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أرض( -)فضاء لساتليةوالخدمة الثابتة ا
 GHz 38-37,5 النطاق في

 ITU-R  SA.2079-0التوصيـة  
(2015/08) 

 SAالسلسلة 
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ii التوصية  ITU-R  SA.2079-0  

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

 توصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ال
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 

وقطاع تصاالت صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1  امللققواملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) 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  حيث ميكن أيضاً  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة 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 وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةالراديوي  االستداللوددمة ة اخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةوالتنسيق بني أنظمة اخلدم تقاسم الرتددات 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 جراء املوضحوجب اإلعن قطاع االتصاالت الراديوية مب ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1 القرار يف

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 
 

  ITU  2016 

 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  SA.2079-0  ةـالتوصي
 خدمة األبحاث الفضائية والخدمة الثابتة الساتليةأنظمة  بين دداتتقاسم التر 

 GHz 38-37,5 النطاق أرض( في-)فضاء
(2015) 

 مجال التطبيق
 GHz 38-37,5 يف النطاق (FSS)واخلدمة الثابتة الساتلية  (SRS)تتناول هذه التوصية تقاسم الرتددات بني ددمة األحباث الفضائية 

ادل ذي دط القياس الفضائي بالتد القدرة املشعة املكافئة املتناحية وكثافة تدفق القدرة ألنظمة أرض(. وتعطي حدود-)فضاء
 (GSO) املستقرة بالنسبة إىل األرض املداراتواألنظمة القمرية خلدمة األحباث الفضائية وأنظمة  (SVLBI) األساس الطويل جداً 

 .ة الثابتة الساتليةللخدم (HEO)امليل  ةشديد ةهليلجياإل املدارات وأنظمة
 أساسيةمصطلحات 

 املدارات وأنظمة (GSO) وأنظمة املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرضالقريبة من األرض،  (SRS) ددمة األحباث الفضائية أنظمة
( وكثافة تدفق .e.i.r.p) القدرة املشعة املكافئة املتناحيةحدود  ،(FSS)للخدمة الثابتة الساتلية  (HEO) امليل ةشديد ةهليلجياإل

 .GHz 38-37,5، تقاسم الرتددات، (.p.f.d) القدرة

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

وللخدمة الثابتة  GHz 38-37 النطاقيف  اً أولي اً توزيع (s-E) (SRS) أرض(-)فضاءدمة األحباث الفضائية خلأن  أ ( 
 ؛GHz 38-37,5 لنطاقا ، وأن هذين التوزيعني يتقاطعان يف GHz 42,5-37,5 النطاق يف اً أولي اً توزيع (s-E) (FSS) الساتلية
 ؛ITU-R SA.1396 يف التوصيةترد  GHz 38-37 النطاقدمة األحباث الفضائية يف خلللوصالت اهلابطة معايري احلماية  أن ب(
اجلوية  راتاملؤثنجم عن ي الذي ميكن أنو مة األحباث الفضائية دخلحمطة أرضية  الذي تتعرض لهأن حساب التدادل  ج(
للرحالت من الوقت  0,1%وأهولة للرحالت املمن الوقت  0,001% من أجلعلى إحصاءات الطقس  إىلستند أن يطول ينبغي اهلو 
 ؛املأهولة غري
 ؛كرارهاتيتعذر علمية فريدة  ن أحداثكثرياً ما حتمل بيانات عدمة األحباث الفضائية  خلالوصالت اهلابطة  أن ( د
ن أي ًة عاً عادكثري تقل  الفضاء السقيق على سطح األرض من اهلابطة  الوصالت من لبثل (pfd) قدرةالكثافة تدفق   أن (ه

 ؛هالعاملة يف نطاق الرتدد نفس السواتلمن  تدادللل جداً  عرضةمهي فأدرى، وبالتايل  ساتليةإشارة 
ل الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطوي اليت تستخدم القياس األحباث الفضائيةدمة الوصالت اهلابطة خل أن ( و
قد تكون قادرة على حتمل مستويات الوصالت وأن هذه  ،ITU-R SA.2065معايري تدادل يف التقرير ترد بشأهنا  (SVLBI) جداً 

 ؛ITU-R SA.1396 تدادل أعلى مما هو مذكور يف التوصية
 قد د رست GHz 38-37,5 النطاق تتقاسم اليت األحباث الفضائية واخلدمة الثابتة الساتلية ددمة أنظمة أن محاية ( ز
 يف امللقق؛ هنتائج ي تتلخصذال ITU-R SA.2307 التقرير يف
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واألنظمة القمرية  (SVLBI) القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جداً  أنظمة أن اإلرساالت من (ح
 اليت تقل عن احلدود الواردة (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية ذات مستويات  يةدمة األحباث الفضائخل
 ةهليلجياإل املدارات وأنظمة (GSO) املستقرة بالنسبة إىل األرض املداراتأنظمة  معايري محاية يتلب ،ITU-R SA.2307 التقرير يف

 ؛الساتلية لخدمة الثابتةل (HEO) امليل ةشديد
خدمة الثابتة لل امليل ةشديد ةهليلجياإل املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض وأنظمة املدارات أنظمة من ترساالأن اإل (ط

معايري  يتلب ITU-R S.1328 اليت تقل عن احلدود الواردة يف التقرير (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية ذات مستويات  الساتلية
، فضائيةاألحباث ال خلدمةغري املأهولة واألنظمة القمرية  فضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جداً القياس ال أنظمة محاية
لقدرة املشعة ل أدفض تتطلب حداً  الثابتة الساتليةلخدمة ل املستقرة بالنسبة إىل األرض املدارات أنظمة من تاإلرساال أن بيد

 ؛الثابتة الساتليةلخدمة ل املأهولة إىل القمرالرحالت  لتلبية معيار محاية املكافئة املتناحية
تدفق القدرة  يف حدود كثافة العاملة الثابتة الساتلية للخدمة امليل  ةشديد ةهليلجياإل املدارات أنظمة من تأن اإلرساال (ي

ويل ذي دط األساس الطالقياس الفضائي بالتدادل  معايري محاية يلب، تلوائح الراديو من 21 املادة من 21-4 اجلدول الواردة يف
 دمة األحباث الفضائية؛خل ىل القمرإوالرحالت الفضائية جداً 
ددمة  يف بالقرب من األرضلقياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جدًا لأن األنظمة األدرى املغايرة  (ك

(، ميكن أن K 60)حوايل  النظام وضاءضحرارة اليت تنخفض فيها  L1/L2 (Lagrange) الغرانج رحالتمثل األحباث الفضائية، 
 (؛K 353حرارة ضوضاء اخللفية من القمر )حوايل  ذات يةنظمة القمر األمن  dB 8 تكون أكثر حتسساً بالتدادل بنقو

 نسبة دالل (.e.i.r.p)لقدرة املشعة املكافئة املتناحية لالطيفية  كثافتها  زيدية يف هذا النطاق ميكن أن تاتلاألنظمة الس أن (ل
 ،اخلبوظروف  كي تتخطى،  اخلبوظروف  يف GHz 37 النطاقنتشار يف الا تردييشتد  مئوية صغرية من الوقت، عندما

 وإذ تدرك
فتقة ال يطراف ذامل تطبيقاتيف  GHz 38-37,5النطاق تستخدم  ميكن أن اخلدمة الثابتة الساتليةسواتل أن أنظمة  أ ( 
اليت تستخدم هوائيات كبرية  البوابات تطبيقاتيف ( أو (VSAT) صغرية جداً لافتقة ال يطراف ذامل )أسلوب صغرية جداً ال
 ؛(البوابة أسلوب)
 GHz 38-37,5ميكن أن تستخدم النطاق  املطراف ذي الفتقة الصغرية جداً العاملة بأسلوب  اخلدمة الثابتة الساتليةأن أنظمة  ب(

عندما تعمل  GHz 38فوق  اً خمتلف اً يتردد اً ، ونطاقحباث الفضائيةدمة األخلعندما تعمل يف مناطق بعيدة عن احملطات األرضية 
 ؛دمة األحباث الفضائيةخلاملناطق القريبة من احملطات األرضية  يف
عن احملطات األرضية  عيداً ب، ميكن أن تقع البوابة أسلوباخلدمة الثابتة الساتلية اليت تستخدم ، يف أنظمة البوابة حمطات أن ج(
 ،الفضائيةدمة األحباث خل

 توصي
تكون  كيقدر اإلمكان   GHz 37,5-37 النطاق دمة األحباث الفضائيةخلالفضاء السقيق  الرحالت إىل أن تستخدمب 1

 ؛ITU-R SA.1396للتوصية  وفقاً  متاماً حممية 
قماية لل اً يار مع 0,1% نسبة GHz 38-37,5النطاق  يف الثابتة الساتلية للخدمة الرحالت املأهولة إىل القمر أن تستخدمب 2
 ؛0,001% من بدالً  اخلدمة الثابتة الساتليةجتاوزات أنظمة من 
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دمة األحباث خلواألنظمة القمرية  (SVLBI) القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جداً  أنظمة أن تعملب 3
 ،(.e.i.r.p) رة املشعة املكافئة املتناحيةلقدالقصوى لالكثافة الطيفية  مستويات حتت GHz 38-37,5النطاق  يف املرِسلة الفضائية

وذلك كي تفي مبعيار  (1 الحظةامليف اجلدول أدناه ) ةبينامل للخدمة الثابتة الساتليةيف احملطات األرضية  ،صفاء السماءظروف  يف
 ؛محاية اخلدمة الثابتة الساتلية

خدمة أنظمة 
 األبحاث الفضائية

 .e.i.r.pلقدرة الكثافة الطيفية القصوى ل
(dBW/MHz) 

 حد كثافة تدفق القدرة على سطح األرض
)2(dBW/MHz/m 

 −SVLBI 32 127 األنظمة

 −128 56 القمرية األنظمة

عة لقدرة املشللكثافة الطيفية ا مستويات حتت أقصى GHz 38-37,5النطاق  يف اخلدمة الثابتة الساتلية أنظمة أن تعملب 4
 ابتة الساتليةللخدمة الثيف احملطات األرضية  ،صفاء السماءظروف  يف ويات كثافة تدفق القدرة،أو مست (.e.i.r.p)املكافئة املتناحية 

القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل  نظمةألكي تفي مبعايري التدادل وذلك  ، (1 الحظةامليف اجلدول أدناه ) ةبينامل
 ؛ةدمة األحباث الفضائيخلالقمرية  والرحالت (SVLBI) جداً 

أنظمة الخدمة الثابتة 
 الساتلية

 .e.i.r.pلقدرة الكثافة الطيفية القصوى ل
(dBW/MHz) 

 حد كثافة تدفق القدرة على سطح األرض
)2(dBW/MHz/m 

GSO 42 121− 

HEO 48 105− 
 لوائح الراديو( من 21-4 اجلدول)حد 

 GHz 38 تردد فوق نطاقات ذي الفتقة الصغرية جداً  املطراف العاملة بأسلوب اخلدمة الثابتة الساتلية أنظمة أن تستخدمب 5
 دمة األحباث الفضائية؛خلمن احملطات األرضية  القريبةغرافية اجلناطق امل يف
 ة الساتليةالثابت خدمةلوا الفضائية قاثبددمة األسطح األرض ألنظمة  عندكثافة تدفق القدرة   بأال تزيد 6
 ؛ملعنيةا لوصالت التطبيقاتلتققيق أهداف التيسر واألداء  (ةالالزم املستويات) زمستوى الالامل عن GHz 38-37,5 النطاق يف
، L1/L2 (Lagrange) الغرانج رحالتمثل يف ددمة األحباث الفضائية،  من األرض القريبةنظمة األدرى بأن تنظر األ 7
ظام ، على غرار ناخلدمة الثابتة الساتليةة لتققيق التوافق مع أنظم dB 8 يقارب وصلة إضايفام  هباهلابطة  وصلتها تصميم يف

 .دمة األحباث الفضائيةقمري خل
 اجلدولني يف املبينة (.e.i.r.p)لقدرة املشعة املكافئة املتناحية لالكثافة الطيفية  جتاوز ، ميكناخلبو املفرطظروف  يف - 1مالحظة ال

 كثافة تدفق القدرة.  تيسر الوصلة مع االلتزام حبدود الالزم للقفاظ على بالقدرأعاله 
 

  



  ITU-R  SA.2079-0  التوصية 4

 ملحـقال
 

 القريبة من األرض بين أنظمة خدمة األبحاث الفضائية تقاسم الترددات
 GHz 38-37,5 النطاق أرض( في-)فضاء والخدمة الثابتة الساتلية

 مقدمة 1
ل ذي القياس الفضائي بالتداد أنظمةبني  لتقاسم الرتددات حتليالً  الذي يقدم ITU-R SA.2307يلخص هذا امللقق نتائج التقرير 
 املستقرة بالنسبة إىل املداراتأنظمة بني واألنظمة القمرية خلدمة األحباث الفضائية و  (SVLBI) دط األساس الطويل جداً 

 األنظمةالتدادل بني هذه  وحياكى .للخدمة الثابتة الساتلية (HEO)امليل  ةشديد ةهليلجياإل املدارات وأنظمة (GSO) األرض
 (.e.i.r.p) القدرة املشعة املكافئة املتناحيةمستويات كثافة و نظمة باستخدام املعلمات األتشغيل  فرتض، ي  1 الةاحليف  التني.ح يف

ية د مستويات الكثافة الطيفإرسال أعلى تول بقدرات نظمةاألتشغيل  فرتضي   ،2 الةاحليف و التالية.  الفقراتعلى النقو الوارد يف 
 لوائح الراديو. من 21 املادة من 21-4 اجلدول يف وفقاً ملا يردالقدرة على سطح األرض تدفق  كثافةل القصوى

 أنظمة خدمة األبحاث الفضائية 2
واألنظمة القمرية  (SVLBI) القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جداً  ألنظمة أدناه املعلمات املقررة 1.2اجلدول  يلخص
 ذه وأنظمةه ددمة األحباث الفضائيةت ستخدم هذه املعلمات يف حساب مستويات التدادل بني أنظمة و  دمة األحباث الفضائية.خل

 .1 احلالة لخدمة الثابتة الساتلية يفل (HEO)امليل  ةشديد ةهليلجياإل املدارات وأنظمة (GSO) املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض

 1.2اجلدول 
 (SVLBI) ضائي بالتداخل ذي خط األساس الطويل جدا  القياس الفالمعلمات المقررة لنظام 

 (1 )الحالة (SRS)والنظام القمري بخدمة األبحاث الفضائية 
 النظام القمري SVLBI الوحدات اتالمعلم

 الفضائيةمعلمات المحطة 

 قمري 65، 31، 20 درجات امليل املداري

 dBW 3 14,5 قدرة اإلرسال

 dBi 48,1 64 كسب اهلوائي

 Mb/s 500 250 البياناتمعدل 

 dBW/MHz 24,1 54,5 القصوى يف اإلرسال .e.i.r.pكثافة 

 معلمات المحطة األرضية

 M 15 ،34 6 قطر اهلوائي

 RR AP8-10 RR AP8-10  خمطط الكسب

 10 10 درجات ارتفاع أقل

 K 150 353 حرارة الضوضاءدرجة 

 –Io/No dB 6– 6معيار احلماية 

 –dBW/MHz 153– 149,1 لاحلماية من التداد

 )مركبة غري مأهولة( p %2 %0,1 النسبة املئوية للتجاوز
 )مركبة مأهولة( %0,001
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واألنظمة  (SVLBI) القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جداً  أنظمة مني فرتض أن اإلرساالت ، 2 الةاحل يف
 ضمن على سطح األرض لوائح الراديو من 21-4 ق القدرة احملددة يف اجلدولحدود كثافة تدف يتلب دمة األحباث الفضائيةخلالقمرية 
 .GHz 38-37,5 النطاق
 ختلفامل امليل املداري ذات (SVLBI)القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جداً أنظمة  ستقَددالنتائج،  فقرةيف و 

 .SVLBI-65و SVLBI-31و SVLBI-20باملختصرات 

 الثابتة الساتلية أنظمة الخدمة 3
 امليل ةديدش ةهليلجياإل املداراتبالنسبة إىل األرض وأنظمة  املدارات املستقرة نظمةأل املقررة املعلماتأدناه  1.3اجلدول  يلخص

 مةأنظبني هذه و  تليةخلدمة الثابتة السااأنظمة  ساب مستويات التدادل بنييف ح املعلماتستخدم هذه وت  . لخدمة الثابتة الساتليةل
 .1 الةاحل يف دمة األحباث الفضائيةخلواألنظمة القمرية  (SVLBI) القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جداً 

 1.3اجلدول 
 لهليلجياإل المدار ونظام (GSO) المعلمات المقررة لنظام المدار المستقر بالنسبة إلى األرض

 (1 )الحالة (FSS)لخدمة الثابتة الساتلية ل (HEO)الميل  ةشديد
 GSO HEO الوحدات اتالمعلم

 الفضائيةمعلمات المحطة 

 3 2  عدد السواتل

 dBW 11 11 قدرة اإلرسال

 dBi 53 53 كسب اهلوائي

 MHz 500 500 عرض النطاق املشغول

القصوى  .e.i.r.pكثافة 
 اإلرسال يف

dBW/MHz 37 37 

 معلمات المحطة األرضية

 dB 58,9 58,9 كسب اهلوائي

 ITU-R S.465 التوصية ITU-R S.465 التوصية  خمطط الكسب

 10 10 درجات ارتفاع أقل

 K 343 340 حرارة الضوضاءدرجة 

 Io/No dB 0 0معيار احلماية 

 –dBW/MHz 143– 143 احلماية من التدادل

 p %0,005 %0,005 النسبة املئوية للتجاوز

 ةشديد ةهليلجياإل املداراتوأنظمة  (GSO) بالنسبة إىل األرض ملدارات املستقرةا أنظمة مني فرتض أن اإلرساالت ، 2 الةاحل يف
 على سطح األرض لوائح الراديو من 21-4 حدود كثافة تدفق القدرة احملددة يف اجلدول يتلب لخدمة الثابتة الساتليةل (HEO) امليل
 .GHz 38-37,5النطاق  ضمن
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 النتائج 4
 ائيةدمة األحباث الفضخليف احملطات األرضية  املرصودةأدناه جتاوزات مستوى التدادل  1.4 دوليلخص اجل ،1 الةاحل بالنسبة إىل

 .اخلدمة الثابتة الساتليةو 

 1.4اجلدول 
المقررة حدود الباستخدام  (FSS) والخدمة الثابتة الساتلية (SRS) تجاوز معايير الحماية ألنظمة خدمة األبحاث الفضائية

 (1 )الحالة GHz 38-37,5في النطاق  (.e.i.r.p)المكافئة المتناحية المشعة  لكثافة القدرة

 (1 الحالة)
e.i.r.p. 
 

 األنظمة المسببة
 للتداخل

 األنظمة المعرضة للتداخل:
 معايير الحماية تجاوز

(dB) 
 التجاوز األقصى

(dB) 
SRS FSS 

SVLBI-20 
SVLBI-31 
SVLBI-65 

 نظام قمري
 )مركبة غير مألهولة(

 ينظام قمر 
 )مركبة مألهولة(

GSO HEO 

SRS 

SVLBI-20 
SVLBI-31 
SVLBI-65 

>< 
17– 
16– 
22– 

>< 
8– 
10– 
14– 

36– 
34– 
8– 

8– 

 نظام قمري
22– 
19– 
29– 

>< >< 2– 41– 2– 

FSS 

GSO 
16– 
18– 
20– 

5– 25 >< 46– 

5– 
 غري مأهولة( قمرية )مركبة

25 
 مأهولة( قمرية )مركبة

HEO 
31– 
28– 
11– 

29– 27– 41− >< 11– 

 القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساسأنظمة ) ددمة األحباث الفضائية أنظمة ظ أن مستويات التدادل الناجتة عنالحَ ي
ىل املدارات املستقرة بالنسبة إأنظمة ) اخلدمة الثابتة الساتلية وأنظمة (أهولةاملغري  واألنظمة القمرية (SVLBI) الطويل جداً 
 .ةنظمذه األهلي معايري احلماية تلب اليتنظام لل املقررة املعلمات تستخدم( (HEO) ات اإلهليلجية شديدة امليلاملدار و  (GSO) األرض
دمة خل أهولةامل األنظمة القمرية ىلإ لخدمة الثابتة الساتليةل (GSO)املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض التدادل من أنظمة غري أن 

ددمة  أنظمة الرتددات بني تقاسم ميكن قيامولذلك،  dB 25مبقدار  ددمة األحباث الفضائيةاية مححد تجاوز ي األحباث الفضائية
وبني  (أهولةاملغري  واألنظمة القمرية (SVLBI) القياس الفضائي بالتدادل ذي دط األساس الطويل جداً أنظمة ) األحباث الفضائية

( (HEO) املدارات اإلهليلجية شديدة امليلو  (GSO)رة بالنسبة إىل األرض املدارات املستقأنظمة ) اخلدمة الثابتة الساتلية أنظمة
القدرة املشعة املكافئة  قيم كثافةزادت هذه األنظمة  حىت لو اً ممكن تقاسم الرتدداتويظل  .GHz 38-37,5النطاق  ضمن
لقدرة املشعة ا بتلك املستويات لكثافة تعملأن ميكن هلذه األنظمة و  القصوى. التجاوزمستويات  إىل لديها (.e.i.r.p) ةاملتناحي

دارات املأنظمة  بني وبغية التقاسم األنظمة األدرى.بمن الوقت دون التسبب يف تدادل ضار  100% دالل املكافئة املتناحية
أساليب  تلزم ،يةدمة األحباث الفضائخل أهولةامل األنظمة القمريةلخدمة الثابتة الساتلية وبني ل (GSO)املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 التدادل إىل مستويات مقبولة. خلفضختفيف 
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كثافة تدفق ل صوىالق الكثافة الطيفيةب اخلدمة الثابتة الساتليةو  ددمة األحباث الفضائيةعندما تعمل أنظمة  ،2 الةاحل وبالنسبة إىل
معايري احلماية درى األنظمة األ الذي تتعرض لهتدادل ال سيتجاوز ،2dBW/MHz/m 105– البالغة القدرة على سطح األرض

 أدناه 2.4يف اجلدول  التجاوز. وتظهر مستويات الظروف اجلوية الصافيةيف  ةاجلوي قيم اخلسارةباستخدام  اخلاصة هبا

 2.4اجلدول 
 تجاوز معايير الحماية ألنظمة خدمة األبحاث الفضائية والخدمة الثابتة الساتلية باستخدام حدود الكثافة الطيفية

 (2 )الحالة GHz 38-37,5في النطاق ة تدفق القدرة لكثاف

 (2 )الحالة
pfd 
 

 األنظمة المسببة
 للتداخل

 :األنظمة المعرضة للتداخل
 معايير الحماية تجاوز

(dB) 
 التجاوز األقصى

(dB) 
SRS FSS 

SVLBI-20 
SVLBI-31 
SVLBI-65 

 نظام قمري
 )مركبة غير مألهولة(

 نظام قمري
 )مركبة مألهولة(

GSO HEO 

SRS 

SVLBI-20 
SVLBI-31 
SVLBI-65 

>< 
12 
13 
1 

>< 
21 
22 
9 

35– 
31– 
11 

22 

 نظام قمري
5 
6 
2 

>< >< 23 32– 23 

FSS 

GSO 
4 
2 
1 

16 44 >< 25– 

16 
 غري مأهولة( قمرية مركبة

44 
 مأهولة( قمرية )مركبة

HEO 
28– 
25– 
6– 

27– 26– 25– >< 6– 

 عاليةال وياتستامل ال تنوي استخدام هذه اخلدمة الثابتة الساتليةو  حباث الفضائيةددمة األظ، مع ذلك، أن أنظمة الحَ وي
التوهني يشتد الطقس و  يسوءعندما حصراً  بلمن الوقت،  100% دالل (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية كثافة ل

نفس ل يث تتعرضحب اخلدمة الثابتة الساتليةو  ائيةدمة األحباث الفضخلاحملطات األرضية  تقاربتإذا  هذه احلالة، يفو اجلوي. 
 ري احلماية.، وسيكون على األرجح أقل من معايةاجلوي اخلسارةبسبب  ي توقعما ع اً كثري   سيقل، فإن التدادل اجلويةالظروف 

لظروف  تتعرضقد  هنافإسافة كبرية، مب اخلدمة الثابتة الساتليةو  دمة األحباث الفضائيةخلاحملطات األرضية  أما إذا تباعدت
سيقل  احلالة، يف هذهولكن . طفيفاً مساء صافية، قد يكون التوهني اجلوي  ظروف يفالتدادل  حدثإذا و  .ةخمتلف جوية

 (.e.i.r.p)للقدرة املشعة املكافئة املتناحية دارج دط تسديده، وستنخفض الكثافة الطيفية  هوائي اإلرسالكسب 
لخدمة ل (GSO)مدار مستقر بالنسبة إىل األرض  نظام يف على سبيل املثال،ف. لتدادلاملعرَّضة لاحملطة األرضية  باجتاه
ستنخفض   ،km 100 سافةمب اخلدمة الثابتة الساتليةو  دمة األحباث الفضائيةخلاحملطات األرضية  إذا تباعدت ،الساتلية الثابتة
 إذا تباعدتو  ،dB 3مبقدار  املعرَّضة للتدادلألرضية احملطة ا باجتاه (.e.i.r.p)لقدرة املشعة املكافئة املتناحية اكثافة 
 .dB 10 االخنفاض يكون مقدار ،km 200 سافةمب
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 ينبغي أن ختتار، قدرةتدفق اللكثافة  احملددةالكثافة الطيفية  تلبية حدود نم اخلدمة الثابتة الساتليةأنظمة  مل تتمكنإذا و 
 ،دمة األحباث الفضائيةخلبالقرب من مواقع احملطات األرضية  عندما تعمل GHz 38 استخدام نطاقات تردد فوق عندئذ

أن ي وينبغ .دمة األحباث الفضائيةخلعن احملطات األرضية  عندما تعمل بعيداً  إال GHz 38-37,5 النطاق وأال تستخدم
ددمة  أنظمة ىوسيتعني عل تلبية هذا الشرط بسهولة. من النقطيةاخلدمة الثابتة الساتلية ذات احلزم  تتمكن أنظمة

لتجنب  ةددحملالقدرة املشعة املكافئة املتناحية استويات كثافة مبأن تعمل  النقطيةاحلزم  الفضائية اخلالية من األحباث
 الثابتة الساتلية. تدادل للخدمة التسبب يف

ي دط األساس ادل ذالقياس الفضائي بالتدأنظمة ) ددمة األحباث الفضائيةأنظمة بني  التقاسموتبني النتائج أعاله جدوى 
ىل املدارات املستقرة بالنسبة إأنظمة ) اخلدمة الثابتة الساتليةوأنظمة  (أهولةاملغري  واألنظمة القمرية (SVLBI) الطويل جداً 
تدادل معايري محاية الإذا جتاوز و  نظام.لل املقررة باستخدام املعلمات( (HEO)املدارات اإلهليلجية شديدة امليل و  (GSO) األرض
 توى مقبول.التدادل إىل مس خلفضختفيف وسائل  حينئذ، توجد اخلدمة الثابتة الساتليةأو  ددمة األحباث الفضائيةظمة أن

__________ 
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