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ii التوصية  ITU-R  SA.1026-5  

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

 توصيات واعتمادها.                                                                                                    االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد ال
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 صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1  امللققواملشار إليها يف (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 املوقعR-ITU 1 بالقرار
 االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات               حيث ميكن أيضا   R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 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 أيضا  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 اخلدمة الثابتة 

M ة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عد                     أنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

اإلجراء املوضح  وجب: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبمالحظة
 .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.1026-5  التوصيـة

 في الخدمتينالعاملة أرض -فضاء البياناتألنظمة إرسال التراكمي داخل معايير الت
 والتي تستعملألرصاد الجوية االساتليتين الستكشاف األرض و 

 سواتل المدارات األرضية المنخفضة

 (ITU-R 141/7و ITU-R 139/7 تان)املسأل
 (2017-2009-1999-1997-1995-1994) 

 مجال التطبيق
ضية املنخفضة أرض من سواتل املدارات األر -هو توفري معايري التدادل الرتاكمي لعمليات إرسال البيانات فضاءالغرض من هذه التوصية 

 املنطبقة على كل من ددمة استكشاف األرض الساتلية وددمة األرصاد اجلوية الساتلية على السواء.
 مصطلحات أساسية

 اكمي، سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض، معايري التدادل الرت اتليةددمة األرصاد اجلوية السية، ددمة استكشاف األرض الساتل
 توصيات وتقارير االتحاد ذات الصلة

 ITU-R SA.1027و ITU-R SA.1023و ITU-R SA.1022و ITU-R SA.1021و ITU-R SA.1020و ITU-R SA.514التوصيات 
 ITU-R SA.1159و

 لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل 
 تضع يف اعتبارهاإذ 

أرض لعدد من الوظائف -حيدد الوصالت فضاء ITU-R SA.1020أن النظام املرجعي االفرتاضي املشار إليه يف التوصية  أ ( 
 ؛املسجلة البياناتعرض و  للبيانات املباشرة احليازةمبا فيها 

لمساعدة لوجود التدادل  معناسب امل األداء حتققظمة أن لضمان إمكانية تصميمأن مثة حاجة إىل وضع معايري للتدادل  ب(
 ددمات أدرى؛يف  العاملةتقاسم النطاقات بني األنظمة مبا يف ذلك األنظمة لوضع معايري  يف

 مدارات ستعملتألرصاد اجلوية ميكن أن ليف اخلدمتني الساتليتني الستكشاف األرض و  العاملةأن املركبات الفضائية  ج(
 أرضية منخفضة؛

 اخلدمتني يفالعاملة أرض -فضاء البياناتحتدد أهداف األداء اخلاصة بأنظمة إرسال  ITU-R SA.1159أن التوصية  ( د
 ؛وذلك فيما يتعلق بنطاقات تردد متعددة الساتليتني الستكشاف األرض ولألرصاد اجلوية

تدادل  من معايريأن تؤ واألرصاد اجلوية  اخلدمتني الساتليتني الستكشاف األرض العاملة يفاألنظمة  ينبغي جلميعأنه  (ه 
يانات حمددة قد بأنظمة إرسال لخدمتني، على الرغم من أن هناك هبا ل املوصى مستويات التدادل املسموح هبا تزيد عنتساوي أو 

 وصى هبا هلاتني اخلدمتني؛أهداف أداء ختتلف عن األهداف امل يكون هلا
معايري التدادل اخلاصة بأنظمة إرسال البيانات  الشتقاق        ت ستعمل  ITU-R SA.1022التوصية األساليب املبينة يف  أن و (
 اخلدمتني الساتليتني الستكشاف األرض واألرصاد اجلوية؛ يف
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متني الساتليتني اخلديف أرض -فضاء لإلرساالت ملعايري التدادل       أساسا   ألنظمة متثيلية توفريعرض معلمات  1أن امللقق  ز (
 بعض نطاقات الرتددات،يف ألرصاد اجلوية الستكشاف األرض وا

 يـتوص
مسموح هبا لقدرة اإلشارة  إمجاليةكمستويات   1اجلدول يف نطاقات الرتددات احملددة لالتدادل  معايريبأن تستعمل  1

دارات وية باملاخلدمتني الساتليتني الستكشاف األرض واألرصاد اجل العاملة يفاملتدادلة عند درج هوائي احملطات األرضية 
 .األرضية املنخفضة

 1دول ـاجل
 لخدمتين الساتليتين الستكشاف األرضفي امعايير التداخل للمحطات األرضية 

 4)و 3و 2و 1التي تستعمل مركبات فضائية في مدار أرضي منخفض )انظر المالحظات  واألرصاد الجوية

المسببة اشارة اإلقدرة  نطاق التردد
في عرض النطاق  (dBW) للتداخل

 تجاوزها ينبغي عدمرجعي التي الم
 من الوقت 20%أكثر من خالل 

في عرض النطاق  (dBW) المسببة للتداخلاشارة اإلقدرة 
 0,0125% أكثر منخالل تجاوزها ينبغي عدم المرجعي التي 

 د هذه القيمة إلى متطلبات األداء)تستن من الوقت
المنصوص عليها  99,9% التي تبلغ

 ITU-R SA.159) التوصية في
MHz 138-137 142− dBW 150 لكل kHz(1) 136− dBW 150 لكل kHz(1) 

MHz 401,00-400,15  dBW 157−177,5لكل  kHz dBW 147− لكل kHz 177,5  

MHz 1 710-1 698  dBW 146−668 2 لكل kHz  dBW 138−668 2 لكل kHz 

MHz 7 900-7 750  dBW 144−لكل MHz 10  dBW 127−لكل MHz 10 

8 400-8 025 MHz dBW 147− لكل MHz 10 dBW 133−  لكلMHz 10 

27,0-25,5 GHz dBW 140− لكل MHz 10 dBW 116− لكل MHz 10 

؛ وتبلغ زاوية االرتفاع 25 تزيد عنزوايا ارتفاع تساوي أو عند يف عرض النطاق املرجعي حمددة لالستقبال  (dBW) املسببة للتدادلقدرة اإلشارة  (1)
 .يع احلاالت األدرىيف مج 5الدنيا 
 أقل xمن الوقت حيث  %x تزيد عن مدة ال الذي ميكن جتاوزه طوال املسببة للتدادللقدرة اإلشارة  اإلمجايلميكن حتديد املستوى  - 1المالحظة 

باستعمال جدول دة من الوقت( باالستكمال بني القيم احملد (0,0125%احملددة على األجل القصري  املئويةمن النسبة  أكرب ولكنها 20%من 
 .(dB)املسببة للتدادل لكثافة قدرة اإلشارة  ومقياس دطي( للنسب املئوية من الوقت 10)بأساس  اللوغاريتمات
 ملرتبطةامت حتديد معايري التدادل من حيث النسبة املئوية من وقت االستقبال باحملطة األرضية. لذلك فإن إحصاءات أداء املستقبل  - 2المالحظة 

سواتل  ( هي نفس اإلحصاءات املتعلقة باستقبال إشارات من عدةملعدل اخلطأ يف البتات ال إشارات من ساتل معني )أي التوزيع الرتاكميباستقب
املستقبل مزامنة و                                                          احليازة األولية لإلشارات )أي قبل وأثناء صعود الساتل حمليا (، ب الفرتات الزمنية املرتبطة. وتتضمن مدة االستقبال اإلمجالية مماثلة

واين على فرتات إمجالية لإلشارات قد يبلغ عشرات الث األوليةن الوقت الالزم للقيازة واملزامنة أل       نظرا  لبيانات. وبالتايل ل االستقبال املتزامنو  للبيانات
 األداء الذي يتم جتاوزه أثناء الوقت)أي مستوى  1امللقق الوارد يف دقائق يف املتوسط، فإن حتليل األداء على األجل القصري  9الساتل تبلغ  لرؤية

. ملطبقااألداء  املرتبطة هبدفزاوية االرتفاع الدنيا عند ( يفرتض أن الساتل يقع p %1 حيث p نسبة مئوية بسيطة من الوقت باستثناء بالكامل
معدل اخلطأ و  0N/bE النسبة ألن %pتثناء باس بالكامل الذي يتم جتاوزه أثناء الوقت من حيث معدل اخلطأ يف البتاتداء األمستوى يعطي ذلك و 

 مرتبطان بزاوية االرتفاع بشكل رتيب. البتات يف
 ثناءأالزاوية اليت يتم جتاوزها  بواسطة                       منه يتم تقريبها جيدا   20%إن زاوية االرتفاع اليت يتم جتاوزها طوال كل وقت االستقبال باستثناء  - 3المالحظة 

 املعروضةألداء ا حتليالتهدف األداء. ويتم هذا التقريب يف يف زاوية االرتفاع الدنيا احملددة  فوقالساتل  رؤيةت من وق 20%ما عدا بالكامل وقت ال
املرتبط من الوقت( وأنه ميكن التغاضي عن اخلطأ اإلمجايل  %p)أي  1%الوقت ال ميكن أن يتجاوز  األساسي إلمجايلألن اخلطأ       نظرا   1 بامللقق

اجتة اليت يتم جتاوزها زاوية االرتفاع الن وإنعلى املسري وقيم معلمات احملطة األرضية.  واخلسارة اإلضافيةبالفضاء احلر  واخلسارة كسب هوائي الساتل يف
ألن        نظرا   منه 20% باستثناءالذي يتم جتاوزه طوال الوقت  معدل اخلطأ يف البتاتأداء تعطي  ،منه 20% بالكامل باستثناء طوال وقت االستقبال

 مرتبطان بزاوية االرتفاع بشكل رتيب. BER املعدلو  0N/bE نسبةال
 .1 اجلدول النطاقات املشار إليها يف املختلفة عننطاقات الرتددات فيما يتعلق ب R SA.514-ITUينطبق معيار التدادل احملدد يف التوصية  - 4المالحظة 
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 1لملحق ا

 
 معايير التداخللتحديد أساس 

 مقدمة 1
الستخالص  ITU-R SA.1022التوصية  يف منهجيةاملعلمات املستعملة على أساس كل نطاق على حدة،  ،لققيعرض هذا امل

أهداف األداء احملددة  باستعمالمعايري التدادل للخدمتني الساتليتني الستكشاف األرض ولألرصاد اجلوية 
 ةالتمثيليتستعمل األنظمة و . ظمة املرجعيةلعدد من األناألداء  حتليالت 2اجلدول ويلخص . ITU-R SA.1159 التوصية يف

 .احلاالتيف مجيع شديدة امليل  ةدائري اتسواتل مبدار 

أدناه،  7إىل  2والفقرات من  2دة يف اجلدول ار )قصري األمد( الو  minM)طويل األمد( و minMو minMوجدير باملالحظة أن الشروط 
أي "اهلامش األصغر اخلايل من التدادل الذي ينبغي محاية  ITU-R SA.1022                                          جيب أن ت فهم مبعىن املنهجية املوصوفة يف التوصية 

دمة األرصاد دالنظام املتأثر من أجله محاية تامة". وينبغي أال يعترب كممثل جلميع أنظمة ددمة استكشاف األرضية الساتلية و 
 نها هوامش قدرة أقل.اليت تقدم أنظمة حمددة من بي 2سيما تلك الواردة يف اجلدول  ، الاجلوية الساتلية
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 2دول ـاجل

 كأساس لمعايير التداخل  المستعملةتحليالت األداء 
 137-138 (MHz)نطاق التردد 

 (APT)منخفض حمطة أرضية بكسب  نمط المحطة األرضية
 (A)النظام 

 (LRPT) حمطة أرضية للتتبع
 (B)النظام 

 (LRPT)منخفض حمطة أرضية بكسب 
 (C)النظام 

 20 0,05 20 0,05 20 0,05 التي ال يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة  pمن الوقت، النسبة المئوية 

 25 30 5 13 25 30 (pالمدة  تجاوزها أثناءزاوية االرتفاع )يتم 
 4,9 6,8 6,8  (dBW)قدرة دخل هوائي الساتل 

 0,7 1,1 –1,2 –0,5 0,7 1,1  (dBic)كسب هوائي الساتل 

 5,6 6,0 5,6 6,3 7,5 7,9 (dBW)تل للسا .e.i.r.p القدرة

 139,4 138,5 144,3 142,2 139,4 138,5  (dB)الفضاء الحر في الخسارة 

 0,2 0,1 0,1 0,1  (dB)المسير  اإلضافية علىالخسارة 

 2,0 10,0 10,0 2,0  (dBic)كسب هوائي المحطة األرضية 

 0,0 0,0 0,0 0,0  (dB)خسارة خطأ تسديد الهوائي 

 1,5 1,5 1,5 1,5  (dB)االستقطاب  تطابقعدم خسارة 

 0,0 2,0 2,0 2,0  (dB)خسارة المشكل ومزيل التشكيل 

 50 150 150 (kHz)عرض النطاق المرجعي للمستقبل 

 48,6 48,6 من عرض النطاق املشغول Hz)-(dB  45,7معدل البيانات 

 bE (dB(W/Hz)) −) 179,2 0C( −77,9 ) 10C( −180,9 −178,1 −182,1 −180,8للبتة  الطاقة المستقبلة

 520 2 750 1 750 1  (K)حرارة ضوضاء نظام المستقبل درجة 

 194,6 −196,2 −196,2−  (dB(W/Hz))كثافة قدرة الضوضاء الحرارية 

 – – –  (dB(W/Hz))كثافة قدرة ضوضاء المستقبل غير الحرارية 

 0N dB(W/Hz))( −194,6 −196,2 −196,2الداخلية  لقدرة الضوضاءالكثافة اإلجمالية 

 0N/ bE  (dB) )0N/0C15,4( )0N/0C16,7( 15,3 18,1 14,1 15,4النسق 

 10–<10 10–10 – الوصلة في بتاتمعدل الخطأ 

 10–<10 10–<10 – في البتات الشامل عند االستقبالمعدل الخطأ 

 C/N( (dB) 12,0 6,5 6,5)أو  0N/ bEالعتبة 

 3,4 4,7 8,8 11,6 7,6 8,9  (dB)هامش القدرة 

 0,5 (st) 1 (lt) 0,6 (st) 1 (lt) 0,6 (st) 1 (lt) : قصير األمد(st: طويل األمد، lt) qعامل النوعية 

minM (dB) 0,8 1,2 1,2 

 0,0125 20 0,0125 20 0,0125 20 النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل

 −136 −142 −133 −141 −145 −151 عيفي عرض النطاق المرج dBWمعايير التداخل 
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 (تابع ) 2دول ـاجل
 401,00-400,15 1 710-1 698  (MHz)نطاق التردد 

  هوائي ألغراض غري التتبع )شامل االجتاهات( نوع اإلرسالأو  نمط المحطة األرضية
 (A)النظام 

 قراءة مباشرة للبيانات
 (A)النظام 

 قراءة مباشرة للبيانات
 (B)النظام 

 20 0,05 20 0,05 20 0,05 التي ال يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة  pسبة المئوية من الوقت، الن

  °13 °5    (pالمدة  تجاوزها أثناءزاوية االرتفاع )يتم 

 11,1 6,1 6,1  (dBW)قدرة دخل هوائي الساتل 

 0,0 0,0 2,1 2,0 2,1 2,0  (dBic)كسب هوائي الساتل 

 11,1 11,1 8,2 8,1 8,2 8,1 (dBW)للساتل  .r.p.e.i القدرة

 153,6 151,4 166,3 164,0 166,3 164,0  (dB)الفضاء الحر في الخسارة 

 0,2 0,2 0,0 0,2  (dB)المسير  اإلضافية علىالخسارة 

 0,0 46,8 29,8  (dBic)كسب هوائي المحطة األرضية 

 0,0 0,5 0,5  (dB)خسارة خطأ تسديد الهوائي 

 0,3 0,2 0,5  (dB)االستقطاب  تطابقرة عدم خسا

 2,0 2,7 2,7  (dB)خسارة المشكل ومزيل التشكيل 

 177,5 5 334 2 668 (kHz)عرض النطاق المرجعي للمستقبل 

 Hz-(dB  49,5 64,2 58,2(معدل البيانات 

 −bE (dB(W/Hz)) 194,5− 192,3− 179,1− 176,7− 190,4− 188,2للبتة  الطاقة المستقبلة

 400 320 210 370 240  (K)حرارة ضوضاء نظام المستقبل درجة 

 −202,6− 203,5− 205,4− 202,9− 204,8  (dB(W/Hz))كثافة قدرة الضوضاء الحرارية 

 −211,7− 202,4− 204,2  (dB(W/Hz))كثافة قدرة ضوضاء المستقبل غير الحرارية 

 −0N B(W/Hz))(d 202,1− 199,9− 200,6− 200,5− 201,5الداخلية  لقدرة الضوضاءالكثافة اإلجمالية 

 0N/ bE  (dB) 7,6 9,8 20,8 23,9 10,1 13,3النسق 

–5 < 10–12 < 10–10 < 10–8 الوصلة في بتاتمعدل الخطأ   6  9–10 > 

–7 − − في البتات الشامل عند االستقبالمعدل الخطأ   – – 

–7 < 10–10 < 10–8 خطأبيانات الساتل الذي يقوم بتبادل نسب   5 5–  6 9–10 > 

 5,5 5,5 11,2 10,5 10,5 (dB)( C/N)أو  N bE/0العتبة 

 2,1 4,3 9,6 12,7 0,4− 2,8  (dB)هامش القدرة 

 0,33 (st) 1 (lt) 0,6 (st) 1 (lt) 0,33 (st) 1 (lt) : قصير األمد(st: طويل األمد، lt) qعامل النوعية 

minM (dB) 1,2 1,2 1,2 

 0,0125 20 0,0125 20 0,0125 20 النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل

 −138 −146 −121 −128 −146 −157 في عرض النطاق المرجعي dBWمعايير التداخل 
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 (تابع ) 2دول ـاجل
 1 710-1 698 7 900-7 750  (MHz)نطاق التردد 

 مباشرة للبياناتقراءة  نوع اإلرسالأو  نمط المحطة األرضية
 (C)النظام 

 عرض بيانات مسجلة
 (A)النظام 

 قراءة مباشرة للبيانات
 (B)النظام 

 20 0,05 20 0,05 20 0,05 التي ال يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة  pالنسبة المئوية من الوقت، 

 5 8 5 13 5 8 (pالمدة  تجاوزها أثناءزاوية االرتفاع )يتم 

 9,9 6,5 16,3  (dBW)ل قدرة دخل هوائي السات

 3,2 3,2 6,0 5,8 4,0 4,1  (dBic)كسب هوائي الساتل 

 13,1 13,0 12,5 12,3 20,3 20,4 (dBW)للساتل  .e.i.r.p القدرة

 166,1 164,0 179,5 177,3 179,4 177,2  (dB)الفضاء الحر في الخسارة 

 0,2 0,2 3,5 0,5 0,5 0,5  (dB)المسير  اإلضافية علىالخسارة 

 22,5 55,2 41,7  (dBic)كسب هوائي المحطة األرضية 

 0,5 0,5 0,5  (dB)خسارة خطأ تسديد الهوائي 

 0,5 0,2 0,5  (dB)االستقطاب  تطابقخسارة عدم 

 2,5 2,0 2,5  (dB)خسارة المشكل ومزيل التشكيل 

 6,0 10 10 (kHz)عرض النطاق المرجعي للمستقبل 

 Hz-(dB  65,3 78,5 72,4(معدل البيانات 

 −bE (dB(W/Hz)) 199,6− 197,5− 196,4− 191,5− 193,8− 191,5للبتة  الطاقة المستقبلة

 80 70 180 150 115 95  (K)حرارة ضوضاء نظام المستقبل درجة 

 −209,6− 210,1− 206,0− 206,8− 208,0− 208,8  (dB(W/Hz))كثافة قدرة الضوضاء الحرارية 

 0N/ bE  (dB) 10,0 12,7 9,6 15,4 14,2 17,3النسق 

 10−8 10–7 10−8 الوصلة في بتاتمعدل الخطأ 

 3,6 7,20 4,1 (dB)( C/N)أو  N bE/0العتبة 

 6,4 9,1 2,40 8,2 10,1 13,2  (dB)هامش القدرة 

 0,33 (st) 1  (lt) 0,1 (st) 1  (lt) 0,1 (st) 1 (lt)  : قصير األمد(st: طويل األمد، lt) qعامل النوعية 

minM (dB) 4,5 4,5 4,5 

 0,0125 20 0,0125 20 0,0125 20 النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل

 −126 −144 −129 −146 −134 −144 في عرض النطاق المرجعي dBWمعايير التداخل 
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 (تابع ) 2دول ـاجل
 7 900-7 750  (MHz)نطاق التردد 

 ء مباشرة للبياناتقرا نوع اإلرسالأو  نمط المحطة األرضية
 (C)النظام 

 قراء مباشرة للبيانات
 (D)النظام 

 20 0,05 20 0,05 التي ال يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة  pالنسبة المئوية من الوقت، 

 5 8 5 13 (pالمدة  تجاوزها أثناءزاوية االرتفاع )يتم 

 9,6 19,4  (dBW)قدرة دخل هوائي الساتل 

 Bic)(d  9,6 9,6 3,3 3,3كسب هوائي الساتل 

 19,2 19,2 22,7 22,7 (dBW)للساتل  .e.i.r.p القدرة

 179 177 179,4 177  (dB)الفضاء الحر في الخسارة 

 0,5 0,5 2,9 0,5  (dB)المسير  اإلضافية علىالخسارة 

 44,9 44,3  (dBic)كسب هوائي المحطة األرضية 

 0,5 1  (dB)خسارة خطأ تسديد الهوائي 

 0,5 0,1  (dB)االستقطاب  تطابقة عدم خسار 

 2,5 3,2  (dB)خسارة المشكل ومزيل التشكيل 

 Hz)M( 10 10عرض النطاق المرجعي للمستقبل 

 Hz)-(dB  71,1 79,0معدل البيانات 

 −bE (dB(W/Hz)) 190− 188− 198,6− 193,8للبتة  الطاقة المستقبلة

 343 343 252,5 252,5  (K)حرارة ضوضاء نظام المستقبل درجة 

 −203− 203− 204,6− 204,6  (dB(W/Hz))كثافة قدرة الضوضاء الحرارية 

 0N/ bE  (dB) 13,0 15,0 5,9 10,7النسق 

- الوصلة في بتاتمعدل الخطأ 
 -

 

 5,0 2,63 (dB)( C/N)أو  N bE/0العتبة 

 8,0 10 3,3 8,1  (dB)هامش القدرة 

 1 (st) 0,1 (lt) 1 (st) (lt) 0,1 : قصير األمد(stاألمد، : طويل lt) qعامل النوعية 

minM (dB) 4,5 4,5 

 0,0125 20 0,0125 20 النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل

 −127 −144 −123 −140 في عرض النطاق المرجعي dBWمعايير التداخل 
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 (تابع ) 2دول ـاجل
 8 025-8 400  (MHz)نطاق التردد 

 عرض بيانات مسجلة نوع اإلرسالأو  محطة األرضيةنمط ال
 (A)النظام 

 عرض بيانات مسجلة
 (B)نظام 

 قراءة مباشرة للبيانات
 (C)نظام 

 20,0 0,05 20 0,05 20 0,05 التي ال يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة  pالنسبة المئوية من الوقت، 

 5 13 5 13 5 13 (pالمدة  تجاوزها أثناءزاوية االرتفاع )يتم 

 12 3 16,9  (dBW)قدرة دخل هوائي الساتل 

 2,4 3,7 28 6,1  (dBic)كسب هوائي الساتل 

 i(dBW 14,4 15,7 31 23(للساتل  .e.i.r.p القدرة

 179,3 177 180 177,8 179,3 177,0  (dB)الفضاء الحر في الخسارة 

 1,2 0,8 1,2 0,8 0,7 0,6  (dB)المسير  اإلضافية علىالخسارة 

 54,8 41,7 42,5  (dBic)كسب هوائي المحطة األرضية 

 0,5 0,1 0,5  (dB)خسارة خطأ تسديد الهوائي 

 0,4 0,2 0,5  (dB)االستقطاب  تطابقخسارة عدم 

 2,0 1,5 2,0  (dB)خسارة المشكل ومزيل التشكيل 

 Hz)M( 10 10 10عرض النطاق المرجعي للمستقبل 

 Hz-(dB  85,1 83 73(معدل البيانات 

 −bE (dB(W/Hz)) 199,3− 195,3− 193,3− 190,8− 190,5− 188,1للبتة  الطاقة المستقبلة

 50 50 100 100 292 275  (K)حرارة ضوضاء نظام المستقبل درجة 

 −211,6− 211,6− 208,6− 208,6− 203,9− 204,2  (dB(W/Hz))كثافة قدرة الضوضاء الحرارية 

 −0N (dB(W/Hz)) 211,6− 211,6− 208,6− 208,6− 203,9− 204,2الداخلية  درة الضوضاءلقالكثافة اإلجمالية 

 0N/ bE  (dB) 12,3 16,3 15,3 17,8 13,5 16,1النسق 

 < 10–10 < 10–7 < 10–10 < 10–7 < 10–10 < 10−10 الوصلة في بتاتمعدل الخطأ 

 < 10−5 < 10−5 < 10−10 < 10−7 < 10−10 في البتات الشامل عند االستقبالمعدل الخطأ 

 7,2 6,3 9,6 (dB)( C/N)أو  N bE/0العتبة 

 5,1 9,1 9,0 11,5 3,8 6,5  (dB)هامش القدرة 

 0,1 (st) 1 (lt) 0,1 (st) 1   (lt) 0,1 (st) 1 (lt) : قصير األمد(st: طويل األمد، lt) qعامل النوعية 

minM (dB) 4,5 4,5 4,5 

 0,0125 20 0,0125 20 0,0125 20 لمعايير التداخلالنسبة المئوية من الوقت 

 −129 −144 −127 −145 −133 −151 في عرض النطاق المرجعي dBWمعايير التداخل 



 ITU-R  SA.1026-5  التوصية

 

9 

 (تابع ) 2دول ـاجل
 8 400-8 025  (MHz)نطاق التردد 

 عرض بيانات مسجلة نوع اإلرسالأو  نمط المحطة األرضية
 (D)النظام 

 عرض بيانات مسجلة
 (E )النظام

 20,0 0,05 20 0,05 التي ال يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة  pالنسبة المئوية من الوقت، 

 5 13 5 13 (pالمدة  تجاوزها أثناءزاوية االرتفاع )يتم 

 15,3 10,0  (dBW)قدرة دخل هوائي الساتل 

 5,5 5,0 3,5  (dBic)كسب هوائي الساتل 

 i(dBW 20,8 20,3 13,5(للساتل  .e.i.r.p القدرة

 179,8 177,6 179,8 177,6  (dB)الفضاء الحر في الخسارة 

 1,6 1,0 1,6 1,0  (dB)المسير  اإلضافية علىالخسارة 

 54,8 57,0  (dBic)كسب هوائي المحطة األرضية 

 0,5 0,5  (dB)خسارة خطأ تسديد الهوائي 

 0,6 0,6  (dB)االستقطاب  تطابقخسارة عدم 

 4,9 2,4  (dB)ومزيل التشكيل  خسارة المشكل

 Hz)M( 10 10عرض النطاق المرجعي للمستقبل 

 Hz)-(dB  84,2 84,45معدل البيانات 

 −bE (dB(W/Hz)) 196,0− 193,7− 198,85− 196,05للبتة  الطاقة المستقبلة

 125 125 120 120  (K)حرارة ضوضاء نظام المستقبل درجة 

 −207,6− 207,6− 207,8− 207,8  (dB(W/Hz))كثافة قدرة الضوضاء الحرارية 

 −0N (dB(W/Hz)) 207,6− 207,6− 207,8− 207,8الداخلية  لقدرة الضوضاءالكثافة اإلجمالية 

 0N/ bE  (dB) 11,6 13,9 8,95 11,75النسق 

 10–< 10 10–< 10 10–< 10 10–< 10 الوصلة في بتاتمعدل الخطأ 
 10–< 10 10–< 10 االستقبالفي البتات الشامل عند معدل الخطأ 

 7,6 5,6 (dB)( C/N)أو  N bE/0العتبة 

 4,0 6,3 3,35 6,15  (dB)هامش القدرة 

 0,1 1 (st) 0,1 (lt) 1 (st) (lt) : قصير األمد(st: طويل األمد، lt) qعامل النوعية 

minM (dB) 4,5 4,5 

 0,0125 20 0,0125 20 النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل

 −133 −147 −132 −147 في عرض النطاق المرجعي dBWمعايير التداخل 
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 (تابع ) 2دول ـاجل
 27 000-25 500  (MHz)نطاق التردد 

 عرض بيانات مسجلة نوع اإلرسالأو  نمط المحطة األرضية
 (1 األسلوب A)النظام 

 قراءة مباشرة للبيانات
 (2 األسلوب A)نظام 

 قراءة مباشرة للبيانات
 (B)النظام بسرعة عالية 

 عرض بيانات مسجلة
 (C)النظام 

 20 0,05 20,0 0,05 20,0 0,05 20,0 0,05 التي ال يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة  pالنسبة المئوية من الوقت، 

 5 13 5 13 5 13 5 8 (pالمدة  تجاوزها أثناءزاوية االرتفاع )يتم 

 13,0 13,0 13,0 14,8 6,4  (dBW)قدرة دخل هوائي الساتل 

 28,0 25,0 39,1 37,2  (dBic)كسب هوائي الساتل 

 i(dBW 41,0 38,0 52,1 53,9 43,6 43,6(للساتل  .e.i.r.p القدرة

 189,8 187,7 189,8 187,7 188,8 186,4 190,0 187,9  (dB)الفضاء الحر في الخسارة 

 6,4 1,0 6,4 1,0 6,4 1,0 1,0 1,0  (dB)المسير  اإلضافية علىالخسارة 

 55,2 42,5 42,5 38,0 58,2 58,2  (dBic)كسب هوائي المحطة األرضية 

 0,5 0,5 0,5 0,5  (dB)خسارة خطأ تسديد الهوائي 

 0,2 0,2 0,2 0,5  (dB)االستقطاب  تطابقخسارة عدم 

 2,0 2,0 2,0 2,5  (dB)خسارة المشكل ومزيل التشكيل 

 Hz)M( 10 10 10 10قبل عرض النطاق المرجعي للمست

 Hz)-(dB  90,0 76,0 90,0 81,2معدل البيانات 

 −bE (dB(W/Hz)) 191,9− 184,1− 194,5− 186,9− 193,3− 188,2− 173,6− 171,5للبتة  الطاقة المستقبلة

 715,9 557,6 715,9 557,6 552,7 272,8 350 300 (K)درجة حرارة ضوضاء نطاق المستقبل 

 −oN (dB(W/Hz))  200,1− 201,1− 200,1− 201,1− 201,2− 204,2− 203,1− 203,8ية لقدرة الضوضاء الداخلية الكثافة اإلجمال

 0N/bE (dB) 7,3 16,0 5,6 14,3 7,9 16,0 29,5 32,4النسق 

 10−8 10−6 10−6 10−6 الوصلة في بتاتمعدل الخطأ 

 – – – 1,5 × 10−7 بيانات الساتل الذي يقوم بتبادل نسب خطأ

 10−8 10−6 10−6 1,5 × 10−6 في البتات الشامل عند االستقبالمعدل الخطأ 

 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 5,6 5,6 (dB)( C/N)أو  N bE/0العتبة 

 3,4 12,1 1,7 10,4 4,0 12,1 23,9 26,8  (dB)هامش القدرة 

 0,1  (st) 1 (lt) 0,1 (st) 1 (lt) 0,1 (st) 1 (lt) 0,1 (st) 1 (lt) : قصير األمد(st: طويل األمد، lt) q عامل النوعية

minM (dB) 4,5 4,5 4,5 4,5 

 0,0125 20 0,0125 20 0,0125 20 0,0125 20 النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل

 −107 −134 −122 −141 −121 −140 −119 −140 في عرض النطاق المرجعي dBWمعايير التداخل 
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 (تتمة ) 2دول ـاجل
 500 25-000 27  (MHz)ق التردد نطا

 بيانات خمزنة للمهمة أو نوع اإلرسال نمط المحطة األرضية
 (D)النظام 

 بيانات خمزنة للمهمة
 (E)النظام 

 20 0,05 20 0,05 التي ال يتم فيها الوفاء بهامش الوصلة  pالنسبة المئوية من الوقت، 

 5 31 5 13 (pالمدة  تجاوزها أثناءزاوية االرتفاع )يتم 

 9,0 14,8  (dBW)قدرة دخل هوائي الساتل 

 38,0 38,0 27,5 27,5  (dBic)كسب هوائي الساتل 

 i(dBW 47,0 47,0 42,3 42,3(للساتل  .e.i.r.p القدرة

 190 188 190,04 188  (dB)الفضاء الحر في الخسارة 

 6,4 1,0 8,72 1  (dB)المسير  اإلضافية علىالخسارة 
 55,4 59,6  (dBic)حطة األرضية كسب هوائي الم

 0,5 0,3  (dB)خسارة خطأ تسديد الهوائي 

 0,2 0  (dB)االستقطاب  تطابقخسارة عدم 

 2,0 5,7  (dB)خسارة المشكل ومزيل التشكيل 

 Hz)M( 10 10عرض النطاق المرجعي للمستقبل 

 Hz)-(dB  81,1 85,9معدل البيانات 

 bE W/Hz))(dB( −178 170− 188,8− −179للبتة  الطاقة المستقبلة

 363 363 395,5 395,5 (K)درجة حرارة ضوضاء نطاق المستقبل 

 oN (dB(W/Hz))  −203 −203 −202,6 −202,6الكثافة اإلجمالية لقدرة الضوضاء الداخلية 

 0N/bE (dB) 25,0 32,6 13,9 23,6النسق 

 6-10 6-10 الوصلة في بتاتمعدل الخطأ 

 5,0 6,93 (dB)( C/N)أو  N bE/0العتبة 
 20,0 27,6 6,9 16,7  (dB)هامش القدرة 

 1 (st) 0,1 (lt) 1 (lt) 0,1 : قصير األمد(st: طويل األمد، lt) q عامل النوعية

minM (dB) 4,5 4,5 

 0,0125 20 0,0125 20 النسبة المئوية من الوقت لمعايير التداخل

 116− 140− 105− 135− في عرض النطاق المرجعي dBWمعايير التداخل 
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 MHz 138-137الخدمة الساتلية لألرصاد الجوية في النطاق  2
. km 844أن ارتفاع الساتل يبلغ  MHz 138-137العامل يف النطاق  (APT)النظام األوتومايت إلرسال الصور  أداءيفرتض حتليل 

نظام إرسال الصور باستبانة  أداءحتليل  رتضويف. kHz 50 يبلغنطاق  بعرض               تشكيال  متاثليا   APTويستعمل النظام 
 QPSK رقمية )التشكيل LRPT النظام . إن إرساالت                     ارتفاعا  مماثال  للساتل MHz 138-137العامل يف النطاق  (LRPT) منخفضة

 الفيفي/تشفري تReed-Solomon، مبا يف ذلك تشفري kbit/s 72 للبيانات يبلغمعدل إرسال امسي  عند وتعمل( مبرشاح نيكويست
 :LRPT أنظمة. ومن املتوقع تشغيل منطني من احملطات األرضية يف متسلسلمع 

ة متعلقة باألرصاد اجلوي)بيانات حملية  بيانات، توفر dBic 2 منخفض يبلغحمطة أرضية هبوائي غري قابل للتوجيه وبكسب  -
 ؛من احملطة األرضية km 1 000) ملناطق تقع يف حدود

ناطق ملمتعلقة باألرصاد اجلوية )بيانات إقليمية  بيانات، توفر dBic 10ابل للتوجيه وبكسب يبلغ حمطة أرضية هبوائي ق -
 قابلة للنقل. تكون احملطات األرضية متنقلة أو ميكن أن. (عن احملطة األرضية km 2 000متتد ألبعد من 

 .APTيف األنظمة       مثال (  (dBic 2ذات الكسب املنخفض النمط شامل االجتاهات                            منوذجيا ، تستخدم هوائيات من 
ردة نهجية الوااملوميكن استعمال املدى الوارد فيما يلي ملعلمات التدادل من أجل حساب معايري التدادل عند تطبيق 

 :ITU-R SA.1022 التوصية يف

 مستقبل رقمي مستقبل متاثلي
q (long-term) = 0,5 

q (short-term) = 1 

Mmin (long-term)  Mmin (short-term)  

= 0,8 dB 

q (long-term) = 0,6 

q (short-term) = 1 

Mmin (long-term)  Mmin (short-term)  

 1,2 dB 
                          بوصفه النظام األكثر متثيال ،  Cأعاله، ينبغي اعتبار النظام  2                                                          وعلى هذا األساس، وأدذا  بعني االعتبار األنظمة املوصوفة يف اجلدول 

 :MHz 138-137ة اليت ينبغي مراعاهتا يف النطاق مما يؤدي إىل املعايري التالي
 –kHz 150/dBW 142املعايري طويلة األمد =  -

 –kHz 150/dBW 136=  0,0125%)املعايري قصرية األمد ) -

 MHz 401-400,15الخدمة الساتلية لألرصاد الجوية في النطاق  3
املركبة املستلمة من حماسيس  البيانات ويعدد إرسال. km 833بلغ                   ارتفاعا  ساتليا  ييف هذا النطاق  معنينظام  أداءيفرتض حتليل 

لتصقيح األدطاء. واحملطات األرضية املصاحبة  1/2 مبعدل، مع تشفري تالفيفي kbit/s 88,75 قدره مبعدل بياناتإىل قطار  الفضائية
 .فقط dBic 0 لغيب                   هوائيات تولد كسبا   تصميمات الشيء الذي يسمح باستعمال ،حمطات متنقلة       عادة   هي

ردة نهجية الوااملوميكن استعمال املدى الوارد فيما يلي ملعلمات التدادل من أجل حساب معايري التدادل عند تطبيق 
 :ITU-R SA.1022 التوصية يف

q (long-term)  0,33 

q (short-term)  1 

2 dB.,1 term) -(short minM term) -(long minM 

أعاله، ينبغي مراعاة املعايري التالية  2بعني االعتبار النظام املوصوف يف اجلدول                         وعلى هذا األساس، وأدذا  
 :MHz 401-400,15 النطاق يف
 kHz 177,5/dBW 157-املعايري طويلة األجل =  -
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 kHz 177,5/dBW 147-=  0,0125%)املعايري قصرية األجل ) -

 MHz 1 710-1 698الخدمة الساتلية لألرصاد الجوية في النطاق  4
، من أجل أنظمة اخلدمة الساتلية لألرصاد MHz 1 710-1 690 ضمن توزيع النطاق MHz 1 710-1 698يستعمل النطاق الفرعي 

 .ITU-R SA.1745                                    اجلوية مبدار أرضي منخفض طبقا  للتوصية 
باالستعانة مبقطات  (CDA) البياناتونظام التقكم وحيازة  (HRPT)األداء لنظام إرسال الصور عايل االستبانة  حتليالتإن 

تستقبل هذه و . km 844 يبلغارتفاع الساتل  تفرتض أن ،يف احلالة الثانية كبريةيف احلالة األوىل وأبعاد   صغريةأرضية ذات أبعاد 
ند االقرتاب من ع اليت تزيداالنتشار                    تعو ض جزئيا  دسارةحبزمة مشكلة     ا  من نفس الساتل الذي يستعمل هوائي إرساالتاألنظمة 

حاملة تج عنها موجة يندرجة  67حوايل  الساتل ويبلغ احنراف املشكل باإلبراق مع زحزحة طورنظري. الحافة األرض باملقارنة ب
ي حالة احملطات  بعض الشيء. فف البيانات. وهذا خيفض من قدرة إشارات متماسكة للتشكيلمتبقية لتسهيل حيازة اإلشارة وإزالة 

 .MHz 5,334 نطاق مرجعي مقدارهعرض  ، مما ينتج عنهNRZ-Lوالتشفري  Mbit/s 2,667لبتات معدل ا يستعمل ،كبرية األبعاد
ؤدي ي مما الطور مع جتزيءيف النطاق األساسي بتشفري  Mbit/s 0,667 قدره معدل بتات، يستعمل حالة احملطات صغرية األبعاد ويف
 .MHz 2,668 يبلغ عرض نطاق مرجعي إىل

                        انطالقا  من مركبة فضائية  Mbit/s 3,393منخفض قدره بتات  للبيانات على الوصلة اهلابطة مبعدلال إرسوسيقوم نظام مستقبلي ب
              مرتا . واهلوائي  13أمتار و 3و                                                                    وسيكون هناك ثالثة أمناط من احملطات اليت تبلغ أبعاد هوائياهتا مرتا  واحدا   km 828.يبلغ ارتفاعها 

 ذي حيتاج إىل حتليل التدادل.                                       الذي يبلغ قطره مرتا  واحدا  هو الوحيد ال
 وتتميز اهلوائيات األكرب بعرض حزمة أصغر وبالتايل فهي أقل عرضة للتدادل.

ردة نهجية الوااملوميكن استعمال املدى الوارد فيما يلي ملعلمات التدادل من أجل حساب معايري التدادل عند تطبيق 
 :ITU-R SA.1022 التوصية يف

q (long-term)  0,33 to 0,6 

q (short-term)  1 

2 dB.,1 term) -(short minM term) -(long minM 

                          بوصفه النظام األكثر متثيال ،  Bأعاله، ينبغي اعتبار النظام  2                                                          وعلى هذا األساس، وأدذا  بعني االعتبار األنظمة املوصوفة يف اجلدول 
 :MHz 1 710-1 698مما يؤدي إىل املعايري التالية اليت ينبغي مراعاهتا يف النطاق 

 -kHz 2 668/dBW 146املعايري طويلة األجل =  -
 -kHz 2 668/dBW 138=  0,0125%)املعايري قصرية األجل ) -

 MHz 7 900-7 750الخدمة الساتلية لألرصاد الجوية في النطاق  5
شغيلها من املخطط ت لفعل تشغيل العديد من األنظمة اجلديدة لألرصاد اجلوية الساتلية مبدار أرضي منخفض أوجيري با

 .MHz 7 900-7 750 النطاق يف
وترسل بعض هذه األنظمة بيانات خمزنة للمهمة )عرض بيانات مسجلة( باجتاه حمطة أرضية للتقكم يف البيانات وحيازهتا عند 

مما يؤدي إىل   أمتار عادة، 10                                                                               دطوط عرض مرتفعة مشاال  يف العادة. وتبلغ أقطار هوائيات االستقبال للمقطة األرضية حوايل 
                                       تقريبا . ويفرتض أن زاوية االرتفاع الدنيا  K 180وتبلغ درجة حرارة ضوضاء النظام للمقطة األرضية  .dBi 55كسب هوائي يبلغ 

. وقد مت ادتيار dB 7,2هو  107للقصول على معدل دطأ يف البتات قدره  0I + 0N/(bE(                       . واملعدل املطلوب نظريا  5 تبلغ
         تقريبا . km 832. ويبلغ ارتفاع املدار الساتلي  MHz 10ره عرض نطاق مرجعي قد



  ITU-R  SA.1026-5  التوصية 14

 

إىل ساتل ال           انطالقا  من  (Mbit/s 80 )يصل إىل حوايلمبعدل مرتفع بيانات نظام سواتل أدرى تستعمل نطاق الرتدد هذا رسل تو 
أمتار  3و مرتين اقطره ئيات اليت يبلغواهلوا. أمتار 10أمتار  3ثالثة أمناط من احملطات األرضية ذات هوائيات تبلغ أقطارها مرتين و

 عرضة للتدادل. األكثر هي
ردة نهجية الوااملوميكن استعمال املدى الوارد فيما يلي ملعلمات التدادل من أجل حساب معايري التدادل عند تطبيق 

 :ITU-R SA.1022 التوصية يف

q (long-term)  0,1  

q (short-term)  1 

dB. 4,5 term) -(short minM term) -(long minM 

                          بوصفه النظام األكثر متثيال ،  Dأعاله، ينبغي اعتبار النظام  2                                                          وعلى هذا األساس، وأدذا  بعني االعتبار األنظمة املوصوفة يف اجلدول 
 :MHz 7 900-7 750مما يؤدي إىل املعايري التالية اليت ينبغي مراعاهتا يف النطاق 

 -MHz 10/dBW 144املعايري طويلة األجل =  -
 -MHz 10/dBW 127=  0,0125%)املعايري قصرية األجل ) -

 MHz 8 400-8 025 في النطاقاستكشاف األرض الساتلية  خدمة 6
 A . ويصور النظامMHz 8 400-8 025العاملة يف النطاق  EESSجتري دراسة مخسة أنظمة مرجعية فيما يتعلق بأنظمة اخلدمة 

إىل مرفق رئيسي حليازة البيانات.  (Mbit/s 325)                                 ل بيانات مسجلة مبعدالت مرتفعة جدا  إلرسا km 750                  ساتال  يف مدار يبلغ 
إلرسال بيانات مسجلة مبعدالت  km 850                  ساتال  يف مدار يبلغ  B. ويصور النظام isoflux                                ويستعمل الساتل هوائيا  من النمط 

إلرسال إشارة لقراءة مباشرة  km 750                 اتال  يف مدار يبلغ س Cيصور النظام و ، ولكن باستعمال هوائي اجتاهي. (Mbit/s 200)مرتفعة 
. Mbit/s 20للبيانات داصة بأجهزة بيانات يف الوقت الفعلي إىل حمطات أرضية منخفضة التكاليف متعددة موزعة وذلك مبعدل 

  .km 820يبلغ مدار ولكن عند  A                  مماثل أيضا  للنظام  E. والنظام 8PSKولكن مع التشكيل  Aمماثل للنظام  Dوالنظام 
وميكن استعمال املدى الوارد فيما يلي ملعلمات التدادل  .QPSKتستعمل مجيع هذه األنظمة منط التشكيل ، D وباستثناء النظام

 :ITU-R SA.1022نهجية الواردة يف التوصية املمن أجل حساب معايري التدادل عند تطبيق 

q (long-term)  0,1 

q (short-term)  1 

dB. 4,5 term) -(short minM term) -g(lon minM 

                          بوصفه النظام األكثر متثيال ،  Eأعاله، ينبغي اعتبار النظام  2                                         أدذا  بعني االعتبار األنظمة املوصوفة يف اجلدول و وعلى هذا األساس، 
 :MHz 8 400-8 025مما يؤدي إىل املعايري التالية اليت ينبغي مراعاهتا يف النطاق 

 -MHz 10/dBW 147األجل =  املعايري طويلة -
 -MHz 10/dBW 133=  0,0125%)املعايري قصرية األجل ) -
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 GHz 27,0-25,5 في النطاقاستكشاف األرض الساتلية  خدمة 7
 . GHz 27,0-25,5العاملة يف النطاق  EESS بأنظمة اخلدمةرجعية فيما يتعلق                           ري أيضا  دراسة عدة أنظمة مجت

ويستعمل أسلوبني لإلرسال. حيث يتميز األسلوب األول مبعدل مرتفع  km 822مبدار يبلغ        ساتال   A املرجعي ويصور النظام
إلرسال البيانات املسجلة إىل املرفق الرئيسي حليازة البيانات. وفيما يتميز األسلوب الثاين مبعدل  (Gbit/s 1)      جدا  

ة موزعة إىل حمطات أرضي انات يف الوقت الفعليأجهزة بي بواسطة إلرسال القراءة املباشرة للبيانات (Mbit/s 40) منخفض
 منخفضة التكلفة. 

 (Gbit/s 1)                              بسرعة عالية ومعدل مرتفع جدا   مع وصلة لقراءة مباشرة للبيانات km 698                ساتال  مبدار يبلغ  Bويصور النظام املرجعي 
 إىل حمطات أرضية موزعة منخفضة التكلفة. أجهزة بيانات يف الوقت الفعلي بواسطة

                             انطالقا  من ساتل يبلغ ارتفاعه          تقريبا   Mbit/s 131,2إشارات بيانات املهمة املخزنة مبعدل  Dو Cسل النظامان املرجعيان وير 
                                     تقريبا  انطالقا  من ساتل يبلغ ارتفاعه  Mbit/s 390عدل                            أيضا  بيانات املهمة املخزنة مب Eويرسل النظام املرجعي  .km 828 حوايل
 .km 832 حوايل

ردة نهجية الوااملعمال املدى الوارد فيما يلي ملعلمات التدادل من أجل حساب معايري التدادل عند تطبيق وميكن است
 :ITU-R SA.1022 التوصية يف

q (long-term)  0,1  

q (short-term)  1 

dB. 4,5 term) -(short minM term) -(long minM 

                          بوصفه النظام األكثر متثيال ،  Eأعاله، ينبغي اعتبار النظام  2املوصوفة يف اجلدول                                           وعلى هذا األساس، وأدذا  بعني االعتبار األنظمة 
 :GHz 27-25,5مما يؤدي إىل املعايري التالية اليت ينبغي مراعاهتا يف النطاق 

 -MHz 10/dBW 140املعايري طويلة األجل =  -
 .-MHz 10/dBW 116=  0,0125%)املعايري قصرية األجل ) -
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