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 ITU-R  P.372-16التوصيـة  
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 Pالسلسلة 
 انتشار املوجات الراديوية 



ii التوصية   ITU-R  P.372-16  

 متهيـد 
والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف  

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

 مبساعدة جلان الدراسات. 
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

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

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

 بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصيات سالسل  

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

 العنـوان السلسلة 

BO  البث الساتلي 

BR  التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS  )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT  )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F  اخلدمة الثابتة 

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

P  انتشار املوجات الراديوية 

RA  علم الفلك الراديوي 

RS   عد أنظمة االستشعار عن ب 

S  اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA  التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG  التجميع الساتلي لألخبار 

TF  إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  املفردات واملواضيع ذات الصلة 
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 ITU-R  P.372-16  التوصيـة 

 *الضوضاء الراديوية 

 ( ITU-R 214/3املسألة )
 (2022-2021-2019-2016-2015-2013-2009-2007-2003-2001-1994-1990-1986-1982-1978-1974-1963-1959-1956-1953-1951) 

 جمال التطبيق
. وهي  GHz 100إىل    Hz 0,1رتدد من  اليف مدى    1ضوضاء الراديوية لمعلومات عن سوايت اخللفية ل  P.372 R-ITUتقدم التوصية  

. مصادر اصطناعية  ومناجملرة  ومن سطح األرض ومن  الضوضاء املنبعثة من الربق والغازات اجلوية والسحب واملطر    أتخذ يف االعتبار
 لكي توفر أساساً لتقدير أداء النظام. وتقدم عوامل درجات احلرارة والضوضاء

 مصطلحات أساسية

 ضاء، درجة حرارة الضوضاء، عامل الضو الضوضاء الراديوية

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

 أن الضوضاء الراديوية تضع حداً على أداء األنظمة الراديوية؛  أ (  
لة  االتساع لغالف الضوضاء املستقب    تال أو درجة حرارة ضوضاء اهلوائي مع توزيع احتماالأن عامل ضوضاء اهلوائي الفع   ب(
 األداء وتصميم األنظمة؛ ليلمعلمات مناسبة )ضرورية دوماً تقريباً لكن أحياانً ليست كافية( تستعمل لتح هي
 : عن اإلشعاعات الراديوية القادمة من املصادر الطبيعية بياانتضرورة توفر  ج(
 على املوجات الراديوية؛  ي اجلو الغالف م آاثر يلتقي -
 ؛ عد لبيئة األرضلتوزيع الرتددات املطلوبة من أجل عمليات االستشعار عن ب   -
 بعض التطبيقات الراديوية؛  وديف حتديد حد ذات شأن النامجة عن مصادر اصطناعية أن الضوضاء الراديوية ( د
 ؛ ITU-R SM.1753التوصية أساليب قياس الضوضاء الراديوية ترد يف  أن (  هـ

 ،ITU-R SM.2093ترد يف التوصية  الراديوية داخل املباينالضوضاء لبيئة إجراء القياسات طرائق أن  و ( 
 توصـي

 احلاجة، لتصميم األنظمة الراديوية وحتليلها: حسب ، اخلارجيةلضوضاء الراديوية ل لفيةاخلعن مستوايت  التالية املعلوماتابستعمال 
  

____________________ 
ترددات أقل  )عند  الضوضاء االصطناعية واجملرية  و الربق    اليت تعزى إىل الضوضاء اجلوية    حلساب مصاحب  إضايف  برانمج حاسويب    ميكن االطالع على  * 

 . HF/releases/tag/v14.3-R-3/ITU-Group-Study-R-https://github.com/ITU:  وقع يف امل واملوصوفة يف هذه التوصية    ( تقريباً   MHz 100من  

 " مرتادفة. FRضوضاء ال " و "لراديويةا ات" و "ضوضاء الرتدديةضوضاء الراديو ال صطلحات "امل 1

https://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.213
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1753/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.2093/en
https://github.com/ITU-R-Study-Group-3/ITU-R-HF/releases/tag/v14.3
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 1اجلزء  
 اعتبارات عامة 

 مصادر الضوضاء الراديوية  1.1
 يلي: تعرف الضوضاء الراديوية كما

 ؛ضوضاء راديوية
تنقل معلومات وهي قد تقتحم إشارة  متغرية مع الزمن هلا مكوانت يف مدى الرتدد الراديوي من الواضح أهنا ال   ظاهرة كهرمغنطيسية

 مطلوبة أو تتحد معها. 
 يف حاالت معينة قد حتمل ضوضاء الرتدد الراديوي معلومات عن بعض خصائص مصدرها مثل طبيعة هذا املصدر وموقعه.  -  1املالحظة 
 ن يظهر جمموع اإلشارات يف شكل ضوضاء تردد راديوي إذا مل يتسن التعرف على هويتها كل على حدة. ميكن أ -  2املالحظة 

  يستقبلها   نظام استقبال راديوي ابلنسبة إىل  خارجية    تنبعث من مصادر  اليت  شعةامل  التوصية بياانت عن الضوضاء الراديويةهذه  تقدم  
 التالية:  األسباب شؤها إىلمن ويعود عرب اهلوائي املرجعي

 :الضوضاء الطبيعية -
 انبعااثت صادرة عن غازات جوية ومائية جوية؛  •
 حزمة اهلوائي؛  اليت تقع داخل خرى األعوائق من سطح األرض، مثل انبعاثية األراضي والبحار وال •
 ؛ إشعاعات قادمة من مصادر راديوية مساوية •
 )ضوضاء جوية(؛  لكهرابئية السكونية األخرى والتفريغات ا إشارات صادرة عن تفريغات الربق •

 :االصطناعية ضوضاءال -
 والشبكات إشعاعات متجمعة غري مقصودة لآلالت الكهرابئية وللتجهيزات ،يف اخلالءخاصة ابلنسبة للهوائيات  •

أو نقل الطاقة  االتصاالت عرب خطوط الطاقة الكهرابئية  الكهرابئية واإللكرتونية وخلطوط نقل الطاقة الكهرابئية أو  
، إضافة داخليال حرتاق  االمن أنظمة إشعال حمركات  أو    (ISM)السلكياً أو املعدات الصناعية والعلمية والطبية  

 ؛ طاقة وكبالت غري معزولة بشكل جيدإىل اإلشعاع الكهرمغنطيسي الصادر عن كبائن وخطوط 
ذكور أعاله، إىل  امل على النحوهلوائيات القريبة من العوائق، إشعاعات متجمعة غري مقصودة، يف اأو  املباين  داخل •

بيئات   ، يفهااملصادر أو أعداد صغرية من  فرادى   شمل أيضاً سوايت اإلشعاع النمطية منت   هاأقصى حد ممكن، ولكن
 منطية حمددة.

البث اهلامشي من ف  . اإلشارات املرتبطة ابخلدمات الراديوية املوجودة أيضاً تقديرات سوايت الضوضاء الراديوية املعطاة هنا  ال تتضمن    –   3الحظة  امل
 قد ميثل جزءاً من مستوايت الضوضاء اجملمعة املستقبلة. أنظمة إرسال أو استقبال فردية 

وهي  .  يدليل املوجالل عرب اهلوائي وكبل التغذية أو  معلومات عن الضوضاء الراديوية اليت تصل إىل املستقب  سوى  تقدم هذه التوصية  ال    -  4املالحظة  
بسبب عدم كفاية    ميكن استقباهلالة، وال الضوضاء اليت  ل من خالل الكبالت أو اهلياكل األخرى املوص  شمل الضوضاء اليت قد تصل إىل املستقب  تال  
 . وما إىل ذلكالت، ي وصتأو توازن كبل التغذية وال دريعالت

  يف حالة الضوضاء االصطناعية، من املقرر أن تكون البياانت املقدمة متثيلية للفئة البيئية مع السوايت النمطية لنشاط كهريب وإلكرتوين   -  5املالحظة  
 يعمل بصورة طبيعية على مسافات منوذجية من هذه البيئة. 
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 بينها  حتديد كثافة الضوضاء والعالقة فيماشروط  2.1
مراعاة الضوضاء   وجتب انتج جمموعة مصادر للضوضاء اليت تلتقط على مطاريف استقبال النظام.    ي ه ل ما إن الضوضاء ملستقب  

ألداء مستقبل   ةوالنقطة املرجعية الوحيدة اليت تسمح بتحديد الضوضاء الكلي  املتولدة ضمن املستقٍبل.  الضوضاء الداخليةو   اخلارجية
 توجد مادايً مطاريف اهلوائي بدون خسارة هذا(. راديوي هي نقطة مدخل هوائي االستقبال دون خسارة مكافئة )وال

 ، أو كشدة جمال كهريب. الة للضوضاء رة فع  ، ابلنسبة للضوضاء احلرارية، أو كدرجة حرا fميكن التعبري عن هذه الضوضاء كعامل ضوضاء،  و 
 عامل الضوضاء  1.2.1
 تتمتع ابستجاابت هامشية، يعطى عامل الضوضاء للنظام ابملعادلة التالية:  خيص املستقبالت اليت ال  وفيما

 𝑓 = 𝑓𝑎 + (𝑓𝑐 − 1) + 𝑙𝑐  (𝑓𝑡 − 1) + 𝑙𝑐  𝑙𝑡 (𝑓𝑟 − 1) (1) 

 حيث:
 af :  :هو عامل الضوضاء اخلارجية كاآليت 

 bTk

p
f

n

a

0

=

 (2) 

 هي قيمة الضوضاء اخلارجية احملددة كاآليت:  aF -  1املالحظة  
 dB           af10 log   =  aF 

 np: قدرة الضوضاء الصادرة عن اهلوائي املكافئ دون خسارة 

 k :  اثبتBoltzmann  =1,38 10 −23J/K  

 0T:  درجة احلرارة املرجعية(K)  290يفرتض أهنا K 
 b:  عرض نطاق قدرة الضوضاء لنظام االستقبال(Hz) 

 cl : )خسارة دارة اهلوائي )تقرير قدرة الدخل املتيسرة/قدرة اخلرج املتيسرة 

 tl :  )خسارات خط اإلرسال )تقرير قدرة اخلرج املتيسرة/قدرة اخلرج املتيسرة 

 rf : للمستقبل. اخليةالد عامل الضوضاء 
 هي قيمة عامل الضوضاء احملددة ابلصيغة اآلتية:  rF -  2املالحظة  

 dB             rf10 log   =  rF 
 c ،هو عامل الضوضاء املصاحب خلسارات دارة اهلوائي 
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 t  ،هو عامل الضوضاء املصاحب خلسارات خط اإلرسال 
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 حيث: 
 cT :  درجة احلرارة الفعلية(K) للهوائي ولألرض جبوار هذا اهلوائي 
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 وحيث: 
 tT :  درجة احلرارة الفعلية(K) خلط اإلرسال . 

 يلي:  كما  (1)تصبح املعادلة  ،0T=  tT=  cTإذا كانت و 
 rf  tf  cf  +1    –  af  =  f (5) 

 كاآليت:   (2)وميكن أن تكتب املعادلة  
 dBW               204  –  B  +  aF  =  nP (6) 

 حيث:
 nP = nplog  10 القدرة املتيسرة :(W) 

 B = b10 log  0  204 =−، وk T10 log . 

 (r.m.s)الفعالة  شدة جمال الضوضاء 2.2.1
 تكون مالئمة لنمط اهلوائي املستعمل.   (8)و   (7)ابستعمال معادالت مثل املعادلة    nEحتديد القيم املقابلة  aFميكن من تقديرات 

، تعطى املركبة الرأسية جلذر متوسط تربيع جيد التوصيلأرضي    سطحفوق    (h << )يتعلق هبوائي قصري وحيد القطب رأسي   وفيما
 شدة اجملال ابلعالقة اآلتية: 

 V/m)dB(             5,95  –  B  +  MHzf20 log  +  aF = nE (7) 

 حيث:
 nE:  شدة اجملال يف عرض النطاقbو ، 

 MHzf :  الرتدد املركزي(MHz) . 
 يف الفضاء احلر: متناحي مرجعيخيص هوائي   وبصورة مماثلة فيما 

 V/m)dB(             96,8  –  B  +  MHzf+  20 log   aF  =  nE (8) 

 درجة حرارة الضوضاء 3.2.1
 : af، من تعريف aTأيضاً عن عامل الضوضاء اخلارجية بدرجة احلرارة، ويعرب عادة 

 0T

T
f

a

a
=

 (9) 

aT .هي درجة احلرارة الفعالة للهوائي اليت تعزى إىل الضوضاء اخلارجية 
 الضوضاء متغريات 4.2.1

لنظام )واالستثناء اقدرة الضوضاء على الرغم من أهنا ضرورية لتحديد النسبة إشارة/ضوضاء مثاًل، فهي ابلكاد تكفي لتحديد أداء 
م أوصاف احتمالية مناسبة لشكل موجة الضوضاء العشوائية املستقبلة.  الوحيد هو الضوضاء البيضاء اخللفية الغوسية فقط(. تلز 

ل عموماً بصورة منتظمة فإن توزيع احتمال خيص أمناط الضوضاء الواردة يف هذه التوصية يوزع طور الغالف املستقب   أنه فيما  ومبا
 )احتمال التجاوز( للغالف املستقبل حمدد. (APD)االتساعات 

أعلى من  ويف حالة الضوضاء الن تظهر سوى  يكفي وال  منخفضة مبا  aFتقريباً( تكون قيم    GHz 1بضية للرتددات العالية )مثالً 
خالل فرتة اخلاصة هبا  قيمة الذروة    عن طريق  وميكن وصف الضوضاء النبضيةل.  نبضات كبرية االتساع فوق عتبة الضوضاء للمستقب  

 النبضات يف سوية معينة.  عددو  هذه السوايت املرتفعةمعينة من الزمن واحتماالت التجاوز يف 
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 2اجلزء  
 سوايت الضوضاء بداللة الرتدد 

قيم   بتحديد  الصلة  ذات  واملناقشات  التالية  الثالثة  األشكال  ما  aFتسمح  ترتاوح  اليت  الرتددات  أجل    Hz 0,1بني   املتوقعة من 
وكذلك حتديد سوايت الضوضاء األخرى املعنية. ومتثل هذه األشكال الثالثة املقدار النسيب ألمناط الضوضاء الواردة    GHz 100و
 . وتتضمن الفقرات التالية من هذه التوصية تفاصيل إضافية عن األمناط املتنوعة للضوضاء.1الفقرة  يف

املتوسطة الساعية    aF. وميثل منحىن اخلطوط املتواصلة قيم  Hz 10kو   Hz 0,1بني   مدى الرتددات اليت ترتاوح ما   1ويشمل الشكل  
الدنيا املتوقعة اليت تستند إىل قياسات )مع مراعاة السطح الكلي لألرض يف كل الفصول وأوقات اليوم(. وميثل منحىن اخلطوط املتقطعة 

فية.  يوجد يف مدى الرتددات هذا سوى تغيريات فصلية قليلة جداً هنارية أو جغرا  القيم القصوى املتوقعة. وجتدر اإلشارة إىل أنه ال 
 أتين )أيونوسفري(.   - إىل تغري قطع الدليل املوجي أرض    Hz 10 000إىل    100ويعزى التغري األكرب يف املدى  

 1كل ـالش
aF( 104إىل  1-10، الدنيا والقصوى بداللة الرتددHz  ) 
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لفئات الضوضاء املتنوعة. وتوضح   MHz 100إىل    kHz 10أي     108Hzو  104بني   مدى الرتددات اليت ترتاوح ما  2ويشمل الشكل  
خيص الضوضاء اجلوية، تكون القيم الدنيا املتوقعة هي القيم اليت يتم  منحنيات اخلطوط املتواصلة الضوضاء الدنيا املتوقعة. وفيما

ابملنحنيات يتعلق   من الزمن. وفيما  0,5%القيم القصوى فهي القيم اليت يتم جتاوزها خالل   من الزمن أما  99,5%جتاوزها خالل  
 اخلاصة ابلضوضاء اجلوية، متت مراعاة مجيع أوقات اليوم والفصول والسطح الكلي لألرض. 

 2كل ـالش
aF ( 108إىل  104بداللة الرتددHz ) 

 

. ويف هذه احلالة أيضاً متثل GHz 100و  MHz 100أي بني     1011Hzو  108بني   مدى الرتدد اليت ترتاوح ما  3ويوضح الشكل  
 وط املتواصلة سوية الضوضاء الدنيا بينما متثل منحنيات اخلطوط املتقطعة بعض أمناط الضوضاء األخرى ذات الصلة.منحنيات اخلط
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إذا أشري إىل غري ذلك يف األشكال( ومع  ومعظم النتائج املشار إليها يف األشكال الثالثة ختص اهلوائيات شاملة االجتاهات )إال 
خيص  )على سبيل املثال( ميكن فيما   (HF)خيص اهلوائيات االجتاهية، بينت الدراسات أنه يف نطاق املوجات الديكامرتية   ذلك وفيما

املشار إليها(    aFحتت القيمة املتوسطة    dB 5فوق و   dB 5)   dB 10تعزى إىل الربق مالحظة تغيري يصل إىل  الضوضاء اجلوية اليت  
 وذلك تبعاً للتوجيه والرتدد واملوقع اجلغرايف يف حالة هوائيات ذات حزمة ضيقة جداً.

ط املتواصلة الذي حيمل داللة "الضوضاء يتعلق ابلضوضاء اجملرية توضح القيمة املتوسطة )يف السماء كلها( يف منحىن اخلطو  وفيما
ابلنسبة إىل هذا املنحىن يف حالة إمهال احلجب األيونوسفريي.   dB 2(. وتشري القياسات إىل تغري يبلغ  3و  2اجملرية" )الشكالن  

منحىن  وضحة يف عن السوية امل  dB 3وتقل السوية الدنيا للضوضاء اجملرية )هوائي ذو حزمة ضيقة موجهة حنو قطب اجملرة( بقيمة  
، السوية القصوى للضوضاء اجملرية 3. وميثل منحىن اخلطوط املتقطعة يف الشكل  3اخلطوط املتواصلة للضوضاء اجملرية يف الشكل  

 اخلاصة هبوائيات ذات حزمة ضيقة.

 3كل ـالش
aF ( 1011إىل  108بداللة الرتددHz ) 
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 3اجلزء  
 وسطح األرض الضوضاء الصادرة عن الغازات اجلوية 

. bT عن الضوضاء القادمة من مصادر فردية مثل الشمس والغازات اجلوية وسطح األرض إخل، مبعلومية درجة حرارة اللمعان  يعرب عادةً 
تشمل   خيص هوائيات ال عبارة عن تلفيف ملخطط اهلوائي ودرجة حرارة اللمعان للسماء واألرض. وفيما  aTودرجة حرارة اهلوائي  

سوى   )املنحنيات  خمططاهتا  اللمعان  حرارة  لدرجة  مطابقة  اهلوائي  حرارة  درجة  تكون  وحيد  الواردة   Eو  Dو  Cمصدر 
 مثالً(.  3 الشكل يف

  K 2,7 ل منصوب على األرض ابستثناء مسامهة الضوضاء الكونية اليت تبلغدرجة حرارة اللمعان للجو ملستقب    5و  4ويوضح الشكالن  
يف املثال الثاين.   GHz 60و  1يف املثال األول وبني    GHz 340و  1بني   أو مصادر أخرى من خارج األرض للرتددات اليت ترتاوح ما

  g 7,5 وجرى حساب املنحنيات ابستخدام برانمج نقل إشعاعي لسبع زوااي ارتفاع خمتلفة وجو متوسط )كثافة خبار املاء على السطح
اجلو املعياري للوالايت "لبخار املاء(. وقد استعمل للجو اجلاف    km 2وارتفاع السلم البالغ    K 288  ودرجة احلرارة على السطح

 . وتضاف املسامهة النموذجية لبخار املاء فوق طبقة الرتوبوبوز البينية. "1976املتحدة لعام 

 4كل ـالش
 3g/m 7,5درجة حرارة اللمعان )اجلو الصايف( لكثافة خبار املاء البالغة 

 هي زاوية االرتف  (،  mb 1 023و   C15)درجة احلرارة والضغط على األرض 

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 10

 

 5كل ـالش
 3g/m 7,5درجة حرارة اللمعان )اجلو الصايف( لكثافة خبار املاء البالغة 

 هي زاوية االرتفاع (،  4)توسع سلم اإلحداثيات السينية يف الشكل 

 

 ألرضية جراء الغالف اجلوي األرضي الضوضاء الراديوية اليت تتعرض هلا احملطات ا 1.3
، إىل مستقب ل قرب سطح األرض  فضاء إذا عرف توهني اإلشارة الصادرة عن مرسل مركبة فضائية-ميكن يف حالة االتصاالت أرض 

مسري االنتشار   يف اجتاه  GHz 30و   2بني   لرتددات ترتاوح ما   )أي ضوضاء السماء(  احلصول على تقدير جيد لدرجة حرارة اللمعان
ل املركبة الفضائية،   الصيغة التالية:  من من املستقب ل إىل مرس 

 K       ( ) 1010
107.2101

AA

mrb
TT

−−
+−= (10) 

 حيث:
 bT :حرارة اللمعان (K)  عند هوائي احملطة األرضية 

 A التوهني اجلوي الكلي ابستثناء خبو التأللؤ :(dB) 

 mrT متوسط حرارة املشعة اجلوية :(K) . 
 غائم على النحو التايل: وال  الصحو  لطقسيف ا،  mrTمتوسط حرارة املشعة اجلوية،  ميكن تقدير  ،  sT  (K)  سطحالعرف حرارة  ت  عندما  و 

 𝑇𝑚𝑟 = 37.34 + 0.81 × 𝑇𝑠                    K (11) 
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 . واملاطر الصحوللطقس   mrT ،275 Kمتوسط حرارة املشعة اجلوية،  ميكن استخدام ،يف غياب البياانت احملليةو 
يف ذلك آاثر الغيوم. ومت حساب درجات حرارة اللمعان  أجريت يف الوالايت املتحدة األمريكية دراسات للنقل اإلشعاعي مباوقد  

موقعاً. وتعطى   15ماً للمواقع البالغة  عا  15تغطي    بياانتاألرصاد اجلوية عن سنة منوذجية اختريت من قاعدة    بياانت السمت من   يف
ومها األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  مبوقعني  اخلاصة  األمطار    Yuma النتائج  هطول  معدل  يبلغ  )حيث  أريزوان  والية  يف 

ب( خلمسة   6أ( و 6  ني( يف الشكلcm 98,5)معدل هطول األمطار السنوية  يف والية نيويورك  ( ومدينة نيويورك  cm 5,5 السنوية
قد تكون أقل من درجة   GHz 90ترددات خمتلفة. وميكن تبعاً للمنحنيات اإلشارة إىل أن درجة حرارة الضوضاء يف السمت عند  

يعين أن كثافة خبار   . وتلك هي احلالة اخلاصة بدرجات حرارة اللمعان يف السمت املنخفضة جداً مماGHz 44 حرارة الضوضاء عند
لكثافة خبار املاء( تطابق درجات حرارة   3g/m 7,5)  4تقريباً( ومع ذلك يوضح الشكل    3g/m 3  أقل مناملاء هي ضعيفة جداً )

 تقريباً.  GHz 44و GHz 90اللمعان عند 

 الضوضاء الراديوية اليت تتعرض هلا احملطات الفضائية جراء الغالف اجلوي األرضي وسطح األرض  2.3
اللمعان لسطح األرض النقل اإلشعاعي اليت تصف انعكاس   ميكن حساب درجة حرارة  يف زاوية نظري معينة ابستعمال معادلة 

 اإلشعاعات اجلوية اهلابطة واإلشعاعات الصادرة عن سطح األرض.
 ويتضمن هذا احلساب تكامل اإلشعاعات اهلابطة عرب مجيع الزوااي ويراعي التوهني اجلوي.

 وميكن تبسيطه على النحو التايل:
 𝑇 = ε ∙ 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 + ρ 𝑇𝑎𝑡𝑚 (12) 

 حيث:
 ε :   الة للسطح قدرة البث الفع 
 :   ال معامل االنعكاس الفع 

 surfT :  ابلدرجات( درجة احلرارة الفيزايئية لسطح األرضK ) 
 atmT:  .املتوسط املرجح لدرجة حرارة اللمعان للسماء 

 ضعيفة.  εبوجه خاص مرتفعاً عموماً وتكون االنبعاثية  GHz 10ولكن حتت  GHz 100حنو   يكون معامل االنعكاس 
أ( قدرة البث ودرجة حرارة اللمعان على سطح املاء اهلادئ لالستقطاب الرأسي واألفقي وتبعاً لزاوييت الورود. وجتدر   7وميثل الشكل  

 .GHz 5 يوجد فرق بني مياه البحر واملياه العذبة يف الرتددات األعلى من اإلشارة إىل أنه ال
ب( درجة حرارة اللمعان يف زاوية النظري لسطح البحر عند ثالثة ترددات بداللة درجة احلرارة الفيزايئية لسطح   7وميثل الشكل  

 . 10 −3 36البحر مللوحة تبلغ 
 د( الزايدة يف درجة حرارة اللمعان على سطح البحر مع سرعة الريح وتفيد هذه املنحنيات يف كشف العاصفة.   7ج( و   7وميثل الشكالن  

تفوق قدرات البث )وابلتايل درجات حرارة اللمعان( لسطوح األرض قدرات ودرجات حرارة السطوح املائية ألن ثوابت العازل 
ب(   8 الشكل  أ( درجة حرارة اللمعان ألرض منتظمة ابلنسبة إىل معدالت رطوبة خمتلفة أما  8الكهرابئي لألرض أقل. وميثل الشكل  

ت متفاوتة من عدم انتظام السطح. وتعطى املنحنيات من أجل استقطاابت رأسية وأفقية ودائرية. فيمثل درجة حرارة اللمعان لدرجا
 وإذا ارتفعت درجة الرطوبة تنخفض درجة حرارة اللمعان، وترتفع درجة حرارة اللمعان كلما زاد عدم انتظام األرض.

تقرة ابلنسبة إىل األرض مبساعدة ساتل يستعمل حساابت درجات حرارة اللمعان املالحظة من مدار سواتل مس 9ويوضح الشكل 
(. وميكن حبسب حترك الساتل حول مداره dB 3حزمة تغطي األرض )حبيث تقع األرض داخل احلزمة الرئيسية بني النقاط عند  

)احلار( عند خط طول   اإلفريقية  القارة  أثر كتلة  عند خط طول    º30مشاهدة  )البارد(  اهلادئ  احمليط  وأثر  إىل    º180من  شرقاً 
º150   غرابً. وترتفع درجة حرارة اللمعان بزايدة الرتدد ويعزى ذلك بشكل رئيسي إىل االمتصاص الغازي. وترسم املنحنيات اجلو



  ITU-R  P.372-16   التوصية 12

 

. ويعطى خمطط اإلشعاع 50وتغطية غيوم حجمها    3g/m 2,5الطبيعي يف الوالايت املتحدة األمريكية مع كثافة لبخار املاء تبلغ  
هي زاوية االرتفاع ابلنسبة    φ)حيث     φ <0 > 8,715مع    dB 28.715)/(3–) = φ(Gتغطية األرض ابملعادلة  للهوائي الذي يؤمن  

 التسديد(.  إىل حمور

 6كل ـالش
 كسر الزمن الذي تعادل فيه درجة حرارة الضوضاء للسماء يف السمت )اللمعان( 

 سنة منوذجية اإلحداثيات السينية أو تقل عنها يف 
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 7كل ـالش
 تغريات قدرة البث ودرجة حرارة اللمعان لسطح البحر 
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 8كل ـالش
 بداللة زاوية االرتفاع MHz 1 430درجة حرارة اللمعان لألرض عند 
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 9كل ـالش
 درجة حرارة اللمعان املرجحة لألرض بداللة خط الطول اعتبارًا من ساتل مستقر 

 GHz 51و 1ابلنسبة إىل األرض يف ترددات ترتاوح ما بني 
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 4اجلزء  
 درجة حرارة اللمعان اليت تعزى إىل مصادر من خارج األرض 

 رة اللمعان اليت تعزى إىل مصادر من خارج األرضادرجة حر  1.4
جيب كقاعدة عامة مراعاة الشمس واجملرة )درب اللبانة( واليت تظهر كحزام   GHz 2خيص االتصاالت يف ترددات تقل عن   فيما

تقريباً يعطى عامل الضوضاء املتوسط ابلنسبة إىل الضوضاء   MHz 100خيص الرتددات اليت تصل إىل   واسع من البث الكثيف. وفيما
 اجملرية مع جتاهل أثر احلجب األيونوسفريي ابملعادلة التالية: 

 (dB)        𝐹𝑎𝑚 = 52 − 23 log 𝑓 (13) 

 حيث:
 f  :  الرتدد(MHz) . 

 . dB 2املتوسطة  اجملر  يةوتبلغ التغايرات العشرية لقدرة الضوضاء 
 .dB 2 ابلنسبة هلذه الظروف، فإن التغاير العشري لكل من احلدين العشريني األعلى واألدىن ابلنسبة للضوضاء اجملرية يبلغ

للرتددات اليت تصل   (14)وتكون أقل من القيمة املستخلصة من املعادلة    foF2على ترددات أقل من    اجملريةولن تالحظ الضوضاء  
 . foF2حىت ثالثة أضعاف  

 A يكفي مراعاة الشمس وبعض املصادر غري احلرارية والكثيفة جداً مثل ذات الكرسي  GHz 2خيص الرتددات اليت تزيد عن   وفيما
وأن )درب    K 2,7تساهم سوى مبقدار   ضوضاء اخللفية الكونية الالوسدمي السرطان ألن درجة حرارة    Xو  Aالدجاجة    وكوكبيت

مدى درجة حرارة اللمعان ملصادر الضوضاء الشائعة    10اللبانة( ميثل منطقة ضيقة ذات كثافة عالية إىل حد ما. ويوضح الشكل  
 .GHz 100-0,1من خارج األرض يف مدى الرتددات من 

اململسة ابستبانة    MHz 408حرارة السماء الراديوية الكلية عند    درجةمنحنيات    د(   11و  ج(   11و  ب(  11و  أ(   11وتعرض األشكال  
)ساعات يف الشرق حول   )خط عرض( والطالع املستقيم    . وتعطى هذه املنحنيات إبحداثيات استوائية، امليل  5زاوية قدرها  

. K 1حيث تبلغ الدقة    K 2,7نسبة إىل    (K)خط االستواء اعتباراً من خط االعتدال الربيعي(. وتتدرج األكفة مباشرة ابحنراف  
 وتكون الفواصل بني األكفة كاآليت:

- K 2  حتتK 60 ، 
- K 4  إىل  60منK 100 ، 
- K 10  منK 100  إىلK 200 ، 
- K 20  فوقK 200 . 

 وتسدد األسهم فوق اخلطوط غري املومسة لألكفة ابجتاه عقارب الساعة حول حد أدىن من توزيع اللمعان.
د( اإلهليلج الذي جيتاز درب اللبانة ابلقرب من   11أ( و   11يف الشكلني    23,5ي ذو اخلطوط املتقطعة بني  وحيدد املنحىن اجليب

بني الكواكب قد يلزم هذا األمر. ويشار إىل املصادر النقطية   يعين أنه يف حال رصد مركبة فضائية يف الفضاء ما املركز اجملري. مما 
 ة الزاوية احملدودة. األكثر كثافة بذرى ضيقة لتوزيع درجة احلرارة بينما يتقلص ظهور املصادر األضعف بسبب االستبان

 إلشعاع اخللفية تستعمل الصيغة التالية:   ifيتغري إشعاع اخللفية اجملرية بداللة الرتدد وللحصول على درجات حرارة اللمعان عند ترددات أخرى  
 K             7,+  2  2,75–)0f / if) ( 0f ( bT)  =  if (bT )14( 

 يلي:  ميكن أن يؤدي االستكمال اخلارجي إىل ما  = ifGHz 1و  = bTK 200 =  ،0fMHz 408وعلى ذلك فعندما 
 K             7,=  19  bT 
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وللحصول على استكمال خارجي أدق ابستعمال هذه الصيغة، جيدر مراعاة تغريات األس على مدى الرتددات كله وعرب السماء 
 ة بداللة الرتدد على الشروط الفيزايئية املختلفة هلذه املصادر. خيص املصادر النقطية، يعتمد تغري الكثاف أبكملها. وفيما 

ينطوي سوى جزء حمدود من السماء على أمهية خاصة   يتعلق ابالتصاالت الساتلية يف املدار املستقر ابلنسبة إىل األرض، ال  وفيما
  املصادر الراديوية األكثر كثافة. ويشري إىل  (8,7)ب( املدى املقابل للميلني  12أ(. ويعطي الشكل  12يوضح الشكل  كما

عند ترددات    106Kوتشكل الشمس مصدراً قوايً من مصادر الضوضاء املتغرية؛ وتبلغ درجة حرارة الضوضاء اخلاصة هبا حوايل  
مراحل  يف فرتة النشاط الشمسي الضعيف. وترتفع هذه القيم بشدة يف  GHz 10على األقل عند     104Kو  MHz 200و   50 بني

)حني يكون   K 140وهي تتغري من    GHz 1االضطراابت الشمسية. وتعد درجة حرارة اللمعان للقمر مستقلة تقريباً عن الرتدد فوق  
(. ويالحظ 11)اخلط املتقطع يف الشكل  اإلهليلجي    يف املستوي )حني يصبح بدراً(. ويكون املسري الشمسي    K 280القمر هالاًل( و

 ابلنسبة إىل املستوي اإلهليلجي. 5القمر حتت ميل يبلغ 

 10كل ـالش
 مصادر الضوضاء من خارج األرض

 

ن 
عا

م
لل

ة ا
ار

حر
ة 

ج
در

(K
)

 

 

 (GHz)التردد 

A: شمس هادئة 

B: قمر 

C: مدى الضوضاء المجرية 

D: ة كونيةيخلف 

 0,5° ~القطر  }
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 أ (  11كل ـالش
 MHz 408درجة حرارة السماء الراديوية عند 
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 ب(  11كل ـالش

  MHz 408درجة حرارة السماء الراديوية عند 
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 ج(  11كل ـالش

 MHz 408درجة حرارة السماء الراديوية عند 
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 د(  11كل ـالش
 MHz 408درجة حرارة السماء الراديوية عند 
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 12كل ـالش
 اجلزء من السماء الذي ينطوي على أمهية خاصة ابلنسبة إىل االتصاالت الساتلية 

 يف املدار املستقر ابلنسبة إىل األرض
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 5اجلزء  
 الضوضاء اجلوية اليت تعزى إىل الربق 

 الضوضاء اجلوية اليت تعزى إىل الربق  1.5
لقدرة تشري إىل القيم املتوسطة املتوقعة    األساسيةللضوضاء الراديوية اجلوية   أ( خرائط عاملية  36أ( إىل    13تعرض األشكال من  

ولكل فدرة زمنية تبلغ   رتة زمنية تبلغ ثالثة أشهرلكل ف  MHz 1عند الرتدد    b 0k Tفوق    dBبوحدات    amF  املتوسطةلضوضاء  ا
  يونيو، يوليو،   3)أبريل، مايو و،  مارس  2)، يناير، فرباير و ديسمرب  1)أشهر هي    اليت تبلغ ثالثةفرتات  والساعات ابلتوقيت احمللي.   4

احمللية   توقيتاتذات األربع ساعات هي من حيث التوقيت احمللي وهي نفس ال  والفدراتسبتمرب، أكتوبر، نوفمرب.    4)و  أغسطس
ب( إىل    13بداللة الرتدد لكل فدرة زمنية فصلية يف األشكال    amFويشار إىل تغري  درجة.  15مقدارها  يف مناطق خط طول خمتلفة  

خيص تقديرات  ج(. وقد استعمل فيما  36ج( إىل    13التغري بداللة الرتدد ملعلمات الضوضاء األخرى فريد يف األشكال   ب(. أما  36
)نوقش أتثري سطح   الضوضاء اجلوية هذه هوائي مرجعي وحيد االستقطاب رأسي قصري وضع على سطح أرضي جيد التوصيل

(. والتقديرات هي تقديرات الضوضاء اجلوية اجملمعة من كل االجتاهات  ITU-R P.341التوصية    من  2أرضي جيد التوصيل يف امللحق  
   .2 وميكن حساب شدة جمال الورود، انظر الفقرةوليس من املناسب مراعاة اجتاهية اهلوائيات العملية. 

االصطناعية وللضوضاء اجملرية. ويفرتض وسيالحظ أن قيم الضوضاء اجلوية تشري إىل أهنا تكون أقل من السوايت املتوقعة للضوضاء  
القيم سوى حبذر ألهنا ال  أال األمناط   تستعمل هذه  اليت تسجل يف حال غياب  اجلوية  الضوضاء  تقديرات لسوايت  متثل سوى 

 يف حاالت اندرة.  تقاس فعلياً إال أن هذه السوايت املنخفضة ال بياانتاألخرى من الضوضاء. ومع ذلك يبني فحص ال
اجلوية النامجة عن الربق غري غوسية يف طبيعتها بوجه عام ودالة كثافة احتماهلا قد تكون مهمة يف حتديد أداء األنظمة   والضوضاء

، وهو النسبة بني جذر مربع dVهلذا النمط من الضوضاء مبعلومية احنراف الفولطية  (APD)الرقمية. ويشرح توزيع احتمال االتساع 
 لضوضاء.الرتبيع ومتوسط فولطية غالف ا

وتتخذ كمرجع جذر متوسط تربيع   37املختلفة يف الشكل    dVاليت تقابل قيم    (APD)وترد منحنيات توزيع احتمال االتساعات  
هذا التغري. وميكن استعمال  dVوميثل الرمز   dmVاملقاسة ابلنسبة إىل القيمة املتوسطة املتوقعة  dV. وتتغري قيم rmsAفولطية الغالف 

تقديرات    APDاملنحنيات   وختص  جداً.  متنوعة  نطاقات  عروض  أجل  إىل    13)األشكال    dVمن  نطاق    36ج(  عرض  ج(( 
الشكل  Hz 200 يبلغ ويوفر  قيمة    39.  لتحويل  قيم    Hz 200عند    dVوسيلة  وال  dVإىل  أخرى.  نطاق  لعروض  ينطبق  املقابلة 

لذا يتطلب تطبيق هذه النتائج على الرتددات الدنيا   HFوالديكامرتية    MFسوى على ترددات املوجات اهلكتومرتية    39 الشكل
 ( حذراً شديداً. ELFو VLFو LF )أي 

أ((   36أ( إىل    13يف خرائط الضوضاء )األشكال    MHz 1عند    amFميكن احلصول على قيمة    .وتستعمل األشكال ابلطريقة التالية
للرتدد املطلوب من منحنيات   amFلفصل اخلاضع للبحث وابستعمال هذه القيمة لتحديد الضوضاء ميكن حتديد قيمة  ابلنسبة ل

)األشكال   إىل    13الرتددات  التغيري    36ب(  معلمات  على  احلصول  وميكن  من   Duو  uDو  Famب((.  املطلوب  للرتدد 
إىل   13 األشكال قيميت   ج(. كما  63ج(  على  احلصول  شبه    Dو  Dميكن  توزيعات  ابفرتاض  الزمن  من  أخرى  مئوية  لنسب 

 لوغاريتمية عادية على جانيب القيم املتوسطة.
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 (  أ  13كل ـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00:  فرباير - يناير  - ديسمرب )
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 ب(  13كل ـالش
   تغري الضوضاء الراديوية بداللة الرتدد

 احمللي(  ابلتوقيت 00:00-04:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : ر؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباي – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 ج(  13كل ـالش

 الضوضاء ومساهتا متغرياتبشأن  بياانت
 احمللي( ابلتوقيت  00:00-04:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : اجلنويب للكرة األرضية؛ النصف فرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 (  أ  14كل ـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00:  فرباير - يناير  - ديسمرب )
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 ب(  14كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةالضوضاء التغري 

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباير – يناير  –ديسمرب  األرضية: النصف الشمايل للكرة )
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 ج(  14كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 (  أ  15كل ـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00:  فرباير - يناير  - ديسمرب )
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 ( ب 15كل ـالش

 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال
 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 ( ج  15كل ـالش
 متغريات الضوضاء ومساهتابياانت بشأن 

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 (  أ  16كل ـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00:  فرباير - يناير  - ديسمرب )
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 ب(  16كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00 ؛أغسطس – يوليو  – يونيو  : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 ( ج  16كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00 ؛أغسطس – يوليو  – يونيو  : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 (  أ  17 كلـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00:  فرباير - يناير  - ديسمرب )
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 ب(  17كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : اجلنويب للكرة األرضية؛ النصف فرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 ( ج  17كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 (  أ  18 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00:  فرباير - يناير  - ديسمرب )
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 ب(  18كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةفرباير – يناير  –ديسمرب  النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 ( ج  18كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00 أغسطس؛ – يوليو  – يونيو  : لكرة األرضية؛ النصف اجلنويب لفرباير – يناير  –ديسمرب  : النصف الشمايل للكرة األرضية)

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 42

 

 (  أ  19كل ـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00:  مايو -أبريل  -مارس )

 



 ITU-R  P.372-16 43   التوصية 

 

 ب(  19كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 ( ج  19كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 (  أ  20كل ـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00:  مايو -أبريل  -مارس )
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 ب(  20كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس : النصف الشمايل للكرة األرضية)
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 ( ج  20كل ـالش
 الضوضاء ومساهتابياانت بشأن متغريات 

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )
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 (  أ  21 كلـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00:  مايو -أبريل  -مارس )
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 ب(  21كل ـالش
 بداللة الرتددراديوية تغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس : النصف الشمايل للكرة األرضية)
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 ( ج  21كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 51   التوصية 

 

 (  أ  22 كلـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00:  مايو -أبريل  -مارس )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 52

 

 ب(  22كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00  نوفمرب؛ – أكتوبر  –سبتمرب  :للكرة األرضية ؛ النصف اجلنويب مايو  –أبريل   –مارس النصف الشمايل للكرة األرضية )

 



 ITU-R  P.372-16 53   التوصية 

 

 ( ج  22كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 54

 

 (  أ  23 كلـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00:  مايو -أبريل  -مارس )

 



 ITU-R  P.372-16 55   التوصية 

 

 ب(  23كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 56

 

 ( ج  23كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : للكرة األرضية؛ النصف اجلنويب مايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 57   التوصية 

 

 (  أ  24 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00:  مايو -أبريل  -مارس )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 58

 

 ب(  24كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 59   التوصية 

 

 ( ج  24كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00 نوفمرب؛ –أكتوبر   –سبتمرب    : ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةمايو –أبريل  – مارس النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 60

 

 (  أ  25 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00: أغسطس -يوليو   -يونيو  )

 



 ITU-R  P.372-16 61   التوصية 

 

 ب(  25كل ـالش
 بداللة الرتددراديوية تغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 62

 

 ج(  25الشكل 
 متغريات الضوضاء ومساهتابياانت بشأن 

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 63   التوصية 

 

 (  أ  26 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00: أغسطس -يوليو   -يونيو  )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 64

 

 ب(  26كل ـالش
 بداللة الرتددراديوية تغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00  ؛فرباير –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 65   التوصية 

 

 ( ج  26كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 66

 

 (  أ  27 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00: أغسطس -يوليو   -يونيو  )

 



 ITU-R  P.372-16 67   التوصية 

 

 ب(  27كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :اجلنويب للكرة األرضية؛ النصف أغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 68

 

 ( ج  27كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 69   التوصية 

 

 (  أ  28 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00: أغسطس -يوليو   -يونيو  )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 70

 

 ب(  28كل ـالش
 بداللة الرتدد راديويةتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 71   التوصية 

 

 ( ج  28كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :اجلنويب للكرة األرضية؛ النصف أغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 72

 

 (  أ  29كل ـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00: أغسطس -يوليو   -يونيو  )

 



 ITU-R  P.372-16 73   التوصية 

 

 ب(  29كل ـالش
 وية بداللة الرتددراديالضوضاء التغري 

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 74

 

 ( ج  29كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00  فرباير؛ – يناير  –ديسمرب   :؛ النصف الشمايل للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 75   التوصية 

 

 (  أ  30 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00: أغسطس -يوليو   -يونيو  )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 76

 

 ب(  30كل ـالش
 وية بداللة الرتددراديتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 77   التوصية 

 

 ( ج  30كل ـالش
 ومساهتابياانت بشأن متغريات الضوضاء 

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00  فرباير؛ –يناير   –ديسمرب   :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةأغسطس –يوليو   – يونيو النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 78

 

 (  أ  31 كلـلشا
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00:  نوفمرب -أكتوبر   - سبتمرب )

 



 ITU-R  P.372-16 79   التوصية 

 

 ب(  31كل ـالش
 وية بداللة الرتددراديتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00 مايو؛  – أبريل -مارس  :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةنوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 80

 

 ( ج  31كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  00:00-04:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةنوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 81   التوصية 

 

 (  أ  32 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  04:00-08:00:  نوفمرب -أكتوبر   - سبتمرب )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 82

 

 ب(  32كل ـالش
 وية بداللة الرتددراديتغري الضوضاء ال

 ( ابلتوقيت احمللي 04:00-08:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :نوفمرب؛ النصف اجلنويب للكرة األرضية –أكتوبر   – النصف الشمايل للكرة األرضية: سبتمرب )

 



 ITU-R  P.372-16 83   التوصية 

 

 ( ج  32كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ( ابلتوقيت احمللي 04:00-08:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :نوفمرب؛ النصف اجلنويب للكرة األرضية –أكتوبر   – النصف الشمايل للكرة األرضية: سبتمرب )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 84

 

 (  أ  33كل ـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00:  نوفمرب -أكتوبر   - سبتمرب )

 



 ITU-R  P.372-16 85   التوصية 

 

 ب(  33كل ـالش
 وية بداللة الرتددراديتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةنوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 86

 

 ( ج  33كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  08:00-12:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :للكرة األرضية اجلنويب؛ النصف نوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 87   التوصية 

 

 (  أ  34 كلـالش

 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00:  نوفمرب -أكتوبر   - سبتمرب )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 88

 

 ب(  34كل ـالش
 وية بداللة الرتددراديتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :، النصف اجلنويب للكرة األرضيةنوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 89   التوصية 

 

 ( ج  34كل ـالش
 متغريات الضوضاء ومساهتابياانت بشأن 

 ابلتوقيت احمللي(  12:00-16:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةنوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 90

 

 (  أ  35 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00:  نوفمرب -أكتوبر   - سبتمرب )

 



 ITU-R  P.372-16 91   التوصية 

 

 ب(  35كل ـالش
 وية بداللة الرتددراديتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :اجلنويب للكرة األرضية؛ النصف نوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 92

 

 ( ج  35كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  16:00-20:00  مايو؛ –أبريل  –  مارس :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةنوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 93   التوصية 

 

 (  أ  36 كلـالش
 ( MHz 1عند  b0kTأعلى من  dB)بوحدات   amFالقيم املتوقعة للضوضاء اجلوية الراديوية، 

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00:  نوفمرب -أكتوبر   - سبتمرب )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 94

 

 ب(  36كل ـالش
 وية بداللة الرتددراديتغري الضوضاء ال

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00  مايو؛ –أبريل  – مارس  :؛ النصف اجلنويب للكرة األرضيةنوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



 ITU-R  P.372-16 95   التوصية 

 

 ( ج  36كل ـالش
 بياانت بشأن متغريات الضوضاء ومساهتا

 ابلتوقيت احمللي(  20:00-24:00  مايو؛ –أبريل  – ؛ النصف اجلنويب للكرة األرضية: مارس نوفمرب  –أكتوبر   – سبتمرب النصف الشمايل للكرة األرضية: )

 



  ITU-R  P.372-16   التوصية 96

 

 37الشـكل 
 املختلفة  dVتوزيعات احتمال االتساعات للضوضاء اجلوية الراديوية من أجل قيم  



 ITU-R  P.372-16 97   التوصية 

 

 38الشـكل 

 bتنطبق على عروض نطاقات أخرى،  dV، إىل قيم  Hz  ،dmV 200املنطبقة على عرض نطاق يبلغ  dVحتول قيم  



  ITU-R  P.372-16   التوصية 98

 

 6اجلزء  
 الضوضاء االصطناعية 

 الضوضاء االصطناعية واحدة من الفئات التالية:قد تضم 
إىل حد ما على مدى تردد كبري، مع خصائص تقرتب   تساويةتكون فيها الكثافة الطيفية للقدرة م  عريضة النطاقضوضاء   -

 ؛ (AWGN)من الضوضاء الغوسية البيضاء املضافة 
 ؛ (IN)ة نبضيضوضاء  -
الرتدد، وتتكون من   - يعتمد على  أو "حدبة"  يحاملة وحموجة  ضوضاء ذات طابع  الرتددي،   ضوضاء دة،  الطيف  يف 

لعدم وجود اسم أفضل، متت اإلشارة إىل هذا النوع من الضوضاء  و .  املتعددة  من املوجات احلاملة و/أو احلدابتتوليفة   أو
 . (SCN)دة " يوحالاملة احلوجة  املعلى أنه "ضوضاء  تقليدايً 

على  من هذه الفئات    تعتمد هيمنة فئة واحدة  و من الفئات الثالث.    توليفة املرصودة من    االصطناعية  الضوضاء   قد تتكون أيضاً و 
 .أداة الرصدشدة املصادر وبعدها عن 

املماثلة وعلى    الشدةت  عندما يتزايد عدد كبري من املصادر الفردية ذااالصطناعية  الضوضاء الغوسية البيضاء املضافة    رصدميكن  و 
بينما يكون فد قريب أو عدد حمدود منها.  يإىل وجود مصدر وح  االصطناعية   SCNضوضاء  التشري  و مسافة كافية من املستقبل.  

 .داخل املبايننموذج لبيئة الضوضاء هو الاألخري   يكون، خارج املباينيف سيناريو هو األكثر احتمااًل األول 
 ITU-R SM.2093)خارج املباين(، ويف التوصية    ITU-R SM.1753التوصية  يف    الضوضاء االصطناعية ومتثيلهاقياس    طرائقوترد  

 )داخل املباين(.

 لضوضاء االصطناعية خارج املباين ا 1.6

 الضوضاء الغوسية البيضاء املضافة 1.1.6
النمطية خارج   االصطناعية من أجل عدد من البيئات  لضوضاء الغوسية البيضاء املضافةلعامل االقيم املتوسطة    39يوضح الشكل  

 (. 4اجلزء . ويتضمن الشكل أيضاً منحىن الضوضاء اجملرية )انظر املباين
 : fبداللة الرتدد   amFويف مجيع احلاالت تتفق النتائج مع التغري اخلطي يف القيمة املتوسطة 

 flog  d  –  c  =  amF )15( 

تنطبق على الرتددات   (15)أن املعادلة    . وجتدر اإلشارة إىل 1القيم املشار إليها يف اجلدول    dو  cوأتخذ    MHzابلوحدة    fويعرب عن  
اليت تقابل املنحنيني    MHz 250و  0,3بني   اليت ترتاوح ما  البيئات ابستثناء تلك    هو مبني يف الشكل.  كما  Eو  Dجلميع فئات 

لأليونوسفري    االعتيادية( حتت الرتدد احلرج للموجة غري  Dاأليونوسفري )املنحىن    منعكسة عن طبقة  ور صدت ضوضاء اصطناعية
(fxF2)  .الرتدد  فوقو ، والذي يعتمد على الوقت من اليوم واملوسم ودورة البقع الشمسية  fxF2  تصبح طبقة األيونوسفري شفافة ،

  ، فإن وكيل fxF2  الرتدد   تسجلعلى الرغم من أن املسابري األيونية ال و (.  Eتدرجيياً وتصبح ضوضاء اجملرة هي املهيمنة )املنحىن  
سجله    Fلمنطقة  ل، وهو أقصى انعكاس  Fللمنطقة    fxIيف ظل ظروف الغالف األيوين املستقر هو مؤشر االنتشار    fxF2  الرتدد

 . املسبار األيوين أثناء القياس
ه متوسط االحنرافني العشريين خيص الفئات "منطقة أعمال" و"منطقة سكنية" و"منطقة ريفية"، يعطى ملدى الرتددات كله أعال وفيما

الضوضاء بداللة موقع معني يف اجلدول  lDو  uDاألعلى واألدىن   لقدرة  قيم االحنراف هذه غري مرتابطة 2،  أن  افرتاض  . وميكن 
 التوزيع الشبه لوغاريتمي الطبيعي يف كل حد من حدي املتوسط يعد مالئماً.  وأن

https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1753/en
https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.2093/en
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 1دول ـاجل
 dو cقيم الثابتني 

 c d البيئة فئة 

 76,8 27,7 ( A)املنحىن   مدينة

 72,5 27,7 ( Bسكنية )املنحىن  

 67,2 27,7 ( Cريفية )املنحىن  

 53,6 28,6 ( D)املنحىن  هادئة ريفية 

 52,0 23,0 ( Eية )املنحىن ضوضاء جمر   

 2دول ـاجل
 قيم االحنرافات العشرية للضوضاء االصطناعية

 الزمن التغري مع  احلد العشري  الفئة 
(dB) 

 التغري مع املوقع 
(dB) 

 أعلى مدينة
 أدىن

11,0 
6,7 

8,4 
8,4 

 أعلى منطقة سكنية 
 أدىن

10,6 
5,3 

5,8 
5,8 

 أعلى منطقة ريفية 
 أدىن

9,2 
4,6 

6,8 
6,8 
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 39الشكل 
 دون خسارة  جيد التأريض رأسي قصري القطبوائي وحيد هلالقيم املتوسطة لقدرة الضوضاء االصطناعية 

 

 لضوضاء االصطناعية داخل املباين ا 2.6
 الضوضاء الغوسية البيضاء املضافة 1.2.6

تتوفر   الراهن  ال  الوقت  البيضاء املضافةلبياانت قياس كافية لوصف املستوايت املتوقعة  يف  الغوسية  االصطناعية داخل   لضوضاء 
يف الفرتة يف أورواب  أ جريت  على قياسات    3حيتوي اجلدول  و سيتم حتديث هذا القسم عندما تصبح هذه البياانت متاحة.  و .  املباين

 . 2007و 2005بني عامي 

 3دول ـاجل
 املباين أجريت يف أورواب داخلقياسات للضوضاء االصطناعية 

 الرتدد
(MHz) 

 عامل الضوضاء املتوسط 

aF (dB  فوقb0kT ) 

 االحنراف العشري األدن  االحنراف العشري األعلى 

 منطقة سكنية  مدينة  منطقة سكنية  مدينة  منطقة سكنية  مدينة  

210 14 5 3 3 2 1 

425 16 3 4 1 1 1   
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 7اجلزء  

 تركيبة الضوضاء املنبعثة من مصادر عديدة 
 تركيبة الضوضاء املنبعثة من مصادر عديدة  1.7

فيها   يلزم  حاالت  قيمتها.  توجد  يف  تتشابه  أكثر  أو  منطني  هناك  ألن  وذلك  الضوضاء  أمناط  من  واحد  منط  من  أكثر  مراعاة 
صحيح يف أي تردد بشكل عام. لكن ميكن غالباً مالحظة هذه الظاهرة يف ترددات املوجات الديكامرتية حيث تتشابه قيم  وهذا

 سبيل املثال(.على  ،MHz 10، 2الضوضاء اجلوية واالصطناعية واجملرية )الشكل 
، يفرتض أن له توزيعاً ميثل بتوزيعني شبه عاديني على aF (dB)وعامل الضوضاء لكل مصدر من مصادر الضوضاء احملددة أعاله،  

حتت القيمة املتوسطة    )lσ =) 1,282/l D. وللجانب األدىن من التوزيع الشبه عادي احنراف معياري  amFجانيب القيمة املتوسطة،  
 af (W)فوق القيمة املتوسطة. ولقيم عامل الضوضاء املقابلة    )uσ =) 1,282/u Dعياري للجانب األعلى من التوزيع  واالحنراف امل

 توزيعات لوغاريتمية عادية على جانيب القيمة املتوسطة.
املتوسطة،   القيمة  املعياري،  amTFوميكن احلصول على  أو  Tσ، واالحنراف  الضوضاء جملموع عمليتني  لعامل  أكثر من عمليات ، 

 الضوضاء من املعادلتني:

 dB               
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 حيث:
 c = 10/ln(10) = 4,343 (18) 
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القيمة املتوسطة واالحنراف املعياري لعامل الضوضاء لكل مكون من مكوانت مصادر الضوضاء. وابلنسبة للضوضاء   مها   iو   amiFحيث  
األشكال   من  القيم  تستخرج هذه  استخراج . و 36إىل    13اجلوية،  أيضاً  الشكل  ا   ميكن  من  االصطناعية  .  2 واجلدول   10لضوضاء 

 . dB =) (2/1,282 1,56يضبط على القيمة    iواالحنراف    (13)ء اجملرية من املعادلة  للضوضا   amFيتحصل على   فيما 

 ، لعامل الضوضاء جملموع عمليتني أو أكثر من عمليات الضوضاء ابملعادلة: uTDويتحصل على االحنراف العشري األعلى، 
 dB                T 282,= 1 uTD )21( 

 . )20(و   )19(يف املعادلتني    )i =) 1,282/u Dابستعمال االحنرافات العشرية األعلى ملكوانت الضوضاء اخلاصة حبساب    Tحيث حيسب  

 ، لعامل الضوضاء جملموع عمليتني أو أكثر من عمليات الضوضاء من املعادلة: lTDويتحصل على االحنراف العشري األدىن، 

 dB                T 282,= 1 lTD )2(2 
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 . )20(و  )19( املعادلتني  يف   )i =) 1,282/l D، ابستعمال االحنرافات العشرية الدنيا ملكوانت الضوضاء اخلاصة حبساب  Tحيث حتسب  

األقل   على  واحدة  ضوضاء  ملكونة  الضوضاء  لعامل  األعلى  العشري  االحنراف  يتجاوز  فإن  dB 12وعندما   ،Tσ    احملسوبة
 ابستعمال االحنرافات العشرية األعلى ملكوانت الضوضاء، ينبغي هلا أن تتقيد بقيمة قصوى قدرها:   (20)إىل  (17) ابملعادالت

 dB                
















=

T

T
T c ln2

 (23) 

 هو عامل الضوضاء جملموع أسي بسيط للقيم املتوسطة اإلفرادية لعامل الضوضاء:  Tγحيث 
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   (24) 

األقل   الضوضاء ملكونة ضوضاء واحدة على  لعامل  العشري األدىن  يتجاوز االحنراف  فإن  dB 12وابملثل، عندما   ،T    احملسوبة
ابستعمال االحنرافات العشرية الدنيا ملكوانت الضوضاء، ينبغي هلا أن تتقيد ابلقيمة القصوى املعطاة   (20)إىل    (17)ابملعادالت  

 . (23) املعادلة يف

ـــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ


	التوصيـة  ITU-R  P.372-16 (2022/08) الضوضاء الراديوية
	تمهيـد
	مجال التطبيق
	جدول المحتـويات
	الجزء 1 اعتبارات عامة
	1.1 مصادر الضوضاء الراديوية
	2.1 شروط تحديد كثافة الضوضاء والعلاقة فيما بينها
	1.2.1 عامل الضوضاء
	2.2.1 شدة مجال الضوضاء الفعالة (r.m.s)
	3.2.1 درجة حرارة الضوضاء
	4.2.1 متغيرات الضوضاء


	الجزء 2 سويات الضوضاء بدلالة التردد
	الجزء 3 الضوضاء الصادرة عن الغازات الجوية وسطح الأرض
	1.3 الضوضاء الراديوية التي تتعرض لها المحطات الأرضية جراء الغلاف الجوي الأرضي
	2.3 الضوضاء الراديوية التي تتعرض لها المحطات الفضائية جراء الغلاف الجوي الأرضي وسطح الأرض

	الجزء 4 درجة حرارة اللمعان التي تعزى إلى مصادر من خارج الأر ض
	1.4 درجة حرارة اللمعان التي تعزى إلى مصادر من خارج الأرض

	الجزء 5 الضوضاء الجوية التي تعزى إلى البر ق
	1.5 الضوضاء الجوية التي تعزى إلى البرق

	الجزء 6 الضوضاء الاصطناعية
	1.6 الضوضاء الاصطناعية خارج المباني
	1.1.6 الضوضاء الغوسية البيضاء المضافة

	2.6 الضوضاء الاصطناعية داخل المباني
	1.2.6 الضوضاء الغوسية البيضاء المضافة


	الجزء 7 تركيبة الضوضاء المنبعثة من مصادر عديدة
	1.7 تركيبة الضوضاء المنبعثة من مصادر عديدة




