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 SMالسلسلة 
 إدارة الطيف



ii التوصية ITU-R  SM.1839-1 

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

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

 الراديوية مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

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

ITU-R 1املوقع اإللكرتوين  . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU يهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوج

 قاعدة بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية  توصياتسالسل  

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 اإللكرتوين  النشر
 2020جنيف،  

©  ITU  2020 
 إبذن خطي من  إالأبي وسيلة  ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة أبي شكل كان وال  مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال

 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت  

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *SM.1839  R-ITU-1  التوصيـة 

 إجراء اختبار لقياس سرعة املسح  
 ملستقبالت الرصد الراديوي

(2011-2007) 
 

 جمال التطبيق
هذه التوصية واحدة من جمموعة توصيات تصف طرائق االختبار لتحديد املعلمات التقنية ملستقبالت الرصد الراديوي، وهي 

املصنعني هلذه الطرائق املقارنة بني املستقبالت املختلفة. وتصف معلمات هامة ابلنسبة ملستعملي هذه املستقبالت. ويسّهل اتباع 
هذه التوصية إجراء االختبار اخلاص بتحديد سرعة املسح ملستقبالت الرصد الراديوي. ويوصى مجيع املصنعني ابعتماد إجراء 

صورة أكثر سهولة وموضوعية.  االختبار هذا. كما ميكن ملستعملي هذه املستقبالت أن يستخدموه يف تقييم نوعية املنتجات ب
 وتعتمد سرعة املسح على الغرض أو القصد من القياس. 

 كلمات أساسية
 اديويقياسات سرعة املسح، مستقبل الرصد الر اء اختبار، إجر 

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

سح  الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد يشري مرارًا إىل سرعة م (2011) أن كتيب مراقبة الطيف الراديوي  أ (  
 يتطرق إىل تعريف سرعة املسح أو إجراءات االختبار اخلاصة هبا؛  مستقبالت الرصد الراديوي، لكنه ال

أن مواصفة سرعة املسح ترتبط ارتباطًا وثيقًا إبجراءات االختبار املستخدمة وابلغرض أو القصد من القياسات اجلارية   ب(
 أثناء املسح؛

 على قدرة املستقبل على االضطالع ببعض مهام الرصد؛ أن سرعة املسح تؤثر أتثرياً مباشراً  ج(
 ضرورة أن يكون إجراء االختبار احملدد لسرعة املسح مستقالً عن تصميم املستقِبل؛ د (
أن إجراء اختبار حمدد بدقة لسرعة املسح يعتمده مجيع مصنعي مستقبالت الرصد الراديوي سيتيح ملستعملي هذه   (  ه

 م منتجات خمتلف املصنعني بصورة أكثر سهولة وموضوعية؛ املستقبالت إمكانية تقيي
املعلمات   - ITU-R SM.2125 إمكانية االطالع على معلومات إضافية عن هذه القياسات لسرعة املسح يف التقرير  و ( 

 ، (H/V/UHF) الديكامرتية/املرتية/الديسيمرتية وإجراءات القياس اخلاصة مبستقبالت الرصد الراديوي وحمطاته العاملة ابملوجات  
 توصـي

 من أجل حتديد سرعة املسح. 1ابستعمال طريقة القياس الواردة يف امللحق  1

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 1امللحق 

 إجراء اختبار لقياس سرعة املسح ملستقبالت الرصد الراديوي 

 املالمح العامة 1
السرعة اليت ميكن أن يعطي فيها مستقبل ما قيم سوية اإلشارة عند عدد حتدد سرعة املسح )وتسمى أحياانً سرعة الكنس( مدى 

لكل اثنية. وتشري سرعة املسح، كما ُتستخدم يف  MHz من الرتددات يف نطاق تردد معني. وتقاس هذه السرعة بعدد الوحدات
إشغال الطيف. أما املسح ألغراض هذه التوصية، إىل املسح من أجل توفري قيم مستوى اإلشارة اليت ميكن استعماهلا لقياسات 

أطول من تلك اليت تستغرقها قياسات اإلشغال  ، فيتطلب أوقاتً (DF) أخرى، مثل قياس معلمات اإلشارة أو حتديد زوااي االجتاه
 وتكون ابلتايل سرعة املسح املقابلة أبطأ.

عودة بنهاية الكنس ووقت استقرار املذبذب وينبغي أن أتخذ سرعة املسح يف احلسبان أتثري أي وقت لتبديل النطاق ووقت ال
احمللي وأي وقت من أوقات احلساابت. وبعبارة أخرى، ميكن استعمال معلمة سرعة املسح حلساب وقت معاودة القياس. وميكن 

القياس   خياراًي إنشاء قائمة منفصلة ابلعناصر املتفرقة اليت تؤثر على سرعة املسح على حنو يتيح للمستعمل حتديد وقت معاودة
 ألي مدى تردد اعتباطي.

 املبادئ املتبعة يف قياس سرعة مسح مستقبل الرصد 2
سرعة املسح معلمة هامة ابلنسبة إىل مستقبل الرصد. فهي حتدد عدد اإلشارات اليت ميكن ملستقبل رصد ما كشفها و/أو حتليلها  

 يف فرتة زمنية معينة. وترتبط هذه املعلمة بعاملني مها:
 بل الرصد )وقت استقرار املذبذابت احمللية، املراشيح ...( سرعة مستق -
 ، حتديد زوااي االجتاه راديوايً ...(. (FFT) سرعة املعاجلة الرقمية )متحولة فورييه السريعة -

وتقّدر . maxfو  minf وسرعة املسح هي قدرة مستقبل الرصد على متييز إشارة أو أكثر من إشارات الرشقة يف نطاق تردد معني بني
 .MHz/s سرعة املسح ابلوحدات

 ويتم تقييم األداء من خالل عملييت قياس مها: 
 متييز صحيح لرشقة تربهن على سرعة مسح النطاق،  -
 متييز صحيح لعدة رشقات متآونة ليس هلا أتثري على سرعة مسح النطاق.  -
 تؤخذ يف االعتبار سوى عمليات التمييز الصحيحة لقياس سرعة املسح. وال
يرمي إىل قياس حدود  الغرض من إجراء القياس الذي يرد وصفه يف هذه التوصية هو التحقق من أداء سرعة املسح. وهو الو 

 سرعة مسح املستقبل.
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 وضعية القياس 1.2
 . 1ينبغي اتباع وضعية القياس املبينة يف الشكل 

 1الشـكل 

 
 

 القياسإجراء  
يُعد مستقِبل الرصد ملسح مدى الرتدد ابستعمال استبانة القناة احملددة ومعدل التمييز الصحيح. وقيمة مدى الرتدد   :1اخلطوة 

 :املمسوح هي
B (MHz) = maxf − minf. 

يقل عن قناتني مع استبانة القناة احملددة   ال حبيث يضم مدى الرتدد املمسوح ما maxfو minfوتنتقى املعلمتان 
 الغرض. هلذا

 يولد املولد إشارة رشقة مدهتا:  :2اخلطوة 
s/SB = 0T 

 حيث:
 0T:  مدة الرشقة(s) 
 B:  مدى الرتدد املمسوح(MHz)  (* N  =  B  )عرض النطاق اآلين 
 sS :  الرصدأداء سرعة املسح يف مستقبل (MHz/s) . 

 كما تظهر على املستقِبل.  dB 30 < SNRوتعّدل سوية املولد حبيث ميكن احلصول على قيمة 
 وتنتقى ترددات املولد من ضمن مدى الرتدد املمسوح ملستقِبل الرصد.

 ُتضبط عتبة السوية حبيث تضمن كشف القناة ومتييزها جيداً )متييز صحيح(. :3اخلطوة 
 يُطلق املولد إلرسال دفعة واحدة. :4اخلطوة 
يتم التحقق من كشف اإلشارة ومتييزها )ينبغي أن يزيد احتمال كشف اإلشارات خالل عدد من االختبارات املتتالية  :5اخلطوة 

 (: 95% عن
 فوق دقة االتساع احملددة، dB 5 يسمح بسوية خطأ يف حدود -
 وق دقة الرتدد دون مسح. يسمح خبطأ تردد مبقدار عرض نطاق استبانة واحد ف -

 وينبغي قياس سوية اإلشارة يف مطراف دخل هوائي مستقِبل الرصد.
 تردداً على األقل. 50 برجمة املولد كي يولد رشقات متعددة. وينبغي برجمة :6اخلطوة 
 .0T يطلق املولد لريسل مجيع إشارات مبوجات مستمرة طوال مدة :7اخلطوة 

 املولد حساب الرصد املستقبل

1-157-01 
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 التحقق من: :8اخلطوة 
لعدد الصحيح من الرتددات )ينبغي أن يزيد احتمال كشف اإلشارات خالل عدد من االختبارات كشف ا -

 ، ( 95% املتتالية عن
 أن أخطاء السوية والرتدد تليب نفس املتطلبات الواردة يف قياس الرشقة الوحيدة. -

 . 5 يرد يف اخلطوةتكرار اإلجراء حبيث تشغل مجيع القنوات وتتم معاجلتها وقياسها حسب ما  :9اخلطوة 

 معلمات القياس 2.2
 رصد معلمات املستقِبالت  1.2.2

 خيضع لشروط.  )املكرب واملوهن(( ال (AGC اختيار معلمات مستقبل الرصد
 عرض نطاق االستبانة 2.2.2

 معني.مييز عرض نطاق االستبانة قدرة مستقبل رصد املسح على التمييز بني إشارتني خمتلفتني مع فصل ترددات 
 . وجيب اختبارها يف حالتني مها: (rbw)وتتوقف سرعة املسح على عرض نطاق االستبانة 

- kHz 5 = rbw  أو أقرب قيمة أدىن( يف املدى(MHz 30-kHz 9؛ 
- kHz 25 = rbw  أو أقرب قيمة أدىن( يف املدى(MHz 3 000-20. 

أخرى خيارايً. ويف مجيع األحوال، ينبغي حتديد عرض نطاق االستبانة دائمًا مع قيمة   rbwوقد تتاح قيم سرعة املسح لنطاقات 
 سرعة املسح.

 عرض الرتدد 3.2.2
تقاس سرعة املسح إن أمكن من خالل مسح مستقبل الرصد على طول أقصى عرض تردد يتيحه املستقبل. ويف حال اختالف 

 يف عدة نطاقات تردد قد تسجل سرعة املسح لكل نطاق تردد.سرعة املسح 

 عرض النتائج  3
ينبغي أن تكون قيم سرعة املسح اليت مت نشرها صحيحة على كامل مدى احلرارة املشار إليه. كما ينبغي بيان أي قيود إن 

 وجدت.
 األخرى، ينبغي بيان ذلك أيضاً. عن القيمة الناجتة  9 ويف حال اختالف القيمة الناجتة إلجراء القياس يف اخلطوة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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