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ii التوصية  ITU-R F.1766-0  

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

                                                                                                                      االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد التوصيات واعتمادها.
تصاالت الراديوية ة واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملي

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

ةكة بني قطاع تقيي  االتصاالت رت يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املش
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 صاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.املشرتةكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االت
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http                                       )ميكن االطالع عليها أيضا  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 الخدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عد                     أنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF  الرتددات املعيارية وإشارات التوقيتإرساالت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 
 

  ITU  2018 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en


 ITU-R F.1766-0 1 التوصية

 **، *R F.1766-ITU-0التوصية 
 منهجية لتحديد احتمال تعرض مرصد فلكي راديوي للتداخل على أساس مناطق

 يةالخدمة الثابتة عالتطبيقات  الناجم عناالستبعاد المحسوبة للحماية من التداخل 
 GHz 43 مجاورة للتردد اتنطاق في الكثافة من نقطة إلى عدة نقاط العاملة

 (2006) 

 النطاق
عالية  خبصوص تطبيقات اخلدمة الثابتة ،توفر هذه التوصية منهجية حلساب مناطق استبعاد حول مراصد علم الفلك الراديوي

واليت قد تستعمل من قبل اإلدارات يف املناقشات الوطنية والثنائية ةكوسيلة  ،(P-MP)اليت ترسل من نقطة إىل عدة نقاط  (HDFS) الكثافة
 .P-MP HDFSحلماية مراصد علم الفلك الراديوي من تداخل حمتمل من حمطات اخلدمة 

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

طط الستعماله يف عمليات الرصد املتواصل؛   ي س GHz 43,5-42,5أن نطاق الرتدد  أ (                                                تعمل أو ُي 
 GHz 43,17-43,07و GHz 42,87-42,77أن علماء الرصد الفلكي الراديوي يستعملون نطاقات الرتدد  ب(
 لرصد اخلطوط الطيفية ألوةكسيد السيليكون األحادي؛ GHz 43,47-43,37و

أن باإلمكان القيام بعمليات الرصد هذه من هوائي وحيد أو من شبكة هوائيات تستعمل تقنيات صفيف خط أساسي  ج(
 ؛(VLBI)          طويل جدا  

                                                                                        أن عمليات الرصد هذه تستخدم هوائيات ذات ةكسب عال جدا  ومضخمات منخفضة الضوضاء جدا  الستقبال  د (
 خترج عن سيطرة الفلكيني؛ اإلرساالت الراديوية الكونية الضعيفة للغاية اليت

قد تتضمن نشر أعداد ةكبرية من  (P-MP)من نقطة إىل عدة نقاط  (HDFS)أن تطبيقات اخلدمة الثابتة عالية الكثافة  ( ه
 يتيسر تأمني التنسيق لكل منها؛ املطاريف ال

حمتمل من حمطات اخلدمة  من تداخل (RAS)أن بوسع اإلدارات الراغبة يف محاية مواقع خدمة علم الفلك الراديوي  و (
قع خدمة علم الفلك االنظر يف استعمال منطقة استبعاد حول مو  (P-MP)من نقطة إىل عدة نقاط  (HDFS)الثابتة عالية الكثافة 

 يف مناقشاهتا الوطنية والثنائية؛ (RAS)الراديوي 
الدميوغرافية  بان الطوبولوجيا واملعطياتأن باإلمكان حتديد حجم منطقة االستبعاد على حنو أفضل عندما تؤخذ يف احلس ز (

 ،(RAS)حول مواقع خدمة علم الفلك الراديوي 

____________________ 
 لالتصاالت الراديوية على هذه التوصية. 7ينبغي إطالع جلنة الدراسات  *

 .R-ITU 1             وفقا  للقرار  2017تعديالت صياغية على هذه التوصية يف عام لالتصاالت الراديوية  5أدخلت جلنة الدراسات  **
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 وإذ تدرك
                     على أساس أويل عامليا ؛ (RAS)خمصص خلدمة علم الفلك الراديوي  GHz 43,5-42,5أن نطاق الرتدد  ( أ 

من لوائح الراديو حيث اإلدارات "عند ختصيص ترددات حملطات اخلدمات األخرى اليت وزعت عليها  149.5أن نص الرقم  ب(
                              على اختاذ اخلطوات املمكنة عمليا   GHz 43,47-43,37و GHz 43,17-43,07و GHz 42,87-42,77و GHz 43,5-42,5النطاقات 

 حلماية مواقع خدمة علم الفلك الراديوي من التداخالت الضارة"؛

 على أساس أويل؛ (FS)                         خمصص أيضا  للخدمة الثابتة  GHz 43,5-42,5أن النطاق  ج(

متاح للتطبيقات عالية الكثافة يف اخلدمة الثابتة،  GHz 43,5-42,5النطاق أن من لوائح الراديو يشري إىل  547.5أن الرقم  ( د
 يما يتعلق هبذا النطاق،وأن على اإلدارات أن تأخذ ذلك يف احلسبان عند دراسة األحكام التنظيمية ف

 وإذ تالحظ
يدعو قطاع االتصاالت الراديوية  2000املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام الصادر عن  (WRC-2000) 79أن القرار  أ ( 
، GHz 43,5-42,5 النطاق إىل أن جيري دراسات عن مسافة التنسيق بني حمطات علم الفلك الراديوي العاملة يفاالحتاد " يف

 "؛الثابتة عالية الكثافة، بغية إعداد توصيات قطاع االتصاالت الراديويةاخلدمة وحمطات 
اإلمجالية من  (.a.e.i.r.p)                                                     تصف منهجية حلساب توزيع القدرة املشع ة املكافئة املتناحية  ITU-R F.1760أن التوصية  ب(

 ،GHz 30يف اخلدمة الثابتة العاملة يف نطاقات فوق  من نقطة إىل عدة نقاطالتطبيقات عالية الكثافة 
 توصي

راء جلتداخل من لخدمة علم الفلك الراديوي ما يف رصد تعرض عملية لتحديد احتمال  1امللحق  بإمكانية استخدام 1
                                    خارج منطقة استبعاد حمددة استنادا  إىل  (P-MP)من نقطة إىل عدة نقاط  (HDFS) عالية الكثافة اخلدمة الثابتةحمطات نشر 

 ؛(.a.e.i.r.p)                        املشع ة املكافئة املتناحية  قدرةإمجايل التوزيعات 
، املعرفة خبسارة (RAS)موقع خدمة علم الفلك الراديوي حول لتحديد منطقة االستبعاد  2استخدام امللحق  بإمكانية 2

من نقطة  (HDFS) عالية الكثافة ك املنطقة نشر حمطات اخلدمة الثابتةخارج تلحيث ميكن دمة املذةكور، اخلاالنتشار من موقع 
 خدمة علم الفلك الراديوي، وذلك باستخدامموقع تداخل غري مقبول مع يف دون احتمال أن يتسبب ذلك  (P-MP)إىل عدة نقاط 

 حلساب احتمال التداخل. 1املنهجية الواردة يف امللحق 
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 1الملحق 
 

 اليةعنشر خدمة ثابتة جراء راديوي للتداخل من تعرض عملية رصد فلكي تحديد احتمال لمنهجية 
 استبعاد محددة ةمنطق خارج (P-MP)من نقطة إلى عدة نقاط  (HDFS)الكثافة 

 (.a.e.i.r.p)                           المشع ة المكافئة المتناحية قدرةتوزيعات إجمالي العلى أساس 

 مقدمة 1
على املقدرة على توقع سويات التداخل  (RAS)الراديوي فلك الدمة علم املطلوب من احلماية خلتعتمد إمكانية توفري املستوى 

. وتتوقف (P-MP)من نقطة إىل عدة نقاط  (HDFS)موقع هلذه اخلدمة من احتمال نشر حمطات خدمة ثابتة عالية الكثافة  يف
 .RASواجللبة حول موقع اخلدمة  سوية التداخل هذه على اخلصائص املفرتضة لكل خدمة وعلى طبيعة األرض

                                                                                                             وال يتوفر بعض معلمات املدخالت يف شكل ثابت رقمي، إذ أهنا تتغري تبعا  للتوزيع. وعلى سبيل املثال، فإن خسارة االنتشار بني 
تستند إىل  قنقطتني تتوقف على عدد من املعلمات مبا يف ذلك النسبة املئوية من الزمن. ولذا فإن املنهجية املوصوفة يف هذا امللح

أساليب مونيت ةكارلو اليت جيري مبوجبها تلفيف توزيعات املدخالت باستعمال معادلة تداخل الستخراج توزيع للتداخل إزاء احتمال 
 جتاوز هذه السويات من التداخل.

حمددة من حيث  وهي ITU-R RA.769ويتيح هذا النهج إجراء مقارنة مع عتبات خدمة علم الفلك الراديوي احملددة يف التوصية 
 عتبة التداخل )متوسط القدرة طوال عملية الرصد( واحتمال تعرض عملية الرصد للتداخل.

 ويتطلب احلساب ثالث مراحل:
 تعريف منوذج خدمة علم الفلك الراديوي؛ 1
 من نقطة إىل عدة نقاط؛تعريف منوذج اخلدمة الثابتة عالية الكثافة  2

 حساب التداخل. 3

 هذه املراحل يف األجزاء الواردة أدناه.ويرد وصف ةكل من 

 (RAS) علم الفلك الراديوي نموذج خدمة 2
 عتبة التداخل 1.2

. ITU-R RA.769 صيةالتو  على معايري احلماية فيما يتعلق بالقياسات الفلكية الراديوية املوصوفة يف RASيقوم أساس منوذج اخلدمة 
 .( x 100)%بد من ضمان خلو عملية الرصد من التداخل بنسبة احتمال قدرها  وحلماية عمليات الرصد الفلكي الراديوي ال

 1 امللحق أقل من السويات احملددة يف Tوتكون عملية الرصد خالية من التداخل إذا ةكان متوسط قدرة التداخل خالل مدة التكامل 
                                                     عموما  يف إطار هذه التوصية والتحليالت األخرى للتقاسم مع  T = 2 000 sتستعمل قيمة . ةكما ITU-R RA.769من التوصية 

 .RAS اخلدمة
                                                                                                                وحتدد مدة التكامل هذه أيضا  حساسية املستقبل، وعليه فهي حتدد العتبة أو متوسط سوية التداخل. وختتلف هذه املعل مات تبعا  

ي اخلط. وتكون عمليات الرصد املتواصل أةكثر حساسية من عمليات الرصد                                               لنمط الرصد، أي ما إذا ةكان الرصد متواصال  أم طيف
                                                                                                   طيفية اخلط، وعليه فهي تتطلب عتبة أدىن. ويتمخض تشغيل تلسكوب ما بوصفه جزءا  من نظام صفيف خط أساسي طويل 

 عن عتبات أعلى بسبب ضعف عالقة الرتابط بني مصادر التداخل. (VLBI)      جدا  
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متوسط عتبات التداخل من حيث ةكثافة تدفق القدرة الطيفية، على  ITU-R RA.769يف التوصية  1اجلدول وحتدد القيم الواردة يف 
عند  ITU-R SA.509 التوصية . وهذا هو حال هوائي ذي فصني جانبيني ةكما ورد يفdBi 0أساس ةكسب مستقبل مفرتض مبقدار 

ولضم خمططات  أخفض من ذلك زوايا ارتفاع عند  RASدمة اخلتلسكوبات منذجة لتمكن من ل. و º19زاوية خارج احملور مبقدار 
هي حمددة ةكما   HPاستعمال القيمة باملستقبل، أي عند التداخل من حيث ةكسب أخرى للتلسكوب، من الضروري حتديد العتبة 

 من تلك التوصية. (4) املعادلة يف
الرصد من التداخل، أي عدم جتاوز هذه العتبة. عملية  خللو ( x 100)%أعاله، ينبغي أن تكون هناك احتمالية قدرها      ذ ةكر وةكما 

وذلك يف حالة نشر وحيدة لشبكة  x = 2%تؤةكد على ضرورة استعمال القيمة  ITU-R RA.1513ويذةكر أن التوصية 
 .P-MP HDFS اخلدمة

 الموقع 2.2
دد موقع هوائي اخلدمة   .   ا  حملي فوق األرضارتفاعه بتحديد خطي عرضه وطوله و  RAS                      حي 

 مخطط الكسب 3.2
حددائم، مثل ذلك من خمطط ةكسب مال        انطالقا   RASدمة اخلهوائي منذجة ينبغي 

 
   مل
 
 أو ITU-R S.1238 يف التوصية  

وسط متعلى أساس عتبة التداخل حتدد توفرها. وةكما ورد أعاله،  مقيسة، يف حالمعطيات من أو  ITU-R RA.1630 التوصية
تلك خالل  P-MP HDFSاخلدمة مكونات بيئة االنتشار و ثبات . وبافرتاض        عموما  ثانية  000 2تدوم التداخل خالل مدة رصد 

 الرصد.فرتة خالل هو متوسط الكسب املدة، يكون متوسط التداخل حينئذ 
 من خالل: RASدمة اخلمكان حتديد متوسط ةكسب تلسكوب وباإل
 ؛RASدمة اخلموقع اختبار حول ( على األفق      مثال   º3عدد من نقاط االختبار )ةكل حتديد  -
 ط الكسب املنتقى ةكما هو موضح أعاله؛وفق خمط RASدمة اخلهوائي ضبط  -

 ؛0 =       الس متزاوية تكون ( و      مثال   º5عند وضع ارتفاع اهلوائي عند احلد األدىن لغرض عمليات الرصد يف هذا املوقع ) -
 ؛ثانية 000 2مساو لدوران األرض ملدة مبعدل زيادة ارتفاع اهلوائي  -
وحدات ب بينبغي أن حتساملتوسطات وجدير بالذةكر أن يد متوسط الكسب عند ةكل نقطة اختبار خالل هذه املدة. حتد -

 .dBi               معروضا  بوحدات جدول النتائج وإن ةكان ، dBi وحداتولي  ب خطية
خمطط متوسط ةكسب لتمثيل  }(RASمقابل )زاوية مست اخلدمة  (s 000 2متوسط الكسب خالل {(وميكن استعمال جدول 

 الرصد.فرتة حنو األفق خالل       موج ه  RASدمة اخلهوائي 

 خالصة 4.2
 .1يف اجلدول موجزة يف النموذج  RASإن معلمات املدخالت املطلوبة لتحديد اخلدمة 
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 1اجلدول 
 RASخدمة المعلمات نموذج 

 المصدر المدخالت

 حمسوبة مبوجب التوصية s 2 000متوسط التداخل خالل فرتة رصد قدرها  عتبة التداخل
ITU-R RA.769 بالنسبة لنمط الرصد ذي الصلة 

من  2%من نقطة إىل عدة نقاط، و HDFSمن شبكة اخلدمة الثابتة عالية الكثافة  القدر املقبول من احتمال تعرض الرصد للتداخل
 ITU-R RA.1513 التوصية

 RASدمة اخلمن موقع  RASخط عرض اخلدمة 
 RASدمة اخلمن موقع  RASخط طول اخلدمة 

 RASدمة اخلمن موقع  سطح األرضفوق  RASارتفاع هوائي اخلدمة 

حمسوبة  }(RAS دمةاخل)زاوية مست  مقابل (s 2 000متوسط الكسب خالل {(جدول  متوسط الكسب خالل فرتة الرصد
 أعالهاملوصوفة باستعمال اخلوارزمية 

 (P-MP) من نقطة إلى عدة نقاط (HDFS)عالية الكثافة الخدمة الثابتة نموذج   3

 (.a.e.i.r.p)                                                   )توزيعات( إجمالي القدرة المشع ة المكافئة المتناحية توزيع  1.3
من نقطة إىل عدة نقاط أن تستخدم جمموعة واسعة من اخلدمات واملعماريات واخلصائص.  P-MP HDFSاخلدمة ميكن ألنظمة 

وارتفاعات اهلوائي  .e.i.r.pجعية هلا خصائص من قبيل حجم اخللية األقصى والقدرة وبغية تنظيم هذا النطاق ميكن حتديد مناذج مر 
اليت من شأهنا أن حتدد احتمال  .a.e.i.r.p                                                                           وغري ذلك. ةكما ميكن انطالقا  من هذه النماذج املرجعية اشتقاق توزيعات إمجايل القدرة 

                                                                          ضمن مساحة ما أو ضمن جمم ع من املباين قيمة معينة. وقد ورد وصف خوارزمية اشتقاق  .a.e.i.r.pأال يتجاوز إمجايل القدرة 
منهجية حساب توزيع القدرة املشعة املكافئة املتناحية  - ITU-R F.1760يف التوصية  .a.e.i.r.pتوزيعات إمجايل القدرة 

 GHz 30يف اخلدمة الثابتة العاملة يف نطاقات فوق من تطبيقات عالية الكثافة من نقطة إىل نقاط متعددة  (.a.e.i.r.p) الكلية
 .احملددة ملثل هذا االستعمال

مبا يف ذلك جوانب مثل التحكم بالطاقة وخمططات                   ضمن جمم ع من املباين خصائص ةكل املرسالت  .a.e.i.r.pقدرة ويشمل إمجايل ال
أن                                 جمم ع مباين آلخر. ومع ذلك من املرجحمن  P-MP HDFSواجللبة. وُيتلف نشر مطاريف اخلدمة وتراةكم القدرة الكسب 

 التوزيع.              تبعا  ملا حيدده  .a.e.i.r.p                                 اجملم عات طائفة من القدرات اإلمجالية من هذه  ينجم عن عدد ةكبري
تلك  حيث يكون املدخل يف P-MP HDFSللخدمة وحيد لنموذج مرجعي النطاق نشر واسع على أساس سيناريو الوقد يكون 

                                                        ن عمليات نشر أةكثر تعقيدا  قد تتضمن أمناطا  خمتلفة من مناذج إ. ومع ذلك، ف.a.e.i.r.pلقدرة وحيد إلمجايل اع احلالة مبثابة توزي
 ..a.e.i.r.pلقدرة إلمجايل احينها توزيعات متعددة األمر ، حيث يتطلب P-MP HDFSمرجعية للخدمة 

ل 2.3                 ارتفاع الم رس 
ل أعلى ما ميكن استعماله لكل منوذج مرجعي وبالتايل فهو مرتبط بتوزيع إمجايل القدرة   ..a.e.i.r.p                                                                                            يكون ارتفاع املرس 
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 قة النشرمنط 3.3
               وهي عموما  بني: P-MP HDFS                                                هي تلك املواقع اليت ميكن أن يكون فيها م رسالت اخلدمة  (DA) منطقة النشر

. وميكن أن يكون ذلك P-MP HDFSحيث ال يسمح بنشر اخلدمة  RASحول موقع اخلدمة  (EZ) منطقة االستبعاد -
، أو مواقع تكون فيها خسارة االنتشار لدى استعمال منوذج مثل RAS ،Dشكل مسافة من موقع اخلدمة  يف

 ؛dB X>  452Lأةكرب من قيمة معينة، أي  P.452 R-ITU التوصية
داعي  تايل الوبال زيادة مهملة يف سوية التداخل احملسوبةإىل ة بعدها الزيادة اإلضافيتؤدي اليت  maxD واملسافة القصوى -

 .ألن تؤخذ يف احلسبان
خسارة على أساس مناطق االستبعاد قد تكون . بينما RASدمة اخلموقع ها دوائر مرةكز هي املسافة على أساس ومناطق االستبعاد 

 شكل مضلع )مضلعات(.يف االنتشار 
 ةكم D =50 اس حمددة على أسمنطقة االستبعاد فإذا ةكانت منطقة االستبعاد.                       قيد النظر تبعا  ملساحة وختتلف املسافة القصوى 

. ةكما ميكن حتديد maxD  =110 kmملسافة أبعد من  HDFS MP-Pلي  من الضروري النظر يف نشر حمطات اخلدمة         عندئذ  
قة النشر . وإذا ما ةكانت منطمهملةتداخل إىل أن تصبح الزيادة يف سوية التداخل الحمطات املزيد من واصلة إضافة مب maxD القيمة

 .maxDزيادة قيمة يكون من الضروري أن املرجح فمن  RASدمة اخلمبثابة حلقة ضيقة حول موقع 
املنطقة دد وحت .         جمم ع مبانثل ةكل منها ميمنتظمة عند فواصل منطقة النشر ضمن ةكما ينبغي حتديد صفيف من نقاط االختبار 

 مسافة الفصل بني نقاط االختبار. .a.e.i.r.pقدرة إمجايل الاملستعملة يف اشتقاق 
أو قد  P-MP HDFS                                                                                            وميكن أن تضم منطقة النشر توزيعا  منتظما  من جمم عات املباين متثل مجيعا  ذات النموذج املرجعي للخدمة 

.  .a.e.i.r.p تكون هناك مواقع تتسم بأمناط خمتلفة من اخلدمة واملعماريات وغري ذلك، تتمثل يف توزيعات خمتلفة من إمجايل القدرة
 .P-MP HDFSةكما ميكن ملنطقة النشر أن تتضمن مساحات ال حتتوى على نشر اخلدمة 

.  P-MP HDFS                                                              أن ميث ل إرساالت إما داخل النطاق أو خارج النطاق من م رسالت اخلدمة .a.e.i.r.pوميكن لتوزيع إمجايل القدرة 
 .OoBAةكما قد حيدث يف حالة اإلرساالت خارج النطاق توهني لإلشارة فيما يتعلق بإرسال داخل النطاق، 

 هبذه التوصية على مناهج وخوارزميات خمتلفة لتحديد منطقة النشر. 2وينطوي امللحق 

 صةخال 4.3
 يف النموذج. P-MP HDFSمعلمات الدخل الالزمة لتعريف اخلدمة  2يضم اجلدول 

 2دول اجل
 (P-MP) من نقطة إلى عدة نقاط (HDFS) عالية الكثافة معلمات نموذج الخدمة الثابتة

 المصدر الدخل
 ITU-R F.1760حمسوب باستعمال اخلوارزمية الواردة يف التوصية  .a.e.i.r.pتوزيع )توزيعات( إمجايل القدرة 

ل  .a.e.i.r.pةكما حتدد لكل منوذج مرجعي، أي قد يرتاوح ضمن توزيع إمجايل القدرة               ارتفاع املرس 
قيد النظر. وترتبط   maxDجمموعة من نقاط االختبار بني منطقة االستبعاد واملسافة القصوى  منطقة النشر

ل وتوزيع إمجايل القدرة  رس 
 
                        ةكل نقطة اختبار بارتفاع امل
 
                         a.e.i.r.p.. 

توهني بني تشغيل داخل النطاق وخارج النطاق، عند االقتضاء. وباإلمكان، يف حالة التشغيل  ، عند االقتضاءOoBAقيمة 
 داخل النطاق، اعتبار هذه القيمة مبثابة صفر.
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 حساب التداخل 4
منهجية مونيت ةكارلو من حساب متوسط إمجايل التداخل لسلسلة من العينات. ةكما تتكون املنهجية من تلفيف ثالثة  تتكون

لية ح هذه العم        . وتوض  الفلكي الراديويرصد الوبيئة االنتشار وزاوية مست  P-MP HDFSمدخالت متغايرة، وهي نشر اخلدمة 
 .1 الشكل يف

 1الشكل 
 إجمالي التداخلنهج مونتي كارلو لحساب 

 

 لكل عينة باستعمال: Iسب متوسط إمجايل التداخل    حي  

  OoBiRAS

j

iji AazjGjpLpAEIRPI  ),(),()( 452, (1) 

 :حيث
 i:  رقم العينة ذات الرتتيبi 
 j:  جمم ع املباين ذو الرتتيب                     j 

 )i,jp(AEIRP:  إمجايل القدرة.e.i.r.p  لالحتمالi,jp 
 i,jp:  احتمال العينة ذات الرتتيبi  إزاء اجملم ع ذي الرتتيب                     j 

 ), jip(452L:  اخلسارة مبوجب التوصيةR P.452-ITU  لالحتمالip  بسبب اجملم ع ذي الرتتيب                     j 
 ip:  االحتمال الواجب استعماله يف التوصيةR P.452-ITU  للعينة ذات الرتتيبi 

 )ij, az(RASG:  متوسط ةكسب مستقبل اخلدمةRAS  خالل فرتة رصد باجتاه اجملم ع ذي الرتتيب                                  j لزاوية تسديد iaz 
  RASللخدمة

 OoBA: حالة  التوهني بني إرساالت داخل النطاق وخارجه. وباإلمكان إمهال هذا املدخل أو اعتباره مبثابة صفر يف
 التشغيل داخل النطاق.

 عدد موجب ميثل خسارة. 452Lيفرتض أن القيمة  مالحظة:

 التداخل ةكسب املستقبل خسارة االنتشار .a-e.i.r.pإمجايل القدرة 

 )الكسب، التسديد، ...( RX)الكسب، التسديد، القدرة، ...( + االنتشار )األرض، نسبة مئوية، ...( + املستقبل  TXالتداخل = املرسل 
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لتحديد  ITU-R P.452يف منوذج انتشار التوصية  RASومستقبل اخلدمة  P-MP HDFS                                   وتستعمل ارتفاعات هوائي م رسل اخلدمة 
 اخلسارة عند االقتضاء.
 ، ميكن حساب احتمال تعرض عملية رصد للتداخل باتباع اخلطوات التالية:(1)                     واستنادا  إىل املعادلة 

 .N = 0يوضع عداد العينة عند  :1اخلطوة 
 .M = 0توضع عمليات الرصد املعرضة للتداخل عند  :2اخلطوة 
 .17إىل  4تكرر اخلطوات من   maxN< Nعندما يكون عداد العينة  :3ة اخلطو 
 (.+180، 180-= عشوائي ) Azعلى أساس  RAS                             حتسب زاوية الس مت هلوائي اخلدمة  :4اخلطوة 
 .R P.452-ITU( على أساس التوصية 100، 0= عشوائي ) ipحتسب النسبة املئوية للوقت  :5اخلطوة 
 .I = 0يوضع إمجايل متوسط التداخل عند  :6اخلطوة 
 .jلكل نقطة اختبار ضمن منطقة النشر  14إىل  8تكرر اخلطوات  :7اخلطوة 
 (.1، 0على أنه عشوائي ) jذات الرتتيب  i,jp                                          حيسب احتمال نشر جمم عات املباين لنقطة االختبار  :8اخلطوة 

( e.i.r.pa. )i,jp.، حيدد إمجايل القدرة (FDMA)دد يف حالة أنظمة النفاذ املتعدد بتقسيم الرت  أ: 9اخلطوة  
 .jلنقطة االختبار ذات الرتتيب  .a.e.i.r.pباستخدام توزيع إمجايل القدرة 

( e.i.r.pa. )i,jp. ، ميكن حتديد إمجايل القدرة(TDMA)يف حالة أنظمة النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن  :ب 9اخلطوة  
بواسطة انتقاء عشوائي  jلنقطة االختبار ذات الرتتيب  .a.e.i.r.pباستعمال توزيع إمجايل القدرة 

، وميكن بعد ذلك TDMAعدد فرتات التقسيم الفرعي للزمن يف األنظمة  x، حيث متثل x للعينات
 .xحبساب متوسط العينات  .a.e.i.r.pحتديد إمجايل القدرة 

 %ip لقيمة RASوموقع اخلدمة  jة االختبار ذات الرتتيب بني نقط R P.452-ITUحتسب اخلسارة مبوجب التوصية  :10اخلطوة 
 .jip(452L,(من الزمن، 

باجتاه  RAS                       ، والس مت يف موقع اخلدمة RASبني مست الرصد يف اخلدمة  jAz                         حيسب الفرق يف زاوية الس مت  :11اخلطوة 
 .jنقطة االختبار ذات الرتتيب 

باستخراج متوسط  jباجتاه نقطة االختبار ذات الرتتيب  RASيف موقع اخلدمة  RAS, jGحيسب متوسط الكسب  :12اخلطوة 
                      ةكلما ةكان ذلك ضروريا .  االستيفاء اخلطي، باستعمال jAz                                   الكسب املرتبط بالفرق يف زاوية الس مت 

الة التشغيل داخل باستعمال املعادلة التالية )يف ح RASحيسب التداخل من نقطة االختبار هذه يف موقع اخلدمة  :13اخلطوة 
 (:OoBA 0 =النطاق تكون 

OoBA – RAS,jG) + j,ip(452L –) j,ip(AEIRP=  jI 

 :jIمبقدار  Iيضاف إمجايل متوسط التداخل  :14اخلطوة 

/10)jI+ 10^( I  I 

 :dB  وحداتإىل I                                                     عندما حتتسب مجيع نقاط االختبار، حيو ل إمجايل متوسط التداخل  :15اخلطوة 

)I( 10log 10  I 



 ITU-R F.1766-0 9 التوصية

ينبغي عندها زيادة عدد عمليات الرصد املعرضة  RAS دمةاخلعتبة  Iإذا ما جتاوز إمجايل متوسط التداخل  :16اخلطوة 
 .M للتداخل،

 .Nيزاد عدد العينات،  :17اخلطوة 
 .N/M= 100 obPحيسب احتمال تعرض عملية رصد للتداخل،  :18اخلطوة 

 ُيترب من حيث الداللة اإلحصائية. -العينات املطلوبة  عدد - 1المالحظة 
                                                        . وهو يقوم على حساب االحنراف عن متوسط جمموع األنظمة مقسوما  tاختبار التوزيع  يعتمدالنتائج داللة وللوقوف على مدى 

 على اخلطأ املعياري املقدر، ةكما يلي:

ns

x
t

n 1


 

 حيث:
 x: املتوسط احملسوب من العينة 
 : متوسط جمموع األنظمة 
 1ns: االحنراف املعياري للعينة 

 n: .حجم العينة 
 من التيقن. إىل املستوى املطلوب           مثال ( نسبة  2%يف افرتاض ما )أن تكون  tمث تقارن هذه الداللة إزاء احتمال التوزيع 

                                                    وتبني  اخلطوات التالية ةكيف ميكن تنفيذ ذلك يف اخلوارزمية:
 خطوة زمنية. 000 1ةكل   Iيوضع أسلوب احملاةكاة مبا يضمن احتمال جتاوز القيمة : 1اخلطوة 
 خطوة زمنية. 000 1جمموعات من  5تعاجل : 2اخلطوة 
 .التيقنمن املطلوب ستوى إزاء امل tحصيلة البيانات من حيث الداللة ترب خت: 3اخلطوة 
 .3اخلطوة وتعاود خطوة أخرى  000 1مل تكن ذات داللة تعاجل : إذا 4اخلطوة 
                      ي قدم تقرير بالنتائج.عندما تصبح البيانات ذات داللة : 5اخلطوة 

 .ITU-R P.452استعمال التوصية  - 2المالحظة 
مع         اتساقا  . و 100%إىل  0منتظم من مبثابة رقم عشوائي من توزيع  ITU-R P.452يف التوصية  Pلزمن من االنسبة املئوية تكون 
 احلدود التالية:مراعاة منهجية هذه التوصية، ينبغي املقبولة يف االحتمال جماالت 

 ؛P = 50%تدرج القيمة ، 50%أةكثر من  Pإذا ةكانت  -
 ؛P = 0,001%تدرج القيمة ، 0,001%أقل من  Pإذا ةكانت  -

 .ITU-R P.452ية لتوص       وفقا  ل، ينبغي استعماهلا حلساب اخلسارة اجللبةاخلاصة بطبيعة األرض و البيانات وعند توفر قواعد 

 حصيلة المنهجية 5
 .obPلتداخل مبقدار ما لحصيلة املنهجية هي احتمال أن تتعرض عملية رصد 

 .P-MP HDFSلشبكة اخلدمة  2%وميكن مقارنة هذه احلصيلة إزاء االحتمال املقبول ألن تتعرض عملية رصد ما للتداخل، أي 
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 ال بد من أن تكون العالقة التالية صحيحة: RASوعليه، ولغرض محاية موقع اخلدمة 

  2%  obP  )2( 

 1 المرفق

 1لملحق با
 

 مثال حساب

 (Jodrell Bank)لتحديد احتمال تعرض مرصد جودريل بانك  1                                      مثاال  الستعمال املنهجية الواردة يف امللحق  املرفقيقدم هذا 
 .(P-MP) من نقطة إىل عدة نقاط (HDFS)للتداخل من جراء نشر واسع النطاق لشبكات اخلدمة الثابتة عالية الكثافة 

 (RAS)نموذج خدمة علم الفلك الراديوي 
 مدخالت يف منوذج مرصد جودريل بانك. 3دة يف اجلدول ةكانت املعلمات الوار 

 3اجلدول 

 RASخدمة مدخلة في المعلمات 
 GHz 43 نطاق الرتدد

 حتليل متواصل منط الرصد

 5 االرتفاع األدىن

  ”53 14’ 1,2+ خط عرض املوقع

 ”02 18’ 8.9– خط طول املوقع

              مرتا  فوق األرض 30 ارتفاع اهلوائي

 ITU-R S.1428التوصية  منوذج خمطط الكسب

 .ITU-R RA.1513و ITU-R RA.769من التوصيتني  4                                                          انطالقا  من منط الرصد والرتدد، استخرجت عتبات التداخل يف اجلدول 

 4اجلدول 

 RASخدمة العتبات 
 dB(W/MHz) 220.6– ثانية 000 2عتبة متوسط التداخل خالل مدة رصد قدرها 

 obP  %2 للتداخلرصد لتعرض االحتمال املقبول 

 .5اهلوائي ومدى االرتفاع يف اجلدول  تزاوية مسثانية، استخرج مدى  000 2من زاوية االرتفاع الدنيا ومدة رصد قدرها         انطالقا  
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 5اجلدول 
 RASوزاوية االرتفاع في الخدمة                  مدى زاوية الس مت 

 نهاية بداية 

 0 0       الس مت

 5 13,33(1) االرتفاع
وعليه  8,33تدور األرض ثانية  2 000 بعد مدة (1)

 8,33 + 5 = 13,33 فإن

                                       ، مت حساب متوسط الكسب ملخطط الكسب املعر ف 3                                              وانطالقا  من جمموعة من نقاط االختبار على األفق ةكل 
 .2، ةكما هو موضح يف الشكل ITU-R S.1428 التوصية يف

 2الشكل 

 ITU-R S.1428                     استنادا  إلى التوصية  RASمتوسط كسب هوائي الخدمة 

1766-02
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 (P-MP)من نقطة إلى عدة نقاط  (HDFS)نموذج الخدمة الثابتة عالية الكثافة 

. والنموذج يف هذه احلالة P-MP HDFSخصائص اخلدمة  .a.e.i.r.p                                                       ي  ع ر ف النموذج املرجعي املستعمل حلساب توزيع إمجايل القدرة 
                              مرتا  خلدمة زبائن لديهم هوائيات  20تستعمل هوائيات احملطة القاعدة بارتفاع  (BFWA)شبكة نفاذ السلكي ثابت عريض النطاق 

 أمتار، مع األخذ يف احلسبان اجتاه الوصلة الصاعدة من الزبون إىل حمطة القاعدة. 5بارتفاع 
ةكافية حلماية   dB (10%) 452L 161إذا ةكانت منطقة استبعاد ما حمسوبة على أساس وةكان اهلدف من التحليل حتديد ما 

 .P-MP HDFSمن إرساالت خارج النطاق من جراء نشر واسع النطاق هلذا النمط من شبكات اخلدمة  RAS دمةاخل

 ةكسب عند االرتفاع األدىن

 ثانية 000 2متوسط الكسب خالل مدة رصد 

 ةكسب عند االرتفاع األقصى

 )درجات( RASالفرق بني زاوية مست لنقطة اختبار على األفق وزاوية مست هوائي اخلدمة 
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ةكرسم   3يف الشكل وهو وارد  .a.e.i.r.pالشتقاق توزيع إمجايل القدرة  ITU-R F.1760وقد استعملت اخلوارزمية الواردة يف التوصية 
                    دال ة توزيع تراةكمي.ةكو  متدرج بياين

 3الشكل 
 .a.e.i.r.pلقدرة التوزيع التراكمي إلجمالي اودالة المتدرج الرسم البياني 
 (P-MP) من نقطة إلى عدة نقاط (HDFS)عالية الكثافة  للخدمة الثابتة

 

 ةكيلومرتات.  x 4 4                                                 وميثل ةكل جمم ع مباين مجيع اإلرساالت داخل منطقة مساحتها 
لعمليات  dB 46,79شارة خارج النطاق مبقدار اإلتوهني وحتدد أمتار فوق سطح األرض  5واعترب أن جتهيزات الزبائن على ارتفاع 

 البث داخل النطاق.
 .4منطقة انتشار لنقاط اختبار ةكما هو موضح يف الشكل  dB (10%) 452L 161وتقابل منطقة االستبعاد 

 4الشكل 
 dB (10%) 452L 161د معرفة بواسطة منطقة نشر لمنطقة استبعا

 

 (1)نقطة اختبار عشوائية حنو األمام  (1)نقطة اختبار عشوائية حنو األمام 
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 حساب التداخل
عينة، ةكما هو  000 10                                                                                                اعتمادا  على املعلمات املعر فه أعاله، مت حساب توزيع التداخل مقابل احتمال التداخل املتجاوز بالنسبة إىل 

 يف الرسم البياين يف شكل عالمة مثلث. RAS. وتبدو عتبة اخلدمة 5                     موضح بيانيا  يف الشكل 

 5الشكل 

 RASخدمة في ال P-MP HDFSخدمة ال                               لدال ة توزيع تراكمي للتداخل من مثال 

1766-05
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 المنهجيةحصيلة 
. وعليه يتوجب زيادة منطقة االستبعاد حلماية مرصد خدمة علم %2أةكرب من السوية املطلوبة والبالغة  obP %4 =ةكانت القيمة 
 .(RAS)الفلك الراديوي 
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 RAS (dB(W/MHz))عند اخلدمة  Iالتداخل 
 (Jodrell bankيف  1)مستقبل أمامي 

–200 
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 2الملحق 
 

، محددة (RAS)منهجية لتحديد منطقة االستبعاد حول موقع خدمة علم الفلك الراديوي 
 والذي يمكن أن تنشر خارجه محطات ،RASالخدمة  انتشار من موقع بخسارة

 دون (P-MP)من نقطة إلى عدة نقاط  (HDFS) الخدمة الثابتة عالية الكثافة
 RASالخدمة  احتمال أن تتسبب في تداخل في

ميكن لإلدارات أن  P-MP HDFSحملطات اخلدمة  RAS                                            منهجية  لتحديد منطقة استبعاد حول موقع اخلدمة يوفر هذا امللحق 
 .P-MP HDFSاخلدمة  من تداخل حمتمل من حمطات RASتستعملها يف املناقشات الوطنية والثنائية ةكوسيلة حلماية مواقع اخلدمة 

 استبعاد خسارة االنتشار ةمنطق 1
رسال                  املوقع ال ي سمح باإل، من التداخل وهي تتمثل يف حتديد منطقة استبعاد حول RASمثة طريق حلماية اخلدمات، مثل اخلدمة 

                                                                                                             داخلها. ويستند أحد أساليب حتديد منطقة االستبعاد إىل املسافة، غري أن ذلك قد يفضي إىل مناطق استبعاد واسعة حيث غالبا  
 ما يكون هنالك زوايا مست أسوأ حالة تتطلب مسافات فصل واسعة.

                ل املطلوبة تبعا                                               تنادا  إىل خسارة االنتشار حبيث تتفاوت مسافة الفص                                                      بيد  أن هنجا  أةكثر ةكفاءة يتمثل يف حتديد مناطق االستبعاد اس
                                                                                                                  لزاوية الس مت. وتتضمن أةكفة التنسيق قدرا  من خسارة االنتشار حيث تؤخذ يف احلسبان اخلصائص املختلفة النتشار املوجة الراديوية 

صوف                                      لية ومنوذج انتشار م ف ص ل مثل ذلك املو فوق الرب والبحر. وباإلمكان التوسع يف هذا النهج على أساس التضاري  احمل
 .ITU-R P.452 التوصية يف

حمسوبة على أساس  RASخسارة االنتشار ملوقع اخلدمة يف مواقع تكون فيها  عندئذ بإتاحة اإلرسالد منطقة االستبعاد    د       وحت   
 من قيمة حمددة، أي: %10 ، لنسبة مئوية حمددة من الزمن ةكأن تكون أعلى مبقدار452L، أو R P.452-ITU التوصية

  dB X (10%) 452L )3( 

خارج مناطق االستبعاد األول على أساس املسافة والثاين على أساس خسارة  HDFS MP-Pمثالني لنشر اخلدمة  6يعرض الشكل 
 .452L االنتشار
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 6الشكل 

 452L خسارة االنتشاراالستبعاد على أساس المسافة و  ةنطقم

1766-06 

                                                            عموما  أصغر مساحة  من تلك احملسوبة على أساس املسافة. وعلى سبيل  452Lوتكون مناطق االستبعاد احملسوبة على أساس القيمة 
من التداخل من ذات النموذج املرجعي  RASدمة تضمن محاية موقع اخل 7املثال، فإن ةكلتا عملييت النشر يف الشكل 

 .P-MP HDFS للخدمة

 7الشكل 
 452Lمثال مناطق استبعاد مستندة إلى المسافة والقيمة 

 

                                                                                        التني نقاط االختبار الواقعة يف البحر. ويف ةكلتا احلالتني حددت مناطق االستبعاد مثاال  ةكما هو وارد احلةكلتا           أ زيلت يف  وقد 
 .6 اجلدول يف

 منطقة استبعاد على
 L-452أساس اخلسارة 

 منطقة استبعاد على
 Dاملسافة أساس 

 RASموقع خدمة  RASموقع خدمة 
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 6اجلدول 
 ينمناطق االستبعاد باستخدام نتائج المثالتحديد مقارنة نهجي 

 452L (%10)على أساس على أساس المسافة نمط منطقة االستبعاد

منطقة االستبعاد معلمة  D  66 km L452(10%)  176 dB 

km 186 14 مساحة منطقة االستبعاد
2
 5 162 km

2
 

، RAS طريقة تتمتع بالكفاءة واملرونة حلماية اخلدمات، مثل اخلدمة 452L(%10)لذلك فإن حساب مناطق االستبعاد على أساس 
 من التداخل.

 االستبعاد ةاشتقاق حجم منطق 2
                    ، إجراء  تكراريا ،  RASدمة اخلاليت من شأهنا أن حتمي  X (10%) 452L ، ةكالقيمةXيتطلب حتديد قيمة مناسبة ملنطقة االستبعاد 

 هيو  obPمن هذه التوصية حلساب قيمة  1ةكما هو مبني يف اخلطوات أدناه. ةكما تستعمل اخلوارزمية املنهجية الواردة يف امللحق 
 .X هاقيمة حمددة قدر بالنسبة إىل لتداخل ل RASدمة اخلرصد تعرض ماحتمال 
       مثال 1X (= 200 dB 1X .)يوضع تقدير أويل للقيمة  :1اخلطوة 
باستعمال  1X(obP=  1-obP(بقيمة  HDFS MP-Pحيسب احتمال تعرض عملية رصد ما للتداخل من نشر اخلدمة  :2اخلطوة 

 .1X   (10%) 452Lمنطقة نشر حمددة باملواقع تكون فيها القيمة 
 .dB1 X=  2X 16 +عندئذ يؤخذ التقدير التايل  (RAS دمةاخل)عتبة   obP-1 %2 <إذا ةكانت القيمة  :3اخلطوة 
 .dB –1 X=  2X 16التايل التقدير عندئذ يؤخذ  (RAS دمةاخل)عتبة  obP-1 %2 >إذا ةكانت القيمة  :4 اخلطوة
 املطلوبة. 2%عتبة اللتني حتددان  1n-obP+و n-obPالقيمتني إىل  1nX+و nX حىت يفضي 5إىل  2تكرر اخلطوات  :5اخلطوة 
dB 11أي  dB 1يصبح الفرق بينهما حىت        تباعا   1nX+و nX ناالقيمتتناصف  :6 اخلطوة  nn XX. 
 .obP %2 >، أي تلك اليت جتعل 1nX+و nXتكون النتيجة أةكرب القيمتني  :7 اخلطوة

 :مالحظتان
  .عند االقتضاء، nXقيمة جمال تقع فيه الللبحث عن أو أعلى منها  dB 16ميكن اختيار إضافات تقديرية دون  ( أ 
يف منوذج االنتشار املطلوبة حدود للدقة لكن مثة ، dB 1أقل من  1nX+و nX الفرق بنييصبح املناصفة حىت مواصلة تكرار                من املمكن طبعا   ب(

 .ITU-R P.452يف التوصية 

 أنماط مناطق االستبعاد 3
 (P-MP) من نقطة إلى عدة نقاط (HDFS)عالية الكثافة النماذج المرجعية للخدمة الثابتة  1.3

 .a.e.i.r.pةكما حتدد من خالل توزيع إمجايل القدرة   P-MP HDFSيتوقف حجم مناطق االستبعاد على النماذج املرجعية للخدمة 
هذا االرتفاع وتكون منطقة االستبعاد صاحلة للهوائيات اليت ال يتجاوز ارتفاعها  L 452(%10)وارتفاع اهلوائي. ويستعمل هنج 

 االرتفاع. هذا
 ، على سبيل املثال:P-MP HDFSوميكن يف إطار النطاق النظر يف عدد من خمتلف النماذج املرجعية للخدمة 

 ؛(MP-MP)اط أو من عدة نقاط إىل عدة نق (P-MP)املعمارية: من نقطة إىل عدة نقاط  -
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 االجتاه: الوصلة الصاعدة أو الوصلة اهلابطة؛ -

 البيئة: منطقة حضرية عالية الكثافة أو منطقة ريفية منخفضة الكثافة. -

 .7 اجلدول                                                                                                   سيتمخ ض ةكل منوذج مرجعي عن أحجام متعددة ملناطق االستبعاد، وعليه قد تكون هناك جمموعة منها ةكما هو موض ح يف

 7اجلدول 
 P-MP HDFSلخدمة لمرجعية نماذج مجموعة مناطق استبعاد لمجموعة 

 االرتفاع األقصى (EZ)منطقة االستبعاد  P-MP HDFSنظام الخدمة 

  1H االرتفاع   :1X (10%) 452LEZ 1-النموذج املرجعي 

: : : 

  nH االرتفاع   :n nX (10%) 452LEZ-النموذج املرجعي 

إما باستعمال أةكرب حجم من مناطق االستبعاد واالرتفاع املرتبط به أو أن يكون لكل منوذج مرجعي  RASميكن محاية موقع اخلدمة 
                                                                                                                 منطقة استبعاد خاصة به )يف حال جتزئة النطاق مثال (. ولكي تكون مناطق االستبعاد مفيدة، ينبغي أن يرتبط ةكل منها باالفرتاضات 

 ..a.e.i.r.p.sرجعية املستعملة يف حساب إمجايل القدرات الواردة يف النماذج امل

 غرافيو مناطق االستبعاد على أساس ديم 2.3
. غري أن هذا االفرتاض RAS                                                                                  افرتضت منطقة النشر اليت نوقشت أعاله توزيعا  منتظما  لنموذج مرجعي وحيد حول موقع اخلدمة 

يف مناطق جبلية. وقد تتسبب هذه  P-MP HDFS                             يفضي مثال  إىل نشر حمطات للخدمة  ةكأن  -يفضي إىل أوضاع متحفظة  قد
خط                                                                                                            املواقع، اليت يستبعد أن توفر سوقا  ملشغلي حمطات اخلدمة الثابتة آنفة الذةكر، يف سويات مرتفعة من التداخل إذا ةكانت يف

 .RAS البصر ملوقع
ط فيها واستعمال مناذج مرجعية ختتلف  P-MP HDFSط إقامة حمطات للخدمة                                              لذا من األنسب واقعيا  استثناء املناطق حيث ال ُي 

              وفقا  للموقع.
                                                                                                   مثاال  ي فرت ض فيه نشر منوذجني مرجعيني تبعا  لكثافة السكان. وبعدئذ ت ستخدم منطقة النشر هذه منطلقا  حلساب  8            ويبني  الشكل 

 منطقة االستبعاد املطلوبة.
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 8الشكل 
 مرصد جودريل بانك على أساس ديموغرافي:حول  P-MP HDFSمنطقة نشر الخدمة 

 منطقة استبعادأثر مثال لمنطقة نشر خط أساسي ومنطقة نشر بما في ذلك 

 

 للمناطق احلضرية بينما متثل عالمات الزائد املناطق الريفية. P-MP HDFSمناذج مرجعية للخدمة  8متثل الدوائر يف الشكل 

 مناطق متعددة 3.3
                                                                                                         يعتمد النهج املوصوف أعاله على منطقة استبعاد وحيدة ال ي سمح بأي إرساالت داخلها. وميكن ضم منطقة االستبعاد هذه إىل 

  منطقة مقيدة حيث ُيتلف التصرف يف ةكل منها:
مة مبراعاة التقييدات القائ يف هذه املنطقة حبرية التشغيل، ولكن P-MP HDFSيتمتع مشغلو اخلدمة  :(UZ)منطقة غير مقيدة 

 املشغلني. بني
 عليها.                                                     يف هذه املنطقة باإلرسال وفقا  لتقييدات تشغيل حمددة ومتفق P-MP HDFS                  ي سمح ملشغلي اخلدمة  :(RZ)منطقة مقيدة 

 .P-MP HDFS: ال يسمح يف هذه املنطقة بأي إرساالت من اخلدمة (EZ)منطقة استبعاد 
. ويتطلب ذلك ازدواج RASطقة مقيدة جتنب هوائيات التسديد ضمن زاوية حمددة من موقع اخلدمة ومن أمثلة التقييدات داخل من

 ، واحدة لالستعمال يف املنطقة غري املقيدة وأخرى لالستعمال يف املنطقة املقيدة..a.e.i.r.p.sإمجايل القدرة 

 مناطق استبعاد داخل النطاق وخارج النطاق 3.4
يف نف  الرتدد، ميكن استعمال هذه املنهجية لتحديد مناطق  P-MP HDFSمن تشغيل اخلدمة  RASباإلضافة إىل محاية اخلدمة 
من اإلرساالت خارج النطاق. وتتضمن خوارزمية حساب احتمال تعرض عملية الرصد  RASاالستبعاد حلماية اخلدمة 

 وهني بني اإلرساالت داخل النطاق وخارجه.يف حساب الت OOBA                   ، بندا  يراعي قيمة obP للتداخل،
 اجملاور. وميكن استخدام هذا النهج لتحديد منطقتني من مناطق استبعاد، األوىل للتشغيل يف نف  الرتدد والثانية للتشغيل يف النطاق
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 1المرفق 
 2لملحق با

 
 مثال حساب

لتحديد منطقة االستبعاد املطلوبة حلماية مرصد جودريل بانك  2                                           مثاال  بشأن استخدام املنهجية الواردة يف امللحق  املرفقيقدم هذا 
 .P-MP HDFSمن التداخل غري املقبول من جراء نشر واسع النطاق لشبكات اخلدمة 

 RASخدمة النموذج 
 .1بامللحق  1وارد يف املرفق  RASمنوذج اخلدمة 

 HF-FSخدمة النموذج 
 .1ق بامللح 1يف املرفق وارد  P-MP HDFSمنوذج اخلدمة 

 حساب التداخل
 عمليات التكرار املطلوبة حلساب حجم منطقة االستبعاد. 8حيدد اجلدول 

 8اجلدول 
 2و 1تكرار حجم منطقة االستبعاد باستخدام المنهجيات الواردة في الملحقين 

 التكرار
 حجم منطقة االستبعاد

dB X (10%) 452L 
obP 

(%) 

1 200 0,0 

2 180 0,0 

3 160 4,3 

4 170 0,1 

5 165 0,3 

6 162 1,0 

7 161 4,0 

                                    انطالقا  من هذا املثال للنموذج املرجعي  RAS                                                        يتبني  من اجلدول أن احلجم املالئم ملنطقة االستبعاد حلماية اخلدمة 
 هو: P-MP-HDFS للخدمة

162 dB (10%) 452L 

 .9ويظهر مثال منطقة االستبعاد هذا يف الشكل 
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 9الشكل 

 dB 452L 162 = (%10)مثال منطقة استبعاد: كفاف 

 

___________ 
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