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 مقدمة  1
 ،ألرضة ابلنسبة إىل استقر املغري  و ألرض  ة ابلنسبة إىل استقر املاحملطات الفضائية    تإبرساالاملتصلة    املراقبة الراديويةخدمات    اممهإن  

طات  الناجم عن احمل  ت اإلرساال  مراقبةاملهام ذاهتا اخلاصة ابخلدمات الراديوية لألرض. بيد أن    ،هي من حيث املبدأ  على السواء،
الفضائية اليت   راقبةبعني. ويقدم هذا التقرير معلومات عن مرافق املمن حيث التقنية واألسلوب املت    ختتلف  الفضائيةطات  احملرضية و األ

 التصاالت يف شىت أحناء العامل.ظمة لنُتشّغلها السلطات امل

 موارد املدارات الساتلية  2
غيلية للسواتل املستقرة  التش الةوابلتايل فإن معرفة احل ،ةموارد قّيمة واندر ألرض سواتل املستقرة ابلنسبة إىل ااملدارية لل تُعترب الفجوات

 املعنية إبدارة الطيف. لدوائرمفيدة ابلنسبة إىل ا (MIFR)يف السجل األساسي الدويل للرتدد سّجلة ابلنسبة إىل األرض امل
إىل األرض   ةستقر املغري    ةساتليال  اتدار امل  أما إىلإضافية  فتطرح حتدايت  ابلنسبة  نظراً  دائمة ضمن   ،  السواتل هي يف حركة  أن 

 مراقبتها.ُهل  ملداري اخلاص هبا وابلتايل ال تساملستوى ا
يصبحان قد  أن حتديد موقع التداخل الضار الناجم عن احملطات الفضائية أو املعّرضة له، وإزالة هذا التداخل،    وجيب أن يكون مفهوماً 

 مهم ني لإلدارات اليت مل يتم مبوجب سلطتها القضائية التبليغ عن السواتل لتسوية حاالت التداخل األرضية اليت تتضمن السواتل. 

 املرافق الساتلية  3
وهي قادرة  ،  نظمة لالتصاالتاألرضية اليت تشّغلها السلطات امل  راقبةالعديد من حمطات امل  ،يف أجزاء خمتلفة من العامليوجد فعاًل،  

ّكن  مت ل اليت املرسأبنظمة حتديد موقع  عرف املشع من احملطات الفضائية. والبعض منها جمّهز مبا يُ  رسالابإل  علقبياانت تتعلى مجع 
 واليت تؤثر يف السواتل الفضائية.فوق سطح األرض الكائنة ملصادر التداخل  من حتديد املوقع اجلغرايف

من هذا القبيل، واملخصصات الكبرية الالزمة من امليزانية، وأخرياً وليس  مراقبةحدايت التقنية املتمثلة يف إعداد وتشغيل حمطات فالت
 تعاون وثيق فيما بني هذه احملطات.  يتمتعون خبربة كافية، تستدعي وجود راقبةمللني حملطات ا آخراً، ضرورة وجود مشغّ 

 االستنتاج  4
ظمة لالتصاالت من ن اليت تشغلها السلطات املأحناء العامل    يف شىتالفضائية املتوافرة    املراقبة الراديويةيتم يف امللحقات عرض مرافق  

بكيفية  مواقع هذه املرافق واملعلومات املتعلقة    هذه امللحقات   ترد يفكما  أجل تيسري التعاون الثنائي واملتبادل بني هذه احملطات.  
 مراقبةو  االت اليت تتضمن تداخالً ساتلياً أأخرى يف احل  احملطات قد تكون قادرة على مساعدة إدارات  هذه   علماً أبن  االتصال هبا،

  السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض حول املوقع من قوس مدار    للسواتل. وميكن لكل حمطة من احملطات املدرجة أن تغطي جزءاً 
 ذكورة. امل املرافق غطيهألرض فتامدار السواتل املستقرة ابلنسبة إىل  الكامل لقوس  دى . أما املاخلاص ابحملطة اجلغرايف

من أن الساتل قد يكون "مرئياً" من موقع مراقبة معنّي، فإن أمناط )بصمات( احلزمة على الوصلة اهلابطة  على الرغم  - 1الحظة امل
 . للساتل املستقر ابلنسبة إىل األرض واملسارات املدارية للسواتل غري املستقرة ابلنسبة إىل األرض قد تؤثر يف إمكانية مراقبة اإلشارات
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 1امللحق 
 

 وية الفضائية يف أملانيا مرافق املراقبة الرادي
 Bundesnetzagenturحمطة ليهامي التابعة لوكالة الشبكة االحتادية األملانية 

 طة املراقبة الراديوية الفضائية مواصفات حم 1

 عرض عام  1.1
الربيد والسكك احلديدية، إىل وكالة الشبكة االحتادية للكهرابء والغاز واالتصاالت و   ليهامي للمراقبة الراديوية الفضائيةتنتمي حمطة  

 ."Bundesnetzagentur""/وكالة الشبكة االحتادية أي ابختصار "
مسافة  ومن بني املسؤوليات املناطة ابلوكالة مسؤولية إدارة الطيف ومراقبة الطيف. وتقع حمطة ليهامي للمراقبة على ضفة هنر الراين على

ه هوائياهتا، اليت تتمتع حبركة كاملة، واليت يصل قطر كل منها إىل/جنوب غرب فرانكفورت  km  35تقارب   ، m  12 ماين. وهي ُتوجِّ
حنو سواتل موجودة يف الفضاء. وال ختدم هذه اهلوائيات أغراض اإلرسال التجاري. وهي متثل ُصلب منشأة ُتستعمل ملراقبة الطيف 

 املخّصص للخدمات الراديوية الفضائية، ولكشف التداخل الذي يصيب الرتددات املستعملة يف االتصاالت الساتلية.الرتددي 

 املهام  2.1
 والتنسيق كمساعد يف التخطيط 

  درجة َشْغل اخلدمات الفضائية. ويتضمن ذلك قياسات    يفمدار االستخدام الفعلي للطيف الرتددي  العامة لل   ر عمليات املراقبةُتظه
 دار املستقر ابلنسبة إىل األرض. ستجيب الساتلي وحتديد املواقع املدارية يف امل امل-لرسِ امل

َشْغل  عمليات  ومتّكن   بدرجة  املتعلقة  حمدد،تالرصد  مثالً امل  كالعمليات  ردد  الراديوي،    رتبطة  الرتدد  تنسيق  من كشف  إبجراءات 
 نظمة الساتلية.التخطيط لألل يف وقت ُمبّكر أثناء مرحلة التداخل احملتم

اخلدمات   قبل  من  الرتددات  استعمال  تقاسم  تيّسر  اليت  النظرية  النماذج  استمثال  عملية  امليدانية  التجارب  تدعم  أن  وميكن 
 واألرضية.  الفضائية

 أداة لتحديد موضع الساتل وتشغيلهك
 اح حتديد مواقع السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض. تكفل عمليات الرصد السابقة لإلطالق املتعلقة ابلقياس عن بُعد وتتبُّع الرتددات ن 

ن السلطات  أداًة ال غىن عنها متكّ   ،واملواضع الساتلية  ،ستجيبامل-لرسِ ودرجة َشْغل امل  ،السواتلمراقبة عمليات اإلرسال يف    عتربوت
 نشره وتنسيقه والتبليغ عنه دولياً. مسبقاً مت  الذي على النحواملختّصة من التأكد من أن الساتل يعمل 

 عمليف إعاقة سالمة    الستمرت،  ، لوال ذلكاليتل للكشف عن مصادر التداخل الضار  ويُتيح التعامل مع حاالت التداخل اجملا
 . ألرضلساتلية أو اخلدمات الراديوية لاخلدمات ا

 مصادر التداخل يف الوصلة الصاعدةالكشف عن 
آخذة ابلظهور    ،حني ال يكون الساتل هو مصدر التداخل بل اجلهة املتضّررة  ، أي الوصلة الصاعدةيف  تداخل  اليبدو أن حاالت  

.  اذ املباشر إىل القدرات الساتليةمنذ أن متكن املستعملون من النف ةسريع وتريةأعداد احملطات األرضية ب وقد ارتفعت. ردطّ م شكلب
الذي ميكن أن تسبّبه كل من األخطاء التقنية والتشغيلية.    ،الوصلة الصاعدةيف  تداخل  لل  الرئيسي  املصدراحملطات األرضية  تعترب  و 
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ذي تتعّرض  ال  داخل املتعّمدالتمن  املستجيبة وحاالت  -وجود استعماالت غري مشروعة لألجهزة الساتلية املرسلةأيضاً  لوحظ    وقد
 كهذا.   التعامل مع وضعواملستعملني  نيلشغعلى السلطات واملويتعني . له هذه األجهزة

أي عن   ،ين خمتلفنياليت تبثّها تلك املصادر على مسري تلقي اإلشارات  عن طريقع مصادر التداخل راقبة بتحديد مواقنظام امل يقوم
معاجلة الفارق الزمين بني اإلشارات واالختالف يف  تم يف حمطة ليهامي  اجملاورة له. وتاتل  و سأحد الاملعّرض للتداخل و   طريق الساتل

إزالته على مبجّرد معرفة موقع مصدر التداخل، ميكن يف العادة  املستجيب. و -لُمرسللا للحصول على اإلحداثيات اجلغرافية  تردداهت
 وجه السرعة. 

 خصائص النظام 3.1

 شرقاً  23º8'50'' مشاالً  51º49'13'' املوقع:
  شرقاً  º83غرابً إىل  º67 رض: ر الساتل املستقر ابلنسبة إىل األالقوس املرئي من مدا

 

 1اهلوائي 
نوع   من  هوائي  ذوهو  التغذية  كاْسغران  قطره    املئفاقية ي  أبنه    m  12يبلغ  النطاق  ويتميز  نطاق  و عريض  لتغطية  ُمصّمم 

،  GHz 2,3-2,1و  GHz 1,8-1,5  يف نطاقي الرتدد  ثلىمُ   صائصتتسم خب  اليت  ،. وتُعترب املغّذايت الضيقة نوعاً ماGHz 13-1,0 رتددال
. لهوائيالعايل الدقة لتسديد  ا يُعرف ابلتتّبع األحادي النبضة الذي يتطلبه ال، شرطاً أساسياً مل GHz 12,75-10,7يف النطاق    كذلكو 

 بني نطاقات الرتدد. تبديل يسمحان ابلقيام بعمليات  على مزلقةمرّكب ار قابل للضبط ومغّذ دوّ ويشتمل هذا اهلوائي على عاكس 
  ية مكانإب  مزودة  غري أهناأحادي النبضة.  قيام بتتّبع  ابل،  GHz 8,5-4,3  ةالبالغالعريضة نوعاً ما و   ،1للهوائي    ةالرتددي  الفجوة وال تسمح  

 مجيع نطاقات الرتدد. حلاسوب يف للموقع بواسطة اع الدقيق تتبّ ال
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 2اهلوائي 
ذا  هل يةتشغيلالدمة اخلوتتوافر . GHz 4,2-3,2نطاق ال يعمل يفالنطاق  مزّود مبغّذ ضيقكاْسغران من نوع   m 8,5بقطر  وهو هوائي

 .اهلوائي بشكل حمدود يف الوقت احلايل
 3اهلوائي 

م  احلج  املختلفةثنائية القطب  ال  الصفيفاتمن    ثالثة قطاعات من    ويتألف،  m  ×  2,4  m  2,4  تبلغ أبعادهمربع  من    كونم  هوائيوهو  
 . MHz 1 000-130رتدد التغطي مبجموعها نطاق اليت 

 4اهلوائي 

 الرتددات هذا  نطاق. ويتألف  m  7  يبلغ  بؤري رئيسيوله طول    GHz 26,5-1  الرتددات  نطاق يغطي    هوائي متعدد النطاقاتوهو  
من النوع    هلا  ةناظر أنظمة التغذية املويتألف قسم من  مع النطاقات الفرعية اجملاورة.    يالً لات فرعية يرتاكب كل منها قمن مثانية نطاق

. ويتم ختصيص  كافئ القطعايت يف بؤرة العاكس املاملغذّ جمموعة  وضع  من النوع البوقي. وت  القسم اآلخرو   ب املتقاطعقطال  ثنائيال
 ة.عهذه اجملمو  نطاق فرعي معنّي عن طريق دوران

وجه خاص، السواتل غري املستقرة ابلنسبة إىل  ب  ،ناسبوي  ،X-Yحمورين متعامدين  ركب على  هو من النوع الذي يوائي  اهلهذا  و 
 .األرض اليت تعرب السماء فوقه

 5اهلوائي 
النطاق  و ل  وهو هوائي ذو مغّذ دوري  بصورة رئيسية يف  عمل  ُيست،  m  3  قدره   سيرئي  وطول بؤري  GHz 26,5-1غارمتي عريض 

املدار الساتلي  قوس  على قائم رئيسي إال من أجل  اهلوائي  هذا  ب  . وال يركّ GHz 21,2- 17,7الذي يغطي الرتددات    Kaالنطاق  
 املستقر ابلنسبة إىل األرض. 

 اهلوائيات الشاملة االجتاهات 
ضمن    ، اءفضمن ال  اإلرسال مجيع عمليات    رصدالقيام بصورة متزامنة ب  حملطة أيضاً هوائيات شاملة االجتاهات مهمتهاتتوفر يف ا

 . MHz 500 2-100هلذه اهلوائيات  نطاق الرتدد ويبلغنظام متعدد السواتل. من نطاق تردد معني، مثالً 
 تتّبع اهلوائي بواسطة احلاسوب 

تل غري املستقرة ابلنسبة السواتل املستقرة والسوا  تتّبعب  4واهلوائي    3واهلوائي    1احلاسوب يسمح للهوائي   بواسطةم به  املتحك  إن التتّبع  
 . (TLE)اخلطني" ذات عناصر ال" سمألرض بواسطة ما يُعَرف ابإىل ا

 معلمات اهلوائيات
 . 5 إىل 1معلمات اهلوائيات من  1يُبني اجلدول 

 نظام حتديد موقع املرسل
علمات  املالراديوية على األرض. ويرمي هذا املفهوم إىل إجياد    مواقع املرسالتمن أجل حتديد    املرسل نظام حتديد موقع    مصمِّ لقد  

الرتدد. ويعمل النظام من خالل هوائيني الزمن و   ات قياسواسطة  بآخرين  املطلوب وساتلني    رسلبني املما    الذي يصل ملثلث  اخلاصة اب 
 اقات الرتدد.نفس نطيف ن يعمال للمراقبة

، إىل جانب الساتل  4واهلوائي    5أو بني اهلوائي    4واهلوائي    2أو بني اهلوائي    4واهلوائي    1بني اهلوائي  إما  اجلمع  وهلذا الغرض يتم  
 هزة القياس.عّرض للتداخل وساتل جماوٍر له من كوكبة أجامل

 . القياساتهذه على نتائج  أحد األمثلةصورة عن  1وترد يف الشكل 



 ITU-R SM.2182-2 9التقرير 

 رجعي يف نظام حتديد موقع املرسل املرسل امل
لتصحيح وميكن استخدامها أيضاً كُمعريِّ    رسل، نظام حتديد موقع املألربع إبرسال إشارات مرجعية إىل  املرجعية ا  رسالوحدات اإل  قومت
قد  بياانت مدارية، إىل االعتماد على  وليست حباجةمستقلة وقائمة بذاهتا  جراء قياساتلعناصر املدارية الساتلية. ويسمح ذلك إبا

 أملانيا.  ت على أساٍس متنقل داخل رسالتشغيل املميكن كما إرسال مرجعية خارجية.  عمليات على و  ،ال تكون كافية
 على النحو التايل:الوصلة الصاعدة الرتدد يف نطاقات  وتتحدد
 . Ka: MHz 18 400-17 300النطاق ، Ku: MHz 14 500-12 750النطاق ، C  :MHz 6 850-5 850النطاق

 نطاق الرتددات
 فجوة. دون أيةبGHz 26,5إىل MHz 130احملطة من  اتميتد نطاق تردد

.  5 واهلوائي   2واهلوائي    1يف الرتددات املتوافرة عند اهلوائي    (TLS)وينحصر تشغيل نظام حتديد موقع املرسل حبسب بروتوكول أمن طبقة النقل  
. وتتحدد نطاقات الرتدد بشكل  GHz 21,2يع نطاقات اخلدمة الساتلية الثابتة )من الفضاء إىل األرض( وتصل إىل  وهذه الرتددات تغطي مج 

 . GHz 21,2-17,7/12,75-10,7/8,5-4,3/4,2-3,2/2,3-2,1/1,8-1,5  مفّصل كما يلي: 
 مسّجل الطيف الرتددي 

عرض  اختيار ستة نطاقات تردد يصل  ،  دون قيود  ،وميكنميكن توصيل مسجل الطيف الرتددي أبي هوائي من هوائيات احملطة.  
التقاسم الزمين وعرضها    أسلوب  ومن املمكن مسح أطياف هذه النطاقات بشكل شبه متزامن يف إطار.  MHz 100كل منها إىل  

 . صور طيفية بشكل
 حلد األدىن من الضوضاء جهاز إلجراء القياسات حتت ا

كبت احلد    للمراقبة ميكن بواسطتها  طريقة  فيها منخفضة، تتوفركثافات تدفق القدرة  عمليات اإلرسال، اليت تكون  من أجل قياس  
مبقدار   الضوضاء  عادة من  األدىن من  لdB 15  إىل   12يرتاوح  قياسات متعددة  ورقمنة    املتتاليةطياف  أل. ويتحقق ذلك إبجراء 

قل  يت تف الاطييسمح هذا اجلهاز بعرض األ  ،ITU-R SM.1681  وفقاً لتوصية قطاع االتصاالت الراديوية. و ومعاجلتهااإلشارات  
 . MHz 100إىل يصل عرضها دىن للضوضاء و عن احلد األ

 معلمات القياس  4.1
 رسال من قبيل:د خصائص اإلأن تقيس أو حتدميكن للمحطة 

 الرتدد؛  -
 للرتدد؛ دوبلرية الزاحة اإل -

 الطيف وعرض النطاق؛  -

 ونوع التشكيل؛ رسالصنف اإل -

 االستقطاب؛ -

 كثافة تدفق القدرة يف عرض النطاق املرجعي؛  -

 كثافة تدفق القدرة الكلية؛ -

 .(.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية   -
 اإلرسال التلفزيوين:حالة ويف 

 ؛ للصوتالفرعية احلاملة  ترددات املوجة -
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 التشفري؛  -
 الربامج، إخل. مصادر  -

قياس هذه املعلمات حىت عندما تكون  كن  ميُ   ،واالرتفاع  السمت  اجتاَهياألربعة يف  للهوائيات    السرعات الزاويّة الكافية  ونظراً إىل
 تقرة ابلنسبة إىل األرض. مقرتنة ابلسواتل غري املس

تقوم،  أن  للمحطة  الب  وميكن  الاأل  عتتبُّ واسطة  النطاقات  وت  بقياس  نبضة،حادي  يف  املدارية  املسالك    GHz 1,8-1,5سجيل 
 . GHz 12,75-10,75و GHz 2,3-2,1و

 املهام  2

 مراقبة درجة َشْغل الطيف 1.2
 ي من أجل حتقيق األهداف التالية:بشكل منهج ةالراديوي اتل الطيف القيام برصد طيف الرتددغْ شَ درجة  مبراقبة قصديُ 

 فضائية؛  ال القابلة للكشف والصادرة عن احملطات إلرسالاخلصائص األساسية جلميع عمليات احتديد  -
   دولياً؛ أو املبّلغ عنها/أو املنسقة و/حتديد ما إذا كان قد مّت جتاوز احلدود أو ما إذا كان هناك احنرافات عن البياانت املنشورة و -

 احملطات الفضائية؛ من قبل اتقات الرتددلنطا ةل الفعليغْ الشَ درجة عن استخراج بياانت  -

 الفضائية. احلصول على بياانت عن درجة الَشْغل الفعلية ملواقع مدارات السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض من قبل احملطات -
جملموعة منها.  راقبتها أو وجيري ختزين النتائج يف قاعدة للبياانت واستكماهلا بطبعات طيفية لكل عملية من عمليات اإلرسال اليت تتم م 

(، ميكن استخدام النتائج ملقارنتها مع املعلمات املسجلة واملنسقة واملُبّلغ عنها دولياً. 2ويف إطار هذا النسق )أطلس الرتدد: اجلدول  
 األرض. لنسبة إىلومن املمكن إجراء هذه القياسات ملدارات السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض ومدارات السواتل غري املستقرة اب

 قياسات املواقع  2.2
  أثر  قياس  اجملاورة، جيب عندئذ  واتلستداخالً يف أحد ال  مدار الساتل، أو إهليليجيته،  سّبب فيها ميلميكن أن ييف احلاالت اليت  

غرافية اجلحداثيات  بواسطة اإلاملشغول  أثر املوقع    عطىساعة. وي  24لفرتة    نبضةذلك بواسطة التتّبع األحادي ال  تم. وياملشغولع  املوق
 متسامتة مساوية. شبكة سطح األرض( أو بواسطة على  )مسقط الساتل

 قياسات التداخل  3.2
غ  املبلّ   بياانتلاتؤكد القياسات األولية    وقدغ عنها.  حني يتم اإلبالغ عن حدوث تداخل، يُطلب إجراء حتليل واضح للبياانت املبلّ 

 التداخل يف الفضاء أو على األرض. : فإما يكون مصدر من حيث املبدأاحتماالن  ها. وهناك تستدعي تعديلأو عنها 
ة ال تتطابق مع  إشار يكون الساتل الذي يرسل يربز احتماالن أيضاً. فإما أن  مصدر التداخل يف الفضاء،فيها  كونيف احلالة اليت ي

للتداخل املسبب  صدر  املتحديد  غري معروف. ولساتالً    ريكون املصدأن  أو    ،ة ساتاًل معروفاً غاملبل أو/املنسقة و وأ/البياانت املنشورة و
 يف الفضاء، من الضروري القيام بقياسات مماثلة لتلك اخلاصة مبراقبة درجة الَشْغل على الرغم من اختالف الغاية منها.

  فإن قياسات موقع املرسل   اتل،و لسد احيظهر يف الوصلة اهلابطة ألو   تداخل على األرضالمصدر    اليت يكون فيها الة  احليف  أما  
 تصبح الزمة.
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 مراقبة ما قبل اإلطالق  4.2
لق د والتتّبع فيما يتعات املستخدمة يف القياس عن بُعد والتحكم عن بُعمراقبة الرتدد  اليت تسبق إطالق الساتل، تتمأثناء املرحلة  

 .ُمزمعالابملدار 
 .هانً ملوقعاوحتديد أكثر أمللساتل انً االق أكثر أمإطاحلصول على وتعمل نتائج القياسات على تيسري 

 ساعات العمل  3
 حمطة ليهامي للمراقبة على النحو التايل: املعتادة يف دد ساعات اخلدمة حتُ 

 لتوقيت احمللي اب، 08:00-16:00 خلميس إىل ا اإلثننيأايم  
 ابلتوقيت احمللي ، 08:00-15:00  أايم اجلمعة   

 حملطة خارج ساعات اخلدمة هذه. إدارة اأيضاً ، ميكن توقيتمرونة الوبسبب 
 للمراقبة أثناء أايم العطل العامة. عمل حمطة ليهامي وال ت

 العنوان  4
Bundesnetzagentur 

Satelliten-Messstelle 
D 64560 Riedstadt 

Germany  
 التالية:   ابلطرقميكن االتصال ابحملطة  ت العمل االعتيادية، أثناء ساعا

 0-940 6158 49 + هاتف:
 180-940 6158 49 + فاكس: 

 Space.Monitoring@BNetzA.de بريد إلكرتوين: 
 . لابملشغّ تعطي تعليمات بشأن كيفية االتصال  على املكاملات  آلة الردّ  فإن ارج إطار ساعات العمل االعتيادية،خ أما
 

mailto:Space.Monitoring@BNetzA.de
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 1دول ـاجل
 اتمعلمات اهلوائي

 حمطة ليهامي للمراقبة الراديوية الفضائية 
 *** 5اهلوائي  4اهلوائي  3اهلوائي  ** 2اهلوائي  1اهلوائي  املعلمة 

 1,5 -1,8 2,1 -2,3 4,3 -8,5 10,7 -12,75 3,2 -4,2 0,13 -0,25 0,25 -0,5 0,5 -1,0 1,0 -2,0 1,9 -3,3 3,2 -4,4 4,3 -7,3 7,2 -10.1 9,9 -12,75 12,5 -17,7 17,3 -26,5 17,7 -21,2 (GHz) الرتدد نطاق

هوائي كاسغران ذو حزمة مئفاقية كامل احلركة بزاوية   منط اهلوائي 
 مست وزاوية ارتفاع

هوائي كاسغران كامل 
احلركة بزاوية مست  

 وزاوية ارتفاع
صفيف مسطح ثنائي القطب كامل احلركة  

 بزاوية مست وزاوية ارتفاع
 X-Yهوائي ببؤررة رئيسية كامل احلركة مرّكب على حمورين  

هوائي ببؤرة رئيسية 
 وزاوية مست وزاوية

ارتفاع، مركب على  
 عمود 

 Ø m 12 Ø m 8,5 m2 4 m2 2 m2 2 Ø m 7 Ø m 3 حجم اهلوائي 

 LX االستقطاب 
LY 

LX LY 
LX ،LY 

RHC 

LHC 

LX ،LY 

RHC LHC 
RHC  
LHC 

LX ،LY LX ،LY LX ،LY 
LX ،LY 

RHC 

LHC 

LX ،LY 

RHC 

LHC 

LX ،LY 

RHC 

LHC 

LX ،LY 

RHC 

LHC 

LX ،LY 

RHC  ،
LHC 

LX ،LY 

RHC 

LHC 
LX ،LY LX ،LY LX ،LY 

 نعم نعم ال ال نعم نعم ال ال ضبط االستقطاب
 44 47  56-49 6-26 8-11 10-14 14-18 34-39 40-45 45-47 47-50 51-54 54-56 56-57 58-59 47-50 (dBi) اهلوائيكسب 

 اجلدارةمعامل 
(dB/K) 

22 25 27-33 39-41 25-29 
– 

15-19 20-23 24-26 26-28 29-31 32-33 32-33 33-34 19-21 

 s/16 السمت: السرعة الزاوية  
  s/3,5االرتفاع:

 s/5 السمت:
 s/5االرتفاع: 

 s/10 السمت:
  s/10االرتفاع:

   X s/3,5  احملور
 Y s/3,5احملور  

 0,5/sالسمت: 

 0,5/sاالرتفاع: 

  10s/2 5s/2 10s/2 3,5s/2 التسارع

 تتبع اهلوائي 
 مسلك أحادي

مسلك أحادي  ال النبضة 
 يدوايً  مربمج يدوايً، تتبع  يدوايً، تتبع مربمج  يدوايً  النبضة 

 يدوايً، مسلك الربانمج

خطأ جذر مربع  
لسوية عدم  *القيمة
 اليقني 

dB 1,6 

 dB 1,6 ال ينطبق  ( 95%)سوية اليقني 

 ( 95%)سوية اليقني 

dB 1,6 

 ال ينطبق  ( 95%)سوية اليقني 

1*10 عدم يقني الرتدد 
 )معيار الروبيديوم( 12-

  .rssخطأ جذر مربع القيمة  *
 مستوى حمدود من التوافر التشغيلي.  **

 . 2009مت تشغيله يف العام  ***
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 2دول ـاجل
 مثال ملخطط بياين للرتددات 

 نتائج الرصد والقياس
 نتائج املوقع  احملطة هوية حتديد 

 XYXYXYSAT-1R احملطة الفضائية:  <1>
<110> 

 موقع مداري
[°] 

<190> 
زاوية ارتفاع حمطة  

 ليهامي
[°] 

 مالحظة 
  راقبةاتريخ امل 

 / ر شهال /السنة
 اليوم
 

<191> 
 املسافة 
[km] <2>  :اإلدارة املسؤولة XYZ 

    32,47 شرقاً  15,5 شرقاً  15,5 املوقع االمسي:  <3>
 

اإل
 شارة 

<115> 
 رتددال

[MHz] ات
حظ

مال
 

<116> 
نطاق عرض 

ات اإلرسال 
حظ

مال
 

<117> 
كثافة تدفق 

 القدرة 
[dBW] ات

حظ
مال

 

<118> 
قدرة مشعة 

مكافئة 
 متناحية 
[dBW] 

ات
حظ

مال
 

<119> 
ات ستقطاب اال

حظ
مال

 
<131> 
درجة  

 ل غْ الشَ 

 الطيف
  /السنة

 شهر/ ال
 اليوم
 

حق
مل

 

 تسجيل  /مراقبة
 شهر/ ال/السنة

 اليوم

حق
مل

 

A 2210,000  1M00             

O 2210,000 4499 100M 599 −152,0 4699   L-X     040421-0422  

O 2210,000 4499 100M 599 −152,0 4699   L-Y     040420-0421  

A 2218,500  1M00             
O 2218,500 4499 100M 599 −152,0 4699   L-X     040421-0422  

O 2218,500 4499 100M 599 −152,0 4699   L-Y     040420-0421  

A 2281,000  1M00             
O 2281,000 4499 100M 599 −152,0 4699   L-X     040421-0422  

O 2281,000 4499 100M 599 −152,0 4699   L-Y     040420-0421  

A 2288,000  1M00             

O 2288,000 4499 100M 599 −152,0 4699   L-X     040421-0422  

O 2288,000 4499 100M 599 −152,0 4699   L-Y     040420-0421  

A  ،خمصص == M ،مقيس O ،مراقب = B   ،صوة خمصصة = N ال ختصيص = 

 خالصة املفتاح: 
 أحكام تطبق بوجه عام  

الفضائية اليت جتري مراقبتها مسّجلة يف مطبوعات االحتاد الدويل لالتصاالت، وإ  إذا كانت تفاصيل احملطة  ذا كان  ُيستخدم مصطلح "خمصص" دائماً 
 ابإلمكان مطابقة اخلصائص املقيسة مع اخلصائص املنشورة. ويستخدم املصطلح مبعزل عن الظروف الفعلية.  

 إذا ما مّت ختصيص املوقع نفسه حملطات فضائية عدة و .... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هناية اخلالصة! وقد متتد لصفحات عدة حسبما يلزم. 
 

األرقام تشري إىل الصيغة املعيارية اليت تفسر نتيجة جمموعة شفرات ثالثية 
 .1القياس كما وردت يف امللحق 

أصل القيمة املقيسة. وال يشار إىل ذلك من أجل قيمة قياس عرض النطاق 
 حيث إهنا تنشأ على الدوام من قياٍس فردي. <<116>>حتت 

 
 املعىن الشفرة 

 القيمة املقيسة عامةً  1
 الفرديالقياس  2
 املراقبة 3
 التسجيل 4
5 – 
6 – 
 الرتدد املخصص 7
8 – 
9 – 

... 
 معىن الشفرة املرجحة 

إن كل صف من الصفوف الذي يشمل نتائج القياس واملراقبة حيتوي على أعمدة إضافية 
 بعنوان "مالحظات" بعد األعمدة التالية: 

 املوقع  < 110> 
 الرتدد  < 115> 
 عرض نطاق اإلرسال وخصائص اإلرسال < 116> 
 كثافة تدفق القدرة يف عرض النطاق املرجعي  < 117> 
  القدرة املشعة املكافئة املتناحية < 118 >
 االستقطاب  < 119> 
. وخيصص <1>اسم احملطة الفضائية. واالسم املشار إليه هو ذلك احملدد حتت  < 1> 

 لكل حمطة فضائية غري معروفة التسمية " جمهولة" تستكمل مبوقٍع امسي ومهي.
 دارة املسؤولةاإل  < 2> 
خط الطول اجلغرايف االمسي ملدار الساتل املستقر ابلنسبة إىل األرض،  < 8> 

ابلدرجات. وتشري القيم السلبية واإلجيابية إىل املواقع غريب وشرقي خط غرينتش 
 على التوايل ........

 1الشكل 
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 1كل ـالش
 مثال على نتيجة قياس موقع املرسل
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 2امللحق 
 

 مرافق املراقبة الراديوية الفضائية يف الصني

 مقدمة عامة  1
  (MIIT) وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات يف (SRMC) ةالراديوي مراقبةع مباشرة املركز الرمسي للتباليت ت للمراقبةإن حمطة بيجني 

مرتية  يواملوجات الديس (VHF) املوجات املرتيةو  (HF)املوجات الديكامرتية نطاقات  مراقبةهي مبثابة جمّمع يؤدي وظائف من قبيل  
(UHF)  واختبار املواءمة الكهرمغنطيسية  (EMC)   فإن احملطة قادرة على  ةالفضائي  الراديويةملراقبة  الفضاء. وفيما يتعلق اب  مراقبةو ،

 º50طول  الخط    من  تد مي  لنسبة إىل األرض والسواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض ضمن قوٍس مرئيّ السواتل غري املستقرة اب  مراقبة
وهو مسّجل لدى  جنوب بيجني،  km 20 حوايل  عداملرفق يف مقاطعة داكسنغ، على بُ قع هذا شرقاً. وي º18 طول الخط إىل  شرقاً 

 . من مرافق املراقبةاالحتاد الدويل لالتصاالت بوصفه مرفقاً 

 مرافق املراقبة الراديوية الفضائية يف حمطة بيجني للمراقبة 2
ل الطيف وسالمة  تقوم بدور هام يف إدارة الراديو يف الصني وتضمن كفاءة استعماهي  و ،  2003عام  أُنشئت حمطة بيجني للمراقبة يف  

ذ  السواتل. ويشمل  التداخل  30كثر من  أل  التصديلك  تشغيل  البث  و  ،(2008عام  الساتلي )حبلول    حالة من حاالت  أتمني 
 دعم املفاوضات بشأن التنسيق فيما بني السواتل.، و 2008أللعاب األوملبية يف بيجني اإلذاعي الساتلي ل

 أنظمة املراقبة  1.2
أنظ  للمراقبةحتتفظ حمطة بيجني   للمة  بسبعة  ة ستقر واتل غري املالسو ألرض  ة ابلنسبة إىل ااملستقر   واتلسللمراقبة الساتلية خمّصصة 

 ذه األنظمة السبعة يف الفقرات التالية.هلألرض. ويرد وصف ابلنسبة إىل ا

 1النظام رقم  1.1.2
ة سواتل املستقر من أجل ال Ku يعمل يف النطاق m 13بقطر وهوائي  C يعمل يف النطاق m 13يتألف هذا النظام من هوائي بقطر 

ا إىل  جتهيزات  ألرضابلنسبة  مع  والقياس ،  هلما  االستقبال  أيضاً )  التابعة  يوجد  احتياطيا  كما  و m  7,3  بقطرن  هوائيان  تعترب  (. 
 جتهيزات و  ،m 13منهما  ويسمح اهلوائيان من نوع كاْسغران البالغ قطر كلهوائيات احملطة. من أقدم اهلوائيات األربعة يف هذا النظام 

 التابعة هلما، بقياس املعلمات التالية: القياس
 الرتدد؛  -
 عرض النطاق؛    -

 التشكيل؛   طمن  -

 ؛(pfd)كثافة تدفق القدرة   -

 االستقطاب؛  -

 املستقر ابلنسبة إىل األرض(. ) مدار الساتل  -
ويوجد  من املرونة.  مكن من حتقيق قدر عالٍ النطاقي للتتشكيلة من تشكيالت االستقطاب  حنو أينظامني للقياس  وجيهوميكن ت

قطر البالغ اآلخرين  ني للهوائينياحتياطيني هوائي)وهلما سرعة أدىن( ميكنهما القيام بدور  m 7,3 يبلغ قطر كل منهمان أيضاً هوائيا
 (. 3و 2نظر الشكلني )ا m 13 كل منهما 
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 2كل ـالش
 4و 2و 1اهلوائيات التابعة لألنظمة 

 

 3كل ـالش
 m 7,3اهلوائيان االحتياطيان البالغ قطر كل منهما 
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 2النظام رقم  2.1.2

سواتل ( من أجل ال4نظر الشكل  ا)  Kuو  Cنطاق مزدوج    وتعمل يف  m  7,3  يبلغ قطر كل منها  يتألف هذا النظام من أربعة هوائيات
أيضاً نظامان لتحديد املوقع اجلغرايف.  فر مع هذا النظام  ويتو .  اخلاصة هبا  ات االستقبال والقياسمع جتهيز ألرض  ة ابلنسبة إىل ااملستقر 

التداخل يشكل أبن معلماهتا متطابقة. ومبا أن التحقيق بشأن    Kuو  Cالنطاق  العالية السرعة املزدوجة  اهلوائيات األربعة  تتميز  و 
رسالت  املنظامني لتحديد املوقع اجلغرايف. وميكن كشف  بة األداء و عاليمراقبة  للجتهيزه مبستقبالت    املهمة األولية هلذا النظام، فقد مت 

وقياسها وحتديد مواقعها بدقة عالية، عادة ضمن مسافة تبلغ حنو عشرات الكيلومرتات )على احملور الكبري(. بعدها   لتداخلاملسببة ل
 ت املراقبة.تبدأ املرحلة األخرية من البحث مبساعدة مرَكبا

 4كل ـالش
  m 7,3ويبلغ قطر كل منها  2اهلوائيات األربعة اليت تنتمي إىل النظام رقم 

 اإلرسال املرجعيني )على السطح(  مع جهازي

 
 3النظام رقم  3.1.2

،  ألرضابلنسبة إىل اة  سواتل املستقر ( من أجل ال2نظر الشكل  )ا  Sو  L  نينطاقيعمل يف ال  m 13بقطر    يتألف هذا النظام من هوائي 
ابستثناء أن النطاقات   1هوائيات النظام  لذي تتميز به  تقريباً ا  هنفساهليكل  ذا اهلوائي  اخلاصة به. وهل  معدات االستقبال والقياسمع  

 اليت يغطيها خمتلفة. 

 4النظام رقم  4.1.2
ة ابلنسبة سواتل غري املستقر ل( من أجل ا2نظر الشكل )ا XوS و  L اتنطاقال يعمل يف m 5,4بقطر  يتألف هذا النظام من هوائي

 اً ألرض استنادغري املستقر ابلنسبة إىل اساتل الع . وهذا النظام قادر على تتبُّ اخلاصة به معدات االستقبال والقياسرض، مع ألإىل ا
 اإلرسال اخلاصة به. معلمات  سجيلوت ةاملعروف ةالفلكي يةالتقومي تسااباحلإىل 
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 5م رقم النظا 5.1.2
ت  رسالهذه امل  قع( ألغراض حتديد املوقع اجلغرايف. وتKuو  C  نينطاقيف المرسالً مرجعياً )ثين عشر  على التحكم اب  هذا النظام قادر

حتديد    عمليةابلنسبة لكبرية    ت التوزيع اجلغرايف اجليد على أمهيةاإلشارات املرجعية ذا  تنطوياملرجعية يف مناطق خمتلفة من البالد. و 
اجلغرايف أبهنا    ،املوقع  نفسه  ال تكون  علماً  الوقت  دو وافر متيف  السواتل. و ة  لزوج من  للقد  ماً  الرمسي احلكومي  املركز   مراقبة أدرك 

إنشاء  و ذلك،    (SRMC) ةالراديوي إىل  يف ست حمطاتالً  مرس   12عمد  خمّصصاً  بيج  للمراقبة،   خمتلفة  مرجعياً  فيها حمطة  ني  مبا 
التحكم يف كل حمطة لكي يتسىن التحكم هبذه اهلوائيات ضمن نطاق الشبكة ركيب أحد التطبيقات اخلاصة بربجميات  للمراقبة. ومت ت 

 .(SRMC)ة الراديوي مراقبةاحمللية للمركز الرمسي احلكومي لل

 6النظام رقم  6.1.2

ت الصاعدة والوصالت اهلابطة للسواتل  الوصاليف  قياس  ال( ُتستخدم يف  5نظر الشكل  مراقبة )ا مركبة للهو عبارة عن  هذا النظام  
األرض  أيضاً يف مراقبةاملركبة  هذه  ُتستخدم  واسطة جتهيزات حممولة. و ب نطاق  اإلشارات  تغطي  لالستقبال  أنظمة  ية. وهي حتمل 

هذا  ن  يدوية. كما أالتابعة لنظام االستقبال بطريقة  ايت  حة اهلوائيات واملغذّ ومن املمكن إزا.  GHz 18و  GHz 1رتاوح بني  ترددات ي 
 راقبة تغطية املني  إلشارات وفك شفرات اإلشارات التلفزيونية. ومن املمكن حتسادر على قياس املعلمات األساسية اخلاصة ابالنظام ق

 .m 6طوله يبلغ ابالستعانة بربج تلسكويب 

 5كل ـالش
 مركبة املراقبة 

 
 7النظام رقم  2.1.7

خمّصص   النظام  البث  هذا  ويتو ملراقبة  الساتلي.  أربعةفر  اإلذاعي  )هوائيات    فيه  صغرياً  هوائياً    التلفزيوين   ستقبالاالوعشرون 
هذا النظام   شتمليمليات البث اإلذاعي الساتلي. و لقياس ع m  3,2و  m  1,8ها بني ( ترتاوح أقطار 6نظر الشكل  ، اTVRO فقط

إلذاعي ميثل خدمًة فضائية  أن البث ا لية املخصصة لقنوات تلفزيونية خمتلفة. ومبا  من املستقبالت التلفزيونية السات  أيضاً على عدد
 الفضائية.  للمراقبة  ضروري واقتصاديأمر صغرية لقياس املعلمات التلفزيونية لنوعية البث ت هوائيامهمة، فقد تبني أن استخدام 
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 6كل ـالش
 ملراقبة البث اإلذاعي  (TVRO)فزيوين فقط هوائيات لالستقبال التل

 
عن طريق توصيل    عمل،يستطيع املستو شاشة من شاشات احلواسيب.    12على    ها عرض  مجيع هذه األنظمة املذكورة أعاله ميكن 

من خالل هذه الشاشات إىل أي   النفاذ بسهولة،  (KVM)بنظام وحدة التحكم والضبط    (GUI)واجهة الرسومية  الواسيب ذات  احل
 راقبة.ابستثناء مركبة امللألنظمة الستة، املستخدم الرسومية من واجهات واجهة 

 املعلمات األساسية لبعض املعدات األكثر استخداما   2.2
 .3هذه املعلمات يف اجلدول  إجيادميكن 

 ساعات العمل والعنوان  3.2
 أايم األسبوع. اللخ)توقيت بيجني(  08:00-16:00 :ساعات العمل

 مراقبة)املقر الرئيسي، املركز الرمسي احلكومي لل  9299 6800 10 86+عن طريق الفاكس رقم  الرمسي  االتصال  ن يتم  ح أبالعنوان: يُنص
 . (SRMC))ة الراديوي
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 3دول ـاجل
   اتلهوائيل األساسيةعلمات امل

 (SRMC)  ةالراديوي مراقبة، املركز الرمسي احلكومي للللمراقبةحمطة بيجني 

 :3ميكن االطالع عليها يف اجلدول  4إىل  1املعلمات األساسية لألنظمة من 
 4رقم  النظام  3  النظام رقم 2النظام رقم   1النظام رقم   ةاملعلم

  نطاق الرتدد
(GHz) 

4,5 -4,8 ، 
3,4 -4,2 

10,7 -12,75 49 -56 10,7-12,75 3,4 -4,2 10,7-12,75 1,45-1,75 2,1 -2,8 1,45-1,75 2,1 -2,8 7,5 -9,0 

هوائي كاسغران كامل احلركة بزاوية   اهلوائي طمن
 مست/زاوية ارتفاع 

موقع أو عمود ملوكي بزاوية  
 مست/زاوية ارتفاع 

هوائي كاسغران كامل احلركة بزاوية  
 مست/زاوية ارتفاع 

هوائي كاسغران كامل احلركة بزاوية  
 مست/زاوية ارتفاع 

   Y-Xكامل احلركة ببؤرة رئيسية مركب على حمورين 

 m Ø 7,3 m  Ø 7,3 m  Ø 13 m Ø 4,5 m Ø 13 قطر اهلوائي 

 LX ،LY ،RHC ،LHC LX ،LY ،RHC ،LHC LX ،LY ،RHC ،LHC RHC ،LHC االستقطاب 

 ال نعم نعم نعم ضبط االستقطاب  

 اهلوائيكسب 

*(dBi) (4)53 (12,5)62 (4)48 (12,5)58 (4)47 (12,5)57 (1,6)45 (2,45)48  (1,6)35  (2,45)39  (8)49 

 دارة معامل اجل
(dB/K) G/T 

32 39 29 37 27 36 24 28 12 16 27 

   s/1السمت، االرتفاع    s/1السمت، االرتفاع    s/0,1السمت، االرتفاع    s/3السمت، االرتفاع  السرعة الزاويّة 
 X  s/5احملور 

 Y  s/5احملور 

 تتّبع أحادي النبضة، تتّبع مربمج   تتّبع تدرجي  تتّبع تدرجي  تتّبع تدّرجي  ع أحادي النبضة  بّ تت تتّبع اهلوائي 

 .GHz 4 عند الرتدد  dBi 53  تعين (4)53 *
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 3امللحق 
 

 مرافق املراقبة الراديوية الفضائية يف الوالايت املتحدة األمريكية  
 (FCC)اللجنة الفيدرالية لالتصاالت 

 حمطة املراقبة الراديوية الفضائية  مواصفات 1

 مقدمة  1.1
تحدة  لوالايت امليف ايف اللجنة الفيدرالية لالتصاالت    (EB)هو كيان اتبع ملكتب إنفاذ القوانني   ةالساتلي  مراقبةمبيا للو إن مرفق كول

ذلك   مبا يف  ،اخلدمات الراديوية  العديد من يف التداخل على مدى    اتنفاذ القوانني والتحقيقاألمريكية. ومكتب اإلنفاذ مسؤول عن إ
 . الفيدرالية لالتصاالتمهام املكتب الدويل للجنة   وإصدار الرتاخيص هلا من بني التنسيق بني السواتل ويُعترباخلدمات الساتلية. 

 وصف عام  2.1
، نظام استقبال ساتلي إلناز مهمة املكتب املتصلة 1979كان لدى مكتب إنفاذ القوانني يف اللجنة الفيدرالية لالتصاالت، منذ العام  

مياًل   22  كولومبيا. ويقع مرفق املراقبة الساتلية يف كولومبيا بوالية مرييالند، على بُعد حوايلخبدمات االتصاالت الفضائية يف مكتب  
(km 35)   مشال واشنطن العاصمة، وهو ميثل اإلمكانية الوحيدة للمراقبة الساتلية اليت تعود إىل اللجنة الفيدرالية لالتصاالت.(FCC) 

 
 املهام  3.1

  جمال اخلدمات الساتلية ما يلي: يف (EB)دة إىل مكتب إنفاذ القوانني سنَ امل تتضمن املسؤوليات العامة  1.3.1
العنوان   - حتت  الواردة  اباللتزامات  املقطع  47الوفاء  الفيدرالية،  اللوائح  مدونة  الفيدرالية    274.25،  اللجنة  قوانني  من 

 لالتصاالت ملساعدة مشّغلي السواتل يف حل مشكالت التداخل؛  
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وغريه من    (ITU) غ عنه عن طريق االحتاد الدويل لالتصاالتبلّ يق يف التداخل الساتلي املتلبية االلتزامات الدولية للتحق -
مبيا الساتلي مسجل لدى االحتاد و مرفق كولاإلشارة إىل أن    جتدرمة األخرى لالتصاالت الساتلية املدنية. و ظِّ ناجلهات امل

 ؛ةالراديوي  مراقبةفضائياً لل الدويل لالتصاالت بوصفه مرفقاً 

لجنة لمكتب إنفاذ القوانني واملكاتب األخرى  حسبما تقتضيه حاجات  راسات بشأن االستفادة من الطيف  إجراء د -
 ؛ التصاالتالفيدرالية ل

 هلا حسب احلاجة؛ تهاك وخرق القوانني وإجياد تسويةناب املتعلقة التحقيق يف الشكاوى  -

 ؛ التصاالتالفيدرالية ل لجنة لأو ابلتعاون مع، املكاتب األخرى  ،عن ابلنيابةإجراء حتقيقات  -
،  املتحدةقانون الوالايت  ،  18  ل )العنوانتقنية من التحقيقات يف التداخل املتعّمد الذي تتعّرض له السواتالجزاء  األإجراء   -

 ( ابلتعاون مع وزارة العدل؛ 1367 املقطع

 لومات عن مسائل تتصل ابلسواتل.مجع ونشر مع -
يف عمليات    اتوفيما يتعلق ابلتحقيق .  اجلارية حالياً مشكلة التداخل مهمة رئيسية يتم تنفيذها يف العمليات    حلّ ميّثل   2.3.1

 يتضمن ما يلي: دور املرفق واملوظفني  فإنالتداخل، 
  ديد فئتها التصاالت لتحالفيدرالية للجنة  الإىل    تصل ابلسواتل اليت حُتال مباشرةبشأن التداخل امل  حتليل بعض الشكاوى -

 طريقة املعاجلة املناسبة؛ و 
يت - اليت  الشكاوى  بشأن  الذايت  تتعلق ابلعون  السواتل أهنا غري متصلة ابلتداخ  بنيتوفري معلومات  له  تتعرض  الذي  ل 

 ة املعاجلة؛ تابعالتصاالت ملالفيدرالية للجنة لالتابع ناسب امل  املختصإىل املكتب  إحالة الشكوىو/أو  ،الفضائية

 ؛ السبل إزالة التشكيل أو غري ذلك من  وأالتداخل من خالل حتليل اإلشارات    هويةالشكاوى لتحديد    مقّدميالعمل مع   -

اهلبات اخلاصة للسلطات املؤقتة( لتحديد الرتاخيص وأذوانت اإلنشاء و الفيدرالية لالتصاالت )لجنة  لااستعراض سجالت   -
 مصادر التداخل املمكنة؛ 

اللجنة  - قوانني  انتهاك  حاالت  من  حالة  توثيق  أجل  من  ضرورية  تكون  قد  اليت  القياس  أو  املراقبة  عمليات  إجراء 
 لالتصاالت؛  الفيدرالية

- التصاالت لطلب "التشغيلالفيدرالية للجنة  ال  من قبلني  صأخرى مع املرخّ   بعمليات تفتيش أو إجراء اتصاالتالقيام   -
 من أجل التحقق من مصادر التداخل؛   إيقاف العمل" أو أي اختبار آخر

 إجراء حتقيقات على سبيل املتابعة وإصدار إشعارات ابنتهاك القوانني أو أية واثئق رمسية أخرى؛   -

بشكل يكون قد مّت  عندما    ها،أو تنسيق  ات ابالستناد إىل األرض،االجتاهحتديد    أو عملياتالظاهرة  إجراء القياسات   -
خبالف    ،أخرى طة األرضية أو من قبل أطراٍف  ل احمل اتل أو مشغّ عام حتديد موقع مصدر التداخل من قبل مشّغل الس

 ؛  فيها احلالة اليت يكون املصدر معروفاً 

املاالتصال اب - املدنيةنلسلطات  لالتصاالت  األخرى  ظمة  الدويل  يتعلق ابملسائل  و   واالحتاد  فيما  معها  صلة املتالتنسيق 
بلداٍن   وجودة يفاملسواتل  التؤثر يف    اليت  ت املتحدةيف الوالايالواقعة  صادر  املابلتداخل اليت تستدعي تنسيقاً دولياً )أي  

 الوالايت املتحدة(. لدىتؤثر يف السواتل املسجلة اليت وجودة يف بلدان أخرى املصادر املأخرى، أو 

 التجهيزات 4.1
الرئيسي أبنه من طراز ساينْ يتميز   ال-تيفيكاهلوائي  يتمتع حبركة  أطالنتا  زاوية مست وزاوية  يتحرك بب على حامل  يركّ و   ةكاملذي 
قابلة للرتكيب عن طريق أبواق التغذية ال وذلك يف أربعة نطاقات GHz 12,2إىل   GHz 1قرابة  بدءاً منيغطي الطيف هو و  ارتفاع.

مباشرًة. وميكن   لطيف على إشارة الرتدد الراديويلقيام بتحليل ل. وتسمح أجهزة القياس هلذا اهلوائي اباتميدوايً وجمموعات املضخ 
 . 5.1العثور على املزيد من التفاصيل يف الفقرة 
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"  m  3  بقطر   هوائيأيضاً    ويوجد على  قطيب"  يرّكب  الضوضاءيستخدم  و حامل  منخفضة  معيارية  تعمل   (LNB) حمّوالت 

لوالايت املتحدة  الذي يقع داخل ا  السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض يف اجلزء  بواسطة" لعمليات املراقبة  Ku"" وC" نيالنطاق يف
 (. غرابً  º137 خط الطول إىل غرابً  º72 أي تقريباً من خط الطولة ابلنسبة إىل األرض )ر من قوس مدار السواتل املستق

 

 خصائص النظام 5.1

 :سم احملطةا 1
 املتحدة األمريكية(يالند )الوالايت ري مبيا، مو كول 

 : اإلحداثيات اجلغرافية 2
  مشاالً  10º39' خط العرض غرابً  49º76' خط الطول 

 ساعات اخلدمة:  3
 يلزم.  مارية حسبمتغ 
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 :معلومات عن اهلوائي الرئيسي املستعمل 4
بسرعة إمالة    GHz 12و  GHz 1مكافئ لنطاق الرتددات اليت ترتاوح بني   m 5على شكل قطع بقطر    كاْسغران تغذية    هوائي 

 ابلثانية.   º17قدرها  

 يت السمت واالرتفاع:ياو ز  مدى 5
 º360-0 ،º90-0 . 

 واقع املدارية للمحطات الفضائية: لدى حتديد امل بلوغهاالدقة القصوى اليت ميكن  6

 ]GHz[

0.3   
    

f



 
 معلومات عن استقطاب النظام:   7

 يتم ضبطه ميكانيكياً ي تعامدي مزدوج، طِ خَ  
 يف بعض النطاقات( يتم احلصول عليه إلكرتونياً استقطاب دائري مع ) 

 درجة حرارة ضوضاء النظام: 8
 K 250 :GHz 4,2-GHz 3,7  

 K 600 :GHz 12,2-GHz 11,7  
 :كل نطاق تردديف   قياس الرتددلصى دقة ممكنة أقكن فيها احلصول على نطاقات الرتدد اليت ميُ  9

 GHz-12 GHz: 110 × -9 1 ( أ  
  GHz-4,2 10 × 1 :GHz-9 3,7 ب( 

 GHz-12,2 GHz10 × 1 :-9 ,711 ج( 

 اجملال أو كثافة تدفق القدرة:  شدة اتقياس إجراءها فينطاقات الرتدد اليت ميكن  10

 GHz 4,2-GHz 3,7 
 GHz 12,2-GHz 11,7 

  ة اجملال أو كثافة تدفق القدرة القابلة للقياس، مع اإلشارة إىل درجة الدقة اليت ميكن احلصول عليها شدالقيمة الدنيا ل 11
 القياس:   يف

 –175 2dBW/mGHz 3,7) dB 1 ± –(GHz 4,2   

 –165 2dBW/mGHz 11,7) dB 2 ± –(GHz 12,2   

 مات متوافرة لقياسات عرض النطاق:معلو  12
 الطيف. راقبة ل االحتاد الدويل لالتصاالت ملدليمن    5.4الوارد وصفها يف الفصل    طرقعرض النطاق وفقاً لل  قياسات  تتم 

 ل الطيف: غْ معلومات متوافرة لقياسات درجة شَ  13
 على الطلب.  ن مجع معلومات عن أثر الطيف بناءً ميك 

 دار: ل املغْ معلومات متوافرة عن قياسات درجة شَ  14
 على الطلب.  قياسات درجة شغل املدار بناءً ميكن إجراء  

 غرابً.   º148غرابً و   º5فيمتد تقريباً بني خطي الطول    m  5أما القوس املرئي للساتل املستقر ابلنسبة إىل األرض للهوائي الذي يبلغ طوله  



 ITU-R SM.2182-2 25 التقرير 

 كيفية االتصال ساعات العمل و  2
 اجلمعة.  بعد الظهر، التوقيت الشرقي، أايم اإلثنني إىل 4:30 الساعة صباحاً وحىت 8ت العمل االعتيادية هي من الساعة ساعا

 على العنوان:املرفق قع ي
Columbia Operations Center 

9200 Farm House Lane, 
MD 21046, Columbia 

 0555-725-301+هاتف: 
 2896-206-301+: فاكس

 حالياً. تشكل األعمال املتعلقة ابلتداخل أولوية رئيسية للعمليات اجلارية 

يف واشنطن العاصمة.    الكائنالتصاالت  يادية عرب املكتب املركزي للجنة الفيدرالية لميكن االتصال خارج ساعات العمل االعتو 
وميكن االتصال به على    ،، وعلى مدار السنةعلى مدار الساعةالتصاالت  اللجنة الفيدرالية لويتواجد املوظفون يف مركز عمليات  

 .  2812-418-202+الفاكسرقم أو  1122-418-202+اهلاتف رقم
 
 

 4امللحق 
 

 مرافق املراقبة الفضائية يف مجهورية كوراي

 تفاصيل عن مركز املراقبة الراديوية الساتلية  1

 وصف عام  1.1
رعاية وزارة العلوم   حتت   تعمل  (CRMS)اتبعة الدائرة املركزية لإلدارة الراديوية  هو هيئة حكومية   (SRMC)إن مركز املراقبة الراديوية الساتلية  

دو يف كوراي  - سي، جيوني - ميون، إيشيون - ويقع مركز املراقبة الراديوية الساتلية يف سيولسيونغ .  (MSIT)وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
. وتشتمل املرافق الكربى على  2002 بة املوجات الراديوية الساتلية منذ أغسطس من مدينة سيول، وقد ابشر مبراق   km  80اجلنوبية على بُعد  

. كما تشتمل أيضاً  m2  49,587، ومبنيني للهوائي، ومبىن لألمن، تقع مجيعها على أرٍض مساحتها  m2  2,198مبىن رئيسي تبلغ مساحته  
 متطورة.  شخصاً وجُمّهزة مبعدات   150  على قاعة مؤمترات تتسع ألكثر من 

 املهام  2.1
خط الطول   بنياهلابطة  على الوصلة    (GHz 21,2~1,45  ،Ka/Ku/X/C/S/L)  ساتليةالراديوية  الوجات  املتتّبع واستقبال   -

º55 خط الطولو  اً شرق º160  ًغراب . 
 املستقر ابلنسبة إىل األرض.  رسال ملدار الساتلاإل ميزاتقياس املعلومات املدارية و  -
 لالحتاد الدويل لالتصاالت.  (RR)التدقيق فيما إذا كانت املوجات الراديوية متوافقة مع لوائح الراديو  -
 ملوجات الراديوية للتداخل الضار.توّلد اعند البحث السريع عن مصدر التداخل  -
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 7كل ـالش
 (SRMC)يف مركز املراقبة الراديوية الساتلية   2و 1اهلوائيان

 
 النظامخصائص  3.1

 .غرابً  160o وخط الطول اً شرق55o خط الطول :بنياملستقر ابلنسبة إىل األرض  مراقبة مدار الساتل -
 .2واهلوائي  1اهلوائي  -

 2، 1اهلوائيان  املعلمة 

  (GHz)نطاقات الرتدد 

 L 1,800–1,450-النطاق

 S 2,655–2,170-النطاق

 C 4,800–3,400-النطاق

 X 7,750–6,700-النطاق

 Ku 12,750–10,700-النطاق

 Ka 21,200–17,700-النطاق

 هوائي كاسغران ذو تغذية مئفاقية  منط اهلوائي 
 13 (mقطر اهلوائي )

 64,6–44,2  (dBi)كسب اهلوائي

 0,1–1,0 فتحة نصف القدرة للحزمة )درجات( 

 G/T  40,0–22,6 (dB/K) معامل اجلدارة
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 2، 1اهلوائيان  املعلمة 

 للهوائي:السرعة القصوى 
 زاوية السمت )درجات/اثنية(  -
 زاوية االرتفاع )درجات/اثنية(  -
 االستقطاب )درجات/اثنية(  -

 
5 

2,5 
1,5 

 مدى احلركة:
 زاوية السمت )درجات(   -
 زاوية االرتفاع )درجات(   -

 
270 ± 
90-0 

 تتّبع أوتومايت متحّكم به بواسطة احلاسوب  توجيه اهلوائي 

 االستقطاب
 استقطاب دائري
 استقطاب خطي 

 – (kHz)إزالة اإلزاحة الدوبلرية 

 دقة القياسات: 
 (dB)كثافة تدفق القدرة   -
 الرتدد  -

 
1,5 ± 
10*2-14 

ا نفس الوظائف واألداء، ويتألف  . ولديهمm  13ما  قطر كل منه  ويبلغ   (BWG)  التغذية املئفاقية  يكاسغران ذ  نوعمن  مها  وائيان  واهل
ويتبع نظام التغذية   .(LAN)  فرعية  شبكة حملية   منظومةو   (ACU)هلوائي  اب  حتكموعاكس وركيزة ووحدة    للتغذيةمن نظام    كل منهما

بوق   التايل:  التحكم  ˃ األسلوب  قارن    ˃ الرتتيب  بوظيفة  التغذية  نظام  ويقوم  مزدوج.  إرسال  )اب   جهاز  دائري الالستقطاب 
،  L  ،S  ،C  ،X  ،Ku  رتددنطاقات ال  جهاز دوران دائري لكي يتسىن انتقاء  فوقمركبة  تغذية  للستة أبواق    ذلككويوجد  طي(.  اخل أو

Ka.  استقبال  وقد ُصمِّم نظام اهل النطاقاتوائي لكي يلعب دور هوائي  املوجة    وتُنقل  ال ستة نطاقات.ستقب قادر على ا  متعدد 
إىل مث  ،  ومنه  تغذيةالإىل بوق  مث  ،  ومنها  رآةاملإىل  مث  ،  ومنه   عاكٍس فرعي  إىل  رئيسيالراديوية الساتلية بشكل منّظم من العاكس ال 

مع البوق املتجعد حبيث   التغذية  وتسمح بنية بوق التغذية مبالءمة طريقةإىل غرفة القياس.    ومنها، وأخرياً   الستقطاباب  التحكموحدة  
تمي الساتلتّبع  كن  دقيقب  مدار  املركّ   الناجم عن  الدوبلريالتصحيح  إجراء  و   شكل  الراديوي  الرتدد  اليت  لوحة  التتبع  بة  مبهام  تقوم 

 األحادي النبضة لكل نطاق من النطاقات. 
إدارةاب   التحكمنظام  ويستطيع   يستطيع    وانتقاء نوع االستقطاب. ويف هذه احلالةاهلوائي والتحكم ابلسرعة    هلوائي أن خيتار بني 

الوقت احملجوز   يف  أوتوماتياً   الراديوية وتتّبع الساتل  قياس املوجاتئف بنفسه. ومن املمكن أيضاً  ذه الوظامشغل اهلوائي التحكم هب
 لربانمج مراقبة املوجات الراديوية الساتلية.  

،  حدوث التداخل الضار للموجات الراديويةاليت تؤدي إىل    سبابدور هام يف دراسة األبنفس األداء  ب  يتسمانن  قوم اهلوائيان اللذاوي
 املوجات الراديوية الساتلية.  مراقبةعلى زايدة الثقة يف نتائج   ويف العمل

 قياس املعلمات 4.1
 اس املوقع املداري حملطة فضائية.قي -
 اإلرسال ملوجات راديوية ساتلية: قياس خصائص -

 متييز االستقطاب.  -
 متوسط الرتدد.  -

 غله.عرض نطاق الرتدد الذي يتم شَ  -

 اهلامشي.كثافة البث  -

 .(pfd)كثافة تدفق القدرة  -

 .(.e.i.r.p)املتناحية  املكافئة القدرة املشعة  -
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 الرتدد ومنط التشكيل.  -

 الصوت(. صورة/ال إزالة تشكيل إشارات البث اإلذاعي ) -

 نسبة استعمال الرتدد.  -

 النظام املتنقل للمراقبة الراديوية الساتلية  5.1
 الغرض:  -

 .مراقبةللام الثابت النظديوية الساتلية بشكل يتجاوز حدود دية املراقبة الرا أت -
 ان خلدمة مصاحل مستخدمي السواتل.أي وقت ويف أي مك يف القياسأخذ  -

 املواصفات:  -

 (. رضلأل) GHz 40 ~ MHz 200للسواتل(،) L ،S ،C ،X ،Ku ،Kaمراقبة الرتدد: النطاقات  -

 . m 3,62العلو: -

 أطنان.  5الوزن: -

 التشكيلة:  -

 ة. الساتلي ةالراديوياملراقبة  نظام -

 . (SW))املوجات القصرية نظام التحقيق يف التداخل األرضي )مبا يف ذلك  -

 ، إخل.ة ونظام الطاقةالحاملقواعد البياانت و  -
 املهمة:   -

 ة. الساتلي ةالراديوياملراقبة  -
 التحقيق يف التداخل  -

 الساتلي. االستقبال التلفزيوين  ظروف مراقبة -

 ق يف البيئة الراديوية الساتلية. التحقي -
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 8كل ـالش

 النظام املتنقل للمراقبة الراديوية الساتلية 

 

 املهام  2

 قياس مدار الساتل املستقر ابلنسبة إىل األرض وخصائص اإلرسال 1.2
 ة:عادي بطريقةاإلرسال ضمن نطاق مستهدف  مساتقياس خصائص املدار الساتلي و  -

ت املتعلقة  ئية مطابقة للمعلوماطة الفضااحملها  جات الراديوية الساتلية اليت تبثتشفاف أو متييز ما إذا كانت املو اس -
 . قطاع االتصاالت الراديويةسال كما وردت يف مواصفات التسجيل يف وخصائص اإلر  ابملدار

 ياس املوقع املداري واسرتجاع املعلومات املتعلقة ابملوقع.ل وقاتو تسجيل الساسرتجاع  -

محاية خدمة الشبكة الساتلية من التداخل الضار عن طريق العثور على مصدر التداخل عقب حتليل مسار القياس   -
 املوجات الراديوية للتداخل الضار.ودراسة 

الراديوية   - املركزية لإلدارة  الدائرة  ا  (CRMS)إبالغ  إىل جانب  لالتصاالت    لدويلواالحتاد  املقيسة  املراقبة  ببياانت 
 قاعدة البياانت. شكل 

   النظر عن كثب يف أسباب التداخل الضار للموجات الراديوية  2.2
شبكات   أورضية وشبكة ساتلية  األ  ات الراديوية اليت تبّث بني احملطةتداخل املوج  ابلبحث عنمحاية الشبكة الساتلية   -

 سبب التداخل والتخلص منه.  ودراسةساتلية أخرى، 
  (FDOA) ية للتشويش، وذلك حبساب الفارق يف تردد الوصولالقيام بدور حازم يف حل مشكلة تعرض الشبكة الساتل  -

 الذي يبني  (TDOA) ابفرتاض أن موقع املصدر الذي يبث التداخل ينتشر إبزاحة دوبلرية، والفارق يف زمن الوصول
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ما حيدث  على التوايل عند   وفقاً لبعدها عن إشارة يتم إدخاهلا يف هوائيني عرب مسارين خمتلفنية  وصول املوجات الراديوي
 التداخل يف الشبكة الساتلية.

 تقدمي بياانت متعلقة ابلقياسات الراديوية الساتلية  3.2

ا - االتصاالت  الساتلية يف تسجيل شبكات  الراديوية  املتعلقة ابملوجات  البياانت  البحوث  لساتُتستخدم  للبلد، ويف  لية 
 وما إىل ذلك.   ،مراقبة أوضاع السواتل اليت هي قيد التشغيليف  و  ،ة ابلتكنولوجيات الساتلية األساسيةاملتعلق

 ساعات العمل والعنوان  3

 أوقات العمل  1.3
 التشغيل  ةاملكتب وغرف

 09:00~18:00اجلمعة  ~ اإلثننيأايم 

 والعطالت الرمسية. األحد والسبت ما عدا أايم 

 العنوان  2.3
100 Sinam-ro, Seolseong-myeon, Icheon-si 

Gyeonggi-do 17413, Republic of Korea 
Satellite Radio Monitoring Center Office 

 5921 644 31 82+ هاتف:

 5829 644 31 82+فاكس: 
Oh Hwa Seok 

 5942 644 31 82+ هاتف:

 5829 644 31 82+فاكس: 

 @krkoreaohs0301.بريد إلكرتوين: 
Seong Ji Eon 

 5991 644 31 82+ هاتف:

 5829 644 31 82+فاكس: 

 srmc@korea.krبريد إلكرتوين: 

 
 

mailto:ohs0301@korea.kr
mailto:srmc@korea.kr
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 5امللحق 

 
 الياابن مرافق املراقبة الراديوية الفضائية يف 

 عرض عام 1

 اخللفية  1.1
عالفضائي  ةالراديوي  راقبةامل  تأبد الياابن يف  أوىل  1998ام  ة يف  الملافق  ا مر   إبنشاء  الراديوية  الفضائيراقبة   2008فرتة من  ة. وخالل 
تجديد  الراديوية يف الياابن، بوهي اهليئة اإلدارية املسؤولة عن اإلدارة    ،(MIC)وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت    ، قامت 2010إىل

 . 2010ّددة فبدأ يف أبريل متقادمة. أما تشغيل املرافق اجملمرافق اجليل األول تلك اليت أصبحت 
شرقاً،   ○139مشااًل وخط الطول    35º  خط العرض  كاانغاوا عنديف حمافظة  يف مدينة ميورا،  توجد مرافق املراقبة الراديوية الفضائية  

وتضم املكوانت الرئيسية للمرافق   ف على احمليط اهلادئ.جنوب وسط طوكيو. وتقع املرافق فوق تلة تشر   km  60وعلى بعد قرابة  
 .(Ka/Ku/C/S/L) نطاقات للرتدد 5والقادرة على مراقبة  m 13وحدتني من اهلوائيات املكافئة القطع اليت يبلغ قطر الواحد منها 

 الدور  2.1

   نبية مراقبة السواتل احمللية واألج 1.2.1

الطول    نحصري خط  بني  األرض(  إىل  ابلنسبة  املستقرة  املرئية  الساتلية  املدارات  )نطاق  املرئي  الطول   اً شرق  º67القوس  وخط 
147  ًتواجدة ضمن املدى املرئي ختضع هذه السواتل امل  مجيع  علماً أبن،  ساتل  300قرابة  حالياً ضمن هذا املدى    يوجدو  . غراب

  ،تعزيز االستخدام املناسب للراديو الساتليخمتلف معلمات املوجات الراديوية من أجل  املوقع املداري للسواتل و قياس  ويتم  لمراقبة.  ل
 فاعل. بشكل لإلسهام يف ختصيص نطاقات الرتددات الساتلية ،والبث الراديويالرتدد استخدام  دراسة وحتليلفضالً عن 

 إزالة التداخل  2.2.1
الوصلة الصاعدة.  يف  تداخل  اللتحديد مصدر    جُمّهزة بنظام فريد  2010الفضائية اليت بدأت تعمل منذ أبريل    املراقبة الراديويةإن مرافق  

تداخل  المصدر هوية من شأن حتديد  اابن بتطويره بشكل متفّرِد. و بل قامت اليحبد ذاهتا، ومل يكن هذا النظام مبثابة جمموعة قائمة 
 ها.راقبة التداخالت الضارة وإزالتمب ،استباقي  ليف الوصلة الصاعدة أن يسمح ابلقيام، بشك

 مجع البياانت الستخدامها يف التنسيق الدويل لشبكة االتصاالت الساتلية 3.2.1
مناسبة ميكن استنساخها وحتليلها    راقبة اليومية يف أنساقخمتلف البياانت اليت جُتمع عن طريق عمليات امل  ميعجيري تسجيل وجت

التنسيق الدويل لشبكة االتصاالت الساتلية. وعالوة على ذلك، تُزّود مرافق   بياانتحسب الضرورة. وُتستخدم هذه ال من أجل 
توافق مع  مما يتيح اجملال إلعداد ملفات بياانت ت  ،الفضائية اجلديدة خبصائص متكنها من حتويل أنساق البياانت  املراقبة الراديوية

 أنساق البياانت املستخدمة لنقل املعطيات على املستوى الدويل.

 تشكيلة النظام  3.1
اهلوائيات املكافئة القطع واملتعددة النطاقات اليت   ن منياابنية من هوائيات خارجية )وحداتالفضائية ال املراقبة الراديويةتتكّون مرافق 

الدعم يف وحدات من اهلوائيات الثابتة لتوفري  7 و  ، Ka/Ku/C/S/Lعمل يف النطاقاتلى القادرة عوال  m  13يبلغ قطر الواحد منها  
 من النطاقات( ومن مركز تشغيل داخلي يتصل ابهلوائيات بواسطة دارات اتصاالت عالية السرعة.  كل نطاق
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اديوي للسواتل املستقرة  والبث الر   قياس املوقع املداري التشغيل وذلك لعد بوحدات اهلوائيات اخلارجية من مركز  ن بُ ويتم التحكم ع
رض  ابلطيف. مث تُنقل بياانت القياس إىل مركز التشغيل وتُع  ةتعلقالصور املعلومات و املوتسجيل    مراقبةري  ابلنسبة إىل األرض. كما جت

 .ملهاأبك املراقبة الراديوية الفضائية يتوىّل مركز التشغيل مهمة إدارة تشغيل مرافقألغراض األرشفة والتحليل. و 
تشكيلة اهلوائي   11ما يصف الشكل  املراقبة الراديوية الفضائية، بينرافق  على التوايل تشكيلة وتصميم نظام م  10و  9ويُظهر الشكالن  

 . m 13 قطرهالبالغ 

 السمات الرئيسية  4.1
 الراديوية الفضائية. املراقبة ملرافق والتابع  m 13 الرئيسية للهوائي البالغ قطرهالسمات  4يبني اجلدول 

 

 9كل ـالش
 تشكيلة مرافق املراقبة الراديوية الفضائية 
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 10كل ـالش
 تصميم نظام مرافق املراقبة الراديوية الفضائية 
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 11كل ـالش
 m 13 تشكيلة اهلوائي بقطر
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 4دول ـاجل
 اخلاص مبرافق املراقبة الراديوية الفضائية  m 13السمات الرئيسية للهوائي البالغ قطره 

 البند
 املواصفات

 Ka -النطاق Ku-النطاق C-النطاق S-النطاق L-النطاق

 مدى تردد االستقبال 
MHz 1,525 

MHz 1,710 

MHz 2,120 

MHz 2,690 

MHz 3,400 

MHz 4,800 

MHz 10,700 

MHz 12,750 

MHz 17,700 

MHz 22,000 

 االستقطاب
 استقطاب خطي )عمودي، أفقي(  

 استقطاب دائري )قاعدة اليد اليمىن، قاعدة اليد اليسرى( 

 مدى حترك اهلوائي 
  ○+90 ～ ○90-  :زاوية السمت

 º0 ○90 ～: زاوية االرتفاع

 سرعة حترك اهلوائي  
 )أو أعلى( s/°9,0زاوية السمت:

 )أو أعلى(  s/°25,0زاوية االرتفاع: 

 الرئيسية معلمات القياس  5.1
 الفضائية:  املراقبة الراديويةيف مرافق  املقيسةالرئيسية ُتدرج أدانه املعلمات 

 الرتدد.  -
 الطيف. -

 .ولشغعرض النطاق امل -

 كثافة تدفق القدرة. -

 . القدرة املشعة املكافئة املتناحية -
- e.i.r.p. . 

 البث اهلامشي.  شدة -

 التلفزيوين. إزالة تشكيل إشارات البث  -

 العمليات الرئيسية 2

 قياس وحتليل املوقع املداري  1.2
ضمن النطاق املسموح  يتم  من السواتل    املداري للسواتل ضمن نطاق مرئي من أجل حتديد ما إذا كان تشغيل كل ساتليُقاس املوقع  
 ه املداري االمسي.به من موقع

 ، أوتومايتبواسطة نظام تتّبع  االرتفاع(  زاوية  للسواتل، يتم احلصول على قيم اجتاه اهلوائي )زاوية السمت/  يولدى قياس املوقع املدار 
األوتوماتية لفرتات زمنية أطول بغية  لعرض/خط الطول(. وتُنفذ القياسات اُتستخدم هذه القيم لتحليل املوقع املداري )خط  ومن مث
 دوراهنا.  املدارية للسواتل أثناءواقع املمراقبة 

رسم بياين لتقرير ما إذا كان الساتل ميكث ضمن النطاق املخصص املسموح    على   اتالقياسي، تُعرض  املدار يف سياق حتليل املوقع  و 
االجتاه الزمين كمثال    لقطة من خيار الرسم البياين ذي  12ت الرسوم البيانية لعرضها، ويُظهر الشكل  العديد من خيارا  به. ويتوافر
 على ذلك. 
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 12كل ـلشا
 حتليل املوقع املداري )منوذج للقطة يف خيار الرسم البياين ذي االجتاه الزمين( 

 

 قياس وحتليل املعلمات الراديوية املختلفة  2.2
ستويف من أجل تقرير ما إذا كانت نوعية املوجات الراديوية ت  مراقبةللبث الراديوي من السواتل اخلاضعة لل  ختلفةاملعلمات امل   تُقاس

 وتذييالهتا.  اد الدويل لالتصاالتالقيم اليت حّددها قانون الراديو الياابين ولوائح الراديو اخلاصة ابالحت
ل والطاقة الكهرابئية والقدرة و شغوتتمثل املعلمات اليت تقاس بوصفها مؤشرات للجودة الراديوية يف الرتدد املركزي وعرض النطاق امل

متزامن ملوجتني مستقطبتني إجراء قياس  النظام اخلاص بنا  . ويستطيع  (pfd)  وكثافة تدفق القدرة  (.e.i.r.p)املشعة املكافئة املتناحية  
قاعدة اليد اليسرى/اليد  جمموعة مكونة إما من موجات مستقطبة عمودايً/أفقياً، أو موجات مستقطبة دائرايً حسب  بشكل خمتلف )

 . الضيق/العريضىن( فضالً عن قياسات النطاق اليم
إىل حمددات العالمات اليت تشري    اً داستنستخراج املعلمات اخلاصة مبوجة حاملة معينة احتليل املعلمات الراديوية عن طريق اوجيري  

الرتدد و  املعلإىل حتليل مدى  من  لكل معلمة  إنتاجها على شكل  مالعتبات احملددة  الكشف عن ات، ومن مث  بياين. ويتم  رسم 
طولة، ميكن اختيار نتائج  . وعند إجراء عمليات القياس لفرتة زمنية مبصورة أوتوماتيةالتبليغ عنها  العتبة و األطياف اليت تتجاوز قيمة  

 . (frame-step) تدرّج األراتلأو  (rewind)  الرتجيع وأ (forward)عجيل دواّل التزمنية معينة وحتليلها ابعتماد نقطة القياس يف 
 ة. الراديوي ات ليل املعلممثاالً على لقطة تُبنّي نتائج حت 13ويظهر الشكل 

 قياس وحتليل استعمال الرتدد 3.2
من   اإلرساالت الراديوية  شغل الرتدد يف نطاقات تردد معينة ابالستناد إىلدرجة  أثناء فرتة القياس و ل الوقت  غْ شَ يتم حتليل درجة  

املوجات الراديوية قد بـُّثت ابلفعل ومىت( عن  ومن املمكن مراقبة االجتاهات السائدة يف استعمال الرتدد )ما إذا كانت  السواتل.  
 طريق حتليل املعلمات اآلنفة الذكر.

منط شاليل مشّفر لونياً وفقاً لسوايت االستقبال. الرتدد داخل نطاق حتليل الرتدد يف  عماليف استالسائدة االجتاهات  وميكن عرض
 درجة شغل الرتدد يف شكل قيم رقمية.و  درجة شغل الوقتعرض وتُ 
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 دد.الرت  عمالمنوذجاً للقطة تعرض نتائج حتليل است 14ظهر الشكل ويُ 

 13كل ـالش

 طة يعرض نتائج حتليل املعلمات الراديوية منوذج للقْ 

 

 14كل ـالش

 منوذج للقطة يعرض نتائج حتليل استعمال الرتدد 

 

   اإلرساالت الراديوية قياس وحتليل 4.2
املدارية املسجلة ألغراض مراقبة األنشطة  السواتل ابلرجوع إىل املواقع  قبل  يتّم قياس وحتليل طيف املوجات الراديوية اليت تُبّث من  

 الساتلية. 
األثر   أو  األثر القوسيواّل  مدارات السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض ابستخدام د  زاءإبوتُقاس هذه األطياف بتحريك اهلوائي  

 . لزويناحل
ي  سم الساتل وموقعه املدار املعلومات املسجلة للمواقع املدارية. ويُعرض اقاعدة بياانت    ابملقارنة معويتم التدقيق يف نتائج القياس  

يف قاعدة  قيم القياسات تلك اليت تتواءم مع قاعدة البياانت. أما تلك اليت ال تتواءم مع أّي معلومة من املعلومات املسّجلة  يف قائمة  
 وضع عالمة تشري إىل أن الساتل غري مسّجل.ليها على الشاشة بالبياانت فيمكن التعرف إ

 تعرض نتائج حتليل البث الراديوي. منوذجاً للقطة  15ويُظهر الشكل 
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 15كل ـالش
 عرض نتائج حتليل البث الراديوي منوذج للقطة ي 

 
 التعّرف على مصدر التداخل يف الوصلة الصاعدة 5.2

لتداخل  موقع مصدر التداخل عندما حيدث ا  لتعرف علىالوصلة الصاعدة هو نظام ُمعّد ل  يفمصدر التداخل  على  ّرف  التعإن نظام  
 مع دارات الوصلة الصاعدة.

  1 رقمتجاورين. وُتستخدم عادة حمطتا املراقبة الثابتتنيمن ساتلني مالواردة    ات الراديويةوجاملوعند تشغيل هذا النظام، يتم استقبال  
 بوصفهما حمطيت قياس )أي هوائيات( الستقبال تلك املوجات الراديوية.   2رقم و 

اوٍر،  جم  يطلق على اإلشارات القادمة من ساتلرئيسية"، فيما  ال  اإلشارة"  للتداخل اسم  معّرض  يطلق على اإلشارات الواردة من ساتل 
ضمان الدقة يف التعّرف على مصدر التداخل ول اجلانيب".    "إشارات الفص   ، اسملوصلة الصاعدةاب  وقع االختيار عليه للقياس املتعلق

من كل من الساتل    ،إشارة التداخل واإلشارة املرجعية  متثلاإلشارة املستهدفة اليت  ،  استقبال نوعني من اإلشارات  يتم على التوايل
داخل )أي اهلدف( بواسطة القياس  أخرى، يتم تقدير موقع احملطة األرضية املسّببة للت  وبكلمات.  يبالرئيسي وساتل الفص اجلان

  الرئيسية وإشارة الفص اجلانيب( وإشاراتن مرجعيتان   تان )اإلشارةستهدفم  إشارات خمتلفة: إشاراتن  أربعالوصلة الصاعدة ملا جمموعه   يف
 الرئيسية وإشارة الفص اجلانيب(.  اإلشارة)

وبذلك ُتكر ر  ،  (TDOA)  ارق الزمين يف الوصولصعب الكشف بدقة عن الفي  (CW)وإذا كانت موجة التداخل موجة مستمرة  
إىل ذلك، وحني    ابإلضافةو الرتاكم الزمين.  بطريقة    (FDOA)عمليات القياس عدة مرات لرسم منحىن الفارق الرتددي يف الوصول  

كشف الدقيق عن الفارق العل من الصعب  وبلرية، األمر الذي جيدتكون حركة الساتل بطيئة جداً، يقل احتمال حدوث ترددات  
على الرسم للمساعدة   (TDOA)  رض سوى الفارق الزمين يف الوصول. ويف حاالت كهذه، ال يُع(FDOA)الوصول    الرتددي يف

 حتديد مصدر التداخل. يف
  منوذجاً للقطة   17يُظهر الشكل  يف الوصلة الصاعدة، بينما  اآللية اليت يعمل مبوجبها نظام حتديد مصدر التداخل    16هر الشكل  ويُظ

 تعرض نتائج حتديد مصدر التداخل.
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 16كل ـالش
 آلية عمل نظام حتديد مصدر التداخل يف الوصلة الصاعدة 

 

 17كل ـالش

 مصدر التداخلعرض نتائج حتديد وذج للْقطة ي من
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 ساعات العمل  3
 م األسبوع )حسب توقيت الياابن(.مساًء يف أاي 5:15صباحاً وحىت  8:30متتد ساعات العمل من 

 العنوان  4
Radio Monitoring Office 

Electromagnetic Environment Division, Radio Department 
Telecommunications Bureau 

Ministry of Internal Affairs and Communication (MIC) 
1-2 Kasumigaseki 2-chome 

Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8926 

Japan 

 kanshikokusai@ml.soumu.go.jp بريد إلكرتوين:
 
 

 6امللحق 
 

 أوكرانيا مرافق املراقبة الراديوية الفضائية يف 

 مقدمة عامة  1
  ، (UCRF)  ي للرتددات الراديويةاألوكراين الرمس للمركز  املراقبة الراديويةجزءاً من نظام    الفضائية  ةالراديوي  للمراقبة  تشكل حمطة كييف

 املدنية.   اتمراقبة الطيف يف نطاقات الرتددكز املسؤول عن إدارة الطيف و وهو املر 
احملطات األرضية واحملطات الساتلية على  من  بث  من أجل قياس معلمات ال  الفضائية  ةالراديوي  ةللمراقب  حمطة كييف  ولقد ُصمِّمت

الرتدد  احلاملة    ات املوج  ترددات نطاق  ضمن  اجلغرايف(  املوقع  )حتديد  األرضية  احملطات  مواقع    C  (GHz 5,25-3,4وحتديد 
أرضية من    اليت يعاد إرساهلا حملطات   اإلرساالت قادرة على رصد  . واحملطةKu  (GHz 14,8-10,7)( والنطاق  GHz 7,025-5,725و

)زاوية السمت    غرابً   º20  خط الطول  متتد من  يةمدار لنسبة إىل األرض عند مواقع  سواتل موجودة على مدار ساتلي غري مستقر اب
º237  وزاوية االرتفاعº15خط الطول  ( إىلº80 زاوية السمت اً شرق( º123  وزاوية االرتفاعº15 .) 

 ها ما زالت جارية.تطوير وعملية  2009 عاميف  الفضائية ةالراديوي للمراقبة وقد أُنشئت حمطة كييف
 . 17º30'30''؛ مشاالً  26º50'54'' اإلحداثيات اجلغرافية للمحطة فهيأما 

mailto:kanshikokusai@ml.soumu.go.jp
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 املهام الرئيسية حملطة كييف للمراقبة الراديوية الفضائية 2
 على النحو التايل:   الفضائية ةالراديوي للمراقبة حملطة كييفترد املهام الرئيسية 

 التشغيل أو يف اللوائح التقنية؛ أذوانتالتدقيق يف تطابق معلمات البث مع تلك املشار إليها يف  -
 ل نطاقات الرتدد؛غْ شَ درجة مراقبة  -

 ؛وغريهم من األشخاص نونالقارجال الطيف و  عمليستالكشف عن التداخل الضار وفقاً للشكاوى الواردة من م -

دف اختاذ تدابري شّغلة بشكل غري قانوين هبعمال الرتدد وحتديد مواقع أجهزة اإلرسال املاستيف  رق  كشف حاالت اخل -
 ووقف عمل أجهزة التشغيل غري القانونية؛  رقاخلقانونية للقضاء على 

 املوارد الرتددية.   لتعاون الدويل بشأن قضااي استخداما يف إطار املراقبة الراديويةمزاولة نشاط  -

 بنية حمطة كييف للمراقبة الراديوية الفضائية  3
 على املستوى الوظيفي بني أربعة أنظمة فرعية:  الراديوية الفضائية للمراقبة حمطة كييفجتمع 

 ؛m 7,3بقطر لالستقبال هوائيان ساتليان  -
التشخيص   - أعمال  لتنفيذ  فرعي  التابعة حملطة    والتحكمنظام  األرضية  الراديويةللمعدات  وللهوائيات    املراقبة  الفضائية 

 املوجّهة حنو سواتل معينة؛ 

 صيانة قاعدة البياانت؛للمحطة الساتلية و وترددات املوجات احلاملة  فرعي لقياس معلمات البث الساتلي نظام -
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 وحساب التقومي الفلكي للسواتل.  اقع احملطات األرضية )حتديد املوقع اجلغرايف(نظام فرعي إلجياد مو  -

 اهلوائيات 1.3
 معلمات اهلوائيات وخصائصها.  5 ترد يف اجلدول

 5دول ـاجل

 2 اهلوائي 1اهلوائي  املعلمة 

 كاسغران كاسغران منط اهلوائي 

 7,3 7,3 ابألمتار  حجم اهلوائي، القطر 

 Ku/C Ku/C الرتددنطاق 

 dBi 58,41/49,73 58,84/49,50كسب اهلوائي، 
 دائري/خطي دائري/خطي االستقطاب 

 º120 º120 حترك مسيت  

 º90   0-º90-0 حترك ارتفاعي 

 º90± º90± زاوية الدوران عند االستقطاب 

 النظام الفرعي للتشخيص والتحكم للمعدات األرضية  2.3
موجّهة    صّمم هلوائياتت للعطل. كما أنه م لتجهيزاتشغيل مكّوانت نظام اهلوائي وتعّرض ايسمح هذا النظام ابلتدقيق يف قابلية  

 علمات السواتل.وية واألوتوماتية( مستخدماً قاعدة بياانت مندجمة مع مساليب اليدحنو سواتل معينة )بكل من األ

 لساتلي النظام الفرعي لقياس معلمات البث ا 3.3
 ميكن أيضاً إجراء الكثري من عمليات قياس معلمات احملطات األرضية يف الوصلة الصاعدة عن طريق السواتل. 

 جميات هذا النظام الفرعي بقياس معلمات املرافق اإللكرتونية الراديوية املذكورة أدانه: وتسمح بر 
، إبراق بزحزحة (QPSK) اق بزحزحة الطور رابعي احلالةإبر  ، (BPSK) نوع التشكيل )إبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة -

، إبراق  (QAM-16) ، تشكيل اتساعي تربيعي(OQPSK)بزحزحة الطور رابعي احلالة  تعامدي إبراق، (PSK-8) الطور
الطور   بزحزحة  الطور  (APSK-16)اتساعي  بزحزحة  اتساعي  إبراق   ،(32-APSK)ةستمر ، موجة م  (CW)  ، تشكيل

 (؛  (MSKبزحزحة دنيا

 الرموز؛معدل  -

 الرتدد املركزي؛  -

 ؛.e.i.r.pالقدرة املشعة املكافئة املتناحية   -

 عرض النطاق؛  -

  ؛)/0NC(نسبة املوجة احلاملة إىل الضوضاء   -

 معدل البياانت؛  -

 ؛(BER)نسبة اخلطأ يف البتات  -

   ؛(DVB-S، DVB-S2 ،IESS-308، IESS-309 ،IESS-310، IESS-315وجة احلاملة )معيار امل -

 . ( 9/10، 8/9، 7/8، 5/6، 4/5، 3/5، 3/4، 2/5، 2/3، 1/2تصحيح أمامي لألخطاء ) -
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ختصيصات الرتدد أو مع معلمات قيست يف   قاعدة بياانت ومقارنتها مع تلك املوجودة يف املقيسة ويسمح النظام بتخزين البياانت 
رددات املوجة احلاملة والتعرف  املستجيبة هبدف حتديد كل ت-جهزة الساتلية املرسلةالسابق. وعالوة على ذلك هناك إمكانية ملسح األ

 بواسطة مقارنتها بتلك املوجودة يف قاعدة البياانت.  عليها

 النظام الفرعي إلجياد مواقع احملطات األرضية )حتديد املوقع اجلغرايف( وحساب التقومي الفلكي للسواتل  4.3
ثّها احملطة األرضية ويُعيد بثها الساتل. حتليل اإلشارات اليت تبىل  ألرضية )حتديد املوقع اجلغرايف( إاحملطات امواقع    إجيادتستند مبادئ  

  جلانيب هلذه اإلشارة يُرَسل حنو ساتل ن اجلزء من الفص االرئيسي( تُبث حنو ساتل معنّي، إال أومع أن اإلشارة املستهدفة )الفص  
وحتويلها ورقمنتها بواسطة    اإلشارة من مسريين  االستقطاب وجمال خدمة مماثل(. ويتم استقبال  جماور )يعمل بنفس الرتدد وله ذات

 .  ةالفضائي املراقبة الراديويةحمطة 
نتقل عرب مسريات خمتلفة من خالل  يسمح اختالف مواقع السواتل على مدار الساتل املستقر ابلنسبة إىل األرض واإلشارة اليت تو 

وبرسم اخلط الزمين للموقع على سطح األرض )اخلط األمحر    (DTO)  ول على التخالف التفاضلي الزمينساتلني أو أكثر ابحلص
 الشكل أدانه(. يف

ن حساب  اتل، يصبح من املمكالف وذبذبة الرتدد يف مولدات السة زمنية معينة، وقيمة التخ يف االعتبار حركة السواتل يف فرت وأخذاً 
 ورسم خط الرتدد للموقع على سطح األرض )اخلط األخضر يف الشكل أدانه(.  (DFO)التخالف التفاضلي الرتددي 

داخله احملطة  يف  الذي توجد  ية حبساب اإلهليلج  الفضائ  املراقبة الراديويةتّم احلصول عليها، تقوم حمطة  يوابستخدام البياانت اليت  
 األرضية املستهدفة. 

. km 10و  0,5بني    خبطأ يرتاوح   مشال -يف االجتاه جنوبإىل الفرق بني التأخر الزمين لإلشارات ميكن استخراج االجتاه الزاوي    واستناداً 
(. ومن km 50-80 فيتم استخراجه من الفرق بني الرتددات وزحزحة الطور )خبطأ قدره  غرب-أما االجتاه الزاوي يف االجتاه شرق

وقع اجلغرايف للمحطة األرضية، تستدعي الضرورة إجراء العديد من عمليات القياس بتعويض عن خطأ  أجل زايدة الدقة يف حتديد امل
 . km 0,5-1ل التوصل إىل درجة من اخلطأ يف حتديد املوقع اجلغرايف للمحطة األرضية قدرها  الفلكي. ويف حالة كهذه، حُيتمالتقومي
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 العنوان  4
Ukrainian State Centre of Radio Frequencies 

15 km, pr. Peremogy, 
03179 Kyiv, 

Ukraine 
 81 81 422 044 38+ :الفاكس

 centre@ucrf.gov.uaالربيد اإللكرتوين: 

mailto:centre@ucrf.gov.ua
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 7امللحق 

 
 الراديوية الفضائية يف كازاخستان مرافق املراقبة 

للتحكم األرضي ابملركبات الفضائية  بناء وتشغيل مركز مج   2005مت يف عام  الفرتة   . ويف ("GCC ''Akkol)هورية كازاخستان 
 . ''KazSat-2''يف إطار الربانمج    ''Akkol''جرى حتديث مركز    2008-2009

مراقبة ونظام    (''MCC ''Akkol)  من مركز التحكم ابملهمات  ''GCC ''Akkolويتألف مركز التحكم األرضي ابملركبات الفضائية  
 . (''CMS ''Akkol)االتصاالت 

بلدة أكول، إقليم أكمولينسكااي على    يف  ''GCC ''Akkol))ويوجد مركز مجهورية كازاخستان للتحكم األرضي ابملركبات الفضائية  
. ويُظهر m  410فوق سطح البحر    يرتفع، و اً شرق  54º70'3''وخط الطول    مشاالً   0º50'11''  خط العرض  اإلحداثيات اجلغرافية التالية:

 . ''Akkol''ملركز أكول  املشهد العام 19و  18 الشكالن

 18كل ـالش

 ''Akkol''ملركز أكول  مشهد عام
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 19كل ـالش

 m 7,3نظام هلوائي بقطر 

 
 
 :مما يلي "Akkol"مراقبة االتصاالت "أكول" مركز  ألفيت
 ؛ m 9مراقبة هبوائي قطره حمطات  -
  ؛m 7,3هوائيني لالستقبال بقطر  -

 ؛ TVROفقط  االستقبال التلفزيوينهوائيات نوع من  m 2,4هوائيني لالستقبال بقطر  -

 جميات ومعدات القياس؛الرب -تجهيزاتجتهيزات التحكم ابل -

 م والعميل والربجميات املقابلة. جتهيزات املخدّ  -
التالية يف مواقع  أنشطة امل  ''Akkol''االتصاالت    مراقبةوينفذ نظام   خط و   اً شرق  º15خط الطول    ترتاوح بني  يةمدار راقبة املنتظمة 

 :اً شرق º130 الطول
 التعامل مع التداخل؛  -
 ابستقطاٍب خطي؛  Kuاملستجيبة ضمن النطاق -اس يف املدار لألجهزة املرسلةالقي -

 ؛Kuاملستجيب ومعلمات القدرة ضمن النطاق -لة للرتدد الفعلي للجهاز املرساملتواصل ةاألوتوماتي راقبةامل -

 من الفضاء؛  عقطمنة للمحطة األرضية بشأن نفاذها إىل ياس اخلصائص املعلق -

 القدرة؛ -املوجة احلاملة ترددمراقبة وقياس خصائص  -

 الرقمية؛  ة للموجات احلاملة ومعلمات اإلشاراتاملتواصلوالقياس  راقبةاملعمليات  -

 سة؛املقيختزين البياانت  -

 قنوات البث اإلذاعي.  مراقبة -

 : ''Akkol'' "أكول" االتصاالت مراقبةمعلمات نظام 
 ، MHz 10 700-MHz 12 750 : مدى الرتدد يف الوصلة اهلابطة

 ، MHz 13 750-MHz 14 500 : مدى الرتدد يف الوصلة الصاعدة
 خطي. االستقطاب:

ائفه ابلنسبة إىل ساتلني وظابالضطالع ب  ''GCC ''Akkolاالتصاالت ملركز التحكم األرضي ابملركبات الفضائية    مراقبةويسمح نظام  
 بشكل متزامن ومستقل. 
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 20كل ـالش
 مشهد عام لتجهيزات القياس

 
 معلمات تلك األنظمة. 6 ويتضمن اجلدول ،3و 2و 1 املشهد العام ألنظمة اهلوائي رقم 21يُظهر الشكل 

 21كل ـالش

 3و 2و 1 مشهد عام ألنظمة اهلوائي رقم
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 6دول ـاجل

 3 و 2و 1 معلمات أنظمة اهلوائي رقم
 3اهلوائي  2اهلوائي  1اهلوائي  املعلمة 

 كاسغران  نوع اهلوائي
RX  منفذان 
TX  +  منفذان 

 كاسغران 
RX  منفذان 

 كاسغران 
RX  منفذان 

 12,75–10,7 12,75–10,7 12,75–10,7 (GHz)تردد االستقبال 

 – – 14,50–13,75 (GHz) تردد البث

 m 0,9 Ø m 7,3 Ø m 7,3 Ø اهلوائي   قطر

 خطي  خطي  خطي  االستقطاب  

 RX 59,0–57,6 (dBi)كسب اهلوائي 
TX 60,1–59,7 

RX 55,8-57,1 RX 57,1-55,8 

 G/T 36,8–36,2 35,2–34,6 35,2–34,6 (dB/K) اجلدارة  معامل

املواقع املتوافرة على مدار الساتل املستقر ابلنسبة  
 إىل األرض 

º107-º25  ًشرقا º11,5 -º112  ًشرقا º11,5 -º107  ًشرقا 

 ، OPT، جيتتبع تدرّ   عنوع التتبُّ 
 يدوي تتبع 

 ، OPTجي، تتبع تدرّ 
 يدوي  تتبع

 ، OPT، تتبع تدّرجي
 تتبع يدوي 

 

 :العنوان

Republican Center of Space Communication and 
Electromagnetic Compatibility of Radio – Electronic Units JSC 

Address : Republic of Kazakhstan, 
34, Dzhangildin Street, Astana City 

   326478 (7172) 7+اهلاتف/الفاكس:

 info@rcsc.kzالربيد اإللكرتوين: 

 

 

 8امللحق 
 
 يف الربازيل  الفضائية حمطة املراقبة الراديوية 

 (Anatel)الوكالة الوطنية لالتصاالت 

 حمطة املراقبة الراديوية الفضائية  مواصفات 1

 مقدمة  1.1
، هيئة تنظيم االتصاالت يف الربازيل، أول حمطة هلا للمراقبة الراديوية  (Anatel)، نشرت الوكالة الوطنية لالتصاالت  2014يف عام  

. وكان ذلك جزءاً من برانمج شامل لتوسيع مراقبة الطيف وضعته اهليئة التنظيمية الربازيلية لدعم األحداث (EMSAT)الفضائية  
.  2016واأللعاب األوملبية واأللعاب األوملبية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف ريو    2014رة القدم لعام  الدولية الكربى مثل كأس العامل لك

 .  Anatelوبعد هذه األحداث، ظل املرفق كأداة لدعم إدارة الطيف واملدار يتوىل إدارته مكتب اإلنفاذ التابع لوكالة 

mailto:info@rcsc.kz
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 والوظائف  عام الوصف ال 2.1
  Kaو  Kuو  Cال تتمتع احملطة إال بقدرات االستقبال، وهي معدة للقياسات يف النطاقات  . و تقع احملطة يف مدينة ريو دي جانريو

 على سواتل مستقرة ابلنسبة إىل األرض.
 : والوظائف الرئيسية هي

 غري املرخصة؛ اإلرساالتالكشف عن  -
 تقييم املعلمات املرخصة؛  -
 قياسات شغل املواقع املدارية للسواتل؛  -
 للطيف؛  املؤمتتةاملراقبة  -
 حتديد املوقع اجلغرايف؛ -
 توصيف اإلشارات؛  -
 ؛مراقبة الطيف وحتليل االجتاهاتوظائف قاعدة البياانت التارخيية بشأن  -
 .الكشف عن اإلشارات اليت يقل مستواها عن مستوى املوجة احلاملة -

 خصائص النظام 3.1
 ( مبينة على النحو التايل. Kaو Kuو  Cيتألف نظام املراقبة من سبعة هوائيات )النطاقات 
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 22الشكل 

 القياس جتهيزات)حممول(؛ و  Ka؛ وهوائي يف النطاق ، ريو دي جانريوEMSATطة مبح  Kuو Cهوائيات يف النطاقني 
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 C هوائيات يف النطاق

 4اهلوائي  3اهلوائي  2و 1اهلوائيان  املعلمة 
 إبزاحة حموريةإهليلجي  غريغوري غريغوري نوع اهلوائي

 Cالنطاق  مدى الرتدد 
MHz 4 200–MHz 3 625 

 Cالنطاق 

MHz 4 200–MHz 3 625 

 ( 30Bالتذييل ) Cالنطاق 
MHz 4 800–MHz 4 500 

 m 6 m 6 m 4,5 قطر اهلوائي 

 خطي دائري خطي  االستقطاب 

 * اجلغرايف املراقبة وحتديد املوقع  املراقبة وحتديد املوقع اجلغرايف  املهام 

هوائي يُستخدم ابالقرتان مع هوائي   *
 2أو  1)اهلوائي  Cآخر يف النطاق 

 املراقبة

 46,7 46.7 45 (dBi)كسب اهلوائي 

 غرابً  º17غرابً إىل   º80 غرابً  º1غرابً إىل   º96 غرابً  º10غرابً إىل   º110 املواقع املدارية

 Kaو Kuني هوائيات يف النطاق
 7*اهلوائي  6و 5اهلوائيان  املعلمات 

 ختالف إهليلجي إبزاحة حمورية نوع اهلوائي

 Kuالنطاق  مدى الرتدد 

GHz 10,7–12,75 GHz 

 Kaالنطاق 

17,7 GHz–21,2 GHz 

 m 2,4 m 4,5 قطر اهلوائي 

 دائري خطي  االستقطاب 

 املراقبة املراقبة وحتديد املوقع اجلغرايف  املهام 
 53,2 51.4 (dBi)كسب اهلوائي 

  *غرابً  º40غرابً إىل   º110 غرابً  º29غرابً إىل   º110 املواقع املدارية

ميكن تغري مكانه  هوائي قابل للنقل،  *
 للوصول إىل مواقع مدارية أخرى 

 حسب احلاجة. 

قياسات مراقبة الطيف ابستخدام مجيع اهلوائيات اليت تعمل   تنفيذ  ميكن للمحطة أن جتري  ذلك، ال ميكن  بشكل فردي. ومع 
 عمليات حتديد املوقع اجلغرايف إال ابستخدام أزواج من اهلوائيات )يف آن واحد( على النحو التايل: 

 2و 1 اهلوائيان  ←مع استقطاب خطي -Cإشارات يف النطاق -
 3و 2أو  3و 1اهلوائيان  ←مع استقطاب دائري  -Cإشارات يف النطاق -
 6و 5اهلوائيان  ←مع استقطاب خطي  -Kuالنطاقإشارات يف  -

 والبنية التحتية الطرف األمامي للرتدد الراديوي  4.1
كمعلمة لألداء العام لسلسة االستقبال، وفيما يلي مواصفات احلد األدىن ألرقام اجلدارة يف مركز النطاق   (G/T)ُيستخدم رقم اجلدارة  

 ابلنسبة لرتددات خمتلفة: 
 MHz 4 200 :dB/K 27,8إىل  MHz 3 625، استقطاب خطي، Cالنطاق  -

 MHz 4 800 :dB/K 26,8إىل  MHz 4 500( استقطاب خطي، 30B التذييل، )Cالنطاق  -
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 MHz 4 200 :dB/K 27إىل  MHz 3 625، استقطاب دائري، Cالنطاق  -
 MHz 12 750 :dB/K 30,9إىل  MHz 10 700، استقطاب خطي، Kuالنطاق  -
 MHz 21 200 :dB/K 27,2إىل  MHz 17 700، استقطاب دائري، Kaالنطاق  -

 11-10 × 2، مع دقة تبلغ MHz 10مجيع معدات القياس موصولة بقاعدة زمنية مرجعية واحدة تبلغ 

 املهام  2

 عمليات قياس وحتليل املعلمات التقنية 1.2
 ُصممت حمطة املراقبة الراديوية الفضائية إلجراء قياسات وفقاً لتوصيات االحتاد والكتيب بشأن مراقبة الطيف.

الرئيسية   املتناحية  واملعلمات  املكافئة  املشعة  القدرة  هي:  رصدها  يتم  والرتدد  (dBW)  (.e.i.r.p)اليت   ،(MHz) وعرض  ،
وميكن أيضاً توفري القيم املستمدة من القياسات مثل كثافة تدفق   لإلشارات املرسلة من الساتل إىل احملطة األرضية. (MHz) النطاق
 .(pfd) القدرة

 الدقة القصوى اليت ميكن حتقيقها:
لنسبة ، من أجل  dB 1,0±يبلغ  : اخلطأ املسموح به  القدرة املشعة املكافئة املتناحية على الوصلة اهلابطة - احلد األدىن 

 يف القياسات املتتالية. dB 0,3±. اختالف ميكن أن يصل حىت dB 12البالغ  اإلشارة إىل الضوضاء
من أجل موجة حاملة بنسبة إشارة إىل الضوضاء  ارة  من عرض نطاق اإلش  1%±: اخلطأ املسموح به يبلغ  قياس الرتدد  -

 . dB 15قدرها 
من أجل موجة حاملة بنسبة إشارة إىل  من عرض نطاق اإلشارة    1%±: اخلطأ املسموح به يبلغ  قياس عرض النطاق -

 . dB 12الضوضاء قدرها 
 اق أبكمله.يف النط dB 2,5±و MHz 36لكل   dB 1±: احلد األقصى لالختالف يبلغ استجابة الرتدد -

. ويقوم أيضاً بوظيفة  0C/N، والنسبة  C/N، ومعدل الرمز، والنسبة  0Eb/Nويتمتع النظام أيضاً ابلقدرة على إجراء القياسات التالية:  
 الكشف عن اإلشارات الرقمية وتوصيفها وعرض خمطط الكوكبة بيانياً، ومنط التشكيل املستخدم وشفرة تصحيح األخطاء. 

 ابلتشكيل وتصحيح األخطاء، ميكن للمحطة التعّرف على التشكيالت وشفرات تصحيح األخطاء التالية:فيما يتعلق  
 . BPSK ،QPSK  ،PSK-8 ،16QAM ،16APSK: خمططات التشكيل -
التعادلية )  LDPC)شفرات تالفيفية(،    RS  ،CV  (سولومون-ريد  شفرة )  : شفرات تصحيح األخطاء - شفرات اختبار 

 .الكثافةمنخفض 
أن حتدد تلقائياً اإلشارات املسببة للتداخل، وتقوم بوظيفة كشف وقياس اإلشارات اليت يقل مستواها    EMSATوإبمكان احملطة  

عن مستوى املوجة احلاملة. وتسمح هذه الوظيفة للنظام برتشيح إشارات حمددة مسببة للتداخل ضمن عرض نطاق املوجة احلاملة  
 ن عتبة ضوضاء حملل الطيف. أو إشارات مبستوى أقل م

 .Hz 10وأخرياً، يقوم النظام بوظيفة خمطط الطيف ابإلضافة إىل وظيفة حملل الطيف مع دقة ال تقل عن 

 عمليات حتديد املوقع اجلغرايف  2.2

و تشغيل احملطات  بغية تنفيذ عمليات حتديد املوقع اجلغرايف وهي عمليات ضرورية للحاالت املتعلقة ابلتداخل على الوصلة الصاعدة أ
احملطة   تستخدم  املرخصة،  غري  لوكالة    EMSATاألرضية  و  TDOAتقنييَت    Anatelالتابعة  الوصول(  زمن    FDOA)اختالف 

 )اختالف تردد الوصول(. 
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وميكن احلصول على نتائج التحديد الراديوي للموقع بطرقتني خمتلفتني. واعتماداً على خصائص اإلشارة املستهدفة، ميكن احلصول 
(. فعلى سبيل FDOAأو   TDOA، أو تقنية واحدة فقط )FDOAو TDOAابستخدام التقنيَتني على نتائج حتديد املوقع اجلغرايف 

إشارا مصادر  موقع  لتحديد  حمطة  املثال،  تستخدم  املستمرة،  املوجة  حتديد    FDOAتقنية    EMSATت  عملية  أثناء  فقط 
 اجلغرايف. املوقع

إجراء قياسات متزامنة على    EMSAT، تتطلب عمليات حتديد املوقع اجلغرايف اليت تقوم هبا حمطة  3.1وكما هو مبني يف الفقرة  
رات الساتلنْي اجملاورْين، أي الساتل "املتأثر" )الذي يشار إليه ابسم  الوصلة اهلابطة لإلشارة املستهدفة، من خالل احلصول على إشا

ساتل رئيسي( والساتل اجملاور )الذي يشار إليه ابسم ساتل اثنوي(. وبشكل عام، يشري إهليلج حتديد املوقع اجلغرايف الذي تنتجه  
 توجد فيها حمطة اإلرسال األرضية. إىل منطقة البحث اليت حُيتمل أن  EMSATمنصة حتديد املوقع اجلغرايف للمحطة 

مما يسمح إبجراء    KMZوبعد ناح عملية حتديد املوقع اجلغرايف، تُقدم النتائج يف خرائط رقمية وميكن أيضاً تصديرها يف نسق ملف  
مزيد من الدراسات املتصلة مبعاجلة البياانت اجلغرافية. وأحد أنواع التحاليل ذات الصلة اليت ميكن إجراؤها هو تراكب إهليلج حتديد 
التداخل، واليت ميكن تصديرها من قاعدة   املوقع اجلغرايف مع احملطات األرضية داخل منطقة البحث اليت من املرجح أن تسبب 

 .Anatelاانت اخلاصة مبنح الرتاخيص لوكالة البي

 إلهليلج حتديد املوقع اجلغرايف. أمثلة وتعرض األشكال التالية

 23الشكل 

 واإلشارة إىل اهلدف(  FDOAو TDOAخطوط نتائج حتديد املوقع اجلغرايف )
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 24الشكل 

 حتديد املوقع اجلغرايف(   إهليلجياتنتائج حتديد املوقع اجلغرايف )

 

 25الشكل 

 نتائج حتديد املوقع اجلغرايف 
 )إهليلجيات حتديد املوقع اجلغرايف تتكرر مخس مرات وتقرتب من نفس املنطقة( 
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 ساعات العمل ومعلومات االتصال  3
  09:00ابلتوقيت العاملي املنسق من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة )من الساعة  20:00إىل الساعة  12:00ساعات العمل: من الساعة 

 –03:00ابلتوقيت احمللي يف برازيليا، التوقيت العاملي املنسق  17:00إىل الساعة 
 . anatel.gov.br-er@2و msat@anatel.gov.br الربيد اإللكرتوين:

)شعبة الطيف واملدارات واإلذاعة    2670-2312 61 55+( وAnatel)االستشارة الدولية لوكالة    2244-2312 61 55+الفاكس:  
 (.Anatelبوكالة 

 

 

 9امللحق 
 

 سلطنة عمانبمرافق املراقبة الراديوية الفضائية 
 (TRA)هيئة تنظيم االتصاالت 

 عرض عام 1
مراقبته بسلطنة عمان. ، املسؤولة عن إدارة الطيف و (TRA)هيئة تنظيم االتصاالت    (SRMS)الفضائية    ع حمطة املراقبة الراديويةتبَ تَ 

تقريباً، كذلك، من مطار مسقط الدويل.  اهليئة الرئيسي وعلى نفس الُبعد    تقريباً من مقرِّ   km 7بعد  وتقع احملطة يف مسقط على  
 . 2018يناير  17وقد افتُتحت احملطة رمسياً يف 

أفضل مستوى  للمحطة    توفراملوقع    من  انحيةُمنشأة على أعلى    ،مزرعة للهوائياتمبىن رئيسي و   الرئيسيان منويتألف مرفقا احملطة  
وتستطيع احملطة مراقبة السواتل املستقرة ابلنسبة إىل األرض والسواتل غري املستقرة ابلنسبة إىل األرض، وجُتري   لرؤية القوس املداري.

 .Sو  Lو Kaو Xو Kuو C اتنطاقات الرتددقياسات يف 

mailto:msat@anatel.gov.br
mailto:er-2@anatel.gov.br
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 26الشكل 
 موقع حمطة املراقبة الراديوية الفضائية 

 

 الوظائف  2
 الرئيسية حملطة املراقبة الراديوية الفضائية:  الوظائف فيما يلي

تقيُّد مستخدميهما ابلرتاخيص اليت منحتها  مدى  واملوارد الطيفية ابلتحقق من  التحكم يف استخدام الطيف الرتددي   -
 تنظيم االتصاالت. إايهم هيئة 

 اإلشارات الراديوية يف اخلدمات الفضائية، وقياسها.  مراقبة -
 الكشف عن أي استخدام غري مشروع. -
 حسم مسائل التداخل الضار وإزالته. -
 ابخلدمات الفضائية. صلةدعم األنشطة الوطنية املت -
 واهليئات التنظيمية األخرى بشأن مسائل التداخل.  (ITU)التنسيق الدويل مع االحتاد الدويل لالتصاالت  -

 خصائص النظام 3
 شرقاً  19º58'76.59'' مشاالً  33º23'37.09'' :اإلحداثيات اجلغرافية للمحطة

 شرقاً  º133غرابً إىل  º16 : القوس املرئي من مدار الساتل املستقر ابلنسبة إىل األرض

 شتمل احملطة على سبعة هوائيات ابلتفاصيل التقنية التالية: ت
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 27الشكل 
 مزرعة اهلوائيات مبحطة املراقبة الراديوية الفضائية 

 

  
  متالس  مدى زاوييت  االستقطاب  نطاق الرتددات  اهلوائي 

(AZI)  واالرتفاع  
(ELE) 

 منط التتب ع  النمط احلجم االسم 

  1اهلوائي_
 )اثنوي(

m7,3  متحرك الرأس 

والتتبُّع  ، تدرجي التتبُّع ال
اخلاضعة ملعايري   ابألنظمة 

إنتلسات للمحطات األرضية  
(IESS) ،والتتبُّع ابألنظمة  

الفضاء  دفاع قيادة املعتمدة من  
  الشماليةاألمريكية  اجلوي

(Norad) 

C:  GHz 4,8-3,4  دائري  خطي 

o266 – oAZI = 94 
o88 – oELE = 5 Ku:  GHz 12,75-10,7 

 خطي 

- 

  2اهلوائي_
 )رئيسي( 

m7,3 
 نظمةالتتبُّع أبو تدرجي، التتبُّع ال متحرك الرأس 

IESS،  والتتبُّع أبنظمةNorad 
C:  GHz 4,8-3,4  دائري  خطي o266 – oAZI = 94 

o88 – oELE = 5 Ku:  GHz 12,75-10,7  خطي - 

  3اهلوائي_
 )اثنوي(

m6,2 
 التتبُّع التدرجي، والتتبُّع أبنظمة متحرك الرأس 

IESS،  والتتبُّع أبنظمةNorad 
X:  GHz 7,75-7,25 -  دائري o266 – oAZI = 94 

o88 – oELE = 5 Ka:  GHz 22-17,6  دائري  خطي 

  4اهلوائي_
 )رئيسي( 

m6,2 
 التتبُّع التدرجي، والتتبُّع أبنظمة متحرك الرأس 

IESS،  والتتبُّع أبنظمةNorad 
X:  GHz 7,75-7,25 -  دائري o266 – oAZI = 94 

o88 – oELE = 5 Ka:  GHz 22-17,6  دائري  خطي 

  5اهلوائي_
)متعدد  
 النطاقات( 

m3,7 

 التتبُّع التدرجي، والتتبُّع أبنظمة كامل احلركة 

IESS،  والتتبُّع أبنظمةNorad 
 - خطي  GHz 1,3-0,08  :1-النطاق

o355 – oAZI = 5 
o85 – oELE = 5 

 دائري  خطي  GHz 18-1  :2-النطاق

 - خطي  GHz 40-18  :3-النطاق

  6اهلوائي_
 )اثنوي(

m3,7  التتبُّع التدرجي، والتتبُّع أبنظمة كامل احلركة 

IESS،  والتتبُّع أبنظمةNorad 
L: GHz 2,15-1,4 -  دائري o355 – oAZI = 5 

o85 – oELE = 5 S:  GHz 2,4-2,1 -  دائري 

  7اهلوائي_
 )رئيسي( 

m3,7  التتبُّع التدرجي، والتتبُّع أبنظمة كامل احلركة 

IESS،  والتتبُّع أبنظمةNorad 
L: GHz 2,15-1,4 -  دائري o355 – oAZI = 5 

o85 – oELE = 5 S:  GHz 2,4-2,1 -  دائري 

املذكورة أعاله. غري أنه يلزم إلجراء القياسات    السبعة  ملراقبة الطيف ابستخدام أي من اهلوائياتإجراء قياسات  وإبمكان احملطة  
 على النحو التايل: ابلتزامناحملدِّدة للمواقع اجلغرافية استخدام أزواج من اهلوائيات  

 . Kuو Cيف نطاقي الرتددات  2و 1 نيوائي  ميكن استخدام اهل -
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 .Kaو Xيف نطاقي الرتددات  4و 3 هلوائي نيميكن استخدام ا -
 . Sو Lيف نطاقي الرتددات  7و 6 اهلوائي نيميكن استخدام  -

 هيكل حمطة املراقبة الراديوية الفضائية  4
 حمطة املراقبة الراديوية الفضائية الُعمانية التابعة هليئة تنظيم االتصاالت من عشرة أنظمة فرعية. تتألف 

 اهلوائيات 1.4
 أعاله. 3أبقطار ومواصفات تقنية خمتلفة على النحو املشار إليه يف الفقرة من سبعة هوائيات استقبال ساتلية  تتألف

 الساتليةاملدارية  ضعلتسديد اهلوائيات حنو املوالتشخيص والتحكم يف احملطة و جهزة االنظام الفرعي أل 2.4
  عن بُعد. هذه املكوانت    مكوانت حمطة املراقبة الراديوية الفضائية والتحكم يفاملسؤول عن مراقبة مجيع  النظام  هذا النظام الفرعي هو  

احملطة   األول مبراقبة جتهيزات  يُعىن  أساسيني؛  فيها،  األرضية  ويتألف من عنصرين  التحكم يف  والتحكم  ، (ACU)اهلوائي  كوحدة 
موامل الضوضاء    ضخِّ واملُ (LNA)املنخفض  للكو   بدِّالت،  اخلافضة  الرتددية  احملّوالت  الثاين  (BDC)تل  العنصر  يُعىن  بينما  مبراقبة  ، 

. ويف حال وقوع أي مشاكل أو أعطال يف حمطة املراقبة (وحمطة العملكمبدِّل الشبكة وجدار احلماية واملخدِّم  )   جتهيزات الشبكة
،  ذلك، يُتيح هذا النظام الفرعي تسديد اهلوائيالراديوية الفضائية، ُيصدر هذا النظام الفرعي إنذارات/إشعارات للمشغِّل. فضالً عن  

 دارية ضمن القوس املرئي.امل واضعمجيع املإما يدوايً أو تلقائياً، حنو  

 النظام الفرعي لرصد اإلشارات الساتلية والكشف عنها وحتديد خصائصها  3.4
يته، ميكن ابستخدام برجمحيدد مواصفاهتا التقنية. و و   ، وحيللها،لة من السواتلهذا النظام الفرعي اإلشارات الراديوية املستقبَ   راقبي

 قياس املعلمات التقنية التالية:
 ( MHz) الرتدد املركزي -

 ( kHz) عرض النطاق -

 ( kBS) الرموز معدل -
 (kBS) البياانت معدل -
 E.I.R.P. (dBW ) –القدرة املشعة املتناحية الفعالة  -
 C/N (dB) - النسبة موجة حاملة إىل ضوضاء -
 oN/C (dB) - احلاملة إىل الضوضاءاملوجة كثافة  -
 C/I (dB) - النسبة موجة حاملة إىل تداخل -
 oNbE (dB )  - الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء إىل طاقة البت ةنسبة  -
 oNsE  (dB ) إىل الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء طاقة الرمز نسبة -
 منط التشكيل  -
 احلاملة معيار املوجة  -
 الداخلي واخلارجيالتشفري  -

 .BER –معدل اخلطأ يف البت ات  -
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 . (pfd)كما ميكن حساب كثافة تدفق القدرة 
النتائج ابستخدام   تعرضو  مسح للمرسالت املستجيبات الساتليةالربجمية إجراء تستطيع هذه ولتحديد املوجات احلاملة للرتددات، 

 . فةاملكتشَ النتائج بقاعدة البياانت القائمة لتحديد املوجات احلاملة  مضاهاةخمططات طيفية. وميكن بعدئذ 

 28الشكل 
 املستقبلة  للمرسالت املستجيبات ط طيفي خمط

 

 .يف آن واحد االستقطاب تباينةويسمح هذا النظام ابستقبال اإلشارات الساتلية امل

 29الشكل 
 متباينني استقبال استقطابني 

 = األثر البنفسجي( عامداملت األثر األصفر، االستقطاب =)مالحظة: االستقطاب الرئيسي
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الرئيسيةهل  ميكنو  للتداخل املخفي ة حتت املوجة احلاملة  أيضاً حتديد اإلشارات املسبِّبة  النظام  ما حتت حتليل    تقنية  ابستخدام،  ذا 
 . احلاملةاملوجات 

 30الشكل 
 حتليل املوجات املخفي ة 

 

 التالية: هام تنفيذ امل هذا النظام الفرعييتيح كما 

ر مهمة معلماهتا التقنية، األمر الذي مع إنشاء قاعدة بياانت ساتلية  -  القياس ويسّرِعها. عملية  إعدادييسِّ
 املتاحة يف قاعدة البياانت.املرخص هلم ختزين نتائج القياسات ومضاهاهتا ابلقياسات السابقة أو ببياانت املستخِدمني  -
 .لشغل الطيف وقياسات  للمرسالت املستجيبات الساتليةيدوية أو مؤمتتة عمليات مسح إجراء  -

الراديوية يف اهلوائيات ابستخدام وحدةمُ  - اليت ميكنها التحكم يف   ،اإلضافة الضوضائيةعايرة  مُ   عايرة مسارات الرتددات 
 عديدة.  وائياتهبلإلضافة الضوضائية مصادر متعددة 

 )حتديد املوقع اجلغرايف(  موقع املرِسلنظام حتديد   4.4
الوصلة الصاعدة للساتل أو  من إن نظام حتديد موقع املرِسل هو نظام فرعي حيدد املوقع اجلغرايف للمحطة األرضية املسبِّبة للتداخل  

الصادرة، يستخدم هذا النظام تقنييت الفارق    دون تصريح قانوين )أي أنه استخدام غري مشروع(. ولتحديد موقع اإلشارة  املرِسلة
إلشارة اهلدف  احملتوية على االوصلة اهلابطة  مراقبة. ويقتضي ذلك (FDOA) الرتددي يف الورودوالفارق  (TDOA)لورود يف االزمين 

ابلساتل الرئيسي )أي الساتل املتعرِّض للتداخل( والساتل الثانوي، اجملاور لذلك الرئيسي. وكما ذُكر متجاورين يُعرفان    من ساتلني
 .اذاهت الرتددات اتن يف نطاققع اجلغرايف هوائيان يعمالو ، ُيستخدم إلجراء عمليات حتديد امل3يف الفقرة 

ويُتيح ،  حتديد املوقع اجلغرايفات  زايدة درجة دقة نتائج عمليل  تلااملعلمات التقوميية الفلكية للستصحيح    الفرعي  النظام   اوإبمكان هذ
 .خاصة بهات  هلذه العملي  إنشاء قاعدة بياانت ساتلية

 ع اجلغرايف.قحتديد املو   ةأدانه مثالني لنتائج عملي 32و 31الشكالن  وضحيو 
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 31الشكل 
 خضر( األ األثر)وساتل اثنوي  من ساتل رئيسي )األثر األصفر( لاملستقبَ الطيف  وضحي

 )مالحظة: يشري اخلط األمحر إىل اإلشارة اهلدف(

 

 32الشكل 
 نتيجة عملية حتديد املوقع اجلغرايف على خريطة وضحي
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 املتنقلة وحدة املراقبة  5.4

يف   الساتلية  اإلشارات  مبراقبة  الفرعي  النظام  هذا  أرض يسمح  )االجتاه  الصاعدة  )االجتاه -الوصلة  اهلابطة  والوصلة  فضاء( 
 .أيضاً أرض( -فضاء

اليت  ية كال من اهلوائيات الشاملة االجتاهات وتلك االجتاه  يف الوصلة الصاعدة، يستخدم هذا النظام الفرعي عملية القياسوإلجراء 
ارتفاع   بزايدة، وذلك  m  8,5ة ابالستعانة بسارية بطول  تغطية املراقب. وميكن توسيع نطاق  GHz 40-0.8تغطي مدى الرتددات  

تسديد هذه اهلوائيات يف أي اجتاه إلجراء  ميكن  كما  إجراء القياسات يف موضع أعلى ارتفاعاً.  بغرض    االجتاهية  ئيات البوقي ةااهلو 
بتحديد موقع اإلرسال الذي    فإنه يسمحعملية حتديد املوقع اجلغرايف،    تنفيذيف    هذا النظام الفرعي  أن ينجح   دعملية القياس. وبع

 األرض.على القائم يشكل استخداماً غري مشروع أو مصدر التداخل الراديوي 
فيستطيع هذا النظام الفرعي إجراؤها ابستخدام هوائي استقبال واحد يعمل يف نطاقات  عملية القياس يف الوصلة اهلابطة،  عن  و 

الساتلية عن تغطية اهلوائيات  النقطية وميكن هلذه القياسات أن تكون مفيدة يف حال عجز احِلزم  . Kaو  Kuو  Xو  Cالرتددات 
كذلك النظامان الفرعيان املذكوران يف الفقرتني املتنقلة  الوحدة  هذه  مبحطة املراقبة الراديوية الفضائية. وُيستخدم يف  الرئيسية  

تسديد اهلوائيات    ميكن فيها كما     األجهزة وحتديد خصائص اإلشارات املستقَبلة وحتليلها أيضاً. يف بغرض التحكم    3.4و   2.4
 املوضع املداري للساتل.   حنو أوتوماتياً  

 33الشكل 
 وحدة املراقبة املتحركة 
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 (UAS)غري املأهول اجلوي النظام  6.4

غري املأهول أو الطائرة دون طيار لتحديد موقع االستخدام غري املشروع والتداخل    اجلوي  ُيستخدم النظام الفرعي املسمى ابلنظام
، يف حال تعذر استخدام  Kaو  Kuو  Xو  Cو  Lفضاء( يف نطاقات الرتددات  -الراديوي لإلشارات يف الوصلة الصاعدة )االجتاه أرض

 وجود قيود تضاريسية أو لعلوِّ ارتفاع زاوية اإلرسال يف هوائيات احملطة األرضية.  نظراً إىل  ةتنقلالوحدة امل

 املرِسل املرجعي 7.4

لة املرجعية االنتهازية، وهي وصالت صاعدة ساتلية جتارية يُعَلن  األجهزة املرسِ يعمل نظام حتديد املواقع اجلغرافية، منطياً، ابستخدام  
حتريكها  مثل  اتعدم إمكانية التثبُّت من مواقع هذه األجهزة، فهي ُعرضة لتغري دداهتا للجمهور. بيد أنه ابلنظر إىل عن مواقعها وتر 

من اهلواء. ويسفر ذلك على وقوع املزيد من األخطاء يف املعلمات    إزالتهاأو إعادة ختصيصها لسواتل خمتلفة أو  توليفها  أو إعادة  
حتديد  بغرض  لى إلجراء قياسات دقيقة  ثامل  األداةلة  حنيازية، األمر الذي ال جيعل هذه األجهزة املرسِ األخطاء االالتقوميية الفلكية و 

 وملعاجلة هذا اخللل، ُيستخدم مرسل مرجعي خمصص. املواقع اجلغرافية.
 والبد من استخدامههو جهاز إرسال فقط يبث إشارات منخفضة القدرة الستخدامها كإشارات مرجعية.    (RE)املرِسل املرجعي  و 

يف زايدة درجة دقة نتائج حتديد املواقع اجلغرافية لإلشارات املستقَبلة يف النطاقات للمساعدة  بنظام حتديد املواقع اجلغرافية    مقرتانً 
C   وX وKu وKa.    حنو املوضع املداري أوتوماتياً  هوائي اإلرسال    وبتسديداألوتوماتية للساتل  يازة ابحل ويسمح هذا النظام الفرعي

 وميكن حتريك املرِسل املرجعي حنو أي موقع يف ُعمان، مىت لزم األمر، ابستخدام وحدة املراقبة املتنقلة.  املراد. 

 (DVB)بنظام اإلذاعة الفيديوية الرقمية املراقبة  8.4

 ، والتعرف عليه، وتعقُّبه.املخلطةعرض مصدر القنوات التلفزيونية الساتلية غري يتيح هذه النظام الفرعي 

 والتحقق من شغل املدار  د ابلرتاخيصالتقي  مدى ظام الفرعي للتحقق من الن 9.4
فرعياً   ويُتيح   .4.4و  3.4و  2.4الفرعية املوضحة يف الفقرات    األنظمةمركزايً جيمع املعلومات من خمتلف  يشكل هذا النظام نظاماً 

 تقارير خمتلفة.إعداد وجدولتها زمنياً وتنفيذها وأمتتتها، وكذلك املهام للمشغِّلني ختطيط 
ر هذا النظام الفرعي   االستخدامات الفعلية مع تراخيص االتصاالت الراديوية اليت متنحها هيئة  توافق  مدى  التحقق من عملييت  وييسِّ

بعُ  االتصاالت  ا  الساتلي  املدار  مدى شغل  مان، وقياستنظيم  إىل  ابلرتاخيص    دالتقيُّ   مدى  ويُتحق ق من  ألرض.املستقر ابلنسبة 
عملية قياس  بناًء على إجراء    عرض النطاق،و والرتدد املركزي    ةاملتوقع  (.e.i.r.p)  قدرة املشعة املكافئة املتناحيةللاألوتومايت  ابلرصد  

قياس الطيف ابلسواتل املعروفة يف   ائج نتللسواتل ومضاهاة    ةاملداريللمواقع  مسح  إجراء  وميكن    الراديوية اهلابطة.وصلة الرتددية  لل
 مداري.مبوقع الطيف  مثاالً لنتائج قياس 34موضع مداري حمدد. ويوضح الشكل 
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 34الشكل 
  مداريمبوقع  الطيف  قياس ائجمثاال  لنت وضحي

 

هام  امل. ويسمح هذا النظام الفرعي كذلك حبجز موارد اهلوائيات لتنفيذ  أوتوماتياً وميكن جدولة كلتا املهمتني زمنياً حبيث تُنف ذان  
 . ةقع اجلغرافياملو ا حتديد املتمثلة يف 

ل الطيف يف النطاق  10.4  Lمسجِّ
 اإلشارة املرغوبة وخصائصها التقنية.الفعلي خيّزِن طيف الوقت نظام تسجيل وإعادة عرض يف هو النظام  هذا

 املهام  5
 : املراقبة الراديوية الفضائيةحمطة تنفذها اليت  املهام الرئيسيةفيما يلي 

 التحقق من مدى توافق االستخدام الفعلي للطيف مع تراخيص االتصاالت الراديوية اليت متنحها هيئة تنظيم االتصاالت. -
 لتحديد املعلمات التقنية لإلرساالت املستقَبلة.قياس اإلشارات الساتلية  -
 .(RR)التحقق من صحة اإلشارات الساتلية املستقَبلة لضمان توافقها مع أحكام لوائح الراديو  -
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لوصلة الصاعدة أو موقع اإلشارات اجملهولة، الذي قد ل خلاإجراء قياسات حمدِّدة للمواقع اجلغرافية لتحديد مصدر التد -
 إرسال غري مشروعة. ميثل عملية 

قياسات - الطيف  إجراء  فعلي  شغل  الساتلية  احملطات  استخدام  مع  للطيف    اً لتحديد كيفية  تطابقه  ومدى  واملدارات، 
 البياانت املنسقة واملبلغ عنها واملسجلة لدى االحتاد الدويل لالتصاالت. 

هبدف حتديد الرتددات، واخليارات   الطيف  شغل   إبجراء قياسات  ،دعم عملية تنسيق عمليات اإلطالق الوطنية للسواتل -
 املدارية، املناسبة.

 ساعات العمل  6

 )بتوقيت ُعمان(.مساًء  15:00صباحاً إىل الساعة  07:30اخلميس( من الساعة  ~متتد ساعات العمل االعتيادية )األحد 

 معلومات االتصال 7
  التصاالتائة تنظيم يه

 3555ص.ب.: 

  ، السيب111ر.ب.: 

 سلطنة عمان 

 56 2222 24 /40 2222 24 968+اهلاتف: 

 35 2222 24 968+الفاكس: 

  saleh.hadrami@tra.gov.om, alsawafi@tra.gov.omالربيد اإللكرتوين: 

  الراديوية الفضائيةحمطة املراقبة 

 3555ص.ب.: 

 ، السيب 111ر.ب.: 

  سلطنة عمان

 24036105/24036104 968+اهلاتف: 

 24036120 968+الفاكس: 

 srms@tra.gov.omالربيد اإللكرتوين: 
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