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 -املراجعة  3الصفحة  3A GE75اجلزء 
 

  2الملحق 

 المعطيات التقنية المستخدمة إلعداد الخطة 
 عند تطبيق االتفاقوالتي يجب استخدامها 

 

 1الفصل 

 تعريفـات

 (LPC)قناة منخفضة القدرة 

                      ة فع الة يف هوائي رأسي            قدرة م شع  وتستخدم  (MF)قناة تستعملها حمطات إذاعية عاملة يف نطاقات املوجات اهلكتومرتية 
)قوة حمركة موجية تعادل  kW 0,22أو من أجل التشكيل التماثلي  V 300))قوة حمركة موجية تعادل  kW 1تبلغ  قصري

(V 140 .من أجل التشكيل الرقمي 

 
1.4  

 املعايري اإلذاعية اليت تنطبق على االتفاق، ال سيما ما يلي: 2من امللحق  4حيدد الفصل 

                                                                      : و ضعت اخلطة لنظام بتشكيل اتساع ذي نطاق جانيب مزدوج، وموجة حاملة كاملة صنف اإلرسال 1.4
(A3E). 

 قدرة املرسل هي قدرة املوجة احلاملة يف غياب التشكيل. القدرة: 2.4

: يفرتض أن اإلشعاع هو حاصل ضرب القدرة اإلمسية للمرسل وكسب اهلوائي )بالنسبة إىل هوائي اإلشعاع 3.4
 dBالوحدة بأو  V عن اإلشعاع بالقوة ارحمركة املوجية )بالفولت       ويعرب  . 1بدون أخذ أي خسارة باحلسبان (قصري يرأس

  1بالنسبة إىل  dBالوحدة ب)بالكيلووات أو  ي قصريأو بالقدرة الفعلية املشعة على هوائي رأس فولت( 300بالنسبة إىل 
 .(كيلووات

: يف تطبيق االتفاق ينبغي أن تستخدم القيم الواردة أدناه لنسبة احلماية يف نفس القناة ويف نسب احلماية 4.4
على خالف ذلك بني اإلدارات املعنية. ويف حال تقلب اإلشارات املطلوبة أو غري  القناة اجملاورة، إال إذا مت االتفاق

                                  من الليايل سنويا  عند منتصف الليل. 50%املطلوبة، تنطبق قيم نسبة احلماية ملا يعادل على األقل 
____________________ 

 النص هنا. يردال   1
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صيصات الرتدد على ( لوضع خطط خت3و 1الصادر عن املؤمتر اإلداري اإلقليمي )اإلقليمان  8ومع ذلك، جاء يف القرار 
 ( ما يلي:1975)جنيف،  (MF)واهلكتومرتية  (LF)املوجات اإلذاعية الكيلومرتية 

                                                                                 أن بوسع حمطات اإلذاعة أن تستخدم مؤقتا  طرائق تشكيل تسمح بتوخي االقتصاد يف عرض النطاق  1."
يتجاوز التداخل يف نفس القناة أو القناة اجملاورة التداخل الناتج عن تطبيق تشكيل بنطاق جانيب مزدوج وموجة           شريطة أال  

 ؛(A3E)حاملة كاملة 

أن على كل إدارة تتوخى استخدام طرائق اإلرسال هذه أن تسعى للحصول على موافقة كل إدارة متأثرة  2.
 من االتفاق." 4من خالل تطبيق اإلجراءات ارحمددة يف املادة 

 ختصيص عن  التبليغ، قررت أنه ميكن ذات الصلة قطاع االتصاالت الراديوية دراساتأن تفحصت اللجنة  وبعد
مع التشكيل الرقمي  (MIFR)يف اخلطة لتسجيله يف السجل األساسي الدويل للرتددات تردد بتشكيل متاثلي وارد 

 ( شريطة 2وشغل الطيف من النمط  Bو A 3املقاومةسلوبا وأ 2النظام الراديوي الرقمي العاملي )إرساالت من
 الوارد التماثلي إشعاع ختصيص الرتدد باملقارنة مع على األقل يف مجيع االجتاهات  dB 6,6 مبقدارختفيض اإلشعاع 

 يف اخلطة.

 النطاق الضروري.ل الواجب اإلبالغ عنها يف حالة التشكيل الرقمي هي القدرة اإلمجالية داخل عرض             وقدرة املرس  

 )إرساالت منمن االتفاق، تستعمل نسب احلماية بني التخصيصات التماثلية  4وقررت اللجنة كذلك أنه لتطبيق املادة 
والتخصيصات الرقمية وبني ( 2وشغل الطيف من النمط  Bو Aاملقاومة وأسلوبا النظام الراديوي الرقمي العاملي 

 .Bمن اجلزء  7Bالتخصيصات الرقمية املبينة يف القسم 

حتديد  ، واليت تعد ضرورية من أجل7B                                                                         وللتمكن من حتديد ن سب احلماية املعنية والقيمة الدنيا لشدة اجملال، طبقا  للقسم 
 إدخال بنود البيانات اخلاصة                     ، قررت اللجنة أيضا  GE75من االتفاق  5.2.3                                     اإلدارات اليت حيتمل تأثرها طبقا  للفقرة 

معدل الشفرة كشرط إلزامي لتقدمي مقرتحات تعديل اخلطة املتعلقة بالتخصيصات الرقمية اليت  ومتوسط التشكيل مبخطط
 .T03تستخدم بطاقة التبليغ 

 .خمول للتعامل مع هذا املوضوع يف مؤمتر خمتص حني تأكيدهاطابع مؤقت إىل ذات  هذه القاعدة اإلجرائيةو 

 
____________________ 

 .R BS.1514-ITU-2يف التوصية  (DRM)الرقمي العاملي  الراديوييرد وصف النظام   2

للمعهد األورويب ملعايري االتصاالت  1.1.3اإلصدار  "النظام الراديوي الرقمي العاملي، مواصفات النظام" ES 201 980حيدد املعيار   3
(ETSI)  وأمناط شغل الطيف ويرد املزيد من التفاصيل هبذا الشأن يف التوصية  لنظام الراديوي الرقمي العامليلأساليب املقاومة 

ITU-R BS.1615-1. 
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