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ii التوصية  ITU-R  SM.2093-0  

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

 توصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ال
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 

تصاالت صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1  امللققواملشار إليها يف (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 املوقعR-ITU 1 بالقرار
 االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات حيث ميكن أيضاً  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 اخلدمة الثابتة 

M ة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

 .(ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  SM.2093-0  التوصيـة

 البيئة الراديوية داخل المباني طرائق قياس

 (2016) 

 مجال التطبيق
الستنساخ ل ومستقلة عن الرتدد للقصول على نتائج دقيقة قابلة وحدةطريقة مإىل ات البيئة الراديوية دادل املباين قياس حتتاج

 إىل يفضيجراء قياس إأي يف  تضمينهاأنظمة القياس. وتقدم هذه التوصية جمموعة عمليات أو دطوات يتعني  خمتلف ملقارنة بنيوا
 .هذه النتائج القابلة للمقارنة

 مصطلحات أساسية
 قياسات البيئة الراديوية دادل املباين، قياسات الضوضاء

 /األسماء المختصرةالمختصرات
ACF عامل تصقيح االتساع (Amplitude correction factor) 
AGC التقكم األوتومايت يف الكسب (Automatic gain control) 

APD توزيع احتماالت االتساع (Amplitude probability distribution) 
CISPR اللجنة الدولية اخلاصة بالتدادل الراديوي (Comité International Spécial Des Perturbations Radioélectriques) 

DFT حتويل فورييه املتقطع (Discrete Fourier Transformation) 
FIR احملدودة نبضيةال االستجابة esponse)rmpulse iinite F( 
IEC اللجنة الكهرتقنية الدولية (International Electrotechnical Commission) 

IN الضوضاء النبضية (Impulsive noise) 
I/Q  مكونة الطور/الرتبيع(In-phase/Qadrature) 

LAN  شبكة منطقة حملية(Local area network) 
LNA لضوضاءمضّخم منخفض ا (Low noise amplifier) 

PC  حاسوب شخصي(Personal computer) 
PLT اتصاالت عرب شبكة طاقة كهربائية (Power line telecommunication) 

RBW عرض نطاق االستبانة (Resolution bandwidth) 

RFID تعّرف بواسطة الرتددات الراديوية (Radio Frequency IDentifier) 

RMS لرتبيعجذر متوسط ا (Root mean square) 

SCN ضوضاء املوجة احلاملة الوحيدة (Single carrier noise) 

UWB  جداً  واسعنطاق (Ultra-wide band) 

VSWR لطية إىل املوجة املستقرة و نسبة الف(Voltage standing wave ratio) 

WGN ضوضاء غوسية بيضاء White Gaussian noise)( 
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 ذات الصلةتوصيات وتقارير االتحاد 
 ITU-R P.372التوصية 
 ITU-R SM.1753التوصية 
 ITU-R SM.2055التقرير 

 ITU-R SM.2155التقرير 

 ITU-R SM.2157التقرير 
 .يف حيز النفاذتقرير اليف كل حالة ينبغي استخدام أحدث نسخة من التوصية/ - ةـمالحظ

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 ضع يف اعتبارهاإذ ت

إلددال أنواع كثرية من املعدات الكهربائية واإللكرتونية )اليت تنبعث منها موجات راديوية غري مقصودة(،  أنه نظراً  أ ( 
البيئة  ، واحلواسيب(، فإن(PLT)الكهربائية  عرب شبكة الطاقةاالتصاالت و ، (UWB) وشبكات االتصاالت )مثل النطاق الواسع جداً 

 تفاقم؛تقد املباين،  يف التطبيقات دادل التدادل ا يف ذلكمب ،الراديوية
تعريف  يطابق ال دادل املباين ومن مثيف البيئات  مصادر مفردة وميكن حتديدها مهيمنأن التدادل الراديوي الناجم عن  ب(

 ؛ITU-R P.372احملددة يف التوصية  االصطناعيةالضوضاء 
معرفة البيئة  ملباينا و/أو مصنعي التطبيقات الراديوية العاملة دادل  على اإلداراتالطيف يتعني إدارةه حتقيقًا لكفاءة أن ج(

 ؛التدادالت هاراديوية مبا فيال
 فيما بينها؛ املقارنةو ق نتائج قابلة لالستنساخ يتقققياسات البيئة الراديوية دادل املباين لق ائأن هناك حاجة لتنسيق طر  ( د
لمعدات ل اسواصفات الدنيا وأساليب القياملإىل بعض  دادل املباين،ياسات البيئة الراديوية ق، بالنسبة لهناك حاجة أن ( ه

 ،ITU-R SM.1753اليت تغطيها التوصية  دارج املبايناليت ختتلف عن تلك املطبقة على قياسات الضوضاء الراديوية 
 توصي

 .1 يف امللقق على النقو املبني دادل املباين قياسات الضوضاء الراديوية أن جت رىب
 

 

 1الملحق 
 

 طرائق قياس البيئة الراديوية داخل المباني

 مقدمة 1
رًا الستخدام األجهزة التطبيقات الراديوية. ونظب فيما يتعلقلقياس وتقييم البيئة الراديوية دادل املباين  طرائق يصف هذا امللقق

 .MHz 30الرتدد فوق  أمداءقياس البيئة الراديوية يف  فقد حيتاج األمر عملياً إىل الراديوية يف مواقع دادل املباين
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 الراديوية البيئة مكونات 2
 املعنية. ملرافقاهي االنبعاثات من األجهزة الكهربائية واإللكرتونية املستخدمة دادل  دادل املباينالرئيسية يف البيئة  يةصادر الراديو امل

ولكن تأثريها  دارج املبىنمن البيئة ما إىل مرفق  ،ITU-R P.372التوصية كما يرد وصفها يف   ،وميكن أن تصل الضوضاء الراديوية
 .دادل املبىناملسبب للتدادل يكون عادة أقل من االنبعاثات الصادرة عن املصادر 

 ىلال تعزى إمصادر متعددة  من االنبعاثاتجمموع ، ITU-R P.372للتعريف الوارد يف التوصية  وتعترب الضوضاء الراديوية، وفقاً 
يكون خلاصية  التصاالت الراديوية. فإذا مل هتيمن مصادر ضوضاء من نوع واحد على موقع معني للقياس، فإنه كثرياً ماامرسالت 

 وميكن اعتبارها ضوضاء غوسية بيضاء. عاديالضوضاء الراديوية توزيع اتساع 
 وجودمن املستقيل  ونه يكاد يك، فإندادل املباين البيئاتكثافة األجهزة اليت تبث الضوضاء بوجه داص يف   ولكن نظراً الرتفاع

موجات  أو/وانبعاثات ناشئة عن مصدر وحيد. وغالباً ما تبث هذه املصادر نبضات  ،بشكل مؤقت على األقل ،هتيمن عليه موقع ال
ضمني الضوضاء ري تفمن الضرو ، من هذا القبيل بيئات نه يتعني أن تعمل معدات االتصاالت الراديوية يفومبا أحاملة وحيدة. 

فة عرّ . واملكونات التالية للضوضاء الراديوية مدادل املباين الراديوية البيئة االنبعاثات من املصادر القريبة يف قياسات أو
 .ITU-R SM.1753 التوصية يف

 1دول ـاجل
 مكونات الضوضاء الراديوية

 المصادر )أمثلة( الخواص الضوضاء ةمكون
 متجهات كهرمغنطيسية غري مرتابطة W)(GN )1(ضوضاء غوسية بيضاء

 عرض نطاق يساوي عرض نطاق املستقِبل أو أكرب منه
 سوية القدرة الطيفية ترتفع دطياً مبقدار عرض النطاق

احلواسيب وشبكات اتصال دطوط القدرة، 
 شبكات احلواسيب السلكية، والضوضاء الكونية

 متجهات كهرمغنطيسية مرتابطة (IN)الضوضاء النبضية 
 عرض نطاق أكرب من عرض نطاق املستقِبل
 النطاق سوية القدرة الطيفية ترتفع مبقدار مربع عرض

شرارات اإلشعال، والصواعق، ومبدئات املصابيح 
 الغازية، واحلواسيب، واألجهزة عريضة النطاق

 دط طيفي متميز أو أكثر (SCN)ضوضاء املوجة احلاملة الوحيدة 
 ملستقِبلعرض نطاق أصغر من عرض نطاق ا
 النطاق سوية قدرة طيفية ال تعتمد على عرض

شبكات احلواسيب السلكية، واحلواسيب، 
 وإمدادات القدرة املبدلة الطابع

أمداء  متثل إشارة ضوضاء مستمرة تظهر كثافة قدرة طيفية ثابتة تقريباً يف )WGN(يف سياق هذه التوصية، يعترب أن الضوضاء الغوسية البيضاء  (1)
 ت حول عرض نطاق القياس.الرتددا

 
 أيضاً التوضيح التايل. ITU-R SM.1753-2التوصية  وتشمل

، (r.m.s)حمددة بشكل كاف بقيمة جذر متوسط الرتبيع  (WGN)كانت دصائص مكونة الضوضاء الغوسية البيضاء   إذا 
ت الرقمية احلديثة تطبق . وتكاد ددمات االتصاال(IN)أصعب بكثري بالنسبة إىل الضوضاء النبضية  هذا التقديدفإن 

بضات الوصول إىل أطوال ن دعن ،سيما إزاء الضوضاء النبضية. ولكن دوماً تصقيح اخلطأ، مما جيعلها أكثر حصانة وال
 تشغيل تلك اخلدمة. يفإىل حد كبري  (IN) ومعدالت تكرار معينة، ميكن أن تتدادل الضوضاء النبضية

أيضاً  إمنا تعطيو  فقسبسويات الضوضاء النبضية  تعطييوية بطريقة ال ولذلك من املستصوب قياس الضوضاء الراد 
 معلومات معينة بشأن التوزيع اإلحصائي ملعلمات النبضات.

بشكل منفصل، ألن آلية  (IN)الضوضاء النبضية و  (WGN) ، ينبغي تقييم دصائص الضوضاء الغوسية البيضاءهلذا التوضيح ووفقاً 
 .خمتلفة عن األدرىاالت الالسلكية على نظام االتص أثر كل منهما
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 ومعيف حد ذاهتا إال عندما تأيت من مصدر وحيد بالقرب من موقع القياس.  (SCN)وال ت كتشف ضوضاء املوجة احلاملة الوحيدة 
. سلكية أيضاً حيث جيب أن تعمل األنظمة الال دادل املباينبيئة الراديوية ة يف المهيمن ةما تكون مكون غالباً الضوضاء  هذه ذلك، فإن

 .دادل املبايناليت تشكل البيئة الراديوية  1املكونات الثالث احملددة يف اجلدول  سوياتيف نتائج القياس أن تدرج ولذلك ينبغي 

 للبيئة الراديوية المعلمات الرئيسية 3
 الراديوية: ةللبيئالتالية  الرئيسية املعلمات تتناولهنا أن تعطي نتائج  املوصوفةمن شأن إجراءات القياس 
 :(WGN) الضوضاء الغوسية البيضاء

 سوية جذر متوسط الرتبيع، معروضة كقيمة وحيدة. -
 :(IN) الضوضاء النبضية

 سوية الذروة، معروضة كتوزيع؛ -
 ؛طول النبضة/الرشقة، معروضة كتوزيع -

 فرتة النبضة/الرشقة، معروضة كتوزيع؛ -
 جمموع زمن النبضة/الرشقة. -

 :(SCN) لحاملة الوحيدةضوضاء الموجة ا
 ألعلى موجة حاملة وحيدة متدادلة. سوية جذر متوسط الرتبيع -

. ويرد وصف 4يف القسم  موصوف ، وهومن قياس النقاط املتعددةمستخرج كتوزيع   دادل املباينوتعرض املعلمات الرئيسية يف البيئة 
 .9تفاصيل إجراءات التقييم للمعلمات الرئيسية يف القسم 

 القياس مبادئ 4
غرفة، القياس، حىت دادل كبري على املوقع الدقيق لنقاط ال  إىل حد دادل املباينالبيئات الراديوية  تتوقف، دارج املباينلبيئات دالفاً ل

ان على دصائص االنتشار بسبب االنعكاسات على اجلدر  آثار، وهناك هاألن هناك كثافة عالية من مصادر الضوضاء الراديوية في
 األثاث يف الغرفة.أو السقف  أو

 ال يكفي حتديد دصائص البيئة الراديوية بالقياس عند نقطة واحدة فقط يف الغرفة. ومن مث
 طريقةدة، ال بد من . ولقياس نقاط متعداملكانغرفة أو الاحلصول على بيانات البيئة الراديوية يف نقاط متعددة يف ولذلك يوصى ب

وقت  يف (IN)الضوضاء النبضية و  (WGN)الضوضاء الغوسية البيضاء و  (SCN) الوحيدةضوضاء املوجة احلاملة  قياس هبا ميكن
 (.مثالً  مرت مربع 100نقطة لكل  50املوقع )أرضية مساحة  مبراعاةقصري. وينبغي حتديد عدد نقاط القياس 
اليت حيصل عليها حملل إشارة متجه  (I/Q)الطور/الرتبيع  املعاجلة الالحقة لبيانات أسلوب وتعتمد الطريقة املوصوفة يف هذه التوصية

 SCN الضوضاء ". وميكن احلصول على بياناتI/Qبيانات  اعتيان"طريقة  اسمل مراقبة. ويشار إىل طريقة القياس هذه بمستقبِ  أو
رتدد املقيس. دادل نطاق ال واقعةطاملا أهنا  I/Qيف أي توليفة من عرض نطاق االستبانة والرتددات املركزية من بيانات  INو WGNو

 .I/Q، من بيانات SCN الضوضاء للكشف عن ةضروري وهي طيف،ال مقاييس احلصول على وميكن أيضاً 
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 الفئات البيئية 5
دادل يئة للقياس يف املبىن. ولذلك، ينبغي أن تستند فئات الب املوجودة على مصادر التدادل املهيمنة البيئة الراديوية أساساً  تتوقف
اجلدول  هذا . ويبني2دول كما هو مبني يف اجل  ،من البيئة احمليطة للمبىن ، بدالً اإللكرتونيةم األجهزة الكهربائية و/أو إىل استخدا املباين
 .ةواقع املرشقاملتصنيف ل تيسرياً أمثلة مواقع لكل فئة  أيضاً 

 2دول ـاجل
 القياس داخل المبانيمعايير اختيار مواقع 

 عال )ساعات(الزمن الف أمثلة مواقع التعريف الفئة

  بأجهزةمنـزل واحد أو شقة واحدة مزودة  مواقع منـزلية
 كهربائية وإلكرتونية تقليدية لالستخدام اخلاص

مكان إقامة، مبىن شقق سكنية، دار 
 طلبة، غرفة نزيل يف فندق

 مساءً 
مثاًل، ولكن تبعاً  21:00 - 17:00

لنمط معيشة الناس )جيب تفعيل 
 قياس(األجهزة الكهربائية وقت ال

 مكتب
أجهزة كهربائية وإلكرتونية ألعمال املكتب، 

معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
 حواسيب وطابعات وشبكات منطقة حملية

 غرفة املكتب، غرفة املوظفني
 أوقات العمل

 مثالً   17:00- 13:00و  12:00- 9:00

 وسوبرماركتمواقع متاجر  مركز تسوق
لية، هبو متجر، مطعم، منطقة تس

استقبال، موقف سيارات مغلق، 
 متقف، مسرح، مكتبة

أوقات العمل؛ قد يتوقف نشاط 
 األجهزة على عدد العمالء

حمطة سكك 
 حديدية

دادل منطقة  حمطة سكك حديدية رئيسية
 أرصفة مسقوفة

دادل منطقة أرصفة مسقوفة، 
 ذلك قطارات األنفاق يف مبا

 تبعاً حلركة النقل
 مثالً  20 00:- 17:00و  10:00- 7:00

حمطة ميناء 
منطقة التسجيل، منطقة املغادرة،  مباين املطاررئيسية، دادل  مطارات جوي

 منطقة الوصول

 تبعاً حلركة النقل
 مثالً   21:00- 8:00

 اليت تضم الكثري مندادل مباين املصنع  مصنع
 مصنع إنتاج، مرفق صيانة، مستودع اآلالت الكهربائية

 أوقات العمل
 مثالً   17:00- 13:00و 1 2:00- 9:00

عيادة، غرفة استشارة وغرفة معاجلة  الطبية تضم الكثري من األجهزةمواقع  مستشفى
 مستشفى يف

 أوقات العمل
 مثالً   17:00- 13:00و  12:00- 9:00

 مواصفات المعدات 6
 المسبق المستقِبل والمضخم 1.6

 ل قياس.كمستقبِ   I/Qبيانات  قادر على إنتاجمراقبة حملل إشارة متجه أو مستقبل  حيتاج األمر إىل
 توليفة التالية على االشرتاطاتدارجي لتقسني احلساسية. وينبغي تطبيق  (LNA)منخفض الضوضاء  مضخمميكن استخدام و 

 .نخفض الضوضاءامل املضخمستقبل و امللل/احمل
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 3دول ـاجل
 وضاء(اشتراطات نظام قياسات الضوضاء )مستقِبل/مضخم منخفض الض

 مدى التردد الوظيفة
 MHZ 0,3-3 GHz 300-30 مدى الرتدد

 احلد األدىن لعرض نطاق االستقبال 
 (I/Q)معدل اعتيان 

1 MHz 5 MHz 

ة لطية إىل املوجو ، نسبة الفالددل )ددل اهلوائي(
 (VSWR) املستقرة

50 Ω5,1 > ، االمسي 

  10 dBm  0 dBm اعرتاض من الرتبة الثالثة

  50 dBm  40 dBm ن الرتبة الثانيةاعرتاض م

 مرشاح تتبع أو ثابت انتقاء مسبق
 مرشاح مترير منخفض/ مترير عال

 2 dB قيمة الضوضاء الكلية
(1)  2 dB

(1) 
  90 dB  100 dB (IF)نبذ الرتددات املتوسطة 

  90 dB  100 dB نبذ الصورة
  25 dB  25 dB كسب املضخم املنخفض الضوضاء

 C°30-20عند   0,7 dB استقرار كسب املضخم املنخفض الضوضاء
ثبات كسب املضخم املنخفض الضوضاء عرب 

 عرض نطاق االستقبال
 0,4 dB  0,5 dB 

 ينبغي عدم تطبيق التقكم األوتومايت يف الكسب على خمرجات القياس (AGC)التقكم األوتومايت يف الكسب 
ها ات القياس مبا فيالتوافق الكهرمغنطيسي ملعد

 احلواسيب والسطح البيين
ينبغي أن يكون كل التدادل الذي تنتجه وتستقبله املعدات دون متوسط الضوضاء املزمع 

 dB(2) 10 قياسه بأقل من 

 تنطبق قيمة الضوضاء هذه على املضخم املنخفض الضوضاء. )1(
 استقبال التدادالت يف نطاق تردد القياس. يف حالة االشرتاطينبغي حتويل تردد القياس حبيث يستويف  )2(

ضاء باالشرتاطات ل واملضخم املنخفض الضو توليفة املستقبِ كامل وعندما يستخدم مضخم منخفض الضوضاء، فإنه يتعني أن تفي  
 . وهتيمن قيمة ضوضاء املضخم املنخفض الضوضاء على قيمة ضوضاء النظام.2 الواردة يف اجلدول

ولتقسني . (LNA) ضوضاءالمضخم منخفض ل أو /مستقبِ من حملل الددل معاوقةضمان لرجي وميكن استخدام موهن دا
 احلساسية، جيوز االستغناء عن استخدام موهن دارجي.

 الهوائي 2.6
. منتظمةلضوضاء ا وصول زوايا أن تعترب، وال ميكن اجلوارمصادر ضوضاء راديوية مهيمنة يف  دادل املباينعادة يف البيئات  هنالك

 غري مناسب للقياسات يف هذه البيئات. املوجهوائي اهللك، فإن استعمال ولذ
كن ألنه ينطوي على دسارة منخفضة مي يموج نصفرأسي ثنائي القطب  هوائي رتدد هوالنطاق  لكل قياساتأنسب هوائي و 

 توي األرضييف املسأسي استعمال هوائي ر  متعدد االجتاهات يف املستوي األفقي. وميكن أيضاً  وعلى كسب معدومةاعتبارها 
 نصف موجي. القطبألن هلما دصائص مماثلة هلوائي ثنائي  ك ّميهوائي   أو
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 تخدامهسميكن ا ال كبري جداً   ألنه اً عملي يثنائي القطب نصف موجال يكون استعمال هوائي رأسي ، MHz 300 ويف تردد دون
. ومن الضروري إجراء تصقيح MHz 300ددات اليت تقل عن . ولذلك يوصى باستخدام هوائي ثنائي املخروط للرت دادليةيف بيئة 

 لقياس.لاهلوائي عند استعمال هوائي ثنائي القطب قصري  ودسارة املعاوقةدقيق لعدم تطابق 
 جيب تعويض اخلسارة الدادلية للهوائي. ومن مث سارةاخل عدميةومع ذلك، ال ميكن اعتبار هذه اهلوائيات 

 aF يمةق الذي ميكن استخدامه يف حساب احملدد لقياس الضوضاء معرفة عامل اهلوائي ،وضاءحلساب قيمة الض ،ومن الضروري
للجنة الدولية ا ويالحظ أن عامل اهلوائي لقياس الضوضاء ال مياثل عامل قياس االنبعاثات يف منشورات اهلوائي املقيسة.فولطية من 

 .(IEC)الكهرتقنية الدولية التابعة للجنة  (CISPR)اخلاصة املعنية بالتدادل الراديوي 
عملية لتقديد  ريقةومثة طحسابه أيضاً باستعمال هوائي مرجعي يكون عامله معروفاً.  فيمكنوعندما ال يكون عامل اهلوائي معروفاً، 

 ةمقارنة السويات من هوائي القياس واهلوائي املرجعي بشأن عدد كبري من االنبعاثات من اجتاهات عشوائي وهي عامل اهلوائي
 .من نطاقات الرتددكل لمتوسط النتائج حساب و 

 أجهزة للقياس في نقاط متعددة 3.6
 نقاط القياس. بنيالتقرك  لسهولة عربة يدويةوائي على اهلو/أو وحاسوب املراقب  وضع نظام االستقبالي

املراقب. حاسوب  و/أوتجنب تأثري اإلرسال من مستقبالت القياس لل ويوصى بأن يوضع اهلوائي بشكل منفصل عن املستقبِ 
 حيث ميكن تغيري ارتفاع اهلوائي.و من مواد غري موصلة  برتكيب اهلوائي على سارية مصنوعة أساساً  ويوصى أيضاً 

تجنب التغريات لالبيانات  استقبالاهلوائي أثناء  منعلى مسافة مرتين أو أكثر  وينبغي أن يبقي مشغل نظام القياس دائماً 
 دصائص اهلوائي. يف

 القياس العملية. معداتأمثلة على  1يف املرفق وترد 

 القياس شروط وعملية 7
 فترة القياس 1.7

 وليس إىلية واإللكرتونية إىل حالة تشغيل املعدات الكهربائ أساساً  الدادليةيف البيئات  املعلمات الرئيسية للبيئة الراديوية تغايريعزى 
األجهزة  ذروة نشاط ناءأثينبغي تنفيذ القياسات  ومن مث. دارج املباينوضاء ساسة يف قياس الضاحلحالة االنتشار األيونوسفريي 

 ط.االنش أوقاتأمثلة على  2عمل. وترد يف اجلدول الت اوقيف أالكهربائية واإللكرتونية يف موقع القياس 

 اختيار التردد 2.7
مستويات تكون و أ اتصاالت أدرى طبيقاتت ة أويتطبيقات إذاع من سويات انبعاثيوصى بادتيار نطاق تردد ال يالحظ فيه 

 .منخفضة االنبعاث هذه
استخدام انية ولكن إمكبيانات تارخيية.  أو تخدام معلومات من قياسات ادتباراس هي الدتيار نطاق تردد مناسب وسيلةأبسط و 

 نه ميكن أن حيدث انشغال غري متوقع أثناء املسح الفعلي.أل ةمجيع عينات القياس غري مضمون

 .دفاملسته الرتدد دىمل يدوي مسح هي العثور على نطاق مرشح ممكن من داللدتيار تردد مناسب العملية ال ةقيلطر او 

املرشقات  استخدامباملعاجلة الالحقة بيمكن استبعادها ف، االستقبالوإذا تعذر جتنب انبعاثات االتصاالت الراديوية دادل نطاق 
 .االستقبالي قيمة دادل نطاق أل فيها كزي وعرض نطاق االستبانةترددها املر  حتديدالرقمية اليت ميكن 
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ردد ت يف يتطبيق راديو  ختصيصعند  I/Qكاشف   املضخم املسبق أو إثقال لتجنباحلرص  توخي وعند اختيار نطاقات الرتدد، ينبغي
 .ةقريبعلى مسافة 

 المحِلل قيم ضبط 3.7
 :املوصى هبا لقيم ضبط احمللل/املستقبِ  4رد يف اجلدول ي

 4دول ـاجل
 المحِلل/المستقِبل قيم ضبط

وقت )االلتقاط( 
 القياس

بالنظر إىل عدد مواقع القياس  ياً ثانية واحدة لكل موقع عمل I/Qالبيانات  التقاطإىل جتارب القياس، يكون زمن  استناداً 
 واحد. مكان يف

 (.)RBW(عرض نطاق االستبانة /1)على األقل  جداً  مرتفععدل مب االعتيانتردد  حتديد، I/Qالبيانات  التقاطأثناء  ينبغي،
عرض نطاق 

 االلتقاط
نطاق  نطاق تطبيقات راديوية منوذجية يف عرض عن أيضاً  وال يقلاملقصود،  )RBW(نطاق االستبانة أكرب من عرض 

 الرتدد املعين.
األوسع مبزيد من املرونة يف عملية املعاجلة الالحقة ولكنه ينتج كميات أكرب من البيانات  االلتقاطيسمح عرض نطاق 

 ختزين البيانات. من أكربقدراً  ويتطلب

 

 التقاط البيانات في مواقع متعددة 4.7
ي اختيار موضع عشوائي ينبغ مث مربعة يف شبكة، مساحات، ينبغي تقسيم منطقة القياس إىل على وجه الدقةالقياس  مواضع لتقرير

شدة اجملال فإن اجلدران،  عن يةوجات الراديو املعكس ن. وذلك ألنه عندما ت1مربعة كما هو مبني يف الشكل  مساحةكل  يف
ئة هبذه الطريقة خصائص البي طةاملتلق. ومتثل القيم املقيسةغري مقصود يف البيانات  ختالفؤدي إىل تقد و ، اً املوقع قد تتغري دوري يف

 شبكة.مربع يف الالراديوية لكل 
 نقاط متعددة. امللتقطة منطريقة تقدمي خصائص بيئة راديوية من البيانات  10 القسمرد يف يو 

 1 الشكل
 اختيار نقاط قياس متعددة للقياس داخل المباني

SM.2093-01 

 خزانة منطقة القياس

نقاط قابلة للقياس )نقطة 
 عشوائية لكل مربع يف الشبكة(

 نفس املربعاتكل 
 الشكل واحلجم

 أثاث مقصورة
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 المعالجة الالحقة 8
رض نطاق ع الرتدد املركزي وعرض نطاق االستبانة ضمن تشكيالت من تقليل يف أيمن ال دوارزميات املرشقات الرقمية متكن

 (WGN) . ولتقييم الضوضاء الغوسية البيضاءالالحقة( أثناء معاجلة البيانات I/Q اعتيانمعدل  )وهو ما يساوي عموماً  االلتقاط
نطاق من عرض ال اً سوى جزء رمرشاح رقمي ال مير  باستخدامراديوية البيئة ال، ميكن استخراج بيانات (IN)الضوضاء النبضية و 

، ينبغي ادتيار الرتدد املركزي 3ىل دصائص كل من املعلمات الرئيسية للبيئة الراديوية كما هو موضح يف القسم . وبالنظر إامللتقط
 واإلشارات املطلوبة. (SCN)دة يحتأثري ضوضاء املوجة احلاملة الو  حبيث ميكن جتنبوعرض نطاق االستبانة هلذا املرشاح الرقمي 

ة من املدة، وضيق ثمن حي نسبياً  ةلوطوي مستمرة اكوهن  من قبيلدصائص  ادة، فإن هليحضوضاء املوجة احلاملة الو بوفيما يتعلق 
تطبيق ب يةطيفال املخططات طيفية. وميكن احلصول علىخططات الامليف  هالذلك، فإنه ميكن كشفو . نطاق الرتددعرض  حيث

 .امللتقطة I/Qبيانات  على (DFT)املتقطع حتويل فورييه 
ينبغي  . ولذلكI/Q اعتيانالقياس ومعدل  زمنمبا يتناسب مع  جداً  يصبح كبرياً  I/Qاإلشارة إىل أن حجم البيانات  وال بد من

 تكون سعة التخزين املستخدمة لرتاكم البيانات كبرية مبا فيه الكفاية. أن

 تجهيز البيانات لتحليل البيئة الراديوية 9
 (IN) الضوضاء النبضيةو  (WGN) ساب معلمات الضوضاء الغوسية البيضاءحل I/Qات بيانيف املرشاح الرقمي  استخداممن الضروري 

، جيب تطبيق حتويل (SCN)دة يحضوضاء املوجة احلاملة الو لتقييم و . (APD) احتماالت االتساعتوزيع ل التمثيل البياينمن دالل 
 .(DFT) املتقطعفورييه 

 لإلجراءات التالية. وفقاً  I/Qللبيئة الراديوية بتقليل بيانات  ات الثالثالرئيسية جلميع املكون وميكن احلصول على املعلمات
 اخلطوات التالية: باتباع (SCN)دة يحضوضاء املوجة احلاملة الو يتم احلصول على مستوى 

 ؛(DFT) املتقطعتطبيق حتويل فورييه ب طيفي خمطط إىل I/Qحتويل بيانات  1)
 ؛الطيف يف خمططأعلى مستوى  اليت هلا (SCN)دة يحضوضاء املوجة احلاملة الو كشف تردد  2)
 .2)يف اخلطوة  الكشف عنه الذي مت (SCN)دة يحضوضاء املوجة احلاملة الو احلصول على مستوى  3)

 خلطوات التالية:تباع ابا (WGN) مستوى الضوضاء الغوسية البيضاء ويتم احلصول على
، اللتقاطايف عرض نطاق  دةيحضوضاء املوجة احلاملة الو ل تأثري الرتدد املركزي ملرشاح رقمي حبيث ال يشمانتقاء  1)

 ؛دةيحضوضاء املوجة احلاملة الو  التقاط ( من مستوى2))الذي مت احلصول عليه يف اخلطوة  الطيف خمططباستعمال 
ي كما هو يتم ادتيار الرتدد املركز  حيث) I/Qاحلصول على بيانات االتساع بتطبيق مرشاح غوسي رقمي على بيانات  2)

 ؛يف درج املرشاح الغالف( والكشف عن مستوى 1)موضح يف اخلطوة 
 ؛(APD) احتماالت االتساع( إىل توزيع 2))اليت مت احلصول عليها يف اخلطوة  االتساعحتويل بيانات  3)
بوصفها ( 3)وة يف اخلط مت احلصول عليه الذي) احتماالت االتساعمن توزيع  جذر متوسط الرتبيعسوية  احلصول على 4)

 .(WGN) الضوضاء الغوسية البيضاء سوية
 تني؛التالي تنياخلطو  ضوضاء النبضية باتباعالكلي لل والزمنتكرار واملدة وتواتر ال (IN)سوية الضوضاء النبضية يتم احلصول على 

 اليت متيضاء )الضوضاء الغوسية الب سويةفوق  dB 13عتبة مبقدار  سويةتقديد ب INبيانات استخالص أي عينات من  1)
 الضوضاء الغوسية البيضاء؛ سوية( من 4)يف اخلطوة  احلصول عليها

الضوضاء ت بيانات عينا ضوضاء النبضية منالكلي لل والزمنتكرار واملدة وتواتر ال الضوضاء النبضية سويةاحلصول على  2)
 (.1)املستخرجة )اليت مت احلصول عليها يف اخلطوة  النبضية
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 .بياين يف خمطط اإلجراءات معاً  هذه 2 الشكل وميثل

 2 الشكل
 إجراءات الحصول على ثالث معلمات رئيسية في البيئة الراديوية

SM.2093-02

SCN

APD(5) (6) (7)

(9)(8)(4)

(3)(2)(1)

 

 ترد تفاصيل اخلطوات يف الفقرات التالية.

 دةيحضوضاء الموجة الحاملة الو طريقة التحليل والتقييم ل 1.9
 ى خمطط الطيف واملالحظات.يصف هذا القسم طريقة احلصول عل

 خطوات الحصول على مخطط الطيف 1.1.9
بتطبيق  املقيسة I/Qمن بيانات  طيفي خمطط ، يتم احلصول على(SCN)ضوضاء املوجة احلاملة الوحيدة عن  كشفالمن أجل 

 اخلطوات التالية:
 ؛N ثابت معني طول ذات املرتاكبةغري  األجزاءإىل سلسلة من  I/Qتقسيم البيانات  1)
 ؛I/Qء من عينات مستقدث جبز تطبيق وظيفة نافذة على إطار  2)
 ؛DFT تطبيقبإىل مكونات تردد  اجلزءحتويل  3)
 .3)إىل  1)اخلطوات بتكرار تتالية أجزاء ماحلصول على مكونات الرتدد من  4)

اين ثالثي زمين يف الطيف إىل رسم بيير الاهذه اخلطوات. ويتقول التغ باتباعإىل خمطط طيفي  I/Qحتويل بيانات  3ويبني الشكل 
 الطيفي. املخططاألبعاد يسمى 

 احملور الصادي الزمن،و  احملور السيين الرتدد ظهرويهذه اخلطوات.  بتطبيقمثال على خمطط طيفي مت احلصول عليه  4ويرد يف الشكل 
 الطاقة(. سوية) االتساعيشري اللون إىل و 

 RMS WGNسوية 
aF 

 سوية وطول وتواتر تكرار 
 وجمموع زمن النبضة/الرشقة

 SCNسوية 

  IN استخراج عينة
 WGNمن 

رسم 
 APD التوزيع

 بيانات مقيسة معاجلة البيانات

 بيانات  بيانات وسيطة
 خمطط الطيف ضوضاء راديوية

 نطاق الرتدد 
 SCNاخلايل من 

 يهيتطبيق حتويل فور 
  DFT درج (DFT) املتقطع

 SCNالكشف عن  )خمطط طيفي(

 ادتيار تردد 
 املرشاح الرقمي

 درج املرشاح الرقمي
 )االتساع مقابل الزمن(

تشكيل واستخدام 
 الرقمي (FIR) املرشاح

 I/Qبيانات 
 امللتقطة

 فدرة تفسري األلوان
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 3 الشكل
 دإلى طيف معق I/Qتحويل بيانات 

 

 4 الشكل
 تظهر مكونة ضوضاء الموجة الحاملة الوحيدة في مخطط الطيف

SM.2093-04

SCN

0

0.5

1

425 427.5422.5

–160 –150 –140 –130 –120 –110 –100 –90 –80 –70 –60 –50

 

 كبح التسرب الطيفي الناجم عن االنقطاعات عند كال طريف الرتل.لنافذة على كل رتل  دالة، من الضروري تطبيق DFTوعند تطبيق 
 النافذة دالة 2.1.9

ري تغي يف، ألهنا مرنة الشائعةالطيف حمللالت  (IF)الرتدد املتوسط ملرشقات  تستخدم أيضاً  ،غوسيةنافذة  دالةقسن تطبيق من املست
 الطيف. استبانة
من  الزمنهو  t، حيث (1) املعادلةالغوسية على النقو املبني يف  الدالة بقيمة األرتالالنافذة الغوسية بضرب كل من  دالةوتطبق 

 .الرتلمركز 

 I/Qبيانات 
 I/Qطول بيانات 

طية
الفل

 

طية
الفل

 

طية
الفل

طية 
الفل

 

 وظيفة النافذة

 طول الرتل

 الزمن

 طيف معقد

 تردد

من 
الز

(µ
 s

ec
)

 

 (MHz)الرتدد 

 (dBm)االتساع )سوية الطاقة( 

SM.2093-03 
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 (1) 

 .b-3مرشاح من  dB 3لعرض نطاق التوهني املطلوب مبقدار  (2)من املعادلة  σوميكن احلصول على القيمة 

  
2

3

22

2ln2






b
 (2) 

في الطي للمخططضوضاء اخللفية  سويةبسهولة، ينبغي دفض  (SCN) املوجة احلاملة الوحيدة ومن أجل الكشف عن ضوضاء
 (.1.2.9)انظر الفقرة  b-3عرض نطاق مرشاح  تضييقب

 تطبيق تحويل فورييه المتقطع 3.1.9
 .x(t)بقيمة  I/Qمن أجل بيانات  (3)باملعادلة  (DFT)حتويل فورييه املتقطع يعرب عن حساب 

    











 


1

0

2
exp

N

t

t
N

f
jtxfX (3) 

 .رتل ماهو عدد العينات يف  Nحيث 
بواسطة  (ACF)النافذة. ويتم احلصول على عامل تصقيح االتساع  دالةبسبب  تساعاالتعويض توهني  ومن الضروري أيضاً 

 .W(n)نافذة لدالة ال (4) املعادلة

 
 

N

nW

ACF

N

n






1

0 (4) 

مها جزءان حقيقي  f (iX (و rX) f (، حيث )(5املعادلة بواسطة  عن الغالفكشف بال eV) f (فولطية الويتم احلصول على طيف 
 على التوايل. X( f ) وومهي لقيمة

      
ACFN

fXfXfV ire

1122
 (5) 

 .)(6املعادلة بواسطة  eV) f ( الغالففولطية من طيف  )dBm( بوحدة P) f (وميكن احلصول على طيف القدرة 

  
 
 

 
















 mW

fV
fP e 1000

502

1
log10

2

10 (6) 

 الكشف عن ضوضاء الموجة الحاملة الوحيدة وتقييم القدرة 4.1.9
عادة يف بعض الرتددات احملددة، ومستوياهتا أعلى من الضوضاء الغوسية  (SCN)لة الوحيدة ضوضاء املوجة احلامتالحظ 
الكتشاف و . ولذلك، (IN) زمن الضوضاء النبضية أطول من،  t، ومن الواضح أيضًا أن زمن هذه الضوضاء. (WGN) البيضاء

عتبة ة ستوى الضوضاء الغوسية البيضاء، ومديف املخطط الطيفي، ينبغي ادتيار مستوى عتبة أعلى من م SCNضوضاء املوجة 
 .INالضوضاء ملدة أطول من احلد األقصى 

 .ضوضاء املوجة احلاملة الوحيدة 4اإلهليلج يف الشكل عالمات ومتثل 
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ت الراديوية لتقييم التدادل من أجل االتصاال موضع االهتمامقيمة اليف املخطط الطيفي هي  سوية جلذر متوسط الرتبيعأعلى و 
 .الضيق النطاق يف

يتم ادتيار سوية )قدرة( جذر متوسط ، االستقباليف عدد من الرتددات دادل عرض نطاق  SCNالضوضاء الحظ توعندما 
 ألقوى موجة حاملة. SCN تربيع

 قيمة لىع احلصول أجل من الزمن حمور على القدرةمتوسط  حساب زمن املراقبة، ينبغي أثناء SCN وعندما تتفاوت قدرة الضوضاء
 .املراقبة ملدة واحدة

بغي احلصول على . ويننطاق الرتددمستقلة عن عرض  سوياهتا، وميكن اعتبار ضيق نسبياً  دنطاق تردبعرض  SCNوتتسم الضوضاء 
 .dBmبوحدة قدرة ددل هوائي مبثابة  SCN سوية

 طريقة التحليل والتقييم للضوضاء الغوسية البيضاء 2.9
 مرشاح غوسي رقمي باستخدامل ملستقبِ ا غالفدرج كشف  يتم تقدير، (WGN) ة البيضاءالضوضاء الغوسي قيمة للقصول على

 فقصوذلك ب SCNحبيث ال تشمل تأثري  I/Qلبيانات  ةالزمني والفرتة ر الرتدد املركزي للمرشاح الرقمي. وينبغي ادتياI/Q بيانات يف
 ركزي للمرشاح الرقمي.ريقة عملية الدتيار الرتدد املط 2. ويرد يف املرفق الطيفي املخطط

 5 اجلدول
 عرض نطاق االستبانة الموصى به للمرشاح الرقمي

عرض نطاق االستبانة لمرشاح رقمي لتحليل  مدى التردد
 INو WGNالضوضاء 

30 MHz – 450 MHz 100 kHz 

450 MHz – 1 GHz 300 kHz 

1 GHz – 3 GHz 5 MHz 

3 GHz > 10 MHz 

 (RBW) عرض نطاق االستبانة بتقديد، يوصى (IN)الضوضاء النبضية و  (WGN) ة البيضاءولتقليل بسيط للضوضاء الغوسي
هو عرض نطاق الضوضاء املكافئ الذي  االستبانة. ويف هذا السياق، فإن عرض نطاق 5القيمة املبينة يف اجلدول بللمرشاح الرقمي 

 .4.2.9لضوضاء املكافئ يف الفقرة . وترد التفاصيل املتعلقة بعرض نطاق اdB 3 يوفره عرض النطاق االمسي
 (IN) يف بعض األحيان بتأثري الضوضاء النبضية (WGN) للضوضاء الغوسية البيضاء جذر متوسط الرتبيعويف هذا القياس، تزداد قيمة 

يانات يف الب SCN الضوضاءتأثري  أن حيتوي. ومن ناحية أدرى، من األرجح (RBW)االستبانة نطاق لعرض  حالة الضبط الضيق يف
 االستبانة.نطاق عرض  يف حالة توسيع امللتقطة

 MHz 1و kHz 100و kHz 10من قبيل املرشاح الرقمي يف عروض نطاق متعددة ) بتقديدولذلك، ولتقليل أكثر دقة، يوصى 
جذر ادتيار قيمة ب (WGN) الضوضاء الغوسية البيضاء سوية(، واحلصول على MHz 450إىل  MHz 30من أجل املدى من 

 (IN) النبضية لفهم الفرق يف سلوك الضوضاء هذه الطريقة مفيدة أيضاً و . تلك ةعرض النطاق املتعددألوضاع  دنيا وسط تربيعمت
 خمتلفة. ترددعرض نطاق  أوضاع يف

 تشكيل مرشاح االستجابة النبضية المحدودة الرقمي 1.2.9

در مستقل، وكسب تضخيم يشار من مراحل، وكل مرحلة هلا تأ (FIR) احملدودة الستجابة النبضيةاح الرقمي من نوع ا يتكون املرش
 .وجامع، مرشاحمعامل  مبثابة إليه
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 t الزمن، للمرشاح الغوسي دالة h. وتكون االستجابة النبضية، I/Qهي أرقام معقدة عند تطبيقها على بيانات  املرشاحالت معامِ و 
 .)(7يف املعادلة ، املعرب عنه cfوالرتدد املركزي 

    tjf
t

fth cc 

















 2exp

2
exp

2

1
,

2

2

2
 (7) 

 .dB 3مبقدار  لعرض النطاق املطلوب (2)املعادلة من  σعلى حيث ميكن احلصول 
 حساب قدرة غالف الذروة 2.2.9

 .(8)املعادلة االستجابات النبضية كما هو مبني يف  بتلفيف، y(t)ميكن احلصول على درج املرشاح الرقمي، 

       



N

k
c kNtxfkhty

0

, (8) 

كما   t(y(لقيمة املطلقة بوصفها اح، ا من خمرجات املرش اليت يتم احلصول عليها، ey)t( (V)، الغالفدرج كاشف ة فولطيسب حتو 
 .(9) هو مبني يف املعادلة

 
2

i

2

re )()()()( tytytyty 
 (9) 

 ح الرقمي، على التوايل.ا املرش درجمن  والومهياجلزء احلقيقي  مها t(iy(و ry)t(حيث 
 . 50من أجل معاوقة بقيمة  (10) بواسطة املعادلة P(t) (dBm) الفورية للقدرة وميكن احلصول على القيم

  
 
  
















 1000

502

1
log10

2
ty

tP e )10( 

 (APD)التمثيل البياني لتوزيع احتماالت االتساع  3.2.9
سط اخلطي املتو  من دالل حساب (WGN) لضوضاء الغوسية البيضاءل حتديد سوية جذر متوسط الرتبيعميكن من الناحية النظرية 

إال إذا مل يكن هناك شيء آدر غري الضوضاء الغوسية  دقيقاً  ولكن ال يكون ذلك. (10) سب املعادلةحبالذروة  لقدرة غالف
سوية جذر متوسط  حتديد ولذلك ينبغي .دادل املباينأثناء القياس، وال ميكن تطبيق هذا االفرتاض يف البيئات  (WGN) البيضاء

 ."(APD) لتوزيع احتماالت االتساع"الرسم البياين  ما يسمىلبيانات اخلام فيا متثيلبواسطة  (WGN) البيضاء الرتبيع للضوضاء الغوسية
 (.5نظر الشكل ياس اليت تتجاوز اتساعاً معيناً )االق بيانات ويبني هذا الرسم البياين النسبة املئوية لعينات
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 5 الشكل
 النمطي االتساع توزيع احتماالت

SM.2093-05
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 املختلفة للضوضاء، سة فصل األمناطويسهل باستخدام هذه املقايله مقايسة رايلي.  لبياين لتوزيع احتماالت االتساعيف الرسم ا xواحملور 
حتويل   عندما يتم –10 هيوميكن أن يبني رياضياً بأن درجة ميل هذا اخلط  كخط مستقيم منقدر.  تبدو الضوضاء الغوسية البيضاء ألن

 .99%و 90%و 37%و 0,1%بني  dB 10كل من القياسني إىل مقياس دطي. ويعين ذلك أن اخلط يهبط مبقدار 
رساالت اإلو وحيدة و/أالاملة احلوجات املوعند تضمني ضوضاء  . اجلانب األيسر الضوضاء النبضيةوتبني احلافة الصاعدة يف

 –10  منعلى جانب الضوضاء الغوسية البيضاء أكرب احتماالت االتساع توزيعبيانات القياس، يصبح ميل منقىن  طلوبة يفامل
 .5ويرتفع املنقىن على النقو املبني باخلط األمحر املنقط يف الشكل 

 إلمجاليةاوعندما ال تكون هناك ضوضاء موجات حاملة وحيدة أو إرساالت مطلوبة ضيقة النطاق، فإن سوية جذر متوسط الرتبيع 
ادتيار تردد املرشاح الرقمي حبيث بوميكن حتقيق ذلك  .ةاألفقي ةاإلحداثي 37%اليت يعرب فيها املنقىن  قطةعند الن القيمة هي
 (.2يتضمن تلك املكونات الراديوية )انظر املرفق  ال

 تقييم قدرة الضوضاء الغوسية البيضاء 4.2.9
إىل  تعزىأهنا قيمة ضوضاء هلوائي دون دسارة ب N)(WG الغوسية البيضاء ، يعرب عن سوية الضوضاءP.372 R-ITUللتوصية  وفقاً 

 الضوضاء احلرارية. فوق dBبوحدة  aF ضوضاء دارجية
 :كما يليوميكن حساب الضوضاء احلرارية  

 )**Klog(100 ENBWbtP  (11) 

 حيث:
 K:  10,1*38-23ثابت بولزمان )J/K( 

 t:  درجة احلرارة احمليطة(K) 
 ENBWb: ضوضاءعرض النطاق املكافئ لل (Hz). 

 ضوضاء غوسية مع ضوضاء
 املوجة احلاملة الوحيدة

d
B 

وق 
ف

B
0

kT
 

 

 ضوضاء ضوضاء غوسية
 نبضية

 إحداثي النسبة املئوية املتجاوزة
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، للمرشاح dB ،3-b 3من عرض النطاق  )12(املعادلة بواسطة  ENBWbوميكن احلصول على عرض النطاق املكافئ للضوضاء 
 الرقمي الغوسي.

 33 06,1
)2ln(4

 


 bbbENBW

 (12) 

 .zH 1يف عرض نطاق  mdB 174–عند  0P مئوية(، تصبح 17) K 290 تبلغ 0tويف درجة حرارة مرجعية 
ة جية الضوضاء املقيسة عبارة عن جمموع الضوضاء اخلارجية والضوضاء الناجتة عن نظام القياس، والذي يتكون بالدر وتكون سو 

يف حالة استخدامه. وميكن حساب عامل  )(LNA والضوضاء الناجتة عن مضخم منخفض الضوضاء األوىل من ضوضاء املستقِبل
رتض أن يف ،يف بيئات القياس احلقيقية ة،. ومن الواقعيP.372 R-ITUيف التوصية باستخدام املعادالت الواردة  afالضوضاء اخلارجية 

البالغة  0tدرجة احلرارة املرجعية  عندأن تكون درجة حرارة مجيع أجزاء نظام القياس متساوية. وعالوة على ذلك، ميكن ضبطها 
17  إن املعادلة االفرتاضات، ف هذهرة شديدة. ومبوجب رااحلدرجات  تكون فيهامئوية دون إددال دطأ كبري إال يف حاالت داصة

 هي: afالرئيسية اليت ميكن استخدامها حلساب 

 1 rtca fffff (13) 

 حيث:
 f:  0(عامل الضوضاء الكلية املقيسة يف وحدات دطيةp/measp( 
 cf:  املتاحة( الددلقدرة اهلوائي/ درجاملصاحبة للهوائي )عامل الضوضاء 
 if: قدرة ددل/درج الكبلاملصاحبة خلط النقل الضوضاء  عامل() 
 rf: ما استخدم(. عامل ضوضاء النظام املستقِبل )مستقِبل ومضخم منخفض الضوضاء إذا 

  وميكن حساب قدرة الضوضاء الغوسية البيضاء .dB ومجيع املعلمات املذكورة باحلروف الصغرية معطاة بوحدات دطية وليس بوحدة
 .)(14 بواسطة املعادلة )b0KT(الضوضاء احلرارية فوق  dBبوحدة ية ضوضاء دارج كقيمة

 )log(10)dB( aa fF  (14) 

 طريقة التحليل والتقييم من أجل الضوضاء النبضية 3.9
 استخراج عينة الضوضاء النبضية 1.3.9

 رىذ كاشف الغالف تكون أعلى من  على درج ، تطبيق عتبةفقط (IN) ويتعني، الستخراج العينات النامجة عن الضوضاء النبضية
سوية الضوضاء الغوسية البيضاء ألن هذا هو  جذر متوسط تربيعفوق  dB 13وحتدد هذه العتبة مبقدار الضوضاء الغوسية البيضاء. 

فوق س ينات القياوتعامل مجيع ع الغوسية البيضاء. للضوضاءوقيمة الذروة(  جذر متوسط الرتبيعاملعتاد )الفرق بني  الذروة عامل
 العتبة على أهنا ضوضاء نبضية. هذه

 حساب خصائص الضوضاء النبضية 2.3.9
طريقة و التكرار.  واملدة وفرتة الزمنجمموع معدل و  السويةمعلمات  حيتاج األمر إىل، وافبشكل  الضوضاء النبضيةلتقديد دصائص 

 هي كما يلي. ةساب لكل معلماحل
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 الضوضاء النبضيةسوية  (1)
 :(15) من املعادلة (dBµV/MHz) سوية الضوضاء النبضيةى كثافة ميكن احلصول عل

    IBWeg btyW /1log20  (15) 

 .)(9الواردة يف املعادلة الذروة  غالففولطية  يه ey)t(و، )(MHzنطاق النبضي العرض  يه IBWbحيث 
 .)(16باملعادلة  ،3b−للمرشاح الغوسي،  dB 3 نطاقالوعرض  IBWb وتعطى العالقة بني عرض النطاق النبضي

 33 5,1
)2ln(2

 


 bbbIBW

 (16) 

. (APD) توزيع احتماالت االتساع يف( مثالً  0,01%) اً حمددسويات تقابل مئيناً يف  سويات الضوضاء النبضية التعبري عن وميكن أيضاً 
يتم استخراج القيمة حيث و . الضوضاء النبضيةمن عينات  APDالتمثيل البياين للتوزيع جيب احلصول على  لتقييم هذه القيمةو 

 .(APD)توزيع احتماالت االتساع  يف( مثالً  0,01%) اً حمدد مئيناً  تقابل السويات
 معدل مجموع الزمن للضوضاء النبضية (2)

 لعينات.اعدد  جمموع بالنسبة إىل الضوضاء النبضيةكنسبة مئوية من عينات   الزمنجمموع يعطى معدل 

   100*/ NNii  (17) 

 ث:حي
 Ni: عدد العينات فوق عتبة الضوضاء النبضية 
 N: .العدد اإلمجايل للعينات 

 .مقيسةلكل نقطة  الزمن جمموعميكن احلصول على معدل و 
 طول الضوضاء النبضية وفترة التكرار (3)
 :كما يلي  ضوضاء نبضيةيتم حساب طول كل  عينات الضوضاء النبضية،وهناية  بدايةحتديد  بعد

 sfN1 )8(1 
 حيث:

 1N: الضوضاء النبضية وهناية عدد العينات بني بداية 
 sf: .تواتر االعتيان 

 :تكرار الضوضاء النبضية كما يليوحتتسب فرتة 
 sfN2 )9(1 

 حيث:
 2N:   كل ضوضاء نبضيةعدد العينات بني نقطيت بداية 
 sf : .تواتر االعتيان 
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اليت يتم احلصول عليها عند كل نقطة قياس، ويوصى  I/Qبيانات  من ، تستخلص قيم هاتني املعلمتني من كلتقدم إىل ما واستناداً 
واحدة قد ال تكون كافية لانقطة الألن بيانات  وذلك ،موقع القياس باستعمال مجيع القيم املستخرجة ميثلتوزيع لل رسم بياينبعرض 

 .متنياملعللتقييم اخلصائص اإلحصائية هلاتني 
 لكل توليفة وإمنا قسبف على حمور الزمنالنبضية  جماور من الضوضاءليس لكل زوج  الضوضاء النبضية وينبغي تقييم فرتة تكرار

 قياس.العند نقطة  I/Qمستخرجة من بيانات  الضوضاء النبضيةمن  أيضاً 

 تقديم النتائج 10
 .4.7يف الفقرة  جاءما ك  املباين متعددة يف كل موقع دادل نقاطة يف قياس البيئة الراديوي دادل املباينلبيئات ا يفمن الضروري 

التوزيع الرتاكمي للبيئة  هو يف موقع مامتعددة  نقاطتم احلصول عليها يف يسة اليت يالتوزيع الرتاكمي للقيم املق التسليم بإنوميكن 
قيمة  السويةتجاوز فيها ت، النسبة )من املساحة الكلية( اليت ةنمعي سويةأي  بشأن. ويبني التوزيع، دادل املبىنالراديوية يف هذا املوقع 

 .6 ، كما هو مبني يف الشكلةاإلحداثي
دى يعي، وهذا مفيد للنظام السلكي أن يعمل بشكل طب فيها ميكن اليت( املبىن نسبة )من املوقع دادلال اعتبار التوزيع مبثابةوميكن 

 تلفة.ملقارنة املعلمات الرئيسية للبيئة الراديوية بني مواقع خم لتوزيع مفيد أيضاً تصميم أو تركيب األنظمة الالسلكية. وهذا ا
 العليا 90%ونسبة ى احلد األقص قيملكل موقع، حيث حتسب، . يف شكل إطار بياينعرض التوزيع  لتبسيط النتيجة، ميكن أيضاً و 

تمال . ويف احلالة اليت ال ميكن فيها احلصول على قيمة االحإطار بياينيف  وتعرض الدنيا واحلد األدىن، 10% والنسبة الوسطى ونسبة
دادلي اخلطي بني تطبيق االستكمال البمباشرة من البيانات املقيسة، ميكن احلصول عليها  يف اإلطار البياينالرتاكمي لكل معلمة 

 البيانات الفعلية. قيمأقرب 

 6 الشكل
 ية الضوضاءالنسبة التراكمية من المساحة التي تتجاوز فيها سو 

 قيمة اإلحداثية واإلطار البياني

SM.2093-06

10 50 90

 

لكل موقع  التواترزيع تو  يف شكلعدد األحداث وعرضها  حساب جمموع، ينبغي فرتة الضوضاء النبضيةتكرار بطول و وفيما يتعلق 
 .الزمن سب وحدةحبعدد األحداث  رةمبعاي، يوصى ةتبادلاملالنتيجة قابلة للمقارنة  ولكي تكونأو فئة بيئية. 

 .على التوايلها، تكرار لطول فرتة الضوضاء النبضية و  التواترأمثلة لتوزيع  8و 7ني رد يف الشكليو 

d
B  ق فو

B
0

kT
 

 

 (%)نسبة املساحة اليت تتجاوز فيها الضوضاء قيمة اإلحداثية 

 األدىن

 األدفض 10املئني 

 الوسطى
 األعلى 10املئني 

 األقصى

 اإلطار البياين التوزيع الرتاكمي
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 7 الشكل
 مثال لتوزيع تواتر فترة الضوضاء النبضية
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 8 الشكل
 بضيةمثال لتوزيع التواتر لفترة تكرار الضوضاء الن
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 1المرفق 
 

 أمثلة لترتيبات قياس على أرض الواقع
 .على أرض الواقعمثال عملية قياس  9يبني الشكل 

 9 الشكل
 على أرض الواقعمثال عملية قياس 

SM.2093-09 

  

 المستقبل 
 بقوحاسوب المرا

 سارية الهوائي

 ارتفاع قابل للتعديل

 هوائي
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 2المرفق 
 

 يطريقة اختيار التردد من أجل مرشاح رقم
ء ضوضا من قبيل، من املهم استبعاد تأثري املكونات على وجه الدقة (WGN) الضوضاء الغوسية البيضاء سويةمن أجل معرفة 

يمة قن دوارزميات املرشقات الرقمية التقليل يف أي أو االنبعاثات املطلوبة. ومن ناحية أدرى، متكّ  (SCN)املوجة احلاملة الوحيدة 
ن من ادتيار تردد ال تشغله هنا متكّ ألهذه ميزة لتقليل التأثري و . (7) ةدلاللمع طاق االستبانة وفقاً الرتدد املركزي وعرض ن من

 املكونات الراديوية. هذه
 الرتدد املركزي املناسب للمرشاح الرقمي: ملعرفةوفيما يلي اخلطوات العملية 

 .جمال الزمنيف  يالطيفاملخطط ساب متوسط حبمتوسط طيف القدرة  حيسب 1)
 متوسط طيف القدرة. عربالرتدد املركزي  تغيرياملصمم أثناء  –dB 60القدرة الكلية ضمن عرض النطاق  حتسب 2)

 الطيف. يفلطاقة اإلمجالية ل قيمة أصغر يفضي إىلعلى الرتدد الذي  ويتعني الوقوف
 الرسم البياين للطريقة. 10ويوضح الشكل 

 10 الشكل

 لمرشاح رقمي رسم بياني الختيار التردد المركزي

SM.2093-10

f
c

 

___________ 

 ي للمرشاح الرقميالرتدد املركز 

 الرتدد

الذي يفضي إىل  cfالوقوف على الرتدد 
 أصغر قيمة مدجمة على الطيف

 حتريك ودمج القدرة 
 على الطيف

 متوسط قدرة الطيف 
 من املخطط الطيفي

-dB 60  عرض نطاق 
 مرشاح رقمي

درة
الق
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