع التسبب 

 بتدادل ضار

 ي شروط التعايشيلب

kHz 58-42 يشي شروط التعايلب 

kHz 100-62 .يلزم مزيد من التقييم 

يلزم اشتقاق مسافة الفصل  •
املطلوبة ملنع التسبب بتدادل 

 ضار

 االقرتان السعوي
)منخفض القدرة 
 لألجهزة املتنقلة(

kHz 524-425 ي شروط التعايش باخلفض يلب غري مطب ةق
احملقق لشدة اجملال املغنطيسي 

 dB 12مبقدار 

 غري مطب ةق

 لتعايش يف التقييم:شروط ا
 حماكاة حاالت االستخدام. عندضار  بتدادل )WPT(لقدرة لالسلكي لرسال ااإل أجهزة الراديو امليقاتية املعيارية: يتعني أال تتسبب أجهزة (1*)

 تكمعيار للتعايش. وإضافة إىل دصائص املوجة األساسية، متت معاينة التوافقيات ذا  m 10قدرها  استمخدمت مسافة فصل •
 األعداد الصحيحة وكذلك عندما تقع يف نطاقات تشغيل أجهزة الراديو امليقاتية. 

غري متوقع أو  WPTزلية/املكتبية بتكنولوجيا التشغيل ألن تشغيل التجهيزات املن وقتنظر يف تدبري إضايف بشأن شروط يم  •
الن عن املخاطر . وقد يؤدي اإلعبكثرةإشاراهتا أجهزة الراديو امليقاتية  تستقبلبوترية أقل عند منتصف الليل حني  مرصود

نفس الطيف ألن مدة  التقاسم يف علىزلية إىل قدر أقل من التدادل يف األجهزة املن WPTالراديوية النامجة عن تكنولوجيا 
 بصورة تامة. دادلاالستعمال ال تت

طيف  يف kHz 30و kHz 20,05البالغ ترددها  WPTتقع املوجات األساسية املتولدة عن الرتددات التوافقية لتكنولوجيا  •
 تشغيل أجهزة الراديو امليقاتية املعيارية. وهذا أمر حاسم األمهية لضمان عدم التسبب بتدادل ضار.

(*3) (*2) ATS وITRS: لقدرة لالسلكي لرسال ااإل يتعني أال تتسبب أجهزة)WPT( التشغيليف حاالت االستخدام الفعلي يف  ضار بتدادل. 
 هي:فمعايري التعايش ا أم
ذلك  يف مع تلك املستخدمة يف أنظمة التشوير اخلاصة بالقطارات مبا WPTترتاكب النطاقات الرتددية يف تكنولوجيا  جيب أن ال •

 ، أو(ATS)اإليقاف التلقائي للقطارات 

ن ع ،ضار بتدادل (WPT) لقدرةلالسلكي لرسال ااإل أجهزة جهازعندها سبب تال ي، اليت مسافة الفصل تقلأن  ينبغي •
 .احملددة يف معايري إنشاء أنظمة القطارات (m 1,5) األكثر حراجة العتبة

 مجيع أنواع السكك احلديدية يف اليابان. إلنشاء تخطيطويتعني أن يستوىف ما جاء أعاله يف ال •
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 وأجهزة الراديو البحرية AMدراسة التعايش مع اإلذاعة بتشكيل  )ب( 
WPT لمتنقلةالتصاالت ال 

 واألجهزة المنزلية
 األنظمة القائمة

 مديات التردد التكنولوجيات
 المرشحة

 AM (*1)اإلذاعة بتشكيل 
(kHz 1 606,5-526,5) 

 (2*) أجهزة الراديو البحرية
(kHz 526,5-405) 

 االقرتان املغنطيسي
)منخفض القدرة 
 لألجهزة املتنقلة(

kHz 6,795-6,765 غري مطب ةق غري مطب ةق 

 قرتان املغنطيسياال
)منخفض القدرة 

 لألجهزة املنزلية(

kHz 38-20,05 ي شروط التعايش حيث تبني أن مسافة ال يلب
 m 10الفصل املطلوبة تزيد كثرياً عن 

 املستهّدفة كمتطلب.

 غري مطب ةق

kHz 58-42 غري مطب ةق 

kHz 100-62 ي شروط التعايش كما يلييلب: 
اليت تبث القدرة  WPTجتنب استخدام أنظمة  •

 C-LORAN (*3)يف املدى الرتددي لنظام 
 عوياالقرتان السِّ 

)منخفض القدرة 
 لألجهزة املتنقلة(

kHz 524-425 ي شروط التعايش مع املالحظات أدناه:يلب 
كانية مراعاة إم إىلتوج ةه عناية املستخدمني  •

 .AM بتشكيل راديوالأجهزة  يفالتدادل 

يف حال رصد تدادل ضار، يتعني أن تتخذ  •
 تدابري مناسبة WPTأجهزة 

 :ي شروط التعايش كما يلييلب
اليت تبث القدرة  WPTجتنب استخدام أنظمة  •

 NAVDATو NAVTEXيف املدى لنظامي 

 شروط التعايش يف التقييم:
 AM على مستقب ل اإلذاعة بتشكيل ضار بتدادل )WPT(لقدرة لالسلكي لرسال ااإلجهاز أال يتسبب : يتعني AMاإلذاعة بتشكيل  (1*)

. ويمفرتض يف (CISPR)اللجنة الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي املوص ةفة لدى البيئة السكنية  استناداً إىل m 10على مسافة ال تقل عن 
أجريت االدتبارات امليدانية يف أسوأ و . AM بتشكيلراديو دادلي ومستقب ل لقدرة لالسلكي لرسال ااإلمنوذج النظام عدد من أجهزة 

 ستخدام االظروف حالة ا
م
ة يدنامل واملناطق ،املسافات الفاصلةو لقدرة لالسلكي لرسال ااإلأجهزة  الرتددات وعدد وعلى ادتالف عليهاق تفّ مل

 جعاً كذلك.مر  CISPR 11لمعيار ل 2اجملموعة من  Bواستمخدم الصنف  مستوى ضوضاء اخللفية. اليت يرتفع وينخفض فيها
 نظام املقرتحالوأظهر التقييم أن  .ضار بتدادل )WPT(لقدرة لالسلكي لرسال ااإل أجهزةجهاز أال يتسبب يتعني  البحرية: الراديوأجهزة  (2*)

دى املتالية يف دات الأن الرتد ولكن جتدر اإلشارة إىل إمكانية تعايش كبرية مع األنظمة الراديوية البحرية.ب حيظىلقدرة لالسلكي لرسال اإلل
: NAVTEX ‘1’ الستخدام.ا منالرتددات  استثنيت هذهستخدم لتأمني سالمة املالحة البحرية. ولذلك، يف هذه الدراسة تم  يالرتدد

kHz 518 (kHz 424 وkHz 490 )’2‘ NAVDAT :kHz 505-495.  ق النطا التوافقيات يف تقع الأ ينبغيباإلضافة إىل ذلك، و
 .املستخدم دولياً  (MHz 162-156) (VHF)جات املرتية للمو  البحري الراديوي

(*3) C-LORAN ،eLORAN 90)-100 (kHz أشار مشغلو االتصاالت الراديوية البحرية إىل أنه ينبغي عدم تنظيم هذا الطيف ألغراض :
 .لقدرةلالسلكي لرسال ااإل أجهزةاستخدام 
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 امةأجهزة راديو الهواة واألنظمة الراديوية العتعايش  )ج(
WPT األنظمة القائمة التصاالت المتنقلة واألجهزة المنزليةل 

المديات الترددية  التكنولوجيات
 المرشحة

 (1*) أجهزة راديو الهواة
(kHz 137,8-135,7 وkHz 479-472)  

 (2*) األنظمة الراديوية العامة

(kHz 6,795-6,765) 

 االقرتان املغنطيسي
)منخفض القدرة لألجهزة 

 املتنقلة(

kHz 6,795-6,765 ي شروط التعايش كما يلييلب: 
اليت تبث القدرة  WPTجتنب استخدام أنظمة  •

 راديو اهلواةيف املديات الرتددية ل

ي شروط التعايش عند توفر حدود يلب
 البث املوص ةفة

 االقرتان املغنطيسي
)منخفض القدرة لألجهزة 

 املنزلية(

kHz 38-20,05 غري مطب ةق 

kHz 58-42 غري مطب ةق 

kHz 100-62 غري مطب ةق 

 االقرتان السعوي
)منخفض القدرة لألجهزة 

 املتنقلة(

kHz 524-425 غري مطب ةق 

 شروط التعايش يف التقييم:
 حالة دادل النطاق )تتقاسم يف الطيف نفسه(. وبالنسبة ، هيkHz 479-472االقرتان السعوي ضمن النطاق  أجهزة راديو اهلواة: يف (1*)

قواعد رمسية ملستويات التدادل النامجة عن أنظمة أدرى. ولكن مثة اتفاق على استبعاد هذا النطاق  توجد متطلبات أو لراديو اهلواة، ال
 املناسب. وضبط التخالف الرتددي (WPT)إرسال القدرة السلكياً املوز ةع لراديو اهلواة من مدى ترددات تشغيل 

. ومع ذلك (ISM) يف اليابان كنطاق للتطبيقات الصناعية والعلمية والطبية kHz 6 795-6 765 يسم ة النطاق مل األنظمة الراديوية العامة: (2*)
يف هذا النطاق. وقد اتمفق على حدود بث جديدة ملنتجات  (WPT)لقدرة لالسلكي لرسال ااإلفإن أحكام اللوائح جتيز استخدام تطبيقات 

 لتعايش مع األنظمة القائمة ومع قدرة إرسال أعلى يف هذا النطاق.اقد يسمح بمما اق يف هذا النطلقدرة لالسلكي لرسال ااإل
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 02اجلـدول 
 في اليابان (EV)لمركبات الكهربائية من أجل ا (WPT)إرسال القدرة السلكيا  تعايش  ملخص نتائج دراسة

WPT من 
 EVأجل

 األنظمة القائمة

مديات التردد 
 المرشحة

SCRD(*1)  
kHz 40) 

 kHz 60)و

ATS(*2)  
kHz 10) و(kHz 250 

ITRS(*3)  
kHz 10) و(kHz 250 

اإلذاعة بتشكيل 
AM (*4) 

kHz 526,5) 
 kHz 1 606,5)و

 أجهزة راديو الهواة
(*5) 

kHz 135,7) 
 kHz 137,8)و

kHz 48-42  ي شروط يلبال
 التعايش

مل يقي ةم نظراً لعدم 
 استيفاء شرط آدر

التعايش  ي شروطيلب ي شروط التعايشيلب
 :التاليةمع املالحظات 

توج ةه عناية  •
املستخدمني إىل 

التدادل  إمكانية
على املستقبالت 
الراديوية لإلذاعة 

 .AMبتشكيل 

يف حال رصد  •
تدادل ضار، 

يتعني أن تتخذ 
 WPTأجهزة 

 تدابري مناسبة

ي شروط التعايش يلب
 :التالية

جتنب استخدام  •
اليت  WPTأنظمة 

تبث القدرة 
 ديات الرتددم يف
 راديو اهلواةل

kHz 58-52  ي شروط يلبال
 التعايش

مل يقي ةم نظراً لعدم 
 استيفاء شرط آدر

 ي شروط التعايشيلب

kHz 90-79 ي شروط التعايش يلب
 :التالية مع املالحظة

توج ةه عناية  •
املستخدمني إىل 
إمكانية التدادل 

على أجهزة 
الراديو امليقاتية 

 .املعيارية
 

 ي شروط التعايشبيل
 باملتطلب التايل.

يتعني احلفاظ على  •
مسافة فصل ال تقل 

عن  m 4,8عن 
 السكة احلديدية

 

 ي شروط التعايشيلب
 باملتطلب التايل.

يتعني احلفاظ على  •
مسافة فصل ال تقل 

عن السكة  m 45عن 
 احلديدية

ينحصر استخدام  •
kHz 80 وkHz 92 

يف تشغيل واحد 
 للسكة احلديدية،

حيث يتعني تطبيق 
 هذا املتطلب التقين

  

kHz 148,5-140,91  مل يقي ةم نظراً لعدم
 استيفاء شرط آدر

 ي شروط التعايشيلبال 

 شروط التعايش يف التقييم:
سبة املوجة احلاملة إىل معر ةف بن ضار بتدادل )WPT(لقدرة الالسلكي لرسال اإل أجهزة الراديو امليقاتية املعيارية: يتعني أال تتسبب أجهزة (1*)

استمخدمت مسافة و  املشتقة من احلساسية الدنيا ملستقب ل أجهزة الراديو امليقاتية املعيارية يف حاالت االستخدام املتفق عليها. (C/I)التدادل 
لقدرة الالسلكي لال رساإلغري املرتاكب بني  التشغيل وقتبشأن كمعيار للتعايش. وأمدذت تدابري أدرى بعني االعتبار  m 10قدرها  فصل

 وبني أجهزة الراديو امليقاتية املعيارية، وتغري اجتاه االنتشار الراديوي والتحسني املمكن لألداء.
(*3) (*2) ATS وITRS: لقدرة الالسلكي لرسال اإل يتعني أال تتسبب أجهزة)WPT( التشغيليف حاالت االستخدام الفعلي يف  ضار بتدادل. 

مع تلك املستخدمة يف أنظمة التشوير اخلاصة رسال القدرة السلكياً ترتاكب النطاقات الرتددية إل ينبغي أال ‘1’ هي:ف معايري التعايشأما 
ال ، اليت  ATS/ITRSعن أجهزة  مسافة الفصل تقلأن  ينبغي ‘2’، أو (ATS)ذلك اإليقاف التلقائي للقطارات  يف بالقطارات مبا

احملددة يف معايري إنشاء  تقريباً( m 1,5األكثر حراجة ) ن العتبةع ،ضار بتدادل (WPT)لقدرة ل الالسلكيرسال اإل جهازعندها سبب تي
 مجيع أنواع السكك احلديدية يف اليابان. إلنشاء تخطيطيف ال ‘2’و ‘1’. ويتعني أن يستوىف ما جاء ضمن فقري أنظمة القطارات
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 AMعلى مستقب ل اإلذاعة بتشكيل  ضار بتدادل )WPT(لقدرة الالسلكي ل رسالاإلجهاز أال يتسبب : يتعني AMاإلذاعة بتشكيل  (4*)

أجري ادتبار و  .(CISPR)اللجنة الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي املوص ةفة لدى البيئة السكنية  استناداً إىل m 10على مسافة ال تقل عن 
ة التوافقيتقع فيها  واليتسوأ حالة استخدام أل اظروف متفق عليه على عربة ومهية يفلقدرة الالسلكي لرسال اإلل رسل ومستقب  مبميداين 

أجري و اليابان.  يف كانتوإقليم  تغطي مساحة واسعة من  AMبتشكيل  kHz 594 ةيقناة ددمة إذاع ، ضمنkHz 85,106 = Fcالسابعة، 
 .أيضاً  يتقييم مسع

 من أجل لقدرةالالسلكي لرسال لإلالرتدد املرشحة  دياتوملنفسه(.  أجهزة راديو اهلواة: هذه حالة دارج النطاق )ال تتقاسم الطيف (5*)
ساسية املستقبل كبت ح  ال يؤدذمناسبة )نطاق حارس( إلزالة توليف نطاقات راديو اهلواة. ولذلك،  يةاملركبات الكهربائية ختالفات تردد

لقدرة سلكي لالالرسال اإلامشي( النامجة عن أجهزة سب مستويات البث املشع للتوافقيات )البث اهلحتم  بلالتدادل ب)دارج النطاق( 
(WPT)  نطاقات راديو اهلواة. وباإلشارة إىل لوائح مستويات البث يف قانون االتصاالت الراديوية يف اليابان والقواعد  ضمنيف حال وقوعها

كهربائية معلمات نظام مقبولة قادرة على إثبات اخلاصة باملركبات ال WPTاألدرى ذات الصلة كاملعايري، تبني االفرتاضات احلالية ألنظمة 
 راديو اهلواة.على أجهزة التسبب بتدادل غري ضار  إمكانية

 كوريا 2.1.7
يف املركبات الثقيلة منذ عام  (WPT)لنظام اإلرسال الالسلكي للقدرة  kHz 61-59و kHz 21-19ستخدم يف كوريا النطاقات ت

، بدأت كوريا بتوسيع نطاق 2011. ومنذ عام kW 100ت الكهربائية حنو ي للحافالستوى قدرة الشحن الالسلك. ويبلغ م2009
( KAIST ملتنزّه سول الكبري( وداجيون )حافالت جمانية ملشروعاإلمداد إىل خمتلف املدن يف املنطقة من قبيل سول )حافالت جمانية 

( وغريها. ملدينةيف ا جملمعات الصناعيةت النقل بني احافال( ومدينة غومي )اإلدارات يف املدينة بنيحافالت النقل وسيجونغ )
( على جتهيزات تطبيقات الرتدد kHz 61-59و kHz 21-19نطاق الرتدد ) 2011يف مايو عت حكومة كوريا باإلضافة إىل ذلك، وزّ و 

رتدد قة حبماية موارد الووفرت الدعم لدراسة التأثري ذات الصلة املتعل )اإلرسال الالسلكي للقدرة( WPTمبا يف ذلك تكنولوجيا 
 السابقة و/أو ددمات الرتدد يف النطاق اجملاور.

نتيجة االدتبار املستندة إىل طريقة القياس املقرتحة بالفعل يف إطار مواقع تشغيل حقيقية. وتبني النتيجة الواردة  4وترد يف امللحق 
من احملطة الثابتة لشحن احلافالت  m 100و m 50و m 30و m 10االدتبار يف املوقع على مسافات تباعد تبلغ  ناتج 4امللحق  يف

 .(kW 100)حوايل 
ونطاق الرتددات املنخفضة  kHz 60باإلضافة إىل ذلك، فإن دراسة التأثري املتعلقة بالراديو امليقاي يف اليابان العامل على الرتدد و 

 .لة نفسها يف إطار مواقع جتارية حقيقيةقد عزيت أيضاً إىل احلا (kHz 283,5-148,5)الحتاد اإلذاعات األوروبية 
ان الياب الثابت والراديو امليقاي يف WPTيف التدادل بني نظام التشغيل الثقيل ودالصة القول إنه يصعب كشف وجود ترابط مباشر 

 m 100املسافة البالغة  . ويقصد هبذهm 100سافة اليت تكون فيها املالة احلونطاق الرتددات املنخفضة الحتاد اإلذاعات األوروبية يف 
بالتايل إىل قانون االتصاالت الراديوية املعين حبماية ددمات الرتدد األدرى. و طريقة قياس تقليدية للمجال الكهربائي كما أاها تشري 

 ثابت عايل القدرة.ال WPTجيب التقيد بشكل صارم مبسافة الفصل عند استخدام النظام 
بأاها واحدة من األجهزة  kHz 300-100 االتصاالت املتنقلة الكورية يف نطاق الرتدد يف WPTأجهزة  ، حمّددت5ويف امللحق 

الالسلكي  من أجل إطالق أجهزة اإلرسالو وفقاً للقانون اخلاص باالتصاالت الراديوية.  الكهرمغنطيسية ذات اجملال الضعيف الشدة
ظيمية املقابلة ل للمتطلبات التن، يتعني على املنتجات أن متتثيف السوق الكورية kHz 300-100اليت تستعمل النطاق  (WPT)للقدرة 

إلرسال الالسلكي للقدرة استخدام أي تردد يف جهاز اب يسمح أساساً منع أي تدادل ضار مع األنظمة األدرى. و من أجل 
ال الضعيف نطيسية ذات اجمليليب املتطلبات التنظيمية باعتباره من األجهزة الكهرمغ أنهطاملا  kHz 300-100النطاق  ذلك يف مبا

 .باستثناء بعض الرتددات احملظورة احملددة ،الشدة
األجهزة املتنقلة باستخدام  يف WPTتدادل اإلشعاع الكهرمغنطيسي الذي يسببه نظام البيانات املقيسة املتعلقة ب 5ويقدم امللحق 

 .باإلضافة إىل اللوائح التنظيمية الكورية CISPR 11عيار ملعايري األوروبية واملتطلبات اتكنولوجيا احلث املغنطيسي وامتثاله مل
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 ألمانيا 3.1.7
املعّد لشحن السيارات يف غرفة كامتة للصدى متامًا وقدمت  (WPT)أملانيا قياسات على نظام اإلرسال الالسلكي للقدرة أجرت 

وحىت حوايل  kHz 20يف النطاق من  kHz 85يعمل على الرتدد  WPT. ومت قياس شدة اجملال يف نظام 2016النتائج يف يناير 
MHz 1,5  ومقارنتها باحلدود الواردة يف املعيارETSI EN 300 330-1  اخلاصة باألجهزة قصرية املدى(SRD). 
وللسماح  .، ومل يؤدذ يف االعتبار إال املستوى الذي يتميز بأقصى حد من البثّ القياسات يف مستويات استقطاب خمتلفةوأجريت 

، مل تؤدذ يف احلسبان سوى نتائج القياسات اليت أجريت ETSI EN 300 330رنة مباشرة مع احلدود الواردة يف املعيار بإجراء مقا
 ، كواها املسافة املعيارية احملددة يف هذا املعيار.m 10على مسافة 

 ما يلي: m 10وأظهرت نتائج القياسات اليت أجريت على مسافة 
ختالف أقصى(. ) حن متاماً فوق مركز ملف الشّ املركبة موضوعة  إذا مل تكنقلياًل مرتفعًا البّث اهلامشي بوجه عام  كوني -

ومع ذلك يكون الفرق أقل من الفرق الذي يظهر عند أدذ خمتلف اجتاهات القياس يف االعتبار )إىل األمام/اخللف/ 
 .اليسار/اليمني(

 .انبنياجل يفي تكون مستويات البّث اهلامشي يف األمام واخللف أعلى مما ه -
 dBµA/m 75و )بدون ختالف( dBµA/m 71 بنيترتاوح شدة اجملال )قدرة املوجة احلاملة( دادل القناة املستخدمة  -

على التوايل. إال أنه جيري حالياً  dB 8و dB 4 قدارمب ETSI EN 300 330-1تقريبأ. ويتجاوز ذلك احلد الوارد يف املعيار 
   .WPTدصيصاً ألنظمة  EN 303 417وضع معيار جديد منّسق  (ETSI) االتصاالت دادل املعهد األورويب ملعايري

( أقل كثريًا من احلد الوارد kHz 85تكون مستويات البث اهلامشي يف نطاق تردد إشارات التوقيت املعيارية )أقل من  -
   .dB 20 قدارمب وعادة ،ETSI EN 300 330-1املعيار  يف

 ETSI EN 300 330-1 املعيار احلد الوارد يف MHz 1,5امشي عند الرتددات التوافقية اليت تقل عن تتجاوز مستويات البث اهل -
ثل ال يزال قيد التطوير وقد ال مي الذي مت ادتباره هو منوذج جترييب WPT. وجتدر اإلشارة إىل أن نظام dB 20صل إىل قدار يمب

 .بالتايل تصميم اإلنتاج النهائي

بشأن تأثيرها على  (WPT)ة والنتائج المتعلقة باإلرسال الالسلكي للقدرة الدراسات الجاري 2.7
 اإلذاعية الخدمات

 :(MF) واهلكتومرتية (LF)ة نطاقات املوجات الكيلومرتي التالية يفللخدمة اإلذاعية التوزيعات األولية 
 kHz 283,5-148,5  1يف اإلقليم 
 kHz 1 606,5-526,5  3و 1يف اإلقليمني 
 kHz 1 705-525  2يف اإلقليم 

 .(DRM)و/أو الراديو الرقمي العاملي  AMويستخدم التوزيعان يف اإلذاعة الصوتية بتشكيل 
واخلدمات اإلذاعية، ينبغي مناقشة تأثري هذه األنظمة على اخلدمات  (WPT)وهبدف التعايش بني أنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة 

 لريفية والسكنية واحلضرية.اطق ااإلذاعية يف أي بيئة راديوية كاملن
ن توصيات م ليلي يستخدم معايري احلماية املتعلقة باخلدمة اإلذاعية واملشتقةدراسة تستند إىل اهج حت 1.2.7وتتضمن الفقرة الفرعية 

عند  WPTظام لمجال املغنطيسي لنخلص هذه الدراسة القيمة القصوى املمكن حتملها لت. وتسوتقارير قطاع االتصاالت الراديوية
املمكن حتملها  القيمة القصوى املستخلصة. وتكون (MF) واهلكتومرتية (LF)ة طاقات املوجات الكيلومرتيل اإلذاعي يف ناملستقب  

التوصية  كما هو حمدد يف  اهلادئة ناطق الريفيةامليف  يةضوضاء البيئال ملستوى تقريباً  ستوىاملال املغنطيسي بنفس اجمل اتلشد
ITU-R P.372-13. 
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لدراسة اليابان. ويف هذه ايف دارة اإليف املناطق احلضرية والضواحي أجرهتا إحدى جلان  ألثردراسة ل 2.2.7الفقرة الفرعية  صفوت
عند  WPTواخلدمات اإلذاعية يف أن مستوى البّث الصادر عن أنظمة  WPTيتمثل الشرط األساسي للتعايش بني أنظمة 

. ويتم حتديد احلدود اخلاصة ITU-R P.372-13يف بيئة "املدينة" الواردة يف التوصية  يةلبيئضوضاء االأقل من  الت اإلذاعيةاملستقب  
اهج خمتلف عن الدراسة  اتباعب WPTمن مستقبالت  m 10على مسافة  (MF) اهلكتومرتيةبالبث املشّع يف نطاق اإلذاعة باملوجات 
 .بثلاخلدمة اإلذاعية يف أحد مواقع ادتبار ا سماعلدتبارات لبث واجراء قياسات لإالتحليلية الواردة أعاله. ويشمل النهج 

 على الخدمات اإلذاعية (WPT)تحليل أثر أنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة  1.2.7
 معايير الحماية والتداخل المقبول 1.1.2.7

ألغراض  (AM) يتشكيل االتساعالدصائص املستقبالت املرجعية اخلاصة باإلذاعة الصوتية ببعنوان " ITU-R BS.703حتدد التوصية 
 كما يلي:  AM" احلساسية الدنيا ملستقبل صوي يف اإلذاعة الصوتية بتشكيل التخطيط

 dBµV/m 66: ((LF)ة الكيلومرتي )املوجات 5النطاق  -

 dBµV/m 60: ((MF)ة مرتيكتو اهل )املوجات 6النطاق  -

 (MF)ية هكتومرت و  (LF) كيلومرتيةوجات  مباديوي يف اإلذاعة لرتدد الر نسب محاية ابعنوان " ITU-R BS.560وتوضح التوصية 
. وعلى الرغم من أن اإلرسال الالسلكي AMيف التدادل بني إشارات اإلذاعة بتشكيل " نسب احلماية املعمول هبا (HF) وديكامرتية

ارة إذاعية ىن شبيه جداً بالفعل إلشنه قد يأدذ شكل موجة حاملة غري مشكلة )غالباً( وهو هبذا املعإشارة إذاعية، لك للقدرة ليس
توصية ل. وبالتايل ميكن اعتبار نسب احلماية الواردة يف المة للمستقب  دالل فرتة توقف أو فرتة صمت راديوي مقدّ  AMبتشكيل 

ITU-R BS.560 الصادر عن أجهزة احلدود اخلاصة بالبث املشّع  ستخالصأساساً جيداً الWPT.  
عند  WPTالصادر عن تجهيزات  (H)قصوى الممكن تحملها للمجال المغنطيسي اشتقاق القيمة ال 2.1.2.7

 اإلذاعي المستقبل

البث. ب للتدادل اليت ينبغي أن يطبق عندها احلد اخلاص بشدة اجملال جزءاً من احلد اخلاص بيعترب حتديد املسافة من املصدر املسبّ 
 لة املتعلقة باحلّد الذي ينبغي تطبيقه:وميكن تناول هذه املسألة بصورة منفصلة متاماً عن املسأ

ل عند املستقبل اإلذاعي، ب للتدادتتمثل اخلطوة األوىل يف عملية االشتقاق بالنظر يف شدي اجملال املطلوب واجملال املسبّ  -
ن مفقط هو ك ذلذكر املسافات، فإن حيثما يرد ب للتدادل. و من املصدر املسبّ  افة اليت يصدف وجودهاتكن املسأياً 

 أجل حتديد شدة اجملال القائمة.
در تتمثل اخلطوة الثانية يف النظر يف االفرتاضات الضرورية املتعلقة مبسافة الفصل والعوامل اليت تؤثر يف االنتشار بني مص -

التدادل واملستقبل اإلذاعي، باإلضافة إىل السيناريوهات املتعلقة حباالت استخدام اإلرسال الالسلكي للقدرة 
 هربائية الثقيلة(.للمركبات الك شواحن املنخفضة القدرة للهواتف املتنقلة وما إىل ذلك وحىت الشواحن العالية القدرةال )من

والواقع ضمن نطاق إشارة  WPTميكن بعدئذ اشتقاق احلدود الواردة يف اخلطوة األوىل أعاله املتعلقة بالتدادل الناجم عن أنظمة و 
 .(AM)لة باالتساع مشكّ 

 ميكن أن حتدث يف: WPTمن اإلشارة إىل أن التدادالت اليت تشعها جتهيزات وال بد 
لإلرسال الالسلكي للقدرة؛ وعلى سبيل املثال، ميكن لشاحن مركبة كهربائية يعمل توافقيات الرتدد األساسي  -

ذاعة باملوجات أن يولد توافقيات تقع يف نطاق اإل kHz 90إىل  79ويستخدم الرتدد يف النطاق من  WPT بتكنولوجيا
 526,5 من) (MF)التوافقية الثانية( ويف نطاقي اإلذاعة باملوجات اهلكتومرتية  - kHz 283,5إىل  148,5) (LF)الكيلومرتية 

 ، أوالتوافقية السادسة فما فوق( - kHz 1 705إىل  525ومن  kHz 1 606,5إىل 
 WPTاملثال، شاحن هواتف متنقلة يعمل بتكنولوجيا الرتدد األساسي لإلرسال الالسلكي للقدرة نفسه؛ وعلى سبيل  -

 .(kHz 283,5إىل  148,5) 1يف اإلقليم  (LF)ويستخدم تردداً يف نطاق اإلذاعة باملوجات الكيلومرتية 
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العلم ومع  ،ITU-R BS.560و ITU-R BS.703ومعايري احلماية الواردة يف التوصيتني  وانطالقاً من اعتبارات التخطيط املوصى هبا
 Hالت اإلذاعية املستخدمة يف املنزل تستخدم عادة هوائيات القضبان الفريتية اليت تستجيب ملكونة اجملال املغنطيسي املستقب   أنب

سال الالسلكي ر دود البث املطبقة على جتهيزات اإلات اجملال املغنطيسي املقابلة لدى النظر يف حللموجة، يستحسن استعمال شدّ 
 ،د هوائي االستقبال(طبق على اإلشارة اإلذاعية املستقّبلة عناليت ت) الفضاء احلر واجملال البعيد يفاالنتشار للقدرة. وبافرتاض ظروف 

 تكون العالقة بني اجملالني الكهربائي واملغنطيسي على النحو التايل:

          
𝐸

𝐻
  =  √  

μ0

ε0
  = 377 Ω  

 .ة الفضاء احلرمساحي 0εهي نفاذية الفضاء احلر و 0μحيث 

 ويعين ذلك تطبيق عوامل التحويل التالية:
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 اليت ميكن التعبري عنها كما يلي:

 𝐻
𝑑𝐵(

𝜇𝐴

𝑀
)

=   𝐸
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 14,5بالقيمتني  (1.1.2.7)يف الفقرة  (MF)ية واهلكتومرت  (LF) املوجات الكيلومرتيةاملستقبل يف  يتوهكذا ميكن التعبري عن حساسي
 .على التوايل dBµA/m 8,5 و

 :من مكّونتني AMوتتألف نسب احلماية يف اإلذاعة بتشكيل 
د يكون مصدر التدادل واملوجة احلاملة لإلشارة املطلوبة على نفس الرتد عندمانسبة احلماية يف "القناة املشرتكة" الالزمة  -

بينهما أقل من املدى املسموع؛ ويف هذه احلالة يكون تشكيل مصدر  )دفقان( ضربان)حبيث يكون تردد أي أساسًا 
 ؛التدادل السبب الطاغي للتدادل املسموع(

"نسبة احلماية النسبية" اإلضافية اليت جيب إضافتها عند وجود فرق بني تردد اإلشارة املطلوبة وتردد اإلشارة املسببة  -
 يؤدي عندئذ إىل نشوء نغمة متواصلة من الضربان املسموع؛ ويعتمد هذا التصحيح على ختالف الرتدد،للتدادل، ما 

 بعيدة عن كواها "مسطحة". ن االستجابة الرتددية ألذن اإلنسانوذلك يعود يف املقام األول إىل أ
ة للتشغيل احلماية النسبية اإلضافي نسبةفة يتعني إضا متوائمة بدقة مع شبكة الرتددات اإلذاعية، WPTوما مل تكن ترددات أجهزة 

دارج القناة املشرتكة. وإذا افرتضنا أنه ينبغي عدم التحكم يف تردد اإلرسال الالسلكي للقدرة، جيوز لنا أن نفرتض حدوث أسوأ 
ا يقابل ختالفات تقريباً، م dB 16على قيمة لنسبة احلماية النسبية هي أأن  ITU-R BS.560يف التوصية  1حالة. ويبني الشكل 

 .kHz 2تردد تبلغ حنو 
للحصول على  dB 40وفيما يتعلق باحلالة األسوأ، جيب إضافة نسبة احلماية النسبية هذه إىل نسبة احلماية يف القناة املشرتكة البالغة 

 .dB 56 = (16 + 40)وتساوي  AMيف اإلذاعة بتشكيل  WPTنسبة احلماية اإلمجالية اخلاصة بالتدادل الذي تسببه أجهزة 
يستتبع ذلك بالتايل أن احلصول على أقصى قيمة مقبولة لشدة جمال اإلرسال الالسلكي للقدرة يف موقع املستقبل اإلذاعي يتم و 

 .بطرح نسبة احلماية هذه من حساسية املستقب ل
 :عند املستقبل اإلذاعي WPTلنظام  Hوبالتايل تصبح القيمة القصوى للمجال املغنطيسي 

 dBµA/m 41,5- = (56 - 14,5) (:(LF))املوجات الكيلومرتية  5 النطاق -
 dBµA/m 47,5- = (56-8,5) (:(MF))املوجات اهلكتومرتبة  6النطاق  -
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 أن هاتني القيمتني مها أصغر من: يتبنيو 
 ITU-R P.372؛ انظر التوصية (LF)املوجات الكيلومرتية الضوضاء االصطناعية والضوضاء اخلارجية يف نطاق  -

 الراديوية"؛ "الضوضاء
هبا لألجهزة قصرية املدى اليت تعمل ، املوصى kHz 10يف عرض نطاق قدره  m 10على مسافة  -dBµA/m 15والقيمة  -

 .ERC Rec 70-03بالتوصية  9وفقاً للملحق  MHz 5إىل  kHz 148,5يف املدى من 
 ما يلي:دوث ومع ذلك هناك أسباب وجيهة حل

إلشارة اإلذاعية او املوجة احلاملة ملصدر التدادل  عند وجود ختالف ترددي بنياليت تنشأ  خلفقان()ا تكون نغمة الضربان -
املوصى  سب احلمايةنمقارنة دالل ؛ ويتضح ذلك من الضوضاء نفسهمستوى من  تدادللل إثارةاليت جيري استقباهلا أكثر 

 أدناه(؛ املالحظة )انظر AMترب مقبولة يف اإلذاعة بتشكيل هبا املذكورة أعاله مع نسب املوجة احلاملة إىل الضوضاء اليت تع
 - (6 ق نسب احلماية نفسها على إشارات إذاعية حيتمل أن تسبب التدادل يف التخطيط اإلذاعي )انظر امللحقيتطبميكن  -

ذاعات اليت ن اإلصرامة م أقلولن يكون من املقبول تطبيق شروط على مصادر غري إذاعية )غري مردصة( مسببة للتدادل 
 ؛1ويل يف مدى الرتددات هذا يف اإلقليم لديها توزيع أ

بشكل كبري مع تغري األماكن على سطح األرض والفصول  (LF)تتغري مستويات الضوضاء يف نطاق املوجات الكيلومرتية  -
وجات الكيلومرتية ؛ وتستعمل اإلذاعة باملITU-R P.372والوقت من النهار، ولذلك ينبغي الرتّوي يف تفسري التوصية 

(LF)  اإلذاعة  تخدمال تسيف تلك األجزاء من العامل اليت تكون فيها مستويات الضوضاء مقبولة )على سبيل املثال
 باملوجات الكيلومرتية يف املناطق االستوائية(؛

ذات الصلة بأوروبا( ) ERC Rec. 70-03الواردة يف التوصية  (SRD)قد تمستنتج احلدود اخلاصة باألجهزة القصرية املدى  -
ألجهزة القصرية املدى كن توقعها بالنسبة ألنواع اعن املستقب الت اإلذاعية اليت مي مبوجب افرتاضات تتعلق مبسافة الفصل

، إىل جانب التقّطع املرجح يف استخدامها؛ وهذه االفرتاضات حباجة إىل مراجعة يف األجهزة اليت ينظر فيها بعد ذلك
 .ليت تستخدم يف املنزل لفرتات طويلةاملنزلية الشمولية ا

دىن بالفعل املستوى األ ITU-R BS.703بأاها  شدة املوجة احلاملة. وحتدد التوصية  AMتعّرف شدة اإلشارة يف اإلرسال الراديوي بتشكيل  - مالحظة
الرتددات هذا  ول، تستخدم اهليئات اإلذاعية وخمططعتبار بأنه يقدم ددمة وحتدد بالتايل حدود منطقة اخلدمة. وبالفعللموجة احلاملة الذي ميكن اال

ويؤدي التشكيل إىل نشوء كمية  .ية املطلوبة والضوضاء العشوائيةبني اإلشارة الصوت dB 26قدرها  الرقم لوضع هذا التعريف. وهو يستند إىل نسبة
تكون  4يف املائة( 20) 0,2افرتضنا أن العمق الفعال للتشكيل هو  صغرية فقط من الطاقة اإلضافية يف النطاقات اجلانبية )اليت تنقل املعلومات(. وإذا

من قدرة التشكيل يف النطاقات اجلانبية. وتعترب قدرة النطاقات اجلانبية ضئيلة مقارنة باملوجة احلاملة حيث  dB 14القدرة يف املوجة احلاملة أعلى مبقدار 
 ITU-R BS.560ة النموذجية بني النطاقات اجلانبية واملوجة احلاملة يف االعتبار، حتدد التوصية يف املائة إمجااًل. ومع أدذ هذه العالق 4تضيف أقل من 

. وإذا كانت املوجات احلاملة على الرتدد نفسه ومت االفرتاض بأن عمق ينبغي أن تتوفر خلدمة معينة من أحد مصادر التدادل dB 40نسبة محاية قدرها 
بني اإلشارة الصوتية املطلوبة واإلشارة الصوتية غري املطلوبة )الواردة من  dB 40مقدارها نسبة إن ذلك حيدد بدوره لربناجمني، فالتشكيل هو نفسه يف ا
لصوتية غري الضوضاء العشوائية، والسبب هو أن اإلشارة او اإلشارة املطلوبة بني نسبة ال. ومن الواضح أن هذه القيمة أعلى من احملطة املسببة للتدادل(

العشوائية  ءمتثل انتهاكاً كبرياً لإلشارة الصوتية املطلوبة وأن اإلشارات يف النطاقني اجلانبيني العلوي والسفلي تكون مرتابطة يف حني أن الضوضااملطلوبة 
 ليست كذلك. 

احلساسية  عند حافة منطقة اخلدمة كما حيددها شرط dB 40 قداروهذا بدوره يعين أن اإلشارة غري املطلوبة ينبغي أن تكون أقل مب
معرباً  -أعاله  1.1.2.7)من الفقرة  dBμV/m 60 رتيةيف حالة املوجات اهلكتومبالتايل فإن ذلك يعادل الدنيا ألغراض التخطيط. و 

نة املوجة ختالف بني املوجات احلاملة، تصبح مكوّ  كان هناكوإذا   .dBμV/m 40 = dBμV/m 20عنها كجهد( مطروحًا منها 
من التشكيل وأاها أكثر تدداًل بكثري من الناحية  dB 14أكثر ضررًا نظرًا إىل أاها أعلى مبقدار ادل احلاملة نفسها مصدر تد
أن ذلك ب ITU-R BS.560التوصية  قر، فإن أي تشكيل يف هذه احلالة يصبح مهماًل وميكن جتاهله. وتالصوتية. وكما ذمكر أعاله

                                                      
يتغري  AMتقريباً أن العمق الفعال للتشكيل يف عمليات اإلرسال بتشكيل  2007ت به هيئة اإلذاعة الربيطانية يف عام العمل الذي اضطلعأظهر  4

بالدرجة األوىل يف  AMالشديدة االنضغاط. ويستخدم الراديو  (’pop‘)تقريباً ملوسيقى "البوب"  40%تقريباً للكالم و 20%بنسبة ترتاوح بني 
 احلالة تعترب "احلالة األسوأ".الكالم ولذلك فإن هذه 
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حدة. وبالنسبة جلميع األغراض العملية، فإن التدادل األحادي النغمة من موجة جيبية وا dB 16يتطلب محاية إضافية تصل إىل 
مع  ورمبا ،يبدو للمستقب ل مشاهبًا ملوجة حاملة أدرى مسببة للتدادل (WPT)الناجم عن جتهيزات اإلرسال الالسلكي للقدرة 

 .خلدمة راديوية أدرىة خمصصه ألاها ستكون مر ال أمهية للة أفكواها غري مشكّ  .وينبغي أن تعاجل على هذا النحو ،يف الرتدد ختالف
 .AM بتشكيل ماية الراديوحللالطالع على شرح ( 2005نوفمرب  2) (Rev.1)6/229الوثيقة  انظر أيضاً 

 ذات الصلة االنتشار عواملاعتبارات تتعلق بالمسافة و  3.1.2.7
 :بداللة ما يلي WPTاليت تعمل بتكنولوجيا شواحن المثة حاجة لتصنيف 

ستخدام )ويرتاوح من الشواحن املنخفضة القدرة للهواتف املتنقلة وغريها حىت الشواحن العالية القدرة للمركبات اال -
 .الكهربائية الثقيلة(

 االستخدام دادل املباين مقابل االستخدام دارج املباين -
 درج القدرة -
 آلية االقرتان -
 .السكينغري ام مقابل االستخد السكيناالستخدام  -
 من شأن ذلك أن يساعد على حتديد أنسب االفرتاضات بشأن مسافة الفصل الدنيا وعوامل االنتشار ذات الصلة.و 

نطاقات املوجات  بالت اإلذاعية يفالقدرة للهواتف املتنقلة واملستقضة الشواحن املنزلية املنخف صصفعلى سبيل املثال، ختم 
مسافات فصل   . وبالتايل ال ميكن حتقيقدادل الغرفة نفسهارمبا منزلية، و بيئات كي تستعمل يف ل (LF/MF)الكيلومرتية/اهلكتومرتية 

. وكمثال آدر، WPTمن جهاز  m 1على مسافة  الواردة أعاله Hكبرية. لذلك يقرتح أن تطبق احلدود اخلاصة باجملال املغنطيسي 
ومستقبل إذاعي منزيل، علماً  WPTبتكنولوجيا عمل يافرتاضاً أكثر معقولية بني شاحن حافالت  m 10تعترب مسافة الفصل البالغة 

 س الوقتاليت تعمل يف نفشحن الأنظمة عدد )كثري من( بأن من املرجح أن يوجد مع ذلك يف حمطة طرفية كبرية للحافالت 
 ويتعني النظر أيضاً يف التأثري الرتاكمي. ويسهم كل منها يف بيئة الضوضاء األساسية؛

 
ق السفلية من مبىن شقق سكنية يف جنوب شرق لندن. ويتبني أن الطابق األرضي يقع فوق املرائيب وأن الشق وتمظهر الصورة الطوابق

من املعقول االفرتاض بأن املستقب ل الراديوي الذي يعمل يف إحدى . و m 2,3حوايل تقع فوقه مباشرة. ويبلغ ارتفاع سقف املرآب 
عن شاحن واحد على األقل  m 3طابق املرائيب وبالتايل ال يبعد أكثر من  فوق m 3السفلي قد ال يعلو أكثر من  طابقشقق ال
 وعدد أكرب m 3شواحن ضمن مسافة  3معّد لشحن السيارات يف املرائيب. وقد يكون هناك أكثر من  WPTبتكنولوجيا يعمل 
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ني تكون املسافة بات و فيها القيام بشحن إحدى السيار . وميكن تصور سيناريوهات أدرى ميكن m 10ضمن مسافة  من ذلك
ة من فاملسامعكوس مكّعب  بالتناسب مع. فاجملال املغنطيسي ينخفض m 3الشاحن ومستقب ٍل يف شقة جماورة من املبىن أكثر من 

(10/3)3 تبلغ m 10و m 3النسبة بني اجملال املغنطيسي على  فإنوبالتايل  من املصدر. املصدر ويزداد باملقابل كلما اقرتبنا
 = 37,0. 

 dB 31. لذلك جيب تطبيق عامل تصحيح بقيمة log10(37)  =dB 31.20 فرقاً قيمته dBµA/mويعادل ذلك بداللة الوحدات 
ويف حالة شاحن معّد لشحن سيارة، جيب أن تكون شدة اجملال املغنطيسي اليت  .m 10للحصول على شدة اجملال املكافئة على 

ح يالقيمة احملسوبة حلماية املستقب ل. ويتعني استعمال مسافات أدرى وعوامل تصح من dB 31أقل مبقدار  m 10ميكن حتملها على 
 أدرى يف سيناريوهات أدرى.

يف االستقبال اإلذاعي،  WPT( عدم حدوث تدادل من أجهزة 2015وقد أّكدت التجارب املقتضبة )املبّلغ عنها يف أغسطس 
 قدرة أقل.مع إرسال السلكي للقدرة بحىت 

 اتيجيات التخفيفاستر  4.1.2.7
من الواضح جدًا وجود تفاوت كبري بني مستويات التدادل اليت ميكن أن يتحملها املستقب ل اإلذاعي واملستويات املسموح هبا 

ظروف  . وال يشكل ذلك مشكلة يف العادة ألن هذه األجهزة تعمل يف(ISM) التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية أجهزة يف
كمة وتكون منفص لة ماديًا عن املستقب الت اإلذاعية )أو أي مستقب ل راديوي آدر( ميكن أن يتأثر هبا. وميكن اختاذ دطوات حمم

، يكون من الصعب جداً WPTويف حالة شواحن املركبات اليت تعمل بتكنولوجيا  لضمان عدم تأثر اخلدمات الراديوية املرّدصة.
إىل املستويات الالزمة حلماية اخلدمة اإلذاعية  WPTاع الشارد من جهاز ضمان االستعمال احملكوم. ومن املستبعد دفض اإلشع

 تايل إجياد اسرتاتيجية بديلة.ويتعني بال

)نسبة احلماية النسبية( إذا أمكن ترتيب مصدر التدادل،  dB 16وكنقطة انطالق، ميكن ختفيف مستويات احلماية للمستقب ل مبقدار 
اهلكتومرتية  احلاملة لعمليات اإلرسال يف نطاق املوجات حبيث يقع على ترددات املوجاتصلة، مبا يف ذلك مجيع التوافقيات ذات ال

(MF).  تقع ترددات املوجات احلاملة لإلرسال يف نطاق املوجات 3و 1ففي اإلقليمني ،LF وMF  على شبكة ثابتة يكون فيها كل
على شبكة  MFدات املوجات احلاملة لإلرسال يف نطاق املوجات ، تقع ترد2. ويف اإلقليم kHz 9لقيمة مبثابة عدد مضاع ف لتردد 

عبارة عن أعداد إذا كانت ترددات الشحن حبد ذاهتا لذلك ف .kHz 10قيمة مبثابة عدد مضاع ف للثابتة يكون فيها كل تردد 
 .ذاعيةالرتددات اإل على التوايل، فإاها ستقع مع مجيع توافقياهتا تلقائياً على شبكة kHz 10أو  kHz 9للقيمة  مضاعفة

ومع أن ذلك قد يكون كافياً حبد ذاته يف بعض احلاالت، إال أنه لن يكون كافياً على األرجح لتضييق الفجوة بني متطلبات املستقب ل 
 WPTدد تشغيل جهاز تر  ادتيار عن طريقيف بيئة منزلية. وميكن معاجلة ذلك جمدداً  إلذاعي، على سبيل املثال، وشاحن للمركباتا

بعناية، ولكن حالياً، وفضاًل عن وضع هذا الرتدد و)األهم من ذلك( توافقياته على شبكة الرتددات اإلذاعية، جيب حتديد هذه 
. WPTالرتددات حبيث تكون مفصولة جيدًا )طيفياً( عن الرتددات اليت تستعملها اخلدمات اإلذاعية يف منطقة تشغيل جهاز 

طبقاً لنفس شروط عمليات اإلرسال اإلذاعية اليت قد تتدادل خبالف  WPTملستخدمة يف أجهزة وبالفعل يتعني "ختطيط" الرتددات ا
 تكون مبّسطة جيداً إذا تقيدت ترددات اإلرسال الالسلكيذلك مع بعضها البعض. ومن املهم اإلشارة إىل أن هذه االسرتاتيجية 

   ملية التخطيط لإلرسال اإلذاعي.وصف لع 6للقدرة بنفس شبكة الرتددات اإلذاعية. ويرد يف امللحق 
 أعمال إضافية 5.1.2.7

 دوات" هذهتعني تطوير "جمموعة األوي .تشكل تقنيات التخفيف الواردة يف الفقرة السابقة األساس إلحدى "جمموعات األدوات"
 يلي: االيت يتعني تغطيتها م بدرجة أكرب من التفصيل الذي مل يوضع بصيغته النهائية بعد. وتشمل اجملاالت

 kHz 9على شبكة الرتددات  سقبشكل دقيق ومتّ مضبوطًا  WPTمن الناحية املثالية يكون تردد جهاز  -واستقراره  ددقة الرتد
يرّجح من ترددات احملطات اإلذاعية. و مع توافقياته التواؤم الدقيق بني هذا الرتدد و  حسبما يكون ذلك مالئماً لضمان kHz 10 أو

ديدها. حت ميكن حتمل مقدار صغري من التغري السكوين والدينامي، ولكن ما هي بالضبط التفاوتات اليت يتعنيالناحية العملية أنه 
ال يؤدي أي ختالف ترددي إىل نشوء "نغمات ضربان" تقع ضمن املدى أواًل، من املهم أ .ذا اخلصوصهب يتصالنمثة عامالن 
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واحملطة اإلذاعية ويتحدد الطرف السفلي للمدى  WPTلي بني تكنولوجيا حيدث على الرتدد التفاض )اخلفقان( فالضرباناملسموع. 
 تردد تشغيل يف املستقب ل. ومن املمكن عملياً أن حيدث بعض التغيري يفالذي يتم املسموع بشكل جزئي عن طريق الرتشيح الصوي 

 لذي جيري شحنه.احن والبند ادقيق بني الشن نفسه إىل أبعد حد للتالؤم مع الرتاصف املادي غري الألن عليه أن حيسّ  WPTجهاز 
لنقل البيانات إىل  WPTينبع ذلك من النقطة السابقة. وتمقرتح إمكانية استخدام الشاحن بتكنولوجيا  -تشكيل "اجملال" الشاحن 

ه اآلدر إىل نظام االبند الذي جيري شحنه عن طريق تشكيل "اجملال" الشاحن )املغنطيسي( بطريقة معّينة. وحتتاج االتصاالت باالجت
على شكل نطاقات جانبية. ويتعني وضع احلدود اخلاصة بطاقة النطاقات  منفصل. وستظهر أي حماولة لتشكيل "اجملال" الشاحن

اجلانبية نظراً ألاها تنطوي على إمكانية التدادل مع اخلدمات اإلذاعية حىت ولو كان الرتدد األساسي موجوداً على الشبكة بشكل 
الضروري البحث عن خمططات التشكيل املتوداة. ويف حالة شاحن عايل القدرة سيكون من املنطقي تصور وجود طرق دقيق. ومن 

  .تشكيل "اجملال" الشاحن عايل القدرة طرق للتواصل عرب مسافات صغرية جداً أسهل من
الذي ميكن  (MF)واهلكتومرتية  (LF)ية مدى البث اإلذاعي بنطاقات املوجات الكيلومرت  تلفخي -قاعدة بيانات الرتددات املتاحة 

لوجيا . وهلذا السبب خيتلف مدى الرتددات )غري املسببة للتدادل( املتاحة لشاحن يعمل بتكنو بادتالف املوقع اجلغرايفاستقباله 
WPT نفاذ إىل قاعدة بيانات لويتعني على الشاحن بالتايل أن يكون مدركاً ملوقعه )اجلغرايف( وأن تتوفر له إمكانية ا .بادتالف املواقع

 .كما أنه حيتاج بدون شك إىل درجة من رشاقة الرتدد  .املستعملةددات رت ال
واهلكتومرتية  (LF)نظرًا إىل معرفة املوقع وبيئة اإلذاعة بنطاقات املوجات الكيلومرتية  -من "دارج الشبكة"  استعمال ترددات

(MF)ة يف شبكة الرتددات اإلذاعية شريطة إدراك مساوئ القيام بذلك وإبقاء ، قد يكون من املمكن استعمال ترددات غري موجود
قدرة اجملال ضمن حدود مناسبة. وتشتمل الرتددات اليت تتسم بأمهية داصة على نقاط املنتصف بني ترددات الشبكة اإلذاعية. 

 وهيات إذاعية متجاورة؛ دود الفاصلة بني قنو احلوتقع التوافقيات املزدوجة مجيعها على الشبكة بينما تقع التوافقيات املفردة على 
 النقطة اليت قد يعمل عندها ترشيح املستقب ل على دفض التأثري املسموع بشكل كبري.

يات ، يرّجح أن تؤدي التوافقفيه  ، وبالتأكيد عند طرف الرتدد األعلى(MF)اهلكتومرتية  يف نطاق املوجات -التحكم يف التوافقيات 
ى لرتدد الشحن إىل نشوء تدادل. وكلما كان التحكم بطاقة هذه التوافقيات ذات املرتبة األعلى أفضل، ازدادت ذات املرتبة األعل

  .WPTلجهاز لتردد تشغيل مناسب  ادتيارسهولة 

 دراسة اليابان عن تأثير الخدمات اإلذاعية في المناطق الحضرية والضواحي والتوافق معها  2.2.7
اخلطوط العامة للدراسات املتعلقة بتقاسم الطيف والتعايش اليت أجريت يف إطار عملية وضع القواعد قدم ت 1.1.7الفقرة  يف حني أن

 (WPT) الالسلكي للقدرة تأثري اإلرسالاملتعلقة بدراسة جية املتبعة يف الاجلديدة يف اليابان، فإن هذه الفقرة تصف تفاصيل املنه
زارة و إلذاعية ونتائج التقييم. وقد قام بالدراسة فريق العمل واعتمدهتا جلنة تابعة لعلى اخلدمات ا (EV)املركبات الكهربائية  يف

 (.1.1.7)انظر الفقرة  (MIC) الشؤون الدادلية واالتصاالت
 وجهات نظر اليابان بشأن دراسة التأثير 1.2.2.7

 يشدد النهج الذي اتبعته اليابان يف دراسة التأثري على النقاط التالية:
 مع ددمات االتصاالت الراديوية القائمة يف املناطق احلضرية قد يكون له األولوية يف االهتمام WPTأنظمة توافق  1)

اية يف البيئة ولذلك ينبغي النظر بعنبشكل أساسي للمناطق احلضرية. اخلاصة بالسيارات الكهربائية  WPTسوف يتم تسويق أنظمة 
ية إلثبات قدرهتا على التعايش دون التسبب حبدوث مشاكل. وقد حددت احلدود الراديوية ومناذج االستعمال يف املناطق احلضر 

ركز ت اخلاصة بالبّث املشع يف اليابان يف اللوائح اليابانية اجلديدة املتعلقة باإلرسال الالسلكي للقدرة بواسطة نتائج دراسة التأثري اليت
 .على املناطق احلضرية

أقل من  WPT، ينبغي أن تكون احلدود اخلاصة بالبّث املشع من أنظمة خلدمات اإلذاعيةولكي تتمكن دراسة التأثري من محاية ا
"السكنية"،  البيئة، و ة"بيئة املدين، حيث حددت فئات خمتلفة للبيئة، "ITU-R P.372-13مستوى الضوضاء البيئية الوارد يف التوصية 
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ية يف حني أن ضواحي واملناطق الريفية أكرب مما هي يف املناطق احلضر و"الريفية"، و"الريفية متاماً". ويفرتض أن مسافة الفصل يف ال
 .مستوى الضوضاء االصطناعية يف الضواحي واملناطق الريفية مييل إىل االخنفاض

 ويفرتض أن تشمل الشروط املفصلة للتقييم ما يلي:
اللجنة )بالرجوع إىل معايري  AM: m 10وأقرب مستقب ل إذاعي بتشكيل  WPTمسافة الفصل الالزمة للتقييم بني أنظمة  -

 .وغريها( (CISPR) بالتدادل الراديوي املعنية الدولية اخلاصة
 .)من نتائج الدراسة اليابانية( dB 10دسارة االنتشار النامجة عن جدران املنزل/املبىن:  -
 .ذ يف االعتبار(: مل يؤدملسببة للتدادل يف األجهزة الالسلكية للمالكا WPTالتدادل الذاي )أنظمة  -
 القائمة عيشأنظمة اليف مدى ترددات اخلدمة اإلذاعية املتسقة مع  WPTاحلدود اخلاصة بالبّث املشع ألنظمة  2)

 CISPRو/أو املعيار  CISPR 11املعيار  من 2من اجملموعة  Bالصنف  معايري الدولية من قبيللمبا أن مواقد الطبخ احلثية اليت متتثل ل

احلثية  فإنه مل يبّلغ عن أي اضطرابات ومشاكل ضارة تسببها مواقد الطبخ ها بالفعل وتنتشر على نطاق واسع،قد مت تسويق 14-1
يف األنظمة الالسلكية األدرى. وهذا الوضع متشابه يف كثري من البلدان واملناطق. وملنع توليد تدادل ضار يف مدى ترددات 

 يف املدى بالرجوع إىل حدود حدود البث املشعة املستهدفة، مت حتديد WPTناجم عن جتهيزات  AMاخلدمات اإلذاعية بتشكيل 
 ا يف اللوائح.حتديدهعلى حدود البّث و اإلرسال الالسلكي للقدرة فيما بني ممثلي اإلذاعات ودعاة  ومت االتفاقالبّث القائمة. 

 دالل اللوائح  التقييم يف الضواحي واملناطق احلضرية ومحاية األنظمة الراديوية القائمة من 3)
ثري على املستقب الت الدراسة، مل يتوصل فريق العمل إىل دالصة تفيد بأن التأ اليت تضمنتهانظراً للقيود املادية املختلفة على القياسات 

. ةاإلذاعية مبوجة متوسطة مقبول للتعايش عند استخدام املستقب الت يف منازل دشبية تقع يف مناطق ضوضاء بيئية متوسطة ومنخفض
مجيع أوقات تشغيل يسبب تداداًل ضارًا يف  WPTومع ذلك، وحىت يف تلك احلاالت، فإن ما أشري إليه أعاله ال يعين أن نظام 

النظام وعلى أساس متسق يف املستقبالت الواقعة يف مكان قريب إذا أدذت اإلحصاءات التالية يف االعتبار: متوسط مدة تشغيل 
ائية )أقل من ساعة واحدة على سبيل املثال(، والنسبة العالية نسبيًا للمستعملني الذين يفضلون يف املركبات الكهرب WPTأنظمة 

املقرر حتديده دادل مدى معني  WPTبضع عشرات الدقائق مثاًل(، بعد عودهتم إىل املنزل، وتردد أنظمة ة قصرية )الشحن لفرت 
 .استناداً إىل ظروف البيئة والتجهيز

 ات اليت وردت أعاله، يعترب أن املشاكل الكبرية اليت تؤثر على استقبال اخلدمة اإلذاعية قد ال حيتمل حدوثهاوبالنظر إىل االعتبار 
حىت إذا مل يتحقق الشرط املطلوب للتعايش يف بعض احلاالت. وميكن لبيان حتذيري من قبيل "هذه التجهيزات قد تسبب تدادالً 

و/أو املنتج أن يذّكر املستعملني بالتدادل  WPTبتعليمات استعمال النظام  رفقة" مضارًا يف املستقب الت اإلذاعية مبوجة متوسط
  الضار احملتمل يف هذه املستقب الت.

أن تتخذ باستمرار تدابري مناسبة لتخفيف التدادل هبدف دفض التدادل إىل  (WPT)وينبغي لصناعة اإلرسال الالسلكي للقدرة 
 .دي التدادل الضار يف اخلدمات اإلذاعية يف الضواحي واملناطق احلضريةأقل من املستوى املسموح من أجل تفا

بتدادل غري مقبول يف املستقب الت، جيب على إدارات االتصاالت الراديوية أن توفر تدابري/أوامر تنظيمية  WPTفلو تسبب نظام 
 .ألدرىاليت تسبب تداداًل ضاراً يف األنظمة الراديوية القائمة ا WPTلوقف تشغيل أنظمة 

 مواصفات إرسال القدرة المتعلقة بالقياس 2.2.2.7
 يف املركبات الكهربائية على النحو التايل: (WPT)حمددت مواصفات أنظمة اإلرسال الالسلكي للقدرة 

 : اقرتان مغنطيسي )اقرتان مغنطيسي رنيين(WPTتكنولوجيا  -
 بة )سكوين(التطبيق: شحن مركبات الرّكاب الكهربائية أثناء توقف املرك -
 (kHz 85)يعرف أيضاً بالنطاق  kHz 90-70مدى الرتددات:  -
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كمدى ترددات أويل بالرجوع إىل نتائج الدراسة اليابانية عن التأثري املنزيل ونتائج املناقشات   kHz 90-70مت ادتيار املدى  -
 هبدف التنسيق العاملي (SAE)ومجعية مهندسي السيارات  (IEC)اليت دارت يف اللجنة الكهرتقنية الدولية 

 .ملركبات الركابمها  من املفرتض أن الصنفني؛ kW 7,7والصنف  kW 3,3مدى نقل القدرة: الصنف  -
 حدود البث  من أجل التقييم 3.2.2.7

إىل  بالرجوع WPTالدراسات املتعلقة بأنظمة  يف القدرةاخلاصة بإرسال رتدد البّث يف مديات للاملستهدفة دود احل لقد مت افرتاض
ارج د لبثّ اخلاصة بااحلدود املستهدفة افرتاض  مت. و (FCC) اللجنة االحتادية لالتصاالتمن قواعد  18حدود البّث الواردة يف اجلزء 

وفيما يتعلق مبدى  .مدى الرتدد اخلاص بإرسال القدرة بالرجوع إىل احلّد الوارد يف لوائح الراديو اليابانية واملتعلق مبواقد الطبخ احلثية
احلدود د فيما يلي وصف ر . ويCISPR 11من املعيار  2من اجملموعة  B، مت الرجوع إىل الصنف kHz 150على من األرتددات ال

 اخلاصة باجملال املغنطيسي: للبثّ  املفرتضة املستهدفة

 :مدى ترددات اإلرسال الالسلكي للقدرة )مدى الرتددات املستخدم إلرسال القدرة(يف  ( أ 
  dBμA/m 68,4  على مسافةm 10  لقدرة إرسال قدرهاkW 3 

  dBμA/m 72,5  على مسافةm 10  لقدرة إرسال قدرهاkW 7,7 
 :(AM)مدى ترددات اإلذاعة بتشكيل  kHz 1 606,5-526,5رتددات اليف مدى  ب(

  dBμA/m 2,0-  على مسافةm 10 
 :املدى الوارد أعاله غرييف مدى ترددات  ج(

  dBμA/m 23,1 على مسافة m 10 

على  kHz 1 606,5 وفوق kHz 526,5 الواقعة حتت ات الرتددالواردة أعاله يف مدياحلدود املستهدفة اخلاصة بالبّث وقد حمّددت أوالً 
 CISPR 11 من املعيار 2من اجملموعة  Bالصنف صت اللجنة يف مراحل الحقة إىل اعتماد احلدود الواردة يف . ومع ذلك دلم السواء

 .AMاإلذاعة بتشكيل  اتباستثناء مديات تردد kHz 150على من األ رتدداتاليف مدى 
 الدراسة التحليلية 4.2.2.7

اخلاصة بادتبار القدرة السمعية يف املركبات الكهربائية تداداًل ضارًا يف مستقب ل إذاعي  WPTال تسبب نتائج القياس وأنظمة 
ئمة على احلدود املستهدفة اخلاصة بالبّث املشع. وقد أجريت على األقل من األنظمة القا m 10يقع ضمن مسافة  AMبتشكيل 

ٍل ال حيث مت ادتيار  ،استخدام سوأ حالةأل امتفق عليه يف ظروفسلكي للقدرة على عربة ومهية  قياسات البّث باستخدام مرس 
اإلذاعة مع مراعاة خمططات  وضبطها على االجتاه صفر من أجل استقبال إشارة AMزاوية دوران مستقبالت البّث اإلذاعي بتشكيل 

على احملور الذي تصل إليه أقوى موجة بّث غري مطلوب من  AMباإلضافة إىل ذلك وضعت املستقب الت و اهلوائيات االجتاهية. 
ل الالسلكي للقدرة، اسلإلر  وتقع التوافقية السابعة. WPTمع مراعاة خمططات البث الصادر عن ملفات أجهزة  WPTأنظمة 

kHz 85,106 = Fcةيإذاع قناة ددمة ، ضمن kHz 594  بتشكيلAM  أجري و اليابان.  يف كانتوإقليم  تغطي مساحة واسعة من
كبات الكهربائية على سال الالسلكي للقدرة يف املر لتأثري اإلر  وجرى التأكيد على معيار بشأن التخفيف املقبول .أيضاً  يتقييم مسع

 .AMالبّث اإلذاعي بتشكيل 
 فاصيل:وترد فيما يلي الت

 الشروط األساسية لدراسة التأثري ( أ 
الشروط  وزارة الشؤون الدادلية واالتصاالتب (WPT-WG)أواًل، أوضح فريق العمل املعين باإلرسال الالسلكي للقدرة  

 التالية وحاالت االستخدام املتعلقة بدراسة التأثري.
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احلد  عتمد علىوي m 10على مسافة  -dBμA/m 2,0( هو احلد املستهدف للبثّ البّث األقصى املقبول ) -
)مدى ترددات اإلذاعة  kHz 1 606,5-526,5لبث يف مواقد الطبخ احلثية يف مدى الرتددات القائم اخلاص با

 .(AMبتشكيل 
 ويعين التدادل الذاي أن مسّببات التدادل يف أنظمة .التدادل الذاي يقع دارج نطاق دراسة التأثري هذه -

WPT لك تسبب التدادل يف مستقب ل البّث اإلذاعي اخلاص باملالك نفسه.اخلاصة باملا 
اخلاص  WPTثانية، يقع نظام  من جهةو دادل املنازل أو املباين.  AMتقع مستقب الت البّث اإلذاعي بتشكيل  -

مجة عن الذلك ينبغي أن تؤدذ يف االعتبار دسارة االنتشار النو  .و املباينل أباملركبات الكهربائية دارج املناز 
 جدران املنازل.

، بافرتاض أن أقرب منزل يف m 10تبلغ  AMومستقب ل إذاعي بتشكيل  WPTإن مسافة الفصل بني نظام  -
 .WPTنظام العن منزل مالك  m 10اجلوار يبعد أكثر من 

بائي الوارد لكهر تزيد فيها شدة اجملال اوجد فيها شدة جمال عالية )طقة تأن املستقب الت تقع يف من من املفرتض -
. كما أن محاية مستعملي (dBμV/m 66)يف منطقة يوجد فيها شدة جمال متوسطة (، و dBμV/m 80على 

. ومع ذلك ترّكزت (dBμV/m 48)االستقبال اإلذاعي يف منطقة يوجد فيها شدة جمال منخفضة مهمة أيضاً 
ظر أن تلقى عالية ومتوسطة، ألنه يمنتدراسة التأثري اليت أجراها فريق العمل على مناطق توجد فيها شدة جمال 

 رى.نتشر فيما بعد يف مناطق أدشعبية يف املناطق احلضرية يف املرحلة األولية قبل أن ت WPTأنظمة 
 الدراسة التحليلية ب(

 AMالتالية، متت دراسة تأثري اإلرسال الالسلكي للقدرة يف املركبات الكهربائية على البّث اإلذاعي بتشكيل  طوةيف اخل 
 وقد اتُّفق يف هذه اخلطوة على املعايري التالية وجرى قبوهلا. باتباع اهج حتليلي.

ينبغي أن تكون احلدود املقبولة اخلاصة بالبّث املشّع أقل من مستوى الضوضاء البيئية يف منطقة معينة. وقد مت  -
اء البيئية "للمدينة" بالرجوع إىل الضوض kHz 594على الرتدد  dBμV/m 26,0اعتماد حد للبّث مقداره 

إىل شدة  (dBμV/m 26,0). ومت حتويل شدة احلقل الكهربائي هذه ITU-R P.372-13الواردة يف التوصية 
 باعتبارها أقصى قيمة مقبولة للبّث غري املطلوب عند املستقب ل. (–dBμA/m 25,5)حقل مغنطيسي 

ومستقب ل البث اإلذاعي  WPTاملباين بني نظام فرتض أن دسارة االنتشار النامجة عن جدران املنازل و من امل -
ة الشؤون الدادلية وزار مؤمتر املائدة املستديرة يف الواردة يف تقرير نتائج بالرجوع إىل ال dB 10تبلغ  AMبتشكيل 

 .(1983)ديسمرب  (MF)املتعلق بالتشديد املسبق على اإلذاعة يف نطاق املوجات اهلكتومرتية  واالتصاالت
 من دالل عملية حسابية AM ستقب لامل الذي يسببه بّث اجملال املغنطيسي يفاألثر التحليل تقييم هذا من  دفكان اهلو  

علماً  أ(). وهلذا الغرض فإن منوذج النظام حياكي الشرط الوارد يف وتطبيقها شدة مقيسة للبّث غري املطلوب تعينيعند 
اض بأن بّث غري املطلوب يف موقع املستقب ل. وقد جرى االفرت بعد ذلك حتسب شدة الليها؛ وط األدرى مّتفق عر الشبأن 

عن أقرب منزل يف اجلوار يقع فيه املستقب ل. وعالوة على ذلك، وضع  m 10يف املركبة الكهربائية يبعد مسافة  WPTنظام 
للقدرة من  من النافذة دادل املنزل. أما معلمات اإلرسال الالسلكي cm 50على مسافة  AMمستقب ل إذاعي بتشكيل 

املبنّي يف "جتهيزات  WPTوالشروط الضرورية فهي نفسها اليت للنظام  (-dBμA/m 15,6قبيل شدة البّث املشّع )أي 
 .3" للمركبات الكهربائية الوارد يف امللحق Bاالدتبار 

 وجرى اقرتاح النقاط التالية يف هذه الدراسة التحليلية: 
 .الشدة املقبولة للبّث غري املطلوبدة البّث املقيسة حتقق ة املشتقة من ششدة البّث احملسوب إن -
 –dBμA/m 2,0تكون شدة البّث املقيسة املستخدمة يف احلساب أقل من احلّد املستهدف للبّث البالغ  -

. وقد تعّزز هذا الرقم ألن الصناعات يدل على إزالة كبرية لالنبعاثات إىل احلد األقصى، ما dB 10 مبقدار
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أو أكثر هلامش األداء املتعلق  dB 10عتبار حبكمة وعلى حنو مشرتك ميزانية عدم تيّقن مقدارها أدذ يف االت
 .اليت تقوم هبا ومراحل االدتبار التصاميمبالبّث يف 

  –dBμA/m 25,6يف الظروف العملية إىل  WPTتصل شدة البّث غري املطلوب من أنظمة  -

=(dBμA/m 15,6–/m 10 dB )يأ بًا الشدة املقبولة للبّث غري املطلوب أو تقل عنها،، وهي تساوي تقري 
dBμA/m 25,5–. 

الشؤون  وزارةب (WPT-WG) املعين باإلرسال الالسلكي للقدرة فريق العمل  منلقيت االعتبارات الواردة أعاله قبوالً و  
 –dBμA/m 2,0بالغ للبّث اله واملّتفق علي. وفيما بعد جرى التأكيد على أن يكون احلد املستهدف الدادلية واالتصاالت

جديداً  اً ت املوافقة عليه باعتباره تنظيممت يف اليابان هو العدد املقبول الذي AMيف مدى ترددات البّث اإلذاعي بتشكيل 
 ة.يتعلق باإلرسال الالسلكي للقدر 

 قياس بّث اجملال املغنطيسي ج(
استخدام جتهيزات لبّث بلية الواردة أعاله، أجريت قياسات الدراسة التحليلاليت مت احلصول عليها من نتيجة اللتأكيد  

. وكانت الشروط والطرق على AMومستقب الت البّث اإلذاعي بتشكيل  (WPT)ادتبار اإلرسال الالسلكي للقدرة 
 النحو التايل:

 تشكيلة القياس ‘1’
لمركبات الكهربائية الواردة " لBكما ذمكر أعاله، استمخدمت يف هذا االدتبار التجرييب "جتهيزات االدتبار  

قدرة قيمة  وبلغت. kHz 85,106تردد اإلرسال الالسلكي للقدرة يف جتهيزات االدتبار  بلغ. و 3امللحق  يف
هذه  WPTملف اإلرسال. وبلغت التوافقية السابعة لتجهيزات عند منفذ الددل يف  kW 3النقل 

kHz 595,742 جتهيزات االدتبار " ةبواسط املستويات املقيسة 14. ويعرض الشكلB للبّث املشع على تردد "
 اإلرسال الالسلكي للقدرة وتوافقياته.

 14الشكل 
 " )قيمة شبه الذروة(Bالشدة المقيسة للمجال المغنطيسي في "تجهيزات االختبار 

 
 .y قياس احملورمل احلد األدىنحتت  وضعها لعدم التمكن منمل تعرض التوافقية السادسة  -مالحظة 
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 ادتبار القدرة السمعية ( د
 AMل اإلذاعي بتشكيل ستقب  املادتيار  ‘1’

مبا يف ذلك األنواع املتطورة  AMستقب الت اإلذاعية بتشكيل املأمعّدت هلذا االدتبار التجرييب عدة أنواع من  
 .واألنواع احملمولة

 املوعد واملكان ‘2’
موقع االدتبار التجرييب . واستمخدم هلذا 2014ليو يو  2يوليو إىل  1 هذا االدتبار التجرييب من كان موعد 

. ويقع خمترب (TELEC)ملخترب ماتسودو يف مركز هندسة االتصاالت  ةادتبارات يف منطقة مفتوحة تابع
 ضاحية سكنية قريبة من طوكيو.يف منطقة عامة من  TELECماتسودو التابع ملركز 

 قناة اخلدمة اإلذاعية وترددها ‘3’
يئة اإلذاعة اليابانية على التابع هل 1تخدمها الراديو سي AMبتشكيل  للبّث اإلذاعيطوكيو قناة  يوجد يف منطقة 

دتبار "لتجهيزات االاإلذاعة اليابانية والتوافقية السابعة  هليئة 1. ويبلغ الفرق بني تردد الراديو kHz 594الرتدد 
B حوايل "kHz 1,7 الدتبار "لتجهيزات االتوافقية السابعة . وإذا كانتBنا" أكرب من الضوضاء البيئية، ميكن 

 .kHz 1,7مساع ضوضاء على الرتدد 
 وترد فيما يلي إجراءات االدتبار: 

وشدة البّث املشّع لتوافقيات  AMأوالً، جرى قياس كّل من شدة اجملال املستقّبل لإلذاعة بتشكيل  •
وائي وأثناء القياس، استقبل هومستوى الضوضاء البيئية باستخدام حمّلل الطيف.  WPTجتهيزات 

يشكل باجتاه  WPT. ووضعت جتهيزات Hاالستقبال االجتاهني الرأسي واألفقي للمجال املغنطيسي 
حيقق القيمة القصوى للبّث املستقّبل غري املطلوب. ومن عمليات التحقق و درجة  90 قدرها زاوية

واجتاهيته، ميكن حتقيق أقصى  WPTت هذه اليت تأدذ يف االعتبار استقطاب البّث املشّع من جتهيزا
الذي  ظروف أسوأ احلاالت اليت تبني األثر األقصى 15الشكل  يعرضشدة للبّث غري املطلوب. و 

يف املستقبالت اإلذاعية يف هذه الدراسة التجريبية. ويوضح هذا الشكل موقع  WPTختلفه جتهيزات 
، وتصف كذلك WPTوجتهيزات  AM، ومستقبالت راديو AMحمطة اإلذاعة الراديوية بتشكيل 

  .WPTالعالقة بني خمطط هوائي املستقب الت الراديوية واجتاه البّث األقصى الناجم عن جتهيزات 

 15الشكل 
 اختبار القدرة السمعيةظروف القياس في 

 

اجتاه البث األقصى غري املطلوب 
 WPTمن جتهيزات 

 AMالمستقبل 

 AMخمطط هوائي املستقبل 

 WPTتجهيزات 

محطة إذاعة راديوية 
 AMبتشكيل 

 درجة 90
 درجة 0
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دة عبعد ذلك، أجري ادتبار للقدرة السمعية جبعل املشاركني يستمعون إىل الربامج اإلذاعية يف  •
 .m 3و m 10 مبا يف ذلك مسافة WPTعن جتهيزات  خمتلفةأماكن خمتلفة تفصلها مسافات 

مع الشروط املطلوبة لدراسة  m 10، تتالءم مسافة الفصل البالغة هذا االدتبار للقدرة السمعية ويف
هذا  ليكون مرجعاً ليس إال. ويف m 3األثر هذه. وقد أجري االدتبار الذي تبلغ فيه مسافة الفصل 

االدتبار، مت ادتيار اجتاه الوجه وزاوية دوران املستقب الت اإلذاعية يف ظروف احلالة األسوأ لالستقبال 
اإلذاعي مع مراعاة خمططات اهلوائي االجتاهية واستقطاب تلك املستقب الت. ويف الوقت نفسه، 

لبّث التدادل  يمة القصوىأيضاً ضبط اجتاه الوجه وزاوية دوران املستقب الت اإلذاعية لتحقيق الق مت
 .WPTالناجم عن جتهيزات 

 نتائج االدتبار ‘4’
نتائج قياس شدة اجملال الكهربائي املستقّبل. وقد بلغت شدة اجملال الناجم عن اإلذاعة  16يبني الشكل  

، وهي قيم أعلى بكثري dBμV/m 60ومستوى الضوضاء البيئية حوايل  dBμV/m 100حوايل  AMبتشكيل 
)أ(. ويف هذا الشكل، جرى وصف شدي اجملال الكهربائي عند تشغيل املفرتضة الواردة يف الفقرة  من القيم

هيزات تشغيل وإيقاف جت حاليت. وال يظهر بوضوح يف هذا الشكل الفرق بني WPTوإيقاف تشغيل جتهيزات 
WPTهيزات ن جت، ألن مستوى الضوضاء البيئية أعلى بقليل من التوافقية السابعة للبّث الصادر عWPT. 

 :وترد فيما يلي نتائج هذا االدتبار للقدرة السمعية 
 WPTمن جتهيزات  m 10الواقعة على مسافة  AMاملستقب الت اإلذاعية بتشكيل  •

ال ميكن التعّرف على ضوضاء النغمة بوصفها صوتًا صغريًا جدًا إال يف الربامج اإلذاعية الصامتة  
العادية. وبوجه عام، تعترب ضوضاء النغمة يف ظل ظروف االدتبار جداً وليس يف الربامج السمعية 

  راديو.برامج الإىل  أثناء استماعهملمستمعني اإلذاعيني العامني بأاها ال تسبب اإلزعاج لهذه 
 WPTمن جتهيزات  m 3الواقعة على مسافة  AMاملستقب الت اإلذاعية بتشكيل  •

األدبار.  متة نسبياً، مثل برامجاتكون الربامج اإلذاعية ص ميكن التقاط ضوضاء النغمة بسهولة عندما 
من ناحية ثانية، حني تكون الربامج اإلذاعية ناشطة، مثل الربامج املوسيقية، يتعذر التقاط ضوضاء 

 النغمة.
 تقييم نتائج الدراسة 5.2.2.7

من  شتقةاملي ت شدة بّث اجملال املغنطيسفق عليها وحاالت استعمال مفرتضة يف منطقة حضرية، أظهر متّ يف ظّل ظروف ادتبار 
قياس  قعامو أحد يف  (WPT-EV)اإلرسال الالسلكي للقدرة يف املركبات الكهربائية  ادتبار تجهيزاتأيضاً ب واملقيسةدراسة حتليلية 

اإلذاعة بتشكيل يف مدى ترددات  -dBμA/m 2,0اجملال مستوى مقبوالً )أي غري ضار( للبّث املستقّبل رغم تثبيت حد البّث على 
AM.  ويف تقييم  القدرة السمعية، مت التأكيد على أن النغمة املتولدة من التوافقية السابعة لإلرسال الالسلكي للقدرة والواقعة

كانت مشّوشة أثناء االستماع إىل برامج الراديو أو غري واضحة دالل الربامج الصامتة جداً.    (MF)نطاق املوجات اهلكتومرتية  يف
 ومن هذه النتيجة اعتمدت اللوائح .AMوعدم وجود تدادل ضار يف اخلدمة اإلذاعية بتشكيل  وجود تأثري ضئيلأظهرت كما 

 .AMاجلديدة هذا احلّد يف مدى ترددات اخلدمة اإلذاعية بتشكيل  اليابانية
ة لإلرسال الالسلكي قواعد جديد تعتزم وضعوجيب أن تكون منهجية القياس والتقييم هذه مفيدة هليئات التنظيم الراديوي اليت 

 .ITU-R P.372-13للقدرة يف املركبات الكهربائية يف منطقة حضرية حيث ميكن تطبيق فئة بيئة "املدينة" الواردة يف التوصية 
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 16الشكل 
  AMشدة المجال الكهربائي المقيسة في قناة إذاعية بتشكيل 

  WPT نظامعند تشغيل وإيقاف 
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 في اإلرسال الالسلكي للقدرة kHz 300-110/100التردد  االعتبارات المتعلقة بمدى 3.7
 واملرييامرتية (LF)ية نطاقات املوجات الكيلومرت وضع املعايري واملصّنعني الستخدام ويج من قبل االحتادات الصناعية ملنظمات الرت  جيري

(VLF)د ؛ كما جيري النظر يف استخدام مدى الرتدkHz 300-110/100  1يف الدراسات احلالية اليت تقوم هبا فرقتا العملA 1وB. 
املوجات عن قلقه بشأن استخدام ترددات  6Aوفرقة العمل  1Aإىل فرقة العمل  موّجه (2015وقد أعرب بيان اتصال )أغسطس 

. وأعربت فرق عمل أدرى kHz 255-148,5ة معه، أي أو املتدادل 1يف اإلقليم  LFاجملاورة لنطاق اإلذاعة باملوجات  (LF)الكيلومرتية 
 .الكيلومرتيةوجات تني تستخدمان نطاقات امللملالحة الراديوية الوددمة ا ةعن قلقها بشأن التأثري السليب على ددمة االتصاالت الراديوي

 في اإلرسال الالسلكي للقدرة kHz 6 795-6 765االعتبارات المتعلقة بمدى التردد  4.7
يف هذا  WPTاوف أعربت عنها فرق عمل أدرى بشأن إمكانية تشغيل طاقة راديوية غري مطلوبة ومرتبطة توافقياً بأنظمة هناك خم

رسال الالسلكي التوافقية الثانية لطاقة اإل عن قلقهما بشأن 6Aو 7Dوبوجه داص أعربت فرقتا العمل  .النطاق ونطاقات أدرى
الذي (kHz 13 590-13 530 = 2 × kHz 6 795-6 765)  (ISM)ية والعلمية والطبية للقدرة يف هذا النطاق للتطبيقات الصناع

، kHz 13 410-13 360ويقع بالقرب من النطاق  kHz 13 870-13 570 (HF) الديكامرتيةذاعة باملوجات دادل مع نطاق اإليت
 املوزّع على ددمة علم الفلك الراديوي على أساس أويل.

وط فإن الطاقة يف هذا النطاق ميكن أن تكون عموماً عبارة عن دط ة قضايا اإلرسال الالسلكي للقدرة،وحبسب درباء معنيني بدراس
جانيب البّث  غري املطلوبة على للقدرةطيفية )وبالتايل ذات عروض نطاق ضيقة(. ومع ذلك هناك إمكانية لوجود نطاقات جانبية 

ميم ية أقل بكثري ولكنها قد تعتمد على عدد من العوامل من بينها: تص. وينبغي أن تكون مستويات هذه النطاقات اجلانباألويل
رمبا عوامل و  ،، ودصائص احلمل الذي تتم تغذيته بالطاقة، وترشيح/حجب املصدر واحلمل، ودرجة اقرتان احلملWPTجتهيزات 

 .أدرى
مبوجب  (ISM)اعية والعلمية والطبية هو نطاق مصمم لالستخدام يف التطبيقات الصن kHz 6 795-6 765ونظرًا إىل أن النطاق 

من لوائح الراديو )رهنًا مبوافقة اإلدارة(، ومع العلم أيضًا بأن سبل احلماية من التدادل املتوفرة لالتصاالت الراديوية  138.5الرقم 
ري املطلوبة اقة الراديوية غالط مستوى ال يسببألضمان  إىل مزيد من الدراسةحيتاج األمر  فإنمن لوائح الراديو،  13.15مبوجب الرقم 

 m10( على TELECع للمركز التاب ماتسودونتيجة القياس في موقع مفتوح )مختبر 
 WPTمن تجهيزات 
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تعمل  يويةرادتداداًل ضارًا يف ددمة اتصاالت النامجة من عمليات اإلرسال الالسلكي للقدرة  التوافقية( )مبا يف ذلك الطاقة
 .نطاقات أدرى من الطيف يف

 االعتبارات المتعلقة بتأثير خدمات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت 5.7
الراديوية  التصاالتلالعاملية معلومات لكي يمنظر فيها عن مديات الرتدد اليت وزعتها على مّر السنني املؤمترات  7Aقدمت فرقة العمل 

( 1 اإلقليم يف kHz 2 502-2 498) kHz 2 505-2 495و kHz 20,05-19,95 وهي، على ددمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
. وباإلضافة kHz 25 010-24 990و kHz 20 010-19 990و kHz 15 010-14 990و kHz 10 005-9 995و kHz 5 005-4 995و

 :ددمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت الساتليةإىل ذلك، ومزعت نطاقات الرتدد التالية لتستعملها 
 MHz 400,15-400,05، 

 MHz 4 204-4 200 أرض(-)فضاء، 

 MHz 6 429-6 425 فضاء(،-)أرض 

 GHz 14-13,4 (أرض-،)فضاء 

 GHz 21,2-20,2 أرض(،-)فضاء 

 GHz 27-25,25 فضاء(،-)أرض 

 GHz 31,3-30 أرض(-)فضاء. 

، وكذلك kHz 20,05-70و kHz 14-19,95مثل  أدرى، يةترددات معيارية وإشارات توقيت إضافية يف نطاقات تردد تمبثّ و 
من  56.5 رقمال)انظر طاقات عينتها مؤمترات أدرى ، وهي ن1ضمن اإلقليم  kHz 86-90و kHz 72-84النطاقني الرتدديني  يف

 (؛(RR) لوائح الراديو
نطاقات الرتدد وشدة اجملال القصوى اخلاصة هبا  (ERC) اللجنة األوروبية لالتصاالت الراديويةالصادرة عن  03-70وحتدد التوصية 

 :12اجلدول واألماكن كما هو مبني يف 

 12اجلدول 
  kHz 135-119و kHz 90-9 التوقيت الواجب حمايتها ضمن النطاق الترددات المعيارية وإشارات

 (ERC 70-03التوصية )

 المكان m 10شدة المجال القصوى على  عرض نطاق الحماية التردد المحطات
MSF 60 kHz Hz 250-/+ 42 A/mdBµ اململكة املتحدة 

RBU 6,66 kHz /+-750 Hz 42 A/mdBµ االحتاد الروسي 

HBG 75 kHz /+-250 Hz 42 A/mdBµ سويسرا 

DCF77 5,77 kHz /+-250 Hz 42 A/mdBµ أملانيا 

DCF49 1,129 kHz /+-500 Hz 42 A/mdBµ أملانيا 

 .m 10على مسافة  dBµA/m 42مت دفض احلد إىل  – 1المالحظة 

يارية على ددمات الرتددات املع االت عملية يف اليابان بشأن التأثريحليف هذا التقرير دراسات  18واجلدول  1.7وتقدم الفقرة 
 .وإشارات التوقيت
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حتى اآلن في حماية الخدمات من البث   (CEPT) المؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالتتجارب  6.7
 الحثية  (SRD) الصادر عن تطبيقات األجهزة قصيرة المدى

. وأجريت WPTعالية القدرة وتطبيقات  SRDب تطبيقات الستيعا األجهزة قصرية املدى احلثيةجرت مناقشة حدود  2009يف عام 
إىل  kHz 9 منبعنوان "احلدود احلثية يف نطاق الرتددات  (ECC) األوروبية التصاالتاللجنة  135دراسة ونشرت النتائج يف التقرير 

kHz 148,5." 
الت إشارات التوقيت اليت تعمل يف بلدان  . (CEPT) التورويب إلدارات الربيد واالتصااملؤمتر األوتبني أنه ال بد من محاية مرس 

حلماية هذه املرسالت.  m 10على مسافة  dBµA/m 42يبلغ املستوى األقصى للقدرة املنبعثة منها  )قطع حاد( حتديد ثلمات ومت
يات اليت تقع كما أنه مل يتم حبث التوافق،  kHz 148,5وجتدر اإلشارة إىل أن مدى الرتددات املدروس ال يشمل ترددات أعلى من 

 .kHz 148,5-9بعيداً دارج املدى 
اليت تعمل على  (DGPS) لتحديد املواقعالتفاضلي العاملي  لنظاملويعين ذلك على سبيل املثال أنه مل تتم دراسة املنارات الراديوية 

kHz 350 ومرسالت البّث اإلذاعي وإشارات التوقيت. 
رّب عالحقاً يف قرار جلنة املفوضية األوروبية بشأن األجهزة القصرية املدى و  احلاد()أماكن القطع  وقد أدرجت هذه احلدود والثلمات

 .(ETSI)للمعهد األورويب ملعايري االتصاالت  EN 300 330فيما بعد املعيار  عنها
من قبيل  MHz 13,6طلبت الصناعة األوروبية أقنعة طيفية أكرب وقدرة أعلى لألجهزة احلثية اليت تعمل على الرتدد  2014ويف عام 

للجنة  208يف التقرير والبطاقات الذكية بدون اتصال. وأجريت دراسة ونشرت النتائج  (RFID) تعرف اهلوية بواسطة الرتدد الراديوي
على اخلدمات الراديوية يف النطاق  (RFID) تعرف اهلوية بواسطة الرتدد الراديويبعنوان "تأثري أجهزة  (ECC) األوروبية التصاالتا

MHz 13,56." 
 .واخلدمات اليت مت النظر فيها هي اخلدمة اإلذاعية وددمة علم الفلك الراديوي

واستمنتج أنه ميكن إجياد حل يف قناعني طيفيني خمتلفني يالئمان كالً من النطاق الضيق عايل القدرة والبّث العريض النطاق املنخفض 
 .يشكل احلد األقصى املطلق للخدمات املذكورة m 10مسافة  على -dBµA/m 3,5القدرة. وتبني أن مستوى البّث البالغ 

واة هناك ددمات أدرى من قبيل ددمة راديو اهلو  .جتدر اإلشارة إىل أنه مل يتم عمليًا سوى ادتبار التدادل يف اخلدمة اإلذاعيةو 
 ك احلني. لك مقبواًل يف ذلتتوفر هلا احلماية الكافية ولكنها تستند إىل نشر منخفض نسبياً لألجهزة، وقد اعتمرب ذ ال

 من الضروري إعادة النظر جدياً يف هذه احلدود.البّث اهلامشي املرتبط هبا، و  WPTوفيما يتعلق بكثافة النشر العالية ألجهزة 
  ت:اليت تدعم إجراء املزيد من الدراسا (CEPT) املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالتوفيما يلي املستندات الصادرة عن 

 النطاق احلثية يفمنوذج االنتشار وحساب مدى التدادل لألنظمة " :69 (ERC) لجنة األوروبية لالتصاالت الراديويةتقرير ال
MHz 30-kHz 10" 

 (RFID) بواسطة الرتدد الراديوي التوافق بني أجهزة تعّرف اهلويةدراسة " :74 (ERC) لجنة األوروبية لالتصاالت الراديويةتقرير ال
 ة علم الفلك الراديوي"وددم

املتعلقة باحلدود العامة ملستويات البّث يف األجهزة قصرية  التوافقدراسة " :67 (ECC)اإللكرتونية  التصاالتاجلنة تقرير 
 "MHz 30املدى احلثية حتت 

ن أجل مالءمة أجهزة ف موميكن استعمال النهج احلثي املتمثل بالتثليم )القطع احلاد( النشط للرتددات احلساسة كحل إلدارة الطي
WPT حد أقصى دارج النطاق  عينييف مناطق تنشط فيها ددمات حمددة يف حني أن النهج املتمثل بتMHz 13 قناع  وحتديد

 طيفي صارم يوفر حداً عاماً دارج النطاق للحماية العاملية خلدمات االتصاالت الراديوية.
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 رعلى البش (WPT)لقدرة الالسلكي لرسال اإل مخاطر 8
ومعهد مهندسي  (WHO)من قبيل منظمة الصحة العاملية  ،ة باإلضافة إىل منظمات خمتصة دوليةييتناول عدد من اهليئات التنظيم

لمجاالت لمسألة التعرض البشري  ،(ICNIRP) الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤين واللجنة (IEEE)الكهرباء واإللكرتونيات 
واليت  ةالتعرض البشري للمجاالت الكهرمغنطيسيهذه اجملموعات حتديد حدود السالمة املتعلقة ب ولتنا. وت(EMF)الكهرمغنطيسية 

التعرض بوقد نشرت هذه املنظمات عدداً من املبادئ التوجيهية املختلفة املتعلقة  تقع دارج نطاق عمل قطاع االتصاالت الراديوية.
التوجيهية  2010و1998 يبادئ عاممددة. وهذه املبادئ التوجيهية تشمل: عرب مديات تردد متع البشري للمجاالت الكهرمغنطيسية

. C95.1-2005معهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات  ومعيار (ICNIRP) اخلاصة باللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤين
وجيهية استناداً بتعديل/حتديث مبادئ ت تماق عتمدها يف وقت معني، أوأو قد ت هذه املبادئ التوجيهيةكثرية رات  اإدت وقد اعتمد

. وينبغي ملصممي األنظمة واملصّنعني واملشّغلني يف جمال جتهيزات اإلرسال الالسلكي للقدرة قامت هبا متخصصةدراسات إىل 
(WPT) ت الأن ينظروا يف اخلطوات الالزمة لتوفري احلماية الكافية لألشخاص من اآلثار اخلطرة للتعرض البشري للمجا

. وميكن االطالع على بعض املراجع WPTالكهرمغنطيسية وأن يأدذوا هذه احلدود يف االعتبار لدى قيامهم بتصميم ونشر أنظمة 
 .1اإلضافية للمبادئ التوجيهية يف امللحق 

 الملخص 9
ا اليت مل يتم االتفاق بشأاها بطة هبيتضمن هذا التقرير نطاقات الرتدد املقرتحة لعمليات البث دارج النطاق واملستويات احملتملة املرت

دادل قطاع االتصاالت الراديوية، واليت تتطلب املزيد من الدراسة للتأكد من أاها توفر احلماية خلدمات االتصاالت الراديوية حبسب 
العمل  تطوير وعنللبحث وال معايري القناة املشرتكة والقناة اجملاورة والنطاق اجملاور. ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن الوضع الراهن

 املضطلع به يف بعض املناطق.
وجتري  .WPTزلية والسيارات الكهربائية من بني التطبيقات املرشحة الستخدام تكنولوجيات وتعترب األجهزة احملمولة واملتنقلة واألجهزة املن

زالت  ش فالوي وتطويرها. أما دراسات التعايحاليًا دراسة تكنولوجيات احلث املغنطيسي والرنني املغنطيسي واالقرتان السِّع
 جارية رغم أاها قد استكملت يف بعض البلدان.

وقدرة ترتاوح بني عدة وحدات من  kHz 205-100القائمة على احلث املغنطيسي نطاق الرتدد  WPTوتستخدم عادة تكنولوجيات 
مل زلية والتجهيزات املكتبية اليت تشتة لألجهزة املن. وال يزال نطاق الرتدد هذا أيضًا قيد الدراسة بالنسبkW 1,5الواط و

 .WPTتكنولوجيات  على
القائمة على احلث املغنطيسي ملركبات الركاب الكهربائية عند املديات الرتددية املرشحة املتالقية  WPTوجتري دراسة تكنولوجيات 

. kHz 61-59و kHz 21-19 الرتدديني املرشحنيعند املديني  الثقيلةركبات امل؛ فيما تمدّرس تلك اليت ختص kHz 85 حول
. أما القدرات النموذجية للمركبات الكهربائية الثقيلة kW 7,7و kW 3,3 ملركبات الركاب الكهربائيةالقدرات النموذجية  وتبلغ

 .kW 100و kW 75 فترتاوح بني
وقدرات ترتاوح  kHz 6 795-6 765يبلغ  الذي ISMالقائمة على الرنني املغنطيسي النطاق  WPTوتستخدم عادة تكنولوجيات 
 .W 100بني بضع وحدات من الواط و

 .W 100 وقد تصل القدرة النموذجية فيها إىل kHz 524-425القائمة على االقرتان السِّعوي نطاق الرتددات  WPTوتستخدم تكنولوجيا 
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 1 الملحق

 
 في منظمات وإدارات مختلفة تقييم التعرض للتردد الراديويجيهات بشأن تو 

عن  الصادرةعلومات امل باإلضافة إىلمنظمات عدة  قدمتها تقدم املعلومات التالية بعض اإلرشادات بشأن التعّرض للرتدد الراديوي
لى قضايا اليت تكتنف األدطار البشرية. ويرجى من القرّاء االطالع عوينبغي أن يعترب ذلك مرجعاً من أجل فهم ال .بعض اإلدارات

ومعهد مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات  (ICNIRP) الدولية للحماية من اإلشعاع غري املؤين اللجنة أحدث املعلومات الصادرة عن
(IEEE)  :واإلدارات التنظيمية واهليئات املتخصصة األدرى من أجل احلصول عليها 

"املبادئ  (BWF)التابع ملنتدى النطاق العريض الالسلكي  (WPT)ر فريق العمل املعين بتكنولوجيا إرسال القدرة السلكيًا أصد
زيل النسخة اإلنكليزية من . وميكن تن2013يف أبريل  [2]" 2.0التوجيهية الستخدام تكنولوجيات إرسال القدرة السلكياً، الطبعة 

 WFB .-wireless-of-use-the-for-yrp.net/english/update/2013/10/guidelines-http://bwfاملوقع اإللكرتوين للمنتدى 

technologies.html-transmission-power. 

 صيلية.التعرض للرتدد الراديوي مع مقتطفات تف منهجيات تقييماجلوانب التالية بشأن  اللوائح واملبادئ التوجيهية قدمتو 
مبادئ توجيهية  ،[2]بارات بشأن املبادئ التوجيهية للحماية من اإلشعاع الراديوي"، الواردة يف املرجع وتقدم الوثيقة بعنوان "اعت

التابع ملنتدى النطاق  (WPT)املعين بتكنولوجيا إرسال القدرة السلكيًا تفصيلية وفقًا جملاالت االستعمال اليت حددها فريق العمل 
. ويرد فيها وصف WPTية والتقنية مثل نطاقات الرتدد اليت يتعني تطبيقها يف أجهزة والنواحي البيولوج (BWF)العريض الالسلكي 

رد أيضاً يف أنسجة جسم اإلنسان ومنها. وباإلضافة إىل ذلك، ت ثّ لتأثريات التحفيز والتسخني وتيار التالمس والتيار املستحّ 
التقليدية  نهجية للقياس نظراً إىل أن منهجيات القياسخمططات تسلسل العمليات املوصى هبا من أجل ادتيار منهجية للتقييم وم

 .WPTقد ال تفي بتقييم التعرض للرتدد الراديوي اخلاص بأجهزة 
مقتطفات من اللوائح احمللية والدولية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتعرض للرتدد  [2]الواردة يف املرجع  Gإىل  Aوتتضمن املالحق 

كما توضح كيفية قراءهتا واستخدامها. وقد وردت يف هذه املالحق اللوائح اليابانية واملبادئ التوجيهية   الراديوي وقضايا السالمة
دئ التوجيهية الصادرة عن مجعية مهندسي الكهرباء واملبا (ICNIRP)من اإلشعاع غري املؤين  للحمايةللجنة الدولية الصادرة عن ا
دل تقييم معردت بشكل مراجع بعض الورقات اليت نشرت مؤدرًا يف جمال . وباإلضافة إىل ذلك، و (IEEE) واإللكرتونيات

 القائم على احملاكاة. (SAR)االمتصاص النوعي 
 WPT" [1]لتكنولوجيا  (APT)مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت وباإلضافة إىل الوثيقة أعاله، توفر الوثيقة بعنوان "تقرير مسح 

 .مجاعة آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت بلدان األعضاء يفمعلومات عن هذا املوضوع يف ال
 (RF) ض للتردد الراديويالتعر  

لمعيار ل بشأن التعرض للرتدد الراديوي )تستند يف معظم احلاالت إىل االمتثالأو لوائح داصة به  مبادئ توجيهيةلكل بلد 
ICNIRP98).  املعيار  شملال يوICNIRP98  رسال الالسلكي للقدرة جهزة اإلحبثًا ألحىت اآلن(WPT)  القياس املناسبة قوطر 

 .اخلاصة هبذه األجهزة
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 A1-1اجلـدول 
 الوضع التنظيمي المتعلق بالتعرض للتردد الراديوي

 تقييم التردد الراديوي  التعرض للتردد الراديوي البلد

 (ACMA)تتوىل هيئة االتصاالت والوسائط األسرتالية  - أسرتاليا
اع اإلشع التصاالت الراديوية اإللزامية )مسؤولية إدارة ا
)وإددال  2003التعرض البشري( املعيار -الكهرمغنطيسي 

تعديالت على ددمة االتصاالت الراديوية )اإلشعاع 
 2011 التعرض البشري( تعديل املعيار -الكهرمغنطيسي

 ((،2)الرقم 

ت التعيني حدود التعرض البشري ملعظم مرس   •
 املتنقلة واحملمولة بواسطةاالتصاالت الراديوية 

 GHz 300 ~ kHzالنطاق يف هوائي مدمج يعمل

100  

معيار احلماية من اإلشعاع عند مستويات التعرض  -
 إىل kHz 3القصوى جملاالت الرتدد الراديوي 

(RPS3) GHz 300 

حمددة من الوكالة األسرتالية للحماية من اإلشعاع وضمان  •
 (ARPANSA) السالمة النووية

ه األجهزة ضرورية إلظهار االمتثال باستخدام طرائق هذ
جملاالت  بشريتعرض ال)ال EN 62209-2 من قبيلادتبار 
ية الالسلك تعن أجهزة االتصاال صادرةالالراديوي الرتدد 

 تجهيزاتالبشرية و النماذج ال -احملمولة باليد وعلى اجلسم 
: اإلجراء اخلاص بتحديد معدل 2 اجلزء -جراءات اإلو 

االتصاالت الالسلكية ألجهزة   (SAR)متصاص النوعياال
 سماجلمن احملمولة باليد واملستخدمة بشكل قريب جدًا 

 (GHz 6 إىل MHz 30ات من رتددال)مدى 
http://infostore.saiglobal.com/store/details.aspx? 

ProductID=1465960 . وتتوىل اهليئةACMA  مهمة تعيني
 وي واإلشعاع الكهرمغنطيسي الذيحدود التعرض للرتدد الرادي

. واملصدر األساسي للمعلومات ARPANSA حددته الوكالة
عن حدود التعرض للرتدد الراديوي هو ذلك اخلاص 

معيار احلماية من اإلشعاع بشأن  ARPANSA بالوكالة
 يجملاالت الرتدد الراديو مستويات التعرض القصوى  عند
3 kHz  إىلGHz 300 (RPS3) -

arpansa.gov.au/Publications/codes/rpsw.http://ww

.cfm3 

ق العريض ملنتدى النطالمبادئ التوجيهية متطلبات االمتثال ل - اليابان
 الراديوي بشأن التعرض للرتدد )(BWFالالسلكي 

yrp.net/english/-http://bwf: 

الرجوع إىل املبادئ التوجيهية للحماية من اإلشعاع الراديوي  -
من اإلشعاع غري  للحمايةللجنة الدولية واملبادئ التوجيهية 

 (ICNIRP) املؤين

 حدود التعرض للرتدد الراديوي •

ميكن االطالع على تفاصيل منهجيات التقييم من أجل  -
يف املركبات  (WPT)ة اإلرسال الالسلكي للقدرة أنظم

 kHzويف التطبيقات املتنقلة ) (kHz 90-70)الكهربائية 

ملعلومات ا ( يف التقريرين اجلزئيني جمللسMHz 6,78و 400
 توزارة الشؤون الدادلية واالتصاالب (ICC) واالتصاالت

(MIC)  2015يف يناير ويوليو. 

اخلاص  (BWF) سلكيينظر منتدى النطاق العريض الال
 وي.النهج التالية لدى تقييم التعرض للرتدد الرادي باليابان يف

ا جزء الة اليت يكون فيهافرتاض أسوأ احلاالت احملددة، مثل احل
 املرسل أو موجودًا بني Txللمرسل  جماوراً  من جسم اإلنسان

 .املستقبلو 
 .ةتعذر اإلعالن عن السالم ذاإاختاذ تدابري إضافية للسالمة 

لوجيا نامجة عن منتجات تكنو الغنطيسية املاالت حني تكون اجمل
WPT  يتوقع أن يكون التعرض للرتدد الراديوي غري منتظمة و

من  للحمايةية للجنة الدول ، تكون بالتايل املبادئ التوجيهيةحملياً 
ويقرتح النظر  .أسلممراجع  (ICNIRP) اإلشعاع غري املؤين

رض من قبيل حتديد جرعات التعمنهجيات تقييم احملاكاة  يف
لإلشعاع إذا متكن اخلرباء املتخصصون بتحديد جرعات من 

 املشاركة.

وينبغي أال يستغرق أسلوب التقييم مدة طويلة ال داعي هلا 
إىل البحث عن التعرض الدقيق للرتدد الراديوي. يسعى  الوأ

معقواًل ميكن أن يكون مفيدًا يف  وينبغي أن يكون أسلوباً 
 ت إصدار الشهادات وادتبارات القبول.إجراءا

دضعت مواصفات ثالثة أنواع من أنظمة  2016يف عام و 
WPT للتنظيم يف اليابان 

http://www.arpansa.gov.au/Publications/codes/rps3.cfm
http://www.arpansa.gov.au/Publications/codes/rps3.cfm
http://bwf-yrp.net/english/
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 (تتمة) A1-1اجلـدول 

 تقييم التردد الراديوي  التعرض للتردد الراديوي البلد

الوارد املستويات املرجعية يف  Hقد يتجاوز مستوى اجملال  -  
ستحّث/معدل االمتصاص النوعي امل Eحني أن اجملال 

(SAR) .أقل بكثري من القيود األساسية 
يف احلد إىل ختف طابقةيؤدي استخدام عامل االقرتان يف امل -

 .WPTاخلاص بقدرة الددل يف أنظمة 
 يلزم أيضاً قياس التيار الثابت. -

من  (MIC) وزارة الشؤون الدادلية واالتصاالتوقد استلمت 
، باعتباره هيئة استشارية (ICC) تصاالتاملعلومات واال جملس

، تقريرين جزئيني بشأن "املتطلبات التقنية ألنظمة MICللوزارة 
يف  WPT)ألجهزة  2015اإلرسال الالسلكي للقدرة" يف يناير 

يف  WPT)ألجهزة  2015التطبيقات املتنقلة( ويف يوليو 
دف هباملركبات الكهربائية(. وحيدد التقريران املتطلبات التقنية 

وضع قواعد جديدة بشأن "مواصفة النوع" تعفي من احلصول 
يف جتهيزات فردية.  WPTعلى إذن لتطبيق تكنولوجيات 

ويتضمن هذان التقريران الوضع اإلمجايل لوضع القواعد بشأن 
مبا يف ذلك شروط التعايش وحدود البّث  WPTأنظمة 

 ومنهجيات تقييم التعّرض البشري للرتدد الراديوي.
 ىلإ حتيل اللوائح احلالية املتعلقة باجملاالت الكهرمغنطيسية - ورية كوريامجه

اإلشعاع غري  من للحمايةللجنة الدولية املبادئ التوجيهية 
 .(ICNIRP) املؤين

 WPTختطط إلددال أساليب تقييم حمددة لتكنولوجيا  -
 .2015 دالل عام
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 ن المركبات الكهربائية في كوريام (EMF)للمجال الكهرمغنطيسي تقييم التعرض البشري 

تكنولوجيا ل املستخد مة (OLEV) املوصولة الكهربائية املركبةطيسية اليت تولدها تقييم اجملاالت املغن أسلوبمجهورية كوريا  تدرس
 قدرةالط دطو ويتكون مصدر اجملال من  .يهاالوصول إل منطقة ميكن للعموميف  واملشغ ةلة ،2013يف عام  اً،السلكيالقدرة نقل 

ية(، ويبلغ تردد )اللفيفة الثان املوصولة الكهربائية املركبة التقاط حتت شرائح لفائف 5)اللفيفة األوىل( و الطرق أرضياتالكهربائية يف 
 .kW 75وقدرة درجه  kHz 20رنني هذا املصدر 

 املركبة نظامل ولفائف االلتقاط ئيةالكهربا القدرةدطوط من  للمجال الكهرمغنطيسيالتعرض البشري  حالة A1-1الشكل  يظهرو 
 .(OLEV) املوصولة الكهربائية

 A1-1الشكل 

 )OLEV( الموصولةالكهربائية  المركبة نظاملللمجال الكهرمغنطيسي حالة التعرض البشري 

 

 نظامل ةمشاهبو  ظمةمنتغري  (OLEV) املوصولةللمجال الكهرمغنطيسي لنظام املركبة الكهربائية  1 حالة التعرض البشريعترب تم حيث 
سب مستوى اجملال يف املوضع الذي يسرتعي االهتمام، ويقاس على ثالثة ارتفاعات: (IEC 62110)قدرة التيار املتناوب   0,5، وحيم

m 1,0و m 1,5و m .فوق سطح األرض 
 

 A1-2الشكل 
 (OLEV) الموصولة الكهربائية المركبةعن  مجال الناتجالنموذج في ال

 

 1حالة التعرض 

 2حالة التعرض 
 اجملال املغنطيسي
 مللف االلتقاط

 ملف التقاط )ملف ثان(

 دطوط القدرة )امللف األول(

 منوذج بشري كروي
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سب ويقع على  m 0,35و m 1,5الذي يبلغ حموراه الرأسي واألفقي  كرويال اإلنسان منوذج باستخدام التعرض مستوىمتوسط  حيم
 .األرض سطح فوق m 0,2ارتفاع 

 ميكن للعموم cm 100 على مسافة –2%و ،(OLEV) املوصولةاملركبة الكهربائية من  cm 5مسافة  على 4%ويبلغ االحنراف 
 ستوىمل قاطن ثالثال ميكننا أن نعرف أن متوسط. و طيسيةاملغن للمجاالتالتوزيع الرأسي  انتظام A1-3ل ويبني الشك .يهاالوصول إل

 .(OLEV)ية الكهربائلمركبة ل 1 التعرض حلالة التعرض مستوى متوسط مع تقريباً  يتناسب التعرض

 A1-3الشكل 

 )OLEV( الموصولةالكهربائية المسافات من المركبة  من محسوبة على كلالتوزيعات المجال المغناطيسي 

 

فوق سطح  m 1,5و m 1,0و m 0,5 ثالثة،ال االرتفاعات)يف  التعرض ستوىمل ثالث نقاطالمتوسط  ثلميمن التحليل العددي، 
ن املعايري التقنية ع 40%، مبا يقل بنسبة A/m 2,1ويقي ةم بقيمة  بأكمله، البشري اجلسم على التعرض مستوى متوسط( األرض

 .للرتددات الراديويةض لتعر ل
ل قيم التقييم  متث ة و  (OLEV) املوصولةاملركبة الكهربائية من كل مقعد دادل  2طيسي يف حالة التعرض اجملال املغن شدةوتقي ةم 

 .A1-4الشكل  يف كما

 OLEV [cm]من  املسافة

سي 
نطي

لمغ
ل ا

مجا
ة ال

شد
[A

/m
]

 

 المتوسط المكاني

 متوسط الثالث نقاط
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 A1-4الشكل 

 )EVOL( الموصولةالمسافات من المركبة الكهربائية  من محسوبة على كلالتوزيعات المجال المغنطيسي 

 

 

 A1-5الشكل 
 (OLEV) الموصولةالمسافات من المركبة الكهربائية  من محسوبة على كلالتوزيعات المجال المغنطيسي 

 

عن  يف نفس احلالة، بينما أسفر القياس A/m 3,36نقاط عن  اخلمسمتوسط  أسلوبالتحليل العددي باستخدام  أسفر
3,06 A/m0,53نقاط، كانت  الثالثمتوسط احملاكاة ومن القياس باستخدام  . بيد أن قيمة البيانات احملص ةلة من A/m 0,57و A/m 

متوسط  أسلوب فإن ،واملواضعاالرتفاع،  وفوارقعلى التوايل. وبالنظر إىل ظروف التعرض املعقدة مثل معمارية التدريع الدادلية، 
 قاط.ن الثالثمتوسط  أسلوبوية، مقارنًة بتعرض للرتددات الرادي حالة أسوأ نقاط هو األسلوب األمثل لقياس اخلمس

  

 > (S.D.: 60 cm) القياسقيمة البيانات المحصلة من  < > (S.D.: 72 cm)قيمة البيانات المحصلة من المحاكاة  <

 قيم معتمدة [A/m] القياسقيم  نقاط القياس قيم معتمدة القياسقيم  نقاط القياس
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 2الملحق 

 
 ISMالمستخدم في تطبيقات  kHz 6 795-6 765مثال على تنفيذ استعمال النطاق 

 في الشحن الالسلكي لألجهزة المتنقلة
 ISM نطاقلا مت تطوير تكنولوجيا لإلرسال الالسلكي للقدرة ومواصفاته استنادًا إىل مبادئ الرنني املغنطيسي الذي يستخدم

kHz 6 795-6 765 ن للنظام البيئي للشحن الالسلكي عددًا م هذه التكنولوجياتوفر و . ألجهزة املتنقلةللشحن الالسلكي ل
 الفريدة. الفوائد

 

 مدى شحن أعلى

األعلى الذي يسمح مبمارسة الشحن السريع واالستمرار يف ذلك عرب معظم السطوح  مدى الشحن
 زل واملكتب والبيئات التجارية.يف املن إجيادهاع واملواد اليت من الشائ

 

 شحن أجهزة متعددة

إمكانية شحن أجهزة متعددة ذات متطلبات خمتلفة للقدرة يف الوقت نفسه، مثل اهلواتف الذكية 
 .Bluetooth® اليت تعمل بتكنولوجيا واحلواسيب اللوحية واحلواسيب احملمولة وأجهزة الرأس

 

 رض الواقعجاهزة للعمل على أ

تعمل سطوح الشحن يف حالة وجود أجسام معدنية كاملفاتيح وقطع النقود وأدوات املطبخ، مما جيعلها دياراً 
 يافة.زل واملكتب والسيارات والبيع بالتجزئة والتطبيقات املتعلقة بتناول الطعام والضمثالياً لتطبيقات املن

 

 بلوتوث تكنولوجيااتصاالت باستخدام 

اليت تقلل إىل احلد األدىن من  ،(Bluetooth Smart)ستخدم تكنولوجيا بلوتوث الذكية اتصاالت ت
 متطلبات العتاد يف املصانع وتفتح اجملال ملناطق الشحن الذكي املستقبلية.

 المواصفات التقنية

قيقي، حن يف العامل احلاهلدف من املواصفات هو تقدمي دربة مالئمة ومأمونة واستثنائية إىل املستخدم بشأن أوضاع الش أن
بتوصيف السطح  مطابقة للمعايري. وتتمثل التكنولوجيا الوقت نفسه حتديد األساس التقين لتمكني الصناعة من بناء منتجات ويف

ام رى مفتوحًا أموترك باب معظم اخليارات األد -املتبادل، واحملاثة املتبادلة  البيين ملرسل ومستقبل القدرة الالسلكية، واالقرتان
 املسؤولني عن التنفيذ.

وملالءمة القدرة الالسلكية مع ظروف العامل احلقيقي، يسمح التنوع يف ادتيار املوضع بإمكانية عالية لتغري معامل االقرتان وحجم 
ية ناجلهاز وشروط احلمولة واملسافة الفاصلة بني مرسل ومستقبل القدرة. وهذا ما يتيح ملصممي منتجات القدرة الالسلكية إمكا

 أكرب يف تنفيذ أنظمة الشحن وما ينجم عن ذلك من دربة أعلى لدى املستهلك.
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 وينبغي للمنتجات اإللكرتونية املعدة هلذا لتكامل التكنولوجي أن تراعي عدة عوامل هي:
 تبّدد القدرة والتصميم؛ -

 تكامل أداة الرنني )املرنان( مع اجلهاز؛ -

 التصغري؛ -

 الراديو احملمول على املنت. تكامل وصلة االتصاالت مع -

ويف استطاعة املصممني أن حيددوا التطبيق اخلاص هبم وحيصلوا على ما يلزم من أجهزة راديوية دارج النطاق، ومضخمات للقدرة، 
 مطلوب. هو ق ماوأن يقوموا بتجميعها وف -منفصلة أو متكاملة  -وحموالت التيار املستمر إىل تيار مستمر ومقّومات ومعاجلات صغرية 

بولوجيا طاملا كانت املكونات مطابقة للمواصفات. ويقتصر التوصيف فقط على السطوح البينية ومنوذج و وبإمكااهم استعمال أي ط
 املرنان املقرر استعماله يف النظام.

استقبال  ووحدة (PTU)ويوضح الشكل أدناه التشكيلة األساسية لنظام اإلرسال الالسلكي للقدرة بني وحدة إرسال القدرة 
. وميكن توسيع وحدة إرسال القدرة حبيث ختدم عدة وحدات مستقلة الستقبال القدرة. وتتألف وحدة إرسال القدرة (PRU) القدرة

. وتتألف (MCU) من ثالث وحدات وظيفية أساسية هي: املرنان ووحدة املواءمة، ووحدة حتويل القدرة، ووحدة التشوير والتحكم
 ضاً من ثالث وحدات أساسية على غرار وحدة إرسال القدرة.وحدة استقبال القدرة أي

.........................................

>

.............................................<

 

 PTU يف مرنان املرسل إلرسال القدرة من الوحدة kHz 6 780 (kHz 15±)وكما هو مبني يف الشكل أعاله، يمستعمل الرتدد 
)TMmartBluetooth S(. وتمستخدم تكنولوجيا بلوتوث الذكية PRUالوحدة  إىل

لالتصال باالجتاهني ضمن   4,2GHzلى الرتدد ع 
 الشحن. قناة تقع دارج الرتددات املستعملة إلرسال القدرة ولتوفري قناة اتصاالت موثوقة بني مستقبالت القدرة الالسلكية وسطوح

م رسلة باستخداوتنص املواصفات على الكثري من فئات وحدة استقبال القدرة ووحدة إرسال القدرة تبعًا للقدرة امل
، وتتفاوت هذه الفئات من وحدات الشحن املنخفضة القدرة لألجهزة الصغرية اليت ال حتتاج إال لبضع وحدات kHz 6 780 النطاق

 PTU من الواط إىل األجهزة األكرب حجمًا اليت حتتاج إىل الكثري من وحدات الواط. وتظهر يف اجلداول الواردة أدناه فئات
 اً إىل مشروع "التصنيف األساسي للمواصفات"، حيث مت وضع فئات جديدة/تصنيف جديد.استناد PRU وفئات

 (PRU) وحدة استقبال القدرة

 ولةمح
 جهاز

 املستخدم

 تغذية
 بالطاقة

 MCUتشوير 
 ودارج النطاق

DC  إىلDC 

 مرنان املستقب ل

 منظم

 

 

 اتصال باالجتاهني اقرتان رنيين

 دارة مضخم قدرة
 مواءمة

 مرنان املرسل

 (PTU) القدرة إرسالوحدة 

 MCUتشوير 
 ودارج النطاق

 حتكم بالفلطية

@ 678 MHz 
+/- 15kHz 

@ 24 GHz 

RX_OUTP 
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 (PRU) وحدة استقبال القدرة فئات

 تطبيقات نموذجية RX_OUT_MAXP’ وحدة استقبال القدرة

 BT Headset حتدد فيما بعد 1الفئة 

 هاتف عادي W 3,5 2الفئة 

 هاتف ذكي W 6,5 3الفئة 

 وب لوحي، حاسوب لوحي مع هاتفحاس W 13 4الفئة 

 حاسوب حممول صغري W 25 5الفئة 

 حاسوب حممول عادي W 37,5 6الفئة 

 حاسوب عايل األداء W 50 7الفئة 

RX_OUT_MAX’P ي القيمة القصوى لقدرة درج مرنان املستقبل ه)RX_OUTP(. 
 

 (PTU) وحدة إرسال القدرة فئات

 TX_IN_MAX’P الفئة المتطلبات الدنيا لدعم 
القيمة الدنيا بالنسبة ألكبر عدد من 

 األجهزة المدعومة 

 1الفئة  W 2 1  1الفئة 
1   1الفئة 

 2الفئة   2 3الفئة  W 10 1  2الفئة 

 3الفئة   2 4الفئة  W 16 1  3الفئة 

 3الفئة   3 5الفئة  W 33 1  4الفئة 

 3الفئة   4 6الفئة  W 50 1  5الفئة 

 3الفئة   5 7الفئة  W 70 1  6الفئة 

_MAX’TX_INP مرنان املرسل  ددلي القيمة القصوى لقدرة ه)TX_INP(. 

 مقيسة عند موصل اهلوائي. +dBm 8,5و −dBm 6وترتاوح قدرة اإلرسال يف عمليات بلوتوث بني 
دات. تباع فيه هذه الوح ببناء منتجات متتثل للمتطلبات التنظيمية للبلد الذي PRUو PTUويسمح توصيف الوحدات 

من قواعد جلنة االتصاالت  18ملتطلبات القسم  GHz 6 785الواليات املتحدة مثاًل، جيب أن ميتثل التشغيل على الرتدد  ففي
 .FCC من قواعد اللجنة 15جيب أن ميتثل ملتطلبات القسم  GHz 2,4يف حني أن التشغيل باالجتاهني على الرتدد  (FCC) الفيدرالية
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 3ملحق ال

 
 WPTبيانات قياس الضوضاء المشعة والضوضاء بالتوصيل الناجمة عن أنظمة 

 جدول المحتويات
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 88  ....................................................................................................... مقدمة 1

 88  .................................................................................. مناذج القياس وطرائق القياس 2

 88  ...................... اخلاص بشحن السيارات الكهربائية WPTمنوذج القياس وطريقة القياس يف نظام  1.2

 اخلاصة باألجهزة املتنقلة WPTالقياس وطريقة القياس يف أنظمة منوذج  2.2

 91  .................................................................. زليةاملن واألجهزة احملمولة واألجهزة

 93  ..................... (BWF)احلّد املستهدف للبث اإلشعاعي الصادر عن منتدى النطاق العريض الالسلكي  3

 93  ......... اخلاص بشحن السيارات الكهربائية WPTاحلد املستهدف للبث اإلشعاعي الناجم عن نظام  1.3

 لة واحملمولة اليت تستخدماحلّد املستهدف للبث اإلشعاعي الناجم عن األجهزة املتنق 2.3

 94  ........................................................................... املغنطيسي تكنولوجيا الرنني

 95  . زلية اليت تستخدم تكنولوجيا احلث املغنطيسياحلّد املستهدف للبث اإلشعاعي الناجم عن األجهزة املن 3.3

 احلّد املستهدف للبث اإلشعاعي الناجم عن األجهزة املتنقلة واحملمولة اليت تستخدم 4.3

 95  .................................................................. السِّعوي تكنولوجيا االقرتان

 96  ............................................................ نتائج قياس الضوضاء املشعة والضوضاء بالتوصيل 4

 96  ................................ اخلاص بشحن السيارات الكهربائية WPTنتائج القياس املتعلقة بنظام  1.4

 102  ............ ستخدم تكنولوجيا الرنني املغنطيسينتائج القياس املتعلقة باألجهزة املتنقلة واحملمولة اليت ت 2.4

 105  ....................... نتائج القياس املتعلقة باألجهزة املنزلية اليت تستخدم تكنولوجيا احلث املغنطيسي 3.4

 109  .............. ائج القياس املتعلقة باألجهزة املتنقلة واحملمولة اليت تستخدم تكنولوجيا االقرتان السِّعوينت 4.4

  



  ITU-R  SM.2303-2  التقرير 88

 مقدمة 1
وذلك  (WPT)بيانات القياس املتعلقة بالضوضاء املشعة والضوضاء بالتوصيل النامجة عن أنظمة إرسال القدرة السلكياً  3يقدم امللحق 

 .16 اجلدول يف إطار النظر يف وضع قواعد جديدة يف اليابان. ويرد فيما يلي ذكر األنظمة بينما تظهر املعلمات األساسية يف
 اخلاصة بالركاب؛ (EV)لشحن السيارات الكهربائية  WPTنظام  (1)

 لألجهزة املتنقلة واحملمولة اليت تستخدم تكنولوجيا الرنني املغنطيسي؛ WPTنظام  (2)

 لألجهزة املنزلية والتجهيزات املكتبية اليت تستخدم التكنولوجيا احلثية؛ WPTنظام  (3)

 لألجهزة املتنقلة واحملمولة اليت تستخدم تكنولوجيا االقرتان السِّعوي. WPTنظام  (4)

 نماذج القياس وطرائق القياس 2
اذج القياس وطرائق القياس املتعلقة بالضوضاء املشعة مبناقشة وحتديد من (WPT)قام فريق العمل املعين بإرسال القدرة السلكيًا 

، وذلك يف إطار اللجنة الفرعية املعنية بالبيئة الكهرمغنطيسية الستعمال املوجات WPTوالضوضاء بالتوصيل النامجة عن أنظمة 
 . وقد أجريت القياسات التالية:(MIC)الراديوية التابعة لوزارة الشؤون الدادلية واالتصاالت 

 :MHz 30و kHz 9قياس الضوضاء املشعة يف مدى الرتددات الواقع بني  (1)

تقاس شدة اجملال املغنطيسي باستخدام هوائيات حلقية. ويتم احلصول على شدة اجملال الكهربائي بتحويل بسيط يستخدم  
 .ohm 377املعاوقة املميزة للموجة السطحية، 

 :GHz 1و MHz 30قع بني قياس الضوضاء املشعة يف مدى الرتددات الوا (2)

تقاس شدة اجملال الكهربائي باستخدام هوائيات ثنائية املخروط أو صفائف ثنائية القطب لوغاريتمية دورية. ويف حالة  
 .GHz 6تطبيقات األجهزة احملمولة، يتم توسيع مدى ترددات القياس إىل 

 :MHz 30و kHz 9قياس الضوضاء بالتوصيل يف مدى الرتددات الواقع بني  (3)

تقاس الضوضاء بالتوصيل اليت تشعها دطوط الطاقة الكهربائية. ويف هذا القياس ينبغي توصيل التجهيزات قيد  
 .(AMN)بالشبكة الكهربائية االصطناعية  (EUT) االدتيار

 الخاص بشحن السيارات الكهربائية WPTنموذج القياس وطريقة القياس في نظام  1.2
اخلاصة بشحن السيارات  WPTوصف لطرائق قياس الضوضاء املشعة النامجة عن أنظمة  A3-2و A3-1يرد يف الشكلني 

. ويظهر GHz 1و MHz 30بني  A3-2، ويف الشكل MHz 30و kHz 9بني  A3-1ويقع مدى الرتددات يف الشكل  الكهربائية.
الضوضاء املشعة. ويشار يف هذه القياسات وترتيبها من أجل قياس  (EUT)املنظر العلوي للتجهيزات قيد االدتبار  A3-3يف الشكل 

بعنوان "قياسات االضطرابات املشعة".  للجنة الدولية اخلاصة بالتدادل الراديويالصادر عن ا CISPR 16-2-3 املعيار إىل
إىل  دوصف هليكل سيارة مقّلد يستعمل يف هذا القياس. وقد قدم االقرتاح املتعلق بنموذج السيارة املقل A3-4الشكل  يف ويرد

اخلاصة بشحن السيارات الكهربائية. ويظهر  WPT، وهو يتضمن معيارًا دوليًا بشأن أنظمة IEC TC 69/PT 61980 اللجنة
وترتيبها من أجل قياس الضوضاء بالتوصيل. وتعّرف قدرة اإلرسال  (EUT)املنظر العلوي للتجهيزات قيد االدتبار  A3-5الشكل  يف

 القدرة املقيس عند ددل جتهيزات التغذية الراديوية أو امللف األويل.يف هذه القياسات بأاها مستوى 
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 A3-1 كلـالش
 الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، WPTطرائق قياس الضوضاء المشعة الناجمة عن أنظمة 

 MHz 30و kHz 9في مدى الترددات الواقع بين 

 

 

 A3-2 كلـالش
 الخاصة بشحن السيارات الكهربائية، WPT طرائق قياس الضوضاء المشعة الناجمة عن أنظمة

 GHz 1و MHz 30في مدى الترددات الواقع بين 

R pe ort SM.2303-A3-02

0
,1

 m

0
,1

 m

 

 

(m 10  أوm 30) 

 ف مسافة القياس بأاها املسافةتعر 
بني مركز هوائي حلقي وواجهة 

جتهيزات  االدتبار دقي تالتجهيزا
 التغذية الطاقة

 WPTنظام 
 تالتجهيزا(

 )قيد االدتبار

 طاولة دوارة

 ينبغي حتديد اجتاه اإلشعاع األقصى
 بإدارة التجهيزات قيد االدتبار

 للوح عاز 

(m10  أوm30) عضبط ارتفا ي 
 هوائي االستقبال لقياس

 الضوضاء املشعة القصوى

جتهيزات 
 التغذية الطاقة

 WPTنظام 
 التجهيزات(

 )قيد االدتبار

 طاولة دوارة

 ينبغي حتديد اجتاه اإلشعاع األقصى
 بإدارة التجهيزات قيد االدتبار

 لوح عازل

 فيف ثنائي القطبص
 دوري - لوغاريتم

 ائيهو 
 ثنائي املخروط

 مثال على هوائي االستقبال
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 A3-3 كلـالش
 منظر علوي للتجهيزات قيد االختبار وترتيبها لقياس الضوضاء المشعة

R pe ort SM.2303-A3-02

(0,8 m)

 

 A3-4 كلـالش
 لمقلدتشكيلة هيكل السيارة ا

R pe ort SM.2303-A3-04

Lode

2
5
0
 m

m

(4)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)(3)

1
2

5
0
 m

m

1 700 mm

1 000 mm 350 mm350 mm

4
0
0
 m

m
1
 0

0
0
 m

m 1
 7

0
0

 m
m

1 700 mm





(3) (3)

(3) (3)

(1)

(4), (5)

 

تعّرف مسافة القياس بأاها املسافة بني 
هوائي االستقبال وحافة امللف األوىل 

 )ملف اإلرسال(

 طاولة دوارة

 هيكل سيارة
 مقلدة

 تعريف التجهيزات قيد االدتبار

 شبكة التغذية بالطاقة

 تغذية بطاقة
 الرتدد الراديوي

 ملف أويل
 ثانوي ملف

هيكل سيارة مقلدة، يكون األويل )ملف 
اإلرسال( وجتهيزات التغذية بطاقة الرتدد 

الراديوي معزولني عن األرض بواسطة لوح 
 .m  0,1عازل بسماكة 

 لوح عازل

 صندوق معدين 1)
 نافذة 2)

 حامل من مادة غري موصلة 3)

 جمموعة امللفات 4)

 جمموعة احملوالت 5)

 منظر جانيبب(  أ ( منظر علوي

جتهيزات 
الشحن 

 األويل

 معدين نظام مركبة
 وحدة االتصاالت

 وحدة امللف األويل

 جتهيزات الشحن

 االتصاالتوحدة 

 غري معدين

 الثانويوحدة امللف 
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 A3-5 كلـالش
 منظر علوي للتجهيزات قيد االختبار وترتيبها لقياس الضوضاء بالتوصيل

R pe ort SM.2303-A3-05

0
,8

 m

0,8 m

 

الخاصة باألجهزة المتنقلة واألجهزة المحمولة  WPTنموذج القياس وطريقة القياس في أنظمة  2.2
 ةزليالمن واألجهزة
باألجهزة اخلاصة  WPTوصف لطرائق قياس الضوضاء املشعة النامجة عن أنظمة  A3-7و A3-6يرد يف الشكلني 

 A3-7، ويف الشكل MHz 30و kHz 9بني  A3-6زلية. ويقع مدى الرتددات يف الشكل احملمولة واألجهزة املن واألجهزة املتنقلة
حالة  قد مت فقط يف حالة األجهزة املتنقلة واحملمولة. أما يف GHz 6إىل  . ويالحظ أن توسيع مدى الرتدداتGHz 6و MHz 30 بني

كطريقة   CISPR 14-1. ويعزى ذلك إىل اإلشارة للمعيار GHz 1زلية فإن احلد األقصى ملدى الرتددات املقيس هو األجهزة املن
 A3-8 الشكل األجهزة املتنقلة واحملمولة. ويرد يفكطريقة القياس اخلاصة ب  CISPR 22زلية، وللمعيار القياس اخلاصة باألجهزة املن

 وصف لطرائق القياس املتعلقة بالضوضاء بالتوصيل. وقد أدذت هنا طريقتان للقياس يف االعتبار.

 طاولة دوارة

 هيكل سيارة
 مقّلدة

 تعريف التجهيزات قيد االدتبار

 تغذية بطاقة شبكة التغذية بالطاقة
 راديويالرتدد ال

 ملف أويل/
 ملف ثانوي

يكون هيكل السيارة املقّلدة، وامللف 
األويل )ملف اإلرسال( وجتهيزات طاقة 

الرتدد الراديوي معزولة عن األرض 
 .m 0,1 بسماكةبواسطة لوح عازل 

 لوح عازل

 شبكة
 التغذية

 االصطناعية

جتهيزات قياس 
الضوضاء 
 باإليصال
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 A3-6 كلـالش
 ألجهزة المتنقلة واألجهزة المحمولةباالخاصة  WPTأنظمة  الناجمة عنطرائق قياس الضوضاء المشعة 
 MHz 30و kHz 9بين الواقع في مدى الترددات ، زليةواألجهزة المن

 

 A3-7 كلـالش
 ألجهزة المتنقلة واألجهزة المحمولةباالخاصة  WPTأنظمة  الناجمة عنطرائق قياس الضوضاء المشعة 
 GHz 6و MHz 30بين الواقع في مدى الترددات ، زليةواألجهزة المن

R pe ort SM.2303-A3-07

0
,8

 m
 o

u
0
,4

 m

 

(m 10  أوm 30) 

 القياس بأاهاتعّرف مسافة 
 املسافة بني مركز هوائي حلقي

 االدتبار دقي التجهيزاتوواجهة 

 WPTنظام 
 التجهيزات(

 )قيد االدتبار

 طاولة دوارة

 ينبغي حتديد اجتاه اإلشعاع األقصى
 بإدارة التجهيزات قيد االدتبار

 طاولة غري موصلة

 .m 3يف حالة تعذر املسافة أعاله، تقبل مسافة 

(m 10  أوm 30) عضبط ارتفا ي 
 هوائي االستقبال لقياس

 الضوضاء املشعة القصوى

 WPTنظام 
 التجهيزات(

 )قيد االدتبار

 طاولة دوارة

 ينبغي حتديد اجتاه اإلشعاع األقصى
 بإدارة التجهيزات قيد االدتبار

 لوح عازل

 فيف ثنائي القطبص
 دوري - لوغاريتم

 هوائي
 ثنائي املخروط

 اس بأاهاتعّرف مسافة القي
 املسافة بني مركز هوائي حلقي

 باراالدت دقي التجهيزاتوواجهة 

 .m 3يف حالة تعذر املسافة أعاله، تقبل مسافة 

 مثال على هوائي االستقبال
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 A3-8 كلـالش
 ئق قياس الضوضاء بالتوصيلطرا

R pe ort SM.2303-A3-07

AMN
(CISPR16-2-1)

0
,8

 m

0
,4

 m

0,
8 m

0,4 m

0
,8 m

AMN
(CISPR16-2-1)

EUT

EUT

 

 (BWF)الصادر عن منتدى النطاق العريض الالسلكي  شعاعياإلالمستهدف للبث  الحد   3
مناقشات بشأن  (MIC)التابع لوزارة الشؤون الدادلية واالتصاالت  (WPT)فريق العمل املعين بإرسال القدرة السلكياً  دادل جيري
بان اليا يف (BWF)وجتدر اإلشارة إىل أن منتدى النطاق العريض الالسلكي البث اإلشعاعي يف اللوائح اليابانية اجلديدة.  حد
وضع بالفعل احلد املستهدف للبث اإلشعاعي على شكل قيم مؤقتة من أجل مناقشة شروط التعايش بالنسبة لألنظمة الالسلكية  قد

 ظر األساسية املتعلقة باحلدود املستهدفة للبث اإلشعاعي؛وترد فيما يلي وجهات الن األدرى.
فقط. ويرد هنا  MHz 30و kHz 9جيب أن توضع احلدود املستهدفة للضوضاء املشعة يف مدى الرتددات الواقع بني  (1)

 وصف حلدود شدة كّل من اجملال الكهربائي واجملال املغنطيسي.

للضوضاء املشعة النامجة عن شدة اجملال الكهربائي، وذلك ألن منتدى النطاق املستهدفة  جيب أن ينظر أواًل يف احلدود (2)
يشري إىل لوائح الراديو الوطنية اليابانية وألن حدود الضوضاء املشعة يف هذه اللوائح حمددة  (BWF)العريض الالسلكي 

إجراء حسابات شدة اجملال املغنطيسي بأساساً بواسطة شدة اجملال الكهربائي. ويتم التحويل من شدة اجملال الكهربائي إىل 
 .ohm 377)موجة مسطحة(، أي  (TEM)تستخدم املعاوقة املميزة ملوجة كهرمغنطيسية عرضانية 

 وللضوضاء بالتوصيل. MHz 30ال يتوىل منتدى النطاق العريض الالسلكي وضع احلدود املستهدفة للضوضاء املشعة فوق  (3)

. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه احلدود مؤقتة WPTعاعي املستهدفة لكل نظام من أنظمة بعد ذلك يرد وصف حلدود البث اإلش
 تزال ختضع للمناقشة. وال

 الخاص بشحن السيارات الكهربائية WPTنظام الناجم عن لبث اإلشعاعي المستهدف لحد ال 1.3
من قواعد  18من اجلزء  C اجلزء الفرعي باإلشارة إىل WPTمت اقرتاح حد مستهدف مؤقت للضوضاء املشعة يف مدى ترددات نظام 

املطورة. ومت اقرتاح حد  WPTباعتباره قاعدة دولية وباستخدام نتائج القياس املتعلقة بأنظمة  (FCC)جلنة االتصاالت الفيدرالية 
زات املطابخ احلثية يمستهدف مؤقت للضوضاء املشعة يف نطاقات الرتدد األدرى على أساس لوائح الراديو اليابانية املطبقة على جته

 باعتبارها تطبيقاً شائع االستعمال للحث املغنطيسي.

 غرفة حمجوبة

 )سطح سفلي أفقي(

(
دي

عمو
طح 

س
)
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 احلد املستهدف املؤقت للضوضاء املشعة النامجة عن اجملال الكهربائي (1)

 )مدى الرتددات املستعمل يف إرسال القدرة( WPTمدى ترددات نظام  ( أ )

 (m 30ى عل dBμV/m 91,3) m 30على  kW 3: mV/m 36,7قدرة اإلرسال 
 (m 30على  dBμV/m 95,4) m 30على  kW 7,7 :mV/m 58,9قدرة اإلرسال  

  kHz 1 606,5-526,5مدى الرتددات  )ب(
   :μV/m 30  علىm 30 (dBμV/m 29,5  علىm 30) 

  مدى الرتددات املتوقع األعلى )ج(
   :μV/m 200  علىm 30 (dBμV/m 46,0  علىm 30) 

 لضوضاء املشعة النامجة عن اجملال املغنطيسياحلد املستهدف املؤقت ل (2)

 )مدى الرتددات املستعمل يف إرسال القدرة( WPTمدى ترددات نظام  ( أ )

 (m 30على  dBμA/m 39,8) m 30على  kW 3 :μA/m 97,5قدرة اإلرسال  
 (m 30على  dBμA/m 43,9) m 30على  kW 7,7 :μA/m 156قدرة اإلرسال  

 kHz 1 606,5-526,5مدى الرتددات  )ب(
    :μA/m 0,0796  علىm 30 (dBμA/m 22,0−  علىm 30) 

 مدى الرتددات املتوقع األعلى )ج(

   μA/m 0,531:  علىm 30 (dBμA/m 5,51−  علىm 30) 

المستهدف للبث اإلشعاعي الناجم عن األجهزة المتنقلة والمحمولة التي تستخدم تكنولوجيا  الحد   2.3
 المغنطيسي الرنين

 WPT على أساس نتائج القياس املتعلقة بأنظمة WPTرتاح حد مستهدف مؤقت للضوضاء املشعة يف مدى ترددات تكنولوجيا مت اق
املطورة. ومت اقرتاح حد مستهدف مؤقت للضوضاء املشعة يف نطاقات الرتدد األدرى على أساس لوائح الراديو اليابانية املطبقة على 

 تطبيقاً شائع االستعمال للحث املغنطيسي. جتهيزات املطابخ احلثية باعتبارها
 احلد املستهدف املؤقت للضوضاء املشعة النامجة عن اجملال الكهربائي (1)

 )مدى الرتددات املستعمل يف إرسال القدرة( WPTمدى ترددات نظام  )أ(

   :mV/m 100  علىm 30 (dBμV/m 100  علىm 30) 

 kHz 1 606,5-526,5مدى الرتددات  )ب(

   :μV/m 30  علىm 30 (dBμV/m 29,5  علىm 30) 

 مدى الرتددات املتوقع األعلى )ج(

   :μV/m 100  علىm 30 (dBμV/m 40,0  علىm 30) 
 احلد املستهدف املؤقت للضوضاء املشعة النامجة عن اجملال املغنطيسي  (2)

 )مدى الرتددات املستعمل يف إرسال القدرة( WPTمدى ترددات نظام  )أ(

   :μA/m 265,3  علىm 30 (dBμA/m 48,5  علىm 30) 
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 kHz 1 606,5-526,5مدى الرتددات  )ب(

   :μA/m 0,0796  علىm 30 (dBμA/m 22,0−  علىm 30) 

 مدى الرتددات املتوقع األعلى )ج(

   :μA/m 0,265  علىm 30 (dBμA/m 11,5−  علىm 30) 

 يسيزلية التي تستخدم تكنولوجيا الحث المغنطلمنالحد  المستهدف للبث اإلشعاعي الناجم عن األجهزة ا 3.3
 WPT على أساس نتائج القياس املتعلقة بأنظمة WPTمت اقرتاح حد مستهدف مؤقت للضوضاء املشعة يف مدى ترددات تكنولوجيا 

ابانية املطبقة على ياملطّورة. ومت اقرتاح حد مستهدف مؤقت للضوضاء املشعة يف نطاقات الرتدد األدرى على أساس لوائح الراديو ال
 جتهيزات املطابخ احلثية باعتبارها تطبيقاً شائع االستعمال للحث املغنطيسي.

 احلد املستهدف املؤقت للضوضاء املشعة النامجة عن اجملال الكهربائي (1)

 )مدى الرتددات املستعمل يف إرسال القدرة( WPTمدى ترددات نظام  )أ(

   :mV/m 1  علىm 30 (dBμV/m 60 لى عm 30) 

 kHz 1 606,5-526,5مدى الرتددات  )ب(

   :μV/m 30  علىm 30 (dBμV/m 29,5  علىm 30) 

 مدى الرتددات املتوقع األعلى )ج(
   :μV/m 173  علىm 30 (dBμV/m 44,8  علىm 30) 

 احلد املستهدف املؤقت للضوضاء املشعة النامجة عن اجملال املغنطيسي  (2)

 )مدى الرتددات املستعمل يف إرسال القدرة( WPTمدى ترددات نظام  )أ(

   :μA/m 2,66  علىm 30 (dBμA/m 8,5  علىm 30) 
 kHz 1 606,5-526,5مدى الرتددات  )ب(

   :μA/m 0,0796  علىm 30 (dBμA/m 22,0−  علىm 30) 

 مدى الرتددات املتوقع األعلى )ج(
   :μA/m 0,459  علىm 30 (dBμA/m 6,7−  علىm 30) 

المستهدف للبث اإلشعاعي الناجم عن األجهزة المتنقلة والمحمولة التي تستخدم تكنولوجيا  حد  ال 4.3
 السِّعوي االقتران

 WPT على أساس نتائج القياس املتعلقة بأنظمة WPTمت اقرتاح حد مستهدف مؤقت للضوضاء املشعة يف مدى ترددات تكنولوجيا 
لى املشعة يف نطاقات الرتدد األدرى على أساس لوائح الراديو اليابانية املطبقة ع املطورة. ومت اقرتاح حد مستهدف مؤقت للضوضاء

 جتهيزات املطابخ احلثية باعتبارها تطبيقاً شائع االستعمال للحث املغنطيسي.
 احلد املستهدف املؤقت للضوضاء املشعة النامجة عن اجملال الكهربائي (1)

 ملستعمل إلرسال القدرة()مدى الرتددات ا WPTمدى ترددات نظام  )أ(

   :μV/m 100  علىm 30 (dBμV/m 40  علىm 30) 

 kHz 1 606,5-526,5مدى الرتددات  )ب(

   :μV/m 30  علىm 30 (dBμV/m 29,5  علىm 30) 



  ITU-R  SM.2303-2  التقرير 96

 مدى الرتددات املتوقع األعلى )ج(
   :μV/m 100  علىm 30 (dBμV/m 40  علىm 30) 

 شعة النامجة عن اجملال املغنطيسياحلد املستهدف املؤقت للضوضاء امل (2)

 )مدى الرتددات املستعمل إلرسال القدرة( WPTمدى ترددات نظام  )أ(

   :μA/m 0,265  علىm 30 (dBμA/m 11,5−  علىm 30) 
  kHz 1 606,5-526,5مدى الرتددات  )ب(

   :μA/m 0,0796  علىm 30 (dBμA/m 22,0−  علىm 30) 

 لىمدى الرتددات املتوقع األع )ج(
   :μA/m 0,265  علىm 30 (dBμA/m 11,5−  علىm 30) 

 توصيلنتائج قياس الضوضاء المشعة والضوضاء بال 4
. وتعترب WPTيرد هنا وصف لنتائج قياس الضوضاء املشعة والضوضاء بالتوصيل والقياسات املتعلقة هبا لكل نظام من أنظمة 

 ر أو قيد التطوير.الوارد وصفها هنا مبثابة جتهيزات لالدتيا WPT أنظمة

 الخاص بشحن السيارات الكهربائية WPTنتائج القياس المتعلقة بنظام  1.4
 لمحة عامة عن تجهيزات االختبار (1)

، جرى استعمال A. يف جتهيزات االدتبار A3-1أمعد ة هلذا القياس قطعتان من جتهيزات االدتبار كما هو مبني يف اجلدول 
، استعمل Bلكي للقدرة وملفان دائريان مسطحان لإلرسال واالستقبال. ويف جتهيزات االدتبار لإلرسال الالس kHz 120 الرتدد

 أيضًا أجهزة لكبت Bلإلرسال الالسلكي للقدرة وملفان أسطوانيان لإلرسال واالستقبال. وتتضمن جتهيزات االدتبار  kHz 85الرتدد 
 ، على التوايل.A3-10و A3-9يف الشكلني  Bو Aن جتهيزات االدتبار . وترد صور كل مWPTالتوافقيات ذات املرتبة األعلى لرتدد 

 A3-1 اجلـدول
 شحن السيارات الكهربائيةب الخاصةتجهيزات االختبار لمحة عامة عن 

 شحن السيارات الكهربائية WPTنظام 

 رنني مغنطيسي WPTتكنولوجيا 

 A :kHz 120جتهيزات االدتبار  WPT تردد
 B :kHz 85جتهيزات االدتبار 

 kW 3قدرة اإلرسال:  شروط اإلرسال الالسلكي للقدرة 
 mm 150مسافة إرسال القدرة: 
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 A3-9 كلـالش
 Aتجهيزات االختبار 

R pe ort SM.2303-A3-09 

 A3-10 كلـالش
 Bتجهيزات االختبار 

R pe ort SM.2303-A3-10 

 هيكل سيارة مقّلد

 ملف اإلرسال )مسطح دائري(

 هيكل سيارة مقّلد

 )منط أسطواين(ملف اإلرسال 
 مقّوم ودارة مواءمة
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 نتائج قياس الضوضاء المشعة (2)
كامتة للصدى. وبلغت مسافة   حمجوبة دادل غرفة Bو Aوضاء املشعة النامجة عن كل من جتهيزات االدتبار مت قياس الض

 ، تطبق قاعدة التحويل التالية املنشورة يف لوائح الراديو اليابانية.m 30. وحلساب شدة اجملال على مسافة m 10 القياس
 [m 30ىل إ m 10]عامل التوهني الناجم عن تغري مسافة القياس من  
 kHz 526,5: 1/27للرتددات األقل من   

 kHz 1 606,5: 1/10 إىل 526,5 من  
 MHz 30: 1/6إىل  kHz 1 606,5من   

. وترد MHz 30و kHz 9نتائج القياس اليت مت احلصول عليها يف مدى الرتددات الواقع بني  A3-12و A3-11وتظهر يف الشكلني 
 قة بالتوافقيات ذات املرتبة األعلى لكل جتهيز من جتهيزات االدتبار. وتبني نتائج هذهنتائج القياس املتعل A3-13يف الشكل 

فتحدد بدقة احلد  A احلد املستهدف املؤقت للضوضاء املشعة. أما جتهيزات االدتبار تعنّي  Bالقياسات أن جتهيزات االدتبار 
ت ملدى الرتددات اآلدر. ويعتقد أنه بإدراج األجهزة دون أن تعني احلد املستهدف املؤق WPTاملستهدف املؤقت لرتدد نظام 

 املناسبة لكبت الضوضاء عالية الرتدد، ميكن تعيني احلد املستهدف املؤقت.
 .GHz 1و MHz 30نتائج القياس اليت مت احلصول عليها يف مدى الرتددات الواقع بني  A3-15و A3-14وتظهر يف الشكلني 

 A3-11 كلـالش

 ، قيمة ذرويةA (MHz 30-kHz 9)تجهيزات االختبار جمة عن الضوضاء المشعة النا
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 A3-12 كلـالش

 ، قيمة ذرويةB (MHz 30-kHz 9)تجهيزات االختبار الضوضاء المشعة الناجمة عن 

R pe ort SM.2303-A3-12
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 A3-13 كلـالش

 ات المرتبة األعلى )قيمة شبه ذروية(نتائج القياس المتعلقة بالتوافقيات ذ
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 A3-14 كلـالش

 ، قيمة ذرويةA (GHz 1-MHz 30)تجهيزات االختبار الضوضاء المشعة الناجمة عن 

R pe ort SM.2303-A3-14
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 A3-15 كلـالش

 ، قيمة ذرويةB (GHz 1-MHz 30)الضوضاء المشعة الناجمة عن تجهيزات االختبار 
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 نتائج قياس الضوضاء بالتوصيل (3)

 .GHz 1و MHz 30بني  نتائج القياسات املتعلقة بالضوضاء بالتوصيل يف مدى الرتددات الواقع A3-17و A3-16تظهر يف الشكلني 

 A3-16 كلـالش
 ، قيمة ذرويةA (MHz 30-kHz 9) الضوضاء بالتوصيل الناجمة عن تجهيزات االختبار

R pe ort SM.2303-A3-16
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 A3-17 كلـالش
 ، قيمة ذرويةB (MHz 30-kHz 9)الضوضاء بالتوصيل الناجمة عن تجهيزات االختبار 
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 نطيسيلوجيا الرنين المغنتائج القياس المتعلقة باألجهزة المتنقلة والمحمولة التي تستخدم تكنو  2.4
 تجهيزات االختبارلمحة عامة عن  (1)

حملة عامة عن جتهيزات االدتبار اخلاصة باألجهزة املتنقلة واحملمولة اليت تستخدم تكنولوجيا الرنني املغنطيسي.  3A-2اجلدول يقدم 
للملفات املستخدمة يف جتهيزات  هيكل منوذجي A3-18. ويظهر يف الشكل MHz 6,78ويبلغ تردد اإلرسال الالسلكي للقدرة 

 دتبار هذه.اال

. ويف نتائج W 16,8 وقد وضع هيكل امللفات هذا دادل اجلهاز احملمول الذي جيري قياسه. وتبلغ قدرة اإلرسال يف هذه التجهيزات
وحتويل  W 100رسال إىل واملتعلق بتحويل قدرة اإل 1.4 (2)القياسات املبينة أدناه استخدم عامل التحويل املشار إليه يف الفقرة 

 .WPT . ويالحظ أن جتهيزات االدتبار ال تتضمن أجهزة لكبت التوافقيات ذات املرتبة األعلى لرتددm 30مسافة القياس إىل 

 3A-2 اجلـدول

 لمحة عامة عن تجهيزات االختبار الخاصة باألجهزة المتنقلة والمحمولة التي تستخدم الرنين المغنطيسي
 ة املتنقلة وأجهزة تكنولوجيا املعلوماتاألجهز  WPTنظام 

 الرنني املغنطيسي WPTتكنولوجيا 

 WPT MHz 6,78تردد 

 W 16,8رسال: قدرة اإل شروط اإلرسال الالسلكي للقدرة 
 مسافة إرسال القدرة: عدة سنتيمرتات

 A3-18 كلـالش

 لمحمولة التي تستخدم الرنين المغنطيسيهيكل الملفات النموذجي لتجهيزات االختبار الخاصة باألجهزة المتنقلة وا

R pe ort SM.2303-A3-18 
 

 نتائج قياس الضوضاء المشعة (2)
وتظهر نتائج القياس يف مدى الرتددات  جرى قياس الضوضاء املشعة الصادرة عن جتهيزات االدتبار يف غرفة حمجوبة كامتة للصدى.

، على A3-21و A3-20و A3-19يف األشكال  GHz 6و GHz 1، وبني GHz 1و MHz 30، وبني MHz 30و kHz 9الواقع بني 
. وبنتيجة هذه القياسات A3-22التوايل. وترد نتائج قياس جتهيزات االدتبار هذه عند التوافقيات ذات املرتبة األعلى يف الشكل 

درة. ومن املعرتف د اإلرسال الالسلكي للقاملؤقت للضوضاء املشعة عند ترد  احلد املستهدفتبني أن جتهيزات االدتبار هذه تعنّي 
 .GHz 1به أيضاً أن ضوضاء البث تنعدم فوق 

 كبل راديوي مللف االستقبال

 ملف االستقبال
mm 110  110 

 رغوة الستايرين كبل راديوي مللف اإلرسال

 ملف اإلرسال
mm 165  165 
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 A3-19 كلـالش

 ، قيمة ذروية(MHz 30-kHz 9الضوضاء المشعة الناجمة عن تجهيزات االختبار )

R pe ort SM.2303-A3-19
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 A3-20 كلـالش

 ، قيمة ذروية(GHz 1-MHz 30الضوضاء المشعة الناجمة عن تجهيزات االختبار )
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 A3-21 كلـالش

 ، قيمة ذروية(GHz 6-1الضوضاء المشعة الناجمة عن تجهيزات االختبار )

R pe ort SM.2303-A3-21
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 A3-22 كلـالش

 نتائج القياس عند التوافقيات ذات المرتبة األعلى )قيمة شبه ذروية(
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 نتائج قياس الضوضاء بالتوصيل (3)
 .GHz 1و MHz 30نتائج قياس الضوضاء بالتوصيل يف مدى الرتددات الواقع بني  A3-23تظهر يف الشكل 

 A3-23 كلـالش
 ، قيمة ذروية(MHz 30-kHz 9الضوضاء بالتوصيل الناجمة عن تجهيزات االختبار )

R pe ort SM.2303-A3-23
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 التي تستخدم تكنولوجيا الحث المغنطيسي ليةز المننتائج القياس المتعلقة باألجهزة  3.4

 لمحة عامة عن تجهيزات االختبار (1)
زلية اليت تستخدم تكنولوجيا احلث املغنطيسي. حملة عامة عن جتهيزات االدتبار اخلاصة باألجهزة املن A3-3يقدم اجلدول 

. ويبلغ تردد اإلرسال الالسلكي للقدرة يف جتهيزات A3-24كالن للملفات كما هو مبني يف الشكل هذا هي WPT ولنظام
جتهيزات  يف kW 1,2، وAيف جتهيزات االدتبار  kW 1,5. وتبلغ قدرة اإلرسال kHz 94و kHz 23,4، على التوايل، Bو A االدتبار

. ويالحظ أن قطعيت 1.4 (2)امل التحويل املشار إليه يف الفقرة بواسطة ع m 30. وقد مت حتويل مسافة القياس إىل Bاالدتبار 
 .(WPT)جتهيزات االدتبار تتضمن أجهزة لكبت التوافقيات ذات املرتبة األعلى لرتدد اإلرسال الالسلكي للقدرة 

 A3-3اجلـدول 

 المغنطيسي الحثالتي تستخدم  زليةالمنألجهزة االختبار الخاصة باتجهيزات لمحة عامة عن 
 زليةاألجهزة املن WPTنظام 

 تكنولوجيا احلث املغنطيسي WPTتكنولوجيا 

 A :kHz 23,4جتهيزات االدتبار  WPTتردد 

 B :kHz 95جتهيزات االدتبار 

 kW 1,5: (Aجتهيزات االدتبار ) رسالقدرة اإل شروط اإلرسال الالسلكي للقدرة 
 kW 1,2: (Bجتهيزات االدتبار ) رسالقدرة اإل
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 A3-24 كلـالش

 زليةهيكال الملفات النموذجيان في تجهيزات االختبار الخاصة باألجهزة المن
 التي تستخدم تكنولوجيا الحث المغنطيسي

R pe ort SM.2303-A3-24
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 نتائج قياس الضوضاء المشعة (2)
بكل  االدتبار يف غرفة حمجوبة كامتة للصدى. وتظهر نتائج القياس اخلاصةمت قياس الضوضاء املشعة النامجة عن كل من جتهيزات 

. أما القياسات يف مدى A3-26و A3-25يف الشكلني  MHz 30و kHz 9يف مدى الرتددات الواقع بني  Bو Aمن التجهيزات 
. ومن A3-27 النتائج يف الشكل. وتظهر هذه Aفلم يتم إجراءها إال لتجهيزات االدتبار  GHz 1و MHz 30الرتددات الواقع بني 

إلرسال الالسلكي نان بدقة احلد املستهدف املؤقت للضوضاء املشعة عند تردد ااالدتبار تعيِّ  ي أن جتهيزّ نتيجة هذه القياسات، تبني ة 
 والرتددات األعلى. (WPT) للقدرة

 

 Aيف جتهيزات االدتبار بنية امللف 

يستعمل نفس  ملف االستقبال
امللف لإلرسال 

 واالستقبال
 ملف اإلرسال

 Bبنية امللف يف جتهيزات االدتبار 

 ملف االستقبال

 ملف اإلرسال

 املادة املغنطيسية مدرجة قرب ملفي املرسل واملستقبل *

 ملف
 ستقبالاال

 ملف
 اإلرسال

 mالوحدة: 

 mالوحدة: 
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 A3-25 كلـالش
 ، قيمة شبه ذرويةA (MHz 30-kHz 9)الضوضاء المشعة الناجمة عن تجهيزات االختبار 

R pe ort SM.2303-A3-25
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 A3-26 كلـالش
 ، قيمة شبه ذرويةB (MHz 30-kHz 9)الضوضاء المشعة الناجمة عن تجهيزات االختبار 
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 A3-27 كلـالش
 ه ذروية(، قيمة شبGHz 1-MHz 30) Aالضوضاء المشعة الناجمة عن تجهيزات االختبار 

R pe ort SM.2303-A3-27

30 M
0
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80

40
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100

100 M 200 M 1 G400 M 600 M

 

 نتائج قياس الضوضاء بالتوصيل (3)
 .MHz 30و kHz 9نتائج قياس الضوضاء بالتوصيل يف مدى الرتددات الواقع بني  A3-28يظهر الشكل 

 A3-28 كلـالش
 ، قيمة شبه ذرويةA (MHz 30-kHz 9)الضوضاء بالتوصيل الناجمة عن تجهيزات االختبار 

R pe ort SM.2303-A3-28
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 ويعنتائج القياس المتعلقة باألجهزة المتنقلة والمحمولة التي تستخدم تكنولوجيا االقتران السِّ  4.4

 لمحة عامة عن تجهيزات االختبار (1)
ا االقرتان السعوي. تكنولوجي حملة عامة عن جتهيزات االدتبار اخلاصة باألجهزة املتنقلة واحملمولة اليت تستخدم A3-4يقدم اجلدول 

، على التوايل. ويبلغ تردد WPTجتهيزات االدتبار الالزمة هلذا القياس واملخطط اإلمجايل لنظام  A3-30و A3-29ويظهر الشكالن 
كحد أقصى. ويالحظ أن جتهيزات االدتبار هذه تعتمد أكرب   W 40. وتبلغ قدرة اإلرسال kHz 493اإلرسال الالسلكي للقدرة 

 ممكن من املنتجات التجارية مبا يف ذلك تصميم احلجب الذي يكبت البث اإلشعاعي والتوافقيات ذات املرتبة األعلى. قدر

 A3-4اجلـدول 

 المتنقلة والمحمولةألجهزة االختبار الخاصة باتجهيزات لمحة عامة عن 
 تكنولوجيا االقتران السِّعويالتي تستخدم 

 تكنولوجيا املعلومات األجهزة املتنقلة وأجهزة WPTنظام 

 اقرتان اجملال الكهربائي WPTتكنولوجيا 

 WPT kHz 493تردد 

 كحد أقصى  W 40: رسالقدرة اإل شروط اإلرسال الالسلكي للقدرة 

 mm 2مسافة إرسال القدرة: 

 A3-29 كلـالش
 تجهيزات االختبار الخاصة باألجهزة المتنقلة والمحمولة

 ان السعويالتي تستخدم تكنولوجيا االقتر 

R pe ort SM.2303-A3-29

350 mm

300 mm

310 mm

225 mm

 

 

 القدرة نقل

 مكيف تيار متناوب ةالقدر  بلمستق
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 A3-30 كلـالش
 المتعلق باألجهزة المتنقلة والمحمولة WPTالمخطط اإلجمالي لنظام 

 التي تستخدم تكنولوجيا االقتران السِّعوي

R pe ort SM.2303-A3-30

PWM

PWM

 

 

 نتائج قياس الضوضاء المشعة (2)
ات عن جتهيزات االدتبار هذه يف غرفة حمجوبة كامتة للصدى. وتظهر نتائج القياس يف مدى الرتددمت قياس الضوضاء املشعة النامجة 

، على A3-33و A3-32و A3-31يف األشكال  GHz 6و GHz 1، وبني GHz 1و MHz 30، وبني MHz 30و kHz 9الواقع بني 
ة هي أدىن من احلد املستهدف املؤقت، وأن ذلك أن الضوضاء املشع A3-31نتائج القياسات الواردة يف الشكل  وتبنيالتوايل. 

 يكون نتيجة وسائل كبت اإلشعاع والبث. قد

 ACمهايئ 
 مددل تيار مستمر

 احلماية من
 الفلطية الزائدة

 متحكم

 عاكس
 حمول رفع )مضخم(

 إلكرتود
 إرسال القدرة

 وحدة اإلرسال

 حمول دفض

 إلكرتود
 عودة

 وحدة املستقبل
 دارة تقومي

 منظم الفلطية

 درج مستمر

 اجلهاز املستهدف

 تيار
 مستمر
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 A3-31 كلـالش
 ، قيمة ذروية(MHz 30-kHz 9الضوضاء المشعة )

R pe ort SM.2303-A3-31
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 A3-32 كلـالش
 ، قيمة ذروية وشبه ذروية(GHz 1-MHz 30الضوضاء المشعة )

R pe ort SM.2303-A3-32

10030 50 1 000
0

20

50

70

90

10

40

60

80

100

500

30

0

20

50

70

90

10

40

60

80

100

30

10030 50 1 000500

 

 

 قيمة ذروية

 (MHz)الرتدد 

 قيمة شبه ذروية

 هوائي: أفقي

 (MHz)رتدد ال

ائي
كهرب

ل ال
اجملا

دة 
ش

 
 على

m
 1

0
 

(d
B

(
V

/m
))

  
ائي

كهرب
ل ال

اجملا
دة 

ش
 

 على
m

 1
0

 
(d

B
(

V
/m

))
  

 قيمة ذروية
 قيمة شبه ذروية

 هوائي: عمودي



 ITU-R  SM.2303-2 113التقرير   

 A3-33 كلـالش
 ، قيمة ذروية(GHz 6-1الضوضاء المشعة )

R pe ort SM.2303-A3-33
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 نتائج قياس الضوضاء بالتوصيل (3)

 .MHz 30و kHz 9نتائج قياس الضوضاء بالتوصيل يف مدى الرتددات الواقع بني  A3-34يظهر الشكل 

 A3-34 كلـالش
 ، قيمة ذروية وشبه ذروية(MHz 30-kHz 9) اجمة عن تجهيزات االختبارالضوضاء بالتوصيل الن
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 4 الملحق
 

 قياسات أخذت في كوريا لمركبة خدمة شاقة ألنظمة المركبات الكهربائية
 للقدرةذات اإلرسال الالسلكي 

 
 نتائج التدخل الكهرمغنطيسي ألنظمة المركبات الكهربائية للخدمة الشاقة

 للقدرةرسال الالسلكي ذات اإل

 ظروف االختبار 1

 ظروف موقع االختبار 1.1
القدرة ودطوط  اسمعكمع  للقدرةبيئة االدتبار ملركبة كهربائية للخدمة الشاقة تستعمل اإلرسال الالسلكي  A4-1تعرض يف الشكل 

 أربع مسافات قياس خمتلفة مطلوبة لالدتبار. A4-2الطاقة. ويعرض الشكل 

 A4-1الشكل 
 يط موقع االختبار )في مدينة غومي(مح

 
هو  ومثبت على ارتفاع ثابت كما WPTعلى بعد أربع مسافات خمتلفة من حافلة  يحلقباستخدام هوائي  Hشدة اجملال  قيمتقاس 

 .A4-2مبني يف الشكل 
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 A4-2الشكل 
 تشكيلة القياس على أربع مسافات مختلفة في االختبار 

 
 50و 30جري على مسافات أاالدتبار  نأبيد  .حمددة من دالل طريقة القياس يف االدتبار يةمرجع هي مسافة m 10واملسافة 

 ثار ظروف االدتبار.آللتحقق من  m 100و
 .2اجلزء  -التوافق الكهرمغنطيسي  -: تطبيقات السكك احلديدية IEC 62236-2:2008واملرجع هو املعيار 

رأسي  xوإىل جانب ذلك ميكن ملوضع اهلوائي أن يكون مبثابة حمور  MHz 30إىل  KHz 9مدى ترددات من  احللقي وللهوائي
 A4-3( كما هو مبني يف الشكل xمن احملور  90˚رأسي )بزاوية  yوحمور 

 A4-3الشكل 
 الرأسي yالرأسي والمحور  xوضعيتا الهوائي في المحور 

 

 للخدمة الشاقة WPT EVتشكيلة نظام  2.1
وتنقل  Vac@60 Hz 380من مصدر  KHz 20إشارات  A4-4صفر اللون يف الشكل ني باإلطار األالقدرة املب معكاسيولد 

 املستحثتغري التيار وي اإلشارات خلطوط الطاقة )امللف األول(. ويلتقط ملف االلتقاط )امللف الثاين( اجملاالت املغنطيسية القوية.
قوم املدمج. ويقوم التيار املستمر املقوم بتغذية منظم لشحن البطاريات بواسطة امل KHz 20رتدد ببعد ذلك إىل تيار مستمر من تيار 

 أو تشغيل احملركات الرئيسية.
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 A4-4الشكل 
 ألغراض االختبار WPTالمخطط الوظيفي لنظام شحن حافلة بتكنولوجيا 

 

 ظروف التشغيل 3.1
 لشحن.أثناء ا WPT EVموقع شحن فعلي ومركبة ددمة شاقة  A4-5يعرض الشكل 

 A4-5الشكل 
 يمين(اللشحن )إلى الرقعة المخصصة لو  WPTحافلة بتكنولوجيا 

 
 

وكفاءة شحن  kW 99.26(، وقدرة رئيسية kW 85)قدرة شحن  V 680و A 125جيري هذا االدتبار يف ظل ظروف ادتبار من 
 .KHz 20وتردد  %85,6

 منظ م

ملف االلتقاط 
 رئيسي محرك )الملف الثاني(

 بطارية

 WPTحافلة كهربائية بتكنولوجيا 

خط التغذية بالكهرباء 
 )الملف األول(

تكنولوجيا النقل الالسلكي 
 للقدرة

عاكس 
 الطاقة
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 A4-6الشكل 
 غذية في العاكس يمين( وعداد يبين قدرة التالعاكسات القدرة )إلى 

 عند إجراء سلسلة من القياسات 

 

 ظروف االختبار 4.1
 فيما يلي أجهزة القياس:

 (2017مارس  8)معايري يف  Rhode & Schwarz, HFH2-Z2, Loop Antennaاهلوائي:  ①
 (2016أبريل  15معايري يف ) Agilent E4440A, Spectrum Analyzerاملستقبل:  ②

 املطلوبة لالدتبار:وفيما يلي ظروف الطقس 
 2017أبريل  14إىل  13فرتة االدتبار:  ①
 بعد الظهر( 5:00صباحاً إىل الساعة  10:00)من الساعة  12 ℃ ~ 25 ℃درجة احلرارة:  ②
 (16%رطوبة نسبية )احتمال هطول املطر:  45%الرطوبة:  ③
 .m/s 4سرعة الرياح:  ④

 نتائج االختبار على مختلف المسافات 2

1.2 m 10  

  
  kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Xحمور 

 (الظروف احمليطة)

  kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Xحمور 

 (أثناء الشحن)
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  kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Yحمور 

 (الظروف احمليطة)

  kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Yحمور 

 (أثناء الشحن)

  
  MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Xحمور 

 (الظروف احمليطة)

  MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي X حمور

 (أثناء الشحن)

  
  MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Yحمور 

 (الظروف احمليطة)

  MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Yحمور 

 (أثناء الشحن)
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2.2 m 30  

  
 (أثناء الشحن) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Xحمور  (الظروف احمليطة) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Xحمور 

  
 (أثناء الشحن) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Yحمور  (الظروف احمليطة) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Yحمور 

  
 (أثناء الشحن) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Xحمور  (الظروف احمليطة) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Xحمور 

  
 (أثناء الشحن) MHz 30 ~ kHz 150 يالرأس Yحمور  (الظروف احمليطة) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Yحمور 
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3.2 m 50  

  
 (أثناء الشحن) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Xحمور  (الظروف احمليطة) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Xحمور 

  
 (أثناء الشحن) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Yحمور  (الظروف احمليطة) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Yحمور 

  
 (أثناء الشحن) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Xحمور  (الظروف احمليطة) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Xحمور 

  
 (أثناء الشحن) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Yحمور  (الظروف احمليطة) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Yحمور 
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4.2 m 100  

  

 (ثناء الشحنأ) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Xحمور  (الظروف احمليطة) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Xحمور 

  
 ثناء الشحن(أ) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Yحمور  (الظروف احمليطة) kHz 150 ~ kHz 9 الرأسي Yحمور 

  
 ثناء الشحن(أ) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Xحمور  (الظروف احمليطة) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Xحمور 

  
 ثناء الشحن(أ) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Yحمور  (الظروف احمليطة) MHz 30 ~ kHz 150 الرأسي Yحمور 
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 I (kHz 150 ~ kHz 9)البيانات المقارنة  5.2
 A4-7الشكل 

   kHz 150 ~ kHz 9على كل مسافة في النطاق  Hمقارنة خصائص المجال المغنطيسي 

 
 kHz kHz ~ 150 9 الرأسي Xحمور 

 

 kHz kHz ~ 150 9 الرأسي Yحمور 
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 II (MHz 30 ~ kHz 150)البيانات المقارنة  6.2
 A4-8الشكل 

  MHz 30 ~ kHz 150على كل مسافة في النطاق  Hمقارنة خصائص المجال المغنطيسي 

 
 kHz 30 MHz ~ 150 الرأسي Xحمور 

 

 kHz MHz ~ 30 150 الرأسي Yحمور 

ال 
مج

ة ال
شد

(d
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u
A

/m
)

 

 (KHz)التردد 

 (KHz)التردد 
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/m
)
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 ستنتاجاتاال 3
 kHz 60الرتدد  عند dB㎂/m 66,66و kHz 20الرتدد  عند dB㎂/m 68,27قيمة قصوى  m 10فة تظهر نتائج االدتبار على مسا

املقرتحة من جانب  H للشحن بواسطة دط من دطوط الطاقة. وتليب القيمة املقاسة حدود اجملال WPT EVيف ظل دضوع املركبة 
 للمركبات الكهربائية(. WPT" أيضاً من اإلرسال B" فقط بل "الصنف A)ليس "الصنف  CISPR Bاللجنة 

 A4-9الشكل 
 CISPR B/TF-WPT meetingالمعتمدة في اجتماع الفريق  Hحدود المجال المغنطيسي 

 

 دراسة األثر في كوريا 4

 مقدمة 1.4
 (kHz 60)بان املعيارية الراديوية يف اليا التوقيتوإشارة  WPT EVمنذ اقرتحت اليابان إجراء دراسة أثر للتدادل بني ترددات املركبات 

 خمتلفة لألثر لعدة مرات: حالة، أجرت كوريا دراسات 2015يف 
 :يلي بنود الدراسة فيماو 
 (NICT)من املعهد الوطين الياباين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  kHz 60التدادل  -
 (kHz 283,5 ~ 148,5) (EBU)تدادل الرتددات التوافقية لإلذاعة منخفضة الرتدد الحتاد اإلذاعات األوروبية  -

 (NICT)من اليابان  kHz 60ثر إلشارة التوقيت المعيارية دراسة األ 2.4

دادلية بني املركبات  تعايشطاع االتصاالت الراديوية بدراسة بق 1التابعة للجنة الدراسات  1Aأدطرت اليابان فرقة العمل 
WTP EV  اليابانية. وتضم الدراسة أيضًا قضايا التدادالت واجملاالت مكتوبة باللغة  2014جهزة إلكرتونية أدرى يف نوفمرب أو

 .(EMF)و (EMI)الكهرمغنطيسية 

 WPTمن أجهزة  Bالصنف 
 يف املركبات الكهربائية

 WPTمن أجهزة  Aالصنف 
 يف املركبات الكهربائية
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 NICTأن املعهد  بقطاع االتصاالت الراديوية 1جلنة الدراسات  ، أعلن وفد اليابان يف2015يف يونيو  1Aومنذ اجتماع فرقة العمل 
. وطلبت اليابان Kitakyushuيف  املقامة Haganeحمطة اإلرسال  كإشارة توقيت معيارية من  kHz 60)اليابان( يستخدم الرتدد 

 الكورية وإشارة التوقيت املعيارية اليابانية. WPT EVإجراء دراسة للتدادل و/أو األثر بني مركبات اخلدمة الشاقة 

 A4-10الشكل 
 kHz 60شارة توقيت معيارية بتردد شدة المجال الكهربائي إل

 (NICT)المصدر: الموقع الشبكي 

 
 .dB㎶/m 50(، يبلغ املستوى األدىن NICT)املصدر: الصفحة الرئيسية للمعهد  kHz 60وطبقا جلدول شدة اجملال الكهريب لإلشارة 

 .dB㎶/m 50ر ااملقد kHz 60وهلذا السبب، يبلغ حد إشارة التوقيت املعيارية 
 .A4-12 وتعرض نتائج االدتبار يف الشكل kHz 60يت احلقيقية اليت تستخدم إشارة التوق امليقاتيات A4-11وتعرض يف الشكل 

 A4-11الشكل 
 kHz 60ميقاتيات حقيقية تستخدم إشارة توقيت معيارية بتردد 
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 A4-12الشكل 
 kHz 60على أساس إشارة توقيت معيارية بتردد  m 100و m 10نتيجة االختبار على 

m 10 (أثناء الشحن) m 100 (أثناء الشحن) 

  

. وعلى مسافة dB 5,85وتزيد القيمة عن احلد مبقدار  dBuV/m 55,85املقدار  kHz 60، يبلغ اتساع اإلشارة m 10ى مسافة عل
m 100 يبلغ االتساع ،dBuV/m 15,37  وللحد هامش مقدارهdB 34,63. 

ة شحن مركبات ددمة شاقة من حمط kHz 60إشارة التوقيت  يةميقاتكافية حلماية   m 100ها ار واخلالصة، تعد مسافة فصل مقد
WPT EV وعملياً، تعترب مسافة .m 50 للوفاء باحلد  مقبولةdBuV/m 40. 

 (kHz 283,5 ~ 148,5)دراسة أثر لإلذاعة منخفضة التردد  3.4
ة الراديويشارة اإلذاعة بأن البلدان األوروبية تستعمل إ 2015يف  1Aمنذ اجتماع فريق العمل  (EBU)أفاد احتاد اإلذاعات األوروبية 

 .kHz 283,5 ~ kHz 148,5بني  LFح املدى الرتددي للنطاق و ويرتا .من أجل حاالت الطوارئ اخلاصة
، ليس WPT EVضرورة إجراء دراسة أثر أو توحيد دراسات التدادل لنطاق تردد املركبات  EBUوبناء على ذلك، اقرتح االحتاد 

 يضاً.أ kHz 85فقط ولكن يف النطاق  kHz 60/20يف النطاق 

 A3-5 ، يرد يف اجلدول2015بقطاع االتصاالت الراديوية يف الرابع من أغسطس  6Aوطبقاً لبيان االتصال الصادر عن فرقة العمل 
 تدادل القصوى املقبولة من املستقبالت.ملخص ملستويات ال

 (KHz)التردد  (KHz)التردد 
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 A3-5اجلدول 
 (MF)ترية والموجات الهكتوم (LF)مستوى حدود المستقِبل في نطاق الموجات الكيلومترية 

 6بيان اتصال لجنة الدراسات 
(WP1A/86-1B/70 ،4  2015أغسطس) 

 مستوى المستقبل
 MFالنطاق  LFالنطاق 

 - kHz 283,5~148,5 الرتدد

 dB㎂/m 66 احلساسية

(dB㎂/m 14,5) 

dB㎂/m 60 

(dB㎂/m 8,5) 
 dB 40 dB 40 نسبة احلماية يف القناة املشرتكة

 dB 16 dB 16 املشرتكةنسبة احلماية يف غري القناة 
 dB 56 dB 56 نسبة احلماية اإلمجالية

 dB㎂/m 10 مستوى التدادل األقصى املقبول

(dB㎂/m 41,5-) 
dB㎂/m 4 

(dB㎂/m 47,5-) 

 .A4-13نتائج االدتبار يف الشكل  وتوجز

 A4-13الشكل 
 نتائج االختبار

 احمليطةالبيئية الظروف ظل يف  -
kHz 130  إلىkHz 300 على m 10 (الظروف المحيطة) kHz 130  إلىkHz 300 على m 30 الظروف المحيطة() 

 
 kHz 184,4 على m㎂dB/ 9,58-: الذروة

 
 kHz 151,5 على m㎂dB/ 15,23-: الذروة

mailto:dB㎶/m@184.4
mailto:dB㎶/m@184.4
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kHz 130  إلىkHz 300 على m 50 (الظروف المحيطة) kHz 130  إلىkHz 300 على m 100 (الظروف المحيطة) 

 
 kHz 254,7على  m㎂dB/ 3,1: الذروة

 
 kHz 156,6على m㎂dB/ 12,48-: الذروة

 ظروف الشحنظل يف  -
kHz 130  إلىkHz 300 على m 10 (أثناء الشحن) kHz 130  إلىkHz 300 على m 30 (أثناء الشحن) 

 
 kHz 178,9 على m㎂dB/ 41,78: الذروة

 
 kHz 260,1 علىm㎂dB/ 24,77: الذروة

mailto:dB㎶/m@184.4
mailto:dB㎶/m@184.4
mailto:dB㎶/m@184.4
mailto:dB㎶/m@184.4
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kHz 130  إلىkHz 300 على m 50 (أثناء الشحن) kHz 130  إلىkHz 300 على m 100 (ناء الشحن)أث 

 
 kHz 179,9 على m㎂dB/  9,63: الذروة

 
 kHz 160,0 على m㎂dB/  12,51: الذروة

 اتللهوائي تدون أي كبالب -
kHz 150  إلىkHz 300 على m 10 بدون هوائي() kHz 130  إلىkHz 300 على m 100 (دون هوائيب) 

 
  kHz 170,8 على m㎂dB/ 40,99-: الذروة

 kHz 154,93 على m㎂dB/ 40,66-: الذروة

 dBuA/m 3,1ل عن ألن القيمة القصوى تزيد بالفع WPT EVملركبات اخلدمة الشاقة طة ال يوجد شحن يف ظل الظروف البيئية احملي
. ويعين ذلك m 30على مسافة  kHz 151,5الرتدد  عند -dBuA/m 15,23تبلغ  بينما m 50على مسافة  kHz 254,7عند الرتدد 

 .EBUمن االحتاد   توجد أي قيمة تليب احلد املقدمأنه ال
 dBuA/m 9,63والقيمة الدنيا  m 10 على مسافة kHz 179,9عند الرتدد  dBuA/m 41,78ويف أسلوب الشحن، تبلغ القيمة القصوى 

 .dB 80القيمة تتجاوز كثرياً احلد بأكثر من  إن. وغين عن القول m 50على مسافة  kHz 179,9الرتدد  عند
 .(kHz 283,5-148,5)ويف اخلتام، تبلغ كوريا عن نتيجتني لدراسة األثر املتعلقة بنطاق املوجات املرتية الحتاد اإلذاعات األوروبية 

من  WPTبغض النظر عن شرط الشحن  حضريةيف ظل أي ظروف  EBUستحيل الوفاء باحلد الصادر عن االحتاد ي 1)
 )نتائج االدتبار(. 17عدمه كما هو مبني يف الشكل 

mailto:dB㎶/m@184.4
mailto:dB㎶/m@184.4
mailto:dB㎶/m@184.4
mailto:dB㎶/m@184.4
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، فإن مستوى الضوضاء الذاتية للمعدات A3-5باجلدول  ،dB㎶/m 10 (= – dB㎂/m 41,4)ونظراً لشدة صرامة احلد،  
 يتجاوز احلد بالفعل. ئيهوا( بدون توصيل أي Agilent E4440A)املستقبل، 

 .EBUيتعني طرق مواءمة أدرى ذات رؤية أكثر واقعية من االحتاد  2)
، األول للمحطة kHz 21-19، هناك ترددان مرتبطان بالنطاق EBUلالحتاد  LFمبعاينة جدول اإلذاعة الصوتية  

والتوافقية  kHz 182. والثاين للمحطة اإلذاعية kHz 19,2تساوي  kHz 173. والتوافقية التاسعة للمحطة kHz 173 اإلذاعية
، kHz 20,2و kHz 19,2. فإذا كانت كوريا ال تستعمل الرتددين احملددين، kHz 20,2تساوي  kHz 182التاسعة للمحطة 

تنوي كوريا جتنب . و WPTوأنظمة اخلدمة الشاقة  EBUلالحتاد  LFفإن من اجلائز عدم حدوث تدادل بني نطاق اإلذاعة 
 kHz 20 (kHz 21-19) على هذا الشرط. وستستخدم ترددات أدرى يف نفس النطاق EBUهذين الرتددين إذا وافق االحتاد 

 

 

 

 

 

 5 الملحق
 

 (WPT) نتائج اختبار التداخل الكهرمغنطيسي إلرسال الطاقة السلكيا  
 على األجهزة المتنقلة في كوريا

 مقدمة 1
 احلثعلى األجهزة املتنقلة باستخدام تكنولوجيا  WPTيانات املقاسة للتدادل الكهرمغنطيسي لألنظمة يوفر هذا امللحق الب

 .(KN 17)املغنطيسي مع مراعاة الالئحة التنظيمية الكورية 

 *KN17 طريقة قياس للتدادل الكهرمغنطيسي لإلرسال :WPT  على األجهزةWPT  املنزلية دونW10 .يف كوريا 

 ظروف العامة للقياسالتشكيلة وال 2
ستخدم هوائي حلقي يف كوريا. وي KN 17:2013-06مبوجب الالئحة  WPTطرائق قياس التدادل الكهرمغنطيسي لألنظمة  تنظم

 .لالطالع على التفاصيل EN 16-1-4نظر اأو دونه.  MHz 30ملدى الرتددات  m 0,6طر مغنطيسي بقم 
على األجهزة املتنقلة. ويعرض الشكل  WPTلكهرمغنطيسي لألنظمة طرائق قياس التدادل ا A5-2و A5-1ويصف الشكالن 

، ميكن حتديد دواص موقع MHz 30 ~ kHz 9. ودادل مدى الرتدد MHz 30-kHz 9موقع ادتبار يف مدى الرتدد تشكيلة 
 .3الفصل ردة يف احلدود املسموح هبا الوا نعلى األقل م dB 6االدتبار بالتحقق من أن مستوى الضوضاء احمليطة أقل مبقدار 
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 A5-1الشكل 
 في األجهزة المتنقلة WPTتصميم موقع اختبار الضوضاء الكهرمغنطيسية ألنظمة 

 MHz 30إلى  kHz 9في مدى الترددات من 

 

 

 A5-2الشكل 
 تشكيلة ترتيب إرسال القدرة )أفق اإلرسال، أفق الهوائي(

 

 حد البث 3
 F. وطبقاً للملحق A5-1ول دكوريا. وجيب أن تستويف املعدات قيد االدتبار حدود اجل  على حد البث يف KN 17تطبق الالئحة 

 حيدد باملعادلة التالية: m 3إىل  m 10على مسافة قياس من  H، فإن حتويل حدود اجملال EN 300 330-1باملعيار 

  3mH = 10mH + من  31 حوايل(1,0 MHz  2إىل MHz)  

حمور دوران اجلهاز 
 حمور دوران اهلوائي املخترب

اجلهاز املخترب على 
طاولة غري معدنية 

 M 0,8ارتفاعها 

حدود اجلهاز 
 املخترب

 m 3مسافة القياس 

 سطح األرض

 m 0,6هوائي دلفي بقطر 

)اسطوانة( يغطي  حجم االختبار
 بأكمله WPTنظام 

 هوائي القياس

 أسوأ حالة تراصفيف  WPTنظام 
 يف ذلك اإللكرتونيات وامللفاتمبا 
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 A5-1اجلدول 
 MHz 30المنزلية دون  WPTمسموح به لألجهزة مستوى التداخل ال

 (m) مسافة القياس (dBµV/m) الذروةحدود شبه  (MHz) مدى التردد

0,45 ~ 0,009 20-47 log f 
3 

30 ~ 0,45 54 

f بالوحدات [MHz] 

 :هامش التوافقيات 2.

 .(+dB5) 9/7، التوافقيتان (+dB10)، التوافقية اخلامسة (+dB20)التوافقية الثالثة 
 H :51,5البعيد إىل اجملال  Eمن اجملال  ثابت التحويل 3.

dBµA/m = dBµV/m – 51,5 

 (EN 300 330-1( )انظر MHz 20 دون) H :3mH = 10mH + 31عامل حتويل قياس اجملال  4.

 نتائج قياس التداخل الكهرمغنطيسي 4
 ومعدات االدتبار املستخدمة متوافرة يف السوق. .ملتنقلةعلى األجهزة ا WPTيرد شرح نتائج قياس التدادل الكهرمغنطيسي لنظام 

 ث المغنطيسينتائج القياس لألجهزة المتنقلة باستخدام تكنولوجيا الح 1.4

 نظرة عامة على معدات االختبار 1.1.4
ي. وتردد سنظرة عامة على املعدات قيد االدتبار لألجهزة املتنقلة باستخدام تكنولوجيا احلث املغنطي A5-2اجلدول يعرض 
 املرسل واملستقبل للمعدات قيد االدتبار. A5-3. ويعرض الشكل kHz 144,6يبلغ  WPT اإلرسال

 A5-2اجلدول 
 نظرة عامة على المعدات قيد االختبار لألجهزة المتنقلة باستخدام تكنولوجيا الحث المغنطيسي

 املعدات قيد االدتبار
 SAMSUNG WIRELESS CHARGER EP-PG9201 :املرسل

 SAMSUNG Galaxy S7 :املستقبل

 احلث املغنطيسي WPTالتكنولوجيا 
 WPT 144,6 kHzالرتدد 

 WPTشروط اإلرسال 
 (75% : فوقWPTكفاءة اإلرسال ) W 5 :النمطيةقدرة اإلرسال 

 cmأقل بواحد  :مسافة اإلرسال للقدرة
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 A5-3الشكل 
 دم تكنولوجيا الحث المغنطيسينظرة عامة للجهاز المختبر في األجهزة المتنقلة التي تستخ

 
 نتائج قياس اإلرساالت الكهرمغنطيسية 2.1.4

ذات مستوى أرضي موصل. وتعرض  m 3شبة عازلة بأبعاد  منطيةقيست اإلرساالت الصادرة عن املعدات قيد االدتبار يف غرفة 
الكورية، حيث  KN 17الالئحة  تطاالقياسات اشرتا تليبو  .A5-4يف الشكل  MHz 30-KHz 9نتائج القياس يف مدى الرتدد 

. m 3مسافة واخلط األدضر القائم إىل القيمة القصوى للقياس على  m 3على مسافة  KN 17يشري اخلط األمحر إىل قيم الالئحة 
 -dBA/m 0,71وقيمة التوافقية الثالثة  KHz 144,6على الرتدد  dBA/m 29,27 للقدرةويبلغ مستوى تردد اإلرسال الالسلكي 

على  -dBA/m 4,07والتوافقية السابعة  KHz 726على الرتدد  dBA/m 0,61وقيمة التوافقية اخلامسة  KHz 434على الرتدد 
 .KHz 1 306على الرتدد  -dBA/m 8,76والتوافقية التاسعة  KHz 1 018الرتدد 

م التوافقيات هرمغنطيسي الضعيفة وتنظة اجملال الك، حبدود أجهزة شدWPTاملوجة احلاملة الرئيسية، تردد اإلرسال  تنظمو 
 dBV/m 94,8يساوي  WPTطبقاً للقانون الكوري للموجات الراديوية. واحلد املسموح به على تردد اإلرسال  KN 17 بالالئحة

تردد  دعنهذا الرتدد. وقيمة القياس  عند dBV/m 89,2يبلغ  EN 303 417طبقًا للوائح التنظيمية التقنية الكورية وحد املعيار 
اللوائح  WPTالرئيسية لإلرسال وجتتاز إرساالت املوجة احلاملة  .dBV/m 80,77تساوي  kHz 144,6البالغ  WPTاإلرسال 

 .KN 17التقنية الكورية واألوروبية بينما تستويف التوافقيات حدود التوافق الكهرمغنطيسي لالئحة 

 A5-4الشكل 
 (m 3، قيمة القياس على مسافة MHz 30 – kHz 9أفق اإلرسال، أفق الهوائي )
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بعامل  m 10إىل بيانات على مسافة  m 3، فإن القيم املعوضة احملولة من بيانات القياس القصوى على مسافة A5-5ويف الشكل 
 تتفي باملعايري األوروبية واشرتاطا MHz 2و kHz 100يف املدى بني  EN 300 330-1باملعيار  Fطبقاً للملحق  31حتويل يساوي 

 .افٍ و بشكل  CISPR 11املعيار 

 A5-5الشكل 
 (m 10إلى  m 3التعويض من ، قيمة MHz 30 – kHz 9أفق اإلرسال، أفق الهوائي )

 
، A5-5كما هو مبني يف الشكل   CISPR 11و EN 303 417تفي باملعيارين الدوليني  املعوضةن القيم إعلى ذلك، وحيث  وبناءً 

تنقلة ية يف حاالت قياس اإلرساالت الكهرمغنطيسية للمعدات قيد االدتبار بالنسبة لألجهزة امليفرتض أاها تفي باملتطلبات الدول
 .m 10على مسافة 
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 6الملحق 
 

 التخطيط اإلذاعي
الت اإلذاعية أن تتدادل، وهي تتدادل فعاًل، مع بعضها البعض وبالتايل يصبح ادتيار تردد التشغيل اخلاص بكل  نميك للمرس 

ل حاسم  ل معنّي بأاها مرس  األمهية. وكمبدأ عام، ختّطط اخلدمات اإلذاعية على أساس حمدود التدادل. وتعّرف منطقة ددمة مرس 
 "غري قابل لالستعمال" ما يعتربقد خيتلف صبح اخلدمة دارجه غري قابلة لالستعمال بسبب التدادل. و تاملنطقة الواقعة دادل كفاف 

 أو بادتالف املستعملني، علماً بأنه مت وضع بعض االفرتاضات يف تعريف معايري التخطيط.متاماً بادتالف أنواع مادة الربامج 
يضاف إىل ذلك أن التغاير يف ظروف االنتشار يعين وجود عنصر إحصائي يف هذا الشأن يؤدذ كذلك يف احلسبان يف معايري 

لية يف تدادل من مصادر طبيعية أو من ضوضاء داد من اوزهام جتالتخطيط. وتعترب إشارة معينة غري قابلة لالستعمال عندما يت
 .املستقب ل أو من ددمات إذاعية أدرى

ودطة ريو دي  (GE75) (LF/MF)الرتددات يف نطاقات املوجات الكيلومرتية/اهلكتومرتية  وزيعوتبني دطة جنيف اإلقليمية لت
 .تبارات عملياً االع هكيف نّفذ االحتاد الدويل لالتصاالت هذ  (RJ81) 1981جانريو لعام 

ّلنيو لتغطية املنطقة اجلغرافية ذاهتا ان خمتلفان وأن يكون بربامج خمتلفة، ينبغي أن يكون هلما تردد وحيثما تدعو احلاجة إىل وجود مرس 
ئية لك اسم االنتقاويطلق على قدرة املستقب ل على القيام بذ .الفصل بني الرتددين حبيث يستطيع املستقب ل عزل أحدمها عن اآلدر

خلصوص أفضل من القدمية يف هذا ا وتعّرف جبودة ترشيح جزء الرتدد الراديوي يف املستقب ل. واملستقب الت احلديثة مؤهلة ألن تكون
ولكن نظرًا لوجود عدد كبري من املستقب الت القدمية يف السوق فإن معايري التخطيط اليت حددها االحتاد الدويل لالتصاالت متيل 

. فنطاقات اإلذاعة ليست عريضة مبا يكفي لكي تتيح لكل حمطة يف العامل تردداً فريداً داصاً هبا يكون مفصوالً ألن تكون متحفظة
الرتددات األدرى. ويعين ذلك أنه ال بد من إعادة استعمال الرتددات. ويكمن العنصر األساسي يف إعادة استعمال  بشكل جيد عن

الن يعمالن على نفس الرتدد، جيب أن يكون التب الرتددات دون التسبب بالتدادل يف التباعد اعد اجلغرايف. فحيثما يوجد مرس 
ال يسبب أي منهما تدادالً يف اآلدر ضمن منطقة اخلدمة احملددة له. فلو أدذنا حالة بسيطة جداً أبينهما كبرياً مبا يكفي لضمان 

ّلنيو فقط، يعمالن على نفس الرتدد وبنفس يف منتصف قع تقريبًا تالقدرة، فسوف يكون هناك نقطة  )افرتاضية( تشتمل على مرس 
وتكون فيها شدة اإلشارة الواردة من كل واحد منهما متساوية. ومن الواضح أن أيًا منهما لن يكون قابالً املسافة املمتدة بينهما 

التدادل  وميكن إمهال ملهيمنهو انقطة يكون فيها  للعثور علىال بد من االقرتاب من أحدمها إذ لالستعمال يف هذه النقطة؛ 
.طراف منطقة اخلدمة أالناجم عن اآلدر. وهذه هي الظاهرة اليت حتدد يف الكثري من احلاالت  ّلنيو      ألحد املرس 

الت املختلفة اليت تعمل فوق حّيز جغرايف ثنائي البعد، ويكون لكلٍّ منها تردده اخلاص  ويوجد يف العامل الواقعي عدد كبري من املرس 
 لديناكان   إذا حىتلذلك، و  ،قدرة درجه اخلاصة ودصائص اهلوائي اخلاص به. وغالباً ما تكون هوائيات اإلرسال اإلذاعي اجتاهيةو 

ّلنيو بقدرة متساوية،  غرايف الواقعة بينهما. ويقتضي اجل ا متساوية يف نقطة املنتصفممنه تنياملنبعث تنياإلشار  تاقد ال تكون شدّ فمرس 
تخطيط )وفهمها( أن تكون النطاقات اإلذاعية مرتّبة عادة يف قنوات، مع أن ذلك ليس ضروريًا قطعاً. ويف حالة تبسيط عملية ال

وتنظم  kHz 9يبلغ عرض القنوات عادة  1975يف دطة جنيف لعام  (MF)وهكتومرتية  (LF)عمليات إرسال مبوجات كيلومرتية 
يل تكون القنوات متجاورة يف الرتدد )بدون وجود "نطاق حارس" بينها( وبالتا .kHz 95ترددات املوجات احلاملة يف شبكة من 

مع موجة حاملة  kHz 9ولكنها ال تتدادل فيما بينها. ومع أن ترشيح الرتدد الراديوي يف املستقب ل حياول عزل قناة واحدة بعرض 
املوجة السطحية  ترشيح من بدالً توليف جمّمعة يف منتصفها، فإن املستقب الت القدمية بوجه داص، اليت يتم الرتشيح فيها بدارات 

، ”HIFI“ليس وسطاً للدقة العالية  AMبأشباه املوصالت، هي دون املستوى األمثل للقيام بذلك. ومع اإلقرار بأن الراديو بتشكيل 
ّلنيو على قناتني . ويعين ذلك عمليًا أنه ال ميkHz 9فإن مراشيح الرتدد الراديوي يف الكثري من املستقب الت هي أضيق من  كن ملرس 

                                                      
، هناك عدد صغري جدًا منها يكون توزيع الرتدد فيه أعرض. وميكن أيضاً kHz 9يبلغ  GE75مع أن عرض مجيع القنوات تقريبًا مبوجب اخلطة  5

بقدر أكرب قلياًل من التعقيد فإاها تتسم  RJ81. أما ترتيبات القنوات يف اخلطة kHz 9استيعاب موجات حاملة ال توجد تردداهتا على الشبكة 
 .kHz 10وتستند إىل شبكة قوامها 
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. ومع اآلدرات يف مرشاح القنو متجاورتني أن يغطيا املنطقة اجلغرافية ذاهتا نظراً إىل أن التدادل سوف "يتسرب" من كّل منهما إىل 
ذلك ميكن للمرسالت على قناتني متجاورتني أن يعمال بوجود تباعد جغرايف صغري بينهما، ألن املرشاح سيعمل على دفض 

ل يبّث على القناة اجملاورة الثانية .وى التدادلمست ن أ ومن الواضح أن يصبح أسهل بوجود فصل أكرب بني الرتددين؛ إذ ميكن ملرس 
ل د آدر يبث على القناة اجملاورة الثالثة أن يعمل على مسافة أكثر قرباً، إىل أن تنتفي احلاجة إىل وجو  يعمل على مسافة أقرب وملرس 

. ويف معظم األماكن تتاح عدة ددمات إذاعية يف نفس النطاق؛ وهي ال تتدادل مع بعضها البعض تباعد جغرايف بني  ّلنيو املرس 
 نظراً لوجود فصل ترددي كاٍف فيما بينها.

 للتخطيط اليت وضعها مدرجة يف املبادئ التوجيهية مجيع هذه املبادئ، مبا يف ذلك االفرتاضات بشأن انتقائية املستقب ل النموذجية،و 
فانتشار الرتددات الراديوية ال حيرتم احلدود الدولية وبالتايل ينبغي إجراء  .RJ81و GE75االحتاد الدويل لالتصاالت من قبيل دطيت 

النشرة اإلعالمية  ات الرتددات اإلذاعية اليت نشرت يفتوزيعالتخطيط على الصعيد الدويل. فقد وافقت مجيع اإلدارات تقريبًا على 
 ات حمصورة بأماكن جغرافية معينة وحتدد قدرة املرسل واجتاهية اهلوائيوزيعاليت يصدرها االحتاد. والت (BR IFIC) اتالدولية للرتدد

تطلعات خمتلف يعاب الستات ثابتة، إال أنه ميكن إجراء تغيريات، وهي أجريت فعاًل، توزيعيف اخلطة املعتمدة. ومع أن معظم هذه ال
طة املتفق يري اخلدمة. ويوجد لدى االحتاد الدويل لالتصاالت برامج حاسوبية حتاكي تأثري التغريات يف اخلاهليئات اإلذاعية املتعلقة بتغ

 يف إمكانية استيعاهبا أو يف كيفية تكييفها لكي تصبح مقبولة. للنظرعليها 
التايل من العوامل املهمة يف تخطيط مها بعلى ما تقّدم، فإن ادتيار الرتدد والشبكة اليت حتدد ترتيبات القنوات املستعملة يف ال بناءً و 

 (WPT)سلكي للقدرة اإلرسال الال توجيه املنظمات املعنية بوضع املعايري بشأن كيفية التأكد من أن املعايري املتعلقة بتجهيزات
 .ملزمعاسوف تقلل إىل أقصى حد ممكن بطبيعة احلال خماطر التدادل، وذلك باستخدام معلمات مناسبة ملنطقة االستخدام 

، واألهم من ذلك رمبا توافقياته ذات الصلة، الذي يكون مفصواًل WPTميكن يف منطقة معينة ضبط تردد التشغيل اخلاص جبهاز و 
أسهل عند استعمال الشبكة ذاهتا  WPTجيدًا عن اخلدمات اإلذاعية املخططة هلذه املنطقة. ويكون ادتيار الرتدد املتعلق جبهاز 

 .للتخطيط اإلذاعي
عرب املنطقة اليت حيتمل أن تتأثر )استقرار الرتدد، احملتوى  WPTن املهم أيضًا النظر يف دصائص اإلشعاع الصادر عن أجهزة وم

التوافقي، واألهم من ذلك شدة اجملال(. ويف الواقع فإن هذا النوع من احللول التخفيفية يفرتض أن متطلبات النقاء الطيفي واستقرار 
 وك قطاع االتصاالت الراديوية ومعايري التجهيزات ستكون بنفس الصرامة اليت للتطبيقات الصناعية والعلميةالرتدد احملددة يف صك

 .(ISM)والطبية 

___________ 
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