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 التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية
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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 

 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.
 

 (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
 1واملشار إليها يف امللحق  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) قياسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةوقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد ال

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع R-ITU 1بالقرار 
حيث ميكن أيضاً 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 أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS  الصوتية(اخلدمة اإلذاعية( 

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 املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2014جنيف، 

 
  ITU  2014 

 إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة 
 .(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.2044-0  التوصيـة

 العاملة في مدارات غير مستقرةع البيانات لمنصات جممعايير الحماية 
 MHz 403-401النطاق  األرض في بالنسبة إلى
 (ITU-R 141/7و ITU-R 139/7 تان)املسأل

(2013) 
 مجال التطبيق

العاملة يف مدارات غري مستقرة بالنسبة  (DCS)تقدم هذه التوصية معلومات عن األداء ومعايري التدادل بالنسبة ألنظمة مجع البيانات 
 .MHz 403-401إىل األرض يف النطاق 

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

 ؛ف األداء يف وجود تدادالت بالنسبة ملا يصممونه من أنظمةأن مصممي األنظمة يف حاجة إىل حتديد أهدا أ ( 
من املزمع أن تقدم أهداف األداء ألنظمة متثيلية تعمل يف ددميت استكشاف األرض الساتلية واألرصاد اجلوية أن  ب(

 ؛الساتلية، مبادئ توجيهية بشأن تطوير أنظمة فعلية
 ؛واألرصاد اجلوية الساتلية شرط أساسي إلجراء تقييمات التدادل أهداف األداء خلدميت استكشاف األرض الساتليةأن  ج(
 ،أن من الضروري وضع معايري للحماية لتحقيق أهداف األداء املرغوبة يف وجود تدادالت د (

 توصي
العاملة يف مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض  (DCS) مع البياناتجبأنه ينبغي للتحليل اخلاص بتحديد أثر أنظمة  1
 أن يستند إىل معايري احلماية التالية: MHz 403-401 النطاق يف
اإلمجالية القصوى املقبولة عند هوائي معدة  (spfd)لكثافة تدفق القدرة الطيفية  Hz)) 197 . 2dB(W/(m,9–قيمة قدرها  –

لنطاق )انظر بة لتدادالت الضوضاء عريضة ا مستقرة بالنسبة إىل األرض بالنسنظام مجع البيانات العاملة يف مدارات غري
 (؛1امللحق 

عند  Hz 19القصوى ضمن عرض نطاق استبانة قيمته  (pfd)لكثافة تدفق القدرة  2dB(W/m( 4,165–قيمة قدرها  –
دادالت بالنسبة لكل تدادل من تهوائي معدة نظام مجع البيانات العاملة يف مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض 

 (؛2اخلطوط الطيفية ضيقة النطاق )انظر امللحق 
 من الزمن يف جمال رؤية الساتل. 1%ألكثر من توصي من  1ة ر قفبأنه ال ينبغي جتاوز معايري احلماية احملددة يف ال 2
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 1الملحق 

 
 مستقرة بالنسبة إلى األرضمعدات نظام جمع البيانات العاملة في مدارات غير معايير الحماية ل

 إرساالت تداخالت الضوضاء عريضة النطاقمن  MHz 401,69-401في النطاق 

 مقدمة 1

ومتطلبات  ARGOSمنطي قائم يف مدار غري مستقر بالنسبة إىل األرض يطلق عليه  DCSيقدم هذا امللحق معلومات بشأن نظام 
 محايته من إرساالت تدادالت الضوضاء عريضة النطاق.

 لتداخلل (spfd)سوية عتبة كثافة تدفق القدرة الطيفية  2

للنظام وبالتايل أن تؤثر سلباً  (BER)أن تزيد من معدل أدطاء البتات  ARGOSق إىل معدة اعريضة النطمن شأن إضافة ضوضاء 
طاق يف قناة الوصلة الصاعدة املرتبطة بالضوضاء عريضة الن pfdعلى األداء. ويقدم هذا التحليل احلد األقصى املقبول من الكثافة 

 .ARGOSللنظام 
وينطبق . (NOAA) اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلويعناصر املعدات األساسية على منت سواتل  1ويبني الشكل 

 .NOAAو METOPكل من   هذا املبدأ األساسي على سواتل

 1كل ـالش

 المعدات واألجهزة على متن السواتل

 
 

 :1 وفقاً لزاوية النظري يف اجلدول (UDA)ويعربر عن مواصفة خمطط كسب هوائي مجع البيانات باملوجات الديسمرتية 

 1دول ـاجل

  SARP/ARGOS (UDA)االستقبال في النظام  مخطط كسب هوائي
 0 5 13 22 31 39 47 54 59 62 زاوية ساتل النظير

 RHCP 3,85 3,54 2,62 1,24 -0,17 -1,33 -2,24 -3,08 -3,80 -3,96الكسب يف 

 LHCP -5,69 -6,23 -7,52 -9,39 -11,39 -13,12 -14,52 -15,77 -17,17 -18,00الكسب يف 

 3,49 3,78 4,11 4,31 4,57 4,90 5,26 5,59 5,85 6,02 النسبة احملورية

 dB 1,6التوهني: 

 استقبالهوائي 
A-DCS/SARP (UDA) 
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، كما ينبغي هلا أن تكون لسواتل ARGOSو SARPمشرتك بني معدات هي من خمطط هوائي استقبال  1األرقام احملددة يف اجلدول 
NOAA وMETOP. 

للحالة (، حرارة ضوضاء اخللفية ARGOS)معلمة ددل  dB 3 =الضوضاء  معامل النمطية هي: ARGOSوأرقام 
 .ARGOS = 1,6 dB(، التوهني بني اهلوائي ومستقِبل قيمة مقاسة تراعي الضوضاء الصناعية يف أوروبا) K 1 200 = األسوأ

تكون  مث ومن K 1 214( تساوي 1يف الشكل  B)النقطة  ARGOSحرارة ضوضاء النظام عند ددل مستقِبل  وهكذا، فإن
 .0N = –8,971 dB(W/Hz) الكثافة الطيفية للضوضاء

مصمم لكي يعمل على حنو صحيح عندما تكون لإلشارة املستقَبلة  ARGOSالنظام وتبني مواصفة أسوأ حالة أن 
 0N/bE = 3,8 dB )السوية الدنيا لإلشارة املستقَبلة( عند ددل املستقِبل، حبيث يعطي نسبة فعالة C = 016 dBW قدرة

 اخلسائر.للمنار الراديوي وخمتلف إذا أدذ يف احلسبان الشكل املوجي  ARGOSللنظام كاشف البتات  يف

10 × 2مبقدار  BERولتحقيق معدل فإنه لذلك، 
4  0يقابل قيمة دنيا للنسبةN/bE  8تساوي dB،  يكون احلد األقصى املقبول

 .dB 0,3االحنطاط  من

 .0N/Cمن أجل نسبة  dB 3,0سب مقدار الضوضاء املضافة املقابل الحنطاط يلي أدناه يُ  ماوفي

 .0N + 0I املبدئية 0N عندها تصبح الضوضاء، الضوضاء املضافةمتثل كثافة قدرة  0Iلنفرتض أن 

 .0I + 0N/(C(عندئذ  0N/Cوتصبح نسبة اإلشارة إىل الضوضاء 

/0Nوهكذا تكون  ،))dB = 10 log )))0I + 0N/(C)/(0N/C 3,0ويكون االحنطاط 
 

0I = 5,11 dB 0وI = 3,209 (W/Hz)dB 
 .املستقبليف حرارة ضوضاء النظام عند  7%، وبالتايل زيادة بنسبة K 86ابل حرارة تق وهي

 (.1 يف الشكل B )حمسوبة للنقطة 0I = 3,209 (W/Hz)dB فإن السوية القصوى املسموح هبا لكثافة الضوضاء هي ،ولذلك

مطلوبة، فمن  spfdأن الكثافة  اتأدذ يف احلسبان التوهني وكسب اهلوائي. ومب 0I، فإن كثافة الضوضاء 1يبدو يف الشكل  ماوك
 هي: G . وتكون مساحة السطح املكافئة يف هوائي له كسبHz)) · 2(W/(mdBالضروري حتويل هذا الرقم إىل وحدة 
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2

GS . تكون الكثافة وبالتايلspfd  :املقابلة Hz)) · 2dB(W/(m 9,197– = S 1010 log –6 (losses) ,1 + 3,209– مع األدذ 
 .للساتلاحلسبان أعلى زاوية نظري  يف
 
 

 
 2الملحق 

 
 الحماية لمعدات نظام جمع البيانات العاملة في مدارات غير مستقرة بالنسبة إلى األرضمعايير 

 من إرساالت تداخالت الخطوط الطيفية ضيقة النطاق MHz 401,69-401في النطاق 

 مقدمة 1

ومتطلبات محاية  ARGOSمنطي قائم يف مدار غري مستقر إىل األرض يُطلق عليه  DCSبشأن نظام  يقدم هذا امللحق معلومات
 .من إرساالت تدادالت اخلطوط الطيفية ضيقة النطاق
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 خلفيةال 2

اليت يتعني استعماهلا كأساس لتحليل التدادل  MHz 401,69-401يف النطاق  ARGOSعلى معايري احلماية للنظام  1يتوي امللحق 
فيما يتعلق بالتدادل من إرساالت  ARGOSمن إرساالت التدادالت عريضة النطاق. ويدد هذا امللحق متطلبات احلماية ملعدات 

 تدادالت اخلطوط الطيفية ضيقة النطاق.

 إرساالت الخطوط الطيفية ضيقة النطاقمتطلبات الحماية من  3

 .ARGOSالعناصر األساسية يف معدات النظام  1ل يبني الشك

 .ذه املعداتهاملواصفة، من الضروري أن نستذكر بادتصار أسلوب عمل  لألساس املنطقي هلذهورغبة يف التوصل إىل فهم أفضل 

مقفلة الطور  لتمكني إحكام عروة ms 160مدهتا مبوجة حاملة غري مشكرلة  ARGOSللنظام يبدأ بث منارات االستغاثة الراديوية 
 .ARGOSالنظام نسق رسالة  2على حنو أسهل على املوجة احلاملة. وميثل الشكل 

 2كل ـالش

 ARGOS النظام نسق رسالة

 

النطاق حبثًا عن اجلزء الصايف من املوجة احلاملة باستمرار مبراقبة كامل تغطية عرض  يقوم حملل الطيفي اخلاص باملعدة
اجلزء كشف   . وتعتمد النظرية علىDCSحملل الطيف مثل هذا اخلط، يعترب أنه بداية رسالة يكتشف وعندما . DCS الرسائل يف

املوجة احلاملة )موجة جيبية( يف بيئة ضوضاء بيضاء وضوضاء مضافة وضوضاء غوسية. ويتم حساب كثافة القدرة  الصايف من
، وتتم معاجلة كل إشارة السريع Fourierالطيفية لإلشارة املستقَبلة )املوجة احلاملة الصافية + الضوضاء( باستخدام تقنيات حتويل 

 (.3 )انظر الشكل DCS اثة راديويةلو كانت منار استغ مافوق عتبة النظام ك

 3كل ـالش

 موجة جيبية في ضوضاء غوسية بيضاءاكتشاف 

SA.2044-03

f  

Detected peaks

Threshold 

Power spectral density

 

 عتبة

 ذرى مكتشفة

 
 كثافة القدرة الطيفية

 

 موجة حاملة
160 ms 

 

بتات حمتوى رسالة  بتات تزامن
 DCS راديوي منار
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للكشف عن املكونات الطيفية املتمايزة )موجة حاملة غري مشكلة للمنارات  ARGOSوبالتايل تصمم معاجلات مستقبالت النظام 
 (DRU). وترسل اإلشارات فوق سوية العتبة إىل وحدة استعادة البيانات Hz 19الراديوية( وما يقابلها من عرض نطاق استبانة قدرة 

 عد للرحلة الفضائية.س عن بُ على منت الساتل من أجل معاجلتها جمدداً وإرساهلا إىل األرض يف قناة القيا
احليوانات املفرتسة،  مستعملة )تتبعفيما يتعلق بالكشف بالنسبة جملموعة كبرية من تطبيقات  ARGOSحرصاً على تلبية متطلبات أداء النظام و 

معاجلة اإلشارات الضعيفة جداً. وهو من للكشف عن و  ARGOSمعدات لنظام ، مت تصميم وصيد السمك، ودراسة احمليطات، وغريها(
وحدة استعادة  إىل )dB(Hz) 21 dB(Hz)) > 0N / minC 21تتجاوز سوية كثافة الضوضاء احمللية مبقدار  minCدقة األداء حبيث يرسل أي إشارة 

سبب يف أن ذا املعيار سوف تتاليت تفي هبضيقة النطاق من أجل معاجلة إضافية. وتبعًا لذلك، فإن إشارات التدادل  (DRU)البيانات 
اليت ميكن معاجلتها  DCS الرسائل عدد ، من حيث السعة )أيARGOS معدات النظام. وتكون النتيجة أن أداء DRUوحدة خيصص هلا 

 يف آن واحد(، سوف ينحط كثرياً. 

 = K 1 200 للحالة األسوأ النمطي(، وحرارة ضوضاء اخللفية ARGOS)رقم  dB 3 =النمطية هي: عامل الضوضاء  ARGOSالنظام  وأرقام
 رة ضوضاء النظام عند ددل املستقِبل. وهكذا، فإن حراdB 1,6 = واملستقبل بني اهلوائي (، والتوهني ماARGOSللنظام )معلمة ددل 

 .0N = 8,719 dB(W/Hz)ومن مث تكون الكثافة الطيفية للضوضاء  K 1 214( تساوي 1يف الشكل  B)النقطة 
 8,176 dBW أكرب من ضيق النطاق. لذلك فإن أي بث هامشي minC = –8,176 dBW فإن dB(Hz) = 0N / minC 21أن  اومب

 (، سوف يؤدي إىل احنطاط يف سعة النظام.1يف الشكل  B)النقطة  ARGOSالنظام عند ددل 

 .ARGOSالنظام يكون من الضروري حساب هذه السوية القصوى املقبولة من اخلط الطيفي عند ددل هوائي  وعندئذ

 .2وفقاً لزاوية النظري يف اجلدول  ARGOSاستقبال النظام ويعربر عن مواصفة خمطط كسب هوائي 

 2دول ـاجل

  (UDA)االستقبال مخطط كسب هوائي 

 0 5 13 22 31 39 47 54 59 62 زاوية ساتل النظير

 RHCP 3,85 3,54 2,62 1,24 -0,17 -1,33 -2,24 -3,08 -3,80 -3,96الكسب يف 

 LHCP -5,69 -6,23 -7,52 -9,39 -11,39 -13,12 -14,52 -15,77 -17,17 -18,00الكسب يف 

 3,49 3,78 4,11 4,31 4,57 4,90 5,26 5,59 5,85 6,02 النسبة احملورية

 ، معdBW 175,2- )دسائر( = 176,8 + 1,6- تساوي 1يف الشكل  Aولذلك، فإن القدرة القصوى املسموح هبا عند النقطة 
. 2dB(W/m( مطلوبة، من الضروري حتويل هذا الرقم إىل وحدة pfdأن الكثافة  ا. ومبللساتل األدذ يف احلسبان أعلى زاوية نظري

 هي:  Gله كسبوتكون مساحة السطح املكافئة يف هوائي 

4

2

GS  تكون الكثافة . لذلكللساتل أعلى زاوية نظري، تقابل pfd 
 .–2dB(W/m 4,516– = S 10log 10 – 2,517( املقابلة:

 االستنتاج 4

رساالت املتعلقة بأثر تراكم إرساالت تدادالت طيفية ضيقة النطاق، فإن هذه اإل تبعاً للحسابات أعاله، واالستنتاجات والتوصيات
 ،MHz 69,401-401 لنطاق الرتددات ARGOSلنظام اعند ددل أي هوائي  2dB(W/m( 4,516-جاوز تت جيب أال اإلمجالية

 .Hz 19 دود عرض نطاق استبانة مقدارهح يف

___________ 
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