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 ITU-R  M.1798-2  التوصيـة

 بياانت الرقمية ة عالية الرتدد لتبادل ال خصائص التجهيزات الراديوي
 والربيد اإللكرتوين يف اخلدمة املتنقلة البحرية 

 (2021-2010-2007) 

 جمال التطبيق 
وبروتوكوالت نقل البياانت يف   (MF/HF)تصف هذه التوصية األنظمة الراديوية العاملة يف نطاقي املوجات اهلكتومرتية والديكامرتية 

لتبادل البياانت والربيد اإللكرتوين على ترددات   (MMS)املستعملة حالياً يف اخلدمة املتنقلة البحرية    (HF)رتية  نطاق املوجات الديكام
لوائح الراديو، مبا يوفر إمكانية وظيفية مشاهبة للطباعة  من  17من لوائح الراديو وعلى ترددات خالف ترددات التذييل  17التذييل 

 يد من اخلواص األخرى. لعدوا (NBDP) املباشرة ضيقة النطاق 
  التشغيل البيين للمستعمل بشفافية كاملة.ريكما يرد وصف لطريقة توف

 مصطلحات أساسية 
 ، تبادل البياانت، الربيد اإللكرتوين اخلدمة املتنقلة البحرية، املوجات الديكامرتيةنطاق 

 املصطلحات املختصرات/
Access provider شبكة الراديوية شركة تعرض على الزبون توصيالً ابلIPBC   

(Company which proposes a connection to IPBC radio network to customer) 
ACK  اإلشعار ابالستالم(Acknowledge receipt) 
ARQ طلب التكرار األوتومايت (Automatic repeat request) 

AWGN الضوضاء الغوسية البيضاء اإلضافية (Additive white gaussian noise) 
CF عامل الذروة (Crest factor) 
CL  طول اثبت(Constant length) 

CM  مدير االتصاالت(Communication manager) 
CR  معدل الشفرة(Code rate) 

CRC  التحقق من اإلطناب الدوري (Cyclic redundancy check) 
CRSs   حمطات راديوية ساحلية(Coastal radio stations) 

CS ات التحكم ار إش(Control signals) 
CW   موجة مستمرة(Continuous wave) 

DBPSK  التشكيل بزحزحة الطور اإلثنيين التفاضلي(Differential binary phase shift keying) 
DPSK التشكيل بزحزحة الطور التفاضلي (Differential phase shift keying) 

DQPSK لي ي التفاضالرتبيع تشكيل بزحزحة الطورال(Differential quadrature phase shift keying) 
DSP  معاجلة اإلشارة الرقمية(Digital signal processing) 
FEC  التصحيح األمامي لألخطاء(Forward error correction) 
FFT  حتويل فورييه السريع(Fast Fourier transform) 
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FSK بزحزحة الرتدد تشكيلال (Frequency shift keying) 
GLN شبكة الوصلة العاملية (Global link network) 

GMDSS  النظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف البحر(Global maritime distress and safety system) 
GPS  النظام العاملي لتحديد املوقع(Global positioning system) 
IFFT حتويل فورييه السريع العكسي (Inverse fast Fourier transform) 
IMO  املنظمة البحرية الدولية(International Maritime Organization) 

IP  بروتوكول اإلنرتنت(Internet protocol) 
IPBC  بروتوكول اإلنرتنت اخلاص ابتصاالت السفن(Internet protocol for boat communication) 

IPBC radio network  تكوهنا كافة اخلالاي الراديوية املكرسة حلركة الربوتوكول اديوية اليتالشبكة الر IPBC    
(Radio network achieved by whole of the radio cells dedicated for IPBC traffic)  

IRS  حمطة استقبال املعلومات(Information-receiving station) 
ISS  املعلومات إرسالحمطة  (Information-sending station) 

LEN  الطول(Length) 
Maritime HF band  مدى الرتدداتHF (MHz 30-4)  الذي ينقسم إىل نطاقات فرعيةHF   تكرس للحركة البحرية  

(HF frequency range (4-30 MHz) which is divided in HF sub-band dedicated for 

maritime traffic) 

MMS اخلدمة املتنقلة البحرية (Martime mobile service) 
Mobile station   جمموعة من معدات السفينة مصممة لالتصاالت خبلية راديوية  

(Set of ship equipment designed to communicate into a radio cell)  
NAK  ال يوجد إشعار ابالستالم(Not acknowledged) 

NAVAREA  منطقة مالحية(Navigational area) 
NAVTEX  اسم النظام( تلكس مالحي((Navigational Telex (the system name)) 

NCC  مركز التحكم يف الشبكة(Network control centre) 
NBDP   الطباعة املباشرة ضيقة النطاق(Narrow-band dirct printing) 
OFDM  تعامدي للرتددتعدد اإلرسال بتقسيم (Orthogonal frequency division multiplexing) 

OSI  التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة(Open systems interconnection) 
PEP  قدرة غالف الذروة(Peak envelope power) 
PIB  جسر بروتوكول اإلنرتنتPactor (Pactor IP-Bridge) 

PMC انضغاط ماركوف الزائف (Pseudo-Markov compression) 
PTP من نقطة إىل نقطة (Point to point) 

QAM تشكيل االتساع الرتبيعي (Quadrature amplitude modulation) 
QoS  جودة اخلدمة(Quality of service) 

Radio cell نطاقات الفرعية  منطقة تغطية كهرابئية راديوية ملرسل حمطة ساحلية ولقناة إرسال راديوية يف أحد الHF 
 Radio electric coverage area for a transmitter of a coast station, and for a)البحرية  

radio transmission channel in an HF maritime sub-band) 



 ITU-R  M.1798-2 3   التوصية 

Radio transmission 

channel 
 HFطاقات الفرعية  يف أحد الندعم مادي ميكن من نقل البياانت؛ ويتسم هذا الدعم برتدد مركزي  

يبلغ    البحرية نطاق   ;kHz 20-10  (Physical support which allows data transportوعرض 

this support is characterized by a central frequency in a maritime HF sub-band and 

a bandwidth of 10-20 kHz) 
RF  تردد راديوي(Radio frequency) 

RMS  جذر متوسط الرتبيع(Root mean square) 
RS سولومون -ريد(Reed-Solomon) 

RTT وقت الذهاب واإلايب (Round-trip time) 

SES حمطة أرضية على سفينة (Ship earth station) 
SLs  مستوايت السرعة(Speed levels) 

 توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة 
تقريباً ابستخدام   kHz 12ق تصل إىل  ( يف عروض نطاHFاختبار مودمات املوجات الديكامرتية )  -  F.1487 R-ITUالتوصية  

 حماكيات القناة األيونوسفريية
 جتهيزات اإلبراق بطباعة مباشرة يف اخلدمة املتنقلة البحرية - ITU-R M.476التوصية 
 التعرف األوتومايت يف اخلدمة املتنقلة البحرية  اإلبراق بطباعة مباشرة اليت تستعملجتهيزات  - ITU-R M.625التوصية 

 التصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،عية اإن مج
 إذ تضع يف اعتبارها

عالية استعمال  أن استعمال أجهزة الراديو احملددة ابلربجميات سيعود يف املستقبل مبنافع اقتصادية وتقنية وفوائد بشأن ف أ ( 
 ن احلاجة إىل تغيريات تنظيمية أخرى؛الطيف ومن مث ينبغي أن تتوفر إمكانية إدخال استعمال أجهزة الراديو تلك دو 

املستوى  ب( منخفضة  البيانية  للرسوم  مفيدة  تكون  قد  الرتدد  عالية  الراديو  أجهزة  عرب  السرعة  عالية  البياانت  خدمة  أن 
 املعلومات؛و  األنظمة اإللكرتونية لعرض اخلرائطولتحديث 

ن من الكفاءة التشغي ج(  لية والسالمة البحرية؛ أن خدمات البياانت عالية الرتدد ستحس ِّ
لن يلحق الضرر ابتصاالت االستغاثة والسالمة   (MMS)  ولوجيا رقمية جديدة يف اخلدمة املتنقلة البحريةأن إدخال تكن د (
، مبا يف ذلك تلك اليت حددهتا االتفاقية الدولية للحفاظ على احلياة  (HF)والديكامرتية    (MF)نطاقات املوجات اهلكتومرتية   يف

 يف نسختها املعدلة؛ 1974يف البحر لعام  البشرية
مستمر ابلنسبة التصاالت االستغاثة يف املناطق القطبية   (NBDP)  أن االستعمال احملدود للطباعة املباشرة ضيقة النطاق ه (

(A4) خدمة للمجتمع البحري؛  املستقرة ابلنسبة إىل األرض توفر ، حيث أنه ال توجد تغطية من شبكات السواتل 
 ؛kHz 3إىل عروض نطاقات أكرب من دمات البياانت عالية الرتدد قد حتتاج خ أن و (
ن من فعالية    أوتوماتياً توصيالً    انت البحري عايل الرتدد الذي يوفرأن نظام البيا ز ( مع موردي خدمات اإلنرتنت سيحس ِّ

 تداول احلركة؛ 
  Inmarsatعن نظام نداء الزمرة املعزز لشركة    طبيةالحية القاملنطقة املأن للرتددات العالية إمكانية توفري تغطية أكرب يف   ح (
 ؛ kHz 518ابلرتدد  NAVTEX التلكس املالحيأو 
 أن هناك حاجة مستمرة إىل التشغيل البيين الرقمي بني سفينة وأخرى؛  ط( 
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متزايداً ع ي( البحرية عالية الرتدد سيول د طلباً  الرقمية  البياانت  التوسع املستمر يف خدمات  املتنقلة  لى طيف الرتددا أن  ت 
 ؛ (RR) من لوائح الراديو 17البحرية للتذييل 

قد   أنه ميكن استعمال معايري متعددة للربيد اإللكرتوين لتشجيع التطور التكنولوجي ومن مث تشجيع التنافس املستمر مبا ك(
احلا التكنولوجيا مع مراعاة  املستمر يف  التقدم  من  املستعملني  التشغيليعود ابلفائدة على  إىل  الشبكات، خاصة    جة  البيين بني 

 ، ألغراض االستغاثة والسالمة يف املستقبل وتوزيع معلومات السالمة البحرية

 وإذ يدرك 
أن هناك حاجة إىل حتديد اخلصائص التقنية لألنظمة والتجهيزات الراديوية عالية الرتدد من أجل تبادل البياانت عالية  أ ( 

 من لوائح الراديو؛  17ين على الرتددات املتنقلة، مبا يف ذلك ترددات التذييل الرتدد والربيد اإللكرتو 
من لوائح    17لربيد اإللكرتوين ابلرتدد العايل تعمل على ترددات التذييل  أن هناك خدمات قائمة ومتنامية عاملياً وإقليمياً ل ب(

من لوائح   17 ات املتنقلة من خارج التذييليتفق استعمال الرتددمن لوائح الراديو )  17الراديو والرتددات املتنقلة من خارج التذييل  
 الت(، قواعد االحتاد الدويل لالتصاالراديو يف اخلدمة املتنقلة البحرية مع 

 وإذ تالحظ 
ميكن اعتبار أهنا تفي مبتطلبات تبادل    5و  4و  3و  2عالية الرتدد املوضحة يف امللحقات    أن خصائص خدمات البياانت أ ( 

 ، 1نقلة البحريةت الرقمية والربيد اإللكرتوين يف اخلدمة املتالبياان

 توصـي
إىل  أبن 1 السفينة  البياانت يف االجتاهني من  للنظام ابلنسبة إلرسال رسائل  البيين  التشغيل  ينبغي حتقيق  ومن    الساحله 

 (؛1)انظر امللحق  (IP)إىل السفينة وذلك على مستوى بروتوكول اإلنرتنت  الساحل
 3و  2امللحقات  ودمات الواردة يف  وبروتوكوالت امل  ت البحرية عالية الرتدد وخصائصهاعلى خدمات البياانمثلة  أبن األ 2
 ، ينبغي أن تستعمل يف أنظمة إرسال واستقبال البياانت من وإىل السفن ابستخدام الرتددات العالية؛4و
 البحر ستغاثة والسالمة يفجهيزات احلالية للنظام العاملي لالبني سفينة وأخرى والتوافق مع الت  نه حتقيقاً للتشغيل البيينأب 3

(GMDSS)ين للتوصيتني  ،  طبقاً  أوتوماتياً  االتصاالت  إجراء  النظام  مبقدور  يكون  أن   ITU-R M.625و  ITU-R M.476بغي 
 ؛(ARQ)وطلب التكرار األوتومايت  (FEC)أسلويب التصحيح األمامي لألخطاء  يف
ينبغي له الوفاء ابملتطلبات  ،  (GMDSS)ستغاثة والسالمة يف البحر  ام العاملي لالهذا النظام يف النظ  نه يف حالة استعمالأب 4

 . (IMO) املطبقة للمنظمة البحرية الدولية
 

____________________ 

 
 من لوائح الراديو.  VIIمع اإلقرار ابحلاجة إىل االمتثال للفصل  1
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 1امللحق 
 

 التشغيل البيين للنظام

 مقدمة  1
اصيل عن األنظمة الثالثة للربيد م تف ويقد (سفينة إىل أخرىومن  الساحلسفينة إىل المن نظام التشغيل البيين ) هذا امللحق يصف

 .4و 3و 2الواردة يف امللحقات  عايل الرتدداإللكرتوين 

 من نقطة إىل نقطة.   تمن أجل نظام اتصاال   (HF)لتبادل واسع النطاق للبياانت ابملوجات الديكامرتية  لنظام  ي قرتح  ،  5امللحق    يفو 

 التشغيل البيين للنظام 2
 الساحلمن السفينة إىل 

.  (IP) من خالل مورد خدمات إنرتنت على مستوى بروتوكول اإلنرتنت  ساحل -اظ على التشغيل البيين يف االجتاه سفينةاحلفيتم 
النقر على زر "أرسل"  يتم  ومنوذجياً، تقوم السفينة إبدخال رسالة بريد إلكرتوين مبرفقات أو بدون يف نظام الربيد اإللكرتوين مث 

 وقع ومن طرف إىل آخر يف أي وقت.ينطبق ذلك على أي ماملألوفة للجميع. و ابلطريقة 
 إىل السفينة الساحلمن 

املوجود على   املستعمل  البيين يف جزء  توجد شواغل خاصة ابلتشغيل  التوصية، ال  املوضح يف هذه  النظام  نظام على شاكلة  يف 
 ببساطة مبا يلي: وين لسفينة أن يقومل رسالة بريد إلكرت ويرغب يف إرسا الساحل. حيث ميكن للراسل املوجود على الساحل

 النقر على زر "رد"؛ أو  -
 . callsign@xxx.comأو   shipname@xxx.comتوجيه الرسالة إىل العنوان  -

الرسالة    وسيتم تسليم رسالة الربيد اإللكرتوين عرب النظام الذي تستعمله السفينة. ويف حالة وجود عطل يف النظام، يتم إعادة تسيري
عرب نظام بديل. وتعتمد هذه القرارات املؤمتتة على حمتوايت قاعدة بياانت شاملة. وبناًء على ذلك، قد تسلم رسالة الربيد  أوتوماتياً 

اإللكرتوين عرب نظام عايل الرتدد أو نظام بديل قائم على السواتل. ويف حالة وجود عطل كامل للنظام أو مشكلة يف العنوان أو عدم 
نبيه مشغلي خدمة دعم النظام واختاذ إجراء اإلصالح. ويضمن ذلك عدم انشغال املستعملني املوجودين تالتسليم لسبب ما، يتم  

 لنظام أو الشبكة اليت تستعملها السفينة. حيث يلزمهم فقط توجيه الرسالة إىل العنوان السليم والنقر على زر "أرسل".اب  الساحلعلى  
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 2ق امللح
 

 ية الرتدد لبروتوكول مودم خدمات البياانت عا
 ابستعمال تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد  

 نظرة عامة
لقناة عالية الرتدد ابستعمال معاجلة اإلشارة    (OFDM)  تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد  معمارية مودم  يصف هذا امللحق 

ول واملشكل ومزيل التشكيل. ويوجز اجلزء وتوكالرب . كما تقدم تعريف ووصف خوارزمية التنفيذ. ويضم ذلك تعريف  (DSP)رقمياً  
 األخري كيفية اختيار واستعمال الرتددات بصورة فعالة من حيث استخدام الطيف. 

واملودم   متعددة.  حاملة  النطاق مبوجة حاملة وحيدة ومبوجات  عريض  مودم  لتنفيذ  أساسيان  املوصوف   OFDMويوجد هنجان 
املة. وامليزة الرئيسية الستعمال هنج املوجات احلاملة املتعددة أنه ال توجد حاجة إىل  ت احلوجاواملستعمل عبارة عن النهج متعدد امل

مسٍو لتقدير قناة اخلبو ألن عرض نطاق املوجة احلاملة اجلزئية صغري وميكنه حتمل خبو متوسط. ولذا يعترب هنج املوجات احلاملة  
جات احلاملة املتعددة حبيث تصبح املوجات احلاملة اجلزئية اإلفرادية مماثلة املو هنج  املتعددة أقل تعقيداً يف التنفيذ. كما مت اختيار  

الرتددات   DATAPLEXللنظام   ختالف  إزاء  أكثر حساسية  أنه  املتعددة يف  احلاملة  املوجات  عيب هنج  ويتمثل  النطاق.  ضيق 
 وضوضاء الطور للمذبذب. 

 (HF)  بروتوكول املودم عايل الرتدد

 املقدمة
ابلتوصية   TOR. وكما هو احلال يف إرساالت بروتوكول  ms  520 1فدرة كل    32موجة حاملة إلرسال    OFDM ،  32ة  موج   تستعمل 

ITU-R M.625 يعترب الربوتوكول ،OFDM  مبثابة بروتوكول اتصاالت تعدد إرسال نصف مزدوج حيث إنه يف أي وقت معني تكون
وتكون دورة التوقيت األساسية   .(IRS)خرى هي حمطة استقبال املعلومات  األ  طةواحمل  (ISS)واحدة من احملطات حمطة إرسال املعلومات  

 توقيت الدورة.  MASTERاثبتة على أن حتدد حمطة النداء األصلية أو احملطة 
وأنساق الفدرات والعمليات األساسية للوصلة   OFDMوتصف هذه التوصية يف األجزاء التالية دورة التوقيت األساسية للربوتوكول  

 وإنشاء الوصلة. ENDو OVER مثل
 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد بتشكيل ال

. ويرد وصف كامل لشكل املوجة يف األجزاء التالية اليت Hz 1 700تردد موجة حاملة مركزها عند    OFDM،  32تستعمل املوجة  
 تصف املشكل ومزيل التشكيل.

إرساالت   أطوار  (N = 32)موجة حاملة    OFDM،  32وتستعمل مجيع  أربعة  ذات  إرسال    (M = 4)، وموجة  تقوم حمطة  حيث 
فدرة بياانت يف كل رشقة. وجتيب حمطة استقبال املعلومات    32جة حاملة إبمجايل  املعلومات إبرسال فدرة بياانت طويلة لكل مو 

 ابيتة.   64جة حاملة إبمجايل  حتتوي على ابيتتني لكل مو   (M = 4)ورشقة قصرية ذات أربعة أطوار    (N = 32)موجة حاملة    32بعدد  
 توقيت الرتل

مبثابة بروتوكول تعدد إرسال نصف مزدوج   OFDMالربوتوكول ، يعد ITU-R M.625للتوصية  TORكما هو احلال يف الربوتوكول 
ورة  حيث تكون واحدة من احملطات حمطة إرسال املعلومات وتكون األخرى حمطة استقبال املعلومات. وعند التوصيل، يكون زمن د

OFDM    520 1اثبتاً عند  ms  080 1؛ وترسل حمطة إرسال املعلومات رشقة بياانت طويلة مدهتا ms    وجتيب حمطة استقبال املعلومات
ابلنسبة حملطة إرسال    MASTER. ويرد أدانه ملخص لدورة التوقيت األساسية عند احملطة القائد  ms  216برشقة إجابة قصرية مدهتا  

 .  SLAVEوحمطة إرسال املعلومات املنقادة  MASTERاملعلومات القائد 
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 . SLAVEابً ومعاجلة احملطة املنقادة عبارة عن زمن البث ذهاابً وإاي RTTالزمن  - مالحظة
عند بدء الوصلة. وابلنسبة حملطة إرسال املعلومات،   MASTERمن جانب احملطة القائد    OFDM  (T = 0)ويتم حتديد مرجع لزمن الدورة  

امل داخل فاصل ابلك  SALVEعلى أن يتم استقبال رد احملطة املنقادة    T = 0عادة ببدء اإلرسال عند    MASTERلقائد  تقوم احملطة ا 
  SLAVEوتقوم احملطة املنقادة  مباشرة.    ms 080 1اليت تبلغ مدهتا    MASTERعقب رشقة بياانت احملطة القائد    ms  440استقبال قدره  

.  MASTERهاية رشقة حمطة إرسال املعلومات القائد  دة أبقصى سرعة ممكنة بعد استقباهلا لن إبرسال رد حمطة استقبال املعلومات عا 
زمن دورة   ms 216هي حمطة استقبال املعلومات، يبدأ رد حمطة استقبال املعلومات الذي مدته  MASTERوعندما تكون احملطة القائد 

. وتبدأ رشقة  MASTERية رشقة بياانت حمطة إرسال البياانت  حبيث حتدث هناية الرد يف نفس وقت هنا   ms  520 1إىل    304 1من  
. وتتبع فلسفة SLAVEيف نفس الوقت خالل الدورة الذي ترد فيه حمطة استقبال املعلومات املنقادة    SLAVEبياانت احملطة املنقادة  
يسمح بزمن مسري   OFDMة الربوتوكول  ، فيما عدا أن زمن دور ITU-R M.625صية  املثال احملدد يف التو   OFDMتوقيت دورة الربوتوكول  

 ( بني احملطتني الواصلتني. ms  170مقابل    ms  224أكرب ) 

M.1798 0-0

1 080 ms

216 ms

T = 0 ms T  = 1 080 ms + RTT T = 1 520 ms

216 ms

T = 1 304 ms T = 1 520 ms

1 080 ms

T  = 1 080 ms + RTT T  = 0 ms

 

 

 املعلوماتإرسال خدمة نسق فدرة 
ىل حمطة  فدرة حمطة إرسال املعلومات املوضحة أدانه إلرسال كل من ابيتات البياانت ورسائل التحكم إ  OFDMيستعمل الربوتوكول  

موجة حاملة   32حدة على كل موجة من  استقبال املعلومات. ويقوم كل إرسال حملطة إرسال املعلومات إبرسال فدرة بياانت وا
ابيتات لكل فدرة كل    10فدرة مع    32علومات ترسل كحد أقصى  فدرة للرشقة الطويلة. وحيث إن حمطة إرسال امل  32إبمجايل  
1 520 msبرة ابلنسبة لربوتوكول تج لكمية البياانت العا، فإن احلد األقصى الناOFDM  معN = 32 وM = 4  ابيتة  210يبلغ حنو

 .bit/s  684 1أي 

 حمطة إرسال املعلومات القائد - OFDMالتوقيت الرئيسي للربوتوكول 

رد حمطة استقبال  ت )القائد(رشقة بياانت حمطة إرسال املعلوما
 املعلومات

حمطة إرسال 
 املعلومات

حمطة إرسال  - OFDMالتوقيت الرئيسي للربوتوكول 
 املعلومات املنقادة

 رشقة بياانت حمطة إرسال املعلومات )منقادة(
رد حمطة استقبال 

 املعلومات
حمطة استقبال 

 املعلومات
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   إرسال املعلوماتدمة فدرة بياانت خم
SEQ_NR | LEN 

 بتات(  5) بتة( 11)
DATA 

 ابيتات(  10)
CRC 

 )ابيتتان( 

 0x7FFإىل  1ن بتة ويبدأ م  11رقم تتابع الفدرة وهو حقل من   SEQ_NR –احلقل 
 يعين نبذ هذه الفدرة  0x000الرقم  

 رقم ابيتات البياانت الصاحلة يف الفدرة   10إىل  0من   LEN –احلقل 
 CONTROLيرسل فدرة التحكم  31الرقم  

   10إىل    0من    LENعندما تكون  10إىل    0تكون ابيتات البياانت من   DATA –احلقل 
 LEN 31عندما تكون  CONTROLتكون فدرة التحكم  

 بتة. 16من   (CRC)تتابع  CRC –احلقل 

يستعمل للرتتيب السليم للفدرات عند هناية حمطة استقبال املعلومات    (SEQ_NR)بتة    11تبدأ كل فدرة بياانت برقم تتابع من  
يث ميكن حملطة  مع كل إرسال لبياانت جديدة أو فدرة حتكم حب (0x7FF) 047 2إىل  1للوصلة. ويتدرج رقم التتابع يف الزايدة من 

البياانت أبكمله بعرض الفدرات ابلرتتيب الساستقبال املعلومات إعادة بن التتابع  اء إرسال  ليم عند هناية االستقبال. ويعود رقم 
. ويظهر رقم تتابع فدرة التحكم عندما يلزم فك تشفري فدرة  047 2بعد االنتهاء من تشفري الفدرة رقم    1إىل    047 2للتناقص من  

 . OVERعند بدء الوصلة وال يتم تغيريه أثناء حاالت  1. ويضبط رقم التتابع على التحكم
حمط تتأكد  أن  التتابع وجيب  رقم  لفدرات  األقصى  العدد  من  أكثر  يوجد  ال  أنه  االتصال  أثناء  املعلومات  إرسال  ة 

MAX_SEQ_NR_DIFF    متأخرة يف أي وقت، حيثMAX_SEQ_NR_DIFF  (047 2 – 64)أقل من   عبارة عن قيمة قابلة للربجمة  
. وبعبارة أخرى، جيب أن يكون الفرق بني أقدم وأحدث رقم تتابع فدرة يف أي رشقة طويلة حملطة إرسال املعلومات أقل  983 1أي 

يساوي   أو  استقبال  MAX_SEQ_NR_DIFFمن  هناية حمطة  عند  املخزنة  الفدرات  عدد  من  احلد  هو  القيد  هبذا  واملقصود   .
بب ما استمرت فدرة أو أكثر يف الفشل يف تفكيك الشفرة بدون أخطاء عند لالتصال "ابالستدراك" إذا ولس  املعلومات وللسماح

 هناية حمطة استقبال املعلومات. 
ويسمح الربوتوكول حملطة إرسال املعلومات بتكرار الفدرات يف نفس الرشقة الطويلة. وإذا وصلت حمطة إرسال املعلومات إىل الفرق  

تتابع فدرة يف أي رشقة طويلة حمددة، فإنه ينبغي تكرار الفدرات األقدم  بني أقدم وأحدث رقم    MAX_SEQ_NR_DIFFاألقصى  
يف الفواصل املتاحة املتبقية ابلرشقة الطويلة لتحسني احتمال استقبال الفدرة بشكل سليم. وميكن حملطة إرسال املعلومات أن تكرر 

 د فدرات بياانت جديدة معلقة. يف أي وقت الفدرات احلالية يف حال عدم وجو 
، فإنه ميكن حملطة استقبال املعلومات نبذ هذه  0000عبارة عن حالة خاصة. ففي حالة إرسال فدرة برقم التتابع  0000رقم التتابع و 

الفدرات  الفدرة دون إجراء أي عمليات لفك التشفري. وعند هناية إرسال حمطة إرسال املعلومات، على سبيل املثال، ميكن استعمال  
 0000للملء ابلنسبة جلميع الفدرات بعد الفدرة األخرية احملتوية على بياانت صاحلة. وستظهر أمهية الفدرة   0000ذات رقم التتابع 

عندما تطلب حمطة إرسال املعلومات إعادة إرسال فدرات    ARQبوضوح فيما بعد عند مناقشة تشغيل الطلب األوتومايت للتكرار  
إىل إعادة إرسال هذه الفدرة إذا أرسلت حمطة استقبال    0000ند إرساهلا فدرة  حتتاج حمطة إرسال املعلومات ع  بياانت فاسدة. وال 

إرسال   من  بدالً  احلالية  الفدرات  تكرار  املعلومات  إرسال  أنه ميكن كذلك حملطة  الفدرة. ويالحظ  ابلنسبة هلذه  املعلومات خطأ 
 . 0000الفدرات 

، فإنه يشري إىل عدد ابيتات  10و  0عبارة عن رقم بني    LEN  ضني. فإذا كان احلقلاخلمس لغر   ذو البتات   (LEN)ويعمل احلقل  
جزء البياانت   األوىل يف  LENمن الفدرة. وجيب إغفال البايتات اليت تلي ابيتات احلقل    DATAالبياانت الصاحلة يف جزء البياانت  

DATA    عماهلا إلرسال فدرة خاملة أو فدرة  ميكن است  لبياانت الصاحلة اليتعبارة عن طول فدرة ا  00من الفدرة. ويالحظ أن القيمة
، جيب إعادة إرسال الفدرة اخلاملة إذا أرسلت حمطة استقبال املعلومات خطأ  0000ال حتتوي على بياانت. وخالفاً لفدرة التتابع  

 بشأن هذه الفدرة. 
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زء البياانت من  وتدرج رسالة حتكم يف ج  CONTROL، فإن الفدرة تكون معرفة كفدرة حتكم  31على    LENوعند ضبط احلقل  
الفدرة. وكما هو احلال يف فدرات البياانت، إذا أرسلت حمطة استقبال املعلومات خطأ عند استقبال هذه الفدرة، فإنه جيب هنا 

ما ة الطويلة مثليف نفس الرشق  CONTROLإعادة إرساهلا. وعالوة على ذلك، ميكن حملطة إرسال املعلومات تكرار فدرات التحكم  
 فدرات البياانت. وابلطبع، جيب أن يكون للفدرة املكررة نفس رقم تتابع الفدرة.ميكنها تكرار 

التقييس ابالحتاد الدويل   16ذو    CRCواحملقق   بتة واملوجود يف هناية مجيع الفدرات عبارة عن ابق متعدد احلدود عياري لقطاع 
 0xFFFF مع  CRCبداية حقل رقم التتابع إىل هناية حقل البياانت. وبعد مجع احملقق  لالتصاالت حمسوب عرب الفدرة ابلكامل من  

، على أن ترسل البايتة األقل أوالً وذلك عند هناية الفدرة. ويتم عند موضع  CRCقق  ، ترسل ابيتتا احملXORيف بوابة اجلمع املنطقية  
احملسوب بدءاً من ابيتة رقم التتابع حىت   CRCوابقي احملقق    0xFFFFعلى القيمة    CRCحمطة استقبال املعلومات تدميث احملقق  

 يف حال عدم حدوث أخطاء.  0xF0B8هناية الفدرة يساوي 

 فدرات البياانت
على عدد ابيتات البياانت الصاحلة يف    LEN، تضبط املعلمة  OFDMيف فدرات البياانت مبحطة إرسال املعلومات يف الربوتوكول  

 ة.ابيت 10إىل  0الفدرة: من 

 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتددفدرات بياانت 

SEQ_NR | LEN 
 بتات(  5) بتة( 11)

DATA 
 ابيتات(  10)

CRC 
 )ابيتتان( 

– LEN  00  ابيتات بياانت صاحلة 10إىل 

ملعلومات  وميكن لفدرات البياانت يف أي رشقة حملطة إرسال املعلومات أن ختصص ملوجات حاملة أبي ترتيب. وحمطة استقبال ا 
 فدرات البياانت. ملزمة إبعادة جتميع رسالة البياانت األصلية ابلرتتيب السليم استناداً إىل أرقام التتابع يف 

فاصاًل، فإنه ميكنها تكرار الفدرات    64وإذا مل يكن لدى حمطة إرسال املعلومات الفدرات الكافية مللء مجيع الفواصل البالغ عددها  
مجيع استقبال املعلومات فرصة اثنية لفك تشفري    تبقية بدءاً من الفدرة األقدم. وتتيح الفدرات املكررة حملطةاحلالية يف الفواصل امل

الفدرات بدون أخطاء. وميكن من انحية أخرى حملطة إرسال املعلومات أن متأل الفدرات اليت ال حتتاج إليها بفدرات هلا رقم التتابع  
 . هناية حمطة استقبال املعلومات حيث سيتم نبذ هذه الفدرات عند 0000

  MAX_SEQ_NR_DIFFع الفدرات املتأخرة أكرب من  وجيب أال يكون لدى حمطة إرسال املعلومات يف أي وقت عدد من أرقام تتاب
عبارة عن قيمة قابلة للربجمة. ويعين ذلك أن الفرق بني رقم التتابع األقدم ورقم التتابع   MAX_SEQ_NR_DIFFحيث إن القيمة  

اعى  على أن ير   MAX_SEQ_NR_DIFFحدث يف أي رشقة طويلة حملطة إرسال املعلومات جيب أن يكون أقل من أو يساوي  األ
 . 047 2تكرار العد عند 

   فدرات التحكم
.  DATAوحتميل األمر يف البايتة األوىل من حقل البياانت  31على   LENرسائل التحكم بضبط احلقل  OFDMيرسل الربوتوكول 

ت يف فك تشفري  على الرقم التايل املتاح. ويعاد إرسال مجيع أراتل التحكم إذا فشلت حمطة استقبال املعلومارقم التتابع  ويضبط حقل  
 الفدرة بدون أخطاء.

 . ENDو OVERو MY_CALLثالث رسائل حتكم:  OFDMوللربوتوكول 
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 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد فدرة التحكم يف 
SEQ_NR | 11111 

 
 بتات(  5) بتة( 11)

CONTROL | IDLE FILL   
  PATTERN 

 ابيتات(  9) )ابيتة واحدة( 

CRC  
 

 )ابيتتان( 

 0000بتة، ال ميكن أن يكون  11رقم تتابع من   SEQ_NR –احلقل 
 ابلنسبة لفدرة التحكم  31يكون  LEN –احلقل 
 ENDأو  OVERشفرة حتكم تكون  CONTROL –احلقل 
 مرات(  9)يكرر   IDLE FILL PATTERN 10101010 –احلقل 

ميكن حملطة إرسال املعلومات إرسال فدرات التحكم يف أي وقت وجيب على حمطة استقبال املعلومات أن تتعرف على أمر التحكم 
، فإنه ال ينبغي إرسال أي فدرات بياانت  ISS OVERحلظة ظهوره يف البياانت املتسلسلة اليت أعيد بناءها. فمثالً عند إرسال األمر  

حيث ستصبح حمطة إرسال املعلومات ابختصار حمطة استقبال معلومات. وينبغي أن تولد حمطة   OVERأبرقام تتابع أكرب من األمر  
 ري املخصصة. إرسال املعلومات فدرة األمر ملرة واحدة فقط وإن كان ميكنها تكرار فدرة التحكم تلك يف فواصل املوجات احلاملة غ

 . CONTROLت التحكم ويرد أدانه شكل شفرات ابيتا 
CONTROL – OVER (0x86) 

 

 1 0 0 0 0 1 1 0  

 

CONTROL – END (0x98) 
 

1 0 0 1 1 0 0 0 

 

CONTROL – MYCALL (0xE0) 
 

1 1 1 0 0 0 0 0 

 

 :ENDو OVERكما يرد أدانه الشكل النمطي لفدريت التحكم 
 OVERفدرة التحكم 

 

SEQ_NR | 11111 10000110  IDLE FILL PATTERN  CRC 

 

 ENDفدرة التحكم 
 

SEQ_NR | 11111 10011000  IDLE FILL PATTERN  CRC 

 

 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتددلرشقة احليازة للربوتوكول 

 قبل بداية كل رشقة. وتستعمل هذه النغمة لتحديد ختالف الرتدد.  Hz 1 700ترسل حمطتا إرسال واستقبال املعلومات نغمة 
   ل املعلوماتطة استقبانسق رد حم

وترد    ms 520 1فدرة بياانت من حمطة إرسال املعلومات كل    32عندما تكون احملطة هي حمطة استقبال املعلومات، فإهنا تستقبل  
ابلنسبة لكل فدرة من هذه الفدرات. وعالوة على ذلك،    (NAK)االستالم  عدم  أو إشارة إشعار ب  (ACK)إبشارة إشعار استالم  

وترسل رسالة رد حمطة استقبال تصال وإهناء االتصال.  طة استقبال املعلومات أو أمر التحكم يف الوصلة لتحويل اجتاه االيرسل رد حم
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. وترسل  (M = 4)ذات أربعة أطوار    (N = 32)موجة حاملة    32يف نسق من    ms  216قصرية مدهتا    OFDMاملعلومات كفدرة  
وجة احلاملة يف إرسال  موجة حاملة يف كل فدرة من فدرات البياانت على نفس املابيتتان لكل موجة حاملة؛ وختصص ابيتتان لكل 

 ويلة من حمطة إرسال املعلومات. الرشقة الط
وعلى كل موجة حاملة، توجد شفرة واحدة فقط لرد حمطة استقبال املعلومات لفدرة البياانت املستقبلة من حمطة إرسال املعلومات  

 على نفس املوجة احلاملة.
 

BLOCK 1  
 RESPONSE 

 بتة( 16)
 

 وترسل حمطة إرسال املعلومات شفرات الرد التالية: 
 ACK/NAK 

 FORCED_OVER 

 END_ACK 

. ويرد يف هذا اجلزء تشفري كل شفرة رد من هذه  NAKوأي رد خالف الردود أعاله يعاجل كما لو مت تلقي إشعار استالم سالب  
 الردود مع وصف خمتصر.

 ار بعدم االستالمإشعار ابالستالم/إشع

فدرة بياانت الواردة يف الرشقة الطويلة حملطة   32فدرة من  لكل    CRCتقوم حمطة استقبال املعلومات بفك شفرة وحساب احملقق  
  ACKأن الفدرة قد مت استقباهلا بدون أخطاء، ترد حمطة استقبال املعلومات ابإلشعار    CRCإرسال املعلومات. وإذا أشار احملقق  

طة إرسال املعلومات، يشري  . وعند هناية حمNAKة. ويف حال اكتشاف خطأ، يرسل إشعار استالم سالب وجة احلاملعلى نفس امل
من جهة أخرى    NAKإىل اإلرسال الناجح للفدرة وخترج الفدرة من صف اإلرسال. وجيرب إشعار االستالم السالب    ACKاإلشعار  

رة حتتوي على  ى موجة حاملة خمتلفة. وإذا استقبلت حمطة استقبال املعلومات فدحمطة إرسال املعلومات على إعادة إرسال الفدرة عل
آخر وتستبعد الفدرة. ويعاجل أي رد غري معروف من  ACKتتابع مت إرسال إشعار ابستالمه ابلفعل، فإهنا ترسل إشعار استالم  رقم

 .NAKجانب حمطة إرسال املعلومات كما لو كان إشعاراً سالباً ابالستالم 
 ACK (0x56A9)رة اإلشعار فش
 

0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

 NAK (0xA956)شفرة اإلشعار السالب 
 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

 

من جانب حمطات إرسال واستقبال املعلومات للحكم على نوعية الوصلة ولتحديد مىت يتم إيقافها.    ACK/NAKتستعمل ردود  
م إسقاط الوصلة أمراً أكثر تعقيداً  يف كل دورة ويعترب حتديد مىت يت   ACK/NAKرداً   32 على  OFDMكول مع الربوتو تم احلصول  وي

الفدرات ، يستخدم عدد من الفدرات املتتابعة حبيث ال يفك تشفري أي من  OFDMإىل حد بعيد. وابلنسبة للتنفيذ األويل للربوتوكول  
بدون   MAX_BLK_ERRت حمطتا إرسال واستقبال املعلومات دورات اإلرسال  بشكل سليم ومن مث يتزايد عداد اخلطأ. فإذا اتبع 

 MAX_BLK_ERRقيمة قابلة للربجمة. وقيمة    MAX_BLK_ERR، فإنه يتم إيقاف الوصلة، حيث  ACKفدرة واحدة لإلشعار  
 تعيد عداد اخلطأ إىل الصفر. ACKاثنية. وأي فدرة لإلشعار    30تقابل حنو    20اليت تساوي  
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 FORCED_OVERالرد 
منطياً يف التبديل من حمطة إرسال املعلومات إىل حمطة استقبال املعلومات    OFDMوتتحكم حمطة إرسال املعلومات يف الربوتوكول  

إىل حمطة استقبال املعلومات على موجة حاملة واحدة أو أكثر. ومع ذلك، ميكن حملطة استقبال    OVERإبرسال فدرة التحكم  
. ولتحاشي مشكلة وجود فدرة بياانت  FORCED_OVERقسراً إبرسال كلمة الشفرة    OVER  ر التحكماملعلومات التحول إىل أم

فقط عند استقبال الفدرة األخرية من حمطة إرسال املعلومات على هذه املوجة    FORCED_OVERمعلقة، يتم إرسال كلمة الشفرة  
 احلاملة بدون أخطاء. 

 FORCED_OVER (0x6A95)شفرة الرد 
 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

 END_ACKالرد 

املرسلة من حمطة إرسال املعلومات لإلشارة    ENDرداً على فدرة التحكم    END_ACKترسل حمطة استقبال املعلومات كلمة الشفرة  
 من حمطة إرسال املعلومات لضمان استقبال حمطة   ENDرداً على كل فدرة حتكم    END_ACKإىل إهناء الوصلة. وترسل الكلمة  

واحدة أو أكثر، فإهنا تتحول   END_ACKتقبال حمطة إرسال املعلومات لرسالة رد  إرسال املعلومات كلمة شفرة اإلشعار. وعند اس
بال املعلومات  حىت لو كانت هناك فدرات بياانت متأخرة مل خيطر ابستالمها. وتستعمل حمطة استق  STANDBYيف احلال إىل وضع  

 راً يف احلال. إلهناء الوصلة قس END_ACKالرد 
 END_ACK (0x956A)شفرة الرد 

 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد تشغيل 

جيري يف هذا اجلزء مناقشة عمليات تبادل الربوتوكول اهلامة بني حمطيت إرسال واستقبال املعلومات. ويؤلف هنا بني البياانت وفدرات 
. ويصف هذا اجلزء التبادل بني حمطيت OFDMفرات الردود واليت مت تعريفها يف اجلزء السابق إلنشاء الربوتوكول التحكم وكلمات ش
 علومات خالل عمليات نقل فدرة البياانت وتغيري اجتاه الوصلة وتغيري سرعتها وإهناء الوصلة ونداءات الوصلة. إرسال واستقبال امل

  علوماتالتبادل بني حمطيت إرسال واستقبال امل
. وترسل IRSواألخرى حمطة استقبال املعلومات    ISSتكون واحدة من احملطات حمطة إرسال للمعلومات    OFDMخالل وصلة  

رسال املعلومات فدرات البياانت وترسل حمطة استقبال املعلومات اإلشعار ابستالم هذه الفدرات يف حال استقباهلا بدون  حمطة إ
املرسلة من حمطة استقبال املعلومات على حمطة إرسال املعلومات مبا هي    NAKو  ACKلشفرة  أخطاء. وتشري الردود بكلمات ا

 الفدرات الواجب إرساهلا يف الرشقة التالية. 
البياانت لرتددات املوجات    32يرسل    OFDMونظراً ألن الربوتوكول   فدرة يف الرشقة، لذا جيب حتديد إجراء لتخصيص فدرات 

ابيتات ويشري رقم التتابع لكل    10ات بياانت اإلرسال فدرات بياانت سعة كل منها  دة. ومتأل ابيتاحلاملة ألشكال موجات حمد
فدرة إىل ترتيب هذه الفدرات. وعند بناء رتل إرسال فعلي، ختصص فدرات البياانت اإلفرادية، ابلرتتيب، بدءاً من الفدرة األوىل  

فدرة إرسال األوىل موجة حاملة.    32الثانية وهكذا حىت خيصص لعدد    املوجة احلاملةعلى املوجة احلاملة األوىل، مث الفدرة الثانية على  
 ويرد أدانه ختصيصات فدرات اإلرسال إلرسال أول منوذجي.

يف فدرة البياانت األوىل بعد إنشاء الوصلة، وتتزايد هذه األرقام مع كل فدرة إرسال يتم    0001وتبدأ أرقام تتابع الفدرات ابلفدرة  
 اثنية.  0001يعود رقم التتابع للبدء من الفدرة  047 2صلة. وبعد الفدرة رقم حىت هناية الو  بناءها
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 حملطة إرسال املعلومات تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتددرشقة إرسال 
 CRC 0001الفدرة  1املوجة احلاملة 

 CRC 0002الفدرة  2املوجة احلاملة 

 CRC 0003الفدرة  3املوجة احلاملة 
 CRC 0004الفدرة  4املوجة احلاملة 

 …  …  … 
 CRC 0030الفدرة  30املوجة احلاملة  

 CRC 0031الفدرة  31املوجة احلاملة  
 CRC 0032الفدرة  32املوجة احلاملة  

لكل    ACKإذا مت فك تشفري مجيع الفدرات بدون أخطاء، ترسل حمطة استقبال املعلومات رداً قصرياً برشقة حتتوي على إشعار  
 أرقام تتابع. ACKفدرة بياانت على كل موجة حاملة. وال أتخذ اإلشعارات 

 حملطة استقبال املعلومات تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتددرشقة رد 
 ( 1)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 
 ( 2)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 
 ( 3 )للفدرة ACKإشعار  3املوجة احلاملة 
 ( 4)للفدرة  ACKإشعار  4املوجة احلاملة 

 …  … 
 ( 30)للفدرة  ACKإشعار  30املوجة احلاملة  
 ( 31)للفدرة  ACKإشعار  31املوجة احلاملة  
 ( 32)للفدرة  ACKإشعار  32املوجة احلاملة  

ه الفدرة على نفس املوجة  ن هذبشأ  NAKعند اكتشاف فدرة بياانت فاسدة، ترسل حمطة استقبال املعلومات رداً إبشعار سالب  
يف ذلك   مبا  احلاملة. وتقوم حمطة إرسال املعلومات إبعادة إرسال كل فدرة بياانت ال ختطر حمطة استقبال املعلومات ابستالمها،

لية، تقوم  املرة التا تلك الفدرات اليت مل يفك تشفري رد صاحل هلا من حمطة استقبال املعلومات. ولتعظيم فرصة جناح نقل الفدرة يف
حمطة إرسال املعلومات إبعادة إرسال الفدرات على موجة حاملة يكون قد أخطر فيها ابستالم الفدرة األخرية بشكل سليم. فمثاًل،  

الدورة السابقة، مث املوجات احلاملة   عادة إرسال الفدرات أوالً للموجات احلاملة اليت مت فيها اإلخطار ابستالم الفدرتني يف ختصص إ
الدورة السابقة. وينبغي لتحريك فدرات البياانت مواصلة حركة البياانت حىت لو  فيها اإلخطار ابستالم فدرة واحدة فقط يف اليت مت

فواصل الفدرات املتاحة املتبقية، حيث يتم  أو أكثر من جر اء التداخل. وتضاف فدرات جديدة يف   حدث حجب ملوجة حاملة
اإلخطار ابستالم     فيها اإلخطار ابستالم كلتا الفدرتني من قبل مث املوجات احلاملة اليت مت فيهاالبدء أوالً ابملوجات احلاملة اليت مت

جديدة، ميكن استعمال الفدرات احلالية، بدءاً من أقدم رقم تتابع، وذلك مللء   فدرة واحدة من قبل. ويف حال عدم وجود فدرات
 الفواصل املتاحة من املوجات احلاملة.

يكون لدينا فيها أربع موجات حاملة وفسدت فدراتن، فإن حمطة إرسال املعلومات تقوم إبعادة إرسال   ان للحالة اليتفمثاًل، لو نظر 
 الفدرات كما يلي: 

 املعلومات حمطة إرسال 
 

 CRC 0001فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0002فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0003ت فدرة البياان 3املوجة احلاملة 

 CRC 0004فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 
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 حمطة استقبال املعلومات  
 

 ( 1)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 
 (2)للفدرة  NAKإشعار  2املوجة احلاملة 
 ( 3)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 
 (4)للفدرة  NAKإشعار  4املوجة احلاملة 

 حمطة إرسال املعلومات 
 

 CRC 0002فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0005فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0004فدرة البياانت  3املوجة احلاملة 

 CRC 0006فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 
 

 حمطة استقبال املعلومات 
 

 ( 2)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 
 ( 5)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 
 ( 4)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 
 ( 6)للفدرة  ACKإشعار  4املوجة احلاملة 

 

احلالة   ويالحظ أن الفدرات املعاد إرساهلا تنتقل إىل مواضع الفدرات اليت تكون الفدرة قد أخطر ابستالمها يف الدورة األخرية. ويف
ألن هناك خطأ يف موضع    2بدالً من املوجة احلاملة    4يف املوجة احلاملة    لفدرة األوىلابعتبارها ا  0007أعاله، ترسل فدرة البياانت  

 (NAK)يف الرشقة األخرية. ومن املنطقي ملء املواقع "اجليدة" أوالً وترك املواقع املرسل بشأهنا إشعار استالم سالب    2لة  املوجة احلام 
در من التداخل  . وإذا حدث تغليف كامل للموجة احلاملة بقناع نتيجة لقمن قبل للنهاية وذلك لزايدة احتمال نقل الفدرة بنجاح

لى عرض النطاق على واحدة من املوجات الراديوية، ينبغي أوالً ختصيص فدرات بياانت جديدة هلذه  على القناة أو نتيجة لقيود ع
 لدينا: طة اليتاملوجات احلاملة العابرة. ويبني املثال أدانه كيفية تطبيق ذلك على احلالة البسي

 حمطة إرسال املعلومات 
 

 CRC 0001فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0002فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0003فدرة البياانت  3املوجة احلاملة 

 CRC 0004فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 
 

 حمطة استقبال املعلومات  
 

 (1للفدرة ) NAKإشعار  1املوجة احلاملة 
 ( 2)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 
 ( 3)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 

 (4)للفدرة  NAKإشعار  4املوجة احلاملة 
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 حمطة إرسال املعلومات 
 

 CRC 0005فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0001فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0004ت لبياانفدرة ا 3املوجة احلاملة 

 CRC 0006فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 

 

 حمطة استقبال املعلومات  
 

 ( 5)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 

 ( 1)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 

 ( 4)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 
 (6)للفدرة  NAKإشعار  4املوجة احلاملة 

 

األخرية نظراً ألن هاتني املوجتني أظهرات خطأً على دورة اإلرسال السابقة.   4و  1ديدة للموجتني ، ختصص فدرات جويف هذا املثال
دامت كل الفدرات   ما  13و  12يف نقل الفدرات نتيجة لقيد بشأن عرض النطاق، يعاد إرسال الفدرتني    4وإذا فشلت املوجة احلاملة  
 خطاء. السابقة قد نقلت بدون أ

، وتقوم حمطة 0000بياانت إلرساهلا، ميكن حملطة إرسال املعلومات إرسال فدرات مع رقم تتابع للفدرة يساوي    عدم وجودويف حال  
استقبال املعلومات إبغفال هذه الفدرات وال تكون هناك حاجة إىل إعادة إرساهلا إذا أعادت حمطة استقبال املعلومات إشعاراً سالباً  

(NAK)  ه، ميكن أيضاً حملطة إرسال املعلومات تكرار الفدرات احلالية مع البدء ابألقدم، وذلك  ما يتبني  أدانذه الفدرات. وكبشأن ه
 يف الفواصل املتبقية لزايدة احتمال استقبال الفدرة بدون أخطاء. 

فدرات  حلالية يففدرة لإلرسال، ميكن حملطة إرسال املعلومات تكرار الفدرات ا  32وإذا كان لدى حمطة إرسال املعلومات أقل من  
البايتات   قطار  بناء  إلعادة  التتابع  رقم  تستعمل  أن  جيب  املعلومات  استقبال  حمطة  ألن  ونظراً  املتبقية.  املتاحة  احلاملة  املوجات 

ل  إغفاهلا. ويوفر تكرار الفدرات يف الرشقة الطويلة حملطة إرساالتسلسلي، فإن أي فدرة اثنية يكون هلا نفس رقم تتابع الفدرة سيتم 
 املعلومات فرصة اثنية الستقبال الفدرة بدون أخطاء. 

 حمطة إرسال املعلومات 
 

 CRC 0001فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0002فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0003فدرة البياانت  3املوجة احلاملة 

 CRC 0004فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 
 

 لومات  حمطة استقبال املع
 

 (1)للفدرة  NAKإشعار  1املوجة احلاملة 

 ( 2)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 

 ( 3)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 

 (4)للفدرة  NAKإشعار  4املوجة احلاملة 
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فدرات املتبقية. ويف ال  يف  3إىل    1فدرات لإلرسال وهي تكرر الفدرات من    5ويوجد لدى حمطة إرسال املعلومات يف هذا املثال  
ولكن يتم استقبال النسخة الثانية    0001بشأن فدرة البياانت األوىل    (NAK)هناية حمطة استقبال املعلومات، يرسل إشعار سالب  

بشأن النسخة    (NAK). ويرسل إشعار سالب  0001إرسال البياانت إىل إعادة إرسال فدرة البياانت  بدون أخطاء. وال حتتاج حمطة  
وإن كانت النسخة األوىل منها قد استقبلت بنجاح؛ وال يلزم قيام حمطة إرسال املعلومات إبعادة    0003ت  ية من فدرة البياانالثان

البياانت   فدرة  أن  الفدرة. ويالحظ  أر   0004إرسال هذه  إشعار سالب  قد  إرسال    (NAK)سل  قيام حمطة  يلزم  بشأهنا ومن مث 
 راً ألهنا أرسلت ملرة واحدة يف الرشقة الطويلة.املعلومات إبعادة إرسال هذه الفدرة نظ

رى أي حماولة من جانب حمطة استقبال املعلومات للمقارنة بني نسخ الفدرات ذات رقم التتابع الواحد. ويفرتض أن الفدرة األ  وىل وال جت 
ىل املنفذ التسلسلي. وينبغي أيضاً سليم تكون فدرة صاحلة وتصطف هذه الفدرة انتظاراً للخروج إ  CRCاليت يتم استقباهلا مع حتقق  

 بشأن مجيع الفدرات اليت يتم استقباهلا بدون أخطاء حىت لو كانت فدرات مكررة.  ACKأن ترسل إشعاراً    حملطة استقبال املعلومات
 قالتحكم يف التدف

تقبال املعلومات بوقف  على أي شفرات حمددة للتحكم يف تدفق مستوى الوصلة لكي تسمح حملطة اس  OFDMال حيتوي الربوتوكول  
لك، يعترب التحكم يف التدفق ضرورايً، إذا كانت حمطة استقبال املعلومات غري إرسال الفدرات من حمطة إرسال املعلومات. ومع ذ

خارجيني. فإذا أوقف    USBاالستقبال نتيجة لتفعيل التحكم يف تدفق منفذ تسلسلي أو منفذ    قادرة على تفريغ دارائت فدرات
لبياانت لفرتة ممتدة من الوقت، ميكن لدارائت استقبال حمطات استقبال املعلومات أن  ارجي يف التدفق استقبال خرج االتحكم اخل

 طات إرسال املعلومات. متتلئ حبيث ال ترتك أي مكان لتخزين فدرات بياانت جديدة من حم
  (NAK) ل املعلومات، ميكنها إرسال إشعار سالبوعندما حتتاج حمطة استقبال املعلومات إىل إبطاء معدل نقل فدرات حمطة إرسا

اخلاص ابلفدرات سليماً. ويف حال   CRCبشأن جزء من مجيع فدرات الرشقة الطويلة حملطة إرسال املعلومات حىت لو كان التحقق 
ة الطويلة بشأن مجيع الفدرات، فإن حمطة إرسال املعلومات تقوم بتكرار مجيع الفدرات يف الرشق  (NAK)ار سالب  إرسال إشع

إىل    ISSلفرتة طويلة ميكنه أن يؤدي ابحملطة   (NAK)ة  التالية. ويالحظ أن إيقاف نقل بياانت الوصلة ابستخدام اإلشعارات السالب
 إجهاض الوصلة.

 OVERحتويل اجتاه الوصلة 

  OVERجتاه الوصلة يل ا حتو  ISS. وتطلب احملطة IRSأو احملطة  ISSمن طرف احملطة  OVERميكن استهالل حتويل اجتاه الوصلة 
يف أي   OVERطلب حتويل االجتاه    ISSكفدرة من فدرات بياانت الرشقة الطويلة. وميكن للمحطة    OVERإبرسال أمر التحكم  

بناء فدر  التوقف عن  ينبغي هلا  ألمر    IRS. وعند تلقي احملطة  OVERات بياانت إرسال جديدة بعد إصدار األمر  وقت ولكن 
قد مت   OVERمن أن مجيع أرقام تتابع فدرات البياانت حىت رقم تتابع فدرة التحكم    فحص للتحقق، تقوم ابلOVERالتحكم  

ابلنسبة    ACKبدالً من اإلشعار    FORCED_OVERرسالة الرد    IRSاستقباهلا. ويف حال عدم وجود فدرات مفقودة، ترسل احملطة  
ابلنسبة للفدرات الفاسدة. ويف حال وجود فدرات   (NAK) جلميع الفدرات اليت مت تفكيك شفرهتا بشكل سليم واإلشعار السالب

إىل أن يتم استقبال مجيع الفدرات املفقودة بشكل سليم، مث ترسل    ACK/NAKإرسال رسائل الرد    IRSمفقودة، تواصل احملطة  
م. ويالحظ  ابلنسبة جلميع الفدرات اليت مت تفكيك شفرهتا بشكل سلي  ACKبدالً من اإلشعار    FORCED_OVERة الرد  رسال

قبل حدوث حتول يف اجتاه    OVERم الفدرات ذات أرقام التتابع اليت تلي الفدرة  أنه ال يوجد ضمان أبن يتم إرسال إشعار ابستال
 صلة تتبع الفدرات املتأخرة.موا ISS. وجيب على طرف احملطة OVERالوصلة 

حيث إن هذه الفدرات    0000حتتوي على رقم التتابع  رات  بفد  OVERمجيع فدرات البياانت بعد األمر    ISSوينبغي أن متأل احملطة  
ة يف  تكرار فدرات البياانت احلالي  ISS. كما ميكن للمحطة  OVERللتتابع    IRSال يلزم إعادة إرساهلا بينما يتم انتظار بدء احملطة  

 الفواصل املتاحة املتبقية. 
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واحدة على األقل بداًل من    FORCED_OVERلة رد  قسراً يف أي وقت إبرسال رسا  OVERإجراء حتويل    IRSوميكن للمحطة  
، تعكس اجتاه FORCED_OVERللرسالة   ISS. وعند اكتشاف احملطة  ISSعند الرد على رشقة طويلة للمحطة    ACKاإلشعار  

 التايل.   OVERمواصلة تتبع الفدرات اليت مل يرد إشعار ابستالمها. وترسل مجيع الفدرات املتأخرة بعد التحويل  الوصلة يف احلال مع 
 حمطة إرسال املعلومات 

 

 CRC 0005فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0006فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 OVER CRC 0007فدرة التحكم   3املوجة احلاملة 

 CRC 0000فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 
 

 حمطة استقبال املعلومات  
 

 ( 5رة لفد)ل ACKإشعار  1املوجة احلاملة 
 ( 6)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 

 ( 7)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 
 ( 8)للفدرة  NAKإشعار سالب  4املوجة احلاملة 

 حمطة إرسال املعلومات 
 

 CRC 0000فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0001فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0004البياانت  رةفد 3املوجة احلاملة 

 CRC 0000فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 

 حمطة استقبال املعلومات  
 

 NAKإشعار سالب  1املوجة احلاملة 

 FORCED_OVER 2املوجة احلاملة 

 FORCED_OVER 3املوجة احلاملة 

 NAKإشعار سالب  4املوجة احلاملة 

 حمطة استقبال املعلومات  
 

 NAKإشعار سالب  1املوجة احلاملة 

 NAKإشعار سالب  2املوجة احلاملة 

 NAKإشعار سالب  3املوجة احلاملة 

 NAKإشعار سالب  4املوجة احلاملة 

 

 حمطة إرسال املعلومات 
 

 CRC 0010فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0011فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0012فدرة البياانت  3املوجة احلاملة 

 CRC 0013فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 
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 حمطة استقبال املعلومات 
 

 ( 10)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 

 ( 11)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 
 ( 12)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 

 ( 13)للفدرة  ACKإشعار  4املوجة احلاملة 
 

 (END)إهناء الوصلة 

 END الوصلة إبرسال فدرة حتكم  ISS. ومنطياً، تنهي احملطة  OFDMإهناء الربوتوكول    IRSأو احملطة    ISSن احملطة  لكل مميكن  
، تتحقق من أن مجيع فدرات البياانت  ENDلفدرة التحكم    IRSواحدة كفدرة اتلية بعد آخر فدرة بياانت. وعند استقبال احملطة  

 رشقة IRSقد مت استقباهلا. ويف حال عدم وجود فدرات عالقة )متأخرة(، ترسل احملطة  ENDذات أرقام التتابع حىت فدرة التحكم  
الفواصل على   تستمر احملطة  END_ACKقصرية مع ضبط مجيع  عالقة،  فدرات  الرد   IRS. ويف حال وجود  إرسال رسائل  يف 

ACK/NAK  رات بياانت ترسلها احملطة  إىل أن يتم استقبال مجيع الفدرات العالقة بشكل سليم. ويالحظ أن أي فدISS    أبرقام
  ذها.يتم نب ENDتتابع بعد الرقم الوارد يف الفدرة 

 إرساهلا. حبيث ال يتم إعادة 0000ابستعمال رقم التتابع  ENDأن تشفر مجيع الفدرات بعد رسالة التحكم  ISSوينبغي للمحطة 
يف فدرة قصرية، توقف اإلرسال يف احلال وتعود لوضع    END_ACKأربع رسائل أو أكثر من رسائل الرد    ISSوعند تلقي احملطة  

STANDBY  وتكرر احملطة .IRS  لرتل  اEND_ACK    مرتني بعد استقبال آخر فدرة حتكمEND    للتأكد من أن احملطةISS    تستقبل
 . END_ACKالرسالة 

احملطة   الرد    IRSوتصدر  استقب  END_ACKرسالة  وعند  قسراً.  الوصلة  إهناء  يف  ترغب  احملطة  عندما  لرسالة    ISSال 
 حىت لو كانت هناك فدرات بياانت عالقة. STANDBY، توقف اإلرسال يف احلال وتعود إىل وضع END_ACK الرد

 حمطة إرسال املعلومات 
 

 CRC 0005فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0006فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 END CRC 0007فدرة التحكم   3املوجة احلاملة 

 CRC 0000فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 
 

 حمطة استقبال املعلومات  
 

 ( 5)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 
 ( 6)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 

 ( 7)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 

 ( 8)للفدرة    NAKإشعار سالب   4املوجة احلاملة 

  حمطة إرسال املعلومات
 

 CRC 0000فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0000فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0000فدرة البياانت  3املوجة احلاملة 

 CRC 0000فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 
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 حمطة استقبال املعلومات  
 

 END_ACK 1املوجة احلاملة 

 END_ACK 2املوجة احلاملة 

 END_ACK 3ملة املوجة احلا

 END_ACK 4املوجة احلاملة 
 

 حمطة استقبال املعلومات  
 

 END_ACK 1املوجة احلاملة 

 END_ACK 2املوجة احلاملة 

 END_ACK 3املوجة احلاملة 

 END_ACK 4املوجة احلاملة 
 

 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد  إهناء وصلة
 CALLINGالنداء 

بنسق   ابيتات ترسل 9من   CALLINGعندما تنادي احملطة القائد حمطة بعيدة ابستعمال شفرة نداء  DATAPLEXتنشأ الوصلة 
وكذلك توقيت    CALLING. وحتدد شفرة تزامن مفردة من ابيتتني يف بداية الفدرة فدرة النداء  100 (FSK)التشكيل بزحزحة الرتدد  

 . DATAPLEXدورة ن ال، زمms 020 1هذه كل  CALLINGالوصلة. وتتكرر فدرة النداء 
االنتقائي   النداء  البعيدة يف    SELCALويرسل  برتزمي رقمني    4,5للمحطة  أن يكون جلميع   SELCALابيتة  لكل ابيتة؛ وجيب 

نسق   SELCALار البتات األربع األدىن من آخر ابيتة نداء . وختت0x9إىل  0x0أرقام بقيم من   9 (SELCAL)النداءات االنتقائية 
البايتالوصلة ويكمل ن النداء ذو  النداء  سق  البياانت اخلاص بفدرة  النمط، جزء  . ويضاف جمموع  CALLINGة الواحدة، ابيتة 

 تدقيقي من ابيتة واحدة للتحقق من أن نسق النداء قد مت استقباله بدون أخطاء.
أن تبدأ دقيق السليم، ميكن  احمللي وجمموع الت  SELCALمع النداء االنتقائي    CALLINGملة لفدرة نداء  وعند استقبال حمطة خا

ابستعمال النسق احملدد بواسطة حمطة النداء. وبعد استقبال شفرة التحكم ابإلشعار اخلاص ابلوصلة، فإن   DATAPLEXوصلة  
. وتتبع  MYCALLللمحطة القائمة ابلنداء يف فدرة حتكم    SELCAL1أول فدرة بياانت ترسلها احملطة القائد حتتوي على النداء  

للمحطة القائد املرسل   SELCALيتبعها النداء   MYCALLلتحكم املوضحة آنفاً فيما عدا أن البايتة  ة اتفاقية فدرات اهذه الفدر 
 FSKمن النمط    DATAPLEX  لكل ابيتة. وبعد إرسال إشعار ابستالم هذه الفدرة األوىل يف وصلة  SELCALابستخدام رقمني  

 . IRSو ISSصلة يف التبادل العادي للبياانت بني احملطتني أ الو ، تبد(DPSK) التفاضلي التشكيل بزحزحة الطور أو
بعد   SLAVEواحملطة املنقادة    MASTERللفدرة األوىل املرسلة بواسطة احملطة القائد    0001ويالحظ أن رقم التتابع يضبط على  

 . OFDMحتول الوصلة إىل الربوتوكول 
 CALLINGفدرة التحكم 

10101100 00110101 SC1 | 

SC2 

SC3 | 

SC4 

SC5 | 

SC6 
SC7 | 

SC8 

SC9 | 

RATE 

TYPE CKSUM 

 0x9]إىل  0x0من [بتات،  4، لكل رقم منها SELCALهي األرقام التسعة للنداء  SC9إىل  SC1 -  1املالحظة 
  ؛  FSK100 = 3؛ FSK200 = 2) نسق الوصلة  (RATE) =املعدل   
  DPSK600 = 4 ؛DPSK400 = 5 ؛DPSK200 = 6  ؛  
  OFDM = 8 32 = N)  ،(4 = M،14  =OFDM (N=256 ،M=4 أنظر امللحق 64و 16و ،)5 )  
  بتات مترر إىل التطبيق يف رسالة حالة طلب الوصلة  8= قيمة من  (TYPE)النمط  
 CKSUM  =00 -  جمموع البايتات من(SC2|SC1  إىلTYPE ) 
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( وترسل  M = 4و N = 32)  OFDM ،8ق الربوتوكول نسل (RATE)ويف املثال التايل، تطلب احملطة القائد وصلة ابستخدام املعدل 
 الوصلة.احملطة البعيدة إشعاراً ابستالم طلب 

 املعلومات  استقبالحمطة  حمطة إرسال املعلومات

 >---CALLING (FSK100)فدرة نداء 
CALLING SELCAL 8 TYPE CKSUM 

 ( FSK200بنجاح؛ الوصلة ابلنسق  SELCAL)مت استقبال ندائي  

 >--- OFDM بدء وصلة 
LINK_ACK 

 >--- CALLING (FSK100)فدرة نداء 
CALLING SELCAL 8 TYPE CKSUM 

 >--- OFDMبدء وصلة  
LINK_ACK 

 (ms 520 1)الدورة تتغري إىل  تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد - حمطة إرسال املعلومات
 

 MYCALL 0001 CRC 1املوجة احلاملة 

 MYCALL 0001 CRC 2املوجة احلاملة 

 MYCALL 0001 CRC 3املوجة احلاملة 

 MYCALL 0001 CRC 4املوجة احلاملة 

 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد  -حمطة إرسال املعلومات 

 ( 1)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 
 ( 2)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 

 ( 3)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 
 ( 4)للفدرة  ACKإشعار  4املوجة احلاملة 

 

  IRSو  ISSبعد أن تستقبل احملطتان    OFDMوتتحول إىل الربوتوكول    DATAPLEX FSK100وتبدأ عملية التوصيل يف النسق  
احليازة   سليم.    DPSKرشقة  من  بشكل  الربوتوكول  دورة  زمن  احملطة    ms  520 1إىل    020 1ويتغري  تلقي  الرد   ISSبعد  شفرة 
LINK_ACK   من احملطةIRS. 

  ISSويعد التغيري يف زمن الدورة نقطة حامسة يف بروتوكول التوصيل، حيث ميكن حدوث حاليت خطأ حمتملتني؛ األوىل، أن احملطة  
ابلربوتوكول   ISSقد ال تسمع الرشقة الطويلة األوىل للمحطة    IRSوالثانية، أن احملطة    IRSللمحطة    CS1قد ال تسمع شفرة الرد  

OFDM . 
أو  ISS. وعندما تكرر احملطة OFDMوإن كانت ال تدعم الربوتوكول  FSK100تدعم فيها القناة النسق  وقد تكون هناك حاالت 

للربوتوكول    IRSاحملطة   الطويلة  الرد  ISS)احملطة    OFDMالرشقة  أو   )CS1    احملطة(IRS يساوي مرات  عدد   )
MAX_OFDM_LINK    دون إقامة الوصلةOFDM  ل من احملطة  ه جيب على كبنجاح، فإنISS    واحملطةIRS    إجهاض الوصلة

 عبارة عن قيمة إلعادة جتربة العد قابلة للربجمة.  MAX_OFDM_LINK. والقيمة STANDBYوالعودة إىل وضع 
قة الرش  ISS. وتكرر احملطة  IRSاألوىل من احملطة    CS1يف فك تشفري شفرة الرد    ISSويرد أدانه عرض ملثال تفشل فيه احملطة  

DPSK_ACK 020 1ة كل منها على دورات مد ms  انتظاراً للردCS1  فيما تنتظر احملطةIRS  الرشقة الطويلةOFDM  .األوىل 
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 املعلومات  خدمة استقبال حمطة إرسال املعلومات

 >--- مت التحويل بنجاح 
CS0 

 >--- DSPK  =T 0 (msرشقة احليازة  
 

DPSK_ACQ 

 RTT) + sm 720 = TDPSK ACQ OK ( ---< 
 

CS1 

 DPSK_ACQ! تكرر الرشقة CS1تفشل يف فك تشفري الشفرة  حمطة إرسال املعلومات 

 >---  DPSK (T = 020 1 ms )رشقة احليازة  
 

DPSK_ACQ 

 >---  DPSK (T = 040 2 ms )رشقة احليازة  
 

DPSK_ACQ 

 >---  DPSK (T = 080 4 ms )رشقة احليازة  
 

DPSK_ACQ 

 ms) 080 4 + RTT + ms 720 = TOK ( DPSK ACQ ---< 
 

CS1 

 ( ms 2 672)تغيري زمن الدورة إىل  تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد -حمطة إرسال املعلومات 
 

 CRC 0001فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0002فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0003فدرة البياانت  3املوجة احلاملة 

 CRC 0004فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 

 

 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد  -املعلومات  استقبالحمطة 
 

 ( 1)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 

 ( 2)للفدرة  ACKإشعار  2املوجة احلاملة 

 ( 3)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 
 ( 4رة )للفد ACKإشعار  4املوجة احلاملة 

 

يف إرسال   ISS. وتبدأ احملطة  ISSاألوىل من احملطة    OFDMيف فك تشفري الرشقة الطويلة    IRSويف املثال التايل، تفشل احملطة  
. ويالحظ CS1ال تستقبل أي رشقة جيدة إىل الوقت الذي يلي تكرارها لشفرة الرد    IRSوإن كانت احملطة    OFDMرشقات طويلة  

 الثانية.  OFDMالرشقة الطويلة  ISSرسل خالل الوقت الذي ترسل فيه احملطة نية تالثا IRSأن شفرة احملطة 
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 املعلومات  استقبالحمطة  حمطة إرسال املعلومات

  --->مت التحويل بنجاح 
CS0 

 >--- )DPSK ms) 0 = Tرشقة احليازة  
 

DPSK_ACQ 

  >--- RTT) + ms 720 = TDPSK ACQ OK ( 
 

CS1 

 (ms 672 2 )تغيري الدورة إىل قسيم التعامدي للرتدد تعدد اإلرسال ابلت - حمطة إرسال املعلومات
 >--- )OFDM ms) 0 = Tإرسال رشقة طويلة  

 

 CRC 0001فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0002فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0003فدرة البياانت  3املوجة احلاملة 

 CRC 0004بياانت فدرة ال 4املوجة احلاملة 

 CS1! تكرار الشفرة تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتددتفشل يف فك تشفري فدرة   حمطة استقبال املعلومات
 >--- )OFDM ms) 672 2 = Tإرسال رشقة طويلة  

 

 CRC 0001فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0002فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0003فدرة البياانت  3لة املوجة احلام

 CRC 0004فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 

 >--- ms) 080 4 + RTT + ms 720 = TDPSK ACQ OK ( 
 

CS1 

 >--- )OFDM ms) 344 5 = Tإرسال رشقة طويلة  
 

 CRC 0001فدرة البياانت  1املوجة احلاملة 

 CRC 0002فدرة البياانت  2املوجة احلاملة 

 CRC 0003فدرة البياانت  3لة احلام املوجة

 CRC 0004فدرة البياانت  4املوجة احلاملة 

 تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد  -املعلومات  استقبالحمطة 
 OFDM (080 1 ms  +RTT  +344 5 ms )إرسال رشقة قصرية  ---< 

 

 ( 1)للفدرة  ACKإشعار  1املوجة احلاملة 

 ( 2)للفدرة  ACKر إشعا 2املوجة احلاملة 

 ( 3)للفدرة  ACKإشعار  3املوجة احلاملة 
 ( 4)للفدرة  ACKإشعار  4املوجة احلاملة 
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 الوصف الوظيفي 
 املشكل 

لتعريف املشكل. ويتم أوالً أنساق    1هو معمارية املشكل. وتستعمل عدد من املعلمات املدرجة يف اجلدول    1يف الشكل    الوارد
 3 على النحو املبني يف الشكل  n ,m(2x(من األراتل وبتات    Nإىل عدد    )Mlog2*(N*Lوي طوهلا   يسا، اليت1x)n(بتات املعلومات،  

. وجيري تقابل هلذه  n ,m(2x(ختلط إىل البتات  )L)*Mlog2ذات الطول  N. ولكل قناة من القنوات املتوازية M = 4ابلنسبة لقيمة 
الر   Nبواسطة عدد    Lاألراتل املخلوطة بعد ذلك مع   البتات  ، وتشفر تفاضلياً n ,m(4x(بتات  موز، المن  . n ,m(5x( إىل رموز، 

. وتطبق  n ,m(6x(من الرموز،    Nيف عدد    )S + L(من الرموز حيث ينتج عدد    Sوللمساعدة على التزامن، يضاف تتابع حجمه  
)n ,m(6x    املركب العكسي  السريع  فورييه  البتات    (IFFT)على دخل حمول  اخلرج  عينات    n ,m(7x(حيث ينتج يف  . 1sfمبعدل 

. وحتول  n ,m(8x(من العينات،    )P + N(مضروابً يف    )S + L(حبيث ينتج يف اخلرج    Pويضاف متديد دوري للرموز ذات الطول  
. ويتم بعد )P + N)*(S + L(وطول  2sfمبعدل عينات  9x)n(العينات بعد ذلك من التوازي إىل التوايل للحصول على إشارة مركبة 

. ويقوم  3fsمبعدل عينات    RP)* + N)*(S + L(  ،)n(10xحبيث ينتج عينات    Rاملشكلة ابملعدل    شارة ستكمال الداخلي لإلذلك اال
، كدخل حملول من رقمي  n(11x(حمول رفع بتحويل اإلشارة املشكلة املركبة يف النطاق األساسي إىل إشارة حقيقية يف نطاق التمرير، 

 فرادية.اصيل الفدرات اإل. ويرد أدانه تف(D/A)إىل متاثلي 

 1دول اجلـ
 وصف معلمات املشكل

 الوصف املعلمة 

N  الطولIFFT 
P  التمديد يف العيناتطول 

M  رتبة النسقPSK 

L  عدد الرموز املتوازية يف الرشقة 

R معدل االستكمال الداخلي 

S  عدد رموز التزامن 

Fs  معدل العينات(Hz) 

 تصميم اختيار املعلمات
  2اجلدول   . ويرد يفHz 1 700وتردد مركزي    Hz 3 000إىل    300يرتاوح من    dB 3يف مسعي عرض نطاقه عند  ملشكل طوخلرج ا

. وعدد املوجات احلاملة الفرعية 8أو    4، إما  PSK  ،Mتوليفات حمتملة للمعلمات. ويكون عدد أطوار    6قيم معلمات املشكل لعدد  
(N)    16ميكن تشكيله على النحو التايل = N  ويتم اختياره حبيث يكون عرض النطاق الناتج للقنوات الفرعية أو   64أو    32و  أ
حبيث يفي مبعيار نيكويست ويكون اثبتاً    CODEC. ويتم اختيار معدل عينات الكودك السمعي  Hz 200دل الرموز أقل من  مع

املعدل   عند  kHz 8 = Fsعند  اثبتاً  الداخلي  االستكمال  وحدة  معدل  ويكون   .3 = R  يبلغ    ينتج  حبيث رموز كلي  معدل 
Hz 2 666,66 = 3/8 000 32يمة تقريباً. والقيم املختارة ملودم الرتدد العايل هي وعرض نطاق لإلشارة بنفس الق = N 4و = M . 
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 2دول اجلـ
 قيم معلمات املشكل

N P M L 
long 

L 
short 

R S Fs 

16 2 4 288 32 3 8 8 000 
32 4 4 144 16 3 4 8 000 
64 8 4 72 8 3 2 8 000 
16 2 8 288 32 3 8 8 000 
32 4 8 144 16 3 4 8 000 
64 8 8 72 8 3 2 8 000 

، يتم إرسال رتلني N = 32. وابلنسبة للحالة  Nرتالً يف كل رشقة طويلة مهما كانت قيمة    64وحيدد نسق الرتل حبيث يتم إرسال  
 القيم الفعالة للصبيب. معلمات و موجز لل 3قناة فرعية. ويرد يف اجلدول  32على كل قناة من 

 



 ITU-R  M.1798-2 25   التوصية 

 1كل الشـ
 OFDMمشكل الربوتوكول 

M.1798 1-0
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···
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PN
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Fs
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 3دول ـاجل
 تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد معلمات مودم 
 4 = M 

32 = N 
 000 8 )عينة/ث( (Fs)معدل عينات اخلرج 

 IFFT (N) 32حجم حمول فورييه 

 4 )ث( (P)طول التمديد 

 3 (R)معدل االستكمال الداخلي 

 144 (L)رموز البياانت يف الرشقة 

 4 (S)رموز التزامن يف الرشقة 

 4 (M)األطوار املشك لة 
  

 370,3704 2 )عينة/ث( IFFTمعدل العينات يف خرج احملول 

 216 9 الدخل من البتات

 608 4 الدخل من الرموز 

 IFFT 4 736دخل الرموز إىل احملول 

 666,6667 2 معدل العينات ابلتمديد )عينة/ث( 

 1,998 )ث(  طول الرشقة 
  

 4 612,6126 (bit/s)الصبيب األويل 

 83,333333 معدل رموز القناة )عينة/ث(
  

 4 (S)رموز التزامن يف الرشقة القصرية 

 16 (L)رموز البياانت يف الرشقة القصرية 

 0,27 طول الرشقة القصرية )ث(
  
 0,224  يف االنتشار )ث( أخريالت

 2,492 املباعدة بني الرشقات )ث(
  

 36 عدد البايتات يف كل رتل

 4 ابيتات الرأسية

 CRC 4ابيتات احملقق 

 2 876,4045 (bit/s)الصبيب الفعلي 

 0,6235955 االستخدامعامل 

 

. وبفرض امتداد أقصى قدره  HFداد أتخري القناة  حبيث يكون طول الرشقة )ث( أكرب من احلد األقصى المت  Pمت اختيار قيمة  
2 ms  انظر التوصية(F.1487 R-ITU فإن عدد العينات املطلوبة عند املعدل ،)Fs = 000 8 Hz   على األقل. ويف حالة    16يكون

32 = N 1,5، يكون التمديد ms (4 = P) . 
. ومترر اإلشارة املولدة مبشك ل 4الصبيب الواردة يف اجلدول  وابستعمال القيم املختارة ملعلمات املودم، نتحصل على نتائج حتليل  

. وجترى مجيع عمليات احملاكاة ابستعمال  F.1487 R-ITUابستعمال النموذج احملدد يف التوصية  HFعرب قناة  OFDMالربوتوكول 
 رشقة.  100رتل أو  400 6
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 4دول ـاجل
 نتائج حماكاة الصبيب ألطوال متديد خمتلفة 

 حجم احملول
FFT 
(N) 

 التمديد
(P) 

 األطوار 
(M) 

 صبيب 
 جيدة قناة 

(bit/s) 

 صبيب 
 متوسطة قناة 

(bit/s) 

 صبيب 
 رديئة قناة 

(bit/s) 

32 4 4 2 088,3 1 632,2 467,7 

32 8 4 1 906,6 1 547,8 1 076,5 

32 16 4 1 561,9 1 481,4 519,6 

الرشقة.  الرشقات أو بكم املعلومات أو البتات اإلضافية املستعملة يف وتتعلق املعلمات املتبقية اليت جيب اختيارها للمودم أبطوال  
فيما عدا أن عدد اإلشعارات   DATAPLEXوهو مثل الربوتوكول املستعمل مع    ARQهو    OFDMوالربوتوكول املختار للمودم  

 . ARQربوتوكول من حتليل أداء ال 3يف اجلدول  Sو L. ويتحدد اختيار معلميت طول الرشقة 64لكل رشقة يضرب يف 
أداء بروتوكول   العامل    ARQوميكن متثيل  فيه اإلرسال خاماًل، على    ()ابستخدام  وهو عبارة عن جزء الوقت الذي ال يكون 

 ماً رتل يتعني إرساله. ويكون هذا العامل يف حالة اإلرسال واالستقبال بدون أخطاء كما يلي:افرتاض أنه يوجد دائ

  
apf

f

TTT

T

+++
=

2
 )(1 

 حيث:
 fT : طول الرتل 

 :  أتخري االنتشار يف اجتاه واحد 
 pT : زمن معاجلة الرتل 
 aT :  .طول رشقة اإلشعار ابالستالم 

أن يصل    ، حيث تشري إىل االستخدام األقصى. ومن شأن اختيار املعلمات اليت تعظم  1تساوي    والقيمة القصوى للمعامل  
 إىل أعلى مستوى.  ARQأبداء املخطط 

 ، يكون معامل االستخدام كما يلي: fPقناة يوجد احتمال أن حيدث فيها إرسال غري انجح لرتل بياانت أو إشعار، سبة لوابلن

  

( ) ( )apf
f

f
f

f

TTT
P

P
TT

T

++++
−

+

=

2
1

 (2) 

. ومن طرائق حتديد معلمات  (1)تصبح املعادلة    (2)، فإن املعادلة  fP = 0هي زمن إعادة اإلرسال. ويالحظ أنه ابلنسبة إىل    Tحيث  
 . fPاملثلى ابلنسبة الحتمال حمدد  fTواختيار القيمة  aTو pTو و Tتثبيت قيم  ARQوتوكول الرب 

لقيمة   أنه ابلنسبة  إىل  N = 64وبفرض  القصرية  الرشقة  للتزامن. ويف حالة    S = 2رموز إلرسال اإلشعار و  L = 8، حتتاج  رمزان 
32 = N 16و = N( يتم اختيار املعلمات حبيث تعطي نفس الطول ،ms املتحصل عليه يف حالة )64 = N  ويؤدي ذلك إىل رشقة .

، كما هو احلال يف   = 110  msقيمة للحد األقصى من أتخري االنتشار يف اجتاه واحد  . وابفرتاض  aT = 270  msقصرية بطول  
DATAPLEX  مياًل. ويعترب زمن معاجلة الرتل    20 625، وهو ما يسمح مبسافة يف اجتاه واحد تزيد عنpT   كثري من املعلمات  ل بأق

 يف هذا التحليل. ms 100األخرى ويضبط على 
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رموز كلي   معدل  الفرعية    N = 64و  M = 4مع    fs = 666,6 2 Hzويؤدي  للقنوات  فعال  بتات  معدل  حيث bRإىل   ،
Hz 83,33 = N/fs)*M2( log = bR :ويكون عدد البتات يف الرتل كالتايل . 

  fbb TRN = (3) 

 أ الرتل:ال خطواحتم
  bef NPP = (4) 

 خطأ البتة. ويكون زمن إعادة اإلرسال كالتايل:هو احتمال   ePحيث 
  ++= af TTT (5) 

 .ePالحتمال معني  fTبداللة  وإجياد القيمة القصوى للعامل  (2)ويتضمن إجراء الوصول إىل الوضع األمثل استعمال املعادلة 
. واحملاولة األوىل  0,0و   0,0001و   0,0005و   0,001و   eP = 0,002منحنيات االستمثال لقيم الحتمال خطأ البتة تساوي    2الشكل  ويبني ِّ  

. وابلنسبة للرشقة الطويلة، فإن  DATAPLEXعند اختيار حجم الرشقة تتم جبعل طول الرتل يساوي تقريباً الطول نفسه ابلنسبة إىل  
. وابلنسبة حلجم الرشقة هذا  3كما هو مبني يف اجلدول    1,998يؤدي إىل طول للرشقة يبلغ    N = 32لقيمة    ابلنسبة   L = 144اختيار قيمة  

 . eP = 0,001، فإن عامل االستخدام الناتج يتم استمثاله لقيمة الحتمال البتة تساوي حنو  1,998البالغ  

 2كل ـالش
 للرتدد ي تعدد اإلرسال بتقسيم تعامداستخدام طلب التكرار األوتومايت ب

M.1798 -02
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  نسق الرتل الطويل 
، وشفرة حتقق  (INFORMATION)، وبتات معلومات  (SEQ_NUM)بتة    16رتالً لكل رقم تتابع من    64تتكون كل رشقة من  
ابيتة. ويبني ِّ    18يبلغ    ابيتة معلومات ابلنسبة حلجم إمجايل للرتل  14، توجد  M = 4بتة. وابلنسبة لقيمة    16دورية لإلطناب من  

)بتات( واخلرج أراتل متوازية عددها   log 2(M)*L*N. والدخل إىل وحدة أنساق الرتل هو  M = 4هيكل الرتل عند قيمة    3الشكل  
N  حبجمlog 2(M)*L .)بتات( 

 التحقق الدوري من اإلطناب 

التحقق يستعمل  أخطاء،  أي  املستقبل حيتوي على  الرتل  إذا كان  اإلطناب. والتحقق    للتحقق مما  نفسه   CRCالدوري من  هو 
عبارة عن متعدد حدود عياري   CRCرتالً يف الرشقة الطويلة. والتحقق    64ويرسل يف كل رتل من    DATAPLEXاملستعمل يف  

 بتة مع مولد.  16االت مكون من لقطاع تقييس االتصاالت ابالحتاد الدويل لالتص
  151216 +++ xxx (6) 

 تابعأرقام الت
رتالً يف الرشقة. وتستخدم هذه األرقام لتحدد للمستقبل ترتيب األراتل من    64بتة يف بداية كل رتل من    16يدرج رقم تتابع من  

الرشقة   رتالً يف  64دم استعمال مجيع األراتل البالغ عددها  أجل التحويل من التوازي إىل التوايل. كما تتيح أرقام التتابع إمكانية ع
 إىل طبقة الربوتوكول وهو خارج نطاق هذه التوصية.ؤول توليد التتابع لإلرسال. وي

 3كل الشـ
 M = 4هيكل الرتل عندما تكون 

M.1798 -03

···

SEQ NUM (1)_ CRC (1)

SEQ NUM (2)_ CRC (2)

SEQ NUM (3)_ CRC (3)

SEQ NUM ( )_ n CRC ( )n

 
 نسق الرتل القصري 

املع استقبال  حملطة  الرد  بسمات  اخلاصة  الوظيفة كتلك  نفس  وهلا  الطويل  للرتل  القصرية كإشعارات  األراتل  يف تستخدم  لومات 
DATAPLEX  وال يلزم وجود رقم تتابع أو حتقق .CRC  4عبارة عن أنساق للرتل عندما تكون    4. والوارد يف الشكل = M ويف .
DATAPLEX يكون طول رد احملطة ،IRS  بتات. وابلنسبة إىل املودم    8اوي  يسOFDM  يكون رد احملطة ،IRS   أطول ويكون طوله

 .DATAPLEXعنه يف    IRSدل لرد احملطة اص أفضل للرتابط املتبابتة، ويؤدي ذلك إىل خو  24أو    16

 (1) معلومات
 ابيتة( 14)

 (2)معلومات 
 ابيتة( 14)

 (3)معلومات 
 ابيتة( 14)

 (n)معلومات 
 ابيتة( 14)
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 4 كلـالش
 M = 4هيكل الرتل عندما تكون 

M.1798 -04

···

 
 املخلط 

رتالً يف كل رشقة لغرضني انفعني. حيث ينتج عن اخللط مناذج بتات هلا خواص    64يتم خلط كل رتل من األراتل البالغ عددها  
وهو إدخال الرتتيب العشوائي ألطوار  OFDMا جيعل أداء خوارزميات التزامن أفضل. وهناك أثر آخر للخلط يف املودم إحصائية مم

فرادية حمددة النطاق، لذا فإن الرتتيب العشوائي  إ  Nعبارة عن جمموع إلشارات عددها    OFDMالقنوات الفرعية. وحيث إن التشكيل  
ضات عابرة  وة إىل القدرة املتوسطة لإلشارة املشك لة. وبدون اخللط، يوجد احتمال أكرب لتوليد نب لألطوار يقلل من النسبة القدرة الذر 

 ساع مع اخللط.ابتساعات كبرية، على الرغم من وجود إمكانية أيضاً حلدوث هذه النبضات العابرة ابلنسبة لالت
 : أو مبعادلة ارتدادية  17x + 14x + 1ويتم تعريف املخلط مبتعددة احلدود 

  T17) − n((sd) XOR T14) − n((sd) XOR nT(d = )nT(sd (7) 

 .5كما هو مبني يف الشكل   XORحالة إىل جانب وظيفة مجع بوحدة اجلمع املنطقية -17ولتنفيذ املخلط، يلزم وجود مسجل 

 5كل ـالش
 خملط البتات

M.1798 -05

XOR

d n Ts(( –17) ) d n Ts(( –14) )

d nTs( )d nT( )

Z
–3

Z
–14

 
 

 IRS (1)رد احملطة 
 )ابيتتان(

 IRS (2)رد احملطة 
 )ابيتتان(

 IRS (3) رد احملطة 
 )ابيتتان(

 IRS (64)رد احملطة 
 )ابيتتان(
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رتاًل   64يل لكل رتل من األراتل البالغ عددها  على أراتل أخرى، خيتلف طور البدء األو ولتحاشي احتمال حدوث نفس منوذج اخللط  
مع   0/1جيعل الدخل عبارة عن النموذج املتغري    0مبقدار تكرار وحيد. وابلنسبة للرتل األول، فإن تدميث مسجل احلالة على القيمة  

كل مرة. ولالقتصاد   1تكرار مبقدار  الطريقة فيما عدا زايدة عدد مرات ال  مرة. ويتم خلط األراتل التالية بنفس  18تكرار ضبط طور البدء  
 يف الوقت املنقضي يف املعاجلة، ميكن حفظ مسجالت احلالة األولية يف جدول وقراءهتا عند تدميث املخلط لكل رتل.

 التقابل بني البتات والرموز 
تقابل البتات أوالً مع الرموز املمثلة   كل طور بتتني أو رمزاً واحداً. وجيري   توجد أربع قيم حمتملة للطور حيث يقابل ،  M = 4ابلنسبة لقيمة  

مركبة. ويالحظ أن األطوار   إلشارة  Qو  I. وتعرض طريقة أخرى لتمثيل الرموز يف شكل اتساعي 5بقيم الطور كما هو وارد يف اجلدول 
 رة عن متثيل ثنائي األبعاد للتقابل.با ع   6. والوارد يف الشكل  M = 4ابلنسبة إىل    /2تنتشر عرب فرتة قدرها  

 5دول ـاجل
 M = 4تقابل البتات مع الرموز ابلنسبة إىل 

 أزواج بتات الدخل 
bx 

 طور اخلرج Q قيمة I قيمة

0 0 0 0 0 
0 1 0 1 /2 
1 0 0 1− /2− 
1 1 1− 0  

 6كل ـالش
 M = 4التقابل عندما تكون 

M.1798 -06

 

(1.0)

(0.0)

(0.1)

(1.1)

I

Q

 
 تفاضلي ري الالتشف

 يتم إجراء تشفري تفاضلي للرموز اخلارجة من عملية التقابل بني البتات والرموز كجمع تراكمي:
  ( ) ( ) ( )  +−= 21 modnnn (8) 
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. والقيم احملتملة للطور املشفر  5هي طور عمليات التقابل الواردة يف اجلدول    (n)عبارة عن خرج الطور املشفر و  (n)حيث  
 . M = 4ابلنسبة لقيمة  /2 ، ،[3/2، [0تساوي 

 تتابع التزامن
. IFFTاملتوازية قبل الدخول إىل احملول    Nعند بداية كل رمز من الرموز    Sللمساعدة على التزامن يف مزيل التشكيل، تضاف الرموز  

عداد الكبرية من رموز التزامن، وهناك طرائق ميكنها التزامن مع عدد قليل من الرموز يصل إىل رمزين أو حىت بدون رموز. وابلنسبة لأل 
 يكون تقدير التوقيت أفضل ولكن على حساب خفض الصبيب. 

للمودم   التزامن ابلنسبة  منهجية  تستعمل   OFDMوختتلف  الوحيدة. حيث  احلاملة  املوجة  املودم ذي  املستخدمة يف  املنهجية  عن 
النقيض من مىت يتم اعتيان الرموز اإلفرادية. ويرد املزيد لى  ، ع FFTلتحديد مىت يتم أخذ احملول   OFDMمعلومات التوقيت يف املودم 
 التشكيل. عن التزامن عند وصف مزيل

وتفيد طريقة التزامن املوصوفة يف هذه التوصية من اإلطناب الناتج عن متديد الدورة، حيث تغين عن احلاجة إىل تتابع التزامن. ويدرج  
 ل.تتابع التزامن إلمكانية استخدامه يف املستقب

 حمول فورييه السريع العكسي  

. وهو يؤلف مجيع اإلشارات اإلفرادية  OFDMعاجلة الرئيسية يف املشكل  هو وظيفة امل  (IFFT)يعترب حتويل فورييه السريع العكسي  
 املركب من املعادلة: IFFTاملتوازية وجيعلها مستقلة إحصائياً. وميكن إجياد التحويل 

  ( )
−

=

 −==
1

0

/2 1...,2,1,0;e
1

)(
N

k

Nnkj NnkX
N

nx (9) 

 IFFTعبارة عن عينات اخلرج. ويالحظ أن التحويل    x(n)عبارة عن الرموز املدخلة و  X(k)و  IFFTهو حجم احملول    Nث  يح
سب يف فدرات من   . كما يالحظ أن طول اخلرج هو نفسه طول الدخل  Nوابلتايل حيتاج إىل طول للدخل من مضاعفات    Nحي 

 من املعادلة: IFFTحملول  على معدل عينات خرج امن العينات. ويتحصل  Nمضروابً يف  (L + S)ويساوي 

  








+
=

PN

N

R

Fs
fs1 (10) 

 التمديد الدوري 
يتألف من    Pمتديد دوري طوله    IFFT، يوضع يف مقدمة خرج احملول  HFللتغلب على أتثريات تعدد املسري يف القناة عالية الرتدد  

لى شرط االستقالل اإلحصائي للموجات احلاملة الفرعية ه يف احلفاظ ع. وهلذا مردودIFFTاألخري لكل تنفيذ يف احملول    Pاخلرج  
بناًء على قيمة قصوى   Pمع وجود تعدد املسري، حيث يقلل من أتثري التداخل البيين بني املوجات احلاملة الفرعية. ويتم اختيار حجم  

 . N = 32عندما تكون  8و P = 4النتشار التأخري يف القناة والقيم املختارة أعاله هي 
 التحويل من التوازي إىل التوايل

العينات   حتويل  يتم  الدورية،  السابقة  إضافة  العينات    (N + P)×    (L + S)بعد  ينتج  حيث  التوايل  إىل  التوازي  من 
Hz 2 666,67 = 8 000/3 = Fs/R 7. ويرد هذا اهليكل يف الشكل. 

 7كل ـالش
 إىل التوايلهيكل خرج العينة للتحويل من التوازي 

M.1798 -07

…N(1)P(1) P(2) N(2) N L S(  + )P L  S(  + )
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 من العينات.  L + Sمن العينات ميكن اعتبارها رمزاً وحيداً عريض النطاق مع اعتبار أن كل رشقة لديها  N + Pكل فدرة 
 وحدة االستكمال الداخلي

  . Hz 8 000  إىل  Hz 2 666,67بطور خطي لتحويل معدل العينات من    FIRيستعمل مرشاح استكمال داخلي على شكل مرشاح  
. ويصمم املرشاح ابستعمال تقنية تدنية اخلطأ ابملربعات الصغرى مع انفذة D/Aوتكون العينة اخلرج عند املعدل املطلوب للمحول  

النبضية. ويبني ِّ    8 . ويبني ِّ الشكل33وطول املرشاح    R = 3هامنغ. ومعدل االستكمال الداخلي   االستجابة الطيفية واالستجابة 
 املشك ل يف النطاق األساسي.  إشارةطيف  9الشكل 

 8كل ـالش
 استجابة مرشاح وحدة االستكمال الداخلي

M.1798-08
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 9كل الشـ

 استجابة مرشاح وحدة االستكمال الداخلي

M.1798 -09
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 N = 3 ،استكمال داخلية الطيفية، االستجاب N = 3، استكمال داخلياالستجابة النبضية، 

 (Hz)  الرتدد

 )طيف إشارة مشكل النطاق األساسي(
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(d

B
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 حمول الرفع
م عند تردد ة يف نطاق التمرير من خالل مزجها إبشاريت جيب وجيب متايقوم حمول الرفع بتحويل إشارة النطاق األساسي إىل إشار 

. وحتول هذه العملية أيضاً اإلشارة من إشارة مركبة إىل إشارة  10واجلمع كما هو مبني يف الشكل    cf = 700 1 Hzللموجة احلاملة  
قبل التزويد    D/Aاخلرج النهائي على احملول    ب لدخل اجلهاز الراديوي عايل الرتدد. ويطبق معدل عيناتحقيقية على النحو املطلو 

 . OFDM تعدد اإلرسالطيف إشارة  11يف الشكل  ي عرضإبشارة متاثلية. و 

 10كل الشـ
 حمول الرفع

M.1798 -10

cos(2 / ) f n f0 s

sin(2 / ) f n f0 s

+

−



 
 

 11كل ـالش
 طيف إشارة املشكل يف نطاق التمرير 
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 إشارة حقيقية
 يف نطاق التمرير
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 مزيل التشكيل
  Hz 8 000، مبعدل عينات  A/D  ،)n(1yمعمارية مزيل التشكيل. حيث يتم خفض اإلشارة اخلارجة من احملول    12الشكل    ض يفت عر 

، وتستعمل n(2y(، وحتويلها من إشارة حقيقية يف نطاق التمرير إىل إشارة مركبة يف النطاق األساسي، )R)*P + N)*(S + Lوطول 
، يف حمول اخلفض وتستعمل استعادة التوقيت، fوالرتدد. ويستعمل ختالف الرتدد،    عادة التوقيت، أيضاً الستn(2y(اإلشارة املركبة، 

r  ،اخلفض حمول  خرج  عينات  معدل  تقليل  ويتم  الدورية.  السابقة  يف  األويل  الرمز  اختيار  يف   ،)n(2y  مبقدار  ،R    إىل وحتويله 
)P + N)*(S + L(    ،عينات)n(3yمن توايل إىل توازي إىل  وحيول اخلرج    ، وتزال بعد ذلك رموز التزامنL   يف )P + N(    ،رمز)n ,m(4y .

تبادل استخدام املصطلحني "رمز"  أنه عند هذه املرحلة من مزيل التشكيل توجد عينة واحدة لكل رمز، حبيث ميكن  ويالحظ 
 مبعدل عينات يساوي: N ،)n ,m(5yيف  Lو"عينة". وينتج عن إزالة السابقة الدورية الرموز 

  








+
=

PN

N

R

Fs
fs1 (11) 

. ويقوم بعد ذلك كاشف ابستعادة  n ,m(6y(،  Nيف    Lحيث ينتج الرموز    5y)n ,m(اخلرج  مركب على    FFTويطبق بعد ذلك حتويل  
تزال هناك حاجة إىل استعادة   الرموز ابستخدام طريقة تفاضلية تستغين عن احلاجة إىل استعادة طور املوجة احلاملة وإن كانت ال

املوجات احلاملة  تردد املوجة احلاملة. ويستعاد تردد مجيع املوجات احلاملة الفرعية يف وقت واحد وهذا الرتدد غري مطلوب ابلنسبة إىل  
. وجيري تقابل للرموز اخلارجة من الكاشف مع البتات Nاإلفرادية. ويتم الكشف إفرادايً على كل موجة من املوجات احلاملة الفرعية  

Nby  L)*M2( log  ،)n ,m(7y  ابستخدام نفس التقابل املستخدم مع املشكل. وجيري خلط البتات ابستعمال العملية العكسية ،
. ويف النهاية حتول البتات من توازي إىل توايل حبيث  Nby  L)*M2( log  ،)n ,m(8yستعملة يف املشكل حبيث تنتج بتات  للعملية امل

 ل اخلاصة بكل وحدة وظيفية.ه التفاصي. ويرد أدانN*L)*M2( log ،)n(9yينتج بتات 
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 12كل ـالش
 للتشكيل بزحزحة الطور التفاضلي مزيل التشكيل 
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 حمول خفض
(fc = 1 700 Hz) 

تقليل معدل 
 العتبات
 R بعامل 

 حتويل من توايل
إىل توازي وإزالة 

 التزامن

 إزالة السابقة
 الدورية

 استعادة التوقيت
 والرتدد

 IFFT حمول
 مركب
 N لنقاط

كاشف 
 إزالة تفاضلي

 اخللط
 حتويل من

 توازي
 إىل توايل

L :عدد الرموز املتوازية يف الرشقة 
R :معدل االستكمال الداخلي 
Sعدد رموز التزامن : 

N : طول احملولIFFT 
Pول التمديد: ط 
M : رتبةPSK 
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 حمول اخلفض
ؤمياً  بعملية عكسية حملول الرفع يف املشكل فيما عدا أن تردد املوجة احلاملة جيري حتديثه توا 13يقوم حمول اخلفض املبني  يف الشكل 

زج دخل احملول مب وجات جيبية مربعة عند تردد موجة حاملة مستعاد استناداً إىل خرج وحدات تقدير استعادة تردد املوجة احلاملة. ومي 
. ويرد fوختالف الرتدد يساوي    Hz 8 000يساوي    sf، وتردد العينات  0f = 700 1 Hz. وتردد املوجة احلاملة يساوي  f + 0fقيمته  

حيث يتم إزالته   0f2* = 400 3 Hzخرج الطيف الناتج. ويالحظ أنه يوجد تكرار غري مرغوب يف الطيف مركزه عند    41يف الشكل  
 يف مرحلة املعاجلة التالية:

 13كل ـالش
 حمول اخلفض

M.1798 3-1

cos(2 ( ) / ) f f n f0+ s

sin(2 ( ) / ) f f n f0+ s

 
 14كل ـالش

 طيف إشارة حمول اخلفض

M.1798 -14
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 لعيناتمعدل اتقليل 
مبعامل   املركب  اخلفض  عينات خرج حمول  معدل  تقليل  يبلغ    R = 3يتم  عينات  معدل  يبلغ    Hz 8 000من  عينات  معدل  إىل 

ابستعمال نفس املرشاح املستعمل لالستكمال الداخلي يف املشكل. ويتم هنا ابإلضافة إىل تقليل معدل    000/3 8 = 666,67 2
الشكل   حبيث تبقى إشارة النطاق األساسي املركبة. واملبني يف Hz 3 400ركزه عند اق الذي يقع مالعينات التخلص من تكرار النط

 عبارة عن طيف اخلرج الناتج. 15

 15كل الشـ
 طيف إشارة حمول اخلفض بعد ترشيحها 
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 استعادة التوقيت والرتدد 

، 3 وتردد املوجة احلاملة. ومن اجلدول  OFDMيل التشكيل. ومها وقت وصول الرمز  يوجد مظهران من مظاهر عدم اليقني يف مز 
 16رمز/اثنية. وينتج عن هذين املعدلني    83,33عينة/اثنية ومعدل الرموز    666,7 2فإن معدل العينات يف النطاق األساسي يساوي  

اط توقيت العينة األولية والعينات املوجودة وسط كل رمز.  عينة/رمزاً. وتستعمل طريقة استعادة التوقيت نغمة الرشقة األولية اللتق
 عينات يف الرمز. 8من الرمز ويكون الوقت النموذجي للعينة عند  1/16ة وتبلغ االستبان

. ومبقدور Hz 1لتخالف الرتدد وجيب أن تكون استعادة الرتدد دقيقة حبيث تكون هذه الدقة يف حدود    حساس  OFDMواملودم  
 .Hz 50±ات بدقة مع ختالف يصل إىل دة الرتدد استعادة الرتددخوارزمية استعا

ومايت إلرساالت السفن  يف الشبكة ابلتتبع األوت  الساحلولتأمني إرساالت السفن خارج الرتدد، تقوم املستقبالت املوجودة على  
ج الرتدد هذه ويتم تنبيه خدمة خارج الرتدد، وذلك داخل حدود قانونية، من أجل استمثال الصبيب. وجيري تسجيل العمليات خار 

 دعم العمالء لرتتيب خدمة إصالح للتجهيزات احملمولة على منت السفينة.
 االحنطاط الناجم عن ختالف الرتدد 

عن طريق مقارنة االحنطاط الناجم عن ختالف تردد املوجة احلاملة وضوضاء    OFDMالرتدد يف املودم    ميكن توضيح أمهية استعادة 
لفاينر إل للنتائج ابلنسبة   OFDMشارات املودم  الطور  متعدد املوجات احلاملة وإشارات موجة حاملة وحيدة. ويلي ذلك حتليل 

ا املوجة  تردد  لتخالف  نتيجة  البتات  معدل خطأ  إضافية  لالحنطاط يف  بيضاء  غوسية  قناة ضوضاء  عرب  الطور  حلاملة وضوضاء 

 (Hz)الرتدد 

دار
املق

 
(d

B
)
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(AWGN)امل إشارات  اخلاصة بكل من  النتائج  املتعدد. وي تحصل على  احلاملة  الوحيدة واملوجات  احلاملة  أن وجة  ة وهي تظهر 
 إشارات املوجات احلاملة املتعددة أكثر حساسية لكل معلمة من معلميت االحنطاط. 
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نسبة  ترمز إىل معدل الرموز. وكذلك يتحصل على ال  Rو  Hzهو ختالف الرتدد بوحدات    و   OFDMعدد قنوات    Nحيث  
 . 0N/sEمن خالل النسبة  S/Nإشارة إىل ضوضاء 
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 من خالل العالقة:  تتعلق ابختالف طور املوجة احلاملة  حيث 
  = 4

2 (14) 

فإنM-QAMو  M-PSKوتنطبق هذه املعادالت على اإلشارات املشكلة ابلنمطني   التحليل،  القيمة املستهدفة   . وابلنسبة هلذا 
تبلغ  ملعدل خطأ   التشكيل  −103البتات  تقابل يف  للنسبة    DPSK-4، حيث  حنو    0N/sEقيمة  الشكل  dB 12تبلغ  ويبني   .16  

 .Nنتيجة لتخالف الرتدد. ويالحظ أنه يوجد احنطاط أكرب كلما ازدادت قيمة  OFDMاالحنطاط ابلنسبة إىل املودم 

 16كل الشـ
 لف الرتدد نتيجة لتخاتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد االحنطاط ابلنسبة إىل 
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  التحويل من توايل إىل توازي
. وتزال رموز التزامن ويتم التحويل من توايل إىل توازي  (N + P)*(L + S)خرج عملية تقليل معدل العينات عبارة عن عينات مركبة 

 . L by (N + P)حبيث ينتج رموز 
 إزالة السابقة الدورية

 . L by Nحبيث ينتج رموز  L by (N + P)تزال السابقة الدورية من الرموز 
 حمول فورييه السريع  

. وميكن احلصول على حتويل فورييه السريع   OFDMوظيفة املعاجلة الرئيسية يف مزيل التشكيل    (FFT)يعترب حتويل فورييه السريع  
 املركب من املعادلة:

  ( ) 
−

=

− −==
1

0

/2 1...,2,1,0e)(
N

n

Nnkj NknxkX (15) 

 FFTعبارة عن عينات اخلرج. ويالحظ أن التحويل  X(k)عبارة عن الرموز املدخلة و x(n)و FFTعبارة عن حجم احملول  Nحيث 
. ويالحظ أيضاً أن طول اخلرج هو نفسه طول الدخل  N، وابلتايل حيتاج إىل طول دخل من مضاعفات  Nات عددها  حيسب يف فدر 

 من املعادلة: FFTعينة. وميكن احلصول على معدل عينات خرج احملول  (L by N)ويساوي 

  








+
=
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R

Fs
fs1 (16) 

 الكشف التفاضلي
، مما يعطيها االسم PSKيتم الكشف عن رموز اخلرج من خالل االختالفات يف الطور، وذلك بدالً من الطور املطلق لإلشارة  

DPSKوحيد أو رموز متعددة.  . ويرد أدانه عملية الكشف عن رمز 
 الكشف التفاضلي لرمز وحيد

 ميكن احلصول على التشفري التفاضلي لطور الرمز من املعادلة:
  kkk += −1 (17) 

 ، ابستعمال قاعدة اختاذ القرار:krويتم الكشف عن الرموز املستقبلة، تعطى بواسطة 
kاخرت  إذا كان  ˆ kj

kkrr
−

−

ˆ

1
eRe  يساوي احلد األقصى. *

 من اختيار القيمة األكرب بني القيم األربع.   M = 4-PSKوتتكون عملية اختاذ القرار يف التشكيل 
 الكشف التفاضلي لرمزين

نسبة ميكن احلصول على حتسينات يف عملية الكشف التفاضلي عن طريق اختاذ قرار يستند إىل رموز متعددة بدالً من رمز وحيد. وابل
ابط كلما زاد عدد الرموز املستعملة  اخلاص ابلكشف املرت   BERيصل إىل املعدل    BER، فإن معدل خطأ البتات  AWGNللقنوات  

 يف الكشف التفاضلي. 
 وتكون قاعدة اختاذ القرار ابلنسبة لكاشف خاص برمزين كالتايل:

kاخرت   1و  ˆ
ˆ

− k  كان إذا   ، )1ˆˆ(

2

ˆ

21
ˆ

1
eeeRe *

1
**

−+−

−

−

−−
−

−
++ − kkkk j

kk
j

kk
j

kk rrrrrr    يساوي
 األقصى.  احلد

 قيمة.  16أي من بني  2Mيكون القرار اختيار القيمة األكرب بني عدد من القيم يساوي  ،PSK-4 = Mوابلنسبة للحالة 
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 مزيل اخللط
 مزيل اخللط يقوم بعملية عكس املخلط ويعرف مبعادلة االرتداد: 

  )T17) − n((sd) XOR T14) − n((sd) XOR nT(sd = )nT(d (18) 

 . 17الشكل   كما هو مبني يف   (XOR)حالة إىل جانب وظيفة اجلمع بوحدة اجلمع املنطقية  - 17ولتنفيذ مزيل اخللط، يلزم وجود مسجل  

 17كل الشـ
 مزيل خلط البتات 

M.1798 -17
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 استعمال تطبيق املخلط. ، طاملا يتم وحتدد األطوال األولية ملزيل اخللط بنفس الطريقة املستعملة يف املخلط

 التحويل من التوازي إىل التوايل
. ومن املمكن تنفيذ مفكك  log2(M)*L*Nاخلارجة من مزيل اخللط إىل بتات متوالية    log2(M)*L by Nيتم حتويل البتات املتوازية  

رتل من األراتل املتوازية البالغ جيري على كل  CRCدام فك التشفري للمحقق  قبل حتويله من توازي إىل توايل ما CRCشفرة احملقق 
 رتالً يف الرشقة، وإن كان يفضل إجراؤه كجزء من طبقة الربوتوكول. 64عددها 

 مفكك شفرة التحقق الدوري من اإلطناب 

 مع متعددة حدود املولد التالية:  CRCمعكوساً ملشفر  CRCيعترب مفكك شفرة التحقق 
  151216 +++ xxx (19) 

 ، ي رفض الرتل ويتولد طلب إلعادة اإلرسال.CRCل التحقق ويف حالة فش
 اختيار الرتددات

يف أي شبكة اتصاالت عاملية هلا عدة مئات من القنوات وما يزيد عن عشرين حمطة وعدة آالف من السفن تتبادل كم ضخم من  
يف استعماله الشائع غري كاف    ALE MiLعترب املعيار  البياانت، يكون من األمهية مبكان وجود نظام كفء الختيار الرتددات. وي

 غري فعال إىل حد كبري يف استعمال الطيف. وغري مالئم ابملرة يف هذه احلالة و 
وعلى ذلك، تقوم طريقة تستعمل أداة لتحليل االنتشار على منت السفينة ابختيار الرتددات من أجل املسح. وتستند قرارات االختيار  

يوجد أي فاقد يف الطيف من   ال ة احملدثة دينامياً ابلنسبة إىل ذلك التاريخ والوقت واملوقع اجلغرايف. ويعين ذلك أنهإىل الظروف الراهن 
خالل التبادل الصويت أو حماولة إقامة وصالت على قنوات ذات جودة رديئة. وتنظر السفينة مباشرة إىل القنوات املنتشرة وتبحث  

 . "free signals"تسلم معلمات االنتشار احلالية إىل السفن عرب القناة عن قناة متيسرة )غري مشغولة(. و 
 استعمال القنوات

دقيقة. وختتلف االتصاالت من رشقات بياانت    30تقوم السفن ابستعمال القناة منطياً ألي غرض لفرتة تبدأ من أقل من دقيقة إىل  
املشكلة من امللفات الكبرية والعدد الكبري من اهلواتف املتنقلة يعين أن  خمتصرة ألغراض التتبع إىل امللفات الكبرية. حيث إن التوليفة  
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ن مشغولة عادة وبصورة مستمرة. ويدفع ذلك إىل احلاجة إىل توزيعات حصرية وعدم إمكانية تقامسها مع مستعملني  الرتددات تكو 
(. فإذا مت خفض الوقت املتاح 18)انظر الشكل    الساحلآخرين أو خدمات أخرى. ومرفق سجل استعمال حديث لعقدة من  

الي الزمنية  البياين مبقدار الفرتة  فيها كل تردد من الرتددات، فيمكن مالحظة أن اإلشغال احلايل يف هذا الرسم  ومية اليت مل ينتشر 
 . 100%سيقرتب من النسبة 

 18كل الشـ
 النسبة املئوية الستخدام القنوات
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 3حق املل
 

 ،Pactor-IIIنظام الربيد اإللكرتوين ابستعمال الربوتوكول 
 مبا يف ذلك النظام املستعمل يف شبكة الوصلة العاملية  

 منط اإلرسال 
 لالحتاد الدويل لالتصاالت. 2K20J2Dيستعمل النظام منط اإلرسال 

 عرض النطاق
 )قناة صوتية مزدوجة(.  kHz 3عرض النطاق املطلوب يساوي ضعف 

 ظام االتصالت نمكوان
 للنظام املكوانت التالية:

 بروتوكول اإلرسال
. ويبلغ احلد األقصى للصبيب  PACTOR-III HFيستعمل النظام بروتوكول اإلرسال الفعال والذي أثبت فعالية يف الرتدد العايل  

 .1.4يف الفقرة  بتة/اثنية تقريباً. ويرد وصف هلذا الربوتوكول 200 5ى اخلط حنو اخلالص مع ضغط البياانت عل
 T-BUSبروتوكول االتصاالت 

البحر  للتحكم يف التجهيزات الراديوية العيارية للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف T-BUSيستعمل النظام بروتوكول االتصاالت 
الديكامرتية واهلك املوجات  نطاقي  الربوتوكول  يف  البحرية  من جانب شركيت تصنيع األجهز   T-BUSتومرتية. ويستعمل  الراديوية  ة 

البحر. وهناك صيغ  )وآخرون( يف جتهيزاهتم الراديوية للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة يف  "Sailor"وسيلور    "Skanti"سكانيت  
 ."Skanti" وصف لربوتوكول اتصاالت شركة سكانيت 2.4، ويرد يف الفقرة T-BUSعديدة للربوتوكول 

 املودم
. ويستعمل النظام  T-BUSابستعمال الربوتوكول    RS-232ها إجراء االتصاالت  ة من املودمات طاملا ميكنميكن استعمال أمناط خمتلف

 .PTC-IIالنروجيي املودمات 
 بديل للطباعة املباشرة ضيقة النطاق  

ة، ومن املرجح أن يتم دد االستعاضة حالياً عن الطباعة املباشرة ضيقة النطاق ابلنسبة لالتصاالت العامإبمكان نظام الربيد عايل الرت 
 بل.ذلك أيضاً ابلنسبة التصاالت االستغاثة والسالمة يف املستق

هانز   PACTOR-IIIالربوتوكول   1 بقلم  تقين  رنك،  - )وصف  وتوماس  هلفرت  بيرت 
SCS GmbH & Co. KG )هانو، أملانيا ، 

 مقدمة  1.1
إبراق    PACTOR-IIIوتوكول  ، يعترب الرب PACTOR-IIو  PACTOR-Iكما هو احلال ابلنسبة للربوتوكولني   متزامن   ARQنظام 

، FSK (PACTOR-I)بتعدد إرسال نصف مزدوج. ويف أسلوب التشغيل العياري، تتم هتيئة الوصلة األولية ابستعمال الربوتوكول  
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  يل أوتوماتياً إىل ، فإنه يتم التبدPACTOR-IIIابقة. وإذا كانت كلتا احملطتان جمهزتني ابلربوتوكول  لتحقيق التوافق مع األنظمة الس
   هذا املستوى األعلى للربوتوكول.

يبلغ    PACTOR-IIو  PACTOR-Iوملا كان الربوتوكوالن   للعمل ضمن عرض نطاق  ، فقد صمم الربوتوكول Hz 500قد وضعا 
PACTOR-III  تعمل يف  أساساً للسوق التجاري لتوفري صبيب أعلى وحتسني املتانة ابستخدام قناة كاملة بنطاق جانيب وحيد. ويس

فيما بينها. ويبلغ أعلى معدل للبتات األولية املنقولة على الطبقة    Hz 120نغمة مبباعدة    18ظروف االنتشار املثلى كحد أقصى  
بتة/اثنية بدون ضغط للبياانت.   722,1 2هو ما يقابل معدل بياانت خالص للمستعمل قدره بتة/اثنية، و  600 3املادية للربوتوكول 

األقصى الفعال يعتمد على املعلومات املنقولة، وإن كان يتجاوز    واع خمتلفة لضغط البياانت على اخلط، فإن الصبيبونظراً لوجود أن
. وعند القيم املنخفضة للنسبة إشارة  PACTOR-IIالسرعة يف الربوتوكول  أمثال    4بتة/اثنية وهو ما يزيد يف السرعة عن    000 5منطياً  

 .PACTOR-IIمتانة أكرب مقارنة ابلربوتوكول  PACOTR-IIIإىل ضوضاء، حيقق الربوتوكول 
 . 2K20J2Dهو  PACTOR-IIIورمز اإلرسال املخصص من االحتاد الدويل لالتصاالت للربوتوكول 

 النطاق سوايت السرعة وعرض  2.1
الربوتوكول   لظروف االنتشار، يستخدم  بروت   (SLs)سوايت سرعة  ست    PACTOR-IIIطبقاً  اعتبارها  وكوالت فرعية خمتلفة ميكن 

على كل سوايت السرعة. وميكن استعمال حىت   (bauds)بواد    100ل مميز وتشفري مميز للقنوات. ويبلغ معدل الرموز  مستقلة بتشكي
(. ويبلغ الرتدد Hz 2 600إىل  400)من  kHz 2,2ا بينها. ويبلغ احلد األقصى لعرض النطاق املشغول فيم Hz 120نغمة مبباعدة  18

. Hz 2 520، فيما تبلغ النغمة األعلى  Hz 480. وترسل النغمة اليت متثل القناة "األدىن" على تردد يبلغ  Hz 1 500ل اإلشارة  املركزي لكام
يف هذه   Hz 120من املرات من القيمة    Nونظراً ألن النغمات يتم ختطيها عند السويتني األدىن للسرعة، فإن الثغرات بينها تزيد إىل  

 أرقام ومواضع القنوات املستعملة عند السوايت املختلفة للسرعة.  19  احلاالت. ويوضح الشكل
قطار البياانت الرقمية الذي يشكل موجة حاملة تقديرية حمددة إىل نغمة خمتلفة ، يتم تبديل PACTOR-IIوكما هو احلال يف الربوتوكول  

احلالة االعتيادية يتقابل رقم   للرتددات. ومبراعاة أنه يف  من أجل زايدة كسب التنوع إبضافة تنوع إضايف  ARQمع كل دورة لنظام اإلبراق 
واملوجة   17مع النغمة    0بلة، فإن أسلوب التبديل يقوم بتخصيص املوجة احلاملة  املوجات احلاملة للبياانت التقديرية مع أرقام النغمات املقا 

مع النغمة  6واملوجة  12مع النغمة  5واملوجة  11 مع النغمة  4واملوجة  10مع النغمة   3واملوجة  9مع النغمة  2واملوجة  16مع النغمة  1
-PACTORمكافئتني للموجتني احلاملتني للربوتوكول    12و   5عتبار النغمتني  . وميكن ا 15مع النغمة    8واملوجة    14مع النغمة    7واملوجة    13

II .)حيث إهنما ينقالن رأسيات الرزمة املتغرية وإشارات التحكم )انظر أدانه ، 
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 19كل ـالش
 أرقام ومواضع القنوات املستعملة عند سوايت السرعة املختلفة 

M.1798 9-1
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 التشكيل والتشفري ومعدالت البياانت 3.1

. وبعد (DQPSK)الرتبيعي التفاضلي  PSKأو املخطط  (DBPSK)االثنيين التفاضلي   PSKابلنسبة للتشكيل، يطبق إما املخطط 
  . 9أو    7يبلغ    (CL)مع طول مقيد    1/2لرتل كامل من رزمة البياانت أبكملها، تستعمل شفرة تالفيفية مبعدل أمثل    تتشذير البتا

، من هذه الشفرة مبا يسمى  8/9واملعدل  3/4، تشتق الشفرات ذات املعدالت األعلى، أي املعدل PACTOR-IIومثل الربوتوكول 
اليت شفرت قطار البتات أي حذفها ومن مث عدم إرساهلا. ويف جانب    1/2ملعدل  االتقطيع: قبل اإلرسال، يتم "قطع" بعض بتات  

البتات املقطوعة ببتات "خالية" قبل فك التشفري مبفكك تشفري املعدل   يتم االستعاضة عن  يعاجل مفكك   . وال1/2االستقبال، 
ماً. ومن مث ال يوجد أتثري هلذه البتات على عملية  اولكن كقيمة متوسطة مت  "0"وال البتة    "1"الشفرة هذه البتات "اخلالية" كالبتة  

أو    3/4فك التشفري. وكسب التشفري للشفرة اليت يتم "تقطيعها" يطابق تقريباً كسب التشفري للشفرات األشهر ذات املعدل احملدد  
لنهج يف أنه ميكن ملفكك شفرة  امع طول مقيد مقارب مبا يسمح ابختيار خمطط "التقطيع" بعناية. وتتمثل امليزة الرئيسية هلذا    8/9

( أن ينفذ نطاق عريض من الشفرات. ولذلك، فإن الشفرات املتقطعة  1/2مبعدل شفرة وحيد )يف حالتنا هذه مفكك شفرة مبعدل 
مع قرارات مرنة ابلنسبة    Viterbiمفكك شفرة    SCSتستعمل يف الكثري من أنظمة االتصاالت احلديثة. ويستعمل يف املودمات  

 ايت السرعة، حبيث ينتج احلد األقصى لكسب التشفري. و جلميع س
، (PDR)للشفرة التالفيفية املطبقة، ومعدل البتات املادية    (CR)ومعدل الشفرة    (CL)التشكيل والطول املقيد    20ويبني الشكل  

ي معدل بتات املستعمل غري  أ،  (NDR)أي معدل البتات األولية اليت تنقل على الطبقة املادية للربوتوكول، ومعدل البتات اخلالصة  
 لإلشارة ابلنسبة لسوايت السرعة املختلفة. (CF)املضغوطة، ابإلضافة إىل عامل الذروة 

، ترجع املعدالت إىل الطاقة املقيسة  21وتبني األشكال التالية معدالت خطأ البتات ابلنسبة لسوايت السرعة املختلفة. ويف الشكل  
، فإن هذا الشكل (DBPSK/DQPSK)واختالف خمططات التشكيل    18)-(2عدد النغمات    . ونتيجة الختالف)0N/bE(لكل بتة  

أرجعت إىل النسبة إشارة   22يف القناة. ولذلك فإن املعدالت يف الشكل    S/Nال يظهر األداء نسبة إىل النسبة إشارة إىل ضوضاء  
لفة نطاق عريض من قيم النسبة السرعة املخت  . وتغطي سوايت kHz 3يبلغ    (BW)إىل ضوضاء يف القناة عند عرض نطاق للقناة  

، يلزم نسبة إشارة إىل ضوضاء يف القناة  SL6. وللحصول على الصبيب األقصى ابلنسبة إىل سوية السرعة  S/Nإشارة إىل ضوضاء  
 . dB 14قيمتها 

 اة رقم القن
 (Hz)تردد النغمة 

 النغمة مستعملة يف سوية السرعة املناظرة يدل على أن 
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 20كل الشـ
 معلمات السوايت املختلفة للسرعة 

M.1798 20-

1

2

3

4

5

6

DBPSK 9 1/2 200 76.8 1.9

DBPSK 7 1/2 600 247.5 2.6

DBPSK 7 1/2 1 400 588.8 3.1

DQPSK 7 1/2 2 800 1 186.1 3.8

DQPSK 7 3/4 3 200 2 039.5 5.2

DQPSK 7 8/9 3 600 2 722.1 5.7

 
وال ميكن أن يستخلص من معدالت    ARQيعتمد على تنفيذ الربوتوكول    (bit/s)مبعلومية الصبيب  إىل أن األداء  وجتدر اإلشارة  

 البياانت املادية ومعدالت خطأ البتات. وستعرض قياسات األداء أدانه.

 21كل الشـ
 معدل خطأ البتات لسوايت السرعة املختلفة ابلنسبة إىل الطاقة لكل بتة 

M.1798 21-
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 (SL)سوية السرعة  التشكيل (CL)الطول املقيد  (CR)معدل الشفرة  معدل البتات املادية معدل البتات اخلالصة CF (dB)عامل الذروة 
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 22كل الشـ
 يف القناة   S/Nلسوايت السرعة املختلفة ابلنسبة إىل النسبة  معدل خطأ البتات

M.1798 22-
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 عامل الذروة وقدرة خرج املرسل 4.1
الربوتوكول   أمهية إلشارة  األكثر  اخلصائص  بني  الذروة  PACTOR-IIIمن  عامل  اسيما   ، ال(CF)  اخنفاض  لسرعة  مع سوايت 

املنخفضة. ونظراً ألن معظم مكربات القدرة عالية الرتدد تقيدها قدرة الذروة وتستعمل حتكم أوتومايت يف سوية قدرة الذروة، فإن 
  يل املثال، يوفر قدرة خرج مرسل أكرب بكثري مما توفره أساليب املوجات احلاملة املتعددة املماثلة، فعلى سب  PACTOR-IIIالربوتوكول  
، تعترب قيم  SL4عند املستقبل. وحىت سوية السرعة    S/Nنفس مكرب القدرة، فإهنا تزيد من النسبة    OFDMعمل أساليب  عندما تست

CF    مقاربة لنظريهتا يف أساليب املوجة احلاملة الوحيدة حىت مع السويتنيSL5  وSL6  فإن ،CF   يقل بنحوdB 3    عنCF    اخلاص
ذر متوسط تربيع القدرة املرسلة. ويف سياق الراديو الرقمي العاملي، ثبت أن تضاعف من جوابلتايل    النمطية،  OFDMأبساليب  

(؛ 2/3إذا كان التشفري ضعيفاً )املعدل أكرب من    OFDMأساليب املوجة احلاملة الوحيدة تعمل بشكل أفضل بكثري من أساليب  
هلا عرب قنوات منتقاة ابلرتدد العايل. ومع  عند استعما ترب كارثة بدون تشفري تع OFDMومن املعروف على نطاق واسع أن أساليب 

تعمل بشكل أفضل قليالً من أساليب املوجة احلاملة   OFDM(، فإن األساليب 1/2وجود تشفري قوي )املعدل يقل عن أو يساوي 
 الوحيدة. وتعتمد هذه النتائج على فرضيتني:

األسلوب  يعين أن تكون قدرة الذروة يف  ية يف األسلوبني، مما القدرة املرسلة متساو أن تكون قيمة جذر متوسط تربيع   أ ( 
OFDM  أكرب مبقدار عدة وحداتdB من قدرة الذروة يف أسلوب املوجة احلاملة الوحيدة؛ 

أمثل   ب( القرارأن يستعمل مسٍو  مع أسلوب املوجة احلاملة الوحيدة )ال ميكن استعمال مسٍو من طراز   للتعليقات على 
MLSE للقناة طويلة جداً(. ابة النبضيةألن االستج 
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وإذا مت تثبيت قدرة الذروة، فإن أسلوب املوجة احلاملة الوحيدة يعمل بشكل أفضل ابلنسبة إىل مجيع معدالت التشفري املعقولة، وإن  
فوائد يث يوفر  مصمم حب  PACTOR-IIIاملطلوب ميثل عائقاً ال ميكن جتنبه. والربوتوكول  ت على القرار  للتعليقاكان املسو األمثل  

 وجتنب استعمال مسٍو.  CFلألسلوبني من خالل تدنية العامل 
القدرة  بقدرة ذروة اثبتة عند مجيع سوايت السرعة من أجل االستغالل األمثل لقدرة اخلرج املتاحة ملكربات    SCSوتعمل املودمات  

ج يتغري عند التبديل بني سوايت السرعة نتيجة للقيم  عالية الرتدد املقيدة بقدرة الذروة. ولذلك، فإن جذر متوسط تربيع قدرة اخلر 
عند املستقبل تبعاً لذلك. وجيب أن يوضع ذلك يف االعتبار عند تفسري معدالت خطأ    S/N. وتتغري النسبة  CFاملختلفة للعامل  
 .22 الشكل البتات املبينة يف

 مدة الدورة  5.1
اثنية )أسلوب البياانت( وهي متثل   3,75اثنية )الدورات القصرية( و  1,25تساوي    ARQيف األسلوب القياسي، تكون مدة الدورة  

السابقة. ويف هذا األسلوب، ونتيجة النتشار   PACTORواحداً من املتطلبات الضرورية للحصول على التوافق بسهولة مع معايري  
  000 20عرب مسافة قصوى تقارب    ARQإقامة وصالت    PACTOR-IIIشارة وأتخريات تبديل األجهزة، فإن إبمكان الربوتوكول  اإل

km  ومن أجل زايدة املسافة القصوى، يوجد أسلوب املسري الطويل، الذي ميك ن من إقامة الوصالت .ARQ    حىت مسافة قصوى
اثنية )أسلوب البياانت(، على التوايل. وتستهل احملطة   4,2اثنية )الدورات القصرية( و 1,4مع مدة دورة تبلغ  km 000 40تساوي 

)للحصول على   FSKالنداء يف رتل التوصيل   البايتة األوىل يف  ئمة ابلنداء الوصلة يف أسلوب املسري الطويل أبن تعكس إشارةالقا
 (.PACTOR-Iالتفاصيل، راجع وصف الربوتوكول 

 شارات التحكمهيكل الرزم وإ 6.1
مياثل نظريه يف األسلوبني السابقني للربوتوكول    PACTOR-IIIفيما عدا اختالف أطوال حقول البياانت، فإن اهليكل األساسي للرزمة  

PACTOR  وهو يتكون من رأسية الرزمة وحقل متغري للبياانت وابيتة حالة واحملقق .CRC  ويستخدم نوعان للرأسية: رأسيات رزم .
تعرف   0ومات: البتة  بتات من املعل  4لتشفري    12و  5رموز يرسل كل رمز منها ابلتبادل على النغمات    8اً تتكون من  متغري   16من  

، يف حني يتم إجراء modulo-4طبقاً للمنطق    4إىل    1سوايت السرعة من    3و  2حالة الطلب وتشري إىل رزمة مكررة. وحتدد البتتان  
يعين دورة    "0"مدة الدورة احلالية:    4ليل آخر لرأسيات الرزمة الثابتة. وتعطي البتة من خالل حت  6و   5الكشف عن سوييت السرعة  

 املتغرية. الشفرات الست عشرية لرأسيات الرزم 23يعين دورة بياانت. ويبني ِّ الشكل  "1"ة وقصري 

 23كل الشـ
 ( 12و 5تعاريف رأسيات الرزم املتغرية )تستهل النغمات 

M.1798 23-

VH0 0x1873174f VH1 0xfc0f6047 VH2 0x0a4c7ea7 VH3 0x09bce11f

VH4 0x8e67c43c VH5 0x7268a47b VH6 0x842bba9b VH7 0x87db2523

VH8 0x4d55aa6a VH9 0xb15aca2d VH10 0x4719d4cd VH11 0x44e94b75

VH12 0x3ccd91a9 VH13 0xc0c2f1ee VH14 0x3681ef0e VH15 0x357170b6

 
 

ناظرة دون نقل أي معلومات إضافية. وهي  برأسيات اثبتة حتدد خصائص النغمات امل  13-18و  6-11و  1-4وتسبق النغمات املتبقية  
تتبع الرتدد والذاكرة   الشفرات الست   24. ويعرض الشكل  6و   5ييت السرعة  وأسلوب االستماع والكشف عن سو   ARQتدعم 

 عشرية لرأسيات الرزم الثابتة. 
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 24كل الشـ
 ( 13-18و 6-11و 1-4تعاريف رأسيات الرزم الثابتة )تستهل النغمات 

M.1798 24-

CH0 0xc324 CH1 0xf987 CH2 0xblc8 CH3 0xf370

CH4 0x801d CH5 0x7c3d CH6 0xd8f1 CH7 0x5a3c

CH8 0x792d CH9 0x8397 CH10 0x33aa CH11 0x5a3c

CH12 0x823c CH13 0x073f CH14 0xf798 CH15 0xd801

 
 

ابيتة محولة انفعة يف    284و  212و  122و  59و  23و  5ويتبع الرأسيات حقول بياانت تنقل معلومات املستعمل. وجيري نقل عدد  
ابيتة محولة انفعة يف الدورة الطويلة على سوايت السرعة الست املختلفة،   276 1و  956و  556و  276و  116و  36الدورة القصرية و

ك تشفري البياانت املنقولة ابلكامل على مجيع النغمات داخل دورة معينة، يتم احلصول على رزمة  بعد إزالة تشذير وفعلى التوايل. و 
. ومتيز ابيتة احلالة الرزمة بعداد رزم من  CRCاملعلومات الفعلية واليت تتكون من بياانت املستعمل وابيتة احلالة وابيتتني للمحقق  

( وتقرتح التغيري  4و 3و  2وتقدم معلومات بشأن ضغط بياانت املستعمل )البتات (، 1والبتة   0لبتة بتتني للكشف عن التكرارات )ا
(، وتشري إىل طلب تغيري األسلوب  5إىل أسلوب البياانت عندما تتجاوز كمية السمات املوجودة يف دارئ اإلرسال عدد معني )البتة  

راجع الرسم البياين أدانه. واجلزء األخري من الرزمة عبارة   وملزيد من التفصيل،(.  7( وتستهل بروتوكول إهناء الوصلة )البتة  6)البتة  
 . CCITT-CRC16بتة حتسب طبقاً للمعيار  16من  CRCعن حمقق 

كما هو    (CS)بتة    20نفس جمموعة إشارات التحكم الست اليت تتكون كل إشارة منها من    PACTOR-IIIويستعمل الربوتوكول  
وجلميعها احلد األقصى احملتمل ملسافة هامنغ التبادلية    12و  5. وهي ترسل آنياً على النغمات  PACTOR-IIاحلال يف الربوتوكول  

ل تشفرياً مثالياً. ويسمح ذلك ابستعمال طريقة الرتابط التباديل  متاماً ومتث "Plotkin"فيما بينها. ومن مث فهي تصل إىل حد بلوتكن 
رونة يف القرار يؤدي إىل الكشف السليم حىت عن إشارات التحكم غري املسموعة،  للكشف عن إشارة التحكم، وهي ضرب من امل

العايل. الرتابط  لكسب  التحكم    نتيجة  إشارات  ابالستالم/الط  CS2و  CS1وتستعمل  اإلشعارات  اإلشارة  لرزم  وتلزم   CS2لبات 
زايدة للسرعة إىل السوية األعلى   CS4  تغيريات السرعة: حيث تطلب اإلشارة  CS5و  CS4ابلتدخل القسري. وتتناول اإلشاراتن  

يطالب بتكرار للرزمة املرسلة سابقاً ويطالب يف نفس الوقت بتقليل   (NAK)كإشعار سالب    CS5التالية. يف حني تعمل اإلشارة  
يلة إذا كانت  عبارة عن قالب لطول الرزمة حيث تطالب ابلتغيري إىل الدارات الطو  CS6السرعة إىل السرعة األقل التالية. واإلشارة 

 للحصول على أقصى متانة.  DBPSKرات التحكم عادة يف خمطط احلالة الفعلية دورات قصرية والعكس. وترسل مجيع إشا
 . PACTOR-III ARQتشغيل اإلبراق  25ويوضح الشكل 

 ضغط البياانت على اخلط 7.1
، ويتشكل PACTOR-IIIاانت أوتوماتياً يف الربوتوكول  السابقني، يطبق أيضاً ضغط للبي  PACTORكما هو احلال يف أسلويب الربوتوكول  

انظر أدانه(. ويقوم النظام القائم إبرسال املعلومات )  ،PMC)إىل انضغاط ماركوف الزائف )   من تشفري هوفمان وتشفري املسح ابإلضافة
(ISS)  ًأو استعمال الشفرة  ابلتحقق أوتوماتياً مما إذا كان استعمال واحد من أساليب ضغط البياانت املذكورة آنفا ASCII  األصلية هو

احتمال ظهور السمات. ولذلك ال توجد خماطر خاصة بفقد قدرة الصبيب. الذي يؤدي إىل أقصر رزمة بياانت، وهو ما يتوقف على  
صوتية. ويف حالة نقل أي معلومات إثنينية معينة، مثل الربامج أو الصور وامللفات ال  PACTOR-IIIوابلطبع ال يزال مبقدور الربوتوكول 

يجة لتوزيع السمات. وجيري بداًل من ذلك ضغط خارجي اخلط عادة أوتوماتياً نت نقل بياانت إثنينية، يتم إبطال ضغط البياانت على  
 للبياانت يف الربانمج الطريف.
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ويستخدم انضغاط هوفمان توزيع االحتمال "أحادي األبعاد"، للسمات يف النصوص اخلالصة. وكلما زاد تكرار ظهور السمة، كلما 
من   PACTORدول الشفرة املستعمل يف الربوتوكوالت  قصر رمز هوفمان هلا. وميكن احلصول على مزيد من التفاصيل مبا يف ذلك ج 

 .PACTOR-Iوصف املعيار  

 25كل الشـ
  PACTOR-III طلب التكرار األوتومايتتشغيل 

M.1798 25-

 

 

  

H DATA

CS:

H DATA CS

DATA CRCS

H:

CRC:

DATA:

S:

CS

 
 

وميكن اعتبار انضغاط ماركوف عبارة عن انضغاط هوفمان مزدوج، حيث إنه ال يستفيد فقط من توزيع االحتمال البسيط ولكن 
توزيع االحتمال للسمة التالية هلا مباشرة. فمثاًل، إذا  يستعمل أيضاً االحتمال ثنائي األبعاد. وابلنسبة لكل مسة سابقة، ميكن حساب

بعدها وإن كان من املستبعد جداً أن يعقبها السمة   "s"أو السمة    "i"فإنه من املرجح جداً ظهور السمة    "e"كانت السمة الفعلية  
"x"ن مث يؤدي إىل انضغاط أفضل بكثري. ومما . وتوزيعات االحتمال الناجتة تكون أكثر تركيزاً من التوزيع البسيط أحادي األبعاد، وم

، حيث إن اجلدول الكلي لتشفري ASCIIر وجود جدول تشفري منفصل لكل مسة  يؤسف له وجود عائقني: حيث إنه يتطلب األم 
بري ماركوف يصبح كبري بصورة غري عملية. وعالوة على ذلك، يعتمد التوزيع ثنائي األبعاد ومن مث عامل االنضغاط املتحقق بشكل ك 

بتعديل بسيط أطلق عليه انضغاط ماركوف   هتج  مت اختيار على نوع النص أكثر مما هو موجود يف التوزيع البسيط للسمات. ومن مث  
 16يقتصر تشفري ماركوف على أكثر من  PMCالزائف، حيث ميكن اعتباره هجني من تشفريي هوفمان وماركوف. ويف االنضغاط 

األمر جدول السمات األخرى انضغاط هوفمان العادي ابلنسبة للسمات التالية مباشرة. ويقلل هذا    مسة "سابقة" تكراراً. وتطلق مجيع
تشفري ماركوف إىل حجم معقول، كما جيعل قيم احتمال السمات أقل حرجاً، نظراً بصفة خاصة إىل أن السمات األقل تكراراً متيل 

من أجل احلصول على انضغاط أمثل، هناك جدوالن خمتلفان للنصوص إىل أن تكون هلا توزيعات احتمال غري مستقرة. ومع ذلك، و 
ويتم اختيارمها أوتوماتياً. وعند نقل نص خالص، ينتج عن   PACTOR-IIIو   PACTOR-IIية معرفان يف الربوتوكولني  اإلنكليزية واألملان

 .ذي البتات الثماين   ASCIIمقارنة ابلنمط  1,9عامل انضغاط تبلغ قيمته حنو    PMCانضغاط  
، اليت تستهل "0x10". وتعرف ابيتة السابقة اخلاصة ويسمح تشفري املسح ابالنضغاط الفعال للتتابعات الطويلة من البايتات املتشاهبة

نطاق جمموعة   3شفرة مسح من   املنقولة ضمن  للبايتة  الشفرة األصلية  الشفرة" وحتتوي على  الثانية "ابيتة  البايتة  ابيتات. وتسمى 
أبكملها. وتقدم البايتة الثالثة عدد ابيتات الشفرة اليت جيب عرضها على جانب االستقبال يف حدود نطاق بني   ASCIIالسمات  

ابيتات  4( أو 12و 5ابيتات )النغمتان  8رأسية تتكون من 
وأسلوب  QRGالنغمات األخرى( وتدعم تتبع  )مجيع

 .ARQاالستماع وذاكرة اإلبراق 

 ابيتات. 5إشارة حتكم تتكون من 
 اثنية يف أسلوب املسري الطويل( 1,4اثنية ) 1,25دورة عادية: 

 ميللي اثنية 10كل رزمة إشارة حتكم تسبق بنبضة مرجعية وحيدة الطور. وتشغل مجيع النبضات فاصل زمين من 

 اثنية يف أسلوب املسري الطويل( 4,2اثنية ) 3,75(: DATAدورة طويلة: )أسلوب البياانت 

 لبياانت مجيع النغمات، يتحصل على رزمة املعلومات الفعلية: Viterbiبعد إزالة التشذير وفك التشفري 

 بتة احلالة

، جمموع 6و 4و 3و 2و 1يف سوايت السرعة 
 حقول بياانت مجيع البايتات املستعملة املنقولة يف

 و122 و 59و 23و 5النغمات املستعملة يكون 
 و276 و116 و36 ويف الدورة العادية 284 و 212
 يف الدورة الطويلة، على التوايل. 276 1و956 و 556

 CCITTحتقق دوري من اإلطناب من النمط 
 بتة. 16من 

  Modulo-4رقم الرزمة  :1و 0البتتان 
 بتات 8من  ASCII=  000 ياانت:منط الب 4و 3و 2البتات 

 = هوفمان )عادي( 001  
 = هوفمان )مبدل، "حالة أعلى"( 010  
 = حمجوزة 011  
  100  =PMC )أملاين )عادي 
  101  =PMC )أملاين )مبدل 
  110  =PMC )إنكليزي )عادي 
  111  =PMC )إنكليزي )مبدل 

 QRTزمة اقرتاح طول الدورة وطلب التحول والر 7و 6و 5البتات 
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"0x01"  0"وx60"  0". وتنقل القيم بنيx00"  0"وx1f"    0"ابعتبارهاx60"    0"إىلx7f"  0"، وتنقل القيمx20"  0"وx60"   دون أي
 . "0x1D 0x41 0x68"ابيتات هي   3ل شفرة مسح من  ابستعما "AAAAAAAA"تغيري. فمثاًل، ينقل التتابع 

 خصائص اإلشارة واالعتبارات العملية 8.1
التسامح عن احنرافات يف الرتدد للمحطات املوصلة حىت يستعمل إلقامة الوصلة األولية،    FSK PACTORمبا أن املعيار   فإنه ميكن 

Hz 80± وكما هو احلال يف األسلوب .PACTOR-II وارزمية تتبع جيدة يف املودمات ، يتم التزويد خبSCS  جلرب أي اختالف وللتطابق
 للرتدد.  ستقرار كبري الذي يتطلب دقة تردد عالية وكذلك ا   DPSKالتام مع اإلشارات عند التبديل إىل األسلوب  

املعيار   إشارة  اجملاورة. وابلتا  PACTOR-IIIوتوفر  القنوات  فيض يف  أي  لتحاشي  عالياً جداً  طيفياً  للمرشحات  تشبعاً  يل ميكن 
السمعية ذات اجلودة املنخفضة أن تسبب تشوهات للنغمات اجلانبية ذات سوايت السرعة العالية، على جانبـي اإلرسال واالستقبال  

أطراف اإلشارة أبن يتحسن إفرادايً يف خطوتني ابستعمال األمر  التساع SCSعلى حد سواء. وجلرب ذلك جزئياً، تسمح املودمات 
تعين    "1"عمل هذه الوظيفة والقيمة    "0". وتبطل القيمة  PACTOR-IIIذي يعرف وظيفة مسو اإلرسال للربوتوكول  "سوي" وال

 تعين حتسيناً كبرياً للنغمات اجلانبية يف اإلشارة.  "2"حتسيناً متوسطاً والقيمة 
املستعمل يف هتيئة الوصلة   FSKابألسلوب  أن يراعى أنه نتيجة لقيم الضبط احملتلمة املختلفة "للنغمات" املتعلقة    وفوق ذلك جيب

. وابلتايل ينبغي فحص قيم PACTOR-IIIاألولية، فإنه قد حتدث إزاحة للرتدد املركزي لإلشارة مع التبديل األوتومايت إىل الربوتوكول 
وصولة وأن إشارة تها مع احملطات األخرى يف الشبكة لضمان عدم حدوث ختالف بني احملطات امل ضبط "النغمات" بعناية ومواءم

حيتاج األمر إىل أن تكون قيم ضبط "النغمات"  موزعة داخل عرض نطاق املرشاح بصورة متماثلة. وعادةً  PACTOR-IIIالربوتوكول 
وهي القيمة   "4"بضبط "النغمات" على    SCSوصى األسلوب  من أجل التشغيل اجليد. وي  PACTOR-IIIواحدة على جانيب الوصلة  

البالغ   PACTOR-IIIحيث تتوازن حول الرتدد املركزي للربوتوكول    Hz 1 600و   400 1ابعتبارها    FSKتوصيل  اليت تعرف نغمات ال 
Hz 1 500  وذلك لتحاشي عدم التوافق بني مستعملي الربوتوكول ،PACTOR-III. 

 نغمة.   18 البالغ عددها  مع مجيع النغمات النشطة  SC6عند سوية اإلشارة    PACTOR-IIIرة الربوتوكول  طيف إشا   26ويبني ِّ الشكل  

 قياسات األداء  9.1
وعلى االختيار األوتومايت    ARQمع سوايت السرعة املختلفة بشكل كبري على تنفيذ الربوتوكول    ARQيعتمد أداء أساليب اإلبراق  

القناة املعنية. ويشكل الربوتوكول   نتقاالت بني لتيسري اال  ARQ-الذاكرة  PACTOR-IIIلسوية مناسبة للسرعة ابلنسبة لظروف 
، يسمح التوليف بني رزم البياانت ARQ-سوايت السرعة ولتحسني الصبيب عند النسب املنخفضة لإلشارة إىل ضوضاء. يف الذاكرة

نتائج   27كبري حىت لو مت إفساد كل رزمة مستقبلة. وميثل الشكل    إرساهلا إبرسال آمن للبياانت عرب قنوات رديئة إىل حدٍ   املعاد
ابلنسبة إىل جذر متوسط   S/Nعرب قناة ضوضاء غوسية بيضاء مضافة وقناة رديئة. وتقيم النسبة إشارة إىل ضوضاء  قياسات الصبيب  

. وطبقاً ملعدالت خطأ البتات املعروضة  CFللتصحيح بشأن القيم املختلفة لعامل الذروة    SL1رعة  تربيع قدرة اخلرج عند سوية الس
للقناة تزيد على   S/Nعند النسبة    SL6بتة/اثنية مع سوية السرعة   720 2ى بقيمة  ، فإنه ينبغي حتقيق صبيب أقص22يف الشكل  

dB 14  سرعة  ابلنسبة إىل جذر متوسط تربيع قدرة اخلرج عند سوية الSL6  فإن قيمتا عامل الذروة  20. وطبقاً للشكل ،CF   لسوييت
للقناة تزيد على   S/Nعند نسبة إشارة إىل ضوضاء   . وابلتايل ينبغي حتقيق أقصى صبيبdB 3,8خيتلفان بنحو    SL2و  SL1السرعة  
dB 18    ابلنسبة إىل قدرة اخلرج عند سوية السرعةSL1  لقناة الضوضاء الغوسية البيضاء    وهو ما يتفق متاماً مع الصبيب املقاس

 . 27املضافة يف الشكل 
 



  ITU-R  M.1798-2   التوصية 52

 26كل الشـ
 6رقم عند سوية السرعة  PACTOR-IIIطيف إشارة الربوتوكول 

 نغمة  18لنغمات النشطة البالغ عددها مع مجيع ا
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 27كل الشـ
 PACTOR-IIIصبيب الربوتوكول 

M.1798 27-

–5 0 5 10

10

–10

2 720

10
2

10
3

15 20 25 30

 

 (Hz)الرتدد 

ف 
لطي

ا
(d

B
)

 
 

 kHz 3 (dB)عند عرض نطاق يبلغ  SL1طبقًا لسوية السرعة  S/Nالنسبة 

 ضوضاء غوسية بيضاء مضافة قناة رديئة
 

AWGN 

ث(
تة/

ب )ب
صبي

ال
 



 ITU-R  M.1798-2 53   التوصية 

 28الشـكل 
 لسوايت السرعة املختلفة ابلنسبة إىل الطاقة لكل بتة  معدل خطأ البتات
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 6رقم عند سوية السرعة  PACTOR-IIIطيف إشارة الربوتوكول 
 نغمة  18مع مجيع النغمات النشطة البالغ عددها 
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 بروتوكول االتصاالت النمطي  2

 

 بروتوكول السطح البيين

 اخلصائص املادية

 نسق الكلمات:

 كلمة العنوان

 عناوين حمجوزة:

 كلمة األمر

 أوامر حمجوزة

 خاصة ابلنداء االنتقائي الرقمي أوامر  *)

Remote Terminal Addr. 
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 شبكة الوصلة العاملية   3

 نظرة عامة
توفر النفاذ إىل البياانت للخدمة   (CRS)ات الراديوية الساحلية املتعاونة  عبارة عن شبكة من احملط  (GLN)شبكة الوصلة العاملية  

يف البحار وتضاؤل  املتنقلة البحرية. ونتيجة لزايدة الطلب على نقل الربيد اإللكرتوين والنفاذ إىل اإلنرتنت بشأن السفن املتحركة  
 حملطات الراديوية تقدم خدمات البياانت على املوجة القصرية. استعمال الطباعة املباشرة ضيقة النطاق والتلكس الراديوي، فإن هذه ا

 كلمات البياانت

Frequency input: 

 كلمة احلالة

 نسق الرسالة

 مثال:

 اانت تتكون الرسالة من كلمة عنوان يتبعها كلمة أمر وكلمات البي
 املقابلة احملتملة
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 اهليكل التنظيمي 
احملطات   شركات مستقلة. ومت ضم هذه الشركات معاً لتكوين شبكة الوصلة العاملية. وتستخدم هذه  (CRS)تشغل مجيع احملطات 

إضافية خاصة هبا وذلك طبقاً لالحتياجات   مطلق احلرية يف تقدمي خدمات  CRSتكنولوجيا واحدة وتشكيالً واحداً. وللمحطات 
احمللية. فإذا ما انقطع االتصال مبركز التحكم يف الشبكة ألسباب سياسية أو عسكرية أو ألي أسباب أخرى، فإن مبقدور كل حمطة  

االتصاالت اتصاالت بعيدة املدى خارج نطاق شبكات    CRSوميكن يف مثل هذه احلاالت أن توفر احملطات  العمل بصورة مستقلة.  
 الرئيسية. 

 اهليكل التقين 
اإلنرتنت   بروتوكول  يطلق عليه جسر  إىل ما  العاملية  االتصاالت    (PIB). ويتيح اجلسر  Pactor IP-Bridge (PIB)تستند شبكة 

تومرتية يف مجيع نطاقات الرتدد البحرية اهلك  2K4عرب قنوات راديوية    TCP/IPإنشاء توصيالت بياانت شفافة تستند إىل الربوتوكول  
 bit/s  000 56ألي منط من أمناط خدمة البياانت مع سرعة نقل قصوى تصل إىل    (PIB)والديكامرتية. وميكن استخدام اجلسر  

 وحزم برجميات إضافية لضمان أداء عاٍل آمن من األعطال.   Linux OSلشبكات حبزمة الربجميات  منضغطة. وتعمل مجيع خمدمات ا
 (NCC)مركز التحكم يف الشبكة 

. واملركز مسؤول عن قواعد البياانت واحملاسبة واملساندة وأمن البياانت  CRSيعمل مركز التحكم يف الشبكة طبقاً التفاق مع احملطات  
  NCCأيضاً خمد ِّم بريد للمحطات الصغرية اليت ال متلك بىن أساسية للبياانت خاصة هبا. ويوفر املركز    NCCوالتطوير. ويشغل املركز  

اإللكرتوين وبريد الويب والتتبع والربيد اإللكرتوين    ت األساسية مثل معلومات الطقس واالنضغاط على اخلط للربيدخدمات البياان
 .GLNألطقم السفن جلميع عمالء الشبكة 

 (CRS)احملطة الراديوية الساحلية 

البياانت    CRSتتضمن احملطات   أجل وصالت  االستعداد من  أكثر تكون يف وضع  أو  راديوية  السفن وشبكة  قناة  املؤمتتة بني 
، خدمات بطاقات االئتمان واستضافة مواقع  (FTP)حملطات خدمات إضافية مثل نقل البياانت  اإلنرتنت. وميكن أن تقدم هذه ا

يف العمل إذا انقطع االتصال بينها وبني مركز التحكم   CRSالويب وإدارة املخدم الالسلكي لبعض العمالء. وتستمر مجيع احملطات  
اصة مبواقعها وختصيصات الرتددات من خالل هيئاهتا الوطنية  مسؤولة عن الرتكيبات اخل CRS. وتعترب احملطات (NCC)لشبكة يف ا

واألنظمة البديلة يف حالة تعطل الطاقة الكهرابئية والبىن األساسية لتكنولوجيا املعلومات اخلاصة ابلعتاد عند مواقعها اخلاصة. كما  
 عن ب عد. CRS. وميكن تشغيل مجيع احملطات لوائح والتصديقات والرتاخيص اليت تطلبها اهليئات احملليةأهنا مسؤولة عن مجيع ال

ترددات اثبتة يف أسلوب اإلرسال نصف املزدوج أو أسلوب اإلرسال الفردي. وهي ترسل إشارة منارة    CRSوتستعمل احملطات  
FSK    بواد    100مبعدل(baud)  املشغولة القنوات غري  تلك  دلعلى  القناة ورمز  املنارة على معلومات جودة  إشارة  يلي . وحتتوي 

 مناسب للنداء ومعلومات عن تيسر القناة. وميكن إدراج معرف هوية مورس ضمن إشارة املنارة، حسب احلاجة.
 قوائم احلركة على فرتات منتظمة. CRSوترسل مجيع احملطات 
 احملطة األرضية للسفينة

  CRSابلنفاذ إىل أي حمطة    SES. ويسمح هذا الطلب للمحطة  CRSإىل حمطة    GLNم إىل الشبكة  حيال الطلب الالزم لالنضما
  (SES)  األرضية للسفينة  دون احلاجة إىل أي طلبات أخرى. وللحصول على وصلة مؤمتتة، قد تستعمل احملطة  GLNداخل الشبكة  

أي جهاز راديوي خاص هبا. ويوصل اجلهاز الراديوي مبخدم   أو  MF/HFأجهزة راديوية يف نطاقي املوجات اهلكتومرتية والديكامرتية  
اتصاالت حمدد أو ميكن دمج برجميات حتكم خمدم االتصاالت ضمن األجهزة الطرفية اجلديدة للنظام العاملي لالستغاثة والسالمة 

اإللكرتوين والويب. وخيتار يد  . وميكن توصيل خمدم االتصاالت بشبكة بياانت السفن ويكون خمدم عياري للرب (GMDSS)يف البحر  
املخدم أفضل قناة غري مشغولة بصورة أوتوماتية إذا طلب املستعمل نقل بياانت. ويوفر املخدم أيضاً إمكاانت الرتاجع يف حال عدم  

 تيسر أي قناة راديوية. 
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 اإلنرتنت 
ابإلنرتنت من خالل أي خدمة متيسرة   CRSعرب اإلنرتنت. وميكن توصيل احملطات    CRSتتم مجيع التوصيالت البينية بني احملطات  

أو الشبكة الرقمية متكاملة اخلدمات    ADSLأو اخلطوط الرقمية الالتناظرية للمشرتك    SDSLمثل اخلطوط الرقمية التناظرية للمشرتك  
ISDN    أو مودمات املراقمة ابإلضافة إىل أنظمة الدقة الالسلكية العامليةWi-Fi    يقل عرض النطاق   أالوالوصالت الساتلية. وينبغي

النفاذ   GLN. وال حيتاج األمر إىل بروتوكول إنرتنت اثبت للمواقع الراديوية. وتوفر الشبكة  kbit/s 10الكلي لكل قناة راديوية عن  
 املباشر إىل أي خمدم ويب يف أي مكان يف العامل. 

 السطوح البينية 
تعترب مفتوحة ألي خدمات إضافية على    GLNبكة، فإن الشبكة  الشنتيجة الستخدام تكنولوجيا عيارية لإلنرتنت يف مجيع أجزاء  

مفتوحة أيضاً لالتصاالت    GLNغرار نقل بياانت القياس عن ب عد واتصاالت الدردشة مع الشبكات األخرى ونقل املواقع والشبكة  
 . الساحلمن سفينة إىل أخرى ومن سفينة إىل 

 أمن البياانت
. وعالوة  (NCC)ومركز التحكم يف الشبكة    SESواحملطات    CRSالت البينية بني احملطات  تصاجتفر البياانت على مجيع أجزاء اال

على ذلك، فإنه ال ميكن قراءة البياانت املنقولة على الوصلة الراديوية بواسطة متابع راديوي آخر. وتعد جدران احلماية ومرشحات  
 ن أمراً ذاتياً.ألمالرسائل االقتحامية والكشف عن الفريوسات وغريها من وسائل ا

 30كل الشـ
   الوصلة العاملية  نظرة عامة على شبكة
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 اخلدمات 
االتصاالت التجارية عالوة على أمناط االتصاالت اليت يغطيها يف الوقت الراهن نظام التلكس الراديوي كجزء    GLNتوفر الشبكة  

أقل من الصفر، فإن    S/Nمبقدوره نقل البياانت عند النسبة    PIBيف البحر. وألن اجلسر    من النظام العاملي لالستغاثة والسالمة
 الوصالت تقام حتت ظروف صعبة. 

 الربيد اإللكرتوين خدمة 
النفاذ إىل أي خمدم من خمدمات الربيد اإللكرتوين على الويب يف مجيع أرجاء العامل. وميكن إرسال املرفقات    GLNتتيح الشبكة  

. ويتم ضغط مجيع البياانت على اخلط وت ستأنف التوصيالت املقطوعة أوتوماتياً من  الساحلمن وإىل    GLNعرب الشبكة  والواثئق  
 البياانت مرة اثنية.دون نقل 

 خدمة معلومات الطقس
فة . ويتضمن ذلك فاكسات وتنبؤات الطقس ابإلضاSESالتحميل اجملاين ملعلومات الطقس جلميع احملطات    GLNتوفر الشبكة  

 . "grip"إىل الكروت اإللكرتونية للمعلومات واالتصاالت وبياانت برجمية تشغيل وقراءة األقراص املدجمة 
 تتبع السفن

وميكن إحالتها إىل أي خدمة تتبع أو عنوان بريد إلكرتوين   NCCإىل املركز    SESل معلومات املوقع مع كل توصيل من احملطة  ترس
 ام.على النظ NMEA 0183ويطبق املنفذ 

 بريد أطقم السفن 
راد الطاقم الدفع عرب  حساب بريد إلكرتوين لكل سفينة. وميكن حتصيل الرسوم من شركة الشحن أو ميكن ألف  255ميكن تنفيذ حىت  

 مباشرة.  CRSالبطاقات االئتمانية إىل احملطة 
 (SSAS)نظام أمن وإنذار السفينة 

 يف النظام.  SSASتطبق إمكانية النظام 
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 31كل الشـ
 رة عامة على احملطة الراديوية الساحلية واحملطة الراديوية للسفينة نظ

M.1798 31- 
 

 التغطية 
التغطية عرب مجيع أرجاء العامل. وهي شبكة غري حمدودة وتعترب مفتوحة ملواقع جديدة يف أي وقت. وتستفيد    GLNتوفر الشبكة  

 ية العاملية للسفن منذ البداية. وجتعل تكنولوجيات التجول هذا األمر ممكناً. احملطات اجلديدة داخل الشبكة من التغط
 املدى

وية والضوضاء البيئية واهلوائيات املستعملة والقدرة املرسلة، يرتاوح املدى املتوسط لكل  وطبقاً ملوقع السفينة وجودة جتهيزاهتا الرادي
 ميل حبري.  2,500و 1,750حمطة بني 

 
  

 خدمات اإلنرتنت
 MRCCاملركز 

 SSASالنظام 
 شبكات أخرى 

 Txمرسل 

 Txمرسل 

 RF مودم

 RF مودم

 خمدم راديوي

 خمدم سفينة

 احملطة الرديوية
 (CRS)الساحلية 

 احملطة الرديوية
 (CRS)للسفينة 

عميل 
 للشبكة

عميل 
 للشبكة

اجلهاز الطريف 
للنظام العاملي 

 لالسغاثة 
النظام العاملي 
 لتحديد املوقع

 SSASاجلهاز الطريف للنظام 

 إدارة األسطول

 النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
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 32كل ـالش
 يف مجيع أحناء العال   الوصلة العامليةات الراديوية لشبكة احملط

 ( 2006)أغسطس 

M.1798 32- 
 وهي عرضة للتغيري(  - 2006املواقع )أغسطس 

 MHz 12و MHz 8و MHz 6قناة،  12مواقع، حىت  3النرويج،  
 MHz 17و MHz 12و MHz 8و MHz 6و MHz 4قنوات،  9أملانيا، موقع واحد،  
 MHz 17و MHz 12و MHz 8و  MHz 6و MHz 4قنوات،  10سويسرا، موقع واحد،  
 MHz 17و MHz 12و MHz 8و MHz 6و MHz 4قناة،  15كينيا، موقع واحد،  
 MHz 17و MHz 12و MHz 8و MHz 6و MHz 4قناة،  15مجهورية جنوب إفريقيا، موقع واحد،  
 MHz 17و MHz 12و MHz 8و MHz 6و MHz 4قناة،  15أنغوال، موقع واحد،  
 MHz 17و MHz 12و MHz 8و  MHz 6و MHz 4قنوات،  5الصني، موقع واحد،  
 MHz 17و MHz 12و MHz 8و MHz 6و MHz 4قنوات،  5الفلبني، موقع واحد،  
 MHz 17و MHz 12و MHz 8و MHz 6و MHz 4قنوات،  5أسرتاليا، موقع واحد،  
 األرجنتني، موقع واحد 
 حد شيلي، موقع وا 
 MHz 17و   MHz 12و   MHz 8و   MHz 6و   MHz 4قنوات،    5الوالايت املتحدة األمريكية، والية رود أيالند، موقع واحد،   
 MHz 17و   MHz 12و  MHz 8و  MHz 6و  MHz 4قنوات،    5الوالايت املتحدة األمريكية، والية واشنطن، موقع واحد،   
 .MHz 17و  MHz 12و  MHz 8و  MHz 6و  MHz 4قنوات،    5حد،  الوالايت املتحدة األمريكية، والية أالابما، موقع وا  
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 4امللحق 
 

 إرسال البياانت ابلنطاق الواسع عايل الرتدد 

 مقدمة  1

إبرسال البياانت على نطاقات حبرية عالية الرتدد    (IPBC)أن يسمح نظام بروتوكول اإلنرتنت اخلاص ابتصاالت السفن  من املخطط  
 . kHz 20-10لإلرسال بعرض نطاق يف قناة إذاعية  MHz 27,5-4تبلغ 

 وميكن أن تستعمل مجيع السفن هذا النظام، على الرغم من أنه د رس يف البداية من أجل سفن صيد األمساك.
 وتصف هذه الوثيقة معمارية النظام وهدفه.

 اممتطلبات النظ 2

 استخدام نطاق حبري عايل الرتدد؛ -
 ص ابتصاالت السفن على منت السفينة؛أجهزة مكرسة لنظام بروتوكول اإلنرتنت اخلا -
 زايدة معدل البياانت وفقاً لألنظمة الفعلية؛ -
 إدارة دينامية للوصالت الراديوية؛  -
 تعدد املستعملني؛ -
 متنقلة قليلة التكلفة؛هنج للنظام يشجع على تطوير حمطات  -
 استعمال الطيف عايل الرتدد على النحو األمثل. -

 نظرة عامة عن النظام  3

 معلومات عامة  1.3
 ل البياانت ابلراديو إىل أربعة متجهات:ي قسم نظام إرسا

 مستعملي الشبكة؛ -
 مورد النفاذ؛ -
 إرسال واستقبال احملطة الساحلية عالية الرتدد؛  -
 املتنقلة عالية الرتدد واملوجودة على منت السفينة.احملطة  -

 شبكة اإلنرتنت من أجل الربيد الرقمي من خالل وصلة راديوية تعمل يف  واهلدف من هذا النظام هو السماح للسفن ابلنفاذ إىل
ت راديوية جيد  بغية احلصول على معدل بياان kHz  20- 10( مع قناة يبلغ عرض نطاقها MHz 27,5- 4نطاق حبري عايل الرتدد ) 

 .kbit/s 22يصل حىت 
 ( لتعزيز انتشار املوجات األرضية. MHz 8إىل  4، ستستعمل ترددات منخفضة )من NM 250إىل  40وابلنسبة للتغطية من 

. ويف هذه احلالة MHz  27,5إىل    8، ستستعمل ترددات ترتاوح من  NM  200وفيما خيص التوصيالت على مسافات طويلة تتعدى  
 . وسوف خيصص تشفري التشكيل املناسب. يونوسفرييةانتشار املوجات األال ميكن جتنب 
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 الفعلي؛ وتكون االتصاالت من منط "نقل امللفات". وال يعمل هذا النظام يف الوقت 
طط ألي توصيل مباشر من سفينة إىل أخرى.  ومل خي 

 33الشـكل 
 ملخص عام

M.1798-33 
 

 الوصلة الراديوية عالية الرتدد  2.3
 تقوم هذه الوصلة على مكونني:

 احملطة الساحلية؛ -

 احملطة البحرية املتنقلة. -
 

 نقلةحمطة مت

 احملطة الساحلية

 شبكة منطقة
 واسعة

 مورد النفاذ

 1املستعمل 

 Nاملستعمل 

HF 
TX/R

X 
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 34شـكل ال
 الوصلة الراديوية عالية الرتدد  - ملخص عام

 
 

   احملطة الساحلية 1.2.3

ميكن جتهيز احملطة الساحلية بقنوات يف نطاقات عديدة عالية الرتدد من أجل توسيع منطقة التغطية. ومن املخطط إدارة أجهزة  
 اإلرسال دينامياً للتكيف مع احلركة. 

 ء االستقبال للسماح بعمل أجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال يف آن واحد. عن جز  وي فصل جزء اإلرسال مادايً 
  

وصلة ثنائية االجتاه  احملطة الساحلية
 ذات تدفق عال

هوائي النظام العاملي 
 لتحديد املواقع

 املخدم
 االحتياط

 املخدم
 الرئيسي

 حمطة االستقبال عالية حمطة اإلرسال عالية الرتدد
 الرتدد

 مشفر مشفر
 مفكك
 التشفري

مستقبل متعدد 
 االقرتان

 مورد النفاذ

 شبكة منطقة
 واسعة

 1املستعمل 

 مفكك Nاملستعمل 
 التشفري

 مفكك
 التشفري
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 35الشـكل 
 ملخص احملطة الساحلية 

M.1798-35

HF Tx
B1

HF Tx
B2

HF Rx
B1

HF Rx
B2

HF Rx
Listen to
B1-B2

 
 

 حمطة االستقبال  1.1.2.3

 من املخطط أن تكون هناك ترددات متعددة اثبتة لالستقبال حسب القنوات املستخدمة.
 شكلة من كل مستقبل إىل املخدم املوجود يف موقع االستقبال. وت رسل اإلشارة غري امل

 ثنائية االجتاه ذات تدفق عال.وي ربط هذا املخدم مبوقع اإلرسال عرب وصلة 
  

 مشفر مشفر

 حمطة االستقبال عالية الرتدد حمطة اإلرسال عالية الرتدد

 متعدد االقرتانمستقبل 

مفكك 
 التشفري

مفكك 
 ريالتشف

مفكك 
 التشفري

 وصلة ثنائية االجتاه ذات تدفق عال احملطة الساحلية

هوائي النظام العاملي لتحديد 
 املوقع

 املخدم
 االحتياط

 املخدم
 االحتياط

 املخدم
 الرئيسي

 املخدم
 الرئيسي
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 36الشـكل 
 ملخص حمطة االستقبال الساحلية 

M.1798-36

HF Rx
B1

HF Rx
B2

HF Rx

Listen to

B1-B2

 
 

 حمطة اإلرسال 2.1.2.3
على األقل لكل نطاق حبري عايل الرتدد قابل لالستغالل إىل جانب مرسل احتياطي.   مرسل واحد   من املخطط أن يكون هناك

 حالة احلركة العالية للبياانت.وميكن استعمال املرسل االحتياطي من أجل قناة راديوية أخرى لإلرسال يف 

 وميكن مستقبل النظام العاملي لتحديد املوقع من تزامن عمليات اإلرسال. 
 لساحلية توصيلية لإلنرتنت حتصل عليها من مورد النفاذ. ولدى هذه احملطة ا

مفكك 
 التشفري

مفكك 
 التشفري

مفكك 
 التشفري

 حمطة االستقبال عالية الرتدد

 القرتانمستقبل متعدد ا

 املخدم
 االحتياط

 املخدم
 الرئيسي

 وصلة ثنائية االجتاه ذات تدفق عال

 اإلرسال عالية الرتددإىل حمطة 
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 37الشـكل 
 ملخص حمطة اإلرسال الساحلية 

M.1798-37

HF xT

B1

HF xT

B2

 
 

 احملطة املتنقلة البحرية عالية الرتدد  3.1.2.3
 السفن. ن أن يناسب مجيع أنواعمرتاً طواًل(، لكن ميك 12/30جتهيز السفن متوسطة الطول )د رس هذا النظام يف البداية من أجل 

 ويستعمل األسلوب نصف املزدوج على منت السفن.
 اآللة. -مستقبل وسطح بني اإلنسان-وتتألف احملطة املتنقلة من مرسل

 ويعمل املرسل واملستقبل على ترددات منفصلة.
الرتدد    قدرةوتبلغ   عايل  خطية    W CW  (W PEP 300)  150املكرب  مع  ال  جيدة تقريباً  قناة  لقبول  يف  عرض تشكيل  يبلغ 
 . kHz 20-10 نطاقها

 ويستعمل مستقبل للنظام العاملي لتحديد املوقع من أجل معرفة موضع السفينة وكمرجع للتزامن.
 والنظام شفاف متاماً ابلنسبة للمستعمل.

 
  

 حمطة االستقبال عالية الرتدد

 االجتاه ذات تدفق عالوصلة ثنائية 

 إىل حمطة اإلرسال عالية الرتدد

 املخدم
 االحتياط

هوائي النظام العاملي لتحديد 
 املواقع

 ملخدما
 الرئيسي

 مشفر مشفر
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 38الشـكل 
 طة املتنقلة ملخص احمل

M.1798-38

50  50 

 
 

 أساليب العمل  3.3
 احملطة البحرية املتنقلة ابستمرار ابالستماع إىل واحد من ترددات اإلرسال للمحطة الساحلية يف منطقة مالحتها. تقوم 

أوتوماتياً على الرتدد األفضل يف منطقة املالحة ابالستناد إىل وإذا كانت احملطة متعددة النطاقات/متعددة القنوات، سيقع االختيار  
 املعلومات الواردة أدانه:

 ضع السفينة الذي يبينه مستقبل النظام العاملي لتحديد املواقع؛مو  -
بروتوكول قاعدة البياانت احملفوظة للمحطة البحرية، مبا يف ذلك خطة الرتددات العاملية للشبكة الراديوية الساحلية لنظام  -

 اإلنرتنت اخلاص ابتصاالت السفن؛
 مؤشر قوة اإلشارة املستقَبلة؛  -
 إشارة إىل ضوضاء.  أفضل قيمة للنسبة -

دد فيها موقع سفينة خالل عملية للتحقق حملطتني ساحليتني، سيتم االختيار من املعلمات الواردة أعاله إبضافة  ويف احلالة اليت حي 
 السرعة لتحديد موقع السفينة التايل ومن مث منطقة التغطية املعنية. املعلومات املتعلقة ابلوجهة و 
 ة ابستمرار ما يلي: ويرسل مرسل احملطة الساحلي

 معلومات موجهة إىل مجيع السفن )أسلوب اإلذاعة(؛  -
 معلومات موجهة إىل جمموعة من السفن فقط )أسلوب اإلذاعة االنتقائية(؛  -

 اآللة -سطح بيين بني اإلنسان 

 هوائي
 املرسل

 هوائي
 املستقبل

 هوائي النظام 
 العاملي لتحديد

 املوقع 

 مستقبل  -وحدة مرسل
 اخلط رقمي 

 ال تناظري للمشرتك

مستقبل × 
 عايل الرتدد

مرسل عايل 
 الرتدد

 مرسل عايل الرتدد

 حاسوب مدمج
 الراديويالرتدد وحدة 
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 واحدة؛  معلومات ورسائل موجهة إىل سفينة -
 املعلومات اخلاصة إبدارة احلركة؛ -
 .الساحلنة إىل اإلشعارات ابالستالم اخلاصة ابلبياانت من السفي -

 وميكننا التمييز بني أسلوبني للعمل، ومها: 
 إىل السفينة؛ الساحلطلب وصلة من  -
 .الساحلطلب وصلة من السفينة إىل  -

 السفينة إىل  الساحلطلب وصلة من : 1األسلوب  1.3.3
 يستقبل مورد اخلدمة رسالة موجهة إىل سفينة.

آخر موقع للسفينة، ترسل الرسالة إىل احملطة الساحلية الوسيطة املتصلة ابخللية الراديوية   وبعد حبث أوتومايت يف قواعد البياانت ملعرفة
 للسفينة. 

 ة يف كل رتل مرسل.وترسل احملطة الساحلية الرسالة إىل السفينة املختارة؛ وتكون هويتها مدرج
 وحيتفظ مستقبل السفينة بكل رتل مسَتقبل يف دارئ.

 إشعارات ابستالم األراتل املسَتقبلة. ويصدر مرسل السفينة ابنتظام 
 وخالل مدة النقل بكاملها، حتتفظ السفينة ابلرتدد نفسه حىت استقبال كامل اإلشعارات. 

 ذا أصبحت الوصلة الراديوية سيئة للغاية بسبب ظروف االنتشار. وعلى احملطة الساحلية أن تتوقف عن إرسال الرسالة إ
 إرسال راديوي ذات جودة أفضل. وحينها يبحث مستقبل السفينة عن قناة

 الساحلإىل  السفينةمن طلب وصلة  :2األسلوب  2.3.3
ة أوتوماتية وشفافة. وال يتحقق نقل لدى مستعمل احملطة املتنقلة رسالته اليت أعدها مع اجلهة املستقبلة، تصبح العمليعندما يكون  

 امللف يف الوقت الفعلي.
ن نفسه املأخوذ عن االستقبال من النظام العاملي لتحديد املواقع للتمكني من التوصيل ابحملطة  وتستعمل احملطة املتنقلة مرجع التزام

 .الساحلية
 تاحة اليت جيب استعماهلا التصال جديد.وتتلقى احملطة املتنقلة بشكل دائم املعلومات عن "الفواصل الزمنية" امل

ل الذي يتضمن معرف اهلوية واملوقع وعدد الفواصل الزمنية الالزمة لإلرسال  وختتار السفينة "فاصالً زمنياً" فارغاً وترسل طلب التوصي 
 الذي ستجريه وجزء من امللف. 

 اإلرسال.  اراً ابالستالم وختصص الفواصل الزمنية إلجراءوإذا استقبلت احملطة الساحلية إرسال السفينة بشكل جيد، فإهنا ترسل إشع
 ستالم األراتل املسَتقبلة. وتصدر احملطة الساحلية ابنتظام إشعارات اب

 وت رسل بعد ذلك الرسالة احملتفظ هبا يف دارئ ابملخدم الوسيط للمحطة الساحلية إىل مورد اخلدمة.  

 تتبع السفن 3.3.3
)حسب  األجهزة الراديوية املتنقلة، تصبح عملية التشوير أوتوماتية. وتسَّجل احملطة املتنقلة على اخللية الراديوية األنسب  عند تشغيل

 (.الساحل)طلب وصلة من السفينة إىل  2ديوية( ابستعمال األسلوب موقع وتيسر الشبكة الرا
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 خلية راديوية.أية  طة ابنتظام هوية جديدة إذا مل تتيسروستجرب احمل
ع األوتومايت(.  وتتصل احملطة الساحلية بكل حمطة متنقلة، على فرتات متقاربة، يف خليتها الراديوية من أجل معرفة موقعها )التتب  

 املعلومات الواردة قاعدة البياانت السرية اليت تلزم إلدارة احلركة. وتوسع 
 من االتصال هبا.   ويعلن أن احملطة املتنقلة خارجة عن اخللية الراديوية األولية إذا مل تتمكن احملطة الساحلية لعدة مرات

طة الساحلية إلفادهتا أبن احملطة املتنقلة سترتك  رة أوتوماتية إىل احملوقبل إبطال التجهيزات املوجودة على منت السفينة، ترسل إشا
 الشبكة الراديوية لنظام بروتوكول اإلنرتنت اخلاص ابتصاالت السفن.

 إعادة استخدام الرتددات 4.3
سيعزَّز ،  (NM  200إىل    40تغطية من  ،  MHz  8إىل    4فيما خيص احملطات الساحلية اليت تستعمل ترددات نطاق منخفض )من  

 . ومن شأن هذا أن جيعل من إعادة استخدام عدة حمطات ساحلية للرتددات أمرا أسهل.األرضية اتاملوجانتشار 
 وعلى العكس، جيب تقاسم ترددات النطاق العايل بني احملطات الساحلية املستعَملة.

 حر  الب والسالمة يف والنظام العاملي لالستغاثة  نظام بروتوكول اإلنرتنت اخلاص ابتصاالت السفن 5.3
 . وهو غري خمصص إلدارة االستغاثة يف البحر.GMDSSمن بني جتهيزات النظام    IPBCمل يكن من املخطط يف البداية أن يكون نظام  

 . GMDSS ا است خدمت احملطة املتنقلة النظام إذ IPBC  النظام ويوقَّف جهاز إرسال
 الراديوي يف املستقبل. وميكن أيضا هلذا النظام أن يعوض بشكل فعال التلكس

أيضا أن حيسن إىل حد كبري   سالمة املالحة. فهو يقدم بشكل مستمر وسريع معلومات ميكن وصلها مبنطقة معينة من  وميكنه 
 بتكلفة معقولة.

 السفن".  ، سيكون من املمكن  النفاذ إىل إنذارات "نظام إنذار من أجل سالمةومع ذلك

 نرتنت اخلاص ابتصاالت السفن إلربوتوكول ال تطبيقات األخرىال 6.3

 البيئة. ينبغي أن يتيح النظام إمكانية اقتصادية جلميع البلدان النامية إلدارة منطقتها البحرية الوطنية فيما خيص املوارد واحلماية وإدارة

 معمارية النظام  4
 املبدأ العام  1.4

 جيب أن تكون الوصلة الراديوية موثوقة وآمنة. 
ال قناة اإلرسال الراديوي بفضل بروتوكوالت االتصاالت. وهلذا، ال تعمل التطبيقات يف الوقت الفعلي وتكون  استعمويتم استمثال 

 مجيع االتصاالت من منط "نقل امللفات".
 ويتم تقاسم قناة اإلرسال الراديوي بني كل حمطة متنقلة يف أي خلية راديوية.
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 40كل ـالش 39كل ـالش

 مثال على إدارة الرتددات   فضة ترددات منخ خلية راديوية ذات 

M.1798-39 
M.1798-40

F1 F2 F3

 

   بيين لألنظمة املفتوحةالمنوذج التوصيل  2.4

 . (OSI) التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة ميكن وصف النظام بنموذج طبقات
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 41الشـكل 
 ة التوصيل البيين لألنظمة املفتوحمنوذج 

M.1798-41

L7

L4

L3

L2

L1 L1

/

L1

/

L1

 
 احملطة املتنقلة الساحليةاحملطة  املستعمل OSIالنموذج 

 الدعم 
 )الطبقة املادية(

 العرض 
 )الطبقة املادية(

 MAC   الطبقة(
 املادية(

وصالت 
 البياانت

 الشبكة

 النقل

 التطبيق

 اإلثرنت

بروتوكول 
 اإلنرتنت

 اإلثرنت

بروتوكول 
 اإلنرتنت

 املستعمل

 الشبكة

 ملرسل/ا
 املستقبل

 عايل
 الرتدد

 املرسل/

 املستقبل
 عايل
 الرتدد

 الرتدد الراديوي

 GPSتزامن النظام  -
 التشفري -
 التشكيل -

التحكم ابلنفاذ إىل الوسائط 
(MAC) )الطبقة املادية( 

 إدارة الوصلة الراديوية -
 الرتشيح -التجفري -

 تصحيح األخطاء -

 التقسيم -
 التجميع -
 ابالستالماإلشعار إدارة  -

 التجميع - التقسيم -
 إدارة اإلشعار ابالستالم -

 الرتدد الراديوي

 GPSتزامن النظام  -
 التشفري -
 التشكيل -

التحكم ابلنفاذ إىل الوسائط 
(MAC) )الطبقة املادية( 

 اإلثرنت
 إدارة الوصلة الراديوية -
 الرتشيح - التجفري -

 تصحيح األخطاء -

بروتوكول 
 نرتنتاإل

 التقسيم -
 التجميع -
 إدارة اإلشعار ابالستالم -

 التطبيقات املخصصة -
 الوسيط -

SMTP  
pop  

server 

SMTP pop server : البسيطخمدم نقطة وجود بروتوكول نقل الربيد 
TCP : معاجلة قناة اإلرسال - UDP:  بروتوكول وحدات بياانت املستعمل 

TCP 
UDP 

TCP 
UDP 

TCP 
UDP 

SMTP  
pop  

server 

SMTP  
pop  

server 
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يكون لدى هذه   الساحلابلشبكة احمللية. وعلى جانب    معيارايً   البينية توصيالً على كل طرف من الوصلة الراديوية، تقدم السطوح  
 الشبكة احمللية توصيل ابإلنرتنت. 

 (L1)الطبقة املادية  3.4

 رسال القناة الراديوية. هذه الطبقة سطح بيين بني عامل الربجميات إ
 وتشمل هذه الطبقة ما يلي: 

 طبقة فرعية للدعم املادي؛ -
 للعرض املادي: طبقة فرعية -

 التشكيل؛  -
 التشفري؛  -
 التزامن؛  -

 . تحكم ابلنفاذ إىل الوسائططبقة فرعية لل -

 42الشـكل 
 L1الطبقة املادية  - التوصيل البيين لألنظمة املفتوحةمنوذج 

M.1798-42
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 الدعم املادي 1.3.4
 الدعم املادي عبارة عن قناة إرسال راديوي تعتمد خصائصها الرئيسية  على الرتددات. 

 وميكن أن ختضع قناة اإلرسال الراديوي: 
 ؛تعدد املسارات -
 أتثري دوبلر؛  -
 أتخري االنتشار. -

 وتعمل احملطة املتنقلة أبسلوب اإلرسال نصف املزدوج. 

 الرتدد الراديوي
 

 GPSتزامن النظام 
 التشفري

 التشكيل

MAC 

 إدارة الوصلة الراديوية 
 التجفري
 الرتشيح

 تصحيح األخطاء

 التقسيم
 التجميع

 إدارة اإلشعار ابالستالم

 التطبيقات املخصصة
 الوسيط
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 العرض املادي 2.3.4
 .GPS  النظام وإزالة تشكيل اإلشارة، والتزامن على إشارة حتقق هذه الطبقة تشكيل 

 تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد تشكيل  1.2.3.4
 املشفرة. تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددقناة اإلرسال الراديوي بياانت  تستعمل

 قيود قناة اإلرسال الراديوي.يد بني معدل البياانت وقوة اإلشارة حسب ومتكن هذه العملية من حتقيق توفيق ج
 .رتبيعيالتساعي التشكيل ااملوجات احلاملة الفرعية اليت تشكَّل موجة مقابل موجة يف ال OFDMويستعمل املخطط 

جز بداية كل رتل من أجل التمهيد OFDMوجيب استعمال أراتل اثبتة الطول مع عملية التشكيل    اخلاص ابلتزامن. ، وحت 
 وتسمح بعض املوجات احلاملة الفرعية الدليلية بتحديد خصائص قناة اإلرسال الراديوي.  

 43الشـكل 
 OFDMعلمية التشكيل 

M.1798-43 
 

 .(5انظر الفصل ) لالطالع على وصف مفصل
 التشكيلتشفري  2.2.3.4

سل من أجل ا  ستمثال طيف قناة اإلرسال الراديوي.تشفَّر البياانت اليت سرت 
 GPSالتزامن على إشارة النظام  3.2.3.4

وهي املرجع الزمين جلميع احملطات املتنقلة والساحلية. وهلذا  ؛  GPS النظام   األراتل انطالقا من إشارة  زامنةمبهذه  تقوم الطبقة الفرعية  
 بطول الرتل. OFDM صل زمنية" ي قسم هذا الوقت، املشرتك بني مجيع احملطات، إىل "فواالعرض، 

 . OFDMوميكن أن ي شغل أو أال يشغل كل "فاصل زمين" برتل  

 OFDMرتل 

 الوقت

 اإلشارة الدليلية
 الرموزتزامن 
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 44الشـكل 
 GPSالتزامن على إشارة 

M.1798-44 
 

   النفاذ إىل الوسائطيف التحكم  3.3.4

ية هو الرقم احملدد حسب هوايت اخلدمة املتنقلة  وميكن أن يكون معرف اهلو   هذه الطبقة الفرعية كل حمطة ساحلية ومتنقلة.تعر ِّف  
 البحرية للسفينة أو احملطة الساحلية. 

 (L2)طبقة الوصلة  4.4
 تتكون طبقة الوصلة مما يلي: 

 طبقة فرعية ختص "تصحيح األخطاء"؛  -
 طبقة فرعية ختص "الرتشيح"؛  -
 طبقة فرعية ختص "التجفري"؛  -
 وية ". ختص "إدارة الوصلة الراديطبقة فرعية  -

 GPSتزامن النظام 

 الوقت

 الفاصل الزمين الوقت
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 45الشـكل 
 L2طبقة الوصلة  -التوصيل البيين لألنظمة املفتوحة منوذج 

M.1798-45
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 تصحيح األخطاء   1.4.4
 يتوقف تصحيح األخطاء على متانة التشفري املرغوب فيها.

 . 1.6) الفقرةولالطالع على وصف مفصل )انظر 
 الرتشيح  2.4.4

 الساحلية عنها ابلنسبة للمحطة املتنقلة. فرعية ابلنسبة للمحطة ختتلف هذه الطبقة ال
 فبالنسبة للمحطة الساحلية:

 عند اإلرسال، ي ضاف معرف هوية إىل الرسائل املرسلة املوجهة إىل سفينة معينة. -
 عند االستقبال، يتم التحقق من أن الرسائل واردة من السفن املقصودة. -

 وابلنسبة للمحطة املتنقلة:
 رف اهلوية إىل الرسالة.عند اإلرسال، يضاف مع -
تفظ إال ابلرسائل املوجهة إليها.  -  عند االستقبال، ال حي 

 التجفري  3.4.4
 ميكن جتفري البياانت من أجل ضمان سريتها. 

 الرتدد الراديوي
 

 GPSتزامن النظام 
 التشفري

 التشكيل

MAC 

 تصحيح األخطاء الرتشيح التجفري إدارة الوصلة الراديوية 

 التقسيم
 التجميع

 ابالستالمإدارة اإلشعار 

 التطبيقات املخصصة
 الوسيط
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 إدارة الوصلة الراديوية  4.4.4
 منقاد. -قائدن النمط تولد هذه الطبقة الفرعية بروتوكول إدارة الوصلة الراديوية. وتقوم على اتصال م

 والقائد هو احملطة الساحلية واملنقادون هم احملطات املتنقلة.
 إدارة الوصلة الراديوية من جانب احملطة الساحلية  1.4.4.4

 تكون احملطة الساحلية القائد: 
 تدير أوامر اإلرسال املوجهة إىل احملطات املتنقلة؛  -
 توجه رسائل إىل احملطات املتنقلة؛  -
 ت ابالستالم. اإلشعاراتوجه  -

 وتكون قائمة احملطات املتنقلة املوجودة يف اخللية الراديوية معروفة بشكل دائم ابلنسبة للمحطة الساحلية.
 . (2.6 الفقرةانظر )ولالطالع على وصف مفصل 

 إدارة الوصلة الراديوية من جانب حمطة السفينة  2.4.4.4
 مكني احملطة املنتقلة من االتصال. لت فارغةابنتظام فواصل زمنية  احملطة الساحليةصص خت

 وميكن أن يتغري احليز بني الفواصل الزمنية املتاحة دينامياً وفقاً للحركة على قناة اإلرسال الراديوي. 
 وتكون احملطة املتنقلة منقادة؛ وال ميكن إرسال الرسائل إىل احملطة الساحلية إال بطريقتني:

 رتل واحد، فهي ترسلها كاملة يف فاصل زمين متاح. ا يف إذا كان من املمكن وضع رسالته  -
وإذا مل يكن ذلك ممكنا، فهي ترسل طلب ختصيص فواصل زمنية هلا يف فاصل زمين متاح، وذلك مع بداية الرسالة؛   -

 لة.وترسل احملطة الساحلية إشعارا ابالستالم وختصص الفواصل الزمنية اليت سرتسل فيها احملطة املتنقلة بقية الرسا
 حتتفظ طبقة الوصلة يف الذاكرة خبريطة الفواصل الزمنية اليت أرسلتها احملطة الساحلية من أجل معرفة الفواصل الزمنية املتاحة.و 

 (L4)طبقة النقل  5.4
 تتوىل طبقة النقل الوظائف التالية:

 تقسيم امللفات الكبرية إىل عدة رزم؛  -
 جتميع الرزم يف ملف واحد؛  -
 ال اإلشعار ابالستالم.واستقبإرسال  -
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 46الشـكل 
 L4طبقة النقل  - التوصيل البيين لألنظمة املفتوحةمنوذج 

M.1798-46

L7

L4

L3

L2

L1

/

 
 

(، وجتميع الرزم اثنية يف  OFDMتتوىل هذه الطبقة تقسيم امللفات إىل رزم ذات حجم يتناسب مع الطبقات األدىن )حجم الرتل  
 على.ملفات من أجل الطبقات األ

 وصلة عالية الرتدد: لن ابويطبق على هذه الطبقة بروتوكوالن للنقل يتعلقا
 يوفر األول توصيالً "موثوقاً" ويدير التحقق من االستقبال. وي ستعمل ابألساس من أجل الربيد. -
 ال يدير الثاين التحقق من االستقبال؛ وي ستعمل لإلذاعة والتتبع.  -

 إرسال ملف واحد يف الوقت ذاته. وابلنسبة لكل بروتوكول، ميكن 
 

 الرتدد الراديوي
 

 GPSن النظام تزام
 التشفري

 التشكيل

MAC 

 تصحيح األخطاء الرتشيح التجفري إدارة الوصلة الراديوية 

 التقسيم
 التجميع

 ابالستالمإدارة اإلشعار 

 التطبيقات املخصصة
 الوسيط
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 (L7)طبقة التطبيقات  1.5.4

 47الشـكل 
 L7طبقة التطبيقات  - التوصيل البيين لألنظمة املفتوحةمنوذج 
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 متنح طبقة التطبيقات هذه سطحاً بينياً للنفاذ للشبكة الراديوية. 
 لة للتطبيقات كما يلي:وميكن أن تكون السطوح البينية املتص

 )تتبع السفن، التنبؤ ابألحوال اجلوية، وغري ذلك(؛  IPBCمكرسة للربوتوكول  -
 معيارية تستخدم وسيط خمصص )مثل الربيد، بروتوكول نقل امللفات، وغري ذلك(. -

 تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد   - L1املبادئ األساسية للطبقة  5

 مقدمة  1.5
 قناة اإلرسال الراديوي يف جمال الرتدد لتشكيل موجات حاملة  فرعية.  ي قسم عرض نطاق

 . OFDMوي نظم شغل قناة اإلرسال الراديوي يف الزمن لتشكيل رموز التشكيل 
 .OFDMموجة حاملة فرعية يف رمز من رموز التشكيل  OFDMوتعادل أي خلية من خالاي التشكيل 

 الرتدد الراديوي
 

 GPSتزامن النظام 
 التشفري

 التشكيل

MAC 

 خطاءحيح األتص الرتشيح التجفري إدارة الوصلة الراديوية 

 التقسيم
 التجميع

 إدارة اإلشعار ابالستالم

 التطبيقات املخصصة
 الوسيط
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 48الشـكل 
 دي للرتدد اإلرسال بتقسيم تعامتعدد إدخال 

M.1798-48 
 

 املبادئ األساسية 2.5
عددا كبريا من املوجات احلاملة الفرعية املتعامدة وضئيلة التباعد من    (OFDM)يستعمل تعدد اإلرسال ابلتقسيم التعامدي للرتدد  

 )uT= 1/ uF(  ملة الفرعية ذات ترددات متباعدةأجل احلصول على كفاءة طيفية عالية إلرسال البياانت. وتكون هذه املوجات احلا
 . MOFDهو مدة الرمز  uTحيث 

وتكون أطوار املوجات احلاملة الفرعية متعامدة ابلنسبة لبعضها البعض من أجل تعزيز تنوع اإلشارة الذي تسببه املسارات املتعددة،  
 ال سيما على املسافات الطويلة. 

 بني الرموز.للحد من أتثري املسارات املتعددة، وابلتايل احلد من التداخل   OFDM ز يف الرم )dT (ويتم إدخال فرتة احلراسة
 . sT = uT+  dT كالتايل   OFDMوتكون مدة الرمز 

 . OFDMابلتايل متسلسلة لتكو ِّن رتالً من أراتل  OFDMوتكون رموز 
 . fTهي  OFDMوتكون مدة الرتل 

  

 االتساع

 عرض نطاق قناة اإلرسال الراديوي 

 OFDM خلية

 OFDM رمز
 املوجة احلاملة الفرعية

 الزمن

 الزمن
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 49الشـكل 
 اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد  تعدد التمثيل الطيفي لرتل من أراتل 

M.1798-49 
 

 50الشـكل 
 تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددالتمثيل الزمين لرتل من أراتل 

M.1798-50
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 التشكيل 3.5
 عي(.  : تشكيل اتساع تربيQAMاالتساع والطور )تشكَّل كل موجة حاملة فرعية من حيث 

حاالت )بتتان،    4( أو  QAM-16بتات،    4حالة )   16(، أو  QAM-64بتات،    6حالة )  64وميكن أن تكون أمناط التشكيل إما  
(4-QAM . 

 ويتوقف منط التشكيل على متانة اإلشارة املرغوب فيها.

 OFDM رمز

 الرتدد

 عرض النطاق 

 االتساع

 الزمن

 الزمن

S: OFDM   رمز

 االتساع
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 51كل ـالش

 4 -التشكيل التعامدي لالتساع  كوكبة 
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 53كل ـالش

 64 -كوكبة التشكيل التعامدي لالتساع 
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 التزامن  4.5
موجة  ال الراديوي لكلحنو جيد، ال بد من حتديد استجابة قناة اإلرسمن أجل السماح إبزالة تشكيل كل موجة حاملة فرعية على 

 دليلية.  إشارات OFDMحاملة فرعية وينبغي تطبيق عملية التعادل. وهلذا، ميكن أن حتمل بعض املوجات احلاملة الفرعية لرموز 
 ومتكن اإلشارات الدليلية املستقبل مما يلي:

 ؛ كشف ما إذا كانت اإلشارة قد است قبلت -
 تقدير ختالف الرتددات؛  -
 رسال الراديوي. تقدير قناة اإل -

 ويتوقف عدد اإلشارات الدليلية على املتانة املطلوبة لإلشارة.

 54الشـكل 
 لتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد  اإلشارة الدليلية

M.1798-54
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 زمن.ابلنسبة لل OFDMيكون الرمز األول املرسل أحد رموز التزامن املعروفة وذلك ملزامنة كل رتل 

 55الشـكل 

 رمز التزامن

M.1798-55

S1 S2 S3 SN

Tf

Ts

 
 

 اإلشارة الدليلية

 الزمن

S: OFDM   رمز

 تزامن الرمز

 الزمن

S: OFDM   رمز
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 شغل إشارة عالية الرتدد للطيف  5.5
 56الشـكل 

 = F  kHz 20-10شغل إشارة عالية الرتدد للطيف بعرض نطاق 
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 (L2)املبادئ األساسية لطبقة الوصلة  6
 تتكون طبقة الوصلة مما يلي: 

 طبقة فرعية ختص "تصحيح األخطاء"؛  -
 طبقة فرعية ختص "التجفري"؛  -
 طبقة فرعية ختص "الرتميز"؛  -
 طبقة فرعية ختص "إدارة الوصلة الراديوية ".  -

 تصحيح األخطاء 1.6
 يتوقف خمطط تصحيح األخطاء على متانة التشفري املرغوب فيها.

 ( حسب خمططات تصحيح األخطاء وأمناط التشكيل.تربينيةشفرة ) 0,75و 0,5وميكن أن ختتلف الكفاءة ما بني 
  

 (kHz)اختالف الرتدد عن الرتدد املركزي 
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 6دول ـاجل

 الكفاءة العامة مقابل تصحيح األخطاء )دراسة التلسكوب الفضائي األورويب الكبري(

 التشكيلة 

الشفرة  كفاءة
 اخلارجية 

 )إذا استعملت( 

الشفرة  كفاءة
 ية الداخل

 )إذا استعملت( 

الكفاءة بسبب  
 التثقيب 

كفاءة التشفري  
 عاملي ال

 1رقم 
RS(204,188) 

92.0
51

47

204

188
= 

92.0  غري مستعملة
51

47

204

188
= 

 3ورقم  2رقم 

RS(204,188) 

 

92.0
51

47

204

188
= 

 شفرة تالفيفية
NRSC (K=7) 

2

1
 

2

1
 46.0

102

47
 

3

2
 61.0

153

94
 

4

3
 69.0

204

141
 

6

5
 77.0

306

235
 

8

7
 81.0

408

329
 

  4رقم 

 شفرة تربينية
 مزدوجة( اثنينية)

2

1
 

2

1
 5.0

2

1
= 

4

3
 75.0

4

3
= 

 ساحلية احملطة ال  من جانب  الراديويةإدارة الوصلة  2.6
منقاد. وهناك قائد: احملطة الساحلية؛  -تنفذ هذه الطبقة الفرعية بروتوكول إدارة الوصلة الراديوية. وترتكز على اتصال من النمط قائد

 أو عدة منقادين: احملطات املتنقلة. ومنقاد 
 اإلرسال نصف املزدوج وتبديل اهلوائي زمنياً ابلنسبة للمحطة املتنقلة. ويشمل بروتوكول إدارة الوصلة الراديوية العمل بنظام  

 راديوي. املستقبالت من أجل إدارة العديد من قنوات اإلرسال ال - وميكن أن تكون أي حمطة ساحلية جمهزة ابلعديد من املرسالت 
 وتكون احملطة الساحلية القائد، حيث: 

 املتنقلة؛ تدير أوامر اإلرسال املوجهة إىل احملطات  -
 توجه رسائل إىل احملطات املتنقلة؛  -
 توجه اإلشعارات ابالستالم.  -

نها بشكل فردي يف أي  وتكون لدى احملطة الساحلية دائما قائمة احملطات املتنقلة املوجودة يف اخللية الراديوية، وميكن السؤال ع
 وقت من األوقات.

 رأسية يف كل رتل مرسل.وتتحقق احملطة الساحلية من الوصلة إبدراج وسم 
 ويتكون وسم الرأسية مما يلي: 

 من أجل إرسال احملطات املتنقلة؛ Nخريطة "الفواصل الزمنية" التالية  -
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 طات املتنقلة؛ املوجهة إىل استقبال احمل Nخريطة "الفواصل الزمنية" التالية  -
 .Mآخر إشعار ابالستالم  -

 كمية احملطات املتنقلة اليت تستعمل قناة معينة لإلرسال الراديوي.  دينامياً حسب M و  Nوميكن تعديل املعلمتني 
 57الشـكل 

 L2و L1على مستوى الطبقتني  تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددملخص رتل 

M.1798-57

L1

L2

Tf

S1 S2 S3 SN

 

 رسم توضيحي زمين إلدارة الوصلة الراديوية  3.6

 رمز التزامن

 الزمن

 الزمين للرتل يف التمثيل N-1رموز 

 تصحيح 
 بياانت مفيدة األخطاء

 الزمن

 الوسم املعلومات

 الزمن

 املعلومات الزمن
 اإلشعار

 ابالستالم
 خريطة

 املستقبل
 خريطة
 املرسل
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 58الشـكل 

 رسم توضيحي زمين إلدارة الوصلة الراديوية 

M.1798-58

Tf Tf Tf Tf Tf Tf Tf Tf

Tf Tf Tf Tf Tf Tf Tf Tf

Tf Tf

Tf Tf

 

 مستقبل احملطة الساحلية

 الزمن

 الزمن

 الزمن

 الزمن

 1مرسل احملطة املتنقلة 

 1 مستقبل احملطة الساحلية

 1إشعار ابستالم رسالة احملطة املتنقلة  حليةمرسل احملطة السا
 خريطة املرسل: حجر "الفاصل الزمين"

 1من املرسل للمحطة املتنقلة  +5و +4 
 خريطة املرسل: حجر "الفاصل الزمين"

 1من املرسل للمحطة املتنقلة  +4و +3 
 حجر "الفاصل الزمين" :خريطة املرسل

 1من املرسل للمحطة املتنقلة  +4و +3 
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 أساس التجارب 7
 . 2009-2008خ طط جمال االختبار يف الوقت الفعلي للفرتة 

 .µs 83يبلغ  Tأحد املضاعفات لوقت أويل  OFDMويكون الرمز 

توفري عدة أساليب للحماية حسب متانة اإلشارة املرغوب فيها وظروف االنتشار. ويرجى االطالع أدانه على   IPBCميكن للنظام  و 
 األسلوب املختار لتجريب انتشار املوجات األرضية.  

 7دول ـاجل
 ملخص املعلمات املميزة لتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 

 T  (µs) 83 الوقت األويل

 uT  (ms) 288  T = 24الرمز املفيد مدة 
 gT  (ms) 32  T = 2,66مدة فرتة احلراسة 

 sT  (ms) 26,66املدة اإلمجالية للرموز  

 fT   (ms) 400مدة الرتل  

 15 عدد الرموز/رتل 

 

 59الشـكل 

 تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد توقيت 

M.1798-59

S1 S2 S3 S15

Tf = 400 ms

Ts = 26.66 ms

 
 .uT1/ = 66,41 Hzجات احلاملة الفرعية هو  واحليز بني املو 

 8دول ـاجل

 عدد املوجات احلاملة الفرعية مقابل عرض النطاق 

  عرض النطاق
(kHz) 

 عدد املوجات احلاملة الفرعية 

10 228 

20 460 

 S :OFDM رمز

 الزمن
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 60الشـكل 
 kHz 10رسم بياين لعرض النطاق البالغ 

 
M.1798-60 

 .kHz 10 موجة حاملة فرعية ابلنسبة لعرض نطاق يبلغ  228ضع بتات حسب التشكيل. ويتكون كل رمز من  ب  OFDMيعادل رمز  
بتات أو بتتني ابلنسبة ألمناط التشكيل 4 أو    6وميكن أن تقابل    (QAM)وتشكَّل كل موجة حاملة فرعية بتشكيل اتساع تربيعي  

64 -QAM 16و-QAM 4و-QAM .على التوايل ، 

 . 9اانت القناة الراديوية من اجلدول  بيوحنصل على معدل 

 9دول ـاجل

 التعامدي لالتساعتشكيل المعدل بياانت القناة مقابل 

 البتات/اثنية  ( ms 400البتات/الرتل ) البتات/الرمز  QAMمنط التشكيل 

64 1 368 20 520 51 300 

16 912 13 680 34 200 

4 456 6 840 17 100 

 رمزًا = رتل واحد 15

 الرتدد

 kHz 10عرض النطاق = 

 االتساع

 الرمز الواحد =
 OFDMموجة حاملة فرعية  228

 الزمن



 ITU-R  M.1798-2 89   التوصية 

 

 نتائج االختبار األول 8
 ة قياس االنتشار، انتقال املوجات األرضية عرب البحر محل 1.8

محلة لقياس االنتشار الفعلي على مسري أرض/حبر/أرض    (Telecom Bretagne)  بريتايناالتصاالت يف     ، قادت مدرسة2007يف سنة  
 من أجل التحقق من توهني القناة وعرض نطاق التماسك وغياب املسريات املتعددة.  km 170طوله 

 61الشـكل 
 عرض مرئي للقياس على اخلريطة 

M.1798-61 
 النتائج يف الوقت الفعلي. SCIPIONمن طراز  أيونوسفرييوبتزامن مع ذلك، سجل نظام راداري 

 وكانت الرتددات املستعملة كالتايل:
- 4 177 kHz؛ 
- 6 270 kHz؛ 
- 8 385 kHz؛ 
- 12 495 kHz . 

 االستنتاج: 
 وهني فيما خيص املوجات السطحية البحرية النتيجة النظرية )منشور االحتاد الدويل لالتصاالت(؛ يطابق الت -
 ؛kHz 9عرض نطاق التماسك: أكرب من  -
 .Fو Eتكون املوجات السماوية حاضرة من خالل الطبقتني  -

 وتبني األشكال التالية نتائج القياسات. 
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 62الشـكل 
 F  = 4,177 MHzند الرتدد استجابة قناة اإلرسال الراديوي ع

M.1798-62

–90

–96

–102

–108

–114

–120

–126

–132

–138

msdBm

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0 38.0 76.0 114.0 152.0 190.0 228.0 266.0 304.0 s

dBm

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

dBm

–90

–96

–102

–108

–114

–120

–126

–132

–138

dBmms

0
(–4.5 kHz) (+4.5 kHz)

–2.8 Hz +2.8 Hz

2 000

 1 500

1 000

500

0

–500

–1 000

–1 500

–2 000

26:4:2007   9:25:00
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

–1 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

26:4:2007   9:25:00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

 
 عينة طيفية  048 2 اثنية  84( خالل Qو Iمراقبة املوجات األرضية )القنااتن 

 Hz 0,012االستبانة:      ms 40,96االستبانة: 

  

 (s) الزمن

 
 (Hz)الرتدد 

 اختبار القناة على الرتدد الثابت، قياس من رادار سيبيون

 وظيفة االنتشار

 s 102,9 = الزمن

 

  ،26/04/2007يوم  (47.8,355.67)لوكتودي  -< (47.88,357.96)نوارموتييه 
 ابلتوقيت العاملي 9:25:00الساعة 

 املدرسة الوطنية العليا لالتصاالت يف بريتاين
ENST Bretagne 

سيب
ر الن

قدا
امل

نية  
الزم

عة 
جملمو

ا
(m

s)
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 63كل ـالش

 F  = 6,27 MHzاستجابة قناة اإلرسال الراديوي عند الرتدد 

M.1798-63

–90

–96

–102

–108

–114

–120

–126

–132

–138

msdBm

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0 38.0 76.0 114.0 152.0 190.0 228.0 266.0 304.0 s

dBm

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

dBm

–90

–96

–102

–108

–114

–120

–126

–132

–138

dBmms

0(–4.5 kHz) (+4.5 kHz)
–2.8 Hz +2.8 Hz

4 000

3 000

2 000

1 000

0

–1 000

–2 000

–3 000

–4 000

25:4:2007   15:35:00
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

–0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

25:4:2007   15:35:00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 
 

 عينة طيفية  048 2 اثنية  84( خالل Qو Iمراقبة املوجات األرضية )القنااتن 

 Hz 0,012االستبانة:      ms 40,96االستبانة: 

 

 (s) الزمن (Hz)الرتدد 

 

سيب
 الن

دار
املق

 

نية 
الزم

عة 
جملمو

ا
(m

s)
 

 تبار القناة على الرتدد الثابت، قياس من رادار سيبيوناخ

 ،25/04/2007يوم  (47.8,355.67)لوكتودي  -< (46.88,357.96)نوارموتييه 
 ابلتوقيت العاملي 15:35:00الساعة 

 

 وظيفة االنتشار

 s 102,9 =الزمن 
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 64كل ـالش

 F  = 8,385 MHzاستجابة قناة اإلرسال الراديوي عند الرتدد 

M.1798-64

–90

–96

–102

–108

–114

–120

–126

–132

–138

msdBm

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0 13.1 26.2 39.3 52.5 65.6 78.7 91.8 105.0 s

dBm

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

dBm

–90

–96

–102

–108

–114

–120

–126

–132

–138

dBmms

0(–4.5 kHz) (+4.5 kHz)
–1.4 Hz +1.4 Hz

4 000

3 000

2 000

1 000

0

–1 000

–2 000

–3 000

–4 000

24:4:2007   12:20:00

G
ro

u
p
 t

im
e

 (
m

s
)

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

–0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

24:4:2007   12:20:00

10 20 30 40 50 60 70 80 10090 –1 1

 
 

 عينة طيفية  280 1 اثنية 105( خالل Qو Iلقنااتن مراقبة املوجات األرضية )ا

 Hz 0,009االستبانة:      ms 81,95االستبانة: 

 

 (s)الزمن  (Hz)الرتدد 

 

سيب
 الن

دار
املق

منية 
 الز

وعة
جملم

ا
 

(m
s)

 

 تبار القناة على الرتدد الثابت، قياس من رادار سيبيوناخ

 وظيفة االنتشار
 s 102,9 =الزمن 

 ،24/04/2007يوم  (47.8,355.67)لوكتودي  -< (46.88,357.96)نوارموتييه 
 ابلتوقيت العاملي 12:20:00الساعة 

 املدرسة الوطنية العليا لالتصاالت يف بريتاين 
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 65كل ـالش

 F  = 12,495 MHzاستجابة قناة اإلرسال الراديوي عند الرتدد 

M.1798-65

–90

–96

–102

–108

–114

–120

–126

–132

–138

msdBm

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0 38.0 76.0 114.0 152.0 190.0 228.0 266.0 304.0 s

dBm

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

dBm

–90

–96

–102

–108

–114

–120

–126

–132

–138

dBmms

0(–4.5 kHz) (+4.5 kHz)
–1.4 Hz +1.4 Hz

4 000

3 000

2 000

1 000

0

–1 000

–2 000

–3 000

–4 000

25:4:2007   9:00:00
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

–0.8 –0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

25:4:2007   9:00:00

20 40 60 80 100 120 140 160 –1 1

 
 

 عينة طيفية  048 2 اثنية 167( خالل Qو Iمراقبة املوجات األرضية )القنااتن 

 Hz 0,006االستبانة:      ms 81,92االستبانة: 

 

 القناة  منذجة 2.8
 دد من أجل انتشار املوجات األرضية خالل االنتقال يف االجتاه أرض/حبر. لقناة إرسال راديوي عالية الرت  دراسة منوذجاً وضعت 

 (s)الزمن  (Hz)الرتدد 

 

سيب
ر الن

قدا
امل

منية 
 الز

وعة
جملم

ا
 

(m
s)

 

 اختبار القناة على الرتدد الثابت، قياس من رادار سيبيون

 وظيفة االنتشار

 s 204,0 =الزمن 
 ،25/04/2007يوم  (47.8,355.67)لوكتودي  -< (46.88,357.96)نوارموتييه 

 ابلتوقيت العاملي 9:00:00الساعة 
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 66الشـكل 

 منوذج التموج  

M.1798-66

1 000

800

600

400

200

0

100

0

200

300

400

500

–10

0

10

20

 

 وضمت هذه الدراسة متجهِّني لالنتقال يف املسري أرض/حبر/أرض وأخذت أتثري التموج بعني االعتبار.

 67كل ـالش
 ورة قنوات فرعية نظريةمتثيل قناة اإلرسال الراديوي يف ص

M.1798-67 
 

 قناة االستقبال قناة سطح البحر قناة عبور ألرضيةالقناة ا قناة اإلرسال
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 68كل ـالش

 توصيلية البحر مقابل ملوحته عند قيم معينة الدرجات

M.1798-68

403020100
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0
25°C

20°C

15°C

10°C

5°C

0°C

 
 69كل ـالش

 االستجابة النبضية للقناة الفرعية األرضية 

M.1798-69

87654

1
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0
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 (psu)امللوحة 

لية 
صي

التو
(A

/V
m

)
 

 (MHz)الرتدد 

 (MHz)الرتدد 

 (s) الزمن

 (s) الزمن

يس
 املق

ساع
االت

 
يس

 املق
ساع

االت
 

 االستقبال

 اإلرسال
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 70كل ـالش
 النبضية لقناة العبور الفرعية  االستجابة 

M.1798-70

87654

1
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 (MHz)الرتدد  

 (MHz)الرتدد 

 (s) الزمن

 (s) الزمن

يس
 املق
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االت

 
االت

يس
 املق

ساع
 

 االستقبال

 اإلرسال
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 71الشـكل 
 النبضية من للقناة الفرعية البحرية االستجابة 

M.1798-71
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 72كل ـالش

 MHz 10إىل  2االستجابة النبضية للقناة الرئيسية من 

M.1798-72
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 . ميلينتونشدة اجملال، طريقة  حساب مستوى
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درة 
 للق

فية
لطي

فة ا
كثا

ال
(P

S
D

)
 

(d
B

m
/M

h
z)

 

يس
 املق

ساع
االت

 



  ITU-R  M.1798-2   التوصية 98

 

 ميثل املعلمات التالية:
 ؛ σ = 5 s/m ،E = 70متوسط ملوحة البحر:  -
 االستقطاب الرأسي؛  -
 .kW 1متوسط القدرة:  -

 73كل ـالش

 مستوى شدة اجملال مقابل املسافة

M.1798-73
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 نتائج التجارب 9
 :IPBCعلى مكوانت النظام ، أجريت عدة جتارب 2009خالل عام 

 انتشار املوجات السطحية؛ -
 املرسل؛ -
 املستقبل. -

 وفيما خيص اختبارات عمليات إرسال البياانت: 
 كان موقع اإلرسال يف مدينة بريست )فرنسا(. 

 وكان موقع االستقبال/املراقبة يف مدينة كوميرب )فرنسا(. 

 ة:ت السطحية الراديويوفيما خيص حتديد خصائص املوجا
قناة  لتحديد خصائص  القياسات  من  األوىل  اجملموعة  لالختبار هبدف أتكيد  األمساك أبجهزة  من سفن صيد  سفينتان  ج هزت 

 االنتشار ابلنسبة للموجات السطحية من حيث:
 فقدان مسري القناة؛ -

 (km)املسافة 

ق 
نطا

ض ال
عر

انية
مليد

ية ا
سو

ي لل
جع

املر
 

(μ
V

/m
)
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 نطاق التماسك؛  -
 مساوية(؛وجود أو غياب مسارات متعددة )وجود موجات   -
 غري.قابلية القناة للت -

 Telecomللموجات الراديوية قامت بتطويره مدرسة    أيونوسفريي)مسبار    Scipionبنظام    m  25وج هزت سفينة لصيد األمساك طوهلا  

Bretagne  7,5يف فرنسا( مت توصيله هبوائي سوطي رأسي طوله m . 
 واستعمل الرتددان التاليان: 

- 8 240 kHz؛ 

- 4 080 kHz. 
 . W 20، وكانت قدرة الرتدد الراديوي (BPSK) بزحزحة الطور ثنائي احلالة براقوجرى التشكيل بنظام اإل

 يف كل ربع ساعة أو نصف ساعة.  mn 1وكانت اإلرساالت أوتوماتية بتتابع بلغ 
 من أجل تزامن الوقت وتتبع املوقع. GPSواست عمل نظام استقبال 

 74كل ـالش

 السفينة  الصور الداخلية واخلارجية لألجهزة املوجودة على منت

M.1798-74 

 مت تثبيت ثالثة أنظمة لالستقبال: 
 هوائياً سوطياً. فرنسا( جبوار البحر مباشرة. وكان اهلوائي املستعمل /بريتايناألول يف رأس كورسن ) -
 طوقياً.  هوائياً  قرب بريست. وكان اهلوائي املستعمل Telecom Bretagneالنظام الثاين يف مبىن مدرسة  -
استعمل املوقع الثالث قرب كوميرب )هو نفسه الذي استعمل من أجل اختبارات إرسال البياانت( يف املراقبة ابستخدام   -

 مغناطيسي. هوائي رأسي وهوائي طوقي 
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 75كل ـالش
 صور للموقع وهوائي االستقبال يف كورسن 

M.1798-75 
ما غادرت السفينة امليناء وكان من املمكن، ابستمرار، لرابن السفينة أن يبطل نظام اإلرسال يف حالة  ومت تنشيط نظام اإلرسال عند

 العطب أو أي خلل. 

 النتائج وشرحها 1.9
 مستوى شدة اجملال املستقبلة ابلنسبة ملسري حبري:   علىبني املرسل واملستقبل فة آاثر املسا

 . km 240إىل    192رة املسجل عند موقع كورسن، عندما كانت السفينة على مسافة من  يبني الشكل التايل تطور سوية استقبال اإلشا
 ويسمح التغاير شبه اخلطي بتقدير تغاير القدرة املستقبلة حسب املسافة.

 بعمليات السفينة. km 236وميكن تفسري االخنفاض امللحوظ يف القدرة على مسافة 
 . km 240ومت إبطال املرسل على مسافة 

 
 76 كلـالش

  00:10من الساعة  2009مايو  13تطور مستوى االستقبال يف كورسن يوم 
 km 240إىل  km 192على مسافة من  05:50إىل الساعة 

M.1798-76

–65

–70

–75

–80

–85

–90

–95

–100

–105
0h10-182 km 1h10-207 km 2h10-218 km 3h10-228 km 4h10-238 km 5h10-240 km

 
 )اهلوائي  اإلشارات املسجلة على موقع بريست على اليسار )اهلوائي الطوقي( وموقع كورسن على اليمني  قدرة تطور    77ويبني الشكل  

 السوطي القريب من البحر(. 
 ويظهر بوضوح التغاير يف املستوى مع تغري املسافة.

 وختتلف هذه التغايرات بسبب نوع اهلوائي املستعمل واملسري األرضي للموقع انطالقاً من بريست.

 )التوقيت العاملي(الوقت 

بال
ستق

 اال
وى

مست
 

(d
B

)
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 77كل ـالش

 تتابع تسجيالت اإلشارة املستقبلة يف بريست وكورسن

M.1798-77
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dBm dBm

110.0126.0 s
0

(–4.5kHz) (+4.5kHz)

–1.4Hz +1.4Hz

0 7.88 15.7 23.6 31.5 39.3 47.2
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 كورسن MHz 8.240 = fبريست 

مايو، الساعة  12
20:10 

 km 126: املسافة

 وظيفة االنتشار
 4463 (s)= الزمن 

 علو/اتساع خمطط
 أيونوسفريي 

 وظيفة االنتشار
 2363 (s)= الزمن 

 علو/اتساع خمطط
 أيونوسفريي 

 املدرسة الوطنية العليا لالتصاالت يف بريتاين املدرسة الوطنية العليا لالتصاالت يف بريتاين

مايو، الساعة  13
0:10 

املسافة اخلارجية: 
km 192 

 وظيفة االنتشار
 4463 (s)= الزمن 

 علو/اتساع خمطط
 أيونوسفريي 

 ملدرسة الوطنية العليا لالتصاالت يف بريتاينا لالتصاالت يف بريتايناملدرسة الوطنية العليا 

 وظيفة االنتشار
 2363 (s)= الزمن 

 علو/اتساع خمطط
 أيونوسفريي 

مايو، الساعة  13
5:10 

 km 238املسافة: 

 لالتصاالت يف بريتايناملدرسة الوطنية العليا  املدرسة الوطنية العليا لالتصاالت يف بريتاين

 وظيفة االنتشار
 4463 (s)= الزمن 

 علو/اتساع خمطط
 أيونوسفريي 

 وظيفة االنتشار
 2363 (s)= الزمن 

 علو/اتساع خمطط
 أيونوسفريي 
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 78كل ـالش

 2009يوليو  11الطريق الذي اتبعه مركب الصيد يوم 
 km 327و km 205املسافة ترتاوح بني 

M.1798-78 
 

 . 78التغاير اخلطي ملستوى االستقبال حسب املسافة الذي يقابل الطريق املرسوم يف الشكل  79كما يظهر يف الشكل 

 79كل ـالش
   2009يوليو  11توى االستقبال يف كورسن يوم تطور مس

M.1798-79
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 أتثري السري على مسري خمتلط بري/حبري 2.9
النقاط األربع األوىل مسافات متساوية تقريبا بني املرسل واملستقبل  81و  80على الشكلني   يبلغ (km 2±)، تقابل  . ومع ذلك، 

 . dB 25بني هذه النقاط حوايل  التغاير يف املستوى املستقبل

 زئي بسبب القرب من الساحل. وي فسَّر هذا ابالنتقال بني املوجات األرضية واملوجات البحرية وأتثري حمتمل ألثر القناع اجل

 80كل ـالش
 2009يوليو  10الطريق الذي اتبعه مركب الصيد يوم 

 12:10والساعة  6:40بني الساعة 

M.1798-80 

 81كل ـالش

   2009يوليو  10تطور مستوى االستقبال يف كورسن يوم 

M.1798-81
7h10 9h10 12h10

–110
–105
–100
–95
–90
–85
–80
–75
–70

 
 .dB 25يبلغ فيه الفارق يف مستوى االستقبال بني املوقعني حوايل  مثاالً  83و 82ويعرض الشكالن 

 لنسبة ملوقع بريست. اب km 25وي ربَّر هذا الفارق يف األساس املسري الربي الذي يبلغ طوله 

 نقطة االنطالق

 الوصول نقطة 
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 82كل ـالش

 05:10الساعة   عند 2009مايو  13موقع مركب الصيد يوم 

M.1798-82 
 83كل ـالش

 تسجيل لإلشارة املستقبلة يف بريست على اليسار ويف كورسن على اليمني 
  05:10الساعة  عند 2009مايو   13 يوم

M.1798-83
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dBm dBm
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 املستقبل.وأثبتت حتاليل أخرى أتثري اهلوائي على انتقائية املسري 

 وتكون املوجات السماوية ذات أمهية أكرب يف بريست عنها يف كورسن. 
 .ms 2( عن املوجات السماوية اليت زمنها أكرب من ms 1,8ويف كورسن يسمح زمن اجملموعة بتمييز املوجات البحرية )

 وظيفة االنتشار
 44.63 (s)= الزمن 

 علو/اتساع خمطط
 أيونوسفريي 

 علو/اتساع خمطط
 وظيفة االنتشار يونوسفرييأ 

 23.63 (s)= الزمن 
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ونشر تطابق  سرياعي  البحرية    وابلتايل  املوجات  بسبب  املتنوعة  املستقبالت  املسريات  خصائص  السماوية  واملوجات 
 االستقبال. وهوائيات

وتقدم األشكال التالية مؤشرات عن التغايرات بني مستوايت اإلشارة املستقبلة فيما خيص حاالت تقدم السفينة على مدى فرتات  
 قصرية إىل جانب اجتاهات السفينة وحالة البحر. 

 84كل ـالش

 مايو  13 تطور مستوى االستقبال يف كورسن يوم
 00:42إىل الساعة  00:40من الساعة  2009

M.1798-84

0 31.5 63 94.5 126
–72.5

–72

–71.5

–71

–70.5

–70

–69.5

–69

–68.5

 
وي شهد خالهلا العديد من التغريات يف الوجهة مما   (km  ±7حالة صيد تبقى املسافة خالهلا مستقرة )  86و  85ويقدم الشكالن  

 املستوى املستقبل. يف يؤدي إىل تقلبات كبرية 

 85كل ـالش

 2009يونيو  9الطريق الذي اتبعه مركب الصيد يوم 
 15:15والساعة  00:05بني الساعة 

M.1798-85 
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 86كل ـالش

 2009يونيو  9تطور سوية االستقبال يف كورسن يوم 
 15:15والساعة  00:05بني الساعة 

M.1798-86

0h05 2h05 4h05 6h05 8h05 10h05 12h05 14h05 16h05
–92

–90

–88

–86

–84

–82

–80

–78

–76

–74

 
 إرسال البياانت 3.9

 . OFDMيستعمل الختبار الربوتوكول 

 على الساحل  1.3.9
 . KW CW 1ي بلغت استعملت قدرة تردد راديو 

لتخفيض التشكيل البيين وزايدة   مزاوج اإلرسالواستعمل مرشاح    ABوكان املكرب من صنف  
 .OFDMاخلطية العاملية املتوافقة مع التشكيل 

 .kHz 12ئي لضمان احلصول على نطاق موجات أعلى من وقد جرت مواءمة اهلوا
متنوعة خاصة هوائي سوطي رأسي طوله   مبوازن أرضي   m  16واستعملت هوائيات  مكمل 

 .m 20وحدة زاوية طول قطر الواحدة  36مكون من 
وي ربَّر اختيار اهلوائي الرأسي بكونه حيتفظ ابالستقطاب نفسه اخلاص هبوائي السفينة، وذلك 

 البحرية.انتشار املوجات من أجل 
  

 السفينة  على  2.3.9

 . W CW 250استعملت قدرة تردد راديوي بلغت 
برتدد   OFDM)قناة    kHz  12" للهوائي توفر عرض نطاق أعلى من  piمع مواءمة "   m  7,50وكان اهلوائي سوطياً رأسياً طوله  

10 kHz .) 
 

 

 العاملي(الزمن )التوقيت 

بال
ستق

 اال
وى

مست
 

(d
B

)
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 االستقبال  4.9

 على الساحل  1.4.9

،  Ω  50ومواءمة قدرها    m  8على هوائي سوطي قياسي رأسي بلغ طوله  مت توصيل املستقبل  
 التشفري.  يف النطاق األساسي مما مسح مبعاجلة بواسطة برجميات   kHz  12طاق بلغ  عرض ن  يوفر

واستعملت عدة مستقبالت مكنت من مراقبة عدة ترددات يف آن واحد ومقارنة عدة أمناط 
 من هوائيات االستقبال. 

 
 

 لسفينة اعلى  2.4.9

 استعملت السفينة اهلوائي نفسه لالستقبال واإلرسال. 
( مسبوقاً مبكرب أويل انتقائي لنطاقي الرتدد  kHz  12أكرب من  وكان املستقبل عريض النطاق )

  املوزعني لالختبارات من قبل اإلدارة الفرنسية.  MHz 8و 4الراديوي 

 

 االستنتاجات  5.9
 احملطات الساحلية قرب البحر لتقليص املسري الربي/البحري. تبني نتائج التجارب أمهية تثبيت  -
 الكبرية الستعمال االستقطاب الرأسي. ثبتت األمهية  -
أدىن حد ممكن مل - البحرية مع  املوجات  أجل  املستعمل من  اهلوائي  نوع  املوجات    رأسيالجتاهية  االخطط  يعترب  لتوهني 

 السماوية، عنصراً مهماً. 
 جريت على املوجات السطحية البحرية ما يلي:  تؤكد القياسات اليت -

 ا يزيد الرتدد؛ يقل املستوى املستقبل عندم  •
 يتناسب املستوى للمستقبل عكسياً مع املسافة؛  •
 يتعرض املستوى املستقبل للتوهني بشدة عند عبور أجزاء املسري الربية؛ •
الدويل مع النتائج اليت نشرها االحتاد    dBمن وحدات    تتوافق التقييمات للوصلة الراديوية مع احنراف بعدد قليل •

 ري؛ لالتصاالت إىل حد كب

 ؛kHz 9يبدو نطاق التماسك يف معظم الوقت أكرب من  •
 يكون أقصى حد للتشتت ضعيفاً؛ •
يصل )مبتوسط ارتفاع    F( و/أو ابلطبقة  km 100- 90على ارتفاع    Eميكن أن تنتج املوجات السماوية )ابلطبقة   •

 ( مستوايت لشدة جمال اإلشارة أعلى من املوجات السطحية.km  200إىل 
 جداً.  ا أمهية العمل بشأن بث واستقبال اهلوائي فيما خيص احملطات الساحلية ذات خمططات اإلشعاع الرأسية املنخفضةوبني هذ
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 87كل ـالش
 هوائي اإلرسال يف بريست

M.1798-87 
 

 5ق امللح
 

 (  HFام التبادل واسع النطاق للبياانت ابملوجات الديكامرتية ) نظ
 من نقطة إىل نقطة  تنظام اتصاالمن أجل  

 مقدمة  1

( من الشاطئ إىل السفينة ومن السفينة إىل الشاطئ ومن سفينة إىل سفينة PTPيصف هذا امللحق االتصاالت من نقطة إىل نقطة )
 لتبادل البياانت الرقمية. 

، وخدمات الربيد اإللكرتوين، وخدمات  من نقطة إىل نقطةبل للتطبيق على العديد من اخلدمات مثل تبادل البياانت هذا النظام قاو 
 اإلبالغ عن موقع السفينة. 

بعرض    ةراديوي  تيف قناة اتصاال  MHz 27,5-4  اليت ترتاوح بنيالبحرية    (HFاملوجات الديكامرتية )يعمل النظام على نطاقات  و 
 . kbit/s 51، مما يوفر معدل بياانت يصل إىل  kHz 10اق يبلغ نط
 . OFDM تعدد اإلرسال  مث يتبادل البياانت ابستخدام التشكيل بزحزحة الرتددابستخدام   تاتصاال وصلةينشئ النظام و 
 . OFDMابستخدام التشكيل  نصف املزدوجسلوب ابأليعمل النظام  و 
 . البحري HFيف النطاق  الصبيبلكفاءة الطيفية و ا الستمثالني يستخدم النظام التشكيل والتشفري التكيفيو 

 نظرة عامة على النظام  2
 : من لف النظامأيت
 للشاطئ؛ HFاحملطة  -
 للسفينة؛  HFاحملطة  -
 مدير االتصاالت.  -
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 88الشـكل 
 اتصاالت من نقطة إىل نقطة نظام من أجل  (HF)نظام التبادل واسع النطاق للبياانت ابملوجات الديكامرتية 

M.1798-8 8

•
•
•

•
•
•

 
 حمطة الشاطئ  1.2

 تتألف حمطة الشاطئ من مرسالت ومستقبالت منفصلة.

 ميكن حملطة الشاطئ أن ترسل على العديد من الرتددات يف آن واحد. 

 كمعلومات مرجعية للميقاتية.   GNSSتستعمل حمطة الشاطئ إشارة النظام 

 حمطة السفينة  2.2
 .RFملرسل واملستقبل تشتمل حمطة السفينة على ا

 لتحديد موقع السفينة.  GNSSتستعمل حمطة الشاطئ إشارة النظام 

 مدير االتصاالت  3.2
 الشاطئ.  مرسالت ومستقبالتأو استقبال الرسائل أو إشارات التحكم مع  إبرسال مدير االتصاالتيقوم 

 النطاق. ةواسع HF تتصاالااليف  مدير االتصاالتيتحكم 
 السطح البيين للشبكة.خارجيني من خالل  االتصال مبستعملنياالت مدير االتصميكن لـ

 معمارية النظام  3
 مرسل الشاطئ 1.3

 :مرسل الشاطئ
 ؛الرسائل من مدير االتصاالتيستقبل  -
 حيول الرسائل إىل إشارات مشكلة بزحزحة الرتدد؛  -

السطح البينيب 
مدير االتصاالت  لالتصاالت اخلارجية

(CM) 

 حمطة شاطئ

 مرسل

 مرسل

 مستقبل

 مستقبل

 حمطة سفينة
 وحدة حتكم

 مرسل مستقبل

 حمطة سفينة
 وحدة حتكم

 مرسل مستقبل
 رسالة
 حتكم
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 ؛ (OFDM) تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددبمشكلة حيو ل الرسائل إىل إشارات  -
 ؛عرب اهلوائيات إىل السفن RF اتشار اإليرسل  -
 إىل مدير االتصاالت. حالة التشغيل إبالغ  -

 : ويتألف مرسل الشاطئ من
 FSKمشكِّ ل  -

 OFDMمشكِّ ل  -
 RFمشكِّ ل  -
 هوائي إرسال -

 89الشـكل 
 مرسل الشاطئ 

M.1798-8 9

CM

 
 بزحزحة الرتدد  شك ِّلامل 1.1.3

 . من نقطة إىل نقطة توصيالت إلنشاء FSK املشكِّ لستخدم ي  
 ورسالة التحكم واجملموع االختباري.  يالتمهيداجلزء  FSK املشكِّ ل يولد

 . توصيالت من نقطة إىل نقطةالإنشاء  بشأنحتتوي رسالة التحكم على معلومات 

 

 90الشـكل 
 املشك ِّل بزحزحة الرتدد 

M.1798- 90

•

 

مدير 
ل  تاالتصاال  FSKمشكٍ 

ل  مشكٍ 
OFDM 

ل  مشكٍ 
RFM 

 رسائل/بياانت
 حتكم

 رسائل

 رسائل

 رسالة التحكم

 التمهيدياجلزء 

مشفر اجملموع 
 االختباري

مولد 
اإلشارات 

FSK 
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 اجلزء التمهيدي  1.1.1.3
 اجلزء التمهيدي عبارة عن شفرة طوهلا ابيتتان.  

 . 2.2.5يرد وصف اجلزء التمهيدي يف الفقرة 

 مشفر اجملموع االختباري 2.1.1.3
 كلمة طوهلا ابيتة واحدة.   االختباريمشفر اجملموع يولد 

 FSKمولد اإلشارات  3.1.1.3
 . 1.4يف الفقرة  FSKمولد اإلشارات يرد وصف 

 (OFDM)املشك ِّل بتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد   2.1.3

 .اجلزء التمهيدي والرسائل وتعادلية التصحيح األمامي لألخطاء والبياانت الدليلية OFDM املشكِّ ليولد 
بتات والرموز والبياانت وأداة إجراء التقابل بني ال  FECمن اجلزء التمهيدي ومنسق األراتل واملخلط واملشفر    OFDMاملشكِّ ل  ويتألف  
 . OFDMلد اإلشارات للموجات احلاملة الفرعية ومو  وأداة إجراء التقابلالدليلية 

 91الشـكل 
 معلمات التحكم يف مشكِّل حتكم اإلرسال 

M.1798- 91 
 اجلزء التمهيدي  1.2.1.3

 .OFDMيستخدم اجلزء التمهيدي كومز أول للتشكيل 
 . 6.2.4زء التمهيدي يف الفقرة يرد وصف اجل

 منسق األراتل  2.2.1.3
 . 3.3.5و 2.3.5و 2.2.4يولد منسق األراتل الرتل تبعاً للمواصفات املوصوفة يف الفقرات 

 املخلط  3.2.1.3
د وصف  . وير (0)والصفر    (1)يقوم املخلط إبضفاء العشوائية على بياانت الدخل ملنع التتابعات الطويلة املكونة من القيم واحد  

 . 3.2.4املخلط يف الفقرة 

 (FEC)األمامي لألخطاء  مشفر التصحيح 4.2.1.3

 .األخطاء متانة التشفري تصحيححيدد خمطط 

منسق  الرسالة
املشفر  املخلط األراتل

FEC 
إجراء التقابل  أداة

 بني  البتات والرموز

 البياانت الدليلية

 اجلزء التمهيدي

أداة إجراء 
التقابل 

للموجات 
 احلاملة الفرعية

مولد اإلشارات 
OFDM 
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 . turboسولومون والشفرة التالفيفية والشفرة -النظام شفرة ريدويستخدم 
 . 5.2.4للخطاء يف الفقرة  ويرد وصف التصحيح األمامي

  البتات والرموز أداة إجراء التقابل بني 5.2.1.3
 . 4.2.4يف الفقرة   التقابل بني البتات والرموز عمليةيرد وصف 

 البياانت الدليلية  6.2.1.3
 . 6.2.4يف الفقرة  البياانت الدليليةيرد وصف 

 أداة إجراء التقابل للموجات احلاملة الفرعية  7.2.1.3
 قطارات املنسقة والبياانت الدليلية. طبقاً لل  OFDMت احلاملة الفرعية  بتنظيم املوجا  أداة إجراء التقابل للموجات احلاملة الفرعيةتقوم  

 (OFDM)مولد إشارات تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد   8.2.1.3

 . أداة إجراء التقابل للموجات احلاملة الفرعيةوفقاً خلرج  OFDMالنطاق األساسي  إشارة  OFDM اتمول د اإلشار  تجين

 . 2.4ابلتفصيل يف الفقرة  OFDMويرد وصف ملولد إشارات 

 مرسل الرتددات الراديوية 3.1.3
إىل    كبريهاوت  MHz 27,5-4يف النطاق    RFبتحويل إشارات النطاق األساسي إىل إشارات    (RF)مرسل الرتددات الراديوية  يقوم  
 اإلرسال املطلوبة. قدرة

 الرتبيع.وسط بقيمة جذر مت kW 1حىت  ملرسل الشاطئجلهاز  RFرج اخل قدرةميكن ضبط 
 .4.4ترد مواصفات مرسل الرتددات الراديوية يف الفقرة و 

 مستقبل الشاطئ  2.3
 : يقوم مستقبل الشاطئ مبا يلي

 من السفن عرب اهلوائيات؛  RFاستقبال اإلشارات  -
 إىل رسائل؛ FSKحتويل اإلشارات  -
 إىل رسائل؛ OFDMحتويل اإلشارات  -
 ؛االتصاالتإرسال الرسائل إىل مدير  -
 مراقبة حالة التشغيل وإبالغ مدير االتصاالت هبا. -

 : ويتألف مستقبل الشاطئ من
 ؛ FSKمزيل تشكيل  -
 ؛ OFDMمزيل تشكيل  -
 ؛RFمستقبل  -
 هوائي استقبال. -
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 92الشـكل 
 مستقبل الشاطئ

M.1798-92

CM

 
 مزيل التشكيل بزحزحة الرتدد  1.2.3

املستقبلة، ويستخلص الرسائل. ويتحقق مفكك    RFيف اإلشارات    FSKاإلشارات    (FSK)  زحة الرتددمزيل التشكيل بزحيكتشف  
 تشفري اجملموع االختباري من سالمة البياانت. 

 

 93الشـكل 
 زيل التشكيل بزحزحة الرتدداملخطط الصندوقي الوظيفي مل

M.1798-93 
 (OFDM)ل بتقسيم تعامدي للرتدد مزيل التشكيل بتعدد اإلرسا 2.2.3

ويستعيد مفكك تشفري     املستقبلة، ويستخلص الرسائل.  RFيف اإلشارات    OFDMاإلشارات    OFDMيكتشف مزيل التشكيل  
 البياانت األصلية.  (FEC)التصحيح األمامي لألخطاء 

 94الشـكل 
 لرتدد بتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي لطط الصندوقي الوظيفي ملزيل التشكيل املخ

M.1798-94 
 (RF)مستقبل الرتددات الراديوية  3.2.3

من أجل احملول من متاثلي  إىل املستوى املطلوب   يكربهاإىل إشارات النطاق األساسي و  قبلةاملست RFاإلشارات  RFحيول املستقبل 
 رقمي. إىل

 . 5.4يف الفقرة  RF ستقبل املترد مواصفات 

مزيل تشكيل 
FSK 

مزيل تشكيل 
OFDM 

 RFمستقبل
مدير 

 االتصاالت

 رسالة/بياانت
 حتكم

 رسالة

 رسالة

كاشف اإلشارات 
FSK 

 مفكك تشفري
 رسالة التحكم استخالص الرسالة اجملموع االختباري

كاشف 
اإلشارات 

OFDM 
أداة إزالة التقابل من 

 الرموز إىل البتات
 مفكك تشفري 

التصحيح األمامي 
 لألخطاء

 الرسالة استخالص الرسالة مزيل التخليط
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 ينة السفحمطة  3.3
 تقوم حمطة السفينة مبا يلي:

 استقبال الرسائل من جهاز اإلدخال عرب وحدة التحكم؛  -
 ؛ OFDMأو  FSKحتويل الرسائل إىل إشارات  -
 إىل حمطات الشاطئ أو إىل حمطات السفن األخرى عرب اهلوائي؛ RFإرسال اإلشارات  -
 خرى عرب اهلوائي؛ من حمطات الشاطئ أو من حمطات السفن األ RFاستقبال اإلشارات  -
 إىل رسائل؛ OFDMأو  FSKحتويل اإلشارات  -
 إرسال الرسائل إىل وحدة التحكم؛ -
 مراقبة حالة التشغيل وإبالغ وحدة التحكم هبا. -

 وتتألف حمطة السفينة من:
 وحدة حتكم؛ -
 ؛ FSKمودم  -
 ؛ OFDMمودم  -
 ائي.وهو  RFمرسل مستقبل  -

 95الشـكل 
 حمطة السفينة 

M.1798- 95 
 وحدة التحكم  1.3.3

 تستقبل هذه الوحدة املعلومات التالية:
 اخلارجية؛الرسائل من األجهزة  -
 ؛ FSKالرسائل من مزيل التشكيل  -
 ؛ OFDMالرسائل من مزيل التشكيل  -
 مراقبة اإلشارات الواردة من املودم؛ -
 .RFاملرسل املستقبل  مراقبة اإلشارات الواردة من -

 FSKمودم  وحدة حتكم جهاز دخل/خرج

 OFDMمودم 

مرسل مستقبل 
RF 

 ة/بياانترسال
 حتكم

 رسالة

 رسالة
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 وترسل هذه الوحدة املعلومات التالية:
 الرسائل إىل أجهزة العرض اخلارجية؛ -
 اخلارجية؛ ينتخز الرسائل إىل أجهزة ال -
 ؛ FSKالرسائل إىل املشكِّ ل  -
 ؛ OFDMالرسائل إىل املشكِّ ل  -
 إشارات التحكم إىل املودم؛ -
 .RFإشارات التحكم إىل املرسل املستقبل  -

 كم لوحدة التحكم فيما يلي: وتتمثل وظيفة التح
 ؛(QoS)التحقق من جودة اخلدمة  -
 إدارة اجلداول الزمنية؛  -
 الرزم؛إدارة جداول  -
 .RFواملرسل املستقبل  OFDMوالتشكيل  FSKمراقبة معلمات التشكيل  -

 وتوفر هذه الوحدة سطوحاً خارجية للبياانت مع األجهزة األخرى.

 (FSK)د  مودم التشكيل بزحزحة الرتد 2.3.3
 . 1.2.3و 1.1.3هو نفسه املوصف يف الفقرتني  FSKاملودم 
 (OFDM)مودم التشكيل بتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد  3.3.3

 . 2.2.3و 2.1.3هو نفسه املوصف يف الفقرتني  OFDMاملودم 
 (RF)مرسل مستقبل الرتددات الراديوية  4.3.3

األس  RFاملرسل  يقوم   النطاق  إشارات  إشارات  بتحويل  إىل  املرغوبة.    قدرةإىل    كبريهاوت  RFاسي    RF  بلاملستقيقوم  و اإلرسال 
 إىل رقمي. من متاثلي إىل املستوى املطلوب للمحول  كبريهاإىل النطاق األساسي وتقبلة املست RFشارات اإلبتحويل 

اخلاص   RFاملرسل املستقبل  صفات  ترد مواو .  بقيمة جذر متوسط الرتبيع  W 100ملرسل السفينة حىت    RFرج  اخل  قدرةميكن ضبط  
 . 6.4يف الفقرة  ابلسفينة

 االتصاالت مدير  4.3
 يقوم مدير االتصاالت ابلوظائف التالية:

 ؛مرسل الشاطئ ومستقبل الشاطئ تحكم يف معلمات تشغيلال -
 إدارة اجلدول الزمين لالتصاالت؛  -
 إدارة جدول رزم االتصاالت؛  -
 تصاالت لكل من مرسل الشاطئ ومستقبل الشاطئ؛مراقبة حالة التشغيل وجودة اال -
 املعلومات مع املستعملني اخلارجيني.تبادل  -

 ويشتمل مدير االتصاالت على:
 مدير نظام امللفات؛  -
 مدير مرسل مستقبل الشاطئ. -
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 96الشـكل 
 مدير االتصاالت 

M.1798- 96

CM

 
 مدير نظام امللفات 1.4.3
 مبا يلي: م امللفاتمدير نظايقوم 

 تقسيم البياانت الشرحية إىل جمموعات بياانت فرعية من أجل اإلرسال؛  -
 دمج جمموعات البياانت الفرعية املستقبلة إىل بياانت شرحية؛  -
 الرسائل إىل مرسل الشاطئ؛إرسال  -
 استقبال الرسائل من مستقبل الشاطئ. -

 97الشـكل 
 مدير نظام امللفات

M.1798- 97

...

...

...

...

 
 مدير مرسل مستقبل الشاطئ 2.4.3
 ابإلشراف على االتصاالت كالتايل: مدير مرسل مستقبل الشاطئيقوم 

 ؛ FSKيدير بروتوكول االتصاالت  -
 ؛ FSKالتصاالت ل اجلداول الزمنيةيدير  -
 ؛ FSKيدير جداول الرزم  -

السطح البيين 
 لالتصاالت اخلارجية

 مدير االتصاالت

مدير مرسل  مدير نظام امللفات
 مستقبل الشاطئ

 رسالة مستقبل الشاطئ مرسل الشاطئ
 حتكم

 مستخلص بياانت مستخلص بياانت شرحية
 دمج تقسيم

 إلكرتوينبريد  ملف دردشة بريد إلكرتوين ملف دردشة

 رسالة مستقبل شاطئ مرسل شاطئ

Sub 

data 1 

Sub 

data 1 

Sub 

data 2 

Sub 

data 2 

Sub 

data n 
Sub 

data n 
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 ؛ OFDMيدير بروتوكول االتصاالت  -
 ؛ OFDM ية لالتصاالتيدير اجلداول الزمن -
 ؛ OFDMيدير جداول الرزم  -
 يرسل إشعارات االستالم؛ -
 يراقب جودة اخلدمة.  -

 ويراقب معلمات املرسل املستقبل التالية:
 ما إىل ذلك(؛)املعدل، النوع،  FSKمعلمات التشكيل  -
 )التشكيل، التصحيح األمامي لألخطاء، وما إىل ذلك(؛ OFDMمعلمات تعدد اإلرسال  -
 تردد املوجة احلاملة؛ -
 قدرة اإلرسال؛ -
 كسب االستقبال؛  -
 التبديل يف املرسل املستقبل.  -

 اخلصائص التقنية 4
 (FSK)التشكيل بزحزحة الرتدد  1.4

 التشكيل 1.1.4
 اإلثنيين.  FSKت رسل البياانت )رسالة التحكم( ابستخدام التشكيل 

 . bit/s 100وتبلغ سرعة إرسال البياانت 
 للمساحة( -Hz 85للعالمة و +Hz 85) Hz 170حة الرتدد بني العالمة واملساحة وتبلغ زحز 

 التشكيل بتعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد  2.4
 مقدمة 1.2.4

تعدد   للرتدد يستعمل  التعامدي  ابلتقسيم  وضئيلة    (OFDM) اإلرسال  املتعامدة  الفرعية  احلاملة  املوجات  من  عدداً كبرياً 
من أجل احلصول على كفاءة طيفية عالية إلرسال البياانت. وتكون هذه املوجات احلاملة الفرعية ذات    )Hz 2/341( التباعد 

 .OFDM هو مدة الرمز   uTحيث    )uT= 1/ uF( ترددات متباعدة 

 s= T u+ T gTكالتايل   OFDMوتكون مدة الرمز 
 تعددة، وابلتايل احلد من التداخل بني الرموز. ات املري للحد من أتثري املس OFDMيف الرمز  )gT(ويتم إدخال فرتة احلراسة 

 . OFDM رتالً ابلتايل متسلسلًة لتكو ِّن  OFDMوتكون رموز 
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 98الشـكل 
 التمثيل الطيفي لرتل تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 

M.1798- 98 
 99الشـكل 

 رتل تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 

M.1798- 99

…S1 S2 S14 S15

T s = 27 ms 

 
 تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد معلمات  2.2.4

 10اجلدول 
 تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد معلمات 

 املواصفة املعلمة 

 kHz 10 عرض النطاق

 256 عدد املوجات احلاملة الفرعية

 228 للبياانت  عدد املوجات احلاملة الفرعية

 ksamples/s 32 نسبة االعتيان املفرط(  3Xمعدل االعتيان املرجعي )

 FFT )uT( 24 ms 24مدة التحويل 

 Hz 412/3 املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية

 ms 3 (Tg)الفاصل احلارس  

 s= T u+ T gT( ms 27(مدة الرمز 

 sN( 15( عدد الرموز يف الرتل الواحد

 fT( ms 405(طول الرتل 

 2 صري عدد الرموز يف الرتل الق

 ms 54 طول الرتل القصري 

 QAM, 16-QAM, 64-QAM-4 التشكيل 

 Turboسولومون، شفرة -شفرة تالفيفية، شفرة ريد (FEC)التصحيح األمامي لألخطاء 

 رمز اجلزء التمهيدي
 الزمن

 الرتدد

(1)رتل واحد    = 15  ms 405رمزاً =  

10 kHz, 
256 Subcarriers 

 الزمن
 Tf  =ms 405طول الرتل 
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 املُخلِّ ط  3.2.4
 .CRC-32بنية املولد  امل خل ِّطيستخدم 

 بتة. -32ة للمسجل مع بياانت دخل بت-32للخرج  XORingبواسطة الوظيفة بتة -32بياانت خرج  امل خل ِّطيولد 
ثل   . 126𝑥+27𝑥+31𝑥+32𝑥+كالتايل   متعددة احلدودومت 

 بتة. -32، ي ستخدم مسجل إزاحة امل خل ِّطولتنفيذ 

 100الشـكل 
 الكلمات خُملِّ ط

M.1798- 100

• • • • • •

X
 0

X
1

X
 25

X
 26

X
 27

X
30

X
31

X
 32

d  (0)in d  (1)in

d  (0)out d  (1)out

d  (24)in

d  (24)out

d  (25)in

d  (25)out

d  (26)in

d  (26)out

d  (29)in

d  (29)out

d  (0)in

d  (30)out

d  (31)in

d  (31)out

 
بتة للمولد  -32بتة املستقبلة مع خرج  -32للبياانت    XORingالوظيفة  بتة األصلية بواسطة  -32يف مزيل التشكيل، يتم توليد البياانت    –  مالحظة

ل ِّط الكلمات. ومن مث، فإن دارة املستخدم يف املشكِّ ل  .  100يف مزيل التشكيل هي نفسها املعروضة يف الشكل  خم 

 التشكيل 4.2.4
 .(QAM-64)أو  (QAM-16)، أو (QAM-4) 4-ت شكل كل موجة حاملة فرعية بتشكيل االتساع الرتبيعي

 101الشـكل 
 (QAM-4)كوكبة تشكيل االتساع الرتبيعي 

M.1798- 101

Im (z)

1a

1a-1a

-1a
1

0

q0

Re (z)

1 0i0 
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 102الشـكل 
 (QAM-16)الرتبيعي  االتساعكوكبة تشكيل 

M.1798- 102

Im (z)

1a-1a

q0 1q

Re (z)

1

i0

0 03a

1a 1 0

-3a 3a

-1a
0 1

1 1
-3a

101 0
i
1

011 0

 
 103الشـكل 
 (QAM-64) الرتبيعيكوكبة تشكيل االتساع 

M.1798- 103

Im (z)

-1a

q
0 1 2
q q

Re (z)

i
0

0 0 0

1a

3a

01

1 1 0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

1 0 1

0 1 1

1 1 1

1a 5a 7a-1a

3a

5a

-3a-5a-7a

7a

-3a

-5a

-7a

10

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

i1
i2

1

0

1

0

1

1

1

1

1

 
 خطاء مامي لألتصحيح األ ال 5.2.4

 يتوقف خمطط تصحيح األخطاء على متانة التشفري املرغوب فيها.
 . Turboسولومون و/أو شفرة تالفيفية، أو شفرة -ويستخدم النظام شفرة ريد

 11اجلدول 
 خمططات التصحيح األمامي لألخطاء

 الشفرة الداخلية  الشفرة اخلارجية  األسلوب

1 

 (188,204)سولومون -ريد

– 

2 

 ,K=7)شفرة تالفيفية 

r=1/2) 

 1/2تقطيع 

 2/3تقطيع  3

 3/4تقطيع  4

 5/6تقطيع  5

 7/8تقطيع  6

7 
- 

)إثنينية   Turboشفرة 
 (r=1/2مزدوجة، 

 1/2تقطيع 

 3/4تقطيع  8
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 التزامن 6.2.4
موجة  حتديد استجابة قناة اإلرسال الراديوي لكلمن أجل السماح إبزالة تشكيل كل موجة حاملة فرعية على حنو جيد، ال بد من 

 دليلية.  بياانت OFDMحاملة فرعية وينبغي تطبيق عملية التعادل. وهلذا، حتمل بعض املوجات احلاملة الفرعية لرموز 
 الدليلية املستقبل مما يلي: البياانتومتكن 

 تقدير ختالف الرتددات؛  -
 تقدير قناة اإلرسال الراديوي.  -

 الدليلية على املتانة املطلوبة لإلشارة. م البياانتكويتوقف  

 104الشـكل 
 البياانت الدليلية يف إشارات تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد

M.1798- 104

…

S1 S2 S14 S15

 
 . 12وت عرض البياانت الدليلية يف اجلدول 

 12اجلدول 
 البياانت الدليلية 

 

التمهيدي الكتشاف  ي  و .  يالتمهيد  اجلزء  رمز  OFDMيرسل الرمز األول لكل رتل   وتقدير   OFDMشارة  اإلستخدم رمز اجلزء 
 . 13ز اجلزء التمهيدي يف اجلدول رم وي عرضخصائص القناة وتقدير ختالف تردد املوجة احلاملة. 

-1+1j , 1-1j , -1-1j , 1+1j , 1-1j , -1+1j , -1+1j , -1-1j , 1-1j , 1+1j , 1-1j , 1+1j , -1+1j , 1-1j , -1+1j , -1-1j , -1+1j , -

1+1j , 1+1j , 1-1j , 1+1j , 1+1j , 1+1j , 1-1j , 1-1j , 1-1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j , -1+1j , -1-1j , 1+1j , 1+1j , 1+1j , -1+1j , 

1+1j , 1-1j , 1+1j 

 يةبياانت دليل الرتدد

 اجلزء التمهيدي

 OFDMرمز 
 واحد

 رتل واحد

 الزمن
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 13اجلدول 
 رمز اجلزء التمهيدي

 

 

 

 للطيف  (RF)شغل إشارة الرتدد الراديوي  7.2.4

 105الشـكل 
 للطيف  F  =kHz 10ذات عرض النطاق  (RFالراديوي )ارة الرتدد شغل إش

M.1798- 105

   

   

SF

–60

F

2.98F1F0.53F–0.53F–1F–5F –2.98F

–40

–40

–70

–30

–20

–10

0

10

20

 
 معدل البياانت 3.4

  .kbit/s 51حنو  ، يبلغ املعدل األقصى للبياانت غري املعاجلةkHz 10يف عرض نطاق القناة البالغ 

-1+1j , -1-1j , 1+1j , 1-1j , -1+1j , 1+1j , 1-1j , -1-1j , -1+1j , -1-1j , -1-1j , -1+1j , -1-1j , 1+1j , -1+1j , 1-1j , 1-1j , 1-

1j , 1+1j , 1+1j , 1-1j , -1+1j , 1-1j , -1+1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j , -1-1j , 1+1j , -1-1j , -1+1j , 1-1j , -1+1j , 1+1j , 1+1j , -

1+1j , -1+1j , -1-1j , 1-1j , 1+1j , -1+1j , 1+1j , -1-1j , 1-1j , -1+1j , -1+1j , -1-1j , -1-1j , 1-1j , -1+1j , 1+1j , -1-1j , 

1+1j , 1+1j , 1+1j , 1+1j , 1-1j , -1+1j , -1-1j , 1+1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j , -1-1j , -1+1j , -1-1j , 1+1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j , 

-1+1j , 1+1j , -1+1j , -1-1j , -1-1j , -1+1j , 1+1j , -1-1j , 1-1j , -1+1j , 1-1j , 1-1j , 1+1j , 1+1j , -1+1j , 1-1j , -1+1j , 1-

1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j , -1-1j , -1-1j , 1+1j , 1-1j , -1+1j , -1+1j , 1+1j , 1+1j , -1+1j , 1-1j , 1+1j , -1+1j , -1-1j , -1+1j , 

1+1j , -1-1j , 1-1j , 1+1j , 1+1j , 1-1j , 1-1j , 1+1j , -1-1j , 1-1j , -1+1j , -1+1j , -1+1j , -1+1j , -1+1j , 1+1j , -1-1j , -

1+1j , 1-1j , -1+1j , -1+1j , 1+1j , 1+1j , 1+1j , 1-1j , -1+1j , -1-1j , 1+1j , -1+1j , -1-1j , 1-1j , 1+1j , 1-1j , 1-1j , 1+1j 

, 1-1j , -1+1j , 1+1j , -1-1j , 1-1j , 1-1j , 1+1j , 1+1j , 1-1j , -1+1j , 1-1j , -1+1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j , -1-1j , 1-1j , -1+1j 

, -1-1j , 1+1j , -1-1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j , -1-1j , -1+1j , 1+1j , 1-1j , -1-1j , 1-1j , -1+1j , 1+1j , -1-1j , -1-1j , -1+1j , -

1+1j , -1+1j , 1-1j , -1-1j , 1+1j , -1-1j , -1-1j , -1-1j , -1-1j , -1+1j , 1-1j , 1+1j , -1-1j , -1-1j , -1-1j , 1-1j , 1-1j , 1+1j 

, 1-1j , -1+1j , -1-1j , -1-1j , 1-1j , 1+1j , -1+1j , 1+1j , 1-1j , 1-1j , 1+1j , -1+1j , 1-1j , -1-1j , 1+1j , 1-1j , 1-1j , 1+1j , 

1+1j , -1+1j , 1-1j , -1+1j , 1-1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j , -1-1j , -1+1j , 1-1j , 1+1j , -1-1j , -1-1j , 1-1j , 1-1j , -1-1j  

 (kHz)عن الرتدد املركزي فرق الرتدد 

عي 
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ق ا
نطا

ض ال
 عر

 يف
سة

ملقا
ق ا

نطا
ج ال

خار
درة 

 الق
سبة

ن
 

عي 
مرج

ق 
نطا

ض 
 عر

كل
طة ل

وس
 املت

درة
 الق

إىل
(d

B
)

 



 ITU-R  M.1798-2 123   التوصية 

 

 مواصفات مرسل حمطة الشاطئ  4.4

 14اجلدول 
 الشاطئ  مواصفات مرسل حمطة

 املواصفة املعلمة 

 kW (RMS) 1تصل إىل  قدرة اإلرسال
 MHz 27,5إىل  MHz 4 الرتدد نطاق

 ppm 0,3±يف حدود  املسموح به يف تردد املوجة احلاملة التفاوت
 105ملتطلبات الشكل  طبقاً  الطيف  شغل
 اهلامشي  البث

وسطة املطلقة البالغة ، دون جتاوز القدرة املتdBc 50 أو يساوي من أكرب
mW 50 (dBm 17+) 

 حمطة الشاطئ ستقبلمواصفات م 5.4

 15اجلدول 
 ستقبل حمطة الشاطئاملواصفات الدنيا مل

 املواصفة املعلمة 

 MHz 27,5إىل  MHz 4 الرتدد نطاق

 القناة اجملاورة  محاية

20 dB (at ±10 kHz) 

25 dB (at ±20 kHz) 

35 dB (at ±30 kHz) 

 ية اساحلس
بعد  0,05)معدل اخلطأ يف البتات يساوي  -dBm 95من  أفضل

بتة، مع شعل عرض  000 1تصحيح األخطاء، مع طول للفدرة يساوي 
 (kHz 10نطاق تردد مقداره 

 ≥ dB 60 اهلامشيةرفض االستجابة 

 ≥ dB 50 البيين   التشكيل

 |)dB | > 30 kHz)cf-f 40 ≥ احلجب 

 حمطة السفينة  مواصفة مرسل مستقبل 6.4

 16اجلدول 
 مواصفات مرسل حمطة السفينة

 املواصفة املعلمة 

 W (RMS) 100تصل إىل  قدرة اإلرسال

 MHz 27,5إىل  MHz 4 الرتدد نطاق

 ppm 0,3±يف حدود  املسموح به يف تردد املوجة احلاملة اخلطأ

 105ملتطلبات الشكل  طبقاً  الطيف  شغل

 اهلامشي  البث
، دون جتاوز القدرة املتوسطة املطلقة البالغة dBc 43من أو يساوي  أكرب

mW 50 (dBm 17+) 
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 17اجلدول 
 لسفينة املواصفات الدنيا ملستقبل حمطة ا

 املواصفة املعلمة 

 MHz 27,5إىل  MHz 4 الرتدد نطاق

 القناة اجملاورة  محاية

20 dB (at ± 10 kHz) 

25 dB (at ± 20 kHz) 

35 dB (at ± 30 kHz) 

 حلساسية ا
)معدل اخلطأ يف البتات يساوي  -dBm 95أفضل من 

بعد تصحيح األخطاء، مع طول للفدرة يساوي  0,05
 (kHz 10بتة، مع شعل عرض نطاق تردد مقداره  1000

 ≥ dB 60 رفض االستجابة اهلامشية

 ≥ dB 50 البيين   التشكيل

 dB 40 ≥ احلجب 

 بروتوكول االتصاالت 5
 اخلصائص  1.5

 . قطةمن نقطة إىل نالتصاالت لومرحلة تبادل البياانت  الوصلةمن مرحلة إنشاء  يتكون النظام
 .نصف مزدوجالنظام 
ا )ويف  املعلومات  إرسال  ترسل حمطة  نقطة،  إىل  نقطة  من  )ISSالتصاالت  املعلومات  استقبال  وتتلقى حمطة  املعلومات   )IRS  )

 ابالستالم.وختطر حمطة إرسال املعلومات املعلومات 
 وحمطات السفن. حمطات الشاطئبني  IRSو ISS احملطات ال متيز

 .FSK التشكيل الوصلةتستخدم مرحلة إنشاء 
 .OFDM التشكيلالبياانت  تتستخدم مرحلة اتصاال

 106الشـكل 
 بروتوكول االتصاالت

M.1798- 106

Calling (FSK)

ISS
(shore, ship)

IRS
(shore, ship)

Link ACK (FSK)

MY CALL, Data, END, OVER  (OFDM)

ACK, NAK  END ACK, FORCED OVER (OFDM),

 

http://dict.youdao.com/w/frequency%20band/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/frequency%20band/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/frequency%20band/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/frequency%20band/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/frequency%20band/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/frequency%20band/#keyfrom=E2Ctranslation
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 بزحزحة الرتدد إنشاء الوصلة ابستخدام التشكيل  2.5
 مدة الرتل  1.2.5

 . ms 1020تبلغ مدة رتل إنشاء الوصلة 
 . IRSعندما ال تستجيب احملطة  ms 1020كل   CALLINGإرسال فدرة  ISSتعيد احملطة 

 . ms 160يصل طوهلا إىل  LINK ACKوالفدرة  ms 720يبلغ  CALLINGوطول الفدرة 
 . ms 140يبلغ  (RTT)واحلد األقصى املسموح به لزمن الذهاب واإلايب 

 107الشـكل 
 مدة رتل إنشاء الوصلة

M.1798- 107

CALLING

(9 bytes)

720 ms

1020 ms  

LINK ACK

(2 bytes) 

ISS IRS

160 ms

RTT

)(max.140 ms  

 
 درات نسق الف 2.2.5

 CALLINGالفدرة  1.2.2.5
 ابيتات.  9يبلغ  CALLINGطول بياانت الفدرة 

 .IRSيف احملطة  CALLINGويستخدم رمز للجزء التمهيدي من ابيتتني للكشف عن الفدرة 
SC1 – SC9   اخلدمة املتنقلة البحرية تشري إىل رقم هوية  (MMSI)    للمحطةIRS    يعرف الرقم(MMSI   يف أحدث نسخة للتوصية

ITU-R M.585 .) 
 يف ابيتة. MMSIيث ي غلف كل رقمني من الرقم ابيتة، حب 4,5يف رسالة  IRSاخلاص ابحملطة  MMSIوي رسل الرقم 

 ألنصاف األمثوانت نسق الوصلة. RATEوي وصف املعدل 
 ذو البايتة الواحدة لتوصيف نسق بياانت اإلرسال.  TYPEويستخدم النمط 
 النداء قد مت استقباله بدون أخطاء.  رتلحدة للتحقق من أن من ابيتة وا اختباريويضاف جمموع 

 108الشـكل 
 CALLINGنسق الفدرة 

M.1798- 108

1010
1100

0011
0101

S 1|C
CS 2

S 3|C
CS 4

SC5|
SC6

S 7|C
SC8

S 9|C
RATE

TYPE

 

اجملموع 
 االختباري

 رمز اجلزء التمهيدي
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 18اجلدول 
 CALLINGيف الفدرة  TYPEوالنمط  RATEاملعدل 

RATE TYPE 

 منط البياانت  القيمة  أسلوب االتصاالت  القيمة 

2 FSK200 0 ملف 

3 FSK100 1  ة صور 

4 DPSK600   

5 DPSK400 

6 DPSK200 

8 OFDM(N = 32, M = 4 

 5امللحق  14
 

 LINKفدرة استالم إشعار الوصلة  2.2.2.5

 . LINK ACKإبشعار  IRSمستقبلة، ترد احملطة  CALLINGيف فدرة  MMSIعندما يتوافق الرقم 

 109الشـكل 
 LINKفدرة استالم إشعار الوصلة نسق 

M.1798- 109

0 56A9 (2 bytes) 

 
 سيناريوهات الربوتوكول 3.2.5

 1السيناريو  1.3.2.5
 . ms 1020كل   CALLINGبفدرة  ISS، ترد احملطة LINK ACKاإلشعار  ISSإذا مل تستقبل احملطة 

 

 110الشـكل 
 للربوتوكول  1السيناريو 

M.1798- 110

CALLING

ISS IRS

CALLING

ISS IRS

1020 ms  1020 ms  

 
 2السيناريو  2.3.2.5

مبدة رتل تبلغ  بعد إنشاء الوصلة    OFDMإىل االتصاالت    ISS، تتحول احملطة  LINK ACKاإلشعار    ISSاحملطة  إذا استقبلت  
ms 1020 وترسل اإلشارة .OFDM  64ابلتشكيل-QAM  (. 11نظر اجلدول اللتصحيح األمامي للخطاء ) 7واألسلوب 

 يوجد ردال  ال يوجد رد
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 111الشـكل 
 للربوتوكول  2السيناريو 

M.1798-111

CALLING

ISS IRS

CALLING LINK ACK

ISS IRS

1020 ms 1020 ms  

 
 اتصاالت البياانت ابستخدام تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد  3.5

 مدة الرتل  1.3.5
 .ms 729مدة رتل اتصاالت البياانت تبلغ 

 . ms 729بياانت أو أمراً كل  ISSترسل احملطة 
   .ms 54تبلغ  IRSومدة رتل احملطة   ms 405تبلغ  ISSمدة رتل احملطة 

 112الشـكل 
 البياانتمدة رتل اتصاالت 

M.1798- 112

405 ms

729 ms 

ISS IRS

54 ms

 
 نسق فدرة التحكم مبحطة إرسال املعلومات 2.3.5

 . OVERو ENDو MYCALLثالث رسائل حتكم:  ISSللمحطة 
 MYCALLفدرة رسالة التحكم  1.2.3.5

 . 0xE0تكون  MYCALLفدرة رسالة التحكم 
 يف ابيتة. MMSIة، حبيث ي غلف كل رقمني من الرقم ابيت 4,5يف رسالة  IRSاخلاص ابحملطة  MMSIوي رسل الرقم 

 ويتم ملء بقية الرزمة بنماذج امللء.  

 113الشـكل 
 MYCALLنسق فدرة رسالة التحكم 

M.1798- 113 

 OFDMاالتصاالت  ال يوجد رد

 الرد 
 (2))رمزان 

OFDM) 

 بياانت، أمر 
 (OFDMرمزًا  15)

 التصحيح األمامي لألخطاء +

 اجلزء التمهيدي 
  OFDM)رمز 

 ((1)واحد 

 (0xE0)التحكم 
 )ابيتة واحدة(

 أرقامMMSI (9 )الرقم 
 ابيتة( 4,5)

 (’1010‘)منوذج ملء 
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 ENDفدرة رسالة التحكم  2.2.3.5
 . 0x86تكون  ENDفدرة رسالة التحكم 

 ويتم ملء بقية الرزمة بنماذج امللء.  

 لإلشارة إىل هناية الوصلة. ENDوتستخدم فدرة رسالة التحكم 

 114الشـكل 
 ENDفدرة رسالة التحكم نسق 

M.1798- 114 
 OVER فدرة رسالة التحكم 3.2.3.5

 0x98تكون  OVERفدرة رسالة التحكم 
 الرزمة بنماذج امللء. ويتم ملء بقية 

 . IRSو ISSتبادل األدوار بني احملطتني لإلشارة إىل  OVERوتستخدم فدرة رسالة التحكم 

 115الشـكل 
 OVERنسق فدرة رسالة التحكم 

M.1798- 115 
 نسق فدرة رد حمطة استقبال املعلومات 3.3.5

 . FORCED_OVERو END_ACKو NAKو ACKأربع رسائل للرد:  IRSللمحطة 
 لرسالة التحكم. (1)واحد  OFDMرمز للجزء التمهيدي و  (1)واحد  OFDMمن رمز  IRSوتتكون فدرة رد احملطة 

 FORCED_OVERو END_ACKو ACKفدرات رسائل الرد  1.3.3.5
 ، على التوايل. 0x6A95و 0x956Aو 0x56A9تكون  FORCED_OVERو END_ACKو ACK تحكمفدرات رسائل ال

 ويتم ملء بقية الرزمة بنماذج امللء. 

 (’1010‘)منوذج ملء 

 التصحيح األمامي لألخطاء +

 (0x86)التحكم 
 )ابيتة واحدة(

 اجلزء التمهيدي 
  OFDMمز )ر

 ((1)واحد 

 (’1010‘)منوذج ملء 

 التصحيح األمامي لألخطاء +

 (0x98)التحكم 
 )ابيتة واحدة(

 اجلزء التمهيدي 
  OFDM)رمز 

 ((1)واحد 
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 116الشـكل 
 FORCED_OVERو END_ACKو ACKرسائل الرد  فدراتنسق 

M.1798- 116

54 ms

 
 (NAK)فدرة الرد ابإلشعار بعدم االستالم  2.3.3.5

 . 0xA956تكون  NAKفدرة رسالة التحكم 
للتشكيل والتصحيح األمامي لألخطاء إىل احملطة   التصحيح   لتغيري خمططات التشكيل و/أو  ISSت رسل رسالة حتكم من ابيتتني 

   .األمامي لألخطاء

 117الشـكل 
 فدرة اإلشعار بعدم االستالم نسق 

M.1798- 117

(0 00: 4-QAM,

0 01: 16-QAM,

0 02: 64-QAM)

 
 سيناريوهات الربوتوكول 4.3.5

 التصاالت البياانت 1السيناريو  1.4.3.5
 . ACKبرسالة  IRSبياانت بدون أي أخطاء، ترد احملطة  IRSإذا استقبلت احملطة 

 . ACKالبياانت التالية بعد استالم رسالة اإلشعار  ISSوترسل احملطة 

 (0xAAAA)منوذج امللء 
 )ابيتتان(

 التحكم 
 )ابيتتان(

 اجلزء التمهيدي 
  OFDM)رمز 

 + التصحيح األمامي لألخطاء ((1)واحد 

 واحد OFDMرمز  واحد OFDMرمز 

التصحيح التحكم يف 
  األمامي لألخطاء
 )ابيتة واحدة( 

 (11نظر اجلدول ا)

 التحكم 
 )ابيتتان(

 التحكم يف التشكيل 
 )ابيتة واحدة(

 اجلزء التمهيدي 
  OFDM)رمز 

 ((1)واحد 

 + التصحيح األمامي لألخطاء



  ITU-R  M.1798-2   التوصية 130

 

 118الشـكل 
 اتصاالت البياانتربوتوكول ل 1السيناريو 

M.1798- 118

ISS IRS

ACK

ACK

ACK

 
 التصاالت البياانت 1السيناريو  2.4.3.5

 . ACKبرسالة  IRSبياانت بدون أخطاء، ترد احملطة  IRSإذا استقبلت احملطة 

 . ACKيف استالم الرسالة  ISSإرسال البياانت إذا أخفقت احملطة  ISSتعيد احملطة 
 هوية البياانت ابستخدام رقم التتابع. IRSحتدد احملطة 

 119الشـكل 
 لربوتوكول اتصاالت البياانت 2السيناريو 

M.1798- 119

ISS IRS

ACK

ACK

ACK

 
 التصاالت البياانت 3السيناريو  3.4.3.5

احملطة   أخفقت  برسالة    يف  IRSإذا  ترد  فإهنا  البياانت،  األمامي   NAKاستقبال  والتصحيح  التشكيل  التحكم يف  رسالة  وترسل 
 لألخطاء يف نفس الوقت. 

 .NAKبعد استالم الرسالة  ACKبرسالة  ISSترد احملطة 
 .ACKبعد استالم الرسالة  ACKبرسالة  IRSترد احملطة 

 لتصحيح األمامي لألخطاء. ال البياانت بعد تغيري خمططات التشكيل وا، فإهنا تعيد إرسACKرسالة  ISSإذا استلمت احملطة 

 بياانت

 بياانت

 بياانت

 بياانت )إعادة إرسال(

 بياانت

 بياانت
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 120الشـكل 
 تلربوتوكول اتصاالت البياان 3السيناريو 

M.1798- 120

ISS IRS

ACK

ACK

ACK

ACK

 
 التصاالت البياانت 4السيناريو  4.4.3.5

احملطة   أخفقت  برسالة    IRSإذا  ترد  فإهنا  البياانت،  استقبال  رس  NAKيف  األمامي وترسل  والتصحيح  التشكيل  التحكم يف  الة 
 لألخطاء يف نفس الوقت. 

 . NCKيف استالم الرسالة  ISSإرسال البياانت إذا أخفقت احملطة  ISSتعيد احملطة 

 . ACKبرسالة  IRSبياانت بدون أخطاء، ترد احملطة  IRSإذا استقبلت احملطة 

 . بعد تغيري خمططات التشكيل والتصحيح األمامي لألخطاء التالية تالبياان ترسل، فإهنا ACKرسالة  ISSإذا استلمت احملطة 

 121الشـكل 
 تلربوتوكول اتصاالت البياان 4السيناريو 

M.1798- 121

ISS IRS

ACK

ACK

ACK

 
 التصاالت البياانت 5السيناريو  5.4.3.5

احملطة   أخفقت  برسالة    IRSإذا  ترد  فإهنا  البياانت،  استقبال  رسال  NAKيف  األمامي وترسل  والتصحيح  التشكيل  التحكم يف  ة 
 لألخطاء يف نفس الوقت. 

 . NCKيف استالم الرسالة  ISSإرسال البياانت إذا أخفقت احملطة  ISSتعيد احملطة 

NAK والتحكم يف التشكيل/التصحيح األمامي لألخطاء 

 بياانت )إعادة إرسال(

 بياانت

 بياانت

 بياانت

ACK 

NAK التصحيح األمامي لألخطاء/والتحكم يف التشكيل 

 بياانت )إعادة إرسال(

 بياانت

 بياانت

 بياانت
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احملطة   أخفقت  برسالة    IRSإذا  ترد  فإهنا  البياانت،  استقبال  األمامي   NAKيف  والتصحيح  التشكيل  التحكم يف  رسالة  وترسل 
 فس الوقت. ألخطاء يف نل

 .NAKبعد استالم الرسالة  ACKبرسالة  ISSترد احملطة 
 .ACKبعد استالم الرسالة  ACKبرسالة  IRSترد احملطة 

 ، فإهنا تعيد إرسال البياانت بعد تغيري خمططات التشكيل والتصحيح األمامي لألخطاء. ACKرسالة  ISSإذا استلمت احملطة 

 122الشـكل 
 تاالت البياانلربوتوكول اتص 5السيناريو 

M.1798- 122

ISS IRS

ACK

ACK

ACK

ACK

ACK

 
 ENDالسيناريو  6.4.3.5

 . END_ACKمرتني برسالة بدون أخطاء، فإهنا ترد  ENDرسالة التحكم  IRSإذا استلمت احملطة 

 123الشـكل 
 للربوتوكول  ENDسيناريو 

M.1798- 123

ISS IRS

ACK

END

END_ACK

END_ ACK

 
 OVERالسيناريو  7.4.3.5

 . ACK بدون أخطاء، فإهنا ترد برسالة OVERرسالة التحكم  IRSحملطة إذا استلمت ا
 .ACKبعد استالم الرسالة  NAKبرسالة  ISSترد احملطة 

 بياانت

 بياانت

 بياانت

 بياانت )إعادة إرسال(

 ياانت )إعادة إرسال(ب

NAK والتحكم يف التشكيل/التصحيح األمامي لألخطاء 

NAK والتحكم يف التشكيل/التصحيح األمامي لألخطاء 

 بياانت
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 وتقوم إبرسال البياانت  ISS، فإهنا تتحول إىل حمطة NAKرسالة  IRSإذا استلمت احملطة 

 124الشـكل 
 للربوتوكول  OVERسيناريو 

M.1798- 124

ISS IRS

ACK

OVER

ACK

NAK

 

 

 بياانت

 بياانت
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