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ii التوصية  ITU-R  SM.1051-3 

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

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

تصاالت وقطاع الوصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس ا يرد
 1 يف امللحق واملشار إليها (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 اإللكرتوين R-ITU 1 بالقرار
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة 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 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  الثابتةاخلدمة 

M  وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةالراديوي  االستداللوددمة اخلدمة املتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R SM.1051-3التوصية 

 تهاوإزال MHz 406,1-406حديد التداخالت الضارة في النطاق أولوية ت

(2014-1997-1995-1994) 

 التطبيق مجال
 اإلدارات والسلطات الرقابيةالذي تكشفه  MHz 406,1-406يف النطاق دل اأن تعطى للتد ينبغيتصف هذه التوصية األولوية اليت 

هو نظام دويل  Cospas-Sarsat النظامو  .اجلغرايف هاألن التدادل يضعف كشف منارات االستغاثة الفعلية وحتديد موقع لديها،
حيث يقوم بكشف وحتديد موقع منارات الطوارئ الراديوية  (SAR)ساتلي إلنذارات االستغاثة يف عمليات البحث واإلنقاذ 

توصية مراجع إضافية لربنامج لاتقدم و  ملناطق النائية املعزولة عند االستغاثة يف العامل.تنشطها الطائرات والسفن واملتجولون يف ا اليت
 .ITU-R SM.2258إىل التقرير  إحاالت، وكذلك MHz 406 بشأن الرتددالدويل لالتصاالت  املراقبة باالحتاد

 الرئيسيةالكلمات 
 تدادل ؛؛ استغاثة؛ منارةCospas-Sarsatالسالمة؛  ؛(EPIRB) الطوارئ لتحديد مواقعاملنار الراديوي 

 مختصرات/مسرد
BR - مكتب االتصاالت الراديوية؛ 

EPIRB -  ؛الطوارئ لتحديد مواقعاملنار الراديوي 
GNSS - ؛النظام العاملي للمالحة الساتلية 

LEO - ؛مدار منخفض حول األرض 
LUT – ؛للمستخدم مطراف حملي 

WARC - املؤمتر اإلداري العاملي للراديو. 

 ذات الصلة هتوصيات االتحاد الدولي لالتصاالت وتقارير 
 .ITU-R M.1042تقرير ال؛ ITU-R SM.2258تقرير ال ؛ITU-R M.1478-2التوصية 
 .يف حيز النفاذتقرير الاستخدام أحدث نسخة من التوصية/ ينبغييف كل حالة  - مالحظة

 الحتاد الدويل لالتصاالت،لإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها

 اتملنار ا كي تستخدمه  (فضاء-خدمة املتنقلة الساتلية )أرضلل يف لوائح الراديو موزَّع MHz 406,1-406النطاق أن  ( أ 
 ستغاثة أو الطوارئ؛اليف حاالت ا (EPIRB) الطوارئ لتحديد مواقع ةالراديوي

االت أجهزة إرسال لتحديد املواقع يف ح وأاستخدام منارات شخصية لتحديد املواقع، ب تأذن أيضاً  جيوز أنأن اإلدارات  ب(
 ؛املناراتب اخلاصةتلك  تشابه املرِسلشعاع إلأنظمة، على أساس وطين باستخدام معلمات ودصائص  من الطوارئ، أو ما يعادهلا

 لتحديد مواقع ةالراديوي اتاملنار  محلالنظام العاملي لالستغاثة والسالمة،  كجزء من  تطلبتأن املنظمة البحرية الدولية  ج(
 ؛التفاقية الدولية حلماية األرواح يف البحرالعاملة مبوجب االسفن  منتعلى  (EPIRB) الطوارئ
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قاذ عن ات البحث واإلنأنظمة هو تسهيل عملي من ما يعادهلاو  الطوارئ لتحديد مواقع ةالراديوي اتأن الغرض من املنار  د(
 لتحديد املواقع؛الساتلية  تقنياتالطريق 

نظمة الساتلية ذات الصلة يهدف إىل إنقاذ األرواح من دالل األو  الطوارئ لتحديد مواقع ةالراديوي اتأن استخدام املنار  ه(
 ؛ومباشر إىل املنكوبني على حنو عاجلددمات اإلنقاذ  يف جلبكفاءة ال

 األرض النسبة إىلومدار مستقر بمدار متوسط و مدار منخفض  السواتل يف على منت قيد التشغيلستقبال الساتلية الأن أجهزة ا و(
 األرض؛ كوكب  يف مناطق خمتلفة من MHz 406,1-406النطاق  تدادل ضار يفل املسببةوجود العديد من اإلشارات  ت ظهر

عمل ي يذنظام البحث واإلنقاذ الساتلي ال ترديألن وجود أي تدادل يؤدي إىل  فوراً  يتعني أن ي زال أن التدادل ز(
 ؛هدد سالمة األرواح أو املمتلكاتيوأن مثل هذا التدادل قد  القدرةأساس املعاجلة اإلحصائية لإلشارات منخفضة  على

 علتحديد مواقاملنارات الراديوية إرساالت  على إدفاء تبينت قدرته MHz 406,1-406 يف النطاق الشديد تدادلالأن  ح(
 ؛من األرض تغطي آالف الكيلومرتات املربعة فوق مساحات الطوارئ متاماً 

 ؛مباشرة حلل مشاكل التدادل وفقهاإلدارات ا لتتواصل من لوائح الراديو تضع إجراءات 15أن املادة  ط(

على  MHz 406,1-406 تدادل يف النطاقالتنسيق بشأن تقرير ال برنامج (BR)مكتب االتصاالت الراديوية لدى أن  ي(
تقارير إىل ال إبالغ يفجمدية  ط( إذ تضع يف اعتبارهااملذكورة يف فقرة اإلجراءات  ال تكون عندما ،تددليأن  هأساس عاملي، وميكن

 ؛مثل هذا التدادل إزالةاملساعدة يف  لطلب اإلدارات املناسبة،
حتديد و مصادر التدادل يف هذا النطاق  كشفذاعة الوطنية قد تكون يف وضع جيد للمساعدة يف  أن ددمات مراقبة اإل ك(

 ؛يف محاية األرواح واملمتلكات ةكبي مسامهة   فتساهم بذلك، والتعرف عليها مواقعها

 هاالتدادل ومنع مشاكل إزالةوفر معلومات قيمة قد تكون مفيدة يف تصدر التدادل املوقع احملدد مل بشأن التعقيباتأن  ل(
 املستقبل، يف

 توصي

 ؛التدادلبغ بلَّ ت  عندما  MHz 406,1-406التدادل يف النطاق  موقع اإلدارات فوراً  حتدد أنب 1
 MHz 406,1-406 املتاحة لكشف التدادل الراديوي يف النطاقوحتديد االجتاه قدرات املراقبة باالستفادة الكاملة من  2

 ته كشأن ذي أولوية؛وإزال عليهوالتعرف  وحتديد موقعه
ملشاركة وتقدمي تقارير على ا MHz 406,1-406يف النطاق  وحتدد التدادل اليت بوسعها أن تراقب بقوة اإلدارات بأن حت َث 3

 ؛منتظمة إىل مكتب االتصاالت الراديوية
حاالت  لكشف إشارات االستغاثة يف (LUT) حملية للمستخدمني مطاريفاإلدارات يف تركيب وتشغيل  تنظر أنب 4

املناطق  ابة يفزمن االستج وسيحسناجلغرايف  هاإلشارات وحتديد موقعاع كشف يسر تسيسهل  إذ أن ذلك التدادل.كشف الطوارئ و 
 ؛يف الوقت احلاضر ددمات كافية ام هلتقدَّ  ال اليت

التدادل  إزالة يف هبا عاجلة الساتلية املرتبطةاملبشأن تشغيل املنارات وأنظمة  1املعلومات الواردة يف امللحق ب يستعانأن ب 5
 النطاق؛ هذا يف

 ؛2 امللحق يف ةتشمل، كحد أدىن، املعلومات املبينمقدمًة معلومات ، إىل التواصل كشأن ذي أولوية املبلِّغةاإلدارات بأن تبادر  6
 .3 امللحق و/أو مكتب االتصاالت الراديوية على النحو املبني يف املبلِّغةإلدارة ا مالحظات تقييمية إىلدارات اإل تقدمأن  7
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 1ق لحالم
 

 MHz 406 على التردد Cospas-Sarsatتشغيل نظام 

لتحديد مواقع الطوارئ المنارات الراديوية ب فيما يتعلق الكشف وتحديد الموقع مبدأ  1
 MHz 406 التردد على

ثانية  50ثانية كل  0,5، فهو يرسل رشقة ملدة MHz 406 الراديوي احملدد ملواقع الطوارئ املنار حاملا يفعَّل
املنارات  رة منكل منا  . وتقومحتتوي على بيانات حتديد اهلوية رسالة رقميةوتشكَّل على الرشقة  (.ITU-R M.633 التوصية )انظر

 الواردةرشقات لاإىل توقيت عشوائي بني  يؤديمما  ،ارات األدرىاملنبشكل مستقل عن  باإلرسال الطوارئ لتحديد مواقعالراديوية 
 املختلفة. من املنارات

بيانات  أيوقت االستقبال و و  الرتدد بيانات زَّنوت   .رشقة مستقَبلةتردد كل  Cospas-Sarsatسواتل  على منت املستقِبل املعاجل ويقيس
 عادوي   ألرض.احول ما يدور الساتل فييف حلقة مستمرة آنيًا  كل ذلك  إرسال ، ويعادذاكرة على منت الساتل حتدد هوية منار يف

 مدىالساتل ضمن  يقع يف مجيع أحناء العامل عندما Cospas-Sarsatلسواتل إرسال هذه املعلومات إىل احملطات األرضية 
 أرضية. حمطة

الساتل  ضعاتل ومو من الس احملصَّلةدات واألوقات الرتد بيانات املنارات الراديوية باستخدام من كل  ضعسب احملطات األرضية مو حتو 
السرعة قَبلة و يقيم العالقة بني تردد الرشقة املست يذىل تأثي دوبلر املعروف الإ. ويستند هذا احلساب الرشقاتيف كل من أوقات 

 .للساتل النسبية
 .MHz 406,05متمركزاً عند الرتدد  kHz 100 الساتلي املستقِبلاجليل احلايل من معاجلات  ويبلغ عرض نطاق الددل يف

ل اإلرساالت جمهزة أيضًا مبكررات لرتحي فالسواتل ذات املدار القطيب، السواتلعلى منت  املستقِبلباإلضافة إىل وجود معاجلات و 
الوقت  قياس للمحطة األرضية ملزيد من املعاجلة. وميكن بعد ذلك لتخضع مباشرة إىل حمطات أرضية MHz 406,1-406 النطاق يف

مبكررات كهذه تتيح   ألرضىل اإبالنسبة  املستقرةاتل و بعض الس ز أيضاً جتهَّ و  املوقع بطريقة مماثلة لتلك املذكورة أعاله. حيَددمث  ،والرتدد
 ننارات تتضمن اآاملالعديد من ية ذات داللة. بيد أن إزاحة دوبلر  دون حتديد موقعها نظرًا خللوها من MHz 406 إشاراتكشف 

دَّم املق هضعنار وكذلك مو بامل اهلوية اخلاصةمن هذه املنارات  توتشمل اإلرساال، (GNSS) النظام العاملي للمالحة الساتليةمستقبالت 
إلحداثيات من اعن طريق إزالة تشكيل  منارضع تحديد مو بطة أرضية حمل ذلك يسمحو . النظام العاملي للمالحة الساتلية من مستقِبل
 السواء. ىعل ذات املدار القطيب أو ألرضإىل ابالنسبة  السواتل املستقرةمن  اإلرساالت املرحَّلة عربقمية، الر  تدفق البتات

النظام العاملي للمالحة و  (GPS) النظام العاملي لتحديد املواقعسواتل  وكذلك Galileoستكون سواتل  يف هناية املطاف،و 
 ستغاثة.التحسن معدل كشف إشارات اجمهزة مبكررات على متنها س (GLONASS) الساتلية

 MHz 406 على التردد تداخلالإشارات معالجة  2
 (EPIRB) الطوارئ لتحديد مواقع ةالراديوي اتاملنار ترسلها  ال MHz 406,1-406ي إشارات يف النطاق أل ميكن

الت العاملة املرس عن هذه بالضرورةشارات التدادل إال تنتج مثل و  كشف إشارات املنارات الراديوية احلقيقية. مع تتدادل أن
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وافقيات اليت التالنطاق أو النطاقني اجلانبيني أو البث اهلامشي أو  دارج البث ميكن أن تنتج من بل MHz 406,1-406النطاق  يف
 .1من املرسالت اليت تعمل على ترددات أدرى MHz 406,1-406تقع يف النطاق 

( املراجع WARC MOB-83 - 1983 جنيف،املعين باخلدمات املتنقلة،  ي للراديولمؤمتر اإلداري العاملل) 205ووفق القرار 
ث حت َ و  ،هراقبة مثل هذا التدادل واإلبالغ عنملتدعى اإلدارات ، (WRC-12) 2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  دالل
 .2االستغاثة والسالمةتدادل ضار يتعرض له نظام أي تدابي الالزمة إلزالة الاتاذ  على

 حتديد مواقعميكن  الو  .3ئيةمن حمطة فضا املستقَبلةعلى مراقبة االشارات  قادرللمستخدم مطراف حملي  تركيب ذلك بيتطل  و 
 النمطية دادلتالمنت سواتل ذات مدار قطيب. وترسل مصادر على  ساتليباستخدام مكرر  إالطراف امل يف مصادر التدادل الضار

شارات مستمرة لفرتة طويلة من الزمن باملقارنة مع رشقات املنار الراديوي احملدد ملواقع الطوارئ بوجه عام إ MHz 406 على الرتدد
، ةستمر املبه هذه اإلشارات شفإن الطوارئ،  لتحديد مواقعإشارات املنار الراديوي  وشأهنا شأن .تستغرق كل منها نصف ثانية اليت

صدر ملتقرييب ال وقعملارتدد ميكن استخدامه حلساب ال يف دوبلرياً  تغياً ، يف املداردور يومعاجلتها من دالل ساتل  بدي، عند رصدهات  
إشارة  من هويةحمددة للأو إحداثيات  شفرةاستخراج  يتعذراملنار الراديوي احملدد ملواقع الطوارئ،  بثملعاجلة  دالفاً و  تدادل.ال

ملالئمة )سواء اإلدارة ا وإبالغبعد كشف هذا التدادل  وليس إال   توي على هذه املعلومات.حيد، لن جإن و   تشكيلها، التدادل، ألن
احملطة  يد موقعمن حتد مرافق املراقبة األرضية على حنو أدق حىت تتمكن بشكل مباشر أو من دالل مكتب االتصاالت الراديوية(

 تخدام أصول أرضية.لتدادل باسالرتددات الراديوية اآدر املسبب ل أو مصدر
 األجهزةومن اجلدير بالذكر أن اجليل اجلديد من  باستمرار. MHz 406,1-406النطاق  ، يراَقب(Rev.WRC-12) 205ووفق القرار 

فكلما يزيل املستقِبل  لضوضاء:لقياسات تقوم ب (LEO) مدار منخفض حول األرض السواتل يف حتلق بالفعل على منت خمتلف اليت
اإلشارة وكذلك  شدةل تقديراً  ، يقدم املستقِبلMHz 406,1-406النطاق  ضمن إشارةتشكيل  حول األرض مدار منخفض يف
 شارة وكثافة الضوضاء( لإلحصاءات وكذلك ألرراض املراقبة.اإلالبيانات ) ويستفاد من تلك كثافة الضوضاء املقابلة.ل

حمطات  إىل MHz 406,1-406يف النطاق  املستقَبلةشارات مجيع اإل Sarsat سواتل منت على MHz 406 عامل على مكرر ويرحِّل
، لتدادلل بةاملسب شاراتاإلالطوارئ وبعض  لتحديد مواقع، حيث ميكن كشف إشارات املنارات الراديوية أرضية جمهزة دصيصاً 

 حمطة أرضيةيبًا عن تقر  km 4 000مبسافة  تدادلصدر الموقع م لتحديدهذا األسلوب وحتديد مواقعها. وتنحصر إمكانية اتباع 
أربع  لمحطة األرضية دالل فرتة زمنية ال تقل عنلتدادل و صدر الاملتزامنة ملعتمد على رؤية الساتل يألنه  Cospas-Sarsatلساتل 
ماد وال بد من االعت ،جزء كبي من احمليطات اجلنوبية الفعلي يفنارات يف الوقت املأو  وتتعذر حالياً مراقبة مصادر التدادل دقائق.

نصف  رضية يفاألطات احمل وإذ يضاف املزيد من تغطية حمطة أرضية. ا يف حيزاتل عند ددوهلو الس ترحلهااملعلومات املخزنة اليت  على
 .سرعهلا استجابة أ وأن يستجاب املناطق إلشارات يف هذهاالقدرة على كشف أن تتحسن اجلنويب، ميكن  األرضية الكرة

رتدد المعلومات مثل ل ينبغي أن ت نقاألرض مبا فيه الكفاية،  على موقع إشارة التدادلدقة حتديد قياسات الساتلية حتسِّن العندما و 
الل مكتب من دأو نطقة البحث إىل اإلدارة املسؤولة )سواء بشكل مباشر والشعاع املقرتح مل إحداثيات املوقعو  الرصدوأوقات 

فَّفالتدادل بدقة  موقع تحددفي يف األمرالتحقيق  لتواصل (اً بالوسيلتني معاالتصاالت الراديوية، أو   2 يف امللحقويرد  .همن وُي 
 .ااملعلومات املوصى هبمن وصف احلد األدىن 

____________________ 
النطاقني  دراسات تقنية إضافية كي يعاجَل بنحو واف تأثي البث اإلمجايل من عدد كبي من املرسالت العاملة يفإجراء جيري النظر يف  1

وما يرتتب عليه من خماطر هتدد املستقبالت الفضائية املعدة لكشف إرساالت منار االستغاثة ( MHz 406,1-420و MHz 406-390) اجملاورين
 القدرة. منخفض

إىل االضطالع بالدراسات التنظيمية والتقنية قطاع االتصاالت الراديوية  2012املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  لك، دعاباإلضافة إىل ذ 2
بغية ضمان احلماية الكافية ألنظمة اخلدمة  2015والتشغيلية املناسبة واستكماهلا يف الوقت املناسب قبل املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية عام 

من أي بث ميكن أن يتسبب يف تدادل ضار  مع مراعاة النشر احلايل واملستقبلي خلدمات يف  MHz 406,1-406املتنقلة الساتلية يف النطاق 
 .النطاقات اجملاورة

ال الساتلية هذه هي حمطات أرضية تستقبل تنبيهات . ووحدات االستقبSarsat-Cospas" هو حمطة أرضية لساتل للمستخدم حمليمطراف " 3
 االستغاثة ملنار الطوارئ.
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و مكتب االتصاالت أما )إدارة ت ستحسن موافاة اجلهة املبلِّغة  ،هوتفف وتتعرف عليهعندما حتدد اإلدارات موقع مصدر التدادل و 
بتعقيب  Cospas-Sarsatكي تزود فريق حتليل النظام   3تقرير يتضمن احلد األدىن من املعلومات الواردة يف امللحق ب (عموماً  الراديوية

 ادل وحتديدالتد كشفبحث وعوامل أدرى، من أجل حتسني كفاءة  ال وشعاع منطقةنواع املصدر أل هحتليله وتقديرات حيس ن
راديوية مكتب االتصاالت ال ينظمه يف برنامج مراقبة شارك بعض اإلدارات أيضاً تو  يف هذا النطاق. منهتخفيف الو  موقعه

ما تقوم ع أوىف بالتفاصيلتقدم هذه اإلدارات بانتظام تقارير . و (Rev.WRC-12) 205 لقرارل دعماً  MHz 406,1-406 النطاق يف
هذه  يف الواردةابط الرو  عرب فيها تقارير والبحثعلى هذه ال ميكن االطالعو  مكتب االتصاالت الراديوية. إىل به من عمليات رصد

 الرابع(: القسم الصفحة )يف
 monitoring&lang=en-rlink=terrestrialR/index.asp?category=terrestrial&-http://www.itu.int/ITU 

ل املفصَّ و  C.1 جلدوليف ا الواردبالنسق  ذا الربنامجهل اً املعلومات املقدمة إىل مكتب االتصاالت الراديوية دعم االلتزام يف وينبغي
 ، املتاحة عرب الرابط:Cospas-Sarsat ،C/S A.003النظام  وثيقة يف

sarsat.int/images/stories/SystemDocs/Current/cs_a003_oct_2013.pdf-http://www.cospas 

 املخوَّلةرسال ري اإلدارات املسؤولة عن املنطقة اليت تقع فيها أجهزة اإل إىلمكتب االتصاالت الراديوية  يطلبتلقي التقارير  وبعد
 .البثاتاذ إجراءات فورية هبدف وقف 

 MHz 406,1-406النطاق الذي يؤثر على  نظرة عامة على كشف مصدر التدادل" املعنون ITU-R SM.2258تقرير اليف ويرد، 
عملية حتديد و  Cospas-Sarsat نظام تفاصيلأوىف بوصف  ،"الذي تستعمله منارات الطوارئ وحتديد املوقع اجلغرايف هلذا املصدر

 .التدادل موقع التدادل وحتديدلإلبالغ عن نار و ملاملوقع اجلغرايف 

 مستويات التداخل الضار 3

عاملة يف مدارات اتل الو على منت الس املركَّبة املعداتفصلة ألنواع خمتلفة من املمتطلبات احلماية  ITU-R M.1478-2توصية التقدم 
تقين األساس ال ITU-R M.1478-2التوصية  وينبغي أن تشكل ألرض.إىل ابالنسبة  مستقرةمدارات و  مدارات متوسطةو منخفضة 

 .MHz 406,1-406 الرتدد نطاقللحسابات املتعلقة حبماية 
على  Cospas-Sarsat نظام يتعرض لهعن مصادر التدادل، ميكن أن حيدث تدادل ضار  ةحثاإلدارات البلتوجيهات عامة وك

 يف هوائي الساتل 190 ))/Hz2m(W(dB القيمة MHz 406,1-406 تدادل يف النطاقالإشارات  تتجاوزندما ع MHz 406 الرتدد
على  ذلك مرسل ويقابل .dB 0,3(، مما يزيد من مستوى ضوضاء اخللفية بنسبة املنخفضة اتاملدار  لسواتل km 850 على ارتفاع)

رد يو  .موجة مستمرةشارة إل dBW 40 لضوضاء النطاق العريض أو 60 dB(W/Hz)بقدرة مشعة مكافئة متناحية قيمتها  األرض
 .ITU-R M.1042تقرير الوصف التدادل الضار من إشارات نبضية يف 

 

 2 قلحالم
 

 MHz 406,1-406 النطاق في طيف تداخل ضار يؤثر المعلومات المطلوبة لإلبالغ عن أي  

 (؛املتوقعنيالطول والعرض ) يدط متوسط ( أ 
 أقرب مدينة(؛و )مبا يف ذلك البلد،  املتوسطمن املوقع  ةتملاحملالبحث  منطقة شعاع (ب
 رتددات؛ال (ج
 منذ التقرير األدي(؛ وعددها مجايل)اإل الرصداتعدد  (د

http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=terrestrial&rlink=terrestrial-monitoring&lang=en
http://www.cospas-sarsat.int/images/stories/SystemDocs/Current/cs_a003_oct_2013.pdf
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 ؛واقعةوآدر  واقعة أول تاريخ (ه
 التشكيل؛دصائص  (و
 ؛فيها وقعتاليت وأيام األسبوع  الوقائع، أوقات (ز
 تفاصيل أدرى. (ح

 3 قلحالم
 

 لتعقيبات المتعلقة بمصدر التداخلاعن المعلومات المطلوبة في التقرير 

 
 (؛انالطول والعرض )الفعلي ادط   ( أ 

 قد يكون دارج النطاق(؛و مصدر املخالف )للالرتدد األساسي  (ب
 نوع املعدات؛ (ج
 تدادل؛السبب  (د
 .املتخذةاإلجراءات  (ه
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