
 

 

  ةالراديوي اتترتيبات قنوات التردد
 لألنظمة الالسلكية الثابتة العاملة

  GHz 10,68-10,0 في النطاق

 ITU-R  F. 747-1التوصيـة  
(2012/02) 

 Fالسلسلة 
  الثابتةالخدمة 



ii التوصية  ITU-R  F.xxxx 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

قييس االتصاالت وقطاع ق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تيرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعل
-ITUبالقرار  1واملشار إليها يف امللحق  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

1 R وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين .
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU دة يهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعحيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوج

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://tpht)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 الخدمة الثابتة 

M  للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 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  F.747-1  التوصيـة
 لألنظمة الالسلكية الثابتة العاملة  ةالراديوي اتترتيبات قنوات التردد

 GHz 10,68-10,0 في النطاق

 (247/5)املسألة 
(2012-1992) 

 مجال التطبيق
أو ضمن  GHz 10,68-10,0 لألنظمة الالسلكية الثابتة العاملة يف النطاق ةالراديوي اتالرتددتقدم هذه التوصية ترتيبات قنوات 

 MHz 28 أو 14و أ 7و أ 3,5 ية بعرضتردد مباعدات إىل 4إىل  1 امللحقاتيف  املوصَّفةقنوات الترتيبات تستند و  الفرعية. هنطاقات
 .تجانس(امل MHz 1,25منط  من تني)مشتق MHz 5أو  2,5 تردديتني بعرض مباعدتنيتجانس(، أو امل MHz 3,5)مشتقة من منط 

 ،لالحتاد الدويل لالتصاالتمجعية االتصاالت الراديوية إن 
 إذ تضع يف اعتبارها

 تايف جدول توزيع الرتدد مباشرةً  الثابتة واملتنقلة موزَّع للخدمتني GHz 10,68إىل  10,0املدى الرتددي من  أن ( أ 
 ؛خالل احلواشي من أو

نقطة ة إىل نقطة أو نقط أنظمة اليت تستخدم الرقمية الثابتةألنظمة الالسلكية ا مفيد ملختلف تطبيقات نطاقال اأن هذ ب(
 ؛إىل عدة نقاط

 ؛استخدامها يف املستقبل يتوسعتوقع أن واسع النطاق، وي   علىستخدام بالفعل الا قيد أن هذه األنظمة هي ج(
 ؛خمتلفةخطط ترددات تتطلب  ميكن أنأن التطبيقات املختلفة ملختلف اإلدارات  ( د
ذات اخلصائص والقدرات املتنوعة إلشارة اإلرسال ميكن أن ت ستخدم يف آن واحد ضمن هذا التطبيقات يد من أن العد ( ه

 النطاق الرتددي؛
 تلف من بلد إىل آخر؛خيكل إدارة قد   جانب من تطبيقلكل  نطاق حمددختصيص أن  ( و
 خمتلفة للقنوات؛إىل عروض نطاقات قد حتتاج هذا  ينطاق الرتددالطبيقات يف أن الت ( ز

ة باختيار ترددات ذات الرتتيبات الرتددية املختلفقنوات الرتددات الراديوية أن درجة عالية من التوافق ميكن أن تتحقق بني  ح(
 أساسي متجانس؛ منط منمركز قناة 

ساسية متجانسة أ طأمناتطلب استخدام ييف خمتلف البلدان أو املناطق قد الرقمية املستخدمة  الرتاتبياتأن اختالف  (ي
 خمتلفة؛ بفواصل

ميكن حتقيق املزيد  ،((STM-1) للنقل املتزامن 1األسلوب  كمثلي سعةوصالت ذات سعات عالية جداً ) تلزمأنه عندما  ك(
 ؛ةتبطة بأنساق تشكيل عالية الكفاءاملر  االقنوات املوصى هب مباعدةمن  للنظام أوسع نطاقض و باستخدام عر الفوائد من 

الرتددات الراديوية ألنظمة النفاذ الالسلكي الثابتة  كتلترتيبات   إرشادات بشأن تقدم ITU-R F 1568التوصية أن  (ل
 ؛GHz 10,65إىل  10,5مزاوجاً مع النطاق من  GHz 10,3إىل  10,15من النطاق  يف
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اإلذاعة /رتونياً جتميع األخبار إلككوصالت   وصالت يف اجتاه واحد،ل النطاقاتأجزاء معينة من  توزيعأن اإلدارات قد ختتار  ( م
قنوات ل هبا املوصى رتتيبات، مبا يتفق والGHz 10,68-10,0ضمن مدى التوليف  على سبيل املثال (ENG/OB)ة اخلارجي
 ة،الراديوي اتالرتدد

 توصي
 ؛متجانسة أمناط على قائمة GHz 10,68إىل  10,0للنطاق من  خطط الرتددات بأن تكون 1
 :التالية العالقةب MHz  3,5ذي الفاصل املفضَّل  GHz 10,68إىل  10,5للنطاق من  تجانسامل النمط يعرَّفبأن  2

 fn    fr  –  1 200,5  +  3,5 n               MHz 

 تجانس هو:املنمط لل املرجعيرتدد الحيث 

 fr  =  11 701 MHz 

 وعدد فتحات منط الرتددات الراديوية هو:

 1  ≤  n  ≤  50 

 (؛1)انظر امللحق 

 :التالية العالقةب MHz  1,25ذي الفاصل املفضَّل  GHz 10,68إىل   10,55للنطاق من  تجانسامل النمط بأن يعرَّف 3
 fn  =  fr  –  1 151  +  1,25 n               MHz 

 تجانس هو:املنمط لل املرجعيرتدد الحيث 

 fr  =  11 701               MHz 

 الرتددات الراديوية هو: وعدد فواصل منط
 1  ≤  n  ≤  103 

 (؛2)انظر امللحق 

 :التالية العالقةب MHz  3,5ذي الفاصل املفضَّل  GHz 10,68إىل   10,0للنطاق من  تجانسامل النمط بأن يعرَّف 4

 fn  =  fr  –  1701  +  3,5 n               MHz 

 تجانس هو:املنمط لل املرجعيرتدد الحيث 

 fr  =  11 701 MHz 

 الرتددات الراديوية هو: وعدد فواصل منط
 1  ≤  n  ≤  194 

 (؛4و 3 ني)انظر امللحق

، لنطاقواألعلى ل األدىن ينواملسافة إىل احلد ،وفجوة املركز بشأن مباعدات القنوات، اإلدارات املعنيةبأن تتفق  5
 ؛قناةلل املتوخاة عةوالسالتطبيق  مجع بينها؛ حسب الراديوية أوقنوات الرتددات ل آخرفرعي املرجعي، وكذلك أي تقسيم  والرتدد

، 4 وصيتبرتتيب قنوات حمدد مستمد من فقرة  يف آخر األمر، تتوفران متجاورتني MHz 28 استعمال أي قنايتبإمكانية  6
وصالت  تلزمعندما ، تجاورتنيامل MHz 28 قنايت الرتدد املركزي الكائن يف النقطة املركزية للمسافة بني ذات لألنظمة األعرض نطاقاً 

، وعندما يسمح تنسيق الشبكة بذلك، مبوافقة ((STM-1)للنقل املتزامن  1األسلوب  كمثلي سعةذات سعات عالية جدًا )
 .املعنية اإلدارات
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 1ق ـالملح

 
باستخدام النمط  GHz 10,68إلى  10,5النطاق من  ة فيالراديوي اتقنوات التردد ترتيبوصف 

 2 توصيالمتجانس الموصوف في فقرة 

 فيما يلي ترتيب القنوات:
 MHz               m024  +  7  1    rf=    nf النصف األدىن من النطاق: -

 MHz               m+  7   113 1    rf=    n′f النصف األعلى من النطاق: -
 ترددات القناة االثين عشر لكل نصف من النطاق. 12و 1ترتاوح بني  mقيمة للمتحول  12وستوفر 

 هو: rfاملرجعي رتدد ال
fr    11 701               MHz 

 .1 ويبنيَّ هذا الرتتيب يف الشكل

 1ل ـالشك
 GHz 10,68إلى  10,5النطاق من  ة فيالراديوي اتقنوات التردد ترتيب
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 2 قـالملح
 

  GHz 10,68إلى  10,55النطاق من  ة فيالراديوي اتقنوات التردد ترتيبوصف 
 3 توصيباستخدام النمط المتجانس الموصوف في فقرة 

لى التوايل، ، عنقطة إىل عدة نقاطمن إلرسال من نقطة إىل نقطة و ل ينطاق الرتددمن الأجزاء منفصلة  قنواتال ترتيبخيصص 
 نقطة إىل نقطة،الخلدمة  MHz 2,5و 1,25عرضا نطاق بالقناة:  توفر لكل من هاتني اخلدمتنييو . 2 الشكلبني يف امل على النحو

 الرغبة حسب فرعياً ميكن تقسيم كل قناة ترددات راديوية خمصصة . و (DEMS) خلدمة الرسائل اإللكرتونية الرقمية MHz 5,0و 2,5و
 طيفية.االستخدام وزيادة الكفاءة ال يف أكرب لتحقيق تنوع

  

10,5 10,68 
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 2 لـالشك
 GHz 10,68إلى  10,55النطاق من  ة فيالراديوي اتقنوات التردد ترتيب

 (MHz)مجيع الرتددات بوحدة 
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 3 قـالملح
 

 مزاوجاً  GHz 10,3إلى  10,15النطاق من  ة فيالراديوي اتقنوات التردد ترتيبوصف 
 باستخدام النمط المتجانس الموصوف  GHz 10,65إلى  10,5 مع النطاق من

 4 توصيفي فقرة 

 العالقات التالية:بعن ترددات فرادى القنوات  يعربَّ معينة، قنوات ترتيبات  تلزمعندما 
 ؛MHz 11 701الرتدد املرجعي للنمط =  0f ليكن

 nf ( الرتدد املركزيMHzلقناة ) ؛من النطاق األدىنيف النصف  ةراديوي اتتردد 
 n′f  ( الرتدد املركزيMHzلقناة تردد )من النطاق األعلىيف النصف  ةراديوي ات. 

 (:1للموجة احلاملة )املالحظة  MHz  28بالنسبة لألنظمة مبباعدة   ( أ 
 ؛MHz )n561 + 28 − 1 0f= ( nf: من النطاق األدىنالنصف  
 ؛′MHz )n211 + 28 − 1 0f= ( nf: من النطاق األعلىالنصف  

 حيث

 n  =1 ،2  ...5. 

 للموجة احلاملة: MHz  14بالنسبة لألنظمة مبباعدة  ب(
 ؛MHz )n554 + 14 − 1 0f= ( nf: من النطاق األدىنالنصف  
 ؛MHz )n204 + 14 − 1 0f= ( n′f:من النطاق األعلىالنصف  

)ذهاب( إياب من 
 نقطة إىل نقطة

ذهاب من  )إياب(
 نقطة إىل نقطة

 قديإرسال ع   إرسال املستخدم

اثنتا عشرة قناة 
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 حيث

 n  =1 ،2  ...10. 
 للموجة احلاملة: MHz  7بالنسبة لألنظمة مبباعدة  ج(

 ؛MHz )n5 + 7,550 − 1 0f= ( nf: من النطاق األدىنالنصف  
 ؛MHz )n5 + 7,200 − 1 0f= ( n′f: من النطاق األعلىالنصف  

 حيث

 n  =1 ،2  ...20. 
 للموجة احلاملة: MHz   3,5بالنسبة لألنظمة مبباعدة  د(

 ؛MHz )n5,25 + 3,552 − 1 0f= ( nf: من النطاق األدىنالنصف  
 ؛MHz )n5,25 + 3,202 − 1 0f= ( n′f: من النطاق األعلىالنصف  

 حيث

 n  =1 ،2  ...42. 
 أ( إشغال النطاق ذا الصلة.3ويبني الشكل 

األساسية للنطاقات كلها  MHz 0,5وعند الرغبة بتخصيص كتل ترددية، ميكن بناء الكتل مبرونة أكرب من خالل جتميع فتحات 
 ب(.3املبّينة يف الشكل 

 .ITU-R F.1568املشار إليها يف التوصية  MHz 28يف هذا الرتتيب مع كتل  MHz 28تتطابق قنوات  – 1املالحظة 
 .4إن ترتيب القنوات الوارد يف هذا امللحق ي ستخدم أيضاً كرتتيب مزاَوج أساسي يف امللحق  – 2املالحظة 
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 3ل ـالشك
 GHz 10,65ى لإ 10,5 مزاوجاً مع النطاق من GHz 10,3إلى  10,15للنطاق من  اإلشغال الترددي

F.0747-03

é é é é

é é é é

é é é é

é é é é

é é é é

Guard band
4 MHz

Centre gap
210 MHz

Guard band
6 MHz

5 × 28 MHz channels 5 × 28 MHz channels

10 294 MHz 10 650 MHz10 150 MHz 10 504 MHz

Guard band
4 MHz

Centre gap
210 MHz

Guard band
6 MHz

10 × 14 MHz channels 10 × 14 MHz channels

10 150 MHz 10 294 MHz 10 504 MHz 10 650 MHz

Guard band
4 MHz

Centre gap
210 MHz

Guard band
6 MHz

10 150 MHz 10 294 MHz 10 504 MHz 10 650 MHz

20 × 7 MHz channels 20 × 7 MHz channels

Guard band
0.5 MHz

Centre gap
203 MHz

Guard band
2.5 MHz

42 × 3.5 MHz channels 42 × 3.5 MHz channels

10 150 MHz 10 297.5 MHz 10 500.5 MHz 10 650 MHz

300 × 0.5 MHz channel slots 300 × 0.5 MHz channel slots

a)   3.5/7/14/28 MHz channel arrangements based on 3.5 MHz pattern

b)   0.5 MHz slots for building up frequency blocks assignments

Centre gap
200 MHz

10 150 MHz 10 300 MHz 10 500 MHz 10 650 MHz

 

 فجوة املركز نطاق حارس

 فجوة املركز

 نطاق حارس
 

 نطاق حارس
 

 نطاق حارس

 فجوة املركز

 فجوة املركز

 نطاق حارس

 نطاق حارس

 نطاق حارس

 فجوة املركز

 MHz 3,5على أساس منط  MHz 28/14/7/35( ترتيبات قنوات  أ 

 لبناء ختصيصات كتل ترددية. MHz 0,5فتحات  (ب

  MHz 0,5 فتحة قناة ×  MHz 0,5  300 فتحة قناة ×  300

 نطاق حارس

 MHz 28قنوات ×  MHz 28 5قنوات ×  MHz 28 5قنوات ×  5

 MHz 14قنوات ×  MHz 14 10قنوات ×  10

 MHz 7قنوات ×  MHz 7 20قنوات ×  20

 MHz 3,5قنوات ×  MHz 3,5 42قنوات ×  42
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 4ق ـالملح
 

للقنوات المزاَوجة  GHz 10,68إلى  10,0النطاق من  ة فيالراديوي اتقنوات التردد ترتيبوصف 
 4 توصيالمزاَوجة باستخدام النمط المتجانس الموصوف في فقرة  وغير

يف إيطاليا إلرسال إشارات تلفزيونية ورقمية بأنساق تشفريية خمتلفة يف قنوات راديوية  الرتددي ستعمل هذا النطاقي  
 خمتلفة. عروض ذات

، GHz 10,65-10,5مع النطاق  اً جمزاوَ  GHz 10,15-10,3(، يف النطاق إيابجة )ذهاب/قنوات مزاوَ  تاو وتوفر ترتيبات القن
ا ج، يتم احلصول عليهأخرى لالستخدام املزاَوج وغري املزاوَ  باإلضافة إىل قنوات، 3غرار تلك اليت جاء وصفها يف امللحق  على

، يف اجلزء األعلى GHz 10,15-10,0يف اجلزء األسفل من النطاق  MHz 28و 14و 7و 5و 3املتامخة لقنوات  بالتوسعة
 .4ويظهر هذا الرتتيب يف الشكل  .GHz 10,5-10,3 للنطاق فجوة املركز، ويف GHz 10,68-10,65 النطاق من
 

 4ل ـالشك
 GHz 10,68إلى  10,0للنطاق من  اإلشغال الترددي

 
 داخلية خالية. MHz 14مع فتحة  –مالحظة 
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قنوات مزاوجة 
 3 امللحق انظر
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