
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

العاملة الخصائص ومعايير الحماية للرادارات 
 خدمة المالحة الراديوية للطيران في

 MHz 5 250-5 150 في نطاق الترددات
 
  

 ITU-R  M.2007التوصيـة  
(2012/03) 

 Mالسلسلة 
 الراديوي االستداللالخدمة المتنقلة وخدمة 

 والخدمات الساتلية ذات الصلة وخدمة الهواة



ii التوصية  ITU-R  M.2007 

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

 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
االتصاالت الراديوية  يمية لالتصاالت الراديوية ومجعياتويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقل

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

طاع تقييس االتصاالت وقطاع ق يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني
 1 امللحق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

 وية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.بيانات قطاع االتصاالت الرادي
 
 

 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  أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونيةالتسجيل من 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة االستداللالخدمة المتنقلة وخدمة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA  الفلك الراديويعلم 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF  املعيارية وإشارات التوقيتإرساالت الرتددات 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 عن قطاع االتصخخخخخخاالت الراديوية مبوجا اإلجراء املوضخخخخخخح ةالصخخخخخخادر  هلذه التوصخخخخخخيةعلى النسخخخخخخكة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1 القرار يف

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  M.2007التوصيخة  
الخصائص ومعايير الحماية للرادارات العاملة في خدمة المالحة الراديوية 

 MHz 5 250-5 150 التردداتفي نطاق  (ARNS) للطيران
(2012) 

 مجال التطبيق
 الرتدداتيف نطاق  (ARNS)اخلصائص ومعايري احلماية للرادارات العاملة يف خدمة املالحة الراديوية للطريان حتدد هذه التوصية 

MHz 5 250-5 150خدمة املالحة  . وينبغي استكدام اخلصائص التقنية والتشغيلية عند حتليل التوافق بني الرادارات العاملة يف
 خدمات أخرى.الراديوية للطريان واألنظمة العاملة يف 

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

ن من لكي تتمكالكبري الالزم للرادارات  الرتدد أن خصائص اهلوائي وانتشار اإلشارة وكشف األهداف وعرض نطاق أ ( 
 ؛نطاقات الرتدديف بعض تكون أحسن ما تكون القيام بوظائفها 

اً ح ى داخل نطاق بري ك  النظام وتتغري تغرياً مهام حتددها املالحة الراديوية أن اخلصائص التقنية للرادارات العاملة يف خدمة  ب(
 ؛الرتدد الواحد

مطلوبة  لألنظمة العاملة يف نطاقات الرتدد املوزعة خلدمة املالحة الراديوية للطريان النمطيةأن اخلصائص التقنية والتشغيلية  ج(
 إدخال أنواع جديدة من األنظمة؛ إمكانيةلتحديد 

التوافق بني الرادارات العاملة يف خدمة املالحة الراديوية  حتليلأن هناك حاجة العتماد إجراءات ومنهجيات من أجل  ( د
 ،للطريان وأنظمة اخلدمات األخرى

 تدركوإذ 
موزع على أساس أويل خلدمات املالحة الراديوية للطريان واخلدمة الثابتة الساتلية  MHz 5 250-5 150أن نطاق الرتددات  أ ( 

 من لوائح الراديو، 446A.5فضاء( واخلدمة املتنقلة باستثناء املتنقلة للطريان طبقاً للرقم -)أرض
 توصخي

خصائص  1وفة يف امللحق ة للطريان املوصأن تعترب اخلصائص التقنية والتشغيلية للرادارات العاملة يف خدمة املالحة الراديويب 1
 ؛وأن ُتستكدم يف دراسات التوافق مع أنظمة اخلدمات األخرى MHz 5 250-5 150لألنظمة العاملة يف نطاق الرتددات  منطية

مة أنظو  خدمة املالحة الراديوية للطريانالرادارات العاملة يف التوافق بني  حتليليف  ITU-R M.1461أن تستعمل التوصية ب 2
 اخلدمات األخرى؛

 ،dB 6 ، ومقدارهاI/Nنسبة قدرة اإلشارة املسببة للتداخل إىل سوية قدرة ضوضاء مستقبل الرادار،  تستعمل قيمة ملعيارأن ب 3
دة مصادر عند تواجد ع كليةاحلماية ال مستوى هذه القيمةثل مترادارات املالحة الراديوية للطريان وأن للحماية الالزمة لكسوية 

 للتداخل. مسببة
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 1 قـملحال
 

 (ARNS) خدمة المالحة الراديوية للطيران لراداراتالخصائص التقنية والتشغيلية 
 MHz 5 250-5 150الترددات في نطاق 

 مقدمة 1
. ويقدم هذا MHz 5 250-5 150عمل خدمة املالحة الراديوية للطريان يف مجيع أحناء العامل على أساس أويل يف نطاق الرتددات ت

يف الحة الراديوية للطريان يف خدمة املالعاملة  النمطيةدوبلر النبضية للمالحة الراديوية لرادارات لحق اخلصائص التقنية والتشغيلية امل
 هذا النطاق الرتددي.

 يوية للطيراندفي المالحة الرا والتجنباالستشعار  أنظمةخصائص  2
اليت تعرتض  العوائقالقريبة والتضاريس و تقنيات متقدمة للكشف عن الطائرات  بدون طيارلطائرات رحالت االتشغيل اآلمن ل يتطلا
تاج القائم بالقيادة يحس. و هذه األشياء بدون طيارالطائرات  أن تتفادى وكما هو احلال مع الطائرات املأهولة، جيا. وتتبعها املالحة

اختاذ اإلجراء و فيها الطائرة وأن يكون مبقدوره حتديد التهديدات احملتملة للتشغيل اآلمن للطائرة  تعملعد إىل اإلملام بالبيئة اليت عن بُ 
القائد وإبالغ بع توفري القدرة على الكشف والتتيف  والتجنااالستشعار وتتمثل الوظيفة األولية لرادار  .لتجنا األخطار املناسا
 جيعل اً جويستعمل هذا النظام هن .عن الطائرات/العوائق األخرى فصل كاف  مبعلومات عن احلركة اجلوية للحفاظ على  عن بعد

هائية على األرض السلطة الن ةاملوجود بدون طيار أنظمة الطائرات لقائد"القائم بالقيادة على علم بسري األمور" حيث يكون 
ارات املالحة الراديوية العاملة يف النطاق لراداملعلمات التقنية  1رد يف اجلدول . وتبدون طيارمناورات التجنا لنظام الطائرة  خبصوص

MHz 5 250-5 150. 

 1دول خاجل
 الموجود على متن طائرة التقنية لرادار االستشعار والتجنب المعلمات

 1 الرادار المعلمة

 طائرة بدون طيار املنصة

 20ح ى  (km) ارتفاع املنصة
 و اجل يفاحلركة  أثناءنظام تفادي االصطدام  نوع الرادار

 500 1ح ى  (km/h)املقاسة  األرضيةالسرعة مدى 

 5 250-5 150 (MHz) مدى توليف الرتددات

 (LFM) يبتشكيل الرتدد واخلطنبضات  منط اإلرسال

 LFM (MHz) 20نطاق الزقزقة عرض 

 11-5 (s)عرض النبضة 

 0,2-0,1 (s)أوقات ارتفاع النبضة واخنفاضها 

 −dB 3 رض نطاق بث الرتدد الراديوي عندع
  dB 20− (MHz) 
  dB 40− 

18 
22 
26 

 33 500-31 500 (pps) تردد تكرار النبضة

 80,0 (W)قدرة الذروة للمرسل 

 16 (W) متوسط قدرة اإلرسال
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 )هناية( 1اجلخدول 
 1الرادار  المعلمة

 IF dB 3 (MHz) 30عرض نطاق املستقِبل 

 −133 (dBm) احلساسية

 5 (dB) عامل ضوضاء املستقبل

 صفيف مطاور اهلوائي نوع

 وعلى جانبيها الطائرة مقدمة اهلوائي مكان

 36-33 (dBi)  كسا اهلوائي

 20-18  (dBi)ي األول للهوائيالفص اجلانبكسا 

 8 )درجات( عرض احلزمة األفقي

 8 )درجات( الرأسيعرض احلزمة 

 رأسي االستقطاب
 45 األفقي )درجات( مسح اهلوائي

 45 الرأسي )درجات( مسح اهلوائي

 −6 (dB) معايري احلماية

 تشغيل االستشعار والتجنب 3
ساسية الستشعار أوجود يف كابينة القيادة كطريقة ظلت الطائرات املأهولة تعتمد لوقت طويل على مدى إبصار الطيار البشري امل

رة بدون وأنظمة الرادار. وال يتمتع نظام الطائ املستجيباتالطائرات األخرى وتفادي االصطدام يف اجلو ح ى مع وجود املرسالت 
طيار هبذه امليزة اليت توفر السالمة على املنت. وتطبيقات أنظمة الطائرات بدون طيار القائمة واملكططة تغطي جماالت مثل الزراعة 

ة واإلدارة البيئية ا  العلميوعمليات ترحيل االتصاالت والتصوير الفوتوغرايف اجلوي ورسم اخلرائط وإدارة حاالت الطوارئ واألحب
وإنفاذ القانون. لذا، جيا أن تتمتع هذه األنظمة بوظيفة االستشعار والتجنا لكي تعمل بشكل روتيين يف فضاء غري معزول. 
ويعد احلفاظ على حساسية نظام االستشعار اخلاص باالستشعار والتجنا أمرًا حامسًا لضمان اكتشاف أي طائرة يف حميط نظام 

 .رة بدون طيار يف الوقت املناسا لتفادي االصطدامالطائ
ولضمان توفري مسافة فصل آمنة من الطائرات األخرى، حيتاج األمر إىل وظيفة حبث فعالة للحفاظ على مسافة واضحة من الطائرات 

رة. وتعمل وظيفة ى املناو األخرى. وقد تشمل معلمات وظيفة البحث التوقيت واملسافة ومعدل االقرتاب وزاوية االقرتاب والقدرة عل
 الفصل الذايت ضمن إطار زمين كاف لتغري اجتاهات نظام الطائرة بدون طيار لتفادي تنشيط وظيفة جتنا االصطدام.

وجتنا االصطدام هي مناورة اللحظة األخرية لتفادي االصطدام. وال تُنشط هذه الوظيفة إال عندما تفشل مجيع أساليا ضمان 
املسافة اآلمنة. ونكرر ثانية، قد تشمل معلماهتا التوقيت واملسافة ومعدل االقرتاب وزاوية االقرتاب والقدرة  الفصل يف احلفاظ على

على املناورة. ويف هذه املرحلة ال يتسىن لنظام الطائرة بدون طيار إىل مدة قصرية للمناورة من أجل تفادي حاالت االصطدام يف 
مل قدرة على تفسري بيانات االستشعار وحتديد املناورات املناسبة بناًء على ذلك. وقد تشاجلو. وجيا أن تكون وظيفتها مزودة بال

لرادار الطائرة ومداه. ويف حالة خفض النسبة إشارة إىل ضوضاء، فإن مدى الكشف سينكفض  بيانات االستشعار املقطع العرضي
(، لذا يتعني مراعاة قيمة MHz 5 000جلوي )ح ى عند هو اآلخر. وعالوة على ذلك، قد يكون هناك اختالف كبري يف التوهني ا

 تسامح كبرية يف مدى التشغيل.
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 معيار الحماية  4
، ستضاف إىل قدرة الضوضاء املتأصلة Iطة من التداخل، سو الرادار، فإن مسامهة القدرة املتيف حالة وقوع تداخل على مستقبل 

وضاء ناع إزاء الكشف عن األهداف املرغوبة. والنسبة بني القيمة املفرتضة للض، ومتيل هذه القدرة املفرتضة إىل تكوين قNبالرادار، 
 .1توضح بيانياً يف الشكل  I/Nوسلوكها إزاء النسبة  N/(I+N)مضافاً إليها التداخل والضوضاء املتأصلة 

 1الشكل 

 I/Nالقيمة الفعلية لضوضاء مستقبل الرادار بداللة النسبة 

M.2007-01
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عندما تكون القدرة املتوسطة للتداخل أقل من املستوى  dB 0,5، يزيد معامل ضوضاء املستقبل مبقدار 1وكما تبني يف الشكل 

عندما تكون القدرة املتوسطة للتداخل أقل  dB 1، ويزيد معامل ضوضاء املستقبل مبقدار dB 9,5االمسي لضوضاء املستقبل مبقدار 
. وهاتان الزيادتان يف املعامل الفعلي للضوضاء ستمثالن زيادتني متساويتني يف dB 6من املستوى االمسي لضوضاء املستقبل مبقدار 

حة الراديوية للطريان دمة املالالقيمة الدنيا لإلشارة املكتشفة مبستقبل الرادار اخلاضعة للتداخل. ولذا فإنه حلماية عمليات رادارات خ
dB 6−القيمة  N/Iأن يساوي معيار احلماية بشكل كامل يف نطاق الرتددات هذا، جيا 

1 
املسموح هبا ملصدر التداخل  I/Nوتشكل معايري احلماية هذه األثر الكلي ملصادر تداخل متعددة، إن وجدت؛ وتعتمد النسبة 

مهية الغ األ. وقد يكون عامل التجميع بتقييمها يف معرض حتليل أي سيناريووجيا الواحد على عدد مصادر التداخل وهندستها 
 يف بعض أنظمة االتصاالت اليت قد ُيستعمل فيها عدد كبري من احملطات.

  

____________________ 
"إجراءات حتديد احتماالت التداخل بني الرادارات العاملة يف خدمة االستدالل الراديوي وأنظمة اخلدمات  R M.1461-ITU-1التوصية   1

 األخرى".

 I/Nمقابل النسبة  N/(I+N)النسبة 

يف عامل الضوضاء  dB 0,5زيادة 
 −I/N  =dB 9,5 عند

يف عامل الضوضاء  dB 1,0زيادة 
 −I/N  =dB 6 عند

يف عامل الضوضاء  dB 3,0زيادة 
 I/N  =dB 0 عند

 I/N (dB)النسبة 

سبة 
والن
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أما أثر التداخل النبضي فأصعا على التكمية؛ فهو يرتبط ارتباطًا كبريًا بتصميم املعاجل الذي تستكدمه املستقبالت وبأسلوب 
تشغيل هذه املستقبالت. وبشكل خاص، فإن الكسوب الناجتة عن املعاجلة التفاضلية لإلشارة املرتدة من اهلدف اليت تطلق بشكل 

املتزامنة عادة، غالباً ما يكون هلا أثار هامة على سويات التداخل النبضي. وقد تسبا إزالة احلساسية تزامين ولنبضات التداخل غري 
هذه أنواعاً خمتلفة من احنطاط األداء. وينبغي تقديرها أثناء دراسة التفاعلية بني بعض أمناط الرادارات وترد تقنيات التداخل النبضي 
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