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تمهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع ددمات
االتصاالت الراديوية ،مبا فيها اخلدمات الساتلية ،وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ،تكون أساسا إلعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية
مبساعدة جلان الدراسات.

سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية

)(IPR

يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت
وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (ITU-T/ITU-R/ISO/IECواملشار إليها يف امللقق 1
بالقرار  . ITU -R 1وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع
اإللكرتوين  http://www.itu.int/ITU -R/go/patents/enحيث ميكن أيضا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات
املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

(ميكن االطالع عليها أيضا يف املوقع اإللكرتوين )http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
اخلدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة
انتشار املوجات الراديوية
علم الفلك الراديوي
أنظمة االستشعار عن بعد
اخلدمة الثابتة الساتلية
التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية
تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة
إدارة الطيف
التجميع الساتلي لألدبار
إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
املفردات واملواضيع ذات الصلة

مالحظة  :متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح
يف القرار .ITU-R 1
النشر اإللكرتوين
جنيف،

2018

 ITU 2018

مجيع حقوق النشر حمفوظة .ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
االحتاد الدويل لالتصاالت ).(ITU
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متطلبات االتصاالت الراديوية لمركبات أبحاث الفضاء البعيد
المأهولة وغير المأهولة
)(2017-2011-2006-1994

مجال التطبيق
تصف هذه التوصية بإجياز بعض اخلصائص األساسية لالتصاالت الراديوية خبدمة أحباث (يف الفضاء البعيد) .وتؤثر هذه اخلصائص أو
حتدد املتطلبات الالزمة النتقاء النطاقات املرشقة والتنسيق وتقاسم النطاقات واحلماية من التدادالت.
مصطلحات أساسية
الفضاء البعيد ،االتصاالت الراديوية ،القياس عن بعد ،التقكم عن بعد ،معدل البيانات ،احملطات األرضية ،احملطات الفضائية،
قياس املسافة ،علم الراديو.
التوصيات والتقارير ذات الصلة
التوصية  ،ITU-R SA.1015التقرير  ،ITU-R SA.2167التقرير .ITU-R SA.2177
إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أ)

أن االتصاالت الراديوية بني األرض وحمطات الفضاء البعيد هلا متطلباهتا اخلاصة؛

أن هذه املتطلبات تؤثر على انتقاء النطاقات املرشقة وتقاسم النطاقات والتنسيق واحلماية من التدادالت وغري ذلك
ب)
من املسائل التنظيمية ومسائل إدارة الرتددات،

توصـي
مبراعاة املتطلبات واخلصائص الوارد وصفها يف امللقق لالتصاالت الراديوية يف الفضاء البعيد فيما يتعلق خبدمة األحباث (يف الفضاء البعيد)
وتفاعلها مع اخلدمات األدرى.

الملحق
متطلبات االتصاالت الراديوية لمركبات أبحاث الفضاء البعيد
المأهولة وغير المأهولة
1

مقدمة

يعرض هذا امللقق بعض اخلصائص املتعلقة مبهام األحباث يف الفضاء البعيد ،واملتطلبات الوظيفية ومتطلبات األداء لالتصاالت الراديوية
الالزمة إلجراء األحباث يف الفضاء البعيد بواسطة مركبة فضائية ،والطرائق التقنية ومعلمات األنظمة املستعملة فيما يتعلق هبذه املهام.
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وترد يف التقرير  ITU-R SA.2177دراسة لالعتبارات املتعلقة خبصائص عرض النطاق ومتطلباته.
2

متطلبات االتصاالت الراديوية

تتطلب مهام الفضاء البعيد اتصاالت راديوية عالية املوثوقية على مدى فرتات زمنية طويلة وعلى مسافات بعيدة .فمثال تستغرق
مهمة مركبة فضائية تسعى إىل مجع معلومات علمية عن كوكب نبتون ) (Neptuneمثاين سنوات وتتطلب إجراء اتصاالت راديوية
على مسافة تبلغ  .km 910  4,65واحلاجة إىل مستقبالت ذات قدرة مشعة مكافئة متناحية  e.i.r.p.عالية وحساسة للغاية هو
نتيجة للمسافات الكبرية لالتصاالت الراديوية اليت ينطوي عليها البقث يف الفضاء البعيد.
واالستعمال املستمر لنطاقات االتصاالت الراديوية خبدمة األحباث (يف الفضاء البعيد) هو نتيجة لوجود مهام متعددة اآلن ومهام
جاري ختطيطها .وألن مهام كثرية يف الفضاء البعيد تستمر لفرتات تستغرق عدة سنوات ،وألن هناك مهام متعددة عادة حتقق تقدما
يف نفس الوقت ،مثة ضرورة مناظرة إلجراء اتصاالت راديوية مع عدة مركبات فضائية يف أي وقت.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تتضمن كل مهمة أكثر من مركبة فضائية واحدة ،حبيث يستلزم األمر إجراء اتصاالت راديوية مع
عدة حمطات فضائية .كما قد يقتضي األمر إجراء اتصاالت راديوية منسقة متآونة بني حمطة فضائية وأكثر من حمطة أرضية.
1.2

متطلبات القياس عن بعد

يستعمل القياس عن بعد لنقل معلومات علمية ومعلومات تتعلق بالصيانة من الفضاء البعيد.
وجيب تلقي معلومات القياس عن بعد للصيانة بشأن ظروف املركبة الفضائية عند احلاجة إليها لضمان سالمة املركبة الفضائية وجناح
املهمة .ويتطلب ذلك إقامة وصلة اتصاالت راديوية ال تتأثر بالطقس وذات قدرة كافية .وهذا املطلب يعترب مبثابة حمدد جزئي
لنطاقات الرتدد املفضلة للبقث يف الفضاء البعيد (انظر التقرير .)ITU-R SA.2177
ويعين إجراء قياسات علمية عن بعد إرسال املعلومات اجملمعة بواسطة األجهزة العلمية املوجودة على منت املركبة .وقد خيتلف معدل
البيانات املطلوب ومعدل اخلطأ املقبول إىل حد ما حسب اجلهاز والقياس .ويتضمن اجلدول  1املعدالت القصوى املطلوبة إلرسال
البيانات املستعملة للقياسات العلمية عن بعد والقياسات عن بعد املتعلقة بالصيانة.
اجلـدول

1

معدالت البتات القصوى المطلوبة للبحث في الفضاء البعيد
االتجاه والوظيفة
أرض-فضاء

فضاء-أرض

بعد )(bit/s

التقكم عن
الربجمة باحلاسوب )(kbit/s
إشارة مسعية )(kbit/s
إشارة فيديوية )(Mbit/s
للصيانة )(bit/s

القياس عن بعد
بيانات علمية )(kbit/s
إشارة مسعية )(kbit/s
إشارة فيديوية )(Mbit/s

بغض النظر
عن الطقس

خاصية الوصلة
عادي

معدل
بيانات مرتفع

1 000

1 000

2 000

50

100

200

45

45

45

4

12

30

500

500

10  2

5

115

500

10  3

5

45

45

45

0,8

8

30
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ازدادت بانتظام قدرة وصلة القياس عن بعد مع تطور األجهزة والتقنيات اجلديدة .وميكن استعمال هذه الزيادة بطريقتني:
مجع قدر أكرب من البيانات العلمية بشأن كوكب معني أو مسافة معينة؛
السماح بتنظيم مهام مفيدة إىل كواكب أبعد مسافة.
وبالنسبة لنظام القياس عن بعد ،يتناسب أقصى معدل بيانات ممكن تناسبا عكسيا مع مربع مسافة االتصال الراديوي .وميكن لقدرة
الوصلة ذاهتا اليت توفر معدل بيانات قدره  kbit/s 134بالقرب من كوكب املشرتي ) (km 810  9,3) (Jupiterأن توفر أيضا معدل
بيانات قدره  Mbit/s 1,74بالقرب من كوكب الزهرة ) .(km 810  2,58) (Venusوحيث إن معدالت البيانات األعلى تتطلب
عرض نطاقات إرسال أوسع ،تتوقف الفعالية يف استعمال أقصى قدرة للقياس عن بعد على عرض النطاقات املوزعة ،وعلى عدد
املهام اآلنية ملركبة الفضاء الواقعة ضمن عرض حزمة احملطة األرضية والعاملة يف نفس النطاق.
ومن املسامهات اهلامة يف القياس عن بعد تطوير طرائق التشفري اليت تسمح بالتشغيل بنسب إشارة/ضوضاء أدىن .وتتطلب اإلشارة املشفرة
عرض نطاق إرسال أوسع .وميكن أن حيد عرض نطاق الرتددات من استعمال القياس عن بعد بالتشفري مبعدل بيانات مرتفع للغاية.
2.2

متطلبات التحكم عن بعد

املوثوقية من أهم متطلبات وصلة التقكم عن بعد .إذ إن تعليمات التقكم جيب أن تصل بدقة وأن ترسل عند احلاجة إليها .وعادة
ال يتجاوز معدل اخلطأ يف البتات يف وصلة التقكم عن بعد املطلوبة  .6–10  1وجيب استقبال األوامر بنجاح ،بغض النظر عن اجتاه
املركبة الفضائية ،حىت يف حالة عدم تسديد اهلوائي األويل بكسب مرتفع حنو األرض .ويف هذه الظروف ،يقتضي األمر االستقبال
باستعمال هوائي املركبة الفضائية الصاحل جلميع االجتاهات تقريبا .ومثة ضرورة ألن تكون قيمة  e.i.r.p.مرتفعة للغاية للمقطات األرضية
بسبب اخنفاض كسب هوائي املركبة الفضائية ،وحىت ميكن توفري موثوقية عالية.
ووجود حواسيب على منت املركبة الفضائية ميكن من أن حيدد مسبقا التتابع األوتومايت وتشغيل أنظمة املركبة الفضائية وختزين هذه
املعلومات على متنها الستعماهلا يف وقت الحق .وبالنسبة لبعض التتابعات املعقدة يكون التشغيل األوتومايت ضروريا .والقدرة على
التقكم عن بعد مطلوبة يف حالة تعديل التعليمات املخزنة أثناء الرحلة ،واليت قد تكون ضرورية لتصقيح التفاوتات أو سوء التشغيل
امللق وظ يف سلوك املركبة الفضائية .وينطبق ذلك بشكل داص على املهام اليت تستغرق فرتة طويلة ،وعلى الظروف اليت يتوقف
فيها التتابع على نتائج أحداث سابقة هلا تأثري على املركبة الفضائية .فمثال تستند التعليمات اخلاصة بتصقيح مسار املركبة الفضائية
إىل قياسات التتبع وال ميكن حتديدها مسبقا.
ويرد يف اجلدول  1مدى معدالت البتات الالزمة ألداء وظائف التقكم.
ويشمل التقكم عن بعد املوثوق احلاجة إىل قياس عن بعد للصيانة املوثوقة واملستعملة للتققق من سالمة استقبال التعليمات
وختزينها يف ذاكرة التقكم.
3.2

متطلبات التتبع

يوفر التتبع املعلومات الالزمة ملالحة املركبة الفضائية وللدراسات العلمية يف جمال الراديو.
1.3.2

المالحة

تشمل قياسات التتبع ألغراض املالحة إزاحة دوبلرية للرتدد الراديوي ووقت االنتشار ذهابا وإيابا إلشارة قياس املسافة ،واستقبال
اإلشارات املناسبة املستعملة لقياس التدادل خب ط أساسي طويل .وجيب إجراء القياسات بدرجة من الدقة تستويف متطلبات املالحة.
وتتأثر دقة القياسات بالتفاوتات يف سرعة االنتشار ،ومعرفة موقع احملطة ،ودقة التوقيت ،وتأدر الدارة اإللكرتونية يف جتهيز احملطة
األرضية واحملطة الفضائية .ويرد يف اجلدول  2مثال جار ملتطلبات الدقة يف املالحة والقياسات املصاحبة هلا.
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2

متطلبات المالحة والتتبع
المعلمة
دقة املالحة

القيمة
( 300عند )Jupiter

)(m

دقة قياس دوبلر

)(Hz

0,0005 

دقة قياس املدى

)(m

0,15 

دقة حتديد موقع احملطة األرضية

)(m

معدل شرائح قياس املسافة (أرض-فضاء وفضاء-أرض) 
مبعزل عن الطقس
العادي
العايل


2.3.2

()MChip/s

()MChip/s

()MChip/s

1






معدل نبضات اإلرسال أو االستقبال لتتابع شفرة الضوضاء شبه العشوائية ( )PNاملستخدم يف القياس.

علم الراديو

ميكن لوصالت االتصاالت الراديوية باملركبات الفضائية أن تؤدي دورا هاما يف الدراسات اخلاصة باالنتشار والنسبية وعلم امليكانيكا
السماوية واجلاذبية األرضية .وتوفر قياسات االتساع والطور والرتدد واالستقطاب والتأدر املعلومات الالزمة .وتتوقف الفرصة على
إجراء هذه القياسات على تيسر التوزيعات املناسبة .وفوق  ،GHz 1يتناقص تأدر اإلرسال ودوران فاراداي (أثر اجلزيئات املشقونة
واجملال املغنطيسي) بسرعة مع تزايد الرتدد ،وتكون أفضل الرتددات للدراسة هي الرتددات املنخفضة .أما الرتددات العالية فهي توفر
محاية نسبية من هذه اآلثار وهي مناسبة أكثر إلجراء دراسات النسبية واجلاذبية األرضية وعلم امليكانيكا السماوية .وإلجراء هذه
الدراسات ،مثة ضرورة ملعايرة آثار اجلزيئات املشقونة عند ترددات أدىن.
ويلزم إجراء قياسات املدى بدقة مطلقة تبلغ  1إىل  cm 2من أجل هذا العمل العلمي األساسي .وتتوقف هذه الدقة على شفرات
النطاق العريض واالستعمال اآلين لرتددات متعددة من أجل معايرة اجلزيئات املشقونة.
4.2

المتطلبات الخاصة بمهام المركبات المأهولة في الفضاء البعيد

تكون املتطلبات الوظيفية ملثل هذه املهام مماثلة ملهام املركبات الفضائية غري املأهولة .بيد أن وجود عناصر بشرية يف املركبة الفضائية
سيؤدي إىل متطلبات إضافية تتعلق مبوثوقية وظائف القياس عن بعد ،والتقكم عن بعد والتتبع .وبالنظر إىل املستوى الالزم
للموثوقية ،سيكون أهم فارق بني مهام مركبات الفضاء املأهولة وغري املأهولة هو استعمال الوصالت السمعية والفيديوية لالتصاالت
الراديوية أرض-فضاء وفضاء-أرض .ويرد يف اجلدول  1معدالت البيانات اخلاصة هبذه الوظائف.
ومن منظور االتصاالت الراديوية ،يتمثل أثر هذه الوظائف اإلضافية يف التوسع املطلوب لعرض نطاق اإلرسال لكي يتسىن استيعاب
اإلشارات الفيديوية .وبالنظر إىل موثوقية الوصلة الالزمة واألداء املطلوب لدعم معدالت حتويل البيانات املطلوبة ،تعترب االتصاالت
الراديوية اخلاصة باألحباث يف الفضاء البعيد سواء يف املركبات املأهولة أو غري املأهولة متماثلة.
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3

الخصائص التقنية

1.3

مواقع وخصائص المحطات األرضية لخدمة األبحاث (في الفضاء البعيد)

يعطي اجلدول  3مواقع احملطات األرضية القادرة على التشغيل ضمن النطاقات املوزعة للبقث يف الفضاء البعيد.
اجلـدول

3

مواقع المحطات األرضية لخدمة األبحاث (في الفضاء البعيد)
الصني

اإلدارة

وكالة الفضاء األوروبية
أملانيا
أوكرانيا
روسيا
اليابان
الواليات املتقدة
اهلند

الموقع

كاشي
جياموسي
سيربيروس (إسبانيا)
ماالرغي (األرجنتني)
نيو نورسيا (أسرتاليا)
فايلهامي
إيفباتوريا
مدفيزي أوزيرا
أوزورسك
أوشيدا ،ناغانو
أوشينورا
كانربا (أسرتاليا)
غولدستون ،كاليفورنيا (الواليات املتقدة)
مدريد (إسبانيا)
بايااللو

خط العرض

خط الطول

38° 55' N

75° 52' E

46° 28' N

130° 26' E

40° 27' N

4° 22' W

35° 46' S

69° 22' W

31° 20' S

116° 11' E

47° 53' N

11° 04' E

45° 11' N

33° 11' E

55° 52' N

37° 57' E

44° 01' N

131° 45' E

36° 08' N
31° 15' N

138° 22' E
131° 04' E

35° 28' S

148° 59' E

35° 22' N

115° 51' W

40° 26' N

04° 17' W

12° 54' N

77° 22' E

ويوجد يف كل موقع من هذه املواقع هوائي أو أكثر ،ومستقبالت ومرسالت ميكن استعماهلا لوصالت ددمة األحباث
(يف الفضاء البعيد) يف واحد أو أكثر من النطاقات املوزعة .وترد يف اجلدول  4املعلمات الرئيسية اليت متيز أقصى أداء حملطة أو أكثر
من هذه احملطات .وإن كانت هذه اخلصائص ال تنطبق على مجيع احملطات ،إال أنه من األساسي أن تستند توزيعات النطاق ومعايري
احلماية من التدادالت إىل أقصى أداء متيسر .وهذه ضرورة أساسية لتوفري تشغيل املهام يف ددمة األحباث (يف الفضاء البعيد)
ومحايتها على املستوى الدويل.
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اجلـدول

4

خصائص المحطات األرضية لخدمة األبحاث (في الفضاء البعيد) بهوائيات تبلغ أقطارها  70مترا
)(GHz

كسب الهوائي
)(dBi

عرض حزمة
الهوائي
(بالدرجات)

قدرة المرسل

التردد

2,120-2,110

62

0,14

50
56

2,300-2,290

63

0,13

–

–

7,190-7,145

72

0,04

43

115

8,450-8,400

74

0,03

–

–

–

–

أرض-فضاء

فضاء-أرض
أرض-فضاء

فضاء-أرض
32,3-31,8

فضاء-أرض
34,7-34,2

أرض-فضاء
)(1
)(2
)(3
)(4

)(dBW

)(dBW

)(1

)(4

83,6

)(4

84

)(4

0,01

)(4

0,01

القدرة المشعة
المكافئة
المتناحية

)(4

30

درجة حرارة
ضوضاء
نظام االستقبال

كثافة القدرة الطيفية
لضوضاء نظام
االستقبال

–

–

)(K

112
118

))(dB(W/Hz

)(1

25
21

83
61

114

)(3

–
37
27

)(4

)(2

)(2
)(3

214215-

)(2

)(3

–
213214-

)(2
)(3

209211-

)(4)(2

)(4)(2

)(4)(3

)(4)(3

–

–

قدرة اإلرسال  dBW 56املستعملة فق ط أثناء حاالت طوارئ مركبة الفضاء.
جو صقو ،زاوية ارتفاع  ،°30أسلوب ديبلكس لإلرسال واالستقبال اآلنيني.
جو صقو ،زاوية ارتفاع  ،°30استقبال فق ط.
تقدير.

حيدد عادة أداء استقبال احملطات األرضية خلدمة األحباث (يف الفضاء البعيد) من حيث نسبة طاقة اإلشارة لكل بتة إىل الكثافة
الطيفية للضوضاء املطلوبة لتقديد نسبة دطأ معينة .والطريقة األدرى لتبيان األداء الرفيع وحساسية هذه احملطات هو التعبري عن
نسبة كسب اهلوائي إىل حرارة الضوضاء .ويشار إىل هذه النسبة عادة بالتعبري  ،G/Tوهي  dB/(K) 50تقريبا عند ،GHz 2,3
و dB/(K) 59,5عند  .GHz 8,4وميكن مقارنة هذه القيم بالقيمة املتقصل عليها والبالغة  dB/(K) 41لبعض حمطات األرض
للخدمة الثابتة الساتلية.
2.3

المحطات الفضائية

حيدد حجم ووزن املركبة الفضائية بقدرة احلمولة النافعة ملركبة اإلطالق .وتكون قدرة مرسل احملطة الفضائية وحجم اهلوائي حمدودتني مقارنة
مبعلمات حمطات األرض .وتكون حرارة ضوضاء املستقبل أعلى نظرا الستعمال مكرب سابق غري مربد بشكل عام.
وتكون احملطة الفضائية مزودة جبهاز استقبال-إرسال ،يطلق عليه املرسل-املستجيب ،وميكن تشغيله بأحد األسلوبني التاليني.
أسلوب ثنائي االجتاه (يطلق عليه أيضا يف كال االجتاهني) ،حيث يستعمل إشارة املوجة احلاملة املستقبلة من حمطة األرض للتقكم
يف مذبذب عروة حمكمة الطور .مث يستعمل تردد هذا املذبذب للتقكم يف تردد ذبذبة املرسل املستجيب مبعدل ثابت.
أما يف األسلوب أحادي االجتاه ،يكون التقكم يف تردد إرسال احملطة الفضائية بواسطة مذبذب بلوري.
ويف األسلوب ثنائي االجتاه ،يتم التقكم يف تردد وطور إرسال احملطة الفضائية بدقة شديدة نظرا للدقة الشديدة اليت تتسم هبا
اإلشارة املستقبلة من حمطة األرض.
وحيدد اجلدول  5اخلصائص الرئيسية اليت تتسم هبا عادة احملطات الفضائية املصممة لألحباث يف الفضاء البعيد.
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5

الخصائص النمطية للمحطات الفضائية لألبحاث في الفضاء البعيد
تردد أرض-فضاء

قطر الهوائي

كسب الهوائي

)(GHz

)(m

)(dBi

عرض حزمة الهوائي درجة حرارة ضوضاء كثافة القدرة الطيفية
لضوضاء المستقبل
المستقبل )(K
(بالدرجات)
))(dB(W/Hz

2,120-2,110

3,7

36

2,6

200

–206

7,190-7,145

3,7

48

0,64

330

–203

34,7-34,2

3,7

61

0,14

2 000

196−

تردد فضاء–أرض

قطر الهوائي

كسب الهوائي

عرض حزمة الهوائي
(بالدرجات)

قدرة المرسل
)(dBW

القدرة المشعة
المكافئة المتناحية

2,300-2,290

3,7

37

2,3

13

50

8,450-8,400

3,7

48

0,64

13

61

32,3-31,8

3,7

59,5

0,17

13

72,5

)(GHz

)(m

)(dBi

)(dBW

بالنظر إىل أن قيمة  e.i.r.p.حمدودة يف حالة احملطات الفضائية ،جيب تزويد احملطات األرضية جبهاز استقبال يتسم بأقصى قدر من
احلساسية .ولكن بالنظر إىل ارتفاع قيمة  e.i.r.p.باحملطات األرضية فإنه ميكن للمقطات الفضائية أن تستعمل أجهزة استقبال أقل
حساسية .وتتوقف حرارة ضوضاء جهاز استقبال املركبة الفضائية على معدل بتات حمدد واعتبارات أدرى داصة باحلجم والوزن
والتكلفة ومدى التعقيد واملوثوقية.
وتقيد قدرة احملطة الفضائية يف املقام األول بالقدرة الكهربية اليت ميكن أن توفرها املركبة الفضائية.
4

طرائق االتصاالت الراديوية في الفضاء البعيد

تؤدى وظائف القياس والتقكم عن بعد من أجل االتصاالت الراديوية يف الفضاء البعيد بإرسال موجات حاملة مشكلة الطور.
ويتم تتبع دوبلر بالتقسس املتسق لطور املوجة احلاملة .وتطبق وظيفة القياس عن بعد بإضافة إشارة قياس عن بعد إىل التشكيل.
1.4

تتبع الموجة الحاملة وقياسات دوبلر

خيضع تردد إشارة صادرة من مركبة فضائية إىل تعديل بظاهرة دوبلر عند استقباهلا باحملطة األرضية .وجيري تتبع طور املوجة احلاملة
لقياس اإلزاحة الدوبلرية وبالتايل سرعة املركبة الفضائية مقابل احملطة األرضية .وتتبع أجهزة استقبال احملطة األرضية واحملطة الفضائية
إشارة املوجة احلاملة بواسطة عروة حمكمة الطور أو عروة ) .(Costasويف أسلوب املستجيب ثنائي االجتاه يستعمل الرتدد والطور
يف عروة احملطة الفضائية حمكمة الطور إلنتاج تردد أو أكثر يف االجتاه فضاء-أرض .وهكذا حتصل احملطة األرضية على إشارات
مرتابطة مع الرتدد الناتج يف االجتاه أرض-فضاء ،مما يسمح بقياس ظاهرة دوبلر على حنو دقيق.
ويف حالة األسلوب أحادي االجتاه ،تنتج الرتددات املستعملة يف االجتاه فضاء-أرض بواسطة مذبذب املستجيب ،وتتم قياسات
دوبلر على أساس معرفة تردد املذبذب سلفا.
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التشكيل وإزالة التشكيل

تستعمل الوصالت الراديوية تشكيل الطور للموجة احلاملة للرتدد الراديوي .وتستعمل إشارة البيانات الرقمية بالنطاق األساسي
لتشكيل موجة حاملة فرعية تقوم بدورها بتشكيل موجة حاملة للرتدد الراديوي .وتستعمل عادة موجة حاملة فرعية مربعة للقياس
عن بعد؛ أما للتقكم عن بعد فتستعمل موجة حاملة فرعية جيبية .وجيري ضب ط نسبة التشكيل حبيث يتقدد املعدل املطلوب
لقدرة املوجة احلاملة املتبقية لقدرة النطاقات اجلانبية إلشارة البيانات .وختتار قيمة هذا املعدل من أجل التوصل إىل التتبع األمثل
للموجة احلاملة والتقسس األمثل للبيانات يف املستقبل.
ويتم إزالة تشكيل املوجة احلاملة من الرتدد الراديوي واملوجة احلاملة الفرعية للبيانات بعرى حمكمة الطور ) (PLLوبصورة عامة يتم
الكشف عن البيانات بواسطة تقنيات مبراشيح مرتابطة ومتالئمة.
وميكن تطبيق أساليب أدرى للتشكيل وإزالة التشكيل على الوصالت الفيديوية والوصالت السمعية يف حالة املركبات الفضائية
املأهولة .وتستعمل أساليب تشكيل وإزالة تشكيل (ختالف) عرض النطاق الفعال للتشكيل الرتبيعي بزحزحة الطور  QPSKواإلبراق
بأدىن زحزحة مبرشاح غوسي ) (GMSKيف هذه احلاالت مع تتبع موجة حاملة بواسطة عروة ) (Costasبدال من عروة حمكمة
الطور ).(PLL
3.4

التشفير

ميكن احلد من احتمال اخلطأ يف وصلة اتصال رقمية بزيادة عرض نطاق املعلومات .ويستعمل التشفري لتققيق هذه الزيادة برتمجة
كل بتة بيانات إىل عدد أكرب من رموز الشفرة بطريقة معينة .وينطبق ذلك مثال على الشفرات التالفيفية والفدرية .فبعد اإلرسال
تسرتجع البيانات األصلية بعملية إلزالة التشفري تتفق مع هذا النم ط من التشفري .ويرتب ط حتسن األداء باإلرسال املشفر باستعمال
عرض نطاق أكرب ،وميكن أن يرتاوح من ( dB 3,8معدل اخلطأ االثنيين  3–10  1يف حالة الشفرة التالفيفية) إىل أكثر من dB 9
(تشفري توربيين مبعدل .)1/6
4.4

تعدد اإلرسال

ميكن بتدفق وحيد للبيانات الرقمية إرسال القياسات العلمية وقياسات الصيانة عن بعد بتعدد اإلرسال يف الوقت ،كما ميكن
استعمال موجات حاملة فرعية منفصلة تضاف من أجل احلصول على إشارة مركبة للتشكيل .كما ميكن إددال إشارة قياس املدى
يف إشارة قياسات املسافة أو التقكم عن بعد .ويتم تعديل اتساع إشارات املعطيات املختلفة حبيث توزع على حنو مناسب قدرة
اإلرسال بني املوجة احلاملة والنطاقات اجلانبية اليت حتوي املعلومات.
5.4

تحديد المدى

يتم قياس املدى اعتبارا من حمطة أرضية باستعمال مستجيب احملطة الفضائية بأسلوب ثنائي االجتاه .ويسرتجع التشكيل املقابل
املطبق على اإلشارة أرض-فضاء يف املرسل-املستجيب ويستعمل لتشكيل املوجة احلاملة اليت يتم إرساهلا يف االجتاه فضاء-أرض.
ويف حمطة أرضية ميكن مبقارنة شفرات قياس املدى املرسلة واملستقبلة قياس مدة اإلرسال اليت تتناسب مع املسافة.
ومن أهم ما حيد من دقة قياس املدى نذكر القدرة على قياس العالقة املرتابطة الزمنية بني الشفرات املرسلة والشفرات املستقبلة.
ويف النظام املستعمل حاليا يبلغ أعلى تردد تشفري  .MHz 2,062وتبلغ مدة الشفرة  s 0,485ومن السهل التوصل إىل درجة وضوح
تبلغ  ns 1بافرتاض أن نسبة اإلشارة إىل الضوضاء نسبة كافية .ويعادل هذا الوضوح  cm 30على مسري يف كال االجتاهني أي
 cm 15على املدى املقاس .ويف الظروف احلالية تعترب هذه القيمة قيمة كافية تفي بدقة متطلبات املالحة يف اجلدول .2
وتتطلب التجارب الراديوية العلمية (انظر الفقرة  )2.3.2دقة تبلغ  cm 1مما يفرتض استعمال تردد شفرة ال يقل عن  .MHz 30ويف ددمة
أحباث الفضاء ،تستعمل أنظمة قياس املسافة احلالية بشفرة الضوضاء شبه العشوائية ) (PNمعدل شرائح أقصى يبلغ .MChip/s 24
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الكسب وتسديد الهوائي

6.4

بالنسبة للهوائيات املكافئة املستعملة عادة ألغراض البقث الفضائي ،يكون الكسب األقصى حمدودا بالدقة اليت يقرتب هبا السطح
من قطع مكافئ فعال ،مما يقيد احلد األقصى للرتدد الذي ميكن استعماله بفعالية مع هوائي معني.
ومن بني العوامل اليت تتوقف عليها دقة السطح ،هناك عامل مشرتك بني هوائيات احملطات األرضية والفضائية هو مدى الدقة
يف التصنيع .وبالنسبة هلوائيات احملطات األرضية ،تتسبب الرياح واحلرارة يف تزايد تشوه السطح .وبادتالف زاوية االرتفاع تسبب
اجلاذبية األرضية بعض التشوهات يف السطح حسب درجة صالبة اهليكل احلامل.
وبالنسبة هلوائيات احملطات الفضائية يكون احلجم مقيدا بالكتلة املسموح هبا وبالفراغ املتاح يف مركبة اإلطالق ،وكذلك مبدى تطور
تصميم هوائيات تنشر .وتعد احلرارة من أسباب تشوه أسطح هوائيات احملطات الفضائية.
ومما حيد من أقصى كسب للهوائي املستعمل نذكر القدرة على تسديده بدقة .وحيب أن يكون عرض احلزمة مالئما حبيث يراعى اخلطأ
يف حتديد زاوية التسديد جلميع أسباب تشوه سطح العاكس تأثريا على دقة التسديد .ويتوقف تسديد هوائيات احملطات الفضائية أيضا
على دقة نظام التقكم يف توجيه املركبة الفضائية (وتتوقف هذه الدقة على كمية األرغول (الوقود الدفعي) اليت ميكن محلها).
وتتوقف أيضا فتقة احلزمة الدنيا والكسب األقصى الذي ميكن استخدامه على درجة الدقة يف حتديد مواقع كل من احملطة األرضية
واحملطة الفضائية.
ويبني اجلدول  6القيود النمطية املتعلقة بأداء اهلوائيات.
اجلـدول
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القيود الحالية المتعلقة بالدقة وأقصى كسب للهوائي
المعلمة المقيدة
دقة سطح املكافئي

هوائيات محطة فضائية

القيمة القصوى النمطية
للمعلمة
 ،mm 0,24قيمة فعالة
لعاكس قطره m 3,7

الكسب األقصى

 (1)dBi 61عند

GHz 34

هوائيات محطة أرضية

القيمة القصوى النمطية
للمعلمة
 ،mm 0,53قيمة فعالة
لعاكس قطره m 70

الكسب األقصى

 (1)dBi 84عند

GHz 34

دقة التوجيه
)(1
يكون الكسب أقل على ترددات أدرى.
()2
كسب اهلوائي بعرض حزمة نصف القدرة يساوي ضعف دقة التسديد .ويكون عرض حزمة اهلوائي بكسب أعلى ضيقا للغاية بالنسبة
لدقة التسديد.
(3) °0,15 

7.4

)(2

dBi 56

(3) °0,005 

dBi 82,5

)(2

تقنيات إضافية للمالحة الراديوية

تعطي قياسات دوبلر وقياسات املدى معلومات التتبع األساسية الالزمة للمالحة .وقد مت تطوير تقنيات أدرى لتقسني الدقة
يف املالحة.
1.7.4

معايرة سرعة االنتشار المتأثرة بالجزيئات المشحونة

تتأثر قياسات املدى وقياسات دوبلر بتغري سرعة انتشار املوجات الراديوية ويرجع هذا التغري إىل اإللكرتونات احلرة املوجودة على
مسري اإلرسال .وختتلف كثافة هذه اإللكرتونات يف الفراغ ويف الغالف اجلوي للكواكب ،وهي مرتفعة جدا بالقرب من الشمس.
وما مل تراع هذه الكثافة فقد يؤدي تغري سرعة االنتشار إىل أدطاء يف حسابات املالحة.
وتتسبب اجلزيئات املشقونة يف تزايد سرعة الطور ويف تناقص سرعة الزمرة .وميكن حتديد أثر هذه اجلسيمات مبقارنة تغري املدى بأثر
دوبلر املتكامل أثناء فرتة معينة .ويتناسب التأثري على سرعة االنتشار تناسبا عكسيا مع مربع الرتدد الراديوي .وميكن استعمال تبعية
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الرتدد من أجل حتسني دقة املعايرة .وميكن قياس املدى ذهابا وإيابا وإجراء التتبع بأثر دوبلر باستعمال عدة إشارات ترسل يف نفس
الوقت يف اجتاه فضاء-أرض بعدة نطاقات خمتلفة .وختتلف اجلزيئات املشقونة يف حجمها بالنطاقات املختلفة ويسمح الفرق بينها
بتقسني املعايرة.
ويرد يف التقرير  ITU-R SA.2177أثر اجلزيئات املشقونة على الطور وسرعة متجه الزمرة وكذلك على قياس املدى.
2.7.4

قياس التداخل بخط أساسي طويل جدا

)(VLBI

تتوقف دقة املالحة يف مركبة فضائية على دقة حتديد إحداثيات احملطة األرضية يف نظام إحداثيات املالحة .وميكن أن يرتتب على دطأ
قدره  m 3يف حتديد املوقع املفرتض للمقطة دطأ مبسافة  km 700يف حساب موقع مركبة فضائية على مسافة تساوي مسافة كوكب
زحل ) .(Saturnوميكن بطريقة  VLBIحتسني تقدير موقع احملطة بصورة أدق باستعمال مصدر إشعاع مساوي شبه جنمي )(quasar
كمصدر لإلشارات يقع يف نقطة ال تتغري بالنسبة للمجال السماوي .وميكن تسجيل إشارات شبه جنمية  quasarحبيث حيدد بصورة
دقيقة الفرق بني حلظات االستقبال مبقطتني على مسافة بعيدة جدا من بعضهما .وميكن بإجراء عدة قياسات حتديد مواقع احملطات
بدقة نسبية تبلغ  .cm 10وتستعمل حاليا ترددات قريبة من  2و 8و GHz 32لقياسات .VLBI
وتستعمل تقنية  VLBIأيضا لقياس زاوية احنناء املركبة الفضائية مباشرة .وتقاس املسافة اليت تقع عندها املركبة بواسطة حمطتني تعرف
إحداثياهتما بدقة وتفصل بينهما مسافة طويلة يف اجتاه مشال/جنوب .وعلى أساس هذه القياسات ميكن حساب االحنناء بدقة عالية.
وهناك تطبيق ثالث لطريقة  VLBIيشار إليه ادتصارا برمز  DDORوميكن استعماله لتقسني دقة قياس املوقع الزاوي ملركبة فضائية.
تشاهد حمطتان أرضيتان أو أكثر إشارة ملركبة فضائية وإشارة شبه جنمية الواحدة تلو األدرى .ومبعرفة الوقت وإحداثيات احملطات وتأثري
دوران األرض على اإلشارات ،ميكن حتديد املوقع الزاوي للمركبة الفضائية بالنسبة للمراجع السماوية .وسوف تسمح هذه الطريقة عند
تطويرها متاما بالتوصل إىل درجة دقة أفضل بعشرة أمثال من الدرجة املتقققة حاليا  0,002ثانية قوس (مبا يكافئ  .)nrad 10وسيكون
باإلمكان حتقيق املزيد من الدقة يف املالحة ،ونتيجة لذلك ،إددال مدار كوكيب أكثر كفاءة.
5

تحليل األداء وهوامش التصميم

يعرض اجلدول  7قائمة خبصائص وصلة ميكن االستناد إليها لتقليل األداء .ويتعلق املثال املعروض بالقياس عن بعد مبعدل بتات
عال من كوكب املشرتي .ومت إجراء نفس هذا التقليل للتقكم عن بعد وقياس املدى .واستخدمت اخلصائص املبينة أعاله حملطات
أرضية وحمطات فضائية حلساب هامش األداء لكل وظيفة من وظائف االتصاالت الراديوية.
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توزيع األداء في مركبة فضائية-أرض من المشتري
األسلوب:

مهمةVoyager Jupiter/Saturn 1977 :
قياس المدى115,2 kbit/s, coded, 8,45 GHz carrier ،

معلمات املرسل
القدرة (dBW) (W 21) RF
دسارة الدارة )(dB
كسب اهلوائي )(dBi) (m 3,7
دسارة التسديد )(dB

13,2
–0,2
48,1
–0,2

معلمات املسري
دسارة الفضاء احلر بني هوائيات يف مجيع االجتاهات )(dB
()km 810  9,3 ،GHz 8,45

–290,4

معلمات املستقبل
كسب اهلوائي ) ،m 64زاوية ارتفاع (dBi) )30
دسارة التسديد )(dB
توهني الطقس )(dB
الكثافة الطيفية لقدرة ضوضاء النظام )(dB(W/Hz)) (K 22,6

72,0
–0,3
–0,1
–215,1

ملخص القدرة اإلمجالية
دسارة الوصلة )(dB
القدرة املستقبلة )P(T) (dBW

–171,1
–157,9

أداء تتبع املوجة احلاملة
قدرة املوجة احلاملة/القدرة اإلمجالية )(dB
قدرة املوجة احلاملة عند االستقبال )(dBW
عرض نطاق ضوضاء عتبة املوجة احلاملة )(10 log B
قدرة الضوضاء )(dBW
عتبة اإلشارة/الضوضاء )(dB
قدرة املوجة احلاملة عند العتبة )(dBW
هامش األداء )(dB

–15,4
–173,3
10,0
–205,1
20
–185,1
11,8

)(two-way

)(B = 10 Hz

أداء كشف البيانات
قدرة البيانات/القدرة اإلمجالية )(dB
اخلسارة عند استقبال البيانات وعند كشف البيانات )(dB
قدرة البيانات املستقبلة )(dBW
عرض نطاق الضوضاء (عرض نطاق الضوضاء الفعلي والكشف مبرشاح متوائم مبعدل (dB) (kbit/s 115,2
قدرة الضوضاء )(dBW
3عتبة اإلشارة/الضوضاء (معدل اخلطأ يف البتات (dB) ( 10  5
عتبة قدرة البيانات )(dBW
هامش األداء )(dB

–0,3
–0,5
–158,7
50,6
–164,5
2,3
–162,2
3,5

وجتدر اإلشارة إىل نقطة هامة يف جمال تصميم مهام البقث يف الفضاء البعيد وهي اهلامش احملدود للغاية ألداء القياس عن بعد
) dB 3,5يف املثال املبني( .وهو ناتج عن احلاجة إىل التوصل إىل أقصى قيمة علمية من كل مركبة فضائية .وعند زيادة اهلامش
بقيمة  dB 10من أجل السالمة تنخفض كمية بيانات قياسات املسافات بعامل  .10وتكمن اخلطورة يف استعمال نظام هبامش
أداء حمدود يف أنه ميكن أن يتعرض لتدادل ضار .وبالنسبة للنطاقات اليت تزيد عن  ،GHz 2تتناقص املوثوقية بتأثري األحوال اجلوية.

