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 ITU-R S.1712  التوصيـة
موقع  في الخدمة الثابتة الساتلية في منهجيات تحديد ما إذا كان يمكن لمحطة أرضية

دون أن تتجاوز حدود كثافة تدفق القدرة  GHz 14-13,75النطاق  في معين أن ترسل
 من لوائح الراديو، ومبادئ توجيهية للتقليل من التجاوزات 502.5الرقم  في المذكورة

(2005) 
 مجال التطبيق

توصيات لدعوة قطاع االتصاالت الراديوية إىل إعداد  144القرار  (WRC-03) 2003اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 
اخلدمة  يف m 4,5نشر احملطات األرضية األصغر من  يف تشغيلية من أجل تسهيل التقاسم وإتاحة مزيد من املرونةأو تقنية ألساليب 

 أساسأيضاً لوضع ، واليت ميكن استعماهلا من لوائح الراديو 502.5، مبا يتفق مع الرقم GHz 14-13,75النطاق  يف ابتة الساتليةالث
 .إلبرام اتفاقات ثنائية بني اإلدارات

 أن ترسل وقع معنيم يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف وتقرتح التوصية ثالثة أساليب لتحديد ما إذا كان ميكن حملطات أرضية
. وتقدم التوصية من لوائح الراديو 502.5الرقم  يفاملنصوص عليه دون أن تتجاوز حد كثافة تدفق القدرة  GHz 14-13,75 النطاق يف

اخلدمة الثابتة  يف عند نشر احملطات األرضيةالبلدان الصغرية أو الضيقة جغرافيًا إدارات أيضًا تدابري إضافية ميكن أن تنظر فيها 
 ة.الساتلي

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

 ؛GHz 14-13,75النطاق  يف )أرض إىل فضاء( (FSS)اخلدمة الثابتة الساتلية  يف راجع قيود التقاسم WRC-03املؤمتر أن  أ ( 
 ؛املالحة الراديويةو الراديوي للموقع  التحديدهذا يتم تقامسه مع خدمات اخلدمة الثابتة الساتلية أن نطاق  ب(
 تسمح بتشغيل حمطات أرضية مستقرة بالنسبة إىل األرض WRC-03 املؤمتر يف أن شروط التقاسم املراجعة واملوافق عليها ج(
 ؛m 4,5و m 1,2هبوائيات يرتاوح قطرها بني  GHz 14-13,75النطاق  يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف
مة الثابتة الساتلية اخلد يف بلدها حمطة أرضية يف من لوائح الراديو يقتضي من اإلدارة اليت تعتزم تشغيل 502.5أن الرقم  ( د

أن تضمن أال تتجاوز حدود   GHz 14-13,75النطاق  يف مستقر بالنسبة إىل األرضوترسل إىل ساتل  m 4,5هبوائي قطره أقل من 
أي  يف فوق األرض و/أو m 3أي مكان على حدود بلد جماور على ارتفاع  يف كثافة تدفق القدرة الناجتة عن هذه احملطة األرضية

 MHz)) 10 · 2dB(W/(m 115–من خط الساحل  m 36على ارتفاع  لبلد ساحل(لدى امكان على حدودها الساحلية )إذا كان 
 املائة من الوقت؛ يف 1ألكثر من 

األرضية طات فإن احمل املسريات األرضية، يف كثريًا بطبيعة التضاريس  مبا أن خسارة االنتشار تزداد بازدياد املسافة وتتأثر ( ه
تطبيق دون  القدرة كثافة تدفقأو من خط ساحله ميكن أن تفي حبد   من حدود بلد جماور بعيدة مبا فيه الكفايةعلى مسافة الواقعة 

من شأهنا  بلد ما يف حيث يكون الوضع كذلك)مثل احلجب احمللي(، ومن مث، فإن أساليب حتديد املناطق  خلاتقنيات ختفيف التد
 د(؛ اعتبارها يف إذ تضعفقرة  يف الوارد لمطلبلاإلدارات على االمتثال  أن تساعد

اجتاه ب ميكن أن يوهن اإلشارة اليت ترسلها احملطة األرضية من صنع اإلنسانأن حجب موقع بطريقة طبيعية أو بطريقة  ( و
 و/أو خط الساحل؛ حدود بلد جماور
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عن  ميكن أن خيفض اإلشارة الناجتة لفصوص اجلانبيةأن استعمال أنواع حمددة من احملطات األرضية ذات أداء أفضل ل ( ز
 الساتلية عند احلدود الربية و/أو خط الساحل للبلد اجملاور؛ ةاخلدمة الثابت يف حمطة أرضية

ار قطاع االتصاالت الراديوية كأساس لألساليب املش توصيات يف أن من املناسب استعمال املعلومات ذات الصلة الواردة ح(
غيل ، وقد يكون من املناسب استعمال قاعدة بيانات للتضاريس تغطي أي بلد من املقرر تشاعتبارها ه( يف إذ تضعالفقرة  يف إليها

 ؛GHz 14-13,75النطاق  يف m 4,5أقل من  D اخلدمة الثابتة الساتلية هبوائي قطره يف فيه احملطات األرضية
البلدان الصغرية أو الضيقة جغرافيًا أن تتجاوز حدود كثافة تدفق أنه جيوز إلدارات يقرر  (WRC-03) 144أن القرار  ي(

إذا كان هذا التشغيل يراعي  502.5الرقم  يف اخلدمة الثابتة الساتلية عند خط الساحل املذكور يف القدرة للمحطات األرضية
 ؛GHz 14-13,75النطاق  يف أنظمة حبرية للتحديد الراديوي للموقعتقوم بنشر مع اإلدارات اليت االتفاقات الثنائية املربمة 

أن األساليب التقنية أو التشغيلية اليت جتعل التقاسم أكثر سهولة ميكن أن تتيح يقرر كذلك  (WRC-03) 144أن القرار  ك(
من  502.5 ، مبا يتفق مع الرقمGHz 14-13,75النطاق  يف تة الساتليةاخلدمة الثاب يف تشغيل احملطات األرضية يف املزيد من املرونة

 لوائح الراديو، وميكن استعماهلا أيضاً كأساس إلبرام مثل هذه االتفاقات الثنائية بني اإلدارات،
 تدركإذ و 

 ساتليةثابتة الاخلدمة ال يف تشغيل احملطات األرضيةمن لوائح الراديو يضع قيودًا إضافية على  503.5أن الرقم  أ ( 
 ،GHz 13,78إىل  GHz 13,77من  MHz 10 النطاق يف

 توصي
 اإلدارات املعنية مناسباً  تراه، حسبما أو مزيج من هذه األساليب 3أو  2أو  1امللحق  يف باستعمال األسلوب الوارد 1
 شغيلهااألرضية اليت يُعتزم تة طاحملإذا كانت  لتحديد ما ي(، اعتبارها يف إذ تضع يف ذلك البلدان املشار إليها يف مبا
 من لوائح الراديو؛ 502.5الرقم  يف كثافة تدفق القدرة الواردة  دودستفي حب GHz 14-13,75 النطاق يف
من  4 امللحق يف حالة البلدان الصغرية أو الضيقة جغرافياً، بأنه ينبغي استعمال املعلومات الواردة يف ذلك،باإلضافة إىل  2

كأساس إلبرام اتفاقات من لوائح الراديو و/أو   502.5الرقم  يف كثافة تدفق القدرة الواردة  دودالوفاء حبساعدة على امل يف هذه التوصية
 من لوائح الراديو. 502.5 مالرق يف كثافة تدفق القدرة الواردة  دودثنائية بني اإلدارات عند التماس املوافقة على اإلعفاء من شرط الوفاء حب

 

 1 الملحق

 ITU-R P.452حنيات لمسافات الفصل استناداً إلى التوصية أدنى من
 الخدمة الثابتة الساتلية وكثافة القدرة المشعة في باستعمال ارتفاع محطة أرضية

 1نحو األفق وخط العرض وارتفاعات محتملة للتضاريس (.e.i.r.p)المكافئة المتناحية 

دود الربية ظهر احلد األدىن من مسافة الفصل عن خط الساحل أو احلمنحنيني باستعمال منوذج سلس لألرض ي ينتج هذا األسلوب
 502.5الرقم  يف الواردة فق القدرةكثافة تداخلدمة الثابتة الساتلية الوفاء هبا لاللتزام حبدود   يف أرضيةحمطة اليت يتعني على  بلد جماورل

فة الفصل على األفق. ويعطي املنحىن األويل مساحنو أرضية طة حمل تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة كدالة لكثافة ال  من لوائح الراديو
تة الساتلية منشورة اخلدمة الثاب يف أرضيةطة . ويُفرتض حملعرب األفقاملنحىن الثاين فيعطي مسافة الفصل  . أما(LoS)خط البصر 

____________________ 
يوسع إىل أقصى حد املسافة اليت ميكن فيها نشر احملطة بدون احلاجة إىل حتليل إضايف للموقع. وإذا مل تكن البيانات الرقمية لتضاريس  2 األسلوب  1

 .2 األسلوب اريس الرقمية املتبع يفيسمح بإعداد أكفة أكثر حتفظاً إىل حد ما عن هنج التض 1 بلد ما متاحة، أو كان هنج أبسط مرغوباً، فإن األسلوب
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حتليالت إضافية  يلزم أي . والق القدرةكثافة تدفمسافة الفصل أهنا تفي مبعيار حد   ساوي احلد األدىن منتأو  تزيدعلى مسافة 
املناطق  يف . وجدير بالذكر أن النشرألفقلبر ابصر أو عالخط  علىاحلدود خط الساحل أو  إىل ريإذا كان املس ما خبالف حتديد

من خالل  رةفق القدكثافة تديظل ممكنًا شريطة التمكن من تبيان أن موقع حمتمل يفي مبعيار حد   املستثناة مبوجب هذا األسلوب
 ثال  مراحل إىلبالكامل، جُيزَّأ هذا األسلوب  العامل احلقيقي يف تنوع التضاريس(. وملراعاة 3و 2 )امللحقان 3أو  2األسلوب  تطبيق

 سطحةمتراعي التضاريس. وبالفعل، فإن هذه املرحلة تفرتض أرضًا  ذات تعقيد متزايد. فاملرحلة ألف هي األبسط دون منازع وال
يتخلله  تراعي ما ا املسريات كافة على خط البصر. بينما تفرتض املرحلة باء أرضاً كروية بأفق راديوي امسي، بيد أهنا التكون فيه

من تضاريس. وعلى غرار املرحلة باء، تفرتض املرحلة جيم أرضًا كروية، ولكنها ختتلف عن املرحلة باء من حيث مراعاهتا ألثر 
لية )حيث لنشر اخلدمة الثابتة السات احملتملة شأن كل مرحلة بدورها أن توسع رقعة املنطقةومن يتخلل األفق من تضاريس.  ما

عيار حد  حال بّينت املرحلة ألف أو باء أن موقع نشر حمتمل يفي مب يف تتكشف أكرب رقعة باستعمال املرحلة جيم(. ومن املسلم به
الالحقة. وحسب تقدير املستعمل، ميكن استعمال املرحلة باء أو جيم  حاجة إلجراء املرحلة )أو املراحل( ، فالكثافة تدفق القدرة

 دون أن يسبقهما تنفيذ املرحلة ألف.
قطاع االتصاالت الراديوية ل 3 . وأعدت جلنة الدراساتبعض االفرتاضات ومناذج االنتشار األساسية، تلزم ساب قيمة املسافةوحل

، املماثلةالتقاسم العديد من حاالت  يف ITU-R P.452-11واستعملت التوصية العديد من مناذج االنتشار هلذا الغرض احملدد، 
 .ITU-R P.452-11ويبدو أن استعماهلا هو األنسب حلاالت االنتشار اليت تغطيها التوصية 

 .1يلي وصف معمق لألسلوب  وفيما
 لتحديد 4الشكل  يف خط البصر الوارد. وُيستعمل منحىن (LoS): يُفرتض أن مجيع املسريات تقع على خط البصر املرحلة ألف

احلدود(.  باجتاه خط الساحل )أوحمطة تشعها  MHz 10/قدرة مشعة مكافةة متناحيةمسافة الفصل كدالة لكثافة  احلد األدىن من
ن هذا أ . ومباITU-R P.452-11 (p = 1%)التوصية  يف ترد وجدير بالذكر أنه مت اشتقاق املنحىن من اخلسارة على خط البصر كما

وارتفاع اهلوائي فوق التضاريس.  Nمعدل احندار مؤشر االنعراج الراديوي  عوامل مثلمنوذج مسطح لألرض، فاملنحىن مستقل عن 
وإذا كان موقع النشر احملتمل أبعد عن خط الساحل )أو احلدود( من مسافة الفصل املطلوبة من منحىن خط البصر، يُفرتض حينةذ 

إذا كان طول املسري أقصر من مسافة  . أمامن لوائح الراديو 502.5الرقم  يف كثافة تدفق القدرة الواردحد   أن احملطة متتثل ملعيار
 الفصل املطلوبة، انتقل إىل املرحلة باء.

 صف قطر األرضن: تفرتض هذه املرحلة أرضًا كروية وتتطلب بالتايل حتديد أفق راديوي امسي. ويتم أواًل حساب املرحلة باء
 P.452 R-ITU-11من التوصية  (6)و (5)واملعادلتني  )N(باستعمال املعدل احمللي الحندار مؤشر االنعراج الراديوي  )e( الالفعّ 
 حتويله إىل أمتار(. مث ميكن بعد ذلك حساب األفق الراديوي من املعادلة التالية:  )يتم

 RHorizonnominal =   0001/2 0 ese hha                  km 

 :ثحي
 0h = 36 m  3ملسري خط الساحل أو m ملسري احلدود الربية 
 esh: مستوى سطح البحرمتوسط فوق األرضية )باألمتار( طة هو ارتفاع احمل. 

الراديوي االمسي باجتاه خط الساحل )أو احلدود الربية(، يتم حساب مسافة الفصل  فقاألضمن  األرضية احملطةموقع  جاءإذا ف
الراديوي االمسي، حُتدد  فقاأل أبعد عن األرضية احملطةموقع  جاءإذا  . أما4 الشكل يف منحىن خط البصر الوارد املطلوبة باستعمال

خط الساحل  نعبعد أتمل احملنشر الكان موقع  ما إذاو  .4 الشكل يف مسافة الفصل املطلوبة باستعمال منحىن عرب األفق الوارد
ثافة تدفق القدرة كحينةذ متتثل ملعيار حد   طةاحمل أن يفرتضسوبة من املنحىن املطبق، ( من مسافة الفصل املطلوبة احملاحلدود)أو 
 إذا كان طول املسري أقصر من مسافة الفصل املطلوبة، انتقل إىل املرحلة جيم. . أمامن لوائح الراديو 502.5الرقم  يف الوارد
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خط باجتاه  لمسرياتل أكثر تفصيالً  حتليالً ، فهي تتطلب على ذلك وعالوةً تفرتض هذه املرحلة أيضًا أرضاً كروية. : املرحلة جيم
على خط البصر  ريإذا كان املس ما لتحديد ITU-R P.452-11بالتوصية  1 للملحق 2 وُيستعمل التذييل .(احلدودالساحل )أو 

ت وميكن أن تؤخذ بيانا لعابر لألفق".من ذلك التذييل: "اختبار املسري ا 1.4لفقرة ا يف دداحملجراء ويرد وصف لإل عابراً لألفق. أو
 املسري ذا أقل خسارة ونظراً ألن اخلرائط املطبوعة. يف حُتسب من أكفة االرتفاع التضاريس من اخلرائط الرقمية لالرتفاعات أو حىت

محطة للتمل وقع احملنصف قطر حول امل يف هو املسري األقصر، ينبغي اختبار عدة مسريات بالضرورةليس  التضاريس الفعلية يف
 يقع على خط البصر، يتم حساب مسافة الفصل املطلوبة باستعمال منحىن خط البصر الوارد ريوإذا تبني أن أي مس األرضية.

)باستعمال مسري خط البصر األقصر(. وإذا أظهر االختبار أن مجيع املسريات عرب لألفق، يتم حساب مسافة الفصل  4 الشكل يف
خط الساحل ن عبعد أتمل احملنشر الكان موقع  ما إذا. و 4 الشكل يف عرب األفق ذي الصلة الوارد املطلوبة باستعمال منحىن

كثافة ينةذ متتثل ملعيار حد  ح طةاحمل أن يفرتضالربية للبلد اجملاور من مسافة الفصل املطلوبة احملسوبة من املنحىن املطبق،  دوداحل أو
تكون  إذا كان طول املسري أقصر من مسافة الفصل املطلوبة، يرجَّح أال . أماح الراديومن لوائ 502.5الرقم  يف تدفق القدرة الوارد

 .كثافة تدفق القدرةممتثلة حلد  
إذا   اً. أماتكون حداً أدىًن مطلق أي من املراحل الثال  أعاله، قد ال يف احملسوبة املطلوبة الفصل ومن املهم أن نالحظ أن مسافة

 ن التحليلمالربية للبلد اجملاور أقل من القيمة املطلوبة، ميكن اللجوء إىل املزيد  دودن خط الساحل أو احلاألرضية عطة كان بُعد احمل
الذي يشمل أيضًا بيانات  3 ومنذجة االنتشار، أو األسلوبلتضاريس ل بيانات رقميةيشمل  الذي 2باستعمال إما األسلوب 

 502.5الرقم  يف واردةال كثافة تدفق القدرةلك للتحقق من الوفاء مبعيار حد  ، وذالتضاريس ويسمح مبراعاة عوامل مثل حجب املوقع
 .من لوائح الراديو

إىل خط  Xمنحنيني )ألمناط املسري املختلفة( يعطيان املسافة الدنيا  يتطلب 1 األسلوباستعمال  أعاله، فإن املوصوفعلى النحو و 
. وميكن نشر دفق القدرةكثافة تاألفق للوفاء مبعيار حد  حنو  تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة الساحل )أو احلدود الربية( كدالة لكثافة ال

عن خط الساحل )أو احلدود الربية(، ولكن األمر يتطلب تطبيق األساليب األخرى. ومن أجل  Xمواقع تبتعد مبسافة أقل من 
ر األساسية. وُُيسب منحىن خط البصر مباشرًة بد من بعض االفرتاضات ومناذج االنتشا ، الXحساب قيمة خط البصر للمسافة 

من التوصية. وُيستعمل تردد  2.4 الفقرة يف الواردة (9). وهي املعادلة ITU-R P.452-11التوصية  يف من معادلة خط البصر الواردة
قدرة توليفة الللحصول على  (2) املعادلة يف املائة. وُتستعمل اخلسارة الناجتة يف 1 مبقدار p للوقتمناسب وحُتدد النسبة املةوية 

ر مرفوعًا من حيث . واملنحىن العابر لألفق جمرد منحىن خط البصكثافة تدفق القدرة/املسافة اليت تفي حبد  تناحيةاملكافةة املشعة امل
إن حدود كثافة . وكما ذكر أعاله، ف1 الشكل يف من املنحىن الوارد Y. وحُتسب قيمة dB Yبعامل  تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة ال

 من لوائح الراديو حتدد االرتفاع عند خط الساحل أو عند حدود البلد اجملاور. 502.5الرقم  يف تدفق القدرة املذكورة

 1الشـكل 
 انزياح المنحنى العابر لألفق كدالة لخط العرض
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 1مثال على تطبيق األسلوب 
 والعاملة (VSAT)طاريف ذات فتحة صغرية جداً بعض البلدان احملطات األرضية املزودة مب يف لف، تكوناملرحلة أ يف عند النظر

. –dB(W/4 kHz) 14إىل اهلوائي يبلغ  كثافة القدرة املدخلةذات مستوى حمدود من حيث   GHz 14,5-13,75النطاق  يف
 kbit/s 64قدره  رتشكيل تربيعي بزحزحة طو العاملة ب ة جداً صغري الفتحة المطاريف ذات لل منوذجية وبالنسبة ملوجة حاملة رقمية

، فإن هذا املستوى سيولد  kHz 84( بعرض نطاق قدره حنو سولومون-تشفري ريدمع  عدلاملالتصحيح األمامي للخطأ لنصف )
 قدرها: )dP(كثافة قدرة داخلة 

 Pd = –14 + 10 log (84/4) = – 0,8 dB(W/84 kHz) 

، dBi 10–، سيكون كسب اهلوائي 48مكان مرتفع وزاوية مست تزيد عن  يف احملور إىل خط الساحل وبافرتاض زاوية خارج
 قدرها: MHz 10بافرتاض موجة حاملة واحدة ضمن عرض نطاق  تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة الوستكون كثافة 

 (e.i.r.p.)d = –10,8 dB(W/10 MHz) bandwidth 

 N، وأن معدل احندار مؤشر االنعراج الراديوي km 44خط الساحل قدره ىل إ األرضيةطة احملمن  ريأن طول املس كذلكولنفرتض  
يؤدي إىل انزياح مبقدار  مما °35وخط العرض هو  .فوق مستوى سطح البحر m 20قدره  األرضيةطة احملوأن ارتفاع  40 = احمللي
dB 6  4 الشكل يف خارج احملور مبنحىن خط البصر الوارد تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة المبقارنة  1وتبدأ املرحلة  عرب األفق.للمنحىن .

 الفصل  الفعلي أقل من مسافةريطول املس أن . ومباkm 66وُيستنتج من املنحىن أن مسافة الفصل املطلوبة على خط البصر تناهز 
 .ةكثافة تدفق القدر د  تبدي التزاماً حب ، فإن املرحلة ألف الالدنيا املطلوبة

األفق الراديوي يزيد عن  ريلمسل طول الفعلي. ومبا أن الkm 43,3ومبوجب املرحلة باء، ُُيسب األفق الراديوي االمسي على أنه 
 ق الواردميكن اشتقاق مسافة الفصل الدنيا باستعمال املنحىن العابر لألف بد من أن يكون املسري عابراً لألفق. ومن مث، االمسي، فال

تتطلب  –dB W 10,8خارجة عن احملور تبلغ  قدرة مشعة مكافةة متناحيةاستعمال ذلك املنحىن، فإن حمطة بكثافة وب .4 الشكل يف
، تبني املرحلة ولذلك، يزيد طول املسري الفعلي عن مسافة الفصل الدنيا املطلوبة. يف هذه احلالة. و km 35مسافة فصل دنيا تقارب 

مال تقدير أدق . وإن مل تلتزم املرحلة باء، فإن ذلك يستتبع حتلياًل باستعثافة تدفق القدرةكباء أن احملطة األرضية هذه تلتزم حبد  
 إطار املرحلة جيم. يف احلقيقيلألفق الراديوي 

 :تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة ال ، ستكون كثافةkHz 669بعرض نطاق قدره  kbit/s 512ويف حالة املوجات احلاملة مبعدل 
 (e.i.r.p.)d = –14 + 10 log (669/4) –10 = –1,8 dB(W/10 MHz) 

. وإذا كان بإمكان املرحلتان باء وجيم إثبات أن املسري عابر km 140وتبني املرحلة ألف أن مسافة الفصل الدنيا املطلوبة قدرها 
 .km 83لألفق، ستكون هناك حاجة إىل مسافة فصل دنيا قدرها 

 ، المرحلة جيم1 مثال على األسلوب
. وال تبني املرحلتان 2 الشكل يف املرحلة جيم، يشار إىل املوقع احملتمل للمحطة األرضية على اخلريطة املقدمة كمثال يف النظرعند 

. وسُتستعمل 1 . وبالتايل، سيتم استعمال املرحلة جيم من األسلوبكثافة تدفق القدرةد  يبدي التزاماً حب الألف وباء أن هذا املوقع 
اخلريطة لتقدير األفق الراديوي على املسريات بني املوقع وخمتلف النقاط على امتداد الساحل )خط الساحل(.  يف األكفة الواردة
 املعلمات التالية:وتُفرتض 
 –dBW 10,8 =مجيع االجتاهات  يف للمحطة األرضية حنو األفق (.e.i.r.p) تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة ال كثافة 
 m 40 = مستوى سطح البحرفوق متوسط ارتفاع احملطة األرضية  
 45 = احمللي Nمعدل احندار مؤشر االنعراج الراديوي  وسيط 
 .35ºخط العرض هو  
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 2الشـكل 
 مثال خريطة كفاف تظهر الموقع المحتمل لمحطة أرضية
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. ومن الواضح km 63,5على خط البصر هلذه احملطة األرضية تبلغ  ، يتبني أن مسافة الفصل املطلوبة4 بالرجوع سريعاً إىل الشكلو 
 لتزاماً.وال تبدي املرحلة ألف امسافة الفصل املطلوبة على خط البصر. ( يقل كثرياً عن 1 أن أقصر مسري إىل خط الساحل )املسري

 أطوال املسري

 يةموقع المحطة األرض

 4املسري 

 1املسري 

 3املسري 

 2املسري 

 (m)االرتفاع 

 البحر
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 يبني أن األفق مستوى سطح البحر فوق متوسطوارتفاع احملطة األرضية  Nواستعمال معدل احندار مؤشر االنعراج الراديوي 
أقل من األفق االمسي، فإن مسافة الفصل املطلوبة تظل دون تغيري. وال تبدي  1 . ومبا أن طول املسريm 52,1الراديوي االمسي قدره 
 املرحلة باء التزاماً.

. وتُقسم املسريات أقساماً لتعكس ITU-R P.452-11بالتوصية  1 للملحق 2التذييل  يف تبدأ املرحلة جيم باختبار عبور األفق الواردو 
بزيادات متباعدة بالتساوي، وإن مل يكن ذلك ضرورياً. ويتحقق  ويوصى اختالف االرتفاعات على طول كل جزء من كل مسري.

 TPاوية أكرب من الز  ESترى من احملطة األرضية  إذا كانت زاوية ارتفاع األفق الفيزيائي كما مما P.452 R-ITUاختبار التوصية 
، 1 املسري يف لالزمةإجراء احلسابات اوب لالطالع على كامل تفاصيل هذا اإلجراء. انظر التوصية املقابلة بني نقطة االختبار احلدودية.

 2 يقطع املسريان ، فهذا املسري عابر لألفق. ويف حني الTP > ESأن  . ومباTP = –2,2 mradوأن  ES = 0,8 mradيتبني أن 
وف أهنما املرحلة باء. وبالتايل من املعر  يف طة األرضية، فإن طوهلما يتجاوز األفق الراديوي االمسي الواردأعلى من احمل أكفة 3و

ويبني حساب ويقطع كفافاً أعلى.  1 فهو أطول من املسري 4 املسري . أماITU-R P.452عابران لألفق بدون تطبيق اختبار التوصية 
 سريات املبينةنتائج مغايرة للمتسفر عن من مسريات أخرى يُتوقع هلا أن  لألفق حقاً. وباملعاينة، ما أن هذا املسري عابر الزوايا
بني املنحىن وي .يقع موقع احملطة األرضية هذا على خط البصر ألي نقطة من الساحل )خط الساحل( اخلريطة أعاله. ولذا، ال يف

أن طول املسري األقصر يزيد عن هذه  . ومباkm 34طة األرضية تبلغ ذه احملهل أن مسافة الفصل املطلوبة 4 الشكل يف العابر لألفق
 .كثافة تدفق القدرةطة األرضية يفي مبعيار  القيمة، جند أن موقع احمل

 3الشـكل 

 1المظهر الجانبي للمسير 

1712-03 
 2 الشكل يف احلسابات. ومل توفر خريطة الكفاف يف مل ُتستعمل فعلياً  3 الشكل يف ياملظهر اجلانب يف قيقيةاحلذروة الالحظ أن و 
الرتفاع ا. وكان ميكن استعمال خريطة بيانات تضاريس باستبانة أعلى لالستفادة من m 25بيانات ارتفاع بزيادات يبلغ كل منها  إال

 للتضاريس اليت تتخلل املسريات. احلقيقي

 الكفاف نقاط

 عند الساحلنقطة اختبار  األرضيةطة احملموقع 
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 4الشـكل 
 مسافة الفصل الحد األدنى منالفصل ) : منحنيات مسافة1 األسلوب

 األفق(نحو  قدرة مشعة مكافئة متناحيةلكثافة  عن خط الساحل كدالة
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عرب . واملنحىن ITU-R P.452-11التوصية  يف وجدير بالذكر أن منحىن خط البصر مستمد من اخلسارة ملسريات خط البصر الواردة

ويف واقع األمر فإن . dB Yمبقدار  (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافةة املتناحية  د منحىن خط البصر منزوح إىل أعلى حمورهو جمر األفق 
 ITU-R P.452-11ية التوص يف زاحة بقيمة ثابتة. ولعل مواصلة حتليل النموذج الواردخسارة االنعراج ليست جمرد خسارة خط بصر من

 ق قد يتطلب بعض التعديل.عرب األف ظهر أن املنحىنيُ 

 2ق ـالملح
 أكفة كثافة تدفق القدرة استناداً إلى بيانات التضاريس الفعلية ونموذج االنتشار: 2 األسلوب

 محطةلل (.e.i.r.p)القدرة المشعة المكافئة المتناحية و  ITU-R P.452-11التوصية  في الوارد
 فوق األرض هوارتفاعوقطر الهوائي  MHz 10نطاق عرضه  في الخدمة الثابتة الساتلية في األرضية

 اعتبارات عامة 1
دود احلل أو ، ويبني مسافة الفصل الدنيا عن خط الساحبيانات التضاريس الفعليةينتج هذا األسلوب جمموعة من األكفة باستعمال 

 كثافة تدفق القدرةم حبدود  ن أجل االلتزااخلدمة الثابتة الساتلية أن تفي هبا م يف األرضيةطة الربية لبلد جماور اليت يتعني على احمل
للمحطة األرضية والرتفاع اهلوائي اخلاص  (.e.i.r.p) تناحيةاملكافةة املشعة امل للقدرةكدالة   من لوائح الراديو 502.5الرقم  يف الواردة

ق أهنا تفي مبعيار حد  حنو األف يةتناحاملكافةة املشعة األرضية املنشورة ضمن الكفاف القائم على قدرهتا املمحطة هبا. ويُفرتض لل
يسمح باحلصول على  1 يلزم أي حتليل إضايف. وهذا األسلوب الذي يستعمل بيانات أدق عن األسلوب . والكثافة تدفق القدرة

 منحنيات عرب األفقمثال 
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. غري من لوائح الراديو 502.5الرقم  يف الواردة كثافة تدفق القدرةدود  األرضية وتفي حبطة مساحات أوسع ميكن أن تُنشر فيها احمل
حد   يظل ممكنًا إن أمكن تبيان أن املكان احملتمل يفي مبعيار مبوجب هذا األسلوب مستثىن مكان يف أنه جدير بالذكر أن النشر

. وملراعاة اختالف خسارة املسري جراء اختالف ارتفاعات اهلوائي، (3 )امللحق 3 األسلوب من خالل تطبيق كثافة تدفق القدرة
 فوق مستوى التضاريس احمللية.ة من ارتفاعات احملطة األرضية ميكن حتديد أكفة جملموع

 خطوة بخطوة 2وصف األسلوب  2
داخل احملور  احيةتناملكافةة املشعة املقدرة : بافرتاض عدة توليفات منوذجية من أقطار اهلوائيات والتعريف األكفة :1املرحلة 

مع االلتزام حبدود   ألرضيةاطة املناطق اليت ميكن فيها نشر احملجمموعة من األكفة حبيث حُتَدد  ميكن تعريفاملرتبطة هبا، 
وميكن ربط قيمة خسارة املسري الضرورية بكل كفاف  من لوائح الراديو. 502.5الرقم  يف الواردةكثافة تدفق القدرة 

 حمدد، مع مراعاة متييز احملطة األرضية بني االجتاه الذي تشري إليه واجتاه احلدود.
مبعرفة قيمة خسارة املسري الواجب ربطها بكل   خريطة: ميكن حساب موقع كل كفاف على ساب األكفةح :2املرحلة 

 احلسبان قاعدة بيانات التضاريس الفعلية. ويتعني استعمال منوذج االنتشار الوارد وصفه يف كفاف وباألخذ
 .ITU-R P.452-11 التوصية يف

هذا االلتزام من خالل مقارنة يقيَّم  :من لوائح الراديو 502.5الرقم  يف الوارد قدرةكثافة تدفق الااللتزام مبعيار حدود   :3املرحلة 
 املقابل: اجلانيبباملظهر  كفاف املرتبطالاملزمع نشرها مع  األرضيةطة احمل موقع
دابري ي تأ، ميكن نشر احملطة األرضية دون املرتبط هباإذا كان موقع احملطة األرضية املزمع نشرها داخل الكفاف  -

 ؛من لوائح الراديو 502.5الرقم  يف االلتزام باملعيار الوارد إضافية مع
شأن بيةة ب اعتبارات إضافية، فتلزم املرتبط هباإذا كان موقع احملطة األرضية املزمع نشرها خارج الكفاف  أما -

 الفعلي. املوقع

 2 ألسلوبل محتمل تطبيق 3

 سيناريو التداخل 1.3
 األرضية عند حدود البلد.طة يناريو التداخل الذي تسببه احملس 6و 5يبني الشكالن 



 ITU-R  S.1712 11  التوصية

 5الشكل 
 هندسة مسير التداخل
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 E: للمحطة األرضية باجتاه الساتل  تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة ال(dB(W/10 MHz)) 

 mG: كسب هوائي احملطة األرضية داخل احملور (dBi) 

 G(): وائي احملطة األرضية باجتاه األفق على امتداد مسري أقل خسارة إىل احلدود كسب ه(dBi) 
 a: )زاوية السمت حملور هوائي احملطة األرضية )درجات باجتاه غرب اجلنوب 
 e: )زاوية االرتفاع حملور هوائي احملطة األرضية )درجات 
 h: اجتاه مسري أقل خسارة )درجات( يف زاوية ارتفاع األفق 
 Eh: الرتفاع فوق مستوى األرض احمللية لبؤرة هوائي احملطة األرضية )أمتار(ا 
 Rh: )االرتفاع فوق مستوى األرض احمللية لبؤرة هوائي الرادار )أمتار 
 pfd:  10(تداخل كثافة تدفق القدرة عند احلدود MHz))  2dB(W/(m( 

 : )زاوية السمت ملسري أقل خسارة إىل احلدود )درجات غرب اجلنوب 

زء األول واحملور الذي ميثل اجل حمور احلزمة الرئيسية، ذات األمهية هنا هي الزاوية الواقعة بني جدير بالذكر أن الزاوية خارج احملور، و 
درجات(  +3درجة و –1، )عادة ما تكون بني hمن مسري التداخل ذي أقل خسارة، الذي يشتمل عموماً على زاوية ارتفاع صغرية ، 

 .(6 )انظر الشكل

 إىل الساتل

 ()الزاوية خارج احملور 

 احملطة األرضية

مسري التداخل ذو أقل 
 خسارة إىل احلدود

 كثافة تدفق
 (pfd)القدرة 

 حدود البلد
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 6الشـكل 
 الخسارة على مسير التداخل

1712-06

h

E

G ( )

Gm

d (km)

 
 :(1)باملعادلة أو احلدود الربية عند خط الساحل  وميكن حساب كثافة تدفق القدرة

(1) pfd = E – Gm + G() – L – 10 log (2/4)                dB(W/m2)  

 :حيث
 L: الوقت  من 1% يف دوماً إال احية واليت جيري جتاوزهاملسري بني هوائيات متنهي خسارة ا(dB)  
 :  املوجة )باألمتار( طولهو 

. 2dB(W/(m )/42log( 10 = –29,44((، ستكون  = 0,02162، وHzM 13,875ويف حالة تردد منتصف النطاق البالغ 
 إىل: (1)لة وعليه، للوفاء باحلد املطلوب لكثافة تدفق القدرة، يؤدي إعادة ترتيب املعاد

(2) L = E – (Gm – G()) + 159,29                dB  

إىل ثوابت، فإن املناطق اليت تلتزم فيها احملطة األرضية  (2) وإذا كان من املمكن حتويل العوامل الواردة على اجلانب األمين من املعادلة
 .Lحبد كثافة تدفق القدرة سيشار إليها بأكفة الثابت 

عتمد على اجتاه مسري التداخل، وي يف احملطة األرضية يف هوائي اإلرسالخمطط هو التمييز الذي يسمح به  )(G−  mG((والعامل 
 اإلشعاع، من املناسب استعمال اخلوارزميات الواردةمبخطط خارج احملور. وفيما يتعلق  ()اإلشعاع وعلى زاوية وخمطط قطر اهلوائي 

( )3dB/12( – mG = )G(2انبية وإضافة حزمة رئيسية بتناقص وفقاً لقانون تربيعي )أي للفصوص اجل S.580 R-ITUالتوصية  يف
هي قطر اهلوائي  D حيث إن D/( 65),[(0 log 10 = mG(2[املائة )أي  يف 65، تقابل كفاءة إضاءة قدرها mGوذروة كسب، 

(m) و/D70 = 3dB األرضية وقطر هوائي، ميكن حساب قيمة للمحطة  قدرة مشعة مكافةة متناحية(. وبالتايل، أليL  املطلوبة
 ذات الصلة معروفة. لاللتزام حبد كثافة تدفق القدرة إذا كانت قيمة 

وعلى سبيل املثال، فقد  ، وفقًا لنمط النشر املرغوب.Ehوينبغي أن حتدد اإلدارة املعنية ارتفاع احملطة األرضية فوق التضاريس، 
مواقع  يف . وهذا املستوى يعين مطاريف مركبةm 2,11 = Ehحالة  يف األجزاء التالية من هذا امللحق يف حساب األكفة املبينة مت

عالية. وإذا كان من املقرر تركيب احملطة األرضية على أسقف مسطحة ملباين من طابق واحد )مثل حمطات البنزين( فإن االرتفاع 
ب تجنب تركيب احملطات األرضية فوق االرتفاع املستعمل لبناء األكفة لتجنأمتار. وينبغي توخي احلذر ل 6إىل  5املناسب قدره من 

ة، سيكون من الضروري بيةة حضري يف جتاوز كثافة تدفق القدرة املسموح هبا عند خط الساحل. وللرتكيب على مباين أكثر ارتفاعاً 
ري من األرضية خارج احملور حمجوبة بسبب الكم الكب. ويف البيةة احلضرية، قد تكون مسريات احملطات Eh حتديد قيم أعلى لالرتفاع 

إىل مدار مستقر بالنسبة 
 (To GSO)األرض  إىل

 انعكاس التوجيه/الطبقة

 امتصاص غازي

 كثافة تدفق
 (pfd)القدرة 

 طة أرضيةحم
 انعراج
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. وينبغي أن يستند هذا األسلوب إىل 2 املباين. ويف أي حال من األحوال، فإن هذا املستوى من التفصيل يتجاوز غرض األسلوب
 حاالت النشر "العادية" وليس احلاالت املتطرفة.

 تدفق قدرة عند خط الساحل أو الحدود البريةالزاوية خارج المحور للمحطة األرضية ألقصى كثافة  2.3
، a أن الزاوية خارج احملور تعتمد على االجتاه حنو خط الساحل أو احلدود الربية وعلى زاوية السمت، 5 يبني الشكل

ضاً إىل حد ، تعتمد أيميكن أن نرى أن زاوية السمت،  6، اليت يشري إليها هوائي احملطة األرضية. ومن الشكل e االرتفاع، وزوايا
، األفق احمللي. ومن األمناط املرجعية لقطاع االتصاالت الراديوية، نرى أن متييز اهلوائي يزيد بسرعة كبرية نوعاً hما على زاوية ارتفاع، 

ه مسري اجتا حالة الزوايا األكرب. ويعتمد يف (، ولكنه مييل إىل الثباتlog() 25ما للزوايا الصغرية نسبيًا خارج احملور )تناسبيًا مع 
أي مييل مسري  –جزء منه على جغرافية التضاريس بني احلدود واحملطة األرضية  يف أقل خسارة حنو خط الساحل أو احلدود الربية

جزء منه على  يف اجتاه زاوية السمت بالقرب من االجتاه الذي يؤدي إىل أقصر مسافة للحدود، ويعتمد يف أقل خسارة إىل أن يكون
يباً من زاوية التضاريس اجلبلية(. وإذا كان اجتاه أقصر مسري قر  يف س )قد ال يتوافق مسري أقل خسارة مع أقصر مسريطبيعة التضاري

السمت اليت تشري إىل اجتاه هوائي احملطة األرضية وكانت زاوية ارتفاع اهلوائي منخفضة، فحىت إذا مل يكن أقصر مسري هو املسري 
،  كثافة تدفق قدرة ألن أثر متييز اهلوائي يفوق أثر التضاريس. ولكن مبا أن زاوية السمت،ذو أقل خسارة، فيمكن حتقيق أعلى  

باجتاه اجلنوب، فمن املفيد مراجعة كيف ختتلف الزاوية   180ملسري أقل خسارة إىل احلدود ميكن أن تأخذ أي قيمة من صفر إىل 
 مع  لتوليفات املختلفة من لa وe وتعتمد قيمتا .a وe احملطة األرضية، خط عرض لى عE ،وعلى خط طوهلا ،E ًمقارنة ، 

 ، الساتل الذي ترسل إليه.Sخبط عرض، 

 7 الشكل

 العالقة بين الزاوية خارج المحور والتقويم الزاوي للنقطة على الحدود

1712-07

S

E

(  – ) S E

N

 
 –180من  5( لقيم التقومي الزاوي خبطوات قدرها h =0)عند  ور ، مت حساب الزاوية خارج احمل7 الشكل يف ومن اهلندسة الواردة

 E ، حملطات أرضية على خمتلف خطوط العرض، ويف كل حالة جملموعة خمتلقة من خطوط الطول بني احملطة األرضية180+ إىل
فة عامة، فإن مجيع احملطات األرضية بصتغطية معظم األوضاع اليت ميكن توقعها. وبالنظر إىل  ميكن، وبالتايل S والساتل اخلاص هبا

مجيع حاالت التقومي الزاوي ملسري أقل خسارة إىل خط الساحل أو احلدود الربية ميكن أن حتد  بنفس القدر. وبالتايل من املمكن 
ل هذه النتائج للسماح . وعن طريق تعديحتويل البيانات اليت يتم احلصول عليها هبذه الطريقة إىل توزيعات احتمالية تراكمية للزاوية 

 ، على سبيل املثال، فإن 10حالة احملطات األرضية الواقعة على خطوط عرض  يف ، ُخلص إىل أنه3+ = hبأن تكون قيمة 
 ، فإن 35املائة من تقوميات زاوية السمت. وباملثل فإن احملطات األرضية الواقعة على خطوط عرض  يف 96حالة  يف 48تتجاوز 
 ، فإن 60املائة من تقوميات زاوية السمت، وبالنسبة للمحطات األرضية الواقعة على خطوط عرض  يف 92حالة  يف 48تتجاوز 

 خط االستواء

 النقطة إىل احلدود

 مدار مستقر بالنسبة إىل األرض
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سب الكخمططات هي الزاوية خارج احملور اليت تتسطح فيها  48املائة من تقوميات زاوية السمت. ومبا أن  يف 91حالة  يف 48تتجاوز 
املائة من احلاالت.  يف 96 إىل 91 يف ، فيمكن حينةذ اعتبار أن متييز هوائي احملطة األرضية ثابتاً ITU-R S.580التوصية  يف الواردة

 املائة. يف 65للهوائيات ذات كفاءة قدرها  1 اجلدول يف وتعتمد قيمة هذا التمييز على قطر اهلوائي وترد

 1 اجلدول
 ITU-R S.580أقصى تمييز للهوائيات من التوصية 

 4,5 3,1 2,6 2,1 1,8 1,5 1,2 باألمتار(قطر اهلوائي )

 48  )) for (G – mG( 53,0 54,9 56,5 57,8 59,7 61,2 64,4 (dB)التمييز 

غري بعيدة عن فرق  الفقرة السابقة، خلص إىل أن القيم الدنيا للزوايا خارج احملور ستحد  لقيم  يف ومن نتائج احلسابات الواردة
حملطة األرضية. ولذلك، على الرغم من أنه ميكن استعمال املنهجية احلالية "بسالمة" للغالبية العظمى خطوط الطول بني الساتل وا

وحبجم أو قريباً من  اخلاصة به تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة من احلاالت، فإذا كان موقع احملطة األرضية على الكفاف ذي الصلة بال
 تقاد بوجود مسري أقل خسارة خلط الساحل أو احلدود الربية ) مثاًل املسري إىل أقرب نقطةاهلوائي املناسب وهناك ما يدعو إىل االع

، سيكون من الضروري إجراء حساب فردي لكثافة (48 + h)اجتاه زاوية مست الساتل تقريباً( وزاوية االرتفاع إىل الساتل أقل من  يف
ط حاالت قليلة للغاية، وأساسًا حسب خ يف لن يكون ضروريًا إالتدفق القدرة بداًل من االعتماد على الكفاف. غري أن ذلك 

اخلدمة  يف ةاخلدمة الثابتة الساتلية. ويف احلاالت اليت تعمل فيها احملطة األرضي يف عرض البلد املقرر أن تنشر فيها احملطة األرضية
( ستكون كثافة ITU-R S.580التوصية  يف ئي الواردلنمط اهلوا 48 + hالثابتة الساتلية فوق زاوية ارتفاع معينة )مثاًل أعلى من 

لمسافة . ويف هذه احلاالت، ميكن حساب األكفة املقابلة لالسمت حنو األفق ثابتة جلميع زوايا تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة ال
 املطلوبة كدالة لقدرة الدخل إىل اهلوائي وتكون مستقلة عن حجم اهلوائي.

وحجم  تناحيةاملكافةة املشعة ملاقدرة حدود أو قريباً من الكفاف ذي الصلة بال يف ويف احلاالت االستثنائية اليت يكون فيها موقع احملطة األرضية
خسارة  ل(، وكان تقومي زاوية السمت حنو الساتل قريباً من اجتاه مسري أق48 + 3)أي  51اهلوائي املناسب، وكانت زاوية االرتفاع أقل من 
)درجات = )]hsin( ) e) + sin(hcos( ) ecos( ) a – [cos(1–cos  .)، من املعادلة إىل احلدود، فينبغي حساب الزاوية خارج األفق، 

حد كثافة تدفق القدرة عند احلدود بقيمة تساوي الفرق بني الكسب خارج  ، فقد تتجاوز احملطة األرضية48وإذا كانت النتيجة أقل من 
، إذا كانت على الكفاف متاماً، أو أقل إذا كانت داخل –dBi 10هلذه الزاوية خارج احملور و ITU-R S.580حملور املستمد وفقًا للتوصية ا

دي إىل ختفيض ، مما يؤ الكفاف. وميكن إزالة هذه الزيادة عن طريق إعادة حتديد موقع احملطة األرضية إىل موقع داخل الكفاف بشكل أكرب
، وإضافة حجب املوقع احمللي، أو مزيج من هذه العوامل أو هذه العوامل كلها، حسب الظروف. ويف أسوأ تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة ال

 .dB 17,9، ستكون هناك حاجة إىل ختفيف يصل إىل  = aو h = 3، وe = 10احلاالت )غري احملتملة للغاية( عندما تكون 

 للمحطة األرضية  (E) متناحيةالمكافئة المشعة ال قدرةاالعتبارات المتعلقة بال 3.3
ة كافةاملشعة املقدرة . ولكفالة أن يتضمن أي كفاف معظم مستويات الEهي  (2)املعادلة  يف والعامل املتبقي الذي يتعني مراعاته

، يتم إجراء حتليل GHz 14-13,75النطاق  يف للمحطة األرضية احملتمل أن ترسلها احملطات األرضية ذات األطباق الصغرية تناحيةامل
ريق فالصادرة عن مكتب االتصاالت الراديوية بالنيابة عن  CA/90 الرسالة اإلدارية املعممة يف إحصائي للردود على االستبيان الوارد

عقول توقع أن ولكنه من امل GHz 14,5-14النطاق  يف وتستند هذه الردود إىل املمارسة احلالية .2002عام  يف 8-7-4 املهام املشرتك
. وأظهرت الردود انتشار هوائيات ذات أقطار معينة داخل املدى املشار إليه، GHz 14-13,75النطاق  يف مماثل خمططيستعمل 
، m 2,1-1,5، وm 1,5-1,2أربعة مديات ألقطار اهلوائيات وهي  يف . وبالتايل من املناسب حتليل البيانات1 اجلدول يف وترد
شكل داالت احتمالية تراكمية تبني النسبة املةوية من احملطات األرضية   يف ومت احلصول على النتائج m 4,5-3,1، وm 3,1-2,1و

 .MHz 10/قدرة مشعة مكافةة متناحيةكدالة ألقصى 
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 ، وهو ما يغطيdBW 83هذه احلالة يبدأ من  يف الذي يتعني مراعاته Eومن هذه الداالت االحتمالية الرتاكمية، اسُتنتج أن مدى 
املائة من  يف 30، الذي ال يغطي إىل dBW 35(، وm 4,5املائة من احملطات األرضية ذات هوائيات بأقطار كبرية )أقل من  يف 90

 (.m 1,2احملطات األرضية ذات هوائيات بأقطار صغرية )أقل من 

 أساس األكفة 4.3
، وخسارة املسري املطلوب Lحتديد قيم منفصلة للثابت  يف (2)أعاله باستعمال املعادلة  3و 2ني تالفقر  يف تسمح املعلومات املوجزة

املائة من الوقت من أجل الوفاء حبد كثافة تدفق القدرة لعدد من احلاالت املناسبة. وُيدد اشتقاق األكفة املقابلة  يف 99 يف جتاوزها
 تناحيةاملكافةة ملاشعة املقدرة مستويات ال بعد ذلك املنطقة من البلد اليت ميكن فيها نشر حمطات أرضية ال تتجاوز Lلقيم الثابت 

كل مكان  يف ذات الصلة، بدون ختفيف التداخل أو إجراء حتليل للموقع الفردي، ويتحقق الوفاء حبد كثافة تدفق القدرة تلقائياً 
الت النموذجية، ااحل يف عند خط الساحل أو احلدود الربية. وعن طريق التجربة واخلطأ، ُخلص إىل أن مخسة أكفة ستكون مناسبة

 .3.3و 2.3الفقرتني  يف واملعلومات املشار إليها (2) الذي مت جتميعه عن طريق املعادلة 2 اجلدول يف ويرد موجز ألسسها

 2 لاجلدو 
 لألكفة المناسبة متناحيةالمكافئة المشعة القدرة قطر هوائي المحطة األرضية وتوليفات ال

الكفاف 
 المرجعي

 ألدنى حجم )180    (48G – mG((و )m) D حجم قطر الهوائي
تجاوز خسارة 

، Lالمسير، 
المائة  في 99

من الوقت 
(dB) 

1,2  D < 1,5 
) = (G –m G 

53,0 dB 

1,5  D < 2,1 
) = (G –m G 

54,9 dB 

2,1  D < 3,1 
) = (G –m G 

57,8 dB 

3,1  D < 4,5 
) = (G –m G 

61,2 dB 

E (dB(W/ 
10 MHz)) 

E (dB(W/ 
10 MHz)) 

E (dB(W/ 
10 MHz)) 

E (dB(W/ 
10 MHz)) 

A ≥ 5,36 ≥ 4,38 ≥3 ,41 ≥7 ,44 142,8 

B ≥5 ,45 ≥4 ,47 ≥3 ,50 ≥7 ,53 151,8 

C ≥5 ,54 ≥4 ,56 ≥3 ,59 ≥7 ,62 160,8 

D ≥5 ,63 ≥4 ,65 ≥3 ,68 ≥7 ,71 169,8 

F ≥5 ,72 ≥4 ,74 ≥3 ,77 ≥7 ,80 178,8 

 تصل إىل مشعة مكافةة متناحية اتقدر مثاًل اليت ترسل  m 3,1و m 2,1ألرضية ذات هوائيات قطرها بني وبالتايل فإن احملطات ا
dB(W/10 MHz) 59,3 ستفي حبد كثافة تدفق القدرة عند خط الساحل أو احلدود الربية، بدون ختفيف التداخل، إذا كانت 

 1 ال يتم جتاوزها ألكثر dB 160,8احملدد خبسارة مسري بالغة أي موقع بعيدًا عن خط الساحل أو احلدود الربية عن الكفاف  يف
 (.C املائة من الوقت )املسري املرجعي يف

 ةبني األكفة استناداً إىل خسائر املسريات اخلمس استكمال داخليمن املمكن إجراء  3و 2الفقرتني  يف وباستعمال املعلومات املوجزة
 dB 9، ميكن استخالص الفائدة من إضافة dB 9الصفوف اجملاورة يفصل بينها  يف واردةال Lإىل ذلك، مبا أن قيم  ةهذه. وباإلضاف

رات السابقة، الفق يف من احلجب احمللي للموقع بالنسبة للمحطة األرضية من اجلدول؛ ووفقًا للمثال الوارد dB 27أو  dB 18 أو
ولكن مع  C أو أن تظل ضمن الكفاف B  الكفافمن احلجب للموقع سُيمّكن من نشر احملطة األرضية حىت dB 9فإن إضافة 
 .dB(W/10 MHz) 68,3حىت  تناحيةاملكافةة املشعة املزيادة قدرهتا 
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 حساب األكفة 5.3
ج والتوجيه واالمتصاص الغازي واالنعرا  الفضاء احلر يف آثار االنتشاربإضافة )بالتوازي( ميكن حساب اخلسائر على مسري بري 

. ولضمان عدم ITU-R P.452التوصية  يف عن الطبقات، وذلك باستعمال البيانات واخلوارزميات الواردة الرتوبوسفريي واالنعكاس
 بد من االهتداء إىل اخلط املؤدي إىل خط الساحل أو احلدود الربية الذي جتاوز حد كثافة تدفق القدرة ملوقع حمطة أرضية معني ال
ك اخلط بني احملطة األرضية وأقرب نقطة على خط الساحل أو احلدود ينطوي على أقل خسارة. ويف أرض مستوية، سيكون ذل

س هذا القسم(، بيد أن احلال ليس كذلك دومًا حيث يتخلل تكون التضاري يف الربية للبلد اجملاور )واملشار إليها بكلمة "احلدود"
سطح البحر  للربجميات حتوي االرتفاعات فوقبد من قاعدة بيانات  الفاصلة من التالل متوسطة االرتفاع أو العالية. وبالتايل ال

 .التقنية التالية هنالكامل املنطقة املعنية وبأدق استبانة ممكنة عملياً حلساب األكفة. وميكن استعمال 
ائي كثافة تدفق القدرة مبستقبل يغذيه هو مثاًل، ميكن االستعاضة عن نقطة قياس   6الشكل  يف فلو أخذنا املظهر اجلانيب للتضاريس

 .8الشكل  يف كما  -استقبال متناٍح، وميكن االستعاضة عن احملطة األرضية اليت ترسل اخلدمة الثابتة الساتلية هبوائي إرسال متناح 

 8الشـكل 

1712-08

0 dBi
0 dBi

0 dBW

I
d (km)

e.g. 5 m

 
يساوي  dBWبوحدة  Iى فإن املستو  وبعبارة أخرى. I = 0 + 0 − L + 0 dBWعندئذ، يعطى مستوى اإلشارة املستقَبلة بالصيغة و 

اجتاه املستقبل بالنسبة إىل املرسل. ولألغراض  بغض النظر عن، واألمر كذلك dBبوحدة  Lرقميًا القيمة السالبة خلسارة املسري 
 من الوقت.املائة  يف 1 خالل ITU-R P.452-11 التوصية يف الوارد وصفهعلى النحو  Iالراهنة، ينبغي حساب 
بال متناحية بفواصل دائرة االهتمام، وُيوي مطاريف استق يف للبلد أو املنطقة بيانات التضاريسي يضم قاعدة وينبغي بناء منوذج برجم

واملتباعدة  dBW 0صغرية بصورة مناسبة على طول خط الساحل أو احلدود الربية. وينبغي إضافة شبكة من املشعات املتناحية بقدرة 
عند كل ُمستقِبل  Iملستوى ا يف ة املعنية. مث ينبغي حساب املسامهة املولدة من كل ُمرِسلبالتساوي حبيث تغطي كامل البلد أو املنطق

الوقت، وينبغي حفظ  مناملائة  يف 1 يف دوماً إال لتقييم اخلسارة اليت جيري جتاوزها ITU R P.452-11باستعمال تقنيات التوصية 
، وأيضاً I املستوى يف ت لتحديد املسامهة الفردية القصوى لكل ُمستقِبلمجيع القيم لكل ُمستقِبل على حدة. وينبغي ترتيب الربجميا

 I املستوى يف مث ميكن بناء الكفاف بانتقاء املرسالت اليت تكون فيها املسامهة القصوى 2الشبكة املسؤولة عنه. يف املرِسل الفردي
كمال ، ميكن استعمال االستدقةاللتحسني ذه املرسالت. و املطلوبة، وذلك برسم خط بني ه Lخلسارة املسري أقرب إىل القيمة السالبة 

األقرب إىل القيمة املستهدفة زيادًة أو نقصاناً،   Iاملستوى  يف القصوىالداخلي اخلطي بني أزواج املرسالت اليت تقابل املسامهات 
 .9الشكل  يف هو موضح كما

____________________ 
عدم الوفاء حبد   احلاالت اليت يكون فيها شك يف ما يف مسري أقل خسارة إىل احلدود ألي نقطة على كفافبتحديد اخلاصية األخرية  تسمح 2

 .hهذا املسري، ميكن احلصول على قيمة  كثافة تدفق القدرة. ومن املظهر اجلانيب للتضاريس يف

m 3  أوm 36 
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 9الشـكل 

1712-09

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0 0 0

 

 10الشـكل 

1712-10 
لربية إذا أمكن تطبيق ا احلدودوخط الساحل أو لكفاف ااملنطقة الواقعة بني  يف أرضية تعمل بأطباق صغرية تشغيل حمطاتوميكن 

قل، أو حجب أ قدرة مشعة مكافةة متناحيةمثل التقيد بعدم استعمال إال املوجات احلاملة ذات  خلاتقنيات التخفيف من التد
ية احلالية املنهج استعماليف كل حالة من هذه احلاالت ميكن و  د على أساس كل حالة على حدة.ُيدَ  وقع احمللي ولكن ذلكامل

رجة داملسري الذي ُيقق أقل خسارة من املوقع إىل خط الساحل أو احلدود الربية وخسارة هذا املسري وُيدد ذلك لتحديد 
 .التخفيف املطلوبة

 شرق

 dBW 0  
 مرسالت
 متناحية

 غرب

هوائيات استقبال متناحية على 
 (dBi 0) طول احلدود

خسارة املسري من أي  ستتجاوزيف كل مكان شرق هذا الكفاف، 
 99%، مثاًل، خالل أكثر من dB 160,8نقطة على طول احلدود 

 من الوقت.

 بلد جماور

 البحر

 بلد جماور بلد جماور

 بلد يشغل حمطات أرضية بأطباق صغرية
 GHz 14-13,75يف النطاق 
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مدار مستقر بالنسبة  يف موقع واحد يف حلاالت املعينة املقرر فيها استعمال حمطات أرضية تعمل بأطباق صغريةا يف وجدير بالذكر أنه
 على الشبكة (+)إىل األرض دائماً، ميكن حساب األكفة ألنظمة معينة عن طريق تعديل املنهجية حبيث تشتمل كل نقطة 

 على هوائي يشري حنو هذا املوقع. 9 الشكل يف

 5.3إلى  1.3الفقرات  في الموصوفةمنهجية العلى تطبيق  أمثلة 6.3
مناطق، وذلك باستعمال رزمة برجميات خاضعة مللكية خاصة تضم قاعدة  مايناملنهجية السالفة الذكر لبناء مناذج لث عملتاستُ 

غطية جمموعة متنوعة من هبدف ت احداً بيانات التضاريس العاملية باستبانة أفقية قدرها كيلومرتًا واحدًا واستبانة رأسية قدرها مرتًا و 
 وضع (هذه األمثلة خط الساحل يف استعمل) الساحلولكل نقطة استقبال على مساحات البلدان وأمناط التضاريس واملناخ. 

جملموعة أمتار. ومن أجل بناء أكفة تغطي كل منها ا 3وكان ارتفاع نقاط االستقبال عند احلدود الربية قدره  m 36 على ارتفاع اهلوائي
الكاملة من أحجام هوائيات احملطات األرضية كان ال بد من اختيار ارتفاع واحد جلميع نقاط اإلرسال. ومت اختيار ارتفاع إرسال 

 التفاصيل . وتردأجزاء من العامل ذات كثافة سكانية عالية يف للحاسبات احلالية. وكانت مجيع املناطق املختارة m 11,2قدره 
 .3 اجلدول يف

 3دول ـاجل
 المقامة ةنماذج البرمجيالخصائص 

 مساحة البلد المنطقة الجغرافية
 المناخ

)N((1) 
 نمط التضاريس

تباعد المستقبالت 
(km) 

فواصل شبكة 
 (km)المرسالت 

عدد المسيرات 
 )2(المحسوبة

 224 455 10 10 غري جبلي (51)معتدل  كبرية يحوض املسيسيب

 582 83 5 10 متوسط االرتفاع (45)معتدل  متوسطة جنوب إنكلرتا

 000 300 10 10 جبلي (45)معتدل  متوسطة جنوب تركيا

 450 702 10 10 غري جبلي (60)استوائي  كبرية مشال غرب اهلند

 114 691 10 10 جبلي (60)استوائي  متوسطة وسط املكسيك

جزيرة طويلة  كوبا
 (55)استوائي  وضيقة

متوسط االرتفاع 
 إىل غري جبلي

10 10 346 626 

جزيرة طويلة  جافا
 (60)استوائي  وضيقة

متوسط االرتفاع 
 إىل جبلي

10 10 288 144 

 960 252 4 6 متوسط االرتفاع (50)معتدل  جزيرة صغرية قربص
(1) N زم ألسلوب حساب لهو معدل احندار مؤشر االنعراج الراديوي عرب أخفض كيلومرت واحد يف الغالف اجلوي والذي يتوقف كثرياً على املناخ وي

 .ITU-R P.452خسارة املسري الوارد يف التوصية 
 اإلرسال يف الشبكة مضروباً يف عدد نقاط االستقبال على احلدود. أي عدد نقاط (2)

 من الضروري منذجة احلدود الكاملة للبلد، وهو ما يتطلب 10الشكل  يف ومن أجل احلصول على أكفة كاملة على النحو املبني
البلدان الكبرية إدراج عدد كبري من نقاط اإلرسال واالستقبال وما يرتبط بذلك من أوقات طويلة للبناء واحلساب. وباإلضافة حالة  يف

من أجل استعمال تلك األكفة الكاملة بدقة.  A4إىل ذلك، ستكون هناك حاجة إىل الطباعة على ورق حجمه أكرب بكثري من 
ي عدة بيانات للتضاريس ذات استبانة أعلى عن تلك املستعملة هنا، ولالستفادة منها، ينبغومن الناحية املثلى، سيتم استعمال قا

أن يكون التباعد بني نقاط اإلرسال املتجاورة وبني نقاط االستقبال املتجاورة أصغر، مما سيزيد بشكل أكرب من أوقات النمذجة 
لإلدارات أن تعد مناذج ألجزاء من البلد بصورة مستقلة، وخاصة  واحلساب. ونظراً هلذه العوامل، من املرجح أن يكون من املناسب

 إذا كانت هناك حاجة إىل أدق األكفة اليت ميكن احلصول عليها عملياً.
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، واليت ُيستشف 3 اجلدول يف مناطق املدرجةللالنتائج اليت مت احلصول عليها بالنسبة أمثلة على  13و 12و 11األشكال  يف وترد
 A األحرف الالتينيةوتسهياًل لألمر توسم األكفة باألرضية.  لمحطةلتناحية املكافةة املشعة املقدرة ابلة لتوليفات المنها األكفة املق

 وتُعرض بألوان متباينة تيسرياً لقراءهتا.، 10 والشكل 2 اجلدول يف على النحو املبني Fو Dو Cو Bو
 حتديد املواقع اليت ميكن يف هذا امللحق يف املذكورة فعالية املنهجية حنو كافٍ على واتضح إمجاالً أن اجملموعة الكاملة من النتائج تبني 

أن توضع فيها دون جتاوز  GHz 14-13,75اليت تستعمل النطاق يف اخلدمة الثابتة الساتلية األرضية  طاتاحمللغالبية العظمى من ل
البلدان  يف غري أنه من املفضل ملشغلي اخلدمة الثابتة الساتلية. ن لوائح الراديوم 502.5الرقم  يف حدود كثافة تدفق القدرة الواردة

املعنية أن يستعملوا خرائط أكثر تفصياًل وقاعدة بيانات عالية االستبانة للتضاريس وكثافة أكرب لنقاط اإلرسال واالستقبال لكل 
 منوذج، لتقييم املواقع اليت تكون بالقرب من األكفة.

 واليات المتحدة األمريكية، حوض المسيسيبي، ال11الشكل 
ألكفة ذات حني تكون ا يف هي األقرب من خط الساحل قدرة مشعة مكافةة متناحيةكما هو متوقع، فإن األكفة اليت حتقق أقل 

 km 30هي األبعد من خط الساحل. ويرتاوح وسيط املسافات من خط الساحل ما بني  قدرة مشعة مكافةة متناحيةأكرب 
ما  ، وبالتايل، متثل املناطق الواقعة بني األكفة وخط الساحل مساحات كبرية إىل حدF للكفاف km 130إىل حنو  A للكفاف

افةة كاملشعة املقدرة البشكل قانوين من جانب احملطات األرضية اليت ترسل  GHz 14-13,75ميكن أن ُيستعمل فيها النطاق  ال
حوض املسيسييب  يف خرى لتخفيف التداخل. وينشأ ذلك ألن التضاريساملشار إليها بدون حجب للموقع أو أي تقنية أ تناحيةامل

مسطحة نسبيًا وبالتايل تكون خسائر االنعراج قليلة نسبياً. وحلسن احلظ، فإن الواليات املتحدة األمريكية بلد كبري، وبالتايل فإن 
 ما.نسبة أراضيها اليت يتقيد فيها استعمال اخلدمة الثابتة الساتلية صغرية إىل حد 

 ، وسط المكسيك12الشكل 
الغالبية العظمى من  يف إن املكسيك بلد جبلي ومعظم أراضيه فوق مستوى سطح البحر وهو ما يسمح بتشغيل احملطات األرضية

أراضيه بدون جتاوز حد كثافة تدفق القدرة عند حدوده. وطبيعة التضاريس القريبة من الساحل اجلنويب تؤدي إىل اختالفات بسيطة 
املتوسط من  يف km 20حدود  يف إال احملطات األرضية الواقعة GHz 14-13,75النطاق  يف األكفة اخلمسة ولن تواجه قيودبني 

البحر. وبالقرب من الساحل الشمايل، ستواجه احملطات األرضية قيوداً على مساحة كبرية إىل حد ما نتيجة بعض األراضي املنخفضة 
ال غرب اهلند مش يف هذه املناطق، ستكون املسافات بني الكفاف والبحر أقل منها يف حىتنسبيًا حول وديان األهنار، ولكن 

 حوض املسيسييب، على الرغم من املناخ االستوائي. أو
 ي(، كوبا )منطقة الكاريب13الشكل 

اء صغرية أو صغرية أجز  إالّ ال تغطي  Fو Dو Cو Bسيغطي معظم كوبا، فإن األكفة  Aمن الواضح أنه على الرغم من أن الكفاف 
ما مل يكن ذلك  4 امللحق يف جداً من هذه اجلزيرة الضيقة وبالتايل سيتعني استعمال إحدى تقنيات ختفيف التداخل الوارد وصفها

  (. ووفقاً لذلك، مت تعديل احلساب لتوفري2 )انظر اجلدول تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة المقبواًل لتشغيل املوجات احلاملة منخفضة 
 dB 5، أي حنو dB 138املائة منها لقدرة  يف 1يقابل أقل خسارة مسري إىل خط الساحل جلميع األوقات ما عدا  Gكفاف إضايف 

على حمطة أرضية تتوافق مع الصف  dB 5تطبيق ختفيف للتداخل قدره  ن. وهذا يعين أنه إذا كان باإلمكاA أقل من حالة الكفاف
. وباملثل، إذا كان G أي مكان داخل الكفاف يف طة ستفي حبد كثافة تدفق القدرة إذا وضعت، فإن هذه احمل2 األول من اجلدول

فيمكن وضع هذه احملطة  2 على حمطة أرضية تتوافق مع الصف الثاين من اجلدول dB 14تطبيق ختفيف للتداخل قدره  نباإلمكا
 مع الصف الثالث وما إىل ذلك. على حمطة أرضية تتوافق dB 23. وG أي مكان داخل الكفاف يف األرضية
 2 اجلدول يف على أي حمطة أرضية تتوافق مع أي من الصفوف الواردة dB 9على ذلك، فإن تطبيق ختفيف للتداخل قدره  وعالوةً 

 اجلدول. يف موقع ُيدد وفقاً للصف األعلى التايل يف سيسمح بوضعها
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 11الشكل 
 المائة من الوقت في 99 في بدون حجب عند الساحل –dB(W/m2  10 MHz) 115ثافة تدفق القدرة البالغ األكفة التي تفي بعدها المحطات األرضية بحد ك
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 12الشكل 
 مائة من الوقتال في 99 في بدون حجب عند الساحل –dB(W/m2  10 MHz) 115األكفة التي تفي بعدها المحطات األرضية بحد كثافة تدفق القدرة البالغ 
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 13الشكل 
 المائة من الوقت في 99 في بدون حجب عند الساحل –dB(W/m2  10 MHz) 115األكفة التي تفي بعدها المحطات األرضية بحد كثافة تدفق القدرة البالغ 
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 3ق ـالملح
ة الخدمة الثابتة الساتلية لحدود كثاف في لتحقق من امتثال المحطة األرضية: أسلوب ل3األسلوب 

 من لوائح الراديو استناداً إلى تحليل لمواقع محددة 502.5الرقم  في تدفق القدرة المنصوص عليها

 اعتبارات عامة 1
ميكن للنشر أن لساتلية من املقرر نشرها. و اخلدمة الثابتة ا يف أرضيةحمطة إجراء حتليل ملواقع حمددة لكل  يف هذا األسلوبيتمثل 

من لوائح  502.5الرقم  يف الوفاء حبد كثافة تدفق القدرة املنصوص عليهأن احملطة األرضية قادرة على بنّي التحليل  ميضي قدماً إذا ما
دمة الثابتة الساتلية تقدم اخلاألرضية اليت طة احملمعلمات إىل جانب  بيانات التضاريس الرقميةالراديو. ويتم التحليل باستعمال 

 3 األسلوبستعمال يُتوقع ا ومناذج االنتشار املناسبة وأي تقنيات توهني أخرى نتيجة حجب من الطبيعية أو من صنع اإلنسان. وال
 .2أو األسلوب  1عند تعذر إثبات أن موقع النشر احملتمل يفي حبدود كثافة تدفق القدرة، باستعمال األسلوب  إال

 3ألسلوب وصف ا 2

ينبغي أن تغطي البيانات و واملنطقة احمليطة هبا.  احملطة األرضية موقع اليت تشمل لتضاريسلالبيانات الرقمية املطلوب هو  :1املرحلة 
 لتضاريساملستعملة لقمية البيانات الر  تقل استبانة منطقة كافية لتنفيذ حتليل معقول لكثافة تدفق القدرة. ويوصى بأال

(. وإذا توافر منوذج باستبانة أعلى لإلدارة GLOBEأو  GTOPO30ومرت واحد رأسياً )مثالً  وسية أفقياً ثانية ق 30عن 
 املعنية، فيشجع على استعماله.

حجم هوائي  الساتلية املقرر نشرها. وتشمل املعلمات اخلدمة الثابتة يف وستلزم إلجراء التحليل معلمات احملطة األرضية :2املرحلة 
ية، وارتفاع اهلوائي فوق التضاريس، والكثافة الطيفية للموجة احلاملة والتخصيصات الساتلية املستقرة احملطة األرض

خمطط اإلشعاع املناسب للمحطة األرضية املرجعية هلذا األسلوب فيمكن أن يكون ذلك الذي  بالنسبة إىل األرض. أما
نه إذا  لصلة لقطاع االتصاالت الراديوية. وجدير بالذكر أالتوصيات ذات ا يف يوفره مشغل احملطة األرضية أو ذاك الوارد

تسديد شديدة االختالف، سواء كان ذلك بسبب إعادة كان من املتوخى أن يكون للمحطة األرضية اجتاهات 
 املستقبل أو إذا كانت هناك حاجة إىل ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض أثناء النشر األصلي، سيتعني يف ختصيصها

 الة إجراء حتليل ملواقع حمددة لكل من اجتاهات التسديد هذه.هذه احل يف
 .ITU-R P.452-11لتحليل املواقع احملددة هو التوصية  األكثر مالءمةاألسلوبني األولني، فنموذج االنتشار  يف وكما :3املرحلة 
تشار حساب خسارة قمية للتضاريس، ومناذج االناخلدمة الثابتة الساتلية، والبيانات الر  يف وتتيح معلمات احملطة األرضية :4املرحلة 

مجيع االجتاهات حول املوقع احملتمل. ويبنّي ذلك بدوره كثافة تدفق القدرة الصادرة عن احملطة عند خط  يف املسري
، يولوائح الرادمن  502.5الرقم  يف الساحل أو احلدود الربية للبلد اجملاور. وإذا حتقق معيار كثافة تدفق القدرة الوارد

جدير و  ، قد تدعو احلاجة إىل تطبيق تقنيات إضافية لتخفيف التداخل.الف ذلكميكن للنشر أن ميضي قدماً. وخب
لساحل خط البصر مباشرة خلط ا يف بعض املواقع، وخاصة تلك اليت تكون يف بالذكر أن النشر قد يكون صعباً 

حلجب من الطبيعة أو من صنع اإلنسان على هذا احلدود الربية. وميكن تطبيق التوهني اإلضايف الناتج عن ا أو
األسلوب. وسيتطلب حتديد املستوى الدقيق للتوهني من حجب املوقع املزيد من الدراسة مع جمموعة من التحليالت 

 باستعمال النماذج املذكورة أعاله.
موقع خالله قياس احلجب احمللي لل إجراء مسح للموقع يقيس املظهر اجلانيب لألفق حول احملطة األرضية ميكن من :5املرحلة 

 ن احملطة.احلسابات لتحديد كثافة تدفق القدرة عند خط الساحل أو احلدود الربية الناجتة ع يف والتضاريس الفعلية وتطبيقه
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 4ق ـالملح
 من لوائح الراديو 502.5اعتبارات إضافية للبلدان الصغيرة والضيقة جغرافياً للوفاء بمعايير الرقم 

 من لوائح الراديو 502.5الرقم  في اس إلبرام اتفاقات ثنائية لتجاوز الحدود الواردةو/أو كأس

 اعتبارات عامة 1
 ( معظم األراضي.2و 1)امللحقان  2و 1إذا كان بلد ما صغرياً أو ضيقاً جغرافياً، فقد تستبعد األكفة القائمة على األسلوبني 

بلدان الصغرية أو الضيقة جغرافياً أن تتجاوز حدود كثافة تدفق القدرة للمحطات الأنه جيوز إلدارات يقرر  (WRC-03) 144والقرار 
إذا كان هذا التشغيل يراعي االتفاقات الثنائية املربمة  502.5الرقم  يف اخلدمة الثابتة الساتلية عند خط الساحل املذكور يف األرضية

 .GHz 14-13,75النطاق  يف عمع اإلدارات اليت تشّغل أنظمة حبرية للتحديد الراديوي للموق
من لوائح الراديو. وينبغي مراعاة نفس هذه  502.5وتعرض األقسام التالية تدابري ميكن أن تتخذها اإلدارات للوفاء مبتطلبات الرقم 

برياً من بلد آلخر، كاملناقشات الثنائية املتعلقة بالبلدان الصغرية أو الضيقة جغرافياً. ومبا أن الظروف ختتلف اختالفاً   يف االعتبارات
مكانيات على أسسها املوضوعية واختاذ قرار بشأن اإل كل حالة على بناءً  يف فلن تتم حماولة التعميم هنا. ومن املستصوب النظر

 االعتبار وإىل أي مدى ميكن تطبيقها. يف اليت يتعني وضعها

قدرة أو منخفضة ال على الموجات الحاملة متوسطة GHz 14-13,75النطاق  في تقييد التشغيل 2
 متناحيةالمكافئة المشعة ال

ة املوجات ميكن حتقيقها عن طريق تقييد نسب قدرة مشعة مكافةة متناحيةأقصى  يف لتحديد التخفيض 4 ميكن استعمال اجلدول
البيانات  . وللحصول على هذه النتائج، اسُتعملتGHz 14,5-14النطاق  يف بتلك العاملة مقارنةً  GHz 14النطاق  يف احلاملة

لكل  MHz 10/تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة املتاحة لتجميع التوزيعات الرتاكمية بإعطاء نسب مةوية للمحطات األرضية مقابل ال
املائة من احملطات األرضية ذات قطر هوائي  يف 20من املديات األربعة حلجم اهلوائي. وبالتايل، عن طريق عدم استغالل فرصة نشر 

 عند احلد األعلى من املدى، ميكن تشغيل مجيع احملطات قدرة مشعة مكافةة متناحيةواليت ترسل مستويات  m 1,5و m 1,2بني 
 أي يف إىل احلدود، بدون جتاوز حد كثافة تدفق القدرة dB 9األرضية األخرى حىت كفاف يقابل قيمة خسارة دنيا للمسري قدرها 

 موقع على احلدود.

 4 اجلدول
 القيود بالنسبة إلى الموجات الحاملة – MHz 10/قدرة مشعة مكافئة متناحيةصى أق في التخفيضات

 مدى قطر الهوائي
 نسبة الموجات الحاملة التخفيض في

 20%إلى  40% 40%إلى  60% 60%إلى  80% 80%إلى  %100
1,2 m  D < 1,5 m 55 – 46 = 9 dB 46 – 42 = 4 dB 42 – 39 = 3 dB 39 – (-2) = 41 dB 

1,5 m  D < 2,1 m 70 – 49 = 21 dB 49 – 47 = 2 dB 47 – 47 = 0 dB 47 – 43 = 4 dB 

2,1 m  D < 3,1 m 85 – 61 = 24 dB 61 – 52 = 9 dB 52 – 52 = 0 dB 52 – 52 = 0 dB 

3,1 m  D < 4,5 m 95 – 71 = 24 dB 71 – 63 = 8 dB 63 – 56 = 7 dB 56 – 47 = 9 dB 
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مدى معني ألحجام اهلوائيات اليت تعمل خبالف ذلك بني  يف قبول ختفيض نسبة احملطات األرضيةوإذا كان باإلمكان 
يقة، وحساب هبذه الطر  قدرة مشعة مكافةة متناحيةأقصى  يف ، فيمكن حتديد التخفيض املقابلGHz 14و GHZ 13,75 النطاقني

اف املزيد من البلدان الصغرية جغرافياً املعنية عما يكون . وسيشمل الكف2 امللحق يف الكفاف ذي الصلة على النحو الوارد وصفه
 احلال إذا مل يُقبل القيد.

 تطبيق الحجب المحلي للموقع على المحطات األرضية 3
من املمكن خفض أدىن تداخل عند خط الساحل أو احلدود الربية للبلد اجملاور ناتج عن أي حمطة أرضية داخل البلد بإضافة توهني 

اجتاه أقرب نقطة  يف هذه احملطة األرضية. وميكن تطبيق ذلك إما عن طريق وضع اهلوائي خلف مبىن أو عائق آخر احلجب ملوقع
اليت يتعني فيها الوفاء بكثافة تدفق القدرة، أو عن طريق إضافة حجب من مواد التوهني على هذا اجلانب. وبالنظر إىل أن مدى 

س كل بري يعتمد على الظروف، فال ميكن تقييم مدى قابليتها للتطبيق إال على أساى تكاليف هذه التداو إمكانية تطبيق و/أو جد
حالة على حدة. وعلى الرغم من أن احلجب من أمام اهلوائي سيخفض التداخل حنو األفق، فال ميكن تعويض الفائدة إال بتعزيز 

لى على ذلك من الصعب احلصول ع وائي. وعالوةً املنطقة القريبة من اهل يف اإلشارة نتيجة انعكاسات من مبان أو أشياء أخرى
ط االستواء. ومثة اجتاه خ يف ال إذا كان اهلوائي يعمل على ارتفاع منخفض نسبياً وكان أقرب جزء من احلدود يقع عموماً حجب فعّ 

الطبق الصغري  فعامل آخر هو التكلفة املرتبطة إما بالوضع خلف مبىن أو إضافة حاجب اصطناعي ستؤدي إىل زيادة تكلفة مطرا
 بنسبة مةوية كبرية.

 ITU-R P.452 لتوصيتنيا يف " باستعمال اخلوارزميات العملية الواردةالتكّدس وقد استعرض قطاع االتصاالت الراديوية احلجب وتوهينات "
االتصاالت الراديوية لقطاع ؤقتة . وكانت اخلالصة امل1995عام  يف اململكة املتحدة يف ومقارنتها بنتائج القياس املبلغ عنها ITU-R P.526و

حسب الظروف،  dB 20و dB 5احلاالت اليت كان ميكن فيها تطبيق ذلك، كان التوهني املتاح من حجب املباين قدره عادة  يف هي أنه
 .. وهناك حاجة إىل املزيد من العمل لتأكيد هذه اخلالصة وتوسيع إمكانيات حجب املوقعdB 25ومن غري احملتمل أن يتجاوز 

للحصول على حجم  2 امللحق يف املتاح ملوقع معني واستعمال املنهجية الواردة (dB A)وبعد تقدير درجة توهني حجب املوقع 
 MHz 10/قدرة مشعة مكافةة متناحيةلتحديد أقصى  Aوإدراج  (2)إىل احلدود، ميكن إعادة ترتيب املعادلة  (L)واجتاه أقل خسارة 

من لوائح  502.5قم الر  يف املنصوص عليهاهذا املوقع بدون جتاوز حدود كثافة تدفق القدرة  يف يةميكن أن ترسلها احملطة األرض
 .E = L + A + )mG – )(G( – 29,159 dBWالراديو، أي 

 اختيار قطر هوائي المحطة األرضية 4
افة تدفق القدرة للوفاء حبدود كث ري كافٍ اجتاه مسري أقل خسارة إىل خط الساحل أو احلدود الربية لبلد جماور غ يف إذا كان التوهني

يكون  يل عمااستعمال هوائي أكرب بقل يف من جابن حمطة أرضية من املقرر نشرها، ولكن بقدر بسيط فقط، فإن أحد احللول يكمن
قدرة لخفض ا كسب اهلوائي، وبالتايل يف احلاالت األخرى. وسيسمح ذلك خبفض قدرة املرسل بقيمة مكافةة للفرق يف مطلوباً 
يعرض  5 ، فإن اجلدولDخارج احملور بنفس القدر. ونظرًا ألن كسب اهلوائي متناسب مع مربع القطر،  تناحيةاملكافةة املشعة امل

 املدى احملتمل ذي الصلة. يف لتعويض التجاوز احملتمل حلدود كثافة تدفق القدرة Dبعض التغيريات على 
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 5اجلدول 
 ة لتعويض عجز التوهينقطر الهوائي المطلوب في الزيادات

 التماس ترتيبات ثنائية لتجاوز حدود كثافة تدفق القدرة 5
البحر لتداخل من  يف البلدان اجملاورة أو يف إذا كان البلد صغرياً، فإن طول احلدود اليت ميكن أن تتعرض فيها مطاريف الرادارات

ع الراديوي البلد يكون صغريًا أيضاً، وبالتايل، يكون األثر العام خلدمة حتديد املوق يف اخلدمة الثابتة الساتلية يف احملطات األرضية
املنطقة اليت يتم فيها  يف GHz 14-13,75النطاق  يف صغرياً بنفس القدر. ولذلك، قد يكون من املمكن لبلد صغري وضع مطاريف

 .dB 10أو  dB 5جتاوز حدود كثافة تدفق القدرة حىت حجم معني، مثل 
ومن ناحية املفهوم، يبدو من املمكن التوصل إىل اتفاق لتخفيف جزء النسبة املةوية من الوقت املتعلق حبد الكثافة، بدالً من ختفيف 

املائة  يف 1املائة من الوقت بدالً من  يف 5مثالً  2dB(W/m( 115–مستوى كثافة تدفق القدرة، على سبيل املثال للسماح بعدم جتاوز 
غري أن دراسات قطاع االتصاالت الراديوية أظهرت أن األكفة ملدى صغري من مستويات خسارة املسري احملددة تتغري من الوقت. 

املائة  يف 0,5املناخ املعتدل، إذا زادت النسبة املةوية من الوقت عن حنو  يف حالة التضاريس املتوسطة يف تغريًا بسيطاً، على األقل
ىل ن تتدهور تدهوراً كبرياً من منظور اخلدمة الثابتة الساتلية إذا مت ختفيض النسبة املةوية من الوقت إ)على الرغم من أهنا متيل إىل أ
فق القدرة زيادات زيادة مستوى كثافة تد يف حني أنه يبدو من الناحية العملية أن من املفيد النظر يف أقل من هذا الرقم(. وبالتايل،

 النسبة املةوية من الوقت مفيدة ملواصلة املناقشات الثنائية بشأهنا. طفيفة، فمن غري املرجح أن تكون زيادة

 التماس اتفاقات ثنائية للتنازل عن حد كثافة تدفق القدرة لجزء من النطاق 6
، MHz 250تشغل نطاقات عرض أقل بكثري من  GHz 14-13,75حدود النطاق  يف إذا كانت إشارات الرادار املتنقل الفردية

اجلزء  مكن لبلد صغري أن يقيد استعماله للخدمة الثابتة الساتلية على جزء من النطاق، وأال تستعمل إدارة أخرى إاليكون من امل قد
 ز  حمدود للنطاق.شكل جت يف املتبقي من النطاق ملطاريف راداراهتا املتنقلة عندما تكون بالقرب من البلد الصغري. ويكون ذلك

هبوائيات  GHz 14اق النط يف املتاحة، لوحظ أن الغالبية العظمى من احملطات األرضية العاملةوخالل التحليل اإلحصائي للبيانات 
وأن عدداً قلياًل جداً يرسل موجات حاملة بعرض  MHz 10ترسل موجات بعرض نطاق يقل عن  m 4,5-1,2حدود  يف قطرها

 تصاالت الراديوية حلماية مطاريف الراداراتلقطاع اال 8جلنة الدراسات  يف . واملعيار املستعملMHz 36نطاق يزيد عن 
ويشري ذلك إىل أن عرض نطاق إشارات الرادارات  MHz 10لعرض نطاق يبلغ  –dB 6قدره  I/Nنسبة  يف GHz 14 النطاق يف

  ز . وبالتايل يبدو أن هناك جمااًل لالتفاقات الثنائية تقوم على أساس جتMHz 10قدره  GHz 14-13,75النطاق  يف النموذجية
النطاقات على الرغم من أن ذلك ميكن أن يعترب ملجأ أخرياً بالنظر إىل أنه سيخفض حجم الطيف املتاح للخدمتني على الرغم 

 االعتبار عند النظر يف من لوائح الراديو 502.5البلدان الصغرية أو حوهلا. غري أنه ينبغي وضع الرقم  يف من أن ذلك لن يكون إال
 ات.خيارات جتز  النطاق يف

___________ 

درة تدفق الق جتاوز كثافة
 dB 2 dB 3 dB 4 dB 1 اليت يتعني تعويضها

القطر األساسي للهوائي 
 )باألمتار(

1,2 1,5 1,8 2,1 1,2 1,5 1,8 2,1 1,2 1,5 1,8 2,1 1,2 1,5 1,8 2,1 

القطر البديل للهوائي 
 )باألمتار(

1,3

5 
1,6

8 
2,0

2 
2,3

6 
1,5

1 
1,8

9 
2,2

7 
2,6

4 
1,7

0 
2,1

2 
2,5

4 
2,9

7 
1,9

0 
2,3

8 
2,8

5 
3,3

3 
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