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 ITU-R SA.1157التوصية 
 معايير الحماية بشأن أبحاث الفضاء البعيد

(2006-1995) 
 مجال التطبيق

حتدِّد هذه التوصية معايري احلماية الالزمة للتمكُّن من ضبط وتسيري وتشغيل سواتل البحث املسكونة وغري املسكونة يف الفضاء 
 عن األرض. kmالبعيد أي السواتل اليت تقوم باملهام املوكولة إليها يف الفضاء الذي يبعد أكثر من مليوين 

 ويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الد
 إذ تضع يف اعتبارها

فائقة االعتمادية راديوية أن أحباث الفضاء البعيد عن طريق مركبات مسكونة تتطلب، نظراً لطبيعتها اخلاصة، اتصاالت  أ ( 
 لتأمني سالمة احلياة البشرية؛

فائقة راديوية أن أحباث الفضاء البعيد مبركبات مسكونة أو غري مسكونة تتطلب، نظرًا لطبيعتها اخلاصة، اتصاالت  ب(
تكرار إرسال غالبًا االعتمادية لتأمني استقبال جيد للمعطيات العلمية القيمة اجملمعة يف أوقات حمددة بدقة وأنه من غري املمكن 

 هذه املعطيات؛
ائقة للمحطات األرضية املخصصة ألحباث الفضاء البعيد جتعلها ال تقبل إال سويات التداخل الضئيلة أن احلساسية الف ج(

 جداً؛
ألحباث الفضاء البعيد بالنسبة إىل احملطات األرضية  1أن معايري احلماية هذه قد حسبت كما هو مبني يف امللحق  د (

 واحملطات املستخدمة يف الفضاء البعيد؛
 ،2للتداخل قد حسبت كما هو مبني يف امللحق  أن احلساسية ( ه

 توصي
 بأن تكون معايري احلماية التالية يف احملطات األرضية ألحباث الفضاء البعيد على الوجه التايل: 1
-dB(W/Hz) 222  يف النطاقات اجملاورة للنطاقGHz 2، 
-dB(W/Hz) 221  يف النطاقات اجملاورة للنطاقGHz 8، 
-dB(W/Hz) 220  يف النطاقات اجملاورة للنطاقGHz 13، 
-dB(W/Hz) 217  يف النطاقات اجملاورة للنطاقGHz 32؛ 
 أن تكون معايري احلماية التالية يف احملطات على منت املركبات الفضائية ألحباث الفضاء البعيد على الوجه التايل:ب 2
-dB(W/20 Hz) 193  يف النطاقات اجملاورة للنطاقGHz 2، 
-dB(W/20 Hz) 190  يف النطاقات اجملاورة للنطاقGHz 7، 
-dB(W/20 Hz) 186  يف النطاقات اجملاورة للنطاقGHz 17، 
-dB(W/20 Hz) 183  يف النطاقات اجملاورة للنطاقGHz 34؛ 
أن يستند حساب التداخل الذي قد ينجم عن تغيريات جوية وهواطل إىل إحصاءات األرصاد اجلوية اليت تطبق يف ب 3

 (.1من امللحق  3.2من الوقت )انظر الفقرة  %0,001
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 1الملحق 
 

 معايير الحماية ألبحاث الفضاء البعيد

 مقدمة 1
يضع هذا امللحق معايري احلماية ألحباث الفضاء البعيد. وتستخدم هذه املعايري يف حسابات مسافة التنسيق أو يف حسابات 

ضمن خدمة األحباث الفضائية. وهنالك أيضًا اعتبارات عن أخطار أخرى. كما أهنا تستخدم يف دراسة إمكانيات التقاسم 
التداخل على حساب خدمات أخرى ونتائج تتعلق بإمكانيات التقاسم. وال يتعرض هذا امللحق إىل سواتل الرتحيل اليت 

 ستستخدم مستقباًل يف الفضاء البعيد.
 .2ألحباث الفضاء البعيد كما يرد يف امللحق  وتستند معايري احلماية إىل حساسية املستقبالت املستخدمة عموماً 

 آثار التداخل ونتائجه 1.1
قد تكون نتيجة التداخل الذي يؤثر على جودة األداء ملستقبٍل ما يف حمطة أرضية أو يف حمطة فضائية نقصًا أو انقطاعاً 

 مية وتقنية ترسلها مركبة فضائية.إلمكانيات تسيري املركبة الفضائية أو التحكم فيها أو إلمكانية استقبال معطيات عل
ويضم املستقبل عدة عروات تزامن تلتقط كل منها مكونة إشارة ما وتتابعها. وعندما يكون التداخل قويًا تتوقف العروة أو 
العروات عن التقاط اإلشارة املطلوبة. وقد يؤدي التداخل املؤقت أيضًا إىل وقف االلتقاط أو قد تنقضي مدة دقائق قبل أن 

ستعيد اإلشارات األكثر ضعفًا االلتقاط. وخالل الفرتات احلرجة اليت تنتج أثناء معظم املهمات يف الفضاء البعيد، من الضروري ت
أن ترسل بعض املعطيات العلمية وتستقبل دون حدوث خطأ أو انقطاع. ويؤدي فقدان االلتقاط خالل إحدى هذه الفرتات إىل 

وهلذا السبب فإن شروط احلماية ضد التداخل ينبغي أن تكون صارمة إىل حد كبري. وعلى  فقدان معلومات ال ميكنه تعويضها.
 العكس من ذلك، فإن املعطيات اليت ترسلها خدمات راديوية أخرى غالباً ما تكون متاحة إلعادة اإلرسال.

احلالة مثاًل بالنسبة إىل عروة تتبع وبالنسبة إىل بعض أساليب األداء غالبًا ما يكون عرض نطاق العروة ضيقًا جداً. وهذه هي 
يف ظروف خاصة.  (MHz 300)أو أقل من ذلك  Hz 1املوجة احلاملة يف مستقبل احملطة األرضية حيث قد يكون عرض النطاق 

ويستنتج من هذا أن احتمال وقوع إشارة مسببة للتداخل يف مثل هذا النطاق هو احتمال ضئيل. ولكن ينبغي التذكر أن تردد 
  kHzمبقدار  GHz 8,4رة املطلوبة يقع حتت تأثري دوبلر بسبب دوران األرض. وكمثال على ذلك تتخالف إشارة برتدد اإلشا

. وقد تعرتض إشارة مسببة للتداخل ذات تردد ثابت واقعة يف مكان ما 35عندما تستقبلها حمطة أرضية واقعة على ارتفاع  11
املركبة الفضائية نطاق عروة التتبع مما قد يؤدي إىل فقدان الرتاصف. وإضافة إىل ذلك من النطاق املتخالف بتأثري دوبلر إلشارة 

فمن غري الضروري أن يصبح التداخل متاماً يف عرض نطاق العروة ليؤثر عليها. وطاملا بقي التداخل قريباً من نطاق العروة وله قدرة  
عن نطاق العروة قد يسبب أيضًا احنطاطًا عن طريق آليات  كافية هنالك خطر حصول احنطاط شديد. كما أن تداخاًل بعيداً 

 أخرى كإشباع مازير مثالً.

 إعداد معايير الحماية 2.1
لضمان جودة األداء جملموع نظام االستقبال، ينبغي محاية كل من األنظمة الفرعية األربعة ضد التداخل. وحيدد أحد معايري 

إىل االحنطاط األقصى املقبول لكل  1احلماية قدرة التداخل اليت تؤدي إىل االحنطاط األقصى املقبول يف اجلودة. ويشري اجلدول 
 وميكن حتديد التداخل األقصى املقابل باستخدام هذه القيم. من األنظمة الفرعية األربعة.

وسرتد يف األجزاء التالية من هذا امللحق معايري احلماية. ويقابل كاًل من األنظمة الفرعية لالستقبال احنطاط أقصى مقبول للجودة 
حيدد النظام الفرعي لالستقبال األكثر إىل سوية التداخل الكفيلة بتسبيب هذا االحنطاط. و  2ينجم عن التداخل. ويشري امللحق 
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حساسية للتداخل التداخل األقصى املقبول. وتقابل هذه القيمة معيار احلماية بالنسبة إىل املستقبل. وأي تداخل يتجاوز هذه 
 القيمة هو تداخل ضار.

 1اجلدول 
 أقصى انحطاط مقبول ألنظمة االستقبال الفرعية

 األقصى المقبولاالنحطاط  النظام الفرعي لالستقبال
 كسب االنضغاط  dB 1 املتقدم مكرب مازير

 خطأ الطور السكوين أو ارتعاش طور الذروة 10 تتبع املوجة احلاملة

ة لكل رمز/كثافة قمن نسبة الطا dB 1تنقيص مكافئ قدره  القياس عن بعد
 )dB)=  0E/N 1طيفية للضوضاء 

ة لكل رمز/كثافة قمن نسبة الطا dB 1تنقيص مكافئ قدره  قياس املدى
 )dB)=  0E/N 1طيفية للضوضاء 

 معايير الحماية للمحطات األرضية ألبحاث الفضاء البعيد 2
هنالك أربع جمموعات فرعية حساسة للتداخل: مكرب مازير املتقدم وعروة تتبع املوجة احلاملة والنظام الفرعي للقياس عن بعد 

 والقياس الفرعي لقياس املدى.

 أقصى انحطاط مقبول للجودة 1.2
سب املكرب مازير تبعًا لقدرة دخل اإلشارات أو التداخالت الشديدة. ويؤدي انضغاط الكسب هذا إىل أداء ال خطي. كينقص  

فقد يؤدي التداخل الشديد إىل آثار ال خطية على اإلشارة املطلوبة مبا يف ذلك توليد إشارات هامشية. ويعترب أن أقصى انضغاط  
 . وكثرياً ما يستخدم انضغاط الكسب مقياس اآلثار الالخطية.dB 1سب مقبول هو ك

وتعين استجابة عروة التتبع للموجة احلاملة لتداخل ما زيادة يف اخلطأ ويف ارتعاش الطور. ومن شأن أي تداخل قوي أن يؤدي إىل 
 لذروة ارتعاش الطور. 10السكوين أو زيادة قدرها  من خطأ الطور 10انقطاع االلتقاط. وأقصى احنطاط مقبول هو زيادة قدرها 

وقد يتم التعبري عن احنطاط نسبة اخلطأ للبتات يف القياس عن بعد ويف دقة قياس املدى بعد حدوث تداخل ما على شكل نقص 
بعد وقياس املدى مقابل يف نسبة اإلشارة إىل الضوضاء. ويقابل أقصى احنطاط مقبول بالنسبة إىل األنظمة الفرعية للقياس عن 

 يف نسبة الطاقة لكل رمز/شدة طيفية للضوضاء. dB 1نقصاً قدره 
وحيسب أقصى تداخل مقبول بالنسبة إىل كل جمموعة فرعية للمستقبل تبعاً ألقصى احنطاط مقبول مقابل. ومعيار احلماية بالنسبة 

 كثر حساسية.إىل جمموع املستقِبل هو أقصى تداخل مقبول بالنسبة للمجموعة الفرعية األ
 أقصى احنطاط مقبول لألداء بالنسبة إىل كل من األنظمة الفرعية األربعة لالستقبال. 1ويبني اجلدول 

 سويات التداخل المقابلة ألقصى انحطاط مقبول لألداء 2.2
 مكبر مازير المتقدم 1.2.2

يف مكرب مازير املتقدم. وترد مصادر هذه املعطيات يف امللحق  dB 1قدرة التداخل اليت تنتج انضغاط كسب قدره  2يبني اجلدول 
2. 
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 2اجلدول 
  dB 1 أقصى قدرة تداخل مسموح بها النضغاط كسب قدره

 GHz 8,4في مكبر مازير المتقدم بتردد 

 تداخل النضغاط كسب  مصدر المعطيات نمط التداخل
 dB 1قدره 

 CWاملوجة 
 (MHz 40الضوضاء )عرض النطاق 

 2الشكل 
 2الشكل 

dBW 114 
dB(W/Hz) 190 

 
 المجموعات الفرعية لتتبع الموجة الحاملة والقياس عن بعد وقياس المدى 2.2.2

 نسب التداخل بالنسبة إلى تتبع الموجة الحاملة والقياس عن بعد وقياس المدى 1.2.2.2
، اليت (I/N)، أو نسبة التداخل/الضوضاء (I/S)، أو نسبة التداخل/اإلشارة (I/C)نسبة التداخل/املوجة احلاملة  3يبني اجلدول 

تقابل االحنطاط املقبول عند اجملموعات الفرعية لتتبع املوجة احلاملة والقياس عن بعد وقياس املدى. ويتم احلصول على هذه 
 النسب كما يلي:

تستنتج نسبة التداخل املقبولة لكل جمموعة فرعية مباشرة من  (CW)بالنسبة إىل التداخل عن طريق اإلشارات مبوجات مستمرة 
 .2املنحنيات الواردة يف امللحق 

)النقطة النمطية  dB 10أن التنقيص من  8وبالنسبة إىل التداخل ذي الضوضاء احلاصلة يف دارة تتبع املوجة احلاملة يبني الشكل 
املقابلة بواسطة  I/Nإضافة الرتعاش الطور. وتعطى النسبة  10عين من هامش املوجة احلاملة ي dB 5,5للتشغيل األدىن( إىل 

 العالقة التالية:
    dB               ]   /10) 

i
CM(/10/10)

0
CM(=  10 log [10  0N/0I 

 حيث:
 0/N0I:  إىل الكثافة الطيفية لضوضاء املستقِبل التداخلالكثافة الطيفية لضوضاء نسبة 
 0CM:  هامش(dB) املوجة احلاملة دون تداخل 
 iCM:  هامش(dB) املوجة احلاملة مع تداخل. 

 ع املوجة احلاملة.وهامش املوجة احلاملة هو نسبة قدرة املوجة احلاملة إىل قدرة الضوضاء يف عروة تتب  
لضوضاء يف العالقة وفيما يتعلق بتداخل الضوضاء يف اجملموعات الفرعية للقياس عن بعد وقياس املدى تعطى نسبة التداخل/ا

 التالية:
    dB               I0 /N0    10 log (10

(E/N0) / 10
  –  1) 

 حيث:
 0N/0I: نسبة الكثافة الطيفية لضوضاء التداخل/الكثافة الطيفية لضوضاء االستقبال 

 0N/E:  وهو تنقيص لنسبة الطاقة لكل رمز/كثافة طيفية للضوضاء أو لنسبة  1معيار معني يف اجلدول
 اإلشارة/الضوضاء.
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 3اجلدول 
  1للتداخل  القصوى المسموح بها I/Nأو  I/Sأو  I/Cالنسبة 

 للموجة المستمرة أو لتداخل الضوضاء
 نسبة التداخل األقصى مصدر المعطيات نمط التداخل مجموعة فرعية )معيار(

 احلاملةتتبع املوجة 
 درجات أعلى من ذروة ارتعاش الطور( 10)

 dB 15  = I/C 3الشكل  موجة مستمرة
  = + 0N/0IdB 2,6 واحلسابات 8الشكل  ضوضاءشبه 

 القياس عن بعد
النامجة عن التداخل  0E/Nمن النسبة  dB 1)تنقيص 

 يف دارة تتبع املوجة احلاملة(

 dB 1,5  = I/C 5الشكل  موجة مستمرة

 القياس عن بعد
النامجة عن التداخل  0E/Nمن النسبة  dB 1)تنقيص 

 يف عرض نطاق كشف القياس عن بعد(

 dB 11  = I/S 4الشكل  موجة مستمرة
  0N/0I=  dB 5,9 حساب ضوضاءشبه 

 قياس املدى
النامجة عن التداخل  0E/Nمن النسبة  dB 1)تنقيص 

 يف دارة تتبع املوجة احلاملة(

 dB 5  = I/C 6الشكل  مستمرةموجة 

 قياس املدى
النامجة عن التداخل  0E/Nمن النسبة  dB 1)تنقيص 

 يف عرض نطاق جهاز تقدير املدى(

 dB 7,1  = I/S 7الشكل  موجة مستمرة
  0N/0I=  dB 5,9 حساب ضوضاءشبه 

 
 وقياس المدىأقصى تداخل مسموح به لتتبع الموجة الحاملة في القياس عن بعد  2.2.2.2

والسوية الدنيا )اإلشارة( للموجة  I/C (I/S)يتوقف التداخل األقصى املسموح به على النسبة  CWفيما خيص التداخل باملوجات 
احلاملة اليت حتددها نقطة التشغيل االمسية للمستقِبل. وإذا افرتض أن إلشارات املوجة احلاملة والقياس عن بعد وقياس املدى قدرة 

يبني أن أقصى تداخل مسموح به للموجات املستمرة مشروط بعروة تتبع املوجة احلاملة ألهنا تتطلب أضعف  3جلدول مماثلة فا
 .I/Cنسبة 

. وتكون أقصى قدرة مقابلة مسموح هبا dB 10وفيما خيص تتبع املوجة احلاملة، فإن النسبة الدنيا موجة حاملة/ضوضاء تبلغ 
 الضوضاء هي:شبه لتداخل 

C/I  10      B10 log     0N    iP 

 حيث:
  iP:  قدرة التداخل القصوى املسموح هبا بالنسبة إىل تتبع املوجة احلاملة(dBW) 
 0 N:  4كثافة طيفية لضوضاء املستقبل، ترد يف اجلدول (dB (W/Hz)) 
   B:  عرض نطاق عروة تتبع املوجة احلاملة وتقدر بـHz 1 
 I/C:  نسبة التداخل/املوجة احلاملة كما تظهر يف اجلدول(dB) 3. 

 نتائج هذه احلسابات.لموجزاً  4ويقدم اجلدول 
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 4اجلدول 
 قدرة التدخل القصوى المقبول بها بالنسبة إلى مستقبالت المحطات األرضية

 نطاقال
(GHz) 

الكثافة الطيفية لضوضاء 
 المستقبل

(dB(W/Hz)) 

القدرة القصوى للموجة 
 المستمرة
(dBW) 

الكثافة الطيفية للقدرة القصوى 
 لتداخل الضوضاء
(dB(W/Hz)) 

2,30-2,29 
8,45-8,40 

13,25-12,75 
32,3-31,8 

216,6– 
215,0– 
214,6– 
211,4– 

221,6– 
220,0– 
219,6– 
216,4– 

222,5– 
220,9– 
220,5– 
217,3– 

 
 ألبحاث الفضاء البعيدمعايير الحماية الخاصة بمستقبالت المحطات األرضية  3.2

إىل أقصى تداخل ال ينجم عنه احنطاط يفوق االحنطاط املقبول جلودة أداء مستقبالت احملطة األرضية. وهذه  5يشري اجلدول 
القيم هي معايري احلماية بالنسبة إىل مستقبالت احملطة األرضية ألحباث الفضاء البعيد؛ وكل تداخل يتجاوز هذه القيم ضار. 

. ويغطي هـذا اهلوائي مساحـة قدرهـا m 70اجلدول أيضاً كثافة تدفق القدرة الطيفيـة املقابلـة لفتحـة هوائـي عاكس قطره ويظهر هذا 
 .GHz 32بالنسبة للرتدد  40بالنسبة للنطاقات ذات الرتددات األضعف و 70حوايل 

 5اجلدول 
 الفضاء البعيدالحماية من التداخل في مستقبالت المحطات األرضية ألبحاث 

 النطاق
(GHz) 

 كثافة طيفية لقدرة التداخل األقصى 
 المسموح به

(dB(W/Hz)) 

كثافة تدفق القدرة الطيفية ألقصى تداخل مسموح 
 به

Hz)) · 2(dB(W/m 
2,30-2,29 
8,45-8,40 

13,25-12,75 
32,3-31,8  

222,5– 
220,9– 
220,5– 
217,3– 

257,0– 
255,1– 
254,3– 
249,3– 

ومن أجل محاية مستقبالت احملطة األرضية ينبغي أن ال تتجاوز الكثافة الطيفية لقدرة تداخل الضوضاء أو القدرة اإلمجالية 
 .5لتداخل اإلشارات مبوجات مستمرة القيمة املشار إليها يف اجلدول 

ومن أجل حتديد منطقة التنسيق اليت حتيط باحملطة األرضية، ينبغي معرفة آثار تغريات األحوال اجلوية على االنتشار. ومن أجل 
ساعة ينبغي معرفة شروط االنتشار  24دقائق لفرتة  5احلد من انقطاعات اخلدمة النامجة عن تعزيزات االنتشار عرب األفق بأقل من 

السنة على صعيد األحوال اجلوية وكذلك فرتة اخلمس دقائق األسوأ خالل هذه الساعة. ويعترب أن هذه خالل الساعة األسوأ من 
 من الوقت. 0,001الظروف حتصل خالل 

يؤدي إىل زيادة طفيفة يف مسافة التنسيق نسبة إىل املسافة الالزمة  0,001للوائح الراديو أن تطبيق هذه القيمة  7ويبني التذييل 
 ة على السماح بسوية أعلى من االنقطاعات.خلدمة قادر 



 ITU-R SA.1157-1 7التوصية 

 معايير الحماية بالنسبة إلى المحطات الفضائية ألبحاث الفضاء البعيد 3
تعمل مستقبالت احملطات الفضائية ومستقبالت احملطات األرضية ألحباث الفضاء البعيد حسب مبدأ مماثل باستثناء أن مستقبل 

بالتايل فإن احملطات الفضائية معرضة للتداخالت بنفس الشكل الذي تتعرض فيه احملطات احملطة الفضائية ال حيتوي على مازير. و 
 األرضية.

وفيما يتعلق حبماية مستقبالت احملطات الفضائية ألحباث الفضاء البعيد، يشرتط املعيار املطبق أن ال تتجاوز قدرة التداخل قدرة 
طات األرضية ألحباث الفضاء البعيد فإن هذا الشرط أقل صرامة مما يفسر ضوضاء املستقبل. ونسبًة إىل املعايري املطبقة يف احمل

الفضاء. وفيما يتعلق حبماية احملطات الفضائية ينبغي أن ال تتجاوز  -هوامش األداء األكثر اتساعًا عادة على مسري األرض 
ارات التداخل باملوجات املستمرة يف أي نطاق الكثافة الطيفية لقدرة إشارات التداخل بالطيف العريض أو املقدرة اإلمجالية إلش

وعرض . وأي تداخل يزيد عن ذلك هو تداخل ضار ؛دخل اهلوائي ند طريفع 6، القيمة املشار إليها يف اجلدول Hz 20 عرضه
، عرض نطاق عروة تتبع املوجة احلاملة ملرسل مستجيب املركبة الفضائية الذي يعمل على سوية عتبة اإلشارة وه Hz 20 النطاق

هي تقديرات صحيحة بالنسبة إىل أنظمة عملية راهنة من املمكن استعماهلا يف الفضاء  6وقيم حرارة الضوضاء املبينة يف اجلدول 
 البعيد.

 6اجلدول 
 في الفضاء البعيدعلى متن مركبات الحماية ضد التداخل بالنسبة إلى المستقبالت 

 النطاق
(GHz) 

 بوحدة كيلفن حرارة ضوضاء المستقبل
(K) 

 الكثافة الطيفية لقدرة التداخل القصوى 
 المسموح بها

(dB(W/20 Hz)) 
212-2,11 

7,190-7,145 
17,1-16,6 
34,7-34,2 

200 
330 
910 

2 000  

192,6– 
190,4– 
186,0– 
182,6– 

 
 

 2الملحق 
 

 الحساسية للتداخل في أنظمة االستقبال
 ألغراض أبحاث الفضاء البعيد

 مقدمة 1
املصاحبة الراديوية يضم هذا امللحق معلومات عن احلساسية للتداخل يف أنظمة االستقبال املستخدمة ألغراض االتصاالت 

لألحباث يف الفضاء البعيد. وهنالك صنفان للتداخل: تداخل املوجة املستمرة وتداخل الضوضاء. وأنظمة االستقبال اخلاصة اليت 
 اليت تشغلها الواليات املتحدة األمريكية. (DSN)البعيد متت دراستها هي أنظمة شبكة الفضاء 
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 نظام االستقبال 2
يتألف نظام االستقبال من أربعة عناصر رئيسية ينبغي محايتها ضد التداخل: مكرب مازير املتقدم ودارة تتبع املوجة احلاملة ونظام 

وستدرس حساسية كل من هذه األنظمة الفرعية  االستقبال الفرعي للقياس عن بعد ونظام االستقبال الفرعي لقياس املدى.
 خمططاً إمجالياً مبسطاً لنظام االستقبال. 1الحقاً. ويقدم الشكل  4للتداخل يف الفقرة 

 

 

 نتائج التداخل 3
على قدرته قد ينتج عن التداخل احنطاط يف جودة األداء أو عمليات ال خطية أو فقدان للمعطيات. ويتوقف أثر التداخل 

 وتباعد حدوثه بالنسبة إىل اإلشارة املطلوبة.
ويف سويات القدرة الضعيفة واملتوسطة، قد يسبب تداخل ما يف نفس القناة زيادة اخلطأ يف الطور السكوين وارتعاش طور عروة 

/الضوضاء. وينعكس هذا تتبع املوجة احلاملة أو زيادة يف نسبة خطأ بتات القياس عن بعد أو نقصان نسبة إشارة قياس املدى
االحنطاط يف جودة األداء عادة كنقصان مكافئ يف نسبة اإلشارة/الضوضاء وقد يعوَّض نظريًا عن طريق زيادة يف سوية قدرة 

 اإلشارة املطلوبة. وعلى الصعيد العملي ال ميكن عموماً ضبط قدرة اإلشارة املطلوبة.
بة إىل اإلشارة املطلوبة، احنطاطًا يف جودة األداء وينجم عنه يف نفس الوقت وقد يسبب التداخل القوي وفاصل الرتدد الكبري نس

عنصر أو عدة عناصر من املستقبل يف منطقة ال خطية مما ينتج انضغاطًا يف الكسب وتوليدًا للتوافقيات وإلشارات هامشية 
ط جودة األداء فإن آثار التشبع ال ميكن ونواتج تشكيل بيين. وتسمى هذه اآلثار الالخطية بآثار التشبع. وعلى خالف احنطا

 التعويض عنها عادة حىت ولو ازدادت سوية قدرة اإلشارة املطلوبة.

 ع املوجةعروة تتب   انتقاء مسبق مازير هوائي

 إزالة تشكيل املوجة

 نظام فرعي للقياس عن بعد

ع املوجة الفرعية عروة تتب  
 للقياس عن بعد

 نظام فرعي لتحديد املدى

 تشفري مدى رابط م
 القناة املزدوجة

 تزامن الرموز 
 وحترير البيانات

 حاسوب املدى

 تدفق بيانات القياس 
 عن بعد

تقديرات تأخر 
 املدى

 1الشكل 

 مخطط إجمالي وظيفي مبسط لنظام االستقبال النمطي في شبكة الفضاء البعيد

1157-01 
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وقد يسبب تداخل قوي مع فاصل تردد صغري نسبة إىل اإلشارة املطلوبة فقدان اإلحكام أو التزامن يف نظام االستقبال وبالتايل 
 فقداناً كامالً للمعطيات.

 جة المستمرةآثار تداخل المو  4
ستدرس آثار التداخل اخلاص يف الفقرات التالية وذلك لكل من أنظمة االستقبال الفرعية األربعة. وبالرغم من أن نظام االستقبال 
حساس جداً للتداخل على نفس القناة إال أن التداخل على القناة اجملاورة وحىت التداخل خارج النطاق قد يكون هلما آثار ضارة. 

يف نفس القناة هو تداخل ذو تردد يقع يف نطاق مرور النظام الفرعي. ويفرتض أن يكون تردد التداخل ثابتًا إال إذا والتداخل 
 أشري إىل عكس ذلك.

 حساسية المكبر المتقدم مازير للتداخل 1.4
ملازير حساس جداً إن حساسية مازير الرئيسية للتداخل هي التشبع )انضغاط الكسب( عن طريق إشارات ذات كثافة عالية. وا

للتداخالت ذات تردد يقع يف نطاق متريره )أو قريب منه( أو ترددات مرافقة. وقدرة التداخل الذي يسبب انضغاط كسب املازير 
 .GHz 8,4بالنسبة إىل مازير منطي يعمل يف النطاق  2مبينة يف الشكل  dB 1مبقدار 

 
 2الشكل 

 من كسب مازير dB 1سوية اإلشارة الضرورية إلنقاص 
 حسب التردد GHz 8,45بتردد 
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 في عروة تتبع الموجة الحاملة RFI  CWالحساسية للتداخل  2.4
)حتكم أوتومايت بالكسب( بكاشف متزامن  AGCلة هي عروة تتبع ختفيفية مزدوجة تستخدم دارة مإن عروة تتبع املوجة احلا

 وعروة بطور حمكوم من الرتبة الثانية يسبقها مرشاح مترير النطاق.
 CWوقد يزيل التداخل شديد الكثافة إحكام العروة مع اإلشارة املطلوبة وقد يقوم بإحكامها مع التداخل. وينتج تداخل املوجة 

حكام العروة مع اإلشارة املطلوبة مث إثار. وقد يسبب تغيري تردد التداخل أواًل إزالة بالرتدد ثابت أو بالكنس )تردد متغري( هذه اآل
إحكام على التداخل إىل درجة يتقارب فيها هذا التداخل من تردد اإلشارة املطلوبة. وطاملا أن التداخل مير هبذا الرتدد ويبتعد عنه 
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ا على اإلشارة املطلوبة. ويتوقف الوقت الذي تتطلبه العروة إلعادة فيكون هنالك أواًل إزالة إحكام العروة مث إعادة إحكامه
إحكامها على اإلشارة املطلوبة على قوة اإلشارة وقوة التداخل ومعدل الكنس. ويرتاوح هذا الوقت بني عدة ثوان وعدة دقائق. 

 وإذا كان التداخل ثابتاً قد تكون إعادة اإلحكام على اإلشارة املطلوبة غري ممكن.
زيد التداخل األضعف من اخلطأ يف الطور السكوين وارتعاش الطور يف العروة. وينطبق ذلك أيضاً على التداخل الثابت وتداخل وي

 الكنس معاً.
 كيفية تغري ارتعاش الذروة تبعاً لنسبة تداخل املوجة املستمرة.  3ويبني الشكل 

 

 

 RFI  CWحساسية النظام الفرعي للقياس عن بعد للتداخل  3.4
، 0E/Nيعرب عن االحنطاط يف القياس عن بعد كاخنفاض مكافئ لنسبة الطاقة عن طريق نسبة الرمز/الكثافة الطيفية للضوضاء، 

سبة اخلطأ يف الرموز بوجود الذي ينبغي أن تطرح منه هذه النسبة يف غياب التداخل للحصول على نفس ن وهو يعر ف بأنه املقدار
 التداخل.

 الناجتة عن تداخل املوجة املستمرة يف عرض نطاق الكشف للقياس عن بعد. 0E/N النسبة 4ويبني الشكل 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

0 
– 

  2 0 – 
  1 0 0 10 
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رجا
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 ( dB) (I/C) معدل التداخل إىل املوجة

 3الشكل 
 (I/C) ذروة ارتعاش الطور تبعاً لنسبة التداخل/الموجة الحاملة

 RFI :CW 1157-03منط 
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صل احنطاط يف جودة أداء القياس عن بعد إذا وقع تداخل املوجة املستمرة يف عرض نطاق عروة التتبع للموجة احلاملة. وقد حي
الناجتة عن ارتعاش الطور لعروة تتبع املوجة احلاملة تبعًا للنسبة التداخل/املوجة احلاملة بالنسبة إىل  0E/Nالنسبة  5ويبني الشكل 

 .GHz 8,4وإىل أسلوب استقبال منطي يف نطاق الرتددات  Hz 10ختالف ترددات قدره 
 

 
 

4
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2

1
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= 10– 5P
0

10– 4

10– 3

E
/N

  
(d

B
)
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RFI type: CW

P : probability of symbol error0

FIGURE 4

Equivalent reduction in telemetering signal-to-noise ratio, E/N  ,

as a result of interference in the telemetering channel, versus

interference-to-signal ratio, for selected values of

probability of symbol error, P  

0

0

D04 

 4الشكل 
 ،)E/N(0 بعد/الضوضاءانخفاض مكافئ في نسبة إشارة القياس عن 

 (I/S) بعد تداخل في قناة القياس عن بعد، تبعاً لنسبة التداخل/اإلشارة
 0Pبالنسبة إلى قيم مختلفة الحتمال الخطأ في الرموز 

 (dB) (I/S) نسبة التداخل إىل اإلشارة
 RFI :CWمنط  
0Pيف الرمز أ: احتمال اخلط 

 

1157-04 
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 CW  RFIحساسية النظام الفرعي لقياس المدى للتداخل  4.4
يسبب التداخل احنطاطًا يف جودة أداء النظام الفرعي لقياس املدى بزيادة تغري تقديرات وقت االنتشار. ويعرب عن هذا االحنطاط 

 شكل اخنفاض مكافئ يف النسبة الفعلية إلشارة قياس املدى/الضوضاء. يف
يف عرض نطاق عروة تتبع املوجة احلاملة سلبًا على جودة أداء نظام قياس املدى الفرعي كما هو مبني  CW  RFIويؤثر التداخل 

على نسبة  I/S. ويدل الرمز 7. ويظهر تأثري هذا التداخل يف عرض نطاق إشارة قياس املدى يف الشكل 6يف الشكل 
 التداخل/إشارة قياس املدى.

0

– 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 0

E
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)
0
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FIGURE 5

Equivalent reduction in telemetering signal-to-noise ratio, E/N  , 

as a result of carrier loop phase error and jitter, versus

interference-to-carrier ratio

0

D05
 

 5الشكل 

 ،)0N/E(انخفاض مكافئ لنسبة إشارة القياس عن بعد/الضوضاء، 
 الناتج عن خطأ الطور واالرتعاش على الدارة

 (I/N)الضوضاء تبعاً لنسبة التداخل/

 

 (dB) (I/N)الضوضاء نسبة التداخل إىل 

 RFI :CWمنط 
 845 GHzالنطاق: 

 Hz 10ختالف الرتدد = 
1157-05 
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FIGURE 6

Equivalent reduction in ranging signal-to-noise ratio, E/N  , as a result of

carrier loop phase error and jitter versus interference-to-carrier ratio,

for selected values of frequency offset

0

D06 

 6الشكل 
 ةجي، نت)0N/E(انخفاض مكافئ في نسبة إشارة قياس المدى/الضوضاء، 

 (I/C) االرتعاش وخطأ الطور تبعاً لنسبة التداخل/الموجة الحاملة
 بالنسبة إلى مختلف قيم تخالف الترددات

 (dB) (I/C) نسبة التداخل إىل املوجة احلاملة 
 RFI :CWمنط 

 845 GHzالنطاق: 
 fختالف الرتدد : 

1157-06 
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FIGURE 7

Equivalent reduction in ranging signal-to-noise ratio as a result of

interference in ranging channel, versus

interference-to-signal ratio
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 7الشكل 
 )0N/E( انخفاض مكافئ في نسبة إشارة قياس المدى/الضوضاء

 التداخل في قناة قياس المدى ةجينت
 (I/S) تبعاً لنسبة التداخل/اإلشارة

 (dB) (I/S) نسبة التداخل إىل اإلشارة
 RFI :CWمنط 
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 آثار تداخل الضوضاء 5
عروة التتبع يف النظام الفرعي للقياس عن بعد والنظام يسبب تداخل الضوضاء تشبع مكرب مازير املتقدم واحنطاطًا يف جودة أداء 

يف مكرب مازير، ينبغي أن تكون الكثافة الطيفية لتداخل  dB 1املدى. ومن أجل توليد انضغاط كسب قدره  الفرعي لقياس
 .MHz 40مع افرتاض أن للمكرب عرض نطاق يبلغ  0(W/Hz) dB 19، مبقدار 0Iالضوضاء، 

(. وينقص تداخل 8وفيما يتعلق بعروة التتبع للموجة احلاملة تتوقف ذروة ارتعاش الطور على هامش املوجة احلاملة )الشكل 
يف املعادلة  0N/0I الضوضاء هامش املوجة احلاملة ويزيد مبروره ارتعاش الطور. وتظهر العالقة بني هامش املوجة احلاملة والنسبة

 التالية:
     1–)0N/0I  10 log (1      0CM=    iCM 

 حيث:
 iCM: هامش املوجة احلاملة مع وجود تداخل 
 0CM: هامش دون تداخل 
 0N/0I: .نسبة الكثافة الطيفية للتداخل/الكثافة الطيفية للضوضاء 

واملعادلة الواردة أعاله حساب  8وباستخدام هامش معني للموجة احلاملة دون تداخل وزيادة مقبولة الرتعاش الطور، يتيح الشكل 
 10زيادة  dB 5,5يسبب تداخل ينقص هذا اهلامش إىل  dB 10. وعلى سبيل املثال، فيما خيص هامشاً منطياً قدره 0N/0Iالنسبة 

 .,0N/0I 6dB 2مثل هذه احلالة تكون قيمة النسبة  على ذروة ارتعاش الطور. ويف
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املدى اخنفاضًا يف النسبة الفعلية لطاقة ويسبب تداخل الضوضاء بالنسبة إىل النظامني الفرعيني للقياس عن بعد وقياس 
 الرمز/الكثافة الطيفية للضوضاء وبالتايل زيادة نسبة اخلطأ يف القياس عن بعد وتغري تقديرات وقت االنتشار.

 عن طريق هذه العالقة: 0N/Eويعرب عن اخنفاض النسبة املكافئة لطاقة الرمز/الكثافة الطيفية للضوضاء 
dB               )0N/0I  10 log (1      0N/E 

املقبولة ميكن  0N/Eالنسبة قيمة ختفيض نسبة الكثافة الطيفية للتداخل/الكثافة الطيفية للضوضاء. وإذا عرفت  يه 0N/0Iحيث 
 املقابلة. 0N/0Iحساب النسبة 
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FIGURE 8

Peak phase jitter versus carrier margin
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 8الشكل 
 ذروة ارتعاش الطور تبعاً لهامش الموجة الحاملة

 (dBهامش املوجة احلاملة )
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