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ITU-R M.1073-2    التوصية

 أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية اخللوية الرقمية
  )ITU-R 107/8املسألة (

(2005-1997-1994)  

   التطبيقنطاق
. توصي هذه التوصية باخلصائص التقنية والتشغيلية ألنظمة االتصاالت املتنقلة الربية اخللوية الرقمية لالستعمال الدويل واإلقليمي

 توفريإلدارات اليت تقيم خمتلف األنظمة اخللوية للتطبيقات اليت تنوي إجراءها وذلك عن طريق ل إرشاداتالتوصية وتوفر هذه 
 . ملواصفات كل تكنولوجيااملراجع املصاحبة

 

  ،تالتابعة لالحتاد الدويل لالتصاالمجعية االتصاالت الراديوية إن 

  إذ تضع يف اعتبارها  

  ؛ الربيةارات رقمية بأنساق خمتلفة من أجل حتسني فعالية اتصاالت اخلدمة املتنقلةأنه تستعمل حالياً عدة إش  )  أ
أنه جيب أن تؤخذ يف االعتبار كذلك أنظمة اإلرسال الرقمية اليت ال تتواءم مع األنظمة الربية املتنقلة احلالية مبا يف   )ب

  ذلك إرسال إشارات صوتية مشفرة رقمياً؛
 تشغل يف PSTN للمراسلة العمومية عرب حمطات راديوية موصلة بالشبكة اتنقلة أي اخلدمأن اخلدمات اهلاتفية املت  )ج

  عدد من البلدان وأن استعماهلا يتوسع أكثر فأكثر؛
  أن خمتلف األنظمة التقنية اليت تستعمل حالياً أو املقترح استعماهلا ملثل هذه اخلدمات غري متوائمة بالضرورة؛  )د
  رية يف حالة التشغيل الدويل؛أن مواءمة النظام ضرو  )ه
  أن من املستحسن للتشغيل الدويل االتفاق على معلمات النظام؛  )و
   لوحدة مساحة؛MHzاحلاجة إىل حتسني كفاءة استعمال الطيف وبالتايل قدرة النظام لكل   )ز
اإليرادات وقادرة على التكيف احلاجة إىل تركيبة مرنة للنظام قادرة على مالءمة االستثمار يف الشبكة بالنسبة إىل منو   )ح

   البيئية وتستجيب للتطورات اجلديدة باألحرى ال أن تشكل عائقاً أمام التجديد؛لبسرعة كبرية مع العوام
  األمهية املتزايدة ملختلف أمناط املعطيات واخلدمات التلماتية؛  )ط
  بشأن األنظمة اخللوية؛ ITU-R 37/8 بشأن إرسال الكالم املرقمن واملسألة ITU-R 101/8املسألة   )ي
   بشأن األنظمة اخللوية التماثلية؛ITU-R M.662التوصية   )ك

  إذا تالحظو

  ؛2000 -  السطوح البينية الراديوية لالتصاالت املتنقلة الدوليةيتغط ITU-R M.1457أن التوصية   )  أ
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  توصي  
  :(DCLMTS) اخللوية الرقمية باستعمال اخلصائص التقنية والتشغيلية بأنظمة االتصاالت املتنقلة الربية

  األهداف العامة  1

  : على توفريDCLMTSلنظام العامة لهداف األتقوم 

أنظمة بكفاءة عالية الستعمال الطيف تسمح، مع مراعاة املوارد احملدودة من الطيف، خبدمة عدد أكرب من العدد   -
  وية التماثلية؛ اخللPLMTS)(الذي توفره أنظمة االتصاالت املتنقلة الربية العمومية 

وتكون متوائمة مع على السواء،  صوتية وغري صوتية ،التجهيزات للمستعملنيو دماتاخلجمموعة واسعة من   -
  ؛ وكذلك النفاذ إليها)خلإ، PSTN ،ISDN ،PDN(اخلدمات والتجهيزات اليت تقدمها الشبكات الثابتة العمومية 

قع املستعملني  يف ذلك التجهيزات للتجول األوتومايت وحتديد موخدمات وجتهيزات خاصة باألنظمة املتنقلة فقط مبا  -
  ؛املتنقلني وحتيينها

جمموعة متنوعة من احملطات املتنقلة تتمشى مع متطلبات املستعملني ومتتد من حمطات مركبة على مركبات إىل   -
  حمطات حتمل يف اليد بسطوح بينية صوتية وغري صوتية؛

  ملية ال تكون تكلفتها عالية؛خدمات عالية النوعية والتكا  -
 تكلفة ووزن وقد واستهالك الطاقة الكهربائية للتجهيزات املتنقلة وبنيتها التحتية وهو ما ميكن حتقيقه بواسطة ختفيض  -

  .اعتماد معاجلة رقمية وتقنيات دمج على مستوى عالٍ

  التكنولوجيا الرقمية  2

  :PLMTS يف أنظمة أدخلت التكنولوجيا الرقمية يف مخسة ميادين رئيسية
  ي،عدم التشكيل الراديوي الرقم/التشكيل  -
  التشفري الرقمي للكالم،  -
  تشفري القناة واملعاجلة الرقمية لإلشارة،  -
  حتكم رقمي وقنوات املعطيات،  -
  .السرية واالستيقان  -

  أمناط اخلدمة  3

ها بالكامل يف املواد املرجعية، إىل ورد وصف، كما DCLMTSميكن تقسيم خدمات االتصاالت األساسية اليت تقدمها األنظمة 
  :منطني

  خدمات املوجة احلاملة اليت تزود املستعمل بالقدرة الضرورية إلرسال اإلشارات املناسبة بني عدد من نقاط النفاذ؛  -
ل اخلدمات عن بعد اليت تزود املستعمل بالقدرة الكاملة مبا يف ذلك وظائف التجهيز املطرايف من أجل االتصا  -

  . مبستعملني آخرين
  .وتتيسر خدمات إضافية بالتصاحب مع اخلدمات األساسية
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  . بعض اخلدمات يف كل فئة إالّ أن املدى املتاح يتفاوت فيما بني األنظمةDCLMTS توفر مجيع أنظمة 

  احلاملةخدمات املوجة   1.3

  :تتضمن خدمات الدعم النمطية املقدمة
  طيات برزم، متزامنة وغري متزامنة وإرسال املع  -
  . قدرة رقمية غري مقيدة مبعدالت بتات حمددة  -

وميكن توفري خدمة مقابلة . وبشكل عام، ال يدعم توصيل مودمات النطاق الصويت مبسري الكالم اخلاص باحملطات املتنقلة
 احلاملة املذكورة املوجة بواسطة خدمات ISDN أو PSTNللخدمة اليت يقدمها استعمال مودمات النطاق الصويت على الشبكة 

  . أعاله

  اخلدمات عن بعد  2.3
وتوسع بعض األنظمة خدمتها لتقدم خدمات عن بعد .  اخلدمات عن بعد للفاكس وللمهاتفةDCLMTS أنظمة مجيعتوفر 

  . تتضمن الفيديوتكس والتلتكس، إخل

  اخلدمات اإلضافية  3.3
  . قف ذلك على النظام وكذلك على التنفيذ اخلاص ويتوDCLMTSيتفاوت مدى اخلدمات اإلضافية اليت توفرها أنظمة 

  املعمارية املشتركة لكل األنظمة الرقمية  4
  تصميم حمطة القاعدة   1.4

  : ينظم التوزيع اجلغرايف حملطات القاعدة حول منطي بنية
  بنية خلوية عادية تستعمل هوائيات شاملة االجتاهات،  -
  . يةتركيبات خلوية للقطاع تستعمل هوائيات اجتاه  -

  تصميم القناة  2.4
  :DCLMTSتعرف فئتان أساسيتان للقنوات يف أنظمة 

  ؛)أي خدمات املوجة احلاملة واخلدمات عن بعد (املعطيات وإلرسال الصوتستعمل  اليت ُت(TCH)قنوات احلركة   -
  .  اليت تستعمل ألغراض التشوير والتحكم مبا يف ذلك النقل(CCH)قنوات التحكم   -

  : فرعيةمناط إىل ثالثة أ(CCH)لقنوات ميكن أن تقسم ا
   اليت تستعمل لالستدعاء الراديوي وللنفاذ العشوائي، إخل؛(CCCH)قنوات التحكم املشتركة   -
  أو التزامن وتصحيح التردد؛/ اليت تستعمل إلذاعة الرسائل و(BCCH)قنوات حتكم إذاعية   -
 سريعة ACCH وقناة (SACCH) بطيئة ACCHناة  اليت ميكن أن تقسم إىل ق(ACCH)قناة التحكم املصاحبة   -

(FACCH)وتوفر وظائف التحكم والتشوير لفرادى املستعملني .  
  ).مثالً قنوات حتكم متخصصة مستقلة(قد حتدد بعض األنظمة كذلك أمناط أخرى من قنوات التحكم لتطبيقات خاصة 
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  معماريات الشبكة وختصيص الوظائف  3.4

حتدد .  معني مبا يف ذلك املكونات الوظيفية األساسيةDCLMTSام األساسي اخلاص بنظام  معمارية النظ1 يبني الشكل
 بسبع طبقات بينما حتدد كل السطوح البينية بني مراكز التبديل OSIبروتوكوالت االتصاالت بالنسبة إىل منوذج التوصيل 

وتتبع خطة الترقيم كذلك . تقييس االتصاالت وفقاً لتوصيات قطاع PDN وPSTN وISDNاملتنقلة والسطوح البينية بالشبكة 
  . توصيات قطاع تقييس االتصاالت

  1الشكل 
  معمارية الشبكة

  

 

AUC: مركز االستيقان 
BS:  حمطة قاعدة  

EIR:  سجل هوية التجهيز  
HILR:  سجل موقع حملي  

MS:  حمطة متنقلة  
MSC:  مركز تبديل اخلدمات املتنقلة  
OMC:  مركز التشغيل والصيانة  
VLR:  وقعسجل زائر امل  

  توصيل مادي 
  عالقات منطقية  

بيين مع سطح 
 الشبكات الثابتة

السطح البيين 
  الراديوي

الشبكات
  الثابتة
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  إدراج مواد املواصفات املوضوعة خارجياً  5

ك تستعمل هذه التوصية ولذل. مت وضع التقييس التفصيلي للتكنولوجيات املشار إليها يف هذه التوصية يف منظمات وضع املعايري
  . مراجع تشري إىل معايري مث وضعها خارجياً

  األنظمة اخللوية الرقمية وتعزيزها  6

وأدرج كل نظام من األنظمة املوصوفة أدناه باستعمال . مت وضع أنظمة السلكية رقمية عالية القدرة يف مجيع األقاليم الثالثة
  . مة يف اجلداول التالية إىل هذه األنظاملراجعوتبني . مؤشر مرجعي بسيط

  (GSM)النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة   1.6

  .تصف هذه الوصالت املرجعية خصائص النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

 املوقع تاريخ اإلصدار الوضع الصيغة رقم الوثيقة 
 ETSI TS 102 338 1.0.0 2004يونيو  نشرت  exchangefolde/org.etsi.webapp://http

pdf.p010000v102338_ts/r 

2.6  TIA/EIA-136 TDMA  
  .TIA/EIA-136 TDMA املرجعية خصائص تصف هذه الوصالت

تاريخ  الوضع الصيغة رقم الوثيقة 
 املوقع اإلصدار

 TIA TIA-136-000 E  نشرتANS 2004-01-14 -136/136uwc/org.tiaonline.ftp://http
pdf.E-000  

3.6  TIA/EIA-95 CDMA  
  .TIA/EIA-95 CDMAتصف هذه الوصالت املرجعية خصائص 

تاريخ  الوضع الصيغة رقم الوثيقة 
 املوقع اإلصدار

 TIA TIA-2000.000 1.0 06-2004 نشرت -TR/org.tiaonline.ftp://ftp
-TIA/1073ITUM/Public/455TR/45

Std20%of20%List_CDMA_.002000
doc.s  

4.6  PDC  
  .PDCتصف هذه الوصالت املرجعية خصائص 

تاريخ  الوضع الصيغة الوثيقةرقم  
 املوقع اإلصدار

 ARIB RCR STD-27 K 2003يوليو  نشرت  o/html/english/jp.or.arib.www://http
pdf.e_27-std_rcr/itu/verview  
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