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القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي للمنطقة اإلذاعية األوروبية املعين باستعمال
اخلدمة اإلذاعية للرتددات يف نطاقات املوجات املرتية ) (VHFوالديسيمرتية
)( (UHFستكهومل.................................. (ST61) )1961 ،

ST61-1/2

القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين باستعمال اخلدمة اإلذاعية للرتددات
يف نطاقات املوجات اهلكتومرتية ) (MFيف اإلقليمني  1و 3ويف نطاقات
املوجات الكيلومرتية ) (LFيف اإلقليم ( 1جنيف........ (GE75) )1975 ،
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الصفحة
القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين باستعمال اخلدمة اإلذاعية للنطاق
 kHz 1605-535يف اإلقليم ( 2ريو دي جانريو......... (RJ81) )1981 ،
القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين باستعمال النطاق
لإلذاعة الصوتية بتشكيل الرتدد (جنيف................ )GE84( )1984 ،
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القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين بتخطيط اإلذاعة التلفزيونية باملوجات
املرتية/الديسيمرتية ) (VHF/HUFيف املنطقة اإلذاعية اإلفريقية والبلدان اجملاورة
(جنيف............................................ (GE89) )1989 ،

GE89-1/3

القواعد املتعلقة بالقرار  1الصادر عن املؤمتر  RJ88وباملادة  6من االتفاق
............................................................... RJ88

RJ88-1/2

القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين باخلدمة املتنقلة البحرية وخدمة
املالحة الراديوية للطريان باملوجات اهلكتومرتية )( (MFاإلقليم ( )1جنيف،
........................................... (GE85-MM-R1) )1985

GE85-R1-1/4

القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين بتخطيط خدمة املالحة الراديوية
البحرية (املنارات الراديوية) يف املنطقة البحرية األوروبية (جنيف)1985 ،
)..................................................... (GE85-EMA

GE85-EMA-1/4

القواعد املتعلقة باالتفاق اإلقليمي املعين بتخطيط اخلدمة اإلذاعية الرقمية
لألرض يف أجزاء من اإلقليمني  1و 3يف نطاقي الرتددات MHz 230-174
و( MHz 862-470جنيف........................... (GE06) )2006 ,
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القواعد املتعلقة بطريقة حساب احتمال حدوث تداخل ضار بني الشبكات
الساتلية (نسب املوجة احلاملة إىل التداخل "....................... )"C/I

B3-1/19

القواعد املتعلقة مبنهجية احلساب وباملعايري التقنية الواجب تطبيقها لتحديد
اإلدارات املتأثرة ولتقدير احتمال حدوث تداخل ضار يف النطاقات احملصورة
بني  9و................................................ kHz 28 000
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القواعد المتعلقة
بالمادة  4من لوائح الراديو

4.4

1

استعمال تردد في إطار الرقم  4.4من لوائح الراديو

)(MOD RRB18/78

ينص هذا احلكم على أن "إدارات الدول األعضاء جيب عليها أال ختصص حملطة ما أي تردد خيالف جدول
1.1
توزيع نطاقات الرتدد الوارد يف هذا الفصل أو خيالف األحكام األخرى يف هذه اللوائح إال إذا حتقق الشرط الصريح الذي
يقضي بأال تسبب تلك احملطة اليت تستعمل مثل هذا التخصيص تداخالً ضاراً حملطة أخرى تعمل طبقاً ألحكام الدستور
واالتفاقية وهذه اللوائح وأال تطالب حبماية من التداخالت الضارة اليت تسببها هذه احملطة األخرى".
وحيدد يف الرقم  4.8جمال تطبيق عبارة "خيالف جدول توزيع نطاقات الرتدد الوارد يف هذا الفصل أو خيالف
2.1
األحكام األخرى يف هذه اللوائح" وذلك ببيان أن "األحكام األخرى" جيب أن حتدد وتدرج يف قاعدة إجرائية .وتقدم
القاعدة اإلجرائية املتعلقة بالرقم  31.11قائمة كاملة هبذه "األحكام األخرى".
وبالتايل ،يقتصر جمال تطبيق الرقم  4.4على املخالفات اخلاصة جبدول توزيع نطاقات الرتدد وباألحكام املدرجة
3.1
يف القاعدة اإلجرائية املتعلقة بالرقم  31.11فيما خيص "األحكام األخرى" .وال تزال اإلدارات اليت تنوي ،بشكل خاص،
التصريح باستعمال الطيف مبوجب الرقم  4.4ملزمة ،طبقاً للقسمني  Iو IIمن املادة  ،9وللرقمني  2.11و 3.11بإبالغ
املكتب "بأي ختصيصات تردد إذا ما كان استعماهلا قادراً على التسبب يف تداخالت ضارة على أي خدمة إلدارة
أخرى".
يستنتج من الرقمني  5.8و 36.11أن تدوين أي ختصيص يتضمن إحالة إىل الرقم  4.4يرتب التزاماً على اإلدارة
4.1
املبلغة بإزالة أي تداخل ضار حيدث فعلياً لالستعماالت األخرى اليت تتم وفقاً للوائح الراديو وذلك مبجرد اإلبالغ عنه.
وال يسري هذا التحديد على استعمال ختصيص مبلغ عنه مع اإلحالة إىل الرقم  ،4.4إال إذا كانت فئتا التخصيص املبينتان
يف الرقم  5.8كلتامها مستعملتني .وعالوةً على ذلك ،يستنتج من الرقمني  5.8و 36.11أن تدوين أي ختصيص يتضمن
إحالة إىل الرقم  4.4يرتب التزاماً على اإلدارة املبلغة بإزالة أي تداخل ضار على الفور حيدث فعلياً لتخصيصات الرتدد
األخرى اليت تتم وفقاً للوائح الراديو فور استالم ما يفيد بذلك .وال يسري هذا التحديد على استعمال ختصيص مبلغ عنه
مع اإلحالة إىل الرقم  ،4.4إال إذا كانت فئتا التخصيص املبينتان يف الرقم  5.8كلتامها مستعملتني.
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وترى اللجنة أن حتديد ما إذا كان أي ختصيص تردد حملطة إرسال قادراً على التسبب يف تداخالت ضارة على
5.1
حمطات إدارة أخرى مشغلة وفق لوائح الراديو من عدمه ال يقع فقط على كاهل اإلدارة املشغلة حملطة اإلرسال اليت ميكن
أن تسبب التداخل وينبغي أن حتصل اإلدارات األخرى على املعلومات املتعلقة بأي استعمال مبوجب الرقم  4.4لتقييم
تداخلها احملتمل أو حتديد مصدر التداخل الضار .وهلذا السبب ،جيب على أي إدارة تنوي استعمال ختصيص ترددات
حملطة إرسال مبوجب الرقم  4.4أن تبلغ املكتب بتخصيص الرتدد هذا ،عمالً باملادة  ،111قبل وضعه يف اخلدمة إن أمكن.
ويشمل ذلك ،فيما خيص اخلدمات الفضائية ،التطبيق املسبق لألحكام ذات الصلة للمادة ( 9انظر أيضاً الفقرة
 3.1أعاله).
أ ) توفر ضمانات بعدم تسبب االستعمال املقصود لتخصيص الرتدد للمحطة مبوجب الرقم
على حمطات إدارات أخرى تعمل وفقاً ألحكام لوائح الراديو؛

4.4

ألي تداخل ضار

ب) ماهية التدابري اليت ينبغي اختاذها لالمتثال للشرط الذي يقضي بإلغاء التداخل الضار على الفور وفقاً للرقم .5.8
وعند التبليغ عن استعمال ختصيصات تردد يراد تشغيلها مبوجب الرقم  ،4.4تقدم اإلدارة املبلغة تأكيداً بأهنا أيقنت أن
ختصيصات الرتدد هذه تستويف الشروط املشار إليها أعاله يف البند أ) وأهنا حددت تدابري لتجنب التداخل الضار وإزالته
على الفور يف حال ورود شكوى.
ومع أخذ الرقم  4.4والرقمني  43.5و 43A.5يف االعتبار ،تدون ختصيصات الرتدد حملطات االستقبال غري
7.1
املطابقة للوائح الراديو باستخدام رمز يتضمن إشارة إىل أن اإلدارة املبلغة ال ميكنها أن تطالب باحلماية من أي تداخالت
ضارة قد تتسبب فيها ختصيصات الرتدد املستعملة طبقاً للوائح الراديو.
انظر أيضاً القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرقم .37.11

____________________
1

من املسلم به أن تبادل املعلومات بشأن استعمال ختصيصات الرتدد ،مبا فيها تلك املندرجة يف إطار الرقم  ،4.4حملطات خدمات
األرض يف نطاقات معينة (يف نطاقات ال يتشارك فيها مع اخلدمات الفضائية على سبيل املثال) ،ميكن أن يتحقق أيضاً من خالل
ترتيبات أو آليات ثنائية/متعددة األطراف.
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اإلرساالت في نطاقات تحظر فيها أي استعماالت غير االستعماالت المرخص بها

األحكام الواردة أدناه واملتعلقة بالرتددات أو بنطاقات الرتددات املستخدمة ألغراض اتصاالت السالمة
1.2
واالستغاثة أو املوزعة الستعمال منفعل ،حتظر أي استعمال آخر:

أ ) األحكام املتعلقة باتصاالت السالمة واالستغاثة:
التذييل  (GMDSS) 15واجلدوالن  1-15و :2-15ترددات مميزة بنجمة
تداخالت ضارة باتصاالت االستغاثة والسالمة حمظور.

)*(

لإلشارة إىل أن أي إرسال يسبب

ب) األحكام املتعلقة باالستعمال املنفعل:
الرقم .340.5
بناء على هذا احلظر ،ترى اللجنة أنه ال ميكن قبول بطاقات التبليغ اليت تتناول أي استعمال غري االستعماالت
2.2
املرخص هبا يف النطاق أو يف الرتددات املعنية حىت ولو أحالت إىل الرقم 4.4؛ وعالوة على ذلك ،فإن اإلدارة اليت تقدم
بطاقات التبليغ هذه حتث على االمتناع عن هذا االستعمال.
5.4

يشمل تطبيق هذا احلكم حالة نطاق جماور غري موزع للخدمة املعنية وكذلك حالة نطاق آخر جماور موزع هلذه
1
اخلدمة بفئة توزيع خمتلفة.
يعطى أي ختصيص للرتدد يرتاكب فيه نطاق الرتددات املخصص مع نطاق غري موزع للخدمة املعنية ،نتيجة
1.1
تنظيمية غري مؤاتية مبوجب الرقم .31.11
أي ختصيص للرتدد يرتاكب فيه نطاق الرتددات املخصص مع نطاق موزع لفئة خدمة أدىن يعترب ختصيصاً من
2.1
فئة هذه اخلدمة األدىن ومييز عند تدوينه برمز يشري إىل ذلك( .انظر الرمزين  Rو Sيف اجلدول  ،13Bالعمود  13B2يف
مقدمة القائمة الدولية للرتددات).
لتسوية حاالت التداخل الضار بني اخلدمات اليت تعمل يف نطاقات جماورة ،تقرر أنه مهما تكن الظواهر اليت
2
تتسبب يف التداخل (البث خارج النطاق ،ونواتج التشكيل البيين ،إخل ).يكون على اإلدارة املسؤولة عن البث الذي
يرتاكب مع نطاق غري موزع أن تستخدم الوسائل املناسبة إلزالة التداخل.
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القواعد المتعلقة بقبول استالم بطاقات التبليغ المطبقة عموما
على جميع التخصيصات المبلغة إلى مكتب االتصاالت الراديوية
تطبيقا إلجراءات لوائح الراديو*
1
1.1

تقديم المعلومات في نسق إلكتروني

)(MOD RRB18/78

اخلدمات الفضائية

الحظت اللجنة ضرورة تقدمي الطلبات والتعليقات/االعرتاضات وطلب اإلدراج أو االستبعاد احملددة يف الفقرة يقرر

من القرار ) 55 (Rev.WRC-15والقرار ) 908 (Rev.WRC-15يف صورة إلكرتونية كشرط ملزم .والحظت اللجنة أيضاً
أن املكتب وفّر لإلدارات برجميات التقاط املعلومات والتحقق من سالمتها ،مبا يف ذلك برجميات تقدمي املعلومات املطلوبة
يف امللحق  2بالقرار ) 552 (Rev.WRC-15ويف املرفق بالقرار ) .553 (Rev.WRC-15وتبعاً لذلك ،فإن كل املعلومات
املشار إليها يف الفقرة يقـرر من القرار ) 55 (Rev.WRC-15ويف امللحق  2يف القرار ) 552 (Rev.WRC-15ويف املرفق
بالقرار ) 553 (Rev.WRC-15مبوجب الفقرتني  8و 9جيب تقدميها إىل املكتب يف نسق إلكرتوين (باستثناء البيانات اليت
تقدم يف شكل بياين ،حيث تستمر إمكانية تقدميها يف نسق ورقي) يكون متوافقاً مع برجميات التقاط بطاقات التبليغ
اإللكرتونية ملكتب االتصاالت الراديوية ) (SpaceCapوبرجميات املالحظات/االعرتاضات ) ،1(SpaceComباستعمال
واجهة الويب اخلاصة باالحتاد "التقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية" املتاحة يف العنوان التايل:
.https://www.itu.int/itu-r/go/space-submission

____________________

* مالحظة :اختذ املؤمتر  WRC-15القرار اخلاص بالقاعدة اإلجرائية املتعلقة باستالم بطاقات التبليغ يف اجللسة العامة الثامنة ،الفقرات
من  39.1إىل  42.1من الوثيقة  ،CMR15/505مع املوافقة على الوثيقة  CMR15/416فيما يتعلق بالقسم  1.4.2.2.3من
الوثيقة ) ،4 (Add2) (Rev1على النحو التايل:

"لتقدمي طلب من أجل التنسيق مبوجب الرقم  30.9فيما يتعلق بشبكة أو نظام ساتلي غري مستقر بالنسبة إىل األرض ،ال يقبل استالم بطاقة
التبليغ إال يف األحوال احملددة أدناه:
’ ‘1أنظمة ساتلية مبجموعة واحدة (أو أكثر) من اخلصائص املدارية وقيمة (قيم) امليل مع اإلشارة إىل أن مجيع ختصيصات تردد
النظام ستُشغل يف آن واحد؛
’ ‘2أنظمة ساتلية بأكثر من جمموعة واحدة من اخلصائص املدارية وقيم امليل مع إشارة واضحة إىل أن اجملموعات املختلفة من
اخلصائص املدارية ال يستبعد بعضها بعضاً ،وبعبارة أخرى ،ستُشغل ختصيصات الرتدد للنظام الساتلي على إحدى اجملموعات الفرعية
من املعلمات املدارية على أن يتم حتديدها يف موعد ال يتجاوز مرحلة التنسيق وتسجيل النظام الساتلي".
 1باستثناء التعليقات املقدمة وفقاً للبنود  7.1.4و 9.1.4و 10.1.4من املادة  4يف التذييلني  30و 30Aفيما خيص االستعماالت اإلضافية
مبوجب املادة  4واستعمال النطاقات احلارسة مبوجب املادة  2Aيف هذين التذييلني يف اإلقليم  1واإلقليم .3

اجلزء
2.1

1A

قبول االستالم

الصفحة

2

املراجعة

2

خدمات األرض
 9و  11و 12

بطاقات التبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتدد بشأن خدمات األرض املقدمة يف سياق امل واد
والتذييل  25من ل وائح ال راديو واالتفاقات اإلقليمية املختلفة ،جيب أن تقدم حص راً عرب واجهة الويب اخلاصة
باالحتاد واملتعلقة بالتبليغ عن ختصيصات/تعيينات الرتدد ) (WISFATاملتاحة على العن وان:
 . https://www.itu.int/ITU -R/go/wisfat/enوجدير باملالحظة أيض اً أن املكتب أتاح لإلدا رات من خالل
النش رة اإلعالمية الدولية للرتددات أداة برجمية ) (TerRaNoticesلكي يقوم املكتب بإنشاء بطاقات التبليغ
والتحقق منها  .وإضافة إىل ذلك ،ميكن النفاذ إىل أداة التحقق على اخلط من خالل املوقع اإللكرتوين لالحتاد
املتاح يف العن وان التايل. https://www.itu.int/ITU -R/terrestrial/OnlineValidation/Login.aspx :
2

استالم بطاقات التبليغ

)(MOD RRB18/78

يتعني على مجيع اإلدارات االلتزام باملواعيد النهائية احملددة يف لوائح الراديو ،ومن مث ،مراعاة احتمال تأخر الربيد،
والعطالت الرمسية ،أو الفرتات اليت يكون االحتاد مغلقاً فيها.2
وبعد أن أخذت اللجنة يف اعتبارها التبليغات وبطاقات التبليغ اإللكرتونية والوسائل املتنوعة املتاحة إلرسال املراسالت
األخرى ذات الصلة ،قررت ما يلي:
1.2

التقديم اإللكتروني لبطاقات التبليغ

أ)

تُسجل بطاقات التبليغ املقدمة باستعمال "التقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليغ" فيما خيص اخلدمات الفضائية أو
من خالل واجهة  WISFATفيما خيص خدمات األرض ،على أهنا استُلمت يف التاريخ الفعلي لالستالم،
بغض النظر عما إذا كان ذلك اليوم يوم عمل أم ال يف مكتب االتصاالت الراديوية لدى االحتاد يف جنيف.

ب)

ال تتطلب بطاقات التبليغ املقدمة باستعمال "التقدمي اإللكرتوين لبطاقات التبليغ" فيما خيص اخلدمات الفضائية
أو من خالل واجهة  WISFATفيما خيص خدمات األرض أي تأكيد منفصل عن طريق الفاكس أو الربيد
اإللكرتوين.

ج)

يتم اإلشعار باستالم بطاقات التبليغ املتصلة باخلدمات الفضائية على الفور عن طريق الربيد اإللكرتوين ملكتب
االتصاالت الراديوية/االحتاد .ويتم اإلشعار باستالم بطاقات التبليغ املتصلة خبدمات األرض على الفور من
خالل إرسال رسالة تلقائياً بواسطة واجهة .WISFAT

____________________

 2جيب على مكتب االتصاالت الراديوية أن يقوم ،عند االقتضاء ،بإبالغ اإلدارات بذلك من خالل رسالة معممة يف أول كل عام،
باإلجازات أو الفرتات اليت قد يكون االحتاد مغلقاً خالهلا من أجل مساعدهتا على الوفاء بالتزاماهتا.

اجلزء

2.2

1A

قبول االستالم

الصفحة 2مكرراً

املراجعة

2

المراسالت المتصلة بتقديم بطاقات التبليغ

أ ) تسجيل الربيد الوارد عن طريق اخلدمة الربيدية 3كربيد مت استالمه يف أول يوم عمل يسلم فيه إىل مكتب
االتصاالت الراديوية/االحتاد يف جنيف .ويف احلاالت اليت خيضع فيها الربيد ملواعيد زمنية تنظيمية حتل يف يوم يكون
االحتاد مغلقاً فيه ،ينبغي قبول الربيد إذا كان قد سجل كربيد مث استالمه يف أول يوم عمل يعقب فرتة اإلغالق.
ب) تسجل وثائق الربيد اإللكرتوين والتليفاكس كوثائق مت استالمها يف التاريخ الفعلي الستالمها ،بغض النظر عما إذا
كان ذلك اليوم يوم عمل أم ال يف مكتب االتصاالت الراديوية لدى االحتاد يف جنيف.

ج)

جيب إرسال مجيع الرسائل الربيدية إىل العنوان التايل:
Radiocommunication Bureau
International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

د)

جيب إرسال مجيع رسائل التلفاكس على الرقم التايل:
( +41 22 730 57 85عدة خطوط)

ھ)

جيب إرسال مجيع رسائل الربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:
brmail@itu.int

و)

سريد مكتب االتصاالت الراديوية/االحتاد يف احلال بالربيد اإللكرتوين على املعلومات اليت يتلقاها عن طريق الربيد
ّ
اإللكرتوين.

____________________
3

مبا فيها خدمات املراسلني أو موزعي الربيد أو اخلدمات األخرى.

)(MHz

1

نطاق الرتدد

2

1 626,5-1 610

1 626,5-1 610

1 626,5-1 613,8
1 660,5-1 626,5
1 668,4-1 668
1 670-1 668,4
1 675-1 670
2 010-1 980
2 025-2 010
2 170-2 160

2 200-2 170

2 500-2 483,5

2 500-2 483,5

2 500-2 483,5

2 520-2 500

رقم احلاشية
يف املادة 5

364.5

364.5

365.5
354.5
379B.5
379B.5
379B.5
389A.5
389C.5
389C.5

389A.5

402.5

402.5

402.5

414.5

3










-------

اجلدول ( 1-11A.9تابع)
4



5

،12A.9 ،12.9
،12A.9 ،12.9
،12A.9 ،12.9
،12A.9 ،12.9
،12A.9 ،12.9
،12A.9 ،12.9
،12A.9 ،12.9
،12A.9 ،12.9

14.9 ،13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
13.9
14.9 ،13.9
14.9 ،13.9 ،12A.9 ،12.9 
14.9 ،13.9 ،12A.9 ،12.9

---

---








---

---

)(355.5

6

خدمات أرضية ينطبق عليها باملثل
الرقم 14.9
---

---

---

ثابتة
---------

13.9 ،12A.9 ،12.9

واهلند انظر الرقم (414A.5

14.9 ،13.9 ،12A.9 ،12.9

ثابتة (اإلقليم )2
متنقلة (اإلقليم )2
(انظر أيضاً الرقم )389E.5
ثابتة
متنقلة
(انظر أيضا الرقم )389F.5
ً
ثابتة
متنقلة
التحديد الراديوي للموقع (اإلقليم  2واإلقليم )3
(انظر أيضا الرقمني  398A.5و)399.5
ً
ثابتة
متنقلة
التحديد الراديوي للموقع (اإلقليم 2
واإلقليم  3والبلد املدرج يف الرقم (397.5
(انظر أيضاً الرقم )399.5
( ---انظر الرقم (399.5

*14.9 ،13.9 ،12A.9 ،12.9
* تنطبق فقط على اخلدمة
املتنقلة الساتلية يف اليابان

خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها باملثل حاالت تنطبق عليها أحكام
خدمات فضائية مذكورة يف حاشية تشري إىل الرقم
األرقام من  12.9إىل ،14.9
األرقام من  12.9إىل  ،14.9حسب مقتضى احلال
 11A.9أو  12.9أو  12A.9أو  13.9أو  ،14.9حسب
حسب مقتضى احلال
مقتضى احلال
13.9 ،12A.9 ،12.9 
المتنقلة الساتلية للطيران )(R
متنقلة ساتلية
↑

)(367.5
خدمة االستدالل الراديوي الساتلية

(اإلقليم ( 2ما عدا بلدان الرقم  ،)370.5بلدان
الرقم )369.5
13.9 ،12A.9 ،12.9
--- 
خدمة االستدالل الراديوي الساتلية
(اإلقليم  ،)371.5( 1اإلقليم  ،3بلدان الرقم ))370.5
--متنقلة ساتلية
--متنقلة ساتلية
أبحاث فضائية
متنقلة ساتلية
--متنقلة ساتلية

أرصاد جوية ساتلية
متنقلة ساتلية
متنقلة ساتلية
متنقلة ساتلية (اإلقليم )2
متنقلة ساتلية (اإلقليم )2

متنقلة ساتلية

متنقلة ساتلية
االستدالل الراديوي الساتلية

متنقلة ساتلية
خدمة االستدالل الراديوي الساتلية
(بلدان اإلقليمني  2و/1بلدان اإلقليم  3يف الرقم
)400.5

خدمة االستدالل الراديوي الساتلية
(اإلقليمان  1و)3
متنقلة ساتلية (اإلقليم )3


ثابتة ساتلية (اإلقليمان  2و،)3
االستدالل الراديوي الساتلية
)(404.5


ثابتة
متنقلة برية
متنقلة بحرية

7

مالحظات

6

اجلزء
1A
AR9

الصفحة
9

املراجعة -

)(MHz

1

نطاق الرتدد

2 535-2 520

2 655-2 630

2 670-2 655

2

رقم احلاشية
يف املادة 5

403.5

3

)(418.5

إذاعية ساتلية )(416.5
ثابتة ساتلية (اإلقليم )2

4

)(MOD RRB18/78

(415A.5

إذاعية ساتلية،
ثابتة ساتلية (اإلقليمان  2و)3
متنقلة ساتلية للطيران
(البلدان املدرجة يف الرقم

اجلدول ( 1-11A.9تابع)





إذاعية-ساتلية
ثابتة ساتلية
(اإلقليمان  2و)3
ثابتة ساتلية
(اإلقليمان  2و)3

---

  متنقلة ساتلية للطيران )(R






متنقلة ساتلية للطيران
)(R

---






خدمة االستدالل الراديوي الساتلية (غري
املستقرة بالنسبة إىل األرض) ) ،(446.5مع
تاريخ الوضع يف اخلدمة قبل  17نوفمرب 1995
(انظر أيضاً الرقم



(447C.5

ثابتة ساتلية (غري مستقرة بالنسبة إىل األرض)


























خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها باملثل
خدمات فضائية مذكورة يف حاشية تشري إىل الرقم
األرقام من  12.9إىل  ،14.9حسب مقتضى احلال
 11A.9أو  12.9أو  12A.9أو  13.9أو  ،14.9حسب
مقتضى احلال
متنقلة ساتلية (باستثناء المتنقلة الساتلية


للطيران)
(اإلقليم )3

إذاعية ساتلية (صوتية)

2 690-2 670

5 030-5 010

5 091-5 030

418A.5
418B.5
418C.5
420.5

متنقلة ساتلية (ما عدا المتنقلة الساتلية للطيران)
(اٌإلقليم )3

419.5

328B.5

443D.5

)(R

متنقلة ساتلية (ما عدا البلدان املدرجة
يف الرقم )412.5

مالحة راديوية ساتلية

متنقلة ساتلية للطيران

5 150-5 091

ثابتة ساتلية (مقصورة على وصالت التغذية للخدمة
المتنقلة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى
األرض)
ثابتة ساتلية (حمددة عند وصالت التغذية للخدمة
المتنقلة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض)

444A.5

5 216-5 150

5 250-5 216

7 075-6 700

447A.5
447B.5

447A.5

458B.5

ثابتة ساتلية (مقصورة على وصالت التغذية
للخدمة المتنقلة الساتلية غري املستقرة بالنسبة
إىل األرض)
ثابتة ساتلية (مقصورة على وصالت التغذية
للخدمة المتنقلة الساتلية غري املستقرة بالنسبة
إىل األرض)
يف النطاقني MHz 6 725-6 700
وMHz 7 075-7 025

5

حاالت تنطبق عليها أحكام
األرقام من  12.9إىل ،14.9
حسب مقتضى احلال
*14.9 ،13.9 ،12A.9 ،12.9
* تنطبق فقط على اخلدمة
املتنقلة الساتلية مبا فيها
اخلدمة املتنقلة الساتلية
للطريان يف اليابان واهلند
(انظر الرقمني 414A.5
و)415A.5
13.9 ،12A.9 ،12.9

6

)(R

خدمات أرضية ينطبق عليها باملثل
الرقم 14.9
ثابتة
متنقلة برية
متنقلة بحرية

13.9 ،12A.9 ،12.9
13.9 ،12A.9 ،12.9

---

---

---

13.9 ،12A.9 ،12.9

14 ،13.9 ،12A.9 ،12.9

---

متنقلة ساتلية للطيران

13.9 ،12A.9 ،12.9

---

---

---

13.9 ،12A.9 ،12.9

13.9 ،12A.9 ،12.9
12.9

7

مالحظات

 4و5

اجلزء
1A
AR9

الصفحة
10

املراجعة
2

اجلزء

1A

الصفحة

AR9

املراجعة

21

2

23.9

إذا استلم املكتب املعلومات املطلوبة مبوجب الرقمني  30.9و ،32.9حسب احلالة ،املتعلقة بشكل واحد فقط
1
من أشكال التنسيق (مثل الرقم  ،)7.9وكانت احلالة تستلزم إجراء أكثر من شكل واحد من أشكال التنسيق وفقاً للرقمني
 30.9و ،32.9حسب احلالة ،يكون من مصلحة اإلدارات أن حيدد املكتب على الفور تلك األشكال األخرى املطلوبة من
التنسيق ،بدالً من انتظار استالم الطلب يف تاريخ الحق ملعاجلته .وإضافة إىل ذلك ،فإن من األفضل ،لدواعي زيادة
الكفاءة وسرعة اإلجناز وتيسريه ،أن يتم إجراء النشر املطلوب مبوجب الرقمني  38.9/34.9يف وقت واحد (نفس موعد
االستالم) فيما خيص املعلومات نفسها.
ويف ضوء ما تقدم ،قررت اللجنة اتباع النهج العملي التايل .حيدد املكتب ،قدر اإلمكان ،اإلدارات اليت ميكن أن يكون
التنسيق معها ضرورياً مبوجب األرقام من  7.9إىل  14.9و 21.9حسب االقتضاء ،ويُدرج أمساءها يف النشرة حىت لو مل يكن
املكتب قد استلم حىت ذلك الوقت الطلبات اخلاصة بشكل معني من التنسيق .وإذا مل تُبد اإلدارة املسؤولة أي تعليق
يف غضون أربعة أشهر من تاريخ النشر ،يعترب املكتب أن النشر قد مت طبقاً لطلب اإلدارة وحتددت ضرورة إجراء
التنسيق املقابل.

27.9

1

تخصيصات التردد الواجب مراعاتها في إجراء التنسيق

ترد ختصيصات الرتدد الواجب مراعاهتا يف إجراء التنسيق يف الفقرات من
اإلجرائية املتعلقة بالرقم  36.9والتذييل .)5

1

إىل

5

يف التذييل

5

(انظر أيضاً القواعد

ينبغي أال تتجاوز الفرتة املمتدة من تاريخ استالم املكتب للمعلومات ذات الصلة املطلوبة مبوجب
1.1
الرقم  1A.9من أجل شبكة ساتلية وتاريخ وضع ختصيصات هذه الشبكة الساتلية يف اخلدمة سبع سنوات بأي حال من
األحوال كما هو مشار إليه يف الرقم  .44.11لذا ،لن تؤخذ يف احلسبان ختصيصات الرتدد غري املستوفية هلذه احلدود الزمنية
مبوجب أحكام الرقم  27.9والتذييل ( .5انظر أيضاً الرقمني  43A.11و 48.11والقرار ( 49 )Rev.WRC-15والقرار
)(MOD RRB18/78
).)552 (WRC-15
2

تعديل خصائص الشبكة الساتلية أثناء التنسيق

بعد أن تبلغ إدارة ما املكتب بتعديل يف خصائص شبكتها ،يصبح من الضروري حتديد الشروط املالئمة
1.2
اليت جيب عليها مراعاهتا فيما خيص اإلدارات األخرى ،أي حتديد اإلدارة أو اإلدارات والشبكة أو الشبكات اليت من
أجلها جيب أن خيضع اجلزء املعدل من الشبكة للتنسيق قبل التبليغ عنه لتسجيله.

اجلزء
2.2

1A

AR9

الصفحة

22
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2

ترد فيما يلي املبادئ التوجيهية الالزمة ملعاجلة هذه التعديالت:

-

االلتزام العام بإجراء التنسيق قبل التبليغ (الرقم )6.9

-

واعتبار التنسيق غري مطلوب حني ال تؤثر طبيعة التغيري يف زيادة التداخل الذي تسببه أو تتعرض له ختصيصات
إدارة أخرى حسب مقتضى احلال ،كما هو مبني يف التذييل .5

استناداً إىل هذه املبادئ ،وشريطة أن يتم جتاوز حد إطالق التنسيق ،جيب أن خيضع اجلزء املعدل من
3.2
الشبكة للتنسيق فيما خيص الشبكات الساتلية اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان عند التنسيق:
أ ) شبكات يكون "التاريخ  2"2D -هلا سابقاً للتاريخ 3D1؛
ب) شبكات يكون "التاريخ  "2D -هلا واقعاً بني التاريخ  D1والتاريخ  ،4 D2حني يكون التغيري ذا طابع يؤدي إىل زيادة
التداخل الذي تسببه أو تتعرض له ختصيصات هذه الشبكات ،حسب مقتضى احلال .ويف حالة الشبكات املستقرة
بالنسبة إىل األرض املشار إليها يف الرقم  ،7.9مبا فيها الشبكات اليت طبق بشأهنا هنج قوس التنسيق (انظر الرقم 7.9
من اجلدول  1-5بالتذييل  ،)5تقاس الزيادة يف التداخل باستخدام  T/Tأو قيم كثافة تدفق القدرة عند سريان
القرار ) 553 (Rev.WRC-15أو القرار ) 554 (WRC-12يف حالة الشبكات الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض
املشار إليها يف الرقم  ،7B.9ستُقاس الزيادة يف التداخل من حيث دالة التوزيع الرتاكمي لكثافة تدفق القدرة
)(MOD RRB18/78
املكافئة ) (epfdاملنتجة باجتاه هذه احملطات األرضية.
عندما يتطرق التنسيق املطلوب للتعديل إىل أي شبكة واردة يف الفقرة ب) أعاله ،يصبح التاريخ
1.3.2
للتخصيصات املعدلة هو نفسه (التاريخ  )2D -هلذه الشبكات .أما يف غري ذلك من احلاالت ،فتحتفظ هذه
التخصيصات املعدلة بالتاريخ  D1باعتباره "التاريخ  "2D -هلا.
D2

عندما تتعاقب تعديالت على نفس اجلزء من الشبكة وال يؤدي التعديل التايل (بالنسبة إىل التعديل
2.3.2
السابق) إىل زيادة التداخل الذي تسببه أو تتعرض له شبكة معينة غري واردة يف متطلبات التنسيق مبوجب الفقرة ب)
أعاله ،فإن هذه الشبكة املعينة ال تدخل يف متطلبات التنسيق لذلك التعديل التايل.
إذا تعذر التحقق من عدم حدوث زيادة يف التداخل (لعدم وجود معايري أو طرائق حساب مناسبة ،مثال)،
3.3.2
فإن "التاريخ  "2D -للتخصيصات املعدلة سيكون هو التاريخ .D2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
3
4

"التاريخ  " 2D -هو التاريخ الذي يبدأ فيه أخذ التخصيص يف االعتبار بالصورة احملددة يف الفقرة 1ه) من التذييل .5

 D1هو "التاريخ  "2D -األصلي للشبكة اليت جيري تنسيقها.

 D2هو تاريخ استالم طلب التعديل .يرجع ،فيما يتعلق بتاريخ االستالم ،إىل القواعد اإلجرائية املتعلقة بقبول االستالم.

اجلزء

1A

الصفحة

AR9

23

املراجعة

2

عندما تكون ختصيصات الرتدد لشبكات أو أنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض خاضعة حلدود كثافة
4.2
تدفق القدرة املكافئة الواردة يف األرقام  5C.22و 5D.22و ،5F.22و/أو للتنسيق مبوجب الرقم  ،7B.9قد ترغب اإلدارات
يف تعديل البيانات املقدمة سابقاً املطلوبة للفحص مبوجب املادة 422مكرراً .ومبا أن املعلمات املعدلة ال تُستخدم للتنسيق
بني الشبكات أو األنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ،ستحتفظ ختصيصات الرتدد املعدلة بالتاريخ  D1باعتباره
)(ADD RRB18/78
"التاريخ  "D2هلا شريطة:
أ ) أن حتصل التخصيصات السابقة على نتائج مؤاتية مبوجب الرقم  31.11فيما يتعلق باملادة 22؛
ب) أن حتصل التخصيصات املعدلة على نتائج مؤاتية مبوجب الرقم
)(ADD RRB18/78
إصدار لربجمية التحقق من كثافة تدفق القدرة املكافئة؛
31.11

ج)

فيما يتعلق باملادة

أن حتتفظ التخصيصات املعدلة يف حالة خضوعها للرقم  ،7B.9بالتاريخ
)(ADD RRB18/78
للفقرات من  3.2إىل  2.3.2أعاله.

D1

)(ADD RRB18/78

22

باستعمال آخر

باعتباره "التاريخ  "2Dهلا وفقاً

يتعني على املكتب بعد أن يتفحص الشبكة املعدلة طبقاً للفقرتني  3.2و 4.2أعاله ،أن ينشر التعديل
5.2
مبا يف ذلك متطلبات التنسيق اخلاصة به يف القسم اخلاص املناسب لكي تتمكن اإلدارات من تقدمي تعليقاهتا يف املهلة
املعتادة البالغة أربعة أشهر ،حسب االقتضاء .ويستعاض عندئذ عن اخلصائص األولية باخلصائص املعدلة املنشورة ،ولن
)(MOD RRB18/78
تراعى سوى هذه اخلصائص األخرية عند تطبيق الرقم  36.9الحقاً.
3

تعديل خصائص محطة أرضية

قد ينشأ تعديل خاصية من خصائص حمطة أرضية عن استخدام حمطة فضائية أخرى مصاحبة .ويف حالة
1.3
التفحص مبوجب األرقام  15.9و 17.9و ،17A.9يرسم كفاف جديد ويقارن بالكفاف السابق .ويلزم عندئذ التنسيق مع
أي إدارة زادت مسافة التنسيق يف أراضيها .ويف حالة التفحص مبوجب الرقم  ،19.9حتسب قيمة كثافة تدفق القدرة حملطة
اإلرسال األرضية ذات اخلصائص املعدلة عند حافة منطقة اخلدمة اإلذاعية الساتلية .ويلزم التنسيق عندئذ مع أي إدارة
حتدث يف أراضيها زيادة يف قيمة كثافة تدفق القدرة عند حافة منطقة خدمة إذاعية ساتلية نتيجة لتعديل خصائص حمطة
اإلرسال األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية وجتاوزها للمستوى املسموح به .ومع ذلك ،فإذا كانت احملطة الفضائية
املصاحبة األولية قد ألغيت أو إذا مل تغط ختصيصات الرتدد املنسقة للمحطة األرضية التخصيصات اجلديدة املبلغ عنها،
اعترب التبليغ عن ختصيصات احملطة األرضية بطاقة تبليغ جديد (أول تبليغ).
عموماً ،يستخدم املكتب نفس النهج ،أي زيادة مسافة التنسيق أو زيادة كثافة تدفق القدرة عند حافة
2.3
منطقة اخلدمة اإلذاعية الساتلية ،حسب مقتضى احلال ،من أجل معرفة ما إذا كانت هناك زيادة يف التداخل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4مكرراً

يقتصر على العناصر الواردة يف البنود  14.Aو.4.Aب.6.أ و.4.Aب 7.من التذييل .4
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28.9
و29.9
و31.9

تضع هذه األحكام من لوائح الراديو على اإلدارة الطالبة كامل املسؤولية عن تنسيق ختصيصات الرتدد
1
حملطات خدمات األرض وللمحطات األرضية (املعينة أو النمطية) يف الشبكات الساتلية بالنسبة إىل حمطات أرضية أخرى
وحمطات أخرى خلدمات األرض (انظر األرقام من  15.9إىل  )19.9دون أدىن تدخل من مكتب االتصاالت الراديوية
باستثناء احلاالت املشار إليها يف الرقمني  33.9و/أو  .52.9ونتيجة لذلك ،تعترب اللجنة أن هذه األحكام موجهة إىل
اإلدارات وال حيتاج املكتب إىل اختاذ أي إجراء يف هذا الشأن.
2

انظر أيضاً الفقرة  4من القواعد اإلجرائية املتعلقة بالرقم .32.11

36.9

جيب على املكتب مبوجب هذا احلكم "أن حيدد أي إدارات قد يلزم إجراء التنسيق معها" .ولتطبيق التذييل
1
5
فيما يتعلق بالرقم  ،21.9يستخدم املكتب طرائق احلساب واملعايري التالية :
 شبكة ساتلية مقابل شبكة ساتلية :التذييل 8؛ حمطة أرضية مقابل حمطات لألرض وبالعكس :وحمطة أرضية مقابل حمطات األرض األخرى ،العاملة يف االجتاهاملعاكس لإلرسال :التذييل 7؛
 حمطات إرسال لألرض مقابل حمطات استقبال فضائية :املعايري احملددة يف املادة 21؛ حمطات إرسال فضائية مقابل خدمات لألرض6؛ قيم حدية لكثافة تدفق القدرة مبنية يف املادة ( 21يف احلاالت اليت ال تنطبق فيها هذه القيم ،مثل القيم غريالقابلة للتغيري ألي خدمة ختضع للرقم (21.9؛ أو
 قيم التنسيق العتبية لكثافة تدفق القدرة املطبقة على خدمات أخرى يف نفس نطاق الرتدد (مثل قيم كثافةتدفق القدرة الواردة يف اجلدول  2-5بامللحق  1من التذييل )5؛ أو
 تراكب الرتدد مع حمطات األرض املسجلة عندما تكون قيمة كثافة تدفق القدرة القابلة للتطبيق واملذكورة أعاله غريمتاحة؛
 حمطات استقبال فضائية مقابل حمطات إرسال لألرض :تراكب الرتددات يف جمال الرؤية للشبكة الساتلية؛ فيما بني حمطات خدمات لألرض يف نطاقات تردد معينة :القواعد اإلجرائية  B4و B5و ،B6حسبمقتضى احلال.
5

جتدر باإلشارة ،فيما خيص طلبات التنسيق مبوجب األرقام من  11.9إىل  14.9و ،21.9إىل أنه بصرف النظر
2
عن التعرف على اهلوية الذي يقوم به املكتب مبوجب الرقم ( 36.9انظر احلاشية  ،)1.36.9ميكن ألي إدارة ،حىت وإن مل
يكن قد مت التعرف على هويتها ،االعرتاض على التخصيص املنشور مبوجب الرقم  ،52.9وكل إدارة ،مبا يف ذلك أي إدارة
تعرف املكتب على هويتها ،مل تقدم أي تعليق بشأن االستخدام املقرتح يف حدود املوعد النظامي تعترب غري معرتضة على
هذا االستخدام طبقاً للرقم .52C.9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5فيما خيص احلاالت اليت ال تغطيها هذه الفقرة ،يستمر املكتب ،بالتعاون مع جلان دراسات االتصاالت الراديوية يف وضع طرائق
حساب ومعايري ميكن تطبيقها يف شكل قواعد إجرائية تقدم إىل جلنة لوائح الراديو للحصول على موافقتها.
 6احلاالت املتصلة هبذه الفقرة الفرعية مبينة يف ملحق هذه القاعدة.
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13.11

ينص هذا احلكم على أن الرتددات املقرر أن تستعملها حمطات خدمة معينة استعماالً مشرتكاً جيب أال
1
ختضع للتبليغ .وحدد املكتب وفقاً هلذا احلكم قائمة الرتددات اليت تنتمي إىل هذه الفئة .ويتم حتديث هذه القائمة بانتظام
وتنشر يف مقدمة القائمة الدولية للرتددات ) (IFLبرتتيب الرتددات (الفصل  VIمن املقدمة) .والرتددات املشرتكة واردة يف
السجل األساسي الدويل للرتددات (السجل األساسي) ويف القائمة الدولية للرتددات.
2

يرد فيما يلي موجز بالرتددات/نطاقات الرتددات املقررة لالستعمال املشرتك:

-

ترددات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر ) (GMDSSمن أجل نداءات االستغاثة والسالمة
اليت تستعمل تقنيات املناداة الرقمية االنتقائية ) kHz 2 187,5( (DSCو kHz 4 207,5وkHz 6 312
و kHz 8 414,5و kHz 12 577و kHz 16 804,5و)MHz 156,525؛

-

ترددات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر ) (GMDSSمن أجل حركة االستغاثة والسالمة باإلبراق ضيق
النطاق بطباعة مباشرة ) 2 174,5( (NBDPو 4 177,5و 6 268و 8 376,5و 12 520و)kHz 16 695؛

-

ترددات النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر ) (GMDSSمن أجل حركة االستغاثة والسالمة
باملهاتفة الراديوية ( kHz 2 182و kHz 4 125و kHz 6 215و kHz 8 291و kHz 12 290وkHz 16 420
و)MHz 156,8؛

-

وkHz 8 364

(kHz 2 182

وkHz 3 023

وkHz 5 680

ترددات دولية لعمليات البحث واإلنقاذ
و kHz 10 003و kHz 14 993و kHz 19 993و MHz 121,5و MHz 123,1و MHz 156,3و156,8
و MHz 161,975و MHz 162,025و)MHz 243؛

MHz

( 455,5و 458,5و2 177

-

ترددات دولية للمناداة الرقمية االنتقائية لغري أغراض االستغاثة والسالمة
و 2 189,5و 4 208و 4 208,5و 4 209و 4 219,5و 4 220و 4 220,5و 6 312,5و 6 313و 6 313,5و6 331
و 6 331,5و 6 332و 8 415و 8 415,5و 8 416و 8 436,5و 8 437و 8 437,5و 12 577,5و12 578
و 12 578,5و 12 657و 12 657,5و 12 658و 16 805و 16 805,5و 16 806و 16 903و16 903,5
و 16 904و 18 898,5و 18 899و 18 899,5و 19 703,5و 19 704و 19 704,5و 22 374,5و22 375
و 22 375,5و 22 444و 22 444,5و 22 445و 25 208,5و 25 209و 25 209,5و 26 121و26 121,5
و(kHz 26 122؛

-

( 2 170,5و 4 125و4 417

ترددات دولية للمناداة االنتقائية باستعمال النظام الشفري التتابعي وحيد الرتدد
و 6 516و 8 779و 13 137و 17 302و 19 770و 22 756و(kHz 26 172؛

( 4 125و 4 417و 6 215و 6 516و 8 255و 8 779و12 290

-

ترددات دولية للنداءات اهلاتفية الراديوية
و 12 359و 13 137و 16 420و 16 537و302
و(kHz 26 172؛

-

ترددات عمل دولية من سفينة إىل ساحل أو من سفينة إىل أخرى ( 2 045و 2 048و 2 635و)kHz 2 638؛

 17و 18 795و 19 770و 22 060و 22 756و25 097
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-

الرتدد العاملي  kHz 410لتحديد زوايا االجتاه راديوياً يف خدمات املالحة الراديوية البحرية؛

-

الرتدد العاملي  MHz 75املخصص للمنارات الراديوية للطريان.

إذا استعملت خدمات أخرى هذه الرتددات و/أو استعملت هذه الرتددات لغري األغراض املنصوص عليها
3
يف لوائح الراديو ،فينبغي التبليغ عنها مبوجب األحكام ذات الصلة يف املادة  11ويف بعض احلاالت مبوجب أحكام
الرقم .4.4

14.11

)(MODD RRB17/76

ينص هذا احلكم ،يف مجلة أمور أخرى ،على أن ختصيصات الرتدد حملطات السفن وحملطات متنقلة يف
1
خدمات أخرى ال يبلغ عنها مبوجب املادة  .11ومن ناحية أخرى ،فإن أحكام الرقم  2.11حتدد الشروط اليت يتم مبوجبها
تبليغ املكتب عن حمطات االستقبال .وباملثل ،حتدد أحكام الرقم  9.11الشروط اليت يتم مبوجبها تبليغ املكتب عن حمطة
برية الستقبال إرساالت حمطات متنقلة .وبعد أن مجعت اللجنة الشروط احملددة يف مجيع هذه األحكام استنتجت أن
الفئات التالية ال يبلغ عنها املكتب:
-

الرتددات العاملية اليت تستعملها حمطات املهاتفة الراديوية وحيدة النطاق اجلانيب ) (SSBسواء احملطات الساحلية أو
حمطات السفن يف التشغيل بإرسال مفرد (برتدد وحيد) ويف التشغيل متقاطع القنوات بني السفن (برتددين)
(الرتددات املبينة يف اجلزء  Bمن القسم  Iمن اجلزء الفرعي  Bيف التذييل )17؛

-

ترددات العمل العاملية حملطات السفن اجملهزة بأنظمة اإلبراق ضيق النطاق بطباعة مباشرة ) (NBDPوأنظمة إرسال
املعطيات على أساس عدم التزاوج (الرتددات املشار إليها يف القسم  IIIمن اجلزء  Bيف التذييل .)17

إذا استعملت خدمات أخرى الرتددات املذكورة يف الفقرة  1أعاله ،و/أو استعملت هذه الرتددات لغري
2
األغراض املنصوص عليها يف لوائح الراديو ،فينبغي التبليغ عنها يف إطار األحكام ذات الصلة يف املادة  11ويف بعض
احلاالت مبوجب أحكام الرقم .4.4

اجلزء

1A

AR11

الصفحة

27

املراجعة -

44B.11

يتعلق هذا احلكم بوضع ختصيص ترددي حملطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة .بالشرط
1
القاضي فإن على اإلدارة املبلغة أن تعلم املكتب يف غضون ثالثني يوماً اعتباراً من هناية الفرتة احملددة بتسعني يوماً اليت
تُنشر خالهلا حمطة ف ضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض وقادرة على إرسال أو استقبال هذا التخصيص الرتددي ،يف املوقع
املداري املبلَّغ عنه وتكون قد جرت صيانتها باستمرار يف ذلك املوقع ،ولكي يُعترب مثل هذا التخصيص الرتددي موضوعاً
يف اخلدمة.
درست اللجنة بعناية العالقة بني خمتلف األحكام املتعلقة بوضع ختصيصات تردد يف اخلدمة لشبكة ساتلية
2
مستقرة بالنسبة إىل األرض مبوجب األرقام  43A.11و 44.11و 2.44.11و 3.44.11و 44B.11و 1.44B.11و2.44B.11
و ،47.11وخلصت إىل أن املكتب سيطبق اإلجراء التايل.
حيدد الرقم  1044.11املهلة التنظيمية لوضع ختصيص تردد حملطة فضائية يف اخلدمة وينص على أن يقوم
3
املكتب بإلغاء ختصيصات الرتدد غري املوضوعة يف اخلدمة خالل الفرتة التنظيمية املطلوبة .وحيدد الرقمان 44B.11
و 2.44B.11الشروط اليت على أساسها يُعترب ختصيص الرتدد حملطة فضائية مستقرة بالنسبة إىل األرض موضوعاً
يف اخلدمة .وسيسجل املكتب تاريخ بدء فرتة التسعني يوماً احملددة يف الرقم  44B.11أو التاريخ املقدم من اإلدارة طبقاً
للرقم  2.44B.11على أنه التاريخ املبلغ عنه للوضع يف اخلدمة (انظر الرقم  .)2.44.11وسيُنشر تاريخ الوضع يف اخلدمة
للتخصيص يف صفحة املكتب على الويب مع بيان حالة التأكيد وينشر بعدئذ يف اجلزء  II-Sمن النشرة اإلعالمية الدولية
للرتددات الصادرة عن املكتب ) (BR IFICإذا لزم تسجيل التخصيص يف السجل األساسي الدويل للرتددات ).(MIFR
ويف غياب معلومات التأكيد مبوجب الرقم  44B.11والرقم  2.44B.11يتعني على املكتب إلغاء التخصيصات املسجلة
مؤقتاً يف السجل األساسي الدويل للرتددات مبوجب الرقم  1144.11و/أو حذف األقسام اخلاصة ذات الصلة مبوجب
الرقم  ،1248.11حسب االقتضاء.
ستسجل يف السجل األساسي الدويل للرتددات ) (MIFRمؤقتاً التخصيصات الرتددية اليت تقدم إدارة ما
4
َّ
تسجل يف السجل األساسي الدويل للرتددات ،دون تقدمي املعلومات املطلوبة مبوجب
معلومات التبليغ بشأهنا ل َّ
الرقم  .44B.11وبعد ذلك ،يف هناية الفرتة املنصوص عليها مبوجب الرقم  ،44.11يتعني أن يتصرف املكتب وفقاً ألحكام
الرقم  47.11و/أو الرقم .44B.11

____________________

 10الذي ينطبق أيضاً على البند  3.1.4أو 3.1.4مكرراً أو
أو 31.6مكرراً والبند  33.6من املادة  6يف التذييل .30B
 11الذي ينطبق أيضاً على البند  1.3.5من املادة  5يف التذييلني  30و 30Aوالبند  16.8من املادة  8يف التذييل .30B
 12الذي ينطبق أيضاً على البند  3.1.4أو 3.1.4مكرراً أو  6.2.4أو 6.2.4مكرراً من املادة  4يف التذييلني  30و 30Aوالبند  33.6من
املادة  6يف التذييل .30B
6.2.4

أو 6.2.4مكرراً من املادة

4

يف التذييلني

 30و30A

والبند

1.6

اجلزء

1A

AR11

الصفحة

28

املراجعة

2

47.11

ورود إشارة يف الرقم  47.11إىل الرقم  44.11وإىل الفرتة التنظيمية املتصلة به ينبغي أن يفسر على أنه مخس سنوات من
تاريخ استالم بطاقة تبليغ عن تغيري مشار إليه يف الرقم ( .43A.11انظر أيضاً التعليقات الواردة يف إطار القواعد اإلجرائية
املتصلة بالرقم  43A.11والرقم .)44B.11

48.11

مالحظة :اختذ املؤمتر  WRC-15القرار اخلاص بالقاعدة اإلجرائية املتعلقة بالرقم  48.11يف اجللسة العامة الثامنة ،الفقرات
من  39.1إىل  42.1من الوثيقة  ،CMR15/505واملوافقة على الوثيقة  CMR15/416فيما يتعلق بالقسم  ،2.2.2على
النحو التايل:

"أشار املؤمتر  WRC-15إىل التضارب بني الرقم  48.11من لوائح الراديو والفقرة  8من امللحق  1يف القرار
وأكد فهمه بأن على املكتب أن يلغي ختصيصات الرتدد للشبكات الساتلية العاملة يف النطاق  GHz 22-21,4يف غضون
 30يوماً بعد انتهاء فرتة السبعة أعوام اعتباراً من تاريخ استالم املكتب للمعلومات الكاملة ذات الصلة مبوجب الرقم 1.9
أو  2.9من لوائح الراديو ،حسب االقتضاء ،وبعد انتهاء فرتة الثالثة أعوام بعد تاريخ التعليق مبوجب الرقم  49.11من
لوائح الراديو**".
)552 (WRC-12

*

)(ADD RRB18/78

التدابير التي اتخذها المكتب تبعاً لقرار اللجنة بتمديد مهلة وضع تخصيصات تردد شبكة ساتلية في الخدمة

عندما تقرر اللجنة متديد املهلة التنظيمية لوضع ختصيصات تردد شبكة ساتلية يف اخلدمة لشبكة ساتلية يف حالة ظروف
قاهرة أو حالة تأخري مرتبط مبشاركة ساتل آخر يف مركبة اإلطالق ،فإن ذلك يثري التساؤل عما إذا كان ينبغي أيضاً متديد

املهلة احملددة لتقدمي املعلومات املنصوص عليها يف القرار ) 49 (Rev.WRC-15ومعلومات التبليغ .والواقع أن
الرقم  48.11ال يتصل فقط بالوضع يف اخلدمة بل يقتضي أيضاً أن يستلم مكتب االتصاالت الراديوية بطاقة التبليغ األوىل
لتسجيل ختصيصات الرتدد مبوجب الرقم  15.11ومعلومات االحتياط الواجب مبوجب القرار ) 49 (Rev.WRC-15قبل
انقضاء املهلة التنظيمية البالغة  7سنوات.

____________________

* مالحظة من األمانة :متت مراجعة هذا القرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .(WRC-15) 2015
** مالحظة من األمانة :عدل املؤمتر  WRC-15جمدداً أحكام الرقم  .49.11ونتيجة لذلك ،فإن "مهلة الثال
التعليق" يفهم منها أهنا تشري إىل هناية املهلة القصوى للتعليق مبوجب الرقم .49.11

سنوات بعد تاريخ

اجلزء

1A

AR11

الصفحة 28مكرراً

املراجعة

2

ما مل تقرر اللجنة صراحةً خالف ذلك ،أن متديد تاريخ وضع ختصيصات تردد شبكة ساتلية يف اخلدمة ال يع ي متديد
املهلة التنظيمية لتقدمي معلومات التبليغ واملعلومات املنصوص عليها يف القرار ) 49 (Rev.WRC-15مبوجب الرقم .48.11
والواقع أن املعلومات املتعلقة باالستعمال املخطط للرتدد وحالة التنسيق ستكون مفيدة لإلدارات األخرى يف ختطيط
مشاريعها الساتلية وأنشطة التنسيق اخلاصة هبا .ونتيجةً لذلك ،ففي احلاالت اليت مل تقدَّم فيها هذه املعلومات قبل قرار
اللجنة بتمديد مهلة الوضع يف اخلدمة ،سيخطر املكتب اإلدارة املبلغة بعد قرار اللجنة بأنه ال يزال يتعني عليها تقدمي
معلومات التبليغ واملعلومات املنصوص عليها يف القرار ) 49 (Rev.WRC-15يف غضون فرتة السبع سنوات ووفقاً للرقم
 ،48.11معلومات التبليغ واملعلومات املنصوص عليها يف القرار ) 49 (Rev.WRC-15املتعلقة بالساتل الذي واجه حالة
ظروف قاهرة أو حالة تأخري مرتبط مبشاركة ساتل آخر يف مركبة اإلطالق.
وقبل هناية فرتة التمديد أو يف غضون عام واحد بعد قرار اللجنة مبنح متديد ،أيهما أسبق ،إذا مل تقدم اإلدارة املبلغة إىل
املكتب املعلومات احملدَّثة املنصوص عليها يف القرار ) 49 (Rev.WRC-15بشأن الساتل اجلديدة قيد االقتناء ،تنتهي
صالحية ختصيصات الرتدد ذات الصلة .وإذا مل تقدم اإلدارة املبلغة إىل املكتب املعلومات احملدَّثة املنصوص عليها يف
القرار ) ،49 (Rev.WRC-15قبل شهر واحد من املوعد النهائي املذكور أعاله ،يرسل املكتب على الفور رسالة تذكري
إىل اإلدارة املبلغة.
49.11
و1.49.11

1

13

التخصيصات المعلقة

تطبيقاً ألحكام الرقم  ،49.11تفهم اللجنة أنه ميكن ألي إدارة أن تطلب تعليق استخدام ختصيص تردد
1.1
حملطة فضائية لفرتة ال تزيد عن ثالثة أعوام ،وأن خالل هذه الفرتة يستمر ختصيص الرتدد هذا يف التمتع باحلماية املكتسبة
مبوجب اتفاقات التنسيق املربمة.
قررت اللجنة تطبيق اإلجراء املوصوف أدناه .ولن يكون اإلجراء صاحلاً إال للتخصيصات املعلقة اليت
2.1
مل تعدل قبل إعادة وضعها يف اخلدمة.

____________________
13

الذي ينطبق أيضاً على البندين  10.2.5و 11.2.5من املادة  5يف التذييلني  30و 30Aوالبند  17.8من املادة  8يف التذييل .30B

اجلزء

الملحق

1A

AP30

الصفحة

15

املراجعة

2

1

الحدود التي تبين ما إذا كانت خدمة إحدى اإلدارات تتأثر بالتعديالت المقترحة
على خطة اإلقليم  2أو بالتخصيصات الجديدة
أو المعدلة لقائمة اإلقليمين  1و3

1

أ)

نقاط القياس

عند تفحص تعديل مقرتح ،تستخدم مجيع نقاط القياس اليت بلّغتها اإلدارات إىل املكتب .وينشر املكتب
1
هذه النقاط بصورة دورية ،مشفوعة باحلالة املرجعية للخطة (اخلطط) والقائمة (القوائم) احملدثة.

ب)

تطبيق حد كثافة تدفق القدرة املشار إليه يف الفقرة األوىل من القسم  1من امللحق  1بالتذييل

30

وضع حد كثافة تدفق القدرة البالغ  dB(W/(m2  27 MHz)) 103,6املبني يف الفقرة األوىل من القسم  1من امللحق
بالتذييل  30من أجل محاية ختصيصات اخلدمة اإلذاعية الساتلية من أي تداخل قد ينتج عن شبكات اخلدمة اإلذاعية
الساتلية الواقعة خارج القوس  9حول شبكة مطلوبة للخدمة اإلذاعية الساتلية ،يف ظل أسوأ الظروف املتصورة
للمحافظة على موقع احملطة .وعلى ذلك ،فقد قصد هبذه القيمة احلدية لكثافة تدفق القدرة أن تعترب قيمة حدية صارمة
يتعني عدم جتاوزها.
1

اجلزء

ج)

1A

الصفحة

AP30

16

املراجعة -

تنفيذ أقنعة كثافة تدفق القدرة ومعيار هامش احلماية املكافئة املشار إليه يف الفقرتني الفرعيتني أ) وب) من
القسم  1يف امللحق  1بالتذييل 30

وفقاً للفقرتني الفرعيتني أ) وب) من القسم  1من امللحق  1بالتذييل  ،30فإن أي إدارة هلا ختصيص
1
(ختصيصات) يف اخلطة أو يف القائمة أو ختصيص (ختصيصات) بدأ بالفعل بشأهنا إجراء املادة  4من التذييل  ،30تعترب
إدارة متأثرة بالتخصيص اجلديد أو املعدل املقرتح يف القائمة إذا استوفيت مجيع الشروط التالية:
-

إذا كانت مسافة املباعدة املدارية بني التخصيصني أقل من  9حتت أسوأ الظروف املتصورة للمحافظة على موقع
احملطة؛

-

إذا وجد تراكب يف الرتدد بني عرض النطاقات املخصصة لكل ختصيص؛

-

إذا مت جتاوز كثافة تدفق القدرة املستنبطة من قناع كثافة تدفق القدرة املناسب املشار إليه يف الفقرة أ) من القسم
من امللحق  1بالتذييل  ،30حتت ظروف مفرتضة لالنتشار يف الفضاء احلر ،عند نقطة واحدة من نقاط القياس،
على األقل.10

-

إذا اخنفض هامش احلماية املكافئة املرجعي لواحدة على األقل من نقاط القياس لذلك التخصيص املطلوب بأكثر
من  dB 0,45عن القيمة  ،dB 0أو كانت قيمة سالبة بالفعل ،أو بأكثر من  dB 0,45عن قيمة هامش احلماية
املكافئة املرجعي.

1

د)

هامش احلماية املرجعي

1

تشمل قيم هامش احلماية املكافئة املرجعي:

11

-

للتخصيصات يف خطط الوصالت اهلابطة أو وصالت التغذية؛

-

للتخصيصات يف قوائم الوصالت اهلابطة أو وصالت التغذية؛

-

للتخصيصات اليت ُشرع بشأهنا يف اإلجراء املتعلق باملادة  4من التذييلني  30و،30A

تأثريات التداخل احملتمل من التخصيصات األخرى للخطة والقائمة املقابلني ،على النحو الذي حدده املؤمتر
 ،WRC-2000ومن التخصيصات األخرى اليت أدرجت يف القائمة املقابلة بعد تطبيق إجراء املادة  4بنجاح.

____________________

 10يف حالة ختصيص مطلوب يف اخلطة ،تكون نقاط القياس املشار إليها يف هذه الفقرة هي النقاط املعرفة يف تلك اخلطة .ويف حالة
ختصي ص مطلوب يف القائمة أو شرع بالفعل يف اإلجراء املتعلق باملادة  4من التذييلني  30A/30بشأنه ،تكون نقاط القياس املشار إليها يف
هذه الفقرة هي النقاط املقدمة مبوجب امللحق  2سابقاً بالتذييلني  30A/30أو مبوجب التذييل .4
 11أظهر حتليل أجراه املكتب أن احلساسية للتداخل يف حالة الشبكات اليت مت التعرف عليها كشبكات متأثرة بالتداخل واليت استلم املكتب
بياناهتا مبوجب املادة  4من التذييلني  30و ،30Aعندما يكون التداخل ناجتاً عن تعديالت الحقة مقرتح إدخاهلا يف اخلطة ،تقل عندما يكون لتلك
الشبكات هامش محاية مكافئة منخفض للغاية .ويف احلاالت اليت ال يتم التعرف عليها كحاالت متأثرة بسبب الظاهرة املشار إليها أعاله (خيفض
هامش احلماية املكافئة مبقدار  dB 0,45على األقل) ،يرتك لإلدارات املعنية أمر اختاذ اإلجراء الالزم ،حسب االقتضاء.
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األسبوعية أو يف النشرة اإلعالمية الدولية للرتددات .واستنتجت اللجنة أن مجيع اخلصائص التقنية املنشورة يف القسم
اخلاص للجزء  Bبشأن شبكة معينة ال بد أن تؤخذ بعني االعتبار يف هذا التفحص .وبناءً على ذلك ،جيري التفحص من
حيث املطابقة للقوائم على مرحلتني:

أ)

للتأكد من أن اخلصائص املبلغة هي نفسها الواردة يف أعمدة القائمة ذات الصلة ،بصورهتا احملدثة ،واخلصائص
املبينة يف القسم اخلاص للجزء  Bلشبكة معينة .وإذا كانت هذه اخلصائص خمتلفة جيرى التفحص مبوجب الفقرة
 1.2.5د)؛

ب) للتأكد من عدم جتاوز معايري احلماية املبينة يف خطة وقائمة اإلقليمني  1و 3وهلذا الغرض جيري تفحص اخلصائص
املبينة يف أعمدة القائمة املعنية بصورهتا احملدثة ،وكذلك اخلصائص املبينة يف القسم اخلاص للجزء  Bلشبكة معينة.
3

انظر أيضاً القواعد اإلجرائية املتعلقة بنطاق تطبيق املادة  5يف التذييل

.30A

 1.2.5د)
إذا بلّغت إحدى اإلدارات عن ختصيص يتسم خبصائص خمتلفة عن اخلصائص املذكورة يف الفقرة  1ب)
1
من القواعد اإلجرائية املتعلقة بالفقرة  1.2.5ب) من املادة  5يف التذييل  ،30Aوعن اخلصائص املسموح هبا مبوجب الفقرة
 1.2.5د) من املادة ذاهتا ،جيري املكتب احلساب ملعرفة ما إذا كانت اخلصائص اجلديدة املقرتحة ستؤدي إىل زيادة يف
مستوى التداخل احلادث لتخصيصات أخرى يف اخلطة اإلقليمية املعنية أو يف قائمة (قوائم) اإلقليمني  1و ،3يف نفس
اخلدمة خلطة أقاليمية أو يف خدمة أخرى تتقاسم نفس نطاقات الرتدد.

فيما يتعلق مبواءمة اخلصائص اجلديدة املقرتحة مع خصائص أخرى لنفس اخلطة اإلقليمية أو نفس القائمة،
1.1
حسب احلالة ،سيجري التحقق من زيادة التداخل عن طريق مقارنة قيم هامش احلماية املكافئة/هامش احلماية اإلمجالية
املكافئة هلذه التخصيصات األخرى واليت تنشأ عن اخلصائص اجلديدة املقرتحة من جهة ،واخلصائص السابقة 4للشبكة
املعنية من جهة أخرى .وجترى حسابات هامش احلماية املكافئة/هامش احلماية اإلمجالية املكافئة باالستناد إىل نفس
االفرتاضات والشروط التقنية ،مع مراعاة حد الفصل املداري البالغ  9للتخصيصات يف خطة وقائمة اإلقليمني  1و.3
وميكن أيضاً إجراء حتليل أكثر استفاضة حلالة التداخل باستخدام قيم نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل من مصدر وحيد
) (C/Iبغية حتديد ختصيصات الشبكة املعنية املتسببة يف زيادة التداخل.
وعالوة على ذلك تُفحص التخصيصات املبلغة ذات اخلصائص اجلديدة للشبكة املعنية يف حالة اإلقليمني  1و ،3من
حيث امتثاهلا للحد الدقيق لكثافة تدفق القدرة املبني يف الفقرة  4من امللحق  1بالتذييل  ،30Aأو من حيث امتثاهلا
ملستوى كثافة تدفق القدرة للتخصيصات املناظرة يف اخلطة (اخلطط) أو يف القائمة (القوائم) ،حسب احلالة ،إذا كانت
هذه التخصيصات معتمدة من املؤمتر  ،WRC-2000مع سوية (سويات) لكثافة تدفق القدرة أعلى من احلد الدقيق
لكثافة تدفق القدرة املشار إليه أعاله.

____________________
4

بصيغتها الواردة يف اخلطة أو القائمة املناسبة ،حسب احلالة.
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2

فيما يتعلق باملواءمة مع ختصيصات أقاليمية أخرى يف نفس اخلدمة أو ختصيصات يف خدمة أخرى تتقاسم
2.1
نفس نطاقات الرتدد ،حسب احلالة ،سيجري التحقق من زيادة التداخل عن طريق حساب القيم  ،ΔT/Tطبقاً للطريقة
الواردة يف التذييل  ،8والناجتة عن اخلصائص اجلديدة املقرتحة ،وعن طريق مقارنة القيم  ΔT/Tالناجتة مع القيم اليت يتم
احلصول عليها يف حالة اخلصائص السابقة 4للتخصيص املعين.
إذا أظهرت نتائج احلسابات املشار إليها يف الفقرتني  1.1و 2.1أعاله أن اخلصائص اجلديدة املقرتحة
3.1
تسبب زيادة التداخل يف ختصيصات أخرى ،سيتوصل املكتب إىل نتيجة غري مؤاتية بشأن الفقرة  1.2.5د) من املادة  5يف
التذييل  ،30Aوسيتصرف بناءً على ذلك.
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية  1.2.5د) ،يف حالة إدارات اإلقليم  ،2يُفحص املوقع املداري لتأمني املطابقة
2
ملفهوم حشد السواتل (الفقرة  Bمن امللحق  7بالتذييل  30والفقرة  1.13.4من امللحق  3بالتذييل  )30Aوذلك على
النحو التايل:
-

إذا كان املوقع املداري متطابقاً مع املوقع املداري يف اخلطة ،ال يتطلب األمر موافقات أخرى؛

-

ومع ذلك إذا كان املوقع املداري خمتلفاً عن املوقع الوارد يف اخلطة ولكن يوجد يف نفس احلشد ،عندئذ يكون من
الضروري احلصول على موافقة اإلدارات اليت هلا ختصيصات يف نفس احلشد فقط .وترد قائمة احلشود الساتلية يف
املرفق  1بالقواعد اإلجرائية املتعلقة بالتذييل  .30وال حيتوي التذييالن  30و 30Aعلى أية فقرة تشري إىل اإلجراء
الواجب اتباعه للحصول على هذه املوافقة .وتتمثل مهمة املكتب يف هذا الصدد يف التأكد من أن موافقة
اإلدارات املعنية مبينة يف بطاقة التبليغ ،وإال اعترب املكتب التخصيص غري مطابق للخطة.

1.2.2.5

أ)

تتعلق هذه الفقرة ضمناً باحلاالت اليت يتوصل املكتب فيها إىل نتيجة مؤاتية مبوجب الفقرات
و 1.2.5و) وإىل نتيجة غري مؤاتية مبوجب الفقرة  1.2.5ب) ،ولكنه يتوصل إىل نتيجة مؤاتية مبوجب الفقرة  1.2.5د).
1.2.5

و1.2.5

ج)

ومع ذلك ،وبالنظر إىل القواعد اإلجرائية املتعلقة بنطاق تطبيق املادة  5يف التذييل  ،30Aاستنتجت اللجنة أن الفقرة
 1.2.2.5تتعلق باحلاالت اليت يتوصل فيها املكتب إىل نتيجة مؤاتية فيما يتعلق بالفقرة  1.2.5أ) و 1.2.5ج) ،ونتيجة غري
مؤاتية فيما يتعلق بالفقرة  1.2.5ب) ،ولكنه يتوصل إىل نتيجة مؤاتية فيما يتعلق بالفقرة  1.2.5د).
ويف هذه احلالة يُسجل ختصيص الرتدد يف السجل األساسي.
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6

تنسيق تخصيصات محطات األرض لالستقبال والتبليغ عنها وتسجيلها
حين تشمل وصالت تغذية الخدمة الثابتة الساتلية

1.6

ال تذكر فقرات املادة  6األنظمة املؤقتة اليت تنفذ طبقاً للقرار ) .*42 )Rev.WRC-03وميكن تنفيذ هذه
1
األنظمة يف النطاقات  GHz 17,8 – 17,7املتقامسة بتساوي احلقوق مع خدمات األرض ،من أجل اإلقليم .2
وحيتمل أن يؤثر مثل هذا االستعمال على حمطات األرض تأثرياً غري مؤات.
تشري هذه الفقرة إىل "حمطة أرضية لوصلة التغذية واقعة يف أراضي إدارة أخرى وتدخل يف منطقة خدمة
2
ختصيص حمطة فضائية لوصلة تغذية خلدمة إذاعية ساتلية طبقاً للخطة املالئمة لوصالت التغذية اإلقليمية" .وينبغي أن
تعترب هذه احملطة األرضية حمطة أرضية منطية تقع يف أسوأ موقع.
لكي يتسىن تقييم سوية التداخل ،حتتاج إدارة ما  Aتعتزم تشغيل حمطات لألرض ،إىل معلومات بشأن
3
احملطات الثابتة األرضية القائمة أو املخطط هلا .ولكي تأخذ اإلدارات هذه احملطات باالعتبار ميكنها حساب منطقة
التنسيق كما هو مبني يف الفقرة  6.4.1من التذييل  ،7حول منطقة اخلدمة املشار إليها يف الفقرة .1.6

2.6

تشري هذه الفقرة إىل أنه يتعني على إدارة ما  Bاإلبالغ عن املواقع الفعلية حملطاهتا األرضية يف وصلة
1
التغذية دون أن حتدد احملطات األرضية الواجب أخذها يف االعتبار .ونظراً إىل أنه مل تقدم أي بيانات إيضاحية ،تعتقد
اللجنة أن بإمكان اإلدارات اإلبالغ عن مواقع احملطات األرضية دون تقييدات.
تُفحص املواقع الفعلية للمحطات األرضية املبلّغة إىل كل من اإلدارة  Aواملكتب من حيث مطابقتها
2
للخصائص الواردة يف التعليقات الواردة بشأن الفقرة  1.2.5ب) من هذا التذييل أو اخلصائص اليت طبق عليها بنجاح
اإلجراء الوارد يف املادة  .4ويؤدي هذا التفحص إىل ما يلي:
-

تسجل يف اخلطة احملطات األرضية املطابقة للخصائص املذكورة أعاله بدون تطبيق إجراء املادة  ،4ويتم إبالغ
اإلدارة  Aبنتائج ذلك؛

____________________
*

مالحظة من األمانة :متت مراجعة هذا القرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعامي  (WRC-12) 2012و.(WRC-15) 2015
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احملطات األرضية اليت ال تطابق اخلصائص املبينة يف التعليقات الواردة بشأن الفقرة  1.2.5ب) واليت مل تطبق عليها
إجراء املادة  ،4سوف تسجل يف اخلطة مبجرد أن يتم تطبيق إجراء املادة  4بنجاح ،على أن يؤخذ يف االعتبار عند
هذا التطبيق استعمال اإلدارة  Aاملقرتح خلدمة األرض.

يُستخلص من هذه الفقرة أنه ال ميكن استخدام أي حمطة أرضية قابلة للحمل يف النطاق
3
 GHz 17,8 – 17,7يف اإلقليم .2
5.6

تعين هذه الفقرة ضمناً أن هذه احملطات األرضية لوصلة التغذية لن تدرج يف اخلطة .ولذلك يوصي املكتب اإلدارات
بتطبيق اإلجراء الوارد يف املادة  4يف مثل هذه احلاالت لكي يتسىن إدراج حمطاهتا األرضية يف اخلطة.

المادة

7

تنسيق تخصيصات الخدمة الثابتة الساتلية والتبليغ عنها وتسجيلها
حين تشمل وصالت تغذية تخصيصات الخدمة اإلذاعية الساتلية
7.7

تنطبق التعليقات الواردة بشأن الفقرة .5.6
الملحق

1

الحدود التي تبين ما إذا كانت خدمة إحدى اإلدارات تتأثر تأثرا غير مؤات
بالتعديالت المقترحة على خطة اإلقليم  2أو بالتخصيصات الجديدة
أو المعدلة المقترحة على قوائم وصالت التغذية لإلقليمين  1و3
3

انظر التعليقات الواردة مبوجب القواعد اإلجرائية املتعلقة بالفقرة  2من امللحق  1بالتذييل .30
4

أ)

نقاط القياس

انظر التعليقات الواردة مبوجب القواعد اإلجرائية املتعلقة بالفقرة أ) من القسم  1يف امللحق  1بالتذييل .30
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 )3إذا كان شدة جمال احملطة اإلذاعية املرجعية أقل من شدة جمال اإلطالق يف مجيع "النقاط
احلدودية" ،حينئذ يتم حتريك احملطة اإلذاعية املرجعية عرب نصف القطر خبطوات يبلغ طول كل منها
 10كيلومرتات جتاه مركز اجلاذبية اخلاص مبنطقة اخلدمة إىل أن تتجاوز شدة اجملال من هذا املوقع
اجلديد شدة جمال اإلطالق لدى أي نقطة من "النقاط احلدودية" أو تتتاوى معها .وموقع احملطة
اإلذاعية املرجعية الذي يصدر عنه شدة جمال تتجاوز شدة جمال اإلطالق عند أي "نقطة حدودية"
أو تكون متاوية هلا هو الذي حيدد متافة التنتيق اخلاصة بنصف القطر هذا.
يف حالة حمطة استقبال حممولة جواً يف اخلدمة املتنقلة للطريان ،أو خدمة املالحة الراديوية للطريان،
)4
سيتتخدم املكتب نفس املنهجية املبينة يف الفقرة  3أعاله ،مع االستعاضة عن الكفاف اهلندسي البالغ  1000كيلومرت
بكفاف هندسي يبلغ  420كيلومرتاً ،وفقاً للفقرة  2أعاله.
)(ADD RRB18/78

التذييل  1للقتم
A

2.A

I

قيم شدة المجال إلطالق التنسيق من أجل حماية الخدمات اإلذاعية والخدمات
األولية األخرى من تعديل الخطة
قيم ش دة المجال إلطالق التنسيق من أجل حماية الخدمة المتنقلة في نطاقي الترددات
 MHz 230-174وMHz 862-470

يتضمن اجلدول  3.1.Aمن هذا القتم رموز منط النظام من أجل أنظمة اخلدمة املتنقلة وقيم شدة اجملال إلطالق التنتيق
املقابلة هلا للحماية من أنظمة اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض .وال ميكن تطبيق عتبات إطالق التنتيق هذه على
االتصاالت املتنقلة الدولية 2000-وحمطات االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة ،نظراً ألن األنظمة احملددة املبينة يف اجلدول
ال تنتمي إىل "أسرة" معايري االتصاالت املتنقلة الدولية .أما بالنتبة إىل الرمز العام " "NBالواردة يف اجلدول ،فال ميكن
استعماهلا من أجل أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية عمالً بالقرارين ) 749 (Rev.WRC-15و).760 (WRC-15
ويف ضوء ما ذكر أعاله ،قررت اللجنة أن تتتخدم اإلدارات رمز منط النظام " "NDعند تقدمي ختصيصات الرتدد حملطات
أنظمة االتصاالت املتنقلة 2000-واالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة مثل تكنولوجيا التطور طويل األجل )(LTE
وتكنولوجيا التطور طويل األجل املتقدمة ) (LTE-Advancedيف النطاق  MHz 862-470من أجل تطبيق إجراء التنتيق
مبوجب االتفاق  GE06والتبليغ من أجل اإلدراج يف التجل األساسي.
ويق وم املكتب حبتاب قيم شدة جمال إطالق التنتيق املقابلة هلذه الرمز باستعمال اخلصائص التقنية املبلغ عنها واملعادلة
) (2الواردة يف التوصية  ITR-R M.1767-0على النحو التايل:
Ftrigger  37  F  Gi  LF 10 log ( Bi )  Po  20 log f  I / N - K
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حيث:
 :Fعامل ضوضاء متتقبالت حمطة قاعدة اخلدمة املتنقلة أو متتقبالت حمطة متنقلة
 :Biعرض النطاق حملطة اإلذاعة لألرض

)(MHz

 :Giكتب هوائي املتتقبل للمحطة يف اخلدمة املتنقلة
 :LFختارة مغذي كبل اهلوائي

)(dB

)(dBi

)(dB

 :fتردد مركزي للمحطة املتببة للتداخل

)(MHz

 :Poالضوضاء االصطناعية )( (dBالقيمة النمطية هي  dB 0بالنتبة إىل النطاق )UHF
 :I/Nنتبة اإلشارة إىل التداخل والضوضاء
 :Kعامل تصحيح الرتاكب احملتوب على النحو املبني يف املرفق بالتذييل  2.4من االتفاق
(اجلدوالن  4-2.4.ATو ،)5-2.4.ATحيث ُحيتب عرض النطاق املرتاكب على النحو التايل:

GE06

)Bo = Min (Bi, Bv, (Bv + Bi)/2 – f

حيث:
 :Bvعرض نطاق حمطة االستقبال يف اخلدمة املتنقلة
 :fالفرق بني الرتدد املركزي لنظام اخلدمة املتنقلة والرتدد املركزي لإلشارة املتببة للتداخل ).(DVB-T
وترد أدناه املعلمات اليت ستُطبق يف املعادلة .وهي متتمدة من التقرير  ITU-R M.2039-3فيما خيص أنظمة االتصاالت
املتنقلة الدولية 2000-والتقرير  ITU-R M.2292-0فيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة.
المحطة القاعدة
لالستقبال )(ML

المعلمات
( fالرتدد املركزي،

(MHz

المحطة القاعدة
لالستقبال )(FB
862-470

( Fرقم ضوضاء املتتقبِل،
( Giكتب هوائي املتتقبِل(dBi ،

5

9

15

–3

( LFختارة كبل تغذية اهلوائي)dB ،

3

0

( Poضوضاء اصطناعية)dB ،

0

0

F – Gi + LF + Po

–7

12

(dB

( I/Nنتبة التداخل إىل الضوضاء،

(dB

( Biعرض نطاق احملطة التلفزيونية)MHz ،

–6
8

تنطبق املعلمات املشار إليها أعاله على احملطات العاملة يف النطاق  .MHz 790وبالنتبة إىل الرتددات األخرى يف
النطاق  ،UHFينبغي إجراء االستكمال الداخلي بإضافة معامل تصحيح قدره ).10 log (f/790

اجلزء

10A

GE06

الصفحة

املراجعة

15

2

وكمؤشر على القيم الناجتة ،إن قيم شدة جمال اإلطالق حملطة اتصاالت متنقلة دولية تعمل يف  MHz 790تتاوي
 (dB(µV/m) 17فيما يتعلق باحملطة القاعدة لالستقبال و dB(µV/m) 36فيما يتعلق مبحطة استقبال متنقلة ،عندما
يتاوي العامل  Kالصفر أي عندما تتتعمل حمطة االتصاالت املتنقلة الدولية عرض نطاق يتاوي  MHz 8أو يقل عنه.
ولتحديد أكفة التنتيق ،يُفرتض أن تبلغ ارتفاعات هوائيات االستقبال واحملطة املتنقلة
التوايل.

___________

30

مرتاً

و1,5

من األمتار على

اجلزء

.II

B

3B

الصفحة

3

املراجعة

2

تقييم التداخل الذي تتعرض له الشبكات القائمة الناجم عن الشبكة املقدمة للفحص مبوجب الرقم :32A.11
يف هذه احلالة ،بغية حساب النسبة  C/Iاملطلوبة لكل شبكة من الشبكات القائمة ،تُستعمل القيمة األدىن
بني هدف النسبة  C/Nاملقدمة (انظر البند .8 Cه 1.من امللحق  2بالتذييل  )4والقيمة احملسوبة للنسبة
( C/Nباستعمال قيم القدرة املقدمة من اإلدارة املبلغة يف البندين .8.Cأ.8 C/1.ب 1.من التذييل )4
للشبكة القائمة.

وإذا مل يُقدم أي هدف
للنسبة .C/N

C/N

من اإلدارات املبلغة (نظراً ألن ذلك مل يكن مطلوباً يف املاضي) ،تُستعمل القيم احملسوبة

وفيما يتعلق حبساب النسب  ،C/Nاملستعملة لتعريف معايري احلماية من التداخل من مصدر وحيد (النسبة  C/Iاملطلوبة)،
يعرف اجلدول  2من التوصية ( ITU-R S.741-2انظر أدناه) النسبة " "C/Ntotعلى أهنا "نسبة ) (dBقدرة املوجة احلاملة
إىل نسبة الضوضاء الكلية اليت تشمل كل الضوضاء الداخلية يف النظام والتداخل الصادر عن األنظمة األخرى" .وبالتايل،
للتطابق مع هذا التعريف ،ينبغي أن يضاف إىل اهلوامش احملسوبة استناداً إىل قيم الضوضاء الداخلية اليت وفرهتا اإلدارات
املعنية ،هامش إضايف يبلغ  dB 0,46يف احلاالت اليت تشمل البث التلفزيوين التماثلي املطلوب وهامش إضايف يبلغ
 dB 1,87يف حاالت البث املطلوب األخرى إال إذا تضمن هدف النسبة  C/Nاملقدمة باألصل هامشاً الحتساب
التداخل بني األنظمة .ويصف املرفق  2طريقة احلساب املستعملة للحصول على هذا اهلامش اإلضايف(MOD RRB18/78) .
لتحديد النسبة  C/Iاملطلوبة فيما خيص الشبكات الواردة يف  1يناير  2005أو بعد هذا التاريخ ،ينبغي أال تُضاف هوامش
مة/املودعة كلما استُعمل هدف النسبة  C/Nاملقدمة لتحديد النسبة  C/Iاملطلوبة علماً أنه بعد
املقد
إضافية إىل القيمة َ
َ
مراجعة التذييل  4يف املؤمتر  ،WRC-03ينبغي أن يتضمن هدف النسبة  C/Nاملقدمة بعد هذا التاريخ بالفعل هامشاً
الحتساب التداخل بني األنظمة .ومن جهة أخرى ،كلما استُعملت النسبة  C/Nاحملسوبة لتحديد النسبة  C/Iاملطلوبة،
كما قد يكون احلال وفق السيناريو  IIأعاله ،تنبغي إضافة اهلامش اإلضايف ذي الصلة إىل قيمة النسبة C/N
)(ADD RRB18/78
احملسوبة.
1.3

حاالت التداخل

يقدم اجلدول  1الوارد أدناه ملخصاً عن خمتلف حاالت التداخل اليت جيب معاجلتها عند حساب النسب .C/I

اجلزء

B

الصفحة

3B
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اجلدول

1

حاالت التداخل
مطلوب
رقمي
مسبب للتداخل
رقمي

تماثلي
(التلفزيون )TV-FM

تماثلي
(غير التلفزيون (TV-

غير ذلك

FM

استعمال النسبة  C/Iمضافاً استعمال النسبة  C/Iمضافاً استعمال النسبة  C/Iمضافاً استعمال النسبة  C/Iمضافاً
إليها عامل ضبط التداخل1
إليها عامل ضبط التداخل1
إليها عامل ضبط التداخل1
إليها عامل ضبط التداخل1
)(I

)(II

متاثلي (التلفزيون  )TV-FMاستعمال النسبة  C/Iمضافاً تداخل على الرتدد نفسه:
2
إليها عامل ضبط التداخل
استعمال النسبة C/I
مضافاً إليها عامل ضبط
التداخل1

)(III

)(XI

استعمال النسبة  C/Iمضافاً استعمال النسبة  C/Iمضافاً
1
إليها عامل ضبط التداخل2
إليها عامل ضبط التداخل

)(X

تداخل على ترددات خمتلفة:
استعمال قناع نسبة
احلماية النسبية3

)(IV

متاثلي
(غري التلفزيون

(TV-FM

استعمال النسبة  C/Iمضافاً
2
إليها عامل ضبط التداخل
)(VII

غري ذلك

)(V

)(VI

استعمال النسبة  C/Iاستعمال النسبة  C/Iمضافاً
مضافا إليها عامل ضبط إليها عامل ضبط التداخل 2
ً
2
التداخل
)(VIII

)(IX

)(XII

استعمال النسبة  C/Iمضافاً
إليها عامل ضبط التداخل 2
)(XIII

استعمال النسبة  C/Iمضافاً استعمال النسبة  C/Iمضافاً استعمال النسبة  C/Iمضافاً استعمال النسبة  C/Iمضافاً
إليها عامل ضبط التداخل  2إليها عامل ضبط التداخل  2إليها عامل ضبط التداخل  2إليها عامل ضبط التداخل

2

)(XIV
1

)(XV

)(XVI

)(XVII

عامل ضبط التداخل واحد للحاالت  Iو IIو IIIو Xو( XIانظر الفقرة  1.1.2من املرفق .)1

2

عامل ضبط التداخل واحد للحاالت  IVومن  VIإىل  IXومن  XIIإىل ( XVIIانظر الفقرة  5.3أدناه).

3

انظر الفقرة  1.3من املرفق .1

إن من الضروري الختيار حالة تداخل حمددة يف اجلدول  1أعاله حتديد منط كل موجة حاملة .ويستخدم املكتب تعاريف
منط املوجات احلاملة التالية آخذاً بعني االعتبار املعلومات اليت تقدمها اإلدارات إليه طبقاً للتذييل ( 4أي صنف اإلرسال
معرف يف امللحق  ،2البند  .7.Cأ):
كما هو ّ
-

متاثلي (التلفزيون :)TV-FM

عندما يكون احلرف األول من صنف اإلرسال (البند  .7.Cأ) من امللحق  2بالتذييل  )4هو " "Fواحلرف الثالث
هو " "Fأو "."W
-

متاثلي (غري التلفزيون :)TV-FM
عندما يكون احلرف األول من صنف اإلرسال هو " "Fواحلرف الثالث هو " "Fأو "."W

اجلزء

-

3B

B

الصفحة

5

املراجعة -

رقمي:
عندما يكون احلرف األول من صنف اإلرسال هو "."G

-

غري ذلك:
عندما ال يكون احلرف األول من صنف اإلرسال " "Fأو "."G

2.3

الهامش  ،Mوخوارزميتا النسبتين

تستعمل اخلوارزميات املوصوفة يف املرفق
املصدر احملددة يف اجلدول .2

1

 C/IوC/N

لتقييم التطابق مع معايري التداخل املتفق عليها أو مع حدود التداخل وحيد

يأخذ اجلدول  2أدناه بعني االعتبار املعلومات املقدمة إىل املكتب من اإلدارات وفقاً للتذييل  4وتعريف منط املوجة احلاملة
الوارد يف الفقرة  1.3أعاله ،وهو يعترب مبثابة تبسيط للجدول  2من التوصية .ITU-R S.741-2

اجلزء

3B

B

الصفحة

6

اجلدول

2
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2

)(MOD RRB18/78

معايير الحماية من التداخل وحيد المصدر
نمط الموجة
الحاملة المسببة
للتداخل
نمط الموجة
الحاملة المطلوبة

متاثلي (التلفزيون
)FM
رقمي

TV-

تماثلي (التلفزيون  )TV-FMأو غير ذلك

رقمي

تماثلي
(غير التلفزيون
)TV-FM

)C/Ntot + 14 (dB
If DeNeBd  InEqBd then
)C/Ntot + 9,4 + 3,5 log () – 6 log (i/10) (dB
)))(i.e., C/Ntot + 5,5 + 3,5 log (DeNeBd (MHz

)C/Ntot + 12,2 (dB

Otherwise if DeNeBd > InEqBd then
)C/Ntot + 12,2 (Db

متاثلي (غري التلفزيون
)TV-FM
غري ذلك

)13,5 + 2 log () – 3 log (i/10) (dB
)))(i.e., 11,4 + 2 log (DeNeBd (MHz
)13,5 + 2 log () – 3 log (i/10) (dB
)))(i.e., 11,4 + 2 log (DeNeBd (MHz

حيث:

)C/Ntot + 12,2 (dB
)C/Ntot + 14 (dB

 :C/N totنسبة ) (dBقدرة املوجة احلاملة إىل قدرة الضوضاء الكلية اليت تشمل كل الضوضاء الداخلية يف النظام والتداخل
الصادر عن األنظمة األخرى
 :DeNeBdعرض النطاق الضروري للموجة احلاملة املطلوبة (التذييل  ،4امللحق  ،2البند  .7.Cأ)
 :InEqBdعرض النطاق املكافئ للموجة احلاملة املسببة للتداخل (املساوي لنسبة القدرة اإلمجالية إىل كثافة القدرة (انظر التذييل
 ،4امللحق  ،2البندان .8.Cأ 1.و.8.Cأ 2.على التوايل)).
 :δنسبة عرض نطاق اإلشارة املطلوبة إىل االحنراف من ذروة إىل ذروة للموجة احلاملة  TVالذي تسببه إشارة تشتت
الطاقة (يستخدم احنراف من ذروة إىل ذروة يبلغ  MHz 4يف مجيع احلاالت)
 :iقدرة التداخل قبل إزالة التشكيل يف عرض نطاق اإلشارة املطلوبة معرباً عنها كنسبة مئوية من قدرة الضوضاء الكلية
قبل إزالة التشكيل (تستخدم القيمة  20يف مجيع احلاالت).

اجلزء
3.3

B

الصفحة

3B

حالة قناة وحيدة لكل موجة حاملة

7

املراجعة

2

)(SCPC

عندما يتعلق األمر بتداخل مركب صادر عن عدد معني من املوجات احلاملة ضيقة النطاق كمرسل مستجيب حممل
مبوجات حاملة  ،SCPCيفرتض ،يف غياب معطيات أكثر تفصيالً توفرها اإلدارات ،أن املرسل املستجيب يف الساتل
املسبب للتداخل حممل بالكامل مبوجات حاملة  ،SCPCوأن هذه املوجات احلاملة ميكن االستعاضة عنها مبوجة حاملة
عريضة النطاق هلا قدرة كلية تساوي جمموع قدرات املوجات احلاملة  SCPCاملختلفة .وتستعمل نسب احلماية املبينة يف
التوصية  ITU-R S.671حلماية اإلرساالت  SCPCاملعرضة للتداخل من موجات حاملة تلفزيونية متاثلية مشكلة بإشارات
تشتت الطاقة فحسب.
4.3

التداخل بين اإلشارات التماثلية ( FDM-FMالخانة ( )IXمن الجدول  1أعاله)

جيري حساب النسبة  C/Iومقارنتها بالنسبة  C/Iلإلرسال املطلوب وذلك فيما يتعلق باملوجة احلاملة
وللحصول على اهلامش الناتج عن ذلك .ومع ذلك ،يتم إعداد منط ملعيار احلماية  C/N + Kمبين على املعادالت الواردة
يف التوصية  ITU-R SF.766الالزمة حلساب العامل ( Bعامل خفض التداخل) .ويف حالة عدم توفر معلومات مفصلة
حلساب العامل  ،Bيستخدم عامل ضبط التداخل الوارد وصفه يف الفقرة  5.3أدناه.
FDM-FM

5.3

حاالت تداخل أخرى
) (IVو) (VIو) (VIIو) (VIIIوIX

يستعمل عامل ضبط التداخل املشار إليه يف الفقرة  3أعاله من أجل احلاالت
و) (XIإىل ) (XVIIالواردة يف اجلدول  1أعاله .وعند حساب هذا العامل ،تؤخذ بعني االعتبار الفقرة الفرعية الثالثة من
الفقرة  4.3من امللحق  1بالتوصية .ITU-R S.741-2

املرفق
خوارزميات الحساب
1

خوارزمية الهامش

1

) Mو C/Iو(C/N

)(MOD RRB18/78

C
عند حساب اهلوامش ،جيب البدء بتحديد القيمة املطلوبة   اليت هي دالّة للنسبة  C/Nوالعامل :K
I
m



 C 
C
 K
   
 I  m  Ntot 

اجلزء

B

الصفحة

3B
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2

حيث:
C
:  
I

m

قيمة النسبة  C/Iاملطلوبة



)(dB

 C 

:
 N tot 

:

نسبة ) (dBقدرة املوجة احلاملة إىل قدرة الضوضاء الكلية اليت تشمل كل الضوضاء الداخلية
يف النظام والتداخل الصادر عن األنظمة األخرى.

K

:

عامل يستعمل حلساب النسبة  C/Iاملطلوبة ) .(dBويساوي هذا العامل عادة  14,0أو 12,2
حسب خصائص تشكيل اإلشارات املطلوبة (انظر التوصيتني  ITU-R S.483و.(ITU-R S.523

عرف النسبة الكلية للموجة احلاملة إىل الضوضاء كالتايل:
تُ ّ
أ ) الستالم ختصيصات الرتدد لشبكة واردة قبل  1يناير :2005
املعرف يف القسم :)3
 السيناريو ( Iعلى النحو ّ
  X


 C   C

  
 Ntot   N obj

 السيناريو :II
  X


C C
 C 
,

  MIN 
 Ntot 
 Ni N obj

ب) الستالم ختصيصات الرتدد لشبكة واردة قبل  1يناير  2005وبعد هذا التاريخ:
 السيناريو :I



 C   C

  
 Ntot   N obj

 السيناريو :II



C
 C 
C
 X,

  MIN 
N obj
 Ntot 
 Ni

حيث:
 :Xهامش إضايف (انظر املرفق  ،2األقسام  3إىل  )5لالمتثال لتعريف قدرة املوجة احلاملة إىل قدرة
الضوضاء الكلية ،يشمل مجيع الضوضاء الداخلية يف النظام والتداخل الصادر عن األنظمة
األخرى .ويتضمن املرفق  2املنهجية املستعملة الستخالص اهلامش اإلضايف.
C/Ni

القيمة احملسوبة لنسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء استناداً إىل قدرة الضوضاء الداخلية يف النظام
املعرفة يف القسم  3أدناه.
ّ

اجلزء
(C/N)obj

ونظراً إىل أن النسبتني
على النحو التايل:

B

الصفحة

3B

9

املراجعة

2

هدف النسبة  C/Nللشبكة (انظر البند .8.Cه 1.الوارد يف امللحق  2بالتذييل  )4املقدمة من
اإلدارة املبلغة للفحص مبوجب الرقم .32A.11
C
C
  و   ستتغريان بتغري املوقع اجلغرايف داخل منطقة اخلدمة ،حتسب هاتان النسبتان

 I m

 I a

-

يف املواقع اجلغرافية حملطات أرضية معينة مصاحبة ،يف حال وجودها ،أو

-

C
عند نقطة القياس الواقعة داخل منطقة اخلدمة حيث تبلغ القيمة   حدها األدىن وفقاً للطريقة املعروضة يف
 I a

املرفق  ،3يف حالة وجود حمطات أرضية منطية مصاحبة.

ويكون اهلامش هو الفرق بني قيمة النسبة  C/Iاحملسوبة والقيمة  C/Iاملطلوبة:

 C
 C
 –  
 I a
 I m

M = 

حيث:

M

 :اهلامش

)(dB

C
 :  قيمة النسبة  C/Iاملنضبطة ،مع أخذ عامل ضبط التداخل ) (dBيف االعتبار
 I a

 :  قيمة النسبة  C/Iاملطلوبة ) (dBاحملسوبة أعاله.
 I m
C

اجلزء

B

الصفحة

3B

10

املراجعة

2

وعليه ،وبعد االستعاضة حنصل على:
 C 
C
– K
  
 I a  Ntot 

M = 

2

C 
خوارزمية  
 I a

فيما يتعلق بحاالت التداخل

تضبط النسبة  C/Iاألساسية كاآليت:
 C
 C
     – Ia
 I a
 I b

حيث:
C
:  

قيمة النسبة  C/Iاملنضبطة ،مع أخذ عامل ضبط التداخل ) (dBيف االعتبار

C
:  

قيمة النسبة  C/Iاألساسية احملسوبة ،قبل أن يؤخذ يف االعتبار عامل ضبط التداخل

 I a
 I b

:I a

)(dB

عامل ضبط التداخل ).(dB

1.2

تحديد عامل ضبط التداخل

1.1.2

تداخل تسببه موجات حاملة رقمية شبيهة بالضوضاء (عامل ضبط التداخل )1

تتناول الصيغة احلالية للتوصية  ITU-R S.741-2حالة التداخل على الرتدد نفسه الذي تسببه موجات حاملة رقمية شبيهة
بالضوضاء .وفيما يتعلق بالتداخل بني ترددات خمتلفة ،يفرتض عامل ضبط التداخل (أو عامل ميزة عرض النطاق) نتيجة
لألعمال اليت أجنزهتا جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية بشأن املنهجية املتبعة يف معاجلة حاالت املوجات
احلاملة بتخالف الرتددات من خالل تطبيق العامل  Aاملعرف أدناه (املشار إليه بالرمز  Iaيف الفقرة  2أعاله).
ميكن حساب النسبة  C/Iالناجتة عن حالة ختالف الرتددات بني املوجات احلاملة باستعمال املعادلة التالية:
C/I = 10 log (c/i ) – A

حيث  Aهو عامل ميزة عرض النطاق ).(dB
العامل  Aهو نسبة قدرة املوجة احلاملة املسببة للتداخل املتضمنة يف عرض نطاق اإلشارة املطلوبة إىل القدرة الكلية
للموجة احلاملة املسببة للتداخل بافرتاض أن هذه املوجة احلاملة املسببة للتداخل هلا كثافة طيفية للقدرة منتظمة يف كل
عرض النطاق الذي تشغله.

اجلزء

2.1.2

B

الصفحة 10مكرراً

3B

املراجعة

2

تداخل تسببه موجات حاملة متاثلية شبيهة بالضوضاء (عامل ضبط التداخل )2

وميكن حساب النسبة  C/Iالناجتة يف مثل هذه احلاالت باستعمال املعادلة الواردة يف الفقرة  1.1.2أعاله حيث يكون
العامل  Aهو نسبة قدرة املوجة احلاملة املسببة للتداخل املتضمنة يف عرض نطاق اإلشارة املطلوبة إىل قدرة املوجة احلاملة
املسببة للتداخل بافرتاض أن الكثافة الطيفية لقدرة املوجة احلاملة املسببة للتداخل منتظمة على عرض نطاق املوجة احلاملة
املطلوبة ،وأهنا تساوي القيمة العظمى( .انظر الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة  4.3من امللحق  1بالتوصية
.(ITU-R S.741-2
3

خوارزمية النسبة

C/N

تتطلب خوارزمية حساب النسبة  C/Nحتديد القيمة  Nكالتايل:
N i  – 228,6 10 log10 (TR )  6  log10 ( BW )

حيث:
 :Niقيمة الضوضاء الداخلية للنظام

)(dBW

 :TRدرجة حرارة ضوضاء نظام االستقبال

)(K

 :BWعرض النطاق ).(MHz
ُحتسب القيمة  Niمرة من أجل الوصلة الصاعدة (يف حالة وجود وصلة صاعدة) ومرة أخرى من أجل الوصلة اهلابطة (يف
حالة وجود وصلة هابطة) للنظام املطلوب.
وبعد حتديد القيمة  ،Niحتسب نسبة  C/Niعند أية نقطة قياس يف الوصلة الصاعدة (يف حالة وجود وصلة صاعدة) وعند
أية نقطة قياس يف الوصلة اهلابطة (يف حالة وجود وصلة هابطة):

  C  N i


 C

 Ni

حيث:
 :Cاملوجة احلاملة

)(dBW

 :Niالضوضاء الداخلية للنظام احملسوبة ) (dBWأعاله.

