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 SMالسلسلة 

 إدارة الطيف



ii التوصية  ITU-R  SM.2117-0  

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية 

يس االتصاالت وقطاع يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
. ITU-R 1 واملشار إليها يف القرار (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) اسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةاالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القي

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

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة نسقتقاسم الرتددات وال 

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 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2019جنيف، 

 
  ITU  2019 

 إبذن خطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة أبي شكل كان وال أبي وسيلة إال 
 .(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.2117-0  التوصيـة

 /بطور مواِكبتعريف نسق البياانت من أجل تبادل البياانت املخزَّنة 
 الطيف مراقبة ألغراض بطور متعامد

 (2018) 

 جمال التطبيق
 .(I/Q) بطور متعامدو  بطور مواكِّبمبكوانت املخزَّنة من أجل تبادل البياانت  مواءم تعر ِّف هذه التوصية نسق ملفات

 مصطلحات أساسية
 ، العمل املشرتك، تبادل البياانتI/Q تشكيل ،I/Qبياانت 

 مسرداملختصرات/

HDF5 الرتاتيب  نسق البياانت من 5 اإلصدار(Hierarchical data format version 5) 

I/Q  بطور متعامدو  بطور مواكِّبمكوانت (In-phase and quadrature components) 

LPF ح مترير منخفضا مرش (Low pass filter) 

TDOA  الورود فرق وقت(Time difference of arrival) 

UTF-8 بتات 8بطول  املوحدةالشفرة حتويل شكل  نسق (Unicode transformation format 8-bit) 

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

يف العديد من  اً ومتنوع اً واسع اً استخدام ت ستخدم (I/Q) بطور متعامدو  بطور مواكِّبمبكوانت أن ملفات البياانت  أ ( 
 ؛ةالراديوي اتتطبيقات الرتدد

 ؛معينة مصنعة وجهة معني تكون خاصة جبهاز ميكن أن I/Qأن ملفات بياانت  ب(
 يسهل الوصول إليه؛ مواءم اتملف بنسقميكن تيسريه  I/Qأن تبادل ملفات بياانت  ج(

تدعم العديد من التطبيقات يف أعمال خدمات  وميكن أناملخزنة تقدم درجة عالية من املرونة  I/Qأن ملفات بياانت  ( د
 املراقبة؛

 مولد إشارة أو حملل إشارة؛ بواسطةإشارة من املخزنة تتيح إعادة إنشاء نسخة قابلة للتكرار  I/Qأن ملفات بياانت  ( ه
 املصنعة، اجلهةعن و ل عن اجلهاز مستق اتملف تزداد بنسق I/Qفائدة ملفات بياانت  أن ( و

 توصي
حتويل مناسب من نسق بياانت  أسلوب I/Qوالتطبيقات الربجمية اليت تدعم استخدام ملفات بياانت  ألجهزةن تقدم اأب 1

I/Q ؛1احملدد يف امللحق  املشرتكق األصلي إىل النس 
 .ةالراديوي اتمراقبة الرتددتطبيقات يف  I/Qلتبادل بياانت  1ابستعمال النسق احملدد يف امللحق  2
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 1امللحق 
 

 /بطور مواِكبتعريف نسق البياانت من أجل تبادل البياانت املخزَّنة 
 الطيف مراقبة ألغراض بطور متعامد

 جوانب عامة 1
 املخزنة ألغراض املراقبة الراديوية. I/Qالبياانت لتبادل بياانت  نسقهذا امللحق تعريف  يقدم

 :ما يلي يقدم نسق البياانتو 
 ؛سهل الفهم وقابل للتنفيذ I/Qلبياانت  اتملف نسق -
 ؛جمموعة دنيا من اخلصائص لوصف البياانت املوجودة يف امللف -
 وحتليلها وتوليدها على حملل الطيف أو للتكرار على مولد إشارة. اتوصف البياانت املناسب لتبادل اإلشار  -

 I/Q وصف بياانت 2
 I/Qأساسيات بياانت  1.2

هذه التوصية سلسلة زمنية منفصلة إلشارة النطاق األساسي املعقدة القيمة.  جمال تطبيقاملستخدم يف  I/Qيصف مصطلح بياانت 
 الراديوي. احلاملة جةوتردد املو  مقايسة االتساع معلومات إضافية مثل ات راديوية مبا يقابلها منوصف إشارة تردد ميكنو 
إشارة ترددات راديوية  اشتقاقها من، أو ميكن ،ميكن حتويلها إىل b(t) إشارة نطاق أساسي معقدة I/Qبشكل عام، تصف بياانت و 

" أو اجلزء الطوراملكون "خارج  . أماi(t) يسمى b(t) املكون "بطور مواكِّب" أو اجلزء احلقيقي منو  .x(t) ذات قيمة حقيقية مقابلة
 .q(t) يسمى فهو b(t) التخيلي من

 على النحو التايل: x(t) راديويةال اتالتعبري عن إشارة الرتددوابلتايل، ميكن 
(1) 𝑥(𝑡) = 𝑖(𝑡) ⋅ √2 ∙ cos(2π𝑓0𝑡) − 𝑞(𝑡) ∙ √2 ∙ sin(2π𝑓0𝑡)  

 i(t)املكونني  راديوية املقابلة ابستخدامالرتددات الميكن استخدامها مباشرة يف مولد لرتكيب إشارة  (1)من الواضح أن املعادلة و 
 .𝑓0 املوجة احلاملة تردد يفاملتمركزين  q(t)و
 يف (2)ذ املعادلة تنفَّ ، 𝑓0 تردد املوجة احلاملة يفللحصول على إشارة النطاق األساسي املعقدة املقابلة من إشارة ترددات راديوية متمركزة و 

حتدد و  .التلفيف ليةإىل عم ’∗‘يشري الرمز و  .سالب واحدلإىل املكون التخيلي ويساوي اجلذر الرتبيعي  ’𝑗‘يشري الرمز و  حملل مثايل.
ضرورايً  LPFابستخدام  االصطفاءيعد و  .هبكسب واحد داخل نطاق مترير  (LPF)منخفض  مرشاح مترير ℎ(τ) النبضية االستجابة

مبا يكفي لتغطية عرض نطاق  ليتسع LPF نطاق مترير اختيارجيب و  تردد املوجة احلاملة. مثلي يفمكوانت اإلشارة املتمركزة  لتوهني
 راديوية املقابلة.ال اتالرتدد شارةإ

(2) 𝑏(𝑡) = 𝑖(𝑡) + j ∙ 𝑞(𝑡) = 𝑥(𝑡) ∙ √2 ∙ 𝑒−j∙2π𝑓0𝑡 ∗ ℎ(τ)  

تارعادًة، و   اختريتإذا ف راديوية املقابلة.ال اتالرتدد شارةنطاق إ زيد عن نصف عرضيساوي أو يحبيث  ،𝑓0 تردد املوجة احلاملة ُي 
 I/Qبياانت  وحتصَّل .1يف الشكل  (2)رسم املعادلة  ويرد .اسرتداف اإلشارة تجنبل سبيلال ، 𝑓0 رتدد املوجة احلاملةل قيمة أصغر

𝑖(𝑡)النطاق األساسي  يف + 𝑗𝑞(𝑡)  راديويةالرتددات المن إشارة 𝑥(𝑡)  يعربَّ (، حيث 1)الشكل  الطور املتعامدابستخدام كاشف 
 ، على التوايل.بطور متعامدبواسطة املكون بطور مواكِّب واملكون  𝑞(𝑡)واجلزء التخيلي  𝑖(𝑡) عن اجلزء احلقيقي
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 1الشكل 
 I/Qبياانت بواسطة  الطور املتعامدكاشف 

SM.2117-0 1

x t ( )

i ( )t

q ( )t

  2 cos ( ) t

–  2 sin ( ) t

LPF

LPF

/2

 
من األرقام املنفصلة  بتتابع 𝑞(𝑡)و 𝑖(𝑡)ل ثَّ مي  عينات بياانت. وابلتايل، بحالياً، يعمل العديد من مولدات اإلشارات وحملالهتا و 

𝑇 لعينةلالفاصل الزمين  أما .𝑓𝑠 الزمنية مع تردد أخذ العينات = 1/𝑓𝑠  يف كل نقطة منفصلة يف الوقتو  اثبت.فهو 𝑡 = 𝑛𝑇 
ة إلعادة نيف املولد، ت ستخدم عينات إشارات النطاق األساسي املرقمَ و  يف حملل. وترقَمنخذ عينات إشارة النطاق األساسي تؤ 

 N ،𝐼(𝑛)من أزواج قيمة  املؤلفةة ناملرقمَ  𝑞(𝑡)و 𝑖(𝑡)تصبح جمموعة عينات و  .زمنياً متواصلة متاثلية و  ترددات راديويةشارة بناء إ
𝑛حيث  ,𝑄(𝑛)و = {0,1,2,…𝑁 − 𝑡و {1 = 𝑛𝑇.  اتميكن االحتفاظ إبشارة الرتددو  القيم كقيم بدون أبعاد.هذه ل متثَّ و 

 (.4 )انظر الفقرة املقايسةا يسمى عامل مب الضربالفعلية عن طريق  ةالراديوي

 اعتبارات تتعلق برتدد أخذ العينات وعرض نطاق املرشاح 2.2
جتنب  يف حاليساوي أو يقل عن تردد أخذ العينات  I/Qعرض النطاق األقصى الذي ميكن متثيله بواسطة عينات بياانت إن 

 أصغر من تردد أخذ العينات. I/Qالذي متثله بياانت  𝑓𝑎 الفعلي ةالراديوي اتيكون عرض نطاق الرتدد كثرياً ما  . لذلك،االسرتداف
مع عينات  العاملةيف املولدات و  حملل.يف على أنه عرض نطاق الضوضاء املكافئ ملرشاح احلد من النطاق  𝑓𝑎 ف هذه التوصيةتعر ِّ و 

أن يكون عرض النطاق املكافئ  وينبغي .املسرتَدفةاملكوانت  لتوهنيما يوجد مرشاح حد من النطاق مقابل كثريًا ،  I/Qبياانت 
حمتمل  ترد  ، لتفادي أي I/Qأكرب من احمللل املستخدم لتسجيل بياانت  مولد ما مساواًي أويف لضوضاء مرشاح احلد من نطاق 

 جددة.تم ترددات راديويةإلشارة 

 اتنسق امللف 3
حيتوي على جمموعات بياانت من التسجيالت املستمرة إلشارات النطاق األساسي املعقدة  اتيصف هذا القسم نسق ملف

 واملعلومات اإلضافية املرتبطة هبا الالزمة لوصف دقيق جملموعات البياانت.
 5https://support.hdfgroup.org/HDF)انظر  )HDF5( الرتاتيب ات البياانتنسق ملف من 5على اإلصدار  اتيعتمد نسق امللفو 

doc/Specs.html/1.) 
بياانت الن املعلومات اإلضافية املرتبطة )ختزَّ و  .HDF5يف جمموعات بياانت  Q(𝑛)و 𝐼(𝑛) اخلامن جمموعات البياانت ختزَّ و 

املرفقة هبا، يف هيكل  HDF5، إىل جانب نعوت HDF5جمموعة بياانت  نختزَّ و  املرفقة. HDF5جمموعة من نعوت  ( يفالشرحية

____________________ 
املصدر  ياتلربجم ةاملصدري الشفرةمن  األعلى املستوىيف  COPYING النسخ والنشر والرتخيص يف ملفميكن العثور على بياانت حقوق الطبع  1

 https://support.hdfgroup.org/products/licenses.html )انظر املفتوح
وابلتايل فهي ليست  HDF5جزءاً من  SZIPمكتبة ضغط تشكل  وال(. https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/COPYINGو

 التوصية.أيضاً جزءاً من هذه 

https://support.hdfgroup.org/HDF5/doc/Specs.html
https://support.hdfgroup.org/HDF5/doc/Specs.html
https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/COPYING
https://support.hdfgroup.org/products/licenses.html
https://support.hdfgroup.org/ftp/HDF5/releases/COPYING
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املخزنة متامًا، وابلتايل وصف  I/Qوصف بياانت  اخلامللبياانت الشرحية إىل جانب البياانت  ميكنو  .HDF5 اتجمموعة ملف
. تشرح نفسها بنفسهاابستخدام قواعد هذه التوصية  املنشأة HDF5جمموعة بياانت و  األصلية. راديويةالرتددات الإشارة 

وفقًا هلذه التوصية  املنشأة I/Qميكن ختزين جمموعات بياانت و  وابلتايل ميكن تفسريها حىت لو مل تكن هذه التوصية متاحة.
وجمموعات البياانت األخرى وأنواع البياانت  الزمر من قبيل) HDF5 اتيف هيكل جمموعة نسق ملف HDF5وغريها من كائنات 

متوافقة مع قطاع االتصاالت الراديوية من جمموعة واحدة  I/Qحيتوي على بياانت  HDF5يتكون أبسط ملف و  املسماة(.
 اجلذرية للملف. الزمرةيف  I/Qفقط من بياانت 

 .h5." (signal.h5) "إشارة ،املاسم ملف ك ومن أمثلة. HDF5" لإلشارة إىل ملف .h5" ياسم امللف ه وتوسعة

 HDF5نعوت  1.3
 HDF5مبجموعة بياانت  املرفقة HDF5اخلام يف جمموعة من نعوت  I/Qن البياانت الشرحية اإللزامية املطلوبة لتفسري بياانت ختزَّ 

 .1ريفها يف اجلدول ارد هذه النعوت اإللزامية وتعوتاخلام.  I/Qاليت حتتوي على بياانت 

 1اجلدول 
 (HDF5النعوت اإللزامية )أنواع البياانت معرب عنها كأنواع بياانت 

 التعريف والتعليقات نوع بياانت القيمة االسم

جمموعة بياانت قطاع االتصاالت صنف 
 )R-ITU(الراديوية 

 ."I/Q"سلسلة اثبتة مع احملتوى:  سلسلة متغرية الطول

 "R SM.2117-ITU-0 التوصية": سلسلة اثبتة الطولسلسلة متغرية  قطاع االتصاالت الراديوية  توصية

 )𝑓0( إلشارة الرتدد الراديوي تردد املوجة احلاملة كونيأن  يتعني H5T_IEEE_F64LE )Hz(تردد املوجة احلاملة الراديوي 
 موجباً.

 جمهوالً ستخدم قيمة الصفر إذا كان تردد املوجة احلاملة الراديوي وت  
 مهم. غري أو

أكرب من  )𝑓𝑠( I/Q أخذ عينات بياانت كون تردديأن  يتعني H5T_IEEE_F64LE )Hz(تردد أخذ العينات 
 الصفر.

 سلسلة اثبتة مع احملتوى: سلسلة متغرية الطول بياانتالتفسري نوع جمموعة 

، I/Qلتخزين بياانت  املستخدمةصحيح، العدد الأنواع تفسَّر "
مع نقطة اجلذر مباشرة إىل البتة األكثر  اثبتةعلى أهنا أرقام نقطة 

 ".داللة

السالسل وال تصلح إال يف العامل احلقيقي.  I/Qوحدة بياانت  سلسلة متغرية الطول بياانتالجمموعة وحدة 
 :التالية

‘’ ،’V‘ ،’V/m‘ ،’A/m‘ 

إذا كانت وحدة العامل احلقيقي غري  ’‘ سلسلة فارغة ستخدموت  
 مهمة.

املخزنة يف جمموعة البياانت مع  املقيَّسة I/Qضرب بياانت ت   H5T_IEEE_F32LE جمموعة البياانت مقايسةعامل 
 يف وحدة العامل احلقيقي I/Qهذا العامل للحصول على قيم 

 .ااخلاصة هب

  .اجملهولة نعوتعدم استخدام ال وينبغياختيارية وميكن إرفاقها أيضاً مبجموعة البياانت.  2املدرجة واملعرفة يف اجلدول  نعوتالو 
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 2اجلدول 
 (HDF5ختيارية )أنواع البياانت معرب عنها كأنواع بياانت النعوت اال

 التعريف والتعليقات نوع بياانت القيمة االسم

 .I/Qأي تعليق مفيد خبصوص جمموعة بياانت  سلسلة متغرية الطول تعليق

 .I/Q إلنشاء جمموعة بياانت صف اجلهاز املستخدمي سلسلة متغرية الطول جهاز

عرض نطاق الضوضاء املكافئ ملرشاح احلد من النطاق  Hz( H5T_IEEE_F64LE(ملرشاح اعرض نطاق 
 .)𝑓𝑎( للاحمل يف

0: صاحلال املدى <= 𝑓𝑎 <= 𝑓𝑠 

عند حدوث  POSIXابلتوقيت العاملي املنسق بنسق وقت  s( H5T_STD_U32LE( التقرييباخلتم الزمين 
 I/Q أول عينة

عند حدوث أول عينة  التوقيت العاملي املنسقجزاء ثواين أب ns( H5T_STD_U32LE(الدقيق اخلتم الزمين 
I/Q 

اجلغرايف  احملدد للموقع خط العرض
 )ابلدرجات(

H5T_IEEE_F64LE خط العرض استناداً إىل WGS 84 
 180إىل  180– :صاحلال املدى

اجلغرايف  احملدد للموقعخط الطول 
 )ابلدرجات(

H5T_IEEE_F64LE  خط الطول استناداً إىلWGS 84 
 90إىل  90– :صاحلال املدى

 مستوى سطح البحرمتوسط فوق  العلو m( H5T_IEEE_F32LE( اجلغرايف احملدد للموقع العلو
 10e3– >= :صاحلال املدى

اإلهليلجي  WGS 84: الفرق بني اجملسم األرضيفصل  m( H5T_IEEE_F32LE( اجلغرايف احملدد للموقع الفصل
 البحرسطح  مستوىومتوسط 

 0 >= :صاحلال املدى m/s( H5T_IEEE_F32LE(السرعة فوق األرض مقدار 

 0=  اً حقيقي مشاالً ، 90=  شرقاً ، 360إىل  0 :صاحلال املدى H5T_IEEE_F32LE )ابلدرجات(السرعة على مست األرض 
 0=  اً حقيقي مشاالً ، 90=  شرقاً ، 360إىل  0: صاحلال املدى H5T_IEEE_F32LE )ابلدرجات(السمت  توجه
 90=  صعوداً ، 90إىل  90–: صاحلال املدى H5T_IEEE_F32LE )ابلدرجات(رتفاع الا توجه

 90=  مييناً ، 180إىل  180–: صاحلال املدى H5T_IEEE_F32LE )ابلدرجات(حنراف الا توجه

جيب و الفرق بني قراءة بوصلة مغنطيسية والشمال احلقيقي.  H5T_IEEE_F32LE )ابلدرجات(املغنطيسي  راداالحن
بواسطة هذه القيمة إذا  مسبقاً السمت املبلغ عنه  توجهتصحيح 

اإلبالغ عن عدم ينبغي و بوصلة مغنطيسية للتوجه.  است خدمت
السمت  توجهاحلصول على  يف حال عدماملغنطيسي  راداالحن

 مغنطيسية. بواسطة بوصلة

 مرجعية. مبيقاتيةاخلتم الزمين  يزاَمنقد ال : 0 >إذا  H5T_STD_U8LE نم اخلتم الزمين غري املزامَ لَ عَ 

 I/Qعينة واحدة على األقل يف بياانت  عدم صالحية: 0 >إذا  H5T_STD_U8LE عدم الصالحيةم لَ عَ 
 املخزنة

على األقل وقد يؤثر  ةواحد PLLفك تالزم عروة : 0 >إذا  PLL( H5T_STD_U8LE(فك تالزم العروة متالزمة الطور 
 املخزنة. I/Qعلى عينة واحدة على األقل يف بياانت 

 I/Qقد تتأثر عينة واحدة على األقل يف بياانت : 0 >إذا  AGC( H5T_STD_U8LE(التحكم التلقائي يف الكسب  ملَ عَ 
 .AGC نشاط املخزنة بتغريات الكسب بسبب

خالل الفرتة الزمنية احملددة بواسطة  كشف إشارة:  0 >إذا  H5T_STD_U8LE إشارة كشف ملَ عَ 
 .املخزنة I/Q بياانت

 املخزنة طيفاً معكوساً. I/Qمتثل بياانت : 0 >إذا  H5T_STD_U8LE االنعكاس الطيفي ملَ عَ 
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 (تتمة )2اجلدول 
 التعريف والتعليقات نوع بياانت القيمة االسم

 I/Qقد تتأثر عينة واحدة على األقل يف بياانت : 0 >إذا  H5T_STD_U8LE الشطط خارج املدى ملَ عَ 
 .شطط خارج املدى مكتَشفةاملخزنة حبالة 

ختطي عينة واحدة على األقل من البياانت  جرىرمبا : 0 >إذا  H5T_STD_U8LE عينة مفقودة ملَ عَ 
 املخزنة. I/Qأثناء تسجيل بياانت 

لكن معرفتها  I/Qلقياس قيم  هبا حاجة ال. وه ِّنامل اتإعداد H5T_IEEE_F32LE (dB) موه ِّن
 حمللل.يف ان تكون مفيدة لتقدير مدى القياس ميكن أ

يتعلق ابهلوائي وهو . الراديويعامل اهلوائي برتدد املوجة احلاملة  H5T_IEEE_F32LE (m/1)عامل اهلوائي 
ميكن و  املخزنة. I/Qاملستخدم للحصول على بياانت 

استخدامه للتحويل إىل وحدات أخرى إذا كان عامل اهلوائي 
 املخزنة. I/Qاثبتاً ضمن عرض نطاق مرشاح بياانت 

ميكن أن و .املقايسة لعاملو لختم الزمين لهي النقطة املرجعية  سلسلة متغرية الطول النقطة املرجعية
 ".املستقبِّلدخل اهلوائي" أو "منفذ  خرجكون إما "منفذ ت

 اذف هذإذا ح  و أوم.  بوحدةملستقبِّل املنفذ  ةعاوقة االمسيامل H5T_IEEE_F32LE (Ohm) أومبوحدة معاوقة دخل املستقبِّل 
 أوم. 50، ميكن افرتاض النعت

 واحد. هو اثبت مبقاسعلى بعد واحد فقط  ابياانهت أماكن، وابلتايل حتتوي نعوت س لَّميةهي  الوثيقة هاملعر فة يف هذ HDF5مجيع نعوت و 
 وقابلة للتطبيق. وصاحلةإذا كانت معروفة  حصراً إرفاق النعوت االختيارية  وينبغي

يف هذه التوصية. ولتحقيق ذلك أيضاً  املعرَّفةأمسائها عن تلك  ختتلفيف هذه الوثيقة، لكن جيب أن  املعرَّفةي سمح ابلنعوت غري و 
 يعر ِّفلن و  كبادئة ألمساء النعوت هذه.  ،’User‘، استخدام سلسلة "املستخدم"ال بد من من أجل املراجعة املستقبلية هلذه التوصية، 

 يف املراجعات املستقبلية هلذه التوصية. االحتاد أي أمساء نعوت تبدأ بسلسلة "املستخدم"
النعوت املعرفة  وت رَفق .أوالً  1النعوت اإللزامية يف اجلدول ق وت رفَ  .2و 1جيب إرفاق مجيع النعوت بنفس الرتتيب املوضح يف اجلدولني و 

 النعوت االختيارية غري املستخدمة. ىتخطوت   .2جلدول اباملستخدم بعد ختطي النعوت االختيارية  من
 .ابلصفر وتنهى UTF-8تستخدم السالسل ذات الطول املتغري جمموعة أحرف و 

 األوىل. I/Qنعوت املوقع اجلغرايف والتوجه يف وقت قريب من حدوث العينة  حتديد وينبغي
ميكن تعريف هذه النقطة و  االهتمام. اليت تسرتعي نقطة املرجعيةالعند  ةاخلتم الزمين صاحلو  املقايسةكون نعوت عامل تأن  وينبغي

منفذ  ي فرتض أهنانقطة مرجعية،  تعرَّفإذا مل و  .2اجلدول  ، انظر’Reference point‘االختياري "نقطة مرجعية"،  ابلنعتاملرجعية 
أيضاً و  احمللل والنقطة املرجعية. دخللألجهزة بني  زمرةوأتخر  لتعويض أي توهني معروف وغري مهمَ  ينبغي املستقبِّل. وابلتايل دخل
تعترب التلميحات يف هذه الفقرة ذات أمهية خاصة و  جهه.و أن تصف نعوت املوقع اجلغرايف والتوجه موضع الكائن املرجعي وت ينبغي

 .على سبيل املثال (TDOA) زمن الورودإعدادات قياس فرق  ة يفعند استخدام كبالت طويل

 جمموعة البياانت 2.3
 ذات بعد واحد. HDF5بدون أبعاد يف جمموعة بياانت  I/Qبياانت ن ختزَّ 

 صاحل. HDF5يكون اسم جمموعة البياانت أي اسم  وميكن أن
ختزَّن و  اختياري. HDF5 اتوحقل بت I/Qلكل قناة  معقدمن نوع بياانت مركب حيتوي على رقم  HDF5 اتيتكون نسق ملفو 

 األبعاد. أحاديعناصر جمموعة البياانت يف صفيف 
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تكون قيم العلم يف النعوت صاحلة و (، فإنه حيتوي على مجيع األعالم املتاحة كنعوت. 3)انظر اجلدول  اتإذا است خدم حقل البت
َسبجملموعة البياانت الكاملة  حقل  يفو  املنطقية بني مجيع قيم العلم املرتبطة بكل عينة من جمموعة البياانت. "OR"بواسطة دالة  وحت 

 إاتحة هذه األعالم املستندة إىل العينات لتحليل أكثر تفصيالً. كنمتالبتات، 
جيب تعريفها قبل كتابة البياانت من هذا النوع املركب من و  .Cكما تظهر يف لغة الربجمة   اهلياكل ةاملركب HDF5تشبه أنواع بياانت و 
 .ركبامل HDF5اسم ونوع البياانت لكل عضو يف نوع بياانت  جيب تعريفو  .HDF5ن تعريفها داخل ملف يبياانت وختز ال

 "Channel_XYZقطاع االتصاالت الراديوية هي "ب I/Qجيب أن تكون أمساء األعضاء املستخدمة يف جمموعة بياانت 
جيب أن تكون سالسل الوصف و  " من سلسلة االسم إىل سلسلة تصف القناة احملددة.XYZريمز اجلزء "ف ".BitFieldو"

اختيارايً، وعند  ،"BitField" حقل البتات، يعترب العضو الذي حيمل اسمو  .واحدة أكثر من قناة تخمتلفة إذا است خدم
 استخدامه، جيب أن يكون آخر عضو.

" للعضو Imag" للعضو األول و"Realحيمل اسم "و مركب  HDF5" هو أيضاً نوع بياانت Channel_XYZء "نوع بياانت أعضاو 
 :ما يلي بنيمن  ي ميكن اختيارهذاألساسية ال HDF5كال العضوين نفس نوع بياانت ول معقدة. I/Qالثاين وُيزن قيمة 

- H5T_STD_I16LE 
- H5T_STD_I32LE 
- H5T_IEEE_F32LE 

تفسريها هنا على أهنا أرقام نقطة اثبتة مع نقطة  ويرد .للمتممات الثنائيةالصحيحة مها أعداد صحيحة  HDF5ن نوعي أعداد أب علماً 
لنوع  15−2−1 إىل 1− من املدى إالميكن أن تغطي ال ظ أيضًا أن أرقام النقاط الثابتة هذه الحَ وي .داللةاجلذر مباشرة إىل البتة األكثر 

 من نوع 1000 قدرهتفسَّر قيمة عدد صحيح و  ة.بت 32 طولهلنوع عدد صحيح  31−2−1 إىل 1− منو  ةبت 16 طولهعدد صحيح 
H5T_STD_I16LE من نوع 1000 قدرهتفسَّر قيمة عدد صحيح و  .215 / 1000أهنا  على H5T_STD_I32LE 231 / 1000 أهنا على. 

مواقع  تعريف، 3يف اجلدول ويرد،  .H5T_STD_B16LE ،األساسي HDF5" هو نوع بياانت BitFieldنوع بياانت العضو "و 
ن موضع البتة صفر هو موضع أب علماً  ؛2املقابلة يف اجلدول  تعريف هذه األعالم هو ابلضبط نفس تعريف األعالمو  بتات األعالم.

 ةقيم البتإىل صفر  سَندوي  األعالم اليت تظهر كنعوت  عدم صالحيةفرتض وت   واحد. ةقيمة بت الصحاح ملَ لعَ و  البتة األقل داللة.
 .هلا املقابلة

 3اجلدول 
 (Bitfield)حقل البتات  حمتوايت

 تعليق موضع البتة العلم

Unsynced_Timestamp 15  

Invalid  14  

PLL_Unlocked 13  

AGC 12  

Detected_Signal  11  

Spectral_Inversion  10  

Over_Range 9  

Lost_Sample 8 بعد اخلسارة مستدرَكةألول عينة  يصح 

اجة احل دعتمفيداً إذا  كتليكون التخزين يف   وميكن أن الصاحلة جملموعة البياانت. HDF5ميكن استخدام مجيع خصائص ختزين و 
 .ضخمةجمموعات بياانت  منبسرعة إىل أجزاء صغرية  نفاذلل
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 قطاع االتصاالت الراديوية:بصاحلة  I/Q متثل جمموعات بياانتوهي ت ظهر األمثلة األربعة التالية تسميات توضيحية ألعمدة اجلدول، و 
- Channel_1.Real ،Channel_1.Imag 

- Channel_one.Real ،Channel_one.Imag ،BitField  

- Channel_X.Real ،Channel_X.Imag ،Channel_Y.Real ،Channel_Y.Imag  

- Channel_1.Real ،Channel_1.Imag ،Channel_2.Real ،Channel_2.Imag ،BitField 

 ةتغي املنعوت ال 3.3
 .رور الوقتمبتتغري بعض النعوت  وميكن أن أبكمله. I/Qيف بعض احلاالت، ال يكفي تطبيق جمموعة واحدة من النعوت على تسجيل 

عدم  يف إمكانيةمثال آخر ومثة  الكسب. اتتطبيق عوامل مقايسة خمتلفة بسبب تغيري إعداد ةالضرور  تقتضيعلى سبيل املثال، قد 
زمنية خمتلفة لقطاعات خمتلفة من  أختاماستخدام  يلزمالزمنية يف بعض املستقبالت، وابلتايل قد  واألختام اتمعدل العين مزامنة

 .I/Qبياانت 
 نعت كلما تغريف .I/Qميكن حل مثل هذه املشاكل بسهولة ابستخدام جمموعات بياانت منفصلة لقطاعات خمتلفة من بياانت و 
 هبا. املرفقةنعوهتا الفعلية بجمموعة جديدة  وت نشأجمموعة البياانت القدمية  ت غَلقصلة،  وذ

 متعددة القطاعات: I/Qبياانت  للتعامل معاالصطالحات التالية مفيدة  ولعل
متعددة القطاعات بسلسلة اثبتة مثل  I/Qأن تبدأ مجيع أمساء جمموعات البياانت لنفس بياانت  ينبغي -

"Multisector_IQبوعة بسلسلة الحقة._" مت 
 مدى منيف  تشكيله وأن جيري، 999 999 999 9أن متثل سلسلة الالحقة رقمًا يرتاوح بني الصفر و ينبغيو  -

 ".9999999999" " إىل0000000000"
 .من جمموعة البياانت الفعلية إىل جمموعة البياانت التالية ،واحد، مبقدار الرقم يف الالحقة ويزاد -
 ".0000000000" الالحقة أن حيتوي اسم جمموعة البياانت للقطاع األول على ينبغيو  -
تضمني أي جمموعات عدم  ينبغيو  هانفس الزمرة متعددة القطاعات يف I/Qختزَّن مجيع جمموعات البياانت اخلاصة ببياانت و  -

 .الزمرةت أخرى يف هذه بياان زمر أو

 هواستخدام تفسي عامل املقايسة 4
املخزنة يف جمموعة البياانت للحصول على قيمها و األبعاد  اخلالية من I/Qب به مضاعفة بياانت جتعامل املقايسة هو العامل الذي 

 الوحدة املشار إليها يف البياانت الشرحية. يف
 مثال:

 :ذلك . وينتج عنsf = 0,005وعامل املقايسة  Vهي فالوحدة . أما Q(n) = 0,8 و I(n) = −0,6 املخزنة بدون أبعاد هو I/Qزوج قيمة 
(3) 𝑖(𝑛𝑇) = 𝐼(𝑛) ∙ 𝑠𝑓 ∙ V = -0.003 V  

(4) 𝑞(𝑛𝑇) = 𝑄(𝑛) ∙ 𝑠𝑓 ∙ V =  0.004 V  

 −dBV 46,02 . وهذا يعادلV 0,005املقابلة يف اللحظة املقابلة من الوقت هو  الراديوية اتاجلهد إلشارة الرتدد مقداروابلتايل فإن 
 . 50 عرب معاوقة −dBm 33,01 أو dBµV 73,98 أو

___________ 
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