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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت صف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االيرد و 
 1 امللقق واملشار إليها يف (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح رخص يف املوقع R-ITU 1 بالقرار
االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة  حيث ميكن أيضاً  R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU اإللكرتوين

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 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 
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RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 

SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF ة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدم 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

 وجب اإلجراء املوضحعن قطاع االتصاالت الراديوية مب ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1القرار  يف

 النشر اإللكرتوين
 2014جنيف، 

 
  ITU  2014 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en


 ITU-R  M.1801-2 1  التوصية

 *ITU-R  M.1801-2التوصيـة  
 النطاق عريض الالسلكي النفاذ ألنظمة الراديوية البينية طوحالس معايير
 الخدمة في الجوالة والتطبيقات المتنقلة للتطبيقات ذلك في بما

 GHz 6 التردد دون العاملة المتنقلة

 (ITU-R 238-2/5و ITU-R 212-4/5)املسألتان 

(2013-2010-2007) 

 مقدمة 1
عريض النطاق يف اخلدمة املتنقلة. وتتألف هذه املعايري من مواصفات  1السلكيتوصي هذه التوصية مبعايري خاصة بالنفاذ ال

. وسيتمكن املصنعون واملشغلون بفضل هذه التوصية من حتديد أفضل املعايري اليت (SDO)مشرتكة أعدهتا منظمات وضع املعايري 
 تالئم احتياجاهتم.

اإلنرتنت النوعية بالنطاق  بياناتدن والضواحي واملناطق الريفية إلرسال وتوفر هذه املعايري الدعم لعدد كبري من التطبيقات يف امل
 ويف الوقت احلقيقي ومنها تطبيقات املهاتفة واملؤمترات الفيديوية. اإلنرتنت بياناتالعريض أو إرسال 

 التطبيق مجال 2
يف اخلدمة املتنقلة  (BWA)عريض النطاق  حتدد هذه التوصية معايري خاصة للسطوح البينية الراديوية يف أنظمة النفاذ الالسلكي

عريضة النطاق مع  بيانات. واملعايري اليت تتضمنها هذه التوصية قادرة على تزويد املستعملني مبعدالت GHz 6 العاملة دون الرتدد
لالسلكي عريض مراعاة تعريف قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت ملصطلقي "النفاذ الالسلكي" و"النفاذ ا

 .F.1399 R-ITU2النطاق" الواردين يف التوصية 
 تتطرق إىل أي قضايا تنظيمية. وال BWA ترمي هذه التوصية إىل حتديد نطاقات الرتدد املالئمة لألنظمة وال

 لالتصاالت الدولي االتحاد عن الصادرة الصلة ذات التوصيات 3
 ي التالية:التوصيات النافذة واهلامة إلعداد هذه التوصية ه

 مفردات املصطلقات اخلاصة بالنفاذ الالسلكي. - ITU-R F.1399التوصية 
 معايري السطوح البينية الراديوية ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق يف اخلدمة الثابتة العاملة - ITU-R F.1763التوصية 

 .GHz 66 تردد أدىن من يف

 ية يف األنظمة املتنقلة.اهلوائيات التكييف - ITU-R M.1678التوصية 

____________________ 
 .إىل هذه التوصيةالراديوية الت لقطاع االتصا 15و 2 ينبغي لفت انتباه جلنيت الدراسات *
 اليت تقدم أيضًا تعاريف F.1399 R-ITUيف التوصية  (”BWA“)يرد تعريف "النفاذ الالسلكي" و"النفاذ الالسلكي عريض النطاق"  1

 مصطلقات النفاذ الالسلكي "الثابت" و"املتنقل" و"اجلوال".
احملدد مبعدل بتات إرسال  املعدل األويلتفوق مقدرات توصيله )توصيالته( سلكي  بأنه نفاذ ال النفاذ الالسلكي عريض النطاقيتقدد  2

بأنه التوصيل الراديوي )التوصيالت الراديوية( بني املستعمل  النفاذ الالسلكي. ويتقدد Mbit/s 2,048 (E1)أو  Mbit/s 1,544 (T1) قدره
 النهائي والشبكات املركزية.
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 المختصرة والتسميات المختصرات 4
AA   فيهوائي تكي (Adaptive antenna) 

ACK )إشعار وصول )قناة (Acknowledgement (channel)) 
AN  شبكة نفاذ(Access network) 

ARIB رابطة الصناعات الراديوية واملشروعات (Association of Radio Industries and Businesses) 

ARQ  تكرار احملاولة األوتومايت(Automatic repeat request) 
AT  مطراف النفاذ(Access terminal) 

ATIS االئتالف حللول صناعة االتصاالت (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) 

ATM  أسلوب نقل غري متزامن(Asynchronous transfer mode) 
BCCH إلذاعية قناة التقكم ا(Broadcast control channel) 

BER  نسبة أخطاء البتات(Bit-error ratio) 
BRAN  شبكة النفاذ الراديوي عريض النطاق(Broadband radio access network) 

BS  حمطة قاعدة(Base station) 
BSR  مسرير حمطة قاعدة(Base station router) 
BTC  شفرة دوران فدرية(Block turbo code) 

BWA سلكي عريض النطاق  نفاذ ال(Broadband wireless access) 

CC  تشفري تالفيفي(Convolutional coding) 
CDMA نفاذ متعدد بتقسيم الشفرة (Code division multiple access) 

CDMA-MC  موجة حاملة متعددة  -نفاذ متعدد بتقسيم الشفرة(Code division multiple access – multi carrier) 
CL  طبقة التوصيل(Connection layer) 

C-plane  مستوي التقكم(Control plane) 

CQI  مؤشر جودة القناة(Channel quality indicator) 
CS-OFDMA نفاذ اإلرسال املتعدد بتقسيم تعامدي للرتدد  - متديد الشفرة(Code spread OFDMA) 

CTC  شفرة دوران تالفيفية(Convolutional turbo code) 
DECT  ال سلكيةاتصاالت رقمية حمسنة (Digital enhanced cordless telecommunications) 

DFT  حتويل فورييه املنفصل(Discrete Fourier transform) 
DLC بياناتحتكم يف وصلة ال (Data link control) 

DS-CDMA  نفاذ متعدد بتقسيم شفرة إىل تتابعات مباشرة(Direct-sequence code division multiple access) 
DSSS  متديد الطيف بتتابع مباشر(Direct sequence spread spectrum) 

E-DCH  قناة مكرسة حمسنة(Enhanced dedicated channel) 
EGPRS  خدمة عامة راديوية بأسلوب الرزم احملسن(Enhanced general packet radio service) 

EPC لب الرزمة املتطورة (Evolved packet core) 

ETSI  املعهد األورويب ملعايري االتصاالت(European Telecommunication Standards Institute) 
EV-DO املستمثلة  بياناتتطور ال(Evolution data optimized) 
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FC  قناة أمامية(Forward channel) 
FCC  قناة أمامية للتقكم(Forward control channel) 
FDD ل مزدوج بتقسيم الرتدد إرسا(Frequency division duplex) 
FEC  التصقيح األمامي لألخطاء(Forward-error correction) 
FER طارمعدل األخطاء يف اإل (Frame error rate) 

FHSS  متديد الطيف بقفزات الرتدد(Frequency hopping spread spectrum) 
FSTD  تنوع اإلرسال بتبديل الرتدد(Frequency switched transmit diversity) 

FT  مطراف ثابت(Fixed termination) 
GERAN  شبكة نفاذ راديويGSM edge) (GSM edge radio access network 

GoS اخلدمة  صنف(Grade of service) 
GPRS  خدمة راديوية عامة بأسلوب الرزم(General packet radio service) 

GPS ملواقع نظام عاملي لتقديد ا(Global positioning system) 
HC-SDMA  نفاذ متعدد عايل القدرة بتقسيم املكان(High capacity-spatial division multiple access) 
HiperLAN  شبكة منطقة راديوية عالية اجلودة(High performance RLAN) 

HiperMAN  شبكة منطقة حضرية راديوية عالية اجلودة(High performance metropolitan area network) 
HRPD بأسلوب الرزم عايل املعدل  بيانات(High rate packet data) 

HSDPA  نفاذ عايل السرعة بأسلوب الرزم يف الوصلة اهلابطة(High speed downlink packet access) 
HS-DSCH  قناة متقامسة عالية السرعة يف الوصلة اهلابطة(High speed downlink shared channel) 

HSUPA  نفاذ عايل السرعة بأسلوب الرزم يف الوصلة الصاعدة(High speed uplink packet access) 
ICIC  تنسيق التداخل بني اخلاليا(Inter-cell interference coordination) 
IEEE  معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
IETF  فريق مهام هندسة اإلنرتنت(Internet Engineering Task force) 

IP  بروتوكول اإلنرتنت(Internet protocol) 
LAC  التقكم يف النفاذ إىل الوصلة(Link access control) 
LAN  شبكة حملية(Local area network) 

LDPC  حتقق التعادلية بكثافة منخفضة(Low density parity check) 
LLC  التقكم يف الوصلة املنطقية(Logic link control) 
LTE  الطويل األجل التطور(Long term evolution) 

MAC التقكم يف النفاذ إىل الوسط(Medium access control)  

MAN  شبكة منطقة حضرية(Metropolitan area network) 
MCSB  ة مبوجات حاملة متعدد متزامنةتشكيل حزم(Multi-carrier synchronous beamforming) 
MIMO  دخل متعدد، خرج متعدد(Multiple input multiple output) 

MS  حمطة متنقلة(Mobile station) 
NLoS يقع يف خط البصر  ال(Non-line-of-sight) 
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OFDM  تعدد إرسال بتقسيم متعامد للرتددات(Orthogonal frequency division multiplexing) 
OFDMA  نفاذ متعدد اإلرسال بتقسيم متعامد للرتددات(Orthogonal frequency division multiple access) 

OSI  توصيل بيين لألنظمة املفتوحة(Open systems interconnection) 
PAPR  نسبة ذروة القدرة إىل متوسط القدرة(Peak-to-average power ratio) 
PDCP  الرزم  ناتبيابروتوكول تقارب(Packet data convergence protocol) 

PHS  نظام هاتف حممول شخصي(Personal handyphone system) 
PHY  الطبقة املادية(Physical layer) 
PLP بروتوكول الطبقة املادية(Physical layer protocol)  
PMI  مؤشر املصفوفة املفضلة(Preferred matrix index) 

PT  مطراف حممول(Portable termination) 
QAM  تشكيل االتساع الرتبيعي(Quadrature amplitude modulation) 

QoS  نوعية اخلدمة(Quality-of-service) 
RAC  قناة النفاذ الراجعة(Reverse access channel) 

RF  تردد راديوي(Radio frequency) 
RIT  تكنولوجيات السطح البيين الراديوي(Radio Interface Technologies) 

RLAN شبكة الراديو للمنطقة احمللية (Radio local area network) 

RLC  حتكم يف الوصلة الراديوية(Radio link control) 
RLP  بروتوكول الوصلة الراديوية(Radio link protocol) 
RTC  قناة حركة الرجوع(Reverse traffic channel) 

SC  موجة حاملة أحادية(Single carrier) 
FDMA-SC نفاذ متعدد بتقسيم املوجة احلاملة الوحيدة )frequency division multiple access-Single carrier( 

SCG  زمرة موجات حاملة فرعية(Subcarrier group) 
SDMA نفاذ متعدد بتقسيم املكان (Spatial division multiple access) 

SDO  منظمة وضع املعايري(Standards development organization) 
SFBC  تشفري كتلة مكانية من الرتددات(Space frequency block coding) 
SISO  دخل وحيد خرج وحيد(Single input single output) 

SL  طبقة األمن/اجللسة/التدفق(Security/session/stream layer) 
SM  تعدد إرسال مكاين(Spatial multiplexing) 

SNP شبكة التشوير  بروتوكول(Signalling network protocol) 
TCC  قنوات شفرة احلركة(Traffic code channels) 
TDD  إرسال مزدوج بتقسيم الزمن(Time-division duplex) 

TDMA  نفاذ متعدد بتقسيم الزمن(Time-division multiple access) 
TDMA-SC  موجة حاملة أحادية للنفاذTDMA) (TDMA-single carrier 

TD-SCDMA  نفاذCDMA  متزامن بتقسيم الزمن(Time-division-synchronized CDMA) 
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TTA  رابطة تكنولوجيا االتصاالت(Telecommunications Technology Association) 
TTI  فرتة وقت اإلرسال(Transmission time interval) 

U-plane  مستوي املستعمل(User plane) 

WiBro  سلكي  النطاق عريض(Wireless broadband) 
WirelessMAN سلكية ملنطقة حضرية  شبكة ال(Wireless metropolitan area network) 

WTSC الالسلكية  ةنظمجلنة التكنولوجيات واأل(Wireless Technologies and Systems Committee) 
WWINA سلكي إىل شبكة اإلنرتنت بالنطاقات العريضة  نفاذ ال(Wireless widebands Internet access) 

XGP  منصة عاملية موسعة(eXtended Global Platform) 

 تنبيه 5
مبعايري السطوح البينية الراديوية ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق يف اخلدمة الثابتة العاملة  ITU-R F.1763توصي التوصية 

 .GHz 66 دون الرتدد

 ،االحتاد الدويل لالتصاالت إن مجعية االتصاالت الراديوية يف
 توصـي

باعتبارها مالئمة ألنظمة النفاذ الالسلكي  8 إىل 1 باستخدام املعايري اخلاصة بالسطوح البينية الراديوية الواردة يف امللققات من
 .GHz 6 يف اخلدمة املتنقلة العاملة دون الرتدد (BWA)عريض النطاق 

 .8 إىل 1 ئص املعايري الواردة يف امللققات منملخصاً خلصا 9 يقدم امللقق - 1 املالحظة
 
 

 1 الملحق

 
 النطاق عريضة الراديوية المحلية الشبكات

توسعًا للشبكات احمللية السلكية اليت تستعمل املوجات الراديوية كوسيط توصيل. وهي  (RLAN)توفر الشبكات احمللية الراديوية 
ورات كبرية يف التكاليف والوقت الضروريني إلنشاء شبكة، وتطبيقات يف بيئة تضم تطبيقات تصلح للبيئة التجارية، حيث تتيح وف

، وتطبيقات يف بيئة جامعية وعامة، حيث زلاملن، حيث تقدم توصياًل مرنًا بتكلفة زهيدة للقواسيب املتعددة املستعملة يف زليةمن
ر وبسبب تزايد مزاولة العمل املتنقل، مثل حالة العمال يتزايد استعمال احلواسيب احملمولة ألغراض جتارية أو شخصية أثناء السف

فقسب، بل يف الفنادق ومراكز املؤمترات  زلواملناملتنقلني الذين يستعملون حواسيبهم احملمولة الشخصية ليس يف املكتب 
ات النفاذ الالسلكي واملطارات والقطارات والطائرات والسيارات أيضاً. وباختصار تتوجه هذه الشبكات بصورة رئيسية لتطبيق

 العربة(. يتعلق بنقطة النفاذ )أي عندما يكون املستعمل يف عربة متقركة تكون نقطة النفاذ أيضاً يف املتنقل فيما
 ، وميكن جتميعها على النقو التايل:ITU-R M.1450وترد معايري الشبكة احمللية الراديوية عريضة النطاق يف التوصية 

 IEEE 802.11املعيار  -
 ETSI BRAN HIPERLANاملعيار  -
 .ARIB HiSWANaاملعيار  -
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 IEEE 802.11المعيار  1
واليت تعترب  RLANs ،IEEE Std 802.11-2012معايري للشبكات احمللية الراديوية  ™IEEE 802.11طور الفريق العامل للمعيار 

ِممت وحدة التقكم يف النفاذ إىل الوسط للمعايري لشبكات املناطق احمللية واحلضرية. وقد ص   IEEE 802 جزءًا من سلسلة
 IEEE Std 802.11لدعم وحدات الطبقات املادية بالنقو الذي تعتمد عليه رهناً بتوافر الطيف. ويعمل املعيار  IEEE Std 802.11 يف

 GHz 4,99-4,94و MHz 3 650-3 700، وداخل النطاقات اليت تضم MHz 2 500-2 400 داخل النطاق الذي يرتاوح بني
ويستخدم  .GHz 5,850-5,725و GHz 5,725-5,47و GHz 5,35-5,25و GHz 5,25-5,15و GHz 5,091-5,03و

وتقنية تعدد اإلرسال  (DSSS)، ومتديد الطيف املتتابع املباشر (FHSS) تقنية متديد بقفزات الرتدد IEEE Std 802.11 املعيار
 .(MIMO) متعدد دخل متعدد خرجوتقنية  (OFDM)بالتقسيم املتعامد للرتدد 

، (IEEE 802.11ae) حتديد أولويات أطر اإلدارة IEEE 802.11-2012وتشمل التعديالت اليت أدخلت على املعيار القاعدي 
 .(IEEE 802.11aa)السمعي الفيديوي املتني  البث املتدفقو 

 IEEE 802.11-2012ويتوافر جمانًا املعيار  http://www.ieee802.org/11هو  IEEE 802.11 بللفريق العامل املعين  URL والعنوان
، وسوف تتوافر http://standards.ieee.org/about/get على العنوان التايل Get IEEE ™802وبعض التعديالت عن طريق برنامج 

عتمدة جمانًا بعد النشر بستة أشهر. وتوجد تعديالت معتمدة وبعض مشروعات التعديالت للشراء على العنوان التعديالت امل
http://www.techstreet.com/ieeegate.html. 

 ETSI للمعهد BRAN التقنية اللجنة عن الصادر HIPERLAN المعيار 2

 (BRAN)املعنية بشبكات النفاذ الراديوية عريضة النطاق  (ETSI TC)اللجنة التقنية للمعهد األورويب ملعايري االتصاالت  ورتط
 مصمم لتوفري نفاذ عايل السرعة يصل معدله (RLAN). وهو معيار مرن للشبكات احمللية الراديوية HiperLAN 2مواصفات املعيار 

اليت تستخدم عادة  (IP)لعدة شبكات ومنها الشبكات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت  (PHY)ادية يف الطبقة امل Mbit/s 54إىل 
. ATMو IEEE 1394. وختصص بعض طبقات التقارب للعمل مع شبكات اإلثرنت والشبكات RLANأنظمة الشبكات 

 HiperLAN 2نوعية خدمة حمددة. وميكن نشر األنظمة النصية والصوتية والفيديوية وتراعي معلمات  بياناتوتتضمن تطبيقاهتا األساسية ال
يف املكاتب وقاعات التدريس واملنازل واملعامل ومناطق التجمع لصاالت املعارض، وبصورة عامة يف املكان الذي يشكل فيه 

 ااًل للتقنية السلكية أو يكملها.اإلرسال الراديوي بدياًل فعر 
. واملواصفات GHz 5,725-5,47و GHz 5,35-5,25و GHz 5,25-5,15ات مصمم للعمل يف النطاق HiperLAN 2 واملعيار

)طبقات التقارب(.  TS 101 493( وبيانات)طبقة التقكم بوصلة ال TS 101 761)الطبقة املادية( و TS 101 475الرئيسية هي 
مع حتديد رقم  ،http://pda.etsi.org/pda/queryform.aspمتاحة يف صيغتها اإللكرتونية يف العنوان  ETSIومجيع معايري املعهد 

 املعيار يف خانة البقث.
هبدف تأمني  HIPERLAN 2أيضًا مواصفات اختبار املطابقة ألغراض املعايري الرئيسية  ETSI TC BRANاللجنة  ورتطو 

رة عن مصنعني خمتلفني. وتضم مواصفات االختبار هذه اختبار العمليات إمكانية التشغيل البيين لألجهزة واملنتجات الصاد
 الراديوية والتققق من الربوتوكول على حد سواء.

ومع فريق العمل املعين  IEEE-SAالتابع للمعهد  802.11 جنبًا إىل جنب مع فريق العمل ETSI TC BRANوعملت اللجنة 
ابان من أجل تأمني االتساق بني األنظمة اليت تضعها هذه اهليئات الثالث للعمل يف اليبشبكات النفاذ الالسلكي عالية السرعة 

 .GHz 5يف نطاقات الرتدد 

http://www.ieee802.org/11
http://standards.ieee.org/about/get
http://www.techstreet.com/ieeegate.html
http://www.techstreet.com/ieeegate.html
http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp
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 MMAC4التابعة للمنتدى  HSWA3اللجنة  3
ونشرته وهو يتعلق بأنظمة اتصاالت  ARIB5عليه الرابطة معيارًا وافقت  MMACالتابعة للمنتدى  HSWAوقد أعدت اللجنة 

. ويقتصر جمال تطبيق املواصفات التقنية على السطح البيين HiSWANa (ARIB STD-T70)عريض النطاق ويسمى  النفاذ املتنقل
 الراديوي والسطوح البينية للخدمة يف األنظمة الفرعية الالسلكية ووظائف طبقة التقارب ووظائف الدعم الضرورية لتنفيذ اخلدمات.

، وهي (DLC) بيانات/يف وصلة ال(MAC)وطبقة التقكم يف النفاذ إىل الوسيط  (PHY)وتصف املواصفات التقنية الطبقة املادية 
عادة  بياناتطبقات مستقلة عن الشبكة املركزية. وتصف أيضًا طبقة التقارب اخلاصة بالشبكة املركزية. ويرتاوح معدل ال

. ويوفر النظام TDMA-TDDوالنظام  (OFDM)يستعمل تقنية تعدد اإلرسال بالتقسيم املتعامد للرتدد  . كماMbit/s 36و 6 بني
. وتتوفر إمكانية تنقل حمدودة (QoS)تطبيقات متعددة الوسائط من خالل تقدمي آليات تتيح التقكم يف نوعية اخلدمة 

 خدمة اإلثرنت. تتوفر حالياً إال للمستعمل داخل منطقة اخلدمة احمللية. وال
 .GHz 5,25-5,15)و (GHz 5 GHz 5,0-4,9يف نطاق الرتدد  HiSWANa ويعمل النظام

 

 2 الملحق

 
 IMT-2000 االتصاالت في لألرض الراديوية البينية السطوح
 حمدرثة. ، حيث ميكن أيضاً احلصول على معلومات إضافيةITU-R M.1457 من التوصية 5 تستمد عناوين هذا القسم من الفقرة

 IMT6-2000 لالتصاالت مباشر تمديد مع CDMA نفاذ نظام 1
 MHz 5ومتديد معلومات لعرض نطاق قدره  (DS CDMA)بتتابع مباشر  CDMA هو نظام نفاذ UTRANالنفاذ الراديوي  نظام

يف الوصلة  QAM-16يف الوصلة اهلابطة، و QAM-64. وتستعمل تقنيات متطورة للتشكيل، )Mchip/s 3,84تقريبًا مبعدل 
وتقنيات التشفري وهوائيات متعددة املدخالت متعددة املخرجات العالية  بياناتملعدالت ال L2 والدعم احملسنالصاعدة(، 

 والتشفري العنفي لتأمني نفاذ الرزم بسرعة عالية.
. وتتقدد بالتايل Mchip/s 3,84)يف معدل قدرة  (chip/slot 2 560فرتة زمنية  15 إىل ms 10 الراديوي البالغ طوله طارويقسم اإل

فرتات زمنية ألغراض القناة  3مكونة من  ms 2 فرعية طوهلا أطرمن الشفرات(. وحتدد قناة مادية باعتبارها شفرة )أو عدد 
)نفاذ بأسلوب الرزم عايل السرعة  (E-DCH)والقناة املكرسة احملسنة  (HS-DSCH)املتقامسة مبعدل عال يف الوصلة اهلابطة 

يتألفان  ms 2عيان قدر الواحد منهما ان فر إطار وقنوات التشوير املصاحبة. ويتقدد  ((HSUPA)الوصلة الصاعدة  يف
بالنسبة للوصلة اهلابطة وتصل  Mbit/s 42مرتفعة للغاية تصل إىل  بياناتفرتات زمنية وحتقق هذه التكنولوجيا معدالت  3 من
مع بني  يف الوصلة اهلابطة،و بالنسبة للوصلة الصاعدة.  Mbit/s 11 إىل  DC-HSDPA يف نفاذاملزيد من التقسينات ُي 

 أيضاً ميزة اخللية املزدوجة  نطبقت يف الوصلة الصاعدة،. و Mbit/s 84 دعم ذروة معدالت بيانات تصل إىلل MIMO ميزة وبني
من أجل دعم ذروة معدالت بيانات تصل  املعززة رتددات املتجاورة يف نفس النطاق مع الوصلة الصاعدةالاثنني من على 

____________________ 
3 tion Systems Promotion CouncilMobile Access Communica Multimedia   

 .(”MMAC Forum“)أو  ”Multimedia Mobile Access Communication Systems Forum“)يسمى اآلن (
4 High Speed Wireless Access Committee. 
5 Association of Radio Industries and Businesses. 
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( يف ظروف االنتشار الطيبة )كالصقراء واحلقول العشبية km 180 ل إىلوميكن حتقيق مديات خلوية )تص .Mbit/s 23 إىل
 واحلقول اخلالية واملناطق الساحلية إىل غري ذلك(.

 مع زيادة سعة السطح البيين اهلوائي، فإن UEولتققيق دعم يتسم بالكفاءة ودائم يف السماح يف نفس الوقت بالتوفري يف 
 .HSPA يف CS . ومثة دعم خلدمات الصوت(CPC)خلصائص التوصيلية املواصفات تشتمل أيضاً على رزمة من ا

ويتقدد السطح البيين الراديوي على حنو يتيح عددًا كبريًا من اخلدمات لتأمني خدمات تعمل بتبديل الدارات )مثل 
ل راديوي وخدمات تعمل بتبديل الرزم )مثل شبكات اإلنرتنت( على حد سواء. وقد صمم بروتوكو  ISDN)و PSTN الشبكات

والوسائط املتعددة  بياناتمرن يتيح للمستعمل أن يستخدم يف نفس الوقت عدة خدمات خمتلفة مثل خدمات املهاتفة وال
ترسلها إرسااًل متعدداً على موجة حاملة واحدة. وتؤمن خدمات الوسائط الراديوية احملددة خدمات يف الوقت الفعلي ويف غري  وأن

شفاف و/أو غري شفاف. وتضبط نوعية اخلدمة من حيث وقت االنتشار  بياناتباستعمال نقل الوقت الفعلي على حد سواء 
 .(FER) طرواحتمالية أخطاء البتات ونسبة أخطاء األ

وتؤمن معمارية شبكة النفاذ الراديوي أيضًا خدمات إذاعة متعددة الوسائط وإرسال متعدد، مثل إتاحة توزيع حمتويات متعددة 
 عات املستعملني يف قناة حاملة من نقطة إىل عدة نقاط.للوسائط إىل جممو 

مرتفع،  بياناتمن أجل تطوير تكنولوجيا النفاذ الراديوي لتققيق معدل  E-UTRAN املطوَّرنظام النفاذ الراديوي  قدثاست  و 
  .لرزمل باالستخدام األمثلومعدل ك م ون منخفض ونفاذ راديوي 

التقليدي لتوفري درجة عالية من املتانة  (OFDM)ى تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد ويعتمد خمطط إرسال الوصلة اهلابطة عل
 إزاء انتقائية ترددات القنوات، بينما ميكن يف الوقت ذاته تنفيذ مستقبالت منخفضة التعقيد يف عروض نطاقات واسعة جداً.

، وبعبارة أدق، فهو (SC-FDMA) جة احلاملة الوحيدةتعدد بتقسيم املو املنفاذ الويعتمد خمطط إرسال الوصلة الصاعدة على 
. وهو يدعم أيضاً (DFTS-OFDM)بالتقسيم التعامدي للرتدد  املمدد تعدد اإلرسالحتويل فورييه املنفصل ليعتمد على 

هذا للوصلة الصاعدة  DFTS-OFDMوما يدعو إىل استعمال إرسال  .DFTS-OFDMالتخصيص متعدد العناقيد لتقويل 
 التقليدي. OFDMلإلشارة املرسلة باملقارنة مع تعدد اإلرسال  (PAPR)لذروة القدرة إىل متوسط القدرة  بة األخفضالنس هو

مما ي فضي إىل ذروة معدالت بيانات تصل إىل  ،MHz 100إىل  MHz 1,4عروض نطاقات من حوايل  E-UTRAنظام ويدعم 
ة الصاعدة. وي ستخدم جتميع املوجات احلاملة، أي اإلرسال املتزامن يف الوصل Gbit/s 1,5يف الوصلة اهلابطة و Gbit/s 3حنو 

 .MHz 20ملوجات حاملة متعددة املكونات بالتوازي من/إىل نفس املطراف، لدعم عروض نطاقات أكرب من 

 IMT-2000 متعددة 7حاملة موجات مع CDMA النفاذ تقنية 2
 RF حيث تستخدم موجتان حاملتان أو ثالث موجات حاملة cdma2000مها:  cdma2000 مثة خياران يف السطح البيين الراديوي

 .RF حيث تستعمل منها من موجة حاملة إىل مخس عشرة موجة حاملة cdma2000عالية املعدل التابعة لـ بياناترزم ال HRPD أو
. ويتقدد السطح البيين RF من املوجات احلاملة Mchips/s 1,2288الدعم إىل واحد أو ثالثة  cdma2000 ويقدم خيار التشغيل

واخلدمات بتبديل الرزم )مثل  (ISDN أو PSTN الراديوي حبيث يتيح عددًا كبريًا من اخلدمات بتبديل الدارات )مثل شبكات
شبكات تستعمل بروتوكول اإلنرتنت(. وقد صمم الربوتوكول الراديوي ليتيح للمستعمل أن يستخدم يف نفس الوقت ومبرونة عدة 

والوسائط املتعددة وأن يرسلها على موجة حاملة واحدة. وتقدم خدمات املوجات احلاملة  بياناتة كاملهاتفة والخدمات خمتلف
بأسلوب  بياناتالراديوية احملددة خدمات يف الوقت الفعلي ويف الوقت غري الفعلي على حد سواء من خالل استخدام نقل 

من حيث وقت االنتشار واحتمال أخطاء البتات ومعدل أخطاء  (QoS) شفاف و/أو غري شفاف. وميكن ضبط نوعية اخلدمة
 .(FER) طاراإل

____________________ 
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بأسلوب الرزم عايل السرعة وخدمات أخرى مثل  بياناتوتضم مواصفة السطح البيين الراديوي خصائص حمسنة تتيح إرسال 
أتاح  لرجوع احملسنة، ممااملهاتفة يف نفس الوقت على موجة حاملة واحدة. وقد أدخلت على وجه التقديد خصائص لوصلة ا

احلد األقصى احلايل يف الوصلة الصاعدة واخنفض وقت االنتشار وقلت تغرياته  بياناتحتسني القدرة والتغطية، وجتاوزت معدالت ال
 وصلة الرجوع. يف

وزيع حمتويات متعددة وتقدم معمارية شبكة النفاذ الراديوي أيضاً خدمات اإلذاعة متعددة الوسائط وتعدد اإلرسال، أي أهنا تتيح ت
 الوسائط إىل مستعملني يف دارة موجات حاملة من نقطة إىل عدة نقاط.

البالغ  RFواحدة من املوجات احلاملة املنتشرة يف  تتألف قناة الذهاب ،cdma2000الرزم عايل املعدل  بياناتيتعلق بإرسال  وفيما
: القناة الدليلة، وقناة الذهاب للتقكم يف النفاذ لتاليةاقنوات متعددة اإلرسال بتقسيم الزمن المن قناة  15عددها 

املستعمل. وحتمل قناة التقكم  بياناتوقناة التقكم وقناة حركة الذهاب. وحتمل قناة حركة الذهاب رزم  (MAC) الوسيط إىل
توزيع شفرة رسائل التقكم وقد حتمل أيضًا حركة املستعمل. وتقسم كل قناة إىل أربع قنوات متعددة اإلرسال حسب 

 .(Walsh) ولش
. (RA) وقناة نشاط الرجوع (RPC) قناة التقكم يف قدرة الرجوع من قناتني فرعيتني مها cdma2000 HRPD MACوتتألف القناة 

لكل كلمة شفرة من   BPSK مشكل باألسلوب MAC . ورمز كل قناة(RAB) تدفق بتات نشاط وصلة الرجوع RA وتنقل القناة
 .ary-64 ربع والستنيكلمات شفرة ولش األ

املستعمل يف مطراف نفاذ مبعدل يرتاوح  بياناتوقناة حركة الذهاب هي قناة تعمل بأسلوب الرزم ومبعدل متغري. وتنقل 
قناة حركة الذهاب وقناة التقكم وختلط  بياناتوتشفر  .Mchips/s 1,2288لكل حاملة  Mbit/s 4,9و kbit/s 38,4 بني

. وتكرر تتابعات الرموز QPSK/8-PSK/16-QAM/64-QAM ناجتة عن مشذر القناة يف املشكلال بياناتوتشذر. وتلقم ال
زوجًا من التدفقات  16 املشكلة وتبرت حسب االقتضاء. مث يفك تعدد إرسال التتابعات الناجتة عن رموز التشكيل لتقويلها إىل

بتة مبعدل يفضي إىل توليد رموز  16 ية وظيفة ولش منفصلة مناملتوازية )يف الطور والرتبيع(. ويعطي كل تدفق من التدفقات املتواز 
. وجتمع كافة الرموز املشفرة بأسلوب ولش لتشكل تدفقًا واحدًا يف الطور وتدفقًا تربيعيًا واحداً ksymbol/s 76,8 ولش مبعدل

 MAC والقناة الدليلة والقناة. ويتعدد إرسال العناصر الناجتة بتقسيم الزمن مع عناصر االستهالل Mchip/s 1,2 288 مبعدل
 ليشكل التتابع النهائي للعناصر الالزمة للتمديد الرتبيعي.

. وعندما يتجاوز عدد الفرتات املوزعة 16و 1 وميكن إرسال رزم الطبقة املادية لقناة حركة للذهاب يف فرتات زمنية ترتاوح بني
ربع فرتات زمنية. أي أن الفرتات املرسلة من الرزمة تفصل بينها ثالث الواحدة، تستخدم الفرتات املرسلة يف التداخل احلادث بني األ

لوصلة  ACK فرتات وترسل فرتات الرزم األخرى يف فرتات تقع بني فواصل اإلرسال هذه. فعند استالم إشعار وصول على القناة
ترسل الفرتات املتبقية  ع الفرتات احملددة، الحركة الذهاب قبل إرسال مجي الرجوع يفيد بأن رزمة الطبقة املادية قد استلمت يف قناة

 التالية. اليت مل ترسل، وتستعمل الفرتة احملددة القادمة كفرتة زمنية أوىل إلرسال رزمة الطبقة املادية
مكرسة من قناة نفاذ وقناة حركة رجوع. ويستعمل  RF احملمولة يف قناة راديوية cdma2000 لإلرسال CDMA وتتألف قناة الرجوع

طراف النفاذ قناة النفاذ من أجل الشروع باتصال مع شبكة نفاذ أو الرد على رسالة موجهة إىل مطراف للنفاذ. وتتألف قناة النفاذ م
. وتستعمل احملطة املتنقلة قناة حركة الرجوع إلرسال حركة خاصة باملستعمل أو إرسال معلومات بياناتمن قناة دليلة وقناة 

وقناة  (DRC) بياناتوقناة حتكم مبعدل ال (RRI) اة حركة الرجوع قناة دليلة وقناة مؤشر معدل الرجوعشبكة النفاذ. وتضم قن إىل
لكل حاملة  Mbit/s 1,8و kbit/s 4,8 املستعمل يف مطراف نفاذ مبعدل يرتاوح بني بياناتوتنقل . بياناتوقناة  (ACK) إشعار

1,2288 Mchips/s. وتستعمل القناة RRI يف قناة حركة الرجوع. وهي قناة متعددة اإلرسال  بياناتللداللة عل معدل إرسال ال
قناة حركة الذهاب الذي  بياناتلتدل شبكة النفاذ على معدل  DRC طة املتنقلة القناةبتقسيم الزمن مع القناة الدليلة. وتستعمل احمل

إلبالغ شبكة النفاذ باستالم  ACK . ويستعمل مطراف النفاذ القناةCDMA ميكن توفريه وعلى أفضل قطاع خدمة يف قناة الذهاب
 الذهاب. املرسلة على قناة حركة بياناتأو عدم استالم رزم ال
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يف الطبقة املادية وبأطوال  (H-ARQ)احملسَّن، يتم استخدام طلب تكرار احملاولة األوتومايت اهلجني  HRPDتعلق بالنفاذ ي وفيما
 بياناتخمتصرة، وحتكم سريع يف الربجمة/املعدل ومع تشكيل وتشفري تكييفيني من أجل زيادة احلد األقصى ملعدل إرسال  أطر

 نظام يف وصلة الرجوع.

 اق العريض فائق التنقلنظام النط 1.2
ي قِدم تصميمًا موحدًا لكل من أسلوب التشغيل الكامل أو النصفي  "UMB" إن النظام العريض النطاق فائق التنقل

تدعمه يف ذلك عروض نطاق متدرجة  (TDD) واإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن (FDD) لإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد
هذا النظام مصمم للنفاذ القوي إىل النطاق العريض املتنقل، وهو معزز ليتمتع بكفاءة . و MHz 20و MHz 1,25ترتاوح بني 

طيف عالية وفرتات كمون قصرية باستخدام تشكيل متقدم، وتكييف وصلي، وتقنيات إرسال متعددة اهلوائيات. وتستخدم 
التشكيل  لتداخل بني القطاعات. أماوسرعة التقكم يف الطاقة، وإدارة ا (Fast handling)سرعة إهناء التشغيل اليدوي 

والتشفري العنفي )وحتقق التعادلية بكثافة منخفضة أمر  (H-ARQ)والتكييف التشفريي مع طلب التكرار األوتومايت املرتفع 
ية اختياري( فتستخدم يف حتقيق الكفاءات الطيفية املرتفعة. ويوفر ختطيط النطاقات الفرعية أداًء حمسنًا على الوصلة األمام

 والرجعية عن طريق استغالل املكاسب الناجتة عن تنوع كثرة املستعملني يف احلركة احلساسة للك م ون.
ويعززها وجود تقنيات إرسال متعدد  (OFDMA)وتنهض الوصلة األمامية على النفاذ متعدد اإلرسال بتقسيم متعامد للرتددات 

، والنفاذ املتعدد بالتقسيم املكاين وحد الدارة املغلقة وتشكيل احلزم ذي، MIMO اهلوائيات تشمل الدخل املتعدد، اخلرج املتعدد
ويتققق أقصى معدل  ms 5,5احلد األدىن من ك م ون إعادة اإلرسال فيقرب من  . أما4 أقصى من تعدد اإلرسال املكاين ترتيب

 .MHz 20 ب MIMO من 4 بالرتتيب Mbit/s 288 يزيد على
عمودية. أي أهنا تستعمل اإلرسال العمودي الذي يعتمد على النفاذ متعدد اإلرسال  إن الوصلة العكسية تكون شبه

وكذلك اإلرسال املتعدد غري العمودي للمستعمل املزود برتاكب طباقي أو هوائيات  (OFDMA)بتقسيم متعامد للرتددات 
ة أيضًا إرسال بالنفاذ املتعدد يتقسيم )للنفاذ املتعدد بتقسيم املكان(. وتشمل الوصلة العكسي (SDMA)متعددة االستقبال 

للقركة ذات املعدل املنخفض. وتتققق إدارة التداخل عن طريق إعادة االستخدام النسيب للرتددات. وميكن  (CDMA)الشفرة 
عن طريق التقكم يف توزيع القوة على أساس تداخل مواقع اخلاليا األخرى.  واالنسياباحلصول على التوازن بني الصبيب/

. ويستعمل هذا النظام نفاذًا سريعًا ذا طلبات بطيئة OFDMA وقطعة حتكم CDMAتعمل الوصلة العكسية قطعة حتكم وتس
بتات خدمة. وتستعمل الوصلة العكسية إشارة إحالة عريضة النطاق للتقكم يف القدرة، والقرارات الذاتية،  البوطلبات سريعة 

باإلرسال بواسطة الوصلة العكسية املوفرة للقدرة وذلك عن طريق  UMB MAC والتخطيط يف النطاق الفرعي. ويسمح تصميم
ويصل أقصى  ms 7,3 مطرافيات ذات قدرة حمدودة عن طريق التخطيط. ويصل ك م ون إعادة اإلرسال بالوصلة العكسية إىل حنو

 ذات تشفري شبه عمودي(.)ذي كلمة شفرية واحدة  MHz 20يف عرض نطاق قدرة  Mbit/s 75يزيد على  إىل ما بياناتمعدل 

للتشغيل يف توزيعات غري تزامنية جزئيًا أو كلياً، ومع ذلك تزداد قدرات السطح البيين اهلوائي لالستفادة  UMBصمم النطاق 
بني اخلاليا. والقنوات الدليلية املنخفضة )بدون بتات( )القنوات اإلرشادية( فيتم استقداثها للتمكني من البقث  التزامن فيما من

 التقطع. بأقل قدر من اجملاور قليل التعقيدات وتيسري تبادل نفس الرتدد وكذلك التبادل داخل الرتددات مع عدم السماح إال
أساليب تشغيل ذات مسات موفرة للقدرة وذلك لتقسني عمر بطاريات املطراف. ويتم، بصورة حمددة، تعظيم  UMBويعرض 

التطبيقات احلساسة الخنفاض معدل الك م ون مثل نقل الصوت بواسطة  التداخل التشابكي الستيعاب أسلوبإمكانيات 
ذي حركة  DTX/DRXتوجد حالة شبة توصيل ترمي إىل توفري القدرة عن طريق استعمال  ، بينما(VoIP) بروتوكول اإلنرتنت

 اض الك م ون أثناء دورة التشغيل.تتأثر باخنف ال
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 CDMA TDD-IMT8 2000 النظام 3
 على أنه يوفر ثالثة (UTRA)بنفاذ راديوي عاملي لألرض  (TDD)بيين لإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن يتقدد السطح ال

 TDD والثالث Mchip/s 3,84مبعدل  TDDوالثاين  Mchip/s 1,28 (TD-SCDMA)مبعدل  TDDخيارات، يسمى األول 
 .Mchip/s 7,68مبعدل 

 (FDD) و االتساق مع مكونة اإلرسال املزدوج بتقسيم الرتددهلدف قوي ه UTRA TDDوقد أعد السطح البيين الراديوي 
من أجل حتقيق أكرب قدر من العناصر املشرتكة. وقد حتقق ذلك يف اتساق معلمات هامة للطبقة املادية وحتددت  (1 الفقرة )انظر

 TDD لحيث يتقاسم اإلرسا TDDو FDDجمموعة مشرتكة من بروتوكوالت الطبقات العليا لكل من اإلرسالني 
خصائص كثرية.  Mchip/s 7,68باملعدل  TDDإلرسال وا Mchip/s 3,84باملعدل  TDDمع اإلرسال  Mchip/s 1,28 باملعدل

بفضل اخليارات الثالثة، خمتلف احتياجات أقاليم االحتاد بطريقة مرنة، ويتقدد يف جمموعة مواصفات  UTRA TDDويليب النظام 
 مشرتكة.

 TDD اإلرسال نفاذ متعدد بتقسيم الشفرة وتتابع مباشر. وهناك ثالثة خيارات ملعدل العناصر، مهاونظام النفاذ الراديوي هو 
 TDD . واإلرسالMchip/s 3,84 ومعدل قدره MHz 5مع متديد معلومات يف عرض نطاق يقارب  Mchip/s 3,84 مبعدل
 مبعدل TDDو Mchip/s 7,68 قدره ومعدل MHz 10 مع متديد معلومات يف عرض نطاق يزيد على Mchip/s 7,68 مبعدل
ويتقدد السطح  Mchip/s 1,28، ومعدل عناصر قدره MHz 1,6 مع متديد معلومات على عرض نطاق قدره. Mchip/s 1,28 قدره

 (ISDNو PSTNال خدمات تعمل بتبديل الدارات )مثل شبكات البيين الراديوي حبيث يوفر عدداً كبرياً من اخلدمات ليؤمن بشكل فعر 
ات تعمل بتبديل الرزم )مثل الشبكات اليت تستعمل بروتوكول اإلنرتنت(. وقد صمم بروتوكول راديوي مرن يتيح للمستعمل وخدم

والوسائط املتعددة وأن يعدد إرساهلا يف موجة حاملة واحدة.  بياناتيستعمل يف نفس الوقت عدة خدمات خمتلفة، كاملهاتفة وال أن
باألسلوب الشفاف  بياناتاديوية احملددة خدمات يف الوقت الفعلي وغري الفعلي باستخدام نقل الوتوفر خدمات القنوات احلاملة الر 

 .FER واملعدل BER من حيث وقت التأخري واملعدل (QoS)و/أو غري الشفاف. وميكن ضبط نوعية اخلدمة 
حمسن  L2 ودعم HSDPA لة اهلابطةوتشمل مواصفة السطح البيين الراديوي خصائص حمسنة للنفاذ عايل السرعة للرزم يف الوص

 بياناتبالرزم بالوصلة اهلابطة بصورة تصل إىل أقصى معدالت ال بيانات. وتسمح باإلرسال للبياناتللمعدالت العالية من ال
على التوايل.   ،Mchip/s 7,68و Mchip/s 1,28 Mchip/s 3,84 ، لكل منMbit/s 20,4و Mbit/s 10,2و Mbit/s 2,8 وهي
الرزم وخدمات أخرى كالكالم على قناة حاملة وحيدة. وقد استقدثت خصائص الوصلة  بياناتمتآونًا وسريعًا ل ساالً إر تتيح  كما

، وقللت من فرتات التأخري وتفاوت التأخري بياناتمبعدالت أعلى من ال مسح بتقسن السعة والتغطية، كما الصاعدة املعززة، مما
 بالنسبة للوصلة الصاعدة.

تصل إىل  بياناتإىل الوصلة الصاعدة املعززة، يسمح مبعدالت قصوى من ال (QAM-16)يل األعلى إن إضافة التشك
 Mchip/s 7,68و Mchip/s 3,84و Mchip/s 1,28بالنسبة لكل من األسلوب  Mbit/s 17,7و Mbit/s 9,2و Mbit/s 2,2 حنو

 .Mchip/s 1,28 مبعدل UTRA TDDعلى التوايل. وقد أضيف دعم إىل تشغيل الرتدد املتعدد ألسلوب 
وتوفر معمارية شبكة النفاذ الراديوي أيضًا خدمات اإلذاعة متعددة الوسائط وخدمات اإلرسال املتعدد أي إهنا تتيح توزيع 

 عدة نقاط.-إىل-احملتويات متعددة الوسائط إىل جمموعات املستعملني يف قنوات حاملة من نقطة
من أجل تطوير تكنولوجيا النفاذ الراديوي لتققيق معدل بيانات مرتفع،  E-UTRAN املطوَّرنظام النفاذ الراديوي  قدثاست  و 

 .لرزمل باالستخدام األمثلومعدل ك م ون منخفض ونفاذ راديوي 
التقليدي لتوفري درجة عالية من املتانة  (OFDM)ويعتمد خمطط إرسال الوصلة اهلابطة على تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتدد 

 ئية ترددات القنوات، بينما ميكن يف الوقت ذاته تنفيذ مستقبالت منخفضة التعقيد يف عروض نطاقات واسعة جداً.إزاء انتقا

____________________ 
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، وبعبارة أدق، (SC-FDMA) تعدد بتقسيم املوجة احلاملة الوحيدةاملنفاذ الويعتمد خمطط إرسال الوصلة الصاعدة على 
. وهو يدعم أيضاً (DFTS-OFDM)بالتقسيم التعامدي للرتدد  املمدد تعدد اإلرسالحتويل فورييه املنفصل ليعتمد على  فهو

هذا للوصلة الصاعدة  DFTS-OFDMوما يدعو إىل استعمال إرسال  .DFTS-OFDMالتخصيص متعدد العناقيد لتقويل 
 التقليدي. OFDMلإلشارة املرسلة باملقارنة مع تعدد اإلرسال  (PAPR)لذروة القدرة إىل متوسط القدرة  النسبة األخفض هو

مما ي فضي إىل ذروة معدالت بيانات تصل  ،MHz 100إىل  MHz 1,4عروض نطاقات من حوايل  E-UTRAنظام ويدعم 
يف الوصلة الصاعدة. وي ستخدم جتميع املوجات احلاملة، أي اإلرسال املتزامن  Gbit/s 1,5يف الوصلة اهلابطة و Gbit/s 3حنو  إىل

 .MHz 20بالتوازي من/إىل نفس املطراف، لدعم عروض نطاقات أكرب من  ملوجات حاملة متعددة املكونات

 IMT9-2000 وحيدة حاملة بموجة TDMA المعيار 4
. TDMAعالية السرعة تستعمل مجيعها تكنولوجيا النفاذ  بياناتيقدم هذا السطح البيين ثالثة خيارات لعرض النطاق من أجل ال

مبعدل رموز زائد  QAM-32 أو التشكيل PSK-8 للموجة احلاملة التشكيل kHz ذو عرض النطاق (EDGE)ويستعمل اخليار 
مع دعم  Mbit/s 3,25 أو Mbit/s 1,625 اهلجني، ويؤمن معدل إرسال للقناة يف ٍأسلوب املوجتني احلاملتني مقداره ARQ باألسلوب

بتخالف ثنائي ورباعي  QAM تخدم التشكيلللبيئات ذات التنقلية األقل تس MHz 1,6 تنقلية عالية. وبتيسر عرض نطاق مقداره
 .Mbit/s 5,2 هذا التوزيع املرن للفواصل وحيقق معدل إرسال للقناة يبلغ MHz 1,6 اهلجني. ويدعم خيار عرض النطاق ARQ باألسلوب

. (MBMS) عدة نقاط تعرف باخلدمة اإلذاعية متعددة الوسائط/متعددة اإلرسال-إىل-توفر خدمة إذاعية متنوعة من نقطةت كما
صادرة عن كيان وحيد املصدر إىل هنايات متعددة. وتوفر  بياناتعدة نقاط تتيح إرسال -إىل-وتوجد اليوم خدمات من نقطة

الة هذه املقدرة للخدمات اإلذاعية/متعددة اإلرسال اليت يوفرها موردو اخلدمة احمللية وموردون آخرون بصورة فعر  MBMS اخلدمة
 .(VASP) خلدمات القيمة املضافة

من كيان مرسل وحيد إىل مقاصد  بياناتعدة نقاط باجتاه واحد تنقل فيها ال-إىل-هي خدمة محالة من نقطة MBMSواخلدمة 
 متعددة. وهي قادرة أيضاً على التوسع لتقدمي خدمات أخرى بفضل هذه املقدرات احلمالة.

يتيح أفضل  . مماIEEE مل باملعايري اليت وضعها الفريقالعا IP وأسلوب اإلرسال املتعدد قابل للتشغيل مع اإلرسال املتعدد
من أجل إتاحة أكرب قدر من تيسر التطبيقات واحملتويات حبيث ميكن إيصال اخلدمات احلالية  IP استعمال لقواعد اخلدمة

 والقادمة باستعمال أكثر فعالية للموارد.

 FDMA/TDMA-IMT10 2000 النظام 5
 .(DECT)الرقمية احملسنة  الالسلكية ، االتصاالتFDMA/TDMAالعامل بتقنية النفاذ  IMT-2000يسمى السطح البيين الراديوي 

معدالت  . أما(TDD)مع إرسال مزدوج بتقسيم الزمن  TDMA وحيدد هذا السطح البيين الراديوي سطقًا بينيًا راديويًا بنفاذ
. Mbit/s 6,912و Mbit/s 4,608و Mbit/s 3,456و Mbit/s 2,304و Mbit/s 1,152إرسال القنوات ألنظمة التشكيل فهي 

بأسلوب التوصيل ودون توصيل. ويتيح استعمال تشغيل متعدد  بياناتويقدم املعيار توصياًل تناظريًا وتوصياًل غري تناظري ونقل 
خلدمات وتضم طبقة الشبكة برتوكوالت التقكم يف النداء وا Mbit/s 20املوجات، بثالث موجات مثالً، معدالت تصل إىل 

 اإلضافية وخدمة رسائل التوصيل وخدمة الرسائل دون توصيل وإدارة التنقل ومنها خدمات األمن والسرية.

____________________ 
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. ومن أجل MHz 1,728 التباعد بني املوجات احلاملة فقدره وتتقدد قنوات تردد النفاذ الراديوي والبنية الزمنية على حد سواء. أما
فرتة  24 طار. وت ستقدث داخل هذا اإلms 10 طوله إطارالنظامية و  TDMA تستعمل البنية النفاذ إىل الوسيط يف الوقت املناسب،

 في فرتة. ويعادل طول الفرتة املضاعفة طول فرتتني كاملتني، تطابق بدايتها بداية الفرتة الكاملة.صنزمنية كاملة تتألف كل منها من 
، علمًا بأن القيمة االمسية حلاصل ضرب عرض (GFSK) الرتدد اإلبراق الغوسي بزحزحة وطريقة التشكيل املستخدمة هي إما

. وميكن (QAM)أو التشكيل االتساعي الرتبيعي  (DPSK)، أو اإلبراق التفاضلي بزحزحة الطور 0,5 النطاق يف مدة البتة هي
يضاعف معدل البتات  إضافة إىل التشكيل حبالتني؛ مما 64و/أو  16و/أو  8و/أو  4 للتجهيزات استعمال التشكيل باحلاالت

والتشكيل بثماين  /4-DQPSK . ويكون التشكيل بأربع حاالت6أو  4أو  3أو  2 جتهيز راديوي واحد بضربه بالعامل يف
 .QAM-64والتشكيل بأربع وستني حالة  QAM-16والتشكيل بست عشر حالة  /8-D8-PSK حاالت

 الث جمموعات من اخلدمات هي:إىل الطبقات العليا وإىل كيان اإلدارة ث MAC وتقدم طبقة
 ؛(BMC)التقكم يف الرسالة املذاعة  -
 ؛(CMC)التقكم يف الرسائل بأسلوب عدم التوصيل  -
 .(MBC)التقكم متعدد الوسائط  -

عدة نقاط بأسلوب عدم التوصيل. وتستخدم هذه اخلدمات  - إىل - جمموعة خدمات متواصلة من نقطة BMCويتيح التقكم 
إىل مطراف  (FT) ية داخلية وتتاح أيضًا للطبقات العليا. وتعمل هذه اخلدمات يف االجتاه من مطراف ثابتلنقل قنوات منطق

 وتستطيع مجيع املطاريف احملمولة الواقعة داخل مدى اإلرسال الوصول إىل هذه اخلدمة. (PT) حممول
عدة نقاط بأسلوب عدم التوصيل.  - إىل -للطبقات العليا خدمات من نقطة إىل نقطة أو من نقطة  CMCويتيح التقكم 

 وتعمل هذه اخلدمات باالجتاهني بني مطراف ثابت حمدد ومطراف حممول واحد أو أكثر.
 MBC للطبقات العليا خدمة واحدة من خدمات أسلوب التوصيل من نقطة إىل نقطة. وتستطيع اخلدمة MBCويتيح كل حتكم 

 .استعمال وسيط واحد أو أكثر لتوفري خدمة واحدة
 أربعة أنواع: MACوللوسيط 

 وسيط إرسال مفرد: يستقدث وسيط اإلرسال املفرد بإنشاء قناة مادية واحدة لإلرسال يف اجتاه واحد. -
 مادتني. وسيط إرسال مزدوج: يستقدث وسيط اإلرسال املزدوج بضم وسيطني يعمالن باجتاهني متعاكسني يف قناتني -
وسيط إرسال مفرد بقناتني بضم وسيطي إرسال مفردين طويلني يعمالن وسيط إرسال مفرد بقناتني: يستقدث  -

 نفس االجتاه ويف قناتني مادتني. يف
 وسيط إرسال مزدوج بقناتني: يتألف وسيط اإلرسال املزدوج بقناتني من وسيطي إرسال مزدوج من نفس توصيل -

 .MAC التقكم
 ويتخذ الوسيط إحدى احلاالت التشغيلية الثالث التالية:

 (.إطاروسيط زائف: ويضم عادة إرساالت متواصلة )أي إرسال يف كل  -
وسيط حركة: ويضم إرساالت متواصلة من نقطة إىل نقطة. وهو وسيط إرسال مزدوج أو وسيط إرسال مفرد بقناتني  -

 أو وسيط إرسال مزدوج بقناتني.
 ال مزدوج.وسيط دون توصيل: ويضم إرساالت متقطعة. وهو وسيط إرسال مفرد أو إرس -

البنية املنطقية للقنوات املادية. ويعتمد معدل بتات املستعمل على نوع الفرتة  (MAC) وحتدد طبقة التقكم يف النفاذ إىل الوسيط
 الزمنية ونظام التشكيل وسوية احلماية وعدد الفرتات الزمنية وعدد املوجات احلاملة.
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ااًل بني األنظمة اخلاصة والعمومية العاملة يف نطاق ترددات ات ديناميًا تعايشًا فعر وتتيح الرسائل واإلجراءات اإللزامية النتقاء القنو 
معني مشرتك دون احلاجة إىل اللجوء إىل عمليات ختطيط الرتددات التقليدي. ولكل جهاز نفاذ إىل مجيع القنوات )جتميعات 

، يف تلك اللقظة ويف ذلك املكان هي القناة األقل زمن/تردد(. وعند احلاجة إىل التوصيل يتم اختيار القناة على أساس أهنا
تداخاًل بني مجيع لقنوات النفاذ املشرتكة. األمر الذي يغين عن التخطيط التقليدي للرتددات وييسر عمليات الرتكيب إىل حد 

الية للوصلة الراديوية. بعيد. ويقدم هذا اإلجراء أيضًا قدرة تتزايد بازدياد قرب مكان حمطة القاعدة مع احملافظة على نوعية ع
 االً.ويساعد االستغناء عن تقسيم مورد الرتددات على عدة خدمات أو مستعملني يف استعمال الطيف استعمااًل فعر 

" الذي يركز بشكل رئيسي على توفري DECT وتقدم املواصفات األخرية معلومات حمدَّثة عن نظام "اجليل اجلديد لالتصاالت
أن نوعية خدمة املهاتفة يتقسن باستعمال تشفري النطاق الواسع. وجهاز التشفري  اإلنرتنت. كماخدمات تستعمل بروتوكول 

. وميكن التفاوض بشأن خيارات G.722 وفك التشفري الضروري لتأمني التشغيل البيين يف السطح البيين الراديوي هو الكودك
" خدمات مسعية DECT رتنت يتيح "اجليل اجلديد لالتصاالتأخرى لكودك. وإضافة إىل خدمة املهاتفة باستعمال بروتوكول اإلن

 وفيديوية وغريها من اخلدمات القائمة على بروتوكول اإلنرتنت.

 OFDMA TDD WMAN-IMT11 2000 البيني السطح 6
الذي قام على وضعه ورعايته  802.16 رقم IEEE على معيار املعهد IMT-2000 OFDMA TDD WMANيقوم السطح البيين 

املعين بالنفاذ الالسلكي عريض النطاق. وتتوىل نشره مجعية املعايري التابعة ملعهد مهندسي  IEEE التابع للمعهد 802.16 العملفريق 
من حيث  باملرونة 802.16 . وتتسم تكنولوجيا السطح البيين الراديوي الوارد توصيفها يف املعيار(IEEE-SA)الكهرباء واإللكرتونيات 

مواصفات  IEEE 802.16 املعيار ويضم التشغيل والبيئات التنظيمية. يف جمموعة واسعة من التطبيقات وتردداتإمكانية استعماهلا 
حالة  OFDMA TDD WMANالالسلكية. وتعد املواصفة  MAN-OFDMAيعرف باملواصفة  مامتعددة للطبقة املادية، منها 

صفة سطح بيين راديوي خاص قابل للتشغيل البيين. الالسلكية حيث حتدد موا WirelessMAN-OFDMAخاصة من املواصفة 
 السواء. على FDDو TDDالوارد تعريفها هنا تعمل يف األسلوبني  OFDMA TDD WMANوالشبكة 

وطبقة التقكم  (PHY) الطبقة املادية-الطبقتني األدىن للشبكة OFDMA TDD WMANويضم السطح البيين الراديوي 
؛ والعنصر األعلى يف هذه الطبقة هو طبقة التقكم MAC هو DLC األدىن يف الطبقة . والعنصر(DLC) بياناتوصلة ال يف
الذي يدعم توزيع مرن للقنوات يشمل نطاقات  OFDA . وتقوم الطبقة املادية على األسلوب(LCC) الوصلة املنطقية يف

لقائم على التوصيل واملصمم على الربوتوكول ا MAC . وتقوم الطبقة املاديةMHz 10و MHz 8,75و MHz 7و MHz 5 تبلغ
لالستعمال يف تشكيل من نقطة إىل عدة نقاط. وهو مصمم حبيث حيمل جمموعة واسعة من اخلدمات )عادة خدمات قائمة 

يتيح التمييز الكامل لنوعية اخلدمة  ابروتوكول اإلنرتنت( بتبديل الرزم مع السماح بالتقكم الدقيق واللقظي يف توزيع املوارد مب على
 نف املوجة احلاملة.من ص

فيها تلك القائمة على بروتوكول  مصمم حلمل احلركة القائمة على الرزم، مبا OFDMA TDD WMANوالسطح البيين الراديوي 
 يكفي لدعم ضرب متنوع من معماريات شبكات الطبقات العليا من أجل االستعمال الثابت أو املتجول اإلنرتنت. وهو مرن مبا

 فضالً  العامة بياناتال خلدمات املالئمة الوظيفية اجلوانب دعم بسهولة وميكنه. احلركة تسليم دعم مع بالكامل املتنقل أو
 واخلدمات املتعدد والبث اإلذاعة وخدمات فيها حامساً  عنصراً  الزمن يشكل اليت املتعددة والوسائط الصوت خدمات عن

 .املخولة التنظيمية
يتضمن املعيار مواصفة طبقات الشبكة العليا. وهو يوفر ميزة املرونة  ؛ وال2و 1 صيف الطبقتنيويقوم معيار السطح البيين الراديوي بتو 

ويدعم جمموعة متنوعة من البىن التقتية الشبكية. وهذا السطح البيين الراديوي  3و 2 واالنفتاح عند السطح البيين بني الطبقتني

____________________ 
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عرفة يف التوصية  متوافق
 
، على حنو خاص، تصميماً WiMAX12 . ويوفر منتدىQ.1701 T-ITUمع معماريات الشبكة امل

والذي يرد  OFDMA TDD WMAN والسطح البيين الراديوي IEE 802.16 أجل االستعمال األمثل للمعيار ملعمارية شبكة من
 ."لطرف من طرف WiMAX األنظمة الشبكية ملعمارية 2-3وصفه يف "املرحلة 

 
 

 3 الملحق

 
 (IMT-Advanced)المتنقلة الدولية المتقدمة لألرض في إطار االتصاالت ة لسطوح البينية الراديويا

 )Advanced-LTE( 13 الطويل األجل المتقدمالتطور  1
بوضع مواصفات السطوح البينية الراديوية لألرض يف إطار االتصاالت  (3GPP)قام مشروع الشراكة لتكنولوجيات اجليل الثالث 

واليت تستند إىل اإلصدار  (LTE-Advanced) تكنولوجيا التطور الطويل األجل املتقدمةعروفة باسم املتنقلة الدولية املتقدمة، امل
 بعده. وما LTE من 10

 تتألف من زمرة (RIT) تكنولوجيات السطوح البينية الراديويةهي عبارة عن جمموعة من  LTE-Advancedوالتكنولوجيا 
مصمَّمتني للعمل  (TDD)بازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن  RITوزمرة واحدة  (FDD)بازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد  RITواحدة 

بعده  وما LTE من 10أيضًا باسم اإلصدار  TDD RITيف طيف متزاوج وغري متزاوج، على التوايل. وت عرف الزمرة األوىل 
التنفيذ الوقت ذاته من  ومما ميكن يف معًا مما يوفر درجة عالية من التماثل RIT . وقد ط وررت الزمرتانTD-LTE-Advanced أو

 فيما يتعلق برتتيب الطيف/ازدواج اإلرسال اخلاص هبا. RIT كل زمرةل األمثل
تطور  (RIT)بتقسيم الزمن يف تكنولوجيات السطوح البينية الراديوية  TDD بتقسيم الرتدد واالزدواج FDD وميثل االزدواج

يف العديد من الب ىن األساسية  RIT على التوايل. وتتشارك الزمرتان (LTE)جل الطويل األ TDDو FDD اإلصدارين األورلني من
فضي ي   ، مماMHz 100وذلك لتبسيط تنفيذ جتهيزات النفاذ الراديوي املزدوج األسلوب. وميكن دعم عروض نطاق اإلرسال حىت 

 يف الوصلة الصاعدة. Gbit/s 1,5يف الوصلة اهلابطة و Gbit/s 3إىل معدالت بيانات ذروة تصل إىل حنو 
التقليدي لتوفري درجة عالية من املتانة  (OFDM) تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددويعتمد خمطط إرسال الوصلة اهلابطة على 

 جداً. إزاء انتقائية ترددات القنوات، بينما ميكن يف الوقت ذاته تنفيذ مستقبالت منخفضة التعقيد يف عروض نطاقات واسعة

 .(DFTS-OFDM) بالتقسيم التعامدي للرتدد املمدد تعدد اإلرسالطط إرسال الوصلة الصاعدة على حتويل فورييه املنفصل لويعتمد خم
 (PAPR)لذروة القدرة إىل متوسط القدرة هذا للوصلة الصاعدة هو النسبة  DFTS-OFDMوما يدعو إىل استعمال اإلرسال 

التقليدي. وهذا حيقق قدرًا أكرب من كفاءة استعمال مضخِّم القدرة  OFDMلإلشارة املرسلة باملقارنة مع تعدد اإلرسال 
املطراف، مما يعين زيادة التغطية و/أو خفض استهالك القدرة يف املطراف. وتتققق مواءمة نسق ترقيم الوصلة الصاعدة  يف
 نسق ترقيم الوصلة اهلابطة. مع

اهلجني مع اجلمع الربجمي  (ARQ)تكمل بالطلب األوتومايت للتكرار وي س Turbo تشفري 1/3ويعتمد تشفري القنوات على معدل 
تشكيل وال (QPSK) رتبيعي بزحزحة الطورملعاجلة أخطاء فك التشفري يف جانب املستقِبل. ويدعم تشكيل البيانات التشكيل ال

 .وذلك لكل من الوصلة اهلابطة والوصلة الصاعدة على السواء 64QAMو 16QAM رتبيعيالتساعي اال

____________________ 
12 http://www.wimaxforum.org/technology/documents/. 
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 MHz 1,4عروض نطاقات من حوايل  (RIT)يف تكنولوجيات السطوح البينية الراديوية TDD و FDD ويدعم اإلرساالن
. وي ستخدم جتميع املوجات احلاملة، أي اإلرسال املتزامن ملوجات حاملة متعددة املكونات بالتوازي من/إىل نفس MHz 100 إىل

من حيث الرتدد  متتامخةوال يتعني أن تكون املوجات احلاملة املكونة  .MHz 20املطراف، لدعم عروض نطاقات أكرب من 
 وميكن أن تكون يف نطاقات تردد خمتلفة، وذلك الستغالل توزيعات الطيف اجملزأة بواسطة جتميع الطيف. بل

وصلة اهلابطة والوصلة ومن املمكن تنظيم اجلدولة الزمنية املعتمدة على القنوات من حيث جماالت الزمن والرتدد على السواء لل
الصاعدة على السواء، على أن يكون منظم جدولة احملطة القاعدة مسؤواًل عن االنتقاء )الدينامي( ملصدر اإلرسال وملعدل 
البيانات على السواء. والعملية األساسية هي اجلدولة الدينامية، حيث يتخذ منظم جدولة احملطة القاعدة قرارًا لكل فرتة زمن 

قدرها ميكروثانية واحدة، ولكن هنالك أيضًا إمكانية جلدولة شبه دائمة. ومتكرن هذه اجلدولة شبه الدائمة  (TTI)إرسال 
معني لفرتة أطول من الزمن  (UE)توزيع موارد اإلرسال ومعدالت البيانات على حنو شبه ساكن إىل جتهيزات مستعمل  من
 وذلك خلفض رأسية تشوير التقكم. TTI وحدة من

على السواء. ويدعم التشفري املسبق املتعدد اهلوائيات املشفوع  RITاإلرسال املتعددة اهلوائيات جزء أصيل يف زمريت  وخمططات
ملستعمل واحد( وتكوين  (MIMO)خرجات املدخالت و )تعدد امل بالتكيف الدينامي للمراتب كاًل من تعدد اإلرسال الفضائي

حىت مثاين طبقات يف الوصلة اهلابطة وأربع طبقات يف الوصلة الصاعدة.  ل الفضائياحلزم على السواء. ومن املمكن تعدد اإلرسا
لعدة مستعملني، حيث ختصص لعدة مستعملني نفس املوارد من حيث  MIMO وكذلك من املمكن تعدد املدخالت واملخرجات

أو توليفة  (SFBC)ب الفضاء والرتدد الزمن والرتدد. وأخريًا من املمكن تنوع اإلرسال القائم على أساس تشفري الفدرات حبس
 .(FSTD)وتنوع اإلرسال بتبديل الرتدد  SFBCهذا التشفري  من

اجلدولة  ، حيث تتبادل اخلاليا املتجاورة املعلومات اليت تساعد يف(ICIC)تنسيق التداخل بني اخلاليا  RITومن املمكن يف زمريت 
لعمليات النشر املتجانسة بوجود خاليا غري مرتاكبة هلا قدرة إرسال  ICICبغية خفض سوية التداخل. وميكن استخدام التنسيق 

 مماثلة وكذلك لعمليات النشر املتغايرة، حيث تغطي خلية أعلى قدرة واحدة أو أكثر من العقد األخفض قدرة.

 14السطوح البينية الراديوية للشبكات الالسلكية المتقدمة للمناطق الحضرية 2
(WirelessMAN-Advanced)  

للشبكات الالسلكية املتقدمة بوضع مواصفة السطوح البينية الراديوية  (IEEE) املهندسني الكهربائيني واإللكرتونينيقام معهد 
املتقدمة يدعى  . ومثة نظام كامل من طرف إىل طرف يقوم على هذه الشبكات(WirelessMAN-Advanced) للمناطق احلضرية

WiMAX 2 وضعه منتدى ،WiMAX. 

نفاذ تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي  (WirelessMAN-Advanced) الشبكة الالسلكية املتقدمة للمناطق احلضريةدم تستخو 
. وهي تدعم كذلك خمططات  (UL)ويف الوصلة الصاعدة  (DL)مبثابة خمطط نفاذ متعدد يف الوصلة اهلابطة  (OFDMA) للرتدد

مبا فيها ازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد  (FDD)إلرسال بتقسيم الرتدد وازدواج ا (TDD)كل من ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن 
. ويشرتك كل من خمططات ازدواج اإلرسال هذه يف نعوت FDDيف شبكات  (MS)لتشغيل احملطات املتنقلة  (H-FDD) النصفي
اق قنوات أوسع، تصل عروض نط WirelessMAN-Advancedوكذلك تدعم الشبكة . واملعاجلة يف النطاق األساسي طرب ىن األ

 ، مع جتميع املوجات احلاملة. MHz 160 حىت
لكي  CTC. ويوسع خمطط 1/3مبعدل شفرة  (CTC)التالفيفية  turboشفرة  WirelessMAN-Advancedوتستعمل الشبكة 

أحجام بانتظام على أساس استبانات  FEC إضافية. وعالوة على ذلك، ميكن زيادة أحجام فدرات FEC يدعم أحجام فدرات
 فدرات حمددة مسبقاً.

____________________ 
 .M.2012 R-ITUبالتوصية  2انظر امللقق  14
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ممكنة. ويتوقف تقابل البتات يف نقطة الكوكبة على صيغة إعادة ترتيب  QAM-64و QAM-16و QPSK وكوكبات التشكيالت
كما هي موصوفة، ويتوقف   (HARQ)املستخدمة من أجل إعادة إرسال الطلب األوتومايت للتكرار اهلجني  (CoRe) الكوكبة

. وتشمل األحجام إضافة MIMOيف دخل مشفر  QAM . وت قاَبل رموز(MIMO)دخل واخلرج أيضًا على خمطط تعدد ال
(، حسب االقتضاء. وحتتاج األحجام األخرى إىل التقشية لتبلغ حجم الرشقة FEC)لكل رشقة ولكل فدرة  CRC التققق

 التالية. ويتوقف معدل الشفرة والتشكيل على حجم الرشقة وختصيص املوارد.
بتقديد موقع  WirelessMAN-Advancedيف الشبكة  HARQ (HARQ-IR)طناب املتزايد يف الطلب ويستخدم اإل

وهو يعترب حالة  HARQ (HARQ-CC) . ومن املمكن أيضًا تالح ق تكرارHARQالبدء النتقاء البتات إلعادة إرساالت 
 .HARQ-IR خاصة من

ا هي منظورة من احملطة املتنقلة. وتستخدم هذه املعلومات احملطة أحوال القناة كم CQI وتتناول املعلومات املرجتعة عن املؤشر
القاعدة لتكييف الوصلة وختصيص املوارد والتقكم يف الطاقة، وغري ذلك. ويشمل قياس نوعية القناة قياسات النطاق الضيق 

ملعلومات املرجتعة أو غريها بواسطة تفاضل ا CQI والنطاق العريض على السواء. وميكن ختفيض رأسية املعلومات املرجتعة عن
 (CINR)فعالية نسبة املوجة احلاملة إىل التداخل زائد الضوضاء  (CQI)أساليب االنضغاط. ومن أمثلة مؤشر نوعية القناة  من

 وانتقاء النطاق، وغري ذلك.

. MIMOمطلوبة لتشغيل خصائص النطاق العريض و/أو الضيق الفضائية للقناة اليت تكون  MIMOوتوفر املعلومات املرجتعة عن 
 مصفوفةومعلومات تكييف املرتبة وعناصر  (PMI) ةاملفضل املصفوفةودليل  MIMO ومن أمثلة هذه املعلومات املرجتعة أسلوب

 التغري املصاحب يف القناة وأفضل دليل للنطاق الفرعي.
ستخدام التقكم يف القدرة يف الوصلة اهلابطة، وميكن تنفيذ آلية للتقكم يف القدرة للوصلة اهلابطة والوصلة الصاعدة. وميكن، با

أن يتلقى املطراف معلومات خاصة باملستعمل مع دليل مكرس يف سوية القدرة املتقكم هبا. وميكن التقكم يف قدرة أجزاء 
 لصاعدة.املتقدمة يف الوصلة اهلابطة على أساس املعلومات املرجتعة عن نوعية قناة مطراف الوصلة ا (MAP)التطبيق املتنقل 

والغرض من التقكم يف القدرة يف الوصلة الصاعدة هو تعويض خسارة املسري والتظليل واخلبو السريع وخسارة التنفيذ وكذلك 
لتخفيف التداخل بني اخلاليا ويف داخلها. وبإمكان احملطة القاعدة أن ترسل املعلومات الالزمة من خالل قناة التقكم أو رسالة 

تقكم يف القدرة يف الوصلة الصاعدة. وتقوم احملطة القاعدة باستمثال معلمات خوارزمية التقكم يف القدرة إىل املطاريف لدعم ال
 على أساس النظام بأكمله وتعمد إىل إرساهلا دورياً.

العديد من التقنيات املتعددة اهلوائيات  (WirelessMAN-Advanced) الشبكة الالسلكية املتقدمة للمناطق احلضريةوتدعم 
وحيد املستعمل ومتعدد املستعمل )تعدد اإلرسال وتشكيل احلزم الفضائي(  (MIMO)ملتقدمة، مبا فيها تعدد الدخل واخلرج ا

حتديد مستعمل واحد  (SU-MIMO)وحيد املستعمل  MIMOجانب عدد من خمططات اإلرسال املتنوعة. وميكن يف خمطط  إىل
فيمكن حتديد  (MU-MIMO)والفضاء(. أما يف خمطط تعدد املستعملني  فقط يف وحدة موارد واحدة )من حيث الزمن والرتدد

 العديد من املستعملني يف وحدة موارد واحدة.
، على التوايل. وبالنسبة إىل تعدد اإلرسال 1 × 2و 2 × 2والتشكيل األدىن للهوائي يف الوصلة اهلابطة والوصلة الصاعدة هو 

مغلق العروة، يتقيد عدد التدفقات باحلد األدىن من عدد  (SU-MIMO)ستعمل وحيد امل MIMO الفضائي مفتوح العروة وخمطط
أن يدعم ما يصل إىل تدفقني  (MU-MIMO)متعدد املستعملني  MIMOهوائيات اإلرسال أو االستقبال. ويستطيع خمطط 

 يات إرسال.هوائ 8تدفقات مع  8هوائيات إرسال وما يصل إىل  4تدفقات مع  4هوائيي إرسال وما يصل إىل  مع
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 4 الملحق

 
 الراديوية البينية للسطوح الموحدة ETSIو IEEE المعهدين معايير
 الثابتة الخدمة في (BWA) النطاق عريض الالسلكي النفاذ ألنظمة

 والجوالة المتنقلة التطبيقات ومنها

 الراديوي البيني السطح عن عامة معلومات 1
بينية راديوية موحدة للطبقات املادية  تعرف سطوحاً  ETSI HiperMANواملعايري  IEEE 802.16-2009إن املعيار 

. بيانات)التقكم بوصلة ال DLC )التقكم بالنفاذ إىل الوسيط(/الطبقة MAC وللطبقة OFDMA والنفاذ OFDM لإلرسال
أيضاً  IEEE 802.16-2009لتطبيقات اخلدمة اجلوالة، فإن املعيار  اليتطرق إ ال ETSI BRAN HiperMANلكن مع أن املعيار 

 يتوجه للتطبيقات احملمولة بالكامل على عربات.
إنشاء نظام نفاذ يتوافق مع هذا السطح البيين الراديوي املعياري ويقدم جمموعة  GHz 6ويتيح استعمال نطاقات تردد دون 

 املدن والضواحي والريف. التطبيقات بدءًا من التطبيقات املتنقلة بالكامل حىت تطبيقات الشركات والتطبيقات اخلاصة يف من
حتسني هذا السطح البيين ليعمل مع القنوات الراديوية لألجهزة املتنقلة الدينامية. وهو قادر على توفري طرائق نقل وسلسلة   ومت

قت كاملة من أساليب االقتصاد يف الطاقة. وقد تتيح هذه املواصفة تسهيل توفري بيانات نوعية من منط اإلنرتنت وبيانات يف الو 
 يف ذلك تطبيقات مثل املهاتفة وخدمة املؤمتر املرئي. الفعلي، مبا

يف املعيار  HiperMANو IEEEيف املعيار  (WirelessMANويسمى هذا النوع من األنظمة بالشبكة الالسلكية ملنطقة حضرية 
ETSI BRAN)النوع من األنظمة بشكل بل إىل احلجم. وتستند معمارية هذا  فقط حتيل كلمة "حضرية" إىل التطبيق . وال

عدة نقاط مع حمطة قاعدة ختدم مشرتكني يف خلية معينة قد تصل مساحتها إىل عدة  -إىل-رئيسي إىل اإلرسال من نقطة
ي كيلومرتات. ويتمكن املستعملون من النفاذ إىل أنواع خمتلفة من املطاريف مثل اهلواتف احملمولة واهلاتف الذكي واحلاسوب اجليب

 ين الراديوي يف عدد من عروض القنواتيشخصي احملمول واملذكرة اإللكرتونية وذلك يف بيئة متنقلة. ويعمل السطح البواحلاسوب ال
. وحيسِّن استعمال GHz 6 لرتددات التشغيل حتت الرتدد MHz 20و 17,5و 15و 14و 10و 8,75و 7و 5و 3,5و 1,25مثل 

من فعالية استعمال عرض  (OFDMA) والنفاذ املتعدد املتعامد بتقسيم الرتدد (OFDM) تعدد اإلرسال املتعامد بتقسيم الرتدد
 النطاق بسبب الربجمة املناسبة للوقت/الرتدد واملرونة يف إدارة أجهزة املستعمل املختلفة مع عدد من أنواع اهلوائيات وأشكاهلا. وينتج

شاملة االجتاهات وحتسن املقدرة يف غري خط البصر،  عن هذا االستعمال نقص التداخل يف أجهزة املستعمل ذات اهلوائيات
أمر بالغ األمهية بالنسبة ملشرتكي اخلدمة املتنقلة. وحيدد ترتيب القنوات الفرعي قنوات فرعية ميكن توزيعها على خمتلف  وهو

إدارة عرض القناة وقدرة اإلرسال ا. ويعطي ذلك مزودي اخلدمة مزيداً من املرونة يف بياناهتاملشرتكني تبعًا لشروط القناة ومتطلبات 
 فيها موارد الطيف. ويؤدي إىل مزيد من الفعالية يف استعمال املوارد مبا

ويوفر السطح البيين الراديوي عددًا من عروض القنوات وترددات التشغيل تتيح فعالية قصوى يف استعمال الطيف تصل 
 .(SISO) رساليف تشكيلة واحدة هلوائي االستقبال واإل bit/s/Hz 3,5 إىل

على أساس النفاذ املتعدد  MAC/DLC . وتقوم الطبقةMAC/DLC والطبقة PHY ويضم السطح البيين الراديوي الطبقة
املخصص حسب الطلب حيث اإلرساالت مربجمة تبعًا لألولوية والتيسر. ويستند هذا التصميم إىل احلاجة إىل توفري نفاذ 

من خالل توفري عدة طبقات فرعية للتقارب مثل بروتوكول اإلنرتنت واإلثرنت مع احملافظة النوع التشغيلي للشبكات العمومية  من
 على نوعية خدمة كاملة.

 .PHYو (OFDMA )نفاذ OFDM)تعدد إرسال متعامد بتقسيم الرتدد( و OFDM األساليب MAC/DLC وتقدم الطبقة
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اليت تضم  ETSI HiperMANو WirelessMANو IEEE خمططات ملواصفات التشغيل البيين الوحدة للمعايري 1 ويبني الشكل
 فيها وظائف األمن. مبا MAC وكذلك كامل الطبقة OFDMA والنفاذ OFDM مواصفات الطبقات املادية لإلرسال

 1 كلـالش
 GHz 6 دونالموحدة الخاصة بالتشغيل البيني في الترددات  BWAالمعايير 

M.1801-01

IEEE Std 802.16

MAC (§ 6, § 7, ...)

OFDM (§ 8.3)

OFDMA (§ 8.4)

SCa (§ 8.2)

ETSI HiperMAN

DLC (TS 102 178)

PHY (TS 102 177)

 

مالمح معلمات التشغيل البيين املوصى هبا.  HiperMAN ETSIو IEEE 802.16واملعياران  TMForum WiMAXاملنتدى وحيدد 
يف وثيقة مستقلة. وحتدد  HiperMAN يف وثيقة املعايري الرئيسية بينما ترد خصائص املعيار IEEE 802.16 وترد خصائص املعيار

 1A15 )الالسلكية عريضة النطاق( اليت تستند إىل مالمح املعيار WiBro مةمالمح اخلد (TTA) رابطة تكنولوجيا االتصاالت
، TTAK.KO-06.0082/R2، فإن حمتوى هذا املعيار، 2 . وعلى الرغم من عدم وروده صراحة يف امللققWiMAX للمنتدى

 .2 لققمن امل 6 مياثل أحد اخليارات الواردة يف الفقرة MHz 8,75 ذلك ترتيب القنوات يف النطاق يف مبا

 الراديوي البيني للسطح تفصيلية مواصفة 2
 IEEE 802.16 المعيار 1.2

النفاذ الثابتة  أنظمة: سطح بيين راديوي من أجل 16 من أجل الشبكات احمللية والكبرية، اجلزء IEEE معيار صادر عن املعهد
 النطاق. والالسلكية عريضة

. وهو يدعم األنظمة الثابتة (BWA) للنفاذ الالسلكي عريض النطاق هو معيار سطوح بينية راديوية IEEE 802.16 املعيار
يدعم التشغيل املشرتك للخدمتني الثابتة واملتنقلة يف نفس الوقت يف نطاقات ترددات مرخص هبا حتت  ماواجلوالة واملتنقلة ك

بأسلوب الرزم وبصبيب مرتفع  ناتبيااحلايل فصمم على شكل شبكة راديوية لل IEEE 802.16-2009املعيار  ما. أGHz 6 الرتدد
قادر على توفري عدة أنواع من التطبيقات واخلدمات اليت تستعمل بروتوكول اإلنرتنت وتقوم على أساس مناذج خمتلفة لالستعمال 

رونة على درجة عالية من امل IEEE 802.16 والتنقل واألعمال التجارية. ومن أجل توفري هذا التنوع صمم السطح البيين الراديوي
 مع قائمة واسعة من اخليارات.

____________________ 
15 specifications-urces/technicalhttp://www.wimaxforum.org/reso. 

 مواصفات موحدة
 مشرتكة MACطبقة 

 طبقة مادية

http://www.wimaxforum.org/resources/technical-specifications
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مرونة يف نشر الشبكة وتوفري اخلدمات.  IEEE 802.16 تكنولوجيا الالسلكية املتنقلة عريضة النطاق القائمة على املعيارالوتتيح 
 يلي وصف بعض خصائص املعيار الرئيسية ذات الصلة: وفيما

 الصبيب وفعالية استعمال الطيف والتغطية
 من أجل زيادة استطاعة النظام وتغطيته إىل أكرب حد. وحيوِّل OFDMA املتطورة للهوائيات املتعددة مع تشوير النفاذ تتضافر التقنيات

قناة عريضة النطاق تتعرض للخبو االنتقائي للرتدد إىل عدة موجات حاملة فرعية ضيقة النطاق مع خبو منتظم  OFDM التشوير
 يلي اخلصائص التقنية الرئيسية املتعددة للهوائي: جات حاملة فرعية منتظمة املتجه. وفيماميكِّن تشغيل اهلوائي الذكي على مو  مما
يف الوصلة الصاعدة  (SM) من املرتبة الثانية والثالثة والرابعة وتعدد إرسال مكاين (MIMO) تعدد دخل وتعدد خرج -

 والوصلة اهلابطة؛
/القدرة املكانية الزمنية من أجل زيادة فعالية استعمال الطيف تكييفي بني تشفري تعدد اإلرسال املكاين MIMO تبديل -

 أكرب حد دون تقليص منطقة التغطية؛ إىل
 لألجهزة املزودة هبوائي إرسال واحد؛ (UL) تعدد إرسال مكاين مرافق للوصلة الصاعدة -
 تقنية متطورة لتشكيل احلزم دون توجيه. -

أنظمة التشفري  يف الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة على حد سواء. أما QAM-46و QAM-16و QPSK وتتوفر مراتب التشكيل
 ARQ وأسلوب (chase combining)بالرتافق مع أسلوب التجميع  LDPCو BTCو CTCو املتطورة ومنها التشفري التالفيفي

 اجلودة. وصلة راديوية متينة وعالية اهلجني باإلطناب التدرُيي وآلية التشكيل والتشفري التكييفيني فتمكن التكنولوجيا من توفري
 توفري إمكانية التنقل

يتيح هذا املعيار حتسني النقل التبديلي الذي تقوم به احملطة القاعدة أو احملطة املتنقلة مع احلفاظ على فعالية استعمال 
والنقل  (FBSS) اعدة. ويتيح أيضًا خيار التبديل السريع حملطة قms 50 عرض النطاق واختصار وقت النقل إىل أقل من

 من أجل اختصار مدة النقل. Marco (MDHO) املتنوع
 وتتوفر أيضاً أساليب خمتلفة لتوفري الطاقة ومنها أسلويب الرقاد والراحة.

 اخلدمات املتوفرة وأصنافها
ي ومعدل متغري )خدمة ضمان دون طلب( ومعدل متغري يف الوقت الفعل UGS تتوفر جمموعة خيارات لنوعية اخلدمة مثل اخلدمة

يف وقت الحق ومعدل متغري الختيار األفضل، والزيادة يف الوقت الفعلي مع إلغاء فرتات الصمت )خاصة ألغراض املهاتفة 
فيها معدل إيصال املعلومات املتفق عليه واملعدل األقصى واملعدل األدىن  باستعمال اإلنرتنت( من أجل ضمان سوية اخلدمة مبا

قصى الثابت وأقصى تفاوت مسموح به لالنتشار ولالرتعاش وأولوية اخلدمة، وذلك ألمناط خمتلفة من تطبيقات احملجوز واملعدل األ
 اإلنرتنت والوقت الفعلي مثل املهاتفة باستعمال اإلنرتنت.

 داخلياً. صورة متناظرةيف هاتني الوصلتني ب بياناتالفرعية يف الوصلتني الصاعدة واهلابطة تسيري حركة ال طرويتيح التوزيع املتغري لأل
لتوزيع املوجات احلاملة املتجاورة واملتنوعة للتكنولوجيا أن جتد حلواًل توفيقية بني التنقلية  OFDMA وتتيح عدة أساليب

مع تبديل املوجات احلاملة املتجاورة إمكانية  OFDMA واالستطاعة داخل الشبكة ومن مستعمل إىل مستعمل. ويتيح النفاذ
 موجات حاملة ملستعملي اخلدمة املتنقلة وذلك تبعاً لقوة اإلشارة.ختصيص جمموعة 

آلية تسمح باحلصول على أفضل برجمة ملوارد املكان والرتدد والوقت من أجل  MAP وتقدم أنظمة توزيع القنوات الفرعية والتشوير
 اً.إطار اً إطار يين الراديوي وتوزيعها )توزيع متعدد وإذاعي وأحادي( يف نفس الوقت يف السطح الب بياناتمراقبة ال
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 قابلية املعايرة
وذلك لتلبية احتياجات متفرقة  MHz 28 إىل 1,25 مصمم ليقبل عروض نطاق خمتلفة للقناة من IEEE 802.16 املعيار

 العامل. أرجاء يف
تكنولوجيا حتسني األداء القابل للمعايرة لل OFDMA وتتيح الطبقة املادية القابلة للمعايرة والقائمة على أساس مفهوم النفاذ

ات وتتصف بتأخر االنتشار وأثر دوبلر مع إطناب ضئيل يف ري ناجم عن تعدد املسأكرب قدر يف بيئة متنقلة تتعرض للخبو ال إىل
مع عرض نطاق  (FFT) مدى واسع من عروض نطاق القناة. وتتققق قابلية املعايرة من خالل تسوية متقولة فورييه السريعة

 تباعد الرتددات بني املوجات احلاملة الفرعية. القناة وتثبيت
 ختطيط إعادة استعمال الرتددات

مثل االستعمال  أطرعدة أساليب للتوزيع إىل موجات حاملة فرعية وعدة بىن  IEEE 802.16 OFDMA PHYيقدم املعيار 
. ومتكِّن هذه اخليارات (AMC) طورينأو التشكيل والتشفري املت FUSC) أو (PUSCاجلزئي أو الكلي للتوزيع إىل قنوات فرعية 

مزودي اخلدمة من التخطيط مبرونة إلعادة استعمال الشبكات الالسلكية من أجل احلصول على عامل إعادة استعمال الرتددات 
من حيث التداخل أو أفضل السيناريوهات  3من حيث فعالية استعمال الطيف أو عامل إعادة استعمال متني قدره  1 قدره

 استعمال جزئي.إلعادة 
وعلى الرغم من أن استطاعة النظام تتزايد عادة، قد يعاين املستعملون عند أطراف خلية  1 ويف حالة عامل إعادة االستعمال

يستخدمون القنوات  OFDMAالتغطية من نوعية التوصيل املتدنية بسبب التداخل الشديد. ونظرًا ألن املستعملني يف النفاذ 
ءًا صغريًا من عرض نطاق القناة فمن املمكن معاجلة مشكلة التداخل عند أطراف اخللية بسهولة الفرعية اليت تشغل جز 

)ومن هنا مفهوم إعادة االستعمال  طرخالل إعادة ترتيب استعمال القنوات الفرعية وعامل إعادة االستعمال داخل األ من
إلعادة استعمال الرتددات  1 ي هذه التشكيلة على العاملاجلزئي( دون اللجوء إىل عملية التخطيط التقليدية للرتددات. وت بق

والذين يتمتعون بتوصيل جيد من أجل تعزيز فعالية الطيف إىل أبعد  16يف احلمولة الكاملة للمستعملني الواقعني يف وسط اخللية
من أجل حتسني نوعية  17حد، بينما تتم إعادة االستعمال اجلزئي للرتددات خلدمة املستعملني الواقعني على حدود اخللية

 التوصيل ومعدله.
مع القطاعات أو اخلاليا تبعاً حلمولة الشبكة وتوزيع خمتلف أمناط  وميكن استمثال ختطيط إعادة استعمال القنوات الفرعية بتكييفه

ة الرتدد الراديوي اً. وُيوز جلميع اخلاليا/القطاعات أن تستخدم نفس قناإطار ًا إطار مستعمليها )ثابت ومتنقل( وحالة التداخالت 
 التقليدي. احلاجة إىل إجراء ختطيط الرتددات دون

 طبقة األمن الفرعية
 PKMv2-EAPوكذلك  AES-CCMو HMACو PKMv1 RSA اخلصوصية وإدارة املفاتيح IEEE 802.16 يوفر املعيار

 .MBS واألمن AES-CTRو CMACو
 املعيار
 ان التايل:اإللكرتونية يف العنو متاح يف نسخته  IEEE املعيار

 2009.pdf-http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16. 

____________________ 
 املستعملون الواقعون يف وسط القطاع بعيداً عن القطاعات اجملاورة. 16
 املستعملون الواقعون قرب حدود القطاع قريباً من القطاعات اجملاورة. 17

http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.16-2009.pdf
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 ETSI المعهد معايير 2.2
 املتاحة: يلي أحدث النسخ ماالنطاق، وفيتضم املواصفات الواردة يف هذا القسم املعايري التالية ألغراض النفاذ الالسلكي عريض 

- ETSI TS 102 177 V1.5.2 شبكات النفاذ الراديوية عريضة النطاق :(BRAN)؛ HiperMAN؛ الطبقة 
 .(PHY) املادية

- ETSI TS 102 178 V1.5.2 شبكات النفاذ الراديوية عريضة النطاق :(BRAN)؛ HiperMAN ؛ طبقة التقكم
 .(DLC) بياناتوصلة ال يف

- ETSI TS 102 210 V1.2.1 : شبكات النفاذ الراديوية عريضة النطاق(BRAN)؛ HiperMAN.؛ خصائص النظام 
من  GHz 11 تعمل برتددات أدىن من BWA نظمة النفاذألموضوع قابلية التشغيل البيين  HiperMAN يتناول املعيار ملخص:

وفعالية عالية يف استعمال  TDDو FDD يقدم املعيار األسلوبني. و (NLoS) تقع يف خط البصر أجل التشغيل يف خاليا كبرية ال
وتشكيل تكييفي ونصف قطر كبري للخاليا ودعم أنظمة متطورة للهوائيات وخوارزميات تشفري  بياناتالطيف ومعدالت مرتفعة لل

بني  MHz 7 والتباعد MHz 3,5و MHz 1,75 على درجة عالية من األمن. واخلصائص الراهنة هلذا املعيار تتوجه للمعدلني
 .GHz 3,5 القنوات وتتالءم مع النطاق

 فهي: IEEE 802.16 املوحدة متاماً مع املعيار HiperMAN اخلصائص الرئيسية للمعايري أما
 ؛OFDMA اخلاصة باألسلوب MIMOفيها  مبا OFDMAو OFDMاملتعلقة باألسلوبني  PHY مجيع حتسينات الطبقة -
 ؛(MHz 28 إىل)ويصل  MHz 10و MHz 7و MHz 3,5 اعد قدرهترتيب مرن للقنوات مع تب -
نقطة لالستعمال تبعًا لعرض القناة  048 2و 024 1و 512 البالغة FFT قابل للتوسيع مع قيم املتقولة OFDMA نفاذ -

 على حنو يبقي التباعد بني املوجات احلاملة الفرعية ثابتاً؛
 ؛OFDMAو OFDM دة )ترتيب القنوات الفرعية( لألسلوبنيللوصلة اهلابطة والوصلة الصاع OFDMA النفاذ -
 .OFDMAو OFDM توفري اهلوائي التكييفي يف األسلوبني -

مع حتديد رقم  phttp://pda.etsi.org/pda/queryform.asمتاحة بنسختها اإللكرتونية يف العنوان  ETSI : مجيع املعايرياملعايري
 املعيار يف مربع البقث.

 
 

 5 الملحق

 
 الالسلكي النفاذ أنظمة في الراديوية البينية بالسطوح المتعلقة ATIS WTSC المعايير

 المتنقلة الخدمة في (BWA) النطاق عريض

 ATIS WTSC (WWINA) النطاق عريضة اإلنترنت شبكة إلى الالسلكي النفاذ معيار 1
 أخرى ومعايير

)رابطة احللول الصناعية لالتصاالت( هي منظمة معنية بوضع  ATIS للرابطة (WTSC)جلنة التكنولوجيا واألنظمة الراديوية إن 
نسجم واملتطلبات اليت اعتمدهتا ي ر وطين أمريكيااملعايري ومعتمدة من املؤسسة الوطنية األمريكية للمعايري، وضعت معي

ار السطوح البينية يتيح معي. و (WWINA) شبكة اإلنرتنت عريضة النطاق يتعلق بأنظمة النفاذ الالسلكي إىل فيما
 واملودم الكبلي ملشرتكي اخلدمة اجلوالة DSL تقدمه اخلدمتان إمكانية التنقل وتقدمي خدمات مكملة ملا WWINA الراديوية

http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp
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ب الرزم عالية السرعة اليت تعمل يف قناة بأسلو  بياناتيف خدمات ال لي ستخدم وقد ص مم هذا النظام على النقو األمثلاملتنقلني. 
يقع يف خط البصر ألجهزة الوسائط  سطقًا بينيًا راديويًا لإلنرتنت ال WWINA احملسنة. وحتدد متطلبات النفاذ بياناتمستقلة لل

 املتعددة وجلميع أنواع الشاشات واألداء.
احملمولة للنفاذ مع أداء حمسن مقارنة بأنظمة أخرى خمصصة  (AT) استعمال األجهزة املطرافية اهلوائي تيح هذ السطح البيينيو 
األمثل  األداء حتقيقعلى وجه التقديد على  WWINA اهلوائيالسطح البيين كز ير جهزة املستعمل كثرية التشغيل. و أل

 التالية: النواحي من
 يف النظام؛ بياناتال إرسالسرعة  -
 تغطية/مدى النظام؛ -
 استطاعة الشبكة؛ -
 من تعقيد الشبكة إىل أبعد حد؛احلد  -
 إدارة مستوى اخلدمة ونوعية اخلدمة. -

 (HC-SDMA) القدرة عالي المكان بتقسيم المتعدد النفاذ: ATIS-0700004.2005 المعيار 2
 الراديوي البيني السطح عن عامة معلومات 1.2

منطقة شاسعة. ويستخدم املعيار تقنييت اإلرسال  السطح البيين الراديوي لنظام متنقل عريض النطاق يف HC-SDMAحيدد املعيار 
مع خوارزميات معاجلة املكان باستعمال عدة هوائيات من أجل التوصل  (AA) واهلوائي التكييفي (TDD) املزدوج بتقسيم الزمن

)غري متزاوجة( ال للطيف قادر على توفري خدمة متنقلة عريضة النطاق يف نطاق ترددات إىل نظام اتصاالت متنقل باستعمال فعر 
لتعمل يف طيف ترددات مرخص أقل  HC-SDMA من الطيف املرخص للخدمات املتنقلة. وتصمم األنظمة MHz 5 يبلغ
أن األنظمة القائمة  وهو الطيف األكثر مالءمة للتطبيقات املتنقلة اليت تقدم إمكانية تنقل كاملة وتغطية واسعة. ومبا GHz 3 من

تتطلب نطاقات متزاوجة متناظرة يفصل بينها تباعد مالئم  وال TDD ىل تقنية اإلرسالتستند إ HC-SDMA على املعيار
مرسل مزدوج، فإنه من السهل إدخال تعديالت عليها لتمكينها من العمل يف نطاقات ترددات خمتلفة. وتتيح  أو

ل إعادة استعمال . ومع عامMHz 5 يف نطاق مرخص عرضه Mbit/s 20 معدل إرسال للقناة قدره HC-SDMA التقنية
بصورة كاملة يف كل  Mbit/s 40 من الطيف املرخص، يتيسر معدل إرسال قدره MHz 10 يف نظام يستعمل N = 1/2 الرتددات

 .bit/s/Hz/cell 4 مع فعالية استعمال طيف قدرها HC-SDMA خلية من خاليا الشبكة

 الراديوي البيني للسطح التفصيلية المواصفات 2.2
 IP بياناتال للاختريت خصائصها املادية واملنطقية ألغراض النقل الفعر  TDD/TDMA بنية HC-SDMAلراديوي للسطح البيين ا

من املستعمل الطريف واإلفادة إىل أبعد حد من مزايا اهلوائي التكييفي. وتشكل املالمح املادية للربوتوكول على حنو يؤمن توفري 
يتعلق بالقنوات  التداخالت املرتابطة يف الوصلتني الصاعدة واهلابطة، فيمامعلومات عن املكان واألماكن اليت تعاين من 

تتأهب لإلرسال واالستقبال املوجهني مثل قنوات احلركة. وباملقابل، فإن القنوات غري املؤهلة للمعاجلة التوجيهية مثل قنوات  اليت
اية من األخطاء لكي تتعادل وصالهتا مع وصالت البقث الراديوي واإلذاعة تكلف محوالت أصغر وتزود بدرجة أعلى من احلم

قنوات املعاجلة التوجيهية. ويضاف تشكيل وتشفري القناة التكييفيان إىل التقكم بقدرة الوصلتني الصاعدة واهلابطة بغية توفري 
القدرة سريع إىل التشكيل والتشفري والتقكم يف  ARQ يضاف طلب إرسال موثوق يف ظروف شديدة التنوع للوصالت. كما

توقف بإطناب ضئيل. -أجل احلصول على وصلة موثوقة. وتتوفر أيضًا عمليات نقل سريع بني اخلاليا من النمط عمل من
وتتققق عملية االستيقان املتبادل للمطاريف وشبكة النفاذ والتشفري من االستيقان والرتخيص لوصلة النفاذ الراديوي 

 سريتها. وتضمن
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 .L3و L2و L1 من ثالث طبقات هي HC-SDMA يويويتكون السطح البيين الراد
بقة؛ وظائف السطح البيين الراديوي اليت تتضمنها كل طبقة. ويرد أدناه وصف موجز لكل من خصائص الط 1 ويصف اجلدول

 معلومات دقيقة عن املالمح الرئيسية. امللقق اوتضم األقسام الالحقة من هذ

 1اجلـدول 
 الراديوي البيني السطح طبقات

 الخصائص تعريف طبقةال

L1 والرشقات، التشكيل وتشفري القناة، تقدمي التزامن طربنية األ 

L2 إرسال موثوق، حتويل القنوات املنطقية إىل قنوات مادية، جتفري عام 

L3 إدارة اجللسة، إدارة املوارد، إدارة التنقلية، التقطيع، التقكم يف القدرة، تكييف الوصلة، االستيقان 

 .HC-SDMA العناصر الرئيسية للسطح البيين الراديوي 2 جلدولويلخص ا

 2اجلـدول 
 HC-SDMA الراديوي البيني للسطح األساسية العناصر ملخص

 القيمة الكمية

 TDD طريقة اإلرسال املزدوج

 FDMA/TDMA/SDMA طريقة النفاذ املتعدد

 كشف/جتنب، برجمة مركزية خطة النفاذ

 kHz 625 تباعد املوجات احلاملة

 ms 5 طارطول )مدة( اإل

 الوصلة اهلابطة: الوصلة الصاعدة يف معدالت الذروة 3:1 عدم تناظر بنسبة املستعمل بياناتعدم تناظر معدل 

 3 الفواصل الزمنية يف الوصلة الصاعدة

 3 الفواصل الزمنية يف الوصلة اهلابطة

 > km 15 املدى

 kbaud/s 500 معدل الرموز

 جذر التجيب الرتبيعي املرفوع تشكيل النبضة

 25% عرض نطاق القناة الزائد

 اً + تشفريهاإطار اً إطار انتقاء مستقل جملموعة الوصلتني الصاعدة واهلابطة  - تشكيل وتشفري
 جمموعات يف الوصلة الصاعدة + أصناف التشفري 8 -
 جمموعات يف الوصلة اهلابطة + أصناف التشفري 9 -
 اس ومستطيلةجمموعات ثابتة املق -

 اً يف الوصلتني الصاعدة واهلابطةإطار اً إطار عروة مفتوحة ومغلقة  التقكم بالقدرة

 نعم سريع ARQطلب 

 نعم جتميع املوجات احلاملة والفواصل الزمنية

( مواصفات السياسة، احلد من معدل التشغيل، األولوية، متفاضلة)خدمات  DiffServ نوعية اخلدمة
 التقطيع، إخل.

 ، تشفري ألغراض السريةBSRاستيقان متبادل للمطاريف واملسريات  ألمنا

 توقف-موجة مبطراف النفاذ، عمل النقل

 دينامي، عرض النطاق حسب الطلب توزيع املوارد

 

 .https://www.atis.org/docstore/default.aspx وتتاح مجيع املعايري املذكورة يف هذا امللقق بنسختها اإللكرتونية يف العنوان:

https://www.atis.org/docstore/default.aspx
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 6 الملحق

 
 (BWA) النطاق عريض الالسلكي النفاذ نظمة أل "(XGP) موسعة عالمية منصة"

 المتنقلة الخدمة في

 الراديوي البيني السطح عن عامة معلومات 1
، وهي منظمة وضع (PHS MoU Group)فاهم بشأن اهلواتف احملمولة املعروف سابقاً باسم جمموعة مذكرة الت XGP طور منتدى

املعروفة  XGP . وتتيح املنصة(BWA) كنظام من أنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق  "(XGP) املنصة العاملية املوسعة"معايري 
خاليا صغرية نصف قطرها أصغر " فعالية عالية يف استعمال الطيف خاصة بسبب استعمال PHS أيضاً باسم نظام "اجليل القادم

 األصلي. PHS بكثري من نصف قطر خاليا اهلاتف املتنقل العادي أو النظام
وبعض اخلصائص املتطورة  OFDMA ،SC-FDMA/TDMA-TDD متنقل يستعمل النفاذ BWA عبارة عن نظام XGP املنصة
 وصفها: التايل

 نتبروتوكول اإلنرت  الدائم على مستوىالتوصيل  حتقيق بيئة -
بإرسال عايل  الفوريتيح للمستعملني البدء يي ذبروتوكول اإلنرتنت ال الدائم للدورة على مستوىالتوصيل بد من  ال

 .يف املودم الكبلي وغريهالدائم التوصيل  بيئةوفرها تنظراً للراحة اليت  ،السرعة
 سرعة إرسال عالية -

 حاالت احلركة الكثيفة. ألسباب عملية حىت من املهم أيضاً احملافظة على صبيب ما
 سرعة اإلرسال يف الوصلة الصاعدة -

نظراً للطلب املتزايد على االتصاالت ثنائية االجتاه يف النطاق العريض مثل اتصاالت املؤمتر الفيديوي، فإن سرعة إرسال 
 يف الوصلة الصاعدة ستكون أكثر إحلاحاً يف املستقبل القريب. Mbit/s 10 تتجاوز

 يف استعمال الطيف فعالية عالية -
 ،سبب نقص الرتدداتانقطاع تطبيقات اخلدمة بعالية من أجل جتنب  بد من استعمال طيف الرتددات بفعالية ال

 .ة أو يف مركز املدينةازدحام حاد يف احلركة يتمركز يف املنطقة التجاري جراء من
 تكنولوجيا من قبيل أحدث التكنولوجياتمن خالل عالوة على ذلك، يتيح النظام استعمال الطيف استعمااًل عايل الفعالية 

وتتيح  اً.ذاتيستقل التقكم الالمركزي امل تكنولوجياو  النفاذ املتعدد بتقسيم املكان تكنولوجياصفيف اهلوائيات التكييفية و 
 .m 100ر أقل من التكنولوجيات الثالث االستغناء عن ضرورة ختطيط اخلاليا مما يؤدي إىل إمكانية إنشاء خاليا بنصف قط هذه

وحتتاج األنظمة املتنقلة الالسلكية بوجه عام مستوى عال نسبيًا من الدقة بالنسبة ملوضع تركيبها من أجل تفادي التداخل 
بديل  /موضعاملزمع حنو مبىن /املوضعاملبىن معحمطة القاعدة  ختالف، فإن املاكرويةاخلاليا األخرى. ويف حالة شبكات اخلاليا  مع

 يف قدر ضئيل من التداخل بني اخلاليا يظل يف حدود خطأ هامشي. التتسبب إ الجب مفاوضات مع مالك املبىن، جماور مبو 
كخطأ هامشي؛ يتعني يف بعض احلاالت إعادة ضبط   التخالف اهذ جتاهلومع تعذر  امليكرويةبيد أنه يف حالة شبكات اخلاليا 

 تصميم اخلاليا اجملاورة.
حتتاج إىل دقة  النتيجة لتميزها ببنية مقاومة للتداخل و  "لمنصة العاملية املوسعةل"ن خالل نظام م اإلشكالوقد مت حسم هذا 

 .يكرويةيبشر مبصاعب أقل بالنسبة لبناء شبكات اخلاليا امل اصارمة بالنسبة ملوضعة احملطات القاعدة مب
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صية تفاصيلية من خالل استخدام شبكات اخلاليا اليت تتسم خبا BWA ونظام "املنصة العاملية املوسعة" هو أحد أنظمة النفاذ
من أجل حل مشكلة االزدحام يف احلركة الكثيفة يف املناطق ذات الكثافة  املاكرويةمبرونة هي وشبكات اخلاليا  يكرويةامل

 الكبرية. السكانية
. وميكن تكوين شبكة دون يكرويةاليا امللمنصة العاملية املوسعة" ميزة يف بناء شبكات اخللوتوفر طريقة التقكم الالمركزي الذايت "

جدًا )البيكو( والفمتو باستعمال نفس الطريقة.   يكرويةعند إدخال اخلاليا املاليت حتدث االنزعاج من مشكالت التداخل 
لنظر ، حيث يتسىن التشغيل البسيط للشبكة، وبغض ااملاكرويةيلزم بالضرورة وجود تصميم صارم لبناء شبكة اخلاليا  ال أنه ماك

، فإن هذه الطريقة تسمح بالتشغيل البسيط بالنسبة لرتكيب حمطات قاعدة املاكرويةأو اخلاليا  امليكرويةعن اخلاليا 
 للشبكة. إضافية

أضيف األسلوب العاملي  ،هلذه املنصة األصلي األسلوب، باإلضافة إىل ملنصة العاملية املوسعةامواصفات من  2النسخة من و 
وبالتايل  التطور طويل األجل.قدمها ياليت املزايا سلرم  من أجل حتقيق (LTE TDD)مرجعًا  3GPP اختذ من توصيف الذي

، (LTE TDD)التطور طويل األجل  يف زدوج بتقسيم الزمناملرسال اإل متوافقة إىل حد كبري مع ملنصة العاملية املوسعةاأصبقت 
 نظام بيئي مشرتك. ارك يفالتطور طويل األجل املتشمن جمتمع  جزءاً  اوميكن اعتباره

 لوائح إقليمية أو حملية.ب اليت تلتزمبعض املتطلبات احملددة  أيضاً  ملنصة العاملية املوسعةامواصفات من  2النسخة  ستوعبوت

 الراديوي البيني للسطح تفصيلية مواصفات 2
املتقكَّم ) OFDMA ،SC-FDMA دد مثل النفاذللسطح البيين الراديوي يف "املنصة العاملية املوسعة" بعدان لطرائق النفاذ املتع

هي تقنية  OFDMA طريقة النفاذو على حمور الزمن(.  امتداد على املتقكَّم فيه) TDMA حمور الرتدد( والنفاذ امتداد على فيه
متساوية تقسم قناة االتصاالت إىل عدد صغري من النطاقات الرتددية  (FDMA) نفاذ اإلرسال املتعدد بتقسيم تعامدي للرتدد

يف آن واحد برتددات  املوجات احلاملة الفرعية التباعد وحيمل كل منها جزءًا من اإلشارة الراديوية على التوازي. مث ترَسل هذه
 خطة رائجة لالتصال الرقمي عريض النطاق.  OFDMA النفاذخمتلفة إىل املستقِبل. وقد أضقى 

الذي ال حاجة إليه يف قنوات الطيف املزاَوجة. وهو يتيح  (TDD)م الزمن وأسلوب اإلرسال املزدوج هو اإلرسال املزدوج بتقسي
تكريس املوارد للوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة على حنو غري متناظر مما ُي ْلي سعات للتطبيقات كثيفة البيانات يف الوصلتني 

 الصاعدة واهلابطة.
 MHz 20و MHz 10و MHz 5و MHz 2,5و MHz 1,25اة التشغيل: عوض النطاق التالية يف قن املنصة العاملية املوسعة وتدعم

 .QAM-256و QAM-64و QAM-16و QPSK و BPSK، ويدعم خمططها للتشكيل MHz 30و MHz 25و MHz 22,5و
 20و 16و 10و 8و 4 الزمن إطارويضم  .kHz 37,5و kHz 15 التباعد بني ترددات املوجات احلاملة الفرعية فهو أما
ميكن استعماله بصورة مستمرة  وميكن استعمال كل فاصل على حدة، كما .ms 10و ms 5و ms 2,5نية بعرض الفواصل الزم من

 تناظرية. فواصل بصورة دائمة يف بنية إطار الالمن قبل مستعمل واحد؛ وباإلمكان أيضاً استعمال 
 .(XGP) املنصة العاملية املوسعةصورة هيكل إطار  2وتظهر يف الشكل 
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 2كل ـالش
 (XGP) المنصة العالمية الموسعةة هيكل إطار صور 

M.1801-02
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 SDMA ااًل للطيف من خالل بعض الوظائف مثل صفيف اهلوائيات التكييفية والنفاذوتتيح "املنصة العاملية املوسعة" استعمااًل فعر 
 .MIMOو
 إىل حمطة متنقلة/حمطة (BS/MS)ن حمطة قاعدة/حمطة متنقلة هو تقنية لتشكيل حزمة تكييفية م صفيف اهلوائيات التكييفيةو 

 بدمج إشارات اهلوائيات ذات الصلة. ويستخدم هوائي الصفيف التكييفي هوائيات متعددة للجمع بني إشاراهتا (MS/BS)قاعدة 
إلرسال  (2)و لتشكيل حزمة على حنو تكييفي إىل االجتاهات املرغوبة جتنبًا للتداخل الضار من مصادر التداخل (1)

 (XGP) املنصة العاملية املوسعةالراديوية النسب إىل مطراف معني باستخدام احلزمة املشكَّلة. ويف نظام  املوجات/اإلشارات
، تكون تكنولوجيا اهلوائي هذه مناسبة متاماً وميكن تطبيقها بفعالية OFDMA SC-FDMA/TDMA-TDDيستخدم خمططات  الذي

إلتاحة تغطية مساحة أوسع  املنصة العاملية املوسعةعاً. وهي تنطوي على إمكانية زيادة كفاءة طيف على املرسل واملستقِبل م
 أقل. بكلفة

 الرئيسية للسطح البيين الراديوي. املواصفات 3 ويبني اجلدول

 3اجلـدول 
 "الموسعة العالمية المنصة" لنظام الرئيسية المواصفات

 OFDMA ،SC-FDMA/TDMA طريقة النفاذ املتعدد
 TDD طريقة اإلرسال املزدوج

 MHz 20و MHz 10و MHz 5و MHz 2,5و MHz 1,25 عرض نطاق قناة التشغيل
 MHz 30و MHz 25و MHz 22,5و

 kHz 37,5و kHz 15 التباعد بني ترددات املوجات احلاملة الفرعية

 ms 10و ms 5و ms 2,5 طارطول مدة اإل

 فواصل 20، 16، 10، 8، 4 عدد الفواصل الزمنية

 BPSK ،QPSK ،16-QAM ،64-QAM ،256-QAM التشكيل خمطط

 SDMA ،MIMOصفيف هوائيات تكييفية،  ااًل للطيفتقنيات تتيح استعماالً فعر 

 MHz 20معدل الذروة إلرسال القناة/
 (SISO ،UL:DL=1:3)يف احلالة 

 Mbit/s 15 الوصلة الصاعدة:
 Mbit/s 55 الوصلة اهلابطة:
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 المعايير
 متاحة إلكرتونياً على موقع الويب: XGP فات "املنصة العاملية املوسعة" ملنتدىمواص

 TS"-02-GN4.00-"A مواصفات املنصة العالية املوسعة :http://www.xgpforum.com. 
 قياسية من أجل االستعمال احمللي يف اليابان.سعة" منصة عاملية مو " (ARIB)ولرابطة الصناعات واألعمال التجارية الراديوية 

 .على الويب ARIB متاح على موقع"للمنصة العاملية املوسعة"  ARIBكما أن معيار الرابطة 
 "T95-ARIB STD نظام النفاذ عريض النطاق :OFDMA/TDMA TDD  معيارARIB" 

p://www.arib.or.jp/english/index.htmlhtt. 
 مواصفات الالئقة اليابانية إضافة إىل املواصفات األصلية للنظام. "ARIB STD-T95" ويشمل املعيار

 
 

 7 الملحق

 
 المتنقل الالسلكي للنفاذ قياسي راديوي بيني سطح: IEEE 802.20 المعيار

 المركبات عبر التنقلية يدعم النطاق عريض
مصمم لتوفري النفاذ الالسلكي العريض النطاق القائم على بروتوكول اإلنرتنت )شبكة اإلنرتنت( يف بيئة  IEEE 802.20 املعيار

. واإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن مدعوم 625k- متنقلة. ويشمل املعيار أسلوبًا للنطاق العريض وأسلوبًا للموجات احلاملة املتعددة
 لوب النطاق العريض اإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد.األسلوبني يف حني يدعم أس يف

 جوانب النظام 1
مطابقة أو حمطة  (AN) مطابقة وعقدة نفاذ (AT) املتطلبات الالزمة لضمان التوافق بني انتهائية نفاذ 802.20 حيدد املعيار

 مطابقة ألساليب منتقاة بشكل جيد للمعيار. (BS) قاعدة
ببنيــة توصــيل أكثــر إمــا ببنيــة توصــيل تراتبيــة ثابتــة )املالئــم لبيئــة االتصــاالت اخللويــة( أو الســماح هــو  802.20 والغــرض مــن املعيــار

تـوفر إطـاراً للتوافـق العكسـي إلضـافات اخلدمـة والتوسـعات يف هـو أن  802.20 دينامية وغري تراتبيـة. والقصـد مـن معماريـة املواصـفة
 كسي مع دعم التكنولوجيا التقليدية.النظام يف املستقبل دون فقدان التوافق العإمكانات 

 FDD وهو مصمم لكي يعمل مع عروض نطاقات يف أسلويب اإلرسال OFD MA ويستند أسلوب النطاق العريض إىل تقنيات النفاذ
، حيدد أسلوب MHz 20 . وبالنسبة لألنظمة اليت يتوفر فيها عروض نطاقات أكرب منMHz 20إىل  MHz 5 . ترتاوح منTDDو

 عريض أسلوباً مناسباً ملوجات حاملة متعددة ميكنه تأمني عروض نطاقات أكرب.النطاق ال
مت تطويره الستخالص الفائدة القصوى من معاجلة إشارة هوائيات  TDD عبارة عن سطح بيين راديوي 625k-MC واألسلوب

ت حاملة برتددات من النفاذ الالسلكي عريض النطاق باستعمال موجا 625k-MC متعددة تكيفية. وميكن األسلوب
 MHz 5واليت يتم نشرها عادة يف أحجام لقدرة القناة تبدأ من  kHz 625 مع مباعدة بني املوجات احلاملة مقدارها (RF) راديوية

متعددة لكي تزيد أكثر من معدالت البيانات القصوى  TDD RF جتميع موجات حاملة 625k-MC فأعلى. ويدعم األسلوب
 املتاحة لكل مستعمل.

http://www.xgpforum.com/
http://www.arib.or.jp/english/index.html
http://www.arib.or.jp/english/index.html
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 الطبقة المادية-سمات أسلوب النطاق العريض 1.1
من أجل الوصالت األمامية والعكسية  OFDMA دعم الطبقة املادية القائم على النفاذ 802.20 يوفر أسلوب النطاق العريض

 ، تستخدم الطبقة املادية شكل موجة يف النطاق األساسي واحدTDDو FDD على السواء. ولدعم عمليات نشر األسلوبني
ال األسلوبني، وبالتايل تقلل من عدد التكنولوجيات اليت يقوم البائعون بتنفيذها. وتوفر املواصفة جمموعات إلشارات يف ك

 متزامن للوصالت األمامية والعكسية على السواء لتقسني الصبيب يف البيئات الدينامية. HARQمع  QAM-64التشكيل تصل إىل 
 ن خمططات التشفري املختلفة املدعومة واليت من بينها الشفرات التالفيفية والشفراتولتناول بيئات خمتلفة، يستخدم العديد م

اختياري يوفر خصائص يف األداء تضارع أو تفوق الشفرات التوربينية عند مجيع  LDPCالتوربينية وخمطط تشفري 
 .HARQ االنتهائيات

حيدث عرب مقطع  AN إىل AT جزءًا من التشوير من ، فإنOFDMA تقوم على النفاذ RL وعلى الرغم من أن الطبقة املادية
. ومتكن هذه السمة الفريدة من التشوير القوي OFDM مدمج يف موجات حاملة فرعية معينة لشكل املوجة CDMA للتقكم

جل مع إمكانية االستفادة من تقنيات التسليم البسيطة وغريها من التقنيات األخرى املوضوعة من أ AN إىل AT واملستمر من
واستمرارية قناة التشوير حىت خالل احلاالت االنتقالية مثل  RL . وينتج عن ذلك زيادة يف متانة تشورCDMA اإلرسال اخللوي

ميكنها أن جتري بسهولة  AN "يقفز" فوق قناة النطاق العريض بأكملها، فإن العقدة CDMA أن املقطع االنفاذ والتسليم. ومب
 من أجل إدارة أفضل للتداخل واملوارد. قياسات النطاق العريض الالزمة

 هوائيات متعددة-تقنيات أسلوب النطاق العريض 2.1
العديد من تقنيات اهلوائيات املتعددة الستعماهلا مع وصلة التغذية. وميكن دعم  802.20 من منظور النظام، توصف التكنولوجيا

أفضل مستوى ممكن يف ظل ظروف معينة للقناة. وبالنسبة يصل خبربة املستعمل إىل  ايف آٍن واحد مب MIMOو SISO مستعملي
إرساالت مبعدل بيانات عاٍل جداً. ويزيد تشكيل احلزمة  MIMO ، يوفر األسلوب(AP) للمستعملني القريبني من نقطة النفاذ

أكرب  SINR بةميكن من استقبال نس مامعدالت بيانات املستعمل من خالل تركيز قدرة اإلرسال يف اجتاه املستعمل وهو  من
أكثر من السعة القطاعية من خالل إتاحة اإلرساالت املتآونة ملستعملني يف أماكن متفرقة  SDMA . ويزيد النفاذAT عند

 SDMA والنفاذ MIMO باستعمال نفس جمموعات املوجات احلاملة الفرعية. ويوفر تشكيل احلزمة هذا باالشرتاك مع األسلوب
 العالية واملنخفضة على حد سواء. SINR ل يف املناطق ذات النسبةمعدالت بيانات حمسنة للمستعم

 سمات السطح البيني الراديوي - 625k-MC األسلوب 3.1
عبارة عن حتسني للمواصفات األسية اليت يوفرها معيار السطح البيين  IEEE 802.20 للمعيار 625k-MCمشروع املواصفات 

 ( وهو متوافق عكسياً ATIS.0700004.2005 )املعيار (HC-SDMA)  عايل السعةالراديوي بالنفاذ املتعدد بالتقسيم املكاين
 .HC-SDMA بشكل كامل مع األنظمة املتداولة جتارياً والقائمة على املواصفات

، IP يتيح نقل احلركة SDMA واملصمم بشكل فريد حول هوائيات متعددة مبعاجلة مكانية ونفاذ 625k-MC واألسلوب
. وتتم مواءمة الطبقتني املادية 2 هو مبني يف شكل ماعريضة النطاق عرب منوذج مرجعي متعدد الطبقات ك IP ناتذلك البيا يف امب

( بالشكل األمثل الستخالص الفائدة القصوى من تكنولوجيات املعاجلة املكانية: معاجلة LLCو MACووصلة البيانات )
ام الطيف وتغطية أوسع مع متكني التشغيل االقتصادي : كفاءة وسعة أفضل يف استخدSDMA هوائيات تكيفية ونفاذ

تدعم الطبقة املادية وطبقة وصلة البيانات معدالت بيانات أعلى  ما. كkHz 625كان الطيف املتاح صغريًا بقيمة  إذا حىت
 ".625k-MC ولذا فهو يسمى "أسلوب - kHz 625 وصبيباً أكرب من خالل إتاحة جتميع موجات حاملة متعددة تردد

EView=Catalog+View+(ehttps://sbwsweb.ieee.org/ecustomercme_enu/start.swe?SWECmd=GotoView&SW

Sales)_Standards_IEEE&mem_type=Customer&SWEHo=sbwsweb.ieee.org&SWETS=1192713657. 

https://sbwsweb.ieee.org/ecustomercme_enu/start.swe?SWECmd=GotoView&SWEView=Catalog+View+(eSales)_Standards_IEEE&mem_type=Customer&SWEHo=sbwsweb.ieee.org&SWETS=1192713657
https://sbwsweb.ieee.org/ecustomercme_enu/start.swe?SWECmd=GotoView&SWEView=Catalog+View+(eSales)_Standards_IEEE&mem_type=Customer&SWEHo=sbwsweb.ieee.org&SWETS=1192713657
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 SCDMAالنفاذ الالسلكي عريض النطاق  نظامالسطح البيني الراديوي لمعيار 

 نظرة عامة على السطح البيني الراديوي 1
 (CS-OFDMA)بتوزيع الشفرة  OFDMA /النفاذTDD طبقة مائية قائمة على اإلرسال ي عرَّف السطح البيين الراديوي القياسي

. والنظام عريض النطاق املتنقل القائم (DLC) /التقكم يف وصلة البيانات(MAC) وطبقة للتقكم يف النفاذ إىل الوسائط
يف ذلك بيانات  موعة كاملة من التطبيقات، مبابيانات الرزم والذي يتم بناؤه طبقاً للسطح البيين الراديوي القياسي ويدعم جم على

 أفضل جمهود، وبيانات الوسائط املتعددة يف الوقت الفعلي والبيانات املتآونة والصوت.
والسطح البيين الراديوي مصمم بالشكل األمثل من أجل الصوت عايل الكفاءة والتنقلية الكاملة للصوت والبيانات والكفاءة 

تزويد السطح البيين الراديوي بالتقنيات القائمة على اهلوائيات  ة لعمليات نشر الشبكات وحيدة الرتدد. ومتالطيفية العالية بالنسب
املتعددة مثل تشكيل احلزمة واإلمخاد وتنوع اإلرسال لتوفري تغطية أفضل مع التنقلية واحلد من التداخالت من أجل دعم عمليات 

 .(1) يساوي الواحد الصقيح (N) الرتدداتالنشر اليت يكون فيها عامل إعادة استعمال 
. وترتيب القنوات الفرعية وتوزيع MHz 5 حىت MHz 1 ويدعم السطح البيين الراديوي عرض نطاق للقناة يف حدود مضاعفات

عرَّفان على حنو خاص داخل كل عرض نطاق مقداره
 
ة يوفران إمكانية تنوع الرتددات ورصد التداخالت بالنسب MHz 1 الشفرة امل

 . كما يسمح ترتيب القنوات بتوزيعها ديناميًا وبصورة منسقةkbit/s 8مبقدار لتخصيص املوارد الراديوية مع تفتيت لعرض النطاق 
أن يدعم  MHz 5 الة. ومن شأن نظام يستعمل عرض نطاق مقدارهبني اخلاليا من أجل تفادي التداخالت املتبادلة بصورة فعر 

م ستعِماًل. وبالتايل يتم ختصيص القنوات الفرعية والقدرة للمستعملني املتعددين استناداً  120 ني يبلغعددًا من املستعملني املتزامن
 الوصلة ومستويات التداخل هبا.  انتشارإىل كل من ظروف 

للوصلتني الصاعدة  QAM-64و QAM-16و PSK-8و QPSK ويدعم السطح البيين الراديوي القياسي خمططات التشكيل
بالنسبة لتشكيل هوائي إرسال وحيد، واستقبال  bit/s/Hz 3 زيادة يف الكفاءة القصوى يف استخدام الطيف مبقدار واهلابطة مع

ي بيانات للفصل بني إرسال الوصلتني الصاعدة واهلابطة. وميكن ضبط النسبة بني صبيب TDD وحيد. وي ْسَتخدم نظام اإلرسال
 الوصلتني الصاعدة واهلابطة.

تقوم بتخصيص عرض النطاق  . كماARQ بالتقكم يف نفاذ املستعمل وإدارة الدورة، واالستعادة بعد اخلطأ DLC/MAC وتقوم الطبقة
وتوزيع القنوات وحتديد اجلدول الزمين للرزم، بالنسبة التصاالت مستعملني متعددين طبقاً لطلبات املستعملني من عروض النطاق وطبقاً 

 القنوات. وشروط (GoS) /وضعف اخلدمة(QoS) عملني بالنسبة جلودة اخلدمةألولويات املستعملني ومتطلبات املست

 الجوانب العامة للسطح البيني الراديوي 2
 طاروبنية اإل CS-OFDMAالنفاذ  1.2

كتقنية رئيسية لكل من إرسال اإلشارة والنفاذ املتعدد. ويقوم   CS-OFDMA يستخدم السطح البيين الراديوي القياسي النفاذ
، ي وزع لكل مستعمل جمموعة خمصصة OFDMA هو احلال مع النفاذ . وكماOFDMA على تقنية النفاذ CS-OFDMA النفاذ

يقع عليه تداخل من النفاذ املتعدد، أو تداخل من تعدد املسريات.  الرتدد من أجل االتصال حبيث ال-من شبكات الزمن
تردد موزعة، يتم -مباشرة مع شبكة زمن مشفربل كل رمز مع والذي يتم فيه تقا OFDMA ذلك، فخالفًا للنفاذ التقليدي ومع

عن طريق التشفري املسبق ملتجه الرموز املشفرة. وبعد ذلك ُيري تقابل متجه  CS-OFDMA توليد متجه من اإلشارة
اإلشارات  تردد متعددة واملنتشرة عرب الزمن والرتدد. وهبذا األسلوب، يتم إرسال-الناتج مع شبكات زمن CS-OFDMA اإلشارة

 والنفاذ املتعدد. CS-OFDMA بشكل جيد النفاذ طاربتنوع حقيقي بالنسبة للرتدد والزمن. وتوضح البنية التالية لإل
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 3كل ـشال
 لوصلتين صاعدة وهابطة متماثلتين اإلطاربنية 
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عي . ويتكون كل نطاق فر MHz 1إىل مخسة نطاقات فرعية يشغل كل منها  MHz 5 ، ي قسم النطاق3 شكلاليف 
موجات حاملة فرعية موزعة. ويبلغ طول  مثاين قناة فرعية تتضمن كل قناة منها 16 تقسم بدورها إىل حاملة فرعيةموجة  128 من

فواصل زمنية للحركة  مثانيةويتألف فاصل زمين للديباجة وفاصل زمين للمراوحة و  ms 10 حنو CS-OFDMA TDDاإلطار 
وفاصلتني حارستني. وميكن تشكيل النسبة بني الفواصل الزمنية حلركة الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة. وحيتوي كل فاصل زمين 

 .CS-OFDMA املعلمات األساسية لإلشارة 4 متعاقبة. ويرد يف اجلدول OFDMA رموز 8/10 ىعل

 4دول ـاجل
 CS-OFDMAالمعلمات األساسية لإلشارة 

 القيم المعلمات

 FFT  1 024قد التحويل 

 kHz 7,8125 املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية 

 CS-OFDMA  s 137,5مدة الرمز

 s 9,5 الدوريةمدة السابقة 

 MHz 5 عرض النطاق املشغول للمحطة القاعدة

 32 عدد املوجات احلاملة الفرعية احلارسة

 

موجة حاملة فرعية  128 مورد تضم ِفدرةوتشكل مجيع املوجات احلاملة الفرعية داخل أي نطاق فرعي وداخل أي فاصل زمين 
موجات حاملة منتقاة يف كل فدرة مورد حبيث يتم فيها توزيع املوجات  مثاين . ويتم توزيع الشفرة علىOFDMA رموز مثانية بعدد
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بضرب  1×8 بأبعاد CS-OFDMAمتجه لإلشارة . ويتم توليد MHz 1 احلاملة الفرعية الثماين بانتظام عرب النطاق الفرعي البالغ
. وُيري بعد ذلك تقابل اإلشارات L×8 يف مصفوفة مشفرة م سبقًا أبعادها L×1 احلد األيسر من متجه الرمز املشفر ذي األبعاد

غري صقيح عبارة عن عامل حتميل لتوزيع الشفرة وهو عبارة عن مت Lالثماين الناجتة مع املوجات احلاملة الفرعية الثماين. و
 املخطط. 4 . ويوضح الشكل8 يساوي، أو أقل من

 4الشـكل 

 توزيع الشفرة باستخدام مصفوفة مشفرة مسبقاً وتقابلها مع الموجات الحاملة الفرعية

M.1801-04
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 السمات الرئيسية للسطح البيني الراديوي 2.2
مثل اهلوائيات املتعددة املتقدمة وعامل  PHY/MAC/DLC مثاليًا لدمج تقنياتيوفر السطح البيين الراديوي القياسي إطارًا 

التقميل التكيفي والتشكيل التكيفي والتوزيع الدينامي للقنوات وتسليم النداء قبل القطع والتقكم يف جودة اخلدمة/صنف 
قياسي مرونة يف عملية النشر تساعد على الوفاء اخلدمة. ويوفر النظام املتنقل عريض النطاق القائم على السطح البيين الراديوي ال

 باملتطلبات املختلفة املتعلقة بالتغطية والسعة واخلدمة.
 تقنية الهوائيات المتعددة  1.2.2

بتطبيق تقنيات اهلوائيات املتعددة. وبتشكيل حزمة الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة، يطرأ  TDD/CS-OFDMA طارتسمح بنية اإل
كِّن تقنية اإلمخاد املكاين املثلي النظام من العمل يف ظروف حتسن كبري عل ى جودة الوصلة والتغطية مع احلد من التداخل بني اخلاليا. ومتِ 

 اهلابطة. التداخل الشديد. ويقوي إرسال اإلشارة القائم على التشكيل املتعدد للقزم من متانة اتصاالت الوصلة
 (TDD) اإلرسال المزدوج بتقسيم الزمن 2.2.2

 5:3و 4:4و 3:5و 2:6و 1:7 مرونًة لنسب صبيب الوصلتني الصاعدة واهلابطة بقيم تبلغ TDD/CS-OFDMA طارتدعم بنية اإل
الكثري من موارد الطيف غري املتزاوجة اليت ميكن استعماهلا خلدمة النفاذ عريض النطاق.  TDD . ويوفر اإلرسال7:1و 6:2و

صن ضد التداخل من حمطة قاعدة إىل حمطة قاعدة أخرى وذلك نتيجة لطول املسافة. ويدعم والسطح البيين الراديوي القياسي حم
 .km 80 يف الوقت نفسه تغطية من حمطة قاعدة إىل املطراف تزيد عن

 النطاق الفرعي
1MHz 2 

 النطاق الفرعي
1MHz 3 

 النطاق الفرعي
1MHz 4 

 النطاق الفرعي
1MHz 5 

 النطاق الفرعي
1MHz 1 

املصفوفة املشفرة 
 مسبقا
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 عامل التحميل التكيفي والتشكيل 3.2.2
 PSK-8و QPSK ة واهلابطةيدعم السطح البيين الراديوي القياسي خمططات التشكيل التالية لكل من الوصلتني الصاعد

مبعدل ثابت  29)، (31سولومون منخفضة -شفرة ريد (FEC) . ويستخدم التصقيح األمامي لألخطاءQAM-64و QAM-16و
. ويتم التقكم يف معدل اعتماد القناة من خالل الضبط املشرتك لكل من رتبة التشكيل وعامل حتميل توزيع 96/106 للشفرة يبلغ

يف املسري وظروف القناة، والطلب على عرض النطاق، وصنف اخلدمة للمستعمل سعيًا إىل حتقيق الكفاءة  الشفرة طبقًا للخسارة
 املثلى يف استعمال النظام الرشيد للطيف.

 التوزيع الدينامي للقنوات 4.2.2
وات لكل مطراف يضم السطح البيين الراديوي آليات ذكية للكشف عن التداخل ومنعه. وتقوم احملطة القاعدة بتخصيص القن

وذلك استنادًا إىل توزيع التداخل على الوصلتني الصاعدة واهلابطة يف الوقت الفعلي الذي يتم رصده من مجيع املطاريف. وهبذا 
األسلوب، ميكن لكل مطراف عادة االتصال يف القنوات الفرعية بأقل مستوى من التداخل. وت ْدَمج هذه التقنية مع تقنية اإلمخاد 

 .(1) ُيعلها مالئمة لعمليات النشر اليت يساوي فيها عامل إعادة استعمال الرتدد الواحد الصقيح االتكيفي مب
 (GoS)/صنف الخدمة (QoS)جودة الخدمة  5.2.2

للوفاء مبتطلبات أصناف اخلدمة املختلفة. وتتققق اآللية من  GoS/QoS يوفر السطح البيين الراديوي القياسي آلية للتقكم يف
ف الوصلة حسب جودة اخلدمة املطلوبة واجلداول الزمنية للرزم، وإدارة عرض النطاق القائمة على صنف خالل تكيي

 للخدمة. أصناف مثانيةمستويات جلودة اخلدمة و  مثانية. ويعرف السطح البيين الراديوي (GoS) اخلدمة
 التنقلية 6.2.2

صص أدلة أكثر ختصيص إرشادي دينامي يقوم عل TDD/CD-OFDMA طارتوفر بنية اإل ى خاصية التنقلية للمطراف. وخت 
للقنوات الفرعية املوزعة للمطاريف ذات احلركة السريعة من أجل تتبع القنوات ذات التغري السريع. ويدعم السطح البيين الراديوي 

طة القاعدة املستهدفة تسليم النداء قبل القطع من خالل السماح للمطراف باالتصال املتآون بكل من حمطة القاعدة الثابتة واحمل
 وذلك كوسيلة الختبار اعتمادية التوصيل قبل التبديل النهائي للمقطة القاعدة املستهدفة.

 راجعالم
 SCDMA 2009)-1956 (YD/T املتطلبات التقنية للسطح البيين الراديوي لنظام النفاذ الالسلكي عريض النطاق

http://www.ccsa.org.cn/worknews/content.php3?id=2393. 

 9 الملحق
 للمعاييرلخصائص الرئيسية ا

 .لكل معيار موجزاً للخصائص الرئيسية 5 يقدم اجلدول

http://www.ccsa.org.cn/worknews/content.php3?id=2393
http://www.ccsa.org.cn/worknews/content.php3?id=2393
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 5اجلـدول 
 المعلمات التقنية األساسية

 المعيار
 عرض النطاق االسمي 

 للقنوات الراديوية

 /معدل التشكيل
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –

 تدفق هابط –

 سيط و 
 التشفير

أقصى معدل إرسال 
للقناة لكل قناة تردد 

MHz 5 إذا ورد  ال)إ
 خالف ذلك(

تشكيل 
الحزم 
 )نعم/ال(

توفير 
MIMO 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 
 المزدوج

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
 مقدرات التنقل
 )جوالة/متنقلة(

IEEE 802.16 

WirelessMAN/ 
ETSI 

HiperMAN 
 (4)امللقق 

 MHz 1,25مرن من 
 MHz 28حىت يصل إىل 

 عروض النطاقات النمطية
3,5 ، 

5، 
7، 

8,75 ، 
10، MHz 20 

 إىل األعلى:
– QPSK-1/2 ،3/4 
– 16-QAM-1/2 ،3/4 
– 64-QAM-1/2، 

2/3 ،3/4 ،5/6 
 إىل األسفل:

– QPSK-1/2 ،3/4 
– 16-QAM-1/2 ،3/4 
– 64-QAM-1/2، 2/3، 

3/4 ،5/6 

CC/CTC 
 خيارات أخرى:

BTC/ 
LDPC 

 يصل إىل 
Mbit/s 17,5 

 SISO مع
 يصل إىل

Mbit/s 35 
 MIMO (2 × 2) مع

 يصل إىل
Mbit/s 70 

 MIMO (4 × 4) مع

 /TDD نعم نعم
FDD/ 

HFDD 

OFDMA 
TDMA 

ms 5 
خيارات 

 أخرى:
2 ،2,5 ،4 ،
8 ،10 ،

12,5 ،ms 20 

 متنقلة

ATIS-

0700004.2005  
متعدد بتقسيم نفاد 

املكان عايل 
-HC)القدرة

SDMA)  
 (5 )امللقق

MHz 0,625 :إىل األعلى 
– BPSK ،QPSK، 

8-PSK ،12-QAM، 
16-QAM 3/4 

 إىل األسفل:
– BPSK ،QPSK، 

8-PSK ،12-QAM، 
16-QAM، 

24-QAM 8/9 

شفرة تالفيفية 
 وشفرة فدر

 إىل األعلى:
Mbit/s 2,866 × 

8 sub-channels × 
4 spatial 

channels = 
Mbit/s 91,7 

 إىل األسفل:
Mbit/s 2,5 × 

8 sub-channels × 
4 spatial 

channels = 
Mbit/s 80 

TDD TDMA/FD نعم نعم

MA/ 
SDMA 

ms 5 متنقلة 
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 (تابع ) 5دول ـاجل

 المعيار
 عرض النطاق االسمي 

 للقنوات الراديوية

 معدل التشكيل/
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –

 تدفق هابط –

 سيط و 
 شفيرالت

أقصى معدل إرسال 
للقناة لكل قناة تردد 

MHz 5 إذا ورد  ال)إ
 خالف ذلك(

تشكيل 
الحزم 
 )نعم/ال(

توفير 
MIMO 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 
 المزدوج

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
 مقدرات التنقل
 )جوالة/متنقلة(

املنصة العاملية 
 XGPاملوسعة 
 (6)امللقق 

MHz 1,25 
MHz 2,5 

MHz 5 
MHz 10 
MHz 20 

 إىل األعلى وإىل األسفل:
BPSK 
QPSK 

16-QAM 
64-QAM 

256-QAM 

 شفرة تالفيفية
 شفرة توربينية

 )خياري(

 إىل األعلى
Mbit/s 15 
 إىل األسفل

Mbit/s 55 
 ،MHz 20 الةاحل)يف 

SISO ،
UL:DL=1:3) 

 نعم
 )خياري(

نعم 
 )خياري(

TDD OFDMA 

SC-FDMA 
TDMA 

ms 2,5 ،
ms 5 ،

ms 10 
 قلةمتن

 IEEEاملعيار

802.11-2012 
  17الفقرة الفرعية

: )سابقاً 
802.11b) 
 (1)امللقق 

MHz 22 :إىل األعلى وإىل األسفل 
DQPSK CCK 

BPSK PBCC – 1/2 
QPSK PBCC – 1/2 

غري مشفر/ 
 شفرة تالفيفية

Mbit/s 2,5 ال ال TDD CSMA/ 
CA 

مدة متغايرة 
 طارلإل

 جوالة

 IEEE املعيار

802.11-2012 
 18 فقرة الفرعيةال

 802.11a: )سابقاً 
 802.11jو
 (802.11yو

 (1)امللقق 

MHz 5 
MHz 10 
MHz 20 

 إىل األعلى وإىل األسفل:
64-QAM OFDM 2/3 ،

3/4 
16-QAM OFDM –1/2 ،

3/4 
QPSK OFDM – 1/2 ،

3/4 
BPSK OFDM – 1/2 ،

3/4 

 /TDD CSMA ال ال Mbit/s 13,5 شفرة تالفيفية

CA 
مدة متغرية 

 لإلطار
 والةج
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 (تابع ) 5دول ـاجل

 المعيار
 عرض النطاق االسمي 

 للقنوات الراديوية

 معدل التشكيل/
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –

 تدفق هابط –

 سيط و 
 التشفير

أقصى معدل إرسال 
للقناة لكل قناة تردد 

MHz 5 إذا ورد  ال)إ
 خالف ذلك(

تشكيل 
الحزم 
 )نعم/ال(

توفير 
MIMO 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 

 لمزدوجا

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
 مقدرات التنقل
 )جوالة/متنقلة(

 IEEE املعيار

802.11-2012 
 19 الفقرة الفرعية

: )سابقاً 
802.11g) 
 (1)امللقق 

MHz 20 :إىل األعلى وإىل األسفل 
64-QAM OFDM 2/3 ،

3/4 
16-QAM OFDM – 1/2 ،

3/4 
QPSK OFDM – 1/2 ،

3/4 
BPSK OFDM – 1/2 ،

3/4 
8-PSK PBCC – 2/3 

64-QAM DSSS-

OFDM – 2/3 ،3/4 
16-QAM DSSS-

OFDM – 1/2 ،3/4 
QPSK DSSS-OFDM – 

1/2 ،3/4 
BPSK DSSS-OFDM – 

1/2 ،3/4 

 /TDD CSMA ال ال Mbit/s 13,5 شفرة تالفيفية

CA 
مدة متغرية 

 طارلإل
 جوالة

 IEEE املعيار 

802.11-2012 
 املعدل باملعيار

IEEE 802.11n  
 (20فقرة الفرعية )ال

 ( 1)امللقق 

MHz 20 
MHz 40 

 لألعلى ولألسفل:
64-QAM OFDM – 2/3 ،

3/4 ،5/6 
16-QAM OFDM –1/2 ،

3/4 
QPSK OFDM – 1/2 ،

3/4 
BPSK OFDM – 1/2 

شفرة تالفيفية 
 LDPCوشفرة 

Mbit/s 75 نعم نعم TDD CSMA/ 
CA 

مدة متغرية 
 طارلإل

 جوالة

ETSI BRAN 

HiperLAN 2 
 (1)امللقق 

MHz 20 64-QAM-OFDM 
16-QAM-OFDM 

QPSK-OFDM 
BPSK-OFDM 

التدفقان الصاعد واهلابط 
 على حد سواء

، 27، 18، 12، 9، 6 شفرة تالفيفية
 Mbit/s 54و 36
  قناة MHz 20 يف

القنوات  تتوفر إال )ال
 (MHz 20بعرض 

 جوالة TDD TDMA ms 2 ال ال
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 (تابع ) 5دول ـاجل

 المعيار
 ي عرض النطاق االسم
 للقنوات الراديوية

 معدل التشكيل/
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –

 تدفق هابط –

 سيط و 
 التشفير

أقصى معدل إرسال 
للقناة لكل قناة تردد 

MHz 5 إذا ورد  ال)إ
 خالف ذلك(

تشكيل 
الحزم 
 )نعم/ال(

توفير 
MIMO 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 
 المزدوج

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
 قلمقدرات التن

 )جوالة/متنقلة(

ARIB 

HiSWANa 
 (1)امللقق 

MHz 20 × 4 
(GHz 5,25-5,15) 

MHz 20 × 4  
(GHz 5,0-4,9) 

– BPSK 1/2 
– BPSK 3/4 
– QPSK 1/2 
– QPSK 3/4 
– 16-QAM 9/16 
– 16-QAM 3/4 
– 64-QAM 3/4 

 شفرة تالفيفية
 

Mbit/s 54-6  يف
MHz 20 

 جوالة TDD TDMA ms 2 ال ال

IMT-2000 

CDMA  
متديد مباشر 

 (2 )امللقق

MHz 5 
(E-UTRAN) مرن 

MHz 1,4 ،MHz 3 ،
MHz 5 ،MHz 10 ،

MHz 15 ،MHz 20 ؛
جتميع املوجة احلاملة 

 MHz 100 حىت

 إىل األعلى:
QPSK، 

16-QAM 
 إىل األسفل:
16-QAM ،QPSK، 
64-QAM  

(E-UTRAN) QPSK ،
16-QAM ،64-QAM 

معدل الشفرة متغري متاماً 
ذي هجني  ARQ مع

 تصاعدي إطناب

 شفرة تالفيفية
 شفرة توربينية 

شفرة 
(E-UTRAN) 

توربينية 
 للبيانات؛ 

شفرات تالفيفية 
وفدرية لبعض 
 قنوات التقكم

 إىل األعلى:
Mbit/s 11,5 

 إىل األسفل:
Mbit/s 42 

(E-UTRAN) 
 إىل األعلى:

Mbit/s 300/ 
MHz 20)3( 

 إىل األسفل:
Mbit/s 600/  

20 MHz)3(  
 إىل األعلى:
Gbit/s 1,5  بدفعات
MHz 100 (4)جممعة  
 إىل األسفل:

Gbit/s 3  بدفعات
MHz 100 (4)جممعة  

 FDD نعم نعم
HD-

FDD 

CDMA 
(E-UTRA

N) OFDM  
 DLيف 

SC-

FDMA  يف
UL 

ms 2  
 ms 10و

(E-

UTRAN) 

ms 10 
 طارطول اإل
 ms 1الفرعي 

 متنقلة
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 (تابع ) 5دول ـاجل

 المعيار
 عرض النطاق االسمي 

 راديويةللقنوات ال

 معدل التشكيل/
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –
 تدفق هابط –

 سيط و 
 التشفير

أقصى معدل 
إرسال للقناة لكل 

 MHz 5قناة تردد 
إذا ورد خالف  ال)إ

 ذلك(

تشكيل الحزم 
 )نعم/ال(

 MIMOتوفير 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 
 المزدوج

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
 مقدرات التنقل

 قلة()جوالة/متن

IMT-2000 

CDMA  
موجات حاملة 
 (2 متعددة )امللقق

MHz 1,25 وMHz 3,75 
(cdma2000) 

 
MHz 20-1,25 

(cdma2000 HRPD) 

MHz 20-1,25 ،
kHz 153,6 التجزؤ 

(UMB) 

 إىل األعلى:
BPSK ،QPSK، 
8-PSK 

 إىل األسفل:
QPSK ،8-PSK ،

16-QAM، 
(cdma2000)  

 
QPSK ،8-PSK ،

16-QAM ،64-

QAM (cdma2000 

HRPD) 
 

QPSK ،8-PSK ،
16-QAM ،64-

QAM 
(UMB) 

شفرة 
تالفيفية/شفرة 

 توربينية 
 (cdma2000 

and 

cdma2000 

HRPD)  
شفرة 

تالفيفية/شفرة 
توربينية/شفرة

LDPC  
 )خياري(
(UMB) 

 إىل األعلى:
Mbit/s 1,8 

 MHz 1,25لكل

 قناة
 إىل األسفل:
Mbit/s 3,1 

 MHz 1,25لكل

(cdma2000) 
 

 إىل األعلى:
Mbit/s 4,3 

 MHz 1,25لكل

 قناة
 إىل األسفل:

Mbit/s 18,7 
 MHz 1,25لكل

 قناة 
(cdma2000 

HRPD) 
 إىل األعلى:
Mbit/s 75  لكل

MHz 20 
 إىل األسفل:

Mbit/s 228 
 MHz 20لكل 

(UMB) 

 ال
(cdma2000

) 
 
 نعم

cdma2000 

HRPD 
 (UMBو

 ال
(cdma2000

) 
 
 نعم

cdma2000 

HRPD 
 (UMBو

FDD 
(cdma200

0 

و
cdma2000 

HRPD) 
 

FDD/TD

D 
(UMB) 

CDMA 
(cdma200

0 

و
cdma 2000 

HRPD)  
 

CDMA 
 OFDMAو

(UMB) 

 إىل األسفل:
1,25 ،1,67 

2,5 ،5 ،10 ،
20 ،40 ،

ms 80 
 إىل األعلى:

6,66 ،10 ،
20 ،26,67 ،
40،ms 80 

(cdma2000

) 
 

 إىل األسفل:
1,67 ،3,33 ،
6,66 ،

13,33 ،
26,67  

 إىل األعلى:
1,67 ،6,66 ،

13,33 ،20 ،
26,67 

(cdma2000 

HRPD) 
 إىل األسفل
ms 0,911 
 إىل األعلى:
ms 0,911 

(UMB) 

 متنقلة
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 (تابع ) 5دول ـاجل

 المعيار
 عرض النطاق االسمي 

 للقنوات الراديوية

 معدل التشكيل/
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –
 تدفق هابط –

 سيط و 
 التشفير

أقصى معدل إرسال 
للقناة لكل قناة تردد 

MHz 5 إذا ورد  ال)إ
 خالف ذلك(

تشكيل 
الحزم 
 )نعم/ال(

 MIMOتوفير 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 
 المزدوج

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
مقدرات 

 التنقل
 )جوالة/متنقلة(

IMT-2000 

CDMA TDD 
 (2)امللقق 

  TDDاخليار 
Mchip/s 1,28: 

 MHz 1,6 أقل من
  TDDاخليار 

Mchip/s 3,84 
 MHz 5 أقل من
  TDDاخليار 

Mchip/s 7,68 
 (E-UTRAN)أقل من 

MHz 10 MHz 1,4 ،
MHz 3 ،MHz 5 ،

MHz 10 ،MHz 15 
؛ جتميع املوجة MHz 20و

 MHz 100احلاملة حىت 

  TDD اخليار
Mchip/s 1,28 

 إىل األعلى:
8-PSK ،QPSK ، 

16-QAM، 
 إىل األسفل:

8-PSK ، 
16-QAM ،QPSK 

  TDDاخليار: 
Mchip/s 3,84 

 إىل األعلى:
16-QAM، QPSK 

 إىل األسفل:
16-QAM ،QPSK 

  TDD اخليار:
Mchip/s 7,68 

 إىل األعلى:
16-QAM ،QPSK 

 إىل األسفل:
(E-UTRAN) 

QPSK 16-QAM، 
64-QAM 

معدل الشفرة متغري 
 ARQمتاماً مع 

هجني ذي إطناب 
 تصاعدي

شفرة 
تالفيفية/شفرة 

توربينية 
للبيانات؛ 

شفرات 
تالفيفية 

وفدرية لبعض 
قنوات 
 التقكم

TDD Mchip/s 

1,28 
 اخليار

 إىل األعلى:
Mbit/s 2,2/ 

MHz 1,6(2) 
 إىل األسفل:
Mbit/s 2,8/ 

MHz 1,6(2) 
 TDDاخليار 

Mchip/s 3,84 
 إىل األعلى:

Mbit/s 9,2  
 إىل األسفل:

Mbit/s 10,2 
 TDDاخليار: 

Mchip/s 7,68  
 إىل األعلى:

Mbit/s17,7 /
MHz 10 

 إىل األسفل:
Mbit/s 20,4/  

MHz 10 
(E-UTRAN) 

 إىل األعلى:
300Mbit/s / 

20 MHz(3) 
 إىل األسفل:

600 Mbit/s/
20 MHz(3) 

 ال نعم
(E-

UTRAN) 
 نعم

TDD TDMA/ 
CDMA 

(E-

UTRAN) 

OFDM  
in DL ،

SC-FDMA 

in UL 

 TDDاخليار 

Mchip/s 1,28 
ms 10 
الفرعي:  طارطول اإل

ms 5 
 TDDاخليار 

Mchip/s 3,84  
ms 10 : 

 TDDاخليار 

Mchip/s 7,68 
ms 10: 

(E-UTRAN)  
ms 10 
الفرعي:  طارطول اإل

ms 1 

 متنقلة
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 (تابع ) 5دول ـاجل

 المعيار
 عرض النطاق االسمي 

 للقنوات الراديوية

 معدل التشكيل/
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –
 تدفق هابط –

 سيط و 
 التشفير

أقصى معدل إرسال 
للقناة لكل قناة تردد 

MHz 5 إذا ورد  )إال
 خالف ذلك(

 تشكيل
الحزم 
 )نعم/ال(

 MIMOتوفير 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 
 المزدوج

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
 مقدرات التنقل
 )جوالة/متنقلة(

 إىل األعلى:    
Gbit/s 1,5  بدفعات
MHz 100 (4)جممعة 

 إىل األسفل:
Gbit/s 3  بدفعات

MHz 100 (4)جممعة 

      

IMT-2000 TDMA 

املوجة احلاملة 
 يدةالوح

 (2)امللقق 

kHz 200 × 2 
kHz Dual 200 × 2 

MHz 1,6 × 2 
 إىل األعلى:

– GMSK 
– 8-PSK 
– QPSK، 
– 16-QAM، 
– 32-QAM 
– B-OQAM 
– Q-OQAM 

 1/1 – 0,329 
 إىل األسفل:

– GMSK 
– 8-PSK 
– QPSK، 
– 16-QAM،  
– 32-QAM 
– B-OQAM 
– Q-OQAM 

 1/1 – 0,329 

 PCTشفرة 
 شفرة توربينية

 على:إىل األ
Mbit/s 16,25  

 Mbit/s 20,312  
 Mbit/s 40,625 

 إىل األسفل:
 Mbit/s 16,25 

 Mbit/s 20,312 
 Mbit/s 40,625 

 

غري معلن 
صراحًة 

ولكنه غري 
 مستبعد

غري معلن 
صراحًة ولكنه 

 غري مستبعد

FDD 
 

TDMA ms 4,6 
ms 4,615 

 متنقلة

IMT-2000 

FDMA/TDMA 
 (2)امللقق 

1,728 MHz لى وإىل إىل األع
 األسفل:
GFSK 

π/2-DBPSK 
π/4-DQPSK 
π/8-D8-PSK 

16-QAM ،64-QAM 

حسب 
 اخلدمة:

CRC ،
BCH، ريد-

 سولومون،

Turbo 

Mbit/s 20 جزئي جزئي TDD TDMA ms 10 متنقلة 
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 (تابع ) 5دول ـاجل

 المعيار
 عرض النطاق االسمي 

 للقنوات الراديوية

 معدل التشكيل/
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –

 ق هابطتدف –

 سيط و 
 التشفير

أقصى معدل إرسال 
للقناة لكل قناة تردد 

MHz 5 إذا ورد  )إال
 خالف ذلك(

تشكيل 
الحزم 
 )نعم/ال(

 MIMOتوفير 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 
 المزدوج

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
 مقدرات التنقل
 )جوالة/متنقلة(

IMT-2000 

OFDMA TDD 

WMAN 
 (2 )امللقق

MHz 5، 
MHz 7، 

MHz 8,75، 
MHz 10 

 إىل األعلى:
– QPSK-1/2 ،3/4 
– 16-QAM-1/2 ، 

 3/4 
– 64-QAM-1/2 ، 

 2/3 ،3/4 ،5/6 
 إىل األسفل:

– QPSK-1/2 ،3/4 
– 16-QAM-1/2 ، 

 3/4 
– 64-QAM-1/2 ، 

 2/3 ،3/4 ،5/6 

CC/CTC 
خيارات 

 أخرى:
BTC/ 

LDPC 

 Mbit/s 17,5حىت 
 SISOمع 

مع  Mbit/s 35حىت 
(2 × 2) MIMO 

مع  Mbit/s 70ىت ح
(4 × 4) MIMO 

 TDD نعم نعم
FDD 

OFDMA ms 5 متنقلة 

LTE-Advanced 
 (3)امللقق 

 مرن
MHz 1,4 ،MHz 3 ،

MHz 5 ،MHz 10 ،
MHz 15 ،MHz 20 ؛ 

 جتميع املوجة احلاملة 
 MHz 100حىت 

QPSK ،16-QAM، 
64-QAM 

معدل الشفرة متغري 
هجني  ARQمتاماً مع 

 ذي إطناب تصاعدي

 شفرة
بينية تور 

 للبيانات؛ 
شفرات 
تالفيفية 

وفدرية لبعض 
قنوات 
 التقكم

 إىل األعلى:
Mbit/s 300 

 MHz 20(3) يف
 إىل األسفل:
Mbit/600 

 MHz(3) 20 يف
 إىل األعلى:
Gbit/s 1,5 

 MHz 100بدفعات 
 (4)جممعة

 إىل األسفل:
Gbit/s 3  بدفعات

MHz 100 (4)جممعة 

 FDD نعم نعم
TDD 
HD-

FDD 

OFDM  
 DLيف 

SC-

FDMA  
 ULيف 

ms 10 
طول اإلطار 

 ms 1الفرعي 

 متنقلة
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 (تتمة ) 5دول ـاجل

 المعيار
 عرض النطاق االسمي 

 للقنوات الراديوية

 معدل التشكيل/
 (1)التشفير

 تدفق صاعد –

 تدفق هابط –

 سيطو 
 التشفير

أقصى معدل إرسال 
للقناة لكل قناة تردد 

MHz 5 إذا ورد  )إال
 خالف ذلك(

تشكيل 
الحزم 

 عم/ال()ن

 MIMOتوفير 
 )نعم/ال(

طريقة 
اإلرسال 
 المزدوج

طريقة النفاذ 
 المتعدد

 طارمدة اإل
 مقدرات التنقل
 )جوالة/متنقلة(

IEEE 802.20 
 (7)امللقق 

 

  KHz 625مرن من 
 MHz 20حىت 

 أسلوب النطاق العريض
 إىل األعلى:

QPSK ،8-PSK، 
16-QAM ،64-QAM 

 إىل األسفل:
QPSK ،8-PSK، 

16-QAM ،64-QAM 
 :أسلوب النطاق

kHz 625 
Pi/2 BPSK ،QPSK ،

8-PSK ،12-QAM ،
16-QAM ،24-QAM ،
32-QAM ،64-QAM 

شفرة 
تالفيفية 
وشفرة 
توربينية 
 LDPوشفرة 
مشفرة 

الختبار 
التعادلية 

وشفرة هامنغ 
 املوسعة

معدالت قصوى 
DL Mbit/s 288 

 UL Mbit/s 75و
 MHz 20يف 
 

 نعم:
SDMA، 

مع دعم 
تشكيل 
لى احلزم ع

الوصالت 
األمامية 

 والعكسية

نعم: كلمة 
مشفرة وجيدة 

وكلمات 
مشفرة متعددة 

مع دعم 
MIMO 

TDD 
FDD 

HFDD 

OFDMA 
TDMA/ 

FDMA/ 

SDMA 

أسلوب النطاق 
 العريض 

ms 0,911 
أسلوب النطاق 

kHz 625: 
ms 5 

 

 متنقلة

السطح البيين 
وي للمعيار يالراد

اخلاص بنظام النفاذ 
الالسلكي عريض 

 SCDMA النطاق
 (8)امللقق 

 MHz 1مضاعفات 
 MHz 5 حىت

 

QPSK ،8-PSK، 
16-QAM ،64-QAM 

-شفرة ريد
 سولومون

Mbit/s 15 
 MHz 5 يف

-TDD CS نعم نعم

OFDMA 
ms 10 متنقلة 

 فيها مجيع األساليب املستخدمة أو على األقل احلد األقصى واحلد األدىن(. )مبا (1)
 .Mchip/s 1,28بعرض  TDDت حاملة ميكن نشر ثالث موجا MHz 5يف النطاق  (2)
 .يف الوصلتني الصاعدة واهلابطة MHz 20التشغيل بعرض نطاق متدرج حىت  UTRAN-Eيدعم املعيار  (3)
 .MHz 100جتميع املوجة احلاملة لعرض النطاق حىت  UTRAN-Eيدعم املعيار  (4)

 ـ__________
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