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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 

 الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت 
ديوية التصاالت الراا 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 

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

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

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتل سالس

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

 العنـوان السلسلة
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: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح مالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

 .(ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *M  R-ITU.1732-2  التوصيـة

 خصائص األنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
 ألغراض دراسات التقاسم

 (ITU-R 48-6/5)املسألة 
 (2017-2012-2005) 

 مجال التطبيق
توثق هذه التوصية اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة املستخدمة يف ددمة اهلواة وددمة اهلواة الساتلية ألغراض إجراء دراسات 
التقاسم. وتعد األنظمة املبينة يف هذه التوصية ودصائصها ممثلة لألنظمة العاملة يف نطاقات الرتدد املتاحة هلاتني اخلدمتني واليت 

 .GHz 250و kHz 135,7 بنيترتاوح 
 مصطلحات أساسية

 ددمة اهلواة، ددمة اهلواة الساتلية، دصائص، تقنيات التقاسم

 الحتاد الدويل لالتصاالت،لإن مجعية االتصاالت الراديوية 

 إذ تضع يف اعتبارها
لى ع ت عرف ددمة اهلواة وددمة اهلواة الساتلية وتوزع عليهما ترددات على أساس حصري أو (RR) أن لوائح الراديو أ ( 

 التقاسم؛ أساس
 من الرتددات؛ وددمة اهلواة الساتلية تعمل على مدى واسعأن األنظمة العاملة يف ددمة اهلواة  ب(
 تلية قد ختتلف دادل نطاق ما؛اهلواة وددمة اهلواة الساددمة يف العاملة أن اخلصائص التقنية لألنظمة  ج(

تنظر يف إمكانية إددال أنواع جديدة من األنظمة أو اخلدمات  يف قطاع االتصاالت الراديوية أن بعض األفرقة التقنية ( د
 النطاقات اليت تستعملها األنظمة العاملة يف ددمة اهلواة وددمة اهلواة الساتلية؛ يف
ية بغية حتديد دمة اهلواة الساتلودألنظمة العاملة يف ددمة اهلواة لية والتشغيلية أن من املطلوب حتديد اخلصائص التقن ( ه

 ددمة اهلواة الساتلية،و مدى إمكانية إددال أمناط جديدة من األنظمة يف نطاقات الرتددات اليت تعمل فيها ددمة اهلواة 
 توصي مبا يلي

ممثلة  1 لحقالعاملة يف ددمة اهلواة وددمة اهلواة الساتلية املبينة يف املعتبار اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة ميكن ا 1
 لألنظمة العاملة يف نطاقات الرتددات املوزعة خلدمة اهلواة وددمة اهلواة الساتلية؛

واة هلوددمة ا يف الدراسات اخلاصة بالتوافق بني األنظمة العاملة يف ددمة اهلواة ITU-R M.1044 االسرتشاد بالتوصية 2
 اخلدمات األدرى. العاملة يفالساتلية واألنظمة 

____________________ 
 .التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية علماً هبذه التوصية 1ينبغي إحاطة جلنة الدراسات  *
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 1 قـملحال
 

 خصائص األنظمة العاملة في خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية
 ألغراض دراسات التقاسم

 مقدمة 1
عدد من نطاقات الرتددات خلدمة اهلواة وددمة اهلواة الساتلية يف عموم الطيف. وقد ادتريت هذه النطاقات لتوفري ظروف  توزيعمت 

 لالنتشار. خمتلفة
 ؤدي حمطات اهلواة وحمطات اهلواة الساتلية جمموعة من الوظائف، مثل:تو 
 منيالتقنية من جانب األشخاص املردص هلم املهتالتدريب واالتصال البيين بني حمطات اهلواة وإجراء االستقصاءات  –

 من لوائح الراديو(؛ 57.1والرقم  56.1 ماهتمامات مالية )الرق هلم بالتقنيات الراديوية ألغراض شخصية ودون أن تكون
 .ITU-R M.1042إجراء االتصاالت لإلغاثة يف حاالت الطوارئ، كما هو موضح بالتفصيل يف التوصية  –

ولتحقيق هذه املهام يستفيد اهلواة من التكنولوجيات القائمة مكتملة التطور واحلديثة من أجل نشر تعليمهم الذايت واهتماماهتم 
كنولوجيا ذلك توفري االتصاالت لإلغاثة يف حاالت الكوارث. ويستخدم املشغلون اهلواة ت يف التقنية وددماهتم يف اجملتمع األوسع مبا

 بأساليب جديدة ومبتكرة لتلبية احتياجاهتم يف طيف كهرمغنطيسي يزداد ازدحاماً وضوضاء. االتصاالت غالباً 
ومع ظهور أي تكنولوجيا جديدة، يقوم اهلواة باستعماهلا لزيادة مدى وقدرات حمطات ددمة اهلواة اخلاصة هبم وتنتج عن هذا بدوره 

 األوسع من دالل موردين جتاريني من غري اهلواة.أفكاراً واستعماالت جديدة قد تكون هلا تطبيقات يف اجملتمع 
يطرأ من تغيري  والنطاقات واألساليب املدرجة يف هذه التوصية هي اليت ت ستعمل حاليًا يف ددميت اهلواة واهلواة الساتلية؛ ومع ما

لتطورات والنتائج حدث ااالستعماالت وتوزيع نطاقات الرتدد والتكنولوجيا، ستخضع هذه التوصية للتحديث من أجل إبراز أ يف
 املنبثقة عن املؤمترات العاملية املنتظمة لالتصاالت الراديوية.

 الخصائص التشغيلية 2
من دادل  اهلواة الساتلية ولكنها تقوم بادتيار ترددات األرضية خلدمة طاتاحملو ددمة اهلواة يتم عموماً ختصيص ترددات حملطات  ال
املستخدم يف تقنيات استمع قبل أن تتكلم. وتستعمل املكررات األرضية، وحمطات الرتحيل الرقمية، وسواتل اهلواة  املوزعاق طالن

 يق الطوعي دادل ددمات اهلواة.سالرتددات املختارة على أساس التن
مع اخلدمات لتوزيعات اكثري من . ويتم تقاسم التوزيعات تردد اهلواة على ددمة اهلواة وددمة اهلواة الساتليةبعض  ويقتصر استعمال

 بالتقاسم. الراديوية األدرى، ويدرك مشغلو حمطات اهلواة القيود املرتبطة
وميكن الشروع يف االتصاالت طبقاً جلدول زمين متفق عليه، أو بأن ت رسل إحدى احملطات نداًء عاماً أو نداًء حمدداً. وقد ترد على هذا 

بني دقيقة واحدة  يف إقامة شبكات رمسية أو غري رمسية عند اللزوم. وميكن أن يستمر االتصال ما النداء حمطة أو أكثر. وميكن الشروع
ملثال، اإلغاثة ويف تطبيقات معينة، مبا يف ذلك، على سبيل ا. الواجب إرساهلاتقريبًا وساعة واحدة تقريباً، ويعتمد ذلك على احلركة 

 باستعمال 1االت الصوتية الراديوية للهواة أن تستخدم إقامة الوصلة أوتوماتياً حاالت الطوارئ والكوارث، ميكن لشبكات االتص يف
 جهاز دارجي.عادًة  ( حيث يستخدم2.5G ALE)يشار إليه يف بعض األوقات باالسم  2G ALEصورة من صور الربوتوكول 

____________________ 
. 2002ة"، مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد، وشبكات اتصاالت بتكييف الرتدد يف نطاقات املوجات اهلكتومرتية والديكامرتي "أنظمة 1

40-HDB-https://www.itu.int/pub/R. 

https://www.itu.int/pub/R-HDB-40
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 :وختتلف بروتوكوالت التشغيل تبعاً ملتطلبات االتصاالت واالنتشار
انتشار املوجات األرضية واملوجات األيونوسفريية عادًة  (MF) اهلكتومرتيةو  (LF)الكيلومرتية  الرتدداتوتستعمل نطاقات  -

 ؛على مسريات اتصاالت ذات مسافات متوسطة
ايا وانتشار هذه املوجات بزو األيونوسفريية  السقوط شبه الرأسي للموجات (HF) الرتددات الديكامرتيةتستعمل نطاقات و  -

 العاملية؛و  أجل االتصاالت اإلقليميةمنخفضة من 
االتصاالت  يفعادًة  (SHF)واملوجات الديكامرتية  (UHF) ، واملوجات الديسيمرتية(VHF) وتستعمل نطاقات املوجات املرتية -

 ؛، بيد أن هناك أوقات تسمح باالتصاالت دارج دط البصر عندما تكون ظروف االنتشار مالئمةقصرية املدى
 اهلواة إمكانية استعمال الرتددات اليت تتجاوز املوجات الديكامرتية يف االتصاالت البعيدة؛وتوفر سواتل  -
 وتوفر اإلشارات املرتدة من القمر مسريات اتصاالت يف شىت أحناء العامل. -

 الخصائص التقنية 3
اخلصائص التقنية لألنظمة املمثلة اليت تعمل يف ددمة اهلواة وددمة اهلواة الساتلية. وتعد هذه  8 إىل 1 توضح اجلداول من

املعلومات كافية للحساب العام لتقييم التوافق بني هذه األنظمة واألنظمة العاملة يف اخلدمات األدرى. ومتثل حدود الرتددات 
ونظرًا لتقييد استعمال ددمة اهلواة  لنشر معظم أنظمة اهلواة الراديوية.الوضع احلايل  8 إىل 1 العليا املبينة يف اجلداول من

وباستخدام هوائيات  2(.e.i.r.p )القدرة W 1 حبد أقصى للقدرة املشعة يساوي kHz 479-472و kHz 137,8-135,7 لنطاقي
عن نطاقات الرتدد األعلى. ًة عاد قصرية كهربائيًا يف بيئة تتسم بارتفاع الضوضاء، لذا فإن التشغيل يف هذين النطاقني خيتلف

عبة ورت تقنيات لإلشارات الضعيفة وبروتوكوالت للتشغيل لالستعمال يف هذه البيئة الصوإلقامة اتصاالت مع حمطات بعيدة، ط  
. وتستخدم هذه التقنيات املعاجلة الرقمية لإلشارة والتصحيح األمامي لألدطاء وتقييد 4 خلصائص التمثيلية يف اجلدولعرض اوت  

 عرض النطاق لتدنية تأثريات املستويات املرتفعة من الضوضاء الطبيعية واالصطناعية.
ل وكسبيانات عن معلمات املستقب   8إىل  1وتتضمن اجلداول من   وجتدر( .e.i.r.p ب اهلوائي والقدرة املشعة )القدرةل وقدرة املرس 

ة وتشغيلية وميكن ألي حمطة يف ددمة اهلواة أن تنحرف عن القيم احملدد وطنيةاإلشارة إىل أن القيم املبينة عبارة عن دصائص 
ل اليت ي   الواردة دد من حت   يان أناألحرجح بشكل كبري يف أغلب يف اجلداول أدناه. وينطبق ذلك بوجه داص على قدرة املرس 

ل  دالل شروط الرتديص يف كل بلد على حدة وتيسر املعدات واحتياجات/اهتمامات حمطات اهلواة الفردية، لذا، فإن قدرة املرس 
 املستعملة فعلياً تكون على األرجح بشكل كبري أقل كثرياً من القيم القصوى املبينة يف اجلداول.

 يف أن أساليب اإلرسال املختلفة هلا دورات تشغيل خمتلفة وهو ما يؤثر بدوره على متوسطوهناك عامل آدر جتب مراعاته يتمثل 
، تكون القدرة املبينة ثابتة دالل فرتة F3E (FM) القدرة املشعة بالفعل. وبالنسبة ألساليب املوجات احلاملة املستمرة، مثل

فإن القدرة املبينة هي القدرة أثناء التشغيل ويكون  ،A1A (CW)اإلرسال. وبالنسبة ألساليب إرسال دورات التشغيل، مثل 
، صنف (SSB) من القيمة املبينة. وبالنسبة لالتصاالت الصوتية يف نطاق جانيب وحيد 45%متوسط القدرة دالل أي إرسال 

دصائص االتصاالت . ويعتمد متوسط القدرة ألي إرسال على (PEP) ، يعرب عن القدرة املبينة كقدرة غالف الذروةJ3E اإلرسال
، فإن القدرة املبينة هي A3E (AM) من القيمة املبينة. وبالنسبة لصنف اإلرسال 40%إىل  30من عادًة  الصوتية للمشغل وتكون

وتعمل األساليب الرقمية ذات عروض من القيمة املبينة.  80%قدرة غالف الذروة ويكون متوسط القدرة لكل إرسال حنو 
 بقدرة أقل كثرياً من القدرة القصوى املسموح هبا.عادًة  ،J2B (PSK31)، مثل النطاقات الضيقة

الفعلية لكسب اهلوائي و  الوطنيةوباملثل، بالنسبة لكسب اهلوائي ودسارة املغذي، فإن القيم القصوى املبينة متثل أيضًا القيم 
ودسارة املغذي يف أي حمطة من حمطات اهلواة وتتأثر بتأثريات اجملال القريب واعتبارات التكلفة وتيسر املعدات واحتياجات 

 املشغلني. فرادى
____________________ 

 من لوائح الراديو. 80A.5طبقاً للرقم  .e.i.r.pللقدرة  W 5جيوز لإلدارات زيادة هذا احلد إىل  2
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قدر حبيث يتم ب، ر تبت مديات الرتددات املدرجة يف اجلداول 8إىل  1ولتحسني إمكانية استعمال البيانات الواردة يف اجلداول من 
اإلمكان جتميع نطاقات الرتدد اليت تستعمل تقنيات ومعدات مماثلة مع مالحظة أن التقنيات املستخدمة يف ددمة اهلواة تتطور 
باستمرار مبرور الزمن مع تغري التكنولوجيا وتيسر املعدات والبيئة التنظيمية، لذا فإن اخلصائص الفردية ألي نطاق أو أسلوب 

 قد ختتلف عن القيم الواردة يف اجلداول.إرسال بعينه 
 عند إجراء دراسات التقاسم والتوافق. 8إىل  1اجلداول التالية تتعلق باستخدام ددمة اهلواة البيانات الواردة يف اجلداول من 

 1Aدول ـاجل
 ، خصائص أنظمة الهواة في اإلبراق بالفتح واإلغالق بطريقة مورس

 MHz 900واإلشارة الضعيفة تحت  NBDPو PSK31األساليب 

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
MHz 7,3-1,8 MHz 29,7-10,1 MHz 54-50 MHz 225-144 MHz 450-420 

عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال 
 اإلرسال( )م عنّي 

150HA1A 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1D 

1H00A1D(2) 

1H00F1D(2) 

150HA1A 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1D 

1H00A1D 

1H00F1D 

150HA1A 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1D 

1H00A1D 

1H00F1D 

150HA1A 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1D 

1H00A1D 

1H00F1D 

150HA1A 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1D 

1H00A1D 

1H00F1D 

 )3((dBW)ل قدرة املرس  
 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3

 2إىل  1 2إىل  1 2إىل  1 0,9إىل  0,2 0,3 (dB) املغذيدسارة 

 23إىل  3 18إىل  6 12إىل  6 12إىل  10 6إىل  20 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
 )4((dBW) النمطية

17  7 23إىل  36إىل  2 34إىل  2 26إىل  2 26إىل 

 أفقي استقطاب اهلوائي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 

 )5((dB) لضوضاء املستقب  عامل 
 1إىل  5,0 2إىل  0,5 6إىل  0,5 13إىل  7 13

 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
ممت "أساليب اإلشارة الضعيفة" من أجل االتصاالت األساسية جداً ذات معدالت البيانات املنخفضة وعروض النطاقات الضيقة لتحقيق ص   (2)

 .Operaو JT65و WSPRأفضل أداء مع اإلشارة الضعيفة. وتشمل أساليب اإلشارة الضعيفة املعروفة جيداً والشائعة 
 حتدد كل إدارة القدرات القصوى. (3)

 من لوائح الراديو، يف بعض احلاالت. 5ميكن تقييدها باملادة  )4(
، MHz 29,7ودون  .كربات مسبقة منخفضة الضوضاءاستعمال م MHz 50 ل بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزضوضاء املستقب   قيم عاملتفرتض  )5(

 ل.مستوى ضوضاء املستقب  من عادًة  هو مستوى الضوضاء اخلارجية وتكون أعلىعادًة  يكون العامل املهيمن
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 1B اجلدول
 خصائص أنظمة الهواة في اإلبراق بالفتح واإلغالق بطريقة مورس، 

 MHz 900واإلشارة الضعيفة فوق  NBDPو PSK31األساليب 

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
GHz 3,5-0,902 GHz 10,5-5,65 GHz 47,2-24 GHz 250-76 

 150HA1A (اإلرسال اإلرسال )م عنّي عرض النطاق الالزم وصنف 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1B 

150HA1A 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1B 

150HA1A 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1B 

150HA1A 
150HJ2A 
60H0J2B 
250HF1B 

 )2((dBW)ل قدرة املرس  
 10إىل  10 10إىل  10 20إىل  3 31,7إىل  3

 6إىل  0 6إىل  0 6إىل  1 6إىل  1 (dB) دسارة املغذي

 52إىل  10 42إىل  10 42إىل  10 42إىل  10 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 45إىل  1 45إىل  1 45إىل  1 45إىل  3( 1((dBW) القدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطية

 أفقي استقطاب اهلوائي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 0,5 0,5 0,5 0,5 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 

 )4((dB) لضوضاء املستقب  عامل 
 7إىل  3 7إىل  3 1إىل  0,5 1إىل  5,0

 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
 باملعدات املتيسرة وتكون أقل مما تسمح به اإلدارات.عادًة  GHz 250-24تقيد القدرة القصوى يف املدى و  حتدد كل إدارة القدرات القصوى. (2)
 من لوائح الراديو، يف بعض احلاالت. 5 ميكن تقييدها باملادة (3)
 .كربات مسبقة منخفضة الضوضاءاستعمال م MHz 50 ل بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  (4)
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 2A اجلدول
 MHZ 900تحت  خصائص أنظمة الصوت التماثلية الخاصة بالهواة

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
MHz 7,3-1,8 MHz 29,7-10,1 MHz 54-50 MHz 225-144 MHz 450-420 

 2K70J3E اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
 

2K70J3E 
11K0F3E(2) 
16K0F3E(2) 

2K70J3E 
11K0F3E 
16K0F3E 
20K0F3E 

2K70J3E 
11K0F3E 
16K0F3E 
20K0F3E 

2K70J3E 
11K0F3E 
16K0F3E 
20K0F3E 

 )3((dBW)ل قدرة املرس  
 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3

 2إىل  1 2إىل  1 2إىل  1 0,9إىل  0,2 0,3 (dB) دسارة املغذي

 23إىل  −3 18إىل  −6 12إىل  −6 12إىل  −10 6إىل  −20 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 36إىل  2 34إىل  2 26إىل  2 26إىل  −7 23إىل  −4( 17((dBW) القدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطية

 أفقي استقطاب اهلوائي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 2,7 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 
 
 

2,7 
9 

12 
 

2,7 
9 

12 
16 

2,7 
9 

12 
16 

2,7 
9 

12 
16 

 )5((dB) لضوضاء املستقب   عامل
 1إىل  5,0 2إىل  0,5 6إىل  0,5 13إىل  7 13

 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
 .MHz 29إال فوق عادًة  التستعمل (2)

 القصوى.حتدد كل إدارة القدرات  )3(
 من لوائح الراديو، يف بعض احلاالت. 5ميكن تقييدها باملادة  )4(
هو مستوى الضوضاء اخلارجية وتكون عادًة  ، يكون العامل املهيمنMHz 29,7. ودون كربات مسبقة منخفضة الضوضاءاستعمال م MHz 50 ل بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  )5(

 ل.من مستوى ضوضاء املستقب  عادًة  أعلى

  



 ITU-R  M.1732-2 7  التوصية 

 

 2B اجلدول
 MHz 900فوق  الخاصة بالهواة التماثليةخصائص األنظمة الصوتية 

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
GHz 3,5-0,902 GHz 10,5-5,65 GHz 47,2-24 GHz 250-76 

 2K70J3E اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
11K0F3E 
16K0F3E 
20K0F3E 

2K70J3E 
11K0F3E 
16K0F3E 
20K0F3E 

2K70J3E 
11K0F3E 
16K0F3E 
20K0F3E 

2K70J3E 
11K0F3E 
16K0F3E 
20K0F3E 

 )2((dBW)ل قدرة املرس  
 10إىل  −10 10إىل  −10 20إىل  3 31,7إىل  3

 6إىل  0 6إىل  0 6إىل  1 6إىل  1 (dB) دسارة املغذي

 52إىل  10 2إىل  10 42إىل  10 42إىل  10 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 45إىل  1 45إىل  1 45إىل  1 45إىل  3( 1((dBW) القدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطية

 أفقي استقطاب اهلوائي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 2,7 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 
9 
12 
16 

2,7 
9 
12 
16 

2,7 
9 
12 
16 

2,7 
9 
12 
16 

 )4((dB) لضوضاء املستقب  عامل 
 7إىل  3 7إىل  3 1إىل  0,5 1إىل  0,5

 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
 وتكون أقل مما تسمح به اإلدارات. باملعدات املتيسرةعادًة  GHz 250-24تقيد القدرة القصوى يف املدى و  حتدد كل إدارة القدرات القصوى. (2)
 .من لوائح الراديو، يف بعض احلاالت 5ميكن تقييدها باملادة  (3)
 كربات مسبقة منخفضة الضوضاء.استعمال م MHz 50 ل بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  (4)
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 3A اجلدول

 MHz 900تحت  الرقمية واألنظمة متعددة الوسائط الخاصة بالهواةاألنظمة الصوتية أنظمة البيانات و خصائص 

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
MHz 7,3-1,8 MHz 29,7-10,1 MHz 54-50 MHz 225-144 MHz 450-420 

 2K70J2E 2K70J2E 2K70J2E اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
5K76G1E 
8K10F1E 

2K70J2E 
5K76G1E 
8K10F1E 

2K70G1D 
6K00F7D 
16K0D1D 
150KF1W 
2M00G7W 

 )2((dBW)ل قدرة املرس  
 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3

 2إىل  1 2إىل  1 2إىل  1 0,9إىل  0,2 0,3 (dB) دسارة املغذي

 23إىل  −3 18إىل  −6 12إىل  −6 12إىل  −10 6إىل  −20 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 30إىل  2 28إىل  2 20إىل  2 20إىل  −7 17إىل  −3( 17((dBW) القدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطية

 أفقي استقطاب اهلوائي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 2,7 2,7 2,7 ،6 ،9 2,7 ،6 ،9 2,7 ،6 ،16 ،150 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 
2000 

 )4((dB) لضوضاء املستقب  عامل 
 1إىل  0,5 2إىل  0,5 6إىل  0,5 13إىل  7 13

 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
 ل املستعملة.وقد تؤثر قيود دورة التشغيل على قدرة املرس   حتدد كل إدارة القدرات القصوى. (2)
 .من لوائح الراديو، يف بعض احلاالت 5ميكن تقييدها باملادة  (3)
هو مستوى الضوضاء اخلارجية وتكون عادًة  ، يكون العامل املهيمنMHz 29,7كربات مسبقة منخفضة الضوضاء. ودون استعمال م MHz 50 ل بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  (4)

 ل.مستوى ضوضاء املستقب  من أعلى عادًة 
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 3B اجلدول
 MHz 900خصائص أنظمة البيانات واألنظمة الصوتية الرقمية واألنظمة متعددة الوسائط الخاصة بالهواة فوق 

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
GHz 3,5-0,902 GHz 10,5-5,65 GHz 47,2-24 GHz 250-76 

 2K70G1D اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
6K00F7D 
16K0D1D 
150KF1W 
2M50G7W 

2K70G1D 
6K00F7D 
16K0D1D 
150KF1W 
10M5G7W 

2K70G1D 
6K00F7D 
16K0D1D 
150KF1W 
10M5G7W 

2K70G1D 
6K00F7D 
16K0D1D 
150KF1W 
10M5G7W 

 )2((dBW)ل قدرة املرس  
 10إىل  −10 10إىل  −10 20إىل  3 31,7إىل  3

 6إىل  0 6إىل  0 6إىل  1 6إىل  1 (dB) دسارة املغذي

 52إىل  10 42إىل  10 42إىل  10 42إىل  10 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 45إىل  1 45إىل  1 45إىل  1 45إىل  3( 1((dBW) القدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطية

 أفقي استقطاب اهلوائي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 أفقي
 ورأسي

 2,7 ،6 ،16 ،150 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 

2500 

2,7 ،6 ،16 ،150 ،10500 2,7 ،6 ،16 ،150 ،10500 2,7 ،6 ،16 ،150 ،10500 

 )4((dB) لضوضاء املستقب  عامل 
 7إىل  3 7إىل  3 1إىل  0,5 1إىل  0,5

 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
 باملعدات املتيسرة وتكون أقل من احلد األقصى لإلدارات.عادًة  GHz 250-24تقيد القدرة القصوى يف املدى و  حتدد كل إدارة القدرات القصوى. (2)
 .من لوائح الراديو، يف بعض احلاالت 5ميكن تقييدها باملادة  (3)
 .كربات مسبقة منخفضة الضوضاءاستعمال م MHz 50 للنطاقات اليت تتجاوزل بالنسبة ضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  (4)
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 4 اجلدول
 kHz 479-472و kHz 137,8-135,7خصائص عمليات الهواة في نطاقي التردد 

 القيمة المعلمات

 (CW)موجة مورس مستمرة  أسلوب التشغيل
10-50 Bd 

 (1)الضعيفةأساليب اإلشارة   1 Bdبطيئة  (CW)موجة مورس مستمرة 

عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال 
 150HA1A ،150HJ2A 1H00A1B ،1H00J2B اإلرسال( )م عنّي 

2H00A1D ،2H00F1D 
2H00J2D 

 20 (dBW)ل قدرة املرس  

 قيمة مهملة (dB) دسارة املغذي

 −10إىل  −40 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 0(2) (dBW) القدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطية

 رأسي استقطاب اهلوائي

 0,4(3) (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 

 13 (dB)  لضوضاء املستقب   عامل

ساليب من  عن هذه األعلى املزيد من املعلومات  هذه األساليب بشكل أساسي من أجل أداء اإلشارات الضعيفة وهي ال ترسل إال املعلومات الكافية لتأكيد وجود اتصال راديوي. وميكن احلصولممت ص   (1)
ومن كتيب االتصاالت  2011 ، املنشور يفISBN :978-0-87259-677-1الراديوي األمريكية،  الرتحيل(، رابطة 2012 بشأن االتصاالت الراديوية )طبعة (ARRL) يةكياألمر  كتيب رابطة الرتحيل الراديوي

 WSPR وفة جيداً والشائعة. وتتضمن أساليب اإلشارة الضعيفة املعر 2008، املنشور يف ISBN :0-87259-103-4)الطبعة الرابعة(، رابطة الرتحيل الراديوي األمريكية،  ARRL للرابطة HF النطاق الرقمية يف
 .Operaو JT65و

 من لوائح الراديو. 80A.5( طبقاً للرقم .e.i.r.p )القدرة W 5 ، جيوز لإلدارات أن تزيد هذا احلد إىلkHz 479-472 يف مدى الرتددات (2)
 ، إذا استدعى األمر.إىل كسر من كسور الوحدة هرتز IF ميكن لتقنيات معاجلة اإلشارة الرقمية أن تقلل من عرض النطاق (3)
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 5 اجلدول
 (EME)أرض -قمر-خصائص األنظمة العاملة باإلشارات أرض

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
MHz 438-144 GHz 3,5-1,24 GHz 10,5-5,65 GHz 47,2-24 GHz 250-76 

 50H0A1A (اإلرسال عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
50H0J2A 
1K80F1B 

50H0A1A 
50H0J2A 
1K80F1B 

50H0A1A 
50H0J2A 
1K80F1B 

1K50J2D 

50H0A1A 
50H0J2A 
1K80F1B 

2K00J2D 

50H0A1A 
50H0J2A 
1K80F1B 

2K40J2D 

 )2((dBW)ل قدرة املرس  
 20إىل  10 20إىل  13 20إىل  13 31,7إىل  17 31,7إىل  17

 4إىل  1 4إىل  1 4إىل  1 4إىل  1 2إىل  1 (dB) دسارة املغذي

 65إىل  35 53إىل  25 46إىل  25 40إىل  25 24إىل  15 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 75إىل  60 70إىل  55 65إىل  50 68إىل  40 40إىل  30  (dBW) القدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطية

 رأسيو أفقي  استقطاب اهلوائي
 RHCPو LHCPو

 رأسيو أفقي 
 RHCPو LHCPو

 رأسيو أفقي 
 RHCPو LHCPو

 رأسيو أفقي 
 RHCPو LHCPو

 رأسيو أفقي 
 RHCPو LHCPو

 0,4 1 1,5 2 2,4 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 

 )3((dB) لضوضاء املستقب   عامل
 7إىل  3 7إىل  3 1 5,0 0,5

 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
 باملعدات املتيسرة وتكون أقل مما تسمح به اإلدارات.عادًة  GHz 250-24تقيد القدرة القصوى يف املدى و  القدرات القصوى.حتدد كل إدارة  (2)
 .كربات مسبقة منخفضة الضوضاءاستعمال م MHz 50 ل بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  (3)

 اجتاه احلزمة الرئيسية للهوائي فوق األفق.ميكن افرتاض تسديد  مالحظة استعمال:
قيق أفضل الضيق من أجل حتبشكل متزايد "أساليب اإلشارة الضعيفة" الرقمية املصممة من أجل االتصاالت األساسية جداً ذات معدالت البيانات املنخفضة وعرض النطاق  EME تستخدم اإلشارات مالحظة إرسال:

 أداء لإلشارة الضعيفة.
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 6 اجلدول
 فضاء-اة الساتلية في االتجاه أرضخصائص أنظمة الهو 

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
MHz 29,7-7 MHz 438-144 GHz 3,5-1,24 GHz 10,5-5,65 GHz 47,2-24 GHz 250-76 

 150HA1A اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

 2K70J3E )2(اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
2K70J2E 
8K00F3E(3) 

2K70J3E 
2K70J2E 
5K76G1E 
8K10F1E 

16K0F3E 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

2M50G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

 10إىل  −10 10إىل  −10 20إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  3 31,7إىل  4( 3((dBW)ل قدرة املرس  

 10إىل  1 10إىل  1 10إىل  1 2إىل  1 2إىل  1 0,9إىل  0,3 (dB) دسارة املغذي

 52إىل  10 42إىل  10 42إىل  10 42إىل  10 26إىل  0 12إىل  −10 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 45إىل  3 45إىل  3 45إىل  3 45إىل  3 40إىل  2 43إىل  7  (dBW) القدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطية

 رأسيو أفقي  استقطاب اهلوائي
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 )5((dB) لضوضاء املستقب  عامل 
 7إىل  3 7إىل  3 3إىل  1 3إىل  1 3إىل  1 10إىل  3

 من لوائح الراديو. 5 املبينة مع املادةتتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات  (1)
 ميزانية وصلة مرضية.أكرب من املعروضة يف اجلدول لتحقيق  e.i.r.p.إىل قيم للقدرة  kHz 44قد حيتاج أي أسلوب له عرض نطاق الزم يزيد عن  (2)
 .MHz 29إال فوق عادًة  ال تستعمل (3)

 باملعدات املتيسرة وتكون أقل مما تسمح به اإلدارات.عادًة  GHz 250-24تقيد القدرة القصوى يف املدى و  .حتدد كل إدارة القدرات القصوى )4(

الضوضاء اخلارجية وتكون هو مستوى عادًة  ، يكون العامل املهيمنMHz 29,7كربات مسبقة منخفضة الضوضاء. ودون استعمال م MHz 50 ل بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  )5(
 ل.من مستوى ضوضاء املستقب  عادًة  أعلى
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 7 اجلدول
 (LEO)بالنسبة للسواتل ذات المدارات األرضية المنخفضة  أرض-خصائص أنظمة الهواة الساتلية في االتجاه فضاء

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
MHz 29,7-7 MHz 438-144 GHz 3,5-1,24 GHz 10,5-5,65 GHz 47,2-24 GHz 250-76 

 150HA1A اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

 2K70J3E اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
2K70J2E 

8K00F3E(3) 

2K70J3E 
2K70J2E 

16K0F3E 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

2M50G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

 10إىل  −10 10إىل  −10 10إىل  −10 10إىل  −20 (5)17إىل  −20 10إىل  −4( 10((dBW)ل قدرة املرس  

 2إىل  0,2 2إىل  0,2 1إىل  2,0 1إىل  0,2 1إىل  0,2 1إىل  0,2 (dB) دسارة املغذي

 23إىل  0 23إىل  0 23إىل  0 10إىل  0 6إىل  0 3إىل  0 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 15إىل  0 15إىل  0 15إىل  0 15إىل  −7 15إىل  −7 9إىل  −7  (dBW) املتناحية النمطيةالقدرة املشعة املكافئة 

 رأسيو أفقي  استقطاب اهلوائي
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 0,4 0,4 4,0 0,4 0,4 0,4 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 

 2,7 :(kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 
8 

2,7 
16 

2,7 ،16 
50 ،100 

400 

2 500 

2,7 ،16 
50 ،100 

400 

10 000 

2,7 ،16 
50 ،100 

400 

10 000 

2,7 ،16 
50 ،100 

400 

10 000 

 7إىل  3 7إىل  3 7إىل  1 7إىل  1 3إىل  1 10إىل  6( 3((dB) لضوضاء املستقب   عامل
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 7 اجلدولعلى مالحظات 
 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
 أكرب من املعروضة يف اجلدول لتحقيق ميزانية وصلة مرضية. e.i.r.p.إىل قيم للقدرة  kHz 44قد حيتاج أي أسلوب له عرض نطاق الزم يزيد عن  (2)
 .MHz 29إال فوق عادًة  ال تستعمل (3)

 باملعدات املتيسرة وتكون أقل مما تسمح به اإلدارات.عادًة  GHz 250-24تقيد القدرة القصوى يف املدى و  حتدد كل إدارة القدرات القصوى. )4(

 أو أقل. dBW 10عادًة  احملطة الفضائية الدولية، وتستعمل السواتل الصغرية قدرة مرسل أقل بكثري، تكونهي القدرة القصوى املستعملة على منت املركبات الفضائية املأهولة مثل  dBW 17القيمة  (5)
ضوضاء اخلارجية وتكون هو مستوى العادًة  ، يكون العامل املهيمنMHz 29,7كربات مسبقة منخفضة الضوضاء. ودون استعمال م MHz 50 ل بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  )6(

 ل.من مستوى ضوضاء املستقب   أعلىعادًة 
 

 8 اجلدول
 (HEO)والسواتل ذات المدارات األرضية المرتفعة  (GEO)بالنسبة للسواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض  أرض-خصائص أنظمة الهواة الساتلية في االتجاه فضاء

 القيمة المعلمات

 (1)اتالرتدد مدى
MHz 29,7-7 MHz 438-144 GHz 3,5-1,24 GHz 10,5-5,65 GHz 47,2-24 GHz 250-76 

 150HA1A اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

150HA1A 
150HJ2A 

 2K70J3E )2(اإلرسال( عرض النطاق الالزم وصنف اإلرسال )م عنّي 
2K70J2E 

8K00F3E(3) 

2K70J3E 
2K70J2E 

16K0F3E 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

2M50G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

2K70J3E 
2K70J2E 
16K0F3E 
44K2F1D 

88K3F1D 
350KF1D 

10M0G7W 

 10إىل  −3 17إىل  0 20إىل  0 20إىل  0 20إىل  0 10إىل  4( 0((dBW)ل قدرة املرس  

 2إىل  0,2 2إىل  0,2 1إىل  2,0 1إىل  0,2 1إىل  0,2 1إىل  0,2 (dB) دسارة املغذي

 30إىل  0 30إىل  0 20إىل  0 20إىل  0 6إىل  0 3إىل  0 (dBi) كسب هوائي اإلرسال
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 (تتمة ) 8 اجلدول
 القيمة المعلمات

 30إىل  3 30إىل  6 30إىل  9 25إىل  9 15إىل  9 9  (dBW) لقدرة املشعة املكافئة املتناحية النمطيةا

 رأسيو أفقي  استقطاب اهلوائي
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 رأسيو أفقي 
 LHCPو RHCPو

 0,4 0,4 4,0 0,4 0,4 0,4 (kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 

 2,7 :(kHz)ل للمستقب   IFعرض نطاق الرتدد 

8 

2,7 

16 

2,7 ،16 

50 ،100 

400 

2 500 

2,7 ،16 

50 ،100 

400 

10 000 

2,7 ،16 

50 ،100 

400 

10 000 

2,7 ،16 

50 ،100 

400 

10 000 

 7إىل  3 7إىل  3 7إىل  1 7إىل  1 3إىل  1 10إىل  5( 3((dB) لضوضاء املستقب  عامل 

 من لوائح الراديو. 5 تتفق نطاقات اهلواة يف مديات الرتددات املبينة مع املادة (1)
 أكرب من املعروضة يف اجلدول لتحقيق ميزانية وصلة مرضية. e.i.r.p.إىل قيم للقدرة  kHz 44قد حيتاج أي أسلوب له عرض نطاق الزم يزيد عن  (2)
 .MHz 29إال فوق عادًة  ال تستعمل (3)

 باملعدات املتيسرة وتكون أقل مما تسمح به اإلدارات.عادًة  GHz 250-24تقيد القدرة القصوى يف املدى و  حتدد كل إدارة القدرات القصوى. )4(

هو مستوى الضوضاء اخلارجية وتكون عادًة  ، يكون العامل املهيمنMHz 29,7كربات مسبقة منخفضة الضوضاء. ودون استعمال م MHz 50 بالنسبة للنطاقات اليت تتجاوزل ضوضاء املستقب  تفرتض قيم عامل  (5)
 ل.من مستوى ضوضاء املستقب   أعلىعادًة 

___________ 
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