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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ١الفنیةاللجنة 

  التوحید القیاسي —المالحة الجویة    :٣٣البند رقم 

  بنظام غلوناسالوضع فیما یتعلق 

  (النظام العالمي للمالحة بواسطة األقمار الصناعیة)
  التحاد الروسي)امن  ورقة مقدَّمة(

  التنفیذي الموجز
  نظام غلوناس.لومات عن الوضع فیما یتعلق بتطویر تتضمن هذه الورقة مع

األهداف 
  :االستراتیجیة

لسالمة وحمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل بالهدف االستراتیجي المتعلق باترتبط ورقة العمل هذه 
  .الجوي

  ال وجود لها  :اآلثار المالیة
  ساِعدات المالحیة الرادیویةالمُ  –اتصاالت الطیران، المجلد األول  -الملحق العاشر  المراجع:

 دلیل النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة، Doc 9849الوثیقة 

 مقدمةال - ١

لمالحة بواسطة األقمار یتواصل العمل في االتحاد الروسي على نشر وتحسین نظام غلوناس الروسي ل ١- ١
 من قبل كل المستعملین المهتمین ومنهم قطاع الطیران.  بكل حریةالصناعیة، الذي ُصمِّمت دقة إشارته القیاسیة الستخدامه 

وقد تم االضطالع بهذا العمل في البدایة ضمن إطار البرنامج االتحادي لتطویر "النظام العالمي للمالحة  ٢- ١
ر تنفیذه ضمن إطار البرنامج االتحادي "لتطویًا . ویجري حالی٢٠١١إلى سنة  ٢٠٠٢باألقمار الصناعیة" الذي استمر من سنة 

لهذا البرنامج الالزمة ". وتكفل حكومة االتحاد الروسي تخصیص التمویالت ٢٠٢٠- ٢٠١٢واستخدام نظام غلوناس في الفترة 
  من المیزانیة االتحادیة.

   

                                                                 
  قّدم االتحاد الروسي النسخة الروسیة من هذه الورقة.  ١
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 معلومات أساسیة - ٢

ز العمل حیّ  GLONASS-Mأقمار صناعیة من طراز  ةل ثالث، دخل أوّ ٢٠١١ /كانون األولدیسمبر ٨في  ١- ٢
كوكبة  تكون. وبذلك ٢٠١١نوفمبر  ٤وقد تم إطالق هذا القمر الصناعي من قاعدة بایكونور في . ١ المستوي، ٣الفتحة ب

من هذا ًا قمر  ٢٤وهي تضّم قد اكتملت  ،سمیةاإل الدعم بتشكیلة، أقمار النظام العالمي الروسي للمالحة باألقمار الصناعیة
 الطراز.

 GLONASS-M أقمارمجموعة لمداریة ُتستخدم كجزء من غلوناس اكوكبة تشكیلة األقمار الداعمة لوما تزال  ٢- ٢
وسُتطَلق األقمار في المستقبل عندما تكون هناك ضرورة . قمرا، وهو العدد االسمي ألقمار نظام غلوناس ٢٤البالغ عددها 

أربعة أقمار من طراز  تكون. ومن المقرر أن قد تعّطل سیر عملهأو  خدمتهانتهت مدة  قمر تكون قدتشغیلیة إلبدال 
GLONASS-M مع قمر من أقمار الجیل  السنة القادمة في وسبعة منها جاهزة لإلطالق، مع نهایة هذه السنة جاهزة لإلطالق
. وبعد إجراء اختبارات L3بالنطاق  اإلرسالعلى قدرات كاملة تشمل  قمر الجیل الثالث. ویتوّفر GLONASS-Kالثالث لطراز 

 على هذا النوع من األقمار. في المستقبلتطعیمها  سیقتصرذا القمر ضمن الكوكبة المداریة التي الطیران، سُیدرج ه

، SDCMمن طراز  إطالق أول قمر ثابت بالنسبة لألرض ٢٠١١ كانون األول /وقد تم في شهر دیسمبر ٣- ٢
صناعیة (نظام تقویم الفوارق ورصدها الهادفة إلى إقامة النظام الروسي لتقویة اإلشارات باألقمار ال یةوذلك وفق خطط التشغیل

SDCM ُوجد القمر الثابت بالنسبة لألرض درجة شرقا، فیما یُ  ١٦٧النقطة  عندًا وجد هذا القمر حالی). ویLuch-5B الذي ُأطلق ،
 درجة غربا. ١٦، عند النقطة سبیل التجربة اإلرسال علىفي وبدأ  ٢٠١٢ كانون األول /شهر دیسمبرفي 

في ًا ، مرحلة االختبار وهو حالیLuch-5B، بفضل القمر الصناعي قد تجاوز SDCMوبذلك یكون نظام  ٤- ٢
محطات في الخارج. ومن المزمع  ٤محطة اللتقاط اإلشارات وتجهیزها في روسیا و ١٩ًا مرحلة التشغیل األولیة. وثمة حالی

حطة في م ٢٠محطة في روسیا و ٤٠كل سنة لیصل بذلك عددها إلى  محطات ١٠وتشیید  المحطاتتوسیع شبكة هذه 
(عند النقطة ووضعه في مداره  Luch-5V القمرإطالق تتمثل الخطة في الخارج. ومن أجل توسیع دائرة التغطیة والخدمات، 

 .٢٠١٥في العمل بصورة عادیة في سنة  SDCM ومن المقرر أي یبدأ نظام. ٢٠١٣مع نهایة سنة درجة شرقا)  ٩٥

 الخاتمة  - ٣

 المعلومات الواردة في هذه الوثیقة.یرجى من الجمعیة العمومیة أن تنظر في  ١- ٣

  –ى ــانته –


