
 

 

 ستعملةاخلصائص التقنية للتجهيزات امل
 يف النطاقات لالتصاالت على منت السفن

  MHz 470و 450احملصورة بني 
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(2019/10) 

 Mالسلسلة 
 اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع 
  وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة



ii التوصية  ITU-R  M.1174-4  

 متهيـد
مجيع خدمات يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف أتمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون 
االتصاالت الراديوية  ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)كرية سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق امللكية الف

 يس االتصاالت يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
. ITU-R 1القرار واملشار إليها يف  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع اإللكرتوين 
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة

 بياانت قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT  اإلذاعية )التلفزيونية(اخلدمة 

F اخلدمة الثابتة 

M اخلدمة املتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA  الفضائية واألرصاد اجلويةالتطبيقات 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح يف القرار  ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
ITU-R 1. 

 النشر اإللكرتوين
 2019جنيف، 

 
  ITU  2019 

 منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة أبي شكل كان وال أبي وسيلة إال إبذن خطي 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 1174M. R-ITU-4 التوصيـة
 اخلصائص التقنية للتجهيزات املستعملة لالتصاالت على منت السفن

 MHz 470و 450يف النطاقات احملصورة بني 
 (2019-2015-2004-1998-1995) 

 جمال التطبيق
 (RR) من لوائح الراديو 287.5يف اخلدمات املتنقلة البحرية طبقاً ألحكام الرقم  العاملةتصف هذه التوصية اخلصائص التقنية للتجهيزات 

للتكنولوجيات التماثلية والرقمية. وابإلضافة  kHz 12,5أو  kHz 25 القناةاخلاص ابالتصاالت على منت السفن. وهي تعاجل مباعديت 
 للتكنولوجيا الرقمية. kHz 6,25ذلك جيوز أيضاً استخدام مباعدة القناة  إىل

 الكلمات الرئيسية
 (UHF) املوجات الديسيمرتيةالبحرية، االتصاالت على منت السفن، املياه اإلقليمية، مباعدة القنوات، ترتيب الرتدد، 

 صطلحاتاملختصرات/مسرد امل
Ch.  رقم القناة(Channel number) 

DCS بتشفري رقمي سكاتاإل (Digital coded squelch) 
FSK  اإلبراق بزحزحة الرتددتشكيل (Frequency-shift keying modulation) 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

 ؛MHz 470و 450أن هناك حاجة لوصف خصائص معدات االتصاالت على منت السفن يف النطاقات احملصورة بني  أ ( 

 أنه مت مؤخراً إدخال تعديالت على تيسر الرتدد، ب(
 توصي

صورة النطاقات احملأبن متتثل املرسالت واملستقبالت املستخدمة يف اخلدمة املتنقلة البحرية لالتصاالت على منت السفن يف  1
 ؛1 للخصائص التقنية املعروضة يف امللحق MHz 470و 450 بني

اإلسكات بتشفري  ونظام نظم اإلسكات بتشفري نغمي مستمراستخدام  أبن يشكلالتماثلية  إىل التكنولوجياابلنسبة  2
 ؛انطباع املستعمل ابكتظاظ حركة االتصاالت وسيلة فّعالة للتخفيف من (DCS) رقمي

كوسيلة للتخفيف من انطباع املستعمل   مكافئأو نظام تشغيلي  DCSستخدام نظام ابإىل التكنولوجيا الرقمية،  ابلنسبة 3
 ؛ابكتظاظ حركة االتصاالت

"االستماع  طريقةنه خالل التشغيل، وبغية الكشف عما إذا كانت هناك قناة متوافرة للتشغيل، من املستصوب استخدام أب 4
 كتقنية ممكنة للتخفيف؛  "قبل الكالم

___________________ 
  التوصية.علماً هبذه  واللجنة الدولية الراديوية البحرية حتاط املنظمة البحرية الدوليةينبغي أن 
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ث أصحاب السفن عند استبدال أو تركيب معدات االتصاالت على منت السفن على جتهيز املعدات ابستخدام مباعدة حب 5
 .kHz 6,25أو  kHz 12,5 القناة

 

 

 1امللحق 

 
 اخلصائص التقنية للتجهيزات املستعملة لالتصاالت على منت السفن

 MHz 470و 450ني يف النطاقات احملصورة ب
 ينبغي جتهيز املعدات بقنوات كافية ذات تشغيل مرض يف منطقة االستخدام املزمع. 1
الة على احلد األقصى املطلوب للعمليات املرضية، على أال تتجاوز أبي حال من ينبغي أن تقتصر القدرة املشعة الفعّ  2

 .dB 10 مبقدار األقلعلى ض قدرة اخلرج . وحينما أمكن ذلك يتعني جتهيز املعدات جبهاز مناسب خلفW 2 األحوال
أمتار فوق  3,5ويف حال املعدات املركبة يف نقطة اثبتة على السفينة فإن ارتفاع اهلوائي اخلاص هبا ينبغي أال يزيد على  3

 املستوى األعلى للسطح.

 kHz 25قنوات  
 التكنولوجيا التماثلية

 kHz 12,5قنوات 
 التكنولوجيا التماثلية

فحسب استخدام تشكيل تردد ذي تشديد مسبق ينبغي  4
 أوكتاف )تشكيل الطور(./dB 6 قدره

ينبغي فحسب استخدام تشكيل تردد ذي تشديد مسبق 
 أوكتاف )تشكيل الطور(./dB 6 قدره

ينبغي أن  100%إن االحنراف الرتددي املقابل لتشكيل بنسبة  5
قدر املستطاع. وال جيوز أبي حال من األحوال  kHz 5يقارب 

 .kHz 5أن يزيد االحنراف الرتددي عن 

ينبغي أن  100%إن االحنراف الرتددي املقابل لتشكيل بنسبة 
قدر املستطاع. وال جيوز أبي حال من األحوال  kHz 2,5يقارب 

 .5,2 kHzأن يزيد االحنراف الرتددي عن 

 .106 منجزء  5,2ينبغي أن يكون تفاوت الرتدد املسموح به  .106 منأجزاء  5ينبغي أن يكون تفاوت الرتدد املسموح به  6
 .Hz 2 550ينبغي أن يقتصر نطاق الرتدد السمعي على  .Hz 3 000ينبغي أن يقتصر نطاق الرتدد السمعي على  7

 

 kHz 12,5 قنوات 
 التكنولوجيا الرقمية

 kHz 6,25قنوات 
 التكنولوجيا الرقمية

ينبغي استخدام تشكيل اثبت الغالف فحسب، يطلق عليه  8
 رابعي املستوايت(. اإلبراق بزحزحة الرتدد)تشكيل  4FSK اسم

ينبغي استخدام تشكيل اثبت الغالف فحسب، يطلق عليه 
 رابعي املستوايت(. اإلبراق بزحزحة الرتدد)تشكيل  4FSK اسم

 .Hz 1 471±ينبغي أن يقتصر تفاوت الرتدد على  .Hz 3 024ينبغي أن يقتصر تفاوت الرتدد على  9

 .(ppm)جزء يف املليون  2خطأ تردد اإلرسال األقصى:  10
 .(ppm)جزء يف املليون  2يقاتية قاعدة التوقيت: مل األقصى نسياقاالخطأ 

 .(ppm)جزء يف املليون  ±1,5خطأ تردد اإلرسال األقصى: 
 .(ppm)جزء يف املليون  ±2يقاتية قاعدة التوقيت: مل األقصى نسياقاالخطأ 

عد واإلشارات األخرى غري اهلاتفية مثل االستدعاء الراديوي بطريقة تسمح أن تشفر إشارات التحكم والقياس عن ب   وينبغي 11
 15 لفقرةا أثر اإلشارات املسببة للتداخل. وميكن استعمال الرتددات احملددة يفقدر املستطاع بتجنب إمكانية االستجابة اخلاطئة حتت 

 .لالتصاالت على منت السفن لعمليات اإلرسال املفرد برتدد واحد أو ترددينأدانه 
 .تشغيلالقابلية  لتحسنيويف استعماالت اإلرسال املزدوج، جيب اختيار الرتدد األساسي للمرسل يف اجلزء السفلي من املدى  12
نطاقات الرتدد املوصوفة  ستعملأن ت   ينبغيإذا كان استعمال حمطة مكررات مطلواًب على منت سفينة، وبصفة عامة فإنه  13
 أدانه. 15من لوائح الراديو. ويرد وصف الرتتيب املفصل للرتدد املزدوج يف الفقرة  288.5و 287.5الرقمني  يف
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 املياه اإلقليمية ينبغي استخدام هذه الرتددات رهناً ابللوائح الوطنية. وضمن 14

 الرتددات 15

 رهناً ابللوائح الوطنية( مع الرتتيب التايل:من لوائح الراديو ) 287.5ينبغي أن ت ستخدم نطاقات الرتدد احملددة يف الرقم 

 القناة العليا  القناة الدنيا

 kHz 6,25قناة  kHz 12,5قناة  kHz 25 قناة
 

 kHz 6,25قناة  kHz 12,5قناة  kHz 25قناة 

Ch. MHz Ch. MHz Ch. MHz 
 

Ch. MHz Ch. MHz Ch. MHz 

             

1 457,525 

  102 457,515625  

4 467,525 

  202 467,515625 
     

11 457,5250 

111 457,521875  

21 467,5250 

211 467,521875 
 

112 457,528125  212 467,528125 
 

12 457,5375 

121 457,534375  

22 467,5375 

221 467,534375 
 

2 457,550 

122 457,540625  

5 467,550 

222 467,540625 
 

13 457,5500 

131 457,546875  

23 467,5500 

231 467,546875 
 

132 457,553125  232 467,553125 
 

14 457,5625 

141 457,559375  

24 467,5625 

241 467,559375 
 

3 457,575 

142 457,565625  

6 467,575 

242 467,565625 
 

15 457,5750 

151 457,571875  

25 467,5750 

251 467,571875 
 

152 457,578125  252 467,578125 
 

  161 457,584375    261 467,584375 
     

، 5 والقناة 2 القناة )مثل MHz 10من القناة الدنيا والقناة العليا مع مباعدة تردد تبلغ ابلضبط  كأزواجينبغي أن ت ستخدم احملطة املكررة   - حظةمال
 (.21 والقناة 11 والقناة

سيما  إىل النظام التماثلي القائم. واإلدارات مدعوة إىل النظر يف أتثري االتصاالت التماثلية والومثة عالقة للتداخل من النظام الرقمي 
 الدنيا. العاملة منها على القناة

___________ 
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