
 

 

 مخططات مرجعية لهوائيات المحطات األرضية
 من أجل استخدامها في الخدمة اإلذاعية الساتلية

 من خالل سواتل غير مستقرةلتقييم التداخل 
 بالنسبة إلى األرض في نطاقات التردد المذكورة

 من لوائح الراديو  30 في التذييل

 ITU-R  BO.1443-3التوصيـة  
(2013/12) 

 BOالسلسلة 
 البث الساتلي



ii التوصية  ITU-R  BO.1443-3  

 تمهيـد
الراديوية يف مجيع خدمات  الرتدداتيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف 

 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
الراديوية  من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

ني قطاع تقييس االتصاالت رية يف سياسة الرباءات املشرتكة بيرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفك
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

وقع هلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف امل. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماR-ITU 1بالقرار 
حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU اإللكرتوين

 وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F  الثابتةاخلدمة 

M  وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة الراديوي االستداللوخدمة اخلدمة املتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 حعن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوض ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1 القرار يف

 النشر اإللكرتوين
 2014جنيف، 

 
  ITU  2014 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي من
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  BO.1443-3التوصية 
 مخططات مرجعية لهوائيات المحطات األرضية في الخدمة اإلذاعية الساتلية

 استخدامها لتقييم التداخل من خالل سواتل غير مستقرةمن أجل 
 بالنسبة إلى األرض في نطاقات التردد المذكورة

 *من لوائح الراديو 30في التذييل 
 (ITU-R 280/4)املسألة 

2000)-2002-2006-(2013 

 مجال التطبيق
ميكن  (BSS)ترمي هذه التوصية إىل تزويد خمططات مرجعية ثالثية األبعاد هلوائيات احملطات األرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية 

غري املستقرة بالنسبة إىل األرض يف هوائيات احملطات  (FSS)استخدامها حلساب التداخل الناجم عن سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية 
 إلذاعية الساتلية.األرضية للخدمة ا

 الكلمات الرئيسية
 .(BSS)اإلذاعية الساتلية اخلدمة  ،(GSO)خمطط الكسب، املدار الساتلي املستند بالنسبة إىل األرض 

 المختصرات/مسرد المصطلحات
 حيدد خمطط الكسب بالصورة التالية:

Gain = G(,) 
 حيث:

 :  بالدرجات(زاوية اهلوائي من احملور بالنسبة للتسديد( 
 :  األفقي(. هو املستوى °0زاوية مستوى اهلوائي )بالدرجات( )السمت 

 توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة
ة الثابتة الساتلية اخلدم يف وائيات السواتلهل املطلوب استعماله كهدف تصميميخمطط اإلشعاع  ITU-R S.672-4 التوصية

 املستقرة بالنسبة إىل األرضاليت تستعمل السواتل 

ستعماهلا ال خمططات اإلشعاع املرجعية للمحطات األرضية يف اخلدمة الثابتة الساتلية ITU-R S.1428-1 التوصية
 (non-GSO)تقييم التداخل من خالل سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض  يف
 GHz 30و GHz 10,7نطاقات الرتددات بني  يف

 وصف وظيفي يستعمل يف تطوير أدوات الربجميات لتحديد التوافق بني شبكات األنظمة الثابتة ITU-R S.1503-1 التوصية
 من لوائح الراديو 22الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض واحلدود املقررة يف املادة 

____________________ 
 تإن األساس الذي تقوم عليه املخططات يف هذه التوصية، مبا يف ذلك منهجية حتليل ورسم البيانات واليت تقيس مدى مطابقة جمموعات البيانا *

هبا من  يرتبط قياسات خمطط هوائي احملطة األرضية يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية وما - ITU-R BO.2029به، وارد يف التقرير  املوصىللمخطط 
 CD-ROM قرص ليالت. ويتوفر هذا التقرير مشفوعًا مبجموعات البيانات اخلام واجلداول احلسابية املستخدمة إلجراء التحليل البياين يفحت

 ُيطلب من االحتاد.
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 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

 أن خمططات اإلشعاع املرجعية هلوائيات االستقبال للخدمة اإلذاعية الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض احملددة أ ( 
أجل  من لوائح الراديو قد استعملت، فيما يتعلق هبوائيات احملطة األرضية للخدمة اإلذاعية الساتلية، من 30بالتذييل  5امللحق  يف

 اإلذاعية الساتلية وحتديد خمطط إشعاع مرجعي ميثل غالفاً للفصوص اجلانبية؛إعداد خطط اخلدمة 
أن مثل هذه املخططات املرجعية ضرورية من أجل حساب التداخل عن طريق استعمال مستقبالت ثابتة أو منقولة  ب(

 الساتلية؛ طط اخلدمة اإلذاعيةوسواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية هبدف ضمان محاية مناسبة خل
أن يف حالة وجود عدة مصادر للتداخل ختتلف مواقعها بشدة حسب الوقت، تعتمد سوية التداخل املستقبل بشكل ال  ج(

 املعرضة للتداخل؛ BSSميكن تفاديه على نقاط الذروة واحلضيض يف خمطط الكسب هلوائي احملطة األرضية 
، إىل خمططات إشعاع مرجعية مناسبة كي تستخدم لتقييم التداخل BSSطات األرضية فيما يتعلق باحمل أن مثة حاجة، د (

 الذي تسببه أنظمة اخلدمة اإلذاعية الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض؛
 أن تسهيل حماكاة التداخل باستعمال احلاسوب يستدعي أن تغطي املخططات املرجعية مجيع الزوايا خارج احملور اليت ه (

 درجة يف مجيع اخلطط؛ 180و 0ترتاوح بني 
أن املخططات املرجعية جيب أن تكون متسقة مع نتائج القياسات اليت أجريت على جمموعة واسعة من هوائيات احملطات  و (

 اليت يستخدمها اجلمهور؛ BSSاألرضية 
 أن من املالئم حتديد خمططات مرجعية خمتلفة ملختلف أحجام اهلوائيات؛ ز (
، يف حالة اهلوائيات الصغرية ذات التغذية non-GSOن خصائص هذه املخططات قد تكون هامة عند قولبة التداخالت أ ح(

 املتخالفة مثالً،
 توصـي

من أجل حساب التداخالت اليت  1باستعمال خمططات اإلشعاع املرجعية هلوائيات احملطات األرضية املوصوفة يف امللحق  1
 تتسبب فيها سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض؛

موضوع البحث إىل نفس  non-GSOلتحويل زوايا السمت وزوايا ارتفاع الساتل  2باستعمال الطريقة املوصوفة يف امللحق  2
 ثي األبعاد؛نظام اإلحداثيات املستخدم يف وضع خمطط اهلوائي ثال

 من هذه التوصية: بأن تعترب املالحظتان التاليتان جزءاً  3

. وحتتاج non-GSOقد يكون خمطط إشعاع االستقطاب املتقاطع ذا أمهية يف حساب التداخل الناجم عن السواتل  – 1املالحظة 
 هذه املسألة إىل مزيد من الدراسة.

 ليل هوائيات مكافئية. ويف حالة تصميم هوائيات جديدة الستخدامهاترتكز هذه التوصية على قياسات وحت – 2املالحظة 
 اخلدمة اإلذاعية الساتلية، يتعني حتديث املخططات املرجعية الواردة يف هذه التوصية تبعاً لذلك. يف
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 1الملحق 

 (BSS)مخططات اإلشعاع المرجعية لهوائيات الخدمة اإلذاعية الساتلية 
 عندئذ  D/  25,5 11 إذا كانت

  
2

3105,2 











  D

GG max عندما m <  0  

   1GG  عندما D   m 

     log2529G 36,°3 عندما <   D/95 

   10G 50 عندما° <   3,36 

 عندئذ 56,25    123,75 إذا كانت

     11 log· bMG  عندما 90    50 

     22 log· bMG  عندما 180    90 

 حيث:

 
 













50

90
log

sin·82
1M و   1050log·11  Mb 

 حيث:

 
 













90

180
log

sin·89
2M و   17180log·22  Mb 

 عندئذ 123,75    180و 0    56,25إذا كانت 

     33 log· bMG  عندما 120    50  

     44 log· bMG  عندما 180    120 

 حيث:

 
 













50

120
log

sin·82
3M و   1050log·33  Mb 

 حيث:

 
 













120

180
log

sin·89
4M و   17180log·44  Mb 

 عندئذ 180    360 إذا كانت

     55 log· bMG  عندما 120    50  

     66 log· bMG  عندما 180    120 
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 حيث:

 











50

120
log

2
5M و   1050log·55  Mb 

 حيث:

 













120

180
log

9
6M و   17180log·66  Mb 

 حيث:

 D: اهلوائي ُقطر 

: ُقطرطول املوجة معرباً عنها بنفس الوحدة مثل ال 

G: الكسب 

: التسديد )بالدرجات( زاوية خارج اهلوائي بالنسبة إىل حمور 
 :  درجة املستوي األفقي(. 0زاوية مستوية للهوائي )بالدرجات( )يقابل السمت الذي يبلغ 

 

degrés
0025,0

dBi95log2529

dBi1,8log20

1

1

GG

D

D
G

D
G

max
m

max











 














 

 عندئذ D/  100 > 25,5 إذا كانت

 2)D( 3–5 × 10,2 – maxG ) (G dBi عندما m <  0 < 

 1G ) (G  عندما )D(95 <   m 

 G()  29 – 25 log  dBi عندما (95/D)   < 33,1 

 G()  –9 dBi 33,1 عندما<   80

 G()  –4 dBi 80 عندما<   120 

 G()  –9 dBi 120 عندما<   180 

 حيث:

 1,8 ) /D(20 log   maxG dBi  
 )D/25 log (95 –29   1G dBi  

 
0025,0

1GGmax ) D/(  m 

 بالدرجات



 ITU-R  BO.1443-3 5  التوصية 

 

 D/ > 100 إذا كانت

 2)D( 3–10 5 ,2 – maxG ) (G dBi عندما m <  0 <  

 1G ) (G   عندما r <   m 

 25 log  –29  ) (G dBi عندما 10 <   r 

 30 log  –34  ) (G dBi
 1,34 <  10 عندما 

 G()  –12 dBi 34,1 عندما°  < 80 

 G()  –7 dBi 80 عندما°  < 120 

 G()  –12 dBi 120 عندما°  < 180 

 حيث:

 

degrés)/(85,15

0025,0
)/(

dBi)/(log151

dBi1,8)/(log20

6,0

1

1










D

GG
D

DG

DG

r

max
m

max

 

 
 
 
 

 2الملحق 

 
 داألبعاتحويالت هندسية تستعمل مع نموذج الهوائي ثالثي 

 تعريف الزاوية 
نسبة إىل مستوى درجة الصفر  (non-GSO) بالنسبة إىل األرضاملستقر بأهنا الزاوية املستوية للساتل غري  تعّرف الزاوية 

  = 0منوذج اهلوائي )ما يقابل الرتكيب الشائع من القاعدة متخالف التغذية(. ومن منظور احملطة األرضية يكون اخلط  يف
 تزداد بعكس اجتاه عقارب الساعة. اليمني وقيمة  إىل

 منهج الحساب
. وتظهر مجيع احلسابات باستعمال الدرجات، ومع ذلك ال بد من حتويلها  ساب الزاوية املستوية هنجاً هندسياً حل 1يبنّي الشكل 

 كاملعتاد إىل وحدة الراديان عندما تكون احلسابات مثلثية.
 المدخالت
 )السمت، االرتفاع( بالنسبة إىل األرض ةاملستقر السواتل  
 االرتفاع()السمت،  بالنسبة إىل األرض ةاملستقر السواتل غري  

 املطلوب هو الفرق من حيث السمت فإذا توفر ذلك ال حاجة إىل معرفة القيم احلقيقية للسمت. – 1املالحظة 
 ويبنّي القسم التايل كيفية حساب هذه املعلمات من متجهات كل حمطة.

 بالدرجات
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 1الشكل 

BO.1443-01

Line to non-
GSO

Reference plane

Az

Non-GSO
azimuth

GSO
Azimuth

b

a

Line to GSO =
boresight 

Horizon plane



ES

Az

elnon-GSO elGSO



Zenith

 

 :1يف الشكل 
  

  

  

 180}إىل + –180من {حبيث تقع ضمن اجملال  Azينبغي أن حتدد قيمة 
 خارج احملور )زاوية الفصل املوقعي بني الساتلني( باستخدام اهلندسة الكروية: عندئذ ميكن حساب الزاوية 

  

 .c  =و C = Azحيث 
 :Bوميكن استخدام الصيغة ذاهتا لتحديد الزاوية 

  

 :تشتق منها الزاوية املستوية 
  = 90 – B تكون  B < 90)و (Az > 0إذا كانت  

  = 450 – B تكون  B > 90)و (Az > 0إذا كانت  

  = 90 + B تكون  90 (Az < 0)إذا كانت  

GSOela  90

GSOnonelb  90

GSOGSOnon AzAzAz  

)cos()sin()sin()cos()cos()cos( Cbabac 

)sin()sin(

)cos()cos()cos(
)cos(

ac

acb
B




 حنو خط مدار

Non-GSO 

 السمت

 = GSO حنو خط مدار
 مستوى التسديد

 املرجعياملستوى 

 متس
GSO 

 األفقمستوى 

 متس
Non-GSO 



 ITU-R  BO.1443-3 7  التوصية 

 

 عندئذ، Az = 0إذا كان لكال الساتلني نفس السمت ولذا 
  

  270 = وإذا كانت  

  = 90 وإال  

 بيانات مثال
 للمواقع التالية:

 المحطة
 خط العرض

 درجات(بال)
 خط الطول

 درجات(بال)
 االرتفاع
(km) 

 0 20 10 حمطة أرضية

 GSO 0 30 35 786,055ساتل 

 Non-GSO 0 5– 1 469,200ساتل 

 للمحطة األرضية )فيما يتعلق بأفق احملطة األرضية واجتاه الشمال(: عندئذ ميكن حساب قيم السمت/االرتفاع التالية

 المحطة
 السمت

 درجات(بال)
 االرتفاع

 درجات(بال)

 GSO 134,5615 73,4200ساتل 

 Non-GSO 110,4248– 10,0300ساتل 

 ومن مث تكون الزاوية خارج احملور والزاوية املستوية:

 المحطة
 )خارج المحور( 

 (درجاتبال)
 )مستوية( 
 (درجاتبال)

 Non-GSO 87,2425 26,69746ساتل 

 حساب السمت واالرتفاع
 تتبع اخلطوات التالية حلساب السمت واالرتفاع من املتجهات املعنية.

 بافرتاض:
 Gr متجه موقع احملطة األرضية: 
 GSO: Srمتجه موقع الساتل  
 GSO-non: Nrالساتل متجه موقع  
 يستخرج:

GSO: GSGSاملتجه من احملطة األرضية إىل الساتل   rrr  
GSO-non: GNGNاملتجه من احملطة األرضية إىل الساتل   rrr  
 Gr̂ وحدة قياس متجه موقع احملطة األرضية: 

  

GSOnonGSO elel 

GSOnonGSO elel 
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 زاويتا االرتفاع:عندئذ تكون 
 ),(90 GGSS rrel  

 ),(90 GGNN rrel  

حبيث يكون   non-GSOوإىل الساتل  GSOوحلساب الفرق من حيث السمت يتم حتويل املتجه من احملطة األرضية إىل الساتل 
 كالمها يف املستوي األفقي املتعامد مع متجه السمت، أي:

   GGSGGSGS rrrrr ˆˆ  

   GGNGGNGN rrrrr ˆˆ  

 عندئذ:

 
),( GNGS rrAz 

 

 رياضياً هي نفس عالمة الفرق من حيث درجة خط العرض بني الساتلني. Azوتكون عالمة 
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