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ii التوصية   ITU-R  SM.854-3 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية  

ق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقو 
 القرار  واملشار إليها يف  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية 

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

 قاعدة بياانت 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 اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2020جنيف، 

 
©  ITU  2020 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en


 ITU-R  SM.854-3   التوصية

 

1 

854SM.  R-ITU-3 التوصيـة 
* 

 املراقبةمعرفة االجتاهات وحتديد املواقع مبحطات 
(2011-2007-2003-1992) 

 جمال التطبيق
 للتقومي الزاوي لتحديد الوضع املرجح للمرسل ابستخدام معرفة االجتاهات يف حمطات املراقبة. توفر هذه التوصية تصنيفاً 

 كلمات أساسية
 مي الزاوي الراديوي، حتديد املواقع، حمطات املراقبةالتقو معرفة االجتاهات، 

 ، إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت
 ع يف اعتبارها ضإذ ت

هلا مغزى كبري ابلنسبة لإلدارات وجلنة   وحتديد موقع املرسل فيما بعد ابلتثليث املساحي، . االجتاهاتأن قياسات حتديد  (  أ 
ومكتب االتصاالت الراديوية يف دراسة التداخالت الضارة ويف اهتمامها ابالستخدام الفعال لطيف  (RRB) لوائح الراديو

 الرتددات الراديوية؛
هو اهلدف النهائي جلميع األنشطة املرتبطة بقياسات   أن حتديد موقع املرسل، على وجه اخلصوص، ابلتثليث املساحي  ب(

جهزة حتديد االجتاهات )الثابتة واملتنقلة( املشاركة يف عملية التثليث املساحي يؤدي  معرفة االجتاهات، ومن مث فإن التفاعل بني أ
 دوراً حيوايً؛

يف  ألغراض املراقبة احمللية والدولية مهمة ، إىل جانب دقة حتديد موقع مرسل، تعتربأن معرفة درجة دقة التقومي الزاوي  (ج
 ؛األرجح ملرسلوضع حتديد امل

طية حتديد املوقع تعتمد إىل حد كبري على تشكيلة أجهزة معرفة االجتاهات يف شبكة ما، وتقل  أن مساحة منطقة تغ ( د
ألجهزة معرفة االجتاهات يف هذه الشبكة؛ وقد تتالشى كليًا إذا تباعدت املسافات  كثريًا يف العادة عن مساحة التغطية اإلمجالية 

 كثرياً بني تلك األجهزة؛
د املوقع ابلتثليث املساحي ال تظل اثبتة يف كل أحناء منطقة التغطية اإلمجالية لتحديد املوقع، أن دقة )أو عدم دقة( حتدي (  ه

 تتفاوت ضمنها؛ بل
أن الكثري من املعدات احلديثة لتحديد االجتاه تعتمد على نتيجة متوسطات إحصائية لتحديد تصنيف التقوميات  (  و

 الزاوية؛

كن أن تضيف  مي (HF)العاملة ابملوجات الديكامرتية يف إطار أنشطة املراقبة  (SSL) املوقعأن الطريقة التقليدية لتحديد  (  ز
ىل التثليث املساحي، ألهنا تسمح بتحديد املوقع ت، لكوهنا تتميز أبهنا ال حتتاج إقدراً كبريًا من التيسري لتحديد موقع املرسال

 قلة عن احملطات األخرى؛ابستخدام حمطة واحدة، يف حالة املوجات اجلوية بصورة مست

أن تنفيذ الطريقة التقليدية لتحديد املوقع إىل جانب تعريف االجتاه التقليدي يؤدي إىل حتسني القدرة على حتديد موقع  (ح
 املرسل،

____________________ 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *
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 يـتوص
يف  موقع املرسل دات وحتدياالجتاه لالسرتشاد بشأن وظائف معرفة  ،2011 ، إصدار عامابستخدام دليل مراقبة الطيف 1

 ؛الثابتة واملتنقلة حمطات املراقبة

ابستخدام األنظمة القائمة على تقنيات مقياس  و ، (HF)املوجات الديكامرتية بواسطة  ألغراض حتديد االجتاه  2
البسيطة ذات الُعرى مقياس دوبلر على وجه التفضيل على معرفات االجتاهات الدوارة  )الغونيومرت(، أو مقياس التداخل، أو الزوااي

 املتقاطعة األقل موثوقية، ابلنظر إىل طبيعة االنتشار األيونوسفريي؛

ميكن أن تتم لطرائق تعريف االجتاه ابلنسبة   (HF)املوجات الديكامرتية يف نطاق  أن الطريقة التقليدية لتحديد املوقع 3
 إلشارات املوجات األيونوسفريية؛ 

قليدية لتحديد املوقع ابستخدام مسابري أيونوسفريية يف الوقت احلقيقي بداًل من أنه يفضل استخدام األنظمة الت 4
 استخدام مناذج أو تنبؤات أيونوسفريية لتحديد األيونوسفري؛ 

أن صفيف اهلوائيات وتكنولوجيات جتهيز اإلشارات، مثل قياس التداخل املقارن املستخدم يف تطبيقات الطريقة  5
قد تكون مالئمة أيضًا إلجياد شبكات تثليث مساحي كثيفة ملعرفة االجتاه، مبا يف ذلك معرفته على  التقليدية لتحديد املوقع،

 أساس استقبال موجات أرضية؛ 

اليت ُيستعان فيها ابحلواسيب لتحسني   وحتديد موقع املرسل . أنه ينبغي النظر يف استخدام تعزيز أنظمة معرفة االجتاه 6
 ات الزاوية املستصوبة وحلساب ثوابت معرفة االجتاهات؛ عامل الدقة واملوثوقية للتقومي

حتصينها   أنه ينبغي لإلدارات أن تستمر يف دراسة إدخال حتسينات على الطريقة التقليدية لتحديد املوقع من أجل زايدة 7
 قفزات؛ واحدة أو عدةضد التغري يف ظروف االنتشار األيونوسفريي ولتحسني التمييز بني نتائج املوقع املعينة على أساس قفزة  

 عند حتديد وتصنيف درجة الدقة اليت تشفع بقياسات التقومي الزاوي؛ 2و 1 أنه ينبغي استخدام اجلدولني 8

 أنه ينبغي ذكر قيمة درجة دقة قياس التقومي الزاوي إبضافة حرف مناسب من اجلداول إىل قيمة التقومي الزاوي؛ 9

بياانت إحصائية تدعم إحلاق قيمة عددية متوسطة للخصائص املشاهدة مثل االحنراف أنه ينبغي لإلدارات تقدمي  10
 املعياري، أو عدد العينات، أو اخلطأ احلقيقي، أو املعدل املتوسط للعينة.

 1دول ـاجل
 أو أقل  MHz 30تصنيفات التقوميات الزاوية للرتددات اليت تبلغ قيمتها 

 الرتبة
اخلطأ يف التقومي 

الزاوي 
 )ابلدرجات(

 خصائص املشاهدة

 شدة اإلشارة
بيان التقومي 

 الزاوي
 التداخل اخلبو

أترجح التقومي 
الزاوي 

 )ابلدرجات(
 فرتة املشاهدة

 2 ألف
جيدة جداً 

 جيدة أو
 مناسبة ≤ 3 ميكن إمهاله ميكن إمهاله حمدد

 5 ابء
جيدة إىل 

 ما حد
تذبذب التقومي 

 الزاوي
 طفيف طفيف

3  
5 ≥ 

 قصرية

 ضعيفة 10 جيم
تذبذب شديد 

 التقومي الزاوي يف
 شديد شديد

5  
10 ≥ 

 قصرية جداً 

ميكن  اندراً ما   10 دال
 حتديدها

 غري مناسبة  10 شديد للغاية شديد للغاية غري حمدد
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 2 دولـاجل
 MHz 30  عن قيمتها تزيد اليت للرتددات الزاوي التقومي تصنيف

 الرتبة
التقومي اخلطأ يف 

الزاوي 
 )ابلدرجات(

 خصائص املشاهدة

بيان التقومي  شدة اإلشارة
 الزاوي

 التداخل
أترجح التقومي 

 الزاوي ابلدرجات
 فرتة املشاهدة

 1 ألف
جيدة جداً 

 جيدة أو
 مناسبة ≤ 1 ميكن إمهاله حمدد

 ما جيدة إىل حد 2 ابء
تذبذب التقومي 

 الزاوي
 طفيف

1  
 3 ≥ 

 قصرية

 ضعيفة 5 جيم
تذبذب شديد 

 التقومي الزاوي يف
 شديد

3  
5 ≥ 

 قصرية جداً 

 ≥ +5 دال
ميكن  اندراً ما

 حتديدها
 غري مناسبة  5 شديد للغاية غري حمدد

ـــــ   ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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