
 

 

ميم سواتل خطوط إرشادية لتص
 استكشاف األرض العاملة

   MHz 8 400-8 025النطاق  في

 ITU-R  SA.1810-1التوصيـة  
(2017/07) 

 SAالسلسلة 
 التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية



ii التوصية  ITU-R  SA.1810-1  

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) اسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةوقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القي

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

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 ل توصيات قطاع االتصاالت الراديويةسالس

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR  التلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  واملواضيع ذات الصلةاملفردات 

 
 

: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح مالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  SA.1810-1  التوصيـة

 خطوط إرشادية لتصميم سواتل استكشاف األرض

 MHz 8 400-8 025النطاق  العاملة في 

 (ITU-R 139/7)املسألة 
 (2017-2007) 

 مجال التطبيق
اليت تستخدمها   (EESS)من جانب سواتل اخلدمة الساتلية الستكشاف األرض  MHz 8 400-8 025يتزايد استعمال النطاق 

كيانات خمتلفة يف إرسال معطيات عرب الوصالت اهلابطة، مما قد يسبب تداداًل ضارًا بني كيانات التشغيل هذه. وميكن جتنب 
بعناية طرائق  EESSشديد االنشغال، إذا ما انتقى مصممو سواتل اخلدمة  GHz 8الصعوبات الكامنة يف تقاسم طيف النطاق 

 ة للتشغيل املطلوب للسواتل. ويساهم العديد من هذه الطرائق إضافة إىل حتسني شروط التقاسم بني سواتلختفيف التدادل املالئم
، يف تقليص احتمال عمليات التتنسيق مع ددمة األحباث الفضائية بالغة احلساسية )يف الفضاء البعيد( والعاملة EESSاخلدمة 

وتقدم هذه التوصية إرشادات تتخذ شكل قائمة بالطرائق املمكنة لتخفيف أو استبعادها.  MHz 8 450-8 400النطاق اجملاور  يف
لالهتمام املتزايد  نظراً  EESS، وهذه الطرائق من شأهنا احلد من احتمال التدادل بني سواتل اخلدمة توصيالتدادل وترد يف الفقرة 

 .EESSيف اخلدمة  MHz 8 400-8 025باستعمال النطاق 
 مصطلحات أساسية

 ددمة استكشاف األرض الساتلية، تصميم النظام
 التوصيات والتقارير ذات الصلة

 ITU-R SA.1157التوصية 

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

 ؛الستكشاف األرض باعتبارها أداة مجع معلومات عن األرض والبيئة األمهية املتزايدة باطراد لسواتل اخلدمة الساتلية أ ( 
للنطاق ألغراض األعمال التجارية واملنظمات احلكومية والوكاالت الفضائية، مما قد يسبب  EESSتزايد استعمال اخلدمة  ب(

 ؛EESSتداداًل ضاراً بني أنظمة اخلدمة 
تطلب بالسواتل املتزامنة مع الشمس تقنية بالغة الفعالية لتخفيف التدادل ت أن االنتقاء املالئم للمعلمات املدارية اخلاصة ج(

 ؛عموماً تنسيقاً يف مرحلة مبكرة من مراحل تطوير النظام
الفعالية  سيؤدي إىل مزيد من (pfd)أن التجانس بني جمموعة املعلمات التقنية وداصة يف مستويات كثافة تدفق القدرة  د (

 ؛EESSيف استعمال موارد املدار/الطيف يف اخلدمة 
ال تشع عادًة إال باجتاه جزء حمدود من سطح األرض ولكن ميكن  EESSأن هوائيات الكسب العايل يف سواتل اخلدمة  ( ه

 املتشاركة يف املوقع؛األكرب املتحصل عليها عائقاً أمام احملطات  .e.i.r.pأن تشكل قيم القدرة 

 ؛أكثر اتساقاً على سطح األرض مقارنة باهلوائيات شاملة االجتاه (pfd)أن للهوائيات املتناحية توزيع كثافة  و (
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 إىل إرساالت مستمرة وكثافات طفيفة للقدرة عالية ىأن أساليب اإلذاعة تسبب عادًة سويات أعلى من التدادل تعز  ز (
 نسبياً لكن احتياجاهتا من عرض النطاق أقل؛

 kHz 4  2W/m(dB( −147 أقل من (pfd)تعمل يف مستويات كثافة  EESSمن جممل سواتل اخلدمة  90%ثر من أن أك ح(
 ؛زوايا الورود الكبرية على سطح األرض يف

م علماً أن معظم سواتل استكشاف األرض الساتلية تستخد مناطق دطوط العرض املرتفعةأن احتمال التدادل أكرب يف  ط(
 مدارات قطبية؛

 يف مناطق دطوط العرض حمدودة عموماً؛ االنتشار الرتوبوسفرييأن آثار  ي(

أن االنتقاء املالئم للتقنيات الفعالة لتشكيل وتشفري عرض النطاق/الطاقة قد يؤدي إىل دفض عروض النطاق املشغولة  ك(
 وختفيف التدادل يف القنوات اجملاورة؛

ذلك  وما فوق، حتتاج إىل عرض نطاق أصغر من PSK 16ثل التشكيل أن دطط التشكيل املتطورة من املراتب العليا م ل(
 ؛pfd، لكنها تتطلب عادًة قيماً أعلى للكثافة PSK-8و QPSKاملستخدم حالياً يف األسلوبني 

أن عددًا من التقنيات األدرى لتخفيف التدادل، مثل متييز االستقطاب ومباعدة احملطات األرضية بني بعضها ومتييز  م (
 احملطة األرضية، قد يؤدي أيضاً إىل دفض مستويات التدادل؛ هوائي

)يف الفضاء البعيد( والعاملة  (SRS)أن حمطات االستقبال األرضية الواقعة على سطح األرض يف ددمة األحباث الفضائية  ن(
صدرها ت دارج النطاق اليت تاجملاور بالغة احلساسية وشديدة التأثر بالتدادل الناجم عن اإلرساال MHz 8 450-8 400يف النطاق 

 ؛MHz 8 400-8 025أرض( يف النطاقات -)فضاء EESSسواتل اخلدمة 
 على حد سواء؛ EESS)الفضاء البعيد( واخلدمة  SRSأن األحداث احلرجة بالنسبة للوقت تقع يف عمليات تشغيل اخلدمة  س(
حتد  EESS بني وصالت إرسال معطيات اخلدمةأن معظم تقنيات التخفيف من التدادل املقرتحة للحد من التدادل  ع(

 ،MHz 8 450-8 400)فضاء بعيد( يف النطاق  SRSأيضاً من اإلرساالت دارج النطاق اليت تتلقاها حمطات اخلدمة 
 وإذ تعرتف

ومتطلبات معدالت املعطيات األعلى سيؤدي إىل زيادة  MHz 8 400-8 025بأن االحتمال املتزايد لالزدحام يف النطاق  أ ( 
 ؛مستويات التدادل

بغية رفع قدرات النطاق  MHz 8 400-8 025أرض( يف النطاق -)فضاء EESSبأمهية وضع دطوط إرشادية لتشغيل اخلدمة  ب(
 إىل أعلى حد ممكن ودفض التدادل الضار إىل أدىن مستوى ممكن؛

بأن الطرائق املختلفة للتخفيف من التدادل تتطلب تذليل الصعوبات الكامنة يف تقاسم جمموعات خمتلفة من أنظمة  ج(
 ،MHz 8 400-8 025للنطاق  EESSاخلدمة 

 توصي
 :MHz 8 400-8 025اليت تعمل يف النطاق  EESSة ممبراعاة املبادئ التوجيهية التالية عند تصميم األنظ

 العاملة بأسلوب غري إذاعي إال عند إرساهلا معطيات إىل حمطة أرضية واحدة أو أكثر؛ EESSخلدمة عدم إشعاع سواتل ا 1
 مراعاة انسجام املعلمات املدارية للسواتل املتزامنة مع الشمس والسواتل القائمة واملخطط هلا؛ 2
يات املتناحية النظر يف استعمال اهلوائب خفضة وكسب عاٍل كلما أمكن، وإالاستعمال اهلوائيات الساتلية بفصوص جانبية من 3

 بدالً من اهلوائيات شاملة االجتاهات؛
 ؛MHz 8 400-8 025فالنظر يف استعمال جزء من النصف السفلي من النطاق  ب أساليب اإلذاعة إن أمكن، وإالجتن 4
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القنوات  التقنيات الفعالة لتشكيل عرض النطاق وتشفريه ما أمكن من أجل احلد من احتمال التدادل يف استعمال 5
 واإلرساالت دارج النطاق وانشغال عرض النطاق معاً؛ pfdاجملاورة من دالل دفض الكثافة 

متييز  ظمة ومنهاال التدادل بني األنإيالء العناية الواجبة بتقنيات التخفيف من التدادل األدرى الرامية إىل احلد من احتم 6
تتجاوز  االستقطاب واملباعدة اجلغرافية بني احملطات األرضية واهلوائيات الكبرية للمحطة األرضية مع قيم كسب دارج احملور ال

log θ dBi 25-32  48°من أجل≥ θ ≥°1؛ 
 ثافة تدفق القدرة الناجتة على سطحتستعمل هوائيات اجتاهية من أجل دفض ك EESSتصميم مركبات فضائية للخدمة  7

يف عرض نطاق مرجعي  2dB(W/m −145 (إىل أقل من 55أو دون  55األرض يف مجيع املناطق ذات دطوط العرض فوق 
 ؛kHz 4يساوي 

 للحد من كثافة تدفق القدرة على سطح األرض إىل اليت تستعمل اهلوائيات املتناحية EESSتصميم املركبات الفضائية  8
 ؛kHz 4يف عرض نطاق مرجعي يساوي  2dB(W/m−150 (أقل من 

اليت ال تستعمل اهلوائيات االجتاهية أو اهلوائيات املتناحية للحد من كثافة تدفق القدرة  EESSتصميم املركبات الفضائية  9
 ؛kHz 4ض نطاق مرجعي يساوي يف عر  2dB(W/m−147 (على سطح األرض إىل أقل من 

هبدف ختفيف احلاجة إىل تنسيق التشغيل إىل أبعد حد، التقنيات املالئمة للوقاية قدر  EESSأن تستعمل سواتل اخلدمة  10
)فضاء بعيد(  R-ITUمحاية ددمة األحباث الفضائية التابعة للقطاع  1اإلمكان من البث غري املطلوب الذي يتجاوز معايري

، توصيمن الفقرة  8إىل  1، ومنها تقنية قابلة للتطبيق واحدة أو أكثر من التقنيات املذكورة يف البنود من MHz 8 450-8 400 النطاق يف
وحمطات ددمة األحباث الفضائية )فضاء بعيد(  EESSوذلك بشأن الرتشيح احملمول والتباعد اجلغرايف الكبري بني حمطات اخلدمة 

 انبية السفلية؛التشكيل يف النطاقات اجل و/أو
لسواتل ددمة استكشاف األرض، سيما إذا تعذر على التقنيات املذكورة  GHz 27-25,5مراعاة إمكانية استعمال النطاق  11

 أن تقدم حالً مناسباً يف حال ظهور صعوبات يف تقاسم الطيف و/أو البث غري املطلوب. توصيمن الفقرة  10إىل  1يف البنود من 

 

____________________ 
 .قطاع االتصاالت الراديوية الصادرة عن ذات الصلة SA توصيات السلسلةانظر   1
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