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

                                                                                                                      االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد التوصيات واعتمادها.
صاالت الراديوية التا 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
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وقطاع االتصاالت

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع R-ITU 1 بالقرار
                                                                           حيث ميكن أيضا  االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU اإللكرتوين

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

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 

 
 

وضح عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء امل ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1القرار  يف

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه 
 .(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.510-3  التوصيـة

 ألبحاث الفضائية والخدمات األخرىإمكانية تقاسم الترددات بين خدمة ا
 GHz 15و 14في نطاقات بالقرب من 

 التداخل المحتمل من أنظمة ساتلية لترحيل البيانات
 (ITU-R 118/7 املسألة)

(2017-1997-1982-1978) 
 مجال التطبيق

الفضائية  مرسالت يف ددمة األحباثتقاسم الرتددات على أساس عدم التدادل بني  الظروف اليت ميكن فيهاهذه التوصية  حتدد
 .GHz 15و 14ومستقبالت يف ددمات أدرى بالقرب من 

 كلمات رئيسية
 GHz 14 ،GHz 15تردد، تقاسم، ددمة األحباث الفضائية، 

 توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة
 ITU-R SA.1626التوصية 

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

بني تطبيقات ددمة األحباث الفضائية القريبة من األرض )مرسالت  GHz 16و 13بني املدى  يفتقاسم الرتددات  إمكانية أ ( 
 ؛( وددمات أدرى(DRS)لرتحيل البيانات  األنظمة الساتلية

النطاقات  أن تعمل على أساس ثانوي يف بعض دمة األحباث الفضائيةخل                                             أنه وفقا  ألحكام لوائح الراديو ذات الصلة، ميكن  ب(
 ،دمات أدرىخل املوزعة على أساس أويل

 وإذ تدرك
 أن تقاسم الرتددات على أساس عدم التدادل بني مرسالت يف ددمة األحباث الفضائية ومستقبالت يف ددمات أدرى ممكن

 دمة األحباث الفضائية،خلحدود كثافة تدفق القدرة املناسبة شريطة حتديد  GHz 15و 14بالقرب من 
 توصي

املستعملة بالتقاسم بني ددمة األحباث  GHz 15و 14، يف نطاقات الرتدد القريبة من األحباث الفضائية ددمة عمل سواتلت بأن
سطح األرض يف أي نطاق  الناجتة عنداحلدود التالية لكثافة تدفق القدرة  ضمن وددمات أدرى، (DRSالفضائية )األنظمة 

 :مجيع الظروف وطرائق التشكيليف  kHz 4 يبلغ

 
–148 dB(W/m2) for  0     5

–148    (  –  5)/2 dB(W/m2) for  5 <   25

–138 dB(W/m2) for 25    90
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القدرة وزوايا الوصول  تدفق وتتعلق هذه احلدود بكثافة األفقي(؛ املستوىبالدرجات فوق زاوية وصول املوجة الراديوية )هي  حيث 
 عليها يف ظروف االنتشار يف الفضاء احلر. يتم احلصول اليت

___________ 
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