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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 

 توصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ال
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 

وقطاع  تصاالتصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1  امللققواملشار 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 املوقعR-ITU 1 بالقرار
 االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات حيث ميكن أيضاً  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 
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 *R M.1076-ITU-1  التوصيـة

 االت الالسلكية لألشخاص المصابين بإعاقة سمعيةأنظمة االتص

 (ITU-R 254/5)املسألة 
(2015-1994) 

 مجال التطبيق
لتقنية والتشغيلية ا الشخصية اليت تعمل يف اخلدمة املتنقلة الربية اخلصائص  و  العمومية واملنزلية دمات السمعيةإىل اخلهذه التوصية  تقدم

 ية.سمعال للمعيناتالالسلكي  لقابلية النفاذ

 مصطلحات أساسية

ALD ،ALS ، ية.السمعللمعينات الالسلكي  ، معني مسعي، قابلية النفاذالستماعل مساعدجهاز 

 المختصرات

ALD جهاز مساعد لالستماع (Assistive listening device) 

ALS أنظمة مساعدة لالستماع (Assistive listening systems) 

DSP معاجلة اإلشارة الرقمية (Digital signal processing) 

e.r.p.   الةالقدرة املشعة الفع (Effective radiated power) 

LAN شبكة حملية (Local area network) 

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

 ؛تضخيم الصوت مبجردحتسينها بصورة مرضية  يتعذر اإلعاقة السمعيةأن العديد من أشكال  ( أ 
وتشمل هذه الوسائل األشعة حتت  لنقل إشارات الكالم إىل جهاز السمع املستمع.قد است خدم من الوسائل  اً عدد أن ب(

واإلشارات الراديوية  ،السمعيةرتددات ال التشغيل على، مبا يف ذلك التيارحلقات  يفي الدادلي غنطيساحلمراء، واستخدام احلث امل
 مشع؛ رجي هلوائياوجمال احلث اخل ،(UHF)ية رت والديسيم (VHF)ية رت جات املاملو برتددات 

 والشديد؛ يرتاوح بني اخلفيفمسع فقدان  من الناس يعانون من 10%أن حنو  ج(
اد فون يص( لالستماع جهزة املساعدةاأل هامبا في يةالسمعاملعينات ) ذوي اإلعاقة السمعيةمستخدمي مساعدات  أن ( د

 العامل؛ اءمجيع أحن يف
 الشخصية؛ السمعيةتطبيقات الو  تنقلإىل اهلاتف امل نفاذتشمل ال أن االستخدامات الشخصية ( ه
 الطوارئ؛ واإلنذار يف حاالت واإلبالغ الراديوية،واإلذاعة  يةالتلفزيون اإلذاعة النفاذ إىليشمل  ستخدام املنزيلالاأن  ( و

____________________ 
املشرتك بشأن النفاذ  نشاط التنسيقب املعنية قطاع تقييس االتصاالتلجلنة الدراسات ي لتمس من مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن يوجه عناية  *

 .إىل هذه التوصية (IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (JCA-AHF) والعوامل البشرية
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طارات وحمطات مثل امل مناطقأنظمة خماطبة اجلمهور يف و  نقاط البيع والعداداتنفاذ إىل يتضمن ال العموميستخدام الأن ا ( ز
 رح وأماكن املناسبات العامة ودور السينما؛واملسا ودور العبادةالقطارات 

أن التطبيق العملي ألنظمة األشعة حتت احلمراء وحلقات حث الرتددات السمعية من أجل التواصل مع األشخاص ذوي  ح(
 معية ينبغي النظر فيه أيضاً لبعض التطبيقات،اإلعاقة الس

 وإذ تدرك
مل ع ( ملؤمتر املندوبني املفوضني يقرر مراعاة األشخاص ذوي اإلعاقات يف2014ع يف بوسان، )املراج   175أن القرار  ( أ 

 االحتاد الدويل لالتصاالت،

 وإذ تالحظ

 ي؛العموم ى مدى توليف منسق عاملياً، لالستخدامإمكانية االستفادة من وجود نظام السلكي مقيَّس يعمل عل ( أ 
 أن هناك تبايناً واسعاً يف الطيف املستخدم يف مجيع أحناء العامل لألجهزة املساعدة لالستماع؛ ب(
خاص تشغيل األنظمة الالسلكية لألش من أجلأن اإلدارات حتتاج إىل النظر بعناية يف مديات ترددية منسقة مناسبة  ج(

 لسمعية،ذوي اإلعاقة ا
 توصي

 .2و 1 باستخدام اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة االتصاالت الراديوية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية الواردة يف امللققني
 
 

 1الملحق 

 
 الخصائص التشغيلية ألنظمة االتصاالت الالسلكية

 لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

 مفاهيم النظام 1
دلفها جملرد رفع  رخيياً مما يزيد قلياًل عن "مكربات مسعية مصغرة" أساسية توضع يف األذن )األذنني( أوتكونت املعينات السمعية تا

ية للغاية السمعية بأنظمة رقمية راق ينعم ذوو اإلعاقةاألصوات الواردة. وإذ تتطور تكنولوجيا أشباه املوصالت وتصبح مصغرة، 
 تتضمن جمموعة من قدرات االتصاالت.

متخصصة ومتقدمة مبا يكفي لإليفاء  (DSP)ا توصلت إليه التكنولوجيا، ت ستخدم تكنولوجيا معاجلة إشارة رقمية ويف أحدث م
بصرامة املتطلبات امليكانيكية )ذات األبعاد املصغرة جداً( واملتطلبات من حيث استهالك القدرة )بطارية صغرية واحدة أحادية اخللية 

اً، جهزة اإلعانة السمعية احلديثة. فتتعامل معاجلات اإلشارة الرقمية مع طيف الصوت الوارد رياضيفقط(، وهي املتطلبات املوصَّفة أل
 يلي: وحتوله إىل متثيل رقمي؛ مث تتعامل الربجميات القابلة للربجمة مع هذا التمثيل الرقمي لتققق ما

 دفض ضوضاء اخللفية؛ –
 تصقيح أوجه القصور اخلاصة باملستخدم؛ –

 الطبيعي. هات الصوت ومعلمات االستماع األدرى اليت يستخدمها الدماغ إلعادة بناء السمعتعزيز منب –
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يصدق  وتساهم املعينات السمعية يف سالمة االستماع الذي يعايشه املستخدم وجتعله مرحياً وممتعاً. بيد أن واقع احلياة يقدم ثراًء ال
يلي أمثلة عن  جهزة السمعية األكثر تطورًا سوى فائدة حمدودة. وفيمابيئات استماع خمتلفة، ويف بعضها، ال ت ظهر حىت األ يف

البيئات الصوتية أو حاالت االستماع اليت ميكن فيها حتسني أداء األجهزة السمعية التقليدية إىل حد كبري بتطبيق أجهزة 
 إضافية: اتصاالت

 احملاضرات؛ البيئات اليت يرتدد فيها رجع الصدى مثل الكنائس الكبرية أو قاعات –

 التواصل عرب مسافات أطول، كما يف حماضرة أو يف فصل مدرسي؛ –

 ؛التواصل عرب اهلاتف، وداصة اهلاتف اخللوي –

احلاالت اليت تتعاىل فيها مستويات ضوضاء اخللفية )مثل الغرف والقاعات واملناطق اليت يتعدد فيها كالم املتقدثني،  –
 ذلك(. إىل الت أو دارجها، وماوضجيج احملرك دادل القطارات واحلاف

القائمة على تكنولوجيات االتصاالت الالسلكية فوائد إضافية   (ALS)ويف هذه البيئات يقدم تطبيق األنظمة املساعدة لالستماع 
 هكبرية وحيسن إىل حد كبري إمكانية فهم الكالم. ويزيح ظهور اإلذاعة الرقمية اآلن بعض الرتددات اليت كانت تعمل عليها هذ

 تقليدياً. األنظمة الالسلكية املساعدة لالستماع
أشخاص من شكل ما من أشكال فقدان السمع، يرتاوح  10ويف أمريكا الشمالية وأوروبا، يشكو زهاء شخص واحد ضمن كل 

تا ساعدة كلمن هؤالء الناس مبساعدة تكنولوجيا اإلعانة السمعية. ويبلغ معدل م 20%حيظى إال  بني اخلفيف والشديد. واليوم ال
 60% يف أمريكا الشمالية، وحنو 80%و 75%األذنني )ارتداء م عينني مسعيني: واحد على اليسار وواحد على اليمني( ما بني 

ة السلبية بني الوصم يف سائر العامل. وتتنوع أسباب اخنفاض معدالت االعتماد هذه بشكل عام ما 12%و 10%بني  أوروبا، وما يف
 السمع. هزة غري جذابة من الناحية اجلمالية وارتفاع التكلفة وتعذر تصقيح أنواع معينة من فقداناملرتبطة بارتداء أج

وكشف التقدم احملرز مؤدرًا يف صقة السمع بكلتا األذنني مثاًل أن متكني املعني السمعي األمين من التواصل مع املعني السمعي 
اق يف استعادة السمع لشخص ما. ويساهم ذلك أيضاً بشكل مباشر األيسر وبالعكس يساعد على حتقيق مستوى آدر من االدرت 

حاالت، مثل  سالمة بيئة االستماع لذلك الشخص، حيث ميكن على سبيل املثال تبنين اجتاهية األصوات على حنو أفضل، يف يف
بعض احلاالت  . ويفموقعها الفعلياقرتاب سيارة إسعاف أو عربة إطفاء حريق، اليت ال متكن رؤيتها بل ميكن مساعها فقط، في قد د 

اليت تكون فيها أذن واحدة معاقة متاماً، ميكن ترحيل األصوات امللتقطة من ذلك اجلانب من الرأس اىل األذن األدرى ومعاجلتها 
 جمدداً. درجة 360حبيث يعايش هذا الشخص مساعاً على كامل مدار 

يع أحناء العامل بدور كبري يف إتاحة التواصل لذوي اإلعاقة السمعية واالستمتاع يف مج املستخد م (Telecoil)وقد قام نظام حلقة احلث 
األماكن العامة الكبرية  أيضًا مبعايشة متاثل ما يعايشه ذوو السمع الطبيعي. ولألسف يصعب أو يستقيل تركيب هذه األنظمة يف

 عن السماح ية. وكثريًا ما يتمنع مالكو األبنية أيضاً مثل املطارات وحمطات القطارات وينطوي تركيبها وصيانتها على تكلفة عال
برتكيبها. وباإلضافة إىل ذلك فهي ال تورِّد إال قناة صوتية واحدة متدنية اجلودة. وقد أدى هذا االفتقار إىل املرونة ومعه التكلفة 

حيث ت تطلب  زيلواملن، 1تدريب الرياضيانتشار هائل لألنظمة القائمة على الراديو ملعظم االستخدام التدريسي، وداصة يف ال إىل
 .2متعددة قنوات

وميكن وصف املعينات السمعية كأجهزة طبية عالجية ترتدى على اجلسم وت ستخدم لتقدمي عالج طيب حمسن للمريض. وبالتايل، 
 فهي: فهي ختضع لنفس القيود السارية على مجيع األجهزة الطبية األدرى اليت ترتدى على اجلسم

 حياته. حتسنيملهام العالجية اليت هتدف إىل عالج املريض ومداواته وبالتايل تؤدي ا –
 وتركَّب/ترتدى على اجلسم وحوله. –

____________________ 
 اآلن هذه املعدات للتدريب. اليت تستخدم كرة القدم وركوب اخليل هي من بعض العديد من الرياضات 1
 قناة. 25تتطلب العديد من املدارس ما يزيد عن  2
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وختضع لقيود صارمة من حيث استهالك الطاقة، نظرًا ملقاسها امليكانيكي املتواري، فتستلزم مصدر طاقة صغريًا للغاية  –
 اخللية(. )بطارية أحادية

يف مجيع أحناء العامل أن يسهل استخدام هذه األجهزة للمسافرين الدوليني ى توليف منسق ومن شأن توفر مد –
 العامة. املناطق يف

وتعتمد هذه األجهزة على حتق ق الطيف الراديوي األمثل من حيث الطاقة املستهل كة لتقِقق ما ي عتد به من مدى ووصلة،  –
د أدىن من التدادل، حيث يؤدذ امتصاص أنسجة اجلسم وكثافة وبالتايل اخنفاض ضوضاء اخللفية ونطاق معرَّض حل

 االعتبار. استخدام الطيف يف

يف طبلة األذن  3وإذا تعرضت هذه األجهزة إىل بيئة بث عايل القدرة ميكن أن يعاين املستخدم من األمل ومن ضرر حمتمل –
 آدر. من عجز بدين و/أو

 (في كثير من األحيان Telecoilنظام حلقة الحث )المشار إليه باسم  2
تعتمد األنظمة احلثية على اقرتان مباشر ملكرب مسعي، كميكروفون متقدث يف قاعة حماضرات أو معلم يف فصل مدرسي، بنظام 

رور إىل الرتددات املنخفضة كمجال مغنطيسي مشع يتغري مب أقرب حلقة احلث الذي يقوم أساسًا باإلرسال املباشر إلشارة مسعية
لى الوجه هوائي لفيفاً كبرياً مدجماً يف أرضية غرفة كبرية ليشع اجملال املغنطيسي. وحاملا يركَّب ع حلقة احلثخدم أنظمة الوقت. وتست

النظام  (IL)حلقة احلث ، يكون نظام ”T“ نظام حلقة احلث الصقيح، وبافرتاض أن املعينات السمعية للمستمعني تتضمن لفائف
األكثر فعالية من حيث التكلفة. ولسماع الصوت، كل ما على  (ALS)ظام املساعد لالستماع األكثر مالءمة بال شك، ورمبا الن

وطاملا تضمَّن املعني السمعي . Telecoilشخص القيام به هو ددول املنطقة املشمولة باحللقة ووضع معينه السمعي يف وضعية 
 ل".دائماً اجلهاز املساعد "املستقبِ  ، سيجد يف متناوله”T“للشخص لفائف 

ولكن هلذه التكنولوجيا أيضًا بعض العيوب التقنية اليت حتد من نطاق تطبيق هذه التكنولوجيا. وتتطلب فيزياء االقرتان احلثي أن 
( مع من اللفيف املرِسل أو حلقة احلث. ويصعب حتقيق ذلك يف بعض األحيان ألن توجه حلقة T-يتعامد اللفيف املستقِبل )لفيف

على كيفية دجمه يف أداة السمع وتوجه الشخص. وعالوة على ذلك، يعتمد اإلرسال احلثي  T-مد توجه لفيفاحلث ثابت بينما يعت
بقوة على املسافة بني املرِسل واملستقِبل مما يؤدي إىل ضعف اإلشارة أحياناً. وعلى املستقِبل أيضًا أن يبقى دائمًا ضمن احللقة 

ارجية )من دطوط الكهرباء أو مصابيح الفلورسنت أو شاشات احلاسوب أو آالت الستقبال اإلشارة. وتصعب إزالة التدادالت اخل
التصوير أو أجهزة الفاكس أو اهلواتف اخللوية، وغريها( اليت حتدث ضوضاء اخللفية أو تشوهات يف جهاز السمع. وبعد، يف البيئة 

ملدرسية املتجاورة، يصعب ق نظامني خمتلفني يف الفصول ااملدرسية، ت تطلب عدة أنظمة خمتلفة للفصول املدرسية املختلفة. وعند تطبي
كثري من األحيان جتنب التسرب من نظام حلقة حث إىل آدر على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي حتقق يف اآلونة األدرية  يف

 سبقاً.ا تركَّب مللقد من هذه املشكلة. أضف إىل ذلك، أن أنظمة حلقة احلث ليست متنقلة وال ميكن تطبيقها إال حيثم

 (UHF)رية توالديسيم (VHF)رية تالموجات المأنظمة ترددات  3

 (FM) بالتشكيل الرتدديية رت ية والديسيمرت املوجات املرتددات إن األنظمة احلالية اليت تستخدم اإلرسال الراديوي ب
، ألهنا دم نظام جمال احلث الراديويتستطيع أن توفر االتصاالت عرب مسافات أطول من تلك اليت تستخ( MHz 2 000 دون )ما

تلجأ إىل اإلرسال عرب جمال إشعاع يتوهن بسرعة أقل إذ تطول املسافة مقارنًة مبجال حث. ونتيجة لذلك، تتطلب أنظمة اإلرسال 
 وحميطه. قناة ترددية منفصلة لكل إرسال يف أي موقع، مثل فصل مدرسيختصيص ية رت ية والديسيمرت املوجات املرتددات الراديوي ب

____________________ 
3 nce.htmboard.gov/research/interfere-http://www.access 

EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/-http://www.fda.gov/Radiation 
inessandEntertainment/CellPhones/ucm116327.htmHomeBus 

http://www.access-board.gov/research/interference.htm
http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/ucm116327.htm
http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/ucm116327.htm
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ري عمومًا أقل عرضة للتدادل من الضوضاء الطبيعية وتلك النامجة عن النشاط البش يةرت والديسيم يةرت املوجات املويكون استقبال 
يف كثري من الظروف  يةرت ية والديسيمرت املوجات املرتددات من االستقبال على الرتددات املنخفضة، ويستفاد من اإلرسال الراديوي ب

 التدادل احمللية اليت تؤثر على تشغيل نظام جمال احلث الراديوي.لتجنب مشاكل 
وتستطيع أنظمة االتصاالت الراديوية املعدة لالتصال قصري املدى حصرًا أن تنتج قيمًا عالية لشدة اجملال على مسافات العمل 

أن  عن االستخدام املشرتك للطيف املطلوبة، دون أن تشع مستويات ذات شأن من القدرة. وميكن الغتنام االحتماالت الناجتة
يؤدي إىل حتسني االستفادة من الطيف، وقد يسمح بإتاحة أعداد كبرية من القنوات لتلبية متطلبات املدارس الكبرية، على سبيل 

ة ياملثال، خلدمة أي أطفال يعانون من اإلعاقة السمعية؛ وهو هدف يندرج على حنو متزايد يف عداد متطلبات التشريعات الوطن
 لألطفال الذين يزيد عمرهم عن مخسة أسابيع يف العديد من البلدان.

وتتخذ املعدات عدداً من األشكال املادية من أنظمة االستقبال املضافة وراء األذن إىل وحدات مركبة على حزام ووحدات بشكل 
للهواتف املتنقلة  (Bluetooth)يلية بلوتوث قالدة عنق. وتسود حالياً أنظمة ذات تشكيل ترددي ضيقة النطاق ألنظمة التعليم بتوص

 راديوية للتوصيل مبطاريف متعددة الوسائط. (LAN)وبعض املعدات املنزلية باستخدام تكنولوجيا شبكة حملية 
ليست مناسبة للتشارك  100%ونظراً لشح الطيف، فإن املعدات العاملة على قناة ضيقة النطاق ثابتة الرتدد باستخدام دورة تشغيل 

؛ وبالتايل جيري حالياً تطوير تقنيات أكثر كفاءة يف استخدام الطيف مثل القفز (SRD)مع ددمات أدرى أو أجهزة قصرية املدى 
 الرتددي والتقكم من قاعدة بيانات بعيدة. ويبنيَّ أدناه أحد هذه األنظمة.

 نظرة عامة على النظام
الكالم أو الصوت من امليكروفون، عرب وصلة راديوية رقمية، إىل جهاز ترسل األنظمة السمعية الالسلكية اليت ي نظر فيها هنا 

استقبال. ويرتدي املستخدمون الصم نظام االستماع املساعد، أو ي دمج هذا النظام يف املعينات السمعية للمستخدمني. وقد أ عد 
ث ت السكك احلديدية والكنائس واملسارح، حيهذا النظام ليستخدمه ذوو اإلعاقة السمعية يف األماكن العامة مثل املطارات وحمطا

 يوص ل جهاز اإلرسال بربنامج مسعي أو بنظام خماطبة اجلمهور.
والتشفري السمعي منخفض  (4GFSK)ويوفر استخدام التكنولوجيا الرقمية، من قبيل تشكيل اإلبراق بزحزحة الرتدد للجيل الرابع 

أدىن  ية جيدة )متطلب الزم للقفاظ على إمكانية الفهم وتقليل إرهاق املستخدم إىلمعدل البتات، توازناً بني احلاجة إىل نوعية مسع
 .GHz 2وحوايل  MHz 150حد(، وبني كفاءة استخدام الطيف، وبني املدى. وميكن هلذه األنظمة أن تعمل بشكل جيد بني 

 kHz 600و kHz 400و kHz 200رب من وحسب الطيف املتاح ومتطلبات التعايش، يرد عرض موجز ألنظمة معدة للعمل يف ما يق
وتتناسب دورة تشغيل جهازي اإلرسال واالستقبال عكسياً مع عرض النطاق، مما يعين أن كمية موارد  من عرض النطاق املشغول.

 الطيف املستخدمة مستقلة تقريباً عن عرض النطاق، ولكن استهالك قدرة جهاز االستقبال يتناسب مع دورة التشغيل.
نظام  قدرة 1/3ألجهزة االستقبال استهالك حوايل من عرض النطاق من شأنه أن  kHz 600أن نظامًا يشغل  وهذا يعين

وهو أمر مفيد للغاية يف تطبيقات حمدودة القدرة مثل املعينات السمعية. ويقلل عرض النطاق  من عرض النطاق، kHz 200 يشغل
األوسع أيضاً التأدر من طرف إىل طرف، ويستفاد من ذلك يف العديد من التطبيقات السمعية حيث يتعني على الصوت أن يتزامن 

 .مع حركة شفيت املتكلم من أجل حتقيق أقصى قدر من إمكانية الفهم
وترد أدناه املعلمات التقنية ألنظمة االتصاالت الالسلكية املعدة لنفاذ ذوي اإلعاقة السمعية إىل اخلدمات العمومية. وينبغي ادتيار 
عرض نطاق/جمموعة معلمات القناة األنسب وفقًا ملتطلبات التعايش يف النطاق الرتددي الراديوي الذي سينفَّذ ضمنه مثل 

 النظام. هذا
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 kHz 200نظام 
 kHz 200 عرض نطاق القناة

 )مرِسل( ±0,005% التفاوت الرتددي

 )مستقِبل( %0,005±

 mW 10 (.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع  

 m 30 dBV/m 88عد ل على ب  شدة جمال املرسِ 

 من املوجة احلاملة، ضيق النطاق m dBV/m 70 ،kHz 100 30 عدب   ل دارج النطاق علىبث املرسِ 
dBV/m 40 ،MHz 1 من املوجة احلاملة، واسع النطاق 

 BT = 0,5احنراف أقصى )رموز دارجية(،  4GFSK @120 kbit/s  ،kHz 40± ل )على سبيل البيان(تشكيل املرسِ 

 لقناة مسعية واحدة  30-50% ل )على سبيل البيان( دورة تشغيل املرسِ 

 أو أفضل –dBm 80 حساسية املستقِبل، حقن مباشر

 باحلد األدىن، قناة جماورة dB 30 انتقائية املستقِبل
dB 40 باحلد األدىن، قناة بديلة، قناة الصورة فأعلى 

 MHz 2±باحلد األدىن، فصل بعرض  dB 50 نبذ احلجب للمستقِبل



 ITU-R  M.1076-1 7  التوصية 

 

 مثال قناع المرِسل
 )بتثبيت القيم القصوى(

)الحظ خلفية ضوضاء القياس 
 (–dBm 55 عند

 kHz 200ة عرض نطاق اسمي بقيم

 

 

 

 

 dB 30توهيين 

 dBm 10,00املرجع 

 dB 30ين توهي

 dBm 10,00املرجع 

 MHz 10,0امتداد 

 2012يونيو  12التاريخ: 

 11:12:50الساعة 

 

 2012يونيو  12التاريخ: 

 11:14:56الساعة 
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 مثال قناع المرِسل
 )بتثبيت القيم المتوسطة والقصوى(

)الحظ خلفية ضوضاء القياس 
 (–dBm 55 عند

 kHz 200عرض نطاق اسمي بقيمة 

 
 

 
 

 MHz 2,0امتداد 

 dB 30توهيين 

 dBm 10,00املرجع 

 2012يونيو  12التاريخ: 

 12:07:21الساعة 

 

 MHz 10,0امتداد 
 2012يونيو  12التاريخ: 

 12:07:46الساعة 

 

 dB 30توهيين 

 dBm 10,00املرجع 
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 kHz 400نظام 

 
  

 kHz 400 عرض نطاق القناة

 )مرِسل( ±0,005% التفاوت الترددي

 )مستقِبل( %0,005±

 mW 10 (.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة المشعة الفع  

 m 30 dBV/m 88ل على بعد شدة مجال المرسِ 

 جة احلاملة، ضيق النطاقمن املو  m 30 dBV/m 70 ،kHz 200ل خارج النطاق على بعد بث المرسِ 
dBV/m 40 ،MHz 1 من املوجة احلاملة، واسع النطاق 

 BT = 0,5احنراف أقصى )رموز دارجية(،  4GFSK @ 250 kbit/s  ،kHz 80± تشكيل المرسل )على سبيل البيان(

 لقناة مسعية واحدة 15-25% ل )على سبيل البيان( دورة تشغيل المرسِ 

 أو أفضل –dBm 80 باشرحساسية المستقِبل، حقن م

 باحلد األدىن، قناة جماورة dB 30 انتقائية المستقِبل
dB 40 باحلد األدىن، قناة بديلة، قناة نظرية فأعلى 

 MHz 2±باحلد األدىن، فصل بعرض  dB 50 نبذ الحجب للمستقِبل
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مثال قناع المرِسل )بتثبيت القيم المتوسطة 
 والقصوى(

س )الحظ خلفية ضوضاء القيا
 (–dBm 55 عند

 kHz 400 عرض نطاق اسمي بقيمة

 

 

 

 MHz 2,0امتداد 
 2012يونيو  12التاريخ: 

 12:00:49الساعة 

 

 dB 30توهيين 

 dBm 10,00املرجع 

 MHz 10,0امتداد 
 2012يونيو  12التاريخ: 

 12:01:04الساعة 

 

 dB 30توهيين 

 dBm 10,00املرجع 
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 kHz 600نظام 
 kHz 600 عرض نطاق القناة

 )مرِسل( ±0,005% التفاوت الترددي

 )مستقِبل( %0,005±

 mW 10 (.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة المشعة الفع  

 m 30 dBV/m 88 ل على بعدال المرسِ شدة مج

 من املوجة احلاملة، ضيق النطاق m 30 dBV/m 70 ،kHz 300ل خارج النطاق على بعد بث المرسِ 
dBV/m 40 ،MHz 1 من املوجة احلاملة، واسع النطاق 

 BT = 0,5 احنراف أقصى )رموز دارجية(، 4GFSK @ 500 kbit/s ،kHz 120± ل )على سبيل البيان(تشكيل المرسِ 

 لقناة مسعية واحدة  10-20% ل )على سبيل البيان( دورة تشغيل المرسِ 

 أو أفضل –dBm 80 حساسية المستقِبل، حقن مباشر

 باحلد األدىن، قناة جماورة dB 30 انتقائية المستقِبل
dB 40 باحلد األدىن، قناة بديلة، قناة نظرية فأعلى 

 MHz 2±دىن، فصل بعرض باحلد األ dB 50 نبذ الحجب للمستقِبل
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مثال قناع المرِسل )بتثبيت القيم المتوسطة 
 والقصوى(

)الحظ خلفية ضوضاء القياس 
 (–dBm 55 عند

 kHz 600عرض نطاق اسمي بقيمة 

 
 

 
 

 
  

 MHz 10,0امتداد 
 2012يونيو  12التاريخ: 

 12:01:04الساعة 

 

 dB 30توهيين 

 dBm 10,00املرجع 

 MHz 10,0امتداد 
 2012يونيو  12 التاريخ:

 12:01:04الساعة 

 

 dB 30توهيين 

 dBm 10,00املرجع 
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 2الملحق 

 
 الالسلكيةالخصائص التقنية ألنظمة االتصاالت 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية

 (MF) والهكتومترية (LF) بالموجات الكيلومتريةاألنظمة الراديوية  1
1.1 kHz 190~30 )الصين( 

 :m 10حدود شدة اجملال املغنطيسي على بعد 
 )قيمة شبه الذروة(  kHz 50~30: dBμA/m 72يف 
 به الذروة()قيمة ش kHz 190~50 : dBμA/m 72 (–3 dB/octave)يف 

2.1 MHz 1~kHz 315 )الصين( 

 )قيمة شبه الذروة( m 10:  mn dBmn/m حدود شدة اجملال املغنطيسي على بعد

3.1 MHz 2,1~1,7 ،MHz 3,0~2,2 )الصين( 

 )قيمة شبه الذروة( m 10:  9 dBμA/mحدود شدة اجملال املغنطيسي على بعد 
 0,0001 التفاوت الرتددي:

   kHz 200 :(dB 6)عرض نطاق القناة 

4.1 MHz 3~1  الصين( 3.1باستثناء الترددات المذكورة في الفقرة( 
 )قيمة شبه الذروة( –m 10:  dBμA/m 15حدود شدة اجملال املغنطيسي على بعد 

 (HF) الديكامتريةبالموجات األنظمة الراديوية  2
1.2 MHz 11-3 )غير منفذة في جميع المناطق( 

 kHz 400-300 عرض نطاق القناة

 < ±1% التفاوت الرتددي

 < –m 10 dBA/m 20ل على بعد شدة جمال املرسِ 

 FSK @ 300 kbit/s ل )على سبيل البيان(تشكيل املرسِ 

 لقناة مسعية واحدة 30-50% ل )على سبيل البيان( دورة تشغيل املرسِ 
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2.2 MHz 4,1~3,1 ،MHz 5,6~4,2 ،MHz 6,2~5,7 ،MHz 8,3~7,3 ،MHz 9,9~8,4 )الصين( 
 )قيمة شبه الذروة( m 10:  dBμA/m 9حدود شدة اجملال املغنطيسي على بعد 

 0,0001 التفاوت الرتددي:
 kHz 200 :(dB 6)عرض نطاق القناة 

3.2 MHz 6,795~6,765 ،MHz 13,567~13,553 ،MHz 27,283~26,957  )الصين( 
 قيمة شبه الذروة() m 10:  dBμA/m 42على بعد  املغنطيسيحدود شدة اجملال 

 0,0001 :التفاوت الرتددي 
 ل(:البث اهلامشي )املرسِ  

يقع  لتخالف، يبلغ حد شدة اجملال املغنطيسي MHz 13,567-13,553بالنسبة للمعدات املشغَّلة يف النطاق الرتددي 
 وة(.)قيمة شبه الذر ، m 10على بعد وذلك  dBμA/m 9على كال طريف هذا النطاق الرتددي  kHz 140 ضمن

4.2 MHz 30~3  الصين( 3.2و  2.2باستثناء الترددات المذكورة في الفقرتين( 
 )قيمة شبه الذروة(. –m 10:  dBμA/m 15 بعدحدود شدة اجملال املغنطيسي على 

 (UHF)رية توالديسيم (VHF)رية تالموجات الماألنظمة الراديوية بترددات  3
لسنوات عديدة،  MHz 220-169التشارك، يف نطاقات ترددية متنوعة ضمن املدى يف بعض املناطق من العامل، جنقت أنظمة يف 

 (ALD) اليت د صصت هلا هذه النطاقات الرتددية بلوائح الراديو. وبظهور أنظمة اجلهاز املساعد لالستماعالراديوية مع منط اخلدمات 
 ع تشارك أفضل مع ددمات اإلذاعة.األماكن العامة واليت ميكن التقكم فيها من قاعدة بيانات، ميكن توق يف

1.3 MHz 40,70-40,66 )الصين( 
 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

 mW 10 :(.e.r.p)ل للمرسِ  الةالفع  القدرة املشعة  

 ±0,0001 التفاوت الرتددي: 

 ل(:البث اهلامشي )للمرسِ  

 dBA/m 27  على بعدm 10 (kHz 150-9 :عرض نطاق القياس ،Hz 200) 
 dBA/m 27  على بعدm 10 (MHz 10-kHz 150 :عرض نطاق القياس ،kHz 9) 

 dBA/m 3,5–  على بعدm 10 (MHz 30-10 :عرض نطاق القياس ،kHz 9) 

 nW 250 (MHz 1 000-30 :عرض نطاق القياس ،kHz 100) 
 nW 4 (72,5~48,5 ،108-76 ،223-167 ،566-470 ،MHz 798-606،  :عرض نطاق القياسkHz 100). 
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2.3 MHz 76-72 )غير منفذة في جميع المناطق( 

 هناك إشكال يتعلق بطول اهلوائي والضوضاء النامجة عن مصادر بشرية
 جلهاز ضيق النطاق kHz 50 عرض نطاق القناة: 

kHz 200 جلهاز واسع النطاق 
 )للمرسل( 0,005% التفاوت الرتددي: 

 )للمستقِبل( 0,005% االستقرار الرتددي: 

 µV/m 8 000ال تتجاوز  :m 30شدة اجملال الناجتة على بعد  
 )حمسوبة من األعلى( µW 1 170 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   
 باحلد األقصى )نطاق ضيق( kHz 20 :(FM)متطلبات التشكيل يف التشكيل الرتددي  

kHz 75 )باحلد األقصى )نطاق واسع 
على  µV/m 150 أو أكثر من املوجة احلاملة، ومبا ال يزيد عن kHz 25± البث دارج النطاق: 

 للنطاق الضيق بالنسبة m 30 بعد

kHz 150±  أو أكثر من املوجة احلاملة، ومبا ال يزيد عنµV/m 150  على
 بالنسبة للنطاق الواسع m 30بعد 

 باحلد األدىن، قناة جماورة dB 40 :املستقِبلانتقائية  
 .باحلد األدىن dB 40 :لاملستقبِ نبذ صورة  

3.3 MHz 76-75,4 )الصين( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 200 عرض نطاق القناة: 

 mW 10 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   

 0,0001 التفاوت الرتددي: 

 ل(:البث اهلامشي )للمرسِ  

 dBA/m 27  على بعدm 10 (kHz 150-9ق القياس: ، عرض نطاHz 200) 
 dBA/m 27  على بعدm 10 (MHz 10-kHz 150 :عرض نطاق القياس ،kHz 9) 

 dBA/m 3,5–  على بعدm 10 (MHz 30-10 :عرض نطاق القياس ،kHz 9) 

 nW 250 (MHz 1 000-30 :عرض نطاق القياس ،kHz 100) 
 nW 4 (72,5~48,5 ،108-76 ،223-167 ،566-470 ،MHz 798-606، طاق القياس: عرض نkHz 100). 
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4.3 MHz 87-84 )الصين( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

   kHz 200 عرض نطاق القناة: 

 mW 10 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   

 0,0001 التفاوت الرتددي: 

 ل(:البث اهلامشي )للمرسِ  

 dBA/m 27  على بعدm 10 (kHz 150-9اق القياس: ، عرض نطHz 200) 
 dBA/m 27  على بعدm 10 (MHz 10-kHz 150 :عرض نطاق القياس ،kHz 9) 

 dBA/m 3,5–  على بعدm 10 (MHz 30-10 :عرض نطاق القياس ،kHz 9) 

 nW 250  (MHz 1 000-30 :عرض نطاق القياس ،kHz 100) 
 nW 4  (72,5~48,5 ،108-76 ،223-167 ،566-470 ،MHz 798-606،  ض نطاق القياس: عرkHz 100). 

5.3 MHz 108-87 )الصين( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 200 عرض نطاق القناة: 

 mW 3 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   

 0,0001 التفاوت الرتددي: 

 ل(:البث اهلامشي )للمرسِ  

 dBA/m 27  على بعدm 10 (kHz 150-9 نطاق القياس: ، عرضHz 200) 
 dBA/m 27  على بعدm 10 (MHz 10-kHz 150 :عرض نطاق القياس ،kHz 9) 

 dBA/m 3,5–  على بعدm 10 (MHz 30-10 :عرض نطاق القياس ،kHz 9) 

 nW 250  (MHz 1 000-30 :عرض نطاق القياس ،kHz 100) 
 nW 1 000 (MHz 1 000- ،عرض نطاق القياس: التوافقيات العاشرةMHz 1) 
 nW 4 (72,5~48,5 ،223-167 ،566-470 ،MHz 798-606،  :عرض نطاق القياسkHz 100). 

 )أوروبا واليابان( MHz 169نطاق  6.3
 100%بدورة تشغيل  FMنظام متاثلي لقناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 50 عرض نطاق القناة:

 فردي نظمة العمومية )أوروبا فقط(، يلزم ترديصلأل  mW 500أو  mW 10 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع  
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 nW 4 (86-41، 118-87,5 ،230-162، MHz 872-470) ل(: البث اهلامشي )للمرسِ 
 (nW 250  يف مكان آدر حتتMHz 1 000) 
 nW 20  فوق(MHz 1 000) 

 nW 2 (MHz 1 000-kHz 100) البث اهلامشي )للمستقِبل(:
 nW 20 (MHz 4 000-1 000). 

7.3 MHz 175-173 )في بعض البلدان األوروبية( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام متاثلي لقناة ثابتة بتشكيل 

   kHz 50 عرض نطاق القناة:

  kHz 5 التفاوت الرتددي:

 mW 10-2 :(.e.r.p)الة للمرسل القدرة املشعة الفع  

 nW 4 (68-41، 118-87,5 ،230-162، MHz 872-470) ل(: البث اهلامشي )للمرسِ 
 (nW 250  يف مكان آدر حتتMHz 1 000) 
 nW 20  فوق(MHz 1 000) 

 nW 2 (MHz 1 000-kHz 100) البث اهلامشي )للمستقِبل(:
 nW 20 (MHz 4 000-1 000). 

8.3 MHz 174,0-173,3 )كوريا( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام متاثلي لقناة ثابتة بتشكيل 

 kHz 200  عرض نطاق القناة:
 0,002% ددي:التفاوت الرت 

   mW 10 :(.e.r.p)الة للمرسل القدرة املشعة الفع  

 (kHz 100 بعرض نطاق مرجعي قدره MHz 1 000)حتت  nW 250 (dBm 36–) ل(:البث اهلامشي )للمرسِ 
 W 1 (dBm 30–)  فوق(MHz 1 000 بعرض نطاق مرجعي قدره MHz 1) 

 .(kHz 9)فوق  nW 4 (dBm 54–) البث اهلامشي )للمستقِبل(:

9.3 MHz 216-174 )في بعض البلدان األوروبية( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام متاثلي لقناة ثابتة بتشكيل 

   kHz 50 عرض نطاق القناة:

 kHz 5± التفاوت الرتددي: 

 mW 50-10 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع  
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 nW 4 (68-41، 118-87,5 ،230-162، MHz 872-470) ل(:البث اهلامشي )للمرسِ 
 (nW 250  يف مكان آدر حتتMHz 1 000) 
 nW 20  فوق(MHz 1 000) 

 nW 2 (MHz 1 000-kHz 100) البث اهلامشي )للمستقِبل(:
 nW 20 (MHz 4 000-1 000). 

10.3 MHz 217-216 )الواليات المتحدة األمريكية( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام متاثلي لقناة ثابتة بتشكيل 

   kHz 50 القناة: عرض نطاق

 kHz 5±  التفاوت الرتددي:

 mW 100 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع  

 nW 4 (68-41، 118-87,5 ،230-162، MHz 872-470) ل(: البث اهلامشي )للمرسِ 

 (nW 250  يف مكان آدر حتتMHz 1 000) 
 nW 20  فوق(MHz 1 000) 

 nW 2 (MHz 1 000-kHz 100) البث اهلامشي )للمستقِبل(:
 nW 20 (MHz 4 000-1 000). 

11.3 MHz 217-216 )كوريا( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام متاثلي لقناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 200 عرض نطاق القناة:
 0,002% التفاوت الرتددي:

   mW 10 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع  

 (kHz 100بعرض نطاق مرجعي قدره  MHz 1 000)حتت  nW 250 (dBm 36–) ل(:البث اهلامشي )للمرسِ 
 W 1 (dBm 30–)  فوق(MHz 1 000  بعرض نطاق مرجعي قدرهMHz 1) 

 .(kHz 9)فوق  nW 4 (dBm 54–) البث اهلامشي )للمستقِبل(:

12.3 MHz 223,0~189,0 )الصين( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 200 عرض نطاق القناة: 

 mW 10 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   

 0,0001 التفاوت الرتددي: 
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 ل(:البث اهلامشي )للمرسِ  

 nW 4 (72,5~48,5 ،108-76 ،566-470 ،MHz 798-606،  :عرض نطاق القياسkHz 100) 
 nW 250 (MHz 1 000-30 :عرض نطاق القياس ،kHz 100) 
 nW 1 000 (MHz 1 000-عرض نطاق القياس: يات العاشرة، التوافقMHz 1). 

13.3 MHz 510~470 )الصين( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 200 عرض نطاق القناة: 

 mW 50 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   

 0,0001 التفاوت الرتددي: 

 ل(:البث اهلامشي )للمرسِ  

 nW 4 (72,5~48,5 ،108-76 ،223~167 ،566-510 ،MHz 798-606،  :عرض نطاق القياسkHz 100) 
 nW 250  (MHz 1 000-30 :عرض نطاق القياس ،kHz 100) 
 nW 1 000 (MHz 1 000- ،عرض نطاق القياس: التوافقيات العاشرةMHz 1). 

14.3 MHz 787~630 )الصين( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 200 ناة:عرض نطاق الق 

 mW 50 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   

 0,0001 التفاوت الرتددي: 

 ل(:البث اهلامشي )للمرسِ  

 nW 4  (72,5~48,5 ،108-76 ،223~167 ،MHz 566-470،  :عرض نطاق القياسkHz 100) 
 nW 250  (MHz 1 000-30 :عرض نطاق القياس ،kHz 100) 
 nW 1 000  (GHz 12,5-MHz 1 000 ، :عرض نطاق القياسMHz 1). 

15.3 MHz 865-863 )أوروبا( 

 ETSI EN 301 357 املواصفة 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 200 عرض نطاق القناة: 

 mW 10 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   
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 nW 4 (68-41، 118-87,5 ،230-162، MHz 872-470)  ل(:البث اهلامشي )للمرسِ 
 (nW 250  يف مكان آدر حتتMHz 1 000) 
 nW 20  فوق(MHz 1 000) 

 nW 2 (MHz 1 000-kHz 100) البث اهلامشي )للمستقِبل(:
 nW 20 (MHz 4 000-1 000). 

16.3 MHz 2 483,5~2 400  )الصين( 

 100%بدورة تشغيل  FMنظام قناة ثابتة بتشكيل 

  kHz 200 عرض نطاق القناة: 

 mW 10 :(.e.r.p)ل الة للمرسِ القدرة املشعة الفع   

 kHz 75 التفاوت الرتددي: 

 ل(:البث اهلامشي )للمرسِ  

 nW 4 (72,5~48,5 ،108-76 ،223~167 ،566~470 ،MHz 798-606،  :عرض نطاق القياسkHz 100) 
 nW 250 (MHz 1 000-30 :عرض نطاق القياس ،kHz 100) 
 nW 1 000 (GHz 12,5-MHz 1 000 ، :عرض نطاق القياسMHz 1). 

___________ 
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