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ii التوصية  ITU-R  SM.2080-0  

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 ها.ماداالتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعت
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 

س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 يها يف امللحقواملشار إل (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع 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 املوقع R-ITU 1 بالقرار
 حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات 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  الثابتةاخلدمة 

M  وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةوددمة االستدالل الراديوي اخلدمة املتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 وضحعن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء امل ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1يف القرار 

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 

 
  ITU  2016 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
 .(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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 ITU-R  SM.2080-0  التوصيـة
 التوقيت في بيانات خرج مستقبالت المراقبة دقة معلومات

 (2015) 

 مجال التطبيق
 اخلاصة مبستقبالت املراقبة. I/Q هذه التوصية أمثلة لطرائق القياس احملتملة لدقة معلومات التوقيت يف البيانات تقدم

 مصطلحات أساسية
 ، دقة دامت التوقيتI/Qبيانات 

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

 تتسم بأمهية بالغة يف ميدان املراقبة الراديوية؛ I/Q أن املعلومات دقيقة التوقيت يف بيانات ( أ 
أن حاالت االلتباس يف مواصفات دامت التوقيت بني املستعملني واملصنِّعني املختلفني قد تقود إىل سوء فهم ملعلومات  ب(

 ؛I/Q اتالتوقيت يف بيان
 أن الساعة الدادلية ملستقبالت املراقبة ستتعرض لالنسياق ما مل يتم اختاذ إجراءات للحفاظ على دقة التوقيت؛ ج(

أنه، رهنًا بإعدادات مستقبالت املراقبة، فإن هناك تأدريات زمنية خمتلفة بني وصول اإلشارة إىل واصل ددل الرتدد  ( د
 ؛I/Q التوقيت الدقيقة يف بياناتالراديوي وحلظة إدراج معلومات 

أنه يف حال اعتماد مصنعي مستقبالت املراقبة الراديوية ملواصفات جيدة التحديد ملعلومات التوقيت الدقيق  ( ه
 فإن ذلك سيعود بالفائدة على املستعملني من دالل توفري مقارنة أسهل وأكثر موضوعية للمنتجات املتماثلة ،I/Qيف بيانات 

 خمتلفني، مصنِّعني من
 توصي

بغية التمكن من وسم حىت اإلشارات  (I/Q)ثابتة لكل زوج عينات  I/Qأن تكون دقة معلومات التوقيت يف جمرى بيانات  1
 ؛قصرية املدة، أو املتقطعة، أو النبضية بدرجة الدقة ذاهتا

ال معلومات التوقيت الدقيق يف بيانات  2 إىل واصل ددل الرتدد الراديوي ملستقبالت املراقبة للحيلولة دون  I/Qأن حت 
 حدوث تأدري يف انتشار اإلشارة نتيجة التأثري على دامت التوقيت؛

 أن تتم مزامنة الساعة الدادلية ملستقبالت املراقبة مع ساعة عالية الدقة؛ 3
 دد باالحنراف بني الوقت املرجعي ودامت التوقيت الذيملستقبالت املراقبة تتح I/Qأن دقة معلومات التوقيت يف بيانات  4

 توفره املستقبالت، واملعرب عنه حسب القيمة املتوسطة واالحنراف املعياري؛
بة. وترد يف امللحقات أمثلة ملستقبالت املراق I/Qأن املصنِّع حيدد يف صحيفة بياناته دقة معلومات التوقيت يف بيانات  5

 حمتملة. لطرق
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 1 الملحق

 
 تعريف دقة خاتم التوقيت لمستقبالت المراقبة الراديوية

 مجال التطبيق 1
تعترب معلومات التوقيت عالية الدقة يف مستقبالت املراقبة ضرورية يف عدد من التطبيقات يف ميدان املراقبة الراديوية. ويوفر هذا 

ملستقبالت املراقبة. وينبغي اعتماد هذا التعريف كفهم مشرتك للمصطلحات  I/Qامللحق حتديدًا لدقة دامت التوقيت يف بيانات 
 واستخدامه يف إنتاج البيانات التقنية من جانب كل مصنِّعي مستقبالت املراقبة الراديوية.

 توضيح 2
مدى جودة تعويض  هو ين. األول هو مدى جودة مزامنة املستقبالت مع التوقيت املرجعي؛ والثاينأتتألف دقة دامت التوقيت من جز 

 وقت بث اإلشارة ضمن املستقبالت.

 A1-1الشكل 
 I/Qخطأ التوقيت بالنسبة للوقت المرجعي أثناء استخالص بيانات 

SM.2080-A1-0 1
...

t5
T2

t4

t3

t2

T1

T0

t1

 

، غري أن الساعة T0يتلقى واصل ددل الرتدد الراديوي للمستقبالت إشارة الرتدد الراديوي عند التوقيت املرجعي  A1-1ويف الشكل 
 بني توقيتها والتوقيت املرجعي. (t1)الدادلية ملستقبالت املراقبة تعاين من دطأ مزامنة التوقيت 

الذي ميثل وقت بث اإلشارة من واصل ددل الرتدد الراديوي إىل ددول  t2ويوصف تأدري االنتشار دادل املستقبالت على أنه 
يكون هناك دطأ يف دامت التوقيت  . وأدريًا فقد(t3)دطأ الستخالص العينات  I/Q. ولساعة رقمنة بيانات I/Qم رقمن بيانات 

 .(t4)ناجم عن املعاجلة الدادلية 
 .t4 + t3 + t2 + t1 = t5هو:  I/Qوجمموع دطأ دامت التوقيت يف بيانات 

 مواصفات دقة خاتم التوقيت الواجب إدراجها في صحيفة البيانات 3
 (t1) ن لدقة دامت التوقيت على حنو ما جرت اإلشارة إليه آنفا. وينبغي التمييز بصورة مستقلة بني دقة مزامنة التوقيتآهناك جز 

يف صحيفة البيانات. على أنه قد يصعب يف بعض احلاالت التمييز بينهما.  (t2 + t3 + t4)وتأدري وقت التنفيذ يف املستقبالت 

 التوقيت املرجعي

 توقيت املستقبل

واصل ددل الرتدد 
 الراديوي للمستقبالت

تأدر االنتشار ضمن 
 املستقبالت

 املستخلصة I/Qبيانات 

 دامت التوقيتإضافة 
 I/Qيف بيانات 

t1 :دطأ مزامنة التوقيت 

t2 :تأدر االنتشار ضمن املستقبل 

t3 : دطأ استخالص عينات بياناتI/Q 
 ضمن املستقبالت

t4 :دطأ دامت التوقيت ضمن املستقبالت 

t5 :جمموع دطأ دامت التوقيت 
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 (t5) ويف حال وجود صعوبات يف إدراجهما على حنو مستقل فإن باإلمكان إدراج دقة دامت التوقيت كمجموع دطأ دامت التوقيت
 حسب القيمة املتوسطة واالحنراف املعياري.

 

 

 2 الملحق

 
 ياس دقة خاتم التوقيت لمستقبالت المراقبة الراديويةأمثلة إلجراءات االختبار لق

 مجال التطبيق 1
ملستقبالت املراقبة يعكس بدقة  I/Qيصف هذا امللحق الوسائل واإلجراءات املطلوبة للتحقق من أن دامت التوقيت يف بيانات 

داد اتساق أفضل للمواصفات على امت التوقيت املرجعي لساعة عالية الدقة، ويقدم أمثلة عن إجراءات القياس الالزمة إلرساء
 املستقبالت من املصنِّعني املختلفني من حيث دقة دامت التوقيت.

 جوانب عامة 2
رى القياس لكامل مدى تردد املستقبالت مع الرتكيز على تعويض تأدري الوقت الدادلي.  ُي 

 إعداد القياس 3
 A2-1الشكل 

 مراقبة راديوية، له دخل مرجع تردد خارجي إعداد قياس نمطي لقياس دقة خاتم توقيت مستقبل

SM.2080-A2-0 1 
 

 مرجع الرتدد

 دروج املرجع

 ددول املرجع دروج املرجع

 ددول املرجع ددول املرجع
 مستقبل املراقبة مولد متجه اإلشارة

 ددول النبضة
 يف الدقيقة

 ددول
 اإلطالق

 مرجع التوقيت

 دروج النبضة
 يف الدقيقة
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 A2-2 الشكل
 إعداد قياس نمطي لقياس دقة خاتم توقيت مستقبل مراقبة راديوية، له دخل مرجع تردد خارجي

SM.2080-A2-0 1 

 وصف إعدادات القياس 4
 A2-1الشكل 

 مولد اإلشارات ومستقبل املراقبة املزمع قياس دقة دامت توقيته.يستخدم تردد مرجعي من مرجع ترددات مشرتك ملزامنة 
نبضة يف الثانية( غرضني اثنني: فحينما يكون املفتاح يف الوضع "باء" فإنه يضبط وقت  = PPSوخيدم مرجع التوقيت املشرتك )

للقياس الفعلي ُيري  قياس. وبالنسبةالساعة الدادلية ملستقبل املراقبة بشكل صحيح. ويتم ضبط الوقت مرة واحدة فقط عند بدء ال
 احلفاظ على دقة الساعة الدادلية يف مستقبل املراقبة بالرتدد املرجعي اخلارجي.

مث حيوَّل املفتاح إىل الوضع "ألف" حيث تطلق إشارة النبضة يف الثانية من مرجع التوقيت إشارة درج يف مولد متجه اإلشارة. والوقت 
سب دقة دامت التوقيت من الفارق بني وقت الوصول املعروف الدقيق لوصول اإلشارة إىل  واصل ددل الرتدد الراديوي معروف. وحت 

 .I/Qعند واصل ددل الرتدد الراديوي ودامت التوقيت يف بيانات 

 A2-2 الشكل
 من الواجب مزامنة التوقيت املرجعي وتوليد إشارة نبضة يف الثانية.

ساسي ملبادلة نوع تشكيل إشارة النطاق األساسي بإشارة نبضة يف الثانية، وهو مربو  على وي طِلق مرجع التوقيت مولد النطاق األ
 التوازي مبكشاف عايل السرعة ذي نطاق عرض ومعدل استخالص عينات كافيني لعرض التغري الزمين إلشارة الرتدد الراديوي.

 لرتدد الراديوي.وترتبط إشارة النطاق األساسي مبولد متجه اإلشارة الذي يولد إشارة ا
ويرتبط درج إشارة الرتدد الراديوي باملستقبل واملكشاف على حد سواء للتثبت من الوقت الدقيق لتحويل نوع التشكيل يف واصل 
ددل الرتدد الراديوي يف املستقبل. وعلى هذا فإن من الواجب قياس وقت البث من مولد النبضة يف الثانية إىل واصل ددل الرتدد 

 ن طريق مقارنة الددلني مع املكشاف.الراديوي ع

 مستقبل املراقبة
 دروج املرجع ددول املرجع

 مولد متجه اإلشارة

 نبضة يف الدقيقة
 )إن انطبق ذلك(

 ددول التشكيل

 مكشاف
 عايل السرعة

 Ch. 1ددول 
 مولد إشارة Ch. 2ددول 

 النطاق األساسي

 مزامنة إشارة النبضة
 يف الدقيقة ملرجع التوقيت

 مع التوقيت املرجعي

 ددول اإلطالق
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سب دقة دامت التوقيت من الفارق الزمين بني وقت الوصول الدقيق عند واصل ددل الرتدد الراديوي للمستقبل ووقت حتويل  وحت 
التشغيل  وتأدري (t1)املستخلصة، على أن هذه الدقة تتضمن دقة مزامنة التوقيت  I/Qالتشكيل استناداً إىل معلومات توقيت بيانات 

 .(t2 + t3 + t4)دادل املستقبل 
وتظهر دقة دامت التوقيت كاحنراف من دامت التوقيت الذي ينتجه مستقبل املراقبة من الوقت املرجعي الذي يتحدد حسب القيمة 

 املتوسطة واالحنراف املعياري.
 ويتطلب ذلك قياسات متعددة للظروف ذاهتا على مدى الزمن.

___________ 
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