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، (EPFD) أن يقوم مبجرد تيسر برجمية التحقق من كثافة تدفق القدرة املكافئةبمكتب االتصاالت الراديوية  (WRC-03) 85يلزم القرار 
لعاملة رة بالنسبة إىل األرض امن أجل ختصيصات ترددات األنظمة الساتلية غري املستق 31.11و 35.9باستعراض نتائجها طبقاً للرقمني 

 1E-22و 1D-22و 1C-22و 1B-22و 1A-22ملصدر وحيد يف اجلداول  EPFDبتة الساتلية فيما يتعلق حبدود الكثافة اخلدمة الثا يف
 .7B.9و 7A.9من لوائح الراديو، وحتديد متطلبات التنسيق طبقاً للرقمني  22باملادة  22-3و 22-2و

 EPFD ر اإلصدار بيتا من برجمية التحقق من الكثافةبتيسأخطر املكتب اإلدارات (، 2016يونيو  3) CR/405ويف الرسالة املعممة 
 ألغراض االختبار والتقييم.

ومنذ نشر اإلصدار بيتا من الربجمية، قام املكتب جبمع التعليقات واالقرتاحات اخلاصة بإجراء حتسينات حمتملة على الربجمية. 
 ي من الربجمية.ُأخذت هذه التعليقات بعني االعتبار عند إعداد اإلصدار النهائ وقد

متاح على املوقع اإللكرتوين لالحتاد  S.1503 R-ITU-2ويّسر املكتب أن خيطر اإلدارات بأن اإلصدار النهائي لربجمية تطبيق التوصية 
epfd/en-R/go/space-www.itu.int/ITU  على نسخة النشرةسيتاح و IFIC BR  2016.12.06 /بتاريخ2384)اخلدمات الفضائية( رقم 

 .DVD أقراصوالنسخ التالية من النشرة املتاحة على 
تستخدم كواجهة  (GIBC)على وحدة منطية للسطح البيين البياين اخلاص حبسابات اجملموعة  EPFDوحتتوي حزمة التحقق من الكثافة 

 وحاليت اختبار ودليل للمستعمل. EPFDوأداتني للتحقق من الكثافة  EPFDإلطالق عملية التحقق من الكثافة 
 EPFD والغرض من هذه الرسالة املعممة تزويد اإلدارات واملستعملني اآلخرين باملعلومات والتوجيهات بشأن برجمية التحقق من الكثافة

 .(WRC-03) 85بالقرار  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةوتنفيذ فقرة 
 35.9 ، سيقوم املكتب باستعراض نتائجها طبقاً للرقمني85بالقرار  يكلف مدير مكتب االتصاالت الراديويةمن  3و 2ووفقاً للفقرتني 

 ، حسب االقتضاء.7B.9و 7A.9التنسيق مبوجب الرقمني  ومتطلبات 31.11و
 وحيدد املكتب ما إذا كانت ختصيصات ترددات:

 1B-22و 1A-22الواردة يف اجلداول  EPFDالكثافة  حلدودغري املستقرة بالنسبة إىل األرض متتثل  FSSاألنظمة الساتلية  أ ( 
 ؛22باملادة  22-3و 22-2و 1E-22و 1D-22و 1C-22و

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب
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 FSS إزاء أي أنظمة ساتلية 7A.9أو حمطات أرضية كبرية حمددة )حتت شروط معينة( تتطلب التنسيق مبوجب الرقم  ب(
 ؛5 إىل األرض قائمة باستعمال عتبات التنسيق الواردة يف التذييلمستقرة بالنسبة  غري

إزاء أي حمطة كبرية )حتت  7B.9غري املستقرة بالنسبة إىل األرض تتطلب التنسيق مبوجب الرقم  FSSأو األنظمة الساتلية  ج(
 .5 شروط معينة( باستعمال عتبات التنسيق الواردة يف التذييل

سيتواصل املكتب مع كل إدارة على حدة من اإلدارات اليت أبلغت عن أنظمة ساتلية غري مستقرة بالنسبة  ولألغراض املذكورة أعاله،
 (WRC-03) 85اخلدمة الثابتة الساتلية، مبا يف ذلك ختصيصات الرتددات ذات النتائج املؤاتية املشروطة طبقًا للقرار  إىل األرض يف

 شهر من تاريخ إرسال الرسالة:غضون ثالثة أ وتطلب منها أن تقدم ما يلي يف
( طبقاً للوصف التفصيلي 4بالتذييل  A.14)عناصر البيانات املدرجة حتت البند  EIRPوالقدرة  PFDبيانات قناعي الكثافة  -

، الذي يرد وصف XML بالنسق. وينبغي تقدمي بيانات القناعني S.1503 R-ITU-2من التوصية  Bلألقنعة الوارد يف اجلزء 
 ؛XMLfile/en-mask-R/go/space-www.itu.int/ITUله يف 

 5F.22 أو 5D.22أو  5C.22مطلوبة للمحطات العاملة يف نطاق تردد خاضع لألرقام  4 أي عناصر بيانات أخرى للتذييل -
( قد تكون غري مدرجة يف التبليغات األصلية أو قد يتعني تعديلها لتشغيل برجمية EPFD)أي خاضع لفحص الكثافة 

 .EIRP/القدرة PFDبشكٍل سليم إىل جانب بيانات قناعي الكثافة  EPFDالتحقق من الكثافة 
و التوضيحات أولن تغري املعلومات أعاله التاريخ الرمسي الستالم تبليغات ختصيصات الرتددات املعنية إذا قدمت املعلومات 

تؤثر كل  غضون الفرتة احملددة بثالثة أشهر. ويف حالة وجود نظام ساتلي له جمموعات فرعية خمتلفة من اخلصائص املدارية ال يف
 22 املادة للحدود الواردة يفمنها على األخرى، جيب أن تقدم البيانات املطلوبة لكل جمموعة فرعية من املعلمات املدارية طبقًا 

 .7B.9 والرقم
اريخ رمسي جديد ، يعترب التبليغ غري مكتمل وحيدد تآنفاً وإذا مل تقدم املعلومات املطلوبة يف غضون فرتة الثالثة أشهر املذكورة 

 لالستالم عند استالم املعلومات الكاملة.
 BR IFIC يف النشرة EPFD املقدمة جنبًا إىل جنب مع نتائج فحص الكثافة EIRPوالقدرة  PFDوتنشر بيانات قناعي الكثافة 

 .epfd/en-R/go/space-www.itu.int/ITU)اخلدمات الفضائية( وعلى 
مدير مكتب االتصاالت  أفاد بهالتقدم احملرز والذي  (WRC-15) 2015وقد استعرض املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 

املقدم إىل  5 ووافق يف جلسته العامة الثامنة على التقرير الثاين للجنة EPFDيتعلق بتطوير برجمية التحقق من الكثافة  الراديوية فيما
 ( الذي ورد فيه أنه:CMR15/505و CMR15/416اجللسة العامة )انظر الوثيقتني 

إىل األرض،  ها من وضع منوذج ألنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبةيف احلاالت اليت ال تتمكن الربجميات في -
اليت  ITU-R S.1503 حىت تتم املوافقة يف قطاع االتصاالت الراديوية على التوصية (WRC-03) 85يستمر تطبيق القرار 

حتسّن من منوذج هذه األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ويتم تنفيذها يف برجميات التحقق من كثافة تدفق القدرة 
غري املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت ميكن وضع منوذج هلا  FSSاملكافئة. وهذا ال مينع املكتب من التحقق من األنظمة 

 جميات.إطار النسخة احلالية من الرب  يف
ٍف لنظام الربجمية ال ميكنها أن جتري النمذجة بشكٍل واوطبقًا للقرار أعاله، فإن املكتب سيقوم، عند استالم بيان يشري إىل أن 

لقطاع االتصاالت الراديوية  4 /جلنة الدراسات4A، بإحالة احلالة إىل فرقة العمل غري مستقر بالنسبة إىل األرض معني FSS ساتلي
. النظام بشكٍل وافٍ  لنمذجة ITU-R S.1503-2مزيد من التحسينات على منهجية التوصية  حاجة إىلذا كانت هناك للنظر فيما إ

، يتعني تقدمي أوصاف تفصيلية تقنية أخرى، تتضمن 4 /جلنة الدراسات4Aولدعم هذا االستعراض من جانب املكتب وفرقة العمل 
 :ضمن مجلة أشياء

 احلالية؛ EPFDنتائج احلساب باستعمال برجمية التحقق من الكثافة  1
 باستعمال برجمية حماكاة مع منذجة وافية للنظام غري املستقر بالنسبة إىل األرض؛ EPFDنتائج حساب الكثافة  2
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