
 

 
 

 

 من لوائح الراديو 12طبقاً للمادة  (HFBC) ة على الموجات الديكامتريةياإلذاعنسق ملف تقديم االحتياجات 

 (BR)مكتب االتصاالت الراديوية 

من لوائح  12طبقًا للمادة  (HFBC) ة على الموجات الديكامتريةياإلذاعنسق ملف تقديم االحتياجات 
 الراديو

 (2015 أبريل 29)تحديث: 

الذي يتعين استخدامه للتبليغ عن اإلذاعة على النسق اإللكتروني للملف النصي  1
 الديكامترية الموجات

 بالنظر إىل القيود احلالية ألنظمة معاجلة البيانات يف االحتاد، ال ميكن تقدمي املعلومات إال مبجموعة
 .ISO-8859-1 (Latin-1) احلروف

 1الخط 

عمود  النسق البند
 البداية

عمود 
 النهاية

 مالحظة أمثلة المدى

; A1 1 1  ;  
  season.txt B15اجلدول املرجعي  A3 3 5 املوسم

 admin.txtاجلدول املرجعي  A3 7 9 املنظمة املبلغة
 authoris.txtاجلدول املرجعي  أو

AFS  أوSNT إدارة ما أو منظمة خمولة 

 )باإلنكليزية وباحلروف الكبرية( DD-MMM-YYYY 16-AUG-2015النسق  A11 11 21 تاريخ اإلرسال

 ثم خط واحد لكل من المتطلبات:
عمود  النسق البند

 البداية
عمود 
 النهاية

 مالحظة أمثلة المدى

 kHzالرتدد بوحدات  6أو  rngfreq.txt 9895اجلدول املرجعي  I5 1 5 (kHz)الرتدد/النطاق 
 MHzالنطاق بوحدات  أو
 أو ما إىل ذلك( 7أو  6)

 توقيت البداية
 (التوقيت العاملي املنسق)

I4 7 10 2359-0000 0125   

 توقيت النهاية
 (التوقيت العاملي املنسق)

I4 12 15 2400-0001 0027   

، A30 17 46 85-1 [N] ،[E] ،[S] ،[W] نطقة املستهدةة للددمةامل
[NE] ،[SE] ،[SW] ،[NW] 

27 ،28SW ،20-18  حتذير: بعض مناطقCIRAF 
، 1-5غري مقسمة إىل أرباع دائرة: 

17 ،26-19 ،67 ،75-69 
  site.txt SMGاجلدول املرجعي  A3 48 50 رمز احملطة

، kW 1حتذير: ألقل من  I4 52 55 5 000-1 250 (kW)القدرة 
 1استددم 

  I3 57 63 359-0 87 مست اإلشعاع األقصى
  −I3 65 67 30−=<، 30+>= 15 زاوية إمالة اهلوائي

  antenna.txt 211اجلدول املرجعي  I3 69 71 رمز اهلوائي
 1األحد= 1234567أو  A7 73 79 7-1 56 أيام التشغيل

 (2015 أكتوبر 25) 251015 املوسم بدايةتاريخ  = > A6 81 86 البدايةتاريخ 
 (2016 ارسم 27) 270316 املوسمتاريخ هناية  = < A6 88 93 تاريخ النهاية
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 من لوائح الراديو 12طبقاً للمادة  (HFBC) الديكامتريةة على الموجات ياإلذاعنسق ملف تقديم االحتياجات 

 

عمود  النسق البند
 البداية

عمود 
 النهاية

 مالحظة أمثلة المدى

 ،A1 95 95 D  =DSB التشكيل
T  =SSB -dB 6 ، 
N .النظام الرقمي = 

D  

احلقل ةارغاً أو إذا كان  I5 97 101 30 000-2 000 7200 (kHz) تردد تصميم اهلوائي
 ، يفرتض تردد تشغيل0 قيمته

  language.txt EngFreاجلدول املرجعي  A10 103 112 (o)اللغة 
  admin.txt USAاجلدول املرجعي  A3 114 116 رمز اإلدارة

  broadcas.txt TWRاجلدول املرجعي  A3 118 120 (r)رمز هيئة اإلذاعة 
رمز املنظمة املعنية بإدارة 

 (r)الرتددات 
A3 122 124  اجلدول املرجعيfmorg.txt FCC  إذا كان احلقل ةارغاً، تكون

 قيمته مماثلة لرمز اإلدارة
يولده مكتب االتصاالت    I5 126 130 (br)معرف اهلوية 

 الراديوية أو ةريق التنسيق
يولده مكتب االتصاالت  1 يف حالة عدم استالم معلومات I1 132 132 1 (br)بيانات قدمية 

 الراديوية، ملف اخلرج ةقط
 / 1تبديل. الرتدد 

 (o) 1 النطاق .تبديل
I5 134 138  اجلدول املرجعيrngfreq.txt 6150  الرتدد بوحداتkHz 

 MHzالنطاق بوحدات  أو
 أو ما إىل ذلك( 7أو  6)

 / 2تبديل. الرتدد 
 (o) 2 النطاق .تبديل

I5 140 144  اجلدول املرجعيrngfreq.txt 9  الرتدد بوحداتkHz 
 MHzالنطاق بوحدات  أو
 أو ما إىل ذلك( 7أو  6)

 / 3تبديل. الرتدد 
 (o) 3 النطاق .تبديل

I5 146 150  اجلدول املرجعيrngfreq.txt 11  الرتدد بوحداتkHz 
 MHzالنطاق بوحدات  أو
 أو ما إىل ذلك( 7أو  6)

    A7 152 158 (o)مالحظات 

(r) موصى به 
(o) اختياري 

(br) يولده مكتب االتصاالت الراديوية 
 (ASCIIسلسلة حروف  -x) Axعدد صحيح من األرقام(؛  -x) Ixالنسق: 

 موقع آخر عمود من البند. -موقع أول عمود من البند؛ عمود النهاية  -عمود البداية 

 وصف بنود البيانات 2
 حروف( 3رمز اإلدارة )سلسلة من 

 .HFBCمرجعية حمدثة يف جمموعة برجمية  قائمةبند إلزامي يتألف من ثالثة حروف تشكل رمز اإلدارة طبقاً لتعيني االحتاد. وترد 
 أرقام( 5اقات البديلة )عدد صحيح من الترددات/النط

عنها، جيري املكتب التحليل الالزم الختيار أنسب  غبند اختياري. ميكن التبليغ عما يصل إىل ثالثة ترددات/نطاقات بديلة. وإذا جرى التبلي
 يغ عن الرتدد االمسي للموجة احلاملة.، جيب التبل(SSB)ي الوحيد  تردد من بني الرتددات املشار إليها. وةيما يتعلق بعملية النطاق اجلانب

 أرقام( 3رمز الهوائي )عدد صحيح مما يصل إلى 
 بند إلزامي، وهو رمز ةريد ميثل اهلوائي املرسل ملعلمات تقنية حمددة.

بند  . وجيوز إضاةةITU-R BS 705ويقوم املكتب بتحديث قائمة تشمل رموز اهلوائيات وتعاريف اهلوائيات، استناداً إىل التوصية 
 .HFمرجعية حمدثة يف جمموعة برجمية  قائمةعلى طلب إدارة ما أو منظمة ما خمولة بالتبليغ. وترد  هلوائي جديد بناءً 

 وتوةري وصف كامل يف ملف مستقل. 991نظم اجلديدة للهوائيات، يرجى استددام الرمز وبالنسبة إىل ال
 أرقام( 5 مما يصل إلى)عدد صحيح تردد تصميم الهوائي 

أو حقل ةارغ  0. واستددام الرمز kHz 30 000و kHz 2 000يف إطار املدى  kHzبند إلزامي، ويكون تردد التصميم بوحدات 
 رتدد التشغيل.يعين أن اهلوائي مصمم ل
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 من لوائح الراديو 12طبقاً للمادة  (HFBC) الديكامتريةة على الموجات ياإلذاعنسق ملف تقديم االحتياجات 

 

 )عدد صحيح مما يصل إلى رقمين(زاوية إمالة الهوائي 
والتوجه املادي للهوائي. ويف حالة استددام هوائي مائل، جيب التبليغ  مست اإلشعاع األقصىزاوية إمالة اهلوائي هي الفرق بني 

 .0التغيب هي  . وقيمة30إىل  -30زاوية اإلمالة. وجيب أن تكون القيمة املبلغ عنها يف املدى  عن

 أرقام( 3)عدد صحيح مما يصل إلى  سمت اإلشعاع األقصى
. وجيب أن تكون هذه القيمة مست اإلشعاع األقصىبند إلزامي. إذا كان اهلوائي املرسل اجتاهيًا، جيب التبليغ عن قيمة 

 .0غ القيمة تبلأن درجة )من الشمال احلقيقي(. وإذا كان اهلوائي غري اجتاهي، جيب  359إىل  0 النطاق يف

 (حروف 3من  سلسلة)رمز هيئة اإلذاعة 
 .HFBC مرجعية حمدثة تشمل الرموز واألمساء وبيانات االتصال اخلاصة مبنظمات اإلذاعة يف جمموعة برجمية قائمةترد بند موصى به. 

 أرقام( 7)سلسلة مما يصل إلى أيام التشغيل 
 إىل السبت. 7إىل األحد والرقم  1بند إلزامي. يشار إىل كل يوم برقم حيث يشري الرقم 

 أرقام( 5)عدد صحيح من التردد/النطاق 
وتكون  kHzعنها بوحدات  يعربد إلزامي. الرتدد أو النطاق املقرر تشغيل اإلذاعة عليه. ويكون الرتدد أو النطاق قيمة بن

 الرتدد الواردة أدناه.  نطاقاتويف حدود  kHz 5مضاعفات صحيحة مبقدار 
 ، يتعني التبليغ عن الرتدد االمسي للموجة احلاملة.(SSB)ي الوحيد  وةيما يتعلق باستددام النطاق اجلانب

  النطاقات المتاحة
[kHz] 

**5 950-5 900 
6 200-5950 

*7 300-7 200 
**7 400-7 300 
*7 450-7 400 

**9 500-9 400 
9 900-9 500 

**11 650-11 600 
12 050-11 650 

**12 100-12 050 
**13 600-13 570 

13 800-13 600 
**13 870-13 800 

15 600-15 100 
**15 800-15 600 
**17 550-17 480 

17 900-17 550 
**19 020-18 900 

21 850-21 450 
26 100-25 670 

 ةقط. 3و 1اإلقليمان  *

 .(Rev. WRC-07) 517 والقرار 134.5تشجع اإلدارات على استددام هذه النطاقات لتيسري إدخال االنبعاثات املشكلة رقمياً طبقاً ألحكام الرقم  **
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 من لوائح الراديو 12طبقاً للمادة  (HFBC) الديكامتريةة على الموجات ياإلذاعنسق ملف تقديم االحتياجات 

 

 (حروف 3من  سلسلة)إدارة الترددات معنية بمنظمة 
مرجعية حمدثة  قائمةبند موصى به. منظمة خمولة من إدارة ما بتدطيط االحتياجات اإلذاعية لإلدارة بالنيابة عنها. وترد 

 .HFBC جمموعة برجميات يف

 (حروف 10من  سلسلة)اللغة 
مرجعية حمدثة  قائمةبند اختياري. يدرج هذا احلقل لتيسري حتديد االحتياجات اليت قد تكون من مصادر التداخل. وترد 

 .HFBC جمموعة برجميات يف

 (حرف واحدمن  سلسلة)التشكيل 
 dB 6مع خفض املوجة احلاملة مبقدار  (SSB)ي الوحيد  للنطاق اجلانب Tو (DSB)ي املزدوج  للنطاق اجلانب Dبند إلزامي. 

. وجيب حتديد أي نظام تشكيل آخر من األنظمة اليت أوصى هبا قطاع االتصاالت (DRM)لنظام الراديو الرقمي العاملي  Nو
 برمز مناسب من احلروف، حيدده املكتب عند احلاجة. HFBCالراديوية الستددامها يف 

 (حروف 3من  سلسلة)المنظمة المبلغة 
جمموعة  بالتبليغ عن االحتياجات اإلذاعية لإلدارة بالنيابة عنها. وترد قائمة مرجعية حمدثة يفمن إدارة  منظمة خمولةأو  إدارةبند إلزامي. 

 .HFBC برجميات

 (حروف 3من  سلسلة)رمز المرقع 
  بند إلزامي. رمز ةريد ميثل موقع اإلرسال.

على طلب إدارة  اجلغراةية. وجيوز إضاةة موقع جديد بناءً  هويقوم املكتب بتحديث قائمة تشمل رمز املوقع واسم املوقع وإحداثيات
 .HFBC مرجعية حمدثة يف جمموعة برجميات قائمةما أو منظمة ما خمولة بالتبليغ. وترد 

وتوةري اسم املوقع واإلحداثيات اجلغراةية والرمز  SP9إىل  SP1وبالنسبة إىل مواقع اإلرسال اجلديدة، يرجى استددام الرموز 
 )الرموز( املقرتحة يف ملف مستقل.

 (حروف 6من  سلسلة) تاريخ البداية
التوقيت. وال جيوز أن يكون تاريخ البداية هو نفس تاريخ النهاية  ةرتةال جيوز أن يكون تاريخ البداية قبل بداية  بند إلزامي.

 ما. الحتياجات إذاعة

 أرقام( 4)عدد صحيح من البداية  توقيت
 ساعة. 24بند إلزامي. جيب التبليغ عن توقيت بداية صاحل الحتياجات اإلذاعة باستددام التوقيت العاملي املنسق على أساس 

 مبا ةيها هذين الرقمني وال جيوز أن تكون نفس توقيت النهاية. 2359و 0000بني  وتكون القيمة

 (حروف 6من  سلسلة) تاريخ النهاية
التوقيت. وال جيوز أن يكون تاريخ النهاية هو نفس تاريخ البداية لنفس  ةرتةال جيوز أن يكون تاريخ النهاية بعد هناية  بند إلزامي.

 احتياجات اإلذاعة.
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 أرقام( 4)عدد صحيح من  النهاية توقيت
ساعة.  24بند إلزامي. جيب التبليغ عن توقيت بداية صاحل الحتياجات اإلذاعة باستددام التوقيت العاملي املنسق على أساس 

 مبا ةيها هذين الرقمني وال جيوز أن تكون نفس توقيت البداية. 2400و 0001وتكون القيمة بني 

 (حرفاً  30من  سلسلة)المنطقة المستهدفة للخدمة 
 متثل املنطقة املستهدةة املقرر تقدمي اخلدمة ةيها. CIRAFبند إلزامي. جيب التبليغ عن جمموعة من مناطق/أرباع دوائر 

الكبرية(  )باحلروف NWأو  SWأو  SEأو  NEأو  Wأو  Sأو  Eأو  Nميكن أن يتبعه وجيوز استددام رقم منطقة مبفرده أو 
 لإلشارة إىل ربع الدائرة. وجيوز التبليغ عن أكثر من منطقة/ربع دائرة، شريطة وضع ةاصلة بينها.

 .69-75و 67و 19-26و 17و 1-5التالية إىل أرباع دائرة:  CIRAFوال تنقسم مناطق 
 .HFBCيف جمموعة برجمية  CIRAFتبني مناطق وأرباع دائرة  خرائطوترد 

 أرقام( 4)عدد صحيح مما يصل إلى  kWقدرة المرسل بوحدات 
 .(kW) 000 5إىل  1 ن تكون القيمة عدداً صحيحاً يف املدى من. وجيب أkWبند إلزامي. جيب التبليغ عن قدرة املرسل بوحدات 

قدرة ةيتعني استددام  SSBمرسالت رة املوجة احلاملة؛ أما بالنسبة إىل ، يتعني توةري قدDSBمرسالت وبالنسبة إىل 
 .الغالةية الذروة

___________ 
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