
اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

هيئــة تنظيــم االت�صـــاالت

قـــــرار 

 رقم 2013/88

باإ�صـدار الالئحـة التنظيميـة 

 )UWB( لتقنيـة النطـاق فائـق االت�سـاع

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

واإىل القرار رقم 2008/133 باإ�سدار الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة 

الراديوية وحتديد اأ�سعارها ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم 2013/1 بتاريخ 2013/2/11م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم تقنية النطاق فائق االت�ساع )UWB( بالالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 10 من حمـــــــــــرم 1435 هـ

املوافـــــق : 14 من نوفمبــــــــر 2013م

حمـمد بن حمد الرحمي 

رئيــــــــــــ�س جملـــــــــــــــ�س االإدارة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

الالئحـة التنظيميـة 

)UWB( لتقنيـة النطـاق فائـق االت�سـاع

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�سو�س 

عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفيذية ، ويكون للكلمات والعبارات التالية 

املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

 : )UWB( 1 - تقنية النطاق فائق االت�ساع

ترددات  واإر�سال طاقة  بتوليد  تقوم   ، املدى  الال�سلكية ق�سرية  تقنية لالت�ساالت 

ال�سلكية تنت�سر فـي جمال ترددي وا�سع جدا قد يرتاكب مع عدة نطاقات ترددية 

موزعة خلدمات االت�ساالت الراديوية ، ومن تطبيقاتها االأجهزة االآتية : 

رادار االخرتاق االأر�ســـي )GPR( : جهـــــاز ت�سويــر بالــرادار ، ي�ستخــدم للك�ســـف  اأ - 

اأو ر�سم خرائط الأج�سام تقع حتت اأي مادة عازلة اأو �سطح االأر�س ، ويعمل عادة 

عندما يكون مالم�سا لالأر�س اأو قريبا منها .

ب - رادار اخرتاق اجلدار )WPR( : جهاز ت�سوير بالرادار ي�ستخدم لفح�س وحتديد 

االأجزاء الداخلية للجدران امل�سنعة من هيكل خر�ساين اأو مواد �سميكة و�سلبة 

م�سابهة تعمل على امت�سا�س الكثري من طاقة املوجات الال�سلكية التي تالم�س 

اجلدار . 

بالرادار ي�ستخدم لنقل الطاقة عرب  رادار الت�سوير عرب اجلدار : جهاز ت�سوير  ج - 

اأو موقــع  عــن حركـــة  للك�ســف  وذلك   ، واالأ�سقــف  اجلــدران  هياكل معتمة مثل 

االأ�سخا�س اأو االأ�سياء التي تقع على اجلانب االآخر .

جهـــاز املراقبـــة الراديويـــة : جهاز ت�سويــر بالــرادار يهــدف اإىل حتقيــق اأغـــرا�س  د - 

اأمنية ، كالك�سف عن ت�سلل االأ�سخا�س اأو االأ�سياء . 

جهاز الت�سوير الطبي : جهاز ت�سوير بالرادار ي�ستخدم للك�سف عن موقع االأ�سياء  هـ - 

اأو حركتها داخل ج�سم االإن�سان اأو احليوان .
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جهاز ا�ست�سعار املواد : جهاز ت�سوير بالرادار ي�ستخدم تطبيق اال�ستدالل الراديوي  و - 

للك�سف عن موقع االأ�سياء داخل هيكل معني اأو لتحديد اخل�سائ�س الفيزيائية 

للمواد .

جهاز حتليل مواد البناء )BMA( : جهاز ت�سوير بالرادار يعمل على ا�ست�سعار  ز - 

اخل�سائ�س  لتحديد  اأو  مبني  هيكل  داخل  االأ�سياء  مكان  عن  للك�سف  املواد 

الفيزيائية ملادة ت�ستخدم فـي البناء .

ي�ستخدم   ، بالرادار  ت�سوير  جهاز   :  )ODC( االأ�سياء  ومتييز  ت�سنيف  جهاز  ح - 

مــدى  فـي  يقــع  حمتمــل  خطــر  من  والتحذيــر   ، واالأج�ســام  املــواد  ال�ست�سعـــار 

)�سفر-40( �سنتيميرت منها ، وعادة ما يكون هذا اجلهاز جزءا فـي جهاز اآخر .

2 - حيز النطاق فائق االت�ساع : 

النطاق الرتددي املح�سور بني نقطتي الـ )10( دي�سبل حتت اأعلى م�ستوى لالنبعاثات 

ا�ستنادا على نظام البث بالكامل مبا فـي ذلك الهوائي ، ويرمز للحد االأعلى حليز 

 ، )f L( بينما يرمز للحد االأدنى منه بالرمز ، )f H( النطاق فائق االت�ساع بالرمز

. )f M( اأما الرتدد الذي يحدث فيه اأعلى حد لالنبعاثات امل�سعة فريمز له بالرمز

3 - التداخل ال�سار : 

خدمات  من  غريها  اأو  راديوية  مالحة  خدمة  ا�ستغال  للخطر  يعر�س  تداخل 

ال�سالمة ، اأو يحط حطا �سديدا من خدمة ات�ساالت راديوية م�ستعملة وفقا للوائح 

الراديو ، اأو يقطعها قطعا متكررا ، اأو مينع ا�ستغالها .

 : )LDC( 4 - تقنية الدورة الت�سغيلية املنخف�سة

االأنظمة  على  التداخل  متو�سط  بتقليل  تقوم  ال�سار  التداخل  لتخفيف  تقنية 

 )pulse repetition( الراديوية القائمة عن طريق خف�س فرتات التكرار النب�سي

للمتطلبات  وفقا   )pulse occupation time( النب�س  اإ�سغال  وقت  تقليل  اأو 

الفنية الواردة فـي امللحق )ب( املرفق بهذه الالئحة . 

 : )DAA( تقنية الك�سف والتجنب  - 5

االأنظمــة  من  اإ�سـارات  وجـــود  عــــن  بالك�سف  تقوم  ال�سار  التداخل  لتخفيف  تقنية 

الراديوية االأخــرى واحلــد من قوتها اإىل م�ستـوى ال توؤدي فيه اإىل حدوث تداخل 

على االأنظمة الراديوية االأخرى .
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6 - االنبعاثات غري املرغوب فيها : 

انبعاثات ت�سع من اأجهزة رادارات اخرتاق االأر�س واجلدران )GPR/WPR( فـي 

كل االجتاهات فوق �سطح االأر�س ، مبا فـي ذلك االنبعاثـــات املبا�ســرة من هيكــــــل / 

بيـــت الـــــرادارات الــذي تو�سع فيــــه ، باالإ�سافــــة اإىل االنبعاثات املنعك�سة اأو املارة من 

الو�سط الذي يتم فح�سه .

7 - تقنية التحكم فـي قدرة االإر�سال : 

اآيل  ب�سكل  االإر�سال  قدرة  فـي  التحكم  على  تعمل  ال�سار  التداخل  لتخفيف  تقنية 

للحد من قدرة االإر�سال اإىل م�ستوى ال توؤدي فيه اإىل حدوث تداخل على االأنظمة 

الراديوية االأخرى . 

 : )LBT( 8 - تقنية اال�ستماع قبل التحدث

تقنيـــة لتخفيـــف التداخــــــل ال�ســـار ، تعمـــل على ا�ست�سعار تــــرددات طيــــف تـــرددي 

حمدد قبل ا�ستخدامه للتاأكد من اإمكانية ا�ستخدامه من عدمه .

9 - احلد االأويل االأدنى لوقت التحقق من التوافر للقناة 

: ) Minimum initial channel availability check time(       

االإ�سارات  البحث عن  فـي  االت�ساع  الذي يق�سيه اجلهاز فائق  للوقت  االأدنى  احلد 

التي قد تتاأثر بعد ت�سغيل اجلهاز .

: )Default Avoidance bandwidth( 10 - احليـز االفرتا�سـي املتجنـب

اجلزء االأ�سغر من حيز اخلدمة املعر�سة للتداخل الذي يتطلب احلماية .

حـدود   /)Signal detection threshold( االإ�سـارة  عن  الك�سف  عتبة   -  11

�ســـدة املجال : 

قوة االإ�سارة املعر�سة للتداخل التي يت�سلمها جهاز النطاق فائق االت�ساع التي حتدد 

عملية االنتقال بني مناطق احلماية املجاورة . 

 : )Radiolocation( 12 - التحديـــد الراديـــوي

ا�ستخدام خدمة اال�ستدالل الراديوي لغايات حتديد املوقع .

 : )BWA( النفاذ الال�سلكي عري�ض النطاق  - 13

تقنية ات�ساالت راديوية يفوق فيها معدل اإر�سال البيانات )2048( كيلو بت لكل ثانية .
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املــادة ) 2 ( 

ي�سرتط فـي االأجهزة التي ت�ستخدم تقنية النطاق فائق االت�ساع )UWB( االآتي :

اأال تت�سبــب فــــي حـــدوث تداخـــالت علــى اأجهـــزة االت�ســـاالت الراديويــــة االأخــــرى   - 1

اأي تداخالت تت�سبب فيها خدمات االت�ساالت  ، واأال تطلب حماية من  املرخ�سة 

الراديوية االأخرى .

اأن تكون قادرة على تطبيق تقنيات تخفيف التداخالت امل�سار اإليها فـي امللحق )ب(   - 2

الال�سلكية  االت�ساالت  خلدمات  اإ�سافية  حماية  لتوفري   ، الالئحة  بهذه  املرفق 

وفقا للمتطلبات الواردة فـي امللحق )اأ( املرفق بهذه الالئحة .

هذه  عمل  بتعديل  ت�سمح  خارجية  �سبط  مبعدات  للتزويد  قابلة  غري  تكون  اأن   - 3

االأجهزة على نحو يتعار�س مع هذه الالئحة .

اأن يو�سع عليهـــا عالمــــات ت�سيــــــر اإلـــى ا�ســـم اأو عالمـــة التعـــرف اخلا�ســـة باملـورد   - 4

اأو ال�سركة امل�سنعة وطـــراز املورد اأو ال�سركـــة امل�سنعــــة اأو مرجــــع النوعيــــة ، ويجــب 

اأن تكون العالمات مقروءة ووا�سحة ، وال ميكن اإزالتها ب�سهولة . 

اأن ت�ستوفـي املتطلبات الفنية الواردة فـي امللحق )اأ( املرفق بهذه الالئحة .  - 5

املــادة ) 3 ( 

اأو بيع اأجهزة تقنية النطاق فائق االت�ساع اإال بعد احل�سول على  اأو توريد  يحظر ت�سنيع 

موافقة الهيئة على نوعية تلك االأجهزة ، وعلى كافة ال�سركات واملوؤ�س�سات املتعاملة فـي هذه 

االأجهـــزة الت�سجيـــل لدى الهيئــة قبل ت�سنيعها اأو توريدها اأو بيعها ، ما مل يكن الت�سنيع 

اأو التوريد لال�ستخدام اخلا�س .

املــادة ) 4 ( 

 ، اجلـــدار  عبـــر  الت�سويـــر  ورادار   ،  )GPR( االأر�ســــي  االختـراق  رادار  ا�ستخدام  يجوز  ال 

ورادار اخرتاق اجلدار )WPR( ، وجهاز الت�سوير الطبي ، وجهاز املراقبة الراديوية اإال 

بعد احل�سول على الرتخي�س الراديوي املن�سو�س عليه فـي املادة )30( من قانون تنظيم 

االت�ساالت ، ويلتزم املرخ�س له باأي قيد تفر�سه الهيئة على ا�ستخدام اجلهاز ، ويعفى من 
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احل�سول على هذا الرتخي�س اأجهزة حتليل مواد البناء )BMA( ، واأجهزة ت�سنيف ومتييز 

امل�ستخدمـــة  االت�ساع  فائق  النطاق  واأجهزة   ، املواد  ا�ست�سعار  واأجهزة   ،  )ODC( االأ�سياء 

الأغـــرا�س االت�ســاالت ق�سرية املدى التي ت�ستوفــــي املتطلبـــات الفنيــة الــواردة فـي امللحق 

)اأ( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 5 ( 

النطاق فائق االت�ساع وفقا للنموذج  اأجهزة  ا�ستخدام  يقدم طلب احل�سول على ترخي�س 

الذي تعده الهيئة لهذا الغر�س ، مرفقا به االآتي :

 ، للجهاز  االأخرى  االأ�سماء  ، وجميع  اجلهاز  ت�سغيل  وافية حول موقع  معلومات  اأ - 

ومنطقـــة الت�سغيـــل اجلغرافيـــــة املطلوبــــة ، وا�ســم امل�ستخــدم ، وعنوانــه ، ومعلومـــات 

االت�سال االأخرى ذات ال�سلة . 

ن�سخـــة من اإي�ســـال �ســـداد الر�سم املن�ســـو�س عليه فـي املـــــادة )2( من الئحة تنظيم  ب - 

ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها ، 

وذلك لكل نطاق / نطاقات الرتددات العاملة فيها .

على اأن تبت الهيئة فـي الطلب خالل مدة ال جتاوز �سهرين من تاريخ تقدميه م�ستوفيا 

كافة االإجراءات وامل�ستندات ، اأو خالل مدة ال جتاوز اأربعة اأ�سهر من تاريخ تقدميه ، 

وفـي حالة رف�س الطلب يجب اإخطار مقدمه باأ�سباب الرف�س . 

املــادة ) 6 ( 

موقع  اأو  موؤهل  اآخر  م�ستخدم  اإىل  املرخ�سة  االت�ساع  فائق  النطاق  اأجهزة  نقل  يجوز  ال 

خمتلف اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة . 
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امللحق )اأ(

املتطلبات الفنية ملختلف اأجهزة النطاق فائق االت�ساع

نوع التطبيق
اأجهزة النطاق فائق االت�ساع امل�ستخدم 

)SRD( الأغرا�ض االت�صاالت ق�سرية املدى

نطاق الرتددات

تعمل فـي جميع اأو اأي من اأجزاء النطاقات االآتية :

- 3.1 جيجاهريتز - 4.8 جيجاهريتز.

- 6.0 جيجاهريتز - 9.0 جيجاهريتز.

- ميكن اأن تعمل اأي�سا خارج هذه النطاقات الرتددية �سريطة االلتزام باحلدود 

االآتية :

حدود االنبعاثات 

امل�سعة

الرتدد

)جيجاهريتز(

اأجهزة بدون تقنيات اإ�سافية 

لتخفيف التداخالت

اأجهزة حتتوي على تقنيات اإ�سافية 

لتخفيف التداخالت 

)  LDCو  DDAمثال(

 القيمة الق�سوى

 ملتو�سط كثافة

 القدرة الطيفية

)dBm/

MHz(

احلد االأق�سى 

لذروة القدرة

)dBm مقا�ض 

فـي 50 ميجا 

هريتز(

القيمة الق�سوى 

ملتو�سط كثافة 

القدرة الطيفية 

)dBm/MHz(

احلد االأق�سى 

لذروة القدرة 

مقا�ض فـي   dBm(

50 ميجا هريتز(

-50-90-50-90اأقل من 1.6

2.7 - 1.685-45-85-45-

3.1 - 2.770-36-70-36-

3.4 - 3.170-36-

41.3-

املالحظات 

) 1 و 2 و 3(

�سفر 

املالحظات 

)1 و 2 و 3(

3.8 - 3.480-40-

 41.3-

املالحظات 

) 1 و 2 و 3(

�سفر

املالحظات 

)1 و 2 و 3(

4.8 - 3.870-30-

 41.3-

املالحظات

) 1 و 2 و 3(

�سفر

املالحظات 

) 1 و 2 و 3(

6 - 4.870-30-70-30-

�سفر-641.3 - 8.5
41.3-

املالحظة )4(

�سفر

املالحظة )4(

9 - 8.565-25-

41.3-

املالحظتني

) 5 و 6(

�سفر

املالحظتني 

)5 و6(

10.6 - 965-25-65-25-

اأعلى من 

10.6
85-45-85-45-
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اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

املالحظة )1( : تتطلب تقنية الدورة الت�سغيلية املنخف�سة )LDC( اأو تقنية الك�سف 

والتجنب )DAA( امل�سار اإليها فـي امللحق ) ب( .

على  ، يجب   )DAA( والتجنب الك�سف  تقنية  تطبيق  يتم  املالحظة )2( : عندما 

التـــــرددي  النطــــاق  كامـــل  علــى  التقنيـــة  هــــذه  تطبـــــق  اأن  االأجهـــــزة 

)3.1 - 4.8( جيجاهريتز ، وعلى االأجهزة الال�سلكية اأن تكون قادرة 

 )4.8  - النطاق )3.1  اأي مكان �سمن  فـي  الت�سغيل  قناة  اختيار  على 

جيجاهريتز  .

املالحظة )3( : عنــد تثبيـــت اأجــــهزة النطاق فائق االت�ساع فـي املركبـــات وفـي عربــــات 

الت�سغيلية  الدورة  تقنية  لتطبيق  يخ�سع  الت�سغيل  فاإن   ، القطارات 

والتجنــــب  الك�ســـــف  تقنيــــة  بني  اجلمــــع  اأو   )LDC( املنخف�ســـــة 

)DAA( وتقنية التحكم فـي قدرة االإر�سال )TPC( ، ويجب اأن 

 )dB 12( يكون لتقنية التحكم فـي قدرة االإر�سال نطاق حتكم يبلغ

فيما يتعلق باحلد االأق�سى للقدرة امل�سعة امل�سموح به . اأما فـي حالة 

تطبيق تقنية الك�سف والتجنب )DAA( فقط فيجب تطبيق احلد 

املتناحية  املكافئة  امل�سعة  للقدرة  الطيفية  الكثافة  ملتو�سط  االأق�سى 

)EIRP( البالغ )-MHz/dBm 53.3( واحلد االأق�سى لذروة 

dB( مقا�س  القدرة امل�سعة املكافئة املتناحية )EIRP( البالغ )12 

فـي )50( ميجا هريتز .

عربات  وفـي  املركبات  فـي  االت�ساع  فائق  النطاق  اأجهزة  تثبيت  املالحظة )4( : عند 

الت�سغيلية  الدورة  تقنية  لتطبيق  يخ�سع  الت�سغيل  فاإن   ، القطارات 

 ،  )TPC( االإر�سال  قدرة  فـي  التحكم  تقنية  اأو   )LDC( املنخف�سة 

اأن يكون لتقنية التحكم فـي قدرة االإر�سال نطاق حتكم يبلغ  ويجب 

)dB 12( فيما يتعلق باحلد االأق�سى للقدرة امل�سعة امل�سموح به . اأما 

 )LDC( فـي حالة عدم تطبيق تقنية الدورة الت�سغيلية املنخف�سة

اأو تقنية التحكم فـي قدرة االإر�سال )TPC( ، فيجب تطبيـق احلد 

املتناحية  املكـافئة  امل�سعة  للقدرة  الطيفيـة  الكثافـة  ملتو�سـط  االأق�سـى 

)EIRP( البالغ )-MHz/dBm 53.3( واحلد االأق�سى لذروة 

القدرة امل�سعة املكافئة املتناحية )EIRP( البالغ )-dB 12( مقا�س 

فـي )50( ميجاهريتز .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

. )DAA( تتطلب تقنية الك�سف والتجنب : )املالحظة )5

عربات  وفـي  املركبات  فـي  االت�ساع  فائق  النطاق  اأجهزة  تثبيت  املالحظة )6( : عند 

والتجنب  الك�سف  تقنية  لتطبيق  يخ�سع  الت�سغيل  فاإن   ، القطارات 

)DAA( وتقنية التحكم فـي قدرة االإر�سال )TPC( ، ويجب اأن 

 )dB 12( يكون لتقنية التحكم فـي قدرة االإر�سال نطاق حتكم يبلغ

اأما   . الطيفية  القدرة  كثافة  ملتو�سط  الق�سوى  بالقيمة  يتعلق  فيما 

فيجب   ، فقط   )DAA( فـي حالة تطبيق تقنية الك�سف والتجنب

امل�سعة  للقدرة  الطيفية  الكثافة  ملتو�سط  االأق�سى  احلد  تطبيق 

 )MHz/dBm  53.3-( البالغ   )EIRP( املتناحية  املكافئة 

 )  EIRP( املتناحية  املكافئة  امل�سعة  القدرة  لذروة  االأق�سى  واحلد 

البالغ )-dB 12( مقا�س فـي )50( ميجا هريتز .

 مفتوح .اال�ستخدام

متطلبات 

الرتخي�س
 معفى من احل�سول على الرتاخي�س الراديوية .

املتطلبات 

االأخرى

اأن تكون اأجهزة النطاق فائق االت�ساع مزودة بهوائي تكاملي اأو بو�سلة  1 - يجب 

خروج يتم ربطها بهوائي خم�س�س للجهاز . 

2 - ال ي�سمح الأجهزة النطاق فائق االت�ساع التي ت�ستوفـي املتطلبات برتكيبها فـي 

مكان ثابت خارج املباين اأو تو�سيلها بهوائي خارجي ثابت اأو ا�ستخدامها فـي 

مناذج الطريان والطائرات وغريها من اأ�سكال الطريان . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

رادارات اخرتاق الأر�ض واجلدران )GPR and WPR( .نوع التطبيق

يجب اأال يتجاوز حدود النطاق الرتددي )30( ميجاهريتز- ) 12٫4 ( جيجاهريتز نطاق الرتددات

حدود 

االنبعاثات 

امل�سعة

النطاق الرتددي

)ميجاهريتز(

احلد الأق�سى ملتو�سط 

الكثافة الطيفية 

للقدرة امل�سعة املكافئة 

 )EIRP( املتناحية

لأي انبعاثات غري 

مرغوب فيها

)dBm/MHz)

النطاق الرتددي

)ميجاهريتز(

احلد الأق�سى لذروة 

القدرة لأي انبعاثات 

غري مرغوب فيها

)ERP(

230>65-230-30
120/dBm 44٫5- 

كيلوهرتز

1000-23060-1000-230<120/dBm 37٫5- 

كيلوهرتز

1600-1000
 65-

مالحظة )1(

18000-1000< /dBm 30-

ميجاهرتز

3400-160051٫3-

5000-340041٫3-

6000-500051٫3-

6000<65-

للقدرة  الطيفية  الكثافة  ملتو�سط  الأق�سى  احلد  اإىل  املالحظة )1( : بالإ�سافة 

احلد  يطبق   ، اإليها  امل�سار   )EIRP( املتناحية  املكافئة  امل�سعة 

املتناحية  املكافئة  امل�سعة  للقدرة  الطيفية  الكثافة  ملتو�سط  الأق�سى 

خدمة  نطاقات  فـي   )dBm/MHz  75-( البالغ   )EIRP(

املالحة الراديوية ال�ساتلية )RNSS( ) 1164-1215( ميجاهريتز 

و) 1559-1610 ( ميجاهريتز فـي حالة اخلطوط الطيفية فـي هذه 

النطاقات .

ال�ستخدام
يقت�سر لأغرا�ض تتعلق بتطبيق القانون ومكافحة احلرائق والإنقاذ فـي حالت 

الطوارئ والبحث العلمي والتعدين التجاري والبناء .

املتطلبات 

االأخرى

1 - يجب ت�سميم اأجهزة رادارات اخرتاق الأر�ض واجلدران بحيث تقوم بالعمل عندما 

تكون مالم�سة اأو قريبة من الأر�ض اأو اجلدار ، وتكون موجاتها موجهه اإىل الأر�ض 

اأو اجلدار .

2 - يجب اأن حتتوي اأجهزة رادارات اخرتاق الأر�ض واجلدران على اآلية لإيقاف عمل 

اجلهاز ، وهي وظيفة لإبطال مفعول اجلهاز عندما يتوقف ال�ستعمال العادي .

وتنطبق هذه املتطلبات على الأجهزة التي ت�ستخدم روؤو�ض )هوائيات( ت�سوير خمتلفة 

مع مو�سل هوائي ، وذلك لتمكني اجلهاز من العمل على ترددات خمتلفة .
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رادار الت�سويــر عبــر اجلـــدار نوع التطبيق

حيز النطاق 

الرتددي فائق 

االت�ساع

1990 - 10600 ميجاهريتزاأقل من 960 ميجاهريتز

حدود االنبعاثات 

امل�سعة

حدود االنبعاثات امل�سعة حليز ا�ستبانة 

 )resolution bandwidth(

)1( ميجا هريتز

الرتدد

)ميجاهرتز(

القدرة امل�سعة املكافئة 

)EIRP( املتناحية

)dBm(

1610 – 96065.3-

1990 - 161053.3-

-51.3اأعلى من 1990

حدود االنبعاثات امل�سعة حليز ا�ستبانة 

)resolution bandwidth(

 الأعلى من )1( كيلوهريتز

الرتدد

)ميجاهرتز(

القدرة امل�سعة املكافئة 

)EIRP(املتناحية

)dBm(

1240 - 11675.3-

1610 - 155975.3-

حدود االنبعاثات امل�سعــة حليز ا�ستبانة 

 )resolution bandwidth(

)1( ميجاهريتز

الرتدد

)ميجاهرتز(

القدرة امل�سعة املكافئة 

)EIRP( املتناحية

)dBm(

1610 – 96046.3-

10600 – 161041.3-

-51.3اأعلى من10600

حدود االنبعاثات امل�سعة حليز ا�ستبانة 

 )resolution bandwidth(

اأعلى من  )1( كيلوهريتز

الرتدد

)ميجاهرتز(

القدرة امل�سعة املكافئة 

)EIRP(املتناحية

)dBm(

1240 - 11656.3-

1610 – 155956.3-

اال�ستخدام 

تطبيـــق  جهــــات  علـــى  اال�ستخدام  يقت�ســـر 

القانون واجلهات املعنية باالإنقاذ فـي حاالت 

الطوارئ ومكافحة احلرائق .

يقت�ســـر اال�ستخـــدام علــى جهـــات تطبيــــق 

القانون واجلهات املعنية باالإنقاذ فـي حاالت 

واجلهات  احلرائق  ومكافحــــة  الطـــوارئ 

القانون  لتطبيق  معها  التعاقد  يتم  التي 

وتقدمي خدمات الطوارئ وتوفري عمليات 

التدريب الالزمة . 
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املتطلبات الأخرى

1 - يجب األ تتجاوز النبعاثات امل�شعة عند 

الرتدد 960 ميجاهرتز اأو اأقل ، م�شتويات 

النبعاثات الآتية : 

الرتدد

)ميجاهريتز(

قوة املجال 

)μV/m(

م�شافة 

القيا�س  

)مرت(

0.490-0.009
 F/2400

كيلوهرتز
300

1.705-0.490
 F/24000

كيلوهرتز
30

30-1.7053030

88-301003

216-881503

960-2162003

مفتاح  على  اجلهاز  يحتوى  اأن  يجب   - 2

الت�شغيل  وقف  على  يعمل  يدوي  حتكم 

ال�شغط  من  ثوان   )10( غ�شون  فـي 

عليه من قبل امل�شغل ، وعو�شا عن وجود 

مفتــــاح التحكــــم فــي جهــــــاز الت�شويــــــر 

نف�شه ، ي�شمح بت�شغيل اجلهاز با�شتخدام 

اأن  �شريطـــة  بعــد  عــن  التحكـــم  تقنيــة 

الإر�شـــال  عـــن  الت�شويـــر  نظام  يتوقف 

زر  ال�شغط على  خالل )10( ثوان من 

التحكم عن بعد بوا�شطة امل�شغل . 

يجب قيا�س الإنبعاثات امل�شعة با�شتخدام   - 3

CISPR quasi-( الك�شف  اأجهزة 

peak( ، وت�شتنـــــد حــــدود النبعاثـــــات 
كيـــــلوهيــــــرتـــــــــــز   )90-9  ( للنطاقــــــــــات 

قيا�شات  على  كيلوهريتز  و)490-110( 

ت�شتخدم كا�شف متو�شط لالنبعاثات .

امل�شعــــة  النبعاثـــات  تتجــــاوز  األ  يجـــب   - 1

 ، اأقل  اأو  ميجاهرتز   960 الرتدد  عند 

م�شتويات النبعاثات الآتية :

الرتدد

)ميجاهريتز(

قوة املجال 

)μV/m(

م�شافة 

القيا�س  

)مرت(

0.490-0.009
 F/2400

كيلوهرتز
300

1.705-0.490
 F/24000

كيلوهرتز
30

30-1.7053030

88-301003

881503-216 �س

960-2162003

النبعاثات  ذروة  مل�شتوى  حد  هناك   -  2

)50( ميجا هريتز  فـي حيز  املت�شمنة 

تظهر  الذي  الرتدد  يتو�شطه  والذي 

امل�شعــــــــــــــة  النبعاثـــــــات  اأعلــــــــــى  فيـــــــــه 

مكافئة  م�شعة  قوة  وهو   ،  )fM(

)�شفر  مقدارها   )EIRP( متناحية 

 .  )dBm
3 - يجب قيا�س النبعاثات امل�شعة باإ�شتخدام 

CISPR quasi-( اأجهزة الك�شف

peak( ، وت�شتــــند حـــدود النبعاثــــــات 
كيـــــلوهيـــــــرتــــــز   )90-9( للنطاقـــــــــــات 

و)110-490 ( كيلوهريتز على قيا�شات 

ت�شتخدم كا�شف متو�شط لالنبعاثات .
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اأجهزة الت�صوير الطبياأجهزة املراقبة الراديويةنوع التطبيق

حيز النطاق 

الرتددي فائق 

الإت�شاع

3100 -10600 ميجاهريتز1990 - 10600 ميجاهريتز

حدود النبعاثات 

امل�شعة

حدود النبعاثات امل�شعة حليز ا�شتبانة 

 )resolution bandwidth(

)1( ميجا هريتز

الرتدد

)ميجاهرتز(

القدرة امل�شعة املكافئة 

)EIRP( املتناحية

)dBm(

1610 – 96053.3-

1990 - 161051.3-

10600 - 199041.3-

-51.3اأعلى من 10600

حدود النبعاثات امل�شعة حليز ا�شتبانة 

)resolution bandwidth(

 ملا ل يقل عن )1( كيلوهريتز

الرتدد

)ميجاهرتز(

القدرة امل�شعة املكافئة 

)EIRP(املتناحية

)dBm(

1240 - 116463.3-

1610 - 155963.3-

حدود النبعاثات امل�شعة حليز ا�شتبانة 

 )resolution bandwidth(

)1( ميجا هريتز

الرتدد

)ميجاهرتز(

القدرة امل�شعة املكافئة 

)EIRP( املتناحية

)dBm(

1610 – 96065.3-

1990 – 161053.3-

3100-199051.3-

10600-310041.3-

-51.3اأعلى من 10600

حدود النبعاثات امل�شعة حليز ا�شتبانة 

)resolution bandwidth(

 ملا ل يقل عن  )1( كيلوهريتز

الرتدد

)ميجاهرتز(

القدرة امل�شعة املكافئة 

)EIRP(املتناحية

)dBm(

1240 - 116475.3-

1610 - 155975.3-

الإ�شتخدام

اأجهــــــزة املراقبـــة  يقت�شــر ال�شتخــــــدام علــــــى 

جهات  قبل  من  ت�شغيلها  يتم  التي  الثابتة 

فـي  بالإنقاذ  املعنية  القانون واجلهات  تطبيق 

من  اأو  احلرائق  ومكافحة  الطوارئ  حالت 

امل�شنعــــة  ال�شركــــة  قبــــل املرخ�شــــني بوا�شطة 

اأو مــن قبــــل املرخ�شــــني فـي حقــــــول النفـــــــط 

اأو املرخ�شني مل�شاريع الطاقة .

يقت�شر ال�شتخدام على اأجهزة الت�شوير 

طبيب  من  باإ�شراف  اأو  بتوجيه  الطبي 

مرخ�س فـي جمال الرعاية الطبية .
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املتطلبات االأخرى

امل�سعة  االنبعاثات  تتجاوز  اأال  يجب   - 1

عند الرتدد )960( ميجاهرتز اأو اأقل ، 

م�ستويات االنبعاثات االآتية :

الرتدد

)ميجاهريتز(

قوة املجال 

)μV/m(

م�سافة القيا�س  

)مرت(

0.490-0.009
 F/2400

كيلوهرتز
300

1.705-0.490
 F/24000

كيلوهرتز
30

30-1.7053030

88-301003

216-881503

960-2162003

االنبعاثات  ذروة  مل�ستوى  حد  هناك   - 2

)50( ميجا هريتز  فـي حيز  املت�سمنة 

تظهر  الذي  الرتدد  يتو�سطه  والذي 

امل�سعـــــــــــة  االنبعاثـــــــــات  اأعلــــــى  فيــــــــــه 

مكافئــــــة  م�سعــــة  قــــوة  وهــــو   ،  )fM(

)�سفر  مقدارها   )EIRP( متناحية 

 .  )dBm
امل�سعـــــــة  االنبعاثــــــات  قيــــــا�س  يجـــــب   - 3

 CISPR( اأجهزة الك�سف با�ستخدام 

حدود  وت�ستــــــــند   ،  )quasi-peak
 )90-9( للنطاقـــــــــــــــــات  االنبعاثــــــــــــــــات 

كيلوهريتز  و)490-110(  كيلوهريتز 

على قيا�سات ت�ستخدم كا�سف متو�سط 

لالنبعاثات .

امل�سعة  االنبعاثات  تتجاوز  اأال  يجب   - 1

 ، اأقل  اأو  ميجاهرتز   )960( الرتدد  عند 

م�ستويات االنبعاثات االآتية :

الرتدد

)ميجاهريتز(

قوة املجال 

)μV/m(

م�سافة القيا�س  

)مرت(

0.490-0.009
 F/2400

كيلوهرتز
300

1.705-0.490
 F/24000

كيلوهرتز
30

30-1.7053030

88-301003

216-881503

960-2162003

مفتاح  على  اجلهاز  يحتوى  اأن  يجب   -  2

الت�سغيل  وقف  على  يعمل  يدوي  حتكم 

من  ثوان  ع�سر   )10( غ�سون  فـي 

وعو�سا   . امل�سغل  قبل  من  عليه  ال�سغط 

جهاز  فـي  التحكم  مفتاح  وجود  عن 

بت�سغيــــــل  ي�سمــــح   ، نف�ســـــــه  الت�سويـــــر 

عن  التحكم  تقنية  باإ�ستخدام  اجلهاز 

الت�سوير  نظام  يتوقف  اأن  �سريطة  بعد 

ثوان  ع�سر   )10( خالل  االإر�سال  عن 

بعد  عن  التحكم  زر  على  ال�سغط  من 

بوا�سطة امل�سغل . 

االنبعاثــــات  ذروة  مل�ســـتوى  حـد  هنـــاك   -  3

هريتز  ميجا   )50( حيز  فـي  املت�سمنة 

والذي يتو�سطه الرتدد الذي تظهر فيه 

وهو   ،  )fM( امل�سعة  االنبعاثات  اأعلى 

 )EIRP( قوة م�سعة مكافئة متناحية

 . )dBm مقدارها )�سفر

4 - يجب قيا�س االنبعاثات امل�سعة با�ستخدام 

CISPR quasi-( الك�سف  اأجهزة 

االنبعاثات  حدود  وت�ستند   .  )peak
للنطاقات ) 9-90 ( كيلو هريتز و)110-

490( كيلو هريتز على قيا�سات ت�ستخدم 

كا�سف متو�سط لالنبعاثات .
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اأجهزة ت�سنيف ومتييز االأ�سياء )ODC( .نوع التطبيق

تعمل فـي جميع اأو جزء من النطاق الرتددي ) 2.2 - 8.5 ( جيجاهريتز .نطاق الرتددات

حدود 

االنبعاثات 

امل�سعة

النطاق الرتددي

)جيجاهري(

جتهيزات ثابتة )التطبيق اأ(
جتهيزات غري ثابتة 

)التطبيق ب(

احلد االأق�سى ملتو�سط 

الكثافة الطيفية 

للقدرة امل�سعة املكافئة 

)EIRP( املتناحية

)dBm/MHz(

احلد االأق�سى ملتو�سط 

الكثافة الطيفية 

للقدرة امل�سعة املكافئة 

)EIRP(املتناحية

)dBm/MHz(

احلد االأق�سى ملتو�سط 

الكثافةالطيفية 

للقدرة امل�سعة املكافئة 

 )EIRP( املتناحية

فـي امل�ستوى االأفقي 

)ارتفاع -20 اإىل 30 

درجة(

)dBm/MHz(

-85-85اأقل من 1.73

2.2-1.7365-70-70-

2.5-2.250-50-

2.69-2.5
65-

املالحظة )1(
70-

65-

املالحظتان ) 1 و 2(

2.7-2.6955-75-
70-

املالحظة )3(

2.9-2.750-70-70-

3.4-2.950-70-
70-

 املالحظة ) 1(

3.8-3.450-70-
50-

املالحظتان ) 2 و 3(

4.8-3.850-50-

5-4.855-75-
55-

املالحظتان ) 2 و 3(

5.25-550-50-

5.35-5.2550-60-60-

5.6-5.3550-50-

5.65-5.650-65-65-

5.725-5.6550-60-60-

8.5-5.72550-50-

10.6-8.565-65-

-85-85اأعلى من 10.6
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 )LBT( ي�سمح للأجهزة التي ت�ستخدم تقنية اال�ستماع قبل التحدث املالحظة )1( : 

تلبي  والتي   ،)EN 302 49802( كما هو مو�سح  فـي معيار املواءمة

باأجهزة  اخلا�سة  التحدث  قبل  اال�ستماع  لتقنية  الفنية  املتطلبات 

ا�ست�سعار املواد ، بالعمل  فـي النطاقات الرتددية ) 2.5-2.69 ( جيجا 

الكثافة  ملتو�سط  اأق�سى  ( جيجا هريتز مع حد   3.4-2.9 و)  هريتز 

الطيفيــــــــة للقـــــدرة امل�سعــــــــة املكافئـــــــة املتناحيــــــة  )EIRP( يبلــــــــغ 

.)MHz/dBm 50-(

، يجب على تطبيقات الرتكيب  الراديوية  لغر�ض حماية اخلدمات  املالحظة )2( : 

غري الثابت )التطبيق ب( ا�ستيفاء املتطلبات االآتية  للمجموع الكلي 

للقدرة امل�سعة:

اأ - فـي النطاقات الرتددية ) 2.5-2.69 ( جيجاهريتز و) 5-4.8 ( 

الكلي  للمجموع  الطيفية  الكثافة  تكون  اأن  يجب  جيجاهريتز، 

للقدرة  الطيفية  للكثافة  االأق�سى  اأقل من احلد  امل�سعة  للقدرة 

.)dB 10( مبقدار )EIRP( امل�سعة املكافئة املتناحية

ب - فـي النطاق الرتددي )3.4 -3.8 ( جيجاهريتز،  يجب اأن تكون 

احلد  اأقل من  امل�سعة  للقدرة  الكلي  للمجموع  الطيفية  الكثافة 

املتناحية   املكافئة  امل�سعة  للقدرة  الطيفية  للكثافة  االأق�سى 

.)dB 5(  مبقدار  )EIRP(

حد الدورة الت�سغيلية املنخف�سة )LDC( يبلغ 10%   فـي الثانية. املالحظة )3( : 

االإ�ستخدام

واملخططني  املعماريني  واملهند�سني  الفنون  وموؤرخي  واخلرباء  املهرة  العمال  ي�سمل 

ودعاة حماية البيئة واملهند�سني املدنيني ، باالإ�سافة اإىل امل�ستخدمني العاديني الذين 

يقومون باالأعمال باأنف�سهم .

متطلبات 

الرتخي�ض
معفى من احل�سول على الرتاخي�ض الراديوية

املتطلبات 

االأخرى

اأ - الفئة ) اأ ( )التجهيزات الثابتة( . يجب حتقيق املتطلبات االآتية :

1 - اإيقاف جهاز االإر�سال اإذا كان اجلهاز ال يعمل )جهاز ا�ست�سعار الت�سغيل( .

2 - على جهاز االإر�سال تطبيق تقنية التحكم فـي قدرة االر�سال )TPC( مبجال 

. )dB 10( ديناميك يبلغ

3 - يجب تثبيت جهاز االإر�سال فـي جتهيزات ثابتة .
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ب - الفئة )ب( )التجهيزات غريالثابتة( . يجب حتقيق املتطلبات االآتية :

1 - اأن يكون جهاز االإر�سال فـي و�سع الت�سغيل فقط اإذا كان الت�سغيل يتم يدويا ، 

ويكون اجلهاز مزودا مبفتاح حتكم غري مقفل )مثال : ميكن ا�ستخدام تقنية 

ا�ست�سعار عن وجود يد ال�سخ�س الذي يقوم بالت�سغيل( . 

2 - مالم�سة املواد التي يتم فح�سها اأو التواجد فـي مكان قريب جدا منها ، ويتم 

بوا�سطة  القيا�س  )يتم   . فح�سهـــا  املراد  املــــواد  اجتـــاه  فـي  االنبعاثات  توجيه 

جهاز ا�ست�سعار قريب اأو يتم فر�سها من خالل الت�سميم امليكانيكي( .

3 - اإيقاف جهاز االإر�سال اإذا كان اجلهاز ال يعمل ) جهاز ا�ست�سعار الت�سغيل( . 

تكون  واأن   ، احلر  الف�ساء  اجتاه  فـي  ت�سع  ال  بحيث  االأجهزة  ت�سميم  يتعني 

م�سممة للعمل فقط عند و�سعها فـي موقع ي�سمح لها باأن تر�سل مبا�سرة اإىل :

اأ - الف�ساء احلر ) اأجهزة الفئة ) اأ(( .

التي  االأخرى  البناء  ومواد  كاجلدران  املوجات  تلك  متت�س  التي  املواد   - ب 

متت�س االنبعاثات للفئة )ب( . 

يجب اأال يقل تردد تكرار النب�سة )PRF( الأجهزة النطاق فائق االت�ساع النب�سية عن 

)5( ميجاهريتز .

املقا�سة فـي حيز )50(   )EIRP( املتناحية املكافئة  امل�سعة  اأن تكون ذروة القدرة  يجب 

اإ�سافة عامل التحويل  اأقل من احلد الذي يتم احل�سول عليه من خالل  ميجاهريتز 

)dB 25( اإىل احلد االأق�سى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�سعة املكافئة املتناحية 

. )EIRP(
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اأجهزة حتليل مواد البناء )BMA( نوع التطبيق

تعمل فـي جميع اأو جزء من النطاقات الرتددية )2.2- 8.5( جيجاهريتز نطاق الرتددات

حدود االنبعاثات 

امل�سعة

النطاق الرتددي

)GHz(

احلد الأق�سى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة 

)EIRP( امل�سعة املكافئة املتناحية

)dBm/MHz(

اأقل من 1.73
85-

املالحظة  )1(

2.2-1.7365-

2.5-2.250-

2.69-2.5
65-

املالحظة )1(

2.7-2.69
55-

املالحظة ) 2(

3.4-2.7
70-

املالحظة ) 1(

4.8-3.450-

5-4.8
55-

املالحظة )2(

8.5-550-

-85اأعلى من 8.5

 )LBT( ي�سمح للأجهزة التي ت�ستخدم تقنية اال�ستماع قبل التحدث : )املالحظة )1

تلبي  والتي   ،  )EN  302  435( املواءمة  معيار  فـي  مو�سح  هو  كما 

باأجهزة  اخلا�سة  التحدث  قبل  اال�ستماع  لتقنية  الفنية  املتطلبات 

 )  1.73-1.215  ( الرتددي  النطاق  فـي  بالعمل   ، البناء  مواد  حتليل 

امل�سعة  الطيفية للقدرة  الكثافة  اأق�سى ملتو�سط  جيجا هرتز مع حد 

وفـي   )MHz/dBm  70-( يبلغ   )EIRP( املتناحية  املكافئة 

النطاقات الرتددية ) 2.5-2.69 ( جيجا هريتز و ) 2.7-3.4 ( جيجا 

هريتز مع حد اأق�سى ملتو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�سعة املكافئة 

. )MHz/dBm 50-( يبلغ )EIRP( املتناحية
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النطاقات  الراديـــوي )RAS( فـي  الفلـــك  املالحظة )2( : لغــــر�س حمايـــة خدمــــة 

)2.69-2.7 ( جيجا هريتز و)4.8 - 5 ( جيجا هريتز ، يجب اأن تكون 

مــــن  اأقـــــل  امل�سعـــــة  للقــــدرة  الكلــــي  للمجمـــــوع  الطيفيـــــة  الكثافــــــة 

. )MHz/dBm 65-(

اال�ستخدام

واملخططني  املعماريني  واملهند�سني  الفنون  وموؤرخي  املهرة واخلرباء  ي�سمل العمال 

ودعاة حماية البيئة واملهند�سني املدنيني ، باالإ�سافة اإىل امل�ستخدمني العاديني الذين 

يقومون باالأعمال باأنف�سهم .

متطلبات 

الرتخي�س

معفى من احل�سول على الرتاخي�س الراديوية .

املتطلبات 

االأخرى

، واأن تقوم بالعمل  1 - يتعني ت�سميم االأجهزة بحيث ال ت�سع فـي اجتاه الف�ساء احلر 

التي  املواد  اإىل  باأن تر�سل موجات مبا�سرة  فقط عند و�سعها فـي موقع ي�سمح لها 

متت�س تلك املوجات كاجلدران ومواد البناء االأخرى التي متت�س االنبعاثات .

2 - يجب اأال يقل تردد تكرار النب�سة )PRF( الأجهزة النطاق فائق االت�ساع النب�سية 

عن )5( ميجاهريتز .

حيز  فـي  املقا�سة   )EIRP( املتناحية  املكافئة  امل�سعة  القدرة  ذروة  تكون  اأن  يجب   -  3

)50( ميجاهريتز اأقل من احلد الذي يتم احل�سول عليه من خالل اإ�سافة عامل 

امل�سعة  للقدرة  الطيفية  الكثافة  ملتو�سط  االأق�سى  احلد  اإىل   )dB  40( التحويل 

. )EIRP( املكافئة املتناحية

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

امللحق )ب(

  تقنيات تخفيف التداخل الالزمة الأجهزة النطاق فائق االت�ساع 

9( جيجا هريتز تقنيات  4.8( جيجا هريتز و)8.5 -  تتطلب النطاقات الرتددية )3.1 - 

تخفيف التداخل كتقنية الك�سف والتجنب )DAA( وتقنية الدورة الت�سغيلية املنخف�سة 

عري�س  الال�سلكي  النفاذ  خلدمة  الطرفية  االأجهزة  حماية  �سمان  اأجل  من   )LDC(

النطاق )BWA( وتطبيقات التحديد الراديوي )Radiolocation( ، مما ي�سمح 

الأجهزة النطاق فائق االت�ساع فـي هذين النطاقني بحد اأق�سى ملتو�سط الكثافة الطيفية 

للقدرة امل�سعة املكافئة املتناحية )EIRP( يبلغ )-MHz/dBm 41.3( . واملتطلبات 

الفنية لتقنيات تخفيف التداخل هي كاالآتي : 

:  )LDC( 1 - املتطلبات الفنية لتقنية الدورة الت�سغيلية املنخف�سة

اأ - اأق�سى  Ton max (Ton(= 5 ملي ثانية .

متو�سط Toff mean (Toff( ≤ 38 ملي ثانية )مبعدل متو�سط خالل  ب - 

ثانية واحدة( .

ج - جمموع Toff (Toff∑( < 950 ملي ثانية لكل ثانية .

د - جمموع Ton (Ton∑(> 18 ثانية لكل �ساعة .

ويعــــــــــــــــــــــرف :

)Ton( باأنه الفرتة الزمنية للدفعة )burst( بغ�س النظر عن عدد النب�سات   -

املت�سمنة .

انبعاثات  الزمني بني نب�ستني متتابعتني عندما تكون  الفا�سل  باأنه   )Toff(و  -

النطاق فائق االت�ساع فـي و�سع اخلمول .

 )EIRP( ويتم حتديد متو�سط الكثافة الطيفية للقدرة امل�سعة املكافئة املتناحية

. )Ton( وحدود ذروة القدرة امل�سعة املكافئة املتناحية خالل
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: )DAA( 2 - املتطلبات الفنية لتقنية الك�شف والتجنب

اأ - يجب على جهاز النطاق فائق االت�صاع اأن يكون قادرا على اإجراء ر�صد لبيئة 

فـي جدول  املن�صو�ص عليها  االأدنى  الال�صلكية خالل فرتة احلد  الرتددات 

قبل   ، اأدناه  املدرج   ،  )DAA( والتجنب  الك�صف  لتقنية  الفنية  املتطلبات 

ال�صروع فـي ات�صال عرب اأحد اأجهزة النطاق فائق االت�صاع وذلك للك�صف عن 

اأي اإ�صارة قيد الت�صغيل قد تتاأثر �صلبا ، وحتديد املنطقة التي �صيعمل فيها . 

ب�صكل م�صتمر على  قادرة  تكون  اأن  االت�صاع  فائق  النطاق  اأجهزة  يجب على  ب - 

الك�صف عن اأي تغيري فـي اإعدادات الرتددات الال�صلكية والتحول اإىل م�صتوى 

االنبعاثات املقابلة خالل الفرتة الزمنية الق�صوى للك�صف والتجنب ، وذلك 

االأوروبـــــي  املعيـــــار  فـــي  هــــو مطلوب  ، كمــا  �صلبــــا  املتاأثـــــرة  وفقــــا للخدمـــــة 

. )ETSI EN 302 065(
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)DAA( املتطلبات الفنية لتقنية الك�شف والتجنب 

نطاق الرتددات

 3٫4 - 3٫1

جيجاهرتز 

املالحظة )1(

)حتديد 

راديوي(

 3٫8 - 3٫4

جيجاهرتز 

املالحظة )1(

)BWA( 

 4٫8 - 3٫8

جيجاهرتز 

املالحظة )1(

)BWA( 

 9 - 8٫5

جيجاهرتز

)حتديد 

راديوي(

احلد االأدنى لوقت 

التحقق من التوافر 

االأويل للقناة

14 ثانية5٫1 ثانية14 ثانية

املنطقة )1(

مل�صتويات 

ك�صف 

االإ�صارة 

S>A

احلد االأق�صى 

ملتو�صط الكثافة 

الطيفية للقدرة 

امل�صعة املكافئة 

)EIRP( املتناحية

70- 

MHz/

dBm

80- 

MHz/

dBm

70- 

MHz/

dBm

 65-

MHz/

dBm

احليز االإفرتا�صي 

املتجنب

200 ميجاهرتز300 ميجاهرتز

 500

ميجاهرتز

 A عتبة الك�صف عن االإ�صارة

املالحظة ) 2(

dBm 38-dBm 38-dBm 61-

املنطقة )2(

مل�صتويات 

ك�صف 

االإ�صارة 

A>S>B

احلد االأق�صى 

ملتو�صط الكثافة 

الطيفية للقدرة 

امل�صعة املكافئة 

)EIRP( املتناحية

 41٫3-

MHz/

dBm

 65-

MHz/

dBm

 41٫3-

MHz/

dBm
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نطاق الرتددات

 3٫4 - 3٫1

جيجاهرتز 

املالحظة )1(

)حتديد 

راديوي(

 3٫8 - 3٫4

جيجاهرتز 

املالحظة )1(

)BWA( 

 4٫8 - 3٫8

جيجاهرتز 

املالحظة )1(

)BWA( 

 9 - 8٫5

جيجاهرتز

)حتديد 

راديوي(

احليز االفرتا�صي 

املتجنب

-200 ميجاهرتز-

B عتبة الك�صف عن االإ�صارةdBm 61-

املنطقة )3(

مل�صتويات 

ك�صف 

االإ�صارة 

S<B

احلد االأق�صى 

ملتو�صط الكثافة 

الطيفية للقدرة 

امل�صعة املكافئة 

)EIRP( املتناحية

-MHz/dBm 41٫3--

 )DAA( الك�صف والتجنب ذات تقنية  االت�صاع  النطاق فائق  اأجهزة  اأن تكون  املالحظة )1( : يجب 

قادرة على اختيار قناة الت�صغيل فـي اأي مكان داخل النطاق )3٫1 - 4٫8( جيجاهرتز .

املالحظة )2( : يتم حتديد هذا امل�صتوى فـي مو�صل هوائي ذي ك�صب هوائي يبلغ )dBi 0( لكل عملية 

ك�صف ، وقد تكون م�صتندة على م�صتويات متعددة . 
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