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ii التوصية  ITU-R  RS.2017-0  

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)كرية سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الف

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

1 R-ITUاملوقع اإللكرتوين  . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضًا 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  الصوتية(اخلدمة اإلذاعية( 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S  الساتليةاخلدمة الثابتة 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

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 1 القرار يف

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

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

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


 ITU-R  RS.2017-0 1  التوصية 

RS  R-ITU.2017-0  ةـالتوصي
* 

 االستشعار عن ب عد المنفعلة الساتلية معايير األداء والتداخل لخدمة
(2012) 

 مجال التطبيق
عد املنفعل الساتلي لألرض وغالفها اجلوي تقدم هذه التوصية معلومات بشأن معايري األداء والتداخل املتعلقة باالستشعار عن ب  

 فيما يتعلق بأجهزة االستشعار املنفعلة العاملة باملوجات الصغرية.
 

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

خبار و  )2O) األوكسجنينطاقات امتصاص غازات الغالف اجلوي )مثل أن بعض النطاقات الرتددية، مبا فيها  أ ( 
 ؛والعاملة باملوجات الصغرية يف الفضاءاحملمولة عد عن ب  نفعلة املستشعار اال( قد وزعت ألجهزة )O2H( املاء
 ؛أن بعض هذه النطاقات موزعة خلدمات أخرى لالتصاالت الراديوية ب(
 ؛معايري التداخل والتقاسم لتحديد أساسيشرط معايري األداء أن  ج(

االمتصاص معامالت و  املسريعند نقاط على طول  اجلويةرارة احلودرجة  للمعانأنه ميكن حتديد درجة احلرارة السطحية  ( د
 ؛ATوائي جهاز االستشعار، ة هلرار احلقياسات درجة خالل من 

الغالف  على اخلصائص الفيزيائية للسطح أو تعتمد بدورهامعامالت االمتصاص أن درجة احلرارة السطحية للمعان و  ( ه
 ؛جيب استشعارمها نذيلاجلوي ال

 أن الدراسات حددت متطلبات حساسية القياس؛ ( و
 مع أهداف األداء؛أن معايري التداخل ينبغي أن تكون متوافقة  ( ز

 معايري التقاسم؛ لتحديد أساسيأن معايري التداخل شرط  ح(
 قدرة التداخل ضمن عرض نطاق مرجعي؛ بداللةأن معايري التداخل ميكن حتديدها  ط(
ثالثية  اجلويةبيانات العد باملوجات الصغرية جيري يف نطاقات االمتصاص للحصول على أن االستشعار املنفعل عن ب   ي(

 ؛(NWP) لوضع النماذج الرقمية للتنبؤ بأحوال الطقس على حنو خاصاألبعاد اهلامة اليت تستخدم 
ويعزى ذلك عمومًا لعدم  بشكل كبريأن الدراسات حددت أن القياسات يف نطاقات االمتصاص حساسة للتداخل  ك(

النماذج الرقمية للتنبؤ بأحوال يف  مكتشفةغري ملوثة يانات انتشار بن ، ألورفضها بالتداخل امللوثةوجود إمكانية لكشف البيانات 
 على موثوقية/جودة التنبؤ بأحوال الطقس؛ مدمرقد يكون له أثر الطقس 

تلك املوجودة جتري يف نطاقات االمتصاص مبا فيها  اتقياسات ثالثية األبعاد لدرجة احلرارة اجلوية أو تركيز الغاز الأن  ل(
 النطاقات الفرعية اإلضافية يفالقنوات فضاًل عن  GHz 191,8-174,8و GHz 122,25-115,25و GHz 59,3-52,6يف املدى 

GHz 24-23,6 وGHz 31,8-31,3 وGHz 50,4-50,2 وGHz 92-86؛ 
____________________ 

 .R 1-ITUطبقاً للقرار  7201 عام تعديالت صياغية على هذه التوصية يف 7أجرت جلنة الدراسات   *
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 املقاسني والتيسر ،eTحساسية القياس،  بداللةأنه ميكن حتديد متطلبات األداء املتعلقة بأجهزة االستشعار املنفعل  ( م
 ضئيالً؛عند الساتل على أساس افرتاض أن االحنطاط الناجم عن عناصر أخرى يف النظام سيكون 

 ويتحصل عليه، eT، بفارق يف درجة احلرارةأن حساسية أجهزة االستشعار املنفعلة اإلشعاعية ي عربر عنها عمومًا  ن(
  :التالية بالصيغة

tBTT se /           K 

 حيث:

 eT:  (االستبانة اإلشعاعية )جذر متوسط الرتبيع.(r.m.s تقدير الضوضاء الكلية  يفعدم اليقني ل
 ؛)sT للنظام،

 α: ثابت نظام جهاز االستقبال؛ 
 sT:  درجة حرارة ضوضاء النظام(K)  درجة حرارة ضوضاء جهاز االستقبال(؛و )درجة حرارة اهلوائي 
 B: ( أو "عرض النطاق املرجعي" لقناة -ملقياس اإلشعاعاالستبانة الطيفية )إشعاعية قياس الطيفي

 ؛(Hz) واحدة
 t:  وقت التكامل جلهاز االستشعار(s)؛ 

 أن عتبة مقياس اإلشعاع أو احلد األدىن لتغري القدرة امللحوظ يعطى بالصيغة التالية: س(
BTkP e           W 

  −2310 J/K 38,1 =مان ثابت بولتز  هي k حيث
 توصي

لسطح األرض واحمليطات والغالف اجلوي عد القياس املالئمة لالستشعار الساتلي املنفعل عن ب   اتحساسيباستعمال  1
 ؛كمعايري لألداء  1 املبينة يف اجلدول

 لتيسرعد، ينبغي أن يكون احلد األدىن املطلوب أنه يف النطاقات املستعملة من أجل االستشعار الساتلي املنفعل عن ب   2
 ؛1 )تيسر البيانات( من اجلدول 3بيانات جهاز االستشعار املنفعل لكل نطاق على النحو املبني يف العمود 

 ؛Pالعتبة من  20%عند  ألجهزة االستشعار املنفعلة احملمولة يف الفضاء االتداخل املسموح هب سوية بتحديد 3
باستعمال سويات التداخل املسموح هبا وعروض النطاق املرجعية للنطاقات الرتددية املفضلة لالستشعار الساتلي  4

 يف أي تقييم للتداخل أو دراسات التقاسم؛ 2والغالف اجلوي على النحو املبني يف اجلدول واحمليطات املنفعل لسطح األرض 
من رؤية جهاز االستشعار أو نسبة مئوية  منطقةمن ألكثر من نسبة مئوية  2 التداخل يف اجلدول سويةجتاوز تم بأال ي 5

 .2 من اجلدول 4 القياس على النحو املبني يف العمود وقت
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 1 دولـاجل
 GHz 1 000عد حتى معايير األداء لالستشعار الساتلي المنفعل عن ب  

 التردد)نطاقات( نطاق 
(GHz) 

 االستبانة المطلوبة
eT 

(K) 

 )(1البياناتتيسر 
(%) 

 أسلوب المسح
)N ،C ،L(2)( 

1,370-1,427 0,05 99,9 N ،C 

2,64-2,70 0,1 99,9 N 

4,2-4,4 05,0
 

99,9 N ،C 

6,425-7,25 05,0
 

99,9 N ،C 

10,6-10,7 1,0
 

99,9 N ،C 

15,2-15,4 0,1 99,9 N ،C 

18,6-18,8 1,0
 

9,99
 

N ،C 

21,2-21,4 0,05 99,9 N 

22,21-22,5 0,05 99,9 N 

23,6-24 0,05 99,99 N ،C 

31,3-31,8 05,0
 

99,99 N ،C 

36-37 1,0
 

99,9 N ،C 

50,2-50,4 0,05 99,99 N ،C 

52,6-59,3 05,0
 

99,99 N ،C 

86-92 0,05 99,99 N ،C 

100-102 0,005 99 L 

109,5-111,8 0,005 99 L 

114,25-116 0,005 99 L 

115,25-122,25 005,05/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

148,5-151,5 005,1/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

5,155-5,158(4) 0,1 99,99 N ،C 

164-167 005,1/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،C ،L 

174,8-191,8 005,1/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،C ،L 

200-209 0,005 99 L 

226-231,5 005,2/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

235-238 0,005 99 L 

250-252 0,005 99 L 

275-285,4 0,005 99 L 

296-306 005,2/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

313,5-355,6 005,3/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،C ،L 

361,2-365 005,3/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

369,2-391,2 005,3/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

397,2-399,2 005,3/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

409-411 0,005 99 L 
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 (تتمة) 1دول ـاجل
  التردد)نطاقات( نطاق 

(GHz) 

 االستبانة المطلوبة
eT 

(K) 

  )(1تيسر البيانات
(%) 

 أسلوب المسح
)N ،C ،L(2)( 

416-433,46 005,4/0,0(3) 99/99,99(3) N ،L 

439,1-466,3 005,4/0,0(3) 99/99,99(3) N ،C ،L 

477,75-496,75 005,0
 

99
 

L 

497-502 005,5/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

523-527 0,5 99,99 N 

538-581 005,5/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

611,7-629,7 0,005 99 L 

634-654 005,6/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،L 

656,9-692 005,6/0,0(3) 
99/99,99(3) 

N ،C ،L 

713,4-717,4 0,005 99 L 

729-733 0,005 99 L 

750-754 0,005 99 L 

771,8-775,8 0,005 99 L 

823,15-845,15 005,8/0,0(3) 99/99,99(3) N ،C ،L 

850-854 0,005 99 L 

857,9-861,9 0,005 99 L 

866-882 0,8 99,99 C 

905,17-927,17 005,9/0,0(3) 99/99,99(3) N ،L 

951-956 0,005 99 L 

968,31-972,31 0,005 99 L 

985,9-989,9 0,005 99 L 

جلهاز االستشعار.  قياس حمددة أو وقت قياس حمدد مبساحةالبيانات الدقيقة املتعلقة  اتتاح فيه اليتأو الوقت  املساحةاملئوية من  النسبةتيسر البيانات هي  (1)
؛ يربر خالف ذلك مل يرد ما ما، 2km 2 000 000القياس كمربع على األرض تبلغ مساحته  مساحةحتدد ، من تيسر البيانات 99,99% نسبةوفيما خيص 

؛ يربر خالف ذلك مل يرد ما ما، 2km 10 000 000القياس كمربع على األرض تبلغ مساحته  مساحةمن تيسر البيانات، حتدد  99,9%وفيما خيص نسبة 
 .ذلك يربر خالف مل يرد ما ماساعة  24، يبلغ وقت القياس من تيسر البيانات 99%سبة وفيما خيص ن

(2) N: خمتلفة  مستوياتح عند السطح أو عند سة تقريباً. وينتهي املمتعامد زوايا سقوطبأو معاينته ، تركز أساليب مسح النظري على سرب سطح األرض النظري
وتبعًا لذلك احلافة، تعرض أساليب مسح احلواف الغالف اجلوي "على احلافة" وتنتهي يف الفضاء بداًل من السطح، : L .الرتجيح لداالتوفقًا  اجلويف 

من : خمروطي، تعرض أساليب املسح املخروطي سطح األرض C .يف احلد األقصى نقطة املماس ارتفاععند و صفرًا عند السطح  تكون القيمة املرجحة
 من اجتاه النظري.بزاوية ختالف اهلوائي  تدويرخالل 

 سرب احلواف باملوجات الصغرية.الرقم األول ألسلوب النظري أو األسلوب املخروطي والرقم الثاين لتطبيقات  (3)
 الستيعاب أجهزة االستشعار احلالية واملخططة. 2018حىت مثة حاجة إىل هذا النطاق  (4)
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 2 دولـاجل
 GHz 1 000عد حتى المنفعل عن ب   معايير األداء لالستشعار الساتلي

  التردد)نطاقات( نطاق 
(GHz) 

 عرض النطاق المرجعي

(MHz) 
 سوية التداخل القصوى

(dBW) 

النسبة المئوية من المساحة 
فيها أو الوقت المسموح 

 )(1(%)سوية التداخلبتجاوز 

  أسلوب المسح
)N ،C ،L(2)( 

1,370-1,427 27 -174 0,1 N ،C 

2,64-2,70 10 -176 0,1 N 

4,2-4,4 200 -166 0,1 N ،C 

6,425-7,25 200 -166 0,1 N ،C 

10,6-10,7 100 -166 0,1 N ،C 

15,2-15,4 50 -169 0,1 N ،C 

18,6-18,8 200 -163 1,0
 

N ،C 

21,2-21,4 100 -169 0,1 N 

22,21-22,5 100 -169 0,1 N 

23,6-24 200 -166 0,01 N ،C 

31,3-31,8 200 -166 0,01 N ،C 

36-37 100 -166 0,1 N ،C 

50,2-50,4 200 -166 0,01 N ،C 

52,6-59,3 100 -169 0,01 N ،C 

86-92 100 -169 0,01 N ،C 

100-102 10 -189 1 L 

109,5-111,8 10 -189 1 L 

114,25-116 10 -189 1 L 

115,25-122,25 200/10(3) -189/166(3) 
01/1,0(3) 

N ،L 

148,5-151,5 500/10(3) -189/159(3) 
01/1,0(3) 

N ،L 

5,155-5,158(4) 200 -163 0,01 N ،C 

164-167 200/10(3) -189/163(3) 
01/1,0(3) 

N ،C ،L 

174,8-191,8 200/10(3) -189/163(3) 01/1,0(3) 
N, C ،L 

200-209 3 -194 1 L 

226-231,5 200/3(3) 
160/-194(3) 

01/1,0(3) 
N ،L 

235-238 3 -194 1 L 

250-252 3 -194 1 L 

275-285,4 3 -194 1 L 

296-306 200/3(3) -194/160(3) 
01/1,0(3) 

N ،L 

313,5-355,6 200/3(3) -194/158(3) 
01/1,0(3) 

N ،C ،L 

361,2-365 200/3(3)  -194/158(3) 
01/1,0(3) 

N, L 

369,2-391,2 200/3(3) -194/158(3) 01/1,0(3) 
N ،L 
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 (تتمة) 2دول ـاجل
  نطاق )نطاقات( التردد

(GHz) 
 عرض النطاق المرجعي

(MHz) 
 سوية التداخل القصوى

(dBW) 

النسبة المئوية من المساحة 
أو الوقت المسموح فيها 

 )(1(%)بتجاوز سوية التداخل

 المسح أسلوب
)N ،C ،L(2)( 

397,2-399,2 200/3(3) -194/158(3) 01/1,0(3) 
N ،L 

409-411 3 -194 1 L 

416-433,46 200/3(3) -194/157(3) 01/1,0(3) 
N ،L 

439,1-466,3 200/3(3) -194/157(3) 01/1,0(3) N ،C ،L 

477,75-496,75 3
 -194 1

 
L 

497-502 200/3(3) -194/156(3) 01/1,0(3) 
N ،L 

523-527 200 -156 0,01 N 

538-581 200/3(3) -/194156(3) 01/1,0(3) 
N ،L 

611,7-629,7 3 -194 1 L 

634-654 200/3(3) -194/155(3) 
01/1,0(3) 

N ،L 

656,9-692 200/3(3) -194/155(3) 
01/1,0(3) 

N ،C ،L 

713,4-717,4 3 -194 1 L 

729-733 3 -194 1 L 

750-754 3 -194 1 L 

771,8-775,8 3 -194 1 L 

823,15-845,15 200/3(3) -194/154(3) 01/1,0(3) N ،C ،L 

850-854 3 -194 1 L 

857,9-861,9 3 -194 1 L 

866-882 200 -154 0,01 C 

905,17-927,17 200/3(3) -194/153(3) 01/1,0(3) N ،L 

951-956 3 -194 1 L 

968,31-972,31 3 -194 1 L 

985,9-989,9 3 -194 1 L 

يتعلق وفيما ؛ يربر خالف ذلك مل يرد ما ما، 2km 2 000 000حتدد مساحة القياس كمربع على األرض تبلغ مساحته  ،%0,01 بسوية بنسبة يتعلقفيما  (1)
سبة نب يتعلق بسوية؛ وفيما يربر خالف ذلك مل يرد ما ما، 2km 10 000 000حتدد مساحة القياس كمربع على األرض تبلغ مساحته  ،%0,1 بسوية بنسبة

 .يربر خالف ذلك مل يرد ما ماساعة  24، يبلغ وقت القياس %1
(2) N خمتلفة يف اجلو  مستوياتح عند السطح أو عند ستقريباً. وينتهي امل ةسقوط متعامد بزوايا: النظري، تركز أساليب مسح النظري على سرب سطح األرض أو معاينته

: احلافة، تعرض أساليب مسح احلواف الغالف اجلوي "على احلافة" وتنتهي يف الفضاء بداًل من السطح، وتبعًا لذلك تكون القيمة Lالرتجيح.  لداالتوفقًا 
 بزاويةاهلوائي  تدوير: خمروطي، تعرض أساليب املسح املخروطي سطح األرض من خالل C. يف احلد األقصى عند ارتفاع نقطة املماسو املرجحة عند السطح صفراً 

 ختالف من اجتاه النظري.
 الرقم األول ألسلوب النظري أو األسلوب املخروطي والرقم الثاين لتطبيقات سرب احلواف باملوجات الصغرية. (3)
 الستيعاب أجهزة االستشعار احلالية واملخططة. 2018مثة حاجة إىل هذا النطاق حىت  (4)

__________ 
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