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 (R) داخل الطائرات العاملة في الخدمة المتنقلة
 MHz 4 400-4 200في نطاق التردد  للطيران
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 Mالسلسلة 
الخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي 
وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات 
 الصلة



ii التوصية  ITU-R  M.2085-0  

 تمهيـد
ع خدمات الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجييضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني 

 االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
ديوية ية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيم

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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

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

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

 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 التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  ذات الصلةالخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

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 إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 

 
  ITU  2016 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en


 ITU-R  M.2085-0 1  التوصية 

 M.2085  R-ITU1-0  التوصيـة
 ت الالسلكية إللكترونيات الطيرانالشروط التقنية الستعمال أنظمة االتصاال

 للطيران (R)داخل الطائرات العاملة في الخدمة المتنقلة 
 MHz 4 400-4 200في نطاق التردد 

 (2015) 

 التطبيقمجال 
ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات للطريان احملجوز حصرًا  (R) لتقنية الستعمال اخلدمة املتنقلةحتدد هذه التوصية الشروط ا

 .MHz 4 400-4 200يف نطاق الرتدد  (WAIC) الطريان داخل الطائرات

 مصطلحات أساسية

 املالحة الراديوية ،خدمة الطريان

 المختصرات/مسرد المصطلحات
WAIC االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات (Wireless avionics intra-communication) 

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

راديوية للطريان على أساس أويل وحمجوز حصرًا ملقاييس خلدمة املالحة الأيضًا موزع  MHz 4 400-4 200أن النطاق  أ ( 
 االرتفاع الراديوية املركبة على منت الطائرات؛

تقدم اخلصائص التقنية ومعايري احلماية ألنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات  ITU-R M.2067-0أن التوصية  ب(
 د نفسهيف نطاق الرتدنشيطًا يف اخلارج  واحدًا هلذه األنظمة مستقِبالً ، مما يشري إىل أن هناك (WAIC) الطريان داخل الطائرات

 طائرة واحدة؛ يفالوقت نفسه  يف

 لراديوية؛حتديد االرتفاع ا ألجهزةتقدم اخلصائص التشغيلية والتقنية ومعايري احلماية  ITU-R M.2059-0أن التوصية  ج(
حتديد جهزة ألان داخل الطائرات تعمل بطريقة تكفل التشغيل امآمن أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطري  د (

 الراديوية؛ االرتفاع
تياجات ، واالحاالتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائراتيورد وصفاً ألنظمة  ITU-R M.2283التقرير أن  ه (

 ؛من الطيف هلذه األنظمة
إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات تستفيد من التوهني الناجم عن جسم الطائرة أن أنظمة االتصاالت الالسلكية  و (
 تسهيل التقاسم مع اخلدمات األخرى؛ يف

ذلك ل مجيع مراحل طرياهنا، وكأن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان داخل الطائرات تعمل خال ز (
 ،األرض على

____________________ 
 .)ICAO(من مدير مكتب االتصاالت الراديوية أن حييل هذه التوصية إىل عناية منظمة الطريان املدين الدويل  ي طلب  1
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 وإذ تأخذ بعني االعتبار
االتصاالت نظمة املالحة الراديوية و ألباتفاقية الطريان املدين الدويل يتضمن معايري وممارسات يوصى هبا  10أن امللحق  ( أ 

 ؛الراديوية للطريان املستخدمة يف الطريان املدين الدويل
يات الطريان داخل االتصاالت الالسلكية إللكرتونبني أنظمة  MHz 4 400-4 200الرتدد أن دراسات املطابقة يف نطاق  (ب

 ،ITU-R M.2319ترد يف التقرير  إذ تضع يف اعتبارها منالفقرة أ( واألنظمة احملددة يف  الطائرات
 توصي

أنظمة احية النامجة عن املتناملكافئة لقدرة املشعة كثافة ااحلد األقصى ل، أجهزة حتديد االرتفاع الراديويمن أجل محاية  بأال يتجاوز،
، يف اعتبارها إذ تضعمن  ب(خارج طائرة واحدة، على النحو املشار إليه يف الفقرة االتصاالت الالسلكية إللكرتونيات الطريان 

 التالية: القيم
• 5 dBm/MHz لألنظمة اليت تستخدم معدالت بيانات عالية؛ 

• 6 dBm/MHz .عند استخدام كال معدالت البيانات العالية واملنخفضة 

___________ 
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