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معايير التداخل التراكمي من أجل أنظمة إرسال
البيانات في خدمة استكشاف األرض الساتلية
وخدمة األرصاد الجوية الساتلية التي تستخدم
سواتل في المدار المستقر بالنسبة إلى األرض
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تمهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدمات
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 خالل 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 القرار  . ITU -R 1وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص 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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العنـوان

البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
اخلدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
اخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة 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 لألخبار
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 خطي من
االحتاد الدويل لالتصاالت ).(ITU
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معايير التداخل التراكمي من أجل أنظمة إرسال البيانات
في خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد الجوية الساتلية
التي تستخدم سواتل في المدار المستقر بالنسبة إلى األرض
(املسألة )ITU-R 141/7
)(2017-1999-1997-1995

مجال التطبيق
الغرض من هذه التوصية هو تقدمي معايري التداخل الرتاكمي من أجل وصالت إرسال البيانات لسواتل املدارات املستقرة بالنسبة إىل
األرض يف خدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة األرصاد اجلوية الساتلية.
مصطلحات أساسية
 ،METSAT ،EESSسواتل املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض ،إرسال البيانات ،معايري التداخل
التوصيات والتقارير ذات الصلة
التوصيات

 ITU-R SA.1022و ITU-R SA.1159وITU-R SA.1161

إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أ)

أن مثة حاجة إىل وضع معايري للتداخل لضمان إمكانية تصميم أنظمة حتقق األداء املناسب؛

أن معايري التداخل ميكن أن تتحدد باستخدام املنهجية املوصوفة يف التوصية  ITU R SA.1022وأهداف األداء الواردة
ب)
يف التوصية ITU-R SA.1159؛

ج)

أن معايري التداخل تساعد على وضع معايري للتشارك يف النطاقات بني األنظمة ومنها تلك العاملة يف خدمات أخرى؛

أن أنظمة خدمة استكشاف األرض الساتلية ) (EESSوخدمة األرصاد اجلوية الساتلية
د)
عتبات تداخل مبستويات أكرب من املستويات املسموح هبا أو مساوية هلا؛

)(MetSat

جيب أن توصف

أن امللحق يعرض معلمات ألنظمة ذات صفة متثيلية توفر أساسا للمستويات املسموح هبا للتداخل لإلرساالت ذات
ه)
الصلة يف اخلدمتني الساتليتني الستكشاف األرض واألرصاد اجلوية يف بعض نطاقات الرتددات،

توصي
بأن تستعمل مستويات التداخل لنطاقات الرتددات احملددة يف اجلدول  1كمستويات تراكمية مسموح هبا لقدرة اإلشارة املسببة للتداخل
عند خرج هوائي احملطات األرضية العاملة يف اخلدمتني الساتليتني الستكشاف األرض واألرصاد اجلوية باملدارات األرضية املنخفضة.
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اجلـدول

1

معايير التداخل للمحطات األرضية في الخدمتين الساتليتين الستكشاف األرض
واألرصاد الجوية التي تستعمل مركبات فضائية في مدار أرضي مستقر بالنسبة إلى األرض
نطاق الترددات

قدرة اإلاشارة المسببة للتداخل ) (dBWفي عرض قدرة اإلاشارة المسببة للتداخل ) (dBWفي عرض
النطاق المرجعي التي ينبغي عدم تجاوزها خالل أكثر النطاق المرجعي التي ينبغي عدم تجاوزها خالل أكثر
من  %pمن الوقت
من  %20من الوقت

1 710-1 670

 dBW 158,0−لكل

2 110-2 025

 dBW 139,9−لكل

27 000-25 500

 dBW 144,6−لكل

فضاء-أرض
أرض-فضاء
فضاء-أرض

MHz 1

 dBW 152,8−لكل

MHz 1

 dBW 136,6−لكل

MHz 10

 dBW 133,0−لكل

MHz 1

p  0,025
MHz 1

p  0,025
MHz 10

p  0, 25

المالحظة  - 1قدرات اإلشارة املسببة للتداخل ) (dBWيف عرض النطاق املرجعي حمددة لالستقبال عند زوايا ارتفاع تساوي أو تزيد عن .3

المالحظة  - 2ميكن حتديد املستوى الرتاكمي لقدرة اإلشارة املسببة للتداخل الذي ميكن جتاوزه طوال مدة ال تزيد عن  %xمن الوقت حيث  xأقل من %20
ولكنها أكرب من النسبة املئوية احملددة على األجل القصري ( %pمن الوقت) باالستكمال الداخلي بني القيم احملددة باستعمال جدول اللوغاريتمات (بأساس )10
للنسب املئوية من الوقت ومقياس خطي لكثافة قدرة اإلشارة املسببة للتداخل ).(dB
المالحظة  - 3ميكن التعبري عن معايري التداخل على أهنا كثافات تدفق القدرة املسموح هبا حنو احلزمة الرئيسية هلوائي االستقبال بطرح ) 10 log(G 2/4من

القيمة الواردة يف اجلدول  ،1حيث  Gهو كسب هوائي االستقبال و هو طول املوجة.
المالحظة  - 4على الرغم من أن معايري التداخل تستند إىل األنظمة املوصوفة يف امللحق ،تنطبق معايري التداخل على مجيع األنظمة اليت تعمل يف نطاقات
الرتددات املذكورة واليت تقدم وظائف اخلدمة احملددة.

الملحـق
أساس تحديد معايير التداخل
يعرض هذا امللحق املعلمات املستعملة كمدخالت يف منهجية التوصية  ITU-R SA.1022من أجل حتديد معايري التداخل
يف إرساالت الوصلة اهلابطة لبيانات األجهزة اخلام إىل حمطات االستقبال األرضية الرئيسية العائدة ملشغل الساتل ومن أجل نشر
البيانات إىل حمطات املستعملني.
1

إرساالت الوصلة الهابطة لبيانات األجهزة الخام إلى محطات االستقبال األرضية الرئيسية

يضع اجلدول  2هذه املعايري إلرساالت الوصلة اهلابطة لبيانات األجهزة اخلام إىل حمطات االستقبال األرضية الرئيسية ،حيث يدخل
كل التداخل إىل حمطة االستقبال األرضية مباشرة ،وال يستقبل أي منها يف هذه احملطات عرب الساتل املصدر للبيانات.
وميكن التعبري عن معايري التداخل على أهنا كثافة تدفق القدرة املسموح هبا حنو احلزمة الرئيسية هلوائي االستقبال بطرح
) 10 log(G 2/4من القيم الواردة يف اجلدول  ،2حيث  Gهو كسب هوائي االستقبال و هو طول املوجة.
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اجلدول

3

2

أداء إرساالت الوصلة الهابطة لبيانات األجهزة الخام إلى محطات االستقبال األرضية الرئيسية المستعمل كأساس لمعايير
التداخل للمحطات العاملة مع سواتل في المدار المستقر بالنسبة إلى األرض
معلمة الوصلة
 e.i.r.p.يف الوصلة اهلابطة
خسارة الوصلة اهلابطة
 G/Tيف الوصلة اهلابطة

أ ) نطاق الرتددات
القيمة

dB(K–1) 24,4

 C/N0املطلوبة

dB.Hz 78,1

معلمة الوصلة
 e.i.r.p.يف الوصلة اهلابطة
يف األجل الطويل
خسارة الوصلة
اهلابطة
يف األجل القصري
 G/Tيف الوصلة اهلابطة
 C/N0يف الوصلة
اهلابطة

يف األجل الطويل
يف األجل القصري

معدل البيانات
 C/N0املطلوبة
يف األجل الطويل
اهلامش
يف األجل القصري
كسب هوائي االستقبال
كثافة ضوضاء املستقبل
يف األجل الطويل
معايري التداخل
يف األجل القصري

الفضاء الطلق واالستقطاب وتوجيه اهلوائي

dB 190,1

Mbit/s 2,6

كثافة ضوضاء املستقبل
يف األجل الطويل
معايري التداخل
يف األجل القصري

مالحظات

dBW 16,1

 C/N0يف الوصلة اهلابطة
معدل البيانات

اهلامش
كسب هوائي االستقبال

MHz 1 710-1 670

dB.Hz 79,0

BER  1  10−6
خسارة التنفيذ بنسبة dB 2,2
خسارة التشكيل بنسبة dB 1

يف األجل الطويل واألجل القصري

dB 0,9
dBi 45,1
dB(W/Hz) 207,9−
dB(W/2.6 MHz) 153,9−

 q  1/3و

dB(W/2.6 MHz) 148,7−

q1و

ب) نطاق الرتددات

Mmin  1,2 dB

Mmin  1,2 dB

GHz 27,0-25,5

القيمة

مالحظات

dBW 55,5
dB 227,9
dB 231,3

الفضاء الطلق واملطر والغالف اجلوي واالستقطاب
وتوجيه اهلوائي
خسارة زائدة بنسبة

dB 7,1

dB(K–1) 37,6
dB.Hz 93,8
dB.Hz 90,4
Mbit/s 164
dB.Hz 88,7

BER  1  10−9
خسارة التنفيذ بنسبة dB 1,5
خسارة التشكيل بنسبة dB 1,75

dB 5,1
dB 1,7
dBi 60,6

مبا يف ذلك خسائر التوجيه

dB(W/Hz) 205,6−
dB(W/10 MHz) 144,6−

 q  0,1و

dB(W/10 MHz) 133,0−

q1و

Mmin  4,5 dB

Mmin  4,5 dB
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نشر البيانات إلى محطات المستعملين

يتأثر نشر البيانات املعاجلة عالية االستبانة بالتداخل املستقبل يف احملطة عرب الساتل وكذلك بالتداخل املرسل مباشرة إىل احملطة
يف النطاق  .MHz 1 710-1 670وتوصل البيانات املعاجلة عالية االستبانة صعودا بالساتل يف النطاق  ،MHz 2 110-2 025وترحل،
إىل جانب اإلشارات املسببة للتداخل اليت تدخل الساتل يف نفس النطاق ،إىل مستقبالت احملطات األرضية عن طريق مرسالت
مستجيبات ساتلية ذات كسب ثابت.
وتكون نسب املوجة احلاملة إىل الضوضاء باإلضافة إىل كثافة التداخل على الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة كما يلي على التوايل:

C/N0 up


C



I
 N 0  I 0  up
1  01
k T1
و
C / N0 down


C



I
 N0  I0  down
1  02
k T2

حيث:

 I01و :I02كثافتا التداخل املرسلة إىل مستقبل الساتل ومستقبل احملطة
 T1و :T2حرارتا ضوضاء النظام يف الساتل ومستقبالت احملطة
 :kثابت بولتزمان

ونسبة كثافة التداخل إىل الضوضاء املركبة زائد كثافة التداخل هي:
–1


 –1

 –1 
C
C
C
  

  

N0  I 0
  N0  I0  up
 N0  I0  down 

ومن التوصية  ،ITU-R SA.1022متكن أيضا كتابة ذلك كالتايل:
C
C
 M –q
N0  I 0
N0

حيث:

 :Mاهلامش اخلايل من التداخل
 :qفعل اهلامش اخلايل من التداخل الذي يسمح للتداخل باستهالكه
 :C/N0نسبة كثافة املوجة احلاملة املركبة إىل الضوضاء املعطاة كما يلي:



–1

–1

–1



C/N0  C/N0 up  C/N0 down

ومن املعادالت السابقة:
I 01
C/N0  up  I 02 C/N0  down
k T1
k T2
Mq  1 
C/N 0  up  C/N 0  down

التوصية
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ويفرتض أن التداخل يف الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة موزع حبيث يستقبل اجلزء  pمن التداخل املستقبل يف احملطة األرضية عرب
الساتل ،وبأن جزءا  1 – pيرسل مباشرة إىل احملطة .ويستحسن أن يكون  pقريبا من  1/2إلقامة توازن معقول يف التداخل املوزع
على الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة .وبالنسبة إىل مرسل مستجيب ثابت الكسب ،ميكن بيان ما يلي:
I 02
1 – p I 01 C/N 0  down

k T2
p
k T1 C/N 0  up

حبيث إن:
–1

C/N0  up 

I
 1  1 01 1 
p k T1 
C/N0  down 

q

M

تبعا لذلك ،تصبح كثافة تداخل الوصلة الصاعدة املسموح هبا:
C/N 0  up  q

I 01  1  p k T1 1 
M – 1
C/N 0  down 






من أجل

M  Mmín

حيث  ،Mminطبقا للتوصية  ،ITU-R SA.1022هو أصغر هامش خال من التداخل ،وال يستهلك التداخل إال جزءا قدره  qمن
اهلامش .ويف املقابل ،تكون كثافة تداخل الوصلة اهلابطة املسموح هبا هي:






C/N0  down  M q – 1
 1 – p  k T2 1 

C/N 0  up 


 I 02من أجل

M  Mmin

ويلخص اجلدول  3حساب  I01و I02باستبانة عالية ،بافرتاض أن  p  1/2و q  1/3و Mmin  1,2 dBللتداخل طويل األجل،
وأن  p  1/2و q  1و Mmin  1,2 dBللتداخل قصري األجل.
وميكن التعبري عن معايري التداخل على أهنا كثافة تدفق القدرة املسموح هبا حنو احلزمة الرئيسية هلوائي االستقبال بطرح
) 10 log(G 2/4من القيم الواردة يف اجلدول  ،3حيث  Gهو كسب هوائي االستقبال و هو طول املوجة.
اجلدول

3

تحليل األداء المستعمل كأساس لمعايير التداخل في نشر البيانات عالية االستبانة
لمحطات المستعملين باستخدام السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض
معلمة الوصلة
 e.i.r.p.يف الوصلة الصاعدة
خسارة الوصلة الصاعدة
 G/Tيف الوصلة الصاعدة
 C/N0يف الوصلة الصاعدة
 e.i.r.p.يف الوصلة اهلابطة
خسارة الوصلة اهلابطة
 G/Tيف الوصلة اهلابطة
 C/N0يف الوصلة اهلابطة
 C/N0املركبة
معدل البيانات

القيمة

مالحظات

dBW 72,1
dB 191,7
dB(K−1) 17,5−

الفضاء الطلق واالستقطاب وتوجيه اهلوائي
قياس بعد اإلطالق

dB/Hz 91,5
dBW 23,8
dB 190,1
dB(K−1) 15,2
dB.Hz 77,5
dB.Hz 77,3
Mbit/s 2,11

الفضاء الطلق واالستقطاب وتوجيه اهلوائي

التوصية

6

اجلدول  ( 3تتمة)

معلمة الوصلة
 C/N0املطلوبة

القيمة

dB.Hz 75,9

اهلامش
كسب استقبال الوصلة الصاعدة
كثافة ضوضاء الوصلة الصاعدة
يف األجل الطويل
معيار التداخل
يف الوصلة الصاعدة
) (MHz 2 110-2 025يف األجل القصري
كسب استقبال الوصلة اهلابطة
كثافة ضوضاء الوصلة اهلابطة
يف األجل الطويل
معيار التداخل
يف الوصلة اهلابطة
) (MHz 1 710-1 670يف األجل القصري
3

استنتاجات

1.3

نطاق الترددات

ITU-R SA.1160-3

مالحظات
BER  1  10−6
خسارة التنفيذ بنسبة dB 1,9

dB 1,4
dBi 9,5
dB(W/Hz) 201,6−

T  500 K

dB(W/2.11 MHz) 136,7−

q  1/3

dB(W/2.11 MHz) 133,4−

q1

dBi 39,5
dB(W/Hz) 204,3−

T  269 K

dB(W/2.11 MHz) 153,4−

q  1/3

dB(W/2.11 MHz) 148,1−

q1

MHz 1 710-1 670

تقدم التحليالت املذكورة أعاله جمموعتني خمتلفتني من معايري التداخل من أجل إرساالت الوصلة اهلابطة لبيانات األجهزة اخلام إىل
حمطات االستقبال األرضية الرئيسية ومن أجل نشر البيانات إىل حمطات املستعملني على التوايل.
ويفرتض أن إرساالت الوصلة اهلابطة لبيانات األجهزة اخلام إىل حمطات االستقبال األرضية الرئيسية هي أكثر األنظمة متثيال
يف النطاق .وتوخيا للتبسيط ،يقرتح كذلك تقييس املعايري على عرض نطاق قدره  ،MHz 1مما يؤدي إىل القيمتني التاليتني:
يف األجل الطويلdBW/MHz 158,0− :
يف األجل القصري.dBW/MHz 152,8− :
2.3

نطاق الترددات

MHz 2 110-2 025

يقدم التحليل أعاله جمموعة واحدة من معايري التداخل من أجل أنظمة نشر البيانات .وتوخيا للتبسيط ،يقرتح كذلك تقييس املعايري
على عرض نطاق قدره  ،MHz 1مما يؤدي إىل القيمتني التاليتني:
يف األجل الطويلdBW/MHz 139,9− :
يف األجل القصري.dBW/MHz 136,6− :
3.3

نطاق الترددات

GHz 27-25,5

يقدم التحليل أعاله جمموعة واحدة من معايري التداخل من أجل إرساالت الوصلة اهلابطة لبيانات األجهزة اخلام إىل نظام االستقبال
الرئيسي ،وهي متثل اجليل اجلديد من األنظمة اليت تستخدم النطاق  GHz 27-25,5وتؤدي إىل القيمتني التاليتني:
يف األجل الطويلdBW/MHz 144,6− :
يف األجل القصري.dBW/MHz 133,0− :
-

