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  متهيـد
مجيع يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الترشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الترددات الراديوية يف 

  الترددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.خدمات االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى 
االتصاالت  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

  الراديوية مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)قوق امللكية الفكرية سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن ح

يس يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشتركة بني قطاع تقي
واملشار إليها يف  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع ITU-R 1بالقرار  1امللحق 
حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكتروين 

  املشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
  
  

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 
 )en/REC-R/publ/int.itu.www://http(ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكتروين 
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  ITU-R  P.1776-1  التوصيـة
  اإلذاعية الساتلية كثافة تدفق القدرة القصوى للخدمة

  3و 1يف اإلقليمني  GHz 21,4-22,0يف النطاق 
(2012-2006)  

  جمال التطبيق
القصوى للخدمة يف زاوية ارتفاع عالية على سطح األرض ناجتة عن البث من  (pfd)تتناول هذه التوصية كثافة تدفق القدرة 

  يف النطاق  يف دراسات تشاُرك للخدمة اإلذاعية الساتلية اخلدمة اإلذاعية الساتلية واليت يتعني استعماهلا حمطة فضائية يف
22,0-21,4 GHz  3و 1يف اإلقليمني.  

  

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
  إذ تضع يف اعتبارها

رددات راديوية أن ترسل إشارات ت GHz 22,0-21,4أن بإمكان أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف النطاق  أ ) 
للمحطة الفضائية أو من كثافة  (.e.i.r.p)عريضة النطاق، غري أهنا حباجة إىل سوية عالية من القدرة املشعة املكافئة املتناحية 

  يف حمطة االستقبال األرضية لتعويض جمموع توهني الوصلة جراء مؤثرات الغالف اجلوي؛ (pfd)تدفق القدرة 
 3و 1يف اإلقليمني  GHz 22,0-21,4يف النطاق  هدف تيسر اخلدمة اإلذاعية الساتليةأن من الضروري أن يكون   ب)

  هو حتقيق نسبة عالية للمضي قدماً، إىل أقصى حد ممكن، حنو تقدمي خدمات إذاعية أكثر موثوقية للتلفزيون عايل 
  ؛(HDTV)الوضوح 

 3و 1يف اإلقليمني خالل السنة  99%لية تتجاوز عا بنسبةر اخلدمة تيّستبني إمكانية  BO.1659 ITU-Rأن التوصية   ج)
يف املناطق اليت تعلو فيها معدالت هطول األمطار،  −dB(W/m2 . 1 MHz) 105 اإلرسال كثافة تدفق قدرة شرط أن تساوي

  ؛GHz 22,0-21,4النطاق لتعويض التوهني جراء املطر يف 
يف حمطة االستقبال األرضية فحسب، بل أيضاً على رقم  قدرةالكثافة تدفق أن أداء الوصلة الساتلية ال يعتمد على   ) د

  جدارة هذه احملطة، من مجلة أمور أخرى؛
بل أيضاً على زاوية االرتفاع وخطي الطول  التوهني جراء املطر ال يعتمد على معدل هطول األمطار فحسب، أن  ) ه

  والعرض هلذه احملطة، من مجلة أمور أخرى؛
  لخدمة يف كل نظام خدمة إذاعية ساتلية يتعلق باملتطلبات التشغيلية،ر املطلوب لأن التيّس  ) و

  يـتوص
من أجل تعويض جمموع توهني الوصلة جراء مؤثرات الغالف اجلوي لنسبة عالية من تيسر اخلدمة سنوياً، باعتبار   1

dB(W/m2 . 1 MHz) 105−  تشاُرك اخلدمة اإلذاعية الساتليةالواجب استعماهلا يف دراسات قيمة كثافة تدفق القدرة القصوى 
يف زاوية ارتفاع  )، وذلك3و 1لالطالع على أمثلة يف مدن خمتلفة من اإلقليمني  1(انظر امللحق  GHz 22,0-21,4يف النطاق 

  ؛عالية على سطح األرض ويف ظروف الفضاء الطلق
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  ينبغي اعتبار املالحظتني التاليتني جزءاً من هذه التوصية.  2
بوصفها قيمة  1 توصيميكن اعتماد القيمة املذكورة يف فقرة  بالنسبة للبلدان غري املعرضة لقدر إمجايل كبري من توهني الوصلة، -  1املالحظة 

اخلدمة اإلذاعية الساتلية واليت يتعني استعماهلا يف دراسات  الناجتة عن البث من حمطة فضائية يف على سطح األرض كثافة تدفق القدرة القصوى
  .3و 1يف اإلقليمني  GHz 22,0-21,4اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف النطاق  تشاُرك

هني الغازي بسبب خبار املاء توالمطار والغيوم والتأللؤ، وتوهني بسبب األال املذكور أعاله توهني الوصلة يشمل جمموع - 2املالحظة 
  .توهني الوصلةطريقة عامة حلساب جمموع  ITU-R P.618يف التوصية  ردتو كسجني.واأل

  
  
  
  
  
  
  
  

  1 امللحق
  املدن أمثلة يف بعض  سنوياً ماميكن حتقيقه نذيلال توهني الوصلة وجمموع اخلدمةر تيسُّ

  −dB(W/m2 . 1 MHz) 105أن القيمة  افتراض، على 3و 1الواقعة يف اإلقليمني 
  على سطح األرض الناجتة عن بث من حمطة فضائية هي كثافة تدفق القدرة 

  GHz  21,4-22,0يف النطاق  العاملة اخلدمة اإلذاعية الساتليةيف 

سنوياً اللذين ميكن حتقيقهما  (بني قوسني) وجمموع توهني الوصلةر اخلدمة ب) أمثلة على تيّس 1) و أ 1يبني اجلدوالن 
على بوصفها قيمة كثافة تدفق القدرة  −dB(W/m2 . 1 MHz) 105عند تطبيق قيمة  3و 1بعض املدن الواقعة يف اإلقليمني  يف

، يف ظروف GHz  22,0-21,4اخلدمة اإلذاعية الساتلية العاملة يف النطاق  سطح األرض الناجتة عن بث من حمطة فضائية يف
 املطلوبة لكل من تشكيلي اإلبراق بزحزحة رباعي الطور (C/N) نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء ُتفترض قيمولق. الفضاء الطّ
(QPSK)  5,6هي dB وdB 7,5، وdB 10,7  لإلبراق بزحزحة مثاين الطور(8-PSK) وتشمل هامش تنفيذ املعدات وهامش .

خسارة املعدات الساتلية، باإلشارة إىل عرض نطاق ضوضاء نيكويست. وُيفترض يف هذه احلالة استعمال هوائي استقبال 
ر اخلدمة سنوياً يف املدن ضمن مدى يتراوح بني يف اإلمكان تيّس إن. واستناداً إىل هذين اجلدولني ميكن القول cm 45بقطر 

  .99,99%و %99,78
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  ) أ 1دول ـاجل
  عاملةخدمة إذاعية ساتلية يف الوصلة اهلابطة يف  وجمموع توهني الوصلة السنوية خلدمةار تيسُّ

   3اإلقليم املدن الواقعة يف  أمثلة يف بعض GHz  21نطاق اليف 
  نغتونِلوِ  بانكوك  سول  طوكيو  

 42,3 73,5 38,044,9  زاوية االرتفاع (بالدرجات)

 48,0 50,6 87,1 41,7 (mm/h)من السنة0,01%معدل هطول األمطار لنسبة 

 –dB(W/(m2 · 1 MHz)) 105,0–105,0– 105,0– 105,0)كثافة تدفق القدرة 

 C/Nالنسبة الكلية 

dB 5,6  %99,98
(dB 21,9) 

%99,98 
(dB 22,1) 

%99,88 
(dB 21,8) 

%99,99 
(dB 21,1) 

dB 7,5  %99,97
(dB 20,0) 

%99,97 
(dB 20,2) 

%99,85 
(dB 19,8) 

%99,99 
(dB 19,1) 

dB 10,7 %99,95
(dB 16,7) 

%99,95 
(dB 17,0) 

%99,78 
(dB 16,6) 

%99,99 
(dB 15,9) 

  .3كمجرد أمثلة على تيسر اخلدمة وجمموع توهني الوصلة يف اإلقليم  ) أ 1ُيستشهد باملواقع الواردة يف اجلدول  - مالحظة

  )ب 1دول ـاجل
  عاملةخدمة إذاعية ساتلية يف الوصلة اهلابطة يف  وجمموع توهني الوصلة السنوية خلدمةار تيسُّ

   1اإلقليم املدن الواقعة يف  أمثلة يف بعض GHz 21نطاق اليف 
  بريتوريا  سطنبولإ  باريس موسكو  

 59,9 40,7 26,533,2  زاوية االرتفاع (بالدرجات)

 31,7 31,8 38,9 53,2 (mm/h)من السنة0,01%معدل هطول األمطار لنسبة 

 −dB(W/(m2 · 1 MHz)) 105,0–105,0– 105,0– 105,0)كثافة تدفق القدرة 

 C/Nالنسبة الكلية 

5,6 dB %99,99
(dB 22,0) 

%99,99 
(dB 21,9) 

%99,99 
(dB 21,9) 

%99,97 
(dB 22,1) 

7,5 dB %99,99
(dB 20,1) 

%99,99 
(dB 20,0) 

%99,99 
(dB 20,0) 

%99,97 
(dB 20,2) 

10,7 dB %99,98
(dB 16,8) 

%99,99 
(dB 16,7) 

99,99% 
(dB 16,7) 

99,95% 
(dB 16,9) 

  .1ر اخلدمة وجمموع توهني الوصلة يف اإلقليم كمجرد أمثلة على تيّس )ب 1ُيستشهد باملواقع الواردة يف اجلدول  - مالحظة
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