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ي ف الفضائية التي تستعملها المركباتاألرض و 
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 SAالسلسلة 
 واألرصاد الجوية التطبيقات الفضائية

 



ii التوصية  ITU-R  SA.1018-1  

 تمهيـد
لراديوية يف مجيع خدمات ايضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات 

                                                                                                                      االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد التوصيات واعتمادها.
عيات االتصاالت الراديوية ت الراديوية ومجويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاال

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

االتصاالت س ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
واملشار إليها  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

 خص يف املوقعر . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح R-ITU 1 القرار يف
                                                                    حيث ميكن أيضا  االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http                                       )ميكن االطالع عليها أيضا  يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  ذات الصلةاخلدمة املتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عد                     أنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح مالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي من
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  SA.1018-1  التوصيـة
 نظام مرجعي افتراضي للشبكات/األنظمة التي تتضمن سواتل ترحيل بيانات

 في المدار المستقر بالنسبة إلى األرض والمركبات الفضائية التي تستعملها
 مدارات منخفضة بالنسبة إلى األرض في

 (ITU-R 117/7)املسألة 
 (2017-1994) 

 مجال التطبيق
 نات.سواتل ترحيل للبياللشبكات/األنظمة اليت تتضمن تقدم هذه التوصية معمارية وتشخيص لنظام مرجعي افرتاضي 

 مصطلحات أساسية
 وصلة التغذية يف اجتاه الذهاب، وصلة تغذية يف اجتاه اإليابفضاء، -فضاء، فضاء-أرض، أرض-، فضاء(DRS) ساتل ترحيل البيانات

 توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة
 ITU-R SA.1276و ITU-R SA.1275و ITU-R SA.1274و ITU-R SA.1155و ITU-R SA.1019و ITU-R SA.510التوصيات 

 ITU-R SA.1414و

 الدويل لالتصاالت،اد إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحت
 إذ تضع يف اعتبارها

ا  الفضائية ة يف األحبستعملومركبات اإلطالق امليف مدارات منخفضة أن االتصاالت بني األرض واملركبات الفضائية  أ ( 
 ؛أساسية هي اتصاالت واستكشاف األرض وغري ذلك من األغراض

 ؛بشكل مستمر أو شبه مستمر ميكن أن تلزمأن هذه االتصاالت  (ب
 ؛أثناء مرور املركبة الفضائية فوق نقاط حمددة على سطح األرض ميكن أن تلزمأن هذه االتصاالت  (ج
 ؛منخفض يف مداررؤية حمدودة ملركبة فضائية تدور  إمكانية سوى ال متلك مرابطة يف الربأن حمطة  ( د
 ؛إال أجزاء حمدودة من أي مدار منخفض طيع تغطيةال تست املرابطة يف الرب أن احملطات املتاحة ( ه
        عمليا ؛                 جمد  اقتصاديا  أو غري      مشوال  تغطية كاملة أو أكثر  تقدميل املرابطة يف الربشبكات احملطات  أن توسيع ( و
حدة اتصاالت بني حمطة أرضية وا يقدميف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض ميكن أن  (DRS)أن ساتل ترحيل البيانات  ( ز

 ؛ألكثر من نصف مدارها )انظر الوصف يف امللحق( ومركبة فضائية تدور يف مدار منخفض

صل بزاوية ف، ، يف موقع مالئم يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرضهذه (DRS)أن اثنني من سواتل ترحيل البيانات  (ح
بشكل شبه  خفضاحد ومركبة فضائية تدور يف مدار منني يف موقع و تأرضيتني متواجداتصاالت بني حمطتني  تقدمي هماميكن، واسعة

 األرضيتني؛ هلاتني احملطتنيقابل املفوق جزء األرض ، (ZOE)باستثناء منطقة استبعاد فقط ، مستمر
 تقدمي اهمميكن، األرض، يف موقع مالئم يف املدار املستقر بالنسبة إىل هذه (DRS)أن اثنني من سواتل ترحيل البيانات  (ط

 تني ومركبة فضائية تدور يف مدار منخفض؛تغطية مستمرة بالكامل بني حمطتني أرضيتني منفصل
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نفس  أن خيدم عدة مركبات فضائية يف هسواتل ميكنال هذه من اثنني من        مؤلفا   (DRS)سواتل ترحيل البيانات أن نظام  (ي
 ؛مستعملني بواسطة تقاسم الوقتلل الفضائيةاملركبات                      ، وعددا  أكرب بكثري منالوقت

رسال واستقبال إشارات من إلإما ،                               أن خيدم أيضا  حمطات أرضية إضافية هميكن (DRS)سواتل ترحيل البيانات أن نظام  (ك
 ؛فقط استقباهلالمركبة فضائية للمستعملني أو 

 متميزة على األقل: وصالت                               جيب أن يكون قادرا  على دعم أربع (DRS)ساتل ترحيل البيانات أن  (ل
دة أو وصلة عرف بالوصلة الصاعرضية إىل ساتل ترحيل البيانات )تمن احملطة األاجتاه الذهاب، فضاء يف -وصلة أرض -

 ؛(يف اجتاه الذهابالتغذية 
عرف ت) ركبة الفضائية الدائرة يف مدار منخفضمن ساتل ترحيل البيانات إىل املاجتاه الذهاب، فضاء يف -وصلة فضاء -

 ؛(اتبني املدار  يف اجتاه الذهاببالوصلة 
 عرف   ت  يانات )إىل ساتل ترحيل الب الدائرة يف مدار منخفضمن املركبة الفضائية ، فضاء يف اجتاه اإلياب-وصلة فضاء -

 ؛(اتاإلياب بني املدار اجتاه  يفبالوصلة 
و وصلة تغذية األرضية )تعرف بالوصلة اهلابطة أ من ساتل ترحيل البيانات إىل احملطة، أرض يف اجتاه اإلياب-وصلة فضاء -

 ؛اإلياب(يف اجتاه 
اليت وتلك  هااليت يرسلبني اإلشارات  سر امع نطاق ح، منفصلة يةأربعة نطاقات تردد تتطلب هذه الوصالت األربع أن ( م

 ساتل ترحيل البيانات، يستقبلها
 توصي

 :التايل ( من1الشكل  بني يفامل على النحورتحيل البيانات )لساتلية أنظمة /أن يتكون النظام املرجعي االفرتاضي لشبكة 1
 ؛(جتاه الذهابيف امن احملطة األرضية إىل ساتل ترحيل البيانات )وصلة تغذية اجتاه الذهاب، فضاء يف -وصلة أرض 1.1

رسال واستقبال إلإما  ،(B2و B1) ني أرضيتني إضافيتنيت               أيضا  أن خيدم حمط (DRS)ساتل ترحيل البيانات وميكن لنظام 
 ؛فقط استقباهلالإشارات من مركبة فضائية للمستعملني أو 

)الوصلة  نخفضالدائرة يف مدار ممن ساتل ترحيل البيانات إىل املركبة الفضائية اجتاه الذهاب، فضاء يف -وصلة فضاء 2.1
 ؛(اتبني املدار  اجتاه الذهاب يف

وصلة اليانات )إىل ساتل ترحيل الب الدائرة يف مدار منخفضمن املركبة الفضائية ، فضاء يف اجتاه اإلياب-وصلة فضاء 3.1
 ؛(اتبني املدار  اجتاه اإلياب يف

وميكن  ؛(اجتاه اإلياب يفمن ساتل ترحيل البيانات إىل احملطة األرضية )وصلة التغذية ، أرض يف اجتاه اإلياب-وصلة فضاء 4.1
رسال واستقبال إشارات إلإما  ،(B2و B1) ني أرضيتني إضافيتنيتحمط أن خيدم       أيضا   (DRS)ساتل ترحيل البيانات لنظام 

 ؛فقط استقباهلالمن مركبة فضائية للمستعملني أو 
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 1الشكل 

 نظام مرجعي افتراضي لشبكة/أنظمة ساتلية لترحيل البيانات

 

SA.2078-01

A

G

D

B2

F

E

C

G
D

B1

 

نطاق يف احملطة األرضية الذي ينفذ الرتمجة من ال جهاز التشكيلدخل الدارة دخل  يوافقينبغي أن اجتاه الذهاب، يف  2
 :اخلرج كما يليلرتدد الراديوي وينبغي أن يكون ل املوجة احلاملةاألساسي إىل 

ستعمل ملركبة التشكيل على م ن ممستقبل إزالة ا حال وجود يف ،رج مزيل التشكيل على م ن ساتل املستعملخل         موافقا   1.2
 ، أوالفضائية

مكرر  حال وجود يف ،يف اجتاه اإلياب احملطة األرضية الذي يستقبل إشارة وصلة التغذية يف مزيل التشكيل رجخل         موافقا   2.2
 ستعمل الفضائية؛ملمركبة ا على م ن

لذي ينفذ الرتمجة من ا ستعمل الفضائيةملمركبة ايف  جهاز التشكيلدخل الدارة دخل  يوافقينبغي أن  ،يف اجتاه اإليابو 3
ضية الذي ينفذ احملطة األر  التشكيل يف خرج مزيل اخلرج يوافقلرتدد الراديوي وينبغي أن ل املوجة احلاملةالنطاق األساسي إىل 

 ؛عكسية عملية

 رابطة يف األرض،املريها من املراكز معاجلة البيانات أو غ وأ ،بني احملطات األرضية والعمليات الوصالت عدم إدراج وينبغي 4
 هذا النظام املرجعي االفرتاضي. ضمن

  

A:  ساتل ترحيل البيانات(DRS) 
B1 وB2: حمطتان أرضيتان لساتل ترحيل البيانات تستعمالن ترددات خمتلفة 
C:  ترحيل البياناتمركبة فضائية ملستعمل ساتل 
D: وصلة التغذية يف اجتاه الذهاب 
E:  الذهاب بني املداراتالوصلة يف اجتاه 
F:  اإلياب بني املداراتالوصلة يف اجتاه 
G: وصلة التغذية يف اجتاه اإلياب 
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 الملحق

 مقدمة 1
ة يف األحبا  تعملسحول األرض ومركبات اإلطالق امل يف مدار منخفض فضائية تدور ومركبةاالتصال بني األرض  الضرورة تقتضي

أثناء  د تلزمقأو  ،هذه االتصاالت مستمرة أو شبه مستمرةبقاء قد يلزم و  الفضائية واستكشاف األرض وغري ذلك من األغراض.
 إمكانية من    ا  حمدود    ا  قدر املرابطة يف الرب إال احملطات األرضية  متلكال و  مرور املركبة الفضائية فوق نقاط حمددة على سطح األرض.

    يا  اقتصاد ، يتعذرالوة على ذلكوال ميكن للمحطات املوجودة أن تغطي سوى جزء من أي مدار أرضي منخفض. وع، الرؤية
وعلى النقيض من  ملدارات األرض املنخفضة.      مشوال  تغطية كاملة أو أكثر  تقدميل املرابطة يف الربشبكات احملطات  توسيع        عمليا   أو

املدار  يف (DRS)ترحيل البيانات مبا يف ذلك ساتل واحد أو أكثر من سواتل ، (DRS)ترحيل البيانات فإن نظام سواتل ، ذلك
طات ملدارات األرض املنخفضة اليت تستخدمها هذه السواتل من احمل       كثريا  رؤية أكرب   إمكانية ميلك ،املستقر بالنسبة إىل األرض

 .      كثريا  تغطية حمسنة   يقدمأن  هوبالتايل ميكن، األرضية القائمة
ائية اتصاالت بني حمطة أرضية ومركبة فض يقدمأن واحد يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض  (DRS)ترحيل بيانات ميكن لساتل و 

النسبة إىل موقع مالئم يف املدار املستقر ب ، يفسواتلال هذه ثنني منال وميكن تدور يف مدارات منخفضة ألكثر من نصف مداره.
 تدور يف مدار منخفضة احد ومركبة فضائيني يف موقع و تاتصاالت بني حمطتني أرضيتني متواجد ، تقدميبزاوية فصل واسعةو  األرض

 لى ذلك؛ع       عالوة  و  األرضيتني. هلاتني احملطتنيقابل املفوق جزء األرض ، (ZOE)باستثناء منطقة استبعاد فقط ، بشكل شبه مستمر
غطية مستمرة بالكامل ت ، تقدمي، يف موقع مالئم يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرضهذهثنني من سواتل ترحيل البيانات الميكن 

                  أن خيدم أيضا  حمطات ات سواتل ترحيل البياننظام ل وميكنتني ومركبة فضائية تدور يف مدار منخفض.  حمطتني أرضيتني منفصلبني
 .فقط استقباهلالرسال واستقبال إشارات من مركبة فضائية للمستعملني أو إلإما ، أرضية إضافية

 ترحيل البياناتل ساتلية/نظام ساتلي وصف شبكة 2
يف مدار مستقر  (DRS)لساتل ترحيل البيانات من واحدة أو أكثر من املركبات الفضائية  (DRS)ساتل ترحيل البيانات تألف ي

النظام املعلومات بني        وي رحل .(DRS)لساتل ترحيل البيانات بالنسبة إىل األرض وواحدة أو أكثر من احملطات األرضية 
الدائرة املركبة الفضائية  ذلك شمل، وميكن أن ي(DRS)اتل ترحيل البيانات سي خدمة مستعملاحملطات( األرضية و  أو) احملطة

                   أن يكون قادرا  على  (DRS)وعلى ساتل ترحيل البيانات  وحىت منصات األرض أو الطريان.، ومركبات اإلطالقمدار منخفض،  يف
 متميزة على األقل: وصالت دعم أربع

دة أو وصلة عرف بالوصلة الصاعرضية إىل ساتل ترحيل البيانات )تاألمن احملطة اجتاه الذهاب، فضاء يف -وصلة أرض -
 ؛(يف اجتاه الذهابالتغذية 

عرف ت) ركبة الفضائية الدائرة يف مدار منخفضمن ساتل ترحيل البيانات إىل املاجتاه الذهاب، فضاء يف -وصلة فضاء -
 ؛(اتبني املدار  يف اجتاه الذهاببالوصلة 

 عرف   ت  يانات )إىل ساتل ترحيل الب الدائرة يف مدار منخفضمن املركبة الفضائية ، اجتاه اإليابفضاء يف -وصلة فضاء -
 ؛(اتاإلياب بني املدار يف اجتاه بالوصلة 

ية من ساتل ترحيل البيانات إىل احملطة األرضية )تعرف بالوصلة اهلابطة أو وصلة تغذ، أرض يف اجتاه اإلياب-وصلة فضاء -
 ؛اإلياب(اجتاه  يف

بيانات النطاق األساسي املقدمة عند دخل  (DRS)يف اجتاه الذهاب، يقابل دخل املعمارية املرجعية لنظام ساتل ترحيل البيانات و 
 جهاز التشكيل يف حمطة أرضية لساتل ترحيل البيانات يشكل املوجة احلاملة لوصلة التغذية الصاعدة.
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وهي  و.املأهولة( الصوت والفيدي الرحالت الفضائيةاألوامر و)يف حالة                                                تتكون بيانات النطاق األساسي هذه عادة  من بيانات و 
 ترددات راديوية أرضية، وصلة، عرب سطح بيين خارجي )اتصاالت أرضية (DRS)لساتل ترحيل البيانات مقدمة إىل احملطة األرضية 

 أنب       علما   ؛الفضائية ستعململااملسؤول عن مركبة  (MOCC) الرحلة الفضائيةعمليات ب التحكم( بواسطة مركز وما إىل ذلك
 املرجعية. املعمارية         جزءا  من  ال يشكالن (DRS)لساتل ترحيل البيانات ارجي للمحطة األرضية اخلبيين السطح وال MOCC مركز
مزيل  خرج  اجتاه اإليابيف املرجعية املعمارية خرج يوافق ستعمل الفضائية،مللتشكيل على م ن مركبة امستقبل إزالة ا حال وجود ويف

احملطة  يف زيل التشكيلم خرج يوافق ستعمل الفضائية،ملمركبة ا مكرر على م ن حال وجود ويف على م ن ساتل املستعمل. التشكيل
 .يف اجتاه اإلياب األرضية الذي يستقبل إشارة وصلة التغذية

ستعمل ملمركبة ا على م ن مزيل التشكيل دخل (DRS)يقابل دخل املعمارية املرجعية لنظام ساتل ترحيل البيانات  ،اإليابويف اجتاه 
            ي هذه عادة  تتكون بيانات النطاق األساسو  .لرتدد الراديويل املوجة احلاملةالذي ينفذ الرتمجة من النطاق األساسي إىل  الفضائية

يوافق و  و.ومعلومات الصوت والفيدي، املأهولة للرحالت الفضائية أو بيانات، أو مسجلة/علمية يف الوقت الفعلي و من بيانات
 احملطة األرضية الذي ينفذ عملية عكسية. يف التشكيل املرجعية خرج مزيل املعماريةخرج 
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