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ii التوصية  ITU-R  M.2067-0  

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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

 ملوقعا. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف R-ITU 1 بالقرار
 حيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 عن الرباءات. املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات
 
 

 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  والعرض؛ األفالم التلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة 

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 علم الفلك الراديوي 

RS  االستشعار عن بعدأنظمة 

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 لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

وضح عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء امل ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2016 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 R  M.2067-ITU-0 التوصية

الحماية ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الخصائص التقنية ومعايير 
 الطائرات

(2014) 
 مجال التطبيق

تقدم هذه التوصية اخلصائص التقنية والتشغيلية ومعايري احلماية ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات 
(WAIC ومن املزمع استعمال هذه اخلصائص عند .)تقييم التوافق بني أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات 

 واخلدمات األدرى.

 كلمات رئيسية
 .معايري احلماية، الطائرات، إلكرتونيات الطريانللطريان، 

 مسردالمختصرات/

SARPs:  هبا ىاملعايري واملمارسات املوص 
WAIC:   أكثر من  بني اثنني أو الراديويةاالتصاالت وهي االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات؛

 .ةحمطات الطائرات املوجودة على منت طائرة واحدة؛ مبا يدعم التشغيل اآلمن للطائر 
 تقارير االتحاد الدولي لالتصاالت ذات الصلة

 .ITU-R M.2283التقرير 

 لالحتاد الدويل لالتصاالت، االتصاالت الراديويةإن مجعية 

 إذ تضع يف اعتبارها
 ؛أن اجليل املقبل من الطائرات جيري تصميمه حبيث يصبح أكثر كفاءة وموثوقية وأماناً وأكثر مراعاة للبيئة أيضاً  أ ( 

االتصاالت الراديوية بني نقطتني ( توفر WAICأن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات ) ب(
 ؛أو عدة نقاط مدجمة يف طائرة واحدة أو مثبتة عليها

أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات ال توفر االتصاالت بني الطائرة واألرض  ج(
 ؛طائرة أدرى أو ساتل؛ أو

 ائرة؛أن تعمل بطريقة تكفل التشغيل اآلمن للط جيبان دادل الطائرات أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطري  د (
 أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات تعمل دالل مجيع مراحل طرياهنا، وكذلك على األرض؛ ه (
وأهنا  الطائرات تشغل على نطاق عامليأن الطائرات اجملهزة بأنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل  و (

 تعرب احلدود الوطنية؛
 سم الطائرة،ستتوهن جبإشارات االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات أن  ز (
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 وإذ تدرك
 للطريان املدين؛ (SARP)وصى هبا يأن منظمة الطريان املدين الدويل تضع معايري وممارسات  ( أ

الحة الراديوية أنظمة املسالمة باتفاقية منظمة الطريان املدين الدويل يتضمن معايري وممارسات يوصى هبا ل 10أن امللحق  ب(
 واالتصاالت الراديوية للطريان اآلمنة املستخدمة يف الطريان املدين الدويل،

 وإذ تالحظ 
ات بأهنا االتصاالت الراديوية بني حمطتني أو أكثر من حمطأن االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرة تعرف 

 الطائرات املثبتة على منت طائرة واحدة، مبا يدعم التشغيل اآلمن للطائرة؛
 توصي 
على  ،ومعايري احلماية ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات والتشغيلية اخلصائص التقنيةباستخدام 

 وصوف يف امللحق، لدراسات التشارك والتوافق.النحو امل

 

 

 1الملحق 
 

الخصائص التقنية ومعايير الحماية ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران 
 داخل الطائرات

 أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات 1
سني مستوى فرص حت هااالتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات تتيح ملصممي الطائرات ومشغلي ةنظمإن أ

 وتعزيز الكفاءة واملوثوقية. دفض التكاليف معسالمة الرحالت والكفاءة التشغيلية 
طات املثبتة احملر من أو أكث اثنتنيلراديوية بني االتصاالت ا أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائراتوتستخدم 

ل قد ال تقتصر إرساالت نظام االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داد. و على منت طائرة واحدة، مبا يدعم التشغيل اآلمن للطائرة
 أو مع طائرة أدرى أو مع ساتل. لن توفر االتصاالت للطائرة مع األرض وهيالطائرات على املناطق الدادلية من هيكل الطائرة، 

 واملوثوق لتشغيل اآلمنا مبا يقتصر على البيانات والصوت اتصاالت ،أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات وتدعم
 ل اآلمن للطائرة.االتصاالت اليت يستخدمها طاقم الطائرة للتشغي ةنظمأ للطائرات. وميكن أن تشمل تطبيقات املراقبة بالفيديو أيضاً والكفء 

على منت  يةالرتفيه لتطبيقاتلالركاب على منت الطائرة أو اتصاالت  هالباليت جيجهزة االستهالكية األاتصاالت مع  وهي ال توفر
 لطائرة احلصرية.امن شبكة  فرتض أن تكون جزءاً ي   ؛ بلالطائرة

 الت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائراتتصنيف أنظمة االتصا 2
مناقشة متطلبات وأداء أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات، من املفيد تصنيف هذه  معرض يف

تصاالت الالسلكية االأنظمة ب اخلاصة (، ومكان تركيب هوائيات اإلرسالومنخفض مرتفع: معدل البيانات )خلاصيتني األنظمة وفقاً 
 إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات )دادل جسم الطائرة ودارجها(.
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 1الشكل 

 تصنيف نظام االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات

M 20 -01. 67

WAIC system categorisation

Location Data rate

I (inside)

O (outside)

L (low)

H (high)

 
 

 تصنيفال وصف عملية 2.1
 نظامالتصنيف معدل بيانات  2.1.1

 مبا يقابل فضفاضتنيفئتني  ضمن (WAIC)ميكن تصنيف تطبيقات االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات 
معدل  (L)ات منخفضة معدالت بيانات التطبيق تقل هلذا الغرض: نيالتالي نيالتعريفستخدم ي  متطلبات معدل بيانات التطبيق. و 

. ويشار إىل هذين التصنيفني kbit/s 10 نعمعدل البيانات  (H) مرتفعةمعدالت بيانات التطبيقات  ، وتزيدkbit/s 10 نعالبيانات 
 (.3يانات دصائص تقنية خمتلفة )انظر الفقرة معدل الب ومرتفعة منخفضة WAICنظمة وأل على التوايل. ”H“و ”L“برمزي 
 نظامال تصنيف موقع 2.1.2
طاقة الرتددات  كميةعلى   اً تأثري  (WAIC)وقع تركيب جهاز إرسال االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات إن مل

مة تها على أهنا أنظاليت حييط هبا هيكل الطائرة، مثل جسم الطائرة أو أجنح WAICمن الطائرة. لذلك، تصنف أنظمة  املشعة الراديوية
 .(O)اخلارج  على أهنا أنظمة حييط هبا هيكل الطائرة، ال . وتصنف تلك التطبيقات اليت(I)الدادل 

 فئات النظام 2.1.3
ثل موفق التعريفني السابقني. فت XYمبعلميت  (WAIC)تطبيقات االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات  متييزميكن 

متطلبات معدل  ذا اً تطبيق LI النمطيةفئة متثل ال على سبيل املثال،ف. (I, O)املوقع  Y، ومتثل املعلمة (H, L)معدل البيانات  Xاملعلمة 
 هيكل الطائرة. من الدادلييف احليز قع يبيانات منخفض، و 

 الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائراتخصائص نظام االتصاالت  3
 بشكل عام،و . (WAIC)ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان دادل الطائرات  النمطيةاخلصائص التقنية  1يلخص اجلدول 

طاقة حمدودة  ما تستهلك منخفض وكثرياً  معدل بياناتذات  WAICتطبيقات  ملتطلبات )أ(يتودى منطان من األنظمة مفصالن على مقاس ا
. ويشار إىل القيود املفروضة على استهالك الطاقةمن أقل  مرتفع بقدر معدل بياناتذات  و)ب( تطبيقات املستقلةمثل أجهزة االستشعار 

 .على التوايل (H)  مرتفع معدل بياناتونظام ذو  (L)  منخفض معدل بياناتكنظام ذو   النظام النمطني من ينهذ

 WAICتصنيف نظام 

 

 املوقع معدل البيانات

L )منخفض( I الدادل( )يف 

H )مرتفع( 
 

O )يف اخلارج( 
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 1اجلدول 

 ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات الطيران داخل الطائرات الخصائص التقنية
 المنخفض والمرتفع معدل البياناتذات  

 
 معدل بياناتنظام ذو 

 منخفض
 معدل بياناتنظام ذو 

 مرتفع
 الوحدات

    المرسل

 – 1 1 نشطة يف وقت واحد لكل قناةال املرسالتعدد وموقع 

 dBi 0 0 املرسلكسب هوائي 

 mW 50 10 2قدرة اإلرسال القصوى

 dB   2,6 16,6 MHz 3بث  عرض نطاق

 dB   6 22 MHz  20بث  عرض نطاق

 dB   12 60 MHz 40بث  عرض نطاق

    المستقِبل

 dBi 0 0  1املستقِبلكسب هوائي 

 MHz 20 2,6 للمستقِبل (IF)الرتدد الوسيط  عرض نطاق

 dB 10 10 عامل ضوضاء املستقِبل

 dB 14 9 ةطلوباملشارة إىل الضوضاء اإلنسبة 

 dBm –77 –91 حساسية املستقِبل

 9– 14– dB ((I/S) اإلشارة \معيار احلماية )التدادل

 dB –10 –10 النبذ األدىن للتدادل دارج النطاق

 3مستوى احلماية من احلمولة الزائدة يف مددل املستقِبل
30– 30– dBm 

 مرت 15 15 اخلارجيف  WAIC ومستقِبل بني مرسلاملسافة القصوى 
يف اجتاه احلزمة الرئيسية وقيم الكسب السليب املرتتبة على  dBi 0هوائيات اجتاهية بقيم كسب تزيد عن  ميكن تطبيق 1

 اإلمجايلالبث  فضد ذلك منهوائي يف اجتاه مركز للطائرة. وسيمكن للاحلزم الرئيسية  توجَّهيف هذه احلاالت، ذلك. و 
 للطائرة.

لوبة اخللية وزيادة عدد اخلاليا املط مقاسعلى حساب  دفضها عموماً  وميكنهذه القيم هي احلدود التقنية العليا.  2
 .ة بشكل مناسبلتغطية الطائر 

 .تشغيلللكافية   ةللحفاظ على دطي املوزَّع يالرتدد املدىعرب كامل  dBm 30-تقل قدرة التدادل الوارد عن  جيب أن 3

 

___________ 
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