التوصيـة

ITU-R SM.329-12
)(2012/09

اإلرساالت غري املطلوبة يف جمال
البث اهلامشي

السلسلة
إدارة الطيف
SM

التوصية

ii

ITU-R SM.329-12

متهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات
االتصاالت الراديوية ،مبا فيها اخلدمات الساتلية ،وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ،تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية
مبساعدة جلان الدراسات.

سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية

)(IPR

يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت
وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (ITU-T/ITU-R/ISO/IECواملشار إليها يف امللحق  1ابلقرار
 .ITU-R 1وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين
 http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/enحيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى
قاعدة بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

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

البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
اخلدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة
انتشار املوجات الراديوية
علم الفلك الراديوي
أنظمة االستشعار عن بعد
اخلدمة الثابتة الساتلية
التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية
تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة
إدارة الطيف
التجميع الساتلي لألخبار
إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
املفردات واملواضيع ذات الصلة

مالحظة :متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح يف القرار
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النشر اإللكرتوين
جنيف،

2013

© ITU 2013

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

التوصية

التوصيـة

ITU-R SM.329-12

1
*

ITU-R SM.329-12

اإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي

**

)(2012-2011-2003-2001-2000-1997-1990-1986-1982-1978-1970-1966-1963-1959-1956-1953-1951

جمال التطبيق
توفر هذه التوصية حدوداً لإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي ،وتقدم كذلك طرائق قياس اإلرساالت يف جمال
البث اهلامشي.

كلمات أساسية
حد اإلرسال ،جمال البث اهلامشي ،عرض النطاق املرجعي ،عرض نطاق االستبانة ،عرض النطاق الفيديوي
إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أن التوصية  ITU-R SM.328تعطي التعاريف واملالحظات التفسريية اليت ينبغي استعماهلا عند معاجلة املسائل املتعلقة
أ)
بعرض النطاق واملباعدة بني القنوات وسيناريوهات التداخل ،وعند التمييز بني اإلرساالت خارج النطاق واإلرساالت اهلامشية،
وعند تعيني احلدود اخلاصة ابإلرساالت يف جمال البث خارج النطاق؛
أن هناك صعوبة تواجه تطبيق حدود اإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي ،تكمن يف معرفة القيمة الدقيقة
ب)
لعرض النطاق الالزم ،ويف التحديد الدقيق للرتدد الذي ينبغي أن يبدأ ابتداءً منه تطبيق حدود جمال البث اهلامشي ،وخاصة
للخدمات اليت تستعمل إرساالت النطاق العريض أو اإلرساالت املش ّكلة رقمياً واليت قد تتضمن يف نفس الوقت عناصر هامشية
تشبه الضوضاء وعناصر أخرى هامشية منفصلة؛
أن وضع ح ّد للسوية العظمى املسموح هبا لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي 1عند تردد ،أو ترددات ،كل إرسال
ج)
يف جمال البث اهلامشي هو أمر ضروري حلماية مجيع اخلدمات الراديوية؛
أن احلدود الصارمة ميكن أن تؤدي إىل زايدة يف حجم التجهيز الراديوي أو يف تعقيده ،إالّ أهنا ستؤمن عموماً محاية
د)
أكرب للخدمات الراديوية األخرى من التداخل؛
أنه ينبغي بذل كل جهد لكي تبقى حدود اإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث خارج النطاق ويف جمال البث
ه)
اهلامشي ،عند أخفض قيم ممكنة ،للخدمات اجلديدة واخلدمات القائمة معاً ،مع األخذ يف االعتبار منط اخلدمات الراديوية املعنية
وطبيعتها ،والعوامل االقتصادية والقيود التكنولوجية ،والصعوبة اليت تظهر عند إلغاء اإلرساالت التوافقية اليت ترسلها بعض
املرسالت العالية القدرة؛
أن هناك حاجة لتحديد طرائق القياس ووحداته وعروض النطاق الواجب استعماهلا عند قياس القدرة على ترددات هي
و)
وفعالة من أجل ختفيض اإلرساالت غري املطلوبة؛
غري الرتدد املركزي ،بغية التشجيع على استعمال وسائل رشيدة وبسيطة ّ
____________________
*
**

1

أدخلت جلنة الدراسات  1لالتصاالت الراديوية يف عامي  2013و 2019تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار .ITU-R 1
تنطبق احلدود الواردة يف هذه التوصية على أي إرساالت خارج النطاق أو هامشية يف جمال البث اهلامشي .وتكون اإلرساالت اهلامشية سائدة
بصورة عامة يف جمال البث اهلامشي.
اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي هي إرساالت غري مطلوبة على ترددات واقعة يف جمال البث اهلامشي.
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أن العالقة قد ختتلف كثرياً بني القدرة املقدمة هلوائي اإلرسال عند ترددات اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي وبني
ز)
شدة اجملال لإلشارات املقابلة املقيسة يف مواقع بعيدة عن املرسل ،بفعل عوامل خمتلفة مثل خصائص اهلوائي عند ترددات
اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،وأحوال االنتشار الشاذة على املسريات املتباينة ،واإلشعاع من أجزاء أخرى من جهاز
اإلرسال ،غري اهلوائي حبد ذاته؛
وأن من املعرتف به أن قياسات شدة اجملال أو كثافة تدفق القدرة ) (pfdلإلرساالت غري املطلوبة يف مواقع بعيدة عن
ح)
املرسل ،تعترب طريقة تتيح التعبري املباشر عن شدة التداخل الناجم عن مثل هذه اإلرساالت؛
وأنه من املعتاد لدى اإلدارات ،عند تعاملها مع إرساالت على الرتددات املركزية ،أن حتدد القدرة املقدمة إىل خط
ط)
تغذية اهلوائي ،أو بدالً من ذلك أو إضافة إليه ،أن تقيس شدة اجملال أو كثافة تدفق القدرة عند مسافة معينة ،للمساعدة على
تعيني احلالة اليت يتسبب فيها إرسال يف جمال البث اهلامشي بتداخل إلرسال آخر مرخص به ،كما وأن إجراءً مماثالً ومتماسكاً
ميكنه أن يفيد يف معاجلة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي (انظر الرقم  11.15يف املادة  15من لوائح الراديو)؛
وأن حتقيق أفضل استعمال فعال واقتصادي لطيف الرتددات ،يقتضي وضع حدود عظمى عامة لإلرساالت يف جمال
ي)
البث اهلامشي ،مع االعرتاف أبن هناك بعض اخلدمات اخلاصة يف بعض نطاقات الرتدد قد حتتاج إىل حدود أشد اخنفاضاً من
تلك احلدود تصدرها خدمات أخرى ،ألسباب تقنية وتشغيلية ،كما قد تكون توصي به توصيات أخرى من قطاع االتصاالت
الراديوية (انظر امللحق )4؛
وأن املرسالت العاملة يف احملطات الفضائية تستعمل أكثر فأكثر متديد الطيف وتقنيات أخرى للتشكيل عريض النطاق
ك)
ميكنها أن تنتج إرساالت خارج النطاق وإرساالت هافية برتددات بعيدة جداً عن الرتدد احلامل ،وميكن هلذه اإلرساالت أن
تتسبب يف تداخالت للخدمات املنفعلة ،منها خدمة علم الفلك الراديوي ،علماً أبن تقنيات قولبة الطيف اليت تستعمل لتحسني
فعالية استعمال الطيف قد تؤدي إىل توهني اإلرساالت يف النطاق اجلانيب؛
ل)
-

وأن حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي اليت تنطبق على املرسالت تتوقف على:
خدمات االتصاالت الراديوية املعنية ونسبة احلماية الصغرى املنطبقة يف كل نطاق تردد؛
منط البيئة اليت قد توجد فيها املرسالت (حضرية ،يف الضواحي ،ريفية ،إخل)؛
منط املرسل؛
املسافة الصغرى الفاصلة بني املرسل املقصود واملستقبل الراديوي الضحية احملتمل؛
مجيع أوجه إزالة االقرتان احملتملة بني هوائي اإلرسال لإلشارة املسببة للتداخل عند تردد االستقبال وبني هوائي
االستقبال ،مع مراعاة منوذج االنتشار وإزالة اقرتان االستقطاب وعوامل إزالة االقرتان األخرى؛
احتمال أن يصدر املرسل إرساالت هامشية عندما يكون املستقبل نشطاً؛
كون املرسل نشيطاً أو غري نشيط ،أو وجود عدة مرسالت نشيطة متآونة؛

وأن بعض احملطات الفضائية جمهزة هبوائيات نشيطة ،وقياس القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي ال ميكنه أن يغطي
م)
اإلرساالت اليت تتولد داخل اهلوائي .ويف مثل هذه احملطات ،ينبغي لإلدارات بنفسها أن تقوم حبساب شدة اجملال أو كثافة تدفق
القدرة عند مسافة معينة ،لكي تساعد على حتديد ما إذا كان إرسال ما قادراً على التسبب يف تداخل خلدمات مرخصة أخرى؛
وأن اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ميكن أن توجد يف الطيف الراديوي بكامله ،إال أن بعض الصعوابت العملية قد
ن)
تفرض ح ّداً ترددايً ال تعود هذه اإلرساالت فوقه حباجة إىل أن تقاس ابلضرورة؛
وأن التوصية  ITU-R SM.1539تتطرق إىل تغري احلدود بني جمال البث خارج النطاق وجمال البث اهلامشي،
س)
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وإذ تالحظ
أن الدراسات املطلوبة مبوجب املسألة اجلديدة  ITU-R 222/1اليت وافقت عليها مجعية االتصاالت الراديوية
أ)
لعام  ،2000حيتمل أن يكون هلا أتثري شكلي وجوهري مهم على التعاريف األساسية املستعملة يف هذه التوصية .وقد حيتاج األمر
إىل مراجعة هذه التوصية يف املستقبل لكي تراعى فيها نتائج هذه الدراسات،

توصي
ابستعمال األحكام التالية عند تطبيق حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي وطرائق قياسها:
1

مصطلحات وتعاريف

تكمل املصطلحات والتعاريف التالية تلك املصطلحات والتعاريف الواردة يف لوائح الراديو )( (RRالتعاريف الواردة حبروف مائلة
ّ
هي اقتباس مباشر من لوائح الراديو حرصاً على التكامل).

1.1

البث اهلامشي (الرقم  145.1يف املادة  1من لوائح الراديو ))(RR

هو بث برتدد واحد أو برتددات واقعة خارج عرض النطاق الالزم ،وميكن إنقاص سويته دون املسّ إبرسال املعلومات املقابلة.
ويشمل البث اهلامشي اإلرساالت التوافقية واإلرساالت الطفيلية وأنتجة التشكيل البيين وحتويل الرتدد ،ابستثناء البث
خارج النطاق.
1.1.1

اإلرساالت التوافقية

إرساالت هامشية برتددات هي مضاعفات صحيحة للرتدد املركزي.
2.1.1

اإلرساالت الطفيلية

إرساالت هامشية تتولد مصادفة (بغري قصد) برتددات هي مستقلة يف نفس الوقت عن الرتدد احلامل أو الرتدد املميز ألحد
اإلرساالت وعن ترددات االهتزازات الناجتة من توليد الرتدد احلامل أو الرتدد املميز.
3.1.1

أنتجة التشكيل البين

تنتج أنتجة التشكيل البيين اهلامشية من التشكيل البيين:
بني االهتزازات ابلرتددات احلاملة أو املميّزة أو التوافقية من إرسال ،أو بني االهتزازات الناجتة من توليد هذه الرتددات
احلاملة أو املميزة؛
وبني االهتزازات اليت هي من نفس الطبيعة من إرسال آخر أو عدة إرساالت أخرى ،متولدة من نفس جمموعة اإلرسال
أو من مرسالت أو جمموعات إرسال خمتلفة.
4.1.1

أنتجة حتويل الرتدد

اإلرساالت اهلامشية ،من دون اإلرساالت التوافقية ،ابلرتددات أو ابملضاعفات الصحيحة هلذه الرتددات ،أو مبجاميع أو حواصل
طرح هذه املضاعفات ،من أي اهتزازات مستعملة لتوليد الرتدد املركزي أو املميز ألحد اإلرساالت.
5.1.1

اإلرسال العريض النطاق أو الضيق النطاق ابلنسبة إىل جهاز القياس

اإلرسال العريض النطاق هو إرسال "يكون فيه عرض النطاق أكرب من عرض النطاق يف جهاز قياس معني أو يف مستقبل" (انظر
"املفردات الكهرتقنية الدولية" ) (IEVالتابع للجنة الكهرتقنية الدولية ) (IECرقم .)161-06-11
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اإلرسال الضيق النطاق هو إرسال "يكون يف عرض النطاق أصغر من عرض النطاق يف جهاز قياس معني أو يف مستقبل"
(انظر  IEV/IECرقم .)161-06-13
2.1

البث خارج النطاق (الرقم  144.1يف املادة  1من لوائح الراديو)

هو بث برتدد واحد أو برتددات ،واقعة خارج عرض النطاق الالزم ،ولكنها يف جواره املباشر ،وهو انتج عن عملية تشكيل،
ابستثناء البث اهلامشي.
3.1

البث غري املطلوب (الرقم  146.1يف املادة  1من لوائح الراديو)

هو جمموعة إرساالت تتكون من البث اهلامشي والبث خارج النطاق.

 3.1مكررا

جمال البث خارج النطاق

2

ٍ
(لبث ما) :هو مدى الرتدد الواقع خارج عرض النطاق الالزم مباشرة ،ابستبعاد جمال البث اهلامشي ،وتسود فيه إرساالت البث
خارج النطاق بصورة عامة.

املالحظـة  - 1وحتدث إرساالت البث خارج النطاق ،اليت تعرف حسب مصادرها ،يف جمال البث خارج النطاق ،وحيدث بدرجة أقل يف جمال البث
اهلامشي .كما حتدث ابملثل إرساالت البث اهلامشي يف جمال البث خارج النطاق وكذلك يف جمال البث اهلامشي.

 3.1مكررا اثنيا

جمال البث اهلامشي

2

(لبث ما) :هو مدى الرتدد الواقع فيما بعد جمال البث خارج النطاق ،وتسود فيه إرساالت البث اهلامشي بصورة عامة.
4.1

عرض النطاق الالزم (الرقم  152.1يف املادة  1من لوائح الراديو)

هو عرض نطاق الرتددات الذي يكفي على الضبط ،يف صنف إرسال معطى ،لتأمني إرسال املعلومات مبعدل السرعة واجلودة
املطلوبني يف ظروف معينة.
ويف حالة املرسالت/املرسالت-املستجيبة متعددة القنوات أو متعددة املوجات احلاملة ،واليت ميكن فيها إرسال عدة موجات
حاملة متآونة من مضخم خرج هنائي أو من هوائي نشيط ،يؤخذ عرض النطاق الالزم ليكون عرض نطاق املرسل/املرسل
املستجيب املساوي  .dB 3وهذا ال ينطبق على احملطات القاعدة يف اخلدمة املتنقلة أو على احملطات القاعدة ذات النفاذ
الالسلكي الثابت اليت تستعمل التقنيات املتنقلة.
ويف اخلدمة الثابتة ،تستعمل التوصية
متعددة املوجات احلاملة.

ITU-R F.1191

حلساب عرض النطاق الالزم يف حالة األنظمة الراديوية الرقمية الثابتة

ابلنسبة خلدمة االستدالل الراديوي ،يكون عرض النطاق الالزم لرادارات الرشاقة الرتددية جزءاً من النطاق املوزع الذي يتم فيه
توليف ترددات املوجات احلاملة هلذه الرادارات.
5.1

احلالة النشيطة املرسلة

املرخص به.
حالة حمطة إرسال وهي تولّد اإلرسال ّ
____________________
2

أدخل املصطلحان "جمال البث خارج النطاق" و"جمال البث اهلامشي" بغية إزالة اللبس املوجود حالياً بني تعريفي املصطلحني "البث خارج
النطاق" و"البث اهلامشي" الواردين يف املادة  1من لوائح الراديو من جهة أوىل ،وبني استعماهلما احلايل من جهة اثنية يف التذييل  3للوائح الراديو،
كما راجعه املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (إسطنبول .(WRC-2000) )2000 ،واحلدود املقررة لإلرساالت يف جمال البث خارج النطاق
ويف جمال البث اهلامشي تنطبق ابلتوايل على مجيع اإلرساالت غري املطلوبة يف جمايل البث خارج النطاق والبث اهلامشي.

التوصية
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حالة الراحة أو االنتظار ملرسل

حالة حمطة إرسال يكون فيها املرسل جاهزاً لنقل احلركة ،ولكنه ليس يف حالة نشيطة.

وال تعترب الرادارات األولية تعمل يف حالة االنتظار ،ألن املرسل يكون يف حالة نشيطة أثناء عمل الرادار .وكذلك ال تعترب أنظمة
الرادار النبضية يف حالة نشيطة أثناء عمل الرادار .وكذلك ال تعترب أنظمة الرادار النبضية يف حالة االنتظار أثناء الفواصل الزمنية
ما بني النبضات .كما أن أنظمة االتصال ابلتقسيم الزمين ال تعترب يف حالة راحة أو انتظار أثناء فواصل الفجوات الزمنية.
2

تطبيق احلدود

ميكن التعبري عن سوايت اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بقدرة الذروة أو القدرة املتوسطة اليت يقدمها املرسل إىل خط
1.2
تغذية اهلوائي عند ترددات اإلرسال املعين ،ضمن عرض نطاق مرجعي حمدد ،يتوقف على طبيعة اخلدمة الراديوية للمرسل.
كما ميكن أيضاً التعبري عن سوايت اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بشدة اجملال أو بكثافة تدفق القدرة ) (pfdعلى
2.2
سطح األرض ،عند ترددات اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي املعنية.
حسب املبادئ املنصوص عليها يف التذييل  3للوائح الراديو ) ،(RRفإن جمال البث اهلامشي يتكون عادة من ترددات
3.2
تبتعد إىل جانيب الرتدد املركزي لإلرسال بقدرة  %250أو أكثر من عرض النطاق الالزم لإلرسال .مع ذلك فإن هذا االبتعاد يف
الرتددات ق د يتوقف على منط التشكيل املستعمل ،وعلى معدل البتات األقصى يف حالة التشكيل الرقمي ،وعلى منط املرسل
وعلى عوامل تنسيق الرتددات .ففي بعض األنظمة الرقمية مثالً العريضة النطاق أو املشكلة نبضياً ،حيتاج االبتعاد بني الرتددات
إىل أن خيتلف عن النسبة  .%250وملا كانت لوائح الراديو حتظر على أي خدمة راديوية أن تتسبب بتداخل ضار خارج نطاق
الرتددات املوزع هلا ،جيب حتديد ترددات املرسل حبيث ال تتسبب إرساالت البث خارج النطاق بتداخل ضار خارج نطاق
الرتددات املوزع ،وفقاً للرقم  5.4من لوائح الراديو.
وميكن أيضاً تطبيق النسبة  %250على املباعد بني القنوات ،وليس على عرض النطاق الالزم .فعند تنسيق ترددات األنظمة
الرقمية يف اخلدمة ،تفضل التوصية  ITU-R F.1191مثالً أن تستعمل النسبة  %250للمباعدة بني القنوات يف ترتيب قنوات
الرتدد الراديوي ذات الصلة جلعلها حدوداً ترددية بني جمايل البث خارج النطاق والبث اهلامشي.
وقد ال تكون هذه الطريقة مناسبة لتحديد جمال البث اهلامشي يف حالة كون عرض النطاق ضيّقاً جداً أو عريضاً جداً ،وتقدم
التوصية  ITU-R SM.1539توجيهات إضافية.
ويوجد يف البند  3.2من الفقرة يوصي يف التوصية
لتبيان احل ّد بني جمايل البث خارج النطاق والبث اهلامشي.

ITU-R SM.1541

توجيهات إضافية خاصة بعرض النطاق الالزم املطلوب

موصلة كلها إىل نفس اهلوائي ،ينبغي تطبيق احلدود املبينة
4.2
عندما يتضمن نظام إرسال أكثر من مرسل واحدّ ،
يف البند  ،3قدر املستطاع ،على أنتجة التشكيل البيين املتعلقة ابستعمال عدة مرسالت.
تعترب هنا حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي اليت جيب تطبيقها على التجهيزات الراديوية واقعة يف املدى الرتددي
5.2
احملصور بني  kHz 9و.GHz 300
ويف كل األحوال ميكن وألغراض القياسات العملية ،تضييق مدى الرتددات جملال البث اهلامشي .وترد يف اجلدول  1قيم مدى
ترددات القياس اليت يوصى هبا عادة ألغراض عملية.

التوصية
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اجلـدول

1

مدى ترددات القياسات لإلرساالت غري املطلوبة
مدى الرتددات األساسية
احل ّد األدىن

قيم مدى ترددات القياسات
احلد األعلى
(جيب إجراء القياسات على كامل نطاق التوافقيات ،وأالّ يتوقف عند
احلد األعلى للرتدد املنصوص عليه ابلضبط)

MHz 100-kHz 9

kHz 9

GHz 1

MHz 300-MHz 100

kHz 9

الرتدد التوافقي العاشر

MHz 600-MHz 300

MHz 30

GHz 3

GHz 5,2-MHz 600

MHz 30

الرتدد التوافقي اخلامس

GHz 13-GHz 5,2

MHz 30

GHz 20

GHz 150-GHz 13

MHz 30

الرتدد التوافقي الثاين

GHz 300-GHz 150

MHz 30

GHz 300

وهناك حاالت يلزم فيها ،بغية محاية خدمات خاصة ،توسيع مدى ترددات القياس إىل الرتدد التوافقي الثالث أو أكثر ،لألنظمة
اليت يكون ترددها األساسي أعلى من  .GHz 13وتبني املعلمات الواردة يف اجلدول  1الصعوبة املتزايدة عملياً يف إجراء القياسات
بتوسيع مدى الرتددات حنو األعلى يف أجهزة القياس العاملة ابلرتددات الصغرية التقليدية املوصوفة يف امللحق  ،2إىل ترددات تزيد
على  .GHz 110ففي مثل هذه الرتددات أو أعلى منها ،قد يكون عملياً أكثر اعتماد تقنيات القياس مبقاييس اإلشعاع احلراري
(بولومرت) العاملة يف الرتددات حتت األمحر .ففي رادارات املركبات اليت تعمل ابلرتددات  ،GHz 77-76يكون من املناسب
أن يقاس الرتدد التوافقي الثالث البالغ حوايل  ،GHz 220حيث حيتمل أالّ تكون طرائق القياس ابلرتددات الصغرية
التقليدية مناسبة.
واألنظمة اليت تضم هوائياً متكامالً يتضمن دليالً موجباً ،أو توصيالً إىل دليل موجي ،له طول سليم من االضطراابت يساوي على
األقل مرتني طول موجة القطع ،ال تتطلب قياسات لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي اليت تقل تردداهتا عن  0,7مرة من تردد
القطع للدليل املوجي.
ينبغي لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي اليت يصدرها أي جزء من منشأة اإلرسال ،هو غري نظام اهلوائي (اهلوائي
6.2
وخط تغذيته) ،أال يكون أتثريها أكرب من التأثري الذي يتولد ،لو كان نظام اهلوائي هذا ،تغذية قدرة عظمى مقبولة برتدد من
ترددات جمال البث اهلامشي.
ينبغي لإلرساالت العابرة اليت تسببها عمليات التبديل يف أنظمة النفاذ املتعدد بتقسيم زمين ) ،(TDMAأن تتقيد قدر
7.2
اإلمكان مبتطلبات إلغاء اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي.
3

حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي

1.3

حتسن تشغيل خدمات االتصاالت الراديوية يف مجيع النطاقات.
ينبغي هلذه احلدود أن ّ

ينبغي استعمال خمتلف الوحدات اليت متثل اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي مع جدول حتويل مقابالهتا ،كما هي
2.3
معطاة يف امللحق .1

التوصية
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ترد فيما يلي تعريفات فئات احلدود املنطبقة على اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،مبا فيها حدود التذييل  3للوائح
3.3
الراديو ،وأمثلة أشد صرامة ،واحلدود اليت تطبق على جتهيزات تكنولوجيا املعلومات ).(ITE
الفئة

A

الفئة

B

الفئة

C

الفئة

D

الفئة

Z

حدود الفئة  Aهي قيم التوهني املستعملة حلساب سوايت القدرة العظمى املسموحة لإلرساالت يف جمال البث
اهلامشي .ويستعيد التذييل  3للوائح الراديو حدود الفئة  .Aوهذه احلدود واردة يف البند .2.4
حدود الفئة  Bهي مثال على حدود أشد صرامة لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي من حدود الفئة  .Aوهي مبنية
املعرفة يف أورواب واملعتمدة لديها ،وتستعملها بعض البلدان األخرى .وهذه احلدود واردة يف البند .3.4
على احلدود ّ

حدود الفئة  Cهي مثال على حدود أشد صرامة لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي من حدود الفئة  .Aوهي مبنية
املعرفة يف الوالايت املتحدة األمريكية ويف كندا واملعتمدة لديهما ،وتستعملها بعض البلدان األخرى .وهذه
على احلدود ّ
احلدود واردة يف البند .4.4
حدود الفئة  Dهي مثال على حدود أشد صرامة لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي من حدود الفئة  .Aوهي مبنية
على احلدود املعرفة يف الياابن واملعتمدة لديها ،وتستعملها بعض البلدان األخرى .وهذه احلدود واردة يف البند .5.4
حدود اإلشعاع املنطبقة على جتهيزات تكنولوجيا املعلومات ) ،(ITEوحددهتا اللجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي
) .(CISPRوهذه احلدود واردة يف البند .6.4

املالحظـة  - 1حدود الفئات  Bو Cو Dأشد صرامة من حدود الفئة  ،Aومتثل كل واحدة منها توفيقة بني إرساالت غري مطلوبة أخفض سوية وبني
تكلفة اجلهاز .وهي تستعمل حالياً بنجاح كتنظيمات وطنية أو إقليمية ،تضم مناطق عالية الكثافة يف جتهيزات االتصاالت الراديوية ،وتستعمل عملياً
قدراً مهماً كبرياً من صناعة جتهيزات االتصاالت الراديوية األساسية.
وتعطي جداول حدود اإلرساالت (انظر البند  4يف الفقرة توصي) احلدود املوصى هبا واملفضلة لكل واحدة من هذه الفئات حسب نطاقات الرتددات
وأمناط املرسالت ،بغية أتمني احلماية جلميع خدمات االتصاالت الراديوية.
4

جداول حدود اإلرساالت

1.4

عروض النطاق املرجعية املوصى هبا

عرض النطاق املرجعي هو عرض نطاق حمددة فيه سوايت اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي .وفيما يلي عروض النطاق املرجعية
املوصى هبا:
 kHz 1ما بني  9و،kHz 150
 kHz 10ما بني  kHz 150و،MHz 30
 kHz 100ما بني  MHz 30و،GHz 1
 MHz 1ما فوق .GHz 1
يف حالة مجيع اخلدمات الفضائية خاصةً ،جيب أن يكون عرض النطاق املرجعي لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي،
مساوايً .kHz 4
وبشأن حدود الفئة  ،Bحتدد عروض نطاق مرجعية أضيق يف جوار الرتدد احلامل للخدمتني الثابتة واملتنقلة الربية.

وفيما خيص عروض النطاق املرجعية املطلوبة للقياسات اخلاصة ابإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف الرادار ،جيب حساهبا
يف كل مرة على حدة لكل نظام راداري خاص ،وفقاً لطرائق القياس املشروحة يف التوصية .ITU-R M.1177
املالحظـة  - 1عرض النطاق املرجعي هو عرض نطاق حمددة فيه سوايت اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،ولكن هذا ال يعين أنه عرض نطاق
ينبغي فيه قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي .ويشرح امللحق  2عرض نطاق االستبانة الذي جيب فيه قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي.
ومبثابة توجيه عام ،ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة مساوايً عرض النطاق املرجعي .ومع ذلك ميكن يف سبيل حتسني دقة القياس وحساسيته
وفعاليته ،أن خيتلف عرض نطاق االستبانة عن عرض النطاق املرجعي كما هو مبني يف امللحق .2
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يبني اجلدول  2السوايت العظمى املسموح هبا لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،وهي السوايت الواردة يف التذييل  3للوائح
الراديو ،بشكل قدرة ألي مرّكبة غري مطلوبة يقدمها مرسل إىل خط تغذية اهلوائي ،ابستثناء اخلدمات الفضائية اليت تكون احلدود
فيها تصميمية بشأن اتريخ تشغيل خدمة اتصاالت راديوية ،وحمطات الفضاء السحيق وحمطات اهلواة .ويف التذييل  3بعض
املالحظات اليت تعطي تعليمات واضحة بشأن تطبيق هذه احلدود.
وينبغي لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن أي جزء من املنشأة ،هو غري اهلوائي وخط تغذيته ،أالّ يكون أتثريها أكرب
من التأثري الذي حيدثه نظام اهلوائي هذا عندما يغ ّذى ابلقدرة العظمى املسموح هبا على تردد اإلرسال هذا يف جمال
البث اهلامشي.
وميكن تطبيق سوايت أشد صرامة من السوايت احملددة يف اجلدول  ،2لدو ٍاع تقنية وتشغيلية ،من أجل محاية بعض اخلدمات
يف بعض نطاقات الرتدد .وجيب أن تكون السوايت املطبقة حلماية هذه اخلدمات موافقاً عليها يف مؤمتر عاملي لالتصاالت
الراديوية .وميكن أيضاً حتديد سوايت أشد صرامة ابتفاقات خاصة ما بني اإلدارات املعنية .وفوق ذلك ينبغي إيالء اهتمام خاص
لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن املرسالت بغية محاية خدمة علم الفلك الراديوي وخدمات منفعلة أخرى.
ويقدم امللحق  5أمثلة من احلساابت ويعطي سوايت القدرة املطلقة العظمى يف جمال البث اهلامشي من الفئة  ،Aانطالقاً من
القيم الواردة يف اجلدول .2
اجلـدول

2

حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي  -الفئة

A

(قيم التوهني املوصى هبا واملستعملة حلساب سوايت القدرة العظمى املسموح هبا
لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،واليت يطلب استعماهلا يف
مجيع البلدان للتجهيزات الراديوية)
فئة اخلدمة طبقا للمادة  1يف لوائح الراديو
أو لنمط التجهيزات) (1و)(2
مجيع اخلدمات ابستثناء اخلدمات املعددة أدانه

اخلدمات الفضائية (احملطات األرضية املتنقلة)) (3و

اخلدمات الفضائية (احملطات األرضية الثابتة)) (3و

اخلدمات الفضائية) (3و) (5و
خدمة االستدالل الراديوي
اخلدمة اإلذاعية التلفزيونية

 ،10 log P + 43أو  ،dBc 70أيهما أقل صرامة
)(4

)(4

 ،10 log P + 43أو  ،dBc 60أيهما أقل صرامة
 ،10 log P + 43أو  ،dBc 60أيهما أقل صرامة
 ،10 log P + 43أو  ،dBc 60أيهما أقل صرامة

)(6

 ،10 log P + 43أو  ،dBc 60أيهما أقل صرامة

)(7

 ،10 log P + 43أو  ،dBc 60أيهما أقل صرامة ،دون جتاوز سوية القدرة
املتوسطة املطلقة البالغة  mW 1حملطات املوجات املرتية ) (VHFأو mW 12
حملطات املوجات الديبسمرتية ) .(UHFومع ذلك قد حيتاج أن يكون التوهني
أكرب من ذلك حسب احلاالت

)(8

اخلدمة اإلذاعية بتشكيل الرتدد

التوهني ) (dBاألقل من القدرة ) (Wاملقدمة إىل
خط تغذية اهلوائي

)(FM

اخلدمة اإلذاعية ابملوجات اهلكتومرتية والديكامرتية )(MF/HF

 ،10 log P + 46أو  ،dBc 70أيهما أقل صرامة ،دون جتاوز سوية القدرة
املتوسطة املطلقة البالغة mW 1
 ،dBc 50دون جتاوز سوية القدرة املتوسطة املطلقة البالغة

mW 50

التوصية
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اجلـدول ( 2تتمة)
فئة اخلدمة طبقا للمادة  1يف لوائح الراديو
)(2) ،(1
أو لنمط التجهيزات

التوهني ) (dBاألقل من القدرة ) (Wاملقدمة إىل
خط تغذية اهلوائي

إرساالت النطاق اجلانيب الوحيد ) (SSBالصادرة عن احملطات
)(9
املتنقلة

 dB 43حتت القدرة

خدمات اهلواة العاملة حتد الرتدد ( MHz 30مبا يف ذلك
)(9
إرساالت النطاق اجلانيب الوحيد

 ،10 log PEP + 43أو  ،dB 50أيهما أقل صرامة

اخلدمات العاملة حتد الرتدد  ،MHz 30ابستثناء اخلدمات
الفضائية واالستدالل الراديوي واإلذاعية وخدمات النطاق
)(9
اجلانيب الوحيد املشغلة من احملطات املتنقلة وخدمات اهلواة

 ،10 log X + 43أو  ،dBc 60أيهما أقل صرامة
وحيث:
 PEP=Xللتشكيل بنطاق جانيب وحيد )(SSB
 P=Xألمناط التشكيل األخرى

التجهيزات الراديوية ضعيفة القدرة

)(10

منار راديوي لالستدالل على موقع الطوارئ )،(EPIRB
ومرسل لتحديد موقع الطوارئ ) ،(ELTومنار لتحديد
املوقع الشخصي ) ،(PLBومرسل مستجيب راداري
للبحث واإلنقاذ ) ،(SARTومرسالت النجدة على السفن
ومراكب اإلنقاذ وقوارب النجاة ،واملرسالت الربية أو البحرية
أو الطريانية عند استخدامها يف حالة الطوارئ

PEP

 ،10 log P + 56أو  ،dBc 40أيهما أقل صرامة
ال توجد حدود

مالحظات ختص اجلدول :2

القدرة املتوسطة املقدمة إىل خط تغذية (إرسال) اهلوائي ،طبقاً للرقم  158.1من لوائح الراديو ) .(RRوعند استعمال اإلرسال ابلرشقات ،تقاس
:P
الرشقات ،تقاس القدرة املتوسطة  Pوالقدرة املتوسطة ألي إرسال يف جمال البث اهلامشي حبساب القدرة اليت يؤخذ متوسطها على مدة الرشقة.
 :PEPقدرة الذروة )( (Wقدرة الغالف يف الذروة) اليت تقدم خلط تغذية اهلوائي ،طبقاً للرقم  157.1من لوائح الراديو.

عند استعمال املصطلح  ، Pحيسن أن تقدر القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي وقدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة القدرة املتوسطة
والقدرة املتوسطة على عرض النطاق املرجعي على التوايل .وعند استعمال املصطلح  PEPحيسن أن تقدر القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي وقدرة
اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة قدرة الغالف يف الذروة وقدرة الغالف يف الذروة يف عرض النطاق املرجعي على التوايل .ومع ذلك عندما
يكون من الصعب قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة املصطلح  ،PEPنظراً إىل طبيعة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي (مثل
الضوضاء الغوسية) ،يسمح بتقدير القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي وقدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة القدرة املتوسطة (انظر
امللحق .)2
 :dBcديسبل منسوب إىل قدرة املوجة احلاملة غري املشكلة لإلرسا ل .ومع ذلك يف حالة غياب املوجة احلاملة ،كما يف بعض ختطيطات التشكيل الرقمي
حيث ال تتوفر املوجة احلاملة لعمليات القياس ،تكون السوية املرجعية املكافئة للديسبل  dBcهي الديسبل املنسوب إىل القدرة املتوسطة .P
)(1

)(2

)(3
)(4

قد يكون من الصعب ،يف بعض حاالت التشكيل الرقمي وامل رسالت الضيقة النطاق والعالية القدرة يف مجيع فئات اخلدمات ،أن يتم التقيد ابحلدود
املقررة عند  %250من عرض النطاق الالزم.
املوصل العبوري بني
تستعمل طريقة القدرة املشعة املتناحية املكافئة ) (e.i.r.p.املبينة يف البند  3.3من امللحق  ،2عندما ال يكون النفاذ سهالً إىل ّ
املرسل وخط تغذية اهلوائي.
تكون حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف مجيع اخلدمات الفضائية مقررة يف عرض نطاق مرجعي يبلغ .kHz 4
احملطات األرضية املوجودة يف خدمة اهلواة الساتلية والعاملة حتت الرتدد  MHz 30هي من فئة اخلدمة املسماة "خدمات اهلواة العاملة حتت الرتدد
( MHz 30مبا يف ذلك إرساالت النطاق اجلانيب الوحيد)".

التوصية
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مالحظات ختص اجلدول ( 2اتبع):
)(5

)(6

)(7

)(8

)(9
)(10

3.4

يف حالة ساتل وحيد يعمل مع أكثر من مرسل -مستجيب واحد يف نفس منطقة اخلدمة ،إذا نظران إىل حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
املبينة يف اجلدول  ،2جند أن اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن أحد املرسالت-املستجيبة قد حتدث على تردد يرسل عليه مرسل -
مستجيب آخر رفيق مصاحب .وتكون يف هذه احلالة سوية اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن املرسل-املستجيب األول قد مت جتاوزها
من قبل اإلرساالت األساسية أو اإلرساالت يف جمال البث خارج النطاق الصادرة عن املرسل-املستجيب الثاين .وعليه جيب أالّ تطبّق احلدود على
تلك اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن ساتل واليت ميكنها أن حتدث داخل عرض النطاق الالزم أو جمال البث خارج النطاق ملرسل
مستجيب آخر اتبع لنفس الساتل يف نفس منطقة اخلدمة (انظر التذييل  3للوائح الراديو).
تعفى احملطات الفضائية يف خدمة األحباث الفضائية املهيأة للعمل يف الفضاء السحيق كما يعرفه الرقم  177.1من لوائح الراديو ،من التقيد حبدود
اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي.
جيب حتديد توهني ) (dBاإلرسا الت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن أنظمة االستدالل الراديوي (الراديو كما يعرفه الرقم  100.1من لوائح
الراديو) من أجل سوايت اإلرساالت املشعة ،وليس عند خط تغذية اهلوائي .وجيب أن تعتمد على التوصية  ITU-R M.1177طريقة قياس سوايت
اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن الرادارات.

تعرف سوية القدرة املتوسطة مصحوبة بتشكيل خاص لإلشارة الفيديوية .وجيب اختيار هذه اإلشارة الفيديوية
يف حالة اإلرسال التلفزيوين التماثليّ ،
حبيث تتوفر السوية العظمى للقدرة املتوسطة (مثل سوية كبت اإلشارة الفيديوية يف األنظمة التلفزيونية ذات التشكيل السالب) عند خط تغذية
اهلوائي.
مجيع أصناف اإلرسال اليت تستعمل النطاق اجلانيب الوحيد ) (SSBتدخل يف الفئة ”.“SSB
األجهزة الراديوية ضعيفة القدرة اليت تكون قدرة خرجها العظمى أقل من  mW 100واملع ّدة لالتصاالت قصرية املدى أو ألغراض التحكم( .تكون
هذه األجهزة غري خاضعة عادة للرتخيص الفردي هبا).

حدود الفئة

B

يبني اجلدول  3السوايت العظمى املسموح هبا لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،بشكل سوايت قدرة ألي مرّكبة غري مطلوبة يقدمها
مرسل إىل خط تغذية اهلوائي يف جتهيز من الفئة  .Bوتطبق حدود الفئة  Aعلى مجيع اخلدمات واألنظمة اليت ال ترد يف هذا اجلدول.
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3

حدود الفئة

B

(انظر التعاريف الواردة يف البند  3.3توصي)
منط التجهيز

) (1و)(2

اخلدمة الثابتة

اخلدمة الثابتة  -حمطة مطرافية (حمطة طرفية
)(1
جمهزة بسطوح بينية لتجهيزات املشرتك)
)(10
أنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق
) (BWAالعاملة بني  GHz 1وGHz 6
(مجيع حمطات اإلرسال)
اخلدمة املتنقلة الربية (احملطات القاعدة واملتنقلة)

احلدود

–dBm 50
–dBm 30
–dBm 40
–dBm 30
–dBm 36
–dBm 36

من أجل
)(3
من الفقرة توصي)
من أجل
)(3
من أجل GHz 21,2  f ≥ MHz 30
)(3
من أجل (  f ≥ GHz 21,2انظر البند  5.2من الفقرة توصي)
)(4
من أجل GHz 1  f ≥ kHz 9
)(4
من أجل (  f ≥ GHz 9انظر البند  5.2من الفقرة توصي)
GHz 21,2  f ≥ MHz 30
(  f ≥ GHz 21,2انظر البند 5.2
)(3

– dBm 36من أجل
– dBm 36من أجل
)(4
– dBm 30من أجل (  f ≥ GHz 1انظر البند  5.2من الفقرة توصي)
انظر احلدود املذكورة يف التوصية ITU-R S.726
( VSATمطراف صغري الفتحة جداً)
:MHz 137 ≥ f ≥ MHz 87,5
اإلذاعة بتشكيل الرتدد )(FM
dBW 9  P
– dBm 36من أجل
dBW 29  P ≥ dBW 9
 dBc 75من أجل
dBW 39  P ≥ dBW 29
– dBc 16من أجل
dBW 50  P ≥ dBW 39
 dBc 85من أجل
P ≥ dBW 50
– dBc 5من أجل
 MHz 87,5  f  MHz 30و(  f  MHz 137انظر البند  5.2من الفقرة توصي):
dBW 4  P
– dBm 36من أجل
dBW 40  P ≥ dBW 4
 dBc 70من أجل
P ≥ dBW 40
 dBc 0من أجل
األنظمة الرادارية يف خدمة االستدالل الراديوي :سوايت مطلقة ( dBmيف القدرة  PEPيف عرض النطاق املرجعي)
حمطات اثبتة لالستدالل الراديوي) (5و) (6و) (7أو توهني ) (dBحتت القدرة ( ،PEPأيهما أقل صرامة)؛
(ابستثناء الرادارات متعددة الرتددات ورادارات – dBm 30أو dB 100
صفيف نشيط) (8ورادارات األرصاد اجلوية)
– dBm 30أو  dB 100من أجل kW 150  PEP
(رادارات األرصاد اجلوية ابستثناء رادات ترصد
)(9
– dBm 30أو  dB 90من أجل kW 150  PEP
الرايح)
) 29 – 10 log(f (kHz)/9) dB(A/mعند  10أمتار من أجل MHz 10  f  kHz 9
أجهزة قصرية املدى تعمل حتت الرتدد
MHz 30
– dB(A/m) 1عند  10أمتار من أجل MHz 30  f  MHz 10
MHz 30  f ≥ kHz 9
GHz 1  f ≥ MHz 9

)(3

)(4

–dBm 36
–dBm 54

من أجل  ≥ MHz 30ابستثناء الرتددات األصغر من GHz 1

من أجل  حمصورة يف النطاق  MHz 74-47وMHz 118-87,5

و MHz 230-174وMHz 862-470

– dBm 30من أجل (  f ≥ GHz 1انظر البند  5.2من الفقرة توصي)

التوصية
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اجلـدول ( 3تتمة)
احلدود
منط التجهيز
من أجل  ≥ MHz 9ابستثناء الرتددات األصغر من GHz 1
–dBm 36
أجهزة قصرية املدى تعمل فوق الرتدد
 ،MHz 30شبكات راديوية حملية ،النطاق – dBm 54من أجل  حمصورة يف النطاق  MHz 74-47وMHz 118-87,5
و MHz 230-174وMHz 862-470
املبتذل (املواطنني) ) ،(CBهواتف غري كبلية،
– dBm 30من أجل (  f ≥ GHz 1انظر البند  5.2من الفقرة توصي)
ميكروفوانت ال سلكية

مالحظات ختص اجلدول

3

 :Pالقدرة املتوسطة ) (Wاملقدمة إىل خط تغذية (إرسال) اهلوائي ،طبقاً للرقم  158.1من لوائح الراديو .وعند استعمال اإلرسال ابلرشقات ،تقاس القدرة
املتوسطة  Pوالقدرة املتوسطة ألي إرسال يف جمال البث اهلامشي ،حبساب القدرة اليت يؤخذ متوسطها على مدة الرشقة.
ينبغي تقدير اإلرساالت يف جما ل البث اهلامشي بداللة القدرة املتوسطة ،إال يف خدمة االستدالل الراديوي حيث ينبغي تقدير اإلرساالت يف جمال البث
اهلامشي بداللة قدرة الذروة ) . (PEPومع ذلك عندما يكون من الصعب قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة قدرة الذروة  ،PEPنظراً إىل
طبيعة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي (مثل الضوضاء الغوسية) ،يسمح بتقدير القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي وقدرة اإلرساالت يف جمال البث
اهلامشي بداللة القدرة املتوسطة (انظر امللحق .)2
 :fتردد اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي.
)(1

عندما تسمح اإلدارات ابستعمال أنظمة النفاذ الالسلكي الثابت ) (FWAاليت تستخدم التقنيات املتنقلة من النمط اخللوي املشروحة يف التوصية
 ، F.757يف نفس النطاقات املتنقلة الربية أو ألنظمة النفاذ الالسلكي الثابت ) (FWAاليت تستعمل تقنية متنقلة برية خاصة ،ينبغي أن ختضع هذه
األنظمة ) (FWAحلدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف اخلدمة املتنقلة الربية.
ITU-R

)(2

تطبق حدود الفئة  Aعلى اخلدمة الثابتة ابملوجات الديكامرتية ).(HF

)(3

يسمح ابستعمال عرض نطاق مرجعي خم ّفض لإلرسال من على جانيب النسبة  %250من عرض النطاق الالزم (انظر امللحق .)6

)(4
)(5

)(6

)(7

)(8
)(9

)(10

4.4

يسمح ابستعمال عرض نطاق مرجعي خم ّفض لإلرسال من على جانيب النسبة  %250من عرض النطاق الالزم (انظر امللحق .)7

جيب حتديد توهني ) (dBاإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن أنظمة االستدالل الراديوي (الرادار كما يعرفه الرقم  100.1من لوائح الراديو)،
من أجل سوايت اإلرساالت املشعة وليس عند خط تغذية اهلوائي .وجيب أن تعتمد على التوصية  ITU-R M.1177طريقة قياس سوايت اإلرساالت يف
جمال البث اهلامشي الصادرة عن الرادارات.
قررت البلدان األوروبية وبعض البلدان األخرى ،فيما خيصها ،أن تطبق حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي من الفئة  Bاخلاصة ابألنظمة الرادارية،
على املرسالت املستخدمة يف بلداهنا واملقامة بعد  1يناير  ،2006ابستثناء احلدود املتعلقة برادارات األرصاد اجلوية اليت يكون اتريخ تطبيقها  1يناير
.2012
ميكن لإلدارات أن تسمح يف كل موقع لوحده ابستعمال التجهيزات الرادارية البحرية املتنقلة يف منشآت اثبتة (مثل رادارات خدمات حركة السفن) ،مع
التقيد ابحلدود اخلاصة ابلرادارات املتنقلة.
جيب على اهليئة اإلقليمية املختصة أن تقوم مبزيد من الدراسات ،وسيعاجل أي تداخل يف كل حالة على حدة.
ميكن إلحدى اإلدارات أن تقرر ،على أساس كل موقع على حدة ،نشر رادارات األرصاد اجلوية يف النطاق  MHz 2 900-2 700مع قدرة ذروة فوق
 kW 750وحدود بث هامشي خمففة ،وذلك مع مراعاة مسائل التوافق عرب احلدود احملتملة حسب االقتضاء .وهناك حاجة إىل إجراء مزيد من الدراسات
لتحديد القيم املخففة املمكنة ابلنسبة إىل القيمة احلدية للبث اهلامشي البالغة .dB 90
تستعمل أنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق ) (BWAمن أجل نشر شبكات النفاذ الراديوي يف كل من اخلدمتني الثابتة واملتنقلة على نفس املنصة.
وتعمل هذه األنظمة عموماً على ترددات تصل حىت  GHz 6وتعترب أهنا تستخدم حمطات مطرافية ذات هوائي بقيمة كسب أقل من حوايل .dBi 20

حدود الفئة

C

يبني اجلدول  4السوايت العظمى املسموح هبا لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،بشكل سوايت قدرة ألي مرّكبة غري مطلوبة
يقدمها مرسل إىل خط تغذية اهلوائي يف جتهيز من الفئة  .Cوتطبق حدود الفئة  Aعلى مجيع اخلدمات واألنظمة اليت ال ترد
يف هذا اجلدول.
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4

حدود الفئة

C

(انظر التعاريف الواردة يف البند  3.3من الفقرة توصي)
منط التجهيز
اخلدمة املتنقلة الربية
( MHz 174-150و)MHz 512-421
خدمة القياس عن بـ ْعد للطريان
اإلذاعة ابملوجات الديكامرتية )(HF
اإلذاعة بتشكيل االتساع )(AM
وتشكيل الرتدد )(FM
حمطات أرضية متنقلة يف نظام ساتلي غري مستقر
ابلنسبة إىل األرض (اخلدمة املتنقلة الساتلية
( MHz 1 660,5-1 610تنطبق احلدود على
اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف النطاق
)(3
))MHz 1 605-1 559
)(2

التوهني حتد القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي
 50 + 10 log Pأو  dBc 70لقنوات الرتدد  ،kHz 12,5أيهما أقل صرامة
 55 + 10 log Pأو  dBc 65لقنوات الرتدد  ،kHz 6,5أيهما أقل صرامة
)(1

55 + 10 log P
dBc 80

 43 + 10 log Pأو  ،dBc 80أيهما أقل صرامة
قدرة مشعة مكافئة متناحية ) (e.i.r.p.قدرها

–dB (W/MHz) 70

وقدرة مشعة مكافئة متناحية قدرها – dBW 80يف أي عرض نطاق قدره

Hz 300

 :Pالقدرة املتوسطة ) (Wاملقدمة إىل خط تغذية (إرسال) اهلوائي ،طبقاً للرقم  158.1من لوائح الراديو ) .(RRوعند استعمال اإلرسال ابلرشقات ،تقاس القدرة
املتوسطة  Pوالقدرة املتوسطة ألي إرسال يف جمال البث اهلامشي حبساب القدرة اليت يؤخذ متوسطها على مدة الرشقة.
)(1

فيما خيص احملطات األرضية املتنقلة ،متثل احلدود املبينة السوايت املطلقة للقدرة املشعة املتناحية املكافئة ،وال متثل قيم التوهني.

)(2

يف هذه احلالة اخلاصة ،ينبغي أن يكون عرض النطاق املرجعي مساوايً .kHz 3

)(3

5.4

مقرتح.

حدود الفئة

D

يبني اجلدول  5السوايت العظمى املسموح هبا لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،بشكل سوايت قدرة ألي مرّكبة غري مطلوبة
يقدمها مرسل إىل خط تغذية اهلوائي يف جتهيز من الفئة  .Dوتطبق حدود الفئة  Aعلى مجيع اخلدمات واألنظمة ومدايت قدرة
اخلرج اليت ال ترد يف هذا اجلدول.

التوصية
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حدود الفئة

D

(انظر التعاريف الواردة يف البند  3.3من الفقرة توصي)
منط اجلهاز
اخلدمة الثابتة

MHz 335,4 ≥ f0  MHz 30
MHz 470 ≥ f0  MHz 335,4

اخلدمة املتنقلة البحرية

احلدود
dBc 60

من أجل

W 50  P

dBm 0

P ≥ kW10

–dBm 26

P  W 25

dBc 70

kW 10  P ≥ W 25

dBm 0

P ≥ kW10

)(1

MHz 335,4 ≥ f0  MHz 30

MHz 162,0375 ≥ f  MHz 146
–dBm 26
dBc 69

من أجل
من أجل

W 20  P
W 400  P ≥ W 20

 MHz 146 ≥ fوf  MHz 162,0375
–dBm 20
dBc 63

اخلدمة املتنقلة للطريان

)(2

MHz 142 ≥ f0  MHz 118
MHz 470 ≥ f0  MHz 335,4
MHz 887 ≥ f0  MHz 830

)(2

نطاق جانيب وحيد
(احملطات الثابتة واحملطات الربية ما عدا احملطات الساحلية)
)(SSB

–dBm 16
dBc 60
dBm 0
–dBm 26
dBc 70
dBc 50

من أجل
من أجل

W 20  P

W 100  P ≥ W 20

من أجل
من أجل
من أجل
من أجل
من أجل

P  W 25

من أجل

W5P

W 25 ≥ P
W 50  P
P ≥ kW 10
W 25 ≥ P

MHz 30 ≥ f0

اخلدمة املتنقلة الربية
(األنظمة التماثلية للهواتف املتنقلة ويف السيارات)
(هواتف رقمية غري كبلية وأنظمة هواتف حممولة شخصية )((PHS

dBc 60

من أجل

W 50  P

MHz 1 919,6 ≥ f  MHz 1 893,5

MHz 1 919,45 ≥ f0  MHz 1 893,65

–dBm 36
 MHz 1 893,5 ≥ fوf  MHz 1 919,6
–dBm 26

:P
:f

: f0
)(1
)(2

6.4

القدرة املتوسطة ) (Wاملقدمة إىل خط تغذية (إرسال) اهلوائي ،طبقاً للرقم  158.1من لوائح الراديو .وعند استعمال اإلرسال ابلرشقات ،تقاس القدرة
املتوسطة  Pوالقدرة املتوسطة ألي إرسال يف جمال البث اهلامشي حبساب القدرة اليت يؤخذ متوسطها على مدة الرشقة.
تردد اإلرسال يف جمال البث اهلامشي.
الرتدد األساسي.
لإلرسال من الصنف  F3Eوحملطات السفن وحمطات االتصال على املنت.
للمهاتفة الراديوية من الطائرة.

حدود الفئة

Z

حيتوي اجلدول  6على حدود الفئة  Zاخلاصة ابلصنف ( Aالصناعي) والصنف ( Bللجمهور العام) من جتهيزات تكنولوجيا
املعلومات ) .(ITEويعرف جتهيز الفئة  Zأبنه التجهيز الذي جيمع إىل جتهيز تكنولوجيا املعلومات وظيفة إرسال راديوي .وإذا كان
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اجلزء املتعلق بتكنولوجيا املعلومات ميكن فصله عن اجملموعة ويبقى شغّاالً ابستقاللية ،ينبغي عندئذ اختبار كل جزء على حدة
والتحقق من املطابقة حلدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ذات الصلة اليت حيددها قطاع االتصاالت الراديوية أو اللجنة
الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي ) .(CISPRأما إذا كان اجلزء املتعلق بتكنولوجيا املعلومات غري قادر على االشتغال ابستقاللية،
تطبق عندئذ حدود الفئات  Aأو  Bأو  Cأو  Dاحملددة من قطاع االتصاالت الراديوية مع اإلبقاء على إجراء االختبارات على
اجلهاز وهو يف حالة اإلرسال ،بينما تطبق حدود اللجنة الدولية  CISPRعندما يكون اجلهاز يف حالة االنتظار أو الراحة .والقيم
املستعملة مقتبسة من املنشورة رقم  22الصادرة عن اللجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي ).(CISPR
اجلـدول

6

حدود الفئة

Z

(حدود اإلشعاع املطبقة على جتهيزات تكنولوجيا املعلومات اليت حتددها اللجنة )CISPR
الرتدد

)(MHz

Emax
))(dB(µV/m

مسافة القياس
)(m

القدرة  e.i.r.p.املقابلة
)(dBm

الصنف  :Aتنطبق على التجهيزات  ITEاملع ّدة للصناعة
230-30

)(1

10

–49

1 000-230

)(1

10

–42

3 000-1 000

)(2

3

–23

6 000-3 000

)(2

3

–19

40
47
76
80

الصنف  :Bتنطبق على التجهيزات  ITEاملعدة للجمهور
230-30

)(1

10

–59

1 000-230

)(1

10

–52

3 000-1 000

)(2

3

–29

6 000-3 000

)(2

3

30
37
70
74

–25

تطبق احلدود الدنيا الواردة يف اجلدول  6من أجل الرتددات االنتقالية.
) (1حدود شبه الذروة.
) (2حدود الذروة.

تقدم قيم القدرة املشعة املتناحية املكافئة ) (e.i.r.p.املقابلة على سبيل االطّالع ،ابفرتاض أن قياس شدة اجملال العظمى
جيري يف غرفة شبه كامتة للصدى أو يف موقع اختبار يف الفضاء احلر وفقاً لطريقة القياس املعتمدة لدى اللجنة  .CISPRوالقيمة
احلاصلة أعلى بقدر  dB 4تقريباً من قيم القياس يف الفضاء احلر (وهذه القيمة مطابقة لنتائج دراسات اللجنة الدولية اخلاصة
ابلتداخل الراديوي ).(CISPR
)(Emax

5

طريقة القياس

طرائق قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي مشروحة ابلتفصيل يف امللحق .2

التوصية
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محاية خدمة علم الفلك الراديوي واخلدمات الفضائية اليت تستخدم حماسيس منفعلة

ينبغي مراعاة معايري احلماية خلدمة علم الفلك الراديوي وخدميت استكشاف األرض الساتلية واألرصاد اجلوية الساتلية اللتني
تستخدمان حماسيس منفعلة ،وذلك عند تطبيق حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي .وميكن أن تكون هذه اخلدمات
حساسة جداً للتداخل.
1.6

خدمة علم الفلك الراديوي

حتتاج خدمة علم الفلك الراديوي بسبب طبيعتها املنفعلة وحساسية قياساهتا ،إىل اهتمام خاص ومراعاة كبرية فيما خيص اإلرساالت
يف جمال البث اهلامشي .فعلماء الفلك الراديوي يصادفون يف العادة نسباً من اإلشارة إىل الضوضاء تصل إىل – 30و– dB 60ألهنم
ث اإلدارات على أن حترص قدر اإلمكان عملياً على جتنّب اإلرساالت يف جمال البث
يستعملون فواصل زمنية طويلة للمكاملة .وحت ّ
اهلامشي اليت قد تتسبب بتداخالت خلدمة علم الفلك الراديوي العاملة وفقاً للمادة  29من لوائح الراديو .وعندما تضع اإلدارات يف
اخلدمة أنظمة ساتلية جديدة ،يرجى منها أن تالحظ أن املرسالت احملمولة على السواتل ميكن أن تتسبب بتداخالت خطرية خلدمة
علم الفلك الراديوي عرب إرساالهتا يف جمايل البث اهلامشي والبث خارج النطاق ،واليت قد حتدث يف النطاقات اجلانبية البعيدة بفعل
استعمال تقنيات التشكيل الرقمي .وجيب مراعاة سوايت عتبة التداخل املتسبب خلدمة علم الفلك الراديوي كما هي واردة
يف التوصية  .ITU-R RA.769وحيتوي امللحق  3على مقتطفات من اجلدول الوارد يف هذه التوصية .وترد سوايت هذا اجلدول
كمرجع ميكن العودة إليه ،وال تشكل أبداً حدوداً إلزامية للتقيد هبا.
وفيما خيص املرسالت املوضوعة على سطح األرض ،إذا كانت احلدود املفروضة على اإلرساالت غري املطلوبة ال توفر احلماية
الكافية خلدمة علم الفلك الراديوي ،ميكن التخفيف من التداخالت يف بعض احلاالت ابللجوء إىل احللول التالية :التوهني مبفعول
احلائل األرضي أو إبقامة اإلدارات مناطق تنسيق أو محاية أو استبعاد أو ابلتقيد أبحكام أخرى واردة يف املادتني  15و 29من
لوائح الراديو ،خاصة مبراصد علم الفلك الراديوي.
2.6

خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية اللتان تستخدمان حماسيس منفعلة

إن االستشعار عن بعد (أو التحسس عن بعد) املنفعل واملستعني ابلسواتل تتزايد أمهيته أكثر فأكثر لتجميع املعلمات اجلوية،
مبا يف ذلك درجة احلرارة واحملتوى من خبار املاء وتركيز غاز األوزون وغازات أخرى ،والستكشاف سطح األرض .وتبني
التوصية  ITU-R SA.1029سوايت عتبة التداخل لالستشعار عن بعد املنفعل الساتلي .وحيتوي امللحق  3على مقتطفات من
التوصية  .ITU-R SA.1029وترد سوايت هذا اجلدول كمرجع ميكن العودة إليه ،وال تشكل أبداً حدوداً إلزامية للتقيد هبا.
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1

التعبري عن اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي والوحدات املستعملة
1

التعبري عن اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي

يعرب بصورة عامة عن سوايت اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة القدرة وشدة اجملال املقيستني كلتيهما عند مسافة معينة،
ّ
أو بداللة كثافة تدفق القدرة ) (pfdاملقيسة هي األخرى عند مسافة معينة ،ومجيعها مقيسة يف عرض نطاق معني.
على الرغم من كون شدة اجملال عند مسافة معينة من هوائي اإلرسال هي القيمة الداللية األفضل لتقدير وحساب اإلرساالت
يف جمال البث اهلامشي ،إال أنه يعترب كافياً يف الوقت احلايل التعرف إىل معلمات قدرة املرسالت يف نطاق دراسة التداخل الراديوي
واملواءمة الكهرمغنطيسية.
1.1

قيم القدرة

هناك عدة تعبريات متعلقة ابلقدرة املشعة هي مفيدة يف تقدير اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي .وجلميع هذه التعبريات حماسن
ومساوئ ،ترتبط إبمكانيات القياس احلالية وبتفسري القيم املقيسة.
1.1.1

القدرة املقدمة إىل اهلوائي

)(p.s.a.

مبوصل هوائي،
غالباً ما تستعمل هذه القدرة يف الرتددات حتت  MHz 30ويف التجهيزات العاملة فوق  MHz 30اجملهزة ّ
وهي سهلة القياس بصورة عامة ،إال عندما يكون للمرسل هوائي متكامل ،أو عندما تكون األنظمة عالية القدرة وتعمل
ابلرتددات املنخفضة ) (LFوالرتددات املنخفضة جداً ).(VLF
ميثل قياس هذه القدرة إمكانية املرسل الفعلية على تغذية اهلوائي إبشارات هامشية ،ولكنه ال أيخذ يف احلسبان اهلوائي حبد ذاته
وإمكانيته على إشعاع إرساالت راديوية برتددات هي غري الرتددات اليت قد صمم هلا.

2.1.1

القدرة املشعة املكافئة املتناحية

)(e.i.r.p.

تستعمل هذه القدرة للرتددات اليت تفوق  MHz 30بصورة رئيسية (ويف أغلب األحيان للرتددات اليت تفوق ،)MHz 80
وهي توفر معرفة أفضل إلمكانية نظام اإلرسال (مبا فيه اهلوائي) على إشعاع إرساالت غري مطلوبة ،وعلى احتمال إنتاجه تداخالً
موصله وبني القدرة
ضاراً خلدمات راديوية أخرى .وليس سهالً استنساخ العالقة اليت تربط بني القدرة عند مربطي اهلوائي أو ّ
املشعة املكافئة املتناحية ) ،(e.i.r.p.نظراً إىل كون خصائص اهلوائيات ال تكون معروفة خارج النطاق الذي تصمم له.
ويف التجهيزات اجملهزة هبوائي تكاملي ،تكون القدرة  e.i.r.p.هي املعلمة الرئيسية املعروفة للقدرة اليت متيز اإلرساالت يف جمال
البث اهلامشي.
3.1.1

الفعالة
القدرة املشعة ّ

)(e.r.p.

ختتلف هذه القدرة اختالفاً وحيداً عن القدرة  ،e.i.r.p.يف كون هذه القدرة تتيح تقدير اإلشعاعات اليت يصدرها هوائي ثنائي
األقطاب نصف موجي مولّف بدالً من هوائي متناح .ويوجد فرق اثبت يساوي  dB 2,15بني القدرة املشعة املكافئة
الفعالة ).(e.r.p.
املتناحية ) (e.i.r.p.والقدرة املشعة ّ
e.i.r.p. (dBm) =e.r.p. (dBm) + 2,15
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شدة اجملال

شدة اجملال املسبب للتداخل ،ويرمز له ابحلرف ( Eكهرابئي) أو ابحلرف ( Hمغنطيسي) ،عند هوائي املستقبل الضحية ،هي
مبدئياً اخلاصية املطلوبة ملعرفة آاثر اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي .ومع ذلك فإن من الصعب متاماً حتديد العالقة بني
القدرة  e.i.r.p.وشدة اجملال يف مجيع األحوال ،بسبب انتشار املوجات الراديوية وظواهر االقرتان الراديوي األخرى (االنعراج حول
األبنية ومفعول احلائل ،إخل) ،حىت ولو كان حساب حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ال أيخذ يف احلسبان إال بعض
احلاالت اخلاصة (احلاالت األساسية وأسوأ احلاالت).
وتقاس شدة اجملال عادة عند موقع االختبار الذي يبعد مسافة ما عن املرسل .وتوصي اللجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل
الراديوي ) (CISPRإبجراء قياسات منوذجية لشدة اجملال على بعد  10أمتار يف موقع اختبار مفتوح ) (OATSمعاير فوق أرض
مستوية عاكسة ،من أجل قياس االضطراابت والتداخالت الصادرة عن أجهزة ترسل إرساالت طفيلية غري مقصودة.
3.1

كثافة تدفق القدرة

)(pfd

تقدر كثافة تدفق القدرة وتقاس الرتددات اليت تفوق  GHz 1للوصالت الراديوية الساتلية ولعلم الفلك الراديوي.
2

الوحدات

1.2

وحدات القدرة

على الرغم من كون وحدة القدرة هي الواط ) (Wيف النظام الدويل للوحدات ) ،(ISإال أن املؤلفات املتخصصة يف االتصاالت
تعرب عن القدرات  p.s.a.أو  e.i.r.p.أو  e.r.p.لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بوحدات خمتلفة مثل  dBpWأو  nWأو dBm
أو  dBWأو بتعبريات مكافئة لكثافة القدرة يف أي عرض نطاق مرجعي.
2.2

وحدات شدة اجملال

تعرب عن شدة اجملال الكهرابئي
وحدة شدة اجملال الكهرابئي  Eهي  .V/mغري أن أغلب املؤلفات املتخصصة يف االتصاالت ّ
ابلوحدة  V/mأو ).dB(V/m
ووحدة شدة اجملال املغنطيسي  Hهي  .A/mغري أن أغلب املؤلفات املتخصصة يف االتصاالت تعرب عن شدة اجملال املغنطيسي
ابلوحدة  A/mأو ).dB(A/m
3.2

وحدة الكثافة

pfd

2
تعرب عن الكثافة
وحدة كثافة تدفق القدرة  pfdهي  .W/mغري أن أغلب املؤلفات املتخصصة يف االتصاالت ّ
ابلوحدة ) dB(W/m2أو ابلوحدة .mW/cm2

3

العالقة بني القدرة وشدة اجملال الكهرابئي  Eوكثافة تدفق القدرة

pfd

pfd

ميكن إقامة عالقة بسيطة يف احلاالت الكاملة املثالية (أي يف شروط الفضاء احلر واجملال البعيد) بني اجملال ) ،E (V/mواملسافة
الفاصلة بني التجهيز الراديوي املرسل ونقطة القياس ) ،(mوالقدرة  e.i.r.p.والكثافة ).pfd (W/m2
) 30 ( e.i.r. p.
D

= E

D
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وميكن حساب قيمة عظمى للمجال  Eهي القراءة العظمى اليت ميكن احلصول عليها يف موقع اختبار مفتوح ) (OATSعن طريق
ضبط ارتفاع هوائي القياس .وهذه القيمة هي:
Emax  1,6 E

وهذا ميثل كسباً يف املوقع يساوي  .dB 4وميكن حتويل اجملال املقدر ابلوحدة
كما يلي:

)E (V/m

إىل اجملال املقدر ابلوحدة )،dB(V/m

E (dB(V/m)) = 120 + 20 log E

وتعطى كثافة تدفق القدرة ) (pfdابلوحدة ) (W/m2كما يلي:
)pfd = E2/(120

وابلوحدة ) dB(W/m2كما يلي:
pfd = 10 log pfd

ويبني اجلدول  7التقابالت بني قيميت القدرة ( e.i.r.p.و ،)e.r.p.وشدة اجملال ( Eو ،)Emaxوالكثافة  pfdمبختلف الوحدات.
اجلـدول

7

التقابل بني القدرتني  e.i.r.p.و e.r.p.وشدة اجملال  Eوالكثافة
E field

e.i.r.p.
)(dBm

pfd

Emax

pfd

OATS
))(dB(V/m
عند m 10

فضاء حر

)) (dB(W/m
عند m 10

OATS
))(dB(W/m2
عند m 10

–1,2

–151,0

–147,0

–141,0

–137,0
–127,0

العظمى

e.i.r.p.
)(dBW

e.r.p.
)(dBm

–90

0,001

0

–120

–92,15

–5,2

–80

0,01

10

–110

–82,15

4,8

8,8

–70

0,1

20

–100

–72,15

14,8

18,8

–131,0

–60

1

30

–90

–62,15

24,8

28,8

–121,0

–117,0

–50

10

40

–80

–52,15

34,8

38,8

–111,0

–107,0

–40

100

50

–70

–42,15

44,8

48,8

–101,0

–97,0

–30

1 000

60

–60

–32,15

54,8

58,8

–91,0

–87,0

–20

10 000

70

–50

–22,15

64,8

68,8

–81,0

–77,0

–10

100 000

80

–40

–12,15

74,8

78,8

–71,0

–67,0

1 000 000

90

–30

–2,15

84,8

88,8

–61,0

–57,0

0

e.i.r.p.
)(nW

e.i.r.p.
))(dB(pW

فضاء حر

pfd

))(dB(V/m
عند 10 m

2
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امللحق

2

طرائق قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
1

جتهيزات القياس

1.1

مستقبل انتقائي للقياس

ميكن استعمال مستقبل انتقائي أو حملل طيفي لقياس قدرة البث اهلامشي املقدمة للهوائي أو لإلشعاع من العلبة.
1.1.1

وظائف التوزين لتجهيز القياس

يوصى أبن تكون مجيع املستقبالت املستعملة للقياس جمهزة بوظيفيت التوزين املتوسط والذروي.
2.1.1

عروض نطاق االستبانة

كتوجيه عام ،ينبغي لعروض نطاق االستبانة (املقيسة عند النقاط – dB 3من مرشاح الرتددات الوسيطة ) (IFالنهائي)
يف مستقبالت القياس ،أن تكون مساوية عروض النطاق املرجعية كما هي معطاة يف البند  1.4من الفقرة توصي .ولتحسني دقة
القياس وحساسيته وفعاليته ،ميكن أن خيتلف عرض نطاق االستبانة عن عرض النطاق املرجعي .فقد حيتاج األمر أحياانً أن يكون
عرض نطاق االستبانة أضيق لإلرساالت القريبة من الرتدد املركزي .وعندما يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض النطاق
املرجعي ،ينبغي مكاملة النتيجة على عرض النطاق املرجعي (جتري املكاملة على أساس جمموع القدرات ،ما مل يكن معروفاً أن
اإلشارات اهلامشية تتصف ابلتجميعية يف الفلكيّات أو بقانون وسيط آخر ،انظر املالحظة  .)1وعندما يكون عرض نطاق
االستبانة أكرب من عرض النطاق املرجعي ،جيب تنظيم النتيجة بشأن اإلرساالت العريضة النطاق يف جمال البث اهلامشي ،وفقاً
لنسبة عرضي النطاق .وال يكون التنظيم قابالً للتطبيق على اإلرساالت املتقطعة (ضيقة النطاق) يف جمال البث اهلامشي.
جيب إدخال عامل تصحيح على عرض نطاق االستبانة وفقاً لعرض نطاق االستبانة الفعلي يف مستقبل القياس (أي
لعرض نطاق االستبانة) ،ووفقاً لطبيعة اإلرسال املقيس يف جمال البث اهلامشي (أي هل هو إشارة نبضية أم ضوضاء غوسية).

–dB 6

املالحظـة  - 1عندما يقاس إرسال يف جمال البث اهلامشي بداللة قدرة الذروة ) (PEPمع عرض نطاق لالستبانة أضيق من عرض النطاق املرجعي ،ال
يكون جمموع القدرات مناسباً .وإ ذا كانت قاعدة اجلمع غري معروفة ،ينبغي تقدير جمموع اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف عرض النطاق املرجعي
ابستعمال قواعد مجع القدرات والفلطيّات .ويف أي حال ،إذا كان جمموع اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي احلاصل ابستعمال قاعدة مجع الفلطيات
املعني ،يكون قد مت التقيد هبذا احلد .أما إذا كان جمموع اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي احلاصل ابستعمال قاعدة مجع القدرات،
أصغر من احل ّد ّ
املعني ،ال يكون التقيد هبذا احلد قد حصل.
أكرب من احلد ّ
3.1.1

عرض النطاق الفيديوي

جيب أن يكون عرض النطاق الفيديوي مساوايً على األقل عرض نطاق االستبانة ،ويفضل أن يكون أكرب من عرض نطاق
االستبانة بثالث إىل مخس مرات.
4.1.1

عامل شكل املرشاح يف مستقبل القياس

ويعرف عامة أبنه نسبة عرض نطاق البند املطلوب إىل عرض نطاق التمرير
عامل الشكل هو معلمة انتقائية ملرشاح مترير النطاقّ ،
املطلوب .ويف حالة مرشاح مثايل تكون هذه النسبة مساوية للواحد .ومع ذلك فإن املراشيح احلقيقية يكون تناقص توهينها بعيداً
عن تناقص املرشاح املثايل .وهكذا فإن حملالت الطيف اليت حتاكي تقريباً املراشيح الغوسية ابستعماهلا جمموعة من املراشيح متعددة
التوليف حىت تستجيب لإلشارات مع بقائها يف أسلوب املسح ،حتدد بصورة عامة نسبة للسوايت حمصورة بني – dB 60و–dB 3
أي تذهب من  1:5إىل .1:15
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مرشاح نبذ الرتدد األساسي

ميكن أن تكون نسبة قدرة الرتدد األساسي إىل قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،من رتبة  dB 70أو أكثر .وغالباً ما ينتج
عن نسبة هبذه الرتبة دخل عند الرتدد األساسي تكفي سويته لتوليد ال خطيات يف املستقبل االنتقائي .وعليه حيتاج األمر عادة
إىل مرشاح نبذ لتوهني الرتدد األساسي عند دخل جهاز القياس (إن مل يكن تردد اإلرسال يف جمال البث اهلامشي قريباً جداً من
الرتدد األساسي .وفيما خيص مدايت الرتدد األعلى بكثري من الرتدد األساسي (للرتددات التوافقية مثالً) ،ميكن أيضاً استعمال
مرشاح مترير النطاق أو مرشاح التمرير العايل .وجيب أالّ يكون فَـ ْقد اإلدراج هلذا املرشاح يف ترددات اإلرساالت يف جمال البث
اهلامشي عالياً جداً .مع ذلك جيب أن تكون استجابة املرشاح الرتددية معروفة بصورة جيدة جداً.
ويكون فَـ ْقد اإلدراج ملراشيح النبذ النموذجية املتغرية الرتدد وذات الثوابت املتمكنة والعاملة يف نطاق املوجات املرتية )(VHF
والديسمرتية ) ،(UHFمساوايً فقط  dB 5-3بل أقل ،ومساوايً  dB 3-2للرتددات اليت تفوق .GHz 1

توجد مراشيح مترير النطاق ربع موجية ذات جتويف قابل للتوليف صاحلة للرتددات اليت تفوق  MHz 50ابلنظر إىل أبعادها
الفيزايئية .ويكون فقد إدراجها أقل من  .dB 1ومراشيح نبذ النطاق ذات التجويف يكون هلا نفس الفقد تقريباً للرتددات اليت
تقع على أكثر من  %10من تردد النبذ.
واملستقبالت املطلوب منها أن تغطي عدة نطاقات عادة ،تتطلب ترشيحاً متغرياً يتتبع تردد التوليف للنظام املطلوب قياسه .وأمناط
املراشيح املتغرية املالئمة لقياس اإلرساالت اهلامشية هي مولّفات ذات الفاراكتور (مكثفة متغرية السعة ابلفلطية) أو مراشيح
الفارنيت من احلديد واإلّتريوم ) .(YIGويكون هلذه املراشيح فَـ ْقد إدراج أكرب من املراشيح الثابتة ،ولكن عروض متريرها أصغر
مما يساعد على قياس اإلشارات اليت تكون تردداهتا أقرب إىل ترددات املرسالت.
ويوصى ابستعمال املولّفات ذات الفاراكتور (مكثفة متغرية السعة ابلفلطية) للرتددات الواقعة بني  MHz 50و .GHz 1وهي توفر
عرض نطاق قدره  ،dB 3أي ما يعادل  %5تقريباً من تردد التوليف ،ويبلغ فَـ ْقد إدراجها حوايل .dB 6-5
أما املراشيح ( YIGغارنيت من احلديد واإلتريوم) فيوصى هبا خاصة للرتددات الواقعة بني  .GHz 18-1وهي توفر عرض نطاق
قدره  ،dB 3أي حوايل  MHz 15عند الرتدد الراديوي  ،GHz 2حوايل  MHz 30عند الرتدد الراديوي  .GHz 18أما فَـ ْقد
إدراجها فهو من  6إىل  dB 8تقريباً.
3.1

جهاز االقرتان

حتمل قدرة اإلرسال ابلرتدد األساسي .وجيب أن تتواءم معاوقة هذا املقرن مع
جتري القياسات ابستعمال م ْقرن اجتاهي قادر على ّ
معاوقة املرسل ابلرتدد األساسي.
4.1

احلمولة املطرافية

عند قياس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،ابستخدام طريقة القياس رقم  ،1جيب أن يكون املرسل موصوالً إىل محولة
اختبار أو مح ولة مطرافية .وتتوقف سوية اإلرسال يف جمال البث اهلامشي على التواؤم اجليد يف املعاوقة بني املرحلة النهائية للمرسل
وخط التغذية واحلمولة املطرافية.
5.1

هوائي القياس

6.1

شرط التشكيل

جتري القياسات ابستعمال هوائي ثنائي األقطاب مولَّف أو مع هوائي مرجعي كسبه معروف ابلنسبة إىل هوائي متناح.
جتري القياسات ،كلما أمكن ذلك ،بوجود التشكيل االمسي األقصى يف ظروف التشغيل العادية .وقد يكون من املفيد أحياانً البدء
ابلقياسات من دون تطبيق تشكيل ،بغية الكشف عن بعض الرتددات اهلامشية اخلاصة .ويف هذه احلالة تنبغي اإلشارة إىل أن مجيع
ترددات اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي قد ال ميكن كشفها ،وأن تشغيل التشكيل قد ينتج مرّكبات تردد هامشية أخرى.
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حتديدات القياسات

1.2

حتديدات عرض النطاق
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تقرر احلدود  %250من عرض النطاق الالزم بداية نطاق تردد القياس لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،طبقاً للبند
من الفقرة توصي يف هذه التوصية .وال يكون هذا ممكناً يف بعض احلاالت ،ألن أخطاء قياس مهمة قد حتصل بسبب وجود
إرساالت يف جمال البث اهلامشي .وبغية وضع ح ّد جديد لعرض نطاق القياس يف جمال البث اهلامشي ،ميكن تربير وجود مباعدة
تردد جديدة غري النسبة  %250من عرض النطاق الالزم .وفوق ذلك ميكن استعمال عرض نطاق استبانة أصغر ،داخل النسبة
 %250من عرض النطاق الالزم.
3.2

ويرتبط احل ّد اجلديد مع عرض نطاق ) (BWاالستبانة ابملعادلة التالية:
عرض نطاق االستبانة × }(عامل الشكل –(} 2 ≥ {)1احل ّد بني جمايل البث خارج النطاق والبث اهلامشي)
(/2 −عرض النطاق الالزم){
ويتضح من هذه املعادلة ،أنه إذا مل ميكن تغيري عرض نطاق االستبانة ،ينبغي حساب ح ّد جديد .كما أن العكس صحيح أيضاً.
لتكن إشارة عرض نطاقها الالزم يساوي  ،kHz 16واحل ّد هو ( %250أي  )kHz 40وال ميكن تغيريه .فإذا كان مرشاح القياس
عند عرض نطاق االستبانة له عامل شكل يساوي  ،15:1وكان النبذ املطلوب لقدرة املوجة احلاملة هو  ،dB 60جيب أن يكون
عرض نطاق االستبانة يساوي تقريباً  kHz 4,5كما تبينه الصيغة التالية:
عرض نطاق االستبانة املطلوب ≥ (} 2احل ّد) – (/2عرض النطاق الالزم){(/عامل الشكل –)1
فيكون:

عرض نطاق االستبانة املطلوب

وابلتايل:

≥ )2 (40 – 16/2)/(15 – 1

عرض نطاق االستبانة املطلوب

> kHz 4,5

ومن انحية اثنية ،لتكن نفس اإلشارة مع معلمات مستقبل القياس ،فإذا كان عرض نطاق االستبانة مثبتاً على ،kHz 100
حيسب عندئذ احل ّد اجلديد إبعادة ترتيب الصيغة السابقة ،وحلّها للحصول على احل ّد اجلديد .ويف هذه احلالة إذا كان عرض
نطاق االستبانة مثبتاً على  ،kHz 100فإن احل ّد احلديد يكون مساوايً .kHz 708
2.2

حتديد احلساسية

قد تؤدي يف بعض الظروف حساسية حملالت الطيف املتوفرة يف السوق التجارية مع اخلسارات الناجتة عن الكبل والعبور،
إىل عدم كفاية حساسية القياس .وميكن التغلب على ذلك ابستعمال مضخم منخفض الضوضاء.
ويف بعض احلاالت املتطرفة ،بصورة عامة فوق الرتدد  GHz 26وخاصة بسبب استعمال خالّطات خارجية يف تركيبة االختبار،
حيتمل أن يبقى غري ممكن احلصول على حساسية كافية للتحقق من أن التجهيز حتت االختبار ) (EUTمطابق ملتطلب املواصفة
بوجود التشكيل .وميكن تصحيح قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف ظروف املوجة املستمرة ) ،(CWلتلك اإلرساالت
املعرضة لعملية التشكيل ،تصحيحاً قدره يساوي خسارة التشكيل يف التجهيز حتت االختبار.
3.2

التحديدات الزمنية

يف كل إشارة مطلوبة ،عندما يكون اتساع اخلرج يتغري مع الزمن (كما يف حالة التشكيل بغالف غري اثبت) ،قد يلزم إجراء عشرة
قياسات أو أكثر للحصول على نتائج منسجمة ومتماسكة.
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توجد طريقتان لقياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي مشروحتان يف هذا امللحق .والطريقة  2مشروحة يف املنشورة رقم
الصادرة عن اللجنة الدولية اخلاصة ابلتداخل الراديوي .وجيب احلرص يف الطريقتني  1و 2أال تتسبب اإلرساالت الصادرة عن
االختبار بتداخل لألنظمة احمليطة ،وجيب االهتمام ابستخدام وظيفة التوزين (النظر البند  1.1.1أعاله) اليت تقابل القدرة احملددة
يف الفئات  Aو Bو Cو Dو.Z
يف الطريقة  1aتقاس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي املقدمة عند مربط اهلوائي يف التجهيز حتت
االختبار ) .(EUTوينبغي استخدام هذه الطريقة حيث تكون عملية ومناسبة.
ويف الطريقة  1bتقاس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي املقدمة عند مربط اهلوائي يف التجهيز حتت االختبار.
وميكن استخدام هذه الطريقة عندما ال يتيسر مرشاح نبذ الرتدد األساسي ،ويكون املدى الديناميكي ملستقبل القياس
(احملتمل أن يكون جمهزاً ٍ
مبنتق سابق) وافياً.
ويف الطريقة  2تقاس القدرة املشعة املكافئة املتناحية اهلامشية ابستعمال موقع اختبار مناسب.
16

ينبغي لألنظمة اليت تستعمل األدلّة املوجبة أن تستخدم الطريقة  ،2نظراً إىل أن األدلّة املوجبة االنتهائية يف جهاز عبوري قد
تتسبب بعدة مشاكل لالختبار .وإذا كان منفذ اهلوائي هو شفري الدليل املوجي ،فإن اإلرساالت البعيدة يف جمال البث اهلامشي
قد يصيبها توهني شديد بفعل العبور من الدليل املوجب إىل الكبل احملوري ،ما مل توضع مقاطع من األدلّة املوجبة املتدرجة العبور
على خط القياس حىت ميكن استخدام الطريقة  .1وابملثل جيب أن تقاس املرسالت ابملوجات املريايمرتية )( (VLFطول موجتها
 )km 10أو ابملوجات الكيلومرتية ) (LFابستخدام الطريقة  ،2نظراً إىل أن احل ّد بني املرسل وكبل التغذية واهلوائي ال يكون دائماً
حمدداً بوضوح.
وينبغي لطريقة قياس األنظمة الرادارية أن تبىن على التوصية  .ITU-R M.1177وفيما خيص هذه األنظمة اليت ال توجد هلا طرائق
قياس مقبولة ،ينبغي جلميع القياسات العملية أن تتقيد ابحلدود املناسبة لقدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي.
2.3

الطريقة  - 1قياس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي املقدمة إىل مربط اهلوائي

ال تتطلب هذه الطريقة موقع اختبار خاص أو غرفة كامتة للصدى ،وينبغي أال يؤثر التداخل الكهرمغنطيسي يف نتائج
االختبارات .وحيثما أمكن جيب أن يشمل القياس كبل التغذية .وال أتخذ هذه الطريقة احلسبان التوهني الناتج عن عدم مواءمة
اهلوائي وعدم فعالية اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،أو التوليد النشيط لإلرساالت اهلامشية من اهلوائي ابلذات.
1.2.3

الطريقة  - 1aقياس يستعمل مرشاح نبذ الرتدد األساسي

يبني الشكل  1aاملخطط الصندوقي لرتكيبة قياس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي عند مربط اهلوائي.

التوصية

24

ITU-R SM.329-12

الشـكل

1a

الطريقة  :1aتركيبة لقياس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
عند مربط اهلوائي بواسطة مرشاح نبذ الرتدد األساسي
مولد معاير

محولة مطرافية

جهاز االقرتان

جتهيز حتت االختبار

مرشاح نبذ
الرتدد األساسي

مستقبل القياس

SM.0329-01a

1.1.2.3

النهج املباشر

مكوانت القياس بصورة فردية (املراشيح وامل ْقرانت والكبالت) ،أو معايرة أجهزة التوصيل هذه
يطلب يف هذا النهج معايرة مجيع ّ
كتلةً واحدة .وجتري املعايرة ابستخدام مولد ميكن ضبط سويته ومعايرهتا عند مدخل مستقبل القياس .ويتحدد عامل املعايرة kf
عند كل تردد  fحسب ما يلي:
kf = If – Of

حيث:

 :kfعامل املعايرة ) (dBعند الرتدد
 :Ifقدرة الدخل (يقدمها املولد املعاير) ) (dBWأو ) ،(dBmعند الرتدد f
 :Ofقدرة اخلروج (حيددها مستقبل القياس) بنفس وحدة  ،Ifعند الرتدد .f
f

املوصلة بني املولد ومستقبل القياس.
وميثل عامل املعايرة هذا فَـ ْقد اإلدراج كله جلميع األجهزة ّ

وعندما جتري القياسات مع معايرة كل جهاز بصورة فردية ،يعطى عامل املعايرة لكامل تركيبة القياس ابلصيغة التالية:
kms, f =  ki, f
i

حيث:

 :kms, fعامل املعايرة ) (dBلرتكيبة القياس ،عند الرتدد
 :ki, fعامل املعايرة الفردي ) (dBلكل جهاز يف سلسلة القياس ،عند الرتدد . f
f

التوصية
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وأثناء قياس السوايت احلقيقية لإلرساالت اهلامشية (dBW) Pr, f ،أو ) (dBmهي القدرة (املقروءة على مستقبل القياس) اليت
حتملها اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي عند الرتدد  ،fوحتسب قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ( Ps, fبنفس
وحدات  )Pr, fعند الرتدد  fابستعمال املعادلة:
Ps, f = Pr, f + kms, f

املالحظـة  - 1تؤدي معايرة املكوانت املختلفة بصورة فردية بشكل طبيعي إىل زايدة يف االرتياب بسبب خسارة عدم املواءمة.
2.1.2.3

النهج البديل

مكوانت القياس .فقيمة قدرة اخلرج لإلرساالت العشوائية تقرأ على جهاز القياس ،مث
ال تتطلب هذه الطريقة معايرة مجيع ّ
يستعاض عن التجهيز حتت االختبار مبولد معاير يعطي إشارة متوائمة مع سوية قدرة التجهيز حتت االختبار ،فتكون القدرة اليت
يقدمها املولد مساوية لقدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي.
2.2.3

الطريقة  - 1bقياس ال يستعمل مرشاح نبذ الرتدد األساسي

يقدم هذا املنهج وسيلة سهلة إلجراء القياس يف احلاالت اليت ال يوجد فيها مرشاح نبذ الرتدد األساسي .ويبني الشكل
املخطط الصندوقي لرتكيبه قياس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي عند مربط اهلوائي.
الشـكل

1b

الطريقة  :1bتركيبة لقياس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
عند مربط اهلوائي بدون مرشاح نبذ الرتدد األساسي
مولد معاير

محولة مطرافية

جهاز االقرتان

منتق سابق

مستقبل القياس

SM.0329-01b

جتهيز حتت االختبار

1b
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النهج املباشر

ميكن احلصول على نتائج القياس مباشرة ابتّباع اإلجراء التايل:
قياس السوية النسبية لنمط التجهيزات من الفئة A
أ)
التوهني ابلنسبة إىل املتوسط العام أو قدرة غالف الذروة = D – B
حيث:
 :Bقدرة غالف الذروة أو متوسط اإلرسال األساسي املقروء على مستقبل القياس
 :Dالقدرة العظمى لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي املقروءة على مستقبل القياس ،وميكن مقارنة القيمة
مباشرة ابحلدود املقررة للفئة .A
قياس السوية املطلقة ألمناط التجهيزات من الفئتني  AوB
ب)
قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي = C + D
حيث:
 :Cعامل االقرتان يف جهاز االقرتان عند تردد اإلرسال يف جمال البث اهلامشي.
 :Dالقدرة العظمى لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي املقروءة على مستقبل القياس.
وميكن مقارنة القيمة ) (C + Dمباشرة ابحلدود املقررة للفئتني  Aو.B
2.2.2.3

)(D – B

النهج البديل

ميكن أن تستعمل الطريقة  1bالنهج البديل الوارد يف البند  2.1.2.3لقياس السوايت املطلقة.
3.3

الطريقة  - 2قياس القدرة املشعة املتناحية املكافئة ) (e.i.r.p.لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي

يبني الشكل  2املخطط الصندوقي لرتكيبة قياس القدرة  e.i.r.p.لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي.
جيب أن جتري القياسات يف اجملال البعيد ،األمر الذي يكون صعباً غالباً من أجل الرتددات املنخفضة جداً أو لبعض التجميعات
بني الرتدد وق ّد اهلوائي (فاإلرسال ابلرتدد  GHz 14على هوائي مكافئي قطره حوايل  m 1,2حيتاج إىل مسافة  m 140لبلوغ اجملال
البعيد) .وقياسات القدرة  e.i.r.p.لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف اجتاه معني مع تعدد االستقطاابت وعلى أي تردد،
قد تستغرق وقتاً طويالً جداً ،على الرغم من وجود تقنيات التحقق من التطابق اليت ميكنها ختفيض عبء العمل .وعند تطبيق
هذه الطريقة للقياس على الرادارات ،ينبغي االعتماد على التوصية .ITU-R M.1177
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2

تركيبة قياس القدرة  e.i.r.p.لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
هوائي بديل معاير
مولد معاير

هوائي قياس معاير
مستقبل القياس

مرشاح نبذ
الرتدد األساسي

ترشيح
حتت االختبار

SM.0329-02

1.3.3

مواقع القياس لقياسات اإلشعاع

جيب إقرار صالحية مواقع القياس للرتددات احملصورة بني  30و ،MHz 1 000بعد إجراء قياسات التوهني يف املوقع جملاالت
االستقطابني األفقي والرأسي ،ويعترب موقع القياس مقبوالً إذا كانت قياسات التوهني األفقي والرأسي يف املوقع تقع ضمن dB 4
من توهني املوقع النظري.
جيب أن يكون موقع القياس منبسطاً خالياً من الكبالت اهلوائية ومن اهلياكل العاكسة القريبة ،وجيب أن يكون واسعاً مبا يكفي
ٍ
وتعرف اهلياكل
لوضع اهلوائي على مسافة معينة وأتمني فصل كاف بني اهلوائي والتجهيز حتت االختبار واهلياكل العاكسةّ .
موصلة جيدة بشكل أساسي .ويكون موقع االختبار جمهزاً أبرضية معدنية مستوية
العاكسة أبهنا اهلياكل اليت تكون مواد بنائها ّ
أفقية .وجيب أن يستويف موقع االختبار شروط التوهني املطلوبة للموقع وفقاً للمنشورة رقم  16-1الصادرة عن اللجنة CISPR
يف اللجنة  IECبشأن موقع االختبار املفتوح ).(OATS
ماصة
وميكن إجراء القياسات يف غرفة شبه كامتة للصدى ،ويف هذه احلالة تكون جدران الغرفة املص ّفحة وسقفها مغطاة مبواد ّ
تضمن انعكاس املوجات بشكل ضعيف .ومن املهم جداً إقرار صالحية القياسات يف مثل هذه الغرف شبه الكامتة للصدى،
للتأكد من أن قياسات التوهني يف املوقع ميكن إجراؤها ضمن املعيار ( dB 4انظر أيضاً املنشورتني  16-1و 22عن
اللجنة  CISPRيف اللجنة .)IEC
املوصلة يف موقع االختبار املفتوح ) (OATSويف الغرف شبه الكامتة للصدى ،إىل حوايل مرت على
وجيب أن متتد األرضية املستوية ّ
األقل خلف حميط التجهيز حتت االختبار وأكرب هوائي قياس ،وأن تغطي كامل املنطقة املوجودة بني التجهيز حتت االختبار
واهلوائي .وجيب أن تكون مصنوعة من املعدن ،خالياً من الثقوب والفجوات اليت تتجاوز أبعادها عشر الطويل املوجي ألعلى تردد
موصلة أكرب ق ّداً إذا كانت متطلبات التوهني يف موقع االختبار غري مستوفاة .وتنطبق
قياس .وقد حيتاج األمر إىل أرضية مستوية ّ
هذه املتطلبات أيضاً على الغرف شبه الكامتة للصدى.
تتوفر حالياً جتهيزات إضافية يف موقع قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،وهي غرف متنوعة مثل الغرف الكامتة للصدى
كلياً ) (FARوالغرف احملراكية ) (SMCوأنظمة املوجات الكهرمغنطيسية العرضانية ) (TEMأو األنظمة TEM
ابجليغاهرتز ) (GTEMوالغرف احملراكية مشروحة يف املنشورة رقم  16-1الصادرة عن اللجنة  CISPRيف اللجنة  .IECوأنظمة
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القياس اجلديدة نسبياً هذه ليست مقبولة بـَ ْعد من مجيع هيئات التقييس .وقد نشر مشروعان (يف خريف العام  )2000واحد
يف معيار اللجنة  IECرقم  (TEM) 61000-4-20واآلخر يف معيار اللجنة  IECرقم  .(SMC) 61000-4-21وينبغي إعادة النظر
يف التقنيات املستعملة يف هذه األنظمة ،بعد حتديث هذه التوصية يف املستقبل هبدف إدخال بعض التفاصيل على استعماهلا.
2.3.3

النهج املباشر

مكوانت القياس بصورة فردية (املراشيح والكبالت) ،أو معايرة جمموعة القياس كتلةً واحدة.
يطلب يف هذا النهج معايرة مجيع ّ
انظر البند  1.2.3من النهج املباشر بشأن حتديد عامل املعايرة جملموعة القياس عند الرتدد .f
تعطى القدرة  e.i.r.p.لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي ،أي  Ps, fعند الرتدد  ،fيف شروط الفضاء احلر ابملعادلة التالية:
Ps, f=Pr, f+kms, f – Gf+ 20 log f+ 20 log d – 27,6

حيث:

:Pr, f
:kms, f
:Gf
:f
:d

dBW :Ps, f

أو  )dBmيف جمال البث اهلامشي املقروءة على

قدرة اإلرسال (مقدرة بنفس وحدات
مستقبل القياس عند الرتدد f
عامل املعايرة ) (dBلرتكيبة القياس عند الرتدد ( fوهو موجب عامةً)
كسب هوائي القياس املعاير ) (dBiعند الرتدد f
تردد اإلرسال يف جمال البث اهلامشي )(MHz
املسافة ) (mبني هوائي اإلرسال وهوائي القياس املعاير.

وفوق ذلك جيب أن يؤخذ ابحلسبان الكسب الناجم عن االنعكاس عندما يستعمل موقع االختبار املفتوح ).(OATS
3.3.3

النهج البديل

يستعمل يف هذا النهج هوائي بديل معاير ومولّد معاير ،على أن يضبط مصدر االختبار حىت يتم احلصول على نفس اإلشارة
اهلامشية املستعملة.
4.3

قياس خاص ابإلشعاعات من العلبة

لكي جتد وسيلة تقيس اإلشعاعات من العلبة ،ميكن استعمال الطريقة  2لقياس اإلرساالت العشوائية الصادرة عن علبة املرسل.
تقتضي هذه الطريقة االستعاضة عن هوائي التجهيز حتت االختبار حبمولة مطرافية معايرة ،واللجوء إىل النهجني املعددين أعاله
للطريقة  ،2حىت حنصل على حالة القدرة  .e.i.r.p.وجيب أن توضع احلمولة املطرافية املوهومة يف مغلّف صغري منفصل مص ّفح،
حبيث إن إعادة اإلشعاع من احلمولة ال تعود تتداخل مع قياس اإلشعاع الصادر من العلية حتت االختبار .وفوق ذلك ميكن أن
تشع كبالت التوصيل وأن تؤثر يف القياسات لسوء اخلط ،لذلك جيب االهتمام بتجنب ذلك ابستعمال كبالت مزدوجة التصفيح
ّ
أو استعمال مغلّفات مصفحة للكبالت كذلك.
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سوايت عتبة التداخل خلدمة علم الفلك الراديوي واخلدمات الفضائية
اليت تستعمل حماسيس منفعلة
1

مدخل

سوايت عتبة التداخل خلدمة علم الفلك الراديوي وخدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية موجودة
يف التوصيتني  ITU-R RA.769و .ITU-R SA.1029ويلّخص هذا امللحق السوايت املتوفرة يف هاتني التوصيتني.
2

خدمة علم الفلك الراديوي (التوصية )ITU-R RA.769

يعطي اجلدول  8سوايت العتبة للتداخل الضار خبدمة علم الفلك الراديوي معرباً عنها بكثافة تدفق القدرة ،كما هي واردة
يف التوصية  ITU-R RA.769لنطاقات الرتدد املعددة يف هذه التوصية .وهي تشمل مجيع النطاقات املوزعة خلدمة علم الفلك
الراديوي على أساس أويل ،ما عدا مثانية نطاقات موزعة يف الرقم  555.5من لوائح الراديو .وهذه القيم حمسوبة انطالقاً من
رصدات جرت مع هوائي واحد واستقبال يف الفصوص اجلانبية بكسب يساوي  dBi 0وزمن مكاملة قدره  .s 2 000وتنطبق قيم
كثافة تدفق القدرة الواردة يف اجلدول  8بصورة عامة ،ما عدا يف السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض اليت تكون فيها كثافة تدفق
القدرة أشد صرامة بقدر  dB 15مما هو مبني (انظر التوصية .)ITU-R RA.769
ويشرح امللحق  1ابلتوصية  ITU-R RA.769املنهجية املتّبعة يف حساب حساسية خمتلف أنظمة الفلك الراديوي املستعملة حالياً.
الضارة يف نفس الوقت بقياسات الطيف
وهو يقدم أيضاً سوايت جمَ ْدولة ،للقيم املفرتضة ملعلمات النظام ،ابلتداخالت املرتاكمة ّ
املتصل واخلطوط الطيفية يف النطاقات املختلفة املوزعة خلدمة علم الفلك الراديوي.
واملعلمات املختارة الستعماهلا يف احلصول على هذه السوايت هي معلمات متثل أمناطاً عديدة من األنظمة والقياسات يف علم
الفلك الراديوي ،وهي تعترب معياراً معرتفاً به ومقبوالً داخل خدمة علم الفلك الراديوي .ومع ذلك فقد توجد ظروف عند التنسيق
مع نظام ما يف الفلك الراديوي ،يعمل يف وقت معني وحملّة معينة يف نطاق خاص ،ميكن فيها استعمال قيم أخرى هلذه املعلمات
بنفس املنهجية الستنتاج سوية مناسبة أكثر للتداخل الضار .وفوق ذلك ،عند حتليل التداخل الناتج من بعض األنظمة اخلاصة
(مثل السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض أو األنظمة املتعددة السواتل) ،قد يتبني لزوم إجراء ضبط نظامي للسوايت املذكورة
يف التوصية  .ITU-R RA.769وعليه عند تطبيق السوايت الواردة يف اجلدول  8أو عند اإلحالة عليها ،جيدر ذكر االفرتاضات
اليت استعملت عند احلصول عليها.

التوصية

30

ITU-R SM.329-12

اجلـدول

8

سوايت عتبة التداخل الضار بداللة كثافة تدفق القدرة
املسبب خلدمة علم الفلك الراديوي*
ّ

)(pfd

رصدات الطيف املتصل

نطاق الفلك الراديوي

رصدات اخلطوط الطيفية

pfd
))(dB(W/m2

عرض النطاق املفرتض لقناة
رصد اخلطوط الطيفية

)(2

)(2

)(2

)(2

)(2

)(2

)(2

)(2

–204

10

)(2

)(2

)(2

)(2

–196

20
20

pfd
))(dB(W/m2

عرض النطاق املفرتض
)(MHz

13,41-13,36
25,67-25,55
74,6-73,0
153,0-150,05
328,6-322,0

–201
–199
–196
–194
–189

0,05
0,120
1,6
2,95
6,6

410,0-406,1
614-608
1 427-1 400

–189
–185
–180

3,9
6
27

1 613,8-1 610,6

)(3

)(3

–194

1 670-1 660

–181

10

–194

20

2 700-2 690
5 000-4 990

–177
–171

10
10

)(2

)(2

)(2

)(2

)(MHz

)(1

)(kHz

)(GHz
10,7-10,6
15,4 -15, 35
22,5-22,21

*
)(1

)(2
)(3

)(2

)(2

)(2

)(2

250

–160
–156

100
50

)(3

)(3

–162

24,0-23,6

–147

400

–161

250

31,8-31,3

–141

500

)(2

)(2

43,5-42,5

–137

1 000

–153

500

92-86

–125

6 000

–144

1 000

116-105

–121

11 000

–141

1 000

168-164

–120

4 000

)(2

)(2

185-182

)(3

)(3

–136

1 500

231-217

–114

14 000

–133

2 500

275-265

–113

10 000

–131

2 500

جرى حساب السوايت مع افرتاضات حمددة واردة يف التوصية  ،ITU-R RA.769ومنها خاصة زمن املكاملة يساوي .s 2 000
هذه هي نطاقات الرتدد املعددة يف التوصية  ، ITU-R RA.769وهناك مثانية نطاقات أخرى جرى توزيعها خلدمة علم الفلك الراديوي على أساس أويل
يف الرقم .555.5
ليس معدداً يف اجلدول  2من التوصية .ITU-R RA.769

ليس معدداً يف اجلدول  1من التوصية . ITU-R RA.769
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االستشعار عن بُعد املنفعل يف خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية
الساتلية (التوصية )ITU-R SA.1029

سوايت التداخل املسموح به الوارد يف اجلدول  9مبنية يف التوصية  .ITU-R SA.1029وهي حتيل على سوايت القدرة عند
مدخل املستقبل ،وال تتضمن خصائص هوائي اإلرسال .وميكن أن يكون كسب هوائي االستقبال مستنتجاً من قيم
االستبانة ) (kmاملعطاة يف التوصية  ،ITU-R SA.515كما ميكن أن نعرف أن االرتفاع املداري النموذجي حملاسيس االستشعار
عن بعد احملمولة يف الفضاء ميكن أن يؤخذ مساوايً  .km 500ويالحظ أنه يف االستشعار عن بعد مبحساس حممول يف الفضاء،
يكون هوائي احملساس موجهاً عادة حنو سطح األرض ،كما ويالحظ أن السوايت الواردة يف اجلدول  9موصوفة أبهنا مسموح هبا
يف سياق كوهنا تستويف معايري التداخل للمحاسيس املنفعلة .مع ذلك فإن استعمال املصطلح "مسموح به" قد ال يكون متطابقاً
ابلضرورة مع التعريف النظامي الصارم.
اجلـدول
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سوايت التداخل املسموح به عند مدخل املستقبل يف االستشعار عن بُعد املنفعل
)(GHz

سوية التداخل
)(dBW

عرض النطاق املرجعي للتداخل

الرتدد

1,427-1,4

–171

27

2,7-2,69

–174

10

4,4-4,2

–161

100

6,7-6,5

–164

100

10,7-10,6

–163

20

15,4-15,2

–166

18,8-18,6

)(MHz

50

–155

)(1

100

21,4-21,2

–163

100

22,5 -22,21

–160

100

24-23,6

–163

100

31,8-31,3

–163

100

37-36

–156

100

50,4-50,2

–166–/161

59-52,6

–166–/161

61,3-60,3

–166–/161

)(2

100

)(2

100

)(2

100

92-86

–153

200

102-100

–160

200

126-105

–160

200

151-150

–160

200

158,5-155,5

–160

200

168-164

–160

200

192-175

–160

200
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) (تتمة9 اجلـدول
عرض النطاق املرجعي للتداخل

سوية التداخل
(dBW)

(GHz)

200

160–

202-200

200

160–

231-217

200

160–

238-235

200

160–

252-250

200

160–

277-275

200

160–

302-300

200

160–

326-324

200

160–

347-345

200

160–

365-363

200

160–

381-379

(MHz)

الرتدد

.هذه القيمة قيد الدراسة
.العدد الثاين للمحاسيس املشطية

4

(1)
(2)

امللحق

 املتعلقة ابإلرساالت اهلامشية لبعض اخلدمات اخلاصةITU-R قائمة توصيات
Recommendation ITU-R SM.239

Spurious emissions from sound and television broadcast receivers

Recommendation ITU-R S.726

Maximum permissible level of spurious emissions from very small
aperture terminals (VSATs)

Recommendation ITU-R RA.611

Protection of the radioastronomy service from spurious emissions

Recommendation ITU-R M.1177

Techniques for measurement of unwanted emissions of radar systems

Recommendation ITU-R F.1191

Bandwidths and unwanted emissions of digital fixed service systems

Recommendation ITU-R BT.803

The avoidance of interference generated by digital television studio
equipment

Recommendation ITU-R M.478

Technical characteristics of equipment and principles governing the
allocation of frequency channels between 25 and 3 000 MHz for the
FM land mobile service

Recommendation ITU-R M.1343

Essential technical requirements of mobile earth stations for global
non-geostationary mobile-satellite service systems in the
bands 1-3 GHz
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أمثلة على تطبيق العالقة  10 log P + 43حلساب متطلبات التوهني
جيب أن تكون مجيع اإلرساالت اهلامشية حتت القدرة املتوسطة  Pبقدر  ،dB xأي – .dBc xوجيب قياس القدرة  (W) Pيف عرض
نطاق واسع مبا يكفي ليشمل القدرة املتوسطة الكلية .وجيب قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف عروض النطاق املرجعية
املعطاة يف هذه التوصية .وقياس قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف عروض النطاق املرجعية املعطاة يف هذه التوصية .وقياس
قدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي مستقل عن قيمة عرض النطاق الالزم .ويالحظ أن التوهني  10 log P + 43يؤدي دائماً
إىل سوية مطلقة لقدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي تساوي – dBW 43أو – .dBm 13وألن هذا احل ّد املطلق لقدرة
اإلرساالت قد يصبح صارماً جداً على املرسالت العالية القدرة ،فإن اجلدول  2يقدم قدرات نسبية بديلة.

املثال :1
جيب على مرسل متنقل ّبري مهما يكن عرض نطاقه الالزم ،أن يكون فيه توهني اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي مساوايً
 10 log P + 43أو  ،dBc 70أيهما أقل صرامة .ويشري البند  1.4يف الفقرة توصي إىل استعمال عرض نطاق مرجعي قدره kHz
 ،100عند قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف مدى الرتددات املمتد بني  30و .MHz 1 000أما يف غريه من النطاقات
الرتددية ،فيجب أن يستعمل القياس عروض النطاق املرجعية املناسبة املعطاة يف البند  1.4من الفقرة توصي.

يف حالة قدرة متوسطة كلية مقيسة قدرها :W 10

التوهني ابلنسبة إىل القدرة املتوسطة الكلية = = 10 log 10 + 43
والقيمة  dBc 53أقل صرامة من القيمة  ،dBc 70لذلك تستعمل القيمة .dBc 53
dB 53

وعليه:

جيب أال تزيد اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي على  dBc 53يف عرض نطاق مرجعي قدره  ،kHz 100أو ما يكافئ
ذلك عند حتويله إىل سوية مطلقة.
وجيب أال تزيد اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي على dBW 43– = dBc 53 – dBW 10 :يف عرض نطاق مرجعي
قدره .kHz 100

ويف حالة قدرة متوسطة كلية مقيسة قدرها :W 1 000

التوهني ابلنسبة إىل القدرة املتوسطة الكلية = = 10 log 1000 + 43
والقيمة  dBc 73أشد صرامة من احل ّد  ،dBc 70لذلك تستعمل القيمة.dBc 70
dB 73

وعليه:

جيب أال تزيد اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي على  dBc 70يف عرض نطاق مرجعي قدره  ،kHz 100أو ما يكافئ
ذلك عند حتويله إىل سوية مطلقة.
وجيب أال تزيد اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي على dBW 40– = dBc 70 – dBW 30 :يف عرض نطاق مرجعي
قدره .kHz 100

املثال :2
جيب على مرسل يف اخلدمات الفضائية مهما يكن عرض نطاقه الالزم ،أن يكون فيه توهني اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
مساوايً  10 log P + 43أو dBc 60أيهما أقل صرامة .وتشري املالحظة السفلية) (3يف اجلدول  2إىل استعمال عرض نطاق
مرجعي قدره .kHz 4
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يف حالة قدرة متوسطة كلية مقيسة قدرها :W 20

التوهني ابلنسبة إىل القدرة املتوسطة الكلية =
والقيمة  dBc 56أقل صرامة من احل ّد  dBc 60لذلك تستعمل القيمة .dBc 56
dB 56 = 10 log 20 + 43

وعليه:

جيب أال تزيد اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي على
ذلك عند حتويله إىل قيمة مطلقة.
وجيب أال تزيد اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي على dBW 43− = dBc 56 − dBW 13 :يف عرض نطاق مرجعي
قدره .kHz 4
dBc 56

اجلـدول
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السوايت املطلقة لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي  -الفئة
فئة اخلدمة طبقا ألحكام املادة  1يف
لوائح الراديو أو لنمط التجهيزات

) (1و)(2

مجيع اخلدمات ابستثناء اخلدمات املعددة أدانه
) (3و)(4

اخلدمات الفضائية (احملطات األرضية املتنقلة)

) (3و)(4

اخلدمات الفضائية (احملطات األرضية الثابتة)

) (3و) (5و)(6

اخلدمات الفضائية (احملطات الفضائية)
خدمة االستدالل الراديوي
اخلدمة اإلذاعية التلفزيونية
املرسالت ابملوجات املرتية

)(7

)(8

)(VHF

)(8
اخلدمة اإلذاعية التلفزيونية
املرسالت ابملوجات الديسمرتية

)(UHF

اخلدمة اإلذاعية بتشكيل الرتدد
اخلدمة اإلذاعية بتشكيل الرتدد على املوجات الديكامرتية

)(HF

إرساالت النطاق اجلانيب الوحيد الصادر عن احملطات املتنقلة
خدمات اهلواة العاملة حتت الرتدد ( MHz 30مبا يف ذلك
)(9
إرساالت النطاق اجلانيب الوحيد
اخلدمات العاملة حتت الرتدد  ،MHz 30ابستثناء اخلدمات
الفضائية واالستدالل الراديوي واإلذاعية وخدمات اإلرسال بنطاق
جانيب وحيد من احملطات املتنقلة وخدمات اهلواة)(9
)(9

A

القدرة العظمى ) (dBmاملسموح هبا لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
يف عرض النطاق املرجعي املناسب (انظر البند  1.4من الفقرة توصي
والقدرات  Pو PEPأو (W) X
من أجل W 500  P
–dBm 13
من أجل W 500  P
40 – 10 log P
من أجل W 50  P
–dBm 13
من أجل W 50  P
30 – 10 log P
من أجل W 50  P
–dBm 13
من أجل W 50  P
30 – 10 log P
من أجل W 50  P
–dBm 13
 30 – 10 log PEPمن أجل W 50  P
من أجل W 50  PEP
–dBm 13
من أجل W 50  PEP
30 – 10 log P
من أجل W 25  P
–dBm 16
من أجل W 50  PEP
30 – 10 log P
من أجل W 1 000  P
dBm 0
من أجل W 25  P
–dBm 16
من أجل W 12 000  P  W 25
30 – 10 log P
من أجل W 12 000  P
dBm 10,8
من أجل W 250  P
–dBm 16
من أجل W 10 000  P  W 250
40 – 10 log P
من أجل W 10 000  P
dBm 0
من أجل W 5 000  P
20 – 10 log P
من أجل W 5 000  P
dBm 17
13 – 10 log PEP
–dBm 13
20 – 10 log P
–dBm 13
30 – 10 log X

حيث:

من أجل
من أجل
من أجل W 50  X
من أجل W 50  X

W 5  PEP
W 5  PEP

 PEP = Xللتشكيل بنطاق جانيب وحيد
 P = Xألمناط التشكيل األخرى

)(SSB
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اجلـدول ( 10تتمة)
القدرة العظمى ) (dBmاملسموح هبا لإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
فئة اخلدمة طبقا ألحكام املادة  1يف
) (1و)(2
يف عرض النطاق املرجعي املناسب (انظر البند  1.4من الفقرة توصي
لوائح الراديو أو لنمط التجهيزات
والقدرات  Pو PEPأو (W) X
)(10
من أجل W 0,025  P
–dBm 26
التجهيزات الراديوية ضعيفة القدرة
من أجل W 0,100  P  W 0,025
10 – 10 log P
منار راديوي لالستدالل على موقع الطوارئ ) ،(EPIRBال توجد حدود
ومرسل لتحديد موقع الطوارئ ) (ELTومنار لتحديد املوقع
الشخصي ) ،(PLBومرسل-مستجيب راداري للبحث
واإلنقاذ ) ،(SARTومرسالت النجدة على السفن ومراكب
اإلنقاذ وقوارب النجاة ،واملرسالت الربية أو البحرية أو
الطريانية عند استخدامها يف حالة الطوارئ
القدرة املتوسطة ) (Wاملقدمة إىل خط تغذية (إرسال) اهلوائي ،طبقاً للرقم  158.1من لوائح الراديو .وعند استعمال اإلرسال ابلرشقات ،تقاس القدرة
:P
املتوسطة  Pوالقدرة املتوسطة ألي إرسال يف جمال البث اهلامشي حبساب القدرة اليت يؤخذ متوسطها على مدة الرشقة.
 :PEPقدرة الذروة )( (Wقدرة الغالف يف الذروة اليت تقدم خلط تغذية اهلوائي ،طبقاً للرقم  157.1من لوائح الراديو.
عند استعمال املصطلح  ،Pحيسن أن تقدر القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي وقدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة القدرة املتوسطة
والقدرة املتوسطة على عرض النطاق املرجعي على التوايل .وعند استعمال املصطلح  PEPحيسن أن تقدر القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي وقدرة
اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة قدرة الغالف يف الذروة وقدرة الغالف يف الذروة يف عرض النطاق املرجعي على التوايل .ومع ذلك عندما
يكون من الصعب قياس اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة املصطلح  ،PEPنظراً إىل طبيعة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي (مثل
الضوضاء الغوسية) ،يسمح بتقدير القدرة املقدمة إىل خط تغذية اهلوائي وقدرة اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي بداللة القدرة املتوسطة (انظر
امللحق .)2
 :dBcديسبل منسوب إىل قدرة املوجة احلاملة غري املشكلة لإلرسال .ومع ذلك يف حالة غياب املوجة احلاملة ،كما يف بعض ختطيطات التشكيل الرقمي
حيث ال تتوفر املوجة احلاملة لعمليات القياس ،تكون السوية املرجعية املكافئة للديسبل  dBcهي الديسبل املنسوب إىل القدرة املتوسطة .P
)(1
قد يكون من الصعب ،يف بعض حاالت التشكيل الرقمي واملرسالت الضيقة النطاق والعالية القدرة يف مجيع فئات اخلدمات ،أن يتم التقيد ابحلدود
املقررة عند  %250من عرض النطاق الالزم.
)(2
املوصل العبوري بني
تستعمل طريقة القدرة املشعة املتناحية املكافئة ) (e.i.r.p.املبينة يف البند  3.3من امللحق  ،2عندما ال يكون النفاذ سهالً إىل ّ
املرسل وخط تغذية اهلوائي.
)(3
تكون حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي يف مجيع اخلدمات الفضائية مقررة يف عرض نطاق مرجعي يبلغ .kHz 4
)(4
احملطات األرضية املوجودة يف خدمة اهلواة الساتلية والعاملة حتت الرتدد  MHz 30هي من فئة اخلدمة اليت امسها "خدمات اهلواة العاملة حتت الرتدد
( MHz 30مبا يف ذلك إرساالت النطاق اجلانيب الوحيد)".
)(5
يف حالة ساتل وحيد يعمل مع أكثر من مرسل -مستجيب واحد يف نفس منطقة اخلدمة ،وإذا نظران إىل حدود اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي
املبينة يف اجلدول  ، 10جند أن اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن أحد املرسالت-املستجيبة قد حتدث على تردد يرسل عليه مرسل-
مستجيب آخر رفيق مصاحب .وتكون يف هذه احلالة سوية اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن املرسل-املستجيب األول قد مت جتاوزها
من قبل اإلرساالت األساسية أو اإلرساالت يف جمال البث خارج النطاق الصادرة عن املرسل-املستجيب الثاين .وعليه جيب أال تطبّق احلدود على
تلك اإلرساالت يف جمال البث ا هلامشي الصادرة عن ساتل ،وميكنها أن حتدث داخل عرض النطاق الالزم أو جمال البث خارج النطاق ملرسل-
مستجيب آخر اتبع لنفس الساتل يف نفس منطقة اخلدمة (انظر التذييل  3للوائح الراديو).
)(6
تعفى احملطات الفضائية العاملة يف خدمة األحباث الفضائية واملهيأة للعمل يف الفضاء السحيق كما يعرفه الرقم  177.1من لوائح الراديو ،من التقيد
حبدود اإلرساالت يف جمال البث املباشر.
)(7
جيب حتديد توهني ) (dBاإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن أنظمة االستدالل الراديوي (الرادار كما يعرفه الرقم  100.1من لوائح
الراديو) من أجل سوايت اإلرساالت املشعة ،وليس عند خط تغذية اهلوائي .وجيب أن تعتمد على التوصية  ITU-R M.1177طريقة قياس سوايت
اإلرساالت يف جمال البث اهلامشي الصادرة عن الرادارات.
)(8
تعرف سوية القدرة املتوسطة مصحوبة بتشكيل خاص لإلشارة الفيديوية .وجيب اختيار هذه اإلشارة الفيديوية
يف حالة اإلرسال التلفزيوين التماثليّ ،
حبيث تتوفر السوية العظمى للقدرة املتوسطة (مثل سوية كبت اإلشارة الفيديوية يف األنظمة التلفزيونية ذات التشكيل السالب) عند خط تغذية
اهلوائي.
)(9
مجيع أصناف اإلرسال اليت تستعمل النطاق اجلانيب الوحيد ) (SSBتدخل يف الفئة "."SSB
)(10
األجهزة الراديوية ضعيفة القدرة اليت تكون قدرة خرجها العظمى أقل من  ،mW 100واملع ّدة لالتصاالت قصرية املدى أو ألغراض التحكم( .تكون
هذه األجهزة غري خاضعة عادة للرتخيص الفردي هبا).
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6

عرض النطاق املرجعي حلدود الفئة
حالة اخلدمة الثابتة

B

املرحالت الراديوية املشكلة رقمياً أو متاثلياً ،على الرغم من كفاءهتا الطيفية اجليدة ،ال تستطيع التقيد حبدود الفئة  Bعند
إن ّ
الرتددات القريبة جداً ،نظراً إىل الضوضاء العريضة النطاق اليت تنتجها هذه األجهزة .لذلك يلزم إقامة فـَر ٍ
ضة) عامة يف
ض (ج :فـ ْر َ
عرض النطاق املرجعي لكي تؤمن منطقة عبور مناسبة للكثافة الطيفية.
ويبني الشكل  3القناع املرجعي العام مع تقدمي املباعدة بني الفَرض اليت تتوقف على مباعدة القنوات ) (CSأو على عرض النطاق
الالزم ) (NBكما هو مبني يف اجلدول .11
الشـكل

3

القناع العام لإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي
الصادرة عن حمطات اخلدمة الثابتة من الفئة B
(راجع اجلدول )11
الرتدد املركزي للقناة

ح ّد البث خارج النطاق

Ref. BW = 0.3 kHz
Ref. BW = 1 kHz
Ref. BW = 10 kHz
Ref. BW = 100 kHz

 = Ref. BWانظر البند
يف الفقرة توصي

Ref. BW = 0.3 kHz
Ref. BW = 1 kHz
NB or CS

250% NB or CS
Fa

1.4

Ref. BW = 10 kHz

Fb
Fc

Ref. BW = 100 kHz

 = Ref. BWانظر البند
 1.4يف الفقرة توصي

Fd

 = Ref.BWعرض النطاق املرجعي
 = NBعرض النطاق الالزم
 = CSمباعدة القنوات
SM.0329-03

املالحظة

 - 1ال تنطبق فرض الرتدد  Fd±حتت GHz 1
ال تنطبق فرض الرتدد  Fd±حتت MHz 30
ال تنطبق فرض الرتدد  Fd±حتت kHz 150
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القناع العام لإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي
الصادر عن حمطات اخلدمة الثابتة من الفئة B
(راجع الشكل )3
الرتدد األساسي
لإلرسال
حتت الرتدد

CS
)(MHz

الرتدد الرمزي
النموذجي

1  CS  0,01

0,8−0,006  Fs

)(Mbit/s

عرض النطاق
املرجعي

عرض النطاق
املرجعي

عرض النطاق
املرجعي

عرض النطاق
املرجعي

Fa
)(MHz

Fb
)(MHz

Fc
)(MHz

Fd
)(MHz

–

–

14

70

kHz 0,3

kHz 1

kHz 10

kHz 100

GHz 21,2

(حمطات مطرافية)
حتت الرتدد

10  CS  1

8−0,6  Fs

–

–

10  CS

6 Fs

–

–

1  CS  0,01

0,8−0,006  Fs

3,5

7

28
)(1

49

14

70
)(1

70

70

GHz 21,2

(حمطات أخرى)
أكثر من

10  CS  1

8−0,6  Fs

–

14

10  CS

6 Fs

–

–

49

10  CS  1

8−0,6  Fs

–

–

–

)(1

28
)(1

70
)(1

70

70

21,2 GHz

(مجيع احملطات)
) (1ال ينطبق إذا كانت املباعدة  CSتتجاوز هذه القيم أبكثر من .%250
10  CS

6 Fs

–

–

–

–
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7

عرض النطاق املرجعي حلدود الفئة
حالة اخلدمة املتنقلة الربية

B

إن األنظمة املشكلة متاثلياً بنطاق ضيق يف اخلدمة املتنقلة الربية ،تبلغ قدرة خرجها أكثر من  W 1وتعمل فوق الرتدد ،MHz 30
وكذلك األنظمة املشكلة رقمياً يف اخلدمة املتنقلة الربية ،وعلى الرغم من كفاءهتا الطيفية اجليدة ،ال تستطيع التقيد حبدود الفئة B
عند الرتددات القريبة جداً ،نظراً إىل الضوضاء العريضة النطاق اليت تنتجها هذه األجهزة ،لذلك يلزم إقامة فـَر ٍ
ض عامة يف عرض
النطاق املرجعي لكي تؤمن منطقة عبور مناسبة للكثافة الطيفية.
يبني الشكل  4القناع العام لعرض النطاق املرجعي مع املباعدة بني الفَرض اليت تتوقف على مباعدة القنوات ) (CSوعرض النطاق
الالزم ) (NBكما هي مبينة يف اجلدول  12من أجل الرتددات اليت تقل عن  ،GHz 1بينما يبني الشكل  5القناع العام مع املباعدة
بني الفرض املتوقفة على  CSو NBكما هي مبينة يف اجلدول  13من أجل الرتددات اليت توفق > GHz 1
َ
وينطبق هذان القناعان بنفس الوقت على املطاريف املتنقلة وعلى احملطات القاعدة.
الشـكل

4

القناع العام لإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي اليت تقل تردداهتا عن
والصادرة عن حمطات اخلدمة املتنقلة الربية من الفئة B
(راجع اجلدول )12
الرتدد املركزي للقناة

GHz 1

حد البث خارج النطاق

Ref. BW = 1 kHz
Ref. BW = 10 kHz

 = Ref. BWانظر البند
 1.4يف الفقرة توصي

NB or CS
250% NB or CS

 = Ref. BWانظر البند
 1.4يف الفقرة توصي

Fa
Fb

SM.0329-04

 = Ref. BWعرض النطاق املرجعي
 = NBعرض النطاق الالزم
 = CSمباعدة القنوات
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القناع العام لإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي اليت تردداهتا تقل عن
والصادرة عن حمطات اخلدمة املتنقلة الربية من الفئة B

GHz 1

(راجع الشكل )4
 ،kHz 100أو  4مرات عرض النطاق الالزم )(NB؛ أيهما أكرب
 ،kHz 500أو  10مرات عرض النطاق الالزم )(NB؛ أيهما أكرب

Fa
Fb

الشـكل

5

القناع العام لإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي اليت تفوق تردداهتا
والصادرة عن حمطات اخلدمة املتنقلة الربية من الفئة B
(راجع اجلدول )13
الرتدد املركزي للقناة

GHz 1

حد البث خارج النطاق

Ref. BW = 30 kHz
Ref. BW = 300 kHz

 = Ref. BWانظر البند
يف الفقرة توصي

NB or CS
1.4

250% NB or CS
Fa

 = Ref. BWانظر البند
يف الفقرة توصي

Fb

 = Ref. BWعرض النطاق املرجعي
 = NBعرض النطاق الالزم
 = CSمباعدة القنوات

SM.0329-05
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القناع العام لإلرساالت غري املطلوبة يف جمال البث اهلامشي اليت تفوق تردداهتا
والصادرة عن حمطات اخلدمة املتنقلة الربية من الفئة B
(راجع الشكل )5
Fa
Fb

 ،kHz 500أو  10مرات عرض النطاق الالزم )(NB؛ أيهما أكرب
 ،MHz 1أو  12مرة عرض النطاق الالزم )(NB؛ أيهما أكرب

___________

GHz 1

1.4

