
 

 

نطاقات التردد واتجاهات اإلرسال 
 الساتلية  للشبكات/األنظمة

  لترحيل البيانات
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(2017/07) 

 SAالسلسلة 
 التطبيقات الفضائية واألرصاد الجوية



ii التوصية  ITU-R  SA.1019-1  

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

                                                        حتديد ملدى الرتددات، تكون أساسا  إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون 
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)يوية بشأن حقوق الملكية الفكرية سياسة قطاع االتصاالت الراد

س االتصاالت 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) وليةوقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الد

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع 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.
 
 

 سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

 (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  الصوتية(اخلدمة اإلذاعية( 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

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 لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال 
 .(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.1019-1  التوصيـة

 واتجاهات اإلرسالنطاقات التردد 
 الساتلية لترحيل البيانات للشبكات/األنظمة

 (ITU-R 118/7 )املسألة
 (2017-1994) 

 مجال التطبيق
 ترد هبذه التوصية نطاقات الرتدد واجتاهات اإلرسال املوصى هبا لشبكات/أنظمة سواتل ترحيل البيانات.

 مصطلحات أساسية
 فضاء، وصلة تغذية يف اجتاه الذهاب، وصلة تغذية يف اجتاه اإلياب-فضاء فضاء،-أرض، أرض-سواتل ترحيل البيانات، فضاء

 توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة
 ITU-R SA.1275و ITU-R SA.1274و ITU-R SA.1155و ITU-R SA.1018و ITU-R SA.510التوصيات 

 ITU-R SA.1414و ITU-R SA.1276و

 الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،إن مجعية االتصاالت 
 إذ تضع يف اعتبارها

                                                             تعمل أو خيطط هلا طبقا  للنظام املرجعي االفرتاضي ألنظمة سواتل ترحيل  (DRS) أن األنظمة الساتلية لرتحيل البيانات أ ( 
 ؛ITU-R SA.1018البيانات الواردة يف التوصية 

 ؛ترحيل البيانات هذه تدعم وصالت هلا دصائص شديدة االدتالف كما هو مبني يف امللحق أن أنظمة سواتل ب(
صل إىل د يقوصالت مبعدل بيانات منخفض ) سواتل ترحيل البيانات تتطلب ملستعمليبعض املركبات الفضائية  أن ج(

درة، باستخدام مرسالت منخفضة الق                        بالقدر األجدى اقتصاديا   اميكن تنفيذه ةنطاق متواضع ضو عر  تستلزم( Mbit/s 6 حوايل
بالنسبة  GHz 3ون دنطاقات تردد يف ، متينةآليات توجيه معقدة ومستقبالت االستعانة ب دونعريضة  حزمةذات وهوائيات بسيطة 

 ؛سواتل ترحيل البيانات بني املداراتوصالت إىل 
ذات حزمة أو اهات شاملة االجتمن هوائيات  وصالت تتطلبأن بعض املركبات الفضائية ملستعملي سواتل ترحيل البيانات  د (

سيما من أجل دعم وصالت الطوارئ( يف احلاالت اليت ال يعرف فيها بدقة عن استجابة املركبة الفضائية للمستعمل واجتاه  )ال واسعة
  املدارات؛سواتل ترحيل البيانات بنيوصالت ل GHz 3سواتل ترحيل البيانات، مما يقتضي استعمال نطاقات تردد دون 

يانات من الب ىل مرتفعةمتوسطة إ توصالت مبعدال تتطلبأن بعض املركبات الفضائية ملستعملي سواتل ترحيل البيانات  ه (
سواتل ترحيل البيانات وصالت ل GHz 10نطاقات تردد فوق استعمال  يتطلبمما ( Mbit/s 600إىل أكثر من  Mbit/s 6حوايل من )

 ؛بني املدارات
 ؛سواتل ترحيل البيانات بني املدارات حمدودةوصالت لأن نطاقات الرتدد املتاحة واملناسبة  و (
 أنه ميكن لوصالت تغذية الذهاب واإلياب يف سواتل ترحيل البيانات أن تستعمل النطاقات املخصصة للخدمة الثابتة الساتلية؛ ز (

 اب واإلياب؛ب املعتاد أن تستعمل نطاقات تردد وصالت الذهأنه ينبغي لعمليات تشغيل سواتل ترحيل البيانات باألسلو  ح(
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ات حزمة واسعة ذ هوائياتاخلاصة بسواتل ترحيل البيانات تتطلب استعمال  ئأن عمليات اإلطالق وبدء الدوران والطوار  ط(
 ؛GHz 3 دون، مما يقتضي استعمال نطاقات تردد االجتاهاتأو شاملة 

أن ادتيار نطاقات تردد موحدة ملختلف أنظمة سواتل ترحيل البيانات يتيح حبث إمكانية قابلية التشغيل البيين بني املركبة  ي(
 الفضائية للمستعمل املصممة الستعمال نظام واحد لسواتل ترحيل البيانات وسواتل ترحيل البيانات يف نظام آدر هلذه السواتل؛

عرب العامل اليت يتعني  (DRS)تقدم معلمات وترددات أنظمة سواتل ترحيل البيانات  ITU-R SA.1414أن التوصية  ك(
 التنسيق، االسرتشاد هبا يف حساب معايري التقاسم وعتبات

 توصي مبا يلي

تتطلب معدالت ترحيل البيانات و  بني املدارات اخلاصة باملركبات الفضائية اليت تستعمل سواتل أن تستعمل الوصالت 1
 ختصيصات يف النطاقات املخصصة: شاملة االجتاهاتأو ذات حزمة واسعة منخفضة من البيانات باستعمال هوائيات 

 لوصلة ما بني املدارات يف اجتاه الذهاب؛ MHz 110 2-025 2نطاق  1.1
 لوصلة ما بني املدارات يف اجتاه اإلياب؛ MHz 290 2-200 2نطاق  2.1

لب معدالت اليت تستعمل سواتل ترحيل البيانات وتتط، الوصالت بني املدارات اخلاصة باملركبات الفضائيةتبحث أن  2
 بقيود التخصيص الثانوي:         ، رهنا  ختصيصات يف النطاقات املخصصة ،من البيانات متوسطة

 ؛ذهاباليف اجتاه لوصلة ما بني املدارات  GHz 14,3-13,4نطاق  1.2
 يف اجتاه اإلياب؛لوصلة ما بني املدارات  GHz 15,35-14,5نطاق  2.2

الوصالت بني املدارات اخلاصة باملركبات الفضائية اليت تستعمل سواتل ترحيل البيانات وتتطلب معدالت  تستعملأن  3
 :من البيانات ختصيصات يف النطاقات املخصصةمتوسطة إىل مرتفعة 

 ؛ذهابال يف اجتاه املدارات لوصلة ما بني GHz 23,55-22,55نطاق  1.3
 يف اجتاه اإلياب؛لوصلة ما بني املدارات  GHz 27,50-22,25نطاق  2.3

 MHz 2 110-025 2نطاقي  اخلاصة بساتل لرتحيل البيانات ئأن تستعمل عمليات اإلطالق وبدء الدوران والطوار  4
 ؛MHz 2 290-200 2و
أدناه يف وصالت املعمارية املرجعية لنظام سواتل ترحيل البيانات مع مراعاة  1                                       أن ت ستعمل نطاقات الرتدد املبينة يف اجلدول  5

 .ITU-R SA.1414املعلومات املتاحة يف التوصية 
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 1اجلدول 

 نطاقات تردد نظام سواتل ترحيل البيانات واتجاهات اإلرسال

 التردد اتجاه اإلرسال التطبيق
 وصلة بني املدارات

 (Mb/s 6البيانات )أقل من  متطلبات منخفض من معدل
 هوائيات ذات حزمة واسعة أو شاملة االجتاهات ملستعملي سواتل ترحيل البيانات

 MHz 2 110-2 025 ذهاب

 MHz 2 290-2 200 إياب

 وصلة بني املدارات
 (Mb/s 300-6)البيانات متطلبات متوسط من  معدل

 GHz 13,75-13,4 ذهاب
GHz 14,3-13,75 

 GHz 15,35-14,5 إياب

 وصلة بني املدارات 
 (Mb/s 300 )أكثر منمن متطلبات البيانات  مرتفعمعدل 

 GHz 23,55-22,55 ذهاب

 GHz 27,5-25,25 إياب

 وصالت تغذية ساتل ترحيل البيانات
  عد                                                اإلطالق وبدء الدوران وقيادة الطوارئ والقياس عن ب  

 MHz 2 110-2 025 وصلة صاعدة

 MHz 2 290-2 200 وصلة هابطة

وصالت تغذية ساتل ترحيل 
 البيانات

معدالت منخفضة ومتوسطة من متطلبات 
وصلة تغذية يف اجتاه   البيانات

الذهاب )وصلة 
 صاعدة(

14,5-15,35 GHz 

GHz 13,25-12,75 
GHz 14,75-14,5 

 البياناتمتطلبات من  مرتفع معدل
GHz 31-27,5 

 متطلباتمعدالت منخفضة ومتوسطة من 
 البيانات

وصلة تغذية يف اجتاه 
 الذهاب )وصلة هابطة(

GHz 13,75-13,4 
GHz 14,3-13,75 

GHz 11,7-10,7 
GHz 12,75-12,5 
GHz 13,65-13,4 

 معدل مرتفع من متطلبات البيانات

GHz 21,2-17,7 

GHz 27-25,5 
 (1)انظر املالحظة 

، ال حتمل وصلة التغذية من ساتل ترحيل البيانات إىل األرض سوى اإلشارات يف اخلدمات الساتلية GHz 27-25,5يف نطاق الرتدد  - 1مالحظة 
 .لألحباث الفضائية واستكشاف األرض

 

 الملحق

 مقدمة 1

الضرورة االتصال بني األرض ومركبة فضائية تدور يف مدار منخفض حول األرض ومركبات اإلطالق املستعملة يف األحباث  تقتضي
الفضائية واستكشاف األرض وغري ذلك من األغراض. وقد يلزم بقاء هذه االتصاالت مستمرة أو شبه مستمرة، أو قد تلزم أثناء 

                                                                           على سطح األرض. وال متلك احملطات األرضية املرابطة يف الرب إال قدرا  حمدودا  من إمكانية مرور املركبة الفضائية فوق نقاط حمددة 
                                                                                                        الرؤية، وال ميكن للمحطات املوجودة أن تغطي سوى جزء من أي مدار أرضي منخفض. وعالوة على ذلك، يتعذر اقتصاديا  أو 

لنقيض من                                         أو أكثر مشوال  ملدارات األرض املنخفضة. وعلى ا                                                         عمليا  توسيع شبكات احملطات املرابطة يف الرب لتقدمي تغطية كاملة
يف املدار  (DRS)، مبا يف ذلك ساتل واحد أو أكثر من سواتل ترحيل البيانات (DRS)ذلك، فإن نظام سواتل ترحيل البيانات 

                                                                                 ميلك إمكانية رؤية أكرب كثريا  ملدارات األرض املنخفضة اليت تستخدمها هذه السواتل من احملطات  ،املستقر بالنسبة إىل األرض
                                                              األرضية األرضية القائمة، وبالتايل ميكنه أن يقدم تغطية حمسنة كثريا .
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ضائية تدور أرضية ومركبة فواحد يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض أن يقدم اتصاالت بني حمطة  (DRS)وميكن لساتل ترحيل بيانات 
يف مدارات منخفضة ألكثر من نصف مداره. وميكن الثنني من هذه السواتل، يف موقع مالئم يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض وبزاوية 

ستمر، م فصل واسعة، تقدمي اتصاالت بني حمطتني أرضيتني متواجدين يف موقع واحد ومركبة فضائية تدور يف مدار منخفض بشكل شبه
، فوق جزء األرض املقابل هلاتني احملطتني األرضيتني. وعالوة على ذلك؛ ميكن الثنني من سواتل (ZOE)باستثناء منطقة استبعاد فقط 

 ترحيل البيانات هذه، يف موقع مالئم يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض، تقدمي تغطية مستمرة بالكامل بني حمطتني أرضيتني منفصلتني
                                                                                                                  ركبة فضائية تدور يف مدار منخفض. وميكن لنظام سواتل ترحيل البيانات أن خيدم أيضا  حمطات أرضية إضافية، إما إلرسال واستقبال وم

 إشارات من مركبة فضائية للمستعملني أو الستقباهلا فقط.

 وصف شبكة ساتلية/نظام ساتلي لترحيل البيانات 2

يف مدار مستقر  (DRS)من واحدة أو أكثر من املركبات الفضائية لساتل ترحيل البيانات  (DRS)تألف ساتل ترحيل البيانات ي
                                 . وي رحل النظام املعلومات بني احملطة (DRS)بالنسبة إىل األرض وواحدة أو أكثر من احملطات األرضية لساتل ترحيل البيانات 

وميكن أن يشمل ذلك املركبة الفضائية الدائرة يف مدار  ،(DRS)احملطات( األرضية ومستعملي ددمة ساتل ترحيل البيانات  )أو
                       أن يكون قادرا  على دعم  (DRS)منخفض، ومركبات اإلطالق، وحىت منصات األرض أو الطريان. وعلى ساتل ترحيل البيانات 

 أربع وصالت متميزة على األقل:
و وصلة بيانات )تعرف بالوصلة الصاعدة أفضاء يف اجتاه الذهاب، من احملطة األرضية إىل ساتل ترحيل ال-وصلة أرض -

 ؛التغذية يف اجتاه الذهاب(
فضاء يف اجتاه الذهاب، من ساتل ترحيل البيانات إىل املركبة الفضائية الدائرة يف مدار منخفض -وصلة فضاء -

 ؛بالوصلة يف اجتاه الذهاب بني املدارات( )تعرف
ضائية الدائرة يف مدار منخفض إىل ساتل ترحيل البيانات فضاء يف اجتاه اإلياب، من املركبة الف-وصلة فضاء -

 ؛بالوصلة يف اجتاه اإلياب بني املدارات(       )ت عرف
أرض يف اجتاه اإلياب، من ساتل ترحيل البيانات إىل احملطة األرضية )تعرف بالوصلة اهلابطة أو وصلة تغذية -وصلة فضاء -

 ؛اجتاه اإلياب( يف
بيانات النطاق األساسي املقدمة عند ددل  (DRS)ويف اجتاه الذهاب، يقابل ددل املعمارية املرجعية لنظام ساتل ترحيل البيانات 

 جهاز التشكيل يف حمطة أرضية لساتل ترحيل البيانات يشكل املوجة احلاملة لوصلة التغذية الصاعدة.
                                                                                                                   وتتكون بيانات النطاق األساسي هذه عادة  من بيانات األوامر و)يف حالة الرحالت الفضائية املأهولة( الصوت والفيديو. وهي مقدمة 

عرب سطح بيين دارجي )اتصاالت أرضية، وصلة ترددات راديوية أرضية، وما إىل ذلك(  (DRS)إىل احملطة األرضية لساتل ترحيل البيانات 
والسطح  MOCC                                                 املسؤول عن مركبة املستعمل الفضائية؛ علما  بأن مركز  (MOCC)حكم بعمليات الرحلة الفضائية بواسطة مركز الت

                                   ال يشكالن جزءا  من املعمارية املرجعية. (DRS)البيين اخلارجي للمحطة األرضية لساتل ترحيل البيانات 
درج مزيل  اجتاه اإلياب يف درج املعمارية املرجعية يوافق ئية،حال وجود مستقبل إزالة التشكيل على منت مركبة املستعمل الفضا ويف

تشكيل يف احملطة درج مزيل ال يوافق حال وجود مكرر على منت مركبة املستعمل الفضائية، ويف التشكيل على منت ساتل املستعمل.
 .يف اجتاه اإلياب األرضية الذي يستقبل إشارة وصلة التغذية

مزيل التشكيل على منت مركبة املستعمل  ددل (DRS)يقابل ددل املعمارية املرجعية لنظام ساتل ترحيل البيانات  ،اإليابويف اجتاه 
                                                                                                                الفضائية الذي ينفذ الرتمجة من النطاق األساسي إىل املوجة احلاملة للرتدد الراديوي. وتتكون بيانات النطاق األساسي هذه عادة  

أو مسجلة، أو بيانات للرحالت الفضائية املأهولة، ومعلومات الصوت والفيديو. ويوافق من بيانات علمية يف الوقت الفعلي و/
 درج املعمارية املرجعية درج مزيل التشكيل يف احملطة األرضية الذي ينفذ عملية عكسية.
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 تردد واتجاهات اإلرسالالنطاقات  3
يف نطاق تردد  2احملددة يف الفقرة  (DRS)حيل البيانات ساتل تر  ةمعماريوصالت كل وصلة من   يتم اإلرسال يفجيب بالضرورة أن 

راعى العديد من العوامل وجيب أن ت. اليت يستقبلهاساتل ترحيل البيانات وتلك  اليت يرسلهابني اإلشارات  حارسنطاق مع منفصل، 
حة وعرض طاقات املتالنيف ا حالة التخصيص وعرض النطاقالعوامل حتديد نطاقات الرتدد هلذه الوصالت. وتشمل هذه لدى 

حيل البيانات أنظمة ساتلية خمتلفة لرت /أن ادتيار نطاق تردد مشرتك لشبكاتجتدر اإلشارة إىل حزمة اهلوائي ودصائص االنتشار. و 
لسواتل ترحيل البيانات  واحد املصممة الستخدام نظام للمستعملنيقابلية التشغيل البيين بني املركبات الفضائية مراعاة يتطلب 

 .هلذه السواتل وسواتل ترحيل البيانات يف نظام آدر
لي سواتل ترحيل ملستعمنواع املختلفة األواسعة من ال اجملموعةبني املدارات، فإن دصائص  الذهاب واإليابوبالنسبة إىل وصالت 

وصالت مبعدل  لبياناتستعملي سواتل ترحيل اتتطلب بعض املركبات الفضائية ملفقد استعمال نطاقات متعددة.  البيانات تقتضي
ميكن تنفيذها بالقدر األجدى اقتصاديا باستخدام  متواضعةض نطاق و ( تتطلب عر Mbit/s 6منخفض للبيانات )تصل إىل حوايل 

تتطلب و مرسالت منخفضة القدرة، وهوائيات بسيطة ذات حزمة عريضة دون االستعانة بآليات توجيه معقدة ومستقبالت متينة. 
سيما  ئية ملستعملي سواتل ترحيل البيانات وصالت من هوائيات شاملة االجتاهات أو ذات حزمة واسعة )البعض املركبات الفضا

من أجل دعم وصالت الطوارئ( يف احلاالت اليت ال يعرف فيها بدقة عن استجابة املركبة الفضائية للمستعمل واجتاه سواتل ترحيل 
االستعمال  GHz 3 وندترددات وصلة بني املدارات  تتيح، اتل ترحيل البياناتسو البيانات. وبالنسبة إىل هذه الفئات من مستعملي 

 سواتل ترحيل البيانات وصالت مبعدالت متوسطة إىل عالية من البيانات ملستعمليفضائية أدرى  ات. وتتطلب مركباألمثل
لوصالت سواتل  GHz 10تردد فوق  نطاقات فإهنا تقتضي استعمال، وبالتايل (Mbit/s 600إىل أكثر من  Mbit/s 6حوايل  من)

 .البيانات ترحيل
أن تستعمل ات نظمة سواتل ترحيل البيانجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن أل، يف اجتاهي الذهاب واإلياببالنسبة إىل وصالت التغذية و 

ن النطاقات عدد مه يوجد للخدمة الثابتة الساتلية أو تلك املخصصة خلدمة األحباث الفضائية وأن املخصصةرتدد النطاقات 
عمليات لوبالنسبة ل أعاله.على النحو املبني  اتوصالت بني املدار يف الكاف لدعم متطلبات نقل البيانات عرض نطاق  باملخصصة 

س القياإجراء و  ياناتلسواتل ترحيل الب                                                       ، فإن هذه النطاقات مناسبة أيضا  لقيادة املركبة الفضائية لسواتل ترحيل البياناتمسية اإل
هوائيات شاملة لب اليت قد تتط، ترحيل البياناتطوارئ لسواتل الوعمليات وبدء الدوران إلطالق غري أنه يفضل ألغراض ا عد.   ب   عن

 .GHz 3دون نطاق تردد  أن يستعملاالجتاهات، 

___________ 
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