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  الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الترددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.خدمات االتصاالت 
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  الراديوية مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية 
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. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف ITU-R 1بالقرار  1امللحق   يف
حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاملوقع اإللكتروين 

  املشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
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  ITU-R  S.1899  التوصيـة
  احلماية وأساليب تقييم التداخل للوصالت بني السواتل معايري

  GHz 23,377-23,183غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف النطاق 
  فيما يتعلق خبدمة األحباث الفضائية

(2012)  
  جمال التطبيق

 ةغري املستقر اتلاثنني أو أكثر من السو ما بنيللتوصيل  (ISS) اخلدمة ما بني السواتل تستخدم بعض األنظمة وصالت يف
غري املستقرة بالنسبة  معايري احلماية وأساليب تقييم التداخل للوصالت بني السواتل. وتعرض هذه التوصية بالنسبة إىل األرض

  .(SRS) فيما يتعلق خبدمة األحباث الفضائية GHz 23,377-23,183إىل األرض يف النطاق 

  الدويل لالتصاالت، لالحتادإن مجعية االتصاالت الراديوية 
  إذ تضع يف اعتبارها

  مشترك؛ على أساس أويل ما بني السواتللخدمات الثابتة واملتنقلة لموزع  GHz 23,55-22,55أن النطاق   أ ) 
توصل السواتل اليت تقدم  بالنسبة إىل األرض ةغري املستقر يف األنظمة (ISS) اخلدمة ما بني السواتلوصالت  أن  ب)

  ؛الثابتة الساتليةواملتنقلة الساتلية قات األخرى اخلدمة يف النطا
خدمة   توصل السواتل يف لخدمة ما بني السواتلل أن هذا النطاق تتشارك فيه أيضاً أنظمة يف اخلدمة الثابتة ووصالت أخرى  ج)

  ؛األحباث الفضائية
 (ISS) اخلدمة ما بني السواتلوصالت األساليب القائمة لتحليل التداخل من أنظمة أخرى عاملة يف النطاق املوزع ل  د )

  ؛بالنسبة إىل األرض ةغري املستقر يف األنظمة
  ،(ISS) اخلدمة ما بني السواتلوصالت تستخدم  بالنسبة إىل األرض ةغري املستقر األنظمة العاملةأن بعض   ه )

  توصـي
خدمة األحباث  من احملطات األرضية يف GHz 23,377-23,183يف النطاق  جمموع مستويات البث غري املطلوب بأن  1

عند مدخل  –dBW/MHz 155ينبغي أال يفوق كثافة قدرة بقيمة  GHz 23,15-22,55النطاق  العاملة يف الفضائية
 10–2لربهة من الوقت ال تزيد عن  بالنسبة إىل األرض ةغري املستقر يف األنظمة (ISS) اخلدمة ما بني السواتلساتل  مستقبِل
  ؛(0,01%)باملائة 

خدمة األحباث مستويات البث غري املطلوب من أنظمة لتقييم  2 باستخدام العوامل اليت يرد وصفها يف امللحق  2
  ؛غري املستقر بالنسبة إىل األرض إىل النظام يف التوزيع الفضائية

  باعتبار املالحظة التالية جزءاً من هذه التوصية.  3
  .GHz 23,377-23,183يف النطاق منط نظام يتطلب احلماية ويعمل  1 يرد يف امللحق  − مالحظة
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  1امللحق 
  اخلصائص العامة لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يستخدم الوصالت

  GHz 23,377-23,183يف النطاق  بني السواتل
يف النطاق  بني السواتل الوصالت يستخدم غري مستقر بالنسبة إىل األرضهناك على األقل نظام اتصاالت ساتلية واحد 

GHz 23,55-22,55.وترد يف اجلدول ألف اخلصائص الرئيسية لكوكبة عاملة. ويرد وصف تشكيلتها املدارية يف اجلدول باء .  
ونظراً لطبيعة التوصيل املتصالب يف الكوكبة الساتلية لدى تقدمي خدمات من طرف إىل طرف، ال ينتظم استخدام القناة 

  ومكان معّينني.  صعب تشخيصهما يف أي زمانوتوزيع التحميل وي

  دول ألفـاجل
  مواصفات النظام

 القيمة معلمة النظام

 6 عدد املستوِيات الساتلية

 11 عدد السواتل يف كل مستوي

 780 (km)االرتفاع االمسي 

 )86,5◦قطيب دائري (بزاوية ميل قدرها  منط املدار

 100 الدور املداري (بالدقائق)

  23,377−23,183 (GHz)املدى الترددي 
 )MHz 194من القنوات (بعرض نطاق إمجايل قدره  MHz 19 × 8 عرض النطاق الالزم لثماين قنوات

. واملباعدة بني MHz 19ويبلغ عرض النطاق الالزم لقناة واحدة 
  MHz 25القنوات تساوي 

 877 (K)حرارة ضوضاء النظام الساتلي 

 MHz 19((dBW) 3ذروة قدرة املرسل (لكل قناة بعرض

 36,6 (dBi)كسب اهلوائي (هوائي واحد لكل قناة)

e.i.r.p لقناة واحدة بعرض)MHz 19((dBW) 39,6 
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  دول باءـاجل
  زاوية خط العرض لسواتل النظام املذكور يف اجلدول ألف

 1املستوي 
  زاوية العقدة الصاعدة حنو اليمني

Ω = °0 

 2 املستوي
  زاوية العقدة الصاعدة حنو اليمني

Ω=°31,6 

 3املستوي 
  زاوية العقدة الصاعدة حنو اليمني

Ω = °63,2 

زاوية خط العرض  الساتل
زاوية خط العرض  الساتل (بالدرجات)

زاوية خط العرض  الساتل (بالدرجات)
 (بالدرجات)

1 100,8 12 83,1 23 98,2 

2 68,0 13 50,4 24 65,4 

3 35,3 14 17,7 25 32,7 

4 2,6 15 344,9 26 360,0 

5 329,9 16 312,2 27 327,3 

6 297,1 17 279,5 28 294,5 

7 264,4 18 246,7 29 261,8 

8 231,7 19 214,0 30 229,1 

9 199,0 20 181,3 31 196,4 

10 166,2 21 148,6 32 163,6 

11 133,5 22 115,8 33 130,9 

  4املستوي 
  العقدة الصاعدة حنو اليمنيزاوية 

Ω = °94,8  

  5املستوي 
  زاوية العقدة الصاعدة حنو اليمني

Ω=°126,4 

  6املستوي 
  زاوية العقدة الصاعدة حنو اليمني

Ω = °22,1− 

زاوية خط العرض  الساتل
زاوية خط العرض  الساتل (بالدرجات)

زاوية خط العرض  الساتل (بالدرجات)
 (بالدرجات)

34 80,5 45 95,6 56 77,9 

35 47,8 46 62,9 57 45,2 

36 15,1 47 30,1 58 12,5 

37 342,3 48 357,4 59 339,7 

38 309,6 49 324,7 60 307,0 

39 276,9 50 291,9 61 274,3 

40 244,1 51 259,2 62 241,5 

41 211,4 52 226,5 63 208,8 

42 178,7 53 193,8 64 176,1 

43 146,0 54 161,0 65 143,4 

44 113,2 55 128,3 66 110,6 
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  2امللحق 
  عوامل يف معايري احلماية

  املصادر احملتملة للتداخل  1
على أساس أويل  GHz 23,55-22,55فيما يوزَّع من النطاق  اخلدمتني الثابتة واملتنقلة مع (ISS) اخلدمة ما بني السواتل تتشارك
أن تفتح الباب إلمكانية ظهور مصادر تداخل جديدة  األحباث الفضائيةخدمة . ومن شأن إضافة خدمات مثل مشترك

  .اخلدمة ما بني السواتلتستدعي االهتمام بوضع معايري حلماية 

  معايري احلماية  2
النطاق  العاملة يف (SRS) دمة األحباث الفضائيةيف دراسات التداخل من خارج النطاق من الوصالت الصاعدة خل

GHz 23,15-22,55 والذي يستخدم وصالت بني السواتل  1 املوصوف يف امللحق غري املستقر بالنسبة إىل األرض على النظام
(ISL) يف النطاق  تعملGHz 23,377-23,183ُتستخدم معايري محاية حبيث ال ُتتجاوز النسبة ، dB 16– = I/N  ألكثر من

دمة خلمع احتساب التأثري اإلمجايل للمحطات األرضية  الوصالت بني السواتل عند مدخل كل مستقبِل يفمن الوقت  %0,01
تقابل القيمة  dB 16– = I/Nالنسبة و .GHz 23,15-22,55النطاق  قيد التشغيل يف األحباث الفضائية

dB(W/MHz) 155− = I0 .املشتقة من حرارة ضوضاء النظام املعطاة يف اجلدول ألف  
 اخلدمة ما بني السواتل يتشارك مع خدمات أخرى فيما خيصه من طيف غري املستقر بالنسبة إىل األرض ونظراً ألن هذا النظام

(ISS) ال يسري املعيار أعاله اآلن أو مستقبالً على الترتيبات القائمة للتشارك يف اخلدمة لألنظمة العاملة يف الشطر من ،
على  ITU-R SA.1155بل يسري معيار احلماية الوارد يف التوصية  التوزيع الذي تعمل فيه وصالت هذا النظام بني السواتل.

األنظمة القائمة اليت يتشارك معها هذا النظام يف الطيف. وعالوة على ذلك، ينبغي لدراسات التشارك بني الوصالت الصاعدة 
العاملة على ترددات  إىل األرضبالنسبة  ةغري املستقر (ISS) اخلدمة ما بني السواتل ووصالت (SRS) دمة األحباث الفضائيةخل

حسبما تنص عليه  0,1%كيال تتجاوز النسبة  dB 10– = I/Nأن تطبيق القيمة  GHz 23,15-22,55النطاق  مشتركة يف
  .ITU-R SA.1155التوصية 

  خمطط إشعاع اهلوائي  3
 (ISS) اخلدمة ما بني السواتلالذي ينبغي استخدامه لتمثيل هوائي استقبال  خمطط إشعاع اهلوائيُنظر يف احتمالني لدى حبث 

. فمن جهة، كان هناك من حيبذ (SRS) دمة األحباث الفضائيةخللنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف دراسات التداخل 
نامية، ومن جهة أخرى، يداخل الدبشأن دراسات التوافق مع تشكيالت الت ITU-R F.1245خمطط اإلشعاع الوارد يف التوصية 

  أنسب عند النظر يف التداخل من مصدر واحد للتداخل. ITU-R S.672الوارد يف التوصية  خمطط إشعاع اهلوائياعُترب 
املعدة  (ISS) اخلدمة ما بني السواتلوذُكر أن أياً من خمططي اإلشعاع ميكن أن يكون حبد ذاته مناسباً متاماً يف حتاليل هوائيات 

لالستخدام يف دراسات التداخل. وذُكر أيضاً أن من األنسب يف حتديد السلوك اإلحصائي للتداخل أن ُينظر يف املخططات 
اإلشعاعية للهوائي اليت تعرب عن الشكل املتذبذب ملخططات اإلشعاع احلقيقية. وُينظر عادةً يف هذا النمط من خمططات 

ها مدخالت التداخل، أو احلاالت اليت تتغري فيها زاوية ورود التداخل املنحرفة عن حمور اإلشعاع يف احلاالت اليت تتعدد في
  هوائي االستقبال املتأثر، وهي احلالة قيد البحث. 
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 ITU-R F.1245وبالنظر فيما ذُكر أعاله، ُخلص إىل أن خمطط اإلشعاع، الذي يقع ما بني خمططي إشعاع التوصيتني 
اخلدمة ما بني  شكل املتذبذب ملخططات اإلشعاع هلوائي فعلي، هو أنسب منوذج هلوائيويعرب عن ال ITU-R S.672و

  .(ISS) السواتل
لنظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض  اخلدمة ما بني السواتل هوائيومن مث، ينبغي أن ُيستخدم خمطط اإلشعاع التايل لنمذجة 

  لدى القيام بدراسات عن مستوى البث غري املطلوب:
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  األسلوب  4
 اخلدمة ما بني السواتلعلى وصالت  (SRS) دمة األحباث الفضائيةاملناسبة لتحليل التداخل من حمطة أرضية خل بتتعدد األسالي

(ISS)  .يف النظام غري مستقر بالنسبة إىل األرض. وتشمل هذه األساليب منهجيات حتليلية أو منهجيات حماكاة حاسوبية دينامية
وتقتضي الضرورة لدى إجراء هذه التحاليل النظر يف التحركات السريعة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العابرة لألشعة 

غري  وكذلك حتركات هوائيات الوصلة العابرة ما بني املستوِيات هلذه السواتل األحباث الفضائيةدمة خلالضيقة للوصلة الصاعدة 
. وهكذا فإن استخدام عمليات دمة األحباث الفضائيةخلاملستقرة بالنسبة إىل األرض بالنسبة إىل توجيه هوائي احملطة األرضية 

غري املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة  هذه السواتل يد التداخل احملتمل علىلتحداحملاكاة احلاسوبية الدينامية يعد أسلوباً مناسباً 
هو أسلوب  ITU-R S.1529يف التوصية  الوارد وباإلضافة إىل ذلك، فإن األسلوب التحليلي .(ISS) اخلدمة ما بني السواتل يف

غري املستقرة بالنسبة إىل األرض،  السواتلهلذه  اخلدمة ما بني السواتلعلى وصالت  حمتمل تداخل بديل مناسب لتحديد أي
 لنظر يف السيناريوهات اليت تنطوي علىل تهصح وإقرارميكن تكييفه والتحقق منه  ITU-R S.1529التوصية أسلوب  بأنعلماً 

  يف مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض. خدمة األحباث الفضائيةعمليات ساتل 
ثل الفاصل الزمين بني العينات وأوقات احملاكاة الكلية، لضمان نتائج موثوقة. وينبغي مقارنة اكاة، ماحملوينبغي اختيار معلمات 

املقارنة مع نتائج الطريقة  من شأنذا املعىن، وهب خمتلفة لتقييم املوثوقية.باستخدام أساليب النتائج اليت مت احلصول عليها 
 على وجه اخلصوص، ميكن أن تكون مفيدة جداًوتكون تقنية مفيدة. أن  ITU-R S.1529التحليلية الواردة يف التوصية 

  .وقوعها كثرياً احتمال يقل احلاالت اليت تنطوي على أحداث يف

___________  


	INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
	التوصيـة ITU-R S.1899
	معايير الحماية وأساليب تقييم التداخل للوصلات بين السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في النطاق GHz 23,377-23,183...
	الملحق 1
	الخصائص العامة لنظام غير مستقر بالنسبة إلى الأرض يستخدم الوصلات بين السواتل في النطاق GHz 23,377-23,183
	الملحق 2
	عوامل في معايير الحماية
	1 المصادر المحتملة للتداخل
	2 معايير الحماية
	3 مخطط إشعاع الهوائي
	4 الأسلوب

