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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

جديدة لقطاع  مشروع مراَجعة مسألة، 2017 أكتوبر 27لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد يف  4الدراسات  جلنةاعتمدت 
 ITU-R 1-7 القرار عليه يف املنصوص) واتفقت على تطبيق اإلجراء A2.2.2.5(الفقرة  ITU-R 1-7االتصاالت الراديوية وفقًا للقرار 

مشروع املسألة  د نصوير لالتصاالت الراديوية.  مجعيتنييف الفرتة الواقعة بني  املسائلعلى  املوافقة) بشأن A2.3.2.5 (انظر الفقرة
 جلنةورئيس  ملديرا ختربعلى مشروع مسألة أن  املوافقة. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على لتيسري اطالعكم عليه 1 امللحق يف

  اعرتاضها. الدراسات Rسباب

). A2.3.5 (الفقرة ITU-R 1-7 لقطاع االتصاالت الراديوية وفقاً للقرار واحدة مسألةالدراسات إلغاء  جلنةوعالوةً على ذلك، اقرتحت 
 خترب أن ذويةلقطاع االتصاالت الرادي . ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على إلغاء مسألة2 امللحقيف  وترد املسألة املقرتح إلغاؤها

  اعرتاضها. الدراسات Rسباب جلنةورئيس  املدير

لنظر إىل أحكام الفقرة موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.5 ̂و
  إذا كانت توافق أم ال توافق على املقرتحات الواردة أعاله. مبا 2018 يناير 15أقصاه 

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

 الرسالة اإلدارية املعممة

CACE/841  
 2017 نوفمرب 15

 
 

  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 4املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

 )اخلدمات الساتليةلالتصاالت الراديوية ( 4جلنة الدراسات  :املوضوع

  لقطاع االتصاالت الراديوية مسألة اقرتاح املوافقة على مشروع مراجعة  -

 لقطاع االتصاالت الراديويةاقرتاح إلغاء مسألة  -
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  ITU-R 277/4املسألة عة مراجَ مشروع 

  الساتلية الرقمية املتنقلةة الرقمية الساتلية و تالثاب للخدمات األداء أهداف
  ات مبعدل بتات متغريري ذات املس

2009)-201X( 

  الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد 

  إذ تضع يف اعتبارها

معّدل اخلطأ الكلي يف البتات يف الدارة املرجعية االفرتاضية ينبغي أال تكون قيمته قادرة على التأثري بشكل حمسوس  أن  أ ) 
لبات أداء طبسرعة مما قد يكون له fثري على مت تظهروأن خدمات جديدة  ^ستمرارمتطلبات اخلدمة تتطور  يف إرسال املعلومات

  ؛الوصلة الساتلية

خدمة الثابتة ة للاحلديثنظمة األمعظم  معدل اخلطأ يف البتات قد يتغري من حلظة إىل أخرى، بسبب التغري يف أن  )ب
ملتغرية ا ظروف االنتشار تقنيات اإلرسال التكييفي من أجل التعويض عن تعتمد (MSS)واخلدمة املتنقلة الساتلية  (FSS)  الساتلية

أهداف األداء من حيث  مما جيعلها تليب ^ستمرار ،اخلبو الناجم عن املسريات املتعددةو  التوهني ^ملطر fثريات ، مبا فيهامع الوقت
  ؛اخلطأ

داف أداء أنظمة أه احلّد الذي يصل إليه اخلبو ال ميكن حتديده بدقة إال إذا توفرت معطيات جتريبية إضافية أن  )ج
سريات ملاتطلبها األنظمة الساتلية ذات ميكن أن تكون خمتلفة عن تلك اليت  S.1062 R-ITUاخلدمة الثابتة الساتلية املعّرفة يف التوصية 

  ؛خمططات اإلرسال التكييفيبسبب  مبعدل بتات متغري

نقلة، االجتاهني) لتأمني وصالت اخلدمة للمطاريف املتأن هوامش احلماية من اخلبو يف النطاقات املستعملة عادة (يف   د )
دي ذلك إىل اختالف ذية، وقد يؤ لوصالت التغ قد تكون خمتلفة اختالفاً أساسياً عن اهلوامش املطبقة يف النطاقات املستعملة عادةً 

  أهداف األداء املعينة هلذين النمطني من الوصالت؛ يف

مع أساليب  (Shannon)سعة شانون النظري لد احلالقريبة من  األخطاءأن استخدام تقنيات التشفري لتصحيح   ) ه
يؤدي إىل تشغيل  ميكن أن قد (MSS)يف إرساالت اخلدمة املتنقلة الساتلية  ،لفك التشفري يف األنظمة الساتلية احلديثةلّينة تكرارية 

 خصائصإىل أيضًا  ؤديي، ولكن ميكن أن )I+N/(C(( مرٍض عند سوmت منخفضة لنسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء والتداخل
  ؛اخلطأ لتصحيح التقليديةالتشفري  تقنيات مع ^ملقارنةالرشقات  تشفري فكخطاء أل خمتلفة

أن معاجلة أهداف األداء للخدمات املرتبطة ^لسالمة يف النطاقات املوزعة للخدمة املتنقلة الساتلية قد تكون خمتلفة   و )
  على خدمات أخرى غري مرتبطة ^لسالمة يف نفس النطاقات؛عن املعاجلة اليت تطبق 

أن أهداف األداء فيما خيص وقت نقل الرسائل (من طرف إىل طرف) خلدمات التسجيل وإعادة اإلرسال قد تكون   ز )
  أقل دقة من األهداف املطبقة على اخلدمات اجلارية يف الوقت الفعلي؛

تلية ميكن أن تتأثر Rهداف اخلدمة املتنقلة لألرض عندما ُتستعمل اخلدمة أن أهداف األداء للخدمات املتنقلة السا  ح)
  الساتلية كخدمة تكميلية هلذه اخلدمات؛
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أدخلتا قياس وصلة هامشية ميكن تطبيقها ^عتبارها "منهجية  ITU-R M.1188و ITU-R SM.1751أن التوصيتان   ط)
ألنظمة غري املستقرة لداء األداء وحتديد أهداف األوميكن استعماهلا يف تقييم " الراديوية لتقييم آ~ر التداخل بني شبكات االتصاالت

  ،أثناء حتركهماليت ختدم األجهزة احملمولة ^ليد للمستعملني  MSSوأنظمة  TDMA^لنسبة إىل األرض، والقائمة على 

  طرح املسائل التالية للدراسةتقرر 

  املتنقلة الرقمية الساتلية:واخلدمة أنظمة اخلدمة الثابتة الرقمية الساتلية اخلدمات من واحدة  فيما خيص كالً 
اخلطأ من حيث معدل اخلطأ يف البتات وما هي أفضل توزيعات األداء  من حيث معدلما هي أهداف األداء   1

  املسري الرقمي املرجعي االفرتاضي املناسب؟ البتات يف يف

  معدل اخلطأ يف البتات وخصائص االنتشار؟ األداء من حيثلربط بني ما هي الطريقة املفضلة اليت تتيح ا  2

ما هي الطرائق املتوفرة لدى مصممي األنظمة الساتلية الستيفاء متطلبات اخلدمة، فيما يتعلق خبصائص األنظمة   3
  خطأ الرشقات والتأخر الزمين؟من حيث صائص اخلاالنتشار و بسبب تدهور الالساتلية مثل 

معلمات األداء احملتملة اليت ينبغي حتديدها، حىت تؤخذ ^حلسبان أهداف األداء احلالية للخدمة الثابتة ما هي   34
الساتلية، علماً Rن سوmت التداخل يف أنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية ختتلف اختالفاً بّيناً عن أهداف أنظمة اخلدمة 

  الساتلية؟ الثابتة

  على وصالت التغذية وعلى وصالت اخلدمة؟ 1املوصوف يف البند كيف ميكن تطبيق هدف األداء   45
ما هي املنهجيات اإلضافية اليت جيب وضعها لتقييم األداء وما هي أهداف أداء أنظمة اخلدمات املتنقلة الساتلية   56

  ؟أثناء حتركهمغري املستقرة ^لنسبة إىل األرض، اليت ختدم األجهزة احملمولة ^ليد للمستعملني 

  وتقرر كذلك

  أن تدرج نتائج الدراسات سالفة الذكر يف توصيات و/أو تقارير مناسبة؛  1

  .20142020أنه ينبغي إجناز الدراسات سالفة الذكر حبلول عام   2

  S2الفئة: 
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  إلغاؤها لقطاع االتصاالت الراديويةاملسألة املقرتح 

مسألة قطاع 
االتصاالت الراديوية 

(ITU-R)  
  العنوان

  أهداف األداء لوصالت اإلرسال الرقمية الدولية يف اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة املتنقلة الساتلية  75-4/4

___________  
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