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 تمهيد

( بقطاع خدمات العلوم) 7 دراساتالالتابعة للجنة  7Bفرقة العمل  من قام بإعداد الكتّيب بشأن اتصاالت األحباث الفضائية خرباء
ة السيدة ش. تايلور )الواليات املتحدة األمريكية(، رئيسة فرق الراديوية. وكانت الطبعة األصلية قد أُعّدت برئاسة االتصاالت

، 7B عّدت برئاسة السيد ب. كوفمان )الواليات املتحدة األمريكية(، رئيس فرقة العمل. وتضّم هذه الطبعة األخرية، اليت أُ 7B العمل
التغريات اليت  نع حباث الفضائية فضلا جمال اتصاالت األ يف االستخدامات والتطّورات التكنولوجية اليت حتققت عن معلومات

 .2002عام  يف طرأت على توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية منذ أن مت نشر الكتّيب ألول مرة
وال يُقصد هبذا الكتيب أن يكون كتاباا مرجعياا بشأن األحباث الفضائية، لكنه معيّن بشكل أساسي جبوانب خدمة األحباث الفضائية 

ني التداخل بني خدمات االتصاالت الراديوية ح من احلد األدىن إىل أجل التقليل من لة بإدارة استعمال الطيف الراديويذات الص
طي جماالت ، يُطلع الكتّيب القراء على أسس خدمة األحباث الفضائية. ويغفصول يتعلق األمر خبدمة األحباث الفضائية. ففي أربعة

يوي مع ة وعمليات التنفيذ التقنية، ونطاقات الرتدد املفّضلة، ومسائل ترتبط بتقاسم الطيف الرادمثل وظائف نظام األحباث الفضائي
 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة باألحباث الفضائية متثل مراجع إضافية. 1 املرفقخدمات أخرى. ويورد 

 ت الراديوية.آمل أن يكون هذا الكتّيب مفيداا ملديري الطيف ومهندسي االتصاال

 فرانسوا رانسي 
 مدير مكتب االتصاالت الراديوية 
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 تقديم

، وهو أول جسم اصطناعي يدور حول األرض، إعلناا ببدء 1957أكتوبر  4 يف (Sputnik-1شّكل إطلق القمر سبوتنيك األول )
الوقت  ائية. ويفتُعرف خبدمة األحباث الفض نشوء خدمة راديوية إىل التواصل مع املركبات الفضائية إىل عصر الفضاء. وأّدت احلاجة

اث مجيع أحناء العامل مهمات تتعلق باألحباث الفضائية. وقد ُعّرفت خدمة األحب يف احلاضر، ُُتري الوكاالت واإلدارات الفضائية
ات م فضائية أخرى لغايالوائح الراديو للحتاد على أهنا "خدمة اتصاالت راديوية تستخدم فيها مركبات فضائية أو أجس يف الفضائية

 البحث العلمي أو التكنولوجي".
 1990 عام يف خلل عملية إعادة تنظيم جرت من ( التابعة لقطاع االتصاالت الراديويةخدمات العلوم) 7وأُنشئت جلنة الدراسات 

جلنة  يف األنشطة من كثريدوسلدورف. ويرتبط ال يف (CCIR)أثناء انعقاد اجلمعية العامة للجنة االستشارية الدولية للراديو 
 يف الراديوي لتحقيق أهداف علمية.بتطوير استخدام الط 7 الدراسات

فرق العمل اليت تعاجل املسائل التقنية املتصلة باختصاصات حمددة ترد حتت مظلة  من عدد من حالياا  7وتتألف جلنة الدراسات 
وتتضمن دراسات تتناول وصلت االتصاالت اللزمة  7Bقة العمل . ومتثل األحباث الفضائية وتطبيقاهتا اختصاص فر خدمات العلوم

 ذلك. من لدعم عمليات املهمات الفضائية حىت أقصى حدود النظام الشمسي وأبعد
ائدة على االختصاصات العلمية والتقنية اليت عادت بالف من العديد يف وخلل العقود األربعة األخرية، مت حتقيق تطورات هائلة

ت معرفتنا بالفضاء الذي نعيش فيه وفهمنا له. ومن بني اإلجنازات احملّققة استكشاف الكواكب باملركبات الفضائية البشرية وعمق
 MIR اآللية )الروبوتية( وحىت فيما بعد حدود نظامنا الشمسي، وعمليات االستكشاف املأهولة للقمر، وإنشاء وتشغيل حمطة

دولية  زة بواسطة سواتل ترحيل البيانات. وتشمل املشاريع احلالية إقامة حمطة فضائيةالفضائية، وتأمني االتصاالت الفضائية املعز 
 والتخطيط الستكشاف مأهول لكوكب املرّيخ.

 احلاجة نشوء أنشطة ومتطلبات جديدة وموّسعة، وإىل إىل جمال األحباث الفضائية يف وأفضت التحسينات واإلجنازات املتواصلة
حباث الفضائية وموثوقيتها. وأضحت البيئات املدارية والطيفية اليت توفر األساس جلميع االتصاالت زيادة سعة اتصاالت األ إىل

الفضائية مكتظة بشكل متزايد باخلدمات واألنظمة اجلديدة. ويعترب الفهم األساسي ألنظمة الفضاء الراديوية واحتياجاهتا ضرورياا 
 احلايل والسنوات املقبلة أيضاا. تطلبات الزمنتقاسم تلك املوارد احملدودة وتلبية م من للتمكني

وفيما كان وضع التوصيات وسيبقى جمال الرتكيز الرئيسي ألنشطة جلنة الدراسات، فقد أصبح واضحاا أن اخلرباء الذين يعملون على 
 الذين يعتمدون العلمينيزملئهم ومعاونيهم  إىل املعلومات األساسية لتقدميها من جلنة الدراسات لديهم الكثري يف هذه املسائل

على بيانات األحباث الفضائية إلجياد حل للمسائل العلمية األساسية وتطوير املعرفة البشرية بأكملها ببيئة الفضاء وأصل الكون. 
الفضائية تصاالت األحباث ىل فهم أنظمة اإع مستعملي هذه املعايري التوّصل وبالتايل تقّرر إعداد هذا الكتّيب ونشره لكي يتسىن جلمي

 م تلك األدوات القوية وتطبيقها.أجل حتسني تصمي من فهماا كاملا 
وقد أُعد هذا الكتّيب لتزويد القارئ بفهم عام خلدمة األحباث الفضائية. ويوفر الكتّيب بعض املعلومات األساسية اليت تتعلق 

د ُوضع الكتيب أساساا ئية ومهماهتا وأنشطتها املختلفة. وقبرامج األحباث الفضا من باملتطلبات التقنية والطيفية اللزمة لدعم الكثري
للمدراء احلكوميني وأعضاء جلان الدراسات بقطاع االتصاالت الراديوية وموظفي الوكاالت املعنية مبسائل إدارة الطيف. كما يسهم 

اكتساب فهم األشخاص املهتمني ب من تنوير أفراد اجلمهور الثانوي وحتديداا طلب اجلامعات واجملموعات األخرى يف هذا الكتيب
 خدمة األحباث الفضائية. يف لبعض جوانب االتصاالت

على  جمتمع مستعملي معايري األحباث الفضائية، وإنين إىل ، يشرفين ويسعدين أن أقدم هذا الكتّيب7وإين كرئيس للجنة الدراسات 
 هلم.أعما يف تقدر بثمن أهنم سيجدونه أداة مرجعية ال من يقني
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. ومع ذلك فإن عمل 7 جلنة الدراسات يف إدارات كثرية تشارك من ا كان هلذا الكتّيب أن يكتمل بدون املسامهات املقدمةوم
، 7B يسة فرقة العملالسيدة ش. تايلور )رئ إىل التوّجه بالشكر اخلاص من بد املقررين بشأن خمتلف أجزاء الكتّيب تعترب بارزة، وال

، فرنسا( والسيد ر. جاكوبسن )نائب رئيس جلنة 7(، والسيد ف. مينز )نائب رئيس جلنة الدراسات الواليات املتحدة األمريكية
، أسرتاليا( والسيدة س. كيمورا )اليابان(، والسادة ر. أندروز، و د. باثكري، و ب. يونس )الواليات املتحدة األمريكية(. 7 الدراسات

وضع  يف مكتب االتصاالت الراديوية الذي قام بدور حموري من أ. نالبانديان السيد إىل االمتنان اخلاص عن وأود أن أعرب أيضاا 
 الكتّيب. هذا

 ر.م. تايلر 
 7رئيسة جلنة الدراسات  

 

  



vi اتصاالت األحباث الفضائية 

 تقديم الطبعة الثانية

. لمرة األوىلشر الكتّيب بشأن اتصاالت األحباث الفضائية للقد طرأت تغيريات كثرية على اتصاالت األحباث الفضائية منذ أن نُ 
اشطة. اإلدارات برامج فضائية ن من وأثناء هذه الفرتة، أصبحت حمطة الفضاء الدولية تامة التشغيل وأضحى لدى عدد أكرب

إرسال  من اية املطافهن يف االستكشاف اآليل للقمر واملرّيخ هبدف التمكن يف وكاالت الفضاء من مشاركة متنامية لعدد كبري ومثة
 ستكشاف واالكتشاف.رغراض االاملّريخ أل إىل البشر

غرية واملتناهية قبيل السواتل الص من خلل تكنولوجيات جديدة من أجل البحث العلمي أكثر سهولة من الفضاء إىل وأصبح الوصول
جه تطوير و  يف احلواجز اليت تقف من احلد بشكل كبري إىل الصغر اليت نظراا الخنفاض تكاليفها وضآلة أحجامها أدت

 وإطلقها. السواتل
أكثر  معدالت أعلى للبيانات الستيعاب مهمات إىل الفضائية، برزت احلاجة األحباثأنشطة  يف ومتشياا مع الزيادات احلاصلة

صاالت األحباث جوانب ات من جانب هام إىل بيانات املهمات بتقاسم الطيف يف تعقيداا. وقد ارتقى تزايد هذا النشاط والتوسع
كفاءة  نم قبيل استخدام أساليب تشكيل أعلى رتبة حتّسن من التقنيات من خلل عدد من الفضائية. فقد حتسن تقاسم الطيف

 عرض النطاق واستعمال ترددات أعلى، مما حيسن االُتاهية.
 ري.تزايد االهتمام بالطيف واستخدامه ضمن النطاق البص يف اتصاالت األحباث الفضائية يتمثل يف وهناك تطور بارز آخر

برامج  نم عة احملّدثة للكتّيب توفر معلومات أساسية تتعلق باالحتياجات التقنية والطيفية اللزمة لدعم الكثريتزال هذه الطب وال
ملتعلقة خبدمة فهم بعض جوانب االتصاالت ا يف ومهمات وأنشطة األحباث الفضائية املختلفة. ومن املتوخى أن يسهم هذا الكتّيب

 الفضائية. األحباث
. ومع ذلك مثة 7 جلنة الدراسات يف جعة هذا الكتّيب بفضل املسامهات اليت قدمتها إدارات كثرية تشاركولقد أمكن إجناز مرا

، الواليات املتحدة 7B مسامهات بارزة وهم: السيد ب. كوفمان )رئيس فرقة العمل من أشخاص يستحقون اإلشادة ملا قدموه
والسيد ف. س. رغالربيث )الواليات املتحدة األمريكية(، األمريكية(، والسيد ي. فاسيلو )وكالة الفضاء األوروبية( 

نشدي ما دوميت )الواليات املتحدة األمريكية(، والسادة ت. بريمان، وج. فيلدهيك وس.كاياالر وس. أمسر وف. ب. والسيدة
لراديوية االت امكتب االتص من أن خنّص بالشكر السيد ف. نوزدرين من بد وت. فونديك )الواليات املتحدة األمريكية(. وال

 زيادة تطوير هذا الكتيب. يف دور حاسم األمهية من قام به ملا

 . مينزف 
 7رئيس جلنة الدراسات  
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 1 1 الفصل

 

 1الفصل 
 مقدمة لخدمة األبحاث الفضائية

مجيع أحناء العامل. ويسعى قطاع  يف حتسني أنظمة االتصاالت واستخدامها الرشيد (ITU) يتيح االحتاد الدويل للتصاالت
تأمني االستخدام الرشيد واملنصف والكفوء واالقتصادي للموارد الطبيعية احملدودة  إىل (ITU-R)االحتاد  يف االتصاالت الراديوية

. ت العلومخدما من باعتبارها واحدة (SRS) لطيف الرتددات الراديوية واملدارات الساتلية، ويدرج إدارة خدمة األحباث الفضائية
(. ومت صقل 2 رفقامللوائح الراديو للحتاد )انظر  يف توزيعات ترددات حمددة كما هي واردة من وتستفيد خدمة األحباث الفضائية

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية  من SAالسلسلة  يف استخدام توزيعات الرتدد اخلاصة خبدمة األحباث الفضائية بصورة أكرب
 ص التقنية واإلجراءات التشغيلية.اخلصائ إىل (، استناداا 1 املرفقئية واألرصاد اجلوية( )انظر )التطبيقات الفضا

 لمحة عامة -األبحاث الفضائية  1.1
لبشرية. االختصاصات العلمية وبرامج التكنولوجيا اليت تعود بالنفع على ا من تتيح أنظمة خدمة األحباث الفضائية جمموعة متنوعة

 يلي: العلمية معلومات تتعلق بالنظام الشمسي، وطبيعة الكون وتنظيمه، وأصل املادة ومصريها، وتتضمن ما وتوفر االختصاصات
 األرضية؛-الفيزياء الشمسية -
 فيزياء الفضاء؛ -
 البحوث املتعلقة بأنظمة الكواكب. -

لى األرض. وُُترى ة الشمسية وتأثريها عوتركز برامج التفاعل بني األنظمة الشمسية واألرضية على دراسات تتعلق بالشمس واألنشط
ني الشمس الفضاء ما بني الكواكب، عادة ب من مناطق كثرية يف املركبات الفضائية العلمية الواقعة من الدراسات باستخدام شبكة
 األجهزة العلمية اللزمة الستشعار اإلشعاع الكهرمغنطيسي الشمسي وجزيئات البلزما من واألرض، واجملهزة بصفيف

 وكشفها. واملوجات
دم لتحسني تصميم نظامنا الشمسي وتزودنا مبعلومات تستخ يف وُتكّرس حبوث الفيزياء الفضائية لدراسة القوانني األساسية للفيزياء

 املركبات الفضائية وأجهزة القياس اخلاصة هبا وقدراهتا امللحية.
 كتساب معرفة بأصل نظامنا الشمسي وتطوره. وتزودنا املركباتوتتم دراسة الكواكب وأقمار الكواكب والكويكبات واملذنّبات ال 

 نظامنا الشمسي. يف الكواكب وأقمارها عن الفضائية واملسابري ومركبات اهلبوط على الكواكب مبعلومات واسعة
 الفضاء: يف وتركز برامج تكنولوجيا األحباث الفضائية على تطوير التكنولوجيات املتقدمة اللزمة ملا يلي والتحقق منها

 تصنيع وُتميع اهلياكل الفضائية؛ -
 إنشاء األنظمة الكهربائية/امليكانيكية؛ -
 دراسة سلوك املوائع وظواهر النقل؛ -
 املدار؛ يف اعتماد الروبوتيات لتجميع اهلياكل وخدمة السواتل -
 الفضاء. يف تقنيات املعاجلة والتصنيع -

 لعيشالفضاء ألرغراض علمية وُتارية تعمل على تطوير وتعزيز قدرة اإلنسان على ا يف يةوبوجه خاص، فإن دراسة بيئة انعدام اجلاذب
 الفضاء والعمل فيه لفرتات زمنية طويلة، وتعزز فهمنا لعلم املواد وعلوم الطب البيولوجي. يف
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 املناطق القريبة من كل يف جيةدعم البحوث العلمية والتكنولو  يف أنظمة األحباث الفضائية املستخدمة من وتشمل األنواع املختلفة
املراكز  ىلإ الفضاء السحيق مهمات مأهولة )مثل عمليات االستكشاف البشرية، ونقل أفراد الطواقم واملوظفني ومناطقاألرض  من

وبوتية ر الفضاء( ومهمات رغري مأهولة )مثل استخدام املركبات الفضائية ال يف مواقع من العلمية، وإجراء التجارب والبحوث انطلقاا 
جلمع العّينات املادية، وإمداد املركبات الفضائية البحثية أو خدمتها، واستخدام املركبات الفضائية جلمع بيانات االستشعار والرصد(، 

املهمات  إىل بعده. وُيشار املدار املتزامن مع األرض أو ما يف وشبكات االتصاالت على سطح األرض، وشبكات االتصاالت
املقابل، يشار  يف ‘.الفضاء السحيق’األرض بأهنا مهمات  عن  106 km 2 من ة املوّجهة حنو أهداف تبعد أكثرالبحثية الفضائي

األرض. وبسبب متطلباهتا الفريدة، وضعت  من بأهنا مهمات قريبة  106 km 2 من األرض أقل عن تبعداملهمات اليت  إىل عادة
الكتلة هلا بالتواصل بنجاح عرب املسافات البعيدة املطلوبة. وألسباب تتعلق ب أحكام طيفية خاصة ألنظمة الفضاء السحيق للسماح

 مجيع مراحل مهمات الفضاء السحيق. يف واحلجم والتكاليف، ُيستخدم الطيف نفسه واملعدات ذاهتا
 العملياتو وتتضمن مراحل مهمات األحباث الفضائية عمليات التدقيق قبل اإلطلق، وعمليات اإلطلق، وعمليات النقل، 

طلب جناح كل األرض واهلبوط. ويت إىل املهمات املأهولة واملهمات اآللية )الروبوتية(، عمليات العودة يف املدار، وكما هو احلال يف
مرحلة أنظمة اتصاالت وتتّبع متخصصة. وَتستخدم عمليات اإلطلق أنظمة دقيقة لتحديد املدى والتحكم والتدمري أثناء املرحلة 

بع لضمان وصول والتت عن بُعد بيانات التحكم والقياس إىل إلطلق ومن أجل عمليات الطوارئ. وحتتاج عمليات النقلاحلساسة ل
ني املركبات الفضائية ىل الفضاء بالفضاء إ من املدار االتصال يف مدارها الصحيح. ورغالباا ما تتطلب العمليات إىل املركبة الفضائية
ها بسواتل لياتصاالت متزامنة مع األرض يشار إ طريق سواتل عن األرض، إما بشكل مباشر أو االتصال مع عن املتعاونة فضلا 

بيانات التحكم  نع ترحيل البيانات. وبالنسبة للمهمات املأهولة، تتضمن وظائف االتصاالت البيانات الصوتية والفيديوية فضلا 
بيانات التحكم  ىلإ بوتية(، فقد تكون البيانات الفيديوية ضرورية باإلضافةوالتتبع. أما بالنسبة للمهمات اآللية )الرو  عن بُعد والقياس
املدار واملركبات على  يف والتتّبع. ويف حالة املهمات اخلاصة بالكواكب، قد تكون االتصاالت بني املركبة الفضائية عن بُعد والقياس

 الكوكب وبني األرض.ب االتصاالت بني املركبة الفضائية اخلاصة إىل السطح ضرورية باإلضافة

 خصائص مهمات األبحاث الفضائية 2.1

 مدة مهمات األبحاث العلمية 1.2.1
املدة الفعلية الوجهة النهائية( و  إىل عملية اإلطلق وحىت الوصول من تشمل مدة مهمة األحباث الفضائية مدة الرحلة )الوقت املمتد

ات وإجناز أهداف املهمة(. وفيما يتعلق مبهمات جلب العينات والرحلت للمهمة )الوقت اللزم إلجراء التجارب وحيازة البيان
لة حىت مدة تتجاوز ااحلاالت، تظل املركبة الفضائية فعّ  من األرض. ويف كثري إىل املأهولة، تشمل مدة املهمة أيضاا مدة رحلة العودة

 ّيمة.تزويد أوساط األحباث الفضائية باملعلومات الق يف عمرها التصميمي وتستمر
ترتاوح  رحلة. وقداملدة اإلمجالية لل من األرض، تشكل مدة الرحلة عموماا جزءاا صغرياا  من الفضاء القريب يف وبالنسبة ملعظم الرحلت

لبيانات واحملطات عدة سنوات. وتعترب سواتل ترحيل ا إىل بضعة أشهر من األرض من املدة الفعلية للمهمات اآللية )الروبوتية( القريبة
املناطق  يف سنة. أما بالنسبة للمهمات املأهولة 15سنوات و 10ضائية مبثابة االستثناء، حيث تتطلب عمراا تشغيلياا يرتاوح بني الف

 لرحلة بني بضعة أيام وعدة أشهر.املدارية والقمرية، فقد ترتاوح املدة الفعلية ل
يل املثال، الذي كوكب زحل على سب  إىلمجالية للمهمة. فالبعثة املدة اإل من الفضاء السحيق جزءاا كبرياا  يف وقد تشكل مدة الرحلة

سنوات. وأثناء الرحلة يتم استجواب املركبة الفضائية بشكل منتظم بشأن وضعها  7-6قد تستغرق  ، 109 km 1,58 يبعد حوايل
رتات الرحلت الروبوتية سنوات. أما ف ووضع محولتها النافعة. وتستغرق مهمات الفضاء السحيق العادية وقتاا فعلياا يبلغ عموماا بضع

 الكويكبات أو املريخ أو األجرام السماوية األخرى فتقاس باألشهر والسنوات. إىل واملأهولة
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 مدارات مهمات األبحاث الفضائية  2.2.1
 االختيار وخصائصه يهاملدارات الساتلية. ويستند نوع املدار الذي يقع عل من ُتري أنشطة األحباث الفضائية باستخدام عدة أنواع

معظم مهمات  يف متطلبات مهمة األحباث الفضائية وحتقيقها لألداء األمثل. وُتستخدم املدارات الدائرية على نطاق واسع إىل
ح ىل سطتاا بالنسبة إة الفضائية يكون ثابوتتميز هذه املدارات بتطابق ارتفاع األوج واحلضيض، أي أن ارتفاع املركب األحباث الفضائية.

فلكه. وفيما يتعلق برحلت األحباث الفضائية اليت تدور حول األرض، تكون املدارات عموماا  يف األرض أو الكوكب اليت تدور
األرض فقد مُسيت "املدارات  من . ونظراا لقرب هذه املداراتkm 1 000و 300مائلة على املستوى االستوائي وترتاوح ارتفاعاهتا بني 

 .(LEO)األرضية املنخفضة" 
مهمات األحباث الفضائية اليت تتطلب  يف درجة. وتستخدم هذه املدارات 90واملدارات القطبية هي مدارات دائرية يبلغ ميلها قرابة 

 املناطق يف واقعة ةأرضي وحمطة قطيب مدار يف ساتل بني املباشرة وميكن حتقيق االتصاالت. األرض سطح على نقطة كل  تغطية
 .مدارات الساتل من مدار كل  على القطبية

امليل املداري عادة قرابة  الشمس. ويبلغ إىل وتقتضي املدارات املتزامنة مع الشمس أن يظل مستوى مدار الساتل ثابتاا تقريباا بالنسبة
 درجة. وهذه املدارات مناسبة بوجه خاص لعمليات رصد الشمس ورصد األرض وبعض مهمات التنبؤ باألحوال اجلوية. 98

دارات الشديدة اإلهليلجية، سّيما امل رات اإلهليلجية بارتفاع قليل للحضيض وارتفاع كبري لألوج. وتوفر هذه املدارات، الوتتميز املدا
تتمثل امليزة مهمات الرصد العلمية. و  من منصة للعتيان )أخذ العّينات( عند ارتفاعات عالية ومنخفضة وتعترب مناسبة للكثري

ضية التابعة لشبكته. احملطة األر  من ارتفاع النسبة املئوية للوقت الذي يكون فيه السائل مرئياا  يف راتاملدا من األساسية هلذا النوع
 دى بني الساتل واحملطة األرضية.حد كبري وفقاا لتغري امل إىل ومع ذلك فإن شدة اإلشارة قد تتفاوت

. ويكون km 35 786اء األرض عند ارتفاع قدره حلقة مميزة حول خط استو  (GSO)األرض  إىل ويشكل املدار املستقر بالنسبة
 ثلث األرضهذا املدار رؤية ثابتة ل يف هذا املدار دورة مدارية تساوي مدة دوران األرض. وبالتايل يتوفر للساتل يف لدى السواتل

اث الفضائية املدار تقريباا وميكنه احلفاظ على اتصال مستمر مع حمطة أرضية تقع ضمن جمال رؤية الساتل. وتستخدم خدمة األحب
ملدار ا يف أجل إتاحة االتصال املستمر مع مركبة فضائية من (DRS)األرض لتحديد مواقع سواتل ترحيل البيانات  إىل املستقر بالنسبة

 املنخفض. األرضي
 التاليتنييتني وصالت يف خدمة األحباث الفضائية يف املوقع املداري لسواتل ترحيل البيانات عن وميكن االطلع على معلومات

 قطاع االتصاالت الراديوية: عن الصادرتني
ثابتة إرساالت أنظمة اخلدمة ال من املواقع املدارية لسواتل ترحيل البيانات الواجب محايتها - ITU-R SA.1275التوصية  -

 MHz 2 290-2 200النطاق  يف العاملة

 لعاملةأنظمة اخلدمة الثابتة ا من البيانات الواجب محايتهااملواقع املدارية لسواتل ترحيل  - ITU-R SA.1276التوصية  -
 GHz 27,5-25,25النطاق  يف

الذي حيتوي  سطح متعامد مع السطح يف أما املدارات اهلللية فهي مدارات تدور حول نقطة توازن بني جرمني مساويني. ويقع املدار
أحد  من مليون كيلومرت 1,5تان تقع كل منهما على بعد حنو ، اللL2و L1على خط البصر بني اجلرمني. وتشكل نقطتا الرغرانج 

 جانيب األرض وعلى حمور الشمس/األرض، مثالني على نقاط التوازن اليت ُتستخدم حوهلا املدارات اهلللية ملهمات األحباث الفضائية.
مة لتحقيق ارب وقياسات االستشعار اللز وعموماا تكون مدارات القمر ومدارات الكواكب دائرية بطبيعتها ومعدة لتيسري إجراء التج

سطح القمر. كما أن مدارات الكواكب  إىل أهداف املهمات. وقد قامت مدارات القمر بدور مدار االلتقاء للرحلت املأهولة
سطح  املهمات نشر مسبار أو مركبة سطحية للهبوط على من تعمل كمدارات لسواتل الرتحيل حول جرم كوكيب. وتتطلب الكثري

البيئة واحمليط املباشر. ونظراا للقيود املفروضة على استهلك الطاقة، فهي رغري قادرة على إرسال تلك  عن لكوكب وحيازة بياناتا
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املدار  يف مركبة فضائية إىل األرض عرب مسافات شاسعة، ولذلك تقوم تلك املركبات الفضائية احمللية بإرساهلا إىل البيانات مباشرة
 حمطة االستقبال على األرض. إىل املعلوماتاليت تنقل بدورها 

 أنواع مهمات األبحاث الفضائية   3.2.1
اخلاصة بوكالة الفضاء  Progressوبرورغرس  Soyuz تتطلب الرحلت اليت يلزم فيها نقل البضائع أو املوظفني، مثل رحلت سيوز

التابعة للوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء،  H-IIية ومركبة النقل االحتادية الروسية ومركبة النقل اآليل التابعة لوكالة الفضاء األوروب
مدار  يف طريق أنظمة ساتلية لرتحيل البيانات، ومع مركبات تدور عن خدمات اتصاالت مع احملطات األرضية، إما بصورة مباشرة أو

صاالت. وبيانات التتّبع عرب وصلت االت عن بُعد أجل عمليات االلتقاء/االلتحام. وتُرسل األوامر وبيانات القياس من مشرتك
 متطلبات مسعية وفيديوية إضافية.ولدى املركبات املزّودة بطواقم 

مع املركبات اليت  خدمات اتصاالت إىل قبيل حمطة الفضاء الدولية، من وحتتاج املهمات اليت تطري على مركبات تدور بشكل دائم،
 بات النقل، يكون لدى املنصات الدائمة الدوران متطلبات تتعلق بالتحكم والقياسنفس املدار ومع األرض. وأسوةا مبرك يف تدور

شبكات  اشرة معطريق وصلت مب عن الصوت والفيديو اليت ميكن تلبيتها من جانب احتياجات إضافية إىل والتتبع عن بُعد
 يانات.يل الباألنظمة الساتلية لرتح عرب مباشرة رغري وصلت طريق عن أو األرضية احملطات

. وكبك  سطح على أو( الفضاء يف السري) املدار يف سواء القاعدة، احملطة خارج مبثابة رحلة (EVA) املركبة خارج ويعترب النشاط
والواقع الذي  قاعدة.ال واحملطة الفضاء رائد املستخدمة لنشاط خارج املركبة توفر بيانات منخفضة املعدل بني فأنظمة االتصاالت

االت النشاط خارج لنظام اتصاألبعاد املادية واستهلك الطاقة  من حيّد كثرياا  البذلة الفضائية يف ة االتصاالتحُيّتم دمج أنظم
. صيانتها وإصلحهااألخرى و  الفضائية واملركبات السواتل بناء نشاط خارج املركبة خلل املنجزة النموذجية األنشطة وتشمل. املركبة

م املدار. أما األنشطة خارج املركبة اليت يت يف املركبة الفضائية اليت تدور من m 100وماا على بعد وُُترى األنشطة خارج املركبة عم
 تُنّفذ على عمليات األخرى فتتطلب السماوية واألجرام واملرّيخ القمر سطح على الكوكبية القاعدة حمطات من إجراؤها انطلقاا 
 عشرات الكيلومرتات. إىل مسافات تصل

 ملداريةا الفضائية املركبات استخدام خلل من وهندسية علمية بإجراء حتقيقات القمر والكواكب استكشافوتقوم مهمات 
 املأهولة للستكشافات اتصال نقاط مبثابة لتكون مساوي جرم سطح على القاعدة وحمطات املسابري أو العربات السطحية أو

 احمللية االتاالتص جانب إىل األرض وإليها، من إجراء اتصاالت اكبوالكو  القمر استكشاف وتتطلب مهمات. الطويلة والروبوتية
 .الكوكب سطح على

إجراء ُتارب لتحقيق استبانة زاويّة ملصادر راديوية  (VLBI)وتتيح املهمات الفضائية لقياس التداخل خبط أساسي طويل جداا 
حمطتني  يف لةتساع وطور إشارات املصدر الراديوي املستقبمرصودة يتعذر حتقيقها باتباع أساليب راديوية أو بصرية أخرى. ويكون ا

 ملهماتاملوقع وبنية املصدر. وتستخدم ا عن أجل استخلص املعلومات املفصلة من مرتابطني تبادلياا  VLBIحمطات  من أو أكثر
. األرض لىع أساس طخ أي من أكرب الرصد األساسية مستويات خلطوط لتحقيق األقل على فضائية واحدة حمطة VLBI الفضائية

 استخدامب الفعلي الوقت يف األرضية احملطة إىل حمطات الفضاء من الفضائية VLBI حمطات ُتمعها اليت وجيب أن تنقل البيانات
أرض للقيام بتحويل )إزاحة( متسق لرتدد معياري -فضاء نقل وجود وصلة من بد أيضاا  وال .Gbit/s 8 إىل معدالت بيانات تصل

 احلاصلة الطور طاءأخ ملعايرة وتعترب وصلة العودة هذه ضرورية. فضاء لنقل الطور-راديوية أرض وصلة طريق عن ضقائم على األر 
 البيانات نقلل بشكل متزامن تستخدم قد أو الطور نقل أرض مكّرسة لعملية-وقد تكون الوصلة فضاء. فضاء-الوصلة أرض يف

 .الفضائية املركبة من
وحمطة أرضية واحدة،  مدار أرضي منخفض يف لبيانات اتصاالا مستمراا بني مركبة الفضاء اليت تدوروتوفر مهمات سواتل ترحيل ا

البيانات. وميكن لنظام  من عالية جداَ  إىل وميكنها أن تدعم مركبة فضائية متعددة املستعملني بصورة متزامنة مع متطلبات منخفضة
املائة ملركبة املدار األرضي  يف 100درجة أن يؤّمن نظرياا تغطية بنسبة  120قدره ثلثة سواتل لرتحيل البيانات بتباعد زاوي  من مؤلف

قبيل التكلفة واختيار املواقع املدارية لسواتل ترحيل البيانات واملوقع اجلغرايف للمحطات األرضية  من املنخفض. ومن شأن عوامل
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اا. وبوجه عام، تنشر النموذجية الساتلية لرتحيل البيانات أمرا صعبالتابعة لسواتل ترحيل البيانات أن ُتعل تنفيذ مثل هذه الكوكبة 
ية. فحني تدخل املركبة تغطية املركبة الفضائ يف ساتلني لرتحيل البيانات ويُتوقع حدوث بعض اخلسارة من على األرجح كوكبة مكونة

ة االتصال قة االستبعاد"، تفقد هذه املركباملدار األرضي املنخفض منطقة ظل األرض اليت يشار إليها باسم "منط يف الفضائية
مدارات  يف ساتلي ترحيل البيانات وبالتايل مع احملطة األرضية لساتل ترحيل البيانات. أما بالنسبة للمركبة الفضائية اليت تدور مع

 ات وتسديده حيدانإهليلجية أو تتطلب ارتفاعات عالية، فإن املدى الزاوي الذي ميكن خلله توجيه هوائي ساتل ترحيل البي
 مكونات مهمات سواتل ترحيل البيانات. عن املعلومات من املزيد ITU-R SA.1018التغطية بشكل أكرب. وتقدم التوصية  من

  610 km 2تعميق معرفتنا بالنظام الشمسي والفضاء بوجه عام على مسافات تتجاوز  يف وتسهم مهمات الفضاء السحيق
مليار   17فوق على بعد ييث إن بعض املهمات احلالية توجد بعيدة جداا مهمات الفضاء السحيق حاألرض. ومتيز املسافات ال من

 ت تشفري متقدمةوتقنيا وتكنولوجيا للغاية متطورة اتصاالت أجهزة اهلائلة تفرض استخدام املسافات األرض. وهذه من كيلومرت
 .الشاسعة سافاتامل هذه عرب موثوقة راديوية اتصاالت أجل حتقيق إقامة وصلت من

 أنظمة األبحاث الفضائية 3.1

 األرضي القطاع 1.3.1
وتشكل . معينة ةفضائي أحباث اللزمة ملهمة للمتطلبات وكذلك واقتصادية، سياسية العتبارات األرضية ختضع مواقع احملطات

 ومراكز التبديلو  مرافق املعاجلة مع بجن إىل جنباا  وتعمل والتتبع االتصاالت حمطات من عاملية شبكة من جزءاا  األرضية احملطات
االتصاالت  أنظمة واسطةب الشبكة مرافق بني البيانات وتوجيه عموماا االتصاالت وتتأمن. الفضائية األحباث شبكة لتشكيل التحكم

 .الثابتة الساتلية واألنظمةاألرضية 

مكافئية  عاكسات نع بصورة رئيسية عبارة األرض نم للمحطات األرضية لألحباث الفضائية القريبة املستخدمة وتكون اهلوائيات
كما تستخدم هوائيات يارغي واهلوائيات اللولبية والصفائف وهوائيات احلزمة املروحية لدعم عمليات   .m 30 و 6ترتاوح بني  بأقطار

 املركبة وقدرات املهمة، باتتطلقبيل م من االعتبار عوامل يف تؤخذ ونوعه األرضية احملطة املناسب هلوائي احلجم التتبع. وعند حتديد
 يكون أن التسديد. وجيب يف حتقيق الدقة من احملطة األرضية متّكن هوائي التشغيل، وتنقلية وتردد واخلصائص املدارية، الفضائية،

 احملطات عن تفاصيل ITU-R SA.1414 وتقدم التوصية. التسديد يف زاوي يقني بأي عدم للسماح كافياا   اهلوائي حزمة عرض
 .وهوائياهتا لسواتل ترحيل البيانات األرضية

 القدرة، عالية ، وأجهزة إرسال(m 70-35)السحيق بقطر كبري جداا للهوائيات  ملهمات الفضاء األرضية احملطات هوائيات وتتميز
. السحيق الفضاء اتماليت متيز مه اهلائلة املسافات عرب موثوقة اتصاالت ومجيعها ضروري لتوفري للغاية، حساسة استقبال وأجهزة

 اهلوائي حاقرتاب سط ودقة حمدوداا حبجم اهلوائي ملهمات الفضاء السحيق األرضية احملطة ويكون احلد األقصى لكسب هوائي
 السطحي الناجم شوهوالت هياكل الدعم، وصلبة احلرارية، والتأثريات التصنيع، دقة مثل سطح جمسم مكافئي فعلي. ومثة عوامل من
 ببناء املرتبطة الباهظة فوالتكالي الكبري وقد أدى احلجم. السطح دقة يف املتنوعة تؤثر مجيعها وزوايا االرتفاع والرياح، اجلاذبية، عن

 أحناء مجيع يف هذه األرضية احملطات هوائيات من فقط قليل عدد نشر إىل السحيق ملهمات الفضاء األرضية احملطات هوائيات
ومن  .السحيق ملهمات الفضاء األرضية احملطات عن تفصيل أكثر خصائص ITU-R SA.1014 للتوصية 1ويقدم امللحق . العامل

 ما تتسم به إىل نظراا  السحيق الفضاء التصاالت THz 283حول  تعمل على ترددات املستقبل أنظمة يف احملتمل أن تستخدم
 ITU-R SA.1742 وتقدم التوصية. حجماا أصغر  هوائيات باستخدام حتقيقهما منخفض ميكن بكثري وعرض حزمة كسب أعلى من

 لألنظمة املتوقعة. والتشغيلية التقنية تتعلق باخلصائص تفاصيل
. وترد أساليب التنبؤ ITU-R SA.509التوصية  يف وميكن االطلع على خمطط معّمم إلشعاع هوائي احملطة األرضية ألحباث الفضاء

املخططات  ITU-R SA.1811حني تقدم التوصية  يف ،ITU-R SA.1345التوصية  يف مبخططات إشعاع اهلوائيات الكبرية
 .GHz 37و 32النطاقني  يف ينبغي استخدامها لتحليل التوافق اليت
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جهاز االستقبال  يف دةاملتول احمليطة الضوضاء بسبب وتكون أصغر إشارة ميكن أن يكشفها جهاز استقبال األحباث الفضائية حمدودة
احملدودة  (.e.i.r.p)وفيما يتعلق بعمليات الفضاء السحيق، فإن القدرة املشعة املكافئة املتناحية . خارجية مصادر عن واألخرى النامجة

 استقبال احملطة طةحم يف جداا  ضعيفة إشارات إىل جانب مسافات االنتشار الطويلة للغاية تؤدي إىل جلهاز إرسال احملطة الفضائية
األرضية عند أدىن حد ممكن للسماح بإمكانية كشف اإلشارات  هزة استقبال احملطةأج يف ولذلك جيب إبقاء الضوضاء .األرضية

 األرض، من القريبة لفضائيةا متطلبات قدرة جهاز إرسال املركبة الفضائية. وبالنسبة للعمليات من أدىن حد إىل الضعيفة جداا والتقليل
الراديو اليت تنص عليها لوائح  (pfd)تويات كثافة تدفق القدرة حبيث تتوافق مع مس .e.i.r.pيتم التحكم بقدرة اإلرسال والقدرة 

 لحتاد وتقتضي وجود أجهزة استقبال منخفضة الضوضاء.ل

 التشغيل تردد يف ةوهذه الضوضاء هي دال. اإلمجالية النظام ضوضاء يف يلتقطها اهلوائي إسهاماا كبرياا  اليت اخللفية وتسهم ضوضاء
 عند الرتددات اليت تقلو  .واخللفية للهوائي الفصوص اجلانبية يف األرضي احلراري واإلشعاع اجلوية والواألح وزاوية ارتفاع اهلوائي

اجملرّة واالنفجارات الشمسية مع اخنفاض الرتدد. وعند الرتددات اليت تزيد  عن ، تزداد ضوضاء السماء النامجةGHz 1 عن
االزدياد. الغلف اجلوي لألرض ب عن السماء النامجة بشكل رئيسي ، تكون ضوضاء اجملرة منخفضة فيما تبدأ ضوضاءGHz 1 على

أو أكثر قرب  K 100وتزداد مع الرتدد حىت تبلغ قيمتها  GHz 4املطر فتصبح ملحوظة قرب الرتدد  عن أما الضوضاء النامجة
 .GHz 15 الرتدد

 1 امللحق يف واردةاجلداول ال يف ية لرتحيل البياناتاألنظمة الساتل يف وميكن االطلع على درجات احلرارة النمطية لضوضاء النظام
 . وتردITU-R SA.1014التوصية  يف الفضاء السحيق يف ، وألنظمة خدمة األحباث الفضائيةITU-R SA.1414 للتوصية

 القريب ءدعم عمليات الفضا يف درجات احلرارة النمطية لضوضاء أجهزة استقبال احملطات األرضية املستخدمة 2و 1 اجلدولني يف
 األرض والفضاء السحيق. من

 1اجلدول 

 درجات الحرارة النمطية لضوضاء أجهزة استقبال المحطات األرضية
 األرض من للمهمات القريبة

 (K) الضوضاءدرجة حرارة  نطاق التردد

2~ GHz 150 

11-10 GHz 160 

15-13 GHz 300 

26-18 GHz 200 

38-37 GHz 200 

 2اجلدول 
 ة النمطية لضوضاء أجهزة استقبال المحطات األرضيةدرجات الحرار 

 لمهمات الفضاء السحيق

 درجة حرارة الضوضاء التردد
(K) 

G/T 

(dB/K) 
290 2-300 2 MHz 21-16 51 

8 450- 8 400 MHz 27-23 60,4 

13,25-12,75 GHz 29-25 62 

32,3-31,8 GHz 61-52 66,4 
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ية واستقرارها مشاكل تقنية خطرية. وتعتمد قدرة اإلرسال والقدرة املشعة املكافئة تطرح قدرة أجهزة إرسال احملطات األرض وال
قبيل تردد التشغيل وحجم اهلوائي ومعدالت البيانات وخصائص نظام استقبال  من العوامل من على عدد (.e.i.r.p) املتناحية

 الفضائية. املركبة
قنوات االتصاالت  يف dBW 60 إىل شعة مكافئة متناحية عالية تصلاألرض، تستخدم قدرات م من فبالنسبة للعمليات القريبة

اء السحيق، القمر. وبالنسبة ملعظم مهمات الفض إىل البيانات مبعدالت عالية جداا، وعمليات الطوارئ والرحلت من ذات املتطلبات
ة املتناحية للمحطات األرضية باُتاه األفق . أما القدرة املشعة املكافئdBW 110 إىل تلزم قدرة مشعة مكافئة متناحية مرتفعة تصل

لوائح الراديو. ويتعني وضع تقييدات إضافية على أساس كل حالة على حدة للمتثال ملتطلبات  من 21فهي مقيدة وفقاا للمادة 
 وإجراءات التنسيق املتعلقة باحملطات األرضية.

 ضائيالف القطاع 2.3.1
فضاء.  امل مع التقييدات املتعلقة باحلجم والوزن والقدرة وتوافر العناصر املؤهلة لظروف الينبغي ألنظمة املركبات الفضائية أن تتع

طرفة وأحياناا املعادية. بيئات الفضاء املت يف املوثوقية من كما يتعني على أنظمة املركبات الفضائية أن تعمل بكفاءة وبدرجة عالية
تطوير  االت الفضائية، فإناالتص يف التقدم الكبري الذي ُأحرز من عام. وبالررغمفقد يكون الفشل كارثياا أو رغري قابل للتصحيح بوجه 

السعة وأنظمة اتصاالت أكثر كفاءة عند نطاقات الرتددات العالية  من أجل تأمني املزيد من معدات جديدة مؤهلة لظروف الفضاء
 السنوات. من زال جارياا وقد يستغرق حتقيقه الكثري ما

جمال تكنولوجيا اتصاالت الفضاء.  يف منصة أساسية للبتكارات والبحوث اجلارية (LEO)ر األرضي املنخفض وتعترب بيئة املدا
 ع للمهمات القريبةُتارب االتصاالت والتتب يف فالنماذج األولية للمعدات حتمل على مركبة فضائية اختبارية ورغالباا ما يتم دجمها

تلبية  يف ختبار والتقييم. وتعتمد أنظمة االتصاالت والتتبع االختبارية اليت جنحتاألرض ومهمات الفضاء السحيق ألرغراض اال من
ال بتقمهمات األحباث الفضائية املستقبلية. وتعترب اهلوائيات وأجهزة االس يف أجل استخدامها من معايري التأهيل لظروف الفضاء

 ضائية.العنصرين األساسيني لنظام اتصاالت املركبات الف
وائيات شاملة االُتاهات ضرورية جلميع مهمات األحباث الفضائية إما باعتبارها هوائيات أساسية للمركبات الفضائية وتعترب اهل

ؤمن تغطية الوضعية. وتتسم اهلوائيات شاملة االُتاهات حبزم عريضة ت عن صال مع املركبة الفضائية بغض النظرتللحفاظ على اال أو
خدم بعض املهمات وضعيتها. وتست يف شروط استقرار املركبة الفضائية والتحكم من د األدىناحل إىل مستمرة بزاوية واسعة وتقلل

لطوارئ تستخدمها مهمات أخرى إال لعمليات اإلطلق وا اهلوائيات شاملة االُتاهات كهوائيات أساسية للمركبة الفضائية بينما ال
حني تتواصل  مشاكل حادة تتعلق بتعدد املسري إىل االُتاهية إىل وكهوائيات ذات معدالت منخفضة للبيانات. وقد يؤدي االفتقار

عرب هوائي شامل االُتاهات. ومشاكل تعدد املسري، اليت تنعدم  مدار أرضي منخفض مع ساتل ترحيل البيانات يف مركبة فضائية
 وضاء شبه عشوائية.خلل استعمال إشارة مشّكلة بشفرة ض من حد كبري إىل عملياا مع اهلوائيات االُتاهية، تُزال

ذلك الذي توفره  نم مهمات األحباث الفضائية لتوفري كسب هوائي أعلى يف وتستخدم أيضاا صفائف اهلوائيات املطاَورة اإللكرتونية
 الكثري يف لاالُتاه املررغوب بطريقة إلكرتونية. ويُفض يف القدرة على التوجيه والتسديد إىل اهلوائيات شاملة االُتاهات، إضافة

ُتارب األحباث الفضائية استعمال اهلوائيات القابلة للتوجيه إلكرتونياا على تلك املوّجهة ميكانيكياا، وذلك ألهنا تتفادى تعّطل  نم
 حزم الربجميات العلمية وأنظمة القياس املوجودة على املنت واليت تكون حساسة للعمليات العطالية. وتستخدم املركبات الفضائية

االُتاه املطلوب،  يف الصفائف املطاورة املتعددة األوجه اليت تستعمل تعويض الطور لتسديد حزمة من املنخفض كلا  املدار األرضي يف
 طريق التبديل بني العناصر. نع نشوء ُتمعات العناصر للتوجيه من والصفائف الكروية أو نصف الكروية القابلة للتوجيه اليت تستفيد

املدار األرضي املنخفض  يف مركبة فضائية إىل فائف هوائيات مطاَورة لتأمني دعم النفاذ املتعددوتستخدم سواتل ترحيل البيانات ص
. ويف أسلوب اإلرسال، تتشكل حزمة هوائي واحدة GHz 2نطاق الرتدد  يف متوسطة إىل البيانات مبعدالت متدنية من مبتطلبات

أسلوب  عناصر اإلرسال. ويف من كل عنصر يف حات الطورعلى ساتل ترحيل البيانات يتم تسديدها وتوجيهها بواسطة مزحز 
يرسلها حنو حمطة أرضية املدار األرضي املنخفض و  يف االستقبال، يستقبل ساتل ترحيل البيانات اإلشارات املتعددة للمركبة الفضائية
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ات وُتمع خطياا واتساع اإلشار مركزية حيث يُزال تعدد إرساهلا ويتم توجيهها حنو معدات تشكيل احلزم. وهناك يتم تثقيل طور 
 ل كل إشارةطريق حساب قيم تثقي عن املدار األرضي املنخفض. ويتحقق تسديد احلزم يف لتأليف حزمة لكل مركبة فضائية

 ساتل ترحيل البيانات. من االستقبال الواردةإشارات صفيف هوائي  من
انة اليت تتطلب رورية للمركبات الفضائية األكرب حجماا واألكثر متاالُتاهية القابلة للتوجيه والعالية الكسب ض اهلوائياتوتعترب 

ستخدم سواتل ترحيل مسافات بعيدة. وتَ  من االتصاالت إىل مرتفعة وللمركبات الفضائية اليت حتتاج إىل بيانات مبعدالت متوسطة
جم والوزن، قييدات املتعلقة باحلأرض. وإىل جانب الت-فضاء وفضاء-البيانات هوائيات مكافئية عاكسة لدعم االتصاالت أرض

 يكون عمل هوائيات املركبات الفضائية مقيداا أيضاا بالتحكم بوضعية املركبة الفضائية، والدقة والقدرة على التوجيه بالدرجة املطلوبة
 ميمها بالررغمصالدقة. وتعترب اهلوائيات ضرورية للمركبات الفضائية للحفاظ على دقة السطح ضمن الدرجات اليت يسمح هبا ت من
اإلشعاع الشمسي. كما تعترب معظم هوائيات املركبات الفضائية ضرورية لتوفري وظائف  عن تدرجات درجات احلرارة النامجة من

قيق للهوائي التوجيه الدالوقت نفسه ب يف خمتلف نطاقات الرتدد والقيام يف اإلرسال واالستقبال املتزامنة وكذلك لتوفري االتصاالت
معقد  املدار األرضي املنخفض كما هو احلال بالنسبة لعمليات سواتل ترحيل البيانات. وُيستخدم نظام تغذية يف بة فضائيةمركوتتبع 

متحكم هبا إلجناز هذه العمليات احلساسة. ويصمم نظام التغذية لتحقيق الكسب األمثل للهوائي  (gimbal)وجمموعة قيادة حمورانية 
 األوضاع اليت تتطلب االُتاه املطلوب. ويف يف وتقوم جمموعة القيادة احملورانية بتوجيه اهلوائي آلياا  على املدى املتوقع للعمليات.

حسابات التداخل واليت ال توجد هلا خمططات للهوائي االُتاهي عايل الكسب للمركبة الفضائية، ميكن استخدام املخطط التايل 
 الفصوص اجلانبية للهوائي. يف ، لتمثيل الذروة الغلفيةITU-R S.672التوصية  يف املرجعي إلشعاع اهلوائي، املعتمد

 2)0φ/φ3( – mG) = φ( G 0 من أجلφ58 ,2  φ  0φ 

 20 – mG = )φ( G 0 من أجلφ32 ,6  φ<  0φ2.58  

 )0φ/φ25 log ( – mG = )φ( G 1 من أجلφ  φ<  0φ32 ,6 

 0 = )φ( G من أجل φ<  1φ 

 حيث: 
 G (φ): سب عند الزاويةالك φ احملور  من(dBi)  

 mG: الفص الرئيسي  يف الكسب األقصى(dBi)  
 0φ: عرض احلزمة عند  نصف3 dB = √27000/(10𝐺𝑚 10⁄   درجة 5,0 (
 1φ:  قيمةφ  حني تكون(φ) G 0املعادلة الثالثة مساوية  يفdBi    =φ010

𝐺𝑚/25 .درجة 
جم ووزن نظام ح من أدىن حد إىل هزة االستقبال املنخفضة الضوضاء على املركبة الفضائية للتقليلتستخدم أج وعموماا ال

ل املركبة الفضائية. تدين حساسية جهاز استقبا عن احملطات األرضية للتعويض يف االتصاالت والتتبع. وتستخدم أجهزة إرسال قوية
)درجة حرارة سطح K 290 احملطة األرضية بإزاء ضوضاء خلفية قدرها  ومبا أن معظم هوائيات املركبات الفضائية تلتقط إرسال

واملوثوقية،  جانب التكلفة ومدى التعقيد إىل األرض(، فل توجد مزايا ألجهزة استقبال ذات درجات حرارة أقل بكثري. هذه العوامل،
تشغيلية ميكن االطلع على درجات احلرارة التتوقف عليها درجة حرارة الضوضاء اللزمة جلهاز استقبال مركبة فضائية معينة. و 

، وبالنسبة ITU-R SA.1414للتوصية  1امللحق  يف اجلداول الواردة يف النمطية لضوضاء أجهزة استقبال سواتل ترحيل البيانات
ت احلرارة درجا 4و 3 اجلدولني يف . وتردITU-R SA.1014التوصية  يف لت املركبات الفضائية ألحباث الفضاء السحيقملستقب  

 همات الفضاء السحيق.األرض وم من املهمات القريبة يف التشغيلية النمطية لضوضاء أجهزة استقبال املركبات الفضائية املستخدمة
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 3اجلدول 
 درجات الحرارة النمطية لضوضاء جهاز استقبال مركبة فضائية

 األرض من للمهمات القريبة
 (K) الضوضاءدرجة حرارة  نطاق التردد

500-100 MHz 900-700 

1 000-500 MHz 700-600 

10-1 GHz 800-600 

20-10 GHz 1 200-800 

20  GHz 1 500-1 200 

 

 4اجلدول 
 درجات الحرارة النمطية لضوضاء جهاز استقبال مركبة فضائية

 لمهمات الفضاء السحيق
 (K) الضوضاءدرجة حرارة  نطاق التردد

2 120-2 110 MHz 200 

7 190-7 145 MHz 330 

17,1-16,6 GHz 910 

34,7-34,2 GHz 2 000 

 
تطبيقات  نم وقد أظهر تطور واستخدام أجهزة اإلرسال القائمة على أشباه املوصلت )احلالة الصلبة( أهنا تناسب بطبيعتها الكثري

وزن  إىل احلرارة تؤدي نقلاألحباث الفضائية العريضة النطاق. فحجمها الصغري ومتطلباهتا للجهد املنخفض ومعاجلتها ملشكلت 
ت نظريه القائم على األنابيب املفررغة، علماا بأن األنابيب املفررغة، مثل أنابيب املوجا عن إمجايل جلهاز اإلرسال يقل بشكل كبري

ألعلى. فالقيود ات الرتددات انطاق يف القدرة ويف العمليات اليت تتم من املهمات ذات املتطلبات العالية يف تزال ُتستخدم املتنقلة، ال
 لتزود هباالقيود اليت تفرضها القدرة الكهربائية اليت ميكن ا من اليت تفرضها تكنولوجيا اإلرسال على قدرة جهاز اإلرسال هي أقل

 املركبة الفضائية للفضاء السحيق. من
القدرات القصوى  نم على احلد لوائح الراديو يف وتعمل احلدود املتعلقة بكثافة تدفق القدرة عند سطح األرض واملنصوص عليها

نطاقات معينة. ويف هذه احلاالت، تستخدم مهمات  يف (.e.i.r.p)جلهاز إرسال املركبة الفضائية والقدرة املشعة املكافئة املتناحية 
ق فاألحباث الفضائية تقنيات التشكيل بتمديد الطيف للحفاظ على أداء الوصلت واالمتثال حلدود كثافة تدفق القدرة املت

 دولياا. عليها
األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات.  يف نطاقات قدرة جهاز اإلرسال ITU-R SA.1414للتوصية  1امللحق  يف اجلداول الواردة يف وترد

 ، بينما ترتاوح قدرة اإلرسال للمركباتW 10 إىل 2 من األرض من وترتاوح قدرة إرسال املركبة الفضائية لألحباث الفضائية القريبة
 .W 10و 5الفضائية للفضاء السحيق بني 

 فضاء للمهمات القريبة-الوصلت فضاء من لكل THz 200 من املستقبل وضع أنظمة تعمل على ترددات أعلى يف ويتوخى
تيجة ناهلوائيات عالية االُتاهية، لكنها  من لفضاء السحيق. ومع أن هذه األنظمةاأرض ملهمات -األرض والوصلت فضاء من

نتهي صلحيته ت تسديد اهلوائي. وال تتناول لوائح الراديو هذه األنظمة حيث إن تعريف املوجات الراديوية يف طلب دقة بالغةلذلك تت
. ومع ذلك، يسمح للجان الدراسات بقطاع االتصاالت الراديوية بإجراء دراسات ووضع توصيات THz 3اعتباطياا عند الرتدد 

  بشأن استخدام هذه الرتددات.
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 2ل الفص
 األبحاث الفضائية وعمليات التنفيذ التقنية في وظائف االتصال والتتبع

والتتبع، وظائف خاصة  عدعن بُ  لوظائف الثلث األساسية للمركبات الفضائية اليت ترد مناقشتها أدناه، وهي التحكم والقياسا تُعترب
بيانات  عن لا ليها لتأمني وظائف العمليات الفضائية فضبعمليات الفضاء. وتستخدم مهمات األحباث الفضائية النطاقات املوزعة ع

 كفاءة استعمال الطيف الراديوي، فضلا  يف اخلاصة باملهمة ضمن نظام راديوي واحد. ويسمح ذلك بزيادة عن بُعد القياس
كيفية  يف لوظائف حبثل القدرة واحليز املخصص للمكونات والوزن. ويلي املقدمة املقتضبة من ختفيف متطلبات املركبة الفضائية عن

 علقة بالفضاء السحيقاملناقشات التقنية املت من األحباث الفضائية. وميكن االطلع على املزيد يف تنفيذ أنظمة االتصاالت والتتبع
 .ITU-R SA.1014 التوصية يف

 الوظائف 1.2

 إرسال األوامر 1.1.2
ركبة الفضائية أو خمتلف الوظائف املتعلقة باملهمة أو تعديل عمليات امل تقوم األوامر بتوجيه املركبة الفضائية والتحكم هبا وتفعيل

محولتها النافعة ومواجهة حاالت الشذوذ التشغيلية. ففي عمليات اإلطلق، ُتسجل معظم األوامر وتُنقل بواسطة برنامج التتابع 
أجل برجمة تتابعها  نم الوقت الفعلي أو قد خُتزن يف يذهاالفضاء لتنف إىل األرض من احملمول على منت املركبة. وتُرسل األوامر املوجهة

ين االحقاا. ورغالباا ما ترسل األوامر اهلامة على مرحلتني، فيعمل األمر األول على تشكيل العملية املزمع القيام هبا فيما يقوم األمر الث
 مرحلتني بنجاح. من ةاجملموعة املؤلف يف بتنفيذ العملية. ويرهتن إجراء العملية بتلقي كل األمرين

 الخاصة بالمركبة الفضائية عن بُعد إرساالت بيانات القياس 2.1.2
عة، ويزود حمطة وضع أنظمة املركبة الفضائية ومحولتها الناف عن املركبة الفضائية معلومات يف عن بُعد يقدم النظام الفرعي للقياس

يذها. ركبة الفضائية. كما يبني هذا النظام وضع استقبال األوامر وتنفأجهزة قياس امل عن أرضية معينة بالبيانات املقيسة الصادرة
عمليات  يف حلالالوقت الفعلي كما هو ا يف لزم إرساهلاوقت الحق أو قد ي يف أجل إرساهلا من عن بُعد وميكن ختزين بيانات القياس

 والطوارئ. اإلطلق

 الخاصة بالمهمة عن بُعد إرساالت بيانات القياس 3.1.2
األرض،  ىلإ اخلاص باملهمة إرسال البيانات العلمية واهلندسية اليت مت ُتميعها أثناء التجارب عن بُعد وىل النظام الفرعي للقياسيت

بوط. ونتائج االستشعار النشيط واملنفعل، والبيانات احلاسوبية اليت توّلدها املركبة الفضائية واحلموالت النافعة مثل املسابري ومركبات اهل
 إلرسال بيانات الصوت والفيديو. عن بُعد لب كذلك املهمات املأهولة النظام الفرعي للقياسوتتط

 التتبع 4.1.2
ة لتحديد موقع املركبة توفري املعلومات الضروري إىل مهمات األحباث الفضائية. فباإلضافة من يعترب التتبع مطلباا أساسياا ألي مهمة

ديد التوقيت الدقيق املدار، وتصويبات املسار، وحت يف اا أيضاا لتقييم أداء اإلطلق واألداءالفضائية وسرعتها، يعترب التتبع ضروري
ائية قبيل إطلق صواريخ الكبح والتنبؤ برؤية املركبة الفضائية وزوايا تسديد اهلوائي اليت تتطلبها املركبة الفض من للمناورات اهلامة

 األرضية. واحملطات
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 علم الراديو 5.1.2
 جماالت التحقيقات العلمية بشأن مهمات الفضاء السحيق، ويستخدم أنظمة االتصاالت والتتبع من م الراديو جماالا هاماا ميثل عل

الفضاء السحيق، فإهنا ُتتاز  يف املركبة الفضائية وإليها من املركبة الفضائية مبثابة أجهزة علمية. فعندما تنتقل اإلشارات الراديوية يف
هذه لل تأثري خ من وسائط وميكن أن تشكل مصدراا رغنياا للمعلومات املتعلقة بالفضاء الذي تنتشر فيهال من جمموعة واسعة

 سائط على خمتلف معلمات اإلشارات.الو 
دوبلرية. وتستخدم  املركبة الفضائية وتظهر على شكل زحزحة يف وتقوم تقنيات علم الراديو أيضاا بقياس تأثريات القوى اليت تؤثر

للدراسات اليت تتناول  توفري معلومات يف ملقيسة مثل االتساع والطور والرتدد واحملتوى الطيفي واالستقطاب وسرعة الزمرةاملعلمات ا
خمتلف الظواهر اجليوفيزيائية. ومن بني هذه الظواهر: الغلف اجلوي للكواكب، واحللقات الكوكبية، وسطوح الكواكب، وجاذبية 

 م الراديوجوانب نظريات النسبية العامة والفيزياء األساسية املتصلة باجلاذبية. وتعترب قياسات عل الكوكب وبنيته الداخلية، وتقّصي
 حيث الدقة والصحة والثبات وتقنيات الرصد، ورغالباا ما تضع معايري جديدة لألداء تؤدي من تطلباا بني القياسات األكثر  من
 عود بالنفع على املستعملني اآلخرين.الفضاء السحيق اليت ت يف حتسني تقنيات االتصاالت إىل

 عمليات التنفيذ 2.2

 البتات وهوامش الوصالت في متطلبات الموثوقية ومعدالت الخطأ 1.2.2
مل بدرجة مهمات األحباث الفضائية وجيب أن يع من يتسم النظام الفرعي للتحكم بأمهية قصوى بالنسبة لسلمة وجناح أي مهمة

لفضاء قبيل الطقس الرديء أو التداخل الراديوي. وفيما يتعلق مبهمات ا من يع ظروف اإلرسال السيئةظل مج يف املوثوقية من عالية
ضافياا الذي تستغرقه اإلشارة لكي تعرب املسافة اهلائلة بني املركبة الفضائية واحملطة األرضية اعتباراا إ االنتشارالسحيق، يشكل وقت 

ل ذريع تتحمل كلفته كارثة وإىل فش إىل التعرف على أمر خاطئ أو تكراره قد يؤدي يف موثوقية وصلة التحكم. فأي تأجيل يف يؤثر
 الباهظة املهمة بأكملها.

فرعية للتحكم، تلك اخلاصة باألنظمة ال من والتتبع أقل عن بُعد األنظمة الفرعية للقياس يف املوثوقية إىل وعموماا تكون احلاجة
على سلمة  دون أن يؤثر ذلك كثرياا  من عمليات إعادة البث يف البيانات ميكن استيعاهباوذلك ألن البيانات املفقودة أو أخطاء 

التتبع نفس و  عن بُعد ات اهلامة، يكون ملوثوقية األنظمة الفرعية للقياسماملهمة أو جناحها. ومع ذلك، فأثناء بعض أحداث امله
يشوهبا  املأهولة بيانات طبية حيوية، وقنوات مسعية واضحة الاألمهية الذي تتسم به وصلة التحكم. وتتطلب املهمات  من القدر

 اعتبارات إضافية تتعلق باملوثوقية. عن املتطلبات الفيديوية، مما يسفر من التقّطع، وحداا أدىن
املائة.  يف 99,99وقد مت حتديد شرط املوثوقية املتعلقة بوصلت األحباث الفضائية أثناء عمليات أو أحداث املهمات اهلامة بنسبة 

 املتطلبات التالية: عن وقد أسفر ذلك
 أرض ال تتأثر باألحوال اجلوية؛-فضاء وفضاء-وصلة أرض 

 القدرة املشعة املكافئة املتناحية  من مستويات مرتفعة(e.i.r.p.) اخنفاض الكسب عن للمحطة األرضية للتعويض 
ن ركبات الفضائية، وخاصة أثناء اإلطلق، ومراحل احلقامل من اهلوائيات شاملة االُتاهات اليت يستخدمها الكثري يف

 املداري، وعمليات الطوارئ؛

 البتات يف معدل خطأ (BER) 1 من أقل  10–5 أقل( 1  من  10–6 ؛)بالنسبة ألوامر ساتل ترحيل البيانات 

 أو اإلشارات اهلامشية؛رشقات األخطاء أو اخلبو  عن تشفري لألوامر لضمان رفض كاٍف لألوامر اخلاطئة النامجة 

 .عرض نطاق كاٍف لتأمني مجيع املعلومات الضرورية 
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ركبة الفضائية أثر كبري على امل يف وللقيود املتعلقة بالوزن واحلدود املفروضة على قدرة املركبة الفضائية وأنواع اهلوائيات املستخدمة
سافات لفضائية وبالتايل على هوامش وصلت النظام. وتشكل ماملركبة ا يف عدبُ  عن مقدرات أنظمة االتصاالت والتتبع والقياس

. dB 6و 2بني  خدمة األحباث الفضائية يف اإلرسال الطويلة عاملا إضافياا ملهمات الفضاء السحيق. وترتاوح قيمة هوامش الوصلت
 ضائية. وتردخدمة األحباث الف يف املنهجية املفضلة حلساب أداء الوصلة ITU-R SA.2183 التقرير يف وترد

الفضاء السحيق عند  يف متطلبات الوصلت وطرائق احلساب املتصلة بعمليات اإلرسال ITU-R SA.1742 التوصية يف
خدمة األحباث الفضائية عند  يف فضاء-متطلبات مماثلة للوصلت فضاء ITU-R SA.1805 التوصية يف . وتردTHz 283 الرتدد

 .THz 366و THz 354الرتددين 

 تطلبات المتعلقة بمعدل البيانات وعرض النطاقالم 2.2.2
ساسية اللزمة لتحديد عروض العوامل األ من خمتلف قنوات اتصاالت املركبة الفضائية يف تعترب املتطلبات املتعلقة مبعدالت البيانات

مدى تطور املركبة الفضائية، و  اخلاصة باملهمة على أنواع مهمات األحباث عن بُعد النطاق املناسبة. وتعتمد معدالت بيانات القياس
تطلب املهمات املركبة الفضائية وساعات االتصال املتوفرة بني املركبة الفضائية واحملطة األرضية. وت يف البيانات ختزينالفضائية وسعة 

ترحيل البيانات مبثابة ل سوات يف املأهولة اتصاالت مسعية وفيديوية لضمان جناح املهمة وسلمة رّواد الفضاء. وتعترب وصلت التغذية
عن  انب جهاز القياسج إىل املدار األرضي املنخفض يف وصلت مركبة تتكون بتعدد إرسال وصلت املركبة الفضائية املستفيدة

 لساتل ترحيل البيانات وقنوات حتديد املدى واإلشارة اإلرشادية. بُعد
لباا بالنسبة األرض وعمليات الفضاء السحيق لكنه أكثر تط من ةويعترب قياس املدى حمط انشغال كبري بالنسبة للعمليات القريب

نطاق اإلمجايل حتديد عرض ال يف ملهمات الفضاء السحيق. ورغالباا ما تشكل االعتبارات املتعلقة بدقة حتديد املدى عوامل هامة
 للوصلة اخلاصة مبهمات الفضاء السحيق.

مركبة  نم بعض األحيان أن أكثر يف ائيتني أو أكثر ، فقد يصادفوحني يقتضي دعم أهداف مهمة واحدة وجود مركبتني فض
فضائية واحدة خاصة باملهمة تقع ضمن عرض حزمة اهلوائي املشرتك للمحطة األرضية وتتطلب اتصاالت متزامنة. وبالتايل فإن هذا 

 كبات فضائية.الشرط التشغيلي يتطلب أن يكون عرض نطاق احملطة األرضية كافياا الستيعاب إشارات عدة مر 
 الراديوية: التوصيات التالية لقطاع االتصاالت يف وميكن االطلع على متطلبات عرض النطاق اخلاص مبهمة األحباث الفضائية

  التوصيةITU-R SA.364 -  الرتددات وعروض النطاق املفضلة للسواتل املأهولة ورغري املأهولة خلدمة األحباث الفضائية
 األرض من بالقرب

 وصية التITU-R SA.1015 - الفضاء السحيق يف متطلبات عرض النطاق ألرغراض البحث 

  التوصيةITU-R SA.1019 - نطاقات الرتددات املفضلة واُتاهات اإلرسال لألنظمة الساتلية لرتحيل البيانات 

  التوصيةITU-R SA.1344 - اخلي الفضائي ذي القياس التد نطاقات الرتدد وعروض النطاق املفضلة إلرسال بيانات
 .(VBLI)خط األساس الطويل جداا 

 معدالت التحول )الذهاب واإلياب( 3.2.2

ساتل  من حمطة أرضية، أو نم الغالب بشكل متماسك برتدد املوجة احلاملة اليت يتلقاها يف املركبة الفضائية يف يرتبط تردد اإلرسال
معدل التحول ’ باسم مضاَعٍف حمدد يعرف إىل هذه العلقة بني الرتدداتحالة عمليات سواتل الرتحيل. وتستند  يف ترحيل البيانات

 املركبة الفضائية. يف الذي يطبق ‘)الذهاب واإلياب(
 معدل التحول  االستقبالتردد =  اإلرسالتردد 

 .5 اجلدول يف خدمة األحباث الفضائية على نطاق الرتددات املستعمل كما هو مبني يف وتتوقف معدالت التحول
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 خدمة األبحاث الفضائية في معدالت التحول

د نطاق الترد
(GHz/GHz) 

 معدل التحول
 )وصلة هابطة/وصلة صاعدة(

2/2 221/240 

7/8 749/880 

13/15 1469/1600 

34/32 

3599/3328 

3599/3344 

3599/3360 

 تعدد اإلرسال 4.2.2
. (FDM) وتعدد اإلرسال بتقسيم الرتدد (TDM) بتقسيم الزمنتعدد اإلرسال  من تستخدم خدمة األحباث الفضائية كلا 

تلف أجهزة القياس خم عن مهمات الفضاء السحيق لوضع حزم البيانات الرقمية الصادرة يف تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن وُيستخدم
قة موحدة وآلية. وُيستخدم در بطريتدفق بيانات واحد. يعمل هذا النهج على تيسري إرسال بيانات املص يف على منت املركبة الفضائية

ذ وتوفري قنوات منفصلة مركبة فضائية متعددة النفا إىل عمليات سواتل ترحيل البيانات لرتحيل األوامر يف تعدد اإلرسال بتقسيم الزمن
 بني احملطات األرضية واملركبة الفضائية.

افتها تكييف بيانات التحكم وإضذلك بيتم و ل البيانات. عمليات سواتل ترحي يف (FDM) ستخدم تعدد اإلرسال بتقسيم الرتددويُ 
 )تستخدم املركبة الفضائية modulo-2شفرة الضوضاء شبه العشوائية لقناة التحكم باستخدام املقياس  إىل ري متزامنرغبشكل 

ستخدم هذه الشفرة تُ  لكبعد ذأجل حيازة اإلشارات(.  من املدار األرضي املنخفض شفرة الضوضاء شبه العشوائية لقناة التحكم يف
البيانات للقيام بتشكيل ثنائي الطور للموجة احلاملة املتوسطة الرتدد لقناة التحكم. وإذا كان حتديد املدى مطلوباا، تقوم شفرة  ومعها

قناة حتديد  ضمّ تُ الضوضاء شبه العشوائية الطويلة بتشكيل ثنائي الطور للموجة احلاملة املتوسطة الرتدد لقناة حتديد املدى. ومن مث 
 ة الطوربعد ذلك خيضع خرج الرتدد املتوسط لوحدة التشكيل رباعيطور الرتدد الراديوي. تربيع لعملية بقناة التحكم  إىل املدى

مامية جمموعة دمج الرتدد الراديوي حيث تتشكل بصورة منفعلة إشارة الوصلة األ إىل عمليات تسوية وإزاحة تردد وتضخيم وينقل إىل
رحيل البيانات ت املدار األرضي املنخفض ومن قناة التحكم األمامية لساتل يف مركبة فضائية أخرى من مع اإلشارات الواردة املركبة

ساتل  ىلإ هوائي اإلرسال الذي يقع االختيار عليه إلرساهلا حنوهذه الوصلة املرّكبة  سرّي وأخرياا تُ  ومن معلومات النغمة الدليلية.
رساهلا. أما اإلشارات اليت د إنطاق الرتددات املتوسطة وتضّخم وترّشح ويُزال تعدّ  إىل لةاإلشارة املستقبَ زاح تترحيل البيانات حيث 

 وائي املناسبالرتدد املناسب وتضّخم وتُرسل بواسطة اهل إىل املدار األرضي املنخفض فتزاح يف مركبة فضائية خمتلفة إىل رسلتُ 
 ويرسلالدليلية  قناة التحكم األمامية لساتل ترحيل البيانات والنغمة تُزاحض. ورغالباا ما ضي املنخفاملدار األر  يف املركبة الفضائية إىل
 ترحيل البيانات. بساتلاملتعلقة  النظام الفرعي للعمليات الفضائية إىل

املركبة  نم وتكون عمليات العودة مماثلة لعمليات الوصلة األمامية باستثناء أن تدفق اإلشارات يكون معكوساا. فاإلشارات الواردة
تردد متوسط  ىلإ املدار األرضي املنخفض يتم استقباهلا بواسطة هوائي ساتل ترحيل البيانات مث ُتضخم وخيّفض ترددها يف الفضائية

ي املنخفض، املدار األرض يف مركبة فضائية أخرى من لةمعاجل العودة حيث يُعّدد إرساهلا مع إشارات مستقبَ جمموعة  إىل وترسل
لساتل ترحيل البيانات والنغمة الدليلية لوصلة العودة. ويتم رفع تردد إشارة وصلة العودة املركبة هذه  عن بُعد وإشارات القياس
املدار  يف ضائيةمركبة ف من ة التغذية لساتل ترحيل البيانات. أما اإلشارات الواردةاألرض بواسطة هوائي وصل إىل وتضخم وتُرسل

األرضي املنخفض لديها قنوات عودة مبعدل بيانات مرتفع جداا فل يُعّدد إرساهلا مع إشارات استقبال أخرى. ويتم توجيه هذه 
حمطة  ىلإ ا لتشكل إشارة وصلة عودة خمصصة ترسلاإلشارات حنو ُمعاجل عودة خمصص منفصل حيث جيري رفع ترددها وتضخيمه

 األرضية. االستقبال
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 اء وتشفير الضوضاء شبه العشوائيةتصحيح األخط 5.2.2
وصلت االتصاالت  يف (BER)البتات  يف أجل حتسني معدل اخلطأ من الغالب يف تستخدم تقنيات تشفري تصحيح األخطاء

 زيادة إىل جالرسالة قبل اإلرسال، فإهنا حتتا  يف احلاجة عن ات ُتدخل حشواا زائداا اخلاصة باألحباث الفضائية، وألن هذه التقني
اإلرسال.  يف التشفري يسمح بتصويب األخطاء من عرض نطاق اإلشارة. وميكن خفض قدرة إرسال اإلشارة ألن هذا النوع يف

خلطأ لضمان هوامش اعمليات تشفري  من ام عدد قليلاستخد عن يتعلق باملركبات الفضائية احملدودة القدرة، مثة مزايا تنجم وفيما
 لألنظمة. أكرب

ني كفاءة إجياد توازن ب من بد األخطاء. وال من وميكن استخدام شفرات تصحيح اخلطأ لتصحيح أخطاء بتات وحيدة أو رشقات
لشفرة األساسية لتصحيح وتتمثل ا تصحيح اخلطأ بالنسبة لتأثري خطأ معني وبني الكلفة و/أو تأخري الوقت اللزم لتنفيذه املادي.

، تناسب القنوات اليت 7 يتعدى ، وطول ال1/2شفرة تلفيفية شفافة مبعدل  يف اخلطأ اليت تستخدمها خدمة األحباث الفضائية
سني املطراف األرضي على حت يف املركبة الفضائية وفّك التشفري التتابعي يف تسودها الضوضاء الغوسية. ويعمل التشفري التلفيفي

ختفيض  من دالا سولومون خلفض احتمال اخلطأ ب-تقنيات التشكيل. وعادة ما تتم إضافة تشفري ريد عن األداء اإلمجايل للنظام مبعزل
شقات مهمات الفضاء السحيق شفرة قوية لتصحيح ر  من الكثري يف سولومون اليت تستخدم-. وتعترب شفرة ريدNbE/0 النسبة

أ متدٍن للغاية يصعب الكشف عنه. وميكن استعمال هذه الشفرة وحدها، وبذلك توفر تصحيحاا األخطاء اليت تتميز مبعدل خط
قناة ضوضاء رشقية، أو ميكن سلسلتها مع شفرات تلفيفية حبيث تكون الشفرة التلفيفية هي الشفرة الداخلية  يف أمامياا ممتازاا 
ني ذه التشكيلة مع التشذير. فتعمل وحدة التشذير املوضوعة بسولومون هي الشفرة اخلارجية. كما ميكن استخدام ه-وشفرة ريد
 في الذي مت فك تشفريه.رج التلفياخل يف سولومون )اخلارجية( والشفرة التلفيفية )الداخلية( على ُتزئة أي رشقة تظهر-شفرة ريد

شكل  يف ديد املدىمثل نقل البيانات وحتويعترب نظام شفرة الضوضاء شبه العشوائية نظاماا متكاملا ميكنه تقدمي وظائف متزامنة 
 األرض ومهمات الفضاء السحيق. ويؤمن نظام شفرة من املهمات القريبة من الكثري يف موجة متكاملة وحيدة لديها استخدامات

تواجه أثناء يت االرتفاعات املنخفضة جداا ال يف تعدد املسري حىت عن الضوضاء شبه العشوائية املناعة ضد إشارات التداخل النامجة
تّبع الذي يعمل بشفرة ل التمرحلة اإلطلق األولية ملهمة املركبة الفضائية. فيتم رفض مصادر التداخل ضيق النطاق بواسطة مستقب  

الة تشكيل إشارة ضيقة ل تتبع الطور بإز ضوضاء شبه عشوائية فيما يتم رفض التداخل والضوضاء عريضي النطاق عندما يقوم مستقب  
ينشر قدرة  أن تشكيل الضوضاء شبه العشوائية يف تمثل إحدى الفوائد األخرى ألنظمة شفرة الضوضاء شبه العشوائيةوت النطاق.

ائح لو  يف جهاز األرسال فوق عرض نطاق أكرب وحيافظ على كثافة تدفق القدرة على سطح األرض عند املستويات املنصوص عليها
 لحتاد أو أدىن منها.لراديو ال

جيا ي هلوية عدد  لبيانات ألهنا تسمح بالتعرف اإلدعم اتصاالت سواتل ترحيل ا يف مة شفرة الضوضاء شبه العشوائيةوُتستخدم أنظ
مركبات الفضاء وتعّدد اإلرسال فيها عرب قناة عادية. ويسمح التنسيق بني مكتبات شفرة الضوضاء شبه العشوائية بإمكانية  من كبري

حتديد  يف مانشفرة الضوضاء شبه العشوائية يستخد من ب التداخل املتبادل. وهناك نوعانالتشغيل البيين بني الوكاالت ويتجن
 مكتبات الشفرة، ومها الشفرات الذهبية )شفرات قصرية( وشفرات الطول األقصى )شفرات طويلة(. والشفرات الذهبية هي صنف

شارات. وتستخدم رية للسماح حبيازة سريعة لإلالشفرات يتسم خبصائص ذات ترابط متبادل منخفض. وتكون فيه الشفرات قص من
قناة التحكم بالوصلة األمامية ويف إرساالت املركبات الفضائية اليت تتطلب وصلة عودة رغري متماسكة.  يف الشفرات الذهبية

 املدى. يف توفري حلول جيدة ملشاكل اإلهبام يف الشفرات الذهبية وتستعمل من شفرات الطول األقصى فهي أطول بكثري أما
ة طريق مقارنة األطوار النسبي عن قياسات دقيقة للمدى )إرسال وإجابة متسقان( املتزامنة األمامية والعائدة PNوتوفر شفرات 

ملولدات إرسال واستقبال شفرة الضوضاء شبه العشوائية عند املطراف األرضي. وبإمكان النظام أن يوفر تعويضاا دوبلرياا لوصلت 
عدم تعرض  احملطة األرضية. ومن شأن ذلك أن يضمن إىل املركبة الفضائية ومن جديد إىل احملطة األرضية من ناتسواتل ترحيل البيا

 حركة ساتل ترحيل البيانات للحنطاط أو املساس باألداء اإلمجايل للنظام. عن أي إسهام دوبلري ناجم
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 تقنيات التشكيل 6.2.2
استخدام التقنيات  يف بعض مهمات األحباث الفضائية، بيد أن الزيادة السريعة يف خدممع أن تقنيات التشكيل التماثلي ال تزال تست

ن تكون املستقبل حمل األنظمة التماثلية. فمهمات الفضاء السحيق، اليت تتطلب أ يف الرقمية لتشكيل الطور يتوقع أن حتل متاماا 
 لقياساكيل الثنائي الطور ملوجة حاملة فرعية مربعة باعتماد ، تستعمل التشkbit/s 4 مبعدل بتات أقل من عن بُعد بيانات القياس

بقية مؤّشر التشكيل املناسب موجة حاملة مت عن وتشكيل الحق لطور املوجة احلاملة. وينتجعدل بيانات منخفض مببُعد  عن
 خارج عرض نطاق عروة حد كبري إىل لة. ومن شأن استخدام هذه التقنية أن يبقي قدرة البياناتتتبع اإلشارة املستقبَ  يف ُتستخدم

 لة االتصاالت وأداءها األمثل.وصتتبع املوجة احلاملة جلهاز االستقبال، وحيافظ على بساطة تصميم املركبة الفضائية ويضمن موثوقية 
ستخدم املهمات ت تشكيل الطور. وعموماا  من األرض واألنظمة الساتلية لرتحيل البيانات أنواعاا خمتلفة من وتستخدم األنظمة القريبة

 (QPSK) لقناة بيانات واحدة أو التشكيل الرتبيعي بزحزحة الطور (BPSK)بزحزحة الطور  االثنييناألرض التشكيل  من القريبة
لعمليات اإلرسال اليت تتسم  8PSKأو التشكيل  (GMSK)لقناتني منفصلتني، وتشكيل اإلبراق بأدىن زحزحة مبرشاح رغوسي 

النطاق. وقد أثبتت األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات، حيثما توافرت، بأهنا متثل نظام االتصاالت  استخدام عرض يف بالكفاءة
 األرض. وتستخدم األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات نظام متديد الضوضاء شبه العشوائية باإلضافة من املثايل للمهمات القريبة

فتعتمد على  THz 200 من ملتوازن. أما األنظمة اليت تعمل على ترددات أعلىرغري ا (QPSK)التشكيل الرتبيعي بزحزحة الطور  إىل
 سقة.أجهزة استقبال مت إىل اليت تتيح الكشف املباشر لإلشارة املرسلة وتلغي احلاجة (PPM)تقنيات تشكيل مواقع النبضات 

 الحيازة 7.2.2
لفضائية واحملطة ح بتدفق رغري متقطع للبيانات بني املركبة ااحليازة هي إنشاء وصلة اتصاالت بني مركبة فضائية وحمطة أرضية تسم

األرض  نم األرضية. وتعترب احليازة بالنسبة ملهمات الفضاء السحيق ومهمات سواتل ترحيل البيانات واملهمات املأهولة القريبة
 تتابع أحداث االتصاالت. يف الوقت الفعلي عنصراا أساسياا  يف واملهمات اليت تُنجز

معظم اتصاالت األحباث الفضائية عمليات متسقة لتوفري بيانات تتبع هامة للمركبة الفضائية. ومن أجل هذه العمليات، وتتطلب 
ق للبيانات بني تدف من مركبة فضائية قبل حيازة وصلة العودة وما يلي ذلك إىل حمطة أرضية من حيازة وصلة أمامية من بد أوالا  ال

ة وشفرة )مدى( الضوضاء املركبة الفضائي يف ية. ويتيح ذلك اجملال لرتدد املوجة احلاملة لوصلة العودةاملركبة الفضائية واحملطة األرض
تتسم عمليات احملطة األرضية. و  من شبه العشوائية أن يكونا مرتابطني بشكل متسق وحُمكَمنين على إشارة الوصلة األمامية الواردة

 رب سواتل ترحيل البيانات.لعودة عضرورة توجيه إشارات الوصلة األمامية ووصلة ا يف سواتل ترحيل البيانات بتعقيدات إضافية تتمثل
. فاملركبة الوصلة األمامية قبل إطلق إشارة العودة يف أما العمليات رغري املتسقة فل تتطلب حيازة لرتدد املوجة احلاملة والشفرة

متوافقة مع معدل البيانات اخلاص هبا. ومن  (.e.i.r.p)مكافئة متناحية اُتاه حمطة االستقبال األرضية قدرة مشعة  يف الفضائية ترسل
 شأن املعرفة املسبقة برتدد املذبذب احمللي للمركبة الفضائية أن يسمح للمحطة األرضية )أو لساتل ترحيل البيانات( بالبحث

املسموح  الرتدد املستقَبل ودرجة التفاوت إىل اإلشارة الواردة وحيازهتا واإلحكام عليها. ويستند أسلوب دوبلر أحادي االُتاه عن
 هبا لرتدد املذبذب احمللي للمركبة الفضائية.

. ومع ذلك فإنه أثناء حدوث حاالت التداخل اليت قد تسبب فقدان  s 10-5حدود يف وعموماا يكون طول مدة تتابع احليازة قصرياا،
تتبع املوجة احلاملة، حُيتمل أن متر بضع دقائق قبل أن تتم إعادة إحكام عروة  عن اإلشارة أو خروج املوجة احلاملة لإلشارة

 اإلشارة. حيازة

 تقنيات التتبع 8.2.2
املركبات الفضائية  من االعتماد على األصداء الضعيفة، ُصّمم الكثري من ُيستخدم التتّبع الراداري أثناء عمليات اإلطلق. فبدالا 

عمليات  نم أجل عمليات التتّبع. وعادة ما يعمل التوهني اجلوي على احلد من جابةاست-حلمل منارات راديوية أو أجهزة إرسال
 .GHz 6ما دون  إىل التتّبع الراداري
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يتم حتديد املدى التتبع تفوق ما توفره شبكات الرادارات األرضية. و  يف ويوفر التتّبع املتسق ورغري املتسق للمدى ومعدل املدى دقة
احملطة  ىلإ مركبة فضائية والعودة ثانية إىل حمطة أرضية من لة الكاملة )ذهاب وإياب( لإلشارة الراديويةأو املسافة بقياس مدة الرح

ذبذب احمللي تردد اإلشارة. ويف العمليات رغري املتسقة، يقوم امل يف األرضية. ويتم حتديد معدل املدى أو السرعة بقياس زحزحة دوبلر
احملطة  يف حمطة االستقبال األرضية. ويقوم مستخلص دوبلر من موجة حاملة مرجعية معروفةللمركبة الفضائية بتوليد وإرسال تردد 

 أجل حتديد قيم زحزحة دوبلر. من األرضية مبقارنة تردد اإلشارة املستقَبلة مع تردد مرجعي موّلد حملياا 
بعد تشكيلها بواسطة  بث تردد املوجة احلاملةوتسمح العمليات املتسقة بقياسات املدى باُتاهني وقياسات دوبلر. فاحملطة األرضية ت

ة، مث تولد موجة حاملة لطورها على تردد اإلشارة املستقبَ  شفرة معينة لتحديد املدى. وتستقبل املركبة الفضائية هذه املوجة وحُتكم
ة الفضاء. وتولد املركبة ارة أو شبكُمرسلة متسقة مع اإلشارة املستقَبلة. ويرتكز هذا الرتدد املّتسق على نسبة التحول اليت حتددها إد

الفضائية شفرة لتحديد املدى متزامنة مع شفرة حتديد املدى املستقبلة تستخدم لتشكيل تردد اإلرسال. وتقوم احملطة األرضية 
بلر. وتقوم و احملطة األرضية لتحديد قياسات د عن باستقبال وإحكام الطور على اإلشارة الواردة ومقارنتها بالرتدد املرجعي الصادر

ملدى األمامية وحلظة شفرة حتديد ا يف خلل قياس املدة الفاصلة بني حلظة إرسال العناصر من احملطة األرضية بتحديد قياسات املدى
 احملطة األرضية. يف استقبال نفس العناصر ثانية

لكية واجليوديسية. وتدعم أنظمة األحباث الف يف بشكل رئيسي (VLBI)وتستخدم أنظمة قياس التداخل خبط أساسي طويل جداا 
خلل حتقيق منظومة إحداثيات مرجعية مساوية وأرضية. وحيدد  من مهمات الفضاء السحيق يف عمليات امللحة VLBI القياس

يسية دفهرس املصادر الراديوية الواقعة خارج اجملرة منظومة اإلحداثيات السماوية، فيما حتدد جداول إحداثيات احملطات والنماذج اجليو 
واحلركة القطبية( تربط هاتني  UT1منظومة اإلحداثيات األرضية، علماا بأن جداول اُتاه األرض )احليدان والتأرجح والتوقيت العاملي 

اس دقيق قي من خللوسيلة لتقدير املعلمات اليت حتدد منظومات اإلحداثيات املرجعية  VLBIاملنظومتني معاا. ويوفر نظام القياس 
برية مصادر راديوية واقعة خارج اجملرة وتستقبلها حمطتان أرضيتان تفصل بينهما مسافة ك عن من وصول اإلشارات الصادرةز  يف للفرق

. وُتستخدم cm 1 ىلإ الدقة النسبية تصل من جداا. فيمكن مثلا باستخدام عدة قياسات كهذه حتديد مواقع احملطات األرضية بدرجة
 .VLBIلوضع منظومة اإلحداثيات املرجعية لنظام القياس GHz 32 و 8و 2 من الرتددات القريبة

ال، املركبة الفضائية على املعرفة الدقيقة باملعلمات اليت حتدد منظومة اإلحداثيات امللحية. فعلى سبيل املث يف وتعتمد دقة امللحة
املوقع احملسوب ملركبة فضائية تدور  يف km 700نشوء خطأ قدره  إىل موقع احملطة األرضية املفرتض يف m 3قد يؤدي خطأ قدره 

، تعرف VLBI وضع منظومة اإلحداثيات املرجعية، ُتستخدم أيضاا تقنية قائمة على القياس إىل حول كوكب ُزحل. وباإلضافة
تكملة  ي، للقياس املباشر للموضع الزاوي للمركبة الفضائية. وتعترب قياسات املوضع الزاو (DOR)باملدى التفاضلي أحادي االُتاه 

ي خط البصر وقياسات دوبلر. وتقوم حمطتان أرضيتان أو أكثر برصد إشارة املركبة الفضائية ومصدر راديو  يف طبيعية لقياسات املدى
الفهرس السماوي بالتناوب. ومن خلل القياس الدقيق لوقت التأخر اخلاص بكل مصدر،  من خارج اجملرة جماور زاوياا يتم اختياره

 صادر السماوية.امل إىل منظومة اإلحداثيات املرجعية، ميكن حتديد املوضع الزاوي للمركبة الفضائية بالنسبةومعرفة معلمات 
ويقتضي حتديد املدى إرسال ترددين أو أكثر لتوليد إشارة ذات عرض نطاق يكفي لقياس تأخر الزمرة )أي نغمة حتديد املدى أو 

. وتستخدم النغمات اجلانبية MHzو kHzالرتددات يرتاوح بني  من مدى يف لصغرىببساطة النغمة(. وتقع نغمتا الرتدد الكربى وا
 م أنظمة حتديد املدى بشبه الضوضاء وميقاتيات يقع مداهايق، ُتستخدحلل مشاكل اإلهبام. ويف عمليات الفضاء السح

تردد املوجة  من 1/400و 1/5500وح بني املركبة الفضائية تباعداا بني النغمات يرتا يف VLBI. ويتطلب نظام القياس MHz نطاق يف
 GHz 8النطاق  يف العمليات اليت تتم يف قياس التأخر بشكل دقيق. ويؤدي ذلك من احلاملة الرئيسية للمركبة الفضائية للتمكن

 .MHz 20و MHz 1,5نشوء نغمات ترتاوح بني  إىل
ات حتديداا دقيقاا للمعلمات اص بسواتل ترحيل البياناخل (BRTS)اُتاهني  من االستجابة لتحديد املدى-ويؤمن نظام اإلرسال

يل البيانات. وحيدد سواتل ترح من األرض ويف كل ساتل من مناطق خمتلفة يف استجابة ثابتة تقع-املدارية باستخدام أنظمة إرسال
وقعني معروفني ويوفر بيانات ملساتل ترحيل البيانات وموقع ساتل ترحيل البيانات بالنسبة  إىل هذا قياسات املسافة التثليثأسلوب 

سواتل ترحيل البيانات. من املدار يف التتبع اللزمة للتحديد الدقيق للتقومي الفلكي لكل ساتل موجود
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 االعتبارات المتعلقة بنطاقات التردد الخاصة بمهمات األبحاث الفضائية

التكلفة، و ألحباث الفضائية متطلبات املهمات، وتوافر األجهزة مدى ملءمة ترددات معينة ملهمات ا يف تشمل العوامل اليت تؤثر
التطور وتأثرياهتا  يف شعاع، وأداء الوصلت، وتوزيعات الرتدد القائمة. وُتستخدم متطلبات املهمات اآلخذةوتأثريات االنتشار واإل

 حتديد متطلبات التوزيعات اجلديدة لرتددات األحباث الفضائية. يف املادية

 تبارات المتعلقة بالمهماتاالع 1.3

ع. وتعترب بيانات الصوت والتتبّ  عن بُعد البيانات لدعم وظائف التحكم والقياس من تتطلب مهمات األحباث الفضائية أمناطاا خمتلفة
يق يدة لتحقتردد موجة حاملة وح يف الوقت الفعلي ضرورية للمهمات املأهولة. ويُعدد إرسال هذه املتطلبات عادة يف والفيديو
 استخدام الطيف. يف الكفاءة

وتسمح توزيعات الرتددات العالية عموماا بتوزيعات لعروض نطاق أوسع بسمح دعم متطلبات بيانات مبعدالت أعلى واتصاالت 
 أجل خفض معدالت اخلطأ وختفيف التعرض للتداخل بشكل فّعال. من فيديوية واستخدام خمططات تشفري أكثر تعقيداا 

 عمال الرتددات إذا كان االحنراف الزاوي للمركبة الفضائية واسعاا بدرجة كافية. ومع ذلك، حتتاج املركبات الفضائيةوميكن أن يعاد است
 لتداخل.تعرضها ل إىل ترددات خمتلفة إذا كانت خصائصها املدارية ومتطلبات اإلرسال اخلاصة هبا على حنو قد يؤدي إىل

واسطة نسبة حتول أرض مرتابطة بشكل متسق ب-فضاء وفضاء-إلشارات التتّبع أرضالتتبع أن تكون الرتددات  يف وتتطلب الدقة
أن مدى التباعد بني تردد الوصلة األمامية وتردد وصلة العودة  من طريق التأكد عن )ذهاب وإياب( مناسبة. ويتحقق هذا الشرط

 الرتدد األعلى. من املائة يف 10و 6يرتاوح بني 
ائص ة للستشعار النشط واملنفعل على املعلومات اخلاصة اليت يتم احلصول عليها فيما يتعلق خبصوتعتمد نطاقات الرتدد املخصص

يار عليها هي تلك الفضاء. وتكون نطاقات الرتدد اليت يقع االخت يف اجلسم وبيئة الفضاء، أو على الظاهرة املعينة اليت ُتري دراستها
ستبانة ت املثلى للتحقيقات العلمية. وبدورها فإن عروض النطاقات هي اليت حتدد االاليت حيدد علم الفيزياء بأهنا الرتددات النطاقا

 لدقة اللتني ميكن احلصول عليهما.وا
أجهزة االستقبال.  يف وتتطلب مهمات الفضاء السحيق إجراء اتصاالت عرب مسافات طويلة للغاية ينتج عنها إشارات ضعيفة جداا 

البث  نع بال اخلاصة مبهمات الفضاء السحيق ُتعلها عرضة بدرجة كبرية للتداخل الناجموبالتايل فإن حساسية أجهزة االستق
على  توزع الرتددات املخصصة ألحباث الفضاء السحيق املطلوب. وعليه، فمن أجل تفادي التداخل احملتمل، ينبغي أن ال رغري

مسارات  يف  ُتري بني الكواكب واليت جيب أن تعملذلك املهمات اليت من األرض. ويستثىن من أنشطة األحباث الفضائية القريبة
للكواكب  البشري االستكشافقبيل مهمات  من األرض ومسافات الفضاء السحيق، من مسافات الفضاء القريب من تشمل كلا 

د اخلاصة عات الرتدتوزي يف األرض. فهذه املهمات تعمل على النحو األفضل إىل الكواكب من واملهمات اليت تقتضي جلب عيّنات
 .GHz 40و 37باألحباث الفضائية والواقعة بني 

 االعتبارات المتعلقة باألجهزة 2.3
تؤثر العوامل املتعلقة باألجهزة اليت تعتمد على الرتدد بشكل مباشر على أداء الوصلة، مثل كسب اهلوائي والكفاءة ودقة التسديد، 

ق بعمليات اإلرسال يتعل االعتبار لدى اختيار الرتددات. وفيما يف خذهاتؤثر بشكل مباشر على أداء الوصلة ومع ذلك جيب أ أو ال
األرض  إىل الفضاء الفضاء ومن إىل األرض من واالستقبال املتزامنة اليت تتضمن هوائيات وحيدة، ينبغي فصل النطاقات املتزاوجة

 الرتدد العايل ملهمات الفضاء السحيق. من املائة يف 8-20األرض وبنسبة  من الرتدد العايل للمهمات القريبة من املائة يف 6-7 بنسبة
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ويكون حجم هوائي املركبة الفضائية حمدوداا بسبب اعتبارات تتعلق باحليز والوزن، ومدى تطور تكنولوجيا اهلوائيات الكبرية القابلة 
مناسباا للمركبات   GHz 1إىل MHz 100 من للنشر، ومقدرة الساتل على توجيه اهلوائي بالدقة املطلوبة. ويعترب نطاق الرتددات

الفضائية اليت تكون خمططات هوائياهتا عريضة أو شاملة االُتاهات وتتطلب عرض نطاق ضيق وللمحطات األرضية البسيطة اليت 
تطلبات م ، فإن هوائيات املركبات الفضائية تتميز بكسب يتوافق معGHz 10-1املدى  يف املرافق اللزمة لتتبع اهلوائيات. أما من ختلو

ثبات االرتفاع وتوجيه احلزمة. كما ميكن تلبية الشروط املتعلقة بالسطح ودقة التوجيه اللزمة للمحطات األرضية الكبرية ضمن هذا 
 النطاق الذي يناسب أيضاا أنظمة التتبع الدقيق واالتصاالت عريضة النطاق.

دات ألحباث استخدام الرتددات العالية. وقد مت حالياا تطوير مع يف داا الفضاء عاملا مقيّ  يف وقد يشكل توافر املعدات املؤهلة للعمل
اليت تعترب أساسية لتأمني وصلت  GHz 8/7و GHz 2النضج لكي تعمل عند توزيعات الرتدد  من الفضاء بلغت مرحلة كافية

تطلب بيانات اريع الصغرية اليت تتتحمل ظروف األحوال اجلوية. كما تعترب هذه املعدات جّذابة ومتوفرة بسهولة للمهمات/املش
اليت توفر ميزة عروض  GHz 34/32/27امليزانية. أما املعدات اخلاصة بتوزيعات الرتددات  يف مبعدالت منخفضة وتواجه ضغوطاا 

 األرض وتلك اخلاصة بالفضاء السحيق فهي آخذة بالتطور واالكتمال. من النطاق األوسع للمركبات الفضائية القريبة
للتوجيه ومكلفة  هوائيات مكافئية كبرية قابلة عن تكون هوائيات احملطات األرضية املتعلقة مبهمات الفضاء السحيق عبارة وعادة ما

اهلوائيات الكبرية  نم يتوفر ملهمات الفضاء السحيق سوى جمموعة صغرية يتم إنشاؤها إال نادراا. ونتيجة لذلك، ال للغاية ولذلك ال
 ذات القطر الثابت.

 أثيرات االنتشار واإلشعاعت 3.3
جيب على وصلت االتصاالت القائمة بني احملطات األرضية وسواتل األحباث الفضائية أن متر عرب الغلف اجلوي لألرض حيث 

اهلواطل، نطاقات الرتدد. ف من استخدام عدد من يؤثر االمتصاص وهتاطل األمطار واالنتثار على انتشار اإلشارات الراديوية وحيد
 امتصاص وانتثار املوجات الراديوية األمر الذي قد ينتج عنه توهني شديد لإلشارات. وبالنسبة جلميع يف سّيما األمطار، تتسبب وال

 يرتفع معدل التوهني بشكل ملحوظ كدالّة تقريباا، وبعد ذلك ال GHz 100معدالت هطول املطر، تتزايد شدة التوهني بسرعة حىت 
ية مناطق تشهد معدالت أمطار مرتفعة، يعترب اختيار الرتددات املناسبة حاسم األمه يف ن اليت تقعالرتدد. وبالنسبة للبلدا يف
 ظل ظروف الطقس السيئة. يف أرادت هذه البلدان أن حتافظ على جودة أداء عالية ما  إذ

غازات النزرة أن خبار املاء، ميكن لل اجلو. ويف حالة انعدام يف خبار املاء واألكسجني إىل ويعود االمتصاص اجلزيئي بالدرجة األوىل
. ويتميز خبار املاء خبطوط امتصاص تتمركز عند GHz 70إحداث توهني كبري عند الرتددات اليت تزيد على حوايل  يف تسهم أيضاا 

 53,5 من خطوط االمتصاص متتد من . أما األكسجني فيتميز بسلسلةGHz 325وحوايل  GHz 183,3و GHz 22,235الرتددات 
املستقبل استخدام حمطات  يف املستصوب من . وقد يكونGHz 118,74خط منعزل يتمركز حول الرتدد  إىل إضافة GHz 65,2 إىل

 حيد األرض تعمل عند ترددات كتيمة نسبياا إلرساالت اإلشارات الراديوية عرب الغلف اجلوي لألرض، مما إىل ترحيل مستقرة بالنسبة
 حمطات الرتحيل واملركبة الفضائية. يف األرضية التداخل الذي تسببه احملطات من

جلوية. فعند الرتدد وزاوية ارتفاع اهلوائي واألحوال ا يف وتعترب درجة حرارة ضوضاء السماء كما يلتقطها هوائي احملطة األرضية دالّة
 عدة مراتالعادة أكرب ب يف كونضوضاء السماء اليت ت يف تقريباا، ميكن أن تسبب اهلواطل زيادة GHz 4الرتددات اليت تزيد على 

درجة حرارة ضوضاء جهاز االستقبال. أما درجة حرارة ضوضاء السماء اليت تلتقطها املركبة الفضائية فتحددها بصورة أساسية  من
شعاع إاألجرام السماوية كاألقمار والكواكب اليت تؤمن اخللفية ملعظم مهمات األحباث الفضائية. فالشمس، اليت تبلغ درجة حرارة 

 حد كبري وبالتايل يتم ُتنب اإلرساالت اليت إىل ، تعمل على زيادة درجة حرارة ضوضاء النظامK 6000اجلسم األسود اخلاص هبا 
تتطلب أن يكون هوائي االستقبال موجهاا حنو نقطة على الشمس أو على مقربة منها. وترتاوح درجات حرارة إشعاع اجلسم األسود 

، األرض من املهمات القريبة من (. وفيما يتعلق بالكثريK 290)تساوي لألرض  K 700-50حوايل  من اخلاص بالقمر والكواكب
درجة احلرارة الكلية  يف تكون األرض عموماا ضمن الفص الرئيسي هلوائي املركبة الفضائية أو هوائي ساتل ترحيل البيانات وتسهم

 .K 1 500و 600ة فضائية منوذجية فترتاوح بني لنظام االستقبال. أما درجة حرارة ضوضاء النظام ملركب
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ن التأثريات الفضائية أل باألحباثاالعتبار عموماا اخليارات الطيفية املتعلقة  يف تؤخذ ، الMHz 100 عن وعند الرتددات اليت تقل
يرتاوح  ق الذيهذا النطاق. ويف النطا يف استعمال الرتددات من األيونوسفريية والضوضاء الكونية واالصطناعية ختّفف

، يكون االمتصاص اجلوي متدنياا وتأثري الطقس على انتشار اإلشارة ضعيفاا جداا. ومع ذلك تكون GHz 1و MHz 100 بني
ر حتسناا  يوف ، وبالتايل فإن استخدام أجهزة االستقبال املنخفضة الضوضاء الf/1 2ضوضاء اخللفية مرتفعة نسبياا وتتزايد على أساس 

فإن تأثريات الطقس تكون ضئيلة جداا وخاصة  GHz 10 إىل 1 من ء ضمن هذا النطاق. ويف مدى الرتددات املمتداألدا يف كبرياا 
وضاء ضوضاء اجملرّة والض من تعتمد أساساا على ظروف الطقس. وتكون كل عند احلد األدىن للنطاق مما يسمح باتصاالت ال

 وتصل GHz 10ضة الضوضاء. أما عند الرتددات اليت تزيد على اجلوية متدنية مما يسمح باستخدام أجهزة استقبال منخف
اطل واالمتصاص اهلو  عن ، فإن انتشار اإلشارات عرب الغلف اجلوي يكون معرضاا لتوهني كبري ينجم بصورة أساسيةGHz 275 إىل

 الفضاء. إىل األرض من الغازي. وميكن أن يكون هلذين الظرفني تأثري كبري على مسريات االتصاالت
ومبا أن مهمات الفضاء السحيق تعمل عرب مسافات شاسعة، فإن معايرة تأثريات اجلسيمات املشحونة على سرعة االنتشار تتطلب 

موضع  نطاقات الرتددات املتباعدة. وتعتمد امللحة الدقيقة على حتديد من نطاقني أو أكثر يف االستعمال املتزامن لرتددات متسقة
هذه القياسات  يف بواسطة قياسات الطور وقياسات تأخر الزمرة لإلشارات املستقَبلة. وتؤثر سرعة االنتشار املركبة الفضائية وسرعتها

وجود جسيمات مشحونة على امتداد مسري اإلرسال. ويتباين تأثري هذه اجلسيمات تبايناا عكسياا مع مربع الرتدد  يف اليت تكون دالّة
د رغراض امللحة. وتتطلب الدقة اللزمة لقياس تأخر الزمرة استخداماا متزامناا للوصلت عنوبالتايل يُفّضل استعمال ترددات أعلى أل

 يكون االختلف بني تردديهما أربعة أضعاف على األقل. ويكون تأخر الزمرة بني نطاقي تردد متباعدين على األقل، ويُفضل أن ال
 كل وصلة. يف ب تصحيح مناسب للتأخرحسا يف الوصلت خمتلفاا علماا بأنه ميكن استخدام هذا الفرق
عرب مسري جوي، فإن االعتبارات األولية هي االنتثار واالنكسار  THz 200وفيما يتعلق باألنظمة اليت تعمل على ترددات تفوق 

 اتتغيري  ىلإ خفض اتساق صدر املوجة و/أو إىل توهني كلي لإلشارة و/أو إىل واالضطرابات اجلوية. وقد تؤدي هذه التأثريات
رسلة. يف

ُ
 اُتاه اإلشارة امل

املعلومات بشأن تأثريات االنتشار عرب الغلف اجلوي لألرض على املوجات الراديوية وكذلك على  من وميكن االطلع على مزيد
 بشأن انتشار املوجات الراديوية. ITU-R Pسلسلة التوصيات  يف THz 20اإلشارات اليت تزيد تردداهتا على 

 متعلقة بأداء الوصالتاالعتبارات ال 4.3
تعترب موثوقية الوصلة شرطاا هاماا لنجاح املهمة. وتقتضي العمليات احلرجة كاإلطلق وعمليات الطوارئ حني يتعذر ضمان توجيه 

لة. تعلقة باملهمات املأهو مجيع االعتبارات امل يف حد كبري. وتتسم املوثوقية بأمهية قصوى إىل املركبة الفضائية وجود وصلت موثوقة
ترهتن بظروف الطقس  وصلة موثوقة ملهمات األحباث الفضائية ال GHz 2النطاق  يف وتوفر توزيعات الرتددات لألحباث الفضائية

 ذ هذه الوظائف احلامسة األمهية.وُتستخدم لتنفي
ع على مراعاة تأثري بويعتمد حتديد نطاقات الرتدد اليت توفر األداء األفضل لوصلت اتصاالت األحباث الفضائية ووصلت التت

 لحتليل أداء الوصلة. وهناك مؤشر ملئم على أداء الوصلة يتمث يف معلمات االنتشار القائمة على الرتدد وخصائص التجهيزات
 . وتسهم املنحنيات اإلعلمية املستمدةNrP/0لة وبني نسبة الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء النسبة بني قدرة اإلشارة املستقبَ  يف

حتديد نطاقات الرتدد اليت توفر األداء األمثل ألوضاع املهمة املقرتحة. وتعمل االفرتاضات املختلفة  يف حتليلت أداء الوصلت من
دون أن تغري شكل املنحنيات.  NrP/0بشأن مسافة االتصال وخصائص اهلوائي وقدرة جهاز اإلرسال على تغيري القيم املطلقة للنسبة 

 ظروف االنتشار. من املتعلقة بنظام معني ومبجموعة NrP/0فّضل بأنه النطاق الذي يوفر أعلى قيمة للنسبة ويعّرف نطاق الرتدد امل
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 خدمة األبحاث الفضائية في توزيعات التردد 5.3
 1959 عام الفضائية أثناء الدورة العادية للمؤمتر اإلداري للراديو اليت انعقدت باألحباثاسُتحدثت توزيعات نطاقات الرتدد املتعلقة 

 MHz 137-136النطاقني  يف جنيف، حني وضعت توزيعات مؤقتة لعمليات اإلرسال بني األرض وأقمار األرض االصطناعية يف
، قام املؤمتر اإلداري االستثنائي للراديو بتحصني هذين التوزيعني ألحباث الفضاء وجعلهما 1963. ويف عام MHz 2 300-2 290و

يا تكنولوج يف للحتاد. ومنذ ذلك الوقت، استدعت التطورات احلاصلة 2اإلقليم  يف خرى وحصرينيأساسيني ومعادلني خلدمات أ
األحباث الفضائية واالتصاالت والطلب على تلبية املتطلبات املتزايدة للبيانات توزيع نطاقات إضافية تفي باالحتياجات املتنامية 

 خلدمة األحباث الفضائية.
 ت الراديوية:التوصيات والتقارير التالية لقطاع االتصاال يف الرتدد املفضلة خلدمة األحباث الفضائيةوميكن االطلع على نطاقات 

  التوصيةITU-R SA.363 - .أنظمة التشغيل الفضائي. الرتددات وعروض النطاق ومعايري احلماية 

  التوصيةITU-R SA.364 -  لفضائية حباث اري املأهولة خلدمة األاملأهولة ورغالرتددات وعروض النطاق املفضلة للسواتل
 األرض. من بالقرب

  التوصيةITU-R SA.1019 - .نطاقات الرتددات املفضلة واُتاهات البث باألنظمة الساتلية لرتحيل البيانات 

  التوصيةITU-R SA.1344  -  نطاقات الرتدد وعروض النطاقات املفضلة إلرسال بيانات القياس التداخلي الفضائي ذي
 .(VLBI)خط األساس الطويل جداا 

  التوصيةITU-R SA.1863 - الرحلت الفضائية املأهولة. يف االتصاالت الراديوية املستعملة ألرغراض الطوارئ 

  التقريرITU-R SA.2177 - املدى  يف اختيار نطاقات الرتددGHz 120-1 أجل أحباث الفضاء السحيق. من 

 .(pfd)ستخدامات خدمة األحباث الفضائية واحلدود املقابلة لكثافة تدفق القدرة جدوالا شاملا ال 2ويقدم امللحق 
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 معايير الحماية لخدمة األبحاث الفضائية واالعتبارات المتعلقة بتقاسم الترددات

ك على خدمات رت يعترب تقاسم الرتددات بني خدمة األحباث الفضائية واخلدمات األخرى ضرورياا حني ُتوزع النطاقات بشكل مش
دمتني. وقد شروط التقاسم اليت توضع نتيجة حتليل يُنجز لكلتا اخل إىل التداخل بني األنظمة استناداا  من متعددة. وميكن التخفيف

 تاحة.أجل تيسري حتليل التداخل عندما تكون البيانات اخلاصة بنظام معني رغري م من حددت معايري احلماية خلدمة األحباث الفضائية

 قة بتداخل خدمة األبحاث الفضائيةاالعتبارات المتعل 1.4
حسب، خفض البيانات أو انقطاعها أو فقداهنا بصورة هنائية ف إىل يؤدي التداخل الذي تتعرض له مهمات األحباث الفضائية قد ال

املوجهة أثناء مراحل  ع األوامراملركبة الفضائية. وحيدث ذلك حني تضي يف فقدان القدرة على امللحة والتحكم إىل وإمنا يؤدي أيضاا 
ناة الوقت الفعلي للنقطاع. وقد يتسبب التداخل الذي تتعرض له ق يف عن بُعد املهمة وحني تتعرض القياسات اهلامة من هامة

ن املحة املركبة الفضائية. أما التداخل الذي تتعرض له التجارب الراديوية العلمية، حىت ولو ك يف حتديد املدى حبدوث أخطاء
متدنياا بقدر مستوى الضوضاء الطيفية، فقد يضر بالبيانات العلمية ألن التداخل يعمل على تغيري اإلشارة الفعلية اليت جيري 

التداخل، ميكن عادة ُتاهل البيانات العلمية املتضررة. ومع ذلك فإن أسوأ حالة هي تلك  عن استقصاؤها. وإذا أمكن الكشف
حاالت  نم الدراسات وكأهنا استخرجت يف التداخل بسبب استخدام البيانات العلمية التالفة عن ميكن فيها الكشف اليت ال

 تتعرض للتداخل. مل

دويل من الرتددات الراديوية وعروض النطاقات اليت وزعها االحتاد ال ومبا أن مجيع مهمات األحباث الفضائية تتقاسم اجملموعة ذاهتا
 مهمات أخرى. وقد حيدث التداخل حني تتلقى عن تداخل ناجم إىل ض إحدى املهماتدث أحياناا أن تتعر للتصاالت، فقد حي

األرض، أو حني تكون  ىلإ ة أحباث فضائية أخرى أقربممركبة فضائية تابعة مله من املركبة الفضائية املتضررة إشارة مسّببة للتداخل
 الفضاء من لاصة مبحطة إرسال/استقبال أرضية أو بنظام ترحيمركبة فضائية التابعة ملهمة خمتلفة واقعة ضمن نطاق عرض احلزمة اخل

الفضاء. فالديناميات املدارية لتشكيلة التداخل هي اليت تفرض فرتة التداخل ومستواه. فإن كانت مركبة فضائية واحدة أو اثنتان  إىل
ها املركبتان الفضائيتان ويف احلالة اليت تكون فياحملطة األرضية املتضررة، تكون فرتة التداخل قصرية نسبياا. ومع ذلك،  من على مقربة

 مهمات الفضاء السحيق، فقد يستمر التداخل طيلة فرتة اإلرسال. يف بعيدتني نسبياا، كما هو احلال
 سحيق والكثريمهمات الفضاء ال يف ومن املعدات األكثر عرضة للتداخل عروة تتبع املوجة احلاملة ومضخم امليزر األويل املستخدم

ة. وقد أنظمة اتصاالت األحباث الفضائي يف األرض. وتستخدم العرى حمكمة الطور بشكل كبري من مهمات الفضاء القريبة من
العرى املتزامنة احملكمة الطور اليت أعدَّ كل منها لإلحكام على مكون إشارة معني  من حيتوي جهاز استقبال منطي على العديد

طع فقدان إحكام عروة أو أكثر على اإلشارة املرجوة مما يسبب ق إىل قوية مسّببة للتداخلوتتبعه. وحيتمل أن يؤدي وجود إشارة 
االتصاالت. كما أن هذا التداخل قد يسبب مشكلت كبرية ألجهزة االستقبال اليت يتعني عليها استعادة أو إعادة توليد ترددات 

اق مسح اإلشارة املسببة للتداخل لكامل عرض نط عن ياا ونامجاا اإلشارات املستقَبلة. وقد يكون التداخل حلظ من املوجة احلاملة
فقدان اإلحكام على املوجة احلاملة، فإن إعادة حيازة اإلشارة املطلوبة  إىل العروة، أو قد يستمر لدقائق. وحني يؤدي التداخل

لإلشارة  حكام واالستعادة اللحقةهذا التصور عدة دقائق. وقد تستغرق عملية فقدان اإل يف واستعادة اإلحكام عليها يستغرق
قدان جزء  ف إىل األرض فوق حمطة أرضية من التداخل أثناء مرور مهمة قريبة عن مدة التداخل. وقد ينجم من املطلوبة مدة أطول

 عملية املرور. من كبري
ي مستويات شارة املطلوبة. وتؤداإل من إحكام جهاز االستقبال على إشارة التداخل بدالا  إىل وقد تؤدي إشارة قوية مسببة للتداخل

طور عروة  الطور السكوين وارتعاش يف زيادة اخلطأ إىل املتوسطة، سواء كانت ثابتة أم ماسحة، إىل التداخل ذات القدرة الضعيفة
 تتبع املوجة احلاملة.
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. الشارغرة هتردداتقرب أو  يزرامل مترير نطاق يف ذات تردد يقعقوية إشارات  إىل للتداخلملضخم امليزر األويل ساسية الرئيسية وتعود احل
شغيل خلل تشّبع املضخم األويل ودفع إحدى مكوناته أو أكثر باُتاه مناطق الت من تشغيل امليزر يف وتؤثر إشارات التداخل القوية

 واتج تشكيل بيين.ليد لتوافقيات وإشارات هامشية ونالكسب وتو  يف انضغاط إىل اخلطية. ويؤدي ذلك رغري
د أشكال مجيع اخلدمات. ويعترب البث اهلامشي أح يف البث رغري املطلوب قضية تؤثر عن احتمال حدوث تداخل ضار ناجموميثل 

الفضاء. وينسب البث  يف التداخل الضار احملتمل الذي قد ميثل إحدى املسائل اليت تثري قلقاا خاصاا بالنسبة ألجهزة البث احملمولة
ائل اليت تثري قلقاا خاصاا املس من جهاز اإلرسال. وهو يف تأثريات عمليات التشكيل البيين عن تولدةتوافقيات اإلشارة امل إىل اهلامشي

يه لالطيف اليت ميكن أن تتأثر بعمليات البث هذه واستحالة ضبط جهاز اإلرسال أو إجراء تعديلت ع من نظراا لألجزاء الكبرية
 بعد إطلق املركبة الفضائية.

الفضاء السحيق،  يف املركبة الفضائية، وخاصة تلك املستخدمة يف ة على استخدام أجهزة استقبال حساسةومن العواقب املرتتب
أنواع التداخل سواء كان متولداا داخل النطاقات املوزعة على األحباث الفضائية أو خارجها.  من احتمال تعرضها ألي نوع

نطاق األحباث  يف داخلالت من ألحباث الفضائية مبستوياتاوزعة على نطاق تردد جماور لنطاقات الرتدد امل يف يتسبب املرسل فقد
أجل  من ةلالفضائية تتجاوز معايري احلماية. وميكن استعمال النطاقات احلارسة والرتشيح عند حافة النطاق لإلشارة املرسلة واملستقبَ 

ى عل لحتاد تنصالراديو للوائح  يف ة أحكامتوجد عاد عمليات البث خارج النطاق. ومع ذلك ال عن التداخل الناجم من احلد
 احلارسة. أمور تتعلق بالنطاقات

 معايير الحماية لخدمة األبحاث الفضائية 2.4
 التوصيات التالية لقطاع االتصاالت الراديوية: يف إن معايري احلماية لألحباث الفضائية موثّقة بشكل جيد

  التوصيةITU-R SA.363 - ي. الرتددات وعروض النطاق ومعايري احلمايةأنظمة التشغيل الفضائ 

  التوصيةITU-R SA.609 -  األرض نم األحباث املأهولة ورغري املأهولة القريبة بسواتلمعايري احلماية لوصلت االتصاالت 

  التوصيةITU-R SA.1155 -  البياناتمعايري احلماية اخلاصة بتشغيل األنظمة الساتلية لرتحيل 

  التوصيةITU-R SA.1157 - معايري احلماية بشأن أحباث الفضاء السحيق 

  التوصيةITU-R SA.1396 - و 37-38النطاقني  يف خدمة األحباث الفضائية العاملة يف معايري احلمايةGHz 40,5-40 

  التوصيةITU-R SA.1743 - اثاألحب يف وصلت االتصاالت الراديوية يف االحنطاط من احلد األقصى املسموح به 
 مصادر راديوية أخرى من اإلرساالت واإلشعاعات من التداخل عن الفضائية وخدمات العمليات الفضائية الناجم

 أي دراسة تتناول التداخل/التقاسم. يف وميكن التشاور بشأن هذه التوصيات

 خدمة األبحاث الفضائية في المتعلقة بالتقاسم عتباراتاال 3.4

ذلك هو الطبيعة  يف لفضائية واخلدمات األخرى بالتعقيد ألسباب عديدة. والسبب الرئيسييتسم التقاسم بني خدمة األحباث ا
 سطح األرض تؤدي املركبات الفضائية األخرى وإىل إىل الدينامية اليت تتسم هبا بيئة التداخل. فحركة املركبة الفضائية بالنسبة

 ة على ذلكاملستقَبلة. وتفاوت احلركات النسبية والتغريات املرتتبعوامل دائمة التغري مثل اقرتان اهلوائي ومستويات القدرة  إىل
 الصغرية وقد يكون هلا تأثري كبري على مستوى التداخل ومدته واحتمال حدوثه. إىل الكبرية من وصلت االتصاالت يف

 العوامل من مد على عددوتعت األرض واتصاالت الفضاء السحيق تبايناا كبرياا  من ثانياا، تتباين خصائص نظام االتصاالت القريبة
 قبيل متطلبات املهمة واخلصائص املدارية والتطور التقين للمركبة الفضائية والضغوط املتعلقة بامليزانية. من
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ارات املتعلقة بالتداخل، االعتب يف األرض، يشكل توزيع وتركيز أجهزة اإلرسال األرضية عاملا هاماا  من ففيما يتعلق باملهمات القريبة
 مثل نتيجة هذه االعتباراتبيئة التقاسم. وتت يف هناا بارتفاع املركبة الفضائية واخلصائص املدارية، وقد يكون هلما تأثري ملحوظ جداا ر 

ىل حتليلت العادة إ يف نداألرض تست من أن عمليات حتديد التداخل والتقاسم اليت تشرتك فيها مهمات األحباث الفضائية القريبة يف
احلسبان ديناميات املركبة الفضائية املتحركة. وحالياا تستخدم أوساط خدمة األحباث الفضائية برامج حاسوبية  يف ذإحصائية تأخ

متطورة قادرة على التعامل مع تعدد املتغريات وخصائص االتصاالت بغية إجراء تقدير دقيق إلمكانية تقاسم نطاقات الرتدد مع 
 أخرى. خدمات

 ات أخرى.دمالفضاء السحيق واحملطات التابعة خلتقاسم الرتددات بني حمطات أحباث  من اجلدوى ITU-R SA.1016وتتناول التوصية 

. GHz 2 الرتدد من توصيات قطاع االتصاالت الراديوية اليت حتدد سيناريو التقاسم بالقرب من وهناك عدد
لناُتة عند سطح األرض ا MHz 2 290-2 200النطاق  يف تضع احلدود القصوى لكثافة تدفق القدرة ITU-R SA.1273 فالتوصية

املدار األرضي  يف ذلك الوصلت بني املركبة الفضائية يف أرض، مبا-االُتاه فضاء يف حمطة فضائية تعمل من بواسطة عمليات البث
 جملمعةبوجود مستوى لكثافة قدرة التداخل ا ITU-R SA.1274املنخفض وسواتل ترحيل البيانات. وتوصي التوصية املصاحبة 

 ITU-R SA.1154 يةالتوص يف املدار األرضي املنخفض وسواتل ترحيل البيانات. وترد يف أجل محاية وصلت املركبة الفضائية من
يانات املدار األرضي املنخفض وسواتل ترحيل الب يف بني وصلت املركبة الفضائية GHz 2األحكام املتعلقة بتقاسم نطاقات الرتددات 

 فتعني احلدود العملية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية والكثافة الطيفية املشعة ITU-R F.1248لة. أما التوصية واألنظمة املتنق
املواقع املدارية لسواتل ترحيل  ITU-R SA.1275حني حتدد التوصية  يف حمطات اخلدمة الثابتة باُتاه سواتل ترحيل البيانات، من

 هذا النطاق. يف ت بث اخلدمة الثابتةعمليا من البيانات الواجب محايتها
 نخفضاملدار األرضي امل يف مركبة فضائية لألحباث الفضائية عن حُيتمل حدوث تداخل ناجم ، الGHz 27,5-25,25ويف النطاق 

 ناحية الصادرةألن القدرة املشعة املكافئة املت (GSO-FSS)األرض  إىل املدار املستقر بالنسبة يف سواتل اخلدمة الثابتة الساتلية يف
كون التداخل تلك اخلاصة باحملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتلية. وي من املركبة الفضائية ألحباث الفضاء تكون أدىن بكثري عن

ضائية، يؤدي ساتل ترحيل البيانات ممكناا. وحني يقوم ساتل ترحيل البيانات بتتبع مركبة ف يف الذي تسببه اخلدمة الثابتة الساتلية
جهاز استقبال  يف ل ضارنشوء تداخ إىل القرتان بني هوائي ساتل ترحيل البيانات وهوائي احملطات األرضية للخدمة الثابتة الساتليةا

ساتل ترحيل البيانات. ومع أن حزم اهلوائيات تكون ضيقة نسبياا عند هذا الرتدد، فإن التداخل الذي قد حيدث مع احملطات األرضية 
 ITU-R F.1249 األرض كما يلتقطه ساتل ترحيل البيانات قد يستغرق فرتة زمنية طويلة نسبياا. وتقدم التوصية املوجودة على حافة

 احلدود العملية للقدرة املشعة املكافئة املتناحية والكثافة الطيفية اليت تشعها حمطات اخلدمة الثابتة باُتاه سواتل ترحيل البيانات.
 التداخل. من واقع املدارية لسواتل ترحيل البيانات الواجب محايتهاامل ITU-R SA.1276 وحتدد التوصية

حني تتناول  يف ،GHz 27,0-25,5املبادئ التوجيهية للستخدام الكفوء للنطاق  ITU-R SA.1862وتتناول التوصية 
ملبادئ التوجيهية ا ITU-R SA.1810. وتتناول التوصية GHz 15,0-14,8النطاق  يف جدوى التقاسم ITU-R SA.1626 التوصية

مسألة تقاسم وصلت  ITU-R SA.1629، فيما تتناول التوصية MHz 8 400-8 025النطاق  يف لسواتل استكشاف األرض العاملة
 .MHz 262-257النطاق  يف التحكم

 المحطات األرضية لألبحاث الفضائية عن التداخل الناجم 1.3.4
حالة  األرض إىل ر بالنسبةمدار رغري مستق يف مركبة فضائية تدور يف اث الفضائيةميثل التداخل الذي تسببه احملطات األرضية لألحب

دينامية تتوقف على خصائص تتغري مع الوقت. وتشمل هذه اخلصائص الوقت الذي تبقى فيه املركبة الفضائية املتضررة داخل حزمة 
لفضائية وتواصلها ء تتبعها للمركبة الفضائية لألحباث احمطة االستقبال األرضية أثنا يف هوائي احملطة األرضية، وخصائص التوجيه

ات اُتاهية. وهناك احلالة اليت تستخدم فيها املركبة الفضائية املتضررة هوائي يف معها، وكذلك خصائص توجيه هوائي املركبة الفضائية
حتديد مدة  يف ات إضافية تستخدمذلك، تشكل اعتبار  إىل قبيل تردد التشغيل ونوع اهلوائي وحجمه وعرض حزمته وما من عوامل

 ومستوى قدرة التداخل الذي يتعرض له جهاز استقبال املركبة الفضائية املتضررة.
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لوائح  يف الواردة احملطات األرضية الثابتة واملتنقلة لألحكام يف وخيضع التداخل الذي تسببه احملطات األرضية لألحباث الفضائية
تقاسم اخلدمات  21 املتبع للتنسيق مع اإلدارات األخرى أو احلصول على موافقة منها، وتتناول املادةاإلجراء  9 الراديو. فتحدد املادة

 حتديد منطقة التنسيق حول حمطة أرضية يف األسلوب املتبع 7 . ويعرض التذييلGHz 1األرضية والفضائية لنطاقات تردد تزيد على 
 ت الراديوية الفضائية واألرضية.ليت يتم تقامسها بني خدمات االتصاالا GHz 105و MHz 100نطاقات الرتدد الواقعة بني  يف

 وعروض حزم اهلوائي الضيقة واُتاهات التسديد على التخفيف ألرض إىل ويعمل التباعد املناسب على املدار املستقر بالنسبة
األرض.  ىلإ رى املستقرة بالنسبةالفضاء والسواتل األخ إىل األرض من حدة التداخل بني وصلت سواتل ترحيل البيانات من

املستقرة  للوائح الراديو طريقة احلساب املتبعة للبت بشأن ما إذا كان التنسيق الزماا بني الشبكات الساتلية 8 ويقدم التذييل
القدرة  لوائح الراديو القيود املفروضة على مستويات من 21 األرض اليت تتقاسم عرض النطاق نفسه. وحتدد املادة إىل بالنسبة

ماية ، اليت توفر احلاألنظمة الساتلية لرتحيل البيانات يف ذلك تلك املستخدمة يف املشعة املكافئة املتناحية للمحطات األرضية، مبا
 لألنظمة الثابتة واملتنقلة.

 مركبة الفضائية لألبحاث الفضائيةالتداخل الذي تتعرض له ال 2.3.4
 األرض إىل نسبةسواتل املدار املستقر بال من مدار أرضي منخفض عموماا ألي تداخل يف ملتتعرض املركبة الفضائية اليت تع قد ال

افة اخلدمة الساتلية الثابتة أو املتنقلة بسبب قصر املسافة بني املركبة الفضائية لألحباث الفضائية وحمطتها األرضية قياساا باملس يف
رة املشعة املكافئة املتناحية األرض، وبسبب ارتفاع القد إىل املدار املستقر بالنسبة الكبرية بني احملطة األرضية لألحباث الفضائية وساتل

للمحطة األرضية لألحباث الفضائية واُتاهية مجيع اهلوائيات املتضمنة. ومع ذلك حُيتمل أن تتلقى احملطة األرضية لألحباث الفضائية 
املركبة الفضائية  اخلدمات الساتلية الثابتة واملتنقلة. بيد أن يف األرض إىل املدار رغري املستقر بالنسبة يف أنظمة ساتلية من تداخلا 

 األرض قد تتعرض ىلإ سواتل املدار املستقر بالنسبة إىل مدار أرضي متوسط أو أعلى واليت تكون أقرب يف لألحباث الفضائية العاملة
النسبة لة. وقد يشكل عدد سواتل اإلرسال وقرهبا مصدر تداخل بسواتل اخلدمة الساتلية الثابتة أو املتنق من تداخل رغري مقبول إىل

 األحباث الفضائية. يف ملركبة استقبال فضائية
يتوقع  الفضاء السحيق، ال يف مدار يتجاوز املدار املتزامن مع األرض أو يف وفيما يتعلق باملركبة الفضائية لألحباث الفضائية اليت تعمل

 لساتلية الثابتة أو املتنقلة.سواتل اخلدمات ا من حدوث تداخل
اث الفضائية. املركبة الفضائية لألحب يف لوائح الراديو التحكم بالتداخل الذي تسببه احملطات األرضية من 21و 9وتتناول املادتان 

القيود و األنظمة الثابتة موجود فعلا. ومع مراعاة ديناميات وضع التداخل، ونشر األنظمة الثابتة،  من واحتمال حدوث تداخل
 املتعلقة بالتسديد املنطبقة على حمطات اإلرسال األرضية، يتعني أن يكون مستوى التداخل حبده األدىن. وقد يكون للزيادة

 الفضائية. تقاسم مع خدمة األحباثعدة نقاط تأثري كبري على ال إىل نقطة من استخدام أنظمة اخلدمة الثابتة للتطبيقات يف

 المركبة الفضائية لألبحاث الفضائية عن التداخل الناجم 3.3.4
لى خلل وضع حدود مناسبة لكثافة تدفق القدرة تنطبق ع من يتم التحكم عموماا بالتداخل الذي تتعرض له احملطات األرضية

لكثافة تدفق توجد حدود  لوائح الراديو. وال من 21املادة  يف املركبة الفضائية لألحباث الفضائية. وترد حدود كثافة تدفق القدرة هذه
. وتستخدم املركبة الفضائية لألحباث MHz 401-400,15و MHz 143,65-143,6و MHz 138-137نطاقات الرتدد  يف القدرة

سب هوائيات حمطات االستقبال األرضية اليت تكون كبرية نسبياا وذات ك إىل الفضائية هوائيات شاملة االُتاهات إلرسال اإلشارات
الصلة وقرب  الكسب التفاضلي للهوائيات ذات من اخلدمات الثابتة واملتنقلة. ويؤدي كلّ  يف ملستخدمةكسب اهلوائيات ا من أعلى

التداخل احملتمل الذي  نم احلد األدىن إىل بعضها البعض على التقليل من اخلدمة الثابتة/املتنقلة يف هوائيات اإلرسال واالستقبال
 فضائية وحتديداا عند حافة األرض.اث القد حيدث أثناء عمليات اإلرسال املتعلقة باألحب
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طريق  نع مستوى ومدة أي تداخل تتعرض له احملطات األرضية للخدمة الساتلية لألرصاد اجلوية من حد كبري التقليل إىل وجيري
حباث الفضائية ة لألاحملطات األرضي من استخدام هذه احملطات هلوائيات كبرية، ومتطلبات التتبع اخلاصة هبا، والنشر املكاين لكل

 واحملطات األرضية الساتلية لألرصاد اجلوية.
وصلت  يف تداخلا  أرض لساتل ترحيل البيانات-يتوقع أن تسبب الوصلت فضاء وبسبب اقرتان الفصوص اجلانبية للهوائيات، ال

نقاط مقابلة قطرياا  يف املوجودة GSO-FSS فسواتل. (GSO-FSS)األرض  إىل املدار املستقر بالنسبة يف نظام اخلدمة الثابتة الساتلية
قبيل  نم لسواتل ترحيل البيانات لن تتعرض ألي تداخل ضار بسبب املسافة والعوامل املتعلقة باقرتان اهلوائيات. وستؤدي عوامل

 دارية حلالة التداخل،ملحمطة اإلرسال األرضية اخلاصة به، والديناميات ا من احلزم الضيقة للهوائي واقرتان اهلوائي، وقرب الساتل املتنقل
 يل البيانات.أرض لسواتل ترح-جراء الوصلت فضاء من السواتل املتنقلة يف التداخل الضار أو عدم حدوثه من حدوث القليل إىل

ية للخدمة الثابتة احملطات األرض يف أرض لساتل ترحيل البيانات-حدة التداخل الذي تسببه الوصلت فضاء من ويتم التخفيف
خلل عوامل مثل التباعد املكاين املناسب واقرتان الفصوص اجلانبية هلوائيات احملطات األرضية الكبرية واالستقطاب.  من الساتلية

لوائح الراديو. كما أن الديناميات املرتبطة مبتطلبات احملطات ل 8 التذييل يف ويتبع التنسيق، إذا لزم األمر، األسلوب املنصوص عليه
 حدة التداخل الناجم نم املدار األرضي املنخفض تعمل على التخفيف يف أجل تتبع املركبة الفضائية من اتليةاألرضية املتنقلة الس

 األرض لساتل ترحيل البيانات. إىل الفضاء من عمليات اإلرسال عن

 التداخل الذي تتعرض له المحطات األرضية لألبحاث الفضائية 4.3.4
 MHz 138-137 النطاق يف احملطات األرضية لألحباث الفضائية يف ة املتنقلة الساتليةخيضع التداخل الذي تسببه عمليات اخلدم

قد ُيستخدم النشر املناسب وحجب املواقع حلماية  GHz 1 عن لوائح الراديو. فعند الرتددات اليت تقل من 9 للتنسيق مبوجب املادة
ة واملتنقلة. وتنطبق التنسيق مع أجهزة البث الثابت إىل احلاجة من دىناحلد األ إىل مواقع احملطات األرضية لألحباث الفضائية والتقليل

للوائح الراديو طريقة حتديد منطقة التنسيق  7 التذييل يف . وتردGHz 1لوائح الراديو على الرتددات اليت تزيد على  من 21 املادة
مسة بني خدمات االتصاالت الراديوية واملتقا GHz 105و MHz 100نطاقات الرتددات الواقعة بني  يف حول حمطة أرضية

 واألرضية. الفضائية
ض لسواتل ترحيل أر -الوصلت فضاء يف مدار أرضي منخفض مصدراا للتداخل يف السواتل املتنقلة عن وقد يشكل التداخل الناجم

. ومثة احتمال النطاق سطح األرض وكثافة أنظمتها وعدد األنظمة اليت حُيتمل أن تعمل داخل من البيانات بسبب قرهبا الشديد
 احملطات الثابتة واملتنقلة إذا ما مت ُتاوز معايري احلماية املتعلقة باحملطات األرضية لسواتل ترحيل البيانات الواردة من حلدوث تداخل

 للوائح الراديو. 7 التذييل يف هذه احلاالت كما ورد يف . وقد يكون التنسيق ضرورياا ITU-R SA.1155 التوصية يف

 حدود البث غير المطلوب لالتحاد الدولي لالتصاالت 5.3.4
اق اللزم منطقتني منفصلتني. فاملنطقة الواقعة خارج عرض النط يف حيدد قطاع االتصاالت الراديوية عمليات البث رغري املطلوب

املنطقة احلدودية.  ITU-R SM.1539تدعى املنطقة خارج النطاق؛ أما املنطقة األبعد فهي منطقة البث اهلامشي. وحتدد التوصية 
 للزم، مع وجود بعض االستثناءات.عرض النطاق ا من املائة يف 250وعموماا تبلغ احلدود نسبة 

أقصى  ىلإ لوائح الراديو على أنه فيما يتعلق بالبث خارج النطاق، يتعني على حمطات اإلرسال أن تقوم من 8.3وتنص املادة رقم 
 صيات قطاع االتصاالت الراديوية. ويتم تعريف قناع البث خارج النطاق للخدمات الفضائيةتو  من حد ممكن بتلبية أحدث توصية

يوجد لدى االحتاد حالياا قناع للبث خارج النطاق ينطبق على اخلدمات  ومع ذلك ال. ITU-R SM.1541التوصية  من 5 امللحق يف
 فضاء.-الفضائية اليت تستعمل الوصلت فضاء

ئح الراديو على أنه يتعني على حمطات اإلرسال أن متتثل للمستويات القصوى املسموح هبا لقدرة البث لوا من 7.3وتنص املادة 
أنه فيما يتعلق باخلدمات الفضائية، يبلغ للوائح الراديو  3 التذييل من II للوائح الراديو. ويبني اجلدول 3التذييل  يف اهلامشي احملددة
على أهنا القدرة )بالواط( اليت  P، أيهما أقل صرامة. وتعّرف dBc 60أو  log P 10 + 43ة منطقة البث اهلامشي يف التوهني الذروي

 يتم تزويد خط إرسال اهلوائي هبا.
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 1 مرفقال
 المتصلة بخدمة األبحاث الفضائية قطاع االتصاالت الراديويةوتقارير توصيات 

 صاالت الراديويةتتوصيات قطاع اال

SA.363 ئي. الرتددات وعروض النطاق ومعايري احلمايةأنظمة التشغيل الفضا 

SA.364  قريبة من األرضال املأهولة ورغري املأهولة البحث ض النطاقات املفضلة لسواتلو الرتددات وعر 

SA.509 االستعمال أجل من خدمة البحث الفضائي يف خمطط إشعاع اهلوائي املرجعي حملطة أرضية 
 GHz 30أجل ترددات حتت  من ات التنسيقذلك إجراء يف حسابات التداخل، مبا يف

SA.510 نطاقات ال يف إمكانية تقاسم الرتددات بني خدمة البحث الفضائي واخلدمات األخرى
 أنظمة ساتلية لرتحيل املعطيات من التداخل احملتمل GHz 15و 14 من بالقرب

SA.609  ة من األرضالقريب املأهولةالبحث املأهولة أو رغري  بسواتلمعايري احلماية لوصلت االتصاالت 

SA.1014 املأهولة ورغري املأهولة سحيقمتطلبات االتصاالت ملركبات أحباث الفضاء ال 

SA.1015 سحيقالفضاء ال يف متطلبات عرض النطاق ألرغراض البحث 

SA.1016 اعتبارات متعلقة بالتقاسمسحيقالفضاء ال يف البحث : 

SA.1018  النسبةاليت تتضمن سواتل ترحيل للبيانات باملدار املستقر بنظام مرجعي افرتاضي لألنظمة 
 املنخفضة األرض واملركبات الفضائية باملدارات األرضية إىل

SA.1019 نطاقات الرتددات املفضلة واُتاهات البث باألنظمة الساتلية لرتحيل البيانات 

SA.1154  أحكام خاصة حبماية خدمات األحباث الفضائية(SR) ت الفضائية والعمليا(SO)  وخدمة
اقني النط يف وبتسهيل التقاسم مع اخلدمة املتنقلة (EES)استكشاف األرض الساتلية 

MHz 2 110-2 025 وMHz 2 290-2 200 

SA.1155 معايري احلماية اخلاصة بتشغيل األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات 

SA.1157 سحيقمعايري احلماية بشأن أحباث الفضاء ال 

SA.1274  اخلدمة الثابتة يف بيانات لتسهيل التقاسم مع األنظمةال لرتحيلمعايري الشبكات الساتلية 
 MHz 2 290-2 200و MHz 2 110-2 025النطاقني  يف

SA.1275  مة الثابتة إرساالت أنظمة اخلد من البيانات الواجب محايتها ترحيلاملواقع املدارية لسواتل
 MHz 2 290-2 200النطاق  يف العاملة

SA.1276  مة الثابتة إرساالت أنظمة اخلد من البيانات الواجب محايتها ترحيلاملواقع املدارية لسواتل
 GHz 27,5-25,25النطاق  يف العاملة



 اتصاالت األحباث الفضائية 32

SA.1344  نطاقات الرتدد وعروض النطاقات املفضلة إلرسال بيانات القياس التداخلي الفضائي ذي خط
 القائمة (SRS)زيعات خدمة البحوث الفضائية ضمن تو  (VLBI)األساس الطويل جداا 

SA.1345 وث الفضائية وعلم البح يف طرائق التنبؤ مبخططات اإلشعاع للهوائيات الكبرية املستعملة
 الفلك الراديوي

SA.1396 40-40,5و 37-38النطاقني  يف خدمة األحباث الفضائية العاملة يف معايري احلماية GHz 

SA.1414 لبياناتا لرتحيلالساتلية  خصائص األنظمة 

SA.1415 نطاق الرتددات  يف التقاسم بني أنظمة اخلدمة ما بني السواتلGHz 27,5-25,25 

RS.1449 ( جدوى التقاسم بني اخلدمة الثابتة الساتليةFSSوخدميت استكشاف -( )فضاء )أرض
 GHz 18,8-18,6النطاق  يف األرض الساتلية )املنفعلة( واألحباث الفضائية )املنفعلة(

SA.1626 تنقلةأرض( واخلدمتني الثابتة وامل-جدوى التقاسم بني خدمة األحباث الفضائية )فضاء 
 GHz 15,35-14,8النطاق  يف

SA.1629 اخلدمات  خدميت األحباث الفضائية والعمليات الفضائية وبني يف التقاسم بني وصلت التحكم
 MHz 262-257 نطاق الرتدد يف الثابتة واملتنقلة واملتنقلة الساتلية

SA.1742 اليت تعملو سحيق اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة الكوكبية وأنظمة الفضاء ال 
 THz 283أرض حوايل -االُتاه فضاء يف

SA.1743 األحباث  يف وصلت االتصاالت الراديوية يف االحنطاط من احلد األقصى املسموح به
 اتاإلرساالت واإلشعاع من التداخل عن ائية الناجمالفضائية وخدمات العمليات الفض

 مصادر راديوية أخرى من

SA.1805 و 354 فضاء العاملة حوايل-اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة االتصاالت فضاءTHz 366 

SA.1810 النطاق  يف خطوط توجيهية لتصميم األنظمة الساتلية الستكشاف األرضMHz 8 400-8 025 

SA.1811 ططات هوائي مرجعي بفتحة كبرية حملطات أرضية خبدمة األحباث الفضائية للستخدامخم 
النطاقني  يف مداخل التداخل املوزعة من حتليلت املواءمة اليت تفرتض عدداا كبرياا  يف

GHz 32,3-31,8 وGHz 38,0-37,0 

SA.1862 ( أرض-ءأجل استعمال خدمة استكشاف األرض الساتلية )فضا من مبادئ توجيهية
 بكفاءة GHz 27,0-25,5أرض( للنطاق -وخدمة األحباث الفضائية )فضاء

SA.1863 هولةاملأ الرحلت الفضائية يف االتصاالت الراديوية املستعملة ألرغراض الطوارئ 

SA.1882 اء( للستعمالفض-اخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة خدمة األحباث الفضائية )أرض 
 GHz 23,15-22,55النطاق  يف
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SA.2065 بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداا  عن بُعد محاية الوصلة الفضائية للقياس (VLBI) 

SA.2066 سواتل املدار املنخفض يف وسائل حساب اخلصائص اإلحصائية للرؤية 

SA.2067  استعمال النطاقGHz 14,0-13,75  ليةالساتالثابتة خلدمة البحوث الفضائية واخلدمة 

SA.2098 أجل حتليل  نم خدمة حبوث الفضاء يف مناذج الكسب الرياضية هلوائيات احملطة األرضية
 مصادر التداخل املوزعة من دام عدد كبريالتوافق باستخ

SA.2132 أنظمة القياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل  يف خصائص االتصاالت ومتطلباهتا
 الفضائية (VLBI) جداا 

SA.2162  شروط التشارك بني وصلت النشاط خارج املركبة(EVA)  خلدمة األحباث الفضائية
 MHz 420و 410النطاق بني  يف ووصلت اخلدمة الثابتة واملتنقلة

SA.2166 فلك الراديويالبحوث الفضائية وعلم ال يف خمططات إشعاع هوائيات كبرية تستخدم لىأمثلة ع 

SA.2167 اختيار نطاقات الرتددات لوصلت اتصاالت خدمة األحباث الفضائية يف العوامل املؤثرة 
 أرض(-الفضاء السحيق )فضاء يف

SA.2177 املدى  يف لرتدداتاختيار نطاقات اGHz 120-1 أجل أحباث الفضاء السحيق من 

SA.2183 ةالفضائي حباثخدمة األ يف أساليب حساب جودة أداء الوصلت 

SA.2190 أرض(-املواءمة بني اخلدمة املتنقلة )للطريان( وخدمة األحباث الفضائية )فضاء عن دراسة 
 GHz 38-37النطاق  يف

SA.2191 مدى ترددات أدىن يف ام املستقبلية خلدمة األحباث الفضائية العاملةمتطلبات الطيف للمه 
 GHz 23,15-22,55النطاق  يف التوزيع اجلديد احملتمل للخدمة من

SA.2192 ري سواتل رغ من فضاء( واألنظمة العاملة-املواءمة بني خدمة األحباث الفضائية )أرض
بني  خدمة ما يف األرض إىل لنسبةسواتل رغري مستقرة با إىل األرض إىل مستقرة بالنسبة

 GHz 23,55-22,55نطاق الرتدد  يف السواتل

SA.2193 نقلة وخدمة فضاء( وأنظمة اخلدمتني الثابتة واملت-لتوافق بني خدمة األحباث الفضائية )أرضا
 GHz 23,15-22,55النطاق  يف بني السواتل ما

http://www.itu.int/pub/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SA.2065
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 2 مرفقال

 بحاث الفضائية جدول استعماالت خدمة األ

 لكثافة تدفق القدرةلحدود المقابلة وا

 التردد

SRS =  خدمة األبحاث
 الفضائية

s-E  أرض-= فضاء 
E-s  فضاء-= أرض 
s-s  أفضاء-= فضاء 
ds  فضاء سحيق = 

 (θ)حدود كثافة تدفق القدرة لزوايا الوصول 
 )1(dBW/m)2(فوق المستوى األفقي 

عرض النطاق 
 المرجعي

0º≤θ≤5º 5º<θ≤25º º90º<θ≤25 

2 502-2 501 kHz SRS     
5 005-5 003 kHz SRS     

10 005-10 003 kHz SRS     
15 010-15 005 kHz SRS     
18 068-18 052 kHz SRS     
19 995-19 990 kHz SRS     
25 010-25 005 kHz SRS     
30,01-30,005 MHz SRS     
40,02-39,986 MHz SRS     
41,015-40,98 MHz SRS     

138-137 MHz s-E     
143,6-138 MHz s-E     

143,65-143,6 MHz s-E     
144-143,65 MHz s-E     
401-400,15 MHz s-E     

420-410 MHz s-s     
1 300-1 215 MHz استشعار نشط     
2 110-2 025 MHz E-s.  s-s 154 154 + 0,5 (θ - 5) 144 kHz 4 
2 120-2 110 MHz ds, E-s     
2 290-2 200 MHz s-E, s-s 154 154 + 0,5 (θ - 5) 144 kHz 4 
2 300-2 290 MHz ds, s-E 154 154 + 0,5 (θ - 5) 144 kHz 4 
3 300-3 100 MHz استشعار نشط     
5 570-5 250 MHz SRS     
5 670-5 650 MHz ds     
5 725-5 670 MHz ds 152 152 + 0,5 (θ - 5) 142 kHz 4 
7 190-7 145 MHz ds, E-s     
7 235-7 190 MHz E-s     
8 450-8 400 MHz ds, s-E 150 150 + 0,5 (θ - 5) 140 kHz 4 
8 500-8 450 MHz s-E 150 150 + 0,5 (θ - 5) 140 kHz 4 
8 650-8 550 MHz استشعار نشط     
9 800-9 300 MHz استشعار نشط     
9 900-9 800 MHz استشعار نشط     
13,25-12,75 GHz ds, s-E     
13,4-13,25 GHz استشعار نشط     
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 التردد

SRS =  خدمة األبحاث
 الفضائية

s-E  أرض-= فضاء 
E-s  فضاء-= أرض 
s-s  أفضاء-= فضاء 
ds  فضاء سحيق = 

 (θ)حدود كثافة تدفق القدرة لزوايا الوصول 
 )1(dBW/m)2(فوق المستوى األفقي 

عرض النطاق 
 المرجعي

0º≤θ≤5º 5º<θ≤25º º90º<θ≤25 

14,3-13,4 GHz استشعار نشط     
14,47-14,4 GHz s-E     
15,35-14,5 GHz SRS     
17,1-16,6 GHz ds, E-s     
17,3-17,2 GHz استشعار نشط     

23,55-22,55 GHz s-s 115 115 + 0,5 (θ - 5) -105 MHz 1 
23,15-22,55 GHz E-s     
27,5-25,25 GHz s-s 115 115 + 0,5 (θ - 5) 105 MHz 1 

27-25,5 GHz s-E 115 115 + 0,5 (θ - 5) 105 MHz 1 
31,3-31 GHz SRS 115 115 + 0,5 (θ - 5) 105 MHz 1 

32,3-31,8 GHz ds, s-E 120 120 + 0,75 (θ - 5) 105 MHz 1 
34,7-34,2 GHz ds, E-s     
35,2-34,7 GHz SRS 115 115 + 0,5 (θ - 5) 105 MHz 1 
36-35,5 GHz استشعار نشط     
38-37 GHz s-E, NGSO 120 120 + 0,75 (θ - 5) 105 MHz 1 

37-38)2( GHz ds, s-E, NGSO 115 115 + 0,5 (θ - 5) 105 MHz 1 
38-37 GHz s-E, GSO 125 125 + (θ - 5) 105 MHz 1 

40,5-40 GHz E-s     
66-65 GHz SRS     
84-74 GHz s-E     

94,1-94 GHz استشعار نشط     

 اخللية الشارغرة تعين أن القيمة رغري متاحة. (1)

 القريبةة تدفق القدرة على مراحل اإلطلق واملراحل التشغيليللوائح الراديو للحتاد، ينطبق هذا احلد املتساهل لكثافة  10.16.21مبوجب احلاشية  (2)
 األرض. ىلإ املدار رغري املستقر بالنسبة يف أنظمة خدمة األحباث الفضائية من األرض ملهمات الفضاء السحيق، اليت تشكل جزءاا  من

___________ 
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