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Анотація 
Проведено огляд фактичного стану без ліцензійних діапазонів на коротких та ультракоротких хвилях.. 
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Вступ  

Однією з перших безліцензіних ділянок частот були канали в районі 27 МГц, і такий діапазон мав 
назву у вигляді англійської абревіатури CB (Citizen Band). Призначення такого діапазону в 20 ст. бу-
ло порівняно із назвою – загальногромадянське застосування. Наприклад, зв'язок на природі, між 
автомобілями або як альтернатива телефонного зв'язку. У зв'язку з відсутністю у широких мас насе-
лення засобів мобільного зв'язку та Інтернет, яких тоді ще не по суті і не було, даний діапазон був 
затребуваний і популярний. Надалі, з приходом нових технологій з'явилася можливість виробляти 
мініатюрні радіостанції працюють на більш високих частотах. З'явилися пристрої для роботи в діапа-
зонах 433 МГц, 446 МГц, 868 МГц з новими абревіатурами і особливостями роботи PMR, SRD, LPD 
... але поняття "цивільний діапазон" збереглося [1].  

Метою роботи є огляд фактичного стану безліцензійних діапазонів та їх технічних особливостей 
застосування. 

 
Результати дослідження 

Єдиним короткохвильовим так і залишився діапазон CB. Зі своїми традиціями і особливостями. 
Зазвичай в даній ділянці використовують 40 каналів з амплітудною (АМ) або частотною (FM) моду-
ляцією, в деяких випадках застосовується односмугова модуляція (USB). Дозволена потужність пере-
давача в середньому від 4 до 10 Вт (ERP), а в деяких випадках, згідно чинному законодавству, для 
радіостанції з потужністю передавача до 10 мВт дозволу не потрібно. Для СВ крім канального позна-
чення частот, застосовується таке поняття як діапазон або на сленгу "банда" (від англ. Band). Кожно-
му діапазону присвоєно позначення у вигляді латинської літери від А до L і кожен діапазон склада-
ється з 40 каналів. Крок між каналами становить 10 кГц, однак як виняток в кожному діапазоні міс-
титься п'ять так званих "дірок", тобто крок між каналами 3 і 4, 7 і 8, 11 і 12, 15 і 16, 19 і 20 становить 
по 20 кГц. Також в межах діапазонів частот використовується поняття "частотна сітка". Всі частоти 
каналів "європейських сіток" закінчуються на "5", а вітчизняний стандарт традиційно закінчуються 
на "0" тобто для тих же каналів частоти зміщені вниз на 5 кГц. Наприклад, 19-й канал європейської 
сітки "С" відповідає частоті 27,185 МГц, а 19-й канал вітчизняної сітки "С" відповідає частоті 27,180 
МГц [1, 2]. 

Діапазон PMR 446 має назву, що є абревіатурою від англ .: Personal Mobile Radio, діапазон частот 
в районі 446 МГц. Це група каналів в діапазоні UHF, яку можна вільно використовувати без ліцензії в 
більшості країн Європейського союзу, в т.ч. і в Україні. Даний діапазон призначений для колективно-



  

го використання в приватному секторі (наприклад для туристів, на лижних підйомниках, для зв'язку 
на коротких відстанях замість мобільного телефону або в якості няньки і т.п.). 

Діапазон LPD 433 розшифровується як Пристрої малої потужності (від англ. - Low Power Devices) 
[3, 4]. Стандарт більш ніж тісно межує з радіоаматорським діапазоном, займаючи частину частотного 
спектра 430 - 440 МГц і в деяких випадках радіостанції LPD 433 є джерелом завад для аматорського 
радіозв'язку. В даному стандарті передбачено максимум 69 фіксованих частот (каналів) з частотної 
(FM) модуляцією. Частотна сітка знаходиться в межах 433,075 МГц (1й канал) - 434,775 (69 канал) 
без переривань з кроком 25 кГц. Максимальна потужність промислових пристроїв повинна бути не 
більше 10 мВт. 

Діапазон DPMR 446 є цифровим продовженням PMR 446. Пристрої працюють в діапазоні частот 
між 446,1 - 446,2 МГц, розділеному на 16 каналів з кроком 6,25 кГц і потужністю 500 мВт (ERP). За-
стосовується 4-х рівнева FSK модуляція [5, 7] зі швидкістю передачі мовного потоку 3,6 кбіт/с. 

УКХ діапазон FRS (від англ. - Family Radio Service - Сімейна радіозв'язок) діапазон, що складаєть-
ся з 14 симплексних радіоканалів в межах 462,5625- 467,7125 МГц з кроком 25 кГц. Потужність ра-
діостанцій найчастіше - 0,5 Вт. Радіостанції оснащені CTCSS кодеком на 38 тонів. Діапазон безліцен-
зійний і призначений для використання на території США і Канади. 

Діапазон GMRS розшифровується як General Mobile Radio Service (від англ. – Основна рухомої 
радіослужби). Даний стандарт включає в себе 16 радіоканалів з кроком 25 кГц з частотною модуляці-
єю (FM). Потужність радіостанцій – до 2 Вт (дозволена потужність на території США). Радіостанції 
оснащені CTCSS шумоподавлювачем на 38 тонів. Діапазон безліцензійний і призначений для викори-
стання на території США і Канади. У цьому діапазоні розрізняють "нижній" GMRS і "верхній" 
GMRS. Найчастіше в недорогих, що не професійних радіостанціях використовується "нижній" 
GMRS, для розширення FRS діапазону. GMRS використовує частотний діапазон 462 МГц - (462,5625-
462,7250 МГц) [6, 10].  

Діапазон SRD (не плутати з SDR) походить від Short Range Device, що перекладається як "При-
стрій малого радіусу дії". SRD - це новий європейський безліцензійний діапазон, відкритий з імовір-
ною метою замінити діапазон LPD і підтримати розвиток безліцензійних стандартів аналогічних PMR 
446. Застосовувані пристрої так само як і в інших UHF діапазонах є переносними і дуже схожий на 
аналогічні в LPD і PMR 446. Діапазон частот знаходиться між 868 і 870 МГц. Потужність пристроїв 
обмежується 25 мВт. Система складається з 126 каналів розділена на п'ять груп (або піддіапазонів). 

 

Висновки 

Таким чином, наявні безліцензійні діапазони можливо застосовувати в якості персонального та 
спеціально зв’язку за умови не створення завад іншим службам радіозв’язку, наприклад радіоаматор-
ській. Особливості їх частотного поділення будуть зумовлювати їх сфери застосування, наприклад, 
виходячи із розміру антенно-фідерних пристроїв [8] та можливостей проходження крізь атмосферу, 
наприклад з використанням ШСЗ [9] . 
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