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ii التوصية  ITU-R  BO.1898-1 

 

 تمهيـد
لراديوية يف مجيع خدمات طيف الرتددات ايضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

ة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع كيرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرت 
 1 امللحق يفواملشار إليها  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F  الثابتةاخلدمة 

M  الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة االستداللاخلدمة املتنقلة وخدمة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1يف القرار 

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي من
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BO.1898-1 التوصيـة 
 قيمة كثافة تدفق القدرة الالزمة لحماية محطات االستقبال األرضية

 من إرساالت صادرة 3و 1في اإلقليمين  الساتليةفي الخدمة اإلذاعية 
 GHz 22,0-21,4 من محطة في الخدمة الثابتة و/أو المتنقلة في النطاق

(2012/12-2012/01) 
 مجال التطبيق

أقصى قيمة مسموح هبا لكثافة تدفق القدرة حلماية حمطات االستقبال األرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية  حتدد هذه التوصية
. GHz 22,0-21,4 إرساالت صادرة من حمطة واحدة يف اخلدمة الثابتة و/أو اخلدمة املتنقلة يف النطاق من 3و 1 اإلقليمني  يف

 5 إدراج قيمة كثافة تدفق القدرة الواردة يف هذه التوصية باملادة (WRC-12) 2012قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  وقد
 كحد صارم.لوائح الراديو   من

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

 يةحمطات االستقبال األرض أن البث من حمطات األرض ميكن أن يسبب تداخاًل يتجاوز املستويات املسموحة على أ ( 
 ؛GHz 22,0-21,4 يف النطاق 3و 1 اخلدمة اإلذاعية الساتلية يف اإلقليمني يف

من التداخل غري املقبول من حمطات  3و 1 يف اإلقليمنيمحاية حمطات االستقبال األرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية أن  ب(
 تطبَّق على البث من حمطات األرض، (pfd) لكثافة تدفق القدرة األرض تستدعي حتديد قيمة مناسبة قصوى

 وإذ تدرك
الصادرة عن أي حمطة أرضية من أجل محاية حمطات االستقبال  باإلرساالتوافق على احلد اخلاص  WRC-12أن املؤمتر  أ ( 

 من لوائح الراديو، 5املادة  ويرد هذا احلد يف. GHz 22,0-21,4 النطاقة )الساتلية( يف األرضية يف اخلدمة اإلذاعي
 توصي

املسموح به من مصدر وحيد لكثافة تدفق  األقصى املستوىباعتبارها  MHz)) · 2(W/(mdB 4,120–باستخدام قيمة  1
اخلدمة  حلماية حمطات االستقبال األرضية يف وذلك GHz 22,0-21,4القدرة الناجتة عن إرساالت من حمطة لألرض يف النطاق 

 ؛الساتلية اإلذاعية
 3و 1 فوق األرض يف أي نقطة من أراضي أي إدارات أخرى يف اإلقليمني m 3عدم جتاوز هذه القيمة على مستوى ب 2

 ؛ITU-R P 452-14للتوصية  وفقاً  ذلك حسابو من الوقت،  20% ألكثر من
 باعتبار املالحظات التالية جزءاً من هذه التوصية. 3

 .1 الواردة يف امللحقباستخدام املنهجية  1 توصـياملذكورة يف فقرة  كثافة تدفق القدرة  اشت قت قيمة  1 المالحظة

يقابل زيادة  )مبا dB 12,2‒ = I/N من جممل نسبة 1 توصـياملذكورة يف فقرة  من مصدر وحيد كثافة تدفق القدرة  اشت قت قيمة  2 المالحظة
دفق كثافة تمن املصادر املسببة للتداخل اليت يرسل كل منها احلد األقصى ل 3,3حرارة ضوضاء النظام املكافئة(، بافرتاض عدد يعادل  يف 6% بنسبة
 .وحيد من مصدر القدرة

قبال االستبافرتاض أن أصغر زاوية بني اجتاه الكسب األقصى هلوائي حمطة  1 توصـياملذكورة يف فقرة كثافة تدفق القدرة   قيمةاشت قت   3 المالحظة
 درجات. 10واالجتاه حنو املرسل املسبب للتداخل تبلغ  الساتليةاخلدمة اإلذاعية  يفرضية األ
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 1ق الملح

 تدفق القدرة منهجية وافتراضات حساب القيمة القصوى المسموحة لكثافة
 الالزمة لحماية محطات االستقبال األرضية في الخدمة اإلذاعية الساتلية

 من إرساالت صادرة من محطة أرض 3و 1 في اإلقليمين
 GHz 22,0-21,4 في النطاق

لنامجة عن بث ا القيمة القصوى املسموحة لكثافة تدفق القدرة ، تعطىاستقبال أرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية ةحلماية حمط
 باملعادلة التالية: GHz 22,0-21,4 حمطة أرض يف النطاق من

   (1) 

 حيث:
 nPFD: حملطة أرض واحدة  القيمة القصوى املسموحة لكثافة تدفق القدرة))Hz)M · 2dB(W/(m( 

 nP = Tk × 10)6(:  استقبال أرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية ةحمطقدرة ضوضاء (dB(W/MHz)) 
I / N:   نسبة قدرة التداخل إىل الضوضاء املسموح هبا(dB) 

 )min(φS:   استقبال أرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية ةحمطالة هلوائي املساحة الفع )2(dBm. 
سب قدرة K 140بقيمة  رضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتليةاألستقبال اال ةطحمل املكافئة ضوضاءالت فرتض حرارة  ضوضاء، ال. لذلك، حت 

nP ،على النحو التايل؛ استقبال أرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية ةحمط 
  1 dB(W/MHz),147–) = 610 log(140) + 10 log(10 6 +,228–=  nP (2) 

dB 4,17–املسموحة من حمطة أرض واحدة بقيمة  N/Iت فرتض نسبة 
1. 

 باملعادلة التالية: min(φS(وحتَدد املساحة 
  )4/(log10)()( 2  minmin GS (3) 

مدًى  من حمور احلزمة الرئيسية ويف minφيف االجتاه  استقبال أرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية ةحمط هو كسب هوائي min(φG(حيث 
 ، فيبلغ كسب اهلوائي ما يلي:minφمقابل من قيم 

   (4) 

واالجتاه  تليةيف اخلدمة اإلذاعية السارضية األ االستقبال أن أصغر زاوية بني اجتاه الكسب األقصى هلوائي حمطة حيث ي فرتض
 .GHz 022,-21,4يف النطاق درجات للشبكة اإلذاعية الساتلية  10، تبلغ minφاملرسل املسبب للتداخل،  حنو

 (.GHz 7,21، )عند الرتدد min(φS=  –44,2 dBm2(عندئذ، 
 :)nPFD(ة حملطة أرض واحد القصوى املسموحة لكثافة تدفق القدرة احملسوبة القيمة، تبلغ (1) أعاله واملعادلة الواردة باستخدام القيم

  Hz))M · 2(W/(m4 ,120–=  nPFD 

___________ 

                                                      
حرارة ضوضاء النظام  يف 6%)مبا يقابل زيادة بنسبة  I/N = –12,2 dBاملذكورة من جممل نسبة  كثافة تدفق القدرة من مصدر وحيد  اشت قت قيمة 1

 .من مصدر وحيدكثافة تدفق القدرة من املصادر املسببة للتداخل اليت يرسل كل منها احلد األقصى ل 3,3املكافئة(، بافرتاض عدد يعادل 

)()/( minnn SNIPPFD 

dBi 4)(log2529)(  minminG
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