
 

 

 مجال البث  في البث غير المطلوب
 خارج النطاق

 ITU-R  SM.1541-6التوصيـة  
(2015/08) 

 SMالسلسلة 
 إدارة الطيف



ii التوصية  ITU-R  SM.1541-6  

 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.
 
 

 سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 (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 ة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

جراء املوضح يف وجب اإل: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبمالحظة
 .ITU-R 1 القرار

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en


 ITU-R  SM.1541-6 1   التوصية 

 **، *SM.1541  R-ITU-6 ة ـالتوصي

 *** النطاقالبث غري املطلوب يف جمال البث خارج 

(2015-2013-2011/09-2011/01-2006-2002-2001) 

 جمال التطبيق

ألغراض املرِسالت العاملة يف مدى الرتددات احملصور   (OoB)تقدم هذه التوصية القيم احلديّة للبث يف جمال البث خارج النطاق 
 . GHz 300و   kHz 9 بني 

 كلمات أساسية
 القيم احلدية للبث املطلوب، جمال البث خارج النطاق،    البث غي 

 الحتاد الدويل لالتصاالت، لإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها 

اهلامشي، تدرس اآلاثر والقياسات واحلدود املنطبقة  غي املطلوب يف جمال البث البث -  ITU-R SM.329أن التوصية  أ (  
 على البث غي املطلوب يف جمال البث اهلامشي؛ 

تقدمان إرشادات تتيح تعيني احلد الفاصل بني جمال البث خارج  ITU-R SM.1539و ITU-R SM.329أن التوصيتني  ب(
 وجمال البث اهلامشي يف طيف تردد اإلرسال الراديوي؛ (OoB) النطاق

  -  ITU-R SM.328وبعرض النطاق الالزم، ترد ابلضرورة يف التوصية  ، أن االعتبارات املتعلقة مبجال البث خارج النطاق  (ج
 أطياف وعروض نطاق البث؛ 

 ل، وابإلمكان التقليل منه عند تصميم النظام؛ُِ أن البث غي املطلوب ينتج بعد تشغيل املرس د (
املقررة يف اللوائح التنظيمية الوطنية أو اإلقليمية قد استخدمت بنجاح يف املناطق السكنية أن حدود البث خارج النطاق  (  ه

املزدمحة حملطات االتصال الراديوي. ولقد وضعت هذه احلدود عموماً وفقاً لالحتياجات احمللية اخلاصة واملفصلة هبدف التعايش مع 
 أخرى؛ أنظمة

للبث خارج النطاق    قطاع االتصاالت الراديويةدود األكثر ختصيصاً اليت يضعها  أن كل خدمة تتطلب عدداً ضئياًل من احل و ( 
 ؛ اعتبارها إذ تضع يفه( من عموماً، على غالف من حدود البث خارج النطاق األقل تقييداً الواردة أعاله يف النقطة  ،وهي تقوم

، فإن عرض  (RR) للوائح الراديو 4 ًا للتذييلبتخصيصات الرتدد وفق (BR)أنه عند إعالم مكتب االتصاالت الراديوية  ز ( 
 النطاق الالزم لإلرسال مبوجة حاملة وحيدة ي عطى يف جزء عرض النطاق يف مؤشر اإلرسال؛ 

يغطي ابلضرورة، بطريقة مناسبة،   للوائح الراديو، يقابل إرسااًل وحيد املوجة وال   4 أن عرض النطاق الالزم، حسب التذييل ح(
 األنظمة املتعددة املوجات،حالة 

____________________ 
 التابعة لقطاع لالتصاالت الراديوية. 7و 6و 5و 4ينبغي تقدمي هذه التوصية للجان الدراسات  *

 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  **
جمال  النطاق، فإن اإلرساالت اهلامشية ميكن أن حتدث أيضاً يفعلى الرغم من أن اإلرسال خارج النطاق يهيمن عموماً يف جماالت البث خارج    ***

ء البث خارج النطاق. وجتدر اإلشارة إىل أن احلدود الواردة يف هذه التوصية تنطبق على البث غي املطلوب يف جمال البث خارج النطاق، سوا
 كانت إرساالت خارج النطاق أو إرساالت هامشية.
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 وإذ تدرك
 فة يف لوائح الراديو.أن املصطلقات التالية معر  

 البث غير المطلوب
 ".دارج النطاقهو جمموعة إرساالت تتكون من البث اهلامشي والبث  :*البث غري املطلوب 146.1"

 البث الهامشي
 ، وميكن إنقاص سويته دون املسّ عرض النطاق الالزمبرتدد واحد أو برتددات واقعة دارج  بثّ هو  :*البث اهلامشي 145.1"

كيل البيين وحتويل التش منتجاتو  ،الطفيلية اإلرساالتو ،التوافقية اإلرساالتاهلامشي  البثبإرسال املعلومات املقابلة. ويشمل 
 ".دارج النطاق البثرتدد، باستثناء ال

 البث خارج النطاق
ر، وهو ، ولكنها يف جواره املباشالنطاق الالزم عرضبرتدد واحد أو برتددات واقعة دارج  بثّ هو  :*البث دارج النطاق 144.1"

 ".البث اهلامشيناتج عن عملية التشكيل، باستثناء 
 عرض النطاق المشغول

لرتدد احلدي حتت ااملرسلتان  القدرتان املتوسطتان فيه الذي تكون هو عرض نطاق الرتددات :النطاق املشغول عرض 153.1"
 ما. إلرسالالكلية  القدرة املتوسطةمن  /2لنسبة مئوية معطاة كل منهما السفلي وفوق الرتدد احلدي العلوي مساوية  

 ".0,5% مساوية /2 املعين، تؤدذ القيمة لصنف اإلرسابشأن  ITU-Rويف غياب مواصفات حمددة يف توصية من التوصيات 
 عرض النطاق الالزم

ال لتأمني إرس عطى،م   صنف إرساليف  ،الذي يكفي على الضبط هو عرض نطاق الرتددات :عرض النطاق الالزم 152.1"
 ".املعلومات بالسرعة واجلودة املطلوبتني يف ظروف معينة

 المخصص نطاق الترددات
ق دادله. وعرض هذا النطا حملطة معينة باإلرسالردص فيه الذي ي   هو نطاق الرتددات :خصصامل اتنطاق الرتدد 147.1"

، فإن نطاق فضائيةاحملطات ال. ويف حالة به املسموح لتفاوت الرتددالقيمة املطلقة  ْثال، مضافًا إليه مِ عرض النطاق الالزميساوي 
 ".ما من سطح األرض قطةن بالنسبة إىلن مفعول دوبلر، واليت قد تنتج ي الزحزحة القصوى النامجة عثل  الرتددات املخصص يتضمن مِ 

 التردد المخصص
 ".ما حملطةاملخصص  هو مركز نطاق الرتددات :الرتدد املخصص 148.1"

 وإذ تالحظ
 تعطي معلومات دقيقة عن حالة البث غري املطلوب يف جمال البث دارج النطاق والواقع ITU-R SM.1540 أن التوصية أ ( 

 نطاقات موزعة جماورة؛ يف
 ،تؤثر قد 2000 اليت وافقت عليها مجعية االتصاالت الراديوية لعام ITU-R 222/1أن الدراسات املطلوبة مبوجب املسألة  ب(

على حد سواء، على شكل ومضمون التعاريف األساسية املستخدمة يف هذه التوصية. وقد يكون من الضروري مراجعة هذه التوصية 
 بغية مراعاة النتائج اليت أدت إليها هذه الدراسات، مستقبالً 
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 يـتوص

 المصطلحات والتعاريف 1
 باستخدام املصطلقات والتعاريف األدرى التالية:

 1مجال البث الهامشي 1.1
 يف هذا املدى. عادةً  اهلامشيويهيمن البث  ،بعد حدود جمال البث دارج النطاق)إلرسال ما(: مدى الرتددات الواقعة 

 1مجال البث خارج النطاق 2.1

)إلرسال ما(: مدى الرتددات الواقعة مباشرة دارج عرض النطاق الالزم واليت تستبعد جمال البث اهلامشي، ويهيمن البث دارج 
 هذا املدى. النطاق عادة يف

3.1 dBsd وdBasd 

dBsdطيفية للقدرةالكثافة لل القصوى قيمةالإىل  بل نسبةً ي: ديس (psd)  احلصول على أقصى قيمة يتم يف عرض النطاق الالزم. و
الطيفية لقدرة إشارة عشوائية، بتقديد القدرة املتوسطة يف عرض النطاق املرجعي، عندما يكون موقع عرض النطاق للكثافة 
لذي يتمركز عرض النطاق املرجعي ذاته، مهما كان الرتدد ا الرتدد على حنو يعطي النتيجة القصوى. وينبغي أن يكون يف املرجعي

 .6.1 الفقرة هو حمدد يف كما  ،عليه
dBasdإىل القيمة املتوسطة للكثافة الطيفية للقدرة يف عرض النطاق الالزم. ومن أجل احلصول على القيمة املتوسطة  بل نسبةً ي: ديس

عرض  كامللاملتوسطة يف عرض النطاق املرجعي ويؤدذ متوسط هذه النتيجة  سب القدرةللكثافة الطيفية لقدرة إشارة عشوائية، حت  
 .6.1 النطاق الالزم. ويكون عرض النطاق املرجعي كما هو حمدد يف الفقرة

4.1 dBc 
رقمي لة لإلرسال. ويف غياب املوجة احلاملة، مثل بعض أشكال التشكيل الإىل قدرة املوجة احلاملة غري املشك   بل نسبةً يوحدات ديس

بل نسبًة إىل القدرة يبالوحدات ديس dBc ل عن السوية املرجعية املكافئة عرّب ي   ،تصل فيها القياسات إىل املوجة احلاملة اليت ال
 .P املتوسطة

5.1 dBpp 
ن ع وحدات ديسيبل نسبة إىل القيمة القصوى لقدرة الذروة مقيسة يف عرض النطاق املرجعي دادل عرض النطاق املشغول. وي عرب  

املطلوب  اق والبث غريالنط النطاق يف نفس عرض النطاق املرجعي لقدرة الذروة دارج النطاق. وينبغي تقدير البث يف قدرة الذروة يف
 .ITU-R M.1177بقيم ذروة. وفيما يتعلق بأنظمة الرادارات ينبغي ادتيار عرض النطاق املرجعي وفقًا للتوصية 

____________________ 
االنسجام املوجود حالياً بني تعريفي املصطلقني "إرسال دارج  أ ددل مصطلقا "جمال البث دارج النطاق" و"جمال البث اهلامشي" إلهناء عدم 1

للوائح الراديو، كما  3 من لوائح الراديو من جهة، وبني االستعمال الفعلي هلذين املصطلقني يف التذييل 1 املادة النطاق" و"إرسال هامشي" يف
من جهة أدرى. وتنطبق حدود البث  (2000)إسطنبول،  (WRC-2000) 2000 متت مراجعتها من قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام

 دارج النطاق والبث اهلامشي، على التوايل، على مجيع اإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث دارج النطاق ويف جمال البث اهلامشي.
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 1الشـكل 
 ( القيمة القصوى للكثافة الطيفية للقدرة أ ) dBsd 0القيمة المرجعية 

 ب( القيمة المتوسطة للكثافة الطيفية للقدرة) dBasd 0القيمة المرجعية 

SM.1541-01 

 2الشـكل 
 القصوى لقدرة الذروة القيمة ،dBpp 0القيمة المرجعية 

SM.1541-02 
 مرجعيعرض النطاق ال 6.1

رض النطاق عط  عن من تعريف حدود البث دارج النطاق بطريقة وحيدة التكافؤ. وإذا مل ي  وهو عرض النطاق املطلوب للتمكّ 
الالزم. وفيما يتعلق بأنظمة  املرجعي من عرض النطاق 1%القيمة احلدية للبث دارج النطاق فإنه يكون  املرجعي بشكل صريح يف

 .ITU-R M.1177نطاق املرجعي وفقاً للتوصية الرادار ينبغي ادتيار عرض ال

 عرض نطاق القياس 7.1
 وهو عرض النطاق املناسب تقنياً للقياسات املتعلقة بنظام حمدد. ويسمى عادًة، يف حملالت الطيف الشائعة، عرض نطاق االستبانة.

 ب.ة إمكانية حتويل النتائج يف عرض النطاق املرجعي املطلو ميكن لعرض نطاق القياس أن يكون خمتلفاً عن عرض النطاق املرجعي شريط - 1المالحظة 

 عرض
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 الكثافة الطيفية للقدرة 8.1
 لعرض النطاق املرجعي. التوصية هي القدرة املتوسطة الكثافة الطيفية للقدرة يف نطاق هذه

 القدرة المتوسطة 9.1
 ة للقدرة أو طريقة مكافئة.تردد حمدد يستخدم طريقة قياسات الكثافة الطيفينطاق  وهي القدرة املدرجة يف

 القدرة المتوسطة للقناة المجاورة 10.1
 وهي القدرة املدرجة يف عرض نطاق قناة جماورة لقناة مشغولة تستخدم طريقة قياسات الكثافة الطيفية للقدرة أو طريقة مكافئة.

 قدرة الذروة 11.1
 كافيان لقبول عرض نطاق اإلشارة.  وهي القدرة اليت يقيسها كاشف الذروة باستعمال مرشاح عرضه وشكله

 قدرة الذروة في قناة مجاورة 12.1
 يف عرض نطاق قناة جماورة لقناة مشغولة بواسطة مرشاح قناة داص. الذروة املقيسةوهي قدرة 

 نطاق كلي مخصص 13.1
إلدارة لح الراديو، والذي سبق للوائ 4 مبوجب التذييل BRة املخصصة لنظام يتطابق ومعطيات املكتب وهو جمموع النطاقات املتماسّ 

 به. أن ردصت
ق حراسة، ت تعمل يف نطاقات متجاورة يفصل بينها نطامرِسالت مستجيبات مرِسالفيما يتعلق باخلدمات الفضائية، عند وجود عدة  - 1المالحظة 

ت الرسِ يلة من عرض نطاق املعلى أن حتتوي هذه النطاقات على نسبة مئوية ضئ ،فإن النطاق الكلي املخصص يشمل نطاقات احلراسة
 ت.رِسالاملستجيبات امل

 عرض نطاق كلي مخصص 14.1
 وهو عرض النطاق الكلي املخصص؛

 تطبيق التعاريف 2
 باع التعليمات الواردة فيما بعد أثناء تطبيق هذه التوصية:ينبغي اتّ 

 اإلرسال في مجال البث خارج النطاق 1.2
النطاق الالزم ولكن دادل مدى الرتددات الوحيد عن الرتدد املخصص للبث بأقل  إرسال يقع دارج عرض أيّ  ،عموماً  ،يعترب
سرعته أن هذا التباعد قد يرتبط بنمط التشكيل وب من عرض النطاق الالزم للبث، إرساالً يف جمال البث دارج النطاق. إال 250% من

نظمة الرقمية العاملة بتنسيق الرتددات. فمثالً، يف بعض األ ل وبعوامل متصلةحالة التشكيل الرقمي كما يرتبط بنمط املرسِ  القصوى يف
 .250% قد يكون من الضروري استعمال قيمة خمتلفة عن عامل النسبة ،بالنطاق العريض أو بالتشكيل النبضي

من  3.1 الفقرة وفضاًل عن ذلك، وبسبب عدم دطية املرِسل، فإن مكونات اإلشارة يف النطاق تنتشر يف النطاقات اجملاورة الواردة يف
من  3.1 الفقرة . كما أن الضوضاء يف النطاقات اجلانبية ملذبذب املرِسل قد متتد إىل هذه النطاقات اجملاورة الواردة يف1 امللقق
 النطاق. . ونظراً إىل احتمال أن يكون عزل هذه اإلرساالت غري عملي، فإن سوي تها قد تندرج يف قياسات قدرة البث دارج1 امللقق
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 اإلرسال في مجال البث الهامشي 2.2
باعدة نسبًة التقويل واإلشعاعات الطفيلية الواقعة يف الرتددات املت منتجاتالتشكيل البيين و  منتجاتمبا فيها  ،إن كل اإلرساالت

التوصية،  عمومًا يف إطار هذه ،تعترب ،على األقل من عرض النطاق الالزم لإلرسال 250% إىل الرتدد املركزي لإلرسال مبقدار
، أن هذا التباعد قد يرتبط بنمط التشكيل، وسرعة التشكيل القصوى يف حالة التشكيل الرقمي جمال البث اهلامشي. إال إرساالت يف

بالتشكيل النبضي،  وبعوامل متعلقة بتنسيق الرتددات. فمثاًل، يف بعض األنظمة الرقمية العاملة بالنطاق العريض أو رِسل،وبنمط امل
 .250% من الضروري استعمال قيمة غريقد يكون 

ت املستجيبات متعددة القنوات أو متعددة املوجات احلاملة اليت ميكن من أجلها إرسال عدة موجات رِسالت املرِسالوفيما يتعلق بامل
عرض النطاق املخصص  زرج النهائي أو من هوائي نشيط، يعترب أن الرتدد املركزي لإلرسال يقابل مرك عند اخل  حاملة بالتآون من مكرِب 

 املستجيب إذا كان هذا األدري أصغر. لل املرسِ من املرسِ  dB 3- للمقطة املعتربة أو مركز عرض النطاق عند

 عرض النطاق الالزم ومجال البث خارج النطاق 3.2
ستقسن حتديد امتداد ي   (،ITU-R SM.1539)وفق التعريف الوارد يف التوصية  الواسعيف حالة اإلرسال بالنطاق الضيق أو النطاق 
 .1 جمال البث دارج النطاق باستعمال اجلدول

 1 اجلدول
 بداية ونهاية مجال البث خارج النطاق

 نمط البث
عرض النطاق إذا كان 

 هو: NBالالزم 
نسبة إلى مركز عرض  ()تخالف 

النطاق الالزم لبداية مجال البث 
 خارج النطاق

 تباعد بين التردد المركزي
 الهامشيوحدود البث 

 NB 2,5 LB 0,5 (1 )انظر املالحظة LB < نطاق ضيق

 UB 0,5 NB 2,5 NBو LBحمصور بني  نطاق عادي

 )UB 0,5 NB UB + 1,5) NB > واسعنطاق 

 .LB 0,5 وبأقل من NB 0,5وصى بأي توهني للبث اهلامشي بالنسبة إىل الرتددات املتباعدة بأكثر من ي   ، الNB > LBعندما يكون  - 1المالحظة 
 .SM.1539 R-ITUمعطيان يف التوصية  UBو LBالنطاقان  - 2المالحظة 

 البث بموجة حاملة واحدة 1.3.2
جمال البث  الواجب استعماهلا للتققق من أن البث باملوجة احلاملة الوحيدة يتقيد بالقيم احلدية يف ،إن قيمة عرض النطاق الالزم

وفقاً  (BR) املوجودة يف مؤشر اإلرسال الذي يقدم إىل مكتب االتصاالت الراديويةجيب أن تتماشى مع القيمة  ،دارج النطاق
 للوائح الراديو. 4 للتذييل

دارج النطاق عن طريق حتديد عرض نطاق القناة أو املباعدة بني القنوات. وميكن استعمال  قناع البثويف بعض األنظمة حيدد 
 لوائح اإلقليميةال طة ورودها يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية أو يفهذه املعلمات بداًل من عرض النطاق الالزم شري

 قة.الوطنية املطب   أو
 البث بموجات حاملة متعددة 2.3.2

 مستجيبات املوجات احلاملة املتعددة بإمكانية إرسال عدة موجات حاملة بالتآون من مكرب هنائي تتميز مرِسالت مرِسالت
 من هوائي نشيط. أو

األنظمة  مة املوجات احلاملة املتعددة، ينبغي أن يبدأ جمال البث دارج النطاق عند كل حافة عرض نطاق كلي خمصص. ويفويف أنظ
هبذه التوصية،  5 امللقق ستقسن اعتبار أن عرض النطاق الالزم املستعمل يف أقنعة البث دارج النطاق الواردة يفي   ،الساتلية
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 رِسلمن امل dB 3 القيمتني التاليتني: قيمة عرض النطاق عند دارج النطاق، يقابل صغرى ال البثواملستخدمة يف حتديد عرض جم
مثاالن يوضقان كيفية حساب بداية وهناية جمال البث دارج  2 وقيمة عرض النطاق الكلي املخصص )يف امللقق ،املستجيب
 (.ساتلواحداً أو أكثر لكل  مستجيباً مرِسالً أنظمة املوجات احلاملة املتعددة اليت متتلك  النطاق يف

 بعضها بالتآون. وفيما يتعلق باخلدمات الفضائية، ينطبق التعريف الوارد أعاله لعرض النطاق الالزم عندما ترس ل مجيع املوجات احلاملة أو

 dBppو dBcو dBsdاعتبارات تتعلق بالوحدات  4.2

 dBppو dBcو dBsdالعالمتان الموجبة والسالبة للوحدات  1.4.2
للبث  dBsd ات عن القيمة املقدرة بالوحدعرب  فة نسبًة إىل الكثافة الطيفية املرجعية للقدرة، فإنه ي  معر   dBsd أن الوحدة ظرًا إىلن

دارج النطاق بعدد سالب )بالنسبة للقالة الشائعة حيث تكون الكثافة الطيفية لقدرة البث دارج النطاق أقل من الكثافة الطيفية 
جمال البث  " فإن قيمة اإلرسال يف(dBsd) فوق الصفر" أو "توهني dBsd" ة(. غري أنه يف حالة استخدام املصطلحاملرجعية للقدر 

  عنها بعدد موجب.دارج النطاق يعرب  
  عنها بواسطةللبث دارج النطاق يعرب   dBc فإن القيمة املقدرة بالوحدات ،ما فة نسبًة إىل قدرة مرجعيةمعر   dBcومبا أن الوحدة 

جمال البث دارج  فإن قيمة اإلرسال يف ،"(dBc) فوق الصفر" أو "توهني dBc" عدد سالب. غري أنه يف حالة استخدام املصطلح
  عنها بعدد موجب.النطاق يعرب  

 عنها للبث دارج النطاق يعرب   dBppفإن القيمة املقدرة بالوحدات  ،ما فة نسبًة إىل قدرة ذروة مرجعيةمعر   dBppومبا أن الوحدة 
 "، فإن قيمة اإلرسالdBppفوق الصفر" أو "توهني  dBppبواسطة عدد سالب. غري أنه يف حالة استخدام مصطلح مثل "

  عنها بعدد موجب.جمال البث دارج النطاق يعرب   يف
 .dBsdو dBcعلى األقنعة بالوحدات  Yو X يْ إىل كيفية وسم حمور   3 ويشري امللقق

 dBcو dBsd مقارنة بين الوحدتين 2.4.2
ترتجم نفس القيمة الرقمية املعطاة  ، هناك احتمال أنdB 0 ليس هلما نفس القيمة املرجعية dBcو dBsdمبا أن الوحدتني 

. وبذلك يكون لعرض النطاق dBcرة بالوحدات أكثر صرامة من احلدود املقد   dBsdإىل حدود بث بالوحدات  dB بالوحدات
 هذا الفارق. وبالتايل جيب حتديد منط القناع وعرض النطاق املرجعي وقيم القناع معاً. املرجعي املختار تأثري على قيمة

 dBppو dBcو dBsdالتطبيق العملي للحدود مقدَّرة بالوحدات  3.4.2
 أكثر عملية يف التطبيقات التالية: dBsdالوحدة 

 التشكيل الرقمي؛ -
 .أنساق التشكيل اليت يتعذر فيها قياس املوجة احلاملة -

 أكثر عملية يف التطبيقات التالية: dBcوالوحدات 
 التشكيل التماثلي؛ -
 الطرائق اخلاصة بالتشكيل الرقمي؛ -
ة ر حدود احتياطية لإلرساالت املنفصلة الواقعة يف جمال البث دارج النطاق عندما تتقدد الكثافة الطيفية بقيم مقد   -

 .dBsd بالوحدات
 التطبيقات التالية: يففأكثر عملية  dBppأما الوحدات 

 وبعض الطرائق اخلاصة لإلرسال التماثلي. ل: الرادارالطرائق اخلاصة بالتشكيل النبضي مث -



  ITU-R  SM.1541-6  التوصية 8

 طرائق تحديد المطابقة مع حدود البث خارج النطاق 3
دارج  قناع البثعلى  ئمةينبغي استعمال الطريقة القائمة على القدرة يف القناة اجملاورة ويف القناة الثانية اجملاورة أو الطريقة القا

 من أجل حتديد املطابقة مع حدود اإلرسال يف جمال البث دارج النطاق. ،(1 )ويرد وصف الطريقتني يف امللقق ،النطاق

 GHz2 300و kHz 9ت العاملة بين مرِسالحدود البث خارج النطاق لل 4
ييدًا للبث دارج احلدود األشد تقوتقابل هذه احلدود عادة ينبغي اعتبار احلدود الطيفية احملددة يف هذه التوصية حدودًا نوعية. 

واليت تنص عليها اللوائح التنظيمية الوطنية أو اإلقليمية املستعملة بنجاح. وتسمى أحيانًا حدود األمان. وهي خمصصة  النطاق،
ثل املناطق اليت تطبيقات اخلاصة )محاجة فيها إىل فرض حدود أكثر صرامة من أجل تأمني محاية ال لالستعمال يف النطاقات اليت ال

 تتواجد فيها كثافة شديدة حملطات االتصال الراديوي(.
، GHz 300و kHz 9ت العاملة بني الرتددين ا على املرِسالث دارج النطاق اليت يتوجب تطبيقههذا وإن حدود اإلرسال، يف جمال الب

 .2 ينبغي أن تطابق القيم املشار إليها يف اجلدول
 .14 يف امللقق ITU-R SM.1540و ITU-R SM.1541تطبيق التوصيتني ويرد وصف 

وعلى اإلدارات تشجيع وضع حدود للبث دارج النطاق أكثر دصوصية لكل نظام ويف كل نطاق من نطاقات الرتدد. وينبغي أن 
 النطاقات اجملاورة لرتدد أو يفوالتشكيل ومقدرات ترشيح النظام وكذلك األنظمة العاملة بنفس ا الفعليتراعي هذه احلدود التطبيق 
 االتصال الراديوي األدرى. ددماتوذلك لتقسني املواءمة مع 

ض اليت تضم مثل هذه احلدود للبث دارج النطاق األكثر دصوصية لبع قطاع االتصاالت الراديويةأمثلة لتوصيات  4 ويقدم امللقق
 األنظمة يف بعض نطاقات الرتدد.

 2 اجلدول
 ف اإلرسال في مجال البث خارج النطاقطي لحدود المنحنيات

 قناع البث من لوائح الراديو أو نمط التجهيزات 1 فئة الخدمة طبقاً للمادة

 5انظر امللقق  ددمات فضائية )حمطات أرضية وحمطات فضائية(

 6انظر امللقق  إذاعة تلفزيونية
 7انظر امللقق  إذاعة صوتية

 8انظر امللقق  رادار
 9ظر امللقق ان ددمات اهلواة

 10انظر امللقق  ددمة متنقلة برية

 11انظر امللقق  ددمة متنقلة حبرية وددمة متنقلة للطريان

 12انظر امللقق  ددمة ثابتة

فإن املطابقة  ،د بالقيم احلدية لإلرسال الواردة يف هذه التوصية يبقى احتمال حدوث التدادل قائماً. وبالتايلوحىت يف حالة التقي  
 الضار عن طريق اللجوء إىل حلول تقنية.تنفي وجود احلاجة إىل التعاون من أجل حل مشاكل التدادل  عايري المع امل

____________________ 
 شي( يف جمال البث دارج النطاق.تنطبق حدود البث دارج النطاق على البث غري املطلوب )البث دارج النطاق والبث اهلام 2
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في حالتي أنظمة النطاق  12إلى  5اعتماد أقنعة البث خارج النطاق المقدمة في المالحق من  5
 الضيق وأنظمة النطاق الواسع

التعريف  )انظر LBأقل من  NBاحلالة اليت يكون فيها عرض النطاق الالزم  دارج النطاق يف قناع البثتغيري سلم قياس  ( أ 
 ؛LBبالنطاق  NB(، ولذا ميكن االستعاضة عن SM.1539 R-ITUالوارد يف التوصية 

فإن (، SM.1539 R-ITU، )انظر التعريف الوارد يف التوصية UBأعلى من  NBيف احلاالت اليت يكون فيها عرض النطاق الالزم  ب(
ذلك،  دارج النطاق، ولكن ينبغي أن يكون القناع مبتوراً. وبناًء على قناع البثتبقى دون تغيري يف تطبيق  NBقيمة ال
 % )NB/UB 100 + 150(و NBمن النطاق  50%على نسبة ترتاوح بني  دارج النطاق إال قناع البثنطبق ي ال

 .NB النطاق من

 طرائق القياس 6
 .13 مفصاًل يف امللقق وصفهاج النطاق اليت يرد استعمال طرائق قياس البث دار 

 

 1الملحق 

 
 طرائق تحديد المطابقة مع حدود البث خارج النطاق

ول ويتناطريقة تقاس حسبها القدرة يف قناة جماورة.  1 القسم ويضمطاقة البث دارج النطاق.  لتكميةميكن تطبيق طريقتني خمتلفتني 
 الكثافة الطيفية للقدرة يف جمال البث دارج النطاق. طريقة تقدير تستند إىل حتديد 2 القسم

 الطريقة التي تستند إلى القدرة في القناة المجاورة وفي القناة الثانية المجاورة 1
"األطياف وعرض نطاق  - ITU-R SM.328من التوصية  12.1 ف يف الفقرةأصبقت هذه الطريقة القائمة على املفهوم املعر  

عرض  سويق حملالت الطيف املزودة مبقدرة معاجلة اإلشارات الرقمية والقادرة على إجراء إددال رقمي يفاإلرسال"، هامة منذ ت
 نطاق حمدد.

البث دارج النطاق  فطي وميكن احلصول على حد للقدرة املقبولة يف جمال البث دارج النطاق انطالقاً من احلدود اليت يفرضها قناع
مثااًل لقناع إرسال داص ويستعمل  1 نطاق تردد حمدد. ويقدم التذييلضية للمنقين يف ااملقبول عن طريق إددال الصيغة الري

مقارنة النتائج احلاصلة مع القيم الفعلية املعت مدة  اخلدمة املتنقلة الربية، وهي اجلهة املستعِملة الرئيسية هلذه الطريقة. وت ظِهر   يف
معايري أكثر صرامة بكثري من تلك اليت مت  كان عليها أن تضع لراديوية املتنقلةأن صناعة االتصاالت ا معايري اخلدمة املتنقلة، يف

 .دارج النطاق، هبدف الوصول إىل فعالية استعمال الطيف قناع البثاحلصول عليها من 
 ITU-R SM.329 التوصية ف يفر  ج يعتمد عرض نطاق حمدد، هي أن نفس املنهج معياق منهائد هذه الطريقة، يف سوإحدى أهم فو 

يتعلق حبدود قدرة اإلرسال يف جمال البث اهلامشي، وهي إرساالت بعيدة نسبيًا يف طيف الرتدد نسبة إىل نطاق الرتددات  فيما
 ل(.ل )أي قناة املرسِ املخصص للمرسِ 

ت املستخدمة الادتري عرض نطاق تردد مشبه بعرض نطاق املستقب والفائدة األدرى هي أن هذه الطريقة تسهل إدارة الرتدد إذا ما
. ألن ذلك يؤدي إىل استعمال أكثر فعالية لطيف الرتددات الكهرمغنطيسي ،لاملخصصة واجملاورة لنطاق املرسِ  نطاقات الرتدد يف

نطاق  ا البعض يفرجم فيها قرب القنوات من بعضهوهذه ميزة هامة للغاية يف البيئات اجلديدة إلعادة حتديد تقسيم القنوات اليت ت  
القناة املشرتكة. وعالوًة بعتبارات اخلاصة  تنسيق ختصيصات الرتدد القائم على اعتبارات داصة بالقناة اجملاورة إضافة إىل االع إىلموز  
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القنوات اجملاورة  يف على ذلك، فإن هذه الطريقة عمليٌة لتقدير التدادل املمكن بني طريقيت تشكيل خمتلفتني ت ستعمالن
تعليمات متوائمة تتعلق ديد يف بلدان متفرقة بغية حت الطيفلتخطيط توزيع قد تبني  أن هذا التقدير مفيٌد النطاقات اجملاورة. ول يف أو

 يف النطاقات اجملاورة. بالتكنولوجيات والوصالت

 المعلمات الواجب قياسها 1.1
فس شروط ستخدم نحمددة. وت   والقدرة املتوسطة يف عدة نطاقات ،املعلمات الواجب قياسها هي: عرض النطاق املشغول لإلرسال

 التشكيل جلميع نطاقات القياس.
من القدرة يف عرض نطاق مشغول مسموح لقناع إرسال داص عن طريق حساب فرق  99%ميكن حتديد القيمة القصوى مبقدار و 

 لكل قناع إرسال. dB 23الرتدد بني سويات التوهني البالغ 

 وحدات القياس 2.1
 1 امللقق لوحدات املستعملة يف قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي، كما هو مبني يفوحدات قياس القدرة هي نفس ا

دراستها مع  رد، )تمناسبة يتوجب استعمال عوامل حتويلو )والقدرة املتوسطة حمددة ملعظم القياسات(.  ITU-R SM.329بالتوصية 
 ني:ب روققيح الف(، من أجل تص13 من امللقق 2.1.1و 1.1.1تفاصيل أكثر يف الفقرتني 

 ية؛يقة الكشف اخلاصة بالقيم احلدوطر  ،طريقة الكشف املستخدمة يف حملل اإلشارات املستعمل يف إجراء القياس -
ملصاحب لطريقة وعرض النطاق ا ،عرض نطاق استبانة املرشاح املوجود يف حملل اإلشارات املستعمل يف القياسوأيضا بني  -

 الكشف اخلاصة بالقيم احلدية.

 نطاقات القياس 3.1
 النطاقات املتتالية.بيانياً  3 يصف الشكل

 3الشـكل 
 نطاقات قياس القدرة

SM.1541-03

 f f0 – 2 cs  f f0 – cs  f0  f f0 + cs  f f0 + 2 cs

 
 النطاق المجاور 1.3.1

ة. ل يف القناة اجملاور له املستقبِ  لتقدير سوية قدرة التدادل الذي قد يتعرض وسائلفيما يلي دصائص النطاق اليت ينجم عنها عدة 
 .(ABP) وتسمى القدرة يف هذا النطاق القدرة يف النطاق اجملاور

 موقع النطاق المجاور 1.1.3.1
 ل.يتمركز هذا النطاق على نطاق الرتدد املخصص اجملاور يف النطاق املوزع الذي يعمل فيه املرسِ 

أي إضافة إىل  لمرسِ به لل اف الرتدد املسموحتساوي احنر  رِسلويقع هذا النطاق، يف احلالة األكثر سوءاً، على مسافة من تردد امل
 فرق حمتمل لرتدد دوبلر.

 نطاق ثان
 نطاق ثان نطاق جماور نطاق مشغول نطاق جماور جماور

 جماور

csfتباعد بني الرتددات املخصصة : 

 الرتدد
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 المجاور للنطاق عرض النطاق 2.1.3.1
ب بالتغي   ف هذه األدرية تكون القيمةعر  ت   يساوي هذا العرض عرض نطاق ضوضاء مكافئة للمستقبل يف القناة اجملاورة. وإذا مل

 .رِسلمساوية لعرض النطاق الذي يشغله امل
 نطاق ثان مجاور 2.3.1

ملخصص. وعرضه نفس ا اجملاور نسبًة إىل نطاق الرتدد يتمركز هذا النطاق بالنسبة إىل النطاق اجملاور بطريقة مماثلة لتمركز النطاق
 عرض النطاق اجملاور.

الرتددات  ات نطاقاترتني ملستوي، ختص ص القنوات بتناوب جمموعتني مشذ  (FM )مثل اإلذاعة بتشكيل الرتدد ،ويف بعض اخلدمات
ة. وتسمى القدرة له مستقبل يف القناة اجملاورة املردص املخص صة، مما يتيح تقدير سوية قدرة التدادل، الذي ي توقع أن يتعرض

 هذا النطاق قدرة النطاق الثاين اجملاور. يف
مضافًا إليه  ،لرسِ به للم راف الرتدد املسموحتساوي احن رِسلويف احلالة األكثر سوءاً يقع مركز هذا النطاق على مسافة من تردد امل

 ل يف القناة اجملاورة وفرق الرتدد الدوبلري احملتمل.ل النمطي املستعم  تردد املستقبِ 

 (ABPR)نسبة القدرة في النطاق المجاور  4.1

 على النقو التايل: ABPRسب القدرة حت  
 ABPR  =adP/P  بالقدرة: -
 .ABPR  =P  adP (dB)  الديسيبل:ب -

 حيث:
 P: مرِسلالقدرة املتوسطة لل 

 adP: .القدرة املتوسطة يف نطاق الرتدد اجملاور 
 توماتية يف العديد من حملالت الطيف احلديثة املزودة مبقدرات معاجلة اإلشارات الرقمية.ميثل هذا احلساب عملية روتينية أو و 

مرة أبعد من النطاق  Nواقعة  نطاق موزعيشمل نطاقات جماورة لوميكن توسيع مفهوم قياس القدرة يف عرض نطاق قناة جماورة ل
ستقسن عدد صقيح مضاعف لنطاق الرتدد املخصص. وي   Nالعلم بأن  ة إىل نطاق الرتدد املخصص، معاجملاور نسب

 اجملاورة. N لإلشارة إىل قدرة البث دارج النطاق يف القناة عدد NRABP استعمال

 قخارج النطا قناع البثطريقة  2
 .ITU-R SM.328من التوصية  10.1 تستند هذه الطريقة إىل املفهوم املعرف يف الفقرة

 المعلمات الواجب قياسها 1.2
استعمال عرض نطاق قياس مطابق  ينبغي، dBppأو  dBcأو  dBsdالواجب متييزه بالوحدات  رِسلمن أجل قياس طيف امل

 .توصيمن  7.1 للبند

 مدى القياس 2.2
قياسات يف جمال البث دارج النطاق احملصور بني حدود نطاق الرتدد املخصص واحلدود بني جمال البث دارج النطاق ينبغي إجراء ال

 وجمال البث اهلامشي.
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 خارج النطاق قناع البث 3.2
 1 ظةلمالحوفقًا ل ،يف جمال البث دارج النطاق للطيف ينطبق إال إذ إنه ال ،ال حيد القناع من البث يف عرض النطاق الالزم

 .ITU-R SM.328من التوصية  10.1الفقرة  يف
ناع دارج النطاق. وقد يكون الق قناع البثدارج النطاق، أن توجد دطوط طيفية يف سويات أعلى من  البثمن املمكن، يف جمال  - 1المالحظة 

، لعدد حمدود يقة تسمح يف بعض اإلرساالتعلى ذلك قد ينبغي التفكري بطر  صارم بشكل كاٍف. وبناءً  الذي يسمح بوجود مثل هذه اخلطوط غري
طبقة املتعلقة فة يف امللققات املمن اخلطوط الطيفية من هذا النمط عند بعض السويات األعلى من القناع؛ وعند اللزوم فإن هذه احلدود اخلاصة معر  

 خبدمات االتصال الراديوي اخلاصة.
 

 1التذييل 
 1للملحق 

 
 الحدية للقدرة ح بها للبث خارج النطاق والقيممثال لحساب نسبة القدرة المسمو 

 انطالقاً من قناع مسموح به للبث خارج النطاق

 مقدمة 1
إن إدراج قناع للبث، دارج النطاق يف مدى تردد معني، يسمح حبساب القدرة القصوى اليت يقبلها هذا القناع يف هذا املدى 

لقد من اإلرسال يف جمال متني لد يف إقامة عالقة بني الطريقتني املستخد  يتعلق باإلرسال يف جمال البث دارج النطاق، ويفي فيما
سب هذه العالقة بطريقة متقطعة أو طريقة متصلة. وحتاكي الطريقة املتقطعة طريقة عمل حملل الطيف  البث دارج النطاق. وحت 

املقدرة متوفرة  تصلة إىل مقاربة رياضية فقط. وهذهبينما تستند الطريقة امل ،حملل إشارة التوجه املزودة مبقدرة قياس قدرة رقمية أو
ألسواق. والطريقتان ا يف الكثري من جمموعات حملالت الطيف املوجودة يف ،الرقمية التكنولوجيابفضل التقدم الذي أجنزته  ،اآلن

 كما هو مبني يف األمثلة التالية.  ،صاحلتان وتؤديان إىل نفس النتيجة تقريباً 
. G قناع البث، وهي مستعملة يف عدة بلدان وتسمى أحياناً ب3 الرقمي املشار إليها يف اجلدول قناع البثة صيغة ستعمل يف األمثلست  
. ويتيح تكييف بسيط للقيم احلدية ملدى اإلددال إجراء احلساب لعروض kHz 25 سب هنا القدرة الكلية يف نطاق جماور عرضهوحت  

 نطاق أدرى.

 3 اجلدول
 G قناع البثالتوهين في  معامالت

 ،تباعد بني القنوات مع ،ت غري الصوتية اليت تستعملمرِسال)مستخدمة يف بعض البلدان لل
 ((Hz 300 = RBW)على أساس kHz 25 هقدر 

 حدود التوهين مدى التردد
(dB) 

kHz 5 > | fd | > kHz 10 83 log ( fd/5) 

kHz 10 > | fd | > 2,5 × ABW هذه القيم الثالث والقيمة املختارة هي الصغرى من 
116 log ( fd/6,1) dB 10، أو log (P) + 50 dB أو ،dB 70 

ABW: )عرض النطاق املسموح )عرض النطاق املشغول أو عرض النطاق الالزم، أيهما أكرب. 
fd:  ختالف الرتدد نسبًة إىل تردد املوجة احلاملة(kHz). 

RBW:  البث دارج النطاق حمددة.عرض نطاق مرجعي تكون فيه قدرة اإلرسال يف جمال 
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مما يتطلب  ؛4 والشكل 4 كما هو مبني يف اجلدول  ،يف صيغة قناع املرسل W 1 = P تقطعات )أي نقاط انقطاع( بقيمة وتظهر
 .مدياتعدة  تكاماًل يف

 4 اجلدول
 G النطاق خارج قناع البثنقاط انقطاع في 

 (Hz 300 = RBW)على أساس الوحدة 
 إلى الموجة الحاملةتخالف التردد بالنسبة 

(kHz) 
 التوهين
(dB) 

 12,5 
 16,46 

 36,14 
 50 

 .4 ل بيانياً يف الشكلممث   G القناع
 4كل ـالش

 (Hz 300 = RBW)على أساس الوحدة  G قناع البث

SM.1541-04
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 الطريقة المتقطعة 2
 ذا القناعهحاسويب يتيح حساب النتائج فيما بعد. وميثل  جيف برنام ستعملوترميزًا ي   W 1اًل استطاعته يبني املثال املعطى مرسِ 

تتوقف نقطة االنقطاع و إىل مركز اإلرسال.  نقطة انقطاع نسبةً تردد  ختالف يْ وينبغي حتديد  ،انتقااًل إىل وسط نطاق الرتدد اجملاور
. وتقابل الثانية توهيناً (W) رِسلهي قدرة امل P ، حيثlog (P) + 50 dB 10وتقابل توهينًا قدره  رِسلاألوىل على سوية قدرة امل

هي صيغة التوهني املستقلة عن سوية القدرة  (1) من البث، تكون املعادلة جبهة النطاق اجملاور األقرب. وفيما يتعلق dB 70 قدره
ة املرتبطة بسوية القدرة يف مدى الرتدد الصيغ (11) املصاحبة لقناع توهني الكثافة الطيفية املعطى يف املثال. بينما تشكل املعادلة
  النطاق اجملاور.يف تني لتقديد القدرة الكليةملنطقة الطرف البعيد لرتدد االنقطاع املقابل. ويتوجب إضافة القدرة يف املنطق

هر يف املعادالت الرياضية، واليت تظ ،”[ ]“والعبارات املوجودة بني معقوفتني  “بأنهف عر  م” ”=:“ويف املعادالت التالية يعين الرتميز 
 تشكل نصاً مؤقتاً بل معتمداً. ال

 kHz) (25اورة ـعرض نطاق القناة اجمل

ني 
توه

ال
(d

B
)

 

 (kHz)ة ختالف الرتدد عن املوجة احلامل
 قناع البث
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 :باملعادلةعطى صيغة التوهني يف منطقة الطرف القريب يف هذا التذييل وت  

  (1) 

 نسبًة إىل مركز اإلرسال. (kHz)هو ختالف الرتدد  fdحيث 
ية لقدرة اإلرسال ريتمي للقد املسموح به للكثافة الطيفحتويل هذا التمثيل اللوغا ،من أجل حتديد القدرة يف النطاق اجملاور ،ينبغي

 :املعادلةعه يف مدى تردد للنطاق اجملاور على أساس إىل متثيل دطي، وهبذا ميكن إددال التوهني أو مج  
  (2) 

قناع حملدد لقياسات ا مجع التوهني بالفواصل املتساوية وعرض نطاق االستبانة ،من أجل حتديد القدرة احلدية املصاحبة للقناع ،وينبغي
 يف هذا القناع: (RBW))أي، تكامل رقمي( على نطاق الرتدد الذي مت تقديره. ويساوي عرض النطاق املرجعي  البث

  (3) 

يبدأ النطاق  ، حبيثkHz 25متخالف قدره  دللنطاق اجملاور. ويتمركز النطاق اجملاور يف ترد kHz 25 وخيصص عرض نطاق قدره
. غري أن ضبطًا مساويًا لنصف عرض kHz 37,5وينتهي برتدد  kHz 12,5 = 25/2 – 25رتدد متخالف قدره املخصص اجملاور ب

نطاق استبانة املرشاح ضروري ملنع تسرب الطاقة دارج النطاق اجملاور. وبالتايل ينبغي البدء جبمع القدرة 
 :وتعطى بالعالقة (1) عن إعادة ترتيب املعادلة fbدرة . وينجم تردد االنقطاع املرتبط بسوية القkHz 12,65 = 0,3/2 + 12,5 عند

  (4) 

 ،dB 70 . وتقع نقطة االنقطاع البالغةkHz 16,46عند  dB 50تقع نقطة االنقطاع البالغة  W 1 = Pقدرته  رِسلوفيما يتعلق مب
 .kHz 24,48أو أكثر عند  W 100ت القدرة مرِسالواليت تنطبق أيضاً على مجيع 

 kHz 16,46 إىل kHz 12,65 ديد توهني القدرة يف منطقة الطرف القريب من النطاق اجملاور جبمع النطاقاتوميكن عندئذ حت
 العالقة بعد الضبط على النقو التايل: متثيلوميكن  ،الرتدد مدى ختالف يف

  (5) 

 :5 لوغاريتمياً كما يف الشكل قناع البثويف منطقة الطرف القريب للنطاق اجملاور يتمثل 

 5كل ـشال
 (dBc) في منطقة الطرف القريب من النطاق المجاور قناع البثتوهين 

SM.1541-05
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 .6 عطى التمثيل اخلطي هلذا القناع يف الشكلمث ي  
 6كل ـالش

 توزيع قدرة اإلرسال في منطقة الطرف القريب من النطاق المجاور

 
اور نسبًة إىل القدرة الكلية لإلرسال هي النسبة اليت تتقدد جبمع القدرة يف عرض النطاق اجمل وتكون القدرة الكلية يف النطاق اجملاور

 ، بتطبيق املعادلة التالية:6 املبني يف الشكل

  (6) 

 مما يساوي:

  (7) 

 بواسطة العالقة: (dB) وميكن حتويل هذا الناتج إىل توهني مصاحب حلد القدرة يف النطاق اجملاور

  (8) 
 يعطي: مما

  (9) 

، عن W 1 قدرته رِسلعطى قناع توهني الكثافة الطيفية للقدرة املقدم كمثال بالنسبة ملالطرف البعيد من نطاق الرتدد اجملاور ي   ويف
 طريق املعادلة التالية:

  (10) 

 .اإلرسال مركز إىل نسبةً  kHz الرتدد ختالف هو fd حيث

طي، ينبغي حتويل هذا التمثيل اللوغاريتمي للكثافة الطيفية لقدرة اإلرسال إىل متثيل د من أجل حتديد القدرة يف النطاق اجملاورو 
 :املعادلةوهبذا ميكن إدراج أو مجع القدرة يف مدى تردد النطاق اجملاور استناداً إىل 

  (11) 
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)
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خصص لقياسات ض نطاق االستبانة املمجع قدرة الفواصل املنتظمة املتساوية مع عر  جيب اليت حيددها القناعقدرة المن أجل حتديد و 
 . وبالنسبة إىل هذا القناع يكون عرض النطاق املرجعي:يف نطاق الرتدد املعينتكامل رقمي( أي، ) قناع البث

  (12) 
 kHz 16,46 جبمع التوهني على املدى ،نسبًة إىل القدرة الكلية لإلرسال ،وميكن عندئذ حساب حد القدرة يف النطاق اجملاور

 مما يتمثل يف هذا التذييل وبعد الضبط على النقو التايل: kHz 37,5 إىل
  (13) 

 :7 الشكل يف كما  لوغاريتمياً  قناع البث يتمثل اجملاور النطاق من البعيد الطرف منطقة ويف

 7كل ـالش
 (dBc) من النطاق المجاور البعيدفي منطقة الطرف  قناع البث توهين

SM.1541-07

–50.05

–50.00

–49.95

15 20 25 30 35 40
fd (kHz)

A
F

fd
 (

)

 

القدرة الكلية يف النطاق اجملاور نسبة إىل القدرة الكلية لإلرسال هي نسبة تتقدد جبمع القدرة يف عرض النطاق اجملاور باستخدام 
 املعادلة التالية:

  (14) 

 مما يساوي:

  (15) 

 مما يعطي:
  (16) 

 :(14)و (6)اللتني تعطيهما املعادلتان والقدرة الكلية هي جمموع القدرتني 
  (17) 

 مما يعطي:

  (18) 

kHz3,0:RBW

kHz35,37...,,91,16,61,16:fd



fd

fdafabprf )(:

4107 abprf

dB55,31–ABPRF

abprfabprnabpr 

41099,15 abpr
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 ويكون لدينا عندئٍذ:

  (19) 

 مما يعطي:

  (20) 

 .dBm 2,04، أي 1ABPR = 30+ dBm - 27,96 dB يقيم التوهني العالقة التالية:وأدرياً 

 الطريقة المتواصلة 3
قدرة مبعادلة دطية طيفية لل، عمومًا، عدة مقاطع من اخلطوط املستقيمة، وميكن متثيل الكثافة القناع البث منقنياتمتثل 

 لكل مقطع.

  (21) 

غري املطلوب املدرج يف النطاق اجملاور، جيب إقامة عالقة بني الطيف املقيس بعرض النطاق  البثوحلساب سويات قدرة 
ليت تكون فيها . ويف الفرضية اS وبني الكثافة الطيفية احلقيقية للقدرة املشار إليها حبرف G املشار إليه باحلرف Hz 300 البالغ

 G لسلوك الدالة و  ، تكمن الصعوبة يف إقامة عالقة بني املعاملنيممثلة أيضاً مبعادلة دطية  G سويات القدرة
 على النقو التايل: cf (S (و G) cf (. وميكن متثيل العالقة بني S للدالة و  وبني املعاملني

  

  

  

  





)sinh(
)(exp

B
bafk c (22) 

 عرض يف املقيسة للقدرة الطيفية الكثافة أن كما.  B االستبانة نطاق لعرض املركزي الرتدد هو  cfو  = /2kaو lnk)10(/10 حيث
 .(25)و (24) املعادلتانبني املعامالت  وتعطي العالقة   (23) باملعادلة بليديس وحدات إىل تتقول االستبانة نطاق

     bfafG
k

fGfG cccc  )(ln
1

)(log10)(dB (23) 

 aa  (24) 
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 كالتايل: b تصبح معادلة من الصفر اقرتبت وإذا 

  B
k

bb ln
1

 (26) 

 b + af = ) f ( dBS حتديد أوالً  حيب أعاله، الوارد اإلجراء حسب ،النطاق دارج البث جمال يف هبا املسموح القدرة حساب أجل من
 يف عرض نطاق القناة اجملاورة. مث إدداله

  = القدرة املسموح هبا يف جمال البث دارج النطاق

 
 هو عرض نطاق القناة اجملاورة. Wحيث 

، Hz 300 وعلى أساس عرض نطاق استبانة قدره kHz 25نطاق  يف نظام W 1 تساوي P مرِسل ، يف حالة قدرةقناع البثإن 
 لذا ميكن؛ 4 اجلدول مقدمة يف قناع البثما أن السويات املرجعية املصاحبة لنقاط انقطاع . ك5 املبني يف الشكل قناع البثيقابل 

 لإلرسال، أي املنقينتقسيم الفاصل احلسايب إىل فاصلني فرعيني يف عرض نطاق القناة اجملاورة وفقًا لشكل 
(kHz 16,46-kHz 12,5) و(kHz 37,5-kHz 16,46) إىل نقاط تستند  (27) معادلة دطية على 3 ميكن احلصول من اجلدول. كما
، kHz 16,46وتبقى السوية يف مدى الرتدد فوق  .–dB 50)، (kHz 16,46و  –dB 36,14)،(kHz 12,5 4 االنقطاع املبينة يف اجلدول

 .(28) ، كما هو مبني يف املعادلة–dB 50ثابتًة 
  (27) 

  (28) 

 كالتايل.  (26)و (25)و (24)دالت باستعمال املعا (28)و (27)ميكن حتويل املعادلتني 
  (29) 

  (30) 

 .الفاصلني الفرعيني على التوايل يف التكامل نتيجيت جمموع هي اجملاورة القناة عرض يف الكلية القدرةمستويات 
 كالتايل:  ويكون التوهني املسموح به للبث دارج النطاق

  

 = 0,00095  +  0,0007 = 0,00165 (31) 

 بل القيمة:يهذا يقابل بالديسمتطلب التوهني و 
  (32) 

 اليت تلك من جداً  قريبة نتيجة وهي ،dBm 2,2 أي 1ABP = 30+ dBm  – 27,8 dB يقيم التوهني العالقة التالية: وأدرياً 
 .املتقطعة الطريقة عن نتجت

a

 


W

fS
fd10

10/)(dB

ffGf 5,3–61,7)(kHz46,16kHz5,12For dB 

50–)(kHz5,37kHz46,12For dB  fGf

ffSf 5,3–84,12)(kHz46,16kHz5,12For dB 

77,44–)(kHz5,37kHz46,12For dB  fSf
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 2الملحق 

 
 حساب بداية ونهاية مجال البث خارج النطاق في حالة األنظمة بموجات حاملة

 الً مستجيباً واحداً أو أكثر لكل ساتلتشمل مرسِ  متعددة

نان كيفية حساب بداية وهناية جمال البث دارج النطاق يف حالة األنظمة مبوجات حاملة متعددة حتتوي يضم هذا امللقق مثالني يبيِ 
 ل.مرِسل مستجيب واحد أو أكثر لكل ساتعلى 

 نفس منطقة الخدمةساتل يعمل في  لكلالت مستجيبات : عدة مرسِ 1 المثال 1
ردصة  لعرض النطاق الذي ميتلك فيه السات الت مستجيبات. ويف هذا املثال، يبلغيضم عدة مرسِ  ساتالً  8 يقابل مثال الشكل

 مبوجة إلرساللوعرض النطاق الالزم  .MHz 5 هو ل مستجيبملرسِ  dB 3 وعرض النطاق عند .MHz 20أو مساحًا باإلرسال 
 .MHz 1 وحيدة هوحاملة 

 8لشـكل ا
 المستجيب مرِسلمن ال dB 3إرسال بموجات حاملة متعددة بعرض نطاق عند 

 أقل من عرض النطاق الكلي المخصص

 SM.1541-08

A B C D

 fc d,

A1 A2 A3 A4 D1   D2   D3   D4

 

مستجيب  رِسلمل dB 3– نطاق عندأصغر عرض إلرسال مبوجات حاملة متعددة، ل، NB يف هذه التوصية يساوي عرض النطاق الالزم
. ويبدأ جمال البث دارج MHz 5 النطاق الكلي املخصص. وبالتايل ففي املثال الوارد أعاله يبلغ عرض النطاق الالزمأو عرض 

 عرض النطاق الكلي املخصص الذي يشكل جزءاً من النطاق املردص للنظام.حواف النطاق عند 
وأقل من عرض النطاق الالزم  50%ركزي بنسبة أكثر من عترب أن جمال البث دارج النطاق يقابل الرتددات املتباعدة من الرتدد املوي  

دارج (. وبالتايل يقابل عرض جمال البث Dو A املستجيبـ نْي  املرِسل نْي من عرض النطاق الالزم )عرض نطاق  250% من
 AUf قفو  9 يف املثال املبني يف الشكلمن عرض النطاق الالزم. وهكذا يكون عرض جمال البث دارج النطاق  200% النطاق
 جمال البث دارج النطاق وجمال البث اهلامشي. 9 . ويقدم الشكلMHz 10 هو ALf وحتت

 مستجيب رِسلمل dB 3رض النطاق عند ع
(MHz 5) 

 ملوجة حاملة وحيدةالزم النطاق العرض 
(MHz 1) 

 (MHz 20)عرض النطاق الكلي املخصص 
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 9الشـكل 
 مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي في حالة النظام بموجات حاملة متعددة

 8 المبين في الشكل

SM.1541-09

A B C D

 fAL  fc ,a  fc ,b  fc,c  fc ,d  fAU

 

 مستجيب واحد للساتل مرِسل: 2 المثال 2
 أفإن جمال البث دارج النطاق يبد ،مستجيب واحد مرِسليف  8 لشكلاملبينة يف ا D4إىل  A1من  عندما متر مجيع املوجات احلاملة

حيث ي ضبط  ،من عرض النطاق الالزم 200%وينبغي أن يقابل عرض هذا اجملال  .عرض النطاق الكلي املخصصحواف عند 
 للمرِسل املستجيب. dB 3النطاق الكلي املخصص أو عرض النطاق عند  رضعرض النطاق الالزم على احلد األدىن لع

 
 
 

 3ق الملح

 
 dBsdو dBcبيان وسم األقنعة بالوحدتين 

 .dBsdو dBcيبني هذا امللقق كيفية وسم حماور األقنعة الطيفية بالوحدتني 

 ألقنعة البث خارج النطاق (Y)وسم محور العينات  1
والذي ت ستخدم فيه القيم السالبة  dBsdو dBcعلى األقنعة الطيفية بالوحدتني  Y لمقورالوسم املفضل ل 10 يبني الشكل

ومسًا آدر ممكنًا ت ستعمل فيه القيم املوجبة للتوهني. وجتدر اإلشارة إىل أن األقنعة املصاحبة  11 للسوية النسبية. ويبني الشكل
 هو وحده املختلف. وفيما خيص اخلطوط (Y) ووسم حمور العينات؛ 11و 10للقدود التناظرية ت رسم بنفس الطريقة يف الشكلني 

 (.= kHz 50)عرض النطاق  dBsdمثال:  ،ينبغي إدراج النطاق املرجعي يف الوسم dBsd البيانية
 يتعلق فيما ،ارسة العادية املعتمدة يف الصناعةمالذي ينطوي على وضع صفر يف أعلى حمور العينات مطابقاً للم صطالحاالويأيت 

 الت الطيف أو يف أجهزة االدتبار األدرى.ليف حم ،مبواصفات األقنعة احلدية وعرض األطياف

 جمال البث
 اهلامشي

  
 (MHz 20)عرض النطاق الكلي املخصص 

 جمال البث
 اهلامشي

 جمال البث دارج
 (MHz 10) النطاق

 =حاملة متعددة  مبوجاتلإلرسال  NBالنطاق 
 NBمن النطاق  dB 3 %200النطاق عند  عرض

 لإلرسال مبوجات
 حاملة متعددة

 NBمن النطاق  %200
 مبوجاتلإلرسال 

 حاملة متعددة
(MHz 5) 

 جمال البث دارج
 (MHz 10) النطاق
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 10الشـكل 
 أمثلة للوسم المفضل لمحور العينات لألقنعة التناظرية للبث خارج النطاق باستخدام السويات النسبية

SM.1541-10
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 11الشـكل 
 ر العينات لألقنعة التناظرية للبث خارج النطاق باستخدام قيم التوهينأمثلة لوسم ممكن آخر لمحو 

SM.1541-11
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 ألقنعة البث خارج النطاق (X)وسم محور السينات  2
 على شكل نسبة مئوية من عرض النطاق الالزم، ولكن قد يكون من األسهل أحيانًا إعطاؤه على ،عادةً  ،عطى ختالف الرتددي  

 .MHzأو  kHzراً بالوحدات عطى أيضاً مقدّ شكل نسبة مئوية من عرض نطاق القناة. كما قد ي  
هذه القيم بأهنا قيم  رالقيم املوجبة لتخالف الرتدد؛ وتفس   إال ،عادةً  ،تتمثل تناظرية حول الرتدد املركزي، وال ،عموماً  ،حدود القناع

القيم املوجبة لتخالف الرتدد.  متثل إال لرتدد السالبة يف نفس الوقت. ويف هذه احلالة المطلقة متثل ختالفات الرتدد املوجبة وختالفات ا
حمور  تناظرية حول الرتدد املركزي، ينبغي إدراج ختالفات الرتدد السالبة واملوجبة معًا يف أنه يف احلالة اليت تكون فيها احلدود ال إال

 استعماله فيما يتعلق باحلدود الالتناظرية واحلدود التناظرية على حد سواء.مثااًل بيانياً ميكن  12 السينات. ويقدم الشكل

 ختالف الرتدد
 )النسبة املئوية من عرض النطاق الالزم(

(d
B

sd
)

 (
ق 

نطا
ض ال

عر
k

H
z 

5
0

 =
) 

 ختالف الرتدد
 )النسبة املئوية من عرض النطاق الالزم(

 ختالف الرتدد
 )النسبة املئوية من عرض النطاق الالزم(

(d
B

sd
)

 (
لنط

ض ا
عر

ق 
ا

k
H

z 
5
0

 =
) 

 ختالف الرتدد
 )النسبة املئوية من عرض النطاق الالزم(
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 12الشـكل 
 ي البث خارج النطاقتناظرية ف القنعة تناظرية أو خط بياني ألمثال وسم 

SM.1541-12
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 4الملحق 

 
 بثقائمة بنصوص قطاع االتصاالت الراديوية الخاصة باإلرسال في مجال ال

 خارج النطاق لبعض الخدمات
 عروض النطاق الالزمة واملشغولة واإلرسال غري املطلوب يف أنظمة اخلدمة الثابتة الرقمية - ITU-R F.1191التوصية 
للخدمة  MHz 3 000و 25باعها لتوزيع القنوات بني اخلصائص التقنية للتجهيزات واملبادئ اليت يتوجب اتّ  - ITU-R M.478التوصية 

 (FM) قلة الربية بتشكيل الرتدداملتن
اخلصائص املميزة لإلرسال غري املطلوب يف حمطات القاعدة املستخدمة لسطوح بينية راديوية لألرض  - ITU-R M.1580التوصية 

 IMT-2000داصة باالتصاالت 
وية لألرض لسطوح بينية رادياخلصائص املميزة لإلرسال غري املطلوب يف احملطات املتنقلة املستخدمة  - ITU-R M.1581التوصية 

 IMT-2000داصة باالتصاالت 
 األنظمة الربية املتنقلة الرقمية ألغراض حركة التوزيع - ITU-R M.2014التقرير 

اإلذاعة الصوتية الرقمية لألرض املوجهة إىل مستقبالت ثابتة وحممولة ومركبة على منت مركبات،  أنظمة - ITU-R BS.1114التوصية 
 MHz 3 000-30دات يف مدى الرتد

 أقنعة حد الطيف لإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض - ITU-R BT.1206التوصية 
ة األساسية للمقطات األرضية املتنقلة يف األنظمة املتنقلة الساتلية املستقرة بالنسب التقنيةاخلصائص  - ITU-R M.1480التوصية 

من يف أجزاء  (GMPCS)تفاهم على االتصاالت الشخصية املتنقلة العاملية الساتلية إىل األرض اليت تطبق الرتتيبات املتصلة مبذكرة ال
 GHz 3و 1الرتدد بني  اتنطاق

اخلصائص التقنية األساسية للمقطات األرضية املتنقلة يف األنظمة العاملية للخدمة املتنقلة الساتلية  - ITU-R M.1343التوصية 
 GHz 3-1لة يف النطاق غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العام

ورد  أيضاً على مطاريف األنظمة اإلقليمية الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض حىت ولو ITU-R M.1343ميكن أن تطبق التوصية  - 1المالحظة 
 يف عنواهنا ذكر األنظمة العاملية.

 )النسبة املئوية من عرض النطاق الالزم(ختالف الرتدد 
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 5الملحق 

 
 والمحطات الفضائية( )المحطات األرضيةخارج النطاق في الخدمات الفضائية حدود البث 

 مقدمة 1
 .(4 إىل 2من  األقسامأقنعة البث دارج النطاق ) افرتاض عدم ضرورة تطبيق يف بعض احلاالت مت

نطاق ومع مراعاة حدود البث دارج ال ،ت مستجيبات يف نفس منطقة اخلدمةمرِسالانطالقاً من افرتاض ساتل واحد عامل مع عدة 
مصاحب ثان.  يبمرِسل مستجل فيه ما أن يقع يف تردد يرسِ  مستجيب مرِسلالنطاق الصادر عن ميكن للبث دارج  ،املبينة أعاله

لرتدد األساسي ااملستجيب األول من قبل إرساالت  رِسلويف مثل هذه احلالة يتم جتاوز سوية البث دارج النطاق الصادر عن امل
عرض النطاق  يف نطبق على البث الساتلي دارج النطاق الواقعت للمرِسل املستجيب الثاين. ولذا، فإن احلدود الواردة أدناه ال

 .مستجيب آدر يف نفس الساتل ويف نفس منطقة اخلدمة رِسلالالزم مل

 13الشـكل 
 مستجيب ساتلي مرِسلمثال لتطبيق حدود البث خارج النطاق على 

 م قياس(د هذا الشكل بسلّ )ال يتقي  

أن يتقيد حبدود  B يفرتض باملرِسل املستجيب الساتل يف نفس منطقة اخلدمة. وال على نفس Bو Aيعمل املرِسالن املستجيبان 
تنطبق حدود البث دارج النطاق يف مدى  . وال4و 3و 1ولكن أن يتقيد هبا يف املديات  2 البث دارج النطاق يف مدى الرتدد

 إذا كان هذا األدري نطاق حراسة. 3 الرتدد

 األرضية والمحطات الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية أقنعة البث خارج النطاق للمحطات 2
ينبغي ختفيف اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق حملطة عاملة يف النطاقات املوزعة على اخلدمة الثابتة الساتلية إىل سوية أقل 

عرض استعمال  جيوز GHz 15فوق ألنظمة العاملة )يف ا kHz 4من الكثافة الطيفية القصوى للقدرة يف عرض نطاق مرجعي قدره 
 ( يف عرض النطاق الالزم، بقيمة تساوي:kHz 4بداًل من  MHz 1نطاق مرجعي قدره 

  
در اإلشارة  عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق الالزم. وجتعرب  وي   ،املخصص حافة النطاق الكليهو ختالف الرتدد نسبًة إىل  Fحيث 

 للنطاق الكلي املخصص. عند كل حافة النطاق يبدأإىل أن جمال البث دارج 

dBsd1
50

log40 









F

 Aمستجيب  مرِسل B مستجيب لمرسِ 

 حدود
 البث

 اهلامشي

 حدود
 البث

 اهلامشي

(1) (2) (3) (4) 
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 14الشـكل 
 dBsd 25خارج النطاق في الحالة التي يساوي فيها حد البث الهامشي  قناع البث: 1المثال 

 

 15الشـكل 
 dBsd 40خارج النطاق في الحالة التي يساوي فيها حد البث الهامشي  قناع البث: 2المثال 
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 النطاق الكلي املخصص حافة

 احلدود الفاصلة للبث اهلامشي شيللبث اهلام القيمة احلدية

 النطاق الكلي املخصص حافةنسبة إىل  Fختالف الرتدد 
 )نسبة مئوية من عرض النطاق الالزم(

ني 
توه

(d
B

sd
)

 

 ور عند حدود البث اهلامشي()القناع املبت

 النطاق الكلي املخصص حافة

 القيمة احلدية للبث اهلامشي

 احلدود الفاصلة للبث اهلامشي

 النطاق الكلي املخصص حافةنسبة إىل  Fختالف الرتدد 
 )نسبة مئوية من عرض النطاق الالزم(

توه
ني 

(d
B

sd
)

 
 )ال يتجاوز التوهني حدود البث اهلامشي(
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نبغي تودي احلذر الشديد يف احلالة اليت ي قرتح فيها تطبيق أقنعة البث دارج النطاق على احملطات األرضية واحملطات الفضائية ي
بأنه عرض  فمعاً. وبالفعل، يف تطبيقات املوجات احلاملة املتعددة، فإن عرض النطاق الالزم الذي تستند إليه األقنعة معر  

 للمقطات األرضية غالباً مكربات عرض نطاقها أكرب بكثري من عرض مكربات احملطات الفضائية.نطاق آِدر مكرب للمرِسل. و 

خارج النطاق للمحطات األرضية والمحطات الفضائية في الخدمة المتنقلة  قناع البث 3
 (MSS) الساتلية

مدار الساتلي املستقر بالنسبة إىل للمقطات األرضية املتنقلة لل ITU-R M.1480ميكن استعمال األقنعة الواردة يف التوصية 
 من أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية، اليت تطب ق عليها مذكرة التفاهم بشأن أنظمة اخلدمة العاملية لالتصاالت (GSO) األرض

 .GHz 3-1يف بعض أجزاء من نطاق الرتدد  ،(GMPCS)الشخصية بالسواتل 
للمقطات األرضية املتنقلة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة  ITU-R M.1343 وميكن أن تشكل األقنعة الواردة يف التوصية

 .ددالت البيانات اخلاصة باحملطات األرضية املتنقلةأحد م   GHz 3-1 يف النطاق
لنوعي التايل ا تغطيها التوصيتان املذكورتان أعاله ومجيع احملطات الفضائية جيب استعمال القناع وفيما خيص احملطات األرضية اليت ال

 للبث دارج النطاق كقد أعلى ألنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية:
 GHz 15العاملة حتت الرتدد  MSSألنظمة اخلدمة  kHz 4أما توهني البث دارج النطاق يف عرض نطاق مرجعي يبلغ 

 ( فهو:GHz 15العاملة فوق  MSSألنظمة اخلدمة  MHz 1)أو يف عرض نطاق مرجعي قدره 

 
 0% ن عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق الالزم بدءاً مهو ختالف الرتدد نسبًة إىل طرف النطاق الكلي املخصص املعرب   Fحيث 

 (.200% إىل احلدود الفاصلة للبث اهلامشي )وتساوي عادة
 املفصل يف النطاقات اجملاورة.املواءمة فقص قابالً للتطبيق عند  القناع املقرتح أعاله يكون ال قدو 

 (BSS)أقنعة البث خارج النطاق للمحطات الفضائية في الخدمة اإلذاعية الساتلية  4
ينبغي ختفيف إرساالت البث دارج النطاق للمقطات العاملة يف نطاقات موزعة على اخلدمة اإلذاعية الساتلية، إىل سوية 

 GHz 15نظمة العاملة برتدد فوق )يف األ kHz 4أقل من الكثافة الطيفية القصوى للقدرة يف عرض نطاق مرجعي قدره 
 ( دادل عرض النطاق الالزم، وذلك بقيمة تساوي:kHz 4عوضًا عن  MHz 1جيوز استعمال عرض نطاق مرجعي قدره 

(dBsd) 

هو ختالف الرتدد يف حافة النطاق الكلي املخصص، ويعرب  عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق الالزم. وجتدر اإلشارة إىل  Fحيث 
 ال البث دارج النطاق يبدأ عند حواف النطاق الكلي املخصص.أن جم
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 (SRS) التصاالت خدمة األبحاث الفضائية أرض-خارج النطاق للوصالت فضاء قناع البث 5
العاملة  (EESS)وخدمة استكشاف األرض الساتلية  (SOS)وخدمة العمليات الفضائية 

 GHz 20و 1النطاقات المحصورة بين  في
 مقدمة 1.5

العاملة يف النطاقات  EESSو SOSو SRSيف اخلدمات  أرض- دارج النطاق للوصالت فضاء قناع البثل هذا امللقق على يشتم
على  العلى الالقطات النشيطة و  ينطبق هذا القناع على احملطات الواقعة يف الفضاء السقيق وال . والGHz 20و 1احملصورة بني 

 .فضاء-الوصالت فضاء

 أرض -العاملة في االتجاهين فضاء EESSو SOSو SRSالخدمات النطاق ألنظمة  أقنعة البث خارج 2.5
 فضاء-وأرض

 SRSعلى إرساالت املوجات احلاملة الوحيدة الصادرة عن حمطات أرضية أو حمطات فضائية للخدمات  16 ينطبق قناع الشكل
 .GHz 20و 1العاملة برتددات مركزية حمصورة بني  EESSو SOSو

 16الشـكل 
 EESSو SOSو SRSاع الموصى به للبث خارج النطاق إلرساالت الموجات الحاملة الوحيدة في الخدمات القن

 GHz 20و 1فضاء في النطاقات المحصورة بين -أرض وأرض-في االتجاهين فضاء

SM.1541-16

50 100 150 200 250

–20

–10

0

–30

–40

–50

 
 قناع البثمعلمات  1.2.5

 .kHz 4بأن عرض النطاق املرجعي  مع العلم dBsdبالوحدات  قناع البث عن عرب  ي  
 على النقو التايل: قناع البثويتقدد 

   X    %50 (33)  150%من أجل  15 + 15– = dBsd ( X / 50%)التوهني  

   X    %150 (34)  250%من أجل  6 + 12+ = dBsd ( X / 50%)التوهني  
 حمددة على شكل نسبة مئوية عن عرض النطاق الالزم. Xحيث 

 (%)عرض النطاق الالزم 

سبية
ة الن

طيفي
ة ال

كثاف
ال

 
(d

B
sd

/4
 k

H
z)

 

من عرض النطاق الالزم. غري أنه مت تعديل الطرف اخلارجي جملال البث دارج النطاق  250%عادة إىل  قناع البثميتد  - 1املالحظة 
 .ITU-R SM.1539ني يف التوصية ألنظمة النطاق الضيق وأنظمة النطاق الواسع كما هو مب
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 قناع البثتطبيق  2.2.5
ت ددمة األحباث الفضائية وددمة العملياعلى إرساالت املوجات احلاملة الوحيدة حملطات  الوارد هنا إال قناع البثينطبق  ال

ينطبق على اإلرساالت الصادرة  . والGHz 20و 1النطاقات الواقعة بني  العاملة يفالفضائية وددمة استكشاف األرض الساتلية 
أو الالقطات النشيطة. وحتتاج أقنعة  (SSL) فضاء-اقعة يف الفضاء السقيق أو حمطات تستعمل الوصالت فضاءعن حمطات و 
 إىل مزيد من الدراسة. GHz 20 فوقأو  GHz 1 حتتأرض -فضاء والوصالت فضاء-الوصالت فضاءالبث اخلاصة ب

 البث أقنعةأسس  3.2.5
ظهر إمكانية التقيد هبذا القناع دون أن ينتج عن ذلك تقييدات ألن احملاكاة ت   (34)و (33)املعطى يف املعادلتني  قناع البثادتري 

. كما أن هذا القناع يؤمن عمومًا محاية  EESSو SOSو SRSطائل منها للمقطات األرضية واملركبات الفضائية يف ددمات  ال
دارج  مة. فاحلدود العامة املوصى هبا للبثكافية من البث غري املطلوب. وفضاًل عن ذلك فإنه يتواءم مع مفهوم شبكة السال

 ةالنطاق تشكل عموماً غالفاً يقابل احلالة األكثر سوءاً القائمة على حدود البث دارج النطاق األقل تقييداً احملددة يف اللوائح الوطني
 فرض حدود إقليمية أو وطنية أكثر صرامة.ت   أو اإلقليمية املستعملة بنجاح وال

 (SFTS)المعياري وإشارات الوقت خدمات التردد  6
 MHz 30العاملة تحت التردد  SFTSالخدمات  1.6

 (MHz 25إلى  2,5)من  7النطاق 
، تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن MHz 25 إىل 2,5املمتد من  7عادة يف النطاق  SFTSتضم اإلرساالت الصادرة عن اخلدمة 

طبع كل إشارة على موجة حاملة باستعمال تشكيل االتساع للنطاق لإلعالنات الصوتية وصدور النغمات وشفرات الوقت. وت  
 ي املزدوج.اجلانب

سب أقنعة حدود طيف اخلدمة  ، باستعمال عروض نطاق ITU-R SM.328بالتوصية  1 من امللقق 3.3.6وفقاً للفقرة  SFTSوحت 
 لعرض النطاق الالزم.القنوات املذكورة آنفاً، نظراً إىل أن اإلذاعة الصوتية هي اإلشارة احملددة 

مير  ، ينبغي أن(dB) وإذا متث ل  الرتدد بيانياً يف حمور البيانات بوحدات لوغاريتمية، ومتثلت كثافات القدرة يف حمور العينات بوحدات
( أو النقطة dB 0عرض نطاق القناة،  × +0,5املنقين الذي ميثل الطيف دارج النطاق خبطني مستقيمني بدءًا من النقطة )

عرض نطاق القناة،  × –0,5( أو )–dB 35عرض نطاق القناة،  × +0,7(، وانتهاًء بالنقطة )dB 0عرض نطاق القناة،  × –0,5)
-dB 35 على التوايل. وبعد ذلك ينبغي أن ميتد هذا املنقين نزوالً حىت السوية )-dB 60  خبطني مستقيمني يبدآن من آدر نقطتني

 .dB 60- ذلك ميتد نفس املنقين حتت السوية. وبعد dB/octave 12مع ميل قدره 
، كثافة القدرة اليت توجد إذا كانت القدرة الكلية دون قدرة املوجة احلاملة، موزعة بالتساوي على dB 0وتقابل السوية املرجعية، 

 عرض النطاق الالزم.
، Hz 100 ض نطاق قدرهتربيعي للضوضاء يف عر وميثل حمور عينات املنقين املذكور متوسط القدرة اليت يلتقطها حملل مع متوسط جذر 

 ويول ف عليه الرتدد املوضح يف حمور السينات من الرسم البياين.
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 6الملحق 
 

 حدود البث خارج النطاق ألنظمة اإلذاعة التلفزيونية

متاشياً مع مبدأ شبكة ة. و يشتمل هذا امللقق على القيم احلدية للبث دارج النطاق الواجب تطبيقها على أنظمة اإلذاعة التلفزيوني
اصة تتأثر يف احلاالت اليت توجد فيها اتفاقات د (، جتدر اإلشارة إىل أن احلدود األكثر صرامة التوصيمن  4 )انظر البند ،السالمة

ملعايري املطبقة فاقات وااالت تتعلق باخلدمات اإلذاعية ألسباب التنسيق أو املواءمة. وينبغي استعمال احلدود األكثر صرامة احملددة يف
 يف مجيع احلاالت اليت تشري إىل ضرورة ذلك وحيث قد يتأثر فقوى االتفاق.

 مجيع األقنعة املبينة هي أقنعة بث عام تشتمل على حدود البث دارج النطاق. - 1المالحظة 

 ITU-R BT.1306وفقاً للتوصية  MHz 6أنظمة التلفزيون الرقمي بقنوات بتردد  1
 MHz 6العاملة بالتردد  (DVB-T)عية الفيديوية الرقمية األنظمة اإلذا 1.1

 MHz 15±( إىل MHz 6  0,5±)أي  MHz 3±، من MHz 6بالرتدد فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي  ،ميتد جمال البث دارج النطاق
 (.MHz 6  2,5±)أي 

من أجل قياس حدود الطيف.  kHz 4 ، ي ستعمل عرض نطاق القياسMHz 6العاملة بالرتدد  DVB-Tوفيما يتعلق باألنظمة 
 ، متوسط درج الطاقة املقيسة يف عرض نطاق القناة.dB 0 وتقابل السوية املرجعية

. وميثل الرسم البياين حدود الطيف اخلاص باملرِسالت MHz 6العاملة بالرتدد  DVB-Tقناع حدود الطيف لألنظمة  17 ويبني الشكل
. وي رف ق بكل رسم بياين جدول لنقاط االنقطاع وجدول لقيم النقاط الطرفية dBW 50إىل  dBW 39يف مدى القدرة املمتد من 

 وللنقاط القريبة منها، مع سويات البث اهلامشي املقابلة، واملتعلقة مبدى قدرات درج املرِسل.

 17 الشـكل
 (dBW 50إلى  P = 39)من أجل  MHz 6العاملة بالتردد  DVB-Tقناع حدود الطيف لألنظمة 
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 5اجلدول 
 MHz 6التردد ب DVB-Tالخاص باألنظمة  17جدول نقاط االنقطاع المقابلة للشكل 

 MHz 6القناة بتردد التردد نسبًة إلى مركز 
(MHz) 

 kHz 4سبية في عرض نطاق قياسات بالتردد سوية الن
(dB) 

–15 –99 

–9 –91 
–2,3 –5,66 

–86,2 –5,31 

68,2 –5,31 

2,3 –5,66 

9 –91 

15 –99 

 6اجلدول 
 ستعملت  جدول قيم النقاط الطرفية وقيم النقاط المجاورة للنقاط الطرفية والتي 

 مرِسلوينطبق على مدى قدرات خرج ال 5 والجدول 17 مع الشكل
 MHz 6 بالتردد DVB-Tفي األنظمة 

 (1)قيمة النقطة الطرفية

 (kHz 4 )عرض نطاق قياس قدره
(dB) 

 مدى القدرة
(dBW) 

 سوية البث الهامشي المناظر
 )عرض نطاق قياس

 (kHz 100قدره 
89– - P) - (9    P  9 dBm 36– 

89–  9  P  29 dBc 75 

89– - P) - (29  29  P  39 dBm 16– 

99–  39  P  50 dBc 85 

99– - P) - (50  50  P dBm 5– 

 .dB 66,5– من قيمة النقطة الطرفية، ومجيع هذه القيم داضعة حلد أقصى قدره dB 8ة الطرفية أعلى مبقدار قيمة النقطة األقرب من النقط (1)

 MHz 6العاملة بقنوات ترددها  ISDB-Tاألنظمة  2.1
( إىل MHz 6  0,5±)أي  MHz 3±، من MHz 6العاملة بالرتدد  ISDB-Tميتد جمال البث دارج النطاق فيما يتعلق باألنظمة 

MHz 15±  أي(MHz 6  2,5±.نسبًة إىل مركز القناة ) 
. وتتقدد سوية 7 . وترد نقاط االنقطاع املقابلة يف اجلدولMHz 6بالرتدد  ISDB-Tقناع حد الطيف للنظام  18 ويبني الشكل

يف عرض نطاق متوسط قدرة اخلرج املقيسة  dB 0. وتقابل السوية املرجعية kHz 4القدرة النسبية يف عرض نطاق مرجعي قدره 
 .dBW 39 القناة. وتنطبق حدود اإلرسال هذه عندما تكون قدرة املرِسل أعلى من
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 18الشـكل 
 (P dBW 39 >)من أجل  MHz 6بالتردد  ISDB-Tقناع حد الطيف في النظام 

SM.1541-18
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 7اجلدول 
 MHz 6بالتردد  ISDB-Tنقاط االنقطاع في األنظمة 

 سبة إلىالتردد ن
 MHz 6مركز قناة التردد 

 kHz 4السوية النسبية في عرض نطاق مرجعي قدره 
(dB) 

–0,15 –81,4 

–36,4 –81,4 

–00,3 –58,4 

–86,2 –51,4 
–79,2 –31,4 

79+,2 –31,4 

86+,2 –51,4 

300+ –58,4 

36+,4 –81,4 

00+,15 –81,4 

 MHz 6العاملة بقنوات ترددها  (DTMB) تعددة الوسائطاإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض مأنظمة  3.1

( MHz 6 × 0,5± أي) MHz 3± من، MHz 6العاملة بالرتدد  DTMB فيما يتعلق باألنظمةميتد جمال البث دارج النطاق 
 .( نسبًة إىل مركز القناةMHz 6 × 2,5± أي) MHz 15± إىل
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 (MHz)الرتدد نسبة إىل مركز القناة 
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. وتتقدد سوية 8 اجلدول . وترد نقاط االنقطاع املقابلة يفMHz 6دد برت العامل  DTMB قناع حد الطيف للنظام 19ويبني الشكل 
عرض نطاق  متوسط قدرة اخلرج املقيسة يف dB 0 . وتقابل السوية املرجعيةkHz 4 عرض نطاق مرجعي قدره القدرة النسبية يف

 .dBW 39 القناة. وتنطبق حدود اإلرسال هذه عندما تكون قدرة املرِسل أعلى من
 19الشـكل 

 MHz 6العامل بالتردد  D (DTMB)قنعة حد الطيف في النظام أ

 
 8اجلدول 

 MHz 6العامل بالتردد  D (DTMB)في النظام  19نقاط االنقطاع المقابلة للشكل 

  MHz 8 هاترددمركز قناة  التردد نسبة إلى
(MHz) 

 kHz 4 قياس يبلغالسوية النسبية في عرض نطاق 
(dB) 

–15 –58 

–9 –58 

–4,5 –58 

–3,15 –73 
–,852 –31,4 

,852 –31,4 

3,15 –73 

4,5 –85 

9 –85 

15 –85 

 MHz 6األنظمة األخرى للتلفزيون الرقمي العامل بالتردد  4.1

الوطنية للبلدان اليت  التنظيمية القواعدإىل  MHz 6أن تستند حدود البث دارج النطاق ألنظمة التلفزيون الرقمي برتدد  ينبغي
 تستعمل هذه األنظمة.

 (MHz) الرتدد نسبة إىل مركز القناة
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 MHz 8أو  7األقنعة الطيفية ألنظمة التلفزيون التماثلي أو الرقمي بقنوات بتردد  2
 أنظمة التلفزيون التماثلي 1.2

 اط النظام التالية:. وتتبع مقاربة نوعية من أجل مراعاة أمن22و 21و 20تظهر أقنعة حدود الطيف اخلاصة بالتلفزيون التماثلي يف األشكال 
 ؛MHz 0,75عرضه  (VSB)منبثق  يجانبوتشكيل سالب ونطاق  MHz 7تلفزيون متاثلي برتدد  -
 ؛MHz 1,25و 0,75عرضه  VSBوتشكيل سالب ونطاق  MHz 8تلفزيون متاثلي برتدد  -
 .MHz 1,25و 0,75عرضه  VSBوتشكيل موجب ونطاق  MHz 8تلفزيون متاثلي برتدد  -

. ويصاحب كل رسم dBW 50و dBW 39بني  اتقع قدرة درجه مرِسالتبياين احلدود الطيفية اليت تنطبق على ميثل كل دط 
 .رِسلجدول لنقاط االنقطاع وجدول لقيم النقطة الطرفية مع سويات البث اهلامشي ملدى قدرات درج امل

( 0,5 × MHz 7 )أي MHz 3,5من ، ميتد جمال البث دارج النطاق MHz 7وفيما خيص التلفزيون التماثلي بالرتدد 
 (.2,5 × MHz 7)أي  MHz 17,5 إىل

( 0,5 × MHz 8 )أي MHz 4، ميتد جمال البث دارج النطاق من MHz 8وفيما خيص التلفزيون التماثلي بالرتدد 
 (.2,5 × MHz 8)أي  MHz 20 إىل

لقياس سويات البث  kHz 50ل عرض نطاق قياس قدره ستعمي   MHz 8أو  MHz 7وبالنسبة إىل التلفزيون التماثلي بالرتددين 
 البياض ة ذروةقدرة الذروة للتزامن يف األنظمة التلفزيونية بالتشكيل السالب أو قدر  dB 0. وتقابل السوية املرجعية املطلوب غري

للتشكيل  dB 2,5 داروة مبقلألنظمة التلفزيونية بالتشكيل املوجب. ويفرتض أن تكون أعلى قدرة متوسطة أقل من قدرة تزامن الذر 
 للتشكيل املوجب. dB 1,2وأقل من قدرة ذروة البياض مبقدار  السالب

 20الشـكل 

 MHz 0,75 قدره VSB، تشكيل سالب ونطاق MHz 7قناع الحد الطيفي لتلفزيون تماثلي بتردد 
 (dBW 50إلى  = P 39)من أجل 
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وتشكيل  MHz 7بالنسبة إىل التلفزيون التماثلي برتدد  20 ط االنقطاع اليت تقابل الرسم البياين يف الشكلنقا 9 يعطي اجلدول

 .MHz 0,75قدره  VSBسالب ونطاق 
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 9 اجلدول
 وتشكيل سالب MHz 7نقاط االنقطاع لتلفزيون تماثلي بتردد 

 MHz 0,75قدره  VSBونطاق 

 التردد نسبًة لتردد
 يةالفيديو  الموجة الحاملة

 قناة لمركزالتردد نسبًة 
 MHz 7 ترددها

 سوية نسبية في عرض نطاق قياس
 kHz 50 قدره

(dB) 
–15,25 –17,5 –90,5 

–8,25 –10,5 –65,5 

–5,5 –7,75 –56 
–5 –7,25 –36 

–1,25 –3,5 –36 

–0,75 –3 –16 

–0,18 –2,43 –16 

0 –2,25 0 

0,18 –2,07 –16 

5 2,75 –16 

5,435 3,185 –10 

5,565 3,315 –10 

6,1 3,85 –20 

6,28 4,03 –50 

11 8,75 –56 
12,75 10,5 –65,5 

19,75 17,5 –90,5 

، واليت تنطبق على مدى قدرات درج املرِسل 20 والشكل 10 قيم النقطة الطرفية الواجب استعماهلا مع اجلدول 10 اجلدول يقدم
 .MHz 0,75 البالغ VSB لسالب والنطاقوالتشكيل ا MHz 7 التلفزيون التماثلي بالرتدد يف

 10 اجلدول
 MHz 0,75 البالغ VSB والتشكيل السالب والنطاق MHz 7 النقطة الطرفية لتلفزيون تماثلي بالتردد ةقيم

 (1)قيمة النقطة الطرفية

  (kHz 50قدره )عرض نطاق قياس 
(dB) 

 ةمدى القدر 
(dBW) 

 سوية المقابلة للبث الهامشيال
 (kHz 100قدره  ياس)في عرض نطاق ق

(9 – P) – 80,5–      P  9 dBm 36– 

80,5–  29  P  9 dBc 75 

(29 – P) – 80,5– 39  P  29 dBm 16– 

90,5– 50  P  39 dBc 85 

(50 – P) – 90,5–        P  50   dBm 5– 

 .dB 65,5قيمة النقطة الطرفية داضعة حلد أقصى قدره  (1)

والتشكيل السالب  MHz 8للتلفزيون التماثلي بالرتدد  21 قاط االنقطاع اليت تقابل الرسم البياين يف الشكلن 11 يقدم اجلدول
 .MHz 1,25و MHz 0,75البالغني  VSBوالنطاقني 



  ITU-R  SM.1541-6  التوصية 34

 21الشـكل 

 (dBW 50إلى  39= من  P)من أجل  سالبوتشكيل  MHz 8قناع الحد الطيفي لتلفزيون تماثلي بتردد 
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 11 اجلدول

 والتشكيل السالب MHz 8نقاط االنقطاع لتلفزيون تماثلي بالتردد 
 MHz 1,25و MHz 0,75ن ي  البالغ   VSBوالنطاقين 

 التردد نسبًة لتردد
 الموجة الحاملة الفيديوية

 التردد نسبًة لمركز القناة
 MHz 8 بالتردد

 السوية النسبية في عرض
 kHz 50 قياس قدره نطاق
 MHz 0,75 قدره VSBونطاق 

(dB) 

 السوية النسبية في عرض
 kHz 50 نطاق قياس قدره

 MHz 1,25قدره  VSBونطاق 
(dB) 

–17,25 –20 –90,5 –90,5 
–9,25 –12 –65,5 –65,5 

–6,5 –9,25 –56 –56 
–6 –8,75 –36 –36 
–3 –5,75 –36 –36 

–1,25 –4 –36 –16 
–0,75 –3,5 –16 –16 
–0,18 –32,9 –16 –16 

0 –2,75 0 0 
0,18 –2,57 –16 –16 
5 2,25 –16 –16 
5,435 2,685 –10 –10 

MHz 1,25 VSB 

MHz 0,75 VSB 

 (MHz)الرتدد نسبة إىل مركز القناة 

ق 
نطا

ض ال
)عر

(d
B

) 
(k

H
z 

5
0

 =
 



 ITU-R  SM.1541-6 35  التوصية 

 (تتمة) 11 اجلدول

 التردد نسبًة لتردد
 الموجة الحاملة الفيديوية

 التردد نسبًة لمركز القناة
 MHz 8 بالتردد

 السوية النسبية في عرض
 kHz 50 قياس قدره نطاق
 MHz 0,75 قدره VSBونطاق 

(dB) 

 السوية النسبية في عرض
 kHz 50 نطاق قياس قدره

 MHz 1,25قدره  VSBونطاق 
(dB) 

6,565 3,815 –10 –10 
6,802 4,052 –25 –25 
6,94 4,19 –50 –50 

13 10,25 –56 –56 
14,75 12 –65,5 –65,5 
22,75 20 –90,5 –90,5 

ون التلفزي يف وتطب ق على مدى قدرات درج املرِسل 21 والشكل 11 الطرفية اليت تستعمل مع اجلدول اطقيم النق 12 يعطي اجلدول
 والتشكيل السالب. MHz 8التماثلي بالرتدد 

 12 اجلدول

 وتشكيل سالب MHz 8النقطة الطرفية لتلفزيون تماثلي بتردد  ةقيم
 (1)قيمة النقطة الطرفية

 (kHz 50 قدره)عرض نطاق قياس 
(dB) 

 ةمدى القدر 
(dBW) 

 الهامشيللبث سوية المقابلة ال
قياس )في عرض نطاق 

 (kHz 100 قدره
(9 – P) – 80,5–    P  9 dBm 36– 

80,5–  9  P  29 dBc 75 

(29 – P) – 80,5–  29  P  39 dBm 16– 

90,5–  39  P  50 dBc 85 

(50 – P) – 90,5–  50  P dBm 5– 

 .dB 65,5قيمة النقطة الطرفية داضعة حلد أقصى قدره  (1)

وتشكيل موجب  MHz 8بالنسبة إىل التلفزيون التماثلي برتدد  22 نقاط االنقطاع املقابلة للرسم البياين يف الشكل 13 يعطي اجلدول
 .MHz 1,25و MHz 0,75قدره  VSBونطاق 
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 22الشـكل 

 (dBW 50إلى  39= من  P وتشكيل موجب )من أجل MHz 8قناع الحد الطيفي لتلفزيون تماثلي بتردد 
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 13 اجلدول

 وتشكيل موجب MHz 8نقاط االنقطاع لتلفزيون تماثلي بتردد 
 MHz 1,25و MHz 0,75ن ي  البالغ   VSBوالنطاقين 

 التردد نسبًة لتردد
 الموجة الحاملة الفيديوية

 التردد نسبًة لمركز القناة
 MHz 8بالتردد 

 السوية النسبية في عرض
 kHz 50قدره نطاق قياس 

 MHz 0,75قدره  VSBونطاق 
(dB) 

 السوية النسبية في عرض
 kHz 50نطاق قياس قدره 

 MHz 1,25قدره  VSBونطاق 
(dB) 

–17,25 –20 –89,2 –89,2 

–9,25 –12 –64,2 –64,2 

–6,5 –9,25 –56 –56 

–6 –8,75 –28 –28 

–2,7 –5,45  –28 

–1,25 –4 –28 –13 

–0,75 –3,5 –13 –13 

–,180 –2,93 –13 –13 

0 –2,75 0 0 

0,18 –2,57 –13 –13 
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MHz 0,75 VSB 

 (MHz)الرتدد نسبة إىل مركز القناة 
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 (تتمة) 13 اجلدول

 التردد نسبًة لتردد
 الموجة الحاملة الفيديوية

 التردد نسبًة لمركز القناة
 MHz 8بالتردد 

 السوية النسبية في عرض
 kHz 50نطاق قياس قدره 

 MHz 0,75قدره  VSBونطاق 
(dB) 

 السوية النسبية في عرض
 kHz 50اس قدره نطاق قي

 MHz 1,25قدره  VSBونطاق 
(dB) 

6 3,25 –13 –13 

6,435 3,685 –10 –10 

6,565 3,815 –10 –10 

6,75 4 –50 –50 

13 10,25 –56 –56 

14,75 12 –64,2 –64,2 

22,75 20 –89,2 –89,2 

 رِسلطبق على مدى قدرات درج املواليت ت  ، 22 والشكل 13 قيم النقطة الطرفية الواجب استعماهلا مع اجلدول 14 يعطي اجلدول
 وتشكيل موجب. MHz 8التلفزيون التماثلي بالرتدد  يف

 14 اجلدول

 وتشكيل موجب MHz 8 تماثلي بترددلتلفزيون النقطة الطرفية  ةقيم
 (1)قيمة النقطة الطرفية

 (kHz 50 قدره)عرض نطاق قياس 
(dB) 

 ةمدى القدر 
(dBW) 

 شيسوية المقابلة للبث الهامال
 )في عرض نطاق قياس

 (kHz 100 قدره
(9 – P) – 79,2–    P  9 dBm 36– 

79,2–  9  P  29 dBc 75 

(29 – P) – 79,2–  29  P  39 dBm 16– 

89,2–  39  P  50 dBc 85 

(50 – P) – 89,2–  50  P dBm 5– 

 .dB 64,2قيمة النقطة الطرفية داضعة حلد أقصى قدره  (1)

 مة التلفزيون الرقميأنظ 2.2
 MHz 8و 7بالترددين  DVB-Tاألنظمة  1.2.2

 ( إىلMHz 7  0,5±)أي  MHz 3,5±، ميتد جمال البث دارج النطاق من MHz 7فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي بالرتدد 
MHz 17,5±  أي(MHz 7  2,5±.) 

 ( إىلMHz 8  0,5±)أي  MHz 4±ج النطاق من ، ميتد جمال البث دار MHz 8وفيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي بالرتدد 
MHz 20±  أي(MHz 8  2,5±.) 

لقياس سويات  kHz 4 ستعمل عرض نطاق قياس قدره، ي  MHz 8وكذلك بالرتدد  MHz 7وبالنسبة إىل التلفزيون الرقمي بالرتدد 
 عرض نطاق القناة. القدرة املتوسطة للخرج املقيسة يف dB 0. وتقابل السوية املرجعية البث غري املطلوب

على التوايل. وميثل كل رسم بياين  MHz 8و MHz 7بالرتددين  DVB-Tاألنظمة  حدود الطيف يف أقنعة 24و 23ويبني الشكالن 
. ويصاحب كل رسم جدول نقاط االنقطاع dBW 50و dBW 39بني  اترتاوح قدرة درجه تمرِسالاحلدود الطيفية املطبقة على 

 ية والنقاط األكثر قرباً من النقاط الطرفية، بالرتافق مع السويات املقابلة للبث اهلامشي وذلك بالنسبة إىلوجدول قيم النقاط الطرف
 .رِسلمدى قدرات درج امل
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 23الشـكل 

 (dBW 50إلى  39= من  Pمن أجل ) MHz 7 بالتردد DVB-Tقناع الحد الطيفي لألنظمة 
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 .MHz 7 بالرتدد DVB-Tواملتعلقة باألنظمة  23 نقاط االنقطاع املقابلة للشكل 15 اجلدول يعطي

 15 اجلدول
 MHz 7 بالتردد DVB-Tنقاط االنقطاع في األنظمة 

 التردد نسبة إلى مركز القناة
 MHz 7بتردد 

 kHz 4السوية النسبية في عرض نطاق قياس قدره 
(dB) 

–17,5 –99 

–10,5 –91 
–3,7 –67,2 

–53,3 –32,2 
3,35 –32,2 
3,7 –67,2 

10,5 –91 

17,5 –99 

ق ، وتطب  15 واجلدول 23 قيم النقطة الطرفية وقيم النقاط األكثر قرباً من النقاط الطرفية اليت تستعمل مع الشكل 16 عطي اجلدولي
 .MHz 7بالرتدد  DVB-Tيف األنظمة  رِسلعلى مدى قدرات درج امل
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 16 اجلدول

 طرفية وقيم النقاط األكثر قرباً من النقاط الطرفيةال النقطة ةقيم
 MHz 7 بتردد DVB-Tفي األنظمة 

 (1)قيمة النقطة الطرفية

 (kHz 4 قدره)عرض نطاق قياس 
(dB) 

 ةمدى القدر 
(dBW) 

 سوية المقابلة للبث الهامشيال
 عرض نطاق قياس)

 (kHz 100 قدره
(9 – P) – 89–    P  9 dBm 36– 

89–  9  P  29 dBc 75 

(29 – P) – 89–  29  P  39 dBm 16– 

99–  39  P  50 dBc 85 

(50 – P) – 99–  50  P dBm 5– 

 .dB 67,2-ومجيع هذه القيم داضعة حلد أقصى قدره  dB 8الطرفية مبقدار  النقطةقيمة النقطة األقرب من النقطة الطرفية أعلى من قيمة  (1)

 .MHz 8بالرتدد  DVB-Tيف األنظمة  24 لشكلاملقابلة لفية النقطة الطر  17 يعطي اجلدول

 24الشـكل 
 (dBW 50إلى  39= من  Pمن أجل ) MHz 8بالتردد  DVB-Tقناع الحد الطيفي لألنظمة 

1541-24

–12 0 10–20 –18 –16 –14 –10 –8 –6 –4 –2 2 4 6 8 2012 14 16 18
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 17 اجلدول
 MHz 8 بالتردد DVB-Tنقاط االنقطاع في األنظمة 

 التردد نسبة إلى مركز القناة
 MHz 8بتردد 

 kHz 4السوية النسبية في عرض نطاق قياس قدره 
(dB) 

20– 99– 

12– 91– 

4,2– 67,8– 

3,81– 32,8– 

3,81 32,8– 

4,2 67,8– 

12 91– 

20 99– 

، وتنطبق 17 واجلدول 24 ستعمل مع الشكلالطرفية وقيم النقاط األكثر قرباً من النقاط الطرفية اليت ت   النقطة قيمة 18 يعطي اجلدول
 .MHz 8بالرتدد  DVB-Tيف األنظمة  رِسلعلى مدى قدرات درج مل

 18 اجلدول
 MHz 8 بتردد DVB-Tفي األنظمة  الطرفية وقيم النقاط األكثر قرباً من النقاط الطرفية النقطة ةقيم

 (1)قيمة النقطة الطرفية

 (kHz 4 قدره)عرض نطاق قياس 
(dB) 

 ةمدى القدر 
(dBW) 

 للبث الهامشيسوية المقابلة ال
 عرض نطاق قياس)

 (kHz 100 قدره
(9 – P) – 89–    P  9 dBm 36– 

89–  9  P  29 dBc 75 

(29 – P) – 89–  29  P  39 dBm 16– 

99–  39  P  50 dBc 85 

(50 – P) – 99–  50  P dBm 5– 

ومجيع هذه القيم داضعة حلد  dB 8رفية مبقدار قيمة النقطة األقرب من النقطة الطرفية أعلى من قيمة النقطة الط (1)
 .dB 67,8-أقصى قدره 

 MHz 8و MHz 7بالترددين  ISDB-Tاألنظمة  2.2.2
( إىل MHz 7  0,5±)أي  MHz 3,5±، من MHz 7ميتد جمال البث دارج النطاق، فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي برتدد 

MHz 17,5±  أي(MHz 7  2,5±.) 
 MHz 20±( إىل MHz 8  0,5±)أي  MHz 4±، من MHz 8دارج النطاق، فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي برتدد  وميتد جمال البث

 (.MHz 8  2,5±)أي 
على التوايل. ويقدم  26و 25يف الشكلني  MHz 8و MHz 7بالرتددين  ISDB-Tوتظهر أقنعة حدود الطيف اخلاصة باألنظمة 

على التوايل. وتتقدد السوية النسبية للقدرة يف عرض نطاق مرجعي  26و 25بلة للشكلني نقاط االنقطاع املقا 20و 19اجلدوالن 
متوسط قدرة اخلرج املقيسة يف عرض نطاق القناة. وتنطبق حدود اإلرسال عندما تكون  dB 0. وتقابل السوية املرجعية kHz 4قدره 

 .dBW 39 قدرة املرِسل أعلى من
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 25الشـكل 
 (dBW 39 < P)من أجل  MHz 7بتردد  ISDB-Tم قناع حد الطيف في النظا

SM.1541-25
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 19اجلدول 

 MHz 7بتردد  ISDB-Tوالخاصة باألنظمة  25جدول نقاط االنقطاع المقابلة للشكل 

 MHz 7التردد نسبة إلى مركز قناة بتردد 
(MHz) 

 kHz 4السوية النسبية في عرض نطاق مرجعي قدره 
(dB) 

17,5– 82,1– 

5,09– 82,1– 

3,50– 59,1– 

3,34– 52,1– 

3,26– 32,1– 

3,26+ 32,1– 

3,34+ 52,1– 

3,50+ 59,1– 

5,09+ 82,1– 

17,5+ 82,1– 
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 26الشـكل 

 dBW 39 < P))من أجل  MHz 8بتردد  ISDB-Tقناع حد الطيف في النظام 

SM.1541-26
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 20اجلدول 

 MHz 8بتردد  ISDB-Tالخاص باألنظمة  26نقطاع المقابلة للشكل جدول نقاط اال
 MHz 8التردد نسبًة لمركز قناة بتردد 

(MHz) 
 kHz 4السوية النسبية لعرض نطاق مرجعي قدره 

(dB) 

20,0– 82,7– 

5,81– 82,7– 

4,00– 59,7– 

3,81– 52,7– 

3,72– 32,7– 

3,72+ 32,7– 

3,81+ 52,7– 

4,00+ 59,7– 

5,81+ 82,7– 

20,0+ 82,7– 

 MHz 8و MHz 7بالترددين  DTMBاألنظمة  3.2.2
( MHz 7  0,5±)أي  MHz 3,5±، من MHz 7ميتد جمال البث دارج النطاق، فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي برتدد 

 (.MHz 7  2,5±)أي  MHz 17,5± إىل
 MHz 20±( إىل MHz 8  0,5±)أي  MHz 4±، من MHz 8برتدد وميتد جمال البث دارج النطاق، فيما يتعلق بالتلفزيون الرقمي 

 (.MHz 8  2,5±)أي 

 (MHz)الرتدد نسبة إىل مركز القناة 
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على التوايل. ويقدم  28و 27يف الشكلني  MHz 8و MHz 7بالرتددين  DTMBوتظهر أقنعة حدود الطيف اخلاصة باألنظمة 
النسبية للقدرة يف عرض نطاق مرجعي  على التوايل. وتتقدد السوية 28و 27نقاط االنقطاع املقابلة للشكلني  22و 21اجلدوالن 

متوسط قدرة اخلرج املقيسة يف عرض نطاق القناة. وتنطبق حدود اإلرسال عندما تكون  dB 0. وتقابل السوية املرجعية kHz 4قدره 
 .dBW 39 قدرة املرِسل أعلى من

  27الشكل 
 MHz 7تردد العامل ب DTMBنظام الأقنعة حد الطيف في 

SM. 71541- 2
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 21اجلدول 

 MHz 7العامل بالتردد  DTMBفي النظام  27جدول نقاط االنقطاع المقابلة للشكل 
 MHz 7التردد نسبًة لمركز قناة بتردد 

(MHz) 
 kHz 4السوية النسبية لعرض نطاق مرجعي قدره 

(dB) 

17,5– 85– 

10,5– 85– 

5,25– 85– 

3,7– 73– 

3,33– 32,1– 

3,33+ 32,1– 

3,7+ 73– 

5,25+ 85– 

10,5+ 85– 

17,5+ 85– 

 (MHz) الرتدد نسبًة إىل مركز القناة
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  28الشكل 
 MHz 8تردد العامل بال DTMBنظام الأقنعة حد الطيف في 

SM. 81541- 2
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 22اجلدول 
 MHz 8العامل بالتردد  DTMBفي النظام  28جدول نقاط االنقطاع المقابلة للشكل 

 مع التردد المركزيالتردد تخالف 
 (MHz) 

 السوية النسبية
 (dB) 

20– 91– 

12– 91– 

10,75– 76,9– 

9,75– 76,9– 

5,75– 74,2– 

4,94– 69,9– 

3,9– 32,8– 

3,9+ 32,8– 

4,25+ 64,9– 

5,25+ 76,9– 

6,25+ 76,9– 

10,25+ 76,9– 

12+ 91– 

20+ 91– 

 (MHz) الرتدد نسبًة إىل مركز القناة
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 7 قالملح
 

 الصوتية البث خارج النطاق ألنظمة اإلذاعةاإلرسال في مجال حدود 

البث دارج النطاق الواجب تطبيقها على اإلذاعة الصوتية. ومتاشيًا مع مبدأ شبكة  اإلرسال يف جمال يضم هذا امللقق حدود
اصة دتتأثر يف احلاالت اليت توجد فيها اتفاقات  (، جتدر اإلشارة إىل أن احلدود األكثر صرامة التوصيمن  4 السالمة )انظر البند

االتفاقات  يف مات اإلذاعية ألسباب التنسيق أو املواءمة. وينبغي استعمال احلدود األكثر صرامة املنصوص عليهابالنسبة إىل اخلد
 واملعايري املطبقة يف مجيع احلاالت اليت تشري إىل ضرورهتا وحيث قد يتأثر فقوى االتفاق.

 (VHF) اإلذاعة الصوتية بتشكيل التردد بالموجات المترية 1

 قناع احلد الطيفي لإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد باملوجات املرتية. وت عطى نقاط االنقطاع املصاحبة 29 يبني الشكل
 .23 اجلدول يف

ميتد جمال البث دارج النطاق ، kHz 200قنوات ترددها يف وفيما يتعلق باإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد باملوجات املرتية و 
 (.kHz 200  2,5)أي  kHz 500 ( إىلkHz 200  0,5 )أي kHz 100 من
، القدرة املتوسطة للخرج مقيسة يف عرض نطاق dB 0. وتقابل السوية املرجعية kHz 1قاس سوية القدرة يف عرض نطاق يبلغ وت  

 .(kHz 200) القناة

 29الشـكل 

 ت اإلذاعة الصوتية بتشكيل الترددمرِسالقناع الحد الطيفي ل
 ي(بالموجات المترية )اقتراح أول

SM. 91541-2
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 23 اجلدول
 المترية في اإلذاعة الصوتية بتشكيل التردد بالموجات حد الطيف قناع انقطاعنقاط 

 kHz 200التردد نسبة إلى مركز القناة بالتردد 
(kHz) 

 ةسوية نسبي
(dB) 

0,5– 105– 

0,3– 94– 

0,2– 80– 

0,1– 23– 
0,1 23– 

0,2 80– 

0,3 94– 
0,5 105– 

 MHz 30تحت  بتردد اإلذاعة الصوتية 2
الوحيد العاملة  يانباجلاملزدوج أو بالنطاق  ياجلانبت اإلذاعة الصوتية بالنطاق رِسالقدر اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق ملت  

 .ITU-R SM.328استناداً إىل التوصية  MHz 30حتت 

 (DRM) األنظمة الرقمية الراديوية مونديال 1.2
 كالتايل:  DRMميتد جمال البث دارج النطاق يف األنظمة 

 ؛kHz 4,5( يف قنوات الرتدد kHz 4,5  2,5±)أي  kHz 11,25±إىل  kHz 4,5  0,5±))أي  kHz 2,25±من  -
 ؛kHz 5( يف قنوات الرتدد kHz 5  2,5±)أي  kHz 12,5±إىل  kHz 5  0,5±))أي  kHz 2,5±من  -
 ؛kHz 9( يف قنوات الرتدد kHz 9  2,5±)أي  kHz 22,5±إىل  kHz 9  0,5±)ي )أ kHz 4,5±من  -
 .kHz 10( يف قنوات الرتدد kHz 10  2,5±)أي  kHz 25±إىل  kHz 10  0,5±))أي  kHz 5±من  -

 MHz 30 "معلمات التخطيط"، اخلاصة باإلذاعة الصوتية الرقمية على الرتددات حتت - ITU-R BS.1615وتقدم التوصية 
 .DRM(، إرشادات تساعد يف حتديد أقنعة حدود الطيف لألنظمة 2.2 )الفقرة

سب أقنعة حدود الطيف لألنظمة  ، باستعمال عروض نطاق ITU-R SM.328بالتوصية  1 من امللقق 3.3.6وفقاً للفقرة  DRMوحت 
نطاق القناة؛ ووراء تلك النقطة دط  عرض  0,53±عند تردد  dB 30القنوات الواردة أعاله. وينطوي ذلك على توهني قدره 

. وتقابل Hz 100 . وحتدد السوية النسبية للقدرة يف عرض نطاق مرجعي قدره–dB 60إىل  –dB/octave 12منقن يرتاوح بني 
 متوسط قدرة اخلرج املقيسة يف عرض نطاق القناة. dB 0السوية املرجعية 

 .kHz 10يعمل بقنوات ترددها  DRMمثااًل لقناع حد الطيف يف أنظمة  30 ويبني الشكل
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 30الشـكل 
 kHz 10يعمل بقنوات تردد  DRMقناع حد الطيف في نظام 

SM. 301541-
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 اإلذاعة الصوتية الرقمية 3
 Aالنظام الرقمي 

 املقابلة.نقاط االنقطاع  25و 24ويقدم اجلدوالن  ،A لنظام الرقميل حد الطيف قناع 31 يبني الشكل
 (MHz 1,54  0,5±)أي  MHz 0,77±، ميتد جمال البث دارج النطاق من MHz 1,54مع قنوات ترددها  A فيما خيص النظام الرقمي

 (.MHz 1,54  2,5±)أي  MHz 3,85± إىل
عرض  القدرة املتوسطة للخرج يف dB 0. وتقابل السوية املرجعية kHz 4ستخدم عرض نطاق قياس قدره ي   ،A النظام الرقمي ويف

 .(MHz 1,54) نطاق القناة

 (kHz)الرتدد نسبة إىل مركز القناة 
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 31الشـكل 

 A (dBW 29  P  dBW 9)قناع حد الطيف للنظام الرقمي 

SM. 311541-
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وتنطبق على مدى ق د رات درج املرِسل  ،31 والشكل 24 قيم النقطة الطرفية اليت ت ستعمل مع اجلدول 25 يقدم اجلدول

 .A النظام الرقمي يف

 24 اجلدول
 ،A للنظام الرقمي حد الطيف نقاط انقطاع قناع

 (dBW 29  P  dBW 9) جميع أساليب اإلرسال
 MHz 1,54التردد نسبًة إلى مركز القناة 

(MHz) 
 السوية النسبية

(dB) 

3,85 89 
0,97 52 
0,77 26 
0,77 26 

0,97 52 

 (dBW 29  P  dBW 9)النطاق باملوجات املرتية 

 (dBW 29  P  dBW 9)النطاق باملوجات الديسيمرتية 

 (MHz)الرتدد نسبة إىل مركز القناة 
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 25 اجلدول
 24 لجدولقيم النقطة الطرفية الواجب استعمالها مع ا

 عامل في النطاقين A نظام رقمي
MHz 68-47 وMHz 240-174 

 (1)قيمة النقطة الطرفية

dB/4) kHz) 
 ةمدى القدر 
(dBW) 

 السوية المقابلة للبث الهامشي
 (kHz 100)عرض نطاق القياس = 

(9 – P) – 89–    P  9 dBm 36– 

89–  9  P  29 dBc 75 

(29 – P) – 89–  29  P  39 dBm 16– 

99–  39  P  50 dBc 85 

(50 – P) – 99–  50  P dBm 5– 

(9 – P) – 99–    P  9 dBm 36– 

99–  9  P  29 dBc 75 

(29 – P) – 99–  29  P  39 dBm 16– 

106–  39  P  50 dBc 85 

106–  50  P dBm 5– 

 .dB 106-وحلّد أدىن قدره  dB 52-قيمة النقطة الطرفية داضعة حلّد أقصى قدره  (1)
 

 

 8الملحق 
 

 حدود اإلرسال في مجال البث خارج النطاق في أنظمة الرادارات األولية

 مقدمة 1
كسة قائم على املقارنة بني إشارات مرجعية وإشارات راديوية منع استدالل راديوياألويل" بأنه "نظام  ت عِرف لوائح الراديو "الرادار

 ده".عن املوضع املراد حتدي
تعمل رادارات األرض األولية يف ددمة املالحة الراديوية )رادارات مراقبة اجلو ورادارات املالحة حممولة على منت الطائرات والسفن( و 

على  لموقع )أغلبية الرادارات األدرىلتقديد الراديوي الددمة مساعدات األرصاد اجلوية )رادارات األرصاد اجلوية( ويف ددمة  ويف
ددمة  ( ويفةالنشطوتضم الرادارات الفضائية سواتل الكشف النشيط عن ب عد العاملة يف ددمة األحباث الفضائية )األرض(. 

 (، ورادارات أدرى عاملة يف ددمة األحباث الفضائية.النشطة) (EESS)استكشاف األرض الساتلية 
)النشطة(  EESS ددمة االستدالل الراديوي و أو اخلدمةق احلدود الواردة فيما بعد دادل النطاقات املوزعة حصرًا على طب  ت   وال

 وددمة األحباث الفضائية )النشطة(، ولكنها ت طب ق على أطراف هذه النطاقات. وستكون حدود إرساالت الرادارات األولية
 هذه النطاقات املوزعة حصراً، موضوع دراسة الحقة.ددمات  يف

تؤدذ باالعتبار يف حدود البث دارج النطاق احملددة يف هذا امللقق. وهي  مل وهناك عدة فئات من الرادارات األولية اليت
 تعمل نبضيًا وذات قدرة متوسطة امسية تساوي ، ورادارات الkW 1الرادارات النبضية بقدرة ذروة امسية تساوي أو تقل عن 



  ITU-R  SM.1541-6  التوصية 51

ملرة واحدة يف الصواريخ. وستخضع هذه  ستخدمورادارات ت  ، ، ورادارات حممولةGHz 40، ورادارات تعمل فوق W 40تقل عن  أو
 الفئات من الرادارات لدراسة الحقة بغية وضع احلدود املناسبة.

بوحدات  (NB ،cB ،sB ،dB ،40–B ،iserB ،allfB ،lalfise&rB ،RB)  عن عرض النطاقويف مجيع الصيغ الواردة يف هذا امللقق، يعرب  
 .مل ي ذكر دالف ذلك ، مالصعود اهلبوط بالثواين عن مدة النبضات وأوقات ابينما يعرب   ،هرتز

 عرض النطاق الالزم 2
رادار من أجل تعيني حدوث البث دارج النطاق وكذلك احلد الفاصل الذي تنطبق بعده  رِسلينبغي معرفة عرض النطاق الالزم مل

 حدود البث اهلامشي.
 ًا ميكن استخدامها حلساب عرض النطاق الالزمصيغ اليت حتيل إليها لوائح الراديو ITU-R SM.1138وتضم التوصية 

 ما ثابتٍ عن عاف ق على الرادارات تعطي نتائج تتغري مبقدار عشرة أضعندما تشرتطه لوائح الراديو. غري أن الصيغة الوحيدة اليت تطب  
 ى بصيغ كثرية أدرى.وصوي   ،غري كاملة ITU-R SM.1138، تعترب صيغ التوصية ITU-R SM.853خيتاره املستعمل. ويف التوصية 

 لةالنبضات الرادارية غير المشكَّ  1.2
( للنبضات مستطيلة dB 20تعليمات لتقديد عرض النطاق الالزم )أقل من قيمة ذروة الغالف مبقدار  ITU-R SM.853تقدم التوصية 

 رى من القيمتني التاليتني:هلذه األنظمة القيمة الصغ NBالشكل والنبضات على شكل شبه املنقرف. ويكون عرض النطاق الالزم 
 

ttt
B

r

N

36,6
or

79,1


 (35) 

 .3 عن القيمتني بالثواينويعرب   ،وقت الصعود rtهي مدة النبضة )بنصف اتساع( و tحيث 

 تشكيالت أخرى 2.2
رادارات املوجة املستمرة و لة بالرتدد والرادارات بقفزات الرتدد فيما يلي الصيغ اليت تعطي عرض النطاق الالزم للرادارات النبضية املشك  

عرض النطاق الالزم  م الصيغة اليت تعطيوغري املشكلة أو املشكلة بالرتدد. وبالنسبة إىل الرادارات النبضية املشكلة بالرتدد تقدِ 
ملنقرف على شكل شبه ا التناظرية ل عليها يف حالة النبضةصِ ( نتيجة أعلى من النتيجة اليت ح  dB 20)عرض النطاق عند 

CB ( مبرتني بالنسبة الحنراف الرتدد)35( ملعادلة)ا
4: 

  (36) 

____________________ 
)التوتر(. وبالنسبة إىل النبضات املشفرة تكون مدة النبضة هي الفاصل  50% مدة النبضة هي الفرتة )بالثواين( املمتدة بني نقاط االتساع بنسبة 3

 10% من اجلهة األمامية للنبضة لتنتقل للنبضة الفرعية. ووقت الصعود هو الزمن )بالثواين( املوضوع يف 50%الزمين بني نقاط االتساع بنسبة 
رتض أنه فمن اتساعها األقصى. ففي النبضات املشفرة، وقت الصعود هذا هو وقت صعود النبضة الفرعية، وإذا تعذر حتديده، ي   90% إىل

وقت صعوده  نوط الرادار عمن الوقت الذي استغرقه التبديل من طور إىل آدر أو من نبضة فرعية إىل أدرى. وعندما يقل وقت هب 40% يقابل
عرض النطاق  اليت تعطي القيمة الصغرى حساب   (35) املعادلةعبارة  وجيتنب استعمال  . املعادالتمن وقت الصعود يف هذه  ينبغي استعماله بدالً 

 .كرب عندما يكون وقت الصعود قصرياً جداً الالزم البالغ ال
 دة النبضة.تقابل هذه القيمة اإلزاحة الكلية للرتدد دالل م 4

cN B

rtt
B 2
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 ، املدى األقصى الذي يتم فيه ختالف تردد املوجة احلاملة:sBوتضم الصيغة املتعلقة بالرادارات بقفزات الرتدد حداً إضافياً 

  (37) 

 إنهفعىن موجة حاملة دون تشكيل(، صيغة حتت عنوان "موجة مستمرة صافية" )مبتعطي  ال ITU-R SM.1138التوصية ومع أن 
به  سموحجيب مراعاة التفاوت امل املشك لةأجل احلصول على قيمة واقعية لعرض النطاق الالزم لرادارات املوجة املستمرة غري  من

، احنراف dB عفضِ املستمرة املشكلة بالرتدد، يساوي عرض النطاق الالزم  ةللرتدد ومراعاة الضوضاء. وفيما يتعلق برادارات املوج
 الرتدد األقصى.

  (38) 

 القيم النمطية لعرض النطاق الالزم 3.2
 قيم عرض النطاق الالزم وذلك ألربعة أمناط من الرادارات. مدياتتليها  ،عروض النطاق الالزمة النمطية 26 يعطي اجلدول

 26 اجلدول

 نمط الرادار
 النمطي NBالنطاق 

(MHz)  مدى النطاقNB 

 GHz 1,3إىل  kHz 20 6 راديوي للموقعالقديد تثابت لل رادار
 MHz 400إىل  kHz 250 5,75 راديوي للموقعالتقديد متنقل للرادار 

 MHz 15إىل  MHz 2,8 6 رادار مراقبة مطارات

 MHz 3,5إىل  kHz 250 1 رادار أرصاد جوية

 البث خارج النطاق للرادارات األولية اإلرسال في مجال حدود 3
برية اليت نشأت أثناء إعداد احلدود العامة للبث دارج النطاق للرادارات األولية هي تنوع األنظمة وأشكال املوجات املرس لة. الصعوبة الك

 من طيف شكل املوجة املرسلة. )dB )40−B 40وتستند حدود البث دارج النطاق للرادارات األولية إىل عرض النطاق عند 

 B dB–40د الصيغ التي تعطي عرض النطاق عن 1.3
وعرض النطاق الالزم ليست ثابتة بشكل عام، ينبغي وجود صيغة تعطي عرض  B dB−40مبا أن النسبة بني عرض النطاق عند 

عدت الصيغ التالية حلساب عرض النطاق عند بغية إقامة عالقة بني القناع وعرض النطاق الالزم. ولقد أ   B dB−40النطاق عند 
40–B dB األولية.ت الرادارات رِسالمل 

فإن عرض النطاق يقابل  ،مبا فيها الرادارات النبضية املشفرة أو بتمديد الطيف ،وفيما يتعلق بالرادارات النبضية غري املشكلة بالرتدد
 القيمة الصغرى من القيمتني التاليتني:

  (39) 
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والرادارات  األضعف القدرة ادارات ذاتللر  7,6و kW 100للرادارات ذات قدرة املخرج اليت تتجاوز  6,2يساوي  K حيث املعامل
MHz 9 500-9 200و MHz 3 100-2 900العاملة يف ددمة املالحة الراديوية يف النظامني 

الصيغة الثانية إذا كان وقت  . وتنطبق5
 .7,6تساوي  K عندما t0,014أقل من  أو 6,2تساوي  K تقريباً عندما t0,0094أقل من  rtالصعود 

 :B dB–40ارات النبضية املشكلة بالرتدد، يساوي عرض النطاق عند وفيما يتعلق بالراد
      ),,(),,(ln5,1 &&

53,0

40 fallrisefallrisefallrisefallriseCC BBBMaxBBBMinBBB   (40) 
 حيث:

 (41) الحتساب وقت الصعود  

 (42) وقت اهلبوط الحتساب  

 (43) واهلبوط معاً  الصعود الحتساب وقيت  

  : عرض النبضة مبا فيه وقتا الصعود واهلبوط 
  rt: وقت صعود النبضة 
  ft: وقت هبوط النبضة 
 cB: )عرض نطاق االحنراف الرتددي )جممل الزحزحة الرتددية دالل توليد النبضة 
 SB: ز ترددي.يوجد فيها قف املدى األقصى لزحزحة تردد املوجة احلاملة ويساوي صفراً يف احلاالت اليت ال 

 يف حال حتقق الشروط التالية: إال (40)تصح املعادلة  وال
 أو يساويها؛ 0,10عن قيمة  ft ,rt( Minimum cB( جداء أن يزيد 1)
 .10نسبة الضغط عن أو   cB جداءيزيد  أن )2

____________________ 
طيلة الشكل والنبضات املست ،مرتبطة بقيم نظرية قد تنطبق يف حالة النبضات على شكل شبه منقرف 64و 7,6أو   = K6,2 التهذه املعامِ  5

عض يف حالة املوجات على شكل شبه املنقرف بغية التمكن من إعمال ب K بالرتدد الثابت على التوايل. وإضافة إىل ذلك، متت زيادة املعامل
كل عشر نبضات وينتج عن ذلك عرض   dB 20 وبالنسبة إىل النبضات املستطيلة املثالية، يتم دفض الطيف مبقدار .دصائص أجهزة املخرج

. ومن أجل إقناع اجلميع باستعمال نبضات بأوقات /t64أي  B–40وعرض نطاق أكرب بعشرة أضعاف عند  dB 20عند  /t6,4نطاق قدره 
مث كل عشر نبضات،   dB 20سمح بأي هامش. ويتناقص طيف نبضات ذات الشكل شبه املنقرف أوالً مبقدار ي   ال صعود وهبوط قصرية جداً 

على املنقين  dB 40تقع النقاط عند  0,008للنبضات العشر. وإذا جتاوزت النسبة بني وقت الصعود وعرض النبضة  dB 40عند النهاية مبقدار 
 يساوي: B–40 ويف هذه احلالة يكون عرض النقاط كل عشر نبضات،  dB 40املتناقص مبقدار 

rtt 

7,5

 
 يتطلب التفاوت املسموح به للنواقص احلتمية أثناء التطبيق أن يستند القناع على القيم التالية كقد أدىن:

rr tttt 
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 ويف مجيع احلاالت األدرى ينبغي استخدام املعادالت التالية:

  (44) 

Aحيث 
 .K = 7,6 عندما 0,065و K = 6,2 عندما 0,105اوي يس 6

( (44) أو املعادلة (40))املعادلة  B−40إىل قيمة  sB ، يتعني إضافة قيمةدد مع قفزة الرتددوفيما يتعلق بالرادارات النبضية املشكلة بالرت 
 .7لرادار القفز الرتددي B dB−40للقصول على عرض النطاق 

 :هو B dB−40، يكون عرض النطاق بالنسبة إىل الرادارات باملوجة املستمرة غري املشكلةو 
 

cFB 0003,040–  (45) 

 هو تردد املوجة احلاملة. CFحيث 
، ومها الصيغة العامة وصيغة (FMCW) بالرتدد الرادارات باملوجة املستمرة املشكلةيف  B dB−40وتطب ق صيغتان خمتلفتان لعرض النطاق 

 القفز الرتددي.
 هي كالتايل:، ف(FMCW) بالرتددلة الرادارات باملوجة املستمرة املشك يف 40B dB−لعرض النطاق  أما الصيغة العامة
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 (FMCW) بالرتدد املوجة املستمرة املشكلةهو دور الزقزقة. وتستند هذه الصيغة إىل  Tهو جممل االحنراف الرتددي و RBحيث 
 (FMCW) لرتدداب املوجة املستمرة املشكلة باالتساع اخلطية وعلى املوجة املستمرة املشكلةاخلطية، وميكن تطبيقها أيضًا على 

 غري اخلطية. بالرتدد املوجة املستمرة املشكلة االرتدادية وعلى
 SB حيث B dB−40عرض النطاق ذات القفز الرتددي، يتعني إضافة صيغة  (FMCW) بالرتددلة الرادارات باملوجة املستمرة املشكويف 

 هو املدى األقصى لزحزحة تردد املوجة احلاملة.
وجيب استعمال  ،لكل منط نبضة B dB−40مع عدة أشكال للموجة النبضية، جيب حساب عرض النطاق وفيما يتعلق بالرادارات 

 .قناع البثمت احلصول عليه إلعداد شكل  B dB−40أقصى عرض نطاق 

 النطاق خارج قناع البث 4
كل كثافة يتقدد على شة و ي صن ف حسب أمناط شكل املوجدارج النطاق للرادارات األولية، وهو  قناع البث يبني الشكل أدناه
د د تناقص. dBpp  عنه بالوحداتطيفية للقدرة ويعرب   ليصل سوية البث اهلامشي  B dB−40القناع بدءاً من عرض النطاق عند  وحي 

 .8للوائح الراديو 3 احملدد يف التذييل
____________________ 

صغرياً  tcB، وهذا التأثري هام عندما يكون الناتج باحلسبانذ تأثري وقت الصعود لى أديساعد ع B–40ضبطًا للقيمة  rt/Aيشكل املصطلح  6
 معتدالً ووقت الصعود قصرياً. أو

عاملة  sBالنطاق  الكلي املرك ب لرادار بقفزات الرتدد يقابل احلالة اليت تكون فيها مجيع القنوات املدرجة يف B–40عرض النطاق  يعطي ذلك 7
كان  كما لو  B dB−40سبة إىل الرادارات بقفزات الرتدد يتناقص قناع البث دارج النطاق بدءاً من طرف عرض النطاق عند نفس الوقت. وبالن يف

 الرادار راداراً وحيد الرتدد مضبوطاً على حافة املدى املصاحب لقفزة الرتدد.
: قدرة PEPكانت هذه القيمة األدرية أقل صرامة. )، إذا  dB 60أو  log 10 + 43 (PEP)توهينًا للبث اهلامشي قدره  3 حيدد التذييل 8

 للغالف(. الذروة














r
c

r t

A
B

tt

K
B 240



  ITU-R  SM.1541-6  التوصية 54

ينبغي أن يكون عرض النطاق  نسبًة إىل الرتدد املصاحب بأقصى مستوى لإلرسال لكن B dB–40وميكن إزاحة عرض النطاق 
 من لوائح الراديو( متض م ناً بالكامل يف النطاق املوزع. 153.1 ( أو عرض النطاق املشغول الكلي )رقممن لوائح الراديو 152.1 )رقم الالزم

 كلياً ضمن النطاق املوز ع.  B dB–40القيمة احملسوبة لعرض النطاق  حتتويولالسرتشاد، ينبغي أن 

 3 شكال الموجة المدرجة في الفقرةجميع أ 1.4
، على النقو 2.4 غري تلك املدرجة يف الفقرة ،3 جلميع أشكال املوجة املدرجة يف الفقرة ج عشريبكل تدر   dB 30يبلغ التناقص 

 .32 الشكل املبني يف
 32الشـكل 

 خارج النطاق لجميع أشكال الموجات الرادارية غير المستبعدة قناع البث
 3 لفقرةالمدرجة في ا

SM. 21541-3
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 أشكال الموجة المستبعدة 2.4

. 1.4 وأشكال املوجة املشفرة بالطور من تطبيق الفقرة (FMCW) بالرتدد املوجة املستمرة املشكلةو  (CW)ت ستبعد املوجة املستمرة 
 .33 نقو املبني يف الشكللكل تدر ج عشري، على ال dB 20ويبلغ معدل التناقص يف أشكال املوجة هذه 

 .2016 وينبغي إعادة النظر يف هذا االستبعاد يف فرتة الدراسة اليت تسبق مجعية االتصاالت الراديوية لعام

 الحدود الفاصلة بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي 5
 250% يساوي يعادة جمال البث اهلامشي لتباعد ترددللوائح الراديو، يبدأ  3 من هذه التوصية والتذييل توصيمن  2.2 وفقاً للبند

من عرض النطاق الالزم، مع استثناء بعض أمناط األنظمة مبا فيها أنظمة التشكيل الرقمي أو التشكيل النبضي. غري أنه من الصعب 
دمة االستدالل الراديوي أو من عرض النطاق الالزم على حمطات الرادارات األولية العاملة يف د 250%تطبيق املفهوم العام حلدود 

 ددمات أدرى مثل ددمة مساعدات األرصاد اجلوية وددمة األحباث الفضائية وددمة استكشاف األرض الساتلية. يف
وفيما خيص حمطات الرادارات األولية، فإن احلدود الفاصلة بني جمال البث دارج النطاق وجمال البث اهلامشي تتقدد بأهنا الرتدد الذي 

 للوائح الراديو. 3 من التذييل II نده حدود البث دارج النطاق املعر فة هنا، وحدود البث اهلامشي احملددة يف اجلدولتتساوى ع
ال جميف حالة الرادارات األولية العاملة يف ددمة االستدالل الراديوي أو يف ددمات أدرى ذات صلة، يتقدد احلد الفاصل بني 

هو عامل تصقيح احلدود   ، حيث NB 2,5نسبةً إىل الرتدد املخصص البالغ  عٌ مشي بأنه موس  البث دارج النطاق وجمال البث اهلا
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 (dB 40ختالف الرتدد )نسبة مئوية من عرض النطاق عند 
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سيما شكل موجة التشكيل وتقنية التشكيل وجهاز خمرج الرادار ومكونات دليل املوجة وكذلك منط  املرتبط بتشكيلة النظام العام ال
 ضاً على طريقة تقدير عرض النطاق الالزم.أي  كما تتوقف قيمةاهلوائي ودصائصه املرتبطة بالرتدد.  

 33الشـكل 
 (CWخارج النطاق لرادارات تستعمل الموجة المستمرة ) قناع البث

 وأشكال الموجة المشفَّرة بالطور (FMCW)والموجة المستمرة المشكَّلة بالتردد 

SM. 31541-3
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 بافرتاض تناقص  NB 2,5تقع عند  dB 60انطالقًا من افرتاض أن النقطة  33 شكلاليف لقناع لاملقابلة   وميكن حتديد القيم

 يكون: تدر ج عشريكل ل dB 20قدره 

  )74( 

 النبضة لرادار 8,5لة بالرتدد اخلطي وحوايل املشك   النبضة لرادار 2,0تساوي حوايل   فإنوعند استعمال األمثلة الواردة أعاله، 
 يف حالة الرادار بقفزة الرتدد. املعادلةتنطبق هذه  . واللة بالرتدداملشك   غري

فإن املعلومات التقنية املتوفرة حالياً تشري إىل  ،dB 20ر بأنه يقابل عرض النطاق عند ويف حال افرتاض أن عرض النطاق الالزم مقد  
 أكثر. أو 10و 1بني  بالنسبة إىل الرادارات األولية املوجودة أو املشروع بإعدادها، تنقصر،  أن القيمة

 وميكن التساؤل من وجهة نظر فعالية استعمال الطيف:
 ؛1 من أكرب  ل على التقيد بأن تكون قيمةعن إمكانية قدرة الرادارات األولية يف املستقب   -
ج أو ار د دادل أو ،الفاصل بني جمال البث دارج النطاق وجمال البث اهلامشي احلدّ تبعاً لوجود   عن وجوب ادتالف -

 قرب النطاق املوزع على رادار أويل.
بدراسات أدرى من أجل حتديد عرض النطاق الالزم الواجب استعماله حلساب احلدود  قطاع االتصاالت الراديويةينبغي أن يشرع 

 ملختلف أمناط الرادارات واملهمات واملنصات.  الفاصلة ولتقديد القيم
ض الرتدد ويف بعض احلاالت اليت تتيح فيها معمارية النظام استعمال املراشيح وبعوفيما خيص رادارات النبضات غري املشكلة ب

 ةرشيق واسعة النطاق. وفضاًل عن ذلك وفيما خيص الرادارات 1 قاربت  قد   التنازالت غري املعتادة يف نوعية األداء، فإن قيمة
 .1,5 قاربقد ت    فإن قيمة ،الرتدد

N
N

B

B
BB 40

40 25,25 
 

 (dB 40ختالف الرتدد )نسبة مئوية من عرض النطاق عند 
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 هدف التصميم 6
املستقبل،  سابقة من هذا امللقق إىل مبدأ شبكة السالمة حلدود البث دارج النطاق. فمن البديهي أن يستقسن، يفتستند الفقرات ال

 .لتعزيز التوافق مع اخلدمات األدرىالبث غري املطلوب  سويات دفض
بدءًا من  يعشر تدر ج  كلل dB 40هدفًا يرمي إليه تصميم أنظمة الرادار. ويتناقص القناع مبقدار  34 ويشكل القناع يف الشكل

 للوائح الراديو. 3 بغية بلوغ سوية البث اهلامشي اليت حيددها التذييل B dB−40 عرض النطاق عند 
زة ي متطلبات قناع هدف التصميم. وينبغي لتصميم الرادار أن يتقاشى استخدام التكنولوجيات العاجينبغي تصميم الرادارات لتلب
 عن الوفاء هبدف التصميم.

 34كل الشـ
 هدف التصميم ألنظمة الرادار

SM.1541-34
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اكتساهبا  أثناء الدراسات الالحقة، البقث عن إمكانية تنفيذ هذا القناع مع مراعاة اخلربة العملية اليت مت ITU-Rيتوجب على القطاع  - 1 املالحظة

يل التقين الذي حققته تكنولوجيا الرادار. وقد بينت بعض املسامهات املقدمة إىل االحتاد الدو جمال التطبيق على بعض أمناط أنظمة الرادار والتقدم  يف
بينها بعض الرادارات  باألدلة أن بعض أمناط الرادارات ميكن أن حتقق هدف التصميم، ومن( 2007-2011و 2003-2007 ةالدراس فرتتا) لالتصاالت

 كجهاز درج.  kW 100دون  ات األرياش املكبوتة مامغنطرون تستخدم القائمة على الكليسرتون وبعض الرادارات اليت
قة على النطاقات املوزعة حصراً على ددمة االستدالل الراديوي ستخضع لدراسات الحقة سينتج إن حدود البث دارج النطاق املطب   - 2 املالحظة

 عنها تعريف قناع خمتلف دادل هذه النطاقات كهدف للتصميم.
 قد تعجز بعض األنظمة املستقبلية عن حتقيق هدف التصميم، إذ تؤدذ العوامل التالية يف احلسبان: - 3 املالحظة

 إىل ذلك(؛ مهمة الرادار )سالمة األرواح، مقاس اهلدف الذي يراد كشفه، وما -

 من منصات(؛ منط املنصة ومقاسها )ومن أمثلتها، منصة ثابتة أو متنقلة أو حممولة حبراً أو حممولة جواً، وغريها -

 التكنولوجيات املتوفرة وحالة تطورها؛ -

 القدرة على حتمل النفقات. -
أقنعة  إىل مراجعة هذه التوصية لالستعاضة عن ،2016يراد هلذه الدراسات أن تؤدي، حبلول موعد انعقاد مجعية االتصاالت الراديوية عام  - 4 املالحظة

 الرادار. ة بقناع هدف التصميم؛ أو إىل إدراج ترتيبات مناسبة أدرى حسب منط شكل موجةالبث دارج النطاق الواردة يف الفقرات السابق

 تقنيات القياس 7
تعليمات تتعلق بالطرائق الواجب تطبيقها لقياس اإلرساالت يف جمال البث دارج  ITU-R M.1177تقدم آدر طبعة للتوصية 

 النطاق الصادرة عن أنظمة الرادار.

 (dB 40عرض النطاق عند  ختالف الرتدد )نسبة مئوية من
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 9الملحق 
 

 ال في مجال البث خارج النطاق لخدمات الهواةحدود اإلرس
 ينبغي أن تتقيد احملطات العاملة يف ددميت اهلواة واهلواة الساتلية باحلدود الواردة يف األقنعة الطيفية التالية.

 35الشـكل 
 في الحالة الطبيعية أو في حاالت النطاق الضيق MHz 30 محطات عاملة تحت

 ITU-R SM.1539التوصية المذكورة في 
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 .NBمن  بدالً  SM.1539 R-UITالواردة يف التوصية  LB ، جيب استعمال قيمة النطاقNB > 4 kHzعندما يكون 

 

 36الشـكل 
 الواسعفي حالة النطاق  MHz 30محطات عاملة تحت 

 ITU-R SM.1539التوصية  المذكورة في

SM. 61541-3
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 NB100 +  kHzختالف الرتدد نسبًة إىل مركز اإلرسال معرباً عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق الالزم 
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 NBختالف الرتدد نسبة إىل مركز اإلرسال معرباً عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق الالزم 
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 37الشـكل 

 الضيقالنطاق  الحالة الطبيعية أو في حاالتفي  MHz 30 فوقمحطات عاملة 
 ITU-R SM.1539التوصية المذكورة في 

SM.1541-37

58 dB - limit case for 500 WP  

58 dB - limit case for  500 W, RBW = 10 kHzP 
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 .NBبداًل عن النطاق  SM.1539 R-ITUاملذكورة يف التوصية  LBيف حالة النطاق الضيق جيب استعمال قيمة النطاق 

 NBختالف الرتدد نسبًة إىل مركز اإلرسال معرباً عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق الالزم 
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 38الشـكل 
 الواسع المذكورةفي حالة النطاق  MHz 30 فوقمحطات عاملة 

 ITU-R SM.1539التوصية في 

SM. 381541-

58 dB - limit case for 500 W, RBW = 1 kHzP  

65 dB - limit case for  500 WP 
RBW = 10 kHz
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 .SSBمدرجة يف فئة النطاق  (SSB)مجيع أصناف اإلرسال اليت تستخدم نطاقاً جانبياً وحيداً  - 1المالحظـة 
 SSB لإلرساالت يف النطاق Hz 1 700و 100 1ستخدم نغمات الرتدد الصوتية برتددين دتبارات، ت  عندما يطبق ذلك يف التشكيل املستعمل يف اال

 لإلرساالت مبوجة حاملة أو يف احلاالت األدرى بتشكيل متثيلي لالستعمال العادي. kHz 1تردد  مع
 بالنطاق الواسع )مثال: احملطات الفضائية العاملة (FDMA)فيما يتعلق باحملطات اليت تستعمل النفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد  - 2المالحظـة 

 .مرِسلللمكرب النهائي لل dB 3 ددمة اهلواة الساتلية(، ينبغي اعتبار أن عرض النطاق الالزم يقابل عرض النطاق عند يف
 

  

لتباعد الذي يضاف إليه قيمة ا NB ختالف الرتدد نسبًة إىل مركز اإلرسال معربًا عنه بنسبة مئوية من عرض النطاق الالزم
 للقصول على ختالف تردد فعال. ITU-R SM.1539التوصية  املعطاة يف

PEP:  قدرة ذروة الغالف(W) من لوائح الراديو 157.1تغذية اهلوائي مبوجب الرقم  إرسال يف دط. 
P:  القدرة املتوسطة(W)  من لوائح الراديو 158.1يف دط إرسال تغذية اهلوائي مبوجب الرقم. 
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 10الملحق 
 

 حدود البث خارج النطاق في الخدمات الراديوية المتنقلة البرية
امللقق هي أمثلة ألقنعة البث دارج النطاق املستعملة يف اخلدمة املتنقلة الربية. وهناك حاجة ملزيد من األقنعة اليت سرتد يف هذا 

الدراسات لتعريف قناع نوعي خيص مجيع أنظمة اخلدمة املتنقلة الربية. ويف إطار هذه اخلدمة، يفضل استعمال حدود نسبة القدرة 
داًل من منقنيات احلدود ألن ذلك يسهل تنسيق الرتددات والتخطيط لألنظمة. يشري يف النطاق اجملاور )أو يف القناة اجملاورة( ب

 .قناع البثما انطالقاً من  إىل كيفية احلصول على حد القدرة يف نطاق 1 للملقق 1 التذييل
لة الربية بعرض نطاق فيما خيص األنظمة املتنق 39 الذي يقدمه الشكل نقاط االنقطاع اليت تقابل الرسم البياين 27ويعطي اجلدول 

 .kHz 12,5قناة قدره 
 39الشـكل 

 kHz 12,5خارج النطاق لألنظمة المتنقلة البرية بعرض نطاق قناة قدره  قناع البث
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0 50

20

10

0

30

40

150 200 275100 2502251751257525

 
 27 اجلدول

 نقاط االنقطاع
 تخالف التردد نسبًة إلى التردد المركزي

 )نسبة مئوية من عرض نطاق القناة(
 وهينالت

(dBsd) 

50 3,5 

78 29 

250 29 

ي الوحيد مع انضغاط ومتديد ، يف األنظمة بالنطاق اجلانب40 لرسم البياين يف الشكلل املقابلةنقاط االنقطاع  28 يعطي اجلدول
 .kHz 5 االتساع وبعرض نطاق قناة قدره

 40الشـكل 

 مديد االتساعمع انضغاط وت SSBخارج النطاق في األنظمة بالنطاق  قناع البث
 kHz 5وبعرض نطاق قناة قدره 
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 28 اجلدول
 نقاط االنقطاع

 تخالف التردد نسبًة إلى التردد المركزي
 )نسبة مئوية من عرض نطاق القناة(

 التوهين
(dBc) 

50 40 

75 65 
250 65 

 .kHz 6,5 ، يف األنظمة املتنقلة الربية بعرض نطاق قدره41 يف الشكل لرسم البياينل االنقطاع املقابلةنقاط  29 يقدم اجلدول

 41الشـكل 
 kHz 6,5وبعرض نطاق قناة قدره المتنقلة البرية خارج النطاق في األنظمة  قناع البث

SM 11541-4
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 29 اجلدول

 نقاط االنقطاع
 تخالف التردد نسبًة إلى التردد المركزي

 ئوية من عرض نطاق القناة()نسبة م
 التوهين
(dBsd) 

50 14 

72 37 

250 37 

 
 .kHz 30 ، يف األنظمة اخلليوية التماثلية بعرض نطاق قدره42 نقاط االنقطاع املقابلة للرسم البياين يف الشكل 30 يقدم اجلدول

 ةالقنانسبة مئوية من عرض نطاق 
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 42الشـكل 
 kHz 30اة قدره بعرض نطاق قنالخليوية التماثلية خارج النطاق في األنظمة  قناع البث

SM. 21541-4
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 30 اجلدول

 نقاط االنقطاع
 تخالف التردد نسبًة إلى التردد المركزي

 )نسبة مئوية من عرض نطاق القناة(
 التوهين
(dBc) 

67 26 

150 26 

150 41 
250 41 

 

 11الملحق 
 

 تنقلة البحريةحدود البث خارج النطاق في الخدمتين المتنقلة للطيران والم
جمال  . وتتقدد اإلرساالت يف(dBc) نسبًة إىل القدرة الكلية للموجة احلاملة مرجعيد أقنعة اإلرسال بالقدرة يف عرض نطاق د  حت  

ت مرِسالأو ي وحيد جانب ت بنطاقمرِسال، ما عدا اإلرساالت اليت تصدر عن kHz 4البث دارج النطاق يف عرض نطاق قدرة 
عد للطريان وتتقدد اإلرساالت املصاحبة للقياس عن ب   ،يف عرض نطاق أضيقي الوحيد اجلانب اإلرساالت بالنطاق طريانية. وتتقدد

واحلفاظ األقصى. وبالنسبة إىل  kHz 1 ، عرض نطاق فيديوي:kHz 10 حسب ضبط يتبع حملالت الطيف: عرض نطاق استبانة:
من عرض النطاق الالزم وفقاً  250%النطاق والبث اهلامشي يقع على  فإن احلد الفاصل بني جمال البث دارج ،أقنعة اإلرسال

 للوائح الراديو. 3 للتذييل

 القياس عن ب عد للطيران 1
 250%)إىل  (50% كل إرسال يف جمال البث دارج النطاق  عطى حد  ي  ، ت املستخدمة يف القياس عن ب عد للطريانرِسالفيما خيص امل

 بالعالقة التالية: مرِسلنسبة إىل القدرة املتوسطة لل
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 حيث:
 K = -20 لإلشارات التماثلية 

 K = -28 ثنينيةلإلشارات اإل 
 K = -63  مثل( لإلشارات الرباعيةFQPSK-B) 

 cf: مرِسلالرتدد املركزي لل (MHz) 
 R:  معدل البتات(Mbit/s) لإلشارات الرقمية أو 

 (MHz) لإلشارات التماثلية املشكلة بالرتدد 
 m: عدد حاالت إشارة التشكيل 

  m = 2 ثنينيةلإلشارات اإل 

  m = 4 لإلشارات الرباعية واإلشارات التماثلية 
 حنرافالا ذروة : 

 أقصى تردد تشكيل : 
 بأنه يؤدذ بالقيمة األقل صرامة. علماً 

. وعرض النطاقات املشغولة dBc  عنها بالوحداتعرب  للقياس عن ب عد للطريان ي  أمثلة ألقنعة بث دارج النطاق  43 يبني الشكل
من معدل بتات اإلشارات الرباعية. ولقد  0,78ثنينية ومن معدل بتات اإلشارات اإل ِمْثالً  1,16 متثل 43 املستخدمة يف إعداد الشكل

إىل . وتتغري هذه القيم من نظام Mbit/s 5قدره  ،Rبتات، ومعدل  W 10مقدارها  ،P ،: قدرة43 معلمات أدرى يف الشكل تعملاست  
 لكل تدر ج عشري. dB 100آدر وتتغري أقنعة اإلرسال الناجتة وفقاً للصيغة املقدمة أعاله. وتتناقص أقنعة اإلرسال مبقدار 

 43الشـكل 
 أمثلة ألقنعة البث خارج النطاق في القياس عن ب عد للطيران

SM. 31541-4
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 ت أخرى للخدمتين المتنقلة للطيران والمتنقلة البحريةمرِسال 2
مة املستثناة، يكون التوهني لطريان واألنظلغري أنظمة القياس عن ب عد  ،ت اخلدمتني املتنقلة للطريان واملتنقلة البقريةمرِسالفيما خيص 

 :هو التايل مرِسلإىل القدرة املتوسطة لل اق نسبةال يف جمال البث دارج النطإرس من أياملطلوب للقدرة املتوسطة 
 %150-50 dBc 25 
 %250-150 dBc 35 

)( maxff 

)( maxff 

)( maxff 

 ختالف تردد )نسبة مئوية من عرض النطاق املشغول(

 إشارات إثنينية

 إشارات رباعية
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 44الشـكل 
 خارج النطاق للخدمتين المتنقلة للطيران والمتنقلة البحرية قناع البث

SM. 41541-4
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 12ق الملح
 

 حدود البث خارج النطاق في الخدمة الثابتة

بشأن أنظمة املرحالت الراديوية الرقمية العاملة وفق ترتيب داص مع قنوات الرتدد الراديوي، أن  ITU-R F.1191 تشرتط التوصية
فإن  ،من التباعد املناسب للقنوات. وعليه ±250%يقع احلد الفاصل بني جمال البث اهلامشي وجمال البث دارج النطاق على 

فيها ذلك،  فة يف إطار هذه التوصية، يف كل مرة ينطبقالرقمية للخدمة الثابتة معر  حدود البث دارج النطاق لألنظمة التماثلية أو 
 من التباعد املناسب للقنوات احملدد لرتتيب قنوات الرتدد الراديوي املصاحب للنظام املعين. ±250%وحىت 

للرتتيبات من  XSنوات الرتدد املتناوب ولرتتيبات ق XS/2، أن التباعد بني القنوات يساوي ITU-R F.1191وفقاً للتوصية  ،فرتضوي  
 .ITU-R F.746حسب تعريفها يف التوصية  املشذ رةالنمط يف نفس القناة أو القنوات 

تكون املرِسالت العاملة يف القنوات الفرعية اليت حيددها  قد (1 ويف حالة فدرة ختصيصات على أساس حصري )انظر املالحظة
أنه  ؛ غريهبا دارج الفدرة بدئيًا ضمن الفدرة من حدود البث غري املطلوب الواجب التقيدالرتديص، معفاة م املشِغل صاحب

بني اإلدارات املعنية ألهنا رمبا تكون قد منقت تراديص من منط آدر  عند احلدود بني البلدان، من الضروري وجود اتفاق
 .النطاق املعين يف

البث دارج النطاق  ق أن تكون حدودًا عامة. وتقابل هذه األدرية عادة حدوداحملددة يف هذا امللق وي فرتض يف األقنعة الطيفية
واملستعملة بنجاح. وتسمى أحيانًا حدود السالمة. وهي  أو اإلقليمية األقل صرامة واملنصوص عليها يف اللوائح التنظيمية الوطنية

 ل محاية تطبيقات معينة.تتطلب فرض أقنعة أكثر صرامة من أج النطاقات اليت ال خمصصة لالستعمال يف
ما. إال أن األقنعة  وتشكل هذه األقنعة قيمة حدية قصوى مركبة لكل تطبيق وكل نطاق تردد فيما يتعلق بالعمل يف منطقة منادية

 الطيفية الفعلية مصممة عمومًا بطريقة أكثر صرامة متاشيًا مع استبعاد التدادل يف القناة اجملاورة املطلوب يف التطبيق اخلاص
 حسب K )مثل نطاق الرتدد، حساسية نسق التشكيل، ونوعية اخلدمة املطلوبة( ضمن شروط جغرافية منادية معينة )العامل

 (.ITU-R P.530تعريفه يف التوصية 
 ( ختصيص فدرة ترددات حملطة واحدة أو أكثرITU-R F.1399يقابل ختصيص الفدرة )انظر التعريف الوارد يف التوصية  - 1المالحظة 

 (. وجيوز للمشغل،ITU-R F.749و ITU-R F.748و ITU-R F.1488إطار ترديص حصري )انظر األمثلة الواردة يف التوصيات  يف ما شغلمل

 ختالف تردد )نسبة مئوية من عرض النطاق الالزم(
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 املنطقة عموماً، دادل ختصيص الفدرة املعينة، أن يقسم هذه الفدرة إىل فدرات فرعية أو قنوات فرعية أصغر مناسبة بغية إقامة شبكة راديوية يف
 ة اليت جرى فيها التخصيص.اجلغرافي

 الخدمة الثابتة الرقمية: األقنعة الطيفية لإلرسال 1
 MHz 30التردد  فوقاألنظمة العاملة  1.1

 األقنعة الطيفية اليت توفر التوهني. 45 يقدم الشكل
 ل.تقابل القيمة القصوى لكثافة القدرة الطيفية دادل عرض نطاق مشغو  dBsd 0فرتض أن السوية املرجعية وي  

 من عرض النطاق املشغول. 1% حوايل وينبغي إلجراء القياسات استعمال عرض نطاق استبانة يساوي

 45الشـكل 
 MHz 30األقنعة الطيفية الخاصة بالخدمة الثابتة الرقمية العاملة فوق التردد 

 (31)انظر اجلدول 
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 نسبًة إىل الرتدد املركزي لإلرسال (%)تباعد القناة 

نطاقات  ة من تباعد القنوات؛ غري أنه بالنسبة إىل األنظمة العاملة يفيعرب  عن األقنعة احملددة، بنسبة مئوي - 1 املالحظة
يوجد فيها أي ترتيب للقنوات الراديوية، جيب استعمال نسبة مئوية من عرض النطاق الالزم أو من العتبة  تردد ال

تاج عرض أمكن ذلك. وينبغي استن ، إنITU-R SM.1539 التوصية الدنيا لعرض النطاق الالزم حسب تعريفه يف
 أدرى. ITU-R، إال إذا ورد عكس ذلك يف توصيات ITU R F.1191 النطاق الالزم من التوصية

  (FDMAمجيع األنظمة )ما عدا األنظمة 
  حصراً  FDMAاألنظمة 
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 31 اجلدول
 MHz 30فوق التردد  العاملة الخدمة الثابتة الرقمية

 (45 الشكل)انظر 
 فقط FDMAاألنظمة  (FDMAعدا األنظمة  ماجميع األنظمة )

 تخالف التردد
 (dBsd)التوهين  من التباعد بين القنوات( %)

 تخالف التردد
 (dBsd)التوهين  من التباعد بين القنوات( %)

0 0 0 0 
55 0 50 0 

120 25 65 25 
180 40 150 25 
250 40 150 40 
  250 40 

 MHz 30األنظمة العاملة تحت التردد  2.1
 األقنعة الطيفية اليت توفر التوهني. 46يقدم الشكل 

 تقابل القيمة القصوى لكثافة القدرة الطيفية دادل عرض النطاق املشغول. dBsd 0يفرتض أن السوية املرجعية 

 46الشـكل 
 MHz 30تة الرقمية العاملة تحت التردد األقنعة الطيفية الخاصة بالخدمة الثاب

 (32)انظر اجلدول 

SM. 61541-4
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 نسبًة إىل الرتدد املركزي لإلرسال (%)عرض النطاق الالزم 
الالزم حسب تعريفه ينبغي استعمال العتبة الدنيا لعرض النطاق  - 1املالحظة 

أمكن ذلك. وميكن استنتاج عرض النطاق الالزم من  ، إنITU-R SM.1539 التوصية يف
 أدرى. ITU-R توصيات إال إذا ورد عكس ذلك يف ITU-R F.1191 التوصية
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 32 اجلدول
 MHz 30الخدمة الثابتة الرقمية العاملة تحت التردد 

 (46)انظر الشكل 
 جميع األنظمة

 (dBsd)التوهين  من التباعد بين القنوات( %تخالف التردد )

0 0 

55 0 

120 25 

180 40 
250 48 

 الخدمة الثابتة الرقمية: الخطوط الطيفية بتردد منفصل داخل حدود البث خارج النطاق 2
غري املطلوب  درة اإلرسالالحنطاط ق منعاً ولكن ينبغي احلد منها  ،اخلطوط الطيفية املنفصلة يف أقنعة الكثافة الطيفية راعى هناال ت  

 :ايلعلى النقو الت النامجة عن الطيف حبد ذاته

 MHz 30األنظمة العاملة فوق التردد  1.2
 للبث دارج النطاق. ق أي حدّ طب  من التباعد بني القنوات: ال ي   ±50%اخلطوط الطيفية الواقعة ضمن  -
من التباعد بني  150%-و 50%-أو بني  +150%و +50%القدرة املتوسطة الكلية جلميع اخلطوط الطيفية الواقعة بني  -

 .dBc 23القنوات: 
من التباعد  250%-و 150%-أو بني  +250%و +150%القدرة املتوسطة الكلية جلميع اخلطوط الطيفية الواقعة بني  -

 .dBc 45بني القنوات: 
 عند عدم حتديد التباعد بني القنوات ميكن استعمال عرض النطاق الالزم. -1المالحظة 

 MHz 30األنظمة العاملة تحت التردد  2.2
من عرض  250%-و 50%-أو بني  +250%و +50%الطيفية املوجودة يف جمال البث دارج النطاق بني جيب على اخلطوط 

 .ITU-R SM.329ة للبث اهلامشي وفق تعريفه يف التوصية النطاق الالزم، أن تتقيد بالقيمة احلديّ 

 الخدمة الثابتة التماثلية 3
، التوقف عن مشاركتها يف متابعة إعداد التوصيات بشأن 1991ة، عام اخلدمة الثابت -لالتصاالت الراديوية  9 قررت جلنة الدراسات

 (.ITU-R F.745األنظمة التماثلية )انظر التوصية 
ضرورة ألي قناع من منط شبكة  ح عدم إعداد أنظمة جديدة منها؛ لذا الرج  تماثلية ما زالت عاملة، ي  النظمة األوبالرغم من أن 

 السالمة يف هذه التوصية.
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 13ق ـالملح
 

 قياس اإلرساالت في مجال البث خارج النطاق

 تجهيزات القياس 1
 ل قياس انتقائيمستقبِ  1.1

ن إجراء قياسات ِكن مينبغي لقياس القدرة يف اهلوائي استعمال حملل طيف أو جهاز آدر مالئم مع مدى دينامي كاٍف لالتساع مي  
اء، تطبيق ا كان املدى الدينامي غري كاف للقياسات املطلوبة، ميكن حسب االقتضبعة. وإذد للطريقة املتّ دقيقة يف مدى التوهني احملد  

 النطاق. ن من قياس اإلرساالت يف جمال البث دارجتقنيات الرتشيح )مثل مرشاح االنتقاء املسبق أو مرشاح قطع النطاق( للتمكّ 
قائمة على القناع ( الطريقة ال بث دارج النطاق مها: أهناك طريقتان لتقديد القيم احلدية لإلرساالت يف جمال البصورة رئيسية، و 

 الطيفي وب( الطريقة الكامنة يف حتديد القدرة يف القناة اجملاورة والقدرة يف القناة الثانية اجملاورة.
ض عر  ل القياس من(، ينبغي أن يتمكن مستقبِ 1 دارج النطاق )انظر امللقق قناع البثيف حالة الطريقة القائمة على  ( أ 

املنقين لإلرسال وكثافة قدرته الطيفية يف نفس الوقت. كما ينبغي أن يتمكن من أدذ مقاطع اخلطوط املستقيمة الالزمة 
 ية وقد يتطلب ذلك أحياناً استعمال معادلة جربية.لوصف وتسجيل األجزاء املختلفة للخطوط البيانية احلدّ 

ل (، ينبغي أن يتمكن مستقبِ 1 اجملاورة والقناة اجملاورة الثانية )انظر امللققيف حالة الطريقة املستندة إىل القدرة يف القناة  ب(
ات الفرعية النطاقالقياس من حساب القدرة يف عرض نطاق حمدد بإجراء اجلمع الرقمي جلملة من القياسات أجريت على 

قناة القناة اجملاورة أو يف الاستعمال مراشيح قناة من أجل قياس القدرة مباشرة يف طريقة أدرى وهي األصغر. وهناك 
 ل قادراً على استقبال وتسجيل وعرض أطراف القناة.الثانية اجملاورة. وجيب أن يكون املستقبِ 

 كاشفات تجهيزات القياس 1.1.1
قيمة الذروة. ومن اجلدير بالذكر أن القيمة وقيمة االعتيان و  (.r.m.s) جذر متوسط الرتبيع وظائف كشفل القياس يضم مستقبِ 

 راءات املكشاف )معاجلةتصقيح ق ي ستقسن ، حبيثاليت تشري إليها هذه املكاشيف تتغري عمومًا تبعًا خلصائص اإلشارة احملللة
 ( لقياس معني يف حال وجود مكشاف واحد فقط.مثالً  اإلشارة

 يف مكشاف الغالف. وينتج تمي مثوتستعمل حملالت كثرية وظيفة الكشف التقليدية اليت تنطوي على مترير اإلشارة يف مكرِب لوغاري
وغاريتم القيمة لتساوي  عن ذلك دطأ معاجلة إشارة يف اإلشارات اليت ليست ذات موجة مستمرة، ألن متوسط القيمة اللوغاريتمية ال

تايل ينبغي إضافة وبال dB 1,45املتوسطة. وينتج عند قياس الضوضاء الغوسية أن متوسط القيمة اللوغاريتمية املشار إليها تنخفض مبقدار 
dB 1,05  من أجل التعويض عن الفرق بني القيمة اخلطية املتوسطة والقدرة املتوسطة هلذه اخلاصية لإلشارة. وعند قياس القيمة اخلطية

 .–dB 2,5 املتوسطة للضوضاء الغوسية، وليس جذر متوسط الرتبيع، ينتج دطأ داعم قدره
تقوم  معاجلة اإلشارات الرقمية، فإن هذه التصقيقات ليست ضرورية ألن هذه احمللالت علىباملقدرة وفيما يتعلق باحمللالت املزودة 

 بوظيفة قياس القدرة املتوسطة احلقيقية برقمنة اإلشارة الدادلة أوالً مث حتويل القدرة رقمياً.
ابتاً. وميكن الضبط ثعند بقاء  قياس نسبة القدرة وليس القدرة املطلقةعن طريق تقليل أو إقصاء أدطاء هذا النمط  وباإلمكان

نسبة القدرة يف القناة اجملاورة. إال أن ذلك ال ينطبق إال عندما تكون مبقدرة التققق من هذا الشرط عادة يف احمللالت املزودة 
مثاالً  47 شكلال ويقدم غوسية مثاًل يف كلتيهما(.ذاهتا )كأن تكون  هيإحصاءات اإلشارة يف القناة املشغولة ويف القناة اجملاورة 

 ميثل هذه احلالة. ال
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 47الشـكل 

 على الوصلة الصاعدة ح دد استناداً إلى دالة قياس (IS95)طيف إرسال بنفاذ متعدد بتقسيم الشفرة 
 القدرة المتوسطة الحقيقية )الجزء العلوي( وإلى حساب متوسط الرسم البياني )الجزء السفلي(

SM. 71541-4 
 اين يف السوية ليس ذاته يف القناة املشغولة والقناة اجملاورة.التب

 عرض نطاق االستبانة 2.1.1
 
 
 يف احلالة امل

 
سبة إىل الكثافة الطيفية وصى هبا لعرض النطاق املرجعي. وبالنثلى، ينبغي أن يتقيد عرض نطاق االستبانة متاماً بالقيمة امل

ن أ كون عرض النطاق هو نفسه للقياسات يف النطاق والقياسات دارج النطاق. غري، ينبغي أن ي(dBc)للقدرة والقدرة املتوسطة 
ددة حىت ولو أن ما قد يكون غري مساٍو للقيمة احمل القيمة الفعلية لعرض نطاق االستبانة ملرشاح الرتدد املتوسط املستعمل يف حملل

، من أجل حتسني الدقة عند قياس الكثافة الطيفية dB 1,5ة يتجاوز عاد املعلمات تتقابل. ويكون تصقيح اخلطأ عندئٍذ الزماً وال
 لقدرة اإلشارة يف عرض نطاق املرشاح.



  ITU-R  SM.1541-6  التوصية 71

ومبا أن احمللالت املزودة بوظائف معاجلة اإلشارة الرقمية مزودة أيضاً بالرتشيح الرقمي، فإن تطبيق عرض نطاق املرشاح هلذه احمللالت 
ح عرض نطاق إجراؤه؛ مثل تصقي يلزمتصقيح  عاجلة الرقمية األدذ باحلسبان كل  دوارزمية امل باستطاعةتكون عادة أكثر دقة. و 

لة شكّ أيضاً لقياس إرساالت عن منط الضوضاء اليت تصدر عن إرساالت م واهلامالضوضاء الفعلية لنمط املرشاح املستخدم يف احمللل 
 رقمياً.

ن القدرة وليس القدرة املطلقة عند بقاء الضبط ثابتاً. وميك أدطاء هذا النمط عن طريق قياس نسبة أو إقصاءوباإلمكان تقليل 
 عندما تكون ينطبق إال التققق من هذا الشرط عادة حمللالت اإلشارة املزودة مبقدرة نسبة القدرة يف القناة اجملاورة. إال أن ذلك ال

 يف كلتيهما(. غوسية القناة اجملاورة هي ذاهتا )مثل أن تكونيف إحصاءات اإلشارة يف القناة املشغولة و 
قياس لوفيما خيص الطريقة القائمة على القدرة يف القناة اجملاورة ويف القناة الثانية اجملاورة ميكن استعمال مراشيح قناة بانتقائية شديدة 

 القدرة يف القناة اجملاورة.
 ملرجعي.ا وجود طريقة لتقويل النتائج يف عرض النطاق إذا كان عرض نطاق القياس خمتلفاً عن عرض النطاق املرجعي، من الضروري - 1مالحظة ال

من عرض النطاق املشغول ينبغي مراعاة عامل احلمولة الزائدة املرتبط بنمط  n %عند استعمال عرض نطاق قياس قدره  - 2المالحظة 
  اإلرساالت من منط الضوضاء وقد يبلغيف dB (10 log (100/n) + 14)اإلشارة الواجب قياسها. وعامل احلمولة الزائدة هذا يساوي تقريبًا 

dB 20 log (100/n) .)يف اإلرساالت النبضية )يف حالة الرادار مثاًل 

 عرض النطاق الفيديوي 3.1.1
الث إىل لعرض نطاق االستبانة ويفضل أن يكون ث ياس قدرة الذروة، على األقل مساوياً ينبغي أن يكون عرض النطاق الفيديوي لق

ه. ومن أجل قياس قدرة الذروة يف القناة اجملاورة ويف القناة الثانية اجملاورة، ميكن استعمال جمموعة مراشيح قناة مخس مرات أكرب من
 انتقائية جداً ومكاشيف قدرة ذروة.
( يستدعي حساب املتوسط اللوغاريتمي. Hz 10فإن استعمال مرشاح بنطاق ضيق )مثل  ،وفيما يتعلق بقياس القدرة املتوسطة

وميكن تفادي  . أن القدرة املتوسطة الناجتة أقل من القدرة الفعلية، مع العلم بأن اتساع اخلطأ داضع إلحصاءات اإلشارةيعين مما
هذا النمط من اخلطأ يف احمللالت املزودة بوظيفة قياس القدرة املتوسطة احلقيقية. وفيما خيص الطريقة القائمة على القدرة يف القناة 

 باع هنج تكاملي.اتّ ب الثانية اجملاورة، ميكن تفادي هذا النمط من اخلطأ باستعمال مراشيح قناة بالغة االنتقائية أواجملاورة ويف القناة 
 سن  مدة الك   4.1.1

 لرتجيحلس بطيئاً. وفضاًل عن ذلك يتأدر جذر متوسط الرتبيع نْ يكون الك   ،بعرض نطاق استبانة ضيق ،عند استعمال مراشيح
 ،إلشارات من منط الضوضاء وكشف قيمة الذروة املخصصة لكشف الذروة األكثر ارتفاعاً عند كل تردداملخصص لقياس معدل ا

 مما قد يضاعف مدة الكنس املطلوبة عشر مرات أو أكثر.
 sminT من عرض النطاق املشغول، تكون مدة الكنس الدنيا 500%وفاصل قدره  1%قدره  resBوعند افرتاض عرض نطاق استبانة 

 يلي: قريباً ملامساوية ت
 )resB(1/ 000 1 = sminT 

لعرض النطاق املرجعي.  مساوياً  Hz 100يكون عرض نطاق استبانة قدره  kHz 10وعلى سبيل املثال، لعرض نطاق مشغول قدره 
 .sminT = 10 sوبالتايل تكون مدة الكنس الدنيا 

سيما لإلشارات  باستعمال تقنيات حتويل فورييه السريع، الوميكن تقليص مدة الكنس ومدة حساب القيمة املتوسطة، إىل حد كبري، 
 بالنطاق الضيق، وأيضاً باستعمال مراشيح القناة يف القياس املباشر للقدرة يف القناة اجملاورة أو يف القناة الثانية اجملاورة.

على األقل يف حالة التزامن بني القياس  cT وفيما يتعلق بالنبضات احلتمية )يف حالة الرادار مثاًل( ينبغي أدذ قياس مدة الدورة
. ويف غياب التزامن ينبغي cT 500تساوي  sminTالدنيا  أو املسح فإن مدة الكنس ،قياس 500ونبضات الرادار. وعند افرتاض 

 الدنيا مرتني. أو املسح مضاعفة مدة الكنس
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 جهاز االقتران 2.1
أجل . ومن 48 الشكلكما هو مبني  بصيل إرسال الرتدد األساسي  اجتاهي قادر على حت جهاز اقرتانجتري القياسات بواسطة 

التبديل  املعاوقة الصقيقة املطلوبة للقالتني أثناءجلهاز االقرتان هذا من الضروري أن يكون  ،احلصول على نتائج قياس صقيقة
 الذي جيري ادتباره. رِسلبني مولد اإلشارة وامل

 الحمولة النهائية 3.1
 (، ينبغي أن يوصل املرِسل حبمولة ادتبار3 )انظر الفقرة 1 ساالت يف جمال البث دارج النطاق بطريقة القياسلقياس قدرة اإلر 

 حبمولة هنائية. وتتوقف سوية اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي على تكي ف املعاوقة بني املرِسل ودط اإلرسال ومحولة االدتبار. أو

 هوائي القياس 4.1
 ف نسبًة إىل اهلوائي املتناحي.أو هوائي مرجعي ذي كسب معر   ،مع هوائي ثنائي األقطاب طن ان 2 ريقةتتم القياسات بالط

 ظروف التشكيل 5.1
القدرة  وجيب أن تبقى ذاهتا لقياسات القدرة يف النطاق وقياسات ،قد تكون ظروف التشكيل حرجة لتقدير نوعية أداء التجهيزات

 األمثلة. أمكن ذلك. وفيما يلي بعض كّلمااألقصى يف الظروف العادية لألداء   االمسيتشكيل دارج النطاق. وتتم القياسات بال
 (J3Eو F3Eو A3Eالتشكيل الصوتي التماثلي )مثل مؤشر اإلرسال  1.5.1

 (R3Eو J3Eو H3Eو B8Eو A3Eتشكيل اتساع اإلشارات الصوتية )مؤشرات اإلرسال  1.1.5.1
. وتوجد اقرتاحات ITU-R SM.328من التوصية  1 ط الضوضاء الغوسية امللونة وفقاً للملققميكن استخدام إشارات ادتبار من من

 بنفس التوصية. 5و 2أدرى تتعلق بضبط سوية إشارات الددل يف امللققني 
( (ETSI) تصاالتالصادر عن املعهد األورويب ملعايري اال ETS 300 373غري أنه يف إطار عدد من املعايري الدولية النافذة )مثل املعيار 

ددمات اهلواة(  )حدود اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق يف 9 كما هو احلال يف امللقق  ،ستعمل عدة نغمات لالدتباراتت  
 هبذه التوصية فيما يتعلق حبدود البث دارج النطاق.

 (P3Eو F3Eتشكيل تردد اإلشارات الصوتية )مؤشرا البث  2.1.5.1
 .kHz 1د مثل ميكن استعمال تردد تشكيل واح ،بالنطاق الضيق ةأو الصور  ،اليت تستخدم تشكيل الرتدد ترِسالفيما يتعلق بامل

 (D7Wو G7Wو G1Eو F9Wو F7Wو F1Eالتشكيل الرقمي )مثال: مؤشرات البث  2.5.1
. وهلذا ينبغي عند سوية التشكيل القصوى ITU-T O.153ستقسن استخدام إشارة شبه عشوائية لتلك املوصوفة يف التوصية ي  

 ت بنفاذ متعدد بتقسيم الشفرة بنفس الوقت.مرِسالداصة لل "ولش"و استخدام مجلة من عدة شفرات 
 تشكيالت أخرى 3.5.1

 هذا املوضوع قيد الدراسة حالياً.
 إشارات دخل االختبار للقنوات بموجات حاملة متعددة 4.5.1

تتيح متييز نوعية  وهي ،باه إىل استعمال إشارات الددل يف النظام املخترب   إلرسال عدة موجات حاملة جيب االنتعند استعمال مكرِب 
مشكلتني  ستعمل نغمتان غرياألداء دارج النطاق بشكل مناسب. ومن أجل تقدير نوعية األداء هذه، ميكن افرتاض احلالة حيث ت  
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. وميكن رِسلحتت قدرة ذروة غالف امل dB 6على باحلالة األكثر سوءاً. وينبغي تثبيت سوية القدرة للنغمتني  رِسلعند مددل امل
 .استعمال إشارات ددل أدرى إن كان ذلك مفيداً 

 الحدود المصاحبة للقياسات 2
 الحدود الزمنية 1.2

أكثر  متوسطة أو ستقسن استخدام عشرة قياساتعندما تتغري الكثافة الطيفية للقدرة مع الزمن، ي   مرغوبة،فيما يتعلق بكل إشارة 
 على نتائج متجانسة )مثل حالة التشكيل بغالف غري ثابت(.للقصول 

 إشارات إرسال النفاذ المتعدد بتقسيم الزمن 2.2
اء ينبغي قياس القدرة يف القناة اجملاورة دالل عدة فواصل زمنية بإجر  ،فيما خيص إشارات اإلرسال بنفاذ متعدد وبتقسيم الزمن

 قياسات مبوبة. وجيب التمييز بني:
 تشكيل املستمر وضوضاء النطاق الواسع اليت تتطلب عادة حساب قيمتها املتوسطة على عدد من الفواصل الزمنية،أطياف ال -
 (.ETSI الصادر عن املعهد EN 301 087ومن الضروري معرفة ذروهتا )انظر مثاًل املعيار  ،األطياف املؤقتة للتبديل -

 المصاحبة للقياسات الطرائق 3
 مقدمة 1.3

الصادر عن اللجنة  2-16 يف املنشور 2 لقق طريقيت قياس للبث يف النطاق والبث دارج النطاق. ويرد وصف الطريقةيصف هذا امل
 تدادالتتسبب إرساالت االدتبار  جيب االنتباه أال 2و 1. وفيما خيص الطريقتني (CISPR)الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي 

االنتباه إىل استعمال  ،إضافة إىل ذلك ،وينبغي ،تتأثر نتائج االدتبار احمليط لكي ال تتلقى تدادالت من يف األنظمة احمليطة وأال
 أعاله(. 1.1.1املناسبة )انظر الفقرة  الرتجيحة دالّ 
. وينبغي استعمال هذه الطريقة، 1 تنطوي الطريقة - كل  يف على قياس قدرة البث عند منفذ اهلوائي من التجهيز املخترب 

 .لية ومناسبةعم مرة تبدو فيها
 باستعمال موقع ادتبار مالئم. (.e.i.r.p)على قياس القدرة املشعة املتناحية املكافئة  2 وتنطوي الطريقة -

أنه  . ومباGHz 18و MHz 30بني  (.e.r.p)قياس القدرة املشعة الفّعالة  CISPRالصادر عن اللجنة  2-16يصف املنشور  - 1المالحظة  
أقل من القدرة  .e.r.pثنائي أقطاب بنصف موجة مو ل فة، كهوائي مرجعي بدالً من اهلوائي املتناحي، تكون القدرة ، .e.r.pي ستعمل للقدرة 

e.i.r.p.  مبقدارdB 2,1. 

تخدام هوائيات تتطلب اس تبسيط قياسات البث دارج النطاق املشع إىل قياسات نسبية ال ،يف غالب األحيان ،وميكن 
. غري أنه ينبغي تودي احلذر عند استعمال هوائيات االستقبال النشيطة ألن .e.i.r.pالقدرة  حتديد استقبال معايرة وال

 التشكيل البيين قد تتولد يف شدة اجملال العالية. منتجاتالتوافقيات أو 
 رِسلل بني املألن احلد الفاص 2 ت باملوجات املرييامرتية أو الكيلومرتية، جيب استعمال طريقة القياسرِسالوبالنسبة إىل امل 

 وكبل التغذية واهلوائي ليس دائماً حمدداً بوضوح.
ثنائي  يوجد هوائي بديل )مثل حيث ال MHz 30 تردد حتت .e.i.r.pيف قياس القدرة  2 ميكن عادة استعمال الطريقة وال 

اق هي قياسات النط فإن قياسات اإلرساالت يف جمال البث دارج ،(. ويف غالب األحياناملول فةاألقطاب بنصف املوجة 
بالنسبة إىل  يئةالب يفمن غري الضروري إجراء أي قياس جمال  ،على ذلك نسبية ميكن إجراؤها يف اجملال القريب. وعالوةً 
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وابة عني خمتلفني. والقياسات عند بت وأنظمة اهلوائي تأيت غالبًا من مصنِ رِسال، ألن املMHz 30األنظمة العاملة حتت 
 ت التقيد حبدود البث دارج النطاق.رِسالعي املة وتتيح ملصنِ اهلوائي مقبولة عاد

 خارج النطاق عند بوابة الهوائي واإلرساالتنطاق الفي  تقياس قدرة اإلرساال - 1الطريقة  2.3
ئج لى نتاتؤثر التدادالت الكهرمغنطيسية ع تتطلب هذه الطريقة أّي موقع ادتبار داص أو أّي غرفة كامتة للصدى داصة، وال ال

ف تراعي هذه الطريقة التوهني الناجم عن عدم تكي االدتبارات. وينبغي أن يغطي القياس كبل التغذية كل ما أمكن ذلك. وال
ة عن الناتج النشيط لإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق النامج اهلوائي وعدم فعالية اإلشعاعات يف جمال البث دارج النطاق وال

 خمطط تركيب يساعد على قياس قدرة اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق عند بوابة اهلوائي. 48 كلاهلوائي ذاته. ويقدم الش

 48الشـكل 
 مخطط تركيب مبسَّط لقياس قدرة اإلرساالت في النطاق واإلرساالت

 خارج النطاق عند بوابة الهوائي

SM. 481541- 
 المتبَّع المنهج المباشر 1.2.3

( أو معايرة جمموعة ت، الكبالجهاز االقرتان، )املراشيح( نبغي يف هذا املنهج معايرة كل من املكونات املستعملة للقياس )املرشاحي
، f  عند كل ترددعني  ي  ياس. و ل القته عند ددل مستقبِ ضبط سويّ ت   موِلد معاي رستعمل للمعايرة أجهزة التوصيل هذه. ويف احلالتني ي  

 على النقو التايل: fk ةعامل املعاير 

  
 حيث:

 fk: عامل املعايرة عند الرتدد  f (dB) 
 fI: د املعاير( عند الرتدد صادرة عن املولِ قدرة الددل )الf dBW)  أوdBm) 
 fO:  ِل القياس( عند الرتدد قدرة اخلرج )حيددها مستقبf dBW)  أوdBm). 

 اس.ل القيومستقبِ  املوِلدبني  املوص لةصاحب جلميع األجهزة وميثل عامل املعايرة هذا التوهني الكلي لإلدراج امل

fff OIk –

 مولد معياري

 محولة هنائية انجهاز اقرت  التجهيز املخترب  

 مستقِبل القياس
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 جملموعة أجهزة القياس بالصيغة التالية: املعايرةعطى عامل وعند معايرة كل جهاز على حدة، ي  

  
 حيث:

 f ms,k:  عامل معايرة تركيب القياس عند الرتددf (dB) 
 f i,k: عند الرتدد  عامل معايرة كل جهاز من سلسلة أجهزة القياسf (dB). 

شري، عند قياس سويات القدرة الفعلية، إىل قدرة )مقروءة على مستقِبل القياس( اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق إذا أ  
 ( عندf r,P)نفس وحدة  f s,P(، فإن قدرة اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق dBmأو  (f r,P dBW بالرمز fعند الرتدد 

 عطى يف الصيغة التالية:ت   f الرتدد

  
 منهج االستعاضة 2.2.3

 مبوِلدجلهاز املخترب ستعاض عن اقرأ قدرة اخلرج على مستقبل القياس. مث ي  يتطلب هذا املنهج معايرة مجيع مكونات القياس. وت   ال
قدرة الصادرة الوتساوي  .ملخترب  اضبط سوية قدرته بغية احلصول على نفس القيمة اليت نتجت مع اجلهاز ر الذي ت  اإلشارات املعاي  

 اإلشارات عندئٍذ قدرة اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق. موِلدعن 
 إجراءات خاصة 3.2.3

 فيما يلي دوارزمية اإلرساالت الصادرة عن التشكيل أو التشكيل البيين.
 عرض النطاق المشغول 1.3.2.3

 (.5.1شكيل املناسب )انظر الفقرة حبمولة مالئمة باستعمال ظرف الت رِسلتنشيط امل -
وذلك باستعمال  ،من عرض النطاق الالزم لإلرسال 500%عرض دصائص الكثافة الطيفية لقدرة اإلرسال ملدى يساوي  -

 ج القدرة الكلية لإلرسال يف مجلة مدى الرتدداتدر  حملل طيف مقرتن لقياس قدرة احلمولة. ويف عرض النطاق هذا ت  
 .REFPجة بالقدرة واإلشارة إىل النتي

نبغي أن ي ،ويف مجيع األحوال ،ميكن إىل عرض النطاق املرجعي، ولكن ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة أقرب ما - 1المالحظة  
 من عرض النطاق املشغول إذا توجب استعمال القياس من أجل التققق من مؤشر اإلرسال. 5%يكون أقل من 

بالنسبة  عادة ،فوق هذا الرتدد ،د املركزي لإلرسال والذي من أجله تساوي القدرة الكليةتسجيل الرتدد الذي يفوق الرتد -
 .REFPمن القدرة  0,5% إليه

ة بالنسبة إليه عاد ،حتت هذا الرتدد ،تسجيل الرتدد الذي يقل عن الرتدد املركزي لإلرسال والذي تساوي القدرة الكلية -
 .REFPمن القدرة  %0,5
 هذه الرتددات عرض النطاق املشغول املقيس ألغراض هذا اإلرسال. ويقابل الفرق بني



i

fifms kk ,,

fmsfrfs kPP ,,, 
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 إرساالت خارج النطاق ناجمة عن التشكيل 2.3.2.3

 49الشـكل 
 مخطط طريقة القياس المبسط

SM: 491541- 
 .ليعمل بالرتدد االمسي املخصص رِسلضبط امل. وي  49 يتم توصيل األجهزة كما يف الشكل ( أ 

وقت على ترددات وبنفس ال رِسلوسوم احمللل على تردد تشغيل املو زة الضبط املصاحب لعرض نطاق القياس ينبغي مرك   ب(
النطاقني اجملاورين األعلى واألدىن. ومن أجل تثبيت عرض نطاق االستبانة وعرض النطاق الفيديوي ينبغي مراعاة عرض 

 نطاق التشكيل.
 (.5.1 ئمة باستعمال ظرف التشكيل املناسب )انظر الفقرةمع محولة مال رِسلتنشيط امل ج(
 القدرة على حملل القدرة يف النطاق اجملاور يف عرض النطاق املسموح للمرسل وينبغي تسجيلها ينبغي قياس د (

 .REFP أهنا على
األعلى واألدىن  رتددينمركز على الاجملاور يف عرض نطاق القياس احملد د املت النطاقالقدرة يف  ينبغي قياس القدرة على حملل ه (

 .ADJUP والقيمة املصاحبة للرتدد األعلى يف ADJLP تسجيل القيمة املصاحبة للرتدد األدىن يف للنطاق اجملاور.
 على النقو التايل: LABPRحساب نسبة القدرة يف النطاق اجملاور األدىن  ( و

 ADJLP – REFP = LABPR 

 على النقو التايل: UABPRق اجملاور األعلى حساب نسبة القدرة يف النطا ( ز

 ADJUP – REFP = UABPR 

 .UABPRو LABPRتقابل القيمة الصغرى من القيمتني  1ABPRنسبة القدرة يف النطاق اجملاور  ح(
 .N جماورألي نطاق تكرار املراحل املذكورة أعاله  ط(

 قياس الكثافة الطيفية للقدرة 3.3.2.3
احلدية  ما مع جمموعة مقاطع اخلطوط املستقيمة لل طيف من أجل مقارنة الكثافة الطيفية لقدرة إرسالي ستخدم هلذا القياس حم

 يف مدى ترددات القياس. م عطى حد عند أي تردد يتجاوز أيّ  نفس الوقت بغية التققق من أن اإلرسال ال يف

 قللبث في النطاق والبث خارج النطا .e.i.r.pقياس القدرة  - 2الطريقة  3.3
 للبث دارج النطاق. .e.i.r.pخمطط الرتكيب الذي يتيح قياس  50 يبني الشكل

 محولة املرِسل املرِسل املخترب   مصدر التشكيل
 حملل قدرة البث
 دارج النطاق
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 50الشـكل 
 للبث خارج النطاق .e.i.r.pمخطط تركيب مبسَّط لقياس القدرة 

SM. 01541-5 
تتغري   ال اإلشعاعوف ألن ظر  ،ال القريبميكن إجراء قياسات اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق يف اجملال البعيد، وأيضاً يف اجمل

دارج النطاق يف  ال البثجمكثريًا يف النطاقات الضيقة نسبيًا وألنه ينبغي إجراء قياسات نسبية فقط. وقياسات قدرة اإلرسال يف 
يت تتيح التققق من لحىت ولو كانت التقنيات ا ،قد يستغرق إجراؤها وقتًا طوياًل جداً  ،وجلميع الرتددات ،ما يف استقطابني اجتاه

اإلحالة  راملطابقة بواسطة القياسات النسبية قادرة على دفض محولة العمل. وفيما خيص استعمال طريقة القياس هذه للرادارات جتد  
 .ITU-R M.1177إىل التوصية 

 مواقع االختبار لقياس اإلرساالت المشعة 1.3.3
 MHz 30موقع اختبار تحت التردد  1.1.3.3

 بداًل من موقع االدتبار. يف البيئةجتري عادة قياسات  MHz 30 حتت الرتدد
 MHz 1 000و 30بين  عَّةالقياسات المش موقع اختبار 2.1.3.3

جيب التأكد من صالحية موقع االدتبار بإجراء قياسات توهني على املوقع جملايل االستقطاب األفقي واالستقطاب الشاقويل كما 
املوقع  . ويعترب موقع القياس مقبوالً إذا احنصر التوهني املقيس يفCISPRالصادر عن اللجنة  10-1:1999-16هو وارد يف املنشور 

 للتوهني النظري على املوقع. dB 4±على املستويني األفقي والشاقويل يف الفاصل 
كاف لوضع   سع بشكلوجيب أن يكون موقع االدتبار مستويًا وأال يتضمن سطوحًا عاكسة قريبة وال أسالكًا هوائية، وأن يت

هوائي على املسافة احملددة، ولتأمني تباع د مناسب بني اهلوائي والتجهيز الذي جيري ادتباره والسطوح العاكسة. وت عر ف السطوح 
. ينالعاكسة بأهنا سطوٌح أكثر املواد املشك لة منها مواد موصلة. وينبغي أن يزو د موقع االدتبار مبستوي سطح األرض األفقي املعد
 ونظراً إىل أن القياسات النسبية اقتصرت على اإلرسال يف جمال البث دارج النطاق، فإن مهمة القياس دفت إىل حد كبري.

ميكن أيضًا إجراء االدتبارات يف غرفة حجب وامتصاص. ويف هذه احلالة ت غطى جدران وسقف الغرفة احملجوبة مبواد ماصة 
هم إجراء قياسات التأكد من الصالحية هلذه الغرف الكامتة للصدى جبعل التوهني تضمن انعكاسات ضئيلة للقدرة. ومن امل

التابعة  CISPRالصادرين عن اللجنة  22و 1-16)انظر أيضاً املنشورين  dB 4±املوقع يتقيد باملعيار احملدد البالغ  املراد قياسه يف
 (.(IEC) للجنة الكهرتقنية الدولية

 هوائي
 معياري
 للقياس

 جهاز
 مت ادتباره

 مستقبل
 القياس

 مولد
 إشارات
 معياري

 هوائي
 معياري
 بديل
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ينبغي  على األقل بعد حميط اجلهاز املراد ادتباره وأكرب هوائي قياس، كما m 1وِصل على بعد وينبغي متديد سطح أرض مستوي م
أن يغطي هذا السطح كامل املنطقة احملصورة بني اجلهاز قيد االدتبار واهلوائي. وينبغي أن يكون معدنيًا دون ثقوب أو فجوات، 

 قياس. وقد ي ضطر إىل اللجوء إىل مستوي أرضي موصل بأبعاد أكرب يف وأن تتجاوز أبعاده ع شر طول املوجة املقابلة ألعلى تردد
 حال عدم التقيد بالتوهني املطلوب على موقع االدتبار. وينطبق هذا التوهني املطلوب أيضاً يف حالة الغرف نصف الكامتة للصدى.

ف الكامتة شي. وهي غرف متنوعة مثل الغر وستوفر قريبًا جتهيزات أدرى ست ستخدم كمواقع قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلام
. (GTEM) باجليغاهريتز TEM أو األنظمة (TEM) وأنظمة املوجات الكهرمغنطيسية العرضية (SMC)أو غرف مبقرك  (FAR) للصدى

. ولقد ن شر مشروعا IECالتابعة للجنة  CISPRالصادر عن اللجنة  1-16يف املنشور  SMCويرد وصف الغرفة 
 (.2000)دريف  IEC 61000-4-21 (SMC)و IEC 61000-4-20 (TEM) معايري

 GHz 1 تردد موقع اختبار فوق 3.1.3.3
 .(خلاصة بالصالحية فهي قيد الدراسة، أما التعليمات اCISPRالصادر عن  10-1:1999-16)انظر املنشور 

 زازات.ميكن إجراء االدتبارات يف غرفة كامتة للصدى متاماً. وستتوفر قريباً أيضاً غرف باهت
 منهج مباشر 2.3.3

ينبغي، يف هذا املنهج، معايرة كلٍّ من املكونات املستعملة يف القياس )مرشاح )مراشيح( وكبالت( أو معايرة مجلة تركيبية القياس. 
 .f : املنهج املباشر خبصوص تعيني عامل معايرة تركيبية القياس عند الرتدد1.2.3وميكن اإلحالة يف هذا الصدد إىل الفقرة 

 يف شروط الفضاء احلر بالعالقة التالية:، fعند الرتدد  f s,P جمال البث دارج النطاق يف اإلرساالت ،.e.i.r.pعطى القدرة وت  

  
 حيث:

 f r,P: الرتدد عند القياس لمستقبِ  يف املقروءة النطاق دارج البث جمال يف اإلرساالت قدرة f  بوحدات(dBW 
 (f s,P ، نفس وحدة dBm أو

 f ,msk:  عامل معايرة تركيبية القياس عند الرتددf (dB) 

 fG:  كسب هوائي القياس املعاير عند الرتددf (dBi) 
 f:  تردد اإلرساالت يف جمال البث دارج النطاق(MHz) 
 d:  املسافة(m) بني هوائي اإلرسال وهوائي القياس املعياري. 

 منهج االستعاضة 3.3.3
ستقبلة ضبط مصدر االدتبار للقصول على نفس اإلشارة املبديل معياري ومولد إشارات معياري، وي  ستعمل يف هذا املنهج هوائي ي  

 ، للمزيد من التفاصيل(.CISPRالصادر عن اللجنة  11-2:1996-16دارج النطاق )انظر املنشور 
 
 

  

6,27–log20log20–,,, dfGkPP ffmsfrfs 
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 14ق الملح
 

 ITU-R SM.1541و ITU-R SM.1540تطبيق التوصيتين 

 بالبث دارج النطاق:التاليني اخلاص نْي  كال القناعنيق  يتطبي فرتض 
راعى إرساالته يف جمال البث دارج النطاق، إمنا دادل النطاق املوزع على اخلدمة ت   دارج النطاق املخصص للنظام الذي -

 اليت يعمل فيها النظام املذكور؛
تعليمات يف حالة اإلرساالت  ITU-R SM.1540دادل النطاقات املوزعة اجملاورة. ويعطي مشروع التوصية اجلديدة و  -

القريبة جداً من أطراف النطاق املخصص الكلي واليت تضم إرساالت يف جمال البث دارج النطاق واقعة يف نطاق جماور 
 موزع على ددمة أدرى.

 املعطيات السابقة. 51 ويلخص الشكل

 51الشـكل 
 النطاقمدى الترددات التي يمكن فيها تطبيق األقنعة الخاصة بالبث خارج 

SM. 11541-5 

___________ 

 نطاق جماور موزع
 على ددمة أدرى

 نطاق موزع على اخلدمة
 اليت يعمل فيها النظام

 نطاق جماور موزع
 على ددمة أدرى

 التوصيتان
ITU-R SM.1541 

 و
ITU-R SM.1540 

 التوصية
ITU-R SM.1541 

 نظام ساتلي
 بنطاق خمصص

 النطاق الكلي املخصص للنظام مدى الرتددات

 حدود للبث ال
 دارج النطاق
 نظام ساتلي

 بنطاق خمصص

 التوصية
ITU-R SM.1541 

 نظام ساتلي
 بنطاق خمصص

 التوصيتان
ITU-R  SM.1541 

 و
ITU-R SM.1540 

البث دارج النطاق اعتبارًا من هناية النطاق الكلي املخصص وحىت بداية جمال البث  ت طب ق هذه التوصية على اإلرساالت يف جمال - 1املالحظة  
 اهلامشي.


	التوصية 6-ITU-R SM.1541 - البث غير المطلوب في مجال البث خارج النطاق
	تمهيـد
	مجال التطبيق
	1 المصطلحات والتعاريف
	1.1 مجال البث الهامشي
	2.1 مجال البث خارج النطاق1
	3.1 dBsd وdBasd
	4.1 dBc
	5.1 dBpp
	6.1 عرض النطاق المرجعي
	7.1 عرض نطاق القياس
	8.1 الكثافة الطيفية للقدرة
	9.1 القدرة المتوسطة
	10.1 القدرة المتوسطة للقناة المجاورة
	11.1 قدرة الذروة
	12.1 قدرة الذروة في قناة مجاورة
	13.1 نطاق كلي مخصص
	14.1 عرض نطاق كلي مخصص

	2 تطبيق التعاريف
	1.2 الإرسال في مجال البث خارج النطاق
	2.2 الإرسال في مجال البث الهامشي
	3.2 عرض النطاق اللازم ومجال البث خارج النطاق
	1.3.2 البث بموجة حاملة واحدة
	2.3.2 البث بموجات حاملة متعددة

	4.2 اعتبارات تتعلق بالوحدات dBsd وdBc وdBpp
	1.4.2 العلامتان الموجبة والسالبة للوحدات dBsd وdBc وdBpp
	2.4.2 مقارنة بين الوحدتين dBsd وdBc
	3.4.2 التطبيق العملي للحدود مقدَّرة بالوحدات dBsd وdBc وdBpp


	3 طرائق تحديد المطابقة مع حدود البث خارج النطاق
	4 حدود البث خارج النطاق للمرسِلات العاملة بين kHz 9 و GHz 300
	5 اعتماد أقنعة البث خارج النطاق المقدمة في الملاحق من 5 إلى 12 في حالتي أنظمة النطاق الضيق وأنظمة النطاق الواسع
	6 طرائق القياس
	الملحق 1 - طرائق تحديد المطابقة مع حدود البث خارج النطاق
	1 الطريقة التي تستند إلى القدرة في القناة المجاورة وفي القناة الثانية المجاورة
	1.1 المعلمات الواجب قياسها
	2.1 وحدات القياس
	3.1 نطاقات القياس
	1.3.1 النطاق المجاور
	1.1.3.1 موقع النطاق المجاور
	2.1.3.1 عرض النطاق للنطاق المجاور

	2.3.1 نطاق ثان مجاور

	4.1 نسبة القدرة في النطاق المجاور (ABPR)

	2 طريقة قناع البث خارج النطاق
	1.2 المعلمات الواجب قياسها
	2.2 مدى القياس
	3.2 قناع البث خارج النطاق

	التذييل 1للملحق 1 - مثال لحساب نسبة القدرة المسم وح بها للبث خارج النطاق والقيم الحدية للقدرة انطلاقاً من قناع مسموح به للبث خارج النطاق
	1 مقدمة
	2 الطريقة المتقطعة
	3 الطريقة المتواصلة
	الملحق 2 - حساب بداية ونهاية مجال البث خارج النطاق في حالة الأنظمة بموجات حاملة متعددة تشمل مرسِ لاً مستجيباً واحداً أو أكثر لكل ساتل
	1 المثال 1: عدة مرسِلات مستجيبات لكل ساتل يعمل في نفس منطقة الخدمة
	2 المثال 2: مرسِل مستجيب واحد للساتل
	الملحق 3 -  بيان وسم الأقنعة بالوحدتين dBc وdBsd
	1 وسم محور العينات (Y) لأقنعة البث خارج النطاق
	2 وسم محور السينات (X) لأقنعة البث خارج النطاق
	الملحق 4 - قائمة بنصوص قطاع الاتصالات الراديوية الخاصة بالإرسال في مجال البثخارج النطاق لبعض الخدمات
	الملحق 5 - حدود البث خارج النطاق في الخدمات الفضائية (المحطات الأرضية والمحطات الفضائية)
	1 مقدمة
	2 أقنعة البث خارج النطاق للمحطات الأرضية والمحطات الفضائية في الخدمة الثابتة الساتلية
	3 قناع البث خارج النطاق للمحطات الأرضية والمحطات الفضائية في الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS)
	4 أقنعة البث خارج النطاق للمحطات الفضائية في الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS)
	5 قناع البث خارج النطاق للوصلات فضاء-أرض لاتصالات خدمة الأبحاث الفضائية (SRS) وخدمة العمليات الفضائية (SOS) وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) العاملة في النطاقات المحصورة بين 1 وGHz 20
	1.5 مقدمة
	2.5 أقنعة البث خارج النطاق لأنظمة الخدمات SRS وSOS وEESS العاملة في الاتجاهين فضاء-أرض  وأرض-فضاء
	1.2.5 معلمات قناع البث
	2.2.5 تطبيق قناع البث
	3.2.5 أسس أقنعة البث


	6 خدمات التردد المعياري وإشارات الوقت (SFTS)
	1.6 الخدمات SFTS العاملة تحت التردد MHz 30

	الملحق 6 - حدود البث خارج النطاق لأنظمة الإذاعة التلفزيونية
	1 أنظمة التلفزيون الرقمي بقنوات بتردد MHz 6 وفقاً للتوصية ITU-R BT.1306
	1.1 الأنظمة الإذاعية الفيديوية الرقمية (DVB-T) العاملة بالتردد MHz 6
	2.1 الأنظمة ISDB-T العاملة بقنوات ترددها MHz 6
	3.1 أنظمة الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض متعددة الوسائط (DTMB) العاملة بقنوات ترددها MHz 6
	4.1 الأنظمة الأخرى للتلفزيون الرقمي العامل بالتردد MHz 6

	2 الأقنعة الطيفية لأنظمة التلفزيون التماثلي أو الرقمي بقنوات بتردد 7 أو MHz 8
	1.2 أنظمة التلفزيون التماثلي
	2.2 أنظمة التلفزيون الرقمي
	1.2.2 الأنظمة DVB-T بالترددين 7 وMHz 8
	2.2.2 الأنظمة ISDB-T بالترددين MHz 7 وMHz 8
	3.2.2 الأنظمة DTMB بالترددين MHz 7 وMHz 8


	الملحق 7 - حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق لأنظمة الإذاعة الصوتية
	1 الإذاعة الصوتية بتشكيل التردد بالموجات المترية (VHF)
	2 الإذاعة الصوتية بتردد تحت MHz 30
	1.2 الأنظمة الرقمية الراديوية مونديال (DRM)

	3 الإذاعة الصوتية الرقمية
	الملحق 8 - حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق في أنظمة الرادارات الأولية
	1 مقدمة
	2 عرض النطاق اللازم
	1.2 النبضات الرادارية غير المشكَّلة
	2.2 تشكيلات أخرى
	3.2 القيم النمطية لعرض النطاق اللازم

	3 حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق للرادارات الأولية
	1.3 الصيغ التي تعطي عرض النطاق عند dB B–40

	4 قناع البث خارج النطاق
	1.4 جميع أشكال الموجة المدرجة في الفقرة 3
	2.4 أشكال الموجة المستبعدة

	5 الحدود الفاصلة بين مجال البث خارج النطاق ومجال البث الهامشي
	6 هدف التصميم
	7 تقنيات القياس
	الملحق 9 - حدود الإرسال في مجال البث خارج النطاق لخدمات الهواة
	الملحق 10 - حدود البث خارج النطاق في الخدمات الراديوية المتنقلة البرية
	الملحق 11 - حدود البث خارج النطاق في الخدمتين المتنقلة للطيران والمتنقلة البحرية
	1 القياس عن بُعد للطيران
	2 مرسِلات أخرى للخدمتين المتنقلة للطيران والمتنقلة البحرية
	الملحق 12 - حدود البث خارج النطاق في الخدمة الثابتة
	1 الخدمة الثابتة الرقمية: الأقنعة الطيفية للإرسال
	1.1 الأنظمة العاملة فوق التردد MHz 30
	2.1 الأنظمة العاملة تحت التردد MHz 30

	2 الخدمة الثابتة الرقمية: الخطوط الطيفية بتردد منفصل داخل حدود البث خارج النطاق
	1.2 الأنظمة العاملة فوق التردد MHz 30
	2.2 الأنظمة العاملة تحت التردد MHz 30

	3 الخدمة الثابتة التماثلية
	الملحق 13 - قياس الإرسالات في مجال البث خارج النطاق
	1 تجهيزات القياس
	1.1 مستقبِل قياس انتقائي
	1.1.1 كاشفات تجهيزات القياس
	2.1.1 عرض نطاق الاستبانة
	3.1.1 عرض النطاق الفيديوي
	4.1.1 مدة الكَنْس

	2.1 جهاز الاقتران
	3.1 الحمولة النهائية
	4.1 هوائي القياس
	5.1 ظروف التشكيل
	1.5.1 التشكيل الصوتي التماثلي (مثل مؤشر الإرسال A3E وF3E وJ3E)
	1.1.5.1 تشكيل اتساع الإشارات الصوتية (مؤشرات الإرسال A3E وB8E وH3E وJ3E وR3E)
	2.1.5.1 تشكيل تردد الإشارات الصوتية (مؤشرا البث F3E وP3E)

	2.5.1 التشكيل الرقمي (مثال: مؤشرات البث F1E وF7W وF9W وG1E وG7W وD7W)
	3.5.1 تشكيلات أخرى
	4.5.1 إشارات دخل الاختبار للقنوات بموجات حاملة متعددة


	2 الحدود المصاحبة للقياسات
	1.2 الحدود الزمنية
	2.2 إشارات إرسال النفاذ المتعدد بتقسيم الزمن

	3 الطرائق المصاحبة للقياسات
	1.3 مقدمة
	2.3 الطريقة 1 - قياس قدرة الإرسالات في النطاق والإرسالات خارج النطاق عند بوابة الهوائي
	1.2.3 المنهج المباشر المتبَّع
	2.2.3 منهج الاستعاضة
	3.2.3 إجراءات خاصة
	1.3.2.3 عرض النطاق المشغول
	2.3.2.3 إرسالات خارج النطاق ناجمة عن التشكيل
	3.3.2.3 قياس الكثافة الطيفية للقدرة


	3.3 الطريقة 2 - قياس القدرة e.i.r.p. للبث في النطاق والبث خارج النطاق
	1.3.3 مواقع الاختبار لقياس الإرسالات المشعة
	1.1.3.3 موقع اختبار تحت التردد MHz 30
	2.1.3.3 موقع اختبار القياسات المشعَّة بين 30 وMHz 1 000
	3.1.3.3 موقع اختبار فوق تردد GHz 1

	2.3.3 منهج مباشر
	3.3.3 منهج الاستعاضة


	الملحق 14 - تطبيق التوصيتين  ITU-R SM.1540 وITU-R SM.1541

