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Танилцуулга

 21-р зуун нь асар их мэдээллийн эрин зуун ба тэр их мэдээллийг дамжуулах шаардлагын

хэрээр харилцаа холбооны техник технологи хурдацтайгаар хөгжиж байна. Эхэн үедээ

ашиглаж байсан радио давтамжийн спектрийн доод зурвасууд дүүрч сул зайгүй болсон

тул, шинэ техник технологи өндөр давтамж бүхий спектрийн дээд зурвасууд ашигладаг

технологи руу өдөр өдрөөр шилжиж эхлээд байна. Үүнийг даган хөдөлгөөнт холбоо бас

өндөр давтамж руу шилжин, санcрын холбоонд ашиглагдаж байсан зурвасруу бага багаар

шилжиж байна. Мөн олон улсад хөдөлгөөнт холбоо буюу 5G сүлжээг олон нийтийн

хэрэглээнд ашиглаж эхлэхтэй холбогдуулаад бэлтгэл ажлын хүрээнд давтамжийн

хуваарилалтын маш том асуудал тулгарч байна.
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C band

 Давтамж: 4 – 8 GHz

 Дуудлага: C band 

 Долгионы урт: 7.5 – 3.75 см

 Ашиглалт:  Ихэвчлэн сансрын холбоо дамжуулалт, зарим нэг Wi-Fi төхөөрөмж, утасгүй холбоо 
болон ажиглалт болон цаг уурын радарын системд ашиглагддаг. 

 C band нь арилжааны чиглэлээр ашиглахыг зөвшөөрч хуваарилсан анхны сансрын холбооны
давтамж юм. Гэсэн хэдий ч мөн ижил давтамжийн царааг өмнө нь богино долгионы радио релей
дээр ашиглахаар хуваарилсан байсан тул радио давтамжийн давхцал үүсэж байгаа юм. Мөн C
band-ын 3.7 – 4 GHz давтамж дээр S band-ын радарын давтамж давхацдаг. Ихэвчлэн 2,5 – 3,5 метр
болон түүнээс дээш хэмжээтэй антен ашиглагдана.

 C band-ын давтамжийн цараанд багтдаг 5.725 – 5.875 GHz-ын давтамжийг аж үйлдвэр, шинжлэх
ухаан болон эмнэлгийн зориулалтаар ашиглах зориулалттай ISM band-д хуваарилсан байдаг. /Ж.нь:
цахилгаан зуух, утасгүй суурин утас, Bluetooth төхөөрөмжүүд, NFC, smart түлхүүр гэх мэт/
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Ku Band

 Давтамж: 12 – 18 GHz

 Дуудлага: Ku Band /K-under/

 Долгионы урт: 2.5 – 1.67 см

 Ашиглалт: Ихэвчлэн сансрын холбоо болон сансрын телевийн дохио дамжуулхад ашигладаг. Мөн

үүнээс гадна NASA-гийн Tracking Data Relay Satellite /TDRS/-аар дамжуулан сансрын хөлөг болон

Олон улсын сансрын станцын төвтэй холбоо барихад ашигладаг. Үүнээс гадна Ku Band-ыг

алслагдсан газраас телевизийн үндсэн сүлжээгээр дамжуулан шууд нэвтрүүлэг цацхад ашигладаг.

 Зарим тохиолдолд1 м-ийн хэмжээтэй антен ашиглахад дохиог хангалттай хүлээж авдаг.

 1983 онд NBC телевиз нь өөрийн сувгийн нэвтрүүлгийн ихэнх дохиог Ku band ашиглан цацсан

анхны телевизийн суваг болж байсан.

 Ku band-ын давтамжийн зурвас дээр өөр давхцсан зурвасын хуваарилалт байдаггүй.
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Сансрын холбооны танилцуулга

ITU-аас сансрын холбоонд зориулж C, Ku,

Ka гэх мэт хэд хэдэн давтамжийн зурвасыг

хуваарилсан байдаг. Эдгээрээс Ku-band 11-

14 ГГц зурвас л дангаараа цэвэр сансрын

холбоонд зориулагдан хуваарилагдсан.

Харин С-band 4-7 ГГц зурвасыг сансрын

холбооноос гадна FIXED ба MOBILE

үйлчилгээтэй хамтран ашиглахаар

хуваарилсан байдаг. Зургыг: Radio

Regulation: Articles номны 121–р

хуудаснаас авав.
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 Олон улсад хөдөлгөөнт бус хиймэл дагуулын үйлчилгээ (FSS) болон өргөн нэвтрүүлгийн

хиймэл дагуулын үйлчилгээ (BSS) үзүүлдэг голлох операторууд болох Интелсат, SES

Глобаль болон Eutelsat нь ихэнхдээ С, Кu, Ка зурвасуудыг ашигладаг ба энэ зах зээлд

телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ (DTH) голлох байр суурьтай байдаг байна.

Түүнчлэн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээг хүргэхэд Ku зурвасын спектрийг түлхүү

ашигладаг ба С зурвасыг алсын зайн сургалт, теле-эрүүл мэнд, бүх нийтийн үйлчилгээ

болон гамшгийн үеийн холбоонд илүүтэй ашигладаг. С зурвасыг мөн хөдөлгөөнт бус

хиймэл дагуулын үйлчилгээний фидер линкэд ашигладаг. Харин Ku зурвасыг VSAT-д

болон болон хиймэл дагуулаар мэдээ цуглуулахад (SNG) мөн тоон газрын телевизийн

өргөн нэвтрүүлэгт (DTTB) ашиглагдаг. Хэдий тийм боловч С зурвас нь зарим хөгжиж буй

орнуудад холбооны үндсэн шугамын журмаар ашиглагдсаар байгаа юм.
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С band болон Ku band-ын сул тал, 

давуу тал

Давтамжийн цараа Давуу тал Сул тал

C band

 Бороо болон цаснаас шалтгаалсан унтралт

байхгүй (чадлын унтралт 0,4-1dB байдаг)

 Илүү чадал өндөртэй RF төхөөрөмж шаардлагатай

(=илүү үнэтэй)

 Microwave долгион болон бусад хөндлөнгийн бичил

долгионоос нөлөө орох магадлал өндөр

Ku Band

 Microwave долгион болон бусад

хөндлөнгийн бичил долгионоос нөлөө

орохгүй

 Илүү жижиг сансрын таваг ашиглах

боломжтой

 Бороо болон цаснаас шалтгаалсан унтралтад орох

магадлалтай (чадлын унтралт 6-10dB байдаг)

(Хур тунадас 100мм/ц хүрсэн тохиолдолд

мэдэгдэхүйц нөлөө орно)
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Авч хэрэгжүүлж болох боломжууд

 Ku зурвас сул тал нь ширүүн бороо болон цаснаас нөлөөлөх унтралтад өртөх магадлал харьцангуй

их. Гэхдээ орчин үеийн технологи нь энэ асуудлыг амжилттай шийдэж хур тунадаснаас үүссэн

нөлөөг багасгах боломжтой болсон. Хур тунадаснаас үүссэн нөлөөг арилгах хэд хэдэн арга байдаг:

 Үүнд хиймэл дагуул дээрхи чадлын тохиргоо (Downlink power control)

 Газрын станцын чадлын өсгөгчийн автомат тохиргоо (Uplink power control)

 Дохионы кодчлолын динамик тохиргоо (adaptive modulation technique)

 Хүлээн авах талд FEC тохиргоо, гэх мэт.

 Дээр дурьдсан автомат тохиргоонуудыг Ku, Ka болон V цараанд ашиглаж цас борооны унтралтын

нөлөөг багасгах боломжтой болсон.
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Авч хэрэгжүүлж болох боломжууд

 C band нь Ku band-тай харьцуулхад, нэг том давуу тал нь аадар бороо болон цасан шуурагнаас

үүсэх унтралтын нөлөөнд орох магадлал бага. Иймээс Ku Band-ыг хур тунадас их ордог бүсэд

ашиглахад хүндрэлтэй гэж үздэг. Гэхдээ өмнө нь дурьдсанчлан, одоогийн технологийн дэвшлийн

ачаар жилд хурд тунадас харьцангуй бага ордог газруудад зөв төхөөрөмж ашиглан ашигтай

холболтын загвар гаргаснаар, хур тунадаснаас үүсэх унтралтын хугацааг C Band-ын бусад

нөлөөллөөс үүсэх унтралттай (жишээ нь: нарны нөлөөлөл) бараг ижил төвшинд аваачих

боломжтой болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зохистой хэмжээтэй антен болон гаралтын чадлыг

зохицуулж өгснөөр хур тунадаснаас үүсэх унтралтыг зохицуулах боломжтой юм.
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Нарны нөлөөл /Sun Interference/ 

харьцуулалт

C Band sun interference on Intelsat 22 Ku Band sun interference on Intelsat 20
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Антен

 Ku Band-ын давтамжийн царааг зөвхөн сансрын холбоонд зориулан

хуваарилсан тул гаднын бусад холбооны шугамаас нөлөөлөл орох

магадлал бага тул Ku band-ын транспондерийн доош цацаж байгаа

дохионы төвшин өндөр. Мөн дохиог өндөр чадлаар цацаж байгаа тул C

band-тай харьцуулахад жижиг хэмжээний тавган антен ашиглах

боломжтой.
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Andrew 3.7м болон SUMAN 3.0м антены ашигт үйлийн

кофециентыг C болон Ku band дээр харьцуулан

тооцоолов.

Andrew 3.7м антен C Band Andrew 3.7м антен Ku Band

SUMAN 3.0м антен Ku BandSUMAN 3.0м антен C Band
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Intelsat 22 C-Band VS Intelsat 17 Ku-

Band Russia Beam

 Одоо Монгол улсын Иргэний нисэхийн сансрын холбоонд Intelsat компаний 72º E дээр байрлах

Intelsat 22 –ын C band-ын транспондероос 9.1МГц-ын зурвас түрээсэлж ашиглаж байгаа.
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Ku-Band Russia Beam
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Анхаарал тавьсанд 

баяраллаа
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