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الراديوي  االستداللالخدمة المتنقلة وخدمة 

 الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة وخدمة
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 تمهيـد
االتصاالت  واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع خدماتيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد 

 الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
ساعد  اساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية مبويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسي

 الدراسات. جلان
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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

اءات استعمااها لتقد م بيان عن الرباءات أو للتصري  عن من  رخ  يف املوقع اإللكرتوي . وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرب 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 قاعد

 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 أيضاً يف املوقع اإللكرتوي 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M الخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق 

SM إدار  الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 .ITU-R 1: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية اهذه التوصية الصادر  عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوض  يف القرار مالحظة

 النشر اإللكرتوي
 2016جنيف، 

  ITU  2016 
 .(ITU) االحتاد الدويل لالتصاالت مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشور  بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن خطي من

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  M.1827-1  التوصيـة
 (R) بشأن المتطلبات التقنية والتشغيلية لمحطات الخدمة المتنقلة للطيران ةتوجيهي مبادئ

 المطارات المستعملة على أرضالمقتصرة على التطبيقات 
 MHz 5 150-5 091في نطاق التردد 

(2015-2007) 
 مجال التطبيق

ة املستعملاملقتصر  على التطبيقات  (AM(R)S) (R) للطريان املتنقلة اخلدمة حملطات والتشغيلية التقنية املتطلبات التوصية هذه تعرض
حديد لت ةتقني ةتوجيهي ئداكمباإلدارات   هاأن تستعمل ينبغي، اليت MHz 5 150-5 091الرتدد  نطاقاملطارات يف  على أرض
 على الصعيد العاملي. املستخدمةاصة باحملطات اخلتوافق المتطلبات 

 كلمات رئيسية
 ة الثابتة الساتلية، مطار، توافقاخلدم، (R)اخلدمة املتنقلة للطريان 

 /مسردمختصرات

AM(R)S  اخلدمة املتنقلة للطريان(R) (Aeronautical mobile (route) service) 

ARNS  خدمة املالحة الراديوية للطريان(Aeronautical radionavigation service) 
FSS اخلدمة الثابتة الساتلية (Fixed satellite service) 

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

 أن حمطات الطريان تعمل على أساس وطين وإقليمي ودويل يف مجيع أحناء العامل؛ أ ( 
ار تقين مع معي ياملرضالوطنية والدولية مبا فيها التوافق  اللوائ أن حركة حمطات الطريان ختضع عادً  لعدد من القواعد و  ب(

 ؛الدويل لطريان املديامجيع األطراف واملتطلبات التشغيلية ملنظمة  فيما بنيمتفق عليه 
 اختبار توافق حمطات الطريان؛من أجل بد من حتديد املتطلبات التقنية والتشغيلية  أنه ال (ج
ل مهمة خمتلف السلطات تقنية مشرتكة لتسهيأن من شأن حتديد املتطلبات التقنية والتشغيلية حملطات الطريان أن يتي  قاعد   د (

 الوطنية واإلقليمية والدولية يف اختبار توافق حمطات الطريان، ولتطوير ترتيبات اعرتاف متبادل فيما يتعلق بتوافق حمطات الطريان؛
ية وضرور  االستعمال و حتقيق توازن مقبول بني تعقيد جتهيزات االتصاالت الرادي تستدعيأن املتطلبات التقنية والتشغيلية  ه (
 ال لطيف الرتدد الراديوي،الفع  

 وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً 
 ؛MHz 5 150-5 091متطلب توفري احلماية الكاملة جلميع اخلدمات األولية يف النطاق  أ ( 
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أظهرت جدوى استعمال نطاق  (Rev.WRC-03) 414أن نتائج الدراسات اليت أجريت عماًل بالقرار  ب(
 املطارات على أساس أويل املستعملة على أرضاملقتصر  على التطبيقات  (R)للخدمة املتنقلة للطريان  MHz 5 150-5 091 الرتدد

 ؛مبوجب شروط معينة
 MHz 5 150-5 091 أن حتديد قطاع االتصاالت الراديوية للمتطلبات التقنية والتشغيلية حملطات الطريان العاملة يف نطاق الرتدد ج(

 لخدمات األخرى؛لمن شأنه أن مينع التداخل غري املقبول 
 أن اخلصائ  التقنية والتشغيلية ينبغي أن تكون دائماً قابلة للقياس والتحكم الدقيقني، د (

 وإذ تدرك
 ؛(ARNS)موزع على أساس أويل خلدمة املالحة الراديوية للطريان  MHz 5 250-5 000أن نطاق الرتدد  أ ( 
 ي الدويل للهبوط باملوجاتنظام املعيار المن املقرر استعماله يف تشغيل  MHz 5 150-5 030رتدد أن نطاق ال ب(

ية تغذاليف اخلدمة الثابتة الساتلية لوصالت  MHz 5 150-5 091لالقرتاب وااهبوط الدقيقني. ويستعمل أيضاً نطاق الرتدد  الصغرية
الصغرية   للهبوط باملوجاتي الدويلنظام املعيار ال. وتتمتع متطلبات إىل األرضنظمة اخلدمة املتنقلة الساتلية غري املستقر  بالنسبة أل

 لوائ  الراديو، من 444.5 مبوجب الرقم MHz 5 091-5 030 باألولوية على االستعماالت األخرى للنطاق
 توصـي

ة املستعملاملقتصر  على التطبيقات  (R)لتقنية والتشغيلية حملطات اخلدمة املتنقلة للطريان بأن تستخدم اإلدارات املتطلبات ا 1
ضمن التوافق تأن  امن شأهن مبثابة مبادئ توجيهية 1الوارد  يف امللحق  MHz 5 150-5 091املطارات يف نطاق الرتدد على أرض 

 ؛(FSS)اخلدمة الثابتة الساتلية  مع
 التالية جزءاً من هذه التوصية.ة بأن تعترب املالحظ 2

نظراً إلمكانية وجود حدود أخرى مقبولة وعدم تناول التوصية مجيع املتطلبات األساسية، فإن من الالزم إجراء مزيد من الدراسة، خاصًة  – مالحظة
 يف هذه التوصية. ةاملستعمل )sT/sT( ةصي  املرن للنسببنهج التحيتعلق  فيما
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 1الملحـق 
 الساتلية الثابتة الخدمة شبكات مع بالتوافق المتصلة األساسية المتطلبات

 MHz 5 150-5 091 التردد نطاق في
 .ةالدراسة التحليلية التالياخلصائ  املفرتضة للمستقِبالت يف اخلدمة الثابتة الساتلية ألغراض  1يلخ  اجلدول 

 1اجلدول 
 قيم المعلمات المستعملة في حسابات التداخالت الساتلية

 HIBLEO-4 FL الوحدات المعلمة
 T K 550 ل الساتلي درجة حرار  ضوضاء املستقبِ 

 –MHz 5 120 )2dB(m 35,6الة للهوائي عند الرتدد املساحة الفع  

 pL  dB 1متييز االستقطاب 

 feedL  dB 2,9خسار  التغذية 

 B  MHz 1,23ل الساتلي عرض نطاق املستقبِ 

 rG  dBi 4كسب هوائي االستقبال الساتلي 

 احملدد  أدناه يف ظروف االنتشار يف الفضاء احلر. (pfd)ميكن االمتثال لقيم كثافة تدفق القدر   -مالحظة 

 (R)المتنقلة للطيران المتطلبات المتعلقة بالخدمة 
غراض االستعمال ألمتثل املتطلبات التالية مبادئ توجيهية تقنية يتعني على اإلدارات استخدامها لتحديد متطلبات توافق احملطات 

 حدود أخرى مقبولة لكنها تتطلب مزيداً من الدراسة.أيضاً على الصعيد العاملي. وقد توجد 
 ضمان أال  تتجاوز الزياد  يف درجة حرار  ضوضاء ساتل اخلدمة الثابتة احملدد  يف هذه الفقر  إىل (pfd)وتستند كثافة تدفق القدر  

نسبة من أكرب  MHz 5 150-5 091يف نطاق الرتدد ( )sT/sT( AM(R)S)أي  AM(R)Sالساتلية النامجة عن تشغيل اخلدمة 
 التاليتني: النسبتني

(1  %2  
(2 %5 - ARNS)sT/sT( 

 حيث:
 NSAR)sT/sT(   اقالنطاملالحة الراديوية للطريان يف نفس  ر  الضوضاء النامجة عن وجود خدمةحرادرجة : هي زياد. 

يف املثال الثاي . ويفرتض 3% تساوي )NSAR)sT/sTوترد أدناه ثالثة أمثلة عن هذا احلساب. ويفرتض يف املثال األول أن نسبة 
 .3% أكرب من )NSAR)sT/sTاملالحة الراديوية للطريان يف النطاق. وأما يف املثال الثالث، فيفرتض أن نسبة عدم وجود خدمة 

 .FSS داخل جمال رؤية ساتل اخلدمة ةمشرتك يف قنا تعمل يف وقت واحد  AM(R)Sمرسالً يف اخلدمة  2502 ة تشغيلنهجيوتفرتض امل

 ARNS)s/T sT( = %3 :1 لمثالا
 .dB 17- ، أيsT/sT(  =%2(AM(R) Sبالتايل و  ،%2 = )ARNS)sT/sT - 5% احلالة، هذه يف

، يكون مستوى التداخل اجملمَّع األقصى املسموح به يف دخل املستقِبل 1الوارد  يف اجلدول  FSSخصائ  اخلدمة توافر وبافرتاض 
 :Rec-AggI هو
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  MHz)23.1/dB(W3.157dB17  KTBI RecAgg

 

 حيث:
 K:  23– 10× (1,38ثابت بولتزمان K/(J 

 T:  املستقِبل درجة حرار  ضوضاء(K) 

 B:  املستقِبل عرض نطاق(Hz). 
املستقِبل عند دخل هوائي  AM(R)Sوبالتايل يكون املستوى األقصى لكثافة تدفق القدر  اليت ينتجها مرسل واحد يف اخلدمة 

 هو: الساتلي

)MHz23.1m/(dBW77.145

6.3597.2319.243.157

4
log10)250(log10

2

210

















  PFeedRecAggMax LLGrIpfd

 

 :حيث
 Gr: هوائي مستقِبل اخلدمة  كسبFSS 
يف عرض نطاق مستقِبل  يف آٍن واحدٍ اليت ترسل  AM(R)Sعدد ممكن حملطات اخلدمة  أقصى :250 

  .FSS اخلدمة

 ARNS)sT/sT( = 0: 2المثال 
 .dB 13- أي ،sT/sT(  =%5(AM(R) S ،بالتايلو  ،2%أكرب من  النسبة وهذه ،%5 = )ARNS)sT/sT - % 5يف هذه احلالة، 

 وبالتايل:
MHz)23.1/dB(W3.153dB13  KTBI RecAgg

 

املستقِبل هوائي عند دخل  AM(R)Sوهكذا، يكون املستوى األقصى لكثافة تدفق القدر  اليت ينتجها مرسل واحد يف اخلدمة 
 هو: الساتلي

)MHz23.1m/(dBW77.141

6.3597.2319.243.153

4
log10)250(log10

2

210

















  PFeedRecAggMax LLGrIpfd

 

 ) > ARNS)sT/sT%3: 3المثال 
، 1 املثال ، كما هو احلال يفdB 17-، أي sT/sT(  =%2(AM(R) S، وبالتايل 2% أصغر من )ARNS)sT/sT - % 5يف هذه احلالة، 

صل عليهواملستوى األقصى لكثافة تدفق القدر  هو نفسه املستوى   .1 يف املثال الذي ُي 

___________ 
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