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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 أساساً 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  1بالقرار 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 أيضاً 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 أيضاً 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 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،

2014
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جدوى التقاسم بين خدمة األبحاث الفضائية (فضاء-أرض)
والخدمتين الثابتة والمتنقلة في النطاق GHz 15,35-14,8
)(2013-2003

مجال التطبيق
تقدم هذه التوصية دصائص أنظمة األحباث الفضائية ونتائج حتليل بشأن جدوى التقاسم بني ددمة األحباث الفضائية (فضاء-أرض)
والخدمتني الثابتة والمتنقلة يف النطاق .GHz 15,35-14,8
إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أن اخلدمتني الثابتة واملتنقلة موزعتان على أساس أويل وددمة األحباث الفضائية
أ)
يف النطاق GHz 15,35-14,8؛

)(SRS

موزعة على أساس ثانوي

أن ددمة األحباث الفضائية (املنفعلة) وددمة استكشاف األرض الساتلية )( (EESSاملنفعلة) موزعتان على أساس ثانوي
ب)
مبوجب الرقم  339.5من لوائح الراديو ) ،(RRطبعة  2012يف النطاق GHz 15,35-15,20؛
أن هناك متطلبات من أجل الوصالت اهلابطة عريضة النطاق خلدمة األحباث الفضائية من أجل إرسال بيانات علمية
ج)
يف املستقبل مبعدالت وبيانات عالية؛
أنه يف ظل ظروف مؤاتية ،تقل نسبياً مسافات الفصل الالزمة بني حمطات االستقبال األرضية خلدمة األحباث الفضائية
د)
وحمطات اإلرسال الثابتة (أقل من  )km 30ويف ظل ظروف أقل مناسبة قد تزيد هذه املسافات نسبياً (حىت )km 200؛
أن مسافات الفصل ميكن أن تقل كثرياً نتيجة لتقديد قنوات الرتددات واحلجب الطبيعي للموقع وجلبة التضاريس
ه)
ودصائص األرض،

وإذ تشري
إىل أنه نتيجة للعدد القليل املتوقع نشره من احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية ( 40-10حمطة) ،فإن التنسيق بني
أ)
األنظمة الثابتة والربية املتنقلة وحمطات ددمة األحباث الفضائية لن يفرض قيوداً ال داعي هلا على أي من هذه اخلدمات،

توصي

بأن التقاسم بني سواتل ددمة األحباث الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تقوم باإلرسال يف االجتاه فضاء  -أرض
1
وسواتل ترحيل البيانات ) (DRSاملستقرة بالنسبة إىل األرض العاملة بالقرب من  GHz 15يكون ممكناً إذا كانت مسافة الفصل بني
السواتل ( km 12هذه املسافة تعادل مباعدة مدارية مقدارها  )º0,02أو أكرب؛
بأن يؤدذ يف االعتبار ،عند تصميم أنظمة ددمة األحباث الفضائية ،احتمال استقبال فرتات تدادل قصرية من سواتل
2
مستعملي السواتل  .DRSوينبغي وجود هذا التدادل ألقل من  %0,1من الوقت؛
بأن تعمل أنظمة ددمة األحباث الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض ضمن حدود قيم كثافة تدفق القدرة ) (pfdالتالية
3
عند سطح األرض يف ظل ظروف االنتشار يف الفضاء احلر يف النطاق :GHz 15,35-14,8
____________________
*

ينبغي رفع هذه التوصية إىل اللجنة  5لقطاع االتصاالت الراديوية.
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الحد )) (dB(W/m2في عرض نطاق  MHz 1لزاوية وصول ، ،فوق
المستوى األفقي
°5-°0

°25-°5

°90-°25

–126

–0,5( – 5)+126

–116

بأن تعمل أنظمة ددمة األحباث الفضائية غري املستقرة بالنسبة إىل األرض ضمن حدود الكثافة  pfdالتالية عند سطح
4
األرض يف ظل ظروف االنتشار يف الفضاء احلر يف النطاق GHz 15,35-14,8؛
الحد )) (dB(W/m2في عرض نطاق  MHz 1لزاوية وصول ، ،فوق
المستوى األفقي
°5-°0

°25-°5

°90-°25

–124

–0,5( – 5)+124

–114

بأنه ميكن اشتقاق مسافات الفصل الالزمة حملطات االستقبال األرضية خلدمة األحباث الفضائية للقماية من حمطات
5
اإلرسال الثابتة واملتنقلة ،باستعمال املنهجية الواردة يف امللقق  ،1ومن معيار محاية وصالت ددمة األحباث الفضائية يف االجتاه
فضاء-أرض ،الواردة يف التوصية ITU-R SA.609؛
بأنه قد يتعني حتديد تدابري مناسبة صخصو
6
اخلدمة الثابتة للنطاق GHz 15,35-14,8؛

نشر احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية من أجل تقييد استعمال

الملحـق

1

جدوى التقاسم بين خدمة األبحاث الفضائية (فضاء-أرض)
والخدمتين الثابتة والمتنقلة في النطاق GHz 15,35-14,8
1

مقدمة

ختطط وكاالت الفضاء الدولية حالياً من أجل تنفيذ مهام أحباث فضائية مبعدالت بيانات عالية باحتياجات من عرض النطاق
تصل إىل  .MHz 400وستقمل السواتل املخصصة هلذه املهام تليسكوبات و/أو معدات متنقلة أدرى لقياس ظواهر مثل الغالف
املغنطيسي لألرض والتوهجات الشمسية .ويف طبعــة  2012من لوائـح الراديــو ،يعــد النط ـاق  MHz 8 500-8 450النطاق الوحيد
حتت  GHz 38-37املتاح على أساس أويل خلدمة األحباث الفضائية إلرسال بيانات مبعدالت بيانات من متوسطة إىل عالية مباشرة
من سواتل يف مدارات أرضية إىل حمطات أرضية .ونظراً إىل أن هذا النطاق لن يفي باحتياجات مهام األحباث الفضائية ذات
معدالت البيانات العالية ،حيتاج األمر إىل توزيع أويل جديد.
ويعرض اجلدول  1التوزيعات احلالية يف النطاق ( GHz 15,35-14,8طبعة  2012من لوائح الراديو) .وهي تتضمن توزيعات أولية
للخدمتني الثابتة واملتنقلة وتوزيعاً ثانوياً خلدمة األحباث الفضائية .كما يوزع الرقم  339.5اجلزء  GHz 15,35-15,20من هذا النطاق
خلدمة األحباث الفضائية (املتنقلة) وددمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) على أساس ثانوي.
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1

التوزيعات في النطاق ( GHz 15,35-14,8من طبعة  2012للوائح الراديو)
اإلقليم
1,,1-11,31

التوزيع على الخدمات
1

ثابتة
متنقلة
أحباث فضائية

اإلقليم

اإلقليم

2

3

..933

 339.5توزع النطاقات  MHz 1 400-1 370و MHz 2 655-2 640و MHz 4 990-4 950و GHz 15,35-15,20أيضاً على ددمة األحباث
الفضائية (املنفعلة) وددمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) على أساس ثانوي.

وطبقاً هلذه التوزيعات ،يتطلب منح توزيع أويل خلدمة األحباث الفضائية يف هذا النطاق دراسة خمتلف سيناريوهات التدادالت ،كما
يرد تفصيلها يف اجلدول  . 2وقد أجري حتليل هلذه البيئات من أجل تسهيل حتديد شروط التقاسم املناسبة ويرد هذا التقليل هبذه
التوصية .ويقدم القسم  2معلومات عن دصائص أنظمة ددمة األحباث الفضائية املستعملة يف هذا التقليل .ويقدم القسم 3
دصائص مثال لنظام يف اخلدمة الثابتة من أجل النطاق  .GHz 15,35-14,8فيما يقدم القسم  4اخلصائص الرئيسية للنظام الساتلي
لرتحيل البيانات الذي يعمل يف هذا النطاق .وتشتق يف القسم  5معايري احلماية حملطات اخلدمة الثابتة أو املتنقلة من إرساالت
ددمة األحباث الفضائية .ويتناول القسم  6التدادالت على حمطات االستقبال األرضية خلدمة األحباث الفضائية من إرساالت أي
من اخلدمتني الثابتة أو املتنقلة .وتشتق يف القسم  7شروط التقاسم خلدمة األحباث الفضائية (فضاء-أرض) وعمليات سواتل
االستقبال اخلاصة برتحيل البيانات .و م يتم التعرض حلماية وصالت ددمة األحباث الفضائية (املنفعلة) وددمة استكشاف األرض
الساتلية (املنفعلة) يف هذه املرة نظراً إىل أنه ال يعرف وجود أي من هذه األنظمة يف هذا النطاق.
اجلـدول
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سيناريوهات التداخالت المطبقة
المتأثر بالتداخل
مصدر التداخل
ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض على مدار حمطة استقبال للخدمة الثابتة/املتنقلة
منخفض يف ددمة األحباث الفضائية
(فضاء-أرض)
حمطة استقبال أرضية خلدمة األحباث
حمطة إرسال للخدمة الثابتة/املتنقلة
الفضائية
برتحيل البيانات

ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض على مدار ساتل استقبال دا
جماور
منخفض يف ددمة األحباث الفضائية
بالقرب من النقطة املقابلة
(فضاء-أرض)
ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض على مدار ددمة األحباث الفضائية
(املتنقلة)/ددمة استكشاف األرض
منخفض يف ددمة األحباث الفضائية
الساتلية (املنفعلة)
(فضاء-أرض)

تعليقات
بغرض االنتشار يف دط البصر
يفرتض يف مسافات الفصل احملددة باستعمال الطرائق
اخلاصة بالتوصية  ITU-R SM.1448أسلوب االنتشار
) (1عرب مسري دادلي للدائرة العظمى (املنقطة )A2
بغرض االنتشار يف دط البصر
 م يعرف استعمال للنطاق  GHz 15,35-14,8مبوجب
أحكام الرقم  339.5من لوائح الراديو
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خصائص مهام خدمة األبحاث الفضائية المستقبلية ذات معدالت البيانات العالية

ستكون هذه املهام حمدودة العدد وتقدر بثالثة على مخسة سواتل يف السنة يف العا م وستكون عادة إما يف مدار قطيب منخفض
أو مدار استوائي ويكون البعض منها على ارتفاعات مستقرة بالنسبة إىل األرض واآلدر عند نقطيت الغرانج  L1أو  .L2تنعكس
دصائص السواتل اخلاصة صخدمة األحباث الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض منخفضة املدار واليت ترسل يف االجتاه فضاء-أرض
يف ميزانيات الوصالت الواردة يف اجلدول  .3ويفرتض أن هذه الوصالت تدعم معدل بيانات مقداره  Mbit/s 400على الوصلة
فضاء-أرض .ومت ضبط الكثافة الطيفية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.حبيث تستوىف حدود كثافة القدرة اخلاصة بالتوصية
 ITU-R SA.510عند زوايا ارتفاع منخفضة .ويفرتض أن يتطابق خمطط إشعاع هوائي استقبال ددمة األحباث الفضائية مع التوصية
 .ITU-R SA.509وقد افرتضت إمكانية التقاسم على أساس معايري احلماية الواردة يف التوصية .ITU-R SA 609
اجلـدول
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مثال على ميزانيات وصالت مهام خدمة األبحاث الفضائية ذات معدالت البيانات العالية
الرتدد
ارتفاع الساتل )(km
معدل البيانات )(Mbit/s
طريقة التشكيل
)(GHz

قدرة املرسل

15
800

15
)(1

300 000

35 785
400
QPSK

5,0

20,0

7,0

13,0

دسارة املرشاح والكبل
1,5
0,86
0,38
قطر هوائي اإلرسال )(m
45,2
40,0
33,0
كسب هوائي اإلرسال )(dBi
1,06
1,64
3,68
عرض حزمة اهلوائي عند ( dB 3بالدرجات)
57,7
52,5
39,5
القدرة املشعة املكافئة املتناحية )(dBW
–3,0
تسامح حافة احلزمة )(dB
)(3
– 4 ,0
–
دسارة اجلو واملطر )(dB
–225,65
–208,1
–183,4
دسارة املسري )(dB
)(2
<–146,0
–157,6
–146,0
الكثافة الطيفية لتدفق القدرة )))(dB(W/m2 . 4 kHz
67,0
55,0
45,0
كسب هوائي االستقبال )(dBi
100,0
درجة حرارة ضوضاء املستقبل )(K
10,0
زاوية االرتفاع (بالدرجات)
50,0
درجة حرارة ضوضاء اهلوائي )(K
150,0
درجة حرارة نظام االستقبال )(K
–0,5
دسارة مرشاح التشكيل )(dB
–0,5
دسارة مزيل التشكيل )(dB
14,8
17,2
18,9
النسبة  (dB) Eb/Noاملتوسطة املستقبلة
10,5
النسبة  Eb/Noالنظرية (معدل أدطاء بتات = )(dB) 6-10 x 1
11,5
النسبة  Eb/Noالالزمة (معدل أدطاء بتات = )(dB) 6-10 x 1
3,3
5,7
7,4
اهلامش )(dB
) (1مدار إهليلجي شديد االحنناء ) (HEOبأوج  km 300 000وحضيض  km 500واملسافة الدنيا إلرسال البيانات .km 15 000
) (2للمسافة الدنيا إلرسال البيانات.
) (3جمموع تسامح حافة احلزمة ودسارة اجلو واملطر.
)(dB

–0,5

التوصية
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خصائص أنظمة الخدمة الثابتة العاملة في النطاق

1

GHz 15,35-14,8

يعرض اجلدول  4أمثلة على دصائص أنظمة اخلدمة الثابتة النمطية العاملة يف النطاق  .GHz 15,35-14,8وقيم معلمات النظامني
 Aو Bمأدوذة من التوصية  .ITU-R F.758والنظامان  Cو Dصورة طبق األصل من الكثري من أنظمة اخلدمة الثابتة األدرى
املستخدمة حالياً.
اجلـدول

4

أمثلة لخصائص الخدمة الثابتة للنطاق

GHz 15,35-14,8

نطاق الترددات
التشكيل
السعة
مباعدة القنوات )(MHz
قطر اهلوائي )(m
كسب اهلوائي (األقصى) )(dBi
دسارة املغذى/معدد اإلرسال (الدنيا) )(dB) (minimum
عرض النطاق  IFللمستقبل )(MHz
معامل ضوضاء املستقبل )(dB
الضوضاء احلرارية للمستقبل )(dBW
التدادل اإلمسي طويل األجل )(dBW
الكثافة الطيفية ))(dB(W/MHz
زاوية الوصول املنخفضة القصوى ملصدر وحيد
)(Mbit/s

(dB(W/m2/MHz))) (1)pfd

GHz 15,35-14,8

64-QAM
)(A

QPSK
)(B

4-FSK
)(C

4-FSK
)(D

140

4

6,3

12,6

28

10,5

5

10

2,4

1,8

0,6

1,2

49,0

45,0

36,5

42,5

2

0

2

2

40

3,5

5

10

4

4

5

7

–124

–136

–132

–129

–134

–146

–142

–139

–150,0

–149,8

–149,0

–149,0

–149,0

–147,0

–136,0

–142,0

) = pfd (1الكثافة الطيفية للتدادل  +دسارة املغذي  -كسب اهلوائي  -الكسب ) + (2m 1التمييز بني االستقطابني اخلططي والدائري عند .dB 3
4

خصائص النظام الساتلي لترحيل البيانات العامل في النطاق

GHz 15,35-14,8

تتألف شبكة النظام  DRSمن العديد من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت تستعمل من أجل ترحيل اإلشارات بني حمطات
أرضية مركزية وسواتل مستعملني منخفضة املدار .وتستعمل الشبكة  DRSترددات موزعة خلدمة األحباث الفضائية يف النطاقني
 GHz 2و GHz 15-13ونطاقات موزعة خلدمة ما بني السواتل يف النطاقني  .GHz 26/23ويعرض الشكل  2دطة ترددات جزء
النطاق  .GHz 15,35-14,8وكما يتبني من الشكل يستقبل النظام  DRSيف هذا النطاق .واإلرساالت أرض-فضاء تتضمن تردداً
إرشادياً ،إشارة نفاذ متعدد ) (MAلكي يعاد إرساهلا يف النطاق  MHz 2 110-2 025وإشارة نفاذ وحيد ) (KSA2لكي ترسل يف
نطاق مركزه  .GHz 13,775وتصدر اإلرساالت أرض-فضاء هذه من حمطات أرضية موجودة يف الواليات املتقدة األمريكية وعلى
جزيرة غوام .ويبني الشكل  2أيضاً أن النظام  DRSيستقبل إرساالت فضاء-فضاء من السواتل منخفضة املدار .وتتمركز هذه
اإلرساالت بالقرب من  GHz 15وتشغل عرض نطاق يصل إىل .MHz 225

التوصية
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الشكل

1

معمارية شبكة ( DRSالتوصية )ITU-R SA.1018

 :Aنظام DRS
 :Bحمطة أرضية للنظام
 :Cمركبة فضائية ملستعمل النظام DRS
 :Dوصلة تغذية أمامية
 :Eوصلة مدارية ) (IOLأمامية
 :Fوصلة  IOLللعودة
 :Gوصلة تغذية للعودة
_________________________________________________
DRS

SA 1626-0

الشكل

2

استخدام الترددات لشبكة  DRSفي النطاق
وصالت فضاء-فضاء

وصالت أرض-فضاء

GHz 15,3-14,8

التوصية
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حماية محطات الخدمة الثابتة/الخدمة المتنقلة من التداخل الصادر عن محطات فضائية
لخدمة األبحاث الفضائية

يؤدذ معيار محاية اخلدمة الثابتة من التدادل اإلمجايل املتغري مع الزمن ،وهو كالذي يصدر عن سواتل يف ددمة األحباث الفضائية
غري مستقرة بالنسبة إىل األرض من التوصية  .ITU-R F.1494وتنطبق هذه التوصية على النطاق  ،GHz 12,7-10,7بيد أن
تطبيقات اخلدمة الثابتة يف النطاق  GHz 15,35-14,8هلا دصائص مشاهبة متاماً .لذا ،ميكن أيضاً تطبيق هذه التوصية يف هذه
احلالة .وبناءً على ذلك ،تكون معايري التدادل من سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض كالتايل:
األجل القصري :ينبغي عدم جتاوز النسبة  I/Nللمقدار ( dB 20+حد صارم)؛
األجل الطويل :ينبغي عدم جتاوز االحنطاط اجلزئي يف األداء ) (FDPبنسبة  %10وبالنسبة للسواتل املستقرة بالنسبة إىل
األرض ،تطبق معايري التدادل التالية:
ينبغي عدم جتاوز االحنطاط  FDPللمسري بنسبة  %10يف أكثر من  %10من مسريات اخلدمة الثنائية.
ينبغي عدم جتاوز النسبة  I/Nللمقطة  dB 10-يف أكثر من  %10من حمطات استقبال اخلدمة الثابتة.
ونتائج عمليات احملاكاة للتدادل االحتمايل من ددمة األحباث الفضائية على أساس افرتاضي نشر  24ساتالً يف املدار املستقر
بالنسبة إىل األرض ،تبث جتاه أنظمة رقمية من نقطة إىل نقطة يف اخلدمة الثابتة تبني أنه يتعني وضع حدود لكثافة تدفق القدرة
) (pfdيف النطاق  GHz 11,7-10,7حلماية اخلدمة الثابتة يف النطاق  .GHz 15,35-14,8وتعطى هذه احلدود كالتايل:
0°    5°
5°    25°
25°    90°

for
for
for

))–126 dB(W/(m2 · MHz
))–126 + 0,5(  5) dB(W/(m2 · MHz
))–116 dB(W/(m2 · MHz

حيث  زاوية الوصول فوق املستوى األفقي (بالدرجات).
وينبغي حلدود الكثافة  pfdأن تسمح بتشغيل الوصالت فضاء-أرض ذات املعدل  Mbit/s 400كما هو مطلوب .ومع ذلك ،ميكن
لعدد حمدود من وصالت اخلدمة الثابتة القائمة أن يتأثر بالسلب إذا تراصفت هوائيات هذه احملطات مع مواقع مدارية حمددة لسواتل
ددمة األحباث الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض مع إرساالت يف قناة مشرتكة:
ونتائج دراسات احملاكاة للتدادل من أنظمة ساتلية خلدمة األحباث الفضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض جتاه أنظمة من نقطة
إىل نقطة يف اخلدمة الثابتة تبني أن التقاسم بني هذه اخلدمات ممكن يف النطاق  GHz 15,35-14,8باستعمال حدود للكثافة pfd
تزيد عن احلدود املطبقة يف النطاق  GHz 11,7-10,7مبقدار  ،dB 2أي:
0°    5°
5°    25°
25°    90°

for
for
for

حيث  زاوية الوصول فوق املستوى األفقي (بالدرجات).

))–124 dB(W/(m2 · MHz
))–124 + 0,5(  5) dB(W/(m2 · MHz
))–114 dB(W/(m2 · MHz

التوصية
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حماية محطات االستقبال األرضية لخدمة األبحاث الفضائية من إرساالت محطات الخدمتين
الثابتة والمتنقلة

ترد دصائص إضافية ألنظمة اخلدمة الثابتة يف هذا النطاق يف اجلدول  5وهي تستعمل لتقدير مسافات الفصل املناسبة للوفاء
مبعايري محاية احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية استناداً إىل التوصية  ،ITU-R SA.609أي أنه ال ينبغي التدادل أن يتجاوز
املقدار  dB(W/Hz) 216-ألكثر من  %0,1من الوقت بالنسبة للرحالت الفضائية غري املأهولة .ونظراً ملعدالت البيانات العالية
نسبياً للوصالت فضاء-أرض ،سيستخدم عرض نطاق مرجعي مقداره  .kHz 4ويبلغ معيار مستوى قدرة التدادل الناتج
.dB(W/Hz) 180وقد استعملت املنهجية التالية من أجل تقدير مدى مسافات الفصل الالزم حلماية حمطات االستقبال األرضية خلدمة األحباث
الفضائية:
حتديد الكثافة الطيفية للقدرة  e.i.r.p.ألسوأ نطاق  kHz 4حملطات إرسال اخلدمة الثابتة املدرجة يف اجلدول 4؛
حتديد الكسب األقصى هلوائي استقبال احملطة األرضية خلدمة األحباث الفضائية يف اجتاه حمطة إرسال اخلدمة الثابتة
باستعمال التوصية ITU-R SA.509؛
حساب احلد األدىن خلسارة اإلرسال األساسية املسموح هبا لإلرساالت القصوى ولإلرساالت املتناحية حملطات اخلدمة
الثابتة يف اجتاه احملطات األرضية خلدمة األحباث الفضائية؛
باستعمال اإلجراء الوارد يف التوصية  ،ITU-R SM.1448حساب مسافة الفصل الالزمة لتققيق احلد األدىن خلسارة
اإلرسال األساسية املسموح هبا بفرض أسلوب االنتشار ) (1عرب مسري دادلي (حمدد باملنطقة  A2يف التوصية؛
1.6

الكثافة الطيفية للقدرة  e.i.r.p.لمحطات إرسال الخدمة الثابتة

الكثافة الطيفية للقدرة ) (psdملوجة حاملة  M-PSKوموجة حاملة  M-QAMاملشكلة بقطار بيانات عشوائي تبلغ قيمتها القصوى
حول تردد املوجة احلاملة وعندما يكون معدل الرموز كبرياً بالنسبة لعرض النطاق ،فإنه يتقصل عليها كالتايل:
psd  Pavg TS bref
log 2 M
Rb

حيث:

:psd
:Pavg
:Ts
:M
:Rb

)(1a

TS 

الكثافة  psdيف عرض النطاق املرجعي ،bref ،عند ددل هوائي اإلرسال
متوسط القدرة عند درج املرسل )(W
مدة رمز واحد )(s
عدد احلاالت املختلفة ملدى اإلشارة لإلشارة املرسلة (رقم)
معدل البتات املشرتك للمعلومات والشفرة لإلشارة املرسلة )(bit/s

)(1b

)(W/bref

التوصية
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مسافات الفصل النموذجية

يتقصل على احلد األدىن خلسارة اإلرسال األساسية املسموح هبا من:
LB  psd  GT (FS )  GR (Rmin )  I PC

حيث:

:LB
:IPC
:psd
:bref
):GT (FS
):GR(Rmin

)(2

احلد األدىن خلسارة اإلرسال األساسية املسموح هبا
معايري احلماية )(dBW/bref
الكثافة  psdللمرسل عند ددل هوائي اإلرسال )(dBW/bref
عرض النطاق املرجعي )(kHz 4
كسب هوائي إرسال اخلدمة الثابتة يف اجتاه حمطة استقبال ددمة األحباث الفضائية )(dB
الكسب األقصى هلوائي استقبال ددمة األحباث الفضائية يف اجتاه حمطة اخلدمة الثابتة ).(dB
)(dB

وهوائي استقبال ددمة األحباث الفضائية الذي يتطابق مع خمطط اإلشعاع املرجعي للتوصية  ،TUI-R SA.506له كسب أقصى
يبلغ  dBi 7+يف اجتاه األفق عندما يتم توجيهه على زاوية ارتفاع مقدارها .º10
وحيدد احلد األدىن خلسارة اإلرسال األساسية املسموح هبا باستعمال اإلجراءات الواردة يف التوصية  ،ITU-R SM.1448بالنسبة إىل:
تردد تشغيل GHz 15؛
االنتشار فوق أرض منبسطة على مسري دادلي (املنطقة )A2؛
أسلوب االنتشار ) ،(1وأن يتم جتاوز احلد األدىن خلسارة اإلرسال املسموح هبا ألطول من  %0,1من الوقت؛
ارتفاع هوائي استقبال احملطة األرضية خلدمة األحباث الفضائية  m 10فوق سطح األرض؛
ارتفاع هوائي إرسال حمطة اخلدمة الثابتة  m 30فوق سطح األرض.
وباستعمال االفرتاضات أعاله وإجراءات التوصية  ،ITU-R SM.1448تكون دسارة اإلرسال األساسية الناجتة لألسلوب ) (1بداللة
مسافة الفصل على النقو املبني يف الشكل .3
ويقدم اجلدول  5ملخصاً حلسابات حتديد مسافات الفصل .وميكن توفري احلماية حملطات االستقبال األرضية خلدمة األحباث
الفضائية من إرساالت األنظمة الثابتة الوارد دصائصها يف التوصية  ،ITU-R F.758عند مسافات فصل صغرية ترتاوح بني 18
و km 30يف ظل ظروف مؤاتية وتصل إىل  km 200يف ظل ظروف أقل مالئمة .وحددت هذه املسافات ألسلوب االنتشار )(1
ملسري دائرة عظمى دادلي فوق أرض منبسطة (املنطقة  )A2باستعمال املنهجية الواردة يف التوصية  .ITU-R SM.1448ويتوقع أن
مسافات الفصل هذه ميكن أن تقل عندما تراعي عوامل مثل دطط ترتيب القنوات الرتددية واحلجب الطبيعي للموقع وجلبة
التضاريس واخلصائص األدرى لألرض.

التوصية
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الشكل

3

خسارة اإلرسال األساسية التي ال يتم تجاوزها ألطول من  %0.1من الوقت
ألسلوب االنتشار ) (1لمسير داخلي فوق أرض منبسطة:
f = 15 GHz; h1 = 10 m; h2 = 30 m

–140
–150
–160

–180

–200

األساسية )(dB

–190

دسارة اإلرسال

–170

–210
–220
–230
250

300

200

100

150

50

0

)Distance (kmاملسافة )(km

GHz 15 =f
ارتفاع هوائي اإلرسال = m 10
ارتفاع هوائي االستقبال = m 30
SA. 1862-03

ال يتم جتاوز دسارة اإلرسال ألطول من  %0,1من الوقت
املنطقة املنادية A2

اجلدول

C

5

مسافات الفصل النموذجية بين محطة استقبال أرضية لخدمة األبحاث الفضائية ومحطات إرسال الخدمة الثابتة
للوفاء بمعايير الحماية الواردة في التوصية  :ITU-R SA.609يبلغ ارتفاع هوائي استقبال خدمة األبحاث الفضائية m 10
فوق أرض منبسطة ويبلغ ارتفاع هوائي إرسال الخدمة الثابتة  m 30فوق أرض منبسطة
التشكيل

السعة
القدرة القصوى خلرج املرسل )(dBW
نسبة قدرة الذروة للقدرة املتوسطة )(dB
ارجتاع قدرة اخلرج )(dB
دسارة املغذي/معدد اإلرسال )(dB
الكثافة الطيفية للقدرة ))(dB(W/4 kHz
)(Mbit/s

64-QAM

8-PSK

140

156

5

0

–3,7

0

–1,3

0

–2

–5

–39,7

–46

التوصية
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اجلدول ( 5تتمة)

التشكيل
كسب اهلوائي يف اجتاه احملطة األرضية خلدمة األحباث الفضائية )(dB
الكثافة الطيفية للقدرة  e.i.r.p.يف اجتاه احملطة األرضية خلدمة األحباث
الفضائية ))(dB(W/4 kHz
الكسب األفقي هلوائي احملطة األرضية خلدمة األحباث الفضائية يف اجتاه
حمطة اخلدمة الثابتة )(dBi
التدادل األقصى ))(dB(W/4 kHz
احلد األدىن خلسارة اإلرسال األساسية املسموح هبا )(dB
مسافة الفصل )(km
)(1

8-PSK

64-QAM
0

49

0

52

–39,7

9,3+

–46

6+
7+

7+
–180
–147,3
)(1

30

–196,3
200

–141

–193

)(1

190

18

هذه املسافة دادل دط البصر.

7

حماية نظام ساتلي لترحيل البيانات ) (DRSمن إرساالت المحطات الفضائية لخدمة األبحاث
الفضائية

هناك ثالث حاالت أساسية يستقبل فيها نظام  DRSمستقر بالنسبة إىل األرض تدادالت من إرساالت صادرة عن ساتل يف ددمة
األحباث الفضائية:
احلالة  :1عندما يكون هناك ساتل إرسال يف ددمة األحباث الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض جبوار نظام استقبال DRS
مستقر بالنسبة إىل األرض؛
احلالة  :2عندما يكون هناك ساتل إرسال يف ددمة األحباث الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض يف موقع قريب من النقطة
املقابلة بالنسبة لنظام استقبال  DRSمستقر بالنسبة إىل األرض؛
احلالة  :3عندما يكون هناك ساتل إرسال يف مدار منخفض يف ددمة األحباث الفضائية مير ضمن نطاق رؤية نطام استقبال
 DRSمستقر بالنسبة إىل األرض.
سيتم تقييم الشروط الالزمة للوفاء مبعايري محاية التوصية  ITU-R SA.1155هلذه احلاالت الثالث .بالنسبة للقالتني  1و ،2تبلغ
الكثافة  psdعند ددل هوائي اإلرسال لساتل ددمة األحباث الفضائية املستقر بالنسبة إىل األرض  dB(W/kHz) 40,5-استناداً
إىل أمثلة اخلصائص الواردة يف اجلدول  .1وبالنسبة للقالة  ،3فإن الكثافة  psdعند ددل هوائي إرسال ساتل ددمة األحباث
الفضائية على ارتفاع مداري  km 800تبلغ  ،dB(W/kHz) 46,5-استناداً أيضاً إىل اخلصائص نفسها .ويفرتض االنتشار يف الفضاء
احلر للقاالت الثالث.
ويتقصل على الكثافة  psdللتدادل املستقبل واهلامش املرتبط بذلك فوق معايري احلماية كالتايل:

حيث:

:I R
:IPC
:M
:Lbf
:psd

I R  psd  GT (T )  GR (R )  Lbf

)(3a

M  I PC  I R

)(3b

الكثافة  psdللتدادل املستقبل
معايري محاية النظام  DRSالواردة يف التوصية (dB(W/kHz) ITU-R SA.1155
هامش فوق معيار التدادل )(dB
دسارة اإلرسال األساسية يف الفضاء احلر )(dB
الكثافة  psdعند ددل هوائي اإلرسال ))(dB(W/kHz
))(dB(W/kHz

التوصية
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):GT (T
):GR(R
: T
:R
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كسب هوائي إرسال ساتل ددمة األحباث الفضائية يف اجتاه النظام
كسب هوائي استقبال النظام  DRSيف اجتاه ساتل ددمة األحباث الفضائية )(dBi
الزاوية بني اجتاه تسديد هوائي اإلرسال والنظام ( DRSبالدرجات)
الزاوية بني اجتاه تسديد هوائي استقبال النظام  DRSوساتل ددمة األحباث الفضائية (بالدرجات)
(dBi) DRS

ويلخص اجلدول  6النتائج األساسية للمعادلة ) (3بالنسبة للقاالت الثالث.
اجلدول

6

مستوى التداخل وهامش تشغيلي فوق معايير حماية التوصية  ITU-R SA.1155بالنسبة لنظام
مستقر بالنسبة إلى األرض يستقبل تداخالت من إرساالت سواتل لخدمة األبحاث الفضائية
في االتجاه فضاء-أرض

DRS

الكثافة
الكسب )GT (T
الكسب )GR(R
املدى )Range (km
دسارة اإلرسال األساسية

الحالة

psd

1

2

40,5

40,5

46,5

0

0

0

0

Basic transmission loss

الحالة

الحالة

3

)(1

53,3

0

)(1

53,3

)(2

11,9

83 360

34 985

137,5

214,4

206,8

)(dB

))IR (dB(W/kHz
))IPC (dB(W/kHz

اهلامش
)(1
)(2
)(3

)Margin (dB

178

254,9

)(3

)(3

178
0

201,6
178

76,9+

200
)(3

178
23,6+

22,0+

انظر التوصية .ITU-R SA.1414
ساتل على ارتفاع  km 800يف املستوى االستوائي حتت الساتل  DRSمباشرة.
معايري احلماية من التوصية .ITU-R SA.1155

ويبني هذا التقليل أنه ميكن توفري احلماية لشبكة  DRSقائمة من إرساالت السواتل منخفضة املدار والسواتل املستقرة بالنسبة إىل
األرض الواردة يف األمثلة .وقد تبني أن مسافة الفصل بني ساتل االستقبال  DRSاملستقر بالنسبة إىل األرض ومسائل إرسال
يف ددمة األحباث الفضائية مستقر بالنسبة إىل األرض ميكن أن تقل لتصل إىل ( km 12تعادل مباعدة مدارية أقل من .)°0,02
كما تبني وجود هامش محاية مبقدار  dB 23+حلالة املوقع القريب من النقطة املقابلة بالنسبة إلرساالت ساتل خلدمة األحباث
الفضائية مستقر بالنسبة إىل األرض يف اجتاه ساتل استقبال  .DRSومت التوصل إىل نتائج مماثلة حلالة ساتل يف مدار منخفض خلدمة
األحباث الفضائية يرسل يف االجتاه فضاء-أرض وموجود دادل احلزمة الرئيسية هلوائي استقبال الساتل  .DRSويف هذه احلالة ،بلغ
هامش التدادل بالنسبة ملعايري احلماية الواردة يف التوصية .dB 22+ ،ITU-R SA.1155
8

االستنتاجات

تظهر نتائج عمليات احملاكاة للتدادل االحتمايل من ددمة األحباث الفضائية على أساس افرتاض نشر  24ساتالً مستقراً بالنسبة
إىل األرض ،على أنظمة رقمية من نقطة إىل نقطة يف اخلدمة الثابتة أن حدود كثافة تدفق القدرة ) (pfdيف النطاق
 GHz 11,7-10,7ضرورية حلماية اخلدمة الثابتة يف النطاق .GHz 15,35-14,8

التوصية
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وهذه احلدود كالتايل:
0°    5°
5°    25°
25°    90°

for
for
for

))–126 dB(W/(m2 · MHz
))–126 + 0,5(  5) dB(W/(m2 · MHz
))–116 dB(W/(m2 · MHz

حيث  زاوية الوصول فوق املستوى األفقي (بالدرجات).
وينبغي حلدود الكثافة  pfdأن تسمح بتشغيل الوصالت فضاء-أرض ذات املعدل  Mbit/s 400كما هو مطلوب .ومع ذلك ،ميكن
لعدد حمدود من وصالت اخلدمة الثانية القائمة أن يتأثر بالسلب إذا تراضعت هوائيات هذه احملطات مع مواقع مدارية حمددة لسواتل
ددمة األحباث الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض مع إرساالت يف قناة مشرتكة:
ونتائج دراسات احملاكاة للتدادل من أنظمة ساتلية خلدمة األحباث الفضائية غري مستقرة بالنسبة إىل األرض جتاه أنظمة من نقطة
إىل نقطة يف اخلدمة الثابتة تبني أن التقاسم بني هذه اخلدمات ممكن يف النطاق  GHz 15,35-14,8باستعمال حدود للكثافة pfd
تزيد عن احلدود املطبقة يف النطاق  GHz 11,7-10,7مبقدار  ،dB 2أي:
0°    5°
5°    25°
25°    90°

for
for
for

))–12 dB(W/(m2 · MHz
))–12 + 0,5(  5) dB(W/(m2 · MHz
))–114 dB(W/(m2 · MHz

حيث  زاوية الوصول فوق املستوى األفقي (بالدرجات).
ميكن توفري احلماية حملطات االستقبال األرضية خلدمة األحباث الفضائية من إرساالت األنظمة الثابتة اليت ترد دصائصها يف التوصية
 ITU-R F.758على مسافات فصل صغرية ترتاوح بني  18و km 30يف ظل ظروف مؤاتية وعلى مسافات تصل إىل km 200
يف ظل ظروف أقل مالءمة .وقد حتددت هذه املسافات ألسلوب االنتشار ) (1ملسري دائرة منطي دادلي فوق أرض منبسطة
(املنطقة  )A2باستعمال املنهجية الواردة يف التوصية  .ITU-R SM.1448ويتوقع أن مسافات الفصل هذه ميكن أن تقل عند مراعاة
عوامل مثل دطط ترتيب القنوات الرتددية واحلجب الطبيعي للموقع وجلبة التضاريس األرضية والسمات األدرى هلذه التضاريس
األرضية.
وأظهرت الدراسة أنه ميكن محاية شبكة  DRSقائمة من إرساالت السواتل منخفضة املدار والسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض
الواردة يف األمثلة .ومت التوصل إىل أن مسافة الفصل بني ساتل استقبال  GRSمستقر بالنسبة إىل األرض وساتل إرسال يف ددمة
األحباث الفضائية مستقر بالنسبة إىل األرض ميكن أن تقل لتصل إىل ( km 12تعادل مباعدة مدارية أقل من  .)°0,02كما تبني
وجود هامش محاية أدىن مقداره  dB 23+بالنسبة حلالة املوقع القريب من النقطة املقابلة إلرساالت سواتل ددمة األحباث الفضائية
املستقرة بالنسبة إىل األرض يف اجتاه ساتل استقبال  .DRSومت التوصل لنتائج مماثلة بالنسبة حلالة ساتل يف مدار منخفض يف ددمة
األحباث الفضائية يرسل يف االجتاه فضاء-أرض وموجود دادل احلزمة الرئيسية هلوائي استقبال الساتل  .DRSويف هذه احلالة ،بلغ
هامش التدادل بالنسبة ملعايري احلماية الواردة يف التوصية .dB 22+ ،ITU-R SA.1155

