
 

 

 لعاملةاتحديد األثر الواقع على الخدمة الثابتة 
عندما تتجاوز  GHz 12,2-11,7النطاق  في

شبكات الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة 
 2 اإلقليم في بالنسبة إلى األرض العاملة

  عتبات كثافة تدفق القدرة ألغراض التنسيق

 ITU-R  SF.674-3التوصيـة  
(2013/12) 

 SFالسلسلة 
تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة 
 الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة



ii التوصية  ITU-R  SF.674-3  

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

 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
وية لتنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه ا

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

بني قطاع تقييس االتصاالت  سياسة الرباءات املشرتكة يف ق حبقوق امللكية الفكريةيرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعل
 1امللحق  يف واملشار إليها (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 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  الساتلية ذات الصلةوخدمة اهلواة واخلدمات الراديوي  االستداللوخدمة اخلدمة املتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 حعن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوض ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1القرار  يف

 اإللكرتوينالنشر 
 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/publ/R-REC/en
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 ITU-R SF.674-3  التوصيـة

 GHz 12,2-11,7النطاق  في تحديد األثر الواقع على الخدمة الثابتة العاملة
 عندما تتجاوز شبكات الخدمة الثابتة الساتلية المستقرة بالنسبة إلى األرض

 عتبات كثافة تدفق القدرة ألغراض التنسيق 2 اإلقليم في العاملة
(2013-2002-1997-1990) 

 مجال التطبيق
 ب أنظمةحتديد مستويات التداخل اليت ميكن أن تقع على أنظمة اخلدمة الثابتة بسب يف تقدم هذه التوصية منهجية ميكن استعماهلا

 لوائح الراديو. يف اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة مبستويات لكثافة تدفق القدرة تزيد عن عتبة التنسيق املوصفة

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

 أرض(-)فضاء (FSS) على مستوى العامل وللخدمة الثابتة الساتلية (FS) موزع للخدمة الثابتة GHz 12,2-11,7أن النطاق  أ ( 
 ؛2 اإلقليم يف

هلذا النطاق خيضع  2 اإلقليم يف أن استعمال الشبكات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض للخدمة الثابتة الساتلية ب(
 من لوائح الراديو؛ 5 من التذييل 5-1اجلدول  يف لعتبات تنسيق موصفة

أن تقاسم الرتددات بني اخلدمة الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية سيسهل من خالل وضع منهجية لتقييم مستويات التداخل  ج(
 الصادرة عن اخلدمة الثابتة الساتلية على اخلدمة الثابتة عندما تتجاوز قيم كثافة تدفق القدرة عتبة التنسيق،

 توصي
كوسيلة لتحديد مستويات التداخل الواقعة على أنظمة اخلدمة الثابتة من اخلدمة الثابتة   1 امللحق يف جية املقدمةبأن تستعمل املنه

 أعاله. اعتبارها يف إذ تضعمن  ب(الفقرة  يف الساتلية عندما تتجاوز مستويات كثافة تدفق القدرة العتبات املشار إليها
 
 

 1الملحـق 

 
 الخدمة الثابتةتحديد التداخل في أنظمة 

 مقدمة
األنظمة الرقمية للخدمة من أجل من  ITU-R F.1108و ITU-R F.1107التوصيتني  يف يقوم هذا امللحق بتوسيع املنهجية املستعملة

بالنسبة للمحطات الرقمية للخدمة الثابتة.  (FDP)األداء  مفهوم االحنطاط اجلزئي يف ITU-R F.1108الثابتة. وتستعمل التوصية 
ت. وتقرتح فيها معيار أداء التحكم لوجود تداخال املئوية من الوقت اليت لن يستوىف النسبة هو الزيادة اجلزئية يف FDPحنطاط واال

كقيمة مناسبة لدراسات التقاسم. وبناًء على ذلك، ستحدد املنهجيات   FDPلالحنطاط  10%قيمة قدرها  ITU-R F.1108 التوصية
أن يزيد  FDPينبغي لالحنطاط  . وال10%عن  FDPتقبالت اخلدمة الثابتة اليت يزيد فيها االحنطاط هذا امللحق جزء مس املوصوفة يف

حتليل التداخالت  املنهجية املستخدمة يف 1 ألكثر من نسبة مئوية طفيفة يتفق عليها من حمطات األرض. ويناقش املرفق 10%عن 
 املدار. تستخدم أي من وسائل جتنب االصطدام يف على األنظمة الرقمية. وجدير باإلشارة أن املنهجية الواردة هنا ال
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ء يف أنظمة أن زيادة احنطاط األدا 1 تفاصيل املنهجية املستعملة وبعض النتائج. ويبني التحليل املقدم يف املرفق 1 ويتضمن املرفق
من  (باخلدمة الثابتة الرقمية بسبب أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية اليت تتجاوز عتبات كثافة تدفق القدرة املشار إليها يف الفقرة 

حملطات اخلدمة  K 1 100تعتمد على املعلمات املختارة. وتستند النتائج إىل درجة حرارة ضوضاء مقدارها  تضع يف اعتبارها إذ
 من لوائح الراديو. 7 بالتذييل 7 ب من امللحق7الرقمية. وهذه القيمة مأخوذة من اجلدول الثابتة 

 .ITU-R SF.1395وتأخذ املنهجية يف االعتبار أيضاً آثار التوهني الناجم عن الغازات اجلوية باستعمال املنهجية الواردة يف التوصية 
فضاء. وطبقاً -رضاتل على املسري أاخلسارة النامجة عن متدد حزمة هوائي الس وال تأخذ املنهجية املطبقة يف هذا امللحق يف االعتبار

 dB 2,5 ، فإن متوسط اخلسارة النامجة عن متدد احلزمة على األمد الطويل ميكن أن تصل إىلITU-R P.834بالتوصية  1 للشكل
 .◦2عند زاوية ارتفاع  dB 45,0و ◦1عند زاوية ارتفاع  dB 85,0و ◦1,0عند زاوية ارتفاع تساوي 

هناك تقنية من تقنيات التخفيف من التداخالت ميكن استخدامها مع هوائيات االستقبال احلالية للخدمة الثابتة تتمثل يف تطبيق 
عملية إعادة توجيه خفيفة للهوائي للحد من اقرتان احلزمة الرئيسية بإرساالت الساتل. وتظهر التحليالت النظرية أن التحسينات 

. وعند (I/N)لزاوية االبتدائية بني احلزمة الرئيسية والساتل وأهنا تزيد بزيادة النسبة تداخل إىل ضوضاء متوسطة، حيث تعتمد على ا
عندما يكون الساتل ابتداًء خارج  dB، ميكن حتقيق حتسينات بالعديد من وحدات +dB 10تساوي أو تزيد عن  I/Nقيمة للنسبة 

اليتها ة لتنفيذ تقنية التخفيف هذه للبحث ومل تتأكد فعيضع االعتبارات العمل. ومل ختdB 3عرض حزمة هوائي اخلدمة الثابتة عند 
 جتارب ميدانية. يف
 
 

 1المرفـق 

 
 1بالملحق 

 
 تحديد التداخالت على أنظمة الخدمة الثابتة الرقمية

 المنهجية 1
باعدات مكالتايل. توضع شبكات اخلدمة الثابتة الساتلية بالرتتيبات على   ITU-R F.1107تُلخص منهجية التحليل اخلاصة بالتوصية 

حنو سطح  (pfd)مثالً. ويفرتض أن تبث مستويات من كثافة تدفق القدرة  ◦2بينية متساوية عرب القوس املستقر بالنسبة إىل األرض: 
 األرض كالتايل:

 pfdlow    for   0°    5° 

 pfdlow + 0,05 (pfdhigh – pfdlow) ( – 5) for   5°   < 25° 

 pfdhigh    for 25°    90°. 

يف جانب واحد هام. فمن أجل قياس أثر ساتل  ITU-R F.1107وختتلف املنهجية املستعملة هنا عن تلك اخلاصة بالتوصية 
، يسمح التحليل بأن تتجاوز مواصفة سواتل إضافية )يف أي مواقع مدارية( pfdاخلدمة الثابتة الساتلية يتجاوز عتبات الكثافة  يف

 اليت تولدها هذه السواتل الشكل التايل: pfd. ويفرتض أن تأخذ قيم الكثافة dB مبقدار  pfdعتبات الكثافة 
 pfdlow +   for   0º  θ  5° 

 pfdlow + 0,05 (pfdhigh – pfdlow) (θ – 5) +  for   5°  θ < 25° 

 pfdhigh +   for 25°  θ  90°. 
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ويتم حتليل كل حمطة رقمية على حدة. وألغراض حتليل التداخالت، تتم منذجة جمموعة من املستقبالت حبيث يكون لكل حمطة 
)وهذا اجلزء األخري مشابه للمنهجية املستعملة  ◦60نفس خط العرض، مع خط طول يتم اختياره عشوائيًا من مدى مقداره 

ري غ مست يتم اختيارها عشوائيًا بتوزيعوزاوية  ◦0(. ولكل هوائي يف اخلدمة الثابتة زاوية ارتفاع مقدارها R F.1107-ITUالتوصية  يف
. F.1108 R-ITUلتوصية لكل منها، كما هو احلال يف ا FDP. ويتم حتويل التداخل إىل قيمة لالحنطاط ◦360و ◦0منتظم بني 

 .FDPوحيسب بعد ذلك التوزيع الرتاكمي لالحنطاط 

 النتائج 2
نتائج ألحد حتليالت التداخل لشبكة من سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة الثابتة الساتلية  3و 2و 1تعرض األشكال 
تتسبب يف تداخالت على شبكة رقمية يف اخلدمة الثابتة. ويتم التشغيل األساسي لنظام اخلدمة الثابتة الساتلية  ◦2مبباعدة فيما بينها 

وخط عرض نظام اخلدمة  .GHz 95,11. وهو يرسل برتدد highpfd = –114 · MHz)) 2(W/(m dBو lowpfd = –124بالقيمتني 
املستقبالت مع مجيع  dB 44. ويف هذا املثال، يفرتض أن يكون لكل موقع هوائي يف اخلدمة الثابتة كسب أقصى مقداره ◦40الثابتة 

اهلوائي التوصية  ويتبع خمطط إشعاع dB 3. وتستعمل خسارة مغذي مقدارها K 1 100اليت هلا درجة حرارة ضوضاء مقدارها 
ITU-R F.1245شري الرمز ي ،. يف املفتاح اخلاص باألشكال"Nsats"  إىل عدد السواتل اليت تتجاوز عتبة الكثافةpfd  باملقدار

 = 10 dB ؛ أي أن هلذه السواتل القيمتنيlowpfd +  = –114 وhighpfd +  = –401 · MHz))2 dB(W/(m. 1 ويف الشكل ،
األقرب إىل األفق من شبكة اخلدمة الثابتة )ذات زوايا االرتفاع  Nsatsهي السواتل  pfdفإن السواتل اليت تتجاوز عتبة الكثافة 

اخلدمة الثابتة األقرب إىل مركز شبكة  Nsatsهي السواتل  pfd، فإن السواتل اليت تتجاوز عتبة الكثافة 2 األدىن(. ويف الشكل
 Nsats = 30 لعدد األساسي هنا يعود ، تعرض سيناريوهات بديلة خمتلفة. فاملخطط3زوايا االرتفاع األعلى(. ويف الشكل  )ذات

 وهذه السواتل أقرب ما تكون إىل األفق يف شبكة اخلدمة الثابتة.

 1الشكل 
 نظام رقمي في الخدمة الثابتة الساتلية تجاه نظام رقمي في الخدمة الثابتة، 

 من السواتل األقرب إلى األفق Nsatsعدد 
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 2الشكل 
 نظام رقمي في الخدمة الثابتة الساتلية تجاه نظام رقمي في الخدمة الثابتة،

 قرب إلى مرك  شبكة الخدمة الثابتةاألمن السواتل  Nsats عدد

SF.0674-02
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 3الشكل 

 سيناريوهات بديلةنظام رقمي في الخدمة الثابتة الساتلية تجاه نظام رقمي في الخدمة الثابتة، 

SF.0674-03
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 ◦= 0 خط العرض
 املخطط األساسي

  ◦60 = خط العرض
 = dB 50كسب هوائي اخلدمة الثابتة 
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 pfdأن هناك زيادة مهملة يف احلالتني يف التداخالت عندما يتجاوز ساتل وحيد عتبة الكثافة  2و 1وتوضح نتائج الشكلني 
 10%يتجاوز  FDPتقريبًا من حمطات اخلدمة الثابتة ستتعرض الحنطاط  10%، وهذا معناه أن هناك أقل من dB 10 =  مبقدار

 ساتالً  30عندما يتجاوز  10%يتجاوز  FDPبتة ستعاين من احنطاط سواتل هذه العتبة، وأن مجيع حمطات اخلدمة الثا 10عندما تتجاوز 
 دهذه العتبة. بيد أن هناك اختالفاً كبريًا بني احلالتني. فبالنسبة حلالة الزاوية الدنيا، ميكن التعرض ملستويات تداخل أكرب عند تزاي

ا املخطط يبني أنه عندما يتغري خط عرض نظام ، على الرغم من تدين االحتمال. وهذNsats = 0مقارنًة حبالة  Nsats السواتل
، حيث يزيد فيها التداخل ◦60التداخل فقط، فيما عدا حالة خط العرض  ، حيدث تغري طفيف يف◦0أو  ◦60اخلدمة الثابتة إىل 

 ، يتناقص التداخل.dB 50إىل  الثابتةقيم احتمال منخفضة. وعندما يزيد الكسب األقصى هلوائي اخلدمة ب
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