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(2017/07) 

 SAالسلسلة 
 التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية



ii التوصية  ITU-R  SA.1414-2  

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

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

الت اللسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصيرد وصف 
 1 مللحقواملشار إليها يف ا (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع 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
 حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

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

 سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 (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 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 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 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 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.1414-2  التوصيـة

 خصائص األنظمة الساتلية لترحيل البيانات

 (ITU-R 118/7املسألة )
 (2017-2013-1999) 

 مجال التطبيق
يف العامل اليت يتعني استعماهلا كتوجيهات لتحديد معايري التقاسم  (DRS)تقدم هذه التوصية معلمات األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات 

 التنسيق. وعتبات
 مصطلحات أساسية

 التغذية.عودة وصلة  ،التغذية األمامية وصلة ،فضاء-فضاء ،فضاء-أرض ،أرض-فضاء، (DRS)رتحيل البيانات ل أنظمة ساتلية
 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة

 ITU-R SA.1155والتوصية  ITU-R SA.1019والتوصية  ITU-R SA.1018والتوصية  ITU-R SA.510التوصية 
 ITU-R SA.1276والتوصية  ITU-R SA.1275والتوصية  ITU-R SA.1274 والتوصية

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

نظام مرجعي  - ITU-R SA.1018تعمل طبقًا ملا هو حمدد يف التوصية  (DRS) أن األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات أ ( 
املدارات  افرتاضي لألنظمة اليت تضم سواتل ترحيل للبيانات يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض ومركبات فضائية يف

 ؛املنخفضة األرضية

أن هناك زيادة يف الرحالت املطلوبة ويف أنشطة األحباث الفضائية اليت جتري يف املدارات األرضية املنخفضة  ب(
 داص؛ حنو على
توفر الدعم للكثري من الربامج/الرحالت يف ددمة األحباث الفضائية وهي من األمور احليوية لدعم  DRS أن األنظمة ج(

 اتصاالت األحباث الفضائية املأهولة وغري املأهولة على حد سواء؛
 نطاقات تردد مشرتكة؛واخلدمات األدرى العاملة يف  DRS أن من الضروري وضع معايري مناسبة للتقاسم بني األنظمة د (
 التمثيلية من أجل وضع معايري التقاسم املناسبة، DRS أن من الضروري حبث اخلصائص التقنية لألنظمة (ه 

 توصي
 يف دراسات التدادل والتقاسم؛ املوصوفة يف امللحق DRS بإمكانية استعمال دصائص األنظمة 1

أيضًا كتوجيهات لتحديد معايري التقاسم وعتبات التنسيق، حسب االقتضاء،  أن تستخدم املعلومات الواردة يف امللحق 2
 .DRS لألنظمة
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 ملحـقال
 

 (DRS)خصائص األنظمة الساتلية الحالية لترحيل البيانات 

 1اجلـدول 
 DRSوصالت تغذية األنظمة  -الخصائص في االتجاه األمامي أرض 

 حمطة اإلرسال األرضية
الواليات  االحتاد الروسي الشبكة

املتحدة 
 األمريكية

 الصني اليابان أوروبا

الواليات  (1)االحتاد الروسي املوقع
املتحدة 
 (1)األمريكية

 الصني اليابان أوروبا

 =Ku 15,34-14,5 (GHz) مدى الرتددات
Ka 28,6-27,5= 

 قابل للتغيري

15,25-14,6 
 قابل للتغيري

27,51-27,5 
 قابل للتغيري

31-29,5 
 قابل للتغيري

30,2-29,4 
 قابل للتغيري

وصالت التغذية األمامية  وصف الوصلة
 aK (5)و uK نيالنطاق يف

 (7)مركبة (4)،(3)غري مركزية (3)غري مركزية (2)مركبة

 ≤ Mbit/s 90 ≥ Mbit/s 25 ≥ Mbit/s 1 Mbit/s 50 ≥ Mbit/s 100 معدل اإلرسال

 QPSK/SSM(6) ،QPSK PSK PSK PSK PSK التشكيل

 دطي دائري دائري دطي دائري مياسر االستقطاب

 15و 12و 3 13و 9,2و 13,1(Ku/)9 (Ka) 18,3 6,8 5  (m) قد اهلوائي

 70,1و 68,2و  56,9 71,4و68,2 و 63,3 (Ku/)66,4 (Ka) 66,4 3,95 63 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

 من لوائح الراديو 8بالتذييل  III امللحق ITU-R S.580التوصية  خمطط إشعاع هوائي اإلرسال

 )مركب( ≤ 800 )مركب( ≤ 978 1 )مركب( 650 للقناة ≤ 80 (MHz) عرض النطاق الالزم

احلد األقصى للكثافة الطيفية 
 (dB(W/Hz)) للقدرة

–52,8 (Ku/)–52 (Ka) 58–   –63 32,5– 47– 

احلد األقصى للكثافة الطيفية 
 .e.i.r.p (dB(W/Hz)) للقدرة

10,5 (Ku/),414 (Ka) 8,8   3,23 38,9 23,1 

 DRS نظام االستقبال

 شرقاً )بالنسبة ألوروبا( 31°واملوقع  ITU-R SA.1276 التوصية أو ITU-R SA.1275 ةالتوصي املواقع املدارية
0,6 (Ku/)1,2 (Ka) 1,8 2,2 (m) قد اهلوائي

(8) 2,0 1,5 

كسب هوائي 
 (dBi) االستقبال

36 (Ku/)49,6 (Ka) 47,0 34
(8) 53 49,5 

 ITU-R S.672التوصية  الاالستقب هوائي إشعاع خمطط

درجة حرارة ضوضاء 
 (K) النظام

 318 1 579و 890 438 977 550

 99,9 99,9 99,6 99,9 99,9 (%)تيسر الوصلة 

 ITU-R SA.1155التوصية  معيار التدادل
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 :1مالحظات اجلدول 
الروسي دادل أراضي االحتاد الروسي. وتقع احملطات األرضية لشبكة الواليات املتحدة األمريكية تقع احملطات األرضية لشبكة االحتاد  (1)

مشااًل  º32,5. وإحداثيات هذه احملطات كالتايل: (Guam))مرييالند( وغوام  Blossom Pointمكسيكو( و )نيو White Sands يف
 .Guam شرقاً حملطة º144,86مشاالً و º13,62؛ وBlossom Pointغرباً حملطة  º77,08مشاالً و º38,43؛ وWhite Sandsغرباً حملطة º106,60و

وقناة لتحديد املدى، وقناة إلشارة نغمة التوجيه  DRS تتألف الوصلة املركبة للواليات املتحدة األمريكية من سبع قنوات: قناة قيادة للنظام (2)
وقناتان للنفاذ  S (S-SA) وقناتان لوصليت نفاذ فردي يف النطاق S (GHz 2) (S-MA)وقناة لوصلة النفاذ املتعدد يف النطاق  DRS للنظام

 .(K-SA)( GHz 30/20و GHz 14/11) Kuالفردي يف النطاق 
، وتقع (TT&C) أرضية تضم حمطة أرضية للتتبع والقياس عن ب عد والتحكمات حمط 4من حاليًا األورويب  DRS يتألف النظام األرضي (3)

 عن طريق هوائي التغطية األورويب. DRS بلدان خمتلفة دادل أوروبا. وتتصل احملطة األرضية بالنظام احملطات يف هذه
 تستخدم الشبكة اليابانية مفهوم الوصلة غري املركزية إلتاحة وصالت تغذية أمامية مستقلة من خمتلف احملطات األرضية. (4)
وصالت النفاذ  فضاًل عن Kuيف النطاق وصالت التغذية األمامية املستقلة قنوات اخلاص باالحتاد الروسي العديد من  DRS يستخدم النظام (5)

ووصالت من  Ku (Ku-SA)يف النطاق  ووصالت النفاذ الوحيد (S-SA) ووصالت النفاذ الوحيد S (GHz 2) النطاق يف (S-MA) املتعدد
، وكذلك قناة وصالت التغذية األمامية الوحيدة يف (GLONASS/SDCM) من أجل النظام غلوناس أجل نظام التصويب التفاضلي واملراقبة

 ka (Ka-SA .)اليت تتضمن وصلة النفاذ الوحيد يف النطاق  Kaالنطاق 
(6) SSM.تشكيل بتمديد الطيف : 
 حمطات أرضية خمتلفة.تطبق الشبكات الصينية مفهوم الوصلة املركبة الذي يسمح بوصالت تغذية أمامية من  (7)
 .هنا هو هوائي مقولباهلوائي  (8)
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 2اجلـدول 

 مركبة فضائية - DRSخصائص الوصلة في االتجاه األمامي نظام 

 لإلرسال DRSنظام 
الواليات  الصني االحتاد الروسي الشبكة

املتحدة 
 األمريكية

الواليات  اليابان أوروبا
املتحدة 
 األمريكية

االحتاد  الصني
 الروسي

االحتاد 
 الروسي

الواليات املتحدة 
 األمريكية

الواليات  اليابان أوروبا
املتحدة 
 األمريكية

االحتاد  الصني
 الروسي

  ITU-R SA.1276 التوصية أو ITU-R SA.1275 ةتوصيال املواقع املدارية
 مدى الرتددات

(GHz) 
2,025-2,110(3) 2,098-2,090 2,110-2,103 2,025-2,110(1) 13,8-13,4 13,800-13,750 23,55-22,55  

  (Ka-SA)وصالت نفاذ فردي  (Ku-SA)وصالت نفاذ فردي  (S-SA)وصالت نفاذ فردي  (S-MA)وصالت نفاذ متعدد  وصف الوصلة
 معدل اإلرسال

(bit/s) 
kbit/s 1 ≥ kbit/s 300 ≥ 

Mcps 3 
1 ≥ 

Mbit/s 
6 ≥ 

Mbit/s 
300 ≥ 
kbit/s 

Mcps 3 

300 ≥ 
kbit/s 

Mcps 3 

kbit/s 64 ≥ 40 ≥ 
Mbit/s 

Mbit/s 25 ≥ 10 ≥ 
Mbit/s 

50 ≥ 
Mbit/s 

Mbit/s 25 ≥ Mbit/s 100 ≥ Mbit/s 10 ≥ 

 QPSK/SSM(2) PSK SQPN/PSK(2) PSK QPSK/SSM(2) QPSK PSK OQPSK PSK PSK PSK PSK التشكيل
 دائري RHC RHC دائري RHC LHC LHC االستقطاب

 4 4,2 4,9 3,6 1,3 4,9 4 4 4,2 4,9 3,6 2,8 متطاور صفيف متطاورصفيف  (m) قد اهلوائي

كسب هوائي 
 (dBi) اإلرسال

14,3 26 26,0 34 36,4 36,0 35 35,0 51,8 51,2 48,0 57,4 54,7 56,5 56,4 

خمطط إشعاع 
 هوائي اإلرسال

 ITU-R S.672التوصية 
عرض النطاق 

 (M/Hz) الالزم
6 ≥ 8 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 30 6 20 6 40 50 2 150 ≥ 50 100 ≥ 50 ≥ 

احلد األقصى 
ة للكثافة الطيفي

للقدرة 
(dB(W/Hz)) 

52,5– 46– 51,8– 54,7– 44,5– 55,3– 49,9– 56,4– 66,6– 79,7– 60,0– 49,5– 68,7– 64– 64,2– 

احلد األقصى 
للكثافة الطيفية 

 .e.i.r.p للقدرة
(dB(W/Hz)) 

38,2– 20– 25,8– 20,7– 8,1– 19,3– 14,9– 21,4– 14,8– 28,5– 12,0– 7,9– 14,0– 7,5– 7,8– 

LHC -  دائري مياسر؛RHC - .دائري ميامن  
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 (تتمة ) 2اجلـدول 
 املركبة الفضائية املستقبلة

الواليات  الصني االحتاد الروسي الشبكة
املتحدة 
 األمريكية

الواليات  اليابان أوروبا
املتحدة 
 األمريكية

االحتاد 
 الروسي

االحتاد  الصني
 الروسي

الواليات املتحدة 
 األمريكية

الواليات  اليابان أوروبا
املتحدة 
 األمريكية

االحتاد  الصني
 الروسي

 منخفضةعادة مدارات أرضية  املواقع املدارية
مدى الرتددات 

(GHz) 
2,025-2,110(3) 2,098-2,090 2,110-2,103 2,025-2,110(1) 13,8-13,4 13,800-13,750 23,55-22,55 

شاملة االجتاهات وصفيفية وذات مقطع  شاملة االجتاهات وصفيفية (m)قد اهلوائي 
 = ≤ 1,5مكافئ 

شاملة 
االجتاهات 

 وصفيفية
وذات 
مقطع 
 مكافئ

0,8 ≥ = 

1,2 ≥ 1,5 ≥ (4)  1,3 ≥ 0,8 ≥ 1 ≥ 

كسب هوائي 
 (dBi) االستقبال

7,2 ≥ / 1,5 ≥ 11 ≥ 1,5 ≥ 27,3 ≥ 27,1 ≥ 27,3 ≥ 11 ≥ 15 ≥ 40,8 ≥ 44 ≥ 50 ≥ 48,9 ≥ 47 ≥ 43 ≥ 45,2 ≥ 

خمطط إشعاع 
 هوائي االستقبال 

 ITU-R S.672التوصية  من أجل هوائي ذي كسب عال ITU-R S.672التوصية  

حرارة  درجة
 (k) ضوضاء النظام

 680 600 450 600 550 1 000 800 850 1 400 1 400 550 

NbE/0 النسبة 

(dB) املطلوبة 
10,6 9,5 9,5– 9,5 10,5 9,5 10,6 9,5 10,6 9,5 2,8 10,8 9,5 9,5 9,5 

معدل أدطاء 
 (BER) البتات

 املطلوب

×1 10–6 ×1 10–6 ×1 10–5 ×1 10–6 ×1 10–6 ×1 10–5 ×1 10–6 ×1 10–6 ×1 10–6 ×1 10–5 ×1 10–9 ×1 10–5 ×1 10–6 ×1 10–6 

 99,9 99,9 99,9 99,6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,99 99,9 99,9 99,99 99,9 99,9 (%) تيسر الوصلة

 ITU-R SA.1155التوصية  معيار التدادل
SQPN:  شفرة ضوضاء شبه عشوائية بطور رباعي متخالف؛SSM :.تشكيل بتمديد الطيف 

 اخلاص بالصني. DRS للنظام MHz 1اخلاص باالحتاد الروسي، ودطوات قيمة كل منها  DRS للنظام kHz 500 × 221/240، ودطوات قيمة كل منها MHz 5تردد اإلرسال قابل للتغيري على دطوات قيمة كل منها  (1)
 .pfd سيتم متديدها بواسطة شفرة ضوضاء شبه عشوائية لاللتزام حبدود الكثافةاإلشارات ذات املعدالت املنخفضة إلرسال البيانات  (2)
 .kHz 500 × 221/240اخلاص باالحتاد الروسي، ميكن تغيري تردد اإلرسال على دطوات قيمة كل منها  DRS بالنسبة للنظام (3)
لعودة ولذلك ميكن أن يتغري اىل األرض للوصلة األمامية ووصلة العودة على السواء، فإن قد اهلوائي يقوم على معدل البتات املطلوب على وصلة نظراً الستخدام هوائي وحيد على املركبة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إ (4)

  وفقاً للمركبة الفضائية. 



  ITU-R  SA.1414-2  التوصية 6

 

 3اجلـدول 
 DRSالنظام  -خصائص وصلة العودة في االتجاه مركبة فضائية 

 املركبة الفضائية املرسلة
االحتاد  الشبكة

 الروسي
الواليات  الصني

املتحدة 
 األمريكية

الواليات  اليابان أوروبا
املتحدة 
 األمريكية

االحتاد  الصني
 الروسي

االحتاد 
 الروسي

الواليات املتحدة 
 األمريكية

الواليات  اليابان أوروبا
املتحدة 
 األمريكية

االحتاد  الصني
 الروسي

 منخفضةعادة مدارات أرضية  املواقع املدارية
مدى 

 (GHz) الرتددات
-2,200 

(3)2,290 

2,278-2,270 2,291-2,284 2,200-2,290(1) 15,34-14,76 15,116-14,891 27,50-25,25 

 (Ka-SA)وصالت نفاذ فردي  (Ku-SA)وصالت نفاذ فردي  (S-SA)وصالت نفاذ فردي  (S-MA)وصالت نفاذ متعدد  وصف الوصلة
 ≤ kbit/s 1 ≥ kbit/s 300 معدل اإلرسال

Mcps 3 
3 ≥ 

Mbit/s 
1 ≥ 

Mbit/s 
12 ≥ 

Mbit/s 
6 ≥ 

Mbit/s 
2 ≥ 

Mbit/s 
64 ≥ 
kbit/s 

90 ≥ 
Mbit/s 

300 ≥ 
Mbit/s 

300 ≥ 
Mbit/s 

300 ≥ 
Mbit/s 

800 ≥ 
Mbit/s 

600 ≥ 
Mbit/s 

600 ≥ 
Mbit/s 

 QPSK/SSM PSK SQPN/PSK(2) PSK QPSK/SSM QPSK PSK OQPSK PSK PSK PSK MPSK التشكيل
  دائري RHC RHC دائري RHC LHC LHC االستقطاب

شامل االجتاهات وصفيفي  شامل االجتاهات وصفيفي (m) قد اهلوائي
 = ≤ 1,5وذو مقطع مكافئ 

شامل 
االجتاهات 
وصفيفي 

وذو 
مقطع 
 مكافئ

0,8 ≥ = 

شامل 
الجتاهات ا

وصفيفي وذو 
 مقطع مكافئ

1,5 ≥ = 

1,2 ≥ 1,5 ≥ (3) 
1,9 ≥ 1,5 ≥ 0,8 ≥ 1 ≥ 

كسب هوائي 
 (dBi) اإلرسال

7,2 / 1,5 ≥ 11 ≥ 15 ≥ 27,3 ≥ 27,6 ≥ 27,3 ≥ 15 ≥ 11 ≥ 42,2 ≥ 43 ≥ 50 ≥ 49,7 ≥ 47 ≥ 44,5 ≥ 46,1 ≥ 

خمطط إشعاع هوائي 
 اإلرسال

  ITU-R S.672التوصية  من أجل هوائي ذي كسب عال ITU-R S.672التوصية  

عرض النطاق 
 (MHz) الالزم

6 8 6 6 ≥ 20 6 20 6 80 ≥ 
 للقناة

225 ≥ 405 ≥ 
 للقناة

300 ≥ 650 ≥ 600 ≥ ≥ 300(4) 

األقصى للكثافة  احلد
الطيفية للقدرة 
(dB(W/Hz)) 

55,8– 46– 60,8– 51– 55,7– 60,8– 46– 55,8 71,5– 73,5– 58,5– 58,8– 67,5– 50– 68,3– 

للكثافة  األقصى احلد
 .e.i.r.pللقدرة  الطيفية

(dB(W/Hz)) 
 –pfd 29,3– 30,5– 8,5– 9,1– 20,5– 5,5– 22,2االلتزام حبدود الكثافة 
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 (تتمة ) 3اجلـدول 

 املستقبل DRSالنظام 
الواليات املتحدة  الصني االحتاد الروسي الشبكة

 األمريكية
الواليات  اليابان أوروبا

املتحدة 
 األمريكية

االحتاد  الصني
 الروسي

املتحدة الواليات  االحتاد الروسي
 األمريكية

الواليات  اليابان أوروبا
املتحدة 
 األمريكية

االحتاد  الصني
 الروسي

 ITU-R SA.1276أو  ITU-R SA.1275التوصيتان  املواقع املدارية
 2,200-2,290(1) 2,278-2,270 2,291-2,284 2,200-2,290(1) 15,34-14,76 15,116-14,891 27,50-25,25 (GHz) الرتددات مدى

 4 4,2 4,9 3,6 1,3 4,9 4 4 4,2 4,9 3,6 2,8 صفيف متطاور بوقي (m) اهلوائيقد 

كسب هوائي 
 (dBi) االستقبال

14,8 27 30,0 34,7 37,2 36,8 36,5 35,7 52,6 52,6 49,0 58,8 55,9 57,5 57,4 

خمطط إشعاع 
 االستقبال هوائي

 ITU-R S.672التوصية 

درجة حرارة ضوضاء 
 (K) النظام

450 741 478 590 404 537 741 550 550 661 800 475 870 1 000 550 

 99,9 99,9 99,9 99,6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,99 99,9 99,99 99,9 99,9 (%) تيسر الوصلة

 ITU-R SA.1155التوصية  معيار التدادل
اخلاص باليابان وعلى دطوات  DRS للنظام Hzk 100اخلاص بالواليات املتحدة األمريكية وعلى دطوات قيمة كل منها  DRS ، للنظامMHz 5تردد اإلرسال قابل للتغيري على دطوات قيمة كل منها  (1)

 اخلاص بالصني. DRS للنظام MHz 1اخلاص باالحتاد الروسي وعلى دطوات قيمة كل منها  DRS للنظام kHz 500 قيمة كل منها
 .pfd البيانات سيتم متديدها بواسطة شفرة ضوضاء شبه عشوائية لاللتزام حبدود الكثافةاإلشارات ذات املعدالت املنخفضة إلرسال  (2)
العودة ولذلك ى وصلة اهلوائي يقوم على معدل البتات املطلوب عل نظراً الستخدام هوائي وحيد على املركبة الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض للوصلة األمامية ووصلة العودة على السواء، فإن قد (3)

 .ميكن أن يتغري وفقاً للمركبة الفضائية
 . MHz 150فرعية عرضها  قنوات عدةمن  DRSالنظام  -لعودة يف االجتاه مركبة فضائية لتتألف الوصلة املركبة  (4)
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 4 اجلدول

 أرض - DRSخصائص وصلة العودة في االتجاه نظام 

  لإلرسال DRSالنظام 
الواليات املتحدة  االحتاد الروسي الشبكة

 األمريكية
االحتاد  الصني اليابان أوروبا

 الروسي

 شرقاً )بالنسبة ألوروبا( °31واملوقع  SA.1276 R-ITU التوصية أو SA.1275 R-ITU ةالتوصي املواقع املدارية
 ،11,7-10,7 (GHz) مدى الرتددات

12,75-12,5 
14,05-13,4 21,2-18,1 25,5-27)5( 21,2-19,7 21,2-18,9 21,2-17,7 

عودة تغذية  وصف الوصلة
 Ku النطاق يف

(GHz 14/11) 

عودة تغذية 
 Ku النطاق يف

(GHz 14/11) 

 Ka (GHz 30/20)النطاق يف عودة تغذية 

 150 ≥(3) (1) (2) (2) (4) (Mbit/s) معدل اإلرسال
600 ≥

 

، QPSK التشكيل
QPSK/SSM 

PSK NRZ-L/ 

BPSK/PM 
OQPSK SQPN/ 

PSK 
PSK MPSK 

 دائري دطي دائري دائري دطي RHC االستقطاب
 0,6 2 2,2(6) 2,2(6) 2,0 1,5 1,2 (m) قد اهلوائي

 34,3 44,8 39(6) 39(6) 49,5 46,4 45,9 (dBi) كسب هوائي اإلرسال

   ITU-R S.672التوصية  اإلرسال هوائي إشعاع خمطط

 )مركب(، 650 للقناة ≤ 150 (MHz) عرض النطاق الالزم
 )خمصص( 225

1 450 
 للقناة

839 ≥ 2 300 
 )مركب(

≥ 300(7) 
 )مركب(

احلد األقصى للكثافة الطيفية للقدرة 
(dB(W/Hz)) 

57,5– 58,6– 63– 71,3– 40,9– 57,1– 69,6– 

احلد األقصى للكثافة 
 e.i.r.p.. (dB(W/Hz)) للقدرة الطيفية

23,2– 13,8– 24– 31,6– 8,6 10,7– 23,7– 

 حمطة االستقبال األرضية
الواليات املتحدة  االحتاد الروسي املوقع

 األمريكية
االحتاد  الصني اليابان أوروبا

 الروسي

 13,1 18,3 6,8 6,8 5 ،9,2 (m) قد اهلوائي
 13و

3 ،12 
 15و

9 

 61,3 65,5 62,2 62,8 (dBi) كسب هوائي اإلرسال
 64,2و

65,5 ،53,4 67,7و 59,5

 67,1و 
62,7 

التوصية  خمطط إشعاع هوائي االستقبال
ITU-R S.580 

التوصية  من لوائح الراديو 8 بالتذييل III امللحق
ITU-R S.580 

 320 300 320 300 200 330 320 (K) درجة حرارة ضوضاء النظام

 99,9 99,9 99,89 99,89 99,9 99,9 (%) تيسر الوصلة

 التوصيتان معيار التدادل
ITU-R SA.1155 

 ITU-R S.741و

 ITU-R SA.1155التوصية 
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 :4مالحظات اجلدول 
 Mbit/s 300 الوصلة املخصصةاخلاص بالواليات املتحدة األمريكية بإرسال وصلة خمصصة ووصلة مركبة. ويبلغ معدل إرسال  DRS يقوم النظام )(1

 للوصلة املركبة. Mbit/s 800ويكون يف حدود 

 ية املختلفة.لمحطات األرضتستخدم الشبكات األوروبية واليابانية مفهوم الوصلة غري املركزية إلتاحة إرسال وصالت عودة مستقلة للتغذية ل (2)
 .Mbits/s 150 ≤ إرسال اخلاص باالحتاد الروسي بإرسال وصالت عودة مستقلة عديدة للتغذية يف إطار مدى الرتددات املبينة مبعدالت DRS يقوم النظام (3)
 خمتلفة.تطبق الشبكات الصينية مفهوم الوصلة املركبة الذي يسمح بوصالت عودة للتغذية إىل حمطات أرضية  (4)
إشارات يف ددمة أحباث الفضاء وددمة استكشاف  أرض - DRSيف االجتاه نظام ، حتمل وصلة عودة التغذية GHz 27-25,5يف نطاق الرتددات  (5)

 األرض الساتلية.
 اهلوائي هنا هو هوائي مقولب. (6)
 . MHz 150فرعية عرضها  قنوات عدةمن لالحتاد الروسي  أرض - DRSنظام يف االجتاه التغذية لعودة تتألف الوصلة املركبة  (7)

___________ 
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