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   *ITU-R M.1316-1ة ـالتوصي
  MHz 1 613,8-1 610,6مبادئ ومنهجية تقاسم الترددات يف النطاقني 

  )فضاء-أرض( بني اخلدمة املتنقلة الساتلية MHz 1 660,5-1 660و
  وخدمة علم الفلك الراديوي

  )ITU-R 201/8املسألة (
(2005-1997)  

  النطاق

املتنقلة األرضية احملطات  بثماية رصد علم الفلك الراديوي من ن تطبيقها حلاليت ميكتعرض هذه التوصية املبادئ واملنهجية  
املراحل الثالث هبذه التوصية  1 امللحق يصفو. MHz 1 660,5-1 660و MHz 1 613,8-1 610,6 ني والبحرية يف النطاقالربية

القائمة على مبدأ  و مونت كارليةباستعمال منهج"  مسافة الفصل بالتغيب" حساب 2ويصف امللحق اليت يتعني اتباعها، 
 على حساب مناطق االستبعاد 3وتنطوي املرحلة .  مناطق التقييد3امللحق ، بينما حيسب  املتغريات العشوائيةفحص عينات

  .اخلصائص احملددة لألنظمة املعنيةباستعمال 

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها  

  لراديوي املكلف بدراسة ختصيص الترددات يف بعض أجزاء الطيف لأن املؤمتر اإلداري العاملي   )أ 
لخدمة املتنقلة ل على أساس أويل MHz 1 626,5-1 610 قد خصص النطاق (WARC-92) 1992)نوس، يلو طورم-  ةمالق(

دمة علم الفلك الراديوي خل أساس أويلعلى  MHz 1 613,8-1 610,6فضاء، والنطاق - يف االجتاه أرض(MSS)الساتلية 
(RAS)؛  

 اهليدروكسيل قرب  الطيفي جلزيئيطاخل لرصد علماء الفلك يستعمله MHz 1 613,8-1 610,6  الترددأن نطاق )ب
  ؛MHz 1612التردد 

واخلدمة   حمطات خدمة االستدالل الراديوي الساتليةجيب على"نص على أنه ي (RR) و من لوائح الرادي372.5رقم الأن   )ج
   النطاق خدمطات خدمة علم الفلك الراديوي اليت تست يف تداخل ضار حملتسببتأال  املتنقلة الساتلية

MHz 1 613,8-1 610,6) ؛" )13.29 وتنطبق أحكام الرقم  

املتنقلة  احملطات األرضية من األرجح أن تستعمل MHz 1 626,5-1 610أن األنظمة املتنقلة الساتلية العاملة يف النطاق   )د 
(MESs)اجملهزة هبوائيات شاملة االجتاهات؛   

 بالتقاسم مع اخلدمة على أساس أويل خلدمة علم الفلك الراديوي خمصص MHz 1 660,5-1 660  الترددأن نطاق  )ه 
  فضاء؛- يف االجتاه أرض(LMSS) الساتلية الربيةاملتنقلة 

____________________ 
 . االتصاالت الراديويةلقطاع التابعة 7ينبغي أن تعرض هذه التوصية على جلنة الدراسات  *
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 عن طريق خلدمة علم الفلك الراديوي MHz 1 660,5-1 660  الترددأنه جرى التأكيد على أمهية ختصيص نطاق  )و
 ،أغسطسبالتيمور، الواليات املتحدة األمريكية، ( الصادر عن اجلمعية العامة العشرين الحتاد علم الفلك الدويل 6القرار 
بوينس أيرس،  ( علم الفلك الدويل العامة احلادية والعشرين الحتاد من جديد يف اجلمعيةالتأكيد عليه، قبل أن يتم )1988

  ؛)1994الهاي، هولندا،  ( علم الفلك الدويل الحتادمث يف اجلمعية العامة الثانية والعشرين) 1991، واألرجنتني، يولي

   للتداخالت اليت تسببها املرسالت املتنقلة،اإلحصائية ال تراعي متاماً الطبيعة ITU-R RA.1031أن التوصية  )ز 

  توصي  

 بني حمطات علم الفلك الراديوي  بالتنسيق1ومنهجيات مماثلة لتلك املوصوفة يف امللحق بإمكانية استعمال مبادئ  1
  ؛MHz 1 660,5-1 660و MHz 1 613,8-1 610,6واحملطات الربية املتنقلة البحرية واألرضية يف النطاقني 

راسات تتعلق باحملطات دملزيد من الدراسات، مبا يف ذلك  قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد بضرورة إجراء 2
علم الفلك وخدمة املتنقلة الساتلية  بني اخلدمة على التنسيق التفصيلي تطبيق هذه التوصية  مدى بغية مراجعة،األرضية للطريان

  ؛الراديوي

  ؛بأن يتم االتفاق بني األطراف املعنية خالل التنسيق على أي تطبيق ملنهجية معلمات الدخل 3

 يف ة الوارداملنهجية لتنفيذ حاسوبياً مع مكتب االتصاالت الراديوية، برناجماً التعاون بت الراديوية االتصاالقطاعبأن يعد  4
  .4 إىل 1امللحقات من 

  1امللحق 

  MES/MSSتقييم التداخل الناجم عن اخلدمات 
   الفلك الراديويرصديف 

  :ة التالية املراحل الثالث املختلفميكن توفري احلماية لرصد الفلك الراديوي بواسطة

 قطاع RASيتحدد فيه حول املوقع  و على حنبالتغيب MES وحمطة RAS موقع  بنياملسافة الفاصلةحتديد : 1املرحلة 
  .ي تقييدألخيضع تشغيل احملطات املتنقلة األرضية خارج نطاقه  ال

بعض ل ضمنه MESت يتحدد فيه قطاع خيضع تشغيل احملطا و على حنRAS حول موقع منطقة تقييدحتديد : 2املرحلة 
وينبغي حتديد هذه التقييدات عن طريق اهليئات التنظيمية وأن تتم املوافقة عليها من قبل مجاعة الفلكيني الراديويني . التقييدات
  .(MSS)اخلدمة املتنقلة الساتلية ومشغلي 

نظمة املعنية وبإجراء قياسات  خلصائص األتفصيلي تتحدد عن طريق تقييم RAS حول موقع منطقة استبعادحتديد : 3املرحلة 
  .تشغيل أي حمطة أرضية متنقلة داخل هذه املنطقةب يسمحعند االقتضاء، وال 
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ومن الضروري أن .  على التوايل2و 1جراء احلسابات املتعلقة باملرحلتني إل يتعني استعماهلا املنهجية اليت 3و 2ويصف امللحقان 
 منطقة استبعاد التوصل إىل يف منطقة التقييد بغية  املتنقلةاتاحملط لتشغيل  الدقيقةالتفصيلية املعنية على الشروط تتفق األطراف

  ).3 يف املرحلة( أعاله التعريف الواردحسب 

  . باخلصائص اليت ينبغي مراعاهتا إلجراء احملاكاةقائمة 4ويقدم امللحق 

للحساب ميكن  منهجية عامة 2م امللحق ويقد.  إىل حتديد مسافات الفصل بالتغيب1ويهدف احلساب املتعلق باملرحلة 
  .استعماهلا يف هذا الشأن، وذلك باستعمال منهجية مونت كارلو

  .MES احملطات تشغيل والنامجة عن RASات القدرة املسببة للتداخل الناجتة يف موقع ءويستند هذا النموذج إىل حساب إحصا

  :ا يلي فقرة تنص على ممثةومن أجل محاية الرصد الفلكي الراديوي 

 على األقل أي (x − 100)% النهار من أي تداخل بنسبة أوقات ما من وقت يف s 2000فترة متكاملة قدرها  وينبغي أن ختل"
  .ITU-R RA.769أقل من القيم احملددة يف التوصية يكون سببة للتداخل املقدرة المبا يعادل متوسط 

 ، االتصاالت الراديويةقطاعالصادر عن  علم الفلك الراديوي تيبكانظر ( حبسابات االنتشار %90 (x = 10)ويتعلق الرقم 
والتفسري األوسع هلذا الرقم قيد الدراسة حالياً يف قطاع االتصاالت ). ITU-R RA.1031التوصية انظر أيضاً  و.4.2.4الفقرة 
  ". الراديوية

  : التاليةاالفتراضات 2ويفترض تطبيق املنهجية الواردة يف امللحق 

  ؛)التجاربميع جلبالنسبة  (s 2000تكامل زمن ال  -

  ؛الذروةحركة افتراض   -

أن يعيد قطاع  هي القيمة احلالية اليت ميكن 10%( من مدة الرصد الفلكي الراديوي x%: القصوىتداخل العتبة   -
  ).النظر فيها ةاالتصاالت الراديوي

يقتضي األمر إجراء املزيد من الدراسات حول ي الراديوي، ويف حالة حتديد املصادر املختلفة املسببة للتداخل يف الرصد الفلك
  .التقسيم املمكن للسوية القصوى للقوة املسببة للتداخل
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  2امللحق 

  حساب مسافات الفصل بالتغيب: 1منهجية املرحلة 
  MES واملواقع RASبني املواقع 

  مقدمة  1

 والقطاعات اليت يسمح RAS بالتغيب بني مواقع ساب مسافات الفصلحل ميكن استعماهلا عامة منهجيةيصف هذا امللحق 
  . باإلرسالMESطات حملفيها 

  .الرصد الفلكي الراديوي كارلو، ضمان محاية مونت منهجيةاحملسوبة استناداً إىل هذه لفصل اومن شأن التقيد مبسافات 

  املستعملة يف املنهجيةاملبادئ العامة   2

   كارلومونت منهجية  1.2

 دالة احتمال القدرة املسببة للتداخل تقييم MES وحمطة RASالفصل بالتغيب بني موقعي حمطة يتطلب حساب مسافات 
  .RASالنامجة عن احملطات املتنقلة على مستقبالت احملطة 

  .وميكن القيام بذلك باستعمال النمذجة اإلحصائية للتداخل، مثل منهجية مونت كارلو

  .توزيعاهتا احملتملة احملددة املتغريات العشوائية انطالقاً من تفحص عيناإىل مبدأ  و كارلمونت منهجيةوتستند 

  . متنوعة وعديدة ال سيما وأن دقة النموذج تزداد عادة بازدياد عدد املتغرياتفحص العينات ما تكون متغريات كثرياًو

  . ومواقعها وشروط انتشارها عدد احملطات املتنقلةتشمل هذه املتغريات ،ويف احلالة اخلاصة لتحديد مسافات الفصل بالتغيب

 قيد التشغيل، استناداً إىل حساب MES عن حمطات RASات القدرة املسببة للتداخل الناجتة يف موقع ءويتم إعداد إحصا
  .عينةالقدرات املسببة للتداخل املقابلة لكل 

  الرصد الفلكي الراديويمحاية   2.2

  . الضوضاء إىل حد كبريتقلبات التكامل بغية التنقيص من  حساب متوسط زمنبواسطة الرصد الفلكي الراديويتحقق ي

  . أثناء الرصداملستعملة على عينات وقت التكامل املستقبلةات القدرة املسببة للتداخل ء تستند إحصااملمارسة،وملراقبة هذه 

قدرة املسببة للتداخل  يتعدى متوسط الال أةطي مقبولة شرMSSوتكون القدرة املسببة للتداخل الناجتة عن جمموعة حمطات 
  .s 2000 من فترات التكامل البالغة x% ألقل من RASدمة خل احملددة بالنسبة الضارةالسوية 

  .وتستند املعلومات التالية إىل هذا التعريف
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   احلسابمنهجيةتقدمي   3

  :ت زمن التكامل، استناداً إىل عينا2ات القدرة املسببة للتداخل كما سبق وأشرنا يف الفقرة ءيتم إعداد إحصا

  niter:   اتء إلعداد اإلحصاالالزمةعدد عينات زمن التكامل.  

  integr:  وهنا تفترض قيمة . مدة عينة زمن التكاملintegrثابتة .  

 على أساس متوسط القدرات integrتكامل الزمن ال لعينة MESوحيسب متوسط القدرة املسببة للتداخل الناجتة عن احملطة 
  .δtاليت تنتج خالل الفواصل الزمنية الفرعية حمسوبة بالثواين " اآلنية"املسببة للتداخل 

  
  

   1الشكل 
  تقسيم عينات زمن التكامل

  
  

 املعين MSSوحتدد القدرات املسببة للتداخل خالل كل فاصل زمين فرعي بإجراء قياسات عشوائية حلمولة حركة النظام 
  . العاملةMESحملطات من احمطة وملوقع كل 

 

 عينات زمن التكامل

  فاصل زمين فرعي
it: 

iter: 
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  : املخطط النمطي للحساب2ويبني الشكل 

   2الشكل 
  املخطط النمطي للحساب

1316-02   
   تشكيل احلركة-خالل فاصل زمين فرعي املختربة حساب القدرة املسببة للتداخل   4

عاملة  عن طريق إضافة القدرات الناجتة عن كل حمطة متنقلة fالتردد حتسب القدرة املسببة للتداخل أثناء كل فترة زمنية فرعية ب
  .خالل هذا الفاصل الزمين

  :itوينبغي بالتايل حتديد ما يلي بالنسبة إىل كل فاصل زمين فرعي 

  ؛)املستمد من قانون حركة معني (itعدد احملطات املتنقلة العاملة أثناء الفاصل الزمين الفرعي   -

   النشيطة؛MESستخدمها احملطات القنوات اليت ت  -

 قيدMESحساب القدرة املسببة للتداخل النامجة عن احملطات
 والفاصل الزمينiter  خالل اعتيان زمن التكاملfالعمل بالتردد 

 )4انظر الفقرة  (it الفرعي

MESاحملطاتحساب متوسط القدرة املسببة للتداخل النامجة عن

حساب متوسط (iter قيد العمل خالل اعتيان زمن التكامل
أثناء كل فاصل من الفواصل رات املسببة للتداخل املراقبةالقد

 )5انظر الفقرة )  (مدة اعتيان زمن التكامل الزمنية الفرعية خالل

مقارنة متوسط القدرة املسببة للتداخل النامجة خالل
 %(x − 100)من عدد عينات زمن التكامل وسوية 

 RAS يف احملطة الضار التداخل 

 "تكاملعينة زمن ال"عروة 

 مدخل املعلمات

iter = 1: niter 

"فاصل زمين فرعي"عروة 

it = 1:in 

  القيمةحساب
rec_poweriter,it(f) 

  
  mean_poweriter(f)ديد حت
  rec_poweriter,it(f)متوسط (

  )integrخالل 

  خمطط تدرجي ملتوسط القدرة
mean_poweriter(f) 

  :interf(f)حتديد 
(mean_poweriter(f)على    

(100-x)% ofiter) 
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  ).املسافة، السمت، إخل (RASموقع احملطات املتنقلة حول املوقع   -

ومن أجل احلفاظ على الترابط القائم بني الفواصل الزمنية الفرعية املتتابعة، حيسب عدد احملطات املتنقلة العاملة خالل الفاصل 
 وعدد املنتهية، مع مراعاة عدد النداءات it − 1نقلة العاملة خالل الفترة السابقة،  استناداً إىل عدد احملطات املتitالزمين الفرعي 
  .استهلت يف غضون ذلكالنداءات اليت 

  .وفيما يتعلق بالفاصل الزمين الفرعي األول، حيسب العدد األويل للنداءات بإجراء اختبار عشوائي

، فاصل iterعينة زمن التكامل  (rec_poweriter,it( f )تداخل  املخطط النموذجي حلساب القدرة املسببة لل3ويقدم الشكل 
  ).itزمين فرعي 

  3الشكل 

  rec_poweriter,it( f )حساب قيمة 

1316-03 

)3.4  الفقرة(انظر

)4.4  الفقرة(انظر

)5.4  الفقرة(انظر

)6.4  الفقرة(انظر

)7.4  الفقرة(انظر

)8.4  الفقرة(انظر

)9.4  الفقرة(انظر

)2.4  الفقرة(انظر iniiter: حساب العدد األويل للنداءاتdroppediter,it:املنتهيةحساب عدد النداءات

borniter,it:النداءات املطلوبةحساب عدد

rec_ power iter,1(f)  قيمةحسابrec_ poweriter,it(f)حساب قيمة

حساب الفترة الزمنية للنداءات اجلديدة

)6.4  الفقرة(انظر إسناد النداءات للقنوات التقديرية

)7.4  الفقرة(انظر

)8.4  الفقرة(انظر

)9.4  الفقرة(انظر

 حساب مدة النداء

حساب املعلمات األخرى املرتبطة بالنداءات: 
 RASاملسافة بالنسبة إىل املوقع    -
 )املسري (خسارة للوقتالنسبة املئوية    -
  السمت   -
  االرتفاع   -
 RASكسب هوائي احملطة    -
 املسريخسارة    -

rec_ poweriter,it(f)حساب قيمة rec_ poweriter,1(f) حساب قيمة

 newiter,it:حساب العدد الفعلي للنداءات اجلديدة
 ncalliter:  املطلوبةوعدد النداءات

 ختصيص النداءات اجلديدة للقنوات احلركية املتيسرة

 املرتبطة بالنداءاتحساب املعلمات األخرى
اجلديدة: 

 RASاملسافة بالنسبة إىل املوقع    -
 )املسري (خسارة للوقتالنسبة املئوية    -
  السمت   -
  االرتفاع   -
 RASكسب هوائي احملطة    -
 املسريخسارة    -
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   كارلومونت ملنهجية عشوائية وفقاًاختبارات   1.4

ات عشوائية انطالقاً من قوانني التوزيع  متغريفحص عينات إىل مبدأ 1.2كما ورد يف الفقرة  و كارلمونت منهجيةتستند 
  .التراكمي املعدَّة هلذا الغرض

  .p(x ≤ X)كون عندئذ االحتمال ي P(X) التوزيع التراكمي دالة مع xولنأخذ مثالً املتغري 

  .اً منتظم1و 0 بني P(x)ويكون توزيع 

   مما يتيح رسم املنحين الذي ميثل الدالة xiة   إىل قيمة واحد1و 0 بني P = P(xi) املنتظم االختبار العشوائيوهكذا يؤدي 
x = f –1(P).  

  iniiter: حساب العدد األويل للنداءات  2.4
زمن التكامل عن طريق صيغة دالة التوزيع التراكمي الذي يشري إىل احتمال ل عينةحيسب العدد األويل للنداءات يف بداية كل 

  :ت املتتابعة من النداءا”iniiter“ لعدد t اللحظةالتكرار يف 

P

E
i

E
i

i

i

ini

i

i

Ncall

iter

= =

=

∑

∑

!

!

0

0

 (1) 

  :حيث

 P:  االحتمال التراكمي لعدد iniiter من النداءات املتتابعة يف اللحظةt (iniiter ≤ Ncall) 

 E:  املقاس على النظاماملطلوبةمحولة احلركة   (E) 

 Ncall:   النظام اآلنية اليت حيتمل أن يسريهاالعدد األقصى من النداءات MSS. 

  ).1.4انظر الفقرة  ((1) الصيغة عمال باستP للقيمة منتظم عشوائي اختبار بواسطة iniiterكن بالتايل حتديد ومي

  droppediter,it: املنتهيةحساب عدد النداءات   3.4

 ينةفحص عأثناء النداءات املنتهية تساويها وذلك من أجل حساب عدد  و أitد عدد النداءات ذات املدة اليت تقل عن ييتم حتد
  :iterthزمن التكامل 

 من هذا الفاصل الزمين c، ولنأخذ نداء ما it – 1 (it ≠ 1) عدد النداءات أثناء الفاصل الزمين الفرعي هو ncalliter,it – 1أي 
  :الفرعي

يمة  وال يدخل يف حساب القمنتهياًمساوية هلا يكون هذا النداء عندئذ  و أit أقل من c النداء انتهاءإذا كانت حلظة   -
rec_poweriter,it( f ) .املنتهية النداءات يضاف هذا النداء إىل حسابو (droppediter,it)؛  
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  .it يدخل هذا النداء عندئذ يف حساب الفاصل الزمين الفرعي it أكرب من c النداء انتهاءإذا كانت حلظة   -

  borniter,it: حساب العدد احملتمل حملاوالت النداء  4.4

أثناء كل فاصل زمين عن طريق الصيغة اليت تدل على التوزيع التراكمي لوالدة النداءات أثناء احملتمل نداء حيسب عدد طلبات ال
  :فاصل زمين معني

P t
i

i
t

i

borniter it

= −

=
∑ ( )

!

, λ δ λ δe
0

 (2) 

  :حيث
 P:   االحتمال التراكمي للعددborniter,it لطلبات النداء بني الفواصل الزمنية الفرعية it و it + 1 

 λ:  نداءات يف النظام الساتليمتوسط عدد ال  
 δt:  مدة الفواصل الزمنية الفرعية. 

  ).1.4انظر الفقرة  ((2) باستخدام الصيغة borniter,it بالتايل احلصول على القيمة P العشوائي املنتظم للدالة االختبارويتيح 

  ncalliter,it وعدد النداءات newiter,it: حساب العدد الفعلي للنداءات اجلديدة  5.4

  ). األقصى من النداءاتالعدد( تنجح مجيع حماوالت النداء بسبب احلدود املادية للنظام ال

القيمة   يف حسابيستعمل( it – 1 (it ≠ 1) عدد النداءات أثناء الفاصل الزمين الفرعيهو  ncalliter,it – 1 ويكون
rec_poweriter,it( f ):( 

 droppediter,it   الفواصل الزمنية الفرعية عدد النداءات املنتهية بنيهو it وit + 1، 

 borniter,it   بني الفواصل الزمنية الفرعية ) حماوالت النداء(عدد النداءات هوit وit + 1، 

  :rec_poweriter,it( f )  القيمة واليت ينبغي مراعاهتا عند حسابالفعليةوتتيح عندئذ الصيغة التالية حساب عدد النداءات 

(3)  ncalliter,it  =  min(Ncall, ncalliter,it – 1  +  borniter,it  –  droppediter,it)  

  :الفعليةوعدد النداءات اجلديدة 

(4) 
new ncall ncall dropped
new born

iter it iter it iter it iter it

iter it iter it

, , , ,

, ,( )
= − +
≤

− 1  

  .iniiter  = ncalliter,1و it = 1إذا كانت 
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  لقنوات احلركة املتيسرة) اجلديدة(ختصيص النداءات   6.4

 والنفاذ املتعدد بتقسيم (CDMA) شفري تقنييت النفاذ املتعدد بتقسيم باستعمالص عدة نداءات لنفس القناة املادية ميكن ختصي
اليت يتم التعرف عليها عن طريق الزمن يف (واملقصود هنا بقناة احلركة كل فاصل من فواصل النداء املمكنة . (TDMA) زمين

  . من قنوات احلركة لكل قناة ماديةnmaxيوجد فيه عدد  و على حن)CDMAالشفرة يف التقنية  و أTDMAالتقنية 

نصف قطر حزمة  وويوزع جمموع احلركة بشكل منتظم بني قنوات احلركة املتيسرة داخل منطقة دائرية نصف قطرها ه
  :وبعبارة أخرى. نقطية

  ،Ncallكة  بشكل منتظم على جمموع قنوات احلرiniiterتوزيع النداءات  يتم، it = 1إذا كان   -

   على قنوات احلركة املتيسرة بعدد بشكل منتظم newiter,itتوزيع النداءات  يتم، it ≠ 1إذا كان   -
ncalliter,it – 1 – droppediter,it.  

تدخل هذه التوزيعات  ميكن أن ،ر املشغلون توزيعات خمتلفة بالنسبة إىل ختصيص احلركة بني قنوات احلركة املتيسرةوإذا وفّ
  .ر هذه املنهجية إطاضمن

  )اجلديدة( النداءات انتهاءحساب حلظة   7.4

  :c كل نداء جديد انتهاءتتيح الصيغة اليت تعرب عن دالة التوزيع التراكمي ملدد النداء حتديد حلظة 

(5) P
T tc

= −
− −

1 e
( )

µ  

  :حيث

 P:  االحتمال التراكمي ملدة نداء أقل من (Tc – t) 

 t:    النداءقامةاريخ إت (فعليفاصل زمين فرعي ( 

 Tc: حلظة انتهاء النداء 

 µ: متوسط مدة النداءات للنظام الساتلي. 

  ):1.4انظر الفقرة  (P الحتمال عشوائي منتظم لاختبار عن طريق Tcوتتيح الصيغة التالية إذاً حتديد قيمة  
(6) Tc  =  t  –  µ.ln (1  –  P) 

  )اجلديدة(داءات  بالناملرتبطةحساب املعلمات األخرى   8.4

  RASحساب املسافة بني احملطة املتنقلة واهلوائي   1.8.4

  .RAS موزعة بشكل منتظم حول املوقع MESيفترض أن تكون احملطات 
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 استناداً dc على املسافة  MES دالة التوزيع التراكمي الحتمال وجود احملطة تستنتج، i على القناة c وعند إقامة نداء جديد
  :لتالية ااملعادلةإىل 

(7) P d isol
r isol

c i

max i
=

−

−

2 2

2 2
 

1316-04

isolidc

RAS

MES rmax

 

  :حيث

P:  االحتمال التراكمي لوجود حمطةMESر النداء  تسّيc على القناة i على 
 dc  املسافة

isoli:  مسافة الفصل بالتغيب بني احملطةMES واملوقع RAS 

rmax:  نصف القطر األقصى للبحث عن احملطاتMES حول املوقع RAS. 

  ).1.4انظر الفقرة  (P عشوائي منتظم للقيم اختبار استناداً إىل dcوتتيح املعادلة املذكورة إذاً حساب 

(8) d P r isol isolc max i i= − +( )2 2 2  

  حلساب خسارة املسري الالزمحساب النسبة املئوية للوقت   2.8.4

 اليت MES واحملطة RAS بني املوقع خسارة املسريديد  لتحالالزم pc يفترض أن تكون النسبة املئوية للوقت ،عند إقامة نداء جديد
 اليت تتحدد ITU-R P.452 الواردة يف التوصية p هلا نفس داللة pcوالنسبة . 100%و 0% موزعة بانتظام بني cتسري النداء 
  ."خسارة اإلرسال احملسوب جتاوز خاللهيتم ال  الذي للوقت الالزمالنسبة املئوية " باعتبارها

 50% جتاوزت نتيجة االختبارفإذا ). 1.4انظر الفقرة ( منتظم اختبار عن طريق pc املمكن احلصول على القيمة ولذلك فمن
 تثبت عندئذ على 0,001% أقل من نتيجة االختباروإذا كانت ). حساب الفرضية األكثر سوءاً (50%تثبت عندئذ على 

%0,001.  

  .النتهاء من النداءدون تغيري حىت اللوقت وتبقى هذه النسبة املئوية 

  حساب الزوايا  3.8.4

  : ويكونMES يقام يف احملطة cلنأخذ نداء جديداً 

 azRAS:   زاوية مست اهلوائيRAS) عشوائي منتظم يف بداية كل مرحلة تكرارقد تكون ناجتة عن اختبار ( 

 elevRAS:   زاوية ارتفاع اهلوائيRAS) عشوائي منتظم بزاوية جمسمة يف بداية كل قد تكون ناجتة عن اختبار 
  ).مرحلة تكرار

  : هيلالختبار العشوائي املنتظمواملعادلة اليت تعطي دالة التوزيع التراكمي بالنسبة   
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(9) P elev
elev elev

min

max min
= −

−
sin( ) sin( )

sin( ) sin( )
ϕ  

  :حيث

 P:  االحتمال التراكمي لألداء بالنسبة إىل زاوية ارتفاع أقل من ϕ  

 elevmin: يازاوية ارتفاع دن 

 elevmax: زاوية ارتفاع قصوى 

 azc:  زاوية مست هوائي احملطةMES اليت تسيِّر النداء c) للهوائيات االجتاهية فقط( 

 elevc:  زاوية ارتفاع هوائي احملطةMES اليت تسري النداء c) للهوائيات االجتاهية فقط( 

 azc,RAS:  زاوية السمت بدءاً من اهلوائيRAS "احملطة "باجتاه MES اليت تسري النداء c. 

 )1.4انظر الفقرة  (360°و 0° العشوائي املنتظم بني االختباروتتراوح نتيجة   

 αc:  الزاوية املشكلة مع احملور الرئيسي اليت ينبغي مراعاهتا عند حساب كسب اهلوائي
RAS احملطة  يف اجتاهMES اليت تسري النداء c 

 βc:  اليت ينبغي مراعاهتا عند حساب كسب هوائي احملطة الزاوية املشكلة مع احملور الرئيسي
MES اليت تسري النداء c يف اجتاه اهلوائي RAS) يف حالة اهلوائيات االجتاهية.( 

)  :إذاً )
( )

α

β
c c RAS RAS RAS

c MES c RAS MES

az az elev

az az elev

= −

= − −

−

−

cos cos( ) cos( )

cos cos( ) cos( )
,

,

1

1 180
 (10) 

  .استعمال توزيع تسديد بديلوميكن 

   املعنيةMES يف اجتاه احملطة RASحساب كسب اهلوائي   4.8.4

  انظر التوصية ( 11باستعمال املعادلة  Gc,RAS، أي القيمة RAS كسب اهلوائي حيسب ،c جديد عند إقامة نداء
ITU-R SA.509:(  

 Gc,RAS =  32  –  25 log αc for 1º  ≤ αc  ≤  48º  
(11)        
  =  – 10 for  αc  ≥  48º 

  .1° أكرب من αc أن على افتراض

  .نداء الانتهاءوتبقى قيمة الكسب دون تغيري حىت 

  .ملواقع حمددة بالنسبة املنهجية تطبيق يفوقد يكون من الضروري تطبيق مناذج أخرى من كسب اهلوائي 
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  RAS يف اجتاه املوقع MESحساب كسب هوائي احملطة   5.8.4

 .βc باستعمال Gc,MES أي  MES كسب هوائي احملطة حيسب، cعند إقامة نداء جديد 

  . النداءانتهاءوتبقى قيمة الكسب دون تغيري حىت 

  خسارة املسريحساب   6.8.4
 الطويلة املسافاتبالنسبة إىل ) ITU-R P.452انظر التوصية ( إىل مناذج االنتثار التروبوسفريي Lc خسارة املسرييستند حساب 

تباه لتوفري غري أنه ينبغي االن.  القصريةاملسافاتبالنسبة إىل ) ITU-R P.526انظر التوصية (وإىل مناذج االنعراج الكروي 
أدىن خسارة ملسري ويتوقف ذلك اختيار النموذج الذي ميثل ب االستمرارية ميكن حتقيقو. النموذجنياستمرارية املعلومات هلذين 

الصايف أي دون مراعاة االنتثار الذي  و يف اجلخسارة املسريسب حتوفضالً عن ذلك .  املعنيةpc للوقت املسافة والنسبة املئوية على
 الواردتني (3a)و (3)استعماهلما يف املعادلتني  اللتان ينبغي dlmو dtmوالقيمتان .  والسواتلائرات والطظواهر اجلوية املائيةتسببه ال

  .حالة عامةيف  على التوايل 0و dc  مهاITU-R P.452يف التوصية 

نصف قطر  (k حساب القيمة ITU-R P.452التوصية  الواردة يف (12)املعادلة وعند تطبيق منوذج االنعراج الكروي تتيح 
 املسافتني ITU-R P.452 الواردة يف التوصية (13a) املستخدمتان يف املعادلة dlrو dltوتقابل قيمتا املعلمتني ). األرض املكافئ

  :نحو التايلعلى اليمهما يوميكن تق). اعتبار احلالة األكثر سوءاً(الفاصلتني بني هوائيات املرسل واملستقبل وأفقهما على التوايل 

( )
( )

d h R R

d h R R

lt mes

lr ras

= + −

= + −

2 2

2 2
 

  :حيث
 hmes:   ارتفاع هوائي احملطةMES 

 hras:   ارتفاع هوائي املوقعRAS 

 R:   نصف قطر األرض(km 6 378,1).  
 الواردتني يف (8)و (7) يف املعادلتني βوحتدد القيمة . 2.1.3 ينبغي مراعاة الفقرة ،ITU-R P.526 التوصية عند استعمالو

  . الواردة يف التوصية املذكورة(11a) وتطبق املعادلة 1 عند ITU-R P.526التوصية 
 بالتوصية 1لملحق ل 2 للتعليمات الواردة يف التذييل وفقاً عند تطبيق منوذج االنتثار التروبوسفريي، θويتم حساب الزاوية 

ITU-R P.452 إضافة بθd)  للمسافة الزاوية بني احملطةMES واحملطة RAS( االرتفاع بالنسبة إىل األفق مرئياً من ، أي زاوية
وهتدف هذه الزاوية اإلضافية إىل مراعاة ).  مثال°1ً (θrالزاوية اإلضافية إىل جانب ) دون أثر احلجب على املوقع (MESاحملطة 
مة ارتفاع هوائي  سالبة ألن قيθdوقيمة  .  مرصد الفلك الراديويحول...) ، اجلبال التاللاألشجار، املباين،  ( املمكنةاحلماية
 باستخدام تعاريف هذين املتغريين الواردين سابقاً باللجوء إىل dlt /R – على اعتبارهاوميكن تقوميها .  موجبةMESاحملطة 
  :ساب املسافة الزاوية هي التاليةاملستعملة حلوأخرياً تكون املعادلة . asin(dlt /R) –تقريب 

θ  =  dc / R  +  θr  –  dlt / R 
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 استعمال يتطلبوقد . RAS للهوائي بالنسبة m 30و MES بالنسبة إىل احملطة m 1,5: ا قيمتا ارتفاع اهلوائي بالتغيب فهماأم
  .مواقع حمددة يف املنهجيةقيم خمتلفة لتطبيق هذه 

  rec_poweriter,it( f )حساب القيمة   9.4

 النامجة Ic( f )، تكون القدرة املسببة للتداخل iter زمن التكامل عينةو it أثناء الفاصل الزمين i املسيَّر يف القناة cلنأخذ النداء 
  : هيf بالتردد RAS يف موقع هوائي احملطة MESعن احملطة 

(12) Ic( f )  =  Pi( f )  +  Gc,MES  –  Lc  +  Gc,RAS 

  :حيث
 Pi( f ):   متوسط القدرة اليت تنتجها احملطةMES اليت تسيِّر النداء c) لقناة يف اi ( بالترددf .القيمة وتستنتج 

 املخصص لفئة احملطة املتنقلة املعنية مع مراعاة تباعد التردداإلرسال  f عند تردد معني باستعمال قناع 
( f – fi ) التردد املركزي ب مقارنةfi إىل النداء املستعملة بالنسبة للقناة c 

 Gc,MES:   كسب هوائي احملطةMESلنداء  اليت ستظل تسيِّر اc يف اجتاه املوقع RAS 
 Lc:  بني احملطة خسارة املسري MES اليت تسيِّر النداء c واملوقع RAS 
 Gc,RAS:   كسب هوائي احملطةRAS يف اجتاه احملطة MESِّر النداء  اليت تسي c 
 rmax:   نصف القطر األقصى للبحث يف احملطةMES حول املوقع  RAS. 

 العاملة يف نفس ncalliter,it MESنتجها النداء يجمموع القدرات املسببة للتداخل اليت هي ندئذ  عrec_poweriter,itوتكون قيمة 
  :الوقت

(13) rec power fiter it

I f

c

ncall citer it

_ ( ) log,

( ),

=














=
∑10 10 10

1

 

  mean_poweriter( f )حتديد القيمة   5

ملسببة  زمن التكامل عن طريق حساب متوسط القدرات افحص عينة خالل املختربةيتحدد متوسط القدرة املسببة للتداخل 
  :وهبذا ينتج.  زمن التكاملأثناء فحص عينةللتداخل أثناء كل فاصل زمين فرعي 
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  :حيث
mean_poweriter( f ):   يف املوقع املختربةمتوسط القدرة املسببة للتداخل RAS زمن التكامل فحص عينة خالل iterth 

 fبالتردد 
rec_poweriter,it( f ):  يف املوقع املختربة رة املسببة للتداخل القدRAS بالتردد f الفرعي خالل الفاصل الزمين itth لعينة 

 iterthزمن التكامل 
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integr:   زمن التكاملفحص عينةمدة  
in:   عينات زمن التكاملضمنعدد الفواصل الزمنية الفرعية . 

  1التذييل 
  2للملحق 

  قائمة املتغريات
αc:  ور الرئيسي اليت ينبغي مراعاهتا عند حساب كسب هوائي احملطة الزاوية املشكلة مع احملRAS يف اجتاه 

 cر النداء  اليت تسّيMESاحملطة 
βc :   الزاوية املشكلة مع احملور الرئيسي اليت ينبغي مراعاهتا عند حساب كسب هوائي احملطةMES اليت 

 )اهية فقطيف حالة اهلوائيات االجت (RAS يف اجتاه اهلوائي cر النداء تسّي
λ:   متوسط نسبة نداءات النظام الساتلي(/s)) . يساوي متوسط نسبة النظام الساتليλ متوسط نسبة نداءات 

عدد احملطات املتنقلة الواقعة يف منطقة دائرية نصف قطرها يساوي يف  اً مضروبλMES، احملطة املتنقلة
 )NMES :λ = λMES NMESنصف قطر حزمة نقطية 

µ: ء ساتليمتوسط مدة ندا (s) 
azc:   زاوية مست هوائي احملطةMESر النداء  اليت تسّي c  

azc,RAS:   زاوية مست اهلوائيRAS باجتاه احملطة MESر النداء  اليت تسّي c 
azRAS :   زاوية مست اهلوائيRAS  

borniter,it:   األوليةعدد حماوالت النداء بني الفواصل الزمنية it 1و + it من عينة زمن التكامل iterth .عملويست 
 لهياً ومسا و أقل من هذا العدد أالفعليةويكون عدد النداءات . ncalliter,itيف حساب القيمة 

dc:   املسافة الفاصلة بني املوقعRAS للمحطة MESر النداء  اليت تسّي c 
droppediter,it:   األوليةعدد النداءات املنتهية بني الفواصل الزمنية it 1و + itمن التكامل  من عينة زiterth.يستعمل و 

  ncalliter,itيف حساب 
δt:   الفرعيالزمين مدة مرحلة الفاصل  

elevc:   زاوية ارتفاع هوائي احملطةMES النداء رتسّي اليت  c 
elevRAS:   زاوية ارتفاع اهلوائيRAS 

E:  عدد اإليرلنغ األقصى للنظام الساتلي 
 : قدEوالقيمة  

  LMSSاحملطة  و أMSSاحملطة تعطى مباشرة من قبل مشغل   – 
 على متوسط λ حيث تدل E = λ µ : باستخدام املعادلة التاليةµو λحتسب مع مراعاة القيمتني   – 

   النداءاتطول متوسط µوالساتلي  نسبة نداءات النظام
Gc,MES :   كسب هوائي احملطةMES ر النداء اليت تسّيc يف اجتاه املوقع RAS 
Gc,RAS :   كسب اهلوائيRAS يف اجتاه احملطة MESر النداء  اليت تسّي c 
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hmes:   ارتفاع هوائي احملطةMES 
hras:   ارتفاع اهلوائيRAS 

iniiter:   عدد النداءات لعينة زمن التكاملiterth 
integr:  مدة عينة زمن التكامل  
Ic( f ):   القدرة املسببة للتداخل الناجتة عن احملطةMESر النداء  اليت تسّيc اهلوائي  يف موقعRAS بالتردد  f 

interf( f ):   متوسط القدرة املسببة للتداخل اليت يستقبلها املوقعRAS خالل %(100 – x) من جمموع عينات 
  f [(100 – x)% of the niter mean_ poweriter( f )]زمن التكامل بالتردد 

isoli:   مسافة العزل بني املوقعRAS واحملطة MESر النداء  اليت تسّيc  يف القناةi)  وتتوقف مسافات العزل
 )أحياناً على القنوات املستعملة

in:   قيمة احلد األقصى للفاصل it 
it:   و 1الفاصل الزمين الفرعي الفعلي لعينة زمن التكامل ويتراوح بني in 

iter:   و 1وتتراوح بني .  لزمن التكاملجاريةعينة niter 
k:  نصف قطر األرض املكافئ 

mean_poweriter( f ):   القدرة املسببة للتداخل اليت يستقبلها املوقع متوسطRASخالل عينة زمن التكامل integr. .حيسبو 
  integr خالل املدة rec_poweriter,it( f )املتوسط 

Ncall:  املادي الذي حيدده عدد القنوات األقصى القيد. عدد النداءات األقصى nchannel  وعدد النداءات
  nmaxلقناة األقصى عن طريق ا

ncalliter,it:   عدد النداءات اليت أقيمت بني الفواصل الزمنية الفرعيةit 1و + it مع مراعاة حساب القدرة املسببة 
 و أ,borniter,itو droppediter,itو ncalliter,it – 1وحيسب استناداً إىل . rec – droppediter,i للتداخل
  Ncallتساوي 

nchannel:  ت احملطة العدد األقصى لقنواMSS 
newiter,it:   بني الفواصل الزمنية الفرعية استهلت  واليت الفعليةعدد النداءات اجلديدةit 1و + it من عينة زمن 

  iterth، newiter,it ≤ borniter,itالتكامل 
niter:  من أجل إقامة الالزمةوميثل عدد العينات . عدد عينات زمن التكامل الضروري إلجراء اإلحصائيات 

 طط توزيع التواترخم
nmax:   احملطة نظام العدد األقصى للنداءات لكل قناة يفMSS = ) 1 بالنسبة للنظام TDMA ،1 < بالنسبة 

  )CDMAللنظام 
Pi( f ):   متوسط القدرة الناجتة عن القناة رقمi عند التردد  f 

pc:   قع  بني املوخسارة املسريالنسبة املئوية للزمن الذي ينبغي مراعاته حلسابRAS واحملطة MES اليت 
 cر النداء تسّي

rec_poweriter,it( f ):   القدرة املسببة للتداخل اليت يستقبلها املوقعRAS بني الفاصل الزمين الفرعي it 1و + it من عينة 
  iterthزمن التكامل 
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rmax:   نصف القطر األقصى لتحديد موقع احملطات املتنقلة(km) . ويساويkm 500احلزمة نصف قطر  و أ
 النقطية حسب القيمة األصغر من هاتني القيمتني

t:  ويتراوح بني . الفاصل الزمين الفرعي الفعلي لعينة زمن التكاملδt و integr 
Tc:   النداء انتهاءحلظة  c 
Lc:  النداء خسارة مسري  c 

dtm:    من الدائرة العظمى) ساحلي+ داخلي (اجلزء األرضي املستمر األطول طول (km) يرد يف  كما
   ITU-R P.452التوصية 

dlm:   جزء األراضي الداخلية األطول املستمر من الدائرة العظمىطول (km) كما يرد يف التوصية   
ITU-R P.452 

dlt, dlr:   مسافة بني هوائيات اإلرسال واالستقبال وأفقهما على التوايل كما ترد يف التوصيةITU-R P.452 
θ: ترد يف التوصية  كمارياملسافة الزاوية للمس ITU-R P.452 

θt, θr:  يف التوصية اناألفق عند اإلرسال واالستقبال كما ترد وزاويتا االرتفاع حن ITU-R P.452 
β:  التوصية  من2.1.3الفقرة يف  طبيعة األرض واالستقطاب كما ترد تراعياملعلمة اليت   

ITU-R P.526. 

  3امللحق 

  الالزمة RASد حول مواقع حساب مناطق التقيي: 2منهجية املرحلة 
  MESلتقاسم الترددات مع احملطات 

  مقدمة  1

  .الرصد الفلكي الراديوي بغية تأمني محاية RASيقدم هذا امللحق معلومات تساعد على حتديد مناطق التقييد حول مواقع 

   املوصوفةلتغيب ومتاثل طريقة حساب مناطق التقييد الطريقة اليت مت استعماهلا من أجل حساب مسافات الفصل با
  .2يف امللحق 

 من هذا 2وتعرض الفقرة . تراعى فيه املعطيات اخلاصة باملوقع وولقد أدخلت بعض العناصر اإلضافية إىل هذا النموذج على حن
بة إىل  احملددة بالنسRAS واليت تتعلق بطريقة حتديد مناطق التقييد حول املواقع 2امللحق االعتبارات اإلضافية اليت ختص املرحلة 

  .1املرحلة 

  1التحسينات املتوقعة من منهجية املرحلة   2

وينبغي للربجميات املصممة . عني مRAS معاجلة املعطيات اجلغرافية اخلاصة مبوقع اإلضافية بصورة عامة مجيع االعتبارات تتناول
  : اخلاصة أن تراعي العناصر التاليةRASمن أجل حتديد مناطق التقييد حول املواقع 
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  :وذج االنتشارمن  -

 استعمال معطيات طوبوغرافية ITU-R P.452 احملددة يف التوصية خسارة املسريوقد يتطلب تكامل طرق حساب   
  .حقيقية

ذلك ألن و RAS واهلوائي MES ستؤثر سلباً على االنتشار بني احملطة ري فإن كل عقبة تعترض املس،وإضافة إىل ذلك  
  ).m 1,5يفترض أن يكون (ألرض ليس كبرياً  بالنسبة لMESارتفاع هوائي احملطة 

 باستعمال املعطيات املتيسرة عن زاوية ITU-R P.452 للتوصية حمدود قد يكفي تطبيق ،وعند إجراء التقريب األويل  
 MES احمللية للمحطة الزمرة وMES وعن ارتفاع موقع احملطة RASارتفاع األفق يف مجيع االجتاهات حول املرصد 

  .عند االقتضاء

  :توزيع احملطات املتنقلة  -

 احملددة ويستحسن مراعاة اخلصائص RAS حول املوقع MES فرضية التوزيع املنتظم للمحطات النظر يفينبغي إعادة   
  .للشبكة املسببة للتداخل

  .ها ثابتة خالل مدة النداءئ بقابدالً من افتراض MESوينبغي أن تراعي احملاكاة أيضاً خصائص نقل احملطات   

  .MESعلى قدرة متييز هوائي احملطة و RAS قد تؤثر على كسب اهلوائي MES اإلشارة إىل أن تنقالت احملطات دروجي  

 غري تدابري التشغيل/قد يتطلب ذلك بعض القياساتغري أنه . القدرةاألخرى كالتحكم يف كما ينبغي مراعاة بعض العوامل 
  .الدراسة قيد MSS بالضرورة بالنسبة إىل بعض شبكات املتيسرة

 األساسية شاملة وميكن لألطراف املعنية إدخال جوانب أخرى يف تعريف املنهجية املقترحة على اإلضافات قائمة قد ال تكون
  .مناطق التنسيق
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  4امللحق 
   من أجلMSSمعطيات الدخل الواجب جتميعها من مشغلي احملطات 

  MES واحملطة RASحساب مسافات الفصل بالتغيب بني املوقع 
 عليقاتت 

 و أ(TDMA)نفاذ متعدد بتقسيم زمين  منط النفاذ
  (CDMA)شفري 

 :القنواتتوزيع 
 (MHz) ترددات مركزية للقنوات  –
 (kHz)  معينة اتعروض نطاق –
 عامل إعادة استعمال الترددات –

 

  نسبة إىل تردد املوجة احلاملة.e.i.r.pالقدرة   اإلرسالقناع
 :MES (dB(W/4 kHz))حتديد متوسط قدرة احملطة 

 (dB) كثافة قدرة الذروة يف عرض نطاق معني  –
 TDMAألنظمة با املتعلقعامل تنقيص القدرة  –

 (dB)) حيسب املتوسط للفواصل الزمنية(
 بالتحكم يف القدرة املرتبطعامل تنقيص القدرة  –

 (dB)) متوسط التوهني املتعلقة بتنظيم التغذية(
إىل ما إذا كانت هذه  الرجاء اإلشارة - 1الحظة امل

 النطاقات املعينة أم على عروضالعوامل تنطبق فقط على 
 . اإلرسال أيضاًقناع

 

  عدد النداءات األقصى لكل قناة
 (dBi)  باجتاه األفق MESالكسب األقصى هلوائي احملطة 

) هوائي اجتاهي( األفقي ياملستوخمطط اهلوائي يف 
 MESللمحطة 

 

 فقطاهلوائيات االجتاهية  )بالدرجات (MESحملطة زاوية السمت هلوائي ا
 فقطاهلوائيات االجتاهية  )بالدرجات (MES احملطة  تسديدزاوية االرتفاع هلوائي

) حركة الذروة (MES النداءات يف احملطة معدلمتوسط 
 (/s) 

 

) حركة الذروة (MES حمطة لكلمتوسط مدة النداءات 
 (s) 

 

ي حلساب عدد إيرلنغ تبعاً ملنحنيات ضرور  احتمال سد نفاذ النظام
  .Bإيرلنع 
  احتمال سد حماولة النداءميثل

  (km2/) الكثافة القصوى للمستعملني 
  (km2/) الكثافة القصوى للمستعملني النشيطني 
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