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 *R SM.1755-ITU-0ة ـالتوصي
 للغايةخصائص تكنولوجيا النطاق العريض 

 (ITU-R 227/1و ITU-R 226/1)املسألتان 
 

(2006) 
 جمال التطبيق

ضرورية لدراسة   (UWB) للغايةالنطاق العريض تكنولوجيا ألجهزة اليت تستعمل املعلومات املتعلقة ابخلصائص التقنية والتشغيلية ل
رد يف هذه التوصية قائمة مبصطلحات وتعاريف تكنولوجيا النطاق  تسائر خدمات االتصاالت الراديوية. و أثر هذه األجهزة على 

UWB  عن خصائصها العامة.  فضلا 

 كلمات أساسية
 خدمات االتصاالت الراديويةالتشكيل، قصري/قصرية املدى، تكنولوجيا النطاق العريض للغاية، 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية للحتاد الدويل للتصاالت، 
 إذ تضع يف اعتبارها 

 ؛ للغايةميكن أن متتد عرب مدى تردد كبري  للغايةلعريض من أجهزة تستعمل تكنولوجيا النطاق ااملقصودة أن اإلرساالت  (  أ 
 االتصاالت الراديوية؛ اتخلدم توزيعاتإبرساالت متتد عرب عدة   UWBأجهزة تستعمل تكنولوجيا  ستحدثت  أنه  ب(
عدد من   على الكثري من األنظمة اليت تعمل ضمنآنياا  ابلتايل أن تؤثر    هاميكن  UWBجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  األ  أن ج(

 ؛ خدمات االتصاالت الراديوية، مبا فيها املستعملة دولياا 
يف الكثري من التطبيقات من قبيل االتصاالت القصرية املدى الداخلية واخلارجية   UWBأن ابإلمكان دمج تكنولوجيا  ( د

 على منت املركبات وتطبيقات النقل الذكي؛   واملراقبة والرادارات احملمولة  ،وتتبع األصول  ،والتصوير الطيب  ،وتطبيقات التصوير ابلرادار
  أيضاا  اليت حتتوي يف التجهيزات  املقصودةعن حاالت البث أو اإلشعاعات غري  UWBأنه قد يصعب متييز إرساالت  ( ه 

 حدود خمتلفة؛ فيها تطبيق يتعَّي على تكنولوجيات أخرى 
ل قطاع محاية اجلمهور والبناء واهلندسة والعلوم قد تفيد قطاعات مث UWBتستعمل تكنولوجيا أن التطبيقات اليت  (  و

 النقل؛قطاع تعدد الوسائط و املوتطبيقات املستهلكّي وتكنولوجيا املعلومات والرتفيه 
بكثافة عالية يف بعض   نشرها يف تطبيقات معينة قد يؤدي إىل  UWBتستعمل تكنولوجيا أن استخدام األجهزة اليت  (  ز

 راديوية أو ست نشر فيها هذه احملطات؛التصاالت الفعل حمطات خدمات االيت تنتشر فيها ابل البيئات
 ؛ تطبيقاهتاقد ختتلف ابختلف  UWBتستعمل تكنولوجيا أن متطلبات الطيف والقيود التشغيلية املتعلقة ابألجهزة اليت  (  ح

 تعمل عادة على أساس غري حممي وبدون تداخل؛ UWBتستعمل تكنولوجيا األجهزة اليت  أن ط(
ضرورية لدراسة أثر    وتطبيقاهتا   UWBأن املعلومات املتعلقة ابخلصائص التقنية والتشغيلية لألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا   ي(

 هذه األجهزة على خدمات االتصاالت الراديوية؛
____________________ 

 .R-ITU 1تعديلت صياغية على هذه التوصية وفقاا للقرار  2019و 2018 يللتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات   *
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  UWBوجيا ، واألجهزة اليت تستعمل تكنولUWBأن املعلومات املتعلقة ابملصطلحات والتعاريف املصاحبة لتكنولوجيا  ك(
 هي معلومات ضرورية؛ 

 توصي
واألجهزة اليت   UWBتكنولوجيا يف وصف  1بضرورة استعمال املصطلحات والتعاريف واملختصرات الواردة يف امللحق  1

 تستعمل هذه التكنولوجيا؛
 ؛ UWBخصائص تكنولوجيا  لتحديد 2اخلصائص العامة الواردة يف امللحق  استعمالينبغي  2
تستعمل األجهزة اليت  تأثريعند إجراء دراسات تتعلق ب 3الواردة يف امللحق  صائص التقنية والتشغيليةاخل مراعاة ينبغي 3

عرتف حالياا وهي على أنظمة االتصاالت الراديوية ) UWBتكنولوجيا 
 
خدمات التوزيعات على هنا تعمل مبوجب ب  األجهزة غري امل

 االتصاالت الراديوية(؛
 من هذه التوصية. أدانه تعتربان جزءاا  أن امللحظتّي الواردتّي 4

تستعمل تكنولوجيا  استخدام األجهزة اليت    ينبغي أن تكفل اإلدارات اليت جتيزابألحكام احملددة يف لوائح الراديو،    عملا   -1   املالحظة
UWB  دارات أخرى أو تطالب  خلدمات االتصاالت الراديوية التابعة إل بتشغيلها، أال تسبب هذه األجهزة تداخلا  أو متنح رخصاا

 هلذه اللوائح. وفقاا حمدد يف لوائح الراديو، وأن تعمل هذه األجهزة  ما هو حنو عليها، وذلك على  ابحلماية منها أو تفرض قيوداا 
أعله  1خدمات االتصاالت الراديوية املشار إليها يف امللحظة يف حبدوث تداخل  إخطاراا  تاإلداراسلم تعندما ت -2  الحظةامل
 فورية إلزالة هذا التداخل.فورايا/)إجراءات(  ءا إجرا تاإلدارا، ينبغي أن تتخذ هذه UWBتستعمل تكنولوجيا أجهزة  نم
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 1امللحق 
 للغايةلنطاق العريض اب املتعلقة ختصراتاملتعاريف و الصطلحات و امل

 للغايةلنطاق العريض  اب والتعاريف اخلاصة  املصطلحات 1
 :فإن املصطلحات املتعلقة هبا ت عرف على النحو التايل، (UWB) للغايةالنطاق العريض وصف تكنولوجيات وأجهزة عند 

طاقة  ل املقصودينواإلرسال  توليدالهي تكنولوجيا اتصاالت راديوية قصرية املدى تنطوي على : للغايةتكنولوجيا النطاق العريض 
تصاالت ا موزعة على خدماتاخل مع عدة نطاقات ترددات تردد كبري للغاية قد يتد مدى تنتشر عرب  اليتالرتددات الراديوية 

ذي −dB 10 اهلوائي بعرض نطاق قدره    إشعاعاا مقصوداا من  UWBتستعمل تكنولوجيا  اليت  ألجهزة  ا  عن  ما يصدر   وعادةا راديوية.  
   10.2 املقدار يزيد على dB 10− قدره كسري على األقل أو بعرض نطاق   MHz 500تردد يبلغ 

 . UWB تعمال تكنولوجيا إشعاع مولد ابس: للغايةالعريض النطاق  إرسال
   2بعملية اإلرسال. UWBتكنولوجيا  جهاز يستعمل هو جزء من الوقت يقوم خلله عامل النشاط: 

نبضة    ، ويكون خرجه عند إشعاعه  UWBمتور قطبية أحادية االجتاه تستعمل يف أغلب األحيان إلاثرة مرشاح حيدد النطاق  النبض:  
 . UWB من نبضات

 . −dB 10عرض نطاقها البالغ مع  ًا متبادلة امسيا  فرتهتا الزمنيةقصرية ومشعة  عابرة  UWBعبارة عن إشارة النبضة: 
يف ابطن الكشف عن األجسام  اط صور لألجسام احملجوبة بعارض، ويشمل ذلكل اللتقجهاز ي ستعمالتصوير ابلرادار:  جهاز

أغراض البناء وترميم املنازل،  يف ض، والتصوير الطيب، وأجهزة التصوير املستعملة ابطن األر  اجلدران وعربها، ورادار استكشاف
 والتعدين، وأجهزة املراقبة.

أو كون يف متاس مباشر مع األرض يعمل عادة عندما يتصوير ابلرادار  هو جهاز : (GPR)ابطن األرض  استكشافرادار  جهاز
  ة حتت سطح األرض أو رسم خرائط هلا. ومع أن األجهزة ت ستعمل أساساا املوجود قريب منها للغاية لغرض الكشف عن الطبقات

  "، فإن ابإلمكان توسيع نطاق املصطلح "أرض" لي قصد به أي مادة عازلة كهرابئياا الطبقات املوجودة حتت سطح األرضلدراسة "
 ومبددة للطاقة.

 وعادة ما ي شيد اجلدران ورسم خرائط هلا.  ص ابطنمعد لغرض تفحهو عبارة عن حمساس : جهاز تصوير ابطن اجلدران ابلرادار
متتص معظم طاقة املوجات الراديوية اليت ترتطم هبا. القوام أو مادة مماثلة مصمتة وكثيفة  من اخلرسانة املسلحةاجلدار من هيكل 
ألنفاق، أو جداران املناجم، ا  ران االحتجاز، أو بطاانت، أو جدةاملسلح  اخلرسانةاجلدران املبنية من    النموذجيةوتشمل التطبيقات 

____________________ 
سب عرض النطاق    1  :كما يلي  dB 10-نسيب وعرض النطاق ال dB 10 10–B-حي 

Lf – Hf=  10–B 
Cf/10–B=  10–µ 

 حيث:
Hf تردد تكون عنده الكثافة الطيفية لقدرة اإلرسال ابلنطاق  : أعلىUWB  مبقدار-dB10  ابملقارنة معMf   

 وحيث:
Mf  تردد احلد األقصى لإلرسال ابلنطاق :UWB 
Lf ابلنطاق  : أدىن تردد تكون عنده الكثافة الطيفية لقدرة اإلرسالUWB  مبقدار-dB10  ابملقارنة معMf ، 

)/2Lf + Hf= ( Cf  : الرتدد الرئيسي لعرض النطاق-dB10 . 
 وميكن التعبري عن عرض النطاق الكسري بنسبة مئوية.

 للطلع على عدة أجهزة. 3من امللحق  3انظر الفقرة    2
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معظم قوة اإلشارة املرسلة  ليبدد وميتصومسيك مبا فيه الكفاية القوام أو اجلدران اجلانبية للجسور، أو أي هيكل مادي آخر كثيف 
 من جهاز التصوير. 

ر أو سقف للكشف من قبيل جدا مصمت هيكل  ساس ي ستعمل إلرسال الطاقة عرب هو حمجهاز التصوير ابلرادار عرب اجلدران: 
عن حركة أو موقع األشخاص أو األجسام املوجودة يف اجلانب اآلخر منه. وت صمم هذه األجهزة عن قصد لرفع مستوى نقل الطاقة 

لغرض حتديد مواقع األجسام  مسامري حتديد املواقع املعدةك. وقد تضم هذه الفئة منتجات  مصمتإىل أقصى حد عرب أي هيكل 
رسلة، كاجلدران املبنيةاإل لتمتصمسيكة أو كثيفة مبا فيه الكفاية  ليست ة خلف جدران املسترت 

 
من مادة اجلبس أو اجلص أو  شارة امل

 جدران مماثلة.أي 
فيما بّي املرسلة أو يستقبل املعلومات هو عبارة عن جهاز اتصاالت قصري املدى يرسل و/: UWBجهاز االتصاالت ابلنطاق 

 األجهزة.
 هو جهاز ي ستعمل لقياس املسافة أو املوقع.: UWBجهاز القياس ابلنطاق 

 و جسم احليوان. حركة األجسام داخل جسم اإلنسان أ   هو حمساس ي ستعمل للكشف عن موقع أوجهاز التصوير لألغراض الطبية:  
تعمال مركبة يف مواقع مفحوصة بدقة لتحديد موقع جهاز بعيد ابس عبارة عن شبكة حماسيسحتسس املواقع وتتبعها: أجهزة 

 . UWBتكنولوجيا 
هي أجهزة مركبة على منت مركبات النقل الربي للكشف عن موقع وحركة األشخاص أو  أجهزة الرادار احملمولة على منت املركبات: 

 األجسام القريبة من مركبة ما. 
ابلرادار، والرادارات ، كالتصوير UWBهو عبارة عن جهاز ميكن بواسطته تنفيذ العديد من تطبيقات اجلهاز املتعدد الوظائف: 

 احملمولة على منت املركبات، وحتسس املواقع وتتبعها، ووظائف االتصاالت، وذلك ابستعمال منصة مشرتكة. 
 ، واجملال خارج النطاق ،واإلرساالت غري املطلوبة ،وعرض النطاق املشغول ،مصطلحات عرض النطاق اللزمإن  -1 املالحظة 

 . للغايةرساالت النطاق العريض إىل إ مصطلحات ال متت بصلة  من لوائح الراديو هي عموماا  1ادة  واجملال اهلامشي احملددة يف امل

  للغايةاملختصرات ذات الصلة ابلنطاق العريض   2

DS-CDMA  نفاذ متعدد بتقسيم شفري مباشر التتابع(Direct sequence-code division multiple access)  
DSSS  انتشار الطيف بتسلسل مباشر  Direct sequence spread spectrum) ) 
GPR   رادار استكشاف ابطن األرضGround penetrating radar)) 

MB-OFDM  النطاقاتتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد متعدد (Multiband OFDM) 

OFDM  تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددOrthogonal frequency division multiplexing) ) 
PPM يل مواقع النبضات تشكPulse position modulation) ) 
PRF  تردد تكرار النبضاتPulse repetition frequency) ) 
PSD  الكثافة الطيفية للقدرةPower spectral density) ) 

RBW  عرض نطاق االستبانةResolution bandwidth) ) 

SRR  رادار قصري املدى(Short-range radar ) 
UWB نطاق عريض للغاية (Ultra-wideband) 

WPAN   شبكة السلكية حملية شخصيةWireless personal area network) ) 
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 2امللحق 
 (UWB) للغايةاخلصائص العامة لتكنولوجيا النطاق العريض 

 إمكانية االستعمال بكثافة عالية 1
واملستهلكّي، واألعمال التجارية،  تعود بفوائد على اجلمهور،ميكن أن يف تطبيقات كثرية  UWBإمكانية لدمج تكنولوجيا  مثة

يف تطبيقات حتسّي سلمة اجلمهور من خلل استعمال أجهزة رادار حممولة على منت املركبات  ًا والصناعات، فيمكن دجمها مثلا 
طيات مع االتصاالت القصرية املدى مبعدل الطرق، وأجهزة وحماسيس، وتنشيط األكياس اهلوائية الواقية االصطداماتلتليف وقوع 

وكبديل للتوصيلت السلكية  السوائل، وأجهزة املراقبة، وأجهزة حتديد املواقع،  سوايت وحماسيس عالية، وأجهزة التوسيم، وكاشفات 
، فإن تعمل بقدرة ضئيلة جداا  UWBمعطيات عالية عرب مسافات قصرية. ومع أن معظم األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  مبعدل

  ومراكز يف أوساط معينة من قبيل املكاتب    ارتفاع كثافة استخدامهاتملة هلذه التكنولوجيا ميكن أن تؤدي إىل  التطبيقات العديدة واحمل
 األعمال التجارية. 

 معدالت معطيات عالية 2
تطبيقات تشمل تنفيذ ومبقدورها أن تدعم  ،للغايةمبستوايت طاقة ضئيلة  UWBميكن أن تعمل األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا 

مبعدالت العاملة    (WPANs)مستعملّي مبعدالت معطيات عالية )مثل الشبكات اللسلكية احمللية والشخصية القصرية املدى  عدة  
 (. Mbit/s 100معطيات أعلى من 

 االتصاالت املأمونة 3
تمل أن تكون إشارات   لوجياتكنو أكثر سرية وأصعب من حيث الكشف عنها من إشارات االتصاالت الراديوية بدون  UWBحي 

UWB وي عزى ذلك إىل أن إشارات ،UWB  ،بشفرة  وقابلة للتبادلحتتل عرض نطاق أكرب، وميكن أن تكون شبيهة ابلضوضاء
زمنية عشوائية وحيدة مبعدل مليّي البتات يف الثانية. وعادة ما مت ثل كل بتة بعدد كبري من النبضات املتدنية االتساع للغاية حبيث  

وتدين احتمال  (LPD)احتمال الكشف عنها  مونة مع تقليلضاء. وتؤمن هذه اخلصائص إرساالت مأيقل عادة عن سوية الضو 
 .(LPI)اعرتاضها 

 القويةتصاالت  الا 4
 مقاومة اجلهاز للتداخل. لشدة لتحقيق كسب معاجلة كبري، وهو مقياس عموماا  UWBت صمم األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا 

 قدرة نظام االتصاالت  5
 ، بتطبيق معادلة شانن اآلتية:UWBحساب القدرة النظرية ألي نظام اتصاالت، مبا يف ذلك أي نظام يستعمل تكنولوجيا ميكن 
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 حيث:
C:  قدرة القناة(s/bit) 
B:   عرض نطاق القناة(Hz) 
)f(dP :  ( الكثافة الطيفية لقدرة اإلشارةHz/W  أو(Hz/dBm )) 
0N: الكثافة الطيفي( ة لقدرة الضوضاءHz/W  أو(Hz/dBm )) 

بسبب عرض نطاقها، حىت إن  كبرية جداا   UWBأن القدرة النظرية لقناة نظام اتصاالت يستعمل تكنولوجيا شانن وتبّي معادلة 
 ومقيدة من حيث االتساع.  افة قدرهتا الطيفية منخفضة جداا كانت كث

 UWBأطياف قدرة إشارات   6
ة التشكيل األساسي ملواقع النبضات عدة ذرى طيفية. وي ضفى طابع العشوائية على هذه اإلشارات املولدة بواسط  UWBإلشارات  

رسلة من خلل   UWBابلضوضاء. وعادة ما يتم التحكم يف شكل الكثافة الطيفية لقدرة إحدى إشارات  جلعلها أكثر شبهاا 
 
امل

قيت، وتتابعات الشفرات بشبه ضوضاء املستعملة يف إضفاء طابع ، وتقنية التشكيل، وارتعاش التو أشكال النبضات املناسبة اختيار 
بواسطة مكوانت من  UWB إشارات . وعلوة على ذلك، ميكن حتديد الشكل الطيفي إلرسالUWBالعشوائية على نبضات 

 قبيل اهلوائيات.

 عرض نطاق كبريتوفري املتطلبات الالزمة ل 1.6
. ومن بّي UWBللغاية ابملقارنة مع اإلرساالت اليت ال تستعمل تكنولوجيا  على عرض نطاق تردد عايل UWBتنتشر إرساالت 

من دون إحداث تداخل يف خدمات  UWBتطبيقات  إلدخالالتحدايت املطروحة يف هذا الصدد إجياد طيف ملئم وطريقة 
 االتصاالت الراديوية.

 النبضة حتديد شكل 2.6
التداخل يف أنظمة االتصاالت الراديوية.   الذي ميكن أن يقلل UWBد إرسال التحكم يف حمتوى ترد من ة النبض ميكن حتديد شكل

من املتعذر على اهلوائي أن   ه ألن بقيمة صفر  UWBومثة أمر جوهري يتمثل يف ضرورة أن يكون متوسط أشكال نبضات اتصاالت 
من خيارات التشكيل يف تصاميم  وعةمتن بتكارية ألشكال النبضات وطائفة الصاميم االت. وميكن دمج ي يرسل إشارات برتدد صفر 

 .  UWBأنظمة اتصاالت تستعمل تكنولوجيا 

 UWBتشكيالت  3.6
(، وتشكيل M-aryثنائي أو  PPMابستعمال تشكيل مواقع النبضات )أي، تشكيل  UWBميكن تشفري املعلومات يف نبضات 

من خلل (، BPMر ثنائي )أي، تشكيل (، وتشكيل قطبية النبضة بطو M-aryثنائي أو  PAMاتساع النبضات )أي، تشكيل 
. وعلوة على (OOK)غلقها   -نبضة سلبية أو العكس ابلعكس، وزحزحة فتح النبضةب متبوعتّيتشكيل بواسطة نبضتّي إجيابيتّي 

ذلك، ميكن استعمال توليفات جتمع بّي هذه التشكيلت. ومثة مثال مبّي على استعمال خمطط هجّي لتشكيل ثنائي الطور  
 . UWBإلزالة املكوانت املنفصلة للكثافة الطيفية لقدرة  PPM وتشكيل

، وانتشارها، وتشكيلها، وإضفاء طابع العشوائية عليها. ويؤدي تشكيل حتديد شكل النبضةعلى  UWBوينطوي إرسال إشارة 
بيضاء إضافية. ويؤثر انتقاء    اإلشارة املذكورة هبجّي مناسب وإضفاء طابع العشوائية عليها إىل أن يبدو طيفها وكأنه ضوضاء غوسية

  ، ، بوجه خاصعلى خدمات االتصاالت الراديوية. وميكن  ،وابلتايل  ة الطيفية لقدرة اإلشارة املشعةعلى الكثاف  UWBخمطط تشكيل  
 . (PSD)أثر املكوانت املنفصلة للكثافة الطيفية للقدرة أو إزالة ختفيف 
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 (PPM)تشكيل مواقع النبضات  1.3.6
 وكان ابلنسبة إىل زمن مرجعي.  زمنيةاملعطيات مبوجب حاالت زحزحة  اثل بواسطتهمت   UWBتقنية تشكيل هو  PPMالتشكيل 
 بتكنولوجيا   تصاالت الا  اليت تعال يف املؤلفات    اختري يف املاضي وذ ِكر يف وقت مبكر للغاية   شائعاا و   أولياا   الثنائي خياراا   PPMالتشكيل  

UWB وقد متتلك إشارات .UWB  اسطة التشكيل املشكلة بوPPM  تداخلا  تسبب أطيافا منفصلة ال تنقل أية معلومات، وقد  .
إىل  مما يؤدي ، ستعمال تتابعات بشبه ضوضاءإبضفاء طابع العشوائية على مواقع النبضات اب بشكل كبريوميكن ختفيف ذلك 

. ومثة (TH) زمنياا  قفزاا ب األحيان يف أغل  PPMعلى التشكيل  املضفيتبييض الطيف بشكل كبري. وي سمى طابع العشوائية هذا 
تتمثل يف زايدة فرتات مباعدة قطار النبضات،   PPM املشكلة بواسطة UWBطريقة أخرى لتقليل التداخل الناجم عن إشارات 

 . PSDاملكوانت املنفصلة للكثافة  حدوث تواترحيث يقلل ذلك 
النبضات حيث يتضمن طريقة ي قسم مبوجبها الطيف  هو أحد أشكال تشكيل مواقع UWB (MB-I)والنبض املتعدد النطاقات 

عرب عدة نطاقات فرعية. وت ستعمل قطبية    غاية يف تتابعات تردد وقفز زمن إىل نطاقات فرعية. وت رسل حاالت النبض القصرية املدد لل
ال تشكيل متعدد األبعاد وميكن استخدام جم. اتوالرتدد قفزات للزمن ذات تشكيلها الثنائي الطور مع حاالت نبض املعطيات أو

ميكن الكشف عنها   وفعالة ، كما ميكن استعمال تشكيلت معقدةمع النبضاتعن طريق ملء إحدى مصفوفات الزمن والرتدد 
 على نوعية إشارة شبيهة ابلضوضاء. الرتدد إىل احلصول -(. وتؤدي قفزات الزمن0N/bEملقدار اب فيما يتعلقبطريقة متماسكة )

 ائي الطورالتشكيل ثن 2.3.6
صل بفضل التشكيل الثنائي    ي ستعمل يف التشكيل الثنائي الطور شكل نبضة معّي وقيمته السلبية لتمثيل قيميت الصفر والواحد. وحي 

  يف األوساط اخلالية من تعدد املسريات، كما تقل قدرة ذروة  PPMعرب التشكيل  dB 6إىل  3بّي على فائدة يرتاوح مقدارها   الطور
 (. 2 قدرها  بنسبة جيبيه)ابملقارنة مع موجة  3عن  يقل ةإىل نسبة متوسط قدر  هذا التشكيل

 (PAM)تشكيل اتساع النبضة   3.3.6
رسلة  PAMالتشكيل 

 
إرساهلا. وت نتقى يف األجهزة املشكلة بواسطة  على أساس املعطيات املقررهو تقنية تغري اتساع النبضات امل

إرساهلا. وقد ي شكل اتساع أي نبضة متوسطها صفر بصرف النظر عن  املقررعطيات جمموعة اتساعات لتمثيل امل PAMالتشكيل 
بواسطة تقنيات    PAM(. وميكن إزالة تشكيل إشارات  M-ary PAM)تشكيل    M)تشوير ثنائي( أو تغري    1±شكلها بتغريات قدرها  

 غري متماسكة. 
 (OOK) يقافاإل - تشكيل زحزحة الفتح 4.3.6

زمنية ما   فاصلة ميثل فيها وجود نبضة معينة أو عدمه ضمن  PAM UWBة من حاالت التشكيل هي حالة خاص OOKالزحزحة 
 قيمة واحد أو صفر. 

 UWBتشكيل الزقزقة  5.3.6
ميتد تردد املوجة احلاملة يف تشكيل الزقزقة عرب نطاق واسع للغاية أثناء فاصل نبضة معّي. وقد يكون خمطط االمتداد الذي يشفر 

 غري خطي حبسب متطلبات اجلهاز.  املعطيات خطيا أو
 التشكيل بواسطة زوج من ثنائيات القطبية املتعاكسة  6.3.6

هذا  ميزة  وتتجلىأية ثنائية مؤلفة من نبضة إجيابية متبوعة بنبضة سلبية، أو العكس ابلعكس.  توفرها مثة صيغة أخرى للتشكيل 
طيف الرتدد   ميكنان من حتديد شكلما والفصل الزمن بّي الثنائيات  النمط من التشكيل يف أن خيار الفصل بّي النبضتّي يف ثنائية  

 ختفيف التداخل.بغية 
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 UWBللنطاق   (DS-CDMA)التتابع املباشر والنفاذ املتعدد بتقسيم شفري مباشر التتابع 7.3.6
ل استعمال عاٍل لتشفري دورية ذات معامسلسل نبضات مشفرة بقطبية    (DS-UWB)بتتابع مباشر    للغايةيستعمل النطاق العريض  

دل  معنبضات يف عدة أكثر من واحد غيغابتة يف الثانية أو يزيد. وت ستعمل و  ، بّي مئات امليغابتات مارتاوح املعطيات مبعدالت ت
 DSابلتتابع  UWBللنطاق  UWBمبعدل املعطيات. وعرض النطاق  للبتةطاقة ال نظراا ملبادلةثابت لتمثيل بتة أحادية، النبضات ال
شبيهة ابلضوضاء ويقل احتمال الكشف عنها    UWBمدة النبضات املقيسة بنانواثنية فرعية لكل رقاقة. وإشارة    إحدى وظائفو  ه

ضروري لتحقيق أداء جيد يف وسط متعدد املسريات. وإبمكان العديد   CD-UWBواعرتاضها. وتصميم شفرة انتشار جيدة للنطاق  
 ابستعمال الشفرات امللئمة. يتقامسوا نفس الطيف يف آن معاا  أن DS-CDMAالتتابع املباشر مستعملي من 
 التشكيل املتعدد النطاقات والتقنيات املستخدمة من جانب عدة مستعملي  4.6

 (MB-OFDM)تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد متعدد النطاقات  1.4.6
. (TFC)عرب النطاقات ابستعمال شفرة تردد زمن  الطيف إىل عدة نطاقات فرعية. وت رسل املعطيات MB-OFDMيقسم التعدد 

 املعلومات. إليصال OFDMوي ستعمل ضمن كل نطاق فرعي خمطط تشكيل 
 (FH-UWB)قفزات الرتدد يف عدة نطاقات   2.4.6

قفزات على نطاق واحد من جمموع عدة نطاقات للرتددات لفرتة زمنية قصرية. وتتم هذه ال  FH-UWBتوزع اإلشارة يف قفزات الرتدد  
صص مسبقاا مل وفقاا بّي النطاقات   )منتظم أو غري منتظم(.    خطط ُي 

لقفزات الرتدد.  وميكن أن يرتكز النظام املتعدد النطاقات إىل مبدأ إرسال رموز خمتلفة بنطاقات متباينة يف تتابع دوري مشابه جداا 
 لرموز وعدد النطاقات.للتشغيل عن طريق تعديل معدل القفزات وا خمتلفة  وابإلمكان تطبيق أساليب 

 تشكيل الرتددات املتعددة بتقسيم الزمن يف عدة نطاقات  3.4.6
خمتلفة بسبب  لكن  و لقفزات الرتدد ألنه يستعمل نطاقات متعددة  بتقسيم الزمن هو خمطط تشكيل مماثلتشكيل الرتددات املتعددة 

ابلتايل  ُيفض يف أنه ميكن املرء من زايدة عدد البتات يف كل رمز، و  العلقة القائمة بّي النطاقات. وتتمثل امليزة الرئيسية هلذا الرتدد
 أثر التداخل بّي الرموز الناجم عن انتشار املهل. معدل الرموز. ويقلل ذلك

 متعددة  النفاذ املتعدد واملرن بنطاقات متقاطعة يف نطاقات 4.4.6
املتعددة الشبكات   (PANs)ات اللسلكية احمللية الشخصية  املرن بنطاقات متقاطعة يف الشبك  UWBيستعمل خمطط النفاذ املتعدد  

  (MUI)عدة مستعملّي  عن الصادرملقاومة التداخل  مصفوفات تشفري وفك تشفري مصممة خصيصاا  (piconet)املتخصصة 
 الطيف القابل  تعمالاس  كفاءةالتنويع بشكل كامل يف تعدد املسريات والتأثري على    وإاتحةوالتوفيق فيما بّي خمتلف بدائل االنتشار  

 إىل متوسطة وعالية(.  منخفضة)من معدالت معطيات  للتدريج

 (CSM)أسلوب التشوير الشائع   7
خمتلفة من تنسيق أنشطتها   UWBهذا األسلوب هو عبارة عن طريقة مرشحة تتمكن مبوجبها األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيات 

 نطاق خدمات االتصاالت الراديوية. أتثريها على األنظمة العاملة ضمن وإمكانية ختفيف 

 آاثر تعدد املسريات 8
ويكون انتشار املهل يف هذا . وسط داخليمثة حاجة إىل عرض نطاق واسع لإلرسال بغية التغلب على خبو تعدد املسريات يف 

 ، فإنوعليه. كبرياا   يكون عرض نطاق متاسك القنوات ،، وابلتايلضئيلا  ًا بّي خمتلف انعكاسات تعدد املسريات انتشارا الوسط 

سع ألهنا متتلك عرض نطاق وا  وسط داخلي معّيتقاوم خبو تعدد املسريات يف    UWBأجهزة االتصاالت اليت تستعمل تكنولوجيا  
 ، يتمكن املستقبل من حتليل مكوانت تعدد املسريات املتقاربة مسافات املباعدة.لإلرسال، وبذلك
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. ويقل احتمال GHZ 1,4و MHz 4بعرضي نطاق  إشارتّي رة خبو تعدد املسريات يف اإلحصاءات املتعلقة إبشا 1ويقارن الشكل 
 متوسط سوية اإلشارة. التعرض خلبو عميق يف اإلشارة ذات النطاق األعرض ابملقارنة مع 
 

 1الشكل 

 ( GHZ 1,4اننواثنية )وعرض نطاق قدره    0,7بزمن    UWBالكثافة احملتملة لنبضة   دالة

 MHz 4طاق مبقدار  وإشارة عريضة ضيقة الن

 
وتتشتت نبضة بنانو اثنية فرعية أثناء االنتشار، األمر الذي قد يسبب خبو رايلي يف جمال الرتدد، غري أن كل انعكاس من هذه 

الطاقة داخل كل    التماسك يف زايدة  لتحقيق  RAKEاالنعكاسات هو عبارة عن إشارة مستقلة متكن ابلتايل من استعمال مستقبل  
 . املسري كسب معّي عرب استقبال أحادي   ن من مكوانت تعدد املسريات لتأمّينبضة من النبضات املستقبلة من كل مكو 

 قدرات التصوير وحتديد املواقع 9
صائص يف أن خترتق اجلدران والعوارض وتؤمن حتديد املواقع بدقة عالية، كما ميكن االستفادة من هذه اخل UWBمبقدور إرساالت 

إنفاذ القانون،    من خللاستعمال تطبيقات التصوير ابلرادار    . فيمكن مثلا واألشياءللكشف عن حركة األشخاص    دةتطبيقات مع
ويف منظمات اإلنقاذ ومكافحة احلرائق للكشف عن األشخاص املسترتين خلف اجلدران أو املطمورين حتت األنقاض يف حاالت  

يف  UWBاحلرائق أو اهنيار املباين أو االهنيارات اجلليدية. وابإلمكان استعمال تكنولوجيا  وبنش من قبيل ختليص الرهائن أو 
من التطبيقات الطبية اللتقاط صور لألعضاء املوجودة داخل جسم اإلنسان أو احليوان،   متنوعة املستشفيات والعيادات يف طائفة 

 كما ميكن استعماهلا يف تطبيقات معينة للقيام مبا يلي:
األانبيب غري املعدنية، والكبلت الكهرابئية معينة كرواسب املعادن، واألانبيب املعدنية و  أشياءحتديد موقع  -

 اجلدران، واأللغام األرضية البلستيكية؛ -داخل 
 قياس مسك اجلليد يف البحريات املتجمدة وحالة مدارج الطائرات يف املطارات؛ -

 واآلاثر القدمية: الشرعيإجراء دراسات يف جمال الطب  -

 الكشف عن الصدوع يف اجلسور والطرق السريعة.  -

افة 
لكث

ا
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F

 
روة

للذ
فقاا 

ة و
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)م
) 

 (dB)سوية اإلشارة ابلنسبة إىل املتوسط 

BW GHZ 1,4 

BW GHZ 4 
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 3امللحق 
 UWBاخلصائص التقنية والتشغيلية لألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا 

 اخلصائص التشغيلية 1
أكثر من   ذنف  ت  يف الكثري من التطبيقات. وإبمكان بعض األجهزة اليت تستعمل هذه التكنولوجيا أن  UWBميكن دمج تكنولوجيا 

 وخصائصها التشغيلية. UWBأمثلة على فئات واسعة النطاق من تطبيقات   1رد يف اجلدول تطبيق واحد. وت

 1اجلدول 
 اخلصائص التشغيلية للتطبيقات 

 اخلصائص التشغيلية UWBتطبيق 
 عدد حمدود من املهنيّي بشكل عرضي جداا  االستعمال من - التصوير ابلرادار 1

 على مواقع أو مناطق جغرافية معينةاستعمال مقصور  -
ابطن  استكشافرادارات 

 األرض
 فرتات قليلة التواتر ويف مواقع معينةعلى  ّياملهني استعمال عرضي من -
من األجهزة اليت تعمل يف إطار استمرار التنقل على الطرق  اا حمدود اا عدد خاص قد حيوزتطبيق  -

 الربية
 اإلرسال موجه حنو األرض -

 استعمال عرضي على فرتات قليلة التواتر - ر ابطن اجلدران ابلرادارتصوي
: هم عادة من املهندسّي، واملصممّي، واملهنيّي املتخصصّي االستعمال من قبل مهنيّي مؤهلّي -

 يف صناعة البناء
 اإلرسال موجه حنو جدار معّي -
ايدة قياسات االستبانة واحلساسية تماس املباشر مع اجلدار لز لاألجهزة عادة من خلل اال َعمل -

 إىل أقصى حد
 اجلهاز قابل للنقل - التصوير ابلرادار عرب اجلدران

 الشرطة وأفرقة الطوارئ وأفراد األمن واجليش  :مناالستعمال من ِقَبل عاملّي مدربّي عادة  -
 استعمال عرضي على فرتات قليلة التواتر  -
 االنتشار عدد حمدودال -
 ال موجه حنو جدار معّياإلرس -
ميكن أن تعمل األجهزة على بعد مسافة معينة من اجلدار لتعزيز سلمة التشغيل إىل أقصى حد  -

 يف حال ارتكاب أعمال عدائية
من التطبيقات الصحية لتصوير األعضاء داخل جسم اإلنسان متنوعة  ميكن استعماله يف جمموعة   - التصوير الطيب

 أو احليوان
 املبىن عرضي ومستقر داخلواالستعمال  عمال من ِقَبل عاملّي مدربّي،االست -
 اإلرسال موجه حنو جسم معّي -

 (RF)يعمل التطبيق "كسياج أمن" عن طريق حتديد جمال حميطي مستقر برتددات راديوية  - املراقبة 2
 ويكشف عن األشخاص الدخلء أو األجسام الدخيلة يف هذا اجملال

 مستمر داخلي وخارجي بسلوب مستقراستعمال  -
الرادارات احملمولة على  3

 منت املركبات
 استعمال متنقل -
 بكثافة عالية على الطرق السريعة والطرق الرئيسية حيدث استعمالقد  -
 الربييف جمال النقل  حصراا  االستعمال -
 يف اجتاه أفقي ه اإلرسال عموماا يوجت -

 ستقر داخلي/خارجياستعمال م - القياس 4
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 )تتمة( 1اجلدول 
 اخلصائص التشغيلية UWBتطبيق 

 بنية حتتية اثبتة عادة؛ استعمال مستقر على األغلب - وتتبعهاحتسس املواقع  5
 ختضع املرسلت لتحكم إجيايب على الدوام -

 قد ت ستعمل بكثافة عالية يف أوساط داخلية معينة كمباين املكاتب - االتصاالت 6
؛ وتعمل تطبيقات أخرى بنسبة UWBلسلكي مثل الفأر ال ت ستعمل بعض التطبيقات عرضياا   -

 مئوية زمنية أعلى كالوصلة الفيديوية
 يف اخلارج قد ت ستعمل أيضاا  -

 ابطن األرض  استكشافاخلصائص التشغيلية لرادارات  1.1
  (GPR)ابطن األرض استكشاف املستعملة يف  UWBأمثلة على اخلصائص التشغيلية لبعض أجهزة الرادار  2يتضمن اجلدول 

 يف األسواق.  واملتوفرة حالياا 
 2اجلدول 

 UWB GPRاخلصائص التشغيلية لبعض أجهزة الرادار 
 Cو Bاجلهازان  Fو Eو Dو Aاألجهزة  

 استحثاث عن بعد أو بواسطة احلاسوب استحثاث عن بعد أو بواسطة احلاسوب التشغيل والتحكم
 اقرتان أرضي االرتفاع التشغيلي

R ≈ 0 m 
 اقرتان أرضي

R ≈ 0 m سطح  زائدا سرب عرضي حتت
  < m 1األرض يصل إىل

موجة إىل األسفل عادة مع توجيه حنو  موجة إىل األسفل عادة أسلوب النشر
 اجلدران أحياانا 

 مستشار، أو مهن، أو ابحث عادة مستشار، أو مهن، أو ابحث عادة منط املستعمل
 عمال عرضي يف مواقع حمددةاست استعمال عرضي يف مواقع حمددة أسلوب االستعمال

 UWBاخلصائص التقنية ألجهزة   2

 أجهزة االتصاالت وأنظمة القياس 1.2
 مناذج لثلثة أجهزة قائمة للتصاالت.  3تبّي اخلصائص الواردة يف اجلدول 
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 3اجلدول 

 UWBخصائص بعض أجهزة اتصاالت 
 Iاجلهاز  Hاجلهاز  Gاجلهاز  

 (.e.i.r.p)ة املتناحيةلقدرة املشعة املكافئأقصى متوسط ل

(dBm/1 MHz)  
41,3− 41,3− 41,3− 

 dB 10- (GHz)و -dB 20تردد أدىن مبقداري 
 3,6و3,1 

 3.1  

dB 10− ابجتاه )
(األسفل  

 3,6و3,1 

 10,1وdB 10− (GHz)  9,6و −dB 20تردد أعلى مبقداري 

10.6  

(10− Db  ابجتاه
(األسفل  

 10,1و9,6 

الجتاهاتجلميع ا خمطط إشعاع اهلوائي  جلميع االجتاهات جلميع االجتاهات 

 500 < 1  < 1 000 (Mpps)معدل النبضات 
 100  40  500  (s/Mbit)معدل البتات 

 10~ 100 > 4-10 (m)املدى 

 (.e.i.r.p)لقدرة املشعة املكافئة املتناحيةأقصى متوسط ل

(dBm/1 MHz)  90 يف املقدار−  85,3−   90− 

 (.e.i.r.p)ملتناحيةللقدرة املشعة املكافئة اأقصى متوسط 

(dBm/1 MHz)  75,3  < −90 يف املقدار−  90− 

 (.e.i.r.p)لقدرة املشعة املكافئة املتناحيةأقصى متوسط ل

(dBm/1 MHz)  3.,63 < −63,3 يف املقدار−  63,3−  

، كما يتمثل  Mbit/s 100إىل  قدره    يصل  ل املعطيات مبعدلهو استعماله يف تطبيقات مكتبية أو منزلية إلرسا  Gوالغرض من اجلهاز  
قد تكون خارج املكتب أو املنزل وال تستعمل بنية حتتية اثبتة. وتشتمل هذه التطبيقات  حممولةالغرض منه يف تشغيله بّي أجهزة 

ت أن تنقل عرب ب شخصية صغرية. وإبمكان هذه التطبيقايعلى وصلت تربط فيما بّي مساعدات رقمية شخصية أو حواس
عدة إشارات فيديوية رقمية فيما بّي مكوانت أحد األنظمة الفيديوية كأن تنقلها بّي  (LAN)الشبكة اللسلكية للمنطقة احمللية 

  ية آلة تصوير فيديوية وحاسوب، أو بّي صندوق تفكيك شفرة اإلشارات عرب الكبل وتلفزيون معّي، أو بّي شاشة عرض بلزم 
 . (DVD)ز لتشغيل األقراص الفديوية الرقمية وجها ًا متطورة جداا 
فهو جهاز متعدد األغراض معد لغرض استعماله يف الداخل من أجل التطبيقات الصناعية، والتجارية، وتطبيقات   Hأما اجلهاز 

مل عرب مدى املستهلكّي اليت تتطلب إجراء اتصاالت أو حتديد املواقع بدقة أو إجراء حتسس ابلرادار. وميكن تشكيل اجلهاز ليع
 معّي من معدالت املعطيات. ويتوقف مدى التشغيل على معدل املعطيات.

. وهذه Mbit/s 500تشغيله داخل تطبيقات مكتبية أو منزلية إلرسال املعطيات مبعدل قدره  هو فإن الغرض منه  Iأما اجلهاز 
، بيد Gري من التطبيقات املماثلة لتطبيقات اجلهاز األجهزة اليت تعمل مبعدالت معطيات عالية معدة لتأمّي توصيلية السلكية للكث

أو الناقلة املطابقة للمعايري  USBأهنا تصلح أيضا لتوفري بديل كبل السلكي للتوصيلت السلكية الفائقة السرعة من قبيل الناقلة 
1394 IEEE. 
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 مناذج أقنعة طيفية جلهازين آخرين. 3و 2الشكلن  ويتضمن
. وتشتمل مواصفات Mbit/s 480اله يف تطبيقات مكتبية أو منزلية إلرسال املعطيات مبعدل يصل إىل  معد لغرض استعم  Jواجلهاز  

طيف اإلرسال  يتحدد شكل نتقي. و للم سابق هذا اجلهاز على املتطلبات اللزمة إلرسال قناع طيفي ملسافة قريبة ومرشاح استقبال 
ن هذا اجلهاز ذو إرسال  أل  . ونظراا (RF)قي أحد مكوانت الرتدد الراديوي  املنت  سابقداخل اجملال الرقمي، ويكون مرشاح االستقبال  

رسلة. ويبّي الشكل املاستعمال  مزدوج بتقسيم الزمن، فإن ابإلمكان أيضاا 
 
التوليفة اجلامعة خلصائص  2رشاح لرتشيح اإلشارة امل

 . -MHz/dBm 41,3داخل النطاق مبقدار  PSDالكثافة هذين املرشاحّي املطبقة على 
 2الشكل 

 UWB Jحساب القناع الطيفي للجهاز  

 
.  Mbit/s 480لغرض استعماله يف تطبيقات مكتبية أو منزلية إلرسال املعطيات مبعدل يصل إىل  فهو معد أيضاا  Kأما اجلهاز 

رسل هلذا اجلهاز. 3ويوضح الشكل 
 
 قياس الطيف امل

افة 
لكث

ا
(m

/M
H

z)
 P

S
D

 

 املواصفات

 األداء النموذجي للمرشاح
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 3الشكل 
 UWB Kللجهاز  رسل قياس الطيف املم 

 
 أنظمة الرادار احملمولة على منت املركبات   2.2

املركبات واليت تستعمل تكنولوجيا  منت أجهزة الرادار احملمولة على ف  . للنواتج القائمة منوذجاا  4اخلصائص الواردة يف اجلدول  تتضمن
UWB  ها أجهزة اتصاالت نطاقات تردد أعلى من تلك اليت تستعملعمل  يفUWB وهذه األجهزة مصممة للكشف عن موقع .

 تنشيط  ّيوحركة األجسام القريبة من مركبة معينة، إذ تنشط خصائص من قبيل تليف حصول االصطدامات الوشيكة الوقوع، وحتس
لرادار احملمولة على منت املركبات األكياس اهلوائية الواقية، وأجهزة التعليق اليت تستجيب بشكل أفضل لظروف الطريق. وترسل أجهزة ا

 .التحديد عرب مدى تردد جيد UWBإشارة 
 4اجلدول 

 قائم حممول على منت املركبة UWBمنوذج خلصائص جهاز رادار 
 القيمة املعلمة

 ~24,125 (GHz)الرتدد املركزي 

 41,3- (dBm/1 MHz) (.e.i.r.p)الكثافة القصوى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية 

 26,125  إىل dB20- (GHz)   22,125عرض نطاق مشغول مبقدار 

 0,1-5 (GHz)تردد تكرار النبضات 

 0 (MHz dBm/50)أقصى قدرة للذروة )القدرة املشعة املكافئة املتناحية( 

 ثنائي االجتاه  خمطط إشعاع اهلوائي
 ~0,50 (m)ارتفاع الرتكيب 

 ~20 (m)املدى 

 15-25 (cm)فصل األهداف 

 US حد داخلي

 (GHz)الرتدد 

 USحممول ابليد 

d
B

 (
m

/M
H

z)
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، والنسبة املئوية لسطح  أوقات الذروةوينبغي أن تراعي احلساابت املتعلقة بتأثري الرادارات احملمولة على منت املركبات كثافة املركبات يف  
 احملمولة على منت املركبات يف األسواق مبرور الوقت.  UWBتغلغل رادارات مدى األرض حيث حتقق هذه الكثافات، و 

 (GPR)األرض ابطن  استكشافأنظمة رادار  3.2
الطبقات  لدراسة " أن األجهزة ت ستعمل أساساا ومع  لرسم خرائط للطبقات املوجودة حتت سطح األرض. GPRت ستعمل أجهزة 

 ومبددة للطاقة.  "، فإن ابإلمكان توسيع نطاق املصطلح "أرض" لي قصد به أي مادة عازلة كهرابئياا املوجودة حتت سطح األرض
 : GPRرادارات النطاق األساسي أو رادارات النبض. وفيما يلي ملخص خبصائص إشارات وأنظمة   GPRأجهزة  وت سمى أيضاا 

اخلصائص الفيزايئية للمواد املوجودة حتت سطح األرض )أي، السماحية أو املوصلية  يف املوقع GPRتقيس أجهزة  -
هي خواص   MHz 2000إىل  1ددات ترتاوح من واليت حتدث برت يف املوقع املقيسة  الكهرابئية أو النفاذية(. وهذه اخلواص

 يصعب حتديدها بي طريقة أخرى.
يف الكشف عن خصائص املواد املوجودة حتت سطح األرض. واإلشارات املرسلة عرب  GPRيتمثل الغرض من قياسات  -

اء وتفسد القياسات  اهلواء غري مرغوبة وت بذل جهود قصوى للتقليل إىل أدىن حد من هذه اإلشارات اليت تنتقل عرب اهلو 
 املرغوب يف أخذها.

من جمموعة األدوات اجليوفيزايئية وهي قيد االستعمال الفعلي منذ عدة سنوات. وتؤدي قلة   جزءاا  GPRتشكل أجهزة  -
ابلتداخل  املتعلقةابلتقليل إىل أدىن حد من إرسال اإلشارات عرب اهلواء إىل تقليل الشواغل  وااللتزام العامعدد الوحدات 

 .حدىل أدىن إ

يتدىن استعمال دورة تشغيلها، ومن املألوف أخذ قياسات على أساس دورة تشغيلية تطبيقية  GPRعند تشغيل أجهزة  -
تليها فرتة طويلة ال ت ستعمل فيها الدورة مع العمل يف نفس الوقت على االنتقال إىل املوقع    1%إىل    10ترتاوح نسبتها بّي  

 تابع التايل للقياسات. لتلالتايل للمسح أو التخطيط 

قليل التواتر وموقع استعماهلا متغري ابستمرار. وتؤدي هذه العوامل إىل التقليل بشكل أكثر من  GPRاستعمال أجهزة  -
 احتمال حدوث تداخل يف خدمات االتصاالت الراديوية.

لتصوير عرب على انموذجية ال GPRعن أجهزة التصوير ابلرادار عرب اجلدران. وتنطوي تطبيقات  GPRختتلف أجهزة  -
. وتبدد املادة  من األمسنت املسلحواجلدران  اإلنفاق دعامات اجلسور وبطاانت  ، مثلا ياكلاهلاجلدران على تفحص ابطن 

. والغرض من أجهزة التصوير ابلرادار عرب اجلدران هو إرسال إشارات عرب اهلواء إىل اجلانب  GPRاملفحوصة إشارات 
 اآلخر للجدار.

، غري أن متوسط الكثافة الطيفية للقدرة ال يتأثر. GPRالكثافة الطيفية لقدرة الذروة بنقصان الرتدد املركزي جلهاز  تزداد -
 . تقريباا  ويبقى متوسط القدرة اثبتاا  (PRF) تردد تكرار النبضاتوبنقصان الرتدد، ينخفض عادة 

رافية انئية حيث يقل احتمال حدوث تداخل مع )اجليولوجية( املنخفضة الرتدد يف مناطق جغ GPRت ستعمل أجهزة  -
 خدمات االتصاالت الراديوية.

 كافية.   استبانهلتحقيق  إشارة عريضة النطاق جداا  GPRجيب أن تستعمل أجهزة  -

للطلع على  C.1.1يف األسواق. )انظر الفقرة  املتوفرة حالياا  UWB GPRخصائص تقنية لبعض أجهزة مناذج  5ويضم اجلدول 
 ص التشغيلية هلذه األجهزة.(اخلصائ
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 5اجلدول 

 UWBاليت تستعمل تكنولوجيا  GPRخصائص بعض أجهزة 
 Fاجلهاز  Eاجلهاز  Dاجلهاز  Cاجلهاز  Bاجلهاز Aاجلهاز 

شبه ذروة القدرة املشعة املكافئة 
 kHz) (.e.i.r.p)املتناحية 

dBm/120) 

-65 -59 -59 -57 -57 -55 

ة متوسط القدرة املشعة املكافئ
 (MHz 1/dBm)املتناحية 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 68- ال ينطبق ال ينطبق

 dB10- (MHz) 120 185 317 19 18 17تردد أدىن مبقدار 

 dB10- (MHz) 580 840 1 437 79 125 202تردد أعلى مبقدار 

أرضي ثنائي  خمطط إشعاع اهلوائي
القطب 
 مقرتن.

أحادي 
االجتاه 

موجه حنو 
 األسفل

ي ثنائي أرض
القطب 
 مقرتن.

أحادي 
االجتاه 

موجه حنو 
 األسفل

أرضي ثنائي 
القطب 
 مقرتن.

أحادي 
االجتاه 

موجه حنو 
 األسفل

أرضي ثنائي 
القطب 
 مقرتن.

أحادي 
االجتاه 

موجه حنو 
 األسفل

أرضي ثنائي 
القطب 
 مقرتن.

أحادي 
االجتاه 

موجه حنو 
 األسفل

أرضي ثنائي 
القطب 
 مقرتن.

أحادي 
االجتاه 

حنو موجه 
 األسفل

 متغري  (kHz)تردد تكرار النبضات 
 حىت 
 حد 

أقصى 
  100مبقدار 

 متغري 
 حىت 
 حد 

أقصى 
  100مبقدار 

 متغري 
 حىت 
 حد 

أقصى 
  100مبقدار 

 متغري 
 حىت 
 حد 

أقصى 
  100مبقدار 

 متغري 
 حىت 
 حد 

أقصى 
  100مبقدار 

 متغري 
 حىت 
 حد 

أقصى 
  100مبقدار 

 5 إىل  0  10 إىل 1   20 إىل  0 2 إىل  0  2,5إىل  0  5  إىل 0  (m)املدى 

 UWBعامل نشاط األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا   3
تغلغل التكنولوجيا يف    مدى   ، ينبغي مراعاةUWBعند تطبيق عامل النشاط على سيناريوهات نشر عدة أجهزة تستعمل تكنولوجيا  

ل، وغريها من العوامل املتصلة ابلنشر )مبا فيها تغلغل التكنولوجيات املنافسة الذروة، وتواتر االستعما استعمالاألسواق، ومعدل 
 )اخلطوط السلكية، األشعة حتت احلمراء، وما إىل ذلك((. 

 واحملمولة على منت املركبات   (SRR)القصرية املدى  GHz 24نشاط وتغلغل تكنولوجيا أجهزة الرادار  معامالت 1.3
ستنبطة يف هذا القسم هو أن تكون مبثابة أساس ي ستند إليه يف حتديد التداخل    SRR  نشاط أجهزة  معاملتالغرض من  

 
اإلمجايل امل

 . UWBتستعمل تكنولوجيا  SRRعدد كبري من املركبات اجملهزة بجهزة  الذي يسببه
بساليب خمتلفة وتعذر إىل منوذج نشر أيخذ يف احلسبان إمكانية التشغيل  اإلمجايل أن يرتكز حساب سوية هذا التداخل وينبغي

 يف نفس الوقت.  SRRتشغيل مجيع أجهزة 



 ITU-R SM.1755-0 17 ةـالتوصي

 النشاط  لومعاملنبض واإلمرار االنتقائي لاألجهزة النبضية  1.1.3
يزيد   3مبوجبه على عامل ذروة منوذجي يتم احلصولالنبضية أن تعمل ابستمرار بسبب مبدأ التشغيل الذي  SRRيتعذر على أجهزة 

 .dB 20مقداره على 
 نشاط األجهزة.  معاِملاليت تؤثر على  SRRوصف ألساليب تشغيل أجهزة  4.1.3إىل  2.1.3الفقرات  ويرد يف
 أساليب تشغيل الرادارات القصرية املدى  2.1.3

يف بعض حاالت  احملاسيسعلى فرتات إيقاف طويلة )انمجة مثل عن عدم استعمال مجيع  SRRعامل نشاط أجهزة ميشتمل 
 إيقاف قصرية.  القيادة( فضل عن فرتات

النشاط،   معاِملاليت تؤدي إىل ختفيض متوسط القدرة عند استنباط  SRRومن الضروري مراعاة العديد من أساليب تشغيل أجهزة 
 وذلك كاآليت:

عند توقف املركبة    أوتوماتياا   SRRعلى جهاز التحكم املوجود يف املركبة، ميكن إيقاف جهاز    اعتماداا :  SRRإيقاف أجهزة   -
سكك  العند إشارات املرور الضوئية أو تقاطع    على قيمة معينة، كتوقفها مثلا   أطول من مدة الفاصل املضبوط مسبقاا ملدة  

على حد سواء، بينما قد يبقى احملرك يف بعضها   SRR. وميكن يف بعض املركبات إيقاف احملرك وإيقاف أجهزة يةاحلديد
 4عها. أو مجي SRRويوقف تشغيل بعض أجهزة  اآلخر مشتغلا 

برتدد تكرار نبضات   واملغادرةاإليقاف و إيقاف املركبة  علىميكن أن يعمل تطبيق املساعدة  تردد تكرار النبضات: خفض -
(PRF) ويؤدي هذا التقليل يف الرتدد وحركة املرور بطيئة قليلة سرعة املركبة يف سيناريو تكون فيه منخفض .PRF   إىل

االمسي يف هذا السياق هو الرتدد   PRFومن مث يكون الرتدد  .متناسباا  يضاا ككل ختف  SRRختفيض متوسط قدرة أجهزة 
احلركة، تعمل بعض   سيناريو على ديناميات أقصى متوسط قدرة مسموح به. واعتماداا  SRRالذي حتقق مبوجبه أجهزة 

القدرة املرسلة. وميكن   على حد سواء من متوسط  التأثرياتأدىن أو بفرتات راحة أطول. وتقلل هذه    PRFالتطبيقات برتدد  
 النشاط.  لمعامِ بوصفه  هذا التعبري عن ختفيض متوسط القدرة

يف ظروف قيادة معينة بسلوب تشغيل من   لتعمل أيضاا  احملاسيس ت صمم معظم : UWBأسلوب تشغيل بدون تكنولوجيا  -
ب املذكور أسلوب نطاق  . وميكن أن يكون األسلو GHz  24.25و   24.00ضمن نطاق يرتاوح بّي    UWBدون تكنولوجيا  

 . (CW املوجة املستمرة )أسلوب دوبلرضيق يف مدى الرتدد هذا أو أسلوب 

إىل أن بعض التطبيقات احملمولة على منت املركبات    UWBبسلوب من دون تكنولوجيا    SRRوي عزى سبب تشغيل أجهزة  
  وإما إىل شغل عرض نطاق أضيق بكثري(  قدرة أقل على فصل األجسام )األمر الذي يؤدي    تتطلب إماأو ظروف القيادة  

هذا النطاق(. وجيوز التبديل  على النحو الذي ميكن السماح به فقط ضمنأعلى  بثمدى كشف أطول )يتطلب قدرة 
  SRRجهاز وعندما يعمل ضيق النطاق.  بسلوب وإماإما بسلوب تشغيل عريض النطاق  SRRيف تشغيل أجهزة 

 .UWBإرساالت  هال تعترب إرساالت  UWBبسلوب تشغيل بدون تكنولوجيا 
ألجهزة    اإلمجالية ميكن االستمرار يف ختفيض متوسط القدرة  مدى تردد جزئي:    متعددة النطاقات ويف   UWBأجهزة    تشغيل -

SRR    ككل عندما تتقاسم هذه األجهزة مدى الرتدد املتيسر، حبيث يستعمل كل واحد منها جزءا خمتلفا من نطاق الرتدد
آخر من  جزء  االنتقال إىلسىن يف هذه احلالة ختفيف التداخل يف خدمات االتصاالت الراديوية عن طريق املتيسر. ويت

 .الرتدد نطاق

____________________ 
دد عامل الذروة مبوجب املعادلة التالية:  3  : متوسط القدرة.  rmsP: قدرة الذروة و pkP، حيث ) rmsP/pkPCF = 10 log(حي 
 يستعمل طراز معّي من السيارات القليلة االستهلك للوقود هذه التقنية ابلفعل.   4
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 SRRختلف أساليب تشغيل أجهزة مل ابلنسبةالنشاط  ملعاِملتقدير القيم النموذجية   3.1.3
 تشغيل املستعملة يف شىت حاالت القيادة. فيما ُيص خمتلف أساليب ال SRRنشاط أجهزة  ملعامل تقديراا  6يبّي اجلدول 

 6اجلدول 
 أساليب التشغيل  ابلنسبة جلميع  النشاط تقدير معامل حساب 

 
 
 

 حاالت القيادة

  أساليب التشغيل
 
 
 
 
 

 معاملت
النشاط 

املستنبطة من 
مجيع 

أساليب 
  4التشغيل

 
 
 
 
 

حدوث 
حاالت 
القيادة 
 حمسوابا 

ابلنسبة املئوية 
من زمن 

 القيادة

 
 
 
 

 معاملت
النشاط 

املستنبطة من 
مجيع أساليب 

التشغيل املقيسة 
بواسطة حدوث 
 حاالت القيادة

أسلوب 
"إيقاف 
أجهزة 

SRR" 

أسلوب "ختفيض الكثافة 
PRF ختفيض الكثافة( "

PRF  100من نسبة 
 (10%إىل 

أسلوب 
التشغيل 
بدون 

تكنولوجيا 
UWB 

 1تشغيلزمن 
 SRRأجهزة 

 حمسوابا 
ابلنسبة 

من  املئوية
زمن القيادة 

عامل م)= 
النشاط رقم 

1) 

الزمن 
 2الكلي

للكثافة 
PRF 
 حمسوابا 

ابلنسبة 
املئوية من 

زمن 
 القيادة

 تعاملم
النشاط 

املستنبط من 
هذا 

 3األسلوب
عامل م)= 

النشاط رقم 
2) 

زمن أسلوب 
التشغيل 
UWB 
 حمسوابا 

ابلنسبة املئوية 
من زمن 
 القيادة )=

عامل م
النشاط رقم 

3) 
كة على الطرق حر 

 السريعة، 
100 80 82 60 49,2 55,00 27,06 

حركة بطيئة على 
 الطرق السريعة، 

100 100 100 80 80,0 10,00 8,00 

 14,06 35,00 40,2 70 82 80 70 قيادة داخل املدن

إيقاف املركبة يف 
املدينة، إيقاف 

 ابجتاه األمام

100 0 10 100 10,0 0,05 0,01 

إيقاف املركبة يف 
املدينة، إيقاف 

 ابجتاه اخللف

100 0 10 100 10,0 0,05 0,01 

 49,1 (%) معامالت النشاطانتج جمموع 
 األجهزة.   إيقافزمن    -   100%= النسبة    SRRأجهزة  تشغيل  زمن   1
 . PRFالكثافة  ختفيض  زمن    -   100%= النسبة  PRF للكثافة    الكليالزمن   2
 (. PRF  *  %10الزمن الكلي للكثافة    –  100%( + )النسبة  PRF  *  %100= )الزمن الكلي للكثافة    معامل النشاط 3
 . 3إىل    1= انتج مجع عوامل النشاط من   4

يف إجراء حتليل من جانبها هلذه العوامل   تاإلداراهي تقديرات أجريت يف وقت إعداد اجلدول. وقد ترغب    6األرقام الواردة يف اجلدول    -  1الحظة  امل
 عند إجراء دراساهتا.

مما  ًا تقريبا 50% تهإمجايل تبلغ نسبعامل نشاط ماحلساابت أن استعمال خمتلف أساليب التشغيل يفضي إىل احلصول على  وتبّي
 . dB 3يؤدي إىل ختفيض القدرة مبقدار 
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 تقدير تغلغل التكنولوجيا  4.1.3
 GHz 79 UWBأجهزة ، مبا فيها GHz 24 UWB SRRستكون هناك تكنولوجيات بديلة لبعض الوظائف اليت تؤديها أجهزة 

SRR   يف حال انطباق األمر، واألجهزة العاملة ابألشعة حتت احلمراء واألجهزة العاملة ابملوجات فوق الصوتية واألجهزة الفيديوية
هو أمر   GHz 24ضمن نطاق    UWBابستعمال تكنولوجيا    SRRألجهزة    100%ذات الدارات املغلقة. وحتقيق نسبة تغلغل قدرها  

 تمل إىل حد بعيد أن يستقر التغلغل النهائي عند نسبة مئوية أقل.  غري واقعي، وحي  
 وغريها من التكنولوجيات املنافسة.  SRR GHz 24تغلغل أجهزة  7ويقيم اجلدول 

 7ل اجلدو 
 قصرية املدى  ابلنسبة للمحاسيستقييم تغلغل التكنولوجيا 

 (%)تغلغل التكنولوجيا  التكنولوجيا

الوالايت املتحدة  2030أورواب/ 2013أورواب/
 2030األمريكية/

 GHz 24 UWB SRR 7 0 40 حماسيس
 GHz 79 UWB SRR 1 55 0 حماسيس

 ضيقة النطاق  SRR حماسيس
 (GHz 24,25 -24,00)مثل نطاق 

20 10 10 

عاملة ابملوجات  حماسيسعاملة ابألشعة حتت احلمراء  حماسيس
 فوق الصوتية

15 15 15 

 10 10 2 تصويرقائمة على آالت ال حماسيس

 25 10 55 قصرية املدى حماسيسمركبات بدون 

يف إجراء حتليل من جانبها هلذه العوامل  تاإلدارا. وقد ترغب 2005أعله هي تقديرات أجريت يف عام  7األرقام الواردة يف اجلدول  - 1الحظة امل
 عند إجراء دراساهتا.

. وي فرتض أن يكون تغلغل ًا تقريبا  55%نسبته    تغلغلا   UWB SRR  ولوجياتكنأن حتقق    (2030)ومن املفرتض على األجل الطويل  
إجبارية على ذلك.   مل تفرض اجلهات املنظمة الوطنية قيوداا  إذا تقريباا  40%بنسبة  GHz 24يف النطاق  SRR UWBتكنولوجيا 

وتقيد تغلغلها يف   2013األسواق لغاية عام  يف    GHz SRR 24ومن اجلدير ابلذكر أن اللوائح املطبقة يف أورواب جتيز طرح تكنولوجيا  
 . 7%أسطول السيارات بنسبة  

يف  SRRعلى طرح تكنولوجيات  كثرية  القصرية املدى حىت بعد مرور سنوات احملاسيسإىل  هنائياا  وسيفتقر عدد كبري من السيارات
ختص السيارات. وحىت إن تقرر جتهيز  تكنولوجيات أخرى كثرية إدخالمن  ةمداألسواق. وميكن استشفاف ذلك من اخلربة املست

. ويفرتض  100%حىت تصل كثافة املركبات إىل نسبة    عاماا   15، فسيستغرق األمر  عدة سنوات  خللاحملاسيس  مجيع السيارات هبذه  
 هذا التغلغل على حنو خمالف للواقع عدم استحداث تكنولوجيات أخرى للسلمة يف جمال السيارات خلل الفرتة املذكورة.

 على التوايل.  dB 4و 11,5عوامل ختفيف مبقداري  UWB SRR GHz 24لتكنولوجيا   40%أو   7%يقابل أي تغلغل بنسبة و 

 وتتبعها نشاط أنظمة حتسس املواقع  معاملوصف  2.3
يف املوقع   ، فإن من املتوقع أن تكون كثافة املرسلت الناشطةمثلا   عند نشر املرسلت يف حمل العمل، كأن يكون مستشفى أو مكتباا 

يف خلاي خمتلفة   UWBمعمارية خلوية مبرسلت  وابلنسبة ملساحة كبرية، تلزم.  m2 200لكل مساحة  تقريباا  واحداا  انشطاا  جهازاا 
  ، يكفل النظام عدم نشاطهما يف آن معاا UWB. وإذا كانت نفس اخللية تدير مرسلّي من مرسلت  خمتلفة  UWBتستعمل قنوات  

 تقاسم املوارد الزمنية.عن طريق اللجوء إىل 
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إشارة خلل فرتة معينة، تليها فرتة ال يرسل فيها أي إشارة. وتعتمد فرتة  UWBويرسل أحد األومسة التشغيلية والنموذجية ملوقع 
، قد يرسل وسم ينقله شخص ما اإلشارة مرة لنمط التطبيق. فمثلا  عدم اإلرسال على معدل نشاط الوسم الذي ميكن تغيريه وفقاا 

التجهيزات  أجزاء( وقد ال يرسل وسم ي وضع يف أحد 2,4%كل اثنية أو بنسبة   ms 24احدة يف الثانية )أي، دورة تشغيل مبدة و 
(. ومثة معدل أقصى ي سمح فيه للوسم إبرسال اإلشارة،  0,24% يبلغ أن معامل االستعمال)أي،  s 10اإلشارة إال مرة واحدة كل 

(،  أسبوعياا   ةمرة واحدالتنقل  . وفيما يتعلق ابلتجهيزات القليلة التنقل )مثل  استعمالمعامل  أقصى    األمر الذي يؤدي إىل احلصول على
 عادة أقل بكثري من األرقام املبينة أعله.  يكون معامل االستعمال

 UWBنشاط أجهزة اتصاالت تستعمل تكنولوجيا  معامالت 3.3
، وت راعى فيه عدة سيناريوهات حماكاة، UWBتستعمل تكنولوجيا اليت  االتصاالتنشاط أجهزة  معاملتت ستنبط يف هذا القسم 

 وذلك كاآليت:
  .تتعرض هلذه القدرة )أرضية أو ساتلية( القدرة املرسلة من عدد كبري من املرسلت يف مستقبلت حاصل مجع -
 هلا.  معَرض تركز القدرة املستمدة من "نقطة ساخنة" يف مستقبل  -

 . لهرسلت يف مستقبلت جماورة تتعرض امل فرادى  تسببهالتداخل الذي  -

يف األسواق مقابل التكنولوجيات املنافسة )اخلطوط السلكية، األشعة حتت    UWBتغلغل األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا   -
 احلمراء، وما إىل ذلك(. 

غرقه "على اهلواء" بغية دراسة تذي تسأو الزمن ال UWBلألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  اإلمجايلومن الضروري حتديد النشاط 
من أقرب جهاز يستعمل تكنولوجيا    الصادرأتثري عدد كبري منها على خدمات االتصاالت الراديوية املتأثرة. وعندما يكون التداخل  

UWB  ومثة  غري ملئم يف دراسات التداخل.يكون النشاط  معاملت(، فإن استعمال متوسط اإلمجاليةاثر اآل وليست) مهيمناا
 .  منذجة فعالةمنذجة سلوك األجهزة ي من املعلومات يف هذه الدراسات من أجل حاجة إىل إدراج ما يكف

 االفرتاضات التالية:  منالواردة أدانه م ستنبطة  اإلمجاليةالنشاط  ومعاملت
 −dBm/MHz 41,3مبقدار  UWB  (.e.i.r.p)لقدرة املشعة املكافئة املتناحية ي فرتض أن تكون كثافة ا -
 بنية حتتية خارجية. UWBال تستخدم األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  -
 من التقييم اخلارجي.  ال توجد أجهزة مراقبة خارجية مأخوذة يف احلسبان بوصفها جزءاا  -

وما مياثلها من تطبيقات تعمل   (WPAN) شخصية اللية احمللسلكية الشبكة تتعلق التحليلت بتطبيقات ال -
 عطيات عالية.مبعدالت م

يف إطار مجيع السيناريوهات    95%مبستوى تزيد نسبته على    UWBهتيمن تطبيقات البث املرئي على تطبيقات   -
 املدروسة.

أعلى معدل لتغلغل  تقدير مع مراعاة UWBلعدة أجهزة تستعمل تكنولوجيا  اإلمجايلالنشاط  معاملوجرى استنباط قيمة ذروة 
، ومدى تواتر االستعمال، وغري ذلك من العوامل ذات الصلة ابلنشر،  األقصىمعدل االستعمال يف األسواق، و  UWBتكنولوجيا 

 مبا فيها منو جمتمع املتداولّي يف األسواق وحصص األسواق من التكنولوجيات البديلة.
، وهو أمر ُيضع بدوره قبلا التنبؤ ابعتماد التكنولوجيا مست يتطلبالنشاط يف املستقبل على حتد كبري ألنه  مبعاملوينطوي التكهن 

ملتغريات من قبيل التكنولوجيات املتنافسة. وهلذا السبب، يرد عامل النشاط بوصفه مدى يقرتن ابالفرتاضات األساسية املدرجة 
 أعله.
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 االتصاالت الداخلية نشاط أجهزة  معامل 1.3.3
 ل.يف املتوسط ابلنسبة للسكان كك اا مأخوذ5,1%.يرتاوح بّيعامل النشاط م -
 عامل النشاط: مفيما يلي العوامل اليت قد تزيد  -
زايدة عدد األفراد الذين يستعملون الفيديو غري املشفر أو الفيديو املشفر بدىن حد. وي فرتض على أساس هذا املدى  -

غري املشفر استعمال أدىن حد ممكن من إشارات الفيديو املشفرة بدىن حد. ويف حال كان الفيديو    1 − 5%البالغة نسبته  
 عامل النشاط. ميزداد سأكثر هيمنة، 

 يف األسواق واملستعملة يف اإلرسال الفيديوي. UWBزايدة تغلغل األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  -
 عامل النشاط: م فيما يلي العوامل اليت قد تقلل  -
كنولوجيات االنضغاط املتقدمة ت من شأن دخول - املستعملة الزايدات الطارئة على كفاءة تكنولوجيات االنضغاط -

 . أن ينطوي على إمكانية خفض معامل النشاط DVMوتكنولوجيا  MPEG4األسواق مثل تكنولوجيا  
 يف األسواق. يف اإلرسال الفيديوي  UWBاخنفاض تغلغل األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  -

 عامل نشاط أجهزة االتصاالت اخلارجية م 2.3.3
إىل عدم تيسر مصادر بث فيديوي مبعدالت  خلارجي أدىن بكثري من العامل الداخلي ابلنظر أساساا ا اإلمجايلعامل النشاط م

يف اخلارج لنقل امللفات والبث الفيديوي مبعدل معطيات مبدئياا  UWBمعطيات عالية للتطبيقات اخلارجية. وتستعمل تكنولوجيا 
 منخفض.

 ابلنسبة للسكان ككل.  وسط مأخوذهو متو  0,01−0,02%  بّيالنشاط  ترتاوح نسبة معامل -

 . احملمولةيف األجهزة  UWBعامل النشاط اخلارجي أو يقل حبسب تغلغل تكنولوجيا  مقد يزيد  -

 للغايةنشاط أمناط أخرى من أجهزة تستعمل تكنولوجيا النطاق العريض  معامالت 4.3
 . شىت يف تطبيقات UWBعامل نشاط جهاز يستعمل تكنولوجيا م 8يبّي اجلدول 

 8اجلدول 
 (%)عامل النشاط النموذجي م UWBتطبيق 

 1 < ابطن األرضاستكشاف رادار 
 1 < أنظمة تصوير لألغراض الطبية

 1 أنظمة أخرى للتصوير ابلرادار )ابطن اجلدران، عرب اجلدران، وما إىل ذلك(
 50 أنظمة املراقبة
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