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  عدأنظمة االستشعار عن ب  



ii التوصية  ITU-R  RS.2066-0 

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 .لتوصيات واعتمادهااالتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ا
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت الوصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس ايرد 
 1 يف امللحقواملشار إليها  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع R-ITU 1 بالقرار
االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة  حيث ميكن أيضاً  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 

 (REC/en-http://www.itu.int/publ/R)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 اخلدمة الثابتة 

M لة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنق 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن ب عد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF مة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلد 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 اإلجراء املوضح وج : متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبمالحظة
 .ITU-R 1القرار  يف

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 
 

  ITU  2015 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي 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 RS.2066-0  التوصيـة

 GHz 10,7-10,6الفلك الراديوي في نطاق التردد  حماية خدمة
 الفتحات التركيبية العاملة للرادارات ذات المرغوبة اإلرساالت غير من

 MHz 9 600 )النشيطة( حول األرض الساتلية استكشاف خدمة في
 (2014) 

 مجال التطبيق
 (EESS)خلدمة استكشاف األرض الساتلية  SAR-4 مةتعرض هذه التوصية إجراًء تشغيلياً لتفادي اقرتان احلزم الرئيسية بني أنظ

 اليت تقوم بعمليات الرصد (RAS)وحمطات ددمة الفلك الراديوي  MHz 9 600 )النشيطة( عند اإلرسال على مقربة من
 ضرر للمكرب منخفض الضوضاء احلساس خلدمة الفلك الراديوية. وذلك لعدم التسب  يف GHz 10,7-10,6 النطاق يف

 رئيسيةالكلمات ال
 ، ددمة الفلك الراديوي، التخفيفاستكشاف األرض الساتلية )النشيطة( ددمة

 المختصرات
SAR Synthetic Aperture Radar رادار ذو فتحة تركيبية 

 توصيات/تقارير االتحاد الدولي للموصالت ذات الصلة
طة( )النشي مة استكشاف األرض الساتليةدد دصائص الرادارات ذات الفتحة الرتكيبية العاملة يف ITU-R RS.2043التوصية 

 MHz 9 600 حول
 الراديوي ت الفلكاليت قد تضر مبستقبال تناحيةاملكافةة املشعة املقدرة وال كثافة تدفق القدرة  مستويات ITU-R RA 2188التقرير 
 مركبات على منت ةمولاالحتياجات من الطيف لتطبيقات الرادارات ذات الفتحات الرتكيبية احمل  ITU-R RS.2274التقرير 

 MHz 9 600 توزيع موسع خلدمة استكشاف األرض الساتلية حول فضائية واملخطط تشغيلها يف
 (SAR) الصادرة عن الرادارات املرغوبةالتوافق من حيث الرتددات الراديوية بني اإلرساالت غري   ITU-R RS.2308التقرير 

استكشاف األرض  اترض الساتلية وددمخلدمة استكشاف األ GHz 9 ذات الفتحات الرتكيبية
نطاقي  )املنفعلة( واألحباث الفضائية والفلك الراديوي العاملة يف )املنفعلة( واألحباث الفضائية الساتلية
 على التوايل GHz 10,7-10,6و MHz 8 500-8 400 الرتدد

 ،لالحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 اإذ تضع يف اعتباره

 على أساس أويل؛ )النشيطة( استكشاف األرض الساتلية دمةموزع خل MHz 9 800-9 300 أن نطاق الرتدد أ ( 
 على أساس ثانوي؛ استكشاف األرض الساتلية )النشيطة( دمةموزع خل MHz 9 900-9 800 أن نطاق الرتدد ب(
 س أويل؛على أسا الفلك الراديويموزع خلدمة  GHz 10,7-10,6 أن نطاق الرتدد ج(
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تستخدم  MHz 9 600 اليت تقوم بتشغيل رادارات نشيطة حول )النشيطة( استكشاف األرض الساتلية ددمةأن أنظمة  د (
 أرض؛-االجتاه فضاء إرساالت زقزقة فائقة القوة يف

 تستخدم مضخمات منخفضة الضوضاء GHz 10,7-10,6 نطاق الرتدد أن حمطات ددمة الفلك الراديوي العاملة يف ( ه
 وبالغة احلساسية؛

تضر  أن ميكن املشعة املكافةة املتناحية القدرةوفر مستويات لكثافة تدفق القدرة و ي ITU-R RA.2188 أن التقرير و (
 ؛الفلك الراديويباملضخمات منخفضة الضوضاء/األطراف األمامية خلدمة 

 استكشاف األرض الساتلية دمةنظمة دأن مستوى التدادل الذي تستقبله حمطات الفلك الراديوي من إرساالت أ ز (
 ظل ظروف نادرة من االقرتان بني حزمتني رئيسيتني، أن تبلغ أو تتجاوز املستويات احلرجة احملددة )النشيطة( ميكن، يف

 ،ITU-R RA.2188 التقرير يف
 توصي

فلك الراديوي حمطات ددمة ال مع استكشاف األرض الساتلية دمةأنه ضماناً لتوافق الرادارات ذات الفتحات الرتكيبية خل 1
تتفادي، قدر  أن MHz 9 600 حولالعاملة  استكشاف األرض الساتلية دمةفإن على أنظمة الرادارات ذات الفتحات الرتكيبية خل

قائمة مبحطات  2 مقدار هذه املساحة. ويتضمن امللحق 1 املستطاع، إضاءة مساحة حول حمطات الفلك الراديوي. وحيدد امللحق
 أوقات اإلضاءة؛ جتري عمليات رصد يف واليت ميكن أن GHz 10,7-10,6 نطاق الرتدد لفلك الراديوي القادرة على العمل يفددمة ا

، فإن على مشغِّل نظام الرادارات ذات الفتحات الرتكيبية توصيمن  1 الفقرة حال تلبية الشروط املشار إليها يف أنه يف 2
على األقل من حدث  ل مبشغِّل حمطة الفلك الراديوي املعنية قبل سبعة أيام تقومييةيتص أن استكشاف األرض الساتلية دمةخل

ساعة على األقل من التقاط الرادارات  24وقبل  استكشاف األرض الساتلية دمةلعمليات روتينية للرادارات ذات الفتحات الرتكيبية خل
نسيق، حاالت الطوارئ فحس  مثل إدارة الكوارث بغية الت للصور يف استكشاف األرض الساتلية دمةذات الفتحات الرتكيبية خل

 واالتفاق، إن دعت الضرورة، على التخفيف أو على تدابري وقائية أدرى.
 

 
 

 1 الملحق
 

 تحديد منطقة الحماية المحيطة بمحطات خدمة الفلك الراديوي
منطقة الضرر القرتان حمتمل لنقطيت تسديد  ITU-R RA.2188 حيدد كفاف حزمة اإلرسال املقابل للهامش املعتمد بتطبيق التوصية

اجتاه احلزمة  يف v أفقيًا وحمور صغري يبلغ h لكلتا حزميت اهلوائي. ويتخذ مثل هذا الكفاف شكاًل إهليلجيًا مبحور كبري قدره
اط على سطح األرض . ويوفر اإلسق–dBW 18 الرأسية، مبا حيدد منطقة يتجاوز فيها مستوى قدرة حمطة ددمة الفلك الراديوي

 1 باالجتاه الرأسي حول حمطة الفلك الراديوي الواج  محايتها. ويوفر اجلدول ±vباالجتاه األفقي و ±h بعداً ملساحة باتساع مقداره
على  SAR-4 يتعلق بنظام فيما m 100 بُقطر هوائي يبلغ 1نطاق املعلمات لتفادي الضرر العَرضي ملستقبل ددمة الفلك الراديوي

 .ITU-R RS.2043 التوصية نحو املوصوف يفال

____________________ 
بني املسافات والزوايا التخالفية الدادلية واخلارجية وقد مت جتاهله. وأُدرجت  vو v لكل من %5,6 تناظر بنسبة االجتاه الرأسي هناك ال يف 1

 تقري  اإلسقاطات األرضية لألكفة احلدية اليت تشكل إهليليجات مشوَّهة باستخدام املستطيالت.فحس  القيمة اخلارجية األعلى. وجرى 
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 1 اجلدول
 معلمات تفادي الضرر الَعرضي لمستقبالت الفلك الراديوي

 زاوية الورود
 

 الزاوية التخالفية األفقية
h 

 الزاوية التخالفية الرأسية
v 

 (km)الفصل األفقي 
h 

 (km) الفصل الرأسي
v 

°20 °1,02 °1,8 9,6 18,2 

°55 °0,5 °1,1 7,4 28,1 

مساحة املنطقة احمليطة مبحطة ددمة الفلك الراديوي املزمع محايتها، رهناً بُقطر هوائي ددمة الفلك الراديوي وزاوية  1 الشكل وحيدد
، m 17 الورود. وميكن مالحظة أنه ليس هناك من قيود بالنسبة حملطات ددمة الفلك الراديوي اليت يقل ُقطر اهلوائي فيها عن

 بالنسبة ملعظم حمطات الفلك الراديوي. km 28 الفصل القصوى من حمطة الفلك الراديوي هيمسافة  وأن

 1 الشكل

 مساحة المنطقة المحيطة بمحطات خدمة الفلك الراديوي المزمع حمايتها
 خدمة استكشاف األرض الساتليةل SAR-4 بافتراض خصائص نظام

 
 الفتحات الرتكيبية ومنطقة الرادارات ذات، ُتستخلص املسافة بني ساتل iورود املعينة الوبصورة أعم فإنه بالنسبة لزاوية 

 االلتقاط باملعادلة التالية:

𝑑 = √(r + ℎ)2 − r2 ∗ sin²(𝑖) − r ∗ cos(𝑖) 

 يث:ح
 r:  ُطر األرض نصف ق(km) 

 i:  زاوية الورود(°) 
 h: لرادار ذي الفتحات الرتكيبية ارتفاع ا(km) 

ط 
سقا
 اإل
سافة
م

(k
m

)
 

(m)ُقطر هوائي الفلك الراديوي 
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 باملعادلة التالية: رأسيوُتستخلص الزاوية املقابلة بني نظري السمت ومنطقة االلتقاط يف املستوى ال

θ𝑣 = asin (
r ∗ sin(𝑖)

r + ℎ
) 

 يث:ح
 r:  نصف ُقطر األرض(km) 

 i:  زاوية الورود(°) 
 h: لرادار ذي الفتحات الرتكيبية ارتفاع ا(km) 

 :طر اهلوائي والرتدد باستخدام املعادلة التاليةددمة الفلك الراديوي من قُ  وباملستطاع استخالص الكس  األقصى هلوائي
𝐺𝑒 = 𝑃𝑟𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 + 𝐿𝑝 − 𝐺𝑟 − 𝑃𝑒 

 يث:ح
 D:  ُطر هوائي الفلك الراديويق 
 f:  الرتدد(GHz) 

 باملعادلة التالية: –dBW 18لة ومن هذه القيم ُيستخلص حد كس  هوائي الفلك الراديوي الذي يسمح بتلبية حد القدرة املسَتقب
𝐺𝑒 = 𝑃𝑟𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 + 𝐿𝑝 − 𝐺𝑟 − 𝑃𝑒 

 يث:ح
 limitPr: ( 18–ال جيوز جتاوز القدرة املسَتقبلة dBW  20دون GHz) 
 pL:  اخلسارة يف الفضاء احلر(dB) 
 rG:  كس  اهلوائي األقصى هلوائي الفلك الراديوي(dBi) 
 eP:  الفتحات الرتكيبية قدرة ذروة الرادار ذي(dBW) 

وباستخدام املخططات األفقية والرأسية هلوائي الرادار ذي الفتحات الرتكيبية فإن باملستطاع حتديد الزاويتني التخالفيتني 
 .vو h . ومن هاتني الزاويتني ميكن استخالص مسافيت الفصل األفقية والرأسيةvو h املقابلتني

δℎ = r ∗ asin (
dtan(δθℎ)

r
) 

 يث:ح
 r:  ُطر األرض نصف ق(km) 
 d:  املسافة املائلة(km) 
 δθℎ :  الزاوية التخالفية األفقية(°) 
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 وُتستخلص املسافة املائلة بني الساتل وحمطة ددمة الفلك الراديوي اليت تليب القدرة املسَتقبلة باملعادلة التالية:

𝑑 + δ𝑑 = (r + ℎ)cos(θ𝑣 + δθ𝑣) − √r2 − (r + ℎ)²sin²(θ𝑣 + δθ𝑣) 

 حيث:
 r:  ُطر األرض نصف ق(km) 
 d:  نظري السمت ومنطقة االلتقاطاملسافة املائلة بني (km) 
 h:  ارتفاع الرادار ذي الفتحات الرتكيبية(km) 
 vθ: رأسي الزاوية بني نظري السمت ومنطقة االلتقاط يف املستوى ال(°) 
 δθ𝑣: الزاوية التخالفية الرأسية (°) 

 :δvأن باإلمكان استخالص مسافة الفصل الرأسية  كما

 δ𝑣 = r (asin (
(𝑑+δ𝑑)

r
sin(θ𝑣 + δθ𝑣)) − asin (

𝑑

r
sin(θ𝑣))) 

 يث:ح
 r:  ُطر األرض نصف ق(km) 
 d:  نظري السمت ومنطقة االلتقاطاملسافة املائلة بني (km) 
 d+ δ𝑑:  يبني الساتل وحمطة الفلك الراديو املسافة املائلة 
 vθ: رأسي الزاوية بني نظري السمت ومنطقة االلتقاط يف املستوى ال(°) 
 δθ𝑣: الزاوية التخالفية الرأسية (°) 
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 2 الملحق

 
 GHz 10,6-10,7العاملة في النطاق  الفلك الراديويقائمة محطات 

 1اإلقليم 

 (m)حجم الهوائي  خط الطول شرقاا  خط العرض شماالا  االسم البلد

 Humain 50° 11' 30" 05° 15' 27" 4 بلجيكا

 Metsahövi 60° 13' 04" 24° 23' 37" 13,7 فنلندا

 Effelsberg 50° 31' 29" 06° 53' 03" 100 أملانيا

Stockert 50° 34' 10" 06° 43 19 " 10 

Wettzell 49° 08' 41" 12° 52 40" 20 ،13,2 

 Medicina 44° 31' 14" 11° 38’ 49" 32 إيطاليا

Noto 36° 52 33'' 14° 59' 20'' 32 

Sardinia 39o 29' 34" 09o 14' 42" 64 

 Ventspils 57o 33' 12" 21o 51' 17" 32 التفيا

 Ny Ålesund 78o 55' 45" 11o 52' 15" 20 النرويج

 Flores 38o 31' 12" –31o 07' 48" 13 الربتغال

Santa Maria 36° 58' 12" –25° 10' 12" 13 

 Badari 51o 45' 27" 102o 13' 16" 32 سيارو 

Kaliazyn 57° 13' 29" 37° 54' 01" 64 

Pushchino 54° 49' 20" 37° 37 53" 22 

Svetloe 61o 05' 00" 29o 46' 54" 32 

Zelenchukskaya 43° 49' 34" 41° 35' 12" 32 

 Hartebeesthoek –25° 52 48" –27° 40 48" 64 فريقياإجنوب 

MeerKAT –30° 43 16" 21° 24' 40" 64  ً13,5 بُقطرهوائيا 

 Robledo 40° 25' 38" –04° 14' 57" 70,34 إسبانيا

Tenerife 28° 30' 00" –16° 30' 00" 12 

Yebes 40° 31' 27" –03° 05 22" 40 

 Onsala 57o 23' 45" 11o 55' 35" 20 السويد

Onsala 57o 23' 35" 11o 55' 04"  12 بُقطرائيان هو 

 Bleien 47o 20' 26" 08o 06' 44" 5 سويسرا

 Kayseri 38o 59' 45" 36o 17' 58" 5 تركيا

 Merlin Cambridge (mean) 52° 10' 01" 00° 03' 08" 32 اململكة املتحدة

Merlin Knockin  52° 47' 25" –02° 59' 50" 25 

Merlin Darnhall 53° 09 23" –02° 32' 09" 25 

Merlin Jodrell Bank (mean)  53° 14 07" –02° 18' 23" 64 

Merlin Pickmere 53° 17 19" –02° 26' 44" 25 

 



 ITU-R  RS.2066-0 7  التوصية 

 GHz 10,6-10,7العاملة في النطاق  الفلك الراديويقائمة محطات 
 2اإلقليم 

 (m)حجم الهوائي  خط الطول شرقاا  خط العرض شماالا  االسم البلد

 Itapetinga –23° 11' 05" –46° 33' 28" 14 الربازيل

 9,1و Algonquin Radio Obsy 45° 57' 19" –78° 04' 23" 3,7 كندا

 الواليات
 املتحدة
 األمريكية

Arecibo 18° 20' 39" –66° 45' 10" 305 

GGAO Greenbelt 39° 06' 00" –76° 29' 24" 12 

Green Bank Telescope 38° 25' 59" –79° 50' 23" 100 

Haystack 42° 36' 36" –71° 28' 12" 18 

Kokee Park 22° 07' 34" –159° 39' 54" 20 

Jansky VLA 33° 58' 22" 
to 

34° 14' 56" 

–107° 24' 40" 
to 

–107° 48' 22" 

 25هوائياً بُقطر  27

VLBA Brewster, WA 48° 07' 52" –119° 41' 00" 25 

VLBA Fort Davis, TX 30° 38' 06" –103° 56' 41" 25 

VLBA Hancock, NH 42° 56' 01" –71° 59' 12" 25 

VLBA Kitt Peak, AZ 31° 57' 23" –111° 36' 45" 25 

VLBA Los Alamos, NM 35° 46' 30" –106° 14' 44" 25 

VLBA Mauna Kea, HI 19° 48' 05" –155° 27' 20" 25 

VLBA North Liberty, IA 41° 46' 17" –91° 34' 27" 25 

VLBA Owens Valley, CA 37° 13' 54" –118° 16' 37" 40 

VLBA Pie Town, NM 34° 18' 04" –108° 07' 09" 25 

VLBA St. Croix, VI 17° 45' 24" –64° 35' 01" 25 

Allen Telescope Array 40° 10' 44" –119° 31' 53" 42  6هوائياً بُقطر 

Goldstone 35° 25' 33" –116° 53' 22" 70,3 

 
  



  ITU-R  RS.2066-0  التوصية 8

 GHz 10,6-10,7العاملة في النطاق  الفلك الراديويقائمة محطات 
 3اإلقليم 

 (m) حجم الهوائي خط الطول شرقاا  خط العرض شماالا  االسم البلد

 أسرتاليا

Parkes –33º 00' 00" 148º 15' 44" 64 

Katherine –14º 22' 32" 132º 09' 09" 12 

Mopra –31º 16' 04" 149º 05' 58" 22 

ATCA (Narrabri) –30º 59' 52" 149º 32' 56" 6  22هوائيات بُقطر 

Tidbinbilla –35º 24' 18" 148º 58' 59" 70 ،34 

Hobart (Mt. Pleasant) –42º 48' 18" 147º 26' 21" 26 

Ceduna –31º 52' 05" 133º 48' 37" 30 

Yarragadee –29º 02' 47" 115º 20' 48" 12 

 الصني

Miyun 40º 33 29" 116º 58 37" 50 

Sheshan 31º 05 58" 121º 11 59" 25 

Nanshan 43º 28 16" 87º 10 40" 25 

Tianma 31° 05′ 13" 121° 09′ 48" 65 

CSRH 42° 12′ 31" 115° 14′ 45" 60  2هوائياً بُقطر 

QTT 43° 36' 04" 89° 40' 57" 110 

 اليابان

Nobeyama 35º 56' 40" 138º 28' 21" 45 

VERA-Mizusawa 39º 08' 01" 141º 07' 57" 20 ،10 

VERA-Iriki  31º 44' 52" 130º 26' 24" 20 

VERA-Ogasawara 27º 05' 31" 142º 13' 00" 20 

VERA-Ishigakijima 24º 24' 44" 124º 10' 16" 20 

Ishioka 36º 12' 31" 140º 13' 36" 13,2 

Kashima 35º 57' 21" 140º 39' 36" 34 

Usuda 36º 07' 57" 138º 21' 46" 64 

Nishi-Waseda 35º 42' 25" 139º 43' 20" 2,4 64بُقطر  هوائي 

Tomakomai 42º 40' 25" 141º 35' 48" 11 

Gifu 35º 28' 03" 136º 44' 14" 11 

Yamaguchi 34º 12' 58" 131º 33' 26" 32 

Tsukuba 36º 06' 11" 140º 05' 19" 32 

 كوريا

KSWC (Jeju) 33º 42' 36" 126º 29' 26" 3 

SGOC (Sejong) 36º 31' 12" 127º 18' 00" 22 

K-SRBL 36° 24' 00" 127° 22' 12" 2بُقطر  هوائيان 

KVN-Yonsei 37º 33' 55" 126º 56' 27" 21 

KVN-Ulsan 35º 32' 33" 129º 15' 04" 21 

KVN-Tamna 33º 17' 21" 126º 27' 37" 21 

 Warkworth –36º 25' 59" 174º 39' 52" 30 ،12 نيوزيلندا
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