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ملخص
توصف التوصية  ITU-T G.9700متطلبات قناع الكثافة الطيفية للقدرة ) (PSDمن أجل النفاذ السريع إىل مطاريف
املشرتكني ) (G.fastوجمموعة من األدوات اليت تدعم خفض قناع الكثافة  PSDاخلاصة باإلرسال ومعلمات حتكم التوصيفات اليت
حتدد احملتوى الطيفي ،مبا يف ذلك أقصى قدرة إرسال كلية مسموح هبا جتاه معاوقة حمددة لالنتهائية ،ومنهجية للتحقق من
الكثافة  PSDلإلرسال .وتكمل هذه التوصية املواصفة اخلاصة بالطبقة املادية ) (PHYالواردة يف التوصية .ITU-T G.9701
ويقدم التعديل  1دعما للمواصفة  MHz 106اجلديدة ذات قدرة اإلرسال اإلمجالية القصوى البالغة .dBm 8+
يراصف التعديل  2نص الفقرة  5.6بشأن التثليم لنطاقات ترددات حمددة مع التوصية  (2014) ITU-T G.9701وآخر تعديالهتا
ويكمل حتديد مواصفات الرتدد  MHz 212ويضيف امللحق " Xالتكيف مع وسط الكبالت احملورية" دعما للملحق " Xالتشغيل
دون التنسيق املتعدد اخلطوط املنشود منه بيئة خالية من اللغط" ،الذي مت توصيفه يف التعديل  3للتوصية  ،ITU-T G.9701وحيدث
جدول الرتددات الدولية هلواة الراديو الوارد يف التذييل .I
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للنفاذ إىل توصية ،ترجى كتابة العنوان  http://handle.itu.int/يف حقل العنوان يف متصفح الويب لديكم ،متبوعا مبعرف التوصية الفريد.
ومثال ذلك.http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en ،

التوصية )/ITU-T G.9700 (2014التعديل

(2017/06) 2

i

متهيـد
االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة متخصصة لألمم املتحدة يف ميدان االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ).(ICT
وقطاع تقييس االتصاالت ) (ITU-Tهو هيئة دائمة يف االحتاد الدويل لالتصاالت .وهو مسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل
املتعلقة بالتشغيل والتعريفة ،وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاالت على الصعيد العاملي.
وحتدد اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت ) (WTSAاليت جتتمع مرة كل أربع سنوات املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات
التابعة لقطاع تقييس االتصاالت وأن تصدر توصيات بشأهنا.
وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقا لإلجراء املوضح يف القرار  1الصادر عن اجلمعية العاملية لتقييس االتصاالت.
ويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلومات اليت تقع ضمن اختصاص قطاع تقييس االتصاالت ،تعد املعايري الالزمة على أسا التعاون
مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ) (ISOواللجنة الكهرتقنية الدولية ).(IEC

مالحظـة
تستخدم كلمة "اإلدارة" يف هذه التوصية لتدل بصورة موجزة سواء على إدارة اتصاالت أو على وكالة تشغيل معرتف هبا.
والتقيد هبذه التوصية اختياري .غري أهنا قد تضم بعض األحكام اإللزامية (هبدف تأمني قابلية التشغيل البيين والتطبيق مثال) .ويعترب
التقيد هبذه التوصية حاصال عندما يتم التقيد جبميع هذه األحكام اإللزامية .ويستخدم فعل "جيب" وصيغ ملزمة أخرى مثل فعل
"ينبغي" وصيغها النافية للتعبري عن متطلبات معينة ،وال يعين استعمال هذه الصيغ أن التقيد هبذه التوصية إلزامي.

حقوق امللكية الفكرية
يسرتعي االحتاد االنتباه إىل أن تطبيق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق امللكية الفكرية .وال يتخذ االحتاد
أي موقف من القرائن املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية أو صالحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب هبا عضو من أعضاء االحتاد
أو طرف آخر ال تشمله عملية إعداد التوصيات.
وعند املوافقة على هذه التوصية ،كان االحتاد قد تلقى إخطارا مبلكية فكرية حتميها براءات االخرتاع ميكن املطالبة هبا لتنفيذ هذه
التوصية .ومع ذلك ،ونظرا إىل أن هذه املعلومات قد ال تكون هي األحدث ،يوصى املسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية باالطالع على
قاعدة البيانات اخلاصة برباءات االخرتاع يف مكتب تقييس االتصاالت ) (TSBيف املوقع .http://www.itu.int/ITU-T/ipr/

© ITU 2018

مجيع احلقوق حمفوظة .ال جيوز استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي وسيلة كانت إال بإذن خطي مسبق من االحت اد
الدويل لالتصاالت.
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مالحظة صياغية :يرد فيما يلي نشر لكامل النص .وترد التعديالت اليت أدخلها هذا التعديل بعالمات مراجعة بالنسبة إىل
التوصية  (2014) ITU-T G.9700وتعديلها رقم .(2016) 1
1

مجال التطبيق

2

المراجع

تكمل هذه التوصية املواصفة اخلاصة بالطبقة املادية ) (PHYالواردة يف التوصية ] .[ITU-T G.9701وهي توصف:
متطلبات قناع حد الكثافة الطيفية للقدرة )(PSD؛
جمموعة من األدوات اليت تدعم خفض قناع  PSDلإلرسال؛
معلمات حتكم التوصيفات اليت حتدد احملتوى الطيفي ،مبا يف ذلك أقصى قدرة إرسال كلية مسموح هبا جتاه معاوقة
حمددة لالنتهائية؛
منهجية للتحقق من الكثافة  PSDلإلرسال.
وهذا يكفل إمكانية معاجلة التكنولوجيا ملا يلي:
املتطلبات اإلقليمية؛
متطلبات النشر لدى املشغلني ،مثل التوافق مع تكنولوجيات اخلط الرقمي للمشرتك ) (DSLاألخرى؛
لوائح أو معايري التوافق الكهرمغنطيسي ) (EMCاملطبقة؛
القضايا احمللية املتعلقة بالتوافق الكهرمغنطيسي.
تضم توصيتا قطاع تقييس االتصاالت املذكورتان أدناه وغريمها من املراجع أحكاما تؤلف ،من خالل اإلشارات الواردة إليها يف هذا النص،
أحكاما هلذه التوصية .وقد كانت مجيع الطبعات املذكورة سارية الصالحية يف وقت النشر .وملا كانت مجيع التوصيات واملراجع
األخرى ختضع للمراجعة ،يرجى من مجيع املستعملني هلذه التوصية السعي إىل تطبيق أحدث طبعة للتوصيات واملراجع األخرى
الواردة أدناه .وتنشر بانتظام قائمة توصيات قطاع تقييس االتصاالت السارية الصالحية .وال تضفي اإلشارة إىل وثيقة ما يف هذه التوصية
على تلك الوثيقة يف حد ذاهتا صفة التوصية.
][ITU-T G.993.2
][ITU-T G.9701

التوصية  ،(2011) ITU-T G.993.2مرسل-مستقبل  2خلط رقمي بالغ السرعة للمشرتك ).(VDSL2
التوصية  ،(2014) ITU-T G.9701النفاذ السريع إىل مطاريف املشرتكني ) - (G.fastمواصفات الطبقة املادية.

3

التعاريف

1.3

سقف ) :(ceiling) (xأصغر عدد صحيح ال يقل عن .x

تعرف هذه التوصية املصطلحات التالية:
2.3

عتبة ) :(floor) (xأكرب عدد صحيح ال يزيد عن .x
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1

3.3
4.3

4

 :fSCمعلمة متثل تردد املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية.
موجة حاملة فرعية ) :(subcarrierعنصر أساسي من مشكل النغمات املتعددة املنفصلة ) .(DMTويقوم املشكل
بتقسيم عرض نطاق القناة إىل جمموعة من القنوات الفرعية املتوازية .ويشكل الرتدد املركزي لكل ق ناة فرعية موجة
حاملة فرعية ،ميكن يف إطارها تشكيل البتات إلرساهلا عرب إحدى القنوات.

االختصارات واألسماء المختصرة

تستخدم هذه التوصية املختصرات واألمساء املختصرة التالية:
DAB

اإلذاعة السمعية الرقمية

DMT

نغمة متعددة منفصلة

DP

نقطة توزيع

DSL

اخلط الرقمي للمشرتك

)(Digital Subscriber Line

EMC

التوافق الكهرمغنطيسي

)(Electromagnetic Compatibility

)FAST (G.fast

النفاذ السريع إىل مطاريف املشرتكني

FM

تشكيل الرتدد

FTU

وحدة مرسل-مستقبل النفاذ

FTU-O

الوحدة  FTUعند وحدة الشبكة البصرية

FTU-R

الوحدة  FTUعند املوقع البعيد (أي طرف املشرتك من العروة)

LESM

قناع نطاق إيقاف حافة الرتددات املنخفضة

LPM

قناع حد الكثافة الطيفية للقدرة

MBW

عرض نطاق القيا

MIB

قاعدة معلومات اإلدارة

NM

قناع التثليم

PSD

الكثافة الطيفية للقدرة

PSM

قناع حتديد شكل الكثافة الطيفية للقدرة

QoS

جودة اخلدمة

SM

قناع املوجات احلاملة الفرعية

TDD

إرسال مزدوج بتقسيم زمين

TxPSDM

قناع الكثافة الطيفية للقدرة لإلرسال

5

)(Digital Audio Broadcasting

)(Discrete Multitone

)(Distribution Point

)(Fast Access to Subscriber Terminals

)(Frequency Modulation
(FAST Transceiver Unit) FAST
)(FTU at the Optical network unit

)(Low-frequency Edge Stop-band Mask

)(Limit PSD Mask

)(Measurement Bandwidth
)(Management Information Base

)(Notching Mask
)(Power Spectral Density
)(PSD Shaping Mask

)(Quality of Service
)(Subcarrier Mask

)(Time-Division Duplexing
)(Transmit PSD Mask

االصطالحات

ال يوجد.

2

)(FTU at the Remote site

التوصية )/ITU-T G.9700 (2014التعديل

(2017/06) 2

6

قناع الكثافة  PSDلإلرسال

1.6

لمحة عامة

يكون قناع الكثافة  PSDلإلرسال ) (TxPSDMمن تركيب األقنعة التالية:
قناع حد الكثافة (LPM) PSD؛
قناع املوجات احلاملة الفرعية )(SM؛
قناع حتديد شكل الكثافة (PSM) PSD؛
قناع التثليم )(NM؛
قناع نطاق إيقاف حافة الرتددات املنخفضة ).(LESM
وقد خيتلف قناع  TxPSDMاملطبق على وحدة مرسل-مستقبل النفاذ
أو عند موقع  FTUالبعيد (أي طرف املشرتك من العروة) ).(FTU-R

(FTU) FAST

عند وحدة الشبكة البصرية

)(FTU-O

وبالنسبة إىل أي وحدة  ،FTUال تتجاوز الكثافة  PSDإلشارة اإلرسال قيمة القناع  TxPSDMعند أي تردد أبدا.
وحيدد قناع ( LPMانظر الفقرة  )1.2.7حد القناع  TxPSDMاألقصى املطلق .ويتيح قناع املوجات احلاملة الفرعية ) (SMوقناع
حتديد شكل الكثافة  (PSM) PSDوقناع القطع احلاد ) (NMوقناع نطاق إيقاف حافة الرتددات املنخفضة ) (LESMخفض
القناع  TxPSDMوحتديد شكله باستخدام أربع آليات:
تقنيع املوجات احلاملة الفرعية؛
تثليم نطاقات ترددات حمددة؛
حتديد شكل الكثافة PSD؛
تقنيع نطاق إيقاف حافة الرتددات املنخفضة.
ودعم هذه اآلليات األربع إلزامي يف كل من  FTU-Oو.FTU-R
وجيب أن ميتثل قناع  TxPSDMللمتطلبات التنظيمية املطبقة على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

المالحظـة  - 1عند حتديد القيمة الصحيحة للكثافة  PSDاليت يتعني استعماهلا يف والية قضائية معينة ،ينبغي للمشغلني استخدام أدوات تضمن االمتثال
للوائح التوافق الكهرمغنطيسي ) (EMCالوطنية واإلقليمية مع إيالء اعتبار خاص حلماية مستقبالت خدمات سالمة األرواح اليت قد ال تكون جماورة مباشرة
ألسالك التوصيل اليت تنقل إشارات التوصية  .ITU-T G.9701وتشمل األمثلة قنوات املالحة الراديوية للطريان يف النطاق  MHz 117,975-108وقنوات
اتصاالت الطوارئ للطريان (مثل القناة  )MHz 121,5وقنوات اتصاالت الطوارئ البحرية يف النطاقني  HFو.VHF
المالحظـة  - 2باإلضافة إىل األقنعة املعرفة يف هذه التوصية واليت تعطي حدودا مطلقة لقناع ( TxPSDMسواء داخل النطاق أو خارج النطاق)،
تعرف التوصية ] [ITU-T G.9701آليتني :آلية تشغيل متقطع تتيح للمرسل-املستقبل إيقاف قدرة اإلرسال ديناميا يف كل توصيل على حدة عندما
ال توجد بيانات لإلرسال ،وآلية أسلوب منخفض القدرة ) .(L2وتتيح كلتا اآلليتني للنظام حتقيق مزيد من اخلفض يف قدرة اإلرسال حىت تصل إىل
قيمة كافية للوصول إىل املستهدفات احملددة ملعدل البتات وجودة اخلدمة ).(QoS
المالحظـة  - 3حيدد القناع  TXPSDMيف عروض نطاقات توسيط خمتلفة طبقا للرتدد كما هو معرف يف اجلدول  ،1-8فيما عدا النطاقات الفرعية
عند حافة نطاق الرتدد ويف منطقة الثلمات احملددة بقاعدة املعلومات  ،MIBحيث ينطبق القناعان ( TXPSDM_Wنطاق عريض )MHz 1
و( TXPSDM_Nنطاق ضيق  )kHz 10كما هو موضح يف الفقرتني  5.6و.6.6
2.6

قناع حد الكثافة

(LPM) PSD

حيدد قناع حد الكثافة  (LPM) PSDحد الكثافة  PSDاألقصى املطلق لقناع  TxPSDMالذي ال ميكن جتاوزه أبدا .وال ميكن
أن ينتج عن مجيع تعاريف األقنعة األخرى واآلليات املستخدمة لتكوين القناع  TxPSDMإال خفض للقناع عن احلدود اليت حيددها
القناع .LPM
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3.6

تقنيع الموجات الحاملة الفرعية

يستخدم تقنيع املوجات احلاملة الفرعية ملنع اإلرسال على موجة حاملة فرعية واحدة أو أكثر .ويتشكل قناع املوجة احلاملة
الفرعية ) (SMيف قاعدة معلومات إدارة نقاط التوزيع ) (DP-MIBباستخدام املعلمة  CARMASKللتوصية .ITU-T G.997.1
وتضبط قدرة إرسال املوجات احلاملة الفرعية احملددة يف القناع  SMعلى صفر (مقيا خطي) .ويبطل القناع  SMمجيع التعليمات
األخرى املتعلقة بقدرة اإلرسال للموجات احلاملة الفرعية.
وحيدد تعريف القناع  SMبعدد نطاقات الرتدد املقنعة .وحيدد كل نطاق مبؤشر بدء موجات حاملة فرعية ) (xLومؤشر إيقاف
موجات حاملة فرعية ) ،(xHعلى اهليئة } .{xL, xHوميكن متثيل قناع  SMيضم عدد  Sمن النطاقات على النسق التايل:
]}SM(S) = [{xL1, xH1}, {xL2, xH2}, … {xLS, xHS

وتوقف مجيع املوجات احلاملة الفرعية الواقعة ضمن النطاق ،أي ذات األدلة اليت تساوي  xLأو أعلى أو اليت تساوي  xHأو أدىن
(أي ترسل بقدرة صفر).

مالحظـة  -املقصود أن يضم القناع  SMاملوجات احلاملة الفرعية املقنعة احملددة يف ملحق حيدد املتطلبات اإلقليمية لالمتثال للوائح التنظيمية احمللية
وكذلك املوجات احلاملة الفرعية املقنعة اليت حيددها املستخدم أو مورد اخلدمة بغرض تسهيل ممارسات النشر احمللي .وليس من املقصود أن يعاجل تقنيع
املوجات احلاملة الفرعية محاية اخلدمات الراديوية؛ بل يعاجل ذلك من خالل التثليم (انظر الفقرة .)5.6
4.6

تحديد شكل الكثافة الطيفية للقدرة

يتيح حتديد شكل الكثافة الطيفية للقدرة ) (PSDخفض القناع  TxPSDMيف بعض أجزاء الطيف ،ويكون ذلك أساسا من أجل
توافق الطيف والتعايش مع تكنولوجيات أخرى تتعلق بالنفاذ والشبكات املنزلية .ويتشكل حتديد شكل  PSDيف قاعدة معلومات
إدارة نقاط التوزيع من خالل استعمال املعلمة  PSDMASKللتوصية .ITU-T G.997.1
وحيدد القناع  PSMعلى مدى الرتددات الواقع بني أدىن موجة حاملة فرعية ( x1حيث  = x1عتبة ) )(ftr1/fSCوأعلى موجة حاملة
فرعية ( ،xHحيث  = xHعتبة ) )(ftr2/fSCويتألف من مقطع ترددي واحد أو أكثر .وتعرف حدود املقاطع بنقاط انقطاع موضوعة
لذلك .وميكن أن يكون القناع  PSMضمن كل مقطع إما ثابتا أو يشكل ميال خطيا بني نقاط االنقطاع احملددة (يعرب عنها
بوحدة  )dBm/Hzويعرب عن الرتدد مبقيا خطي.
وحتدد كل من نقاط انقطاع القناع  PSMبواسطة مؤشر موجة حاملة فرعية  xnوقيمة الكثافة  PSDnيف تلك املوجة احلاملة الفرعية
ويعرب عنها بالوحدة  .{xn, PSDn} ،dBm/Hzويتعني أن تنطبق قيمة الكثافة  PSD1أيضا على املوجات احلاملة الفرعية األدىن
من  ،x1كما يتعني أن تنطبق قيمة الكثافة  PSDHعلى املوجات احلاملة الفرعية األعلى من  .xHوميكن متثيل قناع  PSMيشمل
عدد  Sمن املقاطع بعدد ) (S+1من نقاط االنقطاع على النسق التايل:
]}PSM(S) = [{x1, PSD1}, {x2, PSD2} … {xS, PSDS}, {xH, PSDH

وجيب أن تدعم أي وحدة  FTUتشكيال ال يقل عن  32نقطة انقطاع .PSM
ويف حالة تعيني نقطة انقطاع  PSMواحدة أو أكثر أعلى من القناع  ، LPMجيب ضبط قناع الكثافة  PSDلإلرسال على:
) . TxPSDM = min(PSM, LPMوجيب ضبط مجيع قيم الكثافة  PSDnلنقاط انقطاع القناع  PSMعلى قيمة أعلى
من –.dBm/Hz 90
5.6

التثليم لنطاقات ترددات محددة

جيب تزويد الوحدة  FTUبإمكانية تشكيلها لتطبيق التثليم على نطاق ترددات معني واحد أو أكثر من أجل محاية اخلدمات
الراديوية ،كأن يكون ذلك يف حالة النطاقات اخلاصة هبواة الراديو أو النطاقات الراديوية للبث اإلذاعي على سبيل املثال .ويشار إىل
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نطاقات هواة الراديو اليت يتعني تثليمها بالنطاقات  ،ITRيف حني يشار إىل بقية النطاقات اليت يتعني تثليمها بالنطاقات ( RFIانظر
الفقرة  2.1.3.7من التوصية ].)[ITU-T G.9701
وبالنسبة للنطاقات  ،RFIجيب تعريف كل ثلمة يف قناع التثليم
 SCstartو.SCstop

)(NM

باستخدام مؤشري املوجتني احلاملتني الفرعيتني

واملدى الصاحل ملؤشر نغمة البدء للثلمة ،SCstart ،هو مجيع مؤشرات النغمات الصاحلة اليت تساوي أدىن تردد للنطاق الراديوي احملمي
مطروحا منه  fSC/2أو أقل .واملدى الصاحل ملؤشر نغمة اإليقاف للثلمة ،SCstop ،هو مجيع مؤشرات النغمات الصاحلة اليت تساوي
أقصى تردد للنطاق املثلم زائد  fSC/2أو أعلى.
وجيب أن تدعم كل وحدة  FTUعدد  32ثلمة عشوائية يف آن واحد.
وإىل جانب ذلك ،جيب أن تدعم أي وحدة  FTUتثليم  13نطاق  .IARوترد تفاصيل النطاقات  IARهذه يف التذييل  .Iوينبغي
أن يتسىن تشكيل الوحدات  FTUحبيث تقوم بتثليم نطاقات هواة الراديو كل على حدة استنادا إىل احلماية املطلوبة.
وجيب ضمن أي ثلمة إيقاف مجيع املوجات احلاملة الفرعية وأن يساوي قناع تثليم ) (NMالقناع .dB 20− LPM

المالحظـة  - 1رمبا يلزم كذلك إيقاف املوجات احلاملة الفرعية على جانيب املوجات احلاملة الفرعية املقنعة من أجل الوفاء مبتطلب عمق التثليم
لقناع .TxPSDM

ويعرف ألي ثلمة قناعان :PSD
الكثافة  PSDلإلرسال ضيق النطاق )(TXPSDM_N
يعرف هذا القناع للتحقق من الكثافة  PSDباستخدام عرض نطاق قيا =  kHz 10متمركز حول الرتدد حمل النظر.
ويعرف  TXPSDM_Nعلى أنه القيمة القصوى لقناع التثليم املشكل وحد أدىن يبلغ –:dBm/Hz 100
TxPSDM_N = max[NM, −100 dBm/Hz].

-

قناع  PSDلإلرسال عريض النطاق
يعرف هذا القناع للتحقق من متوسط الكثافة  PSDعريض النطاق ) (PSD_Wاحملسوب رياضيا باستخراج متوسط
قياسات النطاق الضيق )( (PSD_Nمقيسة يف عرض نطاق قيا =  )kHz 10عرب نافذة عرضها  MHz 1متمركزة حول
الرتدد حمل النظر:
)(TXPSDM_W

 PSD _ N ( f  i 10kHz ) 
50
 1 


10

PSD _ W ( f )  10  log 10 

10
  
)  100  i  ( 49




حيث:

) PSD_N(fالقيا ضيق النطاق عند الرتدد  fمعربا عنه بالوحدة
) PSD_W(fمتوسط الكثافة  PSDواسع النطاق احملسوب رياضيا عند الرتدد  fمعربا عنه بالوحدة dBm/Hz
ويعرف  TXPSDM_Wعلى أنه القيمة القصوى لقناع التثليم ) (NMوحد أدىن على النحو احملدد يف اجلدول  1-6للرتدد
حمل النظر:
dBm/Hz

TxPSDM_W(f) = max[NM(f), lower limit(f)].
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الجدول  - 1-6متطلبات الحد األدنى للقناع
التردد

TXPSDM_W

MHz

TXPSDM_W
الحد األدنى ][dBm/Hz

4,0-2,0

–100

5,0-4,0

–110

< 5,0

–112

يف حالة الثلمات األضيق من :MHz 1
تكون الكثافة  PSDلإلرسال مطلوبة للوفاء بقناع  PSDلإلرسال ضيق النطاق
للرتددات ).(SCstart×fSC + ½×MBW) < f < (SCstop×fSC − ½×MBW

 ،TxPSDM_Nوذلك

ويف حالة النطاقات املثلمة اليت تبلغ  MHz 1أو أعرض:
تكون الكثافة  PSDلإلرسال مطلوبة للوفاء بقناع  PSDلإلرسال ضيق النطاق  ،TxPSDM_Nوذلك
للرتددات )،(SCstart×fSC + ½×MBW) < f < (SCstop×fSC − ½×MBW
ويكون متوسط الكثافة  PSDلإلرسال عريض النطاق )) (PSD_W(fمطلوبا للوفاء بقناع  PSDلإلرسال عريض
النطاق  TxPSDM_Wللرتددات ).(SCstart×fSC + ½×MBW + 0,5MHz) < f < (SCstop×fSC − ½×MBW − 0,5MHz
وتكون قيمة القناع املطلوب املقارنة هبا هي القيمة القصوى اليت يتخذها القناع ضمن النافذة  MHz 1املذكورة
].[f – 0,5 MHz, f + 0,5 MHz
ويفصل التذييل  IIالرتددات للخدمات الراديوية اإلذاعية (تشكيل الرتدد ) (FMواإلذاعة السمعية الرقمية ).)(DAB
ويتطلب التشكيل  FMواإلذاعة
املعنية حتديدا.

DAB

وخدمات راديوية أخرى تشكيالت تثليم خمتلفة اعتمادا على خصائص اخلدمة الراديوية

المالحظـة  - 2ميكن استخدام القناع  NMإلجراء التثليم على حمطات إذاعية مستقلة اعتمادا على استعمال الطيف.

6.6

تقنيع نطاق إيقاف حافة الترددات المنخفضة

يعرف قناع نطاق إيقاف حافة الرتددات املنخفضة ) (LESMقناعان للكثافة :PSD
قناع الكثافة  PSDلإلرسال ضيق النطاق )(TXPSDM_N
يعرف هذا القناع للتحقق من الكثافة  PSDباستخدام عرض نطاق قيا =  kHz 10متمركز حول الرتدد حمل النظر.
ويعرف  TXPSDM_Nعلى النحو املبني يف الشكل  ،1-6حيث  PSDtr3هي قيمة القناع  LPMداخل النطاق عند الرتدد .ftr3
وحتسب قيم القناع يف نطاق االنتقال باستخدام استكمال داخلي خطي بوحدة  dBعلى مقيا ترددات خطي.
وتكون الكثافة  PSDلإلرسال مطلوبة للوفاء بقناع الكثافة  PSDلإلرسال ضيق النطاق  ،TxPSDM_Nوذلك للرتددات
) ،(0,5 MHz + ½×MBW) < f < ( ftr3 − ½×MBWحيث  .ftr1 ≤ ftr3 ≤ 30 MHzوتعترب قيم الكثافة  PSDاألعلى
من تردد االنتقال  ftr3داخل النطاق ويرد تعريفها يف الفقرة .1.1.2.7
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الكثافة PSD
)(dBm/Hz
PSD tr3

kHz 1 75

80−

100−

الرتدد

)(kHz

500

f tr3

G.9700(14)_F6-1

الشكل  - 1-6قناع نطاق إيقاف حافة الترددات المنخفضة
-

قناع  PSDلإلرسال عريض النطاق
يعرف هذا القناع للتحقق من متوسط الكثافة  PSDعريض النطاق احملسوب رياضيا عرب نافذة عرضها (PSD_W(f)) MHz 1
على النحو املعرف يف البند .5.6
ويرد تعريف القناع ) TXPSDM_W(fيف اجلدول  2-6للرتدد حمل النظر.
ويكون متوسط الكثافة  PSDلإلرسال عريض النطاق )) (PSD_W(fمطلوبا للوفاء بقناع الكثافة  PSDلإلرسال عريض
النطاق  TxPSDM_Wللرتددات ).(2,0 MHz + ½×MBW + 0,5MHz) < f < (ftr3 − 175kHz − ½×MBW − 0,5MHz
وتكون قيمة القناع املطلوب املقا رنة هبا هي القيمة القصوى اليت يتخذها القناع ضمن نافذة  MHz 1املذكورة
].[f – 0,5 MHz, f + 0,5 MHz
)(TXPSDM_W

الجدول  - 2-6متطلبات القناع
التردد

)(MHz

LESM TXPSDM_W
القناع LESM
TXPSDM_W
)(dBm/Hz

 2,0إىل
 4,0إىل 5,0

–110

< 5,0

–112

4,0

7

مواصفات محتوى الطيف

1.7

معلمات التحكم في التوصيفات

–100

حيدد كل توصيف قيما معيارية للمعلمات التالية:
عدد املوجات احلاملة الفرعية )(N؛
املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية )(fSC؛
معلمتا التمديد الدوري  LCPوβ؛
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القيمة القصوى لقدرة اإلرسال الكلية (تنطبق على اجتاهي املقصد واملصدر).

-

ويبني اجلدول  1-7معلمات التحكم الصاحلة لكل توصيف .ويرد تعريف املعلمات يف التوصية ].[ITU-T G.9701
الجدول  - 1-7معلمات التحكم في التوصيفات
التوصيف (المالحظة )1

المعلمة

(106a) MHz 106

(212a) MHz 212

(106b) MHz 106

N

( 2 048املالحظة )2

( 2 048املالحظة )2

( 4 096املالحظة )3

fSC

kHz 51,75

kHz 51,75

kHz 51,75

 N/64 × mحيث  4 = mو 8و10
و 12و 14و 16و 20و 24و 30و33
عينة على  2×N× fSCعينة/ثانية

 N/64 × mحيث  4 = mو 8و10
و 12و 14و 16و 20و 24و 30و33
عينة على  2×N× fSCعينة/ثانية

 N/64 × mحيث  m = 4و 8و10
و 12و 14و 16و 20و 24و 30و33
عينة على  2×N×fSCعينة/ثانية

LCP

β
 64و 128عينة على
 2×N× fSCعينة/ثانية
القيمة القصوى لقدرة ( dBm 4+انظر الفقرتني  3.7و)4.7
اإلرسال الكلية
المالحظـة  - 1ميكن يف املستقبل تعريف توصيفات بقيمة قصوى أعلى لقدرة اإلرسال الكلية ،على أن تقع ضمن حدود قناع حد الكثافة PSD
احملدد يف هذه التوصية.
المالحظـة  - 2يناظر مدى مؤشرات املوجات احلاملة الفرعية الصاحلة للرتددات الواقعة بني  2و.MHz 106
المالحظة  - 3يناظر مدى مؤشرات املوجات احلاملة الفرعية الصاحلة للرتددات الواقعة بني  2و.MHz 212

2.7

مواصفات قناع الكثافة

1.2.7

قناع حد الكثافة

 64و 128عينة على
 2×N× fSCعينة/ثانية
( dBm 8+انظر الفقرتني  3.7و)4.7

 128و 256عينة على
عينة/ثانية
( dBm 4+انظر الفقرتني  3.7و)4.7
2×N×fSC

PSD

(LPM) PSD

ميثل قناع حد الكثافة  (LPM) PSDاحلد األقصى املطلق الذي ال يتجاوزه القناع  TxPSDMأبدا .وتعرض الفقرة  1.1.2.7قيم
القناع  LPMداخل النطاق للتوصيف  MHz 106والتوصيف  ،MHz 212بينما يرد تعريف قيم القناع  LPMخارج النطاق
يف الفقرة .2.1.2.7
1.1.2.7

القناع  LPMداخل النطاق

يبني الشكالن  1-7و 2-7قيم القناع  LPMداخل النطاق للتوصيف
يف اجلدولني  2-7و 3-7املعلمات املناظرة لقيم القناع  LPMهذه على الرتتيب.

MHz 106

والتوصيف

MHz 212

على الرتتيب .وترد
الكثافة PSD
)(dBm/Hz

65−
73−
76−

الرتدد

ftr2

)(MHz

f tr1

30

G.9700(14)_F7-1

الشكل  - 1-7قناع حد الكثافة  PSDداخل النطاق للتوصيف
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MHz 106

الكثافة PSD
)(dBm/Hz

65−
73−
76−
79−

الرتدد

f tr2

)(MHz

106

30

f tr1

G.9700(14)_F7-2

الشكل  - 2-7قناع حد الكثافة  PSDداخل النطاق للتوصيف

MHz 212

الجدول  - 2-7معلمات القناع  LPMداخل النطاق للتوصيف

MHz 106

المعلمة

)(MHz

الكثافة PSD
)(dBm/Hz

ftr1

2

–65

30

–65

30

–73

106

–76

ftr2

التردد

الوصف
يرد تعريف القناع  LPMللقيم األدىن من  ftr1يف الفقرة .2.1.2.7
حتسب قيم حد الكثافة  PSDبني النقاط املدرجة باستخدام استكمال داخلي
خطي بوحدة  dBعلى مقيا ترددات خطي .ويرد تعريف القناع  LPMللقيم
األعلى من  ftr2يف الفقرة .2.1.2.7

الجدول  - 3-7معلمات القناع  LPMداخل النطاق للتوصيف
المعلمة

)(MHz

الكثافة PSD
)(dBm/Hz

ftr1

2

–65

30

–65

30

–73

106

–76

212

–79

ftr2

التردد

MHz 212

الوصف
يرد تعريف القناع  LPMللقيم األدىن من  ftr1يف الفقرة .2.1.2.7
حتسب قيم حد الكثافة  PSDبني النقاط املدرجة باستخدام استكمال داخلي
خطي بوحدة  dBعلى مقيا ترددات خطي .ويرد تعريف القناع  LPMللقيم
األعلى من  ftr2يف الفقرة .2.1.2.7

مالحظـة  -عند استعمال عملية إضافية لتحديد شكل الطيف على النحو املوضح يف البند ( 6ألسباب من قبيل تأمني توافق الطيف أو االمتثال
حلدود قدرة النطاق العريض) ،ميكن خفض أجزاء عديدة من القناع  TxPSDMعن طريق إيقاف موجات حاملة فرعية أو خفض قدرة إرساهلا .وميكن
تطبيق ثلمات إضافية للرتدد إن لزم األمر.
2.1.2.7

قناع حد الكثافة  PSDخارج النطاق

يكون قناع حد الكثافة  PSDخارج النطاق على النحو املبني يف الشكل  3-7حلافة الرتددات املنخفضة ،ويف الشكل  4-7حلافة
الرتددات العالية ،حيث  PSDtr1هي قيمة القناع  LPMداخل النطاق عند الرتدد  ftr1و PSDtr2هي قيمة القناع  LPMداخل النطاق
عند الرتدد  .ftr2وترد يف اجلدولني  4-7و 5-7معلمات قيم القناع  LPMهذه على الرتتيب.
وينطبق القناع  LPMخارج النطاق على الرتددات األدىن من تردد انتقال احلافة املنخفضة  ftr1وعلى الرتددات األعلى من تردد انتقال
احلافة العالية  .ftr2وتعترب قيم الكثافة  PSDالواقعة بني ترددي االنتقال  ftr1و ftr2داخل النطاق ويرد تعريفها يف الفقرة .1.1.2.7
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الكثافة PSD
)(dBm/Hz

PSD tr1

kHz175

80−

انظر التوصية ،ITU-T G.993.2
امللحقات  Aأو  Bأو C

90−
97, 5−
100−

الرتدد

)(kHz

500

f tr1

20

4

G.9700(14)_F7-3

الشكل  - 3-7القناع  LPMالقناع خارج النطاق لحافة الترددات المنخفضة
ترد املتطلبات للرتددات األدىن من  kHz 4يف امللحقات  Aو Bو Cللتوصية ] [ITU-T G.993.2ملناطق أمريكا الشمالية وأوروبا
واليابان على الرتتيب.
الكثافة PSD
)(dBm/Hz

f th
PSD tr2

110−

الرتدد

f tr2

)(MHz
G.9700(14)_F7-4

الشكل  - 4-7القناع  LPMخارج النطاق لحافة الترددات العالية
الجدول  4-7معلمات القناع  LPMخارج النطاق لحافة الترددات المنخفضة

10

التردد ftr1
)(MHz

الكثافة PSDtr1
)(dBm/Hz

2

–65

الوصف
ينخفض حد الكثافة  PSDعند تردد االنتقال  ftr1من القيمة  PSDtr1إىل –.dBm/Hz 80
وحيسب حد الكثافة  PSDيف نطاق االنتقال باستخدام استكمال داخلي خطي بوحدة dB
على مقيا ترددات خطي.
وحيسب حد الكثافة  PSDبني  4و kHz 20باستخدام استكمال داخلي خطي بوحدة dB
على مقيا ).log(f
وال جيوز استخدام املوجات احلاملة الفرعية األدىن من  ftr1لإلرسال ( سواء كانت بيانات
أو معلومات مساعدة).
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الجدول  5-7معلمات القناع  LPMخارج النطاق لحافة الترددات العالية
ftr2

التردد

2.2.7

الكثافة

نطاق االنتقال،

)(MHz

PSDtr2
)(dBm/Hz

)(MHz

106

–76

20

212

–79

40

Δfth

الوصف
حيسب حد الكثافة  PSDيف نطاق االنتقال ) (Δfthباستخدام
استكمال داخلي خطي بوحدة  dBعلى مقيا ترددات خطي.
وال جيوز استخدام املوجات احلاملة الفرعية األعلى من  ftr2لإلرسال
(سواء كانت بيانات أو معلومات مساعدة).

الموجات الحاملة الفرعية المقنعة بشكل دائم

تقنع بشكل دائم املوجات احلاملة الفرعية ذات املؤشرات املرتاوحة بني صفر و( 39شاملة احلدين) لكل من التوصيف
والتوصيف  .MHz 212وال جيوز استخدامها لإلرسال (سواء كانت بيانات أو معلومات مساعدة).
3.7

MHz 106

معاوقة االنتهائية

تستخدم معاوقة انتهائية قيمتها  Ohm 100 = RVمقاومة خالصة عند السطح البيين  Uلكال وحديت  FTU-Oو.FTU-R
وتستخدم على وجه التخصيص  Ohm 100 = RVكانتهائية من أجل الكثافة  PSDلإلرسال وتعريف قدرة اإلرسال الكلية
والتحقق منها.
4.7

القيمة القصوى لقدرة اإلرسال الكلية

عرفت قيم القدرة القصوى اإلمجالية لإلرسال يف هذه التوصية استنادا إىل افرتاض اإلرسال املستمر .أما يف األنظمة اليت تستخدم
إرسال مزدوج بتقسيم زمين ) ،(TDDمثل تلك املوصوفة يف التوصية ] ،[ITU-T G.9701فال يكون اإلرسال يف اجتاه معني مستمرا،
بل ال حيدث إال خالل فرتات زمنية معينة .وجيب مراعاة ذلك يف إجراءات القيا املطبقة.
ال جيوز أن تتجاوز القيمة القصوى لقدرة اإلرسال الكلية لكل من ( FTU-Oيف اجتاه املقصد) و( FTU-Rيف اجتاه املصدر) املستوى
احملدد يف اجلدول  1-7ألي توصيف معني عند قياسها باستخدام معاوقة االنتهائية املعرفة يف الفقرة .3.7
وتوجد قيود أخرى هي مواضيع ملحقات حتدد خمتلف املتطلبات اإلقليمية (حتتاج ملزيد من الدراسة).
8

التحقق من الكثافة  PSDلإلرسال

عرفت قيم قناع الكثافة  PSDلإلرسال يف هذه التوصية استنادا إىل افرتاض اإلرسال املستمر .أما يف األنظمة اليت تستخدم إرسال
مزدوج بتقسيم زمين ) ،(TDDمثل تلك املوصوفة يف التوصية ] ،[ITU-T G.9701فال يكون اإلرسال يف اجتاه معني مستمرا،
بل ال حيدث إال خالل فرتات زمنية معينة .وجيب مراعاة ذلك يف إجراءات القيا املطبقة.
ويكون عرض نطاق القيا ) (MBWاملستخدم لتقييم الكثافة  PSDعلى النحو املعرف يف اجلدول  .1-8ويتعني متركز عرض نطاق
القيا حول الرتدد حمل النظر.
وتكون قيمة القناع املطلوب املقارنة هبا هي القيمة القصوى اليت يتخذها القناع ضمن نافذة ].[f − ½×MBW, f + ½×MBW

مالحظـة  -يف حالة ما مت اجلمع بني حتديد قناع الكثافة  PSDلإلرسال ضيق النطاق ) (TXPSDM_Nوقناع  PSDلإلرسال عريض
النطاق ) (TXPSDM_Wيف مدى ترددات معني ،فإن قيم عرض نطاق القيا احملددة يف هذه الفقرة تتعلق بقياسات الكثافة  PSDضيقة
النطاق.PSD_N ،

وحتدد أقنعة الكثافة  PSDبالنسبة إىل معاوقة انتهائية مرجعية ،على النحو املعرف يف الفقرة .3.7
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الجدول  - 1-8قيم ضبط عرض نطاق القياس للتحقق من الكثافة  PSDلإلرسال
عرض نطاق القياس

نطاق الترددات
4 kHz < f < 20 kHz

kHz 1

20 kHz < f < ftr1

kHz 10

) (ftr1+ ½×MBWإىل

)(30 MHz – ½×MBW

MHz 1

)(ftr2 – ½×MBW

MHz 1

) (30 MHz + ½×MBWإىل
<  ftr2إىل MHz 300
أي نطاق ترددات مثلم

12

)(MBW

التوصية )/ITU-T G.9700 (2014التعديل
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الملحقات من  Aإلى

W

مت عن قصد ترك امللحقات من  Aإىل  Wخالية.
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الملحق

X

التكيف مع وسط الكبالت المحورية
(يشكل هذا امللحق جزءا أساسيا من هذه التوصية)
1.X

معلمات التحكم في التوصيفات

حيدد كل توصيف قيما معيارية للمعلمات التالية:
عدد املوجات احلاملة الفرعية )(N؛
املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية )(fSC؛
معلمتا التمديد الدوري  LCPوβ؛
القيمة القصوى لقدرة اإلرسال الكلية (تنطبق على اجتاهي اإلرسال).
ويبني اجلدول  1-Xمعلمات التحكم الصاحلة لكل توصيف .ويرد تعريف املعلمات يف التوصية ].[ITU-T G.9701
الجدول  - 1-Xمعلمات التحكم في التوصيفات من أجل التشغيل عبر الكبالت المحورية
التوصيفات من أجل التشغيل عبر الكبالت المحورية (المالحظة )1

المعلمة
N

(106c) MHz 106

( 2 048املالحظة )2

(212c) MHz 212

( 4 096املالحظة )3

fSC

kHz 51,75

kHz 51,75

LCP

 m × N/64حيث  4 = mو 8و 10و 12و 14و 16و20
و 24و 30و 33عينة من أجل  fSC × N × 2عينة/ثانية

 m × N/64حيث  4 = mو 8و 10و12
و 14و 16و 20و 24و 30و 33عينة من أجل
 fSC × N × 2عينة/ثانية

β

 64و 128عينة من أجل  fSC × N × 2عينة/ثانية
( dBm 2+انظر الفقرتني  3.7و)4.7

 128و 256عينة من أجل  fSC × N × 2عينة/ثانية
( dBm 2+انظر الفقرتني  3.7و)4.7

القيمة القصوى لقدرة
اإلرسال الكلية
المالحظـة  - 1ميكن يف املستقبل تعريف توصيفات بقيمة قصوى أعلى لقدرة اإلرسال الكلية ،على أن تقع ضمن حدود
قناع الكثافة الطيفية القصوى ) (PSDاحملدد يف هذه التوصية.
المالحظـة  - 2يناظر مدى مؤشرات املوجات احلاملة الفرعية الصاحلة للرتددات الواقعة بني  2و.MHz 106
المالحظة  - 3يناظر مدى مؤشرات املوجات احلاملة الفرعية الصاحلة للرتددات الواقعة بني  2و.MHz 212
2.X

المعاوقة االنتهائية

فيما خيص املرسالت املستقبالت اليت تعمل عرب كبالت حمورية ،تستخدم معاوقة انتهائية قيمتها  Ohm 75 = Rvمقاومة خالصة
عند السطح البيين  Uلكال وحديت  FTU-Oو .FTU-Rوتستخدم على وجه اخلصوص القيمة Ohm 75 = Rvكانتهائية من أجل
الكثافة  PSDلإلرسال وتعريف قدرة اإلرسال الكلية والتحقق منها.
3.X

القيمة القصوى لقدرة اإلرسال الكلية

عرفت قيم القدرة القصوى اإلمجالية لإلرسال يف هذه التوصية استنادا إىل افرتاض اإلرسال املستمر .أما يف األنظمة اليت تستخدم
إرسال مزدوج بتقسيم زمين ) ،(TDDمثل تلك املوصوفة يف التوصية ] ،[ITU-T G.9701فال يكون اإلرسال يف اجتاه معني مستمرا،
بل ال حيدث إال خالل فرتات زمنية معينة .وجيب مراعاة ذلك يف إجراءات القيا املطبقة.
وال جيوز أن تتجاوز القيمة القصوى لقدرة اإلرسال الكلية لكل من ( FTU-Oيف اجتاه املقصد) و( FTU-Rيف اجتاه املصدر)
املستوى احملدد يف اجلدول  1-Xألي توصيف معني عند قياسها باستخدام معاوقة االنتهائية املعرفة يف الفقرة .2.X
14
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التذييـل

I

النطاقات الدولية لهواة الراديو
(ال يشكل هذا التذييل جزءا أساسيا من هذه التوصية)
الجدول  - 1.Iالنطاقات الدولية لهواة الراديو
في مدى الترددات MHz 212 - 1,8
بدء النطاق

نهاية النطاق

1 800

2 000

3 500

4 000

5 351,5

5 366,5

7 000

7 300

10 100

10 150

14 000

14 350

18 068

18 168

21 000

21 450

24 890

24 990

28 000

29 700

50 000

54 000

69 900

70 500

144 000

148 000

)(kHz

)(kHz
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التذييـل

II

النطاقات الراديوية للبث اإلذاعي
(ال يشكل هذا التذييل جزءا أساسيا من هذه التوصية)
يتضمن هذا التذييل النطاقات ذات الصلة باملستقبالت اليت يرجح أن تكون قريبة جدا من الرتكيبات ،مع استبعاد التوزيعات اخلاصة
بالتكنولوجيات املتقادمة مثل التلفزيون التماثلي .واخلدمات املعنية بوجه عام هي خدمات اإلذاعة الراديوية.
الجدول  - 1.IIالنطاقات الراديوية للبث اإلذاعي
في مدى الترددات MHz 212-0
بدء النطاق

نهاية النطاق

87 500

108 000

174 000

216 000

174 000

230 000

)(kHz

16
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الخدمة
FM

التلفزيون الرقمي لألرض
(اإلقليم )2
اإلذاعة التلفزيونية/الصوتية الرقمية لألرض
(اإلقليمان  1و)3

التذييـل

III

تعريف الكثافة  PSDللمرسل ) (TXPSDفي حاالت اإلرسال غير المستمر
(ال يشكل هذا التذييل جزءا أساسيا من هذه التوصية)
يقدم هذا التذييل تعريفا رمسيا للكثافة  TXPSDلإلشارات اليت متثل قطارا لرموز تضم فرتات سكون ،كتلك اليت تنتجها أنظمة
النغمات املتعددة املنفصلة  DMTلإلرسال املزدوج بالتقسيم الزمين.
ويعرف هذا التذييل الكثافة  TXPSDبأهنا قابلة للتطبيق على قطار من الرموز املرسلة أو قطار رموز متقطع أو قطار رموز مستمر.
والرموز املرسلة هي مجيع الرموز املرسلة يف فرتة اإلرسال يف اجتاه اإلرسال .وتستبعد مواضع الرموز الساكنة يف فرتة اإلرسال.
وهو ال حيدد تقنية للقيا .
ويعرف هذا التذييل الكثافة  TXPSDبداللة متغري وسيط" ،الكثافة  PSDلرمز املرسل" ) .(TXSPSDوتعرف الكثافة
بالنسبة إىل توقع الكثافة الطيفية للطاقة ) (ESDللرموز املرسلة يف اجتاه معني.

TXSPSD

والكثافة  ESDلشكل موجة فولطية الرمز ) Vs(tتشتق إىل معاوقة مرجعية قيمتها . 100
2

∞

1

)𝑧𝐻𝐸𝑆𝐷(𝑉𝑠 , 𝑓) = 𝑅 |∫−∞ 𝑉𝑠 (𝑡). 𝑒 −𝑖2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡 | (𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑜𝑓 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒/
0

= R0

 100

وتشتق الكثافة  TXSPSDمن توقع الكثافة  ESDعرب جمموعة من الرموز املرسلة.
)𝑧𝐻𝑇𝑋𝑆𝑃𝑆𝐷(𝑓) = 𝑓𝐷𝑀𝑇 . 𝐸[𝐸𝑆𝐷(𝑉(𝑡), 𝑓); 𝑉 ∈ 𝑆] (𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑜𝑓 𝑊/
}S = {S0,S1...SN

 S0,S1...SNتتابع صاحل للرموز املرسلة
] E[xالتوقع اإلحصائي للمتغري .x
وتضمن هذه املعايرة بواسطة مدة الرمز أن يكون ضمن حدود أي تتابع غري حمدود من الرموز قيمة للكثافة  TXSPSDتقرتب من
الكثافة  PSDالتقليدية املشتقة من حتويل فورييه لدالة االرتباط التلقائي.
وتعرف الكثافة  TXSPSDاحملققة يف عرض نطاق  bwمعني كالتايل:
𝑤𝑏

)𝑇𝑋𝑆𝑃𝑆𝐷(𝑓𝑏 )𝑑𝑓𝑏 ) (in unit of dBm/Hz

1 𝑓+
𝑙𝑜𝑔10 (𝑏𝑤 ∫ 𝑏𝑤2
𝑓−

× 𝑇𝑋𝑃𝑆𝐷(𝑏𝑤, 𝑓) = 30 + 10

2

) :TXPSDM(fاملستوى األقصى املسموح به للكثافة ) TXPSD(bw,fلتتابع وطرق التحقق من االمتثال خارج نطاق هذه التوصية.

التوصية )/ITU-T G.9700 (2014التعديل

(2017/06) 2
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سالسل التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس االتصاالت
السلسلة

A

السلسلة

D

السلسلة

E

التشغيل العام للشبكة واخلدمة اهلاتفية وتشغيل اخلدمات والعوامل البشرية

السلسلة

F

خدمات االتصاالت غري اهلاتفية

السلسلة

G

تنظيم العمل يف قطاع تقييس االتصاالت
مبادئ التعريفة واحملاسبة والقضايا االقتصادية والسياساتية املتصلة باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على الصعيد الدويل

أنظمة اإلرسال ووسائطه واألنظمة والشبكات الرقمية

السلسلة

H

األنظمة السمعية املرئية واألنظمة متعددة الوسائط

السلسلة

I

الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات

السلسلة

J

الشبكات الكبلية وإرسال إشارات تلفزيونية وبرامج صوتية وإشارات أخرى متعددة الوسائط

السلسلة

K

احلماية من التداخالت

السلسلة

L

السلسلة

M

إدارة االتصاالت مبا يف ذلك شبكة إدارة االتصاالت وصيانة الشبكات

السلسلة

N

الصيانة :الدارات الدولية إلرسال الربامج اإلذاعية الصوتية والتلفزيونية

السلسلة

O

مواصفات جتهيزات القيا

السلسلة

P

نوعية اإلرسال اهلاتفي واملنشآت اهلاتفية وشبكات اخلطوط احمللية

السلسلة

Q

التبديل والتشوير ،والقياسات واالختبارات املرتبطة هبما

السلسلة

R

اإلرسال الربقي

السلسلة

S

التجهيزات املطرافية للخدمات الربقية

السلسلة

T

املطاريف اخلاصة باخلدمات التليماتية

السلسلة

U

التبديل الربقي

السلسلة

V

اتصاالت البيانات على الشبكة اهلاتفية

السلسلة

X

شبكات البيانات واالتصاالت بني األنظمة املفتوحة ومسائل األمن

السلسلة

Y

السلسلة

Z

البيئة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتغري املناخ ،واملخلفات اإللكرتونية ،وكفاءة استخدام الطاقة،
وإنشاء الكبالت وغريها من عناصر املنشآت اخلارجية وتركيبها ومحايتها

البنية التحتية العاملية للمعلومات ،واجلوانب اخلاصة بربوتوكول اإلنرتنت وشبكات اجليل التايل وإنرتنت األشياء
واملدن الذكية
اللغات واجلوانب العامة للربجميات يف أنظمة االتصاالت
طبعت يف سويسرا
جنيف2018 ،

