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  امللحق

  عناوين توصيات قطاع االتصاالت الراديوية املواَفق عليها

 (Rev.1)7/24الوثيقة   RS R-ITU.2106-0التوصية 

  كشف حاالت تداخل الرتددات الراديوية اليت تتعرض هلا أجهزة االستشعار
  خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وتسويتها يف

  (Rev.1)7/11الوثيقة   SA.510 R-ITU-3التوصية 

إمكانية تقاسم الرتددات بني خدمة األحباث الفضائية واخلدمات األخرى يف نطاقات �لقرب 
  التداخل احملتمل من أنظمة ساتلية لرتحيل البيا&ت - GHz 15و 14من 

  (Rev.1)7/17الوثيقة   SA.1276 R-ITU-5التوصية 

 املواقع املدارية لسواتل ترحيل البيا&ت الواجب محايتها من إرساالت

  GHz 27,5-25,25النطاق  أنظمة اخلدمة الثابتة العاملة يف

 (Rev.1)7/18الوثيقة   SA.1026 R-ITU-5التوصية 

  أرض -معايري التداخل الكلي ألنظمة إرسال البيا&ت فضاء
  لألرصاد اجلوية األرض الساتلية واخلدمة الساتليةالعاملة يف خدمة استكشاف 

  األرض �ستعمال سواتل يف مدارات منخفضة �لنسبة إىل

  (Rev.1)7/19الوثيقة   SA.1027 R-ITU-5التوصية 

  أرض -معايري التقاسم ألنظمة إرسال البيا&ت فضاء
  العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية واخلدمة الساتلية لألرصاد اجلوية

  �ستعمال سواتل يف مدارات منخفضة �لنسبة إىل األرض

https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0024/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0011/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0017/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0018/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0019/en
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  (Rev.1)7/25الوثيقة   SA.1014 R-ITU-3التوصية 

  املأهولة ملركبات أحباث الفضاء السحيق املأهولة وغري الراديوية االتصاالتمتطلبات 

  (Rev.1)7/27الوثيقة   SA.1018 R-ITU-1التوصية 

 اليت تتضمن سواتل ترحيل للبيا&ت للشبكات/األنظمةنظام مرجعي افرتاضي 

  يف املدار املستقر �لنسبة إىل األرض واملركبات الفضائية اليت تستعملها
  يف مدارات منخفضة �لنسبة إىل األرض

  (Rev.1)7/28الوثيقة   1019SA. R-ITU-1التوصية 

  الساتلية لرتحيل البيا&ت للشبكات/األنظمةنطاقات الرتدد واجتاهات اإلرسال 

  Rev.1)7/23(الوثيقة   TF.538 R-ITU-5التوصية 

  قياسات عدم االستقرار العشوائي للرتدد والتوقيت (الطور)

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0025/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0027/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0028/en
https://www.itu.int/md/R15-SG07-C-0023/en
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