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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
 1 امللحق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 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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M اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 

SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF دمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخل 

SM إدارة الطيف 
 

: وافقت جلنة الدراسات على النسخة اإلنكليزية هلذا التقرير الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح يف مالحظة
 .ITU-R 1القرار 
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 مقدمة 1
ستخدام غري املصرح اال إىل أدىن حد، وإهناء تدادلف، وتقليل الالطي يف استخدام القصوىكفاءة ال حتقيق إىلدف إدارة الطيف هت

 يف إدارة موارد الطيف ةومهم جداً  ةالطيف ضروري مراقبةتُعترب  عيون وآذان عملية إدارة الطيف، وبوصفها لطيف.ل املناسببه وغري 
 وداصيةل الطيف، اغشإ عنبيانات  مة، مبا يف ذلكقيِّ  مراقبةية من دالل توفري بيانات كهرمغنطيسوالبيئة ال الراديويةطة واحمل
 وما إىل ذلك. ،جهاز البثنوع التشكيل وموقع و عرض النطاق و  شدة اجملالشارة، مثل اإل

 مستخِدماً  أساساً  هذا التطور يبدو ،يف جوانب استخدام الطيفو  أنظمة االتصاالت الراديوية يف تطور مستمر وسريع.ومتر 
وتعدد إرسال الرتدد املشرتك، والنفاذ واسع النطاق، والطيف املمدود )الطيف املمدود  ،يالتكيف اتالرتدد استعمال تكنولوجيات

اإلدراكية  يةالراديو  تصاالتواالاملعرفة بالربجميات  يةالراديو  االتصاالت أنظمةذلك. وتقدم  وما إىلي(، بالتتابع املباشر والقفز الرتدد
درة على اقبل قكون أنظمة مراقبة الطيف يف املستتأن  ينبغييف املقابل، و  .التطورية أنظمة االتصاالت الراديوية على منطيةأمثلة 

د املشرتك، ات ذات الرتدشار اإلفصل و ضعيفة، الشارة اإل، مثل كشف راديوية اجلديدةاالتصاالت الأنظمة و  تكنولوجياتمراقبة 
 وما إىل ذلك. والشبكة، (DSP)الرقمية  ةبناء على معاجلة اإلشار وحتديد املوقع متعدد األساليب 

 ضعيفةالاشارة اإلكشف  2

أنظمة االتصاالت  دنظرًا لتزايالضعيفة الكثافة  ةالقدر  املنخفضة ضرورة حتسني حساسية أنظمة املراقبة لكشف اإلشارات تتزايد
 آدذ باالتساع وترددات آدذة يف االرتفاع. وعرض نطاققدرة آدذة يف التناقص  تستخدماليت ديدة اجلالراديوية 

غري شارة إ مكانكشف وحتديد يصعب   شارات أضعف من ضوضاء اخللفية. ونتيجة لذلك،اإليف بعض احلاالت، قد تكون و 
ظمة مراقبة الطيف نأل وينبغي دودة.احملساسية احل ذاتالقائمة  راقبةامل ةنظمأباستخدام  ضعيفة الكثافة القدرة نخفضةمنظامية 

 املستقبل استخدام التكنولوجيا املتقدمة الستخراج إشارات من ضوضاء اخللفية. يف
 ت الضعيفة.لكشف اإلشارا املستخدمة التكنولوجياتعدة أنواع من  التالية الفقراتيف  وترد

 ر المركِّزالمكبّ  1.2
 .(LIA)  املركِّزاملكربب وطورها تهاسعبني إشارات اتصاالت البيانات وميكن تقدير  شارة األكثر شيوعاً اإل ييبية هاجلوجة امل
 فرتض أن،ويُ 

 )(cos)( 0 tntwUtx s  

 حيث:
 sU : يبيةاجلوجة املاتساع إشارة 
 0w: الرتدد الزاوي 
 n(t): اخللفية. ضوضاء 

 .1 لشكلاالرسم البياين التايل الذي يظهر يف  يفكما   املتبادل طاالرتبا سا حب sU ميكن تقديرو 
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 1كل ـالش

 (LIA)للمكبر المركِّز  الرسم البياني

 
هو ثابت. ومن مث،  K، وφوفرق الطور   𝑈𝑟ذات االتساع  x(t)املكشوفة  شارةاإل نفس تردد هلاإشارة مرجعية  يه r(t)هنا، و 

 على النحو التايل: 𝑈𝑜اخلرج  ميكن وصف

    dttwUtntwUK
T

U r
T

s
T

o )cos()(cos
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lim 00 0  


 

 كن كتابة الصيغة على النحو التايل:مت يبية،اجلوجة املإشارة ب رتبطتال  ضوضاء اخللفيةومبا أن 

  cos
2

0
rsUKU

U 
صفراً، أي يف حال كان  φفرق الطور إذا كان  بدقة sUاالتساع  قاسيأن  وينبغي وىالقيمة القصيبلغ  𝑈𝑜أن اخلرج  من الواضحو 

 نفسها. طورقيمة ال  x(t)واإلشارة الكاشفة   r(t)لإلشارة املرجعية 
 إىل حد ما. املتبادل هو تطبيق لتقنية االرتباط (LIA)املكرب املركِّز وبادتصار، فإن 

 أخذ عيناتبالتكامل  2.2

 يةإشارة نبض لكشف أدذ عيناتبالتكامل تطبيق تقنية  ، ميكنموجة جيبيةللتعامل مع إشارة  ناسبامل (LIA)املركِّز  لمكربدالفاً ل
 .2 الشكلأدذ عينات يف ب رة التكامللدا بياينويظهر رسم  .ة األمددورية قصري 

 2 كلـالش

 أخذ عيناتب لدارة التكامل بيانيرسم 

 
شارة اإل تأدرتو  .n(t)والضوضاء   s(t)اإلشارة املطلوبة  تتألف مناليت  x(t)املكشوفة  شارةاإل تردد نفس هلا r(t)رجعية املشارة واإل

 n. وبعد التكامل وحسا  املتوسط Kبالبدالة  t(x( شارةاإلوتتولد إشارات العينة النبضية ألدذ عينات من  0tبزمن  r)t(رجعية امل
 على النحو التايل: اخلرجميكن وصف  مرة،

 تأخر عينة نبضية
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 النحو التايل:على ارتباط الضوضاء البيضاء يف أوقات خمتلفة، ميكن احلصول على الصيغ ضعف ل ونظراً 
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 .3 الشكلوضح يف امل على النحو ةاملوجي األشكال كونتميكن أن و 

 3 كلـالش
 إلاشاراتل ةالموجي األاشكال

 
 االرتباط 3.2

 المتبادل االرتباط 1.3.2
 تأدري زمين يطبق على أحدمها. ل كدالةهو قياس للتشابه بني شكلي موجتني   الرتابط املتبادل

 ،فرتض أنويُ 
 )()()(),()()( 2211 tntstytntstx  

 وعندئذ

𝑅𝑥𝑦(𝜏) = 𝐸[𝑦(𝑡)𝑥(𝑡 − 𝜏)] = 𝐸{[𝑠2(𝑡) + 𝑛2(𝑡)][𝑠1(𝑡 − 𝜏) + 𝑛1(𝑡 − 𝜏)]}
= 𝑅𝑠1𝑠2

(𝜏) + 𝑅𝑠1𝑛2
(𝜏) + 𝑅𝑛1𝑠2

(𝜏) + 𝑅𝑛1𝑛2
(𝜏) = 𝑅𝑠1𝑠2

(𝜏) 

 ارتباط متبادلة دوارزمي أن ومن اجلدير بالذكر أيضاً  .على السواء دوريةالغري و شارات الدورية اإل على االرتباط املتبادل ينطبقو 
 كما يلي:  شارةاإل ميكن تعديليف حال وجود ختالف ترددي بني اإلشارتني. و  قتطب   بغي أنين ثنائي األبعاد

 𝑥1(𝑡) = 𝑠1(𝑡) + 𝑛1(𝑡), 𝑥2(𝑡) = 𝑠2(𝑡)exp (𝑗2π∆𝑓𝑐𝑡) + 𝑛2(𝑡) 

 كما يلي:  ألبعادا ثنائي تبادلاالرتباط امل إشارتني. وميكن حسا  تكنولوجيا التخالف الرتددي بني إىل 𝑓∆أن ترمز حيث ميكن 
 𝑅𝑥𝑦(𝑓, 𝜏) = 𝐹{𝐸[𝑦(𝑡)𝑥(𝑡 − 𝜏)]}𝑡 = 𝑅𝑠1𝑠2

(𝑓, 𝜏) 

 .τتغري بامل هو حتويل فورييه فيما يتعلق  {}Fحيث 
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 مثاالً  4 كلالشويورد  .(SNR)بارتفاع نسبة اإلشارة إىل الضوضاء  متميزةارتباط ذروة االرتباط املتبادل ولد ي أن ، ميكنعموماً و 
وميكن  .(FDOA) الورودوفرق تردد  (TDOA) الورودفرق وقت ستخدم لتقدير فهو يُ  األبعاد. ثنائي االرتباط املتبادلتقنية  على

وايل، ميكن رتدد، على التوالالوقت  ميدان يف الذروة ضعبحث يف مو من دالل الو  .الشكلاضحة يف و ذروة  ظهورأن يرى بوضوح 
 املقابلة. FDOAو TDOAقيم  احلصول على

 4 كلـالش
 االرتباط المتبادل ثنائي األبعاد على مثال

 
 الذاتي االرتباط  2.3.2

 ا.بينهفاصل الزمن ل كدالة  الرصداتغري رمسي، هو التشابه بني  الذايت هو ارتباط متبادل إلشارة مع نفسها. وعلى حنو االرتباط

 5 كلـالش

 الذاتي الرتباطسم بياني لر 

 

 .ضوضاءهو ال n(t)و هي إشارة دورية، s(t) ، وx(t) = s(t) + n(t) ،5 لالشكيف 
 إذن:

 

              
               

       

x

s n sn ns

R E x t x t E s t n t s t n t

E s t s t E n t n t E s t n t E n t s t

R R R R

                    

                         

        
 ، يكون:n(t)و s(t)ويف حال عدم ارتباط 
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 االرتباط الذاتي
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 )()()(  nsx RRR 

 دئذ:غري دورية وكانت قيمتها املتوسطة صفراً، عن n(t)وإذا كانت إشارة الضوضاء 
 ( ) 0 (where 0)nR     

)()( وهكذا  sx RR . 

باسم "االرتباط  ارتباط ذايت معد لة تُعرف دوارزمية قأن تطب   ميكن أيضاً ، تقريباً  ذات دصائص إحصائية دورية شاراتإ كشف  عند
 وعلى غرار الصيغة أعاله، ميكن التعبري عنها على النحو التايل:الذايت الدوري". 

  

)()()()(

)2exp()()()(









nssnns

x

RRRR

jtxtxER
 

𝑅𝑠𝑛 دوري. وباملثل،الرتدد ال αسمى ت حيث
𝛼 (𝜏) و𝑅𝑛𝑠

𝛼 (𝜏)  و ،0تساويان𝑅𝑛
𝛼(𝜏) =  (.α ≠ 0أو  τ ≠ 0)حيث،  0

𝑅𝑥 إذن،
𝛼(𝜏) = 𝑅𝑠

𝛼(𝜏)  

 دورية،اللإلشارة بة فبالنس. على السواء دوريةالغري و شارات الدورية لإل تصحدوري ال االرتباط الذايتومن اجلدير بالذكر أن دوارزمية 
ميكننا  دورية،لاالتقليدية؛ أما بالنسبة لإلشارة غري  االرتباط الذايتوارزمية خل فتكون مكافئة حينها، α = 0 أن جنعلميكننا ببساطة 

 دوري.الالرتدد  ميدانيف  عن الذرىشارة من دالل البحث اإلكشف ن، و τ = 0أن جنعل 

 لغاء الضوضاء التكيفيإ 4.2

رتابطة مع فاة املط"املرجعية" املص لضوضاءل التكيفي طرحالمن دالل  املرغوبةشارة اإلعلى  (ANC) إلغاء الضوضاء التكيفي حيصل
 .املكشوفةشارة اإلن م املكشوفةشارة اإليف  احملتواةالضوضاء 

 .يالتكيف لغاء الضوضاءإلالرسم البياين  6 الشكليف  ويظهر

 6 لكـالش
 (ANC)ي لغاء الضوضاء التكيفإلالرسم البياني 

 
، وميكن t(n(. وميكن تقييد الضوضاء jH)w(ي التكيف باملرشاح n)t (املرتبطة بالضوضاء  1n)t( الضوضاء املرجعيةمتكن معاجلة 

 يف اخلرج. (SNR)نسبة اإلشارة إىل الضوضاء  حتسني
االصطفاء وتأثري ، s(t)شارة اإلو  n(t)الضوضاء بدون معرفة أو دربة  (ANC)إلغاء الضوضاء التكيفي  مرشاح تصميم ويسهل

 املدمج دادلتال لتقييدعلى نطاق واسع  إلغاء الضوضاء التكيفي مرشاح خدم، استُ مزاياه وبفضل .(Wiener)مكافئ ملرشاح وينر 
 .يالتكيف ومثاله املرشاح الثلمي شارات،اإلمع 

s(t)+n(t) 

(t)1n 

 H(jω) 

+ 

- 
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 كفصل اإلاشارات ذات التردد المشتر  3

 ميادين مشرتك يف دترد علىعمل وت ةدوداحمل موارد الطيف اليت تتشارك يفاجلديدة  التصاالت الراديويةا أو أنظمةتتزايد مرسالت 
نظمة االتصاالت تعمل أنواع كثرية من أ على سبيل املثال،ف .وما إىل ذلك املكاين، وامليدان وميدان الشفرة الزمن ميدان، مثل ةخمتلف

 نميكن أ ه،نفس يف الوقتو  هذا. املشرتك رتدداليف مثل منوذج  (HF)املوجات الديكامرتية بلوية وأنظمة االتصاالت الراديوية اخل
 .املرتاكبة يف الرتددات قصوداملأو غري  قصودامل تدادلالد  أكثر حاالت حت
يف مثل هذه و  رتك يف وقت واحد.مش رتددب تكنولوجيات تعدد إرسالبعض أنظمة االتصاالت الراديوية املتقدمة عدة  تستخدمو 

نتيجة و  حمطة مراقبة طيف واحدة بعض اإلشارات املختلفة من أجهزة إرسال خمتلفة تعمل على نفس الرتدد. تستقبل قد احلاالت
مراقبة نظمة أل وينبغي .رتدد املشرتكال ذات هذه اإلشاراتبني دودة التفريق احملوظيفة ال ذي راقبة القائمنظام املعلى  يصعبلذلك، 

 .ةخمتلف ميادين الطيف يف املستقبل استخدام التكنولوجيا املتقدمة لفصل اإلشارات يف
 فصلالتكنولوجيا فصل على قناة واحدة و الإىل فئتني: تكنولوجيا  رتدد املشرتكال ذات اإلشاراتتكنولوجيات فصل وميكن تقسيم 

  التالية. الفقراتيف  ويأيت حبثهما، ةمتعدد قنوات على

 فصل على قناة واحدةال 1.3

 استرجاع إاشارة قوية 1.1.3

اإلبراق  شكيلاملشك لة بت اإلشارات ، مثلقوية ةرقمية دطي مشك لة إشارات فصل اإلشارة منلاسرتجاع إشارة قوية  ميكن تطبيق
حالة إشارتني،  إطار إال يف العمل هاميكن الهذه اخلوارزمية  بيد أن .(QAM)املتعامد  تشكيل االتساعو  (PSK) بزحزحة الطور

 .7 الشكلوجز هلذه اخلوارزمية يف املويظهر الرسم البياين  .dB 6أكثر من  قدرةتطلب نسبة تو 

 7 كلـالش

 إاشارة قوية سترجاعال رسم بياني

 

 ما قبل المعالجة ( أ 
، اخلافض للرتددات التحويلو ، االصطفاءثل ، ماالستقبالعاجلة ملالرئيسية هلذه الوحدة العديد من اخلطوات الالزمة  الوظيفةتشمل 

 يفالتكيّ  اء الثلمياالصطف ، مثلضيقة النطاق بعض دوارزميات إلغاء التدادل فإن . ويف الوقت نفسه،أدذ العينات حتويل معدلو 
ستند إىل تارزمية و خبقوية، ميكن تطبيقها على هذه الوحدة القانونية الشارة اإل إىل مضافة شبيهةإشارة ضعيفة  إزالة هي ميكنذال

 الرتدد. ميدان

 قبل املعاجلة

تقدير معلمة 
 )إشارة قوية(

 إعادة بناء 
 )إشارة ضعيفة(

 قدير معلمةت
 )إشارة ضعيفة(

 إزالة تشكيل 
 )إشارة قوية(

 إعادة بناء 
 )إشارة قوية(

 إزالة تشكيل 
 )إشارة ضعيفة(

 بعد املعاجلة
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 تقدير المعلمة إلاشارة قوية ب(

 املوجة احلاملةتردد و  االتساعاملعلمات وتشمل هذه  إشارات قوية يف هذه الوحدة. إلزالة تشكيلغي تقدير العديد من املعلمات ينب
كامنة، مثل بعض املعلمات ال فإن وهكذا .تيف معظم احلاال قوية قانونيةالشارة اإل ولكن. ومنطه التشكيلومعدل  ،طور األويلالو 

طور الو  ملوجة احلاملةاتردد  وال يبقى للتقدير إال حاجة لتقدير هذه املعلمات. ال. لذلك للمستقِبل ةمعروف ومنطه التشكيلمعدل 
 .واالتساع األويل

 بنائهاقوية وإعادة الاشارة اإل إزالة تشكيل ج(

ميكن تنفيذ  مث .اتتب تدفقتسلسل  من أجل اسرتجاعقوية الشارات إلا تشكيلزالة يدي إلالتقل إزالة التشكيلميكن تطبيق إجراء 
 التشكيل. ومنطبود الومعدل  طور األويلالو  املوجة احلاملةرتدد بمع معرفة مسبقة دة بناء إشارة قوية إعا إجراء

 ضعيفةالاشارة اإلإعادة بناء  ( د

متوسط و  (LMS)األدىن  متوسط الرتبيع مثل يشارة التكيفاإلتقنيات إلغاء بارة ضعيفة إش إعادة بناء متكنإشارة قوية،  اسرتجاعبعد 
 إشارة قوية من اإلشارة املختلطة األصلية. إلزالة (RLS)الرتبيع التكراري 

 ضعيفةالإلاشارة ا معلماتتقدير  (ه 

ينبغي تقدير  ، وبالتايلللمستقِبلغري معروفة  دلتدادصائص إشارة ال غري أن (.  الفقرةتلك املذكورة يف  تشابهاملعلمات املطلوبة 
عدم  أثر من أجل إزالة تاتقدير املعلمل ما عالية األداء دوارزمية تطبيققرتح ويُ  التشكيل. ومنطبود المعدل  مثل املعلمات الضرورية
 .بناءالدقة يف إعادة ال

القائمة  وارزمياتاخلعض ب ميكن استخدامو ، بودال دير معدلتقلدوري الالطيف  قائمة على ميةدوارز  ميكن تطبيقعلى سبيل املثال، ف
 اإلحصاءات ذات الرتتيب العايل لتصميم دوارزمية حتديد التشكيل. على

 إاشارة ضعيفة تشكيلإزالة  ( و
 إمكانية قرتحتُ سه، ويف الوقت نف التقليدي لإلشارة ضعيفة. إزالة التشكيل أسلو  استخدامميكن كما جاء يف الفقرة  ( السابقة، 

 من عدم دقة تقدير املعلمة. املتولد زو بني الرم تدادلللتغلب على ال مسترتةإددال دطوة معادلة 
 قناة واحدة في مستقلال المكونتحليل  2.1.3

لة،  املشك   الرقمية والتماثلية لى إشارة منفصلة عن بعض اإلشاراتع قناة واحدة يف (ICA) ستقلامل املكونحتليل  ميكن تطبيق
إال  العمل هاميكن الهذه اخلوارزمية  بيد أن .(AM)وتشكيل االتساع  (PSK)اإلبراق بزحزحة الطور شارات املشك لة بتشكيل كاإل
 اإلشارات. إرسال دورقناة ثابتة دالل المعلمات  ثباتوافرتاض  حالة إشارتني، إطاريف 

نفس ب إبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة اإشارتتُرَسل  ملثال.على سبيل ا (BPSK) إبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة إشاريت لنأدذ
 :التايل شكلال تتخذانمذبذ  حملي عبور وبعد ، القنوات الالسلكية عرب ومعدل الرمز املوجة احلاملةتردد 

    1 1
1 1 1

0

( ) ( )
M

j t
n

n

t h t e a g t nT
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مها  2ϑو 1ϑو ،لموجة احلاملةل يانرتددال مها التخالفان 2Δωو 1Δω، والقنواتبو خبإشارة ملوثة  اتساعا امه t(2h(و 1h)t (حيث 
 Mو ،}1، 1-{ نفصلةاملنفس األجبدية واملأدوذان من  nمها الرمزان املرَسالن بالرتتيب  nbو naو ،انعشوائيال املوجة احلاملةطورا 

 و رمز،ال دور وه Tو، )ISI تدادل بني الرموزملنع الابقة املستخدمة املتط املرفوع جيب التمام هي مراشيح t(g(و هو عدد الرموز،
1τ 2وτ  مها التأدران الزمنيان اللذان حيققان)T(0, ? 2τ ,1τ.  لى ل عيف املستقبِ  املرصودةختلطة املشارة اإل ميكن التعبري عنو

 التايل: النحو
 )()()()( 21 tnttt  

 .20N/ قدرة قيمتهاكثافة طيف ب مضافة بيضاء غوسية ضوضاء يه t(n(حيث 

شارات اإلدور الل دويف حال افرتاض قنوات بطيئة اخلبو وكمال تزامن تردد املوجة احلاملة، ينبغي عندئذ أن تَثُبت قيم كسب القناة 
) شكل قيم كسب القناة تتخذنفرتض أن و  لة.املرسَ  ) j jj j

j jh t e h e
 

  حيثj = 1,2لكسب  ئيةالعشوا . وإذ تشكل القيم
إشارات إىل  y(t)اإلشارة املرصودة  ميكن توسيعو  شارات.اإل يف فصل هاماً  دوراً  تؤدي فهيشارة، اإلمن حيث كشف القناة إزعاجاً 
 على النحو التايل: y(t)باستخدام نسخة زحزحة الطور من اإلشارة مزدوجة القناة 
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 أن عادةً  فرتضيُ و  ،املزحزح املصطنع طورال وه θو بني اإلشارات يف نفس القناة، لموجة احلاملةل يرتددال التخالف هو Δωحيث 
2بتغاير   t(2n(و  1n)t (و π/2] [π/4, ? θتساوي صفرًا يف املتوسط يف كل من  غوسيةال ضوضاءال

1 2و
2 وبأدذ  لتوايل.على ا

 لط على النحو التايل:اخلمصفوفة  علىميكن احلصول  معاً،  t(2x(و 1x)t ( قيقي مناحلزء اجل
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 صدر على النحو التايل:املإشارات متجه  ميكن التعبري عنو 
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لط على خلاكن إعادة كتابة مصفوفة إال دور قصري لبيانات الرصد، متومل ُيستخدم  لموجة احلاملةل يرتددال التخالف وإذا صغر
 النحو التايل:
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 لط واحلصول علىاخلإشارات  مبتجه T]2x,1x[ = X. ويُدَلل على )A( = 2 صعب احلصول على رتبةي ال، θ1 ≠ θ2 ويف حال
هيكل  8 الشكلويرد يف  .)ICA(تحليل املكون املستقل ب Xمن  درمصا سرتجاعال 1A = W− إلزالة اخللط  2 × 2 مصفوفة

 قناة واحدة. يفتحليل املكون املستقل لاملقرتحة  وارزميةاخل

 8 كلـالش

 قناة واحدةفي  (ICA)ن المستقل هيكل تحليل المكوّ 

 
واهلدف الرئيسي من ذلك هو حتقيق  ،آنيةدطية من إشارات  توليفةعلى غرار  (ICA)حتليل املكون املستقل دوارزمية منذجة  كنمت
 ة إلزالة االرتباط.خمتلف بناء جمموعة متنوعة من مصفوفاتب سترتاملالفصل  إجراء ويتحقق .اخلرجشارات إلاألقصى  الستقاللا
قالل ية االستلة لتلبشارات املرسَ ىل اإلإ، لكنه حيتاج املرصودةشارات اإلأي معلومات عن حتليل املكون املستقل  يتطلب الو 

املسرتَجعة  شارةاإلوميكن التعبري عن  اإلحصائي. Tss 21 ˆ,ˆˆ S بصيغة WXS ˆ. 

 ةمتعدد قنوات على فصلال 2.3
 الطيف المكاني الحزمة القائم علىتشكيل  1.2.3

 إطاريف ، الفعال أيضاً ةمتعددإلشارات  سترتعلى سيناريو االنفصال امل هميكن تطبيق الطيف املكاين احلزمة القائم علىتشكيل إن 
 وميكن توضيح .(SNR)نسبة اإلشارة إىل الضوضاء  تنخفض فيها يف بيئة ، وميكن حتقيق أداء جيد نسبياً اعتباطي تشكيلمنط 

 ما يلي:كالنظرية األساسية  
 على النحو التايل:  X(t)صفوفة ملاملستقَبلة با شاراتاإل ميكن التعبري عن، Pشارات استقبلت اإل Mصفائف أن ال ضفرتُ إذا ا

 𝑿(𝑡)=[

1 1 … 1
ej2πdsinθ1/𝛾 ej2πdsinθ2/𝛾

… ej2πdsinθ𝑃/𝛾

⋮
ej2πd(𝑀−1)sinθ1/𝛾

⋮
ej2πd(𝑀−1)sinθ2/𝛾

⋱ ⋮

… ej2πd(𝑀−1)sinθ𝑃/𝛾

] [

𝑠1(𝑡)
𝑠2(𝑡)

⋮
𝑠𝑃(𝑡)

] + [

𝑛1(𝑡)
𝑛2(𝑡)

⋮
𝑛𝑀(𝑡)

] 

 هي M1,2,... = i{ )t(in{، وPبإشارة الددل  t(is( }P1,2,... = i{ويُرمز إىل  هو اجتاه كل إشارة على التوايل، θ}P,...θ1{حيث 
 هو الطول املوجي لإلشارة. γواملقابلة،  (AWGN) ضافةاملالبيضاء  غوسيةالالضوضاء 

 االرتباط:سا  مصفوفة حبمث 

 )()( ttE H
XXR 

 

القيمة  مكانكن تقسيم ومي القيمة الذاتية، ميكن احلصول على سلسلة من القيم الذاتية واملتجهات الذاتية. تفكيك تطبيق إجراءبو 
ويسهل  ذاتية.من دالل توزيع القيم ال ،ضوضاءال يف M-Pلبعد ل واملكان الفرعي شارةاإل يف Pلبعد ل إىل املكان الفرعيالذاتية 
 على النحو التايل: ضوضاءإلشارة والل املكان الفرعيتعامد باملعادلة التالية  إثبات

    0 k
HH

k aGGa
 

 الجزء 
 الحقيقي
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 حيث   TMdjdj
k

kk 


sin)1(2sin2
e...e1 املتحول نيتكوّ ، و G مكان فرعي للضوضاء  من املتجهات الذاتية يف

وميكن  املعروفة. )MUSIC( تصنيف اإلشارة املتعدد هو دوارزميةف، θa1/[ = (θ)P)k(θHaHGG)k[(. أما تعريف M × )P-M(بعده 
 القصوى احمللية لإلشارات. القيم " سلسلةحصاد ذرى" دالل تقدير اجتاه كل إشارة من

 :تقييد التايلبال صفيفمعامالت كل ستلتزم ، kθن االجتاه عشارة اإل ُفصلتإذا 
   ),,...,2,1(0 diMii

H aω,     1d
H

aω 

 شكيلما يسمى "ت يه واستخداماً  األكثر شيوعاً  اتاخلوارزمي وإحدى من اخلوارزميات حلل املشكلة.متنوعة أصناف  متوُصمّ 
 عامالت على النحو التايل:امل حل ميكنو  .قدرة اخلرج إىل أدىن حدبدأ تقليل مب"، (Capon)كابون   حزمة

        kk
H

kopt aRaaR   11 

غري مرتاِكب  منوذج أسي يف تقدير الرتددات يف (األدطاء مربع متوسط )من حيث تائج أفضلنوتالَحظ إمكانية احلصول على 
 من الرغم على حمدود، اتبيان طول تسلسلل العادية البيانات استخدام جردمب مقارنةً معاً  املرتافقةو  العادية البيانات استخدامب دخمم  

 معاً  املرتافقةو  العادية البيانات باستخدام (MMUSIC)معد لة  MUSIC قرتح دوارزميةتُ قار . ولذلك من حيث دط الت تكافئها
 يلي: كما  MMUSIC خلوارزميةعن مصفوفة االرتباط  يعرب  ، MUSICمقارنة مع دوارزمية و  اإلشارات. (DOA) فرق ورود لتقدير

  JXXJRR )()( ttE H 

ذات مددالت كلها صفرية باستثناء واحد منها  P × Pهي مصفوفة التبادل  Jو t(X(مع  هي البيانات املرتافقة tX)( حيث
 .i = 1,2,...Pحيث  (i,P − i +1)املوضع ذي الرتتيب  يف

 ةمتعدد قنوات على (ICA)تحليل المكون المستقل  2.2.3
مقارنة و  املشرتك. رتددت ذات الاشار اإلفصل  ميدانيف  واسع على نطاق ةمتعدد قنوات على (ICA)حتليل املكون املستقل  ستخدميُ 

اهلندسة النسيب  مبوضع (ICA)حتليل املكون املستقل دوارزمية  تتحسس ال ،القائم على الطيف املكاين احلزمةمع دوارزمية تشكيل 
 .هايقتطب حيسِّن إمكانيةما  ذاختلف، وهامل الورود تقييد اجتاهب االلتزامإىل  وال حتتاج ،املستقِبلةللصفائف 

  :يليكما   املستقَبلة ختلطةاملشارة اإلالتعبري عن  وميكن

 )()()( ttt nAsx  

 هي  t(mx),..,t(1x{ = )t(x{(و ،ةشارات األصلياإلهي  s)t(ms),..,t(1s{ = )t{(، وn  × mذات البعدين  ختلطةاملصفوفة املهي  Aحيث 
رؤية  كنومت .Wودوارزمية حتديث للمصفوفة  ،g(u)، غري دطية دالة مناسبةتصميم ب الفصلوميكن تنفيذ إجراء . ختلطةاملشارة اإل

 .9 الشكلتدفق العمل األساسي يف 

 9 كلـالش
 ةقنوات متعدد على (ICA) هيكل تحليل المكون المستقل

 

الدالة غري 
اخلطية 
g(u) 

 Aمصفوفة 
 خملوطة
 جمهولة

 Wمصفوفة 
 لفصل

 اإلشارات

حتديث املعامل 
W 
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 وقع(الم تكنولوجيات تحديدمن  توليفةإلى  )استنادا   متعدد األساليب تحديد الموقع 4
التكنولوجيا ب يف املقابل، ميكن استخراج معلومات املوقع هذهو  تلفة معلومات املوقع ذات الصلة.خم ميادينشارات يف اإل حتمل

 (DSP)الرقمية  ةمعاجلة اإلشار  اتقدر  وتتزايد موقع اإلشارة.حتديد املستخدمة يف  الصلةدوارزميات املعاجلة احلاسوبية ذات  أو
 ةنظمميكن ألو والتوصيل الشبكي تتاح بتكلفة أيسر. الرقمية  ةجلة اإلشار معااألجهزة القائمة على  وما برحت والتوصيل الشبكي.

ات دصائص ذأن تسهِّل التعرف على مرسالت  وتكنولوجيا الشبكة معاجلة اإلشارة الرقميةعلى دوارزميات  القائمة الطيف مراقبة
ونتيجة  وغريها. ،الشفرة يدانوم املكاين وامليدان الزمين وامليدان الرتدد وميدان االتساع ميدان هامبا فية، خمتلفميادين خمتلفة تعمل يف 

اجلمع  ة على أساسظروف خمتلف يف أجهزة البثموقع  لتحديد متعدد األساليب حتديد املوقع تكنولوجيا ميكن أن تستخدم لذلك،
وقدرة  (FDOA) الورودردد وفرق ت (TDOA) الورودفرق وقت و  (AOA) الورودزاوية  مثل ،املوقع لتحديد خمتلفةتكنولوجيات بني 

 حتديد اهلوية. املستعينة ببيانات تقنياتالو  (POA)الورود 

 الورودزاوية  1.4
واردة اديوية ر عن طريق حتديد اجتاه انتشار موجة ترددات  مرسل موقعتحديد ل الرائجةهي الطريقة التقليدية  (AOA)زاوية الورود 

ومقياس  طورلا تدادلمقياس مثل لتحديد االجتاه الزاوي،  يد من التقنياتهناك العدو  يف ظروف عديدة. اتهوائي صفيفىل إ
التطبيقات ميكن دمج  بعض ويف إطار .وما إىل ذلك اجلزئي، املكانتقنيات وقولبة احلزمة واملرشاح املتوائم مكانياً و  رتابطامل تدادلال

 رورةتقتضي الضمن أجل حتديد موقع مرسل، و  اض خمتلفة.تستخدم ألغر  (DF) كاشفة لالجتاه  واحدة مراقبةبعض التقنيات يف حمطة 
 .زاوية الورودالقائمة على تكنولوجيا و  الكاشفة لالجتاه راقبةني أو أكثر من حمطات املتاجلمع بني اثن

 الورودفرق وقت  2.4
شارة من مصدر إلا وروديف أوقات  الفرقتقدير بتحديد موقع مرسل ل ةواعدال األساليب أحد هو (TDOA)فرق وقت الورود 

باحلد تأثر ت ألنظمةهذه ادقة  ألن ومكان نصبهمرونة يف ادتيار اهلوائي فرق وقت الورود أنظمة  توفرو  أجهزة استقبال متعددة. يف
من أجل حتديد و  .فرق وقت الورودمن مستقبالت  أساسياً  جزءاً  بالت عموماً اهلوائيات والكال تشكل عاكسات اجملاورة، و بال األدىن
فرق إىل قيم  استناداً و  يف مواقع خمتلفة. املنشورةفرق وقت الورود أنظمة  اجلمع بني ثالثة أو أكثر من تقتضي الضرورة مرسل، موقع

وارزميات غري خلاباستخدام بعض اخلوارزميات، مثل  ع مرسلضمو  ميكن حتديد أزواج خمتلفة من أجهزة االستقبال، يفوقت الورود 
 .فرق وقت الورودأساليب  أوىف عن حبث ITU-R SM.2211-1يف التقرير  دوير  .التكراريةو التكرارية 

 فرق تردد الورود 3.4

 ة متنقلة،حطة مراقبمباحلركة أو حتديد موقع مرسل  أثناء مرسل موقعلتحديد  ةالفعال أحد األساليبهو  (FDOA)فرق تردد الورود 
 يف صفيفيات خمتلفة من هوائ بسرعة فعالية ادتيار إشارات تتماثل نيف بعض األحياو  .حطة مراقبة متنقلة حممولة جواً مب ودصوصاً 

ميكن  خمتلفة يةدوبلر  نزياحاتاهذه احلركة النسبية  وتنتج .راقبةحلركة النسبية بني املرسل وحمطة املا مع فعالية قِبلةتمس مراقبةات هوائي
 معاً  فرق تردد الورودو  (TDOA)فرق وقت الورود ستخدم ويُ  .للمتجهاملوج هة سرعات العرفة مباستخدامها حلسا  موقع املرسل 

فرق تردد و وقت الورود  فرقاجلمع بني قياسات وب إىل حد ما. ةمستقل ةتقديرات الناجتتكون الو  ،لتحسني دقة حتديد املوقع أحياناً 
 يف بعدين. اً حتديد املوقع اجلغرايف حلظي، ميكن الورود

 قدرة الورود 4.4

 .راقبةملستقِبل امل اً إضافي عتاداً ال تتطلب  قدرة الورود مرسل ألن موقعلتحديد  أحد األساليب االقتصادية يه (POA)قدرة الورود 
نظمة االتصاالت أل ستخدم دصوصاُ وتُ  ومسري االنتشار، اإلرسال قدرة مبعرفةوفقا لنماذج االنتشار  يةإشارة راديو  قدرةوميكن تقدير 

قدرة  رقف لتحديد موقع مرسل عن طريق حسا  ميكن احلصول عليها غري معروفة، اإلرسال قدرة تكون عندماو  .املقي سةالالسلكية 
يف بعض و  ة.خمتلف مستقبالتإىل  اإلرسالختلفة من جهاز امل نتشارالدسارة ا تقابل مستقبالتيف أزواج من  (PDOA)الورود 
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 (FM) إذاعة بتشكيل ترددي إرسالتحديد موقع ك  ،اً نتشار بسيطالمنوذج ا يكون عندما اإلرسالسهل حتديد موقع يالظروف 
 ثابتة. مراقبةحمطات و  إذاعي بتشكيل ترددي إرسالعندما يكون يف دط البصر بني جهاز 

 االستعانة بمحدد الهوية 5.4
العاملي،  البيين التوصيل نديدة ماجلقبة احل هذهجهاز استشعار يف كستخدم  يُ  ُمرسللتحديد موقع  االستعانة مبحدد اهلوية أمهية تتزايد

 ن هوية املستخدمعمعلومات إضافية  املرقمن نظام االتصاالت الراديوية ويتضمن .العموميةلشبكات االتصاالت الراديوية  ودصوصاً 
، نرتنتبروتوكول اإلوعنوان  دطوط الطول والعرضعن معلومات ك،  ، بدقة أحياناً اإلرسالميكن استخدامها لتحديد موقع جهاز 

 مطابقة قاعدة بياناتو  راقبةمن حمطة امل املستقاة اجلمع بني املعلومات يف ُمرسللتحديد موقع . ويكمن السبيل األجنع وما إىل ذلك
 الساتلي إلنرتنتا ومطراف املتنقل الساتليواهلاتف  .املتنقلةلخدمات ل يشغ ل املرسللشبكة االتصاالت الراديوية عندما يكون 

 أسلو  االستعانة مبحدد اهلوية. باستخدام حتديد مواقعهاميكن  ةكالسيكي  تاملتنقل هي مرسالاهلاتف جهاز و 

 نسبة كسب الورود 6.4
ة صدر من أجهز امل ضعميكن استخدامه لتقدير مواهو أسلو  منفعل قائم على الطاقة  (GROA)إن أسلو  نسبة كسب الورود 

بة كسب نستقدير لقيمة معينة  حتددو  االستشعار.بني أجهزة  ةمزامنة دقيق هذا األسلو  تطلبيال و  استشعار متعددة.
 ميكن أن يقع ضمنها املرسل الراديوي. مستقبلنيدائرة بني  (GROA) الورود

 خالصة 5

 املوقع وحتديد املشرتك رتددال اإلشارات ذاتفصل و  إشارة ضعيفةكشف تطبيقات  لتقنيات و وصف موجز  يف هذا التقريريرد 
 الذايت االرتباطو  أدذ عيناتبوالتكامل  املركِّز كرباملمبا يف ذلك  ،شبكةالو  ة اإلشارة الرقميةمعاجلبناء على  ةمتعددبأساليب 

 (ICA) ل املكون املستقلحتليو  على الطيف ةالقائم احلزمة وقولبة إشارة قوية اسرتجاعو  التكيفي إلغاء الضوضاءو  املتبادل االرتباطو 
وهي ، (GROA)ونسبة كسب الورود  واالستعانة مبحدد اهلوية (POA)ة الورود قدر و  (FDOA)فرق تردد الورود و قناة واحدة  يف

 الطيف يف املستقبل يف ظل ظروف خمتلفة. مراقبةميكن استخدامها يف  أساليب
صاالت الراديوية التطور السريع يف أنظمة االت مواكبة من أجلنبغي دراسة تقنيات وتطبيقات مراقبة الطيف املتقدمة للتنفيذ تو 

 املتقدمة. راقبةبعض تقنيات املعلى أمثلة  2و 1يف امللحقني  وترد ديدة.اجل

 1ق لحالم
 

 تطبيق تقنيات المراقبة المتقدمةعلى أمثلة 
1.A1 الساتلي تداخلال العثور على تطبيق االرتباط في 

شرات ع هامركز يبعد  إهليلجيةضمن مساحة  املستقر بالنسبة إىل األرض الساتلي تدادلالحتديد موقع  ميكن يف كثري من احلاالت،
 .اإلرسالن موقع ع أكثرالكيلومرتات أو 

فرق ولد بيانات موقع املرسل، مث ميكن أن تت ةنظمبأ الساتل اجملاورو  تدادللل املعر ض الساتلظرف أعاله، ترتبط إشارات من اليف و 
 .(FDOA)فرق تردد الورود و  (TDOA)وقت الورود 

لبلدان حمطات مراقبة الطيف يف العديد من ا بالنسبة إىلى األرض بسرعة مسألة أساسية عل وهويته حتديد موقع املرسلو 
 اإلدارات. أو
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 .ستقر بالنسبة إىل األرضامل الساتل املصوبة حنووائي، هل اجلانبيةفصوص ال املرَسلة منضعيفة الشارة وينبغي للمعدات أن تكشف اإل
 موجزويظهر رسم بياين  لة.على السيارة املتنق سني حساسية نظام املراقبة املثبتلتح تبادلاالرتباط املمث ميكننا االستفادة من تقنية 

 .A1-1 الشكلذا التطبيق يف هل

 A1-1كل ـالش
 الساتلي تداخلال العثور على في االرتباط المتبادللتطبيق رسم بياني 

 
بواسطة  ساتلالمن  الواردة ملعاجلة اإلشارات اجلة اإلشارة الرقميةمعيف وحدة  االرتباط املتبادلستخدم حسا  يُ يف هذا النظام، 

 .متناح مباشرةً أو هوائي  بوقيهلوائي احملطة األرضية بواسطة هوائي ومن الفص اجلانيب  يهوائي مكافئ

 .معاجلة اإلشارة الرقميةلعملية يف وحدة لوصف الرسم البياين  A1-2 الشكليف يرد و 

 A1-2كل ـالش
 (DSP) معالجة اإلاشارة الرقميةوحدة  فيلعملية ل يانيالبالرسم 

 
لتقدير  (CAF-SOS)الغموض املعقدة على أساس دوارزمية إحصاءات الدرجة الثانية  دالةستخدم تُ ، املتبادل رتباطاليف حسا  ا

 .اإلرسالوجهاز  ساتلالمن  الواردة إلشاراتلوقت واحد  يف (FDOA)فرق تردد الورود و  (TDOA)فرق وقت الورود 

 ساتل

 مرسل

 هوائي بوقي
 DSPنموذج 

 هوائي 
 مكافئي

SA LNA 

LNA 

 Lالنطاق  إلى تحويل خافض
 إاشارة من 

 تلالسا

 إاشارة من 
 المرسل

 Lتحويل خافض إلى النطاق 

  L تحويل خافض إلى النطاق األدنى تحويل خافض إلى النطاق

حساب 
 الترابط

عرض 
 النتيجة

النطاق 
 Lالنطاق  األدنى

النطاق 
 Lالنطاق  األدنى
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 يهنسبة إشارة إىل الضوضاء وكل  ،على النحو التايل الرتباط املتبادلل (SNR)نسبة اإلشارة إىل الضوضاء ميكن وصف و 
 دطية. قيمة

 
21

21

1
2

snrsnr

snrsnr
BTsnr




 

 حنصلعينة، ال ةطنق رقمهو  Nكان و  (Nyquist) يكويستاعدل نمبشارات اإلعينات  تدذإذا أُ و ، عاجلةاملكسب   هو 2BTحيث 
نسبة اإلشارة إىل  2snrمتثل نسبة  فيما ،الساتلشارة من إل( snr) نسبة اإلشارة إىل الضوضاء 1snr. ومتثل نسبة BT2 = N على

 .dB 20عن  نسبة اإلشارة إىل الضوضاءقل تال يف احلاالت الشائعة، و  .اإلرسالجهاز  شارة منإل الضوضاء
 .A1-3 الشكلكما يف    2snrو snr ، ميكن وصف العالقة بنيdB 10وي ساتنسبة اإلشارة إىل الضوضاء إذا و 

 A1-3كل ـالش
 1snr  =10 dB دما تكون نع  2snrو snr العالقة بين

 

ارة إىل نسبة اإلشقيمة تقار  كشف إشارات ضعيفة أن ت االرتباط املتبادللمعدات اليت تستخدم حسا  ل، ميكن عادةً و 
 قدرهتاكثافة طيف   تقلالتقاط إشارة ضعيفة  هاميكنأي  .dB 60ا كان كسب املعاجلة إذ dB 40-فيها  (SNR) الضوضاء

 .اخللفية ن ضوضاءع dB 40 بنسبة
درجة،  360 الدوران بعدو  عملية االرتباط املتبادل. ذلك ليوتبزاوية معينة  ياجتاه بوقيدور هوائي ييف املمارسة العملية، و 

)من الساتل كلتا القناتني   رتباطال (SNR)نسبة اإلشارة إىل الضوضاء  تبلغسال عندما املشغل العثور على اجتاه اإلر  يستطيع
يف حلل طأضعف من أن يُرصد مب شارة األرضيةاإلحىت عندما يكون مستوى قيمتها القصوى،  ومن احملطة األرضية(

 (.A1-4الشكل  )انظر
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 A1-4كل ـالش
 ذروةالزاوية لالرسم البياني 

 
نسبة  قيم قار تدوري كشف إشارات ضعيفة ال االرتباط الذايتعلى  القائم لمعدات اليت تستخدم احلسا ل كنميوبدالً من ذلك، 

باط االرتعلى  القائم األداء أسوأ من احلسا  كونعلى الرغم من  و  .على حنو مرتابط، dB 20- فيها (SNR)اإلشارة إىل الضوضاء 
. ويظهر الرسم (FFT)ع حتويل فورييه السريرزمية الكشف التقليدية القائمة على ساسية أفضل من دواحب يظل يتميز، فإنه املتبادل

 .A1-5 الشكلالبياين يف 
 A1-5كل ـالش

 الساتلي تداخلال العثور على في دوريال االرتباط الذاتي لتطبيق رسم بياني

 

 رسم لزاوية الذروة

 هوائي بوقي

 مرسل

 ساتل

 DSPنموذج 
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مرسالت حمطة  من دوري كشف إشارات ضعيفةلا االرتباط الذايتعلى  القائم لمعدات اليت تستخدم احلسا ل ميكنوباملقارنة، 
 شف إشارات ضعيفةك  املتبادل االرتباطعلى  القائم لمعدات اليت تستخدم احلسا ل ميكنفيما  بعد عدة كيلومرتات،على أرضية 

الطيف و حملل أ املراقبة التقليدي مستقِبلاملعدات اليت تستخدم  ؛ أماعشرات الكيلومرتات بعدعلى من مرسالت حمطة أرضية 
 عدة مئات من االمتار يف حاالت معينة. بعدعلى من مرسالت حمطة أرضية  كشف إشارات ضعيفة  إال هاميكن فال

2.A1  ةالساتلي مراقبةالفي  ةإاشارة قوي استرجاعتطبيق 
ة، هناك قاعدة عامكوسوء تشغيلها. و  بسبب تعطل املعدات بالنسبة إىل األرض أحياناً  ةمستقر  ةشبكة ساتلي على تدادل يقع

ويظهر  نذار بوقوعه.واإل يف هذا الوقت ميكن تطبيق اسرتجاع إشارة قوية ملراقبة التدادلو  .مرتاكبةعلى ترددات  نتعمال إشارتان
 .A1-6ذا التطبيق يف الشكل هل موجزرسم بياين 

 A1-6كل ـالش
 ةالساتلي مراقبةالإاشارة قوية في  استرجاعلتطبيق  رسم بياني

 
 

شارة القانونية واإل .ألرضبالنسبة إىل ا ةمستقر  ةساتليشبكة  على تدادل فصل إشارة قوية يف اسرتجاعثال على تطبيق م وفيما يلي
، Mbit/s  26,042قدره  ودومعدل ب (QPSK) املتعامد اإلبراق بزحزحة الطور تشكيلب (BSS) ددمة اإلذاعة الساتلية هي يف تطبيق

 .(CW) موجة مستمرة إشارة يتدادل هلاملسببة لشارة واإل
لطة، طيف اإلشارة املختك  أن يُعرفميكن و  املستقبَلة،شارة اإلخط أدضر كوضح  املميثل الطيف  ،A1-7كما ميكن أن يرى يف الشكل و 

 ه.شكل أدنااليف  ملقابلةاالتشكيل ومعلمات التشكيل  منط ويرد لتدادل.املفصولة املسببة لشارة اإلحني ميثل الطيف باللون األزرق  يف

 A1-7كل ـالش
 بالنسبة إلى األرض ةمستقر ة ساتلياشبكة  في تداخل مثال فصل

 

 حمول دافض 
 Lإىل النطاق 

معدات العرض  معدات معاجلة اإلشارة
 والتشغيل

 C/Kuهوائي مكافئي 

 (Mhz)تردد املركز  (Ksps)معدل الرمز  التاريخ/الوقت منط التشكيل



  ITU-R  SM.2355-0  التقرير 18

3.A1  تحليل المكون المستقل(ICA) فصل إاشارةلقناة واحدة  في 
حتليل على أساس دوارزمية يف قناة مشرتكة  (BPSK)إبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة بني إشاريت  فصلعلى ال مثال فيما يلي
وتتماثل اإلشارتان يف معدل البود وال تتخالفان إال قليالً  .A1-8 الشكليظهر الرسم البياين للنظام يف و  .(ICA)ستقل املكون امل

مبني  لى النحوعن اإلشارة املختلطة، اإلشارتان عفصل تُ ، حتليل املكون املستقلبناء على دوارزمية يف تردد املوجة احلاملة. و 
 حتقيقميكن  ،0 dB (SIR)ونسبة اإلشارة إىل التدادل  10 dB (SNR)اإلشارة إىل الضوضاء  إذا كانت نسبةو  .A1-9 الشكل يف

ويورد  .شرتكةاملناة يف الق نيتإلشار ل الفصل التاموميكن أن يرى بوضوح  .واملفصولة ةشارة األصلياإل بني 0.93يزيد عن  معامل ارتباط
 ،dB 12إىل  dB 4من  نسبة اإلشارة إىل الضوضاء تغيري وب لكوكبة. رسم بياينبداللة نتائج الفصل  A1-11و A1-10الشكالن 

قل ت اتبتيف الميكننا أن نرى أن نسب اخلطأ و  .املفصولتني نيتإلشار ل )BER( اتبتيف النسب اخلطأ  A1-12 الشكليف  تظهر
 .ةالساتلياالت يف بيئة االتص وهو أمر شائع جداً  ،dB 10ن عنسبة اإلشارة إىل الضوضاء تزيد عندما  310− نع
 A1-13 الشكليف وتظهر  ، على التوايل.تدادلشارة املطلوبة وإشارة الاإل مبثابة 2شارة اإلو  1شارة اإل نعامليف حماكاة أدرى، و 

 dB 10-من ) (SIR)اإلشارة إىل التدادل  على ادتالف نسب اإلشارة املطلوبة يف (SNR)اإلشارة إىل الضوضاء  نسب
اإلشارة سب ما تزيد نن نرى أن اإلشارة املطلوبة ميكن أن تستخرج بشكل صحيح من اإلشارة املختلطة عندميكننا أو  .(dB 10 إىل

 تدادللاملسببة لشارة اإلستخرج (، ميكن أن تُ dB 0)أقل من  اإلشارة إىل التدادلنسب  وعند اخنفاض .dB 0ن ع إىل التدادل
حتليل وارزمية ميكن خلال  يف الوقت احلاضر،و  صول على اإلشارة املطلوبة.لغى من اإلشارة املختلطة، وبعد ذلك ميكن احلتو  أوالً 

 أقوىاسة دوارزمية نبغي در تو  .ثنائي احلالة رقميتشكيل إال بني إشارتني ب أن تفصل مشرتكة هذه يف قناة (ICA)املكون املستقل 
 .احلاالت تشكيل متعددبإشارات لفصل بني ل

 A1-8كل ـالش
 فصل إاشارةلقناة واحدة  في (ICA)تحليل المكون المستقل  لتطبيق الرسم البياني

 
 

 1اإلاشارة  2اإلاشارة 

 2اإلاشارة  ICAعملية  مستقِبل
 1اإلاشارة 
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 A1-9كل ـالش
 (BPSK)نتائج الفصل بين إاشارتي إبراق بزحزحة الطور ثنائي الحالة 

 
 

 A1-10 كلـالش
 إلاشارة المختلطةاكوكبة ل الرسم البياني

 
  

 إاشارة النطاق األدنى المخلوطة

 1اإلاشارة األصلية  2اإلاشارة األصلية 

 2اشارة المفصولة اإل 1اإلاشارة المفصولة 

ســاع
االت

ســاع 
االت

 

ســاع
االت

ســاع 
االت
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 A1-11 كلـالش
 اإلاشارتين المفصولتين كوكبةل الرسم البياني

 
  

 
 

 A1-12 كلـالش
 مختلفتين (SNR)مفصولتين بنسبتي إاشارة إلى ضوضاء  ينإلاشارت (BER) اتبتفي النسب الخطأ 

 
 

 املفصولة 2شارة اإل(  ) املفصولة 1شارة اإل)أ( 

 1اإلاشارة المفصولة 
 2اإلاشارة المفصولة 
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 A1-13 الشكل
 (SIR)اإلاشارة إلى التداخل  المفصولة على اختالف نسب 1اشارة لإل (BER) اتبتفي النسب الخطأ 

 
4.A1 الموجات الديكامترية  بةمراقفي  المكاني على الطيف ةالقائم الحزمة قولبة(HF) الموجات المترية/(VHF) 

/املوجات (HF)ية املوجات الديكامرت  مراقبةعلى نطاق واسع يف نظام  املكاين على الطيف ةالقائم احلزمة قولبة ستخدم تكنولوجياتُ 
 (VHF)/املوجات املرتية (HF)ية املوجات الديكامرت  إشارات ،قعاوحتديد مو  إىل، الستماعتقتضي الضرورة اعندما ، (VHF)املرتية 

 .موجز هيكل A1-14 الشكليف  العاملة على ترددات مرتاكبة. ويظهر

 A1-14 كلـالش
 /(HF)على الطيف المكاني في مراقبة الموجات الديكامترية  ةالقائم قولبة الحزمة تطبيقل رسم بياني

 (VHF)الموجات المترية 

 
شارة اإل وترَسل .يطاخل الصفيفو  ياملثلث ومن األشكال األدرى الصفيفدائري، ال الصفيفهو  لصفيف الشكل األكثر شيوعاً إن 

يساوي عدد صفائف  لةاملستقبِ عدد القنوات فإن  بشكل عام،و . تبديلمصفوفة  عربإىل جهاز استقبال متعدد القنوات  املستقَبلة
من اجلدير بالذكر و واالصطفاء والرقمنة.  اخلافضتحويل لابعض دطوات املعاجلة، مثل  عادة ستقبالالجهاز ا ويستكمل اهلوائي.

 املعاجلةمعدات  تنفذو  .ةكون غري فعالتس الالحقةعاجلة امل، وإال فإن واالتساع طوراليف  االتساقليب تينبغي أن مستقِبلة أن كل قناة 
 تشغيل.العرض ومعدات شاشة الوتتفاعل مع  احلزمة، وقولبة اكتشاف االجتاه دوارزميات

 (FM) الرتددي لتشكيللين البي وتؤدذ كلتا اإلشارتني من تطبيقات اهلاتف إلشارتني. سترتالفصل املعن احملتوى التايل هو مثال و 
وميكن أن يرى بوضوح أن  .MUSICدوارزمية  الورود املستقاة من املقدرة الجتاه نتيجةال A1-15 الشكل ويبني .قدرةبنفس ال

 شارةاإلو  ةاألصلياإلشارة املقارنة بني  على التوايل ) (A1-16و )أ(A1-16يف الشكلني  وتظهر ة.بدق مقدران º90و º0االجتاهني 

 1اإلاشارة 

 مستقِبل متعدد مصفوفة تبديل
 القنوات

معدات 
 معالجة

 معدات عرض وتشغيل

 التحكممعدات 
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كمعلمة التقييم،   MSE حُتسبو  .جيداً  اإلشارتني مفصولتانا توتظهر النتيجة أن كل املفصولة وبني اإلشارتني املطلوبة وغري املطلوبة.
 :كما يليف  عر  ت يتال

    NnSnSMSE
N e 

2
)()( 

 .310−حوايل  MSE ويبلغ مطال، ةاإلشار  رقمهو  Nوعلى التوايل،  املفصولةشارة اإلو  ةاألصلياإلشارة  مها  n(eS(و S)n ( حيث

 A1-15كل ـالش
 الورودتقدير اتجاه  نتائج

 
 A1-16كل ـالش

 المفصولةاشارة اإلو  ةاألصلياإلاشارة  مقارنة بين

   
 غري املطلوبة شارةاإل(  )     املطلوبة شارةاإل)أ( 

كن مالحظة متو  املطلوبة وغري املطلوبة. نيتخمتلفة بني اإلشار  قدرةنسبة  يف إطار MSEنتيجة التقييم لنسبة  A1-17 الشكل يظهر
إشارة أصغر مقارنًة ب MSEمعلمة  قويةالشارة تنتج اإل بصفة عامة،و . الفصلنتيجة  مؤثرعلى  اً كبري   اً تأثري  تؤثر قدرةأن نسبة ال

 عندما تتماثل قدرة إشارتني. MSEتتشابه معلمات  كحالة داصة،و أفضل. فصل ظهر أداء تو  عيفة،ض

املقيّ 
درة 

الق
 سة

 اإلشارة املطلوبة األصلية
 اإلشارة املطلوبة املقدرة

 اإلشارة املطلوبة األصلية
 اإلشارة املطلوبة املقدرة

ساع
االت

ساع 
االت

 

 أعداد العينات أعداد العينات
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 A1-17كل ـالش
 المطلوبة وغير المطلوبة يننسب قدرة مختلفة بين اإلاشارت في إطار MSEمعلمات 

 

5.A1  تحليل المكون المستقل تطبيق(ICA) متعدد القنوات لفصل إاشارة 
 ة.يادتبار جتريب قاعدةباستخدام  تدادلال متعدد القنوات لفصل إشارة (ICA)حتليل املكون املستقل تطبيق  جهذا اجلزء نتائ يقدم

1.5.A1 تفاصيل االختبارات 

وُحولت  هوائيات. فبعدئذ بصفي تقبل استُ يتإشارة االدتبار الك  مطلوبة على إشارة مرتاكبة تدادلإشارة تتألف من موجة  أُرسلت
 .(ICA)حتليل املكون املستقل  معاجلةمث أجريت  (A/D)لة أوالً من متاثلية إىل رقمية اإلشارة املستقبَ 

حتليل املكون عاجلة مب ُفصلتا لتنيلا )estDUR( تدادلوموجة ال ةللموجة املطلوباملقد رة  قدرةاحلصول على الفرق بني نسبة الوب
 .بة إىل غري املطلوبةاملطلو  قدرةتقييم دقة تقدير نسبة ال جرىدتبار، إلشارة االاملضبوطة الكهربائية  قدرةنسبة الو  (ICA) املستقل

 شارة غري املطلوبة(اإل قدرة)/اإلشارة املطلوبة( قدرة= ) (DUR)إشارة االدتبار  املطلوبة إىل غري املطلوبة يف قدرةنسبة ال 
 )estDUR( حتليل املكون املستقلاملقدرة بعد معاجلة  قدرةنسبة ال 

 شارة غري املطلوبة(اإل)قدرة /شارة املطلوبة()قدرة اإل= 

 DUR - estDUR=  (A) الكهربائية قدرةنسبة ال دقة تقدير 
 تقييم وجيري ،°081إىل  °5من  تدادلالموجة  وروداجتاه  ويغري   اهلوائيات، صفيفمن  يُرى، كما ةوجة املطلوبامل وروداجتاه  ويثب ت

املطلوبة إىل غري املطلوبة يف كل  قدرةال نتيجة للتغريات يف (DUR)لوبة إىل غري املطلوبة املط قدرةال نسبة التغري يف دقة تقدير
 ورود. زاوية

 لنظام ادتبار التقييم. رسم بياين A1-18ويبني الشكل 
 

 (dB)نسبة القدرة 

M
S

E
 1

/M
S

E
2
(d

B
)

 



  ITU-R  SM.2355-0  التقرير 24

 A1-18كل ـالش
 رسم بياني لنظام اختبار التقييم

 
 

2.5.A1 ختبارالنتائج ا 
عن املطلو   وجةفصل املو  (ICA)حتليل املكون املستقل قبل معاجلة  املستقَبلةشارة اإلكوكبة  لبياينرسم  A1-19 الشكليف  يظهر

املطلوبة إىل غري  قدرةنسبة ال نتائج قياس دقة تقدير A1-20 الشكليف  عرضتُ  عاجلة. وعالوة على ذلك،هبذه امل تدادلموجة ال
 .(FM)مشّكلة بالتشكيل الرتددي  تدادلوموجة ال  π/4 QPSK ةوجة املطلوبامل كون  يف حالة (DUR)املطلوبة 

 قدرةال تقدير نسبةتأكدت إمكانية  ،dB 10و+ 15-الذي يرتاوح بني  (DUR)املطلوبة إىل غري املطلوبة  قدرةال نسبةويف مدى 
 .dB 2ن عقل تدقة ب تدادلالإلشارة  (DUR)املطلوبة إىل غري املطلوبة 

ة بتشكيل ة املشّكلوجة املطلوباملمن  مؤلفةادتبار قمنا بإجراء ادتبار يف حالة إشارة  ،هنفس إجراء هذا االدتبار باعوباتّ 
ان ونتائج مماثلة وإن ك مماثالً  وأظهرت النتائج يف جمملها اجتاهاً  .(FM)املشّكلة بالتشكيل الرتددي  تدادلوموجة ال (AM) االتساع

 هناك بعض االدتالف الطفيف يف النتائج.
املطلوبة  قدرةال نسبة ًا يفيد بأن مدىهوائي اجتاه قطار فتحةألأظهرت نتائج تنفيذ ادتبارات  ،هنفس هذا االدتبارإجراء  باعوباتّ 

 أقطار الفتحة. بتزايد طولاليت ميكن قياسها يصبح أوسع  (DUR)إىل غري املطلوبة 

 اإلشارة 
 (D)املطلوبة 

π/4 QPSK CNR = 20 dB 
2450 MHz 

 )*(0ثابت 

 صفيف هوائيات

FM CNR = 40 to 0 dB (DUR = -20 to +20 dB) 2 450 MHz 

 º5 ،º10 ،º30 ،60º ،90º ،º120 ،150ºاإلرسال عند النقاط السمتية 
 نقطة 180ºو

  غري  اإلشارة
 (U)املطلوبة 

 ICAعملية  A/D مستقبل
 (D)قدرة اإلشارة املطلوبة 

 (U)شارة غري املطلوبة قدرة اإل

CNR ء(لضوضا= نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء = )قدرة املوجة احلاملة/قدرة ا 
DUR  /)نسبة اإلشارة املطلوبة إىل اإلشارة غري املطلوبة = )قدرة اإلشارة املطلوبة =

  )قدرة اإلشارة غري املطلوبة(
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 A1-19كل ـالش
 (ICA)تحليل المكون المستقل ب تينمفصولال ينإلاشارتاكوكبة بياني لرسم 

 

 A1-20كل ـالش
 (DUR)المطلوبة إلى غير المطلوبة القدرة  دقة تقدير نسبة

 
3.5.A1 تداخلال كشف  معالجة 

املطلوبة إىل غري  قدرةال يقدر نسبة أن ذا األسلو هل، ميكن (ICA)حتليل املكون املستقل  أسلو نتائج تقييم  يتضح منكما 
ضعيفة  دادلت ستوياتمل الكمية راقبةامل تتضح إمكانية . ولذلك،الفصلشارة بعد اإل درةقدقة عالية من نسبة ب (DUR)املطلوبة 

 قلما حتد . تدادللية للحاالت فع ويف كبري يف جودة االتصاالت،  فيها تردال يوجد  اليتالتوقيت املناسب يف احلاالت الفعلية ب

 اإلشارة املستقبلة

 ICAفصل اإلشارة بواسطة 

 اإلشارة املطلوبة  
(π/4QPSK) 

 اإلشارة غري املطلوبة 
(FM) 

دير 
ة تق

دق
(d

B
) 

D
U

R
 

DUR  إلشارة االدتبار[dB] 
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املطلوبة إىل غري  قدرةال نسبةل  dB 10حبدود  تدادلك حىت عندما ال يكون هنا عام،، يف نظام السلكي رقمي أدقوبعبارة 
 قدرةال نسبةل كميالتقدير ال وبفضل .تصحيح اخلطأ ، بفضل شفراتحد أن تدادالً قد ال يالحظ املستخدم ، (DUR) املطلوبة

بري ك  تردضادة قبل حدو  اختاذ تدابري م يتسىن ،(ICA)حتليل املكون املستقل  أسلو باستخدام  (DUR)املطلوبة إىل غري املطلوبة 
 يف جودة االتصاالت.

املطلوبة  رةقدال نسبةهبذا األسلو ، يف مدى  دقة جيدةب تدادلكشف وجود تُتوقع إمكانية   ،A1-21 الشكلبني يف امل وعلى النحو
 .dB 2±دقة ب ةقياس مستوى اإلشار  ، بفضل إمكانيةdB 10و+ 15-الذي يرتاوح بني  (DUR)إىل غري املطلوبة 

نظام  اليت يستلزمها (= DUR) (C/N)حسب مرجعية نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  تدادلكشف وجود عتبة  تحديد قيمة وب
 ميكن إطالق إنذار أو إدراج سجل تلقائياً بالتزامن مع توقيت كشف التدادل. ،ةلموجة املطلوبلاالتصاالت 

6.A1 ي لالتصاالت المتنقلةالنظام العالم محطة قاعدةل حديد الموقع الجغرافيت (GSM) 
 تدادل بني خمتلف مشغلي شبكات يقععندما  (GSM) النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةحمطات موقع حتديد  تقتضي الضرورة

النظام طات قاعدة حم لتمييز راقبةحمطات امل ستخدمميكن أن تُ و  يف املناطق احلدودية.النظام طلب تنسيق شبكة يُ أو النظام  هذا
بيد أن  وحتديد املوقع اجلغرايف. (DF) لكشف االجتاه التقليدي األسلو  االستفادة منبالنظام ملختلف مشغلي شبكات  ائدةالع

، مثل منها واستخراج معلومات (GSM)النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة إشارات  شفرة فكبهذه املهمة  أن تنف ذمن األسهل 
 ، وما إىل ذلك.(CGI)ية للخلية واهلوية العامل النظاممشغل شبكة 

توصل  اليت (GSM)النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة حمطة قاعدة  هوية ستخدم لتحديديُ رقم فريد  يه (CGI)واهلوية العاملية للخلية 
 A1-23 الشكل هر يفويظتضم هوية منطقة املوقع وهوية اخللية. سلسلة  وتتألف اهلوية العاملية للخلية من معدات املستخدم. هبا

 .(CGI)اهلوية العاملية للخلية  الستخراج رسم بياين موجز

 A1-21كل ـالش
 (CGI)الهوية العالمية للخلية  رسم بياني الستخراج

 

جهاز استقبال حمطة  أن يستقبلهابعد  أوالً  تشفريها وفك (GSM)النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة إشارة  تشكيلإزالة  تنبغي
النظام حمطة قاعدة  ضعمو  عرفميكن أن يُ و  .استخرج رسالة النظام منهاصة، وينبغي أن تُ اخلقناة ال التعرف علىمث ينبغي  .قبةراامل

زاوية ع أسلو  م توليفةيف و  اخللية مع قاعدة البيانات. وهويةبعد مطابقة املعلمة ذات الصلة العاملي لالتصاالت املتنقلة 
 منطقة واحدة يف النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةقاعدة  طاتحملدقيق ال املوقعاملتنقلة حتديد  راقبةحملطة امل، ميكن (AOA) الورود

 املناسب. راقبةطريق املتخطيط ب
 

  

استقبال اإلاشارة 
تحديد هوية القناة  فك التشفير وإزالة التشكيل

 واستخراج رسالة النظام
حساب المعلمة ذات 
الصلة واستخراج هوية 

 الخلية

المطابقة وتحديد 
 الموقع
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 2ق لحالم

 
 أمثلة على تطبيق تحديد الموقع الجغرافي 

 بالجمع بين أسلوبين
1.A2  زاوية الورودهجين (AOA)/ فرق وقت الورود(TDOA) 

، من شأهنا (AOA) الورودوزاوية  (TDOA)فرق وقت الورود لك، بصفة عامة، طريقة واحدة، كتلك القائمة على قياس ليس هنا
 أن توفر تقديراً دقيقاً للموقع يف مجيع الظروف. ولكل طريقة ما تنفرد به من حماسن ومآدذ من حيث دقة حتديد املوقع.

وقع لإلشارات عريضة النطاق مما توفره طريقة حتديد املوقع القائمة على زاوية عمومًا دقة أفضل يف حتديد امل TDOAوتوفر طرائق 
عددًا أكرب نسبيًا من احملطات مما تتطلبه الطرائق القائمة  TDOAومع ذلك، تتطلب الطرائق القائمة على  .(AOA) الورود
مثالً ما ال يقل عن ثال  حمطات موزعة  TDOAللتمكن من حتديد موقع املرسالت. إذ تتطلب الطرائق القائمة على  AOA على

فتتطلب حمطتني من أجل حتديد املوقع. ومع ذلك فإن دطًأ صغرياً يف قياسات  AOAأما طرائق  على حنو مالئم لتحديد املوقع.
الدقة، ينبغي ن ولذلك، ولتحقيق درجة أفضل م حتديد املوقع إذا كانت احملطة بعيدة جداً عن املرسل. الزوايا يؤدي إىل دطأ كبري يف

 النظر يف توليف خمططني أو أكثر من خمططات حتديد املوقع لكي يكمل كل منها اآلدر.

ومعلومات موقع  TDOAوقياسات  AOAوجتري عملية حتديد املوقع مبعاجلة املعلومات املتاحة من كل حمطة، مبا يف ذلك قياسات 
أن ( (TDOA)فرق وقت الورود /(AOA) زاوية الورودني هج)يدعى  TDOAمع طريقة  AOAومن شأن توليف طريقة  احملطة.

ويرد  .A2-1لوحدها وأن يعزز دقة حتديد املوقع. وهذا موضح يف الشكل  TDOAيساعد يف إزالة غموض املوقع املرتبط بطريقة 
 الطيف، طبعة يف كتيب االحتاد بشأن مراقبةاهلجينة  (TDOA)فرق وقت الورود /(AOA) زاوية الورود أساليب بشأن أوىف حبث
 .6.3.7.4 ، الفصل2011 عام

 A2-1كل ـالش
 /(AOA) زاوية الورودي النتائج المحسنة على أساس الجمع بين تقنيت

 (TDOA)فرق وقت الورود 

 

 1المحطة 
 AOAتجمع بين 

 TDOAو

 3المحطة 
 AOAتجمع بين 

 TDOAو

 موقع المرسل

 TDOAوفق  2المحطة 

على  1-2المحطتان 
القطع الزائد لفرق 

 (TDOA)وقت الورود 

 AOAخط 
 1 للمحطة
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املرسل حسب القدرة وماهية اجللبة على مسافات حمددة من  عموماً  على أفضل وجه (POA)قدرة الورود استخدام تقنيات ويفلح 
 تستخدم اتهذه التقني ويتميز ذلك بأمهية داصة ألن يف املنطقة.املوجودة متصاص( الاعوامل درى )مثل األشارة اإلطرابات واض

فرق وقت و  (AOA)زاوية الورود  جتمع بنيتحديد املوقع اجلغرايف لتقنية كعمل  تدط البصر، و على عادة مناذج االنتشار 
 .A2-2 الشكليف  ذلك. ويتضح (TDOA) الورود

 A2-2الشكل 
 بالجمع بين أسلوبينتحديد الموقع الجغرافي 

 
2.A2  فرق وقت الورودهجين (TDOA)/ نسبة كسب الورود(GROA) 

1.2.A2 مقدمة 
ث الراديوي اجملهولة أجهزة الب عرض مكانياً تواحدة من التكنولوجيات اليت ميكن أن تصف و  كة هييشبال مراقبةتكنولوجيا شبكة إن 
 كةيشبال مراقبةكة تكنولوجيا شبوتتصدى  .وموز عة ةذكي للرتددات الراديوية عن بعد مراقبةعقد  الطيف باستخدامم موارد وتقيِّ 

 األنظمةوع من مكونات معمارية هذا النو  متطلبات كفاءة إدارة موارد الطيف للبيئة احلضرية.و  لطيفلستخدام احلديث الا تحدياتل
 ،كلفةمو  واليت ميكن أن تكون أكثر تعقيداً  ،األكثر تقليدية زاوية الورود (DF)شف اجتاه ك  نظم ذات األنظمةمتييزه عن غريه من 
 يف سيناريوهات واسعة النطاق. ويغلب استخدامها

ية شارات راديو إ مصدر كشفكبرية لأعداد  بكة ميكن نشرها يالشب مراقبةتصميم شبكة  بشأنالصني بإجراء دراسة وقد أوعزت 
 برنامج جترييب أُطلق ،2012يف يونيو و جزء كبري من منطقة حضرية يف الصني.  يف وموقعه هويته ، وحتديداً لتدادل تلقائيل مسببة

بني امل على النحو، قابلة للتوصيل الشبكي ةعقد 46 بواسطةيف منطقة وسط شنغهاي  مربعاً  كيلومرتاً   75غطي أكثر من ي
 راقبةملا يبأسالالستكشاف  يبجتري ميدانأول  الذي يشكل هذا الربنامج إىل ومهندساً  باحثاً  50انضم أكثر من و  .A2-3 الشكل يف

 .2013جرييب يف يونيو تالربنامج ال ونُفذ يف الصني. اجملزية التكلفة ذاتعدد كبري من العقد  بواسطة حضريةمنطقة  ية يفالراديو 
شبكة التجريبية ، كانت ال2014حبلول عام و  .2013دتبار من أطراف ثالثة يف أغسطس الامشاركاً يف  16االدتبار امليداين  ىأجر و 

 .االدتبار ملدة سنة تقريباً  طوريف مشغ لة 

AOA TDOA 

POA AOA/TDOA/POA  
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 A2-3كل ـالش
 ةعقد 46 بواسطة كةياشبكة مراقبة الشب

 
2.2.A2 كةيشبال مراقبةة اشبكة يعمار م 

 مراقبةهيكل شبكة  كونيتابية. و  ذا سعة استيعة وهيكالً تدعم الشبكات الديناميهي شبكة تشابك منطية  كةيشبال مراقبةشبكة  إن
 :A2-4 الشكلبني يف امل على النحوكة يف الربنامج من ثال  طبقات، يالشب
استشعار  وجهاز نيخروطمب)هوائي  اجملزية التكلفة وذات القابلة للتوصيل الشبكيكافة   العقد تتضمنطبقة االستشعار:  –

 ؛((GPS) عضلتحديد املواالنظام العاملي  وهوائي

أجهزة  ا علىوتوزيعه راقبةاملتنظيم مهام لكات، يعدة شبباملركز الفرعي  خمدماتوسطى: تتكون من ال دمةاخلة طبق –
 ؛االستشعار

 واستخراج البيانات. املواقعوحتديد  مراقبة الطيف كتطبيقاتبيقات الربجمية  مجيع التط تتضمن: راقبةطبقة مركز امل –

 A2-4كل ـالش
 كةيشبالاشبكة مراقبة  معمارية

 
 .كةيشبال مراقبةشبكة  تدفق عملية A2-5 الشكليف  ويظهر

 1الشبيكة 
 3الشبيكة  2الشبيكة 

 عقدة

 مركز فرعي

 جدار حماية جدار حماية

 مركز فرعي مركز فرعي

 مركز مراقبة

 جدار حماية
 (VPN)اشبكة افتراضية خاصة 
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 A2-5كل ـالش
 كةيشبالتدفق عملية اشبكة مراقبة 

 
 مراقبةساسي يف شبكة األعنصر ال ي، هA2-6 الشكلتلك اليت تظهر يف ك  اجملزية، التكلفة ذات القابلة للتوصيل الشبكي ةالعقدإن 
تكون  ميكن أن ك،للغاية. لذل ةما تكون متعددة القنوات ومكلف اليت غالباً  االجتاه كشفعن عقدة   تلف كثرياً خت يوه كة.يالشب

وبالتايل عدد  راقبةاملنطقة امل مساحة حسبشارة، اإلكة أقل بكثري من دالل استخدام أساليب ارتباط يالشب مراقبةتكاليف شبكة 
 اليت تكثر فيها أعدادة دودة، واملناطق احلضرياحمليزانية امل ذاتة للبلدان النامية تكلفة أمهية كبرية بالنسبال ولتحري العقد املطلوبة.

 .راقبةعقد امل
 A2-6كل ـالش

 وقابلية التوصيل الشبكي زان بتكلفة مجزيةن يتميّ مخروطيبوهوائي بالترددات الراديوية  استشعارجهاز 

 
3.2.A2 الخواص الوظيفية للنظام 

1.3.2.A2 ضعيفة اعتراض إاشارة 
يف مناطق  يوماً  19 طيلة االدتبار امليداين ونُفذ كة.يالشب مراقبةشبكة  املنصوبة يفإىل أجهزة االستشعار  راقبة استناداً امل أداء ادُترب

 ادتبار من أطراف ثالثة.جهة  16 بواسطةالتغطية 

 عقدة

 التقاط اإلاشارة
 مرحلة ما قبل المعالجة

 ضغط البيانات
 إرسال البيانات

 معالجة البيانات

 إدارة العقدة
 قياس المعلمة
 توزيع العقدة

 خدمة بيانات

 تحديد موقع الشبيكة
 توزع اشدة المجال
 توزع اإلاشغال

 اج البياناتاستخر 

 ترتيب المهام
 االستعالم والتحليل
 التوزع المكاني

 اشااشات عرض

هوائي بمخروطين
 

هوائي 
G

P
S

 

جهاز استشعار 
بالترددات الراديوية
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 بأنه نسبة إشارة إىل الضوضاء فه(بث جهاز البث "املستهَدف" )جهاز البث الذي يتعني كش قدرةلف أدىن مستوى عر  يو 
(SNR)  6 dB  115ها لرتددات خمتلفة )مبا في املستقِبليف MHz 320و MHz 575و MHz 965و MHz 300 1و MHz 

 MHz 1,25و kHz 200و kHz 100و kHz 25و kHz 12,5ها خمتلفة )مبا في نطاقض و وعر  (MHz 600 2و MHz 700 1و
 .A2-1ل اجلدو  يفظهر النتيجة تو  (،MHz 8و

 A2-1دول ـاجل
 (قياسا   131) لجهاز البثمختلفة  قدرةاحتمال كشف 

 
 قدرة جهاز البث

W 1 ≥ 
 قدرة جهاز البث

W 0,1 ≥ 
 قدرة جهاز البث

W 0,05 ≥ 

 128 114 92 (SNR ≥ 6 dB) قياسات الكشف 

 %97,7 %87 %70,2 (SNR ≥ 6 dB)  كشفالاحتمال 

2.3.2.A2 رافيلموقع الجغلتحديد الهجين ال 
 معاً(. (GROA)نسبة كسب الورود و  (TDOA)فرق وقت الورود )بتهجني  كةيشببالحتديد املوقع اجلغرايف  أداء ادُترب

صدر من أجهزة امل ضعميكن استخدامه لتقدير مواهو أسلو  منفعل قائم على الطاقة  (GROA)أسلو  نسبة كسب الورود و 
بة كسب نستقدير لقيمة معينة  حتددو  بني أجهزة االستشعار. ةة دقيقمزامن هذا األسلو  تطلبيال و  استشعار متعددة.

 ميكن أن يقع ضمنها املرسل الراديوي. مستقبلنيدائرة بني  (GROA) الورود
قنيات تستند تو  تقنيات حتديد املواقع الواعدة ألنظمة االتصاالت الالسلكية. إحدىهي ف (TDOA)فرق وقت الورود  تقنية أما

فرق تقدير لينة قيمة مع حتددو  إشارة من مصدر يف أجهزة استقبال متعددة. ورودىل تقدير االدتالف يف أوقات إ فرق وقت الورود
االستقبال جهازي ر و املصد وقوععلى افرتاض جهازي استقبال الذي ميكن أن يوجد املرسل الراديوي ضمنه، الزائد بني  القطعَ  الوقت

 .A2-7 الشكلوضح امل على النحو، يف مستو واحد

 A2-7كل ـالش
  (TDOA)فرق وقت الورود بالجمع بين  لموقع الجغرافيلتحديد الهجين اللتقنيات  رسم بياني

  (GROA)ونسبة كسب الورود 

 
 

 1جهاز استشعار 

 2 جهاز استشعار 2جهاز استشعار 

 3جهاز استشعار 

 جهاز بث
 جهاز بث

 1جهاز استشعار 
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 82,3% تناهز m 300ن عقل اليت ت( واملوقع املقد ر الفعليوقع امل)االحنراف بني  النمطيةنتيجة االدتبار أن نسبة األدطاء  تبني
 ويُظهر .24,9% فهي تناهز m 100ن عقل اليت تكة يلشببا املوقع حتديد الحنرافات النمطيةنسبة القيمة أما  .قياس 402 يف

 االدتبار. مرسلمعلمات  A2-2 اجلدول
فس الرتدد يف نفس على ن نشارتني تعمالإلغرايف اجل املوقع كة متييز وحتديديشبال مراقبةلشبكة ميكن  على وجه التحديد،و 

 kHz 50عرض النطاق و  MHz 220رتدد : الاملعلمات التاليةب جهازي بثادتبار  على مثالوك كة.يالشب استبانة بفضل الوقت
زة ألجهمكانية عالية  استبانة كةيشبال مراقبةشبكة  ، تعطي(QPSK) املتعامد اإلبراق بزحزحة الطورهو  التشكيلو  W 1 قدرةالو 

إال يف احلالة اليت يكون فيها  (،A2-10و A2-9و A2-8األشكال  )يف عن بعضها البعض متزامنة تعمل على مسافات خمتلفة بث
 (.A2-11 الشكل)يف  هاكة نفسيالشب ضمن جهازا البث

 A2-2دول ـاجل
 لموقع الجغرافيلالهجين  تحديدالاختبار  معلمات

 القيمة المعلمات

 115 ،320 ،575 ،965 ،1 300 ،1 700 ،2 600 (MHz)الرتدد 

 12.5K ،25K ،100K ،200K ،1.25M ،8M (Hz)النطاق  عرض

 AM ،FM ،FSK ،QPSK ،MSK ،QAM التشكيل

 W 1 القدرة

 

 A2-8كل ـالش
 تردد مشتركإلاشارتين لهما  الفصل المكاني

 (km  7,2)المسافة الفاصلة بين جهازي البث هي 

 A2-9كل ـالش
 تردد مشتركإلاشارتين لهما  الفصل المكاني

 (km   5,7اصلة بين جهازي البث هي )المسافة الف

  

 

 1جهاز بث 
MHz 220 

 2جهاز بث 
MHz 220 1بث  جهاز 

MHz 220 

 2جهاز بث 
MHz 220 
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 A2-10كل ـالش
 تردد مشتركإلاشارتين لهما  الفصل المكاني

 (km  4,1)المسافة الفاصلة بين جهازي البث هي 

 A2-11كل ـالش
 تردد مشتركإلاشارتين لهما  الفصل المكاني

 (km 0,6ث هي )المسافة الفاصلة بين جهازي الب

  

A2.2.3.3 توزع اشدة المجال 
منطقة التغطية  ع القناة يفتوز  وحسا كة كشف يشبال مراقبةشبكة لالعقد قياس شدة اجملال يف وقت واحد، وميكن  جلميع ميكن

ل أجهزة االستشعار، ك  شدة اجملال اليت تكشفهاحسب  عوز تال وحُيسب يف الوقت الفعلي. لبياناتاالستكمال الدادلي ل عن طريق
 قيد التشغيل W 3وجهازي بث قدرهتما  W 3حلالة جهاز بث قدرته  ن أدناهعرض مثاالويُ  .الفعلييف الوقت  راقبةدمج بيانات املوتُ 

 يف وقت واحد.

 A2-12كل ـالش
 (W 3، القدرة FM تشكيل، kHz 12,5 ، عرض النطاقMHz 140,5 )الترددتوزع اشدة المجال 

 نياتصال السلكيجبهازي ) ( ادتبار  اتصال السلكي واحدجبهاز )أ( ادتبار 

  

 نتشار النظريةالاذج ان منعخيتلف  وهوأن االنتشار الراديوي متباين اخلواص على ما يبدو يف البيئات احلضرية،  A2-12يبني الشكل 
 هناو  كة.يلشبا مراقبةبوضوح من دالل شبكة  على نفس الرتدد مكانياً  جهازي البث العاملني يزوميكن متي اخلواص.متناحية 

 اً شيوعكثر األ كشف االجتاهصعب حتقيقه باستخدام نظام شبكة  ي غري أن ذلك .km 3جهازي البث عن املسافة بني  تقل
 احلضرية. البيئة يف

 2جهاز بث 
MHz 220 

 1جهاز بث 
MHz 220 

 1جهاز بث 
MHz 220 

 2جهاز بث 
MHz 220 

 2#جهاز بث 
MHz 140,5  1#جهاز بث 

MHz 140,5 
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A2.2.3.4 ينطيسكهرمغع اإلاشعاع الوتوز الجغرافي  اإلاشغال 
ستخدم موارد كيف تُ   إيضاح أيضاً وال يسهل  ل الطيف التقليدي يف كثري من األحيان قيمة واحدة ملكان واحد.اشغُتسَند إىل إ

قياس  العقد جلميعميكن  ،A2-13 الشكلويف  .الطيف مكانياً  إشغالم تفاصيل عن تقدأن كة يلشبكة مراقبة الشبميكن و  الطيف.
 (.W 3 = قدرة، ال FMالتشكيل ، 12,5 kHz = (BW)عرض النطاق  ،MHz 400,5 = الرتددالطيف يف وقت واحد ) إشغال

ي يف املناطق هرمغنطيسكإلشعاع اللع اجلغرايف ف التوز أن يوصَ  كة، ميكن أيضاً يالشب مراقبةالطيف دادل شبكة عن البيانات اخلام وب
اإلشعاع يعرب  عن ، و MHz 000 3ىل إ MHz 30 ي مندنطاق الرتدال وميتد .A2-14 الشكلبني يف امل على النحواملغطاة، 

 .2uW/cm حدةبو  قدرةكثافة البي كهرمغنطيسال

 A2-13الشكل 
 توزع الجغرافي إلاشغال الطيفال

 A2-14الشكل 
 توزع اإلاشعاع الكهرمغنطيسي

  

4.2.A2 خالصة 
صف تو  الراديويةقبة تقدم تفاصيل املرالاإلشارات الضعيفة،  تلتقط أنالتكلفة  جمزيةلعقد ا ذاتكة يشبكة مراقبة الشبميكن ل

لطيف وموقع لملكاين لتوزع ال السريع تحديداليف  ةوفعال ذات مغزى يهفلبيئة احلضرية، لذلك يف الطيف لتوزع املكاين ال
 مصادر التدادل.

__________ 

 عمومي مهين ضار

 خفيفإاشغال  إاشغال كثيف
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