
 

 

 الخصائص التقنية ومعايير الحماية 
 ألنظمة الخدمة المتنقلة للطيران العاملة 

 MHz 4 990-4 400في مدى التردد 

 ITU-R  M.2116-0التوصيـة  
(2018/01) 

 Mالسلسلة 
 الراديوي االستدالل الخدمة المتنقلة وخدمة

 والخدمات الساتلية ذات الصلةوخدمة الهواة 
 



ii التوصية  ITU-R  M.2116-0  

 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 

س االتصاالت ييرد 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) الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية وقطاع االتصاالت

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

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

 س  توصيات قطاع االتصاالت الراديويةسال

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR  التلفزيونيةالتسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم 

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 تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V  واملواضيع ذات الصلةاملفردات 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه 
 .(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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 ITU-R  M.2116-0  التوصيـة

 الخصائص التقنية ومعايير الحماية ألنظمة الخدمة المتنقلة للطيران العاملة
 MHz 4 990-4 400في مدى التردد 

 (2018) 

 مجال التطبيق
واملخطَّط هلا أن  ،(AMS) يف اخلدمة املتنقلة للطريان العاملة ألنظمةلتوفر هذه التوصية معلومات عن اخلصائص التقنية ومعايري احلماية 

تضمن ت ، وهي الاحلاجة والتوافق حسب التقاسميف دراسات ، كي ت ستخدم MHz 4 990-4 400يف مدى الرتدد تعمل، أو العاملة حالياً، 
 .أي نظام من أنظمة القياس عن ب عد املتنقل للطريان

 مصطلحات أساسية
 ددمة متنقلة للطريان، دصائص تقنية، معايري احلماية

 المختصرات/األسماء المختصرة
ADL وصلة بيانات اخلدمة املتنقلة للطريان (AMS data link) 
AMS اخلدمة املتنقلة للطريان (Aeronautical mobile service) 

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

 ةعريض وصالت البيانات احملمولة جواً يف ستخدم ت   (AMS) اخلدمة املتنقلة للطريانن األنظمة والشبكات العاملة يف أ أ ( 
 ؛وما إىل ذلك عد يف جماالت، مثل علوم األرض وإدارة األراضي وتوزع الطاقة، لدعم تطبيقات االستشعار عن ب  النطاق

 احملمولة جواً البيانات وصالت أيضًا يف ستخدم ت   (AMS) ن األنظمة والشبكات العاملة يف اخلدمة املتنقلة للطريانأ ب(
 ؛ضيقة النطاق

أن اخلصائص الفيزيائية النتشار الطاقة الكهرمغنطيسية وتيسر مكونات العتاد وغريها، يف مدى  ج(
 ، يسهل استخدام األنظمة والشبكات املشغلة حالياً أو املخطط تشغيلها هلذه التطبيقات،MHz 4 990-4 400 الرتدد

 تدركوإذ 
 على أساس أويل للخدمة املتنقلة يف مجيع أقاليم االحتاد الثالثة؛موزع  MHz 4 990-4 400أن مدى الرتدد  أ ( 

موزع كليًا أو جزئياً، على أساس أويل أو ثانوي خلدمات راديوية أدرى يف مجيع  MHz 4 990-4 400أن مدى الرتدد  ب(
 أقاليم االحتاد الثالثة؛

الراديو ينص على بعض القيود فميا يتعلق باستعمال اخلدمة املتنقلة للطريان يف أجزاء من من لوائح  442.5أن الرقم  ج(
 ؛نطاق الرتدد

 ،للطريان ةتنقلامل يف اخلدمة القياس عن ب عدأن هذه التوصية ال تتضمن اخلصائص التقنية ومعايري احلماية ألنظمة  د (
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 توصـي
إلجراء  1ة يف امللحق للطريان املوصوفاخلدمة املتنقلة أن ت ستعمل اخلصائص التقنية ومعايري احلماية لألنظمة العاملة يف ب 1

 حتاليل التقاسم والتوافق؛
 .بأن تعترب املالحظة التالية جزءاً من هذه التوصية 2

 للوائح الراديو. 30Bيث التذييل ينبغي أال يكون للخصائص ومعايري احلماية أي تأثري سليب من ح - مالحظة
 
 

 1 الملحـق 

 
 الخصائص التقنية ومعايير الحماية 

 مقدمة 1

لدعم  ،ة النطاقعريض وصالت البيانات احملمولة جواً يف ستخدم ت   (AMS) األنظمة والشبكات العاملة يف اخلدمة املتنقلة للطريان إن
 وغريها.عد تطبيقات االستشعار عن ب  

 نشر التشغيليال 2
وصالت بهزة جملابني حمطات الطريان وحمطات الطائرات، أو بني منصات حمطات الطائرات تعمل وصالت البيانات املتنقلة للطريان 

  .للوائح استخدامها وفقاً ب ختوِّل إدارتهميكن نشرها يف أي مكان دادل بلد و  (ADL) اخلدمة املتنقلة للطريان بيانات
اإلرساالت من وإىل حمطات الطائرات أو مطراف أرضي يعترب كمحطة أرضية. وميكن هلذه اإلرساالت  ADLوتشمل الوصالت 

جو. -أرض، أو أن ت رحل بواسطة منصة أدرى حممولة جوًا باستعمال وصلة بيانات جو-أن تستعمل وصالت ثنائية االجتاه جو
 رغمو أطوال الوصالت إىل حد كبري يف هذه التطبيقات.  وميكن أن تعمل الوصالت إما بأسلوب إرسال مفرد أو مزدوج. وختتلف

 وقد خيتلف .مسافة دط البصر الراديوي الوصلة من أطوالكثري من يقرتب  ، قد تكون قصرية نسبياً  الوصالتأن بعض أطوال 
 .m 20 000مبا يصل إىل  ADLاالرتفاع التشغيلي للمنصات احملمولة جواً اجملهزة بوصالت 

األرضية يف موقع دائم أو قد تكون قابلة للنقل. وميكن نقل املطاريف األرضية القابلة للنقل لتلبية احتياجات  وقد تكون املطاريف
 التشغيل وتعتمد مدة استعماهلا يف موقع معني على املتطلبات التشغيلية.

 وميكن ملطراف أرضي واحد أن يدعم يف آن واحد العديد من حمطات الطائرات عرب وصالت خمتلفة.

 الخصائص التقنية لألنظمة المتنقلة للطيران 3

 .MHz 4 990-4 400 الرتددات مدى يف تمثيلية احملمولة جواً اللوصالت البيانات النمطية اخلصائص التقنية  1ترد يف اجلدول 

 المرِس  والمستقِب  خصائص 1.3

 التشكيالت منطياً  تستخدم MHz 4 990-4 400 نظمة املتنقلة للطريان العاملة أو املخطط هلا أن تعمل يف نطاق الرتددإن األ
 موجي واحد.  شكل يشع أكثر من وقد يتمكن مرسل ما من أن الرقمية.
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 خصائص الهوائي 2.3
وائيات اهل . وتتنوع مقاساتجمموعة متنوعة من أنواع خمتلفة من اهلوائيات MHz 4 990-4 400 الرتددات مدى تستخدم األنظمة يف

ت احملمولة جواً ويرتاوح كسب اهلوائيا .للوصلةن األرضي كو  وامل للوصلة ن احملمول جواً كو  املوتتفاوت بني  هذا النطاق عموماً  يف
. وميكن استخدام dBi 31و dBi 3. ويرتاوح كسب اهلوائيات املقامة على سطح األرض عموماً بني dBi 19و +dBi 3عموماً بني 

 االستقطابات األفقية والعمودية.
 إال يف حال توفر بيانات مقيسة.  1تعمل يف الدراسات دصائص اهلوائي الواردة يف اجلدول وينبغي أن ت س

 معايير الحماية  4
دث تردِّياً كبرياً يف مدى االتصاالت. dB 1ة للمستقِبل بنسبة المن شأن زيادة الضوضاء الفع    أن حت 

 ( I/N) أو نسبة تدادل إىل الضوضاء 1,26تساوي  N/( I + N)ة للمستقِبل نسبة الالضوضاء الفع   يف مستوى زيادةهذه ال وتقابل
ددمة اتصاالت راديوية  الناجم عنمن التدادل املشار إليها  AMS لألنظمة ةمعيار احلماية الالزم ذلكوميثل  .dB 6 تقارب
تدادل الكلي من ال بفعلهذا املعيار  عدم ختطي AMSاألنظمة محاية ب تتطل  تملة، احملتدادل المصادر  تعدد حال يفو  .أدرى

 متعددة. مصادر
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 1اجلدول 

 MHz 4 990-4 400 الترددات في مدىتمثيلية ال (AMS)لخدمة المتنقلة للطيران ا ألنظمة النمطية الخصائص التقنية
 2النظام األرضي  2النظام المحمول جواً  1النظام األرضي  1النظام المحمول جواً  الوحدات المعلمة

 المرِس 

 MHz 400 4-990 4(1) 400 4-990 4(1) 400 4-990 4(1) 400 4-990 4(1) مدى التوليف

 قدرة اخلرج
dBm 45 45 39-35 39-30 

 MHz 1 1 20 / 10 / 6 20 / 10 / 6 (dB 3) عرض النطاق 

 المستقِب 

 MHz 400 4-990 4(1) 400 4-990 4(1) 400 4-990 4(1) 400 4-990 4(1) مدى التوليف

 MHz 1 1 20 / 10 / 6 20 / 10 / 6 (dB 3)االنتقائية 

 dB 3,5 3 3,5 3 عامل الضوضاء

 -98إىل  -103 -97,5إىل  -dBm 110,5- 111− 102,5 مستوى الضوضاء احلرارية
 الهوائي

 اجتاهي شامل االجتاهات االجتاهات شامل اجتاهي شامل االجتاهات شامل االجتاهات  نوع اهلوائي

 dBi 3 3 19 31 3 6 19 31 كسب اهلوائي

 dBi N/A(2) N/A(2) 6 11 N/A(2) N/A(2) 6 11 الفص اجلانيب األول

 رأسي رأسي رأسي رأسي رأسي رأسي  االستقطاب

  (3)توزيع منتظم N/A(2) N/A(2)  منط اهلوائي
N/A(2) N/A(2) (3)توزيع منتظم  

 3,3 16 360 360 3,3 16 360 360 بالدرجات احلزمة األفقيعرض 

 3,3 16 90 90 3,3 16 90 90 بالدرجات عرض احلزمة الرأسي
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 )تابع( 1اجلدول 

 4النظام األرضي  4النظام المحمول جواً  3النظام األرضي  3النظام المحمول جواً  الوحدات المعلمة

 المرِس 

 MHz 400 4-940 4(1) 400 4-940 4(1) 400 4-940 4(1) 400 4-940 4(1) مدى التوليف

 قدرة اخلرج
dBm 50-42 42 43 37 

 MHz 4,0 / 1,23 / 0,97 / 0,158 4,0 / 1,23 / 0,97 / 0,158 9,6 / 4,8 / 2,4 / 0,158 9,6 / 4,8 / 2,4 / 0,158 (dB 3)  عرض النطاق 

 المستقِب 

 MHz 400 4-940 4(1) 400 4-940 4(1) 400 4-940 4(1) 400 4-940 4(1) مدى التوليف

 MHz 4,5 / 1,5 / 1 / 0,2 4,5 / 1,5 / 1 / 0,2 10 / 5,0 / 2,6 / 0,2 10 / 5,0 / 2,6 / 0,2 (dB 3)االنتقائية 

 dB 2,5 2,5 2,5 3 عامل الضوضاء

 -101إىل  -118 -101,5إىل  -118,5 -105,0إىل  -118,5 -105,0إىل  -dBm 118,5 مستوى الضوضاء احلرارية
 الهوائي

 اجتاهي شامل االجتاهات اجتاهي شامل االجتاهات اجتاهي شامل االجتاهات اجتاهي شامل االجتاهات  نوع اهلوائي

 dBi 3,5 16 3 30 4,5 16 4 30 كسب اهلوائي

 dBi N/A(2) 9 N/A(2) 17 N/A(2) 9 N/A(2) 17 الفص اجلانيب األول

 رأسي رأسي رأسي رأسي رأسي رأسي رأسي رأسي  االستقطاب

  (3)توزيع منتظم N/A(2)  (3)توزيع منتظم N/A(2)  (3)توزيع منتظم N/A(2)  (3)توزيع منتظم N/A(2)  منط اهلوائي

 4,4 360 33 360 4,4 360 33 360 بالدرجات عرض احلزمة األفقي

 4,4 60 33 35 4,4 40 33 35 بالدرجات عرض احلزمة الرأسي
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 ()تتمة 1اجلدول 

 5النظام األرضي  5النظام المحمول جواً  الوحدات المعلمة

 المرِس 

 MHz 400 4-990 4(1) 400 4-990 4(1) مدى التوليف

 dBm 45 45 قدرة اخلرج

 MHz 8,5 / 3 / 0,4 8,5 / 3 / 0,4 (dB 3)  عرض النطاق 

 المستقِب 

 MHz 400 4-990 4(1) 400 4-990 4(1) مدى التوليف

 MHz 17 / 3 / 0,4 17 / 3 / 0,4 (dB 3)االنتقائية 

 dB 3,5 3,5 عامل الضوضاء

 -98إىل  -114,5 -98إىل  -dBm 114,5 مستوى الضوضاء احلرارية
 الهوائي

 اجتاهي شامل االجتاهات اجتاهي شامل االجتاهات  نوع اهلوائي

 dBi 3 19 3 19 31 كسب اهلوائي

 dBi N/A(2) 6 N/A(2) 6 11 األولالفص اجلانيب 

 رأسي رأسي رأسي رأسي  االستقطاب

  (3)توزيع منتظم N/A(2)  (3)توزيع منتظم N/A(2)  منط اهلوائي

 3,3 16 360 16 360 بالدرجات عرض احلزمة األفقي

 3,3 16 360 16 90 بالدرجات عرض احلزمة الرأسي

 
 مالحظات:

 .من لوائح الراديو 442.5ينطبق الرقم  (1)
(2)  N/A - .غري مطبَّق 
 .R M.1851-ITUيرجى الرجوع إىل التوصية  (3)

 قيم منفصلة." إىل /" إىل جمموعة قيم، وترمز العالمة "-يف اجلدول، ترمز العالمة "

____________ 


	التوصيـة  ITU-R  M.2116-0 (2018/01) - الخصائص التقنية ومعايير الحماية  لأنظمة الخدمة المتنقلة للطيران العاملة  في مدى التردد MHz 4 990-4 400
	تمهيـد
	سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)
	مجال التطبيق
	الملحـق  1  الخصائص التقنية ومعايير الحماية
	1 مقدمة
	2 النشر التشغيلي
	3 الخصائص التقنية للأنظمة المتنقلة للطيران
	1.3 خصائص المرسِل والمستقبِل
	2.3 خصائص الهوائي

	4 معايير الحماية

