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 سورية في الذرية الطاقة لهيئة العام المدير السيد من كبيرين واهتمام بدعم العمل هذا أنجز
 قسم في المؤينة غير األشعة وقياس دراسة مجموعة مؤسس عثمان إبراهيم الدكتور األستاذ
 هامخاطر  من البشرية الوقايةو  المؤينة غير األشعة قياسات تطوير بهدف واألمان الوقاية

 واالمتنان الشكر أصدقب سيادته إلى نتوجه وإننا الطيفية، مجاالتها مختلف في المحتملة
  .أعمالنا لجميع المتواصل ودعمه رعايته على والتقدير االحترام وفائق

 على واألمان الوقاية قسم رئيس المصري سعيد محمد الدكتور للسيد والتقدير الشكر جزيل
 إنجاز في ساهم لكل والتقدير الشكر وخالص .العمل هذا إنجاز أجل من المباشر االهتمام
 . هدفه إلى العمل ووصول التجارب
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  مخصم

ومعايرة  اتمف خالؿ تحقيؽ اختبار  (EMF) محقوؿ الكيرطيسيةل اإلشعاعية ييدؼ ىذا العمؿ تطوير القياسات
وذلؾ  (EMF Wave Cellالكيرطيسية )ؿ خمية األمواج أجيزة القياس في مجاؿ األمواج المكروية الموافؽ لعم

في الواقع، إف إمكانية المعايرة في مجاؿ الحقوؿ الكيرطيسية غير متوفرة في  .ممقاييسية لبينالالمقارنة  بعممية
اييس الحقوؿ الكيرطيسية ذو أىمية كبيرة عمى تحقؽ إجراء معايرة مق ومة مخبريةإف تطوير منظسورية؛ وبالتالي، 

 صعيد الوطني.ال
في إجراء مقارنة بيف مقاييس الحقوؿ الكيرطيسية الكيرطيسية بينت ىذه الدراسة إمكانية استخداـ خمية األمواج 

بيدؼ تحقيؽ معايرة مباشرة باستخداـ مقياس مرجعي. درست خواص الخمية واختبر تجانس الحقؿ بداخميا 
خالؿ نتائج الدراسة أف تجانس الحقؿ داخؿ الخمية (. لقد تبيف مف EF Cubeباستخداـ المسبار الخاص بيا )

% مف القيـ المقاسة. لوحظ أف شكؿ 69جيد ويقؿ تغيير شدة الحقؿ الكيربائي، ضمف موقع المقارنة، عف 
قد بينت نتائج القياس أنو يمكف إجراء المقارنة وذلؾ ضمف مجاؿ المسبار وأبعاده يمعباف دورًا في نتائج المقارنة؛ و 

% 69جيغاىرتز( بانحراؼ نسبي لمنتائج يأخذ قيـ تقع بيف 3-ميغاىرتز69ألمواج الكيرطيسية )عمؿ خمية ا
% وذلؾ بحسب المقياس المدروس والمجاؿ الترددي. إف تطوير عممية المقارنة والحصوؿ عمى نتائج دقيقة 39و

يتناسب مع شكؿ  يتطمب تحقيؽ تطوير الحوامؿ الميكانيكية لمرؤوس الحساسة وأيضًا إدخاؿ معامؿ تصحيح
الرأس الحساس المدروس وأبعاده. ومف جية أخرى، ولتحسيف نتائج المقارنة، يفضؿ إجراء المقارنة عند ترددات 

 تجاور التردد المركزي، وال تقترب مف الترددات الطرفية، لممجاؿ الترددي لعمؿ خمية األمواج الكيرطيسية.

 

مسبار الحقؿ  وية، خمية األمواج، مقاييس الحقوؿ الكيرطيسية،حقوؿ كيرطيسية، أمواج مكر  الكممات المفتاحية:
 معايرة. الكيرطيسي،
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Abstract 

 

The aim of this work is to improve radiation measurements of electromagnetic field (EMF) 

through realizing tests and calibrations of measurement devices by intercomparison within 

the microwaves (MW) range according to EMF wave cell properties. Actually, the calibration 

facility in electromagnetic field is not available in Syria; therefore, realizing an experimental 

system for electromagnetic field radiometer calibration is very important at national level. 

This study showed the possibility of using EMF wave cell in intercomparison of 

electromagnetic field radiometers in order to achieve a direct calibration via standard 

radiometer. The EMF wave cell properties were studied and the homogeneity of its EMF was 

tested using the EF Cube probe. Results showed that the field homogeneity inside the cell is 

good and the variation of electric field strength, within the comparison position, is less than 

10% of measured values. It was recognized that the probe form and dimensions influence the 

comparison results; and measurement results showed that it's possible to achieve comparison 

in the working domain of EMF wave cell (10 – 3000MHz) with a relative deviation of result 

values between 10% and 30% according to the measurement device and frequency range. 

Development of comparison process in order to obtain accurate results needs to improve 

mechanical supports of tested probes and to introduce a correction factor related to studied 

probe form and dimensions. From another side, it is better to carry out measurements at 

frequencies around the central frequency, and not close to frequency range borders, of the 

EMF wave cell working frequency domain.            

 

Key words: electromagnetic field (EMF), microwaves (MW), wave cell, electromagnetic 

field radiometer, electromagnetic field probe, calibration. 
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 مقدمة  -1
عف الحقوؿ الكيربائية والحقوؿ المغنطيسية المتالزمة معًا  ىو تعبير"الحقوؿ الكيرطيسية"  العممي مصطمحإف ال

 تنبعث الحقوؿ الكيرطيسية. وىو يستعمؿ في مجاؿ واسع مف الطيؼ الكيرطيسي موجة كيرطيسية والتي تشكؿ
عمى شكؿ أمواج  في األوساط المحيطة بتمؾ الشحنات منتقمةً عف الشحنات الكيربائية المتحركة وتنتشر 

3169كيرطيسية تسير بسرعة الضوء )تعادؿ سرعة الضوء حوالي 
بحسب وسط ـ/ثا في الخالء وىي تتغير  8

االنتقاؿ(. يكوف الحقالف الكيربائي والمغنطيسي المشكالف لمموجة الكيرطيسية متعامديف فيما بينيما ومتعامديف 
وباليرتز [m] معينيف وىما يقدراف بالمتر  fوتردد  مع جية االنتقاؿ. وتتميز الموجة الكيرطيسية بطوؿ موجي 

[Hz] [6] عمى الترتيب. 
وىي تتناسب طرداً مع شدة التيار الكيربائي أو  [V/m]بائي بواحدة فولت عمى المتر تقاس شدة الحقؿ الكير  

وشدة حقؿ  [A/m]الشحنة الكيربائية المولدة لمحقؿ. بينما تقاس شدة الحقؿ المغنطيسي باألمبير عمى المتر 
10 = [G]1بحيث:  [T])أو التسال  [G]التحريض المغنطيسي بالغوص 

-4
 [T]( يبيف الجدوؿ )أىـ المقادير 6 )

إف أىـ ما يميز الحقوؿ الكيرطيسية ىو التردد والذي يستخدـ الفيزيائية المستخدمة في مجاؿ الحقوؿ الكيرطيسية. 
عند الحديث عف مجاالتيا المختمفة بغية التمييز فيما بينيا. وتختمؼ التقسيمات االصطالحية لمجاالت الحقوؿ 

، 3، 2، 6] ( أحد أىـ تمؾ التقسيمات االصطالحية2، ويبيف الجدوؿ )المعتمد العممي الكيرطيسية بحسب المرجع
4.] 
 

 (، أىم المقادير الفيزيائية في مجال الحقول الكيرطيسية مع رموزىا وواحداتيا.1الجدول )

 رمز الواحدة الواحدة المقدار الفيزيائي الرمز

f,  اليرتز التردد Hz 
المتر الطوؿ الموجي m 

E فولت عمى المتر كيربائيشدة الحقؿ ال V/m 
H أمبير عمى المتر شدة الحقؿ المغنطيسي A/m 
S واط عمى المتر المربع كثافة االستطاعة W/m2 
B الغوص ، التسال حقؿ التحريض المغنطيسي G, T 

z األـو الممانعة Ohm 

SAR معدؿ الطاقة النوعية الممتصة 
(Specific Energy Absorption Rate) 

 W/kg الكيموغراـ واط عمى
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 ( تقسيمات اصطالحية لمجاالت الحقول الكيرطيسية.2الجدول ) 

 مجال حزمة الترددات تسمية حزمة الترددات

 30 [Hz] > (Sub-ELFتحت الحدية المنخفضة جدًا )

 30 – 300 [Hz] (ELFالحدية المنخفضة جدًا )
 300-3000 [Hz] (VFالصوتية )

 3-30 [kHz] (VLFالمنخفضة جدًا )

 30-300 [kHz] (LFالمنخفضة )

 300-3000 [kHz] (MFالمتوسطة )

 3-30 [MHz] (HFالعالية )

 30-300 [MHz] (VHFالعالية جدًا )
 300-3000 [MHz] (UHFالحدية العالية جدًا )

 3-30 [GHz] (SHFفوؽ الحدية العالية جدًا )

 30 – 300 [GHz] (EHFالخاصة فوؽ الحدية العالية جدًا )

 
حقؽ تطور عمـ االتصاالت في نياية القرف الماضي إنجازات عظيمة في مجاؿ توليد األمواج الكيرطيسية 
واستخداميا في تطبيقات مختمفة ىامة جدًا كاالتصاالت الالسمكية والبث اإلذاعي ونقؿ المعمومات وعمميات 

صنعية لمحقوؿ مت في اختراع مصادر الكشؼ وغيرىا مف التطبيقات المتنوعة. لقد تمت اكتشافات ىامة ساى
الكيرطيسية مف حيث االنتقاؿ الكيرطيسية الموجية والتي تمثؿ كافة المصادر التي تستخدـ خواص األمواج 

والتوجيو بغية تحقيؽ أىداؼ عممية وتقنية محددة )ال عشوائية(. فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، بنيت محطات 
ث اإلذاعي والتمفزيوني ومحطات االتصاالت الالسمكية و أجيزة الرادار اإلرساؿ لمياتؼ الجواؿ ومحطات الب

ومحطات التنبؤ بالطقس. تحتاج محطات اإلرساؿ بشكؿ عاـ الستطاعات عالية وتقنيات محددة لكي تحقؽ 
رساليا عبر المسافات البعيدة ]  [. ىذا ويوجد بعض6، 5الشروط الالزمة لتوليد األمواج الكيرطيسية المناسبة وا 

التقنيات الطبية اليامة والتي تستخدـ الحقوؿ الكيرطيسية الموجية في عمميا وأىميا جياز الرنيف المغنطيسي 
. كما كاف لمتطور الصناعي والتقني وارتفاع مستوى االىتماـ بالقياسات [7( ]NMIو NMR)المرناف( )

ساؿ متطورة كخاليا الحقوؿ الكيرطيسية المرجعية في مجاؿ الحقوؿ الكيرطيسية دورًا ىامًا في اختراع أنظمة إر 
( ومخابر اختبارات التوافؽ الكيرطيسي لمتطبيقات الصناعية واإللكترونية التي تساعد TEM Cellالمستعرضة )

  [.8في تحقيؽ شروط تجريبية قياسية ىامة ]
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يد الحقوؿ ( ىي عبارة عف نظاـ تجريبي عممي يسمح بتولTEM cellإف منظومة خمية األمواج المكروية )
الكيرطيسية ضمف حجيرة مناسبة يكوف فييا الحقؿ معمـو الخواص ومعزوؿ عف جميع التأثيرات الخارجية. وليذه 
الخمية في نفس الوقت تطبيؽ ىاـ في مجاؿ كشؼ وتحميؿ الحقوؿ الكيرطيسية المتولدة عف أي مصدر يمكف 

. وتغطي خمية األمواج المكروية طيفًا تردديًا (6وضعو داخؿ الخمية وذلؾ ضمف مجاليا الترددي، أنظر الشكؿ )
جيغاىرتز وىذا المجاؿ يتعمؽ بتصميـ الخمية  3ميغاىرتز ويستمر حتى يصؿ إلى أكثر مف  10واسعًا يبدأ عند 

 . [9] ومولدات اإلشارة والتجييزات المرافقة

 
 (.TEM Cell(، خمية األمواج الكيرطيسية )0الشكل )

 
( ىي خمية لمحقوؿ Transverse Electromagnetic cell (TEM cell))ة إذًا، الخمية الكيرطيسي

الكيرطيسية المستعرضة، تقـو بتوليد موجة كيرطيسية مستوية ذات سوية إشعاعية محددة تنتشر ضمف الخمية. 
 تسمح ىذه الخمية بإجراء تشعيع عينات مختمفة الكترونية أو حيوية ودراسة التأثيرات المتبادلة بيف الحقوؿ
الكيرطيسية المطبقة والعينات المختبرة. عندما تكوف األجيزة المعرضة لمحقوؿ عبارة عف مقاييس إشعاعية 
جراء قياسات عيارية وتحديد معامالت التصحيح والمعايرة  لمحقوؿ الكيرطيسية فإنو يمكف تحديد سوية التعرض وا 

الؿ المقارنة بيف المقاييس المدروسة ومقياس إما مف خالؿ المعرفة التامة لمحقؿ المتولد ضمف الخمية أو مف خ
 عياري مناسب عند ترددات محددة.

 تتألؼ منظومة خمية األمواج بشكؿ أساسي مف ثالثة أجزاء رئيسية وىي:
 

 (.Signal Generatorمولد اإلشارة الترددية ) 61
 (.Signal Amplificatorمضخـ اإلشارة الترددية ) 21
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 (.Wave cellحجيرة األمواج ) 31
إلى ىذه األجزاء الرئيسية عدد مف العناصر األساسية أىميا مقاومة الحمؿ التي توضع عند مخرج يضاؼ 

الحجيرة مف أجؿ تخميد األمواج قبؿ خروجيا مف الحجيرة، والتوصيالت والكابالت المحورية الخاصة بنقؿ اإلشارة 
 الكيرطيسية.

اتجة عف مصدر محدد يستخدـ محمؿ اإلشارة عند استخداـ خمية األمواج في تحميؿ الحقوؿ الكيرطيسية الن
(، كما يمكف التحكـ بمجمؿ التجييزات مف خالؿ برامج حاسوبية Spectrum Analyzerالطيفية الترددية )

 ساعد في الحصوؿ عمى النتائج وتحميؿ اإلشارة المقاسة.تمناسبة 
وفي دراسة تأثير الحقوؿ الكيرطيسية إف استخداـ منظومة خمية األمواج المكروية في عمميات القياس والمعايرة 

عمى المادة الحية وعمى التجييزات االلكترونية يتطمب المعرفة التامة بالميزات الفنية والتقنية والعممية لكافة األجزاء 
 المكونة ليذه المنظومة، باإلضافة إلى معدات القياس وتحديد التعرض اإلشعاعي لمحقوؿ الكيرطيسية المطبقة.

 
 ت التقنية لمنظومة خمية األمواج الكيرطيسيةالميزا -2

 

 (Signal generatorمولد اإلشارة الترددية ) -2-0
يعد مولد اإلشارة الكيرطيسية بمثابة القمب النابض في منظومة خمية األمواج المكروية فيو المصدر األوؿ 

 مستمرة ية توليد موجة كيرطيسيةلإلشارة الكيرطيسية الذي يحدد شكميا وترددىا. يمكف لمولد الحقوؿ الكيرطيس
(continuous Wave(CW).عند ترددات مختمفة، ويمكنو توليد الترددات  المنخفضة أيضًا ) 
(Low frequency (LF)( وتوليد األمواج المعدلة وفؽ األنماط المختمفة كتعديؿ السعة )Amplitude 

modulation (AM)( وتعديؿ التردد )Frequency modulation (FM)( وتعديؿ الطور )Phase 

modulation (M)( وتعديؿ النبض )Pulse modulation (PM) ومف حيث المبدأ، يرسؿ مولد األمواج .)
الكيرطيسية إشارتو عبر الوصمة المناسبة إلى محمؿ اإلشارة مباشرًة أو إلى مضخـ اإلشارة الذي يرفع سويتيا 

 ويرسميا إلى المرسؿ )أو اليوائي( المناسب.
 
 أجزاء مولد اإلشارة الترددية -2-0-0

إف مولد اإلشارة الكيرطيسية عبارة عف جياز الكتروني يتألؼ مف العناصر والدارات اإللكترونية المولدة لإلشارة 
ومف لوحة تحكـ وشاشة عرض مناسبة باإلضافة إلى مأخذ التغذية الكيربائية والكابالت الخاصة بنقؿ اإلشارة 
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(. 2رساليا إلى المرسؿ المستخدـ أو إلى محمؿ الطيؼ الترددي المطموب، أنظر الشكؿ )المتولدة ضمف الجياز وا  
 وتتضمف لوحة التحكـ مفاتيح مختمفة الوظيفة يمكف تصنيفيا وفؽ ما يمي:

 
 Stand( لمتشغيؿ والتوقيؼ، ومفتاح وضعية االنتظار )Off/Onمفاتيح التشغيؿ: والتي تتضمف مفتاح الػ ) 61

by المؤشرات الضوئية التي تشير إلى وضعية التشغيؿ.( باإلضافة إلى 
مفاتيح الوظائؼ: وىي مجموعة مف المفاتيح التي تسمح بتحديد نوعية العمؿ المطموب عند توليد األمواج  21

وطبيعة اإلصدار وتعديؿ اإلشارة، باإلضافة إلى مفاتيح الحفظ في الذاكرة الخاصة بالجياز ومفاتيح تحميؿ 
 المعطيات.    

ح التحكـ باألمواج: وىي مفاتيح تحديد طبيعة الموجة مف حيث السعة والتردد واإلرساؿ والتضخيـ وىي مفاتي 31
 تتضمف مفاتيح األرقاـ ومفاتيح التحكـ باإلرساؿ.

المفاتيح المرنة: وىي مجموعة مف المفاتيح التي تسمح بالتحكـ بتوابع العمؿ الفرعية الخاصة بمفاتيح  41
تعديالت خاصة ضمف كؿ وظيفة مف وظائؼ الجياز وذلؾ بما يتناسب مع  الوظائؼ، فيي تسمح بإجراء

 التطبيؽ المطموب.
شاشة العرض: وىي عبارة عف النافذة التي تسمح بعرض المتغيرات والمعطيات والخواص األولية والثانوية  51

 المتبعة، باإلضافة إلى جداوؿ ومالحظات مرافقة لمخدمة المطموبة.

 مخارج لإلشارة. 61

 
 (، مولد اإلشارة الترددية.2) الشكل

 (Signal Amplificatorمضخم اإلشارة الترددية ) -2-2
مضخـ اإلشارة مف حيث المبدأ ىو عبارة عف جياز يسمح بتضخـ استطاعة اإلشارة الكيرطيسية دوف التأثير  

طيسية داخؿ حجيرة عمى التردد، وبالتالي فيو يسمح برفع سوية اإلشارة ومف ثـ رفع سوية التعرض لمحقوؿ الكير 
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األمواج. تتـ عممية التضخيـ عمى مراحؿ وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ الثباتية المناسبة لإلشارة وحتى ال يحدث أي 
تشويو في شكؿ اإلشارة أو في ترددىا أثناء عممية التضخيـ المطبقة. لذلؾ، ينجز تضخيـ اإلشارة عمى عدة 

ارة في عممية تغذية عكسية تسمح بالتحكـ في ثباتية مراحؿ بحيث يتـ في كؿ مرحمة استعماؿ جزء مف اإلش
(. أما مف حيث التردد فإف لكؿ مجاؿ dB 10اإلشارة، وتكوف قيمة الربح في نياية كؿ مرحمة تضخيـ تساوي )

ترددي مضخـ خاص بو وكمما كاف عرض المجاؿ الترددي صغيرًا كانت جودة التضخيـ المختار وفقًا لمسويات 
 المطموبة عالية.

 
 حجرة األمواج المغمقة -2-3

تحدد حجيرة األمواج المكاف مف الفراغ الذي يتـ داخمو توليد األمواج الكيرطيسية وانتشارىا وقياسيا، فيي عبارة 
عف صندوؽ معدني خاص لو شكؿ مميز ويؤمف شروط حماية مناسبة سواء فيما يتعمؽ بطبيعة األمواج داخميا 

 (.6فييا، أنظر الشكؿ ) اوم أو فيما يتعمؽ بالبيئة المحيطة بيا
تصنع حجيرة األمواج مف مادة معدنية وتوضع عمى طاولة مخبرية خاصة وىي تتألؼ مف حيث المبدأ مف عدة 

 (:3أقساـ رئيسية أىميا وفقًا لمشكؿ )
 

 (.Cell bodyجسـ الحجيرة ) 61
 (.Door and EM-Proof windowباب ونافذة الحجيرة العازلة لألمواج الكيرطيسية ) 21
 (.N connector input/outputمأخذ الدخوؿ والخروج لإلشارة الكيرطيسية ) 31
 (.Load connectorمأخذ مقاومة الحمؿ ) 41
 (.50Ω loadمقاومة الحمؿ ) 51
عمبة التوصيالت الخاصة بالمرشحات الترددية وبالتغذية الكيربائية وبمقاييس الحقوؿ الكيرطيسية  61

(Connectors and filter box.) 
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 (.TEM Cell(، أقسام خمية األمواج الكيرطيسية )3الشكل )

 

(، فتوجد مكونات ىامة تحدد عمؿ الحجرة وموقع تطبيؽ الحقؿ 4أما في الجزء الداخمي لمخمية، أنظر الشكؿ )
 الكيرطيسي وطرؽ الحماية وأىميا:

 
 (.Septumالسطح المرسؿ والمستقبؿ إلشارة الحقؿ الكيرطيسي ) 61
 (.Test surface) سطح منطقة التشعيع والقياس 21
 EMبطانة إسفنجية ذات سطوح ىرمية الشكؿ مكونة مف تركيبة مادية خاصة ماصة لألمواج الكيرطيسية ) 31

Wave Absorbent material.) 
 (.Access to connectors and filter boxعمبة التوصيالت والمرشحات )مدخؿ إلى  41

 

 
 (.TEM Cellطيسية )(، األجزاء الداخمية لخمية األمواج الكير 4الشكل )
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 مميزات فنية ىامة لخمية األمواج -2-3-0

باإلضافة إلى أىمية العزؿ الكيرطيسي لجدراف خمية األمواج والذي يمنع تسرب الحقؿ إلى الخارج وحماية 
، يكوف الحقؿ  مستخدمي الخمية فإف الخمية تتمتع بثباتية جيدة لسوية الحقؿ الكيرطيسي عمى المدى الطويؿ.

عند مركز الحيز الحجمي  وذلؾ عند تصميـ الخمية بدقة عالية ي مستقطب عموديًا ومتجانس تماماً ئالكيربا
كما أف قيمة ممانعة الموجة في ؛ لمنطقة المعايرة، منتصؼ المسافة بيف السطح المرسؿ وأسفؿ أو سقؼ الخمية

(. يؤدي وضع E/H = 377Ohmأـو ) 377ىذه الحالة تقترب مف قيمتيا في حالة الفضاء الحر والتي تساوي 
الحقؿ في جوار الرأس الحساس غير أف قيمة االرتياب الكمي  ش في خطوطالحساس في ىذا الموقع إلى تشوي

( إذا كانت أبعاد الحساس أقؿ بثالث مرات مف المسافة بيف أسفؿ dB 1الناتج عف ىذا الخمؿ ال تزيد عف )
( يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار عدد TEM Cellألمواج )وسقؼ الخمية. ومف أجؿ االستخداـ المناسب لخمية ا

 مف المعامالت اليامة:
 

 الخواص الكيربائية لمخمية. 61
 الخواص الترددية لمخمية ونماذج العمؿ. 21
 أبعاد المسبار المراد معايرتو. 31
 ثباتية التجييزات المستخدمة في توليد الحقؿ الكيرطيسي وقياسو. 41

 
 (Spectrum Analyzerمحمل الطيف الترددي ) -2-4

يقـو ىذا الجياز باستقباؿ اإلشارة الكيرطيسية المتولدة داخؿ خمية األمواج وتحميميا وذلؾ وفقًا لممجاؿ الترددي 
المختار وبخطوة مسح ترددية صغيرة تحقؽ رؤية تفصيمية لكامؿ أجزاء الطيؼ. يسمح ىذا الجياز بدراسة الطيؼ 

يد مختمؼ المقادير التي تخدـ عممية التحميؿ الطيفية. وكما ىو وتحديد القيـ العظمى وقياس االستطاعة وتحد
 يتألؼ محمؿ الطيؼ الترددي مف عدة أجزاء رئيسية أىميا:حيث (، 5مبيف في الشكؿ )

 
لوحة التحكـ ومفاتيح العمؿ: وىي تتضمف المفاتيح المتعمقة بالتشغيؿ واالنتقاؿ وبالتردد وبمجاؿ الطيؼ  61

ة بالقياس كتمؾ الخاصة بالبحث عف القمة وقياس االستطاعة والمحددات الطيفية والسعة، والمفاتيح المتعمق
وغيرىا. والمفاتيح المتعمقة بالتوجيو كمفاتيح العرض وزمف المسح وتحديد بدء القياس وغيرىا. ومفاتيح الحالة 
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المفتاح الدوار الذي المتعمقة باإلعادة إلى الوضع البدائي وتمؾ المتعمقة بتحديد شروط العمؿ. باإلضافة إلى 
 يسمح باالنتقاؿ بحركة دورانية بيف الترددات أو القيـ المحددة المتعمقة بخصائص العمؿ.

( تسمح Soft Keysمرفقة بمفاتيح مرنة ) LCDلوحة العرض والمفاتيح المرنة: وىي عبارة عف شاشة  21
 ( التي تظير عمى الشاشة.Menuباالنتقاؿ ضمف قائمة العمؿ )

( المأخذ الرقمي RF inputوأىميا عمى الواجية األمامية مأخذ استقباؿ اإلشارة والتحكـ ) مداخؿ الجياز 31
(USB) وعمى الواجية الخمفية كؿ مف مأخذ التغذية الكيربائية والوصمة اإللكترونية الخاصة بالحاسوب ،

 والتي يسمح بالتحكـ بالجياز عف طريؽ البرامج الحاسوبية.

 
 (.Spectrum analyzerالترددية ) (، محمل اإلشارة5الشكل )

 
إف مف أىـ توابع العمؿ في محمؿ الطيؼ الترددي ىو التابع المتعمؽ بتحديد المجاؿ الطيفي لمقياس الذي يتـ 
ف التحكـ بمعامالت العمؿ يكوف  عرضو عمى شاشة المحمؿ الطيفي نفسو أو عمى شاشة الحاسب المستخدـ؛ وا 

األرقاـ. يتـ تحديد السعة عف طريؽ مفتاح السعة ومف ثـ اختيار معامالت مف خالؿ المفاتيح المرنة ومفاتيح 
السعة مف خالؿ المفاتيح المرنة ومفاتيح األرقاـ ولوحة التحكـ وىنا يجب اإلشارة إلى أىمية تحديد واحدة السعة 

ي ومف ثـ القياـ المستخدمة وحدود العمؿ. وفي جميع األحواؿ يمكف أواًل العمؿ ضمف خيارات البحث اآللي الذات
البد مف ذكر أىمية توابع البحث الذاتية عف القيـ  بتحديد المعامالت الخاصة وفقا لمتطمبات العمؿ. وأخيراً 

 العظمى وتوابع المحددات التي تسمح بتحديد تمؾ القيـ ومف ثـ تحميؿ الطيؼ بدقة مناسبة.
عف األجيزة والمعدات االلكترونية والكيربائية  يستخدـ محمؿ الطيؼ في حالة دراسة الحقوؿ الكيرطيسية المتولدة

التي يمكف أف توضع ضمف حجرة األمواج، كما يمكف أف يستخدـ مع ىوائي خارجي ودراسة اإلشارة الصادرة عف 
محطات الياتؼ الخموي وعف أي نوع مف ىوائيات اإلرساؿ التي تصدر حقواًل كيرطيسية ذات ترددات توافؽ 

 اؿ المستخدـ والمحمؿ الطيفي الترددي.مجاؿ عمؿ ىوائي االستقب
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  توليد وقياس الحقول الكيرطيسية داخل خمية األمواج -3
(، حيث يتـ ربط 6يتـ توليد الحقوؿ الكيرطيسية داخؿ خمية األمواج مف خالؿ تحقيؽ التجربة المبينة في الشكؿ )

ي يتصؿ مباشرة مع حجرة األمواج مولد األمواج الكيرطيسية عمى التسمسؿ مع مضخـ اإلشارة الترددية الذ
الكيرطيسية، وتوضع مقاومة الحمؿ عند مخرج صندوؽ حجرة األمواج. يتـ وضع مقياس الحقوؿ الكيرطيسية 

(EF Cube داخؿ حجيرة األمواج وتوصيمو مع الحاسب مف خالؿ ليؼ بصري ومبدؿ مالئـ إلكتروني ضوئي )
ما توصؿ األجيزة األخرى فيما بينيا مف خالؿ كابالت محورية لإلشارة الضوئية وذلؾ عبر عمبة التوصيالت، بين

 .معزولة ومحمية كيرطيسيًا بشكًؿ مناسب مف التأثيرات الخارجية والتشويش
 
 عمل مولد اإلشارة  -3-0 

غيغاىرتز، وىذا الجياز  3كيموىرتز و 9العمؿ بيف  ايقع المجاؿ الترددي لعمؿ مولد اإلشارة المستخدـ في ىذ
توليد نماذج مختمفة مف األمواج البسيطة والمعدَّلة؛ وىو يتميز بمرونة متميزة وسيولة في االستخداـ  قادر عمى

وجودة عالية في األداء. وقبؿ البدء بالتشغيؿ يجب أواًل تحضير الجياز لمعمؿ مف خالؿ عدد مف الخطوات 
 الرئيسية وىي:

ريض مناسب، ومف ثـ ربط الدارة بشبكة التغذية توصيؿ الجياز بالتغذية الكيربائية مف خالؿ وصمة ذات تأ 61
 ىرتز. 59فولت وبتردد 220 الكيربائية التي تعمؿ عند جيد مطبؽ 

إتماـ توصيؿ الدارة الكيربائية مع باقي التجييزات قبؿ تشغيؿ مولد الحقوؿ الكيرطيسية وذلؾ مف خالؿ  21
 الكابؿ المحوري الموافؽ.

الضغط عمى مفتاح التشغيؿ والبقاء في الحالة البدائية بدوف تطبيؽ تشغيؿ األجيزة )مولد ومضخـ اإلشارة( ب 31
 (.Standbyأي تردد ضمف المنظومة )أي وضعية 

( يتـ بدء إعداد الجياز والذي يستمر حوالي نصؼ دقيقة حتى Standbyعند الضغط عمى المفتاح ) 41
و الموف األخضر. يأخذ الجياز الوصوؿ إلى الوضعية االبتدائية لمعمؿ والتي يشير إلييا المؤشر الضوئي ذ

 (.dBm 127-غيغاىرتز والربح األصغري ) 3في الحالة االبتدائية وضعية التردد األعظمي 
 دقيقة قبؿ بدء التطبيؽ المطموب سواء في مجاؿ القياس أو التشعيع.45 يفضؿ االنتظار لمدة  51
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 (.TEM Cellخل خمية األمواج )(، مخطط توضيحي لنظام توليد وقياس الحقول الكيرطيسية دا6الشكل )

 

 توليد إشارة موجية مستمرة -3-0-0

 20-وسوية استطاعة قدرىا ) 1GHz( عند التردد CWإذا أردنا عمى سبيؿ المثاؿ تطبيؽ التردد المستمر )

dBm :نتبع الخطوات التالية ) 
 

 ( لمعودة إلى وضعية المصنع االبتدائية.Presetالضغط عمى المفتاح ) 61
( وذلؾ لتصبح كافة المعامالت مرتبطة بالتردد فقط، وىنا تظير Frequencyمفتاح التردد )الضغط عمى  21

 عمى الشاشة قيمة التردد الخاص بحالة المصنع.
عمى سبيؿ المثاؿ(، وتحديد الواحدة المرافقة  مف خالؿ  999اختيار قيمة التردد المطموب مف لوحة األرقاـ ) 31

 999( فنحصؿ عمى التردد المطبؽ )عمى سبيؿ المثاؿ MHzالضغط عمى المفتاح المرف الموافؽ)
 ميغاىرتز( والذي يظير عمى الشاشة.

( لتصبح كافة المعامالت متعمقة بالسعة ويظير عند ذلؾ السعة Amplitudeالضغط عمى مفتاح السعة ) 41
 بحسب المصنع.

اؿ( والمفاتيح المرنة بحسب عمى سبيؿ المث 20-ار السعة المطموبة مف خالؿ لوحة مفاتيح األرقاـ )تييتـ اخ 51
( والتي dBm 20-عمى سبيؿ المثاؿ( فنحصؿ عمى السعة المطموب تطبيقيا ) dBmالواحدة المطموبة )
 تظير عمى الشاشة.
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( RF On/Offيتـ إرساؿ اإلشارة مف مولد اإلشارة إلى المضخـ مف خالؿ الضغط عمى مفتاح التشغيؿ ) 61
 طيسية وتوقيفيا.الذي يتحكـ بعممية إرساؿ اإلشارة الكير 

 

 توليد إشارات موجية معدَّلة -3-0-2

( step sweepيمكف تطبيؽ نماذج مختمفة مف اإلشارات المعدَّلة، فمثاًل يمكف تطبيؽ إشارة متدفقة غير مستمرة )
ؽ في ىذه الحالة يجب اختيار المعامالت المطموبة بدقة مثؿ تردد البدء وتردد التوقؼ وخطوة االنتقاؿ وزمف التطبي

( باإلضافة إلى المفاتيح المرنة في اختبار المعامالت المطموبة. ويمكف أيضًا Sweepوالتكرار؛ ويساعد مفتاح )
( وذلؾ باستخداـ المفاتيح الموافقة QM( أو الطور )AM( أو السعة )FMتوليد موجات معدلة مف حيث التردد )

المعامالت الخاصة باإلشارة وذلؾ بحسب نوع عمى لوحة التحكـ والمفاتيح المرنة التي تسمح بتعديؿ جميع 
( Reset( ومفتاح )RF On/Offاإلرساؿ المطموب. يتـ الخروج مف الوضع المعدؿ مف خالؿ مفتاح التشغيؿ )

 الذي يعيد حالة الجياز إلى وضعية المصنع.
 

 تضخيم اإلشارة الترددية  -3-2
و  MHZ 10األوؿ يعمؿ في المجاؿ الترددي بيف  يتـ تضخيـ اإلشارة الترددية في ىذا العمؿ بواسطة مضخميف

1000 MHZ ( 10وباستطاعة قدرىاW والثاني يعمؿ في المجاؿ الترددي بيف ،)1000 MHZ  3و GHZ 
(. لقد صممت ىذه المضخمات مف أجؿ الحصوؿ عمى تضخيـ خطي عمى كامؿ 4Wوباستطاعة قدرىا )

ة عالية في اإلشارة حيث تكوف القيمة العظمى لتغير المجاؿ الترددي الخاص بالمضخـ مع المحافظة عمى جود
( كحد أعظمي دوف dBm 10+ات باستطاعة تصؿ حتى )م(، ويمكف تغذية المضخdBm 1.5الربح ىي )

 حدوث ضرر.
. يتـ تغذية ىذه المضخمات كيربائيًا بجيد قدره  59ىي  المضخماتإف ممانعة الدخوؿ والخروج ليذه  أـو

220Volt  ىرتز. تتـ عممية التبريد بواسطة اليواء وتكوف الكفاءة عالية في المجاؿ الحراري بيف  50عند التردد
يمكف  ثابتة ضمف المجاؿ الترددي لممضخـ وال المضخمات هدرجة مئوية. إف سوية الربح في ىذ 40 و 10

افؽ لممجاؿ تغييرىا مف قبؿ مستخدـ التجربة، ومف الضروري اإلشارة ىنا إلى ضرورة استخداـ المضخـ المو 
 الترددي المطبؽ.
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جراءات القياس -3-3  تطبيق األمواج داخل الخمية وا 
إف خمية األمواج الكيرطيسية ىي عبارة عف صندوؽ معدني مغزلي الشكِؿ ذو أبعاٍد معينٍة تحدد المجاؿ الترددي 

مجاؿ الترددي والحجـ ( يحدداف الSeptumلعمؿ الخمية، فحجـ الخمية وارتفاع السطح المولد لمحقؿ الكيرطيسي )
 القابؿ لالستخداـ داخؿ الحجيرة.

سـ( ويبمغ وزنيا فارغة  664× سـ  84× سـ  699إف أبعاد خمية األمواج المستخدمة في ىذه الدراسة ىي )
كغ، وىي مزودة بطاولة حاممة متحركة خاصة. لمخمية باب وحيد وىو عبارة عف مربع طوؿ ضمعو يساوي  130
وىي تقع  ³سـ 25000إلى منطقة العمؿ داخؿ الحجيرة والتي يصؿ حجميا إلى حوالي  سـ يسمح بالوصوؿ 36

(. تبمغ قيمة ممانعة الحمؿ Septumفي منتصؼ وأسفؿ الحجيرة تحت السطح النحاسي المولد لمحقؿ )
، وتعتمد االستطاعة العظمى التي تغذى بيا الخمية عمى ممانعة الحمؿ  59ة خميالموضوعة عمى مخرج ال أـو

المستخدمة. يمكف أف يضاؼ إلى ىذه الخمية دليؿ موجو لألمواج الكيرطيسية ومرشحات ترددية كما أنيا تؤمف 
 مرونة جيدة أثناء العمؿ وذلؾ بحسب نوع التطبيؽ المستخدـ. 

إف مف أىـ ما يجب االنتباه إليو عند استخداـ حجيرة األمواج ىو وضع ممانعة الحمؿ في مكانيا، والحيطة 
(، باإلضافة إلى التعامؿ بحذر مع N coaxial guide connectorsعند تركيب الوصالت المحورية )والحذر 

األجزاء الموجودة داخؿ الحجيرة وأىميا السطح المعدني المولد لمحقوؿ الكيرطيسية والعوازؿ األسفنجية الخاصة 
 التي تستعمؿ مف أجؿ تخميد الحقوؿ الكيرطيسية قبؿ وصوليا إلى الممانعة.

يعد السطح المعدني المولد لألمواج العنصر األىـ داخؿ الحجيرة فيو يعمؿ كيوائي مرسؿ عند توليد األمواج 
داخؿ الخمية ويعمؿ كيوائي مستقبؿ لإلشارات الصادرة عف التجييزات المدروسة ضمف الحجيرة؛ وبالتالي، يجب 

اخؿ الحجيرة مف أجؿ اختبارات الجودة أو التعامؿ معو بحذر وخاصة عند إدخاؿ جياز معيف إلى منطقة العمؿ د
 عند إجراء قياسات الحقؿ واختبارات المقارنة.

تباع كافة اإلجراءات بدقة مف أجؿ حماية الخمية مف  ومف ناحية أخرى، يجب الحذر عند نقؿ الخمية مف مكانيا وا 
ة أثناء االنتقاؿ؛ وليذا يجب أف االصطداـ بالجدراف أو بالمعدات الموجودة في الطريؽ المختار الذي ستسمكو الخمي

يتوفر شخصاف عمى األقؿ عند نقؿ الخمية مف مكاف إلى آخر. كما يجب أف تكوف الخمية متوقفة عف العمؿ 
وخالية مف آية معدات أثناء عممية االنتقاؿ وبعد وضع الخمية في مكانيا الجديد يجب التأكد مف تثبيتيا بشكؿ 

المتحركة بشكؿ جيد، ومف ثـ يمكف إعادة التوصيالت الكيربائية بيدوء. إف  جيد مف خالؿ فرممة عجالت الطاولة
استعماؿ الخمية ضمف الشروط النظامية يضمف حماية المستخدـ التامة مف الحقوؿ الكيرطيسية المتولدة داخؿ 

مؿ عمى الخمية الحجيرة. وبالتالي، إف مف أىـ الشروط الواجب توافرىا مف أجؿ االستخداـ السميـ ىو أف يكوف العا
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خبير بميزاتيا وآلية شروط عمميا، وأف يكوف عمى دراية تامة باليدؼ مف استخداميا سواء في اختبار األجيزة 
 االلكترونية أو في اختبار اآلثار الحيوية لمحقوؿ الكيرطيسية عمى عينات المادة الحية أو عمى حيوانات التجارب.

وموضع األجيزة المراد اختبار عمميا تحت السطح المعدني المولد يقع الحجـ الفراغي المخصص لمحقؿ المطبؽ 
سـ لالرتفاع )تكوف قاعدة ىذا  25سـ لمعرض والعمؽ و30 لمحقؿ مباشرًة بحيث تكوف أبعاد ىذا الحجـ قدرىا 

(. ولذلؾ ينصح عند دراسة أي نوع مف 7سـ فوؽ أسفؿ الحجيرة(، أنظر الشكؿ )5 الحجـ الفراغي مرتفعة بمقدار 
سـ توضع عمى أسفؿ  5لتجييزات أو المواد العازلة أو الناقمة وضعيا عمى قاعدة عازلة بسماكة تصؿ حتى ا

 الحجيرة وذلؾ لتجنب حدوث أي تأريض لمعنصر المدروس.
 

 
 (.TEM Cell(، موقع الحيز الفراغي المخصص لتطبيق الحقل الكيرطيسي داخل خمية األمواج )7الشكل )

 

 قول الكيرطيسية داخل الحجيرةقياس الح -3-4
يستعمؿ اليوائي في إرساؿ واستقباؿ األمواج الكيرطيسية، ويعتبر مقياس الحقوؿ الكيرطيسية نظاـ شبيو بيوائيات 

 خمية األمواج فييستعمؿ االستقباؿ إال أنو قد صمـ مف أجؿ أف يكوف تأثيره عمى الحقؿ الكيرطيسي أصغري. 
( وىو مقياس ثالثي األبعاد تـ EF cubeاس لشدة الحقؿ الكيربائي موديؿ )مقي المستخدمة في ىذه الدراسة

( EF cube) (. إف المقياس9( و )8تصنيعو ومعايرتو مف أجؿ االستخداـ في خمية األمواج، أنظر الشكميف )
عبارة عف مسبار يعمؿ ببطارية مدمجة ذو طيؼ حساسية عريض تـ تصميمو مف أجؿ قياس شدة الحقؿ 

لألمواج الراديوية. يتـ التحكـ بيذا المقياس مف خالؿ برامج حاسوبي حيث يتـ التخاطب بيف المسبار  الكيربائي
والبرامج مف خالؿ ليؼ بصري خاص ويتـ عرض النتائج عمى نافذة البرنامج وفؽ محاور القياس الثالثة 

 العرض

 العمق

 االرتفاع
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داة قياس جيدة وقادرة عمى باإلضافة إلى عرض القيمة الوسطية. إف الحجـ الصغير ليذا المسبار يجعؿ منو أ
 . [69] إعطاء نتائج دقيقة عند إجراء مسح فراغي لإلشارة الراديوية

 

 
 وتوابعو. EF Cube(، مسبار الحقل 8الشكل )

 
ومحاوره الثالثة ومفتاح التشغيؿ والمؤشر الضوئي المرافؽ باإلضافة إلى  EF cube( المسبار 9يبيف الشكؿ )

 لمقاسة الذي يربط مع محوؿ اإلشارة اإللكترونية إلى إشارة ضوئية.مآخذ الشاحف وآخذ اإلشارة ا
 

 
 ، أجزاءه ومحاوره.EF Cube(، مسبار الحقل 9الشكل )
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بما أف عمؿ المسبار مرتبط بالبرنامج المرفؽ ويتـ مف خاللو يجب في المرحمة األولى تنصيب البرنامج عمى 
 ((:69ت البرمجية التالية )انظر الشكؿ )الحاسب وىذه العممية تتـ مف خالؿ عدد مف الخطوا

 
 (.USBاإللكتروني لميؼ البصري )وصمة -يوصؿ الحاسب بالمبدؿ الضوئي 61
 توقيؼ عممية البحث التي يقـو بيا نظاـ الويندوز آليًا إليجاد السواقات اإلضافية. 21
 " في القائمة التي تظير في نافذة خاصة.Installاختيار الوضع " 31
 ي ستصبح موقع لتنصيب البرنامج عمى الحاسب.اختيار السواقة الت 41

" ضمف البوابات المتوفرة port" EF cubeاالنتظار حتى ينتيي التنصيب وعندىا ستظير بوابة بعنواف  51
 ". EF cube Setup.exeعمى الحاسب، وتتـ عممية القياس مف خالؿ البرنامج التنفيذي "

 

 
 (.EF Cube(، مراحل تنصيب برنامج قارئ )01الشكل )
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ظيار EF cube المقياس عمل آلية -3-4-1  النتائج وا 

بالضغط عمى المفتاح الموجود عمى المسبر يبدأ العمؿ ويضيء المؤشر الضوئي الموجود عميو بتردد قدره ومضة 
إلييا عمى جسـ المسبر،  ( مشارٌ X,Y,Zممي ثانية. يعمؿ ىذا المسبار وفؽ محاور ثالثية متعامدة ) 800كؿ 

يس المسبر اإلشارة الثية والتي تسمى مركز الطور. يقكز المسبار ىو نقطة تقاطع المحاور الثبحيث يكوف مر 
ة ويرسؿ إشارتو الضوئية عبر الميؼ البصري إلى الحاسب. يقـو ثانية وذلؾ وفقًا لممحاور الثالثمرات بال 5بمعدؿ 

ية تحمؿ المعمومات المقاسة إلى اإللكتروني بتحويؿ اإلشارة الضوئية إلى إشارة اإللكترون-المحوؿ الضوئي
البرنامج. تتضمف تمؾ المعمومات كؿ مف حالة البطارية وتطبيؽ معامالت المعايرة الخاصة بالمسبار باإلضافة 

)يوجد  USBاإللكتروني تغذيتو الكيربائية عبر الوصمة -إلى نتيجة القياس المصححة. يأخذ ىذا المحوؿ الضوئي
ؿ عمى وضعية التشغيؿ(، وتتـ قراءة المعطيات مف قبؿ برنامج تطبيقي مؤشر ضوئي عمى عمبة المحوؿ يد

بسيط. تظير عند تشغيؿ البرنامج نافذة خاصة عمى الشاشة عمييا مفاتيح وتوابع افتراضية تسمح بعمميات 
ظيار الموجود ضمف ىذه النافذة يسمح بالبدء بعممية قراءة القياسات وحالة البطارية وا   Startالتشغيؿ. فالمفتاح 

(. عندما تعمؿ حالة التشغيؿ 66النتائج عمى الشاشة المخصصة ضمف نافذة البرنامج كما ىو مبيف في الشكؿ )
وبالضغط عمى ىذا المفتاح  (Stopإلى مفتاح افتراضي لتوقيؼ عممية القياس )  Startيتحوؿ المفتاح االفتراضي

 بؿ الخروج مف البرنامج.يتوقؼ التواصؿ بيف المسبر والبرنامج وىذه الخطوة أساسية ق
 

 
جراء القياس الخاص بالمسبار 00الشكل )  .EF Cube(، نافذة برنامج تشغيل وا 
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(( يتضمف عدد مف 66الموجود في نافذة البرنامج )أنظر الشكؿ ) (Toolsإف التابع االفتراضي لألدوات )
دخاؿ التصحيح عمى القيمة المقاسة والتي تساىـ في إ Field Correctionالعمميات اليامة والتي أىميا عممية 

(، فالبرنامج يحتوي عمى مكتبة معمومات حوؿ معامالت التصحيح 62وفقًا لمتردد المختار، أنظر الشكؿ )
يظير عمى النافذة مكاف لكتابة التردد؛ وبعد إدخاؿ   Field correctionالمرتبطة بالترددات. عند اختيار عممية 

يقـو البرنامج بتطبيؽ معامؿ التصحيح الموافؽ عمى القيـ ( Enterتاح )التردد المطموب والضغط عمى مف
 المقاسة.

 

 
جراء القياس الخاص بالمسبار ( في Tools(، تابع األدوات )02الشكل )  .EF Cubeنافذة برنامج تشغيل وا 

 
( الموجود ضمف مجمد داخمي خاص Correction.attإف معامالت التصحيح محفوظة ضمف ممؼ ) 
(Factors)  في مجمدات التطبيؽ، ويمكف تعديؿ قيـ التصحيح بعد المعايرات الدورية لممسبار. لقد تـ تحميؿ ممؼ
(Correction.att آليًا عند تنصيب البرنامج وأعطيت قيـ التردد فيو بواحدة الميغاىرتز ومعامؿ التصحيح عمى )

ه الجداوؿ إال بعد إجراءات المعايرة شكؿ تابع خطي، وىنا يجب اإلشارة إلى عدـ إدخاؿ أي تعديؿ عمى ىذ
 حصرًا.

ميغاىرتز إال أف ىذا الحساس يمتقط الترددات األقؿ واألعمى  3000و 30لقد صمـ المسبار لقياس الترددات بيف 
مف ىذيف الحديف ومف الممكف أف تتأثر نتيجة القياس بتمؾ الترددات، وبالتالي، يجب أف تؤخذ ىذه الظاىرة بعيف 

ميغا ىرتز تنخفض االستجابة بسرعة وال تؤخذ اإلشارات عند الترددات  30ند الترددات األقؿ مف االعتبار. فع
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ميغا ىرتز تستمر االستجابة حتى ما  3000ميغا ىرتز بعيف االعتبار. وعند الترددات األعمى مف  1األقؿ مف 
ا ىرتز أي تداخؿ موجي. يجب ميغ 4000ميغا ىرتز ، إال أنو ال تسبب الترددات األعمى مف  3500بعد التردد 

أثناء عممية القياس ألف ىذه األجساـ تعدؿ الحقؿ وتزيد في االرتياب المرافؽ  ةإبعاد المسبر عف األجساـ المعدني
لنتائج القياس؛ وليذا يجب استعماؿ قاعدة غير معدنية )خشب أو بالستيؾ مثاًل( كحامؿ لممسبار في نقطة 

 القياس المطموبة.
 

 (IEC/EN61000-4-20استعمال خمية األمواج الكيرطيسية وفق المعيار ) تطبيقات -3-5
أف مف أىـ تطبيقات خمية األمواج الكيرطيسية ىي االختبار والقياس حيث تساعد في توليد الحقوؿ الكيرطيسية 

مف  ىا عف األجيزة اإللكترونية المختمفة ودراسة التأثيرات المتبادلة في جور كما تساعد في الكشؼ عف صدو 
( ىي TEM Cell(. إف مف أىـ تطبيقات خمية األمواج الكيرطيسية )TEMالحقوؿ الكيرطيسية المستعرضة )

 Electromagnetic Computabilityمعايرة واختبار أجيزة القياس وكذلؾ تحقيؽ شروط اختبارات الكفاءة 

Test (EMC Test مف خالؿ تحقيؽ جو العمؿ التجريبي المدروس والمتحكـ بميز ).اتو 
 
 (TEM Modeنموذج الحقول الكيرطيسية المستعرضة ) -3-5-0

 TEM modeإف خمية األمواج الكيرطيسية تحقؽ شروط العمؿ ضمف نموذج الحقوؿ الكيرطيسية المستعرضة 
(. إف ىذا النموذج يحقؽ شروط محاكاة خصائص انتشار IEC 61000-4-20والذي يخضع لممعيار الدولي )

 ي منطقة الحقؿ البعيد بالنسبة ليوائي إرساؿ معيف.الحقوؿ الكيرطيسية ف
( يصؼ آلية العالقة المتبادلة المسماة "طريقة االستطاعة اإلشعاعية الكمية" IEC 61000-4-20إف المعيار )

 Openوالتي تسمح بربط قياسات اإلصدار داخؿ خمية األمواج مع تمؾ في اختبارات موقع البيئة المفتوحة )

Area Test Site (OATS تحقؽ ىذه الطريقة حساب االستطاعة اإلشعاعية الكمية ألي وحدة الكترونية .))
 مختبرة وذلؾ باالعتماد عمى نموذج القياسات ثالثية الكموف التي تتـ داخؿ الخمية. 

 
 تجانس الحقل  -3-5-2

( Uniformity Field Area (UFA)لقد صممت خمية األمواج مف أجؿ تحقيؽ منطقة انتشار حقؿ متجانس )
 حجميةإف منطقة الحقؿ المتجانس ىي منطقة . ICE 61000-4-3و  IEC 61000-4-20وفقًا لممعاير الدولية 

وليست مستوية فمف خالؿ القياس عمى مستويات مختمفة يمكف تحقيؽ حجـ ذو حقؿ متجانس يقع ضمف منطقة 
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ـ تحقيقو بمستوى عاٍؿ مف الدقة المناسبة العمؿ ضمف خمية األمواج، وىذا مستقؿ مبدئيًا عف التردد المطبؽ ويت
% عمى األقؿ مف نقاط القياس في مستويات منطقة الحقؿ المتجانس 75لمتطبيقات المطموبة. يجب أف تحقؽ 

. ىنا وال بد مف اإلشارة إلى أف خمية األمواج تقدـ فعالية عالية في 6dB+و  0تجانسًا ضمف حدود قبوؿ تقع بيف 
 ي مرتفع ومتجانس انطالقة مف استطاعة دخؿ منخفضة.الحصوؿ عمى حقؿ كيرطيس

 

  اختبارات قياس الحقول الكيرطيسية داخل خمية األمواج -4
إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو تحديد إمكانية إجراء مقارنة بيف المقاييس الخاصة بالحقوؿ الكيرطيسية عند 

منطقة العمؿ ضمف الخمية مف خالؿ مسح ترددات محددة ضمف مجاؿ عمؿ الخمية. يتطمب ىذا العمؿ اختيار 
سوية الحقؿ عند مستويات متدرجة داخؿ حيز العمؿ المناسب إلجراء المقارنة المباشرة لممقاييس. لذلؾ، تـ في 
مرحمة أولى قياس تجانس الحقؿ عند ثالث سويات مختمفة، وفي مرحمة تالية تـ تحديد منطقة العمؿ واختبارىا 

 قارنة الممكنة لممقاييس المتوفرة.ومف ثـ إجراء دراسات الم
 

 قياس تجانس الحقل عند سويات مختمفة -4-0
 25سـ لمعرض والعمؽ و30 كما ذكر في فقرة سابقة، إف أبعاد منطقة الحقؿ المستخدـ داخؿ خمية األمواج قدرىا 

ما ىو مبيف في سـ فوؽ أسفؿ الحجيرة ك5 سـ لالرتفاع بحيث تكوف قاعدة ىذا الحجـ الفراغي مرتفعة بمقدار 
(. لقد تـ اختيار ثالث مستويات متدرجة اعتبارًا مف أسفؿ منطقة الحقؿ المستخدـ وحتى أعمى رأس 7الشكؿ )
سـ فوؽ أسفؿ الحجيرة( أنظر الشكؿ 5سـ متضمنًة مسافة الحماية  3915و  25و  6915) EF Cubeالمسبار 

ي العمؽ وخمس نقاط في العرض(. يبيف (، وتضمف كؿ مستوي قياس عشريف نقطة قياس )أربع نقاط ف7)
( نتائج قياس شدة الحقؿ الكيربائي التي تـ الحصوؿ عمييا في المستويات الثالثة المختارة وتبيف 6الجدوؿ )
 ( رسـ فراغي توضيحي لتغيرات شدة الحقؿ الكيربائي المقاس.65( و )64( و )63األشكاؿ )

أنو في المستوي األوؿ يكوف التغير بيف القيـ المقاسة أقؿ مف ( واألشكاؿ المرافقة 3نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )
% في معظـ النقاط بالمقارنة مع القيمة األعظمية في المستوي، بينما يكوف االختالؼ في معظـ نقاط 65

% 39%، وفي المستوي الثالث يكوف االختالؼ بيف معظـ نقاط القياس مساويًا 25المستوي الثاني أقؿ مف 
اإلشارة ىنا إلى أنو قد تمت المقارنة بيف نقاط القياس والقيمة األعظمية في كؿ مستوي بشكؿ مستقؿ تقريبًا، مع 

 عف المستويات األخرى.
 (، شدة الحقل الكيربائي في المستويات الثالثة المختارة ضمن منطقة القياس داخل خمية األمواج.3الجدول )

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٦

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



26 

 

E[V/m]  سم 3105: 0المستوى 

11.2 13.1 14.3 13.2 15.2  
 

 

 العمؽ
13.8 13.2 14.3 13 15.4 

13.1 12.9 13.4 12.8 15.6 

11.5 13.1 14.4 13.6 15.1 

 العرض
E[V/m]  سم 25: 2المستوى 

8.75 10.8 11.5 10 13.6  
 

 

 العمؽ
11.1 12.8 10.5 10.9 13.9 

10.9 12.6 9.57 10.6 13.6 

9.95 11.4 10.9 10.9 13.1 

 العرض
E[V/m]  سم 0905: 3المستوى 

7.28 9.39 9.83 8.57 12.4  
 

 

 العمؽ
7.11 11.8 8.85 10.3 12.2 

6.65 11.8 7.84 10.2 12.1 

7.83 8.95 9.03 8.95 11.8 

 العرض
 

 
 (، تغيرات قيم شدة الحقل الكيربائي في المستوي األول المختار ضمن خمية األمواج.03الشكل )
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 رات قيم شدة الحقل الكيربائي في المستوي الثاني المختار ضمن خمية األمواج.(، تغي04الشكل )

 

 
 (، تغيرات قيم شدة الحقل الكيربائي في المستوي الثالث المختار ضمن خمية األمواج.05الشكل )

 
 ومف خالؿ دراسة التغير الشاقولي لسوية الحقؿ المقاس في المقطع العمودي األوؿ نالحظ أف قيمة الحقؿ

% بالنسبة لمقيمة العظمى الموجودة في المستوي األوؿ وذلؾ في معظـ نقاط 25تتناقص بمقدار أصغر مف 
( رسمًا توضيحيًا لتدرج الحقؿ بيف مستويات القياس الثالثة المختارة وذلؾ في 66يبيف الشكؿ ) القياس المختارة.

 المقطع العمودي األوؿ لتمؾ المستويات.
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 ضيحي لتدرج الحقل بين مستويات القياس الثالثة المختارة وذلك في المقطع العمودي األول.(، رسًم تو 06الشكل )

 
سـ( يمكف الحصوؿ عمى حقؿ 3915مستوي القياس األوؿ ) موقع مناسب مفنالحظ مما سبؽ أنو باختيار 
ى أقؿ مف %. كما أنو وباختيار موقع محدد يمكف تخفيض قيمة تغير الحقؿ إل65متجانس بتغيرات أصغر مف 

 % ضمف حيز القياس حيث يتـ وضع المقاييس المراد إجراء مقارنة فيما بينيا.69
 

 EF Cubeقياسات مقارنة بالنسبة لممسبار  -4-2
 EF Cubeقياسات خاصة بالمسبار -4-2-0

مقدرة بالفولت  EF Cube( واستجابة المسبار dBmأجريت في المرحمة األولى دراسة العالقة بيف التضخيـ )
مى المتر عند ترددات مختمفة وسويات تضخيـ متدرجة وتبيف وجود عالقة مف الدرجة الثانية بيف شدة الحقؿ ع

( رسمًا 67( نتائج القياس ويبيف الشكؿ )4المقاس والتضخيـ المطبؽ عند كؿ تردد مختار. يبيف الجدوؿ )
( عف العالقة بيف شدة 6تعبر المعادلة ) ميغا ىرتز، 6599توضيحيًا لكؿ النتائج. فعمى سبيؿ المثاؿ، عند التردد 

(، حيث أظيرت النتائج أف تشتت القيـ المسجمة مناسب جدًا ويسمح Aالحقؿ المقاسة والتضخيـ المطبؽ )
Rباستنباط القيـ البينية بارتياب صغير نسبيًا )

2
= 0.995.) 

  
EFC 1500MHz [V/m] = 0.046A

2
 + 2.278A + 29.74                (6) 
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ظ مف الخطوط البيانية أف إنحراؼ القيـ يصبح أكبر عند السويات المرتفعة لمحقؿ وعند الترددات المنخفضة نالح
والعالية التي تقترب مف الحدود الطيفية الستخداـ خمية األمواج المستخدمة؛ ويعود ذلؾ إلى نموذج طبيعة الخمية 

جراء يرات غالمقارنة بيف المقاييس المتوفرة أجريت دراسة ت وخواصيا الطيفية المحدودة. وبعد تحديد موقع القياس وا 
% في 69ي أصغر مف الكيربائيسوية الحقؿ الكيربائي في جوار نقطة القياس وتبيف أف التغير في قيمة الحقؿ 

 جميع االتجاىات وىذه القيمة سوؼ تدخؿ في حسابات االرتياب المرافؽ لقياسات المقارنة.
 

 .EF Cubeتضخيم متدرجة وترددات مختمفة لممسبار  قيمة الحقل الكيربائي عند (، نتائج قياس سوي4الجدول )
 E [V/m] 

A [dBm] 400 [MHz] 800 [MHz] 1500 [MHz] 1800 [MHz] 2500 [MHz] 

0 107 72.8 30.4 42 54.2 

-1 102.5 69.3 28 38.8 51.4 

-2 96.6 64.8 25.4 35.4 49.3 

-4 83.1 53.3 20.5 30 45.6 

-8 56.6 35.8 13.6 19.8 38.4 

-10 47.2 28.5 11.1 15.4 33.8 

-12 38 23.2 8.95 12.9 29 

-16 24.3 15.3 5.8 8.45 19 

-20 16 9.3 3.55 5.55 12.1 

-24 9.85 6 2.3 3.5 8 

-28 6.1 3.7 1.33 2.3 4.9 

 

 
 طبق عند ترددات مختمفة.والتضخيم الم EF Cube(، العالقة بين شدة الحقل المقاس بالمسبار 07الشكل )
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 EF Cube بالمقياس EMR-300مقارنة المقاييس -4-2-2

توفر لدينا في ىذه الدراسة نموذجيف مف المقاييس الخاصة بالحقوؿ الكيرطيسية والمستخدمة في مراقبة ودراسة 
ة محطات الياتؼ الخموي. الجياز األوؿ عبارة عف مقياس شدة الحقوؿ الكيرطيسية وكثافة االستطاع

(NARDA-EMR-300 في المجاؿ الترددي بيف )3KHz 60وGHz( أما الجياز الثاني 68، أنظر الشكؿ .)
( الذي يسمح بقياس الطيؼ الترددي NARDA-SRM-3000اس اإلشعاع االنتقائي )يفيو عبارة عف مق

 .3GHzو 75MHzوتحديد القمـ العظمى في المجاؿ الترددي بيف 
  

 
 (.NARDA EMR-300حقول الكيرطيسية الراديوية )(، مقياس سوية ال08الشكل )

 
بداللة التضخيـ المطبؽ  EMR-300و  EF Cube( مقارنة تغيرات استجابة كؿ مف المقياسيف 69يبيف الشكؿ )

ميغاىرتز(، ونالحظ وجود تطابؽ جيد بيف النتائج  2599، 6899، 6599، 899، 499عند ترددات مختمفة )
مف الدرجة الثانية بيف الشدة المقاسة والتضخيـ المطبؽ وذلؾ بتشتت مناسب  التي تظير وجود عالقة رياضية

 مرافؽ بارتياب لشدة الحقؿ الكيربائي قيـ البينيةلمقيـ المسجمة، وتسمح ىذه العالقات الرياضية بالحصوؿ عمى ال
Rصغير نسبيًا )

2
R (، و6عالقة ) EF Cubeبالنسبة لممقياس  0.995 =

2
-EMRياس بالنسبة لممق 0.993 =

 (.(2، عالقة )300
 

EMR 1500MHz = 0.055A
2
 + 2.585A + 31.67                       (2) 
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 .EF Cubeبالمقياس  EMR-300مقياس مقارنة ال(، 09الشكل )

 
نالحظ أف تمؾ النسبة  EMR-300و  EF Cubeبالمقارة المباشرة بيف نتائج القياس بواسطة كؿ مف المقياسيف 

(. كما نالحظ مف خالؿ الحسابات أف االختالؼ 29حد في معظـ نقاط القياس، أنظر الشكؿ )تقترب مف الوا
% بالقيمة المطمقة 65ىو أصغر مف   (EMR-300و  EF Cubeالنسبي بيف كؿ مف المقياسيف المدروسيف )

والتناسب  في معظـ نقاط القياس؛ وىذا يعبر مف جية أخرى عف أف خطية المقاييس جيدة وأف عدـ تأثر القياس
 (.26بيف النتائج بسوية الحقوؿ الكيرطيسية المطبقة يحقؽ شروط عمؿ مناسبة إلجراء المقارنة، أنظر الشكؿ )

 

 
 .EMR-300و  EF Cubeالتناسب المباشر بين المقياسين  (،21الشكل )
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 .EMR-300و  EF Cubeاالنزياح النسبي بين المقياسين (، 20الشكل )

 
 EF Cube بالمقياس SRM-3000س مقارنة المقيا-4-2-3

وىو مقياس لمطيؼ الترددي لمحقوؿ  NARDA SRM-3000( مقياس الحقوؿ الكيرطسية 22يبيف الشكؿ )
. يستخدـ ىذا المقياس بشكؿ أساسي في دراسة الطيؼ 3GHzو 75MHzالكيرطيسية في المجاؿ الترددي بيف 

بتميز األطياؼ المقاسة وتحديد مصادرىا وسوية  الترددي في جواؿ محطات اإلرساؿ لمياتؼ الخموي وىو يسمح
 االرساؿ األعظمية وتردد اإلرساؿ الرئيسي.

 

 
 (.NARDA SRM-3000الحقول الكيرطيسية الراديوية ) الترددي طيفال(، مقياس 22الشكل )
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بداللة التضخيـ  SRM-3000و  EF Cube( مقارنة تغيرات استجابة كؿ مف المقياسيف 23يبيف الشكؿ )
ميغاىرتز(، ونالحظ وجود تطابؽ مف حيث شكؿ المنحني  6899، 6599، 6299طبؽ عند ترددات مختمفة )الم

بيف النتائج التي ترتبط فيما بينيا بعالقة رياضية مف الدرجة الثانية تعبر عف التناسب بيف الشدة المقاسة 
ات الرياضية بالحصوؿ عمى والتضخيـ المطبؽ وذلؾ بتشت صغير ومناسب لمقيـ المسجمة. تسمح ىذه العالق

Rصغير نسبيًا ) مرافؽ بارتياب لشدة الحقؿ الكيربائي قيـ البينيةال
2
عالقة  EF Cubeبالنسبة لممقياس  0.996 =

R (، و3)
2
 (.(4، عالقة )SRM-3000بالنسبة لممقياس  0.995 =

EFC 1500MHz [V/m] = 0.044A
2
 + 2.220A + 29.21              (3) 

 
SRM 1500MHz [V/m] = 0.067A

2
 + 3.208A + 39.92              (4) 

 

 
 (.NARDA SRM-3000(، مقياس طيف الحقول الكيرطيسية الراديوية )23الشكل )

 
نالحظ أف تمؾ  SRM-3000و  EF Cubeبالمقارنة المباشرة بيف نتائج القياس بواسطة كؿ مف المقياسيف 

(. كما نالحظ مف خالؿ 24نقاط القياس، أنظر الشكؿ )النسبة تقترب مف الواحد بشكٍؿ مقبوؿ في معظـ 
( ىو أصغر مف SRM-3000و  EF Cubeالحسابات أف االختالؼ النسبي بيف كؿ مف المقياسيف المدروسيف )

% بالقيمة المطمقة في معظـ نقاط القياس، وىذا يعبر أيضًا عف أف خطية المقاييس مقبولة وأف تأثر القياس 39
 (.25وية الحقوؿ الكيرطيسية المطبقة منخفض نسبيًا، أنظر الشكؿ )والتناسب بينيما بس
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 .SRM-3000و  EF Cubeالتناسب المباشر بين المقياسين (، 24الشكل )

 

 
 .SRM-3000و  EF Cubeاالنزياح النسبي بين المقياسين (، 24الشكل )

 

 الخاتمة والتوصيات -5
ياسات العيارية التي يفتقد ليا جميع مخابر القياس والمعايرة تعتبر معايرة مقاييس الحقوؿ الكيرطيسية مف الق

الموجودة في سورية، وأف تطوير منظومة عمؿ تحقؽ إجراء معايرة لمقاييس الحقوؿ الكيرطيسية ذو أىمية عممية 
 وعممية وطنية ليا أثرىا الياـ في مجاالت تطبيقية ىامة ومتنوعة.
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في إجراء مقارنة بيف مقاييس  Wave Cellـ خمية األمواج الكيرطيسية حققت ىذه الدراسة اختبار إمكانية استخدا
الحقوؿ الكيرطيسية بيدؼ تحقيؽ معايرة مباشرة باستخداـ مقياس مرجعي. تـ دراسة خواص الخمية وتجانس 

( وقد تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة أف تجانس الحقؿ EF Cubeالحقؿ بداخميا باستخداـ المسبار الخاص بيا )
ؿ الخمية جيد وأنو يمكف اختيار موقع مناسب داخؿ الخمية يكوف فيو الحقؿ متجانس بشكؿ كبير يقؿ فيو داخ

% مف القيمة المقاسة. كما تبيف شكؿ المسبار 69تغيير شدة الحقؿ الكيربائي ضمف حدود ىذا الموقع عف 
التأثير عمى الحقؿ المقاس إال  وحجمو يمعباف دور في نتائج القياس؛ فميا كاف تصميـ المسار ييدؼ إلى تخفيؼ

أنو قد تبيف أف ليذا العامؿ دورًا ىامًا في عممية المقارنة حيث أف الخطأ في تحديد موقع الرأس الحساس يزداد 
وأف التغير الموضعي لشدة الحقؿ المطبؽ يصبح أكثر أىمية. إف حجـ الرأس الحساس لممسبار الخاص بالمقياس 

EMR-300 الحساس لممقياس  يقترب مف حجـ الرأسEF Cube  مما أدى إلى الحصوؿ عمى قيـ مقاسة
% وبتشتت قيـ صغير، أما بالنسبة لممقياس 65متقاربة وكاف التناسب قريب جدًا مف الواحد باالنزياح أقؿ مف 

SRM-3000   يمتمؾ رأس حساس ذو حجـ أكبر بثالث مرات عمى األقؿ مف الرأس الحساس الخاص بالمقياس
EF Cube (.39أدى إلى اختالؼ كبير في نتائج القياس )انزياح يقترب مف  مما% 

بينت نتائج القياس أنو يمكف إجراء مقارنة بيف مقاييس الحقوؿ الكيربائية لمحقوؿ الكيرطيسية ذات الترددات 
جيغاىرتز( وأنو يمكف 3-ميغاىرتز69المكروية وذلؾ ضمف مجاؿ عمؿ خمية األمواج المتوفرة في المختبر )

صوؿ عمى نتائج مناسبة في تطبيقات القياسات الحقمية وأجيزة القياس الحقمية وذلؾ بخطأ نسبي يمكف أف الح
% وذلؾ بحسب المقياس المدروس. إف تطوير عممية المقارنة والحصوؿ 39% و69يأخذ قيـ مناسبة تقع بيف 

الكيرطيسية يتطمب تطوير  عمى نتائج يمكف استخداميا في عمميات مقارنة عيارية مباشرة لمقاييس الحقوؿ
الحوامؿ الميكانيكية لمرؤوس الحساسة التي تسمح بإجراء القياس في الموقع نفسو وبدوف أي تأثير عمى طبيعة 
الحقؿ الكيرطيسي داخؿ الخمية وذلؾ لتكوف نتائج المقارنة أكثر دقة، كما يجب إدخاؿ معامؿ تصحيح يتعمؽ 

جية أخرى يجب إجراء المقارنة عند ترددات تناسب خمية األمواج بشكؿ الرأس الحساس المدروس وحجمو. ومف 
ويفضؿ أف يكوف في منطقة طيفية قريبة مف منتصؼ المجاؿ الترددي لطيؼ عمؿ الخمية وأو بكالـ آخر أف ال 

 تكوف القياسات عند تردد قريبة مف أطراؼ المجاؿ الترددي لخمية األمواج.
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