
 

 

 معايير السطوح البينية الراديوية 
 ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق 
 في الخدمة الثابتة العاملة على تردد 

 GHz 66أدنى من 

 ITU-R  F.1763-1التوصيـة  
(2014/02) 

 Fالسلسلة 
 الخدمة الثابتة



ii التوصية  ITU-R  F.1763-1 

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

 توصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ال
االتصاالت الراديوية  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
بالقرار  1 امللقق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 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 أيضاً 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 الخدمة الثابتة 

M وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةالراديوي  االستداللوخدمة ة اخلدمة املتنقل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

جب اإلجراء املوضح يف عن قطاع االتصاالت الراديوية مبو  ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1القرار 

 النشر اإللكرتوين
 2014جنيف، 

 
  ITU  2014 

 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/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R F.1763-1التوصيـة 

 النطاقالبينية الراديوية ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض معايير السطوح 
 GHz 66في الخدمة الثابتة العاملة على تردد أدنى من 

 (ITU-R 215-4/5)املسألة 

(2014-2006) 
 النطاق

 1(BWA) لالسلكي عريض النطاقألنظمة النفاذ االيت ميكن استعماهلا  حتدد هذه التوصية معايري معينة للسطوح البينية الراديوية 
للمعايري املوصى هبا لقابلية التشغيل البيين. وتقدم املالمح العامة وتتناول ، GHz 66على تردد أدىن من العاملة يف اخلدمة الثابتة 

 .عريض النطاق نظمة النفاذ الالسلكيالبيين ألمراجع ملعايري قابلية التشغيل 
 لتوصية املواصفات التالية:يف هذه ااملذكورة وتشمل معايري قابلية التشغيل البيين 

 ألنظمة؛املالمح العامة ل –
 التشكيل، معدالت املعطيات؛خمطط معلمات الطبقات املادية؛ أي التوجيه يف القنوات،  –

 .النفاذ املتوسط وجماالت العناوينالتقكم يف رسائل طبقة  –

 أو أية مسائل تنظيمية أخرى.عريض النطاق نفاذ الالسلكي حتديد نطاقات الرتدد املناسبة ألنظمة ال ال تستهدف هذه التوصية

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد،
 إذ تضع يف االعتبار

 يف اخلدمة الثابتة ألغراض االستعمال الدويل؛ (BWA)ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق أن من املفيد حتديد معايري  أ ( 
 يف اخلدمات الثابتة مبشاركة دولية واسعة؛ BWAنظمة ألعايري لأن هيئات وضع املعايري وضعت م ب(
 الثابت؛ BWAاملتنقلة لتوفري النفاذ  ةأنه ميكن استخدام معايري األنظمة العاملة يف اخلدم ج(
تدعم جمموعة واسعة من تطبيقات النطاق العريض الثابتة واجلوالة مثل الصوت واملؤمترات  BWAأن معايري النفاذ  د (
 ديوية يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية والريفية،الفي

 تدركإذ 
، حتدد أنظمة اإلرسال الراديوية للنفاذ الالسلكي عريض النطاق واملستندة إىل معايري ITU-R F.1499 أن التوصية أ ( 

 املودم الكبلي؛
ا يف ذلك النفاذ الالسلكي((، يتضمن للخدمة املتنقلة الربية )مب 1الدليل اخلاص بالنفاذ الالسلكي الثابت )العدد أن  ب(

 أيضاً عدداً من احللول اخلصوصية للنفاذ الالسلكي عريض النطاق؛

حتديد نطاقات تردد حمتملة للنفاذ الالسلكي الثابت مالحظات بشأن  تتضمن، ITU-R F.1401 أن التوصية ج(
 ودراسات التقاسم ذات الصلة؛

____________________ 
 .R  F.1399-ITUة يرد تعريف "النفاذ الالسلكي" و"النفاذ الالسلكي عريض النطاق" يف التوصي 1



 ITU-R  F.1763-1  التوصية

 

2 

 ري الشبكات الراديوية احمللية بنطاق عريض؛، توصي مبعايITU-R M.1450 أن التوصية د (
 2000-لألرض لالتصاالت املتنقلة الدولية، توصي مبعايري سطوح بينية راديوية ITU-R M.1457 أن التوصية ( ه
(IMT-2000) النطاق؛ عريضالثابت لتوفري النفاذ الالسلكي أيضاً ، واليت ميكن استخدام بعضها 

، مبا يف ذلك التطبيقات املتنقلة BWAصي مبعايري سطوح بينية راديوية لألنظمة تو  ITU-R M.1801أن التوصية  و (
 ثابت؛ BWA، واليت ميكن استعمال بعضها أيضاً يف توفري نفاذ GHz 6واجلوالة، يف اخلدمة املتنقلة العاملة حتت 

، ميكن GHz 60ل توصي بأنظمة السلكية متعددة الغيغابتات يف الرتددات حو  ITU-R M.2003أن التوصية  ز (
 ثابت؛ BWAاستعمال بعضها أيضاً لتوفري نفاذ 

لألرض لالتصاالت املتنقلة راديوية البينية السطوح توصي باملواصفات التفصيلية لل ITU-R M.2012أن التوصية  ح(
 ثابت، BWA، ميكن استعمال بعضها أيضاً لتوفري نفاذ (IMT-Advanced)املتقدمة -الدولية

 توصي
 BWA ، واليت ميكن استعماهلا أيضاً لتوفري عمليات النفاذح(و  ز(و  و(و  ( ه و د(املعايري الواردة يف الفقرات باستعمال  1

 .GHz 66الثابت حتت 
 

 الكلمات الرئيسية
  ، معايري السطوح البينية الراديوية.(BWA)النفاذ الالسلكي عريض النطاق الثابت، النفاذ الالسلكي عريض النطاق 

 المراجع

 مفردات مصطلقات النفاذ الالسلكي. – ITU-R F.1399لتوصية ا
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