
 

 

 

 

 حطاتملل الخصائص التنوعية للبث غير المرغوب فيه
 السطوح البينية الراديوية لألرض القاعدة التي تستعمل

 (IMT-2000) 2000-المتنقلة الدولية لالتصاالت

 ITU-R  M.1580-5ة  ـالتوصي
(2014/02) 

 Mالسلسلة 
 الخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل الراديوي
 وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة



ii التوصية  ITU-R  M.1580-5  

 تمهيـد
مجيع خدمات  يفيوية استعمال طيف الرتددات الراد يفتأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد  يفيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل 

 فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها. ااالتصاالت الراديوية، مب
تصاالت الراديوية ة واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خالل املؤمترات العاملي

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

وقطاع ني قطاع تقييس االتصاالت سياسة الرباءات املشرتكة ب يفيرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية 
 1 امللحق يفواملشار إليها  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

املوقع  يف. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص R-ITU 1 بالقرار
 يهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءاتحيث ميكن أيضًا االطالع على املبادئ التوج R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITUاإللكرتوين 

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلةالخدمة المتنقلة وخدمة االستدالل 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 
S اخلدمة الثابتة الساتلية 

SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

وضح راديوية مبوجب اإلجراء املعن قطاع االتصاالت ال ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1 رالقرا يف

 النشر اإللكرتوين
 2016جنيف، 

 

  ITU  2016 

 الدويل االحتاد بإذن خطي من البأي وسيلة إ الميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان و  المجيع حقوق النشر حمفوظة. 
 .(ITU) لالتصاالت

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *R  M.1580-ITU-5  التوصيـة
 محطات القاعدة التي تستعمللالخصائص التنوعية للبث غير المرغوب فيه ل

  السطوح البينية الراديوية لألرض لالتصاالت
 2000 (IMT-2000)-المتنقلة الدولية

 (ITU-R 229-2/5)املسألة 

 (2014-2012-2009-2007-2005-2002) 

 مجال التطبيق
تقدم هذه التوصية اخلصائص التنوعية للبث غري املرغوب فيه للمحطات القاعدة اليت تستعمل السطوح البينية الراديوية لألرض 

وتنفيذ خصائص حمطات القاعدة اليت تستعمل السطوح البينية الراديوية لألرض  .(IMT2000) 2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية
 الراديو. هذه التوصية مرهون باالمتثال إىل لوائح يفأي من النطاقات املدرجة  يف 2000-الدوليةلالتصاالت املتنقلة 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

 هااعتبار  يفإذ تضع 

البث اهلامشي والبث خارج  - (RR)من لوائح الراديو  146.1 وفقًا للرقم -أن البث غري املرغوب فيه يشمل  ( أ 
من لوائح  144.1و 145.1 الرقمني يف، وأن تعريف البث اهلامشي وتعريف البث خارج النطاق يردان على التوايل (OoB) النطاق
 ؛(RR) الراديو

لالتصاالت املتنقلة  (BS) القصوى املسموح هبا للبث غري املرغوب فيه للمحطات القاعدةأن حتديد السويات  ب(
ضروري حلماية أنظمة وخدمات االتصاالت الراديوية األخرى من التداخل ولتمكني التعايش بني  2000 (IMT2000)الدولية
 التكنولوجيات؛ خمتلف

 2000ةاملتنقلة الدولي ييادة تعقيد اطحمطات القاعدة لالتصاالت جيب قد يؤدي إىل اأن اعتماد حدود صارمة أكثر مم ( ج
(IMT2000)؛ 

ضرورة بذل كل اجلهود لإلبقاء على حدود البث غري املرغوب فيه عند أدىن قيم ممكنة مع مراعاة العوامل االقتصادية  د (
 التكنولوجية؛ والقيود

 اهلامشي؛ تتعلق باآلثار والقياسات واحلدود اليت يتعني تطبيقها على جمال البث ITUR SM.329أن التوصية  ( ه

 أن نفس حدود البث اهلامشي تنطبق باملثل على اطحمطات القاعدة جلميع السطوح البينية الراديوية؛ و (

 (OoB) جمال البث خارج النطاق يفتبني احلدود التنوعية  (OoB) املتعلقة بالبث خارج النطاق ITU-R SM.1541أن التوصية  ي (
 نظام؛ األقل تقييداً وتشجع على وضع حدود خاصة بكل (OoB) الذي ميثل بصفة عامة حدود البث خارج النطاق

جيب أن تتقيد  (IMT-2000) 2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية (BS)أن سويات البث اهلامشي للمحطات القاعدة  ح(
 ؛(RR) الراديو للوائح 3 لالتذيي يفباحلدود املشار إليها 

أن تناسق حدود البث غري املرغوب فيه سييسر االستعمال العاملي للمحطات ومن النفاذ إىل األسواق العاملية؛ رغم  ط(
 واإلقليمي؛ حدود البث غري املرغوب فيه على الصعيدين الوطين يفإمكانية وجود اختالفات 

____________________ 
 الراديوية علماً هبذه التوصية. لالتصاالت 1 ينبغي إحاطة جلنة الدراسات *
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 خصائص بث املرسالت، وحدود البث اهلامشي اليت حددها االحتاد الدويلأن حدود البث غري املرغوب فيه تتوقف على  ي(
 ؛األخرى النطاقات يف العاملةاخلدمات  عنوعلى املعايري واللوائح الوطنية، فضالً  (ITU) لالتصاالت

 ITU-R M.1457 التوصية يفومدى تطابقها مع املواصفات واملعايري املوصى هبا  مانظام  يفأن التكنولوجيا املستخدمة  (ك
 التشغيل؛ بغض النظر عن نطاق تردد 2000-حتدد أن النظام هو نظام لالتصاالت املتنقلة الدولية

، اليت تشري ITU-R M.1036أن ترتيبات الرتددات املنسقة للنطاقات اطحمددة لالتصاالت املتنقلة الدولية قد تناولتها التوصية  ل(
 ،الراديو نطاقات غري النطاقات اليت حتددها لوائح يف 2000-التصاالت املتنقلة الدوليةأنظمة اأيضاً إىل أن مبقدور بعض اإلدارات نشر 

 وإذ تالحظ
لتداخل دمات الراديوية األخرى من ااخلنظمة و األالعمل الذي اضطلعت به بعض هيئات التقييس لتعريف حدود محاية  ( أ 

 التكنولوجيات؛ لتمكني التعايش بني خمتلف
جيب أن تتقيد باللوائح اطحملية واإلقليمية والدولية  (IMT-2000) 2000-اطحمطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدوليةأن  ب(

 ؛اللوائح بالنسبة لإلرساالت خارج النطاق واهلامشية اخلاصة بعملياهتا حيثما تنطبق هذه
مراعاة قابلية  يفورغبة  - هيئات التقييس يفلعمل اجلاري باعتبارها مستندة إىل ا -هذه التوصية  يفأن املالحظات وامللحقات  ج(

واحلفاظ على التناسق مع املواصفات التكنولوجية، قد تتضمن  0222التطبيق الواسعة لتكنولوجيات أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية
 املتنقلة، اطحمددة ألنظمة االتصاالت الدوليةنطاقات غري النطاقات  يفمواد تعكس املعلومات املتعلقة بالتطبيقات التكنولوجية 

 يـتوص
احلدود الواردة  إىل 2000 (IMT-2000)محطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدوليةلبأن تستند خصائص البث غري املرغوب فيه ل

 6.5 إىل 1.5 الفقرات من يفمواصفات السطح البيين الراديوي الواردة  تقابلاليت  6 إىل 1 اخلاصة بالتكنولوجيا من امللحقات يف
 .ITUR M.1457التوصية  يف

 (BS) طات القاعدةاطحم حدود البث غري املرغوب فيه بالنسبة إىل ، تعرف5و 4و 3و 2 املالحظات يفعدا احلاالت املذكورة  مافي - 1ة ـالمالحظ
، وصلة هابطة إلرسال مزدوج MHz 1 980-1 920النطاق  يف (FDD) العاملة حسب الرتتيبات التالية: وصلة صاعدة إلرسال مزدوج بتقسيم الرتدد

 MHz 1 980-1 885النطاقني  يف (TDD) وإرسال مزدوج بتقسيم الزمن MHz 2 170-2 110النطاق  يف (FDD) بتقسيم الرتدد
ت طبق على نطاقات الرتدد األخرى. ورهنًا بإجراء املزيد من  . وستحتوي اإلصدارات املقبلة هلذه التوصية على احلدود اليتMHz 2 025-2 010و

 التوصية. هذه يفالدراسات، من املتوقع أن تكون هذه احلدود مماثلة للحدود الواردة 
 التالية: الرتتيبات من على األقل ختص اطحمطات القاعدة العاملة برتتيب واحد 1 امللحق يفحدود البث غري املرغوب فيه املعرفة  - 2ة ـالمالحظ

 FDD ، ووصلة هابطةMHz 1 9801 920النطاق  يف (FDD) وصلة صاعدة إلرسال مزدوج بتقسيم الرتدد -
 راديويالنفاذ ال يفلإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد  I بالنطاق 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 2 1702 110 النطاق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 1 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األ

 FDD ووصلة هابطة MHz 1 9101 850النطاق  يف (FDD)وصلة صاعدة إلرسال مزدوج بتقسيم الرتدد  -
 راديويالنفاذ ال يفلإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد  II بالنطاق 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 1 9901 930 النطاق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 2 بالنطاق أو (UTRA) عامليالرضي األ

، ت عرفان MHz 1 8801 805النطاق  يف FDD ، ووصلة هابطةMHz 1 7851 710النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
 3 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يفلإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد  III بالنطاق 1 امللحق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف

، ت عرفان MHz 2 1552 110النطاق  يف FDD وصلة هابطةو  ،MHz 1 7551 710النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
راديوي النفاذ ال يف 4 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال IV بالنطاق 1 امللحق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األ
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 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 894869النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 849824النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
 عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 5 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال V بالنطاق
 .(E-UTRA) املتطور

 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 885875النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 840830النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
رضي األراديوي النفاذ ال يف 6 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال VI بالنطاق

 .(E-UTRA)املتطور  عامليال
، ت عرفان MHz 2 6902 620النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 2 5702 500النطاق  يف FDD صاعدةوصلة  -

راديوي النفاذ ال يف 7 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال VII بالنطاق 1 امللحق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األ

 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 960925النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 915880النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
رضي األراديوي النفاذ ال يف 8 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال VIII بالنطاق

 .(E-UTRA) املتطور عامليال
، MHz 1 879,91 844,9النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 1 784,91 749,9النطاق  يف FDDوصلة صاعدة  -

نفاذ ال يف 9 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDDلإلرسال  IX بالنطاق 1 امللحق يفت عرفان 
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي ال

، ت عرفان MHz 2 1702 110النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 1 7701 710النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
راديوي النفاذ ال يف 10 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال X بالنطاق 1 امللحق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األ

النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، #1447,9,9 1 MHz 427,9النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
475,9 1495,5,9 1 MHz# بالنطاق  1 امللحق يف، ت عرفانXI لإلرسال FDD رضي األراديوي النفاذ ال يف

 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 11 أو بالنطاق (UTRA) عامليال

 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 746729النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 716699النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
رضي األراديوي النفاذ ال يف 12 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال XII بالنطاق

 .(E-UTRA) املتطور عامليال

 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 756746النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 787777النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
رضي األراديوي النفاذ ال يف 13 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال XIII بالنطاق

 .(E-UTRA) املتطور عامليال
 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 768758النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 798788النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -

رضي األراديوي النفاذ ال يف 14 أو بالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف FDD لإلرسال XIV بالنطاق
 .(E-UTRA) املتطور عامليال

 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 746734النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 716704النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 17 بالنطاق

 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 875860النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 830815النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 18 بالنطاق

____________________ 
 ".#" املتنقلة الدولية بالعالمةلوائح الراديو لالتصاالت  حتدد يف هذه التوصية واليت مل نطاقات الرتدد أو أجزاء نطاقات الرتدد املشار إليها يف مجيعمت وسم  #
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 1 امللحق يف، ت عرفان MHz 746734النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 845830النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
رضي األراديوي النفاذ ال يف 19 بالنطاقأو  (UTRA)يف النفاذ الراديوي األرضي العاملي  FDDلإلرسال  XIX بالنطاق

 .(E-UTRA) املتطور عامليال
، ت عرفان MHz 821791النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، MHz 862832النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -

 رضياألراديوي النفاذ ال يف 20 وبالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف XX بالنطاق 1 امللحق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليال

 ،#1510,9 1 MHz 495,9النطاق  يف FDD وصلة هابطةو ، #19,462 1 MHz 9,447النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
رضي األراديوي النفاذ ال يف 21 وبالنطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف XXI بالنطاق 1 امللحق يفت عرفان 

 .(E-UTRA) املتطور عامليال
، ت عرفان #3590 3 MHz 510النطاق  يف FDD ، ووصلة هابطة#3490 3 MHz 410النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -

رضي األراديوي النفاذ ال يف 22 بالنطاق وأ (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف XXII بالنطاق 1 امللحق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليال

، ت عرفان #2200 2 MHz 180النطاق  يف FDD ، ووصلة هابطة#2020 2 MHz 000النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 23 بالنطاق 1 امللحق يف

 ،#1559 1 MHz 525النطاق  يف FDD ، ووصلة هابطة#1660,5 1 MHz 626,5النطاق  يف FDD صاعدةوصلة  -
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 24 بالنطاق 1 امللحق يفت عرفان 

، ت عرفان #1995 1 MHz 930النطاق  يف FDD ، ووصلة هابطة#1915 1 MHz 850النطاق  يف FDD وصلة صاعدة -
رضي األراديوي النفاذ ال يف 25 بالنطاق وأ (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف XXV بالنطاق 1 امللحق يف
 .(E-UTRA) املتطور عامليال

 التالية: التوليفات ختص اطحمطات القاعدة العاملة برتتيب واحد كحد أدىن من 1 امللحق يفحدود البث غري املرغوب فيه املعرفة  - 2A ةـالمالحظ
 .E-UTRAللنفاذ  1ميع املوجات احلاملة املتماسة داخل النطاق جت -
 .E-UTRAللنفاذ  5و 1ميع املوجات احلاملة املتماسة بني النطاقني جت -
 .VIII النطاق أو Iومع الوصلة اهلابطة يف النطاق  VIIIو Iمع الوصلة الصاعدة يف النطاقني  DB-DC-HSDPAتشكيالت  -
 .IV النطاق أو II ومع الوصلة اهلابطة يف النطاق IVو IIمع الوصلة الصاعدة يف النطاقني  DB-DC-HSDPAتشكيالت  -
 .V النطاق أو Iومع الوصلة اهلابطة يف النطاق  Vو Iمع الوصلة الصاعدة يف النطاقني  DB-DC-HSDPAتشكيالت  -
 .XI النطاق أو Iومع الوصلة اهلابطة يف النطاق  XIو Iمع الوصلة الصاعدة يف النطاقني  DB-DC-HSDPAتشكيالت  -
 .V النطاق أو IIومع الوصلة اهلابطة يف النطاق  Vو IIمع الوصلة الصاعدة يف النطاقني  DB-DC-HSDPAتشكيالت  -
 موجات حاملة للوصلة اهلابطة. 3مع  Iبنطاق وحيد يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -
 VIIIوموجة حاملة واحدة للوصلة اهلابطة يف النطاق  Iبنطاقني مع موجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -

 .VIIIأو النطاق  Iوالوصلة الصاعدة يف النطاق 
لنطاق وموجة حاملة واحدة للوصلة اهلابطة يف ا Iبنطاقني مع ثالث موجات حاملة للوصلة اهلابطة يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -

VIII  والوصلة الصاعدة يف النطاقI  أو النطاقVIII. 
 IV وموجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف النطاق IIبنطاقني مع موجة حاملة واحدة للوصلة اهلابطة يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -

 .IVأو النطاق  IIوالوصلة الصاعدة يف النطاق 
 IV وموجة حاملة واحدة للوصلة اهلابطة يف النطاق IIبنطاقني مع موجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -

 .IVأو النطاق  IIوالوصلة الصاعدة يف النطاق 
والوصلة  IV النطاق وموجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف IIبنطاقني مع موجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -

 .IVأو النطاق  IIالصاعدة يف النطاق 
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والوصلة  V النطاق وموجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف Iبنطاقني مع موجة حاملة للوصلة اهلابطة يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -
 .Vأو النطاق  Iالصاعدة يف النطاق 

 V النطاق للوصلة اهلابطة يف وموجة حاملة واحدة Iبنطاقني مع موجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -
 .Vأو النطاق  Iوالوصلة الصاعدة يف النطاق 

والوصلة  Vالنطاق  وموجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف Iبنطاقني مع موجتني حاملتني للوصلة اهلابطة يف النطاق  4C-HSDPAتشكيلة  -
 .Vأو النطاق  Iالصاعدة يف النطاق 

الدراسات،  وستحتوي اإلصدارات املقبلة هلذه التوصية على احلدود اليت تطبق على نطاقات الرتدد األخرى. ورهناً بإجراء املزيد من
 هذه التوصية. يفمن املتوقع أن تكون هذه احلدود مماثلة للحدود الواردة 

ة اجليل مشروع شراكطات القاعدة العاملة بالرتتيبات التالية )حسب تسمية اطحمختص  2 امللحق يفحدود البث غري املرغوب فيه املعرفة  - 3ة ـالمالحظ
 ذلك: يشار خبالف مافي الإ HRPDو cdma2000 وتسري على أسلويب التشغيل TDD أو FDD ( سواء ملكونات2 الثالث

 االسم فئة النطاق
 المتنقلةتردد إرسال المحطة 

(MHz) 
 محطة القاعدةالتردد إرسال 

(MHz) 

 MHz 824-849 869-894 800نطاق  0

 MHz 1 900 1 850-1 910 1 930-1 990نطاق  1

 TACS  872-915 917-960نطاق 2
 JTACS  887-925 832-870نطاق  3
 870 1-840 1 780 1-750 1 الكوري PCSنطاق  4
 MHz 450 411-484 421-494نطاق  5
 GHz 2 1 920-1 980 2 110-2 170نطاق  6
 758-746 788-776 األعلى MHz 700نطاق  7
 MHz 1 800  1 710-1 785 1 805-1 880نطاق  8
 MHz 900  880-915 925-960نطاق  9

 940-860 901-815 الثانوي MHz 800نطاق  10
 # PAMR 411-484 # 421-494األورويب  MHz 400 نطاق 11
 MHz 800 PAMR 870-876 915-921نطاق  12
 690 2-620 2 570 2-500 2 التوسعي GHz IMT-2000 2,5نطاق  13

 995 1-930 1 915 1-850 1 األمريكي PCS GHz 1,9نطاق  14

 AWS 1 710-1 755 2 110-2 155نطاق  15

 690 2-624 2 568 2-502 2 األمريكي GHz 2,5نطاق  (1)16

 690 2-624 2 غري مطبق الوصلة األمامية فقط يفاألمريكي  GHz 2,5نطاق  (1)17

 769-757 799-787 للسالمة العامة MHz 700نطاق  (1)18

 746-728 716-698 األدىن MHz 700نطاق  (1)19
 هذه اآلونة. يفتوجد مواصفات للبث  ال (1)

 التالية: من عدد من الرتتيبات على األقلختص اطحمطات القاعدة العاملة برتتيب واحد  3 امللحق يفحدود البث غري املرغوب فيه املعرفة  - 4ة ـالمالحظ
نفاذ ال يفأ(  املشار إليهما بالنطاق MHz 2 0252 010و MHz 1 9201 900النطاقني  يف (TDD) اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن -

 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يفعلى التوايل  34و 33 أو النطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي ال
رضي األراديوي النفاذ ال يفب(  املشار إليهما بالنطاق MHz 1 9901 930و MHz 1 910-1 850النطاقني  يف TDDاإلرسال  -

 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يفعلى التوايل  36و 35 أو النطاق (UTRA) عامليال
 37 أو النطاق (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يفج(  املشار إليه بالنطاق MHz 1 9301 910النطاق  يف TDDاإلرسال  -

 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف
 38 النطاق أو (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يفد(  املشار إليه بالنطاق MHz 2 6202 570النطاق  يف TDDاإلرسال  -

 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف
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 39 النطاق أو (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يفو(  املشار إليه بالنطاق MHz 1 9201 880النطاق  يف TDDاإلرسال  -
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف

 40 النطاق أو (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف( ه املشار إليه بالنطاق MHz 2 4002 300النطاق  يف TDDاإلرسال  -
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف

 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 41 املشار إليه بالنطاق MHz 2 6902 496النطاق  يف TDDاإلرسال  -
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 42 املشار إليه بالنطاق MHz 3 6003 400النطاق  يف TDDاإلرسال  -
 .(E-UTRA) املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف 43 املشار إليه بالنطاق MHz 3 8003 600النطاق  يف TDDاإلرسال  -

 ية:التال ختص اطحمطات القاعدة العاملة برتتيب واحد كحد أدىن من التوليفات 3 امللحق يفحدود البث غري املرغوب فيه املعرفة  - 4Aة ـالمالحظ
 .E-UTRA عامليالرضي األراديوي ال للنفاذ 40جتميع املوجات احلاملة املتماسة داخل النطاق  -

الدراسات،  اإلصدارات املقبلة هلذه التوصية على احلدود اليت تطبق على نطاقات الرتدد األخرى. ورهناً بإجراء املزيد منوستحتوي 
 التوصية. هذه يفمن املتوقع أن تكون هذه احلدود مماثلة للحدود الواردة 

 :التالية القاعدة العاملة بالرتتيباتطات اطحمختص  6 امللحق يفحدود البث غري املرغوب فيه املعرفة  - 5ة ـالمالحظ
 

مجموعة فئة 
 النطاق

تردد إرسال المحطة المتنقلة 
 (MHz) للوصلة الصاعدة

تردد إرسال المحطة المتنقلة 
 (MHz)للوصلة الهابطة 

 نطاق عرض القناة
(MHz) 

األسلوب 
 المزدوج

1.A 2 400-2 300 2 400-2 300 8,75 TDD 

1.B 2 400-2 300 2 400-2 300 5 10و TDD 

2.D 
2 320-2 305، 
2 360-2 345 

2 320-2 305، 
2 360-2 345 

 TDD 10و 5و 3,5

2.E 2 360-2 345 2 320-2 305 2×3,5 10×2و 5×2و FDD 

2.F 2 360-2 345 2 320-2 305 
 )صاعدة(، 5

 )هابطة( 10
FDD 

3.A 2 690-2 500 2 690-2 500 5 10و TDD 

3.B 2 496-2 572 # 2 614-2 690 # 5×2 2×10و FDD 

4.A 3 300-3 400 # 3 300-3 400 # 5 TDD 

4.B 3 300-3 400 # 3 300-3 400 # 7 TDD 

4.C 3 300-3 400 # 3 300-3 400 # 10 TDD 

5L.A 3 600-3 400 3 600-3 400 5 TDD 

5L.B 3 600-3 400 3 600-3 400 7 TDD 

5L.C 3 600-3 400 3 600-3 400 10 TDD 

5.D 3 500-3 400 3 600-3 500 5×2 2×10و 2×7و FDD 

5H.A 3 600-3 800 # 3 600-3 800 # 5 TDD 

5H.B 3 600-3 800 # 3 600-3 800 # 7 TDD 

5H.C 3 600-3 800 # 3 600-3 800 # 10 TDD 

6.A 1 770-1 710 2 170-2 110 5×2 2×10و FDD 

6.B 1 980-1 920 2 170-2 110 5×2 2×10و FDD 

6.C 1 785-1 710 1 880-1 805 5×2 2×10و FDD 

7.A 862-698 862-698 5 10و 7و TDD 

7.B 787-776 757-746 5×2 2×10و FDD 

7.C 793788 ،798-793 763758 ،768763 5×2 FDD 

7.D 798-788 768-758 10×2 FDD 

7.E 862-698 862-698 5 و 7و(TDD) 10 
 10×2 TDD/FDD (FDD)و 2×7و 2×5
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مجموعة فئة 
 النطاق

تردد إرسال المحطة المتنقلة 
 (MHz) للوصلة الصاعدة

تردد إرسال المحطة المتنقلة 
 (MHz)للوصلة الهابطة 

 نطاق عرض القناة
(MHz) 

األسلوب 
 المزدوج

7.G 915-880 960-925 5×2 2×10و FDD 

8.A 

1 8051 785، 
1 9201 880، 
1 9301 910، 
1 9201 900 
2 0252 010 

1 9201 880، 
1 7851 805 
2 0252 010، 
1 9301 910 
1 9201 900 

 TDD 10و 5

 اطحمسوبة من تكامل (ACLR) القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب  معلومات اختالفات كبرية بنيإمكانية وجود  جتدر اإلشارة إىل - 6ة ـمالحظال
وبة إىل سوية ها هي أقنعة مطلقة )بداًل من كوهنا منسأو كلاألقنعة الطيفية وذلك ألن بعض غالف األقنعة الطيفية املطلقة مقارنة مع القيم املوّصفة. 

ث الفعلية. )املستعملة الختبارات املطابقة( وبني شكل عمليات الب، ختتلف اهلوامش بني األقنعة املضمونة الواقع يفو  القدرة ضمن النطاق الرتددي(.
 واقعي. لو كانت متثل سيناريو إرسال القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب ل ويتعذر حتقيق القيم املوّصفة

لوائح اطحملية/اإلقليمية وامتثاالً اً لطبق القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب ، يتعني حتقيق القناع املوّصف واألرقام املوّصفة لومع ذلك
 قناع يفند النظر عغالف البث لدراسات تقاسم الرتددات و  قناع يفاحلذر عند النظر  بتوخي لذلك ينصح ينطبق ذلك.حيثما  هلا

ت أن متأل ان لإلرساالإن ك القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب غالف البث خلطط اإلرسال الفعلية، حيث سيتعذر حتقيق قيم 
غالف القناع. وأينما لزمت معلومات بث الطيف الرتددي من دراسات تقاسم النطاقات الرتددية املتجاورة، ي ستحسن استعمال 

 النطاق. يتصل باألمر من ختالف الرتدد وعرض ااملوّصفة مل (ACLR) القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب بيانات 
( MHz 8 ، مثلACLRتطبَّق فيه قيم  التطبَّق )كحال دراسة توافق نظام مع عرض نطاق دون أن  ACLR وعندما توصَّف قيم

وخصائص مرشاح  فيمن القناع الطي ACLR هذه التوصية، ميكن عندئذ حساب قيم يف ACLR توصَّف قيم العندما  أو
وروبا على وجه حالة أ يفوميكن اعتبار التقدير املستخلص من هذا احلساب تقدير احلالة األسوأ. و  .األمرلزم  االستقبال إذا جهاي

ذو الصلة )ومثال  (ETSI) املعهد األورويب ملعايري االتصاالتهو قناع  ACLR التحديد، فإن القناع املستعمل الستخالص قيمة
 (.MHz 2 690-500 2النطاق الرتددي  يف OFDMA TDD WMANمن أجل  EN 302 544 ذلك

وائح الراديو ل يفحتدد  ملهذه التوصية واليت  يفمت وسم نطاقات الرتدد أو أجزاء نطاقات الرتدد املشار إليها  - 7ة ـمالحظال
 ".#" بالعالمة املتنقلة الدوليةلالتصاالت 

أرضي  )نفاذ راديوي IMT-2000، تتابع مباشر لالتصاالت (CDMA)اطحمطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري  - 1امللحق 
 (FDD (UTRA)عاملي 

 ، موجات حاملة متعددة لالتصاالت(CDMA)اطحمطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري  - 2امللحق 
(CDMA-2000) IMT-2000  

 لالتصاالت (TDD)الزمن  ، إرسال مزدوج بتقسيم(CDMA)اطحمطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري  - 3امللحق 
(UTRA TDD) IMT-2000  

 T-2000 (UWC-136) ، موجة حاملة وحيدة لالتصاالت(TDMA)اطحمطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم الزمن  - 4امللحق 

)االتصاالت الرقمية  IMT-2000لالتصاالت  (TDMA/FDMA)اطحمطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم الرتدد/الزمن  - 5امللحق 
 ((DECT) اطحمسنة الالسلكية

للنفاذ بتعدد  (TDD)بإرسال مزدوج بتقسيم الزمن  (WMAN) سلكية شبكة منطقة حضرية ال يفاطحمطات القاعدة  - 6امللحق 
 .(IMT-2000) 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية يف (OFDMA) اإلرسال املتعامد بتقسيم الرتددات

  .االختبارتسامح  تعريف - 6مرفق بامللحق 
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 1الملحق 
 

 ، (CDMA)المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري 

 IMT-2000تتابع مباشر لالتصاالت 
 (FDD، (UTRA))نفاذ راديوي أرضي عالمي 

 التباس القياس 1
ل هذا امللحق ت دخ   يف، نظراً ألن القيم الواردة ITUR M.1457التوصية  يفهذا امللحق عن القيم اطحمددة  يفختتلف القيم اطحمددة 

 .ITUR M.1545 التوصية يفتسامح االختبار اطحمدد 

 القناع الطيفي 2
 (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 1.2

 أخرى. أقاليم يفيطبق هذا القناع  البعض األقاليم وقد  يفإجبارياً  1D إىل 1A اجلداول من يفقد يكون القناع املعرف 
، مشكلة (RF) ترسل على موجة حاملة وحيدة للرتدد الراديوي (BS) ينبغي لكل حمطة قاعدةوبالنسبة لألقاليم اليت ينطبق فيها هذا البند، 

، بالنسبة 1H إىل 1A ل منو اجلدا يفيتجاوي البث السوية القصوى اطحمددة  الهذا املطلب. وينبغي أ يفأن تستو  املصنِّعوفقاً ملواصفات 
 maxf إىل f = 2,5 MHzمدى الرتدد الذي يرتاوح بني  يف، ونطاق التشغيل (BS) خلرج اطحمطة القاعدة املناسبة إىل القدرة القصوى

 حيث: املوجة احلاملة، تردد من

- f  املباعدة بني تردد املوجة احلاملة وتردد النقطة االمسيةdB 3– احلاملة. ملرشاح القياس األقرب من تردد املوجة 
- f_offset :املباعدة بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح القياس 

- maxf_offset  12,5هو القيمة MHz أو التخالف بالنسبة إىل حافة نطاق إرسال اطحمطة القاعدة (BS)أكرب. ، أيهما 

- maxf  يساويmaxf_offset القياس. اً نصف عرض نطاق مرشاحناقص 
 

 1Aدول ـاجل
 FDDالنطاقات  في dBm 43 ≤ Pمحطة القاعدة الللبث، القدرة القصوى لخرج  فيقيم القناع الطي

 GHz 3التي تقل عن أو تساوي  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

 لمرشاح القياس،تخالف التردد المركزي 
f_offset 

 متطلبات االختبار
عرض نطاق 

 القياس

MHz 2,5  f < MHz 2,7  MHz 2,515   f_offset < MHz 2,715  dBm 12,5 30 kHz 

MHz 2,7  f < MHz 3,5  MHz 2,715   f_offset < MHz 3,515  15  12,5 
(f_offset  2,715) dBm  

30 kHz 

 MHz 3,515   f_offset < MHz 4,0  24,5 dBm 30 kHz 

MHz 3,5  f < MHz 7,5  MHz 4,0   f_offset < MHz 8,0  11,5 dBm 1 MHz 

maxf<  f 7,5 MHz  maxf_offset < f_offset   8,0MHz  dBm 11,5– MHz 1 
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 1B دولـاجل
 dBm 43 > P ≥ 39للبث، القدرة القصوى لخرج المحطة القاعدة  فيقيم القناع الطي

 GHz 3التي تقل عن أو تساوي  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ FDDالنطاقات  في
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset 

 متطلبات االختبار
عرض نطاق 

 القياس

MHz 2,5  f < MHz 2,7   MHz 2,515   f_offset < MHz 2,715  dBm 12,5 30 kHz 

MHz 2,7  f < MHz 3,5  MHz 2,715   f_offset < MHz 3,515   15  12,5 
(f_offset  2,715) dBm  

30 kHz 

 MHz 3,515   f_offset < MHz 4,0  24,5 dBm 30 kHz 

MHz 3,5  f < MHz 7,5  MHz 4,0   f_offset < MHz 8,0  11,5 dBm 1 MHz 

 maxfMHz   f 7,5 MHz  maxf_offsetf_offset <    8,0MHz  dBm 54,5  P 1 MHz 

 1C دولـاجل
 dBm 39 > P ≥ 31لمحطة القاعدة اللبث، القدرة القصوى لخرج  فيقيم القناع الطي

 GHz 3التي تقل عن أو تساوي  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ FDDالنطاقات  في
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset 

 متطلبات االختبار
عرض نطاق 

 القياس

MHz 2,5  f < MHz 2,7  MHz 2,515   f_offset < MHz 2,715  P – 51,5 dBm 30 kHz 

MHz 2,7  f < MHz 3,5  MHz 2,715   f_offset < MHz 3,515  P – 51,5  15 
(f_offset  2,715) dBm  30 kHz 

 MHz 3,515   f_offset < MHz 4,0  dBm 63,5  P 30 kHz 

MHz 3,5  f < MHz 7,5  MHz 4,0   f_offset < MHz 8,0  dBm 50,5  P 1 MHz 

 maxfMHz  f  7,5 MHz  maxf_offsetf_offset <    8,0MHz  dBm 54,5  P 1 MHz 

 1D دولـاجل
 FDDالنطاقات  في dBm 31 > Pلمحطة القاعدة اللبث، القدرة القصوى لخرج  فيالطي قيم القناع

 GHz 3التي تقل عن أو تساوي  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset 

 متطلبات االختبار
عرض نطاق 

 القياس

MHz 2,5  f < MHz 2,7  MHz 2,515   f_offset < MHz 2,715  dBm 20,5 30 kHz 

MHz 2,7  f < MHz 3,5  MHz 2,715   f_offset < MHz 3,515  20,5  15 
(f_offset  2,715) dBm  

30 kHz 

 MHz 3,515   f_offset < MHz 4,0  dBm 32,5 30 kHz 

MHz 3,5  f < MHz 7,5  MHz 4,0   f_offset < MHz 8,0  dBm 19,5 1 MHz 

 maxfMHz   f 7,5 MHz  maxf_offsetf_offset < f_    8,0MHz  dBm 23,5 1 MHz 



  ITU-R  M.1580-5  التوصية 11

 

 1E دولـاجل
  FDDالنطاقات  في dBm 43  Pلمحطة القاعدة اللبث، القدرة القصوى لخرج  فيالطي قيم القناع

 GHz 3 عن التي تزيد (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس متطلبات االختبار

MHz 2,5  f < MHz 2,7  MHz 2,515  f_offset 
< MHz 2,715  

dBm 12,2 – kHz 30 

MHz 2,7  f < MHz 3,5  2,715 MHz  f_offset 
< 3,515 MHz 

dB 2,715
MHz

f_offset
15dBm 2,12 








 kHz 30 

 MHz 3,515  f_offset 
< MHz 4,0  

dBm 24,2 – kHz 30 

MHz 3,5  f < MHz 7,5  MHz 4,0  f_offset 
< MHz 8,0  

dBm 11,2 – MHz 1 

 maxf  f 5 ,7MHz  MHz 8,0  f_offset 
max< f_offset 

dBm 11,2 – MHz 1 

 1F دولـاجل
  FDDالنطاقات  في  39 dBm 43 > P لمحطة القاعدةاللبث، القدرة القصوى لخرج  فيالطي قيم القناع

 GHz 3 عن التي تزيد (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال لنفاذل
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس متطلبات االختبار

MHz 2,5  f < MHz 2,7  MHz 2,515  f_offset 
< MHz 2,715  

dBm 12,2 – kHz 30 

MHz 2,7  f < MHz 3,5  MHz 2,715  f_offset 
< MHz 3,515  dB 2,715

MHz

f_offset
15dBm 12,2 








 kHz 30 

 MHz 3,515  f_offset 
< MHz 4,0  

dBm 24,2 – kHz 30 

MHz 3,5  f < MHz 7,5  MHz 4,0  f_offset  
< MHz 8,0  

dBm 11,2 – MHz 1 

maxf  f 7,5 MHz  MHz 8,0  f_offset  
max< f_offset 

dB 54,2– P MHz 1 
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 1G دولـاجل
 FDDالنطاقات  في  31 dBm 39 > P القاعدةلمحطة اللبث، القدرة القصوى لخرج  فيالطي قيم القناع

 GHz 3 عن التي تزيد (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
عرض نطاق 

 القياس

MHz 2,5  f < MHz 2,7  MHz 2,515  f_offset 
< MHz 2,715  

dB 51,2– P kHz 30 

MHz 2,7  f < MHz 3,5  MHz 2,715  f_offset  
< MHz 3,515  dB 2,715

MHz

f_offset
15dB 51,2 








P kHz 30 

 MHz 3,515  f_offset 
< MHz 4,0  

dB 63,2– P kHz 30 

MHz 3,5  f < MHz 7,5  MHz 4,0  f_offset 
< MHz 8,0  

dB 50,2– P MHz 1 

maxf  f 5 ,7MHz  MHz 8,0  f_offset 
max< f_offset 

dB 54,2– P MHz 1 

 1H دولـاجل
 FDDالنطاقات  في dBm 31 > P لمحطة القاعدةاللبث، القدرة القصوى لخرج  فيالطي قيم القناع

 GHz 3 عن تزيدالتي  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

تخالف التردد المركزي 
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
عرض نطاق 

 القياس

MHz 2,5  f < MHz 2,7  MHz 2,515  f_offset 

< MHz 2,715  
dBm 20,2– kHz 30 

MHz 2,7  f < MHz 3,5  MHz 2,715  f_offset 

< MHz 3,515  dB 2,715
MHz

f_offset
15dBm 20,2 








 kHz 30 

 MHz 3,515  f_offset  

< MHz 4,0  
dBm 32,2– kHz 30 

MHz 3,5  f < MHz 7,5  MHz 4,0  f_offset 

< MHz 8,0  
dBm 19,2– MHz 1 

maxf  f 5 ,7MHz  MHz 8,0  f_offset 

max< f_offset 
dBm 23,2– MHz 1 

 

 2Bأو  2A اجلداول يف، تسري املتطلبات اإلضافية املرعية XXVو XIVو XIIIو XIIو Xو Vو IVو II النطاقات يفللتشغيل 
 .1D إىل 1A اجلداول يفالواردة باإلضافة إىل املتطلبات  2C أو

 2A دولـاجل
 XXVو Xو IVو IIحدود إضافية على بث الطيف الترددي للنطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 القياس،تخالف التردد المركزي لمرشاح 

f_offset 
 يةاإلضاف االختبار متطلبات

عرض نطاق 
 القياس

MHz 2,5  f < MHz 3,5  MHz 2,515  f_offset < MHz 3,515  15– dBm 30 kHz 

 maxf  fΔ 3,5 MHz  maxf_offsetf_offset <  4,0 MHz  13– dBm 1 MHz 
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 2B دولـاجل
 Vحدود إضافية على بث الطيف الترددي للنطاق 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،

f_offset 
 متطلبات االختبار اإلضافية

عرض نطاق 
 القياس

MHz 2,5  f < MHz 3,5  MHz 2,515  f_offset < MHz 3,515  15– dBm 30 kHz 

 maxf  f 3,5 MHz  maxf_offsetf_offset <  3,55 MHz  13– dBm 100 kHz 

 2C دولـاجل
 XIVو XIIIو XIIحدود إضافية على بث الطيف الترددي للنطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،

f_offset 
 متطلبات االختبار اإلضافية

عرض نطاق 
 القياس

MHz 2,5  f < MHz 2,6  MHz 2,515  f_offset < MHz 2,615  13– dBm 30 kHz 

maxf  f  6,2MHz   maxf_offsetf_offset <   65,2MHz  13– dBm 100 kHz 

إىل املتطلبات  باإلضافة 2E-1أو  2Eأو  2D-1 وأ 2D ولااجلد يفتسري املتطلبات اإلضافية املرعية  زليةاملنوبالنسبة طحمطات القاعدة 
 .1H إىل 1A اجلداول يف الواردة

 2D دولـاجل

 ،زليةالمنلمحطات القاعدة  حدود إضافية على بث الطيف الترددي
 dBm 20 ≥ P ≥ 6 زليةالمن لمحطة القاعدةاالقدرة القصوى لخرج 

 GHz 3التي تقل عن أو تساوي  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ FDDالنطاقات  في
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،

f_offset 
 متطلبات االختبار اإلضافية

عرض نطاق 
 القياس

MHz 12,5  f  fmax MHz 13  f_offset < f_offsetmax dBm 54,5 – P 1 MHz 

 2D-1 دولـاجل

 ،زليةالمنلمحطات القاعدة  حدود إضافية على بث الطيف الترددي
 dBm 20  P  6زلية المن لمحطة القاعدةاالقدرة القصوى لخرج 

 GHz 3التي تزيد عن  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ FDDالنطاقات  في
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 Δf لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،

f_offset 
 متطلبات االختبار اإلضافية

عرض نطاق 
 القياس

MHz 12,5  f  fmax MHz 13  f_offset < f_offsetmax dBm 54,2– P 1 MHz 
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 2E دولـاجل

 زلية،لمحطات القاعدة المن حدود إضافية على بث الطيف الترددي
 dBm 6 > Pزلية المن لمحطة القاعدةاالقدرة القصوى لخرج 

 GHz 3 أو تساوي عن تقلالتي  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ FDDالنطاقات  في
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 Δf لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،

f_offset 
 متطلبات االختبار اإلضافية

عرض نطاق 
 القياس

MHz 12,5  f  fmax MHz 13  f_offset < f_offsetmax dBm 48,5–  1 MHz 

 2E-1 دولـاجل

 زلية،لمحطات القاعدة المن إضافية على بث الطيف التردديحدود 
 dBm 6 > Pزلية المن لمحطة القاعدةاالقدرة القصوى لخرج 

 GHz 3التي تزيد عن  (UTRA) عالميالرضي األراديوي ال للنفاذ FDDالنطاقات  في
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 Δf لمرشاح القياس،

 القياس،تخالف التردد المركزي لمرشاح 

f_offset 
 متطلبات االختبار اإلضافية

عرض نطاق 
 القياس

MHz 12,5  f  fmax MHz 13  f_offset < f_offsetmax dBm 48,2–  1 MHz 

فإن  20 النطاق يفتعمل  UTRAميكن أن تسري املتطلبات التالية حلماية التلفزيون الرقمي لألرض. وبالنسبة طحمطة قاعدة  األقاليمبعض  يفو 
يتعني ، 2F وفقًا للجدول filterF على الرتدد املركزي MHz 8 ، مقيسًا بعرض نطاق مرشاحMHz 790-470النطاق  يف البثمستوى 

 املورِّد. أعلن عنهالذي  EM,NP األقصى البثيتجاوي مستوى  أالّ 

 2F دولـاجل

 لألرضمستويات اإلرساالت المعلن عنها لحماية التلفزيون الرقمي 
 سوية البث المعلنة عرض نطاق القياس filterFالتردد المركزي، 

(dBm) 

+ 306 (MHz) N= 8 ×  filterF؛ 

21 ≤ N ≤ 60 

8 MHz PEM,N 

ى النشر ، اليت تعتمد على بث حمطة القاعدة عند واصل اهلوائي وكذلك علالقدرة املشعة املكافئة املتناحيةحيدد متطلب اإلقليم من حيث  - ةـمالحظ
 .اإلقليمي ملتطلباذلك كسب اهلوائي وخسارة املغذي(. ويوفر املتطلب اطحمدد أعاله خصائص حمطة القاعدة الاليمة للتثبت من االمتثال إىل  يف ا)مب

 (E-UTRA (LTE))المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 2.2
 MHz 10 دون الرتدد األدىن ملرسل حمطة القاعدة إىل MHz 10 الرتددي العامل منالنطاق  يفت عرَّف حدود البث غري املرغوب فيه 

 العامل.  النطاق الرتددي يف فوق الرتدد األعلى ملرسل حمطة القاعدة
وتسري املتطلبات أياً كان منط املرسل قيد النظر )مبوجة حاملة واحدة أو مبوجات حاملة متعددة( وجلميع أساليب اإلرسال املنصوص 

 املصّنعة. مواصفة اجلهة يفعليها 
تصاالت اجملال اهلامشي مع توصية قطاع اال يفالنطاق الرتددي العامل الواقع  يفوتتسق حدود البث غري املرغوب فيه 

 اهلامشي. اجملال يفالبث غري املرغوب فيه  - ITUR SM.329 الراديوية
 (.B )حدود الفئة 2.2.2 ( أو الفقرةA )حدود الفئة 2.2.1 الفقرةوبالنسبة طحمطة قاعدة ذات منطقة واسعة تسري متطلبات 

 (.Bو A )الفئتان 2.2.3 فتسري متطلبات الفقرة حمليةبالنسبة طحمطة قاعدة  ماأ
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ستوى املفإن هناك خيارين للحدود اليت ميكن أن تسري على  B النطاق التشغيلي للفئة يفوبالنسبة لإلرساالت غري املرغوبة 
 .2.2.2.2 أو الفقرة 2.2.2.1 الفقرة يف. إذ ميكن أن تطبق احلدود املدرجة ياإلقليم

 حيث: اجلداول أدناه، يفيعلو البث على السوية القصوى املوّصفة  الوينبغي أ
- f  وتردد النقطة االمسية حافة القناةاملباعدة بني تردد dB 3– احلاملة. ملرشاح القياس األقرب من تردد املوجة 
- f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاح حافة القناةاملباعدة بني تردد. 

- maxf_offset  10 ختالف الرتددهو MHz حمطة القاعدة ملرسل الرتددي العامل نطاقال خارج (BS). 

- maxf  يساويmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. اً ناقص 
 من مبوجات حاملة متعددة، تسري التعاريف أعاله على احلافة األدىناملتطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يفو 

 احلاملة. املوجة احلاملة املرَسلة بأدىن تردد للموجة احلاملة وعلى احلافة األعلى من املوجة احلاملة املرَسلة بأعلى تردد للموجة
 .2.2.2 أو الفقرة 1.2.2 ويتعني أن تطبَّق متطلبات الفقرة

بعض  يفأن تكون إجبارية  1.2.2.2 الفقرة يفالنطاق الرتددي العامل املعّرفة  يفلبث غري املرغوب فيه وميكن للحدود اإلضافية ل
 أخرى. أقاليم يفتطبَّق  الاألقاليم، وقد 

المنطقة للمحطة القاعدة ذات  (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 1.2.2
 (A )التصنيف الواسعة

 18و 17و 14و 13و 12و 8و 6و 5 النطاقات الرتددية يفاملتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يف
 ج(. 3A أ( إىل 3A اجلداول يفيعلو البث على السويات القصوى املوّصفة  الأ يتعني ،19و

 3A دولـاجل
 MHz 1,4أ (  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 Aالتصنيف  في (GHz 1  E-UTRA)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 االختبار متطلبات
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 1,45  dB05,0

MHz

f_offset

4,1

10
dBm5,0 








 

100 kHz 

MHz 1,4  f 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< MHz 2,85  

9,5– dBm 100 kHz 

MHz 2,8  f 
maxf  

MHz 2,85  f_offset 
max< f_offset 

13– dBm 100 kHz 

 MHz 3ب(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 
 A التصنيف في( GHz 1  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 عرض نطاق القياس متطلبات االختبار
 (1)المالحظة 

MHz 0  f 
< MHz 3  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 3,05  dB05,0

MHz

f_offset

3

10
dBm5,3 








 100 kHz 

MHz 3  f 
maxf  

MHz 3,05  f_offset 
max< f_offset 

13– dBm 100 kHz 

MHz 6  f 
maxf  

MHz 6,05  f_offset  
max< f_offset 

13– dBm 100 kHz 
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 (تابع ) 3A دولـاجل

 MHz 20و 15و 10و 5 العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدرهج(  النطاق العامل 
 A التصنيف في( E-UTRA  1 GHz )نطاقات

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 5  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 5,05  dB05,0

MHz

f_offset

5

7
dBm5,5 








 100 kHz 

5 MHz  f 
MHz )maxf, 10( min < 

5,05 MHz  f_offset 
 )max, f_offset10,05( min <

MHz 

12,5– dBm 100 kHz 

MHz 10  f 
maxf  

MHz 10,05  f_offset 
max< f_offset 

13– dBm (3الحظة امل) 100 kHz 

 

 02و 11و 10و 9و 7و 4و 3و 2و 1 النطاقات الرتددية يفاملتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يف
 و(: 3A د( إىل 3A اجلداول يفيعلو البث على السويات القصوى املوّصفة  الأ يتعني ،25و 24و 23و

يعلو البث على السويات القصوى  أال يتعني ،22النطاق  املتطور والعاملة يف عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال ويف
 .(ط 3A ي( إىل 3A اجلداول املوّصفة يف

 MHz 1,4د (  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 A التصنيف في ( GHz 1 GHz 3  E-UTRAنطاقات )
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 1,45  dB05,0

MHz

f_offset

4,1

10
dBm5,0 








 100 kHz 

MHz 1,4  f 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< MHz 2,85  

9,5– dBm 100 kHz 

MHz 2,8  f 
maxf  

MHz 3,3  f_offset 
max< f_offset 

13– dBm MHz 1 

 MHz 3(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره  ه
 Aالتصنيف  في(  GHz 1 GHz 3  E-UTRAنطاقات )

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 3  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 3,05  dB05,0

MHz

f_offset

3

10
dBm5,3 








 100 kHz 

MHz 3  f 
< MHz 6  

MHz 3,05  f_offset 
< MHz 6,05  

13,5– dBm 100 kHz 

MHz 6  f 
maxf  

MHz 6,5  f_offset 
max< f_offset 

13– dBm MHz 1 
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 (تتابع) 3A دولـاجل

 MHz 20و 15و 10و 5و(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 
 Aالتصنيف  في(  GHz 1 GHz 3  E-UTRAنطاقات )

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 5  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 5,05  dB05,0

MHz

f_offset

5

7
dBm5,5 








 

100 kHz 

5 MHz  f 
)maxf, 10 MHzmin (<  

5,05 MHz  f_offset 
)max(10.05 MHz, f_offsetmin <  

12,5– dBm 100 kHz 

MHz 10  f 
maxf  

MHz 10,5  f_offset 
max< f_offset 

13– dBm (3الحظة امل) MHz 1 

 MHz 1,4(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره  ز
 Aالتصنيف  في( GHz 3 < E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f  
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset  
< MHz 1,45  dB 05,0

MHz

f_offset

4,1

10
dBm 8,0 








 kHz 100 

MHz 1,4  f 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< MHz 2,85  

dBm 9,2– kHz 100 

MHz 2,8  f 
maxf  

MHz 3,3  f_offset 
max< f_offset 

dBm 13– MHz 1 

 MHz 3(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره ح
 Aالتصنيف  في( GHz 3 < E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f  

< MHz 3  
MHz 0,05  f_offset 

< MHz 3,05  dB 05,0
MHz

f_offset

3

10
dBm 2,3 








 kHz 100 

MHz 3  f  
< MHz 6  

MHz 3,05  f_offset 
< MHz 6,05  

dBm 13,2 – kHz 100 

MHz 6  f 
maxf  

MHz 6,5  f_offset  
max< f_offset 

dBm 13 – MHz 1 
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 (تتمة) 3A دولـاجل
 MHz 20و 15و 10و 5ط (  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 Aالتصنيف  في( GHz 3 < E-UTRA)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 5  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 5,05  dB 05,0

MHz

f_offset

5

7
dBm 2,5 








 kHz 100 

5 MHz  f 
)maxf< min (10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
)max05 MHz, f_offset,(10< min  

dBm 12,2– kHz 100 

MHz 10  f 
maxf  

MHz 10,5  f_offset 
max< f_offset 

dBm 13–  (3)املالحظة MHz 1 

لمحطة قاعدة ذات منطقة  (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 2.2.2
 (B )التصنيف واسعة

 ستوىاملفإن هناك خيارين للحدود اليت ميكن أن تسري على  B النطاق التشغيلي للتصنيف يفوبالنسبة لإلرساالت غري املرغوبة 
 .2.2.2.2 أو الفقرة 2.2.2.1 الفقرة يف. إذ ميكن أن تطبق احلدود املدرجة ياإلقليم

 لمحطة قاعدة ذات منطقة واسعة (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 1.2.2.2
 (1 ، الخيارB )التصنيف

 يتعني ،20و 17و 14و 13و 12و 8و 5 النطاقات الرتددية يفاملتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يف
 ج(. 3B أ( إىل 3B اجلداول يفيعلو البث على السويات القصوى املوّصفة  أال

 3B دولـاجل
 MHz 1,4أ (  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 B التصنيف في( GHz 1  E-UTRA)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبارمتطلبات 
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 1,45  dB 050

MHz

offsetf

41

10
dBm 50 








 ,

_

,
, 

100 kHz 

MHz 1,4  f 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< MHz 2,85  

9,5– dBm 100 kHz 

MHz 2,8  f 
maxf  

MHz 2,85  f_offset 
max< f_offset 

16– dBm 100 kHz 
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 (تابع ) 3B دولـاجل
 MHz 3ب(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 Bالتصنيف  في( GHz 1  E-UTRA)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 3  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 3,05  dB05,0

MHz

f_offset

3

10
dBm5,3 








 

100 kHz 

MHz 3  f 
< MHz 6  

MHz 3,05  f_offset 
< MHz 6,05  

13,5– dBm 100 kHz 

MHz 6  f 
maxf  

MHz 6,05  f_offset 
max< f_offset 

16– dBm 100 kHz 

 MHz 20و 15و 10و 5ج(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 
 B التصنيف في( GHz 1  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس متطلبات االختبار
 (1)المالحظة 

MHz 0  f 
< MHz 5  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 5,05  dB05,0

MHz

f_offset

5

7
dBm5,5 








 

100 kHz 

5 MHz  f 
)maxf, 10 MHzmin (<  

5,05 MHz  f_offset 
)maxmin (10.05 MHz, f_offset<  

12,5– dBm 100 kHz 

MHz 10  f 
maxf  

MHz 10,05  f_offset 
max< f_offset 

16– dBm (3الحظة امل) 100 kHz 

 يتعني ،25و 10و 7و 4و 3و 2و 1 النطاقات الرتددية يفاملتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يف
 و(: 3B د( إىل 3B اجلداول يفيعلو البث على السويات القصوى املوّصفة  الأ

يعلو البث على السويات القصوى  أال يتعني ،22النطاق  املتطور والعاملة يف عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال ويف
 (:و 3B ي( إىل 3B اجلداول املوّصفة يف

 MHz 1,4د (  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 
 B التصنيف في(  GHz 1 GHz 3  E-UTRAنطاقات )

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبارمتطلبات 
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f  
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 1,45  dB 050

MHz

offsetf

41

10
dBm 50 








 ,

_

,
, 

100 kHz 

MHz 1,4  f 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< MHz 2,85  

9,5– dBm 100 kHz 

MHz 2,8  f 
maxf  

MHz 3,3  f_offset  
max< f_offset 

15– dBm MHz 1 
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 (تابع ) 3B دولـاجل

 MHz 3( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره  ه
 B التصنيف في(  GHz 1 GHz 3  E-UTRAنطاقات )

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس متطلبات االختبار
 (1)المالحظة 

MHz 0  f 
< MHz 3  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 3,05  dB 0,05

MHz

f_offset

3

10
dBm 3,5 








 

100 kHz 

MHz 3  f 
< MHz 6  

MHz 3,05  f_offset  
< MHz 6,05  

13,5– dBm 100 kHz 

MHz 6  f 
maxf  

MHz 6,5  f_offset 
max< f_offset 

15– dBm MHz 1 

 MHz 20و 15و 10و 5النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره   ( و
 B التصنيف ( في GHz 1 GHz 3  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبارمتطلبات 
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f  

< MHz 5  
MHz 0,05  f_offset 

< MHz 5,05  dB05,0
MHz

f_offset

5

7
dBm5,5 








 100 kHz 

5 MHz  f  
)maxf< min (10 MHz,  

MHz 5,05  f_offset 
< MHz 10,05  

12,5– dBm 100 kHz 

MHz 10  f 
maxf  

MHz 10,5  f_offset 
max< f_offset 

15– dBm (3الحظة امل) MHz 1 

 MHz 1.4ز (  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 
 B التصنيف في( GHz 3  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 1,45  dB 0,05

MHz

f_offset

1,4

10
dBm 0,8 








 

kHz 100 

MHz 1,4  f 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 9,2– kHz 100 

MHz 2,8  f 
maxf  

MHz 3,3  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15– MHz 1 

 
 



  ITU-R  M.1580-5  التوصية 21

 

 (تتمة ) 3B دولـاجل
 MHz 3ح(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 B التصنيف في( GHz 3  E-UTRA)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 3  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 3,05  dB 05,0

MHz

f_offset

3

10
dBm 2,3 








 kHz 100 

MHz 3  f 
< MHz 6  

MHz 3,05  f_offset 
< MHz 6,05  

dBm 13,2– kHz 100 

MHz 6  f 
maxf  

MHz 6,5  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15 – MHz 1 

 MHz 20و 15و 10و 5ط(  النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 
 B التصنيف في( GHz 3  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 5  

MHz 0,05  f_offset 
< 5,05 MHz 

dB 05,0
MHz

f_offset

5

7
dBm 2,5 








 kHz 100 

5 MHz  f 
)maxf< min (10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
05 MHz, ,< min (10

)maxf_offset 

dBm 12,2– kHz 100 

MHz 10  f  
maxf  

MHz 10,5  f_offset  
max< f_offset 

dBm 15–  (3)املالحظة MHz 1 

 لمحطة قاعدة ذات منطقة واسعة (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 2.2.2.2
 (2 ، الخيارB)التصنيف 

 .8و 3 النطاقني يفهذا البند الفرعي بأوروبا وميكن أن تسري إقليمياً على حمطات القاعدة العاملة  يفتتعلق احلدود الواردة 
يعلو البث على السويات  الأ يتعني ،8و 3و 1النطاقات  يفاملتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يفو 

 (.د 3C أ( إىل 3C اجلداول يفالقصوى املوّصفة 
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 3C دولـاجل

 8و 3و 1النطاقات  فيلحدود البث غير المرغوب فيه  اإلقليميأ (  النطاق العامل 
 Bللتصنيف  MHz 20و 15و 10و 5 القناة تساويعرض نطاق لقيم ل

تخالف تردد النقطة 
dB 3– ،لمرشاح القياس 

f 

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 االختبارمتطلبات 
 نطاق القياسعرض 

 (1)المالحظة 
MHz 0  f  
< MHz 0,2  

MHz 0,015  f_offset 
< MHz 0,215  

12,5– dBm 30 kHz 

MHz 0,2  f 
< MHz 1  

MHz 0,215  f_offset 
< 1,015 MHz 

dB 0,215
MHz

f_offset
15dBm  12,5 








 30 kHz 

 MHz 1,015  f_offset (2 )املالحظة
< 1,5 MHz 

dBm 24,5– 30 kHz 

1 MHz  f  

)maxfmin (10 MHz,  

1,5 MHz  f_offset 
)max5 MHz, f_offset,< min (10 

dBm 11,5– MHz 1 

maxf  f 10 MHz  MHz 10,5  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15– (3الحظة امل) MHz 1 

 8و 3و 1النطاقات  فيلحدود البث غير المرغوب فيه  اإلقليميب (  النطاق العامل 
 B للتصنيف MHz 3 مقداره نطاق قناةلعرض 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 0,05  

MHz 0,015   f_offset 
< MHz 0,065  dB015,0

MHz

f_offset
60dBm5,6 








 kHz 30 

MHz 0,05  f  
< MHz 0,15  

MHz 0,065   f_offset 
< MHz 0,165  dB0,065

MHz

f_offset
160dBm3,5 








 kHz 30 

MHz 0,15  f 
< MHz 0,2  

MHz 0,165   f_offset 
< MHz 0,215  

dBm 12,5– kHz 30 

MHz 0,2  f 
< MHz 1  

MHz 0,215   f_offset 
< MHz 1,015  dB215,0

MHz

f_offset
15dBm5,12 








 kHz 30 

 MHz 1,015   f_offset (2)املالحظة 
< MHz 1,5  

dBm 24,5– kHz 30 

MHz 1  f 
 MHz 6  

MHz 1,5  f_offset 
< MHz 6,5  

dBm 11,5– MHz 1 

maxf  f 6 MHz  f_offset <  6,5 MHz 

maxf_offset 
dBm 15– MHz 1 
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 (تتمة ) 3C دولـاجل

 8و 3و 1النطاقات  فيلحدود البث غير المرغوب فيه  اإلقليميج (  النطاق العامل 
 Bللتصنيف  MHz 1,4 مقداره لعرض نطاق قناة

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي
 f_offset لمرشاح القياس،

 الحد األدنى من المتطلبات 
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 0,05  

MHz 0,015   f_offset 
< MHz 0,065  dB015,0

MHz

f_offset
60dBm5,6 








 30 kHz 

MHz 0,05  f 
< MHz 0,15  

MHz 0,065   f_offset 
< MHz 0,165  dB065,0

MHz

f_offset
160dBm5,3 








 30 kHz 

MHz 0,15  f 
< MHz 0,2  

MHz 0,165   f_offset 
< MHz 0,215  

12,5– dBm 
30 kHz 

MHz 0,2  f  
< MHz 1  

MHz 0,215   f_offset 
< MHz 1,015  dB215,0

MHz

f_offset
15dBm5,12 








 30 kHz 

 MHz 1,015   f_offset (2 )املالحظة
< MHz 1,5  

dBm 24,5– 
30 kHz 

MHz 1  f  
 MHz 2,8  

MHz 1,5  f_offset  
< 3,3 MHz 

dBm 11,5– MHz 1 

MHz 2,8  f  
maxf  

MHz 3,3  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15– MHz 1 

لمحطة قاعدة لمنطقة محلية  (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 3.2.2
 (Bو A )التصنيفان

( أ 4 جلداولا يعلو البث على السويات القصوى املوّصفة يف أال يتعني GHz 3 ≤حمطة القاعدة للمنطقة اطحملية العاملة يف نطاقات  يف
 (:ج 4 إىل
( د 4 اجلداول يعلو البث على السويات القصوى املوّصفة يف أال يتعني  GHz 3حمطة القاعدة للمنطقة اطحملية العاملة يف نطاقات  ويف
 .(و 4 إىل

 

 4 اجلـدول
 MHz 1,4لعرض نطاق قناة مقداره  أ (  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة لمنطقة محلية

 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  Δf 
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 1,45  dB05,0

MHz

f_offset

4,1

10
dBm5,19 








 100 kHz 

MHz 1,4  Δf 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< MHz 2,85  

dBm 29,5– 100 kHz 

max fΔ  fΔ 8 ,2MHz  MHz 2,85  f_offset  
max< f_offset 

dBm 31– 100 kHz 
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 (تابع ) 4 اجلـدول
   3MHzلعرض نطاق قناة مقداره  ب (  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة لمنطقة محلية

 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  Δf < MHz 3  MHz 0,05  f_offset 

< MHz 3,05  dB05,0
MHz

f_offset

3

10
dBm5,23 








 100 kHz 

MHz 3  Δf < MHz 6  MHz 3,05  f_offset 
< MHz 6,05  

dBm 33,5– 100 kHz 

maxfΔ  fΔ 6 MHz  f_offset <  05 ,6MHz 

maxf_offset 
dBm 35– 100 kHz 

 لقيم لعرض نطاق القناة (  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة لمنطقة محلية ج
 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5 تساوي

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 متطلبات االختبار f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس
 (1)المالحظة 

MHz 0  Δf < MHz 5  MHz 0,05  f_offset  
< MHz 5,05  dB05,0

MHz

f_offset

5

7
dBm5,28 








 100 kHz 

5 MHz  Δf 
)maxfΔMHz,  min (10 < 

5,05 MHz  f_offset 
MHz,  05,< min (10

)maxf_offset 

dBm 35,5– 100 kHz 

maxfΔ  fΔ 10 MHz  MHz 10,05  f_offset  
max< f_offset 

dBm 37– (3الحظة امل) 100 kHz 

 MHz 1,4لعرض نطاق قناة مقداره  (  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة لمنطقة محلية د
 (GHz 3  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي

 متطلبات االختبار f_offset لمرشاح القياس،
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 1,45  dB 05,0

MHz

f_offset

4.1

10
dBm 2,19 








 kHz 100 

MHz 1,4  f  
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< MHz 2,85  

dBm 29,2– kHz 100 

maxf  f 8 ,2MHz  MHz 2,85  f_offset  
max< f_offset 

dBm 31– kHz 100 
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 (تتمة ) 4 اجلـدول
 MHz 3لعرض نطاق قناة مقداره  لمنطقة محلية(  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة  ه

 (GHz 3  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f < MHz 3  MHz 0,05  f_offset 

< MHz 3,05  dB 05,0
MHz

f_offset

3

10
dBm 2,23 








 kHz 100 

MHz 3  f < MHz 6  MHz 3,05  f_offset 
< MHz 6,05  

dBm 33,2– kHz 100 

 maxf  f 6 MHz  MHz 6,05  f_offset  
max< f_offset 

dBm 35– kHz 100 

 نطاق القناةلقيم لعرض  (  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة لمنطقة محلية و
 (GHz 3  E-UTRA)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5 ساويت

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 5  

MHz 0,05  f_offset 
< MHz 5,05  dB 05,0

MHz

f_offset

5

7
dBm 2,28 








 kHz 100 

5 MHz  f 
)maxfMHz, Δ < min (10 

5,05 MHz  f_offset 
MHz,  < min (10,05

)maxf_offset 

dBm 35,2– kHz 100 

MHz 10  f 
 fmax 

MHz 10,05  f_offset  
< f_offsetmax 

dBm 37–  (3)املالحظة kHz 100 

 (Bو A لتصنيفان)ا زليةمنلمحطة قاعدة  (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 4.2.2
البث على السويات  يعلو ، يتعني أالGHz 3  املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ الالعاملة يف نطاقات  زليةاملنحمطة القاعدة  يف

 (.ج 5 إىلأ(  5 اجلداول يفالقصوى املوّصفة 
البث على السويات  يعلو ، يتعني أالGHz 3 املتطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ زلية العاملة يف نطاقات الالقاعدة املنحمطة  يف

 و(. 5 د( إىل 5 اجلداول القصوى املوّصفة يف
 5 اجلـدول

 MHz 1,4لعرض نطاق قناة مقداره  زليةمنأ (  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة 
 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  Δf 
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset  
< MHz 1,45  dB05,0

MHz

f_offset

4,1

6
dBm5,28 








 100 kHz 

MHz 1,4  Δf 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< MHz 2,85  

dBm 34,5– 100 kHz 

MHz 2,8  Δf 
maxfΔ  

MHz 3,3  f_offset 
max< f_offset 









dBm2,dBm50–

dBm20dBm2,dB52–

P

PP 

 (4)املالحظة 

MHz 1 
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 (تابع ) 5 اجلـدول

 MHz 3لعرض نطاق قناة مقداره  زليةمنب (  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة 
 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس متطلبات االختبار
 (1)المالحظة 

MHz 0  Δf 
< MHz 3  

0,05 MHz  f_offset 
< 3,05 MHz 

dB 050
MHz

offsetf
2dBm 532 








 ,

_
, 100 kHz 

MHz 3  Δf  
< MHz 6  

MHz 3,05  f_offset 
< MHz 6,05  

dBm 38,5– 100 kHz 

MHz 6  Δf 
max fΔ  

MHz 6,5  f_offset 
max< f_offset 








dBm2,dBm50–

dBm20dBm2,dB52–

P

PP 
 (4)املالحظة 

MHz 1 

 لعرض نطاق القناة لقيم (  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة لمنطقة محلية ج
 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5 تساوي

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  Δf 
< MHz 5  

MHz 0,05  f_offset 
 < MHz 5,05  dB 050

MHz

offsetf

5

6
dBm 534 








 ,

_
, 100 kHz 

5 MHz  Δf 
)maxfΔ< min (10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
MHz,  < min (10,05

)maxf_offset 

dBm 40,5– 100 kHz 

MHz 10  Δf  
maxfΔ  

MHz 10,5  f_offset 
max< f_offset 








dBm 2,dBm50–

dBm20dBm2,dB52–

P

PP 
 (4و 3)املالحظتان 

MHz 1 

 MHz 1,4لعرض نطاق قناة مقداره  لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة لمنطقة محلية(  النطاق العامل د
 (GHz 3  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي 
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f  
< MHz 1,4  

MHz 0,05  f_offset  
< 1,45 MHz 

dB 05,0
MHz

f_offset

4,1

6
dBm 2,28 








 kHz 100 

MHz 1,4  f 
< MHz 2,8  

MHz 1,45  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 34,2 – kHz 100 

MHz 2,8  f 
maxf  

MHz 3,3  f_offset 
max< f_offset 









dBm 2,dBm50–

dBm20dBm2,dB52–

P

PP 

 (4)املالحظة 

MHz 1 
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 (تتمة ) 5 اجلـدول

   3MHzلعرض نطاق قناة مقداره  زليةمن(  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة  ه
 (GHz 3  E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي 
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f  

< MHz 3  
MHz 0,05  f_offset 

< MHz 3,05  dB 05,0
MHz

f_offset
2dBm 2,32 








 kHz 100 

MHz 3  f 
< MHz 6  

MHz 3.05  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 38,2– kHz 100 

MHz 6  f 
maxf  

MHz 6.5  f_offset 
max< f_offset 









dBm 2,dBm50–

dBm20dBm2,dB52–

P

PP
 

 (4)املالحظة 

MHz 1 

 لقيم لعرض نطاق القناة منزلية(  النطاق العامل لحدود البث غير المرغوب فيه لمحطة قاعدة  و
 (GHz 3  E-UTRA)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5 ساويت

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي 
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
MHz 0  f 
< MHz 5  

MHz 0,05  f_offset 
 < MHz 5,05  dB 05,0

MHz

f_offset

5

6
dBm 2,34 








 kHz 100 

5 MHz  f 
)maxf< min (10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
MHz,  < min (10,05

)maxf_offset 

dBm 40,2 – kHz 100 

MHz 10  f 
maxf  

MHz 10,5  f_offset 
max< f_offset 









dBm 2,dBm50–

dBm20dBm2,dB52–

P

PP
 

 (4و 3)املالحظتان 

MHz 1 

 

 )حدود إضافية( (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 5.2.2

، 5 النطاق يفاملتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يفأقاليم معينة. و  يفميكن أن تطبَّق املتطلبات التالية 
 .6A اجلدول يفيعلو البث على السويات القصوى املوّصفة  اليتعني أ

 

 6A اجلـدول
 GHz 1  E-UTRAنطاقات  فيالحدود اإلضافية على البث غير المرغوب فيه ضمن النطاق العامل 

عرض نطاق 
 القناة

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح
 f_offset القياس،

  متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 

MHz 1,4 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,005  f_offset  
< MHz 0,995  dBm 14– kHz 10 

MHz 3 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,015  f_offset  
< MHz 0,985  dBm 13– kHz 30 

MHz 5 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,015  f_offset  
< MHz 0,985  dBm 15– kHz 30 
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 (تتمة) 6A اجلـدول

عرض نطاق 
 القناة

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

  متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 

MHz 10 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,05  f_offset  
< MHz 0,95  dBm 13– kHz 100 

MHz 15 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,05  f_offset  
< MHz 0,95  dBm 13– kHz 100 

MHz 20 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,05  f_offset  
< MHz 0,95  dBm 13– kHz 100 

  maxf<  f 1 MHz الكل
MHz 1,05  f_offset  

max< f_offset dBm 13– kHz 100 

 2 النطاقات املتطور والعاملة يف عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال أقاليم معينة. ويف ميكن أن تطبَّق املتطلبات التالية يف
 .6B اجلدول يعلو البث على السويات القصوى املوّصفة يف ، يتعني أال25و 23و 10و 4و

 6B اجلـدول
 GHz 1  E-UTRAنطاقات  فيالحدود اإلضافية على البث غير المرغوب فيه ضمن النطاق العامل 

عرض نطاق 
 القناة

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 عرض نطاق القياس متطلبات االختبار f_offse القياس،

 (1)المالحظة 

MHz 1,4 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,005  f_offset  
< MHz 0,995  dBm 14– kHz 10 

MHz 3 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,015  f_offset  
< MHz 0,985  dBm 13– kHz 30 

MHz 5 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,015  f_offset  
< MHz 0,985  dBm 15– kHz 30 

MHz 10 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,05  f_offset  
< MHz 0,95  dBm 13– kHz 100 

MHz 15 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,05  f_offset  
< MHz 0,95  dBm 15– kHz 100 

MHz 20 MHz 0  f < MHz 1  MHz 0,05  f_offset  
< MHz 0,95  dBm 16– kHz 100 

  maxf<  f 1 MHz الكل
MHz 1,5  f_offset  

max< f_offset dBm13– MHz 1 

املتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يفأقاليم معينة. و  يفميكن أن تطبَّق املتطلبات التالية 
 .6C اجلدول يفيعلو البث على السويات القصوى املوّصفة  ال، يتعني أ17و 14و 13و 12 النطاقات يف

 

 6C اجلـدول
 E-UTRAنطاقات  فيالحدود اإلضافية على البث غير المرغوب فيه ضمن النطاق العامل 

 (17و 14و 13و 12)النطاقات 

 عرض نطاق القناة
 dBتخالف تردد النقطة 

 fلمرشاح القياس،  –3
 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،

f_offset 
متطلبات 
 االختبار

 عرض نطاق القياس
 (1)المالحظة 

 MHz 0  f < kHz 100 الكل
MHz 0,015  f_offset  

< MHz 0,085 
dBm 13– 30 kHz 

  maxf<  f 100 kHz الكل
kHz 150  f_offset 

max< f_offset 
dBm 13– 100 kHz 
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 عامليالرضي األراديوي الفاذ نحمطة القاعدة ذات ال يفأقاليم معينة حلماية التلفزيون الرقمي من األرض. و  يفميكن أن تطبَّق املتطلبات التالية 
على الرتددات  MHz 8 ، املقيس بنطاق عرض مرشاحMHz 790-470النطاق  يفيعلو البث  اليتعني أ 02 النطاق يفاملتطور العاملة 

نطاق ق هذه املتطلبات على اليت أعلنها املورد. وتنطب EM,NP ، عن السوية القصوى6D وفقًا للجدول filterF املركزية للمرشاح
 اهلامشي. جمال البث يفولو أن جزءاً من هذا النطاق يقع  MHz 790-470 الرتدد

 

 6D اجلـدول

 مستويات البث المعلن عنها لحماية التلفزيون الرقمي من األرض
لتردد المركزي للمرشاح،ا  

Ffilter 
 [dBm] مستوى البث المعلن عن عرض نطاق القياس

Ffilter = 8 × N + 306 (MHz);  

21 ≤ N ≤ 60 

MHz 8 PEM,N 

ى النشر ، اليت تعتمد على بث حمطة القاعدة عند واصل اهلوائي وكذلك علالقدرة املشعة املكافئة املتناحيةحيدد متطلب اإلقليم من حيث  - ةـمالحظ
 اإلقليم. طلبللتثبت من االمتثال إىل متذلك كسب اهلوائي وخسارة املغذي(. ويوفر املتطلب اطحمدد أعاله خصائص حمطة القاعدة الاليمة  يف ا)مب

 :2.2 الفقرة يفتنطبق املالحظات التالية على كل البنود الفرعية 
، ينبغي أن يساوي عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس عرض نطاق القياس. ولكن 2.2 الفقرة يفخيص املتطلبات  مافي كقاعدة عامة  - 1ة ـالمالحظ

ن تكون النتيجة أهذه احلالة، ينبغي  يفوكفاءته، ميكن لعرض نطاق االستبانة أن يقل عن عرض نطاق القياس. و  لتحسني دقة القياس وحساسيته
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  مامن أجل احلصول على نطاق القياس  عرض متكاملة على مدى

 متواصل. f_offset يكفل نطاق الرتدد هذا أن مدى قيم -2ة ـالمالحظ
 MHz maxf 10 >ال يطبق املتطلب أعاله عندما تكون  -3المالحظـة 
 زلية.املن ت عرَّف على أهنا القدرة القصوى اإلمجالية لكل منافذ هوائي اإلرسال طحمطة القاعدة P زلية، فإن املعلمةبالنسبة للمحطة األرضية املن -4المالحظـة 

 DA 10-534طبقًا لألمر رقم  GPSيف املناطق اليت تطبق فيها لوائح اللجنة الفيدرالية لالتصاالت، تطبق متطلبات محاية النظام 
. ويتناول املتطلب املعياري التايل اطحمطة القاعدة اليت جيب أن تستخدم مع معلومات 24الصادر عن اللجنة للتشغيل يف النطاق 

دة العاملة ب على اطحمطة القاعللتحقق من االمتثال للمتطلب الوارد يف هذا األمر. ويطبق املتطلأخرى عن تركيبات املوقع 
على مدى  نطبق هذا املتطلب. ويMHz 1 610-1 559 للتأكد من توفري احلماية املناسبة من التداخالت للنطاق 24 النطاق يف

 .)انظر الصفحة السابقة( ال البث اهلامشيجم جزء من هذا املدى يف حىت وإن وقع MHz 1 610-1 559 الرتدد
جيب أالّ تزيد عن سويات  ،6Eاملقاسة يف عرض نطاق القياس طبقاً للجدول  MHz z 1 610-1 559وسوية اإلرساالت يف النطاق 

 املعلن عنها من جانب اجلهة املصنعة. 1kHzEP_و 1MHzEP_البث القصوى 

 6E اجلـدول

 MHz 1 610-1 559سويات البث المعلن عنها لحماية النطاق 

 مدى الترددات نطاق التشغيل
 (dBW)سوية البث المعلن عنها 
 (MHz 1)عرض نطاق القياس = 

لإلرساالت  (dBW)سوية البث المعلن عنها 
 Hz 700التي تتمييز بعرض نطاق أقل من 

 (MHz 1)عرض نطاق القياس = 

24 MHz 1 610-1 559 _1MHzEP _1kHzEP 

 (EIRP)الصادر عن اللجنة الفيدرالية لالتصاالت بداللة القدرة املشعة املكافئة املتناحية ، DA 10-534ي الوارد يف األمر تطلب اإلقليماملحيدد  - ةـمالحظ
 .e.i.r.p وية القدرةوحتسب س املغذي(.ذلك كسب اهلوائي وخسارة  يفوصل اهلوائي وكذلك على النشر )مبا ماليت تعتمد على بث حمطة القاعدة عند 

 antG إىل سوية البث غري املرغوب فيه من اطحمطة القاعدة عند موصل اهلوائي، الكسب EPيشري الرمز  ، حيثantG+  EP=  EIRPP باستخدام:
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االمتثال  القاعدة الاليمة للتثبت منحًا منه خسارة املغذي ويوفر املتطلب اطحمدد أعاله خصائص اطحمطة سب هوائي اطحمطة القاعدة مطرو ك يساوي
 للمتطلب اإلقليمي.

 

 القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب  3
ناة الق يفسة بعد مرشاح استقبال يهي نسبة القدرة املرسلة إىل القدرة املق (ACLR) القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب 

 اجملاورة. (القنوات)

 عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب  1.3
ت قاس القدرة املرسلة وكذلك القدرة املستقبلة بواسطة مرشاح م توائم )جذر جيب ، (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف

. وينبغي أن تنطبق املتطلبات املشار (chip rate) النبضات( وبعرض نطاق لقدرة الضوضاء يساوي معدل 0,22 التمام وتناقص قدره
ص عليها أمناط اإلرسال املنصو  مجيعإليها أياً كان منط املرسل املعين )موجة حاملة وحيدة أو موجات حاملة متعددة( وينطبق على 

صنَّع. مواصفات يف
 
 امل

 .7A اجلدول يفعلى النحو املبني  (ACLR)القنوات اجملاورة  يفوينبغي أن تكون حدود نسبة قدرة التسرب 

 7A اجلـدول
 للمحطة القاعدة (ACLR)القنوات المجاورة  فيحدود نسبة قدرة التسرب 

 عالميال رضياألراديوي النفاذ ال في
 تخالف قناة المحطة القاعدة تحت تردد الموجة الحاملة األولى

 أو فوق تردد الموجة الحاملة األخيرة المستعملة
(MHz) 

 ACLRحدود النسبة 
(dB) 

5 44,2 

10 49,2 

للقدرة املتوسطة املرشحة املتمركزة  (RRC)بعض األقاليم، ينبغي أن تكون قدرة القناة اجملاورة )جذر جيب التمام  يف - 1 ةـالمالحظ
 +MHz 3,84/dBm 2,8 ( أوXXIو XIو IXو I )للنطاقات –MHz 3,84/dBm 7,2قناة ترددية جماورة( أقل من أو تساوي  يف
تنطبق هذه املالحظة على حمطة القاعدة  ال ، أيهما أكرب.ACLRيتحدد بواسطة حد النسبة  ماك ( أوXIXو VI للنطاقني)

 باملنشأ. اخلاصة
 RRC حها مبرشاحترشي بالنسبة طحمطة القاعدة اخلاصة باملنشأ، تكون قدرة القناة اجملاورة )القدرة املتوسطة اليت مت - 2 ةـالمالحظ

القناة اجملاورة  يفتتحدد حبد نسبة قدرة التسرب  أو كما –dB/3,84 MHz 42,7واملرتكزة على تردد قناة جماورة( أقل من أو تساوي 
(ACLR)أكرب. ، أيهما 

 (LTE) عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب  2.3

مبرشاح مربع لعرض نطاق يكافئ تشكيلة عرض نطاق اإلرسال لإلشارة  ت اجملاورةالقنوا يفنسبة قدرة التسرب ت عرَّف 
ف تردد القناة اجملاورة وفقًا للجداول أدناه. ويرد توصي يفتردد القناة املخصص ومرشاح متمركز  يفاملتمركزة  config(BW( املرسلة

 .7B اجلدول يفتشكيلة عرض نطاق اإلرسال 
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 7B اجلـدول

 config(BW(تشكيلة عرض نطاق إرسال الوصلة الهابطة 
 ChannelBW( 1,4 3 5 10 15 20( (MHz)عرض نطاق القناة 

 config(BW )MHz( 1,095 2,715 4,515 9,015 13,515 18,015(تشكيلة عرض نطاق اإلرسال 

مبرشاح مربع لعرض نطاق يكافئ تشكيلة عرض نطاق اإلرسال لإلشارة  القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب ت عرَّف 
 أدناه. تردد القناة اجملاورة وفقاً للجداول يفتردد القناة املخصص ومرشاح متمركز  يفاملتمركزة  config(BW( املرسلة

أيهما ، dBm/MHz 13-مبقدار  قاجلداول أدناه أو احلد املطل يف ACLR ، ت طبَّق حدودطحمطة قاعدة منطقة واسعة A الفئة يفو 
 .تشدداً  أقل

أيهما ، dBm/MHz 15-مبقدار  اجلداول أدناه أو احلد املطلق يف ACLR ، ت طبَّق حدودطحمطة قاعدة منطقة واسعة B الفئة يفو 
 .تشدداً  أقل

، أيهما –dB/MHz 32 أدناه أو احلد املطلق البالغ اجلداول يف ACLR حدود مامنطقة حملية، تطبق إ يفبالنسبة طحمطة قاعدة 
 تشدداً. أقل

 تشدداً. ، أيهما أقل–dB/MHz 50اجلدول  يف ACLR حدود مابالنسبة للمحطة القاعدة اخلاصة باملنشأ، تطبق إ
قيمة املوّصفة على ال (ACLR) القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب الطيف الرتددي املزدوج، يتعني أن تعلو  يفوللتشغيل 

 .7C اجلدول يف

 7C اجلـدول

 للمحطة القاعدة القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب حدود 
 الطيف المتزاوج في (LTE)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ لل

عرض نطاق قناة أدنى )أعلى( 
 موجة حاملة مرسلة في النفاذ

E-UTRA 
)ChannelBW( 

(MHz) 

المركزي للقناة تخالف التردد 
المجاورة للمحطة القاعدة تحت 
التردد المركزي ألدنى موجة حاملة 

مرسلة أو فوق التردد المركزي 
 على موجة حاملة مرسلةأل

الموجة الحاملة المفترضة 
 للقناة المجاورة
 )لإلحاطة علمًا(

مرشاح على تردد القناة 
المجاورة وعرض النطاق 

 المقابل للمرشاح

حد 
ACLR 

1,4 ،3,0 ،5 ،10 ،15 ،20 channelBW E-UTRA  ذوBW نفسه )configSquare (BW 44,2 dB 

channel2 x BW E-UTRA  ذوBW نفسه )configSquare (BW 44,2 dB 

/2channelBW 
+ 2,5 MHz 

3,84 Mchip/s UTRA RRC (3,84 Mchip/s) 44,2 dB 

/2channelBW 
+ 7,5 MHz 

3,84 Mchip/s UTRA RRC (3,84 Mchip/s) 44,2 dB 

على تردد  UTRA-E يفعرض نطاق القناة وتشكيلة عرض نطاق اإلرسال لإلشارة املرسلة  امه configBWو channelBW 1 - 1ة ـالمالحظ
 املخصص. القناة

هو  ، ومبعدل نبضات كما0,22 مكافئاً ملرشاح شكل نبضة اإلرسال حبذر جيب التمام وتناقص مقداره RRC جيب أن يكون املرشاح - 2ة ـالمالحظ
 اجلدول. هذا يفحمدد 
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 البث الهامشي للمرسل )ُموصل( 4
 للمحطة القاعدة. (BS RF) يقاس البث اهلامشي عند منفذ خرج الرتدد الراديوي

 MHz 12,5مدى الرتددات اليت تقل عن  يفتنطبق املتطلبات على الرتددات اليت توجد ، (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف
 املستعملة. فوق تردد املوجة احلاملة األخرية MHz 12,5حتت تردد املوجة احلاملة األوىل املستعملة أو تزيد عن 

ات مدى الرتدد يفتنطبق املتطلبات على الرتددات اليت توجد ، (LTE) (E-UTRA)املتطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف
أعلى تردد للنطاق الرتددي فوق تردد  MHz 10 وحىت الرتددي العامل ملرسل اطحمطة األرضية للنطاقتردد أدىن حتت  MHz 10 من

 .األرضية العامل ملرسل اطحمطة
طبق على مجيع وين .وينبغي أن تنطبق هذه املتطلبات أيّاً كان منط املرسل املعين )موجة حاملة وحيدة أو موجات حاملة متعددة(

 صنِّع. مواصفات يف أساليب اإلرسال املنصوص عليها
 امل

 (.(.r.m.s) ترد اإلشارة إىل خالف ذلك، تقاس مجيع املتطلبات كقدرة متوسطة )جذر متوسط الرتبيع مل ماو 

 متطلبات إجبارية 1.4
 .2.1.4 أو الفقرة 1.1.4 تنطبق متطلبات الفقرة

 E-UTRAوالنفاذ  UTRAللنفاذ  Aالفئة  1.1.4

 .ITUR SM.329 التوصية يفيرد تعريفها  ماللبث اهلامشي ك A املناطق اليت تنطبق فيها حدود الفئة يفينبغي استيفاء املتطلبات التالية 
 .8A اجلدول يفتتجاوي قدرة البث اهلامشي احلدود املبينة  الوينبغي أ

 8A اجلـدول
 Aحدود البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة 

 مالحظة عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

kHz 150-kHz 9 

dBm 13– 

kHz 1 من 1.4 الفقرة عرض النطاق على النحو املبني يف 
 ITU-R SM.329التوصية 

MHz 30-kHz 150 kHz 10 من 1.4الفقرة  عرض النطاق على النحو املبني يف 
 ITU-R SM.329التوصية 

GHz 1-MHz 30 kHz 100 من 1.4الفقرة  عرض النطاق على النحو املبني يف 
 ITU-R SM.329التوصية 

GHz 12,75-GHz 1 MHz 1  الرتدد األعلى كما هو وارد يف التوصيةITU-R SM.329 ،
 1 اجلدول 5.2الفقرة 

GHz 12,75 -  التوافقية
اخلامسة حلافة الرتدد األعلى 

لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة 
 GHz بوحدات

MHz 1 5.2من الفقرة  1اجلدول  على النحو املبني يف األعلىرتدد ال 
 ITU-R SM.329التوصية  من

 E-UTRAيف النفاذ  22ال ينطبق إال على النطاق 
 UTRAالنفاذ  يف XXIIالنطاق  أو

 Bالفئة  2.1.4
 (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في Bالفئة  1.2.1.4

التوصية  يفيرد تعريفها  ماللبث اهلامشي ك B املناطق اليت تنطبق فيها حدود الفئة يفينبغي استيفاء املتطلبات التالية 
ITUR SM.329. 
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 ب(. 8Bأ( و 8B اجلدولني يفتتجاوي قدرة البث اهلامشي احلدود املبينة  الوينبغي أ
 

 8B اجلـدول

 XXVو XXIIو Xو VIIو IVو IIIو IIو Iالنطاقات  في العاملةالقاعدة، للمحطة  اإلجباريةأ ( حدود البث الهامشي 
 (B )الفئة

 مالحظة عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

kHz 150  9 dBm 36– kHz 1 (1) 

MHz 30  kHz 150 dBm 36– kHz 10 (1) 

GHz 1  MHz 30 dBm 36– kHz 100 (1) 

1 GHz  lowF –10  MHz dBm 30– MHz 1 (1) 

lowF –10  MHz high F10 +  MHz dBm 15– MHz 1 (2) 

highF10 +  MHz  12,75 GHz dBm 30– MHz 1 (3) 

GHz 12,75 -  على الرتدد األ حلافةالتوافقية اخلامسة
 GHzلنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة بوحدات 

dBm 30– MHz 1 (3) (4)و 

 XXو XIVو XIIIو XIIو VIIIو Vالنطاقات  في العاملةالقاعدة للمحطة  اإلجباريةب( حدود البث الهامشي 
 (B الفئة)

 مالحظة عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

kHz 150  9 dBm 36– kHz 1 (1) 

MHz 30  kHz 150 dBm 36– kHz 10 (1) 

30 MHz  lowF –10  MHz dBm 36– kHz 100 (1) 

lowF –10  MHz high F10 +  MHz dBm 16– kHz 100 (2) 

highF10 +  MHz  GHz 1 dBm 36– kHz 100 (1) 

GHz 12,75  GHz 1 dBm 30– MHz 1 (3) 

 .R SM.329-ITUمن التوصية  1.4 الفقرة يفعرض النطاق على النحو املبني  (1)
 .R SM.329-ITU بالتوصية 7 وامللحق 3.4 حد يستند إىل الفقرة (2)
من  5.2 الفقرة من 1 اجلدول يفعلى النحو املبني  األعلىرتدد ال. R SM.329-ITUمن التوصية  1.4الفقرة  يفعرض النطاق على النحو املبني  (3)

 .ITU-R SM.329 التوصية
 .XXIIينطبق فقط على النطاق  (4)

lowF: .أقل تردد للوصلة اهلابطة للنطاق العامل 
highF: .أعلى تردد للوصلة اهلابطة للنطاق العامل 

 (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في Bالفئة  2.2.1.4
 .ITUR SM.329التوصية  يفيرد تعريفها  ماللبث اهلامشي ك B املناطق اليت تنطبق فيها حدود الفئة يفينبغي استيفاء املتطلبات التالية 

 .8C اجلدول يفتتجاوي قدرة البث اهلامشي احلدود املبينة  الوينبغي أ
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 8C اجلـدول

 مالحظة عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

kHz 150  kHz 9 dBm 36– kHz 1 (1) 

150 kHz  30 MHz dBm 36– kHz 10 (1) 

30 MHz  GHz 1 dBm 36– kHz 100 (1) 

1 GHz  12,75 GHz dBm 30– MHz 1 (2) 

GHz 12,75   حلافة الرتددالتوافقية اخلامسة 
 GHz األعلى لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة بوحدات

dBm 30– MHz 1 (2) (3)و 

 .SM.329 RITUمن التوصية  1.4الفقرة  عرض النطاق على النحو املبني يف (1)

من  5.2 الفقرة من 1 اجلدول على النحو املبني يف األعلىرتدد ال. SM.329 RITUمن التوصية  1.4الفقرة  عرض النطاق على النحو املبني يف (2)
 .ITUR SM.329 التوصية

 .22ال ينطبق إال على النطاق  (3)

 

 نفس المنطقة الجغرافية فيالتعايش مع األنظمة األخرى  2.4
 (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ ال فينفس المنطقة الجغرافية  فيالتعايش مع األنظمة األخرى  1.2.4

نفس  يفنطاقات تردد أخرى  يفواطحمطات املتنقلة و/أو اطحمطات القاعدة العاملة  UE ميكن تطبيق هذه املتطلبات حلماية التجهيزات
 ،نطاق تردد خمتلف يفونظام يعمل  UTRA FDDمناطق جغرافية ينشر فيها نظام  يفاملنطقة اجلغرافية. وقد تطبق هذه املتطلبات 

 PCS1900/أو و DCS1800/أو و GSM900 النطاق املختلف أياً من يفوقد يكون النظام الذي يعمل  FDD نطاق تشغيل النظام
 .UTRA FDD و/أو E-UTRA FDDو/أو  GSM850/أو و

بالنسبة للمحطة القاعدة تنطبق عليها متطلبات التعايش  9A اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الوينبغي أ
 األول. العمود يفاألنظمة املدرجة  مع

 

 9A اجلـدول

 منطقة تغطية جغرافية في العاملة UTRAللمحطات القاعدة بالنسبة للمحطات القاعدة حدود البث الهامشي 
 نطاقات أخرى للترددات فيألنظمة تعمل 

 نفس فينمط النظام العامل 
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

GSM900 MHz 960-921 dBm 57− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على أنظمة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة VIII 

MHz 915-876 dBm 61− kHz 100  بالنسبة ملدى الرتددMHz 915-880 
ينطبق هذا املتطلب على أنظمة  ال

UTRA FDD  النطاق يفالعاملة VIII 

DCS1800 MHz 1 880-1 805 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على أنظمة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة III 

MHz 1 785-1 710 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على أنظمة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة III 
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 تابع() 9A اجلـدول
 نفس نمط النظام العامل في
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

PCS1900 MHz 1 990-1 930 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  نطاق الرتدد يفالعاملة II 

 XXVالنطاق  أو

MHz 1 910-1 850 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  نطاق الرتدد يفالعاملة II 

 XXVالنطاق  أو
GSM850 

 CDMA850 أو
MHz 894-869 dBm 57− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

UTRA FDD  نطاق الرتدد يفالعاملة V 

MHz 849-824 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  نطاق الرتدد يفالعاملة V 

UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1 أو

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  نطاق الرتدد يفالعاملة I 

MHz 1 980-1 920 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  نطاق الرتدد يفالعاملة I 

UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2 أو

MHz 1 990-1 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق  يفالعاملةII 

 XXVالنطاق  أو

MHz 1 910-1 850 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق  يفالعاملةII 

 XXVالنطاق  أو

UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3 أو

MHz 1 880-1 805 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة III 

 IXالنطاق  أو
MHz 1 785-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

UTRA FDD  نطاق الرتدد يفالعاملة III 

 UTRAبالنسبة للمحطات القاعدة 
، ينطبق على IXالنطاق  يف العاملة

 MHz 1 749,9 - 710 1 النطاقني
 MHz 1 785 - 784,9 1و

UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4 أو

MHz 2 155-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة IV أوX 

MHz 1 755-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة IV أوX 

UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5 أو

MHz 894-869 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة V 

MHz 849-824 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة V 

MHz 890-860 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD النطاق العاملة يف VI 

 XIX أو

MHz 845-815 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD النطاق العاملة يف VI 

 XIX أو
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 تابع() 9A اجلـدول
 نفس نمط النظام العامل في
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7 أو

MHz 2 690-2 620 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة VII 

MHz 2 570-2 500 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة VII 

UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA Band 8 أو

MHz 960-925 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة VIII 

MHz 915-880 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة VIII 

UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9 أو

MHz 1 879,9-1 844,9 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة IX 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة IX 

UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10 أو

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة IV 

 Xالنطاق  أو

MHz 1 770-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة X 

 E-UTRAللمحطات القاعدة  بالنسبة
، ينطبق على مدى IVالنطاق  العاملة يف
 MHz 1 770-1 755 الرتددات

UTRA FDD Band XI 
 XXI أو

 E-UTRA Band 11 أو
 21 أو

1 510,9-1 475,9 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XI أو XXI 

1 447,9-1 427,9 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق  يفالعاملةXI 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XXI 

UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12 أو

MHz 746-729 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XII 

716-699 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XII 

UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13 أو

756-746 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XIII 

787-777 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XIII 

UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14 أو

768-758 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XIV 

798-788 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XIV 

746-734 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD النطاق العاملة يف XII 

716-704 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD النطاق العاملة يف XII 

821-791 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD النطاق العاملة يف XX 

862-832 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD النطاق العاملة يف XX 
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 (تتمة) 9A اجلـدول
 نفس نمط النظام العامل في
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band XXII 
 E-UTRA Band 22 أو

3 590-3 510 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XXII 

3 490-3 410 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XXII 

E-UTRA Band 23 2 200-2 180 MHz dBm 52− MHz 1  

2 020-2 000 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XXV ،

 .حيث يتم حتديد حد البث بشكل منفصل
2 010-2 000 MHz dBm 30− MHz 1 على اطحمطات  فقط ينطبق هذا املتطلب

 II النطاق يفالعاملة  UTRA FDDالقاعدة 
ويبدأ تطبيق هذا املتطلب ، XXVالنطاق  أو

نطاق تشغيل الوصلة  من أعلى MHz 5من 
 (3الحظة امل). XXVاهلابطة يف النطاق 

2 020-2 010 MHz dBm 49− MHz 1 

E-UTRA Band 24 1 559-1 525 MHz dBm 52− MHz 1  
1 660-1 626,5 MHz dBm 49− MHz 1  

E-UTRA FDD 

Band XXV 
 E-UTRA Band 25 أو

MHz 1 995-1 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة II 

 XXVالنطاق  أو

MHz 1 915-1 850 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
UTRA FDD  النطاق يفالعاملة XXV .

العاملة  UTRA FDDوللمحطة القاعدة 
، ينطبق على مدى الرتددات IIالنطاق  يف

 MHz 1 915إىل  MHz 1 910 من

UTRA TDD in Band a) 

 E-UTRA Band 33 أو
MHz 1 920-1 900 dBm 52− MHz 1  

UTRA TDD in Band a) 

 E-UTRA Band 34 أو
MHz 2 025-2 010 dBm 52− MHz 1  

UTRA TDD in Band d) 

 E-UTRA Band 38 أو
MHz 2 620-2 570 dBm 52− MHz 1  

UTRA TDD in Band f) 

 E-UTRA Band 39 أو
MHz 1 920-1 880 dBm 52− MHz 1 الصني ينطبق يف 

UTRA TDD in Band e) 

 E-UTRA Band 40 أو
MHz 2 400-2 300 dBm 52− MHz 1  

E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 52− MHz 1  
E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 52− MHz 1  
E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 52− MHz 1  

(. 0.3خارج نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة مباشرة )انظر اجلدول  MHz 10ال تطبق متطلبات التعايش بالنسبة ملدى ترددات مقداره  - 1المالحظـة 
 البث بالنسبة ملدى الرتددات املستبعد هذا من خالل متطلبات حملية أو إقليمية.وميكن تغطية حدود 

يفرتض اجلدول أعاله أال يتم نشر نطاقي التشغيل حني حيدث تراكب بني مديي الرتددات يف نفس املنطقة اجلغرافية. وبالنسبة  - 2المالحظـة 
ها مواصفات مشروع نفس املنطقة اجلغرافية، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاصة ال تغطي حلالة املتعلقة بالتشغيل برتتيبات ترددات مرتاكبة يف هلذه

 .3GPP الشراكة
 UTRAذات إصدار أسبق. كما ال يطبق على حمطة قاعدة  IIيف النطاق  UTRAال ينطبق هذا املتطلب على حمطة قاعدة  - 3المالحظـة 

تؤثر  ، علماً بأن عملية الرتقية ال(Rel-10)، حيث مت ترقيتها لدعم خصائص اإلصدار 2012ديسمرب  31ذات إصدار أسبق صنعت قبل  II النطاق يف
 القائمة من الوحدة الراديوية املتعلقة هبذا املتطلب. RFعلى األجزاء 
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 (E-UTRA)طور المت عالميالرضي األراديوي النفاذ ال فينفس المنطقة الجغرافية  فيالتعايش مع األنظمة األخرى  2.2.4
نفس  يفنطاقات تردد أخرى  يفواطحمطات املتنقلة و/أو اطحمطات القاعدة العاملة  UE ميكن تطبيق هذه املتطلبات حلماية التجهيزات

نطاق تردد  يفطحمطات القاعدة ونظام يعمل  E-UTRA مناطق جغرافية ينشر فيها نظام يفاملنطقة اجلغرافية. وقد تطبق هذه املتطلبات 
 DCS1800و GSM900 طاق املختلف أيًا منالن يفوقد يكون النظام الذي يعمل  E-UTRA النظام خمتلف، نطاق تشغيل

 .E-UTRA و/أو نظام FDD/TDDو GSM850و PCS1900و
بالنسبة للمحطة القاعدة تنطبق عليها متطلبات التعايش  9B اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الوينبغي أ

 األول. العمود يفاألنظمة املدرجة  مع

 9B اجلـدول

 منطقة تغطية جغرافية في العاملة E-UTRAللمحطات القاعدة حدود البث الهامشي 
 نطاقات أخرى للترددات فيألنظمة تعمل 

 نفس فينمط النظام العامل 
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتالحظم

GSM900 MHz 960921 dBm 57− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
E-UTRA  8 النطاق يفالعاملة 

MHz 915876 dBm 61− kHz 100  بالنسبة ملدى الرتددMHz 915880 
ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال

E-UTRA  8 النطاق يفالعاملة 
DCS1800 MHz 1 8801 805 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال

E-UTRA  3 النطاق يفالعاملة 
MHz 1 7851 710 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال

E-UTRA  3النطاق  يفالعاملة 
PCS1900 MHz 1 990-1 930 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  أو نطاق  2 نطاق الرتدد يفالعاملة
 36 نطاق الرتدد أو 25الرتدد 

MHz 1 910-1 850 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  2 نطاق الرتدد يفالعاملة 

ينطبق  ال. هذا املتطلب 25نطاق الرتدد  أو
العاملة  E-UTRAعلى اطحمطات القاعدة 

 35 النطاق يف
GSM850 MHz 894-869 dBm 57− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  5 نطاق الرتدد يفالعاملة 
MHz 849-824 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  5 الرتدد نطاق يفالعاملة 
UTRA FDD Band I 

 أو
E-UTRA Band 1 

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  1 نطاق الرتدد يفالعاملة 

MHz 1 980-1 920 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  1 نطاق الرتدد يفالعاملة 

UTRA FDD Band II 
 أو

E-UTRA Band 2 

MHz 1 990-1 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  نطاق  أو 2 النطاق يفالعاملة

 25الرتدد 
MHz 1 910-1 850 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  نطاق  أو 2 النطاق يفالعاملة
 25الرتدد 
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 (تابع ) 9B اجلـدول
 نفس نمط النظام العامل في
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band III 
 أو

E-UTRA Band 3 

MHz 1 880-1 805 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  9النطاق  أو 3 النطاق يفالعاملة 

MHz 1 785-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  3 النطاق يفالعاملة. 

 E-UTRAوبالنسبة للمحطات القاعدة 
، ينطبق هذا املتطلب 9 النطاق يفالعاملة 

 MHz 1 710على مديي الرتددات 
 MHz 1 784,9 و MHz 1 749,9 إىل
 MHz 1 785 إىل

UTRA FDD Band IV 
 أو

E-UTRA Band 4 

MHz 2 155-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 10 أو 4 النطاق يفالعاملة  E-UTRA القاعدة

MHz 1 755-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 10 أو 4 النطاق يفالعاملة  E-UTRA القاعدة

UTRA FDD Band V 
 أو

E-UTRA Band 5 

MHz 894-869 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  5 النطاق يفالعاملة 

MHz 849-824 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  5النطاق  يفالعاملة 

UTRA FDD Band 
 VI or XIX 

 أو
E-UTRA Bands 6, 18, 19 

MHz 895-860 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  18أو  6 النطاقات يفالعاملة 

 19 أو
MHz 830-815 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  18 النطاق يفالعاملة 
MHz 845-830 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  19والنطاق  6 اتالنطاق يفالعاملة 
UTRA FDD Band VII 

 أو
E-UTRA Band 7 

MHz 2 690-2 620 dBm 52− 1 MHz ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  7 النطاق يفالعاملة 

MHz 2 570-2 500 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  7 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD Band VIII 
 أو

E-UTRA Band 8 

MHz 960-925 dBm 52− 1 MHz ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  8 النطاق يفالعاملة 

MHz 915-880 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  8 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD Band IX 
 أو

E-UTRA Band 9 

MHz 1 879,9-1 844,9 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  9أو النطاق  3 النطاق يفالعاملة 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  9أو النطاق  3 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD Band X 
 أو

E-UTRA Band 10 

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 4 النطاق يفالعاملة  E-UTRA القاعدة

 10 النطاق أو
MHz 1 770-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  بالنسبة 10 النطاق يفالعاملة .
العاملة  E-UTRAالقاعدة للمحطات 

 ، ينطبق على مدى الرتددات4النطاق  يف
MHz 1 755  إىلMHz 1 770 
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 (تابع ) 9B اجلـدول
 نفس نمط النظام العامل في
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band 
 XI or XXI 

 E-UTRA أو
Band 11 

 21أو 

1 510,9-1 475,9 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  21 أو 11 النطاق يفالعاملة 

1 447,9-1 427,9 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  11 النطاق يفالعاملة 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  21 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD Band XII 
 أو

E-UTRA Band 12 

MHz 746-729 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  12 النطاق يفالعاملة 

MHz 716-699 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  12 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD Band XIII 
 أو

E-UTRA Band 13 

MHz 756-746 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  13 النطاق يفالعاملة 

MHz 787-777 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  13 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD Band XIIV 
 أو

E-UTRA Band 14 

MHz 768-758 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  14 النطاق يفالعاملة 

MHz 798-788 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  14 النطاق يفالعاملة 

E-UTRA Band 17 MHz 746-734 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  17 النطاق يفالعاملة 

MHz 716-704 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  17 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD Band XX 
 أو

E-UTRA Band 20 

MHz 821-791 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  20النطاق  يفالعاملة 

MHz 862-832 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  20 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD Band XXII 
 أو

E-UTRA Band 22 

MHz 3 590-3 510 dBm 52− MHz 1 هذا املتطلب على اطحمطات ينطبق  ال
 22النطاق  يفالعاملة  E-UTRA القاعدة

 42أو النطاق 
MHz 3 490-3 410 dBm 49− MHz 1 هذا املتطلب على اطحمطات ينطبق  ال

 22النطاق  يفالعاملة  E-UTRA القاعدة
 42أو النطاق 

E-UTRA Band 23 MHz 2 200-2 180 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA 23النطاق  العاملة يف 

MHz 2 020-2 000 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
. 23النطاق  العاملة يف E-UTRA القاعدة

ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  وال
 2القاعدة العاملة يف النطاق 

حيث يتم حتديد حدود  ،25 النطاق أو
 البث بشكل منفصل.

MHz 2 010-2 000 dBm 30− MHz 1  ينطبق هذا املتطلب فقط على اطحمطات
 2النطاق  العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

ويبدأ تطبيق هذا املتطلب ، 25النطاق  أو
فوق نطاق تشغيل الوصلة  MHz 5من 

 (4)املالحظة  25اهلابطة يف النطاق 

MHz 2 020-2 010 dBm 49− MHz 1 
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 (تتمة ) 9B اجلـدول
 نفس نمط النظام العامل في
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

E-UTRA Band 24 MHz 1 559-1 525 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  24 النطاق يفالعاملة 

MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  24 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD 
Band XXV 

 E-UTRA Band 25أو 

MHz 1 995-1 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  2 النطاق يفالعاملة 

 25 النطاق أو
MHz 1 915-1 850 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  واطحمطات 25 النطاق يفالعاملة .
، 2 النطاق يفالعاملة  E-UTRAالقاعدة 

 MHz 1 910ينطبق على مدى الرتددات 
 MHz 1 915إىل 

UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

1 920-1 900 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  33 النطاق يفالعاملة 

UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

2 025-2 010 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  34 النطاق يفالعاملة 

UTRA TDD in Band b) 
 E-UTRA Band 35 أو

1 910-1 850 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  35 النطاق يفالعاملة 

UTRA TDD in Band b) 
 E-UTRA Band 36 أو

MHz 1 990-1 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  36 والنطاق 2 النطاق يفالعاملة 

UTRA TDD in Band c) 
 E-UTRA Band 37 أو

1 930-1 910 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA  ويعرَّف 37 النطاق يفالعاملة .

هذا النطاق غري املقرتن بنطاق آخر 
، ريثما يتم ITUR M.1036التوصية  يف

 مستقبالً  أي نشر
UTRA TDD in Band d) 

 E-UTRA Band 38 أو
2 620-2 570 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  38النطاق  يفالعاملة 
UTRA TDD in Band f) 

 E-UTRA Band 39 أو
1 920-1 880 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  39 النطاق يفالعاملة 
UTRA TDD in Band e) 

 E-UTRA Band 40 أو
2 400-2 300 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  40 النطاق يفالعاملة 
E-UTRA Band 41 2 690-2 496 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  41 النطاق يفالعاملة 
E-UTRA Band 42 3 600-3 400 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA  42 النطاق يفالعاملة 
 43 النطاق أو

E-UTRA Band 43 3 800-3 600 MHz dBm 52− MHz 1 هذا املتطلب على اطحمطات ينطبق  ال
 42 النطاق يفالعاملة  E-UTRA القاعدة

 43النطاق  أو

ذات اإلصدارات األسبق. كما أنه ال ينطبق على هذه اطحمطات ذات  2يف النطاق  E-UTRAال ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  - 4المالحظـة 
، علمًا بأن عملية الرتقية ال تؤثر على (Rel-10)، واليت متت ترقيتها من أجل دعم خصائص اإلصدار 2012ديسمرب  31اإلصدارات األسبق املصنعة قبل 

 .القائمة من الوحدة الراديوية املتعلقة هبذا املتطلب RF ألجزاءا
 

على مدى ترددي  9B اجلدول يفتسري متطلبات التعايش  الهذه الفقرة،  يفجمال تطبيق البث اهلامشي  يفهو حمدد  اوفقًا مل - 1ة ـالمالحظ
لالطالع على جمال التطبيق(. وكذا  3و 2 مباشرًة خارج املدى الرتددي إلرسال حمطة القاعدة لنطاق ترددي عامل )انظر املالحظتني MHz 10 مبقدار

ستبَعد اجلدول. وقد تكون حدود البث هلذا املدى الرتددي امل يفاحلال أيضًا عندما يتاخم املدى الرتددي لإلرسال النطاَق الرتددي ملتطلب التعايش 
 اإلقليمية. غطاة باملتطلبات اطحملية أوم
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املنطقة  يفن ي نشرا ويرتاكبان، ل 3 أو 2 املالحظة يفيفرتض اجلدول أعاله أن النطاقني الرتدديني العاملني، اللذين ي عرَّف مديامها الرتدديان  - 2ة ـمالحظال
ق متطلبات تعايش خاصة املنطقة اجلغرافية نفسها، قد تنطب يفرتددات مثل حالة التشغيل تلك اليت ترتاكب فيها ترتيبات ال يفاجلغرافية نفسها. و 

 التوصية. تشملها هذه ال
املنشورة يف نفس املنطقة اجلغرافية واملتزامنة واليت تستعمل نفس نطاقات التشغيل أو نطاقات التشغيل اجملاورة  TDDاطحمطات القاعدة  - 3المالحظـة 

يها طميكن أن ترسل دون احلاجة إىل متطلبات تعايش إضافية. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاصة ال تغ
 هذه التوصية.

للمحطة القاعدة اخلاصة باملنشأ حيث ينطبق املتطلب اخلاص بالتعايش  9C تتجاوي قدرة أي بث هامشي حدود اجلدول الجيب أ
 األول. العمود يفمع هذا النمط من حمطات القاعدة واملدرج 

 

 9C اجلـدول

 مع محطة قاعدة حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة الخاصة بالمنشأ من أجل التعايش
 نطاقات ترددية أخرى فيتعمل 

 نمط المحطة القاعدة
 من أجل التعايش

مدى الترددات الخاص 
 بمتطلب االشتراك

 مع الموقع

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1 أو

MHz 1 980-1 920 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 1 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2 أو

MHz 1 910-1 850 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 25أو النطاق  2 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3 أو

MHz 1 785-1 710 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
  3 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

 للمحطات القاعدة اخلاصة باملنشأ بالنسبة
، ينطبق على مديي 9النطاق  يف العاملة
 MHz 1 749,9إىل  MHz 1 710 الرتدد

 MHz 1 785إىل  MHz 1 784,9و
UTRA FDD Band IV 

 E-UTRA Band 4 أو
MHz 1 755-1 710 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال

 10أو النطاق  4 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ
UTRA FDD Band V 

 E-UTRA Band 5 أو
MHz 849-824 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال

 5 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ
UTRA FDD Band VI 

 XIX أو
 E-UTRA أو

Bands 6, 18, 19 

MHz 830-815 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
. املتطلب 18 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

 3.5.4.6.6 الفقرة الفرعية يفالوارد 

MHz 845-830 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 19 والنطاق 6 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7 أو

MHz 2 570-2 500 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 7 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA Band 8 أو

MHz 915-880 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 8 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9 أو

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 9أو النطاق  3 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ
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 (تابع) 9C اجلـدول
 نمط المحطة القاعدة

 من أجل التعايش

مدى الترددات الخاص 
 بمتطلب االشتراك

 مع الموقع

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10 أو

MHz 1 770-1 710 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 10 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

بالنسبة للمحطات القاعدة اخلاصة باملنشأ 
، ينطبق على مدى 4النطاق  يف العاملة
 MHz 1 770إىل  MHz 1 755 الرتدد

UTRA FDD Band XI, XXI 
 E-UTRA Bands 11, 21 أو

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 71− kHz 100 القاعدة ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
 11 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 21 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12 أو

MHz 716-699 dBm 71− kHz 100 القاعدة ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
 12 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13 أو

MHz 787-777 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 13 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14 أو

MHz 798-788 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 14 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

E-UTRA Band 17 MHz 716-704 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 17 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band XX 
E-UTRA Band 20 

MHz 862-832 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 20 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band XXII 
 E-UTRA Band 22 أو

MHz 3 490-3 410 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 .22 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

القاعدة ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
 42 النطاق العاملة يف اخلاصة باملنشأ

E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 .24 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band XXV 
 E-UTRA Band 25 أو

MHz 1 915-1 850 dBm 71− kHz 100 املتطلب على حمطات القاعدة ينطبق هذا  ال
 .25 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

MHz 1 920-1 900 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 33 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

MHz 2 025-2 010 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 34 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 35 أو

MHz 1 910-1 850 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 35 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA TDD in Band b) 
 E-UTRA Band 36 أو

MHz 1 990-1 930 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 36و 2 النطاقني يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA TDD in Band c) 
 E-UTRA Band 37 أو

MHz 1 930-1 910 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 .37 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

يرد تعريف هذا النطاق غري املتزاوج 
 انتظار يف، غري أنه ITUR M.1036 التوصية يف

 أي عمليات نشر مستقبلية
UTRA TDD in Band d) 

 E-UTRA Band 38 أو
MHz 2 620-2 570 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال

 38 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ
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 (تتمة) 9C اجلـدول
 نمط المحطة القاعدة

 من أجل التعايش

مدى الترددات الخاص 
 بمتطلب االشتراك

 مع الموقع

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39 أو

MHz 1 920-1 880 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 39 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40 أو

MHz 2 400-2 300 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 40 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 41 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال
 42 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

 43 النطاق أو
E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات القاعدة  ال

 42 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ
 43 النطاق أو

طة القاعدة اطحممباشرًة خارج املدى الرتددي إلرسال  MHz 10 على مدى ترددي مبقدار 9C اجلدول يفتسري متطلبات التعايش  ال - 1ة ـالمالحظ
 اهلابطة. الوصلة يفلنطاق ترددي عامل اخلاصة باملنشأ 

يفرتض اجلدول أعاله أال يتم نشر نطاقي التشغيل حني حيدث تراكب بني مديي الرتددات يف نفس املنطقة اجلغرافية. وبالنسبة  - 2المالحظـة 
طيها مواصفات مشروع املنطقة اجلغرافية، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاصة ال تغاحلالة املتعلقة بالتشغيل برتتيبات ترددات مرتاكبة يف نفس  هلذه

 .3GPP الشراكة
املنشورة يف نفس املنطقة اجلغرافية واملتزامنة واليت تستعمل نفس نطاقات التشغيل أو نطاقات التشغيل اجملاورة  TDDاطحمطات القاعدة  - 3المالحظـة 

 تغطيها ات القاعدة غري املتزامنة، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاصة الات تعايش إضافية. وبالنسبة للمحطلبميكن أن ترسل دون احلاجة إىل متط
 هذه التوصية.

 

 الموقع مع محطات قاعدة أخرى فيالتشارك  3.4
 UTRA الموقع والمحل بالنسبة للنظام فيالتعايش مع محطات قاعدة متشاركة  1.3.4

 GSM900 حلماية مستقبالت اطحمطات القاعدة األخرى عندما تشارك أمناط اطحمطات القاعدةجيوي تطبيق هذه املتطلبات 
 .UTRA FDD املوقع مع حمطة قاعدة من النمط يف، UTRA FDD و/أو GSM850و/أو  PCS1900و/أو  DCS1800 و/أو

حيث تنطبق  (WA)بالنسبة ألي حمطة قاعدة ملنطقة واسعة  10A اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الوجيب أ
 اجلدول. العمود األول من يفاملوقع مع منط اطحمطة القاعدة املدرج  يفمتطلبات التشارك 
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 10A اجلـدول

 الموقع في حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة الخاصة بمنطقة واسعة للتشارك
 مع محطات قاعدة أخرى

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع فيالمتشاركة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى

Macro GSM900 MHz 915-876 dBm 98− kHz 100  
Macro DCS1800 MHz 1 785-1 710 dBm 98− kHz 100  
Macro PCS1900 MHz 1 910-1 850 dBm 98− kHz 100  
Macro GSM850 

 CDMA850أو 
MHz 849-824 dBm 98− kHz 100  

WA UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1 أو

MHz 1 980-1 920 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2 أو

MHz 1 910-1 850 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3 أو

MHz 1 785-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4 أو

MHz 1 755-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5 أو

MHz 849-824 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band VI 
، E-UTRA Band 6 أو XIX أو

 19أو  18

MHz 845-815 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7 أو

MHz 2 570-2 500 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA Band 8 أو

MHz 915-880 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9 أو

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10 أو

MHz 1 770-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XI 
 E-UTRA Band 11أو 

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12 أو

MHz 716-699 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13أو 

MHz 787-777 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14أو 

MHz 798-788 dBm 96− kHz 100  

E-UTRA Band 17 MHz 716-704 dBm 96− kHz 100  
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 (تتمة ) 10A اجلـدول
نمط المحطة القاعدة المتشاركة 

 الموقع في

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع المتشاركة في

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى

WA UTRA FDD Band XX 
 E-UTRA Band 20أو 

MHz 862-832 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XXI 
 E-UTRA Band 21أو 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XXII 
 E-UTRA Band 22أو 

MHz 3 490,9-3 410,9 dBm 96− kHz 100  ال ينطبق على اطحمطات
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 42يف النطاق 
WA E-UTRA Band 23 MHz 2 020-2 000 dBm 96− kHz 100  
WA E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XXV 
 E-UTRA Band 25أو 

MHz 1 915-1 850 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33أو 

MHz 1 920-1 900 dBm 86− MHz 1  

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

MHz 2 025-2 010 dBm 86− MHz 1  

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

MHz 2 620-2 570 dBm 86− MHz 1  

WA UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

MHz 1 920-1 880 dBm 86− MHz 1 الصني ينطبق يف 

WA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

MHz 2 400-2 300 dBm 86− MHz 1  

WA E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 86− MHz 1  
WA E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 86− MHz 1  
WA E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 86− MHz 1  

(. وال تسمح 0.3 خارج نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة مباشرة )انظر اجلدول MHz 10ال تطبق متطلبات التعايش بالنسبة ملدى ترددات مقداره  - 1المالحظـة 
بني كل حمطة قاعدة  dB 30 أحدث التكنولوجيات احلالية حبل عام وحيد للتعايش مع األنظمة األخرى على الرتددات اجملاورة بالنسبة خلسارة اقرتان دنيا مقدارها

 .TR 25.942 وأخرى. بيد أن هناك بعض احللول اخلاصة هبندسة املواقع اليت ميكن استعماهلا. ويتم تناول هذه التقنيات يف
احلالة املتعلقة  ذههل أعاله أال يتم نشر نطاقي التشغيل حني حيدث تراكب بني مديي الرتددات يف نفس املنطقة اجلغرافية. وبالنسبة اجلدوليفرتض  - 2المالحظـة 

 .بالتشغيل برتتيبات ترددات مرتاكبة يف نفس املنطقة اجلغرافية، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاصة ال تغطيها هذه التوصية

طحمطات القاعدة ذات املدى املتوسط حيث تنطبق متطلبات  10B اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الجيب أ
 اجلدول. العمود األول من يفاملوقع مع منط اطحمطة القاعدة املدرج  يفالتشارك 
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 10B اجلـدول

 الموقع مع محطات قاعدة أخرى في حدود البث الهامشي لمحطات القاعدة ذات المدى المتوسط المتشاركة
نمط المحطة القاعدة المتشاركة 

 الموقع في

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع فيالمتشاركة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس القصوىالسوية 

Micro GSM900 MHz 915-876 dBm 91− kHz 100  
Micro DCS1800 MHz 1 785-1 710 dBm 96− kHz 100  
Micro PCS1900 MHz 1 910-1 850 dBm 96− kHz 100  
Micro GSM850 MHz 849-824 dBm 91− kHz 100  

MR UTRA FDD Band I MHz 1 980-1 920 dBm 86− kHz 100  
MR UTRA FDD Band II MHz 1 910-1 850 dBm 86− kHz 100  
MR UTRA FDD Band III MHz 1 785-1 710 dBm 86− kHz 100  
MR UTRA FDD Band IV MHz 1 755-1 710 dBm 86− kHz 100  
MR UTRA FDD Band V MHz 849-824 dBm 86− kHz 100  

MA UTRA FDD Band VI or XIX MHz 845-815 dBm 86− kHz 100  
MR UTRA FDD 

Band VII 
MHz 2 570-2 500 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD 
Band VIII 

MHz 915-880 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD 
Band IX 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD Band X MHz 1 770-1 710 dBm 86− kHz 100  
MR UTRA FDD 

Band XI 
MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD 
Band XII 

MHz 716-699 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD 
Band XIII 

MHz 787-777 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD 
Band XIV 

MHz 798-788 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD 
Band XX 

MHz 862-832 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD 
Band XXI 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 86− kHz 100  

MR UTRA FDD Band XXII MHz 3 490-3 410 dBm 86− kHz 100  
MR UTRA FDD Band XXV MHz 1 915-1 850 dBm 86− kHz 100  

(. وال تسمح 0.3 خارج نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة مباشرة )انظر اجلدول MHz 10ال تطبق متطلبات التعايش بالنسبة ملدى ترددات مقداره  - 1المالحظـة 
بني كل حمطة قاعدة  dB 30 أحدث التكنولوجيات احلالية حبل عام وحيد للتعايش مع األنظمة األخرى على الرتددات اجملاورة بالنسبة خلسارة اقرتان دنيا مقدارها

 .TR 25.942 املواقع اليت ميكن استعماهلا. ويتم تناول هذه التقنيات يف وأخرى. بيد أن هناك بعض احللول اخلاصة هبندسة
احلالة املتعلقة  يفرتض اجلدول أعاله أال يتم نشر نطاقي التشغيل حني حيدث تراكب بني مديي الرتددات يف نفس املنطقة اجلغرافية. وبالنسبة هلذه - 2المالحظـة 

 .املنطقة اجلغرافية، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاصة ال تغطيها هذه التوصيةبالتشغيل برتتيبات ترددات مرتاكبة يف نفس 

، حيث تنطبق (LA) طحمطات القاعدة اخلاصة مبنطقة حملية 10C اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الجيب أ
 األول. العمود يفاطحمطة القاعدة املدرج  املوقع مع منط يفمتطلبات التشارك 
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 10C اجلـدول
 الموقع مع محطات قاعدة أخرى في حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة الخاصة بمنطقة محلية المتشاركة

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى

Pico GSM900 MHz 915-876 dBm 70− kHz 100  
Pico DCS1800 MHz 1 785-1 710 dBm 80− kHz 100  
Pico PCS1900 MHz 1 910-1 850 dBm 80− kHz 100  
Pico GSM850 MHz 849-824 dBm 70− kHz 100  

LA UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1 أو

MHz 1 980-1 920 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2 أو

MHz 1 910-1 850 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3 أو

MHz 1 785-1 710 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4 أو

MHz 1 755-1 710 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5 أو

MHz 849-824 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band VI  أوXIX 

 E-UTRA Band 6, 18, 19 أو

MHz 845-815 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7 أو

MHz 2 570-2 500 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA Band 8 أو

MHz 915-880 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9 أو

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10 أو

MHz 1 770-1 710 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XI 
 E-UTRA Band 11 أو

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12 أو

MHz 716-699 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13 أو

MHz 787-777 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14 أو

MHz 798-788 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XX MHz 862-832 dBm 82− kHz 100  
LA UTRA FDD Band XXI 

 E-UTRA Band 21 أو
MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 82− kHz 100  
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 (تتمة ) 10C اجلـدول
نمط المحطة القاعدة المتشاركة 

 الموقع في

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى

LA UTRA FDD Band XXII 
 E-UTRA Band 22 أو

MHz 3 490-3 410 dBm 82− kHz 100  

LA E-UTRA Band 23 MHz 2 020-2 000 dBm 82− kHz 100  
LA E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XXV 
 E-UTRA Band 25 أو

MHz 1 915-1 850 dBm 82− kHz 100  

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

MHz 1 920-1 900 dBm 72− MHz 1  

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

MHz 2 025-2 010 dBm 72− MHz 1  

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

MHz 2 620-2 570 dBm 72− MHz 1  

LA UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

MHz 1 920-1 880 dBm 72− MHz 1 الصني يطبق يف 

LA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40 أو

MHz 2 400-2 300 dBm 72− MHz 1  

LA E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 72− MHz 1  
LA E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 72− MHz 1  
LA E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 72− MHz 1  

تسمح  وال(. 0.3خارج نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة مباشرة )انظر اجلدول  MHz 10ال تطبق متطلبات التعايش بالنسبة ملدى ترددات مقداره  - 1المالحظـة 
بني كل حمطة قاعدة  dB 30أحدث التكنولوجيات احلالية حبل عام وحيد للتعايش مع األنظمة األخرى على الرتددات اجملاورة بالنسبة خلسارة اقرتان دنيا مقدارها 

 .TR 25.942 املواقع اليت ميكن استعماهلا. ويتم تناول هذه التقنيات يف وأخرى. بيد أن هناك بعض احللول اخلاصة هبندسة
احلالة املتعلقة  يفرتض اجلدول أعاله أال يتم نشر نطاقي التشغيل حني حيدث تراكب بني مديي الرتددات يف نفس املنطقة اجلغرافية. وبالنسبة هلذه - 2المالحظـة 

 .املنطقة اجلغرافية، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاصة ال تغطيها هذه التوصيةبالتشغيل برتتيبات ترددات مرتاكبة يف نفس 

 E-UTRA الموقع مع محطات قاعدة أخرى للنظام فيالتشارك  2.3.4

 GSM900 جيوي تطبيق هذه املتطلبات حلماية مستقبالت اطحمطات القاعدة األخرى عندما تشارك أمناط اطحمطات القاعدة
مع حمطة قاعدة  E-UTRA و/أو UTRA TDDو/أو  UTRA FDDو/أو  GSM850و/أو  PCS1900و/أو  DSC1800 و/أو

 .E-UTRA من النمط
أخرى  املوقع مع حمطات قاعدة يفبني املرسل واملستقبل وتقوم على التشارك  dB 30 وتفرتض هذه املتطلبات خسارة اقرتان مقدارها

 الصنف. من نفس
حيث تنطبق  ،طحمطات القاعدة اخلاصة مبنطقة واسعة 10D اجلدول يفحلدود الواردة تتجاوي قدرة أي بث هامشي ا الوجيب أ

 اجلدول. العمود األول من يفاملوقع مع منط اطحمطة القاعدة املدرج  يفمتطلبات التشارك 



 ITU-R  M.1580-5 49  التوصية 

 

 10D اجلـدول
 أخرىالموقع مع محطات قاعدة  في حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة الخاصة بمنطقة واسعة للتشارك

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع فيالمتشاركة 

السوية 
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

Macro GSM900 MHz 915-876 dBm 98− kHz 100  
Macro DCS1800 MHz 1 785-1 710 dBm 98− kHz 100  
Macro PCS1900 MHz 1 910-1 850 dBm 98− kHz 100  
Macro GSM850 

 CDMA850 أو
MHz 849-824 dBm 98− kHz 100  

WA UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1 أو

MHz 1 980-1 920 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2 أو

MHz 1 910-1 850 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3 أو

MHz 1 785-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4 أو

MHz 1 755-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5 أو

MHz 849-824 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band VI, XIX 
 E-UTRA Bands 6, 19 أو

MHz 845-830 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7 أو

MHz 2 570-2 500 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA Band 8 أو

MHz 915-880 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9 أو

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10 أو

MHz 1 770-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XI 
 E-UTRA Band 11 أو

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12 أو

MHz 716-699 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13 أو

MHz 787-777 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14 أو

MHz 798-788 dBm 96− kHz 100  

WA E-UTRA Band 17 MHz 716-704 dBm 96− kHz 100  
WA E-UTRA Band 18 MHz 830-815 dBm 96− kHz 100  

WA E-UTRA UTRA FDD 

Band XX Band 20 
MHz 862-832 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XXI 
 E-UTRA Band 21أو 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 96− kHz 100  
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 (تتمة ) 10D اجلـدول
نمط المحطة القاعدة المتشاركة 

 الموقع في

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع المتشاركة في

السوية 
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

WA UTRA FDD Band XXII 
 E-UTRA Band 22 أو

MHz 3 490-3 410 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 42 النطاق يف
WA E-UTRA Band 23 MHz 2 020-2 000 dBm 96− kHz 100  

WA E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band XXV 
 E-UTRA Band 25أو 

MHz 1 915-1 850 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 33أو 

MHz 1 920-1 900 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 33 النطاق يف

WA UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

MHz 2 025-2 010 dBm 96− kHz 100 على حمطاتينطبق هذا املتطلب  ال 
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 34 النطاق يف

WA UTRA TDD in Band b) 
 E-UTRA Band 35أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 35 النطاق يف

WA UTRA TDD in Band b) 
 E-UTRA Band 36 أو

MHz 1 990-1 930 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 36و 2 النطاقني يف

WA UTRA TDD in Band c) 
 E-UTRA Band 37 أو

MHz 1 930-1 910 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

ويرد تعريف  .37 النطاق يف
النطاق غري املتزاوج  هذا
، ITUR M.1036 التوصية يف

انتظار أي عمليات  أنه يف غري
 مستقبلية نشر

WA UTRA TDD in Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

MHz 2 620-2 570 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 38 النطاق يف
WA UTRA TDD Band f) 

 WA E-UTRA Band 39 أو
MHz 1 920-1 880 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال

العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط
 39و 33 النطاقني يف

WA UTRA TDD Band e) 
 WA E-UTRA Band 40أو 

MHz 2 400-2 300 dBm 96− kHz 100 املتطلب على حمطات ينطبق هذا  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 40 النطاق يف
WA E-UTRA 

Band 41 
MHz 2 690-2 496 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال

العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط
 41 النطاق يف

WA E-UTRA 
Band 42 

MHz 3 600-3 400 dBm 96− kHz 100 املتطلب على حمطات ينطبق هذا  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 43 النطاق أو 42 النطاق يف
WA E-UTRA 

Band 43 
MHz 3 800-3 600 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال

العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط
 43 النطاق يف 42 النطاق يف
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طحمطات القاعدة اخلاصة مبنطقة حملية، حيث تنطبق متطلبات  10E اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الجيب أ
 اجلدول. العمود األول من يفاملوقع مع منط اطحمطة القاعدة املدرج  يفالتشارك 

 10E اجلـدول
 الموقع مع محطات قاعدة أخرى في حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة الخاصة بمنطقة محلية المتشاركة

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع فيالمتشاركة 

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع فيالمتشاركة 

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

Pico GSM900 MHz 915-876 dBm 70− kHz 100  
Pico DCS1800 MHz 1 785-1 710 dBm 80− kHz 100  
Pico PCS1900 MHz 1 910-1 850 dBm 80− kHz 100  
Pico GSM850 MHz 849-824 dBm 70− kHz 100  

LA UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1 أو

MHz 1 980-1 920 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2 أو

MHz 1 910-1 850 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3 أو

MHz 1 785-1 710 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4أو 

MHz 1 755-1 710 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5أو 

MHz 849-824 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band VI, 
XIX  أوE-UTRA Band 6, 19 

MHz 845-830 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7أو 

MHz 2 570-2 500 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA Band 8أو 

MHz 915-880 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9أو 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10أو 

MHz 1 770-1 710 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XI 
 E-UTRA Band 11أو 

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12أو 

MHz 716-699 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13أو 

MHz 787-777 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14أو 

MHz 798-788 dBm 88− kHz 100  

LA E-UTRA Band 17 MHz 716-704 dBm 88− kHz 100  
LA E-UTRA Band 18 MHz 830-815 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XX 
 E-UTRA Band 20أو 

MHz 862-832 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XXI 
 E-UTRA Band 21أو 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 88− kHz 100  
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 (تابع) 10E اجلـدول
نمط المحطة القاعدة 

 الموقع المتشاركة في

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع المتشاركة في

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

LA UTRA FDD Band 
XXII  أوE-UTRA Band 22 

MHz 3 490-3 410 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

  42 النطاق يف
LA E-UTRA Band 23 MHz 2 020-2 000 dBm 88− kHz 100  
LA E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 88− kHz 100  
LA UTRA FDD Band 

XXV أو E-UTRA Band 25 
MHz 1 915-1 850 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA TDD 

in Band a) 
 E-UTRA Band 33أو 

MHz 1 920-1 900 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 33 النطاق يف
LA UTRA TDD 

in Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

MHz 2 025-2 010 dBm 88− kHz 100 على حمطاتينطبق هذا املتطلب  ال 
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 34 النطاق يف
LA UTRA TDD 

in Band b) 
 E-UTRA Band 35أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 35 النطاق يف
LA UTRA TDD 

in Band a) 
 E-UTRA Band 36أو 

MHz 1 990-1 930 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 36و 2 النطاقني يف

LA UTRA TDD 

in Band c) 
 E-UTRA Band 37أو 

MHz 1 930-1 910 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
 E-UTRA القاعدة من النمط

. ويرد 37 النطاق يف العاملة
النطاق غري املتزاوج  هذا تعريف

، غري ITUR M.1036 التوصيات يف
 قبليةمست انتظار أي عمليات نشر أنه يف

LA UTRA TDD in Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

MHz 2 620-2 570 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 38 النطاق يف
LA UTRA TDD Band f) 

E-UTRA Band 39 
MHz 1 920-1 880 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال

العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط
 39و 33 النطاقني يف

LA UTRA TDD Band e) 

E-UTRA Band 40 
MHz 2 400-2 300 dBm 88− kHz 100 ت حمطاينطبق هذا املتطلب على  ال

العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط
 40 النطاق يف

LA E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 41 النطاق يف
LA E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 88− kHz 100 حمطاتينطبق هذا املتطلب على  ال 

العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط
 43و 42 النطاقني يف

LA E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على حمطات  ال
العاملة  E-UTRA القاعدة من النمط

 43و 42 النطاقني يف
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مباشرًة خارج املدى  MHz 10 على مدى ترددي مبقدار 10Eو 10D اجلدولني يفاملوقع الواردة  يفالتشارك تسري متطلبات  ال - 1ة ـالمالحظ
املوقع  يفأحدث التكنولوجيات احلالية حبل تنوعي وحيد للتشارك تسمح  الالوصلة اهلابطة. و  يفالرتددي إلرسال حمطة القاعدة لنطاق ترددي عامل 

. بيد أنه توجد بعض حلول هندسة املواقع اليت dB 30 ا بني اطحمطتني القاعدة قيمتهامع نظام آخر على الرتددات اجملاورة بالنسبة خلسارة اقرتان دني
 استعماهلا. ميكن

ي نشرا  ن، لاملقابالن eNode B يرتاكب مديا تردد اإلرسال واالستقباليفرتض اجلدول أعاله أن النطاقني الرتدديني العاملني، اللذين  - 2ة ـمالحظال
خاصة فسها، قد تنطبق متطلبات املنطقة اجلغرافية ن يفمثل حالة التشغيل تلك اليت ترتاكب فيها ترتيبات الرتددات  يفنفسها. و املنطقة اجلغرافية  يف

 .املوقع يفللتشارك 
املوقع املتزامنة واليت تستعمل نفس نطاق التشغيل، ميكنها اإلرسال بدون متطلبات  يفاملتشاركة  TDD اطحمطات القاعدة من النمط - 3ة ـالمالحظ

 املوقع. يفاملوقع. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوي تطبيق متطلبات خاصة للتشارك  يفخاصة للتشارك 

 PHSالتعايش مع أنظمة الهواتف الشخصية الالسلكية  4.4
أنظمة  أو UTRA FDDأنظمة  وأ PHSاملناطق اجلغرافية اليت ينشر فيها أنظمة  يف PHS حلماية أنظمة ميكن تطبيق هذا املتطلب

E-UTRA FDDميكن تطبيق هذا املتطلب عند ترددات حمددة تقع بني  ما. كMHz 12,5  حتت تردد أول موجة حاملة مستعملة
، ي طّبق هذا E-UTRA FDDأنظمة  يف. و UTRA FDD بالنسبة للنظام ييادة على آخر تردد موجة حاملة مستعملة MHz 12,5و

فوق أعلى  MHz 10والنطاق العامل  يفدون أدىن تردد إرسال طحمطة القاعدة  MHz 10بني  ماترددات حمددة تقع  يفاملتطلب أيضاً 
 العامل. النطاق يفتردد إرسال طحمطة القاعدة 

 تتجاوي قدرة أي بث هامشي: الوينبغي أ

 11A ـدولاجل
 منطقة تغطية جغرافية في حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة بالنسبة للمحطات القاعدة العاملة

 UTRA بالنسبة للنفاذ PHSلنظام 

 اتمالحظ السوية القصوى عرض نطاق القياس النطاق

  –MHz 1 915,7 kHz 300 dBm 41إىل  884,5 1

 

 11B اجلـدول
 منطقة تغطية جغرافية في القاعدة بالنسبة للمحطات القاعدة العاملةحدود البث الهامشي للمحطات 

 E-UTRAبالنسبة للنفاذ  PHSلنظام 

عرض نطاق  النطاق
 القياس

السوية 
 القصوى

 مالحظات

 MHz 1 915,71 884,5 النطاق يفيعمل  PHS ينطبق عند التعايش مع نظام –MHz 1 915,7 kHz 300 dBm 41إىل  884,5 1

 

 نطاقات التردد المجاورة فيالتعايش مع خدمات تعمل  5.4
اور مع نطاق جم يفاملناطق اجلغرافية اليت ينشر فيها خدمة  يف VII أو I جيوي تطبيق هذا املتطلب حلماية النطاقات اجملاورة للنطاقات

 .UTRA FDD النظام
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 12 اجلـدول
 النطاقات المجاورة في العاملةحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة من أجل حماية الخدمات 

Operating 
band Band Maximum level Measurement 

bandwidth Note 

I MHz 2 105-2 100 –30 + 3,4 .) f  100 2 (MHz dBm MHz 1  
MHz 2 180-2 175 –30 + 3,4 .180)  2 MHz  f( dBm MHz 1  

     

    

     

    

VII MHz 2 615-2 610 –30 + 3,4 .) f  610 2 (MHz dBm MHz 1  

MHz 2 700-2 695 –30 + 3,4 .700)  2 MHz  f( dBm MHz 1  

 UTRATDD على املناطق اجلغرافية اليت ينشر فيها النطاقان MHz 2 6152 610جيوي تطبيق هذا املتطلب اخلاص مبدى الرتددات  - ةـمالحظ
 السواء. على UTRAFDDو

 

 عمليات سالمة الجمهورحماية  6.4

لضمان توفري احلماية املناسبة من  XIVو XIII النطاقني يفالعاملة  UTRA جيب تطبيق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة
هذا املتطلب أيضًا عند ترددات حمددة تقع ، وميكن تطبيق MHz 700 النطاق يفالتداخالت لعمليات سالمة اجلمهور 

 مستعملة. فوق آخر تردد موجة حاملة MHz 12,5تردد موجة حاملة مستعملة و أدىن من أول MHz 12,5 بني

 13A اجلـدول
 حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة

 مالحظات عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق نطاق التشغيل

XIII MHz 775-763 dBm 46– kHz 6,25  

XIII MHz 805-793 dBm 46– kHz 6,25  

XIV MHz 775-769 dBm 46– kHz 6,25  

XIV MHz 805-799 dBm 46– kHz 6,25  

 

لضمان توفري احلماية املناسبة من  14و 13 النطاقني يفالعاملة  E-UTRA جيب تطبيق املتطلب التايل على حمطات القاعدة
 MHz 10 مدى الرتددات من. وميكن تطبيق هذا املتطلب أيضاً على MHz 700 النطاق يفالتداخالت لعمليات سالمة اجلمهور 

فوق أعلى تردد لنطاق تشغيل مرسل اطحمطة القاعدة. وجيب  MHz 10 أدىن من أقل تردد لنطاق تشغيل مرسل اطحمطة القاعدة إىل
 هامشي: تتجاوي قدرة أي بث الأ
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 13B اجلـدول
 من أجل حماية عمليات سالمة الجمهور حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق نطاق التشغيل

13 MHz 775-763 dBm 46– kHz 6,25  

13 MHz 805-793 dBm 46– kHz 6,25  

14 MHz 775-769 dBm 46– kHz 6,25  

14 MHz 805-799 dBm 46– kHz 6,25  

 

 تردد أخرىنطاقات  فيالخاصة بالمنشأ العاملة  UTRA التعايش مع المحطات القاعدة 7.4
يطبق هذا  نطاقات أخرى. وال يفاخلاصة باملنشأ العاملة  UTRA جيوي تطبيق هذا املتطلب حلماية مستقبالت اطحمطات القاعدة

 باملنشأ. اخلاصة UTRA على اطحمطات القاعدة الاملتطلب إ
حيث تطبق متطلبات خاصة باملنشأ،  UTRA بالنسبة طحمطة قاعدة 14 اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  ال

 اجلدول. العمود األول من يفالتعايش مع منط اطحمطة القاعدة اخلاصة باملنشأ املدرج 

 14 اجلـدول
 مع محطات قاعدة خاصة بالمنشأ الخاصة بالمنشأ من أجل التعايش UTRAحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة 

 نطاقات أخرى فيتعمل 
ة نمط المحطة القاعد

 بالمنشأ الخاصة
النطاق الخاص 

 التعايش بمتطلب
 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1 أو

MHz 1 980-1 920 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2 أو

MHz 1 910-1 850 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3 أو

MHz 1 785-1 710 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4 أو

MHz 1 755-1 710 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5أو 

MHz 849-824 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band VI 
 XIXأو  XIXأو 

 E-UTRA Band 6, 19 أو

MHz 845-815 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7أو 

MHz 2 570-2 500 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band VIII 

 E-UTRA Band 8أو 
MHz 915-880 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9أو 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10أو 

MHz 1 770-1 710 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band XI 
 E-UTRA Band 11أو 

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 71− kHz 100  
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 (تتمة ) 14 اجلـدول
نمط المحطة القاعدة 

 بالمنشأ الخاصة
النطاق الخاص 

 التعايش بمتطلب
 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12أو 

MHz 716-699 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13أو 

MHz 787-777 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14أو 

MHz 798-788 dBm 71− kHz 100  

E-UTRA Band 17 MHz 716-704 dBm 71− kHz 100  
UTRA FDD Band XX 

 E-UTRA Band 20أو 
MHz 862-832 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band XXI 
 E-UTRA Band 21أو 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 71− kHz 100  

UTRA FDD Band XXII 
 E-UTRA Band 22أو 

MHz 3 490-3 410 dBm 71− kHz 100  

E-UTRA FDD Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 71− kHz 100  
UTRA FDD Band XXV 

 E-UTRA Band 25أو 
MHz 1 915-1 850 dBm 71− kHz 100  

UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33أو 

MHz 1 920-1 900 dBm 71− kHz 100  

UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

MHz 2 025-2 010 dBm 71− kHz 100  

UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

MHz 2 620-2 570 dBm 71− kHz 100  

UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

MHz 1 920-1 880 dBm 71− kHz 100  

UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

MHz 2 400-2 300 dBm 71− kHz 100  

E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 71− kHz 100  
E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 71− kHz 100  
E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 71− kHz 100  

 

 من محطة قاعدة من نفس النمط أو مختلفة E-UTRA FDD حماية مستقبل المحطة القاعدة 9.4
من أجل جتنب التأثري بالسلب على حساسية اطحمطات القاعدة  E-UTRA FDD جيب تطبيق هذا املتطلب بالنسبة لتشغيل النظام

من جراء إرساالت صادرة عن مرسل أي حمطة قاعدة. ويقاس هذا املتطلب عند منفذ هوائي اإلرسال ألي منط من أمناط اطحمطات 
 واالستقبال. القاعدة سواء كان هلا منفذ مشرتك أو منفذين منفصلني لإلرسال

 .15 اجلدول يفأي بث هامشي احلدود الواردة  تتجاوي قدرة الوجيب أ

 15 اجلـدول

 المحطات القاعدة استقبالمن أجل حماية  E-UTRA FDD حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى مدى الترددات 

  FUL_low – FUL_high dBm 96− kHz 100 حمطة قاعدة ملنطقة واسعة
  FUL_low – FUL_high dBm 88− kHz 100 قاعدة ملنطقة حمليةحمطة 

  FUL_low – FUL_high dBm 88− kHz 100 حمطة قاعدة للمنشأ
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 محطة قاعدة مختلفةنفسها أو من من  E-UTRA FDD حماية مستقبل المحطة القاعدة 10.4
مستقبالت من أجل جتنب التأثري بالسلب على حساسية  E-UTRA FDD جيب تطبيق هذا املتطلب بالنسبة لتشغيل النظام

اطحمطات القاعدة من جراء إرساالت صادرة عن مرسل أي حمطة قاعدة. ويقاس هذا املتطلب عند منفذ هوائي اإلرسال ألي منط 
 واالستقبال. من أمناط اطحمطات القاعدة سواء كان هلا منفذ مشرتك أو منفذين منفصلني لإلرسال

والواردة  WA UTRAبالنسبة للمحطات القاعدة  15A اجلدول يفجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة تت وجيب أال
بالنسبة للمحطات  15Cذات املدى املتوسط والواردة يف اجلدول  UTRAبالنسبة للمحطات القاعدة  15B دولاجل يف

 اخلاصة باملنشأ. UTRAبالنسبة للمحطات القاعدة  15Dوالواردة يف اجلدول  LA UTRA القاعدة

 15A اجلـدول

 من أجل حماية مستقبالت المحطات القاعدة WAالبث الهامشي للمحطات القاعدة  حدود
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق نطاق التشغيل

I 1 920-1 980 MHz dBm 96− kHz 100  

II 1 850-1 910 MHz dBm 96− kHz 100  

III 1 710-1 785 MHz dBm 96− kHz 100  

IV 1 710-1 755 MHz dBm 96− kHz 100  

V 824-849 MHz dBm 96− kHz 100  

VI ،XIX 815-845 MHz dBm 96− kHz 100  

VII 2 500-2 570 MHz dBm 96− kHz 100  

VIII 915-880 MHz dBm 96− kHz 100  

IX 1 749,9-1 784,9 MHz dBm 96− kHz 100  

X 1 710-1 770 MHz dBm 96− kHz 100  

XI 1 427,9-1 447,9 MHz dBm 96− kHz 100  

XII 699-716 MHz dBm 96− kHz 100  

XIII 777-787 MHz dBm 96− kHz 100  

XIV 788-798 MHz dBm 96− kHz 100  

XX 832-862 MHz dBm 96− kHz 100  

XXI 1 447,9-1 462,9 MHz dBm 96− kHz 100  

XXII 3 410-3 490 MHz dBm 96− kHz 100  

XXV 1 850-1 915 MHz dBm 96− kHz 100  
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 15B اجلـدول

 ذات المدى المتوسط من أجل حماية مستقبالت المحطات القاعدةالبث الهامشي للمحطات القاعدة  حدود
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق نطاق التشغيل

I 1 920-1 980 MHz dBm 86− kHz 100  
II 1 850-1 910 MHz dBm 86− kHz 100  
III 1 710-1 785 MHz dBm 86− kHz 100  
IV 1 710-1 755 MHz dBm 86− kHz 100  
V 824-849 MHz dBm 86− kHz 100  

VI ،XIX 815-845 MHz dBm 86− kHz 100  
VII 2 500-2 570 MHz dBm 86− kHz 100  
VIII 880-915 MHz dBm 86− kHz 100  
IX 1 749,9-1 784,9 MHz dBm 86− kHz 100  
X 1 710-1 770 MHz dBm 86− kHz 100  
XI 1 427,9-1 447,9 MHz dBm 86− kHz 100  
XII 699-716 MHz dBm 86− kHz 100  
XIII 777-787 MHz dBm 86− kHz 100  
XIV 788-798 MHz dBm 86− kHz 100  
XX 832-862 MHz dBm 86− kHz 100  
XXI 1 447,9-1 462,9 MHz dBm 86− kHz 100  
XXII 3 410-3 490 MHz dBm 86− kHz 100  
XXV 1 850-1 915 MHz dBm 86− kHz 100  

 15C اجلـدول

 من أجل حماية مستقبالت المحطات القاعدة LAالبث الهامشي للمحطات القاعدة  حدود
 اتمالحظ نطاق القياسعرض  السوية القصوى النطاق نطاق التشغيل

I 1 920-1 980 MHz dBm 82− kHz 100  
II 1 850-1 910 MHz dBm 82− kHz 100  
III 1 710-1 785 MHz dBm 82− kHz 100  
IV 1 710-1 755 MHz dBm 82− kHz 100  
V 824-849 MHz dBm 82− kHz 100  

VI ،XIX 815-845 MHz dBm 82− kHz 100  
VII 2 500-2 570 MHz dBm 82− kHz 100  
VIII 880-915 MHz dBm 82− kHz 100  
IX 1 749,9-1 784,9 MHz dBm 82− kHz 100  
X 1 710-1 770 MHz dBm 82− kHz 100  
XI 1 427,9-1 447,9 MHz dBm 82− kHz 100  
XII 699-716 MHz dBm 82− kHz 100  
XIII 777-787 MHz dBm 82− kHz 100  
XIV 788-798 MHz dBm 82− kHz 100  
XX 832-862 MHz dBm 82− kHz 100  
XXI 1 447,9-1 462,9 MHz dBm 82− kHz 100  
XXII 3 410-3 490 MHz dBm 82− kHz 100  
XXV 1 850-1 915 MHz dBm 82− kHz 100  
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 15D اجلـدول

 المحطات القاعدة من أجل حماية مستقبالتالبث الهامشي للمحطات القاعدة الخاصة بالمنشأ  حدود
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق نطاق التشغيل

I 1 920-1 980 MHz dBm 82− kHz 100  
II 1 850-1 910 MHz dBm 82− kHz 100  
III 1 710-1 785 MHz dBm 82− kHz 100  
IV 1 710-1 755 MHz dBm 82− kHz 100  
V 824-849 MHz dBm 82− kHz 100  

VI ،XIX 815-845 MHz dBm 82− kHz 100  
VII 2 500-2 570 MHz dBm 82− kHz 100  
VIII 880-915 MHz dBm 82− kHz 100  
IX 1 749,9-1 784,9 MHz dBm 82− kHz 100  
X 1 710-1 770 MHz dBm 82− kHz 100  
XI 1 427,9-1 447,9 MHz dBm 82− kHz 100  
XII 699-716 MHz dBm 82− kHz 100  
XIII 777-787 MHz dBm 82− kHz 100  
XIV 788-798 MHz dBm 82− kHz 100  
XX 832-862 MHz dBm 82− kHz 100  
XXI 1 447,9-1 462,9 MHz dBm 82− kHz 100  
XXII 3 410-3 490 MHz dBm 82− kHz 100  
XXV 1 850-1 915 MHz dBm 82− kHz 100  

 

 البث الهامشي للمستقبل 5
ينبغي تطبيق هذا اهلوائي لكل من املرسل واملستقبل. و  يفتطبق هذه املتطلبات على مجيع اطحمطات القاعدة اليت هلا منفذ منفصل 

 املرسل. وضع تشغيل مع إغالق منفذ يفاملتطلب على أساس أن يكون كل من املرسل واملستقبل 
سل اهلوائي للمرسل واملستقبل، تسري حدود البث اهلامشي للمر  يفوبالنسبة جلميع اطحمطات القاعدة اليت هلا منفذ مشرتك 

 أعاله. اطحمددة
 أ(.16 اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  وينبغي أالّ 

تتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود اطحمددة  ، ينبغي أالّ 16 اجلدول يف، فإىل جانب املتطلبات الواردة  E-UTRA وبالنسبة للنظام
، وللتعايش مع 9.4 الفقرة يفهو وارد  ماك  اطحمطة أو من حمطة خمتلفةمن نفس  E-UTRA FDD ماية مستقبل حمطة قاعدةحل

. وجيوي أن يطبق إىل جانب ذلك 6.4و 4.4و 2.2.4 الفقرات يفهو وارد  مانفس املنطقة اجلغرافية ك يفاألنظمة األخرى العاملة 
 .2.3.4 الفقرة يفاملوقع الواردة  يفأيضاً متطلبات التعايش اخلاصة باطحمطات القاعدة املتشاركة 

تتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود اطحمددة  ، ينبغي أالّ 16 اجلدول يف، فإىل جانب املتطلبات الواردة E-UTRA وبالنسبة للنظام
، وللتعايش مع 10.4 الفقرة يفهو وارد  كمااطحمطة أو من حمطة خمتلفة  من نفس  E-UTRA FDD اعدةحلماية مستقبل حمطة ق

. وجيوي أن يطبق إىل 7.4و 6.4و 5.4و 4.4و 1.2.4 الفقرات يفهو وارد  نفس املنطقة اجلغرافية كما يفاألنظمة األخرى العاملة 
 .1.3.4 الفقرة يفاملوقع الواردة  يفدة املتشاركة جانب ذلك أيضاً متطلبات التعايش اخلاصة باطحمطات القاع
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 16 اجلـدول
 أ ( حدود البث الهامشي للمستقبل 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

GHz 1-MHz 30 dBm 57 kHz 100  

GHz 12,75-1 dBm 47 MHz 1  

GHz 12,75 -  التوافقية اخلامسة
حلافة الرتدد األعلى من نطاق تشغيل 

 GHzالوصلة الصاعدة بوحدات 

dBm 47 MHz 1  يف النفاذ  22ال ينطبق إال على النطاقE-UTRA 
 UTRAيف النفاذ  XXIIالنطاق  أو

ييادة على تردد آخر موجة حاملة  MHz 12,5دون تردد أول موجة حاملة مستعملة  MHz 12,5، ت ستثىن الرتددات بني UTRAنظام  يف - 1المالحظـة 
 القاعدة. مرسل اطحمطة مستعملة يف
 2,5* عرض نطاق القناة دون تردد أول موجة حاملة و2,5 بني ، ميكن أن ي ستثىن من املتطلب اجملال  الرتددي الواقع ماUTRA-E نظام يف - 2المالحظـة 
تطلب تستثىن من امل مرسل اطحمطة القاعدة. ولكن يتعني أال ييادة على تردد آخر موجة حاملة مستعملة يف channelBW*  (2,5(نطاق القناة عرض  مضروباً يف

 القاعدة. ةفوق أعلى تردد للنطاق العامل ملرسل حمط MHz 10 دون أدىن تردد للنطاق العامل ملرسل حمطة القاعدة أو تزيد عن MHz 10 الرتددات اليت تزيد عن
 

 
 شاغرب( 

 CDMA TDDج( على املناطق اجلغرافية اليت ينشر فيها أنظمة  16 اجلدول يفوعالوة على ذلك، ميكن تطبيق املتطلبات الواردة 
 (IMT2000) 2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية CMDA DSوأنظمة  (IMT2000) 2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية

 السواء. على
 شاغرج( 
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 2الملحق 
 موجات حاملة متعددةو  (CDMA)المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري 

 IMT-2000 (cdma-2000)لالتصاالت 

 CDMA2000مرزمة عالية السرعة للنظام  وبيانات CDMA2000النظام  1
 القناع الطيفي 1.1

على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع املوجات احلاملة للرتدد  (BS) ينبغي أن تكون حدود البث، عندما ت رسل اطحمطة القاعدة
صّنعالذي تدعمه واملشكَّ  (RF) الراديوي

 
وتطبَّق قيم قناع بث الطيف الرتددي  .املوّصفة أدناهأقل من احلدود  لة وفقًا ملواصفات امل

 (BS) عندما ت رسل اطحمطة القاعدةويتعني حتقيقها  10و 9و 7و 5و 2و 0 على فئات النطاق 17AAواجلدول  17A اجلدول يفالواردة 
الت مدخ يفالذي تدعمه اطحمطة القاعدة على النحو املبني  (RF) على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع املوجات احلاملة للرتدد الراديوي

 النشيطة. عمود املوجات احلاملة

 17A اجلـدول
 10و 9و 7و 5و 2و 0قيم قناع بث الطيف الترددي لفئات النطاق  المحطات القاعدة الكبرية

 الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 
الموجات الحاملة 

 حدود البث النشيطة

750 kHz  1,98إىل MHz 45 موجة حاملة وحيدة– dBc/30 kHz 

 موجة حاملة وحيدة MHz 4,00إىل  1,98
–60 dBc/30 kHz, HRPD 

–60 dBc/30 kHz; Pout  33 dBm, cdma2000 

–27 dBm/30 kHz; 28 dBm  Pout < 33 dBm, cdma2000 

–55 dBc/30 kHz; Pout < 28 dBm, cdma2000 

 MHz 4,00إىل  3,25
 فقط( 7)فئة النطاق 

 dBm/6,25 kHz –46 مجيعها

رشاح مل (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf|حيث  | Δf|عرض نطاق القياس القيود بشأن  أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1ة ـالمالحظ
 (f) بحلافة األقر اتردد  -موجبة، بوصفها الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى  Δf، عندما تكون Δf حالة اختبار عدة موجات حاملة، ت عرف القياس. ويف

 القياس. رشاحمل (f) حلافة األقرباتردد  -سالبة، بوصفها الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر اخنفاضاً  Δf ، عندما تكونΔf رشاح القياس، وت عرفمل

 17AA اجلـدول
 10و 9و 7و 5و 2و 0قيم قناع بث الطيف الترددي لفئات النطاق  المحطات القاعدة الصغيرة جدًا والمتناهية الصغر

 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

750 kHz  1,98إىل MHz 45 موجة حاملة وحيدة– dBc/30 kHz 

 dBc/30 kHz –55 موجة حاملة وحيدة MHz 4,00إىل  1,98

 MHz 4,00إىل  3,25
 فقط( 7)فئة النطاق 

 dBm/6,25 kHz –46 مجيعها

 MHz 2,25إىل  1,98
 )الختبارات املوجات احلاملة املتعددة فقط(

 dBm/30 kHz –25 مجيعها

 MHz 4,00إىل  3,25
 )الختبارات املوجات احلاملة املتعددة فقط(

 dBm/1 MHz –26 مجيعها
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 :17AA على اجلدول ةـمالحظ
 (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf|حيث  | Δf|عرض نطاق القياس القيود بشأن  أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1المالحظـة 

افة حلاتردد  -موجبة، بوصفها الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى  Δf، عندما تكون Δf حالة اختبار عدة موجات حاملة، ت عرف رشاح القياس. ويفمل
 (f) حلافة األقرباتردد  -ا الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر اخنفاضًا سالبة، بوصفه Δf ، عندما تكونΔf رشاح القياس، وت عرفمل (f) األقرب

 القياس. رشاحمل

 15و 14و 13و 8و 6و 4و 1 على فئات النطاق 17BAواجلدول  17B اجلدول يفوتطبَّق قيم قناع بث الطيف الرتددي الواردة 
 (RF) على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع املوجات احلاملة للرتدد الراديوي (BS) عندما ت رسل اطحمطة القاعدةويتعني حتقيقها 

 النشيطة. مدخالت عمود املوجات احلاملة يفالذي تدعمه اطحمطة القاعدة على النحو املبني 

 17B اجلـدول
 15و 14و 13و 8و 6و 4و 1قيم قناع بث الطيف الترددي لفئات النطاق  المحطات القاعدة الكبرية

 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

kHz 885  إىلMHz 1,25  45 موجة حاملة وحيدة– dBc/30 kHz 

 dBm/30 kHz 9- أو dBc/30 kHz –45بني  مااألكثر صرامة  موجة حاملة وحيدة MHz 1,98إىل  1,25

 MHz 2,25إىل  1,25
 (احلاملة املتعددة فقط)الختبارات املوجات 

 dBm/30 kHz 9- مجيعها

 MHz 1,45إىل  1,25
 (13و 8و 6)فئات النطاق 

 dBm/30 kHz –13 مجيعها

 MHz 2,25إىل  1,45
 (13و 8و 6)فئات النطاق 

 dBm/30 kHz { (f – 1.45 MHz) 17 + 13}– مجيعها

 موجة حاملة وحيدة MHz 2,25إىل  1,98
–55 dBc/30 kHz, HPRD 

–55 dBc/30 kHz; Pout  33 dBm, cdma2000 

–22 dBm/30 kHz; 28 dBm  Pout < 33 dBm, cdma2000 

–50 dBc/30 kHz; Pout < 28 dBm, cdma2000 

 dBm/1 MHz 13– مجيعها MHz 4,00إىل  2,25
بصرف النظر عن  Δf ويتعني أن تطبَّق متطلبات البث جلميع قيم. | Δf| عرض نطاق القياس القيود بشأن أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1ة ـالمالحظ

. الختبار موجة حاملة وحيدة رشاح القياسمل (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf|حيث  وقوع تردد القياس ضمن أو خارج حافة النطاق أو الفدرة؛
الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى،   للقياس (f) حلافة األقرباموجبة، بوصفها تردد  Δf ، عندما تكونΔf حالة اختبار عدة موجات حاملة، ت عرف ويف

 اخنفاضاً. الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر - لقياسل (f) حلافة األقرباسالبة، بوصفها تردد  Δf ، عندما تكونΔf وت عرف

 17BA اجلـدول
 15و 14و 13و 8و 6و 4و 1قيم قناع بث الطيف الترددي لفئات النطاق  والمتناهية الصغرالمحطات القاعدة الصغيرة جداً 

 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

kHz 885  إىلMHz 1,98 45 موجة حاملة وحيدة– dBc/30 kHz 

kHz 1,98  2,25إىل MHz 55 موجة حاملة وحيدة– dBc/30 kHz 

 MHz 2,25إىل  1,25
 )الختبارات املوجات احلاملة املتعددة فقط(

 dBm/30 kHz –25 مجيعها

 MHz 4,00إىل  2,25
 )الختبارات املوجات احلاملة املتعددة فقط(

 dBm/1 MHz –26 مجيعها

بصرف النظر عن  Δf أن تطبَّق متطلبات البث جلميع قيم . ويتعني| Δf| عرض نطاق القياس القيود بشأن أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1ة ـالمالحظ
. الختبار موجة حاملة وحيدة رشاح القياسمل (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf|حيث  وقوع تردد القياس ضمن أو خارج حافة النطاق أو الفدرة؛

الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى،   للقياس (f) حلافة األقرباموجبة، بوصفها تردد  Δf ، عندما تكونΔf حالة اختبار عدة موجات حاملة، ت عرف ويف
 اخنفاضاً. الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر - لقياسل (f) حلافة األقرباسالبة، بوصفها تردد  Δf ، عندما تكونΔf وت عرف
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عندما ويتعني حتقيقها  12و 11 على فئيت النطاق 17CAواجلدول  17C اجلدول يفوتطبَّق قيم قناع بث الطيف الرتددي الواردة 
الذي تدعمه اطحمطة  (RF) على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع املوجات احلاملة للرتدد الراديوي (BS) ت رسل اطحمطة القاعدة

 النشيطة. مدخالت عمود املوجات احلاملة يفالقاعدة على النحو املبني 

 17C اجلـدول
 12و 11قيم قناع بث الطيف الترددي لفئتي النطاق  ات القاعدة الكبريةالمحط

 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

  kHz 30 يف 135 dBc/(Δf |–750|)15-45– موجة حاملة وحيدة kHz 885إىل  750

 kHz 30 يف 240 dBc/(Δf |–885|)5-60– موجة حاملة وحيدة kHz 125 1إىل  885

 dBc/30 kHz 65– موجة حاملة وحيدة MHz 1,98إىل  1,125

 dBc/30 kHz 75– موجة حاملة وحيدة MHz 4,00إىل  1,98

 Δfو لقياس.ل (f) األقربحلافة اتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf|حيث  | Δf| عرض نطاق القياس القيود بشأن أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1ة ـالمالحظ
الفئة الفرعية للنطاق. وقد  صاحلة يف CDMA الفئة الفرعية للنطاق أو التخالف السالب من أدىن قناة صاحلة يف CDMA هو التخالف املوجب من أعلى قناة
األشد لالحتاد  B أوروبا مع متطلبات الفئة األوروبيتني( إلتاحة تعايش اخلدمات القائمة يف PAMR )فئيت 12و 11 ص ممت حدود البث لفئيت النطاق

 لالتصاالت. الدويل

 17CA اجلـدول
 12و 11قيم قناع بث الطيف الترددي لفئتي النطاق  المحطات القاعدة الصغيرة جدًا والمتناهية الصغر

 حدود البث الحاملة النشيطةالموجات  الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 
 kHz 30يف  135 dBc/(Δf |–750|)15-45– موجة حاملة وحيدة kHz 885إىل  750

 kHz 30يف  240 dBc/(Δf |–885|)5-60– موجة حاملة وحيدة kHz 125 1إىل  885
 dBc/30 kHz 65– موجة حاملة وحيدة MHz 4إىل  1,125

 Δfو لقياس.ل (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf|حيث  | Δf| عرض نطاق القياس القيود بشأن أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1ة ـالمالحظ
الفئة الفرعية للنطاق. وقد  صاحلة يف CDMA الفئة الفرعية للنطاق أو التخالف السالب من أدىن قناة صاحلة يف CDMA هو التخالف املوجب من أعلى قناة
األشد لالحتاد  B أوروبا مع متطلبات الفئة األوروبيتني( إلتاحة تعايش اخلدمات القائمة يف PAMR )فئيت 12و 11 ص ممت حدود البث لفئيت النطاق

 لالتصاالت. الدويل

عندما ت رسل ويتعني حتقيقها  3 على فئة النطاق 17DAواجلدول  17D اجلدول يفوتطبَّق قيم قناع بث الطيف الرتددي الواردة 
الذي تدعمه اطحمطة القاعدة  (RF) على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع املوجات احلاملة للرتدد الراديوي (BS) اطحمطة القاعدة

 النشيطة. مدخالت عمود املوجات احلاملة يفعلى النحو املبني 
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 17D اجلـدول
 3قناع بث الطيف الترددي لفئة النطاق  قيم المحطات القاعدة الكبرية

 قياس التردد
الموجات الحاملة 

 النشيطة
داخل  | Δf|بالنسبة إلى 
 الترددي المدى

 حدود البث

> 832 MHz 
 ، 834 MHzو

> 838 MHz  
 ، 846 MHzو

> 860 MHz 
  895 MHzو

موجة حاملة 
 وحيدة

 750 kHz 
 و

< 1,98 MHz 
–45 dBc/30 kHz 

موجة حاملة 
 وحيدة

 1,98 MHz 

25 W (–16 dBm)/100 kHz; Pout  30 dBm 
–60 dBc/100 kHz; 30 dBm < Pout  47 dBm 

50 W (–13 dBm)/100 kHz  70–أو dBc/100 

kHz أيهما أقل تشدداً؛ ،Pout > 47 dBm 

> 810 MHz 
، عدا 860 MHzو

>832 MHz و834 MHz ،
>838 MHz و846 MHz 

موجة حاملة 
 وحيدة

< 1,98 MHz 
25 W (–16 dBm)/30 kHz; Pout  30 dBm 

–60 dBc / 30 kHz  25أو W (–16 dBm)/30 kHz ،
 Pout > 30 dBmأيهما أكثر تشدداً؛ 

موجة حاملة 
 وحيدة

 1,98 MHz 
25 W (–16 dBm)/ 100 kHz; Pout  30 dBm 

–60 dBc / 100 kHz  25أو W (–16 dBm)/ 

100kHz أيهما أكثر تشدداً؛ ،Pout > 30 dBm 

 810 MHz 
 MHz 895 <و

 غري مطبق مجيعها

25 W (–16 dBm)/1 MHz; Pout  44 dBm 
–60 dBc/1 MHz; 44 dBm < Pout  47 dBm 

50 W (–13 dBm)/1 MHz  70–أو dBc/1 MHz 
 Pout > 47 dBmأيهما أقل تشدداً؛ 

بصرف النظر عن  Δf ويتعني أن تطبَّق متطلبات البث جلميع قيم. | Δf| عرض نطاق القياس القيود بشأن أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1ة ـالمالحظ
موجات حاملة، حالة اختبار عدة  لقياس. ويفل (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf| حيث وقوع تردد القياس ضمن أو خارج حافة النطاق أو الفدرة؛

سالبة،  Δf ، عندما تكونΔf الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى، وت عرف -للقياس  (f) حلافة األقرباموجبة، بوصفها تردد  Δf ، عندما تكونΔf ت عرف
واألدىن لقياس  الراديوي اليابانية، يبلغ احلدان األعلىوثائق القياس  ويف الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر اخنفاضاً. - لقياسل (f) حلافة األقربابوصفها تردد 

 .GHz 3و MHz 10 الرتدد حالياً 

 17DA اجلـدول
 3قيم قناع بث الطيف الترددي لفئة النطاق  المحطات القاعدة الصغيرة جدًا والمتناهية الصغر

 قياس التردد
الموجات 

 الحاملة النشيطة
داخل  | Δf|بالنسبة إلى 
 الترددي المدى

 حدود البث

> 832 MHz، 
 834 MHz، 
> 838 MHz 

 ، 846 MHzو
> 860 MHz 

  895 MHzو

موجة حاملة 
 وحيدة

 750 kHz 
 MHz 1,98 >و

–45 dBc/30 kHz 

موجة حاملة 
 وحيدة

 1,98 MHz –36 dBm/100 kHz 

> 810 MHz 
، عدا 860 MHzو

>832 MHz 
، 834 MHzو

>838 MHz  
 846 MHzو

موجة حاملة 
 وحيدة

< 1,98 MHz –16 dBm/30 kHz 

موجة حاملة 
 وحيدة

 1,98 MHz –36 dBm/100 kHz 

 810 MHz 
 MHz 895 <و

 N/A –36 dBm/1 MHz مجيعها

بصرف النظر عن  Δf ويتعني أن تطبَّق متطلبات البث جلميع قيم. | Δf| عرض نطاق القياس القيود بشأن أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1ة ـالمالحظ
حالة اختبار عدة موجات حاملة،  لقياس. ويفل (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf| حيث وقوع تردد القياس ضمن أو خارج حافة النطاق أو الفدرة؛

سالبة،  Δf ، عندما تكونΔf ملة األعلى، وت عرفالرتدد املركزي للموجة احلا -للقياس  (f) حلافة األقرباموجبة، بوصفها تردد  Δf ، عندما تكونΔf ت عرف
ىن لقياس وثائق القياس الراديوي اليابانية، يبلغ احلدان األعلى واألد ويف الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر اخنفاضاً. - لقياسل (f) حلافة األقربابوصفها تردد 

 .GHz 3و MHz 10 الرتدد حالياً 
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 البث الهامشي للمرسل 2.1
، ينبغي أن تكون حدود البث ITUR SM.329حتددها التوصية  ماللبث اهلامشي ك A املناطق اليت تنطبق فيها حدود الفئة يف

على مجيع املوجات احلاملة للرتدد  (BS) عندما ترسل اطحمطة القاعدة 18Bو 18A اجلدولني يفاهلامشي أقل من احلدود الواردة 
 املصنع. الذي تدعمه واملشكلة وفقاً ملواصفات (RF) الراديوي

 18A اجلـدول

 A، الفئة (BS)حدود البث الهامشي للمحطة القاعدة  المحطات القاعدة الكبرية
 حدود البث داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

MHz 4,00  

9 kHz  f  150 kHz 
150 kHz  f  30 MHz 
30 MHz  f  1 GHz 

1 GHz  f  12,75 GHz 

kHz 1/dBm 13– 
kHz 10/dBm 13– 

kHz 100/dBm 13– 
MHz 1/dBm 13– 

للحافة األقرب من مرشاح  (f) الرتدد -= الرتدد املركزي  | Δf| حيث | Δf|عرض نطاق القياس القيود بشأن  يفينبغي أن تستوىف مجيع الرتددات  - 1ة ـمالحظال
للحافة األقرب من  (f) الرتدد -موجبة، بوصفها الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى  Δf ، عندما تكونΔf ت عرفحالة اختبار عدة موجات حاملة،  يفالقياس. و 

 القياس. للحافة األقرب من مرشاح (f) الرتدد - سالبة، بوصفها الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر اخنفاضاً  Δf ، عندما تكونΔf مرشاح القياس، وت عرف

 18B اجلـدول

المناطق التي ينشر  في Aعالوة على حدود الفئة  للمحطات القاعدة الكبرية حدود البث الهامشي للمرسل اإلضافية 
 (PHS)نظام هواتف محمولة شخصية  فيها

 للحماية من حدود البث عرض نطاق القياس تردد القياس

 MHz 1 915,7 kHz 300 dBm 41– PHSإىل  884,5 1

، ينبغي أن تكون حدود البث اهلامشي ITUR SM.329حتددها التوصية  ماللبث اهلامشي ك B تنطبق فيها حدود الفئةاملناطق اليت  يف
على مجيع  عندما ترسل على موجة حاملة وحيدة أو للمحطات القاعدة الكربيةبالنسبة  19Bو 19A اجلدولني يفأقل من احلدود الواردة 

صنَّع. وينبغي استيفاء حدود البث  (BS) الذي تدعمه اطحمطة القاعدة (RF) املوجات احلاملة للرتدد الراديوي
 
واملشكلة وفقاً ملواصفات امل

استيفاء  وجيب. (BS) الذي تدعمه اطحمطة القاعدة (RF) عند اإلرسال على مجيع املوجات احلاملة للرتدد الراديوي 19A اجلدول يفالواردة 
الذي  (RF) مجيع املوجات احلاملة للرتدد الراديويموجة حاملة وحيدة أو على عند اإلرسال على  19B اجلدول يفحدود البث الواردة 

 النشيطة. عمود املوجات احلاملة بيانات يفعلى النحو املبني  (BS) تدعمه اطحمطة القاعدة

 19A اجلـدول
 Bالفئة  للمحطات القاعدة الكبريةحدود البث الهامشي 

 حدود البث المدىداخل  | Δf|بالنسبة إلى 

MHz 4,00 < 
9 kHz  f  150 kHz 

150 kHz  f  30 MHz 
30 MHz  f  1 GHz 

1 GHz  f  12,75 GHz 

kHz 1/dBm 36– 
kHz 10/dBm 36– 

kHz 100/dBm 36– 
MHz 1/dBm 30– 

للحافة األقرب من مرشاح  (f) الرتدد -= الرتدد املركزي  | Δf| حيث | Δf|عرض نطاق القياس القيود بشأن  يفينبغي أن تستوىف مجيع الرتددات  - 1ة ـمالحظال
للحافة األقرب من  (f)الرتدد  -موجبة، بوصفها الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى  Δf ، عندما تكونΔf حالة اختبار عدة موجات حاملة، ت عرف يفالقياس. و 

 القياس. للحافة األقرب من مرشاح (f)الرتدد  -الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر اخنفاضاً  سالبة، بوصفها Δf ، عندما تكونΔf مرشاح القياس، وت عرف
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 19B اجلـدول
 B التصنيفباإلضافة إلى حدود  بالنسبة للمحطات القاعدة الكبريةللمرسل اإلضافية حدود البث الهامشي  

 تردد القياس
الموجات الحاملة 

 النشيطة
 للحماية من حدود البث

 GSM 900 نطاق استقبال اطحمطة املتنقلة –kHz 100/dBm 57 مجيع املوجات احلاملة MHz 960و 921بني 

 DCS 1800 نطاق استقبال اطحمطة املتنقلة –kHz 100/dBm 47 مجيع املوجات احلاملة MHz 1 880و 805 1بني 

 MHz 1 920و 900 1بني 
 MHz 2 025و 010 2بني 

 MHz 1/dBm 52– IMT-2000 CDMA TDD مجيع املوجات احلاملة

 FDDنطاق استقبال اطحمطة القاعدة  –MHz 1/dBm 86 موجة حاملة وحيدة MHz 1 980و 920 1بني 

دود عن احل بالنسبة للمحطات القاعدة الكربيةشي ، يتعني أن يقل البث اهلام10و 9و 7و 0 فئات النطاق يفولدى اإلرسال 
على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع املوجات احلاملة للرتدد  (BS) ت رسل اطحمطة القاعدةعندما ، 20A اجلدول يفاملوصفة 
 النشيطة. عمود املوجات احلاملة بيانات يفالذي تدعمه اطحمطة القاعدة على النحو املبني  (RF) الراديوي

 20A اجلـدول

 حطات القاعدة الكبريةبالنسبة للم 10و 9و 7و 0فئات النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 

 االتحاد الدولي لالتصاالت في حصراً  Bللتصنيف 
 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

MHz 4,00 < 
 {10و 9و 7و 0}فئات النطاق 

 ت(لالتصاال االحتاد الدويل يفحصراً  B)لتصنيف 
 مجيعها

kHz 1/dBm 36–؛ 
kHz 10/dBm 36–؛ 

kHz 100/dBm 36–؛ 
MHz 1/dBm 30–؛ 

9 kHz < f < 150 kHz 
150 kHz < f < 30 MHz 

30 MHz < f < 1 GHz 
1 GHz < f < 12,5 GHz 

تعني أن ي فإنه بالنسبة للمحطات القاعدية الكربية والصغرية جداً واملتناهية الصغر،، 10و 9و 7و 0 فئات النطاق يفولدى اإلرسال 
على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع  (BS) عندما ت رسل اطحمطة القاعدة، 20B اجلدول يفيقل البث اهلامشي عن احلدود املوصفة 

 شيطة.الن مدخالت عمود املوجات احلاملة يفالذي تدعمه اطحمطة القاعدة على النحو املبني  (RF) املوجات احلاملة للرتدد الراديوي

 20B اجلـدول

القاعدية الكبرية والصغيرة جداً بالنسبة للمحطات  10و 9و 7و 0فئات النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 
 االتحاد الدولي لالتصاالت في حصراً  Bللتصنيف والمتناهية الصغر 

 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي المدى

4,0 MHz – lowf<  f30 MHz <  مجيعها kHz 100/dBm 36– 

4,0 MHz – cf  f 4,0 MHz  – lowf مجيعها kHz 100/dBm 16– 

+ 4,0 MHz highf  f + 4,0 MHz  cf مجيعها kHz 100/dBm 16– 

< 1,0 GHz f+ 4,0 MHz <  highf مجيعها kHz 100/dBm 36– 

lowfالنطاق. : الرتدد املركزي ألدىن موجة حاملة صاحلة يف 
highFالنطاق. املركزي ألعلى موجة حاملة صاحلة يف : الرتدد 

يتعني أن يقل البث اهلامشي عن احلدود املوصفة بالنسبة للمحطات القاعدة الكربية ، 5و 2 فئيت النطاق يفولدى اإلرسال 
 (RF) على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع املوجات احلاملة للرتدد الراديوي (BS) عندما ت رسل اطحمطة القاعدة، 21 اجلدول يف

 النشيطة. مدخالت عمود املوجات احلاملة يفالذي تدعمه اطحمطة القاعدة على النحو املبني 
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 21 اجلـدول
 الكبريةبالنسبة للمحطات القاعدة  ،حصراً  Bللتصنيف  5و 2فئتي النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 

 االتحاد الدولي لالتصاالت في
 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

MHz 4,00 < 
 {5و 2 }فئيت النطاق

 لالتصاالت( االحتاد الدويل يفحصراً  B)لتصنيف 
 مجيعها

kHz 1/dBm 36–؛ 
kHz 10/dBm 36–؛ 
MHz 1/dBm 30–؛ 

9 kHz < f < 150 kHz؛ 
150 kHz < f < 30 MHz؛ 
1 GHz < f < 12,5 GHz  

 MHz 6,40إىل  4,00
 {5و 2}فئيت النطاق 

 لالتصاالت( االحتاد الدويل يفحصراً  B)لتصنيف 
 kHz 1/dBm 36– 30 MHz < f < 1 GHz مجيعها

 MHz 16إىل  6,40
 {5و 2}فئيت النطاق 

 لالتصاالت( االحتاد الدويل يفحصراً  B)لتصنيف 
 kHz 10/dBm 36– 30 MHz < f < 1 GHz مجيعها

> MHz 16 
 {5و 2}فئيت النطاق 

 لالتصاالت( االحتاد الدويل يفحصراً  B)لتصنيف 
 kHz 100/dBm 36– 30 MHz < f < 1 GHz مجيعها

فة يتعني أن يقل البث اهلامشي عن احلدود املوص ،بالنسبة للمحطات القاعدة الكربيةفإنه ، 12و 11 فئيت النطاق يفولدى اإلرسال 
 .22Bو 22A اجلدولني يف

 22A اجلـدول

 بالنسبة للمحطات القاعدة الكبرية ،حصراً  Bللفئة  12و 11فئتي النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 
 االتحاد الدولي لالتصاالت في

 حدود البث النشيطةالموجات الحاملة  الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

MHz 6,00 < مجيعها 
kHz 1/dBm 36–؛ 

kHz 10/dBm 36–؛ 
kHz 100/dBm 45–؛ 
MHz 1/dBm 30–؛ 

9 kHz < f < 150 kHz 
150 kHz < f < 30 MHz 
30 MHz < f < 1 GHz 

1 GHz < f < 12,75 GHz 

 22B اجلـدول
 القاعدة الكبريةللمحطات  12و 11فئتي النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 

 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي داخل المدى | Δf|بالنسبة إلى 

 –kHz 100/dBm 36 مجيعها  MHz 6,00إىل  4,00

> 6,00 MHz مجيعها kHz 100/dBm 45– 

تطلبات أوروبا ومع م يفأوروبا مع اخلدمات القائمة  يفاألوروبيتني( إلتاحة تعايش اخلدمات القائمة  PAMR )فئيت 12و 11 ص ممت حدود البث لفئيت النطاق
 لالتصاالت. األشد لالحتاد الدويل Bالفئة 

 يتعني أن يقل البث اهلامشي فإنه بالنسبة للمحطات القاعدة الكربية،، 15و 14و 13و 8و 6و 4و 1 فئات النطاق يفولدى اإلرسال 
 يتعني أن يقل البث فإنه بالنسبة للمحطات القاعدة الكربية،، 6 فئة النطاق يفولدى اإلرسال  .23A اجلدول يفعن احلدود املوصفة 

 .23B اجلدول يفاهلامشي عن احلدود املوصفة 
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 23A اجلـدول

 حصراً  Bللفئة  15و 14و 13و 8و 6و 4و 1فئات النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 
 لالتصاالت االتحاد الدولي في بالنسبة للمحطات القاعدة الكبرية،

 حدود البث الموجات الحاملة النشيطة الترددي المدى

4,0 MHz – cf<  f4,0 MHz <  – lowf مجيعها kHz 30/dBm 30– 

+ 4,0 MHz highf<  f+ 4,0 MHz <  cf مجيعها kHz 30/dBm 30– 

4,0 MHz – lowf<  f1 GHz <  مجيعها MHz 1/dBm 30– 

< 12,5 GHz f+ 4,0 MHz <  highf مجيعها MHz 1/dBm 30– 

lowf النطاق. يف: الرتدد املركزي ألدىن موجة حاملة صاحلة 
highF النطاق. يف: الرتدد املركزي ألعلى موجة حاملة صاحلة 

 23B اجلـدول

 بالنسبة للمحطات القاعدة الكبرية 6فئة النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 
 لدى تراكب التغطية مع حدود البث الموجات الحاملة النشيطة قياس التردد

 kHz 300/dBm 41– PHS موجة حاملة وحيدة MHz 915,7 1إىل  884,5 1

 موجة حاملة وحيدة MHz 849إىل  824
kHz 100/dBm 98–  املوقع فقط( يف)املتشاركة 
kHz 100/dBm 61–  املوقع( يف)غري املتشاركة 

–61 dBm/100 kHz (non-co-located) 

GSM 850 
CDMA 850 

 kHz 100/dBm 57– GSM 850 مجيعها MHz 894إىل  869
CDMA 850 

 موجة حاملة وحيدة MHz 915إىل  876
kHz 100/dBm 98–  املوقع فقط( يف)املتشاركة 
kHz 100/dBm 61–  املوقع( يف)غري املتشاركة 

GSM 900 

 kHz 100/dBm 57– GSM 900 مجيعها MHz 960إىل  921

 املوقع فقط( يف)املتشاركة  –kHz 100/dBm 98 موجة حاملة وحيدة MHz 785 1إىل  710 1
kHz 100/dBm 61–  املوقع( يف)غري املتشاركة 

DCS 1800 

 kHz 100/dBm 47– DCS 1800 مجيعها MHz 880 1إىل  805 1

 MHz 920 1إىل  900 1
 MHz 025 2إىل  010 2و

 UTRA-TDD املوقع فقط( يف)املتشاركة  –MHz 1/dBm 86 موجة حاملة وحيدة

 MHz 920 1إىل  900 1
 MHz 025 2إىل  010 2و

 MHz 1/dBm 52– UTRA-TDD مجيعها

 دوماً  –MHz 1/dBm 86 موجة حاملة وحيدة MHz 980 1إىل  920 1

 .24 اجلدول يفيتعني أن يقل البث اهلامشي عن احلدود املوصفة ، أمريكا الشمالية يف 10 فئة النطاق يفولدى اإلرسال 
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 24 اجلـدول
 10فئة النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 

 أمريكا الشمالية فيللتشغيل 
 حدود البث قياس التردد

 –MHz kHz 30/dBm 40 861إىل  854,75
 –MHz kHz 30/dBm 40 869إىل  866

إلتاحة التعايش اهلامشي  10 فئة النطاق يفص ممت حدود البث اهلامشي اإلضافية  - 1ة ـالمالحظ
، وهي أشد بكثري من متطلب PMRS MHz 800مع خدمات السالمة العامة األمريكية الشمالية 

 .CFR 47 من (2)(a)90.691اجلزء 

اهلامشي عن  يتعني أن يقل البثبالنسبة للمحطات القاعدة الكربية والصغرية جداً واملتناهية الصغر ، 7 فئة النطاق يفولدى اإلرسال 
 .25 اجلدول يفاحلدود املوصفة 

 25 اجلـدول
 بالنسبة للمحطات القاعدة الكبرية والصغيرة جداً والمتناهية الصغر 7فئة النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية 

 النطاق المتأثر حدود البث (MHz)تردد القياس  (MHz)تردد اإلرسال 

 السالمة العامة –kHz 6,25/dBm 46 805-793و 763-775 746-758

 السالمة العامة –kHz 6,25/dBm 46 805-799و 769-775 758-768

نبغي يبالنسبة للمحطات القاعدة الكربية والصغرية جداً واملتناهية الصغر للبث اهلامشي  Bو A الفئتنياملناطق اليت تنطبق فيها حدود  يف
على مجيع املوجات احلاملة  (BS)عندما ترسل اطحمطة القاعدة  25A اجلدول يفأن تكون حدود البث اهلامشي أقل من احلدود الواردة 

صنَّ  (BS)الذي تدعمه اطحمطة القاعدة  (RF) للرتدد الراديوي
 
 ع.واملشكلة وفقاً ملواصفات امل

 25A اجلـدول
 Bو Aحدود البث الهامشي بالنسبة للمحطات القاعدة الكبرية والصغيرة جداً والمتناهية الصغر، الفئتان 

 حدود البث داخل المدى | Δf|عندما تكون 

MHz 4,00 < 
9 kHz < f < 150 kHz 

150 kHz < f < 30 MHz 
30 MHz < f < 1 GHz 

1 GHz < f < 12,75 GHz 

kHz 1/dBm 36–؛ 
kHz 10/dBm 36–؛ 

kHz 100/dBm 46–؛ 
MHz 1/dBm 36–؛ 

رشاح مل (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf|حيث  | Δf|عرض نطاق القياس القيود بشأن  أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1المالحظـة 
 (f) حلافة األقرباتردد  -موجبة، بوصفها الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى  Δf، عندما تكون Δfحالة اختبار عدة موجات حاملة، ت عرف  القياس. ويف

 القياس. رشاحمل (f) حلافة األقرباتردد  -سالبة، بوصفها الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر اخنفاضاً  Δf ، عندما تكونΔf رشاح القياس، وت عرفمل

بالنسبة للمحطات القاعدة الكربية والصغرية جداً  3 على فئة النطاق 25B اجلدول يفوتطبَّق قيم قناع بث الطيف الرتددي الواردة 
على موجة حاملة وحيدة أو على مجيع املوجات احلاملة للرتدد  (BS) عندما ت رسل اطحمطة القاعدةويتعني حتقيقها  واملتناهية الصغر

 النشيطة. مدخالت عمود املوجات احلاملة يفي تدعمه اطحمطة القاعدة على النحو املبني الذ (RF) الراديوي
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 25B اجلـدول
 3ة والصغيرة جداً والمتناهية الصغر لفئة النطاق حدود البث الهامشي بالنسبة للمحطات القاعدة الكبري

 البثحدود  داخل المدى | Δf|عندما تكون  الموجة الحاملة النشيطة تردد القياس

> 832 MHz 
 834 MHz, 

 MHz 838 <و
 , 846 MHzو

> 860 MHz 
  895 MHzو

  4 MHz –46 dBm/100 kHz موجة حاملة وحيدة

> 810 MHz 
 عدا،  860 MHzو

> 832 MHz 
 , 834 MHzو

> 838 MHz 
  846 MHzو

  4 MHz –46 dBm/100 kHz موجة حاملة وحيدة

 810 MHz 
 dBm/1 MHz 36– مطبقغري  مجيعها MHz 895 <و

 :25Bمالحظة على اجلدول 
بصرف النظر عن وقوع  Δf ويتعني أن تطبَّق متطلبات البث جلميع قيم. | Δf| عرض نطاق القياس القيود بشأن أن تستوىف مجيع الرتددات يف يتعني - 1ة ـالمالحظ

حالة االختبارات اخلاصة مبوجة حاملة  وذلك يف لقياسل (f) حلافة األقرباتردد  -= الرتدد املركزي  | Δf| حيث تردد القياس ضمن أو خارج النطاق أو على حافته؛
الرتدد املركزي للموجة احلاملة األعلى،  -للقياس  (f) حلافة األقرباموجبة، بوصفها تردد  Δf ، عندما تكونΔf حالة اختبار عدة موجات حاملة، ت عرف . ويفوحيدة
ابانية، وثائق القياس الراديوي الي ويف الرتدد املركزي للموجة احلاملة األكثر اخنفاضاً. - لقياسل (f) حلافة األقرباسالبة، بوصفها تردد  Δf ا تكون، عندمΔf وت عرف

 .GHz 3و MHz 10 يبلغ احلدان األعلى واألدىن لقياس الرتدد حالياً 

ية الصغر املتناهاهلامشي بالنسبة للمحطات القاعدة الصغرية جدًا و ، يتعني أن تصل حدود البث 6وعند اإلرسال يف فئة النطاق 
 .25Cة يف اجلدول عن احلدود املوّصف

 25C اجلـدول
 للمحطات القاعدة الصغيرة جداً والمتناهية الصغربالنسبة  6حدود إضافية للبث الهامشي بالنسبة لفئة النطاق 

 عندما تتراكب التغطية مع حدود البث الموجة الحاملة النشيطة تردد القياس

 kHz 300/dBm 41– PHS موجة حاملة وحيدة MHz 1 915,7إىل  884,5 1

 ع(املوق )غري املتشاركة يف –kHz 100/dBm 61 موجة حاملة وحيدة MHz 849إىل  824
GSM 850 

CDMA 850 

 –kHz 100/dBm 57 مجيعها MHz 894إىل  869
GSM 850 

CDMA 850 

 GSM 900 ع(املوق )غري املتشاركة يف –kHz 100/dBm 61 موجة حاملة وحيدة MHz 915إىل  876

 kHz 100/dBm 57– GSM 900 مجيعها MHz 960إىل  921

 DCS 1800 ع(املوق )غري املتشاركة يف –kHz 100/dBm 61 موجة حاملة وحيدة MHz 785 1إىل  710 1

 kHz 100/dBm 47– DCS 1800 مجيعها MHz 880 1إىل  805 1

 MHz 1 920إىل  900 1
 MHz 025 2إىل  010 2و

 MHz 1/dBm 52– UTRA-TDD مجيعها

 MHz 1/dBm 86– Always موجة حاملة وحيدة MHz 980 1إىل  920 1

، بالنسبة 25Dاجلدول  يفأمريكا الشمالية، يتعني أن يقل البث اهلامشي عن احلدود املوصفة  يف 10فئة النطاق  يفولدى اإلرسال 
 للمحطات القاعدة الصغرية جداً واملتناهية الصغر.



 ITU-R  M.1580-5 71  التوصية 

 

 25D اجلـدول
 للمحطات القاعدة الصغيرة جداً والمتناهية الصغر، 10 فئة النطاق فيحدود البث الهامشي اإلضافية 

 عند التشغيل في أمريكا الشمالية

 البثحدود  القياس تردد
 –MHz kHz 30/dBm 50 861إىل  854,75

 –MHz kHz 30/dBm 50 869إىل  866

إلتاحة التعايش اهلامشي مع  10فئة النطاق  ص ممت حدود البث اهلامشي اإلضافية يف - 1المالحظة 
، وهي أشد بكثري من متطلب PMRS MHz 800خدمات السالمة العامة األمريكية الشمالية 

 .CFR 47من  (2)(a)90.691 اجلزء

 القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب  3.1

(، تقاس القدرة املرَسلة cdma2000 ACLR) 2000 بنفاذ متعدد بتقسيم شفري القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب حلساب 
وختالف ثاين قناة  MHz 2,5 ، يكون ختالف أول قناة جماورةcdma2000 نظام يفوالقدرة املستقَبلة كلتامها مبرشاح مستطيل. و 

، يكون ختالف أول قناة MHz 450 أو 800 النطاق اخللوي ضمن يف. و MHz 1 900 لفئات النطاق ضمن MHz 3,75 جماورة
لفئة  MHz 2,73 (MHz 2,745ختالف ثاين قناة جماورة بسبب قناع البث( ويكون  3 لفئة النطاق MHz 1,515) MHz 1,5 جماورة

 .MHz 1,23 (. ويبلغ عرض نطاق جهاي االستقبال3 النطاق
 إرسال(. كقدرة  dBm 43)على افرتاض  26اجلدول  يف (ACLR) القنوات اجملاورة يفقدرة التسرب وترد نسب 

 26 اجلـدول
 لمحطة القاعدة (ACLR) القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب حدود 

 فئة النطاق
ACLR1 

(dB) 
ACLR2 

(dB) 

0 29,36 43,87 
1 42,96 55,56 
2 29,36 43,87 
3 29,43 49,10 
4 42,96 55,56 
5 29,36 43,87 
6 52,89 55,56 
7 29,36 44,22 
8 52,89 55,56 
9 29,36 43,87 

10 29,36 43,87 
11 48,57 58,87 
12 48,57 58,87 
13 52,89 55,56 
14 42,96 55,56 
15 42,96 55,56 

لفئات النطاق  MHz 3,75وختالف ثاين قناة جماورة  MHz 2,5 (ACLR1) ، يكون ختالف أول قناة جماورةcdma2000نظام  يف
 MHz 1,5، يكون ختالف أول قناة جماورة MHz 450 أو 800 النطاق اخللوي ضمن يف. و MHz 1 900 (ACLR2)ضمن 

(MHz 1,515 3 لفئة النطاق  )بسبب قناع البث(ACLR1)  2,73ويكون ختالف ثاين قناة جماورة MHz (2,745 MHz  لفئة
 .(ACLR2)( 3 النطاق
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 الهامشي للمستقبلالبث  4.1
يزيد البث  ال. وينبغي أ(RF) مستقل للرتدد الراديوي دخلجمهزة مبنفذ  (BS) إذا كانت اطحمطة القاعدة الينطبق هذا املطلب إ ال

 .28و 27 اجلدولني يفعن احلدود املشار إليها  (RF) اهلامشي املوصل عند منافذ دخل الرتدد الراديوي

 27 اجلـدول
 الهامشي للمستقبل متطلبات عامة للبث

 اتمالحظ السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات

30 MHz  f < 1 GHz kHz 100 dBm 57– 
باستثناء الرتددات اليت  BC6بالنسبة للمحطات القاعدة 

واليت تنطبق عليها املتطلبات اإلضافية  28 يغطيها اجلدول
 للبث اهلامشي للمستقبل

1 GHz  f  GHz 12,75 MHz 1 dBm 47– 
الرتددات اليت باستثناء  BC6بالنسبة للمحطات القاعدة 

واليت تنطبق عليها املتطلبات اإلضافية  29 يغطيها اجلدول
 للبث اهلامشي للمستقبل

وجلميع الرتددات الواقعة ضمن نطاقات االستقبال واإلرسال للمحطة املتنقلة، يتعني أن يكون البث املوّصل دون احلدود الواردة 
 .28 اجلدول يف

 28 اجلـدول
 متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 السوية القصوى
(dBm) 

 اتمالحظ

 األساسيستقبال النطاق ا –80 30

 األساسي اإلرسالنطاق  –60 30

300 
41– 

 العاملة على الرتدد BC6بالنسبة للمحطات القاعدة 
1 884,5 MHz  f < 1 915,7 MHz 

 الرتددات األخرى –47 30

 النطاق العريض المتنقل بشكل فائق 2
 القناع الطيفي 1.2

 29 اجلـدول
 GHz 1حدود البث الهامشي للمرسل من أجل ترددات الموجة الحاملة أقل من 

 تخالف التردد

f  ،MHz 
 تعليقات حدود البث

 المدى المطبق قيود RBW ،kHz الوحدة –

 CBW ≥ 5 MHz < 1 GHz cfمجيع  f dBm 100 × 7/5–7– 5 إىل 0

 CBW ≥ 5 MHz < 1 GHz cfمجيع  dBm 100 –14 10 إىل 5

 CBW ≥ 5 MHz < 1 GHz cfمجيع  dBm 100 –16 20 إىل 10
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 30 اجلـدول

 0فئة النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية للمرسل 

 تخالف التردد

f  ،MHz 

 تعليقات حدود البث

 المدى المطبق قيود RBW ،kHz الوحدة –

 dBm 100 CBW = 5 MHz < 1 GHz cf –10 1إىل  0

 dBm 100 CBW = 10 MHz < 1 GHz cf –13 1إىل  0

 dBm 100 CBW = 20 MHz < 1 GHz cf –16 1إىل  0

 CBW ≥ 5 MHz < 1 GHz cfمجيع  dBm 100 –13 5إىل  1

 CBW ≥ 5 MHz < 1 GHz cfمجيع  dBm 100 –14 10إىل  0

 CBW ≥ 5 MHz < 1 GHz cfمجيع  maxf 16– dBm 100إىل  10

 31 اجلـدول

 GHz 1حدود البث الهامشي للمرسل من أجل ترددات الموجات الحاملة أعلى من 
 تخالف التردد

f  ،MHz 

 تعليقات حدود البث

 المدى المطبق قيود RBW ،kHz الوحدة –

 CBW ≥ 5 MHz > 1 GHz cfمجيع  f dBm 100 × 7/5–7– 5إىل  0

 CBW ≥ 5 MHz > 1 GHz cfمجيع  dBm 100 –14 10إىل  0

 CBW ≥ 5 MHz > 1 GHz cfمجيع  maxf 15– dBm 1 000إىل  10

 

 32 اجلـدول
 15و 1فئتي النطاق  فيحدود البث الهامشي اإلضافية للمرسل 

 تخالف التردد

f  ،MHz 

 تعليقات حدود البث

 المدى المطبق قيود RBW ،kHz الوحدة –

 dBm 100 CBW=MHz 5 > 1 GHz cf –10 1إىل  0

 dBm 100 CBW=MHz 10 > 1 GHz cf –13 1إىل  0

 dBm 100 CBW=MHz 20 > 1 GHz cf –16 1إىل  0

 CBW ≥ MHz 5 > 1 GHz cfمجيع  dBm 1 000 –13 10إىل  1

 CBW ≥ MHz 5 > 1 GHz cfمجيع  maxf 15– dBm 1 000إىل  10
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 البث الهامشي للمرسل 2.2
 

 33 اجلـدول

 Aحدود البث الهامشي خارج النطاق للفئة 
 مالحظات عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

kHz 150-kHz 9 

dBm 13– 

kHz 1  1املالحظة 

kHz 150-kHz 30 kHz 10  1املالحظة 

GHz 1-MHz 30 kHz 100  1املالحظة 

GHz 12,75-GHz 1 MHz 1  2املالحظة 

 .ITUR SM.329 [2]من التوصية  1.4 الفقرة يفعرض النطاق على النحو املبني  - 1المالحظـة 
من  1 اجلدول يفتردد علوي على النحو املبني  .ITUR SM.329 [2]من التوصية  1.4 الفقرة يفعرض النطاق على النحو املبني  - 2المالحظـة 

 .ITU-R SM.329من التوصية  5.2 الفقرة
 

 34 اجلـدول

 Bحدود البث الهامشي خارج النطاق للفئة 
 مالحظات عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

 kHz 9 kHz 150 dBm 36– kHz 1  1املالحظة 

MHz 30  kHz 150 dBm 36– kHz 10  1املالحظة 

GHz 1  MHz 30 dBm 36– kHz 100  1املالحظة 

 GHz 1 GHz 12,75 dBm 30– MHz 1  2املالحظة 

 .ITUR SM.329 [2]من التوصية  1.4 الفقرة يفعرض النطاق على النحو املبني  - 1المالحظـة 
 1 اجلدول يفتردد علوي على النحو املبني  .ITUR SM.329 [2]من التوصية  1.4 الفقرة يفعرض النطاق على النحو املبني  - 2المالحظـة 

 .ITU-R SM.329من التوصية  5.2 من الفقرة
 

 35 اجلـدول
 واسعة من أجل حمايةحدود البث الهامشي لشبكة نفاذ منطقة 
 مستقبل شبكة النفاذ

 عرض نطاق القياس السوية القصوى فئة شبكة النفاذ نطاقات التشغيل

 dBm 96– kHz 100 منطقة واسعة مجيعها
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 36 اجلـدول
 UMB FDDحدود البث الهامشي لشبكة النفاذ من أجل شبكات النفاذ 

 ترددات أخرىنطاقات  فيمنطقة التغطية الجغرافية ألنظمة تعمل  في
نمط النظام 

نفس  فيالعامل 
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

GSM900 

MHz 960-921 dBm 57– kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC9 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 915-876 dBm 61– kHz 100  بالنسبة إىل مدى الرتددMHz 915880 ،ينطبق  ال
فئة  يفالعامل  UMB ANالنظام على  هذا املتطلب

علماً أنه مشمول فعاًل باملتطلب الوارد  BC9 النطاق
  35 اجلدول يف

DCS1800 

MHz 1 880-1 805 dBm 47– kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC8 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 1 785-1 710 dBm 61– kHz 100 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC8 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

PCS1900 

MHz 1 990-1 930 dBm 47– kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC1 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 1 910-1 850 dBm 61– kHz 100 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC1 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

GSM850 

MHz 894-869 dBm 57– kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC0 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 849-824 dBm 61– kHz 100 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC0 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

UMB FDD 

BC6 

MHz 2 170-2 110 dBm 52– MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC6 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 1 980-1 920 dBm 49– MHz 1 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC6 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

UMB FDD 

BC1 

MHz 1 990-1 930 dBm 52– MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC1 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 1 910-1 850 dBm 49– MHz 1 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC1 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

MB FDD 
BC8 

MHz 1 880-1 805 dBm 52– MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC8 النطاقفئة  العامل يف

MHz 1 785-1 710 dBm 49– MHz 1 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC8 فئة النطاق العامل يف

 35 اجلدول باملتطلب الوارد يف
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 (تتمة ) 36 اجلـدول
نمط النظام 

نفس  العامل في
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

نطاق عرض 
 القياس

 اتمالحظ

UMB FDD 

BC15 

MHz 2 155-2 110 dBm 52– MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC15 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 1 755-1 710 dBm 49– MHz 1 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC15 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

UMB FDD 
BC0 

MHz 894-869 dBm 52– MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC0 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 849-824 dBm 49– MHz 1 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC0 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

UMB FDD 
BC13 

MHz 2 690-2 620 dBm 52– MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC13النطاق فئة  يفالعامل 

MHz 2 570-2 500 dBm 49– MHz 1 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC13 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

UMB FDD 

BC9 

MHz 960-925 dBm 52– MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على النظام  الUMB AN 
 BC9 النطاقفئة  يفالعامل 

MHz 915-880 dBm 49– MHz 1 النظام على  ينطبق هذا املتطلب الUMB AN 
علماً أنه مشمول فعاًل  BC9 فئة النطاق يفالعامل 

 35 اجلدول يفباملتطلب الوارد 

 37 اجلـدول
 متشاركة الموقع مع شبكة نفاذ أخرى FDDحدود البث الهامشي لشبكة النفاذ من أجل شبكة نفاذ 

 نمط شبكة النفاذ متشاركة الموقع
نطاق من أجل متطلب التشارك 

 الموقع في
 عرض نطاق القياس السوية القصوى

Macro GSM900 MHz 915-876 dBm 98– kHz 100 

Macro DCS1800 MHz 1 785-1 710 dBm 98– kHz 100 

Macro PCS1900 MHz 1 910-1 850 dBm 98– kHz 100 

Macro GSM850 MHz 849-824 dBm 98– kHz 100 

WA UMB FDD BC6 MHz 1 980-1 920 dBm 96– kHz 100 

WA UMB FDD BC1 MHz 1 910-1 850 dBm 96– kHz 100 

WA UMB FDD BC8 MHz 1 785-1 710 dBm 96– kHz 100 

WA UMB FDD BC15 MHz 1 755-1 710 dBm 96– kHz 100 

WA UMB FDD BC0 MHz 849-824 dBm 96– kHz 100 

WA UMB FDD BC13 MHz 2 570-2 500 dBm 96– kHz 100 

WA UMB FDD BC9 MHz 915-880 dBm 96– kHz 100 
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 38 اجلـدول

 FDDحدود البث الهامشي لشبكة نفاذ 
 PHSمن أجل منطقة تغطية جغرافية للنظام 

 النطاق 
السوية 
 القصوى

 عرض نطاق القياس

MHz 1 919,6-1 884,5 dBm 41– kHz 300 

 تنطبق أيضاً القواعد احلالية للوائح الراديو اخلاصة باملنطقة.

 المجاورةالقناة  فيالقدرة المتسربة نسبة  3.2
 39 اجلـدول
 القناة المجاورة فيحدود القدرة المتسربة 

النطاق العريض المتنقل 
 بشكل فائق

 القناة المجاورة للقناتين المتجاورتين األولى والثانية فيحدود القدرة المتسربة 
 [dB]تردد القناة المخصص  بالنسبة إلى

 عرض نطاق القناة
(MHz)  

النطاق العريض 
 1ئقفاالمتنقل بشكل 

النطاق العريض 
 1المتنقل بشكل فائق

النطاق العريض 
 1المتنقل بشكل فائق

النطاق العريض 
 1المتنقل بشكل فائق

 MHz 5,0  MHz 5,0 MHz 10 MHz 20 

5  
ACLR 1 45 – – – 

ACLR 2 45 – – – 

5 
ACLR 1 45 45 – – 

ACLR 2 45 45 – – 

10 
ACLR 1 45 – 45 – 

ACLR 2 45 – 45 – 

20 
ACLR 1 45 – – 45 

ACLR 2 45 – – 45 

 الثانية. القناة اجملاورة األوىل أو يفمقيس مبرشاح مستطيل مع عرض نطاق يساوي عرض نطاق القناة  - 1ة ـالمالحظ
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 3الملحق 

 ، إرسال مزدوج(CDMA)المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم شفري 
 IMT-2000 (UTRA TDD)لالتصاالت  (TDD)بتقسيم الزمن 

 التباس القياس 1
هذا امللحق ت دخل  يفنظرًا ألن القيم الواردة  ITUR M.1457التوصية  يفهذا امللحق عن القيم اطحمددة  يفختتلف القيم اطحمددة 

 .ITUR M.1545التوصية  يفتسامح االختبار اطحمدد 

 القناع الطيفي 2
 Mchip/s 3,84 TDDالخيار  1.2

للمرسل عند ختالفات الرتدد عن تردد القناة املخصصة لإلشارة املرغوب  (OoB) للبث حدود البث خارج النطاق فيالقناع الطيحيدد 
 .MHz 12,5و MHz 2,5فيها بني 

صنع أن تستو  (RF) ترسل على موجة حاملة وحيدة للرتدد الراديوي (BS) وينبغي لكل حمطة القاعدة
 
ا هذ يفمشكلة وفقًا ملواصفات امل

الذي يرتاوح  f_offset مدى تردد التخالف يف 0D4 إىل A04 اجلداول من يفيتجاوي البث السوية القصوى اطحمددة  الاملطلب. وينبغي أ
 حيث: تردد املوجة احلاملة، من maxfو MHz 2,515 بني
- f_offset القياس: املباعدة بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح  
- maxf_offset  12,5هو القيمة MHz أو التخالف عن حافة نطاق اإلرسال لنظام االتصاالت املتنقلة العاملية (UMTS)، 

 أكرب. اأيهم
- maxf ساوي تmax_offsetf .ناقص نصف عرض نطاق مرشاح القياس 
خلرج  املقدرةبالنسبة إىل القدرة  40D إىل 40A اجلداول من يفاملقاس السوية القصوى الواردة  فييتجاوي البث الطي الينبغي أو 

 املالئمة. (BS) طة القاعدةاطحم

 40A اجلـدول

 ≥ P dBm 43 لمحطة القاعدةل قصوىقناع البث الطيفي، قدرة خرج  قيم
لتردد  –dB 3تخالف النقطة 

 fمرشاح القياس، 
تخالف التردد المركزي 

 f_offset ،لمرشاح القياس
 السوية القصوى

عرض نطاق 
 القياس

2,5 MHz  f < 2,7 MHz 
2,515 MHz  f_offset 

< 2,715 MHz 
dBm 12,5– kHz 30 

2,7 MHz  f < 3,5 MHz 
2,715 MHz  f_offset 

< 3,515 MHz 
dB 2,715

MHz

f_offset
15dBm 12,5 








 kHz 30 

 (1)انظر املالحظة 
3,515 MHz  f_offset 

< 4,0 MHz 
dBm 24,5– kHz 30 

maxf  f  MHz 3,5 
f_offset   MHz 4,0

maxf_offset < 
dBm 11,5– MHz 1 
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 40B اجلـدول

 dBm 43  P  39للمحطة القاعدة  قصوىمتطلبات االختبار لقيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج 
لتردد  –dB 3تخالف النقطة 

 fمرشاح القياس، 
تخالف التردد المركزي 

 f_offset ،لمرشاح القياس
 السوية القصوى

 عرض نطاق
 القياس

2,5 MHz  f < 2,7 MHz 
2,515 MHz  f_offset 

< 2,715 MHz 
dBm 12,5– kHz 30 

2,7 MHz  f < 3,5 MHz 
2,715 MHz  f_offset 

< 3,515 MHz 
dB 2,715

MHz

f_offset
15dBm 12,5 








 kHz 30 

 MHz  f_offset 3,515 (1 )انظر املالحظة

< 4,0 MHz 
dBm 24,5– kHz 30 

3,5 MHz  f < 7,5 MHz 
4,0 MHz  f_offset 

< 8,0 MHz 
dBm 11,5– MHz 1 

maxf  f  MHz 7,5 
f_offset   MHz 8,0

maxf_offset < 
P – 54,5 dB MHz 1 

 40C اجلـدول
 dBm 39 > P ≥ 31محطة القاعدة لل قصوىقيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج 

لتردد  –dB 3تخالف النقطة 
 fمرشاح القياس، 

التردد المركزي لمرشاح تخالف 
 f_offset ،القياس

 السوية القصوى
عرض نطاق 

 القياس

2,5 MHz  f < 2,7 MHz 
2,515 MHz  f_offset 

< 2,715 MHz 
dB 51,5 – P kHz 30 

2,7 MHz  f < 3,5 MHz 
2,715 MHz  f_offset 

< 3,515 MHz 
dB 2,715

MHz

f_offset
15dBm 51,5 








P kHz 30 

 MHz  f_offset 3,515 (1 )انظر املالحظة

< 4,0 MHz 
dB 63,5 – P kHz 30 

3,5 MHz  f < 7,5 MHz 
4,0 MHz  f_offset 

< 8,0 MHz 
dB 50,5 – P MHz 1 

maxf  f  MHz 7,5 
f_offset   MHz 8,0

maxf_offset < dB 54,5 – P MHz 1 



  ITU-R  M.1580-5  التوصية 81

 

 40D اجلـدول

 dBm 31  Pللمحطة القاعدة  قصوىقيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج 
لتردد  –dB 3تخالف النقطة 

 fمرشاح القياس، 
تخالف التردد المركزي لمرشاح 

 f_offset ،القياس
 السوية القصوى

عرض نطاق 
 القياس

2,5 MHz  f < 2,7 MHz 
2,515 MHz  f_offset 

< 2,715 MHz 
dBm 20,5– kHz 30 

2,7 MHz  f < 3,5 MHz 
2,715 MHz  f_offset 

< 3,515 MHz 
dB 2,715

MHz

f_offset
15dBm 20,5 








 kHz 30 

 MHz  f_offset 3,515 (1 )انظر املالحظة

< 4,0 MHz 
dBm 32,5– kHz 30 

3,5 MHz  f < 7,5 MHz 4,0 MHz  f_offset 

< 8,0 MHz 
dBm 19,5– MHz 1 

maxf  f  MHz 7,5 f_offset  MHz  8,0

maxf_offset < 
dBm 23,5– MHz 1 

 .f_offset الرتدد يفيضمن هذا املدى الرتددي استمرار مدى قيم التخالف  - 1المالحظـة 

 

 Mchip/s 1,28 UTRA TDDالخيار  2.2
عند ختالفات عن تردد القناة املخصصة لإلشارة املرغوب فيها  OoBللبث حدًا لبث املرسل خارج النطاق  فيحيدد القناع الطي

 .MHz 4,0و MHz 0,8 بني
هذا  يفتستو  ومشكلة وفقاً ملواصفات اجلهة املصنعة أن RF وينبغي لكل حمطة القاعدة ترسل على موجة حاملة وحيدة للرتدد الراديوي

 f_offset الرتدد يفمدى ختالف  يف C14 إىل A14 اجلداول من يفيتجاوي البث السوية القصوى اطحمددة  الاملتطلب. وينبغي أ
 حيث: عن تردد املوجة احلاملة، maxfو MHz 0,815 يرتاوح بني

- f_offset :هي املباعدة بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح القياس 
- maxf_offset 4,0تساوي  ماهي إ MHz  أو التخالف عن حافة نطاق اإلرسال لنظام االتصاالت املتنقلة العاملية

(UMTS)أكرب. ما، أيه 
- maxf  تساويmaxf_offset القياس. ناقص نصف عرض نطاق مرشاح 

بالنسبة إىل القدرة املقدرة خلرج اطحمطة  41C إىل 41A اجلداول من يفاملقاس السوية القصوى الواردة  فييتجاوي البث الطي الوينبغي أ
 املالئمة. (BS)القاعدة 
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 41A اجلـدول
 dBm 34 ≤ P قيم قناع البث الطيف، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة

لتردد  –dB 3تخالف النقطة 
 fمرشاح القياس، 

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset ،القياس

 السوية القصوى
عرض نطاق 

 القياس

0,8 MHz  f < 1,0 MHz 
0,815 MHz  f_offset 

< 1,015 MHz 
dBm 18,5– kHz 30 

1,0 MHz  f < 1,8 MHz 
1,015 MHz  f_offset 

< 1,815 MHz 
dB 015,1

MHz

offset_f
10dBm 5,18 








 kHz 30 

 MHz  f_offset 1,815 (1 )انظر املالحظة

< 2,3 MHz 
dBm 26,5– kHz 30 

maxf f  MHz 1,8 
f_offset   MHz 2,3

maxf_offset < 
dBm 11,5– MHz 1 

 41B اجلـدول

 dBm 34  P  26قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة 
لتردد  –dB 3تخالف النقطة 

 fمرشاح القياس، 
تخالف التردد المركزي لمرشاح 

 f_offset ،القياس
 السوية القصوى

عرض نطاق 
 القياس

0,8 MHz  f < 1,0 MHz 
0,815 MHz  f_offset 

< 1,015 MHz 
dB 52,5 – P kHz 30 

1,0 MHz  f < 1,8 MHz 
1,015 MHz  f_offset < 

1,815 MHz 
dB 0151

MHz

offsetf
10dBm 552 








 ,

_
,P kHz 30 

 MHz  f_offset 1,815 (1 )انظر املالحظة

< 2,3 MHz 
dB 60,5 – P kHz 30 

maxf f  MHz 1,8 
f_offset   MHz 2,3

maxf_offset < 
dB 45,5 – P MHz 1 

 41C اجلـدول

 dBm 26 > Pقيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة 
لتردد  –dB 3تخالف النقطة 

 fمرشاح القياس، 
تخالف التردد المركزي لمرشاح 

 f_offset ،القياس
 السوية القصوى

عرض نطاق 
 القياس

0,8 MHz  f < 1,0 MHz 
0,815 MHz  f_offset 

< 1,015 MHz 
dBm 26,5– kHz 30 

1,0 MHz  f < 1,8 MHz 
1,015 MHz  f_offset 

< 1,815 MHz 
dB 015,1

MHz

offset_f
10dBm 5,26 








 kHz 30 

 MHz  f_offset 1,815 (1 )انظر املالحظة

< 2,3 MHz 
dBm 34,5– kHz 30 

maxf f  MHz 1,8 
f_offset   MHz 2,3

maxf_offset < 
dBm 19,5– MHz 1 

 .f_offset الرتدد يفيضمن هذا املدى الرتددي استمرار مدى قيم التخالف  - 1المالحظـة 
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 Mchip/s 7,68 UTRA TDDالخيار  3.2
عند ختالفات عن تردد القناة املخصصة لإلشارة املرغوب فيها بني  OoB للبث حداً لبث املرسل خارج النطاق فيحيدد القناع الطي

MHz 5 وMHz 25. 
هذا  يفاملصنعة أن تستو  ومشكلة وفقاً ملواصفات اجلهة RF وينبغي لكل حمطة القاعدة ترسل على موجة حاملة وحيدة للرتدد الراديوي

يرتاوح  f_offsetالرتدد  يفمدى ختالف  يف 44Dإىل  42A ولااجلد يفيتجاوي البث السوية القصوى اطحمددة  الاملتطلب. وينبغي أ
 حيث: عن تردد املوجة احلاملة، maxfو MHz 5,015 بني
- f_offset :هي املباعدة بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح القياس 
- maxf_offset 25تساوي  ماهي إ MHz  أو التخالف عن حافة نطاق اإلرسال لنظام االتصاالت املتنقلة العاملية(UMTS) ،

 أكرب. ماأيه
- maxf  تساويmaxf_offset القياس. ناقصاً نصف عرض نطاق مرشاح 

بالنسبة إىل القدرة املقدرة خلرج  42D إىل 42A اجلداول من يفاملقاس السوية القصوى الواردة  فييتجاوي البث الطي الوينبغي أ
 املالئمة. (BS) اطحمطة القاعدة

 42A اجلـدول

 dBm 43 ≤ P قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة
لتردد  –dB 3تخالف النقطة 

 f مرشاح القياس،
تخالف التردد المركزي لمرشاح 

 f_offset ،القياس
 السوية القصوى

عرض نطاق 
 القياس

5 MHz  f < 5,2 MHz 
5,015 MHz  f_offset 

< 5,215 MHz 
dBm 15,5– kHz 30 

5,2 MHz  f < 6 MHz 
5,215 MHz  f_offset 

< 6.015 MHz 
dB 215,5

MHz

offset_f
15dBm 5,15 








 kHz 30 

 MHz  f_offset 6,015 (1 )انظر املالحظة

< 6,5 MHz 
dBm 27,5– kHz 30 

maxf  f  MHz 6 
f_offset  MHz  6,5

maxf_offset < 
dBm 14,5– MHz 1 

 42B اجلـدول

 dBm 43  P  39قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة 
لتردد  –dB 3تخالف النقطة 

 fمرشاح القياس، 
المركزي تخالف التردد 
 f_offset ،لمرشاح القياس

 السوية القصوى
عرض نطاق 

 القياس

5 MHz  f < 5,2 MHz 
5,015 MHz  f_offset 

< 5,215 MHz 
dBm 15,5– kHz 30 

5,2 MHz  f < 6 MHz 
5,215 MHz  f_offset 

< 6,015 MHz 
dB 215,5

MHz

offset_f
15dBm 5,15 








 kHz 30 

 MHz  f_offset 6,015 (1 )انظر املالحظة

< 6,5 MHz 
dBm 27,5– kHz 30 

6 MHz  f < 15 MHz 
6,5 MHz  f_offset 

< 15,5 MHz 
dBm 14,5– MHz 1 

maxf  f  MHz 15 f_offset  MHz  15,5

maxf_offset < dB 57,5 – P MHz 1 
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 42C اجلـدول
 dBm 39  P  31قيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة 

لتردد  –dB 3تخالف النقطة 
 f مرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset ،القياس

 السوية القصوى
عرض نطاق 

 القياس

5 MHz  f < 5,2 MHz 
5,015 MHz  f_offset 

< 5,215 MHz 
dB 54,5 – P kHz 30 

5,2 MHz  f < 6 MHz 
5,215 MHz  f_offset 

< 6,015 MHz 
dB 2155

MHz

offsetf
15dBm 554 








 ,

_
,P kHz 30 

 MHz  f_offset 6,015 (1 )انظر املالحظة

< 6,5 MHz 
dB 66,5 – P kHz 30 

6 MHz  f < 15 MHz 
6,5 MHz  f_offset 

< 15,5 MHz 
dB 53,5 – P MHz 1 

maxf  f  MHz 15 
f_offset  MHz  15,5

maxf_offset < 
dB 57,5 – P MHz 1 

 

 42D اجلـدول

 dBm 31 > Pقيم قناع البث الطيفي، قدرة خرج قصوى للمحطة القاعدة 
لتردد  –dB 3تخالف النقطة 

 fمرشاح القياس، 
تخالف التردد المركزي لمرشاح 

 f_offset ،القياس
 السوية القصوى

عرض نطاق 
 القياس

5 MHz  f < 5,2 MHz 
5,015 MHz  f_offset 

< 5,215 MHz 
dBm 23,5– kHz 30 

5,2 MHz  f < 6 MHz 
5,215 MHz  f_offset 

< 6,015 MHz 
dB 2155

MHz

offsetf
15dBm 523 








 ,

_
, kHz 30 

 MHz  f_offset 6,015 (1 )انظر املالحظة

< 6,5 MHz 
dBm 35,5– kHz 30 

6 MHz  f < 15 MHz 
6,5 MHz  f_offset 

< 15,5 MHz 
dBm 22,5– MHz 1 

maxf  f  MHz 15 
f_offset  MHz  15,5

maxf_offset < 
dBm 26,5– MHz 1 

 .f_offset الرتدد مدى قيم التخالف يف استمراريضمن هذا املدى الرتددي  - 1 المالحظـة

 

 عالميالي رضاألراديوي النفاذ ال في القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب ل فيالقناع الطي 4.2
  (LTE) (E-UTRA) المتطور

 MHz 10 دون الرتدد األدىن ملرسل حمطة القاعدة إىل MHz 10 النطاق الرتددي العامل من يفت عرَّف حدود البث غري املرغوب فيه 
 العامل. النطاق الرتددي يف فوق الرتدد األعلى ملرسل حمطة القاعدة

وتسري املتطلبات أياً كان منط املرسل قيد النظر )مبوجة حاملة واحدة أو مبوجات حاملة متعددة( وجلميع أساليب اإلرسال املنصوص 
 املصّنعة. مواصفة اجلهة يفعليها 

 اجملال اهلامشي مع توصية قطاع االتصاالت يفالنطاق الرتددي العامل الواقع  يفوتتسق حدود البث غري املرغوب فيه 
 .ITUR SM.329 الراديوية
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 (.B )حدود الفئة 2.4.2 ( أو متطلبات الفقرةA )حدود الفئة 1.4.2 بالنسبة للمحطة القاعدة منطقة واسعة، تنطبق متطلبات الفقرة
 (.Bو A )حدود الفئتني 3.4.2 وبالنسبة للمحطة القاعدة منطقة حملية، تنطبق متطلبات الفقرة

 (.Bو A )حدود الفئتني 4.4.2 اطحملية، تنطبق متطلبات الفقرةوبالنسبة للمحطة القاعدة 
 حيث: اجلداول أدناه، يفيعلو البث على السوية القصوى املوّصفة  الوينبغي أ

- f  املباعدة بني تردد املوجة احلاملة وتردد النقطة االمسيةdB 3– احلاملة. ملرشاح القياس األقرب من تردد املوجة 
- f_offset املباعدة بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح القياس. 

- maxf_offset  10 ختالف الرتددهو MHz حمطة القاعدة ملرسل الرتددي العامل نطاقال خارج (BS). 

- maxf  يساويmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. اً ناقص 

ن مبوجات حاملة متعددة، تسري التعاريف أعاله على احلافة األدىن ماملتطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يفو 
 احلاملة. املوجة احلاملة املرَسلة بأدىن تردد للموجة احلاملة وعلى احلافة األعلى من املوجة احلاملة املرَسلة بأعلى تردد للموجة

 .2.4.2 أو الفقرة 1.4.2 ويتعني أن تنطبق متطلبات الفقرة
بعض األقاليم،  يفأن تكون إجبارية  1.2.4.2 الفقرة يفالنطاق الرتددي العامل املعرّفة  يفلبث غري املرغوب فيه وميكن للحدود اإلضافية ل

 أخرى. أقاليم يفتطبَّق  الوقد 
 (A )التصنيف (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 1.4.2

 ،41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33 نطاقاتاليف املتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ القاعدة ذات الحمطة  يف
 :43Ac إىل 43Aaمن  اجلداول يفالسويات القصوى املوّصفة يعلو البث على  الأ يتعني

يعلو البث على السويات  أال يتعني ،43و 42 النطاقنييف املتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال ويف
 :43Af إىل 43Adمن  اجلداول القصوى املوّصفة يف

 43A اجلـدول

 MHz 1,4أ ( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 Aالتصنيف  في (GHz < E-UTRA bands ≤ 3 GHz 1)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
  f_offset القياس،

  االختبار متطلبات

عرض نطاق 
 القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 
< 1,4 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 1,45 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

4,1

10
dBm 5,0 








 kHz 100 

1,4 MHz  f 
< 2,8 MHz 

1,45 MHz  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 9,5– kHz 100 
2,8 MHz  f 

maxf  
2,85 MHz  f_offset 

< f_offset 
dBm 13– MHz 100 
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 (تابع ) 43A اجلـدول

 MHz 3ب( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 Aالتصنيف  في( GHz < E-UTRA bands ≤ 3 GHz 1)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
  f_offset القياس،

 متطلبات االختبار

عرض نطاق 
 القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 

< 3 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 3,05 MHz 
dB 05,0

MHz

offset_f

3

10
dBm 5,3 








 kHz 100 

3 MHz  f 
< 6 MHz 

3,05 MHz  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 13,5– kHz 100 
6 MHz  f 

maxf  
6,05 MHz  f_offset 

max< f_offset 
dBm 13– MHz 1 

 MHz 20و 15و 10و 5ج( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 
 Aالتصنيف  في( GHz < E-UTRA bands ≤ 3 GHz 1)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار

عرض نطاق 
 القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 

< 5 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 5,05 MHz dB 05,0
MHz

offset_f

5

7
dBm 5,5 








 kHz 100 

5 MHz  f  
)maxf< min(10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset  
)maxmin (10,05 MHz, f_offset<  

dBm 12,5– kHz 100 
10 MHz  f 

maxf  
10,5 MHz  f_offset 

max< f_offset 
dBm 13–  (3)املالحظة MHz 1 

 MHz 1,4( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره  د

 Aالتصنيف  في( E-UTRA bands  3 GHz)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار

عرض نطاق 
 القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 
< 1,4 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 1,45 MHz dB 05,0

MHz

offset_f

4,1

10
dBm 8,0 








 

kHz 100 

1,4 MHz  f 
< 2,8 MHz 

1,45 MHz  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 9,2– kHz 100 

2,8 MHz  f 
maxf  

3,3 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 13– MHz 1 
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 (تتمة ) 43A اجلـدول

 MHz 3( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره  ه
 Aالتصنيف  في (E-UTRA  3 GHz)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار

عرض نطاق 
 القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 

< 3 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 3,05 MHz dB 05,0
MHz

offset_f

3

10
dBm 2,3 








 100 kHz 

3 MHz  f 
< 6 MHz 

3,05 MHz  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 13,2– 100 kHz 

6 MHz  f 
maxf  

6,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 13– 1 MHz 

 MHz 20و 15و 10و 5( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره و 
 Aالتصنيف  في( E-UTRA  3 GHz)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار

عرض نطاق 
 القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 

< 5 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 5,05 MHz 
dB 05,0

MHz

offset_f

5

7
dBm 2,5 










 

100 kHz 

5 MHz  f 
) maxf< min(10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
)max(10,05 MHz, f_offset< min  

dBm 12,2– 100 kHz 

10 MHz  f 
maxf  

10,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 13–  1 (3)املالحظة MHz 

 (1، الخيار B )التصنيف (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 2.4.2
 يتعني ،40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33النطاقات  يفاملتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ طة القاعدة ذات الاطحم يف
 :43Bcإىل  43Ba اجلداول من يفيعلو البث على السويات القصوى املوّصفة  أال
يعلو البث على السويات  أال يتعني ،43و 42 نطاقنيال يفاملتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ حمطة القاعدة ذات ال يف

 :43Afإىل  43Ad اجلداول من يفالقصوى املوّصفة 
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 43B اجلـدول
 MHz 1,4( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره  أ

 Bالتصنيف  في( GHz < E-UTRA bands ≤ 3 GHz 1)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 
< 1,4 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 1,45 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

4,1

10
dBm 5,0 








 100 kHz 

1,4 MHz  f 
< 2,8 MHz 

1,45 MHz  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 9,5– 100 kHz 

2,8 MHz  f 
maxf  

3,3 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15– 1 MHz 

 MHz 3ب( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 Bالتصنيف  في( GHz < E-UTRA bands ≤ 3 GHz 1)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

لمرشاح تخالف التردد المركزي 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 

< 3 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 3,05 MHz 
dB 05,0

MHz

offset_f

3

10
dBm 5,3 








 100 kHz 

3 MHz  f 
< 6 MHz 

3,05 MHz  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 13,5– 100 kHz 

6 MHz  f 
maxf  

6,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15– 1 MHz 

 MHz 20و 15و 10و 5ج( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 Bالتصنيف  في( GHz < E-UTRA bands ≤ 3 GHz 1)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس متطلبات االختبار
 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 5 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 5,05 MHz dB 050

MHz

offsetf

5

7
dBm 55 








 ,

_
, 100 kHz 

5 MHz  f 
)maxf< min(10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
)max< min(10,05 MHz, f_offset 

dBm 12,5– 100 kHz 

10 MHz  f 
maxf  

10,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15–  1 (3)املالحظة MHz 
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 (تتمة ) 43B اجلـدول
 MHz 1,4( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره  د

 Bالتصنيف  في( E-UTRA bands  3 GHz)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

التردد المركزي لمرشاح تخالف 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 
< 1,4 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 1,45 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

4,1

10
dBm 8,0 








 100 kHz 

1,4 MHz  f 
< 2,8 MHz 

1,45 MHz  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 9,2– 100 kHz 

2,8 MHz  f 
maxf  

3,3 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15– 1 MHz 

 MHz 3( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره  ه

 Bالتصنيف  في( E-UTRA bands  3 GHz)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 

< 3 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 3,05 MHz 
dB 05,0

MHz

offset_f

3

10
dBm 2,3 








 100 kHz 

3 MHz  f 
< 6 MHz 

3,05 MHz  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 13,2– 100 kHz 

6 MHz  f 
maxf  

6,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15– 1 MHz 

 MHz 20و 15و 10و 5و ( النطاق العامل العام لحدود البث غير المرغوب فيه لعرض نطاق قناة قدره 

 Bالتصنيف  في( E-UTRA bands  3 GHz)نطاقات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 

< 5 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 5,05 MHz 
dB 05,0

MHz

offset_f

5

7
dBm 2,5 








 100 kHz 

5 MHz  f 
)maxf< min (10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
)max< min (10,05 MHz, f_offset 

dBm 13,2– 100 kHz 

10 MHz  f 
maxf  

10,5 MHz  f_offset 
maxf_offset < 

dBm 15–  1 (3)املالحظة MHz 

 

a2.4.2  القناع الطيفي في النفاذE-UTRA الفئة  للمحطات القاعدة الخاصة بالمناطق الواسعة(B ،2 الخيار) 
ن ماحلدود الواردة يف هذه الفقرة الفرعية مقصود هبا أوروبا وميكن تطبيقها إقليميًا بالنسبة للمحطات القاعدة العاملة يف أي 

 .34 أو 33 النطاقني
ي اإلرساالت احلدود القصوى ، يتعني أالّ تتجاو E-UTRAيف النفاذ  34أو  33وبالنسبة للمحطة القاعدة العاملة يف أي من النطاقني 

 .(43BAcإىل  43BAaة يف اجلداول املوّصف
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 43BAاجلـدول 
 34أو  33البث غير المرغوب فيه اإلقليمية لنطاق التشغيل في النطاقين  حدودأ ( 

 Bبالنسبة للتصنيف  MHz 20و 15و 10و 5لقيم لعرض نطاق القناة تساوي 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,2 MHz 

0,015 MHz  f_offset 
< 0,215 MHz 

dBm 12,5– 30 kHz 

0,2 MHz  f 
< 1 MHz 

0,215 MHz  f_offset 
< 1,015 MHz 

dB 215,0
MHz

offset_f
15dBm 5,12 








 30 kHz 

 MHz  f_offset 1,015 (2)املالحظة 
< 1,5 MHz 

dBm 24,5– 30 kHz 

1 MHz  f  

)maxfmin (10 MHz,  

1,5 MHz  f_offset 
< min (10,5 MHz, 

)maxf_offset 

dBm 11,5– 1 MHz 

maxf  f 10 MHz  10,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15–  1 (3)املالحظة MHz 

 34أو  33البث غير المرغوب فيه اإلقليمية لنطاق التشغيل في النطاقين  حدودب ( 
 Bبالنسبة للتصنيف  MHz 3لعرض نطاق قناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار

عرض نطاق 
 القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,05 MHz 

0,015 MHz  f_offset 
< 0,065 MHz dB 015,0

MHz

offset_f
60dBm 5,6 








 30 kHz 

0,05 MHz  f 
< 0,15 MHz 

0,065 MHz  f_offset 
< 0,165 MHz 

dB 065,0
MHz

offset_f
160dBm 5,3 








 30 kHz 

0,15 MHz  f 
< 0,2 MHz 

0,165 MHz  f_offset 
< 0,215 MHz 

dBm 12,5– 30 kHz 

0,2 MHz  f 
< 1 MHz 

0,215 MHz  f_offset 
< 1,015 MHz dB 215,0

MHz

offset_f
15dBm 5,12 








 

30 kHz 

 MHz  f_offset 1,015 (2)املالحظة 
< 1,5 MHz 

dBm 24,5– 30 kHz 

1 MHz  f 
 6 MHz 

1,5 MHz  f_offset 
< 6,5 MHz 

dBm 11,5– 1 MHz 

maxf  f 6 MHz  f_offset <  6,5 MHz 

maxf_offset 
dBm 15– 1 MHz 
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 34أو  33البث غير المرغوب فيه اإلقليمية لنطاق التشغيل في النطاقين  حدودج( 
 Bبالنسبة للتصنيف  MHz 1,4لعرض نطاق قناة تساوي 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,05 MHz 

0,015 MHz  f_offset 
< 0,065 MHz dB 015,0

MHz

offset_f
60dBm 5,6














 

30 kHz 

0,05 MHz  f 
< 0,15 MHz 

0,065 MHz  f_offset 
< 0,165 MHz dB 065,0

MHz

offset_f
160dBm 5,3














 

30 kHz 

0,15 MHz  f 
< 0,2 MHz 

0,165 MHz  f_offset 
< 0,215 MHz 

dBm 12,5– 30 kHz 

0,2 MHz  f 
< 1 MHz 

0,215 MHz  f_offset 
< 1,015 MHz 

dB 215,0
MHz

offset_f
15dBm 5,12 








 30 kHz 

 MHz  f_offset 1,015 (2)املالحظة 
< 1,5 MHz 

dBm 24,5– 30 kHz 

1 MHz  f 
 2,8 MHz 

1,5 MHz  f_offset 
< 3,3 MHz 

dBm 11,5– 1 MHz 

2,8 MHz  f 
maxf  

3,3 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 15– 1 MHz 

 

منطقة محلية في للمحطة القاعدة  (E-UTRA)المتطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 3.4.2
 (Bو A )الفئتان

يعلو البث  اليتعني أ ،≤ GHz 3يف النطاقات  املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ نطقة حملية ذات الملبالنسبة للمحطة القاعدة 
 .(43Cc إىل 43Ca) اجلداول يفعلى السويات القصوى املوّصفة 

يعلو البث  يتعني أال، GHz 3  يف النطاقات املتطور عامليالرضي األراديوي النفاذ نطقة حملية ذات الملبالنسبة للمحطة القاعدة 
 .(43f إىل 43d) اجلداول يفعلى السويات القصوى املوّصفة 

 

 43C اجلـدول

 MHz 1,4عرض نطاق القناة  فيحدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل أ (  
 (E-UTRA bands ≤ 3 GHz) منطقة محليةفي للمحطة القاعدة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبار متطلبات
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 1,4 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 1,45 MHz dB 05,0

MHz

offset_f

4,1

10
dBm 5,19 








 kHz 100 

1,4 MHz  f  
< 2,8 MHz 

1,45 MHz  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 29,5– kHz 100 

maxf  f 8 MHz ,2 2,85 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 31– kHz 100 
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 (تابع ) 43C اجلـدول

 MHz 3عرض نطاق القناة  فيب( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل 
 (E-UTRA bands ≤ 3 GHz) منطقة محليةفي للمحطة القاعدة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبار متطلبات
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 

0 MHz  f < 3 MHz 0,05 MHz  f_offset 
< 3,05 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

3

10
dBm 5,23 








 kHz 100 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 33,5– kHz 100 

maxf  f 6 MHz  6,05 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 35– kHz 100 

 MHz 20و 15و 10و 5عرض نطاق القنوات  فيج( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل 
 (E-UTRA bands ≤ 3 GHz) منطقة محليةفي للمحطة القاعدة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبار متطلبات
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 

0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 

5,05 MHz 
dB 05,0

MHz

offset_f

5

7
dBm 5,28 








 kHz 100 

5 MHz  f  
)maxfΔ< min (10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
<min (10,05 MHz, f_offsetmax) 

dBm 33,5– kHz 100 

maxf  f 10 MHz  10,05 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 37– (3الحظة امل) kHz 100 

 MHz 1,4عرض نطاق القناة  فيحدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل  ( د
 (E-UTRA bands  3 GHz) محليةفي منطقة لمحطة قاعدة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبار متطلبات
 عرض نطاق القياس

 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 1,4 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 1,45 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

4,1

10
dBm 2,19 








 kHz 100 

1,4 MHz  f  
< 2,8 MHz 

1,45 MHz  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 29,2– kHz 100 

maxf  f 8 MHz ,2<  2,85 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 31– MHz 100 
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 (تتمة ) 43C اجلـدول

 MHz 3عرض نطاق القناة  في( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل  ه
 (E-UTRA bands  3 GHz) منطقة محلية فيلمحطة قاعدة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبار متطلبات
 نطاق القياسعرض 

 (1 )المالحظة

0 MHz  f 
< 3 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 3,05 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

3

10
dBm 2,23 








 kHz 100 

3 MHz  f 
< 6 MHz 

3,05 MHz  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 33,2– kHz 100 

6 MHz  f 
maxf  

6,05 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 35– MHz 100 

 MHz 20و 15و 10و 5عرض نطاق القنوات  في( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل  و
 (E-UTRA bands  3 GHz) منطقة محليةفي للمحطة القاعدة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس االختبار متطلبات
 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 5 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 5,05 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

5

7
dBm 2,28 








 kHz 100 

5 MHz  f 
)maxfΔMHz,  < min (10 

5,05 MHz  f_offset 
MHz,  < min (10,05

)maxf_offset 

–35,2 dBm kHz 100 

maxf  f 10 MHz  10,05 MHz  f_offset 
max< f_offset 

dBm 37–  (3)املالحظة kHz 100 

 (Bو Aئتان )الف الخاصة بالمنشأالقاعدة المتطور للمحطة  عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 4.4.2
يتجاوي البث السويات القصوى  ينبغي أال، ≤ GHz 3طاقات نالعاملة يف اخلاصة باملنشأ ، E-UTRAبالنسبة للمحطة القاعدة 

 .(43Dc إىل (43Da اجلداول يفاطحمددة 
يتجاوي البث السويات القصوى  ينبغي أال، GHz 3 طاقات العاملة يف ناخلاصة باملنشأ ، E-UTRAبالنسبة للمحطة القاعدة 

 .(43Df إىل (43Dd اجلداول يفاطحمددة 

 43D اجلـدول
 MHz 1,4عرض نطاق القناة  في( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل  أ

 (E-UTRA bands ≤ 3 GHz)خاصة بالمنشأ لمحطة قاعدة 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس االختبار متطلبات
 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 1,4 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 1,45 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

4,1

6
dBm 5,28 








 100 kHz 

1,4 MHz  f 
< 2,8 MHz 

1,45 MHz  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 34,5– 100 kHz 

2,8 MHz  f 
maxf  

3,3 MHz  f_offset 
 max< f_offset 








dBm 2,dBm50–

dBm20dBm 2,dB 52–

P

PP

 
 (2)املالحظة 

1 MHz 
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 (تابع ) 43D اجلـدول
 MHz 3عرض نطاق القناة  فيب ( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل 

 (E-UTRA bands ≤ 3 GHz) خاصة بالمنشألمحطة قاعدة 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس االختبار متطلبات
 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 3 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 3,05 MHz 

dB 050
MHz

offsetf
2dBm 532 








 ,

_
, 100 kHz 

3 MHz  f 
< 6 MHz 

3,05 MHz  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 38,5– 100 kHz 

6 MHz  f 
maxf  

6,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 








dBm 2,dBm50–

dBm20dBm 2,dB 52–

P

PP

 
 (2)املالحظة 

1 MHz 

 MHz 20و 15و 10و 5عرض نطاق القنوات  فيج( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل 
 (E-UTRA bands ≤ 3 GHz) لمحطة قاعدة خاصة بالمنشأ

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس االختبار متطلبات
 (1)المالحظة 

0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset 
< 5,05 MHz 

dB05,0
MHz

f_offset

5

6
dBm5,34 








 100 kHz 

5 MHz  f 
)maxfmin (10 MHz,  < 

5,05 MHz  f_offset 
< min (10,05 MHz, 

)maxf_offset 

dBm 40,5– 100 kHz 

maxf  f 10 MHz  10,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 








dBm2 ,dBm50–

dBm20dBm 2,dB 52–

P

PP

 
 (2)املالحظة 

1 MHz 

 MHz 1,4عرض نطاق القناة  فيد ( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل 
 (E-UTRA bands  3 GHz) خاصة بالمنشألمحطة قاعدة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس االختبار متطلبات
 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 1,4 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
 < 1,45 MHz 

dB 050
MHz

offsetf
2dBm 232 








 ,

_
, 100 kHz 

1,4 MHz  f 
< 2,8 MHz 

1,45 MHz  f_offset 
< 2,85 MHz 

dBm 34,2– 100 kHz 

2,8 MHz  f 
maxf  

3,3 MHz  f_offset 
max< f_offset 








dBm2 ,dBm50–

dBm20dBm 2,dB 52–

P

PP

 

 (4)املالحظة 

1 MHz 
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 (تتمة ) 43D اجلـدول
 MHz 3عرض نطاق القناة  في( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل  ه

 (E-UTRA bands  3 GHz)خاصة بالمنشأ لمحطة قاعدة 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس االختبار متطلبات
 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 3 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 3,05 MHz 

dB 050
MHz

offsetf

5

6
dBm 234 








 ,

_
, 100 kHz 

3 MHz  f 
< 6 MHz 

3,05 MHz  f_offset 
< 6,05 MHz 

dBm 38,2– 100 kHz 

6 MHz  f 
maxf  

6,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 








dBm2 ,dBm50–

dBm20dBm 2,dB 52–

P

PP 

 (4)املالحظة 

1 MHz 

 MHz 20و 15و 10و 5عرض نطاق القنوات  فيو( حدود البث غير المرغوب ضمن النطاق العامل 
 (E-UTRA bands  3 GHz)لمحطة قاعدة خاصة بالمنشأ 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 عرض نطاق القياس االختبار متطلبات
 (1)المالحظة 

0 MHz  f 
< 5 MHz 

0,05 MHz  f_offset 
< 5,05 MHz 

dB 05,0
MHz

offset_f

5

6
dBm 2,34 








 100 kHz 

5 MHz  f 
)maxf< min (10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset 
MHz,  < min (10,05

)maxf_offset 

dBm 40,2– 100 kHz 

10 MHz  f 
maxf  

10,5 MHz  f_offset 
max< f_offset 








dBm2 ,dBm50–

dBm20dBm 2,dB 52–

P

PP

 
 (4و 3)املالحظتان 

1 MHz 

 المتطور )حدود إضافية( عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في فيالقناع الطي 5.4.2
، ينبغي E-EUTRA للمحطة القاعدة 41و 36و 35 بعض املناطق. بالنسبة للنطاقات العاملة يفقد تنطبق املتطلبات التالية 

 .43E اجلدول يفيتجاوي البث السويات القصوى اطحمددة  الأ
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 43E اجلـدول
 GHz 1  E-UTRAنطاقات  فيالحدود اإلضافية على البث غير المرغوب فيه ضمن النطاق العامل 

عرض نطاق 
 القناة

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 متطلبات االختبار f_offse القياس،

عرض نطاق 
 القياس

 (1)المالحظة 

MHz 1,4 0 MHz  f < 1 MHz 
0,005 MHz  f_offset 

< 0,995 MHz 
dBm 14– kHz 10 

MHz 3 0 MHz  f < 1 MHz 
0,015 MHz  f_offset 

< 0,985 MHz 
dBm 13– kHz 30 

MHz 5 0 MHz  f < 1 MHz 
0,015 MHz  f_offset 

< 0,985 MHz 
dBm 15– kHz 30 

MHz 10 0 MHz  f < 1 MHz 0,05 MHz  f_offset < 0,95 MHz dBm 13– kHz 100 
MHz 15 0 MHz  f < 1 MHz 0,05 MHz  f_offset < 0,95 MHz dBm 15– kHz 100 
MHz 20 0 MHz  f < 1 MHz 0,05 MHz  f_offset < 0,95 MHz dBm 16– kHz 100 

 maxfΔ<  f 1 MHz  maxf_offset < f_offset 5 MHz ,1 dBm 13– MHz 1 اجلميع

 

 :4.2لفقرة املالحظات التالية مشرتكة جلميع الفقرات الفرعية ل
، ينبغي أن يساوي عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس عرض نطاق القياس. ولكن 4.2 الفقرة يفخيص املتطلبات  مافي كقاعدة عامة  - 1ة ـالمالحظ

ن تكون النتيجة أهذه احلالة، ينبغي  يفالقياس وحساسيته وكفاءته، ميكن لعرض نطاق االستبانة أن يقل عن عرض نطاق القياس. و  لتحسني دقة
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  مامن أجل احلصول على عرض نطاق القياس  متكاملة على مدى

 .fنطاق قيم ختالف الرتدد يضمن مدى الرتددات هذا استمرارية  - 2المالحظـة 
 .maxfΔ > 10 MHzال ينطبق هذا املتطلب عندما تكون  - 3المالحظـة 
على أهنا القدرة القصوى الكلية جلميع منافذ هوائي اإلرسال اخلاص  Pبالنسبة للمحطة القاعدة اخلاصة باملنشأ، تعرف املعلمة  - 4المالحظـة 

 اطحمطة. هبذه
 

 (ACLR)القنوات المجاورة  فينسبة قدرة التسرب  3

ناة الق يفسة بعد مرشاح استقبال يهي نسبة القدرة املرسلة إىل القدرة املق (ACLR)القنوات اجملاورة  يفنسبة قدرة التسرب 
 اجملاورة. (القنوات)

 عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب  1.3
ت قاس القدرة املرسلة وكذلك القدرة املستقبلة بواسطة مرشاح م توائم )جذر جيب ، (UTRA) عامليالضي ر األراديوي النفاذ ال يف

. وينبغي أن تنطبق املتطلبات املشار (chip rate) النبضات( وبعرض نطاق لقدرة الضوضاء يساوي معدل 0,22 التمام وتناقص قدره
دة أو موجات حاملة متعددة( وينطبق على كافة أمناط اإلرسال املنصوص عليها إليها أياً كان منط املرسل املعين )موجة حاملة وحي

  م صنَّع.ال مواصفات يف

 .(ج44A إىل أ(44A ولااجلد يفعلى النحو املبني  (ACLR)القنوات اجملاورة  يفوينبغي أن تكون حدود نسبة قدرة التسرب 
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 44A اجلـدول

 TDD 3,84 Mchip/sلمحطات القاعدة بالنسبة إلى الخيار ل ACLRأ ( حدود النسبة 

األقل من تردد أول موجة  تخالف القناة المجاورة للمحطة القاعدة
 (MHz)حاملة مستعملة أو ألكبر من تردد أخر موجه حاملة مستعملة 

 ACLRحد النسبة 
(dB) 

5 44,2 

10 54,2 

 TDD 1,28 Mchip/sلمحطات القاعدة بالنسبة إلى الخيار ل ACLRب( حدود النسبة 
األقل من تردد أول موجة  تخالف القناة المجاورة للمحطة القاعدة

 (MHz)حاملة مستعملة أو األكبر من تردد أخر موجة حاملة مستعملة 
 ACLRحد النسبة 

(dB) 

1,6 39,2 

3,2 44,2 

 TDD 7,68 Mchip/sلمحطات القاعدة بالنسبة إلى الخيار ل ACLRحدود النسبة  ج(
تخالف القناة المجاورة للمحطة القاعدة األقل من تردد أول موجة 

 (MHz)حاملة أو ألعلى من تردد أخر موجة حاملة مستعملة 
 ACLR (dB)حدود النسبة 

10,0 44,2 

20,0 54,2 

متماسة متعددة أو جمموعات غري متماسة متعددة من املوجات احلاملة املفردة إذا وفرت اطحمطة القاعدة موجات حاملة منفردة غري 
 ردة.املف املتماسة، فإن املتطلبات أعاله تطبق إفرادياً على املوجات احلاملة املفردة أو على جمموعة املوجات احلاملة

 (LTE) عالميالرضي األراديوي النفاذ ال في القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب  2.3

 مبرشاح مربع لعرض نطاق يكافئ تشكيلة عرض نطاق اإلرسال لإلشارة املرسلة القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب ت عرَّف 
)config(BW  كيلة تردد القناة اجملاورة وفقًا للجداول أدناه. ويرد توصيف تش يفتردد القناة املخصص ومرشاح متمركز  يفاملتمركزة

 .44B اجلدول يفعرض نطاق اإلرسال 

 44B اجلـدول
 config(BW(تشكيلة عرض نطاق إرسال الوصلة الهابطة 

 channelBW (MHz) 1,4 3 5 10 15 20عرض نطاق القناة 

تشكيلة عرض نطاق اإلرسال 
)configBW( (MHz) 

1,095 2,715 4,515 9,015 13,515 18,015 

 اجلداول أدناه أو احلد املطلق يف ACLR ، ت طبَّق حدودA الفئة يفخيص اطحمطة القاعدة ذات املنطقة الواسعة  ماوفي
 .تشدداً  أيهما أقل، –dBm/MHz 13 مبقدار

 اجلداول أدناه أو احلد املطلق يف ACLR ، ت طبَّق حدودB الفئة يفخيص اطحمطة القاعدة ذات املنطقة الواسعة  ماوفي
 .تشدداً  أيهما أقل، –dBm/MHz 15 مبقدار

، –dBm/MHz 32مبقدار  اجلداول أدناه أو احلد املطلق يف ACLR منطقة حملية، ت طبَّق حدود يفة القاعدة خيص اطحمط مافي
 .تشدداً  أقل ماأيه



 ITU-R  M.1580-5 97  التوصية 

 

 .تشدداً  أيهما أقل، –dBm/MHz 50مبقدار  اجلداول أدناه أو احلد املطلق يف ACLR خيص اطحمطة القاعدة اطحملية، ت طبَّق حدود مافي
على القيمة املوّصفة  (ACLR) القنوات اجملاورة يفنسبة قدرة التسرب الطيف الرتددي املزدوج، يتعني أن تعلو  يفوللتشغيل 

 .44C اجلدول يف

 44C اجلـدول

 طيف غير مزدوج مع تشغيل متزامن فيلمحطة قاعدة  (ACLR) القنوات المجاورة فينسبة قدرة التسرب 
الموجة عرض نطاق قناة 

الحاملة األدنى )األعلى( 
 UTRA-E فيالمرسلة 
channelBW (MHz) 

تخالف التردد المركزي للقناة 
محطة قاعدة تحت  فيالمجاورة 

تردد مركزي أعلى أو فوق  أدنى
 المرسلة للموجة الحاملة

الموجة الحاملة المفترضة 
 للقناة المجاورة
 )لإلحاطة علمًا(

مرشاح على تردد القناة 
المجاورة وعرض النطاق 

 المقابل للمرشاح

حد 
ACLR 

1,4 ،3,0 channelBW E-UTRA  ذوBW نفسه )configSquare (BW dB 44,2 

2 × channelBW E-UTRA  ذوBW نفسه )configSquare (BW dB 44,2 

/channelBW 
2 + 0,8 MHz 

1,28 Mchip/s UTRA RRC 1,28) (Mchip/s dB 44,2 

/channelBW 
2 + 2,4 MHz 

1,28 Mchip/s UTRA RRC 1,28) (Mchip/s dB 44,2 

5 ،10 ،15 ،20 channelBW E-UTRA  ذوBW نفسه )configSquare (BW dB 44,2 

 2 × channelBW E-UTRA  ذوBW نفسه )configSquare (BW dB 44,2 

 /channelBW 
2 + 0,8 MHz 

1,28 Mchip/s UTRA RRC 1,28) (Mchip/s dB 44,2 

 /channelBW 
2 + 2,4 MHz 

1,28 Mchip/s UTRA RRC 1,28) (Mchip/s dB 44,2 

 /channelBW 
2 + 2,5 MHz 

3,84 Mchip/s UTRA RRC 3,84) (Mchip/s dB 44,2 

 /channelBW 
2 + 7,5 MHz 

3,84 Mchip/s UTRA RRC 3,84) (Mchip/s dB 44,2 

 /channelBW 
2 + 5 MHz 

7,68 Mchip/s UTRA RRC 7,68) (Mchip/s dB 44,2 

 /channelBW 
2 + 15 MHz 

7,68 Mchip/s UTRA RRC 7,68) (Mchip/s dB 44,2 

 املخصص. على تردد القناة UTRA-E يفوتشكيلة عرض نطاق اإلرسال لإلشارة املرسلة  القناةعرض نطاق  امه configBWو channelBW - 1 ةـالمالحظ
 .44C اجلدول يف، مع كون معدل النبضات على النحو املبني 3GPP مواصفة يفمرشاح شكل نبضة اإلرسال  RRCيتعني أن يكافئ مرشاح  - 2ة ـالمالحظ

 البث الهامشي للمرسل )ُموصل( 4
 .(BS) للمحطة القاعدة (RF) يقاس البث اهلامشي املوصل عند منفذ خرج الرتدد الراديوي

 كقدرة متوسطة.ترد اإلشارة إىل خالف ذلك، تقاس مجيع املتطلبات   مل ماو 
 تطبيقات األغراض العامة. يفوينبغي أن تنطبق املتطلبات على اطحمطات القاعدة املستهدفة 

وينبغي أن تنطبق املتطلبات أياً كان منط املرسل املعين )موجة حاملة وحيدة أو موجات حاملة متعددة( بالنسبة إىل مجيع أساليب 
صّنع مواصفات يفاإلرسال املنصوص عليها 

 
 .امل
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( ينطبق على PHS عدا حالة التعايش مع نظام ما، فإن أي من املتطلبات )فيMchip/s UTRA TDD 3,84وبالنسبة للخيار 
 MHz 12,5 حتت تردد املوجة احلاملة األوىل املستعملة أو تزيد عن MHz 12,5 مدى الرتددات اليت تزيد عن يفالرتددات اليت توجد 

 املستعملة. فوق تردد املوجة احلاملة األخرية
مدى الرتددات اطحمددة  يف، فإن أي من املتطلبات ينطبق على الرتددات املوجودة Mchip/s UTRA TDD 1,28 وبالنسبة للخيار

 املستعملة. فوق تردد املوجة احلاملة األخرية MHz 4 حتت تردد املوجة احلاملة األوىل املستعملة أو تزيد عن MHz 4 تزيد عن واليت
( ينطبق على PHS عدا حالة التعايش مع نظام ما، فإن أي من املتطلبات )فيMchip/s UTRA TDD 7,68للخياروبالنسبة 

 MHz 25 حتت تردد املوجة احلاملة األوىل املستعملة أو تزيد عن MHz 25 مدى الرتددات اطحمددة اليت تزيد عن يفالرتددات اليت توجد 
 لة.املستعم فوق تردد املوجة احلاملة األخرية

ات مدى الرتدد يفتنطبق املتطلبات على الرتددات اليت توجد ، (LTE) (E-UTRA)املتطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف
أعلى تردد للنطاق الرتددي فوق تردد  MHz 10 وحىت للنطاق الرتددي العامل ملرسل اطحمطة األرضيةتردد أدىن حتت  MHz 10 من

 األرضية. العامل ملرسل اطحمطة
تتجاوي  ال، ينبغي أITUR SM.329التوصية  يفيرد تعريفها  ماللبث اهلامشي ك A التصنيفاملناطق اليت تنطبق فيها حدود  يفو 

 .45A اجلدول يفقدرة البث اهلامشي السويات القصوى املشار إليها 

 45A اجلـدول
 A التصنيفلمحطة القاعدة، لحدود البث الهامشي 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس القصوىالسوية  النطاق
kHz 150-9 dBm 13– kHz 1  1.4الفقرة  يفعرض النطاق على النحو املبني 

  ITU-R SM.329من التوصية 
MHz 30-kHz 150 kHz 10  1.4الفقرة  يفعرض النطاق على النحو املبني 

 ITU-R SM.329من التوصية 

GHz 1-MHz 30 kHz 100  1.4الفقرة  يفعرض النطاق على النحو املبني 
 ITU-R SM.329من التوصية 

GHz 12,75-1 MHz 1  5.2من الفقرة  1اجلدول  يفتردد علوي على النحو املبني 
 TU-R SM.329التوصية  يف

 .E-UTRA (LTE) TDDو Mchip/s 7,68و Mchip/s 1,28و Mchip/s 3,84هذا اجلدول بالنسبة للخيارات  يفميكن تطبيق املتطلبات املدرجة  - 1ة ـالمالحظ

 تتجاوي قدرة ال، ينبغي أITUR SM.329التوصية  يفيرد تعريفها  ماللبث اهلامشي ك B الفئةاملناطق اليت تنطبق فيها حدود  يفو 
 .45E إىل 45B اجلداول يفهامشي السويات القصوى املشار إليها  أي بث

 45B اجلـدول
 B التصنيف، UTRA 3,84 Mchips/s لمحطة القاعدة بالنسبة إلى الخيارلحدود البث الهامشي 

 مالحظات عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

9 ↔ 150 kHz dBm 36 kHz 1 (1) 

150 kHz ↔ 30 MHz dBm 36 kHz 10 (1) 

30 MHz ↔ 1 GHz dBm 36 kHz 100 (1) 

1 GHz ↔ Fl – 10 MHz  dBm 30 MHz 1 (1) 

Fl – 10 MHz ↔ Fu + 10 MHz  dBm 15 MHz 1 (2) 

Fu + 10 MHz ↔ 12,75 GHz dBm 30 MHz 1 (3) 
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 45C اجلـدول
 B التصنيف، UTRA 1,28 Mchips/s محطة القاعدة بالنسبة إلى الخيارلحدود البث الهامشي ل

 مالحظات عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

9 ↔ 150 kHz dBm 36 kHz 1 (1) 

150 kHz ↔ 30 MHz dBm 36 kHz 10 (1) 

30 MHz ↔ 1 GHz dBm 36 kHz 100 (1) 

1 GHz ↔ lowF – 10 MHz dBm 30 MHz 1 (1) 

lowF – 10 MHz  highF + 10 MHz dBm 15 MHz 1 (2) 

highF + 10 MHz  12,75 GHz dBm 30 MHz 1 (3) 

 45D اجلـدول
 B التصنيف ،UTRA 7,68 Mchip/sللمحطة القاعدة بالنسبة إلى الخيار حدود البث الهامشي 

 مالحظات عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

9 ↔ 150 kHz dBm 36 kHz 1 (1) 

150 kHz ↔ 30 MHz dBm 36 kHz 10 (1) 

30 MHz ↔ 1 GHz dBm 36 kHz 100 (1) 

1 GHz ↔ lowF – 10 MHz dBm 30 MHz 1 (1) 

lowF – 10 MHz  highF + 10 MHz dBm 15 MHz 1 (2) 

highF + 10 MHz  12,75 GHz dBm 30 MHz 1 (3) 

 .R SM.329-ITUمن التوصية  1.4 الفقرة عرض النطاق على النحو املبني يف (1)
 .R SM.329-ITUمن التوصية  7 وللملحق 3.4 مواصفة مطابقة للفقرة (2)
ITU- من التوصية 5.2 من الفقرة 1 اجلدول تردد علوي على النحو املبني يف. 7 وامللحق 3.4 ، الفقرةR SM.329-ITUعرض النطاق وفق التوصية  (3)

R SM.329. 

 lowF: النطاق العامل. أدىن تردد للوصلة اهلابطة يف 
 highF:  النطاق العامل. تردد للوصلة اهلابطة يفأعلى 

 45E اجلـدول
 B، التصنيف E-UTRAنظام  فيحدود البث الهامشي لمحطة قاعدة 

 مالحظات عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

9 ↔ 150 kHz dBm 36 kHz 1 (1) 

150 kHz ↔ 30 MHz dBm 36 kHz 10 (1) 

30 MHz ↔ 1 GHz dBm 36 kHz 100 (1) 

1 GHz  12,75 GHz dBm 30 MHz 1 (2) 

12,75 GHz   اخلامسة حلافة الرتدد التوافقية
 GHzالعليا لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة بوحدات 

dBm 30 MHz 1 (2) ،(3) 

 :45Eمالحظات متعلقة باجلدول 
 .R SM.329-ITUمن التوصية  1.4 الفقرة النحو املبني يف علىعرض النطاق  (1)
 .SM.329 R-ITU من التوصية 5.2 من الفقرة 1 اجلدول تردد علوي على النحو املبني يف. 1.4 ، الفقرةR SM.329-ITUوفق التوصية  النطاقعرض  (2)
 .UTRA-Eيف النفاذ  43و 42ال ينطبق إال على النطاقني  (3)
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 GSM 900التعايش مع نظام  1.4
 GSM 900 فيها النظاماملناطق اجلغرافية اليت ينشر  يف GSM 900 BTSو GSM 900ميكن تطبيق هذا املتطلب حلماية مستقبالت 

 السواء. على UTRA والنظام

 46A اجلـدول
 ضمن منطقة تغطية جغرافية UTRAنظام  فيللمحطة القاعدة حدود البث الهامشي 

 GSM 900 BTSوالنظام  GSM 900 MSلمستقبالت النظام 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

MHz 915-876 dBm 61– kHz 100  

MHz 960-921 dBm 57– kHz 100  

 املوقع. يفواطحمطة القاعدة متشاركني  GSM 900 BTS يكون النظام عندما GSM 900 ميكن تطبيق هذا املتطلب حلماية مستقبالت
 .46B اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي السوية القصوى اطحمددة  الوينبغي أ

 46B اجلـدول
 GSM 900 BTSللمحطة القاعدة من أجل حماية مستقبل النظام  حدود البث الهامشي

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

MHz 915-MHz 876 dBm 98– kHz 100  

 DCS 1800التعايش مع النظام  2.4
املناطق اجلغرافية اليت ينشر فيها  يف DCS 1800 BTSو DCS 1800 MSميكن تطبيق هذا املتطلب حلماية مستقبالت النظامني 

 السواء. على UTRAو DCS 1800النظامان 

 46C اجلـدول
 e)و d)و a)ضمن النطاق  UTRAنظام  فيحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة  ( أ

 DCS 1800 BTSو DCS 1800 MSمنطقة التغطية الجغرافية لمستقبالت  فيعند التشغيل 

 اتمالحظ نطاق القياسعرض  السوية القصوى النطاق

MHz 1 785-1 710 dBm 61– kHz 100  

MHz 1 880-1 805 dBm 47– kHz 100  

 عند التشغيل f)ضمن النطاق  UTRAنظام  فيحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة  ب(
 DCS 1800 BTSو DCS 1800 MSمنطقة التغطية الجغرافية لمستقبالت  في

 MHz 1 755-1 710/MHz 1 850-1 805 فيالعاملة 
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

MHz 1 7551 710 dBm 61– kHz 100  

MHz 1 8501 805 dBm 47– kHz 100  
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 واطحمطة القاعدة DCS 1 800 BTS يكون النظام عندما DCS 1 800 BTS ميكن تطبيق هذا املتطلب حلماية مستقبالت
 املوقع.  يفمتشاركني  UTRA النظام يف

 .46Dاجلدول  يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي السوية القصوى اطحمددة  الوينبغي أ

 46D اجلـدول
 e)و d)و a)ضمن النطاق  UTRAنظام  فيحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة  ( أ

 DCS 1800 BTSالموقع مع النظام  فيعند التشارك 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

MHz 1 785 MHz 1 710 dBm 98– kHz 100  

 f)النطاق  المحطة القاعدة ضمنحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة من أجل  ب(
 DCS 1800 BTSالموقع مع النظام  فيعند التشارك 

 النطاق السوية القصوى عرض نطاق القياس مالحظات

 kHz 100 dBm 98– MHz 1 755 MHz 1 710 

 UTRA-FDDالتعايش مع النظام  3.4
 نفس المنطقة الجغرافية فيالعمل  1.3.4

النطاقات  يفاليت تعمل  UTRA-FDDو UTRA-TDDميكن تطبيق هذا املتطلب على املناطق اجلغرافية اليت ينشر فيها األنظمة 
 .46E اجلدول يفاطحمددة 

، فإن املتطلبات تطبق MHz 2 0252 010اخل النطاق اليت تستعمل ترددات موجات حاملة د TDD بالنسبة للمحطات القاعدة
بالنسبة  Mchip/s 3,84 TDDيتعلق باخليار  ما. وفي46Eاجلدول  يفعلى مجيع الرتددات الواقعة داخل نطاقات الرتددات الواردة 

، فإن املتطلب يطبق على الرتددات الواقعة MHz 1 9201 900للمحطات القاعدة اليت تستعمل تردد موجة حاملة ضمن النطاق 
. MHz 1 9201 900النطاق  يففوق تردد آخر موجة حاملة مستعملة  MHz 12,5داخل مدى الرتدد اطحمدد والذي يزيد مبقدار 

بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق  Mchip/s 1,28 TDDيتعلق باخليار  ماوفي
MHz 1 9201 900فإن املتطلب يطبق على الرتددات الواقعة ضمن مدى الرتدد اطحمدد والذي يزيد مبقدار ، MHz 4  فوق تردد

بالنسبة للمحطات  Mchip/s 7,68 TDD. وبالنسبة للخيار MHz 1 9201 900نطاق الرتدد  يفآخر موجة حاملة مستعملة 
، فإن املتطلب يطبق على الرتددات الواقعة داخل مدى MHz 1 9201 900 القاعدة اليت تستعمل تردد موجة حاملة ضمن النطاق

 .MHz 1 9201 900النطاق  يففوق تردد آخر موجة حاملة مستعملة  MHz 25 الرتدد اطحمدد والذي يزيد مبقدار
 .46E اجلدول يفبث هامشي القيم الواردة  تتجاوي قدرة أي الوينبغي أ
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 46E اجلـدول
 UTRA-FDDمنطقة تغطية جغرافية لنظام  فيحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق صنف المحطة القاعدة

  MHz 1 980-1 920 43− dBm(1) MHz 3,84 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

  MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

  MHz 2 570-2 500 43− dBm(2) MHz 3,84 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

  MHz 2 690-2 620 dBm 52− MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

 اليابان يفمطبق  MHz 850-815 43− dBm(3) MHz 3,84 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

 اليابان يفمطبق  MHz 895-860 52− dBm(3) MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

 اليابان يفمطبق  MHz 1 427,9-MHz 1 452,9 43− dBm(4) MHz 3,84 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

 اليابان يفمطبق  MHz 1 475,9-MHz 1 500,9 52− dBm(4) MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

 اليابان يفمطبق  MHz 1 784,9-1 749,9 43− dBm(3) MHz 3,84 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

 اليابان يفمطبق  MHz 1 879,9-1 844,9 52− dBm(3) MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

  MHz 1 980-1 920 40− dBm(1) MHz 3,84 اطحمطة القاعدة منطقة حملية

  MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة حملية

  MHz 2 570-2 500 40− dBm(2) MHz 3,84 منطقة حمليةاطحمطة القاعدة 

  MHz 2 690-2 620 dBm 52− MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة حملية
، ينبغي أن يقاس 1920 1 MHz 900بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق  TDD 3,84 Mchip/sيتعلق باخليار  مافي (1)

 TDD أعلى تردد موجة حاملة فوق MHz 15 أو MHz 1 922,6 عند مع أقل تردد مركزي للقياس RRC بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرشحة مبرشاحاملتطلب 
موجات حاملة ضمن النطاق  بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات TDD 1,28 Mchip/sمستعملة، أيهما أكرب. وبالنسبة للخيار 

MHz 1 9201 900ينبغي أن يقاس املتطلب بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرشحة مبرشاح ، RRC  مع أقل تردد مركزي للقياس عندMHz 1 922,6  أوMHz 6,6 
بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات  TDD 7,68 Mchip/sيتعلق باخليار  مامستعملة، أيهما أكرب. وفي TDD فوق أعلى تردد موجة حاملة

مع أقل تردد مركزي للقياس عند  RRC ، ينبغي أن يقاس املتطلب بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرشحة مبرشاحMHz 1 9201 900حاملة ضمن النطاق 
MHz 1 922,6 أو MHz 30 فوق أعلى تردد موجة حاملة TDD أكرب. مستعملة، أيهما 

، ينبغي أن يقاس 2620 2 MHz 570بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق  TDD 3,84 Mchip/sيتعلق باخليار  مافي 2)(
 TDD حتت أقل تردد موجة حاملة MHz 15 أو MHz 2 567,5مع أعلى تردد مركزي للقياس عند  RRC املتطلب بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرشحة مبرشاح

-MHz 2 620بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق  Mchip/s 1,28 TDD يتعلق باخليار مامستعملة، أيهما أقل. وفي

حتت أقل تردد موجة  MHz 6,6أو  MHz 2 567,5مع أعلى تردد مركزي للقياس عند  RRC ، يقاس املتطلب بالنسبة للقدرة املتوسطة املرشحة مبرشاح570 2
بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق  Mchip/s 7,68 TDDخيص اخليار  مستعملة، أيهما أقل. وفيما TDD حاملة

MHz 2 6202 570يقاس املتطلب بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرشحة مبرشاح ، RRC مع أعلى تردد مركزي للقياس عند MHz 2 567,5 أو MHz 30  حتت
 أقل. مستعملة، أيهما TDD أقل تردد موجة حاملة

 .2025 2 MHz 010النطاق  يف Mchip/s 7,68و TDD 3,84 Mchip/sاليابان فقط بالنسبة للخيارين  يفهذا احلد مطبق  (3)
 .2025 2 MHz 010النطاق  يف TDD 7,68 Mchip/sهذا احلد مطبق فقط على اخليار  (4)

بني اطحمطات  dB 67 إىل خسارة اقرتان تبلغ 46E اجلدول يفتستند املتطلبات اخلاصة مبحطات القاعدة منطقة واسعة الواردة 
إىل  46E دولاجل يفتستند املتطلبات اخلاصة باطحمطات القاعدة منطقة حملية الواردة  ما. فيFDD واطحمطات القاعدة TDD القاعدة

 تلك. بني اطحمطات القاعدة dB 70 خسارة اقرتان تبلغ
 المحطات القاعدة متشاركة الموقع 2.3.4

واطحمطة القاعدة  UTRA TDD تكون اطحمطة عندما UTRA FDDميكن تطبيق هذا املتطلب حلماية مستقبالت اطحمطة القاعدة 
UTRA FDD  املوقع.  يفمتشاركتني 



 ITU-R  M.1580-5 113  التوصية 

 

، فإن املتطلبات تطبق MHz 2 0252 010اليت تستعمل ترددات موجات حاملة داخل النطاق  TDD بالنسبة للمحطات القاعدة
بالنسبة  Mchip/s 3,84 TDDيتعلق باخليار  ما. وفي46F اجلدول يفعلى مجيع الرتددات الواقعة داخل نطاقات الرتددات الواردة 

، فإن املتطلب يطبق على الرتددات الواقعة MHz 1 9201 900للمحطات القاعدة اليت تستعمل تردد موجة حاملة ضمن النطاق 
. MHz 1 9201 900النطاق  يففوق تردد آخر موجة حاملة مستعملة  MHz 12,5 داخل مدى الرتدد اطحمدد والذي يزيد مبقدار

نطاق بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن ال Mchip/s 1,28 TDDيتعلق باخليار  ماوفي
MHz 1 9201 900فإن املتطلب يطبق على الرتددات الواقعة ضمن مدى الرتدد اطحمدد والذي يزيد مبقدار ، MHz 4  فوق تردد

بالنسبة للمحطات  Mchip/s 7,68 TDD. وبالنسبة للخيار MHz 1 9201 900نطاق الرتدد  يفآخر موجة حاملة مستعملة 
، فإن املتطلب يطبق على الرتددات الواقعة داخل مدى MHz 1 9201 900القاعدة اليت تستعمل تردد موجة حاملة ضمن النطاق 

 .MHz 1 9201 900النطاق  يففوق تردد آخر موجة حاملة مستعملة  MHz 25 الرتدد اطحمدد والذي يزيد مبقدار
 .46F اجلدول يفامشي القيم الواردة بث ه تتجاوي قدرة أي الوينبغي أ

 46F اجلـدول
 UTRA-FDDحدود البث الهامشي للمحطة القاعدة من أجل المحطة القاعدة متشاركة الموقع مع النظام 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق صنف المحطة القاعدة

  MHz 1 980-1 920 –80 dBm(1)  MHz 3,84 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

  MHz 2 170-2 110 dBm 52– MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

  MHz 2 570-2 500 –80 dBm(1)  MHz 3,84 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة

  MHz 2 690-2 620 dBm 52– MHz 1 اطحمطة القاعدة منطقة واسعة
، 1920 1 MHz 900بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق  TDD 3,84 Mchip/sيتعلق باخليار  فيما (1)

 MHz 1 922,6 عند مع أقل تردد مركزي للقياس RRC ينبغي أن يقاس املتطلب بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرشحة مبرشاح MHz 1 9201 880 أو
بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل  Mcps 1,28 TDDمستعملة، أيهما أكرب. وبالنسبة للخيار  TDD أعلى تردد موجة حاملة فوق MHz 15 أو

مع أقل تردد  RRC ، ينبغي أن يقاس املتطلب بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرشحة مبرشاحMHz 1 9201 900موجات حاملة ضمن النطاق  ترددات
 TDD Mcps 7,68 يتعلق باخليار مستعملة، أيهما أكرب. وفيما TDD فوق أعلى تردد موجة حاملة MHz 6,6 أو MHz 1 922,6 مركزي للقياس عند

، ينبغي أن يقاس املتطلب بالنسبة إىل القدرة MHz 1 9201 900بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق 
 أكرب. مستعملة، أيهما TDD فوق أعلى تردد موجة حاملة MHz 30 أو MHz 1 922,6قياس عند مع أقل تردد مركزي لل RCC املتوسطة املرشحة مبرشاح

، ينبغي أن 2620 2 MHz 570بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق  TDD 3,84 Mcpsيتعلق باخليار  فيما (2)
حتت أقل تردد موجة  MHz 15 أو MHz 2 567,5 مع أعلى تردد مركزي للقياس عند RRC حة مبرشاحيقاس املتطلب بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرش

 أقل. مستعملة، أيهما TDD حاملة
، يقاس املتطلب MHz 2 6202 570 بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق Mcps 1,28 TDDيتعلق باخليار  وفيما

مستعملة،  TDD حتت أقل تردد موجة حاملة MHz 6,6 أو MHz 2 567,5 مع أعلى تردد مركزي للقياس عند RRC للقدرة املتوسطة املرشحة مبرشاحبالنسبة 
 أقل. أيهما
س املتطلب ، يقاMHz 2 6202 570 بالنسبة للمحطات القاعدة اليت تستعمل ترددات موجات حاملة ضمن النطاق Mchip/s 7,68 TDDخيص اخليار  وفيما

مستعملة،  TDD حتت أقل تردد موجة حاملة MHz 30 أو MHz 2 567,5 مع أعلى تردد مركزي للقياس عند RCC بالنسبة إىل القدرة املتوسطة املرشحة مبرشاح
 أقل. أيهما

االعتبار فئات  يفت ؤخذ  البني اطحمطات القاعدة. و  dB 30 إىل خسارة اقرتان دنيا تبلغ 46F اجلدول يفتستند املتطلبات الواردة 
أن تكون  TDD ة حمليةخيص اطحمطة القاعدة منطق مااملوقع في يفاطحمطات القاعدة املختلفة متشاركة املوقع. وي قصد مبتطلب التشارك 

 الحق. إصدارجزءاً من 
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 E-UTRA TDDغير المتزامن و/أو النظام  UTRA TDDمع النظام  UTRA TDDتعايش النظام  4.4
 نفس المنطقة الجغرافية فيغيل التش 1.4.4

 UTRA TDDاملناطق اجلغرافية اليت ينشر فيها أنظمة  يف TDD ميكن تطبيق هذا املتطلب حلماية مستقبالت اطحمطات القاعدة
 .E-UTRA TDD و/أو

 Mcps 3,84بمعدل  UTRA TDDخيار  1.1.4.4

 .46G اجلدول يفألي بث هامشي السوية القصوى اطحمددة  RRC يتجاوي متوسط القدرة املرشحة مبرشاح الجيب أ

 46G اجلـدول
 نفس المنطقة الجغرافية فيلعاملة حدود البث الهامشي لمحطات القاعدة ا

 غير المتزامنين E-UTRA TDDو/أو نظام  ULTRA TDDبنظام 
 ةنفس المنطقة الجغرافي فينمط النظام العامل 

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 39– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 39– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 39– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 36– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 025-2 010 dBm 36– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 36– MHz 3,84 

 

 TDD طاتاطحمبني  dB 67 بناًء على خسارة تقارن دنيا قدرها 46G اجلدول يفوت ؤسس متطلبات حمطة قاعدة املنطقة الواسعة الواردة 
 TDD طاتاطحمبني  dB 70 قاعدة املنطقة اطحملية فهي ت ؤسس بناًء على خسارة تقارن دنيا قدرهامتطلبات حمطة  ما. أاملتزامنةالقاعدة غري 

 .املتزامنة للمنطقة الواسعة واملنطقة اطحملية غري القاعدة
 Mcps 1,28بمعدل  TDDخيار  2.1.4.4

 RRC يتجاوي متوسط القدرة املرشحة مبرشاح ال، جيب أMcps 1,28 مبعدل TDD حمطات الإت نشر فيها  الاملناطق اجلغرافية اليت  يف
 .46I اجلدول يفعدا ذلك جيب تطبيق احلدود الواردة  ما، وفي47H اجلدول يفألي بث هامشي السوية القصوى اطحمددة 
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 46H اجلـدول
 نفس المنطقة الجغرافية فيحدود البث الهامشي لمحطات القاعدة العاملة 

 غير المتزامنين Mcps 1,28بمعدل  E-UTRA TDDو/أو نظام  ULTRA TDDبنظام 
 ةنفس المنطقة الجغرافي فينمط النظام العامل 

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 39– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 39– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 39– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 400-2 300 dBm 39– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 9201 880 dBm 39– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 36– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 منطقة حملية حمطة قاعدة

MHz 2 025-2 010 dBm 36– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 36– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 400-2 300 dBm 36– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 880 dBm 36– MHz 1,28 

 46I اجلـدول
 نفس المنطقة الجغرافية فيحدود البث الهامشي لمحطات القاعدة العاملة 

 غير المتزامنين E-UTRA TDDو/أو نظام  ULTRA TDDبنظام 
 ةنفس المنطقة الجغرافي فينمط النظام العامل 
 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد محطة القاعدةصنف 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 39– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 39– MHz 3,84 
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 (تتمة) 46I اجلـدول
 ةنفس المنطقة الجغرافي نمط النظام العامل في

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 39– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 36– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 025-2 010 dBm 36– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 36– MHz 3,84 

بني  dB 67 بناًء على خسارة تقارن دنيا قدرها 46Iو 46H اجلدولني يفوت ؤسس متطلبات حمطة قاعدة املنطقة الواسعة الواردة 
فهي ت ؤسس بناًء على  46Iو 46H اجلدولني يفمتطلبات حمطة قاعدة املنطقة اطحملية الواردة  ما. أاملتزامنةالقاعدة غري  TDD اطحمطات

 .املتزامنة للمنطقة الواسعة واملنطقة اطحملية غري القاعدة TDD اطحمطاتبني  dB 70 خسارة تقارن دنيا قدرها
 Mcps 7,68بمعدل  UTRA TDDخيار  3.1.4.4

 .46Kو 46J اجلدولني يفألي بث هامشي السوية القصوى اطحمددة  RRC يتجاوي متوسط القدرة املرشحة مبرشاح الجيب أ

 46J اجلـدول

 ULTRA TDDبنظام نفس المنطقة الجغرافية  فيحدود البث الهامشي لمحطات القاعدة العاملة 
 غير المتزامنين E-UTRA TDD( و/أو نظام Mcps 3,84 DDو Mcps 7,68 TDD)المعدلين 

 ةنفس المنطقة الجغرافي فينمط النظام العامل 
 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 39– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 39– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 39– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 36– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 025-2 010 dBm 36– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 36– MHz 3,84 
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 46K اجلـدول
 نفس المنطقة الجغرافية فيحدود البث الهامشي لمحطات القاعدة العاملة 

 غير المتزامنين E-UTRA TDDو/أو نظام  ULTRA TDDبنظام  Mcps 1,28بمعدل 
 ةنفس المنطقة الجغرافي فينمط النظام العامل 

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 39– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 واسعة حمطة قاعدة منطقة

MHz 2 025-2 010 dBm 39– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 39– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 400-2 300 dBm 39– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 36– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 025-2 010 dBm 36– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 36– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 400-2 300 dBm 36– MHz 1,28 

بني  dB 67 بناًء على خسارة تقارن دنيا قدرها 46Kو 46J اجلدولني يفوت ؤسس متطلبات حمطة قاعدة املنطقة الواسعة الواردة 
فهي ت ؤسس بناًء على  46Kو 46J اجلدولني يفمتطلبات حمطة قاعدة املنطقة اطحملية الواردة  ما. أاملتزامنةالقاعدة غري  TDD اطحمطات

 .املتزامنة للمنطقة الواسعة واملنطقة اطحملية غري القاعدة TDD اطحمطاتبني  dB 70 خسارة تقارن دنيا قدرها
 الموقع فيمحطات القاعدة المتشاركة  2.4.4

 UTRA TDD القاعدة طاتاطحمالقاعدة حني تكون  TDD طاتاطحممستقبالت قد ي طبق هذا املتطلب حلماية 
 املوقع. يفغري املتزامنة متشاركة  E-UTRA TDD و/أو

 Mcps 3,84بمعدل  UTRA TDDخيار  1.2.4.4
 .46M اجلدول يفألي بث هامشي السوية القصوى اطحمددة  RRC يتجاوي متوسط القدرة املرشحة مبرشاح الجيب أ
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 46L اجلـدول
 ULTRA TDDبنظام  الموقع فيالمتشاركة حدود البث الهامشي لمحطات القاعدة 

 غير المتزامنين E-UTRA TDDو/أو نظام 
نفس المنطقة  فينمط النظام العامل 

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة الجغرافية

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 76– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 76– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 76– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 66– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 025-2 010 dBm 66– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 66– MHz 3,84 

 TDD اطحمطاتبني  dB 30 بناءً على خسارة تقارن دنيا قدرها 46L اجلدول يفوت ؤسس متطلبات حمطة قاعدة املنطقة الواسعة الواردة 
 dB 30 بناءً على خسارة تقارن دنيا قدرها 46L اجلدول يف. وت ؤسس متطلبات حمطة قاعدة املنطقة اطحملية الواردة املتزامنةالقاعدة غري 

 االعتبار. يفتؤخذ  الاملوقع ف يفاطحمطات املختلفة املتشاركة  أصناف ما. أاملتزامنةلمنطقة اطحملية غري ل القاعدة اطحمطاتبني 
 Mcps 1,28بمعدل  TDDخيار  2.2.4.4

 RRC يتجاوي متوسط القدرة املرشحة مبرشاح ال، جيب أMcps 1,28 مبعدل TDD حمطات الإت نشر فيها  الاملناطق اجلغرافية اليت  يف
عدا ذلك جيب تطبيق احلدود الواردة  ما، وفي46M اجلدول يفحالة تشارك املوقع السوية القصوى اطحمددة  يفألي بث هامشي 

 .46N اجلدول يف

 46M اجلـدول
 E-UTRA TDDو/أو نظام  ULTRA TDDبنظام  الموقع فيحدود البث الهامشي لمحطات القاعدة المتشاركة 

 غير المتزامنين Mcps 1,28بمعدل 

نفس  نمط النظام العامل في
المنطقة الجغرافية صنف محطة 

 القاعدة
 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33أو 

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 76– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 76– MHz 1,28 
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 (تتمة ) 46M اجلـدول
نفس  نمط النظام العامل في

المنطقة الجغرافية صنف محطة 
 القاعدة

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 76– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 400-2 300 dBm 76– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 800 dBm 76– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 71– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 025-2 010 dBm 71– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

 حمليةحمطة قاعدة منطقة 

MHz 2 620-2 570 dBm 71– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 400-2 300 dBm 71– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 880 dBm 71– MHz 1,28 

 .MHz 10 ينطبق هذا املتطلب على الرتددات اليت تزيد عن مدى الرتددات الذي يعلن عنه مورد النظام أو تقل عنه مبقدار - مالحظـة

 46N اجلـدول
 ULTRA TDDبنظام  الموقع فيحدود البث الهامشي لمحطات القاعدة المتشاركة 

 غير المتزامنين E-UTRA TDDو/أو نظام 
المنطقة نفس  فينمط النظام العامل 

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة الجغرافية

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 76– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 76– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 76– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 66– MHz 3,84 
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 (تابع) 46N اجلـدول
المنطقة نفس  نمط النظام العامل في

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد الجغرافية صنف محطة القاعدة

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 025-2 010 dBm 66– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 66– MHz 3,84 

بني  dB 30 بناًء على خسارة تقارن دنيا قدرها 46Nو 46M اجلدولني يفوت ؤسس متطلبات حمطة قاعدة املنطقة الواسعة الواردة 
بناًء على  46Nو 46M اجلدولني يف. وت ؤسس متطلبات حمطة قاعدة املنطقة اطحملية الواردة املتزامنةالقاعدة غري  TDD اطحمطات

كة اطحمطات املختلفة املتشار أصناف  ما. أاملتزامنةللمنطقة اطحملية غري  القاعدة TDD اطحمطاتبني  dB 30 خسارة تقارن دنيا قدرها
 االعتبار. يفتؤخذ  الاملوقع ف يف

 Mcps 7,68بمعدل  UTRA TDDخيار  3.2.4.4

 .46Pو 46O اجلدولني يفألي بث هامشي السوية القصوى اطحمددة  RRC يتجاوي متوسط القدرة املرشحة مبرشاح الجيب أ

 46O اجلـدول
 ULTRA TDDبنظام  الموقع فيالمتشاركة حدود البث الهامشي لمحطات القاعدة 

 غير المتزامنين E-UTRA TDDو/أو نظام ( Mcps 3,84 TDDو Mcps 7,68 TDD)المعدلين 
نفس المنطقة  فينمط النظام العامل 

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة الجغرافية

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 76– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 76– MHz 3,84 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 76– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 66– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمليةحمطة قاعدة منطقة 

MHz 2 025-2 010 dBm 66– MHz 3,84 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 66– MHz 3,84 
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 46P اجلـدول
 ULTRA TDDبنظام  Mcps 1,28بمعدل الموقع  فيحدود البث الهامشي لمحطات القاعدة المتشاركة 

 غير المتزامنين E-UTRA TDDو/أو نظام 
نفس المنطقة  فينمط النظام العامل 

 عرض نطاق القياس السوية القصوى نطاق مدى التردد صنف محطة القاعدة الجغرافية

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 1 920-1 900 dBm 76– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 025-2 010 dBm 76– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 620-2 570 dBm 76– MHz 1,28 

WA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

 حمطة قاعدة منطقة واسعة

MHz 2 400-2 300 dBm 76– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 1 920-1 900 dBm 71– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 025-2 010 dBm 71– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 620-2 570 dBm 71– MHz 1,28 

LA UTRA TDD Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

 حمطة قاعدة منطقة حملية

MHz 2 400-2 300 dBm 71– MHz 1,28 

بني  dB 30 بناًء على خسارة تقارن دنيا قدرها 46Pو 46O اجلدولني يفوت ؤسس متطلبات حمطة قاعدة املنطقة الواسعة الواردة 
بناًء على  46Pو 46O اجلدولني يفاطحملية الواردة  اطحمطة القاعدة للمنطقةالقاعدة غري املتزامنتني. وت ؤسس متطلبات  TDD اطحمطات

كة اطحمطات املختلفة املتشار  أصناف ما. أاملتزامنةللمنطقة اطحملية غري  القاعدة TDD اطحمطاتبني  dB 30 خسارة تقارن دنيا قدرها
 االعتبار. يفتؤخذ  الاملوقع ف يف

 E-UTRAنفس المنطقة الجغرافية لنفاذ  فيالتعايش مع األنظمة األخرى  5.4
نطاقات تردد أخرى  يفميكن تطبيق هذه املتطلبات حلماية جتهيزات املستعمل واطحمطات املتنقلة و/أو اطحمطات القاعدة العاملة 

لمحطات القاعدة ونظام يعمل ل E-UTRA جغرافية ينشر فيها نظاممناطق  يفنفس املنطقة اجلغرافية. وقد تطبق هذه املتطلبات  يف
 GSM900 اآلخرنطاق الرتدد  يف. وقد يكون النظام الذي يعمل E-UTRA آخر خالف نطاق تشغيل النظام نطاق تردد يف
 .E-UTRA و/أو UTRA FDD/TDD/أو و GSM850/أو و PCS1900/أو و DCS1800 /أوو

طحمطات القاعدة اليت تنطبق عليها متطلبات إىل ابالنسبة  46Q اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الوينبغي أ
 األول. العمود يفاألنظمة املدرجة  التعايش مع
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 46Q اجلـدول

 منطقة تغطية جغرافية في العاملة E-UTRAلمحطات القاعدة حدود البث الهامشي 
 أخرى للتردداتنطاقات  فيألنظمة تعمل 

نمط النظام 
نفس  فيالعامل 

 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

GSM900 MHz 960-921 dBm 57− kHz 100 طات القاعدة اطحمينطبق هذا املتطلب على  الE-UTRA 
 8 النطاق يفالعاملة 

MHz 915-876 dBm 61− kHz 100  بالنسبة ملدى الرتددMHz 915-880 ينطبق هذا  ال
العاملة  E-UTRAطات القاعدة اطحماملتطلب على 

 8 النطاق يف

DCS1800 MHz 1 880-1 805 dBm 47− kHz 100 طات القاعدةاطحمينطبق هذا املتطلب على  ال E-UTRA 
 3النطاق  يفالعاملة 

MHz 1 785-1 710 dBm 61− kHz 100 طات القاعدةاطحمينطبق هذا املتطلب على  ال E-UTRA 
 3 النطاق يفالعاملة 

PCS1900 MHz 1 990-1 930 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
نطاق  أو 25الرتدد نطاق  وأ 2 نطاق الرتدد يفالعاملة 

 36 الرتدد

MHz 1 910-1 850 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
. هذا املتطلب 25الرتدد نطاق أو  2 نطاق الرتدد يفالعاملة 

نطاق  يفالعاملة  E-UTRA ينطبق على اطحمطات القاعدة ال
 .35 الرتدد

GSM850 MHz 894-869 dBm 57− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 5نطاق الرتدد  يفالعاملة 

MHz 849-824 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 5 نطاق الرتدد يفالعاملة 

UTRA FDD 

Band I 
 E-UTRAأو 

Band 1 

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 1 نطاق الرتدد يفالعاملة 

MHz 1 980-1 920 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 1 نطاق الرتدد يفالعاملة 

UTRA FDD 

Band II 
 E-UTRAأو 

Band 2 

MHz 1 990-1 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 25أو  2 النطاق يفالعاملة 

MHz 1 910-1 850 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 25أو  2 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD 

Band III 
 E-UTRA أو

Band 3 

MHz 1 880-1 805 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 9أو  3النطاق  يفالعاملة 

MHz 1 785-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 .3النطاق  يفالعاملة 

العاملة  E-UTRA القاعدة لنسبة للمحطاتوبا
، ينطبق هذا املتطلب على مديي 9 النطاق يف

 MHz 1 749,9إىل MHz 1 710 الرتددات
 MHz 1 785إىل  MHz 1 784,9و

UTRA FDD 

Band IV 
 E-UTRA أو

Band 4 

MHz 2 155-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 10 أو 4 النطاق يفالعاملة 

MHz 1 755-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 10 أو 4 النطاق يفالعاملة 
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 (تابع) 46Q اجلـدول
نمط النظام العامل 

نفس المنطقة  في
 الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD 

Band V 
 E-UTRAأو 

Band 5 

MHz 894-869 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 5النطاق  يفالعاملة 

MHz 849-824 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 5 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD 

Band VI 
 XIX أو

 E-UTRA أو
Bands 6, 18, 19 

MHz 895-860 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 19أو  18أو  6 النطاق يفالعاملة 

MHz 850-815 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 18 النطاق يفالعاملة 

MHz 850-830 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 19 أو 6النطاق  يفالعاملة 

UTRA FDD 

Band VII 
 E-UTRA أو

Band 7 

MHz 2 690-2 620 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 7النطاق  يفالعاملة 

MHz 2 570-2 500 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 7 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD 

Band VIII 
 E-UTRA أو

Band 8 

MHz 960-925 dBm 52− MHz 1 اطحمطات القاعدةينطبق هذا املتطلب على  ال E-UTRA 
 8 النطاق يفالعاملة 

MHz 915-880 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 8 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD 

Band IX 
 E-UTRA أو

Band 9 

MHz 1 879,9-1 844,9 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 9أو  3 النطاق يفالعاملة 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 9 أو 3 النطاق يفالعاملة 

UTRA FDD 

Band X 
 E-UTRA أو

Band 10 

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 10 أو 4 النطاق يفالعاملة 

MHz 1 770-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
. وعندما تعمل هذه اطحمطات 10 النطاق يفالعاملة 

، ينطبق هذا املتطلب على مدى 4النطاق  يف
 MHz 1 770-1 755 الرتددات

UTRA FDD 

Band XI  
 XXIأو 

 E-UTRAأو 
Band 11 or 21 

1 510,9-1 475,9 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 21 أو 11 النطاقني العاملة يف

1 447,9-1 427,9 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 11 النطاق العاملة يف

1 462,9-1 447,9 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 21 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

Band XII 
 E-UTRAأو 

Band 12 

746-729 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 12 النطاق العاملة يف

716-699 MHz dBm 49− MHz 1 اطحمطات القاعدةينطبق هذا املتطلب على  ال E-UTRA 
 12 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XIII or 
E-UTRA 
Band 13 

756-746 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 13 النطاق العاملة يف

787-777 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 13 النطاق العاملة يف
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 (تابع) 46Q اجلـدول
نمط النظام العامل 

نفس المنطقة  في
 الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD 

Band XIV or 
E-UTRA 
Band 14 

768-758 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 14 النطاق العاملة يف

798-788 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 14 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 17 

746-734 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 17 النطاق العاملة يف

716-704 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 17 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XX or 
E-UTRA 
Band 20 

821-791 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 20 النطاق العاملة يف

862-832 MHz dBm 49− MHz 1 املتطلب على اطحمطات القاعدةينطبق هذا  ال E-UTRA 
 20 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XXII or 
E-UTRA 
Band 22 

3 590-3 510 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 42أو  22 النطاق العاملة يف

3 490-3 410 MHz dBm 49− MHz 1 اطحمطات القاعدةينطبق هذا املتطلب على  ال E-UTRA 
ال ينطبق هذا املتطلب على اطحمطة . 22 النطاق العاملة يف

 42 العاملة يف النطاق E-UTRA القاعدة

E-UTRA 
Band 23 

2 200-2 180 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 23 النطاق العاملة يف

2 020-2 000 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
هذا املتطلب ال ينطبق على اطحمطة . 23 النطاق العاملة يف

، حيث يتم 25 أو النطاق 2 النطاق القاعدة العاملة يف
 حتديد احلدود بشكل منفصل

2 010-2 000 MHz dBm 30− MHz 1 على اطحمطات  فقط نطبق هذا املتطلب
ينطبق . 25 أو 2 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

فوق نطاق تشغيل  MHz 5هذا املتطلب بدءاً من 
 (4)املالحظة  25 الوصلة اهلابطة

2 020-2 010 MHz dBm 49− MHz 1 

E-UTRA 
Band 24 

1 559-1 525 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 24 النطاق العاملة يف

1 660.5-1 626.5 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 24 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XXV or 
E-UTRA 
Band 25 

1 995-1 930 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 25أو  2 النطاق العاملة يف

1 915-1 850 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  الE-UTRA 
 E-UTRA. واطحمطات القاعدة 25 النطاق العاملة يف
، ينطبق على مدى الرتددات 2 النطاق العاملة يف

MHz 1 910  إىلMHz 1 915 

UTRA TDD 

Band a) or 
E-UTRA 
Band 33 

1 920-1 900 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  الE-UTRA 
 33 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

Band a) 
 E-UTRA أو

Band 34 

2 025-2 010 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة ال E-UTRA 
 34 النطاق العاملة يف
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 (تتمة ) 46Q اجلـدول
نمط النظام 

نفس  العامل في
 المنطقة الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA TDD 

Band b) 
 E-UTRAأو

Band 35 

1 910-1 850 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  الE-UTRA 
 35 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

Band b) 
 E-UTRA أو

Band 36 

MHz 1 9901 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  الE-UTRA 
 36 والنطاق 2 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

Band c) 
 E-UTRAأو 

Band 37 

1 930-1 910 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  الE-UTRA 
. ويعرَّف هذا النطاق غري املتزاوج 37 النطاق العاملة يف

انتظار أي  ، لكنه يفITUR M.1036التوصية  يف
 مستقبلي نشر

UTRA TDD 

in Band d) or 
E-UTRA 

Band 38 

2 620-2 570 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  الE-UTRA 
 38 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

in Band f) 
 E-UTRAأو 

Band 39 

1 920-1 880 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  الE-UTRA 
 39 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

in Band e) 
E-UTRA 
Band 40 

2 400-2 300 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  الE-UTRA 
 40 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 41 

2 690-2 496 MHz dBm 52− MHz 1 على اطحمطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب  الE-UTRA 
 41 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 42 

3 600-3 400 MHz dBm 52− MHz 1 على اطحمطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب  الE-UTRA 
 43أو  42 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 43 

3 800-3 600 MHz dBm 52− MHz 1 على اطحمطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب  الE-UTRA 
 43أو  42 النطاق العاملة يف

على مدى  47Q اجلدول يفالواردة تسري متطلبات التعايش  ال(، 4 هذه الفقرة )رقم يفالبث اهلامشي  إطار يفهو حمدد  اوفقًا مل - 1ة ـالمالحظ
(. وكذا اإلطارلالطالع على  3و 2 )انظر املالحظتني تشغيلخارج املدى الرتددي إلرسال حمطة القاعدة لنطاق  يقع مباشرة MHz 10 مقدارهترددي 

ددي اجلدول. وقد تكون حدود البث هلذا املدى الرت  يف الوارد احلال أيضًا عندما يتاخم املدى الرتددي لإلرسال النطاَق الرتددي ملتطلب التعايش
 اإلقليمية. باملتطلبات اطحملية أوأيًضا املستبَعد مغطاة 

على أهنما  هذا اإلطار يف 3 أو 2 املالحظة يفيفرتض اجلدول أعاله أن النطاقني الرتدديني العاملني، اللذين ي عرَّف مديامها الرتدديان  - 2ة ـمالحظال
 ت طبقاملنطقة اجلغرافية نفسها، قد  يفمثل حالة التشغيل تلك اليت ترتاكب فيها ترتيبات الرتددات  يفاملنطقة اجلغرافية نفسها. و  يفن ي نشرا مرتاكبان، ل

 التوصية. تشملها هذه المتطلبات تعايش خاصة 
، شغيل جماورأو نطاق ت املتزامنة واليت تستعمل نفس نطاق التشغيل اجلغرايف املوقع يفاملتشاركة  TDDاطحمطات القاعدة من النمط  - 3المالحظـة 

عايش ال تغطيها مواصفات للت. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوي تطبيق متطلبات خاصة تعايش إضافيةميكنها اإلرسال بدون متطلبات 
 .3GPP مشروع الشراكة

ذات اإلصدار األسبق. كما أنه ال ينطبق على هذه اطحمطة ذات  E-UTRAللمحطة القاعدة  2ال ينطبق هذا املتطلب على النطاق  - 4المالحظـة 
، مع العلم بأن عملية الرتقية ال تؤثر Rel-10واليت متت ترقيتها لتدعم خصائص اإلصدار  2012ديسمرب  31اإلصدار األسبق واليت مت تصنيعها قبل 

 من الوحدة الراديوية املتعلقة هبذا املتطلب. RFعلى األجزاء 
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قاعدة حملية تنطبق عليه متطلبات التعايش مع  حمطة ألي 46R اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الجيب أو 
 اجلدول. العمود األول من يفمنط حمطة القاعدة اطحملية الواردة 

 46R اجلـدول

 الخاصة بالمنشأمع محطات القاعدة  من أجل التعايش الخاصة بالمنشألمحطات القاعدة حدود البث الهامشي 
 تردد أخرىنطاقات  فيالعاملة 

نمط محطة القاعدة 
 للتعايش

المدى الترددي من أجل 
متطلبات التشارك 

 الموقع في

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1أو 

MHz 1 980-1 920 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 1 نطاق الرتدد يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 25أو  2 النطاق يفالعاملة اخلاصة باملنشأ 

UTRA FDD Band III 
 E-UTRAأو 

Band 3 

MHz 1 785-1 710 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 3 النطاق يفالعاملة اخلاصة باملنشأ 

بالنسبة للمحطات القاعدة اخلاصة باملنشأ العاملة 
 ، ينطبق على مدى الرتددات9يف النطاق 

MHz 1 749,9-1 710 وMHz 1 785-1 784,9 
UTRA FDD Band IV 

 E-UTRAأو 
Band 4 

MHz 1 755-1 710 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 10أو  4 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band V 
 E-UTRAأو 

Band 5 

MHz 849-824 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 5 النطاق يفالعاملة  اخلاصة باملنشأ

UTRA FDD Band VI 
 XIXأو 

 E-UTRAأو 
Bands 6, 18, 19 

MHz 830-815 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
. املتطلب 18 النطاق يفاخلاصة باملنشأ العاملة 

 3.5.4.6.6 الفقرة الفرعية يفمذكور 

MHz 850-830 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 19و 6 النطاقني يف اخلاصة باملنشأ العاملة

UTRA FDD 

Band VII 
 E-UTRA أو

Band 7 

MHz 2 570-2 500 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 7 النطاق يفاخلاصة باملنشأ العاملة 

UTRA FDD 

Band VIII 
 E-UTRA أو

Band 8 

MHz 915-880 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 8 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف

UTRA FDD Band IX 
 E-UTRAأو 

Band 9 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 9 أو 3النطاقني  اخلاصة باملنشأ العاملة يف

UTRA FDD Band X 
 E-UTRAأو 

Band 10 

MHz 1 770-1 710 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 .10 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف

بالنسبة للمحطات القاعدة اخلاصة باملنشأ العاملة 
 ، ينطبق على مدى الرتددات4يف النطاق 

MHz 1 755  إىلMHz 1 770 
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 (تابع) 46R اجلـدول
نمط محطة القاعدة 

 للتعايش

المدى الترددي من أجل 
متطلبات التشارك 

 الموقع في

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD 

Band XI, XXI  
 E-UTRAأو 

Bands 11, 21 

1 447,9-1 427,9 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 11 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف

1 462,9-1 447,9 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 21 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

UTRA TDD 
Band XII 

 E-UTRA Band 12أو 

716-699 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 12 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف

UTRA FDD 
Band XIII 

 E-UTRA Band 13أو 

787-777 MHz dBm 71− kHz 100 اطحمطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب على  ال
 13 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف

UTRA FDD 
Band XIV 

 E-UTRA Band 14أو 

798-788 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 14 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف

E-UTRA Band 17 716-704 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 17 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

UTRA FDD  
Band XX 

 E-UTRA Band 20أو 

862-832 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 20 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

UTRA FDD 
Band XXII 

 E-UTRA Band 22أو 

MHz 3 490-3 410 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
ينطبق  ال .22 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة اخلاصة باملنشأ 
 42 النطاق العاملة يف

E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 24 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

UTRA FDD 
Band XXV 

 E-UTRA Band 25أو 

MHz 1 915-1 850 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 25 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

1 920-1 900 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 33 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

UTRA TDD in Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

2 025-2 010 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 34 النطاق يفاخلاصة باملنشأ العاملة 

UTRA TDD in Band b) 
 E-UTRA Band 35أو 

1 910-1 850 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 35 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف

UTRA TDD in Band b) 
 E-UTRA Band 36أو 

MHz 1 9901 930 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 36 والنطاق 2النطاق  اخلاصة باملنشأ العاملة يف

UTRA TDD in Band c) 
 E-UTRA Band 37أو 

1 930-1 910 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة اخلاصة ال 
. ويعرَّف هذا النطاق 37 النطاق باملنشأ العاملة يف

، لكنه ITUR M.1036التوصية  غري املتزاوج يف
 انتظار أي نشر مستقبلي يف

UTRA TDD in Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

2 620-2 570 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 38 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف

UTRA TDD in Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

1 920-1 880 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 39 النطاق اخلاصة باملنشأ العاملة يف
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 (تتمة ) 46R اجلـدول
نمط محطة القاعدة 

 للتعايش

المدى الترددي من أجل 
متطلبات التشارك 

 الموقع في

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA TDD in Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

2 400-2 300 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 40 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

E-UTRA Band 41 2 690-2 496 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 41 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

E-UTRA Band 42 3 600-3 400 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 43أو  42 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

E-UTRA Band 43 3 800-3 600 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
 43أو  42 النطاق العاملة يفاخلاصة باملنشأ 

مباشرًة خارج املدى الرتددي إلرسال يقع  MHz 10 على مدى ترددي مبقدار 46R اجلدول يف الواردة تسري متطلبات التعايش ال - 1ة ـالمالحظ
 .هابطة تردد تشغيل وصلةحمطة القاعدة اطحملية لنطاق 

يف نفس املنطقة اجلغرافية.  5تفرتض اجلداول أعاله عدم نشر نطاقي تشغيل ترتاكب فيهما مديات الرتددات الواردة يف اجلدول  - 2المالحظـة 
ال تغطيها  ةوبالنسبة هلذه احلالة املتعلقة بالتشغيل مع وجود ترتيبات لرتددات مرتاكبة يف نفس املنطقة اجلغرافية، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاص

 لتوصية.ا هذه
املنشورة يف نفس املنطقة اجلغرافية واملتزامنة واليت تستعمل نفس نطاق التشغيل أو نطاق تشغيل جماور ميكنها  TDDاطحمطات القاعدة  - 3ة ـالمالحظ

 التوصية. اإلرسال بدون متطلبات تعايش إضافية. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوي تطبيق متطلبات تعايش خاصة ال تغطيها هذه

 E-UTRAات القاعدة األخرى لنفاذ محطالمع  تشارك الموقع 6.4
 UTRA FDD طات القاعدةاطحمطات القاعدة األخرى حني تكون اطحمميكن تطبيق هذه املتطلبات حلماية مستقبالت 

 .E-UTRA املوقع مع حمطة قاعدة يفمتشاركة  E-UTRAو/أو  UTRA TDD و/أو
وت ؤسس بناًء على تشارك املوقع بني حمطات قاعدة من  dB 30 تفرتض هذه املتطلبات خسارة تقارن بني املرسل واملستقبل قدرها

 الصنف. نفس
بالنسبة إىل حمطات قاعدة املنطقة الواسعة اليت تنطبق عليها  46S اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الوينبغي أ

 األول. العمود يفطات القاعدة املدرجة اطحممتطلبات تشارك املوقع مع أصناف 

 46Sدول ـاجل

 منطقة واسعة متشاركة الموقع مع محطة قاعدة أخرىلمحطة قاعدة حدود البث الهامشي 
نمط محطة القاعدة لتشارك 

 الموقع
من أجل  مدى التردد

 موقعال فيمتطلبات التشارك 
 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

GSM900 الكربى MHz 915-876 dBm 98− kHz 100  

DCS1800 الكربى MHz 1 785-1 710 dBm 98− kHz 100  
PCS1900 الكربى MHz 1 910-1 850 dBm 98− kHz 100  
GSM850 الكربى MHz 849-824 dBm 98− kHz 100  

WA UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1أو 

MHz 1 980-1 920 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 96− kHz 100  
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 (تابع) 46S اجلـدول
نمط محطة القاعدة لتشارك 

 الموقع
من أجل  مدى التردد

 موقعال متطلبات التشارك في
 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

WA UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3أو 

MHz 1 785-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4أو 

MHz 1 755-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5أو 

MHz 849-824 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD أو VI 
 Band XIXأو 

 E-UTRA Bands 6, 19أو 

MHz 845-830 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band VII 

 E-UTRA Band 7أو 

MHz 2 570-2 500 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band VIII 

 E-UTRA Band 8أو 

MHz 915-880 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band IX 

 E-UTRA Band 9أو 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10أو 

MHz 1 770-1 710 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
 Band XI أو

 E-UTRA Band 11أو 

1 447,9-1 427,9 MHz dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band XII 

 E-UTRA Band 12أو 

716-699 MHz dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band XIII 

 E-UTRA Band 13أو 

787-777 MHz dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band XIV 

 E-UTRA Band 14أو 

798-788 MHz dBm 96− kHz 100  

WA E-UTRA Band 17 716-704 MHz dBm 96− kHz 100  

WA E-UTRA Band 18 830-815 MHz dBm 96− kHz 100  

WA E-UTRA Band 20 862-832 MHz dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band XXI 

 E-UTRA Band 21أو 

1 462,9-1 447,9 MHz dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band XXII 

 E-UTRA Band 22 أو
3 490-3 410 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال

العاملة  E-UTRAالقاعدة 
 42 النطاقني يف

WA E-UTRA Band 23 MHz 2 020-2 000 dBm 96− kHz 100  
WA E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 96− kHz 100  

WA UTRA FDD 
Band XXV أو 

E-UTRA Band 25 

MHz 1 915-1 850 dBm 96− kHz 100  
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 (تتمة) 46S اجلـدول
نمط محطة القاعدة لتشارك 

 الموقع
من أجل  مدى التردد

 موقعال متطلبات التشارك في
 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

WA UTRA TDD in 
Band a) 

 E-UTRA Band 33أو 

1 920-1 900 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 33 النطاقني يف

WA UTRA TDD in 
Band a) 

 E-UTRA Band 34أو 

2 025-2 010 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 34 النطاقني يف

WA UTRA TDD in 
Band b) 

 E-UTRA Band 35أو 

1 910-1 850 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 35 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

WA UTRA TDD Band b) 
 E-UTRA Band 36 أو

MHz 1 990-1 930 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 36و 2 النطاقني يف
WA UTRA TDD Band c) 

 E-UTRA Band 37أو 
1 930-1 910 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال

E-UTRA 37 النطاق العاملة يف .
 غري املتزاوج هذا النطاق ويعرَّف

لكنه ، ITUR M.1036 التوصية يف
 أي نشر مستقبلي انتظار يف

WA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

2 620-2 570 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 38 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

WA UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

1 920-1 880 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

  39و 33 النطاقني يف
WA UTRA TDD Band e) 

 E-UTRA Band 40أو 
2 400-2 300 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال

 40 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 
WA E-UTRA Band 41 2 690-2 496 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال

 41 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

WA E-UTRA Band 42 3 600-3 400 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 43أو  42 النطاقني يف

WA E-UTRA Band 43 3 800-3 600 MHz dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 43 أو 42 النطاقني يف

ليها اليت تنطبق ع اطحمليةبالنسبة إىل حمطات قاعدة املنطقة  46T اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الوينبغي أ
 األول. العمود يفطات القاعدة املدرجة اطحممتطلبات تشارك املوقع مع أصناف 
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 46T اجلـدول

 الموقع مع محطة قاعدة أخرى في منطقة المحلية متشاركةلمحطة قاعدة حدود البث الهامشي 
 نمط محطة القاعدة للتعايش

من أجل  المدى الترددي
 موقعال فيمتطلبات التشارك 

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

GSM900 متناهي الصغر MHz 915-876 dBm 70− kHz 100  
DCS1800 متناهي الصغر MHz 1 785-1 710 dBm 80− kHz 100  
PCS1900 متناهي الصغر MHz 1 910-1 850 dBm 80− kHz 100  
GSM850 متناهي الصغر MHz 849-824 dBm 70− kHz 100  

LA UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1 أو

MHz 1 980-1 920 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2 أو

MHz 1 910-1 850 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3أو 

MHz 1 785-1 710 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4 أو

MHz 1 755-1 710 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5 أو

MHz 849-824 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD أو VI 
 Band XIX أو

 E-UTRA Bands 6, 19أو 

MHz 845-830 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7 أو

MHz 2 570-2 500 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD 

Band VIII 
 E-UTRA Band 8 أو

MHz 915-880 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9 أو

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10 أو

MHz 1 770-1 710 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XI 
 E-UTRA Band 11 أو

1 447,9-1 427,9 MHz dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12 أو

716-699 MHz dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13 أو

787-777 MHz dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14 أو

798-788 MHz dBm 88− kHz 100  

E-UTRA Band 17 716-704 MHz dBm 88− kHz 100  
E-UTRA Band 18 830-815 MHz dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XX 
 E-UTRA Band 20أو 

862-832 MHz dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD Band XXI 
 E-UTRA Band 21 أو

1 462,9-1 447,9 MHz dBm 88− kHz 100  

LA UTRA FDD 
Band XXII 

 E-UTRA Band 22 أو

3 490-3 410 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 42 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

LA E-UTRA Band 23 MHz 2 020-2 000 dBm 88− kHz 100  
LA E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 88− kHz 100  



  ITU-R  M.1580-5  التوصية 122

 

 (تتمة ) 46T اجلـدول
 نمط محطة القاعدة للتعايش

من أجل  المدى الترددي
 وقعالم متطلبات التشارك في

 السوية
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

LA UTRA FDD 
Band XXV or 

E-UTRA Band 25 

MHz 1 915-1 850 dBm 88− kHz 100  

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 33 أو

1 920-1 900 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 33 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

LA UTRA TDD Band a) 
 E-UTRA Band 34 أو

2 025-2 010 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 34 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

LA UTRA TDD Band b) 
 E-UTRA Band 35 أو

1 910-1 850 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 35 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

LA UTRA TDD Band b) 
 E-UTRA Band 36 أو

1 990-1 930 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 2 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 
 36 والنطاق

LA UTRA TDD Band c) 
 E-UTRA Band 37 أو

1 930-1 910 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات القاعدة  ال
E-UTRA 37 النطاق العاملة يف .

 غري املتزاوج النطاقهذا  ويعرَّف
لكنه ، ITUR M.1036 التوصية يف
 أي نشر مستقبلي انتظار يف

LA UTRA TDD Band d) 
 E-UTRA Band 38 أو

2 620-2 570 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
 38 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

LA UTRA TDD Band f) 
 E-UTRA Band 39 أو

1 920-1 880 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 39و 33 النطاق يف
LA UTRA TDD Band e) 

 E-UTRA Band 40 أو
2 400-2 300 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال

 40 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 
LA E-UTRA Band 41 2 690-2 496 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال

 41 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

LA E-UTRA Band 42 3 600-3 400 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 43أو  42 النطاقني يف

LA E-UTRA Band 43 3 800-3 600 MHz dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على اطحمطات  ال
العاملة  E-UTRAالقاعدة 

 43أو  42 النطاقني يف

مباشرًة خارج املدى الرتددي تقع  MHz 10 مقدارهعلى مدى ترددي  46Tو 46S نياجلدول يفالواردة تسري متطلبات التعايش  ال - 1ة ـالمالحظ
ة أخرى على واحدًا لتشارك املوقع مع أنظم عاماً  حالً التطور التكنولوجي احلايل يتيح  الو . هابطة تردد وتشغيل وصلةإلرسال حمطة القاعدة لنطاق 

 املتوفرة. سة املواقع. غري أنه ميكن استعمال بعض حلول هندdB 30 دنيا بني حمطة قاعدة وأخرىخبسارة تقار ن  متجاورةترددات 

، لن ي نشرا eNodeB املديان الرتدديان لعقديت اإلرسال واالستقبال نطاقي التشغيل الذين يرتاكب فيهمايفرتض اجلدول أعاله أن  - 2ة ـالمالحظ
 متطلبات خاصة ت طبقفسها، قد املنطقة اجلغرافية ن يفمثل حالة التشغيل تلك اليت ترتاكب فيها ترتيبات الرتددات  يفاملنطقة اجلغرافية نفسها. و  يف

 التوصية. تشملها هذه ال لتشارك املوقع
اصة لتشارك ميكنها اإلرسال بدون متطلبات خ نطاق التشغيلاملوقع اليت تستعمل نفس  يفاملتزامنة املتشاركة  TDD طات القاعدةاطحم - 3ة ـالمالحظ

 املتزامنة. قاعدة غريالطات اطحمحالة  يفمتطلبات خاصة لتشارك املوقع  ت طبقاملوقع. وقد 

 PHSالتعايش مع نظام  7.4
 E-UTRA أو UTRATDDوأنظمة  PHS املناطق اجلغرافية اليت ينشر فيها أنظمة يف PHS ميكن تطبيق هذا املتطلب حلماية األنظمة

TDD يتعلق باخليار ماالسواء. وفي على TDD مبعدل Mchip/s 3,84 ترددات حمددة تقع، ميكن أيضًا تطبيق هذا املتطلب على 
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 TDD تردد آخر موجة حاملة مستعملة وبالنسبة للخيار أعلى من MHz 12,5أول تردد موجة حاملة مستعملة و دون MHz 12,5 بني
تردد أول موجة حاملة مستعملة  دون MHz 25 بني ترددات حمددة تقع، ميكن تطبيق على املتطلب أيضاً على Mchip/s 7,68 مبعدل

لى ترددات املتطلب أيضًا ع هذا، ميكن تطبيق E-UTRA TDDآخر موجة حاملة مستعملة. وبالنسبة لنظام  أعلى من MHz 25و
 .التشغيل نطاق يففوق أعلى تردد إرسال  MHz 10و نطاق التشغيل يفدون أدىن تردد إرسال  MHz 10 حمددة تقع بني

 .46U اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي القيم الواردة  الوينبغي أ

 46U اجلـدول
 Mchip/s 3,84 بمعدل TDD )الخياران UTRAنظام  فيلمحطات القاعدة لحدود البث الهامشي 

 PHSلنظام لضمن منطقة التغطية الجغرافية  E-UTRA النظام في (Mchip/s 7,68بمعدل  TDDو
 اتمالحظ القياسعرض نطاق  السوية القصوى النطاق

MHz 1 915,7-1 884,5 dBm 41− kHz 300 

UTRA TDD : النطاق يفمطبَّق على اإلرسال 
MHz 2 025-2 010 

E-UTRA يطبق عند التعايش مع نظام :PHS  يعمل
 MHz 1 915,7-1 884,5يف النطاق 

 البث الهامشي للمستقبل 5
لإلرسال واالستقبال. وينبغي إجراء مجيع االختبارات  منفصلة منافذ هوائيتنطبق املتطلبات على مجيع اطحمطات القاعدة اليت هلا 

 اإلرسال. منفذ هوائي وضع تشغيل مع غلق يفعندما يكون كٌل من املرسل واملستقبل 
اهلامشي  هوائي وحيد لكل من املرسل واملستقبل، فينبغي أن تنطبق متطلبات البث منفذبالنسبة إىل اطحمطات القاعدة اليت هلا  ماأ

 االختبار. إجراء هذا يلزم الو للمرسل على هذا املنفذ، 
 العامة. ألغراضتطبيقات ا يفهذه الفقرة على اطحمطات القاعدة املعدة لالستعمال  يفوينبغي أن تنطبق املتطلبات الواردة 

 .أدناه اجلدولني يفتتجاوي قدرة البث اهلامشي القيم املشار إليها  الوينبغي أ
امشي املستويات اطحمددة تتجاوي قدرة أي بث ه ال، ينبغي أ47F اجلدول يف، وعالوة على املتطلبات الواردة E-UTRA نظام يفو 

ات عالوة على ذلك أن تطبق أيضًا متطلبوميكن نفسها.  املنطقة اجلغرافية يفللتعايش مع أنظمة أخرى 7.4و 4.5 الفقرتني يف
 .6.4ة يف الفقرة قاعدة املتشاركة يف املوقع املوّصفالتعايش بالنسبة للمحطات ال

 Mchip/s 3,84بمعدل  UTRA TDDالخيار  1.5
 47A اجلـدول

 متطلبات البث الهامشي للمستقبل
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

GHz 1-MHz 30 dBm 57− kHz 100 

GHz 1,9-GHz 1 dBm 47− MHz 1 
تردد  دون MHz 12,5 باستثناء الرتددات اليت ترتاوح بني

تردد املوجة  أعلى من MHz 12,5املوجة احلاملة األوىل و
 (BS) طة القاعدةاطحماحلاملة األخرية اليت تستعملها 

GHz 1,980-1,900 dBm 78− MHz 3,84 
تردد  دون MHz 12,5 ترتاوح بني باستثناء الرتددات اليت
ة جتردد املو  أعلى من MHz 12,5املوجة احلاملة األوىل و

 (BS) طة القاعدةاطحماحلاملة األخرية اليت تستعملها 
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 (تتمة ) 47A اجلـدول
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

GHz 1-MHz 30 dBm 57− kHz 100 

GHz 2,010-1,980 dBm 47− MHz 1 
تردد  دون MHz 12,5 باستثناء الرتددات اليت ترتاوح بني

تردد املوجة  أعلى من MHz 12,5املوجة احلاملة األوىل و
 (BS) طة القاعدةاطحماحلاملة األخرية اليت تستعملها 

GHz 2,025-2,010 dBm 78− MHz 3,84 
تردد  دون MHz 12,5 باستثناء الرتددات اليت ترتاوح بني

تردد املوجة  أعلى من MHz 12,5املوجة احلاملة األوىل و
 (BS) طة القاعدةاطحماحلاملة األخرية اليت تستعملها 

GHz 2,500-2,025 dBm 47− MHz 1 
تردد  دون MHz 12,5 باستثناء الرتددات اليت ترتاوح بني

تردد املوجة  أعلى من MHz 12,5املوجة احلاملة األوىل و
 (BS) طة القاعدةاطحماحلاملة األخرية اليت تستعملها 

GHz 2,620-2,500 dBm 78− MHz 3,84 
تردد  دون MHz 12,5 باستثناء الرتددات اليت ترتاوح بني

تردد املوجة  أعلى من MHz 12,5املوجة احلاملة األوىل و
 (BS) طة القاعدةاطحماحلاملة األخرية اليت تستعملها 

GHz 12,75-2,620 dBm 47− MHz 1 
تردد  دون MHz 12,5 باستثناء الرتددات اليت ترتاوح بني

تردد املوجة  أعلى من MHz 12,5املوجة احلاملة األوىل و
 (BS) طة القاعدةاطحماحلاملة األخرية اليت تستعملها 

 47B اجلـدول
 متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل

 السوية القصوى النطاق
عرض نطاق 

 القياس
 اتمالحظ

MHz 850-MHz 815 
MHz 1 784,9-MHz 1 749,9 

dBm 78− MHz 3,84  اليابان. يفمطبق 
تردد املوجة احلاملة  دون MHz 12,5باستثناء الرتددات بني 

تردد املوجة احلاملة األخرية اليت  أعلى من MHz 12,5األوىل و
 تستعملها اطحمطة القاعدة

 

 Mchip/s 1,28بمعدل  UTRA TDDالخيار  2.5
 47C اجلـدول

 متطلبات البث الهامشي للمستقبل

السوية  نطاق التشغيل
 القصوى

 اتمالحظ عرض نطاق القياس

GHz 1-MHz 30 dBm 57− kHz 100 

GHz 12,75-GHz 1 dBm 47− MHz 1  باستثناء الرتددات بنيMHz 4  دون تردد املوجة احلاملة األوىل
أعلى من تردد املوجة احلاملة األخرية اليت تستعملها  MHz 4و

 اطحمطة القاعدة
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 47D اجلـدول

 للبث الهامشي للمستقبل إضافية متطلبات

السوية   النطاق نطاق التشغيل
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

a MHz 1 920-1 900 dBm 83− MHz 1,28  باستثناء الرتددات بنيMHz 4  دون تردد املوجة احلاملة
أعلى من تردد املوجة احلاملة األخرية  MHz 4األوىل و

 .اليت تستعملها اطحمطة القاعدة
MHz 2 025-2 010 dBm 83− MHz 1,28 

b MHz 1 910-1 850 dBm 83− MHz 1,28 

MHz 1 990-1 930 dBm 83− MHz 1,28 

c MHz 1 930-1 910 dBm 83− MHz 1,28 

d MHz 2 620-2 570 dBm 83− MHz 1,28 

e MHz 2 400-2 300 dBm 83− MHz 1,28 

f MHz 1 920-1 880 dBm 83− MHz 1,28 

 UTRATDDعلى املناطق اجلغرافية اليت ي نشر فيها النظامان  47E اجلدول يفإضافة إىل ذلك، ميكن تطبيق املتطلب الوراد 
 .UTRAFDDو

 47E اجلـدول

 للبث الهامشي للمستقبل إضافية متطلبات

السوية   النطاق نطاق التشغيل
 القصوى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

a ،e ،f MHz 1 980-1 920 dBm 78− MHz 3,84 باستثناء الرتددات بني MHz 4 تردد املوجة احلاملة  دون
تردد املوجة احلاملة األخرية  أعلى من MHz 4األوىل و

 .اليت تستعملها اطحمطة القاعدة

d ،e MHz 2 570-2 500 dBm 78− MHz 3,84 

 Mchip/s 7.68بمعدل  UTRA TDDالخيار  3.5
 

 47F اجلـدول

 متطلبات البث الهامشي للمستقبل
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

GHz 1-MHz 30 dBm 57− kHz 100 

GHz 1,9-GHz 1 
 GHz 2,01-GHz 1,98و
 GHz 2,5-GHz 2,025 و

dBm 47− MHz 1 
تردد املوجة احلاملة  دون MHz 25 باستثناء الرتددات بني

تردد املوجة احلاملة األخرية اليت  أعلى من MHz 25األوىل و
 تستعملها اطحمطة القاعدة

GHz 1,98-GHz 1,9 
 GHz 2,025-GHz 2,01و

 GHz 2,62-GHz 2,5و
dBm 75− MHz 7,68 

تردد املوجة احلاملة  دون MHz 25 باستثناء الرتددات بني
تردد املوجة احلاملة األخرية اليت  أعلى من MHz 25األوىل و

 تستعملها اطحمطة القاعدة

GHz 12,75-GHz 2,62 dBm 47− MHz 1 
تردد املوجة احلاملة  دون MHz 25 باستثناء الرتددات بني

تردد املوجة احلاملة األخرية اليت  أعلى من MHz 25األوىل و
 تستعملها اطحمطة القاعدة
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 47G اجلـدول

 متطلبات إضافية للبث الهامشي للمستقبل
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

MHz 850-MHz 815 
MHz 1 452,9-MHz 1 427,9 
MHz 1 784,9-MHz 1 749,9 

dBm 78− MHz 3,84  اليابان. يفمطبق 
تردد املوجة احلاملة  دون MHz 25 باستثناء الرتددات بني

تردد املوجة احلاملة األخرية اليت  أعلى من MHz 25األوىل و
 تستعملها اطحمطة القاعدة

 

 E-UTRA TDDخيار  4.5
 47H اجلـدول

 حدود البث الهامشي للمستقبل
 اتمالحظ عرض نطاق القياس السوية القصوى النطاق

MHz 30-GHz 1 dBm 57− kHz 100  

GHz 1-GHz 12,75 dBm 47− MHz 1  

GHz 12,75  التوافقية اخلامسة
حلافة الرتدد العليا من نطاق تشغيل 

 GHzالوصلة الصاعدة بوحدات 

dBm 47− MHz 1  ال ينطبق إال على النطاقنيE-UTRA 42 43و 

مضروباً  5,2* عرض نطاق القناة دون تردد أول موجة حاملة و5,2 بني ما، ميكن أن ي ستثىن من املتطلب اجملال  الرتددي الواقع UTRA-Eنظام  يف - 1ة ـالمالحظ
هو عرض نطاق  channelBW مرسلة بواسطة حمطة قاعدة يكون فيها عرض النطاقتردد آخر موجة حاملة  أعلى من *)channelBW 2,5(عرض نطاق القناة  يف

فوق  MHz 10 تزيد عن القاعدة أو من نطاق تشغيل مرسل اطحمطةدون أدىن تردد  MHz 10 تستثىن من املتطلب الرتددات اليت تزيد عن الولكن يتعني أالقناة. 
 القاعدة. لنطاق تشغيل مرسل اطحمطةأعلى تردد 
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 4الملحق 

 موجة حاملة وحيدةو  (TDMA)المحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم الزمن 
 IMT-2000 (UWC-136) لالتصاالت

 زء ألفـاجل
 

 (kHz 30)متطلبات المطابقة 
 القناع الطيفي 1

ية عن صعود وهبوط طيف الرتددات الراديو  كبت ضوضاء الطيف الرتددي هو تقييد طاقة النطاق اجلانيب خارج قناة اإلرسال النشيطة. وينتج
سه: التشكيل الرقمي الوقت نف يفتقع  الاملقام األول عن أحداث  يفيف الرتددي القدرة، وعن التشكيل ومجيع مصادر الضوضاء. وينتج الط

 منفصل. وصعود وهبوط القدرة )متورات التبديل(. ويوصَّف طيف الرتددات الراديوية من هذين احلدثني على حنو

كيل والضوضاء املتوسطة للمرسل النامجة عن التش األوىل أو الثانية هي ذلك اجلزء من خرج القدرة بديلةقناة الالقدرة القناة اجملاورة أو و 
 الثانية. األوىل أو بديلةقناة الالعلى القناة اجملاورة أو على  ماإ يقع مركزهنطاق مترير معني  يفاليت توجد 

 .48 اجلدول يفتتجاوي قدرة البث احلدود املبينة  الينبغي أو 
 48 اجلـدول

 بديلةقنوات الال فيالقنوات المجاورة و  فيمتطلبات القدرة 
 السوية القصوى القناة

 حتت قدرة اخلرج املتوسطة dB 26 من الرتدد املركزي kHz 30±أي قناة جماورة يقع مركزها عند  يف
 حتت قدرة اخلرج املتوسطة dB 45 من الرتدد املركزي ± kHz 60يقع مركزها عند  بديلةأي قناة  يف

قدرة اخلرج املتوسطة  عن dB 45اليت تقل  بالنسبة إىل قدرات اخلرج من الرتدد املركزي kHz 90عند  اليت يقع مركزها البديلةالقناة الثانية 
 أقل ما، أيهkHz 30عرض نطاق قدره  يفسة يمق –dBm 13 أو

ملرسل، واليت اصعود وهبوط النامجة عن متورات التبديل هي ذروة قدرة الطيف الرتددي املتأتية عن  (OoB) البث خارج النطاققدرة 
 النشيطة. تقع ضمن النطاقات الرتددية املعّرفة خارج قناة اإلرسال

 .49 اجلدول يفتتجاوي قدرة البث احلدود املبينة  الينبغي أو 
 49 اجلـدول

 متطلبات تمورات التبديل
 السوية القصوى القناة

 حتت قدرة اخلرج املتوسطة dB 26 من الرتدد املركزي kHz 30±أي قناة جماورة يقع مركزها عند  يف
 حتت قدرة اخلرج املتوسطة dB 45 من الرتدد املركزي ± kHz 60يقع مركزها عند  بديلةأي قناة  يف

 حتت قدرة اخلرج املتوسطة dB 45 من الرتدد املركزي kHz 90عند  اليت يقع مركزها البديلةالقناة الثانية 
 أقل ماأيه ،kHz 30عرض نطاق قدره  يفسة يمق –dBm 13 أو
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 (باالقتران المباشر) للمرسل البث الهامشي 2
 .50 اجلدول يفاملشار إليها  احلدودبث هامشي أي تتجاوي قدرة  الينبغي أ 

 50 اجلـدول
 حدود البث الهامشي

 السوية القصوى  f ((1) (النطاق 
(dBm) 

 مالحظات عرض نطاق القياس

9 kHz  f  150 kHz 36– kHz 1 (2) 

150 kHz < f  30 MHz 36– kHz 10 (2) 

30 MHz < f  1 000 MHz 36– kHz 100 (2) 

1 000 MHz < f < 1 920 MHz 30– MHz 1 (2) 

1 920 MHz  f  1 980 MHz 30– kHz 30 (3) 

1 980 MHz < f < 2 110 MHz 30– MHz 1 (2) 

2 110 MHz  f  2 170 MHz 70– kHz 30 (4) 

2 170 MHz  f  12,75 GHz 30– MHz 1 (2) 

(1) f .تردد البث اهلامشي 
 .SM.329 RITUالتوصية  يفطبقاً للفقرات القابلة للتطبيق  (2)
 .(BS) املتنقلةنطاق استقبال اطحمطة  (3)
 .(BS) تنقلةنطاق إرسال اطحمطة امل (4)

 النطاقات الترددية المجاورة فيالخدمات  التعايش مع 1.2
اليت و  ،MHz 1 980 إىل 920 1 ، مناطحمطة املتنقلة النطاقات اجملاورة لنطاق تردد إرسال يفالعاملة  ستقبالتاملهتدف املتطلبات إىل محاية 

 .UTRATDDو RGSMو GSM 900 تشملها خدمة األنظمة التالية:
 .UWC136 نفس نطاق الرتددات اليت يستعملها النظام UTRAFDDيتقاسم النظام  - 1ة ـالمالحظ

 .51 اجلدول يفتتجاوي قدرة البث اهلامشي احلدود املشار إليها  الينبغي أو 

 51 اجلـدول
 متطلبات البث الهامشي اإلضافية

 عرض نطاق القياس نطاق التردد الخدمة
(kHz) 

 الحد
(dBm) 

R-GSM 921 MHz  f  925 MHz 100 60– 

R-GSM 925 MHz  f  935 MHz 100 67– 

GSM 900/R-GSM 935 MHz  f  960 MHz 100 79– 

DCS 1800 1 805 MHz  f  1 880 MHz 100 71– 

UTRA TDD 1 900 MHz  f  1 920 MHz 100 62– 

UTRA TDD 2 010 MHz  f  2 025 MHz 100 62– 

النطاقات اليت  يف –dBm 36 يسمح خبمسة استثناءات تصل إىلو  .kHz 200 أجريت القياسات عند ترددات متثل مضاعفات صحيحة للقيمة - 1ة ـالمالحظ
 .GSM 400 النطاقات اليت يستعملها النظام يف –dBm 36 وثالثة استثناءات تصل إىل UTRAو DCS 1800و GSM 900تستعملها األنظمة 
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 (وضع الراحة) لالبث الهامشي للمستقب 3
 .52 اجلدول يفتتجاوي قدرة البث اهلامشي احلدود املشار إليها  الينبغي أ

 52 اجلـدول
 المتطلبات العامة للبث الهامشي للمستقبل

 مالحظة السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق التردد

30 MHz  f  1 GHz kHz 100 57–  

1 GHz  f  12,75 GHz MHz 1 47–  دناهأباستثناء الرتددات اليت يغطيها اجلدول 
واليت تنطبق عليها متطلبات إضافية للبث 

 (1)اهلامشي للمستقبل
هامشيًا إضافياً؛ ومع ذلك، ي توقع إضافة جدول على غرار التكنولوجيات  اً املواءم بث TFES من معيار 1.0.2 يوّصف اإلصدار ال - مالحظة صياغية (1)

 (.3و 2و 1 األخرى )انظر امللحقات

 
 

 اءـزء بـاجل
 (kHz 200)متطلبات المطابقة 

 (8PSK) السوياتشكل ريم وتستعمل تشكيل اإلبراق بزحزحة الطور مثاين  يفخدمة إرسال املعطيات  kHz 200 تتيح القناة
 .(GMSK) وسياغ وكذلك تشكيل اإلبراق بأدىن يحزحة مبرشاح QAM-32و QAM-16و

 واتنالترتيبات المتعلقة بنطاقات التردد والق 1
 :T-GSM 380النطاق  ‘1’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 380,2  إىلMHz 389,8 :؛إرسال متنقل، استقبال قاعدة 
- MHz 390,2  إىلMHz 399,8 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 :T-GSM 410النطاق  ‘2’
 بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل: -

- MHz 410,2  إىلMHz 419,8 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 420,2  إىلMHz 429,8 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 :GSM 450النطاق  ‘3’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 450,4  إىلMHz 457,6 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 460,4  إىلMHz 467,6 : متنقل.إرسال قاعدة، استقبال 
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 :GSM 480النطاق  ‘4’
 :لنظام يف النطاق التايلبالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل ا -

- MHz 478,8  إىلMHz 486 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 488,8  إىلMHz 496 : متنقل.إرسال قاعدة، استقبال 

 :GSM 710النطاق  ‘5’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 698  إىلMHz 716 : ،استقبال قاعدة؛إرسال متنقل 
- MHz 728  إىلMHz 746 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 :GSM 750النطاق  ‘6’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 747  إىلMHz 763 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 777  إىلMHz 793 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 :T-GSM 810النطاق  ‘7’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 806  إىلMHz 821 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 851  إىلMHz 866 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 :GSM 850النطاق  ‘8’
 :ام يف النطاق التايلبالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظ -

- MHz 824  إىلMHz 849 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 869  إىلMHz 894 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 P-GSMأو األولي، القياسي  GSM 900النطاق  ‘9’

 :القياسي، يتعني أن يتم التشغيل يف النطاق التايل GSM 900بالنسبة للنطاق  -
- MHz 890  إىلMHz 915 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 935  إىلMHz 960 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 القياسي(: GSM 900)يتضمن النطاق  E-GSMاملوسع،  GSM 900النطاق  ‘10’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 880  إىلMHz 915 :،استقبال قاعدة؛ إرسال متنقل 
- MHz 925  إىلMHz 960 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 



 ITU-R  M.1580-5 131  التوصية 

 

 الموسع(:و القياسي  GSM 900)يتضمن النطاق  R-GSMالحديدية  للسكك GSM 900النطاق  ‘11’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 876  إىلMHz 915 : ،استقبال قاعدة؛إرسال متنقل 
- MHz 921  إىلMHz 960 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 شاغر ‘12’

 :DCS 1 800النطاق  ‘13’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 1 710  إىلMHz 1 785 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 1 805  إىلMHz 1 880 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 :PCS 1 900النطاق  ‘14’
 :بالنسبة هلذا النطاق، يتعني أن يتم تشغيل النظام يف النطاق التايل -

- MHz 1 850  إىلMHz 1 910 :إرسال متنقل، استقبال قاعدة؛ 
- MHz 1 930  إىلMHz 1 990 : متنقلإرسال قاعدة، استقبال. 

 .T-GSM 380، مبا يف ذلك MHz 400يعمل يف أي من النطاقات  GSMألي نظام  GSM 400يستعمل املصطلح  - 1ة ـمالحظال
 .MHz 700يعمل يف أي من النطاقات  GSMألي نظام  GSM 700يستعمل املصطلح  - 2 المالحظـة

 .T-GSM 810، باستثناء MHz 850يعمل يف أي من النطاقات  GSMألي نظام  GSM 850يستعمل املصطلح  - 3المالحظـة 
 .MHz 900يعمل يف أي من النطاقات  GSMألي نظام  GSM 900يستعمل املصطلح  - 4المالحظـة 
 جملموعة فرعية فقط، حسب احتياجات املشغلني. BTSأن يغطي نطاق بأكمله، أو ميكن تقييد قدرات النظام  BTSميكن للنظام  - 5 المالحظـة

توجد بالنسبة هلا ، باستثناء املعلمات اليت GSM 900تعني تطبيق متطلبات النطاق ، يT-GSM 810وبالنسبة للنطاق 
 منفصلة. متطلبات

 ميكن للمشغلني تنفيذ شبكات تعمل على توليفة من نطاقات الرتدد أعاله من أجل دعم املطاريف املتنقلة متعددة النطاقات.

 .kHz 200عندما تبلغ املباعدة بني املوجات احلاملة 
. فإذا ما أطلقنا على قيمة تردد املوجة احلاملة ذات الرقم (ARFCN)يعني تردد املوجة احلاملة بالرقم املطلق لقناة الرتدد الراديوي 

ARFCN  الذي يساويn  يف النطاق األدىن اسمFl(n)  واسمFu(n) على، سيكون لدينا على قيمة الرتدد املقابلة يف النطاق األ
 دينامياً:متقابلة  ARFCNأرقام 

 

T-GSM 380 Fl(n) = 380.2 + 0.2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 10 

T-GSM 410 Fl(n) = 410.2 + 0.2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 10 

T-GSM 810 Fl(n) = 806.2 + 0.2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 45 

GSM 710 Fl(n) = 698.2 + 0.2*(n-x+y) x  n  x+z  Fu(n) = Fl(n) + 30 

GSM 750 Fl(n) = 747.2 + 0.2*(n-x+y) x  n  x+z  Fu(n) = Fl(n) + 30 

DCS 1 800 Fl(n) = 1710.2 + 0.2*(n-x+y) x  n  x+z  Fu(n) = Fl(n) + 95 

PCS 1 900 Fl(n) = 1850.2 + 0.2*(n-x+y) x  n  x+z  Fu(n) = Fl(n) + 80 
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 y = BAND_OFFSETو GSM ،x = ARFCN_FIRSTحيث يشار إىل النطاق املطبق مبعلمة النطاق 
(. املعلمات اليت تعرف ترددات املوجات احلاملة اليت ال تنتمي إىل النطاق 3GPP TS 44.018)انظر  z = ARFCN_RANGEو

 املشار إليه جيب أالّ ينظر إليها على أهنا غري صحيحة.
من معلومات النظام بالريم يف حالة وجود  8مط من معلومات النظام أو بالن 15تقدم املعلومات عن التقابل الدينامي بالنمط 

PBCCH من معلومات النظام. التقابل  14، واختيارياً بالنمطARFCN  الدينامي جيب أن يكون سارياً بالنسبة للشبكةPLMN 
ينامي اختياري دال ARFCNالقسمية الثابتة لرتددات املوجات احلاملة. ودعم التقابل على ة بأكملها. وللتقابل الدينامي األسبقي

 .T-GSMو GSM 700بالنسبة جلميع اطحمطات املتنقلة باستثناء اطحمطات اليت تدعم النطاقني 
Fl(n) وFu(n)  جلميع األرقامARFCNs 

P-GSM 900 Fl(n) = 890 + 0.2*n     1  n  124 Fu(n) = Fl(n) + 45 

E-GSM 900 Fl(n) = 890 + 0.2*n     0  n  124 Fu(n) = Fl(n) + 45 

 Fl(n) = 890 + 0.2*(n-1024) 975  n  1023  

R-GSM 900 Fl(n) = 890 + 0.2*n     0  n  124 Fu(n) = Fl(n) + 45 

 Fl(n) = 890 + 0.2*(n-1024) 955  n  1023  

DCS 1 800 Fl(n) = 1710.2 + 0.2*(n-512) 512  n  885 Fu(n) = Fl(n) + 95 

PCS 1 900 Fl(n) = 1850.2 + 0.2*(n-512) 512  n  810 Fu(n) = Fl(n) + 80 

GSM 450 Fl(n) = 450.6 + 0.2*(n-259) 259  n  293 Fu(n) = Fl(n) + 10 

GSM 480 Fl(n) = 479 + 0.2*(n-306) 306  n  340 Fu(n) = Fl(n) + 10 

GSM 850 Fl(n) = 824.2 + 0.2*(n-128) 128  n  251 Fu(n) = Fl(n) + 45 

 MHzالرتددات بوحدات 
 PCS 1900 أو DCS 1800إما كرتددات  810إىل  512من  ARFCNجيب على أي حمطة متنقلة متعددة النطاقات أن تفسر األرقام 

. PCS 1900أو  DCS 1800، عندما تستقبل يف نطاقات غري النطاقني (BAND INDICATOR)حسب املعلمة "مؤشر النطاق 
هذه كرتددات يف نفس النطاق.  ARFCN، جيب أن تفسر األرقام PCS 1900أو النطاق  DCS 1800وعندما تستقبل يف النطاق 

لة. مستقب. وجيب أن تطبق اطحمطة املتنقلة آخر قيمة SACCHو PBCCHو BCCHعلى  BAND INDICATORوتبث املعلمة 
 .DCS 1800وإذا مل تبث املعلمة، فإن القيمة بالتغيب تكون ترددات النطاق 

 الطيف 2
ويمن حمددين،  عرض نطاق يفخرج طيف الرتددات الراديوية هو العالقة بني ختالف الرتددات عن املوجة احلاملة والقدرة املقيسة 

 .القدرة صعود وهبوطجراء آثار التشكيل و  BTSوتنتجه 
 الرتدد. على أسلويب قفز الرتدد وعدم قفز األقسام التالية يفوتنطبق املواصفات الواردة 

صعود وهبوط القدرة و للخرج ينشأ عن أمرين: عملية التشكيل  (RF) ونظرًا للطبيعة الرشقية لإلشارة، فإن طيف الرتدد الراديوي
 التبديل(. متورات)

رسلة  الينبغي أ
 
 .MHz 2 170-110 2اجملال الرتددي  يف –dBm 71تتجاوي القدرة امل
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 الطيف الناجم عن التشكيل والضوضاء عريضة النطاق 3
للخرج. وتنطبق هذه املواصفة على مجيع قنوات الرتدد  (RF) طيف تشكيل الرتدد الراديوي توصيف أدناه اجلداول يفيرد 

 التجهيزات. اليت تدعمها (RF) الراديوي
 النطاق. من جانيب MHz 2 نطاق اإلرسال ذي الصلة وعلىتنطبق املواصفة على كامل و 

 التالية: إطار شروط القياس يف املواصفةاستيفاء وجيب 
  بالنسبة إىلBTS  حىتkHz 1 800 :من املوجة احلاملة 

بالنسبة إىل تباعد عن املوجة احلاملة  kHz 30 يوجد مسح ترددي، عرض نطاق املرشاح وعرض نطاق الفيديو ال -
أو أكثر، وحيصل على  kHz 1 800 بالنسبة إىل تباعد عن املوجة احلاملة قدره kHz 100و kHz 1 800 يصل إىل
من اجلزء املفيد للرشقات املرسلة، باستثناء املدى املتوسط، وحيصل بعد ذلك على  90% إىل 50 فوقاملتوسط 

 kHz 1 800 يتجاوي التباعد الذي ماقياسًا على األقل للرشقات من هذا النمط. أ 200 متوسط آخر بعد إجراء
، وحيصل على املتوسط استناداً kHz 200 جتري سوى القياسات املتمركزة على مضاعفات الفوجة احلاملة، عن امل

 رشقة. 50 إىل
  بالنسبة إىلBTS  حىتkHz 1 800 :وما فوق من املوجة احلاملة 

، تبلغ أدىن مدة املسح kHz 100قياسات بواسطة املسح، يساوي عرض نطاق املرشاح وعرض نطاق الفيديو  -
ms 75 صل على املتوسط انطالقاً من  مسح. مجيع الفواصل نشيطة، قفزات الرتدد غري نشيطة. 200، حي 

  ،ملوجة املعنية ت املرسلة عندما تتطابق ااملتوسط، سوى الرشقا يفت راعى،  العند إجراء االختبارات بأسلوب قفز الرتدد
 القفز. نتائج القياس بالنسبة إىل مجيع ترددات املواصفات علىمع املوجة احلاملة االمسية للقياس. ومن مث تنطبق 

أفقياً،  (kHz) رأسياً ومع ختالف الرتدد عن املوجة احلاملة (dBm) اليت تتطابق مع سوية القدرة اجلداول أدناه يفمتثل األرقام الواردة 
 احلاملة. على املوجة kHz 30 عرض نطاق قياس قدره يف (dB) السوية القصوى املسموح هبا

اك حاجة لتحويل التفسري إذا كانت هن يفاختري هنج املواصفة هذا ألسباب تتعلق باملالءمة وسرعة االختبار. ومع ذلك، ينبغي الرتوي  - ةـمالحظ
ذلك، تستعمل  جزء من قدرة املوجة احلاملة كمرجعية نسبية، وعالوة على اليستعمل إ اللية إىل قيم الكثافة الطيفية، حبيث اجلداول التا يفاألرقام الواردة 

مة ئوحتقيقًا هلذا الغرض، ترد عوامل التحويل املال احلاملة. ختالفات متنوعة بالنسبة إىل املوجة يفخمتلف عروض نطاقات القياس 
 .3GPP TS 45.050 املعيار يف

سوية  وقعت. وإذا 3GPP TS 45.005املعيار  يفهي "القدرة املطلقة الفعلية للخرج" اطحمددة  BTSبالنسبة للمحطة سوية القدرة 
 باستكمال داخلي خطي. حيدد املتطلباجلدول،  يفالقدرة بني قيمتني 

 طيف جراء التشكيل والضوضاء عريضة النطاقمتعدد املوجات احلاملة، فإن املتطلبات بالنسبة لل BTSويف حالة صنف اطحمطة 
تستند إىل جتميع متطلبات طيف املوجات احلاملة الفردية بالنسبة جلميع املوجات احلاملة النشيطة مع مراعاة ختالفات الرتدد املختلفة 

خالفات الرتدد بة لتمن كل موجة حاملة. وإىل جانب القياسات اليت جتري على موجة حاملة وحيدة، جيب قياس طيف اخلرج بالنس
خارج نطاق اإلرسال على أن تعمل مجيع املوجات  MHz 10فوق أعلى وحتت أدىن موجة حاملة على التوايل و kHz 400 بني

األقصى املعلن عنه للمحطة القاعدة   RFاحلاملة بالقدرة الكاملة بأدىن مباعدة ترددية مع توييع املوجات احلاملة عرب عرض النطاق 
 قيد االختبار. وتنطبق املتطلبات التالية: BSS، املوصف من أجل تشكيلة اطحمطة 3GPP TS 51.021يف املعيار  كما هو موصوف

فإن قيمة الطيف ، MHz 1,8كرب من أو تساوي ، بالنسبة لتخالفات الرتدد األNطبقًا لعدد املوجات احلاملة النشيطة،  -
نتيجة للتشكيل والضوضاء عريضة النطاق املعطاة للقياسات مع موجة حاملة وحيدة قد ال تزيد بأكثر من تلك اطحمسوبة 

 3GPP TSاملعيار  متعدد املوجات احلاملة الوارد يف BTS، أو حتقيق املتطلب طبقاً لصنف اطحمطة dB 10∙log (N)بالصيغة 

 ، أيها أقل صرامة.45.005
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، جيب أالّ يتجاوي البث غري املرغوب القناع اطحمدد من خالل جتميع الطيف MHz 1,8بالنسبة لتخالفات الرتدد األقل من  -
 .IMنتيجة للتشكيل والضوضاء عريضة النطاق الصادرة عن كل موجة حاملة إضافة إىل إمكانية ظهور نواتج 

 ‘.6’و‘ 5’ا كما هو منصوص عليه يف باإلضافة إىل ذلك، حيدد عدد االستثناءات املسموح هبو  -
 BTS مت اختيار هذا النهج للحد من الضوضاء عريضة النطاق يف التشغيل مبوجات حاملة متعددة عن طريق الرتاصف مع أداء اطحمطات - ةـمالحظ

هذه مراحل وحدات جتميع لتغذية اهلوائي مما يؤدي إىل إحنطاط يف أداء الضوضاء  BTSالعادية اليت ترسل موجات حاملة عديدة. وتستعمل اطحمطات 
، تطبق صيغة عامة كما ورد أعاله. وعند ختالف ترددات أقل MHz 1,8عند اهلوائي باألسلوب املوصف أعاله. وعند ختالف ترددات أعلى من 

درة اخلرج واملباعدة بني املوجات احلاملة إضافة إىل عدد املوجات ، ال توجد صيغة عاملة مقابلة حيث سيعتمد الطيف على قMHz 1,8 من
 النشيطة. احلاملة

متعددة املوجات احلاملة توييعات الرتدد غري املتماسة، يقاس الطيف  BTSويف حالة توييع تردد غري مالصق، وعندما تدعم اطحمطة 
دد األقل من األكرب من املوجة احلاملة األعلى وختالفات الرت نتيجة للتشكيل والضوضاء عريضة النطاق بالنسبة لتخالفات الرتدد 

. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن Nاملوجة احلاملة األدىن. كما هو موصف أعاله طبقًا للعدد اإلمجايل للموجات احلاملة النشيطة، 
والرتددات األدىن، فيما تقع جمموعة  Aيقاس بني جمموعيت الرتددات حبيث تقع جمموعة الرتددات األدىن عند تردد املوجة احلاملة 

عرض النطاق بني املوجتني  (A – B)والرتددات األعلى، على أن يوصف عرض النطاق  Bالرتددات الثانية عند تردد املوجة احلاملة 
 .Bو Aاحلاملتني األقرب للداخل 

 وتنطبق املتطلبات التالية بالنسبة للمدى بني جمموعيت الرتددات:
، سواء فوق املوجة MHz 1,8، بالنسبة لتخالفات الرتدد األكرب من أو تساوي Nعدد املوجات احلاملة النشيطة، حسب  -

مبجموعة الرتدد األعلى، فإن قيمة الطيف  Bىن ألدىن أو حتت املوجة احلاملة األدمبجموعة الرتدد ا A األعلى احلاملة
قد  Bو A املتنياحل جل قياس املوجة احلاملة األقرب من املوجتنينتيجة للتشكيل والضوضاء عريضة النطاق املتاحة من أ

متعددة املوجات  BTS، أو حتقيق املتطلبات طبقاً لصنف اطحمطة dB 10∙log (N)ال تزيد بأكثر من اطحمسوب من الصيغة 
 ، أيها أقل صرامة.3GPP TS 45.005املعيار  احلاملة الوارد يف

مبجموعة الرتدد األدىن أو حتت املوجة  A، فوق املوجة احلاملة األعلى MHz 1,8من بالنسبة لتخالفات الرتدد األقل  -
ميع الطيف نتيجة بتج املعرفجيب أالّ يتجاوي البث غري املرغوب القناع بتجميع جمموعة الرتدد األعلى،  Bاحلاملة األدىن 

 .IMونواتج  Nللتشكيل والضوضاء عريضة النطاق من كل موجة حاملة من املوجات احلاملة 
 ‘.7’و‘ 6’وباإلضافة إىل ذلك، حيدد عدد االستثناءات املسموح هبا كما هو منصوص عليه يف  -

 ويرد توصيف نوعني من املتطلبات، حسب معدل الرموي واملرشاح املستعمل لتحديد شكل النبضة:
دل رموي أعلى مع خطي لتحديد شكل النبضة ومع GMSKمعدل رموي اعتيادي مع استعمال مرشاح  :1احلالة  

 استعمال مرشاح ضيق طيفياً لتحديد شكل النبضة.
 معدل رموي أعلى مع استعمال مرشاح واسع طيفياً لتحديد شكل النبضة. :2احلالة  

 .3GPP TS 45.004املعيار لتعريف مرشحات حتديد شكل النبضة، انظر 
هما يف هذه يإل ريشا 2واملرشاح الواسع طيفيًا لتحديد شكل النبضة باحلالة  1املرشاح الضيق طيفيًا لتحديد شكل النبضة باحلالة 

 املواصفة كمرشاح ضيق لتحديد شكل النبضة ومرشاح واسع لتحديد شكل النبضة، على التوايل.
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 53 اجلـدول
 GSM 900و  GSM 400العادية  BTSالطيف بالنسبة للمحطات 

 GSM 700و MXM 850و GSM 850و
  1 200  1 800  6 000  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  6 000  200 1     القدرة 

 – 0,5+ 30– 33– *60– 70– 73– 75– 80 43 1احلالة 

 41 0,5+ 30– 33– *60– 68– 71– 73– 80– 
 39 0,5+ 30– 33– *60– 66– 69– 71– 80– 
 37 0,5+ 30– 33– *60– 64– 67– 69– 80– 
 35 0,5+ 30– 33– *60– 62– 65– 67– 80– 
 33  0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 65– 80– 

، فإن املتطلب بالنسبة QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - ةـمالحظ
 .–dB 56ملخططات التشكيل هذه هو 

 

. 53.27، القسم C، اجلزء الفرعي 27، اجلزء FCCكذلك للمتطلبات املطبقة يف قواعد اللجنة   GSM 700 BTSثل اطحمطة جيب أن متت - ةـمالحظ
 وقد يفرض ذلك متطلبات أكثر صرامة يف نطاقات الرتدد اطحمددة خلدمات السالمة العامة.

 54 اجلـدول
 GSM 700و MXM 850و GSM 850و GSM 900 الصغرية BTSالطيف بالنسبة للمحطات 

  1 200  1 800  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  200 1     القدرة 

 – 0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 70 33 1احلالة 
، فإن املتطلب QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - مالحظـة

 .–dB 56بالنسبة ملخططات التشكيل هذه هو 

 

، C، اجلزء الفرعي 27، اجلزء FCCكذلك للمتطلبات املطبقة يف قواعد اللجنة GSM 700الكربية  BTSثل اطحمطة جيب أن متت - مالحظـة
 . وقد يفرض ذلك متطلبات أكثر صرامة يف نطاقات الرتدد اطحمددة خلدمات السالمة العامة.53.27 القسم

 55 اجلـدول
 GSM 700و MXM 850و GSM 850و GSM 900المتناهية الصغر  BTSالطيف بالنسبة للمحطات 

  1 200  1 800  6 000  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  6 000  200 1     القدرة 

 – 0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 70– 80 20 1احلالة 

، فإن املتطلب بالنسبة QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - مالحظـة
 .–dB 56ملخططات التشكيل هذه هو 

 

، C ، اجلزء الفرعي27، اجلزء FCCكذلك للمتطلبات املطبقة يف قواعد اللجنة   GSM 700املتناهية الصغر  BTSثل اطحمطة جيب أن متت - مالحظـة
 خلدمات السالمة العامة.. وقد يفرض ذلك متطلبات أكثر صرامة يف نطاقات الرتدد اطحمددة 53.27 القسم
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 56 اجلـدول
 DCS 1 800العادية  BTSالطيف للمحطة 

  1 200  1 800  6 000  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  6 000  200 1     القدرة 

 – 43 0,5+ 30– 33– *60– 70– 73– 75– 80 1احلالة 

 41 0,5+ 30– 33– *60– 68– 71– 73– 80– 

 39 0,5+ 30– 33– *60– 66– 69– 71– 80– 

 37 0,5+ 30– 33– *60– 64– 67– 69– 80– 

 35 0,5+ 30– 33– *60– 62– 65– 67– 80– 

 33  0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 65– 80– 

، فإن املتطلب بالنسبة QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - مالحظـة
 .–dB 56ملخططات التشكيل هذه هو 

 

 57 اجلـدول
 DCS 1 800الكبرية  BTSالطيف للمحطة 

  1 200  1 800  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  200 1     القدرة 

 –76 –65 –62 –60* –33 –30 +0,5 35 1احلالة 
 33  0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 76– 

، فإن املتطلب QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - مالحظـة
 .–dB 56بالنسبة ملخططات التشكيل هذه هو 

 

 58 اجلـدول
 DCS 1 800المتناهية الصغر  BTSالطيف للمحطة 

  1 200  1 800  6 000  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  6 000  200 1     القدرة 

 – 0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 76– 80 23 1احلالة 

، فإن املتطلب بالنسبة QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - مالحظـة
 .–dB 56ملخططات التشكيل هذه هو 
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 59 اجلـدول
 MXM 1900و PCS 1 900العادية  BTSالطيف للمحطة 

  1 200  1 800  6 000  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  6 000  200 1     القدرة 

 – 0,5+ 30– 33– *60– 70– 73– 75– 80 43 1احلالة 

 41 0,5+ 30– 33– *60– 68– 71– 73– 80– 

 39 0,5+ 30– 33– *60– 66– 69– 71– 80– 

 37 0,5+ 30– 33– *60– 64– 67– 69– 80– 

 35 0,5+ 30– 33– *60– 62– 65– 67– 80– 

 33  0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 65– 80– 

، فإن املتطلب بالنسبة QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - مالحظـة
 .–dB 56ملخططات التشكيل هذه هو 

 

 60 اجلـدول
 MXM 1900و PCS 1 900الكبرية  BTSالطيف للمحطة 

  1 200  1 800  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  200 1     القدرة 

 –76 –65 –62 –60* –33 –30 +0,5 35 1احلالة 
 33  0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 76– 

، فإن املتطلب QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - مالحظـة
 .–dB 56بالنسبة ملخططات التشكيل هذه هو 

 

 61 اجلـدول
 MXM 1900و PCS 1 900المتناهية الصغر  BTSالطيف للمحطة 

  1 200  1 800  600 400 250 200 100 مستوى 

   1 800  200 1     القدرة 

 – 0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 76 23 1احلالة 
، فإن املتطلب QAM-32أو  QAM-16أو  PSK-8أو  QPSKبالنسبة للمعدات اليت تدعم املخططات  * - مالحظـة

 .–dB 56بالنسبة ملخططات التشكيل هذه هو 

 

 ينبغي تطبيق االستثناءات التالية، باستعمال نفس شروط القياس اطحمددة أعاله:

متمركزة  kHz 200 ثالثة نطاقات يبلغ عرضها يففوق وحتت املوجة احلاملة،  MHz 6 إىل kHz 600 املدى املركب من يف ‘1’
 .–dBm 36حىت ، يسمح باالستثناءات kHz 200 راقدللمعلى تردد ميثل مضاعفاً صحيحاً 

على  اً متمركز  kHz 200 ذي عرض اً نطاق 12عدد من النطاقات حىت  يفمن املوجة احلاملة،  MHz 6 مقدارهفوق ختالف  ‘2’
، يسمح BTSوبالنسبة للمحطة  .–dBm 36 ، يسمح باالستثناءات عندkHz 200للمقدار  تردد ميثل مضاعفاً صحيحاً 

 بوجود مرسل واحد نشط فقط يف هذا االختبار.
احلد الوارد من اماً أكثر إحكيفضي إىل حد  لاو اجلد يفالقياس نفسها على النحو املبني أعاله، إذا كان املتطلب  شروطباستعمال 

 ذلك. األخري بداًل من ا، يتعني تطبيق هذأدناه
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 dB وحداتبالسويات الواردة هنا واملعرب عنها العادية ال املتعددة املوجات احلاملة، ففي حني أن  BTSبالنسبة للمحطات  ‘3’
، kHz 30عرض نطاق قدره  يفعند سوية القدرة السكونية األكثر اخنفاضاً واملقاسة  BTSقدرة خرج اطحمطة إىل نسبة هي 

 .62انظر اجلدول 

 62 اجلـدول
 GSM 850و GSM 900و GSM 400 تخالف التردد عن الموجة الحاملة

 GSM 700و MXM 850و
DCS 1 800 وPCS 1 900 وMXM 1900 

< 1 800 kHz max {–88 dB, –65 dBm} max {–88 dB, –57 dBm} 

 1 800 kHz max {–83 dB, –65 dBm} max {–83 dB, –57 dBm} 

 .63فوق املوجة احلاملة، انظر اجلدول  kHz 1 800الصغرية جداً واملتناهية الصغر، عند  BTSفيما يتعلق باطحمطات  ‘4’
 

 63 اجلـدول

 GSM 850و GSM 900و GSM 400 صنف القدرة
 GSM 700و MXM 850و

DCS 1 800 وPCS 1 900 
 MXM 1900و

M1 dBm 59– dBm 57– 

M2 dBm 64– dBm 62– 

M3 dBm 69– dBm 67– 

P1 dBm 68– dBm 65– 

 

املتعددة املوجات احلاملة، يسمح باالستثناءات التالية للمحطات  BTSباستعمال نفس ظروف القياس كما هو موصف أعاله للمحطات 
BTS  املنتمية إىل صنف اطحمطاتBTS :املتعددة املوجات احلاملة عندما تكون هناك موجة حاملة واحدة أو أكثر نشطة 

خارج  MHz 10فوق املوجة احلاملة األعلى وحتت املوجة احلاملة األدىن، على التوايل، و kHz 600عند ختالفات بني  ‘5’
، kHz 200صحيحاً للمقدار  وتتمركز على تردد يكون مضاعفاً  kHz 200رسال، ففي نطاقات قيمة كل منها نطاق اإل

نطاقاً كحد  40أو وصواًل إىل  M = 18 + 3* (N – 1)من املوجات احلاملة النشيطة عند  Nيسمح باالستثناءات لعدد 
 kHz 200، مت توسيطه عرب نطاق مقداره kHz 100أقصى، أيهما أقل. ومجيع االستثناءات مقاسة يف عرض نطاق يبلغ 

. وإضافة إىل ذلك، فإن مجيع االستثناءات املوجودة داخل نطاق اإلرسال ذي الصلة، –dBm 36وميكن أن تصل إىل 
نسبة إىل  –dBc 70من حواف النطاقات املعنية، ميكن أن تصل إىل  MHz 2وحىت أربعة استثناءات عند ختالفات حىت 

 أيهما أقل صرامة. –dBm 36أو  kHz 100املوجة احلاملة املقاسة يف عرض نطاق 
والذي مت ضبطه  60و 57و 54من املوجة احلاملة، إذا كان املتطلب الوارد يف اجلداول  kHz 600ختالفات أكرب من  عند ‘6’

 منه. يطبق املقدار األخري بدالً  –dBm 47املتعددة املوجات احلاملة أكثر صرامة من املقدار  BTSطبقاً ملتطلبات اطحمطات 
من  Nلعدد  Mت غري املتماسة. ويطبق نفس العدد اإلمجايل من االستثناءات ما يلي ينطبق يف حالة توييعات الرتددا ‘7’

فوق املوجة احلاملة  MHz 0,6مبا يف ذلك مدى من ختالفات الرتدد بني ‘ 5’املوجات احلاملة النشيطة كما هو وارد يف 
 .األعلىالرتددات  جملموعة األدىن احلاملةاملوجة  حتت MHz 0,6األعلى مبجموعة الرتددات األدىن و

 التبديل تموراتطيف ناجم عن  4
عرض و اجملال الزمين وتفرتض املواصفات شروط القياس التالية: عدم وجود مسح ترددي،  يفأيضًا هذه التبديل  متوراتتقاس آثار 

 .kHz 100 اإلبقاء على قيمة الذروة، وعرض نطاق الفيديو قدرهو ، kHz 30 نطاق املرشاح قدره
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يتم تناوله  BTSاملتعددة املوجات احلاملة، فإن قياس متورات التبديل خارج نطاق إرسال اطحمطة  BTSعف اطحمطات يف حالة ض
)البث اهلامشي(. ولقياس متورات التبديل داخل نطاق اإلرسال، جتري القياسات مبوجة حاملة  5بإجراء القياس الوارد يف الفقرة 

 نشطة واحدة بأقصى قدرة معلنة.
 (.1من املوجة احلاملة )الشكل  kHz 30اه مثال على شكل املوجة الناجم عن رشقة كما يرصد عند ختالف مرشاح مقداره ويرد أدن

 1الشكل 
 kHz 30كما يرصد عند تخالف مرشاح مقداره   رشقة مثال على شكل الموجة الزمني الناجم عن

 من الموجة الحاملة

M.1580-01

dB

t100%90%50%0%

 
 

تتطابق السوية القصوى املقاسة، بعد كل املراشيح واملضمات، عند التخالف املشار إليه بالنسبة إىل املوجة احلاملة، مع السويات 
 ، أيهما أكرب.–dBm 36 ، أو مع القيمة65اجلدول  يفالواردة 

  

 مستوى احلفظ األقصى = ذروة متورات التبديل

 متورات التبديل

 املستوى املتوسط
 للفيديو = الطيف

 للتشكيلنتيجة 

 املدة

 املتوسطة

املدى 
 املتوسط

 اجلزء النافع يف الرشقة
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 64 اجلـدول
 القصوى للمحطات القاعدة التبديلتمورات 

 أقصى مستوى مقاس 

 kHz 400 kHz 00 kHz 1 200 kHz 1 800 

GSM 400 & GSM 900 
& GSM 850 & MXM 

850 & GSM 700 
(GMSK) 

dBc 57– dBc 67– dBc 74– dBc 74– 

GSM 400 & GSM 900 
& GSM 850 & MXM 

850 & GSM 700 
(QPSK, 8-PSK, 

16-QAM, 32-QAM) 

dBc 52– dBc 62– dBc 74– dBc 74– 

DCS 1 800 & 
PCS 1 900 & 

MXM 1900 (GMSK) 

dBc 50– dBc 58– dBc 66– dBc 66– 

DCS 1 800 & 
PCS 1 900 & 

MXM 1900 (QPSK, 
8-PSK, 16-QAM, 

32-QAM) 

dBc 50– dBc 58– dBc 66– dBc 66– 

dBc  تعين بالنسبة إىل قدرة اخلرج عند اطحمطةBTS يبلغعرض نطاق مرشاح  يف، مقاسة عند نفس النقطة و kHz 300األقل. ، على 

 )باالقتران المباشر(البث الهامشي للمرسل  5

 تستند احلدود املوصفة أدناه إىل مرشاح قياس موالف من مخسة أقطاب متزامنة.
، كذلك للحدود املطبقة MXM 1900، وBTS، PCS 1 900 وإىل جانب املتطلبات اخلاصة هبذا القسم، جيب أن متتثل اطحمطة

 .24، اجلزء CFR 47عريضة النطاق العنوان  PCSبالنسبة للخدمات  FCCجنة بالنسبة للبث اهلامشي اطحمددة بقواعد الل
، كذلك للحدود املطبقة بالنسبة MXM 850و BTS، GSM 850 وإىل جانب املتطلبات اخلاصة هبذا القسم، جيب أن متتثل اطحمطة

 .H، اجلزء الفرعي 22 بالنسبة للخدمات املتنقلة العمومية، اجلزء FCCللبث اهلامشي اطحمددة بقواعد اللجنة 
كذلك للحدود املطبقة بالنسبة للبث اهلامشي   ،BTS، GSM 700 وإىل جانب املتطلبات اخلاصة هبذا القسم، جيب أن متتثل اطحمطة

 .27-53، القسم C، اجلزء الفرعي 27، اجلزء FCCاطحمددة بقواعد اللجنة 
 لنطاقات الرتدد املخصصة خلدمات السالمة العامة. بالنسبةقد يفرض ذلك متطلبات أكثر صرامة من تلك املوصفة يف هذا القسم  - مالحظـة

 المبدأ الرئيسي للمواصفة 1.5
دد البث اهلامشي )سواء كان مشكاًل أو غري مشكل(يف هذا القسم،  وكذلك انتقاليات التبديل بواسطة قياس القدرة الذروة  حي 

عرض نطاق معني عند ترددات خمتلفة. ويزداد عرض النطاق ارتفاعًا مع ارتفاع ختالف الرتدد بني تردد القياس واملوجة احلاملة  يف
إلمجالية التقليل من الطاقة ا يف. ويتمثل أثر اإلشارات اهلامشية لتوسيع عرض نطاق القياس BTSحافة نطاق اإلرسال للمحطة  أو

نتقاليات التقليل الفعلي من السوية املسموح هبا ال يف. ويتمثل أثر انتقاليات التبديل MHzكل وحدة  يفشي املسموح هبا للبث اهلام
 يفرتض قياس حفظ الذروة بالنسبة لكل مضاعفة لعرض نطاق القياس(. dB 6التبديل )تزداد سوية الذروة النتقالية التبديل مبا يبلغ 

 الشروط اطحمددة يف اجلدول أدناه. يف
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 املتعددة املوجات احلاملة، يفرتض قياس متوسط بداًل من قياس حفظ الذروة. BTSحالة صنف اطحمطات يف 
 املتعددة املوجات احلاملة. BTSبالنسبة لصنف اطحمطات  3وعالوة على ذلك، تطبق أيضاً تشكيلة القياس املعرفة يف الفقرة 

 3GPP TS 51.010يف سالسل املعيارين  واملوصلة بشكل مستقل يرد حتديد شروط القياس اخلاصة باإلشارات اهلامشية املشعة
)انظر سالسل  وقد تتغري نطاقات الرتددات اليت جترى فيها القياسات من منط إىل آخر. 3GPP TS 51.02xsو

 (.3GPP TS 51.02xو 3GPP TS 51.010 املعيارين

 65 اجلـدول
 شروط قياس البث الهامشي داخل النطاق

 عرض نطاق القياس ددتخالف التر  النطاق

  التخالف عن املوجة احلاملة() 

 MHz 1,8 ≤ kHz 30 املعيننطاق اإلرسال 
 MHz 6 ≤ kHz 100 نطاق

 

 66 اجلـدول
 شروط قياس البث الهامشي خارج النطاق

 عرض نطاق القياس تخالف التردد النطاق

100 kHz  50إىل MHz – 10 kHz 

50 MHz  500إىل MHz 
 اإلرسال املعينوخارج نطاق 

  )التخالف من حافة نطاق اإلرسال املعين(

 ≤ 2 MHz 30 kHz 

 ≤ 5 MHz 100 kHz 

500 MHz  000 1إىل MHz 
 وخارج نطاق اإلرسال املعين

  )التخالف من حافة نطاق اإلرسال املعين(

 ≤ 2 MHz 30 kHz 

 ≤ 5 MHz 100 kHz 

 ≤ 10 MHz 300 kHz 

 ≤ 20 MHz 1 MHz 

 ≤ 30 MHz 3 MHz 

 MHz 1000فوق 
 وخارج نطاق اإلرسال املعين

  )التخالف من حافة نطاق اإلرسال املعين(

 ≤ 2 MHz 30 kHz 

 ≤ 5 MHz 100 kHz 

 ≤ 10 MHz 300 kHz / 1 MHz
 )مالحظة(

 ≤ 20 MHz 1 MHz 

 ≤ 30 MHz 3 MHz 

 املتعددة املوجات احلاملة. BTSاليت تنتمي إىل صنف اطحمطات  BTSإال على اطحمطات  MHz 1ال يطبق عرض نطاق القياس البالغ  - مالحظـة
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وأن عرض نطاق  اجلدول يفإعدادات القياسات أن عرض نطاق االستبانة يساوي قيمة عرض نطاق القياس املشار إليه  يفي فرتض 
 الفيديو يعادل تقريباً ثالثة أمثال هذه القيمة.

 ITU-R SM.329التوصية و  CEPT/ERC/REC 74-01العالقة بالتعاريف والمتطلبات الواردة في المعيار  1.1.5
يف هذا القسم، يستعمل مصطلح البث اهلامشي خارج النطاق بالنسبة جلميع املعدات من أجل مجيع اإلرساالت اهلامشية خارج نطاق 

ة من مسامهات من الضوضاء والتشكيل البيين واإلرساالت غري التوافقية. اإلرسال املعين )سواء كانت مشكلة أو غري مشكلة( املؤلف
 ITU-R SM.329 التوصية ملتطلبات مع التعاريف الواردة يفاملتعددة املوجات احلاملة، ترتاصف تعاريف ا BTSوبالنسبة للمحطات 

 من حيث: CEPT/ERC/REC 74-01واملعيار 
)مبا يف ذلك اإلشارة إىل التشكيل البيين  3يرد توصيف البث غري املرغوب يف عمليات املوجات احلاملة املتعددة يف الفقرة  -

ختالف تردد  BW*2لنطاق حىت ( باملواصفة احلالية، سواء بالنسبة للبث داخل أو خارج ا3GPP TS 45.005يف املعيار 
 بنيعرض نطاق املرسل املستعمل كعرض نطاق اليم لتحديد احلدود هو  BWمن حافة نطاق اإلرسال املعين، حيث 

ميداين البث خارج النطاق والبث اهلامشي. ويعرف عرض نطاق املرسل بعرض نطاق الرتدد الذي يغطي غالف املوجات 
 احلاملة املرسلة.

 .MHz 5وي يسا BW، أي أن MHz 5من املفرتض أن يكون عرض نطاق املرسل األدىن املطلوب لكل مشغل  -
من ختالفات تردد  3GPP TS 45.005يف املعيار  REC 74-01ويرد توصيف اإلرساالت اهلامشية طبقًا لتعريف املعيار  -

كذلك بالنسبة لعروض النطاقات   MHz 10وينطبق حد ميدان البث اهلامشي البالغ  .وأكرب BW = MHz 10*2تساوي 
 كرب للمرسل.األ

خارج حافة نطاق  MHz 10و 0لإلرساالت غري املرغوبة من ختالفات تردد ترتاوح بني  إىل جانب ذلك، هناك حد أعلى -
 .3GPP TS 45.005اإلرسال املعين طبقاً للمعيار 

 .1ويرد تعريف نطاقات اإلرسال املعنية يف الفقرة 

 النطاقات الترددية المجاورة فيالخدمات  التعايش مع 6
اليت ، و MHz 1 980 إىل 920 1 ، مناطحمطة املتنقلة النطاقات اجملاورة لنطاق تردد إرسال يفالعاملة  ستقبالتاملهتدف املتطلبات إىل محاية 

 .UTRATDDو RGSMو GSM 900 تشملها خدمة األنظمة التالية:
مع وجود مرشاح وعرض  3بالنسبة للتعايش يف نفس املنطقة اجلغرافية، فإن قيم القدرة املقاسة يف ظل الشروط اطحمددة يف الفقرة 

 .67، جيب أالّ تزيد على القيم اطحمددة يف اجلدول kHz 100نطاق فيديوي يبلغ 

 67 اجلـدول

 حدود القدرة من أجل التعايش
 القدرة المقاسة نطاق التردد BTS من أجل التعايش مع محطات

(dBm) 
 (3)المالحظة  BTSمطلوبة للمحطات 

GSM 900 MHz 960-921 57– ≥ T-GSM 810 ،GSM 400 
 DCS 1800و

DCS 1800 MHz 1 880-1 805 47– ≥ T-GSM 810 ،GSM 400 
 GSM 900و

GSM 400 MHz 467,6-460,4 
 MHz 496,0-488,8و

57– ≥ T-GSM 810 ،GSM 900 
 (1الحظة امل) DCS 1800و

PCS 1900 وMXM 1900 MHz 1 990-1 930 47– ≥ GSM 700 ،GSM 850 ،MXM 850 
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 (تتمة ) 67 اجلـدول
 القدرة المقاسة نطاق التردد BTS من أجل التعايش مع محطات

(dBm)  مطلوبة للمحطاتBTS  (3)المالحظة 
GSM 850 وMXM 850 MHz 894-869 57– ≥ GSM 700 ،PCS 1900 

 (2الحظة امل) MXM 1900و
GSM 700 MHz 746-728 

 MHz 763-747و
57– ≥ GSM 850 ،MXM 850 ،PCS 1900 

 (2الحظة امل) MXM 1900و
T-GSM 810 MHz 866-851 57– ≥ GSM 400 ،GSM 900 وDCS 1800 

 R98 اإلصدار من HWاملنشأة حسب مواصفات  DCS 1800و BTS ،GSM 900ينبغي تطبيق هذه املتطلبات كذلك على اطحمطات  - 1ة ـمالحظال
 قبله. ما أو

 MXM 1900و BTS ،PCS 1900اطحمطات و  MXM 880و BTS ،GSM 850ينبغي تطبيق هذه املتطلبات كذلك على اطحمطات  - 2المالحظـة 
 قبله. ما أو R99 من اإلصدار HWاملنشأة حسب مواصفة 

قات نطا تعمل يف نفس املنطقة اجلغرافية يف BTSأي توليفة إضافية من اطحمطات  ،BTSينبغي تطبيق هذه املتطلبات كذلك على اطحمطات  - 3املالحظـة 
 تردد خمتلفة.

 .يف املوقع وتعمل يف نطاقات خمتلفة BTSوجيب اختاذ التدابري الاليمة لتوفري احلماية املتبادلة للمستقبالت عندما تتشارك حمطات 
 R98 اإلصدار من HW ةاملنشأة حسب مواصف DCS 1800و BTS ،GSM 900ينبغي تطبيق هذه املتطلبات كذلك على اطحمطات  - 3 المالحظـة

 قبله. ما أو
مع وجود مرشاح وعرض نطاق فيديوي  3قيم القدرة املقاسة يف ظل الشروط اطحمددة يف الفقرة لذا، فمن أجل هذه احلالة، فإن  - 4المالحظـة 

بافرتاض خسارة االقرتان املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية ذاهتا وذلك  3GPP TS 45.005ينبغي أال تزيد عن القيم اطحمددة يف املعيار  ،kHz 100 يبلغ
 املتشاركة يف املوقع بالنسبة إىل: BTSحلماية مستقبالت اطحمطات 

GSM 400 النطاق  يفMHz 457,6-450,4  والنطاقMHz 486,0-478,8 
T-GSM 810 النطاق  يفMHz 821-806  

GSM 900 النطاق  يفMHz 915-876  
DCS 1 800 النطاق  يفMHz 1 785-1 710  
PCS 1 900  أوMXM 1 900 النطاق  يفMHz 1 910-1 850  
GSM 850  أوMXM 850 النطاق  يفMHz 849-824  
GSM 700 النطاق  يفMHz 716-698  والنطاقMHz 793-777 

 متطلبات إضافية من أجل التعايش مع تكنولوجيات الجيل الثالث األخرى 2.6
مع وجود  3اطحمددة يف الفقرة  ، فإن القدرة املقاسة يف ظل الشروطUTRAو GERANيف املناطق اجلغرافية املنشور فيها الشبكات 

 .68، جيب أالّ تزيد عن القدرة املعروضة يف اجلدول kHz 100مرشاح وعرض نطاق فيديوي يبلغ 
 68 اجلـدول

 حدود القدرة من أجل التعايش
 مالحظات (dBm)القدرة  (MHz)النطاق 

1 880-1 920
 )مالحظة(

1 900-1 920 
1 920-1 980 
2 010-2 025 
2 110-2 170 
2 300-2 400 
2 500-2 570 
2 570-2 620 
2 620-2 690 

62– 
62– 
62– 
62– 
62– 
62– 
62– 
62– 
62– 

E-UTRA/TDD band 
UTRA/TDD band 

UTRA/FDD BS Rx band 
UTRA/TDD band 

UTRA/FDD UE Rx band 
E-UTRA/TDD band 

E-UTRA/FDD BS Rx band 
E-UTRA/TDD band 

E-UTRA/FDD UE Rx band 

 عندما تكون مطلوبة إقليمياً فقط. - مالحظـة
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مع  3قيم القدرة املقاسة يف ظل الشروط اطحمددة يف الفقرة يف املوقع، فإن  UTRAو GERANعندما تتشارك اطحمطات القاعدة 
 .69دول ، جيب أالّ تزيد عن القيم الواردة يف اجلkHz 100وجود مرشاح وعرض نطاق فيديوي يبلغ 

 69 اجلـدول
 حدود القدرة من أجل التعايش في نفس الموقع

 مالحظات (dBm)القدرة  (MHz)النطاق 
1 880-1 920

 )مالحظة(
1 900-1 920 

1 920-1 980 

2 010-2 025 

2 110-2 170 

2 300-2 400 

2 500-2 570 

2 570-2 620 

2 620-2 690 

96– 
96– 

96– 

96– 

62– 

96– 

96– 

96– 

62– 

E-UTRA/TDD band 

UTRA/TDD band 

UTRA/FDD BS Rx band 

UTRA/TDD band 

UTRA/FDD UE Rx band 

E-UTRA/TDD band 

E-UTRA/FDD BS Rx band 

E-UTRA/TDD band 

E-UTRA/FDD UE Rx band 

 تكون مطلوبة إقليمياً فقط.عندما  - مالحظـة

مع  3قيم القدرة املقاسة يف ظل الشروط اطحمددة يف الفقرة يف املوقع، فإن  UTRAو GERANعندما تتشارك اطحمطات القاعدة 
 .69، جيب أالّ تزيد عن القيم الواردة يف احلدول kHz 100وجود مرشاح وعرض نطاق فيديوي يبلغ 

 

 R98من اإلصدار  (HW)املنشأة حسب مواصفة عتاد  BTSينبغي تطبيق املتطلبات الواردة يف هذا القسم كذلك على اطحمطات  - 1 المالحظـة
أو ما قبله مع وجود جهاي إرسال واستقبال بإمكانية  R98من اإلصدار  (HW)حسب مواصفة عتاد منشأة  BTSقبله. بالنسبة ألي حمطة  ما أو

 .R99، جيب أن يفي هذا اجلهاي مبتطلبات اإلصدار PSK-8املخطط 

 )وضع الراحة( البث الهامشي للمستقبل 7
 تستند احلدود املشار إليها أدناه إىل مرشاح قياس بتوليف متزامن له مخسة أقطاب

بقة ود املط، كذلك للحدMXM 1900و PCS 1 900، وBTSإىل جانب املتطلبات الواردة يف هذا القسم، جيب أن متتثل اطحمطات 
 .24 ، اجلزءCFR 47عريضة النطاق، العنوان  PCSبالنسبة خلدمات  FCCبشأن اإلرساالت اهلامشية اطحمددة يف قواعد اللجنة 

، كذلك للحدود املطبقة MXM 850و GSM 850، وBTSإىل جانب املتطلبات الواردة يف هذا القسم، جيب أن متتثل اطحمطات 
 .H ، اجلزء الفرعي22 بالنسبة للخدمات املتنقلة العمومية، اجلزء FCCبشأن اإلرساالت اهلامشية اطحمددة يف قواعد اللجنة 

كذلك للحدود املطبقة بشأن اإلرساالت   GSM 700، وBTSإىل جانب املتطلبات الواردة يف هذا القسم، جيب أن متتثل اطحمطات 
 .53.27، القسم C، اجلزء الفرعي 27، اجلزء FCCاهلامشية اطحمددة يف قواعد اللجنة 

 قد يفرض ذلك متطلبات أكثر صرامة من تلك اطحمددة يف هذا القسم من أجل نطاقات الرتدد املخصصة خلدمات السالمة العامة. - مالحظة

 للمواصفةالمبدأ الرئيسي  1.7
دد البث اهلامشي )سواء كان مشكاًل أو غري مشكل(يف هذا القسم،  وكذلك انتقاليات التبديل بواسطة قياس القدرة الذروة  حي 

عرض نطاق معني عند ترددات خمتلفة. ويزداد عرض النطاق ارتفاعًا مع ارتفاع ختالف الرتدد بني تردد القياس واملوجة احلاملة  يف
إلمجالية التقليل من الطاقة ا . ويتمثل أثر اإلشارات اهلامشية لتوسيع عرض نطاق القياس يفBTSرسال للمحطة حافة نطاق اإل أو

نتقاليات التقليل الفعلي من السوية املسموح هبا ال . ويتمثل أثر انتقاليات التبديل يفMHzكل وحدة  املسموح هبا للبث اهلامشي يف
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 يفرتض قياس حفظ الذروة بالنسبة لكل مضاعفة لعرض نطاق القياس(. dB 6ة التبديل مبا يبلغ التبديل )تزداد سوية الذروة النتقالي
 الشروط اطحمددة يف اجلدول أدناه. يف

 املتعددة املوجات احلاملة، يفرتض قياس متوسط بداًل من قياس حفظ الذروة. BTSيف حالة صنف اطحمطات 
 املتعددة املوجات احلاملة. BTSبالنسبة لصنف اطحمطات  3وعالوة على ذلك، تطبق أيضاً تشكيلة القياس املعرفة يف الفقرة 

 3GPP TS 51.010يف سالسل املعيارين  يرد حتديد شروط القياس اخلاصة باإلشارات اهلامشية املشعة واملوصلة بشكل مستقل
)انظر سالسل  الرتددات اليت جترى فيها القياسات من منط إىل آخروقد تتغري نطاقات . 3GPP TS 51.02xsو

 (.3GPP TS 51.02xو 3GPP TS 51.010 املعيارين

 70 اجلـدول
 شروط قياس البث الهامشي داخل النطاق

 عرض نطاق القياس تخالف التردد النطاق

  )التخالف عن املوجة احلاملة( 

 MHz 1,8 ≤ kHz 30 املعيننطاق اإلرسال 
 MHz 6 ≤ kHz 100 

 71 اجلـدول

 شروط قياس البث الهامشي خارج النطاق
 عرض نطاق القياس تخالف التردد النطاق

100 kHz  50إىل MHz – 10 kHz 

50 MHz  500إىل MHz 
 وخارج نطاق اإلرسال املعين

  )التخالف من حافة نطاق اإلرسال املعين(

 ≤ 2 MHz 30 kHz 

 ≤ 5 MHz 100 kHz 

500 MHz  000 1إىل MHz 
 وخارج نطاق اإلرسال املعين

  )التخالف من حافة نطاق اإلرسال املعين(

 ≤ 2 MHz 30 kHz 

 ≤ 5 MHz 100 kHz 

 ≤ 10 MHz 300 kHz 

 ≤ 20 MHz 1 MHz 

 ≤ 30 MHz 3 MHz 

50 MHz  500إىل MHz 
 وخارج نطاق اإلرسال املعين

  )التخالف من حافة نطاق اإلرسال املعين(

 ≤ 2 MHz 30 kHz 

 ≤ 5 MHz 100 kHz 

 ≤ 10 MHz 300 kHz / 1 MHz
 )مالحظة(

 ≤ 20 MHz 1 MHz 

 ≤ 30 MHz 3 MHz 

 املتعددة املوجات احلاملة. BTSاليت تنتمي إىل صنف اطحمطات  BTSإال على اطحمطات  MHz 1ال يطبق عرض نطاق القياس البالغ  - ةـمالحظ
 

وأن عرض نطاق  اجلدول أن عرض نطاق االستبانة يساوي قيمة عرض نطاق القياس املشار إليه يفإعدادات القياسات  ي فرتض يف
 الفيديو يعادل تقريباً ثالثة أمثال هذه القيمة.
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 ITU-R SM.329و CEPT/ERC/REC 74-01العالقة بالتعاريف والمتطلبات الواردة في المعيار  1.1.7
خارج النطاق بالنسبة جلميع املعدات من أجل مجيع اإلرساالت اهلامشية خارج نطاق  يف هذا القسم، يستعمل مصطلح البث اهلامشي

اإلرسال املعين )سواء كانت مشكلة أو غري مشكلة( املؤلفة من مسامهات من الضوضاء والتشكيل البيين واإلرساالت غري التوافقية. 
 ITU-R SM.329 التوصية ملتطلبات مع التعاريف الواردة يفاملتعددة املوجات احلاملة، ترتاصف تعاريف ا BTSوبالنسبة للمحطات 

 من حيث: CEPT/ERC/REC 74-01واملعيار 
)مبا يف ذلك اإلشارة إىل التشكيل البيين  3يرد توصيف البث غري املرغوب يف عمليات املوجات احلاملة املتعددة يف الفقرة  -

ختالف تردد  BW*2لنطاق حىت بالنسبة للبث داخل أو خارج ا( باملواصفة احلالية، سواء 3GPP TS 45.005يف املعيار 
 بنيهو عرض نطاق املرسل املستعمل كعرض نطاق اليم لتحديد احلدود  BWمن حافة نطاق اإلرسال املعين، حيث 

ميداين البث خارج النطاق والبث اهلامشي. ويعرف عرض نطاق املرسل بعرض نطاق الرتدد الذي يغطي غالف املوجات 
 لة املرسلة.احلام

 .MHz 5يساوي  BW، أي أن MHz 5من املفرتض أن يكون عرض نطاق املرسل األدىن املطلوب لكل مشغل  -
من ختالفات تردد 3GPP TS 45.005يف املعيار  REC 74-01ويرد توصيف اإلرساالت اهلامشية طبقًا لتعريف املعيار  -

كذلك بالنسبة لعروض النطاقات   MHz 10امشي البالغ وأكثر وينطبق حد ميدان البث اهل BW = MHz 10*2تساوي 
 الكرب للمرسل.

خارج حافة نطاق  MHz 10و 0إىل جانب ذلك، هناك حد أعلى لإلرساالت غري املرغوبة من ختالفات تردد ترتاوح بني  -
 .3GPP TS 45.005اإلرسال املعين طبقاً للمعيار 

 .1ويرد تعريف نطاقات اإلرسال املعنية يف الفقرة  -
 

 5الملحق 
 IMT-2000لالتصاالت  ((TDMA/FDMAالمحطات القاعدة بنفاذ متعدد بتقسيم التردد/الزمن 

 ((DECT)التصاالت الرقمية المحسنة الالسلكية )ا

 القناع الطيفي 1
متنوعة بالنسبة جمموعة  يف تعمل التستعمل جمموعة متنوعة من اهلوائيات، فينبغي هلا أ (EUT) إذا كانت التجهيزات قيد االختبار

 التالية. إىل االختبارات

 البث الناجم عن التشكيل 2

طحمطة االتصاالت الرقمية اطحمسنة  (RF) راديوي أي قناة تردد يفسة يالبث غري املرغوب فيه الناجم عن التشكيل هو القدرة املق
 .MHz 1 املدجمة على عرض نطاق قدره، (EUT) خبالف تلك اليت ترسل فيها التجهيزات قيد االختبار (DECT) الالسلكية

( أقل K، L، Y، N) Ra القناة املادية يفأرتال متتالية، ينبغي أن تكون القدرة  يفRa (K، L، M، N ) حالة اإلرسال على قناة مادية يفو 
 .72 اجلدول يفمن القيم املشار إليها 
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 72 اجلـدول
 البث الناجم عن التشكيل

 أقصى سوية القدرة نطاق القياسعرض  ”RF “Yالبث على القناة 

1 ± M=Y (1) 
(dBm 8–) µW 160 

2 ± M=Y (1) 
(dBm 30–) µW 1 

3 ± M=Y (1) 
(dBm 41–) nW 80 

Y =  أي قناة أخرى للمحطةDECT (1) 
) nW 40–44 (dBm(2) 

صل على املتوسط yF متمركز على الرتدد املركزي االمسي، MHz 1 بواسطة الدمج على عرض نطاق قدره Y قناة الرتدد الراديوي يفالقدرة  حتدد (1) ، وحي 
 التزامن. من الريمة املادية ولكن بعد كلمة 25% ، مع البدء قبل إرسال80%و 60% استناًدا إىل طول الريمة املادية املرسلة الذي يرتاوح بني

 ذات باستثناء حالة اإلشارة )nW )–44 dBm 40 القدرة القصوى أقل من، ينبغي أن تكون سوية "DECT "أي قناة أخرى للمحطة = Y بالنسبة إىل (2)
(dBm 33–) nW 500. 

 ات المرسلتمور البث الناجم عن  3
النامجة عن تنشيط أو عدم تنشيط املوجة  (AM) ذلك مكونات تشكيل االتساع يف اسوية القدرة جلميع منتجات التشكيل )مب

  (DECT) للمحطة االتصاالت الرقمية اطحمسنة الالسلكية (RF) قناة الرتدد الراديوي يفاملشكلة(  (RF) احلاملة للرتدد الراديوي
 .DECT للمحطة (RF) كنتيجة لإلرسال على قناة أخرى لقناة الرتدد الراديوي

عدم  شيط أوالنامجة عن تن (AM) ذلك منتجات تشكيل االتساع يف اينبغي أن تكون سوية القدرة جلميع منتجات التشكيل )مب
قياسها باستعمال  ، عند(RF) للرتدد الراديوي M املشكلة( متأتية من إرسال على القناة (RF) تنشيط املوجة احلاملة للرتدد الراديوي

 .73 اجلدول يفتقنية اإلبقاء على قيمة الذروة، أقل من القيم الواردة 

 73 اجلـدول
 البث الناجم عن انتقاليات المرسل

 أقصى سوية القدرة عرض نطاق القياس RF Yالبث على القناة 

1 ± M=Y (1) 
(dBm 6–) µW 250 

2 ± M=Y (1) 
(dBm 14–) µW 40 

3 ± M=Y (1) 
(dBm 24–) µW 4 

Y =  أي قناة أخرى للمحطةDECT (1) 
(dBm 30–) µW 1 

 .DECT للمحطة yF وسط الرتدد MHz 1 وأن تدمج القدرة على عرض نطاق قدره kHz 100 سيينبغي أن يكون عرض النطاق املق (1)

 (باالقتران المباشرالبث الهامشي للمرسل ) 4
 حالة توزيع قناة إرسال فيالبث الهامشي  1.4

تنطبق  ال. و 74 اجلدول يفحالة توييع قناة مادية على نقطة طرفية راديوية، املتطلبات الواردة  يفالبث اهلامشي،  يفينبغي أن يستو 
 احلاملة. ، للموجةcf عن الرتدد املركزي، MHz 12,5 أكثر من بعدعلى الرتددات اليت ت الإ 62متطلبات اجلدول 
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 74 اجلـدول
 حدود البث الهامشي

 الحد األدنى المطلوب/عرض النطاق المرجعي التردد

MHz 1 000 > f ≥ MHz 30 kHz 100/dBm 36– 

GHz 12,75 > f ≥ GHz 1 MHz 1/dBm 30– 

fc–12,5 > MHzf >  cf 12,5 +  MHz غري حمدد 

األقرب من حافة النطاق األكثر قرباً، بالنسبة لتخالفات  (RF) ينبغي عدم إجراء قياسات لإلرساالت على قناة الرتدد الراديوي
 .MHz 2 الرتدد اليت تصل إىل

 (وضع الراحةالبث الهامشي للمستقبل ) 5
 توزع أية قناة إرسال على المحطة القاعدة الالبث الهامشي عندما  1.5

 يكون للنقطة الطرفية الراديوية أية قناة إرسال خمصصة، احلدود املشار العندما  ،تتجاوي سوية القدرة ألي بث هامشي الينبغي أ
 .75 اجلدول يفإليها 

 75 اجلـدول
 البث الهامشي للمستقبل

 مالحظة السوية القصوى القياسعرض نطاق  نطاق التردد

GHz 1 > f ≥ MHz 30 100 kHz(1) dBm 57–  

GHz 12,75 ≥ f ≥ GHz 1 1 MHz(1) dBm 47–  باستثناء الرتددات داخل نطاق حمطة
 .50 ، اليت يغطيها اجلدولDECTاالتصاالت 

 الذروة. ينبغي أن تقاس القدرة باستعمال تقنية اإلبقاء على (1)

 (DECT)نطاق محطة االتصاالت الرقمية المحسنة الالسلكية  في 2.5

احلد  (DECT) نطاق حمطة االتصاالت الرقمية اطحمسنة الالسلكية يفتتجاوي سوية القدرة ألي بث هامشي للمستقبل  الينبغي أ
 .76 اجلدول يفاملشار إليه 

 76 اجلـدول
 DECTنطاق  فيالبث الهامشي للمستقبل 

 نطاق التردد
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(MHz) 

 السوية القصوى
(dBm) 

1 920-1 900 
2 025-2 010 

1 –57(1) 

 :يسمح باالستثناءات التالية (1)

 ؛nW 20 القصوى املسموح هبا أقل من (.e.r.p) واحد، ينبغي أن تكون القدرة املشعة الفعالة MHz 1 نطاق يف –

 .nW 250 القصوى أقل من (.e.r.p) املشعة الفعالة، ينبغي تكون القدرة kHz 30 أكثر من نطاق يف –
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 6الملحق 

 (TDD) بتقسيم الزمن بإرسال مزدوج (WMAN)شبكة منطقة حضرية السلكية  فيالمحطات القاعدة 
 (OFDMA)بتقسيم الترددات  للنفاذ بتعدد اإلرسال المتعامد

 IMT-2000االتصاالت  في

 المقدمة 1
 .2000-االتصاالت املتنقلة الدولية يف OFDMA TDD WMANيعرف هذا امللحق حدود البث غري املرغوب فيه للمحطات القاعدة 

جلميع القواعد واللوائح اطحملية و/أو اإلقليمية املطبقة عليها. وتتمتع هذه اللوائح  OFDMA TDD WMANمتتثل حمطات القاعدة 
 .امللحق هذا يفباألسبقية على احلدود الواردة 

 قناع البث الطيفي 2
 المبدئي فيقناع البث الطي 1.2

دد قناع خاص بنطاق أو مل مامجيع املناطق  يفعلى مجيع النطاقات و  78و 77 اجلدولني يفتنطبق األقنعة الطيفية الواردة  مبنطقة  حي 
 .2 الفقرةإحدى الفقرات الفرعية ذات الصلة من  يف

 77 اجلـدول

 MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 عرض نطاق التكامل

(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f-2,55∆)7-7– 100 < 7,5إىل  2,5
 –  100 14 2,5 إىل 7,5

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,550 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 78 اجلـدول

 MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

 (MHz)عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
عرض نطاق 

 التكامل
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f–5,05∆)7–7– 100 < 10إىل  5
 –14 100 < 15إىل  10
 – 1 000 13 25إىل  15

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 14,95 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,05 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,5 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 15,5 يساوي Δf ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
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 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 MHz (BCG 1.A/1.B) 300 2-400 2النطاق  فيالعاملة  TDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 2.2

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 بني ماللمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت تبعد  فيينطبق قناع البث الطي
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة  MHz 25و MHz 5 بني ماو  MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد

 للقناة. عن الرتدد املركزي MHzساً بوحدات يبأهنا ختالف الرتدد مق f . وتعرفMHz 10ملوجة حاملة برتدد 

 79 اجلـدول
 MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

2,5  f < 3,5 MHz dBm 13 kHz 50 

3,5  f < 12,5 MHz dBm 13 MHz 1 

 80 اجلـدول

 MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

5  f < 6 MHz dBm 13 kHz 100 

6  f < 25 MHz dBm 13 MHz 1 

 81 اجلـدول
 MHz 8,75لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

 Ptx ≥ 40 dBm(   أ
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

4,77  f < 22,5 MHz dBc 56,9– kHz 100 

f > 22,5 MHz dBm 13– MHz 1 

 dBm ≤ Ptx < 40 dBm 29ب(  

 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها المركزيتخالف التردد عن التردد 

4,77  f < 22,5 MHz dBc 53,9– kHz 100 

f > 22,5 MHz dBm 13– MHz 1 

 Ptx < 29 dBm  ج(
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

4,77  f < 22,5 MHz dBm 14,5– MHz 1 
f > 22,5 MHz dBm 13– MHz 1 
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توجد  احلاالت اليت ال : ديسبل بالنسبة إىل قدرة بث موجة حاملة غري مشّكلة. ويفITUR SM.329-10من التوصية  dBc تعريف - 1المالحظـة 
 dBc لملرجعية املكافئة افيها موجة حاملة، ومثاهلا بعض خطط التشكيل الرقمية اليت يتعذر فيها الوصول إىل املوجة احلاملة لقياسها، تكون السوية 

 .P ديسبل بالنسبة إىل متوسط القدرة

 MHz (BCG 3.A) 500 2-690 2النطاق  فيالعاملة  TDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 3.2

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5بني  ماللمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت تبعد  فيينطبق قناع البث الطي
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة  MHz 25و MHz 5 بني ماو  MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد

 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz ساً بوحداتيبأهنا ختالف الرتدد مق f. وتعرف MHz 10ملوجة حاملة برتدد 

 82 اجلـدول

 MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

2,5  f < 3,5 MHz dBm 13 kHz 50 

3,5  f < 12,5 MHz dBm 13 MHz 1 

 83 اجلـدول

 MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس بهاسوية البث المسموح  تخالف التردد عن التردد المركزي

5  f < 6 MHz dBm 13 kHz 100 

6  f < 25 MHz dBm 13 MHz 1 

 84 اجلـدول

 اليابان -القناة المجاورة  فيالقدرة المتسربة 

 (MHz)مدى تردد القياس  حجم القناة
 القدرة المتسربة المسموح بها

 (dBm)القناة المجاورة  في

MHz 5 2,6 < f < 7,4 7 

MHz 10 5,25 < f < 14,75 3 

 85 اجلـدول

 اليابان - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

7,5 MHz  f < 12,25 151,4 × (f 7,5) dBm MHz 1 

12,25  f < 22,5 MHz dBm 22 MHz 1 

 .84 اجلدول يف MHz 7,4 إىل MHz 2,6 من MHz 5 القناة اجملاورة لقناة يفترد القدرة املتسربة  - 1ة ـالمالحظ
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 86 اجلـدول

 اليابان - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

15  f < 25 MHz dBm 22 MHz 1 

 .84 اجلدول يف MHz 14,75و MHz 5,25 بني MHz 10 القناة اجملاورة لقناة يفترد القدرة املتسربة  - 1ة ـالمالحظ

 MHz (BCG 3.B) 496 2-572 614/2 2-690 2النطاق  فيالعاملة  FDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 4.2

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 بني ماللمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت تبعد  فيينطبق قناع البث الطي
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة  MHz 25و MHz 5 بني ماو  MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد

 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz ساً بوحداتيبأهنا ختالف الرتدد مق f . وتعرفMHz 10 ملوجة حاملة برتدد

 87 اجلـدول

  MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 عرض نطاق التكامل

(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 50 < 3,5إىل  2,5

 – 1 000 13 12,5إىل  3,5

 بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح القياس. MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1 ةـالمالحظ
يقع و . MHz 3,475 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,525 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 50 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 المالحظـة

 .MHz 12,0 ختالف تردد يساوي يفاألخري  ،MHz 4,0 يساوي Δf ختالف تردد يف MHz 1 مبرشاحموضع القياس األول 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 88 اجلـدول

 MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 100 < 6إىل  5

 – 1 000 13 25إىل  6

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 5,950 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,050 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 األول مبرشاح يقع موضع القياس - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,5 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 6,5 يساوي Δf ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ
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 89 اجلـدول

 أوروبا - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 عرض نطاق التكامل

(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f–2,55∆)7–7– 100 < 7,5إىل  2,5

 – 100 14 12,5إىل  7,5

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,550 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 90 اجلـدول
 أوروبا - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
(MHz) 

 عرض نطاق التكامل
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f–5,05∆)7–7– 100 < 10إىل  5

 –14 100 < 15إىل  10

 – 1 000 13 25إىل  15

 بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح القياس. MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 14,95 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,05 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,5 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 15,5 يساوي Δf ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 MHz (BCG 5L.A/5L.B/5L.C) 400 3-600 3النطاق  فيالعاملة  TDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 5.2

وهذا القناع هو قناع نسيب له نقاط انقطاع القناع  .MHz 10و 7و 5 لعروض النطاق البالغة فيقناع البث الطي 87 حيدد اجلدول
 .nomP اطحمطة القاعدة،اخلطي املنكسر لكثافة القدرة. وتطبيق هذا القناع مشروط بسوية قدرة 
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 2كل ـالش
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 91 اجلـدول

 الطيفية النسبية لقدرة اإلرسالقناع الكثافة 

 القدرة
 تخالف التردد

0,5*BW 0,71*BW 1,06*BW 2,0*BW 2,5*BW 

nomP39 dBm <  dB 20– dB 27– dB 32– dB 50– dB 50– 

≤39 dBm nomP33 dBm <  dB 20– dB 27– dB 32– )nomP –50 dB + (39 dBm – 
ارجع إىل 

 92اجلدول 

 
 

 (MHz)ختالف الرتدد 
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 92 اجلـدول

 المطلق فيقناع البث الطي

 القدرة
 تخالف التردد

0,50 BW  f < 
0,71 BW 

0,71 BW  f < 
1,06 BW 

1,06 BW  f < 
2,00 BW 

2,00 BW  f  2,50 
BW 

≤  nomP33 dBm < 

39 dBm 
 –MHz/dBm x + dB 21 91 ارجع إىل اجلدول 91 ارجع إىل اجلدول 91ارجع إىل اجلدول 

≤ 33 dBm nomP MHz/dBm 5,5– MHz/dBm 5,5– MHz/dBm 23,5– MHz/dBm 23,5– 

 .x = –10 log(BW/10) - 1 ةـالمالحظ
 .MHz : عرض النطاق بوحداتBW - 2 ةـالمالحظ
 .: قدرة اخلرج القصوى االمسية للمرسلnomP - 3 ةـالمالحظ

 MHz (BCG 5H.A/5H.B/5H.C) 600 3-800 3النطاق  فيالعاملة  TDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 6.2

نقاط انقطاع القناع اخلطي املتقطع  92 وحيدد اجلدول .MHz 10و 7و 5 لعروض النطاق البالغة فيقناع البث الطي 91 حيدد اجلدول
 .nomP اطحمطة القاعدة،لكثافة القدرة الطيفية. وهذا القناع هو قناع نسيب وتطبيقه مشروط بسوية قدرة 

 93 اجلـدول

 النسبي فيالطيقناع البث 

 القدرة
 تخالف التردد

0,5*BW 0,71*BW 1,06*BW 2.0*BW 2,5*BW 

nomP39 dBm <  dB 20– dB 27– dB 32– dB 50– dB 50– 

≤39 dBm nomP33 dBm <  dB 20– dB 27– dB 32– )nomP –50 dB + (39 dBm – 
ارجع إىل 

 94اجلدول 

 94 اجلـدول

 المطلق فيقناع البث الطي

 القدرة
 تخالف التردد

0.50 BW  f < 
0.71 BW 

0.71 BW  f < 
1.06 BW 

1.06 BW  f < 
2.00 BW 

2.00 BW  f  2.50 
BW 

≤  nomP33 dBm < 

39 dBm 
 –MHz/dBm x + dB 21 81 ارجع إىل اجلدول 81 ارجع إىل اجلدول 81ارجع إىل اجلدول 

≤ 33 dBm nomP MHz/dBm 5,5– MHz/dBm 5,5– MHz/dBm 23,5– MHz/dBm 23,5– 

 .x = –10 log(BW/10) - 1 ةـالمالحظ
 .MHz : عرض النطاق بوحداتBW - 2 ةـالمالحظ
 .للمرسل : قدرة اخلرج القصوى االمسيةnomP - 3 ةـالمالحظ
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 MHz 2 170-2 110/1 770-1 710 (BCG 6.A) النطاق فيالعاملة  FDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 7.2

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 بني ماللمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت تبعد  فيالطي ينطبق قناع البث
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة  MHz 25و MHz 5 بني ماو  MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد

 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz ساً بوحداتيدد مقبأهنا ختالف الرت  f . وتعرفMHz 10 ملوجة حاملة برتدد
 5 ذات عرض النطاق (FDD) طحمطات القاعدة العاملة باإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد فيالبث الطي 96و 95 وحيدد اجلدوالن

 .MHz 10و
 95 اجلـدول

 MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس المسموح بهاسوية البث  تخالف التردد عن التردد المركزي

2,5  f < 3,5 MHz dBm 13 kHz 50 

3,5  f < 12,5 MHz dBm 13 MHz 1 

 96 اجلـدول

 MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

5  f < 6 MHz dBm 13 kHz 100 

6  f < 25 MHz dBm 13 MHz 1 

 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 1 ةـالمالحظ
 اهلامشي. متطلبات البث يفمن عرض النطاقMHz 25 (%250  ) يتحدد شرط احلماية فوق - 2 ةـالمالحظ

 MHz 2 170-2 110/1 980-1 920 (BCG 6.B) النطاق فيالعاملة  FDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 8.2

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 بني ماللمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت تبعد  فيينطبق قناع البث الطي
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة  MHz 25و MHz 5بني  ماو  MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد

 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz ساً بوحداتيبأهنا ختالف الرتدد مق f . وتعرفMHz 10 ملوجة حاملة برتدد
 5 ذات عرض النطاق (FDD) طحمطات القاعدة العاملة باإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد فيالبث الطي 98و 97 وحيدد اجلدوالن

 .MHz 10و

 97 اجلـدول

 MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

2,5  f < 7,5 MHz –7,0 –7/5 × (∆f–2.55) dBm kHz 100 

7,5  f < 12,5 MHz dBm 14 kHz 100 

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 12,45 ختالف تردد يساوي يفواألخري  MHz 2,55 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ
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 98 اجلـدول

 MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عرض نطاق القياس سوية البث المسموح بها تخالف التردد عن التردد المركزي

5  f < 6 MHz –7,0 –7/5 × (∆f–5,05) dBm kHz 100 

10  f < 15 MHz dBm 14 kHz 100 

15  f < 25 MHz dBm 13 MHz 1 

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح التباعدقيمة هي  f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 14,95 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,05 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,5 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 15,5 يساوي Δf ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 MHz 1 880-1 805/1 785-1 710 (BCG 6.C) النطاق فيالعاملة  FDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 9.2

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 بني ماللمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت تبعد  فيينطبق قناع البث الطي
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة  MHz 25و MHz 5 بني ماو  MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد

 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz اً بوحداتسيبأهنا ختالف الرتدد مق f . وتعرفMHz 10 ملوجة حاملة برتدد
 5 ذات عرض النطاق (FDD) طحمطات القاعدة العاملة باإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد فيالبث الطي 100و 99 وحيدد اجلدوالن

 .MHz 10و

 99 اجلـدول
 MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
(MHz) 

 التكاملعرض نطاق 
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –14 30 < 2,715إىل  2,515

 (f–2,715∆)15– 14– 30 < 3,515إىل  2,715

 –26 30 < 4,0إىل  3,515

 – 1 000 13 12,5إىل  4,0

 100 اجلـدول
 MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
(MHz) 

 عرض نطاق التكامل
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –14 30 < 5,215إىل  5,015

 (f–52,2715∆)15– 14– 30 < 6,015إىل  5,215

 –26 30 < 6,5إىل  6,015

 –13 000 1 < 15,50إىل  6,5

 – 1 000 15 25,0إىل  15,50
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 MHz 862-698 (BCG 7.A) النطاق فيالعاملة  TDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 10.2

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 بني ماللمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت تبعد  فيينطبق قناع البث الطي
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة  MHz 17,5و MHz 3,5 بني ماو  ،MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد

. MHz 10 عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد MHz 25و MHz 5 بني ما، و MHz 7ملوجة حاملة برتدد 
 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz ساً بوحداتيبأهنا ختالف الرتدد مق f وتعرف

 (TDD) طحمطات القاعدة العاملة باإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن فيالبث الطي 106و 105و 104و 103و 102و 101 دد اجلداولوحت
 .MHz 10و 7و 5 ذات عرض النطاق

 101 اجلـدول
 الواليات المتحدة - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
(MHz) 

 التكاملعرض نطاق 
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 2,6إىل  2,5

 – 100 13 12,5إىل  2,6

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 2,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 102 اجلـدول
 الواليات المتحدة - MHz 7لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
(MHz) 

 عرض نطاق التكامل
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 3,6إىل  3,5

 – 100 13 17,5إىل  3,6

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 3,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 3,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 17,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 3,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 103 اجلـدول
 الواليات المتحدة - MHz 10لموجة حاملة  فيالطي قناع البث

عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
(MHz) 

 عرض نطاق التكامل
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 5,1إىل  5,0

 – 100 13 25,0إىل  5,1

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 5,085 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,015 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950 تردد يساوي ختالف يفواألخري  ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ
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 104 اجلـدول

 أوروبا - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 عرض نطاق التكامل

(kHz) 

( نطاق التكاملعرض /dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f-2,55∆)7-7– 100 < 7,5إىل  2,5

 – 100 14 12,5إىل  7,5

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 2,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,650يساوي  Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 105 اجلـدول

 أوروبا - MHz 7لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 
( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )

 مقيسة عند منفذ الهوائي
 5/(f-2,55∆)7-7– 100 < 7إىل  3,5

 –14 100 < 10,5إىل  7

 – 1 000 13 17,5إىل  10,5

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 3,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 3,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 17,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 3,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 106 اجلـدول

 أوروبا - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 عرض نطاق التكامل

(kHz) 
( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )

 مقيسة عند منفذ الهوائي
 5/(f-2,55∆)7-7– 100 < 10إىل  5

 –14 100 < 15إىل  10

 – 1 000 13 25إىل  15

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 5,085 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,015 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالحظمال
 .MHz 24,950 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ
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 MHz 757-746/787-776 (BCG 7.B) النطاق فيالعاملة  FDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 11.2

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 بني ماللمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت تبعد  فيينطبق قناع البث الطي
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة  MHz 25و MHz 5 بني ماو  MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة برتدد

 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz ساً بوحداتيبأهنا ختالف الرتدد مق f . وتعرفMHz 10 ملوجة حاملة برتدد
ذات عرض  (FDD) طحمطات القاعدة العاملة باإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد فيالبث الطي 110و 109و 108و 107 وحتدد اجلداول

 .MHz 10و 5 النطاق

 107 اجلـدول
 الواليات المتحدة - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
(MHz) 

 عرض نطاق التكامل
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 2,6إىل  2,5

 – 100 13 12,5إىل  2,6

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 2,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 موضع القياس األول مبرشاح يقع - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,650يساوي  Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 108 اجلـدول
 الواليات المتحدة - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي

عن التردد المركزي  fتخالف التردد 
(MHz) 

 عرض نطاق التكامل
(kHz) 

( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 5,1إىل  5,0

 – 100 13 25,0إىل  5,1

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 5,085 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,015 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950 تردد يساوي ختالف يفواألخري  ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 109 اجلـدول

 أوروبا - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 عرض نطاق التكامل

(kHz) 
( نطاق التكاملعرض /dBmسوية البث المسموح بها )

 مقيسة عند منفذ الهوائي
 5/(f-2,55∆)7-7– 100 < 7,5إىل  2,5

 – 100 14 12,5إىل  7,5

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 2,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
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 110 اجلـدول

 أوروبا - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 
( عرض نطاق التكامل/dBmسوية البث المسموح بها )

 مقيسة عند منفذ الهوائي
 5/(f-2,55∆)7-7– 100 < 10إىل  5

 –14 100 < 15إىل  10

 – 1 000 13 25إىل  15

 .القياس بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 5,085 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,015 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 798793/MHz 768763و 793788/MHz 763758 النطاق فيتعمل  FDD لتجهيزات فيقناع البث الطي 12.2
(BCG 7.C) 

بعيدًا عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 للمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت ترتاوح بني فيي طبق قناع البث الطي
 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz على أهنا ختالف الرتدد بوحدات ƒΔ . وتعرفMHz 5 للمحطة القاعدة ملوجة حاملة

 .5 بعرض نطاق للقناة يبلغ FDD اإلرساالت الطيفية طحمطات قاعدة 112و 111 وحيدد اجلوالن

 111 اجلـدول

 الواليات المتحدة - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عن التردد المركزي fتخالف التردد 

 (MHz) للقناة
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 2,6إىل  2,5

 – 100 13 12,5إىل  2,6

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 2,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري ، MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 تردد يساوي ختالف يفواألخري  ،MHz 2,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 112 اجلـدول

 أوروبا - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
 عن التردد المركزي fتخالف التردد 

 (MHz) للقناة
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f-2,55∆)7-7–  100  < 7,5إىل  2,5

 – 100 14 12,5إىل  7,5

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 2,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري ، MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
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 798788/MHz 768758 (BCG 7.D) النطاق فيتعمل  FDDلتجهيزات  فيقناع البث الطي 13.2

بعيداً عن الرتدد املركزي للمحطة  MHz 25و MHz 5 للمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت ترتاوح بني فيي طبق قناع البث الطي
 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz على أهنا ختالف الرتدد بوحدات ƒΔ . وتعرفMHz 10 القاعدة ملوجة حاملة

 .MHz 10و 5 بعرض نطاق للقناة يبلغ FDD اإلرساالت الطيفية طحمطات قاعدة 114و 113 وحيدد اجلوالن

 113 اجلـدول

 الواليات المتحدة - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 5,1إىل  5,0

 – 100 13 25,0إىل  5,1

 .القياس بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  Δf - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 5,085 ختالف تردد يساوي يفواألخري ، MHz 5,015 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950 تردد يساوي ختالف يفواألخري  ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة نطاق التكامليشري عرض  - 3 ةـالمالحظ

 114 اجلـدول

 أوروبا - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f-5,05∆)7-7– 100 < 10إىل  5
 –14 100 < 15إىل  10

 – 1 000 13 25إىل  15

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 5,085 ختالف تردد يساوي يفواألخري ، MHz 5,015 يساوي Δf ترددختالف  يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة عرض نطاق التكامليشري  - 3 ةـالمالحظ

 MHz 862698 (BCG 7.E)النطاق  فيتعمل  FDDو TDDلتجهيزات  فيقناع البث الطي 14.2

بعيدًا عن الرتدد املركزي  MHz 12,5و MHz 2,5 للمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت ترتاوح بني فيي طبق قناع البث الطي
 MHz 25و MHz 5 وبني MHz 7 من املوجة احلاملة MHz 17,5و MHz 3,5 وبني MHz 5 للمحطة القاعدة بالنسبة ملوجة حاملة

 للقناة. عن الرتدد املركزي MHz على أهنا ختالف الرتدد بوحدات Δf وتعرف .MHz 10 من املوجة احلاملة
 .MHz 10و 7و 5 اليت يبلغ عرض نطاق القناة فيها TDD اإلرساالت الطيفية للمحطات القاعدة 121 إىل 115 وحتدد اجلداول من
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 115 اجلـدول

 الواليات المتحدة - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 2,6إىل  2,5
 – 100 13 12,5إىل  2,6

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 2,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 2,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 116 اجلـدول

 الواليات المتحدة - MHz 7لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 3,6إىل  3,5
 – 100 13 17,5إىل  3,6

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 3,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 3,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 17,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 3,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 األول مبرشاحيقع موضع القياس و 

 117 اجلـدول

 الواليات المتحدة - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 30 < 5,1إىل  5,0

 – 100 13 25,0إىل  5,1

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 5,085 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,015 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة نطاق التكامليشري عرض  - 3 ةـالمالحظ
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 118 اجلـدول

 أوروبا - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f-2,55∆)7-7– 100 < 7,5إىل  2,5
 – 100 14 12,5إىل  7,5

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 2,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري ، MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 تردد يساوي ختالف يفواألخري  ،MHz 2,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 119 اجلـدول

 أوروبا - MHz 7لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f-5,05∆)7-7– 100 < 7إىل  3,5
 –14 100 < 10,5إىل 7

 –  1 000 13 17,5إىل 10,5

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 3,585 ختالف تردد يساوي يفواألخري ، MHz 3,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 17,450 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 3,650 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 األول مبرشاحيقع موضع القياس و 

 120 اجلـدول

 أوروبا - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( التكاملنطاق /عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 5/(f-5,05∆)7-7– 100 < 10إىل  5

 –14 100 < 15 إىل 10

 – 1 000 13 25 إىل 15

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح قيمة التباعدهي  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 5,085 ختالف تردد يساوي يفواألخري ، MHz 5,015 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950 ختالف تردد يساوي يفواألخري  ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 
 البث. إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة نطاق التكامليشري عرض  - 3 ةـالمالحظ

 MHz 960925/915880 (BCG 7.G) النطاق فيتعمل  FDDلتجهيزات  فيقناع البث الطي 15.2

من الرتدد املركزي للمحطة  MHz 25و MHz 5 للمحطات القاعدة على ختالفات الرتدد اليت ترتاوح بني فيي طبق قناع البث الطي
 للقناة. من الرتدد املركزي MHz على أهنا ختالف الرتدد بوحدات Δf . وتعرفMHz 10 القاعدة للموجة احلاملة

 .MHz 10و 5 اليت يبلغ عرض نطاق القناة فيها FDD اإلرساالت الطيفية للمحطات القاعدة 122و 121 وحيدد اجلدوالن



 ITU-R  M.1580-5 165  التوصية 

 

 121 اجلـدول

 أوروبا - MHz 5لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 
( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )

 مقيسة عند منفذ الهوائي
 –14 30 < 2,715إىل  2,515

 (f-2,715∆)15-14– 30 < 3,515إىل  2,715
 –26 30 < 4,0إىل  3,515

 – 1 000 13 12,5إىل  4,0

 122 اجلـدول

 أوروبا - MHz 10لموجة حاملة  فيقناع البث الطي
عن التردد المركزي  fتخالف التردد 

(MHz) 
 نطاق التكاملعرض 

(kHz) 

( نطاق التكامل/عرض dBmسوية البث المسموح بها )
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –14 30 < 5,215إىل  5,015

 (f-52,2715∆)15-14– 30 < 6,015إىل  5,215
 –26 30 < 6,5إىل  6,015

 –13 000 1 < 15,50إىل  6,5
 – 1 000 15 25,0إىل  15,50

 البث الهامشي للمرسل )باالقتران المباشر( 3
للحدود املوصى هبا  (IMT2000) 2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية OFDMA TDD WMANمتتثل اطحمطات القاعدة 

 .ITU-R SM.32910التوصية  يف

 المبدئيالبث الهامشي  1.3
دد خالف ذلك  مل ما 123 اجلدول يفمواصفات البث اهلامشي املبدئي الواردة تنطبق   .3 الفقرات الفرعية للقسم يفحي 

 123 اجلـدول
 البث الهامشي المبدئي

 عرض نطاق القياس fمدى تردد بث المجال الهامشي 
المستوى األقصى 

 للبث
(dBm) 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

ueF< 5 ×  f 1 GHz  30 kHz  If 2,5 × ChBW <= ∆f < 10 × ChBW 

300 kHz  If 10 × ChBW <= ∆f < 12 × ChBW 

1 MHz  If 12 × ChBW <= ∆f 

30– 
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 MHz (BCG 1.A/1.B) 300 2-400 2النطاق  فيالعاملة  TDD تالبث الهامشي لتجهيزا 2.3

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5 اليت تبعد أكثر من فقط بالنسبة لتخالفات الرتدد 125و 124 اجلدولني يفتطبق احلدود الواردة 
هي  cfهي تردد بث اجملال اهلامشي. و f. وMHz 10 ملوجة حاملة MHz 25 وأكثر من MHz 5 للمحطة القاعدة ملوجة حاملة

 القاعدة. الرتدد املركزي للمحطة

 124 اجلـدول
 Aحد البث الهامشي، التصنيف 

سوية البث  النطاق
 المسموح بها

 مالحظات عرض نطاق القياس

GHz 1-MHz 30 dBm 13 kHz 100 من التوصية  1.4الفقرة  يفهو حمدد  ماعرض النطاق ك
ITU-R SM.329-10 

GHz 13,45-GHz 1 MHz 1 من التوصية  5.2للفقرة  1اجلدول  يفهو حمدد  ماالرتدد األعلى ك
ITU-R SM.329-10 

 125 اجلـدول
 Bحد البث الهامشي، التصنيف 

 سوية البث المسموح بها عرض نطاق القياس النطاق

9 kHz ≤ f < 150 kHz kHz 1 dBm 36– 

150 kHz ≤ 5f < 30 MHz kHz 10 dBm 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 dBm 36– 

1 GHz  f < 13.45 GHz 
30 kHz  If 2,5 × BW  | fc − f | < 10 × BW 

300 kHz  If 10 × BW  | fc − f | < 12 × BW 

1 MHz  If 12 × BW  | fc − f | 

dBm 30– 

 .MHz 10 أو 5 هو عرض نطاق قناة اإلشارة مبقدار BW، 125اجلدول  يف - 1ة ـالمالحظ

 .112 ، يطبَّق اجلدولMHz 8,75 ولعرض نطاق قناة مبقدار



 ITU-R  M.1580-5 167  التوصية 

 

 126 اجلـدول
  cf 302.5  2 1.B) (BCG 2 397.5 خاصة بالمدى ؛MHz 5لحجم قناة  فياإلضا البث الهامشي

 المستوى األقصى للبث (MHz) عرض نطاق القياس f (MHz)مدى تردد بث المجال الهامشي  الرقم
(dBm) 

1 876  f < 915 1 51– 

2 921  f < 925 1 47– 

3 925  f < 960 1 52– 

4 1 710  f < 1 785 1 51– 

5 1 805  f < 1 880 1 52– 

6 1 920  f < 1 980 1 49– 

7 2 110  f < 2 170 1 52– 

8 1 900  f < 1 920 1 52– 

9 2 010  f < 2 025 1 52– 

10 2 500  f < 2 570 1 49– 

11 2 570  f < 2 620 1 52– 

12 2 620  f < 2 690 1 52– 

 127 اجلـدول
 ؛MHz 10لحجم قناة  فياإلضا البث الهامشي

  cf 305  2 1.B) (BCG 2 395 خاص بمدى التردد

 المستوى األقصى للبث (MHz) عرض نطاق القياس f (MHz)مدى تردد بث المجال الهامشي  الرقم
(dBm) 

1 876  f < 915 1 51– 

2 921  f < 925 1 47– 

3 925  f < 960 1 52– 

4 1 710  f < 1 785 1 51– 

5 1 805  f < 1 880 1 52– 

6 1 920  f < 1 980 1 49– 

7 2 110  f < 2 170 1 52– 

8 1 900  f < 1 920 1 52– 

9 2 010  f < 2 025 1 52– 

10 2 500  f < 2 570 1 49– 

11 2 570  f < 2 620 1 52– 

12 2 620  f < 2 690 1 52– 

 MHz 2 6902 500 (BCG 3.A)النطاق  فيالبث الهامشي للتجهيزات العاملة  3.3

عن الرتدد املركزي  MHz 12,5 من اليت تبعد أكثرفقط بالنسبة لتخالفات الرتدد  129و 128 اجلدولني يفتطبق احلدود الواردة 
هي  cfهي تردد بث اجملال اهلامشي. و f. وMHz 10 ملوجة حاملة MHz 25 وأكثر من MHz 5 للمحطة القاعدة ملوجة حاملة

 القاعدة. املركزي للمحطةالرتدد 
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بالنسبة للبث اهلامشي، على  A لتصنيفاملناطق اليت تطبق فيها حدود ا يف 128 اجلدول يفوينبغي الوفاء بسويات البث الواردة 
املناطق اليت تطبق فيها  يف 117 اجلدول يف. وينبغي الوفاء بسويات البث الواردة ITU-R SM.32910التوصية  يفالنحو اطحمدد 

 .ITU-R SM.32910التوصية  يفبالنسبة للبث اهلامشي، على النحو اطحمدد  B حدود التصنيف

 128 اجلـدول
 A حد البث الهامشي للمحطة القاعدة، التصنيف

سوية البث  النطاق
 المسموح بها

 مالحظات عرض نطاق القياس

GHz 1-MHz 30 dBm 13 kHz 100 من التوصية  1.4الفقرة  يفهو حمدد  ماعرض النطاق ك
ITU-R SM.329-10 

GHz 13,45-GHz 1 MHz 1 من التوصية  5.2للفقرة  1اجلدول  يفهو حمدد  ماالرتدد األعلى ك
ITU-R SM.329-10 

 129 اجلـدول
 B حد البث الهامشي للمحطة القاعدة، التصنيف

 سوية البث المسموح بها عرض نطاق القياس النطاق

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 dBm 36– 

1 GHz  f < 13.45 GHz 
30 kHz If 2,5 × BW <= | fc − f | < 10 × BW 

300 kHz If 10 × BW <= | fc − f | < 12 × BW 

1 MHz If 12 × BW <= | fc − f | 

dBm 36– 

 .MHz 10 أو 5 هو عرض نطاق قناة اإلشارة مبقدار BW، 129 اجلدول يف - 1ة ـالمالحظ

 130 اجلـدول
 البث الهامشي للمحطة القاعدة، اليابان حد

 (dBm)سوية البث المسموح بها  عرض نطاق القياس عرض نطاق التردد

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 13− 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 13− 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 13− 

1 000 MHz  f < 2 505 MHz MHz 1 13− 

2 505 MHz  f < 2 535 MHz MHz 1 42− 

2 535 MHz  f < 2 630 MHz MHz 1 13−(1) 
2 630 MHz  f < 2 634,75 MHz MHz 1 −15 − 7/5 × (f −2 629,75) 

2 634,75 MHz  f < 2 655 MHz MHz 1 22− 

2 655 MHz  f MHz 1 13− 

مرة حجم  2,5 تنطبق بالنسبة ملدى الرتدد الذي يزيد عن MHz 2 630و MHz 2 535 سوية البث املسموح هبا بالنسبة لنطاق تردد بني (1)
 القناة من الرتدد املركزي.
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 MHz (BCG 3.B) 496 2-572 614/2 2-690 2النطاق  فيالعاملة  FDD البث الهامشي لتجهيزات 4.3

تطبق احلدود الواردة من عرض نطاق القناة. ومن مث،  250% لىتطبَّق حدود البث اهلامشي على ختالف الرتدد الذي يزيد ع
عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة ملوجة  MHz 12,5 فقط بالنسبة لتخالفات الرتدد اليت تبعد أكثر من 136 إىل 131 اولاجلد يف

هي تردد بث اجملال  f. وMHz 10 ملوجة حاملة MHz 25 ، وأكثر منMHz 7 ملوجة حاملة MHz 17,5 ، وأكثر من MHz 5 حاملة
 القاعدة. هي الرتدد املركزي للمحطة cfاهلامشي. و

 اهلامشي. املقابلة حلدود البث (ITUR M.1545التوصية  يفهو معرف  مامجيع اجلداول التالية قيم قياس عدم اليقني )ك يفتدرج  ملو 

 131 اجلـدول

  cf  616,5 2 2  687,5الواليات المتحدة؛ خاص بمدى التردد  - MHz 5حد البث الهامشي لموجة حاملة 

 (dBm) المستوى األقصى للبث (MHz)عرض نطاق القياس  مدى تردد القياس

30 MHz < f < 13.450 GHz, 12.5 MHz  ∆f  1  13 

 132 اجلـدول
  cf 619  2 2  685الواليات المتحدة؛ خاص بمدى التردد  - MHz 10حد البث الهامشي لموجة حاملة 

 (dBm)المستوى األقصى للبث  (MHz)عرض نطاق القياس  مدى تردد القياس

30 MHz < f < 13.450 GHz, 25 MHz  ∆f 1 13 

 133 اجلـدول

  cf  616,5 2 2  687,5أوروبا؛ خاص بمدى التردد  - MHz 5حد البث الهامشي لموجة حاملة 

 fمدى تردد بث المجال الهامشي 
(MHz) 

 المستوى األقصى للبث (MHz) عرض نطاق القياس
(dBm) 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

1 GHz  f < 1 3450 MHz 30 kHz If 12,5 MHz <= ∆f < 50 MHz 

300 kHz If 50 MHz <= ∆f < 60 MHz 

1 MHz If 60 MHz <= ∆f 

30– 

 134 اجلـدول
  cf 619  2 2 685أوروبا؛ خاص بمدى التردد  - MHz 10حد البث الهامشي لموجة حاملة 

 fمدى تردد بث المجال الهامشي 
(MHz) 

 المستوى األقصى للبث (MHz) عرض نطاق القياس
(dBm) 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

1 GHz  f < 13 450 MHz 30 kHz If 25 MHz <= ∆f < 100 MHz 

300 kHz If 100 MHz <= ∆f < 120 MHz 

1 MHz If 120 MHz <= ∆f 

30– 
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 135 اجلـدول
  cf  616,5 2 2 687,5أوروبا؛ خاص بمدى التردد  - MHz 5حد البث الهامشي لموجة حاملة 

مدى تردد بث المجال الهامشي 
f (MHz) 

 السوية القصوى  عرض نطاق القياس

2 572-2 496 kHz 100 dBm 96– 

 136 اجلـدول
  cf 619  2 2 685أوروبا؛ خاص بمدى التردد  - MHz 10حد البث الهامشي لموجة حاملة 

مدى تردد بث المجال الهامشي 
f (MHz) 

 سوية البث المسموح بها عرض نطاق القياس
2 572-2 496 kHz 100 dBm 96– 

 MHz 3 6003 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C)النطاق  فيالتي تعمل  TDD البث الهامشي للمعدات 5.3

ميكن تطبيق احلدود الواردة  المن عرض نطاق القناة. وبالتايل،  250% ت طبق حدود البث اهلامشي على ختالفات الرتدد اليت تزيد على
من الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة للموجة  MHz 12,5 بالنسبة لتخالفات الرتدد اليت تزيد عن الإ 138و 137 اجلدولني يف

بالنسبة  MHz 25 وتزيد عن MHz 7 جة احلاملةمن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة بالنسبة للمو  MHz 17,5 وتزيد عن MHz 5 احلاملة
 القاعدة. ، الرتدد املركزي للمحطةcƒهي تردد إرساالت اجملال اهلامشي و ƒ. وMHz 10 للموجة احلاملة

 137 اجلـدول
 A حد البث الهامشي، الفئة

 النطاق
مستوى البث 
 المسموح به

عرض نطاق 
 مالحظات القياس

GHz 1-MHz 30 dBm 13– kHz 100  الوثيقة  يفعرض النطاقITUR SM.329-101.4 ، الفقرة 
GHz 13,45-GHz 1 MHz 1 التوصية  يفهو وارد  الرتدد األعلى كماITUR SM.329-10 ،

 1 ، اجلدول5.2 الفقرة

 138 اجلـدول
 B حد البث الهامشي، الفئة

 مستوى البث المسموح به عرض نطاق القياس النطاق
30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 dBm 36– 

1 GHz  f < 13,45 GHz 30 kHz  If 2,5 × BW  | fc − f | < 10 × BW 

300 kHz  If 10 × BW  | fc − f | < 12 × BW 

1 MHz  If 12 × BW  | fc − f | 

dBm 30– 

 .MHz 10 أو 7 أو 5 هو عرض نطاق قناة اإلشارة البالغ BW، 138 اجلدول يف - 1المالحظـة 

 MHz 3 8003 600 (BCG 5H.A/5H.B/5H.C)النطاق  فيتعمل  TDD الهامشي لتجهيزات البث 6.3

تطبق احلدود الواردة  المن عرض نطاق القناة. وبالتايل،  250% ت طبق حدود البث اهلامشي على ختالفات الرتدد اليت تزيد على
من الرتدد املركزي للمحطة القاعدة للموجة  MHz 12,5 على ختالفات الرتدد اليت تزيد على الإ 140و 139 اجلدولني يف



 ITU-R  M.1580-5 171  التوصية 

 

للموجة  MHz 25 وتزيد على MHz 7 عن الرتدد املركزي للمحطة القاعدة للموجة احلاملة MHz 17,5 وتزيد على MHz 5 احلاملة
 القاعدة. ، الرتدد املركزي للمحطةcƒهي تردد إرساالت اجملال اهلامشي و ƒ. وMHz 10 احلاملة

 139 اجلـدول
 A ، الفئةالهامشي حد البث

 النطاق
مستوى البث 
 المسموح به

عرض نطاق 
 مالحظات القياس

GHz 1-MHz 30 dBm 13– kHz 100  الوثيقة  يفعرض النطاقITUR SM.329-101.4 ، الفقرة 
GHz 13,45-GHz 1 MHz 1 التوصية  يفهو وارد  ماالرتدد األعلى كITUR SM.329-10 ،

 1 ، اجلدول5.2 الفقرة

 140 اجلـدول
 Bحد البث الهامشي، الفئة 

 به مستوى البث المسموح عرض نطاق القياس النطاق
30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 dBm 36– 

1 GHz  f < 13.45 GHz 30 kHz  If 2.5 × BW  | fc − f | < 10 × BW 
300 kHz  If 10 × BW  | fc − f | < 12 × BW 
1 MHz  If 12 × BW  | fc − f | 

dBm 30– 

 .MHz 10 أو 7 وأ 5 هو عرض نطاق قناة اإلشارة البالغ 140 اجلدول يف BW - ةـمالحظ

 MHz 2 1702 110/1 7701 710 (BCG 6.A)النطاق  فيتعمل  FDDالبث الهامشي لتجهيزات  7.3

من الرتدد املركزي للمحطة  MHz 12,5 علىعلى ختالفات الرتدد اليت تزيد  التطبق إ ال 142و 141 اجلدولني يفاحلدود الواردة 
، cƒهي تردد إرساالت اجملال اهلامشي و ƒ. وMHz 10 للموجة احلاملة MHz 25 وتزيد على MHz 5 القاعدة للموجة احلاملة
 القاعدة. الرتدد املركزي للمحطة

( املقابلة حلدود ITUR M.1545 يةالتوص يفيرد تعريفها  القياس )كما يفقيم عدم اليقني  142و 141 اجلدولني يفترد  الو 
 اهلامشي. البث

 141 اجلـدول
 MHz,<= 2 152 cf5 MHz <= ,2 112 5 ، بالنسبة إلىMHz 5 البث الهامشي لقناة مقدارها

 المواصفة األدنى عرض نطاق القياس )ƒ(مدى الترددات الهامشية  الصف
(dBm) 

1 30 MHz  f < 10,775 GHz ،12.5 MHz <= | f | MHz 1 13− 

 142 اجلـدول
  => MHz cf2 115 MHz 150 2 =>، بالنسبة إلى MHz 5البث الهامشي لقناة مقدارها 

 عرض نطاق القياس )ƒ(مدى الترددات الهامشية  الصف
 المواصفة األدنى

(dBm) 

1 30 MHz  f < 10,775 GHz ،25 MHz <= | f | MHz 1 13− 
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 MHz 2 1702 110/1 9801 920 (BCG 6.B)النطاق  فيتعمل  FDDالبث الهامشي لتجهيزات  8.3
مرة عن عرض نطاق القناة من الرتدد املركزي للمحطة  2,5 هي لتخالفات الرتدد اليت تزيد على 146 إىل 143 اجلداول يفاحلدود الواردة 

الرتدد املركزي إلرسال اطحمطة املتنقلة. مجيع   cfتردد إرساالت اجملال اهلامشي و fحيث  f–cf تساوي f | هذه اجلداول يفالقاعدة. و 
 املباشر. مواصفات البث اهلامشي ختص منط االقرتان

، يف حني حيدد MHz 10و 5 اليت يبلغ عرض نطاق القناة FDD البث اهلامشي للمحطات القاعدة 144و 143 وحيدد اجلدوالن
 .MHz 10و 5 احلدود اإلضافية للبث اهلامشي من أجل قيم لعرض نطاق القناة تساوي 146و 145اجلدوالن 

 143 اجلـدول
  => MHz cf2 112.5 MHz 167.5 2 =>، بالنسبة إلى MHz 5البث الهامشي لقناة تبلغ 

 المواصفة األدنى عرض نطاق القياس )ƒ(مدى الترددات الهامشية  الصف
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36− 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36− 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36− 

4 1 GHz  f < 9,9 GHz, 12,5 <= | f | MHz 1 30− 

 144 اجلـدول
  => MHz cf2 115 MHz 165 2 =>، بالنسبة إلى MHz 10البث الهامشي لقناة تبلغ 

 المواصفة األدنى نطاق القياسعرض  )ƒ(مدى الترددات الهامشية  الصف
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36− 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36− 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36− 

4 1 GHz  f < 19 GHz, 25 <= | f | MHz 1 30− 

 

 145 اجلـدول
  => MHz <= 2 cf2 112.5 MHz 167.5، بالنسبة إلى MHz 5لقناة تبلغ  فيبث هامشي إضا

 الصف
 )ƒ(مدى الترددات الهامشية 

(MHz) عرض نطاق القياس 
 المتطلب األدنى

(dBm) 

1 MHz 960-921 kHz 100 dBm 57– 

2 MHz 915-876 kHz 100 dBm 61– 

3 MHz 1 880-1 805 kHz 100 dBm 47– 

4 MHz 1 785-1 710 kHz 100 dBm 61– 

5 MHz 1 990-1 930 kHz 100 dBm 47– 

6 MHz 1 910-1 850 kHz 100 dBm 61– 

7 MHz 894-869 kHz 100 dBm 57– 

8 MHz 849-824 kHz 100 dBm 61– 

9 MHz 1 990-1 930 MHz 1 dBm 52– 

11 MHz 1 910-1 850 MHz 1 dBm 49– 
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 (تتمة ) 145 اجلـدول
 الصف

 )ƒ(مدى الترددات الهامشية 
(MHz)  نطاق القياسعرض 

 المتطلب األدنى
(dBm) 

12 MHz 1 880-1 805 MHz 1 dBm 52– 

13 MHz 1 785-1 710 MHz 1 dBm 49– 

14 MHz 2 155-2 110 MHz 1 dBm 52– 

15 MHz 1 755-1 710 MHz 1 dBm 49– 

16 MHz 894-869 MHz 1 dBm 52– 

17 MHz 849-824 MHz 1 dBm 49– 

18 MHz 895-860 MHz 1 dBm 52– 

19 MHz 850-815 MHz 1 dBm 49– 

20 MHz 2 690-2 620 MHz 1 dBm 52– 

21 MHz 2 570-2 500 MHz 1 dBm 49– 

22 MHz 960-925 MHz 1 dBm 52– 

23 MHz 915-880 MHz 1 dBm 49– 

24 MHz 1 879,9-1 844,9 MHz 1 dBm 52– 

25 MHz 1 784,9-1 749,9 MHz 1 dBm 49– 

26 MHz 2 170-2 110 MHz 1 dBm 52– 

27 MHz 1 770-1 710 MHz 1 dBm 49– 

28 MHz 1 500,9-1 475,9 MHz 1 dBm 52– 

29 MHz 1 452,9-1 427,9 MHz 1 dBm 49– 

30 MHz 746-728 MHz 1 dBm 52– 

31 MHz 716-698 MHz 1 dBm 49– 

32 MHz 756-746 MHz 1 dBm 52– 

33 MHz 787-777 MHz 1 dBm 49– 

34 MHz 768-758 MHz 1 dBm 52– 

35 MHz 798-788 MHz 1 dBm 49– 

36 MHz 1 920-1 900 MHz 1 dBm 52– 

37 MHz 2 025-2 010 MHz 1 dBm 52– 

38 MHz 1 910-1 850 MHz 1 dBm 52– 

39 MHz 1 990-1 930 MHz 1 dBm 52– 

40 MHz 1 930-1 910 MHz 1 dBm 52– 

41 MHz 2 620-2 570 MHz 1 dBm 52– 

42 MHz 1 920-1 880 MHz 1 dBm 52– 
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 146 اجلـدول
  => MHz cf2 115 MHz 165 2 =>، بالنسبة إلى MHz 10لقناة تبلغ  فيبث هامشي إضا

 الصف
 )ƒ(مدى الترددات الهامشية 

(MHz)  عرض نطاق القياس 
 المتطلب األدنى

(dBm) 

1 MHz 960-921 kHz 100 dBm 57– 

2 MHz 915-876 kHz 100 dBm 61– 

3 MHz 1 880-1 805 kHz 100 dBm 47– 

4 MHz 1 785-1 710 kHz 100 dBm 61– 

5 MHz 1 990-1 930 kHz 100 dBm 47– 

6 MHz 1 910-1 850 kHz 100 dBm 61– 

7 MHz 894-869 kHz 100 dBm 57– 

8 MHz 849-824 kHz 100 dBm 61– 

9 MHz 1 990-1 930 MHz 1 dBm 52– 

11 MHz 1 910-1 850 MHz 1 dBm 49– 

12 MHz 1 880-1 805 MHz 1 dBm 52– 

13 MHz 1 785-1 710 MHz 1 dBm 49– 

14 MHz 2 155-2 110 MHz 1 dBm 52– 

15 MHz 1 755-1 710 MHz 1 dBm 49– 

16 MHz 894-869 MHz 1 dBm 52– 

17 MHz 849-824 MHz 1 dBm 49– 

18 MHz 895-860 MHz 1 dBm 52– 

19 MHz 850-815 MHz 1 dBm 49– 

20 MHz 2 690-2 620 MHz 1 dBm 52– 

21 MHz 2 570-2 500 MHz 1 dBm 49– 

22 MHz 960-925 MHz 1 dBm 52– 

23 MHz 915-880 MHz 1 dBm 49– 

24 MHz 1 879,9-1 844,9 MHz 1 dBm 52– 

25 MHz 1 784,9-1 749,9 MHz 1 dBm 49– 

26 MHz 2 170-2 110 MHz 1 dBm 52– 

27 MHz 1 770-1 710 MHz 1 dBm 49– 

28 MHz 1 500,9-1 475,9 MHz 1 dBm 52– 

29 MHz 1 452,9-1 427,9 MHz 1 dBm 49– 

30 MHz 746-728 MHz 1 dBm 52– 

31 MHz 716-698 MHz 1 dBm 49– 

32 MHz 756-746 MHz 1 dBm 52– 

33 MHz 787-777 MHz 1 dBm 49– 

34 MHz 768-758 MHz 1 dBm 52– 

35 MHz 798-788 MHz 1 dBm 49– 

36 MHz 1 920-1 900 MHz 1 dBm 52– 

37 MHz 2 025-2 010 MHz 1 dBm 52– 

38 MHz 1 910-1 850 MHz 1 dBm 52– 

39 MHz 1 990-1 930 MHz 1 dBm 52– 

40 MHz 1 930-1 910 MHz 1 dBm 52– 

41 MHz 2 620-2 570 MHz 1 dBm 52– 

42 MHz 1 920-1 880 MHz 1 dBm 52– 
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 MHz 1 8801 805/1 7851 710 (BCG 6.C)النطاق  فيتعمل  FDD البث الهامشي لتجهيزات 9.3

مرة عرض نطاق القناة من الرتدد املركزي للمحطة  2,5 هي لتخالفات الرتدد اليت تزيد على 148 إىل 147 اجلداول يفالواردة  احلدود
الرتدد املركزي إلرسال اطحمطة القاعدة   cfتردد إرساالت اجملال اهلامشي و f حيث f–cfتساوي   |f | هذه اجلداول: يفالقاعدة. و 

 املباشر. مجيع مواصفات البث اهلامشي ختص منط االقرتان
 .MHz 10و 5 اليت يبلغ عرض نطاق القناة فيها FDD البث اهلامشي للمحطات القاعدة 148و 147 وحيدد اجلدوالن

 147 اجلـدول
 البث الهامشي

التردد المركزي 
 للمرسل

(MHz) (fc)  

 (f)مدى الترددات الهامشية 
(MHz) 

 عرض نطاق القياس

المستوى 
 األقصى للبث

(dBm) 

1 880-1 805 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

1 880-1 805 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

1 880-1 805 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

1 880-1 805 1 GHz  f < 12,75 GHz 30 kHz, If 12,5 MHz <= f < 50 MHz 

300 kHz, If 50 MHz <= f < 60 MHz 

1 MHz, If 60 MHz <= f 

30– 

 

 148 اجلـدول
 حدود البث الهامشي لحماية مستقبل المحطة القاعدة

 التردد المركزي للمرسل
)cf(MHz) ( 

 (f)مدى الترددات الهامشية 
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
 السوية القصوى

(dBm) 
1 880-1 805 1 785-1 710 kHz 100 dBm 96– 

 

 149 اجلـدول
 حدود البث الهامشي اإلضافي

 التردد المركزي للمرسل الرقم
(MHz) (fc)  

 (f)مدى الترددات الهامشية 
(MHz) 

 للبث المستوى األقصى عرض نطاق القياس
 (dBm) 

1 1 880-1 805 1 880-1 805 kHz 100 47 

2 1 785-1 710 kHz 100 61– 

 1 880-1 805 MHz 1 52– 

 1 785-1 710 MHz 1 49– 

 MHz 960-925/915-880 (BCG 7.G)النطاق  فيتعمل  FDDالبث الهامشي لتجهيزات  10.3

مرة عرض نطاق القناة من الرتدد املركزي للمحطة  2,5 هي لتخالفات الرتدد اليت تزيد على 151 إىل 150 اجلداول يفاحلدود الواردة 
الرتدد املركزي إلرسال اطحمطة القاعدة   cfتردد إرساالت اجملال اهلامشي و f حيث f–cf تساوي  |f | هذه اجلداول: يفالقاعدة. و 

 املباشر. مجيع مواصفات البث اهلامشي ختص منط االقرتان
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 .MHz 10و 5 يبلغ فيها عرض نطاق القناة FDD البث اهلامشي طحمطات قاعدة 151 إىل 150 وحتدد اجلداول من

 150 اجلـدول
 البث الهامشي

 التردد المركزي للمرسل
(MHz) (fc)  

 (f)مدى الترددات الهامشية 
(MHz) عرض نطاق القياس 

المستوى 
 األقصى للبث

(dBm) 

960-925 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

960-925 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

960-925 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

960-925 1 GHz  f < 12.75 GHz 30 kHz, If 12.5 MHz  <= f < 50 MHz 

300 kHz, If 50 MHz <= f < 60 MHz 

1 MHz, If 60 MHz<=f 

30– 

دد اجلدول  اطحمطات. حدود محاية مستقبالت اطحمطات القاعدة من بث اإلرسال الداخلي هلذه 150 حي 
 

 151 اجلـدول
 حدود البث الهامشي لحماية مستقبل المحطة القاعدة

 التردد المركزي للمرسل
(MHz) (fc) 

 (f)مدى الترددات الهامشية 
(MHz) 

 السوية القصوى عرض نطاق القياس
 (dBm) 

960-925 915-880 kHz 100 96– 

 إقليمية. بلوائح حملية أو 151 اجلدول يفوقد تفرض حدود البث اهلامشي الواردة 

 152 اجلـدول
 (BCG 7.G) فيبث هامشي إضا

 التردد المركزي للمرسل الرقم
(MHz) (fc)  

 (f)مدى الترددات الهامشية 
(MHz) 

 السوية القصوى عرض نطاق القياس
 (dBm) 

3 960-925 915-880 

960-925 

MHz 1 52– 

MHz 1 49– 

 نفس المنطقة الجغرافية/منطقة الخدمة فيالتعايش مع أنظمة أخرى  11.3
نفس  يفاقات تردد أخرى نط يفجيوي تطبيق هذه املتطلبات حلماية جتهيزات املستعمل و/أو اطحمطات املتنقلة و/أو اطحمطات القاعدة العاملة 

ونظام يعمل  OFDMATDDWMAN مناطق جغرافية/مناطق خدمة موجود فيها النظام يفاملنطقة اجلغرافية. وجيوي تطبيق هذه املتطلبات 
نطاق الرتدد  يفوقد يكون النظام الذي يعمل  .OFDMA-TDD-WMANنطاق تردد خيتلف عن نطاق تشغيل النظام  يف

 7,68و 3,84 )مبعدل نبضات UTRATDDو PHSو GSM850و PCS1900و DCS1800و GSM900 اآلخر
 .UTRAFDD( وMchip/s 1,28و

العمود  يف، حيث تنطبق متطلبات التعايش مع النظام املدرج 152 اجلدول يفتتجاوي قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة  الوينبغي أ
 اجلدول. األول من
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 153 اجلـدول
 منطقة تغطية جغرافية في يعمل OFDMA-TDD-WMAN لنظام حد البث الهامشي للمحطة القاعدة

 نطاقات تردد أخرى فيألنظمة تعمل 
نمط النظام العامل 

نفس المنطقة  في
 الجغرافية

النطاق من أجل متطلبات 
 التعايش

السوية 
 القصوى
(dBm) 

 مالحظات عرض نطاق القياس

GSM900 
MHz 960-921 dBm 57– kHz 100  

MHz 915-876 dBm 61– kHz 100  

DCS1800 
MHz 1 880-1 805 dBm 47– kHz 100  

MHz 1 785-1 710 dBm 61– kHz 100  

PCS1900 
MHz 1 990-1 930 dBm 47– kHz 100  

Hz 1 910-1 850 dBm 61– kHz 100  

GSM850 
MHz 894-869 dBm 57– kHz 100  

MHz 849-824 dBm 61– kHz 100  

PHS MHz 1 919,6-1 884,5 dBm 41– kHz 300  

FDD 

Band I 

MHz 2 170-2 110 dBm 52– MHz 1  

MHz 1 980-1 920 dBm 49– MHz 1  

FDD 

Band II 

MHz 1 990-1 930 dBm 52– MHz 1  

MHz 1 910-1 850 dBm 49– MHz 1  

FDD 

Band III 

MHz 1 880-1 805 dBm 52– MHz 1  

MHz 1 785-1 710 dBm 49– MHz 1  

FDD 

Band IV 

MHz 2 155-2 110 dBm 52– MHz 1  

MHz 1 775-1 710 dBm 49– MHz 1  

FDD 

Band V 

MHz 894-869 dBm 52– MHz 1  

MHz 849-824 dBm 49– MHz 1  

FDD 

Band VI 

MHz 895-860 dBm 52– MHz 1  

MHz 850-815 dBm 49– MHz 1  

FDD 

Band VII 

MHz 2 690-2 620 dBm 52– MHz 1 

 ينطبق على النظام الهذا املتطلب 
OFDMA TDD WMAN  العامل

 VII النطاق يف

MHz 2 570-2 500 dBm 49– MHz 1 

 ينطبق على النظام الهذا املتطلب 
OFDMA TDD WMAN  العامل

 VII النطاق يف

FDD 

Band VIII 

MHz 960-925 dBm 52– MHz 1  

MHz 915-880 dBm 49– MHz 1  

FDD 

Band IX 

MHz 1 879,9-1 844,9 dBm 52– MHz 1  

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 49– MHz 1  

FDD 
Band X 

MHz 2 170-2 110 dBm 52– MHz 1  
MHz 1 770-1 710 dBm 49– MHz 1  

UTRA-TDD 

MHz 1 920-1 900 dBm 52– MHz 1  
MHz 2 025-2 010 dBm 52– MHz 1  

MHz 2 400-2 300 dBm 52– MHz 1 

 ينطبق على النظام الهذا املتطلب 
OFDMA TDD WMAN  العامل

 MHz 2 4002 300النطاق  يف

MHz 2 610-2 570 dBm 52– MHz 1 

 ينطبق على النظام الهذا املتطلب 
OFDMA TDD WMAN  العامل

 MHz 2 6902 500النطاق  يف

 ية.التوص فحسب، وختضع ملزيد من الدراسة اليت ميكن أن تؤدي إىل مراجعة هلذههذا اجلدول قيماً متهيدية  يفتعترب القيم الواردة  - 1ة ـالمالحظ
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 البث الهامشي للمستقبل )باإليصال( 4
 اليابان. يف 154 اجلدول يفتطبق حدود البث اهلامشي للمستقبل الواردة 

 154 اجلـدول
 متطلبات البث الهامشي للمستقبل

 نطاق التردد
 بهاالسوية الكلية للبث المسموح 

(dBm) 

f < GHz 1  54– 

GHz 1   f 47– 

 (ACLR)القناة المجاورة  فينسبة التسرب  5
  cf 2 302.5  1.B) (BCG 397.5 2النطاق  فيتعمل  TDDلتجهيزات  ACLR قيم نسبة التسرب 1.5

أو تزيد على احلدود  ACLR ، جيب أن تساوي نسبة التسربMHz 10و 5 لعرض النطاق B.1 بالنسبة جملموعة صنف النطاق
 أدناه. اجلداول يفالواردة 

 155 اجلـدول
 MHz 5 (BCG 1.B)لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRمواصفة نسبة التسرب 

 التردد المركزي للقناة المجاورة الرقم
 الدنيا الالزمة ACLR النسبة

 (dB)بالنسبة لتردد القناة المخصصة 

 MHz 5 ± 45الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  1

 MHz 10 ± 50الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  2

 156 اجلـدول
 MHz 10 (BCG 1.B)لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRمواصفة نسبة التسرب 

 التردد المركزي للقناة المجاورة الرقم
 الدنيا الالزمة ACLR النسبة

 (dB)بالنسبة لتردد القناة المخصصة 

 MHz 10 ± 45الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  1

 MHz 20 ± 50الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  2

 MHz 9,5و MHz 5 لنظام ترتيب القنوات MHz 4,75 القناة اجملاورة يف، يبلغ عرض نطاق القياس املتمركز 156و 155 اجلدولني يف
 .MHz 10 لنظام ترتب القنوات

 MHz 2 690-2 500 (BCG 3.A)النطاق  فيتعمل  TDD لتجهيزات ACLRقيم نسبة التسرب  2.5
على أهنا نسبة القدرة املرسلة على القناة إىل نسبة القدرة  ACLR هذا امللحق، وبصورة مماثلة للمالحق األخرى، تعرف النسبة يف

مراعاة مرشاح قياس اإلشارة  ACLR ومن الضروري لقياس النسبةالقنوات اجملاورة حبيث تقاس عند خرج مرشاح املستقبل.  يفاملرسلة 
 )املتأثرة(. املرسلة إضافة إىل عرض نطاق قياس للمستقبل بالنسبة لنظام القناة اجملاورة
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 السيناريوهات بين األنظمة وداخل النظام الواحد 3.5
قط هذا القسم ف يفنظام الواحد. وسينظر بني األنظمة وداخل ال ماهناك متطلبان حمددان للتعايش جيب مراعاهتما؛ في

 التالية: السيناريوهات يف
 الشبكة؛ نفس يف OFDMA TDD WMANجماور لنظام  OFDMA TDD WMANنظام  -
قد تعمل باستخدام تقنيات اإلرسال املزدوج بتقسيم  UTRA جماور لتكنولوجيات OFDMA TDD WMANنظام  -

شروط  ACLR هذه احلالة تراعي تكنولوجيات يفغري املتزامن. و  TDD أو اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن FDD الرتددات
فدرات  يفحاالت النشر  يفميكن حدوثه  ماوهو  UTRA ونظام OFDMA TDD WMANالتعايش احلدية بني نظام 

 متجاورة. طيف ترددي خمصصة بصورة
هذا  يفسريد تعريفهما  ACLR . وهناك صنفان من أشكالUTRA ظمة، وهو خيصهذا النص سيناريو واحد بني األن يفويناقش 

 كالتايل: امللحق لوصف السيناريوهني املعنيني وهي
الذي يعترب مالئمًا بوجه عام للتشغيل داخل  ACLR النظام الواحد: تصنيف حيدد احلد األدىن املطلوب من أداء داخلسيناريو 

 OFDMA TDD جماور لنظام OFDMA TDD WMAN نفس الشبكة، أي يفمتماسة  ختصيصات قنوات يفالنظام الواحد 

WMAN هذا امللحق تستند النسبة يف. و ACLR  داخل النظام إىل عروض النطاقات التالية للمستقبل مع نظامOFDMA TDD 

WMAN اجملاورة: يعمل على القناة والقناة 
- MHz 4,75 بالنسبة لنظام مقسم إىل قنوات MHz 5، 
- MHz 9,5 بالنسبة لنظام مقسم إىل قنوات MHz 10. 

املالئم للسيناريوهات اليت تتطلب عدداً  ACLR تصنيف حيدد سوية للحد األدىن املطلوب من أداء النسبة :UTRA النظامسيناريو 
 املتجاورة. أكرب من املشغلني البينيني وتعايشاً أكرب عند حدود فدرات الرتدد

 :UTRA تالية للمستقبل بالنسبة للنظامالنطاقات ال عروضوتفرتض 
- MHz 3,84 بالنسبة لنظام مقسم إىل قنوات MHz 5، 
- MHz 7,68 بالنسبة لنظام مقسم إىل قنوات MHz 10. 
احلالة اليت يكون فيها النظام  يفكل سيناريو، يرتكز نطاق التمرير ملرشاح املستقبل على الرتدد املركزي للقناة األوىل أو الثانية اجملاورة. و  يفو 

OFDMA TDD WMAN  هو النظام اجملاور، تقاس القدرة املرسلة والقدرة املستقبلة باستعمال مرشاح قائم. وبالنسبة ألنظمةUTRA 
 .0,22 يبلغ بعامل قطع متدرج RRC املتجاورة، تقاس القدرة املرسلة باستعمال مرشاح قائم بينما تقاس القدرة املستقبلة باستعمال مرشاح

 املعنيني. للسيناريوهني ACLR اجلداول التالية قيم النسبة يفويرد 
 

 157 اجلـدول

 سيناريو داخل النظام - MHz 5للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRأ (  النسبة 
 التردد المركزي للقناة المجاورة

 ACLRالحد األدنى للنسبة 
 (dB)المطلوبة 

 MHz 5 45 ±الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 10 55 ±الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 
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 (تتمة) 157 اجلـدول

 UTRAسيناريو  - MHz 5للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRب(  النسبة 
 التردد المركزي للقناة المجاورة

 ACLRالحد األدنى للنسبة 
 (dB)المطلوبة 

 MHz 5 53,5 ±الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 10 66 ±الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 سيناريو داخل النظام - MHz 10للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRج(  النسبة 
 التردد المركزي للقناة المجاورة

 ACLRالحد األدنى للنسبة 
 (dB) المطلوبة

 MHz 10,0 45 ±الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 20,0 55 ±الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 UTRAسيناريو  - MHz 10للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRد (  النسبة 
 التردد المركزي للقناة المجاورة

 ACLRالحد األدنى للنسبة 
 (dB) المطلوبة

 MHz 10,0 53,5 ±الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 20,0 66 ±الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C)النطاق  فيتعمل  TDD لتجهيزات ACLRقيم النسبة  4.5
هي النسبة بني القدرة املتوسطة املرسلة املقاسة عرب نطاق مرشاح مترير متمركز على تردد القناة املخصصة والقدرة املتوسطة  ACLR النسبة

ثانية بالنسبة لاملرسلة املقاسة عرب نطاق مرشاح مترير متمركز على القناة اجملاورة األوىل أو الثانية. وختالف مركزي القناتني اجملاورتني األوىل وا
 القناة. إىل الرتدد املركزي للقناة املخصصة يساوي على الرتتيب عرض نطاق القناة وضعف عرض نطاق

واليت تعمل  MHz 10و 7و 5 لألنظمة اليت يبلغ عرض نطاق القناة فيها ACLR حدود النسبة 158 اجلدول يفوترد 
 .MHz 3 6003 400 النطاق يف

 158 اجلـدول
 MHz 5للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRأ (  النسبة 

 التردد المركزي للقناة المجاورة
 المطلوبة ACLRالحد األدنى للنسبة 

(dB) 
 MHz 5 ± 37الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 10 ± 48الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 7للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRب (  النسبة 
 التردد المركزي للقناة المجاورة

 المطلوبة ACLRالحد األدنى للنسبة 
(dB) 

 MHz 7 ± 37الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 14 ± 48الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 
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 (تتمة) 158 اجلـدول
 MHz 10للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRج(  النسبة 

 التردد المركزي للقناة المجاورة
 المطلوبة ACLRالحد األدنى للنسبة 

(dB) 
 MHz 10,0 ± 37الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 20,0 ± 48الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 املقبلة هلذه التوصية.املراجعات  يفميكن توفري معلومات إضافية 
 أمكن. يلزم إجراء مزيد من الدراسات لألنظمة األخرى، إن - 1ة ـالمالحظ

 MHz 3 8003 600 (BCG 5H.A/5H.B/5H.C)النطاق فيتعمل  TDDلتجهيزات  ACLRقيم النسبة  5.5

هي النسبة بني القدرة املتوسطة املرسلة املقاسة عرب نطاق مرشاح مترير متمركز على تردد القناة املخصصة والقدرة  ACLR النسبة
ألوىل ااملتوسطة املرسلة املقاسة عرب نطاق مرشاح مترير متمركز على القناة اجملاورة األوىل أو الثانية. وختالف مركزي القناتني اجملاورتني 

 القناة. إىل الرتدد املركزي للقناة املخصصة يساوي على الرتتيب عرض نطاق القناة وضعف عرض نطاقوالثانية بالنسبة 
واليت تعمل  MHz 10و 7و 5 لألنظمة اليت يبلغ عرض نطاق القناة فيها ACLR حدود النسبة 159 اجلدول يفوترد 

 .MHz 3 8003 600 النطاق يف
 159 اجلـدول

 MHz 5عدة لعرض نطاق قناة يبلغ للمحطة القا ACLRأ (  النسبة 
 التردد المركزي للقناة المجاورة

 المطلوبة ACLRالحد األدنى للنسبة 
(dB) 

 MHz 5 ± 37الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 10 ± 48الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 7للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRب (  النسبة 
 التردد المركزي للقناة المجاورة

 المطلوبة ACLRالحد األدنى للنسبة 
(dB) 

 MHz 7 ± 37الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 14 ± 48الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 10للمحطة القاعدة لعرض نطاق قناة يبلغ  ACLRج(  النسبة 
 التردد المركزي للقناة المجاورة

 المطلوبة ACLRالحد األدنى للنسبة 
(dB) 

 MHz 10,0 ± 37الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 MHz 20,0 ± 48الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة 

 التوصية. املراجعات املقبلة هلذه يفميكن توفري معلومات إضافية 
 يلزم إجراء مزيد من الدراسات لألنظمة األخرى، إن أمكن. - 1ة ـالمالحظ

 MHz 1 8801 805/1 7851 710 (GCG 6.C) النطاق فيتعمل  FDDلتجهيزات  ACLRقيم النسبة  6.5
أو تزيد على  ACLR ، جيب أن تساوي النسبةMHz 10و 5 لصنف النطاق مع عرض النطاق البالغ C.6بالنسبة للمجموعة 

 .أدناه 161و 160 اجلدولني يفاحلدود الواردة 
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دد النسبة  اجملاورة: القناة يفعندما يساوي عرض نطاق قناة املستقبل  ACLR وحت 
- MHz 4,75 لنظام برتتيب قنوات MHz 5؛ 
- MHz 9,5 لنظام برتتيب قنوات MHz 10. 

 يساوي: املتنقل WiMAXحاملة للنظام  وعرض نطاق القياس من أجل قياس القدرة على القناة ملوجة
- MHz 4,75 لنظام برتتيب قنوات MHz 5؛ 
- MHz 9,5 لنظام برتتيب قنوات MHz 10. 

. وقيم عدم 161و 160 اجلدولني يف ACLR وهناك تقاس القدرة املرسلة والقدرة املستقبلة مبرشاح قائم اخلرج. وتعرض مواصفات النسبة
 وارد. غري ACLR ( املقابلة حلدود النسبةITUR M.1545القياس )حسب التوصية  يفاليقني 

 160 اجلـدول

 MHz 5 (BCG 6.C) لمحطة قاعدة بعرض نطاق قناة ACLRمواصفة النسبة 

 (dB)الدنيا الالزمة لتردد القناة المخصصة  ACLRالنسبة  التردد المركزي للقناة المجاورة الرقم

 MHz 5 ± 45الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  1

 MHz 10 ± 50الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  2

 161 اجلـدول
 MHz 10 (BCG 6.C) لمحطة قاعدة بعرض نطاق قناة ACLRمواصفة النسبة 

 (dB)الدنيا الالزمة لتردد القناة المخصصة  ACLRالنسبة  التردد المركزي للقناة المجاورة الرقم

 MHz 10 ± 45الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  1

 MHz 20 ± 50الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  2

 MHz 960925/915880 (BCG 7.G)النطاق  فيتعمل  FDD لتجهيزات ACLRقيم النسبة  7.5
تزيد على  أو ACLR ، جيب أن تساوي النسبةMHz 10و 5 لصنف النطاق مع عرض النطاق البالغ C.6 بالنسبة للمجموعة

 .163و 162 اجلدولني يفاحلدود الواردة 
دد النسبة  اجملاورة: القناة يفعندما يساوي عرض نطاق قناة املستقبل  ACLR وحت 

- MHz 4,75 لنظام برتتيب قنوات MHz 5؛ 
- MHz 9,5  اتلنظام برتتيب قنو MHz 10. 

 يساوي: املتنقل WiMAX وعرض نطاق القياس من أجل قياس القدرة على القناة ملوجة حاملة للنظام
- MHz 4,75 لنظام برتتيب قنوات MHz 5؛ 
- MHz 9,5 لنظام برتتيب قنوات MHz 10. 

. وقيم عدم 163و 162 اجلدولني يف ACLRوهناك تقاس القدرة املرسلة والقدرة املستقبلة مبرشاح قائم اخلرج. وتعرض مواصفات النسبة 
 وارد. غري ACLR ( املقابلة حلدود النسبةITUR M.1545القياس )حسب التوصية  يفاليقني 
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 162 اجلـدول
 MHz 5 (BCG 7.G) لمحطة قاعدة بعرض نطاق قناة ACLRمواصفة النسبة 

 (dB)الدنيا الالزمة لتردد القناة المخصصة  ACLRالنسبة  التردد المركزي للقناة المجاورة الرقم

 MHz 5 ± 45الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  1

 MHz 10 ± 50الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  2

 163 اجلـدول
 MHz 10 (BCG 7.G)لمحطة قاعدة بعرض نطاق  ACLRمواصفة النسبة 

 التردد المركزي للقناة المجاورة الرقم
الدنيا الالزمة لتردد القناة المخصصة  ACLRالنسبة 

(dB) 

 MHz 10 ± 45الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  1

 MHz 20 ± 50الرتدد املركزي لقناة اطحمطة القاعدة  2

 تسامح االختبار 6
، dB 0 تقابل خمتلف املواصفات هي( اليت ITUR M.1545التوصية  يفيرد تعريفها  ماهذا امللحق، تساحمات االختبار )ك يف
 .املعنية الفقرة يفإذا أ فيد خبالف ذلك  الإ

 

 مرفق
 (6لملحق با)

 تعريف تسامح االختبار
 تسامح االختبار
، ITUR M.1545 من التوصية 2 توصيفقرة  يف، "تسامح االختبار" هو قيمة التهاون املشار إليها ITUR M.1545عطفاً على التوصية 

 1 من امللحق 3و 2 الفارق بني القيمة األساسية للمواصفة وحد االختبار املقيَّم بتطبيق مبدأ املخاطرة املشرتكة وفقًا للشكلنيأي هو 
 1 امللحق يف 3 حال تساوي القيمة األساسية للمواصفة مع حد االختبار )الشكل يف. و ITUR M.1545التوصية  يف
 الصفر. "تساحمات االختبار" تساوي(، فإن ITUR M.1545 التوصية يف

___________ 
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