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ЗОРИЛГО
Радио долгион нь дахин ашиглах боломжтой хязгаарлагдмал хэмжээтэй
байгалийн баялгийн нэг бөгөөд улсын эдийн засагт үлэмж нөлөө үзүүлэх
чадамжтай, хөрөнгө баялгийн нэг томоохон эх үүсвэр юм. Радио
долгионы хэрэглээ байнгын нэмэгдэж байгаа тул төлөвлөлтийг оновчтой
болгож, радио давтамжийн спектрийн ашиглалтыг 10 хувиар өсгөхөд
тухайн улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 0.8 дахин өсгөх боломжтой
гэсэн тооцоог ОУЦХБ хийсэн байдаг. Иймд ОУЦХБ болон ICAO-гоос
гаргасан зөвлөмжийг нарийн судалж дэвшилтэд технологи болон
инженерийн ур чадварыг зөв зохион байгуулж нисэхийн давтамж
ашиглалтыг ашигтайгаар зохицуулснаар Агаарын навигацийн аюулгүй
ажиллагааг дээшлүүлж, навигацийн орлогыг нэмэгдүүлж хэмнэлт гаргах
бүрэн боломжтой.

Нисэхийн радио давтамж зохицуулалт
• Иргэний болон цэргийн нисэх хүчин нь агаарын замын удирдлагад
ашиглагдах нисэх онгоцон дээрх радио систем болон спектрийн гол
хэрэглэгчид бөгөөд агаарын замын удирдлагад ашиглагдах радио
давтамжийн хуваарилалтыг ерөнхийдөө ОУЦХБ болон Олон улсын иргэний
нисэхийн байгууллага (ICAO) зэрэг олон улсын байгууллагууд зохицуулдаг.
• Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага ICAO нь нисэх хүчний Радиохолбооны стандарт, мөн газрын станцад болон нисэх онгоцонд
суурилуулсан навигаци, ажиглалтын систем, тоног төхөөрөмжийн
стандартыг боловсруулдаг.
• Үүнтэй холбогдуулан ICAO нь ОУЦХБ-ын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож
нислэгт шаардагдах радио давтамжийн спектрийг баталгаажуулахад
идэвхтэй оролцдог байна.
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• ICAO /Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага/
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• ITU International Telecommunication Union /Олон улсын
цахилгаан холбооны байгууллага/ World Radiocommunication
Conferences
• Asia-Pacific Telecommunity /13 September 1991/
• Харилцаа холбоо зохицуулах хороо /ХХЗХ/
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ANNEX-10 болон doc 9718
• Онцгой байдлын үеийн давтамжууд :
• 4.1.7. Ажиллагааны аргууд
• 4.1.7.1. Олон улсын нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт үйлчилж байгаа бүх станцууд нь
117.975 –аас 137МГц-ийн УКВ давтамжийн нэг сувгийн симплекс холбоог ашиглана.
• 4.1.7.2 5 Үүнээс гадна радио өргөн нэвтрүүлэг болон холбоонд бүсийн гэрээний дагуу ИКАОгийн стандартуудад нийцсэн радионавигацийн төхөөрөмжийн газар-агаарын холбооны суваг
ашиглагдаж болно.
• 4.1.8 Олон улсын нисэхийн хөдөлгөөнт үйлчилгээнд ашиглах тогтоогдсон УКВ давтамжуудын
төлөвлөлт
• 4.1.8.1 Олон улсын нисэхийн хөдөлгөөнт үйлчилгээнд ашиглах 117.975 –аас 137МГц-ийн УКВ
давтамжуудыг 4.1.8.1.2-аас сонгоно.

ANNEX-10 болон doc 9718
4.1.8.1.1 Тодорхой бүсэд шаардлгатай байгаа давтамжуудын тоо нь 4.1.8.1.2-ийн А группт
заагдсан давтамжуудын тооноос хэтрэхгүй байвал тухайн давтамжуудыг боломжоор нь
4.1.8.1.2-ийн А группээс дарааллын дагуу сонгон авна.
• 4.1.8.1.2 Заан өгч болох давтамжууд
• Заан өгч болох давтамжуудыг энэхүү бүлгийн хавсралтад оруулсан болно.
• 4.1.8.1.3 ИКАО Хавсралт 6-гийн 1-р хэсэгт заагдсан үүргээ биелүүлэхийн тулд нислэгийн
хөдөлгөөний удирдлагад 128.825 -аас 132.025 МГц-ийн давтамжийн зурвасаас сонгон
ашиглаж болно. Давтамжуудыг боломжоор нь зурвасын дээд хэсгээс эхлэн дараалан
сонгоно.
• 4.1.8.2 Тодорхой бүсэд ашиглалтын шаардлагыг хангахад шаардлагатай хэмжээгээр
нисэхийн хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилагдаж болох давтамжуудын тоо нь
хязгаарлагдана.
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• А группын давтамжууд(МГц)
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• Дэлхийн улс орнуудыг газарзүйн байршлаар нь радио давтамжийн
хуваарилалтын 3 бүс болгон хуваадаг ба ОУЦХБ-аас 8,3 кГц -1000 ГГц
хоорондох радио давтамжийг 42 төрлийн радио үйлчилгээнд
хуваарилсан байдаг. Манай улсын хувьд радио давтамжийн
хуваарилалтын 1-р бүсэд хамаардаг тул үндэсний радио давтамжийн
хуваарилалтыг ОУЦХБ-ын 1-р бүсийн хуваарилалтын дагуу хийдэг бөгөөд
Монгол Улсын үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд 8,3
кГц - 300 ГГц хоорондох радио давтамжийн хэрэглээг тодорхойлсон
байдаг.

Хэрэглээ
• Нисэхийн алсын удирдлагатай хэт богино долгионы агааргазрын радио станцууд 118-138МГц
• Нисэхийн аеродром орчмын агаар-газар, газар-газрын холбоо
• Навигацийн тоног төхөөрөмж VOR, DME, ILS
• Тоон радио релей /Microwave, Backhaul links/
• Сансрын холбоо
• ADS-b
• RADAR
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Монгол улсын радио давтамжийн зурвас, үндсэн
хэрэглээ

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
• Хөдөлгөөнт бус холбооны үйлчилгээ нь маш өндөр давтамжаас (VHF) хэт өндөр
давтамжийн (UHF) хооронд өргөн царааны радио давтамжийн спектрт
ажилладаг. VHF, UHF зурвасууд нь ерөнхийдөө нарийн зурвасын хэрэглээнд
тухайлбал, цэгээс-цэгийн холболт, хөдөлгөөнт холбооны газрын бааз станц
хооронд, эсвэл утасгүй холбоонд нэг цэгээс-олон цэг хоорондын холболтонд
ашиглагддаг. Суурин цэгээс-цэгийн холболт нь гол төлөв худалдаа,
үйлдвэрлэлийн компаниудын (тухайлбал, газрын тос, байгалийн хий, уул
уурхайн компаниудын хувьд суурин утастай сүлжээ тавих боломжгүй газарт
байдаг) харилцаа холбооны сүлжээний суурь дамжуулах сүлжээ нь болдог.
Суурин холбооны үйлчилгээ нь мөн засгийн газрын сүлжээ (Батлан хамгаалах
болон нийтийн хэрэглээнд) болон өргөн нэвтрүүлэгт ашиглагдана.

Тусгай зөвшөөрөл авах шаардлаггүй тохиолдол
• Манай улсын хувьд богино зайн төхөөрөмж (SRD) гэдэгт нэг чиглэлийн болон хоёр чиглэлийн
холбоог хангах бусад Радиохолбооны тоног төхөөрөмжид хөндлөнгөөс бага нөлөөлдөг радио
дамжуулагчийг тооцдог.
• Эдгээр төхөөрөмжүүдийг интерференцийн хамгаалалтгүйгээр ажиллуулахыг зөвшөөрдөг.
• Гэхдээ Монгол Улсын Радио долгионы тухай хуулийн 14.1.3 дугаар зүйлд зааснаар 0.01 ваттаас
их гаралтын чадалтай богино зайн төхөөрөмжүүд нь радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл
эсвэл эрхийн бичиг авах шаардлагатай.
• ХХЗХ-ны 2012 оны 33 дугаар тогтоолын (2015 онд ХХЗХ-ны 50-р тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт
оруулсан) хавсралтад Монгол Улсад ажиллуулах богино зайн төхөөрөмжийн хамгийн бага
техникийн нөхцөл шаардлага, техникийн тодорхойлолт, гаралтын чадал, ажиллах давтамжийн
зурвасыг нарийвчлан тодорхойлж өгсөн байдаг. Энэхүү тогтоолын хавсралт дах хүснэгт 13-т
telemetry, микрофон, RFID, дохио, RLAN, RTTT, тээврийн хэрэгслийн радио долгионы радар,
загварын хяналт, индукцийн хэрэглээ гэх мэт бага чадлын хэрэглээний давтамжийн зурвас,
ажиллах нөхцөлийг тодорхойлсон байдаг.

ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

• Хиймэл дагуулын холбоо нь улс хоорондын холбоог хангах эсвэл
томоохон газар нутгийг хамрах онцгой давуу талтай учир
харилцаа холбооны үйлдвэрлэлийн нэг томоохон хэсэг болдог.
Хөгжиж байгаа орнуудын хувьд хиймэл дагуулын холбоог алсын
болон хөдөөгийн холбоонд ашиглах гол арга хэрэгсэл гэж үзэх
хандлага байдаг. Түүнчлэн хиймэл дагуулын холбоог хялбар
таслагдаж болзошгүй далайн доогуурх кабелийн системийн нөөц
сүлжээ болгон хэрэглэдэг.

Хиймэл дагуулын үйлчилгээний үндсэн
төрлүүдийг доор үзүүлэв. Үүнд:

• Хөдөлгөөнт бус хиймэл дагуулын үйлчилгээ (FSS)
• Хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын үйлчилгээ (MSS)
• Өргөн нэвтрүүлгийн хиймэл дагуулын үйлчилгээ (BSS)

ОУЦХБ-аас дэлхий нийтийн арилжааны сансрын үйлчилгээнд дараах
давтамжийг зөвшөөрсөн байдаг. Үүнд:

• L-зурвас (1.5-1.7 ГГц): Хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын үйлчилгээнд (MSS)
• S-зурвас (2.0-2.7 ГГц): Хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын үйлчилгээ (MSS)-д, Тоон
аудио радио үйлчилгээнд (DARS)
• C-зурвас (3.4-7.1 ГГц): Хөдөлгөөнт бус хиймэл дагуулын үйлчилгээнд (FSS)
• X-зурвас (7.25-8.4 ГГц): Цэргийн/Хиймэл дагуулын зураг (Military/Satellite
Imagery)
• Ku-зурвас (10.7-14.5 ГГц): Хөдөлгөөнт бус хиймэл дагуулын үйлчилгээ (FSS)-д,
Өргөн нэвтрүүлгийн хиймэл дагуулын үйлчилгээ (BSS)-д
• Ka-зурвас (17.7-21.2 ГГц), (27.5-31 ГГц): FSS өргөн зурвасын болон хиймэл
дагуул хоорондын холболт.

Дараах давтамжийн зурвасыг холбооны болон цэргийн үйлчилгээний
зориулалтаар ашиглана. Үүнд:
• - C-зурвас (uplink 5.925-6.425 ГГц; downlink 3.7-4.2 ГГц): Дуу, өгөгдлийн холбоонд ашиглана. Чадал
бага учраас том 1.8 м-ээс дээш антенн шаардлагатай. Харьцангуй бага давтамжийн зурвас тул
гадаргуугийн цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд нөлөө багатай.
• - X- зурвас (uplink 7.9-8.4 ГГц; downlink 7.25-7.75 ГГц): Цэргийн холбоонд хэрэглэгддэг. Өргөн
зурвасын дэлхийн SATCOM (WGS). Энэ давтамжийн зурваст сансрын тойрог замд харьцангуй
цөөн тооны хиймэл дагуул байдаг. Зэргэлдээ дагуулуудын хоорондох давтамжийн ялгаа их.
Бороотой үед холбоо тасрах магадлалтай. Ku- зурвасаас харьцангуй бага давтамжийн зурвастай
тул гадаргуугийн цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд нөлөө ихтэй.
• - Ku- зурвас (uplink 14.0-14.5 ГГц; downlink 10.9-12.75 ГГц): Хэрэглэгчид шууд хандах, алсын зайн
сургалт, бусад байгууллагуудын холбоонд ашиглана. Антенн 0.9-1.2 м диаметртэй. Өндөр
давтамжтай учраас өсгөлтийн антенны хэмжээ жижиг байна. Холбоо тогтоох найдвар өндөр.
• - Ka- зурвас: uplink 26.5-40 ГГц; downlink 18-20 ГГц Хэрэглэгчийн хоёр талын өргөн зурвасын
үйлчилгээ, цэргийн сүлжээнд хэрэглэгдэнэ. Антенны хэмжээ 0.6-1.2 м диаметртэй. Дамжуулах
чадал бусад зурвасуудтай харьцуулахад өндөр, харьцангуй өндөр давтамжтай тул борооны
үүлэнд мэдрэг байдаг.

WRC-15
Нислэгийн технологийн өөрчлөлтүүдтэй уялдан нисэх
онгоцны үйлчилгээний спектрийн хуваарилалтад нөлөөлж
болох шинэ шаардлага тавигдах болсон. Нисэх онгоцны
хэрэглээний талаар Дэлхийн Радиохолбооны Их хурал (WRC15)-д хоёр томоохон өөрчлөлт гарсан.

Нислэгийн утасгүй дотоод холбоо (WAIC-Wireless Avionics
Intra-Communications)

Дэлхийн Радио-холбооны Их хурал (WRC-15)-аар WAIC-ийг дэмжих үүднээс дэлхий нийтээр нислэгийн хөдөлгөөнт (зам)
үйлчилгээнд анхдагч давтамжийн хуваарилалтыг 4200-4400 МГц байхаар баталсан. WAIC нь нисэх онгоцны жинг
багасгахын тулд утсан холбоог утасгүй системээр орлуулснаар онгоцны түлш зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлсэн.
WAIC нь өөр өөр хяналтын бүсээс нисэх онгоцны систем хоорондын өгөгдлийн, дууны болон видео холбоо болон нисэх
онгоцны багийн харилцаа холбоог хангах зорилготой юм. Нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нисэх онгоцны
янз бүрийн цэгүүдэд утасгүй мэдрэгчдийг байрлуулснаар нисэх онгоцны бүтэц, түүний бүхий л чухал системүүдийн
ажиллагааг хянах боломжийг олгоно. WAIC нь бага чадлын богино зайн радио технологид суурилсан технологи юм.
Мөн энэ нь зөвхөн онгоцон доторх дотоод холбоонд зориулагдсан ба зорчигчийн холбоо, нислэгийн үеийн үзвэрийг
дэмждэггүй холбооны систем юм.

Нисэх онгоцны автомат ажиллагааны систем (UAS-Unmanned
aerial vehicle):

Нисэх онгоцны автомат ажиллагааны систем болон дрон (drones) нь илүү арилжааны шинжтэй хэрэглээ (газар
тариалангийн судалгаа, зэрлэг ан амьтдыг тоолох, гал илрүүлэх, бараа хүргэлтийн хяналт хийх гэх мэт) юм. Нисэх
онгоцны автомат ажиллагааны системээр удирдахын тулд газрын болон хиймэл дагуулын найдвартай холболт
хэрэгтэй байдаг. Дэлхийн Радио-холбооны Их хурлаар (WRC-12) 5 ГГц-ийг газрын холбооны спектрт хуваарилсан
байсан бол WRC-15 хурлаар UAS хэрэглээнд зориулж FSS спектрийн хэрэглээнд хуваарилсан. Ku (дэлхий нийтээр 970
МГц, бүсийн хэмжээнд 1520 МГц) ба Ka (дэлхий нийтээр 1000 МГц) давтамжийн зурвасын 8 спектрийн зурвасыг UAS
хэрэглээнд зориулан гаргасан. Гэхдээ эдгээр зурвасууд нь ICAO стандартыг хөгжүүлж, амьдралд хэрэглэх зөвлөмж
боловсруулсны дараа хэрэглэгдэнэ. Ерөнхийдөө 2023 оноос хойш UAS хэрэглээ зах зээлд нэвтэрч хэрэглээ болох юм.

WRC-19: Цаашдын чиг хандлага
• 2019 оны 10-р сарын 28-наас 11-р сарын 22-ны хооронд Египет улсын Шарм ЕлШейх хотод зохион байгуулагдана.
• WRC-19: Дэлхийн Радиохолбооны Их хурлын (WRC-19) Хэлэлцэх асуудал 1.10-д
Олон улсын нислэгийн аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын систем (GADSS)- ийг
нэвтрүүлэх, хэрэглэхэд зориулсан спектрийн хэрэгцээ, зохицуулалтын талаар
хэлэлцэхээр төлөвлөсөн. Үүнд үндэсний хэмжээний байр суурийг судлах
хэрэгтэй.

Цаашдын чиг хандлага

• WRC-19: Дэлхийн Радиохолбооны Их хурлын (WRC-19) Хэлэлцэх
асуудалд 37.5–39.5 ГГц (сансраас-газар), 39.5-42.5 ГГц (сансраасгазар), 47.2–50.2 ГГц (газраас-сансар), 50.4–51.4 ГГц (газраас-сансар)
давтамжийн зурвасуудад ажилладаг non-GSO FSS хиймэл дагуулын
системийн зохицуулалтын асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөсөн. Иймд
эдгээр асуудлуудад Монгол Улсын байр суурийг судлаж, санал
бэлтгэх хэрэгтэй.
• APANPIRG-26-аас нислэгт ашиглагдаж байгаа давтамжуудыг нөөцтөй
болгох.

Зорилго
1. ICAO-ын FREQUENCY SPECTRUM MANAGEMENT PANEL (FSMP)
W/G-тэй холбогдож хамтын ажиллагаагаа сайжруулах. (Бусад
улсуудтай туршлага солилцох, Инженеринг төлөвлөлт сайжрах,
)
2. ITU(International Telecomunication Union )-тай холбоотой
ажиллаж зөвлөмж авах,
3. ХХЗХ ИНЕГ хамтран давтамж ашиглах заавар зөвлөмж гарын
авлага багтаасан журам боловруулж бодлогын хүрээнд
хэрэгжүүлэх.(Нэгдсэн нэг журам зааврын дагуу эмх цэгцгүй
байдалыг арилгана.)

`
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