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تمهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع ددمات
االتصاالت الراديوية ،مبا فيها اخلدمات الساتلية ،وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ،تكون أساسا إلعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية
مبساعدة جلان الدراسات.

سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية

)(IPR

يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت
وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (ITU-T/ITU-R/ISO/IECواملشار إليها يف امللحق 1
بالقرار  . ITU -R 1وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع
اإللكرتوين  http://www.itu.int/ITU -R/go/patents/enحيث ميكن أيضا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات
املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

(ميكن االطالع عليها أيضا يف املوقع اإللكرتوين )http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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العنـوان

البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
اخلدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
الخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة
انتشار املوجات الراديوية
علم الفلك الراديوي
أنظمة االستشعار عن بعد
اخلدمة الثابتة الساتلية
التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية
تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة
إدارة الطيف
التجميع الساتلي لألدبار
إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
املفردات واملواضيع ذات الصلة

مالحظة  :متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح
يف القرار .ITU-R 1
النشر اإللكرتوين
جنيف،

2018
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مجيع حقوق النشر حمفوظة .ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
االحتاد الدويل لالتصاالت ).(ITU
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مجال التطبيق
توفر هذه التوصية معلومات عن اخلصائص التقنية ومعايري احلماية للخدمة املتنقلة للطريان ) (AMSالعاملة يف اخلدمة املتنقلة يف مدى
الرتدد .GHz 47-45,5
توصيات وتقارير االتحاد ذات الصلة
التوصيات

 ITU-R M.1851و ITU-R P.2108وITU-R P.676

كلمات رئيسية
أنظمة اخلدمة املتنقلة للطريان ،اخلدمة املتنقلة للطريان ) ،(AMSاخلصائص التقنية ،معايري احلماية
المختصرات/األسماء المختصرة
ADL

وصلة بيانات اخلدمة املتنقلة للطريان

ADT

مطراف البيانات احملمول جوا

AMS

اخلدمة املتنقلة للطريان

GDT

مطراف البيانات األرضي

I/N

نسبة التدادل إىل الضوضاء

RHCP

استقطاب دائري ميامن

RLOS

دط البصر الراديوي

)(AMS data link

)(Airborne data terminal

)(Aeronautical mobile service
)(Ground data terminal
)(Interference-to-Noise ratio

)(Right hand circularly polarized

)(Radio-line-of-sight

إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أن األنظمة والشبكات العاملة يف اخلدمة املتنقلة للطريان ) (AMSتستعمل لتوفري وصالت للبيانات حممولة جوا عريضة النطاق
وضيقة النطاق لدعم اإلغاثة يف حاالت الكوارث والبحث العلمي واالستشعار عن بعد ومكافحة احلرائق الربية ومسح األراضي
واحملاصيل ومراقبة دطوط األنابيب وغري ذلك من تطبيقات اإلدارة يف حاالت الطوارئ،

وإذ تدرك
أ)

أن نطاق الرتدد  GHz 47-45,5موزع على الصعيد العاملي على أساس أويل للخدمة املتنقلة؛

ب)

أن اخلدمة املتنقلة للطريان ) (AMSهي جمموعة فرعية من اخلدمة املتنقلة؛

ج)

أن اخلدمة املتنقلة للطريان هي ددمة متنقلة بني حمطات للطريان وحمطات طائرات ،أو ما بني حمطات طائرات؛
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أن استعمال األنظمة اليت تعمل يف إطار اخلدمة املتنقلة للطريان ال حيول دون استعمال أي أنظمة حالية أو خمططة
د)
يف اخلدمة املتنقلة لنطاق الرتدد كما ال يعطي أي أولوية يف لوائح الراديو؛
أن نطاق الرتدد  GHz 47-45,5موزع أيضا على أساس أويل للخدمة املتنقلة الساتلية وددمة املالحة الراديوية وددمة
ه)
املالحة الراديوية الساتلية يف بعض أو مجيع أجزاء نطاقات الرتدد؛

و)

أن االحتاد جيري حاليا تصور ودراسة أنظمة جديدة يف هذه النطاقات يف إطار اخلدمة املتنقلة؛

أن عمليات األنظمة املتنقلة للطريان ختلق تقامسا جديدا معقدا فوق مناطق كبرية وقد تتطلب وجود اتفاق ثنائي بني
ز)
اإلدارات اليت تشغل اخلدمة املتنقلة للطريان واإلدارات املتأثرة؛
أن الرقم  21من لوائح الراديو يتضمن حدود القدرة واملتطلبات األدرى خلدمات األرض واخلدمات الفضائية اليت تتقاسم
ح)
نطاقات تردد تفوق ،GHz 1

توصـي
بأن تعترب اخلصائص التقنية والتشغيلية لألنظمة العاملة يف اخلدمة املتنقلة للطريان الواردة يف امللحق دصائص ذات صفة
1
متثيلية لألنظمة العاملة يف نطاق الرتدد GHz 47-45,5؛
بأن يستخدم معيار مستوى قدرة اإلشارة املسببة للتدادل نسبة إىل قدرة ضوضاء املستقبل ،(I/N) ،ومقداره ،dB 6
2
كمستوى احلماية الالزم ملستقبالت اخلدمة املتنقلة للطريان .ويف حال تعدد مصادر التدادل احملتملة ،تتطلب محاية اخلدمة املتنقلة
للطريان عدم ختطي هذا املعيار بفعل التدادل الكلي من مصادر متعددة.

الملحـق
الخصائص التقنية والتشغيلية ومعايير الحماية ألنظمة الخدمة المتنقلة للطيران
العاملة في مدى الترددات GHz 47-45,5
1

مقدمة

إن احلكومات احمللية والوطنية ،وكذلك القطاع املدين واجلهات التعليمية والبحثية ،تستخدم على حنو متزايد األنظمة والشبكات
العاملة يف اخلدمة املتنقلة للطريان ) (AMSلتوفري وصالت البيانات احملمولة جوا عريضة النطاق وضيقة النطاق من أجل دعم
تطبيقات البحث العلمي واالستشعار عن بعد واالستخدام الزراعي واحلضري لألراضي وإنفاذ القانون على الصعيدين احمللي والوطين
ورسم درائط حرائق الغابات ومراقبة دطوط األنابيب.
وتستخدم وصالت البيانات العريضة النطاق إلرسال البيانات اجملمعة من جهاز أو أكثر من أجهزة البحث/االستشعار عن بعد
املوجودة على الطائرة ،بينما تستخدم وصالت البيانات الضيقة النطاق يف التحكم بأجهزة االستشعار عن بعد هذه احملمولة على
منت الطائرة.
2

الخصائص التقنية لنظام الخدمة المتنقلة للطيران

ترد يف اجلدول  1اخلصائص التقنية التمثيلية لنظام اخلدمة املتنقلة للطريان ) (AMSيف نطاق الرتددات .GHz 47-45,5
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اجلدول
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الخصائص التقنية التمثيلية لنظام الخدمة المتنقلة للطيران
في نطاق الترددات GHz 47-45,5
المعلمة

النظام 1
محمول جوا

الوحدات

مدى الرتددات
المرسل

GHz

المستقبل
انتقائية الرتددات
الراديوية
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املتوسطة
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عامل الضوضاء
احلساسية
الهوائي
كسب اهلوائي
االستقطاب
نوع اهلوائي
عرض احلزمة األفقي
عرض احلزمة الرأسي
منوذج خمطط اهلوائي
)(1

النظام 1
على األرض
GHz 47,0-45,5

dBm

عرض النطاق

)(AMS

استقطاب دائري ميامن
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استقطاب دائري ميامن ودطي
صفيف فواصل

)(1

درجات
درجات

40

استقطاب دائري ميامن ودطي
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التوصية
(توزيع منتظم)
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110−

التوصية
(توزيع جيب التمام)
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)(RHCP

الخصائص التشغيلية

اخلدمة املتنقلة للطريان هي ددمة متنقلة بني حمطات للطريان وحمطات طائرات ،أو بني حمطيت طائرات .وميكن للمنصات املأهولة
وغري املأهولة اجملهزة بوصالت بيانات اخلدمة املتنقلة للطريان ) (ADLأن تعمل على نطاق عاملي ويف أي مكان دادل بلد منحت
حكومته ترديصا هلذا االستعمال.
وميكن أن توجد وصلة بيانات اخلدمة املتنقلة للطريان ) (ADLبني مطراف بيانات حممول جوا ) ،(ADTوهو حمطة طائرة ،وبني مطراف
بيانات أرضي ) ،(GDTوهو حمطة للطريان؛ أو بني وصليت بيانات للخدمة املتنقلة للطريان .وهذه الوصالت هي وصالت ثنائية االجتاه
بتصميمها وميكنها أن تعمل يف نطاق ضيق أو نطاق واسع يف اجتاه واحد أو كال االجتاهني .ومن املمكن إنشاء شبكة من وصالت
بيانات اخلدمة املتنقلة للطريان بني مطاريف بيانات حممولة جوا و/أو مطاريف بيانات أرضية .وميكن أن يكون مطراف البيانات
األرضي يف موقع ثابت أو أن يكون قابال للنقل.
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وتقتصر مسافة وصلة بيانات اخلدمة املتنقلة للطريان ) (ADLعموما على أفق دط البصر الراديوي ) (RLOSالذي يتوقف على
التضاريس يف املنطقة اجملاورة ملطراف بيانات أرضي ) (GDTوارتفاع وصلة البيانات احملمولة جوا ) .(ADTوقد يعلو ارتفاع املنصات
احملمولة جوا اجملهزة بوصالت بيانات اخلدمة املتنقلة للطريان ليصل إىل ما يقرب من  .km 20وقد ترتاوح مسافة الوصلة من بضعة
كيلومرتات إىل ما يقارب مسافة أفق دط البصر الراديوي .وبالنسبة لوصلة جو-أرض أو أرض-جو ،ميكن أن تبلغ مسافة
الوصلة .km 450
وتعمل الوصلة بني مطرايف بيانات حممولني جوا ) (ADTبنفس الطريقة اليت تعمل هبا الوصلة بني مطراف بيانات أرضي
ومطراف بيانات حممول جوا سوى أن مسافة الوصلة تتوقف على علو مطرايف البيانات احملمولني جوا .ويف حالة وصلة مباشرة
جو-جو ،ميكن أن تصل مسافة الوصلة هذه إىل  .km 900وهناك عوامل أدرى يتعني أدذها يف االعتبار ،مثل اخلسائر يف الغالف
اجلوي (توهني املطر ،والغازات ،وما إىل ذلك) ودسائر اجللبة ،على النحو املوضح يف سلسلة التوصيات  Pلقطاع االتصاالت
الراديوية ،ميكنها أن تقلص املسافة القصوى للوصلة بني مطرايف بيانات حممولني جوا .وتبعا للظروف البيئية ومواقع الطائرات ،ميكن
أن تقل مسافة الوصلة العابرة عن .km 900
)(GDT

وميكن أن تدوم مدة الوصلة طيلة مدة الرحلة .وال حيد املدة الزمنية اليت تنشط دالهلا وصلة بيانات اخلدمة املتنقلة للطريان
إال مدة رحلة مطراف البيانات احملمول جوا ).(ADT
4

)(ADL

معايير الحماية

كثريا ما حيد أداء وصلة االتصاالت بالضوضاء .والزيادة البالغة  dB 1يف الضوضاء الفعالة يف املستقبل ميكن إثباهتا بعدة طرق مثال،
كاخنفاض يف هامش اخلبو املتاح أو كاخنفاض يف املسافة الفعالة للوصلة حيث يتعني احلفاظ على معدل مقبول للخطأ يف البتات
أو كاخنفاض يف حساسية املستقبل .ويف ظروف االنتشار يف الفضاء احلر ،من شأن زيادة يف مستوى الضوضاء بقيمة dB 1
ترديا بنحو  10يف املائة .وقد يكون الرتدي أعلى يف بيئات أكثر ضوضاء.
أن حتدث ِّ
وتقابل زيادة الضوضاء الفعالة للمستقبل هذه نسبة تدادل زائد الضوضاء إىل التدادل  (I + N)/Nتساوي  ،1,26أو نسبة تدادل
إىل الضوضاء ) (I/Nتقارب – .dB 6وميثل ذلك معيار احلماية الالزمة للخدمة املتنقلة للطريان ) (AMSمن التدادل الناجم عن
ددمة اتصاالت راديوية أدرى .ويف حال تعدد مصادر التدادل احملتملة ،تتطلب محاية اخلدمة املتنقلة للطريان عدم ختطي هذا املعيار
بفعل التدادل الكلي من مصادر متعددة.
___________

