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  ITU-R  S.579-6التوصيـة 
  املرجعية االفتراضيةاألهداف اخلاصة بتيسر الدارات االفتراضية املرجعية واملسارات الرقمية

  عند استخدامها لالتصاالت اهلاتفية اليت تستعمل التشكيل الشفري النبضي
  أو باعتبارها جزءاً من وصلة افتراضية مرجعية لشبكة رقمية 

  ساتليةالثابتة الدمة اخل، يف متكاملة اخلدمات
  GHz 15  التردد دونالعاملة
 ITU-R 73/4)املسألة (

(2005-2001-1997-1994-1992-1986-1982) 
  النطاق

عند تتناول هذه التوصية األهداف اخلاصة بتيسر الدارات االفتراضية املرجعية واملسارات الرقمية االفتراضية املرجعية 
 تستعمل التشكيل الشفري النبضي، أو باعتبارها جزءاً من وصلة افتراضية مرجعية لشبكة  لالتصاالت اهلاتفية اليتاستخدامها

وهي تعتمد على األهداف اخلاصة بالتيسر . GHz 15التردد  دون العاملةساتلية الثابتة الدمة اخل، يف متكاملة اخلدماترقمية 
  .التصاالتاالحتاد الدويل لاالتصاالت يف تقييس احملددة يف بعض توصيات قطاع 
.  االتصاالت ذات الصلة تقييسالتغريات اجلديدة يف توصيات قطاععن  على حنو سليم تعربوقد ُحّدثت هذه التوصية لكي 

توهني ال حلساب إحصاءات ITU-R P.1623 يف امللحق لتقدمي توجيهات عن طريقة تطبيق التوصية قسم جديدواسُتحدث 
  .اخلبو الناجم عن االنتشاربسبب 
  ،الحتاد الدويل لالتصاالتلة االتصاالت الراديوية إن مجعي

  إذ تضع يف اعتبارها
املسار الرقمي االفتراضي من ، وITU-R S.352أن الغرض من الدارة االفتراضية املرجعية، حسبما ُعّرفت يف التوصية   ) أ 

   دليالً للمصممني واملخططني؛اونهو أن يك اخلدمة الثابتة الساتلية، يف ITU-R S.521املرجعي، حسبما ُعرف يف التوصية 
 وعلىالصيانة على وعلى هذه املعدات التعويل إمكانية يعتمد على ) مبا يف ذلك احملطة الفضائية(املعدات تيسر أن   )ب

  دعم الصيانة؛
االفتراضي تيسر الدارة االفتراضية املرجعية أو املسار الرقمي مدى  الوصلة حيددان يف املعدات وآثار االنتشار تيسرأن   )ج

  املرجعي؛
   هذه التعديات؛تواترأن لعدم التيسر الناجم عن االنتشار عنصرين مها تعدي عتبة التوهني و  )د 
   الراديوية واألنظمة الثابتة الساتلية؛الكبالت واملرحالتأنه من املستصوب تطبيق أهداف تيسر مماثلة على أنظمة   )ه 
 Mbit/s 2,048) أو (Mbit/s 1,544 األويلاخلدمات باملعدل قمية متكاملة الرشبكة الأنه ميكن نقل حركة اتصاالت   )و 
  ،مبعدل أدىن منه أو أعلىأو 

  توصـي
 بالصيغة اخلدمة الثابتة الساتليةبأن حيدد تيسر الدارة االفتراضية املرجعية أو املسار الرقمي االفتراضي املرجعي يف  1

  :التالية
  %      ) عدم التيسر− (100 =التيسر 

 (1)  :يثح
   % 100×   املدة املطلوبة  =عدم التيسر   عدم التيسرفترة
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 الفترة الزمنية اليت حيتاج فيها املستعمل إىل أن تكون الدارة أو املسار الرقمي يف وضع يتيح أداء ا بأهناملدة املطلوبةعّرف حيث تُُ
  ؛املدة املطلوبةلدارة أو املسار الرقمي خالل  اجملموع الزمين النقطاعات افترة عدم التيسر هيالوظيفة املطلوبة، و

أال يكون عدم تيسر الدارة االفتراضية املرجعية أو املسار الرقمي االفتراضي املرجعي يف اخلدمة الثابتة الساتلية بسبب ب  2
   من السنة؛0,2%املعدات ملدة تزيد عن 

  : عدم التيسر الناجم عن االنتشار عنالّ يزيدأب  3
  ؛6)انظر املالحظة  (اخلدمة الثابتة الساتلية للمسار الرقمي االفتراضي املرجعي يف  واحد شهر يف اجتاه من أي%0,2 1.3
 ITU-R S.353) من التوصية 11، انظر املالحظة "أي سنة"فيما يتعلق باإلشارة إىل اصطالح ( من أي سنة %0,1 2.3

  ؛مة الثابتة الساتليةاخلد االفتراضية املرجعية يف واحد للدارةبالنسبة إىل اجتاه 
ددة بني طريف الدارة االفتراضية املرجعية أو املسار الرقمي االفتراضي احمل ،اخلدمة الثابتة الساتليةوصلة يف الاعتبار ب 4

وضع واحد أو أكثر من األوضاع املذكورة يف حتقق  غري متيسرة إذا ،ITU-R S.521 وITU-R S.352املرجعي يف التوصيتني 
انظر ( ثوان متتالية أو أكثر 10 على أي من طريف االستقبال يف الوصلة ملدة منطوق التوصية أدناه من 5.4ىل  إ1.4البنود 

 ملدة منطوق التوصية من 5.4 إىل 1.4تبدأ فترة عدم التيسر عندما يستمر أحد األوضاع املذكورة يف البنود من . (5)املالحظة 
 ثوان 10وتنتهي فترة عدم التيسر عندما يتوقف الوضع ملدة .  هي فترة عدم التيسروتعترب هذه الثواين العشر.  ثوان متتالية10

  .):وتعترب هذه الثواين العشر فترة تيسر. متتالية
أقل من املستوى على الطرف البعيد على مستوى  الدارةالواردة على  املطلوبة، ُتستقبل اإلشارة التماثلي اإلرسال يف 1.4

  ؛ى األقلعل dB 10 مبقداراملتوقع 
 بوقت اً الضوضاء غري املوازنة يف قناة هاتفية عند نقطة مستوى نسيب يساوي صفرقدرة، تكون التماثلياإلرسال  يف 2.4

  ؛pW0 610 أعلى من ،ms 5 يبلغتكامل 
  ؛)أي ُيفقد التراصف أو التوقيت(اإلرسال الرقمي، تنقطع اإلشارة الرقمية يف  3.4
اخلطأ يف البتات، معدل كون ي، Mbit/s 2,048) أو (Mbit/s 1,544 األويلمن املعدل  اإلرسال الرقمي األدىن يف  4.4

  ؛10–3 أعلى من  واحدة على ثانيةهاحملسوب متوسط
شديدة ، تعترب كل ثانية Mbit/s 2,048) أو (Mbit/s 1,544أعلى منه مبعدل  أو األويل اإلرسال الرقمي باملعدل يف  5.4
فترة شديدة االضطراب ب أو على األقل ≥30%كتالً خاطئة بنسبة يدة اخلطأ بأهنا ثواٍن تتضمن ّرف الثواين الشدُتعو. اخلطأ

  ؛ITU-T G.826)انظر التوصية (
  .اعتبار املالحظات التالية جزءاً من هذه التوصيةب  5

 عدم تيسر معدات املضاعفة لتوصيةمنطوق ا من 2تتضمن الفقرة .  التماثلية ال يؤخذ يف االعتبار عدم تيسر معدات املضاعفة– 1املالحظة 
  .الرقمية يف احملطة األرضية

املنقولة داخل التسلسل ) مبعدل أعلى منه أو أدىن أو األويلباملعدل ( ال تنطبق هذه التوصية إال على حركة االتصاالت الرقمية – 2املالحظة 
  .ITU-T G.823)انظر التوصية (ة وتوليفاهتا اهلرمي الرقمي املتقارب التزامن أو التسلسالت اهلرمية الرقمية التزامني

، منطوق التوصية من 5.4 إىل 1.4 متتالية، اليت توجد فيها أوضاع مذكورة يف البنود  ثوان10األقل من املتدين  تعترب فترات األداء – 3املالحظة 
  .وقتاً متيسراً وتؤخذ يف االعتبار عند تطبيق توصيات األداء اخلاطئ

اعتبارها جزءاً من فترة عدم التيسر املذكورة يف الفقرة ب يج مجيع االنقطاعات النامجة عن كسوف الشمس والتداخل الشمس ُتدر– 4املالحظة 
وميكن تقليل أثر التداخل الشمسي خالل املدة املطلوبة إىل أدىن حد عن طريق .  عندما حتدث خالل الوقت املدة املطلوبةمنطوق التوصية من 2

  .ITU-R S.1525 والتوصية 1انظر امللحق . بدقة ه ميكن التنبؤ هبذه األحداثتدابري تشغيلية ألن
ومتوسط الوقت الالزم الستئناف اخلدمة اإلخفاقات  الفاصلة بني حة يف حسابات التيسر متوسط الفترات ينبغي أن يؤخذ صرا– 5املالحظة 

  .ا يف ذلك استعمال قنوات وأنظمة احتياطيةواالحتياطات املتخذة للتقليل من انقطاعات وأعطال األداء الساتلي مب
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 من أي شهر 0,2%، أي أن 5عامل حتويل قدره  ُيفترض أن نسبة مئوية من عدم التيسر يف أي شهر تتعلق بفترة من أي سنة مب– 6املالحظة 
  لتوصيةبا 1وترد يف امللحق . ITU-R S.353) من التوصية 11، انظر املالحظة "أي سنة"اإلشارة إىل اصطالح ( من أي سنة 0,04%يقابل 

ITU-R S.614عامل التحويل املذكور مناقشة مل.  
  

  1امللحق 

  تعريف التيسر 1
، حسبما والتيسر. ITU-T G.106يف التوصية عوجلت  عناصر ةيتألف التيسر، يف سياق وصلة من طرف إىل آخر، من عد

  . يتعلق فقط بتيسر املعدات وآثار االنتشار، املرجعيينطبق على الدارة االفتراضية املرجعية واملسار الرقمي االفتراضي
  اعتبارات عامة 2

  :قد تؤثر يف التيسر جمموعة متنوعة من العوامل هي
  الفاصلة بني االنقطاعات؛الفترات متوسط   -
  ؛)سنة مثالً(جمموع االنقطاعات مقسوماً على فترة طويلة   -
  ؛) مثالًأي شهر(جمموع االنقطاعات مقسوماً على أسوأ فترة   -
  متوسط مدة االنقطاع؛  -
  ؛)س على أساس ساعة مثالًمقي(تواتر االنقطاع معدل   -
  ).على سبيل املثال، التوهني ومدة االنقطاع ومدى تواتره(التوزيع اإلحصائي لالنقطاعات   -
  عدم التيسر بسبب املعدات 3

  :يندرج حتت هذا العنوان عدد من األسباب املختلفة لالنقطاع، وهي
ثار الساتلية، مبا يف ذلك التعطل اجلزئي أو الكلي ألي نظام من األنظمة املوجودة على منت الساتل، مضافاً إليها اآل  -

  االنقطاعات بسبب الكسوف؛
اآلثار املتعلقة باحملطة األرضية، مبا يف ذلك تعطل أي معدات مثل السطح البيين للشبكة األرضية واالنقطاعات   -

  .ة وفترات عبور الشمس وآثار الكوارث الطبيعيةالنامجة عن أخطاء بشري
  عدم التيسر الناجم عن االنتشار 4

 ثواين متتالية اليت تغطيها 10تتطلب دراسات أثر االنتشار يف التيسر الفصل بني االنقطاعات اليت تدوم ملدة أقصر من 
وقد اسُتخدم يف هذا . و أكثر وُتسهم يف عدم التيسر ثواين متتالية أ10التوصيات املتعلقة باألداء واالنقطاعات اليت تدوم ملدة 

  :الذي ميكن تعريفه على النحو التايل" عامل التيسر"الصدد 
 × 100%   مجيع االنقطاعاتاحتدث فيهالفترات اليت جمموع  =عامل التيسر    ثواين10من أطول جمموع مدة االنقطاعات اليت دامت ملدة 

 منطوق التوصية من 4 أو دارة رقمية، وتتضمن الفقرة متاثليةى ما إذا كان األمر يتعلق بدارة عل" مدة االنقطاعات"يعتمد معىن 
  .تعريفاً دقيقاً يف كل من احلالتني

  . معلومات عن اآلثار اجملمعة للتداخل واالنتشارITU-R S.1323وتتضمن التوصية 
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  عدم التيسر الناجم عن عبور الشمس 5
 يةوعلى أساس خوارزم.  هو ظاهرة طبيعية ميكن التنبؤ هبا حتدث لفترات قصرية مرتني سنوياًالتداخل الناجم عن عبور الشمس
 يستطيع مشغلو احملطات األرضية أن يقدروا اليوم ITU-R S.1525التوصية ب 2 يف امللحق اعبور الشمس املبسط الوارد وصفه

 للتقليل من  إجيابياً املعلومات أن يتخذوا إجراًء هذهوميكنهم استناداً إىل. والوقت اللذين سيحدث فيهما التداخل الشمسي
  .ويرد يف الفقرات التالية وصف هلذه االستراتيجيات. آثار التداخل الشمسي

  املبدلةالعمومية اهلاتفية الشبكة الوصالت اليت تنقل حركة اتصاالت  1.5
 طريق سواتل إنتلسات بواسطة حمطات أرضية ذات املوجهة عناملبدلة  العمومية  اهلاتفيةالشبكةُتنقل معظم حركة اتصاالت 

 أو GHz 6/4 يف النطاق m 18) إىل (16 واهلوائي املعياري املنقح ألف m) 33 إىل (30هوائيات أكرب مثل اهلوائي املعياري ألف 
حجمها الكبري وبسبب . GHz 11-14/10 يف النطاق (m 9~) أو اهلوائي املعياري املنقح جيم (m 16~)اهلوائي املعياري جيم 

وتصمم .  نسبياً وال ُيذكر من ناحية التيسرأثر التداخل الشمسي ضئيالًيكون  0,3°) إىل (0,2°وعرض حزمة أشعتها الصغري 
وبالنسبة إىل اهلوائيات . من ذلكملعيار أفضل  أو 99,96%وفقاً ملعيار تيسر سنوي يبلغ املبدلة العمومية اهلاتفية الشبكة دارات 

وعالوة على ذلك، . 99,998% و99,997%يتراوح بني فقط ه، فإن التيسر الذي ُيعزى إىل التداخل الشمسي املذكورة أعال
 بداالت رقمية، فإنه ميكن إعادة توجيه بواسطةُتشّبك املبدلة العمومية اهلاتفية الشبكة ن معظم حركة اتصاالت أفإنه حيث 

 دارات اخلط  اليت حيدث فيها التداخل الشمسي أو ميكن إغالقلقليلةاحركة االتصاالت األساسية بصفة مؤقتة ملدة الدقائق 
وعلى خالف خبو االنتشار الذي ميكن أن يتباين .  املتدنيةتوماتية ملنع التقاط الداراتوالرئيسي الساتلي يدوياً أو بصورة أ

صلة بصفة مستمرة إىل أن يصل صعوداً وهبوطاً أثناء هطول األمطار فإن أحداث عبور الشمس ستتسبب يف تدهور أداء الو
  .إىل أقصاه، مث يتحسن إىل أن يستعاد األداء الطبيعي

الطلب والنفاذ املتعدد بالتقسيم بالتخصيص حسب  حركة اتصاالت النفاذ املتعدد تنقلالوصالت اليت  2.5
  الزمين

رض النطاق جملموعة مستعملي ُيشّغل إنتلسات خدمتني تتطلبان حمطات حمورية لتوفري توقيت أساسي مرجعي أو ختصيص ع
وللتقليل إىل أدىن حد من أثر التداخل الشمسي يف تيسر الشبكة، تستخدم هذه احملطات معطيات التنبؤ حبركة . احملطة األرضية

ل وهذا يزيل أثر التداخ. الشمس لنقل التحكم يف الشبكة من احملطة الرئيسية إىل احملطات الرئيسية الثانوية املنفصلة جغرافياً
  .تقدمي اخلدمات األساسية للتحكم يف حركة االتصاالتلالشمسي ويكفل استمرارية التحكم يف الشبكة 

  املؤجرةاملنقولة على الوصالت حركة االتصاالت  3.5
نفس اإلشارة اليت تنقل حركة االتصاالت عادة مع احملطات األرضية ذات اهلوائيات الصغرية، وألن املؤجرة تعمل الوصالت 

بيد أن . دائماً واقعية أو فعالة من حيث التكلفةال تكون ، فإن إعادة توجيه حركة االتصاالت تستقبل من جانب عدة حمطات
 بإبالغ العمالء بأن هذه األعطال  التعطل بسبب التداخل الشمسي هذامشغلي الشبكات املؤجرة خيططون عادة لتاليف فترات

وباملعرفة املسبقة للتداخل الشمسي . غضون ذلكحركة االتصاالت غري األساسية سُتنقل يف القصرية األجل ستحدث وأن 
وكما هو احلال بالنسبة إىل الصيانة ، األثرذلك يستطيع املشغلون أن حيددوا مواعيد العمليات للتقليل إىل أدىن حد من 

  . بوقوعهامسبقاًإذا أُنذروا واإلصالحات املخطط هلا يتقبل العمالء هذه األعطال 
مشغلو السواتل ملا يتخذه  والوصف السابق منطوق التوصية من 1وعلى أساس تعريف عدم التيسر الوارد يف الفقرة 

تؤثر يف املدة املطلوبة، يتضح أن التداخل الشمسي ال ُيسهم يف فترة عدم التيسر بطريقة مماثلة من خطوات عملية وعمالؤهم 
  .االنتشارلالنقطاعات النامجة عن التداخل و
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  أثر االنتشار يف فترة عدم التيسر 6
 3 ت جلنة الدراساتوقد قام. االنتشار يف فترة عدم التيسر أحواليلخص هذا القسم املعلومات املتوافرة حىت اآلن عن آثار 

أحداث  ذات( املعطيات من ناحية فترة التيسر تحللوالراديوية بدراسة كثري من هذه املعلومات، التابعة لقطاع االتصاالت 
أحداث التوهني اليت ذات (وفترة عدم التيسر ") شديدة اخلطأبثواٍن " ثوان، واليت تتعلق 10التوهني اليت تستمر ملدة أقل من 

  .، وفقاً لتعريف فترة عدم التيسر الوارد يف هذه التوصية) ثوان10تستمر ملدة أطول من 
 1ومضمون اجلدول .  باعتبارها نسباً مئوية ألسوأ شهراملتيسرة، املعلومات احملدودة 1 والشكل 2 و1ويتضمن اجلدوالن 

  .راديوية فمستمد من قياسات 2مستمد من قياسات منار ساتلي، أما مضمون اجلدول 

 1اجلـدول 
  النسب املئوية ألسوأ شهر حدث فيه جتاوز لقيم التوهني املبينة

  ) منطوق التوصية من4انظر الفقرة (دم تيسر أجري تقسيم إىل فترة تيسر وفترة عبالنسبة لكل قيمة توهني 
  

 I) ،(II (1)الدامنارك 
  26,5° =زاوية االرتفاع 

  (III) (1)الدامنارك 
  12,5° =زاوية االرتفاع 

11,8 GHz 14,5 GHz 11,4 GHz 
  جتاوز

مستوى التوهني 
(dB) موقع وحيد 

  ) من الشهر(%
 قسم وحيد

 ) من الشهر(%
 موقع وحيد

 ) من الشهر(%
 وقع وحيدم
 ) من الشهر(%

 التيسر عدمفترة فترة التيسر التيسر عدمفترة فترة التيسر التيسر عدمفترة فترة التيسر التيسر عدمفترة فترة التيسر 
2 

 
4 
6 
8 
10 
15 
 

 0,0070 
 
 0,00053 
 0,00028 
 0,00047 
 0,000096 
 0,00017 

 0,112 
 
 0,0222 
 0,0106 
 0,0056 
 0,0033 
 0,00054 
 

 0,0110 
 

 0,143 
 

 0,0165 
 
 0,0038 
 0,00070 
 0,0013 
 0,00014 
 

 0,213 
 
 0,0462 
 0,0138 
 0,0039 
 0,00070 
 

 0,0343 
 
 0,00355 
 0,00035 
 

 0,201 
 
 0,0215 
 0,00305 
 0,00131 
 

  .1انظر الشكل  (1)
  

 IV) ،(V (1) اململكة املتحدة
 29,9° = زاوية االرتفاع

  (VI) (1) اليابان
 6,6° =زاوية االرتفاع 

11.8 GHz 14.5 GHz 11.5 GHz 
  جتاوز

 مستوى التوهني
(dB) موقع وحيد 

 ) من الشهر(%
 موقع وحيد

 ) من الشهر(%
 موقع وحيد

 ) من الشهر(%
  التيسر عدمفترة فترة التيسر  التيسر عدمفترة فترة التيسر  التيسر عدمفترة فترة التيسر 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
15 
 

 0,015 
 

 0,0022 
 0,0008 
 0,0005 

 0,16 
 

 0,035 
 0,014 
 0,006 

 0,03 
 

 0,009 
 0,0022 
 0,0009 

 0,03 
 

 0,10 
 0,033 
 0,016 

  
 0,96 
  
 0,16 
  
 0,027 
 0,008 

  
 5,7 
  
 1,84 
  
 0,52 
 0,17 

 .1انظر الشكل  (1)
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  2اجلـدول 
  املبينة يف كنداالنسب املئوية ألسوأ شهر حدث فيه جتاوز لقيم التوهني 

 K VII) ،(1) (IX املنطقة املناخية
13 GHz 

  E (1) (VIII)املناخ 
13 GHz جتاوز  

  مستوى التوهني 
(dB)  1املوقع 

 = 20°زاوية االرتفاع 
 2املوقع 

  31° = زاوية االرتفاع = 29°زاوية االرتفاع 
  التيسر عدمفترة التيسرفترة   التيسر عدمفترة فترة التيسر  التيسر عدمفترة فترة التيسر 
2 
3 
4 
6 
8 

10 

 0,017 
 0,007 
 0,0039 
 0,0022 
 0,0011 
 0,0007 

 1,10 
 0,54 
 0,36 
 0,16 
 0,089 
 0,056 

 0,0081 
 0,0042 
 0,0028 
 0,0017 
 0,0017 
 0,0007 

 0,51 
 0,31 
 0,22 
 0,16 
 0,12 
 0,099 

 0,014 
 0,0046 
 0,003 
 0,0004 
 0,0005 
 0,0004 

 0,68 
 0,22 
 0,11 
 0,058 
 0,041 
 0,031 

 .1انظر الشكل  (1)

  
  : إىل االستنتاجات العامة التاليةمتَّ التوصل 1استناداً إىل اجلدول 

 أن نسبة فترة ، وجدdB 8 و2 وقيم التوهني اليت تتراوح بني 30° و26°بالنسبة إىل زوايا االرتفاع اليت تتراوح بني   -
قيم التوهني يف حاالت و. 10% و3%إىل فترة التوهني خالل الوقت الكلي تتراوح بني التوهني خالل فترة التيسر 

  .األكرب مالت هذه النسبة إىل االزدياد ألن مدة احلدث تقل مع اقتراب التوهني إىل قيمته القصوى
سر إىل فترة التوهني  وجد أن نسبة فترة التوهني خالل فترة التي12°و6°وعلى زوايا االرتفاع األقل اليت تتراوح بني   -

 القيم اليت يف حاالت تقريباً 5%تتناقص إىل و، dB 3قيمة توهني تبلغ يف حالة  14%حنو تبلغ خالل الوقت الكلي 
من املرّجح أن تزداد النسبة املذكورة أعاله إن  نسب التوهني األكرب، فيف حاالتوحىت . dB 15 و10تتراوح بني 
يف حاالت بقدر أكرب عما تفعل  التوهني على زوايا االرتفاع األقل فترةلؤات يف وُينتظر أن ُتسهم التأل. مرة أخرى

  .القياسات املتعلقة بزوايا االرتفاع األكرب
مل ُتقس قيمة توهني تزامين خالل التجربة يف الدامنارك ؛ وdB 2وتستند معطيات تنوع املوقع فقط إىل قيم التوهني اليت تبلغ 

التوهني فترة وجد أن نسبة و. dB 2ولذا فإن املعطيات الوحيدة املقدمة تتعلق بالقيمة البالغة . عني يف كل من املوقdB 4تبلغ 
مناطق العامل ذات يف بيد أنه . التوهني ملوقع واحدفترة التوهني خالل الوقت الكلي قريبة جداً من فترة خالل فترة التيسر إىل 

 نتيجة لزيادة أثر تنوع املواقع يف هذا ، وذلكلتنوع أكرب منها ملوقع واحداألعلى قد تكون النسبة يف حالة ااهلطول معدالت 
  .النوع من املناخ

ومجعت . GHz 13التردد املقياس الراديوي يف كندا على املأخوذة بقياسات ال تستند إىل 2املعطيات الواردة يف اجلدول و
 وحسبت مدد اخلبو اليت استمرت ملدة أقل من ،dB 10 و2معطيات االنتشار يف ستة مواقع سجل فيها خبو يتراوح بني 

 وموقع للمنطقة املناخية Kوقدمت النتائج ملوقعني منوذجيني للمنطقة املناخية .  أو أكثرثوان 10 واليت استمرت ملدة ثوان 10
E . فإن هذه النتائج 6وإذا طبقنا تعريف عامل التيسر الوارد يف الفقرة . 4% و1وتبني هذه النتائج أن التيسر سيتراوح بني 

 ميكن dB 6 و3كما تبني النتائج أنه بالنسبة إىل هوامش تصميمات األنظمة اليت تتراوح بني . 1%تنخفض إىل أقل من 
  . من أسوأ شهر0,54%مشاهدة عدم تيسر تبلغ مدته الكلية 

  . قيمة حمافظة للعمل على أساسها هو10%إذا نظرنا يف مجيع املعلومات الواردة أعاله خنلص إىل أن عامل التيسر الذي يبلغ 
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  مدة اخلبو وشدة العطل 7

 للوصالت تواتره الراديوية مؤخراً منوذجاً ملدة اخلبو والتابعة لقطاع االتصاالت 3جلنة الدراسات  به تأنتج العمل الذي قام
  .ITU-R P.1623ويرد هذا النموذج يف التوصية . GHz 10 من نطاقات الترددات األعلىيف الساتلية اليت تعمل 

 ضئيالً، عادة ما يكون التوهني الناجم عن املطر GHz 10 النطاقات األدىن من يفوبالنسبة إىل الوصالت الساتلية اليت تعمل 
اإلشارة على االستقطاب ؤدي إىل زيادة التداخل من الة االستقطاب، اليت ت إزيف الضرر السائد الذي يسببه املطر يتمثلو

 تراعى dB بضعة GHz 10ونادراً ما يتعدى اخلبو الناجم عن املطر على الوصالت العاملة على الترددات األدىن من . التعامدي
  .عموماً يف هامش الوصلة

(I) ،الدامنارك  GHz 11,8املنطقة املناخية 26,5°=، زاوية االرتفاع ،D  
(II) ،الدامنارك    GHz 14,5 املنطقة املناخية 26,5°= ، زاوية االرتفاع ،D  

(III) ،الدامنارك    GHz 11,4 املنطقة املناخية 12,5°= ، زاوية االرتفاع ،D  
(IV) ،اململكة املتحدة  GHz 11,8 املنطقة املناخية 29,9°= ، زاوية االرتفاع ،E  
(V) ،اململكة املتحدة  GHz 14,5 ملنطقة املناخية ، ا29,9°= ، زاوية االرتفاعE  

(VI) ،اليابان    GHz 11,5 املنطقة املناخية 6,6°= ، زاوية االرتفاع ،M  
(VII) ،كنــدا    GHz 13    املنطقة املناخية    20°= ، زاوية االرتفاع ،K  

(VIII) ،كنــدا    GHz 13    املنطقة املناخية    31°= ، زاوية االرتفاع ،E  
(IX) ،كنــدا  GHz 13   املنطقة املناخية    29°= االرتفاع، زاوية ،K  

  . تعريف املناطق املناخية املمطرةITU-R P.837 تتضمن التوصية – 1املالحظة 

(dB)التوهني

سر 
 التي
امل
ع

(%
)

 
 1الشـكل

  رسم بياين لعامل التيسر اخلاص باالنتشار مقارناً بالتوهني
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واتره  ميكن حساب إحصاءات مدة اخلبو وتGHz 10وبالنسبة إىل الوصالت الساتلية العاملة على الترددات األعلى من 
ويف .  باعتباره دالة لتردد التشغيل وزاوية االرتفاع وعتبة اخلبوITU-R P.1623باستخدام النموذج الوارد وصفه يف التوصية 

  املعطيات احمللية العامة للخبو بالنسبة إىل وصلة ميكن حساب املدة الكلية للخبو باستخدام التوصيةتيسر حالة عدم 
ITU-R P.618 .إضافية تشمل خطي عرض وطول احملطة األرضية ومعدل املطر للنقطة احمللية معلماتية وتتطلب هذه التوص 

  . من الوقت0,01%ملا نسبته 
 زوايا ارتفاع املسار الساتلي ومواقع احملطات 3وترد يف اجلدول . GHz 14 و11ويف األمثلة التالية افترض الترددان التشغيليان 

 3جلنة الدراسات  املرتبطة هبذه املواقع من عدة ملفات موجودة يف قاعدة معطيات  املناخيةاملعلماتوقد حددت . األرضية
 اليت استعملت ITU-R P.618 لتطبيقات الطريقة الواردة يف التوصية املعلماتوتلزم هذه .  الراديويةالتابعة لقطاع االتصاالت

  .لتحديد املدة الكلية لألعطال النامجة عن املطر
  

  3اجلـدول 
  فاع املسار ومواقع احملطات األرضية املفترضةزوايا ارت

  
  
  
  

  مدة اخلبو
  .ITU-R P.1623ن تقدير املدة احملتملة للخبو لعتبة عمق خبو باستخدام الطريقة الواردة يف التوصية ميك

، GHz 11 شرقاً تعمل على التردد 6° مشاالً وخط طول 46,5°وعلى سبيل املثال فإنه بالنسبة حملطة أرضية على خط عرض 
  .0,25حدة يبلغ حنو ، مىت بدأ، ملدة دقيقة واdB 3 خبو يبلغ استمرارفإن احتمال 

   اخلبوتردد
 000 536 31 وهو خبو ذي عمق معني بقسمة عدد األخبية اليت هلا ذلك العمق على عدد الثواين يف السنة، ترددميكن تقدير 

  .ثانية
خلبو اليت  ثوان فإن فترات ا10أو تتعدى تبلغ ، حتت عتبة التيسر، املتدينونظراً إىل أن عدم التيسر حيدث بعد فترات من األداء 

  . ثوان أو أقل ال تؤخذ يف احلسبان10تستمر ملدة 
 GHz 11 ين أرضية على التردد ثوان أو أكثر ملواقع حمطات10 وتستمر ملدة dB 3 عدد األخبية اليت تبلغ 4ويبني اجلدول 

  . شكل عدد األخبية يف اليوم الواحدمتمثالً يف اخلبو مقدم وتردد. GHz 14و

  خط عرض احملطة
 األرضية

  خط طول احملطة
 األرضية

  زاوية ارتفاع املسار
 )بالدرجات(

%0,01  
 من معدل املطر

(mm/h) 
 94 24 شرقاً 279° مشاالً °25,5
 42 23 شرقاً 286,5° مشاالً °40,5
 33 30 شرقا6ً° مشاالً °46,5
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  4اجلـدول 
   باعتباره دالة لتردد املسار وموقع احملطة األرضية اخلبوتردد

 شرقاً 286,5°، مشاالً 40,5° شرقاً 279°، مشاالً 25,5° شرقاً 6°، مشاالً 46° موقع احملطة األرضية
  11  14  11  14  11  14 (GHz)تردد املسار 

 dB 76 222 980 2 250 222 539  3عدد مرات خبو مقداره
 1,48 0,608 6,16 2,68 0,608 0,208 اليوم/عدد مرات تردد اخلبو

 
يف كثري من األعطال قد حيدث عدد من األخبية يتعدى عتبة معينة خالل فترة زمنية قصرية نسبياً، ولذا فإن تقديرات عدد 

  .فترات اخلبو هي متوسطات إحصائية صرفة
  

  ــــــــــ
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