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تمهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني 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 أساسا 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 الملكية 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 امللحق 1
بالقرار  . ITU -R 1وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع
اإللكرتوين  http://www.itu.int/ITU -R/go/patents/enحيث ميكن أيضا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات
املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

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

البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
اخلدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة
انتشار املوجات الراديوية
علم الفلك الراديوي
أنظمة االستشعار عن بعد
اخلدمة الثابتة الساتلية
التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية
تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة
إدارة الطيف
التجميع الساتلي لألخبار
إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
املفردات واملواضيع ذات الصلة

مالحظة  :متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح
يف القرار .ITU-R 1
النشر اإللكرتوين
جنيف،

2018

 ITU 2018

مجيع حقوق النشر حمفوظة .ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي من
االحتاد الدويل لالتصاالت ).(ITU
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معايير التقاسم والتنسيق من أجل أنظمة إرسال البيانات في خدمة استكشاف األرض
الساتلية وخدمة األرصاد الجوية الساتلية التي تستخدم سواتل
في المدار المستقر بالنسبة إلى األرض
)(2017-1999-1995

مجال التطبيق
الغرض من هذه التوصية هو تقدمي معايري التقاسم والتنسيق لوصالت إرسال البيانات للسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض
يف خدميت استكشاف األرض الساتلية واألرصاد اجلوية الساتلية.

()GSO

مصطلحات أساسية
خدمة استكشاف األرض الساتلية ( ،)EESSخدمة األرصاد اجلوية الساتلية ( ،)MetSatالسواتل املستقرة بالنسبة إىل
األرض ( ،)GSOإرسال البيانات ،معايري التقاسم
توصيات وتقارير ذات صلة
التوصيتان

 ITU-R SA.1160وITU-R SA.1023

إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أن النطاقات الرتددية املوزعة خلدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية ميكن أن تتقاسم فيها
أ)
عدة أنظمة ،مبا يف ذلك األنظمة العاملة يف خدمات أخرى؛

ب)

أن التوصية  ITU-R SA.1160توصف معايري التداخل اإلمجالية الالزمة لتحديد معايري التقاسم؛

ج)

أن معايري التقاسم ميكن حتديدها باستخدام املنهجية املوصوفة يف التوصية ITU R SA.1023؛

أن النشر النمطي للمحطات املسببة للتداخل قد يتغري يف فرتة تشمل عدة سنوات نتيجة زيادة عدد األنظمة وعمليات
د)
مراجعة توزيعات النطاقات الرتددية املعتمدة يف مؤمترات االتصاالت الراديوية العاملية؛
أن اإلدارات ميكن أن متارس درجة من التحكم يف عدد األنظمة اليت قد تسبب تداخال مبستويات ذات شأن من خالل
ه)
ضبط استعمال طيف الرتددات الراديوية يف أراضيها ومن خالل التنسيق الدويل للتخصيصات الرتددية؛
أن مستوى التداخل الذي تتعرض له احملطات األرضية احملمولة على منت السفن يف خدمة األرصاد اجلوية الساتلية ال يرجح
و)
أن يكون أسوأ من املستوى الذي تتعرض له احملطات األرضية العاملة يف الرب،

توصـي
بأن تستعمل مستويات تداخل املدخل الواحد املقدمة يف اجلدول  1كمعايري تقاسم من أجل محاية احملطات األرضية
1
العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية؛
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باستخدام املعايري احملددة يف الفقرة  1كأساس لعتبات التنسيق حملطات االستقبال العاملة يف خدمة استكشاف األرض
2
الساتلية ) (EESSوخدمة األرصاد اجلوية الساتلية ) (MetSatيف النطاقات املشرتكة مع خدمات األرض؛
باستخدام زيادة بنسبة  %6يف درجة الضوضاء املكافئة يف الوصلة كعتبة للتنسيق بني حمطات اإلرسال الفضائية وحمطات
3
االستقبال األرضية العاملة يف خدمة استكشاف األرض الساتلية ) (EESSوخدمة األرصاد اجلوية الساتلية )(MetSat؛
بأن يراجع نشر مصادر التداخل احملدد يف امللحق بشكل دوري من أجل حتديد ما إذا كانت تنبغي مراجعة بيئة التداخل
4
النمطية ومعايري التقاسم املرتتبة عليها.
المالحظة  - 1يقصد من معايري التقاسم الواردة يف اجلدول ( 1مبا يف ذلك املالحظات امللحقة هبا) أن تطبق يف حتليالت التقاسم يف الرتددات وتنسيق
التخصيصات الرتددية (مبعىن املستويات الدنيا للتداخل املقبول يف احملطات األرضية املعنية) .ويف تطبيقات التنسيق ،تنبغي مقارنة التداخل الفعلي الذي
تتعرض له احملطة األرضية املستقبلة مع ذلك املفرتض يف امللحق  1من أجل املساعدة يف حتديد ما إذا كان ميكن قبول قدرة إشارة تداخل أكرب من
مستوى املدخل الواحد املسموح به .وبوجه عام ،قد ميكن هذا االعتبار من قبول مستويات تداخل قد تعلو إىل تلك احملددة يف معايري التداخل املطبقة
يف التوصية .ITU R SA.1160
المالحظة  - 2تكون عتبة التنسيق احملددة يف الفقرة  3حمافظة بالقدر الكايف لضمان كون التداخل أقل من املستويات املسموح هبا يف احلاالت اليت
ال يفعل فيها التنسيق .ولتطبيق هذا املعيار عند حتديد ما إذا كان التداخل من إرسال مركبة فضائية غري مقبول ،ميكن تكييف منهجية التذييل S8
للوائح الراديو وتطبيقها على احملطات املعنية .ولتفادي التنسيق غري الضروري ،قد ترغب اإلدارات يف افرتاض أن هناك قدرا معينا من متييز اهلوائي متاح
من حمطة االستقبال (على سبيل املثال ،مستوى من التمييز متاح خالل  %99,9من الوقت).
المالحظة  - 3تستند املعايري الواردة يف اجلدول  1إىل بيئة التداخل الواردة يف امللحق (انظر أيضا الفقرة .)4

اجلدول

1

معايير التقاسم لمحطات في خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد الجوية الساتلية
تستعمل مركبات فضائية تدور في مدار مستقر بالنسبة إلى األرض
النطاقات الترددية

قدرة إشارة التداخل ) (dBWفي عرض النطاق
المرجعي التي ينبغي عدم تجاوزها ألكثر من
من الوقت
لألرض
فضاء

%20

MHz 1 710- 1 670

–dBW 173,9
لكل MHz 1

GHz 27-25,5

–dBW 164,6
لكل MHz 10

)(1

)(2

)(1
)(2

–dBW 153,9
لكل MHz 1

)(1

–dBW 147,7
لكل MHz 10

)(2

قدرة إشارة التداخل ) (dBWفي عرض النطاق
المرجعي التي ينبغي عدم تجاوزها ألكثر من
من الوقت
لألرض
فضاء

%p

–dBW 150,3
لكل MHz 1
p = 0,0025

)(1

–dBW 133,3
لكل MHz 10
p = 0,05

)(2

–dBW 148,7
لكل MHz 1
p = 0,011

)(1

–dBW 133,0
لكل MHz 10
p = 0,1

)(2

يف هذه احلالة ،تكون قدرة اإلشارات املسببة للتداخل ) (dBWيف عرض النطاق املرجعي حمددة لالستقبال بزوايا ارتفاع تساوي أو تفوق .3
يف هذه احلالة ،تكون قدرة اإلشارات املسببة للتداخل ) (dBWيف عرض النطاق املرجعي حمددة لالستقبال بزوايا ارتفاع تساوي أو تفوق .5
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مالحظات اجلدول :1

المالحظة  - 1تعترب عتبات قدرة اإلشارة املسببة للتداخل لكل مدخل من املدخالت املدرجة يف اجلدول  ،1هي املستويات املسموح هبا لقدرة اإلشارة
املسببة للتداخل اليت تقع ضمن عرض النطاق املرجعي احملدد .وبالتايل ،ينبغي أن تراعى يف عمليات حتليل التقاسم يف الرتددات القدرة الكلية لإلشارات
املسببة للتداخل اليت يقل عرض نطاقها عن النطاق املرجعي .ويف احلاالت اليت يتجاوز عرض نطاق اإلشارة املسببة للتداخل عرض النطاق املرجعي أو
ال يرتاكب متاما مع نطاق التمرير ملستقبل معني قيد الدراسة ،ينبغي تطبيق نسبة الرفض القائم على الرتدد املتيسر جنبا إىل جنب مع مستويات التداخل
املسموح هبا احملددة .وينبغي الرجوع إىل توصيات السلسلة  ITU-R SMذات الصلة للحصول على إرشادات بشأن هذه املسألة.
المالحظة  - 2تستند معايري التقاسم الواردة يف اجلدول  1إىل حمطات ذات صفة متثيلية هلا قيم كسب اهلوائي احملددة.
المالحظة  - 3مل يؤخذ يف االعتبار التداخل الناتج عن اإلرساالت اهلامشية عند استخالص معايري التقاسم املذكورة أعاله من املستويات الكلية
املسموح هبا لقدرة اإلشارة املسببة للتداخل.
المالحظة  - 4ميكن حتويل املستوى احملدد لقدرة إشارة مدخل واحد مسببة للتداخل مباشرة إىل قيم مكافئة لكثافة تدفق القدرة وتطبيقها حصرا على
احملطات األرضية اليت تستخدم هوائي منخفض الكسب وغري متتبع.
المالحظة  - 5جيب استيفاء معايري التقاسم على املدى البعيد
املستويات املسموح هبا.

(%20

من الوقت) واملدى القريب

(%p

من الوقت) حبيث ال يتجاوز التداخل

المالحظة  - 6تنطبق معايري التقاسم احملددة ملسريات اإلشارات لألرض على حمطات اإلرسال يف خدمات األرض وحمطات اإلرسال األرضية.

الملحق
أساس تحديد معايير التقاسم
1

مقدمة

يعرض هذا امللحق تنفيذ التوصية  ITU-R SA.1023باستخدام معايري التداخل الواردة يف التوصية  .ITU-R SA.1160وتنقسم
مستويات التداخل املسموح به فرعيا وفقا للتوصية  ITU-R SA.1023إىل فئيت فضاء ولألرض مث إىل عدد مصادر التداخل املتوقعة
يف كل فئة .ويرد أساس هذه التعيينات يف اجلدول  2ويعرض أدناه حبث بيئة التداخل يف كل نطاق.
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اجلـدول

2

المعلمات المستعملة الشتقاق معايير التقاسم
(باستخدام المنهجية الواردة في التوصية )ITU-R SA.1023
النطاقات
الترددية

التوزيع على األجل الطويل التوزيع على األجل القصير
بين فئات مسببات التداخل بين فئات مسببات التداخل
مسير اإلشارة
المسببة للتداخل

مسير اإلشارة
المسببة للتداخل

العدد المكافئ لمسببات
التداخل على المدى
الطويل
مسير اإلشارة
المسببة للتداخل

العدد المكافئ لمسببات
التداخل على المدى
القصير
مسير اإلشارة
المسببة للتداخل

فضاء-أرض

لألرض

فضاء-أرض

لألرض

فضاء-أرض

لألرض

فضاء-أرض

لألرض

1 710-1 670
MHz

%1

%99

%10

%90

1

1

1

2

27,0-25,5
GHz

%1

%99

%20

%80

1

2

1

2

2

اعتبارات بشأن النطاق

MHz 1 710-1 670

يوزع النطاق  MHz 1 690-1 670على أساس أويل خلدمة األرصاد اجلوية الساتلية (فضاء-أرض) وخدمة مساعدات األرصاد
اجلوية واخلدمة الثابتة .وباإلضافة إىل ذلك ،يوزع النطاق  MHz 1 675-1 670على أساس أويل للخدمتني املتنقلة واملتنقلة
الساتلية (أرض-فضاء) يف حني أن النطاق  MHz 1 690-1 675موزع على أساس أويل للخدمة املتنقلة (باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان).
ويوزع النطاق  MHz 1 700-1 690على أساس أويل خلدميت مساعدات األرصاد اجلوية واألرصاد اجلوية الساتلية (فضاء-أرض).
ويسمح خبدمة استكشاف األرض الساتلية ) (EESSبشرط أال تتداخل مثل هذه التشغيالت على التوزيعات األولية .ويف مخسة بلدان
يف اإلقليمني  2و ،3يوجد توزيع أويل للخدمتني الثابتة واملتنقلة (باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان) .ويف اإلقليم  ،1يوزع النطاق للخدمتني
الثابتة واملتنقلة (باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان) كتوزيع ثانوي ،ولكن يف عدد من البلدان ،توزع هذه التوزيعات على أساس أويل.
ويوزع النطاق  MHz 1 710-1 700على أساس أويل للخدمتني الثابتة واملتنقلة (باستثناء اخلدمة املتنقلة للطريان) وخلدمة األرصاد
اجلوية الساتلية (فضاء-أرض) .ويسمح خبدمة استكشاف األرض الساتلية ( )EESSبشرط أال تتداخل مثل هذه التشغيالت على
التوزيعات األولية .ويوزع لألحباث الفضائية يف اإلقليم ( 3فضاء-أرض) على أساس أويل يف ثالثة بلدان.
وقد حتتاج أنظمة فضاء-أرض يف النطاق  MHz 1 675-1 670إىل احلد من إرساالهتا من أجل محاية خدمة الفلك الراديوي العاملة
يف النطاق اجملاور ،حبيث تنتج حمطات األرض معظم التداخل .وعلى الرتددات اليت تعلو على  ،MHz 1 675يتوقع أن يعمل عدد
أكرب من احملطات الفضائية وأن تنتج مستويات التداخل طويل األجل نفسها اليت تنتجها أنظمة األرض ،ومستويات تداخل أعلى
نسبيا يف األجل القصري (أي نتيجة للتغريات الزمنية يف كسب هوائي احملطة األرضية لألرصاد اجلوية الساتلية حنو السواتل املسببة
للتداخل) .وتوقع إمكانية أن تساهم احملطات األرضية املتنقلة مسامهة جوهرية يف التداخل الذي يصل عرب املسريات األرضية ال يربر
توزيعات خمتلفة للتداخل يف املسريات األرضية املسببة للتداخل يف اإلقليم  ،2نظرا الستبعاد أن تستخدم حمطات األرض واحملطات
األرضية الرتددات نفسها يف املنطقة نفسها .وترد معلومات إضافية عن ذلك يف التوصية .ITU-R SA.1158

التوصية
3

اعتبارات بشأن النطاق

ITU-R SA.1161-2

5

GHz 27-25,5

يوزع النطاق  GHz 27,0-25,5على خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األحباث الفضائية (فضاء-أرض) واخلدمتني الثابتة
واملتنقلة وما بني السواتل .وتكون املصادر احملتملة للتداخل على املسريات فضاء-أرض خلدمة استكشاف األرض الساتلية هي
سواتل أخرى لنظام خدمة استكشاف األرض الساتلية وسواتل اخلدمة ما بني السواتل واألنظمة الثابتة واملتنقلة لألرض .وال يفرتض
حدوث تداخل على املدى الطويل يف املسري فضاء-أرض خلدمة استكشاف األرض الساتلية بسبب إرساالت خدمة استكشاف
األرض الساتلية واخلدمة ما بني السواتل إما بسبب احلركة املستمرة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض أو ألن سواتل خلدمة
استكشاف األرض الساتلية تعمل على أساس منسق .ويتوقع معظم التداخل طويل األجل على سواتل خدمة استكشاف األرض
الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض من املسري األرضي.
وعلى املدى القصري ،من املمكن أن حيدث تداخل بني األنظمة الساتلية خلدمة ما بني السواتل وخدمة استكشاف األرض الساتلية
على املسريات فضاء-أرض على الرغم من أن التداخل يف مسريات اإلشارات األرضية سيكون مهيمنا.
___________

