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5. ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДЛУУД

1. ЕРӨНХИЙ
Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага ( ICAO )-ын болон Ази-Номхон
далайн бүсийн
бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, ИНЕГ-ын агаарын
навигацийн үйлчилгээний бодлого, төлөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлагыг
тодорхойлох, аюулгүй, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэх шаардлагаар
Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газраас санаачлан
Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын
хэсэг (MANPING)-ийг байгуулах анхдугаар хуралдааныг 2018 оны 10
дугаар сарын 12-ны өдөр ИНЕГ-ын харьяа 7 алба, салбар болон төрийн
бус 3 байгууллага, 35 төлөөлөгчийг оролцуулан зохион байгуулсан.
MANPING-ийн ажлын хэсэг нь 3 дэд ажлын хэсэг, 13 ажлын
багтайгаар зохион байгуулагдсан бөгөөд Радио давтамжийн ажлын баг (
SRWG)-ын анхдугаар хурлыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр
ИНЕГ-ын хурлын танхимп зохион байгуулсан.
Радио давтамжийн ажлын баг нь иргэний нисэхийн салбарын
радио давтамжийн менежментийг олон улсын байгууллагууд болон
үндэсний радио давтамжийн зохицуулагч байгууллага болох Харилцаа
холбооны зохицуулах хорооны бодлоготой нийцүүлэн хэрэгжүүлэх,
зохицуулалтын баримт бичгийг боловсруулан гаргаж батлуулах,
хэрэгжилтийг тайлагнах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

2. ЗОРИЛГО
Радио давтамжийн ажлын багийн анхдугаар хурлын зорилго нь
иргэний нисэхийн салбарын радио давтамжийн менежментийн өнөөгийн
байдлыг тодорхойлох, тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэх, оролцогчдод
мэдээллийг түгээх, санал хүсэлтийг хүлээн авч цаашдын бодлого,
төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд тусгахад оршино.

3. НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Радио давтамжийн ажлын багийн анхдугаар хурлыг 2019 оны 04
дүгээр сарын 10-ны өдрийн 09.00 цагаас 12.30 цагийн хооронд ИНЕГ-ын
хурлын танхимд зохион байгуулсан.
Хурлыг зохион байгуулах талаарх мэдээллийг Холбоо, навигацийн
ажиглалтын алба, Нисэх буудлын удирдах газар, Чингис хаан ОУНБ,
Нисэхийн
мэдээллийн
үйлчилгээний
алба,
Нислэгийн
журам
боловсруулалтын алба, Ханбумбат болон Тавантолгойн нисэх буудлууд,
Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд хүргүүлж мэдээлсэн.
Мөн ИНЕГ-ын АНБЗГ-ын болон ХНАА-ны ажилтнуудад электрон
шуудангаар, ИНЕГ-ын хурлын танхим болон мэдээллийн самбарт зурагт
хуудсаар, мэдээлэх дэлгэц болон вебсайтаар мэдээллийг гаргаж
сурталчилсан ба 7 байгууллагын 26 төлөөлөгч оролцсон байна.
АНБЗГ-ын дарга Ё.Эрдэнэбат хурлын үйл ажиллагааг нээснээр
радио давтамжийн талаарх 5 илтгэл тавигдаж, хэлэлцүүлэг зохион
байгуулагдсан.
3. ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Хурлын үйл ажиллагаа дараах хөтөлбөрийн дагуу явагдсан. Үүнд:
1. Танилцуулга, эрхзүй
Илтгэгч: АНБЗГ-ын менежер П.Гантөгс
1. Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ITU)-ын “Дэлхийн радио
холбооны дүрэм”–д дараах зарчмууд заагдсан байна:
- Байгалийн баялдаг болох радио давтамжийн спектрын үр
ашигтай ашиглалтанд тэгш эрхтэйгээр хандах боломжийг хялбарчлах,
- Аюулгүй ажиллагааны зорилгоор ашиглагдаж байгаа радио
давтамжийг хортой интерференцээс хамгаалах боломжийг хангах,
- Улс орнуудын радио холбооны үйлчилгээ хооронд хортой
интерференц үүсгэхээс сэргийлэх болон үүссэн үед арга хэмжээг авахад
дэмжлэг үзүүлэх;

2. Харилцаа, холбооны зохицуулах хороо нь “ Харилцаа холбооны тухай
хууль” , “Радио долгионы тухай хууль”-ийн дагуу радио давтамж ашиглах
эрхийн бичгийг олгож байна.
3. Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-оос Doc 9718 ICAO
Radio frequency handbook-ын дагуу зохицуулалт хийгддэг ба тус баримт
бичигт ИКАО-ын иргэний нисэхийн зориулалтын радио давтамжийн
шаардлага, бодлогыг тусгасан байна.
4. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь ХХЗХ-той харилцан ажиллагааны
санамж бичгийн (MOU) хүрээнд радио давтамжийн хуваарилалт,
харилцан нөлөөллөөс сэргийлэх, хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж
ирсэн. Мөн ИНД-171.5.4 шаардлагаар радио давтамжийн зөвшөөрлийг
ХХЗХ-оос авсан байхыг шаарддаг.
Олон улсын хамтын ажиллагаа
-

ИКАО-ын Ази-Номхон далайн бүсийн Радио давтамжийн
хэлэлцүүлгийн хуралд ( Spectrum Review WG) ИНЕГ-аас оролцож
байгаагүй байна. Энэ удаагийн хурал Тайланд улсад 5 сард
төлөвлөгдсөн.

-

2019 оны 03 сард шинэчлэгдсэн радио давтамжийн асуудлыг
хариуцсан ИНЕГ-ын төлөөлөгчөөр ХНАА-ны Инженерингийн
хэсгийн дарга Н.Доржсүрэн гэсэн мэдээлэл тавигдсан байна.
Шийдвэрлэх асуудлууд

 1. ИКАО болон Ази-Номхон далайн бүсийн төвтэй иргэний
нисэхийн радио давтамжийн менежментийн асуудлаар идэвхтэй
ажиллаж, ажлын хэсгийн хуралд тогтмол оролцох, мэдээллийг
шинэчлэх,
 2. Иргэний нисэхийн радио давтамжийн зохицуулалтын бичиг
баримтыг боловсруулж батлуулах
- ХХЗХ-той харилцан ажиллах зохицуулалтыг сайжруулах
- Зохицуулалтын бичиг баримтанд оруулах саналаа ажлын
хэсгийн гишүүдэд ирүүлж болно.
2. Радио давтамжийн ашиглалтын олон улсын болон

ИКАО-ын зохицуулалт
Илтгэгч: ИНЕГ, Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны
Холбооны хэсгийн дарга Э.Төрбаяр
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 (ИКАО) зэрэг олон улсын
байгууллагууд зохицуулдаг.

•

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага нь нисэх хүчний Радиохолбооны стандарт, мөн газрын станцад болон нисэх онгоцонд
суурилуулсан навигаци, ажиглалтын систем, тоног төхөөрөмжийн
стандартыг боловсруулдаг.

•

Үүнтэй холбогдуулан Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага
нь ОУЦХБ-ын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож нислэгт
шаардагдах радио давтамжийн спектрийг баталгаажуулахад
идэвхтэй оролцдог байна.

•

ICAO /Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага/

•

•

ANNEX 10 - Aeronautical Telecommunications DOC

•

Doc9718 – Handbook on Radio Frequency Spectrum
requirements for Civil Aviation (Volume I, ICAO spectrum
strategy, policy statements andrelated information)

•

Frequency Spectrum Management Panel (FSMP)

ITU International Telecommunication Union /Олон улсын цахилгаан
холбооны байгууллага/ World Radiocommunication Conferences
Хавсралт 10 болон Док 9718-т

•

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 ИКАО-гийн 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.

•

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 агаар-газрын
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

Цаашдын чиг хандлага
•

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.
•

2019 оны 10-р сарын 28-наас 11-р сарын 22-ны хооронд Египет
улсын Шарм Ел-Шейх хотод зохион байгуулагдана.

•

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 (газраассансар) 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
гаргасан
нислэгт
ашиглагдаж
байгаа
давтамжуудыг нөөцтөй болгох талаарх арга хэмжээг төлөвлөн
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

3. Дэлхийн радио холбооны дүрэм, үндэсний радио

давтамжийн зохицуулалт
Илтгэгч: Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Ч.Тэрбиш

2. Сонирхогчийн холбоо
-Радио давтамжийн 5351.5-5366.5 КГц зурвасыг сонирхогчийн холбоонд
ашиглах боломжтой боллоо.
3. Хайж аврах ажиллагаа
-Радио давтамжийн 406-406.1 МГц зурвасыг COSPAS-SARSAT хиймэл
дагуулын системд ашигладаг бөгөөд RES 205 (WRC15)-аар газрын
хөдөлгөөнт бус ба хөдөлгөөнт холбооны системүүдээс үзүүлэх харилцан
нөлөөллөөс хамгаалах зорилготой юм. Энэ систем нь 37000 хүний амь
насыг аварсан систем юм.

ДРИХ-19 хэлэлцэх асуудлууд
Хэлэлцэх асуудал
1. Гишүүн улс орнуудын саналууд ДРИХ-15 шийдвэр үр дүнг үндэслэн
шинэ үеийн радио холбооны системүүдийн радио давтамжийн
хуваарилалт болон зохицуулалтын асуудлуудыг хэлэлцэнэ.
1.1 радио давтамжийн 50-54 МГц зурваст сонирхогчийн холбоонд
радиогийн 1-р бүст хуваарилах тухай COM6/6(WRC-15) баталсан
шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал
1.2 Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны системийн газрын станцын
үйлчилгээнүүдийн (метроложикал, тандан судалгаа ) ажиллах чадлын
хязгаарыг COM6/7(WRC-15) дагуу 401-403/399.9-400.5 МГц зурваст
тогтоох
1.3 Радио давтамжийн 460-470 МГц зурваст метроложикал хиймэл
дагуулын үйлчилгээнд (хиймэл дагуул-газар) чиглэлд 2-р зэрэглэлээр,
тандан судалгааны хиймэл дагуулын үйлчилгээнд 1-р зэрэглэлээр
ашиглахаар хуваарилах тухай COM6/8(WRC-15) асуудал
1.4 ДРИХ-15 COM6/9 шийдвэрээр AP30(Rev.WRC12) заагдсан хиймэл
дагуулын хөдөлгөөнт холбооны систем, хиймэл дагуулын өргөн
нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хамгаалалт, радио давтамжийн хуваарилалт,
ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг харгалзан үзэж эдгээр системүүдийн
хоорондын харилцан хамаарлын асуудалтай холбоотойгоор чадлын
хязгаарлалтуудыг эргэн судалж өөрчлөлт оруулах
1.5 Радио давтамжийн 17.7-19.7 ГГц, 27.5-29.5 ГГц зурвасуудад хиймэл
дагуулаас газрын станцын чиглэлд хөдөлгөөнт байршилд байрлах
геотогтворт тойрог замын хиймэл дагуулын системийн газрын

станцуудад ажиллах радио давтамжийн зурвасын шинэ хуваарилалт
COM6/17 (WRC-15) шийдвэрийн дагуу хэлэлцэж радиогийн дүрэмд
оруулах өөрчлөлтийг батлах
1.6 ДРИХ-15 COM6/18 батлагдсан геотогтворгүй тойрог замын хиймэл
дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээний системд 37.5-39.5 ГГц (хиймэл
дагуул-газар) 39.5-42.5 ГГц (хиймэл дагуул -газар) 47.2-50.2 ГГц (газархиймэл дагуул) 50.4-51.4 ГГц (газар-хиймэл дагуул) зурвасуудад
зохицуулалтын орчныг сайжруулах
1.7 Геотогтворт тойрог замын хиймэл дагуулын системп ажиллах
телеметр, тракинг, команд үйлчилгээнүүдийн богино хугацааны
шаардагад зориулан радио давтамжийн шинэ хуваарилалт хийх тухай
судалгаануудыг хэлэлцэх (Res COM6/19 шийдвэр)
1.8 Далайн радио холбооны зохицуулалтуудыг эргэн харах GMDSS
(WRC-15 Res359(Rev. WRC15))
1.13 ДҮХХ системд COM6/20(WRC-15) шийдвэрийн дагуу шинэ радио
давтамжийн зурвасыг үндсэн зурвасаар тогтоох тухай асуудал
1.14 COM6/21 шийдвэрээр HAPS-д одоогийн суурин радио холбооны
үйлчилгээний радио давтамжийн хуваарилалтаас радио давтамжийн
зурвас хуваарилж өгөх тухай
1.15 Хөдөлгөөнт ба суурин радио холбооны үйлчилгээнд 270-450 ГГц
зурвасыг хуваарилах тухай COM6/4(WRC-15)
1.16 Утасгүй холбооны системүүд WAS/WLAN-д 5150-5925 МГц зурваст
зохицуулалтын нөхцлүүдийг хөдөлгөөнт холбооны систем нь энэ
зурвасруу орж байгаатай холбоотойгоор бий болгох COM6/22(WRC-15)
Хэлэлцэх асуудал 2.
Радио холбооны ансемблейгаар Res 28
(Rev.WRC-15) дагуу зөвлөмжүүд батлах
Хэлэлцэх асуудал 3. Радиогийн дүрэмд оруулах өөрчлөлт хэлэлцэх
Хэлэлцэх асуудал 4. Өмнөх хурлын шийдвэрүүдийг эргэн хэлэлцэх
Хэлэлцэх асуудал 5. Радио ансемблийн тайланг хэлэлцэх
Хэлэлцэх асуудал 6. Радио холбооны судалгааны хэсгүүдийн тайлан,
дараагийн ДРИХ-23 хэлэлцэх асуудлуудыг хэлэлцэх
Хэлэлцэх асуудал 7. Res86 (Rev.Marrakesh,2002) дагуу хиймэл
дагуулын холбооны API, CRC, NOTIFICATION болон Олон Улсын радио
давтамжийн мастер бүртгэлд бүртгүүлэх порцетурт өөрчлөлт оруулах
эсэх

Хэлэлцэх асуудал 8. Улс орнуудын нэрс орсон зүүлт заалтуудын
асуудлууд,
Хэлэлцэх асуудал 9. Радио холбооны товчооны тайлангууд батлах
9.1 WRC-15 хойш хийгдсэн үйл ажиллагаанууд
9.2 RR-нд гарч байгаа хүндрэлтэй асуудлуудын тухай
9.3 Res80(Rev.WRC-07) дагуух асуудлуудыг хэлэлцэх
10. Дараачийн ДРИХ асуудлууд хэлэлцэх

ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН ХУВААРИЛАЛТЫН ЗУРАГЛАЛ

4. Иргэний нисэхийн радио давтамжийн ашиглалтын

өнөөгийн байдал
Илтгэгч: ИНЕГ, Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны
Холбооны хэсгийн инженер Э.Даваасамбуу
Иргэний нисэхийн салбарт ашиглаж байгаа радио давтамжийн
судалгаа, хэрэглээ

EQUIP
Пар 10

FREQ
315 Khz - 325 Khz
Навигаци

АРМ-150

325 Khz - 520 Khz

EQUIP

FREQ

Rohde & Schwarz

5505 Khz

Rohde & Schwarz

5715 Khz
5680 Khz

Rohde & Schwarz

2435 Khz

EQUIP

FREQ

Маркер E-615, МРМ-97

75 Mhz

Thales ILS421

110.3 Mhz

Doppler VOR VRB-52D

116.4 Mhz – 117 Mhz

RCAG PAE T6

124.0 Mhz 126.0 Mhz

JOTRON TR-810

126.5 Mhz 127.0 Mhz
128.0 Mhz 120.0 Mhz

Холбоо

CODAN NGT

Навигаци

Холбоо

121.5 Mhz 121.9 Mhz
125.0 Mhz 129.0 Mhz
130.0 Mhz 132.0 Mhz
123.7 Mhz 121.7 Mhz
FREQ

Thales ILS421, ILS422

110.3 Mhz, 335 Mhz

Навигаци

EQUIP

L bandband
EQUIP

FREQ

ADS-B

1090 Mhz
1030 Mhz

EQUIP

Радио локатор

RADAR
1090 Mhz
DME415

1001 Mhz

НавигациT
Beijing VSAT

C bandband
EQUIP

FREQ

Radyne
VSAT

TX 5.850-6.425 Ghz

EQUIP

RX 3.625-4.2 Ghz
Холбоо

Эрхүү
VSAT

TX 5950 Mhz
RX 3527 Mhz

Thai
VSAT

TX 6101 Mhz

Beijing
VSAT

TX 5845-6725 MHz

RX 6083 Mhz

RX 3400 to 4200 MHz
Ku band
EQUIP

FREQ

Тоон радио
релей

12.7513.25 GHz

Холбоо

L bandband
EQUIP

FREQ

EQUIP

ADS-B

1090 Mhz
1030 Mhz

RADAR

Радио
локатор

1090 Mhz
DME415

1001 Mhz

НавигациT

Иргэний нисэхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын
радио давтамж ашиглалт

МИАТ ТӨХК
Аеромонголиа
ХХК

UHF станц

VHF станц

420.375Mhz,
425.375Mhz

149,050Mhz, 155.475Mhz

130.5Mhz, 153.025Mhz, 158.05Mhz

Монголын
ХХК

алт

121.135Mhz

Мэргэ ван ХХК

400Mhz470Mhz

Хүннү эйр ХХК

441.075Mhz,
441.575Mhz

123.5Mhz

Иргэний нисэхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын
радио давтамж ашиглалт

UHF станц

VHF станц

Блю скай авиэйшн ХХК

445.150Mhz

125.Mhz

Газрын тусгай үйлчилгээ

450.1Mhz,
420.5Mhz

440.150Mhz

Чингис хаан ОУНБ

440.1Mhz,
440.475Mhz,
440.525Mhz,
445.15Mhz

440.125Mhz
440.5Mhz,
445.1Mhz,

Гиосан ХХК

121.9Mhz

Иргэний нисэхийн салбарт ашиглаж байгаа радио давтамжийн
судалгаа, хэрэглээ
 Судалгаанаас хархад VHF болон UHF радио давтамжууд нь бие
биедээ нөлөөлж байгаа ба цаашид үргэлжлэн нөлөөлөх эрсдэлтэй
байна.
 2017 оноос 2019 оны хооронд VHF 120.0Mhz, 121.5Mhz, 126.0Mhz,
129.0Mhz /УБ/ 121.5Mhz, 124.0Mhz, 126.0Mhz, 126.5Mhz, 128.0Mhz
/Орон нутаг/ радио давтамжуудад нийт 12 удаа, 1326 цаг гадны
радио долгионы нөлөөлөл орсон.

 Судалгаа хийхэд VHF 129.0Mhz радио давтамжийг Гал командын
дотоод холбоо болон Шинэ нисэх буудлын ойртолтын бүсийн
холбоонд давхардан ашиглаж байна.
 Мөн ИНЕГ-ийн холын холбоонд ашиглаж байгаа HF 5505Khz,
5715Khz радио давтамжуудад гадны нөлөөлөл ордог.
Иргэний нисэхийн салбарт радио давтамжийн ашиглалтад
тулгамдаж байгаа асуудлууд
? Иргэний
нисэхийн
салбарт
ажиллаж
байгаа
албан
байгууллагуудын радио давтамжууд нөлөөлөл үүссэн тохиолдолд
бид хаанаас орж байгааг хянах боломжгүй байдаг.
√ Радио давтамжийн нөлөөлөл орж байгаа тохилдолд шуурхай арга
хэмжээ авч ажиллахын тулд 24 цагын хяналттай болох
шаардлагатай.
Дүгнэлт
•

•

Иргэний нисэхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг
аж ахуй
нэгж байгууллагууд радио
давтамж
ашиглалтын
дагаж
мөрдөх
ЖУРАМТАЙ
болох
шаардлагатай байна.
Иргэний нисэхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж
байгаа
байгууллагуудийн ашиглаж байгаа радио
давтамжийн хяналт
тавьдаг болох
- Радио давтамжийг хянах зорилгоор радио плингаторын
станцтай болох.

5. Сансрын холбооны станцын давтамжийн
хуваарилалт
Илтгэгч: ИНЕГ, Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны
Холбооны хэсгийн инженер Ж.Болорчимэг
 21-р зуун нь асар их мэдээллийн эрин зуун ба тэр их мэдээллийг
дамжуулах шаардлагын хэрээр харилцаа холбооны техник
технологи хурдацтайгаар хөгжиж байна. Эхэн үедээ ашиглаж
байсан радио давтамжийн спектрийн доод зурвасууд дүүрч сул
зайгүй болсон тул, шинэ техник технологи өндөр давтамж бүхий
спектрийн дээд зурвасууд ашигладаг технологи руу өдөр өдрөөр
шилжиж эхлээд байна. Үүнийг даган хөдөлгөөнт холбоо бас өндөр
давтамж руу шилжин, санcрын холбоонд ашиглагдаж байсан
зурвас руу бага багаар шилжиж байна. Мөн олон улсад хөдөлгөөнт
холбоо буюу 5G сүлжээг олон нийтийн хэрэглээнд ашиглаж
эхлэхтэй холбогдуулаад бэлтгэл ажлын хүрээнд давтамжийн
хуваарилалтын маш том асуудал тулгарч байна.

ИНЕГ-ын агаарын навигацийн үйлчилгээний сансрын холбоонд С
зурвасыг ашигладаг.
C band нь дараах онцлог шинжтэй:
 Давтамж: 4 – 8 GHz
 Дуудлага: C band
 Долгионы урт: 7.5 – 3.75 см
 Ашиглалт: Ихэвчлэн сансрын холбоо дамжуулалт, зарим нэг WiFi төхөөрөмж, утасгүй холбоо болон ажиглалт болон цаг уурын
радарын системд ашиглагддаг.
 C band нь арилжааны чиглэлээр ашиглахыг зөвшөөрч хуваарилсан
анхны сансрын холбооны давтамж юм. Гэсэн хэдий ч мөн ижил
давтамжийн царааг өмнө нь богино долгионы радио релей дээр
ашиглахаар хуваарилсан байсан тул радио давтамжийн давхцал
үүсэж байгаа юм. Мөн C band-ын 3.7 – 4 GHz давтамж дээр S bandын радарын давтамж давхацдаг. Ихэвчлэн 2,5 – 3,5 метр болон
түүнээс дээш хэмжээтэй антен ашиглагдана.
Цаашдаа агаарын навигацийн үйлчилгээний сансрын холбоонд С
зурвасыг Ku зурваст шилжүүлэхээр Олон улсын цахилгаан холбооны
байгууллага шийдвэрлэсэн.
Ku Band нь дараах онцлог шинжтэй:
 Давтамж: 12 – 18 GHz
 Дуудлага: Ku Band /K-under/
 Долгионы урт: 2.5 – 1.67 см
 Ашиглалт: Ихэвчлэн сансрын холбоо болон сансрын телевийн
дохио дамжуулхад ашигладаг. Мөн үүнээс гадна NASA-гийн
Tracking Data Relay Satellite /TDRS/-аар дамжуулан сансрын хөлөг
болон Олон улсын сансрын станцын төвтэй холбоо барихад

ашигладаг. Үүнээс гадна Ku Band-ыг алслагдсан газраас
телевизийн үндсэн сүлжээгээр дамжуулан шууд нэвтрүүлэг цацхад
ашигладаг.
 Ku band-ын давтамжийн зурвас дээр өөр давхцсан зурвасын
хуваарилалт байдаггүй.
С band болон Ku band-ын сул тал, давуу тал
Давтамжийн
цараа
C band

Ku Band

Давуу тал
Бороо
болон
цаснаас
шалтгаалсан
унтралт
байхгүй
(чадлын унтралт 0,4-1dB байдаг)

Microwave долгион болон бусад
хөндлөнгийн бичил долгионоос
нөлөө орохгүй
Илүү жижиг сансрын таваг
ашиглах боломжтой

Сул тал
Илүү чадал өндөртэй
төхөөрөмж, илүү үнэтэй
Microwave долгион болон
бусад хөндлөнгийн бичил
долгионоос нөлөө орох
магадлал өндөр
Бороо болон цаснаас
шалтгаалсан унтралтад
орох
магадлалтай
(чадлын унтралт 6-10dB
байдаг)

 Ku зурвас сул тал нь ширүүн бороо болон цаснаас нөлөөлөх
унтралтад өртөх магадлал харьцангуй их. Гэхдээ орчин үеийн
технологи нь энэ асуудлыг амжилттай шийдэж хур тунадаснаас
үүссэн нөлөөг багасгах боломжтой болсон. Хур тунадаснаас үүссэн
нөлөөг арилгах хэд хэдэн арга байдаг:
 Үүнд хиймэл дагуул дээрхи чадлын тохиргоо (Downlink power
control)
 Газрын станцын чадлын өсгөгчийн автомат тохиргоо (Uplink
power control)
 Дохионы кодчлолын динамик тохиргоо (adaptive modulation
technique)
 Хүлээн авах талд FEC тохиргоо, гэх мэт.
 C band нь Ku band-тай харьцуулхад, нэг том давуу тал нь аадар
бороо болон цасан шуурагнаас үүсэх унтралтын нөлөөнд орох
магадлал бага. Иймээс Ku Band-ыг хур тунадас их ордог бүсэд
ашиглахад хүндрэлтэй гэж үздэг. Гэхдээ өмнө нь дурьдсанчлан,
одоогийн технологийн дэвшлийн ачаар жилд хурд тунадас
харьцангуй бага ордог газруудад зөв төхөөрөмж ашиглан ашигтай
холболтын загвар гаргаснаар, хур тунадаснаас үүсэх унтралтын
хугацааг C Band-ын бусад нөлөөллөөс үүсэх унтралттай (жишээ
нь: нарны нөлөөлөл) бараг ижил төвшинд аваачих боломжтой
болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зохистой хэмжээтэй антен болон

гаралтын чадлыг зохицуулж өгснөөр хур тунадаснаас үүсэх
унтралтыг зохицуулах боломжтой юм.
 Ku Band-ын давтамжийн царааг зөвхөн сансрын холбоонд
зориулан хуваарилсан тул гаднын бусад холбооны шугамаас
нөлөөлөл орох магадлал бага тул Ku band-ын транспондерийн
доош цацаж байгаа дохионы төвшин өндөр. Мөн дохиог өндөр
чадлаар цацаж байгаа тул C band-тай харьцуулахад жижиг
хэмжээний тавган антенн ашиглах боломжтой.

Andrew 3.7м болон SUMAN 3.0м антенны ашигт үйлийн
коэфициентыг харьцуулалт
Andrew 3.7м антенн C Band

Andrew 3.7м антенн Ku Band

SUMAN 3.0м антенн C Band

SUMAN 3.0м антен Ku Band

5. Шийдвэрлэх асуудлууд
Хуралд тавигдсан илтгэлүүдийн хүрээнд хэлэлцүүлэг оролцогчдын
өндөр идэвхтэй явагдсан ба гарсан саналуудыг цаашид хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах нь зүйтэй гэж шийдвэрлэсэн.
Хурлаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэсэн
шийдвэрийг гаргасан. Үүнд:
1. ИКАО болон Ази-Номхон далайн бүсийн төвтэй иргэний
нисэхийн радио давтамжийн менежментийн асуудлаар идэвхтэй
ажиллаж, ажлын хэсгийн хуралд тогтмол оролцох, мэдээллийг
шинэчлэх, энэ удаагийн ажлын хэсгийн хурлаар IP тавьж
хэлэлцүүлэх,
2. Иргэний нисэхийн радио давтамжийн зохицуулалтын бичиг
баримтыг боловсруулж батлуулах,
3. ХХЗХ-той харилцан ажиллах зохицуулалтыг сайжруулах,
4. Иргэний нисэхийн радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтийг
(Frequency allotment) боловсруулж гаргах.

Тайлан боловсруулсан: Радио давтамжийн ажлын баг

