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تمهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات
االتصاالت الراديوية ،مبا فيها اخلدمات الساتلية ،وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ،تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية
مبساعدة جلان الدراسات.

سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية

)(IPR

يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت
وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (ITU-T/ITU-R/ISO/IECواملشار إليها يف امللحق  1بالقرار
 .ITU-R 1وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين
 http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/enحيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى
قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

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

البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
اخلدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة
انتشار املوجات الراديوية
علم الفلك الراديوي
أنظمة االستشعار عن بعد
اخلدمة الثابتة الساتلية
التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية
تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة
إدارة الطيف
التجميع الساتلي لألخبار
إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
املفردات واملواضيع ذات الصلة

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

2011
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قياسات شدة المجال على طول طريق ما مع تسجيالت
اإلحداثيات الجغرافية
)(2011-2005

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

أ)

أن عدد الشبكات املتنقلة اليت تستخدم أمناط تشكيل وتقنيات نفاذ خمتلفة آخذ يف االزدياد؛

ب)

أن ضمان االستعمال الفعال للطيف يقتضي معرفة اإلدارات بالتغطية الراديوية للشبكات؛

ج)

أن التنبؤ بشدة اجملال يستدعي الدعم بالقياسات العملية اليت يتم القيام هبا عن طريق املراقبة؛

د)

أن قياسات شدة اجملال املتنقلة هي  -يف بعض األحيان  -احلل الوحيد لتحديد التغطية الراديوية ملنطقة واسعة؛

ه)

أن املنظمني قد حيتاجون إىل التحقق من انتشار تغطية شبكة ما وفقاً للرخصة؛

و)

أن اإلدارات تستخدم هنجاً خمتلفة لقياس شدة اجملال املتنقل،
وإذ تقـر

بأن وجود إجراءات قياس مشرتكة هو أمر ضروري بغية الوصول إىل قبول متبادل لنتائج القياس من قبل
أ)
األطراف املعنية،
توصـي
1

أن يستخدم النهج املوصوف يف امللحق  1يف قياسات شدة جمال لإلشارات املستقطبة عمودياً على طول طريق ما.

الملحق
1

1

مالمح عامة

قد ختتلف القيم احلقيقية لشدة اجملال  -واليت تتأثر بظروف االستقبال احمللي  -اختالفاً كبرياً عن قيمها املتنبأ هبا .ولذا فإنه ال بد
من التحقق منها عن طريق إجراء قياسات لتحديد التغطية الراديوية شديدة اجملال ملنطقة واسعة.
____________________
*

أجرت جلنة الدراسات  1تعديالت صياغية على هذه التوصية يف  2018طبقاً للقرار .ITU-R 1
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وجيب أن يدون تسجيل نتائج االختبار جنباً إىل جنب مع معطيات اإلحداثيات اجلغرافية هلذه النتائج من أجل حتديد موقع
مشاهد القياسات ،ومجع النتائج على الطرق األكثر نفاذاً للمنطقة موضع البحث لغايات رسم اخلرائط.

وبدالً من قياس شدة اجملال الفعلية ،هناك يف بعض األحيان ضرورة لقياس فلطية خرج هوائي املستعمل (وهو اهلوائي النموذجي
للخدمة موضع االستقصاء) لتقييم التغطية الراديوية.
وتتسم أنظمة الشبكات الرقمية (مثل  GSMو DCS1800و UMTSأو  DABأو  (DVB-Tباحلساسية جتاه آثار االستقبال
املنعكس .ويف هذه احلالة يكون من الضروري  -باإلضافة إىل قياس مستوى اإلشارة  -قياس جودة االستقبال اليت تتم من خالل
قياس معدل نسبة اخلطأ يف البتات ) (BERأو قياس استجابة نبضات القناة كذلك من أجل حتديد تقييم أداء النظام .وميكن
إجراء هذه القياسات على الشبكات الرقمية التشغيلية عن طريق استعمال النداءات األوتوماتية دون أية آثار عكسية.
وال بد من وجود إرسال مستمر لغايات القياس على طول طريق معني.
2

نتائج قياس شدة المجال المتنقل

تربز شدة اجملال على طول الطريق تقلبات حادة نظراً ألثر اإلشارات املنعكسة .وميكن أن تتطابق نتيجة قياس واحدة مع القيمة
الدنيا أو القصوى لالنعكاس ،وهي تتأثر كذلك باالرتفاع املختار هلوائي املستقبل واملوسم والطقس والكساء اخلضري ورطوبة
البيئة احمليطة مما جيعل ذلك خاطئاً.
ونظراً للعوامل املذكورة أعاله ،ميكن أن حتسب نتائج اختبار شدة اجملال املمكن استخالصها انطالقاً من عدد كبري من قراءات
املعطيات األولية عن طريق معاجلتها إحصائياً.

3

حساب شدة المجال

ميكن أن حتسب قيمة شدة اجملال  -مع معرفة فلطية خرج اهلوائي (املقاسة عادة ب ) (dB(Vوعامل اهلوائي وتوهني مسري إشارة
اهلوائي  -عن طريق املعادلة التالية:
e = vo + k + ac

حيث:

:e
: vo
:k
:ac

عنصر شدة اجملال الكهربائي
فلطية خرج اهلوائي ))(dB(V
عامل اهلوائي ))(dB(m–1
توهني مسري إشارة اهلوائي ).(dB

))(dB(V/m

وميكن ،من خالل استخدام بعض مستقبالت االختبار ،قراءة نتيجة شدة اجملال مباشرة على شكل
خالل كتابة عامل اهلوائي وتوهني مسري اإلشارة امللخصني يف ذاكرة املستقبل.
4

))(dB(V/m

وذلك من

قياس الهوائيات

يكون االرتفاع املختار هلوائي االختبار خالل القياس هو  1,5إىل  3أمتار .وتعترب النتيجة على أهنا أجريت بناء على ارتفاع
 3أمتار.

التوصية
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جيب أن يكون نطاق التشغيل الدينامي ملستقبل القياس .dB 60
2.5

وظائف وعرض نطاق الكاشف لألنماط المتوالية لإلشارة

جيب أن يكون عرض نطاق املستقبل واسعاً مبا فيه الكفاية الستقبال اإلشارة ،مبا يف ذلك األجزاء األساسية لطيف التشكيل.
وجيب أن يضبط منط الكاشف وفقاً خلصائص اإلشارة املختربة ونسق تشكيلها.
نموذج أنماط اإلشارة
مزدوج النطاق اجلانيب
وحيد النطاق اجلانيب AM
إشارة بث FM
موجة حاملة تلفزيونية
إشارة GSM
إشارة DAB
إشارة DVB-T
MHz 6
أنظمة:

AM

MHz 7
MHz 8

عرض النطاق األدنى
)(kHz

 9أو

2,4
120
120
300

6 000
7 000
8 000
30
4 000

راديو  FMضيق النطاق
مباعدة القناة:

kHz 12,5
kHz 20
kHz 25

:GSM
:DAB
:DVB-T
:TETRA
:UMTS

6

معدل وسطي خطي
ذروة
معدل وسطي (أو لوغاريتمي) خطي
ذروة
جذر متوسط الرتبيع

1 500

إشارة TETRA
إشارة UMTS

10

وظيفة الكاشف

7,5
12
12

معدل وسطي (أو لوغاريتمي) خطي
معدل وسطي (أو لوغاريتمي) خطي
معدل وسطي (أو لوغاريتمي) خطي

النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
إذاعة مسعية رقمية
إذاعة فيديوية رقمية لألرض
راديو رئيسي أرضي
نظام االتصاالت املتنقلة العاملية ،تكنولوجيا خاصة ضمن عائلة IMT-2000

سرعة المركبة

جيب أن تكون سرعة املركبة ) (Vمالئمة لطول املوجة وعدد اإلشارات املختربة املقاسة يف آن واحد مع الرتددات املختلفة ومدة
القياس الزمنية األقصر القابلة للتطبيق ملستقبل االختبار:
864
)f (MHz)  t r (s

V (km/h ) 

حيث متثل  trاملدة الزمنية الدنيا اليت تنص عليها مواصفات املستقبل لتكرار معاينة تردد واحد.

التوصية
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العدد الضروري لنقاط القياس والفاصل الوسطي

7

خيتار عدد نقاط العينة  -لغايات التقييم اإلحصائي (منهج  - *(Leeبطريقة تعرض معها نتائج عملية التغيري البطيء يف شدة
اجملال (أثر خبو طويل األمد) ،كما جيب أن تعكس هذه النتائج من قريب أو بعيد الفردية احمللية (اآلنية) (أثر اخلبو قصري األمد)
لتوزيع شدة اجملال.
وللحصول على فاصل ثقة  dB 1حول القيمة الوسطى احلقيقية ،جيب أن ختتار عينات نقاط االختبار عند كل
موجة) على مدى  40فاصل وسطي ) 50قيمة مقاسة ضمن  40طول موجة).
8

أنظمة المالحة وتحديد الموقع

1.8

نظام تقدير الموضع

 0,8

(طول

تقدر املسافة من نقطة االنطالق مبساعدة حمول مسافة إىل نبضات مربوط على إطار غري مدفوع مبحرك يف مركبة االختبار،
يف حني يقدم اجلريوسكوب اآليل املعلومات املبينة للوجهة .وتعتمد دقة حتديد املوقع على دقة تسجيل نقطة االنطالق واملسافة
اليت تغطيها مركبة االختبار.
2.8

األنظمة العالمية لتحديد الموقع

)(GPS

ال تعطي األنظمة العاملية التجارية لتحديد املوقع هي نفسها معطيات دقيقة عن املوقع إال على بعد بضعة أمتار ،ولكنها ال تعمل
بشكل دقيق يف األنفاق والشوارع الضيقة والوديان .ومع ذلك فإن أنظمة  GPSتبقى النهج املفضل لتحديد املوقع بالنسبة إىل
قياسات شدة اجملال.
وتتسم األنظمة املعيارية  GPSبدقة كافية الختبار تغطية البث اإلذاعي لتلفاز أو حمطة راديوية.
ويتطلب اختبار نظام رقمي صغري اخلاليا يف منطقة حضرية دقة يف معلومات حتديد املوقع ضمن عدة أمتار.
3.8

نظام المالحة المركب

يشكل هذا النظام توليفة من النظامني املذكورين أعاله .وتقدم أنظمة املالحة هذه بشكل دائم ودون احلاجة إىل تدخل يدوي
من املشغل معطيات عن املوقع والزمن ومعلومات عن الوجهة والنقطة الوسيطة.

جمع المعطيات ومعالجتها

9

ميكن احلصول من خالل مناهج القياس والتقييم التالية إما على القيم الوسطية أو الذروية العليا/الدنيا أو التقييم اإلحصائي
أو احتمال جتاوز مستوى النتائج.
1.9

جمع نتائج القياس دون إنقاص المعطيات (المعطيات األولية لشدة المجال)

ال ميكن إعادة نتيجة اختبار واحدة ،نظراً لآلثار املتباينة للخبو واالنعكاس ،وبالتايل فإنه ال ميكن هلذه النتيجة أن متثل مباشرة
قيمة شدة اجملال لنقطة اختبار .وميكن معاجلة املعطيات األولية بشكل إضايف بالشكل املطلوب (انظر الفقرتني  1.2.9و.(2.2.9

____________________
*

السيد ويليام ك.ي .يل "املبادئ األساسية لتصميم االتصاالت املتنقلة" ،رقم .0-471-57446-5 :ISBN
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5

جمع نتائج القياس مع إنقاص المعطيات

يسمح هذا املنهج بإنقاص كمية املعطيات األولية املسجلة إىل حد كبري من خالل املعاجلة اإلحصائية.
1.2.9

القيم الوسطية

يف مقدور بعض مستقبالت االختبار إجراء تصنيف داخلي لنتائج االختبار على مدى فواصل حيددها املستعمل مسبقاً .وميكن
للمستعمل أن خيتار فواصل تقييم تصل كحد أقصى إىل زهاء  10 000عينة مقاسة ،على أن حيتوي كل فاصل منها على
 100قيمة كحد أدىن.
وال خيزن يف القرص الصلب سوى القيم احلسابية الوسطية للرقم احملدد سلفاً لنتائج االختبار ،وتبني هذه القيم يف اخلريطة النهائية
للتغطية الراديوية.
2.2.9

تصنيف النتائج وفقاً الحتمال تجاوز المستوى

تصنف النتائج خالل القياسات ما بني  1و %99وفقاً الحتمال التجاوز .ومتثل هذه القيم املئوية بالنسبة إىل مستوى شدة اجملال
احتمال جتاوز احلد .وقيمها النموذجية هي  %1و %10و %50و %90و .%99وتفضل القيمة املتوسطة %50
لدراسات االنتشار.
ومن األحرى االنتباه إىل أن املستقبالت تتطلب بعض آالف األجزاء من الثانية لتقييم التصنيف ،حبيث تكون نبضات اإلطالق
خالل هذه الفرتة مهملة ،وبالتايل ال يتم احلصول على قياسات جديدة.
10

تقديم المعطيات

تكون التمثيالت التالية ممكنة من خالل استعمال مرقاب مدمج أو مرقاب ملون حلاسوب شخصي خارجي أو طابعة
أو جهاز رسم:
1.10

تقديم المعطيات األولية على شكل جداول

املزية:

يعطي معلومات مفصلة عن اآلثار احمللية للخبو .وميكن أن حتول النتائج إىل أي نوع من النتائج اليت يسهل استعراضها
من خالل العمليات الرياضية أو اإلحصائية.

العيب :احلجم املفرط للمعطيات ،وال ميكن تكرار فرادى النتائج.
2.10

تخطيطها على شكل إحداثيات ديكارتية

خيطط العرض البياين ملعطيات شدة اجملال على شكل إحداثيات ديكارتية مقابل املسافة مع مبينات هلذه القيم املتوسطة احملسوبة.
املزية:

يعطي هذا النظام نتيجة سريعة للتوزيع واملواقع دون مستوى عتبة معينة لشدة اجملال ،وميكن استعراض هذه
النتيجة بسهولة.

العيب :من الصعب إقامة عالقة بني النتائج واملواضع الدقيقة للقياسات.
3.10

رسم الخرائط

يعرض اخلط متعدد األلوان من أجل متثيل مستويات شدة اجملال اخلاضعة للمعاجلة (مثالً مع  dB(V/m) 10أو احتماالت جتاوز
املستوى (ما بني  1و (%99على خريطة الطريق.
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وجيب أن يكون مقياس الرسم املختار منسجماً مع حجم املنطقة املغطاة باإلشارة الراديوية موضع البحث واالستبانة املطلوبة
لنتائج شدة اجملال اخلاضعة للمعاجلة .وميكن أن تشتمل الفواصل املقدمة  -نظراً ملقياس رسم اخلريطة  -على مضاعفات الفواصل
الوسطية .وينبغي اختيار استبانة النتيجة املقدمة بطريقة ميكن معها رسم اخلصوصيات احمللية دون اخلط امللون كونه مفعماً باأللوان
على حنو مفرط.
وإذا برزت احلاجة لتقدمي الفواصل الوسطية بدرجة أعلى من االستبانة (كتمثيل النتائج يف خاليا صغرية) ،فبوسع النظام أن يزوم
اخلريطة املتوفرة.
وإذا سجلت سلسلتا معطيات يف آن واحد خالل القياسات (كشدة اجملال ونسبة اخلطأ يف البتات) فمن املستصوب متثيلهما معاً
خبطني ملونني متوازيني على طول الطرق املرسومة يف اخلريطة.
املزية:

ميكن أن تربط نتائج االختبار بالبقعة الدقيقة للقياسات .وهي تعطي نتائج سريعة وسهلة االستعراض عن التوزيع
والوصول إىل مستوى أدىن من مستوى عتبة معينة لشدة اجملال.

العيب :ميكن أن تكون استبانة الفاصل املرسوم أكرب من الفاصل املعاجل .وبذا ميكن أن متوه اخلصائص احمللية لشدة اجملال.
__________

