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ii التوصية  ITU-R  RS.2106-0  

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

 ها.اد                                                                                                                االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد التوصيات واعتم
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 

س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
يها واملشار إل (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 القرار يف
                                                            أيضا  االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءاتحيث ميكن  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

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

 سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http                                       )ميكن االطالع عليها أيضا  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 اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عد                     أنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

ح الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوض : متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصيةمالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 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


 ITU-R  RS.2106-0 1  التوصية 

 

 ITU-R  RS.2106-0  التوصيـة

 االستشعار أجهزة لها تتعرض التي الراديوية الترددات تداخل حاالت كشف
 وتسويتها)المنفعلة(  الساتلية األرض استكشاف خدمة في

 (ITU-R 255/7 )املسألة
 (2017) 

 مجال التطبيق
املنفعلة وتتعرض حلاالت التدادل الضار  (EESS)                                                                    ينبغي لإلدارات اليت تشغ ل أجهزة االستشعار يف ددمة استكشاف األرض الساتلية 

للرتددات الراديوية أن تستخدم املعلومات الواردة يف هذه التوصية واستمارهتا للتبليغ عن تدادل الرتددات الراديوية من أجل تسجيل 
استمارة التبليغ عن  ي تقدمي                                                                                     حاالت التدادل واإلبالغ عنها إىل اإلدارة اليت ختضع لسلطتها حمطات اإلرسال املسب بة للتدادل. وينبغ

من لوائح الراديو، واهلدف منها أن تستعملها اإلدارات  10تدادل الرتددات الراديوية، املرفقة، إىل جانب االستمارة الواردة يف التذييل 
 لية املنفعلة.ددمة استكشاف األرض السات لإلدالء مبعلومات تفصيلية إضافية بشأن التدادل الذي تتعرض له أجهزة االستشعار يف

 مصطلحات أساسية
 ، أجهزة االستشعار املنفعلة، استمارة اإلبالغ(RFI)التدادل الضار، حاالت التدادل الضار للرتددات الراديوية 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

 " الذي حيث اإلدارات على أناالتصاالت الراديوية لرصد األرضأمهية تطبيقات  بشأن " (Rev.WRC-12) 673القرار  أ ( 
اقات الرتددية النط سيما احلاجة إىل محاية أنظمة رصد األرض يف تراعي متطلبات عمليات رصد األرض من الرتددات الراديوية وال

 ذات الصلة؛
دمة استكشاف األرض الساتلية أن صور املوجات الصغرية األدرية املستمدة من تشغيل أجهزة االستشعار يف د ب(
                                                                                منفعلة( أظهرت عددا  متزايدا  من األحداث حيث تل فت البيانات املسرتجعة بسبب التدادل؛)ال

من لوائح الراديو  340.5                                                                                    أن مستويات عالية للغاية من التدادل حتديدا ، تشهدها النطاقات الرتددية احملددة مبوجب الرقم ج(
 النطاقات احملددة يف تلك احلاشية؛ الذي حيظر مجيع اإلرساالت يف

                                                                                                   أن التدادل الذي تتعرض له أجهزة االستشعار يف ددمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( ينشأ عادة  من أجهزة  د (
 بث مرابطة يف األرض؛

فعلة( يزيد نأن عدد فرادى مصادر التدادل اليت تصادفها أجهزة االستشعار يف ددمة استكشاف األرض الساتلية )امل ( ه
 ويتبعثر على سطح األرض؛ 100عادة عن 

أن مشغلي أجهزة االستشعار املنفعلة واجهوا صعوبات يف تسوية حاالت التدادل هذه، وداصة احلاجة إىل معاجلة  و (
مكلفة  دحاالت التدادل املتعددة اليت حتدث على الصعيد العاملي واليت تفرض على مشغلي أجهزة االستشعار املنفعلة بذل جهو 

 للتفاعل مع مجيع اإلدارات ذات الصلة؛
                                                         أن عملية تسوية حاالت التدادل هذه تستمر لعدة سنوات عموما ، ز (
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 إذ تعرتفو 

                                                                                                  أنه وفقا  ألحكام الدستور، يتمثل أحد أغراض االحتاد يف تنسيق اجلهود الرامية إىل القضاء على التدادل الضار؛ أ ( 
 22.15 )القسم املتعلق بالتقارير عن املخالفات( واألرقام 21.15سيما أحكام الرقم  من لوائح الراديو ال 15أن املادة  ب(
 )القسم املتعلق باإلجراءات اخلاصة بالتدادالت الضارة( تنطبق يف حاالت التدادل الضار؛ 46.15 إىل
 أمكن يف توثيق كامل احليثيات املتعلقة ماللوائح الراديو يبني االستمارة اليت جيب استعماهلا  10أن التذييل  ج(

 الضار؛ بالتدادل
للوائح الراديو ينص على وجوب تقدمي معلومات كافية إىل اإلدارة اليت تتلقى تقرير عن تدادل كي يتسىن  10أن التذييل  د (

 إجراء حتقيق مالئم؛
لألرض وأن قابلية تطبيقه حمدودة على                                                  أ عد لإلبالغ عن التدادل الضار الذي ينطوي على ددمات 10أن التذييل  ( ه

 اليت تكشفها أجهزة االستشعار يف ددمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة(؛ (RFI)أحداث تدادل للرتددات الراديوية 
يقدم معلومات بشأن كيفية توثيق حقول بيانات ومعلومات أدرى يف التقرير عن التدادل  ITU-R SM.2181أن التقرير  و (

 ؛10 الضار الناجم عن احملطات الفضائية، إضافة إىل اخلصائص املبينة يف التذييل
ج(، صيغت و                                                                                             أن أحكام لوائح الراديو لدى قطاع االتصاالت الراديوية واليت است شهد هبا يف إطار الفقرتني إذ تعرتف ب( ز (

                                                                  ملعاجلة حاالت التدادل بني ددمات االتصاالت اليت حتدث انطالقا  من مصدر واحد،

 توصي
للوائح الراديو، لإلبالغ  10باستخدام االستمارة الواردة يف امللحق هبذه التوصية، باإلضافة إىل املعلومات الواردة يف استمارة التذييل 

أجهزة االستشعار يف ددمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( إىل اإلدارات اليت  عن حاالت التدادل الضار اليت تتعرض هلا
                                         ختضع لسلطتها حمطات اإلرسال املسب بة للتدادل.
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 الملحق
 

 استمارة لإلبالغ عن تداخل على جهاز استشعار
 في خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة(

 العامةالحيثيات المتعلقة بمعلومات اإلبالغ  1
التايل حقول معلومات اإلبالغ العامة اليت ينبغي أن متألها اإلدارة اليت تبلغ عن حدث تدادل ضار للرتددات  1حيدد اجلدول 

 .(RFI)الراديوية 

 1اجلدول 
 معلومات اإلبالغ العامة

اإلدارة أو الجهة 
  للتقرير المقدمة

 التدادل[املقدمة لتقرير ]اسم اإلدارة )أو اجلهة األدرى( 

 جهة االتصال:

 التدادل[املقدمة لتقرير ]جهة االتصال ضمن اإلدارة 
 االسم والصفة

 العنوان واهلاتف والفاكس
  الربيد اإللكرتوين

 السنة -الشهر  –اليوم  التاريخ:

رقم التقرير 
 أو احلالة

]رقم التقرير أو رقم احلالة 
املقدمة تستخدمه اإلدارة  الذي
 التدادل[ لتقرير

 الموضوع:
عرب }اسم البلد{ يوم }تاريخ{  XXXرصده الساتل  (RFI)]مثال: اإلبالغ عن تدادل ضار للرتددات الراديوية 

 {[FFFF-FFFF MHzيف النطاق الرتددي }

 دادله.[ت]مثال: حتديد مصدر )مصادر( التدادل املبلغ عنه واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان إزالة  اإلجراء المطلوب:

 ]اسم اإلدارة وهيئة تنظيم الرتددات دادل اإلدارة )إن وجدت( اليت تتلقى تقرير التدادل[ وكالة إنفاذ إدارة التداخل: 

 جهة االتصال:

 التدادل[املقدمة لتقرير ]جهة االتصال ضمن اإلدارة 
 االسم والصفة

 العنوان واهلاتف والفاكس
  الربيد اإللكرتوين

]حمجوز الستخدام اإلدارة اليت  رقم املرجع:
 تتلقى تقرير التدادل[

أساس تحديد 
 المسؤولة اإلدارة

" )عدد( مرات عبور الساتل ببيانات مفقودة أو تالفة عند Xمثال: " -]أساس حتديد موقع مصدر التدادل 
 التواجد فوق )اسم البلد(.[

النطاق التردد أو 
 المتأثر  الترددي

 [MHz 400 1-427 1]مثال: نطاق استشعار ددمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( 

لوائح قطاع االتصاالت 
 الراديوية ذات الصلة 

 من لوائح الراديو )مجيع اإلرساالت حمظورة يف النطاق(؛ 340.5]مثال: الرقم 
)املنفعلة( واخلدمات النشيطة بشأن التوافق بني ددمة استكشاف األرض الساتلية  (WRC-15) 750القرار 
 [الصلة ذات

                                                                                               ]نسخ من التقرير املقدم إىل مكتب االتصاالت الراديوية باالحتاد، وجهة تشغيل جهاز االستشعار، وم ن إليهما،  تقرير معمم: إلى
 حسب املرسل واملتلقي[
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 الحيثيات المتعلقة بنظام خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( المتأثر 2
 التايل حقول اإلبالغ عن دصائص نظام ددمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( املتأثر. 2حيدد اجلدول 

 2اجلدول 
 خصائص نظام خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( المتأثر

 ]مثال: اسم الرحلة الفضائية[ الساتل

 http://XXX.YYY الموقع اإللكتروني للرحلة

 السنة -الشهر  –اليوم  تاريخ اإلطالق 

 ]وصف أداة احلمولة املتأثرة[ الحمولة 

 خصائص جهاز االستشعار بالحمولة
، (RF)]االستجابة الرتددية جلهاز االستشعار/عرض النطاق/انتقائية الرتددات الراديوية 

 ذلك[ إىل وما

 أداة احلمولة املتأثرة.[ ]وظيفة املستوى األعلى من الهدف الرئيسي 

 ]املسافة األرضية اخلطية املغطاة يف اجتاه املسار العابر.[ (km)العرض المساحي 

 ]القدرة على التمييز بني كائنني متقاربني على صورة ما.[  (km)االستبانة المكانية 

 ]عمودي/أفقي/دائري، وما إىل ذلك.[ االستقطاب 

 [(NSS)أو غري متزامن مع الشمس  (SSO)]من قبيل: دائري أو إهليلجي، متزامن مع الشمس  نوع المدار
 ]االرتفاع فوق متوسط مستوى سطح البحر[ (km)العلو 

 ]الزاوية بني دط االستواء ومستوي املدار[ الميالن )بالدرجات(

 (LST)التوقيت الشمسي المحلي 
 للعقدة الصاعدة

للعقدة الصاعدة هو التوقيت الشمسي احمللي الذي يتقاطع فيه  (LST)]التوقيت الشمسي احمللي 
 املدار الصاعد للمركبة الفضائية مع دط االستواء[

 ]نسبة املسافة بني بؤريت املدار )اإلهليلجي( إىل طول احملور الرئيسي[ االختالف المركزي

         نوعا  ما                                             ع إىل املوقع اجلغرايف نفسه )تقريبا (. وهذا خيتلف]الوقت الالزم ملسقط حزمة اهلوائي للرجو  زمن المعاودة )باأليام(
 عن "دور التكرار" اليت يعود فيه الساتل إىل نفس املوقع اجلغرايف يف نفس التوقيت احمللي.

 الحيثيات المتعلقة بالتداخل 3
 (RF)ملخص مصادر تداخل الترددات الراديوية  1.3

اليت ينبغي أن متألها  (RFI)التايل احلقول املوجودة يف استمارة ملخص مصادر التدادل الضار للرتددات الراديوية  3حيدد اجلدول 
 .(RFI)اإلدارة اليت تبلغ عن حدث تدادل ضار للرتددات الراديوية 

http://xxx.yyy/
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 3اجلدول 
 (RFI)ملخص مصادر التداخل الضار للترددات الراديوية 

 [RFI                                                               ]يقد م هنا تاريخ )تواريخ( رصدات أجهزة االستشعار املستخدمة يف حتديد  RFIتاريخ تحديث حالة 
 RFIالعدد اإلجمالي لحاالت 

 المكتشفة

وانقطاعه. وجتدر   RFIاملكتشفة، مبا يف ذلك حصول تدادل  RFI]العدد اإلمجايل حلاالت التدادل 
أو مسبب تدادل وحيد، ولكن  عادة ما ترتبط مبصدر وحيد للتدادل RFIاإلشارة إىل أن كل حالة 

 يف بعض احلاالت حيصل التدادل بسبب التأثري الكلي ملصادر متعددة[

[ RFI]عدد مصادر  النشيطة RFIمصادر                         املبلغ عنها اليت مل تسو 

[  RFI]عدد مصادر  النشيطة القديمة RFI**مصادر   RFIs            اليت مل تسو 
 " واملالحظات ذات الصلة[ID 001اليت سويت برقم معرف فريد يبدأ من " RFI]سرد ملصادر 

                 ]مثال قيد مسج ل:
ID 035 (15,000 K)].قوي جدا . بث نبضي. متسق مع بث راداري .                                         

 RFIsاجلديدة املكتشفة منذ اإلبالغ السابق[  RF]عدد مصادر التدادل  النشيطة الجديدة RFI**مصادر 
                  ]مثال قيد مسج ل: 

ID 036 (1,000 K) يوية.[راد وصلة                                                    . يف ]املوقع[، يف حاالت العبور النازل حصرا . متسق مع بث 

  RFIsاليت سويت منذ بدء هذا التقرير[  RFIعدد حاالت ] RFIانقطاع مصادر 

 (RFI)تحديد الموقع الجغرافي ومعلومات مفصلة أخرى عن التداخل الضار للترددات الراديوية  2.3
املكتشفة يف أراضي اإلدارة اليت   (RFI)حيتوي هذا القسم على معلومات تفصيلية حول حاالت التدادل الضار للرتددات الراديوية 

 .4                                                                                          ك شف فيها هذا التدادل الضار. وترد هذه احليثيات يف "سجل تفاصيل التدادل املصدر" املعروض يف اجلدول
                                                           معلما  هاما  جيب على اإلدارة اليت تقدم تقرير التدادل أن تورده (RFI)راديوية وتعترب دقة موقع التدادل الضار للرتددات ال

 القسم. هذا يف
                                                                                                                      وعادة ما تكون التحقيقات تكرارية حيث تقدم اإلدارة املبلغة حتديثات للتقارير املقدمة سابقا . ومن املفيد إعالم اإلدارة اليت تتلقى

تدادل الضار                                                                      مات املبل غ عنها سابقا . وهلذا الغرض، يوصى بتظليل التقارير اجلديدة عن الالتقرير بالتغيريات اليت أددلت على املعلو 
 للرتددات الراديوية باللون األصفر.

 :4 ويرد أدناه توضيح احلقول املختلفة املنظور فيها ضمن اجلدول
 : معرف المصدر1الحقل 

[، وهلم جرا. ولتسهيل املرجعية، يوصى XXX-02و] [XXX-01] :(RF)رقم تعريف فريد ملصدر التدادل الضار للرتددات الراديوية 
 .XXX        بدال  من  (RFI)                                                                             رسائل االحتاد اليت حتدد البلد الذي ك شف فيه مصدر التدادل الضار للرتددات الراديوية  رموزباستخدام 

 : الموقع الجغرافي المرصود2الحقل 
، املعطى خبط الطول ودط العرض بالدرجات العشرية. وسيتسق (RFI)يوية املوقع اجلغرايف ملصدر التدادل الضار للرتددات الراد

تعادل حوايل  km 10عدد النقاط العشرية املقدمة مع دقة موقع التدادل الضار للرتددات الراديوية. على سبيل املثال، فإن دقة 
 درجة من حميط األرض. 0,008
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 : التردد المركزي3الحقل 
األقوى من البث، أو حيث ميكن رصد موجة حاملة متميزة، أفضل تردد حبث استهاليل للعوامل االستقصائية. بوجه عام، يقدم اجلزء 

                                                                                                                 وينبغي أن ي درج تردد اجلزء األقوى من البث املسب ب للتدادل )أو الرتدد املركزي إذا مل يكن أي جزء من البث هو األقوى بوضوح( 
 ضمن عمود "الرتدد املركزي".

 ص اكتشاف المصدر: خصائ4الحقل 
                                                         أو مصدره املوسع. ميكن رصد البث املسب ب للتدادل بواسطة مقياس  (RFI)نقطة التدادل الضار للرتددات الراديوية  -

                                                                                                راديوي كنقطة أو مصدر تدادل ضار موس ع. ويكون املصدر نقطيا  عند وجود مرسل واحد فقط مسبب لتدادل ضمن 
ى األرض. وعندما يعود هذا النوع من مصادر التدادل الضار إىل بث أحادي االستبانة املكانية جلهاز االستشعار عل

وتكون حماطة مبناطق دالية من التدادل، ميكن كشفها وتشخيصها وحتديد موقعها اجلغرايف بدقة أكرب. وعندما تتعدد 
وسعة ملصادر املاملرسالت ضمن مسقط جهاز االستشعار على األرض، يشار إىل املصدر كمصدر موسع. وعندما تنجم ا

الت(                                                                                                      عن عشرات أو مئات من مسببات التدادل للرتددات الراديوية، تكون على صلة عادة بنظام )من قبيل شبكة مرس 
منشور على األرض. ويعجز جهاز االستشعار عن التمييز بني املواقع اجلغرافية لكل مصدر فردي يساهم يف التدادل 

وقع مرجعي. ويفرض هذا النوع من التدادل زيادة يف ضوضاء اخللفية املكتشفة                                املوس ع، وبالتايل ال ميكن تقدمي إال م
                                                                                                بواسطة جهاز االستشعار. وعادة  ما يكون حل حاالت التدادل املوسع أكثر تعقيد ا من حاالت التدادل النقطي.

هية عند كشف تدادل . ميكن االشتباه يف مصادر ذات توجي(RFI)اجتاهية مصدر التدادل الضار للرتددات الراديوية  -
 أقوى مبرور جهاز االستشعار يف اجتاه معني )مثل مشال جنوب مقابل جنوب مشال(.

 بث نبضي أو مستمر. ميكن أن تشري اإلرساالت النبضية إىل أن مصدر التدادل الضار للرتددات الراديوية هو -
 راداري. نظام

 : مستوى التداخل المكتشف بواسطة جهاز االستشعار5الحقل 
 ( أو غريها من مقاييس أجهزة االستشعار.)Kelvin(بدرجات كلفن  BT)                                                   يشري هذا احلقل إىل شدة التدادل، ويقد م كحرارة اللمعان 

                                 : مستوى القدرة المستقب لة المقدر6الحقل 
على  (RFI)ية ديو إن وكاالت إنفاذ الطيف التابعة لإلدارات تألف اإلبالغ عن القدرة املستقبلة للتدادل الضار للرتددات الرا

                                                                               املستقب الت بالصيغة املقيسة بالواط وتفضل تلقي تقارير التدادل الضار يف تلك الوحدات.
، )RFI( الضار للرتددات الراديويةواحدة ملصدر التدادل  )EIRP(قدرة مشعة متناحية مكافئة إىل  )BT(وبشكل عام، لتقريب حرارة اللمعان 

 أن هذا النهج قد . بيد2 . على النحو املوضح يف املرفقe.i.r.pكدالة   RPعند االستعاضة عن  )Friis(ميكن استخدام صيغة فريس 
(. SMOS                                                                                                                 يكون دقيقا  للغاية بالنسبة لبعض أجهزة االستشعار ذات اهلوائيات املتعددة )من قبيل املقاييس الراديوية لقياس التدادل مثل  ال

 بدرجات كلفن(. ،BT                                   عد مقياسا  آدر، مثل حرارة اللمعان )      عن ب  ويف هذه احلاالت، قد تستخدم أنظمة االستشعار 
 (RFI): المدينة/الدولة/المنطقة التي يوجد فيها مصدر التداخل الضار للترددات الراديوية 7الحقل 
 : رصدات أخرى8الحقل 

قد تكون مفيدة لتسهيل عمل وكاالت  (RFI)يستخدم هذا العمود لتقدمي دصائص إضافية للتدادل الضار للرتددات الراديوية 
                                                                                    وستعتمد العوامل اليت سيبل غ عنها هنا على نوع التدادل الضار للرتددات الراديوية، وميكنها  اإلنفاذ يف حتديد مصادر التدادل.

 تشمل تعليقات مثل: أن
 :قبيل ما إذا كان التدادل نصف قطر الدقة املقدرة حول اإلحداثيات احملددة، ميكن اإلبالغ عن عوامل أدرى هنا، من -

                   نبضيا  أو مستمرا ؛ -
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 ذا عرض نطاق ميكن رصده؛ -
                                                   مرصودا  يف االستقطاب األفقي و/أو الرأسي و/أو الدائري؛ -
                                                                                        ذا طبيعة متقطعة، وما إىل ذلك. ويف بعض احلاالت، قد ال ي رصد التدادل يف كل عبور فيكون ذلك أيضا   -

 صلة للمحققني. ذا
 التاريخ/الوقت: سجل 9الحقل 

 ميكن أن حيتوي هذا العمود على املعلومات التالية:
 للمرة األوىل. (RFI)تاريخ كشف التدادل الضار للرتددات الراديوية  -
 تاريخ اإلبالغ عن التدادل الضار للرتددات الراديوية للمرة األوىل. -
شعار ومعاجلتها لكشف أي تدادل ميكن أن تاريخ/وقت آدر رصدة جلهاز االستشعار، فمراقبة بيانات جهاز االست -

لتدادل                       ار ذلك مؤشرا  على أن اتستغرق عدة أيام. ولذلك، إذا مضى على هذا التاريخ بضعة أسابيع، ال ينبغي اعتب
             يعد موجودا . مل

 : الحالة الحالية لمصدر التداخل الضار للترددات الراديوية: قائم، منقطع10الحقل 
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 4اجلدول 
 سجل تفاصيل مصدر التداخل

 [##]عدد املصادر النشيطة املدرجة: 
 سجل تفاصيل مصدر التداخل

معرف  - 1
 المصدر

الموقع الجغرافي  - 2
التردد  - 3 المرصود

المركزي 
(MHz) 

خصائص   - 4
 كشف المصدر

مستوى  - 5
التداخل 

المكتشف 
بواسطة جهاز 

 االستشعار

القدرة  - 6
أو المستقبلة 

(dBm )أو واط 

 المدينة/ - 7
 الدولة/المنطقة

رصدات  - 8
أخرى )بما في 

 ذلك الدقة(

 التاريخ/ - 9
 السجل الزمني

الوضع  - 10
خط الطول  الحالي

 )بالدرجات(
خط العرض 
 )بالدرجات(

رقم تعريف 
املصدر املستخدم 

 للتتبع 

دط الطول 
بالدرجات 

 العشرية

دط العرض 
بالدرجات 

 العشرية

الرتدد املركزي 
أقوى جزء  أو

البث، إذا   من
             كان معروفا  

مصدر توجيهي 
أو مصدر نقطي 
 أو مصدر موسع

حرارة اللمعان 
(BT   بدرجات

كلفن( أو غريها 
من مقاييس 

 أجهزة االستشعار

ة ل               القدرة املستقب  
 dBmبوحدة 

كثافة القدرة  أو
املقدرة من مقياس 
 جهاز االستشعار

صف املنطقة و 
اجلغرافية، من 
قبيل منطقة، 
 .خلإبلدة، مدينة، 

ة التعليقات املتعلق
 برصدات التدادل،
مبا يف ذلك الدقة 

املقدرة لنصف 
القطر حول دط 
الطول/العرض إذا  

             كان معروفا  

تاريخ/وقت 
الكشف األول 

األول والتقرير 
وآدر رصد جلهاز 

 االستشعار

 التدادل قائم
 منقطع
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 المعلومات الداعمة 3.3
اليت يراد منها تسهيل حتريات اإلدارة لتحديد مواقع إرساالت التدادل. وميكن أن  سيحتوي هذا القسم على املعلومات الداعمة

 يكون نوع املادة اليت ميكن تضمينها يف هذا القسم كما يلي:
تلك املشفوعة بتفاصيل فوق  )العاملية أو اإلقليمية أو (RFI)درائط احتمال التدادل الضار للرتددات الراديوية  -

 حمددة(، مواقع
 درائط حرارة اللمعان ولقطات فوق املناطق ذات الصلة، -
 تصنيف التدادل الضار للرتددات الراديوية مع اإلشارة إىل شدته، -
 تصنيف التدادل الضار للرتددات الراديوية يف كل موقع إقليمي، -
 مالحظات بشأن رصدات حمددة للتدادل الضار للرتددات الراديوية، -
                                                                             ددات الراديوية يبني احلاالت اليت سويت ونوع بث هذا التدادل املكتش ف بعد التحقيق من سجل التدادل الضار للرت  -

 جانب السلطات.
 .1وترد بعض األمثلة يف املرفق 

 مرفقات بالملحق:
 .3.3( والفقرة A1-1)اجلدول  3.2مثال على اإلبالغ عن التدادل الضار للرتددات الراديوية يف الفقرة  - 1املرفق 
 ملصدر تدادل وحيد )BT(لتقريب مستويات قدرة املرسل املسبب للتدادل من حرارة اللمعان  FRIISاستخدام معادلة  - 2املرفق 
 (A3-4إىل  A3-1استمارات فارغة لإلبالغ عن التدادل الضار للرتددات الراديوية )اجلداول من  - 3املرفق 

 



 ITU-R  RS.2106-0  التوصية 10

 

 1المرفق 

 
 بالملحق

 (3.2، الفقرة 4: سجل تفصيلي لمصادر تداخل الترددات الراديوية )الجدول 1الجزء 

  

 سجل تفاصيل مصدر التداخل

معرف  - 1
 المصدر

الموقع الجغرافي  - 2
 المرصود

التردد المركزي  - 3
(MHz) 

خصائص كشف  - 4
 المصدر

مستوى  - 5
التداخل 

المكتشف 
بواسطة جهاز 

 االستشعار

القدرة  - 6
أو المستقبلة 

(dBm )أو واط 

 المدينة/ - 7
 الدولة/المنطقة

رصدات  - 8
أخرى )بما في 

 ذلك الدقة(

 التاريخ/ - 9
 السجل الزمني

الوضع  - 10
خط الطول  الحالي

 )بالدرجات(
خط العرض 
 )بالدرجات(

ADM-01 xx.xxx yy.yyy 
1 413,5 MHz (RFI 

املرصود على كامل 
 النطاق املنفعل(

 مصدر نقطي -
 بث نبضي -
مرصود يف كل عبور  -

 بنفس الشدة

400 
              غري مقد مة هلذا 
النوع من أجهزة 

 االستشعار
 xاإلقليم 

متوافقة مع بث 
 راداري.

دقة حتديد املوقع 
  km 5اجلغرايف: 

أول اكتشاف:  -
 2012مايو  15

الرصدة األدرية:  -
 2016نوفمرب  20

 ائمق

ADM-03 xx.xxx yy.yyy 

1 413,5 MHz (RFI 
املرصود على كامل 

 النطاق املنفعل(

 مصدر موسع -
 بث مستمر -
مرصود يف كل عبور  -

 بنفس الشدة

 xاملدينة           غري مقد مة 500 1

رصدات التدادل 
فوق منطقة واسعة 
متوافقة مع جمموع 

 مصادر متعددة 

 

 قائم

ADM-04 xx.xxx yy.yyy 

1 413,5 MHz (RFI 
املرصود على كامل 

 النطاق املنفعل(

 مصدر نقطي -
 بث مستمر -
اجتاهية مكتشفة يف  -

حاالت العبور 
 الصاعد بشدة أعلى

 xاملنطقة الريفية           غري مقد مة 000 5
متوافقة مع وصلة 
راديوية أو مرسل 

 اجتاهي أدر
 نوفمرب

 قائم
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 سجل تفاصيل مصدر التداخل

معرف  - 1
 المصدر

الموقع الجغرافي  - 2
 المرصود

التردد المركزي  - 3
(MHz) 

خصائص كشف  - 4
 المصدر

مستوى  - 5
التداخل 

المكتشف 
بواسطة جهاز 

 االستشعار

القدرة  - 6
 dBmالمستقبلة )

 أو واط(

 المدينة/ - 7
 الدولة/المنطقة

رصدات أخرى  - 8
 )بما في ذلك الدقة(

  التاريخ/ - 9
 يالسجل الزمن

الوضع  - 10
 الحالي

ADM-05 xx.xxx yy.yyy 
1 413.5 MHz (RFI 

املرصود على كامل 
 النطاق املنفعل(

 xاإلقليم           غري مقد مة 000 2 بث اجتاهي

حددت السلطات 
                موقع مرسل ترص د 

لي وأوقفته حم
العمل  عن

 (2016 نوفمرب 11)

بعد  RFI        مل ي رصد 
 2016نوفمرب  13

 منقطع

ADM-08 xx.xxx yy.yyy 

 مصدر نقطي - 
 بث مستمر -
مرصود يف كل  -

 عبور

 xاإلقليم           غري مقد مة 000 12

               دادل شديد جدا  ت
              يسبب اضطرابا  

شأن لقياسات  ذا
 أجهزة االستشعار

جديد يف  RFI     ر صد 
 2016نوفمرب  20

 قائم
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 (3.3: أمثلة على المعلومات الداعمة )على النحو المحدد في الفقرة 2الجزء 
 (RFI)خرائط االحتماالت العالمية للتداخل الضار للترددات الراديوية  أ( 

 1الشكل 
 SMOSبمقياس  (RFI)خرائط احتمال التداخل الضار للترددات الراديوية 

 CESBIO(. المصدر: 2016في جميع أنحاء العالم وأوروبا )أكتوبر 

RS.2106-01
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 اإلقليمية (RFI)خرائط احتمال التداخل الضار للترددات الراديوية  ب(

 2الشكل 
 SMOSبمقياس  (RFI)للترددات الراديوية خرائط احتمال التداخل الضار 

 CESBIO(. المصدر: 2010في أمريكا الشمالية )مايو 

RS.2106-02
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 3الشكل 
 SMOSبمقياس  (RFI)خرائط احتمال التداخل الضار للترددات الراديوية 

 ESA/ESAC(. المصدر: 2016مايو  31إلى  16)من 

RS.2106-03
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 صور ولقطات محلية ج(

 4الشكل 
 ESA/ESACفوق إسبانيا )يسار( وهاواي )يمين(. المصدر:  BTلقطات توضح قياسات 

RS.2106-04

ES 14

 

 5الشكل 
 2015أبريل  1                               في المملكة المتحدة، الت قطت في  UK9و UK23لقطة لمنطقتي 

RS.2106-05 
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 6الشكل 
 /كاليفورنيا،44/أريزونا والواليات المتحدة األمريكية 43لقطة لمنطقتي الواليات المتحدة األمريكية 

 2015أبريل  6           الت قطت في 

RS.2106-06 

 7الشكل 
 2015أبريل  1                            /كاتانيا، صقلية، الت قطت في IT45لقطة لمنطقة 

RS.2106-07 

 لكل كثافة )الحالة حسب اليوم.الشهر.السنة( (RFI)تصنيف التداخل الضار للترددات الراديوية  د(
 RFIمصدر  BT(  20 (K 5000 <          شديد جدا   )RFI(التدادل الضار للرتددات الراديوية  -
 RFIمصدر  K) > BT (5000 K >  39 1000التدادل الضار للرتددات الراديوية شديد  -
 RFIمصدر  K) BT(   17 1000 >التدادل الضار للرتددات الراديوية معتدل  -
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 8الشكل 
 تصنيف التداخل الضار للترددات الراديوية في كل شدة

RS.2106-08
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SMOS RFI Country - X, Status February 2012

79 RFI active 
23 RFI above 5,000 K  (29%)

5 RFI below 1,000 K (6%)
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 A1-1اجلدول 
 أعيدت تسويتها في }اسم اإلدارة{جدول ملخص يشمل حاالت التداخل الضار للترددات الراديوية التي 

 معرف

مستوى التداخل  الموقع الجغرافي المرصود
المكتشف بواسطة 

 جهاز االستشعار
 )كلفن(

 /المدينة
 الدولة/المنطقة

خط الطول  الوضع 
 )بالدرجات(

 العرضخط 
 )بالدرجات(

ADM-02 xx.xxx yy.yyy 400  اإلقليمx 

 نوع املصدر: رادار
دقة حتديد املوقع اجلغرايف 

)بالنظر إىل املوضع 
 km 4,7احلقيقي(: 

 منقطع
سوي بعد 

اإلجراءات اليت 
 اختذهتا اإلدارة

ADM-06 xx.xxx yy.yyy 1 500  املدينةx نوع املصدر: جمهول 

 منقطع
 RFIادتفى 

 دون أي إجراء

ADM-07 xx.xxx yy.yyy 5 000  املنطقة الريفيةx 

 نوع املصدر: رادار
دقة حتديد املوقع اجلغرايف 

)بالنظر إىل املوضع 
  km 6,2احلقيقي(: 

 منقطع
سوي بعد 

اإلجراءات اليت 
 اختذهتا اإلدارة

 - - -هناية املثال  - - -
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 2المرفق 

 
 بالملحق

 
 ويات قدرة المرسل المسبب للتداخللتقريب مست FRIISاستخدام معادلة 

 لمصدر تداخل وحيد )BT(من حرارة اللمعان 
                                                                                                                       ال تقاس مستويات قدرة املرسالت املسببة للتدادل عموما  بشكل مباشر بواسطة أجهزة ساتلية لالستشعار املنفعل مثل املقاييس الراديوية،

الذي  SMOSوذلك بسبب أهداف ما جيري استشعاره بواسطة األجهزة الساتلية. ويف بعض احلاالت )على سبيل املثال، يف الساتل 
 .)BT(األوروبية( يقيس املقياس الراديوي "حرارة اللمعان"  تشغله وكالة الفضاء

ويعني تقدير مطال قدرة مصدر البث يف مصدر تدادل وحيد املنظمني على حتديد أجهزة القياس و/أو اهلوائيات و/أو املضخمات 
تعذر حتديد  اإلشارة إىل األولية اليت قد تكون ضرورية للحصول على اإلشارة يف منطقة البحث عن مصدر التدادل. ولكن جتدر

                                                                          شدة مصدر التدادل بدقة، نظرا  لعدد من العوامل غري املعروفة بسهولة، مبا يف ذلك:
 اجتاه هوائي املصدر املسبب للتدادل وكسبه؛ -
ميكن أن تكون على مستوى جتميعي ناتج عن عدد من عمليات الكشف  BT                                      دقة توجه هوائي الساتل وكسبه )نظرا  ألن  -

 على مديات خمتلفة، مثل اهلوائي ذي الفتحة الرتكيبية الذي قد خيتلف اجتاه الفص الرئيسي فيه(؛
 توجه هوائي مصدر البث وهوائي جهاز استشعار الساتل؛ -
 مؤثرات أدرى مثل موجات تعدد املسريات. -

، Friisتصعب حساب قدرة املصدر املكتشف املسبب للتدادل بدقة. ولكن ميكن استخدام معادلة إرسال  هذه العوامل وغريها
                                                                                                                اليت حتدد العالقة بني القدرة املستقبلة ومكاسب اهلوائي والقدرة املرسلة، حلساب تقدير تقرييب لقدرة املرسل، استنادا  إىل حرارة 

ة                                                                  لما  بأن افرتاضات جيب أن ت فرتض بشأن املعلمات اجملهولة اليت ستؤثر على دقاملقيسة بواسطة مقياس راديوي؛ ع )BT(اللمعان 
 القدرة املقدرة ملصدر التدادل الوحيد.

مات و                                                                                                                         ومن الناحية املثالية، ستقدم اجلهة اليت تشغ ل الساتل وتبلغ عن التدادل بعض التقديرات التقريبية لقدرة البث، باستخدام أفضل املعل
عاله اإلبالغ. وينبغي للهيئات التنظيمية اليت تعمل على تسوية حوادث التدادل املبلغ عنها أن تنظر يف القضايا املذكورة أاملتاحة يف وقت 

. املقدرة للمرسل املخالف بالنسبة جلهاز استشعار e.i.r.pلتحديد قدرة  Friisيف حتقيقاهتا. ويعرض املثال التايل استخدام صيغة إرسال 
 .K°5000               مستقب لة قدرها  )BT(يواجه مصدر وحيد مسبب لتدادل حبرارة ملعان الذي  SMOSالساتل 

 FRIISصيغة إرسال 

  
 TTsmos

B
rrtt

,G

RT
kB,GP
















22
4

 (1) 

 حيث:
 k = ( 10-23×  38,1ثابت بولتزمان W/H/K) 
 BT =  حرارة اللمعان)K( 

 B =  عرض النطاقdB 3 ( ملستقب ل يتعرض لتدادل                      Hz 20، حمدد بـ Hz] MHz 70 × 10,[2) 
 R =  املسافة إىل ساتل جهاز االستشعار(m) 
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 λ =  الطول املوجي عند الرتدد املركزي جلهاز االستشعار(0,21 m @ 1 413 MHz). 
للمصدر املسبب للتدادل يف اجتاه التدادل الذي  )e.i.r.p.(، بالقدرة املشعة املكافئة املتناحية tGtP)rφ,rθ(                       ويشار أيضا  إىل اجل داء، 

 (.SMOS                                                      يتعرض له املستقب ل )يف هذا املثال، املقياس الراديوي لساتل 
، يكاد الكسب SMOSيف اجتاه املصدر املسبب للتدادل. )يف حالة الساتل  )dBi(هو كسب هوائي االستقبال  smosG)Tφ,Tθ(و

، على الرغم من أن احلساب هبذه القيمة يفرتض وقوع الفص الرئيسي dBi 24يف الفص الرئيسي هلوائي املقياس الراديوي يساوي 
                                                     على استقامة واحدة مع املصدر، وهو ما قد ال يصح دائما .(

 .m/km 1 000وقيمة   Tφ,Tθ(smosG(و πو Bو kباجلمع بني القيم الثابتة لكل من  )1(وميكن تبسيط املعادلة 

 2RBT−99345 × 10,= 3 e.i.r.p. (2) 

 أو يف شكل لوغاريتمي:

 )R) + 20log(BT05 + 10log(,= −84 dBW)e.i.r.p. ( (3) 

 هو مدى الساتل إىل منطقة املرسل املقدرة، بالكيلومرتات. Rحيث 
 : km = 1 R 000و K000° = 5 BTوحبساب مستوى القدرة املقدرة من أجل 

 9 dBW,0 = 12,9897 + 60,05 + 36,05 + 10log(5000) + 20log(1000) = −84,= −84  dBW)e.i.r.p. ( 

يتألف من  D-2هي عبارة عن جهاز قياس راديوي منفعل بتدادل املوجات الصغرية  SMOSوجتدر اإلشارة إىل أن محولة الساتل 
                                                                       تقريب ا للقدرة اليت يستقبلها املقياس الراديوي ضيق احلزمة املسدد باجتاه مصدر  Friis                         عنصرا . وتعطي صيغة إرسال  69هوائي ذي 

 Friisهي حرارة اللمعان يف املوقع الذي يسدد إليه املقياس الراديوي. وميكن استخدام صيغة  BTموسع. ويف تلك احلالة، تكون 
ا نظام القياس يف تلك احلالة، ميكن تفسري القدرة اليت يستقبله                                                             أيضا  لنظام القياس بالتدادل مع مراعاة مجيع االجتاهات املكانية. و 

بالتدادل على أهنا القدرة اليت يستقبلها مقياس راديوي تقليدي يسدد إىل املوقع األرضي ذاته إذا كان خمطط إشعاع اهلوائي هو 
                                                                نفس خمطط اإلشعاع املرك ب بواسطة نظام القياس بالتدادل يف االجتاه نفسه.
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 3المرفق 

 
 بالملحق

 
 (A3-4إلى  A3-1استمارة فارغة لإلبالغ عن التداخل الضار للترددات الراديوية )الجداول من 

                                                  الذي ينبغي أن متأله اإلدارة املبلغة، ينبغي أيضا  تقدمي  3املكونة من اجلداول األربعة التالية، يف هذا املرفق  االستمارةباإلضافة إىل 
نها تسهيل حتريات اإلدارة لتحديد مواقع إرساالت التدادل. وميكن أن يكون نوع املادة الداعمة  املعلومات الداعمة اليت يراد م

 يلي: كما
تلك املشفوعة بتفاصيل فوق  )العاملية أو اإلقليمية أو (RFI)درائط احتمال التدادل الضار للرتددات الراديوية  -

 .حمددة( مواقع
 .ذات الصلة ان ولقطات فوق املناطقدرائط حرارة اللمع -
 .ت الراديوية مع اإلشارة إىل شدتهتصنيف التدادل الضار للرتددا -
 .دات الراديوية يف كل موقع إقليميتصنيف التدادل الضار للرتد -
 .لتدادل الضار للرتددات الراديويةمالحظات بشأن رصدات حمددة ل -
قيق من                                     ونوع بث هذا التدادل املكتش ف بعد التح سجل التدادل الضار للرتددات الراديوية يبني احلاالت اليت سويت -

 جانب السلطات.
 هبذه التوصية. 1وترد بعض األمثلة يف املرفق 

 A3-1اجلدول 
 معلومات اإلبالغ العامة

   اإلدارة أو الجهة المقدمة للتقرير

  جهة االتصال:

  التاريخ:

رقم التقرير 
 أو احلالة

 

  الموضوع:

  اإلجراء المطلوب:

  وكالة إنفاذ إدارة التداخل: 

  رقم املرجع:  جهة االتصال:

  :أساس تحديد اإلدارة المسؤولة

  :لتردد أو النطاق الترددي المتأثرا

ع االتصاالت الراديوية لوائح قطا 
 :ذات الصلة

 

  تقرير معمم: إلى
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 A3-2اجلدول 
 خصائص نظام خدمة استكشاف األرض الساتلية )المنفعلة( المتأثر

  الساتل

  الموقع اإللكتروني للرحلة

  تاريخ اإلطالق 

  الحمولة 

  خصائص جهاز االستشعار بالحمولة

  الهدف الرئيسي 

  (km)العرض المساحي 

   (km)االستبانة المكانية 

  االستقطاب 

  نوع المدار

  (km)العلو 

  الميالن )بالدرجات(

  للعقدة الصاعدة (LST)التوقيت الشمسي المحلي 

  االختالف المركزي

  زمن المعاودة )باأليام(

 A3-3اجلدول 
 (RFI)ملخص مصادر التداخل الضار للترددات الراديوية 

  RFI تاريخ تحديث حالة

  المكتشفة RFI العدد اإلجمالي لحاالت

  النشيطة RFI مصادر

  النشيطة القديمة RFI مصادر **

  الجديدةالنشيطة  RFI مصادر **

  RFI انقطاع مصادر
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 A3-4اجلدول 
 سجل تفاصيل مصدر التداخل

 [##]عدد املصادر النشيطة املدرجة: 
 التداخلسجل تفاصيل مصدر 

معرف  - 1
 المصدر

الموقع الجغرافي  - 2
التردد  - 3 المرصود

المركزي 
(MHz) 

خصائص   - 4
 كشف المصدر

مستوى  - 5
التداخل 

المكتشف 
بواسطة جهاز 

 االستشعار

القدرة  - 6
أو المستقبلة 

(dBm )أو واط 

 المدينة/ - 7
 الدولة/المنطقة

رصدات  - 8
أخرى )بما في 

 ذلك الدقة(

 التاريخ/ - 9
 السجل الزمني

الوضع  - 10
خط الطول  الحالي

 )بالدرجات(
خط العرض 
 )بالدرجات(

 
 
 
 
 

          

___________ 
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