
 

 

المواقع المدارية لسواتل ترحيل المعطيات 
الواجب حمايتها من إرساالت أنظمة الخدمة 

  GHz 27.5-25.25النطاق  الثابتة العاملة في

 ITU-R  SA.1276-4التوصيـة  
(2013/12) 

 SAالسلسلة 
 التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية



ii التوصية  ITU-R  SA.1276-4 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
بالقرار  1 امللقق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

1 R-ITU وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين .
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  ًاالطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى  حيث ميكن أيضا

 قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةالراديوي  االستداللوخدمة ة اخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية 

SF الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

جب اإلجراء املوضح يف القرار عن قطاع االتصاالت الراديوية مبو  ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
ITU-R 1. 

 النشر اإللكرتوين
 2014جنيف، 

 
  ITU  2014 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *SA.1276  R-ITU-4  التوصيـة

 من إرساالت مدارية لسواتل ترحيل المعطيات الواجب حمايتهاالمواقع ال
 GHz 27.5-25.25أنظمة الخدمة الثابتة العاملة في النطاق 

 (ITU-R 118/7)املسألة 
(2013-2011-2009-2003-1997) 

 مجال التطبيق
الواجب محايتها من إرساالت أنظمة اخلدمة الثابتة العاملة  (DRS)حتدد هذه التوصية املواقع املدارية لسواتل ترحيل املعطيات 

 .e.i.r.p والكثافة الطيفية للقدرة (.e.i.r.p) املتناحية وذلك استناداً إىل حدود القدرة املشعة املكافئة GHz 27.5-25.25النطاق  يف
 .ITU-R F.1249واألحكام اليت تنص عليها التوصية 

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

من السواتل مبدار  لإلرساالت GHz 27.5-25.25، النطاق من مجلة أمورأن اخلدمة ما بني السواتل تستخدم،  أ ( 
 منخفض إىل املستقبالت على منت سواتل ترحيل املعطيات املستقرة بالنسبة إىل األرض؛

 وغريها على أساس أويل؛ (FS)ه مع اخلدمة الثابتة أن نطاق الرتدد هذا جيري تقامس ب(
أن الدراسات بينت أن حمطات اخلدمة الثابتة اليت هلا إرساالت قريبة من خط البصر موجهة إىل املوقع املداري لساتل  ج(

DRS قد تسبب تداخالت ملستقبل الساتل ،DRS  تتجاوز القيم احملددة يف التوصيةITU-R SA.1155؛ 
 (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتناحية للتداخل تتوقف على كثافة القدرة  DRSية تعرض مستقبل الساتل أن إمكان د (

 ؛DRSإلرساالت حمطات اخلدمة الثابتة املشعة يف اجتاه املوقع املداري للساتل 
 .e.i.r.p والكثافة الطيفية للقدرة (.e.i.r.p)حتدد احلدود العملية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية  ITU-R F.1249أن التوصية  ( ه

 املستقر بالنسبة إىل األرض؛ DRSاليت تشعها حمطات اخلدمة الثابتة يف اجتاه الساتل 
قد ُنشرت أو أهنا يف طور التنفيذ ومل تزود بقدرات مناسبة للتخفيف من  DRSأن عددًا حمدودًا من شبكات السواتل  و (

 التداخل؛
د املواقع املدارية اخلاصة املستقرة بالنسبة إىل األرض الواجب محايتها لتوفري املرونة القصوى أنه من املستقب حتدي ز (

 لإلدارات لدى نشر حمطات اخلدمة الثابتة يف نطاقات الرتدد هذه،
 توصي

لواجب ا GHz 27.5-25.25العاملة يف النطاق  (DRS)بأن تتواجد املستقبالت القائمة على منت سواتل ترحيل املعطيات  1
يف املوقع املدارية املستقرة بالنسبة إىل األرض )معطاة يف اجتاه الشرق( املبينة فيما يلي:  ITU-R F.1249متاشيًا مع أحكام التوصية 

 167°و 160°و 133°و 121°و 113°و 95°و 90.75°و 89°و 85°و 80°و 77°و 59°و 47°و 21.5°و 16.8°و 16.4°و °10.6
 319°و 316°و 314°و 311°و 298°و 221°و 200°و 195.8°و 192.5°و 190°و 189°و 186°و 177.5°و 176.8°و 171°و
 .348°و 344°و 328°و

__________ 
____________________ 

 لقطاع االتصاالت الراديوية علماً هبذه التوصية. 5 ينبغي إحاطة جلنة الدراسات *
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