
 

عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

عارتخا ةءارب  حنم  ةداهش 

سلجم لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماـظن  ماـكحأ  ىلإ  ًادانتـسا  ةـيبرعلا  جـيلخلا  لودـل  نواـعتلا  سلجمل  عارتخـالا  تاءارب  بتكم  نإ 
ح: ــ نم رر  ـــ قي ليربا 2000 م  يف  ةرقملا  ةيذيفنتلا  هتحئالو  ربمفون 1999 م  يف  رقملا  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل  نواعتلا 

THALES سیلاث

عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0007912 مقر : عارتخا  ةاءارب 

�م  29/12/2013: يف عدوملا  هب و  طبترملا  راـطإلا  لـكيهو   DVB-S2 راطإل نمازتلل  ماظنو  ةـقيرط  : ىمـسملا عارتخـالا  نع 
جيلخلا لودل  نواعتلا  سلجم  لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماظن  اهحنمي  يتلا  قوقحلا  لماكب  عافتنالا  يف  قحلا  ةءاربلا  كلاملو 
يهتنتو م  ،  29/12/2013 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نــير ع ــــ ـــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ـــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع ـ ت�ةــيبرعلا

اهتفلاخمل اهطوقس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةيو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا ديد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  29/12/2033 م  ة : ــ يا بـنـهـ
ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل 
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: ةیولوألا [ 30] 
ةیولوألا مقر  ةیولوألا[31 ] خیرات  ةلودلا[32 ] مسا  [ 33]
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نیوالروج  يتاك  - 2، تیروت كرام  - 1 نوعرتخملا : [ 72] 
 - يلیوین  ، 92526 سریلیف ، يد  ویر  ، 45 سیلاث ، - 1 ةءاربلا : كلام  [ 73] 

 ، اسنرف سكیدیس ، ينیس  روس - 
 ( م.م.ش  ) ةیركفلا ةیكلملل  ھلازغ  وبا  لیكولا : [ 74] 

ھب  طبترملا  راطإلا  لكیھو   DVB-S2 راطإل نمازتلل  ماظنو  ةقیرط  [ 54]   
نیَمِدَْختْسُم ىلع  روكذملا  ماظنلا  لمتشیو  .ھب  طبترملا  راطإلا  لكیھ  ىلإ  ةفاضإلاب   ، DVG-S2 رایعملا مدختسی  لاصتالل  ماظنب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

نم لقألا ، ىلع  دحاو  ناونع  نم  راطإ  لك  نوكتی  ثیح   ، T1 لقألا ىلع  دحاو  راطإ  نم  نوكتی  لوألا  مدختسملاب  طبترملا   ST1 ربوسلا راطإلا  نأب  زیمتیو   ، Ui لقألا ىلع 
ST2 ربوسلا راطإلا  نوكتی  .حئارشلا  نم   s1 ددع نم  نوكتت  يتلاو  مجحلا  ةریغتم  ةیمھولا  رُطألا  نم   d1 ددع ىلع   ST1 روكذملا ربوسلا  راطإلا  لمتشیو  تانایبلا ؛ ءزج 

روكذملا ربوسلا  راطإلا  لمتشیو  تانایبلا ؛ ءزج  نم  لقألا ، ىلع  دحاو  ناونع  ىلع  راطإ  لك  لمتشی  ثیح   ، T2 رثكأ وأ  دحاو  راطإ  نم   U2 يناثلا مدختسملاب  طبترملا 
ددعلا دیدحتب  موقتل  اھتئیھت  متی  يتلاو   NCC ةدحولا ىلع  ماظنلا  لمتشیو  .حئارشلا  نم   s2 ددع نم  نوكتت  يتلاو  مجحلا ، ةریغتم  ةیمھولا  رُطألا  نم   d2 ددع ىلع   ST2

 .ST1 ةصاخ ةتقؤملا  ةرتفلا  عم   ST2 ةصاخ ةتقؤملا  ةرتفلا  ىواستت  ثیحب  اھلاخدإ  مزلی  يتلاو  ةیمھولا  رُطألا  نم   d2 ددعلاو  d1

 7 لاكشألا : ددع       15 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 



  

  به املرتبط اإلطار وهيكل DVB-S2 إلطار للتزامن ونظام طريقة

  امللخص
افة إىل هيكـــل اإلطـــار إلضـــ،  DVG-S2يتعلـــق االخـــرتاع احلـــايل بنظـــام لالتصـــال يســـتخدم املعيـــار 

ن اإلطـــــار  Uiعلـــــى األقـــــل  ُمْســـــَتْخِدَمني ويشـــــتمل النظـــــام املـــــذكور علـــــى .املـــــرتبط بـــــه ، ويتميـــــز 
مل ST1الســوبر يتكــون كــل حيــث ،  T1ســتخدم األول يتكــون مــن إطــار واحــد علــى األقــل املــرتبط 

ت علـى  ST1ويشـتمل اإلطـار السـوبر املـذكور  ؛إطار مـن عنـوان واحـد علـى األقـل، مـن جـزء البيـا
يتكــون اإلطــار . مــن الشـرائح s1متغــرية احلجـم والــيت تتكــون مـن عــدد " الومهيــة" اُألطـرمــن  d1عـدد  5 

ملسـت ST2السـوبر  يشـتمل كــل إطــار حيــث ،  T2مـن إطــار واحــد أو أكثـر  U2خدم الثــاين املــرتبط 
ت علـى عـدد  ST2ويشـتمل اإلطـار السـوبر املـذكور  ؛على عنوان واحد على األقل، من جـزء البيـا

d2  متغرية احلجم، واليت تتكون من عدد " الومهية" اُألطرمنs2 يشـتمل النظـام علـى و  .من الشرائح
يئ NCCالوحــدة  الومهيــة والــيت يلــزم  اُألطــرمــن  d2 والعــدد d1تهــا لتقــوم بتحديــد العــدد والــيت يــتم 

 ST1.  10الفرتة املؤقتة خاصة مع  ST2الفرتة املؤقتة خاصة إدخاهلا حبيث تتساوى 

  3شكل 



  

 به املرتبط اإلطار وهيكل DVB-S2 إلطار للتزامن ونظام طريقة

  الوصف الكامل

  :اجملال التقين

وطريقــة، ميكــن مــن خالهلــا، بشــكل مؤقــت، إجــراء تــزامن  يتعلــق االخــرتاع احلــايل بنظــام
املــرتبط  طــاراإلإثنــني وهيكــل  أكــرب مــن أو مســاو للعــدد Nحامــل مــع عــدد  DVB-S2تــردد Nلعــدد 

و  C, X, Kuالنطاقـات  األقمـار الصـناعية، يف تإن هـذا االخـرتاع يتعلـق أساسـاً مبجـال إرسـاال .بـه
Ka.  5 

  :اخللفية التقنية

وتشـــتمل عمليـــة نشـــر الشـــبكة علـــى  .ات أمـــراً قلـــيًال نســـبياً ومكلفـــاً تعتـــرب مـــوارد الـــرتدد
ْرِسـلويف منـط التشـغيل، وعنـدما اليكـون .  حساب عرض النطاق الرتددي الضروري للكل ُمِشع

ُ
 امل

جـري تلـك املـوارد إىل  ما؛ فإنـه قـد يكـون مـن املناسـب  أو املستخدم يف حاجة إىل املوارد اخلاصة 
ت اخلاصــة بــهشــخص آخــر الميتلــك  ســوف يــتم امتصــاص قمــم  .مــوارد كافيــة إلرســال مجيــع البيــا 10 

حــد  ْرِســالمعــدل إرســال البتــات اخلاصــة 
ُ
ت، بواســطة قيعــان معــدل إرســال البتــات اخلاصــة مبشــع امل

  .آخر

ليتناســب مــع التطبيقــات املدنيــة ذات معــدل إرســال البتــات  DVB-S2مت تطــوير معيــار 
ومبجـــرد أن يـــتم . ال يف اإلرســـال التلفزيـــوين علـــى ســـبيل املثـــالالعـــايل جـــداً، وذلـــك مثلمـــا هـــو احلـــ

بـــت، وذلـــك مبعـــىن نطـــاق تـــرددي لعمـــل بتوقيـــت رمـــز  DVB-S2 األعـــداد، يقـــوم الـــرتدد احلامـــل 15 

إن التهيئــــــة املناســــــبة الوحيــــــدة املعروفــــــة إىل يومنــــــا هــــــذا، هــــــي أن يــــــتم تغيــــــري زوج تشــــــفري  .بــــــت
طار؛ ومـن شـأ (MODCOD)التضمني ن ذلـك تـوفري امليـزة املتمثلـة يف مقاومـة تغـريات أوضـاع إطار 



  

رجـح دينـاميكي يسـاوي  ويكـون هـذا الـنمط .  ديسـيبل 15إنتشار املوجات، والـيت تشـتمل علـى 
لنسـبة للمعيـار، ولكنـه يتطلـب وجـود قنـاة للرجـوع، وذلـك  التوائمي للتشفري والتضمني أمراً أصيًال 

ْسـتَـْقِبلعن أوضا  DVB-S2إلخطار ُمِشع الــ  
ُ
ومـن املمكـن أن . ع إنتشـار املوجـات وفقـاً ملـا يراهـا امل

ويقــوم أحــد .  مــن إطــار إىل آخــر، ومــن مث ختتلــف الفعاليــة الطيفيــة أيضــاً  MODCOD خيتلــف الــــ
 5 بـــــت، وذلـــــك بشـــــكل مســـــتقل عـــــن الـــــــ 64800، بنقـــــل DVB-S2 املعتـــــادة، يف الـــــــ اُألطـــــر

MODCODويتبــع ذلــك أن إطــار الــــ. املســتخدمة DVB-S2  اليشــتمل علــى عــدد مــن الرمــوز الثابتــة
بتـــة عـــدد الرمـــوز وفقـــاً للتضـــمني ولوجـــود الرمـــوز الدليليـــة،  1يبـــني جـــدول . ومـــن مث فـــرتة اســـتمرار 
  ".العادية" DVB-S2وذلك ملا يسمى إطارات 

 بدليل دليلبدون 

 QPSK 32490 33282 

8 PSK 21690 22194 

16 APSK 16290 16686 

علــى فــرتات زمنيــة خمتلفــة، ومــن مث فإنــه لــيس مــن املتصــور حاليــاً أن يــتم  اُألطــرتشــتمل 
ومن مث فإنه يكون من غري املمكن حتديـد خمططـاً للـرتدد  .حاملني DVB-S2التزامن املؤقت لرتددين  10 

بشـكل ختطيطـي توزيـع الـرتددات عـرب الوقـت؛ وذلـك  1يبـني شـكل  .الـيت يتطلـب تزامنـاً لإلطـارات
ت طرفيـــة ـــا تشـــتمل علـــى نطـــاق  1مـــن مث، فـــإن النهايـــة الطرفيـــة للمســـتخدم  .لنســـبة لعـــدة 

ايـة  .B2على نطاق الرتدد  2، كما تشتمل النهاية الطرفية للمستخدم  B1مستخدم  تشتمل كـل 
يئة معدل البتـات  .طرفية على نطاق خمصص سلفا، وصاحل  لوقت مهمته ميكن أال يتم نشر آلية 

الختصـار ، يف هـذه احلالـة؛ ومـن مث فإنـه يصـبح مـن غـري املمكـن  DRA الديناميكي، واليت تعـرف  15 

  .أن تتشارك يف مواردها DVB-S2لشبكة الــ



  

وقد يكون هناك حل لعالج هذه املشكلة، وهو احلل املتمثل يف حصر مجيـع التيـارات 
 QPSKدليــــل واحــــد، وذلــــك مثــــل تضــــمني إزاحــــة الطــــور بــــدون دليــــل أو /احلاملــــة يف زوج تضــــمني

، وإن كانــت الفائــدة الــيت يــتم احلصــول عليهــا تعتــرب حمــدودة بشــكل )الطــور الرتبيعــيتضــمني إزاحــة (
  .عام

مينـــع أيضـــاً غيـــاب التـــزامن احلـــايل يف األنظمـــة والطـــرق املعروفـــة، عمليـــة تشـــفري تيـــار الـــــ  5 

DVB-S2  مـني اإلرسـال، وكـذلك تقنيـات  ةالضـمني العالمـةمـن خـالل  TRANSEC DVB-S2أو 
  .عالمة بشكل واضح، وهو ماميثل عيباً على املستوى األميناليت تتطلب إرسال ال

  :الكشف عن االخرتاع

توجد حاجة إذن لنظام وطريقة جتعل من املمكن احلصول على تبادل ديناميكي ملوارد 
ـــ ، وللحصــول يف واقــع األمــر علــى إطــار ذو هيكــل DVB-S2 الــرتددات يف نظــام يســتخدم معيــار الـ 10 

  .مهيأ بشكل مناسب

  : الوصف التايل استخدام املصطلحات التاليةسوف يتم يف

  ت " ومهي"إطار مبعىن اإلطـار الصـامت، ويسـتخدم يف حالـة عـدم وجـود معلومـات أو بيـا
 شرائح الزمنية،الوذلك مبعىن " الشرائح الومهية"رساهلا، و إل

  اإلطــــار الســــوبرST ويتكــــون مــــن عــــدة إطــــارات ،DVB-S2  15 –ألحــــد املســــتخدمني، ويــــتم 

 ً ؛ ويشكل اإلطار السوبر الكيان األساسي "ومهية"بواسطة إطارات  اُألطرفصل  –اختيار
ملستخدم  DVB-S2حيث تشتمل مجيع إطارات   ،MODCODعلى نفس الــ Ukاخلاصة 



  

  اإلطار اجلامبوJT كل اإلطار اجلامبو الكيان املؤقـتويتكون من عدة إطارات سوبر، ويش 
علـــى نفـــس معـــدل بتـــات  Ukملســـتخدم اخلاصـــة  DVB-S2حيـــث تشـــتمل مجيـــع إطـــارات 

 .الرمز

  إحدى الشرائح الزمنية،" شرحية"وحتدد الكلمة 

  وينـــاظر االختصـــارPSK  ، زاحـــة الطـــور ، التضـــمني عـــن طريـــق تغيـــري الطـــور أو التضـــمني  5 

QPSK  4مــع PSKوالــــ ،APSK  هــو التضــمني عــن طريــق تغيــري الســعة أو الطــور أو تضــمني
زاحة الطور  .  السعة 

، هيكـــل اإلطـــار الـــذي يُْظِهـــر نفـــس " هيكـــل إطـــار الفـــرتة الثابتـــة"اظر االصـــطالح وينـــ
  .الفرتة للعديد من املستخدمني

وتعتمــد فكــرة االخــرتاع احلــايل بشــكل أساســي علــى هيكــل مؤقــت جديــد يلــيب بشــكل  10 

  :ملحوظ املتطلبات التالية

 وجيـــب أال يـــتم تعـــديل إطـــارات الـــــDVB-S2 األدىن مـــن  ، وذلـــك حبيـــث يكـــون هنـــاك احلـــد
لــ  لتايل على األخطاء التقنية املوجودة اخلاصة   ،DVB-S2التأثري على املعيار، و

  ت الطرفيـة وجيب أن ُمتَِكـن فـرتة اهليكـل املؤقـت مـن إمكانيـة التفاعـل مـع احتياجـات النهـا
 15  .املختلفة، وذلك عن طريق إعادة التوزيع بشكل سريع ملوارد القمر الصناعي

، حيــــث  DVB-S2اع بنظــــام لالتصــــاالت عــــن طريــــق اســــتخدام معيــــار يتعلــــق االخــــرت 
إلضافة إىل وسائل لـإلدارة  U2و  U1يشتمل النظام املذكور على مستخدمني إثنني على األقل   ،

  :والتحكم واليت تتميز مبا يلي



  

  يتكون اإلطار السوبرST1  ملستخدم األول ، من إطـار واحـد علـى األقـل  U1املصحوب 
T1 ت؛ ويشــتمل افطــار الســوبر املــذكور  مكــون مــن عنــوان واحــد علــى األقــل، وجــزء للبيــا

ST1  علـــى عـــددd1  ـــة" اُألطـــرمـــن مـــن  s1خمتلفـــة احلجـــم، والـــيت تتكـــون مـــن عـــدد " الومهي
 .الشرائح

  يتكون اإلطار السوبرST2  ملستخدم األول ، من إطـار واحـد علـى األقـل  U2املصحوب  5 

T2 ت؛ ويشــتمل افطــار الســوبر املــذكور مكــون مــن عنــوان واحــد علــى األقــل ، وجــزء للبيــا
ST2  علـــى عـــددd2  ـــة" اُألطـــرمـــن مـــن  s2خمتلفـــة احلجـــم، والـــيت تتكـــون مـــن عـــدد " الومهي

 .الشرائح

  يئـة وحـدة اإلدارة والـتحكم لتقـوم بتحديـد العـدد " الومهيـة"لإلطـارات  d2  والعـدد d1يـتم 
 ST1. 10الفرتة املؤقتة خاصة مع  ST2خاصة  الفرتة املؤقتةواليت يلزم إنتاجها حبيث تتساوى 

 90متغرية احلجم، على سبيل املثال، من شـرائح تشـتمل علـى " الومهية" اُألطرتتكون 
  .رمز

، ومـــن املمكـــن حتديـــد اإلطـــار  Ukمســـتخدم  kميكـــن أن يشـــتمل النظـــام علـــى عـــدد 
خـــذ احلـــد األدىن للنطـــاق STالســـوبر  لنظـــام، و  B، وذلـــك  اخلاصـــة  STkر الســـوب اُألطـــراخلـــاص 
لنطـاق  اُألطـرعـدد  nواليت يتم احلصول عليهـا عـن طريـق الضـرب يف  nBلنطاق  السـوبر اخلاصـة  15 

B؛ بعني االعتبار.  

أو الشــرائح الزمنيــة الصــامتة، بشــكل " الومهيــة"يــتم، علــى ســبيل املثــال، توزيــع الشــرائح 
  .السوبر اُألطرمنتظم يف أحد 

اية اإلطار السوبر املركب " يةالومه"ميكن أن يتم توزيع الشرائح    .STعند 



  

يئتهــا إلنتــاج عــدد مــن الشــرائح  يشــتمل النظــام، علــى ســبيل املثــال، علــى وحــدة يــتم 
   .الزمنية الصامتة، وذلك بني إطارين جامبو

ـــتم إعـــدادها إلنتـــاج إرســـال، عنـــد  ـــال، علـــى وحـــدة ي يشـــتمل النظـــام، علـــى ســـبيل املث
ً بعدد من الشرائح الزمنية الصامتةمستوى عنوان اإلطار، ويكون اإلرسا    .ل مصحو

 5  .، على سبيل املثال، إطارات ذات دليلاُألطروتكون 

  .QPSK, 8 PSK, 16 APSK, 32 APM اُألطرومن املمكن أن تكون 

  .ومن املمكن أن يكون مستخدم النظام عبارة عن طائرة بال طيار

ص لالســــتخدام يف نظــــام ويتعلــــق االخــــرتاع احلــــايل بطريقــــة إلنشــــاء إطــــار ســــوبر خمصــــ
،  U2 و U1 ، والــذي يشــتمل علــى مســتخدمني إثنــني علــى األقــل DVB-S2يســتخدم معيــار الــــ

 10  : إلضافة إىل وسائل لإلدارة والتحكم واليت تشتمل على اخلطوات التالية

ملستخدم األول  ST1يتكون اإلطار السوبر  - ، من إطـار واحـد علـى األقـل  U1املصحوب 
T1  ت؛ ويشــتمل إطــار الســوبر املــذكور مكــون مــن عنــو ان واحــد علــى األقــل، وجــزء للبيــا

ST1  علـــى عـــددd1  ـــة" اُألطـــرمـــن مـــن  s1خمتلفـــة احلجـــم، والـــيت تتكـــون مـــن عـــدد " الومهي
 الشرائح،

ملستخدم األول  ST2يتكون اإلطار السوبر  - ، من إطـار واحـد علـى األقـل  U2املصحوب  15 

T2  ت؛ ويشــتمل إطــار الســوبر املــذكور مكــون مــن عنــوان واحــد علــى األقــل، وجــز ء للبيــا
ST2  علـــى عـــددd2  ـــة" اُألطـــرمـــن مـــن  s2خمتلفـــة احلجـــم، والـــيت تتكـــون مـــن عـــدد " الومهي

 الشرائح،



  

لإلطارات الومهية، والـيت جيـب إنتاجهـا حبيـث تكـون الفـرتة املؤقتـة  d2وعدد  d1حتديد عدد  -
 .ST1مساوية للفرتة املؤقتة لــ ST2لــ

  :، على سبيل املثال، عن طريق تنفيذ اخلطوات التالية STر السوبر يتم إنشاء اإلطا

  يتم حتديد هيكل اإلطار السوبرST  للنطاق األدىنB لنظام  .اخلاص 

  الســوبر  اُألطــريــتم احلصــول علــى هيكــلST  للنطاقــاتNb وذلــك عــن طريــق الضــرب يف ،n 5 

لنطاق اُألطرعدد   .Bالسوبر اخلاصة 

لنســـبة  90، والـــيت تشـــتمل كـــل منهـــا علـــى  n.Kئح يـــتم إنتـــاج عـــدد مـــن الشـــرا رمـــز، 
رمـز؛  90مـن الشـرائح الـيت تشـتمل كـل منهـا علـى  Kالذي يشـتمل علـى عـدد  STلإلطار السوبر 

  .n.Bوذلك للحصول على نفس الفرتة يف النطاق 

يعتـــرب مـــن املمكـــن، وفقـــاً آلحـــد متغـــريات الطريقـــة، أن يـــتم اســـتكمال اإلطـــار الســـوبر  10 

  .زمنية الصامتةلشرائح ال

ســـتخدام معيـــار  يكـــل إطـــار يـــتم اســـتخدامه يف نظـــام لالتصـــاالت  يتعلـــق االخـــرتاع 
DVB-2S  شــتماله علــى عــدد مــن ، والــيت يــتم " الومهيــة" اُألطــروعــدد مــن  اُألطــر، والــذي يتميــز 
بتـة، وحبيـث تكـون فـرتة اإلطـار السـوبر الـيت يـت بغرضوضعها  م احلصول على إطار سـوبر ذو فـرتة 

ً كان النطاق املخصص لنسبة لعدة مستخدمني يف االتصال، وذلك ا  15  . احلصول عليها، متماثلة 

  وصف خمتصر لألشكال

سوف تتضـح خصـائص ومـزا أخـرى لالخـرتاع حلـايل بشـكل أكـرب، وذلـك عنـد قـراءة 
إلضافة إىل األشكال اليت مت     :ثلالوصف الذي مت تقدمية بطريقة توضيحية غري ُمَقيَدة، وذلك 

  متثيل ملخطط الرتدد فيما يتعلق مبعيار عبارة عن، 1شكلDVB-S2  ،التقليدي 



  

 يبني نظاماً متثيلياً لرتكيبة هيكل اإلطار وذلك وفقاً لالخرتاع احلايل،2شكل  ، 

  يبــــني  متثــــيًال ملخطــــط الــــرتدد مــــع اســــتخدام إطــــارات 3شــــكل ،DVB-S2   ًوذلــــك وفقــــا
 لالخرتاع احلايل،

  اجلامبو وذلك وفقاً لالخرتاع احلايل، اُألطريًال لإلطارات السوبر و ، يبني متث4شكل 

  يبني إعداداً متثيلياً لإلطارات السوبر متعدد الــ5شكل ،ACM، 5 

 يبني تركيبة متثيلية ملخطط الرتدد، 6شكل ، 

 يبني تطبيق االخرتاع مع الطائرات بدون طيار 7شكل ،. 

 الوصف التفصيلي

متثيلي يسمح بتنفيـذ الطريقـة وفقـاً لالخـرتاع، مـع  لنظام بطريقة ختطيطية 2يبني شكل 
الغرض األساسي املتمثل يف احلصول على هيكل إطار ُميِكن من التقسيم الديناميكي ملخطـط زمـن  10 

م، وذلــك مــن حيــث معــدل  الــرتدد، وأيضــاً بتخصيصــه لعــدة مســتخدمني للنظــام، كدالــة الحتياجــا
  .البتات، وميزانية الرابط

للولــوج إىل ممــرات الرجـــوع ) راوتـــرز(الطرفيــة للقمـــر الصــناعي كُمَســريات  تعمــل النهايــة
نشــاء  GTWتقــوم البوابــة  .حلركــة املســتخدم بتمركــز احلركــة يف شــبكة القمــر الصــناعي، كمــا تقــوم 

دارة مــوارد شــبكة  NCCويــتم تكليــف مركــز حتكــم الشــبة . وصــالت بينيــة بــني الشــبكات األرضــية 15 

ــــا ومــــن امل. القمــــر الصــــناعي مكــــن أن يــــتم إجــــراء هــــذه الوظيفــــة علــــى ســــطح األرض وأن يــــتم إقرا
  .لبوابة

لقمر الصناعي  U1 ،U2،.......U5متثيل عدة مستخدمني 2يتم يف شكل  متصلني 
SAT.  يتشارك املستخدمني يف نطاق تردد كليBtotal .  تشتمل احملطةUi  على النطاقBi  والـذي



  

، JTR1، يف خـالل إطـار اجلـامبو  U1بيل املثـال تشـتمل احملطـة وعلـى سـ. ميكن تغيـريه وفقـاً لإلطـار
ومــن املمكــن أن يــتم تبــادل  .B2علــى النطــاق  U2لالتصــال؛ كمــا تشــتمل احملطــة  B1علــى النطــاق 

، وذلـــك يف خـــالل إطـــار اجلـــامبو الثـــاين؛ وذلـــك حبيـــث تســـتخدم U2و  U1النطـــاق بـــني احملطتـــني 
ويـــتم تبـــادل النطاقـــات بـــني إطـــاري  .  B1النطـــاق  U2، وتســـتخدم احملطـــة B2النطـــاق  U1احملطـــة 

أو هيكــل اإلطــار الســوبر  MODCOD، وذلــك بينمــا يــتم تغيــري خمطــط تشــفري التضــمني  JTاجلــامبو  5 

  .STبني إطاري السوبر 

ــــال، علــــى ُمِشــــْع  U1يشــــتمل املســــتخدم  ، ووحــــدة 10ُمْســــتَـْقِبل / ، علــــى ســــبيل املث
لتبــادل بــني احملطــ 11اتصــال أوىل   12ُمزيــل تضــمني  –ات، علــى ســبيل املثــال، ُمَضــِمن تســمح 

والـيت  13يشتمل على وظيفة تغيري التضمني والذي يستخدم وفقاً الحتياجـات املسـتخد، الوحـدة 
ْرِسليتم دجمها عند مستوى 

ُ
ْستَـْقِبل /  امل

ُ
 NCC 10، إستقبال املعلومـات مـن مركـز حتكـم الشـبكة 10امل

يـتم إرسـال هـذه املعلومـات الصـادرة . ُتْظِهـر فـرتة مؤقتـة معينـة اإلضافية اليت اُألطر، وذلك إلدخال 
  .DVB-S2، عن طريق حركة الــ NCCمن الــ

يشـــتمل املســـتخدمني اآلخـــرين للنظـــام،على األقـــل، علـــى العناصـــر والوحـــدات الـــيت مت 
ملستخدم األول    .U1وصفها فيما يتعلق 

لتجميـــع  20الوســـيلة ، علـــى ســـبيل املثـــال، علـــى  NCCيشـــتمل مركـــز حتكـــم الشـــبكة  15 

ملســـــتخدمني، وكـــــذلك لتوزيـــــع  الـــــرتدد كدالـــــة /  يـــــةشـــــرائح الزمنالاحيتاجـــــات التحميـــــل اخلاصـــــة 
الـــيت يـــتم  21علـــى الوســـيلة  NCCكمـــا يشـــتمل مركـــز حتكـــم الشـــبكة . الحتياجـــات املســـتخدمني

لـى هيكـل اليت يلزم إضافتها عند مستوى اإلطـار، للحصـول ع" الومهية" اُألطريئتها لتحديد عدد 
بت جلميع املستخدمني، وذلك على مدى فرتة زمنية معينة   .   مؤقت 



  

 والطريقـــة؛ النظـــام لتشـــغيل عنـــه االســـتغناء الميكـــن أمـــراً   NCCالـــــ أحـــد وجـــود اليعتـــرب
 التــيقن عنــدها ميكنــه الـيت اللحظــة ومــن للمسـتخدم، ميكــن .االخــرتاع جمـال عــن اخلــروج دون وذلـك
 إدخـال مكـان يقـرر وأن بنفسـه،  STالـــ هـذه بتكـوين يقـوم أن ،B نطـاقلل STللـــ املؤقـت الطول من

  STللـــ املؤقـت الطـول مـن التـيقن عنـدها ميكنه اليت اللحظة ومن للمستخدم، ميكن .الومهي اإلطار

 5 أن وحيـث .الـومهي اإلطـار إدخـال مكـان يقـرر وأن بنفسـه، STالـــ هذه بتكوين يقوم أن ،B للنطاق

 واحتياجـات لنطـاق، املتعلقـة املعلومـات سـتقبال يقـوم الـذي لنظـام لوحيـدا الكيـان هـو NCCالــ
 التشــــفري&  التضــــمني خمطــــط للمســــتخدم يبــــني ســــوف فــــإن املســــتخدمني؛ ملختلــــف C/Noالــــــ

MODCOD أيضـاً  يبـني أن املمكـن مـن فإنـه مث ومـن .اسـتخدامهم عليـه جيـب الـذي جيـب والنطـاق 
ـــ هيكــل ـــ هليكــل مشــرتك"قــاموس" تعريــف حالــة يف وذلــك اهليكــل؛ ُمَعــِرف أو ST الـ  اخلــاص STالـ
 10  .ديناميكية أو استاتيكية بطريقة إما وذلك لنظام،

ختصيص متثيلي عرب زمن الرتددات كدالة للمستخدم؛ وذلـك عـن طريـق  3ميثل شكل 
  . DVB-S2استخدام هياكل اإلطار 

اً لنوع التضـمني، ، وذلك تبعالشكلعلى نفس " املعتادة" DVB-S2التشتمل إطارات 
  :على سبيل املثال

 15  رمز؛ 90شرحية تشتمل كل منها على  361من  QPSKيتكون إطار 

  رمز؛ 90شرحية تشتمل كل منها على  241من  8PSKيتكون إطار 

رقمـني أوليـني بشـكل متبـادل، والتعتـرب احملـاذاة املؤقتـة لإلطـارات  241و  361يعترب 
  .أمراً واقعياً 



  

عــداد ،  DVB-S2يقــوم معيــار  لعــدد " الومهيــة" اُألطــرإلضــافة إىل إطــارات احلركــة، 
رمــز، والــيت يــتم اســتخدامها يف حالــة عــدم وجــود أي  90شــرحية والــيت تشــتمل كــل منهــا علــى  37

  .شىء لإلرسال

تشــتمل الفكــرة الــيت تتضــمنها الطريقــة، وفقــاً االخــرتاع احلــايل، علــى حتديــد نــوع جديــد 
 5 90، الشرائح الزمنية أو الشرائح اليت تشـتمل كـل منهـا علـى  n>0  ، حيث n" الومهي"من اإلطار 

إلطــار الــومهي  رمــز، والــيت يــتم اســتخدامها يف حالــة عــدم وجــود أي شــىء لإلرســال، وفيمــا يتعلــق 
  .n  =37التقليدي فإن 

مـن  dتشتمل الفكرة اليت تتضمنها الطريقة، وفقاً االخرتاع احلـايل، علـى إدخـال العـدد 
، ni؛ وحيـــث يشـــتمل كـــل إطـــار علـــى الطـــول  ST، عنـــد مســـتوى اإلطـــار الســـوبر "يـــةالومه اُألطـــر"

يشــتمل علــى نفــس الفــرتة  STkيف النظــام، إطــار ســوبر  Ukوذلــك حبيــث يســتخدم كــل مســتخدم  10 

مــــن املمكــــن إجــــراء احملــــاذاة املؤقتــــة " الومهيــــة"جيعــــل اإلدخــــال الــــذكي لإلطــــارت احلــــرات . الواحــــدة
لنسـبة إىل العديـد مـن املسـتخدمني، ومـن إلطارات احلركة، أو لإل لتبـادل، وذلـك  طـارات السـوبر 

جراء التزامن لعدة ترددات حاملة   .مث السماح 

ربعـة مسـتخدمني يتشـاركون يف نفـس " مـودم"تطبيقـاً ألربعـة  3يوضح شـكل  خاصـة 
 Btotal=7B.  15نطاق الرتدد الواحد 

 :N اجلامبو إطار عند  -

o طاقن األربعة من مودم كل يشغل: 

 B 2 و 1 للمودم 

 2.B 3 للمودم  



  

 3.B 4 للمودم  

o بني التشفري بتغيري 1 املودم يقوم ST1  و  ST2 

 والـذي .جـامبو إطـار 2 عـدد بـني Tg املراقبـة وقـت أثنـاء يف والنطـاق للـرتدد الـديناميكي التغيـري يـتم
  .شرحية 37 على يشتمل تقليدي ومهي إطار من يتكون

 5  :أن 4 شكل يف ويالحظ

 الــومهي اإلطــار افةإضــ مت DT1، للمســتخدم U1، اإلطــارين بعــد QPSK ½، حبيــث وذلــك 
 ،ST1 السوبر اإلطار على احلصول يتم

 للمستخدم ومهي إطار إضافة يتم مل U2. 

 الــومهي اإلطــار إضــافة مت DT31 ، للمســتخدم U3، اإلطــارين بعــد وذلــك QPSK ، وذلــك 
 ST1. 10 السوبر اإلطار للجميع املؤقتة الفرتة تناظر حبيث

 الومهي اإلطار إضافة مت DT41 ، للمستخدم U4، تضـمني عمليـيت بعـد وذلك QPSK ، مث 
 حبيــث وذلــك ، QPSK إطــاري بعــد DT43 لــث إطــار إضــافة مث ، QPSK إطــاري إضــافة
 .ST1 مؤقتة فرتة ذو  سوبراً  إطاراً  الومهية، اُألطرو  لإلطارات الكاملة اجملموعة تشكل

 متكــني وكــذلك الســوبر، لإلطــار املؤقتــة حملــاذاة DT الومهيــة اُألطــر تلــك إضــافة تســمح
 15 املثــال، هــذا يف املســتخدمون، يســتمر .Uk املســتخدمني بــني للمــوارد واملتــزامن الــديناميكي التشــارك

 إجـراء املمكـن مـن فإنـه حـال، كـل وعلـى .STi السوبر اُألطر بني التضمني تغيري بدون اإلرسال يف
  .سوبر إطار 2 دعد بني وذلك املستخدمني، بواسطة املستخدم التضمني نوع يف تعديل



  

 تعريـف يـتم .جـامبو إطـار ST2 و ST1  السـوبر اإلطـارين مـن املكونـة اجملموعـة تكـون
 يف املمكنـة التعـديالت جـراء للسـماح اسـتخدامه سـيتم والذي جامبو، إطاري بنيTg احلماية زمن

  .النطاق لتبادل ، Uk املستخدمني بواسطة وذلك ، Bk النطاق

 :N+1 اجلامبو إطار عند  -

o 5 إلرسال يقوم يعد مل 4 ودمامل 

o نطاقاً  األخرى الثالثة من مودم كل يشغل: 

 5.B 1 للمودم  

 B 3 و 2 للمودم 

ــــة لإلطــــار الســــوبر  جلميــــع  JT، ولإلطــــار اجلــــامبو  ST2يقــــدم هــــذا احلــــل حمــــاذاة مؤقت
-DVBإن ذلك ميكـن مـن الشـارك الـديناميكي واملتـزامن للمـوارد بـني أجهـزة اإلرسـال . املستخدمني 10 

S2 ،  لنســــبة إىل الــــــ اُألطــــرويـــؤثر التعــــديل الــــذي مت تعريفــــه علــــى  DVB-S2الومهيــــة فقــــط، وذلــــك 
  .املعتاد

، وصف اخلطـوات الـيت  3سوف يتم فيما بعد، عن طريق تعميم املثال املبني يف شكل
  .؛ وذلك وفقاً لالخرتاع احلايل STتسمح ببناء اإلطار السوبر 

لنظام، Bنطاق األدىن لل STيتم حتديد هيكل اإلطار السوبر  -  15 اخلاص 

o  السـوبر  اُألطـريتم احلصـول علـى هيكـلST  للنطاقـاتn.B وذلـك عـن طريـق عـن ،
لنطـاق اُألطـرعدد  n طريق الضرب يف ؛ وعلـى سـبيل املثـال ويف B السـوبر اخلاصـة 

مـن الشـرائح الـيت تشـتمل  K لعـدد  ST، فإنه يف حالـة وجـود إطـار سـوبر B النطاق



  

، فـإن  n.Bمـز؛ فإنـه للحصـول علـى نفـس الفـرتة، يف النطـاق ر  90كل منهـا علـى 
 .رمز 90شرحية تشتمل كل منها على  n.Kاألمر يتطلب عدد 

ويكـــون طـــول اإلطـــار الـــومهي، الـــذي مت تعريفـــه للحصـــول علـــى هيكـــل اإلطـــار الســـوبر ذو  -
-DVBلـــرمـز املنـاظرة لشـرحية ا 90الفرتة الثابتة، وفقـاً لالخـرتاع احلـايل، يكـون مضـاعف للـــ 

S2. 5 

o يتم إضافة تكملة اإلطار السوبر خالل الشرائح الومهية. 

ً كـــان Ukالســـوبر يف نفـــس الوقـــت ملختلـــف املســـتخدمني  اُألطـــرجيـــب أن تظـــل  - ، وذلـــك أ
 .(n.B)البند املخصص

ت، علـــى ســـبيل املثـــال، تكـــون  - ـــارة عـــن  DVB-S2الســـوبر  اُألطـــرولغـــرض األولـــو  STsعب
 10 :مكونة من

 لة،إطار يشتمل على أد .1

 .APSK 32وأخرياً إطار  APSK 16، مث 8PSK، مث  QPSKإطار  .2

لنســــبة للنطــــاق  - لإلطــــار اجلــــامبو عــــن طريــــق  Tg، أن يــــتم تنفيــــذ زمــــن احلمايــــة Bيفضــــل، 
 .(MODCOD = 0)إدخال إطار ومهي تقليدي

ايـــة  ومــن املمكــن أن يــتم تنفيــذ توزيـــع الشــرائح الومهيــة بشــكل منـــتظم داخــل إطــار ســوبر أو يف  15 

  .اإلطار السوبر؛ حيث يتوقف ذلك على طريقة اإلعداد

لنســبة إىل مايسـمى  املعتـادة، والــيت  اُألطــرميكـن تطبيـق املثــال الـذي مت مناقشــته للتـو، 
  .تشتمل أو التشتمل على أدلة

  الشرائح الومهيةخوارزمية حتديد 



  

بـدون  STsمـع األدلـة، والـــ STsتضع احلالة العامة يف االعتبار عملية الوجود املشرتك لــ 
  . أدلة

  STm.pواليت يتم متييزها بــ  STتوجد مثانية أنواع ممكنة للــ

- m:  للــ 2(نظام التضمنيQPSK ،3  8للــPSK(.... 

- :P 0:  ،5 بدليل 1بدون دليل 

  .بدليل  ST4.1 = ST 16ASPK :مثال

جيــب ان يكــون مــن املمكــن، يف أثنــاء عمليــة إعــداد النظــام، إن يــتم قصــر نظــام معــني 
  ).فقط ST3.1و    ST2.0 الوجود املشرتك لــ(STعلى أنواع معينة من الــ

  Tm.P بــ DVB-S2 اُألطروبنفس الطريقة، فإنه يتم متييز 

ـــ نظــام معــني ويقتصــر أي ـــ  املرغوبــة، فــإن STعلــى أنــواع الـ رامــرتات الـ خوارزميــة حتديــد  10 

STs على سبيل املثال، تتبع اخلطوات التالية ،:  

  (Tn_min.1)ذات الدليل ذات أقل ترتيب  اُألطرعدد  :NTn_min.1حساب . 1اخلطوة 

o  جيــــــب أن تكــــــونNTn_min.1  ـــــــرقم ، وذلــــــك حبيــــــث تشــــــتمل علــــــى 5مضــــــاعفات للـ
 ).36رة عن مضاعف للــعدد األدلة لكل إطار يكون عبا(رمز  90مضاعف للــ

o LTn_min.1:  عدد رموز اإلطارTn_min.1 15 

o  يف حالــة عــدم وجــودST  ذات دليــل، يف اإلعــداد املختــار، فــإنNTn_min.1 = 0  ،
 .وذلك يف اخلوارزمية اليت سوف تلي فيما بعد

  :(STn_max.0)بدون دليل ذات أقل ترتيب اُألطرعدد  :NTn_ max.0حساب . 2اخلطوة 



  

o NTn_max.0 ر عدد صحيح حبيث أصغNTn_max.0*LTn_max.0 > 

 NTn_min.1*LTn_min.1 

o LTk_max0  عدد الرموز لكل إطار بدون دليل لتضمني الرتتيب األعلى(Tk_max0) 

o LSTk_max0 = NTn_max.0.LTk_max0  هــي عــدد الرمــوز لكــلST  . حيــث أنLTk_max0 
 LSTk_max0 5 .، وهكذا تكون 90هي مضاعف لــ 

  (TnP) اُألطرلنسبة لألنواع األخرى من  ستنتاجيتم اال. 3اخلطوة 

o  دليلالذات 

  رقمهمNTn.1 = integer_part(LSTk_max0 / (5* LTn1))*5 

لنســـبة لكـــل  اُألطـــرومـــن شـــأن ذلـــك ضـــمان أن عـــدد  ، تكـــون  STالـــيت بـــدون دليـــل 
 10  5مضاعف للــرقم 

o بدون دليل 

  رقمهمNTn.0 = integer_part(LSTk_max0 / LTn0) 

 90للشـــرائح الومهيـــة الـــيت تشـــتمل كـــل منهـــا علـــى  DSTnPحســـاب العـــدد . 4اخلطـــوة 
  STnpرمز؛ وذلك إلكمال الــ

o DSTnP = (LSTk_max0 - NTn.P*LTnP) / 90 15 

 DSTn_max0 = 0 

لـنفس التضـمني  - اُألطـر؛ وذلـك إذا عـدد  Nيعترب من الضروري اختيـار قيمـة أكـرب لـــ
ً لعدد  STلكل  –الواحد    .بدليل STلكل  اُألطربدون دليل، مساو



  

، ولكنهــــا التعطــــي توزيــــع  STلكــــل " الشــــرائح الومهيــــة"تعطــــي هــــذه اخلوارزميــــة عــــدد 
ومن املمكن أن يبدأ هذا التوزيع بشكل حر بـدءاً مـن الوقـت الـذي مـن املمكـن . STالشرائح يف الــ

رســـاهلا يف  إطـــ رســـل للمســـتقبل عـــدد الشـــرائح الومهيـــة الـــيت ســـيقوم 
ُ
  DVB-S2ار أن يبـــني عنـــده امل

  .ومهي جديد

 QPSK / 5ســوف يــتم اآلن إعطــاء بعــض األمثلــة القليلــة لإلطــارات الســوبر املختلطــة 

8PSK.  

ــــــذي يــــــتم فيــــــه خلــــــط إطــــــارات  3يــــــتم يف جــــــدول إعطــــــاء إطــــــار ســــــوبر متثيلــــــي ، وال
هـذا املثـال،  2يـتم، يف جـدول .   ، واليت تشتمل أو التشـتمل علـى دليـل 8PSKأو  QPSKتضمني

لنســـبة خللـــيط  QPSKد مـــن إطـــارات متثيـــل أقـــل عـــد الـــيت بـــدون دليـــل لكـــل إطـــار ســـوبر، وذلـــك 
QPSK/8PSK ST  رمز 347040الذي يشتمل على/ST  ،10  إطارات لكلST.  10 

 

   QPSK 8PSK 

يل
بدل

 

 15 10  األُطرعدد 

 وهمي
  عدد الشرائح

 )بما في ذلك العنوان(
158 157 

يل
 دل

ون
بد

. 

 16 10  األُطرعدد 

 وهمي
  الشرائحعدد 

 )بما في ذلك العنوان(
246 0 

 الومهيـــة الشـــرائح عـــدد يكـــون عنـــدما وذلـــك ؛ STsللـــــ املؤقتـــة احملاذلـــة فعاليـــة حتســـني املمكـــن ومـــن
 يشـــــتمل(  القصـــــرية اُألطـــــر إىل أضـــــافته املطلـــــوب العـــــدد مـــــن أكـــــرب STالـــــــ إىل إضـــــافته املطلـــــوب

 ســبيل علــى دليــل، بــدون QPSKإطــار كمــال وذلــك) شــرحية 91 علــى دليــل بــدون QPSKإطــار



  

 أي مـن أخـرى إطـارات أيـة أو فقـط؛ ومهيـة شرحية 54 وعدد ، قصري QPSK إطار 2 بعدد املثال،
  .نوع

 هيكــل أســاس علــى STالــــ علــى احلصــول طريــق عــن أفضــل، فعاليــة علــى احلصــول ويــتم
 اُألطــر مــن أكثــر دليــل بــدون إطــارات وجــود حســاب علــى وذلــك بــدليل، QPSK 30 إطــارات ذو
 5 يشـتمل الـذي QPSK/8PSK ST خلـيط علـى 3 جدول يشتمل التضمني؛ نوع لنفس وذلك دليلب

  :ST/رمز.م1 على
   QPSK 8PSK 

يل
بدل

 

 45 30  األُطرعدد 

 وهمي
  عدد الشرائح

 )بما في ذلك العنوان(
233 228 

يل
 دل

ون
بد

. 
 46 31  األُطرعدد 

 وهمي
  عدد الشرائح

 )بما في ذلك العنوان(
136 0 

 نفـــس داخـــل التوليـــف يف الفكـــرة تتمثـــل حيـــث آخـــر، مثـــال إعطـــاء 4 جـــدول يف يـــتم
 بشــــكل متعــــدد-ACM علــــى احلصــــول يــــتم حبيــــث وذلــــك املختلــــف، التضــــمني ذات ST إطــــارات
  .8PSL وإطارات  QPSK إطارات مزج مع الفكرة هذه 4 جدول يف الوارد املثال يوضح .اختياري

  10 

  

 

 4 3 2 1 0 متعدد  - ACMإعداد 

QPSK  األُطرعدد  

 
0 2 4 6 8 



  

8PSK  0 3 6 9 12 األُطرعدد 

 وهمي
  عدد الشرائح

 )بما في ذلك العنوان(
0 1 2 3 4 

 260280 عدد الرموز

 ذات لإلطـارات املنـتظم التوزيع طريق عن وذلك STالــ هيكل تكوين إعداد لكل ميكن
 يف مبـــني هـــو كمـــا ذلـــكو  اإلرســـال؛ اســـتقرار عـــدم مـــن احلـــد يـــتم حبيـــث وذلـــك املتشـــابه، التضـــمني
  .5 شكل

 ذو ومهـي إطـار عـن عبـارة ،STللـــ املؤقت لإلكمال املستخدم الومهي اإلطار نوع يكون
ئـي اإلطـار عنوان إىل ختفيضه يتم والذي واحدة شرحية  5 تكـرار يـتم ").1" ومهـي)(PLHeader( الفيز

 هـذا ختصـيص يـتم أن فيـدةامل األمـور مـن ويعتـرب .ACMالــ إلعدادت كدالة" 1" الومهي اإلطار هذا
  .النجمة طوبولوجيا يف وذلك NCCللـ املتعدد – ACM ST من النوع

). شـرحية ومهيـة 36العنوان و(شرحية   37الومهية ذات الــ اُألطر SVB-S2حيدد املعيار 
لتعــــرف علــــى اإلطـــار وفقــــاً لالخـــرتاع احلــــايل، أن يــــتم  ومـــن املمكــــن، بغـــرض الســــماح للمســـتقبل 

إلطـــــار PLHeader املتضـــــمن يف  PLSال اســـــتخدام اإلرســـــ ؛ وذلـــــك ليبـــــني  DVB-S2اخلـــــاص  10 

  . اليت يتم إرساهلا يف اإلطار احلايل"  الشرائح الومهية"للمستقبل عدد 

  :حقل2يتكون من عدد  PLSمع تذكر أن الــ

- MODCOD )5 يـَُعِرف تضمني ومعدل كود اإلطار): بتات: 

 .غيـــاب الرمـــوز الدليليـــة/ ووجـــود ) قصـــري /عـــادي (يـَُعـــِرف نـــوع اإلطـــار  ):بـــت 2(النـــوع  -
إلطار   15 ".الومهي"احلقل غري ذي عالقة 



  

كمــــا أن القيمــــة الرابعــــة تبــــني أن (قــــيم حمجــــوزة  3علــــى  MODCODيشــــتمل احلقــــل 
جتعــل، هـذه القــيم الــثالث مــع حقـل النــوع، مــن املمكــن ). تقليــدي" ومهــي"اإلطـار عبــارة عــن إطـار 

إلضافة إىل اإلطار الومهية" اُألطرنوع من  12حتديد     .التقليدي" الومهي"، وذلك 

؛ وذلـك )PLSامتـداد حقـل الـــ( 5كمـا هـو مبـني يف جـدول   PLSميكن تعديل حقل الـــ
ً كــــان وبــــدون املعرفــــة  DVB-S2بتشــــفري أي تــــردد حامــــل  DVB-S2 للُمْســــتَـْقِبلبغــــرض الســــماح  أ 5 

  .املسبقة لنوع التضمني والتشفري

 النوع MODCOD النمط
  الشرائحعدد 

 )بما في ذلك العنوان(

  29 1" وهمي"

00 1 

01 2 

10 4 

11 8 

 30 2" وهمي"

00 16 

01 32 

10 64 

 محجوز 11

 31 3" وهمي"

 محجوز 00

 محجوز 01

 محجوز 10

 محجوز 11



  

 37 - 0 "تقليدي" وهمي

 آليـة تطبيـق إمكانيـة هـو ، DVB-S2 لـــ املتـزامن التـأطري عمليـة تطبيـق مـن اهلـدف يعتـرب
  .املتنوعة احلاملة الرتددات بني DRA الديناميكية التهيئة

  أمثلة للتطبيق

  اإلطار السوبر واإلطار اجلامبو بدون دليل

لنســبة للنظــام الــذي يتطلــب فقــط إطــارات بــدون أدلــة  عــادة النظــام الثابــت (ميكــن، 
املطلــــوب بغــــرض " الــــومهي"طــــار ؛ اســــتنتاج نــــوع اإل)املكــــون مــــن أجهــــزة  ذات ضوضــــاء منخفضــــة 5 

ه هيكـل متثيلـي لإلطـارات السـوبر الـيت يكـون تضـمينها  6ويبـني جـدول  .السـوبر اُألطرإكمال  أد
  :APSK 16يف أفضل احلاالت 

 QPSK 8PSK 16 APSK 

 4 3 2 األُطرعدد 

  "1" "2" وهمي

  العدد الكلي للرموز

 )عدد الشرائح(

65160 

)724( 

 %100 %99.86 %99.72 الفعالية

 

  :يتكون اإلطار اجلامبو عند احلد األدىن من معدل البتات من

 10 سوبر إطارات 8 -

 )فائض% 0.6( تقليدي" ومهي" إطار من مكون للحماية وقت -



  

 ).90*37+65160*8(524610للرموز الكلي العدد مبعىن )1

 .هرتز كيلو 524.61 رمز تردد عند وذلك نية؛ 1 اجلامبو ارطإ فرتة تكون )2

  لسوبر واإلطار اجلامبو بدليلاإلطار ا

 الطبقـــة إطـــار هيكـــل يف" الـــدليل" رمـــوز إدخـــال ، ACM شـــبيهة األنظمـــة مـــع ميكـــن،
ئية؛  5  .القناة تقدير ألغراض وأيضاً  التزامن، عملية لتسهيل وذلك الفيز

لنســـبة لإلطـــار الـــيت  يـــتم اســـتخدام املبـــدأ الـــذي مت تطبيقـــه ســـلفاً مـــرة أخـــرى، وذبـــك 
لنسبة لإلطـار التكـون مضـاعف للـــرقم و  .حتتوى على دليل على كل حال، فإن عدد رموز الدليل 

90:  

 QSPKرمز يف الــ 36كتلة ذات   22 -

 8SPK 10رمز يف الــ 36كتلة ذات   14 -

 16ASPKرمز يف الــ 36كتلة ذات   11 -

ــــة  5ومــــن مث، فــــإن األمــــر يتطلــــب  ؛ وذلــــك ...)90*2=36*5(إطــــارات علــــى األقــــل ذات أدل
  .رمز 90للــ للحصول على مضاعف

الســوبر؛  اُألطــراملطلــوب بغــرض إكمــال " الــومهي"علــى نــوع اإلطــار  7يشــتمل جــدول 
، ونظــام APSK 16وهــو مــايوفر هــيكًال متثيليــاً لإلطــارات الســوبر، والــيت يكــون أفضــل تضــمني هلــا  15 

DVB-S2 معST   اليت تشتمل على دليل، مع تضمني ذو أربع حاالت كحد أقصى(16 APSK):  

 QPSK 8PSK 16 APSK 

 20 15 10 األُطرعدد 



  

  "9" "10" وهمي

  العدد الكلي للرموز

 )عدد الشرائح(

333720 

 ST علــى احلصــول يــتم أن ، DVB-S2 مــن املورثــة ACM وظيفــة التتــأثر وحــىت يفضــل،
  ).نية ملي 250 عادة( نية ملي 100 من أقل نظام ذات

  .بود.م 1.33 بتات معدل أدىن يفرض ذلك فإن نية، ملي 250 دليل ذات ST مع

 :من بتات معدل أقل عند الواحدة الثانية ذو اجلامبو إطار يتكون

 5 سوبر، إطار 4 عدد -

 ).فائض% 0.6( تقليدي" ومهي" إطار من مكون للحماية وقت -

 .التطبيقـات حركيـة لضمان وذلك ،APSK-16ـالـ تضمينات استخدام لتأكيد يتم لن
 اُألطــر حجــم مــن احلــد طريــق عــن وذلــك ، STالــــ هيكــل ثلــةأم املمكــن مــن يصــبح فإنــه مث، ومــن

  :8 جدول يف للمكمالت" الومهية"
 QPSK 8PSK 

 15 10 األُطرعدد 

  "1" وهمي

  العدد الكلي للرموز

 )عدد الشرائح(
332910 

  التطبيق مع الطائرات بدون طيار



  

مرتفع، وذلك حيث  تطبيق الطائرة بدون طيار، تطبيقاً متثيلياً يتطلب معدل بتات ربيعت
ووفقـاً لـذلك، فإنـه جيـب علـى ُمَشـِغل . بـت.م 10يكون معدل البتات املتوقع يف املعتاد يف حـدود 

نطـاق تـردد خـاص ) وأن حيجز عند مستوى القمر الصناعي(املهمة، يف أثناء اإلعداد، أن خيصص 
اآلن عدة طـائرات  إذا كان لدى نفس املشغل .حتياجاته، وذلك مبعىن عدد قليل من امليجا هرتز

نطـاق لكــل (بـدون طيـار، وكانـت تطـري بشـكل متـزامن، فإنـه جيــب عليـه حجـز عـدة نطاقـات تـردد  5 

َشـــِغل ).طـــائرة بـــدون طيـــار
ُ
ولكـــل ميجـــا هرتـــز يـــتم ختصيصـــه لكـــل طـــائرة بـــدون _  وجيـــب علـــى امل

لطبـع تكلفتـه _  طيار ترب أمـراً وهـو مـايع(أن يقوم حبجز مورد القمر الصـناعي املكـافئ، وأن يـدفع 
  ).الشهر/ ميجا هرتز/ دوالر 5000مكلفاً 

يعترب من األمور املرغوب فيها من الناحية االقتصادية، وإذا مل يكن لدى الطائرة بـدون 
جريالنطاق الـرتددي إىل طـائرة اخـرى تكـون يف حاجـة  طيار شيئاً لرتسله، أن تكون هناك إمكانية  10 

  .ة الديناميكية للمواردإليه، وذلك عن طريق استخدام آلية املشارك

  مثال لإلطارات السوبر

 8PSK و QSPKيف  DVB-S2تـرددات الـــ_ يف أغلـب األحيـان–حتد ميزانيـات الـرابط 

MODCODلنســبة إىل التطبيقــات املتحركــة و أو التكتيكيــة مــن هــذا النــوع وعــالوة علــى /؛ وذلــك 
وللتعامل ". دوبلر"ن مقاومة لتأثري ماسبق، فإنه من الضروري أيضاً يف التطبيقات املتحركة، أن تكو  15 

ـــ ألدلــة وإطــارات  STمــع هــذه املشــاكل، فإنــه يــتم دائمــاً تعريــف الـ أو إطــارات  QPSK (ST2,1)إمــا 
8PSK (ST3,1).  

 / QPSK (SSP)خلــيط  ST :9ويــتم يف هــذه احلالــة بيــان اإلعــداد األساســي املمكــن يف جــدول 

8PSK (AP)  رمز  227430ذات /ST.  

 20 



  

  ST2,1 ST3,1 

 ST 15 10/األُطرعدد 

 وهمي

  عدد الشرائح

ك ( ي ذل ا ف بم

 )العنوان

1 0 

 ST 332910/عدد الرموز

 

  .بود.م 1 بتات معدل أقل عند وذلك نية؛ ملي 333 ملدة STالــ تبقى

  :يتكون اإلطار اجلامبو ذو الثانية الواحدة،  عند احلد األدىن من معدل البتات من

 سوبر إطارات 3 -

 5 ).فائض% 0.6( تقليدي" ومهي" إطار من مكون ايةللحم وقت -

  :ومن الناحية العملية

ت   NCCيكـون الـرتدد احلامـل للـــ - لتأكيـد، وذلـك حيـث يلـزم أن تكـون النهـا بتـاً  نطاقـاً 
 .NCCالطرفية قادرة على التزامن مع 

، وعلـى كـل حـال). محايـة اختياريـة( ¼ QPSKرسـال إشـارته علـى إطـارات  NCCيقـوم الـــ -
إلرسال فقط يف الــ NCCفإنه ليس من املتصور حقا أن الــ  QPSK.  10تقوم 

  .املتعدد ACM STs من املفضل أن يتم حتديد الــ

  : املتعدد املمكنة -  ACM، بيان أحد إعدادات  10ويتم يف جدول 

 



  

 3 2 1 0 متعدد -  ACMإعداد 

 0 4 7 10 األُطرعدد  1، 2اإلطار

 15 8 4 1 األُطرعدد  1، 3اإلطار

 وهمي
  عدد الشرائح

 )بما في ذلك العنوان(
1 123 246 0 

 ST 332910/عدد الرموز

 

  .6، بناء ذلك كما هو موضح يف شكل TFومن املمكن، يف خمطط 

بتـاً، أن يـتم  NCCقد يكون من املمكن، حيث أن الرتدد احلامل  يكون بداهة نطاقـاً 
. امن مـــع الـــرتددات احلاملـــة اخـــرى يف الشـــبكةتقليـــدي حامـــل، غـــري متـــز  DVG-S2اســـتخدام تـــردد 

ت الطرفيــة مــع بعضــها الــبعض، فإنــه جيــب أوًال  وعلــى كــل حــال، فإنــه إلجــراء عمليــة التــزامن للنهــا 5 

اية طرفية وبني الــ   .DVB-S2، ومن مث إجراؤه مع الرتدد احلامل  NCCإجراء التزامن بني كل 

ت  توضــــيح أحــــد االســــتخدامات املمكنــــة 7يــــتم يف شــــكل  لإلطــــارات كدالــــة الحتياجــــات النهــــا
  :الطرفية، وألوضاع إنتشار املوجات الالسلكية

 تكون أوضاع إنتشار املوجات االالسلكية: Nاإلطار اجلامبو  -

  اُألطـــــر :1جيــــدة للطـــــائرة Tx )جتـــــاه الـــــــNCC ( اُألطـــــرو Rx )مـــــن الـــــــNCC ( يف 10 

 8PSKالــ

  اُألطـــــر :2رديئـــــة للطـــــائرة Tx )ــــــ ــــــ( Rx طـــــراألُ و ) NCCجتـــــاه الـ يف ) NCCمـــــن الـ
 QPSKالــ



  

o ST 2:  

  تقومNCC  8اإلطار ( 1رسال معدل بتات أكرب موجه إىل الطائرةPSK( 

  يف مهمـــة 1الطـــائرة ت ومـــن مث ختصـــيص نطـــاق تـــرددي قـــدر كبـــري مـــن البيـــا
 أكرب

  يف الطريق" 2الطائرة" ت أقل ومن مث ختصيص نطاق ترددي أقل  5 بيا

o ST 3: 

  تقوم الــNCC  2سال نفس معدل البتات تقريباً واملوجه إىل الطائرات ر 

  اإلطارQSPK ) 2للطائرة ( 8يكون ضعف اإلطارPSK )1للطائرة(  

  يف مهمـــة 1الطـــائرة ت ومـــن مث ختصـــيص نطـــاق تـــرددي قـــدر كبـــري مـــن البيـــا
 10 أكرب

  يف الطريق" 2الطائرة" ت أقل ومن مث ختصيص نطاق ترددي أقل  بيا

 :تكون أوضاع انتشار املوجات كما يلي :N+1اإلطار اجلامبو   -

  اُألطــر :1اقــل جــودة للطــائرة Tx )ـــ ـــ( Rx اُألطــرو ) NCCجتــاه الـ يف ) NCCمــن الـ
 QPSKالــ

  اُألطــر :2مازالــت رديئــة للطــائرة Tx )ـــ ـــ( Rx اُألطــرو ) NCCجتــاه الـ ) NCCمــن الـ 15 

 QPSKيف الــ

o ST 1:  

  ت مهمتها  1الطائرة ت أقل ومن مث خت أ  صيص نطاق ترددي أقلبيا



  

  بدأت مهمتها  2الطائرة ت أكثر ومن مث ختصيص نطاق ترددي اكرب  بيا

جيعل اهليكـل املؤقـت لإلطـارات، وفقـاً لالخـرتاع احلـايل، مـن املمكـن حتقيـق النجـاح يف 
ـــزامن املؤقـــت للـــرتددات احلاملـــة  إن إدخـــال . مـــع بعضـــها الـــبعض، ولتحديـــد مرجـــع زمـــين DVBالت

كإطـار جـامبو،   DVB-S2 متغري احلجم، جيعل من املمكن هيكلة الرتددات احلاملة" الومهي"اإلطار 
 DVB-S2.  5وكإطار سوبر، ومن مث يتم إجراء التزامن التباديل لعدة ترددات حاملة 

.يسمح التشارك الديناميكي للموارد بتوفري بعض النطاق الرتددي



  

  عناصر احلماية

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 

حيـث يشـتمل النظـام املـذكور  ،DVB-S2نظام لالتصـال عـن طريـق اسـتخدام معيـار  -1
إلضـــافة إىل وســـائل لـــإلدارة والـــتحكم  ،U2و  U1علـــى األقـــل  اثنـــنيعلـــى مســـتخدمني 
  :واليت تتميز مبا يلي

  يتكــون اإلطــار الســوبرST1 ســتخدم أول املصــحوب مبU1  مــن إطــار واحــد علــى
ت؛ ويشـــتمل  T1قـــل األ مكـــون مـــن عنـــوان واحـــد علـــى األقـــل، مـــن جـــزء للبيـــا

متغـــرية احلجـــم " الومهيـــة" اُألطـــرمـــن  d1علـــى عـــدد  ST1اإلطـــار الســـوبر املـــذكور 
 من الشرائح، s1واليت تتكون من عدد 

  يتكـون اإلطــار السـوبرST2 ينسـتخدم املصــحوب مب U2  مــن إطـار واحــد علــى
ت؛ ويشـــتمل  مكـــون مـــن عنـــوان واحـــد T2األقـــل  علـــى األقـــل، مـــن جـــزء للبيـــا

متغــرية احلجــم، " الومهيــة" اُألطــرمــن  d2علــى عــدد  ST2اإلطــار الســوبر املــذكور 
 من الشرائح، s2واليت تتكون من عدد 

 يئـة  دوالعـد d1العـدد  حركيًـا لتقـوم بتحديـد املـذكورة وحـدة اإلدارة والـتحكم تتم 
d2  تتساوى الفرتة املؤقتة خاصـة  يلزم تعريفها حبيث" الومهية"لإلطاراتST2  مـع

 ،ST1الفرتة املؤقتة خاصة 

  يســـتخدم كــــل مســـتخدمUk  إطــــار ســـوبر، يتكــــون إطـــار ســــوبرSTk  مصــــاحب
عنــوان  املــذكور مــن Tkعلــى األقــل، يتكــون اإلطــار  Tkمــن إطــار  Ukملســتخدم 

ت؛ ويشــتمل اإلطــار الســوبر املــذكور  علــى  STkواحــد علــى األقــل، جــزء للبيــا
 ،sk شرائحاليت تتكون من متغرية احلجم " الومهية"اُألطر من  dkعدد 

  سوبر إلطار يكل اهلحتديد لنسبة لألطر السوبر ذات فرتة مؤقتة، يتمST  للنطاق



  

2 0 
2 1 
2 2 
2 3 

 

لنظام Bاألدىن  للنطاقـات  ST، ويتم احلصول على اهليكـل لألطـر السـوبر اخلاص 
n.B  عـــن طريـــق ضــــربn  لنطــــاق يف عـــدد األطــــر لكـــل إطـــار ســــوبر خـــاصB ،

عــدد صــحيح  nعــدد صــحيح أكــرب مــن أو يســاوي اثنــني ويكــون  kحيــث يكــون 
بع للزمن  . موجب أكرب من صفر و

1  
2  
 

ن 1نظــام وفقــاً لعنصــر احلمايــة  -2 متغــرية احلجــم تتكــون مــن " الومهيــة" اُألطــر، يتميــز 
  .رمز 90شرائح تشتمل كل منها على 

1  
2  
3  
4  
 

ن النظـام يشـتمل علـى عـدد 1نظام وفقاً لعنصـر احلمايـة  -3  Ukمسـتخدم  k، يتميـز 
نـه يـتم حتديـد اإلطـار السـوبر  لنظـام،  Bخـذ احلـد األدىن للنطـاق  STويتميز  اخلـاص 

نه يتم احلصـول علـى  لنطـاق  STkالسـوبر  اُألطـرويتميز   عـن طريـق ضـرب nBاخلاصـة 
n  لكل إطار سوبر يف النطاق  اُألطريف عددB. 

1  
2  
 

نه يتم التوزيع بش1ية م وفقاً لعنصر احلمانظا -4 " الومهية"ل منتظم للشرائح ك، يتميز 
  .سوبرأو الشرائح الزمنية الصامتة يف إطار 

1  
2  
 

نه يتم توزيع الشرائح 1نظام وفقاً لعنصر احلماية  -5 ايـة إطـار " الومهية"، يتميز  عند 
  .مركب STسوبر 

1  
2  
 

يئتهــا إلدخــال  ،1 نظــام وفقــاً لعنصــر احلمايــة -6 نــه يشــتمل علــى وحــدة يــتم  يتميــز 
  .جامبو عدد من الشرائح الزمنية الصامتة بني إطاريْ 



  

1  
2  
3  
 

نـه يشـتمل علـى وحـدة يـتم إعـدادها إلدخـال 1نظام وفقـاً لعنصـر احلمايـة  -7 ، يتميـز 
ً بعـدد الشـرائح الزم نيـة إرسال إشارة عند مستوى عنوان اإلطار ويكون اإلرسـال مصـحو

  .الصامتة

1  
 

ن 1نظـــام وفقـــاً لعنصـــر احلمايـــة  -8 تشـــتمل علـــى عبـــارة عـــن إطـــارات  اُألطـــر، يتميـــز 
  .أدلة

1  
2  
 

ن 7-1احلمايــة مــن  نظــام وفقــاً ألي مــن عناصــر -9  QPSK، 8 هــي اُألطــر، يتميــز 

PSK، 16 APSK 32 أو APM.  

1  
2  
 

ن ،7 – 1نظـــام وفقـــاً ألي مـــن عناصـــر احلمايـــة  -10 املســـتخدم عبـــارة عـــن  يتميـــز 
  .طائرة بدون طيار

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 DVB-S2طريقـة إلنشـاء إطـار سـوبر خمصــص لالسـتخدام يف نظـام يسـتخدم معيــار  -11
إلضــافة إىل وســائل U2 و U1 علــى األقــل اثنــنيوتشــتمل الطريقــة علــى مســتخدمني 

  : شتماهلا على األقل على اخلطوات التالية تتميز لإلدارة والتحكم واليت
مـــن عنـــوان  يتكـــون U1مصـــحوب مبســـتخدم أول  ST1 أول إطـــار ســـوبر حتديـــد -

ت؛ ويشــتمل  علــى  ST1طــار الســوبر املــذكور اإلواحــد علــى األقــل، وجــزء للبيــا
مــــن  s1خمتلفــــة احلجــــم، والــــيت تتكــــون مــــن عــــدد " الومهيــــة" اُألطــــرمــــن  d1عــــدد 

 الشرائح،

مـــن عنـــوان  يتكـــون U2 ينســـتخدم مصـــحوب مب ST2 ين إطـــار ســـوبر دحتديـــ -
ت؛ ويشـــتمل إطـــار الســـوبر املـــذكور  علـــى  ST2واحـــد علـــى األقـــل، وجـــزء للبيـــا



  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
 

مــــن  s2خمتلفــــة احلجــــم، والــــيت تتكــــون مــــن عــــدد " الومهيــــة" اُألطــــرمــــن  d2عــــدد 
 الشرائح،

حبيـــث تكـــون  الومهيـــة، والـــيت جيـــب إدخاهلـــا طـــرلأل d2عـــدد الو  d1عـــدد الحتديـــد  -
 ،ST1 مساوية للفرتة املؤقتة لــ ST2 الفرتة املؤقتة لــ

  يتكــــون إطــــار ســــوبرSTk  مصــــاحب ملســــتخدمUk  مــــن إطــــارTk  ،علــــى األقــــل
ت؛ ويشـتمل  املذكور من Tkيتكون اإلطار  عنوان واحد على األقل، جـزء للبيـا

الـيت ة احلجـم متغري " الومهية"اُألطر من  dkعلى عدد  STkاإلطار السوبر املذكور 
 ،sk شرائحتتكون من 

 STســــوبر إلطــــار يكــــل اهلحتديــــد يكــــون لألطــــر الســــوبر ذات فــــرتة مؤقتــــة، يــــتم  -
لنظـام Bللنطاق األدىن   ST، ويـتم احلصـول علـى اهليكـل لألطـر السـوبر اخلاص 

يف عــــدد األطــــر لكــــل إطــــار ســــوبر خــــاص  nعــــن طريــــق ضــــرب  n.Bللنطاقــــات 
 nأكــرب مــن أو يســاوي اثنــني ويكــون عــدد صــحيح  k، حيــث يكــون Bلنطــاق 

بع للزمن   .عدد صحيح موجب أكرب من صفر و

1  
2  
3  
4  
5  
  
 

نــه يــتم إنشــاء اإلطــار الســوبر عــن طريــق 11قــة وفقــاً لعنصــر احلمايــة يطر  -12 ، تتميــز 
   :تنفيذ اخلطوات التالية

  حتديد هيكل اإلطار السوبرST  للنطاق األدىنB لنظام  ،اخلاص 

يف  nوذلــك عــن طريــق ضــرب  ،n.Bللنطاقــات  STالســوبر  اُألطــركــل احلصــول علــى هي
لنطاق اُألطرعدد    .B السوبر اخلاصة 



  

1  
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4  
 

نه لكي حيصل اإلطـار السـوبر 11طريقة وفقاً لعنصر احلماية  -13 الـذي  ST، تتميز 
رمـز علـى نفـس الفـرتة  90من الشرائح اليت تشتمل كـل منهـا علـى  Kيشتمل على عدد 

 90والـيت تشـتمل كـل منهـا علـى  n.Kفإنه يتم إدخال عدد مـن الشـرائح  n.Bطاق يف الن
  .رمز

1  
2  
 

نــــه يــــتم إكمــــال اإلطــــار 13 – 11طريقــــة وفقــــاً لعناصــــر احلمايــــة مــــن  -14 ، تتميــــز 
   .السوبر بشرائح زمنية صامتة

1  
2  
3  
4  
5 

ســـتخدام املعيـــار  -15  DVB-2Sهيكـــل إطـــار يـــتم اســـتخدامه يف أنظمـــة لالتصـــاالت 
شتماله على عدد من  والـيت يـتم وضـعها " الومهيـة" اُألطـروعـدد مـن  اُألطـروالذي يتميز 

بتـة وحبيـث تكـون فـرتة اإلطـار السـوبر الـيت  حبيث يتم احلصول على إطار سوبر ذو فـرتة 
لنسبة لعدة مستخدمني يف االتصـال وذلـك   ً كـان النطـاقأيتم احلصول عليها متماثلة 

 .املخصصالرتددي



  

  

 
 
 
 
 

  

 
 

    
  

  

 
 



  

 
 
 
 

  

 
 

    
  

  

 
 



  

 
 
 

  

 
 

    
  

  

 
 



  

 
 
 
 

  

 
 

    
  

  

 

  
  



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0007912 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  29/12/2013 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  29/12/2033 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


