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 1 ملحقال
 عليها قالمواف   عناوين توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 (Rev.1)4/94الوثيقة  M.2014 R-ITU-1التوصية 

 (IMT)تداول المطاريف الساتلية لالتصاالت المتنقلة الدولية 
 العالمي على الصعيد

 

 (Rev.2)4/102الوثيقة  M.1831 R-ITU-1التوصية 

 التداخل بين تقييمتنسيق من أجل منهجية 
 (RNSS)أنظمة خدمة المالحة الراديوية الساتلية 

 

 (Rev.1)4/103الوثيقة  M.2031 R-ITU-1التوصية 

 ية رضاالستقبال األ الخصائص ومعايير الحماية لمحطات
 خدمة في يةفضائاإلرسال ال وخصائص محطات

 ( أرض-فضاءالراديوية الساتلية ) المالحة
 MHz 5 030-5 010النطاق  في العاملة

 

 (Rev.1)4/104الوثيقة  M.1906 R-ITU-1التوصية 

 االستقبال الفضائية  الخصائص ومعايير الحماية لمحطات
 خدمة في اإلرسال األرضية وخصائص محطات

 فضاء( -الراديوية الساتلية )أرض المالحة
 MHz 5 010-5 000النطاق  في العاملة
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 (Rev.1)4/113الوثيقة  S.1717 R-ITU-1التوصية 

 لمخططاتنسق ملفات البيانات اإللكترونية 
 هوائيات المحطات األرضية

 

 (Rev.1)4/114الوثيقة  S.1587 R-ITU-3التوصية 

 لة على متن سفنالخصائص التقنية للمحطات األرضية المحمو 
 نطاقي الترددات في التي ُتجري اتصاالت مع سواتل الخدمة الثابتة الساتلية

MHz 6 425-5 925 وGHz 14,5-14 الساتلية المخصصين للخدمة الثابتة 
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 2 ملحقال

 لقطاع االتصاالت الراديوية ITU-R 292/4مسألة ال
 (UHDTV)الفائقة الوضوح الساتلية التلفزيونية أنظمة اإلذاعة 

(2015) 

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

 صور فيديو عالية االستبانة؛ يف تنوع تفضيالت مشاهدي التلفزيون الذين يرغبون أ ( 
ّسنأن البحث جيري باستمرار عن وسائل  ب(  الراديوية؛ طيف الرتدداتاستخدام  يف املرونة والفّعالية حتح
مستجيب  - بواسطة مرسل (UHDTV)فائقة الوضوح الساتلية التلفزيونية الذاعة لتنفيذ اإلضرورة زيادة سعة اإلرسال  ج(

 واحد؛ ساتلي
 تعمل مثاًل رموزاليت تسسيما األنساق  جمال فّعالية تقنيات التشكيل وتشفري القناة، وال يف أن تقدمًا مهمًا قد أحرز (د 

 األنساق؛ هذ  دون االقتصار على، (LDPC) حتقق التعادلية بكثافة منخفضةو  (APSK)بزحزحة االتساع والطور اإلبراق 
 (UHDTV) ائق الوضوحالفاليت تفي بنسق التلفزيون  جمال تقنيات الضغط الفيديوي والسمعي يف أن التقدم الذي أحرز ( ه

 ؛ساتلي مستجيب -مرسل على كل واحدة هبذا النسق تلفزيونية أكثر من خدمة قد أثبت إمكانية إرسال 
ورزم بروتوكول اإلنرتنت  MPEGميكنها استعمال رزم تدفق النقل  (UHDTV)الفائقة الوضوح الساتلية التلفزيونية أن اإلذاعة  و (
 السواء؛ على
شبكة  يف (UHDTV) الفائقة الوضوحالساتلية التلفزيونية أن التشكيالت املرنة لإلرسال وتعدد اإلرسال تتيح إدماج اإلذاعة  ز (

 اإلنرتنت؛ بروتوكول
 ،لتطبيقها تبعاً  ختتلفميكن أن الفائق الوضوح ذلك التلفزيون  يف مبايسر هذ  اخلدمات املختلفة، متطلبات تأن  (ح

 وإذ تالحظ
 حتدد، "إلنتاج الربامج وتبادهلا دولياً  (UHDTV)فائق الوضوح القيم معلمات أنظمة التلفزيون "املعنونة  ITU-R BT.2020 التوصيةأن 

 فائق الوضوح،الالتلفزيون صور معلمات نظام 
 املسائل التالية للدراسة أن ختضعتقرر 

الفائقة الساتلية ة التلفزيونيإلذاعة نظمة اما هي تقنيات التشكيل وتشفري القناة اليت تناسب و/أو اليت هي املثلى أل 1
القناة )السعة(، وما هي جودة األداء اليت ميكن احلصول عليها )مثل  يف ، وما هي معدالت اإلرسال العملية(UHDTV) الوضوح

ونسبة  (C/I) ونسبة املوجة احلاملة إىل التداخل (C/N)بداللة نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  (BER)البتات  يف معدل اخلطأ
 (؟0N/bEو )SNR( اإلشارة إىل الضوضاء

نظمة اإلذاعية هذ  األ يف البتات املطلوب لإلرسال يف ما هي نوعية األداء املطلوبة من حيث التيسر وما هو معدل اخلطأ 2
 ؟UHDTV الساتلية
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ض اليت تتيح استمثال معلمات اجلودة وعر املناسبة أساليب حجب األخطاء األخطاء و/أو  يف تقنيات التحكم ما هي 3
 والتكلفة؟ النطاق

النطاق  يف نسب احلماية الالزمة بني إشارتني رقميتني وبني إشارة رقمية وأمناط أخرى من اإلشارات حيتمل إرساهلاما هي  4
 املوزع للخدمة اإلذاعية الساتلية؟

طر الذي خيتلف حبسب حالة التوهني بسبب امل يف أنظمة اإلذاعة الساتلية يف هي الرتتيبات العملية اليت ينبغي مراعاهتاما  5
 ؟املناخية املناطق

 اإلشارة؟ شو خطية املرسل املستجيب الساتلي اليت تؤدي إىل ت الحالة  يف الرتتيبات العملية اليت ينبغي اختاذهاما هي  6
 وتقرر كذلك

 مناسبة؛ توصيات و/أو تقارير يف املذكورة أعال أن تدرج نتائج الدراسات  1
 .2017 لول عامحباملذكورة أعال  أنه ينبغي إجناز الدراسات  2

 S1الفئة: 
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 3ملحـق ال

 لقطاع االتصاالت الراديوية ITU-R 293/4مسألة ال
 مخططات/نماذج إشعاع الهوائيات الصغيرة للمحطات األرضية

 أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية في المستعملة تقريباً( 30قدرها  D/λ1)نسبة 
 والخدمة اإلذاعية الساتلية

(2015) 

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

 (BSS) واخلدمة اإلذاعية الساتلية (FSS)اخلدمة الثابتة الساتلية  يف أن خمططات اهلوائي املرجعية للمحطات األرضية أ ( 
 تحستعمل لتحديد متطلبات التنسيق وفقاً للوائح الراديو؛

الساتلية، وكذلك  يةاإلذاع/اخلدمة الثابتة الساتليةاخلدمة  شبكاتالتداخالت بني  تقييمأن حتديد معايري التنسيق و/أو  ب(
سم نفس نطاق الرتددات، اليت تتقا األخرى اخلدماتأنظمة اإلذاعية الساتلية و  الثابتة الساتلية/اخلدمة خلدمةا يف بني احملطات األرضية

 التحليل؛ يف املستعملةخمططات اهلوائي املرجعية على يتوقف 
ل تأثرها ميكن أن يؤدي إىل زيادة عدد الشبكات احملتم داع هلا، تحفظة بصورة الاملأن استعمال خمططات اهلوائي املرجعية  ج(
 جيعل من الصعب على اإلدارات املعنية استكمال التنسيق؛ مما
دد جمال تطبيق خمططات اهلوائي املرجعأن  (د  ت الدخل املنطبقة، حتديداً دقيقاً )مدى معلماية احلالية واملستقبلية جيب أن حتح

 ذلك(؛ ونطاقات الرتدد املنطبقة وغري
 قياسات؛ أن حتديد خمططات اهلوائي وجمال تطبيقها، جيب أن يستند إىل ( ه
ميكن أن تؤدي غذية( الت والتصميم اخلاص لبوق )مثل العواكس غري الدائريةاجلديدة للهوائي  تالتصاميم والتكنولوجياأن  (و 

 احلالية؛ الفصوص اجلانبية باملقارنة مع خمططات اهلوائي املرجعية يف منخفضةإىل سويات 
 اجلديدة؛ تطوير خمططات اهلوائي يف أن التكنولوجيات اجلديدة للهوائي مثل اهلوائيات بصفيف مطاور قد تحراعى ز (
 االقرتانباالحتاد قد أجنز تنظيم مكتبة لربجميات خمططات إشعاع اهلوائي جيب استعماهلا  يف يويةأن مكتب االتصاالت الراد (ح

 الراديو، لوائح يف مع مجيع الربجميات املستعملة لتطبيق اإلجراءات ذات الصلة
 وإذ تالحظ

توصيات  يف ية الساتلية الواردةاخلدمة الثابتة الساتلية/اخلدمة اإلذاع يف أن بعض خمططات اهلوائي للمحطات األرضية أ ( 
تستعمل من  ITU-R S.1855و ITU-R BO.1213و ITU-R S.580و ITU-R S.465قطاع االتصاالت الراديوية احلالية كالتوصيات 

 تقريباً؛ 30قدرها  D/λ أجل هوائيات ذات نسبة

                                                           
 .(m) إىل طول املوجة ويشري  (m)مستوي القياس  يف إىل بحعد اهلوائي Dيشري  1
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 الراديوية الصادرة عن مكتب االتصاالت للرتدداتاألقسام اخلاصة للنشرة اإلعالمية الدولية  يف أن حتديد ضرورة التنسيق ب(
ية ملخططات مواقع بعيدة جدًا نظرًا للمستويات املرتفعة نسبيًا للفصوص اجلانب يف كثري من احلاالت إىل شبكات ساتلية يف يستند

 درجة، 40حملور تفوق عند زوايا خارج اسيما  اخلدمة الثابتة الساتلية/اخلدمة اإلذاعية الساتلية ال يف اهلوائي املرجعية للمحطات األرضية
 املسائل التالية للدراسة أن ختضعتقرر 

خلدمة اإلذاعية ااخلدمة الثابتة الساتلية/ يف للمحطات األرضية للهوائيات الصغريةما هي خصائص اإلشعاع املقيسة  1
 تفوقها؟ درجة أو 40سيما على مقربة من الزوايا خارج احملور اليت تبلغ  الالساتلية 

دمة اإلذاعية الساتلية اخلاخلدمة الثابتة الساتلية/ يف حمطات أرضية هوائياتما هي املخططات املرجعية اليت تنطبق على  2
 ؟تقريباً  30قدرها  D/λذات نسبة 

لساتلية اهوائي مرجعي للخدمة الثابتة الساتلية/اخلدمة اإلذاعية كل خمطط الذي ميكن أن يرتبط بتطبيق الما هو جمال  3
 ذلك(؟ إىل )نطاقات الرتدد، وقطر اهلوائي وما

لية ليشمل للخدمة الثابتة الساتلية/اخلدمة اإلذاعية الساتلية احلاهل ميكن توسيع جمال تطبيق خمططات اهلوائي املرجعية  4
 صغرية؟ هوائيات

 D/λ ية )نسبةصغرية للمحطات األرضكيف ميكن حتسني/تطوير املخططات احلالية أو اجلديدة املطبقة على اهلوائيات ال 5
 املقيسة؟ ذلك اهلوائيات بصفيف مطاور وخمططات اهلوائيات يف تقريباً(، مع مراعاة التطورات التكنولوجية األخرية مبا 30 قدرها

 يويةادأدوات الربجميات اليت يعدها مكتب االتصاالت الر  يف ما هي املعلمات الالزمة لتنفيذ خمططات اهلوائي املرجعية 6
 االحتاد؟ يف

 وتقرر كذلك
 مناسبة؛ توصيات و/أو تقارير يف املذكورة أعال أن تدرج نتائج الدراسات  1
 .2019 حبلول عاماملذكورة أعال  أنه ينبغي إجناز الدراسات  2

 S2الفئة: 

___________ 


