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متهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات
االتصاالت الراديوية ،مبا فيها اخلدمات الساتلية ،وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ،تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية
مبساعدة جلان الدراسات.

سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الفكرية

)(IPR

يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع
االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (ITU-T/ITU-R/ISO/IECواملشار إليها يف القرار .ITU-R 1
وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع
اإللكرتون  http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/enحيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة
وعلى قاعدة بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

(ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتون )http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة كبرية السعة
العاملة يف النصف األسفل من النطاق GHz 6
) 5 925إىل (MHz 6 425
(املسألة )ITU-R 247-1/5
)(2021-2013-2007-2001-1999-1992-1990-1986-1982-1966-1963-1959

جمال التطبيق
توفر هذه التوصية ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي ) (RFلألنظمة الالسلكية الثابتة كبرية السعة العاملة يف النطاق
إىل  ،MHz 6 425واليت ميكن أن تستعمل أيضاً لألنظمة صغرية ومتوسطة السعة من خالل التقسيم الفرعي للقنوات كبرية السعة.
ويتضمن النص الرئيسي هلذه التوصية وكذلك ملحقاتا من  1إىل  3عدداً من ترتيبات الرتدد الراديوي ،مع مباعدة بني القنوات تبلغ
 5و 10و 20و 28و 29,65و 40و 59,3و MHz 80يف نطاق الرتدد هذا.

5 925

مصطلحات رئيسية
اخلدمة الثابتة ،من نقطة إىل نقطة ،عرض نطاق القناة ،ترتيب قنوات،

GHz 6

املختصرات
FWS

نظام السلكي اثبت

)(Fixed wireless system

STM

أسلوب النقل املتزامن

)(Synchronous transfer mode

توصيات وتقارير االحتاد الدويل لالتصاالت ذات الصلة
التوصيـة  – ITU-R F.746ترتيبات الرتددات الراديوية ألنظمة اخلدمة الثابتة
إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدول لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أن من املرغوب فيه إجراء التوصيل البيين لألنظمة الالسلكية الثابتة ) (FWSعلى وصالت دولية يف النطاق  GHz 6على
أ)
ترددات راديوية )(RF؛
أن أتثريات التداخل الكثرية ميكن تقليلها جداً بواسطة ترتيب خمطط بعناية للرتددات الراديوية يف األنظمة  FWSاليت
ب)
تستعمل عدة قنوات تردد راديوي؛
أن استعمال التشكيل الرقمي يسمح ابستعمال ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي احملددة أصالً ألنظمة تتألف من  1 800قناة
ج)
هاتفية أو إلرسال قنوات رقمية مبعدل بتات يبلغ معدالت بتات التسلسل الرتاتبي الرقمي املتزامن أو حركة مبعدل بياانت مكافئ
أو أعلى؛

د)

أنه ميكن حتقيق وفورات أكرب هلذه األنظمة الراديوية الرقمية ابستيعاب قنوات الذهاب والعودة يف هوائي واحد؛
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أنه ميكن للتقنيات الرقمية مثل أجهزة إلغاء التداخل ابالستقطاب املتقاطع ) (XPICأن تساهم مسامهة كبرية يف حتسني
ه)
عامل التمييز ابالستقطاب املتقاطع ) ،XIFاملعرف يف التوصية  ،(ITU-R F.746وابلتال مقاومة إزالة استقطاب االنتشار املستحث
متعدد املسارات؛
أنه عندما تلزم الوصالت كبرية السعة جداً (على سبيل املثالِ ،ض ْعف أسلوب النقل املتزامن (STM-1) 1-أو حركة
و)
مبعدل بياانت مكافئ أو أعلى) ميكن حتقيق مزيد من التوفري ابستعمال عروض نطاق لنظام أوسع من مسافة املباعدة بني القنوات
املوصى هبا ،مصحوابً أبنساق تشكيل عالية الكفاءة؛
أن بعض اإلدارات قد حيتاج أيضاً إىل نشر أنظمة ذات سعات صغرية ومتوسطة،
ز)

توصـي مبا يلي
ينبغي أن تكون ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي املفضلة اليت يصل عددها إىل مثان قنوات  MHz 29,65ذهاابً وعودة مع
1
كل قناة تستوعب سعة تبلغ معدالت بتات تسلسل تراتبي رقمي متزامن أو حركة مبعدل بياانت مكافئ أو أعلى وتعمل على
ترددات يف النصف األسفل من النطاق ( GHz 6املالحظة  ،)5على النحو املبني يف األشكال  1Aأو  1Bأو  1Cكما ينبغي أن
تستنتج كما يلي:
ليكن

f0
fn

f n

هو الرتدد ) (MHzاخلاص مبركز نطاق الرتددات املشغول (انظر الفقرة  6من "توصي")؛
هو الرتدد املركزي ) (MHzلقناة تردد راديوي واحدة يف النصف األسفل من النطاق؛
هو الرتدد املركزي ) (MHzلقناة تردد راديوي واحدة يف النصف األعلى من النطاق؛

عندئذ ميكن التعبري عن ترددات فرادى القنوات ابلعالقات التالية:
النصف األسفل من النطاقMHz :
النصف األعلى من النطاقMHz :

f0 – 259,45 + 29,65 n

=

fn

f0 – 7,41 + 29,65 n

=

f n

حيث:
 1 = nأو  2أو  3أو  4أو  5أو  6أو  7أو 8؛
الشـكل

1A

ترتيب القنوات املتناوبة للرتددات الراديوية لألنظمة الالسلكية الثابتة
العاملة يف النطاق  GHz 6الستعماله يف التوصيالت الدولية
(مجيع الرتددات ابلوحدة )MHz

رقم القناة
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1B

ترتيب القنوات املتناوبة للرتددات الراديوية لألنظمة الالسلكية الثابتة
العاملة يف النطاق  GHz 6الستعماله يف التوصيالت الدولية
(مجيع الرتددات ابلوحدة )MHz

رقم القناة

الشـكل

1C

ترتيب الرتددات الراديوية يف القناة ذاهتا لألنظمة الالسلكية الثابتة
العاملة يف النطاق  GHz 6الستعماله يف التوصيالت الدولية
(مجيع الرتددات ابلوحدة )MHz

رقم القناة

أنه يف قسم يرتب عليه التوصيل الدول ،فإن مجيع قنوات الذهاب ينبغي أن تكون يف أحد نصفي النطاق ،ومجيع قنوات
2
العودة ينبغي أن تكون يف النصف اآلخر من النطاق؛
يفضل ابلنسبة لقنوات الذهاب والعودة على قسم حمدد أن تستعمل االستقطاابت على النحو املوضح أدانه ويف الشكل
3
( 1Aانظر املالحظة :)1
الذهاب

)H(V

7 ،5 ، 3 ،1

)V(H

،6 ، 4 ،2

العودة

’7’ ،5’ ،3’ ،1
8

’8’ ،6’ ،4’ ،2
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ويف النشر السابق لألنظمة التماثلية اليت تصل إىل  1 800قناة ،فإن الرتتيب التال للقنوات املتناوبة ابالستقطاب مبني أيضاً
يف الشكل  ،1Bوقد استُعمل وميكن اإلبقاء عليه يف االنتقال األول إىل األنظمة الرقمية؛ وقد يكون ال يزال يُستعمل بناءً على
اتفاق بني اإلدارات املعنية (انظر املالحظة :)1
الذهاب

العودة

)H(V

7 ،5 ، 3 ،1

’8’ ،6’ ،4’ ،2

)V(H

8 ،6 ، 4 ،2

’7’ ،5’ ،3’ ،1

عندما تسمح بذلك خصائص التجهيزات والشبكة ،فإن إعادة استعمال الرتتيب الوارد يف الشكل  1Cللرتددات يف القناة
4
ذاتا ينبغي تنفيذه ابالتفاق الصريح مع اإلدارات املعنية ،لتحسني الكفاءة الطيفية ،فور اإلعراب عن هذه الشواغل؛
عندما تلزم وصالت ذات سعات عالية جداً (على سبيل املثال ،ضعف
5
أعلى) ،ينبغي استعمال عرض القناة  MHz 59,3على النحو التال؛

أو حركة مبعدل بياانت مكافئ أو

STM-1

ُحيدَّد ترتيب قنوات الرتدد الراديوي لقنوات يصل عددها إىل أربع قنوات ذهاابً وعودة وتستعمل عرض قناة الرتدد الراديوي
1.5
 MHz 59,3على النحو التال (انظر الشكل :)2
النصف األسفل من النطاق:
النصف األعلى من النطاق:

fn

f n

=

f0

–

274,275

=

f0

–

22,235

+
+

n 59,3
n 59,3

MHz
MHz

حيث:
= n

 1و  2و  3و 4؛
الشكل

2

ترتيب قنوات الرتدد الراديوي  MHz 59,3ألنظمة املرحالت الراديوية
العاملة يف اجلزء األسفل من النطاق GHz 6
(مجيع الرتددات ابلوحدة )MHz

جيوز لإلدارات اليت ترغب يف استخدام أكثر مرونة للقنوات  MHz 59,3من أجل تيسري ختطيط الشبكات الكثيفة ضمن
2.5
توليفة مع الوصالت  MHz 29,65القائمة أن تنظر يف استعمال ترتيب لقنوات مشذرة للرتددات الراديوية يصل عددها إىل سبع
قنوات ذهاابً وعودة ويبلغ عرضها  ،MHz 59,3وهي حمددة على النحو التال (انظر الشكل :)3
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5

ITU-R F.383-10

النصف األسفل من النطاق:

fn

=

f0

–

244,625

النصف األعلى من النطاق:

’fn

=

f0

–

+

7,415

+

MHz n 29,65

MHz n 29,65

حيث:
= n

 1و 2و...

7

وجيدر ابإلشارة أن القنوات الفردية

(= n

 )7 ،5 ،3 ،1هي نفس القنوات األربع الواردة يف الفقرة  1.5من "توصي" أعاله.
الشكل

3

ترتيبات القنوات املشذرة للرتددات الراديوية للقنوات ذات املباعدة

MHz 59,3

(مجيع الرتددات ابلوحدة )MHz

أن الرتدد املركزي املفضل هو MHz 6 175,0؛ وابإلضافة إىل ذلك ،ميكن استعمال ترددات مركزية أخرى ابالتفاق بني
6
اإلدارات املعنية.

املالحظـة  - 1عندما تستعمل هوائيات مشرتكة لإلرسال واالستقبال وتستعمل القناة  8مع القناة ' ،1إما يف الرتتيب الوارد يف الشكل  1Aأو حىت يف
الرتتيبني األكثر إشكالية الواردين يف الشكلني  1Bو ،1Cقد يلزم ترتيب لتفريع خاص ومرشحات للحد من إخالل بعضها ببعض ،والسماح بعملها
املشرتك.
املالحظـة  - 2يف عدد من اإلدارات الكائنة يف اإلقليم  ،1يستعمل ترتيب قناة تردد راديوي وارد يف امللحق  2هبذه التوصية يف نطاق الرتددات من
 5 925إىل .MHz 6 425

املالحظـة  - 3تستعمل بعض اإلدارات ترتيب قنوات تردد راديوي يف نطاق الرتدد  MHz 6 425-5 925لألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية كبرية ذات
سعة تصل إىل  STM-1  2وحركة مبعدل بياانت مكافئ أو أعلى (انظر امللحق .)1
املالحظـة  - 4ت ستعمل بعض اإلدارات ترتيبات قنوات تردد راديوي خمتلفة يف نطاق الرتدد  MHz 6 425-5 925لألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية
ذات سعات خمتلفة تصل إىل  STM-1وحركة مبعدل بياانت مكافئ أو أعلى (انظر امللحق .)3
املالحظـة  - 5قد تكون معدالت البتات الفعلية مبا يف ذلك معدالت البتات الرأسية بنسبة تصل إىل  %5أو أعلى من معدالت اإلرسال الصافية.

التوصية
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امللحق

1

ترتيبات الرتددات املستنتجة من خمطط ترددات متجانس للنطاق
مع مباعدة بني القنوات تبلغ MHz 40

GHz 6

توصف أدانه ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي املستنتجة من التوصية  ITU-R F.635للنطاق .GHz 6
1

ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي  MHz 40للجزء األسفل من النطاق

GHz 6

توفر ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي التالية ست قنوات ذهاب وست قنوات عودة إبرسال تصل سعته إىل  Mbit/s 155  2لألنظمة
ذات التشكيل املناسب األعلى مستوى وكفاءة الطيف اليت تصل إىل  .bit/s/Hz 7,75وينبغي أن تُستنتج ترتيبات قنوات الرتدد
الراديوي كما يلي:
ليكن

f0
fn

f n

هو الرتدد ) (MHzملركز نطاق الرتددات املشغولf0 = 6 175 ،؛
هو الرتدد املركزي ) (MHzلقناة تردد راديوي واحدة يف النصف األسفل من النطاق؛
هو الرتدد املركزي ) (MHzلقناة تردد راديوي واحدة يف النصف األعلى من النطاق؛

عندئذ ميكن التعبري عن ترددات فرادى القنوات ابلعالقات التالية:
النصف األسفل من النطاق:
النصف األعلى من النطاق:

MHz

fn = f0 – 260 + 40 n

MHz

f n = f0 – 20 + 40 n

حيث:
 1 = nأو  2أو  3أو  4أو  5أو .6
يف الرتتيب املذكور أعاله ،إن إعادة استعمال نطاق بواسطة "االستقطاب املزدوج يف نفس القناة" ،ميكن أن يستخدم على النحو
املبني يف الشكل .4

التوصية
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الشـكل

7

4

ترتيب قناة الرتدد الراديوي  MHz 40ألنظمة املرحالت الراديوية
العاملة يف اجلزء األسفل من النطاق GHz 6
(مجيع الرتددات ابلوحدة )MHz
الذهاب (العودة)

العودة (الذهاب)

امللحق

2

ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة العاملة
يف النطاق  GHz 6مبباعدة بني القنوات تبلغ MHz 28
يصف هذا امللحق ترتيبات قنوات تردد راديوي مناسبة لألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية مع عرض نطاق قناة يبلغ  .MHz 28ويبني
الشكل  5ترتيب قنوات الرتدد الراديوي ويستنتج كما يلي:
ليكن

هو الرتدد ) (MHzملركز نطاق الرتددات املشغول؛
f0
هو الرتدد املركزي ) (MHzلقناة تردد راديوي واحدة يف النصف األسفل من النطاق؛
fn
هو الرتدد املركزي ) (MHzلقناة تردد راديوي واحدة يف النصف األعلى من النطاق؛
f n
MHz 6 172 = f0؛
املباعدة املزدوجة = ،MHz 266

عندئذ ميكن التعبري عن ترددات ) (MHzفرادى القنوات ابلعالقات التالية:
fn = f0 – 259 + 28 n
النصف األسفل من النطاق:
النصف األعلى من النطاق:
f n = f0 + 7 + 28 n
حيث:
.8 ... ،2 ،1 = n
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3

ترتيبات قنوات الرتدد الراديوي يف النصف األسفل من النطاق
واليت تستعمل مباعدة بني القنوات تبلغ  5و 10و 20وMHz 40

GHz 6

قد يستعمل بعض اإلدارات النطاق  MHz 6 425-5 925مع قنوات راديوية ذات عروض خمتلفة من أجل إرسال إشارات تلفزيونية
رقمية وشبكات دوائر اتصال مركزية بني مناطق انئية.
ينبغي أن يستنتج ترتيب قناة الرتدد األساسية  MHz 40كما يلي:
ليكن

هو الرتدد ) (MHzملركز نطاق الرتددات املشغولf0 = 6 175 ،؛
f0
هو الرتدد املركزي ) (MHzلقناة تردد راديوي واحدة يف النصف األسفل من النطاق؛
fn
هو الرتدد املركزي ) (MHzلقناة تردد راديوي واحدة يف النصف األعلى من النطاق؛
f n
املباعدة املزدوجة = MHz 260؛
الفجوة املركزية = MHz 60؛

عندئذ ميكن التعبري عن الرتددات املركزية  MHz 40للقنوات ابلعالقات التالية:
النصف األسفل من النطاق:
النصف األعلى من النطاق:

MHz

fn = f0 – 270 + 40 n

MHz

f n = f0 – 10 + 40 n

حيث:
. 6 ، 5 ،4 ،3 ، 2 ، 1 = n
َّ
وتبني يف الشكل  6مسافات املباعدة بني القنوات املفضلة للقناة  MHz 40األساسية .وميكن استعمال هذا الرتتيب أيضاَ
يف االستقطاب املزدوج يف نفس القناة ) (CCDPلزايدة السعة الكاملة اليت يستوعبها نطاق الرتدد هذا.
ويتم احلصول على ترتيبات القنوات مع النصف األسفل  5و 10و MHz 20من خالل التقسيم الفرعي للقنوات األساسية .MHz 40
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