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الشروط األساسية العامة لتجزئ وتقاسم
النطاق  MHz 403-401من أجل االستعمال المنسق
على المدى الطويل ألنظمة جمع البيانات العاملة في
خدمتي األرصاد الجوية الساتلية واستكشاف األرض
الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض
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التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية
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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 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 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 أيضاً االطالع على املبادئ التوج يهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات
املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

(ميكن االطالع عليها أيضاً 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،

2015

 ITU 2015

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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الشروط األساسية العامة لتجزئ وتقاسم النطاق
من أجل االستعمال المنسق على المدى الطويل ألنظمة جمع البيانات العاملة
في خدمتي األرصاد الجوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية المستقرة
وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض
MHz 403-401

)(2013

مجال التطبيق
تقدم هذه التوصية معلومات عن االستعماالت الحالية والمستقبلية ألنظمة جمع البيانات ) (DCSالعاملة يف مدارات غري مستقرة
بالنسبة إىل األرض يف النطاق  ،MHz 403-401وتقسيم النطاق من أجل توفري نفاذ متكافئ لجميع أنظمة  DCSإىل الطيف.
إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أن أنظمة مجع البيانات ) (DCSتعمل على أنظمة خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية املستقرة
أ)
وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض ) (EESSيف نطاق الرتددات MHz 403-401؛
أنه بالنسبة للجيل التايل من األنظمة  DCSالعاملة يف أنظمة خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية
ب)
املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض ،شهدت االحتياجات من عرض النطاق زيادة كبرية؛
أن الزيادة يف االحتياجات من الطيف ألنظمة خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية املستقرة
ج)
وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض تتطلب التزام مجيع املشغلني بالتجزئ العام األساسي للنطاق  MHz 403-401من أجل
األنظمة  DCSاحلالية واملقبلة مع ما يرتبط به من شروط للتقاسم،

توصي
بأن يقوم مشغلو األنظمة  DCSاحلالية واملقبلة العاملة على سواتل خدميت األرصاد اجلوية الساتلية واستكشاف األرض
1
الساتلية املستقرة وغري املستقرة بالنسبة إىل األرض بتخطيط استعمال الرتددات طبقاً للتجزئ العام األساسي للنطاق MHz 403-401
كما هو مبني يف امللحق ،مع مراعاة شروط التقاسم الوارد تفصيلها يف الفقرات من  2إىل  7من توصي أدناه؛
بأن يظل النطاق  MHz 402,435-401,7متاحاً فقط لألنظمة  DCSالعاملة على أنظمة خدمة األرصاد اجلوية الساتلية
2
املستقرة بالنسبة إىل األرض .بيد أنه يف مدى الرتددات هذا ،فإن النظام  Meteor-3Mلنظام خدمة األرصاد اجلوية الساتلية غري املستقرة
بالنسبة إىل األرض ،املخطط استعماله يف النطاق  ،MHz 401,998-401,899لن يعمل إال فوق أراضي االحتاد الروسي؛
بأال يستعمل النطاق  MHz 402,850-402,435إال لألنظمة  DCSالعاملة على أنظمة خدمة األرصاد اجلوية الساتلية
3
املستقرة بالنسبة إىل األرض؛
بأن يستعمل النطاق  MHz 401,4-401,1لألنظمة  DCSالعاملة على أنظمة خدمة األرصاد اجلوية الساتلية املستقرة
4
بالنسبة إىل األرض .بيد أنه يف مدى الرتددات هذا ،ميكن أيضاً استعمال النطاقني  MHz 401,2-401,1وMHz 401,4-401,3
ملنصات النظام العاملي جلمع البيانات وحتديد املوقع ساتلياً ) (ARGOSطبقاً للشروط التالية:
احلد األقصى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.يساوي –dBW 3؛
-
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احلد األقصى لعدد املنصات  ARGOSالنشطة اليت ميكن نشرها يف كل نطاق من النطاقني الفرعيني ال يتجاوز
داخل دائرة الرؤية لسواتل اجملموعتني  FY-2وFYGEOSAT؛
احلد األقصى لفرتة اخلدمة (النسبة بني فرتة اإلرسال وفرتة التكرار) لكل منصة ال يتجاوز ( 0,01يف املتوسط  0,6ثانية
خالل  60ثانية)؛
1 000

بأن تعني النطاقات  MHz 401,1-401و MHz 401,7-401,4و MHz 403-402,850لألنظمة غري املستقرة بالنسبة إىل
5
األرض ،مثل النظام  .ARGOSبيد أنه ميكن أيضاً استعمال النطاق الفرعي  MHz 401,7-401,5من جانب األنظمة املستقرة
بالنسبة إىل األرض ملنصة مجع البيانات ) (DCPاخلاصة باالحتاد الروسي ،مع مالحظة أنه جيب قصر تشغيل هذه األنظمة بالنسبة
للنطاق الفرعي  MHz 401,7-401,58فوق األراضي الروسية حبد أقصى للقدرة  e.i.r.p.يساوي dBW 16؛
6

بأن يعني النطاق  MHz 401,665-401,605كذلك الستعمال النظام الربازيلي  DCS NGSOفوق أمريكا اجلنوبية؛

7

بأن خيصص النطاق  MHz 402,067-402,034ألنظمة مجع البيانات الدولية ).(IDCS

الملحـق
التجزئ العام األساسي للنطاق  MHz 403-401من أجل االستعمال المستقبلي
المنسق على المدى الطويل ألنظمة جمع البيانات العاملة على خدمتي األرصاد الجوية
الساتلية واستكشاف األرض الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض
معلومات أساسية عن أنظمة جمع البيانات
من بني استعماالت خدميت استكشاف األرض الساتلية/األرصاد اجلوية الساتلية منصات مجع البيانات اليت تقوم جبمع معلومات
تتعلق باألرض والبيئة والتطبيقات العلمية والطقس والرصد البيئي .وترسل البيانات اليت تقوم جبمعها املنصات األرضية إىل السواتل
املناظرة اليت تقوم بإعادة إرسال املعلومات املستقبلية إىل حمطات أرضية حمددة .وتعد أنظمة مجع البيانات مفيدة على حن ٍو خاص
من أجل مجع البيانات من املواقع النائية واليت ال تتوفر فيها اخلدمات الصحية حيث قد تكون اخليار الوحيد احملتمل لرتحيل البيانات.
ومع ذلك فإن ألنظمة مجع البيانات استعماالت كثرية جداً يف املناطق ذات البىن التحتية املتقدمة جداً .ومتيل الرتكيبات الالزمة
لرتحيل البيانات إىل أن تكون غري باهظة الثمن وغري شاذة وعاد ًة ما تندمج بسهولة يف البيئة احمللية.
وهناك نوعان من أنظمة مجع البيانات؛ أنظمة مستقرة بالنسبة إىل األرض تعمل عاد ًة يف إطار خدمة األرصاد اجلوية الساتلية
الراديوية وأنظمة غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تعمل عادةً يف إطار خدمة استكشاف األرض الساتلية الراديوية.
فمثالً ،تقوم بتشغيل السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض عاد ًة وكاالت األرصاد اجلوية ويقوم بتدبري أنظمة مجع البيانات العديد من
مشغلي سواتل األرصاد اجلوية املستقرة بالنسبة إىل األرض ،حيث تغطي العامل بأكمله تقريباً باستثناء املناطق القطبية.

وبالنسبة للسواتل غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ،فمن أمثلتها حتديد املوقع ساتلياً ونظام مجع البيانات للنظام  :ARGOSوميمكن
هذا النظام العلماء من مجع املعلومات من على أي منصة جمهزة مبرسل مناسب يف أي مكان من العامل .وتسجل رسائل
مرسالت  ARGOSبواسطة كوكبة من السواتل حتمل معدات النظام  ،ARGOSمث ترحل بعد ذلك إىل مراكز املعاجلة املعنية.
ويتضمن النظام الدويل جلمع البيانات  11قناة حمجوزة ملنصات مجع البيانات املنصوبة على الطائرات أو السفن أو عوامات اإلرشاد
البحرية أو البالونات إلرسال البيانات البيئية بصفة مستمرة .وتستقبل هذه اإلرساالت بواسطة أقرب ساتل من سواتل األرصاد اجلوية
املستقرة بالنسبة إىل األرض ،مث ترحل إىل حمطتها األرضية األساسية وتوزع فيما بعد على اجملتمع املعين من املستعملني.
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MHz 403-401

التجزئ العام األساسي للنطاق  MHz 403-401من أجل االستعمال المستقبلي المنسق على المدى الطويل ألنظمة جمع البيانات
العاملة على خدمتي األرصاد الجوية الساتلية واستكشاف األرض الساتلية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى األرض
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الشروط التالية الواردة يف الفقرة  2من توصي هي كالتايل :يف النطاق  ،MHz 401,998-401,899فإن النظام  Meteor-3Mلنظام خدمة األرصاد اجلوية الساتلية غري املستقرة بالنسبة
إىل األرض ،لن يعمل إال فوق أراضي االحتاد الروسي.
الشروط التالية الواردة يف الفقرة  4من توصي صاحلة الستعمال النطاقني  MHz 401,2-401,1و MHz 401,4-401,3بواسطة منصات النظام :ARGOS
 احلد األقصى للقدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.يساوي –dBW 3؛ احلد األقصى لعدد املنصات  ARGOSالنشطة اليت ميكن نشرها يف كل نطاق من النطاقني الفرعيني ال يتجاوز  1 000داخل دائرة الرؤية لسواتل اجملموعتني  FY-2وFYGEOSAT؛ احلد األقصى لفرتة اخلدمة (النسبة بني فرتة اإلرسال وفرتة التكرار) لكل منصة ال يتجاوز ( 0,01يف املتوسط  0,6ثانية خالل  60ثانية)؛الشروط التالية الواردة يف الفقرة  5من توصي هي كالتايل :ميكن أيضاً استعمال النطاق  MHz 401,7-401,5بواسطة األنظمة املستقرة بالنسبة إىل األرض ملنصة مجع البيانات التابعة
لالحتاد الروسي ،مع مالحظة أنه جيب قصر تشغيل هذه األنظمة بالنسبة للنطاق الفرعي  MHz 401,7-401,58فوق األ راضي الروسية حبد أقصى للقدرة e.i.r.p.
يساوي .dBW 16

