
 

 

 معايير الحماية المتعلقة بتشغيل األنظمة
  الساتلية لترحيل البيانات

 ITU-R  SA.1155-2  التوصية
(2017/07) 

 SAالسلسلة 

 التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية



ii التوصية  ITU-R  SA.1155-2  

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

 الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى 
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)قوق الملكية الفكرية سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن ح

وقطاع س االتصاالت ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

املوقع  . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يفR-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.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (REC/en-http://www.itu.int/publ/R)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   عدأنظمة االستشعار عن ب 

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 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 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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 *SA.1155R  -ITU-2  التوصية
 ألنظمة الساتلية لترحيل البياناتمعايير الحماية المتعلقة بتشغيل ا

 (2017-2013-1995) 

 مجال التطبيق
 )N0I/0( حتدد هذه التوصية معايري احلماية لألنظمة الساتلية لتوصيل البيانات وتعرضها يف شكل قيم للنسبة إشارة إىل ضوضاء

 وتقدم حتلياًل داعماً ونصاً يتفق مع معايري احلماية ويرتبط هبا.

 مصطلحات أساسية
DRSوصلة تغذية للعودة وصلة تغذية أمامية،فضاء، -فضاء، فضاء-أرض، أرض-، فضاء 

 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة
 ITU-R SA.1276و ITU R SA.1275و ITU-R SA.1274و ITU-R SA.1019و ITU-R SA.1018و ITU-R SA.510التوصيات 

 .ITU-R SA.1414و

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

أن األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات تعمل حاليًا أو خمطط هلا أن تعمل طبقًا لنظام مرجعي افرتاضي موصوف  أ ( 
 ؛ITU-R SA.1018 التوصية يف

أن األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات هذه تدعم وصالت ذات دصائص خمتلفة ادتالفًا كبريًا كما هو موضح  ب(
 ؛ITU-R SA.1414 التوصية يف

 ؛ITU-R SA.1019 املفضلة لألنظمة الساتلية لرتحيل البيانات مت حتديدها يف التوصية أن نطاقات الرتدد ج(
 الساتلية لرتحيل البيانات واألنظمة الراديوية الفضائية واألرضية األدرى ضروري يف مجيع نطاقاتأن التقاسم بني األنظمة  د (

 ؛ITU-R SA.1019 التوصية الرتدد املفضلة احملددة يف
أن أعداد األنظمة الراديوية الفضائية واألرضية اليت تستعمل نطاقات متقامسة مع األنظمة السابقة لرتحيل البيانات ستزيد  ( ه
 إمكانية حدوث حاالت تدادل؛ املستقبل مما يزيد من يف

أن هوامش الوصالت للوصالت الساتلية لرتحيل البيانات يف االجتاه األساسي ويف اجتاه العودة تساوي منطياً  و (
 يف بعض احلاالت؛ dB 1حدود  ، غري أنه قد تكون يفdB 4 إىل 2 من
 فضاء ميثل يف الغالب العامل احملدد؛-فضاءأن هامش تعميم الوصلة للوصلة يف االجتاه  ز (
أن األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات ستقوم بإرسال واستقبال إشارات يف ددمات العمليات الفضائية واألحباث الفضائية  ح(

 ؛واخلدمة فيما بني السواتلواستكشاف األرض الساتلية والثابتة الساتلية 
 املتعلقة مبعايري احلماية ترد يف امللحق،أن املعلومات التقنية التفصيلية  ط(

____________________ 
 لالتصاالت الراديوية. 5و 4ينبغي رفع هذه التوصية إىل عناية جلنيت الدراسات  *
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 يـتوص
 كثافة قدرة للنسبة بني الكثافة الطيفية لقدرة التدادل إىلة بالقيمة القصوى اإلمجالية صفبأن تكون معايري احلماية، املو  1

الوقت بالنسبة للوصالت املختلفة لألنظمة الساتلية من  0,1%ال ينبغي جتاوزها ألكثر من  اليتاملصادر، ضوضاء النظام، من مجيع 
 ؛1لرتحيل البيانات، كما هي مبينة يف اجلدول 

كأساس لوضع معايري التقاسم يف الدراسات اخلاصة بذلك مع األنظمة   1بأن تستعمل معايري احلماية الواردة يف اجلدول  2
 األرضية والفضائية األدرى.

 1دول ـاجل

 معايير الحماية

 لموقع المستقب   ساتلية لترحيل البياناتوصلة 
 0N/0Iالنسبة 

(dB) 

  مركبة فضائية للمستعمل وصلة أمامية بني املدارات

MHZ 2 110-2 025 
GHz 14,3-13,4 

GHz 23,55-22,55 
 

10– 

  ساتل لرتحيل البيانات وصلة عودة بني املدارات

MHZ 2 290-2 200 
GHz 15,35-14,5 
GHz 27,5-25,25 

 
10– 

  ساتل لرتحيل البيانات وصلة تغذية أمامية

GHz 15,35-14,5 
GHz 31,0-27,5 

 
6– 

  حمطة أرضية وصلة تغذية للعودة

GHz 14,05-13,4 
GHz 10,95-10,7 
GHz 21,2-17,7 

GHz 27-25,5 (أنظر املالحظة) 
 

6– 

 األحباث الفضائية واستكشاف األرض الساتلية. إشارات يف ددميت للعودةمل وصلة التغذية حت، GHz 27-25,5 ينطاق الرتدداليف  - مالحظة

 

 

 قـالملح
 

 تحليل إمكانية تسبب الوصالت الساتلية لترحيل البيانات في تداخالت

 مقدمة 1
الكثري من الطيف املناسب لألحباث الفضائية موزع أيضًا خلدمة أو أكثر من اخلدمات األدرى، ومن مث، هناك ضرورة لتقاسم 

طات يف إمكانية تسبب هذه الوصالت يف تدادالت على احمل اليت تؤثروتناقش هذه التوصية العوامل الرتددات بني اخلدمات. 
ضة العاملة كسواتل لرتحيل البيانات من املركبات الفضائية اليت تعمل على مدارات منخف األرض الفضائية املستقرة بالنسبة إىل

ددمات األحباث الفضائية والعمليات الفضائية واستكشاف األرض الساتلية ومن احملطات األرضية العاملة يف نفس هذه  يف
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. GHz 30حىت  2اسبة هلذه اخلدمات يف نطاقات الرتدد من اخلدمة الثابتة الساتلية. وهي حتدد معايري احلماية املن يف اخلدمات أو
 ومعايري احلماية معدة لالستعمال يف تنسيق وحتليل التدادل عندما ال تتوفر بيانات لنظام فعلي.

 اعتبارات عامة 2
تمد دائماً عكانت أنظمة األحباث الفضائية والعمليات الفضائية واستكشاف األرض العاملة يف املنطقة القريبة من األرض ت

اتصاالت منتظمة دالية من التدادالت ثنائية االجتاه بني املركبة الفضائية ومراكز التحكم وغريها من املنشآت على األرض.  على
 .ITU-R SA.1414 وأصبح تطور هذه األنشطة وتوسعها يعتمد على سواتل ترحيل البيانات، كما هو موضح يف التوصية

االجتاه  قارنة بالوصالت يفمفضاء تتسم بصعوبة أكرب يف التصميم والتنفيذ -وتعتمد هذه العمليات على وصالت يف االجتاه فضاء
أرض نظراً إىل أن نظامي اإلرسال واالستقبال خيضعان لقيود تتعلق بالكتلة والقدرة وخيضعان كذلك يف معظم احلاالت لقيود -فضاء

 انة املتعلقة باألنظمة احملمولة يف الفضاء.التحكم عن ب عد وعدم الصي
 PSK-2 واالجتاه بالنسبة هلذه األنواع من األنظمة هو أن تستعمل خمططات تشكيل تتسم بالكفاءة فيما يتعلق بعرض النطاق مثل

وذلك  تإىل جانب تقنيات التشفري بالتصحيح األمامي لألدطاء مثل التشفري التالفيفي وتشفري جمموعات الرتددا PSK-4و
أجل زيادة جودة اإلشارة ودفض القدرة املطلوبة لإلشارة يف نفس الوقت. ويف بعض األنظمة، تستعمل تقنيات تشكيل اإلشارة  من
التتابع شبه العشوائي )مماثلة أو مطابقة لتقنيات التشكيل بتمديد الطيف( وذلك من أجل قياسات املدى لتحديد موقع املركبة  أو

 ارات العروة حمكمة الطور أثناء تتابعات البحث وااللتقاط والتتبع.دأن الفضائية. كما 

 معايير الحماية 3
التدادل  حافز لتدنية هوامش الوصالت من أجل توفري الكتلة والقدرة واحلد منفضاء -وأرضأرض -يوجد يف الوصالت فضاء

العامة  شاهلوامطريف الوصلة حمموالن يف الفضاء. و فضاء نظراً إىل أن -ولصاحل االقتصاد. ويتضاعف هذا احلافز يف الوصالت فضاء
أرض -للوصالت فضاء فضاء املرادفة-لتصميم الوصالت اليت تعترب يف حالة سواتل ترحيل البيانات الوصالت فضاءالنمطية 

 dB 1 حدود ، غري أهنا قد تكون يفdB 4-2فضاء )يشار إليها يف بعض األحيان بوصالت التغذية(، تبلغ عادة حنو -أرض أو
وذلك بعد السماح ألي هوامش ضرورية من أجل تعويض أثر الطقس على وصالت التغذية. وهامش تصميم بعض احلاالت،  يف

فضاء ميثل يف الغالب العامل املقيد نتيجة للقيود الشديدة املتعلقة بإطالق نظامي اإلرسال واالستقبال -الوصلة للوصالت فضاء 
 ة زيادة أبعاد هوائي حمطة االستقبال األرضية.إمكاني النقيض من الفضاء على يف

وبالنظر إىل هوامش التصميم املتدنية هذه، فإن مستويات التدادل اليت تتسبب يف دفض هامش الوصلة مبقدار بسيط 
 فضاء.-ميكن أن تكون ضارة بالنسبة للوصالت فضاء dB 0,2 يتعدى ال

ى، لن تتأثر هذه الوصالت دائماً مبصدر تدادل وحيد من األرض نظراً ومع ذلك، ففي معظم احلاالت، داصة يف الرتددات األعل
التدادالت  ومن جهة أدرى، فإن مناذج هندسة الوصلة تتغري باستمرار نتيجة لتحرك املركبة الفضائية منخفضة املدار. أن إىل
ح األرض حتت املركبة الفعلي لسطللرصدات يف الوقت تقع عندما حتدث هندسة حمددة للوصلة ستتسبب يف مشكالت نظامية  اليت

 الفضائية منخفضة املدار.
فضاء -فضاء على نسبة اهلوامش احملددة للوصالت أرض-وتعتمد املستويات املسببة لتدادالت ضارة على الوصالت أرض

 فضاء إزاء سواتل ترحيل البيانات ال تتغري مع الوقت.-فضاء املرادفة. وهندسة الوصالت أرض-وفضاء
مت  نتيجًة لتدادل من مصدر وحيد، وهو ما dB 0,4ويف التحليل أدناه، مت افرتاض قيمة مرجعية خلفض هامش الوصلة مبقدار 

دادل عرض  ( I/N)استعماله يف حاالت أدرى مشاهبة. ويقابل ذلك قيمة مطلوبة لنسبة قدرة التدادل إىل قدرة ضوضاء النظام 
 ثر.على األك –dB 10النطاق املرجعي تبلغ 
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 عرض النطاق المرجعي 1.3
معدل  فإن عرض النطاق املرجعي الذي يتعني أن حيدد فيه نسبة محاية يعتمد على تستعمل األنظمة خمططات تشكيل مباشر، لذا،

ترددات  فضاء اليت تعمل على-ل املرجح استخدامه. وبالنسبة للوصالت فضاءالبيانات األدىن وعلى عرض نطاق املستقب  
على األقل بالنسبة لنطاقات  Mbit/s 1، يف حني يبلغ kbit/s 1، فإن معدل البيانات األدىن يرجح أن يكون يف حدود GHz 2 النطاق يف

 .MHz 1وتبلغ يف النطاقات األعلى  kHz 1تبلغ  GHz 2الرتددات األعلى. لذا، فإن القيمة املوصى هبا لعرض النطاق يف النطاق 

 الوقتالنسبة المئوية المرجعية من  2.3
 عمليات االلتقاء وااللتحام مثلدقائق أثناء املراحل احلرجة  5بالنسبة للرحالت الفضائية املأهولة، فإن فقدان االتصاالت ألكثر من 

 األنشطة دارج املركبات الفضائية، قد يؤثر يف الرحلة تأثرياً دطرياً. أو
من الوقت. وبالنسبة للوصالت  0,1%مة املرجعية تساوي وبالنسبة للرحالت الفضائية املأهولة وغري املأهولة، فإن القي

فضاء، ينبغي للنسبة املئوية من الوقت أن يكون مرجعها الفرتة اليت يكون فيها ساتل املستعمل يف جمال رؤية ساتل -فضاء
كون عندما ال تاألدري الذي يقابل وقت حدوث االتصاالت ويستقبل تدادالت  هذا نإاملقابل، حيث  (DRS) ترحيل البيانات
 ال يعنينا. ،هناك اتصاالت

 مستويات الحماية المطلوبة 3.3
فضاء مرادفة لوصلة -تتضمن االتصاالت عرب ساتل لرتحيل البيانات وصلتني على التوايل، إما "أمامية" تكون وصلة "تغذية" أرض

 أرض.-فضاء أو "عودة" تكون وصلة "تغذية" فضاء-"بني املدارات" فضاء
 وصليت التغذية وبني املدارات. د مستويات احلماية مراعاة كل منويتطلب حتدي

 فضاء-الوصالت فضاء 1.3.3
 K 1 200 تزيد إىل GHz 2يف النطاق  K 600ل منطي حملطة فضائية عادة يبلغ إمجال درجات حرارة الضوضاء ملستقب  

ر تتوف وينبغي استخدام قيم الضوضاء هذه عندما ال. (K 290)عندما يسدد هوائي املركبة الفضائية حنو األرض  GHz 20 النطاق يف
 .مستوف   dB 10تساوي  I/Nالقيم الفعلية وذلك لتحديد ما إذا كان املتطلب الذي ينص على أن تكون النسبة 

تؤدذ  ال مث ومسامهة الضوضاء يف وصلة التغذية األمامية صغرية نتيجة لكسب اإلرسال السالب لسواتل ترحيل البيانات ومن
 االعتبار. يف

 الوصالت من ساتل ترحيل بيانات إلى األرض ومن األرض إلى ساتل ترحيل بيانات 2.3.3
الوصالت  بعض أمثلة التفاعل بني جزئني من الوصلة العامة من طرف إىل طرف، سواء بالنسبة لوصالت العودة أو 2يعرض اجلدول 

 نإ ت هي القيم النمطية لوصالت أنظمة ذات صفة متثيلية. وحيثنطاقات الرتدد املختلفة وهوامش الوصال األمامية للعديد من
الضوضاء تضاف،  توجد معاجلة على املنت يف ساتل ترحيل البيانات، وأن الوصالت تكون من منط "األنبوب املعقوف" عادة: أي ال

صلتني هامشان ت، يكون للو لذا يتحدد اهلامش اإلمجايل للوصلة بتجميع متسلسل للهوامش الفردية للوصلة. ويف بعض احلاال
ن للوصلة حاالت أدرى، يكو  ( ومن مث تتساوى الوصلتان تقريباً يف احلساسية إزاء الضوضاء. ويفGHz 13/GHz 15العودة  )مثالً 
األوىل  فإن (، لذا،GHz 13/GHz 15 واألمامية GHz 13/GHz 2فضاء هامش أقل كثريًا من وصلة التغذية )مثاًل العودة -فضاء

تتم زيادة  ر حساسية إىل حد كبري للضوضاء. ويعين ذلك أنه ميكن السماح بتدادالت أكرب يف وصالت التغذية، لذاتعد أكث
 هلذه الوصالت. dB 6إىل القيمة  I/N املعيار
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 2دول ـاجل

 (DRS)ترحيل البيانات لالتداخل على ساتل 

 13/15 13/2 ← النطاق وصلة عودة

وصلة من املستعمل 
 DRSساتل  إىل

 4,01 4,01 3,31 3,31 (dB) منطي DRSاهلامش عند ساتل 

 0,40 0,00 0,40 0,00 (dB) االحنطاط

 منطي DRSاهلامش عند ساتل 
 (dB) االحنطاط بعد

3,61 4,01 2,91 3,31 

 DRSوصلة من ساتل 
 األرض إىل

 50,30 50,30 4,45 4,45 (dB) اهلامش عند األرض

 0,00 1,00 0,00 1,00 (dB) االحنطاط

 50,30 49,30 4,45 3,45 (dB) االحنطاط بعد اهلامش عند األرض

 4,01 4,01 0,83 0,83 (dB) اإلمجايل اهلامش وصلة من طرف إىل طرف

 0,40 0,00 0,23 0,46 (dB) االحنطاط

 3,61 4,01 0,60 0,37 (dB) االحنطاط بعد اهلامش اإلمجايل

 13/15 2/15 ← النطاق وصلة أمامية

من األرض  وصلة
 DRS ساتل إىل

 35,04 35,04 23,63 23,63 (dB) منطي DRSاهلامش عند ساتل 

 0,00 1,00 0,00 1,00 (dB) االحنطاط

 منطي DRSاهلامش عند ساتل 
 (dB) االحنطاط بعد

35,04 34,04 23,63 22,63 

 DRSوصلة من ساتل 
 املستعمل  إىل

 3,90 3,90 3,50 3,50 (dB) املستعملاهلامش عند 

 0,40 0,00 0,40 0,00 (dB) االحنطاط

 3,50 3,90 3,10 3,50 (dB) االحنطاط بعد املستعملاهلامش عند 

 3,90 3,90 3,46 3,46 (dB) اهلامش اإلمجايل وصلة من طرف إىل طرف

 0,40 0,00 0,40 0,01 (dB) االحنطاط

 3,50 3,90 3,06 3,45 (dB) االحنطاط بعد اهلامش اإلمجايل

___________ 
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