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  الدورة السابعة والثالثون ـالجمعية العمومية 
  ةنيفالاللجنة 

 مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية لتنظر فيها:  من جدول األعمال ٤٦البند 

المعززة بسواتل تحديد المواقع العالمية والسواتل الثابتة الهندي نظام المالحة تحديث 
  )ناعيةطصنظام تقويم االشارات باألقمار اال() GAGAN(بالنسبة إلى األرض 

  )الهندورقة مقدمة من (

  التنفيذي وجزمال
 المعززةكخطوة هامة نحو االنتقال إلى المالحة القائمة على األقمار االصطناعية، أعدت الهند نظام المالحة 

"GAGAN ."يمكن و. النظام اإلرشادي الفني واالختبار النهائي لقبول النظام ، ُأنجز بنجاح٢٠٠٧أغسطس  في شهرو
ثناء الرحلة ونتائجه أالتفتيش  اتضح أنو. الرحلة الجوية للتحقق من "GAGAN"نظام اتاحة االشارة الكهرومغنطيسية ل

  .ة النهائيةوبدأت بالفعل المرحلة التشغيلي. مرضيةكانت 
السائدة للغاية في  ينوسفيريةلتغيرات األل، عند انخفاض خطوط العرض ،"GAGAN"حجم خدمات نظام  تعرضوي

ويجري . المدار الثابت بالنسبة إلى األرضإشارات واإلقليم االستوائي الذي يؤثر على النظام العالمي لتحديد الموقع 
لمختلف مراحل عملية  "GAGAN"نظام  ضمن دعمبما ي ينوسفيريةثار األاآلمالئمة للتخفيف من  خوارزميةإعداد 

  .برمتهاحجم الخدمات الطيران في 
  .الذي أحرزه النظام التشغيلي النهائي وعملية الترخيصتقدم ال ورقة العمل هذه معلومات مستحدثة عنوتقدم 

لتسهيل  )ناعيةطصاالشارات باألقمار اال نظام تقويم(ويرجى من الجمعية العمومية اإلحاطة علما بالتزام الهند بتنفيذ 
أن الهند ستوسع نطاق الدعم ليشمل الدول خدمة المالحة الجوية باألقمار االصطناعية عبر الحدود اإلقليمية؛ و

نظام تقويم من أجل تقديم أحجام خدمات  " GAGAN"نظام لاإلشارة الكهرومغنطيسية المجاورة للتخطيط الستخدام 
  .في اقاليم معلومات الطيران التابعة لها ناعيةطصاال االشارات باألقمار

بشأن السالمة، والكفاءة  Eو  Dو   Aةف االستراتيجياهدباأل مرتبطةورقة العمل هذه   :ةاالستراتيجي األهداف
  .واالستمرارية

  . ال تنطبق  :اآلثار المالية
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 المقدمة - ١

نظام المالحة باألقمار االصطناعية، أعدت الهند استخدام العالمية لالنتقال إلى خطة االيكاو وفقا لمبادرات  ١- ١
  .على المستوى المحلي "GAGAN"المالحة المعززة 

المالحة باألقمار االصطناعية استخدام خطوة هامة نحو االنتقال إلى  "GAGAN"نظام  ذوتعتبر عملية تنفي ٢- ١
اجراءات االقتراب باالرشاد  /١,٠ جراءات االقتراب باالرشاد الرأسيلرئيسي في تحقيق القدرة المالحية الويتمثل الهدف ا

 .بكاملها على نطاق األراضي الهندية ١,٥ الرأسي

االستوائي التي تؤثر على النظام العالمي لتحديد المواقع  قليمالسائدة في اإلينوسفيرية األتفاديا للتغيرات و ٣- ١
 بواسطة جمع بياناتوالتربوسفيري  ينوسفيرياأليجري إعداد النموذج ، المدار الثابت بالنسبة إلى األرضإشارات و

المحتويات اإللكترونية اإلجمالية  من محطات متدةفترة زمنية م لخالفي الوقت الفعلي المحتويات اإللكترونية اإلجمالية 
 .لهذا الغرض منشأةمحطة، ال ٢٦البالغ عددها 

الجوي خارج الهند، يمكن مجال يغطي أجزاء كبيرة من ال "GAGAN"نظام ولما كان نطاق الجزء الفضائي ل ٤- ١
 .محطات أرضية على مواقع استراتيجية إنشاءليمتد إلى دول أخرى وذلك من خالل أيضا  "GAGAN"نظام توسيع نطاق 

 "GAGAN"نظام حالة تنفيذ  - ٢

 مرحلة النظم اإلرشادية الفنية ١- ٢

إقليم محدود من  فيب الدقة في االقتراة النظم اإلرشادية الفنية إلى إبراز قدرة النظام على دعم حلترمي مر  ١-١- ٢
بمتطلبات  وفاءاألداء هو المن هدف الوكان . النظامهذا الجوي الهندي إلثبات صحة فكرة الحد األدنى من تشكيل  مجالال

  .القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو
في دلهي، وكولكاتا، وغواهاتي، لالشارات من ثماني محطات هندية  ةالفني ةم اإلرشاديتتألف شبكة النظو  ٢-١- ٢

البعثات، والنظام الهندي لربط الوصالت  باد، وبنغالور، وجامو وتريفادوم، ومركز هندي لمراقبةأوبورت بلير، وأحمد 
  .األرضية في بانغالور

الجزء  لتحقيق تكامل) الجزء الفضائي(للمالحة  (INMARSAT 4F1)جرى تركيب جهاز مرسل مجاوب   ٣-١- ٢
 نظامل اإلشارة الكهرومغنطيسيةمستوى ختبار الكذلك ل النظم وواالختبار النهائي لقبوإلتمام ، "GAGAN"نظام االرضي ل

"GAGAN" .النظام  ، ُأنجز بنجاح٢٠٠٧أغسطس  في شهرو .مرضيةكانت ثناء الرحلة ونتائجه أالتفتيش  اتضح أنو
الرحلة  للتحقق من" GAGAN"نظام ل اإلشارة الكهرومغنطيسيةاتاحة  يمكنو. اإلرشادي الفني واالختبار النهائي لقبول النظام

 . الجوية

  المرحلة التشغيلية النهائية  ٢- ٢
  .بعد إنجاز مرحلة النظم اإلرشادية الفنية بنجاح، بدأت المرحلة التشغيلية النهائية  ١-٢- ٢

   



A37-WP/133 - 3 - 
TE/65  

 

نظام ستخدم لتقديم متعدد المراحل ي يهي برنامج هند "GAGAN"نظام لغيلية النهائية إن مرحلة النظم التش  ٢-٢- ٢
باألقمار االصطناعية في أقاليم معلومات الطيران في إلى النظام العالمي للمالحة  ناعيةطصتقويم االشارات باألقمار اال

على  ناعيةطصتقويم االشارات باألقمار االهندي مرخص به لنظام  "GAGAN"نظام وستقدم مرحلة النظم التشغيلية ل. الهند
  .مدى حجم خدماته

لتوزيع، تستند تدريجيا في منهجية متصاعدة ل "GAGAN"نظام لغيلية النهائية يجري استخدام مرحلة النظم التش  ٣-٢- ٢
إلى معدات وهيكلة مرحلة النظم اإلرشادية الفنية، وذلك اعتمادا على الدروس المستفادة، والبيانات المستمدة من مرحلة 

  .النظم االرشادية الفنية لتوجيه التوزيع نحو المرحلة التشغيلية النهائية
من النظم الفرعية المنشأة في  "GAGAN"نظام للنهائية غيلية اوستتكون العناصر األرضية لمرحلة النظم التش  ٤-٢- ٢

، والمركز الهندي لمراقبة البعثات والنظام لالشاراتهندية  إضافية مرحلة النظم اإلرشادية الفنية وكذلك سبع محطات
  .ضيةلربط الوصالت األر اإلشارة الكهرومغنطيسيةالفرعي لتوليد 

وتطبيقه على النظام التشغيلي وفقا لمعايير البرامجيات، واإلعداد  ينوسفيرياألوتتضمن االنجازات النموذج   ٥-٢- ٢
أو  (APV 1.0) ١,٠ اجراءات االقتراب باالرشاد الرأسيأو  (RNP 0.1) ١- النهائي لبيانات ترخيص األداء المالحي المطلوب

لوثائق عن تقييم التفاعل بين البشر ا/، وتصميم السالمة والتقارير(APV 1.5) ١,٥اجراءات االقتراب باالرشاد الرأسي 
  .واآللة

وسيراجع فريق معني باستعراض الخوارزميات ويضع الصيغة النهائية للتوصية الصادرة عن الفريق العامل   ٦-٢- ٢
والهدف من ذلك هو إعداد طريقة واحدة تقوم على الترددات لتحديد خصائص حاالت التأخير . المعني بالخوارزميات

وسيتولى الفريق العامل المعني بالخوارزميات والفريق المعني باستعراض . لتي تخفف من مشكلة االستنفادة اينوسفيرياأل
  .الخوارزميات تحديد شكل واستبانة البيانات

غير  ناعيةطصنظام تقويم االشارات باألقمار االتتعلق بوقد يتطلب االستعراض الوارد أعاله رسائل جديدة   ٧-٢- ٢
وتتمثل . دةيلدعم الخوارزميات األينوسفيرية الجدRTCA 229D الواردة حاليا في القواعد والتوصيات الدولية لإليكاو أو 

نظام المرخصة الموجودة لستقبال االتحديد معايير التقييم على أساس التوافق األولي مع أجهزة واحدة من المهام الرئيسية في 
كاو والقواعد القياسية الدنيا يوتحديد التعديالت الالزمة للقواعد والتوصيات الدولية لإل ناعيةطصتقويم االشارات باألقمار اال

نظام تقويم االشارات باألقمار للألداء التشغيلي للجنة الفنية الراديوية للمالحة الجوية من أجل دعم الرسائل الجديدة 
وخالل مرحلة النظم . يير القواعد القياسية الدنيا لألداء التشغيليغير أن هناك جهود تُبذل للمضي قدما دون تغ .ناعيةطصاال
، سيتعاون كل الفريق العامل المعني بالخوارزميات والفريق المعني باستعراض "GAGAN"نظام لغيلية النهائية التش

المحددة ) على الشبكة األخطاء الرأسية األينوسفيرية(االستوائي  GIVEالخوارزميات على وضع خطة لتنفيذ ترخيص نظام 
  .وتقديم التفاصيل واألهداف المتعلقة بمعايير نموذج الومضات األينوسفيرية "GAGAN"نظام بشأن تشغيل 

 GSAT-4في البداية، كان من المزمع تحديد موقع  :المدار الثابت بالنسبة إلى األرضنظام حمولة المالحة ل  ٨-٢- ٢
وقد نجم عن عدم إطالق . من خط الطول اتدرج ١١٠درجة و  ٦٠ري في إقليم المحيط الهندي بين القوس المدا

 مدار غير أنه بالنسبة للحمولة المقبلة، من المقرر إطالق. أثر طفيف على البرامج المزمعة ٢٠١٠في ابريل  البرنامج
GSAT-8 مع نهاية السنة الختبارات األولية لقبول النظمل اإلشارة الكهرومغنطيسيةويتوقع إتاحة  .٢٠١٠ بحلول أكتوبر.  

 "GAGAN" الشركاء في نظام المرحلة التشغيلية النهائية لنظام  - ٣

المقدمة في أقاليم معلومات  (RNP 0.1) ٠,١ يتمثل المعلم األول في توفير قدرة األداء المالحي المطلوب  ١-٣
 .الطيران في الهند
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في  ٩٠على النحو الوارد في وصف اإليكاو على مدى  APV1/APV1.0أما المعلم الثاني فهو تقديم خدمة   ٢- ٣
رتبطة بهذا المعلم مع معلم وسيقدم برنامج ترخيص إلبراز متطلبات الخدمة الم. المائة من مجموع األراضي الهندية

  .APV1.5 خدمات

 الترخيص - ٤

في ) الهند(رؤساء الطيران المدني شارك المسؤولون في اجتماع ي :الترخيص من جانب السلطة التنظيمية ١- ٤
 .ويجري حاليا إعداد مشروع خطة الترخيص وهي اآلن في مرحلة التقدير. عملية التدريب بشأن ترخيص النظام

ويجري تناولها  "GAGAN"نظام لالنهائية بدأت عملية الترخيص بشكل متزامن مع المرحلة التشغيلية  ٢- ٤
في االتحادية باعتبارها نشاطا متوازيا بالتنسيق مع جميع المشاركين المعنيين والمساعدة المالئمة المقدمة من إدارة الطيران 

 . الواليات المتحدة، وهناك جهود لمعرفة السلطة التي رخصت لنظام التقويم اإلقليمي

 "GAGAN"الدعم التكنولوجي لتطوير وصيانة نظام  - ٥

رمته بالنظام بتطوير وم المؤسسة الهندية للبحوث في مجال الفضاء بالتعاون مع هيئة المطارات في الهند ستق ١- ٥
وستواصل المؤسسة الهندية للبحوث في مجال الفضاء . والمرحلة التشغيلية النهائية ةالفني ةعبر جميع مراحل النظم اإلرشادي

تقديم الدعم التكنولوجي، وصيانة واستبدال الجزء الفضائي من النظام، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، للحفاظ على متانة 
 .النظام

 "GAGAN" الجدول الزمني إلنجاز المرحلة التشغيلية النهائية لنظام  - ٦

 GSAT 8( بالنسبة إلى األرض ةثابت اتمدارالنظام مع جزئه الفضائي برمته المتكون من ثالثة  ويمكن تشغيل  ١- ٦
 اإلشارة الكهرومغنطيسيةغير أن . ٢٠١١بحلول عام الربط األرضية ، وأجزاء أرضية، ومحطات )GSAT 9و GSAT 10 و
ومع . ٢٠١٠ديسمبر  - وهو ما يزمع إنشائه بحلول نوفمبر.  GSAT 8مع تكامل المدار  ةكون متاحتس "GAGAN"نظام ل

المرخص به لمستخدمي الطيران ضمن الحجم المحدد للخدمة سيكون متاحا مع إتاحة النظام ككل  "GAGAN"نظام ذلك، فإن 
  .٢٠١٣بحلول شهر يونيه  السالمةبما في ذلك حاالت التكرار المالئمة وآليات ضمان 

 االستنتاج  - ٧

بالقدرة على تقديم خدمة معزز ضمن نطاقه، والذي يشمل حيزا كبيرا من الغالف  "GAGAN"ظام نيتمتع   ١- ٧
  .الجوي خارج نطاق إقليم آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا إلى أستراليا

نظام  ويأخذ. "GAGAN"نظام يجري حاليا إعداد النماذج الضرورية للغالف األيوني والتروبوسفيري ل  ٢- ٧
"GAGAN"  في االعتبار أنه في الغالف األيوني االستوائي، يكون التفاوت من حيث المكان والزمان كبيرا للغاية، حتى خالل

  ."GAGAN"نظام لالظروف المغناطيسية المعتدلة وبالتالي ينبغي إعداد نموذج خاص بهذه المنطقة لمعالجة هذه التغيرات 
ولية للنظام العالمي للمالحة باألقمار االصطناعية المعمول للقواعد والتوصيات الد "GAGAN"نظام يستجيب   ٣- ٧

مثل  ناعيةطصنظام تقويم االشارات باألقمار االتبادلة مع النظم األخرى التابعة لموسيمكن تشغيله بطريقة في اإليكاو بها 
باستخدام األقمار ظام المعزز ، والنألوروبية ألقمار المالحة الثابتة بالنسبة إلى األرضالخدمة انظام التقويم اإلقليمي، و

 .نظام التقويم االقليمي باستعمال المحطات األرضيةو ،االصطناعية للنقل متعددة الوظائف

 ـ انتهـى ـ


