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  ITU-R  SF.1650-1 ةـالتوصي
  األرضية  من خط األساس واليت ال تسبب بعده احملطات الدنياملسافةا

  خلدمة األرض غري مقبولاملتحركة احملمولة على منت السفن تداخالً 
  **، *GHz 14,5-14 وMHz 6 425-5 925 يف نطاقي التردد

 ITU-R 251/4) وITU-R 226/9املسألتان (
(2005-2003)  

  
  اقالنط

 مع (ESVs) ال تتداخل احملطات األرضية على منت السفن إذا مت جتاوزهااليت وحتّدد هذه التوصية املسافة اعتباراً من الساحل 
  ويتناول امللحق االفتراضات واملنهجية املستخدمة يف حتديد هذه املسافات يف نطاقي التردد. أنظمة اخلدمة الثابتة
MHz 6 425-5 925و GHz 14,5-14.  

  ن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،إ
  إذ تضع يف اعتبارها

التكنولوجيا القائمة تسمح للمحطات األرضية احملمولة على منت السفن باستخدام شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية أن   ) أ 
  ؛) فضاء-أرض  (GHz 14,5-14 وMHz 6 425-5 925يف نطاقي التردد 

 يف هذين  ألنظمة اخلدمة الثابتة األرضية احملمولة على منت السفن ميكن أن تسبب تداخالً غري مقبولأن احملطات  )ب
  النطاقني؛

أن عمليات احملطات األرضية احملمولة على منت السفن تتطلب عرض نطاق يقل بكثري عن عرض النطاق املخصص   )ج
   بالنسبة إىل األرض؛املستقررئي من املدار للخدمة الثابتة الساتلية، وجزءاً واحداً فقط من القوس امل

أنه لكي يتسىن تأمني محاية اخلدمة الثابتة وتوسعها مستقبالً، ينبغي للمحطات األرضية احملمولة على منت السفن أن   )د 
 معينة؛تشغيلية تعمل يف ظل تقييدات 

طات الساحلية ميكن أن حتدد، وال تسبب بعدها أن املسافة الدنيا من عالمة اخنفاض املاء املعترف هبا رمسياً من السل   )ه
   احملمولة على منت السفن تداخالً غري مقبول للخدمة الثابتة يف هذين النطاقني؛ةاحملطات األرضي

  ، إىل اعتبارات إدارية وتقنية،"إذ تضع يف اعتبارها"من ) هأن من املمكن أن تستند املسافة الدنيا الواردة يف الفقرة   )و 

____________________ 
 .إن التأثري يف خدمات األرض األخرى غري اخلدمة الثابتة سيكون موضوع دراسة إضافية   *
ات اململكة العربية السعودية وجيبويت ومصر واإلمارات العربية املتحدة واألردن والكويت واملغرب وموريتانيا واجلمهورية اعترضت إدار **

جنيف، (العربية السورية وتونس واليمن على املوافقة على هذه التوصية بناء على األسباب الواردة يف تقرير مجعية االتصاالت الراديوية 
  .(WRC-03) 2003ملؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  املقدم إىل ا2003)

أعربت إدارات أملانيا وأستراليا وكندا وإسرائيل عن حتفظها إزاء هذه التوصية لألسباب املذكورة يف تقرير مجعية االتصاالت الراديوية   
  .2003 الراديوية لعام التصاالتلاملؤمتر العاملي  املقدم إىل 2003املنعقدة يف 

 .أعربت إدارتا غابون والسنغال عن حتفظهما إزاء هذه التوصية  
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  وإذ تالحظ
 4.4 على منت السفن طوال عدة سنوات مبوجب الرقم  حممولةأن بعض اإلدارات دأبت على تشغيل حمطات أرضية  ) أ 

  ،(RR)من لوائح الراديو 
  توصي مبا يلي

، تكون املسافة الدنيا من عالمة اخنفاض املاء املعترف هبا رمسياً من الدولة MHz 6 425-5 925أن يف النطاق   1
 ال تسبب بعدها احملطات األرضية املتحركة احملمولة على منت السفن تداخالً غري مقبول مع خدمات األرض،الساحلية، واليت 

  ؛1)على أساس املعلمات يف اجلدول  (m 2,4 هلوائي يبلغ قطره km 300 هي
دولة الساحلية، ، تكون املسافة الدنيا من عالمة اخنفاض املاء املعترف هبا رمسياً من الGHz 14,5-14أن يف النطاق  2

  هيواليت ال تسبب بعدها احملطات األرضية املتحركة احملمولة على منت السفن تداخالً غري مقبول مع خدمات األرض،
km 125 هلوائي يبلغ قطره m 1,2 2)على أساس املعلمات يف اجلدول ( يف النطاقات املتقامسة مع خدمات األرض.  

أما فيما يتعلق حبماية اخلدمات .  التردد املشار إليهماقاو محاية خدمات األرض اليت خيصص هلا نطا الغرض من هذه التوصية ه– 1املالحظـة 
  .1ITU-R S.1587الفضائية يف نفس نطاقي التردد، فإهنا تعاجل يف التوصية 

  1امللحق 
  GHz 14,5-14 وMHz 6 425-5 925 لنطاقي التردد املسافة الدنياطريقة وضع 

  فةطريقة حتديد املسا  1
  :ميكن احلصول على القدرة القصوى للتداخل املسموح به عن طريق الصيغة التالية

(1)  )(log10 10 FSRFSR
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:   نسبة قدرة التداخل إىل قدرة الضوضاء احلرارية(dB)كما هي حمددة يف معيار التداخل ،  
k:   ثابت بولتزمان(W/(K · Hz)) 
TFSR:   درجة حرارة ضوضاء مستقبل اخلدمة الثابتة(FSR) (K) 
BFSR:   عرض نطاق مستقبل اخلدمة الثابتة(Hz).  

وبعد حتديد معيار التداخل قصري األجل، ُيحصل على احلد األدىن لتوهني اإلرسال املسموح به عن طريق طرح مستوى قدرة 
ابتة من حمصلة القدرة املشعة املكافئة املتناحية للمحطات األرضية احملمولة على منت التداخل املسموح به ملستقبل اخلدمة الث

ومن مث . –dB 10السفن يف اجتاه مستقبل اخلدمة الثابتة ومتوسط كسب هوائي مستقبل اخلدمة الثابتة يف نطاق حزمته البالغ 
  : طريق الصيغة التاليةعنبه اإلرسال املسموح ) خسارة(ميكن احلصول على احلد األدىن لتوهني 

____________________ 
ينبغي خلصائص احملطات األرضية املتحركة احملمولة على منت السفن أن تراعي جمموعة القيم اليت نشرت أوالً يف النشرة اإلعالمية الدولية   1

بغي للمحطات األرضية أن تنّسق وفقاً لألحكام احلالية يف لوائح وفيما عدا ذلك، ين. للترددات فيما يتعلق بشبكة اخلدمة الثابتة الساتلية
  ). من لوائح الراديو11.32 من القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرقم 2أي الفقرة (الراديو والقواعد اإلجرائية ذات الصلة 



 ITU-R  SF.1650-1التوصية 

 

3

  FIGGPpL maxAVErtmaxtsminb –)–)( ,,, ++= (2) 

  :حيث
  Lb, min:   احلد األدىن لتوهني اإلرسال األساسي املطلوب(dB) 
  Pt, max:   لإلرسال على مستوى ُمّشفة دخل هوائي احملطة األرضية احملمولة على منت السفن األقصىاحلد (dBW)  

  Gt:  لى منت السفن يف اجتاه مستقبل اخلدمة الثابتة كسب هوائي احملطة األرضية احملمولة ع(dBi) 
  Gr, AVE:  كسب هوائي مستقبل اخلدمة الثابتة يف نطاق حزمته البالغ متوسط dB 10– (dBi) 

  Imax:   لقدرة التداخل املسموح به األقصىاحلد (dBW) 
  F:  يف خط تغذية هوائي مستقبل اخلدمة الثابتة حنو مضخم منخفض الضوضاءالتوهني  (dB).  

  
، كمعلمة psوبالنظر إىل أن احملطة األرضية احملمولة على منت السفن ال توجد يف مجيع األوقات، فليس من املالئم أن تستخدم، 

، يف منوذج االنتشار، وهي النسبة املئوية للوقت الذي ال حيدث فيه جتاوز للحد األدىن املطلوب لتوهني اإلرسال p، دخل
 توقف على الوقت الذي تقضيهت، p، ة املالئمةواملعلم. ITU-T P.620) أو ITU-T P.452التوصية انظر على سبيل املثال (

 أن كمية الوقت 1ولكن من الواضح يف الشكل . (FSR) ملستقبل اخلدمة الثابتة –dB 10 داخل نطاق احلزمة ESV احملطة
 على هذه املسافة والعكس بالعكس، فإنه ال مفر  تتوقفpوحيث إن . FSR  املستقبل إىلESV  احملطةتتوقف على املسافة من

  .، يليب معايري التداخل قصري األجلdxxx،  الدنياملسافةامن اتباع طريقة تكرارية لوضع 

  
 رضية وجودوميكن إطالق هذا اإلجراء على أساس ف.  خمططاً انسيابياً حيتوي على تفاصيل اإلجراء التكراري2الشكل ويقدم 
 يف عرض احلزمة ESV  احملطةوحيدد التكرار التايل املسافة اليت تقضيها. dxxx(0) يف مجيع األوقات على مسافة تبلغ ESV احملطة

dB 10– ملستقبل اخلدمة الثابتة عن املسافة dxxx(0) . مث حيسبdxxx(1) على أساس القيمة الناجتة للمعلمة p . ويستمر هذا
  .δ 3 = kmويوصى باستعمال . δ يف عمليات التكرار املتتالية أقل من العتبة dxxxالفارق بني اإلجراء حىت يصبح 

1650-01

ESV
يف اجتاه الساتل

fESV=  عدد احملطاتESVكل سنة 

VESV

dxxx

θFSR 10-و dB

FSR

 1الشكل  
 هندسة منوذج السيناريو

d E
SV
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1650-02

n = 0

n = n + 1

p(n) > 20% p(n) = 20%

Calculate dxxx(0) with p(0) = ps/pESV(0) where pESV(0) = 1

(Imax, ps), fESV

Using dxxx(n – 1), θFSR, –10 dB, νESV and fESV, calculate pESV(n)

Calculate p(n) = ps/pESV(n)

Calculate dxxx(n) with p(n) using
Rec. ITU-R P.452 (or ITU-R P.620)

dxxx(n – 1) – dxxx(n)  < δ 
dxxx(fESV) = dxxx(n) 

p(fESV) = p(n) 

Yes

No

No Yes

FIGURE 2

Flow chart of iterative process

n: stage of the iteration, n = 0, 1, 2, ...
Imax: maximum permissible interference power (dBW)

ps: time percentage (annual) for which Imax be exceeded (%)
pESV: time percentage (annual) for which ESVs are present (%)

δ: 3 km is recommended (distances < 3 km are not recommended due to the interaction between
 the iterations of the propagation model and the iterations of this method

p: time percentage (annual) for which minimum required transmission loss is not exceeded (%)
νESV: ship's speed (km/h)

  
  

  n: ،0مرحلة التكرار = n،1،2...  
  Imax:  قدرة القصوى للتداخل املسموح بهال (dBW)  

  Ps:   الذي يتم فيه جتاوز ) سنوياً(النسبة املئوية للوقتImax (%)  
  PESV:   احملطاتالذي توجد أثناءه) سنوياً(النسبة املئوية للوقت  ESV (%)  

  p:   الذي ال يتم فيه جتاوز التوهني األويل املطلوب لإلرسال) سنوياً(النسبة املئوية للوقت (%) 
  δ:   املسافة املوصى هبا هيkm 3)  ال يوصى باملسافات اليت تقل عنkm 3 بسبب التفاعل بني تكرارات 

 )منوذج االنتشار وتكرارات الطريقة احلالية

 2الشكل 
  خمطط انسيايب للعملية التكرارية
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  قيم املعلمات  2
ومع ذلك فهي تستعمل لوضع جمموعة . ال متثل قيم املعلمات الواردة أدناه بالضرورة أسوأ احلاالت بالنسبة إىل كل معلمة

  .ESVs  احملطاتر محاية كافية ملستقبل اخلدمة الثابتة من التداخل احملتمل من جانبمتثيلية من اخلصائص اليت يعترب أهنا توف

  GHz 6قيم املعلمات لنطاق التردد  1.2
  

  1اجلـدول 
   الدنياملسافةااملعلمات املستعملة يف حساب 

 (ESV)معلمات احملطات األرضية احملمولة على منت السفن 

 املالحظات القيمة املعلمة

  f (MHz) 6 000يل تردد التشغ

  hts (m) 40  مستوى سطح البحر،فوقارتفاع اهلوائي 

ريطة أن ميكن استخدام زوايا ارتفاع أكثر اخنفاضاً ش >10 )بالدرجات (ϕ ،زاوية ارتفاع الساتل
كافئة املتناحية حنو األفق مع تتمشى القدرة املشعة امل

 10°زاوية االرتفاع للحد التشغيلي البالغة 

 ITU-R SM.1448 = 0لتوصية من ا (24)املعادلة  0  )بالدرجات (θhلكسب يف اجتاه األفق، زاوية ا
 يف أسوأ احلاالت

  القدرة القصوى لإلرسال عند خرج اهلوائي،
 Pt, max (dBW) 

16,7  

  Dmin (m) 2,4 ، اهلوائيلقطراحلد األدىن 

 ،كسب اهلوائي يف اجتاه مستقبل اخلدمة الثابتة
Gt = GESV(ϕ) (dBi) 

 ITU-R SM.1448  من التوصية (33)املعادلة   −10 إىل +4

 ،احلد األقصى لعرض النطاق املشغول
BESV (MHz) 

2,346  

  RESV (Mbit/s) 1,544 صبيب املعطيات، 

  ) عقد(10القيمة الدنيا املعتادة يف البحر  νESV (km/h) 18,3سرعة السفينة، 
 يندرج الذي) سنة/رحالت (fESVتردد الرحالت، 
  الثابتة مستقبل اخلدمة قناةيف عرض نطاق 

 5.3انظر الفقرة  متغري

 (FSR)معلمات مستقبل اخلدمة الثابتة 

 ESVمعادل لقيمة احملطة  f  (MHz) 6 000 ، تردد التشغيل

  hrg (m) 70 ،ارتفاع اهلوائي فوق سطح البحر
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  )تابع (1اجلـدول 

 (FSR)معلمات مستقبل اخلدمة الثابتة 

 املالحظات القيمة  املعلمة

   hg (m) 50 ارتفاع اهلوائي فوق سطح البحر، 

 مستوى سطح البحر،  متوسط فوقاهلوائيارتفاع 
hrs = hg + hrg   (m) 

 احلساب باستخدام القيم املذكورة أعاله 120

 ،الكسب األقصى للهوائي يف اجتاه حمور الرؤية
Gr = GFSR(0)  (dBi) 

 ITU-R F.758التوصية   45

  dB 10–،θFSR, −10 dBفتحة احلزمة البالغة 
 )درجاتبال(

 ITU-R F.699التوصية   1,72

متوسط كسب اهلوائي عندما تكون فتحة احلزمة 
dB 10– ، Gr, AVE (dBi) 

 حمسوب 42,5

  F (dB) 3 التوهني يف خط التغذية، 

  BFSR (MHz) 11,2عرض نطاق املستقبل، 

 ITU-R SM.1448التوصية   TFSR (K)  750درجة حرارة الضوضاء، 

  RFSR  (Mbit/s) 34صبيب املعطيات، 

  25 (km) طول املسري املرجعي  

 اهلدف فيما يتعلق بالتداخل قصري األجل

 معايري التداخل،
I/Nth (dB) 

– I/N = 23 dBيتعني عدم جتاوزها ألكثر من ،  
 من وقت مستوى الثواين شديدة  5–10 × %1,2 

 .اخلطأ
– I/N = 19 dBيتعني عدم جتاوزها ألكثر من ،  

  .اخلطأ من وقت مستوى الثواين  4–10 × %4,5 

ترتكز هذه األرقام على صايف هامش 
 بالنسبة إىل مستوى dB 24خبو يبلغ 

  . 3–10 × 1معدل أخطاء البتات البالغ
يالحظ أن معدل التداخل املرتبط 

 هو املعيار األكثر اخلطأمبستوى الثواين 
رامة، ومن مث فإنه يستخدم لتحديد ص

 .املسافة املطلوبة

 مستوى قدرة التداخل املسموح به، 
Imax  (dBW) 

110,4−  = 10 log(k TFSRBFSR) + I/Nth 

النسبة املئوية للوقت الذي ميكن فيه 
 (%) Pinterference,S، ps جتاوز

%4,5 × 10–4  

   الذروة ESV °0,2±دقة التتبع هلوائي احملطة 
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  )تابع (1اجلـدول 

  احلد األدىن لتوهينات اإلرسال املسموح هبا(dB) حساب

 املالحظات القيمة املعلمة

 (2)انظر املعادلة  حمسوبة Lb, min(ps)  (dB) التوهني، 

 ومستقبل اخلدمة الثابتة ESVاملسافة بني احملطة 
(FSR) ، dxxx (km) 

   حمسوبة

 احلزمةرب فتحة  عESV  احملطةاملسافة اليت تغطيها
 dB 10–،dESV in beam (km)عند 

 2dxxxtan(θFSR, −10 dB/2) = حمسوبة

 عند احلزمة يف فتحة ESVالوقت الذي متضيه احملطة 
dB 10- ،tESV in beam (h) 

 dESV in beam/νESV = حمسوبة

النسبة املئوية لوقت التداخل الذي تسببه احملطة 
ESV ،pESV (%) 

 100% × (fESVtESV in beam/8 760) = حمسوبة

 ,Lbالنسبة املئوية للوقت الذي مل يقع يف جتاوز لـ

min(ps)  ،p (%) 
 100% × (ps/pESV) = حمسوبة

  GHz 14قيم املعلمات لنطاق التردد  2.2
  2اجلـدول 

   الدنياملسافةااملعلمات املستخدمة يف حساب 
 (ESV)معلمات احملطات األرضية احملمولة على منت السفن 

 املالحظات القيمة املعلمة

  f (MHz) 14 250 ، تردد التشغيل

  hts (m) 40سطح البحر، مستوى ارتفاع اهلوائي فوق 

جيوز استخدام زوايا ارتفاع أكثر اخنفاضاً شريطة أن  >10 )بالدرجات ( ϕزاوية ارتفاع الساتل، 
تتمشى القدرة املشعة املتكافئة املتناحية حنو األفق مع 

   للحد التشغيلي10°االرتفاع البالغة زاوية 
  0 )بالدرجات ( θhزاوية الكسب يف اجتاه األفق، 

   القدرة القصوى لإلرسال عند خرج اهلوائي،
Pt, max (dBW) 

12,2  

  Dmin (m) 1,2 اهلوائي، لقطراحلد األدىن 

، (FSR)مستقبل اخلدمة الثابتة كسب اهلوائي يف اجتاه 
Gt = GESV(ϕ) (dBi) 

  −10 إىل +4

  BESV  (MHz) 2,346احلد األقصى لعرض النطاق املشغول، 

  RESV  (Mbit/s) 1,544صبيب املعطيات، 

  ) عقد(10احلد األدىن للقيمة املعتادة يف البحر  νESV (km/h) 18,3سرعة السفينة، 
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  )تابع (2اجلـدول 
  )تابع ((ESV)معلمات احملطات األرضية احملمولة على منت السفن 

 املالحظات القيمة املعلمة

عرب ) سنة/حاالت املرور ( fESVتردد حاالت املرور،
 FSRعرض نطاق قناة 

 6.3انظر الفقرة   متغرية

 (FSR)معلمات مستقبل اخلدمة الثابتة 

 ESV  احملطةمساوية لقيمة f  (MHz) 14 250تردد التشغيل، 

  hrg (m) 30ارتفاع اهلوائي فوق األرض، 

  hg (m) 50هلوائي فوق مستوى سطح البحر، ارتفاع ا

 ارتفاع اهلوائي فوق مستوى سطح البحر
hrs = hg + hrg (m) 

 جمموع القيم املذكورة أعاله 80

 ،احلد األقصى لكسب اهلوائي يف اجتاه حمور الرؤية
Gr = GFSR(0) (dBi) 

 m 1,2بالنسبة إىل هوائي ارتفاعه  43

 ITU-R F.1245  بناء على التوصية حمسوبة 2,2  )بالدرجات (dB 10– ،θFSR, −10 dBفتح رزمة عند 

متوسط كسب للهوائي يف فتحة الرزمة عند 
dB 10– ،Gr, AVE  (dBi) 

 حمسوب 40,5

  F (dB) 3 التوهني يف خط التغذية، 

  34 (Mbit/s) صبيب املعطيات 

   Mbit/s 34لوصلة تبلغ  BFSR (MHz) 14 عرض نطاق املستقبل، 
 صايف اخلبو باإلشارة إىل معدل أخطاء البتات هامش
 (dB)  3–10 × 1 البالغ 

24  

I/N ق على املعيار املتعلق بالثواين اخلاطئةب املنط 
(I/Nth) 

19  

  NF (dB) 4,5عامل الضوضاء، 

   كحد أقصىESV °0,2±دقة تتبع هوائي احملطة 

 اهلدف فيما يتعلق بالتداخل قصري األجل

 املالحظات ةالقيم املعلمة

 Pinterference, S املستوى املسموح به لقدرة التداخل، 
(dBW) 

109− =10 log(k T BFSR) + NF + I/Nth 

النسبة املئوية للوقت الذي ميكن أن حيدث فيه جتاوز 
 (%) Imax، ps للقيمة

2,7 × 10–4  

  املسموح هبا احلد األدىن لتوهينات اإلرسال(dB) حساب

 (2)انظر املعادلة  حمسوب Lb, min(ps)  (dB) التوهني، 
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  )تابع (2اجلـدول 
   للوقت الذي ال حيدث فيه جتاوز للحد األدىن لالنتشار، على أساس أن املنطبقةحساب النسبة املئوية

   ليست موجودة دائماESVًاحملطات 
 ،FSR واملستقبل ESVاملسافة املعتادة بني احملطة 

dxxx (km) 
  حمسوبة

 عرب فتحة ESVاملقطوعة بواسطة احملطة املسافة 
 dB 10– ، dESV in beam (km)الرزمة عند 

 2dxxx  tan(θFSR, −10 dB/2) = حمسوبة

 الرزمة ة يف فتحESVالوقت الذي تقضيه احملطة 
 dB 10– ، tESV in beam (h)عند 

 dESV in beam /νESV = حمسوب

 ، ESVالنسبة املئوية للتداخل الذي تسببه احملطة 
pESV  (%) 

 100% × (fESV tESV in beam / 8 760) = حمسوبة

 النسبة املئوية للوقت الذي ال يتم فيه جتاوز القيمة
Lb, min(ps)  ،p (%) 

 100% × (ps / pESV) = حمسوبة

  

  مناقشة الفرضيات وقيم املعلمات 3
  ESVالقدرة القصوى إلرسال احملطة  1.3

رسل هي القدرة عند خرج اهلوائي، وليست القدرة القصوى عند خرج املضخم عايل القدرة مل Pt, maxإن قيمة القدرة القصوى 
 أن تأخذ بعني االعتبار جمموع التوهينات اليت حتدث يف الدليل املوجي Pt, maxبد لقيمة القدرة القصوى  وال. ESVحملطة ا

  . دخل اهلوائيمشفةخرج املضخم عايل القدرة ووالكبالت والوصالت الدوارة اليت ميكن أن توجد يف مسري اإلشارة بني 
 اليت تبث إرساهلا بأقصى ESV من مستوى القدرة املفترض عند دخل هوائي احملطة Pt, maxوحيصل على قيمة القدرة القصوى 

ى ، فإن القدرة القصوGHz 6وفيما يتعلق بالنطاق . ESVمعدل للبتات، ومن مث فإهنا متثل أسوأ قيمة بالنسبة للمحطات 
Pt, max = 16,7 dBW أما النطاق ،GHz 14 فإن ،Pt, max = 12,2 dBW . ومع ذلك فإن قدرة املرسل تعتمد بقوة على معدل

، ميكن أن تبلغ قدرة املرسل حوايل GHz 6 ذات النطاق ESVوفيما خيص احملطات . البتات املطلوب وخصائص أخرى للنظام
dBW 0)  أي أقل من القدرة القصوىPt, maxبـ (dB 16,7 يف حاالت موجات حاملة ذات معدل بتات منخفض، أما يف ،

 من القدرة أي أقل( تقريباً –dBW 13، فإن قدرة املرسل ميكن أن تنخفض إىل GHz 14 ذات النطاق ESVحالة احملطات 
  . يف حاالت موجات حاملة ذات معدل بتات منخفضdB 25,2) بـPt, max القصوى

  FSRاه املستقبل  يف اجتESVكسب احملطة  2.3
 إىل الساتل ESV  احملطة ومنFSR  املستقبل إىلESVيف حالة أسوأ االفتراضات حيث تتساوى الزوايا السمتية من احملطة 

  : على النحو التايلGt  الكسبف، يعّرESVالذي تريده 
(3)  )θ( ESVESVt GG =                     dBi  

  :حيث
  GESV (θ):  طة كسب هوائي احملESV حتت الزاوية θ بالنسبة إىل حمور الرؤية عند تردد اإلرسال (dBi)  

  θESV:   زاوية االرتفاع هلوائي احملطةESVبالدرجات ( بالنسبة إىل اخلط األفقي.(  
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)θ( الكسب Gtويف احلاالت األخرى، يعادل الكسب  ′GESV حيث )θ(  ESVحمور النظر هلوائي احملطة  هي الزاوية بني ′
)FSR  > θESV) )θواألفق يف االجتاه السميت للمستقبل   يف اجتاه حمور الرؤية )األقصى( هو الكسب GESV (θ)والكسب . )′

  . بالنسبة إىل حمور رؤية اهلوائيθ، وتقاس الزاوية ESVهلوائي احملطة 
 تنطبق أيضاً على 36°والنتائج اخلاصة بالدرجة . 36° و20° و10° التمييزثال، لزوايا وتقدم نتائج احلسابات، على سبيل امل

 بالنسبة إىل اجتاه ESVويتوقف احتمال وجود أي قيمة على السمت املتعلق باحملطة . 36° اليت تتجاوز التمييزمجيع زوايا 
، ويتحكم يف ESV املعنية، وأخرياً خط العرض الذي تشّغل حتته احملطة ESVاخلدمة الثابتة، واالرتفاع األدىن للمحطة 

  .ESVاالرتفاع األقصى للمحطة 
 بالنسبة إىل مستقبل ESV اهلوائي يف مجيع احلاالت اهلندسية مع مراعاة مست احملطة متييزومن مث، فإن من املمكن حساب 

FSR)  االرتفاع األقصى، وفقاً، يف احلالة الثانية، خلط العرض املعينمن االرتفاع األدىن إىل( وارتفاعها 360°) إىل 0°من .(  
  . اهلوائي خلطوط العرض املعنيةمتييز توزيعات 3، يقّدم الشكل 10°وبناء على ما سبق، ومع افتراض أن االرتفاع األدىن هو 

سيما بالنسبة خلطوط   حمدوداً، وال يعترب36° أن حدوث متييز اهلوائي مبعدل يقل عن 3، يبني الشكل 3وكما تأكد يف اجلدول 
يف حني ال حتدث  ،60°)عند خط العرض ( من احلاالت 17,5% يف 36°وحتدث زاوية التمييز اليت تقل عن . العرض املنخفضة

 من 2,3% ال ميثل سوى 20°وعالوة على ذلك، فإن التمييز الذي يقل عن . 0°)عند خط العرض ( من احلاالت 4,6%إال يف 
 ال حيدث إال يف حالة 10°، أن التمييز مبعدل )10°الرتفاع أدىن يبلغ  (3ويالحظ يف الشكل . 45°ند خط العرض احلاالت ع

  .ESVواحملطة  (FS)غري حمتملة وهي احلالة اليت يتحاذى فيها مستا اخلدمة الثابتة 
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  3اجلـدول 
  وط عرض خمتلفة خلطESV هوائي احملطة متييززاوية 

  خط العرض  املعينللتمييزالنسبة املئوية 
 )بالدرجات(

 االرتفاع األقصى
 <20° <30° >36° )بالدرجات(

0 90 95,4 2,8 0,8 

20 66,6 93,6 4 1,2 

30 55,8 92,1 4,9 1,4 

45 38,2 87,6 7,7 2,3 

60 22 82,5 13,5 4,8 

  .36° و20°نه مل ترد فيه سوى املسافات للدرجتني ، أ3يالحظ بعد فحص النسب املئوية يف اجلدول 

  منوذج االنتشار 3.3
  .ITU-R P.620 وITU-R P.452تقدم النتائج على أساس مناذج االنتشار يف التوصيتني 

  .20° و45° من خطوط العرض، خلطنيوتقدم النتائج 

 FSRموقع املستقبل   4.3
 FSR: وتقدم النتائج اخلاصة حبالتني. FSRالفص الرئيسي هلوائي  يف ESVترتكز منهجية احلساب على حتليل التداخل من 

 GHz 14) للنطاق km 15 وGHz 6 للنطاق (km 25 الواقع يف الداخل FSRو)  داخل األرض(km 0الواقع على الساحل 
  .4كما يتضح يف الشكل 

  

  
  

1650-04

األرض

 4الشكل
 FSRحالتان ملوقع 

اهلوائيات 
 البحر املعنية

 البحراألرض

لداخلاملسافة يف ا

 يف الداخل FSR: 2الة احل

 km 0 على بعد FSR: 1احلالة 
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ومع ذلك فبالنظر إىل الوصالت اليت ختدم جزراً . ساحل حنو الداخل بوجه عامستشري مستقبالت الوصلة الثابتة الواقعة على ال
وقد يؤدي مثل هذا . غري واقعة على القارة، قد توجد وصالت واقعة على الساحل أو على مقربة منه وتواجه البحر مباشرة

 على الساحل لتأمني محاية مجيع FSRستقبل الوضع إىل حتديد املسافة يف البحر بالنسبة إىل الساحل يف احلالة اليت يوجد فيها م
ومع ذلك، فإن من املنطقي حتديد أي مسافة يف البحر بدءاً من الساحل سواء فيما يتعلق باجلزر أو القارة ويتضح . املستقبالت

  .5 يف الشكل اهذ
 املسافة من d+ الثابتة طول الوصلة +  هي املسافة من الشاطئ FSRاملستقبل  وESV  احملطةويوضح الشكل أن املسافة بني

ومن مث فإنه حىت بالنسبة إىل الوصالت الثابتة اليت ختدم اجلزر، . مرسل الوصلة الثابتة على اجلزيرة إىل الساحل يف اجتاه السفينة
  . والساحل الذي يستخدم لتحديد املسافة بعيداً عن الشاطئFSR  املستقبلتوجد دائماً مسافة إضافية بني

ومن مث، فإن من . و لن يكون عملياً تطبيق املسافة من الشاطئ على بعض أنواع األراضي وليس على غريهاويف لوائح الرادي
  .املعقول أن نفترض أن املسافة ستطبق على مجيع األراضي مبا يف ذلك اجلزر

  

  
  
  

  GHz 6عدد السفن يف النطاق  5.3
 اليت جيري تلقيها ضمن عرض نطاق (FSR)ور السفن عرب حزمة مستقبل اخلدمة الثابتة إن من الضروري حتديد عدد مرات مر

  .املستقبل
.  القريببعددها يف املستقبل فكرة عن عدد السفن اليت قد توجد اآلن أو اليت ميكن التنبؤ ITU-R S.1428وتعطي التوصية 
  . عدد املطاريف4ويقدم اجلدول 

1650-05

d

جزيرة

 5الشكل
   الواقع على الساحل والذي خيدم جزيرةFSRستقبل امل

املرسل
املسافة من الشاطئ

املستقبل

القارة
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 4اجلـدول 
  "40حوايل " 1النظام 
 "50حوايل " 2النظام 

  "43" 3النظام 
 "50حوايل " 4النظام 

 "183حوايل " اجملموع

 اجلاري ESVومن احملتمل أن تكون هناك هيئات أخرى تقدم اخلدمات مل يرد ذكرها يف التوصية، ولكن عدد احملطات 
وإن من املنطقي أن نفترض أن عدد .  العاملوميكن أن نفترض أيضاً أهنا تعمل يف خمتلف أحناء. تشغيلها حالياً يبلغ بضع مئات

  . سيزداد يف املستقبلESVاحملطات 
، إال أن هذا يتوقف على عدد من العوامل اليت ESVوعلى الرغم من ضرورة مراعاة النمو املستقبلي املتوقع يف عدد احملطات 

  .يصعب تقديرها كمّياً
 مرور السفن على نفس الترددات أي مرور سفينة كل ثالثة  مراتعددوبالنظر إىل ما سبق، فإن املسافات حتسب لطائفة من 
  .أيام، ومرور سفينة كل يوم ومرور ثالث سفن كل يوم

  GHz 14عدد السفن يف النطاق  6.3
وبناء على ذلك، حيتمل .  أن تنشر احملطات األرضية احملمولة على منت السفن بواسطة عّباراتGHz 14من احملتمل يف النطاق 

وتبني اإلحصاءات للمملكة املتحدة . MHz 6 425- 5 925عدد السفن يف هذه احلالة أعلى منه عند املقارنة بالنطاق أن يكون 
 عّبارة أي ما يعادل حوايل 000 24، وصل إىل هذا امليناء حوايل 1999يف عام . أن دوفر هي أكثر املوانئ ازدحاماً بالعّبارات

وإذا وّزعت إرساالت احملطات .  مرة يوميا132ًر عدد مرات عبور السفن يومياً حبوايل ومن مث يقد.  عبارة يف اليوم الواحد66
ESV بالتساوي على النطاق كله، أي GHz 14,5-14 عدد مرات عبور السفن داخل النطاق األعلى البالغ ، فإنMHz 250 

 يف أي وقت من األوقات يف نطاق ESVحدوث إرسال واحد للمحطة وإذا افترضنا .  مرة يوميا66ًميكن أن يقّدر حبوايل 
 ملسافةاوتوخياً للحذر، متَّ حساب .  يوميا4,5ً أو 17/250 × 66 عدد مرات عبور السفينة يصبح ، فإنFSRعرض املستقبل 

  . على أساس عبور السفن ثالث وست مرات يومياًالدنيا

  (FSR)ارتفاع مستقبل اخلدمة الثابتة  7.3
.  فوق متوسط سطح البحرm 120 هو FSR، أن يكون ارتفاع هوائي املستقبل GHz 6نطاق يفترض يف حالة احلسابات يف ال

وعلى الرغم من أن هذه القيمة متثل املتوسط يف معظم احلاالت، إال أن الوصالت الثابتة ميكن أن توجد يف بعض البلدان على 
 من الساحل وأن يكون km 25 يقع على بعد FSRومن املفترض أيضاً أن املستقبل .  متر000 1جبال يبلغ ارتفاعها حوايل 

متجهاً حنو البحر، بينما حيتمل أن يكون مرسل الوصلة الثابتة املناظر على ارتفاع أقل، ومن مث فإن زاوية االرتفاع اخلاصة 
 املسافة  يفESV  احملطة إىلFSR  املستقبل، بينما ستكون زاوية االرتفاع من−2,3°)حوايل ( ستكون سلبية FSRباملستقبل 

  .FSR إضايف هلوائي املستقبل متييزوبناء على ذلك، سيكون هناك . 0° حوايل يالبعيدة من الشاطئ ه

  املسافات الناجتة 4
  : على النحو املبني يف اجلداول التالية الدنياملسافةااستناداً إىل قيم املعلمات واملنهجية املوصوفة أعاله، ميكن حساب 
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  GHz 6املسافات للنطاق  1.4

  45°، خلط العرض ITU-R P.620 طبقاً للتوصية  احملسوبةGHz 6مسافة احلماية يف النطاق   ) أ 
(1)  من الساحلkm 25 على بعد FSRاملستقبل   من الساحلkm 0 على بعد FSRاملستقبل  

 36 20 10 (2)  36 20 10 (2)   )بالدرجات( اهلوائي متييززاوية 
Lb (dB) 170,5 163 156,5 170,5 163 156,5 

  سفينة واحدة 420 345 280 375 300 235 (km)املسافة 
 p (%) 0,048 0,058 0,071 0,050 0,061 0,077 كل ثالثة أيام

  سفينة واحدة 445 370 300 405 325 260 (km)املسافة 
 p (%) 0,015 0,018 0,022 0,015 0,019 0,023 كل يوم

  ثالث سفن 465 385 320 425 350 280 (km)املسافة 
 p (%) 0,005 0,006 0,007 0,005 0,006 0,007 كل يوم

 من الساحل، متثل km 25 على بعد FSRاملسافات املقترحة منسوبة إىل الساحل كنقطة مرجعية مبعىن أن املسافات املبينة يف األعمدة املناظرة للمستقبل   (1)
  .km 25 مطروحاً منها FSRاملسافة حىت املستقبل 

 عند احلد األدىن ESV متحاذيني، وجيري تشغيل ESVاحملطة  وFSR  املستقبل فقط يف احلالة غري احملتملة اليت يكون فيها مستا10°  التمييزون قيمةتك  (2)
  .لزاوية االرتفاع

  (N = 50∆) 45°، خلط العرض ITU-R P.452طبقاً للتوصية احملسوبة  GHz 6مسافة احلماية يف النطاق   )ب
(1)  من الساحلkm 25 على بعد FSRاملستقبل   من الساحلkm 0 على بعد FSRاملستقبل   

 36 20 10(2) 36 20 10(2) )بالدرجات( اهلوائي متييززاوية 
Lb (dB) 170.5 163 156,5 170,5 163 156,5 

  سفينة واحدة 404 328 265 368 294 233 (km)املسافة 
 p (%) 0,049 0,060 0,075 0,050 0,072 0,077 كل ثالثة أيام

  سفينة واحدة 427 347 283 396 321 258 (km)املسافة 
 p (%) 0,015 0,019 0,023 0,016 0,019 0,023 كل يوم

  ثالث سفن 445 365 298 420 342 279 (km)املسافة 
 p (%) 0,005 0,006 0,007 0,005 0,006 0,007 كل يوم

 20°عرض الخلط ، ITU-R P.620 طبقاً للتوصية ة احملسوبGHz 6مسافة احلماية يف النطاق   )ج

(1)  من الساحلkm 25 على بعد FSRاملستقبل   من الساحلkm 0 على بعد FSRاملستقبل   

 36 20 36 20 )بالدرجات( اهلوائي متييززاوية 
Lb (dB) 163 156,5 163 156,5 

  سفينة واحدة 375 307 343 277 (km)املسافة 
 p (%) 0,052 0,064 0,053 0,065 كل ثالثة أيام

  سفينة واحدة 391 323 362 293 (km)املسافة 
 p (%) 0,017 0,020 0,017 0,020 كل يوم

  ثالث سفن 408 377 378 308 (km)املسافة 
 p (%) 0,006 0,007 0,006 0,007 كل يوم
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 (N = 70∆) 20°، خلط العرض ITU-R P.452 احملسوبة طبقاً للتوصية GHz 6مسافة احلماية يف النطاق   )د 

(1)  من الساحلkm 25 على بعد FSRاملستقبل   من الساحلkm 0 على بعد FSRاملستقبل  

 36 20 36  20 )بالدرجات( اهلوائي متييززاوية 
Lb (dB) 163 156,5 163 156,5 

  سفينة واحدة 348 283 318 253 (km)املسافة 
 p (%) 0,057 0,070 0,057 0,071 كل ثالثة أيام

  سفينة واحدة 364 297 334 267 (km)املسافة 
 p (%) 0,018 0,022 0,018 0,023 كل يوم

  ثالث سفن 378 310 347 281 (km)املسافة 
 p (%) 0,006 0,007 0,006 0,007 كل يوم

واحلد األدىن . 3حتليلها يف الفقرة ينبغي عند النظر يف النتائج املعروضة أعاله، مراعاة قيم املعلمات والسيناريوهات اليت جيرى 
دولة الساحل، واليت ال تسبب بعدها احملطات األرضية جانب املوصى به للمسافة من عالمة املياه املنخفضة املعترف هبا من 

  .km 300 تداخالً غري مقبول للخدمة الثابتة، هو (ESVs) املتحركة احملمولة على منت السفن

  GHz 14املسافات للنطاق   2.4
 20°، خلط العرض ITU-R P.620احملسوبة طبقاً للتوصية  GHz 14مسافة احلماية يف النطاق   ) أ 

(1)  من الساحلkm 25 على بعد FSRاملستقبل   من الساحلkm 0 على بعد FSRاملستقبل  

 36 20 36 20 )بالدرجات( اهلوائي متييززاوية 
Lb (dB) 155.2 148,7 155,2 148,7 
L1 (dB) 19,7 13,2 19,7 13,2 

  ثالث سفن 165 120 150 105 (km)املسافة 
 p (%) 0,009 0,013 0,009 0,005 كل يوم

  ست سفن 170 120 155 105 (km)املسافة 
 p (%) 0,004 0,006 0,004 0,006 كل يوم

 من الساحل متثل km 15 على بعد FSRمدة املناظرة للمستقبل املسافات املقترحة منسوبة إىل الساحل كنقطة مرجعية مبعىن أن املسافات املبينة يف األع (1)
  .km 15 مطروحاً منها FSRاملسافة حىت املستقبل 

  (N = 70∆) 20°، خلط العرض ITU-R P.452 احملسوبة طبقاً للتوصية GHz 14احلماية يف النطاق مسافة   )ب
(1)  من الساحلkm 25 على بعد FSRاملستقبل   من الساحلkm 0 على بعد FSRاملستقبل   

 36 20 36 20 )بالدرجات( اهلوائي متييززاوية 
Lb (dB) 155,2 148,7 155,2 148,7 

  ثالث سفن 156 111 140 95 (km)املسافة 
 p (%) 0,007 0,009 0,007 0,005 كل يوم

  ست سفن 160 114 144 98 (km)املسافة 
 p (%) 0,003 0,005 0,003 0,005 كل يوم
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  45°، خلط العرض ITU-R P.620 احملسوبة طبقاً للتوصية GHz 14احلماية يف النطاق فة مسا  )ج
 (1)  من الساحلkm 25 على بعد FSRاملستقبل   من الساحلkm 0 على بعد FSRاملستقبل  

 36 20 10(2) 36 20  10(2) )بالدرجات( اهلوائي متييززاوية 
Lb (dB) 162,7 155,2 148,7 162,7 155,2 148,7 
L1 (dB) 27,2 19,7 13,2 27,2 19,7 13,2 

  ثالث سفن 210 160 115 195 140 95 (km)املسافة 
 p (%) 0,007 0,010 0,013 0,007 0,010 0,014 كل يوم

  ست سفن 215 165 115 200 145 100 (km)املسافة 
 p (%) 0,004 0,005 0,007 0,004 0,005 0,007 كل يوم

 عند احلد ESV احملطة  متحاذيني، وجيري تشغيلESVاحملطة  وFSR  املستقبل فقط يف احلالة غري احملتملة اليت يكون فيها مستا10° التمييزتكون قيمة  (2)
  .األدىن لزاوية االرتفاع

  (N = 50∆) 45°، خلط العرض ITU-R P.452 احملسوبة طبقاً للتوصية GHz 14احلماية يف النطاق مسافة   )د 
 (1)  من الساحلkm 25 على بعد FSRاملستقبل    من الساحلkm 0 بعد  علىFSRاملستقبل   

 36 20 10(2) 36 20 10(2) )بالدرجات( اهلوائي متييززاوية 
Lb (dB) 162,7 155,2 148,8 162,7 155,2 148,8 

  ثالث سفن 202 150 106 183 131 87 (km)املسافة 
 p (%) 0,005 0,007 0,010 0,006 0,009 0,014 كل يوم

  ست سفن 205 155 109 187 136 90 (km)املسافة 
 p (%) 0,003 0,004 0,034 0,003 0,004 0,007 كل يوم

  
واحلد األدىن . 3ينبغي عند النظر يف النتائج املعروضة أعاله، مراعاة قيم املعلمات والسيناريوهات اليت جرى حتليلها يف الفقرة 

دولة الساحل، واليت ال تسبب بعدها احملطات األرضية جانب ياه املعترف هبا من املوصى به للمسافة من عالمة اخنفاض امل
  .km 125 تداخالً غري مقبول للخدمة الثابتة، هو (ESV)احملمولة على منت السفن 

  

  ــــــــــ
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