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 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
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حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات. املشرتكة
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 ITU-R  SM.1880-1  التوصيـة

 درجة انشغال الطيف وتقييم قياس

(2015-2011) 
 مجال التطبيق

من أن القياس األوتومايت النشغال الطيف لن يقصي متاماً عمليات الرصد اليدوية، فإنه ال يزال يناسب معظم احلاالت  على الرغم
، حيث ينبغي لقياسات درجة انشغال قنوات الرتددات وكذلك انشغال نطاقات الرتددات أن تتسم بقدر معني من الدقة بصورة جيدة

 ضى األمر. وباستعمال التقنية هبذه الطريقة املثلى، ميكن استعمال املعدات احلالية بكفاءة أكرب.لكي جتري مقارنتها أو دجمها، إذا اقت
 مصطلحات أساسية

 ة املعاينة والعودة، ساعة الذروةقياسات درجة انشغال الطيف، انشغال قنوات الرتدد، مد

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 اعتبارهاإذ تضع يف 

 أن زيادة الطلب على خدمات االتصاالت الراديوية تتطلب أكفأ استخدام لطيف الرتددات الراديوية؛ أ ( 
أن إدارة الطيف ال تتم بصورة مرضية إال عندما تتوفر لدى مديري الطيف املعلومات املناسبة عن االستعمال الفعلي  ب(

 للطيف واجتاهات الطلب؛
 ال الطيف تقدم مدخالت هامة يف اجملاالت التالية:أن نتائج قياسات انشغ ج(
 تعيينات الرتدد وختصيصاته؛ -
 التحقق من الشكاوى املتعلقة بعدم تيسر القنوات؛ -
 معرفة درجة كفاءة استعمال الطيف؛ -

 أن املعلومات املتوفرة يف قواعد بيانات ختصيصات الرتدد ال تظهر درجة محولة كل قناة تردد؛ د (
 عض اإلدارات ختصص نفس الرتدد لعدة مستعملني من أجل استعماله بالتقاسم؛أن ب ( ه

أن من احملبذ مقارنة نتائج القياسات اليت جتريها بلدان خمتلفة يف املناطق احلدودية أو يف نطاقات اخلدمة املتنقلة للطريان  و (
 أو اخلدمة املتنقلة البحرية على سبيل املثال؛

األوتوماتية مستخدمة اآلن يف اإلدارات، مبا يف ذلك عن طرائق حتليل السجالت وأن باإلمكان تقييم  أن جتهيزات املراقبة ز (
 عدد من املعلمات اليت هلا قيمة كبرية يف التمكني من زيادة كفاءة استخدام الطيف؛

اليت يتعني  ، املعلماتأنه جيب أن حيدد، عند تصميم نظام مؤمتت جلمع بيانات االنشغال الستخدامها يف إدارة الطيف ح(
 قياسها والعالقة بني هذه املعلمات ومعدل التواتر الذي ينبغي اتباعه يف أخذ هذه القياسات لضمان الداللة اإلحصائية للبيانات؛

 أنه ينبغي توحيد إجراءات القياس وتقنياته من أجل تسهيل تبادل نتائج القياس بني خمتلف البلدان؛ ط(
 ياناتيعتمد على نسق البيانات الذي حفظت به هذه الب بيانات املراقبة أو تصنيفها يف جمموعات ال أن جناح عمليات دمج ي(

 فحسب، بل على الظروف البيئية والتقنية اليت مجعت فيها هذه البيانات أيضاً،
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 وإذ تدرك
 أن مثة طرائق ومبادئ خمتلفة لقياسات درجة انشغال الطيف مستخدمة يف خمتلف البلدان؛ أ ( 

تشكل  أن هناك طريقة واحدة للحصول على بيانات عالية الدقة خبصوص انشغال قنوات الرتدد وأن هذه البيانات عادة ما ب(
 أساس حتديد درجة انشغال نطاق الرتدد،

 توصـي
 لقياس درجة انشغال الطيف؛ 1باستعمال إجراءات وتقنيات القياس احملددة يف امللحق  1
والنسخة السارية من كتيب مراقبة الطيف لالحتاد الدويل لالتصاالت  ITU-R SM.2256كل من التقرير باستخدام   2

 درجة انشغال الطيف وأن تستويف أجهزة القياس املتطلبات املذكورة يف هذا الكتيب؛ اتلالسرتشاد به يف قياس
، وذلك طبقاً (RMDF) خطي مشتق من نسق بيانات املراقبة الراديوية ASCIIباستخدام نسق مشرتك للبيانات، ملف  3

 .ITU-R SM.1809 للتوصية
 
 
 

 1الملحق 

 مقدمة 1
يصف هذا امللحق قياسات انشغال قنوات الرتدد اليت جتري بواسطة مستقِبل أو حملل طيف. ويتم ختزين شدة إشارة كل درجة تردد. 

يعرض و وتتيح املعاجلة الالحقة حتديد النسبة املئوية من الوقت الذي تكون اإلشارة خالهلا أعلى من سوية عتبة معينة. 
وغالبًا ما ينتج عن مستعملني خمتلفني إلحدى  ( مثال على إجراء هذه املعاجلة الالحقة1 )امللحق ITU-R SM.2256 التقرير يف

 القنوات قيم شدة جمال خمتلفة يف املستقِبل، مما يتيح حساب درجة االنشغال النامجة عن خمتلف املستعملني وعرضها.

 التعاريف 2
عدة  تفصلها بالضرورة نفس املسافة واليت ميكن توزيعها على: قياسات القنوات اليت ال قياسات درجة انشغال قنوات التردد

أقصر فرتة  نطاقات تردد خمتلفة بقصد حتديد انشغال أو عدم انشغال القناة. واهلدف هو قياس أكرب عدد ممكن من القنوات يف
 ممكنة. زمنية

 ة كانت أم ال( مث الرجوع إىل القناة األوىل.: الوقت الالزم ملعاينة مجيع القنوات الواجب قياسها )مشغولوالعودة المعاينة مدة

: الوقت الالزم للنظام إلجراء القياسات املطلوبة يف قناة ما. مبا يف ذلك وظائف املعاجلة اإلضافية مثل ختزين النتائج وقت الرصد
 يف الذاكرة أو على قرص مرن.

 فرتة املعاينة.: أقصى عدد من القنوات اليت ميكن معاينتها خالل أقصى عدد من القنوات

 : متوسط فرتة وقت اإلرسال الراديوي الفردي.مدة اإلرسال
 .دقيقة 15دقائق أو  5بالنسبة إليه عملية تقدير فردية لدرجة االنشغال. وهو يساوي عادة  ي: الفاصل الزمين الذي جير زمن التكامل

 : الزمن الكلي الذي جتري خالله قياسات االنشغال.مدة المراقبة
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 : عندما تكون شدة اإلشارة املستقبلة أعلى من سوية العتبة تكون القناة مشغولة.العتبة الموضوعة مسبقاً للقياساتسوية 

 دقيقة. 60: أعلى سوية انشغال للقناة خالل مدة ذروةساعة ال

 المتطلبات 3

 التجهيزات 1.3
وي باستعمال تسجيالت نطاق الرتدد من مستقِبل رادييتكون النظام اجليد القادر على إجراء قياس درجة انشغال قنوات الرتدد 

 حملل طيفي وهوائي مناسب وكبل وحاسوب/جهاز حتكم مع موائم للسطح البيين وبرجميات مناسبة لالستحواذ واملعاجلة الالحقة. أو
الت للتحكم عن دم اتصاوقد تتضمن العناصر األخرى نظامًا عامليًا لتحديد املوقع ألغراض التشغيل املتنقل/اجلوال للمحطة ومو 

عد وتبادل البيانات ومعايرة للنظام من أجل قياسات مرجعية لشدة اجملال ومبدالت هوائيات ومراشيح وموهنات من أجل النطاقات ب  
 املتعددة و/أو البيئات ذات التعرض الشديد للمجاالت الكهرمغنطيسية.

 اعتبارات اختيار الموقع 2.3
ينبغي اختيار املوقع حبيث تكون شدة اإلشارة املتوقعة لإلرساالت املعنية أكرب من مستوى العتبة املتوقع. وستحدد العالقة بني هاتني 

 (.e.r.p) لةااملعلمتني منطقة تكون القياسات اجملراة فيها ذات صلة بأي حمطة تعمل بقدرة إشعاع تتجاوز قيمة معينة للقدرة املشعة الفع  
 .(.e.i.r.p)مة معينة للقدرة املشعة املكافئة املتناحية أو قي

وميكن تقييم شدة اإلشارة املتوقعة مبراعاة احملطات املرخصة يف املنطقة وخصائص إرساالهتا واستعمال برجميات حماكاة. وميكن تقدير 
 والتشكيلة. الظروف بنفس املعداتالعتبة بالنظر إىل حساسية النظام )الضوضاء األساسية( أو قياسات سابقة أجريت يف نفس 

إذا مل تتح أي معلومات متهيدية، ميكن إجراء مسح للموقع باستخدام أجهزة حممولة. وهذا األمر له أمهية خاصة إذا كانت موضعية و 
 األجهزة تتسم بطبيعة خاصة وإذا كان تغيري املوقع يف املستقبل أمراً يصعب حتقيقه.

املرسالت اليت يتوقع الختيار املوقع، يشري إىل املنطقة و  يجر ن مصحوبة بتقرير منوذجي عن حتليل أ  وينبغي لنتائج القياسات أن تكو 
 إخضاعها للقياس.

 المعلمات المتعلقة بالزمن 3.3
 مثة عالقة وثيقة بني مدة الرصد وعدد القنوات ومتوسط طول مدة اإلرسال ومدة املراقبة.

وجهاز التحكم( على  ل)نقل املعطيات بني املستقبِ  مدة املعاجلةمباشرة مبدة الرصد وعدد القنوات. كما تؤثر  فرتة املعاينةترتبط و 
 فرتة املعاينة وينبغي اختصارها إىل أبعد حد.

 مدة املعاجلة +( ذات عرض النطاق املتطابق عدد القنوات ×)مدة الرصد  =فرتة املعاينة 
يز بطيء رعة املسح يف جتهيز املراقبة. وحرصاً على إبقاء فرتة املعاينة قصرية بدرجة معقولة يف جتهبس مدة رصد القناة الواحدةترتبط 

 نسبياً، يتعني احلد من عدد القنوات الواجب قياسها.
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دد عوعند تطبيق املعادلة أعاله على حملالت الطيف وعند ضبط عرض النطاق املرجعي على عرض نطاق القناة، ميكن اعتبار 
 يف دورة املسح الواحدة ومدة الرصد مساوية لزمن استمرار الرصدة الواحدة. 1مساوياً لعدد الرصدات تالقنوا

ويسري األمر نفسه على احمللالت ذات حمول فورييه السريع، خاصة إذا كان عدد القنوات املقرر مسحها أكرب من حجم حمول 
دد القنوات احلالة، ينبغي قسمة عدد القنوات اليت مت مسحها على عفورييه السريع وتواصل بعض عمليات الكنس. بيد أنه يف هذه 

 اليت خضعت للتقييم يف كل عملية حتويل باستخدام حمول فورييه السريع.
 ويتعني على نظام املراقبة إجراء املسح بسرعة مقبولة من أجل اكتشاف اإلرساالت الفردية القصرية.

 أرقام انشغال القنوات: ومبدئياً، هناك هنجان خمتلفان للحصول على
التقاط كل إرسال يف النطاق اخلاضع للرصد. وحيتاج هذا النهج إىل فرتة قصوى للمعاينة تساوي نصف القيمة الدنيا ملدة  أ ( 

التشغيل أو التوقف ألي مرسل يف النطاق، أيهما أقصر، وتعطي هذه الطريقة دقة ال تعتمد على نتائج االنشغال وميكن 
 مراقبة أقصر.دة مبأن تسمح 

د التطبيق جدًا عن اً هنج إحصائي: خاصة عند مراقبة رشقات لألنظمة الرقمية، ورمبا يكون الزمن األدىن لإلرسال قصري  ب(
العملي للمبدأ أعاله. بيد أنه إذا كانت مدة املراقبة طويلة مبا يكفي لتوفري عينات كافية، فإن نتائج االنشغال تكون 
صحيحة حىت مع فرتات معاينة أطول بكثري، ألن االحتمال اإلحصائي اللتقاط إرسال إزاء احتمال فقده يكون مساوياً 

 أن دقة النهج اإلحصائي تعتمد على قيمة االنشغال حسبما هو موضح أدناه.ملدة تشغيل اإلرسال. بيد 
 الواجب مسحها والدقة املطلوبة للنتائج. القنواتاإلرسال املتوقعة النمطية وعدد  دهي فرتة املعاينة ومد مدة املراقبة

الزمين ينبغي  دما ال يكون هناك منوذج للتوزيعتكون مدة املراقبة طويلة مبا يكفي ملراقبة كافة اإلرساالت املعنية. وعنينبغي أن و 
ساعة. ويبني األسبوع الواحد من املراقبة الفرق بني  24ساعة كحد أدىن أو مضاعفات  24مدة املراقبة  التقييمات األولية يتراع أن

ة على فرتة أطول من الوقت ساعة موزع 24االنشغال يف أيام األسبوع واالنشغال أثناء عطلة هناية األسبوع. وتتيح سبع فرتات من 
 )سنة مثاًل( معلومات أكثر دقة عن انشغال القنوات.

 والعدد المطلوب من العينات الدقة وسوية موثوقية اإلحصاءات 4.3
من منظور اإلحصاءات، تعترب نتيجة قياس درجة انشغال الطيف قيمة تقديرية أو قيمة إحصائية، ومن مث تكون هلا صفات تتعلق 

ي إضافة إىل خطأ مطلق، واملوثوقية. وتعكس الدقة التحكم يف اخلطأ، حيث جيرى القياس عادة بدقة نسبية وخطأ نسببالدقة 
من جمموعة معينة وحتليل  تياناعوميكن اعتبار القياس نفسه عملية تشري املوثوقية إىل الثقة يف النتائج موسومة مبستوى ثقة.  فيما

 اجملموعة باستعمال عينات حمدودة. لتقييم ليةالنتائج ينظر إليه يف األساس كعم
ليست قيمة حقيقية، كما أسلفنا للتو. وحىت يف احلاالت  ، بيد أهناSOوعملياً، يرمز إىل نتيجة مجع البيانات ومعاجلاهتا باملختصر 

اليت ال توفر فيها معدات الرصد إال عدد قليل من عينات البيانات، أثناء زمن التكامل، فإن حساب القيمة التقديرية لدرجة 
إن هذه القيم ومع ذلك، ف إىل عدد من القيم اليت حتدد خصائص انشغال القنوات الراديوية بدرجة أكرب أو أقل. ياالنشغال سيفض

فقط عندما توسط عرب عدد كبري من أزمنة التكامل، بينما قد تنحرف التقييمات الفردية  (SO)ستقابل القيم احلقيقة لالنشغال 
 .SOاحنرافاً كبرياً عن 

 الدقة املطلوبة.االنشغال ب ومن جهة أخرى، ويف ظل التحكم احلاسويب، ميكن مجع عدد كبري من العينات، أكثر من الالزم من أجل حتديد
املطلوبة  النتائج بشكل كبري. ويناقش العدد األمثل من العيناتوهناك عدد أمثل من العينات، قد ال حتسن بعده البيانات اإلضافية 

 احلايل. ITU-R SM.2256 يف التقرير

____________________ 
 يف اإلحصاء إىل جمموعات )أو فئات أو أصناف( من البيانات تقع ضمن مدى معني من القيم. (Bins)تشري الرصدات  1
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، وهي قيمة عملية، ميكن زيادة s 1معاينة مدهتا  قناة مع فرتة 100ففي حالة قياس  توجد عالقة خطية بني الدقة وفرتة املعاينة. الو 
 دون تأثري بالغ على سوية املوثوقية/الدقة. ثوانمع فرتة معاينة لعشر  000 1عدد القنوات إىل 

شغال كلما نمثة عالقة خطية بني درجة االنشغال وعدد العينات املطلوبة لتحقيق سوية املوثوقية املالزمة. وكلما اخنفضت درجة االو 
 داد عدد العينات.از 

بني االعتيان املستقل، وهي احلالة األبسط، باستعمال نظرية احلد املركزي، واالعتيان غري املستقل باستعمال  1ويقارن اجلدول 
 سلسلة ماركوف من الدرجة األوىل، ومها خيتلفان قلياًل عن الكثري من النماذج الرياضية األكثر تعقيداً.

 1اجلـدول 
 10%عدد العينات المستقلة وغير المستقلة الالزمة لتحقيق دقة نسبية بمقدار 

 مئوية مختلفة لشغل نطاق الترددات بنسب 95%وسوية ثقة 
 (–s 1)بافتراض فترة اعتيان مقدارها 

 االنشغال
(%) 

 عدد العينات
 المستقلة المطلوب

 عدد العينات
 غير المستقلة المطلوب

ساعة االعتيان المطلوبة 
 غير المستقلة لعيناتل

67,6 5 368 16 641 4,6 
10 3 461 10 730 3,0 

15 2 117 6 563 1,8 

20 1 535 4 759 1,3 

30 849 2 632 0,72 

40 573 1 777 0,5 

50 381 1 182 0,32 

60 253 785 0,22 

70 162 502 0,15 

مدى ميكن اعتبار االحنرافات الكبرية يف التقديرات عن  حتدد إىل أي، اليت SOΔوال ميكن حتديد جودة القياسات إال بالدقة املطلقة 
ثقة )مستوى الثقة( اليت تشري إىل االحتمال األدىن الذي جيب أن تقع به تقديرات االنشغال لمسموحاً هبا، وبا SOالقيمة احلقيقة 

سهل يف بعض األوقات ذكر حدود من األ، والذي يشار إليه بفاصل الثقة. ويكون SOΔ + (SO(إىل  SO) − SOΔ(ضمن فاصل من 
 ي.وهي القيمة القصوى املسموح هبا خلطأ التقييم النسب SOδ = SO / SOΔ، حيث SOδ ± (1 · SO(فاصل الثقة بالصورة 

 .ولضمان قياسات دقيقة وموثوقة بشكل كاف مع االستعمال االقتصادي للموارد احلاسوبية، يتعني مراعاة املسائل التالية
بطبيعة اإلشارات  اً فقط، ولكنها حتدد أيض زمن التكاملال حتدد الدقة والثقة لتقديرات االنشغال بعدد العينات املتحصل عليها عرب 

اليت ترصد يف القناة الراديوية. وتتعلق املتطلبات األكثر حتديدًا بعدد العينات املرتاكمة وسرعة تشغيل معدات الرصد اليت تصبح 
. ويعترب نوع كاملزمن التمن  جزء من األلفة عدد أقل من يحالة القنوات الراديوية اليت تسود فيها إشارات نبضالتشغيل يف  قيد

اإلشارة اليت ختضع للتحليل من اخلصائص املميزة أيضًا عندما يتعلق األمر بقياس انشغال نطاق تردد. ويف حالة القنوات ذات 
ة إلجراء قياسات دقيقة وموثوقة حيدد، مع تساوي كل األشياء األخرى، مبستوى اإلشارات النبضية، فإن عدد العينات الالزم

 .2االنشغال الفعلي للقناة، على النحو الذي ميكن مالحظته من اجلدول 
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 2اجلدول 
 ،10%، قيمته  SOδ عدد العينات الالزمة لتحقيق خطأ نسبي أقصى،

 95%مع مستوى ثقة يساوي  1%، قيمته  SOΔأو خطأ مطلق، 

 ،انشغال القناة
% 

 SOΔ = ،%1الخطأ المطلق المطلوب،  SOδ = ،%10لنسبي المطلوب، االخطأ 

 القيمة الناتجة
 %للخطأ المطلق، 

العدد المطلوب من 
 العينات المستقلة

 القيمة الناتجة
 %للخطأ النسبي، 

العدد المطلوب من 
 العينات المستقلة

1 0,1 38 047 100,0 380 

2 0,2 18 832 50,0 753 

3 0,3 12 426 33,3 1 118 

4 0,4 9 224 25,0 1 476 

5 0,5 7 302 20,0 1 826 

10 1,0 3 461 10,0 3 461 

15 1,5 2 117 6,7 4 900 

20 2,0 1 535 5,0 6 149 

30 3,0 849 3,3 8 071 

40 4,0 573 2,5 9 224 

50 5,0 381 2,0 9 608 

60 6,0 253 1,7 9 224 

70 7,0 162 1,4 8 071 

80 8,0 96 1,3 6 149 

90 9,0 43 1,1 3 459 

وميكن تقدير أخطاء القياس لقيم خمتلفة لالنشغال وألعداد خمتلفة من عينات البيانات املعاجلة باستخدام املخطط البياين املعروض 
ة بالنسبة ، خاصمن العينات . وتشري النقاط اخلضراء على املنحنيات إىل قيم األخطاء املطلقة لبعض أعداد حمددة1يف الشكل 

ى بتقدير يوص أنه ال ، تشري إىلمفضلة. واجلزء العلوي األيسر من املخطط عبارة عن مساحة مظللة غري 600 3و 600 1للقيمتني 
تفصياًل كثر الع على معلومات أنتيجة لزيادة غري مقبولة يف األخطاء. وميكن االط االنشغال هبذا العدد القليل من العينات وذلك

 .ITU-R SM.2256بالتقرير  1امللحق  يف
ومع ذلك، فإنه يف حالة رصد إشارات طويلة يف القناة الراديوية، فإن العدد املطلوب من العينات سيعتمد بشكل أساسي على 

اإلشارات النبضية.  ةهنا أقل مما هي عليه يف حالزمن التكامل، وستتميز بوجه عام بأالعدد املتوسط من اإلشارات اليت ت رصد أثناء 
 .ITU-R SM.2256بالتقرير  1وميكن االطالع على اقرتاحات بشأن تقييم انشغال القنوات ذات اإلشارات الطويلة يف امللحق 
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 1الشـكل 

 )mJ(على عدد العينات المتراكمة  (% ،SOδ)اعتماد الخطأ النسبي في تقديرات االنشغال 
 للقنوات ذات اإلشارات النبضية 95% مع مستوى ثقة مقداره

SM.1880-01

0

( )Jm


so

, (
%

)

500

15

10

5

4

3

2

1

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

30

40

20


so

 = 0,7%


so

 = 1,4%

so = 2,25%


so

 = 1,85%

so = 0,5%

so = 1,6%

so = 1,0%

so = 1,4%

so = 2,5%

so = 5%

so = 10%

so = 20%

so = 40%

so = 80%

50

 

 اعتبارات بشأن قياسات االنشغال 5.3

 التعرف على هوية اإلرسال 1.5.3
املراقبة األوتوماتية البسيطة غري قادرة على التمييز بني البث املطلوب والبث غري املطلوب. أو إذا َشَغل عدة مستعملني تردداً داخل 

 منطقة تغطية نظام املراقبة. وتعاجل كل اإلرساالت اليت تتجاوز قيمة العتبة املختارة باعتبارها قنوات مشغولة.
وميكن استعمال برجميات حديثة للمعاجلة يف الوقت الفعلي واملعاجلة الالحقة التمييز بني املستعملني املختلفني مع مراعاة معلومات 

 ند املستقبل ومعلومات شفرة انتقائية وخصائص التشكيل.مثل شدة اجملال واجتاه الوصول ع

 مراقبة اإلرساالت المتنقلة  2.5.3
(. A ( أبعد بكثري عن حمطة املراقبة من موقع قاعدة املستعملني )قاعدةAقد تكون وحدة متنقلة ما مطلوبة )وحدة متنقلة 

قع القاعدة بشكل ددة للمراقبة يف الوقت الذي تكون فيه قوية يف مو قد تكون شدة اإلشارة املستقبلة أقل من قيمة العتبة احمل وبالتايل
 .2)يكفي للتمكن من إرساهلا )انظر الشكل 
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 2الشـكل 
 مراقبة اإلرساالت المتنقلة

SM.1880-02

Base A

Móvil A

Estación de

comprobación
técnica

Base B

Móvil B

 

( دون Bوعلى عكس ذلك قد يستقبل موقع املراقبة وحدة متنقلة ملستعمل خارج املنطقة اليت تشغل نفس القناة )وحدة متنقلة 
 تسمعها قاعدة املستعملني األساسية. أن

بالكامل،  ةويف احلالتني أعاله، ميكن التوصل إىل نتائج مضللة، حيث ميكن لنتائج االنشغال أن تكون غري متثيلية للشبكة املتنقل
 للمنطقة اليت يغطيها موقع املراقبة فقط.بل 

 االنتشار 3.5.3
 ينبغي أيضاً مراعاة شروط االنتشار عند وضع سويات عتبة املستقبالت، وينبغي مراقبة االنتشار أثناء فرتة القياس.

 تقديم المعطيات المجّمعة وتحليلها 6.3
احلاجة. وباإلمكان وضع هذه املعطيات يف جداول أو رسوم بيانية خطية  دقيقة حسب 60أو  30أو  15أو  5ختزن النتائج كل 

 بعد استخراج املعلومات املطلوبة من معطيات االعتيان، توضع هذه األخرية جانباً.و حسب التسلسل الزمين أو يف خمططات.  أو
عملني( وسوية والرتدد ومنط املستعمل )املستينبغي أن يشري نظام العرض على األقل إىل موقع حمطة املراقبة وتاريخ ومدة القياس و 

 وفرتة املعاينة. ذروةالعتبة املستعملة ودرجة االنشغال خالل ساعة ال

 مثال تمثيلي لشدة المجال المستعملة في التمييز بين المستعملين المختلفين 1.6.3
 إذا سجلت قيم شدة اجملال أمكن استنباط معلومات إضافية من القياسات.

دقيقة وعادة  15هو الطريقة املتداولة لتمثيل درجة االنشغال مع مدة حمددة قدرها  3بياين الواقع إيل اليسار يف الشكل والرسم ال
األمحر يف يسار الرسم االنشغال الكلي الذي ينتج عن مجيع املستعملني يف تلك القناة.  خط منحن واحد. وميثل املنحىن يف

( اليمني الرسم البياين الواقع إىلتقريبًا )انظر  dB(μV/m) 49جم عن حمطة مسَتقبَلة مبقدار األخضر االنشغال النا املنحىن وميثل

 Bقاعدة 

 Aقاعدة 

 Aوحدة متنقلة 

 Bوحدة متنقلة 

 حمطة مراقبة
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األزرق فهو االنشغال الناجم عن مجيع املستعملني اآلخرين. ويف هذه احلالة ي سَتقبل املستعمل الثاين بقدرة تبلغ  املنحىن أما
 .dB(μV/m) 29 حوايل

وميثل الرسم الواقع يف الوسط املستويات املستقبلة مع مرور الوقت. وال تقيم إال املستويات املستقبلة اليت تزيد عن مستوى العتبة 
 .dB(μV/m) 20))تساوي يف هذا املثال 

مرة  380يف هذا املثال  dB(μV/m) 49ويبني الرسم الواقع إىل اليمني التوزيع اإلحصائي لقيم شدة اجملال املستقبلة. وسجلت القيمة 
 مرة، وهكذا. 350سجلت حنو  dB(μV/m) 50ساعة والقيمة  24يف فرتة قوامها 

 3الشـكل 
 معالجة محسنة لمعطيات االنشغال
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 المئويةتمثيل انشغال نطاق التردد بالنسبة  2.6.3
 بداًل من متثيل االنشغال يف كل قناة على حدة، ينبغي متثيل انشغال كامل نطاق الرتدد املقيس أيضاً.

 ساعة من كل درجة تردد وحيدة. 24نشغال يف المتوسط ا 4ويبني الشكل 

 4الشـكل 
 ساعة 24متوسط االنشغال في 

SM.1880-04
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قيمة شدة  640 8. وتعطي كل درجة أكثر من s 10درجة يف  000 1وكمثال، يفرتض أن أحد نطاقات الرتدد ميكن مسحه يف 
. 50%مرة يف القناة/الدرجة فإن االنشغال سيكون  320 4. ويف هذه احلالة، وإذا مت جتاوز قيمة العتبة ساعة 24جمال خالل فرتة 

 50%ويف الرسم البياين الناتج، على حنو ما عرض أعاله، ال تظهر معلومات عن الزمن، ففي حال انشغال بعض القنوات بنسبة 
 تظهر معلومات عن أوقات هذا االنشغال. وينبغي مراعاة هذا القيد عند استعمال هذا النوع من العرض. ال

ال 
شغ

االن
(%

)
الت 

شغا
 االن

عدد
 

ناة 
 الق

غال
انش

(%
)

 

f  =kHz 2,5     العتبة f (MHz)  =dB(μV/m) 21       = 20,18%االنشغال 

Hours Hours 
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 انشغال نطاق التردد باستعمال األلوانتمثيل  3.6.3
دقيقة عادة(. ويبني  15من أجل احلصول على حملة سريعة عن االنشغال ميكن أيضًا استعمال لون لكل قناة ولكل مدة حمددة )

 مثااًل لذلك. 5الشكل 
االنشغال )وليس شدة اجملال(. ويعطي ساعة(. وميثل اخلط اللوين درجة  24قيمة/ 96وتظهر يف هذا الشكل املعلومات عن الوقت )

 دقيقة. 15فرتة قوام كل منها  96إىل اليسار الوقت ليس بالساعات بل بفرتات عددها  Y احملور

 5الشـكل 
 بيان انشغال نطاق التردد باستعمال األلوان )مخطط طيفي(
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