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تمهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع ددمات
االتصاالت الراديوية ،مبا فيها اخلدمات الساتلية ،وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ،تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية
مبساعدة جلان الدراسات.

سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية

)(IPR

يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت وقطاع
االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (ITU-T/ITU-R/ISO/IECواملشار إليها يف امللحق  1بالقرار
 .ITU-R 1وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع اإللكرتوين
 http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/enحيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة
بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

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

البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
اخلدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة
انتشار املوجات الراديوية
علم الفلك الراديوي
أنظمة االستشعار عن بعد
اخلدمة الثابتة الساتلية
التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية
تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة
إدارة الطيف
التجميع الساتلي لألدبار
إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
املفردات واملواضيع ذات الصلة

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

2015

 ITU 2015

مجيع حقوق النشر حمفوظة .ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
االحتاد الدويل لالتصاالت ).(ITU
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خصائص نظام رقمي يسمى بيانات مالحية
إلذاعة المعلومات المتعلقة بالسالمة البحرية واألمن
من الساحل إلى السفن في نطاق التردد  HFالبحري
)(2014

1

مجال التطبيق

تصف هذه التوصية نظاماً راديوياً  HFيطلق عليه اسم بيانات مالحية  (NAVDAT HF) HFلالستعمال يف اخلدمة املتنقلة
البحرية ،العاملة يف نطاقات تردد التذييل  17لإلذاعة الرقمية للمعلومات املتعلقة بالسالمة البحرية واألمن من الساحل إىل السفينة.
وترد اخلصائص التشغيلية ومعمارية النظام هلذا النظام الراديوي يف امللحقني  1و .2ويرد بالتفصيل يف امللحقني  3و 4أسلوبان خمتلفان
إلذاعة البيانات .والنظام  NAVDAT HFمكمل للنظام  NAVDAT 500 kHzاملوصوف يف التوصية  ITU-R M.2010من
منظور التغطية الراديوية.
كلمات رئيسية
ترددات عالية ) ،(HFحبري ،NAVDAT ،إذاعة ،رقمي
مختصرات/مسرد مصطلحات
معدل دطأ البتات )(Bit error rate
BER
DRM
DS
GMDSS
GNSS
HF
IMO
ITU
LF
MER
MF
MIS
NAVDAT
NAVTEX
NBDP
NM

الراديو الرقمي العاملي )(Digital radio mondiale

قطار بيانات
النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر )(Global maritime distress and safety system
النظام العاملي للمالحة الساتلية )(Global navigation satellite system
تردد عايل )(High Frequency
املنظمة البحرية الدولية )(International Maritime Organization
االحتاد الدويل لالتصاالت )(International Telecommunication Union
تردد منخفض )(Low frequency
معدل دطأ التشكيل )(Modulation error rate
تردد متوسط )(Medium frequency
قطار معلومات التشكيل )(Modulation information stream
بيانات مالحية )( (Navigational Dataاسم النظام)
تلكس مالحي (اسم النظام)
طباعة مباشرة ضيقة النطاق )(Narrow band direct printing
ميل حبري ) 1 852( (Nautical mileمرتاً)
)(Data stream
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سقوط شبه رأسي ملوجة أيونوسفريية
تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد )(Orthogonal frequency division multiplexing) (OFDM
تشكيل اتساع تربيعي )(Quadrature amplitude modulation
قدرة ذروة غالفية )(Peak envelope power
جذر متوسط الرتبيع )(Root mean square
شبكة وحيدة الرتدد )(Single frequency network
نظام املعلومات واإلدارة )(System of information and management
النسبة إشارة إىل ضوضاء )(Signal-to-noise ratio
قطار معلومات املرسل )(Transmitter information stream
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية )(World Radiocommunication Conference
)(Near vertical incidence sky wave

NVIS
OFDM
QAM
PEP
RMS
SFN
SIM
S/N
TIS
WRC

إن مجعية االتصاالت الراديوية التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أ)

أن إذاعة البيانات عالية السرعة من الساحل إىل السفن يعزز الكفاءة التشغيلية والسالمة البحرية؛

أن نظام معلومات السالمة البحرية
ب)
النطاق ) (NBDPيتمتع بسعة حمدودة؛

)(MSI

احلايل الذي يعمل على موجات ديكامرتية ) (HFللطباعة املباشرة ضيقة

ج)

أن أنظمة املالحة البحرية الناشئة تؤدي إىل زيادة الطلب على إرسال البيانات من الساحل إىل السفينة؛

د)

أن نطاق املوجات اهلكتومرتية ) (MFيوفر تغطية جغرافية حمدودة،

وإذ تعرتف
بأن نظام الراديو الرقمي العاملي ) (DRMاملشار إليه يف امللحق  4أُدرج يف التوصية ،ITU-R BS.1514-2

وإذ تالحظ
أن التوصية  ITU-R M.2010تصف نظام  NAVSATالعامل برتدد ،kHz 500

توصي
1

بأن تكون اخلصائص التشغيلية إلذاعة املعلومات املتصلة بالسالمة البحرية واألمن يف نطاقات الرتددات  HFوفقاً للملحق 1؛

بأن تكون معمارية النظام لنظام إذاعة املعلومات املتصلة بالسالمة البحرية واألمن يف نطاقات الرتددات
2
للمحلق 2؛

HF

وفقاً

بأن تكون اخلصائص التقنية وبروتوكوالت املودمات إلرسال البيانات الرقمية للمعلومات املتعلقة بالسالمة البحرية واألمن
3
من الساحل إىل السفن يف نطاق الرتددات  HFوفقاً للملحقني  3و4؛
باستعمال الرتددات الواردة يف امللحق  5اليت تنتمي إىل التذييل  17لتشغيل نظام .NAVDAT HF
4
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1

الخصائص التشغيلية
ميكن لنظام  NAVDAT HFاستعمال توزيع بسيط للفواصل الزمنية على غرار نظام
الدولية أن تنسقه.

NAVTEX

الذي ميكن للمنظمة البحرية

وميكن لنظام  NAVDAT HFأن يعمل أيضاً على شبكة وحيدة الرتدد ) (SFNعلى النحو املوصوف يف امللحق  .4ويف هذه احلالة،
تكون أجهزة اإلرسال متزامنة من حيث الرتدد وجيب أن تكون بيانات اإلرسال هي ذاهتا بالنسبة إىل مجيع أجهزة اإلرسال.
ويوفر النظام الرقمي  NAVDAT HFاإلرسال اإلذاعي اجملاين ألي نوع من أنواع الرسائل من الساحل إىل السفن مع إمكانية التجفري.
1

أنماط الرسائل

ينبغي ألي رسائل إذاعية أن ترسل من دالل مصدر آمن ومتحكم فيه.
وميكن إلذاعة أمناط الرسائل أن تشمل على سبيل املثال ال احلصر:
سالمة املالحة؛
األمن؛
القرصنة؛
البحث واإلنقاذ؛
رسائل األرصاد اجلوية؛
الرسائل املتعلقة بالقيادة أو امليناء؛
نقل ملفات ددمة حركة السفن.
2

أساليب اإلذاعة

1.2

إذاعة عامة

تُبث هذه الرسائل ملعلومية مجيع السفن.
2.2

إذاعة انتقائية

تُبث هذه الرسائل من أجل جمموعة من السفن أو يف منطقة مالحية حمددة.
3.2

رسائل مكرسة

تُوجه هذه الرسائل إىل سفينة واحدة باستعمال هوية اخلدمة املتنقلة البحرية.

التوصية
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الملحـق

2

معمارية النظام
1

مسير اإلرسال اإلذاعي

نظام  NAVDATمعد ألداء املهام التالية:
يقوم نظام املعلومات واإلدارة ) (SIMمبا يلي:
 مجع كافة أنواع املعلومات ومراقبتها؛ إنشاء ملفات الرسائل اليت يتعني إرساهلا؛ إنشاء برنامج اإلرسال وفقاً ألولوية ملفات الرسائل واحلاجة إىل تكرارها.الشبكة الساحلية:
 تضمن نقل ملفات الرسائل من املصادر إىل املرسالت.ِ
املرسل الساحلي:
 يستقبل ملفات الرسائل من نظام املعلومات واإلدارة؛حيول ملفات الرسائل إىل إشارات بتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد )(OFDM؛
ّ
 يرسل إشارة الرتدد الراديوي إىل اهلوائي إلذاعتها على السفن.قناة اإلرسال:
 تنقل اإلشارة .HF RFمستقبِل السفينة:
 يزيل تشكيل اإلشارة RF OFDM؛ يعيد إنشاء ملفات الرسائل؛ يرتّب ملفات الرسائل ويتيحها للجهاز املخصص وفقاً لتطبيقات ملفات الرسائل.يبني الشكل  1خمطط مسري اإلرسال اإلذاعي.
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مخطط صندوقي لمسير اإلرسال اإلذاعي

NAVDAT HF
منط الرسالة رقم n

منط الرسالة رقم 1

……. …….
نظام املعلومات واإلدارة
ملفات الرسائل

عمليات التحكم/
التشوير

شبكة ساحلية

مستقبِل السفينة

قناة إرسال
يف النطاقات البحرية

مرسل ساحلي

M.2058-01

1.1

نظام المعلومات واإلدارة

يشمل نظام املعلومات واإلدارة ما يلي:
مجيع املصادر اليت تقدم ملفات الرسائل (مثل مكتب األرصاد اجلوية ،منظمات السالمة واألمن وغريها)؛
معدد إرسال امللفات الذي هو عبارة عن تطبيق يُشغل على خمدم؛
مدير معدد إرسال امللفات؛
مدير ِ
املرسل الساحلي.
وتُوصل مجيع املصادر مبعدد إرسال امللفات من دالل شبكة.

ويبني الشكل  2املخطط العام لنظام املعلومات واإلدارة.

التوصية
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الشكل

2

مخطط صندوقي لنظام المعلومات واإلدارة

NAVDAT
منط الرسالة رقم 1

منط الرسالة رقم n

…… . …… .
معدد إرسال امللفات

مدير معدد إرسال امللفات
مدير ِ
املرسل الساحلي
عمليات التحكم/
التشوير

ملفات الرسائل

شبكة ساحلية
M.2058-02

1.1.1

معدد إرسال الملفات

-

يقوم معدد إرسال امللفات مبا يلي:
استالم ملفات الرسائل من مصادر البيانات؛
تشفري ملفات الرسائل عند اللزوم؛
تنسيق رسائل امللفات مع معلومات املتلقي ووضع األولوية ودامت التوقيت؛
إرسال ملفات الرسائل إىل ِ
املرسل.

2.1.1

مدير معدد إرسال الملفات

معدد إرسال امللف هو سطح بيين بني اإلنسان واآللة مي ّكن املستعمل من القيام مبا يلي من بني مهام أدرى:
إلقاء نظرة على ملفات الرسائل الواردة من أي مصدر؛
حتديد أولوية كل ملف من ملفات الرسائل وتواتره؛
حتديد متلقي ملف الرسائل؛
إدارة جتفري رسائل امللف.
وقد تكون بعض هذه الوظائف تلقائية .وكمثال على ذلك ،ميكن حتديد أولوية رسائل ما وتواترها وفقاً للمصدر الذي تأي
منه أو ميكن للمصدر أن حيدد األولوية يف الرسائل.

التوصية

ITU-R M.2058-0

3.1.1

مدير ِ
المرسل الساحلي

-

قدرة اإلرسال؛
معلمات تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد (موجات حاملة فرعية دليلية ،تشفري األدطاء وما إىل ذلك)؛
اجلدول الزمين لإلرسال.

2.1

الشبكة الساحلية

7

باملرسل من دالل الشبكة؛ ومي ّكن من مراقبة ِ
مدير احملطة الساحلية هو سطح بيين بني اإلنسان واآللة موصل ِ
املرسل عن طريق
ّ
مؤشرات منها:
إدطار باإلرسال؛
وسائل إنذار؛
قدرة اإلرسال الفعلية؛
تقرير التزامن؛
والتحكم يف معلمات ِ
املرسل مثل:

ميكن للشبكة الساحلية أن تستعمل وصلة عريضة النطاق أو وصلة مبعدل بيانات منخفض أو تقاسم حملي للملفات.
3.1

وصف ِ
المرسل الساحلي

تتكون حمطة ساحلية لإلرسال من التشكيل األدىن التايل:
خمدم حملي واحد موصل بنفاذ حممي؛
مشكل  OFDMواحد؛
مكرب  HF FRواحد؛
ّ
هوائي واحد لإلرسال مع وحدة مواءمة؛
مستقبل واحد للنظام  GNSSأو ميقاتية ذرية للتزامن؛
مستقبِل رصد واحد واهلوائي اخلاص به.
 1.3.1معمارية النظام الساحلي
يبني الشكل  3خمططاً صندوقياً ِ
ملرسل رقمي .HF
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الشكل
مخطط صندوقي وظيفي ِ
للمرسل الرقمي
3

NAVDAT HF

شبكة ساحلية
عمليات التحكم/
التشوير

ملفات الرسائل

قطار البيانات

مشكل

قطار معلومات ِ
املرسل
قطار معلومات التشكيل
عمليات التحكم/التشوير

هوائي اإلرسال

مولّد ترددات راديوية
مكرب ترددات راديوية
ّ

عمليات التحكم/التشوير
عمليات التحكم/التشوير

وحدة مواءمة
M.2058-03

2.3.1

المراقب

تتمثل وظيفة املراقب فيما يلي:
التحقق من دلو نطاق الرتددات قبل اإلرسال؛
مزامنة مجيع اإلشارات على احملطة الساحلية انطالقاً من ميقاتية التزامن؛
مراقبة معلمات اإلرسال والوقت واجلدول الزمين؛
تنسيق ملفات الرسائل اليت ينبغي إرساهلا (تقسيم امللفات إىل رزم).
تستقبل هذه الوحدة بعض املعلومات:
ملفات الرسائل من نظام املعلومات واإلدارة؛
بيانات النظام  GNSSأو امليقاتية الذرية من أجل التزامن؛
اإلشارة  HFمن مستقبِل الرصد؛
مش ّكل  HFوإشارات التحكم يف ِ
املرسل.
3.3.1

المش ّكل

يعرض الشكل  4خمطط املش ّكل.

مراقب

مستقبل رصد يف
النطاقات HF
مستقبل النظام
أو ميقاتية مرجعية

GNSS

التوصية
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الشكل
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مخطط صندوقي وظيفي للمش ّكل

النطاق األساسي لتعدد مولّد النطاق األساسي
اإلرسال OFDM
لتعدد اإلرسال
OFDM

جهاز
تقابل تعدد
اإلرسال
بتقسيم
تعامدي
للرتدد

9

NAVDAT HF

مشفر

تشتت
الطاقة

مشفر

تشتت
الطاقة

مشفر

تشتت
الطاقة

وحدة
تشفري
مسبق

وحدة
تشفري
مسبق
وحدة
تشفري
مسبق

قطار البيانات

قطار معلومات
ِ
املرسل

قطار معلومات
التشكيل

مولّد إشارة
دليلية
M.2058-04

1.3.3.1

قطارات الدخل

املش ّكل حباجة إىل ثالثة قطارات من قطارات الددل لتشغيله:
قطار معلومات التشكيل )(MIS؛
قطار معلومات ِ
املرسل )(TIS؛
قطار البيانات ).(DS
وحت ّول هذه القطارات شفرياً وتوضع بعدئذ يف شكل إشارة تعدد اإلرسال  OFDMبواسطة جهاز تقابل اخلاليا (الفقرة .)3.3.3.1
ُ
1.1.3.3.1

قطار معلومات التشكيل

يُستعمل هذا القطار لتوفري معلومات بشأن:
شغل الطيف؛
التشكيل من أجل قطار معلومات اإلرسال وقطار البيانات ( 4-QAMأو  16-QAMأو .)64-QAM
جيري دائماً تشفري قطار معلومات التشكيل على املوجات احلاملة الفرعية بتشكيل
يف املستقبِل.

4-QAM

من أجل جودة إزالة التشكيل

التوصية
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2.1.3.3.1

قطار معلومات ِ
المرسل

3.1.3.3.1

قطار البيانات

ITU-R M.2058-0

يُستعمل هذا القطار لتوفري معلومات إىل املستقبِل بشأن:
تشفري األدطاء لقطار البيانات املتعلقة بانتشار املوجة األيونوسفريية،
معرف هوية ِ
املرسل،
التاريخ والوقت.
ميكن تشفري قطار معلومات ِ
املرسل باملخطط  4-QAMأو .16-QAM
يتضمن ملفات الرسائل اليت يتعني إرساهلا (مت تنسيق هذه امللفات سابقاً بواسطة معدد إرسال امللفات).
2.3.3.1

تشفير تصحيح األخطاء

حيدد خمطط تصحيح األدطاء متانة التشفري .ومعدل التشفري هي النسبة بني معدل البيانات املفيدة ومعدل البيانات اخلام .ويوضح
هذا املعدل كفاءة اإلرسال وميكن أن خيتلف من  0,5إىل  0,75تبعاً ملخططات تصحيح األدطاء وخمططات التشكيل.
 3.3.3.1توليد تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للتردد
جيري تنسيق ثالثة قطارات (قطار معلومات التشكيل وقطار معلومات ِ
املرسل وقطار البيانات):
-

تشفري؛
تشتت الطاقة.

يقوم جهاز تقابل اخلاليا بتنظيم اخلاليا  OFDMذات القطارات املنسقة واخلاليا الدليلية .وتُرسل اخلاليا الدليلية للمستقبِل لتقدير
القناة الراديوية ومزامنتها على إشارة الرتددات الراديوية.

وينشئ مولّد اإلشارة  OFDMالنطاق األساسي  OFDMوفقاً خلرج جهاز تقابل اخلاليا.
4.3.1

مولّد اإلشارة

HF RF

املكرب إشارة الرتددات الراديوية إىل
ويكرب ّ
ينقل املولّد  HF RFإشارة النطاق األساسي إىل املوجة احلاملة خلرج الرتدد  RFالنهائيّ .
القدرة املرغوبة.
5.3.1

مكبّر الترددات الراديوية

تتمثل وظيفة هذه املرحلة يف تكبري اإلشارة  HFالصادرة من درج املولّد إىل املستوى املطلوب للحصول على التغطية الراديوية املرغوبة.
مكرب
ويُددل اإلرسال  OFDMعامل ذروة يف اإلشارة  .RFوجيب أن يظل عامل الذروة هذا يف املدى  7إىل  dB 10عند درج ّ
الرتددات الراديوية للحصول على معدل سليم خلطأ التشكيل ).(MER
وميكن ضبط قدرة اخلرج ِ RF
للمرسل الساحلي حىت قدرة الذروة  kW 10وفقاً لنطاقات الرتددات التالية:
قدرة اخلرج  RFالقصوى:

النطاق  ،kW 5 :MHz 4النطاق  ،kW 5 :MHz 6النطاق

kW 10 :MHz 8

النطاق  ،kW 10 :MHz 12النطاق ،kW 10 :MHz 16
النطاق  ،kW 10 :MHz 19/18النطاق ،kW 10 :MHz 22
6.3.1

هوائي اإلرسال ووحدة المواءمة

مكرب الرتددات الراديوية هبوائي اإلرسال من دالل وحدة مواءمة املعاوقة.
يوصل ّ
ّ

التوصية
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مالحظة – غري ضرورية يف حالة استعمال هوائي عريض النطاق.
 7.3.1مستقبِل النظام العالمي للمالحة الساتلية وميقاتية مرجعية ذرية احتياطية
تُستعمل امليقاتية ملزامنة املراقب احمللي.
 8.3.1مستقبِل الرصد

يتحقق مستقبِل الرصد من دلو الرتدد قبل اإلرسال ويتيح إمكانية التحقق من اإلرسال.

4.1

قناة اإلرسال :تقدير التغطية الراديوية

تعتمد ترددات املوجات الديكامرتية ) (HFاعتماداً تاماً على قواعد انتشار املوجة األيونوسفريية (من دالل االنعكاس من طبقة
األيونوسفري) املرتبطة ببعض املعلمات مثل :النهار أو الليل ،والساعات واملواسم ودورة البقع الشمسية ومنط هوائي اإلرسال والضوضاء
الراديوية يف منطقة االستقبال.
ويف هذه احلالة ،من الضروري استخدام الرتدد السليم يف مجيع األوقات .وميكن لربجمية انتشار الرتددات العالية احلالية أن تساعد يف
ادتيار الرتدد السليم .وميكن استخدام هوائي بسقوط شبه رأسي ملوجة أيونوسفريية ) (NVISلتحسني التغطية اإلقليمية .وميثل البث
املتعدد باقرتان مجيع املرسالت على هوائي واحد عريض النطاق إحدى اإلمكانيات املتاحة أيضاً.
وميكن ملستقبِل السفينة أيضاً أن يقوم مبسح مجيع الرتددات املسموح هبا النتقاء أفضل إشارة مستقبلة (انظر الفقرة  6.1يف امللحق .)3

الملحق

3

الخصائص التقنية للنظام
1

NAVDAT HF

مبدأ التشكيل

يستعمل هذا النظام تعدد اإلرسال  OFDMالذي هو مبثابة تكنولوجيا لتشكيل اإلرساالت الرقمية.
1.1

مقدمة

يُقسم عرض نطاق قناة اإلرسال الراديوي يف جمال الرتدد لتشكيل موجات حاملة فرعية.
ويُنظم شغل قناة اإلرسال الراديوي مع الزمن لتشكيل رموز التشكيل .OFDM

وتعادل أي دلية من داليا التشكيل  OFDMموجة حاملة فرعية يف رمز من رموز التشكيل .OFDM

التوصية
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الشكل

5

تقديم تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للتردد
االتساع

دلية

OFDM

Time
الزمن

الرتدد
موجة حاملة فرعية

رمز

OFDM

M.2058-05

2.1

المبدأ

يستعمل تعدد اإلرسال بالتقسيم التعامدي للرتدد ) (OFDMعدداً كبرياً من املوجات احلاملة الفرعية املتعامدة وضئيلة
التباعد ) (Hz 41,66من أجل احلصول على كفاءة طيفية عالية إلرسال البيانات .وتكون هذه املوجات احلاملة الفرعية ذات ترددات
متباعدة ) (Fu = 1/Tuحيث  Tuهو مدة الرمز .OFDM
وتكون أطوار املوجات احلاملة الفرعية متعامدة بالنسبة لبعضها البعض من أجل تعزيز تنوع اإلشارة الذي تسببه املسارات املتعددة،
ال سيما على املسافات الطويلة.
ويتم إددال فرتة احلراسة ) (Tdيف الرمز  OFDMللحد من تأثري املسارات املتعددة ،وبالتايل احلد من التدادل بني الرموز.
وتكون مدة الرمز  OFDMكالتايل .Td + Tu = Ts
لتكون رتالً من أرتال .OFDM
وتكون رموز  OFDMبالتايل متسلسلةً ِّ
وتكون مدة الرتل  OFDMهي

.Tf

التوصية
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6

التمثيل الطيفي لرتل تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للتردد
االتساع
رمز واحد =  228موجة حاملة
فرعية OFDM

الزمن

الرتدد
 15رمزاً = رتل واحد
M.2058-06

الشكل

7

التمثيل الزمني لرتل تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للتردد

S 15

S3

الزمن

S2

S1

Ts = 26,66 ms
Tf = 400 ms

M.2058-07

 : Sرمز

OFDM

التوصية
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التشكيل

َّ
تشكل كل موجة حاملة فرعية من حيث االتساع والطور (تشكيل اتساع تربيعي ).)(QAM
وميكن أن تكون أمناط التشكيل إما
(بتتان.)4-QAM ،

64

حالة ( 6بتات ،)64-QAM ،أو

16

حالة ( 4بتات )16-QAM ،أو

ويتوقف منط التشكيل على متانة اإلشارة املرغوب فيها.
الشكل

8

كوكبة تشكيل االتساع التربيعي

)(4-QAM

4-QAM
}Im{ z
q0
0

1a

}Re{z
–1a

1a
1

–1a
0

i0

1

M.2058-08

الشكل

9

كوكبة تشكيل االتساع التربيعي
q0 q1

)(16-QAM

}Im{ z
16-QAM

00

3a

10
}Re{z
01

1a
3a

–1a

1

11

–3a
0
0

M.2058-09

1a

–1a

–3a

1
0

0
1

1
1

i0
i1

4

حاالت

التوصية
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الشكل
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10

كوكبة تشكيل االتساع التربيعي

)(64-QAM

Im{z} 64-QAM
q0q1 q2
0 00

7a

1 00

5a

0 10

3a

1 10

}Re{z
0 01

7a

5a

3a

1 01

1a
–1a 1a
–1a

–3a

–7a –5a

–3a

0 11

–5a

1 11

–7a
0
0
0

1
0
0

0
1
0

1
1
0

0
0
1

1
0
1

0
1
1

1
1
1

i0
i1
i2

M.2058-10

4.1

التزامن

من أجل السماح بإزالة تشكيل كل موجة حاملة فرعية على حنو جيد ،ال بد من حتديد استجابة قناة اإلرسال الراديوي لكل موجة
حاملة فرعية وينبغي تطبيق عملية التعادل .وهلذا ،ميكن أن حتمل بعض املوجات احلاملة الفرعية لرموز  OFDMإشارات دليلية.
ومتكن اإلشارات الدليلية املستقبِل مما يلي:
كشف ما إذا كانت اإلشارة قد استُقبِلت؛
-

تقدير ختالف الرتددات؛
تقدير قناة اإلرسال الراديوي.

ويتوقف عدد اإلشارات الدليلية على املتانة املطلوبة لإلشارة.

التوصية
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اإلشارة الدليلية لتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للتردد
signalدليلية
إشارة
Pilot

 : Sرمز

OFDM

S: OFDM symbol
S3

SN

S2

Time
الزمن

S1

Ts
Tf

M.2058-11

تُستعمل أي موجة حاملة فرعية كمرجع زمين ملزامنة املستقبِل يف الرمز األول لكل رتل .OFDM
الشكل

12

رمز التزامن
Symbol
الرمز
تزامن
synchronization

S3

SN

Time
الزمن

Ts
Tf

M.2058-12

S2

S1

 :Sرمز OFDM
S: OFDM symbol

التوصية
5.1
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قناع اإلرسال إلشارة الترددات الراديوية
الشكل

13

قناع اإلرسال إلشارة التردد الراديوي  NAVDATبعرض نطاق

kHz 10 = F

–10
–20
–30
–40
–50
–60

2.98F 5F

0.53F 1F

ادتالف الرتدد عن الرتدد املركزي

–1F –0.53 F

نسبة القدرة دارج النطاق مقيسة يف عرض النطاق

0

Ratio of out-of-band power measured in the reference bandwidth
املرجعي إىل
القدرة املتوسطة
referenceلكل
perعرض
powerنطاق
مرجعي(dB)to
the mean
bandwidth
)(dB

F

–5F–2.98 F

)Frequency difference from centre frequency (kHz
)(kHz

M.2058-13

6.1

التسلسل فيما يتعلق باستقبال إمكانية المسح

لتنفيذ التغطية الراديوية البحرية اإلقليمية أو احمليطية املرغوبة ،جيب على كل حمطة ساحلية  NAVDAT HFاستعمال الرتدد املناسب
مع مراعاة ظروف االنتشار األيونوسفريي (القنوات  1إىل .)6
وسيختلف هذا الرتدد بطبيعة احلال دالل النهار/الليل.
وإذا كانت التغطية الراديوية املطلوبة كبرية (عرب احمليطات مثالً) ،سيتعني على احملطة الساحلية  NAVDATاستعمال عدة ترددات
إلذاعة الرسائل .NAVDAT
وميكن للمحطات الساحلية اليت تشغل اهلوائيات عريضة النطاق أو مزارع اهلوائيات أن ترسل يف آن واحد على عدة ترددات .وميزة
هذا األمر أنه حي ّد من الوقت اإلمجايل لإلرسال ويقلل من خماطر التدادل مع حمطات ساحلية أدرى.
وخيتار مستقبِل السفينة أفضل تردد يناسب منطقة املالحة اخلاصة به يف وقت االستقبال ،أي الرتدد الذي يوفر أفضل قيمة كنسبة
إشارة إىل ضوضاء ).(S/N
املوزعة للمحطّات ( NAVDAT HFامللحق .(5
وبالتايل ،يكون مستقبِل السفينة يعمل على أسلوب املراقبة ويقوم مبسح الرتددات ّ
وللسماح للمستقبِالت بانتقاء أفضل تردد قابل لالستعمال ،تقوم كل حمطة ساحلية قبل بث أي رسائل من رسائل
بإرسال تسلسل من  ms 500ثالث مرات على كل تردد موزع ،يفصل بينها توقف يرتاوح بني  200إىل  ms 1 000مما مي ّكن احملطة
الساحلية من تغيري الرتدد ونظام اهلوائي إذا لزم األمر.
NAVDAT

ودالل كل تسلسل من  ،ms 500سرتسل احملطة الساحلية ما يلي:
إشارات التزامن؛
هوية احملطة الساحلية؛
-

التوصية

18

-

ITU-R M.2058-0

قائمة بالرتددات اليت تستعملها احملطة الساحلية (القنوات  1إىل .)6

وستكون املدة اإلمجالية هلذه اإلرساالت  ms 3 000 = 500  6كحد أقصى مع إضافة مدة فرتات التوقف اليت تبلغ
 ms 1 000 = 200  5على األقل إىل  ms 5 000 = 1 000  5بالنسبة للحد األقصى اإلمجايل البالغ  .ms 8 000وإذا استعملت
احملطات الساحلية مثالً  3ترددات فقط ،ستبلغ مدة اإلرسال  ms 1 500 = 500  3باإلضافة إىل مدة فرتات التوقف البالغة
 ms 400= 200  2على األقل إىل  ms 2 000 = 1 000  2بالنسبة للمدة اإلمجالية القصوى البالغة .ms 3 500
وإىل جانب االنتقاء األوتوماي ألفضل تردد مستقبل ،ستتاح للمستقبِل أيضاً إمكانية ادتيار حمطة ساحلية واحدة أو أكثر.
الشكل
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تسلسل اإلرسال فيما يتعلق بالرسائل

NAVDAT

500 ms

القناة

القناة

6

5

القناة

4

القناة

3

القناة

2

 200إىل

القناة

1

ms 1000

M.2058-14

2

تقدير معدل البيانات المستعمل

يف عرض نطاق القناة البالغ
مع إشارة بتشكيل .16-QAM

kHz 10

مع انتشار  ،HFيبلغ عاد ًة معدل البيانات اخلام املتاح لقطار البيانات حوايل

kbit/s 20

وميكن لعدد املوجات احلاملة الفرعية اليت تنقل البيانات أن خيتلف لضبط محاية القناة .وتؤدي محاية أكرب للقناة (محاية ضد تعدد
املسريات واخلبو والتأدري وغري ذلك) إىل عدد أقل من املوجات احلاملة الفرعية املفيدة.
ولذلك يتعني تطبيق تشفري تصحيح األدطاء على معدل البيانات اخلام للحصول على معدل البيانات املفيدة .ومع معدل تشفري
يبلغ  0,5إىل  ،0,75يرتاوح معدل البيانات املفيدة بني  10و.kbit/s 15
ويوفر معدل تشفري أعلى معدالً أعلى للبيانات املفيدة بينما تكون التغطية الراديوية منخفضة تبعاً لذلك.
3

مستقبِل السفينة

1.3

وصف مستقبِل السفينة

NAVDAT
NAVDAT

يعرض الشكل  15خمططاً صندوقياً ملستقبِل السفينة.
ميكن ملستقبِل  NAVDAT HFأن يكون متوافقاً متاماً مع مستقبِل  NAVDAT MFمبواءمة الطرف األمامي فقط الستقبال
الرتددات  + kHz 500الرتددات  .HFويكون املسح مسموحاً به على القنوات  HFلكن استقبال الرتددات  kHz 500والرتدد HF
يكون منفصالً ومستقالً بشكل تام .وميكن أن يكون اهلوائي شبيهاً باهلوائي السوطي النشط.

التوصية
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ويتألف املستقبِل الرقمي النموذجي  NAVDAT 500 kHzو NAVDAT HFمن عدة وحدات أساسية:
-

هوائي االستقبال وهوائي النظام العاملي للمالحة الساتلية؛

-

الطرف األمامي للرتدد الراديوي؛

-

مزيل التشكيل؛

-

مزيل تعدد إرسال امللفات؛

-

املراقب؛

-

وسيلة اإلمداد بالقدرة.
الشكل
ِ
مخطط منطقي لمستقبل NAVDAT
15

مستقبل النظام
GNSS

هوائي
االستقبال
عمليات التحكم/التشوير

مزيل تعدد إرسال
امللفات

البيانات
قطار
DS

عمليات
التحكم/التشوير

الطرف األمامي
للرتدد RF

قطار البيانات

مراقب
االستقبال

قطار معلومات ِ
املرسل
قطار معلومات التشكيل

مزيل التشكيل

عمليات التحكم/التشوير
وسيلة اإلمداد بالطاقة
M.2058-15

1.1.3

هوائي االستقبال وهوائي النظام العالمي للمالحة الساتلية

ميكن هلوائي االستقبال أن يكون إما هوائي اجملال ( Hيوصى به على سفينة تشوهبا الضوضاء) أو هوائي اجملال .E
ومثة حاجة أيضاً إىل هوائي ( GNSSأو التوصيل باملستقبِل  GNSSللسفينة احلالية) للحصول على موقع السفينة.
2.1.3

الطرف األمامي

للتردد RF

تشمل هذه الوحدة مرشاح الرتددات الراديوية ومكرب الرتددات الراديوية ودرج النطاق األساسي مع إمكانية املسح للجميع.
ويلزم توفر حساسية عالية ومدى دينامي مرتفع.
3.1.3

مزيل التشكيل

يتم يف هذه املرحلة إزالة تشكيل اإلشارة  OFDMللنطاق األساسي وإعادة إنشاء قطار البيانات الذي حيمل ملفات الرسائل املرسلة.

التوصية
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ويُنفذ يف هذه املرحلة ما يلي:
تزامن الوقت/الرتدد؛
تقدير القناة؛
اسرتداد التشكيل األوتوماي؛
تصحيح األدطاء.
وينبغي أن يكون مستقبِل  NAVDATقادراً على كشف معلمات التشكيل التالية بشكل أوتوماي:
املخطط  4-QAMأو  16-QAMأو 64-QAM؛
خمطط املوجات احلاملة الفرعية؛
منط تشفري األدطاء.
وإضافةً إىل قطار البيانات ،يقوم بتبليغ املعلومات املتضمنة يف قطار معلومات ِ
املرسل وقطار معلومات التشكيل .وعالوة على ذلك،
يقوم بتبليغ املعلومات التكميلية بشأن القناة مثل:
نسبة اإلشارة إىل الضوضاء املق ّدرة؛
معدل دطأ البتات؛
معدل دطأ التشكيل.
4.1.3

مزيل تعدد إرسال الملفات

يقوم مزيل تعدد إرسال امللفات مبا يلي:
استقبال ملفات الرسائل من املراقب؛
التحقق من أن ملفات الرسائل خمصصة له (منط أسلوب اإلذاعة)؛
فك جتفري ملفات الرسائل إذا لزم األمر/إذا استطاع القيام بذلك؛
إتاحة ملفات الرسائل لتطبيق املطراف الذي سيستعمل ملفات الرسائل؛
إلغاء ملفات الرسائل املتقادمة.
واعتماداً على التطبيق النهائي ،ميكن مللف الرسائل أن:
ُخيّزن يف خمدم على املنت ميكن النفاذ إليه من دالل شبكة السفينة؛
يُرسل إىل التطبيق النهائي مباشرة.
-

املكرس لألجهزة
املكرسة وتشكيل السطح البيين مع التطبيق ّ
وينبغي إتاحة سطح بيين بني اإلنسان واآللة من أجل عرض الرسائل ّ
احملمولة على املنت (املالحة اإللكرتونية مثالً) وإدارة أذون لوحة السفينة (هوية السفينة ،التجفري) .وميكن أن يكون هذا السطح
البيين تطبيقاً مكرساً يعمل على جهاز حاسوب دارجي يف حني قد يكون املستقبِل عبارة عن جهاز يف شكل صندوق أسود.

5.1.3

المراقب

يقوم املراقب مبا يلي:
استخراج ملفات الرسائل من قطار البيانات (دمج الرزم يف امللفات)؛
حتويل قطار معلومات ِ
املرسل وقطار معلومات التشكيل واملعلومات األدرى املقدمة من مزيل التشكيل؛
مجع املعلومات التالية من مزيل تعدد إرسال امللفات:
-

التوصية
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العدد اإلمجايل مللفات الرسائل مفككة التشفري؛
عدد ملفات الرسائل املتيسرة؛
حدث اخلطأ (أدطاء فك التجفري).

ميكن إتاحة سطح بيين بني اإلنسان واآللة لعرض معلمات االستقبال والتحقق منها.
6.1.3

وسيلة اإلمداد بالطاقة

جيب مواءمة مصدر اإلمداد بالطاقة مع مصدر اإلمداد بالطاقة للسفينة.
4

مواصفات أداء مستقبِل السفينة

NAVDAT

ترد مواصفات مستقبِل السفينة املفرتضة أدناه هبدف احلصول على أدىن قيمة للنسبة إشارة إىل ضوضاء من أجل إزالة التشكيل
 OFDMعلى حنو جيد ( 4-QAMأو  16-QAMأو .)64-QAM

اجلدول

1

مواصفات أداء مستقبِل السفينة
نطاق الرتدد

NAVDAT

 4إىل  MHz 22نطاق حبري

محاية القناة اجملاورة
عامل الضوضاء
احلساسية املستعملة ملعدل دطأ يف البتات =  4-10بعد تصحيح األدطاء
دينامي
جمال الرتدد الراديوي األدىن املستعمل (مع هوائي استقبال مكيّف)

الملحق

40 dB @ 5 kHz 
dB 10 
dBm 100− 
dB 80 
)20 dB(µV/m

4

أسلوب الشبكة وحيدة التردد لنظام الراديو الرقمي العالمي
1

شرح نظام الراديو الرقمي العالمي

يُستعمل الراديو الرقمي العاملي )( (DRMاملعيار الدويل لإلذاعة الراديوية الرقمية) من أجل اإلذاعة الراديوية الرقمية على املوجات
اهلكتومرتية ) (MFوالديكامرتية ) .(HFونظام الراديو الرقمي العاملي هو تكنولوجيا مثبتة اجلدوى تسمح بتوفري تغطية كبرية وحتسني
دقة اإلشارة (من دالل التشفري الرقمي لتصحيح األدطاء) ،وإزالة التدادل بسبب تعدد املسريات (مبا يف ذلك تدادل املوجات
األيونوسفريية) وبالتايل توسيع تغطية إشارات عن طريق االنتشار عرب املوجات األيونوسفريية .وتُنفذ إذاعة الراديو الرقمي العاملي يف
أسلويب التشكيل  16-QAMو 64-QAMاعتماداً على متطلبات التغطية وموقع ِ
املرسل والقدرة وارتفاع اهلوائي.
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أسلوب تشغيل الشبكة وحيدة التردد

يتمتع نظام الراديو الرقمي العاملي بالقدرة على دعم ما يُعرف باسم "تشغيل الشبكة وحيدة الرتدد ) ."(SFNوهي احلالة اليت يرسل
فيها عدد من املرسالت إشارات بيانات متماثلة على الرتدد ذاته ويف الوقت نفسه .ويتم ترتيب هذه املرسالت عموماً حبيث تكون
هناك مناطق تغطية متدادلة يستقبل فيها الراديو إشارات من أكثر من ِ
مرسل واحد .وستتيح هذه اإلشارات تعزيز إجيايب لإلشارات
شريطة أن تصل ضمن فارق زمين أقل من الفرتة احلارسة .وهكذا ستُحسن تغطية اخلدمة يف هذا املوقع باملقارنة مع تلك اليت كان
سيحصل عليها يف حال وجود ِ
مرسل واحد يوفر اخلدمة هلذا املوقع .ومن دالل التصميم الدقيق واستعمال عدد من املرسالت
ُ
يف شبكة وحيدة الرتدد ،ميكن تغطية منطقة أو بلد ما تغطيةً تامة باستعمال تردد وحيد ،ويف هذا التطبيق ،فاصل زمين واحد
مما يؤدي إىل حتسني كفاءة استخدام الطيف بشكل جذري.

الملحق
ترددات من أجل النظام
القناة
C1
C2
C3
C4
C5
C6

نطاق التردد البحري
النطاق
النطاق MHz 6
النطاق MHz 8
النطاق MHz 12
النطاق MHz 16
النطاق MHz 22
MHz 4

5
NAVDAT HF

التردد المركزي
kHz 4 226
kHz 6 337,5
kHz 8 443
kHz 12 663,5
kHz 16 909,5
kHz 22 450,5

الحدود
 4 221إىل
 6 332,5إىل kHz 6 342,5
 8 438إىل kHz 8 448
 12 658,5إىل kHz 12 668,5
 16 904,5إىل kHz 16 914,5
 22 445,5إىل kHz 22 455,5
kHz 4 231

