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  *ITU-R V.431-7ة ـالتوصي
  تسمية نطاقات الترددات وأطوال املوجات

  املستعملة يف االتصاالت
(2000-1993-1986-1982-1978-1974-1966-1963-1959-1956-1953)  

  جمال التطبيق
وال  والتسمية اليت يتعني استعماهلا لوصف نطاقات الترددات وأط كوحدة للتردد(Hz)يوصي هذا النص باستعمال اهلرتز 

  .وفر معلومات حمسَّنة بشأن التسمية املستعملة يف بعض التوصياتيكما . املوجات
  لالحتاد الدويل لالتصاالت،مجعية االتصاالت الراديوية إن 

  إذ تضع يف اعتبارها 
 كباحث يف ميدان الظواهر األساسية للموجات الراديوية، معترف هبا على (1857-1897)أن كفاءة هينريش هرتز   ) أ 

 1937 اعتمدت منذ عام (IEC)الصعيد العاملي، كما أكدها االحتفال بالذكرى املئوية مليالده؛ وأن اللجنة الكهرتقنية الدولية 
  ؛)27انظر ضمن مجلة أمور املنشور (كاسم لوحدة التردد ) Hz: الرمز(اهلرتز 
وأن تسميات نطاقات الترددات ينبغي أن أن التسميات الواردة يف هذه التوصية ينبغي أن تكون شاملة قدر اإلمكان   )ب

   قدر اإلمكان،تكون موجزة
  يـتوص 

باعتباره اسم وحدة التردد وفقاً للتوصية لالستعمال يف منشورات االحتاد الدويل لالتصاالت،  (Hz)يقبل اهلرتز بأن  1
ITU-R V.430 بشأن استعمال النظام الدويل للوحدات (SI)؛  

 1 ويف املالحظتني 1دوام تسمية نطاقات الترددات وأطوال املوجات الواردة يف اجلدول أن تستعمل اإلدارات على ال  2
، باستثناء احلاالت اليت ميكن أن يتسبب فيها ذلك حتماً يف صعوبات (RR) من لوائح الراديو 1.2، اليت تراعي الرقم 2و

  . للغايةجسيمة
  1اجلدول 

  رقم
 النطاق

  الرموز
  )باإلنكليزية(

  مدى الترددات
  ،خارجاًاحلد األصغر (

 )داخالًاحلد األعلى 
  املختصرات املترية  التقسيم الفرعي املتري املقابل

 للنطاقات
  3 ULF Hz 3 000-300 املوجات اهلكتوكيلومترية B.hkm 
  4 VLF kHz 30-3 املوجات املرييامترية B.Mam 
  5 LF kHz 300-30 املوجات الكيلومترية  B.km 
  6 MF kHz 3 000-300 املوجات اهلكتومترية B.hm 
  7 HF MHz 30-3 املوجات الديكامترية B.dam 
  8 VHF MHz 300-30 املوجات املترية B.m 
  9 UHF MHz 3 000-300 املوجات الديسيمترية B.dm 
10  SHF GHz 30-3  متريةياملوجات السنت B.cm 
11 EHF GHz 300-30 املوجات املليمترية B.mm 
12  GHz 3 000-300 املوجات الديسيمليمترية B.dmm 
13  THz 30-3 املوجات السنتيمليمترية B.cmm 
14  THz 300-30 املوجات امليكرومترية B.µm 
15  THz 3 000-300 املوجات الديسيميكرومترية B.dµm 

                                                      
  . فقط ألسباب تتعلق بالصياغة2005مت حتيني هذه التوصية يف   *
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  .Hz N10 × 3 إىل Hz N10 × 0,3من )  رقم النطاق(N "=Nالنطاق رقم "ميتد  - 1املالحظة 
  هرتز  :Hz  :الرموز - 2ملالحظة ا

  k:   كيلو(kilo) (310) ،M : ميغا(mega) (610) ،G : جيغا(giga) (910) ،T : تريا(tera) (1210)  
  µ:   ميكرو(micro) (6–10) ،m : ميلي(milli) (3–10) ،c : سنيت(centi) (2-10) ،d : ديسي(deci) (1–10)  
  da:   ديكا(deca) (10) ،h : هكتو)hecto ((210) ،Ma : مرييا(myria) (410)  

ميكن هلذه التسمية، املستعملة يف تسمية الترددات يف جمال االتصاالت، أن متتد لتغطي املديات املبينة أدناه، بناء على اقتراح االحتاد  - 3املالحظة 
  ).2نظر اجلدول ا ((URSI)الدويل للعلوم الراديوية 

  

 2اجلدول 

  رقم
 النطاق

  الرموز
  )باإلنكليزية(

  مدى الترددات
  احلد األصغر قصراً،(

 )واحلد األعلى ضمناً
  املختصرات املترية  التقسيم الفرعي املتري املقابل

 للنطاقات

1–   Hz 0,3-0,03  يغامتريةاجلوجات امل B.Gm 
0 ELF Hz 3-0,3 كتوميغامتريةاهلوجات امل B.hMm 
1  Hz 30-3 ديكاميغامتريةاملوجات ال  B.daMm 
2  Hz 300-30 يغامتريةاملوجات امل B.Mm 

   ويف التلفزيون حبروف رومانية(FM) يف اإلذاعة الصوتية بتشكيل التردد مدى التردد املستعملسمى يف معظم البلدان ي - 4املالحظة 
  .حلاالت على اخلدمات اإلذاعيةوجيدر مالحظة أن هذه املديات ال تقتصر يف بعض ا. 3 الترددات يف اجلدول مدياتوترد . V إىل Iمن 

  

 3اجلدول 
 مدى التردد

(MHz)  التسمية  
 3اإلقليم   2اإلقليم   1اإلقليم 

I 68-47 68-54 68-47 
II 108-87,5 108-88 108-87 
III 230-174 216-174 230-174 
IV 582-470 582-470 582-470 
V  960-582 890-582 960-582 

وتتألف الرموز . 2 و1ت الترددات أحياناً بواسطة حرف خالف الرموز واملختصرات املوصى هبا يف اجلدولني تسمى بعض نطاقا - 5املالحظة 
وال يوجد حالياً مقابل معياري بني احلروف ونطاقات ). حرف صغري عادة(املعنية من احلروف االستهاللية اليت قد تكون مصحوبة مبؤشر 

 يف منشورات االحتاد الدويل وال يوصى باستخدام هذه الرموز. ف نفسه لتسمية نطاقات خمتلفة، بل وميكن استخدام احلرالترددات املعنية
 أو إىل التردد يف النطاق على األقل، إذا كانت هذه املقابل، ينبغي اإلشارة إىل حدود نطاق التردد حريف استعمل رمز إذاإال أنه، . لالتصاالت

وعلى سبيل اإلحاطة علماً، فالتسميات األكثر شيوعاً اليت . ة األوىل اليت يظهر فيها الرمز يف النصاملعلومة كافية يف حد ذاهتا، وذلك يف املر
  .4 الفضائية، واردة يف اجلدولالراديوية  يف ميدان الرادار واالتصاالت  ال سيمايستعملها بعض املؤلفني
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  4اجلدول 
  االتصاالت الراديوية الفضائية (GHz)الرادار 

 أمثلة تسميات امسية أمثلة  الطيفأجزاء رموز حرفية
(GHz) 

L 2-1 1,4-1,215  نطاق الGHz 1,5 1,710-1,525 
S 4-2 2,5-2,3 

3,4-2,7 
 GHz 2,5 2,690-2,5نطاق ال

C 8-4 5,85-5,25 نطاق الGHz 6/4 4,2-3,4 
4,8-4,5 

7,075-5,85 
X 12-8 10,5-8,5 – – 

Ku 18-12 14,0-13,4 
17,3-15,3 

 GHz 14/11نطاق ال
 GHz 14/12نطاق ال

13,25-10,7 
14,5-14,0 

(1)K  27-18 24,25-24,05 نطاق الGHz 20 20,2-17,7 
(1)Ka 40-27 36,0-33,4 نطاق الGHz 30 30,0-27,5 

V – – نطاق الGHz 40 42,5-37,5 
50,2-47,2 

  .Ka  هورمز واحد يف حاالت كثرية بKa وKيف االتصاالت الراديوية الفضائية، يسمى النطاقان    (1)

  
  ــــــــــ
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