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أهداف التيسر للوصالت الالسلكية الثابتة الرقمية الحقيقية المستعملة في مسيرات
وتوصيالت مرجعية افتراضية يبلغ طولها km 27 500
)(2005

النطاق
تقدم هذه التوصية معلومات مستوفاة عن أهداف التيسر للوصالت الثابتة الرقمية احلقيقية املستعملة يف مسريات وتوصيالت
مرجعية افرتاضية يبلغ طوهلا  ،km 27 500مع مراعاة التوصية ( ITU-T G.827اليت ووفق عليها يف  .)2003وهي
تعرف أهداف التيسر جلميع الوصالت الالسلكية الثابتة الرقمية احلقيقية .وحتل هذه التوصية حمل التوصيتني
التوصية الوحيدة اليت ّ
 ITU-R F.1492و .ITU-R F.1493ويقتصر تطبيق التوصيات  ITU-R F.557و ITU-R F.695و ITU-R F.696و ITU R
 F.697على األنظمة اليت مت تصميمها قبل املوافقة على هذه التوصية .ويرد يف امللحق  1أمثلة لتطبيق التوصية .ويرد يف امللحق ،2
تعاريف األحداث املقتبسة من التوصية .G.827
إن مجعية االتصاالت الراديوية التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أن قطاع االتصاالت الراديوية حدد األهداف فيما يتعلق خبصائص األخطاء للوصالت الالسلكية الثابتة الرقمية
أ)
احلقيقية املستعملة يف مسريات وتوصيالت مرجعية افرتاضية يبلغ طوهلا ( km 27 500انظر التوصية )ITU-R F.1668؛
أن قطاع تقييس االتصاالت حدد معلمات وأهداف التيسر لعنصر املسري ومن نقطة إىل نقطة ملسريات دولية رقمية
ب)
ذات معدل بتات ثابت عند املعدل األويل أو فوقه (انظر التوصية )ITU-T G.827؛
ج)

أن األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية تضطلع بدور هام يف املسري الدويل؛

أن من الضروري لتيسر األنظمة الالسلكية الثابتة أن متتثل تلك األنظمة ألهداف التيسر املذكورة يف التوصية
د)
ITU-T G.827؛
أن باإلمكان حتقيق أي مسري حقيقي أو وصلة أو توصيلية حقيقية لنقل معطيات رقمية باستعمال طوبولوجيا خطية
ھ)
و/أو إضافية ،تبعاً الحتياجات أصحاب الببكات؛

____________________
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أن باإلمكان للبلدان الوسيطة وبلدان املقصد على مسري دويل أن تستعمل األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية؛

أن باإلمكان ،ألغراض هذه التوصية ،تقسيم اجلزء الوطين من املسريات املرجعية االفرتاضية البالغ طوهلا
ز)
إىل ثالثة أقسام فرعية أساسية (انظر البكل )1؛

km 27 500
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FIGURE 1

الوصلة
العنصر األساسي
للمسري الوطين

املركز الدويل
املطرايف

املالحظة 1

)(TIC

)(NPCE

البدالة احمللية
)(LE

عنصر النفاذ
إىل املسري

نقطة انتهاء
املسري
)(PEP

)(PAE

جزء طويل املدى

املالحظة  – 1هذا املركز ميكن أن يتطابق مع مركز أويل
 ،)ITU-T G.801ويتوقف ذلك على معمارية الببكة القطرية.

جزء قصري املدى
)(PC

أو مركز ثانوي

جزء النفاذ
)(SC

أو مركز ثالث

)(TC

(انظر التوصية

النفاذ :جزء شبكة النفاذ ،مبا يف ذلك التوصيالت بني النقطة النهائية للمسري ،ومركز التبديل املناظر للنفاذ احمللي/املوصل املتقاطع
للبدالة احمللية .وهو يتطابق مع عنصر النفاذ إىل املسري.

املدى القصري :جزء الببكة يف املدى القصري ،مبا يف ذلك التوصيالت بني مركز تبديل للنفاذ احمللي/املوصل املتقاطع ،البدالة احمللية
ومركز أويل أو مركز ثانوي أو مركز ثالث (ويتوقف ذلك على معمارية الببكة).

املدى الطويل :جزء الببكة يف املدى الطويل ،مبا يف ذلك التوصيالت بني مركز أويل أو مركز ثانوي أو مركز ثالث (ويتوقف ذلك على
معمارية الببكة) والبوابة الدولية املناظرة ).(IG

املالحظة  – 2ترد تعاريف املركز الدويل للمطراف وعنصر النفاذ إىل املسري والعنصر األساسي للمسري الوطين يف التوصية
.ITU-T M.1010
1493-01

فيما يتعلق بعناصر مسري رقمي ذي معدل بتات ثابت عند املعدل األويل أو فوقه ،حتدد التوصية
ح)
ختصيصاً ذا فدرة ثابتة باإلضافة إىل ختصيصات قائمة على املسافة فيما يتعلق بأهداف التيسر؛

ITU-T G.827

أن هناك حاجة إىل وضع أهداف للوصالت الراديوية الرقمية احلقيقية من أجل السماح هبندسة مالئمة للوصالت
ط)
الراديوية الثابتة؛
أن عدم تيسر أنظمة راديوية ثابتة قد يعزى إىل آثار االنتبار أو عطل املعدات أو التدخل الببري أو التداخل أو
ي)
أسباب أخرى؛
أن هناك حاجة إىل أهداف التيسر ونسبة التيسر
ك)
االنقطاع )،(OI

)(AR

والتوقيت املتوسط بني االنقطاع ) ،(Moأو عكسه ،وشدة

توصي مبا يلي
أن أهداف التيسر املنطبقة على أي وصلة راديوية ثابتة رقمية حقيقية تبكل قسماً من اجلزء الدويل أو تنتمي إىل جزء
1
الببكة طويل املدى من اجلزء الوطين من مسار وتوصيل رقمي دويل ذي معدل بتات ثابت ،ينبغي أن ختصص بناءً على فدرة
ثابتة وعلى أساس املسافة؛
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أن أهداف التيسر املنطبقة على أي وصلة راديوية رقمية حقيقية تنتمي إىل نفاذ أجزاء الببكة قصرية املدى للجزء
2
الوطين من مسار وتوصيل رقمي دويل ذي معدل بتات ثابت ،ينبغي أن ترتكز على فدرة ثابتة (أي أن تكون مستقلة عن
املسافة)؛
أن أهداف التيسر املنطبقة على كل اجتاه من اجتاهات وصلة السلكية ثابتة للطول  ،Llinkميكن أن تستمد من القيم
3
املعطاة يف اجلداول  1و 2و 3و 4عن طريق املعادلتني ) (1و) (2لنسبة التيسر ) (ARونسبة االنقطاع ) ،(Moأو عكس االنقطاع
املعرفة كلها كأهداف شدة االنقطاع على التوايل؛


L
AR  1   Bj link  C j 
LR


1
Mo  1 / OI 
L
Dj link  E j
LR

)(1
)(2

حيث:
قيمة  jهي:

للجزء الدويل:
1
2
3
4

لقسم اجلزء الوطين:
 5لببكة النفاذ
 6للمدى القصري
 7للمدى الطويل

250 km
2 500 km
7 500 km
7 500 km






Llink
Llink
Llink
Llink





for Lmin
for 250 km
for 2 500 km
for

reference length LR  2 500 km.

احلد األدىن لـ  Llinkاملستعمل لقياس األهداف هو = Lmin

LR :

km 50

تعطى القيم  Bjو Cjو Djو Ejيف اجلداول  1و 2و 3و .4وتبري املعلمة  OIإىل عدد أحداث عدم التيسر كل سنة ،ومن مث ال بد
من ضرب املتوسط العكسي لالنقطاع ) (Moيف عدد الثواين سنوياً حلساب متوسط التوقيت بني أحداث عدم التيسر اليت وقعت
يف سنة معرباً عنها بالثواين؛

وعطل
4
أنه ينبغي تقسيم أهداف التيسر لكي تؤخذ يف احلسبان أحداث عدم التيسر اليت تعزى إىل أحداث االنتبارُ ،
املعدات ،والتدخل الببري ،وأسباب أخرى .وال يندرج يف نطاق هذه التوصية تقسيم األهداف تبعاً لألسباب املختلفة لعدم
التيسر؛

تنطبق األهداف على الوصلة كلها يف احلاالت اليت تتألف فيها الوصلة من أكثر من قفزة .وتقع مسؤولية تدريج
5
األهداف لكل قفزة على عاتق مبغل الببكة (انظر امللحق  1ملزيد من املعلومات)؛
ال ينبغي ألهداف أي وصلة راديوية تبكل جزءاً من أي عنصر يكون اجلزء الدويل (أي عنصر أساس ملسري بني بلدين
6
) (ICPCEوعنصر أساس ملسري دويل ) (IPCEأن تتجاوز بأي حال من األحوال األهداف احملددة يف التوصية
( ITU-T G.827انظر امللحق  1هلذه التوصية ملزيد من املعلومات)؛
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ينبغي لألهداف العامة للجزء الوطين (هي حاصل مجع أهداف شبكة النفاذ واملدى القصري واملدى الطويل) اليت
7
تنفذها األنظمة الالسلكية الثابتة ،أال تتجاوز بأي حال من األحوال األهداف احملددة يف التوصية  ITU-T G.827لعنصر اجلزء
الوطين (انظر املالحظة .)5
المالحظة  – 1يتكون اجل زء الدويل من مسري رقمي ذي معدل بتات ثابت فوق املعدل األويل من عنصر أساسي واحد ملسري
بني بلدين و/أو عنصر أساسي دويل واحد.
المالحظة  – 2العنصر األساسي ملسري بني بلدين هو عنصر املسري احملمول على أعلى درجة من املسري الرقمي عرب احلدود بني
بلدين .وهو الوصلة بني الببكات يف بلدان خمتلفة ،وهي تعترب شبكات فرعية .وعنصر املسري حتده احملطات احلدودية حيث
ميكن أن ينتهي أعلى مسري مبرتك بني بلدين .وعندما ال ينتهي أعلى مسري بني البلدين يف احملطة احلدودية ،فإن نقطة النفاذ
الداعمة املبرتكة بني البلدان هي اليت حت ّد العنصر األساسي ملسري بني بلدين.
المالحظة  – 3العنصر األساسي ملسري دويل هو عنصر املسري املستعمل يف شبكة أساسية .وتتوقف حدود عنصر املسري هذا
على تطبيقه؛ وبالنسبة لبلد املرور فإن هذا العنصر حتده حمطتان حدوديتان .أما بالنسبة لبلد الوصول فإن البوابة الدولية )(IG
واحملطة احلدودية ) (FSمها اللتان حتدان هذا العنصر .وينبغي أن حيد هذا العنصر مركز التبديل الدويل واحملطة احلدودية أو املركز
الدويل املطرايف الذي ميثل هناية اجلزء الدويل واحملطة احلدودية.
المالحظة  – 4يتكون اجلزء الدويل للمسري من العنصر األساسي ملسري مبرتك بني بلدين والعنصر األساسي للمسري الدويل،
ومن مث فإن حدود هذا العنصر تناظر العنصر األساسي للمسري الدويل (أي احملطة احلدودية أو املركز الدويل املطرايف أو مركز
التبديل الدويل) وجزء العنصر األساسي للمسري املبرتك بني بلدين والذي يعرب احلدود بني بلدين.
المالحظة  – 5عنصر املسري الوطين هو عنصر مسري يستعمل يف بلد الوصول لكي يربط بني القسم الدويل ونقطة انتهاء املسري.
وعنصر املسري الوطين يبمل عنصر النفاذ إىل املسري والعنصر األساسي للمسري الوطين.
المالحظة  – 6اجلزء الوطين يناظر عنصر املسري الوطين ألغراض نطاق هذه التوصية.
المالحظة  – 7ترد تعاريف املركز الدويل املطرايف ،وعنصر النفاذ إىل املسري ،والعنصر األساسي للمسري الوطين يف التوصية
( T M.1010يالحظ أن مركز التبديل الدويل واملركز الدويل املطرايف قد يوجدان يف موقع واحد).

ITU-

المالحظة  – 8حيتوي امللحق  Aمن التوصية  ITU-T G.826على معايري الدخول إىل احلالة غري امليسرة واخلروج منها.
المالحظة  – 9يفرتض أن أهداف جزء النفاذ إىل الببكة ال تتوقف على الطول ،ألن هذه الوصالت عادة ما تكون أقل من
.km 50
تعرف أهداف جزء النفاذ وجزء املدى القصري لطول أقصى يبلغ .km 250 = Lmax
المالحظة ّ – 10
المالحظة  – 11أهداف املدى القصري ألطوال تتجاوز  ،km 2 500ال تنطبق يف هذا السياق.

المالحظة  – 12ينبغي أن تكون أهداف التيسر ومعايري التخصيص للتوصيالت مماثلة ملا هي عليه يف حالة املسريات.
المالحظة
واخلروج منها.

13

 -يرد يف الفقرة

1.A

من امللحق

A

بالتوصية  ،ITU-T G.826املعايري احملددة للدخول إىل حالة عدم التيسر

المالحظة  – 14مثة حاجة إىل مزيد من الدراسات ،ملعرفة عدد األحداث الناشئة عن ظروف انتبار شاذة ،وميكن أن تؤدي إىل
أحداث عدم تيسر قادرة على التصحيح الذايت عادة ما تكون أقل بكثري من أربع ساعات بالتوقيت املتوسط املطلوب لعودة
الوضع إىل ما كان عليه ) = MTTRأربع ساعات ،وعرفت يف التوصية  ITU-T G.827كأساس ألهداف شدة االنقطاع) ،واليت
مل تؤخذ يف احلسبان لألهداف  OIيف التوصية .ITU-T G.827
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المالحظة  – 15مثة حاجة إىل مزيد من الدراسات ملعرفة إىل أي مدى ميكن حتسني أهداف نسبة التيسر ) (ARوشدة االنقطاع
).(OI
اجلدول
معلمات أهداف نسبة التيسر لوصالت تشكل قسما من جزء دولي
لمسير رقمي ذي معدل بتات ثابت
1

الطول

250  Llink  2 500

Lmin  Llink  250

Llink  7 500

2 500  Llink  7 500

)(km

اجلزء الدويل

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

1,9  10–3

1,1  10–4

3  10–3

0

3  10–3

0

3  10–3

0

اجلدول
معلمات أهداف نسبة التيسر لوصالت تشكل قسما من جزء وطني
لمسير رقمي ذي معدل بتات ثابت
الجزء قصير
الجزء طويل المدى
المدى
2

قسم النفاذ
B5

C5

B6

C6

0

5  10–4

0

4  10–4

C7

B7
for 250 km  Llink  2 500 km

3  10–3

for Lmin  Llink  250 km

1,9 

10–3

for 250 km  Llink  2 500 km

0

1,1  10–4 for Lmin  Llink  250 km

اجلدول
معلمات أهداف شدة االنقطاع لوصالت تشكل قسما من جزء دولي
لمسير رقمي ذي معدل بتات ثابت
3

الطول

Lmin  Llink  250

250  Llink  2 500

Llink  7 500

2 500  Llink  7 500

)(km

اجلزء الدويل

D1

E1

D2

E2

D3

E3

D4

E4

150

50

100

55

100

55

100

55

اجلدول
معلمات أهداف شدة االنقطاع لوصالت تشكل قسما من جزء وطني
لمسير رقمي ذي معدل بتات ثابت
4

جزء النفاذ

الجزء قصير
المدى

D5

E5

D6

E6

0

100

0

120

الجزء طويل المدى
E7

D7
for 250 km  Llink  2 500 km

100

for 250 km  Llink  2 500 km

55

for Lmin  Llink  250 km

150

for Lmin  Llink  250 km

50
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الملحق

1

المصطلحات وأمثلة لتقييم وصلة حقيقية
المقدمة

1

يقدم هذا امللحق املزيد من املعلومات عن معاين املصطلحات املتعلقة بالتوصيل ،وعن العالقة بني األهداف املذكورة يف التوصية
املعرفة يف هذه التوصية ،وكذلك بعض األمثلة لتقييم األهداف اخلاصة بوصلة راديوية حقيقية.
 ITU-T G.827واألهداف ّ

التعريف والمصطلحات

2

إن نطاق هذه التوصية هو تعريف أهداف التيسر ) (AOلوصلة راديوية حقيقية ،ولكن نظراً إىل أن مصطلح "وصلة" يكتسي يف
شبكة االتصاالت معىن ذا طابع عام ،يرد أدناه إيضاح ملعىن هذا املصطلح يف سياق هذه التوصية.
يرد يف التوصية  ،ITU-T G.827تعريف عنصر املسري ) .(PEويقدم البكل  2مثاالً ملسري يتألف من عدة عناصر .والوصلة
الراديوية ميكن أن تكون مطابقة جلزء من املسري ،وميكن أن تنفذ عنصراً أساسياً ملسري دويل (أو جزء منه) و/أو عنصراً أساسياً
ملسري مبرتك بني بلدين ،كما يتضح يف البكل  ،3أو ميكن أن تنتمي إىل أي قسم من الببكة ،كما يتضح يف البكل .4
وعالوة على ذلك ميكن أن تتألف الوصلة من عدة قفزات.
البكل
الموقع االفتراضي لعناصر مسير دولي بين مباني العمالء
2

IB

IB

IB

بلد االنتهاء
PEP

بلد املرور
FS

TIC

بلد االنتهاء

1

FS

FS

FS

PEP

TIC

CP

CP
NPE

IPCE

اجلزء الوطين

ICPCE

IPCE

(املالحظة )1

ICPCE

IPCE

اجلزء الوطين

اجلزء الدويل
مسري دويل بني مباين العمالء
عنصر

أساس ملسري بني بلدين ICPCE:
عنصر مسري وطين NPE:
مباين العمالء CP:
مركز دويل مطرايف TIC:

عنصر

املالحظة  – 1يعرب العنصر األساسي ملسري بني بلدين حدوداً دولية لبلدين وعادة ما حيمله ساتل أو نظام إرسال مغمور مباء البحر.
1492-01

NPE

أساس ملسري دويل IPCE:
نقطة انتهاء املسري PEP:
احلدود الدولية IB:
حمطة حدودية FS:

التوصية
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البكل

3

مثال لوصلة راديوية تنفذ جزءا من عنصر أساسي لمسير دولي
عنصر أساس ملسري دويل

قفزة راديوية

حمطة حدودية

مركز دويل مطرايف

وصلة راديوية
1492-02

البكل
مثال لوصالت راديوية تستعمل في جزء النفاذ
وجزء المدى القصير من عنصر المسير الوطني
4

اجلزء الوطين

جزء املدى الطويل

PC/
SC/
TC
1493-03

جزء
القصري

املدى

جزء النفاذ

LE
وصلة راديوية L1

قفزة راديوية

نقطة انتهاء
املسري

وصلة راديوية L2

عادة ما تستمد املصلطحات املستعملة يف التوصية  ITU-T G.827من اشرتاطات الصيانة للمسريات الدولية ،حيث يعترب التيسر
أحد العوامل الرئيسية املؤثرة يف مسلك املسري الراديوي .ويف املاضي كانت اشرتاطات خصائص األخطاء عامالً ميكن إمهاله يف
حقيقة األمر ،ولذلك فإهنا مل ختضع للدراسة .أما اآلن فقد أصبح موضوع خصائص األخطاء ،من وجهة نظر الصيانة ،مساوياً
للتيسر من حيث األمهية .وعالوة على ذلك تعترب اشرتاطات األداء والتيسر املتطلبات األساسية لتصميم الوصالت.
 ITU-R F.1668وITU-T G.826

املعرفة يف التوصيات
وعالوة على ذلك ترتكز األهداف املتعلقة خبصائص األخطاء ّ
و ITU-T G.828و ،ITU-T G.829للرتاتب الرقمي متقارب التزامن والرتاتب الرقمي املتزامن ،واملسريات اخللوية ،على عناصر
خمتلفة من املسري .وجدير بالذكر خاصة أن عنصري الرتاتب الرقمي املتزامن مها قسم تعدد اإلرسال وقسم إعادة التوليد ،وكالمها
يبكالن األساس لتعاريف األداء .ولكي يتسىن توضيح العالقة بني خصائص األخطاء وأهداف التيسر ،ينبغي شرح العالقة بني
قسمي الرتاتب الرقمي املتزامن وعناصر املسري.
ويظهر البكالن  5و 6أمثلة لوصلة راديوية تنفذ جزءاً من عنصر أساسي ملسري دويل وقسم من جزء املدى القصري لعنصر سري
وطين ،وتتألف من قسم تعدد اإلرسال وقسم إعادة التوليد للرتاتب الرقمي املتزامن .وتنطبق أهداف هذه التوصية على الوصلة
الراديوية ،أما أهداف التوصية  ITU-R F.1668فتنطبق على قسمي تعدد اإلرسال وإعادة التوليد اللذين ينفذان بالراديو .ويندرج
التقسيم الفرعي ألهداف التيسر واألداء لكل قفزة خارج نطاق هذه التوصية والتوصية .ITU-R F.1668

التوصية
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البكل

5

مثال لوصلة راديوية تنفذ جزءا من عنصر أساس لمسير دولي
اجلزء الدويل يف

عنصر مسري وطين

G.826

عنصر أساسي ملسري دويل
قسم تعدد اإلرسال للرتاتب الرقمي املتزامن

حمطة حدودية

SDH MS

مركز دويل مطرايف
بوابة دولية

SDH RS

قفزة راديوية

حدود وطنية
1492-05

)(SDH MS

SDH RS

SDH RS

حمطة حدودية

اجلزء الوطين يف

G.826

نقطة انتهاء
املسري

وصلة راديوية

قسم إعادة التوليد للرتاتب الرقمي املتزامن

SDH RS:

البكل
مثال لوصلة راديوية تنفذ جزءا من عنصر أساسي لمسير وطني
6

عنصر مسري وطين
اجلزء الدويل يف G.826

املدى الطويل

مركز دويل مطرايف بوابة
دولية

املدى القصري
قسم تعدد اإلرسال للرتاتب الرقمي املتزامن

PC/
SC/
TC

SDH RS

جزء النفاذ
)(SDH MS

SDH RS

SDH RS

SDH MS

LE

قفزة راديوية

نقطة انتهاء
املسري

وصلة راديوية
1703-06

وباإلضافة إىل حتديد األهداف ألغراض تصميم الوصلة الراديوية ،ينبغي النظر بأناة يف آثار االنتبار ،نظراً إىل أن العالقة بني
تعرف من خالل ظاهرة االنتبار .وميكن بوجه عام يف واقع األمر أن يكون لظواهر االنتبار تأثري أكرب على األداء
التيسر واألداء ّ
وتأثري أقل على التيسر ،أو العكس بالعكس.
عرفت يف
عرف يف هذه التوصية متمبياً مع أهداف عنصر املسري الوطين كما ّ
وينبغي أن يكون هدف التيسر لوصلة راديوية كما ّ
التوصية .ITU-T G.827
3

حساب أهداف التيسر

يقدم هذا القسم بعض أمثلة لتطبيق هذه التوصية على وصالت حقيقية من أجل اشتقاق األهداف.
ويفرتض يف احلسابات التالية أن السنة تعادل  525 960دقيقة.

التوصية
1.3

9

ITU-R F.1703-0

الجزء الدولي

الحالة  :1الطول

km 30

الطول أقصر من  km 50 = Lminومن مث استخدمت قيمة

km 50 = Llink

 L



50
AR  1   B1 link  C1   1   1.9  103
 1.1  104   0.99985
LR
2 500




1
1

 18.87  103
50
53
150
 50
2 500



1
L
D1 link  E1
LR

Mo 

وهذه القيم تعادل نسبة تيسر ) (ARتبلغ ( %99,985عدم تيسر يبلغ  78دقيقة/سنة) وعدد األحداث سنوياً فيما يتعلق ببدة
االنقطاع ) ،53 = (OIوالتوقيت املتوسط بني أحداث عدم التيسر ) 9 922 = (Moدقيقة أو  6,9أيام.
الحالة  :2الطول

km 80

يرتاوح الطول بني  ،km 250 – km 50ومن مث:
 L



80
AR  1   B1 link  C1   1  1.9  103
 1.1  104   0.99983
LR
2 500




1
1

 18.25  103
80
54
.
8
150
 50
2 500



1
L
D1 link  E1
LR

Mo 

وهذه القيم تعادل نسبة تيسر ) (ARتبلغ ( %99,983عدم تيسر يبلغ  90دقيقة/سنة) وعدد األحداث سنوياً فيما يتعلق ببدة
االنقطاع ) ،55 = (OIوالتوقيت املتوسط بني أحداث عدم التيسر ) 9 596 = (Moدقيقة أو  6,7أيام.
الحالة  :3الطول

km 1 056

يرتاوح الطول بني  ،km 2 500 – km 250ومن مث:
 L



1056
AR  1   B1 link  C1   1   3  103
 0   1  1.27  103  0.998732
LR
2 500




1
1

 10.28  103
1056
100
 55 97.24
2 500



1
L
D2 link  E2
LR

Mo 

تعادل القيم السابقة نسبة تيسر تبلغ ( %99,873عدم تيسر يبلغ  667دقيقة/سنة) ،وعدد األحداث سنوياً فيما يتعلق ببدة
االنقطاع ) ،97 = (OIوالتوقيت املتوسط بني أحداث عدم التيسر ) 5 402 = (Moدقيقة أو  3,7أيام.
2.3

الجزء الوطني

الحالة  :1الطول  km 30في جزء النفاذ
الطول أقصر من  ،km 50 = Lminومن مث استخدمت قيمة .km 50 = Llink


 50

L
AR  1   B5 link  C5   1   0
 5  104   0.9995
LR
 2 500




التوصية
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1
50
0
 100
2 500

1



L
D5 link  E5
LR

Mo 

تعادل هذه القيم نسبة تيسر تبلغ ( %99,95عدم تيسر يبلغ  263دقيقة/سنة) وعدد األحداث سنوياً فيما يتعلق ببدة االنقطاع
) ،100 = (OIوالتوقيت املتوسط بني أحداث عدم التيسر ) 5 257 = (Moدقيقة.
الحالة  :2الطول  km 105في الجزء قصير المدى
يرتاوح الطول بني  ،km 250 – 50ومن مث:


 105

L
AR  1   B6 link  C6   1   0
 4  104   0.9996
LR
 2 500



 8.34  10 – 3

1
105
0
 120
2 500



1
L
D6 link  E6
LR

Mo 

هذه القيم تعادل نسبة تيسر تبلغ ( %99,69عدم تيسر يبلغ  210دقيقة/سنة) ،وعدد األحداث فيما يتعلق ببدة االنقطاع
) 120 = (OIوالتوقيت املتوسط بني أحداث عدم التيسر  4 381دقيقة.
الحالة  :3الطول  km 960في الجزء طويل المدى
يرتاوح الطول بني  ،km 2 500 – 250ومن مث:




L
960
AR  1   B7 link  C7   1   3  103 
 0   0.9988
LR
2 500




1
1

 1.071  10 – 2
Llink
960
D7
 E7
100
 55
LR
2 500

Mo 

هذه القيم تعادل نسبة تيسر تبلغ ( %99,88عدم تيسر يبلغ  606دقيقة/سنة) ،وعدد األحداث فيما يتعلق ببدة االنقطاع
) ،93 = (OIوالتوقيت املتوسط بني أحداث عدم التيسر =  5 627دقيقة.
الحالة  :4األهداف العامة لوصلة طولها
و km 960للجزء طويل المدى

km 1 095

تتألف من

km 30

لجزء النفاذ

وkm 105

للجزء قصير المدى

أهداف نسبة التيسر هلذه الوصلة هي جمموع أهداف عدم التيسر اخلاصة بقسم الوصلة املنتمي إىل كل جزء من الببكة:
AR  1  UR  1  URAN  URSH  URLH   1  (5  10 4  4  10 4  1.2  10 3 )  0.9979

حيث:
 :URنسبة عدم التيسر اإلمجايل
 :URANهدف نسبة عدم التيسر جلزء النفاذ
 :URSHهدف نسبة عدم التيسر للجزء قصري املدى
 :URLHهدف نسبة عدم التيسر للجزء طويل املدى (انظر األمثلة الواردة أعاله).

التوصية
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يعطى هدف التوقيت املتوسط بني أحداث عدم التيسر من عكس جمموع أحداث شدة االنقطاع اخلاصة بقسم الوصلة املنتمي
إىل كل جزء من الببكة:
1
1

 3.19  103
OIAN  OISH  OILH
100  120  93

Mo 

حيث:
 :Moمتوسط التوقيت اإلمجايل بني االنقطاع
 :OIANهدف شدة االنقطاع جلزء النفاذ
 :OISHهدف شدة االنقطاع للجزء قصري املدى
 :OILHهدف شدة االنقطاع للجزء طويل املدى (انظر األمثلة الواردة أعاله).
هذه القيم تعادل نسبة تيسر تبلغ ( %99,79عدم تيسر يبلغ  1 114دقيقة/سنة) ،وعدد األحداث سنوياً فيما يتعلق ببدة
االنقطاع ) ،313 = (OIوالتوقيت املتوسط بني أحداث عدم التيسر .1 674 = Mo
وفقاً للتوصية  ،ITU-T G.827تكون أهداف عنصر مسري وطين طوله  km 1 095كما يلي:
-

نسبة تيسر معيارية =

0,9945

-

ارتفاع نسبة التيسر =

0,99912

-

شدة انقطاع معيارية =

-

ارتفاع شدة االنقطاع = .6

12

ويف هذا املثال تتمبى أهداف نسبة التيسر مع التوصية  ITU-T G.827فيما يتعلق بسوية األداء املعياري.
ترتكز أهداف شدة االنقطاع يف التوصية  ITU-T G.827على قيمة التوقيت املتوسط املطلوب إلعادة الوضع إىل ما كان عليه
والذي يبلغ أربع ساعات .ومن املسلم به أن بعض األحداث ،اليت تعزى إىل ظروف عمل شاذة ،مثل أعطال االنتبار يف
التطبيقات الراديوية ،ميكن أن تؤدي إىل أحداث عدم تيسر تعاجل ذاتياً ،ومثل هذه األحداث اليت عادة ما تكون أقصر بكثري،
ال تؤخذ يف احلسبان يف حتديد أهداف شدة االنقطاع يف التوصية  ،ITU-T G.827ولكن ال ينبغي على أية حال جتاوز األهداف
العامة لنسبة التيسر.

الملحق

2

تعريف المعلمات
1

نسبة التيسر ) (ARونسبة عدم التيسر

)(UR

نسبة التيسر ) ، (ARهي نسبة الوقت اليت يكون فيها املسري يف حالة التيسر أثناء فرتة مراقبة .وحتسب هذه النسبة بقسمة إمجايل
وقت التيسر أثناء فرتة املراقبة على دوام فرتة املراقبة.
وعكس نسبة التيسر ) (ARهو نسبة عدم التيسر ) ،(URوهي نسبة الوقت اليت يكون فيها املسري من نقطة إىل نقطة يف حالة
عدم التيسر أثناء فرتة مراقبة .وحتسب هذه النسبة بقسمة إمجايل وقت عدم التيسر أثناء فرتة املراقبة على دوام فرتة املراقبة.
AR + UR  1

التوصية
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ويوصي أن تستغرق فرتة املراقبة سنة كاملة.
وختصيص أهداف التيسر لفرتات مراقبة تقل عن سنة ،يندرج خارج نطاق هذه التوصية.

الوقت امليسر املخطط
إذا كان التوصيل غري دائم طبقاً للخطة املوضوعة ،عندئذ ال تؤخذ الفرتات اليت ال يبغّل فيها التوصيل يف االعتبار أثناء حساب
التيسر .وقد يكون لذلك تأثري يف اختيار فرتة املراقبة.
2

متوسط التوقيت بين االنقطاعات وشدة االنقطاع

تعرف فرتة عدم التيسر بأهنا "انقطاع" أيضاً .ومتوسط التوقيت بني االنقطاعات ) (Moهو متوسط فرتة الفواصل عندما يكون
ّ
عنصر املسري متيسراً أثناء فرتة القياس .وعدد االنقطاعات يف كل فرتة قياس يسمى "شدة االنقطاع" )( (OIانظر املالحظة .)1
يعرب عن "شدة االنقطاع" يف كسور سنة ،وعندئذ تكون شدة االنقطاع هي عكس متوسط
وإذا كانت فرتة القياس تستغرق عاماًّ ،
التوقيت بني االنقطاعات.

المالحظة  – 1يفرتض يف هذه العالقة أن تكون فرتات عدم التيسر قصرية إذا ما قورنت بفرتات التيسر.

ـــــ

