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الفضائية من المحطات المتنقلة )على متن 

 MHz 2 290-2 200 النطاق الطائرات( في

 

 ITU-R  SA.2078-0التوصيـة  
(2015/08) 

 SAالسلسلة 
 التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية



ii التوصية  ITU-R  SA.2078-0  

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

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

 .مبساعدة جلان الدراسات
 

 R)P(Iسياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

وقطاع  س االتصاالتييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) لقياسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةاالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد ا

 . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقعR-ITU 1 بالقرار
 حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات atents/enpR/go/-://www.itu.int/ITUphttاإللكرتوين 

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/ublp/int.itu.www://phtt)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR  التلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية 

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  واملواضيع ذات الصلةاملفردات 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 

 

  ITU  2016 

 .(ITU)االت االحتاد الدويل لالتص املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 SA R -ITU.2078-0  التوصيـة

 حماية المحطات األرضية لخدمة األبحاث الفضائية من المحطات المتنقلة 
 MHz 2 290-2 200 )على متن الطائرات( في النطاق

(2015) 
 مجال التطبيق

بني احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية وحمطات اإلرسال املتنقلة  km 880تقدم هذه التوصية مسافة التنسيق املطلوبة البالغة 
 .MHz 2 290-2 200)على منت الطائرات( حلماية احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية يف النطاق 

 مصطلحات أساسية
 MHz 2 290-2 200النطاق مسافة التنسيق،  احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية، احملطات املتنقلة )على منت الطائرات(،

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

فضاء( واستكشاف  -أرض( و )فضاء  -حباث الفضائية )فضاء ألموزع خلدمات ا MHz 2 290-2 200أن النطاق  أ ( 
 فضاء( -أرض( و )فضاء  -)فضاء  (SRS)فضاء( والثابتة واملتنقلة واألحباث الفضائية  -أرض( و )فضاء  -األرض الساتلية )فضاء 

 ؛على أساس أويل
  ITU-R SA.609 بالقرب من األرض ترد يف التوصية SRS احلماية للمحطات األرضية للخدمة ريأن معاي ب(

 ؛املأهولة SRSلرحالت اخلدمة  0,001%غري املأهولة و SRSلرحالت اخلدمة  0,1%باحتمال جتاوز  −dBW/Hz 216 كمقدار
ميكن أن يكون هلا تدادل على  SRSاليت تطري فوق احملطات األرضية خلدمة  احملطات املتنقلة )على منت الطائرات(أن  ج(

 ؛SRSدط البصر مع احملطات األرضية للخدمة 
 km 17رتفاع تقريبًا بالنسبة لطائرة على ا km 830الذي يبلغ  RFأن مسافة الفصل على دط البصر حتدد حبد الرؤية  د (

 ؛1%ومع احتماالت جتاوز أقل من 
ميكن أن تتسبب  km 17على ارتفاع  RFاإلرساالت من أي حمطة متنقلة )على منت طائرة( عند حد الرؤية أن  ه (

 ؛dB 37، مبا يتجاوز مستوى اخلدمة مبقدار يصل إىل SRSتدادالت ألي حمطة أرضية يف اخلدمة  يف
 الفصل على دط البصر؛، تلزم مسافات أكرب من مسافات SRSأنه للوفاء مبعايري محاية احملطات األرضية يف اخلدمة  و (
 ؛528PR -ITU. املنهجية الواردة يف التوصية ، يتعني استعمالS)o(NLأنه من أجل حتليل االنتشار دارج دط البصر  ز (
دارج دط البصر، فإن مسافة الفصل املطلوبة  االنتشار، أظهر أنه باستعمال منهجية ITU-R SA.2276أن التقرير  ح(

 ،، كما هو معروض يف امللحقkm 880ستكون حنو 
 توصي

 ،كمسافة للتنسيق بني احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية واحملطات املتنقلة )على منت الطائرات(  km 880بأن تستعمل القيمة 
 .MHz 2 290-2 200النطاق  يف
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 الملحق
 )على متن الطائرات( حماية المحطات األرضية لخدمة األبحاث الفضائية من المحطات المتنقلة

 MHz 2 290-2 200 في النطاق
حبيث تفي التدادالت الصادرة عن حمطات  SRSطات األرضية للخدمة مسافات الفصل املطلوبة حول احمل يقدم هذا امللحق

 .SRSالطائرات مبعيار محاية احملطات األرضية للخدمة 
، ومن مستوى محاية احملطات األرضية 528P R-ITU.املوصي به يف التوصية  IF-77مسافات الفصل باستعمال الربنامج وتشتق 

للكثافة الطيفية  عتبةيف صورة  SRSوحتدد محاية احملطات األرضية للخدمة  .ITU-R SA.609احملدد يف التوصية  SRSللخدمة 
القريبة من األرض  SRSلدعم املركبات الفضائية املأهولة للخدمة  0,001%مع احتمال جتاوز  −dBW/Hz 216مبقدارها 

 اخلدمة.لدعم املركبات الفضائية غري املأهولة هلذه  0,1%و
تدعم رحلة مأهولة وحمطة طائرة بداللة ارتفاع الطائرة بالنسبة  SRSأدناه مسافة الفصل بني حمطة أرضية للخدمة  1ويعرض الشكل 

ويظهر الشكل أنه للوفاء مبعايري محاية احملطة األرضية  dBW/Hz 50−لإلرسال من الطائرة تساوي  .pe.i.rحلالة كثافة طيفية للقدرة 
 spWalloو Goldstoneعند  SRSمن احملطات األرضية  mk 880و 450، يتعني أن تكون الطائرة على مسافة بني SRSللخدمة 

 . ويالحظ أيضاً،mk 17و 4لطائرة بني لبالنسبة الرتفاع  Uchinouraو erthPو New Norciaو Canberraو Madridو
مبقدار يرتاوح  RF، فإن مسافات الفصل املطلوبة تكون أكرب من حدود الرؤية SRSأنه حلماية احملطات األرضية للخدمة 

 .1%تقريباً، بفرض احتمال جتاوز أقل من  km 300و 200بني 

 1كل ـالش

 .pe.i.rومحطة طائرة ترسل قدرة  ) SRS )p =%0,001مسافات الفصل المطلوبة بين محطة أرضية للخدمة 

 مقابل ارتفاع الطائرة −dBW/Hz 50مقدراها 

SA.2078-01
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Near-Earth SRS protection
– 216 dBW/Hz (0.001%)

 

بالقرب من  SRSمعيار محاية اخلدمة 
 dBW/Hz 2016− (%0,001) األرض
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واحملطات املتنقلة )على منت الطائرات( عند  SRSأدناه مسافات الفصل املطلوبة بني احملطات األرضية للخدمة  1يقدم اجلدول 
 .p = %0,001الحتمال جتاوز،  dBW/Hz −50لإلرسال تساوي  .pe.i.rوكثافة طيفية للقدرة  mk 17ارتفاع للطائرة يساوي 

 1دول ـاجل
 الرحالت الفضائية التي تدعم SRSمسافات الفصل المطلوبة للمحطات األرضية للخدمة 

 km 17ومحطة طائرة على ارتفاع  )p = %0,001(المأهولة 
 dBW/Hz −50تساوي  .pe.i.rترسل بكثافة للقدرة 

 موقع المحطة األرضية
 ، البلدSRSللخدمة 

 مسافة الفصل المطلوبة
(km) 

 817 الواليات املتحدة األمريكية ،غولدستون

 747 الواليات املتحدة األمريكية، والوبس

 880 مدريد، إسبانيا

 845 أسرتاليا ،كانربا

 774 أسرتاليا ،نيونورسيا

 698 أسرتاليا بريث،

 771 اليابان أ تشينورا،

 
غري  SRSاليت تدعم رحلة فضائية للخدمة  SRSأدناه مسافات الفصل املطلوبة بني احملطات األرضية للخدمة  2ويعرض الشكل 

لإلرسال للطائرة  .pe.i.r.مأهولة وحمطة الطائرة بداللة ارتفاع الطائرة بالنسبة للحالة اليت تكون فيها كثافة القدرة 
جيب أن تكون الطائرة على  SRSويبني الشكل أنه من أجل الوفاء مبعايري محاية احملطة األرضية للخدمة  −dBW/Hz 50 تساوي

ة الرتفاعات ينورا، بالنسبشمن احملطات األرضية املوجودة يف غولد ستون ووالوبس ومدريد وكانربا وأوت km 825إىل  450مسافة من 
 .km 17و 4 للطائرة ترتاوح بني

احملددة  RF، مسافات الفصل املطلوبة أكرب من حدود الرؤية SRSويالحظ ثانية، أنه حلماية احملطات األرضية للخدمة 
 .1%أقل من  p لالحتمال
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 2كل ـالش

 .pe.i.rومحطة طائرة ترسل قدرة  ) = SRS )p%0,1مسافات الفصل المطلوبة بين محطة أرضية للخدمة 
  مقابل ارتفاع الطائرة −dBW/Hz 50تساوي 

SA.2078-02
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واحملطات املتنقلة )على منت الطائرات( بالنسبة  SRSأدناه مسافات الفصل املطلوبة بني احملطات األرضية للخدمة  2ويعرض اجلدول 

 .p = %0,1يف اجتاه األفق مع احتمال جتاوز  dBW/Hz −50لإلرسال تساوي  .pe.i.rوكثافة طيفية للقدرة  mk 17الرتفاع طائرة يساوي 

 2دول ـاجل
  = p(%0,1(التي تدعم رحالت غير مأهولة  SRSمسافات الفصل المطلوبة للمحطات األرضية للخدمة 

 dBW/Hz −50تساوي  .pe.i.rوُترسل بكثافة للقدرة  mk 17ومحطة طائرة على ارتفاع 
 األرضيةموقع المحطة 

 البلد ،SRSللخدمة 
 مسافة الفصل المطلوبة

(km) 

 763 الواليات املتحدة األمريكية ،غولدستون

 696 الواليات املتحدة األمريكية، والوبس

 825 مدريد، إسبانيا

 789 أسرتاليا ،كانبريا

 731 اليابان أ تشينورا،

 mk 50تقل بنحو   = p(%0,1(اليت تدعم الرحالت غري املأهولة  SRSويالحظ أن هذه املسافات للمحطات األرضية للخدمة 
 .,p1 = 00(%0(اليت تدعم رحالت مأهولة  SRSللمحطات األرضية للخدمة  املعطاةعن املسافات 

تلزم مسافات  ،وغري املأهولة املأهولة SRSبالنسبة لرحالت اخلدمة  SRSواخلالصة، أنه للوفاء مبعيار محاية احملطة األرضية للخدمة 
 .وحمطات الطائرات SRSبني احملطات األرضية للخدمة  km 880فصل أكرب من 

__________ 

بالقرب من  SRSمعيار محاية اخلدمة 
 dBW/Hz (%0,001) −2016 األرض
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