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 ITU-R S.1503-1التوصية 

   من أجل حتديد مدىأدوات برجميةوصف وظيفي الستعماله يف تطوير 
   بالنسبةة غري مستقراتتوافق شبكات أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية يف مدار
   من لوائح الراديو22إىل األرض مع احلدود املنصوص عليها يف املادة 

  
(2005-2000)  

  جمال التطبيق

وصية على وصف وظيفي لربجمة حاسوبية لكي يستخدمها مكتب االتصاالت الراديوية يف االحتاد ولدى النظر يف حتتوي هذه الت
املنصوص " الصالحية"تبليغات أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض من أجل التحقق من امتثاهلا حلدود 

  .عليها يف لوائح الراديو

  الت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصا

  إذ تضع يف اعتبارها  

 حدوداً للضوضاء الوحيدة املصدر 22 اعتمد يف املادة (WRC-2000) -2000أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية  )  أ 
 من GHz 10,7-30ة من نطاق التردد تنطبق على أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف أجزاء معين

  رض اليت تعمل يف النطاقات ذاهتا من تداخل غري مقبول؛ت الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األجل محاية الشبكاأ

أن نطاقات التردد هذه تستعمل حالياً أو خيطط الستعماهلا على نطاق واسع يف األنظمة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل   )ب
  األرض؛

، بفحص أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية 31.11 و35.9أن املكتب يقوم يف سياق الفحص الذي جيريه مبوجب الرقمني   )ج
  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض للتأكد من التزامها حبدود كثافة تدفق القدرة املكافئة الوحيدة املصدر، الواردة يف اجلداول 

1A-221 وB-221 وC-221 وD-221 وE-2222-3 و22-2 و .  

 أعاله، )املشار إليها يف الفقرة جألنظمة لأن مكتب االتصاالت الراديوية يتطلب من أجل إجراء الفحص التنظيمي   )د
ساس اخلصائص اليت يتسم هبا كل نظام من األنظمة أ تتيح حساب سويات القدرة الناجتة عن هذه األنظمة على أدوات برجمية

  تقدم إىل املكتب ألغراض التنسيق أو التبليغ، حسب احلالة؛ة بالنسبة إىل األرض اليت الثابتة الساتلية غري املستقر

رض األأن لكل من اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض واخلدمة اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل   )ه
  دة من خصائص اهلوائي وسويات التداخل واالحتماالت؛خصائص تنفرد هبا، وأن من املطلوب تقييم التداخل جملموعات متعد

للخدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، واخلدمة الثابتة الساتلية (مصممي الشبكات الساتلية أن   )و
ة األساس الذي تقوم عليه حيتاجون إىل معرف) املستقرة بالنسبة إىل األرض واخلدمة اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض

  عمليات الفحص اليت يقوم هبا املكتب؛ 

أن أدوات الربجميات املطلوبة رمبا مت تطويرها فعالً أو هي يف طور التطوير وميكن تقدميها إىل مكتب االتصاالت   )ز
  . الراديوية
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  توصي مبا يلي  

ساب سويات القدرة الناجتة عن حل ةرجميبأدوات  من أجل تطوير 1استخدام الوصف الوظيفي املبني يف امللحق   1
األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية ومدى توافق هذه السويات مع احلدود املنصوص عليها يف 

   من لوائح الراديو؛22يف املادة  22-3 و22-2 و1E-22 و1D-22 و1C-22 و1B-22 و1A-22ول ااجلد

 أساساً يقوم عليه تقييم مكتب االتصاالت الراديوية للربجميات املرشحة اليت تزود هبا 1يف امللحق اء حاعتبار اجلزء   2
  .اإلدارات املكتب
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  1امللحق 
  احملتويات

  الصفحة

  3 ................................................................القيود األساسية واالفتراضات األساسية  - Aاجلزء 
 19 .........................................................معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض  - Bاجلزء 
 47 .........................(.pfd/e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية /كثافة تدفق القدرةساب أقنعة ح - Cاجلزء 
أعلى ما تكون بالنسبة للشبكة املستقرة  (epfd) املوقع الذي تكون فيه كثافة تدفق القدرة املكافئة -  ′Cاجلزء 

 59 ............................................................................(GSO)بالنسبة إىل األرض 
  73 .......................................تقرة بالنسبة إىل األرض غري املسبرجميات فحص تبليغات الشبكة - Dاجلزء 
 125 ..........................................................................اختبار اعتمادية نواتج الربجمية -  Eاجلزء 
 127 ..................................................................................البيئة التشغيلية للربجمية -  Fاجلزء 
 128 ................................................................................تطوير الربجمية وصيانتها - Gاجلزء 
  129 ........................................................................إجراءات تقييم الربجمية املرشحة - Hاجلزء 

  

  لألدوات الربجمية الالزمةوصف وظيفي 
  الستعماهلا يف التحقق من توافقيوية كتب االتصاالت الرادمل

  بالنسبة إىل األرض  أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة
  مع حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة

  Aاجلزء 

  القيود األساسية واالفتراضات األساسية
  نبذة عامة  1

  تكوين الربجميات  1.1
  الغرض  1.1.1

 يف هذا امللحق هو تطبيقها من قبل مكتب االتصاالت الراديوية يف إجراء فحص الغرض من خوارزمية الربجميات الواردة
 1C-22 و1B-22 و1A-22اجلداول لحدود املنصوص عليها يف لللتبليغات عن أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية للتأكد من مطابقتها 

  . لوائح الراديومن  22-3 و22-2 و1E-22 و1D-22و
  ية الوظيفي للربجماملخطط  2.1.1
. جزء يتعلق باملعلومات األولية وجزء يتعلق باحلسابات: ، وهو يتكون من جزأين1الوظيفي للربجمية يف الشكل املخطط يرد 

 كامل جمموعة املعلمات املتصلة بالنظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض املبلغ عنه، ةويشمل اجلزء املتعلق باملعلومات األولي
  . رجعية للنظام املستقر بالنسبة إىل األرض وكذلك حدود كثافة تدفق القدرة املكافئةوجمموعة من املعلمات امل
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يرات املطلوبة لفحص مطابقة النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض املبلغ دأما اجلزء املتعلق باحلسابات فيهدف إىل عمل التق
تعلق باحلسابات على أساس مفهوم يتكون من قناع لكثافة تدفق ويقوم هذا اجلزء امل. عنه مع حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة

) 2انظر املالحظة (تناحية للوصلة الصاعدة املكافئة املشعة املقدرة  فعلي لل، وقناع)1انظر املالحظة (القدرة للوصلة اهلابطة 
  ).3انظر املالحظة (قدرة مشعة مكافئة متناحية ساتلي بيين قناع و

ري مستقرة بالنسبة إىل األرض وهو  ناجتة عن حمطة فضائية غ(pfd)هو أقصى كثافة لتدفق القدرة  (pfd)تدفق القدرة ة قناع كثاف -1املالحظة 
  . Cف يف اجلزء معّر

إىل  هو أقصى قدرة مشعة مكافئة متناحية تشّعها حمطة أرضية غري مستقرة بالنسبة (e.i.r.p) لقدرة املشعة املكافئة املتناحيةقناع ا -2املالحظة 
  . الرئيسية هلوائي اإلرسالللحزمة األرض، وختتلف باختالف زاوية االحنراف عن احملور الرئيسي 

 قناع القدرة املشعة املكافئة املتناحية الساتلي البيين هو أقصى قدرة مشعة مكافئة متناحية تشعها حمطة فضائية غري مستقرة بالنسبة  -3املالحظة 
  .ية االحنراف عن حمور خط التسديد للمحطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرضإىل األرض وختتلف باختالف زاو

 على أساس املعلمات املبلغ عنها لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل 1 يف الشكل 1 يف اإلطار .pfd/e.i.r.pوحيسب القناع 
داخل الناتج عن حمطات الشبكة غري املستقرة بالنسبة إىل  جمموع الت4وخيترب اإلطار . األرض املنقولة من قسم البيانات األولية

 على أساس خصائص 4وتقوم عملية التحقق يف اإلطار . األرض لتحديد مدى توافقه مع حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة
 1 من اإلطار .pfd/e.i.r.pبالنسبة إىل األرض املأخوذة من القسم اخلاص بالبيانات األولية، والقناع الكوكبة للنظام غري املستقر 
  .2ويتم التحقق من صالحية بيانات اخلرج يف اإلطار . 3وبيانات اخلرج من اإلطار 

  1الشكل 

  

  توزيع املسؤولية بني اإلدارات ومكتب االتصاالت الراديوية عن استخدام الربجمية  3.1.1

ختلف تشكيالت األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل مل فيما يتعلق باملالمح اخلاصةة  نظراً للتعقيدات الكبرييبدو من املناسب،
األرض يف الربجمية، أن يقع على عاتق اإلدارات املبلغة عن أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض بعض العبء بأن تكون 

 

  اجلزء اخلاص 
 بالبيانات األولية

البيانات األولية املوجودة لدى
  تصاالت الراديويةمكتب اال

 aاإلطارbاإلطار

 املقدمة non-GSOمعلمات النظام 
  من اإلدارة املبلغة

 مدخالت إىل الربجمية حلساب إحصاءات
epfd  والتأكد من توافقها مع احلدود   

  املقررة

مدخالت إىل الربجمية للتأكد الذايت من
  اتساق البيانات

مدخالت إىل الربجمية حلساب األقنعة 
pfd/i.e.r.p 

 .pfd/i.e.r.pحساب قناع 
 1اإلطار 
 1اخلطوة 

 .pfd/i.e.r.pقناع 

اختبار مدى االعتماد على
 a بيانات خرج الربجمية 

2اإلطار  3اإلطار 

 ملوقع احملطة epfdحساب أقصى
 واجتاهات التسديدGSOاألرضية 
  املتصلة هبا

التأكد من توافقها مع وepfdحساب إحصاءات
 4اإلطار   احلدود املقررة 
 2اخلطوة

قرار التوافق 
عدم التوافق/

  اجلزء اخلاص 
 باحلسابات
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ون إجراء اختبار مدى االلتزام حبدود كثافة تدفق ويتك. (epfd)مسؤولة عن إجراء اختبارات حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة 
وإجراء مجيع احلسابات، وهذه تقوم هبا اإلدارة ) 1 اإلطار(املرحلة األوىل هي تطوير الربجمية : القدرة املكافئة من مرحلتني

 الناتج عن .pfd/e.i.r.pوتشمل هذه املرحلة أيضاً إجراء تقدير للقناع .  غري مستقرة بالنسبة إىل األرضأنظمة عن ةاملبلغ
ترتيبات ويؤخذ يف حساب القناع مجيع خصائص . حمطات الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تسبب التداخل

 يف نسق حتليلي أو نصي إىل مكتب pfd/e.i.r.pوتكتمل املرحلة األوىل بتقدمي القناع .  بالنسبة إىل األرضة غري املستقراألنظمة
، .pfd/e.i.r.p لتقدير القناع 1يوية، وتقوم اإلدارة املبلغة بتقدمي هذا القناع مع الربجمية املستخدمة يف اإلطار االتصاالت الراد

 وكذلك أي معلومات إضافية ميكن أن تفيد يف إعادة حساب (a)والوصف الكامل للربجمية وللمعلمات املأخوذة من اإلطار 
  . كورة متاحة جلميع اإلدارات األخرىوتكون املعلومات املذ. .pfd/e.i.r.pالقناع 

  : أما املرحلة الثانية من احلسابات فتجرى يف مكتب االتصاالت الراديوية، وتتكون من العمليات التالية

للمحطة الفضائية يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض القصوى  (epfd)ة كثافة تدفق القدرة املكافئة يحتديد هندس  -
، وذلك من أجل التحقق من إمكانية تقاسم نطاق التردد بني الشبكة غري )3اإلطار ( تلك الشبكة واحملطة األرضية يف

املستقرة بالنسبة إىل األرض املبلغ عنها وأي شبكة مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة 
  . اإلذاعية الساتلية

  ).4اإلطار (كافئة التقدير اإلحصائي لكثافة تدفق القدرة امل  -

  ).2اإلطار (نتيجة التحقق، عن طريق الربجمية، من سالمة النتيجة   -

  ).4اإلطار (املناسبة اختاذ قرار بشأن توافق التداخل مع حدود كثافة تدفق القدرة املكافئة   -

من اإلدارة املبلغة والبيانات األولية املقدمة ) aاإلطار (ويقوم التقدير على أساس معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض 
  . املوجودة لدى مكتب االتصاالت الراديوية) bاإلطار (

ولكل إدارة أن تستعمل أي برجمية تستخدم اخلوارزمية املبينة يف هذا امللحق، مع بيانات الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل 
هتا املستقرة بالنسبة إىل األرض والتحقق من توافقها مع حدود األرض من أجل تقدير إحصاءات التداخل الذي يؤثر على شبكا

  .  املعنيةكتب االتصاالت الراديوية واإلداراتكثافة تدفق القدرة املكافئة، وقد يساعد هذا يف حل ما قد ينشأ من خالف بني م

  : ، وأجزاؤه هي كالتايلخمطط الربجمية اليت يرد وصفها أدناهوفيما يلي تفاصيل عناصر 

  . يبني القيود األساسية واالحتياجات الرئيسية للربجمية بشكل عام  -  Aزء اجل

  .b وa معلمات الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والبيانات األولية لإلطارين قشينا  -  Bاجلزء 

ئية يف الشبكة غري  للمحطة األرضية واحملطة الفضا.pfd/e.i.r.pيبني التعاريف وخوارزمية التقدير لألقنعة   -  Cاجلزء 
   ).1اإلطار  (املستقرة بالنسبة إىل األرض، ويناقش خصائص هذه األقنعة املستخدمة يف احملاكاة

طات الشبكة املستقرة حمليتناول هذا اجلزء إجراءات حتديد موقع أقصى كثافة لتدفق القدرة املكافئة   -  'Cاجلزء 
  .بالنسبة إىل األرض

فحص تبليغات الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل ب املتعلقة ،ملتطلبات العامة يف الربجميةايتناول هذا اجلزء   -  Dاجلزء 
األرض، واخلوارزميات املستخدمة يف تقدير إحصاءات كثافة تدفق القدرة املكافئة ونسق عرض بيانات 

  .4 و3 املسألة املتعلقة باإلطارين Dويغطي اجلزء . اخلرج
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زءان املتطلبات الالزمة يف الربجمية لتقييم الربجميات املقدمة وللتحقق من نتائج الصالحية حيدد هذان اجل  -  H وEاجلزءان 
  ).2اإلطار (اليت يتم التوصل إليها باستخدام الربجمية 

يتناوالن الوثائق املتعلقة بالربجمية واملتابعة، والبيئة التشغيلية، واحتياجات السطح البيين وغريها من   -  G وFاجلزءان 
  . وراألم

  وحدات القياس  2.1

 يف أوصاف 1من أجل الوصول إىل نتائج حماكاة مناسبة ولتاليف األخطاء، يستخدم نظام موحد لوحدات القياس يف اجلدول 
  . قائمة بوحدات القياس للمعلمات املادية األساسية1وترد يف اجلدول . الربجمية

  1اجلدول 

  نظام وحدات القياس للمعلمات املادية
   الربجميةيف وصف أداءاملستعمل 

 الوحدات  املعلمات
  (km)كيلومتر  املسافة 
 اتدرج الزاوية
 )s(ثانية  الوقت

  km/s سرعة الدوران اخلطية 
 ثانية/درجات الزاويلدوران اسرعة 
  (GHz)جيغاهرتز  التردد

  (KHz)كيلوهرتز  عرض نطاق التردد
 dBW القدرة

 dB(W/Hz)  الكثافة الطيفية للقدرة
 dB(W/(m2 · BWref))  (pfd)افة تدفق القدرة كث

  منطقة ولكل وحدةلكل متوسط عدد احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، املشتركة يف نفس نطاق التردد، 
1/km2  

epfd↑ ،epfd↓،  أوepfdis dB(W/BWref) 
 dBi  كسب اهلوائي

 درجات املوقع اجلغرايف على سطح األرض

  ابتالثو  3.1

يستخدم الوصف الوظيفي للربجمية اليت يستعملها مكتب االتصاالت الراديوية للتحقق من تبليغات الشبكات غري املستقرة 
  ): ثوابت بالنسبة إىل األرض(بالنسبة إىل األرض الثوابت التالية 
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  2اجلدول 
  الثوابت بالنسبة إىل األرض

 الوحدة القيمة العددية الرمز املعلمة
  Re 6 378,145 km ألرضنصف قطر ا

  Rgeo 42 164,2 km املدار املستقر بالنسبة إىل األرضقطر نصف 
  µ 3,986012 × 510  km3/s2 ثابت اجلاذبية
  c 2,99792458  × 510  km/s  سرعة الضوء

 انيةث/اتدرج ωe 4,1780745823  ×  3–10 معدل الدوران الزاوي لألرض
  Te 86 164,09054 s فترة دوران األرض

  Jα 2,634 × 1010  km5/s عامل عدم انتظام كروية األرض

  منوذج األرض  4.1

  : قوة جاذبية األرض هي العامل الرئيسي يف حتديد حركة الساتل يف املدار، وتوجد عوامل أخرى منها ما يلي

  تغريات املدار الناجتة عن فلطحة األرض وعدم انتظام توزيع كتلتها؛  -

  ية؛اجلاذبية الشمسية والقمر  -

  حب العائق للساتل؛متوسط السَّ  -

  .، إخلضغط اإلشعاع الشمسي  -

ويأخذ الوصف الوظيفي للربجمية يف هذا امللحق يف االعتبار االضطرابات الناجتة فقط عن تفلطح األرض نظراً ألن آثار عوامل 
 يف خط الطول للعقدة الصاعدة  وعلى فترات دوريةبطيئةفتفلطح األرض تنتج عنه اضطرابات . االضطراب األخرى أقل بكثري

  . يف االعتبار تأثري تفلطح األرض وصف للعبارات اليت تأخذDويأيت يف اجلزء . ولزاوية حضيض املدار

. واملدارات اليت تتبع بعض املسالك األرضية املتكررة ميكن أن تكون حساسة جداً لنموذج املدار املستعمل على وجه الدقة
 مكتب االتصاالت الراديوية حساباهتا املستقلة ملتوسط سرعة زاوية املبادرة اليت ميكن استخدامها وميكن لإلدارات أن تقدم إىل

  .Dيف الربجمية بدالً من القيم احملسوبة باستخدام املعادلة الواردة يف اجلزء 

  مواصفات النظام  2
ما احملاكاة الزمنية فهي اليت يتم فيها تقييم سويات أ. الطريقة التحليلية، واحملاكاة الزمنية: يرد يف هذا امللحق وصف لنهجني مها

. للساتل املرجعي يف الشبكة غري املستقر بالنسبة إىل األرض) خط الطول وخط العرض(يف املوقع زمنية التداخل عند كل زيادة 
 تستخدم يف هنج احملاكاة  إىل اختيار اخلطوات الزمنية وجمموع عدد اخلطوات الزمنية اليتA يف اجلزء 2.2 و1.2وتشري الفقرتان 

 إىل اختيار الزيادات التدرجيية يف خط الطول وخط العرض، اليت تستخدم يف هنج A يف اجلزء 3.2الزمنية، كما تشري الفقرة 
  . الطريقة التحليلية
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  هنج احملاكاةالتدرجيية ودقتها يف الزمنية الزيادات   1.2

 من أهم املعلمات يف حتديد دالة توزيع التداخل من شبكة غري مستقرة اكاة، هيطريقة احملالتدرجيية، يف الزمنية الزيادة وحدة 
 حاالت حيدث فيها إغفال  أهنا تضمن عدم وجودالوحدةبالنسبة إىل األرض، وجيب أن يراعى يف حتديد مقدار هذه 

 يف االعتبار، ومن مث تصبح نتيجة للتداخالت العالية السوية ذات األمد القصري اليت تتجاوز سوية معينة مقبولة، وعدم أخذها
 يف منوذج احملاكاة إىل زيادة يف دقة النتيجة، ولكنه يؤدي الزمنية الزيادة وحدةويؤدي قصر . حتليل احملاكاة غري دقيقة أو خاطئة

  . احلسابات املطلوبةحجم  وما يترتب على ذلك من زيادة يف مرات احملاكاةيف نفس الوقت إىل زيادة عدد 

  . ما يلي وصفاً خلوارزمية حساب وحدة الزيادة الزمنية يف منوذج احملاكاة للوصالت الصاعدة واهلابطةونورد في

  .وصف طريقة حتديد وحدة الزيادة الزمنية الدنيا للوصالت اهلابطة يف منوذج احملاكاة  1.1.2

. قصري األمد ووصفها بالدقة املطلوبةجيب أن تضمن قيمة وحدة الزيادة الزمنية تسجيل أكرب عدد من سيناريوهات التداخل ال
على وحيدث التداخل العايل السوية والقصري األمد نتيجة بث من حمطة فضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تكون يف موقع 

النسبة  من خالل احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة األرضية املستقرة باتل غري مستقر بالنسبة إىل األرضأي أن مير س(اخلط نفس 
يف منوذج احملاكاة إىل ضمان العدد  tref∆ الزيادة الزمنية التدرجيية  وحدةلذا ميكن أن ترتكز إحدى طرق حتديد). إىل األرض
األرض من  إىلاليت مير فيها الساتل غري املستقر بالنسبة  t∆ أثناء الفترة الزمنية ↓pfdلتقديرات تدفق كثافة القدرة  Nhitاملطلوب 

  : الرئيسية هلوائي احملطة األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرضخالل احلزمة

  
hit

ref N
tt ∆=∆ (1) 

ويتوقف الوقت الالزم ملرور ساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض من خالل احلزمة الرئيسية هلوائي حمطة أرضية مستقرة بالنسبة 
ة يف الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض وعلى املعلمات املدارية للشبكة إىل األرض على موقعي احملطة األرضية واحملطة الفضائي

عند املوقع  t∆ ينبغي حساب القيمة على وجه العموم، إذبدقة  t∆حساب القيمة يصعب و. غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
  سية للهوائي املستقر بالنسبة إىل الذي يستغرق فيه مرور الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض من خالل احلزمة الرئي

انظر  (3 و2 باملعادلتني t∆األرض يف موقع أسفل احملطة الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض مباشرة، فيمكن حتديد مدة املرور 
  ):2الشكل 

  
ω
ϕ=∆ 2t (2)  

  :حيث

  













 ϕ

+
ϕ=ϕ dB3dB3 2

1sinarcsin–
2
1

hR
R

e

e 

  ( ) ( )22 )(sin–)cos( ii ses ω+ωω=ω (3) 

[ ] 5.1)(
071.0

ee
s

RhR +
=ω 

 :ωs  السرعة الزاوّية لدوران الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض حول األرض عند أدىن ارتفاع تشغيلي
  ωs لـ؛ وبالنسبة للمدارات املتعددة ينبغي استخدام أكرب قيمة )بالدرجات(

 :ωe  بالدرجات (االستواءالسرعة الزاوية لدوران األرض عند خط(  
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 :i  بالدرجات(املدار ميل(  
 :ϕ3dB  3 عندعرض حزمة من هوائي احملطة األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض  dB )بالدرجات(  

 :Re  كم(نصف قطر األرض(  
 :h 1انظر املالحظة  ()كم( املدار ارتفاع(  

فرعية، ينبغي استعمال أدىن قيمة؛ ويف حالة املدارات  للكوكبات الفرعية أو املستويات الh إذا كان للكوكبة عدة قيم الرتفاع املدار -1املالحظة 
  .ارتفاع تشغيليأدىن اإلهليلجية ينبغي استعمال 

  
  .مدى دقة احملاكاة، فكلما زادت هذه القيمة زادت دقة النتائج النهائية  Nhitومتثل القيمة 

وإذا .  أو أكثر5تساوي  Nhit اليت توصي بأن تكون القيمة ITU-R S.1525على أساس التوصية  Nhitوميكن اختيار القيمة 
كانت كوكبة الشبكة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض تتكون من سواتل هلا معلمات مدارية خمتلفة فمن الضروري حتديد 

  . ة وحتديد أدناهايناكاة لكل نوع من املدارات املعوحدات الزيادة الزمنية يف منوذج احمل

 

SS:احملطة الساتلية  
ES:احملطة األرضية 

 2الشكل
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  3دول اجل
  بيانات املدخالت

 الوحدة الرمز املعلمة
 اتدرج i ميل املدار

 كم h ارتفاع املدار، أو أدىن ارتفاع تشغيلي للسواتل اإلهليلجية
 درجات GSO  ϕ3dBمن هوائي احملطة األرضية  dB  3عرض احلزمة عند

فيها املطلوب أثناء الفترة اليت مير  ↓عدد حسابات كثافة تدفق القدرة املكافئة
الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض من خالل احلزمة الرئيسية هلوائي 

  املستقرة بالنسبة إىل األرضاحملطة األرضية 

Nhit – 

  

  خوارزمية حتديد وحدة الزيادة الزمنية للوصلة اهلابطة يف منوذج احملاكاة  2.1.2

  :خوارزمية احلساب

  .3دول يف اجلاملذكورة أدخل البيانات   :  1اخلطوة 

 احسب وحدة الزيادة الزمنية يف منوذج احملاكاة -بالنسبة للسواتل ذات االرتفاعات وزوايا امليل املختلفة   :  2اخلطوة 
  .(2) و(1)حسب املعادلتني 

  اختر وحدة الزيادة الزمنية  :  3اخلطوة 

  دة يف منوذج احملاكاةوصف اإلجراء الذي يتبع يف حتديد وحدة الزيادة الزمنية الدنيا للوصلة الصاع  3.1.2

يتسبب التداخل العايل السوية والقصري األمد من البث من حمطة أرضية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض أثناء وجودها على 
 مستقرة بالنسبة إىل األرض مارة عرب احلزمة الرئيسية هلوائي حمطة أرضية غري مستقرة فضائيةحني تكون حمطة (اخلط نفس 

أثناء الفترة اليت يكون فيها الساتل املستقر بالنسبة  ↑epfdلقياس   Nhitوينبغي حساب العدد املطلوب من ). رضبالنسبة إىل األ
إىل األرض يف جمال احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض لضمان تسجيل احلدث على اخلط 

  انظر ( املستقرة بالنسبة إىل األرض أسفل الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض مباشرة وعندما تكون احملطة األرضية غري. وحتديده
ويف هذه احلالة يستخدم ). 2(و) (1ميكن حساب أدىن وحدة للزيادة الزمنية يف منوذج احملاكاة باستعمال املعادلتني  )3الشكل 

ة إىل األرض بدالً من عرض احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة عرض احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة األرضية غري املستقرة بالنسب
  . األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض
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  4اجلدول 

  بيانات املدخالت

 الوحدة الرمز املعلمة 
 درجات i ميل املدار

 كم h ارتفاع املدار
ري املستقرة بالنسبة إىل من هوائي احملطة األرضية غ dB  3دعرض احلزمة عن

  األرض
ϕ3dB درجات 

 املطلوبة أثناء الفترة اليت مير فيها ↑عدد حسابات كثافة تدفق القدرة املكافئة
بالنسبة إىل األرض من خالل احلزمة الرئيسية هلوائي احملطة الساتل املستقر 

  األرضاألرضية غري املستقرة بالنسبة إىل

Nhit – 

  
   وحدة الزيادة الزمنية للوصلة الصاعدة يف منوذج احملاكاةخوارزمية حتديد  4.1.2

  خوارزمية احلساب
  .4أدخل البيانات املوجودة يف اجلدول   :  1اخلطوة 

 احسب وحدة الزيادة الزمنية يف منوذج احملاكاة -بالنسبة للسواتل ذات االرتفاعات وزوايا امليل املختلفة   :  2اخلطوة 
  .(2) و(1)حسب املعادلتني 

  اختر وحدة الزيادة الزمنية  :  3طوة اخل

 3الشكل 
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  وصف اإلجراء الذي يتبع يف حتديد وحدة الزيادة الزمنية الدنيا بني السواتل يف منوذج احملاكاة  5.1.2

 أثناء  على األقل من وحدات الزيادة الزمنيةNhit بافتراض حدوث epfdisميكن الوصول إىل مقدار وحدة الزيادة الزمنية حلساب 
وملا .  يكون فيها الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف جمال احلزمة الرئيسية للساتل املستقر بالنسبة إىل األرضالفترة اليت

كانت أقصر وحدة زيادة زمنية حتدث حني تكون احلزمة عند الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض مصوبة أبعد ما يكون عن 
  :نقطة الساتل الفرعي؛ وملا كانت

 :Re ف قطر األرضنص  
 :h ارتفاع املدار غري املستقر بالنسبة إىل األرض  
 :Rgeo نصف قطر املدار املستقر بالنسبة إىل األرض 
 :ϕ3dB نصف عرض حزمة القدرة للحزمة املستقرة بالنسبة إىل األرض  

  ):4انظر الشكل (فعندئذ ميكن حساب وحدة الزيادة الزمنية باستخدام اخلوارزمية التالية 

  :احسب
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  . ليت ينبغي استعماهلا حلساب حجم وحدة الزيادة ا(2)وميكن استعمال هذه القيمة يف املعادلة 

  الوقت الالزم إلمتام احملاكاة  2.2

والنهج . Dاملذكورتني يف اجلزء ↑epfd  و↓epfdيبني هذا القسم طريقة حساب عدد وحدات الزيادة الزمنية خلوارزمييت 
تعمل املسارات األساسي يأخذ بشكل منفصل الكوكبات ذات املسار األرضي املتكرر وغري املتكرر، حيث إن األنظمة اليت تس

فمثالً بالنسبة .  للمحطات للتأكد من أن السواتل تتبع مساراً أرضياً واحداًآليات احلفاظ على املواقعاألرضية املتكررة تستخدم 
للمدار الذي يستغرق ست ساعات قد توجد أخطاء إطالق طفيفة واضطرابات جتعل الساتل خيرج قليالً عن املدار ما مل 

لذلك جيب أن تبلغ اإلدارات مكتب االتصاالت الراديوية عما . لضمان ثبات املدارظ على مواقع احملطات آليات احلفاستعمل ت
  .احملطات لالحتفاظ مبدار ثابتآليات احلفاظ على مواقع إذا كانت تستخدم رصد 
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  4الشكل 

  املعلمات اهلندسية للمعادالت

 
 

ة للميل أو االرتفاع أو االختالف املركزي بني املستويات؛ ويف هذه احلالة يفترض يف الكوكبة، لبعض الكوكبات قيم خمتلف
 األرضي ويف حالة تكرار املسار.  كبرياًللحفاظ على التغطية، أن يراعى يف تصميمها أن الفواصل بني املستويات ال تتغري تغرياً

يع السواتل يف الكوكبة تستغرق نفس الوقت لتعود إىل نفس الوضع يعين هذا أن الكوكبة هلا فترة تكرار ثابتة، أي أن مج
يكون جلميع مستويات فأما يف حالة عدم تكرار املسار األرضي . بالنسبة إىل األرض وكل منها يف حدود احلفاظ على املوقع

  . لدوران حول خط االستواءلاملدار فترة واحدة 

  . ري وذات املدار اإلهليلجيويستخدم هذا النهج للكوكبات ذات املدار الدائ

  .  معلمات املدخالت املستعملة يف مجيع أنواع الكوكبات5ويبني اجلدول 

 

الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض

املستقر غريالساتل
املستقر غريالساتل  بالنسبة إىل األرض

  بالنسبة إىل األرض
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  5اجلدول 
  بيانات املدخالت

 الوحدة الرمز  املعلمة

 – النوع ال/ الكوكبة نعم مسارتكرار

 – NS = 10 أقل عدد من العينات يعطي أمهية إحصائية

وينبغي أن يكون عدد الوحدات . ة الزيادة الزمنية باستخدام الطريقة املشروحة أعالهويف كلتا احلالتني ميكن حساب وحد
  :الزمنية كما يلي على األقل

Nmin  = NS × 100/(100 – (%100 ن لوائح الراديو تقل عن  م 22  (( نسبة مئوية يف جداول املادة أعلى
  :يادات هو جيب أن يكون عدد الز99,999%فعلى سبيل املثال إذا كانت النسبة 

  Nmin  =  1 000 000 
  

  املدارات املتكررة  1.2.2

دارات إمكانية وتوجد أمام اإل.  لضمان التكراريةيف املدارات اليت توصف بأهنا متكررة، ال بد أن يكون جهاز التنبؤ دقيقاً
ويأيت . مما يضمن أن املدار متكررحتديد سرعة زاوية املبادرة بدقة يف خط الطول بالنسبة جلهاز التنبؤ يف مدار ذي كتلة صفرية 

  . Dتعريف هذه املعلمة واستخدامها يف اجلزء 

أخطاء احلفاظ على موقع احملطة ووفقاً هلذه املعلمة يعترب املدار يف احملاكاة متكرراً، أما الواقع فهو وجود انسياق طفيف بسبب 
  وائية أو االنسياق اخلطي يف املدار، كما ترد مناقشته يف وجتري منذجة هذا التأثري بآليات منها املعاينة العش. يف خط الطول

  .Dاجلزء 

وينبغي أن . ويتوقع أن التغريات يف موقع احملطة يف مستوى املدار لن يكون هلا أثر يذكر، ولذلك فهي ليست داخلة يف احلساب
  .5تكون النتيجة على النحو الوارد يف الشكل 
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 ، ضمن احلزمة الرئيسية للمحطة األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض، أن النتيجة هي سلسلة من العينات5 من الشكل يتبني
 وإنتاج ،إجراء حسابات احلزمة الرئيسية مبا فيها االنسياق يف احلفاظ على الوضع يف املدارعلى درجة من اجلودة ميكن معها 

  .ةعينات تكفي لتوليد اإلحصاءات املطلوب

 6اجلدول 

  مدخالت البيانات

 الوحدة الرمز املعلمة
  Prepeat s املدة اليت تكمل فيها الكوكبة دورة واحدة

 

  :  املعلمات التاليةباعتبار

 :Nmin أقل عدد من الزيادات الزمنية للحصول على مغزى إحصائي  
 :Prepeat  املدة الزمنية اليت تستكمل فيها الكوكبة دورة واحدة)s(  
 :Tstep  وحدة الزيادة الزمنية)s( 
 :Ntracks  ،حسبما هو مبني يف التوصية 5= عدد املسالك يف احلزمة الرئيسية ،ITU-R S.1325.  

.  تقبل القسمة عليه املدة الزمنية لدورة الكوكبةويف هذه احلالة ال ينبغي أن تكون وحدة الزيادة الزمنية على وجه الدقة عدداً
  :فإذا كان حاصل

  Nrepsteps  =  Prepeat/Tstep 

 
مسلك الساتل غري املستقر

 بالنسبة إىل األرض

 5الشكل

احلزمة الرئيسية للمحطة األرضية
 املستقرة بالنسبة إىل األرض
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  : هو عدد صحيح، ينبغي حساب وحدة زيادة منقحة تساوي
  stepT ′  =  Tstep (1 + Nrepsteps) / Nrepsteps 

  : احسب الفترة الزمنية املطلوبة للحصول على أدىن عدد من الزيادات الزمنية حيقق مغزى إحصائياً
  Tsig  =  Nmin · Tstep 

  ):التكرار(العدد التايل من دورات الكوكبة مع ذه القيمة  هتتفقو
  Nrep = round (Tsig/Prepeat)   مقرباً إىل أقرب رقم صحيح تصاعدياً 

   أي أن،Ntracksو Nrepهو أكرب الرقمني ) التكرارات(وعدد دورات الكوكبة 
Nrun  =  max (Nrep, Ntracks) 

  :ويصبح وقت احملاكاة الكلي هو

Trun  =  Nrun · Prepeat 
  :ويصبح عدد وحدات الزيادة الزمنية هو

  Nsteps = (Trun/Tstep)مقرباً إىل أقرب رقم صحيح تنازلياً 

  املدارات غري املتكررة  2.2.2
يف هذه احلالة جيب فحص املسافات على خطوط الطول بني املمرات املتتالية للعقدات اهلابطة، للتأكد من وجود مسالك كافية 

وميكن أن يستخدم حجم الزيادة الزمنية وعدد الزيادات الزمنية يف حتديد حجم زاوية املبادرة ملدار معني . لرئيسيةيف احلزمة ا
.  انسياق املدار حول خط االستواءحيدثوميكن استعمال نفس الرقم يف حتديد عدد الزيادات املطلوبة لكي . أثناء فترة احملاكاة

  . اب املسافة بني املسارات املدار حلسمدةومن مث ميكن استعمال 
وميكن استخدام الثابت الذي يبني العدد املطلوب من النقاط يف داخل احلزمة الرئيسية يف بيان عدد املسالك املطلوب يف احلزمة 

 كافية، مما ينتج عنه عينات غري(فإذا كانت املسافة بني املسالك كبرية أو صغرية أكثر من الالزم ). Ntrack = Nhitsأي (الرئيسية 
  . ميكن عندئذ استخدام زاوية مبادرة صنعية) أو وقت طويل يف عملية احملاكاة

 .يكون هلا ضرورة يف هذه احلساباتاحملطة نفسها على املدى الطويل وأن ال انسياقات احملافظة على موقع ويتوقع أن تلغي 
  . 6وينبغي أن تكون النتيجة على غرار الشكل 

 6الشكل 

  

 املستقر الساتل غريمسلك 
 بالنسبة إىل األرض

احلزمة الرئيسية للمحطة
األرضية املستقرة بالنسبة إىل

 األرض
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ة  أن النتيجة هي عبارة عن سلسلة من املسالك يف داخل احلزمة الرئيسية للمحطة األرضية املستقرة بالنسب6يتبني من الشكل 
 الدقة حبيث تسهل احلسابات يف داخل احلزمة الرئيسية كما أهنا تنتج عينات تكفي لتوليد إىل األرض، وهذه املسالك هي من

   .اإلحصاءات املطلوبة

  7اجلدول 

  بيانات املدخالت

 الوحدة الرمز املعلمة
 درجات i  زاوية ميل املدار 
 كم a  للمدار ياحملور شبة الرئيس
 درجات ϕ3dB (1)هلوائي احملطة األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض dB  3عرض احلزمة

ه عدد املسالك املطلوب للساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض أثناء مرور
  باحلزمة الرئيسية هلوائي احملطة األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض

Ntracks –  
  epfdis: و↑epfdأما يف حاليت . ↓epfdيف حالة حساب زمن احملاكاة للقيمة  (1)

epfd↑ : احسبϕكما يتبني من القناع  باستخدام عرض احلزمة للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض e.i.r.p ،هلا 
  .(3)باستعمال احلساب املبني يف املعادلة 

 epfdis  : احسبϕ (4) األرض يف حساب املعادلة على باستخدام عرض احلزمة للساتل املستقر بالنسبة .  
  :اثنتان من املعلماتمطلوب 

Spass:  ني املمرات الصاعدة املتوالية عرب مستوى خط االستواءبة يلمسافات الفصل الطو.  
Sreq: رضية املستقرة بالنسبة إىل الستبانة املطلوبة للعبور عرب مستوى خط االستواء على أساس حجم حزمة احملطة األا

  .األرض
  : وتستعمل يف حساب هاتني املعلمتني اخلطوات التالية

  : الية، باستعمال املعادلة التΩrاحسب معدل ارتداد العقدة للمدار غري املستقر بالنسبة إىل األرض،   : 1اخلطوة 
  Ωr  =  –6.91951 × 10–3 × (Re / a)3.5 cos (i)               دقيقة/بالدرجات  

  :حيث    
  i:   بالدرجات(زاوية ميل املدار.(  

  : ، بافتراض مدار دائري وعدم وجود اضطرابات مداريةPkاحسب الفترة الكبلرّية للساتل،   :  2اخلطوة 
Pk  =  84.48905 (a / Re)1.5               دقيقة 

  :حّول هذه القيمة إىل ثوان للحصول على    
Tperiod  =  Pk · 60 

  :، مع مراعاة تفلطح األرضPn، احسب الفترة العقدية للساتل  :  3اخلطوة 
Pn  =  Pk{1 – [0.75 · J2 (6 – 5 (sin i)2) · (Re / a)2]}               دقيقة 

  )دون أبعاد (0,001082636=  هي مكافئ تفلطح األرض من الرتبة األوىل J2حيث     
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، باعتبار معدل Sسافات الفصل الطولية بني املمرات الصاعدة املتوالية عرب مستوى خط االستواء، احسب م  :  4اخلطوة 
  ):دقيقة/ درجةΩe =0,250684(دوران األرض هو 

  Spass  =  (Ωe – Ωr) Pn               بالدرجات 
 املدارات الدائرية، أما أنظمة املدارات اإلهليلجية فتختلف عن احلسابات وتنطبق املعادالت املبينة أعاله على

  .هلذه املدارات Spassاملذكورة أعاله، وينبغي لإلدارات أن تقدم القيمة 
 Sreqمن واقع بيانات عرض احلزمة واالرتفاع للمحطة األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض، ميكن حساب   :  5اخلطوة 

  :(3)دلة باستعمال املعا

  
tracks

req N
S ϕ= 2  

احسب عدد املدارات اليت تشغل كل جوار خط االستواء، مع مراعاة أن لكل مستوى عقد صاعدة وعقد   :  6اخلطوة 
  :هابطة

  
req

orbits S
N 180=  

  . إىل أقرب رقم صحيح تصاعدياNorbitsًقّرب   :  7اخلطوة 
  :غطتها دورة املدار أثناء هذه الفترةاحسب زاوية املدار الكلية اليت   :  8اخلطوة 

  passorbitstotal SNS ⋅=  

  : املناظر لتلك الزاوية، مع التقريب ألقرب رقم صحيح تصاعديا360ً°احسب عدد مضاعفات   :  9اخلطوة 
  360mod1360 totalSN +=  

  :احسب الفواصل بني املستويات، املناظرة هلذا الرقم  :10اخلطوة 

  
orbits

actual N
NS 360360=  

  : املدار ينساق بزاوية املبادرة املطلوبة، تضاف زاوية املبادرة الصنعية التاليةللتأكد من أن   :11اخلطوة 
  Sartificial  =  Sactual – Spass               لكل مداربالدرجات  

  :أو   

  
period

artificial
artificial T

S
D = ثانية/بالدرجات                 

  
والوقت الكلي للمحاكاة هو الوقت الالزم .  معلومات تفصيلية عن كيفية استعمال هذه املعلمةDاجلزء يتضمن   :12اخلطوة 

 :إلمتام املبادرة حول خط االستواء، أي
  Trun  =  Tperiod · Norbits 

  :هوالزمنية بذلك يكون جمموع اخلطوات   :13اخلطوة 
Nsteps  =  Round (Trun / Tstep)صحيح تنازلياً مقرباً إىل أقرب عدد .  
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  مقدار الزيادة التدرجيية يف خطوط الطول وخطوط العرض من أجل استعمال هنج الطريقة التحليلية 3.2
من (يتغري موقع الساتل املرجعي للشبكة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ) 6، الفقرة Dانظر اجلزء (يف هنج الطريقة التحليلية 

. قدار زيادات حمددة تغطي مدى مجيع القيم احملتملة خلطوط الطول وخطوط العرضمب) حيث خطوط الطول وخطوط العرض
وتقوم هذه الزيادات يف خطوط الطول وخطوط العرض مبثل الدور الذي تقوم به الزيادات الزمنية يف هنج احملاكاة الزمنية، 

مات وفقاً للخطوط التوجيهية الواردة يف وينبغي اختيار هذه املعل. وجيب أن يتم اختيارها بشكل يضمن حتقيق نتائج دقيقة
  .D يف اجلزء 4.6 و3.6الفقرتني 

  Bاجلزء 

  معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض
  مقدمة  1

  خلفية  1.1
 معلمات معينة للشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وغريها من البيانات إلمتام مهمة الربجمية يف أداء املهام جيب حتديد

  :ملطلوبةا
وقناع ) الوصلة اهلابطة( للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض pfdاحسب أقنعة كثافة تدفق القدرة : 1املهمة   -

  ). الوصلة الصاعدة( للمحطات األرضية املرسلة إىل تلك السواتل (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
املكافئة وسويات كثافة تدفق القدرة  (↑epfd)للوصلة الصاعدة  حساب سويات  يف.e.i.r.pاستخدام القناع : 2املهمة   -

  ).توزيعات زمنية جتميعية لسويات كثافة تدفق القدرة املكافئة للوصلتني الصاعدة واهلابطة ((↓epfd)للوصلة اهلابطة 
 للشبكة غري املستقرة بالنسبة  مع معلمات اإلرسال األساسية.pfd/e.i.r.pتأكد من تطابق سويات القناع : 3املهمة   -

  . إىل األرض، يف حالة وجود خالف فقط
 أدوار اإلدارات ومكتب االتصاالت الراديوية فيما يتعلق بالشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل A يف اجلزء 1.2وتناقش الفقرة 

 األرض، وتقدم املعلمات املستعملة يف هذه  املهام املذكورة أعاله إدارة الشبكة غري املستقرة بالنسبة إىلبأولوتقوم . األرض
وحيتاج . 3دوره يف أداء املهمة ل ، دعماً ملضاهاهتا ببيانات أقنعة كثافة تدفق القدرة االتصاالت الراديويةاملهمة إىل مكتب

  .2املكتب إىل املعلمات التفصيلية يف أداء املهمة 
  جمال التطبيق ونظرة عامة  2.1

 حتدد مجيع املدخالت اليت تساعد يف تيسري B من اجلزء 2الفقرة بالالزمة للربجمية يف أربع فقرات، يبني هذا القسم املدخالت 
فتصف املدخالت من حيث استعماهلا  Bمن اجلزء  5 و4 و3  االتصاالت الراديوية؛ أما الفقرات قاعدة بيانات مكتبتصميم

 -  2؛ واملهمة )B من اجلزء 3 الفقرة(قنعة كثافة تدفق القدرة  حساب أ-1املهمة :  وهيةيف عناصر الربجمية التشغيلية الثالث
 اختبار املعلمات -3؛ واملهمة )B من اجلزء 4 الفقرة(مقارنة سويات كثافة تدفق القدرة املكافئة مع احلدود املسموح هبا 

  ). B اجلزء من 5 الفقرة(املقدمة للتأكد من االتساق فيما بينها 
  . أن األمساء الواردة بني أقواس مربعة ال تعين نصوصاً مؤقتة وإمنا هي إشارات للفهرسةيالحظ يف اجلداول التالية 

  اإلشارات الترادفية  3.1
يبني اجلدول التايل أجزاء هذا امللحق اليت تنطبق عليها بشكل عام معلمات املدخالت وقواعد البيانات، وميكن االطالع على 

  .B من اجلزء 2علمات معينة يف القسم  ترادفية أكثر تفصيالً بالنسبة ملاتإشار
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أجزاء امللحق اليت تطبق فيها معامل  مهمة الربجمية
 املدخالت

  C، اجلزء 1-4 الفقرات  pfd /e.i.r.p حساب األقنعة - 1املهمة 
 D، اجلزء 1-6 الفقرات  ↓epfd و↑epfd  حساب التوزيعات الزمنية التجميعية لـ- 2املهمة 
 Eزء اجل   االختبارات- 3املهمة 

  
  املعلمات املشتركة لقاعدة بيانات مكتب االتصاالت الراديوية   2

   غري املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمةاملعلمات املقدمة من إدارات تشغيل   1.2

 تفاصيل املعلمات املطلوب تقدميها من اإلدارات إىل مكتب االتصاالت الراديوية عن الكوكبات يف B باجلزء 1يبني امللحق 
 للوائح الراديو، وذلك يف إطار جتهيز طلبات التنسيق 4دمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض من أجل التذييل اخل

  . أو التبليغ

  املدخالت واملعلمات األخرى لقواعد البيانات املقدمة من مكتب االتصاالت الراديوية  2.2

SB  اجلزء 5.4.1.4 و5.4.3، 5.2الفقرة D  إحصاءات كثافة تدفق القدرة املكافئة لتكميماحليز الالزم حجم (dB 0,1) 
REGION1_UP  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D  ال/نعم (1هل ينطبق على اإلقليم(  

REGION1_DOWN  اجلزء1.3الفقرة ، D  ال/نعم (1هل ينطبق على اإلقليم(  
REGION2_UP  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D  ال/منع (2هل ينطبق على اإلقليم(  

REGION2_ DOWN  اجلزء1.3الفقرة ، D  ال/نعم (2هل ينطبق على اإلقليم(  
REGION3_UP  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D  ال/نعم (3هل ينطبق على اإلقليم(  

REGION3_DOWN  اجلزء1.3الفقرة ، D  ال/نعم (3هل ينطبق على اإلقليم(  
  

REFBW  اجلزء1.3الفقرة ، D  كثافة تدفق القدرة املكافئة بات عرض النطاق املرجعي حلسا(KHz)  
NEPFD_DOWN  اجلزء1.3الفقرة ، D  اهلابطة عدد نقاط كثافة تدفق القدرة املكافئة للوصلة(epfd↓)  

EPFD_DOWN_RR[I]  اجلزء1.3الفقرة ، D 
 يف عرض النطاق املرجعي، من املادة NEPFD_DOWN (dB(W/m2)) جدول قيم

   من لوائح الراديو22
DOWN_PC_RR[I]  اجلزء1.3الفقرة ، D  جدولNEPFD_DOWN (dB(W/m2)) (%) من لوائح الراديو22 من املادة   
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RAFBW  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D   عرض النطاق املرجعي حلساباتepfd↑ (kHz)  
NEPFD_UP  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D عدد نقاطepfd↓   

EPFD_UP_RR[I]  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D 
  من لوائح الراديو 22 يف عرض النطاق املرجعي، من املادة NEPFD_UP (dB(W/m2))جدول قيم 

UP_PC_RR[I]  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D  جدول النسب املئوية لـNEPFD_UP من لوائح الراديو22، من املادة   
  

F_DOWNsat  اجلزء 2.4.3الفقرة ،D   التردد املركزي إلرسال على الوصلة اهلابطة (GHz)  
Nfreq اجلزء 2.4.3لفقرة ا ،D  املناطق/عدد الترددات 

GSO_SEPARATION  اجلزء 5.2الفقرة ،D   (1°) زوايا الفصل بني نقاط االختبار يف الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض 
GSO_LONG اجلزء 3.4.1.4 و3.4.3 الفقرتان ،D   بالدرجات(خط الطول للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض(  

GSO_ES_LAT  اجلزء 3.4.3الفقرة ،D   بالدرجات(خط العرض للمحطة األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض( 
GSO_ES_LONG  اجلزء 3.4.3الفقرة ،D   بالدرجات(خط الطول للمحطة األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض( 

GSO_ES_PATTERN  اجلزء 3.4.3الفقرة ،D  ملستقرة بالنسبة إىل األرض، من بني خمطط الكسب املرجعي للمحطة األرضية ا  D من اجلزء 5.5املخططات املذكورة يف القسم 
GSO_ES_D_ANT اجلزء 3.4.3 و1.3 الفقرتان D  قطر هوائي احملطة األرضية  

  
BS_LAT اجلزء 3.4.1.4و 2.1.4 الفقرتان ،D   التسديد املستقر بالنسبة إىل األرضنقطةخط عرض   

BS_LONG اجلزء 3.4.1.4 و2.1.4 الفقرتان ،D   التسديد املستقر بالنسبة إىل األرضنقطةخط طول  
ES_F  اجلزء 2.4.1.4الفقرة ،D   تردد الوصلة الصاعدة(GHz)  

GSO_SAT_PATTERN اجلزء 2.4.1.4 و1.1.4 الفقرتان ،D   يف اجلزء 2.5.5من املعلمات املذكورة يف الفقرة معلمات خمتارة خمطط كسب اهلوائي املرجعي للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض وما يتصل به من D 
GSO_SAT_PEAKGAIN  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D كسب الذروة للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض 

GSO_SAT _BEAMWIDTH  اجلزء 1.1.4الفقرة ،D عرض احلزمة للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض يف منتصف القدرة 
  

RIFBW  اجلزء ، 1.2.4الفقرةD  عرض النطاق املرجعي حلساباتepfdis (kHz)  
NEPFD_IS  اجلزء 1.2.4الفقرة ،D epfdis  عدد نقاط
EPFD_IS[I]  اجلزء 1.2.4الفقرة ،D  جدول قيمNEPFD_IS (dB(W/m2))عرض النطاق املرجعي   

IS_PC[I]  اجلزء 1.2.4الفقرة ،D جدول النسب املئوية للقيمNEPFD_IS  
  

IS_F اجلزء 2.4.2.4رة الفق ،D   التردد حلسابepfdis (GHz)  
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  : للطريقة التحليلية فقط
PHISTEPCG  اجلزء 4.4.3الفقرة ،D  بالدرجات(خطوة الزيادة يف خط الطول للشبكة التقريبية( 

THETASTEPCG  اجلزء 4.4.3الفقرة ،D  بالدرجات(خطوة الزيادة يف خط العرض للشبكة التقريبية( 
PHISTEPFG  اجلزء 4.4.3الفقرة ،D   بالدرجات(خطوة الزيادة يف خط الطول للشبكة الدقيقة( 

THETASTEPFG  اجلزء 4.4.3الفقرة ،D   بالدرجات (الدقيقةخطوة الزيادة يف خط العرض للشبكة( 
  
  مدخالت الربجمية املتعلقة بالنظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض  3

ت ونقاط االختبار واملنهجيات املستخدمة يف حساب أقنعة كثافة تدفق القدرة إىل مكتب تقدم مجيع البيانات واخلوارزميا
  . نشوء خالفاتحتسباً لاالتصاالت الراديوية للتحقق من أقنعة كثافة تدفق القدرة املقدمة ألغراض حفظ البيانات 

  معلمات املدار غري املستقر بالنسبة إىل األرض  1.3

Nsat اجلزء 2.4.1.4 و2.4.3 الفقرتان ،D عدد السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 
Nco[latitude]  اجلزء 2.4.3الفقرة ،D   العرض أقصى عدد للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض تعمل على نفس التردد عند خطlat 

A[N] اجلزء 2.4.1.4 و2.4.3 الفقرتان ،D  كم(للمدار نصف احملور الكبري( 
E[N] اجلزء 2.4.1.4 و2.4.3 قرتانالف ،D االختالف املركزي للمدار 
I[N]  اجلزء 2.4.1.4 و2.4.3الفقرة ،D  بالدرجات(ميل املدار( 
O[N] اجلزء 2.4.1.4 و2.4.3 الفقرتان ،D  بالدرجات(خط الطول للعقدة الصاعدة للمدار( 
W[N] اجلزء 2.4.1.4 و2.4.3 الفقرتان ،D  بالدرجات(زاوية احلضيض( 
V[N] اجلزء 2.4.1.4 و2.4.3 الفقرتان ،D  بالدرجات(الزاوية االختالفية احلقيقية( 
Wdelta اجلزء 2.4.1.4 و2.4.3 الفقرتان ،D  مدى احلفاظ على املوقع للعقدة الصاعدة 

H_MIN  اجلزء 2.4.3الفقرة ،D   كم(أقل ارتفاع تشغيلي( 
ORBIT_PRECESS اجلزء 4.4.2.4و 4.4.1.4 و4.4.3 اتالفقر ،D 

 زاوية املبادرة
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  مدخالت معلمات الترددات الراديوية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 2.3

  احملطات األرضية  1.2.3

non_GSO_ES_PATTERN 
 خمطط هوائي احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض C، اجلزء 3.3الفقرة 

P  
 C، اجلزء 4.3الفقرة 

هوائي احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، يف أقصى قدرة عند دخل 
  (dBW)عرض النطاق املرجعي 

FSTART_UP 
 (GHz)التردد األدىن لنطاق تردد الوصلة الصاعدة   D، اجلزء 1.1.4الفقرة 

FEND_UP 
  (GHz)التردد األعلى لنطاق تردد الوصلة الصاعدة   D، اجلزء 1.1.4الفقرة 

REGION1_UP 
  1ينطبق على اإلقليم   D، اجلزء 1.1.4الفقرة 

REGION2_UP 
  2ينطبق على اإلقليم   D، اجلزء 1.1.4الفقرة 

REGION3_UP 
  3ينطبق على اإلقليم   D، اجلزء 1.1.4الفقرة 

ES_TRACK 
 أقصى عدد للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املتتبعة يف نفس التردد  D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 

ES_EIRP 
 D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 

 لكل حمطة أرضية غري مستقرة بالنسبة إىل (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
  RAFBWيف عرض النطاق املرجعي ) dBW(األرض 

ES_MINELEV 
 D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 

أدىن زاوية ارتفاع للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وهي تبث 
 )بالدرجات(

ES_MIN_GSO 
 )بالدرجات(أدىن زاوية باجتاه القوس املستقر بالنسبة إىل األرض  D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 

ES_DENSITY 
 D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 

يف نفس التردد مع متوسط عدد احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 
  )2كم(الوصلة املستقرة بالنسبة إىل األرض 

ES_DISTANCE 
 D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 

 احلزمة للمحطات اليت تشترك يف بصمةمتوسط املسافة بني مركز اخللية أو مركز 
  )كم(نفس التردد مع الوصلة املستقرة بالنسبة إىل األرض 
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  السواتل  2.2.3
FSTART_DOWN  اجلزء 3.1الفقرة ،D  التردد األدىن للوصلة اهلابطة(GHz)  

FEND_DOWN  اجلزء 3.1الفقرة ،D  التردد األعلى للوصلة اهلابطة(GHz)  
REGION1_DOWN  اجلزء 3.1الفقرة ،D  1ينطبق على اإلقليم  
REGION2_DOWN  اجلزء 3.1الفقرة ،D  2ينطبق على اإلقليم  
REGION3_DOWN  اجلزء 3.1الفقرة ،D  3ينطبق على اإلقليم  

Pi 
 C، اجلزء 1.3.2الفقرة 

 iوى املبثوثة من حزمة هوائي الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض القدرة القص
(dBW)يف عرض النطاق املرجعي   

G  اجلزء 1.3.2الفقرة ،C  كسب هوائي الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض(dBi) 
G_cross   اجلزء 1.3.2الفقرة ،C ألرض كسب هوائي الساتل املتقاطع االستقطاب غري املستقر إىل ا(dBi)  

Nco  اجلزء 1.3.2الفقرة ،C  أقصى عدد للحزم املتحدة التردد واالستقطاب 
Ncross  اجلزء 1.3.2الفقرة ،C  أقصى عدد للحزم املتحدة التردد واملتقاطعة االستقطاب 

ANTENNA  POINTING 
 C، اجلزء 2.4.2 و1.4.2 الفقرتان

خاليا : مثالً(رة بالنسبة إىل األرض وصف طريقة التسديد هلوائيات السواتل غري املستق
ثابتة على األرض، أو ثابتة بالنسبة الجتاه حركة الساتل، أو ثابتة بالنسبة خلطوط /توجه
 )طول

 epfdisحسابات   3.2.3

FSTART_IS اجلزء 1.2.4 الفقرة ،D   أدىن تردد يف النطاق تنطبق عليه القيمةepfdis (GHz)  

FEND_IS اجلزء 1.2.4 الفقرة ،D   أعلى تردد يف النطاق تنطبق عليه القيمةepfdis (GHz)  

REGION1_IS اجلزء 1.2.4 الفقرة ،D   1ينطبق على اإلقليم  

REGION2_IS اجلزء 1.2.4 الفقرة ،D   2ينطبق على اإلقليم  

REGION3_IS اجلزء 1.2.4 الفقرة ،D   3ينطبق على اإلقليم  

non_GSO_SS_EIRP  اجلزء 2.4.2.4الفقرة ،D غري مستقرة بالنسبة إىل األرض لقدرة املشعة املتناحية املكافئة لكل حمطة فضائية ا
(dBW) يف عرض النطاق املرجعي RIFBW  

  بيانات تفصيلية عن تقنيات تقليل الضوضاء املستخدمة  3.3

  .فة تدفق القدرةوصف التقنيات املستخدمة لتقليل الضوضاء، مبا يف ذلك مجيع اجلوانب اليت تؤثر على حساب أقنعة كثا
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  النظام الفضائي املرجعي لكثافة تدفق القدرة  4.3

  اإلرسال باجتاه الوصلة الصاعدة  1.4.3

  تقنية تقليل الضوضاء
  C، اجلزء 2.2الفقرة 

د من نطاق خلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض أو اعوصف مراقبة منطقة االستب
نص يعّرف (ة بالنسبة إىل األرض  غري مستقرمن مركز خليةمراقبة منطقة االستبعاد 
، أو غري ) الجتاهي إرسال الوصلة الصاعدة واهلابطةاملستخدمةتقنيات تقليل الضوضاء 

 ذلك
  

  اإلرسال باجتاه الوصلة اهلابطة 2.4.3

  تقنية تقليل الضوضاء
 C، اجلزء 2.2الفقرة 

رض أو  من نطاق خلية غري مستقرة بالنسبة إىل األاالستبعادوصف مراقبة منطقة 
نص يعّرف ( غري مستقرة بالنسبة إىل األرض من مركز خليةمراقبة منطقة االستبعاد 
، أو غري )الجتاهي إرسال الوصلة الصاعدة واهلابطةاملستخدمة تقنيات تقليل الضوضاء 

 ذلك

  

ق القدرة  وكثافة تدف↑epfdمدخالت الربجمية املتعلقة حبساب كثافة تدفق القدرة املكافئة للوصلة الصاعدة   4
   والتأكد من التقيد باحلدود↓epfdاملكافئة للوصلة اهلابطة 

  غري املستقرة بالنسبة إىل األرضاملدارات مدخالت معلمات   1.4

  .1.3، الفقرة Bاجلزء انظر 
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  قناع كثافة تدفق القدرة للوصلة اهلابطة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  2.4
MIN_EXCLUDE 

 زاوية منطقة االستبعاد D، اجلزء 2.4.3الفقرة 

 1اخليار 
pfd_mask)  الساتل، خط

  )X( ،∆Lأو  ( αالعرض، 
  C، اجلزء 2الفقرة 

  
 

 : تدفق القدرة مبا يليحيدد قناع كثافة 
  الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض –
خط العرض ملسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض على سطح  –

 األرض
 بني هذه احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض αزاوية الفصل  –

والقوس املستقر بالنسبة إىل األرض، كما تشاهد من أي منطقة على 
 هي أقل زاوية مركزها املراقب مقاسة من هذه احملطة α فالزاوية. األرض

األضية بالذات بني احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت 
أو ( التداخل وأي حمطة فضائية يف القوس املستقر بالنسبة إىل األرض تسبب

القوس املستقر  زاوية الواقعة بني خط ميتد منالوهي ، Xزاوية الفصل 
بالنسبة إىل األرض، مروراً باحملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، 

النسبة إىل األرض إىل األرض، وخط يتمد من احملطة الفضائية غري املستقرة ب
  . إىل حافة احلزمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

خط الطول بني مسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف  L∆الفرق  –
على سطح األرض ومسقطه على القوس املستقر بالنسبة إىل األرض، حيث 

 غري ذات قيمة) Xأو ( α الزاوية
  2اخليار 

pfd_mask )  ،خط الساتل
  )Az ،E1العرض، 
  C اجلزء ،2الفقرة 

  :حيدد قناع كثافة تدفق القدرة مبا يلي
  الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض –
 خط العرض ملسقط الساتل غري املستقر بالنسبة على األرض على سطح األرض –
  3.4.5، الفقرة Dزاوية السمت، املعرفة يف اجلزء  –
   3.4.5، الفقرة D اجلزء ، املعرفة يفاالرتفاعزاوية  –

  قناع كثافة تدفق القدرة للوصلة الصاعدة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  3.4
  تقنية تقليل الضوضاء

  C، اجلزء 2.2الفقرة 
وصف مراقبة منطقة غري عاملة من نطاق خلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض أو 

نص يعّرف (ة بالنسبة إىل األرض  خلية غري مستقرمن مركزمراقبة منطقة غري عاملة 
، أو غري ) الجتاهي إرسال الوصلة الصاعدة واهلابطةاملستخدمةتقنيات تقليل الضوضاء 

 . ذلك
ES_EIRP[θ] 

 C، اجلزء 1.3الفقرة 
  للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرضالقدرة املشعة املتناحية املكافئة

 عن احملور الرئيسيباعتبارها دالة لزاوية االحنراف 
ES_TRACK 

 أقصى عدد للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املتتبعة يف نفس التردد  D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 
ES_MINELEV 

 D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 
أدىن زاوية ارتفاع للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وهي تبث 

 )بالدرجات(
ES_MIN_GSO 

 )بالدرجات(أدىن زاوية ارتفاع باجتاه القوس املستقر بالنسبة إىل األرض  D، اجلزء 2.4.1.4فقرة ال
ES_DENSITY 

  )2كم(متوسط عدد احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 
ES_DISTANCE 

 )كم( احلزمة بصمةأو مركز متوسط املسافة بني مركز اخللية  D، اجلزء 2.4.1.4الفقرة 
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  نقاط اختبار املطابقة مع حدود كثافة تدفق القدرة  4.4
  نقاط االختبار املطلوب تقدميها من اإلدارة املبلغة  1.4.4

، أي )أقصى كثافة لتدفق القدرة املكافئة(جيب تقدمي نقاط االختبار من اإلدارة املبلغة، وينبغي أن تكون أكثر النقاط حساسية 
وينبغي أيضاً عرض املنهجيات املستخدمة يف حتديد . تثري أكرب قدر من التداخل يف الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرضاليت 

تلك النقاط، مبا يف ذلك مواقع السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، وخط التسديد هلوائي الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض 
  . نسبة إىل األرضواحملطات األرضية املستقرة بال

  نقاط االختبار اليت حيددها مكتب االتصاالت الراديوية  2.4.4
  .ليت تستخدم يف حتديد تلك النقاط يف مرحلة ما قبل جتهيز البياناتينبغي أن حيدد املكتب نقاط االختبار واملنهجية ا

  البيانات الالزم إدخاهلا يف الربجمية الختبار التناسق الداخلي  5
  .B للجزء 1امللحق و 3 لفقرةابيانات من 

  1امللحق 
  Bللجزء 

  .  املعلمات املطلوبة، وهو حيتوي على للوائح الراديو4يعرض هذا امللحق النسق الفعلي لقاعدة بيانات التذييل 
لة يف قاعدة  الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض الداخباألنظمة للوائح الراديو اخلاصة 4 معلومات التذييل 8ويورد اجلدول 

بعد املؤمتر العاملي لالتصاالت (، يف شكلها احلايل (BR) يف مكتب االتصاالت الراديوية  (SNS)بيانات نظام الشبكات الفضائية
وال تظهر يف الشكل معلومات القناع وال .  العالقة بني جداول قاعدة البيانات7ويبني الشكل . (WRC-03)) -03الراديوية

  .  فيما يلي8 واردة يف اجلدول جداول الربط، ولكنها



ITU-R S.1503-1 28التوصية 

 7الشكل 

  العالقة بني اجلدول وقاعدة البيانات
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  8اجلدول 
   للوائح الراديوII/4 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مبوجب التذييل األنظمةالبيانات املبلغة عن 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات اجلدول

 مالحظات  البيان II/4 نسقال  4التذييل 

assgn     التردد املخصص  
 grp_id 9(9) x معرف هوية الزمرة الوحيد  
 seq_no 9(4) x رقم التسلسل  
 freq_symC2a1a X x  رمز يشري إىل كيلوهرتز[K] أو ميغاهرتز [M] أو جيغاهرتز [G]  
 freq_assgnC2a1b 9(5).9(5) x التردد املخصص  
 freq_mhzBR 9(6).9(6)   ،الترددMHz  بيانات مشتقة 
 f_cmp_recBR X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينهما 

 أو أن [N]، أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]اختالفات أساسية 
  .[X]السجل الثاين غري موجود 

بيانات داخلية ملكتب االتصاالت الراديوية

e_as_stn    احملطة األرضية املصاحبة  
 grp_id 9(9) x معرف هوية الزمرة الوحيد   
 seq_no 9(4) x رقم التسلسل   
 stn_name1.b.10.C X(20) x  اإلرسال أو حمطة االستقبالاسم حمطة   
 ctry XXX x  تقع فيها احملطةرمز البلد أو املنطقة اجلغرافية اليت  
 act_code X x شفرة تبني اإلجراء املطلوب بشأن الكيان   
 stn_type2.b.10.C X x  شفرة تبني ما إذا كانت احملطة األرضية نوعية[S] أو منطية [T]   
 long_deg1.c.10.C 999 x جزء الدرجات يف إحداثية خط الطول للمحطة معرباً عنه بالدرجات

 والدقائق والثواين
 

 Long_ew1.c.10.C X x  شرقاً : اجتاه خط الطولمؤشر[E] ًأو غربا [W]   
 Long_min1.c.10.C 99 x  جزء الدقائق يف إحداثية خط الطول للمحطة معرباً عنه بالدرجات

 والدقائق والثواين
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  )تابع (8 اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات اجلدول

 مالحظات البيان  II/4 النسق  4التذييل 

e_as_stn long_sec1.c.10.C 99 x  اجلزء الثاين من إحداثية خط الطول للمحطة معرباً عنه بالدرجات والدقائق
 والثواين

 

 lat_deg1.c.10.C 99 x درجات يف إحداثية خط العرض للمحطة معرباً عنه بالدرجات جزء ال
 والدقائق والثواين

 

 lat_ns1.c.10.C X x مشاالً : مؤشر اجتاه خط العرض[N] ًأو جنوبا [S]   

 lat_min1.c.10.C 99 x  جزء الدقائق يف إحداثية خط العرض للمحطة، معرباً عنه بالدرجات
  والدقائق والثواين 

 

 lat_sec1.c.10.C 99 x  اجلزء الثاين من إحداثية خط العرض للمحطة، معرباً عنه بالدرجات
 والدقائق والثواين

 

 noise_t6.d.10.C 9(6) x ء الكلية لنظام االستقبال، معرباً عنها بالكلفينات، درجة حرارة الضوضا
 باإلشارة إىل خرج هوائي االستقبال

 

 gain3.d.10.C S99.9 x  الكسب املتناحي األقصى للهوائي معرباً عنه بالديسيبل مع رقم عشري
  واحد

 

 bmwdth4.d.10.C 999.99 x رقمني عرض زاوية نص اإلشعاع الرئيسي، معرباً عنه بالدرجات مع 
 عشريني

 

 pattern_id1.a.5.d.10.C 9999 x مفتاح اجلدول املرجعي ملخطط إشعاع اهلوائي املتحد االستقطاب  

 pattern_id_x1.a.5.d.10.C 9999 x  االستقطاباملتقاطعمفتاح اجلدول املرجعي ملخطط إشعاع اهلوائي   

 diag_e2.a.5.d.10.C 99 x  االستقطاب املتحد خطط اإلشعاعالبياين مل رسمحيوي الرقم املرفق الذي  

 diag_e_x2.a.5.d.10.C 99 x رقم املرفق الذي حيوي الرسم البياين ملخطط اإلشعاع املتقاطع االستقطاب  

 stn_oldC10b X(20) x إذا كان مطلوباً تغيري اسم احملطة املصاحبة  االسم السابق حملطة اإلرسال أو حمطة االستقبال 
 long_dec S9(3).9(4)  بيانات مشتقة خط الطول، بالدرجات مع أربعة أرقام عشرية 
 lat_dec S9(2).9(4)  بيانات مشتقة خط العرض، بالدرجات مع أربعة أرقام عشرية 
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  )تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

e_as_stn ant_diam7.d.10.C/ 
8.d.10.C 

9(3).9(4)  X  أي القطر، باألمتار (كافئ، املهلوائي اقطر أو ) باألمتار(قطر هوائي احملطة األرضية
 )له نفس األداء خارج احملور هلوائي احملطة األرضية املصاحبة املستقبلةهلوائي مكافئ 

 

 ant_alt S9(5)  ارتفاع هوائي احملطة األرضية باألمتار  

 clim_zone X  منطقة املطر  

 rcp_type X  نوع االستقبال  

 pwr_max1.g.8.C S99.99   لكل مرسل مستجيب حسب احلالة(القدرة الكلية القصوى جلميع املوجات احلاملة (
  ، املقدمة إىل مدخل هوائي اإلرسال للمحطة األرضية املصاحبةdBWبوحدات 

 

 bdwdth_aggr2.g.8.C 9(6)  لكل مرسل مستجيب حسب احلالة( الكلي جلميع املوجات احلاملة عرض النطاق (
 املقدم إىل مدخل هوائي اإلرسال للمحطة األرضية املصاحبة

 

 f_trp_band3.g.8.C X   مؤشر يبني ما إذا كان عرض نطاق املرسل املستقبل يساوي عرض النطاق الكلي
 املقدم إىل مدخل )لكل مرسل مستجيب حسب احلالة(جلميع املوجات احلاملة 

 هوائي اإلرسال للمحطة األرضية املصاحبة 

 

 f_cmp_rec X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينهما اختالفات 
 [X] أو أن السجل الثاين مل يستدل عليه [N] أو اختالفات غري أساسية [B]أساسية 

بيانات داخلية ملكتب 
 ديويةاالتصاالت الرا

e_srvcls   x طبيعة اخلدمة وصنف احملطة للمحطة األرضية املصاحبة  
 grp_idBR 9(9) x معرف هوية الزمرة الوحيد  
 seq_e_as 9(4) x رقم التسلسل للمحطة األرضية املصاحبة   

 seq_no 9(4) x  التسلسلرقم  

 stn_cls1.d.10.C XX x شفرة صنف احملطة  

 nat_srv1.d.10.C XX x شفرة طبيعة اخلدمة   
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  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

emiss     البث   

 grp_id  9(9) x معرف هوية الزمرة الوحيد   

 seq_no  9(4) x رقم التسلسل   

 Design_emi a.7.C X(9) x تعيني البث  

 Pwr_tot_pk 1.b.8.C/1.a.8.C S99.9 x  القدرة املوصلة إىل اهلوائي[dBW]  

 pwr_ds_max 2.b.8.C/2.a.8.C S999.9 x  أقصى كثافة للقدرة [dBW/Hz]  

 pwr_min_pk 1.c.8.C S99.9 x  أدىن قدرة للذروة موصلة إىل اهلوائي [dBW]  

 pwr_ds_min 3.c.8.C S999.9 x  أدىن كثافة للقدرة [dBW/Hz]  

 c_to_n 1.e.8.C 
 

S99.9 x  الكلية، يف ظروف السماء (هدف نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء
  )الصافية

 

 pwr_ds_nbw i.8.C/h.8.C S999.9   كثافة القدرة [dBW/Hz]  

 f_emi_type b.8.C/a.8.C 
 

X x  مؤشر يبني ما إذا كان من املناسب تعريف كل املوجات احلاملة على حدة
  أنه من غري املناسب تعريفهاأم 

 

 attch_pep 2.c.8.C 99 x رقم املرفق الذي حيوي أسباب عدم ذكر أدىن قدرة للذروة   

 attch_mpd 4.c.8.C 99 x رقم املرفق الذي حيوي أسباب عدم ذكر أدىن كثافة قدرة   

 attch_c2n 2.e.8.C 99 x حلاملة إىل الضوضاءرقم املرفق الذي حيوي أسباب عدم ذكر نسبة املوجة ا  

 f_cmp_rec  X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينهما 
، أو أن [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]اختالفات أساسية 

  [X]السجل الثاين مل يستدل عليه 

بيانات داخلية ملكتب االتصاالت الراديوية

grp      من الترددات املخصصةلزمرة بيانات مشتركة  

 grp_id  9(9) x معرف هوية الزمرة الوحيد   

 ntc_id  9(9) x معرف التبليغ الوحيد   
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  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

grp emi_rcp 2.B X x  شفرة تبني ما إذا كانت احلزمة مرسلة[E] أو مستقبلة [R]   
 beam_name a.1.B X(8) x تعيني حزمة هوائي الساتل   
 page_no  9(4) x يستعمل ألغراض تصنيف الزمر يف داخل  رقم الصفحة على التبليغ الورقي

 )ليس إلزامياً(احلزمة 
 act_code  X x شفرة تبني اإلجراء املطلوب بصدد الكيان  
 adm_resp a.3.BXX x عريف اإلدارة املسؤولةرمز لت  
 bdwdth a.3.C 9(8) x  نطاق التردد املخصص املعرب عنه(kHz)   
 d_inuse a.2.A 9(8) x  التاريخ بالسنة والشهر واليوم  التشغيلتاريخ بدء 
 noise_t a.5.C 9(6) x  لنظام اإلرسالدرجة حرارة الضوضاء   
 op_agcy a.3.A 999 x رقم الوكالة املشغلة   
 polar_type a.6.C XX x  يف حالة االستقطاب (رمز يبني نوع االستقطاب واجتاهه، حيثما ينطبق

  )الدائري أو اإلهليلجي
 

 polar_ang b.6.C 999.99 x  مقاسة يف عكس ) بالدرجات(يف حالة االستقطاب اخلطي، قيمة الزاوية
من اجتاه دوران عقارب الساعة يف مستوى عادي بالنسبة حملور احلزمة 

  مستوى خط االستواء إىل املتجه الكهربائي للموجة

 

 diag_area a.11.C 99 x رقم املرفق الذي حيوي خمطط منطقة اخلدمة   
 diag_spect 2.c.9.C 99 x  9.11يف حالة انطباق الرقم   حيوي خمطط قناع الطيفرقم املرفق الذيAللوائح الراديو  
 prd_valid b.2.A 99 x السنواتمدة الصالحية ب  
 remark  X(30) x  13الرموز املستعملة حسبما هو مبني يف اجلدول رقمC   
 tgt_grp_id  9(9) x معرف اهلوية الوحيد للزمرة املطلوب تعديلها  
 pwr_max 1.g.8.C/1.d.8.C S99.9 x/-  جمموع قدرة الذروة الغالفية القصوى بـdBW أو القدرة الكلية القصوى 

   إىل مدخل اهلوائي املقدمةdBWبـ 
 



 ITU-R S.1503-1 34التوصية 

  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

grp bdwdth_aggr 2.g.8.C/2.d.8.C9(6) x  عرض النطاق املالصق للمرسل املستجيب للساتل أو عرض النطاق
) احلالةلكل مرسل مستجيب حسب (الكلي جلميع املوجات احلاملة 

  املقدم إىل مدخل هوائي اإلرسال للمحطة األرضية

 

 f_trp_bdwdth 3.g.8.C X   مؤشر يبني ما إذا كان عرض النطاق للمرسل املستجيب يساوي عرض
لكل مرسل مستجيب، حسب (النطاق الكلي جلميع املوجات احلاملة 

  املقدم إىل مدخل هوائي اإلرسال للمحطة األرضية) احلالة

 

 attch_mux 1.c.9.C 99 x  11يف حالة انطباق الرقم  رقم املرفق الذي حيوي نوع التشكيل وتعدد النفاذA.9للوائح الراديو  
 area_no a.11.C 99 x  خمطط منطقة خدمة معينة بالزمرةرقم التسلسل يربط   

 observ_cls a.13.C XX  للفلك الراديوي  صنف املالحظة 
 reg_op_fr a.11.A 9(4)  ء ساعات االستقبال املنتظمة، حسب التوقيت العاملي املنسق بدUTC   

 reg_op_to b.11.A 9(4)   هناية ساعات االستقبال املنتظمة، حسب التوقيت العاملي املنسقUTC   

 d_upd  9(8)   تاريخ حتديث قائمة التخصيصات يف السجل الرئيسي وطلبات التنسيق
  (SNS)فضائية  الشبكات الأنظمةيف قاعدة بيانات 

 مكتب االتصاالت الراديوية بيانات
 )يوم/شهر/سنة(

 st_cur BR XX  مركز هذه الزمرة يف ختصيصات التردد  

 d_st_cur BR 9(8)  تاريخ دخول هذه الزمرة من ختصيصات التردد يف هذا املركز  

 wic_no  9(4)   رقم أحدث عدد من نشرة الترددات الدوليةWIC/IFICت فيها  اليت نشر
  قائمة التخصيصات

 بيانات مكتب االتصاالت الراديوية

 wic_part  X   جزء نشرة الترددات الدولية احلديث الذي نشرت فيه قائمة
 التخصيصات

 ت الراديويةالبيانات مكتب االتصا

 d_wic  9(8)   تاريخ أحدث عدد من نشرة الترددات الدولية نشرت فيه قائمة
 ختصيصات

التصاالت الراديوية بيانات مكتب ا
 )يوم/شهر/سنة(
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  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

grp d_prot_eff  9(8)   لتخصصات يف االعتبار وفقاً للوائح االتاريخ الذي بدأ فيه أخذ قائمة
  ، حسب املقتضى1148-1154 أو لوائح الراديو 1061-1065الراديو 

بيانات مكتب االتصاالت الراديوية 
 )يوم/شهر/سنة(

 fdg_reg  XX  13االتفاق مع لوائح الراديو؛ اجلدول رقم : النتيجةA يف تصدير قائمة 
  (13A1) (IFL)الترددات الدولية 

 بيانات مكتب االتصاالت الراديوية

 fdg_plan  XX  13ق، اجلدول رقم االتفاق مع خطة أو إجراء تنسي: النتيجةA يف 
  (13A2) (IFL)تصدير قائمة الترددات الدولية 

 بيانات مكتب االتصاالت الراديوية

 fdg_tex  XX  13نتائج الفحص التقين؛ اجلدول رقم : النتيجةA يف تصدير قائمة 
 (13A3) (1FL)الترددات 

 بيانات مكتب االتصاالت الراديوية

 fdg_observ  X(4)  13ظة بشأن النتائج املسجلة يف العمود مالح: النتيجةA ؛ اجلدول رقم
13B يف تصدير قائمة الترددات الدولية (1F3) (13B2)  

 بيانات مكتب االتصاالت الراديوية

 spl_grp_id  9(9)   بيانات مكتب االتصاالت الراديوية  
 comment  X(30)   استعمال داخلي ملكتب االتصاالت الراديوية 
 area_name a.11.C X(20)  ألغراض النشر املسبق فقط اسم منطقة اخلدمة  
 attch_reg C.11.b 99 x 11يف حالة انطباق الرقم  رقم املرفق اخلاص باملنطقة املتأثرةA.9للوائح الراديو   
 elev_min c.13.C/4.b.14.A S9(3).99 x ي حمطة أرضية مصاحبة اإلرسال إىل أدىن زاوية ارتفاع ميكن عندها أل

  ساتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض
  أو 

أدىن زاوية ارتفاع تقوم عندها حمطة الفلك الراديوي بإجراء مالحظات 
عن طريق طبق وحيد أو بقياس التداخل ذي خط أساسي طويل جداً 

(VLBI)  

 

 gso_sep 5.b.14.A 

 

99.99 x  أدىن زاوية فصل بني قوس مدار الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض
حمور احلزمة الرئيسي للمحطة األرضية املصاحبة ميكن عندها للمحطة و

  األرضية املصاحبة اإلرسال باجتاه ساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض

 

 prov  X(12)   ليه تقدمي الزمرةإحكم لوائح الراديو الذي يستند  
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  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 
grp srv_code  X(6)  شفرة حملية تبني نوع اخلدمة الفضائية لقائمة ختصيصات التردد للزمرة  

 freq_min   9(6).9(6)   أدىن تردد بامليغاهرتز(MHz))  نصف عرض النطاق-التردد املخصص  (
  )جلميع الترددات يف هذه الزمرة(

 بيانات مشتقة

 freq_max   9(6).9(6)   أقصى تردد بامليغاهرتز(MHz))  نصف عرض النطاق+ التردد املخصص (
  )جلميع الترددات يف هذه الزمرة(

 بيانات مشتقة

 f_no_intfr   X x  من لوائح الراديو4.4شفرة تفيد االلتزام باملادة    
 pfd_pk_7g 5.b.4.B S999.9 x درجات مليل 5±اجتة يف مدى قيمة الذروة احملسوبة لكثافة تدفق القدرة الن 

 7 (s-E)مدار الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض، للخدمة الثابتة الساتلية 
075-6 700 MHz  

 للوائح 11A.9يف حالة انطباق الرقم 
 الراديو

 d_rcv BR 9(8)  بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت  تاريخ تلقي قائمة ختصيصات التردد اخلاصة بالزمرة
  يةالراديو

 ra_stn_type b.13.CX   نوع حمطة الفلك الراديوية يف نطاق التردد املبني حتتC3b للفلك الراديوي 
 f_fdg_reqd  X  بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت  شفرة تبني ما إذا كانت النتيجة مطلوبة

 الراديوية
 cmp_grp_id  9(9)   معرف اهلوية(grp-id)بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت   رنة زمرتني للزمرة الثانية عند مقا

 الراديوية
 f_cost_rec    بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت  مؤشر يبني ما إذا كانت الزمرة خاضعة السترداد التكاليف

 الراديوية
 f_cmp_str  X   شفرة تبني ما إذا كان اهليكالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينهما 

 أو أن اهليكل [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]ساسية اختالفات أ
 [X]الثاين مل يستدل عليه 

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية

 f_cmp_rec  X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينهما 
 أو أن اهليكل [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]اختالفات أساسية 

  .[X]الثاين مل يستدل عليه 
بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 

 الراديوية

 f_cmp_freq  X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينهما 
 أو أن السجل [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]اختالفات أساسية 

  [X]الثاين مل يستدل عليه 
بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 

 الراديوية
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  ) تابع (8اجلدول 
عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

grp f_cmp_emi  X   شفرة تبني ما إذا كانت قائمتا البث قيد املقارنة متساويتني[E] أو بينهما 
 أو أن القائمة [N]ختالفات غري أساسية  أو بينهما ا[B]اختالفات أساسية 

  [X]الثانية مل يستدل عليها 

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية

 f_cmp_eas  X   شفرة تبني ما إذا كانت قائمتا احملطات األرضية املصاحبة قيد املقارنة
 أو بينهما اختالفات غري [B] أو بينهما اختالفات أساسية [E]متساويتني 

  [X] أو أن قائمة السجالت الثانية مل يستدل عليها [N]أساسية 

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية

 f_cmp_prov  X   شفرة تبني ما إذا كانت قائمتا األحكام قيد املقارنة متساويتني[E] أو 
، أو أن [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]بينهما اختالفات أساسية 

  [X]ة األحكام الثانية مل يستدل عليها قائم

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية

 f_cmp_sas  X   شفرة تبني ما إذا كانت قائمتا احملطات الفضائية املصاحبة قيد املقارنة
 أو بينهما اختالفات غري [B] أو بينهما اختالفات أساسية [E]متساويتني 

  [X]ثاين مل يستدل عليه ، أو أن السجل ال[N]أساسية 

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية

 f_cmp_gpub  X   شفرة تبني ما إذا كانت قائمتا النشرات املبلغة قيد املقارنة متساويتني[E] 
 أو [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]أو بينهما اختالفات أساسية 

 [X]ليها أن قائمة السجالت الثانية مل يستدل ع

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
  الراديوية

 f_cmp_fdg  X  شفرة تبني ما إذا كانت قائمتا تراجع النتائج قيد املقارنة متساويتني[E] أو 
 أو أن [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]بينهما اختالفات أساسية 

  [X]قائمة السجالت الثانية مل يستدل عليها 

اخلية يف مكتب االتصاالت بيانات د
 الراديوية

mask_info     بيانات القناع  

 mask_id /1.a.14.A 
/1.b.14.A 
1.c.14.A 

9(9)x معرف اهلوية الوحيد للقناع   

 freq_min /2.a.14.A 
/2.b.14.A 
2.c.14.A 

9(6).9(6) x أدىن تردد يصلح فيه القناع [GHz]   
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  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  ند البياناتب  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 
mask_info freq_max /3.a.14.A 

/3.b.14.A 
3.c.14.A 

9(6).9(6) x أعلى تردد يصلح فيه القناع [GHz]   

 f_mask  X x  علم يبني ما إذا كان نوع القناع هو القدرة املشعة املكافئة املتناحية
و القدرة املشعة املكافئة املتناحية للمحطة األرضية  أ[S]للمحطة الفضائية 

  [P] أو كثافة تدفق القدرة عند احملطة الفضائية [E]املصاحبة 
 

mask_lnk1      والساتل يف نظام غري مستقر بالنسبة إىل والزمرةالصلة بني القناع 
 األرض

 

 grp_id  9(9) x معرف اهلوية الوحيد للزمرة   
 seq_no  9(4) x للقناعقم التسلسل ر   
 ntc_id  9(9) x معرف اهلوية الوحيد للتبليغ   
 orb_id  9(4) x رقم التسلسل ملستوي املدار   
 sat_orb_id  9(4) x رقم التسلسل للساتل يف مستوي املدار  
 mask_id /1.a.14.A 

/1.b.14.A 
1.c.14.A 

9(9) x معرف اهلوية الوحيد للقناع   

mask_lnk2     لة بني القناع واحملطة األرضية املصاحبة والساتل يف نظام غري مستقر الص
  بالنسبة إىل األرض

 

 grp_id  9(9) x معرف اهلوية الوحيد للزمرة   
 seq_e_as  9(4) x رقم التسلسل للمحطة األرضية املصاحبة  
 seq_no  9(4) x رقم التسلسل للقناع   
 ntc_id  9(9) x للتبليغمعرف اهلوية الوحيد    
 orb_id  9(4) x رقم التسلسل ملستوي املدار  
 sat_orb_id  9(4) x رقم التسلسل للساتل يف مستوي املدار    
 mask_id /A.14.a.1

/A.14.b.1
A.14.c.1 

9(9) x معرف اهلوية الوحيد للقناع   
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  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

non_geo    x احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض   

 ntc_id  9(9) x معرف اهلوية الوحيد للتبليغ   

 sat_name a.1.A X(20) x اسم الساتل   

 ref_body 2.b.4.A X x شفرة اجلرم املرجعي الذي يدور حوله الساتل  

 nbr_sat_nh a.3.b.4.A 999 x  السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل نظامأقصى عدد للمحطات الفضائية يف 
األرض اليت تبث إرساهلا يف وقت واحد معاً على تردد مشترك يف نصف 

 الشمايلالكرة 

 

 nbr_sat_sh b.3.b.4.A 999 x  السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل نظامأقصى عدد للمحطات الفضائية يف 
ث إرساهلا يف وقت واحد معاً على تردد مشترك يف نصف األرض اليت تب
 الكرة اجلنويب

 

 nbr_plane 1.b.4.A 99 x عدد مدارات السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  

 nbr_sat_td a.7.b.4.A 9(4) x  أقصى عدد لسواتل االستقبال غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، اليت
  نفس الوقتتستقبل على نفس التردد يف

 

 density b.7.b.4.A 9(6) x  2كممتوسط عدد احملطات األرضية اليت تبث على ترددات متراكبة لكل 
  يف اخللية

 

 avg_dist c.7.b.4.A 9(3).9 x متوسط املسافة بني اخلاليا اليت تستعمل نفس التردد بالكيلومتر  

 f_x_zone 1.d.7.b.4.A X x إذا كانت زاوية منطقة االستبعاد هي الزاوية ألفا ما : علم يبني نوع املنطقة
[Y] أو الزاوية X [N]  

 

 x_zone 2.d.7.b.4.A 99.9 x عرض منطقة االستبعاد بالدرجات  

 f_epfd a.15.A X x شفرة تبني التعهد بااللتزام بكثافة تدفق القدرة املكافئة التشغيلية اإلضافية  

 f_active  X  نت احملطة نشيطة شفرة تبني ما إذا كا[A] أو غري نشيطة [I]،  
  أي مكبوتة منطقياً

 بيانات مكتب االتصاالت الراديوية

 attch_x_zone 3.d.7.b.4.A  x  إذا )التداخل(رقم املرفق الذي حيوي الوصف التفصيلي آللية جتنب ،
 استخدمت طريقة بديلة إلنشاء منطقة االستبعاد
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  )تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  ند البياناتب  اجلدول

  مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 
non_geo f_pfd_limit a.17.A X x  شفرة تبني التعهد بااللتزام بسوية كثافة تدفق القدرة لكل ساتل تبلغ  

-129 dB(W/(m2 ⋅ MHz)  
 بيانات مكتب االتصاالت الراديوية

orbit    x لنسبة إىل األرض املدار للساتل غري املستقر بامستوي  

 ntc_id BR 9(9) x معرف اهلوية الوحيد للتبليغ  

 orb_id  99 x  املدارملستويرقم التسلسل   

 nbr_sat_pl b.4.b.4.A 99 x بالنسبة إىل األرضمستقر مداري غري يعدد السواتل لكل مستو   

 right_asc a.5.b.4.A 999.99 x  11 الرقم انطباقيف حالة  الصاعدة واالعتدال الربيعيزاوية الفصل، بالدرجات، بني العقدةA.9للوائح الراديو   
 inclin_ang a.4.b.4.A 999.9 x خط االستواءوية امليل ملدار الساتل على مستويزا   

 prd_ddd 1.c.4.b.4.A 999 x  جزء اليوم للمدة اليت تنقضي بني مرور الساتل غري املستقر بالنسبة إىل
  يف مداره يف مرتني متتابعتنياألرض على نقطة

 

 prd_hh 2.c.4.b.4.A 99 x  جزء الساعة للمدة اليت تنقضي بني مرور الساتل غري املستقر بالنسبة
 إىل األرض على نقطة يف مداره يف مرتني متتابعتني

 

 prd_mm 3.c.4.b.4.A 99 x بة جزء الدقيقة للمدة اليت تنقضي بني مرور الساتل غري املستقر بالنس
  إىل األرض على نقطة يف مداره يف مرتني متتابعتني

 

 apog d.4.b.4.A 9(5).99 x  أبعد ارتفاع عن سطح األرض أو عن جرم مرجعي آخر للساتل غري
  بالكيلومتر-املستقر بالنسبة إىل األرض 

يعرب عنها كحاصل  كم 999 99 >املسافات 
  "apogee" احلقلني ضرب قيميت

  ) أدناهانظر  ("apog_exp"و
   1,25 × 510 = 000 125 :مثالً

 apog_exp d.4.b.4.A 99 x  بدالً من 0لبيان األس اكتب  10اجلزء األّسي للسمت معرباً عنه بأّس الرقم º10 ،للقيمة  1و
   وهكذا210 للقيمة 2 و110 من 
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  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات لبيانا II/4 النسق  4التذييل 

orbit perig e.4.b.4.A 9(5),99 x  أقرب ارتفاع عن سطح األرض أو عن جرم مرجعي آخر للساتل غري
  بالكيلومتر-املستقر بالنسبة إىل األرض 

يعرب عنها كم  999 99 >املسافات 
 "perigee"كحاصل ضرب قيميت احلقلني 

  ) انظر أدناه ("perig_exp"و 
 1,25 × 510   =000 125 :مثالً

 perig_exp e.4.b.4.A 99 x  بدالً من 0لبيان األس اكتب   10اجلزء األسي للحضيض معرباً عنه بأس الرقم º101، و 
  وهكذا210 للقيمة 2 و110 للقيمة من 

 perig_arg c.5.b.4.A 999.9 x  11ق الرقم يف حالة انطبا الصاعدة وحضيض املدار اإلهليلجي بني العقدة) بالدرجات(زاوية الفصلA.9 للوائح 
  الراديو

 op_ht b.6.b.4.A 

 

99.99 x  أقل ارتفاع تشغيلي عن سطح األرض أو عن جرم مرجعي آخر للساتل
  غري املستقر بالنسبة على األرض بالكيلومتر 

 كم يعرب عنها كحاصل 99 >املسافات 
 ”op_ht“ضرب قيميت احلقلني 

  )انظر أدناه (”op_ht_exp“و
  210 × 2,5 = 250: مثال

 op_ht_exp b.6.b.4.A 99 x  1 و10° للقيمة 0 األس، اكتب لبيان  10اجلزء األسي لالرتفاع التشغيلي، معرباً عنه بأس الرقم 
  ، وهكذا210 للقيمة 2و، 110للقيمة 

 f_stn_keep c.6.b.4.A X x  َعلَم يبّين ما إذا كانت احملطة الفضائية تستخدم احلفاظ على املوقع[Y]أو  
   للحفاظ على مسار أرضي ثابت[N] تستخدمه ال

 

 rpt_prd_dd d.6.b.4.A 999 x جزء اليوم الدال على دورة كاملة للكوكبة (s)  

 rpt_prd_hh d.6.b.4.A 99 x جزء الساعة الدال على دورة كاملة للكوكبة (s)   

 rpt_prd_mm d.6.b.4.A 99 x جزء الدقيقة الدال على دورة كاملة للكوكبة (s)  

 rpt_prd_ss d.6.b.4.A 99 x جزء الثانية الدال على دورة كاملة للكوكبة (s)   

 f_precess e.6.b.4.A X x  َعلَم يبني ما إذا كان ينبغي[Y]ينبغي  ال أو [N] منذجة احملطة الفضائية 
  J2مبعدل مبادرة معني للعقد الصاعدة للمدار بدالً من استعمال املصطلح 
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  ) بعتا (8اجلدول 
عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

orbit precessionf.6.b.4.A 999.99 x  معدل املبادرة بالدرجات مقاساً أثناء النهار يف عكس اجتاه دوران عقارب
 خط االستواء، للمحطة الفضائية اليت تكون منذجتها يالساعة يف مستو

J2رة معني للعقدة الصاعدة يف املدار بدالً من استعمال املصطلح مبعدل مباد

 

 long_ascg.6.b.4.A 999.99 x املداري ي الصاعدة للمستوةخط الطول للعقد j جتاه مقاساً يف عكس ا
رينتش غ خط االستواء من خط طول دوران عقارب الساعة يف مستوي

 ياجلنوب إىل الشمال مستوإىل النقطة اليت يعرب عندها املدار الساتلي من 
  (j < 360°= °0) خط االستواء

 

 keep_rngei.6.b.4.A 99.9 x التفاوت املسموح به يف خط الطول بالنسبة خلط طول العقدة الصاعدة  

 f_cmp_rec X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينهما 
 أو أنه مل [N]اختالفات غري أساسية  أو بينهما [B]اختالفات أساسية 

  [X]يستدل على السجل الثاين 

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية

 f_cmp_pha X   رمز يبني ما إذا كانت قائمتا سجالت الطور قيد املقارنة متساويتني[E] أو 
ه ، أو أن[N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]بينهما اختالفات أساسية 

  مل يستدل على السجل الثاين

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية 

orbit_lnk   x  جدول يربط بني هوائي احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
 والساتل

 

 ntc_id 9(9) x معرف اهلوية الوحيد للتبليغ  
 emi_rcp2.B X x رسلة شفرة تبني ما إذا كانت احلزمة م[E] أم مستقبلة [R]   
 beam_namea.1.B X(8) x تعيني حزمة هوائي الساتل  
 orb_id1.a.4.B 9(4) x  ملستوي املدارتعريف رقم التسلسل   
 orb_sat_id2.a.4.B 9(4) x  املدار غري املستقر بالنسبة إىل األرضرقم التسلسل للساتل يف مستوي   
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  )تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 
phase    x  زاوية الطور األصلية للساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف املدار

 مستوي املدار
 

 ntc_id  9(9) x معرف اهلوية الوحيد للتبليغ  
 orb_id  99 x  ملستوي املداررقم التسلسل  
 orb_sat_id  99 x  مستوي املداررقم التسلسل للساتل يف   
 phase_ang b.5.b.4.A 999.9 x  11يف حالة انطباق الرقم   مستوي املدارزاوية الطور األصلية للساتل يفA.9 للوائح 

  الراديو
 d_ref /i.6.b.4.A 

h.6.b.4.A 
9(8) , 9(6) x التاريخ والوقت الذي يكون فيهما الساتل يف املوضع احملدد بـ Ωj  التاريخ بالسنة والشهر واليوم، والوقت

 بالساعة والدقيقة والثانية
 f_cmp_rec  X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو أن بينهما 

 أو أنه مل [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]اختالفات أساسية 
  [X]يستدل على السجل الثاين 

 مكتب االتصاات بيانات داخلية يف
 الراديوية

s_as_stn    x احملطة الفضائية املصاحبة  
 grp_id  9(9) x معرف اهلوية الوحيد للزمرة  
 sat_name 1.a.10.C X(20) x اسم احملطة الفضائية املصاحبة  
 beam_name  X(8) x تعيني حزمة هوائي الساتل املصاحب  
 act_code  X x  املطلوب اختاذه بشأن الكيانشفرة تبني اإلجراء  
 beam_old  X(8) x إذا كان مطلوباً تغيري تعيني حزمة هوائي  التعيني السابق حلزمة اهلوائي للساتل املصاحب

 الساتل املصاحب
 sat_old  X(20) x إذا كان مطلوباً تغيري اسم احملطة الفضائية  االسم السابق للمحطة الفضائية املصاحبة

 املصاحبة
 stn_type 10.C X x مستقرة بالنسبة إىل األرض : نوع احملطة الفضائية املصاحبة[G] أو غري 

  [N]مستقرة بالنسبة إىل األرض 
 

 long_nom 2.a.10.C S999.99 x إذا كانت مستقرة بالنسبة خط الطول االمسي للمحطة الفضائية املصاحبة 
   شرقاً”+“ غرباً أو”−“إىل األرض 

  +180,00إىل  −179,99بالدرجات من 
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  ) تابع (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

s_as_stn f_cmp_rec  X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينهما 
نه مل ، أو أ[N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]اختالفات أساسية 

  [X]يستدل على اجلزء الثاين 

 بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت الراديوية

s_beam    x حزمة هوائي الساتل  

 ntc_id  9(9) x معرف اهلوية الوحيد للتبليغ  

 emi_rcp 2.B X x  شفرة تبني ما إذا كانت احلزمة مرسلة[E] أو مستقبلة [R]   

 beam_name a.1.B X(8) x  حزمة هوائي الساتلتعيني  

 f_steer c.1.B X x  للوائح 191.1انظر الرقم (َعلَم يبني ما إذا كانت احلزمة قابلة للتوجيه 
  أو قابلة إلعادة التشكيل) الراديو

 

 act_code  X x  شفرة تبني اإلجراء املطلوب اختاذه بشأن الكيان  

 ang_alpha a.1.b.4.B 999.9 x 11 انطباق الرقم ةاليف ح توجه حزمة الساتلA.9للوائح الراديو   
 ang_beta b.1.b.4.B 99.9 x 11 انطباق الرقم ةيف حال توجه حزمة الساتلA.9للوائح الراديو   
 beam_old  X(8) x 11 انطباق الرقم ةيف حال التعيني السابق حلزمة هوائي الساتلA.9للوائح الراديو  
 diag_e a.1.c.3.B 99 x لذي حيوي الرسم البياين ملخطط إشعاع اهلوائي املتحد رقم املرفق ا

 االستقطاب
 

 diag_e_x a.2.c.3.B 99 x  رقم املرفق الذي حيوي الرسم البياين ملخطط إشعاع اهلوائي املتقاطع
 االستقطاب

 

 diag_elev 2.b.4.B 99 x 11لرقم  انطباق اةيف حال رقم املرفق الذي حيوي خمطط الكسب مقابل زاوية االرتفاعA.9للوائح الراديو  
 diag_gain 1.b.3.B 99 x  الكسبكفافرقم املرفق الذي حيوي خمطط   

 diag_orb_e e.3.B 99 x  رقم املرفق الذي حيوي الرسم البياين الذي يوضح كسب اهلوائي مقابل
  بالنسبة إىل األرضاملستقراملدار 

 

 pattern_id b.1.c.3.B 99   ملخطط اإلشعاع املتحد االستقطاب يف اجلدول معرف اهلوية الوحيد
 ant_typeاملرجعي 
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  8اجلدول ) تابع(

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

s_beam pattern_id_x b.2.c.3.B 99  املتقاطع االستقطاب يف اجلدول وحيد ملخطط اإلشعاعلمعرف اهلوية ا 
 ant_typeاملرجعي 

 

 gain 1.a.3.B S99.9 x  الكسب املتناحي األقصى للهوائي بالديسيبل مع رقم عشري واحد؛
 الكسب املتحد االستقطاب للخطط

 

 loss_attch 3.b.4.B 99 x 11 انطباق الرقم ةيف حال رقم املرفق الذي حيوي بيانات خسارة التمديدA.9للوائح الراديو  
 pnt_acc d.3.B 9.99 x اإلشارة للهوائي، بالدرجاتدقة   

 pwr_max_4k a.4.b.4.B S99.9 x  4عند القصوى القدرة املشعة املكافئة املتناحية kHz  11 انطباق الرقم ةيف حالA.9للوائح الراديو  
 pwr_avg_4k b.4.b.4.B S99.9 x  4متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية عند kHz  11 انطباق الرقم ةيف حالA.9للوائح الراديو  
 pwr_max_1m c.4.b.4.B S99.9 x  1القدرة املشعة املكافئة املتناحية القصوى عند MHz  11 انطباق الرقم ةيف حالA.9للوائح الراديو  
 pwr_avg_1m d.4.b.4.B S99.9 x  1متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية عند MHz  11 انطباق الرقم ةيف حالA.9راديو للوائح ال 
 beamlet  99.9  احلزمة الثانوية  

 bore_long a.1.f.3.B S999.99  إحداثية خط الطول خلط تسديد الساتل  

 bore_lat b.1.f.3.B S99.99  إحداثية خط العرض خلط تسديد الساتل  

 maj_axis c.2.f.3.B 99.99  احملور الرئيسي ملسقط حزمة الساتل   

 min_axis d.2.f.3.B 99.99  ر ملسقط حزمة الساتلاحملور األصغ  

 orient b.2.f.3.B S9(3).99  توجه حزمة الساتل  

 rot_acc a.2.f.3.B 9.99   دقة دوران حزمة الساتل  

 gain_x 2.a.3.B 99.9   فقطللحزم املشكلة (الكسب املتقاطع االستقطاب(   

 prot_ratio a.12.C 9(3).9(2)   للموجة احلاملة إىل التداخل إذا كانت أقل من أدىن نسبة كلية مقبولة
26 dB  

 

 diag_gainx 2.b.3.B 9(4)  الكسب املتقاطع االستقطابافرقم املرفق الذي حيوي خمطط كف   

 freq_min  9(6).9(6)   نصف عرض النطاق-التردد املخصص (التردد األدىن بامليغاهرتز  (
  )لكل الترددات هلذه احلزمة(

 بيانات مشتقة

 freq_max  9(6).9(6)   نصف عرض النطاق+ التردد املخصص (التردد األقصى بامليغاهرتز (
  )هلذه احلزمةلكل الترددات (

 بيانات مشتقة
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  )هناية (8اجلدول 

عنوان 
البنود حسب  بند البيانات  اجلدول

 مالحظات البيان II/4 النسق  4التذييل 

s_beam f_fdg_reqd  X  بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت   انت النتيجة مطلوبةشفرة تبني ما إذا ك
 الراديوية

 cmp_ntc_id  9(9)   شفرة تبني معرف اهلوية الوحيد للتبليغntc_idحزمة / حلزمة الشبكة الثانوية
  حمطتني أرضيتني/احملطة األرضية عند مقارنة شبكتني

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية

 cmp_beam  X(8)  بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت  اسم احلزمة للحزمة الثانية عند مقارنة حزمتني
 الراديوية

 f_cmp_str  X   شفرة تبني ما إذا كانت البنيتان قيد املقارنة متساويتني[E] أو بينهما 
 أو أنه مل [N] أساسية أو بينهما اختالفات غري [B] أساسيةاختالفات 

  [X]لثانية  االبنيةيستدل على 

بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت 
 الراديوية

 f_cmp_rec  X   شفرة تبني ما إذا كان السجالن قيد املقارنة متساويني[E] أو بينها 
 أو أنه مل [N] أو بينهما اختالفات غري أساسية [B]اختالفات أساسية 

  [X]يستدل على السجل الثانية 

 بيانات داخلية يف مكتب االتصاالت
 الراديوية

srv_area    x منطقة اخلدمة   

 grp_id  9(9) x معرف هوية الرمز   

 ctry a.11.C XXX x رمز البلد أو املنطقة اجلغرافية  

srv_cls    x طبيعة اخلدمة وصنف احملطة لزمرة ختصيصات التردد   

 grp_id  9(9) x معرف هوية الزمرة   

 seq_no  9(4) x رقم التسلسل   

 stn_cls a.4.C XX x صنف احملطة   

 nat_srv b.4.C XX x  اخلدمةطبيعة   
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  Cاجلزء 

  ).pfd/e.i.r.p(القدرة املشعة املكافئة املتناحية /كثافة تدفق القدرةحساب أقنعة 
  التعريف  1

ري املستقرة بالنسبة  هو حتديد غالف القدرة اليت يشّعها احملطات الفضائية غ(pfd)أقنعة كثافة تدفق القدرة الغرض من حساب 
إىل األرض واحملطات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض حبيث تشمل نتائج احلسابات ما حيدث من إشعاع بغض النظر عما 

  .ات للموارد واستراتيجيات للتحويل يف خمتلف فترات حياة النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرضصيصيستخدم من خت

  .pfdية املرجعية بالنسبة إىل الساتل يف حساب القناع وميكن استخدام مفهوم الزاو

  pfdحساب أقنعة   2

  عرض عام  1.2

 تنتج عن أي حمطة فضائية يف نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض (pfd) هو أقصى كثافة لتدفق القدرة pfdتعريف القناع 
يت لذي أربعة أبعاد يف برجمية التحقق اويوصى حبساب قناع . شاهد من أي نقطة على سطح األرضتبب التداخل، كما يس

  : يستعملها مكتب االتصاالت الراديوية، وهو معّرف بأحد اخليارين التاليني

  : كدالّة ملا يلي: 1اخليار 

  الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض؛  -
  خط العرض عند نقطة مسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض؛  -
 هذه احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والقوس املستقر بالنسبة إىل األرض، كما بني αزاوية الفصل   -

هي أصغر زاوية مركزها املراقب تقاس من هذه احملطة األرضية  αفالزاوية . تشاهد من أي نقطة على سطح األرض
ليت تسبب التداخل وأي حمطة فضائية يف القوس بالذات، حمصورة بني احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ا

، وهي الزاوية بني خط يصل من القوس املستقر بالنسبة إىل األرض إىل Xأو زاوية الفصل (املستقر بالنسبة إىل األرض 
 إىل األرض ماراً باحملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وخط يصل من احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة

  ؛)األرض إىل حافة احلزمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
يف خط الطول بني مسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض على سطح األرض والنقطة على املدار  L∆الفرق   -

  . أقل ما تكون) Xأو  (αاملستقر بالنسبة إىل األرض اليت تصبح عندها الزاوية 
  : يليكدالّة ملا : 2اخليار 

   غري املستقر بالنسبة إىل األرض؛الساتل  -
   غري املستقر بالنسبة إىل األرض؛ مسقط الساتلالعرض عند نقطةخط   -
  ؛3.4.5، الفقرة Dزاوية السمت، املعرفة يف اجلزء   -
  . 3.4.5، الفقرة Dزاوية االرتفاع، املعرفة يف اجلزء   -

 القناع، ينبغي حتويل القناع الناتج عن العملية إىل أي من االختيارات حلساب )X أو α(وأّياً كانت املعلمات املستخدمة 
  . املعروضة أعاله فيما يتصل بالنسق
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مسقط القوس املستقر بالنسبة إىل األرض

منطقة 
اإلسقاط 
املستقرة 

بالنسبة إىل 
 األرض 

X:ن احلافة يف داخل منطقة اإلسقاط املستقرة بالنسبة إىل األرض احلزمة حني تكوتنطفئ  

 من احلزم يف نفس الوقت، ا عدد أقصى معلومونظراً ألن احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ميكن أن ينتج عنه
صميم النظام موافقاً هلذا الواقع وال يكون ذلك مبثابة قيد ثقيل على األنظمة غري ت حىت يكون رخذ ذلك يف االعتباؤفينبغي أن ي

  . املستقرة بالنسبة إىل األرض
 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، مثل تقنيات تفادي األنظمةويف حساب القناع تطبق تقنيات ختفيف الضوضاء املستخدمة يف 

يتم التعرف على منطقة غري ) تفادى القوس املستقر بالنسبة إىل األرض(ذه التقنية ويف ه. القوس املستقر بالنسبة إىل األرض
هذه موقع تحرك يعاملة على سطح األرض تقع يف جمال الرؤية بالنسبة للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، و

وللحصول .  غري املستقر بالنسبة إىل األرضاملنطقة غري العاملة على األرض بتغري خط العرض الذي يقع عليه مسقط الساتل
على منوذج أدق للنظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض يعترب خط العرض الذي يقع عليه مسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل 

  . األرض معلمة من معلمات حساب قناع كثافة تدفق القدرة
 يف حساب زاوية GSOتعريف الزاوية استخدام نفس  pfdاع يف حساب القنX  وأ αإحدى الزاويتني ويعىن استعمال 

  .↓epfdاالستبعاد عند حساب القيمة 
  وصف تقنيات تقليل الضوضاء  2.2

ىل األرض لكي يتم طار النظام غري املستقر بالنسبة إينبغي إعطاء وصف دقيق يف هذا القسم لتقنية تقليل الضوضاء املنفذة يف إ
  .↑epfdب إدماجها متاماً يف منوذج حسا

الستعمال منطقة غري عاملة حول القوس املستقر بالنسبة إىل األرض، توجد ثالث طرق على األقل لنمذجة نظام غري وبالنسبة 
  :مستقر بالنسبة إىل األرض يف هيكل خلوي كالتايل

 إىل األرض إذا نقصت  حزمة احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبةتنطفئ: مراقبة املنطقة غري العاملة من نطاق خلية  -
زاوية الفصل بني هذه احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والقوس املستقر بالنسبة إىل األرض عند أي 

  ). زاوية جتّنب القوس املستقر بالنسبة إىل األرض (α0نقطة يف اخللية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عن 
حزمة احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عندما تكون تنطفئ : من مركز اخلليةمراقبة املنطقة غري العاملة   -

  .  من القوس املستقر بالنسبة إىل األرضα0 مرئية من مركز اخللية على مسافة أقل من ةهذه احملطة الفضائي
ستقرة بالنسبة إىل األرض عندما تكون الزاوية تنطفئ حزمة احملطة الفضائية غري امل: بالنسبة إىل الساتلالزاوية املرجعية   -

هي الزاوية احملصورة بني خط ميتد من القوس املستقر  Xوالزاوية املرجعية . X0 بالنسبة إىل الساتل أقل من Xاملرجعية 
 الفضائية بالنسبة إىل األرض، إىل األرض، ماراً باحملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، وخط ميتد من احملطة

  . غري املستقرة بالنسبة إىل األرض إىل حافة احلزمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
وينبغي أن تقوم .  غري مستقرة بالنسبة إىل األرض ليست مذكورة هناأنظمةوقد تستعمل تقنيات أخرى لتقليل الضوضاء يف 

  . والتحقق منهpfdت عن هذه التقنيات من أجل وصف قناع إدارة النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض بتقدمي املعلوما
  .X والزاوية α حتديد الزاوية 8b و8aويبني الشكل 

 8aالشكل  
  منظر علوي لزاوية االستبعاد كما تشاهد من الساتل 
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  8bالشكل 
  Xالعالقة بني هندسيات زاوية االستبعاد بالنسبة للساتل 

  ، يف حالة تداخل من شبكاتαوزاوية االستبعاد بالنسبة لألرض 
  كات مستقرة بالنسبة إىل األرضغري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف شب

 

  pfdحساب   3.2

  pfdحساب  1.3.2

كثافة تدفق القدرة املشعة من حمطة فضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يف أي نقطة على سطح األرض هي جمموع كثافة 
  . نطاق التردد نفستدفق القدرة الناجتة عن مجيع احلزمة املضيئة يف

 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض لديها هوائيات تتّبع موجهة حنو خاليا ثابتة على سطح األرض ال تتحرك مع األنظمةوبعض 
 يتصل باملوقع غري املستقر بالنسبة إىل األرض، فال بد من pfdومع ذلك، وملا كان حساب القناع . حركة السفينة الفضائية

، ولكن االفتراض السطحي بأن اخلاليا تتحرك مع حركة السفينة الفضائية ميكن pfdاع عمل افتراضات معينة يف حساب القن
  . pfdأن يؤدي إىل توزيع جغرايف خاطئ لسويات 

 غري املستقرة بالنسبة إىل األرض تقنيات لتخفيف الضوضاء لن حيتاج األمر إىل ضبط بني األنظمةوقد لوحظ أنه مع استخدام 
الرئيسية، ولذا فإن تأثريات إزالة االستقطاب تعين أن االستقطاب املوحد واالستقطاب املتقاطع جيب احلزمة الرئيسية واحلزمة 
  .ار باعتبارمها من مصادر التداخلأخذمها كليهما يف االعتب

اتل غري قناع كثافة تدفق القدرة هبذا الشكل يف االعتبار كالً من االستقطاب املوحد واالستقطاب املتقاطع من السويأخذ تنفيذ 
دائري إىل دائري (احملطات األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض لألنواع املشاهبة من االستقطاب يف املستقرة بالنسبة إىل األرض 

بشكل ) دائري إىل خطي( ذات األنواع املختلفة من االستقطاب األنظمة، ولكنه ال يشمل الفصل بني )أو خطي إىل خطي
ات إىل أن متوسط جمموع قدرة التداخل على مجيع النسب احملورية اإلهليلجية وعلى مجيع إحدى الدراسوتشري . مباشر

توجيهات االستقطاب اإلهليلجي ال ينتج عنه سوى زيادة صافية بسيطة يف قدرة التداخل اليت يتلقاها هوائي اخلدمة اإلذاعية 
  .dB 3 + إىل -dB 30طعة االستقطاب هي من وحيتمل جداً أن تكون حدود أي مسامهة متقا. dB 0,048الساتلية تبلغ 

النقطة على القوس املستقر 
α بالنسبة إىل األرض اليت تقلل

الساتل غري املستقر
 بالنسبة إىل األرض

non-GSOمنطقة استبعاد
non-GSO حمطة أرضية 

GSO احملطة األرضية 
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  : إذاً

 :pfd  شعها حمطة فضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرضتكثافة تدفق القدرة اليت(dB(W/m2)  يف عرض 
  .النطاق املرجعي

 :i دليل احلزم املضاءة يف االستقطاب املذكور  
 :Nco ن إضاءهتا يف نفس الوقت يف االستقطاب املذكورأقصى عدد للحزم اليت ميك  

 :pfd_coi pfd الناجتة يف النقطة املعنية على سطح األرض عن حزمة واحدة يف االستقطاب املعين dB((W/m2))  
  يف عرض النطاق املرجعي

 :j اب املعاكس لالستقطاب موضع النظردليل احلزم الصادرة عن االستقط  
 :Ncross م اليت ميكن إضاءهتا يف نفس الوقت يف االستقطاب املعاكس لالستقطاب موضع أقصى عدد من احلز

  النظر
 :pfd_crossj pfd الناجتة يف النقطة املعينة على سطح األرض عن حزمة واحدة يف االستقطاب املعاكس 

   .  يف عرض النطاق املرجعي (dB(W/m2))لالستقطاب موضع النظر 
  و

)( 2
10 4log10_ dGPcopfd iii π−+=  

  :حيث
 :Pi  أقصى قدرة مبثوثة من احلزمةi  يف عرض النطاق املرجعي(dB(W/BWref))  

 :BWref    عرض النطاق املرجعي(KHz) 
 :Gi  الكسب الذي تولده احلزمةi يف االستقطاب موضع النظر يف النقطة املذكورة على سطح األرض 

(dBi)  
 :d  رض والنقطة املذكورة على سطح األرض املسافة بني احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األ

 هي dوإذا كان كسب هوائي الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض متساوي التدفق، تكون (
  ).باألمتار) (ارتفاع احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

  و

)( 2
10 4log10__ dcrossGPcrosspfd jjj π−+=  

  :حيث

 :G_crossj مة كسب تقاطع االستقطاب الناتج عن احلزj يف االستقطاب املعاكس لالستقطاب موضع  املضاءة
  .(dBi)النظر عند النقطة املذكورة على سطح األرض 

 مناظرة ألداء الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض على .pfd/e.i.r.pويتوقع أن تكون املعلمات املستخدمة يف حساب القناع 
  . مدى فترة حياته املتوقعة
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  لساتل عند النقطة املذكورة على سطح األرضكسب هوائي ا  2.3.2

 i على سطح األرض حني يكون هوائي الساتل موجهاً حنو خلية Mاهلدف من هذا القسم هو حتديد الكسب يف اجتاه النقطة 
  : وميكن حتديد إحداثية اهلوائي بأربع طرق من نظام اإلحداثيات

 :ϕ  إحداثية كروية   

 :v   u = sin θ cos ϕ، v = sin θ sin ϕ 

 :B  A = θ cos ϕ،B = θ sin ϕ   

  : (Az, El)  sin (El) = sin θ sin ϕ، tan (Az) = tan θ cos ϕ  

  . A،(B(وعلى سبيل املثال، جتري احلسابات التالية للهوائي 

خلي إىل ينبغي تكييف املعاينة ملخطط هوائي الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض حىت ال تؤدي عملية االستكمال الدا
  . سويات كسب ختتلف اختالفاً كبرياً عن القيم احلقيقية

  . B ،(A( اهلوائي مستوي هندسية 9ويبني الشكل 

  9الشكل 

   A،(B( اهلوائي مستوي

 

رجع  يف امل)θM، ϕM(، أي ما يساوي B)، A( اهلوائي  يف مستويb)، a( على سطح األرض هي Mوإحداثيات النقطة 
  .القطيب

  . يف املرجع الكروي) θc ،ϕc(، وB)، A(يف مستوى اهلوائي ) Ac، Bc(، هي i اليت هي مركز اخللية Cوإحداثيات النقطة 
 من Mميكن حساب الكسب إىل النقطة ) أي مبعادالت(وبالنسبة ملخططات كسب هوائي الساتل ذات الوصف الوظيفي 

  أما املخططات األخرى فترد بيانات كسب هوائي الساتل يف شبكة من النقاط . مباشرة ,b M(a(  وC)Ac, Bc(اإلحداثيات 
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)A ،(B . وميكن حتديد موقع النقطة)b M(a, بني أربع نقاط يف الشبكة )A ،(B ولذلك من الضروري تقييم الكسب عند ،
  .P4(G4) وP1(G1) ،P2(G2) ،P3(G3) مبعرفة الكسب عند النقاط األربع Mالنقطة 

  
  .  قبل مجع هذه األرقامM وPi املسافة بني بقيمةوجتري عمليات ترجيح لقيم الكسب األربع 

  .M من النقطة Pjهي املسافة إىل النقطة dj  ( j = 1,..,4)، وكانت Pjلنقطة ل A، (B(اإلحداثيتني مها ) aj ،bj(وإذا كان 
  :فإن

22 )()( jjj bbaad −+−=  
  Gi (M ) =  Gi (Pj)، فإن dj=0وإذا كانت 

  أو

∑
=

=
4
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  .Mمن هوائي الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف اجتاه النقطة  i هي كسب احلزمة املضيئة Gi (M)والنتيجة أن 
 إىل ي تؤدي عملية االستكمال الداخلوينبغي تكييف املعاينة ملخطط هوائي الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض حىت ال

  . تقريبات كبرية
  .pfdوينبغي استخدام نفس املعيار عند معاينة القناع 

  املنهجية  4.2
كثافة تدفق القدرة هو أقصى تدفق للقدرة تولده حمطة فضائية يف النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض الذي تعريف قناع 

وحلساب قناع كثافة تدفق القدرة يتم حتديد وضع . 2 أو اخليار 1علمات املعرفة يف اخليار حيدث منه التداخل، وهو دالة للم
اخلاليا يف موطئ القدم من أسفل الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض وفقاً لتسديد احلزمة الذي يستخدمه النظام غري املستقر 

بلة للتحكم يف التوجيه ميكن أن يكون تسديد الساتل صوب نفس وبالنسبة للسواتل ذات اهلوائيات القا. بالنسبة إىل األرض
  . املنطقة من األرض طوال مساره يف السماء

وبالنسبة للسواتل اليت هلا زوايا لتسديد اهلوائي ثابتة بالنسبة إىل الساتل، يظل . وهذه اخلاليا ثابتة بالنسبة إىل سطح األرض
  . كنه متحرك بالنسبة إىل األرضخمطط اخلاليا ثابتاً بالنسبة إىل الساتل ول
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  1اخليار   1.4.2

أما إذا قدم قناع كثافة تدفق القدرة .  على سبيل املثالα كدالة لزاوية الفصل pfd قناع كثافة تدفق القدرة 1اخليار يصف 
  .α مكان الزاوية Xفتظل احلسابات التالية على ما هي عليه مع وضع الزاوية  Xكدالة للزاوية 

بني هذه احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والقوس املستقر  α باعتباره دالة لزاوية الفصل pfd يعرف القناع
 يف خط الطول بني مسقط الساتل غري املستقر L∆بالنسبة إىل األرض كما تشاهد من أي نقطة على سطح األرض، والفرق 

  . بالنسبة إىل األرضبالنسبة إىل األرض على سطح األرض والساتل املستقر 

 هي أصغر زاوية مركزها املراقب تقاس من هذه احملطة األرضية بالذات، حمصورة بني احملطة الفضائية غري املستقرة αفالزاوية 
  . بالنسبة إىل األرض اليت حيدث منها التداخل وأي نقطة يف القوس املستقر بالنسبة إىل األرض

ة ممكنة لكثافة تدفق القدرة تشعها احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واهلدف من القناع هو حتديد أقصى سوي
كدالة لزاوية الفصل بني احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والقوس املستقر بالنسبة إىل األرض يف أي نقطة على 

  . L∆األرض لكل فاصل من 

  : اط موطئ قدم الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض على ما يلي عند كل نقطة من نقpfdوتتوقف القيمة 
  تشكيل احلزم النقطية اليت يشعها الساتل؛  -
   يف وقت واحد؛اأقصى عدد للحزم املتحدة التردد ميكن إشعاعه  -
   يف وقت واحد؛اميكن إشعاعهاالستقطاب واملتحدة التردد أقصى عدد للحزم املتحدة   -
  .عند مكرر الساتلأقصى قدرة متاحة   -

  :pfdوتشرح اخلطوات التالية املنهجية املقترحة حلساب القناع 
 كأقصى عدد للخاليا اليت ميكن مشاهدهتا باستخدام أقل زاوية ارتفاع للخدمة يف أي وقت معني يف Ntotalنأخذ : 1اخلطوة 

  . جمال رؤية احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
، أي النقاط على سطح iso-αكن يف جمال رؤية احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض رسم خطوط مي: 2اخلطوة 

  ).11 و10انظر الشكلني  (αاألرض اليت تتساوى فيها قيمة 
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  10الشكل 
  )1اخليار (جمال رؤية حمطة فضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض 

 

أي فروق خطوط الطول بني مسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل : L∆، حتدد الفواصل iso-αعلى طول اخلط : 3ة اخلطو
  ).Xأو  (αاألرض على األرض واملسقط على القوس املستقر بالنسبة إىل األرض حيث أدىن قيمة 

 pfdوحلساب أقصى . k=1 ،2،...n ، حيثn ،Mα,kموعة نقاط جمل iso-α اخلط ، ميكن حتديدL∆لكل مسافة : 4اخلطوة 
. k=1 ،2،...n حيث Mα,k عند كل نقطة من النقاط pfd، من الضروري حساب أقصى αمناظرة لقيمة معينة من قيم 

 Mα,k باجتاه i  بأن حناول أوالً معرفة كثافة تدفق القدرة اليت تنتج عن كل خليةMα,k ألي نقطة من النقاط pfdوتتحدد أقصى 
، Mα,k باجتاه pfdخمطط الفص اجلانيب يتوقف على زاوية امليل التدرجيي للحزمة، مث جتمع قيم أقصى مسامهات مع مراعاة أن 

  . علماً بأن عدد املسامهات حتده احلدود املادية للمحطة الفضائية
رتفاع لالتصاالت،  اليت ميكن مشاهدهتا يف منطقة تغطية احملطة الفضائية مع أدىن زاوية اNtotalمن بني جمموع اخلاليا  -

وهذه .  يف االجتاه اآلخرNcross  يف نفس عرض نطاق التردد يف أحد اجتاهي االستقطاب وNcoال ميكن إضاءة سوى 
وحلساب القناع يف أحد . إحدى خصائص حدود نظام اهلوائي على احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

 ميكن إضاءهتا يف االستقطاب املعين، ومراعاة سوية االستقطاب املتقاطع للخاليا االستقطابني ينبغي حتديد اخلاليا اليت
  . األخرى

 ال ميكن إضاءة سوى عدد معني يف وقت واحد وهذه إحدى خصائص نظام املكرر Ncross  وNcoاخلاليا جمموع من   -
  . للمحطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

  .  خمطط إعادة استعمال التردد وخمطط إعادة استعمال االستقطاب إذا كانا مطلوبنيينبغي أيضاً توضيح حدود  -
قد ختتلف القدرة املوزعة خللية ما، إذا ما كان ذلك منطبقاً، مع أخذ زاوية االرتفاع اخلاصة بتلك اخللية يف االعتبار،   -

  . على سبيل املثال

 

منطقة االستبعاد

iاخللية
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  11الشكل 
   يف ثالثة أبعادiso-αمنظر اخلط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، بشكل دقيق، تقنيات تقليل التداخل املطبقة يف النظام غري pfd جيب أن يؤخذ يف االعتبار أيضاً يف حساب القناع :5اخلطوة 
  . املستقر بالنسبة إىل األرض

ظام وفيما يتعلق باستخدام منطقة غري عاملة حول القوس املستقر بالنسبة إىل األرض توجد ثالث طرق خمتلفة لعمل منوذج لن
  :غري مستقر بالنسبة إىل األرض تقوم على أساس اهليكل اخللوي

طفأ احلزمة عندما ميكن من نقطة على األرض مشاهدة الساتل غري ت: ة بكاملهامراقبة منطقة غري عاملة من اخللي  -
أي حزمة تضيء  ويف هذه احلالة تطفأ.  إىل األرض من القوس املستقر بالنسبةα0املستقر بالنسبة إىل األرض يف مدى 

  .α| ≤ α0| وتناظر قيمتها iso-αخلية يعربها اخلط 
تطفأ احلزمة عندما ميكن من مركز اخللية مشاهدة ساتل غري مستقر بالنسبة : مراقبة منطقة غري عاملة من مركز اخللية  -

ء خلية يكون ويف هذه احلالة تطفأ أي حزمة تضي.  من القوس املستقر بالنسبة إىل األرضα0إىل األرض يف مدى 
  . iso-αمركزها داخل املنطقة غري العاملة اليت حيدها خطا 

تنطفئ حزمة احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عندما : اختيار مرجع يقوم على أساس الساتلإذا مت   -
لقوس املستقر بالنسبة إىل  هي الزاوية احملصورة بني خط ميتد من اXوالزاوية املرجعية . X0 أقل من Xتكون الزاوية 

 وخط ميتد من احملطة الفضائية غري ، ماراً باحملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، إىل األرض،األرض
  . املستقرة بالنسبة إىل األرض إىل حافة احلزمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

  :  هيL∆فاصل  يف α املناظرة لقيمة معينة pfdأقصى قيمة : 6اخلطوة 
pfd(α, ∆L)  =  maxk = 1, 2,...n(pfd(Mα,k)) 

 على طول هذا اخلط، على خط العرض ملسقط الساتل غري pfdقيمة أقصى  ومن مث ،iso-αيتوقف موقع اخلط  :7اخلطوة 
 ملسقط ر كل منها عن خط عرض معني تعّبpfdاملستقر بالنسبة إىل األرض، لذلك ال بد من احلصول على سلسلة من أقنعة 

  . الساتل

  ). قناع لكل ساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض (pfdقد حيتاج األمر إىل سلسلة من أقنعة : 8اخلطوة 

 

 GSOقوس 

 GSOساتل
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  2اخليار   2.4.2

 يف شكل شبكة من درجات السمت واالرتفاع لكل خط عرض ملسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل pfdيعرف القناع 
  . األرض

ديد أقصى سوية ممكنة لكثافة تدفق القدرة اليت تضيئها احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اهلدف من القناع هو حت
  . يف هذه الشبكة من ارتفاعات السمت

  :  يف كل نقطة على موضع قدم الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض على ما يليpfdوتتوقف قيمة 
  الساتل؛تشكيل احلزم النقطية اليت يشّعها   -
   يف وقت واحد؛اأكرب عدد ممكن من احلزم املتحدة التردد ميكن إشعاعه  -
   يف وقت واحد؛امن احلزم املتحدة التردد واملتحدة االستقطاب ميكن إشعاعهأكرب عدد ممكن   -
  . أقصى قدرة متاحة عند مكرر الساتل  -

  12الشكل 
  جمال رؤية حمطة فضائية غري مستقرة

  )2اخليار (بالنسبة إىل األرض 
  

  :pfdاخلطوات التالية املنهجية املقترحة حلساب القناع تشرح 
 كأقصى عدد للخاليا اليت ميكن مشاهدهتا باستخدام أقل زاوية ارتفاع للخدمة يف أي وقت معني يف Ntotalنأخذ : 1اخلطوة 

  .جمال رؤية احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
كثافة تدفق  بأن حنسب أوالً Mα,k عند نقطة معينة pfd، ويتم حتديد أقصى M(Az, El) لكل نقطة pfd حتدد أقصى: 2اخلطوة 

توقف على زاوية امليل التدرجيي للحزمة، خمططات الفص اجلانيب تمع مراعاة أن  M(Az, El) كل خلية يف ا تسهم هبالقدرة اليت
  :  املسامهات حتده احلدود املادية للمحطة الفضائية، علماً بأن عددMα,k يف pfdمث جتمع قيم أقصى مسامهات 

اليت ميكن مشاهدهتا يف منطقة تغطية احملطة الفضائية مع أدىن زاوية ارتفاع لالتصاالت،  Ntotalجمموع اخلاليا من بني   -
يف اليا من اخلNcross  و،يف نفس عرض نطاق التردد يف أحد اجتاهي االستقطابمن اخلاليا  Ncoال ميكن إضاءة سوى 

 .وهذه إحدى خصائص حدود نظام اهلوائي على احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. االجتاه اآلخر

 

تفاعاالر

السمت

iاخللية
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، ومراعاة سوية عينوحلساب القناع يف أحد االستقطابني ينبغي حتديد اخلاليا اليت ميكن إضاءهتا يف االستقطاب امل
  . االستقطاب املتقاطع للخاليا األخرى

، ال ميكن إضاءة سوى عدد معني يف وقت واحد، وهذه إحدى خصائص نظام  من اخلالياNcross وNcoموع من جم  -
  . املكرر للمحطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

  . ينبغي أيضاً توضيح حدود خمطط إعادة استعمال التردد وخمطط إعادة استعمال االستقطاب إذا كانا مطلوبني  -
 القدرة املوزعة خللية ما، إذا ما كان ذلك منطبقاً، مع أخذ رواية االرتفاع اخلاصة بتلك اخللية يف االعتبار، قد ختتلف  -

  . على سبيل املثال
، بشكل دقيق، تقنيات تقليل التداخل املطبقة يف النظام غري pfdجيب أن تؤخذ يف االعتبار أيضاً يف حساب القناع : 3اخلطوة 

  . األرضاملستقر بالنسبة إىل 
وفيما يتعلق باستخدام منطقة غري عاملة حول القوس املستقر بالنسبة إىل األرض، توجد ثالث طرق خمتلفة لعمل منوذج لنظام 

  : غري مستقر بالنسبة إىل األرض تقوم على أساس اهليكل اخللوي
 األرض مشاهدة الساتل غري تطفأ احلزمة عندما ميكن من نقطة على: مراقبة منطقة غري عاملة من اخللية بكاملها  -

 ء تضيحزمةويف هذه احلالة تطفأ أي .  من القوس املستقر بالنسبة إىل األرضα0املستقر بالنسبة إىل األرض يف مدى 
  .α| ≤ α0| وتناظر قيمتها iso-αخلية يعربها اخلط 

مشاهدة ساتل غري مستقر بالنسبة  اخللية تطفأ احلزمة عندما ميكن من مركز: مراقبة منطقة غري عاملة من مركز اخللية  -
ويف هذه احلالة تطفأ أي حزمة تضيء خلية يكون . بالنسبة إىل األرض من القوس املستقر α0إىل األرض يف مدى 

  . iso-α0مركزها داخل املنطقة غري العاملة اليت حيددها اخلطان 
ية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عندما تنطفئ حزمة احملطة الفضائ: إذا مت اختيار مرجع يقوم على أساس الساتل  -

 هي الزاوية احملصورة بني خط ميتد من القوس املستقر بالنسبة إىل Xوالزاوية املرجعية . X0أقل من  Xتكون الزاوية 
 إىل األرض مارا باحملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وخط ميتد من احملطة الفضائية غري -األرض 
  . رة بالنسبة على األرض إىل حافة احلزمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرضاملستق

كدالة خلط عرض ). قناع لكل ساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض (pfdقد حيتاج األمر إىل سلسلة من أقنعة : 4اخلطوة 
  . مسقط الساتل على األرض

  ). كل ساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرضقناع ل (pfdقد حيتاج األمر إىل سلسلة من أقنعة : 5اخلطوة 

  .e.i.r.pحساب أقنعة  3
   للمحطة األرضية.e.i.r.pحساب أقنعة   1.3

  عرض عام  1.1.3
  .  كدالة لزاوية االحنراف عن احملور الرئيسي تشّعها حمطة أرضية.e.i.r.p بأنه أقصى .e.i.r.pيعرف قناع 

قوم خبدمتها أقصى عدد ممكن ي األرض يف خلية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض وتقع احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل
  . من احملطات الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

وتستخدم أيضاً كثافة احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكنها العمل من نفس التردد يف وقت واحد 
  . ابكأحد املدخالت يف احلس

  )ختفيف الضوضاء(وصف تقنيات تقليل التداخل   2.1.3
يقدم هذا القسم وصفاً دقيقاً لتقنية تقليل الضوضاء اليت تنفذ يف النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض لكي تؤخذ يف االعتبار 

  .)2.2، الفقرة Cنظر اجلزء ا (↑epfdبشكل كامل يف حساب 
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  خمطط هوائي احملطة األرضية  3.1.3

  .  للمحطة األرضية.e.i.r.pحيتاج األمر إىل تعريف املخطط املستخدم هلوائي احملطة األرضية كي ميكن حساب قناع 
  املنهجية  4.1.3

 تشعها احملطة األرضية يف عرض النطاق املرجعي كدالة لزاوية .e.i.r.p للمحطة األرضية هو أقصى .e.i.r.pقناع : 1اخلطوة 
  :سي، ومتثلها املعادلة التاليةاالحنراف عن احملور الرئي

PG +θ=θ )()(ES_EIRP  
  :حيث

 :ES_EIRP  القدرة املشعة املتناحية املكافئة يف عرض النطاق املرجعي(dB(W/BWref))  
 :θ  زاوية الفصل بني احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واحملطة الفضائية املستقرة بالنسبة

  )بالدرجات(طة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض إىل األرض عند احمل
 :G(θ) كسب اهلوائي االجتاهي للمحطة األرضية (dBi)  

 :P  اهلوائي يف عرض النطاق املرجعي يتلقاهاأقصى قدرة (dB(W/BWraf))  
 :BWraf   عرض النطاق املرجعي(kHz).  

 األرض موزعة توزيعاً موحداً على سطح األرض، توزع احملطات بافتراض أن اخلاليا غري املستقرة بالنسبة إىل: 2اخلطوة 
األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املرسلة املشتركة يف نفس التردد يف نفس الوقت، توزيعاً موحداً على انتشار اخللية 

  . حبيث ميكن العثور على مصدر التداخل يف مركز اخللية للقيام بعملية احملاكاة
   للمحطة الفضائية.e.i.r.pأقنعة حساب   2.3

 تشعها حمطة فضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض كدالة لزاوية االحنراف .e.i.r.p للمحطة الفضائية هو أقصى .e.i.r.pقناع 
 الفضائية عن احملور الرئيسي الواقعة بني خط التسديد للمحطة الفضائية املعينة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واجتاه احملطة

  . املستقرة بالنسبة إىل األرض
  املنهجية  1.2.3

 تشعها احملطة الفضائية يف عرض النطاق املرجعي كدالة لزاوية .e.i.r.p للمحطة الفضائية بأنه أقصى .e.i.r.pيعرف قناع 
  : االحنراف عن احملور الرئيسي، ومتثلها املعادلة التالية

NGSO_SS_EIRP(θ)  =  G(θ) + P 
  :حيث

:NGSO_SS_EIRP   لقدرة املشعة املتناحية املكافئة يف عرض النطاق املرجعي ا(dB(W/BWref))  
 :θ  زاوية الفصل بني خط التسديد للمحطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واجتاه التسديد

  )بالدرجات(للمحطة الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض 
 :G(θ) ة الفضائية خمطط كسب هوائي احملط(dBi)الذي يساوي جمموع مجيع احلزم   

 :P  أقصى قدرة يف عرض النطاق املرجعي(dB(W/BWrif))  
 :BWrif  عرض النطاق املرجعي(kHz)  

  
  pfdنسق قناع   4

). 4 أقل من pfdعد قناع ُب( احلرية إذا كانت ترغب يف ذلك يتيح هذا اهليكل لإلدارات تقدمي البيانات مع قدر أقل من
  . قف النهج الذي يتبع على نسق امللفويتو
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  1اخليار   1.4
  : ذي األربعة أبعاد كما يليpfdينبغي أن يكون نسق قاعدة بيانات قناع 

 

  2اخليار  2.4

  :  ذي األربعة أبعاد كما يليpfdينبغي أن يكون نسق قاعدة بيانات قناع 

 

  ′Cزء اجل

  (epfd)املوقع الذي تكون فيه كثافة تدفق القدرة املكافئة 
  (GSO)أعلى ما تكون بالنسبة للشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض 

املوقع الذي تكون فيه كثافة تدفق القدرة املكافئة أعلى ما تكون بالنسبة حملطة أرضية مستقرة بالنسبة إىل   1
  ↓epfdإىل األرض، من أجل حساب األرض باجتاه ساتل مستقر بالنسبة 

 أعلى ما تكون بالنسبة حملطة أرضية مستقرة بالنسبة إىل األرض يقوم على epfdاحلل املقترح لتحديد املوقع الذي تكون فيه 
مع القوس ) Xأو زاوية الساتل ( α الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والزاوية ة مرجعه خط عرض احملطpfdأساس قناع 

لفرق بني خط طول الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض وخط القيمة املطلقة لو) 13انظر الشكل (املستقر بالنسبة إىل األرض 
  .long∆طول مسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض على األرض 
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 من لوائح الراديو ملختلف خطوط العرض، ينبغي أن يكون 22 املادة القيم املختلفة ضمن احلدود املنصوص عليها يفوملراعاة 
  .  مقصود هبا يف مجيع أجزاء هذا القسم احلدود القصوى لكثافة تدفق القدرة املكافئةepfdمفهوماً أن أقصى 

  : ميكن أن حتدث أعلى ذروات التداخل من الوصلة اهلابطة إما
اتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض من خالل احلزمة الرئيسية حملطة أرضية حني متر الفصوص اجلانبية للس  :1يف احلالة 

  مستقرة بالنسبة إىل األرض، أو
حني متر احلزمة الرئيسية لساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض من خالل الفصوص اجلانبية للمحطة األرضية   :2يف احلالة 

  . املستقرة بالنسبة إىل األرض
 14الشكل 

  يف احلالتني اللتني حتدث فيهما أقصى كثافة لتدفق القدرة املكافئةالتشكيل 

 

 سطح األرض

 αاخلط 

الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض
لقوس املستقر بالنسبةا

 إىل األرض

الساتل املستقر بالنسبة
 إىل األرض

 13الشكل

 تشكل موقع أعلى كثافة لتدفق القدرة املكافئة

 

حمطة فضائية مستقرة
 بالنسبة إىل األرض

1احلالة 

منطقة استبعاد غري مستقرة2احلالة 
 بالنسبة إىل األرض

منطقة عمل غري مستقرة
 ىل األرضبالنسبة إ

احلزمة الرئيسية لساتل غري مستقر
بالنسبة إىل األرض إىل الفصوص 

 GSOاجلانبية حملطة أرضية 

فصوص جانبية لساتل غري مستقر 
بالنسبة إىل األرض إىل احلزمة 

 GSOالرئيسية حملطة أرضية 

  حمطة أرضية مستقرة بالنسبة إىل األرض
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إالّ عندما جيري تشغيل السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف منطقة االستبعاد، أما يف  ↓epfd ال حيدث أقصى 1يف احلالة 
 إىل األرض يف منطقة االستبعاد عاملة أو  سواء كانت السواتل غري املستقرة بالنسبة↓epfd فيمكن أن حيدث أقصى 2احلالة 
  . مطفأة

 2 و1يف احلالتني  ↓epfdللسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة يف منطقة االستبعاد، يتوقف حدوث أقصى وبالنسبة 
  . على املستوى األعلى من السوية التالية للنظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض املعين

– pfd(α = 0 (or X = 0), ∆L)  

– pfd(α = α0 (or X = X0), ∆L) · G(θ)/Gmax  

  :حيث
  :θ  زاوية االحنراف عن احملور الرئيسي عند احملطة األرضيةGSO  
 :α0    الزاوية بني القوسGSOوالساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض عند حافة زاوية االستبعاد   

   وجود سواتل عاملة يف منطقة االستبعادنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض مع  1.1
  .  مبعىن أشده، من ساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض من أقصى تداخل حيدثه ساتل واحد- حيدث أسوأ تداخل 

  .  يف تشكل على اخلط↓epfdأقصى  :1احلالة 

 األرض يف احلزمة الرئيسية حيدث التداخل من ساتل واحد على اخلط عندما يكون أحد السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل
ومع ذلك ميكن من حيث املبدأ أن خيتص ملدة تقل عن نصف ). X = 0أو ( α  = 0، أي عندما تكون GSOللمحطة األرضية 
  . الفاصل الزمين

 long∆لتحديد خط عرض مسقط الساتل على سطح األرض، والفرق يف خط العرض للوصلة اهلابطة  pfdوميكن فحص قناع 
  .)X = 0أو ( α  = 0 لـpfdالذي حيدث عنده أقصى ) املطلقةبالقيمة (

  . ↓epfdمع األرض هو املوقع الذي حتدث فيه أعلى مستويات ) X = 0أو ( α  = 0وتقاطع اخلط 

 األرض متر من خالل الفصوص اجلانبية هلوائي احملطة  حلزمة رئيسية لساتل غري مستقر بالنسبة إىل↓epfdأقصى  :2احلالة 
  .GSOاألرضية 

نفس املنهجية املستخدمة يف حالة الساتل غري املستقر بالنسبة إىل هي  ↓epfdاملنهجية املستخدمة يف احلصول على حالة أقصى 
 . األرض حني يطفأ يف منطقة االستبعاد

  نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض مع إطفاء السواتل يف منطقة االستبعاد  2.1

 يف حالة الضوضاء الصادرة عن ساتل وحيد عندما يكون الساتل غري املستقر بالنسبة إىل  يف أقصى مستوياهتا↓epfdتكون 
  .)X = ± X0أو  (α = ± α0، أي عندما GSOاألرض أقرب ما يكون من منطقة االستبعاد للمحطة األرضية 

 long∆ط الطول لتحديد خط عرض مسقط الساتل على سطح األرض والفرق يف خ للوصلة اهلابطة pfdوميكن فحص قناع 
 .)X = ± X0أو  (α = ± α0   لـpfdالذي حيدث عنده أقصى ) بالقيمة املطلقة(
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   ↓epfdلذلك فإن هذا املعيار حيدد خط العرض للساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض الذي تصدر عنه أقصى 
Lat(non-GSO)رض على سطح األرض وخط الطول ، والفرق بني خط الطول ملسقط الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األ

  . للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض

يأيت بعد ذلك حتديد موقع احملطات األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض بالنقاط على سطح األرض اليت تكون فيها الزاوية 
  .α0 (X0)ض تساوي احملصورة بني الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض والساتل املستقر بالنسبة إىل األر

  ↓epfdخوارزمية البحث عن مواقع أقصى   3.1
وهذه اخلوارزميات تنقسم إىل خوارزميات فرعية . يتناول هذا القسم وصف خوارزمية للحساب اهلندسي يف أسوأ احلاالت

  :pfdلكل من الطرق الثالثة لتحديد أقنعة 

  ؛(α, ∆long) على أساس (pfd)قناع كثافة تدفق القدرة   -

  ؛(X, ∆long) على أساس (pfd)اع كثافة تدفق القدرة قن  -

  ).السمت، االرتفاع( على أساس (pfd)قناع كثافة تدفق القدرة   -

  . X وα الشكل اهلندسي املستعمل يف حاليت الزاويتني 15ويبني الشكل 

  15الشكل 

   يف أسوأ احلاالتEPFDشكل هندسي خلوارزمية 

  

  .  وموقع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرضEPFD يلي وصف لطريقة حساب أعلى وفيما

  EPFDأعلى
  لكل جمموعة عمليات حسابية تتطلب هندسة أسوأ احلاالت

  AzElالزوايا =  للكوكبة PFDإذا كان نوع قناع     

  EPFD_AzElنسمي أعلى       

  (Alpha)الزاوية ألفا =  للكوكبة PFDأما إذا كان نوع قناع     

  ألفا _EPFDنسمي أعلى       

 

 األرض
مستوى خط االستواء   GSOالقوس 
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  Xالزاوية =  للكوكبة PFDوأما إذا كان نوع قناع     

  EPFD_Xنسمي أعلى       

   "Unknown PFD mask type"وإالّ تسجل إشارة خطأ     

  )endif(إهناء التطبيق     

  إهناء العمليات  

  AzEl هو EPFDإذا كان أعلى 
 افظة على موقع احملطةط املدار للكوكبة مع استبعاد مؤثرات احملاختر من

 بالنسبة إىل مجيع السواتل يف الكوكبة بالترتيب الوارد يف قواعد بيانات االحتاد
   الذي تستعمله هلذا الساتلPFDحدد قناع  
  ، ابتداء من أقل ارتفاعPFD اليت يصح عندها القناع خطوط العرضبالنسبة جلميع  
   عنده الساتل إىل هذا االرتفاع ألول مرة الذي يصلTباستخدام منوذج املدار حدد الوقت   
  T للساتل عند الوقت Nباستخدام منوذج املدار حدد النقطة   
   هلذا االرتفاع، ابتداء من أقل ارتفاعPFDالقناع بالنسبة جلميع زوايا االرتفاع يف   
   هلذا االرتفاع، ابتداء من أقل ارتفاعPFDبالنسبة جلميع زوايا السمت يف القناع    
  من الساتل املختار)  az،el( يف االجتاه Lارسم اخلط     
   يتقاطع مع األرض الكرويةLحدد ما إذا كان اخلط     
   يتقاطع مع األرضLإذا كان اخلط     
   مع األرض الكرويةL باعتبارها نقطة تقاطع اخلط Gحدد النقطة      
  N باجتاه الساتل G عند النقطة alpha (α)احسب الزاوية      
   على القوس املستقر بالنسبة إىل األرضS املوقع املناظر αاحسب هلذه الزاوية      
   باستخدام خمطط الكسب املناسبGain(α)احسب كسب االستقبال      
  EPFDmax(az, el)  Gain(α) = + PFD(az,el)احسب     

  G خلط العرض الذي عليه 22 املادة من EPFDlimitحدد  
  أكرب من أي قيمة حسبت قبل ذلك [EPFDmax(az, el) - EPFDlimit] إذا كانت 

  )S ،G( خزن هذه اجملموعة من البيانات      
 )end if(إهناء التطبيق      
 )end if(إهناء التطبيق     
  إهناء لكل السمتات   
 إهناء لكل االرتفاعات  
  العرضإهناء جلميع خطوط  

 إهناء جلميع السواتل
  )S ،G( دى اجملموعاتإذا كنت قد اخترت إح

 G يف املوقع GSO ESحدد موضع  
  Sحدد موقع الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض عند املوقع  
  وإالّ

   مل يستدل عليه EPFD(az, el)بلغ عن أن موقع أعلى  
 )end if(التطبيق إهناء 
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  Alpha  هوEPFDإذا كان أعلى 
  افظة على موقع احملطةاختر منط املدار للكوكبة مع استبعاد مؤثرات احمل
   الوارد يف قواعد بيانات االحتادبالنسبة جلميع السواتل يف الكوكبة بالترتيب

   الذي تستعمله هلذا الساتلPFDحدد قناع  
  ، ابتداء من أقل ارتفاعPFD اليت يصح عندها القناع خطوط العرضبالنسبة جلميع  
  ه الساتل إىل هذا االرتفاع ألول مرة الذي يصل عندTباستخدام منوذج املدار حدد الوقت   
 T للساتل عند الوقت Nباستخدام منوذج املدار حدد النقطة   
  ، وابتداء بأدناها  α=0اليت عندها long∆بالنسبة جلميع القيم   
   N انطالقاً من long∆ مع القيمة املطلوبة GSO على القوس Sاحسب القيمة    
  Nنقطة  إىل الS من النقطة Lارسم اخلط       
    تتقاطع مع األرض الكرويةLحدد ما إذا كانت    
  ، إذاً تتقاطع مع األرضLإذا كانت    
   مع األرض الكرويةL باعتبارها نقطة تقاطع اخلط Gحدد النقطة     
 = EPFDmax(α, ∆long)  PFD(0, ∆long)احسب     
  G خلط العرض الذي عليه 22املادة  من EPFDlimitحدد أقصى     
  كرب من أي قيمة حسبت قبل ذلك، إذاً أ[EPFDmax(α, ∆long) - EPFDlimit]إذا كانت        
  )S ،G(خزن هذه اجملموعة من البيانات      
  )end if(إهناء التطبيق     
 )end if(إهناء التطبيق    
   long∆إهناء التطبيق جلميع قيم   
  وابتداًء من أدىن القيم)  منطقة االستبعادحجم (α = α0 اليت تكون فيها long∆ع قيم يبالنسبة جلم  

   ويكون الفرق يف خطوط الطول بني ،GSO ،α، NGSاليت تكون فيها أقل زاوية إىل القوس  G) النقاط(حدد النقطة 
Nو S = ∆long  

  ، إذاGً) النقاط(النقطة  إذا وجدت   
   على أعلى خط عرضGخذ النقطة     
  استخدام خمطط الكسب املناسب بGain(α)احسب كسب االستقبال     
  EPFDmax(α, ∆long) = Gain(α) + PFD(α, ∆long)احسب     
     G خلط العرض الذي تقع عليه 22 املادة من EPFDlimitحدد أقصى     
  يمة حمسوبة من قبل إذاً أكرب من أي ق[EPFDmax(α, ∆long) - EPFDlimit] إذا كانت   
  )S ،G( خزن هذه اجملموعة من البيانات      
 )end if(إهناء التطبيق     
 )end if(إهناء التطبيق    
   long∆إهناء مجيع العمليات للقيم  
  إهناء مجيع العمليات جلميع خطوط العرض 

 إهناء مجيع العمليات جلميع السواتل
  ، إذاً)S ،G(إذا كنت قد اخترت جمموعة 

 G على املوقع  GSOاحملطة األرضيةحدد موضع  
 S على املوقع GSOالساتل حدد موضع  
  وإالّ

   مل يستدل عليهEPFD(α)بلغ عن أن موقع أعلى  
  )end if(التطبيق إهناء 
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  X هو EPFDإذا كان أعلى 
  اختر منط املدار للكوكبة مع استبعاد مؤثرات احملافظة على موقع احملطة

  حتاد الوارد يف قواعد بيانات االبالنسبة جلميع السواتل يف الكوكبة بالترتيب
   الذي تستعمله هلذا الساتلPFDحدد قناع  
  ، ابتداء من أقل ارتفاعPFD اليت يصح عندها القناع خطوط العرضبالنسبة جلميع  
   الذي يصل عنده الساتل إىل هذا االرتفاع ألول مرةTباستخدام منوذج املدار حدد الوقت   
 T للساتل عند الوقت Nباستخدام منوذج املدار حدد النقطة   
  ، وابتداء بأدناها  X=0اليت عندها long∆بالنسبة جلميع القيم   
   N انطالقاً من long∆ مع القيمة املطلوبة GSO على القوس Sاحسب القيمة    
  N إىل النقطة S من النقطة Lارسم اخلط       
    تتقاطع مع األرض الكرويةLحدد ما إذا كانت    
   تتقاطع مع األرضLإذا كانت    
   مع األرض الكرويةL باعتبارها نقطة تقاطع اخلط G النقطة حدد    
 = EPFDmax(X, ∆long)  PFD(0, ∆long)احسب     
  G خلط العرض الذي عليه 22 املادةمن  EPFDlimitحدد أقصى     
  ، إذاً أكرب من أي قيمة حسبت قبل ذلك[EPFDmax(X, ∆long) - EPFDlimit]إذا كانت        
  )S ،G(عة من البيانات خزن هذه اجملمو     
  )end if(إهناء التطبيق     
 )end if(إهناء التطبيق    
   long∆إهناء التطبيق جلميع قيم   
  وابتداًء من أدىن قيمة) حجم منطقة االستبعاد ( XQ = X اليت تكون فيهاlong∆بالنسبة جلميع قيم   

  هي القيمة املطلوبة، ويكون الفرق يف خطوط الطول بني،GSO ،X اليت تكون فيها أقل زاوية إىل القوس G) النقاط(حدد النقطة 
Nو S = ∆long  

  ، إذاGً) النقاط(النقطة  إذا وجدت   
   على أعلى خط عرضGخذ النقطة     
   باستخدام خمطط الكسب املناسبGain(α)احسب كسب االستقبال     
  EPFDmax(X, ∆long) = Gain(α) + PFD(X, ∆long)احسب     
   G خلط العرض الذي تقع عليه 22 املادة من EPFDlimitحدد أقصى     
  كرب من أي قيمة حمسوبة من قبل إذاً أ[EPFDmax(X, ∆long) - EPFDlimit] إذا كانت  
  )S ،G (خزن هذه اجملموعة من البيانات     
 )end if(إهناء التطبيق     
 )end if(إهناء التطبيق    
   long∆للقيمإهناء مجيع العمليات   
  إهناء مجيع العمليات جلميع خطوط العرض 

 إهناء مجيع العمليات جلميع السواتل
  ، إذاً)S ،G(إذا كنت قد اخترت جمموعة 

 G على املوقع GSOاحملطة األرضية حدد موضع  
  S على املوقع GSOحدد موضع الساتل  
  وإالّ

   مل يستدل عليهEPFD(X)بلغ عن أن موقع أعلى  
  )end if(بيق التطإهناء 
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  )X ،∆long أو N ،α( من Sحساب   1.3.1

 من املوقع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل Gحتديد اهلندسية يف أسوأ احلاالت، من املهم استقاء موضع احملطة األرضية من أجل 
لب األمر اللجوء  وال يوجد حل جربي هلذه املسألة، ولذلك يتط.)X ،∆long(  أو)α ،∆long(  وإحدى القيمتنيNاألرض 

  . Gويرد يف هذا القسم أحد املناهج املمكنة، على أساس حبث منطقة جمال رؤية الساتل للنقطة . إىل التكرارية

ومن أجل تبسيط املسألة فقد . α، ونقتصر هنا على الزاوية X أو الزاوية αوميكن تطبيق هذه اخلوارزمية سواء بالنسبة للزاوية 
 يف ربع الدائرة هذا ميكن Gوبعد حتديد .  سالب، كما يتضح يف الشكل التايلlong∆موجب وهو  Nأن خط العرض افترض 

  . إدخال تغيري يف اإلشارة لكي تتفق اخلوارزمية مع املطلوب

  :، ويالحظ أنهα خطوط 16وتظهر يف الشكل 

  . α/X أساساً على الزاوية Gبشكل عام تؤثر التغيريات يف خط عرض   -

  . long∆أساساً على  Gتغيريات يف خط طول بشكل عام تؤثر ال  -
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  16الشكل 
  )α ،∆long( من Gحساب 

 

 

 

  : وتكون اخلوارزمية كالتايل

 Nخط الطول = حدد خط الطول  
  بينما ال يوجد تقارب 
   املطلوبةαاحبث عن خط العرض عند خط الطول احملدد للزاوية   
   املطلوبةlongitude∆ند خط العرض احملدد للزاوية حبث عن خط الطول عا  
   عند النقطة الراهنة ذات القيمة املطلوبة)α ،∆long(قارن بني   
  إذا كانت القيمة يف إطار الدقة املطلوبة، تنهي العروة  
  (While)إهناء بينما  

  .17الشكل  مع خط العرض، وهو ما يصوره αوميكن يف مرحلة البحث يف خط العرض مالحظة سلوك 

زيادة خط
 العرض

زيادة خط
 الطول

  α = α0اخلط 
  α = 0اخلط 
 α = α0اخلط 

جمال رؤية الساتل
non-GSO 

 خط طول الدلتا
 GSOالقوس

خط الطول للساتل غري املستقر بالنسبة
 (non-GSO)إىل األرض 

أعلى خط عرض مرئي من
 GSOالساتل 
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  17الشكل 

   حسب خط العرضαاختالف الزاوية   

  

.  الذي يضمن بأن تكون موجبة دائماαً إىل أن تصل إىل الصفر، ويرجع ذلك إىل تعريف αمع زيادة خط العرض تقل الزاوية 
 كما هو موضح يف α املفيد فرض إشارة على ي، ومن مث يكون منـاألسهل البحث عن دالة تزداد بشكل رتيبومع ذلك فمن 

وميكن حتديد اإلشارة حسب اجلانب الذي تقع عليه من مستوى خط االستواء أقرب نقطة إىل النقطة على .  أدناه18الشكل 
  .αi اليت تقلل من GSOالقوس 

  18الشكل 

   حسب اإلشارة باختالف خط العرضαاختالف الزاوية 

 

  .  تتناقص مع تناقص خط العرضαي، أي أن ـمن املمكن أيضاً استعمال دالة تتناقص بشكل رتيب -مالحظة 

  : استنتاج خطي العرض األعلى واألسفل منوميكن . ميكن عندئذ البحث عن هذه الدالة الرتيبة باستخدام حبث اثنيين

أعلى (و) h بارتفاع Nن الساتل يف املوضع أعلى خط عرض عند خط الطول املطلوب كما ُيشاهد م(األصغر من   -
  ؛)GSOخط عرض يشاهد من القوس 

  .h بارتفاع Nأسفل خط عرض عند خط الطول املطلوب كما يشاهد من الساتل يف املوضع   -

 ألفا

خط العرض

 
 ألفا

خط العرض
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 وخط العرض التايل α = 0باستعمال خط العرض التايل صعوداً خلط العرض الذي تكون فيه : ، مهاαويوجد حالن ألي 
  . نزوالً

  .long∆وميكن استخدام هنج مماثل للبحث عن خط الطول من أجل 

 إذا كانت أعلى α، وهذا الوضع أكثر احتماالً يف حالة حل Gغري قابلة للحل يف املوضع ) α ،∆long(وهناك بعض توافقيات 
  .α 0 =من اخلط 

  ع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرضقحساب مو  2.3.1

وميكن استخدام اخلوارزمية . سوأ احلاالت أن حندد وقت أول مرة يصل فيها الساتل إىل ارتفاع معنيمن األساسي يف هندسية أ
  . نفسه لساتل معني وخط العرض املطلوب ذاتهNالتالية لضمان أن تتوصل مجيع التطبيقات إىل املوضع 

  وقت بدء التطبيق = tاجعل 
  (t)خط عرض الساتل يف الوقت  = Lat(0)اجعل 

  يوجد تقارببينما ال 
   خبطوة زمنية(t)ُيزاد الوقت  
  (t)ع الساتل يف الوقت قاحسب مو 
 (t)خط عرض الساتل يف الوقت  = Lat(0)اجعل  
  تنفرجان مع خط العرض املطلوب، إذاً Lat(t) وLat(0)إذا كانت  
  )أي عد إىل الوضع السابق( خبطوة زمنية (t)خيفض الوقت   
  2اقسم اخلطوة الزمنية على   
   اخرج من العروة-) ثانية ملي1 = <اخلطوة الزمنية (إذا كانت   
 )endif(  التطبيقإهناء 
 Wendإهناء 

  ↑epfd الذي تصدر عنه أقصى (GSO)حتديد موقع الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض   2

 الناتج عن البث من مجيع احملطات األرضية يف نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يعمل يف اخلدمة الثابتة ↑epfdيتم تقييم 
  .الساتلية يف أي نقطة على القوس املستقر بالنسبة إىل األرض

ع ومجي جلميع املواقع املمكنة للمحطات الفضائية ↑epfd مجيع إحصاءات بوليس من املمكن، العتبارات الوقت، حسا
  .↑epfdاجتاهات التسديد، لذلك من الضروري إجياد طريقة لتحديد املوقع الذي حتدث فيه أقصى 

 على كثافة احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن مشاهدهتا من احملطة الفضائية ↑epfdوتتوقف أقصى 
GSOمع مراعاة فتحة هوائي احملطة الفضائية  .  

 بني احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عند مسقط GSOسارة يف الفضاء احلر من احملطة الفضائية والفرق بني اخل
، وهو شيء dB 1,2 هو حنو 10° على سطح األرض وحمطة أرضية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض على ارتفاع GSOالساتل 

  . نسبة إىل األرضثانوي إذا ما قورن بكثافة احملطات غري املستقرة بال

عن مسقط الساتل على سطح األرض زاد حجم احلزمة املضاءة على  GSOمن جهة أخرى، فإنه كلما َبُعد تسديد الساتل 
 مياثل احلالة اليت توجد فيها كثافة ↑epfd يف االعتبار فإن اجتاه التسديد ألقصى GSOوإذا أخذنا متايز هوائي الساتل . األرض
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 وأكرب عدد من مصادر التداخل يف GSO مدى تغطية السواتل يفة غري املستقرة بالنسبة على األرض عالية للمحطات األرضي
  . الفصوص البعيدة

 اليت يكون تسديدها على مرمى بعيد عن مسقط الساتل على سطح GSO للمحطة الفضائية ↑epfdلذلك حيدث أقصى 
  . األرض

 مشاالً تقع يف أحد املواقع 45,5° شرقاً وخط التسديد منها باجتاه 50°طول  املوجودة يف موقع خط الGSOإذاً احملطة الفضائية 
 وأن احملطة تستعمل فتحة 10°وقد مت حساب هذا املوقع بافتراض أن حافة منطقة التغطية تقع على ارتفاع . ↑epfdذات أقصى 

  . GHz 11/14 يف النطاق 4° مقدارها GSOهوائي 

 59,9° شرقاً وخط التسديد منها باجتاه 50° على خط الطول GSOحملطة الفضائية  يكون موقع اGHz 20/30ويف النطاق 
  .1,55° مقدارها GSO وفتحة هوائي 20°مشاالً، وهو ما يناظر زاوية ارتفاع دنيا مقدارها 

  :epfdiSحتديد موقع الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض الذي تصدر عنه   3
  انظر ( املوصوفة أعاله ↑epfd واجتاه التسديد منها نفس طريقة حساب GSOئية تستخدم يف حتديد موقع احملطة الفضا

  ).2 الفقرة ،Cالقسم 

  1امللحق 

  ′Cللجزء 

  هندسية النظام على اخلط  1

  لنأخذ النظام من حيث صلته مبركز األرض

  : وأن

 :Re  نصف قطر األرض  
 :P(x, y, z)   إحداثيات احملطة األرضيةGSOرجعي يف هذا اإلطار امل  
 :S(xS, yS, zS)  إحداثيات الساتلGSO يف هذا اإلطار املرجعي   
 :N(xN, yN, zN)  إحداثيات الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف هذا اإلطار املرجعي  

  هندسية الوصلة اهلابطة على اخلط  2

. 1 الفقرة ،Cوصوفة يف اجلزء  امل↓epfd يف خوارزمية أقصى GSOيصف هذا القسم طريقة حساب موقع احملطة األرضية 
 يف ↓epfd اللذين تكون عندمها GSOوتستعمل هذه احلسابات موقع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض وموقع الساتل 

  :قصى درجاهتا، وذلك باستخدام اهلندسية التاليةأ
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  19الشكل 
  عرض الشكل اهلندسي على اخلط

 

  : (5) عند تقاطع معادلة الكرة GSOطة األرضية تقع احمل

  2222
eRzyx =++ (5)  

  : والساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرضGSOواخلط الذي مير بالساتل 

  
→→

= GNkGP .                with  k ∈ ℜ 

  :أي أن

  
















−=−
−=−
−=−

)(
)(

)(

GNG

GNG

GNG

zzkzz
yykyy
xxkxx

 (6) 

  : ن نستنتج أ(6) و(5)ومن املعادلتني 

  eGNGGNGGNG Rzzkzyykyxxkx 2222 ))(())(())(( =−++−++−+  
  إذاً

  
2222

2222 ))()()((2))()()((

eGGG

GNGGNGGNGGNGNGN

Rzyx

zzzyyyxxxkzzyyxxk

=+++

−+−+−+−+−+−

 (7)
 

  : على النحو التايلk2 وk1:  إىل حلني(7)ويؤدي حل املعادلة 

  :إذا كانت

 ))((

))()()((4))()()((4
2222

2222

eGGG

GNGNGNGNGGNGGNG

Rzyx

zzyyxxzzzyyyxxx

−++

−+−+−−−+−+−=∆

 

 

GSOاألرضية موقع مقبول للمحطة
  يف حالة تواجد األجرام على اخلط

مقبول للمحطة األرضيةغريموقع
GSOتواجد األجرام على اخلطل 

GSO الساتل

non-GSOالساتل

 GSOالقوس
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  :إذاَ

  
))()()((2

))()()((2
1 222

GNGNGN

GNGGNGGNG

zzyyxx

zzzyyyxxx
k

−+−+−

∆−−+−+−−
=  

  :و

  
))()()((2
))()()((22 222

GNGNGN

GNGGNGGNG

zzyyxx
zzzyyyxxxk

−+−+−
∆+−+−+−−=  

  : هوGSOوميكن أن يكون موقع احملطة األرضية 
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GGN
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yyyky
xxxkx
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  or  
















+−=
+−=
+−=
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GGN

GGN
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yyyky
xxxkx
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)(2
)(2

 

  : هو الذي يستويف ما يليGSOواملوقع الصحيح للمحطة األرضية 

NG
→  < PG

→  ifonlyrecordedbewillandminimumisPG
→  

  أي أن

 222 )()()( zzyyxx NNN :  إالّ إذا كانتP احلدود وال تسجل النقطة ال بد أن تكون يف أدىن−+−+−
 222 )()()( NGNGNG zzyyxx −+−+− < 222 )()()( zzyyxx GGG −+−+− 

   للحاالت غري احلاالت على اخلط↓epfdهندسية أقصى   3

  αباستخدام الزاوية   1.3

 يف موضع على األرض تكون فيه الزاوية بني الساتل غري املستقر بالنسبة GSO حملطة أرضية ↓epfdيف هذه احلالة حيدث أقصى 
  . α0سبة إىل األرض هي إىل األرض والساتل املستقر بالن

  : وعندئذ يكون نظام املعادالت الذي ينبغي استيفاؤه هو

  
GSGN

SGGN

⋅

•=α0cos (8)  

  و

  
GSGN

GSGN

⋅

×
=α0sin (9)  

هو أقل ما يكون وال يسجل إالّ إذا كانت
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   يف اهلندسية املرجعية، ومبا أن GSO، وهي إحداثيات احملطة األرضية )x ،y ،z (واملعلمات اجملهولة يف هذه املعادالت هي
)x ،y ،z(قف فقط على خط الطول وخط العرض للمحطة األرضية  تتوGSO فيمكن إنقاص املعلمات اجملهولة إىل اثنتني ،

  : بتطبيق التغيريات املرجعية التالية
  x  =  Re cos(lat)   cos(long) 

  y  =  Re cos(lat)   sin(long) 

  z  =  Re sin(lat) 

  .  ينطبق عليهما حل املعادالت البسيطة ففيهما جمهوالن فقط، ولذلك9 و8أما املعادلتان 

  Xباستعمال الزاوية   2.3

 املوضوعة على نقطة على األرض تكون فيها الزاوية عند الساتل GSO للمحطة األرضية ↓epfdيف هذه احلالة حتدث أقصى 
إىل ل غري املستقر بالنسبة  ماراً بالساتGSO وخط املسقط من الساتل GSOغري املستقر بالنسبة إىل األرض بني احملطة األرضية 

  . X0األرض إىل سطح األرض يساوي 

 ماراً بالساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض إىل سطح األرض، فإن نظام GSO هو خط املسقط من الساتل Pin-lineفإذا كان 
   هوGSOاملعادالت املطلوب استيفاؤه لتحديد موقع احملطة األرضية 

  

lineinNPGN

lineinNPNG
X

-

-cos 0
⋅

•
= (10) 

  و 

  

lineinNPGN

lineinNPNG
X

-

-sin 0
⋅

•
= (11) 

   فيهما جمهوالن فقط، ولذلك ينطبق عليهما حل املعادالت البسيطة11 و10وهاتان املعادلتان 

  Dاجلزء 
  غري املستقرة بالنسبة إىل األرض برجميات فحص تبليغات الشبكة

  مقدمة  1

  جمال التطبيق  1.1

 من أجل برنامج حاسويب يستعمله مكتب (SDR)بات الربجمية الغرض من هذا القسم هو حتديد جزء من وثيقة املتطل
االتصاالت الراديوية يف حساب ما إذا كان أي نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض تتقدم به اإلدارات يستويف شرط حدود 

 تقييم لسويات ةا عملياحملاكاة الزمنية، اليت جتري فيه: ويفّصل هذا القسم هنجني مها. (epfd)كثافة تدفق القدرة املكافئة 
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يف خط الطول وخط (زيادة زمنية، والطريقة التحليلية اليت جتري فيها عملية تقييم عند كل زيادة مكانية ل التداخل عند ك
  ). 9  الفقرة،Dانظر اجلزء (ملوقع ساتل مرجعي ) العرض

  اخللفية  2.1

  :يفترض يف هذا القسم استخدام النهج التالية

 ↓epfd لكل ساتل يف حساب جمموع pfd وتستخدم pfd غري مستقر بالنسبة إىل األرض له قناع كل ساتل: ↓epfd حساب
أو مواقع السواتل املرجعية يف (، وتتكرر هذه العملية على مدى سلسلة من الزيادات الزمنية GSOعند حمطة أرضية يف نظام 

يع باحلدود املنصوص عليها يف لوائح الراديو واختاذ قرار ، مث يقارن هذا التوز↓epfdحىت حنصل على توزيع ) الطريقة التحليلية
  . بالقبول أو الرفض

 األرض مملوءة بتوزيع للمحطات األرضية غري املستقرة بالنسبة لألرض، وكل حمطة أرضية موجهة حنو ساتل :↑epfdحساب 
 e.i.r.pمكافئة  متناحية قدرة مشعةغري مستقر بالنسبة إىل األرض باستخدام قواعد تسديد لتلك الكوكبة، وتبث إرساهلا ب

 وخمطط الكسب خارج احملور املركزي لكل حمطة أرضية، وتتكرر هذه .e.i.r.p من واقع بيانات ↑epfdوميكن حساب . حمددة
حىت حنصل على توزيع ) أو الزيادات يف مواقع السواتل يف الطريقة التحليلية(العملية على مدى سلسلة من الزيادات الزمنية 

epfd↑ومن مث ميكن مقارنة هذا التوزيع باحلدود املقررة واختاذ قرار القبول أو الرفض ، .  

وزاوية اإلحنراف عن احملور الرئيسي لكل حمطة فضائية، عند  .e.i.r.p، من واقع بيانات epfdisميكن حساب : epfdis حساب
أو الزيادات يف مواقع السواتل يف الطريقة ( الزمنية ، وتتكرر هذه العملية على مدى سلسلة من الزياداتGSOاحملطة الفضائية 

  . ، ومن مث ميكن مقارنة هذا التوزيع باحلدود املقررة واختاذ قرار القبول أو الرفضepfdisحىت حنصل على توزيع ) التحليلية

ه دون اإلشارة إىل أي  على خوارزميات تفصيلية ميكن أي طرف بتنفيذها يف برجميات(SRD)وحتتوي وثيقة املتطلبات الربجمية 
  . منهجية تطوير معينة

  فكرة عامة  3.1

  :هذا القسم موزع على الفقرات التالية
  املتطلبات العامة يف اخلوارزمية، مثل الثوابت والبيئة  :2الفقرة 
  ↓epfdوصف خوارزمية   :3الفقرة 
  ↑epfdوصف خوارزمية   :1.4 الفقرة

  epfdisوصف خوارزمية   :2.4الفقرة 
 مبا يف ذلك خمططات epfdوصف اهلندسة األساسية واخلوارزميات املستعملة يف كال النوعني من حسابات   :5الفقرة 

  الكسب
  تورد تفاصيل الطريقة التحليلية  :6الفقرة 
  ال/تورد تفاصيل النسق والعمليات املطلوبة للتوصل إىل قرار نعم  :7الفقرة 

  . علمة يشري إىل موضع يف مصفوفة وليس إىل نص مؤقتاملربعة كجزء من اسم امليالحظ أن استعمال األقواس 

  اإلشارات الترافقية  4.1

  . هذا القسم جزء من وثيقة أمشل، وتتضمن األجزاء التالية معلومات إضافية
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  القيود األساسية وافتراضات أساسية  :Aاجلزء 

الزمنية يف طريقة ) الزيادات(ب اخلطوات املنهجني األساسيني لوثيقة املتطلبات الربجمية، ومها حسايتحدث هذا اجلزء عن 
  .احملاكاة الزمنية واختيار الزيادات التدرجيية يف خطوط الطول وخطوط العرض يف الطريقة التحليلية

    غري املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمةمعلمات   :Bاجلزء 

عة املعلمات الفرعية اليت تستخدم كمدخالت يف يعرض هذا اجلزء قائمة كاملة للمعلمات املطلوبة ليتم من بينها اختيار جممو
  . epfdالقسم املتعلق بربجميات قياس 

  (pfd)تعريف قناع كثافة تدفق القدرة   :Cاجلزء 

  . وعن نسق القناع↓epfd املستخدم يف حسابات pfd مزيداً من املعلومات عن تعريف قناع ءيعرض هذا اجلز

   epfdهندسية أقصى  :′Cاجلزء 

  . epfd والسواتل اليت حيدث فيها أعلى GSOزء معلومات عن كيفية حساب مواقع احملطات األرضية يعرض هذا اجل

  البيئة التشغيلية للربجمية  :Fاجلزء 

  . يعرض هذا اجلزء مزيداً من املعلومات عن احتياجات املنصة ونظام التشغيل اليت جيري فيها تشغيل الربجمية

  حةطرق تقييم الربجميات املرش  :Hاجلزء 

  .يعرض هذا اجلزء مزيداً من املعلومات عن متطلبات السطح البيين لدى املستعمل

  املتطلبات العامة  2

  بيئة الربجميات  1.2

  .Fتكون الربجمية مالئمة للتشغيل يف البيئة املوصوفة يف اجلزء جيب أن 

  متطلبات التنفيذ  2.2

  . Hزء ترد املعايري املستخدمة يف تقييم الربجميات املرشحة يف اجل

  السطح البيين للربنامج  3.2

لكترونياً، ولكن جيب أن يكون من املمكن أيضاً إدخال البيانات من لوحة إمن األفضل أن يستطيع الربنامج قراءة البيانات 
  . أما املخرجات فيمكن أن تكون يف نسق إلكتروين أو مطبوعة على طابعة ملحق باحلاسوب. املفاتيح

  ثوابت اخلوارزمية  4.2

  :  القيود األساسية واالفتراضات األساسية للمحاكاة- Aجيب استعمال الثوابت التالية يف اخلوارزمية كما هو مبني يف اجلزء 
  نصف قطر األرض  -
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  نصف قطر املدار املستقر بالنسبة إىل األرض  -
  ثابت للجاذبية  -
  Jαاملعلمة   -
  سرعة الضوء  -
  معدل زاوية دوران األرض  -

  العامة والقيود العامةاالفتراضات   5.2

املفترض أن أقنعة كثافة تدفق القدرة تستعمل يف حتديد خصائص اإلرسال الراديوي من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل من 
  . J2ويفترض أن األرض عبارة عن كرة وأن خوارزمية التنبؤ باملدار تقوم على أساس كتلة نقطية واحدة زائداً العامل . األرض

  ، أن B من اجلزء 2.2، كما يرد وصفها يف الفقرة epdfالعامة يف توليد إحصاءات يود ومن الق

  SB = 0,1 dB   حجم الفواصل 

 لكل خطوة زمنية إىل أقرب رقم epfd جيب تقريب قيم D من اجلزء 13.7ولالتساق مع خوارزمية التقييم املوصوفة يف الفقرة 
  .dB 0,1صحيح تنازلياً حبيث تكون الدقة القصوى هي 

، على D من اجلزء 2.4.5، حسب الوصف الوارد يف الفقرة X وαوتقوم حسابات زاوييت القوس املستقر بالنسبة إىل األرض 
  . أساس عدد من نقاط االختبار، مع مباعدة حمددة فيما بينها

  . GSO_SEPARATION: املباعدة بني نقاط االختبار يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض

  اختيار التردد  6.2

اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة اإلذاعية ( مع كل خدمة epfdعادة ما حيتاج األمر إىل قيم ترددات منفصلة لتقييم سويات 
الترددات   هي القائمة اليت حتتوي على جمموعة قيمF_(down/up/is)ولنفرض أن . يف كل نطاق تردد داخل اخلدمة) الساتلية

  :F_(down/up/is)دئذ تستخدم الطريقة التالية لتحديد جمموعة القيم يف املراد اختبارها، عن

  F_(down/up/is)تفريغ القائمة   : 0اخلطوة 
  )ثابتة ساتلية أو إذاعية ساتلية( لكل خدمة 2كرر اخلطوة   :1اخلطوة 
   لكل جمموعة من احلدود3كرر اخلطوة   :2اخلطوة 
   لكل قطر هوائي5 و4كرر اخلطوتني   :3اخلطوة 
  non-GSO وGSOاحسب أدىن تردد مشترك بني   :4اخلطوة 
   املراد اختبارهاF_(down/up/is)أضف هذا التردد إىل قائمة القيم   :5اخلطوة 

  ↓epfdوصف برجمية   3

ويفترض أن . GSO من كوكبة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض إىل وصلة هابطة ↓epfdيصف هذا القسم خوارزمية حساب 
 عند حمطة أرضية ↓epfd لكل ساتل ميكن حساب جمموعة pfdومن قيم . pfdتقر بالنسبة إىل األرض قناع لكل ساتل غري مس
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أو الزيادات يف مواقع السواتل يف الطريقة (الزمنية ) الزيادات(وتكرر العملية على مدى سلسلة من اخلطوات . GSOيف نظام 
  . ال/ذا التوزيع باحلدود املقررة من أجل التوصل إىل قرار نعم، مث يقارن ه↓epfdحىت يتم احلصول على توزيع ) التحليلية

 يبث إىل GSO هندسية احلساب بالنسبة لكوكبة من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض وساتل اختبار 20ويبني الشكل 
  . GSOحمطة أرضية 

  20الشكل 
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  معلمات التشكيل  1.3

 املعرفة يف لوائح الراديو، وهي عبارة عن سلسلة بيانات ↓epfdذا القسم الفرعي املعلمات املطلوبة جلميع حسابات نتناول يف ه
وميكن تنفيذ اجلدول بشكل يتيح استخدام القيم .  من سالسل احلدود ميكن تقامسها بني مراحل احلساباتNتتكون من عدد 

  . ة إىل األرضاملطلوبة حبسب تردد النظام غري املستقر بالنسب

  : ، هيB من اجلزء 2.2وهذه الثوابت، املوصوفة يف الفقرة 

 وحدات املعلمة ومداها قيمة املعلمة اسم املعلمة
 FSTART_DOWN GHz بداية نطاق التردد
 FEND_DOWN GHz هناية نطاق التردد

 ال/نعم REGION1_DOWN  1منطقة التطبيق 
 ال/نعم REGION2_DOWN  2منطقة التطبيق 
 ال/نعم REGION3_DOWN  3منطقة التطبيق 

 GSO_ES_D_ANT m حجم اهلوائي املكافئ
، D اجلزء أحد املخططات املذكورة يف GSO_ES_PATTERN خمطط الكسب

 5.5الفقرة 
 REFBW kHz  عرض النطاق املرجعي

 – epfd↓ NEPFD_DOWNعدد نقاط 
 NEPFD_DOWN epfd↓ EPFD_DOWN[I] dB(W/(m2 · BWref)) قيم صفيفة
 % NEPFD_DOWN   PC[I] النسب املئوية لـصفيفة

  :  ميكن حساب عدد اخلطوات الفاصلة وحجمها باستخدام الطريقة التاليةEPFD_DOWN[I]ومن واقع الصفيفات 

  EPFD_DOWN[I]أدىن قيمة يف الصفيفة  = EPFD_DOWN_MINاحسب   :1اخلطوة 
  EPFD_DOWN[I]الصفيفة أعلى قيمة يف  = EPFD_DOWN_MAXاحسب   :2اخلطوة 
   تنازلياdBً 10 إىل أقرب EPFD_DOWN_MINبتقريب  EPFD_DOWN_STARTاحسب   :3اخلطوة 
   تصاعدياdBً 10 على أقرب EPFD_DOWN_MAX بتقريب EPFD_DOWN_ENDاحسب   :4اخلطوة 
  SB/(EPFD_DOWN_END – EPFD_DOWN_START)= عدد الزيادات   :5اخلطوة 

  epfdحتديد تشكيل أقصى   2.3

  . ′C يف اجلزء epfd الذي حيدث فيه أقصى GSO والساتل GSOيرد بيان اخلوارزمية املستخدمة يف حتديد موقع احملطة األرضية 

  يف املعاجلة ) الزمنية واملكانية(حساب الزيادات   3.3

  هنج احملاكاة الزمنية  1.3.3

  .  مع حساب عدد الزيادات الزمنية،Aتستخدم يف حساب الزيادة الزمنية اخلوارزمية املوصوفة يف اجلزء 
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  خيار اخلطوة الزمنية املزدوجة
؛ وتستخدم زيادة زمنية تقريبية إالّ إذا عمالً على حتسني أداء احملاكاة ميكن استعمال خيار آخر وهو تنفيذ خطوتني زمنيتني

  : وجد ساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض بالقرب من أي من احلالتني التاليتني
  X =0  أو αية االستبعاد زاو  -
   حافة منطقة االستبعاد =X  أو αزاوية االستبعاد   -

  .  الظروف اليت تستخدم فيها زيادة زمنية أكثر دقة21ويبني الشكل 

  21الشكل 

 

 طريقة الزيادة الزمنية املزدوجة  اخلطوات االختيارية يف استخدامD من اجلزء 1.5.3وتشرح اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة 
  . 1.22 و3.6، 2.6، 1.6، 2.5، 1.5كزيادة فرعية، أي 

ويستعمل احلجم التقرييب للزيادة للمناطق غري احلرجة البعيدة عن حمور احلزمة الرئيسية وحدود منطقة االستبعاد عن احملطة 
  : ب ويعرف حجم هذه اخلطوة باعتباره زاوية مركزها املراقGSOاألرضية 

  ϕcoarse  =  1,5° 

  .  غري املستقرة بالنسبة إىل األرضاألنظمةويستخدم حجم الزيادة التقرييب هذا يف مجيع حسابات عرض حزمة اهلوائي ومجيع 
وتوجد منطقتان ميكن استخدام الزيادات األدق فيهما نظراً لوجود موقعني ميكن أن تبلغ فيهما كثافة تدفق القدرة املكافئة 

  : النسبة للنظام غري املستقر بالنسبة إىل األرضأقصاها ب
 (FSR)عندما يكون الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض قريباً من احلزمة الرئيسية، تعرف منطقة الزيادة الدقيقة   )أ

  ). α = 0  أوGSO) Xكزاوية ثابتة مركزها املراقب من حمور حزمة احملطة األرضية 
  GSO بالنسبة ملخطط احملطة األرضية ϕrط حافة منطقة الفص اجلانيب األول على ، تضبD/λ>100إذا كانت   -  

  ϕ1  =  ϕr  =  15.85(D/λ)–0.6 

  GSO تضبط حافة منطقة الفص اجلانيب األول على القيمة احملددة يف خمطط احملطة األرضية D/λ<100إذا كانت   -  
  ϕ1  =  95 λ/D 

  : ϕr  أو3,5° منطقة الزيادات الدقيقة باعتبارها أكرب القيمتني وتعرف زاوية االحنراف عن التسديد يف    

 GSOاحملطة األرضية 

منطقة االستبعاد للساتل
غري املستقر بالنسبة إىل

  األرض

   منطقة االستبعادمسار عرب
  GSOالقوس

GSOالساتل
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  ϕFSR_1  =  max (3,5°, ϕ1) 

ة مقاسة من الدقيق من منطقة االستبعاد، تكون منطقة الزيادات إذا كان الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض قريباً  )ب
  : كما يلي) α = α0  أوX = X0(حدود منقطة االستبعاد 

  ϕFSR_2  =  ϕcoarse 

وملا كان . وجيب، لألغراض اإلحصائية، أن يكون حجم الزيادة التقريبية عدداً صحيحاً يقبل القسمة على الزيادات الدقيقة
حجم الزيادة التقريبية ثابتاً، فإن نسبة الزيادة التقريبية إىل الزيادة الدقيقة اليت ال تعتمد إالّ على عرض احلزمة للمحطة األرضية 

GSO (ϕ3dB) .وتكتب هذه النسبة على النحو التايل :  
  Ncoarse  =  Floor ((Nhits * ϕcoarse) / ϕ3dB) 

ر العشري يف النسبة ويظهر الرقم الصحيح يف النتيجة، وهذا ينتج عنه نسبة متحفظة س هو عامل يستبعد الكFloorحيث 
 التقريبية يف مجيع األحوال عن حجم الزاوية املستهدفة اليت مركزها للزيادات الدقيقة إىل الزيادات التقريبية لكي ال تزيد الزيادة

  .1,5°املراقب، أي 
  النهج التحليلي  2.3.3

  .D من اجلزء 3.6فة يف الفقرة وزيادات خطوط الطول وخطوط العرض ملوضع الساتل املرجعي وفقاً للطريقة املوصيتم اختيار 
  املدخالت ونسق امللفات  4.3

  دخالتمعلمات امل  1.4.3
املدخالت ميكن أن تشمل امللفات املدخلة واملدخالت اليت ُيدخلها املستعمل باستخدام سطح بيين بياين أو عن طريق 

وتشتمل األقسام . (epfd)ويتناول هذا القسم معلمات املدخالت الالزمة للقيام بتحليل كثافة تدفق القدرة املكافئة . الربجميات
ملطلوبة ملعلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض، ومعلمات النظام املستقر بالنسبة إىل التالية على جداول للمدخالت ا

  . األرض، ومعلمات التجهيز، واملعلمات اإلحصائية، ونسق امللفات
  (non-GSO)معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض   2.4.3

  .B من اجلزء 1.2تستخدم املعلمات التالية، املوصوفة يف الفقرة 
 وحدات املعلمات اسم املعلمة  وصف املعلمة

  بشأن التعريف والنسقCانظر اجلزء    للساتلpfdقناع 
 – Nsat عدد السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

 – Nfreq (1) الترددات/عدد املناطق
 – One of 1, 2 or 3  (1) املنطقة

 F_DOWNsat GHz (1) التردد املركزي لإلرسال
 – Alpha or X  منطقة االستبعادمعلمة 

 بالدرجات MIN_EXCLUDE زاوية منطقة االستبعاد
 – Nco[Latitude]   حسب خط العرضfsatالعدد األقصى من السواتل يف التردد 

 – ال/نعم هل للمدار مسار تتبع على األرض حيافظ عليه احلفاظ على املوقع
 – ال/نعم  زاوية املبادرة للعقدة هل قدمت اإلدارة بيانات حمددة عن

 درجاتبال Wdelta مدى احلفاظ على املوقع للعقدة الصاعدة يف شكل نصف املدى
 كم H_MIN أقل ارتفاع تشغيلي

د اخلاصة باحلدود الستخراج احلدود اليت تنطبق على كل وميكن الرجوع إىل قاعدة بيانات االحتا)الترددات للسواتل، واملناطق اليت تطبق فيها(ميكن أن تقدم اإلدارة املبلغة جمموعة من  (1)
  .جمموعة
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 املعلمات املقدمة من -  B من اجلزء 1.2وتستعمل املعلمات التالية لكل ساتل يف بداية كل حماكاة، وهي موصوفة يف الفقرة 
  . D من اجلزء 1.3.5فقرة اإلدارات اليت تشغل النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض، وترد تعاريف املعلمات يف ال

. N-th تؤول إىل الساتل N-th يفيد وجود قيمة خمتلفة لكل ساتل وأن القيمة النونية [N]يالحظ يف اجلدول التايل أن املؤشر 
 يشري إىل pfd[N] أن بيانات كثافة تدفق القدرة معروضة بشكل يفهم منه أن املدخل [N] يفيد املؤشر pfdويف بيانات قناع 

 أو pfd(lat, az, el)فرعية معينة، فعلى سبيل املثال ينبغي أن يعكس كل ساتل يف الكوكبة نفس اجلدول للبيانات جمموعة 
pfd(lat, X, ∆long) أو pfd(lat, α, ∆long) .  

 وحدة املعلمة اسم املعلمة  وصف املعلمة
 – pfd[N]   املستعملpfdقناع 

 كم A[N] نصف احملور الكبري
 – E[N] االختالف املركزي

 بالدرجات I[N] امليل
 بالدرجات O[N] خط الطول للعقدة الصاعدة 

 بالدرجات W[N] زاوية احلضيض
 بالدرجات V[N] الزاوية االختالفية احلقيقية

 معرفة عدد اهلوائيات على الساتل أو معلمات وصلة التردد ↓epfd فليس مما يلزم يف حساب pfdونظراً الستعمال قناع 
 خاص به، ويف هذه احلالة يكون pfdومع ذلك ميكن ان يكون لكل ساتل قناع . ري املستقرة بالنسبة إىل األرضالراديوي غ

وجيب أن يكون لكل ساتل جمموعة مستقلة من معلمات املدار تتكون من ست . pfdلكل ساتل إشارة يف قاعدة بيانات أقنعة 
  . معلمات من أجل تعريف الساتل واالنتشار الالحق

  GSOمعلمات النظام   3.4.3

 أو من البيانات املدخلة، ويف هذه D من اجلزء 2.3 من اخلوارزمية املشروحة يف الفقرة GSOميكن أخذ بيانات معلمات النظام 
  : Bمن اجلزء 1.2احلالة تستعمل املعلمات التالية املبينة يف الفقرة 

 وحدة املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
  بالدرجات GSO  GSO_LONGخط طول الساتل 

 بالدرجات GSO  GSO_ES_LATخط عرض احملطة األرضية 
 بالدرجات GSO  GSO_ES_LONGخط طول احملطة األرضية 

  D من اجلزء 5.5الفقرة أحد املخططات املذكورة يف  GSO_ES_PATTERN خمطط كسب احملطة األرضية املرجعية
 متر GSO_ES_D_ANT قطر هوائي احملطة األرضية

  . GSO تعريف خط العرض وخط الطول للساتل D يف اجلزء 2.5 و1.5يف الفقرتني ويرد 
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  معلمات التجهيز  4.4.3

.  أو من البيانات املدخلةD يف اجلزء 3.3ميكن حساب معلمات التجهيز إما باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة 
  :واملعلمات املطلوبة لطريقة احملاكاة الزمنية هي

 وحدة املعلمة اسم املعلمة ةوصف املعلم
 ثانية TSTEP الزيادة الزمنية

 – NSTEPS عدد الزيادات الزمنية
 –  أو مقدمة من اإلدارة أو مصطنعةJ2 آلية زاوية املبادرة 

 ثانية/اتدرج ORBIT_PRECESS زاوية املبادرة

  :لساتل املرجعيالزيادات يف موقع اأما يف الطريقة التحليلية فترتبط املعلمات املطلوبة ب

 وحدة املعلمة اسم املعلمة  وصف املعلمة
 بالدرجات PHISTEPCG الزيادة يف خط الطول للشبكة التقديرية
 بالدرجات THETASTEPCG الزيادة يف خط العرض للشبكة التقديرية
 بالدرجات PHISTEPFG الزيادة يف خط الطول للشبكة الدقيقة
 بالدرجات THETASTEPFG قةالزيادة يف خط العرض للشبكة الدقي

  معلمات أخرى  5.4.3

 للحصول على ثالث معلمات حمددة D يف اجلزء 1.3 من الفقرة ↓epfdيستخدم يف التجهيز أيضاً قاعدة بيانات حدود 
  .↓epfdإلحصاءات 

 وحدة املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 (EPFD_DOWN_START dB(W/m2 · BWref)   يف بداية التجهيز↓epfdقيمة الفترات الفاصلة لـ 

 D(  SB dB(W/m2 · BWref)) يف اجلزء 5.2الفقرة (حجم الفترة الفاصلة 
 – epfd↓ N_BINSعدد الفترات الفاصلة لـ 

  نسق امللفات  6.4.3
ومن املقبول أيضاً .  للفحص النظري وتعديل معلمات املدخالت للمستعملنيمتكيناً) للنصوص (ASCIIجيب استعمال النسق 

دمي البيانات يف نسق قاعدة بيانات اثنينية إذا قدمت سطوح بينية بيانية متكن من قراءة املعلمات املدخلة وتعديلها قبل تنفيذ تق
  . احملاكاة

  اخلوارزميات وطرق احلساب  5.3
ارتفاع تشغيلية السواتل العاملة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض هي السواتل خارج منطقة االستبعاد وأعلى من أدىن زاوية 

).  أو على هذا االرتفاعMIN_OPERATING_HEIGHTأي أهنا على ارتفاع أعلى من  (GSOوتبث باجتاه احملطة األرضية 
واكرب عدد من السواتل العاملة غري املستقرة بالنسبة على األرض هو أكرب عدد من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

  .  التردد باجتاه نفس املنطقة على األرضاملسموح هلا بالبث على نفس



 ITU-R S.1503-1 83التوصية 

  هنج احملاكاة  1.5.3
إىل حمطة أرضية يف نظام مستقر بالنسبة إىل األرض  من حمطة أرضية يف نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض ↓epfdحلساب قيمة 

  . عددة اليت تعمل بالتوازي املتGSO لألنظمةينبغي استخدام اخلوارزمية التالية، وميكن استخدامها إذا اقتضى األمر، 
  .D يف اجلزء 2.4.3اقرأ معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض، املشروحة يف الفقرة   :1اخلطوة 
  .D يف اجلزء 3.4.3 املشروحة يف الفقرة GSOاقرأ معلمات النظام   :2اخلطوة 
 باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة epfd  الذي حيدث عنده أقصىGSOإذا استدعى األمر، احسب املوقع   :3اخلطوة 

  . D يف اجلزء 2.3
  . باعتبارها صفراً↓epfdابدأ اإلحصاء بوضع مجيع قيم الزيادة الفاصلة يف   :4اخلطوة 
إذا استدعى األمر، اسحب عدد الزيادات الزمنية وحجم الزيادة الزمنية باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة   :5اخلطوة 

  . ، مث احسب زمن االنتهاءD يف اجلزء 3.3
 يف مجيع Ncoarse = 1، وإالّ تستخدم 1.5وإذا أدخلنا خوارزمية الفترة الزمنية املزدوجة، تستخدم اخلطوة الفرعية   

  .احلسابات
  .Tcoarse = Tfine * Ncoarseاحسب حجم اخلطوة الزمنية التقريبية : 1.5عية اخلطوة الفر  

 حىت زمن االنتهاء، وإالّ تكرر 22 إىل 1.6 خوارزمية الفترة الزمنية املزدوجة، تكرر اخلطوات إذا أدخلت  :6اخلطوة 
  .  حىت زمن االنتهاء22 إىل 7اخلطوات 

  .= Tstep Tfineإذا كانت هذه هي الزيادة الزمنية األوىل، أَدِخل : 1.6اخلطوة الفرعية   
  ، وإالّ= Tstep Tfine، أدخل Ncoarseأقل من إذا كانت هناك زيادات متبقية : 2.6اخلطوة الفرعية   
 من ϕFSR_1 يف الزيادة الزمنية األخرية السابقة يف حدود X أو αإذا كانت أي من الزاويتني : 3.6اخلطوة الفرعية   

  .= Tstep Tcoarse، وإالّ فأدخل = X0( ،Tstep Tfine أو ϕ0( من زاوية منطقة االستبعاد ϕFSR_2الصفر أو 
 يف اجلزء 1.5م بتحديث موجهات املوقع جلميع احملطات األرضية على أساس نظام اإلحداثيات املبني يف الفقرة ق  :7اخلطوة 

D .  
  . D يف اجلزء 2.5 على أساس نظام اإلحداثيات املبني يف الفقرة GSOقم بتحديث موجهات املوقع جلميع السواتل   :8اخلطوة 
 جلميع السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض على أساس نظام قم بتحديث موجهات املوقع والسرعة  :9اخلطوة 

  . D يف اجلزء 3.5اإلحداثيات ومنوذج التنبؤ للساتل وخوارزمية احلفاظ على املوقع املوصوفة يف الفقرة 
  . ↓epfd = 0أدخل   :10اخلطوة 
 باستخدام GSOكن مشاهدهتا من احملطة األرضية قم باختيار مجيع السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت مي  :11اخلطوة 

  .D يف اجلزء 1.4.5اخلوارزمية املبينة يف الفقرة 
  . لكل ساتل مرئي غري مستقر بالنسبة إىل األرض18 إىل 13كرر اخلطوات   :12اخلطوة 
حسب احلالة  (lat, azimuth, elevation) أو (lat, α or X, ∆long)، إما pfdاحسب املعلمات املطلوبة لقناع   :13اخلطوة 

  . D يف اجلزء 1.5باستعمال تعريف الزوايا الوارد يف الفقرة 
  أوpfd(lat, α or X, ∆long) للسواتل املختارة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، احسب pfdباستعمال قناع   :14اخلطوة 

pfd(lat, azimuth, elevation) عند احملطة األرضية GSO باستخدام قناع pfd للساتل غري املستقر بالنسبة إىل 
  . D يف اجلزء 6.3األرض كما ورد وصفه يف الفقرة 
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 GSO بني اخلط الواصل إىل الساتل GSO عند احملطة األرضية ϕاحسب زاوية االحنراف عن احملور الرئيسي   :15اخلطوة 
  .non-GSOواخلط الواصل إىل الساتل 

 باستخدام خمططات الكسب الواردة يف GSOعند احملطة األرضية ) dB(كسب اإلرسال  = GRX(ϕ)احسب   :16اخلطوة 
  . D يف اجلزء 5.5اخلوارزميات يف الفقرة 

  : هلذا الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض باستخدامepfd↓iاحسب   :17اخلطوة 
  . epfd↓i = pfd(α) + GRX(ϕ) – Gmaxحيث Gmax  هيGSOذروة كسب اهلوائي للمحطة األرضية   :18اخلطوة 
  . للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض↓epfdصّنف توزيعات   :19اخلطوة 
 يف هذه القائمة وأيضاً السواتل يف منطقة ↓epfd وكذلك أهم مسامهات Nco[lat] للمسامهات 21كرر اخلطوة   :20اخلطوة 

 األرض، العاملة يف خط العرض  هو أكرب عدد من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىلNco[lat]االستبعاد حيث 
 املعنية، الذي يساوي أكرب عدد من السواتل املسموح هلا بالبث يف ذلك التردد إىل نفس GSOللمحطة األرضية 

املنطقة على األرض، مع مراعاة منطقة االستبعاد وأدىن زاوية ارتفاع كما هو مقرر بالنسبة للنظام غري املستقر 
  . بالنسبة إىل األرض

  .epfd↓i بقيمة ↓epfdأدخل زيادة على   :21 اخلطوة
  . (Tstep/Tfine) هلذه اخلطوة الزمنية عن طريق املدخالت ↓epfd بقيمة ↓epfdأدخل زيادة على إحصاءات   :22اخلطوة 
 باستخدام اخلوارزمية الواردة يف ↓epfd من دالة كثافة االحتمال لـ ↓epfdاحسب دالة االحتمال التراكمي لـ   :23اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.1.7الفقرة 
  . D يف اجلزء 1.7 باحلدود املقررة، باستعمال اخلوارزمية املبينة يف الفقرة ↓epfdقارن إحصاءات   :24اخلطوة 
  . D يف اجلزء 3.7توضع نتائج املخرجات يف النسق املبني يف الفقرة   :25اخلطوة 

  الطريقة التحليلية  2.5.3
، ينبغي استخدام GSO نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض إىل حمطة أرضية يف نظام  من حمطة أرضية يف↓epfdحلساب قيم 

  . اقتضى األمر متعددة تعمل بالتوازي إذا GSOاخلوارزميات التالية، وميكن استخدامها يف نظام 
  .Dزء  يف اجل2.4.3اقرأ معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض، املشروحة يف الفقرة   :1اخلطوة 
  .D يف اجلزء 3.4.3 املشروحة يف الفقرة GSOاقرأ معلمات النظام   :2اخلطوة 
 باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة epfd الذي حيدث عنده أقصى GSOإذا استدعى األمر، احسب املوقع   :3اخلطوة 

  . D يف اجلزء 2.3
  . باعتبارها صفراً↓epfd ابدأ اإلحصاء بوضع مجيع قيم الزيادة الفاصلة يف  :4اخلطوة 
  .  للساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرضϕ−θللمستوى ) الذاكرة يف احلاسوبيف (افتح قسماً خاصاً   :5اخلطوة 
  .ϕ−θيف القسم اخلاص باملستوى ) خلية( لكل عنصر 23 إىل 7كرر اخلطوات   :6اخلطوة 
ملستقر بالنسبة إىل األرض داخل اخللية حسب التعبري  وجود الساتل املرجعي غري اPROBاحسب االحتمال   :7اخلطوة 

  . D يف اجلزء 1.6الوارد يف الفقرة 
  . ضع الساتل املرجعي غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف مركز اخللية  :8اخلطوة 
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رد يف الفقرة حسب التعبري الوا) توجد إمكانية تشكيلية للكوكبة(حدد مواقع مجيع السواتل األخرى يف الكوكبة   :9اخلطوة 
  . D يف اجلزء 2.6

  .  لكل تشكيل من التشكيلني23 إىل 11كرر اخلطوات   :10اخلطوة 
  . epfd↓ = 0ضع   :11اخلطوة 
 باستخدام GSOقم باختيار مجيع السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن مشاهدهتا من احملطة األرضية   :12اخلطوة 

  . D يف اجلزء 1.4.5رة اخلوارزمية املبينة يف الفق
  .  لكل ساتل مرئي غري مستقر بالنسبة إىل األرض19 إىل 14كرر اخلطوات   :13اخلطوة 
حسب احلالة  (lat, azimuth, elevation) أو (lat, α or X, ∆long)، إما pfdاحسب املعلمات املطلوبة لقناع   :14اخلطوة 

  . Dاجلزء  يف 1.5باستعمال تعريف الزوايا الوارد يف الفقرة 
  أوpfd(lat, α or X, ∆long) للسواتل املختارة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، احسب pfdباستعمال قناع   :15اخلطوة 

pfd(lat, azimuth, elevation) عند احملطة األرضية GSO باستخدام قناع pfd للساتل غري املستقر بالنسبة إىل 
  .D اجلزء  يف6.3األرض كما ورد وصفه يف الفقرة 

 GSO بني اخلط الواصل إىل الساتل GSO عند احملطة األرضية ϕاحسب زاوية االحنراف عن احملور الرئيسي   :16اخلطوة 
  .non-GSOواخلط الواصل إىل الساتل 

 باستخدام خمططات الكسب الواردة يف GSOعند احملطة األرضية ) dB(كسب اإلرسال  = GRX(ϕ)احسب   :17اخلطوة 
  .D يف اجلزء 5.5ت يف الفقرة اخلوارزميا

  . هلذا الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض باستخدامepfd↓iاحسب   :18اخلطوة 
  .epfdi = pfd(α) + GRX(ϕ) – Gmax هي GSOذروة كسب اهلوائي للمحطة األرضية   :19اخلطوة 
  . للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرضepfdiصّنف توزيعات   :20اخلطوة 

 يف هذه القائمة وأيضاً السواتل يف منطقة epfdi وكذلك أهم مسامهات Nco[lat] للمسامهات 21كرر اخلطوة   :21خلطوة ا
 هو أكرب عدد من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، العاملة يف خط العرض Nco[lat]االستبعاد حيث 
لسواتل املسموح هلا بالبث يف ذلك التردد إىل نفس  املعنية، الذي يساوي أكرب عدد من اGSOللمحطة األرضية 

املنطقة على األرض، مع مراعاة منطقة االستبعاد وأدىن زاوية ارتفاع كما هو مقرر بالنسبة للنظام غري املستقر 
  . بالنسبة إىل األرض

  .epfdi بقيمة ↓epfdأدخل زيادة على   :22اخلطوة 
  . PROB/2وأضف إليها  ↓epfdث عن الفترة الفاصلة اليت تناظر قيمة  احب↓epfdيف املدرج التكراري لـ   :23اخلطوة 
 باستخدام اخلوارزمية الواردة يف ↓epfd من دالة كثافة االحتمال لـ ↓epfdاحسب دالة االحتمال التراكمي لـ   :24اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.1.7الفقرة 
  . D يف اجلزء 1.7خلوارزمية املبينة يف الفقرة  باحلدود املقررة، باستعمال ا↓epfdقارن إحصاءات   :25اخلطوة 
  . D يف اجلزء 3.7توضع نتائج املخرجات يف النسق املبني يف الفقرة   :26اخلطوة 

  حساب قناع كثافة تدفق القدرة 6.3

  .قناع كثافة تدفق القدرة هو عبارة عن جدول لقيم كثافة تدفق القدرة ملختلف الزوايا وخطوط العرض
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 α ينتج عنه D من اجلزء 2.4.5 الوارد يف الفقرة X أو α تزداد من صفر حيث إن تعريف X أو αبأن الزاوية ميكن االفتراض 
  .اً أكرب من صفر أو تساوي صفرXأو 

  :الحظ أن مدى خط العرض ينبغي أن يكون

  −I: األدىن

 +I: األعلى

  . هي زاوية امليل ملدار الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرضIحيث 

.  احملسوبة مع كل زيادة زمنية واقعة بني قيمتني يف الصفيفاتX) أو α(، أو )السمت، االرتفاع(كل عام ستكون الزوايا وبش
 فإن pfd وإذا كانت الزوايا خارج قناع .ويف هذه احلالة، ينبغي استخدام االستكمال اخلطي بني قيم كثافة تدفق القدرة

  ).أي عن حافة القناع(ناع  من أعلى زاوية يف القpfdالربجمية حتسب 

 معلومات أكثر تفصيالً عن Cوترد يف اجلزء . وينبغي استخدام القناع األقرب من حيث خط العرض إىل الساتل املرجعي
  .النسق واملعاينة يف حساب قناع كثافة تدفق القدرة

  النواتج 7.3

  :يف النسق التايل) D من اجلزء 1.3قرة كما هو مبني يف الف (NEPFD_DOWNينتج عن هذه اخلوارزمية صفيفتان حلجم 

  صفيفة قيم 
NEPFD_DOWN epfd↓  

EPFD_DOWN_CALC[I] dB(W/(m2 · BWref)) 

  صفيفة النسب املئوية
NEPFD_DOWN 

PC_CALC[I] % 

  

  .EPFD_DOWN_CALC[I] هي النسبة املئوية للزمن الذي يتم فيه جتاوز PC_CALC[I]حيث 

  وصف الربجمية  4

  ↑epfdوصف برجمية  1.4

شعها حمطة أرضية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض باجتاه الوصلة الصاعدة ت اليت ↑epfdساب حلرد يف هذا القسم خوارزمية ت
. ويفترض أن األرض عامرة بتوزيع متسق من احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض. املستقرة بالنسبة إىل األرض

إىل ساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض باستخدام قواعد التسديد لتلك الكوكبة، وأهنا تبث ويتجه تسديد كل حمطة أرضية 
 وخمطط الكسب خارج احملور لكل حمطة أرضية حساب e.i.r.pوميكن من واقع .  حمددة (.e.i.r.p)بقدرة مشعة متناحية مكافئة 

epfd↑ أو سلسلة من مواقع الساتل املرجعي، (ن الزيادات الزمنية وتكرر عملية احلساب لسلسلة م. املستقرة بالنسبة إىل األرض
وعندئذ ميكن مقارنة هذا التوزيع باحلدود املقررة من أجل اختاذ قرار بنعم  .↑epfdإىل أن نصل إىل توزيع ) يف الطريقة التحليلية

  .أو ال
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 اليت تبث يف اجتاه كوكبة من السواتل غري  هندسية جمموعة احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض22ويبني الشكل 
املستقرة بالنسبة إىل األرض، إىل جانب ساتل اختبار مستقر بالنسبة إىل األرض يستقبل من حمطة أرضية مستقرة بالنسبة إىل 

  .األرض

 22الشكل 
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  معلمات التشكيل  1.1.4

وسيكون ذلك يف شكل جمموعة بيانات .  احملددة يف لوائح الراديو↑epfdلوبة حلسابات املعلمات املطالفرعي يبني هذا القسم 
وميكن الرجوع إىل اجلدول الستخدام القيم .  للحدود اليت تشترك فيها عمليات التجهيز(N)جمموعات نونية تتكون من 

  .املطلوبة حسب تردد النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض

  .B من اجلزء 2.2دود ميكن حتديد ما يلي وفقاً ملا جاء يف الفقرة ولكل جمموعة من احل

 وحدات املعلمة ومداها  قيمة املعلمة اسم املعلمة
 FSTART_UP GHz  بداية نطاق التردد

 FEND_UP GHz  هناية نطاق التردد

  ال/نعم REGION1_UP 1ينطبق على اإلقليم 
  ال/نعم REGION2_UP  2ينطبق على اإلقليم 

  ال/نعم REGION3_UP  3 على اإلقليم ينطبق
  D من اجلزء 5.5أحد املخططات املذكورة يف الفقرة  GSO GSO_SAT_PATTERNخمطط الكسب 
  GSO  GSO_SAT_PEAKGAIN dBiذروة الكسب 

  بالدرجات GSO  GSO_SAT_BEAMWIDTHفتحة نصف القدرة للحزمة 
  RAFBW kHz  عرض النطاق املرجعي

  - epfd↑ NEPFD_UPعدد نقاط 
 NEPFD_UP epfd↑  EPFD_UP[I] dB(W/(m2 · BWref))مصفوفة قيم 

 % NEPFD_UP  PC_UP[I]مصفوفة النسب املئوية لـ 

  : حساب عدد الزيادات ومداها باستخدام ما يليEPFD_UP[I]وميكن من الصفيفات 
  .EPFD_UP[I]القيمة الدنيا يف صفيفة  = EPFD_UP_MINاحسب   :1اخلطوة 
  .EPFD_UP[I]القيمة القصوى للصفيفة  = EPFD_UP_MAXب احس  :2اخلطوة 
  . تنازلياdB 10ً إىل أقرب EPFD_UP_MIN بتقريب EPFD_UP_STARTاحسب   :3اخلطوة 
  . تصاعدياdB 10ً إىل أقرب EPFD_UP_MAXبتقريب .EPFD_UP_ENDاحسب   :4اخلطوة 
  .SB/(EPFD_UP_END − EPFD_UP_START)= عدد الزيادات   :5اخلطوة 

اليت هي أدىن أو أعلى ) Dيف اجلزء  5.2حجم الزيادة مشروح يف الفقرة  (SBج عن ذلك جمموعة من الزيادات من احلجم ينت
  . املقررة↑epfdمن حدود 

  epfdحتديد تشكيل أعلى  2.1.4

  .′C ومركز احلزمة الذي تكون فيه كثافة تدفق القدرة املكافئة يف أعالها معرف يف اجلزء GSOموقع الساتل 

  حساب خطوات التشغيل 3.1.4

  هنج احملاكاة الزمنية 1.3.1.4

  .Aحتسب قيمة زيادة زمنية واحدة وعدد الزيادات الزمنية، باستخدام اخلوارزمية اليت وردت يف اجلزء 



 ITU-R S.1503-1 89التوصية 

  خيار اخلطوة الزمنية املزدوجة
خطوة زمنية تقديرية :  زمنيتني خطوتنيتنفيذمن أجل حتسني أداء منوذج احملاكاة، ميكن استخدام خوارزمية بديلة عن طريق 

 بالنسبة إىل األرض قريباً من حافة منطقة يت يكون فيها الساتل غري املستقرتستخدم يف مجيع احلاالت فيما عدا احلالة ال
  ألن احملطة األرضية غري املستقرةα = 0ويالحظ أنه ال داعي يف هذه احلالة للتأكد من اخلط املركزي الذي ميثل . االستبعاد

  .بالنسبة إىل األرض ال تبث إىل الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض ضمن منطقة االستبعاد

  : الزيادة الزمنية األدقم حالة استخدا23يبني الشكل 

  23الشكل 

  

ام طريقة الزيادة الزمنية املزدوجة  اخلطوات االختيارية يف استخدD من اجلزء 1.6.4تشرح اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة 
  .1.24 و3.7 و2.7 و1.7 و2.6 و1.6كزيادات فرعية، أي 

ويستعمل احلجم التقرييب للزيادة للمناطق غري احلرجة البعيدة عن حمور احلزمة الرئيسية وحدود منطقة االستبعاد للمحطة 
  :قبوُيعرف حجم هذه اخلطوة باعتباره زاوية مركزها املرا. GSOاألرضية 

  ϕcoarse = 1,5° 

  .ويستخدم حجم الزيادة التقرييب هذا يف مجيع حسابات عرض حزمة اهلوائي ومجيع األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
وجيب، لألغراض اإلحصائية، أن يكون حجم الزيادة التقريبية عدداً صحيحاً يقبل القسمة على الزيادات الدقيقة، وملا كان 

لتقريبية ثابتاً فإن نسبة الزيادة التقريبية إىل الزيادة الدقيقة ال تعتمد إال على عرض احلزمة للمحطة األرضية غري حجم الزيادة ا
  :وتكتب هذه النسبة على النحو التايل. (ϕ3dB)املستقرة بالنسبة إىل األرض 

  Ncoarse = Floor ((Nhits * ϕcoarse) / ϕ3dB) 

وهذا ينتج عنه نسبة متحفظة . العشري يف النسبة وُيظهر الرقم الصحيح يف النتيجة هو عامل يستبعد الكسر floorحيث 
لزاوية اليت املستهدف لجم احلللزيادات الدقيقة إىل الزيادات التقريبية لكي ال تزيد الزيادة التقريبية يف مجيع األحوال عن 

  . درجة1,5مركزها املراقب وهو 

 GSOاحملطة األرضية 

منطقة االستبعاد للساتل
غري املستقر بالنسبة إىل

  األرض

  GSOالقوس
  مسار عرب منطقة االستبعاد

GSOالساتل
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  النهج التحليلي  2.3.1.4

  .D من اجلزء 3.6زيادات خطوط الطول وخطوط العرض ملوضع الساتل املرجعي وفقاً للطريقة املوصوفة يف الفقرة يتم اختيار 

  املدخالت ونسق امللفات 4.1.4

  معلمات املدخالت 1.4.1.4

كن أن واملدخالت يف هذه احلالة مي. يتناول هذا القسم معلمات املدخالت يف نظام افتراضي غري مستقر بالنسبة إىل األرض
  :واملعلومات املطلوبة هي. تشمل امللفات املدخلة واملدخالت اليت يدخلها املستعمل

  النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض؛  -
  النظام املستقر بالنسبة إىل األرض؛  -
  .تشكيل خطوات التجهيز  -

  معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض 2.4.1.4

  :B من اجلزء 1.2ة، كما هي مبينة يف الفقرة تستعمل املعلمات التالي

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 -  Nsat عدد السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

 - ال/نعم للمدار مسار تتبع على األرض حيافظ عليه احلفاظ على املوقع
 - ال/نعم اإلدارة قدمت بيانات حمددة عن زاوية املبادرة للعقدة

 بالدرجات  Wdelta.للعقدة الصاعدة يف شكل نصف املدى الكليمدى احلفاظ على املوقع 

 وترد تعاريف املعلمات B من اجلزء 1.2وتستعمل املعلمات التالية لكل ساتل يف بداية كل حماكاة، وهي موصوفة يف الفقرة 
  .D من اجلزء 1.3.5يف الفقرة 

  .N-th تؤول إىل الساتل (N-th)فيد وجود قيمة خمتلفة لكل ساتل وأن القيمة النونية ت [N] اتيالحظ يف اجلدول التايل أن املؤشر

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
  كم A[N] احملور شبه الرئيسي
 - E[N] االختالف املركزي

 بالدرجات I[N] امليل
 بالدرجات O[N] خط الطول للعقدة الصاعدة

 رجاتبالد W[N] زاوية احلضيض
 بالدرجات V[N] الزاوية االختالفية احلقيقية

وجيب أن يكون لكل ساتل جمموعة مستقلة من معلمات املدار تتكون من ست معلمات من أجل تعريف الساتل واالنتشار 
  .الالحق
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حة يف الفقرة ولتحديد خصائص احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض تستخدم املعلمات التالية، كما هي مشرو
  :B من اجلزء 1.2

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
أقصى عدد من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 املتابعة يف هذا التردد
ES_TRACK – 

 ES_EIRP dB(W/BWref)   للمحطة األرضية.e.i.r.pقناع 

 - Nfreq (1)املناطق/ عدد الترددات

 - 3 أو 2 أو 1ني املناطق منطقة ب (1)املناطق

 ES_F  GHz (1)تردد اإلرسال املركزي

 بالدرجات ES_MINELEV أدىن زاوية ارتفاع
 بالدرجات ES_MIN_GSO أدىن زاوية إىل القوس غري املستقر بالنسبة إىل األرض

متوسط عدد احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل 
 األرض لكل كيلومتر مربع

ES_DENSITY 2كم  

 كم ES_DISTANCE  أقدام احلزمة طئمتوسط املسافة بني مراكز اخلاليا أو مو
وميكن الرجوع إىل قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة باحلدود ). ترددات احملطات األرضية، واملناطق اليت تنطبق فيها(ميكن أن تقدم اإلدارة املبلغة جمموعة من  (1)

  . جمموعةالستخراج احلدود اليت تنطبق على كل

  معلمات النظام املستقر بالنسبة إىل األرض 3.4.1.4

ميكن حساب النظام املستقر بالنسبة إىل األرض أو استخدام معلمات أسوأ احلاالت، باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة 
  : هيB من اجلزء 1.2 واملعلمات املطلوبة كما هو موصوف يف الفقرة.  أو عن طريق إدخال البياناتD يف اجلزء 2.1.4

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 بالدرجات GSO GSO_SAT_LONGخط طول الساتل 

 بالدرجات GSO BS_LATخط عرض خط التسديد 
 بالدرجات GSO BS_LONGخط طول خط التسديد 

  D من اجلزء 5.5أحد املخططات املوصوفة يف الفقرة  GSO GSO_SAT_PATTERNخمطط كسب الساتل املرجعي 

  .D من اجلزء 2.5 و1.5وهذه املعلمات موصوفة يف الفقرتني 

  معلمات التشغيل 4.4.1.4

واملعلمات .  أو إدخال القيمD من اجلزء 3.1.4ميكن حساب معلمات التشغيل باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة 
  :املطلوبة يف هنج احملاكاة الزمنية هي

 وحدات املعلمة علمةاسم امل وصف املعلمة
 ثانية TSTEP الزيادة الزمنية

 − NSTEPS عدد الزيادات الزمنية
 −   أو معلومات اإلدارة أو اصطناعيةJ2 آلية زاوية املبادرة
  يوم/بالدرجات ORBIT_PRECESS زاوية املبادرة
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  :يواملعلمات املطلوبة يف الطريقة التحليلية تتصل بالزيادات يف موقع الساتل املرجع

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 بالدرجات PHISTEPCG زيادة خط الطول يف الشبكة التقريبية
 بالدرجات THETASTEPCG زيادة خط العرض يف الشبكة التقريبية
 بالدرجات PHISTEPFG زيادة خط الطول يف الشبكة الدقيقة
 رجاتبالد THETASTEPFG زيادة خط العرض يف الشبكة الدقيقة

  معلمات أخرى 5.4.1.4

، للحصول على ثالث D من اجلزء 1.1.4 من الفقرة ↓epfdتستخدم يف عملية احملاكاة أيضاً احلدود املوجودة يف قاعدة بيانات 
  :↓epfdمعلمات حمِددة إلحصاءات 

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 epfd↑ EPFD_UP_START dB(W/(m2 · BWref))قيمة أول زيادة يف 

 D(  SB dB(W/(m2 · BWref)) من اجلزء 5.2الفقرة (حجم الزيادة 

 – epfd↑ N_BINSعدد زيادات 

  نسق امللفات 6.4.1.4

ومن املقبول أيضاً . إىل الرتابةمتكيناً للفحص النظري وتعديل معلمات املدخالت ) النصوص (ASCIIجيب استعمال النسق 
ات اثنينية إذا قدمت سطوح بينية بيانية متكن من قراءة املعلمات املدخلة وتعديلها قبل تنفيذ تقدمي البيانات يف نسق قاعدة بيان

  .احملاكاة

  حساب توزيع احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 5.1.4

  :للحصول على توزيع احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ينبغي استخدام الطريقة التالية
  :احسب العدد الفعلي للمحطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة اليت متثلها احملطة األرضية املمثلة :1اخلطوة 

  NUM_ES = ES_DISTANCE * ES_DISTANCE * ES_DENSITY 

  : وذلك باستعمال اليت تستعمل لكل حمطة أرضية ممثلة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض،.e.i.r.pاحسب  :2اخلطوة 
  REP_EIRP = ES_EIRP + 10log10(NUM_ES) 

 الذي ميثل الكسب النسيب اف اليت تقع داخل الكفاملنطقةحدد منطقة اخلدمة املستقرة بالنسبة إىل األرض باعتبارها  :3اخلطوة 
dB 15.  

 يف منطقة اخلدمة ES_DISTANCE ولكل مباعدة يف خط الطول ES_DISTANCEلكل مباعدة يف خط العرض  :4اخلطوة 
، حدد حمطة أرضية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض باعتبارها حمطة ممثلة تضيء بقدرة مشعة 3املعرفة يف اخلطوة 

  .REP_EIRPمتناحية مكافئة 
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  اخلوارزمية وطريقة احلساب 6.1.4

  هنج احملاكاة الزمنية 1.6.1.4

 إىل األرض إىل ساتل يف نظام مستقر بالنسبة إىل األرض تستخدم  من ساتل يف نظام غري مستقر بالنسبة↑epfdحلساب قيم 
  : املتعددة اليت تعمل بالتوازيGSOوميكن استخدامها أيضاً إذا اقتضى األمر لألنظمة . اخلوارزمية التالية

  .D من اجلزء 2.4.1.4اقرأ معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض، املشروحة يف الفقرة  :1اخلطوة 
  .D من اجلزء 3.4.1.4 املشروحة يف الفقرة GSOاقرأ معلمات النظام  :2اخلطوة 
 باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة epfd الذي حيدث عنده أقصى GSOإذا استدعى األمر، احسب املوقع  :3اخلطوة 

  .D من اجلزء 2.1.4
 املستقرة بالنسبة إىل األرض باستخدام اخلوارزمية املبينة يف إذا استدعى األمر، احسب مواقع احملطات األرضية غري :4اخلطوة 

  .D من اجلزء 5.1.4الفقرة 
  .اًصفر باعتبارها ↑epfdابدأ اإلحصاء بوضع مجيع قيم الزيادات الزمنية الفاصلة يف  :5اخلطوة 
 اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة إذا استدعى األمر، احسب عدد الزيادات الزمنية وحجم الزيادة الزمنية باستخدام :6اخلطوة 

  . مث احسب زمن االنتهاءD يف اجلزء 3.1.4
 يف مجيع Ncoarse = 1، وإال تستخدم 1.6وإذا استعملنا خوارزمية الفترة الزمنية املزدوجة، تستخدم اخلطوة الفرعية   

  .احلسابات
  .Tcoarse = Tfine * Ncoarseاحسب حجم اخلطوة الزمنية التقريبية   :1.6اخلطوة الفرعية   

  . لكل زيادة زمنية24 إىل 8كرر اخلطوات من  :7اخلطوة 
  . حىت النهاية22 إىل اخلطوة 1.7إذا اسُتعملت طريق الزيادة الزمنية املزدوجة، كرر ابتداء من اخلطوة الفرعية   

  ، وإالTstep  = Tfine إذا كانت هذه هي الزيادة الزمنية األوىل، أدخل  :1.7اخلطوة الفرعية   
  ، وإالTstep  = Tfine متبقية، أدخل Ncoarseإذا كانت هناك زيادات أقل من   :2.7اخلطوة الفرعية   
 من زاوية منطقة االستبعاد، ϕcoarse يف اخلطوة الزمنية األخرية يف حدود αإذا كانت أي من الزوايا   :3.7اخلطوة الفرعية   

  .Tstep  Tcoarse =وإال استعمل  Tstep  = Tfineأدخل 
  .D يف اجلزء 1.5قم بتحديث موجهات املوقع جلميع احملطات األرضية باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة  :8اخلطوة 
قم بتحديث موجهات املوقع والسرعة جلميع السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض باستخدام اخلوارزمية املبينة  :9اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.5يف الفقرة 
 3.5قم بتحديث موجهات املوقع جلميع السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة  :10ة اخلطو

  .Dيف اجلزء 
  .epfd↑ = 0أدخل  :11اخلطوة 
  . لكل حمطة أرضية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض23 إىل 13كرر اخلطوات  :12اخلطوة 
 هذه احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مرئية للساتل املستقر بالنسبة إىل األرض حدد ما إذا كانت :13اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.4.5استخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة ب
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  .23 إىل 15 اتبع اخلطوات GSOإذا كانت احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض مرئية للساتل  :14اخلطوة 
  . ألقصى عدد من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن تتبعها23 إىل 16كرر اخلطوات  :15طوة اخل

 البعيد عن القوس املستقر بالنسبة إىل األرض الذي يقع أعلى زاوية االرتفاع الدنيا (i-th)اختر الساتل السيين  :16اخلطوة 
  .GSOوليس داخل منطقة االستبعاد 

  .23 إىل 18 اتإذا أمكن اختيار ساتل باستعمال اخلوارزمية، اتبع اخلطو :17اخلطوة 
 للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اجتاه الساتل املستقر ES_EIRP (dB(W/BWraf)احسب  :18اخلطوة 

 3ألرض املبني يف الفقرة  للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل ا.e.i.r.pبالنسبة إىل األرض باستخدام قناع 
  .Cمن اجلزء 

REP_EIRP = ES_EIRP + 10log10 (NUM_ES) 

 باستخدام خمطط الكسب املبني يف اخلوارزمية GSO املستقبل عند الساتل (dB)الكسب النسيب  = GRXاحسب  :19اخلطوة 
  .D يف اجلزء 5.5الواردة يف الفقرة 

 باستخدام GSO احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والساتل بني) بالكيلومتر(املسافة  = Dاحسب  :20اخلطوة 
  .D يف اجلزء 1.4.5اخلوارزمية املبينة يف الفقرة 

  .LFS = 10 log(4π D2) + 60احسب عامل االنتشار  :21اخلطوة 
  : هلذا الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرضepfd↑iاحسب  :22اخلطوة 

epfd↑i = REP_EIRP – LFS + GRX – Gmax 

  .epfd↑i الزيادة ↑epfdأضف إىل  :23اخلطوة 
  .↑epfd إحصاءات هذه القيمة لـ↑epfdأضف إىل  :24اخلطوة 

  :إذا اسُتعملت خوارزمية الزيادة الزمنية املزدوجة جيب استعمال اخلطوة التالية  
 .Tstep/Tfine الزمنية مضروبة يف  هلذه الزيادة↑epfd إحصاءات قيمة ↑epfdأضف إىل  :1.24اخلطوة الفرعية   

 باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة ↑epfd من دالة كثافة االحتمال لـ↑epfdشكل دالة التوزيع التراكمي لـ :25اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.1.7

  .Dزء  يف اجل1.7 مع احلدود املستخدمة يف اخلوارزمية املبينة يف الفقرة ↑epfdقارن إحصاءات  :26اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.7سجل نتائج املخرجات يف النسق املبني يف الفقرة  :27اخلطوة 

  هنج الطريقة التحليلية 2.6.1.4

 من ساتل يف نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض إىل ساتل يف نظام مستقر بالنسبة إىل األرض، ينبغي ↑epfdحلساب قيم 
  : متعددة تعمل بالتوازي إذا اقتضى األمرGSOمها أيضاً يف أنظمة استخدام اخلوارزمية التالية، وميكن استخدا

  .D يف اجلزء 2.4.1.4اقرأ معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض، املشروحة يف الفقرة  :1اخلطوة 
  .D يف اجلزء 3.4.1.4 املبينة يف الفقرة GSOاقرأ معلمات النظام  :2اخلطوة 
 أو D يف اجلزء 2.1.4 باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة GSO ملوقع epfd، احسب أقصى إذا اقتضى األمر  :3اخلطوة 

  .طريقة أخرى مناسبة
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إذا اقتضى األمر، احسب مواقع احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض باستخدام اخلوارزمية املبينة يف   :4اخلطوة 
  .D يف اجلزء 5.1.4الفقرة 

  . باعتبارها صفراً↑epfdبدأ اإلحصاء بوضع مجيع قيم الزيادة الفاصلة ا  :5اخلطوة 
  .ϕ−θ يللمستو) يف ذاكرة احلاسوب(افتح قسماً خاصاً   :6اخلطوة 
 للساتل املرجعي غري املستقر بالنسبة ϕ−θ ييف القسم اخلاص باملستو) خلية( لكل عنصر 25 إىل 8كرر اخلطوات   :7اخلطوة 

  .إىل األرض
 وجود الساتل املرجعي غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف داخل اخللية حسب التعبري PROBحسب احتمال ا  :8اخلطوة 

  .D يف اجلزء 1.6الوارد يف الفقرة 
  .ضع الساتل املرجعي غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف مركز اخللية  :9اخلطوة 
حسب التعبري الوارد يف الفقرة ) د إمكانية تشكيلني للكوكبةتوج(حدد مواقع مجيع السواتل األخرى يف الكوكبة  :10اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.6
  . لكل من التشكيلني25 إىل 12كرر اخلطوات  :11اخلطوة 
  .epfd↑ = 0ضع  :12اخلطوة 
  . جلميع احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض24 إىل 14كرر اخلطوات  :13اخلطوة 
لساتل املستقر ل يف مرمى البصر بالنسبةا كانت هذه احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض احسب ما إذ :14اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.4.5بالنسبة إىل األرض باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة 
 16، اتبع اخلطوات GSOللساتل إذا كانت احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مرمى البصر بالنسبة  :15اخلطوة 

  .24إىل 
  . ألقصى عدد من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن تتبعها24 إىل 17كرر اخلطوات  :16اخلطوة 
 البعيد عن القوس املستقر بالنسبة إىل األرض الذي يقع أعلى زاوية االرتفاع الدنيا (i-th)اختر الساتل السيين  :17اخلطوة 

  .GSOيس يف داخل منطقة االستبعاد ول
  .24 إىل 19إذا نتج عن استخدام اخلوارزمية أحد السواتل، اتبع اخلطوات  :18اخلطوة 
 للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اجتاه الساتل املستقر ES_EIRP (dB(W/BWraf)احسب  :19اخلطوة 

 من 3 للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املبني يف الفقرة .e.i.r.pبالنسبة إىل األرض باستخدام قناع 
  .Cاجلزء 

REP_EIRP = ES_EIRP + 10log10 (NUM_ES) 

 باستخدام خمطط الكسب املبني يف اخلوارزمية GSO املستقبل عند الساتل (dB)الكسب النسيب  = GRXاحسب   :20اخلطوة 
  .D يف اجلزء 5.5الواردة يف الفقرة 

 باستخدام GSOبني احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والساتل ) بالكيلومتر(املسافة  = Dاحسب   :21اخلطوة 
  .D يف اجلزء 1.4.5اخلوارزمية املبينة يف الفقرة 

  LFS = 10 log(4π D2) + 60احسب عامل االنتشار   :22اخلطوة 
 5.1.4 احملسوبة يف الفقرة REP_EIRPستقر بالنسبة إىل األرض باستخدام قيمة هلذا الساتل غري امل epfd↑iاحسب   :23اخلطوة 

  :Dيف اجلزء 
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  epfd↑i = REP_EIRP – LFS + GRX – Gmax 

  .↑epfd القيمة epfd↑iأضف إىل  :24اخلطوة 
  .PROB/2وأضف إليها  ↑epfdاحبث عن الفترة الفاصلة اليت تناظر قيمة  ↑epfdيف املدرج التكراري  :25اخلطوة 
 باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة ↑epfd من دالة كثافة االحتمال لـ↑epfdشكل دالة التوزيع التراكمي لـ :26اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.1.7
  .D يف اجلزء 1.7 مع احلدود املستخدمة يف اخلوارزمية املبينة يف الفقرة ↑epfdقارن إحصاءات  :27اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.7 املخرجات يف النسق املبني يف الفقرة سجل نتائج :28اخلطوة 

  املخرجات 7.1.4

  :يف النسق التايل) D يف اجلزء 1.1.4هو مبني يف الفقرة  كما( ↑NEPFDينتج عن اخلوارزمية صفيفتان من احلجم 

 NEPFD_UP EPFD↑ EPFD_UP_CALC[I] dB(W/(m2 · BWref))مصفوفة قيم 

 % NEPFD_UP  PC_CALC[I]مصفوفة النسب املئوية 

  .EPFD_UP_CALC[I] هي النسبة املئوية للزمن الذي يتم فيه جتاوز PC_CALC[I]حيث 

 epfdisوصف برجمية  2.4

من احملطات الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض إىل  epfdisيرد يف هذا القسم وصف اخلوارزمية املستخدمة يف حساب 
 عند احملطة الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض من epfdisوميكن حساب . بة إىل األرضالوصلة الصاعدة املستقرة بالنس

وتكرر هذه العملية لكل سلسلة من اخلطوات الزمنية . لكل حمطة فضائيةالرئيسي  وزاوية االحنراف عن احملور .e.i.r.pبيانات 
، وميكن بعد ذلك مقارنة هذا epfdisتم احلصول على توزيع إىل أن ي) أو مواقع الساتل املرجعي يف حالة الطريقة التحليلية(

  .التوزيع باحلدود املقررة للوصول إىل قرار بنعم أو ال

  معلمات التشكيل 1.2.4

 تتكون من جمموعة بيانات، وهذه توضع يف شكل epfdis جلميع حساباتيتناول هذا القسم الفرعي املعلمات املطلوبة 
وميكن الرجوع إىل اجلدول من أجل استخدام . يت ميكن أن تكون مشتركة بني عمليات التجهيز للحدود ال(N)جمموعات نونية 

  .القيم املطلوبة حبسب تردد النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض

  .B يف اجلزء 2.2ويتم حتديد املعلمات التالية بالنسبة لكل جمموعة من احلدود، حسبما تبينه الفقرة 
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 وحدات املعلمة املعلمةاسم  وصف املعلمة
 FSTART_IS GHz بداية نطاق التردد

 FEND_IS GHz هناية نطاق التردد

  ال/نعم REGION1_IS 1ينطبق على اإلقليم 
ال/نعم REGION2_IS  2ينطبق على اإلقليم   

ال/نعم REGION3_IS  3ينطبق على اإلقليم   

  D من اجلزء 5.5 يف الفقرة أحد املخططات املوصوفة GSO GSO_SAT_PATTERNخمطط الكسب 

 GSO GSO_SAT_PEAKGAIN dBiذروة الكسب 

 بالدرجات GSO  GSO_SAT_BEAMWIDTHفتحة نصف القدرة للحزمة 
 RIFBW kHz  عرض النطاق املرجعي

 – epfdis NEPFD_ISعدد نقاط 

 epfdis NEPFD_IS  EPFD_IS[I] dB(W/(m2 · BWrif))مصفوفة قيم 

 % NEPFD_IS  PC_IS[I]لـ مصفوفة النسب املئوية 

  : حساب عدد الزيادات ومداها باستخدام ما يليEPFD_IS[I]وميكن من الصفيفات 
  .EPFD_IS[I]صفيفة الالقيمة الدنيا يف  = EPFD_IS_MINاحسب   :1اخلطوة 
  .EPFD_IS[I]صفيفة يف الالقيمة القصوى  = EPFD_IS_MAXاحسب   :2اخلطوة 
  . تنازلياdB 10ً إىل أقرب EPFD_IS_MINبتقريب  EPFD_IS_STARTاحسب   :3اخلطوة 
  . تصاعدياdB 10ً إىل أقرب EPFD_IS_MAXبتقريب .EPFD_IS_ENDاحسب   :4اخلطوة 
  .SB/(EPFD_IS_END − EPFD_UP_START)= عدد الزيادات   :5اخلطوة 

اليت هي أدىن أو أعلى ) Dزء من اجل 5.2حجم الزيادة مشروح يف الفقرة  (SBينتج عن ذلك جمموعة من الزيادات من احلجم 
  . املقررةepfdisمن حدود 

  epfdحتديد تشكيل أعلى   2.2.4

  .′C ومركز احلزمة الذي تكون فيه كثافة تدفق القدرة املكافئة يف أعالها معرف يف اجلزء GSOموقع الساتل 

 حساب خطوات التشغيل 3.2.4

  هنج احملاكاة الزمنية 1.3.2.4

 .Aدة وعدد الزيادات الزمنية، باستخدام اخلوارزمية اليت وردت يف اجلزء حتسب قيمة زيادة زمنية واح
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  النهج التحليلي 2.3.2.4

يف خطوط الطول وخطوط العرض بالنسبة ملوضع الساتل املرجعي وفقاً لإلجراء الوارد يف ) اخلطوات(يتم اختيار الزيادات 
  .D يف اجلزء 3.6الفقرة 

  املدخالت ونسق امللفات  4.2.4

  معلمات املدخالت 1.4.2.4

واملدخالت يف هذه احلالة ميكن أن . يتناول هذا القسم معلمات املدخالت يف نظام افتراضي غري مستقر بالنسبة إىل األرض
  :واملعلومات املطلوبة هي. تشمل امللفات املدخلة واملدخالت اليت يدخلها املستعمل

  النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض؛  -
  املستقر بالنسبة إىل األرض؛النظام   -
  .تشكيل خطوات التجهيز  -

  معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض 2.4.2.4

  :B من اجلزء 1.2تستعمل املعلمات التالية، كما هي مبينة يف الفقرة 

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 – Nsat عدد السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض

 – ال/نعم للمدار مسار تتبع على األرض حيافظ عليه احلفاظ على املوقع
 –  ال/نعم اإلدارة قدمت بيانات حمددة عن زاوية املبادرة للعقدة

  بالدرجات Wdelta.مدى احلفاظ على املوقع للعقدة الصاعدة يف شكل نصف املدى

 وترد تعاريف املعلمات B من اجلزء 1.2 موصوفة يف الفقرة وتستعمل املعلمات التالية لكل ساتل يف بداية كل حماكاة، وهي
  .B من اجلزء 1.3.5يف الفقرة 

  .N-th تؤول إىل الساتل (N-th)فيد وجود قيمة خمتلفة لكل ساتل وأن القيمة النونية ت [N] اتيالحظ يف اجلدول التايل أن املؤشر

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
  كم A[N]  نصف احملور الكبري
 – E[N] االختالف املركزي

 بالدرجات I[N] امليل
 بالدرجات O[N] خط الطول للعقدة الصاعدة

 بالدرجات W[N] زاوية احلضيض
 بالدرجات V[N] الزاوية االختالفية احلقيقية

ل واالنتشار وجيب أن يكون لكل ساتل جمموعة مستقلة من معلمات املدار تتكون من ست معلمات من أجل تعريف السات
  .الالحق
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ولتحديد خصائص احملطات األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض تستخدم املعلمات التالية، كما هي مشروحة يف الفقرة 
  :B من اجلزء 1.2

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 non-GSO_SS_EIRP dB(W/BWrif)   لكل حمطة فضائية.e.i.r.pقناع 

 – Nfreq (1)األقاليم/عدد الترددات

 –  3 أو 2 أو 1إقليم من بني األقاليم  (1)اإلقليم

 IS_F GHz (1)أدىن تردد لإلرسال
وميكن الرجوع إىل قاعدة بيانات االحتاد اخلاصة باحلدود ). ترددات احملطات األرضية، واملناطق اليت تنطبق فيها(ميكن أن تقدم اإلدارة املبلغة جمموعة من  (1)

  .ج احلدود اليت تنطبق على كل جمموعةالستخرا

  معلمات النظام املستقر بالنسبة إىل األرض 3.4.2.4

ميكن حساب النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض أو استخدام معلمات أسوأ احلاالت، باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف 
  : هيB من اجلزء 1.2طلوبة كما هو موصوف يف الفقرة واملعلمات امل.  أو عن طريق إدخال البياناتD يف اجلزء 2.5الفقرة 

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
  بالدرجات GSO GSO_SAT_LONGخط طول الساتل 

 بالدرجات GSO BS_LATخط عرض خط التسديد 
 بالدرجات GSO BS_LONGخط طول خط التسديد 

 من 5.5املخططات املوصوفة يف الفقرة أحد  GSO GSO_SAT_PATTERNخمطط كسب الساتل املرجعي 
  Dاجلزء 

  .D من اجلزء 2.5 و1.5وهذه املعلمات موصوفة يف الفقرتني 

  معلمات التشغيل 4.4.2.4

واملعلمات .  أو إدخال القيمD من اجلزء 3.1.4ميكن حساب معلمات التشغيل باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة 
  :منية هياملطلوبة يف هنج احملاكاة الز

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 ثانية TSTEP الزيادة الزمنية

 − NSTEPS عدد الزيادات الزمنية
 −   أو معلومات اإلدارة أو اصطناعيةJ2 آلية زاوية املبادرة
 يوم/اتدرج ORBIT_PRECESS زاوية املبادرة
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  :يادات يف موقع الساتل املرجعيواملعلمات املطلوبة يف الطريقة التحليلية تتصل بالز

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 بالدرجات PHISTEPCG زيادة خط الطول يف الشبكة التقريبية
 بالدرجات THETASTEPCG زيادة خط العرض يف الشبكة التقريبية
 بالدرجات PHISTEPFG زيادة خط الطول يف الشبكة الدقيقة

 بالدرجات THETASTEPFG كة الدقيقةزيادة خط العرض يف الشب

  معلمات أخرى  5.4.2.4

، للحصول على ثالث D من اجلزء 1.1.4 من الفقرة epfdisتستخدم يف عملية احملاكاة أيضاً احلدود املوجودة يف قاعدة بيانات 
  :epfdisمعلمات حمِددة إلحصاءات 

 وحدات املعلمة اسم املعلمة وصف املعلمة
 epfdis EPFD_IS_START dB(W/(m2 · BWref))قيمة أول زيادة يف 

 D(  SB dB(W/(m2 · BWref)) من اجلزء 5.2الفقرة (حجم الزيادة 

 – epfdis N_BINSعدد زيادات 

  نسق امللفات 6.4.2.4

ومن املقبول أيضاً . إىل الرتابةمتكيناً للفحص النظري وتعديل معلمات املدخالت ) النصوص (ASCIIجيب استعمال النسق 
قدمي البيانات يف نسق قاعدة بيانات اثنينية إذا قدمت سطوح بينية بيانية متكن من قراءة املعلمات املدخلة وتعديلها قبل تنفيذ ت

  .احملاكاة

  اخلوارزميات وطرق احلساب  5.2.4

  .epfdis ،Ncoarse = 1من أجل حساب الزيادة الزمنية املزدوجة حلساب 

  طريقة احملاكاة الزمنية 1.5.2.4

 من ساتل يف نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض إىل ساتل يف نظام مستقر بالنسبة إىل األرض تستخدم epfdisساب قيم حل
  : املتعددة اليت تعمل بالتوازيGSOوميكن استخدامها أيضاً إذا اقتضى األمر لألنظمة . اخلوارزمية التالية

  .D من اجلزء 2.4.1.4ىل األرض، املشروحة يف الفقرة اقرأ معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إ :1اخلطوة 
  .D من اجلزء 3.4.1.4 املشروحة يف الفقرة GSOاقرأ معلمات النظام  :2اخلطوة 
إذا استدعى األمر، احسب املوقع املستقر بالنسبة إىل األرض يف أسوأ احلاالت باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة  :3اخلطوة 

  .D اجلزء من 2.1.4
  .صفر باعتبارها epfdisابدأ اإلحصاء بوضع مجيع قيم الزيادات الزمنية الفاصلة يف  :4اخلطوة 
إذا استدعى األمر، احسب عدد الزيادات الزمنية وحجم الزيادة الزمنية باستخدام اخلوارزمية املوصوفة يف الفقرة  :5اخلطوة 

  .  مث احسب زمن االنتهاءD اجلزء من 3.1.4
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 يف مجيع Ncoarse = 1، وإال تستخدم 1.5نا خوارزمية الفترة الزمنية املزدوجة، تستخدم اخلطوة الفرعية وإذا استعمل  
  .احلسابات

  .Tcoarse = Tfine * Ncoarseاحسب حجم اخلطوة الزمنية التقريبية  :1.5اخلطوة الفرعية   
  . جلميع الزيادات الزمنية19 إىل 7كرر اخلطوات من  :6اخلطوة 

  . حىت النهاية17 إىل اخلطوة 1.6ملت خوارزمية الزيادة الزمنية املزدوجة، كرر ابتداء من اخلطوة الفرعية إذا اسُتع  
  ، وإالTstep  = Tfine إذا كانت هذه هي الزيادة الزمنية األوىل، أدخل :1.6اخلطوة الفرعية   
  ، وإالTstep  = Tfine متبقية، أدخل Ncoarseإذا كانت هناك زيادات أقل من  :2.6اخلطوة الفرعية   
 من زاوية منطقة االستبعاد، ϕcoarse يف اخلطوة الزمنية األخرية يف حدود αإذا كانت أي من الزوايا  :3.6اخلطوة الفرعية   

  .Tstep  = Tfineوإال استعمل . Tstep  = Tfineأدخل 
نسبة إىل األرض باستخدام اخلوارزمية املبينة يف قم بتحديث متجهات املوقع والسرعة جلميع السواتل غري املستقرة بال :7اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.5الفقرة 
 3.5قم بتحديث متجهات املوقع جلميع السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة : 8اخلطوة 

  .Dيف اجلزء 
  .epfdis = 0ضع  :9اخلطوة 
  .جلميع احملطات األرضية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض 18 إىل 10كرر اخلطوات  :10اخلطوة 
 للساتل املستقر يف مرمى البصر بالنسبةحدد ما إذا كانت هذه احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  :11اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.4.5استخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة ببالنسبة إىل األرض 
لساتل املستقر بالنسبة إىل ل يف مرمى البصر بالنسبةكانت احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض إذا  :12اخلطوة 

  .18 إىل 13األرض، اتبع اخلطوات 
 للمحطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اجتاه الساتل املستقر بالنسبة e.i.r.p. (dB(W/BWrif)احسب  :13اخلطوة 

  .C اجلزء  يف3 املبني يف الفقرة .e.i.r.pرض باستخدام قناع إىل األ
 باستخدام خمطط الكسب املبني يف اخلوارزمية GSO املستقبل عند الساتل (dB)الكسب النسيب  = GRXاحسب  :14اخلطوة 

  .D يف اجلزء 5.5الواردة يف الفقرة 
 باستخدام GSOغري املستقرة بالنسبة إىل األرض والساتل بني احملطة الفضائية ) بالكيلومتر(املسافة = Dاحسب  :15اخلطوة 

  .D يف اجلزء 1.4.5اخلوارزمية املبينة يف الفقرة 
  LFS = 10 log(4π D2) + 60احسب عامل االنتشار  :16اخلطوة 
  : هلذا الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرضepfdisiاحسب  :17اخلطوة 

epfdisi = e.i.r.p. – LFS + GRX – Gmax 

  .epfdisi الزيادة epfdisأضف إىل  :18اخلطوة 
  .epfdis إحصاءات هذه القيمة لـepfdisأضف إىل  :19 الفرعيةاخلطوة 

  :إذا اسُتعملت خوارزمية الزيادة الزمنية املزدوجة جيب استعمال اخلطوة التالية  
  .Tstep/Tfineلزمنية مضروبة يف  هلذه الزيادة اepfdis قيمة epfdis  إحصاءاتأضف إىل :1.19اخلطوة الفرعية   
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 باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة epfdis من دالة كثافة االحتمال لـepfdisشكل دالة التوزيع التراكمي لـ :20اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.1.7

  .D اجلزء  يف1.7 اخلوارزمية املبينة يف الفقرة املقررة باستخدام مع احلدود epfdisقارن إحصاءات  :21اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.7سجل نتائج املخرجات يف النسق املبني يف الفقرة  :22اخلطوة 

  هنج الطريقة التحليلية 2.5.2.4

 من ساتل يف نظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض إىل ساتل يف نظام مستقر بالنسبة إىل األرض، ينبغي epfdisحلساب قيم 
  : متعددة تعمل بالتوازي إذا اقتضى األمرGSOاستخدامها أيضاً يف أنظمة استخدام اخلوارزمية التالية، وميكن 

  .D يف اجلزء 2.4.1.4اقرأ معلمات النظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض، املشروحة يف الفقرة  :1اخلطوة 
  .D يف اجلزء 3.4.1.4 املبينة يف الفقرة GSOاقرأ معلمات النظام  :2اخلطوة 
 أو D يف اجلزء 2.1.4 باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة GSO ملوقع epfd األمر، احسب أقصى إذا اقتضى: 3اخلطوة 

  .طريقة أخرى مناسبة
  .اً باعتبارها صفرepfdisابدأ اإلحصاء بوضع مجيع قيم الزيادة الفاصلة : 4اخلطوة 
  .جعي غري املستقر بالنسبة إىل األرض للساتل املرϕ−θ للمستوي) يف ذاكرة احلاسوب(اصاً افتح قسماً خ: 5اخلطوة 
  .ϕ−θ ييف القسم اخلاص باملستو) خلية( لكل عنصر 19 إىل 7كرر اخلطوات : 6اخلطوة 
 وجود الساتل املرجعي غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف داخل اخللية حسب التعبري الوارد PROBاحسب احتمال : 7اخلطوة 

  .D يف اجلزء 1.6يف الفقرة 
  .ضع الساتل املرجعي غري املستقر بالنسبة إىل األرض يف مركز اخللية: 8اخلطوة 

حسب التعبري ) توجد إمكانية تشكيلني للكوكبة(حدد مواقع مجيع السواتل األخرى يف الكوكبة   :1.8الفرعية  اخلطوة
  .D يف اجلزء 2.6الوارد يف الفقرة 

  .كيلني لكل من التش19 إىل 9كرر اخلطوات   :2.8اخلطوة الفرعية 
  .epfdis = 0ضع  :9اخلطوة 
  . غري املستقرة بالنسبة إىل األرضالفضائية جلميع احملطات 18 إىل 10كرر اخلطوات  :10اخلطوة 
لساتل املستقر بالنسبة يف مرمى البصر لاحسب ما إذا كانت هذه احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  :11اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.4.5خلوارزمية املبينة يف الفقرة إىل األرض باستخدام ا
، اتبع اخلطوات GSOإذا كانت احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف مرمى البصر بالنسبة للساتل  :12اخلطوة 

  .18 إىل 13
يف اجتاه الساتل املستقر بالنسبة  للمحطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض e.i.r.p. (dB(W/BWrif)احسب  :13اخلطوة 

  .C اجلزء يف 3 للمحطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املبني يف الفقرة .e.i.r.pإىل األرض باستخدام قناع 
 باستخدام خمطط الكسب املبني يف اخلوارزمية GSO املستقبل عند الساتل (dB)الكسب النسيب  = GRXاحسب  :14اخلطوة 

  .D يف اجلزء 5.5 الفقرة الواردة يف
 باستخدام GSOبني احملطة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض والساتل ) بالكيلومتر(املسافة  = Dاحسب  :15اخلطوة 

  .D يف اجلزء 1.4.5اخلوارزمية املبينة يف الفقرة 
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  .LFS = 10 log(4π D2) + 60احسب عامل االنتشار  :16اخلطوة 
  :هلذا الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض epfdisi احسب :17اخلطوة 

epfdisi = e.i.r.p. – LFS + GRX – Gmax 

  .epfdis القيمة epfdisiأضف إىل  :18اخلطوة 
  .PROB/2وأضف إليها  epfdisاحبث عن الفترة الفاصلة اليت تناظر قيمة  epfdisيف املدرج التكراري  :19اخلطوة 
 باستخدام اخلوارزمية املبينة يف الفقرة epfdis من دالة كثافة االحتمال لـepfdisتوزيع التراكمي لـشكل دالة ال :20اخلطوة 

  .D يف اجلزء 2.1.7
  .D يف اجلزء 1.7 اخلوارزمية املبينة يف الفقرة باستخدام مع احلدود epfdisقارن إحصاءات  :21اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.7الفقرة سجل نتائج املخرجات يف النسق املبني يف  :22اخلطوة 

  املخرجات 6.2.4

  :يف النسق التايل) D يف اجلزء 1.4هو مبني يف الفقرة  كما( NEPFDisينتج عن اخلوارزمية صفيفتان من احلجم 

 NEPFD_IS EPFDis EPFD_IS_CALC[I] dB(W/(m2 · BWrif))مصفوفة قيم 

 % NEPFD_IS  PC_CALC[I]مصفوفة النسب املئوية 

  .EPFD_IS_CALC[I] هي النسبة املئوية للزمن الذي يتم فيه جتاوز PC_CALC[I]حيث 

  اهلندسية واخلوارزميات  5
 هذه اهلندسية التحويل إىل متجه ديكاريت مالمحومن . نبني يف هذا القسم اهلندسية اليت حتدد اخلوارزمية املستعملة يف الربجمية

أن طوري الربامج مل لكي يتاح X دقيقاً للمتجه التوصية توجيهاًوال حتدد هذه . داخلي يقوم على أساس نظام اإلحداثية
  .وال جيب أن يؤثر احملور املختار على النتائج ألن إحداثيات الساتل واألرض حمددة بالنسبة إىل األرض. طرقاً بديلةيستخدموا 

  .تجهات الداخلية ومنهاوملساعدة مطوري الربامج تستخدم أمثلة ألنظمة اإلحداثيات لبيان كيفية التحويل إىل امل

  نظام إحداثيات األرض 1.5

  . نظام اإلحداثيات املرجعي للمحطات األرضية24يبني الشكل 
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وتدور األرض حول . Re، يساوي D يف اجلزء 5.2األرض معرفة باعتبارها كرة نصف قطرها، كما هو مبني يف الفقرة 
 Z يقع عمودياً على احملور XY يواملستو. D يف اجلزء 5.2، كما هو مبني يف الفقرة Ωeدل يساوي ، مبعZحمورها، احملور 

  .ويعرب األرض عند خط االستواء

  : وتقع احملطات األرضية على هذه الدائرة اعتماداً على زاويتني

  .XY الزاوية بني اخلط الذي يصل من مركز األرض إىل احملطة األرضية واملستوى :خط العرض

  .25 الزاوية املبينة يف الشكل :خط الطول

  

  .يفترض يف احملطات األرضية أن يكون هلا موقع ثابت يف الزمن

 ألن مجيع املواقع مذكورة بالنسبة إىل األرض وليس Y وX للمحورين XY  التوصية التوجيه يف داخل املستويال حتدد هذه
وهذا يتيح للتطبيقات املختلفة استعمال نقاط مرجعية خمتلفة إذا استدعى األمر دون التأثري . ع ذايت معنيبالنسبة إىل إطار دف

  .على النتائج

 
Zحمور املتجه

XY املتجه يمستو خط العرض

احملطة األرضية

O:األصل 

 

 احملطة األرضية

0=خط الطول املرجعي املوجبZحمور املتجه 

املوجبخط الطول

24الشكل

25لشكلا
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ويف هذا املثال، يتم التحويل من اإلحداثيات .  مركز األرضالذي رأسهومن التطبيقات املمكنة ما يسمى بالنظام العطايل 
  :اجلغرافية بالشكل التايل

(12)  














+
=

22
arccosLong

yx

x  if x ≥ 0  

(13)  














+
−=

22
arccosLong

yx

x  if x < 0  

  














+
=

22
arctanLat

yx

z
  (14) 

وإذا استخدم هذا املثال لنظام اإلحداثيات يكون التحويل من اإلحداثيات اجلغرافية إىل إحداثيات النظام العطايل الذي رأسه 
  :مركز األرض على النحو التايل

  )long(cos)lat(coseRx = (15) 

  )long(sin)lat(coseRy = (16) 

  )lat(sineRz = (17) 

  :حيث
x) ،y ،(z:  إحداثيات نظام العطايل الذي رأسه مركز األرض  

long:  خط الطول اجلغرايف  
lat:  خط العرض اجلغرايف.  

  :ى سطح األرض كما يلييف هذا النظام العطايل املرجعي الذي رأسه مركز األرض تكون معادلة احلركة لنقطة كتلية عل

  















Ω+
Ω+

=
















)lat(sin
)lon(sin)lat(cos
)lon(cos)lat(cos

e

ee

ee

R
tR
tR

z
y
x

 (18) 

  :حيث
lat:  خط العرض اجلغرايف للنقطة الكتلية على سطح األرض  

lon:  خط الطول اجلغرايف للنقطة الكتلية على سطح األرض  
t:    الزمن  

Ωe:  زاوية دوران األرض.  
  نظام إحداثيات الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض 2.5

 3.1 مبينة يف الفقرة Rgeo من مركز األرض حيث Rgeo على مسافة XY يإىل األرض هو دائرة يف املستوبالنسبة القوس املستقر 
  .26ولكل من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض مواقع على هذه الدائرة حيددها خط الطول كما يبينه الشكل . Aيف اجلزء 
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وميكن استخدام نفس اخلوارزميات اليت . واتل املستقرة بالنسبة إىل األرض أن هلا خط طول ثابتاً مع الزمنوُيفترض يف الس
  .ناقشناها يف القسم السابق للتحويل من املتجهات وإليها بتثبيت خط العرض عند الصفر

  نظام إحداثيات الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض 3.5
 ساتلي غري املستقر بالنسبة إىل األرضإحداثيات املدار ال 1.3.5

تقرة بالنسبة وتتحرك السواتل غري املس. يعرف هذا القسم املعلمات اليت حتدد مداراً للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
 . 27 كالذي يبينه الشكلإىل األرض على مستوي

  

 

 املوجبZاحملور املوجبخط الطول0=خط الطول املرجعي

  الساتل املستقر 
بالنسبة إىل األرض

 27الشكل 

خط العقد

مدار الساتل

 األوج

احلضيض
اءمستوي خط االستو

مستوي الساتل

26الشكل
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  :ىل األرض بزاويتنيويشار إىل مستوي املدار بالنسبة إ

Ω : ومبا . وهذا هو ما حيدد موضع تقاطع املستوي املداري الصاعد مع مستوي خط االستواء:  العقدة الصاعدةطولخط
أن املدار ثابت يف الفضاء العطايل بينما األرض تدور، فيجب إعطاء إطار زمين تكون فيه هذه الزاوية صحيحة، ويف 

  .و بداية احملاكاةهذه احلالة فإن اإلطار الزمين ه

i:  تعرف زاوية امليل بأهنا الزاوية بني املستوي املداري ومستوي خط االستواء: زاوية امليل.  

 أخرى كما يتضح من معلماتبعد ذلك يأيت حتديد مدار الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض وموضعه يف املدار باستخدام 
  .28الشكل 

  28الشكل 

  

  :يتحدد شكل املدار على الوجه التايل

  a = (Ra + Rp)/2 (19) 

  e = (Ra – Rp) / (Ra + Rp) (20) 

  :حيث

a:  نصف احملور الكبري  
e:  االختالف املركزي  

Ra:   األوجاملسافة من مركز األرض إىل الساتل عند  
Rp:  املسافة من مركز األرض إىل الساتل عند احلضيض.  

  :حلضيض ضمن املستوي املداري على النحو التايلويتحدد مركز ا

ω:  زاوية احلضيض، أي الزاوية بني خط العقد واحلضيض.  

 
الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض

خط العقدة الصاعدة

a=نصف احملور الكبري

 األوج احلضيض
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  :ويتحدد موضع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض ضمن املستوي يف نقطة زمنية معينة على النحو التايل
v0:  الزاوية بني احلضيض ونقطة معينة على املدار.  

  :مطابقة لزاوية خط العرض املعرفة كما يلي v0 صفراً واعتبار ωت الدائرية، ميكن جعل وبالنسبة للمدارا

  µ0  =  ω  +  ν0 (21) 
  :ومن التعاريف األخرى املفيدة

  p  =  a(1 – e
2
) (22) 

  M  =  E  –  e sin E (23) 

  2
tan

1
1

2
tan E

e
e

−
+=ν (24) 

  
)cos(1 νe

pR
+

= (25) 

  µπ= 32 aT (26)  

  :حيث

P:  معلمة بؤرية  
E:  فرق زاوية االختالف  
M:  االختالف الوسيط  
T:  زمن املدار  
R:   املسافة من مركز األرض إىل الساتل حني يكون الساتل يف املوقعν.  

األرض يف املستقبل كما يرد يف الفقرة ميكن استخدام هذه املعادالت يف اخلوارزمية للتنبؤ بوضع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل 
2.3.5.  
  جهاز التنبؤ مبدار الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض 2.3.5

يف ضوء العناصر املدارية املذكورة يف القسم أعاله، ميكن استخدام اآلليات القياسية للمدار للتنبؤ مبوضع الساتل يف فترات 
 بزاوية املبادرة للعقدة الصاعدة وزاوية احلضيض، كما ثالثة عوامل إضافية تتصلد عالوة على ذلك، يوج. قادمة يف املستقبل
  .يرد وصفه أدناه

  خط العقد

  








−






 −+= 2/122

2

2
2

0 )1()(sin
2
31

2
31 ei

p
RJnn e (27)  

  :حيث
 J2 =  1,083e-3 

 n0 = 3a
µ  
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  :طيء خلط طول العقدة الصاعدة كما يليتعرف سرعة االنسياق الب. زاوية املبادرة للساتل يف خط الطول للعقدة الصاعدة

  )cos(
2
3

2

2
2 in
p
RJ e

r −=Ω (28) 

ومع . ويستفاد مما سبق أن زاوية املبادرة للمدارات القطبية هي صفر وأن أعلى زاوية مبادرة جندها يف املدارات االستوائية
ومع حركة الساتل العكسية )  تنازلياΩًإىل ( حيدث زحزحة للعقدة النازلة إىل الغرب (º90 > i)حركة الساتل يف اجتاه مستقيم 

(º90 < i) أي ( حتدث الزحزحة باجتاه الشرقΩًتصاعديا .(  
  : تعرف سرعة الزحزحة البطيئة لزاوية احلضيض على النحو التايل.زاوية املبادرة عند احلضيض

  





 −=ω )(sin

2
52

2
3 2

2

2
2 in
p
RJ e

r (29) 

  وتكون سرعة زاوية املبادرة صفراً عند . i = 180 و i = 0ا تكونتبلغ سرعة زاوية املبادرة عند احلضيض أقصاها عندم
63º 26' 06" = i1 116 أوº 33' 54" = i2 . وإذا كانتi1 > i أو i2 < i تكون زاوية املبادرة عند احلضيض يف اجتاه حركة ،

  .، تكون الزاوية يف االجتاه املعاكسi2 > i > i1الساتل، وإذا كانت 

   املبادرةزاويةتعاريف استخدام 

  :تعرف زاوية احلضيض كما يلي

  trω+ω=ω 0 (30) 

  :حيث

ω0:  زاوية احلضيض يف حلظة البداية  
ωr:   زاوية احلضيضاملبادرة عند سرعة.  

  :وتعرف القيمة اجلارية خلط طول العقدة الصاعدة على النحو التايل

  trΩ+Ω=Ω 0 (31) 
  :حيث

Ω0:  عدة يف حلظة البدايةخط طول العقدة الصا  
Ωr:  سرعة زاوية املبادرة عند خط طول العقدة الصاعدة.  

وعلى سبيل املثال، يكون التعبري عن حركة الساتل يف النظام . Xويتوقف التحويل إىل متجه داخلي ديكاريت على اجتاه املتجه 
  :ت الدائرية على النحو التايل األرض، بالنسبة لنظام اإلحداثيات وللمدارارأسه مركزاملرجعي العطايل الذي 

  
















ω+ν
Ωω+ν+Ωω+ν
Ωω+ν−Ωω+ν

=
















)(sin)(sin
))(cos)(cos)(sin)(sin)((cos
))(cos)(sin)(sin)(cos)((cos

iR
iR
iR

z
y
x

 (32) 
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وحركة الساتل يف مدار إهليلجي ليست متسقة، ومن مث تستخدم معادلة كيبلر ومفهوم االختالف الوسيط يف النموذج 
بالنسبة إىل وبالنظر إىل عدم وجود اعتماد واضح على االختالف احلقيقي . لتحديد االختالف احلقيقي بالنسبة إىل الوقت

  :واملعادلة هي. الوقت، فقد استخدمت الطريقة العددية حلل املعادلة التالية لتعريفها

  tnMM += 0 (33) 
  احلفاظ على موقع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض  3.3.5

 من خاللل غري املستقر بالنسبة إىل األرض  العمل على وجود مسارات متعددة للسات،من النواحي املهمة يف احلفاظ على املوقع
وملا كان تغيري املوضع على نفس املستوي ال يؤثر على . احلزمة الرئيسية للمحطة األرضية مع اجتاهات متقاطعة خمتلفة قليالً

  .هذا، فإن املعلمة الرئيسية اليت ستختلف هي خط الطول للعقدة الصاعدة
ويف بداية عملية احملاكاة، يكون جلميع احملطات يف . يف خط طول العقدة الصاعدة ±Wdeltaوالطريقة املقترحة هي إعطاء املدى 

مث يزداد ) عند منتصف عملية التجهيز(وأثناء احملاكاة يزداد حجم هذا احلقل إىل صفر . −Wdeltaالكوكبة هذه املعلمة وتعادهلا 
  .±Wdeltaإىل 

 بنسبة الزاوية املطلوبة، كما هو مبني يف الفقرة Zرعة حول احملور ويتم ذلك عن طريق دوران موقع احملطة ومتجهات الس
  .D يف اجلزء 4.3.5
  زاوية مبادرة املدار املفروضة 4.3.5

هناك حالتان و. J2تقوم اخلوارزمية العادية للتنبؤ باملدار على أساس نقطة الكتلة األرضية مع عوامل تصحيح لالضطرابات 
  :تتطلبان التغاضي عن هذا

رضية لضمان تكرار التتابع األلكتلة لنقطة احني تقدم اإلدارة قيمة تفصيلية لسرعة زاوية املبادرة للمدار بالنسبة   ) أ 
  األرضي؛

  .للمدارات غري املتكررة، حيث تستخدم زاوية مبادرة صناعية لضمان املباعدة املطلوبة بني املسارات االستوائية  )ب
 بالزاوية املطلوبة، Zغري املستقر بالنسبة إىل األرض وموجهات السرعة حول احملور  الساتل موقعويتم ذلك عن طريق دوران 

  :التاليةالدوران باستخدام صفيفة 
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x
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0θcosθsin
0θsinθcos

 (34) 

  .θلكي يتم الدوران بزاوية 
  .ناحية اتساقها مع باقي معلمات املدخالتمن  )أ جيب أن تقوم الربجمية بالتأكد من زاوية املبادرة للمدار املقدمة مبوجب البند − 1املالحظة 

  اهلندسية 4.5
   رؤية الساتلإىلالتحقق  1.4.5

تكون احملطتان، سواء حمطات أرضية أو سواتل، مرئيتني إذا كانت املسافة املستقيمة بينهما أقل من جمموع املسافة إىل األفق يف 
  .1.5فقرة كال االجتاهني، باستخدام منوذج األرض الكروية املوصوف يف ال
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   القوس املستقر بالنسبة إىل األرضإىلالزاوية  2.4.5
  .X والزاوية α تعريف الزاوية 29يبني الشكل 

 
  .يبني الشكل حمطة اختبار أرضية وساتل غري مستقر بالنسبة إىل األرض

وهناك . خط من احملطة األرضية يتقاطع مع تلك النقطة على القوس املستقر بالنسبة إىل األرض يوجد Piلكل نقطة اختبار 
  . احملصورة بني ذلك اخلط وخط من األرض إىل الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرضαiالزاوية 

  :، أي أن اليت ال يتقاطع فيها اخلط مع األرض هي أصغر الزوايا يف مجيع نقاط االختبارαوالزاوية 

α  =  min   (αi) 

 على القوس املستقر بالنسبة إىل األرض حيث يوجد خط من الساتل غري املستقر Pi بالنسبة لكل نقطة اختبار ونفس الشيء
 بني هذا اخلط وخط ممتد من احملطة األرضية إىل الساتل غري Xiوهناك إذن الزاوية . بالنسبة إىل األرض يتقاطع مع تلك النقطة

  .املستقر بالنسبة إىل األرض

  :، أي أن اليت ال يتقاطع فيها اخلط مع األرضصغر زوايا مجيع نقاط االختيار هي أXوالزاوية 
X  =  min   (Xi) 

  مست الساتل وارتفاعه 3.4.5

  : تعريف السمت وزوايا االرتفاع املستخدمة للساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض30يبني الشكل 

29الشكل 

القوس املستقر بالنسبة 
 إىل األرض

Piنقطة االختبار

احملطة 
 األرضية

الساتل غري املستقر 
 بالنسبة إىل األرض
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  : يف هذا الشكل هيX ،Y ،Zت الديكارتية يالحظ أن اجتاه املتجها
X:  +veيف اجتاه الشرق من الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض   
Y:  باجتاه مركز األرض من الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض  
Z:  +veباجتاه الشمال من الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض   

  خمططات الكسب  5.5
ويالحظ أن مجيع الصيغ حتتوي .  احملطات األرضية والسواتلططات الكسب املستخدمة يف خوارزمياتحيدد هذا القسم خم

  .على الكسب عند الذروة ولذلك إذا كان املطلوب هو الكسب النسيب فيجب طرح كسب الذروة

  خمططات كسب احملطات األرضية املستقرة بالنسبة إىل األرض  1.5.5

  ضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية كسب احملطات األرخمطط  1.1.5.5

  .ITU-R S.1428خمطط كسب احملطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية الذي يستعمل موضح يف التوصية 

   كسب احملطات األرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتليةخمطط 2.1.5.5

  .ITU-R BO.1443خمطط كسب احملطات األرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية مبني يف التوصية 

  خمطط كسب الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض  2.5.5

 من لوائح الراديو قيم كسب الذروة وعرض احلزمة عند منتصف القدرة وخمطط اإلشعاع للهوائي املرجعي املراد 22تبني املادة 
  .استخدامها

 30الشكل 
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  خمطط كسب احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض 3.5.5

 البيانات كجزء من التبليغ عن احملطات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، إما يف شكل قيم جمدولة أو باإلشارة إىل تقدم هذه
  .املخططات القياسية املعرفة يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

  هنج الطريقة التحليلية  6
 يف البيئات اليت تشتمل على شبكات غري epfd)أي (ميكن استخدام الطريقة التحليلية لتقييم السلوك اإلحصائي للتداخل 

ويف الفقرات التالية تطبق الطريقة التحليلية يف تقييم السلوك اإلحصائي ملستويات تدفق القدرة . مستقرة بالنسبة إىل األرض
يف الشبكات )  أو سواتلحمطات أرضية(املشعة املكافئة الناجتة عن شبكة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض إىل احملطات املستقبِلة 

  .املستقرة بالنسبة إىل األرض

  املنهجية

مستقرة ) أو أكثر(لنأخذ مثالً بيئة تداخل ناجتة عن وجود شبكة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تسبب التداخل وشبكة 
لبيئة يأخذ يف االعتبار أنه عند والنهج املتبع يف هذه الطريقة لتقييم التداخل يف مثل هذه ا. بالنسبة إىل األرض تتأثر بالتداخل

يف الكوكبة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تسبب ) يشار إليه هنا باعتباره الساتل املرجعي(معرفة موضع ساتل معني 
 اليت تؤثر على املستقبالت يف الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض epfdعندئذ ميكن معرفة سويات فالتداخل، 

وتفترض هذه الطريقة أيضاً أن مواضع هذا الساتل املرجعي . وذلك على وجه الدقة) اعتبار أن مجيع معلمات النظام معروفةب(
 باعتبارها متغريات عشوائية متثل داالت epfdوعلى أساس هذه االفتراضات، ميكن النظر إىل سويات . تتسم مبتجه عشوائي

للساتل املرجعي غري املستقر بالنسبة إىل األرض، ولذلك ) θ وخط العرض ϕطول خط ال( x = (ϕ,θ)T |حمددة ملوقع عشوائي 
  ).خط الطول وخط العرض(ملوقع الساتل املرجعي  px (Φ,Θ) ميكن حتديد داالت كثافة االحتمال من دالة كثافة االحتمال 

، تكون دالة كثافة π/2± وبالنسبة لساتل موضوع يف مدار إهليلجي حول األرض عندما تكون زاوية احلضيض تساوي
  : هي1)انظر املالحظة (االحتمال 
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  :حيث

δ: الزاوية بني املستوي املداري ومستوي خط االستواء  

  
e
ek

−
+=

1
1 (36) 

e: املدار؛حنرافتشري إىل زاوية ا   

  ΘsinωsinΘsinδsinωcos)( 22 +−=Θg (37) 
 

  . هي زاوية احلضيضωحيث 

 يف حاالت أخرى
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ويف .  ميكن، على سبيل املثال، احلصول على احتمال وجود الساتل داخل أي منطقة معينة يف السماء35دام املعادلة وباستخ
  : إىل35، ختتصر املعادلة (e  =  0  →  k  =  1 )حالة املدارات الدائرية على وجه التحديد 

    
otherwise0

πΦπ–
δΘδfor

Θsinδsin

Θcos
2π

1
Θ),( 222








≤<
≤<−

−=Φxp (38) 

 يف 4A فرقة العمل، تنطبق على أي ساتل ذي مدار إهليلجي، وهي قيد النظر يف  هذهكثافة االحتمال مت وضع تعبري عام لدالة – 1ة الحظامل
   .قطاع االتصاالت الراديوية

  (epfd)طريقة احلصول على دالة التوزيع التجميعي لكثافة تدفق القدرة املكافئة 

وُيعطى خط الطول .  هي اليت تسبب التداخللنفترض، من أجل التبسيط، أن شبكة واحدة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض
 ϕ−θوخط العرض هلذا الساتل املرجعي يف الشبكة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض قيماً على املستوي 

(−π < ϕ ≤ π, δ ≤ θ ≤ δ) . كخطوة أوىل يقسم هذا املستوى إىل خاليا مستطيلة صغرية ولكل من هذه اخلاليا يفترض أن
ومىت ُعرفت مواضع . مواقع مجيع السواتل األخرى يف الكوكبةميكن حتديد احلالة هذه رجعي يقع يف مركزها، ويف الساتل امل

 كمية لصيغةولعمل توزيع االحتمال . ار املطلوبة نقط االختبيفمجيع السواتل، ميكن تقييم سويات كثافة تدفق القدرة املكافئة 
مت احلصول عليها إىل أقرب سوية كمية ويضاف إىل القيمة اجلارية لالحتمال املتصل  يتم تقريب القيمة اليت املقاديرمن هذه 

بسوية الكمية املناظرة احتمال العثور على الساتل املرجعي داخل اخللية موضع النظر، وهو االحتمال الذي مت احلصول عليه 
ع اخلاليا يف التقسيم مث يتم تكامل الشكل التكراري وتتكرر هذه العملية جلمي. 34باستخدام دالة كثافة االحتمال يف املعادلة 

 هذا اإلجراء 31وتوضح اللوحة يف الشكل . الذي يتم احلصول عليه هبذه الطريقة للحصول على دالة التوزيع التراكمي املطلوبة
  .D يف اجلزء 2.6.1.4 و2.5.3وتتبني منها اخلوارزمية وطرق احلسابات املبينة يف الفقرة . الذي وصفناه

  

يف حاالت أخرى
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 31الشكل 
  جدول انسيايب للطريقة التحليلية

خذ خلية يف القسم املخصص للشبكة غري املستقرة
بالنسبة إىل األرض املتسببة يف التداخل، أي املستوي 

ϕ−θ)  ولتكن اخللية(j 

 لوجود الساتل املرجعي للشبكة غريPjحدد االحتمال
 jاملستقرة بالنسبة إىل األرض يف داخل اخللية

ضع الساتل املرجعي للشبكة غري
ة إىل األرض يف املستقرة بالنسب

 jمركز اخللية

هناك(حدد موقع مجيع السواتل األخرى يف الكوكبة
إمكانيتان لتشكيل الكوكبة لكل موقع من مواقع 

 )الساتل املرجعي

بالنسبة للتشكيلني احملتملني للكوكبة اعمل تقييماً
التشكيل  (L2 و)التشكيل األول (epfd L1لسويات 
 ختبار املطلوبةللوصول إىل نقطة اال) الثاين

 عند نقطةepfdحدد يف الشكل التكراري لـ
 L2 وE1االختبار، الزيادات اليت تتفق مع القيمتني 

 Pj /2وأضف إىل كل من هاتني الزيادتني القيمة 

هل مت النظر يف مجيع اخلاليا يف
؟ϕ−θالقسم اخلاص باملستوي 

 ϕ−θخذ خلية أخرى يف القسم 
رة اخلاص بالشبكة غري املستق

بالنسبة إىل األرض املسببة للتداخل
(j = j + 1) 

احسب دالة التوزيع التراكمي من
 الشكل التكراري

النهاية

نعم
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  : التالية باإلجراء املوصوف يف الفقرات السابقةاملالحظاتوتتصل 

 إىل خاليا مستطيلة يف شكل تقسيم شبكي، فإن التقسيم ϕ−θمع أنه ليس من الضروري أن يكون تقسيم املستوي   ) أ 
لالزم ألداء احلاسوب للتطبيقات املقترحة يف الطريقة ومع ذلك ومن أجل تفادي الوقت ا. الشبكي مناسب ألغراض التطبيق

التحليلية على حالة معقدة تشمل عدداً كبرياً من احملطات األرضية والسواتل، وهو وقت طويل جداً، ينبغي أن تؤخذ النقاط 
  :التالية يف االعتبار

يات كثافة القدرة املكافئة اليت  لتحري االختالفات السريعة يف مستوϕ−θعادة ما تكفي شبكة املستويات الكمية   -
ومع ذلك، فإن التحديد الدقيق للكميات يف مجيع املستويات . حتدث قريباً من احملطات على اخلط اليت تسبب التداخل

ϕ−θلذلك ميكن، كخيار بديل، تقسيم عملية الترقيم يف .  ميكن أن حيتاج إىل وقت طويل جداً على احلاسوب
 فيها epfd اليت قد تكون سويات ϕ−θاجلزء األول، يتوىل احلسابات يف مناطق املستوي : ينالطريقة التحليلية إىل جزأ

، ويف احلاالت اليت يكون مطلوباً فيها إعطاء كميات دقيقة )خالت على اخلطاقريبة من التد(متفاوتة إىل حد كبري 
 epfd اليت تكون فيها سويات ϕ−θستوي للمناطق، أما اجلزء الثاين من عملية الترقيم فيقوم حبسابات املناطق يف امل

وحتديد املناطق اليت حيدث فيها تداخل قريب من التداخل على . ذات تغريات معتدلة مما يسمح بإعطاء أرقام تقريبية
 إمنا هو حتديد للمناطق اليت ميكن أن حيدث فيها تداخل على اخلط من ساتل أو أكثر يف الكوكبة إذا (RPII)اخلط 

نه حني يكون أوالنقطة املهمة هنا هو ضمان . ϕ−θملرجعي يقع داخل إحدى هذه املناطق على املستوي كان الساتل ا
الساتل املرجعي ليس بداخل إحدى هذه املناطق فإن التداخل على اخلط ال حيدث ومن مث ميكن استخدام شبكة ذات 

 عادة يف شكل مناطق مستطيلة (RPII) اخلط وحتدد املناطق اليت يقترب فيها التداخل من التداخل على. ترقيم تقرييب
 3.6 باستخدام املنهجية املبينة يف الفقرة ات، وميكن حتديد هذه النطاق(PPII)حول نطاق احتمال التداخل على اخلط 

  .Dيف اجلزء 

أي وجود ساتل مرجعي داخل إحدى (وحينما يتم العثور على إمكانية حدوث تداخل قريب من التداخل على اخلط   -
.  هلا صلة باملوضوع اليتيصبح من املهم حتديد أي السواتل واحملطات األرضية) ناطق التداخل على اخلط احملتملةم

 باعتبار أن جتهيز البيانات سيقتصر على عدد حمدود من حاالت التداخل epfdوهبذه الطريقة ميكن عمل حسابات 
فقط هي اليت ستعاد حساباهتا حني يتغري موقع الساتل ، فهذه احلاالت )أي اليت ترتبط حباالت التداخل على اخلط(

ومن شأن هذه اخلطوة أن توفر قدراً كبرياً من وقت احلاسوب عند . املرجعي داخل منطقة التداخل احملتمل على اخلط
  .وجود عدد كبري من حاالت التداخل

 يف الشكل 3املربع (يف الكوكبة خرى األوحني يتم التعرف على موضع الساتل املرجعي يصبح حتديد مواقع السواتل   )ب
ذلك أن الساتل املرجعي ميكن أن يكون يف أي مستويني خمتلفني هلما نفس زاوية .  مشكلة ميكن حلها بإحدى طريقتني31)
شكلة ويف حالة املدارات الدائرية، ال متثل هذه احللول م. ولذلك ينبغي أخذ كال احللني يف االعتبار يف الطريقة املقترحة. امليل

كبرية ألن ارتفاع السواتل معروف مسبقاً، أما يف املدارات اإلهليلجية فتصبح املشكلة أعقد، ألن ارتفاعات الساتل تتغري مع 
  ).D يف اجلزء 2.6انظر الفقرة (الزمن 

  احتمال وجود الساتل املرجعي داخل خلية مستطيلة 1.6

، والذي يعرف ϕ−θ يف املستوي j)ولتكن اخللية (ة مستطيلة ميكن احلصول على احتمال وجود الساتل املرجعي داخل خلي
  : على النحو التايل35باستخدام دالة كثافة االحتمال يف املعادلة ، ϕ ∈ [ϕm, ϕM] ،θ  ∈ [θm, θM]بالتعبري التايل 
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  :وحيث
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=
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Mc (42) 

، ميكن اختصار املعادلة  e  =  0  →  k  =  1، وحيث إن (42) و(40) يف املعادلتني ω = 0  ويف حالة املدارات الدائرية، 
  : على النحو التايل(40)
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  السواتل يف الكوكبةمجيع حتديد مواضع  2.6

  .كار والتعاريف التاليةيتناول هذا القسم األف

u متجه الوحدة باجتاه الساتل املرجعي 
δ زاوية ميل املدار 
β  من حيث االختالف الوسيط(زاوية املباعدة للساتل داخل املستوي املداري( 
ψ الزاوية بني تقاطع املستويات املدارية اجملاورة ومستوي خط االستواء 
λ مطاورة السواتل بني املستويات 
r بالنسبة للمدار الدائري( قطر املدار نصف( 
a نصف احملور الكبري للمدار اإلهليلجي 
e االختالف املركزي للمدار 
ω زاوية احلضيض 
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kz  متجه الوحدة باجتاه احملورz 
lγ  زاوية االختالف احلقيقية للساتل املرجعي يف تشكيل الكوكبةlمقاسة من خط العقد ،  

lυ  lزاوية االختالف احلقيقية للساتل املرجعي يف تشكيل الكوكبة  
lE   l للساتل املرجعي يف تشكيل الكوكبة ةزاوية االختالف املركزي 
lM   lاالختالف الوسيط للساتل املرجعي يف تشكيل الكوكبة  

l)( j
iM الوسيط للساتل السيين االختالف (i-th) يف املستوي املداري j  املناظر لتشكيل الكوكبةl  

l)( j
iE للساتل السيين ةزاوية االختالف املركزي (i-th)  يف املستوي املداريj  املناظر لتشكيل الكوكبةl 

)(⋅nJ  دالة بسل(Bessel) من الرتبة األوىل والترتيب n  

l)( j
iυ  زاوية االختالف احلقيقية للساتل السيين(i-th) املستوي املداري  يفj  املناظر لتشكيل الكوكبةl  

l)( j
iu  متجه الوحدة باجتاه الساتل السيين(i-th)  يف املستوي املداريj املناظر لتشكيل الكوكبة l  

l)( j
ip اتل السيين متجه موضع الس(i-th)  يف املستوي املداريj املناظر لتشكيل الكوكبة l 

l)( j
ir  املسافة من مركز األرض إىل الساتل السيين(i-th)  يف املستوي املداريj املناظر لتشكيل الكوكبة l

 مبستوي y وxستطيلة يتصل احملوران فلنأخذ نظاماً مستقراً بالنسبة إىل األرض مركزه مركز األرض يتكون من إحداثيات م
)(l تشري إىل متجه الوحدة باجتاه موقع الساتل املرجعي وuولنفرض أن .  إىل الشمالzخط االستواء ويشري احملور  j

ip هو 
ll، املناظر لتشكيل الكوكبة j يف املستوي املداري (i-th)املتجه الذي يعرب عن مركز الساتل السيين  يف هذه احلالة، . 2، 1= , 

)( )0,,0,1,,1, 2,1(تستخدم اخلطوات التالية يف حتديد مواقع  =−=−= lKKl planeserplanesatellitep
j
i NjNip  جلميع

  .السواتل يف تشكيلي الكوكبة

Tلنأخذ : 1اخلطوة 
zyx uuu ),,(=u  واحسب متجهات الوحدةln عندما تكون l = 1،2 و التايل، على النح:  
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  :l =1 ،2 وحنسب الكميات التالية z كمتجه الوحدة باجتاه احملور kzلنأخذ : 2اخلطوة 
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  :التعبري عنها مبا يلي ميكن 45 يف املعادلة  βالحظ أن الكمية 

  
erplanesatellitepN

π2 β =  

  

  :قع السواتل يف تشكيلي الكوكبة على النحو التايلاحدد متجهات مو: 3اخلطوة 
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  :حيث
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  :ريقة التالية عادة بالطψوميكن احلصول على الزاوية 

  
planesN
2πψ =  

كلها زاوية االختالف املركزي واالختالف الوسيط وقيقي، احل االختالفويف حالة السواتل الدائرية بشكل خاص، حيث إن 
  : على النحو التايل3 و2، فيمكن اختصار اخلطوتني e  =  0  →  k  =  1 وr = a، ومبا أن متساوية

  :2اخلطوة 
  λ+β=α jij

i l)(  

  :3اخلطوة 
  ll )( )( j

i
j
i r up =  

  :حيث
  llll bMuMu j

j
ij

j
i

j
i  )(sin )(cos)( )()( α+α=  

  :إذا كانت
  ll nub ×=  

  و
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  اختيار الزيادات يف خطوط الطول وخطوط العرض للشبكات الدقيقة والتقريبية  3.6

 اليت epfdة تكفي الكتشاف االختالفات السريعة يف مستويات  من الدقة لدرجϕ−θينبغي أن تكون شبكة التكمية للمستوي 
 ميكن أن حتتاج إىل وقت طويل جداً على ϕ−θإال أن التكمية الدقيقة لكل املستوي . حتدث قرب حاالت التداخل على اخلط

اجلزء األول، تتم : جزأينلذلك ميكن استعمال خيار آخر يف تنفيذ الترقيم يف الطريقة التحليلية بتقسيم العملية إىل . احلاسوب
) قريبة من التداخل على اخلط( فيها اختالفات كبرية epfd اليت رمبا تكون لسويات ϕ−θفيه احلسابات يف مناطق املستوي 
أما اجلزء . RPIIويشار إىل هذه املناطق هنا بأهنا مناطق تقترب من التداخل على اخلط . واليت حتتاج إىل تكمية دقيقة للمنطقة

 فيها أكثر انسياباً مما epfd اليت يكون التغاير يف سويات ϕ−θ من العملية الترقيمية فتتم فيها احلسابات يف مناطق املستوي الثاين
 للشبكة الدقيقة أن θƒ∆ وϕƒ∆وُيقترح يف اختيار زيادات خطوط الطول وخطوط العرض . ميكن من استخدام تكمية تقريبية

  :يكون

  
10

and
10

ϕ≤θ∆ϕ≤ϕ∆ ff  
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أما . epfdis حلسابات (4) وباملعادلة ↓/↑epfd حلسابات (3) هي الزاوية اليت رأسها مركز األرض واملعرفة باملعادلة ϕحيث 
  : للشبكة التقريبية فرياعى يف اختيارهاθc∆ وϕc∆زيادات خطوط الطول وخطوط العرض 

  ϕ=θ∆ϕ=ϕ∆ 5,1and5,1 cc  

  .epfdis حلسابات (4)عادلة  وامل↓/↑epfd حلسابات (3) ناجتة عن املعادلة ϕحيث 

 هو حتديد للمناطق ϕ−θ على املستوي (RPII)وحتديد املناطق اليت حيتمل أن حيدث فيها تداخل قريب من التداخل على اخلط 
اليت ميكن أن حيدث فيها تداخل على اخلط من ساتل أو أكثر يف الكوكبة يف حالة وجود الساتل املرجعي داخل إحدى هذه 

قطة املهمة هنا هي ضمان أن التداخل على اخلط ال حيدث حني يكون الساتل املرجعي ليس بداخل إحدى هذه والن. املناطق
مستطيلة (ومناطق التداخل الذي يقرب التداخل على اخلط هي مناطق . املناطق، ومن مث ميكن استخدام شبكة تكمية تقريبية

 يف 4.6لتداخل على اخلط باستخدام املنهجية املوصوفة يف الفقرة وميكن حتديد مناطق ا. حول مناطق التداخل على اخلط) عادة
 حول ∆ × ∆ بالدرجات درجات تربيعيةمبناطق وُيقترح تعريف مناطق التداخل القريب من التداخل على اخلط . Dاجلزء 

  :مناطق التداخل على اخلط، حيث
  ϕ=∆ 5  

  .epfdis حلسابات (4) واملعادلة ↓/↑epfd حلسابات (3)عادلة  ميكن احلصول عليها باستخدام املϕوالقيمة 

ومع أن القيم املذكورة أعاله لزيادات خط الطول وخط العرض وكذلك حلجم املناطق اليت حيدث فيها تداخل قريب من 
ذات (ضية الكبرية جداً فاحملطات األر. التداخل على اخلط قد ثبت مالءمتها يف العديد من احلاالت، إال أهنا قد حتتاج إىل تعديل

ومن .  أصغرRPIIحتتاج إىل إنقاص حجم الزيادة يف خط الطول وخط العرض ولكنها تتيح أيضاً مناطق ) احلزم الضيقة جداً
ناحية أخرى، فإن احملطات األرضية ذات احلزمة الواسعة تتيح استخدام قيم أكرب لزيادات خطوط الطول وخطوط العرض 

  . أكربRPII ولكنها حتتاج أيضاً إىل

  حتديد نقاط التداخل احملتمل على اخلط 4.6

  :يف حالة استخدام الشبكة الدقيقة االختيارية يالحظ ما يلي

  (↑epfd)التداخل من الوصلة الصاعدة  1.4.6

ى تستخدم اخلطوات التالية يف حتديد مناطق التداخل عل) نقطة اختبار(لكل ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض عرضة للتداخل 
  :↑epfdاخلط احملتملة يف حسابات 

حدد بالنسبة لكل حمطة أرضية يف شبكة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض يصدر عنها التداخل، موقع الساتل الذي  :1اخلطوة 
يسبب التداخل يف الشبكة الذي يقع على نفس اخلط مع احملطة األرضية اليت ينتج عنها التداخل والساتل املستقر 

  . األرض العرضة للتداخلبالنسبة إىل

ثبت الساتل املرجعي يف هذا املوضع مث حدد موضع مجيع السواتل األخرى يف الكوكبة للتشكيلني احملتملني وفقاً  :2اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.6للفقرة 

تمل أن يصدر عندها  هذه جمموعة النقاط احملNnon-GSOearthstations × Nnon-GSOsatellites × 2تشكل مواضع السواتل  :3اخلطوة 
  .تداخل على اخلط
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ويالحظ أن خوارزمية اإلطفاء من شأهنا أن تضمن أن احملطة األرضية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ال تبث باجتاه السواتل 
يقة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض املوجودة يف منطقة االستبعاد، ولذلك قد ال يكون من الضروري استخدام الشبكة الدق

  .للوصلة الصاعدة

  (↓epfd)التداخل من الوصلة اهلابطة  2.4.6

لتحديد نقاط ) نقطة اختبار(اتبع اخلطوات التالية لكل حمطة أرضية متأثرة بالتداخل يف شبكة مستقرة بالنسبة إىل األرض 
  :↓epfdالتداخل احملتملة على اخلط يف حسابات 

سبب التداخل الذي يقع على نفس اخلط مع احملطة األرضية املتأثرة بالتداخل حدد موضع الساتل يف الشبكة اليت ت :1اخلطوة 
  .والساتل املستقر بالنسبة إىل األرض الذي خيدم هذه الشبكة) نقطة اختبار(يف الشبكة املستقرة بالنسبة إىل األرض 

لكوكبة للتشكيلني احملتملني وفقاً ثبت الساتل املرجعي يف هذا املوضع مث حدد موضع مجيع السواتل األخرى يف ا :2اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.6للفقرة 

  .جمموعة النقاط اليت حيتمل أن تسبب تداخالً على اخلط Nnon-GSOsatellites × 2تشكل مواضع السواتل هذه  :3اخلطوة 

  (epfdis)التداخل فيما بني السواتل  3.4.6

لتحديد نقاط ) نقطة اختبار( شبكة مستقرة بالنسبة إىل األرض اتبع اخلطوات التالية لكل حمطة أرضية متأثرة بالتداخل يف
  :epfdisالتداخل احملتملة على اخلط يف حسابات 

هو عدد احلزم املشتركة يف نفس التردد يف السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض املتأثرة  NGSOsatellitebeamsلنفرض أن  :1اخلطوة 
احلزم موضع الساتل غري املستقر بالنسبة إىل األرض املتسبب يف التداخل الذي حدد بالنسبة لكل من هذه . بالتداخل

  .يقع يف حمور احلزمة

ثبت الساتل املرجعي يف هذا املوضع مث حدد موضع مجيع السواتل األخرى يف الكوكبة للتشكيلني احملتملني وفقاً  :2اخلطوة 
  .D يف اجلزء 2.6للفقرة 

××2هذه تشكل مواضع السواتل  :3اخلطوة  − tesGSOsatellinontebeamsGSOsatelli NN جمموعة النقاط اليت حيتمل أن تسبب 
  .تداخالً على اخلط

  استعماالت أخرى للشبكات الدقيقة 5.6

ميكن أن حتدث تغيريات سريعة يف كثافة تدفق القدرة املكافئة أيضاً عندما تقترب السواتل من حدود املنحىن الذي حيدد منطقة 
، ميكن استخدام (EZVR))املناطق اجملاورة ملنطقة االستبعاد (ويف جوار منحىن احلد هذا . ϕ−θزاوية االستبعاد يف املستوى 

وتستخدم اخلطوات التالية يف حتديد هذه املناطق . الشبكات الدقيقة أيضاً الكتشاف هذه التغريات السريعة على حنو أفضل
EZVR:  

منحىن حدود منطقة االستبعاد، ولنقل إن العدد الذي تنطبق عليه يف الشبكة التقريبية حدد اخلاليا اليت حتتوي على  :1اخلطوة 
  .NEZهذه احلالة هو 
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 هذه، ثبت الساتل املرجعي يف مركزها مث حدد موقع باقي السواتل يف الكوكبة لكال NEZلكل خلية من اخلاليا  :2اخلطوة 
يا اليت حتتوي على هذه املواضع يف الشبكة ، وحدد اخلالD يف اجلزء 2.6التشكيلني املمكنني، وفقاً ملا جاء يف الفقرة 

  .التقريبية

 هي اليت تشكل جمموعة خاليا الشبكة التقريبية اليت NEZ × Nnon-GSOsatellites × 2هذه اخلاليا يف الشبكة التقريبية  :3اخلطوة 
  .تستعمل يف داخلها شبكة أدق

  هيكل النتائج ونسقها  7

  ال/القرار نعم  1.7

  ية اختاذ القراروصف عام لعمل 1.1.7

وتسجل دالة توزيع . باستخدام طريقة احملاكاة الزمنية تنتج عن احملاكاة دالة لتوزيع االحتماالت لكثافة تدفق القدرة
االحتماالت لكل سوية من سويات كثافة تدفق القدرة عدد اخلطوات الزمنية يف احملاكاة اليت حيدث عندها ذلك املستوى من 

وماً على جمموع عدد الزيادات، مث جيري حتويل دالة توزيع االحتماالت إىل دالة توزيع جتميعية تسجل كثافة تدفق القدرة مقس
لكل سوية من سويات كثافة تدفق القدرة عدد اخلطوات الزمنية اليت استخدمت يف احملاكاة اليت زاد فيها كثافة تدفق القدرة 

  .منية يف عملية احملاكاةعن هذا املعدل منسوباً إىل العدد الكلي للزيادات الز

وهذه الدالة لتوزيع . وعند استخدام الطريقة التحليلية يتم مباشرة احلصول على دالة توزيع االحتماالت لكثافة تدفق القدرة
االحتماالت تسجل احتمال حدوث كل سوية من سويات كثافة تدفق القدرة، ومتثل هذه القيم االحتمالية النسبة املئوية من 

وميكن أيضاً حتويل هذه الدالة إىل . يت حتدث فيها هذه السوية من كثافة تدفق القدرة يف عدد ال هنائي من املالحظاتاملرات ال
  .دالة توزيع تراكمية

  حساب دالة التوزيع التراكمية  2.1.7

وميكن حتويل دالة . ة إىل دالة توزيع االحتماالت لقيم كثافة تدفق القدرD يف اجلزء 5.3تفضي العملية املشروحة يف الفقرة 
توزيع االحتماالت هذه إىل دالة توزيع تراكمية تسجل لكل سوية من سويات كثافة تدفق القدرة تقديراً للنسبة املئوية من 

  .املرات اليت حيدث فيها جتاوز لسوية كثافة تدفق القدرة

  :حو التايلوحتسب دالة التوزيع التراكمية لكل سوية من سويات كثافة تدفق القدرة على الن

  CDFi = 100 (1 – SUM (PDFmin: PDFi))  

  :حيث

PDFx :   القيد يف اجلدولPDF  وحدات مقدرة بالذي ميثل قيمة وحدة من وحدات كثافة تدفق القدرةdB X ،
  . هو واحد صحيحPDFxمقربة حبيث يكون جمموع مجيع القيود يف و
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  إجراء املقارنة 3.1.7

  : كثافة تدفق القدرة يف لوائح الراديو مع احلدود اليت مت التوصل إليها يف جدول االحتماالت التالية هي مقارنة حدوداملرحلة

  .i لكل حد من احلدود املعينة 4 و3 و2قم بتنفيذ اخلطوات  :1اخلطوة 

  . من قاعدة البياناتPi) و(Jiاالحتمال املتصل هبا /اقرأ قيمة كثافة تدفق القدرة :2اخلطوة 

 إىل أقرب قيمة تنازلياً يكون فيها Ji تقرب dB 0,1)اآلن اليت هي  (SB أكثر دقة من Jiكثافة تدفق القدرة إذا كانت  :3اخلطوة 
  .dB 0,1مستوى الدقة األقصى هو 

 أي االحتمال بأن النتيجة اليت خترج هبا الربجمية تتجاوز قيمة كثافة تدفق القدرة Ptمن دالة التوزيع التراكمية حدد  :4اخلطوة 
Ji.  

ويف احلاالت . أي أن دالة التوزيع التراكمية تتفق مع املواصفات اخلاصة هبذه النقطة:  سجل نعمPt > Piإذا كان  :5طوة اخل
  .أي أن دالة التوزيع التراكمية ال تتفق مع املواصفات يف هذه النقطة: األخرى، سجل ال

ثناء التجهيزات اليت متت يف الربجمية مع احلدود املقررة  املقارنة بني أقصى كثافة لتدفق القدرة مسجلة أهيواملرحلة األخرية 
  ).إن وجدت( من املرات %100

قارن هذه . Jmaxمن دالة التوزيع التراكمية حدد أقصى كثافة مسجلة لتدفق القدرة أثناء التطبيقات اليت متت من خالل الربجمية، 
أي أن دالة :  يسجل نعمJ100 > Jmaxفإذا كانت . J100  من املرات،100%القيمة مع حدود كثافة تدفق القدرة املقررة لـ

أي أن دالة التوزيع االحتمالية ال : ، تسجل الJ100 ≤ Jmaxالتوزيع التراكمية تتفق مع املواصفات يف هذه النقطة، وإذا كانت 
  .تتفق مع املواصفات اخلاصة هبذه النقطة

  عملية اختاذ القرار 4.1.7

 نعم لكل احلدود اخلاصة باملواصفات، فمعىن هذا أن الشبكة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض إذا كانت النتيجة املسجلة هي
، فمعىن هذا أن الشبكة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض  يف أي مرحلةتتفق مع املواصفات، وإذا كانت النتيجة املسجلة هي ال

  .ال تتفق مع املواصفات

  معلومات خلفية الختاذ القرار 2.7

  :ملعلومات اخللفية املطلوبة هيا
  وخمطط اهلوائي املرجعي؛) مبا يف ذلك قطر اهلوائي(بيانات كثافة تدفق القدرة الناجتة عن تنفيذ التجهيز على الربجمية   -
  .جدول حدود املواصفات ملختلف أقطار اهلوائيات وخمطط اهلوائي املرجعي  -

  نسق املخرجات 3.7

  : التايلنسق املخرجات سيكون على النحو
  بيان بنتيجة االختبار؛  -
  جدول موجز؛  -
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  ).للعلم فقط(جدول دالة التوزيع التراكمية   -

  بيان نتيجة اختبار املطابقة 1.3.7

  .D يف اجلزء 4.1.7كما هي مبينة يف الفقرة ) نعم أو ال( للتقييم ةالنتيجة املطلوبة هي اخلالصة العام

  اجلدول املوجز 2.3.7

  :ز على البيانات التاليةحيتوي اجلدول املوج

 نقطة احملاكاة النتيجة نقطة املواصفات
 االحتمال  االحتمال  pfdقيمة 

J1 dB(W/(m2 · BWref) P1 ال/نعم Py 

: : : : 

Ji dB(W/(m2 · BWref) Pi ال/نعم  Py 
    

  :حيث
Jiو Pi:  االحتماالت املستخلصة من قاعدة البيانات/قيمة كثافة تدفق القدرة  
  نتيجة االختبار  :ال/نعم
Py:  قيمة االحتمال من جدول االحتماالت. 

  جدول االحتماالت 3.3.7

  .تشمل النتيجة، للعلم، دالة االحتماالت التراكمية احملسوبة اليت استخدمت يف عملية اختاذ القرار

  Eزء اجل

  اختبار اعتمادية نواتج الربجمية

  تقييم دقة احلسابات للربجميات املرشحة  1
  .قوم باالختبارات مطور الربجمية وأن يقدم نتائج االختبار إىل مكتب االتصاالت الراديوية مع الربجمية املرشحةجيب أن ي

  :وظائف الربجمية املطلوبة تقييمها

من املعلمات املبسطة اليت تنتج عنها فترة تكرار حمددة، تشغل الربجمية لتنفيذ احملاكاة جمموعة  باستخدام – إسقاط السواتل
  .بالقيم املتنبأ هبا) متجهات السواتل(لوبة ومضاهاة القيم الفعلية املط

 باستخدام جمموعات مناسبة من مواقع احملطات األرضية والسواتل، تقارن قيم زوايا التخالف الفعلية للحزمة – زوايا التخالف
مثل املواقع حول خط الطول : ملثلثاتوينبغي أن تشمل جمموعات بيانات االختبار أعقد حاالت حساب ا. مع القيم املتنبأ هبا

  .º180صفر وخط الطول 
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 باستخدام جمموعات مناسبة من معلمات الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ختترب – الزيادات الزمنية ومدة احملاكاة
راء هذا االختبار عن طريق املقارنة وميكن إج. الزيادات الزمنية ومدة احملاكاة الناجتة عن تشغيل الربجمية مقابل القيم املتنبأ هبا

  .بالنتائج اليت يتم احلصول عليها من الطريقة التحليلية

 باستخدام جمموعة من ملفات املدخالت اليت تشتمل على نتائج معروفة لدالة التوزيع – حساب دالة التوزيع التراكمية
  .التراكمية، ختترب دالة التوزيع التراكمية الناجتة عن الربجمية

 باستخدام جمموعات من دالة التوزيع التراكمية ختترب ملفات املدخالت، ويتم التحقق من دقة – لية اختاذ قرار بنعم أو العم
  .عملية القرار بنعم أو ال

  .اتساق النتائجويف حالة وجود إمكانية لتطبيقات متعددة ميكن استخدام حتليل احلساسية لتقييمها ومقارنة نواجتها لضمان 

  اليت يقوم حبساهبا مكتب االتصاالت الراديوية  (↑/↓)epfd إحصاءات كثافة تدفق القدرةتقييم 2
هذه عبارة عن اختبارات يتم القيام هبا بشكل تلقائي باستخدام الربجمية كجزء من كل تشغيل، للتأكد من أن التشغيل يبني 

  .فعالً مرات حدوث أسوأ حاالت التداخل

 من املرات الناجتة عن تشغيل الربجمية ينبغي مقارنتها بالقيمة اليت يتم 100% يف ↓epfdقيمة  – من املرات 100% يف epfdقيم 
  احلصول عليها من حتليل الكوكبة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، وجيب أن تكون القيمة اليت خترج هبا الربجمية يف نطاق 

±0,X dBمن القيمة املتوقعة .  

، D يف اجلزء 6، استخدام برجمية تقوم على أساس الطريقة التحليلية املبينة يف الفقرة  الزمنية ميكندام طريقة احملاكاةوعند استخ
  .كخيار للتحقق من اعتمادية النتائج اإلحصائية املستخلصة

  pfdالتحقق من أقنعة  3
دارات املبلغة إىل املكتب مع تقدمها اإلواليت  هي مدخالت لربامج التحقق اليت جيريها مكتب االتصاالت الراديوية pfdأقنعة 

 إىل pfdوميكن تقدمي املعلمات املطلوبة حلساب قناع . الربجمية املستخدمة يف حساهبا، ووصف كامل للربجمية واملعلمات
  .اإلدارات املهتمة الستخدامها يف حالة نشوء خالف

  اتإعادة اختبار برجميات مكتب االتصاالت الراديوية بعد أي تعديالت أو حتسين  4
د عدد من االختبارات الستخدامها يف كل املناسبات اليت يتم فيها تعديل أو حتديث برجميات مكتب االتصاالت يينبغي حتد

  :وميكن أن تشمل هذه االختبارات ما يلي. الراديوية أو بيئة تشغيلها

   للدقة احلاسوبية للربجمية املرشحة؛ أو كلها، من أجل التقييم األويلE يف الفصل 1بعض االختبارات الواردة يف الفقرة   ) أ 

تكرار جمموعة متثيلية من التقييمات للتبليغات عن الشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت وردت للمكتب فعالً،   )ب
  .ومقارنة النتائج اليت مت احلصول عليها باستخدام األنظمة الربجمية األصلية واملعدلة

  



 ITU-R S.1503-1 127التوصية 

  Fاجلزء 

   للربجميةالبيئة التشغيلية

  نظام التشغيل  1
،  (Microsoft Windows NT) وندوز إن يتت، ضمن برنامج مايكروسوفة بت32سيتم تشغيل الربجمية على منصة وندوز، 

  . أو اإلصدارات األعلى98/95ومايكروسوفت وندوز ) أو إصدار الحق (4,0اإلصدار 

  لقائمةالسطوح البينية مع الربجميات املوجودة وقواعد البيانات ا 2
يسجل مكتب االتصاالت الراديوية مجيع التبليغات الواردة إليه املتعلقة باخلدمات الفضائية يف قاعدة بيانات مركزية للبيانات 

 مثل األشكال البيانية للهوائيات (GIMS) ويف قاعدة بيانات أخرى للبيانات اليت ترد يف صورة بيانية (SNS)الرقمية النصية 
ن يف نشر البيانات على أقراص مدجمة للقراءة فقط، كما تنشر يف النشرة اتخدم قاعدتا البيانات هاتوتس. ومناطق اخلدمة

وتستخدم قواعد البيانات أيضاً لتقدمي بيانات من أجل الرزم الربجمية اليت تقوم مبهام فحص . األسبوعية ويف أقسامها اخلاصة
من أن البيانات املنشورة هي نفس البيانات التحقق  الشكل، ميكن وهبذا.  للوائح الراديو8كثافة تدفق القدرة والتذييل 

.  لإلدارات املبلغة اليت ميكن أن تتأثر خدماهتا باحملطات اجلديدةويعترب املكتب أن هذا أمر مهم. االختباراتاملستخدمة يف هذه 
للشبكات الساتلية، على سبيل احلصر، وقد استعمل مكتب االتصاالت الراديوية حىت اآلن يف أعمال الفحص الدورية والفنية 

ومع ذلك، فعندما تتاح برجميات . الربجميات املطورة من أجل الشبكات املستقرة بالنسبة إىل األرض، وذلك على أساس منتظم
راً وهذا ليس أم. حلساب كثافة تدفق القدرة للشبكات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض فينبغي تطبيق نفس املبدأ بالنسبة هلا

  .استنسابياً للمكتب ولكنه يضمن االتساق والشفافية جتاه اإلدارات
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  Gاجلزء 

  تطوير الربجمية وصيانتها

  هنج تطوير الربجمية  1

  املنهجية 1.1

  .ينبغي أن تضمن الوثائق املرفقة بالربجمية املنهجية املستخدمة يف تطويرها

  الصالحية  2.1

  .دام الربجمية باملعادالت املوصوفة يف هذا النص واملشار إليها فيهتأكد من صالحية النتائج الناجتة عن استخ

  السطح البيين الستخدام الربجمية 2
  .F يف اجلزء 2جيب أن تستويف الربجمية متطلبات السطح البيين اليت حيتاجها مكتب االتصاالت الراديوية، واملبينة يف الفقرة 

  وثائق الربجمية وصيانتها  3

   الربجميةتفصيل متطلبات 1.3

  .جيب أن تشري وثائق الربجمية إىل األقسام ذات الصلة من هذه التوصية

  متطلبات التطبيق  2.3

  .الغرض من هذه التوصية هو بيان كيفية تنفيذ املتطلبات الواردة يف هذه التوصية باستخدام الربجمية

  دليل االستعمال  3.3

وبالنظر . عمل بإجراء خمتلف التجارب من أجل احلصول على نتائج معينةالغرض من دليل االستعمال هو بيان كيفية قيام املست
  .إىل صعوبة هذه االختبارات، حيتاج األمر إىل إيضاحها بالتفصيل

  الصيانة والتحديث 4.3

انة مبا أن جزءاً من الربجميات، وليس البيانات وحدها، تعتمد على خصائص النظام، فإن هذا األمر حيتاج إىل اهتمام كبري بصي
  .الربجمية
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  Hاجلزء 

  إجراءات تقييم الربجمية املرشحة

  :تتبع اخلطوات التالية يف تقييم الربجمية املرشحة

منصة وندوز، على ما إذا كانت الربجمية تعمل : ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار يف عملية التقييم: تقييم البيئة التشغيلية: 1اخلطوة 
وينبغي أن يكون باإلمكان ).  أو إصدارات أحدث2000، اإلصدار الرابع، أو وندوز NT، أو وندوز 98/95أو وندوز ( بتة 32

الحتياجات من الذاكرة والقرص اويؤخذ يف االعتبار أيضاً يف التقييم . 1999تشغيل الربجمية دون أي مشاكل بعد هناية سنة 
وينبغي . ية من مكان إىل مكان، إخلالصلب، وملفات املدخالت واملخرجات واحتياجات التخزين وسهولة تناول الربجم

  . من هذه التوصية كمبادئ توجيهية يسترشد هباFاستعمال ما جاء يف اجلزء 

الوحدات والثوابت ومنوذج (جيرى تقييم لتوافق الربجمية مع الضوابط واالفتراضات األساسية : تقييم توافق الربجمية: 2اخلطوة 
عمل التعاريف واألنساق والوحدات اخلاصة باملدار غري املستقر بالنسبة إىل األرض تقييم ما إذا كانت الربجمية تست). األرض

وينبغي استخدام ما يتصل بذلك من األجزاء . ومعلمات األنظمة، ونقاط االختبار واملدخالت الختبارات االتساق الداخلي
  . إرشادية من هذه التوصية كخطوطB وAالواردة يف اجلزأين 

، والقدرة على تناول )مثل عدد السواتل(زمن الالزم لتجهيز احلسابات يف ظروف األمحال العادية والكبرية تقييم ال: 3اخلطوة 
مثالً، أقل زيادة زمنية يف منوذج (بيانات أكثر من كوكبة واحدة وتقييم الوقت الالزم للتجهيز عند كل زيادة زمنية أو مكانية 

). اكاة أو أقل زيادة يف خطوط الطول وخطوط العرض بالنسبة للطريقة التحليليةاهلابطة لطريقة احمل/احملاكاة للوصالت الصاعدة
  . من هذه التوصية كخطوة إرشاديةE وAوينبغي االستفادة من األجزاء ذات الصلة يف اجلزأين 

عدة على اخلط، ، وجود برنامج للمسا)املبادرة(سهولة االستعمال : تقييم ما إذا كانت الربجمية صديقة للمستعمل: 4اخلطوة 
  .مؤشرات للعمل اجلاري من حيث النسبة املئوية للعمل املنجز، وتوفر الدعم التقين للربجمية

 حتديد مدى وضوح الرسائل املنبهة للخطأ وما إذا كان من املمكن :تقييم التعامل مع األخطاء واستعادة البيانات: 5اخلطوة 
مة التخزين التشغيلي بعد حدوث فشل، ومدى مالءجمية تعود إىل الوضع حتديد ما إذا كانت الرب. حتري األخطاء وتصحيحها

  .االحتياطي للبيانات

جيب أن يكون (قدرة الربجمية على توفري بيانات يف املراحل املتوسطة من عمليات احلساب : تقييم املرونة يف الربجمية: 6اخلطوة 
، هل )ظ النتائج على ملف يف أي مرحلة أثناء عملية احملاكاةبوسع املستعمل وقف دورة من دورات التشغيل أو إلغاؤها وحف

أو ملفات املدخالت والسطوح البينية البيانية، وهل يستطيع استخدام /يستطيع املستعمل إدخال بيانات من لوحة املفاتيح و
  .معلمات النظام، وخمططات اهلوائي املرجعي، إخل: معلمات خمتلفة ومناذج خمتلفة

مدى توفر جمموعة كاملة من األدلة واللوحات االنسيابية واألمثلة :  الوثائق ووضوح دليل التشغيل واكتمالهتقييم: 7اخلطوة 
بشكل واضح يف كتيبات التشغيل، وشرح طريقة تنفيذ التطبيقات، والغرض من كل قطاع من قطاعات الربجمية باإلشارة إىل 

  . من هذه التوصية كدليل استرشاديG يف اجلزء 3.3لفقرة وينبغي استخدام ا. األجزاء ذات الصلة يف هذه التوصية

استخدام املصطلحات والتعاريف : ة يف مكتب االتصاالت الراديويةتقييم مدى االتساق مع النهج العامة املستخدم: 8اخلطوة 
نات اليت يقدمها املدخالت ومعلمات قواعد البيا(املستخدمة يف االحتاد، لاللتزام مبدخالت مكتب االتصاالت الراديوية 

، ضرورة وجود )الرقمية والنصية والبيانية(ومتطلبات امللفات اخلاصة بالنتائج، التفاعل مع قواعد بيانات املكتب ) املكتب
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 6.2.4 و4.2.4 و4.1.4 و7.3 و4.3وينبغي االستفادة من الفقرات . سطوح بينية مع الربجميات املستخدمة حالياً يف املكتب، إخل
  . كخطوة استرشاديةD من اجلزء 7.1.4الفقرة  وFمن اجلزء 

تقييم ما إذا كانت الربجمية تستويف املتطلبات وأن النتائج تتفق مع املعادالت املوصوفة أو املشار إليها يف هذه : 9اخلطوة 
حطات األرضية،  للم.e.i.r.pحساب أقنعة كثافة تدفق القدرة للمحطات الفضائية، حساب أقنعة : التوصية، فيما يتعلق مبا يلي

حساب كثافة تدفق القدرة واالعتبارات املتعلقة بأساليب ختفيف الضوضاء، واالعتبارات املتعلقة بكسب اهلوائي للمحطات 
. ة بالنسبة إىل األرض اليت ينتج عنها أقصى كثافة لتدفق القدرة املكافئةراألرضية والسواتل، وأسوأ املواقع للشبكات املستق

  . من هذه التوصية كخطوة إرشادية'C وCباجلزأين وينبغي االستفادة 

تقييم ما إذا كانت الربجمية تقوم بالوظائف احملددة وأن النتائج تتفق مع املعادالت املوصوفة أو املشار إليها يف هذه : 10اخلطوة 
ية لكثافة تدفق القدرة  فحص التبليغات عن األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، وحساب التوزيعات التراكم:التوصية

 epfdاملكافئة، واهلندسيات املستخدمة يف حسابات كثافة تدفق القدرة املكافئة، مبا يف ذلك خمططات الكسب ومقارنة سويات 
 من Dوينبغي استخدام اجلزء . ، إخل)ال/نعم(، وقرار اإلجازة أو الرفض 22)املادة (مع احلدود املنصوص عليها يف لوائح الراديو 

  .التوصية كخطوة إرشاديةهذه 

  . للنظر يف إمكانية استعماهلا مع تطبيقات أخرىCOMأو / وDLLتقييم مدى وجود ملفات : 11اخلطوة 

تقييم إمكانيات وسهولة التعرف على املشاكل، والصيانة والتحديثات من قبل : تقييم حتديث الربجمية وصيانتها: 12اخلطوة 
ارات اليت ميكن إجراؤها عندما يقوم مكتب االتصاالت الراديوية بتعديل أو حتسني املستعمل، وحتديد جمموعة من االختب

وينبغي أن يشمل ذلك أيضاً التقييم االحنداري، أي ما إذا كانت البلوكات غري املتغرية يف الربجمية . برجمياته أو بيئته التشغيلية
 كخطوط G من اجلزء 4.3 والفقرة E من اجلزء 4لفقرة وينبغي استخدام ا. تتأثر بالتعديالت اليت حتدث يف بلوكات أخرى

  .استرشادية

ينبغي أن تكون الربجمية قادرة على تناول مجيع أنواع : تقييم إمكانية تطبيق الربجمية يف مجيع احلاالت ذات االهتمام: 13اخلطوة 
لة املتكررة والكوكبات ذات زوايا املبادرة األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض، مبا يف ذلك األنظمة ذات املسارات الطوي

  .البطيئة

تقييم ما إذا كانت النتائج تتفق مع السلوك املتوقع للنظام، ومدى موثوقية : تقييم االعتمادية واحلساسية والدقة: 14اخلطوة 
وأقصى قيمة لكثافة تدفق إسقاط السواتل، وزوايا التخالف، وحساب دالة التوزيع التجميعية، والقرار بنعم أو ال، (النتائج 

وحساب الدقة يف مقابل حجم الزيادة، واحلساسية .)  من املرات، إخل100%القدرة املكافئة، وقيمة كثافة تدفق القدرة يف 
  . كخطوط استرشاديةD من اجلزء 6 والفقرة Eوينبغي االستعانة باجلزء . لضوابط املدخالت

ختبارات الوظيفية أو االختبارات اهليكلية، وكال التقييمني لالختبارات ميكن تقييم الربجميات على أساس اعتبارات اال
  . ضروريان، ومها مستعمالن هنا

 فيه ختضع لدخل ما مث يتم التحقق من خرجها من حيث اتفاقه ،ففي االختبار الوظيفي تعامل الربجمية على أهنا صندوق أسود
أي كيفية أداء ( على ما تقوم به الربجمية وليس على تفاصيل التنفيذ ويف هذه احلالة ينصب اهتمام املستعمل. مع املواصفات

فإذا أتيحت شفرة املصدر، دخلت يف دائرة االهتمام لغة الربجمة . أما يف االختبار اهليكلي فتؤخذ التفاصيل يف االعتبار). املهمة
 9قبة، وتفاصيل التشفري، وميكن استعمال اجلدول يف الربجمية، وأسلوب الربجمة، والتعليقات الواردة ضمن الربنامج، وطرق املرا

 10، حيث متثل 10 إىل 1ويستخدم يف كل خطوة من خطوات التقييم سلم درجات من . كدليل لتقييم أي برجمية مرشحة
  .  قبول قاطع أو عدم تيسر عدم1تفوقاً أو رضاء تاماً، وميثل 
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  9اجلدول 

  جدول تقييم الربجميات

  جةالدر البيان االعتبارات
  )10 إىل 1من (

   1اخلطوة   البيئة التشغيلية
   11اخلطوة  إمكانية االستعمال مع تطبيقات أخرى

   4اخلطوة  سهولة استعمال الربجمية
  6اخلطوة  املرونة والتفاعل مع املستعمل

  8اخلطوة  االتساق مع مناهج مكتب االتصاالت الراديوية
  5خلطوة ا التعامل مع األخطاء واستعادة التشغيل

  12اخلطوة  التحديث والصيانة
  7اخلطوة  دليل املستعمل/الوثائق
  2اخلطوة  )القيود واالفتراضات األساسية(التوافق 

  3اخلطوة  وقت التنفيذ واختبار اإلجهاد
  9اخلطوة   )′C وCاجلزءان (متطلبات التصميم 

   10اخلطوة   )Dاجلزء (متطلبات التصميم والقرارات 
   13اخلطوة  ة التطبيق يف مجيع جماالت االهتمامقابلي

  14اخلطوة  ةاالعتمادية واحلساسية والدق
   جمموع الدرجات
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