
 ITU-R  SM.337-6 1   التوصية

 *SM.337  R-ITU-6 ة ـالتوصي

 فصل الرتدد واملسافة 
(2008-2007-1997-1992-1990-1974-1970-1963-1953-1951-1948) 

 التطبيق  جمال
 تقدم هذه التوصية اإلجراءات الالزمة حلساب أبعاد فصل املسافة والرتدد من أجل احلصول على سوية تداخل مقبول.

 كلمات أساسية
 نسبة احلمايةفصل الرتدد، ِبل، قناة،  انتقائية املستقمستوى التداخل، 

 ، الدويل لالتصاالت الحتادلإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها 

 تشمل ما يلي:  أن العوامل األولية، اليت حتدد معايري الرتدد املالئم أو فصل املسافة يف أكثر احلاالت شيوعاً، (  أ 
 ؛لقدرة اإلشارة والتنوع الطيفي الالزمني للمستقبِ  -
 ؛لعرتضها املستقبِ الطيفي لإلشارات املتداخلة والضوضاء اليت ي والتوزيعالقدرة  -
 االعتماد على املسافة يف خسائر اإلرسال يف التجهيزات الراديوية؛ -

 تبث ابلضرورة إشعاعات خارج عرض نطاق الرتدد الذي يشغله البث؛  ،بوجه عام  ،وأن املرسالت ب(
ة التحديد(،  وصعب السماتاإلرسال )وهي متغرية  وسيط من بينها خواص  ،وأن هناك عوامل كثرية يف هذا الصدد ج(

 ستقبال السمعي؛ فيما يتعلق ابال  متييز األذن البشريةوخواص ل، املستقبِ  وخصائص
 فصل الرتدد أو املسافة يف التجهيزات الراديوية أمر ممكن،تسوايت وأن  ( د

 يـتوص
سب فصل الرتددأبن  1  يف التجهيزات الراديوية، ابلطريقة التالية: (FD)املسافة  -ُيح

 ل؛ ة والتنوع الطيفي لإلشارة اليت يعرتضها املستقبِ تحديد القدر ب 1.1
 ل؛ تحديد القدرة والتنوع الطيفي لإلشارات املسببة للتداخل والضوضاء اليت يعرتضها املستقبِ ب 2.1
ل ابلنسبة ملختلف الرتددات أو فصل املسافات  تحديد اآلاثر التفاعلية بني اإلشارات املطلوبة وخصائص التداخل واملستقبِ ب 3.1

، جنباً إىل جنب مع التقريبات البسيطة، عند الضرورة، إىل أرقام صحيحة 1وذلك ابستخدام املعادالت األساسية الواردة يف امللحق  
 ؛2واملفهوم الوارد وصفه يف امللحق 

اخلدمة   بتحديد درجة الرتدد أو فصل املسافة، على أساس هذه املعطيات، مما يعطي الدرجة املطلوبة للخدمة واحتماالت 4.1
 طبيعة التغريات يف اإلشارة ويف التداخل، وحيثما اقتضى األمر، خواص التمييز لدى املستمع أو املشاهد؛   ىاملطلوبة. وينبغي أن تراع

 والواجب استخدامه؛ قطاع االتصاالت الراديويةتحديد منوذج االنتشار الذي وضعه ب 5.1

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2018 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات   *
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مع املعطيات املتحصل عليها يف ظروف التشغيل التمثيلية  ، إلمكانبقدر ا ، مقارنة يف كل مرحلة من احلساب ى أبن جتر  2
 بصدد الرقم النهائي املتحصل عليه لفصل الرتدد أو املسافة بني التجهيزات الراديوية. احملكومة، وخاصة 

 1 ق امللح

 املعادالت األساسية 
بني اإلشارات املطلوبة والتداخل وخصائص املستقبل  يقدم هذا املرفق وصفًا للمعادالت األساسية اليت حتدد كمية اآلاثر التفاعلية

 ملختلف الرتددات وفصل مسافة الرتددات. واملقاييس هنا هي:
انتقائية املستقبل على أطياف بث غري مطلوب من    وهو مقياس للنبذ الناتج من منحين  (FDR)النبذ املعتمد على الرتدد   -

 مرسل؛
لتداخل، كدالة للفرق اومسبب    متأثر ابلتداخلل مسافة مطلوب بني مستقبل  وهي مقياس ألدىن فص  (FD)مسافة الرتدد   -

 بني تردداهتما املولفة؛
وهو الفرق معرباً عنه ابلديسيبل بني نسبة  ITU-R BS.560)حلماية الرتدد الراديوي ذي الصلة )انظر التوصية  Aالنسبة  -

ونسبة احلماية عندما يكون  fري املطلوبة فرق تردد قدره عندما يكون للموجات احلاملة للمرسالت املطلوبة وغ احلماية
 للموجات احلاملة هلذه املرسالت الرتدد نفسه. 

التداخل بني مسبب التداخل واملستقبل، ومها احلالن األساسيان  إقرانومسافة الرتدد والنبذ املعتمد على الرتدد مقياسان آللية 
دان يف حال تقاسم الرتدد املشرتك بني القنوات والنطاق اجملاور أو مشاكل تداخل املطلوابن لكثري من تقييمات التداخل. ويساع

القنوات وذلك بتوفري تقديرات ملعيار أدىن تردد وفصل مسافة بني مسبب التداخل واملستقبل وهي تقديرات مطلوبة لألداء املقبول 
 للمستقبل.

ابلعالقة  حتدثهما إشارة التداخل بني املصدر واملستقبل، ويعرب عنها وسوية التداخل عند املستقبل دالة للكسب واخلسارة اللذين 
 :التالية

(1)  I  =  Pt  +  Gt  +  Gr  –  Lb (d)  –  FDR (f ) dBW 

 : حيث
 tP:  قدرة املرسل املسبب للتداخل(dB) 

 tG:  كسب هوائي مسبب التداخل يف اجتاه املستقبل(dBi) 
 rG:  اجتاه مسبب التداخل كسب هوائي املستقبل يف(dBi) 

 )d( bL :  خسارة اإلرسال األساسية ملسافة فصلd  بني مسبب التداخل واملستقبل(dB)   
 ITU-R P.341))انظر التوصية 
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 حيث:
 P(f) :  خل طيفية للقدرة يف الرتدد املتوسط املكافئ لإلشارة املسببة للتداكثافة(IF) 
 H(f) : انتقائية املستقبل 

f = ft − fr 
 حيث:

 tf :  لتداخل لمسبب متقطع تردد 
 rf : .تردد املستقبل املولف 

، والنبذ اإلضايف (OFR)ونبذ خارج الرتدد  (OTR)إىل قسمني، نبذ على التوليف  (FDR)وميكن تقسيم البند املعتمد على الرتدد 
 خارج التوليف.الناتج عن مسبب التداخل واملستقبل 

(3)  FDR(f ) = OTR + OFR(f ) dB 
 حيث:

(4) 
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ًً عامل التصحيح وميكن يف الغالب   :حسابه تقريباً ابلعالقة التالية والنبذ على التوليف يسمى أيضًا
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 حيث:
 RB: ل عرض نطاق املستقبل املتعرض إىل التداخ(Hz) dB 3 
 TB:  لتداخل لعرض نطاق املرسل املسبب(Hz) dB 3 
 K = 20  لإلشارات غري املتماسكة 
 إلشارات النبض. 20 =     
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 2امللحق 

 ألنظمة الراديوية يف اوابملسافة  حتديد الفصل ابلرتدد طريقة 

 املقدمة 1
عرفة أن قواعد الفصل ابلرتدد تشكل جزءاً مهماً من عملية إدارة الرتدد يف أكثرية اخلدمات الراديوية. ويف خدمات من املعروف متام امل

أبقل تقدير،  0d (km)خطط القنوات، أتخذ هذه القواعد الشكل التايل: جيب أن يتم فصل املرسالت يف نفس القناة مبسافة تبلغ 
وجيب أن تكون املرسالت املنفصلة بواسطة   ،أبقل تقدير 1d  (km)ملتجاورة مبسافة تبلغ كما جيب أن يتم فصل مرسالت القنوات ا

معروفة عموماً  FDأما ابلنسبة إىل التكنولوجيات األقدم تكون قواعد الفصل  فيما بينهما وهلما جرا. 2d  (km) قناتني على مسافة 
جيب على مدير الطيف أن يطبق حني  FDمن قواعد الفصل  إال أن إدخال تقنيات جديدة يطرح السؤال التايل: أي نوع ،اليوم

بني كل من األنظمة املتشاهبة    FDالطريقة املطلوبة من أجل حتديد الفصل    وفيما يليتشغل أنظمة جديدة وقدمية نفس نطاق الرتدد؟  
 وغري املتشاهبة. 

 الطريقة 2
ل املتعرض إىل التداخل وتتطلب كذلك املستقبِ يتطلب حساب سوية التداخل عند دخل  FDإن تطوير قاعدة جديدة للفصل 

 حتديد معيار تداخل مقبول.

 حساب التداخل 1.2
 ني: عامل طيفي وعامل فضائي. يعاملني أساسعلى يتوقف هذا احلساب 

ومن   .وعلى استجابة الرتدد للمستقبل املتأثر ابلتداخل  املسبب للتداخلفيتوقف على اخلصائص الطيفية للمرسل    العامل الطيفيأما  
لتداخل اليت تتوقف على لأجل إجراء احلساب ال بد من أن تتوفر معرفة دقيقة ابلكثافة الطيفية للقدرة اخلاصة ابإلشارة املسببة 

عوامل مثل تقنية التشكيل التحيت وعرض نطاق إشارة املعلومات من أجل األنظمة التماثلية ومعدل املعطيات املرسلة يف حالة  
 األنظمة الرقمية.

ل. وميكن أن املكافئ اخلاصة ابملستقبِ  IFلتداخل، ال بد من معرفة خصائص استجابة الرتدد اب املتأثرل ا فيما يتعلق ابملستقبِ أم
 IFكأساس لنمذجة استجابة الرتدد   IFلعرض النطاق اخلاص مبرحلة الرتدد  dB 40و dB 6تستخدم مواصفات املصنع مثل 

 ل.بِ للمستق
 الذي ُيدد بواسطة العالقة التالية:  ،OCR()العامل  خاللمن العامل الطيفي  ويتمثل

(7) 
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 حيث:
 P() :  إلشارة املتداخلة ابلوحدة االكثافة الطيفية لقدرة(W/Hz) 
 H() :  استجابة الرتددIF املكافئ للمستقبل املتأثر ابلتداخل 

 : لتداخل.لملتأثر ابلتداخل واملرسل املسبب فصل الرتدد بني املستقبل ا 
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 على الرغم من أن احلدود الدنيا لإلدماج خمتلفة. (2)غري خمتلفة عن املعادلة  (7)ويشار إىل أن املعادلة 
ل وطيف القدرة  تتوقف بشكل كبري على مدى الرتاكب بني النطاق العابر للمستقبِ  OCR()أن  (7)يف املعادلة  ومن الواضح

يقل مدى الرتاكب مما يؤدي إىل قدرة تداخل أدىن أو على حنو مكافئ إىل قيم أعلى للوحدة  ومع زايدة  .املتداخل لإلشارة
OCR() . 

وهي تتعلق بشكل كبري بنموذج  ، فإن الطريقة تعىن إبجراء حساب املسافة املتعلقة بتوهني اإلشارة العامل الفضائي أما ابلنسبة إىل 
وال بد  امه وابلتوزيع اإلحصائي لإلشارة املتداخلة عند الطرف األمامي للمستقبل املتعرض إىل التداخل.االنتشار الواجب استخد

 .قطاع االتصاالت الراديويةمن استخدام منوذج انتشار مناسب كما يوصى بذلك يف توصيات 
ذلك على نطاق تردد التشغيل والبيئة ويتوقف ابلطبع منوذج االنتشار الواجب استخدامه مع هذا اإلجراء على تشكيلة النظام وك

 اجلغرافية احمليطة مبنطقة اخلدمة وعرض نطاق النظام. 

 معيار التداخل 2.2
ثايل جيب  املوضع الويف  .االستناد إليها يتيح احلكم ما إذا كان التداخل ضاراً أو مسموحًا بهو غالبًا ما تكون هذه العالقة بسيطة 
إال أن هذا ليس عملياً على األقل من   لتداخل.املتأثر ابل  األداء اليت ميكن أن يسمح هبا املستقبِ   أن يتعلق هذا املعيار بسوية تدهور

وجهة النظر اليت تعترب أن هناك عدة أمناط من األنظمة والتكنولوجيات القادرة على التعامل مع التداخل بنفس الطريقة. لذلك 
وسوف يعترب التداخل مسموحاً به يف حال مل يتم التقيد بعدم املساواة  ،  (dB)يعتمد معيار أكثر تنوعية يقوم على نسبة احلماية 

 التالية:
(8) − id PP  

 حيث:
 dP: املرغوبة  سوية اإلشارة(dBW) 
 iP:  سوية اإلشارة املتداخلة(dBW) 
 :   نسبة احلماية(dB) . 

 اإلجراء 3.2
 على النحو التايل: FDفصل  قاعدة ميكن أن يتم تلخيص إجراء إعداد

 لتداخل.املتأثر ابلسوية اإلشارة املرغوبة عند الطرف األمامي للمستقبل   dP (dBW): حتديد السوية 1 اخلطوة
 لتداخل ابستخدام الصيغة التالية: املتأثر ابللمستقبل  األمامي: حتديد سوية التداخل الناجتة عند الطرف 2 اخلطوة

(9) ( )fLGPP prti −−+= OCR  

 ث:حي
 tP: املشعة املكافئة املتناحية القدرة (e.i.r.p.)  املسبب للتداخلللمرسل (dBW) 

 rG: ابلنسبة إىل اهلوائي املتناحي  االستقبال هوائي كسب(dBi) 

 pL: االنتشار  مسري خسارة 
 OCR() :  عامل النبذ خارج القناة لفصل ابلرتدد   (7)عنه يف املعادلة  عحرب كما . 

 . OCRأن تعد القيم   منويستهدف من هذه التوصية أن تقدم طريقة بدالً  .ملستخدمة يف هذه الوثيقة افرتاضيةا OCRإن قيم 
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الشتقاق عالقة أو حلساهبما رقميًا بني الفصل  (8)الواردتني أعاله يف املعادلة  2و 1 اخلطوتنيمن  iPو dP : استخدام 3اخلطوة 
 . ون فيه التداخل مسموحاً يك على حنو   dوالفصل ابملسافة  ابلرتدد 

 إجراء بديل 4.2
تظهر اإلشارة املستقبلة يف حاالت اخلبو الناجم عن احلجب يف املستقبل املتأثر، يف البيئة الفعلية، ممثلًة بتوزيع لوغاريتمي عادي.  

سية. ومثة إجراء بديل وينبغي لسوية اإلشارة املستقبلة، من أجل التعويض عن أتثري اخلبو هذا، أن تكون أعلى من سوية احلسا
لتحديد الفصل )العزل( املطلوب بني املستقبل املتأثر ابلتداخل واملصدر املسبب للتداخل، الذي يعكس أتثري احلجب، وهذا اإلجراء 

 هو التايل: 
قة  املطلوب هبدف منع املصدر املسبب للتداخل من تسبيب التداخل الراديوي، وذلك ابستعمال العال الفصل: حساب 1 اخلطوة
 التالية:

(10) )110log(10)(OCR)( 10/ −−−−−+= N
minrtI fPGPL  

 حيث:
 IL:   مصدر التداخل واملوقع املتأثر به هبدف ضمان القدر املسموح من التداخل    بني   املطلوب الفصل(dB) 
 tP:  املتناحية  املكافئة املشعةالقدرةe.i.r.p.)(  للمرسل املسبب للتداخلdBW)( 
 rG:  وائي املتناحي املتعلق ابهل االستقبال هوائيكسبdBi)( 
 minP:  لإلشارة مطلوبةأقل سوية (dBW) 

 :  احلمايةنسبة  (dB) 
 OCR(f) :  عامل النبذ خارج القناة يف فصل ترددf   (7)كما يرد يف املعادلة 

 N:  هامش اخلبو اللوغاريتمي العادي(dB) 
للتداخل الذي  dوالتباعد  fقيميت فصل الرتدد  (10)لة يف املعاد ITU-Rمنوذج انتشار مالئم للمعايري  استخدام يعطي: 2 اخلطوة

 ميكن السماح به.

 النظر يف عزل اهلوائي 5.2
عندما تقع عدة أنظمة راديوية خمتلفة يف املوقع نفسه، ميكن أن يؤخذ مفهوم عزل اهلوائي يف االعتبار عند حساب التداخل فيما 

والعمودية   (HI)ترتيبات اهلوائي توضح العزل بني تشكيالت اهلوائيات األفقية  أمثلة تنوعية عن    1بني هذه األنظمة. ويعطي الشكل  
(VI)  واملائلة(SI) . 

. وفصل املسافة بني هوائيني هي املسافة من مركز اهلوائي  ،(m)يعتمد عزل اهلوائي أساسًا على فصل املسافة وطول املوجة، 
. ويعرب عن العزل من هوائي إىل هوائي عادة من حيث نسبة التوهني 1املسبب للتداخل إىل هوائي املستقبل املعرَّض للتداخل

 ابلديسيبل.

____________________ 
 ألغراض ميكن قياس املسافة بني اهلوائي املسبب للتداخل وهوائي املستقِبل املعرض للتداخل، يف احلالة العملية، بني أقرب حواف أنظمة اهلوائيني  1

 التيسري. 
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 : (10c)و  (10b)و  (10a)وميكن حساب العزل بني هوائيات ثنائية األقطاب ابستعمال املعادالت التالية  
(10a)  )/log(2022HI(dB) + x  

(10b)  )/log(4028VI(dB) + y  

(10c)  HI/2HI)(VISI(dB) +−  

  xعلى املسافة العمودية. وتنطبق املعادالت عندما تكون  yعلى املسافة األفقية، وتدل  x، وتدل y/x(1–tan(هي   (rad)حيث 
 . أكرب من  yو 10أكرب من 

  )d( bL ((حمل خسارة اإلرسال األساسية    (10c)و   (10b)و   (10a)وميكن أن ُيل هذا العزل الذي يتم التوصل إليه بواسطة املعادالت  
 عند تواجد حمطتني يف املوقع ذاته. (9)يف املعادلة  )pL(أو اخلسارة على طول مسري االنتشار  (1)يف املعادلة 

 

 1الشكل 
 عزل اهلوائي ابالجتاه األفقي والعمودي واملائل

0337-01

 

x (m)

y (m)

x (m)

y (m)

 

 

 هوائي 
 مسبب للتداخل

 هوائي 
 مسبب للتداخل

 هوائي 
 مسبب للتداخل

 هوائي مستقل
 معرض للتداخل

 (VI)ب( عزل عمودي 
 (HI)أ ( عزل أفقي 

 هوائي 
 مسبب للتداخل

 (SI)ج( عزل مائل 
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 التطبيق على األنظمة املتنقلة الربية الراديوية  3
يف هذه الفقرة من أجل إظهار املنهجية الوارد وصفها    (LMR)خمتلفني للخدمة الراديوية املتنقلة الربية    ستخدم نظامنيلقد ورد مثال ي

وقد استندت احلساابت اليت أجريت    FDMAأو    TDMAأعاله. وميكن أن يكون النظامان إما رقميني أو متاثليني مع تقنيات النفاذ  
لبات انتقائية املستقبل وتكون النتائج حبد ذاهتا مستقلة عن أية تقنيات تشكيل ميكن أن على أقنعة اإلرسال الطيفي وبعض متط

ويف هذا املثال، افرتض أن انتقائية املستقبل تتمتع بنفس خصائص أقنعة اإلرسال الطيفي وهو اعتبار    يستخدمها أي من النظامني.
 من املتوقع أن ميثل احلالة ابلنسبة إىل األنظمة الرقمية. 

 : 2و 1رد ملخص ابالفرتاضات اخلاصة ابلنظامني يف اجلدولني وي

 1اجلدول 
 املعلمات املفرتضة للمثال 

 minP -dBW 145السوية الدنيا لإلشارة املرغوبة، 
  18 dBنسبة احلماية املطلوبة، 

 bh m 75ارتفاع هوائي احملطة القاعدة، 
  450 MHzتردد التشغيل، 

 dBW 20 قاعدةللمحطة ال .e.i.r.p القدرة
 dBi 0 كسب هوائي االستقبال للمحطة القاعدة

 التسامح النسيب املكافئ، 
 اإليصالية املكافئة، 

30 

10–2S/m 

وهي من حمطة قاعدة إىل حمطة قاعدة ومن حمطة قاعدة إىل حمطة    املتنقلة الربية:  الراديوية  اخلدمةمثة أربعة أساليب للتداخل يف أنظمة  
ويف األنظمة إبرسال مفرد، حيث ترسل احملطة القاعدة   .متنقلة إىل حمطة قاعدة ومن حمطة متنقلة إىل حمطة متنقلة  متنقلة ومن حمطة

واحملطة املتنقلة على نفس الرتدد، ميكن أن يتواجد كل من األساليب األربعة يف نفس الوقت. ومن جهة اثنية، يف األنظمة إبرسال  
واملتنقلة على ترددات خمتلفة وابلتايل ليس هناك حاجة للنظر إال يف األسلوبني من حمطة  مزدوج، ترسل كل من احملطات القاعدة

أما ابلنسبة إىل مسافة هدف حتليل الفصل، ليس هناك حاجة إال للنظر   قاعدة إىل حمطة متنقلة ومن حمطة متنقلة إىل حمطة قاعدة.
فة العزل بني األنظمة. ويف أكثر احلاالت، ميكن أن يفرتض أن يف أسوأ حالة وهي حالة التداخل اليت تتطلب أكرب قدر من مسا

من الزمن ويكون أسلوب التداخل من حمطة قاعدة إىل حمطة قاعدة األسلوب املهيمن  100% احملطات القاعدة تشغل مبا يقارب
 ويتطلب أكرب مسافة فصل ولذلك ال تؤخذ أساليب أخرى يف االعتبار. 

 متبوعة ابلنتائج الرقمية لكل من تركيبات النظامني اليت يتم النظر فيها.  LMRألنظمة  سوف نقدم اآلن مناذج االنتشار 

 حمطة قاعدة إىلالتداخل من حمطة قاعدة   1.3
إن منوذج االنتشار الذي مت اختياره من أجل األسلوب من حمطة قاعدة إىل حمطة قاعدة هو منوذج االنتشار ابالنكسار )انظر 

 وضمن هذا النموذج يعرب عن خسارة املسري كما يلي:  .(ITU-R P.526 التوصية
  FSDIFFSP LLL

bb /−= (11) 

 حيث:
 FSL :   خسارة املسري(dB) بسبب الفضاء احلر 

 DIF/FSL :  خسارة االنكسار على خسارة الفضاء احلر(dB) :وهي تعرف كالتايل 
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(12) )2()1()(log20/ YGYGXF
E

E
L

FS

DIF
FSDIF ++=










=  

 حيث:
 F(X) :   املقيسة بني احملطات القاعدةقيمة كسب تتوقف على املسافة 

 G(Y1) ،G(Y2) :  قيمة كسب تتوقف على االرتفاعات املقيسة هلوائيات احملطات القاعدة 
 X: املسافة املقيسة بني هوائيات احملطات القاعدة 

 Y1 ،Y2 :  :ارتفاعات اهلوائيات املقيسة املعرفة كما يلي 
  dafX e

3/23/12.2
−

= (13) 

  2.1
3/13/23106.9 hafY e

−− = (14) 

 حيث:

  
42

42

 1.35   4.5  1

 0.75   1.6  1
  β

KK

KK

++

++
= (15) 

 K: :السماحية السطحية لألرض من أجل االستقطاب الرأسي 

      2/1224/1223/1 )/ 000(18 + )/ 00018()1()(36.0 fffaK e 
−− +== (16) 

 حيث:
   :   السماحية النسبية املكافئة لألرض 
 :  اإليصالية املكافئة لألرض(S/m)   
 ea :  137من   4/3نصف قطر األرض املكافئ يساوي km 6 
 d:  ِل املسافة بني املرسل واملستقب(km) 
 : تردد اإلرسال 

 1h 2وh : ارتفاع هوائي اإلرسال واالستقبال(m)  على التوايل . 
  XXXF 6.17–)log(1011)( += (17) 

(18) G(Y)    17,6 (Y  –  1,1)1/2  –  5 log  (Y  –  1,1)  –  8 for               Y  >  2  

(19) G(Y)    20 log(Y  +  0,1Y 3) for 10 K  <  Y  <  2  

(20) G(Y)    2  +  20 log K  +  9 log(Y/K)[log(Y/K) + 1] for K/10  <  Y  <  10 K  

(21) G(Y)    2  + 20 log K for         Y  < K  <  10  

 السماحية السطحية املقيسة.  Kحيث تكون 

 النتائج الرقمية 2.3
 املظاهر الطيفية 1.2.3

وسوف يتم النظر يف هذا املثال   .كدالة ختص     OCR(f )من أجل إجراء حساب عامل النبذ خارج القناة    (7)ستخدم املعادلة  ت
 يف حاليت دراسة: 

 . kHz 12,5يتداخل يف نظام يعمل ابلرتدد  kHz 25نظام يعمل ابلرتدد   : 1احلالة 



 ITU-R  SM.337-6 10   التوصية

 . kHz 25مل ابلرتدد يتداخل يف نظام يع kHz 12,5: نظام يعمل ابلرتدد  2احلالة 
 .   (kHz) كدالة للفصل ابلرتدد  OCR(f )حني يعرب عن  2تبني االفرتاضات الرقمية من أجل احلالتني يف اجلدول 

 2اجلدول 
 جل التداخل بني نظامني غري متماثلني أمن  OCR  (dB)نتائج 

f  
(kHz) 

 OCR(f ): 1احلالة 
(dB) 

 OCR(f ): 2احلالة 
(dB) 

0  0  0 
12,5 26,4 29 
25 57,7 58,8 

37,5 57,7 59 

 

 املظاهر الفضائية 2.2.3
وابفرتاض توزيع سلم عادي لقدرة اإلشارة املرغوبة املستقبلة، يبلغ عامل تنوعية  2و 1استنادًا إىل املعلمات املفرتضة يف اجلدولني 

 ية قدرة املستقبل املرغوبة املقابلة:وتكون سو  .km 32 من تغطية النظام املتنقل الربي  90%ويبلغ  dB 17 املكان
dBW     128 –  =  VFL  +  minP  =  dP 

 .  – dP=  −dBW 146 وابلتايل، تكون سوية التداخل املقبولة:
بني احملطات القاعدة من أجل احلالتني قيد الدراسة قد حسبت على أساس اإلجراء املقدم يف  ،D ،إن مسافات الفصل املطلوبة

 . 3 ويبني ملخص هبذه النتائج يف اجلدول .هذه الوثيقة

 3 اجلدول
 D (km)مسافة الفصل املطلوبة، 
  (kHz)  ابلنسبة إىل الفصل ابلرتدد

f  
(kHz) 

 D: 2واحلالة  1احلالة 
(km) 

0 107,5 
12,5 72,5 
25 33 

37,5 33 

 
 جوانب العزل التابعة هلامش اخلبو  3.2.3

ابستعمال املعلمات املعطاة يف اجلدولني   4لوغاريتم عادي هلامش اخلبو كما يرد يف اجلدول    على شكل  ILحنصل على العزل املطلوب  
 . 4.2واإلجراء البديل املذكور يف الفقرة   2و 1
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 4اجلدول 
 N(dB)تبعاً هلامش اخلبو ابللوغاريتم العادي،   IL(dB)العزل املطلوب  

f  
(kHz) 

 2احلالة  1احلالة 

 3 = N 10 = N 3 = N 10 = N 
0 

12,5 
25 

37,5 

183,02 
156,62 
125,32 
125,32 

173,46 
147,06 
115,76 
115,76 

183,02 
154,02 
124,22 
124,02 

173,46 
144,46 
114,66 
114,46 

 )هامش اخلبو( كلما اخنفض العزل. Nيالحظ أنه كلما ازدادت القيمة 

 الرتدد/املسافة املنطبقة على التشكيل البين  قاعدة 4
منتجات هذا  من خاللالتداخل يف نفس القناة والقناة اجملاورة، تتأثر األنظمة املتنقلة الربية بتداخل التشكيل البيين إضافة إىل 

ل من الدرجة الثالثة ذات إشارتني، ومبا أن تشكيل منتج التشكيل البيين ينطوي على التشكيل. ويف حالة التشكيل البيين ملستقبِ 
 لتداخل.متأثر ابل سافات الدنيا املقبولة من مستقبِ امل ترتابط مرسلي حمطة قاعدة، 

واستناداً إىل االفرتاض أبن كسب هوائي االستقبال يساوي اخلسارة اإلمجالية للمستقبل، وأن القيمة املتوسطة لسوية اإلشارة املطلوبة  
  –dBW 145د الضوضاء تبلغ بوجو  (SINAD)تتضمن الضوضاء والتشوه  dB 12 التداخل تساوي  إىل الدنيا إلنتاج نسبة إشارة 

، تكون قاعدة الرتدد/املسافة  dBW 20 تساوي  .e.i.r.pوأن خسارة مسري الفضاء احلر تستخدم وأن لكل املرسالت نفس القدرة 
لتداخل يف هذا املتأثرة ابقائمة من أجل التنبؤ بسوايت قدرة التداخل عند احملطة املستقبلة  MHz 470-410من أجل النطاق 

 النموذج:
  ( )fPPP FN −−+= log6057.02 (22) 

 حيث:
 P:  لتداخل املتأثر ابسوية قدرة التداخل الناجتة عن املستقبل(dBW) 

 NP: املستقبلة  القدرة(dBW)  ِلتداخلاملتأثر اب لمن املرسل الذي يكون تردده األقرب إىل تردد املستقب 

 FP:  القدرة املستقبلة(dBW) لتداخلاملتأثر ابل عد من تردد املستقبِ من املرسل الذي يكون تردده األب 
 :  فصل الرتدد بني ترددات املرسل البعيد واملرسل القريب(MHz) . 

 ، يظهر التشكيل البيين من الدرجة الثالثة ذات إشارتني يف حال: MHz 460وابستخدام تردد موجة حاملة يساوي 
  0.17    fd (23) 

بني سوية القدرة املتداخلة وسوية  dB 6وقد افرتض هامش محاية يبلغ  .متواجدة من حمطة مقرتحةاملسافة بني حمطة  dحيث متثل 
. ونظراً إىل إمكانية أن تكون حمطة ما معنية كمحطة ITU-R SM.1134وميكن أن تتوفر املعلومات املفيدة يف التوصية    .القدرة الدنيا

 مع املنحين  B  ب يف منتج التشكيل البيين، جيب عندها أن يستخدم املنحينمستقبلة متعرضة للتداخل، أي مرسل بعيد أو مرسل قري
A حاالت التداخل املسموحة يف حني تقابل تلك  وتقابل املساحة فوق املنحين  . 2  عند إقامة قاعد الرتدد/املسافة املبينة يف الشكل

 اليت تكون حتت هذه املساحة حاالت التداخل املمكن.
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 2الشكل 
 ل ملستقب   من أجل حتليل تداخل التشكيل البين  املسافةالرتدد/قاعدة 

 ذات إشارتني  من الدرجة الثالثة

 

 االستنتاجات 5
ال بد من تقييم التداخل يف نفس القناة ويف القناة اجملاورة أواًل ابستخدام قواعد  ،من أجل ختصيص تردد حملطة جديدة مقرتحة

ملناسبة. وبعد تلبية هذه القواعد، يتم النظر يف احملطات املتواجدة اليت من املمكن أن تكون معنية بتداخل التشكيل الرتدد/املسافة ا
البيين مع احملطة املقرتحة استنادًا إىل قاعدة الرتدد/املسافة للتشكيل البيين. وميكن أن يتبع ذلك حتليل مفصل يف حال عدم تلبية 

 شارة إىل أن التحاليل الواردة يف هذه التوصية ال تعترب عوائق اصطناعية أو طبيعية. وال بد من اإل هذه القواعد.

 __________ 
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