
 

 

منطقة صمت راديوي بجوار نقطة الغرانج 
  2L بين الشمس واألرض

 ITU-R  RA.1417-1التوصيـة  
(2013/12) 

 RAالسلسلة 
 الراديويعلم الفلك 



ii التوصية  ITU-R  RA.1417-1  

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

وقطاع س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
بالقرار  1ر إليها يف امللحق واملشا (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

1 R-ITU إللكرتوين ا. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  ملشرتكة احيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات

 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  وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةالراديوي  االستداللوددمة اخلدمة املتنقلة 

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 لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 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 دطي 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  RA.1417-1  التوصيـة
 2Lمنطقة صمت راديوي بجوار نقطة الغرانج بين الشمس واألرض 

 (2013-1999) 

 التطبيقمجال 
من األرض، بيئة صمت راديوي ومدارات مستقرة ت ستخدم  km 1 500 000اليت تبعد ، 2Lأو النقطة ، 2Lتوفر نقطة الغرانج 

 ،2Lالرحالت الفضائية خلدمة الفلك الراديوي وددمة األحباث الفضائية )املنفعلة(. وتستخدم بعض هذه الرحالت حاليًا النقطة  يف
والكثري من الرحالت خيطط لذلك. وتوفر هذه التوصية معلومات آنية بشأن هذا االستخدام وتعيد التأكيد على أمهية حفظ بيئة 

 .ساسياً للرحالت الفضائية خلدمة الفلك الراديوي يف املستقبلأباعتبار ذلك  2Lالصمت الراديوي للنقطة 

 تصاالت،مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالإن 
 إذ تضع يف اعتبارها

أن عمليات الرصد اليت تقوم هبا ددمة الفلك الراديوي من الفضاء توفر مزايا هامة نظراً لعدم وجود توهني جوي وانتثار  ( أ 
 مع إمكانية استخدام دطوط قاعدة طويلة جداً ملقياس التدادل بني اهلوائيات؛

( الصادرة عن املرسالت 1امللحق انظر ) 2Lأن املستويات املنخفضة من الكثافة الطيفية لتدفق القدرة جبوار النقطة  ب(
العاملة على األرض ويف الفضاء بني األرض واملدار املستقر بالنسبة إىل األرض تسمح بعمليات رصد حساسة إىل حد كبري 

 خلدمة الفلك الراديوي؛

 ؛2Lتقع جبوار النقطة  km 250 000األقطار اليت تقرتب من نصاف ملستقرة ذات أأن املدارات شبه ا (ج
أن تتمكن من الرصد عند كل  2Lأن من املستحسن حملطات ددمة الفلك الراديوي املوجودة بالفضاء جبوار النقطة  ( د

 ؛2Lالرتددات الراديوية لكي تستفيد من اإلمكانات العلمية الكاملة للنقطة 
كما حيدده القطر   ◦3,2ستقع دادل خمروط ال يزيد عن  2Lأن كل مصادر التدادالت تقريبًا اليت تشاهد من النقطة  ( ه

 ،الظاهر للمدار املستقر
 دركتوإذ 

نظر اوهناك رحالت خيطط هلا يف املستقبل يف نفس املكان ) 2Lأن الرحالت الفضائية لعلم الفلك الراديوي تتم حالياً جبوار النقطة 
 (،2 امللحق

 وإذ تدرك كذلك
ضرورية من أجل التحكم وتوصيل  2Lأرض من/إىل جوار النقطة -فضاء وفضاء-أن اإلرساالت يف االجتاهني أرض أ ( 

 ؛2Lوترحيل البيانات من الرحالت الفضائية لعلم الفلك الراديوي اليت تتم جبوار النقطة 
تقوم بعمليات  ال ( واليتفعلةناملا يف ذلك ددمة األحباث الفضائية )أن الرحالت الفضائية خلدمة األحباث الفضائية، مب ب(

العمل  أو 2Lطة فضاء سواء عند عبور النق-أرض أو فضاء-رصد لعلم الفلك الراديوي ميكن أن تستقبل وترسل يف االجتاهني فضاء
 جبوارها وبعدها؛

 ،يةالفضائية ألغراض التحكم وتوصيل وترحيل البيانات من الرحالت الفضائ األحباثأنه مت منح توزيعات تردد حمددة خلدمة  ج(
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 توصى
اخلطوات املمكنة عملياً  مجيعللنظام الشمسي األرضي وأن تتخذ  2Lبأن تدرك اإلدارات األمهية العلمية لنقطة الغرانج  1

 للحفاظ على بيئة صمت راديوي جبوارها؛
بتوفري احلماية ، 2Lاليت تتم جبوار النقطة بأن تقوم اإلدارات، عند منح ختصيصات تردد قد تؤثر يف الرحالت الفضائية  2

تقريباً حبيث يتم حصر مجيع اإلرساالت الراديوية الصادرة من هذه  2Lيكون مركزها  km 250 000ملنطقة من الفضاء نصف قطرها 
 رتدد املوزعة خلدمة األحباث الفضائية ألغراض التحكم وتوصيل وترحيل إرساالت البيانات؛أو العابرة هلا بنطاقات ال املنطقة

حبيث تتم تدنية التدادالت على عمليات  2Lبأن تقوم اإلدارات بالتنسيق املتبادل لألنشطة اليت تشمل استخدام النقطة  3
 فعلة( جبوارها.ألحباث الفضائية )املنئية خلدمة االرصد اخلاصة بعلم الفلك الراديوي أو على الرحالت الفضا

 
 

 1ق ـملحال
 

 2Lجوار نقطة الغرانج بين الشمس واألرض 
مليون كيلومرت من األرض يف االجتاه املعاكس للشمس على دط يربط  1,5عد على ب   2L نقطة الغرانج بني الشمس واألرض تقع

تنفذ فيها األشياء مدارات تكون مستقرة لفرتات طويلة وتكون  2Lمركزي الثقل لألرض والشمس. وتوجد منطقة حول النقطة 
 (.1 الشكلانظر مناسبة للرحالت الفضائية طويلة األجل )

 1كل ـالش
 2Lالهندسة النموذجية لمدار 

RA.1417-01

 km 250 000L2°7,5

km 10  1,5
6  

´km 10
6

´ 150 

  

 األرض الشمس
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 2 قـملحال
 1دول ـاجل

 نقطة الغرانج التي تتم حالياً أو المخطط أن تتم بالقرب منالرحالت الفضائية لعلم الفلك الراديوي 
 2L بين الشمس واألرض

 (GHz)نطاقات تردد الرصد  تواريخ التشغيل نوع أسلوب الرصد للرحلة الفتحةالرحلة/المشغل 
MAP/NASA 
m 1,6 × m 1,4 

 تصوير متسلسل بطبق وحيد
 خللفية املوجات الصغرى

 متسلسل  -الكونية 

2009-2001 96-18 

PLANCK/ESA 
m 1,9 m × m 1,5 

 صوير متسلسل بطبق وحيدت
 خللفية املوجات الصغرى

 متسلسل –الكونية 

2012-2009 3  30 
4,4  44 
7  70 

10  100 
28  150 
40  217 

65,5  353 
101  545 

158,5  857 

Herschel/ESA 
m 3,5 

 –فلك راديوي بطبق وحيد 
 دط طيفي ومتسلسل

2013-2009 642-490 
802-640 
962-800 

1 122-960 
1 250-1 120 
1 800-1 600 
2 600-2 400 

Millimetron/ 
ROSKOSMOS 

m 12 

ومقياس  فلك راديوي بطبق وحيد
 تدادالت فضائي خبط أساسي

 – (sVLBI) طويل جداً 
 دط طيفي ومتسلسل

2030-2015 4 800-18 

SPICA/JAXA 
m 3,5 

 وحيد/دططبق بفلك راديوي 
 طيفي ومتسلسل

2018 10 000-1 500 

 


	التوصية ITU-R RA.1417-1 -منطقة صمت راديوي بجوار نقطة لاغرانج بين الشمس والأرض L2
	تمهيـد
	مجال التطبيق
	الملحق 1 -  جوار نقطة لاغرانج بين الشمس والأرض 2L
	الملحق 2

