
 

 

  استعمال الديسيبل والنيبر في االتصاالت

  ITU-R  V.574-5التوصيـة  
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 Vالسلسلة 
 اضيع ذات الصلةالمفردات والمو 



ii التوصية  ITU-R V.574-5  

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

وقطاع  تصاالتصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1  امللققواملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

 . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقعR-ITU 1 بالقرار
 االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات حيث ميكن أيضاً  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

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

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V المفردات والمواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 

 
  ITU  2016 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R V.574-5  التوصيـة

 ** ،*يبل والنيبر في االتصاالتاستعمال الديس

(2015-2000-1990-1986-1982-1978) 
 مجال التطبيق

قدرة، وحتتوي على أمثلة عن الكميات اليت تشري إىل ال لوغاريتميحتتوي هذه التوصية على الرموز اليت يوصى باستعماهلا يف التعبري ال
 استعمال وحديت الديسيبل والنيرب والعالقة بينهما.

 اسيةمصطلحات أس
 النيرب، الديسيبل

 توصيات االتحاد ذات الصلة
 (SI)استعمال النظام الدويل للوحدات  ITU-R V.430-4التوصية 
 تسمية نطاقات الرتددات وأطوال املوجات املستعملة يف االتصاالت ITU-R V.431-8التوصية 
 مفردات االتصاالت الراديوية ITU-R V.573-6التوصية 
 وحدة كثافة احلركة ITU-R V.665-3التوصية 

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

 ؛كثرة استعمال االحتاد الدويل لالتصاالت لوحديت الديسيبل والنيرب للتعبري عن الكميات أ ( 
والكميات األدرى ذات  ةلوغاريتميلبشأن "الكميات ا (IEC) للجنة الكهرتقنية الدولية IEC 60027-3املعيار الدويل  ب(

 ؛"الصلة ووحداهتا
 ؛بشأن الكميات والوحدات (ISO)للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ISO 80000املعيار الدويل  ج(
ليات ًا عن القيم الرقمية للمواصفات الدولية ونتائج القياسات يف عملوغاريتميمزية استعمال وحدة دون غريها للتعبري  د (
 دل على الصعيد الدويل؛التبا
 االقتصار على استعمال وحدة الديسيبل يف االتصاالت الراديوية للتعبري لوغاريتمياً عن نتائج القياسات، ه (

 يـتوص

جاء  باستعمال الرموز يف التعبري لوغاريتمياً عن الكميات اليت تشري بصفة مباشرة أو غري مباشرة إىل القدرة على غرار ما 1
 .1يف امللقق 

____________________ 
 .االتصاالت إىل هذه التوصيةتقييس ينبغي لفت انتباه قطاع  *
أيضاً . ويستعمل IEC 60027-3و ISO 80000-2يف هذه التوصية لإلشارة إىل اللوغاريتم العشري وفقاً للمعيارين الدوليني  lgيستعمل الرتميز  **

 .االلتباسإىل إذا مل يؤد  log. وميكن استعمال الرتميز 10logالرتميز 
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 1الملحق 

 
 استعمال الديسيبل والنيبر

 تعريف الديسيبل 1
، اً ال نادر وال ت ستعمل هذه الوحدة إباللوغاريتم العشري هلذه النسبة.  النسبة بني قدرتني( عن B)الرمز  بلت عربر وحدة  1.1

 ( الذي يساوي ع شر بل.dB)الرمز  ديسيبلالبوقد استبدلت 
تيار أو الضغط الصويت ، مثل التوتر أو الكميتني من كميات اجملالنسبة بني البري عن قد يستعمل الديسيبل أيضاً للتع 2.1

 ، واليت يكون مربعها يف األنظمة اخلطية متناسبًا مع القدرة. وللقصول على نفسكثافتهاأو اجملال الكهربائي أو سرعة الشقنة أو  
 ، على افرتاض تساوي املعاوقة يف اجملالني.20كمية اجملال بالعامل نسبة   لوغاريتمالقيمة الرقمية يف شكل نسبة بني قدرتني ي ضرب 

وتتوقف العالقة بني نسبة كمييت التيار أو التوتر ونسبة كمييت القدرة املقابلة على مقدار املعاوقة يف كل حالة. ولذلك ليس من 
 ت كافية عن هذه املعاوقة.املالئم استعمال الديسيبل عندما ال تكون املعاوقة متساوية ما مل تتوفر معلوما

 قدرتني، فإن النسبة بينهما معرباً عنها بالديسيبل تكون كالتايل: 2Pو 1Pفإذا كانت 
)2P / 1P10 lg ( 

 عندئذ: 2Rو 1Rيف املقاومتني  2Iو 1Iميثل على التوايل القدرة اليت يبددها التياران  2Pو 1Pإذا كان كل من و 
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لة ستعمال الديسيبل للتعبري عن النسبة بني قيمتني لكمية مرتبطة بالقدرة بعالقة حمددة حتديداً جيداً. ويف هذه احلاميكن ا 3.1
 ة.هذه النسبة بعامل ميثل العالقة اليت تربط الكمية بالقدرة، وميكن عندئذ أن يضاف إليها حد ميثل عامل املضاعف لوغاريتمينبغي ضرب 

 بعالقة تأدذ Xلكمية أدرى  2Xو 1Xتتوقف على النسبة بني القيمتني  2Pو 1Pقدرتني وإذا كانت النسبة بني ال
 نقو التايل:على ال عن تلك النسبة بالديسيبلميكن التعبري عندئذ أي عدد حقيقي،   تكون حيث، )2P/1P  =)2X/1X شكل

 dB         )2X/1Xlg ( 10     )2P/1P10 lg ( 

 تعريف النيبر 2
( عن النسبة بني كميتني من كميات اجملال، مثل التوتر أو التيار، واليت يكون مربعها متناسباً مع القدرة Np)الرمز  النيربدة تعرب وح
الطبيعي هلذه النسبة.  غاريتملو الالطبيعي هلذه النسبة. وقيمة النسبة بني قدرتني معربًا عنها بالنيرب هي نصف  لوغاريتممبقدار ال

ساَو نسبة بني كميتني من كميات اجملال وقيمة النسبة بني قدرتني املقابلة هلا معرباً عنها بالنيرب متساويتان ما مل تتتكون قيمة ال وال
 قيمتا املعاوقة أيضاً.

 .من النسبة بني قدرتني 2eمن النسبة بني كميتني من كميات اجملال وتقابل قيمة  eتقابل قيمة  وحدة النيرب
 .(dNp)رعية مثل الديسينيبـر وتستعمل أيضاً تقسيمات ف

. ومن األمثلة على ذلك 1/2نسبة بني قدرتني من دون العامل  لوغاريتمويف بعض اجملاالت، ميكن استعمال وحدة النيرب للتعبري عن 
، يمة النيربق العمق البصري أو التوهني يف القياس اإلشعاعي. ولكن مينع مثل هذا االستعمال يف االتصاالت جتنباً لاللتباس. حيث تصبح

 كما هو معهود.  dB 8,68بداًل من  dB 4,34مبقتضى هذا التعريف، 
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 استعمال الديسيبل والنيبر 3
، كنهاألغراض القياس اليت جتريها دادل أراضيها، كما مي ديسيبلميكن للبلدان أن تستمر يف استعمال كل من النيرب أو ال

 اتفاق ثنائي.فيما بينها مبوجب  ال النيرباستعمستمر لو شاءت يف أن تالقيم، قويل جتنباً لت
ولية حلدود والقيم ذات الصلة، وكذلك بالنسبة إىل املواصفات الدأما فيما يتعلق بالتبادل الدويل للمعلومات بشأن قياسات اإلرسال 

 االتفاقات الثنائية. إطار يفدون سواه. بيد أنه من املمكن استعمال النيرب  لوغاريتميهذه القيم، فيتعني استعمال الديسيبل كتعبري 
  بصفة دائمة، ضمناً أو صراحًة.نيربية، يستعمل النيرب اتلوغاريتموبالنسبة إىل احلسابات النظرية والعلمية اليت يعرب فيها عن النسب يف شكل 

جزء ختيرلي  ىولدى إجراء بعض احلسابات اليت تتناول كميات معقدة، ميكن أن حتتوي العملية على جزء حقيقي بالنيرب وعل
 التقويل من أجل االنتقال إىل الديسيبل أو إىل الدرجات. عواملبالراديان. وميكن استخدام 

 قيم التقويل بني النيرب والديسيبل هي كاآليت:
 1 Np    (20 lg e) dB    8,686 dB 
 1 dB    (0,05 ln 10) Np    0,1151 Np 

 dB لرمزتشتمل على اقواعد استعمال الرموز التي  4

 ، ينبغي التقيد قدر اإلمكان باستعمال القواعد التالية:dBبالنسبة إىل الرموز اليت تشتمل على الرمز 

 دون إشارة إضافية dBالرمز  1.4

على صلة ريني أو كميتني أدللداللة على النسبة بني قدرتني أو بني كثافتني للقدرة دون إشارة إضافية  dBاستعمال الرمز  نبغيي
 .(6قدرة أو الفرق بني سويتني للقدرة )راجع الفقرة بالواضقة 

 متبوعاً بمعلومة إضافية بين قوسين dBالرمز  2.4
متبوعاً مبعلومة إضافية بني قوسني للتعبري عن سوية مطلقة للقدرة، أو لكثافة تدفق القدرة أو ألي كمية  dBينبغي استعمال الرمز 

 قيمة مرجعية بني قوسني. إال أن االستعمال السائد قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل أدرى على صلة واضقة بالقدرة، بالنسبة إىل
 .dB(mW)بداًل من  dBmتبسيط كتابة الرموز مثل كتابة 

 قوسينإضافية دون  ةمتبوعاً بمعلوم dBالرمز  3.4

اشيح حمددة ثل القياسات من دالل مر عن شروط داصة م عرفاً متبوعاً مبعلومة إضافية دون قوسني للتعبري  dBينبغي استعمال الرمز 
 (.8أو عند نقطة حمددة يف دارة معينة )راجع الفقرة 

 الخسارة والكسب 5
عبري كمري عن نقصان . والتوهني أيضاً هو تصوتيةأو  كهرمغنطيسيةهو نقصان بني نقطتني يف قدرة كهربائية أو   اخلسارةأو  التوهني

هذه  عند نقطتني من قدرة أو من كمية ذات صلة بالقدرة حمددة حتديدًا جيداً. ويعرب عنيف القدرة يعرب عنه بالنسبة بني قيمتني 
 النسبة عادة بالديسيبل.

قدرة يعرب عنها . وهو أيضًا تعبري كمري عن زيادة يف الصوتيةأو  كهرمغنطيسيةهو زيادة بني نقطتني يف قدرة كهربائية أو   الكسب
 سيبل.رة أو من كمية ذات صلة بالقدرة حمددة حتديداً جيداً. ويعرب عن هذه النسبة عادة بالديبالنسبة بني قيمتني عند نقطتني من قد
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 بد من حتديد نوع اخلسارة أو الكسب قيد النظر على وجه الدقة )مثال ذلك معامل التوهني إزاء الصورة، دسارة اإلدراج، كسب اهلوائي( وال
 يد النظر )معاوقات مطرافية، أحوال مرجعية، وغريها(.والذي يشري بالفعل إىل تعاريف دقيقة للنسبة ق

 خسارة اإلرسال 1.5
 :معرباً عنها بالديسيبل )rP(إىل القدرة املستقَبلة  )tP(نسبة القدرة املرَسلة 

dB         )rP/tP10 lg (    L 

 كسب الهوائي 2.5
ددل عند القدرة املتاحة و  )0P(ند ددل هوائي مرجعي بدون دسارة لقدرة املطلوبة عبني ا ،بلياملعرب عنها عادة بالديس ،النسبةهو 

 إلنتاج نفس شدة اجملال أو نفس كثافة تدفق القدرة عند نفس املسافة يف اجتاه معني )وإال يف اجتاه اإلشعاع األقصى(. )aP(هوائي معني 
dB         )aP/0P10 lg (    G 

 نصف موجي أو، يف بعض احلاالت، هوائياً عمودياً قصرياً.ثنائي القطب ياً أو احمتنيكون اهلوائي املرجعي عادة هوائياً 

 السويات 6
 .refx/x النسبة لوغاريتمب refxمع كمية مرجعية حمددة من نفس النوع )واألبعاد( تدعى  xيعرب يف حاالت عديدة عن مقارنة كمية تدعى 

احلرف وباستعمال (". refx)بالنسبة إىل  x(" أو "السوية refx)بالنسبة إىل  x"سوية  ةلوغاريتميالوي طلق غالبًا على هذه العبارة 
 .xLسوية الكمية يف شكل تكتب  إلشارة إىل السويةيف االذي يستعمل عادة  "L"ي الالتين

Pأو نسبة مثل  Pكمية مفردة مثل القدرة   xوهناك أمساء ورموز أدرى ميكن استعماهلا. فقد تكون  /A حيث تعربر ،A  ،عن مساحة
 .mW، 1 W، 1 2W/m، 20 Pa، 1 V/m 1 ثابتة، ومن أمثلة ذلك: refxويفرتض أن تكون قيمة 

(، وميكن أن يعرب عنها refx)بالنسبة إىل  xLبرمز الكمية:  refxإزاء كمية مرجعية  xميكن اإلشارة إىل السوية اليت متثل الكمية 
 .حتديداً جيداً على حنو حمدد  ، وذلكأو كمية مرتبطة بقدرة بالديسيبل، عندما تكون الكمية املرجعية قدرة

 مثال:
 على حنو ما يلي: W 1عن السوية املقابلة للقيمة  dB 15تزيد مبقدار  Pميكن التعبري عن أن سوية قدرة معينة 

PL  بالنسبة إىل(1 W = )15 dB 0(، أي أنP/P10 lg (  =15 0، على أساسP  =1 W 
 lg P (W)  =15 10 أو

 وكثرياً ما يكون من األيسر استعمال ترميز مكثف على أساس الوحدة فقسب وذلك على النقو التايل:

 15 dB(1 W)    PL 
 " يف التعبري عن الكمية املرجعية، ولكن ال يوصى بذلك يف احلاالت اليت ميكن أن حيدث فيها التباس.1وميكن حذف الرقم "

 .1هو املقصود فإن الرقم  وبعبارة أدرى، عندما ال ي ذكر أي رقم

 أدناه(. 8، )راجع الفقرة dB(1 W)إشارة إىل  dBWومن املمكن ادتصار الرتميز يف بعض احلاالت اخلاصة، مثل 

 السوية المطلقة للقدرة 1.6

 قدرة مرجعية حمددة.و السوية املطلقة للقدرة هي النسبة، اليت يعرب عنها عادة بالديسيبل، بني قدرة اإلشارة عند نقطة يف قناة اإلرسال 
 .ةيظاهر وينبغي يف كل حالة حتديد ما إذا كانت القدرة حقيقية أم 
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 ومن الضروري حتديد الرمز عن اإلشارة إىل القدرة املرجعية:
واط"  1، ي عرب عن السوية املطلقة للقدرة بوحدة "الديسيبل بالنسبة إىل (watt)واط  1عندما تكون القدرة املرجعية  -

 "؛dBWرمز "ويستعمل ال
 ، يعرب عن السوية املطلقة للقدرة بوحدة "الديسيبل بالنسبة(milliwatt)لي واط يلم 1عندما تكون القدرة املرجعية  -

 ."dBm"" وي ستعمل الرمز لي واطيلم 1إىل 

 صلةوالمفاهيم ذات الالسوية النسبية للقدرة  2.6

 التعريف 1.2.6
ة عند يعرب عنها عادة بالديسيبل، بني قدرة اإلشارة عند نقطة يف قناة اإلرسال ونفس القدر السوية النسبية للقدرة هي النسبة، اليت 

 نقطة أدرى يف القناة املختارة كنقطة مرجعية، عند منشأ القناة عموماً.
 .ةيظاهر وينبغي يف كل حالة حتديد ما إذا كانت القدرة حقيقية أم 

( عند نقطة Hz 1 000أو  800)عند تردد جيبية ادتبار نسبة قدرة إشارة درة هي وما مل حيدد دالف ذلك، فإن السوية النسبية للق
 .لإلرسال النقطة املرجعية عنديف القناة إىل قدرة هذه اإلشارة املرجعية 

 (ITU-T G.101النقطة المرجعية لإلرسال )راجع التوصية  2.2.6
لسلكني " بوصفها نقطة مصدر انقطة السوية النسبية الصفرية"يف اخلطة القدمية لإلرسال  (ITU-T)حدد قطاع تقييس االتصاالت 
 (.1يف الشكل  Oيف دارة طويلة املسافة )النقطة 

رية من ناحية اإلرسال يعند نقطة التبديل التقد dBr –3,5ويف دطة اإلرسال املوصى هبا حاليًا ينبغي أن تكون السوية النسبية 
 T نقطة" )النقطة السوية النسبية الصفرية(. و"النقطة املرجعية لإلرسال" أو "2 الشكل يف Vدارة دولية رباعية األسالك )النقطة  يف

. وتساوي احلمولة التقليدية dB 3,5عرب حموِّل هجني تبلغ دسارته  V( هي نقطة تقديرية بسلكني موصلة بالنقطة 2يف الشكل 
 –dBm 15ة القنوات سوية مطلقة للقدرة املتوسطة قدرها متعدد املوجات احلاملةاملستعملة يف حساب الضوضاء يف األنظمة ذات 

 .Tعند النقطة 
 "dBm0"داللة  3.2.6

، فإن السوية املطلقة لقدرة اإلشارة اليت تظهر عند Tعند النقطة  ML (dBm)إذا أطلقت إشارة قياس هلا سوية مطلقة للقدرة 
 .ML  XRL )(dBm تكون ،XRL (dBr) النسبية ، حيث السوية X النقطة

 نقطةإىل  أن تنسباملالئم يف غالب األحيان "، فمن XAL (dBm) سوية مطلقة للقدرة Xوبالعكس، إذا كانت لإلشارة عند النقطة 
 بواسطة الصيغة التالية: 0L (dBm0)" حبساب السوية النسبية الصفرية

XRL – XAL    0L 

يساعد  الضوضاء أيضًا )سواء كانت مرجقة أم ال(، وهو مايقتصر استعمال هذه الصيغة على اإلشارة فقسب وإمنا يتناول  وال
 على حساب نسبة اإلشارة إىل الضوضاء.
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 كثافة القدرة 3.6

 حرارة.كمية أدرى من مساحة أو عرض نطاق أو القدرة على   مقسوم: التعريف

–2كثافة تدفق القدرة" ويعرب عنها عادة بوحدة "الواط يف املرت املربع" )الرمز: يطلق على مقسوم القدرة على املساحة اسم " - 1المالحظة 
m   W  2أو

W/m.) 
الواط يف اهلرتز" " ويطلق على مقسوم القدرة على عرض نطاق الرتددات اسم "الكثافة الطيفية للقدرة" وميكن أن يعرب عنها بوحدة

  ضًا بوحدة تتناول أحد دصائص عرض النطاق يف التقنية املعنية،(. وميكن أن يعرب عنها أيW/Hzأو  Hz · W–1)الرمز: 
يف اإلرسال الرقمي أو يف التلفزيون؛ ويعرب بالتايل عن الكثافة الطيفية  MHz 1التماثلية و املهاتفةيف  kHz 4أو  kHz 1كأن تكون 

 .(W/MHz)أو حىت "واط يف امليغاهرتز"  (W/4 kHz)"  زكيلوهرت  4أو "الواط يف كل  (W/kHz)" زللقدرة بوحدة "الواط يف الكيلوهرت
 ادة بوحدةماً داصًا. ويعرب عنه عوليس ملقسوم القدرة على احلرارة، املستعمل بصفة داصة يف حالة قدرات الضوضاء، اس

 (.W/Kأو  W · K–1"واط لكل كلفني" )الرمز: 
" اليت القدرة لتدفقية الطيف الكثافةط من كثافة القدرة، على سبيل املثال "تركيبة مؤلفة من عدة أمنا استعمالميكن يف بعض احلاالت  - 2مالحظة ال

 2W/(m.) (Hz ·أو  Hz 2–m · W ·–1)الرمز:  "الواط يف املرت املربع ويف اهلرتز"عنها بوحدة يعرب 

 المطلقة لكثافة القدرة السوية 4.6
 فة القدرة املرجعية.نسبة بني كثافة القدرة عند نقطة معينة وكثا، يقدَّر عادة بالديسيبل، عن اللوغاريتميتعبري يف شكل  :التعريف

رة بالواط يف املرت املربع مثاًل فإن السويات املطلقة لكثافة تدفق القدرة يعربَّ عنها - 1المالحظة   إذا كانت كثافة تدفق القدرة املرجعية مقدر
 (2dB(W/m.)(يف املرت املربع" )الرمز: الواط  الديسيبل بالنسبة إىل بوحدة"

يعربَّ عنها فية للقدرة السويات املطلقة للكثافة الطيكانت الكثافة الطيفية املرجعية للقدرة مقدررة بالواط يف اهلرتز فإن وباملثل، إذا  
 .(dB(W/Hz)رتز" )الرمز: إىل الواط يف اهل بالنسبةبوحدة "الديسيبل 

 كل وحدة حرارة يفرة بالواط يف كل كلفني فإن السويات املطلقة لكثافة القدرة كانت كثافة القدرة املرجعية يف وحدة احلرارة مقدَّ وإذا  
 .(dB(W/K)" )الرمز: بالنسبة إىل الواط يف الكلفني "الديسيبل يعربَّ عنها بوحدة
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افة الطيفية ة للكثعن السويات املطلقليشمل جمموعة من الكثافات، حيث يعربَّ مثاًل استعمال هذا الرتميز  بسهولة توسيع ميكنو 
مثلة األ. ومن MHz)) 2dB(W/(m · الرمزب" ويشار إليها القدرة بوحدة "الديسبل بالنسبة إىل الواط يف املرت املربع ويف اهلرتزلتدفق 

 .4 2dB(W/(m · ((kHzو m)/W)MHz)) 2dB ·: على ذلك

 المطلقة للتوتر السوية 5.6
 ي احملدد.عالسوية املطلقة للتوتر هي النسبة، اليت يعرب عنها عادة بواسطة الديسيبل، بني توتر اإلشارة عند نقطة يف قناة اإلرسال والتوتر املرج

 ، مثالً.(.r.m.s) ، كالقيمة الفعالة، أي جذر متوسط الرتبيعحتديد طبيعة التوتر حالةوجيب يف كل 
يف مقاومة تبددة م لي واطيلم 1قدرة ، ويساوي (volt) فلط 0,775 (.r.m.s)الفعالة ته قيم مرجعي توتربصفة عامة، يعتمد و 

يعرب عن من مث . و ناظرةاملتبعض اخلطوط اهلاتفية  اليت ختتص هبالمعاوقة تقريبًا إمجاليًا لمتثل  ohms 600، ألن ohms 600 قدرها
 .dBu بالرمزالسوية املطلقة للتوتر 

 ةالسوية املطلقة للتوتر احملددفإن ، ohms 600 ملقدار بالفعل مساوية 1Uالتوتر ي قاس عندها اليت  املطاريف يفوإذا كانت املعاوقة 
اً عنها السوية متاماً ميثل  Nالعدد التايل فإن وبلي واط، يلم 1السوية املطلقة للقدرة بالنسبة إىل  تقابلعلى هذا النقو   بلبالديسيمعربَّ

 .(dBm) طلي وايلم 1بالنسبة إىل 
 Lu    20 lg (U1 /U2) dBu 
 Lp    10 lg (P1 /P2) dBm 

مضافًا إليه  dBmساوي عدد ي N العدد ، فإنR ohmsتساوي  1Uالتوتر  عندهااملطاريف اليت ي قاس  يفوإذا كانت املعاوقة 
 .lg 10 (R/600) الكمية

 600)/R10 lg (  pL    uL 

 الصوتية اتالتردد 6.6
 لسوية المطلقة لضوضاء التردد الصوتيا 1.6.6

جيري قياس ضوضاء الرتدد الصويت يف اإلذاعة أو تسجيل الصوت أو إرسال الربامج الصوتية عادة باستعمال شبكة مراجقة، وباتباع 
معاوقة و  kHz 1تردد  فلط عند 0,775باستعمال توتر مرجعي قدره  ITU-R BS.468طريقة قيمة شبه الذروة املوصوفة يف التوصية 

 يف حالة استعمال شبكة مراجقةdBqp (dBqps .)، ويعرب عادة عن النتيجة بوحدة ohms 600مية قدرها اس
يف إرسال الربامج الصوتية على قياسات سوية  "dBq" استعماليقتصر إذ . أو العكس "dBm"بدالً من  "dBq"استعمال  عدم ينبغي - 1مالحظة ال

 اإلشارات اجليبية املستعملة لضبط الدارة. يف قياس" إال dBm"يستخدم رشقات نغمية يف حني ال  رشقة أو عدة لدى إرسالالضوضاء 

 لتوترل النسبيةالسويات  2.6.6
، بني سوية توتر إشارة عند dBالسوية النسبية للتوتر عند نقطة ما يف سلسة إرسال الربامج الصوتية هي النسبة، املعرب عنها بوحدة 

 النسبية" " إىل "السويةr"، حيث تشري "dBrsوتر نفس اإلشارة عند النقطة املرجعية. ويعرب عن هذه النسبة بوحدة "تلك النقطة وسوية ت
نقطة السوية )" إىل أن النسبة تتناول السويات يف نظام "برامج صوتية" )إشارات صوتية(. وعند النقطة املرجعية sبينما تشري "

بد من اإلشارة إىل أن بعض سالسل  . والdBu 0إشارة ادتبار عند سوية الرتاصف  (، تكون سويةdBrs 0، النسبية الصفرية
ين سوية . ومع ذلك، من املمكن أن ت عزى إىل نقاط القياسات والتوصيل البينقطة السوية النسبية الصفريةاإلذاعة قد ال حتتوي على 

 ( بالنسبة إىل نقطة مرجعية افرتاضية.dBrs)تقدَّر بوحدة 
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 بالقدرةالمرتبطة الكميات غير  في نسب قياساً  ديسيبلوحدة العمال است 3.6.6
 نسب التوتر 1.3.6.6
ندما ترتابط بالرتادف عمفهوم القدرة. وهي احلالة مثاًل على مفهوم التوتر يف بعض األحيان قد يغلب  الرتددات الصوتيةيف جمال 

ن شروط تكييف عوعلى هذا النقو يكون االبتعاد  .لددلعند اقة عاو وقوية املخلرج عند اعاوقة ضعيفة املشبكات ثنائية املنفذ 
 . الوصلةؤدذ يف االعتبار نسب التوتر عند نقاط خمتلفة يفوعندئذ يكفي أن تهذه الشبكات.  ترابطلتسهيل  متعمداً  املعاوقة

للوحدات املقابلة  Nالعدد  مثاًل، بتقديد 10، إىل األساس لوغاريتميويكون من السهل التعبري عن نسب التوتر هذه يف سلم 
 بواسطة املعادلة التالية:

)2U/1Ulg ( K    N 
 :. ولكن قياساً على العالقةيف بادئ األمراعتباطياً  Kويف هذه املعادلة يكون املعامل 

)2U/1U20 lg (    N 
 ،على التوايل 2Uو 1Uكون التوتر يف مطرافيهما اليت تعرب بالديسيبل عن نسبة دسارة القدرة، كما هو احلال يف مقاومتني متساويتني ي

بالديسبل عن نسب القدرة اليت تقابل نسب التوتر إذا ط بقت  N. ومن مثَّ يعرب العدد Kللمعامل  20يبدو منطقيًا اعتماد القيمة 
 .هذه احلالة غري مألوفة عملياً ، رغم أن هذه األدرية على مقاومات متساوية

 لتوترالمطلقة ل سويةال 2.3.6.6
 N إذا مل حتدد املعاوقة اليت يقاس التوتر عند مطرافيها عندئذ ال ميكن حساب سوية القدرة املقابلة. ومع ذلك، ميكن حتديد العدد

بد من  بالنسبة إىل توتر مرجعي والتعبري عنه بالديسيبل. وحىت ال يلتبس األمر، ال 1.3.6.6اصطالحاً على غرار ما جاء يف الفقرة 
ال حيدث أي التباس مع االستعمال  dBu. ويبدو أن الرمز dBuبد من استعمال الرمز   أن سوية التوتر مطلقة كما الاإلشارة إىل

ميكروفلط يف املرت. ولكن إذا دشي حدوث أي  1تشري إىل  الكهرمغنطيسيمبا أن السوية املطلقة للمجال  7.6احملدد يف الفقرة 
 على األقل يف املرة األوىل. dB(775 mV)التباس فال بد من كتابة العبارة 

 طيسيغنالسوية المطلقة للمجال الكهرم 7.6
P)ميكن التعبري عن شدة اجملال الكهرمغنطيسي يف شكل كثافة تدفق القدرة  /A)  أو شدة اجملال الكهربائيE  أو شدة اجملال

. ويعرب عنها  V/m 1ال مرجعية تكون عادة إىل شدة جم Eنسبة  لوغاريتمهي  EL. والسوية املطلقة لشدة اجملال Hاملغنطيسي 
 عادة بالديسبيل.

V/m)dB(         )0E/E20 lg (    EL 

 سوية الضغط الصوتي 8.6

غالب  الذي يكون يف نسبة الضغط الصويت إىل الضغط املرجعي لوغاريتمبالديسيبل، هي        َّ           اليت يعرب  عنها عادة سوية الضغط الصويت، 
 .Pa 20األحيان 

Pa)dB(20          )0p/p 20 lg (    pL 
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 النسب التي تعبر عن نوعية اإلرسال 7
 نسبة اإلشارة إلى الضوضاء 1.7

مقيسة عند نقطة  )nU(إىل توتر الضوضاء  )sU(، أو نسبة توتر اإلشارة )nP(إىل قدرة الضوضاء  )sP(هي إما نسبة قدرة اإلشارة 
 واسطة الديسيبل:معينة يف حاالت حمددة. ويعرب عنها ب

dB         )
 nP/sP10 lg (    R        أو        dB         )nU/sU20 lg (    R 

 عن نسبة اإلشارة املطلوبة إىل إشارة غري مطلوبة.بنفس الطريقة ويعرب 

 نسبة الحماية 2.7
جمال اإلشارة شدة ، أو نسبة )iP(ة إشارة التدادل إىل احلد األقصى املسموح به من قدر  )wP(هي إما نسبة قدرة اإلشارة املطلوبة 

 . ويعرب عنها بالديسيبل:)iE(إىل احلد األقصى املسموح به من جمال إشارة التدادل  )wE(املطلوبة 
dB         )

 iP/wP10 lg (    A         أو       dB         ) iE/wE20 lg (    A  

 )0N/C(الطيفية  ضوضاءالثافة كإلى  نسبة الموجة الحاملة  3.7
عرض نطاق الرتدد املقابل. وهلذه النسبة  fقدرة الضوضاء و nPهي قدرة املوجة احلاملة و cPحيث  f/nP(/ cP (هي النسبة 

 اً.جيد دون االحرتاس ألن القدرة ليست مرتبطة بالرتدد على أساس حمدد الديسيبلبعد ترددي، ولذلك ال ميكن التعبري عنها ب

 تشري بوضوح إىل مصدر النتيجة. W/(W/Hz) 1وميكن التعبري عن هذه النسبة باالقرتان مع كمية مرجعية مثل 
 ، عندئذ:0N/Cاملقابل للنسبة  لوغاريتميفيما يتعلق بالتعبري ال  MHz 1  fو mW  nP 20و W  cP 2وعلى سبيل املثال إذا كانت 

z))dB(W/(W/kH50
/

lg10 
fP

P

n

c 

 ، إذا مل يرتتب عنها أي التباس.dB(kHz) 50زال هذه العبارة لتصبح وميكن ادت

 للضوضاء  كثافة الطيفيةإلى النسبة الطاقة  4.7

اليت تستعمل يف اإلرساالت الرقمية، تكون النسبة بني  0N/bEيف حالة نسبة "الطاقة يف كل بتة إىل الكثافة الطيفية للضوضاء" 
 (.1.7ة طيفية للقدرة، وميكن التعبري عن هذه النسبة بالديسيبل، على غرار نسب القدرة )راجع الفقر كميتني متجانستني مع الكثافة ال

بالنسبة إىل الطاقة وواط مثالً  (J)أي جول النسبة  يحد كالعن  إال أنه من الضروري احلرص على متاثل الوحدات املستعملة للتعبري 
 لضوضاء.ل بالنسبة إىل الكثافة الطيفية (W/Hz)رتز اهليف 

 (M) رقم الجدارة 5.7
)مقدَّرًا بالديسيبل( وحرارة  Gالذي ينَسب إىل حمطة استقبال راديوية هو تعبري لوغارمتي يرتبط بكسب اهلوائي  (M)رقم اجلدارة 

 )مقدَّرة بوحدة كلفني( على حنو ما يلي: Tالضوضاء اإلمجالية 
M    [G – 10 lg (T/1 K)]         dB(W/(W · K)) 

 ولكن يتعني جتنب ذلك إذا كان يؤدي إىل االلتباس. dB(K–1(وميكن ادتزال ترميز الديسيبل حبيث يصبح 
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 ترميزات خاصة 8
 فيما يلي أمثلة على ترميزات داصة ميكن اإلبقاء على استعماهلا. وهي كثرياً ما ت ستخدم إىل جانب الرتميزات األدرى.

 (6.6و 2.6و 1.6جع الفقرات )راللقدرة طلقة بالنسبة إىل السوية امل
dBW:  واط معرباً عنها بالديسيبل؛ 1السوية املطلقة للقدرة بالنسبة إىل 
dBm:  لي واط معرباً عنها بالديسيبل؛يلم 1السوية املطلقة للقدرة بالنسبة إىل 

dBm0:  النسبية  نقطة السوية لي واط، معربًا عنها بالديسيبل، وتشري إىليلم 1السوية املطلقة للقدرة بالنسبة إىل
 ؛الصفرية

dBm0p:  لي واط، معربًا عنها يلم 1السوية املطلقة للقدرة العيارية )مرجرقة بالنسبة إىل املهاتفة( بالنسبة إىل
 ؛نقطة السوية النسبية الصفريةبالديسيبل، وتشري إىل 

dBm0s:  النسبية  نقطة السويةديسيبل، وتشري إىل لي واط، معربًا عنها باليلم 1السوية املطلقة للقدرة بالنسبة إىل
 يف إرسال الربامج الصوتية؛ الصفرية

dBm0ps:  لي واط، يلم 1السوية املطلقة للقدرة العيارية )مرجرقة بالنسبة إىل إرسال الربامج الصوتية( بالنسبة إىل
 الصوتية. جيف إرسال الربام نقطة السوية النسبية الصفريةمعرباً عنها بالديسيبل، وتشري إىل 

 (7.6)راجع الفقرة  بالنسبة إىل السوية املطلقة للمجال الكهرمغنطيسي
dB  أوdBu:  1السوية املطلقة للمجال الكهرمغنطيسي بالنسبة إىل V/mمعرباً عنها بالديسيبل؛ ، 

 (6.6ة )راجع الفقر  بالنسبة إىل السوية املطلقة للتوتر، مبا يف ذلك سوية ضوضاء الرتدد الصويت
dBu:  ؛فلط 0,775السوية املطلقة للتوتر بالنسبة إىل 

dBu0:  ؛نقطة السوية النسبية الصفريةتشري إىل فلط، و  0,775السوية املطلقة للتوتر بالنسبة إىل 
dBu0s:  ج الصوتية؛ام، يف إرسال الرب نقطة السوية النسبية الصفرية، وتشري إىل فلط 0,775السوية املطلقة للتوتر بالنسبة إىل 

dBq:  ؛فلط 0,775السوية املطلقة للتوتر بالنسبة إىل 
dBqps: السوية املطلقة للتوتر املرجرح يف إرسال الربامج الصوتية؛ 

dBq0ps:  إرسال يف نقطة السوية النسبية الصفريةتشري إىل فلط، و  0,775السوية املطلقة للتوتر املرجرح بالنسبة إىل 
 الربامج الصوتية؛

dBq0s:  فلط، وتشري إىل نقطة  0,775السوية املطلقة للتوتر غري املرجرح يف إرسال الربامج الصوتية بالنسبة إىل
 السوية النسبية الصفرية.

 (2.6)راجع الفقرة  بالنسبة إىل السوية النسبية للقدرة
dBr.  

 (6.6)راجع الفقرة  بالنسبة إىل السوية النسبية لتوتر الرتدد الصويت
dBrs: .السوية النسبية للتوتر املعرب عنها بالديسيبل وتشري إىل نقطة أدرى يف إرسال الربامج الصوتية 

 (8.6)راجع الفقرة  بالنسبة إىل السوية املطلقة للضغط الصويت
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    dBA  أوdBB  أوdBC:  20سوية الضغط الصويت املرجرح بالنسبة إىل السوية Pa  مع اإلشارة إىل منقىن الرتجيح
 (.IEC 61672 املعيار الدويل، انظر Cأو  Bأو  Aاملستعمل )املنقىن 

 (2.5)راجع الفقرة  بالنسبة إىل كسب اهلوائي
dBi: يف عالقة مع هوائي متناح؛ 
dBd:  نصف موجي.ثنائي قطب يف عالقة مع 

عبري عن سوية كمية ما بالنسبة إىل سوية للت (IEC) الكهرتقنية الدوليةعلى مبدأ الرتميز الذي أوصت به اللجنة  1حيتوي املرفق 
 مرجعية حمددة. ومتثل الرتميزات املستعملة يف هذه التوصية تطبيقات هلذا املبدأ.

 

 1المرفق 

 
 ترميز للتعبير عن مرجعية السوية

 (IEC  60027-3املعيار الدويل من  5)اجلزء 

 كما يلي:  refxمع الكمية املرجعية  xميكن اإلشارة إىل سوية متثل الكمية 
 xL  بالنسبة إىل(refx أو )refx/xL 

 أمثلة:
 ميكن أن يكتب على النقو التايل: Pa 20عن السوية املقابلة لضغط مرجعي قدره  dB 15بيان أن سوية ضغط صويت معينة تزيد مبقدار 

 15 dB    Pa)(re 20  pL        15        أو dB    Pa20 /pL 
 ميكن أن يكتب على النقو التايل: (ampere)أمبري  1عن  Np 10قل مبقدار بيان أن سوية تيار ي

 IL  بالنسبة إىل(1 A )= –10 Np 
 لي واط ميكن أن يكتب على النقو التايل:يلم 1عن  dB 7بيان أن سوية قدرة معينة تزيد مبقدار 

 pL  بالنسبة إىل(1 mW = )dB 7 
 ميكروفلط يف املرت ميكن أن يكتب على النقو التايل: 1عن  dB 50ر بيان أن شدة جمال كهربائي معينة تزيد مبقدا

 EL  بالنسبة إىل(1 V/m = )dB 50. 
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سيما يف شكل جداول أو يف شكل رموز بيانية، كثريًا ما حيتاج األمر إىل استعمال ترميز مكثف لبيان  لدى عرض املعطيات، ال
 ثف التايل الذي يوضقه تطبيق األمثلة الواردة أعاله:القيمة املرجعية. ومن مث ميكن استعمال الشكل املك

 dB(Pa 20) 15     
 Np(A 1) 10 – 
 dB(mW 1) 7    
 dB(V/m 1) 50    

 يوصى بذلك يف احلاالت اليت قد حيدث فيها التباس. يف تعبري الكمية املرجعية. وال 1وحيذف أحياناً الرقم 
 .1يةراً يف سياق معني، وتفسر هذه السوية يف السياق، ميكن حذف هذه السوية املرجععندما يتكرر استعمال سوية مرجعية ثابتة مرا

___________ 

____________________ 
ال يسمح به يف نصوص قطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس  (IEC) اللجنة الكهرتقنية الدوليةإن حذف السوية املرجعية الذي مسقت به  1

 .التابعني لالحتاد الدويل لالتصاالت االتصاالت
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