
 

 

العامة للبث غير المطلوب  الخصائص
للمحطات القاعدة التي تستعمل السطوح 
البينية الراديوية لألرض لالتصاالت المتنقلة 

 (IMT-Advanced) الدولية المتقدمة

 ITU-R  M.2070-1التوصية  
(2017/02) 

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



ii التوصية  ITU-R  M.2070-1 

 

 تمهيد
لراديوية يف مجيع خدمات طيف الرتددات ايضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

طاع تقييس االتصاالت ق يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني
 1 واملشار إليها يف امللحق (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
كة يهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرت حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوج 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 

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

 العنوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلةوخدمة االستدالل الراديوي الخدمة المتنقلة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF  الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتةتقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألخبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

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

 النشر اإللكرتوين
 2018جنيف، 

 
  ITU  2018 

 بإذن خطي منأاّل  مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة

 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 ITU-R  M.2070-1  التوصية
 محطات القاعدةلالعامة للبث غير المطلوب ل الخصائص

 السطوح البينية الراديوية لألرض لالتصاالت التي تستعمل
 (IMT-Advanced)المتقدمة  المتنقلة الدولية

 (ITU-R 229-3/5)املسألة 

 (2017-2015) 

 مجال التطبيق
ض لالتصاالت ستعمل السطوح البينية الراديوية لألر تقدم هذه التوصية اخلصائص العامة للبث غري املطلوب للمحطات القاعدة اليت ت

وميكن أيضًا استخدام املعلومات املتعلقة بالبث غري املطلوب والواردة يف هذه التوصية   .(IMT-Advanced) املتقدمة املتنقلة الدولية
ستعمل السطوح طات القاعدة اليت تاحملوتنفيذ خصائص ليست مشمولة هنا بالتحديد.  كتوجيهات تسرتشد هبا اإلدارات يف حاالت

 الراديو. للوائح يف أي من النطاقات املدرجة يف هذه التوصية مرهون باالمتثال املتقدمة الدوليةالبينية الراديوية لألرض لالتصاالت املتنقلة 

 الكلمات الرئيسية

 حمطة قاعدة االتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة، خصائص البث، خارج النطاق، غري مرغوبة،

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 تضع يف اعتبارهاإذ 

، (OoB) البث اهلامشي والبث خارج النطاق - (RR)من لوائح الراديو  146.1 وفقاً للرقم -أن البث غري املطلوب يشمل  ( أ 
 من لوائح الراديو؛ 144.1و 145.1 التوايل يف الرقمنيوأن تعريف البث اهلامشي وتعريف البث خارج النطاق يردان على 

 لالتصاالت املتنقلة الدولية (BS) القصوى املسموح هبا للبث غري املطلوب للمحطات القاعدة املستوياتأن حتديد  ب(

ضروري حلماية أنظمة وخدمات االتصاالت الراديوية األخرى من التداخل ولتمكني التعايش بني  (IMT-advanced) املتقدمة
 التكنولوجيات؛ خمتلف

ة املتنقلة الدوليجيب قد يؤدي إىل زيادة تعقيد احملطات القاعدة لالتصاالت  أن اعتماد حدود صارمة أكثر مما ج(
 ؛(IMT-Advanced) املتقدمة

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

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

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

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

جيب  (IMT-Advanced) املتقدمة لالتصاالت املتنقلة الدولية (BS)البث اهلامشي للمحطات القاعدة  تمستوياأن  ح(
 الراديو؛ للوائح 3 أن تتقيد باحلدود املشار إليها يف التذييل
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مكانية إأن تناسق حدود البث غري املطلوب سييسر االستعمال العاملي للمحطات ومن النفاذ إىل األسواق العاملية؛ رغم  ط(
 واإلقليمي؛ وجود اختالفات يف حدود البث غري املطلوب على الصعيدين الوطين

أن حدود البث غري املطلوب تتوقف على خصائص بث املرسالت، وحدود البث اهلامشي اليت حددها االحتاد الدويل  ي(
 ؛األخرى النطاقاتيف  العاملةاخلدمات  عنوعلى املعايري واللوائح الوطنية، فضالً  (ITU) لالتصاالت

 ITUR M.2012ومدى تطابقها مع املواصفات واملعايري املوصى هبا يف التوصية  أن التكنولوجيا املستخدمة يف نظام ما (ك
 ،التشغيل بغض النظر عن نطاق تردد املتقدمة حتدد أن النظام هو نظام لالتصاالت املتنقلة الدولية

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

 التكنولوجيات؛ لتمكني التعايش بني خمتلف
جيب أن تتقيد باللوائح احمللية واإلقليمية  (IMT-Advanced) املتقدمة املتنقلة الدوليةأن احملطات القاعدة لالتصاالت  ب(

 اللوائح؛ الدولية بالنسبة لإلرساالت خارج النطاق واهلامشية اخلاصة بعملياهتا حيثما تنطبق هذهو 
مراعاة  ورغبة يف - باعتبارها مستندة إىل العمل اجلاري يف هيئات التقييس -أن املالحظات وامللحقات يف هذه التوصية  ج(

التكنولوجية،  تنقلة الدولية املتقدمة واحلفاظ على التناسق مع املواصفاتقابلية التطبيق الواسعة لتكنولوجيات أنظمة االتصاالت امل
قد تتضمن مواد تعكس املعلومات املتعلقة بالتطبيقات التكنولوجية يف نطاقات غري النطاقات احملددة ألنظمة االتصاالت 

 املتنقلة، الدولية
 كذلك  وإذ تالحظ

ديوية تتعلق حبماية اخلدمات األخرى من البث غري املطلوب حملطات أن هناك دراسات جارية يف قطاع االتصاالت الرا 1
 ملعاجلة املزيد من حاالت التوافق، (IMT-Advanced) املتقدمة املتنقلة الدوليةالتصاالت ا

 توصي
 (IMT-Advanced)املتقدمة  محطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدوليةلبأن تستند خصائص البث غري املطلوب ل 1

الواردة لألرض مواصفات السطح البيين الراديوي  يقابالن اللذين 2و 1 بالتكنولوجيا نياخلاص امللحقنياحلدود الواردة يف  إىل
 ؛ITUR M.2012يف التوصية يوصي من  1 ةالفقر  يف
 1 لواردة يف امللحقنياملتقدمة ا محطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدوليةلخصائص البث غري املطلوب لتطبيق ضرورة ب 2
 .**دمةاملتقاملناطق والبلدان اليت حتدد يف لوائح الراديو للنطاقات املقابلة لالتصاالت املتنقلة الدولية  يف 2و

 1: تكنولوجيا التطور طويل األجل املتقدم1 امللحق
 2تكنولوجيا الشبكات الالسلكية املتقدمة للمناطق احلضرية: 2 امللحق

  

____________________ 
على  2و 1احلاالت األخرى تعطى خصائص البث غري املطلوب للمحطات القاعدة لالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة الواردة يف امللحقني  يف **

للنطاقات غري احملددة لالتصاالت املتنقلة  2و 1سبيل العلم. وجيوز لإلدارات أن ختتار تطبيق خصائص البث غري املطلوب الواردة يف امللحقني 
 الدولية على املستوى الوطين.

 .Advanced)-(LTEوما بعده  10اإلصدار  LTE بوصفه (3GPP) مشروع الشراكة لتكنولوجيات اجليل الثالثقام بتطويره  1
باعتباره مواصفة الشبكات الالسلكية املتقدمة للمناطق احلضرية  (IEEE) لكرتونينيمعهد املهندسني الكهربائيني واإلقام بتطويره  2

(WirelessMAN-Advanced)  املدجمة يف املعيارIEEE Std 802.16m .اعتباراً من اعتماده 
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 1 الملحق

 
 (LTE-Advanced)تكنولوجيا التطور طويل األجل المتقدم 

يف احملطات  (E-UTRA) لنفاذ الراديوي لألرض العاملي املتطورليشمل هذا امللحق متطلبات البث غري املطلوب من املوجات احلاملة 
 .(MSR)واحملطات القاعدة الراديوية متعددة املعايري  E-UTRAالقاعدة للنفاذ 

 فقط. E-UTRAبقدرة جهازي االستقبال واإلرسال فيها على معاجلة املوجات احلاملة للنفاذ  E-UTRAاحملطة القاعدة للنفاذ  تتميز
 بقدرة جهازي االستقبال واإلرسال فيها على معاجلة موجتني حاملتني أو أكثر راديوية متعددة املعايريالقاعدة الطة وتتميز احمل

مكونات راديوية فاعلة مشرتكة بشكل متزامن داخل عرض نطاق راديوي معلن، حيث َتستعمل موجة حاملة واحدة على األقل  يف
 املوجات احلاملة األخرى. خمتلفة عن التكنولوجيا اليت تستعملها املوجة أو (RAT)تكنولوجيا نفاذ راديوي 

 يقسم هذا امللحق إىل ثالثة أقسام:
 ملتطلبات الواردة يف هذا امللحق.قات التشغيل اليت تنطبق من أجلها اوحيدد نطا 1الفصل  -

 ان التعاريف والرموز واملختصرات.وحيدد 2.2والفصل  1.2الفصل  -
 .E-UTRAلنفاذ احملطات القاعدة لويشمل متطلبات البث غري املطلوب يف  3.2الفصل  -
 .(MSR)احملطات القاعدة الراديوية متعددة املعايري ويشمل متطلبات البث غري املطلوب يف  3الفصل  -

 .ITUR M.1545احملددة يف التوصية  تساحمات االختبارالقيم احملددة يف هذا امللحق  وتتضمن

 نطاقات التشغيل 1
ية متعددة أو للمحطات القاعدة الراديو  E-UTRAتعود حدود البث غري املطلوب الواردة يف هذا امللحق للمحطات القاعدة للنفاذ 

 :1-2أو اجلدول  1-1املعايري العاملة يف واحد على األقل من النطاقات الواردة يف اجلدول 

 1-1 اجلدول
 GSM/EDGEوالنظام  UTRAو E-UTRAالنطاقات المتزاوجة في النفاذ 

رقم النطاق في 
 MSRالنظام 

 E-UTRAو
 (1 )المالحظة

رقم 
النطاق 

النظام  في
UTRA 

 تسمية النطاق
النظام  في

GSM/EDGE 

استقبال من المحطة القاعدة 
 للوصلة الصاعدة

 إرسال من تجهيزات المستعمل

 إرسال من المحطة القاعدة
 للوصلة الهابطة

 استقبال من تجهيزات المستعمل

 فئة النطاق
 (2 )المالحظة

1 I – MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 1 

2 II PCS 1 900 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 2 

3 III DCS 1 800 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 2 

4 IV – MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 1 

5 V GSM 850 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 2 

6(1) VI – MHz 830 – MHz 840 MHz 875 – MHz 885 1(1) 
7 VII – MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 1 

8 VIII E-GSM MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 2 

9 IX – MHz 1 749,9 – MHz 1 784,9 MHz 1 844,9 – MHz 1 879,9 1 

10 X – MHz 1 710 – MHz 1 770 MHz 2 110 – MHz 2 170 1 

11 XI – MHz 1 427,9 – MHz 1 447,9 MHz 1 475,9 – MHz 1 495,9 1 
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 (تتمة ) 1-1اجلدول 
رقم النطاق في 

 MSRالنظام 
 E-UTRAو

 (1 )المالحظة

رقم 
النطاق 

النظام  في
UTRA 

 تسمية النطاق
النظام  في

GSM/EDGE 

استقبال من المحطة القاعدة 
 للوصلة الصاعدة

 إرسال من تجهيزات المستعمل

 إرسال من المحطة القاعدة
 الهابطةللوصلة 

 استقبال من تجهيزات المستعمل

 فئة النطاق
 (2 )المالحظة

12 XII – MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 1 

13 XIII – MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 1 

14 XIV – MHz 788 – MHz 798 MHz 758 – MHz 768 1 

15 XV – حمجوز   حمجوز    

16 XVI – حمجوز   حمجوز    

17 – – MHz 704 – MHz 716 MHz 734 – MHz 746 1(2) 
18 – – MHz 815 – MHz 830 MHz 860 – MHz 875 1(2) 
19 XIX – MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 1 

20 XX – MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 1 

21 XXI – MHz 1 447,9 – MHz 1 462,9 MHz 1 495,9 – MHz 1 510,9 1 

22 XXII – MHz 3 410 – MHz 3 490 MHz 3 510 – MHz 3 590 1 

23 – – MHz 2 000 – MHz 2 020 MHz 2 180 – MHz 2 200 1(2) 
#24 – – MHz 1 626,5 – MHz 1 660,5 MHz 1 525 – MHz 1 559 1(2) 
25 XXV – MHz 1 850 – MHz 1 915 MHz 1 930 – MHz 1 995 1 

26 XXVI – MHz 814 – MHz 849 MHz 859 – MHz 894 1 

27 – – MHz 807 – MHz 824 MHz 852 – MHz 869 1(2) 
28 – – MHz 703 – MHz 748 MHz 758 – MHz 803 1(2) 
 )MHz 717 – MHz 728 1)3, 2 ال يوجد – – 29
30 – – MHz 2 305  MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 1(2) 
31 – – MHz 452,5  MHz 457,5 MHz 462,5 – MHz 467,5 1(2) 
32 XXXII – ال يوجد MHz 1 452 – MHz 1 496 1(3, 4) 

 فقط. UTRAالنطاق خمصص للنفاذ  (1)
 فقط. UTRA-Eالنطاق خمصص للنفاذ  (2)
عندما يتم تشكيل جتميع املوجات احلاملة. وتتم مزاوجة نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة مع نطاق تشغيل  UTRA-Eيقتصر على تشغيل النفاذ  (3)

: أي اخللية اليت تعمل على الرتدد (PCell)الوصلة الصاعدة )اخلارجي( يف تشكيلة جتميع املوجات احلاملة اليت تدعم اخللية األولية املشكلة 
ها ستعمل إما بإجراء إقامة التوصيل االبتدائي أو ببدء إجراء إعادة إقامة التوصيل، أو هي اخللية اليت يشار إلياألويل، واليت تقوم فيها جتهيزات امل

 بأهنا اخللية األولية يف عملية التمرير.
(. ويقرن تردد HSDPA-4Cأو النطاق املزدوج  HSDPA-DC-DBعندما يتم تشكيل نطاق مزدوج )مثل  UTRAيقتصر على تشغيل النفاذ  (4)

 .اآلخر لتشكيلة النطاق املزدوج FDDالوصلة الصاعدة يف النطاق )اخلارجي(  (ترددات)الوصلة اهلابطة يف هذا النطاق مع تردد  (ترددات)

املتنقلة التصاالت ل حتدد يف لوائح الراديو نطاقات املشار إليها يف هذه التوصية واليت ملمن النطاقات الرتدد أو أجزاء  مجيعمت وسم  - 1 المالحظة
 ".#" الدولية بالعالمة

 .UTRAوالنفاذ  E-UTRAيف النفاذ  (FDD): نطاقات تشغيل ازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد (BC1) 1فئة النطاق  - 2 مالحظةال
 .GSM/EDGEوالنظام  UTRAو E-UTRAيف النفاذ  (FDD): نطاقات تشغيل ازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد (BC2) 2فئة النطاق  -

 .UTRAوالنفاذ  E-UTRAيف النفاذ  (TDD): نطاقات تشغيل ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن (BC3) 3فئة النطاق  -
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 1-2 اجلدول
 UTRAو E-UTRAالنطاقات غير المتزاوجة في النفاذ 

رقم النطاق في 
 MSRالنظام 

 E-UTRAو

رقم النطاق 
في النظام 

UTRA 

 القاعدةاستقبال من المحطة 
 للوصلة الصاعدة

 إرسال من تجهيزات المستعمل

 إرسال من المحطة القاعدة
 للوصلة الهابطة

 استقبال من تجهيزات المستعمل

 فئة النطاق
 )مالحظة(

33 a) MHz 1 900 – MHz 1 920 MHz 1 900 – MHz 1 920 3 
34 a) MHz 2 010 – MHz 2 025 MHz 2 010 – MHz 2 025 3 
35 b) MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 850 – MHz 1 910 3 
36 b) MHz 1 930 – MHz 1 990 MHz 1 930 – MHz 1 990 3 
37 c) MHz 1 910 – MHz 1 930 MHz 1 910 – MHz 1 930 3 
38 d) MHz 2 570 – MHz 2 620 MHz 2 570 – MHz 2 620 3 
39 f) MHz 1 880 – MHz 1 920 MHz 1 880 – MHz 1 920 3 
40 e) MHz 2 300 – MHz 2 400 MHz 2 300 – MHz 2 400 3 
41 – MHz 2 496 – MHz 2 690 MHz 2 496 – MHz 2 690 3 
42 – MHz 3 400 – MHz 3 600 MHz 3 400 – MHz 3 600 3 

#43 – MHz 3 600 – MHz 3 800 MHz 3 600 – MHz 3 800 3 
44 – MHz 703 – MHz 803 MHz 703 – MHz 803 3 

 .UTRAوالنفاذ  E-UTRAيف النفاذ  (FDD): نطاقات تشغيل ازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد (BC1) 1فئة النطاق  - مالحظة
 . GSM/EDGEوالنظام  UTRAو E-UTRAيف النفاذ  (FDD): نطاقات تشغيل ازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد (BC2) 2فئة النطاق  -

 .UTRAوالنفاذ  E-UTRAيف النفاذ  (TDD): نطاقات تشغيل ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن (BC3) 3فئة النطاق  -

 E-UTRAنفاذ أو احملطات القاعدة للللمحطات القاعدة الراديوية متعددة املعايري تعود حدود البث غري املطلوب احملددة يف هذا امللحق 
 :1-3ة داخل النطاق الواردة يف اجلدول تجاور امل (CA) وجات احلاملةالعاملة وفقاً لواحدة على األقل من ترتيبات جتميع امل

 1-3 اجلدول
  E-UTRAفي النفاذ  ة داخل النطاقمتجاور نطاقات تجميع الموجات الحاملة ال

 E-UTRAنطاق التشغيل في النفاذ  نطاقات تجميع الموجات الحاملة

CA_1 1 
CA_2 2 
CA_3 3 
CA_7 7 

CA_12 12 
CA_23 23 
CA_27 27 
CA_38 38 
CA_39 39 
CA_40 40 
CA_41 41 
CA_42 42 

 E-UTRAنفاذ أو احملطات القاعدة للللمحطات القاعدة الراديوية متعددة املعايري يف هذا امللحق  ددةتعود حدود البث غري املطلوب احمل
 :1-4ة داخل النطاق الواردة يف اجلدول تجاور العاملة وفقاً لواحدة على األقل من ترتيبات جتميع املوجات احلاملة غري امل
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 1-4 اجلدول
  E-UTRAفي النفاذ  ة داخل النطاقمتجاور نطاقات تجميع الموجات الحاملة غير ال

 فرعية(الكتل ال)مع اثنين من 

 E-UTRAنطاق التشغيل في النفاذ  نطاق تجميع الموجات الحاملة

CA_2-2 2 

CA_3-3 3 

CA_4-4 4 

CA_7-7 7 

CA_23-23 23 

CA_25-25 25 

CA_41-41 41 

CA_42-42 42 

 E-UTRAنفاذ أو احملطات القاعدة للللمحطات القاعدة الراديوية متعددة املعايري يف هذا امللحق  ددةتعود حدود البث غري املطلوب احمل
 :1-5ة داخل النطاق الواردة يف اجلدول تجاور العاملة وفقاً لواحدة على األقل من ترتيبات جتميع املوجات احلاملة امل

 1-5 اجلدول
 (نطاقان)E-UTRA نطاقات تجميع الموجات الحاملة بين النطاقات في النفاذ 

 E-UTRAنطاقات التشغيل في النفاذ  نطاق تجميع الموجات الحاملة

CA_1-3 
1 
3 

CA_1-5 
1 
5 

CA_1-7 
1 
7 

CA_1-8 
1 
8 

CA_1-11 
1 
11 

CA_1-18 
1 
18 

CA_1-19 
1 
19 

CA_1-20 
1 
20 

CA_1-21 
1 
21 

CA_1-26 
1 
26 

CA_1-28 
1 
28 

CA_1-41 
1 
41 
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 )تابع( 1-5 اجلدول

 E-UTRAنطاقات التشغيل في النفاذ  نطاق تجميع الموجات الحاملة

CA_1-42 
1 
42 

CA_2-4 
2 
4 

CA_2-4-4 
2 
4 

CA_2-5 
2 
5 

CA_2-5-5 
2 
5 

CA_2-12 
2 
12 

CA_2-13 
2 
13 

CA_2-2-13 
2 
13 

CA_2-17 
2 
17 

CA_2-29 
2 
29 

CA_2-30 
2 
30 

CA_3-5 
3 
5 

CA_3-7 
3 
7 

CA_3-8 
3 
8 

CA_3-19 3 
19 

CA_3-20 3 
20 

CA_3-26 3 
26 

CA_3-27 3 
27 

CA_3-28 3 
28 

CA_4-5 4 
5 

CA_4-4-5 
4 
5 

CA_4-7 
4 
7 
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 )تابع( 1-5 اجلدول

 E-UTRAنطاقات التشغيل في النفاذ  نطاق تجميع الموجات الحاملة

CA_4-4-7 
4 

7 

CA_4-12 
4 

12 

CA_4-4-12 
4 

12 

CA_4-13 
4 

13 

CA_4-4-13 
4 

13 

CA_4-17 
4 

17 

CA_4-27 
4 

27 

CA_4-29 
4 

29 

CA_4-30 
4 

30 

CA_5-7 
5 

7 

CA_5-12 
5 

12 

CA_5-13 
5 

13 

CA_5-17 
5 

17 

CA_5-25 
5 

25 

CA_5-30 
5 

30 

CA_7-8 
7 

8 

CA_7-12 
7 

12 
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 )تتمة( 1-5 اجلدول
 E-UTRAنطاقات التشغيل في النفاذ  نطاق تجميع الموجات الحاملة

CA_7-20 
7 

20 

CA_7-28 
7 

28 

CA_8-11 
8 

11 

CA_8-20 
8 

20 

CA_8-40 
8 

40 

CA_11-18 
11 
18 

CA_12-25 
12 

25 

CA_12-30 
12 

30 

CA_18-28 
18 

28 

CA_19-21 
19 

21 

CA_19-42 
19 

42 

CA_20-32 
20 

32 

CA_23-29 
23 
29 

CA_25-41 
25 
41 

CA_26-41 
26 

41 

CA_29-30 
29 
30 

CA_39-41 
39 

41 

CA_41-42 
41 

42 

 E-UTRAنفاذ أو احملطات القاعدة للللمحطات القاعدة الراديوية متعددة املعايري تعود حدود البث غري املطلوب احملددة يف هذا امللحق 
 :1-6ة داخل النطاق الواردة يف اجلدول تجاور امل (CA) العاملة وفقاً لواحدة على األقل من ترتيبات جتميع املوجات احلاملة
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 1-6 اجلدول
 (نطاقات ةثالث)E-UTRA نطاقات تجميع الموجات الحاملة بين النطاقات في النفاذ 

 E-UTRAنطاقات التشغيل في النفاذ  نطاق تجميع الموجات الحاملة

CA_1-3-5 

1 

3 

5 

CA_1-3-8 

1 

3 

8 

CA_1-3-19 

1 

3 

19 

CA_1-3-20 

1 

3 

20 

CA_1-3-26 

1 

3 

26 

CA_1-5-7 

1 

5 

7 

CA_1-7-20 

1 

7 

20 

CA_1-18-28 

1 

18 

28 

CA_1-19-21 

1 

19 

21 

CA_2-4-5 

2 

4 

5 

  



 ITU-R  M.2070-1 11  التوصية 

 

 )تابع( 1-6 اجلدول
 E-UTRAنطاقات التشغيل في النفاذ  نطاق تجميع الموجات الحاملة

CA_2-4-12 

2 

4 

12 

CA_2-4-13 

2 

4 

13 

CA_2-4-29 

2 

4 

29 

CA_2-5-12 

2 

5 

12 

CA_2-5-13 

2 

5 

13 

CA_2-5-30 

2 

5 

30 

CA_2-12-30 

2 

12 

30 

CA_2-29-30 

2 

29 

30 

CA_3-7-20 

3 

7 

20 

CA_4-5-12 

4 

5 

12 

CA_4-5-13 

4 

5 

13 
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 )تتمة( 1-6 اجلدول
 E-UTRAنطاقات التشغيل في النفاذ  نطاق تجميع الموجات الحاملة

CA_4-5-30 

4 

5 

30 

CA_4-7-12 

4 

7 

12 

CA_4-12-30 

4 

12 

30 

CA_4-29-30 

4 

29 

30 

CA_7-8-20 

7 

8 

20 

 E-UTRAخصائص البث العام غير المطلوب في النفاذ  2

 تعاريف 1.2
 احملطات القاعدةإحدى  عرض النطاق الراديوي حيث ترسل :(Aggregated channel bandwidth) عرض نطاق القناة الكلي

 .MHzويقاس عرض نطاق القناة الكلي بوحدات  .ةمتجاور تستقبل موجات حاملة متعددة جممعة /أو و
الرتدد عند إحدى حافيت عرض  :(Base station RF bandwidth edge)حافة عرض النطاق الراديوي للمحطة القاعدة 

 النطاق الراديوي للمحطة القاعدة.
عرض النطاق الذي ترسل فيه إحدى احملطات  :(Base station RF bandwidth)عرض النطاق الراديوي للمحطة القاعدة 

 .مدعوم تشغيلنطاق  تستقبل عدة موجات حاملة ضمن/أو القاعدة و
 .UTRA (WCDMA)و E-UTRAاملوجة املشّكلة اليت تنقل القنوات املادية للشبكات  :(Carrier)موجة حاملة 

 E-UTRA جتميع الثنتني أو أكثر من املوجات احلاملة املكّونة للنفاذ :(Carrier aggregation)تجميع الموجات الحاملة 
 أجل دعم عروض نطاق أعرض لإلرسال. من

ّمع  :(Carrier aggregation band) نطاق تجميع الموجات الحاملة جمموعة من نطاق واحد أو أكثر من نطاقات التشغيل جت 
 خالهلا موجات حاملة متعددة مع جمموعة حمددة من املتطلبات التقنية.من 

 .E-UTRAإلحدى احملطات القاعدة يف النفاذ  نطاق )نطاقات( جتميع املوجات احلاملة يعلن املصّنع عن – مالحظة
 E-UTRA عرض النطاق الراديوي الذي يدعم موجة حاملة ذات تردد وحيد :(Channel bandwidth) عرض نطاق القناة

ويستخدم   MHz يقاس عرض نطاق القناة بوحداتو الوصلة الصاعدة أو الوصلة اهلابطة خللية ما.  وعرض نطاق إرسال مشكل يف
 .كمرجع للمتطلبات الراديوية للمرسل واملستقبل

 .نطاق القناة، يفصل بينهما عرض E-UTRAيف النفاذ  أعلى وأدىن تردد للموجة احلاملة :(Channel edge) حافة القناة
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 دون فجوات بني الكتل الفرعية.طيف مكّون من كتل متجاورة من الطيف من  :(Contiguous spectrum) متجاورطيف 
جمموعة من اثنتني أو أكثر من املوجات احلاملة املشكلة يف كتلة من الطيف  :(Contiguous carriers)ة متجاور موجات حاملة 

 ال توجد فيها متطلبات راديوية تستند على التعايش فيما يتعلق بالتشغيل غري املنسق داخل كتلة الطيف.

 .جزء نطاق التشغيل املصمم للوصلة اهلابطة :(Downlink operating band) نطاق تشغيل الوصلة الهابطة
نطاق  مرسلة/مستقبلة ضمنملوجة حاملة املوجة احلاملة ذات أعلى تردد مركزي  :(Highest carrier) أعلى موجة حاملة

 .ددحم تشغيل
فجوة الرتدد بني عرضي نطاق راديويني متتاليني  :(Inter RF bandwidth gap) فجوة عرض النطاق بين الترددات الراديوية

 مدعومني.واقعني ضمن نطاقي تشغيل 
جتميع املوجات احلاملة املكونة يف نطاقات  :(Inter-band carrier aggregation) تجميع الموجات الحاملة داخل النطاق

 تشغيل خمتلفة.
 ميكن أن تكون املوجات احلاملة اجملمعة يف كل نطاق متجاورة أو غري متجاورة. - مالحظة

جتميع املوجات  :(Intra-band contiguous carrier aggregation) تجميع الموجات الحاملة المتجاورة داخل النطاق
 احلاملة املتجاورة يف نطاق التشغيل ذاته.

جتميع  :(Intra-band non-contiguous carrier aggregation) تجميع الموجات الحاملة غير المتجاورة داخل النطاق
 املوجات احلاملة غري املتجاورة يف نطاق التشغيل ذاته.

تردد لعرض نطاق القناة ملوجة حاملة ق الراديوي للمحطة القاعدة، أو أدىن ردد لعرض النطاأدىن ت :(Lower edge)الحافة الدنيا 
 ، يستعمل نقطة تردد مرجعية ملتطلبات املرسل واملستقبل.E-UTRAوحيدة يف النظام 

الدنيا لكتلة فرعية واحدة. يستعمل نقطة تردد مرجعية  تردد احلافة: (Lower sub-block edge)الحافة الدنيا للكتلة الفرعية 
 ملتطلبات املرسل واملستقبل.

املوجة احلاملة ذات أدىن تردد مركزي ملوجة حاملة مرسلة/مستقبلة ضمن نطاق  :(Lowest carrier) أدنى موجة حاملة
 .حمدد تشغيل

وي أقصى عرض نطاق رادي :(Maximum Base Station RF bandwidth) عرض النطاق الراديوي األقصى للمحطة القاعدة
 .مدعوم تشغيلتدعمه حمطة قاعدة داخل نطاق 

متوسط مستوى القدرة يف كل موجة حاملة صادرة عن احملطة القاعدة  :(Maximum output power) قدرة الخرج القصوى
 ظروف مرجعية حمددة. مقيساً عند واصل اهلوائي يف

أقصى فرق يف الرتدد بني احلافة العليا ألعلى موجة حاملة  :(Maximum radio bandwidth)صى عرض النطاق الراديوي األق
 .مستعملة واحلافة الدنيا ألدىن موجة حاملة مستعملة

القدرة املقيسة يف عرض نطاق املوجة  E-UTRA على إرساالت النفاذ اعند تطبيقه يه :(Mean power) المتوسطة القدرة
 ما مل ي نص على خالف ذلك. (ms 1)وجيب أن تكون مدة القياس رتالً فرعياً واحداً على األقل  .احلاملة

حمطة قاعدة تتميز بقدرة املرسل و/أو املستقبل فيها على معاجلة  :(Multi-band Base Station) محطة قاعدة متعددة النطاقات
نطاق  ، حيث ت شّكل موجة حاملة واحدة على األقل يفة مشرتكةفاعلموجتني حاملتني أو أكثر بشكل متزامن يف مكونات راديوية 

 .تشغيل غري مرتاكب خمتلف عن نطاق تشغيل املوجة )املوجات( احلاملة األخرى
مرسل يتميز بقدرته على معاجلة موجتني حاملتني أو أكثر بشكل متزامن  :(Multi-band transmitter) مرسل متعدد النطاقات

ة مشرتكة، حيث ت شّكل موجة حاملة واحدة على األقل يف نطاق تشغيل غري مرتاكب خمتلف عن نطاق فاعلة يف مكونات راديوي
 .تشغيل املوجة )املوجات( احلاملة األخرى
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مستقبل يتميز بقدرته على معاجلة موجتني حاملتني أو أكثر بشكل متزامن  :(Multi-band receiver) ل متعدد النطاقاتمستقب  
مشرتكة، حيث ت شّكل موجة حاملة واحدة على األقل يف نطاق تشغيل غري مرتاكب خمتلف عن نطاق  فاعلةيف مكونات راديوية 

 .تشغيل املوجة )املوجات( احلاملة األخرى
 فرعيتني أو أكثر تفصل بينها فجوة )فجوات( بني تنيطيف مكّون من كتل :(Non-contiguous spectrum) طيف غير متجاور

 .الكتل الفرعية
عرض نطاق الرتددات الذي تكون فيه القدرتان املتوسطتان املرسلتان حتت  :(Occupied bandwidth) عرض النطاق المشغول

 ما. من القدرة املتوسطة الكلية إلرسال β/2الرتدد احلدي السفلي وفوق الرتدد احلدي العلوي مساوية كل منهما لنسبة مئوية معطاة 
اوج أو غري متزاوج(، ويعّرف مع جمموعة )متز  E-UTRAنطاق ترددات يعمل فيه النفاذ  :(Operating band)نطاق التشغيل 

 حمددة من املتطلبات التقنية.
 .1-2و 1-1وفقاً للتسميات الواردة يف اجلدولني  E-UTRAيعلن املصّنع عن نطاق )نطاقات( التشغيل حملطة قاعدة يف الفاذ  – مالحظة

ة ، املرسلة إىل محل تساوي مقاومته معاوقالقاعدةاحملطة ملوجة حاملة واحدة يف املتوسطة القدرة  :(Output power)قدرة الخرج 
 ل.احلمل االمسية للمرس  

لكل موجة حاملة الذي أعلن  يف احملطة القاعدة مستوى القدرة املتوسطةهو  :(Rated output power)قدرة الخرج االسمية 
 ع أنه متاح عند واصل اهلوائي.املصنّ 

 .عرض النطاق الذي حيدد فيه مستوى لإلرسال :(Reference bandwidth) عرض النطاق المرجعي
القدرة املتوسطة مقيسة عرب مرشاح  :(RRC filtered mean power)القدرة المتوسطة المرشحة بمرشاح جذر جيب التمام 

 الراديوي. وعرض نطاق يساوي معدل النبض ألسلوب النفاذ αجذر جيب التمام بعامل قطع متدرج قدره 
املشكلة تشكيالً تاماً هي أقل من القدرة املتوسطة لإلشارة  W-CDMAاملرشحة مبرشاح جذر جيب التمام إلشارة النفاذ طة القدرة املتوس - مالحظة

 .dB 0,246ذاهتا بقيمة 
ة من الطيف تستعملها احملطة القاعدة نفسها. وقد يكون هناك حاالت متجاور كتلة واحدة خمصصة   :(Sub-block)كتلة فرعية 

 الفرعية يف عرض النطاق الراديوي. متعددة من الكتل
 عرض نطاق كتلة فرعية واحدة. :(Sub-block bandwidth)عرض نطاق الكتلة الفرعية 

فجوة ترددات بني كتلتني فرعيتني متتاليتني ضمن عرض النطاق الراديوي، تستند : (Sub-block gap)فجوة بين الكتل الفرعية ال
 على التعايش فيما يتعلق بالتشغيل غري املنسق.فيها املتطلبات الراديوية يف الفجوة 

يف نظامني خمتلفني، حيث ال حيدث إرسال يف الوصلة  TDDتشغيل بأسلوب  :(Synchronized operation) تشغيل متزامن
 الصاعدة والوصلة اهلابطة يف آن واحد.

النطاق الراديوية يف مجيع نطاقات اجملموع األقصى لعروض  :(Total RF bandwidth) عرض النطاق الراديوي الكلي
 .املدعومة التشغيل

أو حمطة  (UE)وهو عرض نطاق اإلرسال اللحظي من جتهيز مستعمل  :(Transmission bandwidth) عرض نطاق اإلرسال
 ، مقيساً بوحدات كتل املوارد.(BS) قاعدة

أعلى عرض نطاق لإلرسال ي سمح به للوصلة  :(Transmission bandwidth configuration) تشكيلة عرض نطاق اإلرسال
 الصاعدة أو الوصلة اهلابطة يف عرض نطاق قناة معني، مقيساً بوحدات كتل املوارد.

شروط  ال تستوىفيف نظامني خمتلفني حيث  TDDتشغيل بأسلوب  :(Unsynchronized operation) تشغيل غير متزامن
 املتزامن. التشغيل

 جزء نطاق التشغيل املخصص للوصلة الصاعدة. :(Uplink operating band) نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة
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عرض النطاق الراديوي للمحطة القاعدة، أو الرتدد األعلى لعرض نطاق القناة يف موجة أعلى تردد  :(Upper edge)الحافة العليا 
 واملستقبل.، يستعمل نقطة تردد مرجعية ملتطلبات املرسل E-UTRA فاذحاملة وحيدة يف الن

تردد احلافة العليا لكتلة فرعية واحدة. يستعمل نقطة تردد مرجعية  :(Upper sub-block edge)الحافة العليا للكتلة الفرعية 
 ملتطلبات املرسل واملستقبل.

 الرموز والمختصرات 2.2

 الرموز 1.2.2
ChannelBW عرض نطاق القناة 

BWConfig  تشكيل عرض نطاق اإلرسال، معربًا عنه بوحداتMHz حيث ،BWConfig  يساويNRB × 180 kHz 
 .يف الوصلة اهلابطة kHz + NRB × 180 kHz 15الوصلة الصاعدة و يف

CA_X  يف كتلة فرعية واحدة داخل النطاق ة داخل النطاق تجاور املاملكونة جتميع املوجات احلاملةX  حيثX وه 
 E-UTRA لنظاميف ا نطاق التشغيل املطبق

CA_X-X  ق النطايف كتلتني فرعيتني داخل ة داخل النطاق تجاور غري املاملكونة جتميع املوجات احلاملةX  حيثX وه 
 E-UTRA لنظاميف ا نطاق التشغيل املطبق

CA_X-Y  النطاق  داخلكتلة فرعية واحدة   يفاملكونة داخل النطاق جتميع املوجات احلاملةX  داخل كتلة فرعية واحدة يف و
 E-UTRAلنظام ني يف االتشغيل املطبق امها نطاق Yو Xحيث  Yالنطاق 

CA_X-X-Y  داخل النطاق يف كتلتني فرعيتني جتميع املوجات احلاملة املكونةX  داخل النطاق كتلة فرعية واحدة ويفY  حيث
X وY  مها نطاقا التشغيل املطبقني يف النظامE-UTRA 

f الرتدد 
f  وتردد النقطة االمسية  حافة القناةاملباعدة بني ترددdB 3–  احلاملة تردد املوجة إىلملرشاح القياس األقرب 

maxf  أعلى قيمة للكميةf تستعمل لتحديد ااملتطلبات 
filterF الرتدد املركزي للمرشاح 

f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاح حافة القناةاملباعدة بني تردد 
maxf_offset  القيمة القصوى للكميةf_offset تستعمل لتحديد الشرط 

DL_lowF  دد يف نطاق تشغيل الوصلة اهلابطةأدىن تر 
DL_highF لة اهلابطةأعلى تردد يف نطاق تشغيل الوص 
UL_lowF  دد يف نطاق تشغيل الوصلة الصاعدةأدىن تر 

UL_highF  نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة دد يفأعلى تر 
EM,NP  البث املعلن يف القناة مستوىN 

EM,B32,indP  32مستوى اإلرسال املعلن يف النطاق ،e a, b, c, d, = ind 

gapW  الفجوة بني الكتل الفرعية أو حجم فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديويةحجم 
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 المختصرات 2.2.2
ة. ويكون للمختصر املعّرف التالي اتوكذلك املختصر  TR 21.905 [1] املختصرات الواردة يف التوصيةتنطبق ألغراض هذه الوثيقة، 

 إن وجد. ،TR 21.905 [1] الوارد يف التوصيةيف هذه الوثيقة أسبقية على تعريف املختصر نفسه 
ACLR  نسبة التسرب يف القنوات اجملاورة(Adjacent channel leakage ratio) 

ACK  إشعار باالستالم(Acknowledgement (in HARQ protocols)) 

ACS  انتقائية القناة اجملاورة(Adjacent channel selectivity) 
AWGN ضوضاء غوسية بيضاء إضافية (Additive white Gaussian noise) 

BS  احملطة القاعدة(Base station) 
C  متجاورة(Contiguous) 

CA  جتميع املوجات احلاملة(Carrier aggregation) 
CACLR  نسبة التسرب الرتاكمي يف القنوات اجملاورة(Cumulative ACLR) 

CP  سابقة دورية(Cyclic prefix) 
CRC  التحّقق من اإلطناب الدوري(Cyclic redundancy check) 
CW  موجة مستمرة(Continuous wave) 
DC  تيار مستمر(Direct current) 

DFT  حتويل فورييه املتقطع(Discrete Fourier transformation) 

DTT  التلفزيون الرقمي لألرض(Digital terrestrial television) 

DTX  إرسال متقّطع(Discontinuous transmission) 

DwPTS  وصلة اهلابطةيف ال للرتل الفرعي اخلاصالفاصل الزمين الدليلي  
(Downlink part of the special subframe (for TDD operation))  

EARFCN  رقم قناة ذات تردد راديوي مطلق يف النفاذE-UTRA (E-UTRA Absolute radio frequency channel number) 

e.i.r.p.  القدرة املشعة املكافئة املتناحية(Effective isotropic radiated power) 

EPA  النموذجA  املوّسع للمشاة(Extended pedestrian A model) 
ETU  النموذج احلضري النمطي املوّسع(Extended typical urban model) 

E-UTRA  الراديوي لألرض العاملي املتطورالنفاذ (Evolved UTRA) 

EVA  النموذجA ملوّسع للمركباتا (Extended vehicular A model) 

EVM  ّاألخطاء هج  متّ ة شد (Error vector magnitude) 
FDD  إرسال مزدوج بتقسيم الرتدد(Frequency division duplex) 

FFT  حتويل فورييه السريع(Fast Fourier transformation) 
FRC  قناة مرجعية ثابتة(Fixed reference channel) 

GP للتشغيل يف النفاذ  الفرتة احلارسة(TDD) (Guard period (for TDD operation)) 

HARQ  الطلب األوتومايت اهلجني للتكرار(Hybrid automatic repeat request) 

ICS  انتقائية داخل القناة(In-channel selectivity) 
ITU-R  قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت(Radiocommunication Sector of the ITU) 
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LA  منطقة حملية(Local area) 

LNA  مضّخم منخفض الضوضاء(Low noise amplifier) 

MC  موجة حاملة متعددة(Multi-carrier) 
MCS  خمطط التشكيل والتشفري(Modulation and coding scheme) 

MR  مدى متوسط، متوسط املدى(Medium range) 

MSR راديوية متعددة املعايري  اتصاالت(Multi standard radio) 
NC  متجاورة غري(Non-contiguous) 

OFDM  بتقسيم تعامدي للرتددإرسال متعدد (Orthogonal Frequency Division Multiplex) 

OoB خارج النطاق (Out-of-band) 

PA مضّخم القدرة (Power amplifier) 
PBCH قناة البّث املادية (Physical broadcast channel) 

PDCCH  لوصلة اهلابطة يف اقناة التحكم املادية(Physical downlink control channel) 

PDSCH القناة املادية املتقامسة يف الوصلة اهلابطة (Physical downlink shared channel) 
PUSCH القناة املادية املتقامسة يف الوصلة الصاعدة (Physical uplink shared channel) 
PUCCH  اعدة قناة التحكم املادية يف الوصلة الص(Physical uplink control channel) 

PRACH قناة النفاذ العشوائي املادية (Physical random access channel) 

QAM تشكيل اتساعي تربيعي (Quadrature amplitude modulation) 

QPSK تشكيل تربيعي بزحزحة الطور (Quadrature phase-shift keying) 

RAT  الراديويتكنولوجيا النفاذ (Radio access technology) 

RB  كتلة املوارد(Resource block) 

RE عنصر املوارد (Resource element) 

RF تردد راديوي (Radio frequency) 
RMS قيمة( جذر متوسط الرتبيع( (Root mean square (value)) 

RS رمز مرجعي (Reference symbol) 

RRC  جذر جيب التمام املرفوع(Root raised cosine) 

RX مستقب ل (Receiver) 
SNR رقم تسلسلي (Signal-to-noise ratio) 

TA تقّدم التوقيت (Timing advance) 
TDD إرسال مزدوج بتقسيم الزمن (Time division duplex) 

TX مرسل (Transmitter) 

UE جتهيزات املستعمل (User equipment) 
UEM  التشغيلقناع البث غري املرغوب يف نطاق (Unwanted emission mark) 

WA منطقة واسعة (Wide area) 
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 البث غير المطلوب في نطاق التشغيل 3.2
نطاق كل دون الرتدد األدىن ل MHz 10 ما مل ي نص على خالف ذلك، ت عرَّف حدود البث غري املطلوب يف نطاق التشغيل من

 لوصلة اهلابطة.مدعوم لنطاق تشغيل كل لفوق الرتدد األعلى  MHz 10 لوصلة اهلابطة إىلمدعوم لتشغيل 
( ات احلاملةو/أو بتجميع املوج أو مبوجات حاملة متعددةو/وتسري املتطلبات أياً كان منط املرسل قيد النظر )مبوجة حاملة واحدة 

عمل يف طيف ي حالة حمطة قاعدة تاملصّنعة. باإلضافة إىل ذلك، فف وجلميع أساليب اإلرسال املنصوص عليها يف مواصفة اجلهة
متعددة،  يف حالة حمطة قاعدة تعمل يف نطاقاتو  ، تسري املتطلبات داخل أي فجوة بني الكتل الفرعية من الطيف.متجاورغري 

 .الرتددات الراديويةبني عرض النطاق داخل فجوة كذلك تسري املتطلبات  
نفصلة، تسري امل وائيهلاالتقابل بني النطاقات املتعددة وواصالت فيه تشغيل متعدد النطاقات يتم ب تسمحطة قاعدة حمل وبالنسبة

 .متطلبات النطاق الواحد وال ينطبق التقييم الرتاكمي حلد البث يف فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية
 ITU-R SM.329 توصيةالة الواقع يف اجملال اهلامشي مع نطاق تشغيل الوصلة اهلابطاجلزء من وتّتسق حدود البث غري املطلوب يف 

 اهلامشي. البث غري املطلوب يف اجملال
ة أو غري متجاور مشكلة لتجميع موجات حاملة ات حاملة متعددة أو حمطة قاعدة مبوج E-UTRA وبالنسبة حملطة قاعدة يف النظام

ة العليا الدنيا للموجة احلاملة املرَسلة بأدىن تردد للموجة احلاملة وعلى احلافة داخل النطاق، تنطبق التعاريف أعاله على احلافة متجاور 
 احلاملة ضمن نطاق تشغيل حمدد. للموجة احلاملة املرَسلة بأعلى تردد للموجة

 (.B )حدود الفئة 2.3.2 ( أو الفقرةA )حدود الفئة 2.3.1 وبالنسبة حملطة قاعدة ملنطقة واسعة، تسري متطلبات الفقرة
 (.Bو A )الفئتان )أ( 2.3.2 بالنسبة حملطة قاعدة ملنطقة حملية، تسري متطلبات الفقرةو 

 (.Bو A )الفئتان )ب( 2.3.2 وبالنسبة حملطة قاعدة ملنشأة، تسري متطلبات الفقرة
 (.Bو A )الفئتان )ج( 2.3.2 وبالنسبة حملطة قاعدة متوسطة املدى فتسري متطلبات الفقرة

 .6.2هو نفسه بالنسبة للبث اهلامشي للمرسل )متطلبات إلزامية( الوارد يف الفقرة  Bأو الفئة  Aويكون تطبيق حدود الفئة 
. ي، فإن هناك خيارين للحدود اليت ميكن أن تسري على املستوى اإلقليمB وبالنسبة للبث غري املطلوب يف النطاق التشغيلي للفئة

 .2.3.2.2 أو الفقرة 2.3.2.1 رجة يف الفقرةإذ ميكن أن تطبق احلدود املد
 حيث: البث املستويات القصوى احملددة يف اجلداول أدناه، يتجاوزأالّ  وينبغي

- f  وتردد النقطة االمسية حافة القناةاملباعدة بني تردد dB 3– احلاملة. ملرشاح القياس األقرب من تردد املوجة 
- f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاح القناةحافة املباعدة بني تردد. 

- maxf_offset  10 التخالف عن الرتددهو MHz تشغيل الوصلة اهلابطة نطاق خارج. 

- maxf  يساويmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. اً ناقص 
الرتددات الراديوية وبالنسبة حملطة قاعدة تعمل يف نطاقات متعددة داخل أي فجوة من فجوات عرض النطاق بني 

كل يوي على  افيت عرض النطاق الرادحليتجاوز البث اجملموع الرتاكمي ملتطلبات االختبار احملددة أاّل  ب، جيMHz 20 < gapW مع
لنطاق الراديوي افة عرض اوحتّدد متطلبات االختبار املتعلقة حب رض النطاق بني الرتددات الراديوية.فجوة ع جانيبجانب من 

 أدناه، حيث إنه يف هذه احلالة: 3.3.2-3إىل  1.3.2-1اجلداول  يف
- f  وتردد النقطة االمسية عرض النطاق الراديويحافة املباعدة بني تردد dB 3–  حافة عرض  إىلملرشاح القياس األقرب

 .النطاق الراديوي
- f_offset  القياس ملرشاحوالرتدد املركزي  عرض النطاق الراديويحافة املباعدة بني تردد. 

- maxf_offset  الرتددات الراديوية نطاق بنيالعرض فجوة يساوي نصف. 

- maxf  يساويmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. اً ناقص 
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 جيب تجاورمباإلضافة إىل ذلك، فإن نتائج القياسات داخل أي فجوة بني الكتل الفرعية يف حالة حمطة قاعدة تعمل يف طيف غري 
تتجاوز اجملموع الرتاكمي ملتطلبات االختبار احملددة للكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. أالّ 

 أدناه، حيث إنه يف هذه احلالة: 3.3.2-3إىل  1.3.2-1وحتّدد متطلبات االختبار املتعلقة بكل كتلة فرعية يف اجلداول 
- f وتردد النقطة االمسية حافة الكتلة الفرعيةد املباعدة بني ترد dB 3–  حافة الكتلة الفرعيةتردد  إىلملرشاح القياس األقرب. 
- f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاح حافة الكتلة الفرعيةاملباعدة بني تردد. 

- maxf_offset .يساوي نصف عرض نطاق الفجوة بني الكتل الفرعية 

- maxf  يساويmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. اً ناقص 

 (A واسعة )الفئةبمنطقة  خاصةمحطة قاعدة في نطاق تشغيل  البث غير المطلوب 1.3.2
 12و 8و 6و 5 النطاقات الرتددية والعاملة يف (E-UTRA)املتطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ للمحطة القاعدة ذات ال بالنسبة

 1.3.2-1 اجلداول يتجاوز البث املستويات القصوى احملددة يفأالّ  جيب ،44و 31و 29و 28و 27و 26و 19و 18و 17و 14و 13و
 .1.3.2-3 إىل

 1.3.2-1 اجلدول
 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 (GHz 1  E-UTRA)نطاقات  MHz 1,4لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 نا)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2)المالحظة 
0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 

dB
MHz

offsetf
dBm 








 05,0

_

4,1

10
0,5 kHz 100 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz dBm 9,5– kHz 100 

2,8 MHz  f  fmax 2,85 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 13– kHz 100 
 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة

ثىن من ذلك إذا  ستلكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. ي  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .kHz dBm/100 13–الفجوات بني الكتل الفرعية 
لقياس ا ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

سب متطلبات االختبار حت    MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .الراديوية بني الرتددات
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 1.3.2-2 اجلدول
 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 ( GHz 1  E-UTRA)نطاقات  MHz 3لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

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

dB
MHz

offsetf
dBm 








 05,0

_

3

10
3,5 

100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz 13,5– dBm 100 kHz 

6 MHz  f  fmax 6,05 MHz  f_offset < f_offsetmax 13– dBm 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 مالحظةال
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  ملسامهات االفرعية كمجموع تراكمي  الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100kHz 13–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

متطلبات االختبار  حتسب  MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية – 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

  .بني الرتددات الراديوية

 1.3.2-3 اجلدول

 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 
 ( GHz 1  E-UTRA)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5لعرض نطاق القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2)المالحظة 
0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 5,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

5

7
dBm5.5 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, fmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 

12,5– dBm 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,05 MHz  f_offset < 

f_offsetmax 
13– dBm 100 (3 )املالحظة kHz 

 حسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل ت متجاورحمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  يف - 1 مالحظةال
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل لالكت

الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت
 .dBm/100kHz 13–الفجوات بني الكتل الفرعية 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى
 .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 مالحظةال

سب متطلبات االختبار حت    MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة علىداخل فجوات عرض 
 .بني الرتددات الراديوية
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 7و 4و 3و 2و 1 النطاقات الرتددية والعاملة يف (E-UTRA)املتطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ للمحطة القاعدة ذات ال بالنسبة
يتجاوز البث املستويات أالّ  جيب، 41و 40و 39و ،38و 37و 36و 35و 34و 33و 32و 30و 25و 24و 23، و21و 11و 10و 9و

 .1.3.2-6و 1.3.2-5و 1.3.2-4 القصوى احملددة يف اجلداول
أالّ  جيب، 43و 42و 22 املتطور والعاملة يف النطاقات الرتددية عامليالرضي األراديوي النفاذ وبالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال

 :أ1.3.2-6أ و1.3.2-5أ و1.3.2-4 يتجاوز البث املستويات القصوى احملددة يف اجلداول

 1.3.2-4 اجلدول

 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 
 ( GHz 3 ≥ E-UTRAنطاقات  GHz 1 ) MHz 1,4لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2)المالحظة 
0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 

dB05.0
MHz

_

4.1

10
0.5dBm 










offsetf

 

100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz 9,5– dBm 100 kHz 

2,8 MHz  f  fmax 3,3 MHz  f_offset < f_offsetmax 13– dBm MHz 1 

الفرعية    لكتحتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني اداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 مالحظة
  f MHz 10لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا كانت سامهات اكمجموع تراكمي مل

 الكتل نيالفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات ب الكتلتني من
 .dBm/1 MHz 13–الفرعية 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة
جة متكاملة على تكون النتيأن وحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية
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 أ1.3.2-4 اجلدول
 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 ( GHz 3 < E-UTRA)نطاقات  MHz 1,4لعرض نطاق القناة 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset 

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2)المالحظة 
0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 

dB05.0
MHz

_

4.1

10
0.8dBm 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz 9,2– dBm 100 kHz 

2,8 MHz  f  fmax 3,3 MHz  f_offset < f_offsetmax 13– dBm MHz 1 

بني  حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجواتداخل أيي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 13–ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية 
قياس لينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة ا كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات   MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 3 المالحظة
جانيب فجوة  كل جانب من  االختبار داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .الراديويةعرض النطاق بني الرتددات 

 1.3.2-5 اجلدول
 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 (GHz 3 ≥ E-UTRAنطاقات  GHz 1 ) MHz 3لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset 

 االختبارمتطلبات 
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

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

dB05.0
MHz

_

3

10
3.5dBm 










offsetf

 
100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz 13,5– dBm 100 kHz 

6 MHz  f  fmax 6,5 MHz  f_offset < f_offsetmax 13– dBm MHz 1 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
ذا  إلكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 13–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية
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 أ1.3.2-5 اجلدول
 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 ( GHz 3  E-UTRA)نطاقات  MHz 3لعرض نطاق القناة 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 الحد األدنى من المتطلبات
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس
 (2)مالحظة 

0 MHz  f < 3 MHz 0,05 MHz  f_offset < 3,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

3

10
3.2dBm 










offsetf

 

100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz 13,2– dBm 100 kHz 

6 MHz  f  fmax 6,5 MHz  f_offset < f_offsetmax 13– dBm MHz 1 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 13–الفجوات بني الكتل الفرعية 
قياس لينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة ا كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

سب متطلبات االختبار حت    MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 1.3.2-6 اجلدول
 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

  (GHz 3 ≥ E-UTRAنطاقات  GHz 1 ) MHz 20و 15و 10و 5لعرض نطاق القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 الحد األدنى من المتطلبات
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2)المالحظة 
0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 5,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

5

7
5.5dBm 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, fmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 

12,5– dBm 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,5 MHz  f_offset < f_offsetmax 13– dBm (3 )املالحظة MHz 1 

جوات بني الفحتسب متطلبات االختبار ضمن داخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 13–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

 .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 المالحظة
سب متطلبات االختبار حت    MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة

رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة علىداخل فجوات عرض 
 .بني الرتددات الراديوية
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 أ1.3.2-6 اجلدول
 Aمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 ( GHz 3  E-UTRA)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5لعرض نطاق القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2)المالحظة 
0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 5,05 MHz 

dB
MHz

offsetf
dBm 








 05,0

_

5

7
5,2 

100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, fmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 

12,2– dBm 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,5 MHz  f_offset < f_offsetmax 13– dBm (3 )املالحظة MHz 1 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 13–الفجوات بني الكتل الفرعية 
قياس لينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة ا كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

  .MHz maxf 10 >تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  ال - 3 المالحظة
حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة

رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على
 .بني الرتددات الراديوية

 (B )الفئة خاصة بمنطقة واسعةمحطة قاعدة في نطاق تشغيل  البث غير المطلوب 2.3.2
، هناك خياران للحدود اليت ميكن أن تسري على املستوى اإلقليمي. B غري املطلوب يف النطاق التشغيلي للفئة بثبالنسبة لل

 .2.3.2.2 أو الفقرة 2.3.2.1 ميكن أن تطبق احلدود املدرجة يف الفقرة إذ
 (1)الخيار  B ، الفئةخاصة بمنطقة واسعةمحطة قاعدة في نطاق تشغيل  البث غير المطلوب 1.2.3.2

 17و 14و 13و 12و 8و 5 املتطور والعاملة يف النطاقات الرتددية عامليالرضي األراديوي النفاذ بالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال
 :1.2.3.2-3 إىل 1.2.3.2-1 يتجاوز البث املستويات القصوى احملددة يف اجلداولأالّ  جيب ،44و 31و 29و 28و 27و 26و 20و
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 1.2.3.2-1 اجلدول
 Bمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 ( GHz 1  E-UTRA)نطاقات  MHz 1,4لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2)المالحظة 
0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 

dB05.0
MHz

_

4.1

10
0.5dBm 










offsetf

 

100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz 9,5– dBm 100 kHz 
2,8 MHz  f  fmax 10,5 MHz  f_offset < f_offsetmax 16– dBm  100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 16–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  ات الكتل الفرعية اجملاورة علىداخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامه

 .بني الرتددات الراديوية

 1.2.3.2-2 اجلدول

 Bمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 
 ( GHz 1  E-UTRA)نطاقات  MHz 3قناة اللعرض نطاق 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 3 MHz 0,05 MHz  f_offset < 3,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

3

10
3.5dBm 










offsetf

 

100 kHz 

3 MHz  f  < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,0 MHz 13,5– dBm 100 kHz 

maxf  f  6 MHz  maxf_offset<  f_offset 6,05 MHz  16– dBm 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 16–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية
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 1.2.3.2-3 اجلدول
 Bمن الفئة  واسعةخاصة بمنطقة حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 ( GHz 1  E-UTRA)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5قنوات اللعرض نطاق 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 5,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

5

7
5.5dBm 










offsetf

 

100 kHz 

5 MHz  f < 
)maxfmin(10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset < 
)maxf_offsetmin(10,05 MHz,  

12,5– dBm 100 kHz 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,05 MHz  16– dBm (3 الحظةامل) 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا كانت سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل

f MHz 10  الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات  الكتلتني من
 .dBm/100 kHz 16–بني الكتل الفرعية 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى
  .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 المالحظة
حتسب   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة

ل ك  متطلبات االختبار داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على
 .جانب من جانيب فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية

 7و 4و 3و 2و 1 والعاملة يف النطاقات الرتددية (E-UTRA)املتطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ بالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال
لبث املستويات القصوى احملددة يتجاوز اأاّل  جيب ،41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 33و 30و 25و 10و

 .1.2.3.2-6و 1.2.3.2-5و 1.2.3.2-4 اجلداول يف
يتجاوز  أالّ  جيب ،43و 42و 22 املتطور والعاملة يف النطاقات الرتددية عامليالرضي األراديوي النفاذ وبالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال

 :(أ1.2.3.2-6أ و1.2.3.2-5أ و1.2.3.2-4 البث املستويات القصوى احملددة يف اجلداول
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 1.2.3.2-4 اجلدول

 Bمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 
 ( GHz 3 ≥ E-UTRAنطاقات  GHz 1 ) MHz 1,4لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 

dB05.0
MHz

_

4.1

10
0.5dBm 










offsetf

 

100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz 9,5– dBm 100 kHz 

maxf  f 2,8 MHz  maxf_offset<  f_offset 3,3 MHz  15– dBm MHz 1 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 15–الفجوات بني الكتل الفرعية 
قياس لينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة ا كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .الراديويةبني الرتددات 

 أ1.2.3.2-4 اجلدول

 Bمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 
 ( GHz 3 < E-UTRA)نطاقات  MHz 1,4لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبارمتطلبات 
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 

dB05.0
MHz

_

4.1

10
0.8dBm 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz 9,2– dBm 100 kHz 

maxf  f 2,8 MHz  maxf_offset<  f_offset 3,3 MHz  15– dBm MHz 1 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 15–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على مااق القياس عرض نط مدى

سب متطلبات االختبار حت    MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة علىداخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع 

 .بني الرتددات الراديوية
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 1.2.3.2-5 اجلدول

 Bمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في النطاق التشغيلي محطة قاعدة 
 (GHz 3 ≥ E-UTRAنطاقات  GHz 1 ) MHz 3قناة اللعرض نطاق 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 3 MHz 0,05 MHz  f_offset < 3,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

3

10
3.5dBm 










offsetf

 

100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz 13,5– dBm 100 kHz 

maxf  f 6 MHz  6,5 MHz  f_offset < f_offsetmax 15– dBm MHz 1 

 االختبار ضمن الفجوات يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري متجاور داخل أي نطاق تشغيل حتسب متطلبات - 1 المالحظة
ىن من ذلك إذا  يستث ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية.كمجموع تراكمي  الكتل بني

الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت
 . MHzdBm/1 15–الفجوات بني الكتل الفرعية 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  دىم

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 أ1.2.3.2-5 اجلدول

 Bمن الفئة  واسعةخاصة بمنطقة حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 
 ( GHz 3 < E-UTRA)نطاقات  MHz 3لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset 

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 3 MHz 0,05 MHz  f_offset < 3,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

3

10
3.2dBm 










offsetf

 

100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz 13,2– dBm 100 kHz 

maxf  f 6 MHz  6,5 MHz  f_offset < f_offsetmax 15– dBm MHz 1 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 15–الفجوات بني الكتل الفرعية 
قياس لينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة ا كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية



 ITU-R  M.2070-1 29  التوصية 

 

 1.2.3.2-6 اجلدول

 Bمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 
 (GHz 3 ≥ E-UTRAنطاقات  GHz 1 ) MHz 20و 15و 10و 5لعرض نطاق القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 5,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

5

7
5.5dBm 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 
)maxfmin(10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset < 
)maxf_offsetmin(10,05 MHz,  

12,5– dBm 100 kHz 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  15– dBm (3 )املالحظة MHz 1 

حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري متجاور داخل أي نطاق تشغيل حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني  يف - 1 المالحظة
الفرعية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا   الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 15–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

  .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 مالحظةال

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 أ1.2.3.2-6 اجلدول
 Bمن الفئة  واسعةخاصة بمنطقة حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

 ( GHz 3 < E-UTRA)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5لعرض نطاق القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 5,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

5

7
5.2dBm 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 
)maxfmin(10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset < 
)maxf_offsetmin(10,05 MHz,  

12,2– dBm 100 kHz 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  15– dBm (3 )املالحظة MHz 1 
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 أ6-1.2.3.2مالحظات اجلدول 
 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة

ن ذلك إذا  ملكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 15–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

  .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 المالحظة

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 (2)الخيار  B ، الفئةخاصة بمنطقة واسعةمحطة قاعدة في نطاق تشغيل  البث غير المطلوب 2.2.3.2
 1 تتعلق احلدود الواردة يف هذه الفقرة الفرعي بأوروبا وميكن أن تسري على صعيد إقليمي على حمطات القاعدة العاملة يف النطاقات

 .34 أو 33 أو 32 أو 8 أو 3 أو
املستويات القصوى احملددة يتجاوز البث أالّ  جيب ،34 أو 33 أو 32 و 8 أو 3 وأ 1 وبالنسبة للمحطة القاعدة العاملة يف النطاقات

 .MHz 20و 15و 10و 5أدناه لعرض نطاق القنوات  2.2.3.2-1 يف اجلدول

 2.2.3.2-1 اجلدول
 Bمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةلمحطة قاعدة  34أو  33أو  8أو  3أو  1حدود البث غير المطلوب في النطاقات 

  MHz 20و 15و 10و 5لعرض نطاق القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (5و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 0,2 MHz 0,015 MHz  f_offset < 0,215 MHz 12,5– dBm 30 kHz 

0,2 MHz  f < 1 MHz 0,215 MHz  f_offset < 1,015MHz 
dB215.0

MHz

_
15dBm5.12 










offsetf

 
30 kHz 

 MHz  f_offset < 1,5 MHz 24,5– dBm 30 kHz 1,015 (4 )املالحظة

1 MHz  f  
)maxf10 MHz,  min( 

1,5 MHz  f_offset < 
)maxf_offsetmin(10,5 MHz,  

11,5– dBm MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  15– dBm (3 )املالحظة MHz 1 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
 من ذلك إذا  الفرعية. يستثىنلكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 15–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

 .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 مالحظةال
  متواصل. f_offset يكفل نطاق الرتدد هذا أن مدى قيم - 4 المالحظة

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 5 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .الراديويةبني الرتددات 
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 2.2.3.2-2 اجلدول يتجاوز البث املستويات القصوى احملددة يفأاّل  جيب ،8 أو 3 نيوبالنسبة للمحطة القاعدة العاملة يف النطاق
  .MHz 3أدناه لعرض نطاق القناة 

 2.2.3.2-2 اجلدول
 Bمنطقة واسعة من الفئة خاصة بلمحطة قاعدة  8أو  3 ينحدود البث غير المطلوب في النطاق

  MHz 3لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset 

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 0,05 MHz 0,015 MHz  f_offset < 0,065 MHz 

dB015.0
MHz

60dBm5.6 









offsetf

 
30 kHz 

0,05 MHz  f < 0,15 MHz 0, 065 MHz  f_offset < 0,165 MHz 
dB065.0

MHz
160dBm5.3 










offsetf

 

30 kHz 

0,15 MHz  f < 0,2 MHz 0,165 MHz  f_offset < 0,215MHz 12,5– dBm 30 kHz 

0,2 MHz  f < 1 MHz 0,215 MHz  f_offset < 1,015MHz 
dB215.0

MHz

_
15dBm5.12 










offsetf

 
30 kHz 

 MHz  f_offset < 1,5 MHz 24,5– dBm 30 kHz 1,015 (3 )املالحظة

1 MHz  f  6 MHz 1,5 MHz  f_offset < 6,5 MHz, 11,5– dBm MHz 1 

maxf  f 6 MHz  maxf_offset<  f_offset 6,5 MHz  15– dBm MHz 1 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاورحمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  يف - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/1 MHz 15–الفجوات بني الكتل الفرعية 
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

  متواصل. f_offset يكفل نطاق الرتدد هذا أن مدى قيم - 3 المالحظة

متطلبات االختبار  حتسب  MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 2.2.3.2-3 اجلدول القصوى احملددة يفيتجاوز البث املستويات أاّل  جيب ،8 أو 3 نيوبالنسبة للمحطة القاعدة العاملة يف النطاق
 .MHz 1,4أدناه لعرض نطاق القناة 
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 2.2.3.2-3 اجلدول
 Bمن الفئة  خاصة بمنطقة واسعةلمحطة قاعدة  8أو  3ود البث غير المطلوب في النطاقين حد

  MHz 1,4لعرض نطاق القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

لمرشاح  تخالف التردد المركزي
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

عرض نطاق 
 القياس

 (2مالحظة ال)
0 MHz  f < 0,05 MHz 0,015 MHz  f_offset < 0,065 MHz 

dB015.0
MHz

60dBm5.6 









offsetf

 
30 kHz 

0,05 MHz  f < 0,15 MHz 0, 065 MHz  f_offset < 0,165 MHz 
dB065.0

MHz
160dBm5.3 










offsetf

 
30 kHz 

0,15 MHz  f < 0,2 MHz 0,165 MHz  f_offset < 0,215MHz 12,5– dBm 30 kHz 

0,2 MHz  f < 1 MHz 0,215 MHz  f_offset < 1,015MHz 
dB215.0

MHz

_
15dBm5.12 










offsetf

 
30 kHz 

 MHz  f_offset < 1,5 MHz 24,5– dBm 30 kHz 1,015 (3 )املالحظة

1 MHz  f  2,8 MHz 1,5 MHz  f_offset < 3,3 MHz 11,5– dBm MHz 1 

maxf  f 2,8 MHz  maxf_offset<  f_offset 3,3 MHz  15– dBm MHz 1 

الفرعية   لكتلحتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني اداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
  f MHz 10لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا كانت سامهات اتراكمي ملكمجموع 

الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني الكتل  الكتلتني من
 .dBm/1 MHz 15– الفرعية

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة
ة على ة متكاملأن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى
  متواصل. f_offset يكفل نطاق الرتدد هذا أن مدى قيم - 3 مالحظةال

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
ض النطاق كل جانب من جانيب فجوة عر   داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

2A.3.2 الفئتان البث غير المطلوب( في نطاق تشغيل محطة قاعدة لمنطقة محلية A وB) 
يتجاوز البث املستويات القصوى أاّل  جيب ،E-UTRA ≥ GHz 3يف نطاقات تعمل طة قاعدة خاصة مبنطقة حملية بالنسبة حمل
 .2A.3.2-3و 2A.3.2-2و 2A.3.2-1 اجلداول احملددة يف

املستويات القصوى يتجاوز البث أاّل  جيب ،E-UTRA  GHz 3يف نطاقات تعمل خاصة مبنطقة حملية وبالنسبة حملطة قاعدة 
 أ.2A.3.2-3أ و2A.3.2-2أ و2A.3.2-1 اجلداول احملددة يف
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 2A.3.2-1 اجلدول
 MHz 1,4حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة محلية لعرض نطاق القناة 

 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

المركزي لمرشاح تخالف التردد 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 
dB05.0

MHz

_

4.1

10
dBm5.19 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz dBm 29,5– 100 kHz 

maxf  f 2,8 MHz  maxf_offset<  f_offset 2,85 MHz  dBm 31– 100 kHz 

الفرعية   كتلحتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني الداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
 من  f MHz 10لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا كانت سامهات اكمجموع تراكمي مل

الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني الكتل  الكتلتني
 .dBm/100 kHz 31– الفرعية

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة
 تكاملة على مدىأن تكون النتيجة موحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماطاق القياس عرض ن

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
النطاق بني  كل جانب من جانيب فجوة عرض  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .الرتددات الراديوية

 أ2A.3.2-1 اجلدول
 MHz 1,4حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة محلية لعرض نطاق القناة 

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

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 
dB05.0

MHz

_
.

4.1

10
dBm2.19 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz dBm 29,2– 100 kHz 

maxf  f 2,8 MHz  maxf_offset<  f_offset 2,85 MHz  dBm 31– 100 kHz 

الفرعية   كتلحتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني الداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  – 1 المالحظة
 من f 10  MHzلكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا كانت سامهات اكمجموع تراكمي مل

الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني الكتل  الكتلتني
 .dBm/100 kHz 31– الفرعية

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة
 تكاملة على مدىأن تكون النتيجة موحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس 

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
النطاق بني  كل جانب من جانيب فجوة عرض  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .الرتددات الراديوية
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 2A.3.2-2 اجلدول
  MHz 3حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة محلية لعرض نطاق القناة 

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

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

3

10
dBm5.23 










offsetf

 
100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz dBm 33,5– 100 kHz 

maxf  f 6 MHz  maxf_offset<  f_offset 6,05 MHz  dBm 35– 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاورحمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  يف - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 35– الفجوات بني الكتل الفرعية
لقياس ا ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .الراديويةبني الرتددات 

 أ2A.3.2-2 اجلدول
 MHz 3لعرض نطاق القناة  منطقة محليةخاصة بحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة 

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

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

3

10
dBm2.23 










offsetf

 
100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz dBm 33,2– 100 kHz 

maxf  f 6 MHz  maxf_offset<  f_offset 6,05 MHz  dBm 35– 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 35– الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية
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 2A.3.2-3 اجلدول
 حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة محلية

 (E-UTRA ≥ GHz 3)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5لعرض نطاق القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 الحد األدنى من المتطلبات
 (4و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2)مالحظة 

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

MHz

_

5

7
dBm5.28 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 
)maxfmin(10 MHz,  

5,05 MHz  f_offset < 
)maxf_offsetmin(10,05 MHz,  

dBm 35,5– 100 kHz 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,05 MHz  dBm 37– (3 الحظةامل) 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاورحمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  يف - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 37– الفجوات بني الكتل الفرعية
لقياس ا ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

 .MHz maxf 10 >تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  ال - 3 مالحظةال

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 أ2A.3.2-3 اجلدول
 محليةحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة 

 (E-UTRA < GHz 3)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5لعرض نطاق القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

5

7
dBm2.28 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, fmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 
dBm 35,2– 

100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,05 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 37– (3 الحظةامل) 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاورحمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  يف - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 37– الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

 .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 مالحظةال
حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة

رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على
 .بني الرتددات الراديوية
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2B.3.2 الفئتان البث غير المطلوب( في نطاق تشغيل محطة قاعدة لمنشأة A وB) 
يتجاوز البث املستويات القصوى احملددة أاّل  جيب ،E-UTRA ≥ GHz 3يف نطاقات تعمل طة قاعدة خاصة مبنشأة بالنسبة حمل

 .2B.3.2-3و 2B.3.2-2و 2B.3.2-1 اجلداول يف

يتجاوز البث املستويات القصوى احملددة أاّل  جيب ،E-UTRA  GHz 3يف نطاقات تعمل وبالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنشأة 
 أ.2B.3.2-3أ و2B.3.2-2أ و2B.3.2-1 اجلداول يف

 2B.3.2-1 اجلدول

  MHz 1,4حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنشأة لعرض نطاق القناة 
 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

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

 (1مالحظة ال)
0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 

dB05.0
MHz

_

4.1

6
dBm5.28 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz dBm 34,5– 100 kHz 

maxf  f 2,8 MHz  maxf_offset<  f_offset 3,3 MHz  









dBm2,dBm50–

dBm20dBm2,dB52–

P

PP

 

MHz 1 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 المالحظة
جة متكاملة على تكون النتيأن وحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

 أ2B.3.2-1 اجلدول

 MHz 1,4القناة  لعرض نطاقحدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنشأة 
 (E-UTRA < GHz 3)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

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

 (1مالحظة ال)
0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 

dB05.0
MHz

_

4.1

6
28.2dBm 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz dBm 34,2– 100 kHz 

2,8 MHz  f  fmax 3,3 MHz  f_offset < f_offsetmax {
𝑃 − 52dB, 2dBm ≤ P ≤ 20dBm 

−50dBm, P < 2dBm
 MHz 1 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 مالحظةال
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى



 ITU-R  M.2070-1 37  التوصية 

 

 2B.3.2-2 اجلدول

 MHz 3حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنشأة لعرض نطاق القناة 
 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

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

 (1مالحظة ال)
0 MHz  f < 3 MHz 0,05 MHz  f_offset < 3,05 MHz 

dB05.0
MHz

_
22.5dBm3 










offsetf

 
100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz –38,5 dBm 100 kHz 

6 MHz  f  fmax 6,5 MHz  f_offset < f_offsetmax 
{

𝑃 − 52dB, 2dBm ≤ P ≤ 20dBm 

−50dBm, P < 2dBm
 

MHz 1 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

 

 أ2B.3.2-2 اجلدول
 MHz 3حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنشأة لعرض نطاق القناة 

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

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

 (1مالحظة ال)
0 MHz  f < 3 MHz 0,05 MHz  f_offset < 3,05 MHz 

dB05.0
MHz

_
232.2dBm 










offsetf

 
100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz –38,2 dBm 100 kHz 

maxf  f 6 MHz  maxf_offset<  f_offset 6,5 MHz  
{
𝑃 − 52dB, 2dBm ≤ P ≤ 20dBm 

−50dBm, P < 2dBm
 MHz 1 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى
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 2B.3.2-3 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنشأة
 (E-UTRA ≥ GHz 3)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5القنوات 

لمرشاح  –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 متطلبات االختبار f_offset القياس،

عرض نطاق 
 القياس

 (1مالحظة ال)
0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 5,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

5

6
34.5dBm 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < min(10 MHz, Δfmax) 5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 
dBm 40,5– 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,5 MHz  f_offset < f_offsetmax {
𝑃 − 52dB, 2dBm ≤ P ≤ 20dBm 

−50dBm, P < 2dBm
 

 (2 الحظةامل)

MHz 1 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى
 .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 2 المالحظة

 أ2B.3.2-3 اجلدول
 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنشأة

 (E-UTRA < GHz 3)نطاقات  MHz 20و 15و 10و 5القنوات 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

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

 (1مالحظة ال)
0 MHz  f < 5 MHz 0,05 MHz  f_offset < 5,05 MHz 

dB05.0
MHz

_

5

6
34.2dBm 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, Δfmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 
dBm 40,2– 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,5 MHz  f_offset < f_offsetmax {
𝑃 − 52dB, 2dBm ≤ P ≤ 20dBm 

−50dBm, P < 2dBm
 

 (2 )املالحظة

MHz 1 

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى
 .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 2 المالحظة

2C.3.2 الفئتان البث غير المطلوب( في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى A وB) 
يتجاوز البث املستويات القصوى احملددة أاّل  جيب ،E-UTRA ≥ GHz 3يف نطاقات تعمل بالنسبة حملطة قاعدة متوسطة املدى 

 .2C.3.2-6و 2C.3.2-5و 2C.3.2-4و 2C.3.2-3و 2C.3.2-2و 2C.3.2-1 اجلداول يف

يتجاوز البث املستويات القصوى احملددة أالّ  جيب ،E-UTRA  GHz 3يف نطاقات تعمل وبالنسبة حملطة قاعدة متوسطة املدى 
 أ.2C.3.2-6و أ2C.3.2-5و أ2C.3.2-4أ و2C.3.2-3و أ2C.3.2-2أ و2C.3.2-1 اجلداول يف
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 2C.3.2-1 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (GHz 3 ≥ E-UTRA)نطاقات  MHz ،dBm 38 ≥ P > 31 1,4القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

لمرشاح تخالف التردد المركزي 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 
dB05.0

MHz

_

4.1

10
3.5dB4P 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz P – 53,5 dB 100 kHz 

2,8 MHz  f  fmax 2,85 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 25– 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
إذا   جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلكلكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 25– الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 أ2C.3.2-1 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (GHz 3  E-UTRA)نطاقات  MHz  ،dBm 38 ≥ P > 31 1,4قناة ال

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 
dB05.0

MHz

_

4.1

10
3.2dB4P 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz P – 53,2 dB 100 kHz 

2,8 MHz  f  fmax 2,85 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 25– 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أس نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من  MHz f 10 كانت

 .dBm/100 kHz 25– الفجوات بني الكتل الفرعية
لقياس ا ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .الراديويةبني الرتددات 
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 2C.3.2-2 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA ≥ GHz 3)نطاقات  MHz، dBm 31 ≥ P 1,4القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 انالمالحظت)

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 
dB05.0

MHz

_

4.1

10
2.5dBm1 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz dBm 22,5– 100 kHz 

2,8 MHz  f  fmax 2,85 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 25– 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 25– الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماطاق القياس عرض ن مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 أ2C.3.2-2 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA < GHz 3)نطاقات  MHz، dBm 31 ≥ P 1,4القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

0 MHz  f < 1,4 MHz 0,05 MHz  f_offset < 1,45 MHz 
dB05.0

MHz

_

4.1

10
2.2dBm1 










offsetf

 
100 kHz 

1,4 MHz  f < 2,8 MHz 1,45 MHz  f_offset < 2,85 MHz dBm 22,2– 100 kHz 

maxf  f 2,8 MHz  maxf_offset<  f_offset 2,85 MHz  dBm 25– 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100 kHz 25– الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  عية اجملاورة علىداخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفر 

 بني الرتددات الراديوية.
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 2C.3.2-3 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA ≥ GHz 3)نطاقات  MHz، dBm 38 ≥ P > 31 3القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

3

10
.5dB47P 










offsetf

 
100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz P – 57,5 dB 100 kHz 

6 MHz  f  fmax 6,05 MHz  f_offset < f_offsetmax Min(P – 59 dB, –25 dBm) 100 kHz 

ني حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 مالحظةال
الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  لكتل سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار  الكتلتني من  f MHz 10 كانت

 .)dBm)/100 kHz25 –59 dB,  – PMin ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

على ة متكاملة أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 أ2C.3.2-3 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA < GHz 3)نطاقات  MHz، dBm 38 ≥ P > 31 3القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

МHz

_

3

10
dB,274 










offsetf
Р 100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz P – 57,2 dB 100 kHz 

6 MHz  f  fmax 6,05 MHz  f_offset < f_offsetmax Min(P – 59 dB, –25 dBm) 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل  الكت
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من  f MHz 10 كانت

 .)dBm)/100 kHz–59 dB,  – PMin 25 الفجوات بني الكتل الفرعية
ياس ولكن لتحسني دقة الق ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيج. ويف هذه احلالة، ينبغي القياسوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية يف - 3 المالحظة
ض النطاق كل جانب من جانيب فجوة عر   داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية
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 2C.3.2-4 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA ≥ GHz 3)نطاقات  MHz، dBm 31 ≥ P 3القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

المركزي لمرشاح تخالف التردد 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

3

10
.5dBm16 










offsetf

 
100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz dBm 26,5– 100 kHz 

6 MHz  f  fmax 6,05 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 28– 100 kHz 

ني حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لك إذا  جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 .dBm/100kHz 28– ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

متطلبات االختبار  حتسب  MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 أ2C.3.2-4 اجلدول

 لعرض نطاق حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA < GHz 3)نطاقات  MHz، dBm 31 ≥ P 3القناة 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

3

10
.2dBm16 










offsetf

 
100 kHz 

3 MHz  f < 6 MHz 3,05 MHz  f_offset < 6,05 MHz dBm 26,2– 100 kHz 

6 MHz  f  fmax 6,05 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 28– 100 kHz 

 حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بنيداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 . dBm/100kHz 28– الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
  القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 3 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية
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 2C.3.2-5 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA ≥ GHz 3)نطاقات  MHz 20 ،dBm 38 ≥ P > 31و 15و 10و 5القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

5

7
dB5.51P 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, Δfmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 

P – 58,5 dB 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,05 MHz  f_offset < f_offsetmax Min(P – 60dB, –25 dBm) 100 (3 )املالحظة kHz 

ني حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار  الكتلتني من  f MHz 10 كانت

 .dBm)/100 kHz–60 dB,  – Min(P 25 ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

  .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 مالحظةال

متطلبات االختبار  حتسب  MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية

 أ2C.3.2-5 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA < GHz 3)نطاقات  MHz 20 ،dBm 38 ≥ P > 31و 15و 10و 5القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

5

7
dB2.51P 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, Δfmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 

P – 58,2 dB 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,05 MHz  f_offset < f_offsetmax Min(P – 60dB, –25 dBm) 100 (3 )املالحظة kHz 

ني حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار  الكتلتني من  f MHz 10 كانت

 .dBm)/100 kHz–60 dB,  – Min(P 25 ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

  .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 مالحظةال

حتسب متطلبات االختبار   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
رض النطاق كل جانب من جانيب فجوة ع  داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .بني الرتددات الراديوية
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 2C.3.2-6 اجلدول

 لعرض نطاق  حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى
 (E-UTRA ≥ GHz 3)نطاقات  MHz 20،  dBm 31 ≥ Pو 15و 10و 5القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

5

7
dBm5.20 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, Δfmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 
dBm 27,5– 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,05 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 29– 100 (3 )مالحظة kHz 

ني حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بداخل أي نطاق تشغيل  متجاورحمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  يف - 1 المالحظة
لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا  سامهات غالفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 . dBm/100kHz 29– ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية
لقياس ا ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى

  .MHz maxf 10 >تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  ال - 3 مالحظةال

حتسب متطلبات   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
جانيب فجوة  كل جانب من  االختبار داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .عرض النطاق بني الرتددات الراديوية

 أ2C.3.2-6 اجلدول

 حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى لعرض نطاق 
 (E-UTRA < GHz 3)نطاقات  MHz 20،  dBm 31 ≥ Pو   15و 10و 5القنوات 

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (4و 1 ان)المالحظت

 عرض نطاق القياس
 (2مالحظة ال)

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

MHz

_

5

7
dBm2.20 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < 

min(10 MHz, Δfmax) 

5,05 MHz  f_offset < 

min(10,05 MHz, f_offsetmax) 
dBm 27,2– 100 kHz 

10 MHz  f  fmax 10,05 MHz  f_offset < f_offsetmax dBm 29– 100 (3 )مالحظة kHz 

ني حتسب متطلبات االختبار ضمن الفجوات بداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حمطة قاعدة تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 المالحظة
ثىن من ذلك إذا  الفرعية. يستلكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل سامهات االفرعية كمجموع تراكمي مل الكتل
الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار  الكتلتني من f 10  MHz كانت

 . kHz 29 dBm/100– ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية
ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 2 المالحظة

ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

  .MHz maxf 10 >ال تنطبق هذه املتطلبات عندما تكون  - 3 مالحظةال

حتسب متطلبات   MHz 20 يف حمطة قاعدة تدعم التشغيل املتعدد النطاقات مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية - 4 المالحظة
جانيب فجوة  كل جانب من  االختبار داخل فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على

 .عرض النطاق بني الرتددات الراديوية
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 متطلبات إضافية 3.3.2
املتطور والعاملة  عامليلارضي األراديوي النفاذ محطة القاعدة ذات الللبالنسبة معينة. و  مناطقميكن أن تطبَّق املتطلبات التالية يف 

 .3.3.2-1 يف اجلدول يتجاوز البث املستويات القصوى احملددةأالّ  ، جيب28أو  27أو  26و أ 5 النطاقات يف

 3.3.2-1 اجلدول

 GHz 1 > E-UTRAالحدود اإلضافية للبث غير المطلوب ضمن النطاق العامل في نطاقات 

عرض نطاق 
 القناة

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset متطلبات االختبار 

عرض نطاق 
 القياس

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

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

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

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

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

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

 maxf<  f 1 MHz  maxf_offset<  f_offset 1,05 MHz  dBm 13– 100 kHz الكل

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

املتطور والعاملة  عامليلارضي األراديوي النفاذ معينة. وبالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال مناطقميكن أن تطبَّق املتطلبات التالية يف 
 .3.3.2-2 يف اجلدول احملددة يتجاوز البث املستويات القصوىأالّ  ، جيب41و 36و 35و 30و 25و 23و 10و 4و 2 النطاقات يف

 3.3.2-2 اجلدول

 GHz 1 < E-UTRAالحدود اإلضافية للبث غير المطلوب ضمن النطاق العامل في نطاقات 

عرض نطاق 
 القناة

 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset متطلبات االختبار 

عرض نطاق 
 القياس

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

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

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

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

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

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

 maxf<  f 1 MHz  maxf_offset<  f_offset 1,5 MHz  dBm 13– 1 MHz الكل

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 المالحظة
متكاملة على ة أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  من أجل احلصول على ماعرض نطاق القياس  مدى
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املتطور والعاملة  عامليلارضي األراديوي النفاذ معينة. وبالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال مناطقميكن أن تطبَّق املتطلبات التالية يف 
 .3.3.2-3 يف اجلدول يتجاوز البث املستويات القصوى احملددةأالّ  ، جيب29و 17و 14و 13و 12 النطاقات يف

 3.3.2-3 اجلدول

 E-UTRAالحدود اإلضافية للبث غير المطلوب ضمن النطاق العامل في نطاقات 
 (29و 17و 14و 13و 12)النطاقات 

 عرض نطاق القناة
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

 تخالف التردد المركزي 
 متطلبات االختبار f_offset لمرشاح القياس،

 عرض نطاق القياس
 (1)المالحظة 

 MHz  f < 100 kHz 0,015 MHz  f_offset < 0,085 MHz dBm 13– 30 kHz 0 الكل

 maxf<  f 100 kHz  maxf_offset<  f_offset 150 kHz  dBm 13– 100 kHz الكل

ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساويًا لعرض نطاق القياس. ولكن لتحسني دقة القياس  كقاعدة عامة،  - 1 المالحظة
ة متكاملة على أن تكون النتيجوحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغي 

 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  لى مامن أجل احلصول ععرض نطاق القياس  مدى

تعمل يف املنطقة اجلغرافية ذاهتا ونطاق  E-UTRA TDDعلى حمطة قاعدة ميكن أن تسري املتطلبات التالية  ناطقامليف بعض و 
كل يف   –dBm/MHz 52يتجاوز البث أاّل  آخر من دون تزامن. ويف هذا احلالة جيب E-UTRA TDDالتشغيل ذاته الذي لنظام 

 :لوصلة اهلابطة باستثناءمدعوم لنطاق تشغيل 
ل ك يف فوق تردد احلافة العليا للقناة MHz 10دون تردد احلافة الدنيا للقناة وحىت  MHz 10مدى الرتدد الذي يرتاوح من  -

 .نطاق مدعوم
تعمل  E-UTRAميكن أن تسري املتطلبات التالية حلماية التلفزيون الرقمي لألرض. وبالنسبة حملطة قاعدة  ناطقاملويف بعض 

 filterF على الرتدد املركزي MHz 8 ، مقيسًا بعرض نطاق مرشاحMHz 790-470يف النطاق  البثفإن مستوى  20 النطاق يف
وتنطبق هذه املتطلبات يف املدى   املورِّد. أعلن عنهالذي  EM,NP قصىاأل البثيتجاوز مستوى أاّل  يتعني، 4-3.3.2 للجدول وفقاً 

 حىت وإن وقع جزء من هذا املدى يف جمال البث اهلامشي. MHz 790-470 الرتددي

 3.3.2-4 اجلدول
 مستويات البث المعلن عنها لحماية التلفزيون الرقمي لألرض

 (dBm) البث المعلنمستوى  عرض نطاق القياس filterFالتردد المركزي، 

Ffilter = 8*N + 306 (MHz); 

21 ≤ N ≤ 60 

8 MHz PEM,N 

صل اهلوائي وكذلك مو ، اليت تعتمد على بث حمطة القاعدة عند (.e.i.r.p) القدرة املشعة املكافئة املتناحيةحيدد املتطلب اإلقليمي من حيث  -مالحظة 
املغّذي(. ويوفر املتطلب احملدد أعاله خصائص حمطة القاعدة الالزمة للتثبت من االمتثال إىل يف ذلك كسب اهلوائي وخسارة  على النشر )مبا

 اإلقليمي. املتطلب

، وذلك يف املناطق 1األنظمة اليت تعمل يف نطاقات الرتدد اجملاورة للنطاق  ميكن أن تسري املتطلبات التالية حلماية ناطقويف بعض امل
 للخدمات العاملة يف النطاقات اجملاورة. E-UTRAنفاذ اجلغرافية اليت ينشر فيها ال
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 :ما يليتتجاوز قدرة البث اهلامشي أالّ  جيبو 

 3.3.2-5 اجلدول

 حدود البث الهامشي لحماية الخدمات العاملة في النطاقات المجاورة
 عرض نطاق القياس المستوى األقصى مدى الترددات نطاق التشغيل

1 MHz 2 105-2 100 –30 + 3,4 (f – 2100 MHz) dBm MHz 1 

MHz 2 180-2 175 –30 + 3,4 (2180 MHz – f) dBm MHz 1 

 (GPS) العاملي لتحديد املواقع ، تطبق متطلبات محاية النظام(FCC)اليت تسري فيها لوائح اللجنة الفيدرالية لالتصاالت  ناطقويف امل
. ويشمل املتطلب املعياري التايل احملطة القاعدة اليت جيب 24الصادر عن اللجنة للتشغيل يف النطاق  DA 10-534طبقاً لألمر رقم 

ق املتطلب على طبنأن تستخدم مع معلومات أخرى عن تركيبات املوقع للتحقق من االمتثال للمتطلب الوارد يف هذا األمر. وي
من التداخالت. وينطبق هذا  MHz 1 610-1 559 احلماية املناسبة للنطاق للتأكد من توفري 24 النطاق احملطة القاعدة العاملة يف
 .)انظر الصفحة السابقة( جمال البث اهلامشي حىت وإن وقع جزء من هذا املدى يف MHz 1 610-1 559 املتطلب على مدى الرتدد

 ،3.3.2-6، مقيسًا يف عرض نطاق القياس طبقًا للجدول MHz z 1 610-1 559يتجاوز مستوى البث يف النطاق أاّل  وجيب
 املعلن عنها من جانب اجلهة املصنعة. 1kHzEP_و 1MHzEP_مستويات البث القصوى 

 3.3.2-6 اجلدول

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

 مدى الترددات نطاق التشغيل

مستوى البث المعلن عنه 
(dBW) 

 (MHz 1)عرض نطاق القياس = 

للبث المتقطع  (dBW)مستوى البث المعلن عنه 
 Hz 700يز بعرض نطاق أقل من الذي يتم

 (kHz 1)عرض نطاق القياس = 

24 MHz 1 610-1 559 E_1MHzP E_1kHzP 

لالتصاالت، بداللة القدرة املشعة املكافئة الصادر عن اللجنة الفيدرالية ، DA 10-534ي الوارد يف األمر تطلب اإلقليماملد حيدَّ  - مالحظة
حيسب و  ذلك كسب اهلوائي وخسارة املغذي(. وصل اهلوائي وكذلك على النشر )مبا يفماليت تعتمد على بث حمطة القاعدة عند  (.e.i.r.p) املتناحية

إىل مستوى البث غري املطلوب من احملطة القاعدة عند موصل اهلوائي،  EPيشري الرمز  ، حيثantG+  EP=  EIRPPباستخدام:  .e.i.r.p مستوى القدرة
 لكسب هوائي احملطة القاعدة مطروحاً منه خسارة املغذي. ويوفر املتطلب احملّدد أعاله خصائص احملطة القاعدة الالزمة للتثبت من االمتثا  antG ويساوي

 للمتطلب اإلقليمي.
املتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ معينة بالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال مناطقوميكن أن تسري املتطلبات التالية يف 

 .3.3.2-7 يف اجلدول يتجاوز البث املستويات القصوى احملددةأالّ  . وجيب41 النطاق يف

 3.3.2-7 اجلدول

 41الحدود اإلضافية للبث غير المطلوب ضمن النطاق العامل في النطاق 

 القناةعرض نطاق 
 –dB 3تخالف تردد النقطة 
 fلمرشاح القياس، 

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (1 )المالحظة

 عرض نطاق القياس
 (2)المالحظة 

MHz 10 10 MHz  f < 20 MHz 10,5 MHz  f_offset < 19,5 MHz dBm 22– MHz 1 
MHz 20 20 MHz  f < 40 MHz 20,5 MHz  f_offset < 39,5 MHz dBm 22– MHz 1 

 .MHz 2 645-2 595أو  MHz 2 575-2 545تنطبق هذه املتطلبات على نطاق الرتدد  - 1 مالحظةال
 متواصل. f_offset يكفل نطاق الرتدد هذا أن مدى قيم - 2المالحظة 
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املتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ معينة بالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال مناطقوميكن أن تسري املتطلبات التالية يف 
لى ختالف عمقيساً غري املطلوب يف نطاق التشغيل،  البثمستوى يتجاوز أاّل  . وجيبMHz 1 492-1 452ضمن  32 النطاق يف

 bEM,B32,Pو EM,B32,aP املستويات القصوى للبث ،8-3.3.2وفقًا للجدول القياس رض نطاق مرشاح لع f_offsetالرتدد املركزي 
EM,B32,cP ليت أعلن عنها املصّنع.ا 

 3.3.2-8 اجلدول

 MHz 1 492-1 452ة للبث غير المطلوب ضمن النطاق العامل في النطاق معلنالحدود ال
 تخالف التردد المركزي لمرشاح

 f_offset القياس،

مستوى البث المعلن 
(dBm) 

 القياسعرض نطاق 

MHz 2,5 PEM,B32,a MHz 5 

MHz 7,5 PEM,B32,b MHz 5 

12,5 MHz ≤ f_offset ≤ f_offsetmax,B32 PEM,B32,c MHz 5 

، وفرق الرتدد بني أعلى MHz 1 454,5فرق الرتدد بني أدىن حافة للقناة و maxB32f_offsetيعطي  – مالحظة
  ملوقع القناة احملدد. MHz 1 489,5حافة للقناة و

املتطور والعاملة  عامليالرضي األراديوي النفاذ معينة بالنسبة للمحطة القاعدة ذات ال مناطقوميكن أن تسري املتطلبات التالية يف 
 وجيب .MHz 1 492-1 452الرتدد  لنطاقمن أجل محاية اخلدمات يف الطيف اجملاور  MHz 1 492-1 452ضمن  32 النطاق يف

 ،9-3.3.2 وفقًا للجدول القياس رشاحمعرض نطاق ل filterFيتجاوز مستوى البث يف نطاق التشغيل، مقيسًا على الرتددات املركزية أاّل 
 MHz 1 518-1 429 ددبق هذه املتطلبات على نطاق الرت وتنط ا املصّنع.مأعلن عنه اللذين eEM,B32,Pو dEM,B32,P للبث قصينياأل ينياملستو 

 .من هذا النطاق يقع يف جمال البث اهلامشيولو أن جزءاً 

 3.3.2-9 اجلدول

 MHz 1 492-1 452النطاق  خارجالعامل  32ضمن النطاق  المعلنلبث ا

 filterF، التردد المركزي للمرشاح
مستوى البث المعلن 

(dBm) 
 عرض نطاق القياس

1 429,5 MHz ≤ Ffilter ≤ 1 448,5 MHz PEM,B32,d MHz 1 

Ffilter = 1 450.5 MHz PEM,B32,e MHz 3 

Ffilter  = 1 493.5 MHz PEM,B32,e MHz 3 

1 495,5 MHz ≤ Ffilter ≤ 1 517,5 MHz PEM,B32,d MHz 1 

 :2-3الفقرة  تنطبق املالحظة التالية على مجيع اجلداول الواردة يف
كانت متطلبات االختبار الواردة أعاله خمتلفة عن احلد األدىن من املتطلبات يكون إذاً تسامح االختبار املطبق على هذا االختبار غري   إذا - مالحظة

  تفسري لكيفية التهاون يف احلد األدىن من متطلبات تسامح االختبار. G. كما يرد يف امللحق Gصفري. وحيّدد التسامح هلذا االختبار يف امللحق 

 (ACLR) نسبة التسرب في القنوات المجاورة 4.2
 )ConfigBW( مبرشاح مربع يساوي عرض نطاقه تشكيلة عرض نطاق اإلرسال لإلشارة املرسلة نسبة التسرب يف القنوات اجملاورةت عرَّف 

 أدناه. املتمركزة يف تردد القناة املخصص ومرشاح متمركز يف تردد القناة اجملاورة وفقاً للجداول
 البالغ يف اجلداول أدناه أو احلد املطلق املبينة ACLR ، ت طبَّق إما حدودA وبالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنطقة واسعة من الفئة

13– dBm/MHz ،تشدداً  أيهما أقل. 
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 البالغ املطلق يف اجلداول أدناه أو احلد املبينة ACLR ، ت طبَّق إما حدودB وبالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنطقة واسعة من الفئة
15– dBm/MHz ،تشدداً  أيهما أقل. 

، dBm/MHz –25البالغ  يف اجلداول أدناه أو احلد املطلق املبينة ACLR ، ت طبَّق إما حدودمتوسطة املدى وبالنسبة حملطة قاعدة
 .تشدداً  أيهما أقل

، –dB/MHz 32 املبينة يف اجلداول أدناه أو احلد املطلق البالغ ACLR نطقة حملية، تطبق إما حدودخاصة مب وبالنسبة حملطة قاعدة
 تشدداً. أيهما أقل

، أيهما –dB/MHz 50املبينة يف اجلداول أدناه أو احلد املطلق البالغ  ACLR حدود وبالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنشأة، تطبق إما
 تشدداً. أقل

 .4.2-1 اجلدول يف أعلى من القيمة احملددة التسرب يف القنوات اجملاورة نسبةوبالنسبة للتشغيل يف طيف متزاوج، جيب أن تكون 

 

 4.2-1 اجلدول
 لمحطة قاعدة في طيف متزاوج نسبة التسرب في القنوات المجاورة

عرض نطاق قناة 
اإلشارة المرسلة 

 E-UTRA في
)ChannelBW( (MHz) 

تخالف التردد المركزي للقناة 
المجاورة في محطة قاعدة تحت 

أو فوق أعلى تردد مركزي  أدنى
 مستعمل للموجة الحاملة

 الموجة الحاملة المفترضة
 للقناة المجاورة

 )لإلعالم(

مرشاح على تردد القناة 
المجاورة وعرض النطاق 

 المقابل للمرشاح

 حد
ACLR 

1,4 ،3,0 ،5 ،10 ،
15 ،20 

ChannelBW E-UTRA ذو عرص النطاق نفسه )ConfigBWSquare ( 44,2 dB 

ChannelBW2 ×  E-UTRA ذو عرص النطاق نفسه )ConfigBWSquare ( 44,2 dB 

/2 + 2,5 MHz ChannelBW 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) 44,2 dB 

/2 + 7,5 MHz ChannelBW 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) 44,2 dB 

 UTRA-E عرض نطاق القناة وتشكيلة عرض نطاق اإلرسال ألدىن )أعلى( موجة حاملة مرسلة يف النظام مها ConfigBWو ChannelBW - 1المالحظة 
 .على تردد القناة املخصص

هو  ، ومبعدل نبضات كما3GPP TS 25.104 احملدد يف املواصفةمكافئاً ملرشاح شكل نبضة اإلرسال  RRC جيب أن يكون املرشاح - 2المالحظة 
 اجلدول. حمدد يف هذا

 .4.2-2 اجلدول حملددة يفأعلى من القيمة ا نسبة التسرب يف القنوات اجملاورةزاوج، جيب أن تكون توبالنسبة للتشغيل يف طيف غري م
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 4.2-2 اجلدول

 لمحطة قاعدة في طيف غير متزاوج مع تشغيل متزامن نسبة التسرب في القنوات المجاورة
عرض نطاق قناة 

أدنى )أعلى( موجة 
حاملة مرسلة في 

ChannelBW (MHz) 

تخالف التردد المركزي للقناة 
المجاورة في محطة قاعدة تحت 
أدنى أو فوق أعلى تردد مركزي 

 مستعمل للموجة الحاملة

 الموجة الحاملة المفترضة
 للقناة المجاورة

مرشاح على تردد القناة 
المجاورة وعرض النطاق 

 المقابل للمرشاح

حد 
ACLR 

1,4 ،3,0 ChannelBW E-UTRA ذو عرص النطاق نفسه Square (BWConfig) dB 44,2 

ChannelBW2 ×  E-UTRA ذو عرص النطاق نفسه Square (BWConfig) dB 44,2 

/2 + 0,8 MHz ChannelBW 1,28 Mcps UTRA RRC (1,28 Mcps) dB 44,2 

/2 + 2,4 MHz ChannelBW 1,28 Mcps UTRA RRC (1,28 Mcps) dB 44,2 

5 ،10 ،15 ،20 ChannelBW E-UTRA ذو عرص النطاق نفسه Square (BWConfig) dB 44,2 

ChannelBW2 ×  E-UTRA  ذو عرص النطاق نفسه Square (BWConfig) dB 44,2 

/2 + 0,8 MHz ChannelBW 1,28 Mcps UTRA RRC (1,28 Mcps) dB 44,2 

/2 + 2,4 MHz ChannelBW 1,28 Mcps UTRA RRC (1,28 Mcps) dB 44,2 

/2 + 2,5 MHz ChannelBW 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) dB 44,2 

/2 + 7,5 MHz ChannelBW 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) dB 44,2 

/2 + 5 MHz ChannelBW 7,68 Mcps UTRA RRC (7,68 Mcps) dB 44,2 

/2 + 15 MHz ChannelBW 7,68 Mcps UTRA RRC (7,68 Mcps) dB 44,2 

عرض نطاق القناة وتشكيلة عرض نطاق اإلرسال ألدىن )أعلى( موجة حاملة مرسلة  مها ConfigBWو ChannelBW - 1المالحظة 
 على تردد القناة املخصص. UTRA-E النظام يف

هو  ، ومبعدل نبضات كما3GPP TS 25.104 مكافئاً ملرشاح شكل نبضة اإلرسال احملدد يف املواصفة RRC جيب أن يكون املرشاح - 2المالحظة 
 اجلدول. حمدد يف هذا

أعلى من  نوات اجملاورةنسبة التسرب يف الق، جيب أن تكون أو يف نطاقات متعددة متجاوروبالنسبة للتشغيل يف طيف متزاوج وغري 
 .4.2-3 اجلدول القيمة احملددة يف

 4.2-3 اجلدول

 أو في نطاقات متعددة متجاورلمحطة قاعدة في طيف متزاوج وغير  نسبة التسرب في القنوات المجاورة
 حجم الفجوة بين الكتل

فجوة حجم أو  الفرعية
عرض النطاق بين 

 حيث الترددات الراديوية
 يطبق الحد

تخالف التردد المركزي للقناة 
المجاورة في محطة قاعدة 

 كتلةافة التحت أو فوق ح
عرض النطاق ة أو حافة الفرعي

 )داخل الفجوة(  الراديوي

الموجة الحاملة المفترضة 
 للقناة المجاورة

مرشاح على تردد القناة 
المجاورة وعرض النطاق 

 المقابل للمرشاح

حد 
ACLR 

≥ 15 MHz gapW MHz 2,5 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) dB 44,2 

≥ 20 MHz gapW MHz 7,5 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) dB 44,2 

هو  ، ومبعدل نبضات كما3GPP TS 25.104 مكافئًا ملرشاح شكل نبضة اإلرسال احملدد يف املواصفة RRC جيب أن يكون املرشاح - مالحظة
 اجلدول. حمدد يف هذا

أعلى  يف القنوات اجملاورة نسبة التسرب، جيب أن تكون أو يف نطاقات متعددة متجاوروبالنسبة للتشغيل يف طيف غري املتزاوج وغري 
 .4.2-4 اجلدول من القيمة احملددة يف



 ITU-R  M.2070-1 51  التوصية 

 

 4.2-4 اجلدول

 أو في نطاقات متعددة متجاورلمحطة قاعدة في طيف غير متزاوج وغير  في القنوات المجاورة نسبة التسرب
 حجم الفجوة بين الكتل

فجوة حجم أو  الفرعية
عرض النطاق بين 
 الترددات الراديوية

)gapW(  حيث يطبق
 الحد

تخالف التردد المركزي للقناة 
المجاورة في محطة قاعدة 
تحت أو فوق حافة الكتلة 

الفرعية أو حافة عرض النطاق 
  الراديوي )داخل الفجوة(

الموجة الحاملة المفترضة 
 للقناة المجاورة

مرشاح على تردد القناة 
المجاورة وعرض النطاق 

 للمرشاحالمقابل 

حد 
ACLR 

≥ 15 MHz gapW MHz 2,5 5 MHz E-UTRA )ConfigBWSquare ( dB 44,2 

≥ 20 MHz gapW MHz 7,5 5 MHz E-UTRA )ConfigBWSquare ( dB 44,2 

 (CACLR) نسبة التسرب التراكمي في القنوات المجاورة 5.2
 ددات الراديويةعرض النطاق بني الرت  الفرعية أو أحجام فجواتأحجام الفجوات بني الكتل على تسري متطلبات االختبار التالية 

 .5.2-5الواردة يف اجلدول 
  .متجاورطة قاعدة تعمل يف طيف غري داخل الفجوة بني الكتل الفرعية ضمن نطاق التشغيل حمل -
قابل بني النطاقات الت يتم فيهاحملطة قاعدة تعمل يف نطاقات متعددة  ةالراديويبني الرتددات داخل فجوة عرض النطاق  -

 املتعددة وواصل اهلوائي نفسه.
اق عرض النطأو يف فجوة يف إحدى الفجوات بني الكتل الفرعية  (CACLR)يف القنوات اجملاورة للقدرة ونسبة التسرب الرتاكمي 

 هي النسبة بني: بني الرتددات الراديوية
ن ت القناة املخصصة للموجتني احلاملتني اجملاورتني لكل جانب مجمموع القدرة املتوسطة املرشحة املتمركزة على ترددا ( أ 

 ،عرض النطاق بني الرتددات الراديويةأو فجوة  الفجوة بني الكتلتني الفرعيتني جانيب
النطاق عرض و حلافيت أ والقدرة املتوسطة املرشحة املتمركزة على تردد قناة جماورة إلحدى احلافتني املقابلتني للكتلة الفرعية ب(

 .بني الرتددات الراديوية
 .5.2-7وحتّدد املراشيح للقنوات املخصصة يف اجلدول ، 5.2-6و 5.2-5وحيدد املرشاح املفرتض لرتدد القناة اجملاورة يف اجلدولني 

 أو احلد املطلق 5.2-6و 5.2-5 نييف اجلدولاملبينة  CACLR ت طبَّق إما حدود، Aمن الفئة  خاصة مبنطقة واسعة وبالنسبة حملطة قاعدة
 .تشدداً  أيهما أقل، dBm/MHz 13-البالغ 

 أو احلد املطلق 5.2-6و 5.2-5 نييف اجلدولاملبينة  CACLR ت طبَّق إما حدود، Bمن الفئة خاصة مبنطقة واسعة وبالنسبة حملطة قاعدة 
 .تشدداً  أيهما أقل، dBm/MHz 15-البالغ 

 البالغة أو احلد املطلق 2.6.6-6و 2.6.6-5 نييف اجلدولاملبينة  CACLR إما حدود ت طبَّق، وبالنسبة حملطة قاعدة متوسطة املدى
 .تشدداً  أيهما أقل ،dBm/MHz 25- قيمته

أيهما  ،dBm/MHz 32- أو احلد املطلق 2.6.6-6و 2.6.6-5 نييف اجلدولاملبينة  CACLR ت طبَّق إما حدودحملية، وبالنسبة حملطة قاعدة 
 .تشدداً  أقل

 القنوات يفالرتاكمي نسبة التسرب ، جيب أن تكون أو يف نطاقات متعددة متجاورغري وبالنسبة للتشغيل يف طيف 
فجوة عرض  أو جانيب الواقعتني على جانيب الفجوة بني كتلتني فرعيتني E-UTRAللموجتني احلاملتني للنفاذ  (CACLR) اجملاورة

 .5.2-6أو  5.2-5 اجلدول أعلى من القيمة احملددة يفالنطاق الراديوي 
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 5.2-5 اجلدول
 دةأو في نطاقات متعد متجاورلمحطة قاعدة في طيف متزاوج وغير  في القنوات المجاورةالتراكمي نسبة التسرب 

 رعيةالف حجم الفجوة بين الكتل
فجوة عرض النطاق حجم أو 

 )gapW(بين الترددات الراديوية 
 حيث يطبق الحد

ناة للقتخالف التردد المركزي 
المجاورة في محطة قاعدة 
تحت أو فوق حافة الكتلة 

الفرعية أو حافة عرض النطاق 
  الراديوي )داخل الفجوة(

الموجة الحاملة 
المفترضة للقناة 

 المجاورة

مرشاح على تردد القناة 
المجاورة وعرض النطاق 

 المقابل للمرشاح

حد 
CACLR 

< 15 MHz gapWMHz ≤  5 MHz 2,5 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) dB 44,2 

10 MHz < Wgap < 20 MHz MHz 7,5 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) dB 44,2 

هو  ، ومبعدل نبضات كما3GPP TS 25.104 مكافئاً ملرشاح شكل نبضة اإلرسال احملدد يف املواصفة RRC جيب أن يكون املرشاح - مالحظة
 اجلدول. حمدد يف هذا

 5.2-6 اجلدول
 متعددة أو في نطاقات متجاورزاوج وغير تلمحطة قاعدة في طيف غير م في القنوات المجاورةالتراكمي نسبة التسرب 

 رعيةالف حجم الفجوة بين الكتل
فجوة عرض النطاق حجم أو 

 )gapW( بين الترددات الراديوية
 حيث يطبق الحد

تخالف التردد المركزي للقناة 
المجاورة في محطة قاعدة 

فوق حافة الكتلة  تحت أو
الفرعية أو حافة عرض النطاق 

  الراديوي )داخل الفجوة(

الموجة الحاملة المفترضة 
 للقناة المجاورة

 )لإلعالم(

مرشاح على تردد القناة 
المجاورة وعرض النطاق 

 المقابل للمرشاح

حد 
CACLR 

5 MHz ≤ Wgap < 15 MHz MHz 2,5  املشغل 
E-UTRA MHz 5 

Square (BWConfig) dB 44,2 

10 MHz < Wgap < 20 MHz MHz 7,5  املشغل 
E-UTRA MHz 5 

Square (BWConfig) dB 44,2 

 5.2-7 اجلدول
 معلمات المرشاح للقناة المخصصة

للموجة  (RAT)تكنولوجيا النفاذ الراديوي 
جوة أو لف الحاملة المجاورة للفجوة بين الكتل

 عرض النطاق الراديوي
 المخصصة وعرض النطاق المقابل للمرشاحمرشاح تردد القناة 

E-UTRA E-UTRA ذو عرص النطاق نفسه 

 البث الهامشي للمرسل 6.2
ي ونواتج تشكيل متبادل طفيلالبث الو البث اهلامشي هو البث الذي تسببه التأثريات غري املطلوب للمرسل مثل البث التوافقي 

 ويقاس عند موصل هوائي احملطة القاعدة.حتويل الرتدد، باستثناء البث خارج النطاق. ونواتج 
أدىن من أقل  MHz 10 ، باستثناء مدى الرتددات الذي ميتد منGHz 12,75و kHz 9وتنطبق حدود البث اهلامشي للمرسل بني 

اءات (. واالستثن1-1فوق أعلى تردد لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة )انظر اجلدول  MHz 10 تردد لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة إىل
 4.6.2-1، وحتديداً االستثناءات املذكورة يف اجلدول 4.6.2-4واجلدول  4.6.2-3واجلدول  4.6.2-2هي املتطلبات الواردة يف اجلدول 

. ويكون احلد األعلى للرتدد بالنسبة لبعض MHz 10اليت تنطبق أيضاً على ترددات أقرب إىل نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة بأقل من 
 .GHz 12,75أكرب من  نطاقات التشغيل

طبق على مجيع وين .وينبغي أن تنطبق هذه املتطلبات أيّاً كان منط املرسل املعين )موجة حاملة وحيدة أو موجات حاملة متعددة(
 .اجلهة املصّنعة أساليب اإلرسال املنصوص عليها يف مواصفات
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 (A البث الهامشي )الفئة 1.6.2
 .1.6.2-1 احلدود املبينة يف اجلدولتتجاوز قدرة البث اهلامشي أالّ  بجي

 1.6.2-1 اجلدول
 Aحدود البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس قصىاأل ىو تسمال مدى الترددات

kHz 150-kHz 9 

dBm 13– 

kHz 1 1 املالحظة 
MHz 30-kHz 150 kHz 10 1 املالحظة 

GHz 1-MHz 30 kHz 100 1 املالحظة 

GHz 12,75-GHz 1 MHz 1 2 املالحظة 

GHz 12,75 -  التوافقية اخلامسة
حلافة الرتدد األعلى لنطاق تشغيل 

 GHz الوصلة اهلابطة بوحدات

MHz 1 3و 2 املالحظتان 

 .R SM.329-ITUالتوصية  من 1.4 عرض النطاق على النحو املبني يف الفقرة - 1 المالحظة
من  1اجلدول  على النحو املبني يف األعلىرتدد ال .R SM.329-ITUالتوصية  من 1.4 النطاق على النحو املبني يف الفقرة عرض - 2 المالحظة

 .R SM.329-ITUالتوصية  من 5.2الفقرة 
 .43و 42و 22على النطاقات أالّ  ال ينطبق - 3 المالحظة

 (B البث الهامشي )الفئة 2.6.2
 .2.6.2-1 اهلامشي احلدود املبينة يف اجلدولتتجاوز قدرة البث أالّ  ينبغي

 2.6.2-1 اجلدول
 Bحدود البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس قصىاأل ىو تسمال مدى الترددات
kHz 150  kHz 9 dBm 36– kHz 1 1 املالحظة 

MHz 30  kHz 150 dBm 36– kHz 10 1 املالحظة 

GHz 1  MHz 30 dBm 36– kHz 100 1 املالحظة 

MHz 12,75  GHz 1 dBm 30– MHz 1 2 املالحظة 

GHz 12,75 -  التوافقية اخلامسة حلافة الرتدد
األعلى لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة 

 GHz بوحدات

dBm 30– MHz 1 3و 2 املالحظتان 

 .R SM.329-ITUالتوصية  من 1.4 عرض النطاق على النحو املبني يف الفقرة - 1 المالحظة
من  1اجلدول  على النحو املبني يف األعلىرتدد ال .R SM.329-ITUالتوصية  من 1.4 عرض النطاق على النحو املبني يف الفقرة - 2 المالحظة

 .R SM.329-ITUالتوصية  من 5.2الفقرة 
 .43و 42و 22على النطاقات أالّ  ال ينطبق - 3 المالحظة

 المحطة القاعدة من محطة قاعدة من نفس النمط أو مختلفةحماية مستقبل  3.6.2
يف نطاقات تشغيل متزاوجة من أجل جتنب إضعاف حساسية مستقبالت  EUTRA FDD يطبق هذا املتطلب على تشغيل النظام

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

 .3.6.2-1 البث اهلامشي احلدود املبينة يف اجلدولقدرة تجاوز تأالّ  وجيب
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 3.6.2-1 اجلدول

 من أجل حماية مستقبالت المحطات القاعدة حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة
 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى الترددات مدى 

 - UL_highF –  UL_lowF dBm 96− kHz 100 حمطة قاعدة ملنطقة واسعة
 - UL_highF –  UL_lowF dBm 91− kHz 100 حمطة قاعدة متوسطة املدى

 - UL_highF –  UL_lowF dBm 88− kHz 100 حمطة قاعدة ملنطقة حملية
 - UL_highF –  UL_lowF dBm 88− kHz 100 حمطة قاعدة ملنشأة

 التعايش مع األنظمة األخرى في نفس المنطقة الجغرافية 4.6.2
. E-UTRAغري نطاق تشغيل احملطة القاعدة لنظام  اتميكن تطبيق هذه املتطلبات حلماية األنظمة اليت تعمل يف نطاقات تردد

، E-UTRAطة القاعدة احملكحماية اختيارية هلذه األنظمة اليت تنشر يف نفس املنطقة اجلغرافية اليت تنشر فيها تطبق احلدود   وقد
. وبالنسبة لبعض احلاالت مل يذكر E-UTRAحتدد من قبل تنظيم حملي أو إقليمي كمتطلبات إلزامية لنطاق تشغيل النظام  قد أو
مية أو ما هي الظروف الصحيحة اليت ينطبق يف ظلها حّد معني، نظراً إىل أنه قد حدد من هذه الوثيقة ما إذا كانت املتطلبات إلزا يف

 ة عامة عن املتطلبات اإلقليمية.من هذه الوثيقة حمل 3.4قبل تنظيم حملي أو إقليمي. ويرد يف الفقرة 
 )ات املتنقلة و/أو احملطات القاعدةو/أو احملط (UE) وجيوز تطبيق بعض املتطلبات حلماية جتهيزات معينة )كتجهيزات املستعمل

كما هو مبني أدناه. وما إىل ذلك(   E-UTRAأو  UTRAأو  CDMAأو  GSMالتجهيزات العاملة يف أنظمة حمددة )مثل نظام  أو
 بالنسبة حملطة قاعدة تنطبق عليها متطلبات التعايش 4.6.2-1 تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة يف اجلدولأاّل  وجيب

والشروط الواردة  ستثناءاتاال نطاقات تسريال تسمح بتشغيل متعددوبالنسبة حملطة قاعدة  األول. األنظمة املدرجة يف العمود مع
 تسمح بتشغيل متعددوبالنسبة حملطة قاعدة  على كل نطاق تشغيل مدعوم. 4.5.4.6.6-1يف عمود املالحظات يف اجلدول 

الواردة يف عمود املالحظات  والشروط ستثناءاتالنفصلة تسري اامل لنطاقات املتعددة وواصالت اهلوائييتم فيه التقابل بني ا اقاتنطال
 على كل نطاق تشغيل مدعوم عند واصل اهلوائي املقابل له. 4.5.4.6.6-1يف اجلدول 

 4.6.2-1 اجلدول
 من أجل  E-UTRAللمحطات القاعدة حدود البث الهامشي 

 نطاقات ترددات أخرى التعايش مع أنظمة تعمل في
نمط النظام الذي 

سيتعايش معه 
 E-UTRAالنظام 

من أجل مدى الترددات 
 متطلبات التعايش

 لمستوىا
 قصىاأل

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

GSM900 MHz 960-921 dBm 57− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .8 النطاق العاملة يف

MHz 915-876 dBm 61− kHz 100  بالنسبة ملدى الرتددMHz 915-880ينطبق هذا  ، ال
العاملة  E-UTRAاملتطلب على احملطات القاعدة 

 .8 النطاق يف

DCS1800 MHz 1 880-1 805 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .3النطاق  العاملة يف

MHz 1 785-1 710 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .3 النطاق العاملة يف

PCS1900 MHz 1 990-1 930 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .36 أو النطاق 25أو النطاق  2 النطاق العاملة يف
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 ( تابع ) 4.6.2-1 اجلدول
نمط النظام الذي 

سيتعايش معه 
 E-UTRAالنظام 

مدى الترددات من أجل 
 متطلبات التعايش

 لمستوىا
 قصىاأل

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

 MHz 1 910-1 850 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
ينطبق هذا  . وال25 النطاقأو  2 النطاق العاملة يف
العاملة  E-UTRA على احملطات القاعدةاملتطلب 

 .35 النطاق يف
GSM850 

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

. وال ينطبق هذا 26 النطاقأو  5 النطاق العاملة يف
العاملة  E-UTRA املتطلب على احملطات القاعدة

 .MHz 894-879يف مدى الرتددات  27 النطاق يف

MHz 849-824 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
بالنسبة للمحطات . و 26 النطاقأو  5 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا ، 27العاملة يف النطاق  E-UTRA القاعدة
فوق نطاق تشغيل الوصلة  MHz 3املتطلب بدءاً من 

 .27اهلابطة 
UTRA FDD 

Band I 
 E-UTRAأو 

Band 1 

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .1 النطاق العاملة يف

MHz 1 980-1 920 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .1 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band II 
 E-UTRAأو 

Band 2 

MHz 1 990-1 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 . 2 النطاق العاملة يف

MHz 1 910-1 850 dBm 49− MHz 1 ال ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة E-UTRA 
 . 25 أو 2 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band III أو 
E-UTRA 

Band 3 

1 880-1 805 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .3 النطاق العاملة يف

1 785-1 710 MHz dBm 49− MHz 1 ال ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة E-UTRA 
القاعدة . وبالنسبة للمحطات 9أو  3 النطاق العاملة يف

U-ETRA ينطبق هذا املتطلب، 9النطاق  يف العاملة  
 MHz 1 749,9إىل  MHz 1 710على مدى الرتددات 

 .MHz 1 785إىل  MHz 1 784,9و
UTRA FDD 

Band IV 
 E-UTRAأو 

Band 4 

 2 155-2 110 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .10أو  4 النطاق العاملة يف

1 755-1 710 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .10أو  4 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band V 
 E-UTRAأو 

Band 5 

MHz 894-869 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
وبالنسبة للمحطات القاعدة  .26أو  5 النطاق العاملة يف

E-UTRA ينطبق على مدى ، 27النطاق  العاملة يف
 .MHz 894-879الرتددات 

849-824 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
. وبالنسبة للمحطات 26أو  5 النطاق يالعاملة 
ينطبق هذا و ، 27النطاق  العاملة يف E-UTRA القاعدة
حتت نطاق تشغيل الوصلة  MHz 3بدءاً من  املتطلب

  .27 اهلابطة

UTRA FDD 

Band VI, XIX 
 E-UTRAأو 

Band 6, 18, 19 

890-860 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
  .19و 18و 6ات النطاق العاملة يف

830-815 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 . 18 النطاق العاملة يف
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 ( تابع ) 4.6.2-1 اجلدول

نمط النظام الذي 
سيتعايش معه 

 E-UTRAالنظام 

مدى الترددات من أجل 
 متطلبات التعايش

 لمستوىا
 قصىاأل

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

 845-830 MHz dBm 49− MHz 1 ال ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة E-UTRA 
 .19و 6ني النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band VII 
 E-UTRAأو 

Band 7 

2 690-2 620 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .7 النطاق العاملة يف

2 570-2 500 MHz dBm 49− MHz 1 هذا املتطلب على احملطات القاعدة ينطبق ال E-UTRA 
 .7 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band VIII 
 E-UTRAأو 

Band 8 

960-925 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .8 النطاق العاملة يف

915-880 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 . 8 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band IX   
 E-UTRAأو 

Band 9 

MHz 1 879,9-1 844,9 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .9أو  3 النطاق العاملة يف

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 49− MHz 1  ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدةال E-UTRA 
  .9أو  3 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band X   
 E-UTRAأو 

Band 10 

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .10أو  4 النطاق العاملة يف

MHz 1 770-1 710 dBm 49− MHz 1  هذا املتطلب على احملطات القاعدةال ينطبق E-UTRA 
القاعدة وبالنسبة للمحطات . 10 النطاق العاملة يف

E-UTRA  ينطبق هذا املتطلب، 4النطاق  يفالعاملة  
 .MHz 1 770إىل  MHz 1 755 على املدى

UTRA FDD 

Band XI or 

XXI   
 E-UTRAأو 

Band 11 or 21 

MHz 1 510,9-1 475,9 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .32أو  21 أو 11 النطاق العاملة يف

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 49− MHz 1 ال ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة E-UTRA 
. وبالنسبة للمحطات 11 النطاق العاملة يف

ينطبق على ، 32 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
مدى وزعة ضمن املوجات احلاملة امل

 .MHz 1495,9إىل  MHz 1475,9 الرتددات
MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 49− MHz 1 ال ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة E-UTRA 

وبالنسبة للمحطات القاعدة . 21 النطاق العاملة يف
E-UTRA املوجات ينطبق على ، 32 النطاق العاملة يف

 MHz 1 475,9مدى الرتددات وزعة ضمن احلاملة امل
 .MHz 1 495,9 إىل

UTRA FDD 

Band XII   
 E-UTRAأو 

Band 12 

MHz 746-729 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .12 النطاق العاملة يف

MHz 716-699 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
وبالنسبة للمحطات . 12 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا و ، 29النطاق  العاملة يف E-UTRA القاعدة
حتت نطاق تشغيل الوصلة  MHz 1املتطلب بدءاً من 

 .(6)املالحظة  29اهلابطة 
UTRA FDD 

Band XIII   

 E-UTRAأو 

Band 13 

MHz 756-746 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .13 النطاق العاملة يف

MHz 787-777 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .13 النطاق العاملة يف
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نمط النظام الذي 
سيتعايش معه 

 E-UTRAالنظام 

مدى الترددات من أجل 
 متطلبات التعايش

 لمستوىا
 قصىاأل

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD 

Band XIV   

 E-UTRAأو 

Band 14 

768-758 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .14 النطاق العاملة يف

MHz 798-788 dBm 49− MHz 1  ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة الE-UTRA 
 .14 النطاق العاملة يف

E-UTRA 

Band 17 

746-734 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
 .17 النطاق العاملة يف

MHz 716-704 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال E-UTRA 
وبالنسبة للمحطات  .17 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا و ، 29النطاق  العاملة يف E-UTRA القاعدة
حتت نطاق تشغيل الوصلة  MHz 1املتطلب بدءاً من 

 .(6)املالحظة  29اهلابطة 
UTRA FDD 

Band XX   

 E-UTRAأو 

Band 20 

821-791 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .20 النطاق العاملة يف

MHz 862-832 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .20 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XXII   

 E-UTRAأو 

Band 22 

MHz 3 590-3 510 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .42أو  22 النطاق العاملة يف

MHz 3 490-3 410 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
ينطبق هذا املتطلب على  الو  .22 النطاق العاملة يف

 .42 النطاق العاملة يف UTRA-Eاحملطات القاعدة 
E-UTRA 
Band 23 

MHz 2 200-2 180 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .23 النطاق العاملة يف

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

 2 النطاق العاملة يف E-UTRAاحملطات القاعدة 
 ، حيث تكون احلدود حمددة بشكل مستقل.25 أو

MHz 2 010-2 000 dBm 30− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
. وينطبق هذا املتطلب بدءاً 25أو  2 النطاق العاملة يف

 25فوق نطاق تشغيل الوصاة اهلابطة  MHz 5من 
 (.4)املالحظة 

MHz 2 020-2 010 dBm 49− MHz 1 

E-UTRA 
Band 24 

MHz 1 559-1 525 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .24 النطاق العاملة يف

MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .24 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XXV   
 E-UTRAأو 

Band 25 

MHz 1 995-1 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
 .25أو  2 النطاق العاملة يف

MHz 1 915-1 850 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  الE-UTRA 
للمحطات وبالنسبة . 25 النطاق العاملة يف

ينطبق على ، 2 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
 .MHz 1 915إىل  MHz 1 910مدى الرتددات 
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 ( تابع ) 4.6.2-1 اجلدول
نمط النظام الذي 

سيتعايش معه 
 E-UTRAالنظام 

مدى الترددات من أجل 
 متطلبات التعايش

 لمستوىا
 قصىاأل

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD 

Band XXVI  

 E-UTRAأو 

Band 26 

MHz 894-859 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
. 26أو  5 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
يف مدى  27العاملة يف النطاق  E-UTRA وينطبق

 .MHz 894-879 الرتددات
MHz 849-814 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

وبالنسبة . 26 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
، 5 النطاق العاملة يف E-UTRAللمحطات القاعدة 

 MHz 814ينطبق على مدى الرتددات 
وبالنسبة للمحطات . MHz 824 إىل

بدءاً ينطبق ، 27 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
حتت نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة  MHz 3من 

 . 27 للنطاق
E-UTRA 

Band 27 

869-852 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 26أو  5 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

 .27 أو

MHz 824-807 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .27 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

العاملة  E-UTRAللمحطات القاعدة  وبالنسبة
 MHz 807ينطبق على مدى الرتددات ، 26 النطاق يف

بالنسبة للمحطات ينطبق أيضاً و . MHz 814إىل 
بدءاً  28 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

فوق نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة  MHz 4 من
 .(5)املالحظة  28 للنطاق

E-UTRA 
Band 28 

MHz 803-758 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات ال 
 .44أو  28 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

MHz 748-703 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
ينطبق  الو  .28 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

العاملة  E-UTRAهذا املتطلب على احملطات القاعدة 
 .44 النطاق يف

E-UTRA 
Band 29 

MHz 728-717 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .29 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

E-UTRA 
Band 30 

2 360-2 350 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .40أو  30 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

MHz 2 315-2 305 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات ال 
ينطبق  ال. و 30 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

العاملة  E-UTRAهذا املتطلب على احملطات القاعدة 
 .40 النطاق يف

E-UTRA 
Band 31 

467,5-462,5 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .31 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

MHz 457,5-452,5 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .31 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

UTRA FDD 

Band XXXII   

 E-UTRAأو 

Band 32 

1 496-1 452 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 21و أ 11 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

 .32 أو
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 ( تمةت ) 4.6.2-1 اجلدول
نمط النظام الذي 

سيتعايش معه النظام 
E-UTRA 

مدى الترددات من 
 أجل متطلبات التعايش

 لمستوىا
 قصىاأل

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA TDD 

Band a)   

 E-UTRAأو 

Band 33 

1 920-1 900 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .33 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

UTRA TDD 

Band a)   

 E-UTRAأو 

Band 34 

2 025-2 010 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .34 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

UTRA TDD 

Band b)   

 E-UTRAأو 

Band 35 

1 910-1 850 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .35 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

UTRA TDD 

Band b)   

 E-UTRAأو 

Band 36 

1 990-1 930 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .36و 2ني النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

 1 930-1 910 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
. ويرد تعريف 37 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

 ITU-R M.1036هذا النطاق غري املتزاوج يف التوصية 
  .غري أنه يف انتظار أي عمليات نشر مستقبلية

UTRA TDD in 

Band d)  أو 
E-UTRA 
Band 38 

2 620-2 570 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .38 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

UTRA TDD in 

Band f)  أو 
E-UTRA 
Band 39 

1 920-1 880 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق على احملطات القاعدة  الUTRA-E  العاملة
 .39 النطاق يف

UTRA TDD in 

Band e)  أو 
E-UTRA 
Band 40 

2 400-2 300 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .40 أو 30 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

E-UTRA 
Band 41 

2 690-2 496 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .41 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

E-UTRA 
Band 42 

3 600-3 400 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .43أو  42 النطاق العاملة يف UTRA-E القاعدة

E-UTRA 
Band 43 

3 800-3 600 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .43أو  42 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

E-UTRA Band 

44 
MHz 803-703 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 .44أو  28 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
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 4.6.2-1مالحظات اجلدول 

وفقًا ملا هو حمدد يف نطاق تطبيق البث اهلامشي يف هذه الفقرة، وباستثناء احلاالت اليت تنطبق فيها املتطلبات املذكورة على احملطات  – 1مالحظة ال
على مدى ترددات  4.6.2-1 اجلدول يف الواردة تسري متطلبات التعايش ال، 29أو النطاق  28أو النطاق  27أو النطاق  25القاعدة العاملة يف النطاق 

وقد تكون حدود البث هلذا املدى الرتددي املستبَعد مشمولة  (.1-1نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة )انظر اجلدول  يقع مباشرًة خارج MHz 10 مقداره
 اإلقليمية. باملتطلبات احمللية أوأيًضا 

لن ي نشرا يف املنطقة اجلغرافية  1-1أن نطاقي التشغيل اللذين ترتاكب فيهما أمدية الرتدد الواردة يف اجلدول  2-4.6-1يفرتض اجلدول  - 2مالحظة ال
تشملها  اصة للتعايش الترتيبات الرتددات يف املنطقة اجلغرافية نفسها، جيوز تطبيق متطلبات خ لة التشغيل هذه اليت ترتاكب فيهانفسها. وبالنسبة حلا

 .3GPP مواصفات مشروع الشراكة
املنشورة يف نفس املنطقة اجلغرافية واملتزامنة واليت تستعمل نفس نطاق التشغيل أو نطاق تشغيل  TDDاحملطات القاعدة من النمط  - 3المالحظة 

لها مجماور ميكنها اإلرسال بدون متطلبات تعايش إضافية. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوز تطبيق متطلبات خاصة للتعايش ال تش
 .3GPP مواصفات مشروع الشراكة

هذه احملطة . كما أنه ال ينطبق على ذات اإلصدار األسبق 2النطاق العاملة يف  E-UTRAحملطة القاعدة ال ينطبق هذا املتطلب على ا – 4 المالحظة
، مع العلم بأن عملية الرتقية ال تؤثر Rel-11ومتت ترقيتها لتدعم خصائص اإلصدار  2012ديسمرب  31ذات اإلصدار األسبق واليت مت تصنيعها قبل 

 من الوحدة الراديوية املتعلقة هبذا املتطلب. RFعلى األجزاء 
، جيوز طلب حلول حمددة لتلبية حدود البث اهلامشي املتعلقة بتعايش احملطة 28تعمل يف النطاق  E-UTRAبالنسبة حملطة قاعدة  – 5المالحظة 

 .27العاملة يف النطاق  E-UTRAمع نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة  E-UTRAالقاعدة 
، جيوز طلب حلول حمددة لتلبية حدود البث اهلامشي املتعلقة بتعايش احملطة 29تعمل يف النطاق  E-UTRAبالنسبة حملطة قاعدة  - 6المالحظة 

 .17أو النطاق  12أو النطاق  XIIالعاملة يف النطاق    E-UTRAمع نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة  E-UTRAالقاعدة 

حمطة قاعدة خاصة مبنشأة تنطبق عليها متطلبات  أ أليّ 4.6.2-1 اجلدول تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة يفأالّ  وجيب
 اجلدول. العمود األول من الواردة يف اخلاصة مبنشأة التعايش مع منط حمطة القاعدة

 أ4.6.2-1 اجلدول
 لمحطات القاعدة الخاصة بمنشأة من أجل التعايشحدود البث الهامشي 

 نطاقات تردد أخرى مع محطات القاعدة الخاصة بمنشأة العاملة في

نمط محطة القاعدة 
 للتعايش

المدى الترددي من أجل 
متطلبات التشارك 

 الموقع في

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1أو 

MHz 1 980-1 920 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .1 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .25أو  2 النطاق يفاخلاصة مبنشأة العاملة 

UTRA FDD Band III 
 E-UTRAأو 

Band 3 

MHz 1 785-1 710 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
. وبالنسبة 3 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

للمحطات القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة 
 ، ينطبق على مدى الرتددات9 النطاق يف

MHz 1 749,9-1 710 وMHz 1 785-1 784,9 
UTRA FDD Band IV 

 E-UTRAأو 
Band 4 

MHz 1 755-1 710 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .10أو  4 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD Band V 
 E-UTRAأو 

Band 5 

MHz 849-824 dBm 71− kHz 100 املتطلب على احملطات القاعدة ينطبق هذا  ال
 .26 أو 5 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف
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 (تابع )  أ4.6.2-1 اجلدول

نمط محطة القاعدة 
 للتعايش

المدى الترددي من أجل 
متطلبات التشارك 

 الموقع في

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band VI 
 XIXأو 
 E-UTRAأو 

Bands 6, 18, 19 

MHz 830-815 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .18 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

MHz 850-830 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .19و 6 النطاقني اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA أو

Band 7 

MHz 2 570-2 500 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .7 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD 

Band VIII أو E-UTRA 
Band 8 

MHz 915-880 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .8 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD Band IX 
 E-UTRAأو 

Band 9 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .9 أو 3النطاق  اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD Band X 
 E-UTRAأو 

Band 10 

MHz 1 770-1 710 dBm 71− kHz 100 القاعدة ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
بالنسبة . و 10 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

للمحطات القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة 
 ، ينطبق على مدى الرتددات4 النطاق يف

MHz 1 755  إىلMHz 1 770. 
UTRA FDD 

Band XI, XXI  
 E-UTRAأو 

Bands 11, 21 

1 447,9-1 427,9 MHz dBm 71− kHz 100 على احملطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب  ال
بالنسبة و . 11 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

للمحطات القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة 
املوجات احلاملة املوزعة ، ينطبق على 32 النطاق يف

 إىل MHz 1 475,9 مدى الرتدداتيف 
MHz 1 495,9. 

1 462,9-1 447,9 MHz dBm 71− kHz 100 على احملطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب  ال
بالنسبة و  .21 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

 للمحطات القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة يف
، ينطبق على املوجات احلاملة املوزعة يف 32النطاق 

 إىل MHz 1 475,9مدى الرتددات 
MHz 1 495,9. 

UTRA TDD 
Band XII 

 E-UTRA Band 12أو 

699-716 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
بالنسبة و  .12 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

 للمحطات القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة يف
حتت نطاق  MHz 1 بدءاً من، ينطبق 29النطاق 

  (.5 )املالحظة 29 تشغيل الوصلة اهلابطة
UTRA FDD 

Band XIII 
 E-UTRA Band 13أو 

787-777 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .13 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD 
Band XIV 

 E-UTRA Band 14أو 

798-788 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .14 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

E-UTRA Band 17 716-704 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
بالنسبة . و 17 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

للمحطات القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة 
حتت  MHz 1 ، ينطبق بدءاً من29النطاق  يف

 (.5 )املالحظة 29 نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة
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 (تابع )  أ4.6.2-1 اجلدول

نمط محطة القاعدة 
 للتعايش

المدى الترددي من أجل 
متطلبات التشارك 

 الموقع في

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD  
Band XX 

 E-UTRA Band 20أو 

862-832 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .20 النطاق يفاخلاصة مبنشأة العاملة 

UTRA FDD 
Band XXII 

 E-UTRA Band 22أو 

MHz 3 490-3 410 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
ينطبق  . وال22 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

هذا املتطلب على احملطات القاعدة اخلاصة مبنشأة 
 .42 النطاق العاملة يف

E-UTRA Band 23 MHz 2 020-2 000  حيدد
 بعد فيما

حيدد 
 بعد افيم

ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .23 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .24 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD 
Band XXV 

 E-UTRA Band 25أو 

MHz 1 915-1 850 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .25 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA FDD Band 

XXVI 
 E-UTRA Band 26أو 

MHz 849-814 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
. وبالنسبة 26 النطاق مبنشأة العاملة يفاخلاصة 

لنطاق ا للمحطات القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة يف
إىل  MHz 814 ، ينطبق على مدى الرتددات5

MHz 824. 
E-UTRA Band 27 MHz 824-807 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال

وبالنسبة  .27 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف
لنطاق ا للمحطات القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة يف

إىل  MHz 807، ينطبق على مدى الرتددات 26
MHz 814 طات احمل. كما ينطبق هذا املتطلب على

بدءاً  28 النطاق القاعدة اخلاصة مبنشأة العاملة يف
 28 فوق نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة MHz 4من 

 (.4 )املالحظة
E-UTRA Band 28 MHz 748-703 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال

ينطبق  . وال28 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف
هذا املتطلب على احملطات القاعدة اخلاصة مبنشأة 

 .44 النطاق العاملة يف
E-UTRA Band 30 MHz 2 315-2 305 dBm 71− kHz 100 على احملطات القاعدة  ينطبق هذا املتطلب ال

ينطبق  . وال30 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف
هذا املتطلب على احملطات القاعدة اخلاصة مبنشأة 

 .40 النطاق العاملة يف
UTRA TDD in 

Band a) 
 E-UTRA Band 33أو 

1 920-1 900 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .33 النطاق مبنشأة العاملة يفاخلاصة 

UTRA TDD in 

Band a) 
 E-UTRA Band 34أو 

2 025-2 010 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .34 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA TDD in 

Band b) 
 E-UTRA Band 35أو 

1 910-1 850 MHz dBm 71− kHz 100 هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ينطبق ال
 .35 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA TDD in 

Band b) 
 E-UTRA Band 36أو 

MHz 1 9901 930 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .36 والنطاق 2النطاق  اخلاصة مبنشأة العاملة يف
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 (تتمّة )  أ4.6.2-1 اجلدول

نمط محطة القاعدة 
 للتعايش

المدى الترددي من أجل 
متطلبات التشارك 

 الموقع في

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA TDD in 

Band c) 
 E-UTRA Band 37أو 

1 930-1 910 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة اخلاصة  ال
. ويعرَّف هذا النطاق 37 النطاق العاملة يف مبنشأة

، لكنه ITUR M.1036التوصية  غري املتزاوج يف
 انتظار أي نشر مستقبلي. يف

UTRA TDD in 

Band d) 
 E-UTRA Band 38أو 

2 620-2 570 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .38 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA TDD in 

Band f) 
 E-UTRA Band 39أو 

1 920-1 880 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .39 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

UTRA TDD in 

Band e) 
 E-UTRA Band 40أو 

2 400-2 300 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .40 النطاق مبنشأة العاملة يفاخلاصة 

E-UTRA Band 41 2 690-2 496 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .41 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

E-UTRA Band 42 3 600-3 400 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .43أو  42 النطاق العاملة يف اخلاصة مبنشأة

E-UTRA Band 43 3 800-3 600 MHz dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .43أو  42 النطاق اخلاصة مبنشأة العاملة يف

E-UTRA Band 44 MHz 803-703 dBm 71− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .44أو  28 النطاق مبنشأة العاملة يفاخلاصة 

وفقًا ملا هو حمدد يف نطاق تطبيق البث اهلامشي يف هذه الفقرة، وباستثناء احلاالت اليت تنطبق فيها املتطلبات املذكورة على احملطات  – 1مالحظة ال
على مدى ترددات  أ4.6.2-1 اجلدول يف الواردة تسري متطلبات التعايش ال، 29أو النطاق  28أو النطاق  27النطاق القاعدة العاملة يف 

وقد تكون حدود البث هلذا املدى الرتددي املستبَعد مشمولة  (.1-1نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة )انظر اجلدول  يقع مباشرًة خارج MHz 10 مقداره
 اإلقليمية. باملتطلبات احمللية أوأيًضا 

لن ي نشرا يف املنطقة  1-1أ أن نطاقي التشغيل اللذين ترتاكب فيهما مديات الرتددات الواردة يف اجلدول 2-4.6-1يفرتض اجلدول  - 2مالحظة ال
اصة للتعايش خ اجلغرافية نفسها. وبالنسبة حلالة التشغيل هذه اليت ترتاكب فيها  ترتيبات الرتددات يف املنطقة اجلغرافية نفسها، جيوز تطبيق متطلبات

 فات.املواص ال تشملها هذه
املنشورة يف نفس املنطقة اجلغرافية واملتزامنة واليت تستعمل نفس نطاق التشغيل أو نطاق تشغيل  TDDاحملطات القاعدة من النمط  - 3المالحظة 

 تشملها الجماور ميكنها اإلرسال بدون متطلبات تعايش إضافية. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوز تطبيق متطلبات خاصة للتعايش 
 .املواصفات هذه

، جيوز طلب حلول حمددة لتلبية حدود البث اهلامشي املتعلقة بتعايش احملطة 28تعمل يف النطاق  E-UTRAبالنسبة حملطة قاعدة  - 4المالحظة 
 .27العاملة يف النطاق  E-UTRAمع نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة  E-UTRAالقاعدة 

، جيوز طلب حلول حمددة لتلبية حدود البث اهلامشي املتعلقة بتعايش احملطة 29تعمل يف النطاق  E-UTRAحملطة قاعدة  بالنسبة - 5المالحظة 
 .17أو النطاق  12أو النطاق  XIIالعاملة يف النطاق    E-UTRAمع نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة  E-UTRAالقاعدة 

. كما ميكن تطبيق هذه املتطلبات عند ترددات (PHS)وميكن تطبيق املتطلبات التالية من أجل محاية نظام اهلاتف احملمول الشخصي 
تشغيل مرسل  نطاق فوق أعلى تردد يف MHz 10نطاق تشغيل مرسل الوصلة اهلابطة و دون أدىن تردد يف MHz 10 حمددة تقع بني

 .(1-1 الوصلة اهلابطة )انظر اجلدول
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 تتجاوز قدرة أي بث هامشي ما يلي:أالّ  وينبغي

 4.6.2-2 اجلدول
 (PHS)من أجل التعايش مع نظام الهاتف المحمول الشخصي  E-UTRAحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى مدى الترددات

MHz 1 915,7-1 884,5 dBm 41− kHz 300  يطبق عند التعايش مع نظامPHS  يعمل يف النطاق
MHz 1 915,7-1 884,5 

لضمان توفري احلماية املناسبة من  14و 13 النطاقني العاملة يف E-UTRA وجيب تطبيق املتطلبات التالية على احملطات القاعدة
 MHz 10 أيضًا يف مدى ترددات من . وميكن تطبيق هذه املتطلباتMHz 700 النطاق التداخالت لعمليات سالمة اجلمهور يف

 فوق أعلى تردد لنطاق تشغيل مرسل احملطة القاعدة. وجيب MHz 10 أدىن من أقل تردد لنطاق تشغيل مرسل احملطة القاعدة إىل
 هامشي ما يلي: تتجاوز قدرة أي بثأالّ 

 4.6.2-3 اجلدول
 من أجل حماية عمليات ود البث الهامشي للمحطات القاعدة حد

 MHz 700 النطاق الجمهور فيسالمة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى النطاق نطاق التشغيل

13 MHz 775-763 dBm 46– kHz 6,25 - 

13 MHz 805-793 dBm 46– kHz 6,25 - 

14 MHz 775-769 dBm 46– kHz 6,25 - 

14 MHz 805-799 dBm 46– kHz 6,25 - 

لضمان توفري احلماية املناسبة من التداخالت  26 النطاق العاملة يف E-UTRA احملطات القاعدةوجيب تطبيق املتطلب التايل على 
أدىن من أقل  MHz 10 . وميكن تطبيق هذا املتطلب أيضًا يف مدى ترددات منMHz 800 النطاق لعمليات سالمة اجلمهور يف

 نطاق تشغيل مرسل احملطة القاعدة.فوق أعلى تردد ل MHz 10 تردد لنطاق تشغيل مرسل احملطة القاعدة إىل
 هامشي ما يلي: تتجاوز قدرة أي بثأالّ  وجيب

 4.6.2-5 اجلدول
 من أجل حماية عمليات بث الهامشي للمحطات القاعدة حدود ال

 MHz 800سالمة الجمهور في النطاق 
 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى النطاق نطاق التشغيل

26 MHz 859-851 dBm 13– kHz 100  إذا كان ختالف الرتدد يطبق
 kHz 37,5 من حافة القناة 

وميكن تطبيق هذا املتطلب . ناطقيف بعض امل 41 النطاق العاملة يف E-UTRA وجيب تطبيق املتطلبات التالية على احملطات القاعدة
فوق أعلى تردد  MHz 10 أدىن من أقل تردد لنطاق تشغيل مرسل احملطة القاعدة إىل MHz 10 أيضًا على مدى الرتددات من

 نطاق تشغيل مرسل احملطة القاعدة.ل
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 هامشي ما يلي: تتجاوز قدرة أي بثأالّ  وجيب

 4.6.2-6 اجلدول
 41في النطاق العاملة  E-UTRAالحدود اإلضافية للبث غير المطلوب للمحطات القاعدة 

 مالحظات عرض نطاق القياس المستوى األقصى مدى الترددات
MHz 2 535-2 505 dBm 42− MHz 1 - 
MHz 2 655-2 535 dBm 22− MHz 1  250% ≥على ختالفات تردد يطبق 

عرض نطاق القناة بدءاً من تردد  من
 املوجة احلاملة

 MHz 2 575-2 545املخصصة ضمن مدى الرتددات  E-UTRAيف النظام  MHz 20أو  10ينطبق هذا املتطلب على املوجة احلاملة  –مالحظة 
 .MHz 2 645-2 595 أو

وميكن تطبيق هذا املتطلب  يف بعض املناطق. 30 النطاق العاملة يف E-UTRA وجيوز تطبيق املتطلبات التالية على احملطات القاعدة
فوق أعلى  MHz 10 حتت أقل تردد لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة للمحطة القاعدة إىل MHz 10 أيضًا على مدى الرتددات من

 تردد لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة للمحطة القاعدة. 

 هامشي ما يلي: تتجاوز قدرة أي بثأالّ  وجيب

 4.7.2-7 اجلدول
 30في النطاق العاملة  E-UTRAالحدود اإلضافية للبث غير المطلوب للمحطات القاعدة 

 مالحظات عرض نطاق القياس المستوى األقصى مدى الترددات
MHz 2 345-2 200 dBm 45− MHz 1  

MHz 2 365-2 362,5 dBm 25− MHz 1  
MHz 2 367,5-2 365 dBm 40− MHz 1  
MHz 2 370-2 367,5 dBm 42− MHz 1  
MHz 2 395-2 370 dBm 45− MHz 1  

 قاعدة أخرىالتشارك في الموقع مع محطات  5.6.2
 GSM900 ميكن تطبيق هذه املتطلبات حلماية مستقبالت احملطات القاعدة األخرى عندما تشارك أمناط احملطات القاعدة

 و/أو UTRA TDDو/أو  UTRA FDDو/أو  CDMA8509و/أو  GSM850و/أو  PCS1900و/أو  DSC1800 و/أو
E-UTRA املوقع مع حمطة قاعدة يف النظام E-UTRA. 

أخرى  املوقع مع حمطات قاعدة بني املرسل واملستقبل وتقوم على التشارك يف dB 30 هذه املتطلبات خسارة اقرتان مقدارهاوتفرتض 
 الصنف. من نفس

للمحطات القاعدة اخلاصة مبنطقة واسعة، حيث تنطبق  5.6.2-1 اجلدول تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة يفأالّ  وجيب
شغيل متعدد وبالنسبة للمحطة القاعدة اليت تسمح بت العمود األول. املوقع مع منط احملطة القاعدة املدرج يف متطلبات التشارك يف
على كل نطاق تشغيل مدعوم. وبالنسبة  5.6.2-1والشروط الواردة يف عمود املالحظات يف اجلدول  ستثناءاتالنطاقات، تسري اال

 ستثناءاتالنفصلة تسري املا اهلوائيفيه التقابل بني النطاقات املتعددة وواصالت  حملطة قاعدة تسمح بتشغيل متعدد النطاقات يتم
 على كل نطاق تشغيل مدعوم عند واصل اهلوائي املقابل له. 5.6.2-1والشروط الواردة يف عمود املالحظات يف اجلدول 
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 5.6.2-1 اجلدول
 الموقع مع محطات قاعدة أخرى في المتشاركةحدود البث الهامشي للمحطات القاعدة الخاصة بمنطقة واسعة 

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

مدى الترددات لمتطلب 
 الموقع التشارك في

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

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

 CDMA850 أو
MHz 849-824 dBm 98− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1أو 

MHz 1 980-1 920 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3أو 

MHz 1 785-1 710 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4أو 

MHz 1 755-1 710 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5أو 

MHz 849-824 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band VI, XI

X  أوE-UTRA Bands 6, 19 
MHz 845-830 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7أو 

MHz 2 570-2 500 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA Band 8أو 

MHz 915-880 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9أو 

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

WA UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10أو 

MHz 1 770-1 710 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band XI 
 E-UTRA Band 11أو 

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

WA UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12أو 

MHz 716-699 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13أو 

MHz 787-777 dBm 96− kHz 100 - 

WA UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14أو 

MHz 798-788 dBm 96− kHz 100 - 

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

WA E-UTRA UTRA FDD 

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

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

WA UTRA FDD Band XXI 
 E-UTRA Band 21أو 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 96− kHz 100 - 
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 (تتمة ) 5.6.2-1اجلدول 

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

مدى الترددات لمتطلب 
 الموقع فيالتشارك 

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

WA UTRA FDD Band XXII 
 E-UTRA Band 22 أو

MHz 3 490-3 410 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 42 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

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

WA UTRA FDD Band XXVI 
 E-UTRA Band 26أو 

MHz 849-814 dBm 96− kHz 100 - 

WA E-UTRA Band 27 MHz 824-807 dBm 96− kHz 100 - 
WA E-UTRA Band 28 MHz 748-703 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 44 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 
WA E-UTRA Band 30 MHz 2 315-2 305 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 40 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 
WA E-UTRA Band 31 MHz 457,5-452,5 dBm 96− kHz 100 - 

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

MHz 1 920-1 900 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 33 النطاق العاملة يف E-UTRAالقاعدة 

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

MHz 2 025-2 010 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 34 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

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

MHz 1 910-1 850 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 35 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

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

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

 36و 2 النطاقني يف

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

MHz 1 930-1 910 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
. 37 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

النطاق غري املتزاوج  ويرد تعريف هذا
أنه  ، غريITUR M.1036 التوصية يف
 مستقبلي انتظار أي نشر يف

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

MHz 2 620-2 570 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 38 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

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

MHz 1 920-1 880 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 العاملة E-UTRA القاعدة

 39و 33 النطاقني يف

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

MHz 2 400-2 300 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 30 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

 40 أو
WA E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 41 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
WA E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 العاملة E-UTRA القاعدة
 43 أو  42 النطاق يف

WA E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 العاملة E-UTRA القاعدة

 43 أو 42 النطاق يف
WA E-UTRA Band 44 MHz 803-703 dBm 96− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 العاملة E-UTRA القاعدة
 44 أو 28 النطاق يف
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للمحطات القاعدة اخلاصة مبنطقة حملية، حيث تنطبق  5.6.2-2 اجلدول تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة يفأالّ  وجيب
شغيل متعدد وبالنسبة للمحطة القاعدة اليت تسمح بت العمود األول. املوقع مع منط احملطة القاعدة املدرج يف متطلبات التشارك يف
على كل نطاق تشغيل مدعوم. وبالنسبة  5.6.2-2والشروط الواردة يف عمود املالحظات يف اجلدول  ستثناءاتالنطاقات، تسري اال

 ستثناءاتالنفصلة تسري املا اهلوائيحملطة قاعدة تسمح بتشغيل متعدد النطاقات يتم فيه التقابل بني النطاقات املتعددة وواصالت 
 .هعلى كل نطاق تشغيل مدعوم عند واصل اهلوائي املقابل ل 5.6.2-2والشروط الواردة يف عمود املالحظات يف اجلدول 

 5.6.2-2 اجلدول
  حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة الخاصة بمنطقة محلية المتشاركة

 الموقع مع محطات قاعدة أخرى في
نمط المحطة القاعدة المتشاركة 

 الموقع في
مدى الترددات لمتطلب 

 الموقع التشارك في
 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى

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

LA UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1أو 

MHz 1 980-1 920 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band III 
 E-UTRA Band 3أو 

MHz 1 785-1 710 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA Band 4أو 

MHz 1 755-1 710 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band V 
 E-UTRA Band 5أو 

MHz 849-824 dBm 88− kHz 100 - 

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

19 
MHz 845-830 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA Band 7أو 

MHz 2 570-2 500 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA Band 8أو 

MHz 915-880 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA Band 9أو 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band X 
 E-UTRA Band 10أو 

MHz 1 770-1 710 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band XI 
 E-UTRA Band 11أو 

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band XII 
 E-UTRA Band 12أو 

MHz 716-699 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band XIII 
 E-UTRA Band 13أو 

MHz 787-777 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band XIV 
 E-UTRA Band 14أو 

MHz 798-788 dBm 88− kHz 100 - 

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

LA UTRA FDD Band XX 
 E-UTRA Band 20أو 

MHz 862-832 dBm 88− kHz 100 - 
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 (ابع ت ) 5.6.2-2 اجلدول

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

مدى الترددات لمتطلب 
 الموقع التشارك في

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى

LA UTRA FDD Band XXI 
 E-UTRA Band 21أو 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 88− kHz 100 - 

LA UTRA FDD Band 

XXII  أوE-UTRA Band 22 
MHz 3 490-3 410 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال

 E-UTRA احملطات القاعدة
 42 النطاق العاملة يف

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

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

LA UTRA FDD Band 

XXVI  
 E-UTRA Band 26أو 

MHz 849-814 dBm 88− kHz 100 - 

LA E-UTRA Band 27 MHz 824-807 dBm 88− kHz 100 - 
LA E-UTRA Band 28 MHz 748-703 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال

 E-UTRA احملطات القاعدة
 44 النطاق العاملة يف

LA E-UTRA Band 30 MHz 2 315-2 305 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال
 E-UTRA احملطات القاعدة

 40 النطاق العاملة يف
LA E-UTRA Band 31 MHz 457,5-452,5 dBm 88− kHz 100  

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

MHz 1 920-1 900 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال
 E-UTRA احملطات القاعدة

 . 33 النطاق العاملة يف
LA UTRA TDD in Band a) 

 E-UTRA Band 34أو 
MHz 2 025-2 010 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال

 E-UTRA احملطات القاعدة
 34 النطاق العاملة يف

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

MHz 1 910-1 850 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال
 E-UTRA احملطات القاعدة

 35 النطاق العاملة يف
LA UTRA TDD Band b) 

 E-UTRA Band 36  أو
MHz 1 990-1 930 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال

 E-UTRA احملطات القاعدة
 36و 2 نيالنطاق العاملة يف

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

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

. ويرد تعريف 37 النطاق العاملة يف
هذا النطاق غري املتزاوج 

، ITUR M.1036 ةالتوصي يف
انتظار أي  غري أنه يف

 مستقبلي نشر
LA UTRA TDD in Band d) 

 E-UTRA Band 38أو 
MHz 2 620-2 570 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال

 E-UTRA احملطات القاعدة
 38 النطاق العاملة يف

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

MHz 1 920-1 880 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على  ال
 E-UTRA احملطات القاعدة

 39و 33 النطاقني العاملة يف
LA UTRA TDD Band e)  

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

 E-UTRA احملطات القاعدة
 40 أو 30 النطاق العاملة يف
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 (تتمة ) 5.6.2-2 اجلدول

نمط المحطة القاعدة المتشاركة 
 الموقع في

مدى الترددات لمتطلب 
 الموقع التشارك في

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

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

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

العاملة  E-UTRA القاعدة
 43 أو 42 النطاق يف

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

 43 أو 42 النطاق يف
LA E-UTRA Band 44 MHz 803-703 dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

العاملة  E-UTRA القاعدة
 44 وأ 28 النطاق يف

للمحطات القاعدة متوسطة املدى، حيث تنطبق  5.6.2-3 اجلدول تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة يفأاّل  وجيب
شغيل متعدد وبالنسبة للمحطة القاعدة اليت تسمح بت العمود األول. املوقع مع منط احملطة القاعدة املدرج يف متطلبات التشارك يف

على كل نطاق تشغيل مدعوم. وبالنسبة  5.6.2-3النطاقات، تسري االستثناءات والشروط الواردة يف عمود املالحظات يف اجلدول 
الستثناءات نفصلة تسري املا اهلوائيحملطة قاعدة تسمح بتشغيل متعدد النطاقات يتم فيه التقابل بني النطاقات املتعددة وواصالت 

 ه.على كل نطاق تشغيل مدعوم عند واصل اهلوائي املقابل ل 5.6.2-3والشروط الواردة يف عمود املالحظات يف اجلدول 

 5.6.2-3 اجلدول
  حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة المتوسطة المدى المتشاركة

 الموقع مع محطات قاعدة أخرى في
نمط المحطة القاعدة 

 الموقع المتشاركة في
مدى الترددات لمتطلب 

 الموقع التشارك في
المستوى 

 األقصى
عرض نطاق 

 القياس
 اتمالحظ

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

MR UTRA FDD Band I  
 E-UTRA Band 1أو 

MHz 1 980-1 920 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD Band II  
 E-UTRA Band 2أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band III  
 E-UTRA Band 3أو 

MHz 1 785-1 710 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band IV  
 E-UTRA Band 4أو 

MHz 1 755-1 710 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band V  
 E-UTRA Band 5أو 

MHz 849-824 dBm 91− kHz 100 - 
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 (تابع ) 5.6.2-3 اجلدول
نمط المحطة القاعدة 

 الموقع المتشاركة في
مدى الترددات لمتطلب 

 الموقع التشارك في
المستوى 

 األقصى
عرض نطاق 

 القياس
 اتمالحظ

MR UTRA FDD 

Band VI, XIX  
 E-UTRA Band 6, 19أو 

MHz 850-830 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band VII  
 E-UTRA Band 7أو 

MHz 2 570-2 500 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band VIII  
 E-UTRA Band 8أو 

MHz 915-880 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band IX  
 E-UTRA Band 9أو 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band X  
 E-UTRA Band 10أو 

MHz 1 770-1 710 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band XI  
 E-UTRA Band 11أو 

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band XII  
 E-UTRA Band 12أو 

MHz 716-699 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band XIII  
 E-UTRA Band 13أو 

MHz 787-777 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band XIV  
 E-UTRA Band 14أو 

MHz 798-788 dBm 91− kHz 100 - 

MR E-UTRA Band 17 MHz 716-704 dBm 91− kHz 100 - 
MR E-UTRA Band 18 MHz 830-815 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band XX  
 E-UTRA Band 20أو 

MHz 862-832 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band XXI  
 E-UTRA Band 21أو 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band XXII  
 E-UTRA Band 22أو 

MHz 3 490-3 410 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 42 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

MR E-UTRA Band 23 MHz 2 020-2 000 dBm 91− kHz 100 - 
MR E-UTRA Band 24 MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 91− kHz 100 - 

MR UTRA FDD 

Band XXV  
 E-UTRA Band 25أو 

MHz 1 915-1 850 dBm 91− kHz 100 - 
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 (تتمة ) 5.6.2-3 اجلدول
نمط المحطة القاعدة 

 الموقع المتشاركة في
مدى الترددات لمتطلب 

 الموقع التشارك في
المستوى 

 األقصى
عرض نطاق 

 القياس
 اتمالحظ

MR UTRA FDD 

Band XXVI  
 E-UTRA Band 26أو 

MHz 849-814 dBm 91− kHz 100 - 

MR E-UTRA Band 27 MHz 824-807 dBm 91− kHz 100 - 
MR E-UTRA Band 28 MHz 748-703 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 44 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
MR E-UTRA Band 30 MHz 2 315-2 305 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 40 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
MR E-UTRA Band 31 MHz 457,5-452,5 dBm 91− kHz 100  
MR E-UTRA Band 33 MHz 1 920-1 900 dBm 91− kHz 100 املتطلب على احملطات  ينطبق هذا ال

 33 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
MR E-UTRA Band 34 MHz 2 025-2 010 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 34 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
MR E-UTRA Band 35 MHz 1 910-1 850 dBm 91− kHz 100 احملطات ينطبق هذا املتطلب على  ال

 35 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
MR E-UTRA Band 36 MHz 1 990-1 930 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

العاملة  E-UTRA القاعدة
 36و 2 النطاقني يف

MR E-UTRA Band 37 MHz 1 930-1 910 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
. 37 النطاق يف العاملة E-UTRA القاعدة

النطاق غري املتزاوج  هذا ويرد تعريف
، غري أنه ITUR M.1036 التوصيات يف
 مستقبلي انتظار أي نشر يف

MR E-UTRA Band 38 MHz 2 620-2 570 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 38 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

MR E-UTRA Band 39 MHz 1 920-1 880 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 33 النطاقني العاملة يف E-UTRA القاعدة

 39و

MR E-UTRA Band 40 MHz 2 400-2 300 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 30 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

 40 أو
MR E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 41 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
MR E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 42 النطاقني العاملة يف E-UTRA القاعدة
 43 أو

MR E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 42 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة

 43 أو
MR E-UTRA Band 44 MHz 803-703 dBm 91− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 28 النطاق العاملة يف E-UTRA القاعدة
 44 وأ
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 5.6.2-3مالحظات اجلدول 
 5.6.2-1اجلداول  املوقع الواردة يف تسري متطلبات التشارك يف وفقًا ملا هو حمدد يف نطاق تطبيق البث اهلامشي يف هذه الفقرة، ال - 1مالحظة ال

. (1-1 اجلدول ابطة )انظريقع مباشرًة خارج املدى الرتددي إلرسال احملطة القاعدة لنطاق تردد الوصلة اهل MHz 10 على مدى ترددات مقداره 5.6.2-3 إىل
اقرتان دنيا بني احملطتني القاعدة  املوقع مع نظام آخر على الرتددات اجملاورة بالنسبة خلسارة تسمح أحدث التكنولوجيات احلالية حبل عام وحيد للتشارك يف وال

 هذه التقنيات. 3GPP TR 25.942استعماهلا. وقد تناولت املواصفة  . بيد أنه توجد بعض حلول هندسة املواقع اليت ميكنdB 30 قيمتها
املقابالن،  eNode B أن نطاقي التشغيل اللذين يرتاكب فيهما مديا تردد اإلرسال واالستقبال 5.6.2-3إىل  5.6.2-1تفرتض اجلداول  - 2المالحظة 

ة اجلغرافية نفسها، جيوز تطبيق متطلبات املنطق اليت ترتاكب فيها ترتيبات الرتددات يفاملنطقة اجلغرافية نفسها. بالنسبة حلالة التشغيل هذه  ي نشرا يف لن
 .املوقع ال تشملها هذه املواصفات خاصة للتشارك يف

املوقع واملتزامنة واليت تستعمل نفس نطاق التشغيل أو نطاق تشغيل جماور، ميكنها  املتشاركة يف TDD احملطات القاعدة من النمط - 3المالحظة 
املوقع ال تشملها  املوقع. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوز تطبيق متطلبات خاصة للتشارك يف اإلرسال بدون متطلبات خاصة للتشارك يف

 هذه املواصفات.

 شي للمستقبلالبث الهام 7.2
 .7.2-1 اجلدول تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة يفأالّ  جيب

تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود احملددة حلماية مستقبل احملطة أاّل  ، ينبغي7.2-1 اجلدول وإىل جانب املتطلبات الواردة يف
، وللتعايش 3.6.2 الفقرة هو وارد يف عدة خمتلفة كمامن نفس احملطة القاعدة أو من حمطة قا E-UTRA FDD القاعدة من النمط

. وباإلضافة إىل ذلك، جيوز أيضاً تطبيق املتطلبات 4.6.2 الفقرة هو وارد يف نفس املنطقة اجلغرافية كما مع األنظمة األخرى العاملة يف
 .5.6.2 الفقرة املوقع احملددة يف اخلاصة باحملطات القاعدة املتشاركة يف

 7.2-1 اجلدول
 متطلبات االختبار العامة للبث الهامشي

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى النطاق

GHz 1-MHz 30 dBm 57 kHz 100 - 

GHz 12,75-1 dBm 47 MHz 1 - 

GHz 12,75 -  التوافقية اخلامسة حلافة الرتدد
األعلى من نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة 

 GHzبوحدات 

dBm 47 MHz 1  22 اتعلى النطاقأاّل  ينطبقال 
 .43و 42و

دون تردد أول موجة  ChannelBW*  (2,5(مضروبًا يف عرض نطاق القناة  2,5 بني ميكن أن ي ستثىن من املتطلب املدى الرتددي الواقع ما - مالحظة
 تستثىنأاّل  فوق تردد آخر موجة حاملة مرسلة من احملطة القاعدة. ومع ذلك يتعني ChannelBW*  (2,5(عرض نطاق القناة  مضروبًا يف 2,5حاملة و

 MHz 10 دون أدىن تردد ألي نطاق تشغيل مدعوم للوصلة اهلابطة للمحطة القاعدة أو تزيد على MHz 10 من املتطلب الرتددات اليت تزيد على
 .(1-1القاعدة )انظر اجلدول  ةفوق أعلى تردد ألي نطاق تشغيل مدعوم للوصلة اهلابطة للمحط

وبالنسبة حملطة  .بالنسبة للمحطة القاعدة اليت تسمح بتشغيل متعدد النطاقات، ينطبق مدى الرتددات املستثىن على مجيع نطاقات التشغيل املدعومةو 
 يطبق مدى لنطاق الواحد والا نفصلة تطبق متطلباتامل اهلوائيقاعدة تسمح بتشغيل متعدد النطاقات يتم فيه التقابل بني النطاقات املتعددة وواصالت 

 .للهوائيواصل كل   لىدعوم عاملتشغيل النطاق  علىأالّ  الرتددات املستثىن

 في اإلرسال الراديوي متعدد المعايير الخصائص العامة للبث غير المطلوب 3
اإلرسال واالستقبال املتعدد وكذلك على  E-UTRAتشمل متطلبات اإلرسال الراديوي متعدد املعايري يف هذه الوثيقة تشغيل النفاذ 

على اإلرسال واالستقبال الوحيد. وألغراض حتديد متطلبات احملطات القاعدة الراديوية متعددة املعايري، قسمت نطاقات التشغيل 
 إىل ثالث فئات من النطاقات على النحو التايل: 

 UTRA FDDام والنظ E-UTRA FDD: وهي نطاقات تشغيل النظام (BC1) 1فئة النطاق  -
 GSM/EDGEوالنظام  UTRA FDDوالنظام  E-UTRA FDD: وهي نطاقات تشغيل النظام (BC2) 2فئة النطاق  -
 UTRA TDDوالنظام  E-UTRA TDD: وهي نطاقات تشغيل النظام (BC3) 3فئة النطاق  -
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 (BC1) 1الجوانب المتعلقة بفئة النطاق 

من أدىن وأعلى  offset, RATFاخلاصة باملستقبل واملرسل مع ختالف تردد  BC1تطبق متطلبات الفئة ، BC1الفئة  منلكل نطاق 
 .3-1ول كما هو حمدد يف اجلدجدت(ن و  إوحافيت الكتل الفرعية )موجتني حاملتني إىل حافيت عرض نطاق الرتدد الراديوي 

 3-1 اجلدول
offset, RATF  الخاصة بفئة النطاقBC1 

RAT offset, RATF 

1,4, 3 MHz E-UTRA /2 + 200 kHzChannelBW 

5, 10, 15, 20 MHz E-UTRA /2ChannelBW 

UTRA FDD 2,5 MHz 

 (BC2) 2الجوانب المتعلقة بفئة النطاق 
أدىن وأعلى من  offset, RATFتردد اخلاصة باملستقبل واملرسل مع ختالف  BC2الفئة متطلبات تطبق ، BC2لكل نطاق من الفئة 

 .3-2ل كما هو حمدد يف اجلدو وحافيت الكتل الفرعية )أن وجدت(موجتني حاملتني إىل حافيت عرض نطاق الرتدد الراديوي 

 3-2 اجلدول
offset, RATF  الخاصة بفئة النطاقBC2 

RAT offset, RATF 

E-UTRA /2ChannelBW 

UTRA FDD 2,5 MHz 

GSM/EDGE 200 kHz 

 (BC3) 3الجوانب المتعلقة بفئة النطاق 

أدىن وأعلى من  offset, RATFتردد اخلاصة باملستقبل واملرسل مع ختالف  BC3الفئة متطلبات تطبق ، BC3لكل نطاق من الفئة 
 .3-3ل كما هو حمدد يف اجلدو وحافيت الكتل الفرعية )أن وجدت(موجتني حاملتني إىل حافيت عرض نطاق الرتدد الراديوي 

 3-3 اجلدول
offset, RATF  الخاصة بفئة النطاقBC3 
RAT offset, RATF 

1,4, 3 MHz E-UTRA /2 + 200 kHzChannelBW 

5, 10, 15, 20 MHz E-UTRA /2ChannelBW 

1,28 Mcps UTRA TDD 1 MHz 
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 تعاريف 1.3
 املعايري. جمموعة من نطاقات التشغيل تنطبق عليها السيناريوات ذاهتا املتعلقة باإلرسال الراديوي متعدد :(Band category)فئة النطاق 

عرض النطاق الذي ترسل فيه إحدى احملطات  :(Base station RF bandwidth)عرض النطاق الراديوي للمحطة القاعدة 
 .ضمن نطاق تشغيل مدعوم نفاذ راديوي بشكل متزامنلوجيات تستقبل عدة موجات حاملة و/أو تكنو /أو القاعدة و

الرتدد عند إحدى حافيت عرض  :(Base station RF bandwidth edge)حافة عرض النطاق الراديوي للمحطة القاعدة 
 النطاق الراديوي للمحطة القاعدة.

 .GSM/EDGEو UTRAو E-UTRAاملوجة املشّكلة اليت تنقل القنوات املادية للشبكات  :(Carrier)موجة حاملة 

 E-UTRA جتميع الثنتني أو أكثر من املوجات احلاملة املكّونة للنفاذ :(Carrier aggregation)تجميع الموجات الحاملة 
 أجل دعم عروض نطاق أعرض لإلرسال. من

ّمع  :(Carrier aggregation band) نطاق تجميع الموجات الحاملة جمموعة من نطاق واحد أو أكثر من نطاقات التشغيل جت 
 مع جمموعة حمددة من املتطلبات التقنية. E-UTRAللنفاذ من خالهلا موجات حاملة متعددة 

 .E-UTRAيعلن املصّنع عن نطاق )نطاقات( جتميع املوجات احلاملة حملطة قاعدة  – مالحظة
 E-UTRAالنطاق الراديوي الذي يدعم موجة حاملة ذات تردد وحيد عرض  :(Channel bandwidth) عرض نطاق القناة

ويستخدم   MHz يقاس عرض نطاق القناة بوحداتو الوصلة الصاعدة أو الوصلة اهلابطة خللية ما.  وعرض نطاق إرسال مشكل يف
 .كمرجع للمتطلبات الراديوية للمرسل واملستقبل

جمموعة من اثنتني أو أكثر من املوجات احلاملة املشكلة يف كتلة من الطيف : (Contiguous carriers)ة متجاور موجات حاملة 
  ال توجد فيها متطلبات راديوية تستند على التعايش فيما يتعلق بالتشغيل غري املنسق داخل كتلة الطيف.

عرب رتل ملوجة حاملة عرض نطاق القناة  عند واصل اهلوائي وضمنقدرة المتوسط  :(Carrier power) قدرة الموجة الحاملة
نظام اجلزء املفيد للرشقة يف ، وعرب UTRA يف نظامفاصل واحد على األقل وعرب ، E-UTRA يف نظامفرعي واحد على األقل 

GSM/EDGE. 

 دون فجوات بني الكتل الفرعية.طيف مكّون من كتل متجاورة من الطيف من  :(Contiguous spectrum) متجاورطيف 

 جزء نطاق التشغيل املصمم للوصلة اهلابطة. :(Downlink operating band)الهابطة نطاق تشغيل الوصلة 

 املوجة احلاملة ذات أعلى تردد مركزي ملوجة حاملة مرسلة/مستقبلة ضمن نطاق تشغيل حمدد. :(Highest carrier) أعلى موجة حاملة

فجوة الرتدد بني عرضي نطاق راديويني متتاليني  :(Inter RF bandwidth gap) فجوة عرض النطاق بين الترددات الراديوية
 .واقعني ضمن نطاقي تشغيل مدعومني

 E-UTRAجتميع املوجات احلاملة املكونة  :(Inter-band carrier aggregation) تجميع الموجات الحاملة داخل النطاق
 يف نطاقات تشغيل خمتلفة.

 أن تكون املوجات احلاملة اجملمعة يف كل نطاق متجاورة أو غري متجاورة. ميكن - مالحظة
جتميع املوجات  :(Intra-band contiguous carrier aggregation) تجميع الموجات الحاملة المتجاورة داخل النطاق

 املتجاورة يف نطاق التشغيل ذاته. E-UTRAاحلاملة 
جتميع  :(Intra-band non-contiguous carrier aggregation) خل النطاقتجميع الموجات الحاملة غير المتجاورة دا

 غري املتجاورة يف نطاق التشغيل ذاته. E-UTRAاحلاملة املوجات احلاملة 
 .حمدد ملوجة حاملة مرسلة/مستقبلة ضمن نطاق تشغيلاملوجة احلاملة ذات أدىن تردد مركزي  :(Lowest carrier) أدنى موجة حاملة

تردد احلافة الدنيا لعرض نطاق احملطة القاعدة، يستعمل : (Lower RF bandwidth edge) الدنيا لعرض النطاق الراديويالحافة 
 نقطة تردد مرجعية ملتطلبات املرسل واملستقبل.
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ية مرجعتردد احلافة الدنيا لكتلة فرعية واحدة. يستعمل نقطة تردد : (Lower sub-block edge) ةفرعي كتلةالحافة الدنيا ل
 ملتطلبات املرسل واملستقبل.

أقصى عرض نطاق راديوي  :(Maximum Base Station RF bandwidth) عرض النطاق الراديوي األقصى للمحطة القاعدة
 تدعمه حمطة قاعدة داخل نطاق التشغيل.

تجاور داخل كل متجاور وغري ممشكلة للتشغيل يف طيف  عرض النطاق الراديوي األقصى حملطة قاعدةيتم اإلعالن بصورة مستقلة عن  – مالحظة
 .نطاق تشغيل مدعوم

عند واصل اهلوائي  وفرةاملتمتوسط القدرة  :(Maximum carrier output power) للوجة الحاملة قدرة الخرج القصوى
 ظروف مرجعية حمددة. يف

بني تردد بني احلافة العليا ألعلى موجة حاملة فرق أقصى  :(Maximum radio bandwidth)عرض النطاق الراديوي األقصى 
 .مستعملة وتردد احلافة الدنيا ألدىن موجة حاملة مستعملة

هي جمموع قدرات املوجات احلاملة املتوفرة عند واصل  :(Maximum total output power)قدرة الخرج الكلية القصوى 
 اهلوائي يف ظروف مرجعية حمددة.

راديوية متعددة القاعدة الطة تتميز احمل :(MB-MSR base station) متعددة المعاييرمتعددة النطاقات محطة قاعدة راديوية 
ة مشرتكة بشكل مكونات راديوية فاعل اإلرسال فيها على معاجلة موجتني حاملتني أو أكثر يف/أو االستقبال و بقدرة جهاز املعايري
املوجات  جة أواملو خمتلف عن نطاق تشغيل يف نطاق تشغيل غري مرتاكب موجة حاملة واحدة على األقل  لت شكّ حيث  ،متزامن

 احلاملة األخرى.

 .اذ الراديويتكنولوجيا للنفكل   ني يفنطاق وفرتة القياس املطبقالالقدرة املقيسة يف عرض  :(Mean power) القدرة المتوسطة

. ويف حالة TS 25.141 واصفةيف امل UTRAوملوجة حاملة  TS 36.141يف التوصية  E-UTRAيرد تعريف القدرة املتوسطة ملوجة حاملة  – مالحظة
 .تعدد املوجات احلاملة، تساوي القدرة املتوسطة جمموع القدرات املتوسطة جلميع املوجات احلاملة

 .ق الذي حيدد فيه مستوى البثعرض النطا :(Measurement bandwidth) عرض نطاق القياس

حمطة قاعدة تتميز بقدرة جهازي االستقبال واإلرسال فيها على معاجلة  :(MSR base station) محطة قاعدة راديوية متعددة المعايير
موجتني حاملتني أو أكثر يف مكونات راديوية فاعلة مشرتكة بشكل متزامن داخل عرض نطاق راديوي معلن، حيث تستعمل موجة حاملة 

 األخرى. املوجات احلاملة لها املوجة أوخمتلفة عن التكنولوجيا اليت تستعم (RAT)واحدة على األقل تكنولوجيا نفاذ راديوي 
موجتني حاملتني أو أكثر جهاز إرسال يتميز بقدرته على معاجلة  :(Multi-band transmitter) مرسل متعدد النطاقات

ب خمتلف يف نطاق تشغيل غري مرتاكموجة حاملة واحدة على األقل  ت شّكل، حيث مشرتكة بشكل متزامنمكونات راديوية فاعلة  يف
 .املوجات احلاملة األخرى عن نطاق تشغيل املوجة أو

ونات موجتني حاملتني أو أكثر يف مكجهاز استقبال يتميز بقدرته على معاجلة  :(Multi-band receiver) مرسل متعدد النطاقات
تلف عن نطاق ب خميف نطاق تشغيل غري مرتاكموجة حاملة واحدة على األقل  ت شّكل، حيث مشرتكة بشكل متزامنراديوية فاعلة 

 .املوجات احلاملة األخرى تشغيل املوجة أو

 فرعيتني أو أكثر تفصل بينها فجوة )فجوات( بني تنيطيف مكّون من كتل :(Non-contiguous spectrum) طيف غير متجاور
 .الكتل الفرعية

عرض نطاق الرتددات الذي تكون فيه القدرتان املتوسطتان املرسلتان حتت  :(Occupied bandwidth) عرض النطاق المشغول
 .ما من القدرة املتوسطة الكلية إلرسال β/2الرتدد احلدي السفلي وفوق الرتدد احلدي العلوي مساوية كل منهما لنسبة مئوية معطاة 

)متزاوج أو غري  GSM/EDGEأو  UTRAأو  E-UTRAنطاق ترددات يعمل فيه النفاذ  :(Operating band)نطاق التشغيل 
 متزاوج(، ويعّرف مع جمموعة حمددة من املتطلبات التقنية.

 ما. يعلن املصّنع عن نطاق )نطاقات( التشغيل حملطة قاعدة – مالحظة
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 تمن الطيف تستعملها احملطة القاعدة نفسها. وقد يكون هناك حاال تجاورةكتلة واحدة خمصصة م: (Sub-block)كتلة فرعية 
 متعددة من الكتل الفرعية يف عرض النطاق الراديوي.

 من الطيف. ةعرض نطاق كتلة فرعية واحد: (Sub-block bandwidth)عرض نطاق الكتلة الفرعية 
فجوة ترددات بني كتلتني فرعيتني متتاليتني ضمن عرض النطاق الراديوي، تستند  :(Sub-block gap)الفجوة بين الكتل الفرعية 

 فيها املتطلبات الراديوية يف الفجوة على التعايش فيما يتعلق بالتشغيل غري املنسق.
 تشّكل فيهتشغيل حمطة قاعدة يف نطاق تشغيل  :(Single-RAT operation) تشغيل أحادي تكنولوجيا النفاذ الراديوي

 .فاذ الراديوينكنولوجيا واحدة فقط للت

يف نظامني خمتلفني،  (TDD)تشغيل بأسلوب اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن  :(Synchronized operation) تشغيل متزامن
 .حيث ال حيدث إرسال يف الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة يف آن واحد

يف نظامني  (TDD)تشغيل بأسلوب اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن  :(Unsynchronized operation) تشغيل غير متزامن
 .شروط التشغيل املتزامن ال تستوىفحيث خمتلفني، 

 .اجلزء من نطاق التشغيل املصّمم لوصلة الصاعدة :(Uplink operating band) نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة

تردد احلافة العلوية لعرض النطاق الراديوي للمحطة  :(Upper RF bandwidth edge)الحافة العلوية لعرض النطاق الراديوي 
 القاعدة، يستعمل كنقطة تردد مرجعية يف متطلبات املرسل واملستقبل.

تردد احلافة العلوية لكتلة فرعية واحدة، يستعمل كنقطة تردد مرجعية  :(Upper sub-block edge)الحافة العلوية للكتلة الفرعية 
 يف متطلبات املرسل واملستقبل.

 الرموز 2.3
ChannelBW  يف النظام( عرض نطاق القناةUTRA-E). 

ConfigBW  يف النظام( تشكيلة عرض نطاق اإلرسالUTRA-E معربًا عنها بةحدات )MHz حيث ،ConfigBW تساوي 
)180 kHz  RBN( يف الوصلة الصاعدة و)kHz 180  RBN15 kHz + ( ( يف الوصلة اهلابطةRB N  هي تشكيلة عرض

 .نطاق اإلرسال(
CA_X  جتميع املوجات احلاملة داخل النطاق اخلاصة بالنطاقX  حيثX  هي نطاق التشغيل املطبق للنظامE-UTRA. 

CA_X-Y  جتميع املوجات احلاملة يف النطاقX  والنطاقY  حيثX وY  مها نطاق التشغيل املطبق للنظامE-UTRA. 
f الرتدد. 

f  وتردد النقطة االمسية حافة عرض النطاق الراديوي للمحطة القاعدة املباعدة بني ترددdB 3–  ملرشاح القياس األقرب
 احلاملة. من تردد املوجة

maxf  أعلى قيمة للكميةf تستعمل لتحديد املتطلبات. 
filterF الرتدد املركزي للمرشاح. 

f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاح حافة عرض النطاق الراديوي للمحطة القاعدةاملباعدة بني تردد. 
maxf_offset  القيمة القصوى للكميةf_offset .تستعمل لتحديد املتطلبات 

offset, RATF f_ اق الراديوي لعرض النط العليالة أو مستقبلة إىل احلافة ختالف الرتدد من الرتدد املركزي ألعلى موجة حاملة مرس
لعرض النطاق  االدنيحافة الكتلة الفرعية، أو من الرتدد املركزي ألدىن موجة حاملة مرسلة أو مستقبلة إىل احلافة  أو

 الراديوي أو حافة الكتلة الفرعية يف تكنولوجيا نفاذ راديوي حمددة.
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DL_lowF  تشغيل الوصلة اهلابطة.أدىن تردد يف نطاق 
DL_highF .أعلى تردد يف نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة 
UL_lowF .أدىن تردد يف نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة 

UL_highF .أعلى تردد يف نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة 
EM,B32,indP  مستوى البث املعلن يف النطاقa, b, c, d, e = 32, ind. 

gapW  الكتل الفرعية.حجم الفجوة بني 

 البث غير المطلوب في نطاق التشغيل 3.3
لوصلة كل نطاق تشغيل مدعوم لحتت أقل تردد ل MHz 10 يف مدى ميتد من حتدد حدود البث غري املطلوب يف نطاق التشغيل

لعرض النطاق الراديوي الواقعة ، ومن احلافة العليا BW RF,lowFاحلافة الدنيا لعرض النطاق الراديوي الواقعة عند  إىلاملدعوم اهلابطة 
 لوصلة اهلابطة. كما أنه ينطبق بالنسبة إىل حمطة قاعدةمدعوم لنطاق تشغيل كل فوق أعلى تردد ل MHz 10 إىل BW RF,highF عند

 على أي فجوة بني الكتل الفرعية من الطيف.  متجاورتعمل يف طيف غري 
 .وعلى مجيع أساليب اإلرسال املنصوص عليها يف مواصفات املصّنعتنطبق هذه املتطلبات أيّاً كان منط املرسل املعين و 

سري توبالنسبة حملطة قاعدة تسمح بتشغيل متعدد النطاقات يتم فيه التقابل بني النطاقات املتعددة وواصالت اهلوائي املنفصلة، 
 .التقييم الرتاكمي حلد البث يف فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديويةمتطلبات النطاق الواحد وال ينطبق 

 3و 1البث غير المطلوب في نطاق التشغيل لفئتي النطاق  1.3.3

، ينطبق املتطلب خارج حافيت عرض النطاق 3أو فئة النطاق  1بالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنطقة واسعة تعمل يف فئة النطاق 
فجوة  اخل أيق د، فإنه باإلضافة إىل ذلك ينطبمتجاورإىل حمطة قاعدة خاصة مبنطقة واسعة تعمل يف طيف غري  الراديوي. وبالنسبة

ي فجوة تعمل يف نطاقات متعددة، فإنه ينطبق كذلك داخل أ حمطة قاعدة خاصة مبنطقة واسعةوبالنسبة إىل  بني الكتل الفرعية.
 .من فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية

، ينطبق املتطلب خارج حافيت عرض النطاق الراديوي. وبالنسبة حملطة 1وبالنسبة حملطة قاعدة متوسطة املدى تعمل يف فئة النطاق 
بالنسبة إىل و  ، فإنه باإلضافة إىل ذلك ينطبق داخل أي فجوة بني الكتل الفرعية.متجاورقاعدة متوسطة املدى تعمل يف طيف غري 

تعمل يف نطاقات متعددة، فإنه ينطبق كذلك داخل أي فجوة من فجوات عرض النطاق بني  متوسطة املدىحمطة قاعدة 
 .الراديوية الرتددات

، ينطبق املتطلب خارج حافيت عرض النطاق الراديوي. وبالنسبة 1وبالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنطقة حملية تعمل يف فئة النطاق 
 فرعية.، فإنه باإلضافة إىل ذلك ينطبق داخل أي فجوة بني الكتل المتجاورري حملطة قاعدة خاصة مبنطقة حملية تعمل يف طيف غ

تعمل يف نطاقات متعددة، فإنه ينطبق كذلك داخل أي فجوة من فجوات عرض حمطة قاعدة خاصة مبنطقة حملية وبالنسبة إىل 
 النطاق بني الرتددات الراديوية.

 أدناه، حيث: 1.3.3-4إىل  1.3.3-1اديوي املستويات القصوى احملددة يف اجلداول يتجاوز البث خارج حافيت عرض النطاق الر أالّ  وجيب
- f  وتردد النقطة االمسية حافة عرض النطاق الراديوي املباعدة بني ترددdB 3–  تردد  إىلملرشاح القياس األقرب

 احلاملة. املوجة
- f_offset  القياس املركزي ملرشاح والرتددحافة عرض النطاق الراديوي املباعدة بني تردد. 
- maxf_offset  الرتدد ن مهو التخالفMHz 10 خارج نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة. 
- maxf ساوي تmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. مطروحاً منها 
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داخل أي فجوة من فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  نطاقات متعددةوبالنسبة حملطة قاعدة تعمل يف 
كل يوي على  افيت عرض النطاق الرادحليتجاوز البث اجملموع الرتاكمي ملتطلبات االختبار احملددة أالّ  جيب ،MHz 20 < gapW مع

طاق الراديوي لقة حبافة عرض النوحتّدد متطلبات االختبار املتعجانيب فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية. جانب من 
 :أدناه، حيث إنه يف هذه احلالة 1.3.3-4إىل  1.3.3-1اجلداول  يف
- f  وتردد النقطة االمسية حافة عرض النطاق الراديوي املباعدة بني ترددdB 3–  تردد  إىلملرشاح القياس األقرب

 .احلاملة املوجة
- f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاححافة عرض النطاق الراديوي املباعدة بني تردد. 
- maxf_offset  الرتدد ن مهو التخالفMHz 10 خارج نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة. 
- maxf ساوي تmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. مطروحاً منها 

يتجاوز البث اجملموع  أالّ  ، جيبمتجاورويف داخل أي فجوة بني الكتل الفرعية من الطيف يف حالة حمطة قاعدة تعمل يف طيف غري 
االختبار  الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب فجوة الكتلة الفرعية. وحتدد متطلباتالرتاكمي ملتطلبات االختبار احملددة للكتل 

 أدناه، حيث إنه يف هذه احلالة: 1.3.3-4إىل  1.3.3-1يف اجلداول من ل الفرعية لكل فجوة بني الكت
- f  وتردد النقطة االمسية حافة الكتلة الفرعية املباعدة بني ترددdB 3–  حافة اجلزء الفرعيملرشاح القياس األقرب من تردد. 
- f_offset  القياس ملرشاح والرتدد املركزيحافة الكتلة الفرعية املباعدة بني تردد. 
- maxf_offset الفجوة بني الكتل الفرعية مقسومة على اثنني تساوي. 
- maxf ساوي تmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. مطروحاً منها 

 1.3.3-1 اجلدول
 GHz 3 ≥قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة واسعة تعمل في نطاقات 

 BC3و BC1 النطاق فئتي ضمن
تخالف تردد النقطة 

dB 3– ،لمرشاح القياس 
f 

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (2و 1 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
0 MHz  f < 0,2 MHz 0,015 MHz  f_offset < 0,215 MHz 12,5– dBm 30 kHz 

0,2 MHz  f < 1 MHz 0,215 MHz  f_offset < 1,015MHz 
dB215.0

MHz

_
15dBm5.12 










offsetf

 
30 kHz 

 MHz  f_offset < 1,5 MHz 24,5– dBm 30 kHz 1,015 (3 )املالحظة

1 MHz  f  

)maxfmin(10 MHz,  

1,5 MHz  f_offset < 

)maxf_offsetmin(10,5 MHz,  

11,5– dBm MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  15– dBm (5 )املالحظة MHz 1 

ب متطلبات االختبار حتسداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 مالحظةال
ستثىن لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يسامهات اضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات   f MHz 10من ذلك إذا كانت 
 ./dBmMHz 15–االختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  - 2المالحظة 
ل جانب من جانيب اجملاورة على كمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية 

 .فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية
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 أ1.3.3-1 اجلدول
 GHz 3 <قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة واسعة تعمل في نطاقات 

  BC3و BC1ضمن فئتي النطاق 
تخالف تردد النقطة 

dB 3– ،لمرشاح القياس 
f 

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (2و 1 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,2 MHz 

0,015 MHz  f_offset  
< 0,215 MHz 

12,2– dBm 30 kHz 

0,2 MHz  f 
< 1 MHz 

0,215 MHz  f_offset  
< 1,015 MHz 

dB215.0
MHz

_
15dBm2.12 










offsetf

 
30 kHz 

 MHz  f_offset 1,015 (3 الحظةامل)
< 1,5 MHz 

24,2– dBm 30 kHz 

1 MHz  f  
, 10 MHz)maxfmin( 

1,5 MHz  f_offset  
,maxf_offset< min( 

10,5 MHz) 

11,2– dBm MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  15– dBm (5 )املالحظة MHz 1 

متطلبات االختبار  حتسبداخل أي نطاق تشغيل  متجاورحالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل يف طيف غري  يف - 1 مالحظةال
ستثىن لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يسامهات اضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات   f MHz 10نت من ذلك إذا كا
  .MHz/dBm 15–االختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  يف - 2المالحظة 
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 .بني الرتددات الراديويةفجوة عرض النطاق 

 1.3.3-2 اجلدول
 GHz 3 ≥قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى تعمل في نطاقات 

 dBm 38 ≥ P > 31 ج القصوى للمحطة القاعدةر قدرة الخ، BC1فئة النطاق  ضمن

تخالف تردد 
لمرشاح  –dB 3 النقطة

 f القياس،

لمرشاح تخالف التردد المركزي 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (2و 1 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
0 MHz  f  
< 0,6 MHz 

0,015 MHz  f_offset  
< 0,615MHz dB015.0

MHz

_

5

7
dB5.56P 










offsetf

 
30 kHz 

0.6 MHz  f 
< 1 MHz 

0,615 MHz  f_offset  
< 1,015MHz dB215.0

MHz

_
15dB5.51P 










offsetf

 
30 kHz 

 1,015MHz  f_offset (3 )املالحظة
< 1,5 MHz 

P – 63.5 dB 30 kHz 

1 MHz  f 
 2,6 MHz 

1,5 MHz  f_offset 
< 3,1 MHz 

P – 50.5 dB MHz 1 

2,6 MHz  f 
 5 MHz 

3,1 MHz  f_offset 
< 5,5 MHz 

min(P  50,5 dB, 13,5dBm) MHz 1 

  f 5 MHz 

10MHz)max, fmin( 
< min  f_offset 5 MHz ,5

5 MHz),, 10maxf_offset( 
P  54,5 dB MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 5 MHz ,10 P  56dB (5 )املالحظة MHz 1 



 ITU-R  M.2070-1 81  التوصية 

 

 2-1.3.3مالحظات اجلدول 
متطلبات االختبار  حتسبداخل اي نطاق تشغيل  متجاوريف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 مالحظةال

ستثىن لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يسامهات اضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل
تطلبات نيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون ممن الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جا  f MHz 10من ذلك إذا كانت 

   .) dB/MHz –P (56 (االختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  - 2المالحظة 
ن جانيب ممتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب 

 .فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية

 أ1.3.3-2 اجلدول
  GHz 3 <في نطاقات في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى تعمل  قناع البث غير المطلوب

 dBm 38 ≥ P > 31 ج القصوى للمحطة القاعدةر قدرة الخ، BC1ضمن فئة النطاق 

تخالف تردد 
لمرشاح  –dB 3 النقطة

 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (2و 1 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,6 MHz 

0,015MHz  f_offset < 0,615MHz 
dB015,0

МHz

_

5

7
dB,256 










offsetf
Р 30 kHz 

0,6 MHz  f 
< 1 MHz 

0,615MHz  f_offset < 1,015MHz 
dB215,0

МHz

_
15,251 










offsetf
dBР 30 kHz 

 1,015MHz  f_offset (3 الحظةامل)
< 1,5 MHz 

P  63,2 dB 30 kHz 

1 MHz  f 
 2,6 MHz 

1,5 MHz  f_offset 
< 3,1 MHz 

P  50,2 dB MHz 1 

2,6 MHz  f 
 5 MHz 

3,1 MHz  f_offset 
< 5,5 MHz 

min(P – 50,2 dB, -13,2dBm) MHz 1 

  f 5 MHz 

, 10MHz)maxfmin( 
<  f_offset 5,5 MHz 

,10,5MHz) maxf_offsetmin( 
P – 54,2 dB MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  P  56dB (5 الحظةامل) MHz 1 

ات االختبار ضمن حتسب متطلبداخل اي نطاق تشغيل  متجاوريف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 مالحظةال
ىن من ذلك إذا  من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستث لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانبسامهات االفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات   f MHz 10 كانت
  .) dB/MHz –P (56بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  يف - 2المالحظة 
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 . الرتددات الراديويةفجوة عرض النطاق بني
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 1.3.3-3 اجلدول
 GHz 3 ≥قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى تعمل في نطاقات 

 dBm 31 ≥ P ج القصوى للمحطة القاعدةر قدرة الخ، BC1ضمن فئة النطاق 
تخالف تردد 

لمرشاح  –dB 3 النقطة
 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (2و 1 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
0 MHz  f < 0,6 

MHz 
0,015MHz  f_offset < 0,615 MHz 

dB015.0
MHz

_

5

7
dBm5.25 










offsetf 30 kHz 

0,6 MHz  f < 1 

MHz 
0,615MHz  f_offset < 1,015 MHz 

dB215.0
MHz

_
15dBm5.20 










offsetf 30 kHz 

 1,015MHz  f_offset (3 )املالحظة
< 1,5 MHz 

32,5– dBm 30 kHz 

1 MHz  f  5 MHz 1,5 MHz  f_offset 
< 5,5 MHz 

19,5– dBm MHz 1 

  f 5 MHz 

,10MHz)maxfmin( 
<  f_offset 5,5 MHz 

,10,5MHz)maxf_offsetmin( 
23,5– dBm MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  25– dBm (5 )املالحظة MHz 1 

ات االختبار ضمن حتسب متطلبداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 مالحظةال
ن ذلك إذا  على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يستثىن ملكتل الفرعية اجملاورة سامهات االفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات   f MHz 10 كانت
  ./dBmMHz 25–بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  يف - 2المالحظة 
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 . الرتددات الراديويةفجوة عرض النطاق بني

 

 أ1.3.3-3 اجلدول
 GHz 3 <قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى تعمل في نطاقات 

 dBm 31 ≥ P  ج القصوى للمحطة القاعدةر قدرة الخ، BC1ضمن فئة النطاق 
تخالف تردد 

لمرشاح  –dB 3 النقطة
 f القياس،

لمرشاح تخالف التردد المركزي 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (2و 1 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,6 MHz 

0,015 MHz  f_offset 
< 0,615 MHz dB015.0

MHz

_

5

7
dBm2.25 










offsetf 30 kHz 

0,6 MHz  f 
< 1 MHz 

0,615 MHz  f_offset 
< 1,015 MHz dB215.0

MHz

_
15dBm2.20 










offsetf 
30 kHz 

 MHz  f_offset 1,015 (3 )املالحظة
< 1,5 MHz 

32,2– dBm 30 kHz 

1 MHz  f 
 5 MHz 

1,5 MHz  f_offset 
< 5,5 MHz 

19,2– dBm MHz 1 
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 (تتمة ) أ1.3.3-3 اجلدول
تخالف تردد 

لمرشاح  –dB 3 النقطة
 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبارمتطلبات 
 (2و 1 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
  f 5 MHz 

,10MHz)maxfmin( 
<  f_offset 5,5 MHz 

,10,5MHz)maxf_offsetmin( 
23,2– dBm MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  25– dBm (5 )املالحظة MHz 1 

متطلبات االختبار  حتسبداخل أي نطاق تشغيل  متجاورحالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل يف طيف غري  يف - 1 مالحظةال
ستثىن لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يسامهات اضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات   f MHz 10نت من ذلك إذا كا
  ./dBmMHz 25–االختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  يف - 2المالحظة 
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 .بني الرتددات الراديويةفجوة عرض النطاق 

 
 1.3.3-4 اجلدول

 GHz 3 ≥ قناع البث غير المرغوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة محلية تعمل في نطاقات

 BC1فئة النطاق  ضمن
تخالف تردد 

لمرشاح  –dB 3 النقطة
 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (1 ةالمالحظ)

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
0 MHz  f 

< 5 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 5,05 MHz dB05.0
MHz

_

5

7
dBm5.28 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < min(10 

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

)maxf_offsetMHz,  
35,5– dBm 100 kHz 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,05 MHz  37– dBm 100 (5 )املالحظة kHz 

متطلبات االختبار  حتسبداخل أي نطاق تشغيل  متجاوريف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل يف طيف غري  - 1 مالحظةال
ستثىن كتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يسامهات الضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات   f MHz 10من ذلك إذا كانت 
  .dBm/100 kHz 37–االختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  - 2المالحظة 
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 .فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية
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 أ1.3.3-4 اجلدول
 > GHz 3قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة محلية تعمل نطاقات 

 BC1فئة النطاق  ضمن
تخالف تردد 

لمرشاح  –dB 3 النقطة
 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 االختبارمتطلبات 
 (2و 1 )المالحظتان

عرض نطاق 
 القياس

 (4)المالحظة 
0 MHz  f 

< 5 MHz 
0,05 MHz  f_offset 

< 5,05 MHz dB05.0
MHz

_

5

7
dBm2.28 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < min(10 

)maxfΔMHz,  
5,05 MHz  f_offset <  

)maxf_offsetmin(10,05 MHz,  
35,2– dBm 100 kHz 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,05 MHz  37– dBm 100 (5 )املالحظة kHz 

سب متطلبات حتداخل أي نطاق تشغيل  متجاورتدعم التشغيل يف طيف غري يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  - 1 المالحظة
 لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بنيسامهات االكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل االختبار ضمن الفجوات بني

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل  f  10 MHzالكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا كانت 
 .dBm100/ kHz 37– الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية

 أ.4-1.3.3إىل  1-1.3.3املالحظات التالية مشرتكة للجداول 
 متواصل. f_offset يكفل نطاق الرتدد هذا أن مدى قيم - 2 المالحظة
نطاق  ، ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساوياً لعرضللمتطلبات يف هذه الفقرة الفرعيةبالنسبة ة كقاعدة عام  - 3 المالحظة

 يالقياس. ولكن لتحسني دقة القياس وحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغ
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  على مامن أجل احلصول عرض نطاق القياس  أن تكون النتيجة متكاملة على مدى

 .MHz maxf 10 >ال يطبق هذا املتطلب عندما تكون  - 4 مالحظةال

 2البث غير المرغوب في نطاق التشغيل في فئة النطاق  2.3.3

ل وبالنسبة حملطة قاعدة تعم، ينطبق املتطلب خارج حافيت عرض النطاق الراديوي. 2بالنسبة حملطة قاعدة تعمل يف فئة النطاق 
 ، فإنه باإلضافة إىل ذلك ينطبق داخل أي فجوة بني الكتل الفرعية. متجاورطيف غري  يف

 أدناه، حيث: 2.3.3-8إىل  2.3.3-1املستويات القصوى احملددة يف اجلداول  يتجاوز البث خارج حافيت عرض النطاق الراديويأالّ  وجيب
- f  وتردد النقطة االمسية  عرض النطاق الراديويحافة املباعدة بني ترددdB 3–  ملرشاح القياس األقرب من تردد

 احلاملة. املوجة
- f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاححافة عرض النطاق الراديوي املباعدة بني تردد. 
- maxf_offset  الرتدد ن مالتخالفMHz 10 خارج نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة. 
- maxf ساوي تmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. مطروحاً منها 

نطاقات متعددة داخل أي فجوة من فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية وبالنسبة حملطة قاعدة تعمل يف 
كل وي على  افيت عرض النطاق الراديحليتجاوز البث اجملموع الرتاكمي ملتطلبات االختبار احملددة أاّل  جيب ،MHz 20 < gapW مع

وي وحتّدد متطلبات االختبار املتعلقة حبافة عرض النطاق الراديجانيب فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية. جانب من 
 :أدناه، حيث إنه يف هذه احلالة 2.3.3-8إىل  2.3.3-1اجلداول  يف
- f  وتردد النقطة االمسية حافة عرض النطاق الراديوي املباعدة بني ترددdB 3–  تردد  إىلملرشاح القياس األقرب

 .احلاملة املوجة
- f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاححافة عرض النطاق الراديوي املباعدة بني تردد. 



 ITU-R  M.2070-1 85  التوصية 

 

- maxf_offset  فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديويةيساوي نصف. 
- maxf ساوي تmaxf_offset  ًنصف عرض نطاق مرشاح القياس منهامطروحا. 

يتجاوز البث اجملموع الّ أ ، جيبمتجاورويف داخل أي فجوة بني الكتل الفرعية من الطيف بالنسبة حملطة قاعدة تعمل يف طيف غري 
طلبات االختبار تالرتاكمي ملتطلبات االختبار احملددة للكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب فجوة الكتلة الفرعية. وحتدد م

 أدناه، حيث إنه يف هذه احلالة: 2.3.3-8إىل  2.3.3-1يف اجلداول من لكل فجوة بني الكتل الفرعية 
- f  وتردد النقطة االمسية حافة الكتلة الفرعية املباعدة بني ترددdB 3–  حافة الكتلة ملرشاح القياس األقرب من تردد

 .الفرعية
- f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاححافة الكتلة الفرعية املباعدة بني تردد. 
- maxf_offset الفجوة بني الكتل الفرعية مقسومة على اثنني تساوي. 
- maxf ساوي تmaxf_offset نصف عرض نطاق مرشاح القياس. مطروحاً منها 

 2.3.3-1 اجلدول
 BC2 فئة النطاققناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة واسعة تعمل في 

تخالف تردد 
لمرشاح  –dB 3 النقطة

 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 2 )المالحظتان

عرض نطاق 
 القياس

 (9)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,2 MHz 

 (1 )املالحظة

0,015 MHz  f_offset 
< 0,215 MHz 

12,5– dBm 30 kHz 

0,2 MHz  f 
< 1 MHz 

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

MHz

_
15dBm5.12 










offsetf

 
30 kHz 

 MHz  f_offset 1,015 (8 )املالحظة
< 1,5 MHz 

24,5– dBm 30 kHz 

1 MHz  f  

, 10 MHz)maxfmin( 

<  f_offset 1,5 MHz 

, 10,5 MHz)maxf_offsetmin( 
11,5– dBm MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  15– dBm (10 )املالحظة MHz 1 

جماورة حلافة عرض النطاق الراديوي،  MHz 3أو  1,4مبوجة حاملة برتدد  UTRA-Eأو  GSM/EDGEيف حالة التشغيل يف نظام  – 1 المالحظة
 .   Δf < 0.15 MHz ≤0 MHzإذا كانت  2-2.3.3تنطبق احلدود الواردة يف اجلدول 

متطلبات االختبار  حتسبداخل أي نطاق تشغيل  متجاورتدعم التشغيل يف طيف غري يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  - 2 المالحظة
ستثىن لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يسامهات االكتل الفرعية كمجموع تراكمي ملضمن الفجوات بني 
من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات   f MHz 10من ذلك إذا كانت 
  ./dBmMHz 15–وات بني الكتل الفرعية االختبار ضمن الفج

حتسب   MHz 20يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  - 3المالحظة 
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 .فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية
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 2.3.3-2 اجلدول
 BC2فئة النطاق حدود البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة واسعة تعمل ضمن 

 مجاورة لحافة عرض النطاق الراديوي MHz 3  أو 1,4بموجة حاملة قدرها  E-UTRAأو  GSM/EDGEبنظام 
تخالف تردد 

لمرشاح  –dB 3 النقطة
 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (7و 6و 5 )المالحظات

عرض نطاق 
 القياس

 (9)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,05 MHz 

0,015 MHz  f_offset 
< 0,065 MHz dBdB015.0

MHz
60dBm5.6 X

foffset











 

30 kHz 

0,05 MHz  f 
< 0,15 MHz 

0,065 MHz  f_offset 
< 0,165 MHz dBdB065.0

MHz
160dBm5.3 X

foffset











 
30 kHz 

 1,4مبوجة حاملة قدرها  UTRA-Eأو  GSM/EDGEيف حالة التشغيل بنظام أاّل  ال تنطبق احلدود الواردة يف هذا اجلدول – 4 المالحظة
 جماورة حلافة عرض النطاق الراديوي. MHz 3 أو

متطلبات االختبار  حتسبداخل أي نطاق تشغيل  متجاورتدعم التشغيل يف طيف غري يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  - 5 المالحظة
 لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية.سامهات اضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

حتسب   MHz 20يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  – 6 المالحظة
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 .بني الرتددات الراديويةفجوة عرض النطاق 
 تكون ، GSM/EDGEنظام تعمل ب موجة حاملةهي املوجة احلاملة اجملاورة حلافة عرض النطاق الراديوي  إذا كانت – 7 المالحظة

ويف احلاالت  .اجملاورة حلافة عرض النطاق الراديوي GSM/EDGEستوى قدرة املوجة احلاملة م وه GSMcarrierP، حيث  GSMcarrierX = P 43 قيمة
 .X 0 =تكون  ،األخرى

 2.3.3-3 اجلدول
 ،BC2فئة النطاق قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى تعمل ضمن 

 dBm 38 ≥ P > 31قدرة الخرج القصوى للمحطة القاعدة 

تخالف تردد 
لمرشاح  –dB 3 النقطة

 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 2 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (9)المالحظة 
0 MHz  f 
< 0,6 MHz 

 (1 )املالحظة

0,015MHz  f_offset 
< 0,615 MHz dB015.0

MHz

_

5

7
dB5.56 










offsetf
P

 
30 kHz 

0,6 MHz  f 
< 1 MHz 

0,615MHz  f_offset 
< 1,015 MHz dB215.0

MHz

_
15dB5.51 















offsetf
P

 
30 kHz 

 1,015MHz  f_offset (8 )املالحظة
< 1,5 MHz 

P – 63,5 dB 30 kHz 

1 MHz  f 
 2,8 MHz 

1,5 MHz  f_offset 
< 3,3 MHz 

P – 50,5 dB MHz 1 

2,8 MHz  f 
 5 MHz 

3,3 MHz  f_offset 
< 5,5 MHz 

min(P – 50,5 dB, 13,5 dBm) MHz 1 

  f 5 MHz 

, 10 MHz)maxfmin( 
<  f_offset 5,5 MHz 

,10,5MHz)maxf_offsetmin( 
P – 54,5 dB MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  P – 56dB (10 )املالحظة MHz 1 
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  3-2.3.3مالحظات اجلدول 
جماورة حلافة عرض النطاق الراديوي،  MHz 3أو  1,4مبوجة حاملة برتدد  UTRA-Eأو  GSM/EDGEيف حالة التشغيل يف نظام  - 1 المالحظة

 .MHz f0 MHz ≤ Δ 0.15 >إذا كانت  5-2.3.3تنطبق احلدود الواردة يف اجلدول 
متطلبات االختبار  حتسبداخل أي نطاق تشغيل  متجاورتدعم التشغيل يف طيف غري يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  - 2 المالحظة

ستثىن لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية. يسامهات اني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي ملضمن الفجوات ب
من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية، حيث تكون متطلبات   f MHz 10من ذلك إذا كانت 

  .) MHz56) dB –P/ االختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  يف - 3المالحظة 
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 . الرتددات الراديويةفجوة عرض النطاق بني

 2.3.3-4 اجلدول
 ، BC2فئة النطاق قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى تعمل ضمن 

 dBm 31 ≥ P قدرة الخرج القصوى للمحطة القاعدة 
تخالف تردد 

لمرشاح  –dB 3 النقطة
 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 2 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (9)المالحظة 
0 MHz  f < 

0,6 MHz 

 (1 الحظةامل)

0,015MHz  f_offset 
< 0,615MHz dB015.0

MHz

_

5

7
dBm5.25 










offsetf

 
30 kHz 

0,6 MHz  f 
< 1 MHz 

0,615MHz  f_offset 
< 1,015MHz dB215.0

MHz

_
15dBm5.20 










offsetf

 
30 kHz 

 1,015MHz  f_offset (8 الحظةامل)
< 1,5 MHz 

32,5– dBm 30 kHz 

1 MHz  f  5 MHz 1,5 MHz  f_offset 
< 5,5 MHz 

19,5– dBm MHz 1 

  f 5 MHz 

,10MHz)maxfmin( 
<  f_offset 5,5 MHz 

,10,5MHz)maxf_offsetmin( 
23,5– dBm MHz 1 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,5 MHz  25– dBm (10 )مالحظة MHz 1 

جماورة حلافة عرض النطاق الراديوي،  MHz 3أو  1,4مبوجة حاملة برتدد  UTRA-Eأو  GSM/EDGEيف حالة التشغيل يف نظام  - 1 المالحظة
 . Δf < 0.15 MHz ≤0 MHzإذا كانت  6-2.3.3تنطبق احلدود الواردة يف اجلدول 

سب متطلبات حتداخل أي نطاق تشغيل  متجاورتدعم التشغيل يف طيف غري حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  يف - 2 المالحظة
 لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بنيسامهات ااالختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل   f MHz 10الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا كانت 
  .dBm/MHz 25–الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية 

حتسب   MHz 20يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  - 3مالحظة ال
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 .فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية
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 2.3.3-5 اجلدول
 BC2فئة النطاق قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى تعمل ضمن 

 مجاورة لحافة عرض النطاق  MHz 3  أو 1,4بموجة حاملة قدرها  E-UTRAأو  GSM/EDGEبنظام 
 dBm 38 ≥ P > 31  قدرة الخرج القصوى للمحطة القاعدة الراديوي،

 –dB 3 تخالف تردد النقطة
 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (6و 5 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (9)المالحظة 
0 MHz  f < 0,05 MHz 0,015 MHz  f_offset 

< 0,065 MHz dB015.0
MHz

60dB5.36 









offsetf
P

 
30 kHz 

0,05 MHz  f 
< 0,15 MHz 

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

MHz
160dB5.39 










offsetf
P

 

30 kHz 

 MHz 3 أو 1,4مبوجة حاملة قدرها  E-UTRAأو  GSM/EDGE يف حالة التشغيل بنظامأالّ  ال تنطبق احلدود الواردة يف هذا اجلدول - 1 المالحظة
 جماورة حلافة عرض النطاق الراديوي.

متطلبات االختبار  حتسبداخل أي نطاق تشغيل  متجاورتدعم التشغيل يف طيف غري حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  يف - 2 المالحظة
  لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية.سامهات اضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل

 حتسب  MHz 20التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم يف - 3المالحظة 
من جانيب  لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانبسامهات اكمجموع تراكمي ملعرض النطاق بني الرتددات الراديوية  فجوات متطلبات االختبار ضمن 

 . الرتددات الراديويةعرض النطاق بنيفجوة 

 2.3.3-6 اجلدول
 BC2فئة النطاق قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة متوسطة المدى تعمل ضمن 

 مجاورة لحافة عرض النطاق MHz 3  أو 1,4بموجة حاملة قدرها  E-UTRAأو  GSM/EDGEبنظام 
 dBm 31 ≥ Pقدرة الخرج القصوى للمحطة القاعدة  الراديوي،

تخالف تردد 
 –dB 3 النقطة

 f لمرشاح القياس،

تخالف التردد المركزي 
 f_offset لمرشاح القياس،

 متطلبات االختبار
 (7و 6و 5 )المالحظات

 عرض نطاق القياس
 (9)المالحظة 

0 MHz  f 
< 0,05 MHz 

0,015 MHz  f_offset 
< 0,065 MHz 

)dBm5.25,dB

dB015.0
MHz

60dBm5.5(













X

f
Max

offset

 

30 kHz 

0,05 MHz  f 
< 0,15 MHz 

0,065 MHz  f_offset 
< 0,165 MHz 

)dBm5.25,dB

dB065.0
MHz

160dBm5.8(













X

f
Max

offset

 

30 kHz 

 MHz أو 1,4مبوجة حاملة قدرها  UTRA-Eأو  GSM/EDGEيف حالة التشغيل بنظام أاّل  ال تنطبق احلدود الواردة يف هذا اجلدول - 1 المالحظة

 جماورة حلافة عرض النطاق الراديوي. 3
طلبات االختبار حتسب متداخل أي نطاق تشغيل  متجاورتدعم التشغيل يف طيف غري حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  يف - 2 المالحظة

 لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية.سامهات اضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي مل
عن  يقل عند حافة عرض النطاق الراديوي، الذي )GSM )RFcarrierPاحلد األدىن من املتطلبات املتعلقة مبستوى قدرة املوجة احلاملة  إن - 3 المالحظة

31 dBm ال يتسق مع متطلبات النظام ،GSM  من حيث اإلرسال واالستقبال الوحيدRAT)-(single متطلبات ألنه أعلى من RAT-single  بقيمة
dB X’ حيث ،RFcarrierP = 31 dBm  X’. .والتنقيح املناسب حلل التضارب هو املزيد من الدراسة  

 X تكون قيمة، GSM/EDGEذا كانت املوجة احلاملة اجملاورة حلافة عرض النطاق الراديوي هي موجة حاملة تعمل بنظام إ - 4 المالحظة

31 GSMcarrier = P حيث ،GSMcarrierP مستوى قدرة املوجة احلاملة  هوGSM/EDGE اجملاورة حلافة عرض النطاق الراديوي. ويف احلاالت األخرى، 
 .X 0 =تكون 
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 2.3.3-7 اجلدول
 BC2فئة النطاق تعمل ضمن  محليةفي نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة  قناع البث غير المطلوب

تخالف تردد 
لمرشاح  –dB 3 النقطة

 f القياس،

التردد المركزي لمرشاح تخالف 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (3و 2 تان)المالحظ

عرض نطاق 
 القياس

 (9)المالحظة 
0 MHz  f 

< 5 MHz 

 (1 )املالحظة

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

MHz

_

5

7
dBm5.28 










offsetf

 
100 kHz 

5 MHz  f < min(10 

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

)maxf_offsetMHz,  
35,5– dBm 100 kHz 

maxf  f 10 MHz  maxf_offset<  f_offset 10,05 MHz  37– dBm 100 (7 )املالحظة kHz 

جماورة حلافة عرض النطاق الراديوي،  MHz 3أو  1,4مبوجة حاملة برتدد  UTRA-Eأو  GSM/EDGEيف حالة التشغيل يف نظام  - 1 المالحظة
 . MHz f 0 MHz 0.16 >إذا كانت  8-2.3.3تنطبق احلدود الواردة يف اجلدول 

سب متطلبات حتداخل أي نطاق تشغيل  متجاورتدعم التشغيل يف طيف غري يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  - 2 المالحظة
 لكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بنيسامهات االفرعية كمجموع تراكمي ملاالختبار ضمن الفجوات بني الكتل 

من الكتلتني الفرعيتني اجملاورتني على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل   f MHz 10الكتل الفرعية. يستثىن من ذلك إذا كانت 
  .Hzk/100 dBm 37– الكتل الفرعية الفرعية، حيث تكون متطلبات االختبار ضمن الفجوات بني

حتسب   MHz 20يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية  - 3المالحظة 
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 .فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية

 2.3.3-8 اجلدول
  BC2فئة النطاق قناع البث غير المطلوب في نطاق تشغيل محطة قاعدة خاصة بمنطقة محلية تعمل ضمن 

  MHz 3أو  1,4بموجة حاملة قدرها  E-UTRAأو  GSM/EDGEبنظام 
 مجاورة لحافة عرض النطاق الراديوي

تخالف تردد 
لمرشاح  –dB 3 النقطة

 f القياس،

تخالف التردد المركزي لمرشاح 
 f_offset القياس،

 متطلبات االختبار
 (7و 6و 5 )المالحظات

عرض نطاق 
 القياس

 (9)المالحظة 
0 MHz  f < 0,05 

MHz 
0,015 MHz  f_offset 

< 0,065 MHz dB015.0
MHz

.60dBm5.12 









offsetf

 
30 kHz 

0,05 MHz  f 
< 0,16 MHz 

0,065 MHz  f_offset 
< 0,175 MHz dB065.0

MHz
.160dBm5.15 










offsetf

 
30 kHz 

 1,4مبوجة حاملة قدرها  UTRA-Eأو  GSM/EDGEيف حالة التشغيل بنظام أاّل  ال تنطبق احلدود الواردة يف هذا اجلدول – 4 المالحظة
 جماورة حلافة عرض النطاق الراديوي. MHz 3 أو

بات االختبار داخل أي نطاق تشغيل حتسب متطلتدعم التشغيل يف طيف غري متجاور يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري  - 5 المالحظة
 ضمن الفجوات بني الكتل الفرعية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل الفرعية.

حتسب   MHz 20الرتددات الراديوية يف حالة حمطة قاعدة راديوية متعددة املعايري تدعم التشغيل مع فجوة عرض النطاق بني  – 6 المالحظة
 يبمتطلبات االختبار ضمن فجوات عرض النطاق بني الرتددات الراديوية كمجموع تراكمي ملسامهات الكتل الفرعية اجملاورة على كل جانب من جان

 فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية.
 تكون ، GSM/EDGEإذا كانت املوجة احلاملة اجملاورة حلافة عرض النطاق الراديوي هي موجة حاملة تعمل بنظام  – 7 المالحظة

اجملاورة حلافة عرض النطاق الراديوي. ويف احلاالت  GSM/EDGEمستوى قدرة املوجة احلاملة  هو GSMcarrierP، حيث GSMcarrier X = P 24 قيمة
 .X 0 =تكون  ،األخرى
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 .8-2.3.3إىل  1-2.3.3املالحظات التالية مشرتكة للجداول 

 متواصل. f_offset يكفل نطاق الرتدد هذا أن مدى قيم - 8 المالحظة
نطاق  ، ينبغي أن يكون عرض نطاق االستبانة ملعدات القياس مساوياً لعرضللمتطلبات يف هذه الفقرة الفرعيةبالنسبة ة كقاعدة عام  - 9 المالحظة

 يالقياس. ولكن لتحسني دقة القياس وحساسيته وكفاءته، ميكن أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. ويف هذه احلالة، ينبغ
 القياس. لعرض نطاق الضوضاءعرض نطاق يعادل  على مامن أجل احلصول عرض نطاق القياس  أن تكون النتيجة متكاملة على مدى

 .MHz maxf 10 >ال يطبق هذا املتطلب عندما تكون  - 10 مالحظةال

 متطلبات إضافية 4.3.3
 من لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية 47الحدود الواردة في الباب  1.4.3.3

، قد يتعني على احملطة القاعدة أن تتقيد حبدود البث املطبقة الواردة 2.3.3و 1.3.3باإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف الفقرتني 
، وذلك عند نشرها يف املناطق اليت تنطبق فيها هذه احلدود، (FCC Title 47)من لوائح جلنة االتصاالت الفيدرالية  47الباب  يف

 علن عنها من جانب اجلهة املصنعة.وضمن الشروط امل
 BC3من في فئة النطاق التشغيل غير المتزا 2.4.3.3

يف املنطقة اجلغرافية  3تعمل ضمن فئة النطاق  TDDعلى حمطة قاعدة من النمط ميكن أن تسري املتطلبات التالية  ناطقامليف بعض 
 –MHz/dBm 52يتجاوز البث أاّل  آخر من دون تزامن. ويف هذا احلالة يتعني TDDذاهتا ونطاق التشغيل ذاته الذي لنظام 

 :غيل الوصلة اهلابطة باستثناءنطاق تش يف
فوق تردد احلافة  MHz 10حتت تردد احلافة الدنيا لعرض النطاق الراديوي وحىت  MHz 10مدى الرتدد الذي يرتاوح من  -

 العليا لعرض النطاق الراديوي.
 متزامنة. TDDقد حتدد اللوائح احمللية أو اإلقليمية مدى ترددات مستثىن آخر ميكن أن يشمل ترددات تعمل عليها أنظمة  – 1 المالحظة
 أن ترسل من دون هذه املتطلبات اإلضافية للتعايش. BC3املتزامنة والعاملة  يف فئة النطاق  TDDميكن للمحطات القاعدة من النمط  – 2 المالحظة

 (DTT)حماية التلفزيون الرقمي لألرض  3.4.3.3

فإن  20 النطاق ميكن أن تسري املتطلبات التالية حلماية التلفزيون الرقمي لألرض. وبالنسبة حملطة قاعدة تعمل يف ناطقاملبعض  يف
اً وفق filterF على الرتدد املركزي MHz 8 قدره عرض نطاق مرشاحضمن ، مقيسًا MHz 790-470النطاق  يف البثمستوى 
وتنطبق هذه  .اجلهة املصّنعة املعلن عنها من جانب EM,NP القيمة األقصى البثيتجاوز مستوى أاّل  جيب، 1-3.4.3.3 للجدول

 اهلامشي. جمال البث ولو أن جزءاً من هذا النطاق يقع يف MHz 790-470 املتطلبات على مدى الرتددات

 3.4.3.3-1 اجلدول
 عنها من أجل حماية التلفزيون الرقمي لألرضمستويات البث المعلن عنها المعلن 

 (dBm)مستوى البث المعلن  عرض نطاق القياس filterFالتردد المركزي، 

+ 306 (MHz);  N= 8* filterF 
21 ≤ N ≤ 60 

8 MHz EM,NP 

صل اهلوائي مو ، اليت تعتمد على بث حمطة القاعدة عند (.e.i.r.p) القدرة املشعة املكافئة املتناحيةحيدد املتطلب اإلقليمي من حيث  -مالحظة 
ذلك كسب اهلوائي وخسارة املغذي(. ويوفر املتطلب احملدد أعاله خصائص حمطة القاعدة الالزمة للتثبت من االمتثال  يف وكذلك على النشر )مبا

 اإلقليمي. إىل املتطلب
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 المجاورةنطاقات التردد  التعايش مع خدمات تعمل في 4.4.3.3
املناطق اجلغرافية اليت تنشر فيها خدمة  يف، 1كما هو حمدد يف الفقرة   1 جيوز تطبيق هذا املتطلب حلماية النطاقات اجملاورة للنطاق

 .E-UTRAو/أو النظام   UTRA نطاق جماور مع النظام يف
 :ما يلي تتجاوز قدرة أي بث هامشيأالّ  وينبغي

 4.4.3.3-1 اجلدول
 النطاقات المجاورة في امشي من أجل حماية الخدمات العاملةحدود البث اله

 عرض نطاق القياس المستوى األقصى مدى الترددات نطاق التشغيل

1 MHz 2 105-2 100 30 + 3,4  (f 2 100 MHz) dBm MHz 1 

MHz 2 180-2 175 30 + 3,4  (2 180 MHz f) dBm MHz 1 

 41المتطلبات اإلضافية للنطاق  5.4.3.3

يتجاوز البث املستويات أاّل  وجيب. ناطقيف بعض امل 41احملطة القاعدة العاملة يف النطاق  علىميكن أن تطبَّق املتطلبات التالية 
 :أدناه، حيث 5.4.3.3-1 يف اجلدول القصوى احملددة

- f  وتردد النقطة االمسية حافة عرض النطاق الراديوياملباعدة بني تردد dB 3–  ملرشاح القياس األقرب من تردد
 ؛احلاملة املوجة

- f_offset  القياس والرتدد املركزي ملرشاح حافة عرض النطاق الراديوياملباعدة بني تردد. 

 5.4.3.3-1 دولاجل
 41الحدود اإلضافية للبث غير المطلوب ضمن النطاق العامل في النطاق 

عرض نطاق 
 القناة

 –dB 3خالف تردد النقطة ت
 f لمرشاح القياس،

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset عرض نطاق  متطلبات االختبار

 القياس
MHz 10 

10 MHz  f 
< 20 MHz 

10,5 MHz  f_offset < 19,5 MHz dBm 22– 1 MHz 

MHz 20 20 MHz  f < 
40 MHz 

20,5 MHz  f_offset < 39,5 MHz dBm 22– 1 MHz 

 .MHz 2 575-2 545 املخصصة ضمن املدى E-UTRAاملوجات احلاملة للنظام تنطبق هذه املتطلبات على  - مالحظة
 

 32البث اإلضافي غير المطلوب في النطاق  6.4.3.3

 .MHz 1 492-1 452ضمن  32 النطاق العاملة يفمعينة بالنسبة للمحطة القاعدة  مناطقلتالية يف وميكن أن تسري املتطلبات ا
 عرض نطاق مرشاحل f_offset ختالف الرتدد املركزيمقيساً على غري املطلوب يف نطاق التشغيل،  البث مستوى يتجاوزأاّل  وجيب

 .اليت أعلن عنها املصّنع EM,B32,cPو EM,B32,bPو EM,B32,aPالقصوى للبث  اتاملستوي ،1-.36.4.3وفقاً للجدول  القياس
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 6.4.3.3-1 دولاجل
 MHz 1 492-1 452 ضمنالمعلن عنها غير المطلوب مستويات البث 

 تخالف التردد المركزي لمرشاح القياس،
f_offset 

مستوى البث المعلن 
(dBm) 

عرض نطاق 
 القياس

2,5 MHz B32,a,EMP 5 MHz 

7,5 MHz bB32,,EMP 5 MHz 

max, B32f_offset≤  f_offsetMHz ≤  5,12 B32,c,EMP 5 MHz 

، MHz 1 454,5 فرق بني تردد احلافة الدنيا لعرض النطاق الراديوي والرتددال إىل max, B32f_offsetترمز  – مالحظة
 .للقناة يف املوضع املعنّي  MHz 1 489,5إىل الفرق بني تردد احلافة العليا لعرض النطاق الراديوي والرتدد 

 MHz 1 492-1 452ضمن  32 النطاق العاملة يفمعينة بالنسبة للمحطة القاعدة  مناطقلتالية يف وميكن أن تسري املتطلبات ا
مقيسًا على الرتدد ، البث مستوى يتجاوزأاّل  وجيب .MHz 1 492-1 452حلماية اخلدمات يف الطيف اجملاور ملدى الرتدد 

اللذين أعلن عنهما  EM,B32,ePو EM,B32,dPاملستويني األقصيني للبث  ،2-6.4.3.3وفقاً للجدول القياس مرشاح لعرض نطاق  filterF املركزي
 .اهلامشي جمال البث حىت وإن وقع جزء من هذا املدى يف MHz 1 518-1 429 وينطبق هذا املتطلب على مدى الرتدداملصّنع. 

 6.4.3.3-2 دولاجل
 MHz 1 492-1 452 ضمن 32في نطاق التشغيل مستويات البث المعلن عنها 

مستوى البث المعلن  filterFالتردد المركزي، 
(dBm) 

عرض نطاق 
 القياس

1 429,5 MHz ≤ Ffilter ≤ 1 448,5 MHz PEM,B32,d 1 MHz 

Ffilter =  1 450,5 MHz PEM,B32,e 3 MHz 

Ffilter  = 1 493,5 MHz PEM,B32,e 3 MHz 

1 495,5 MHz ≤ Ffilter  ≤ 1 517,5 MHz PEM,B32,d 1 MHz 

 نسبة التسرب في القنوات المجاورة 4.3
 .4.2انظر الفصل 

 (CACLR) في القنوات المجاورةالتراكمي نسبة التسرب  5.3
 ددات الراديويةعرض النطاق بني الرت  على أحجام الفجوات بني الكتل الفرعية أو أحجام فجواتتسري متطلبات االختبار التالية 

 .5.3-1الواردة يف اجلدول 
 متجاور. طة قاعدة تعمل يف طيف غري بني الكتل الفرعية ضمن نطاق التشغيل حملداخل الفجوة  -
اقات حملطة قاعدة تعمل يف نطاقات متعددة يتم فيها التقابل بني النطبني الرتددات الراديوية داخل فجوة عرض النطاق  -

 املتعددة وواصل اهلوائي نفسه.
أو فجوات عرض النطاق يف إحدى الفجوات بني الكتل الفرعية  (CACLR)ورة يف القنوات اجملاللقدرة ونسبة التسرب الرتاكمي 

 هي النسبة بني:بني الرتددات الراديوية 
جمموع القدرة املتوسطة املرشحة املتمركزة على ترددات القناة املخصصة للموجتني احلاملتني اجملاورتني لكل جانب من  ( أ 

 ،أو فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية الفجوة بني الكتلتني الفرعيتني جانيب
 .عرض النطاق الراديويل والقدرة املتوسطة املرشحة املتمركزة على تردد قناة جماورة إلحدى احلافتني املقابلتني للكتلة الفرعية ب(
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كل جانب من جانيب فجوة لاملخصصتني واجملاورتني  UTRAأو  E-UTRAوينطبق املتطلب على القنوات اجملاورة للموجات احلاملة 
 .5.3-2وحتدد املراشيح للقنوات املخصصة يف اجلدول  5.3-1حيدد املرشاح املفرتض لرتدد القناة اجملاورة يف اجلدول الكتلة الفرعية. و 

 ًا.أيضإذا كانت تكنولوجيا النفاذ الراديوي بشأن ترددات القناة املخصصة خمتلفة، تكون املراشيح املستعملة خمتلفة  –مالحظة 
 أو احلد املطلق 5.3-1يف اجلدول املبينة  CACLR ت طبَّق إما حدود، A وبالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنطقة واسعة من الفئة

 .تشدداً  أيهما أقل، –MHz/dBm 13 البالغ
 أو احلد املطلق 5.3-1يف اجلدول املبينة  CACLR ت طبَّق إما حدود، B وبالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنطقة واسعة من الفئة

 .تشدداً  أيهما أقل، –MHz/dBm 15 البالغ
، –MHz/dBm 25البالغ  أو احلد املطلق 5.3-1يف اجلدول املبينة  CACLR حدودإما ت طبَّق ، وبالنسبة حملطة قاعدة متوسطة املدى

 .تشدداً  أيهما أقل
، MHz/dB 32 أو احلد املطلق البالغ 5.3-1املبينة يف اجلدول  CACLR حدود وبالنسبة حملطة قاعدة خاصة مبنطقة حملية، تطبق إما

 تشدداً.  أيهما أقل
والواقعة على كل جانب من جانيب الفجوة بني الكتل  UTRAو E-UTRAاملتعلقة باملوجات احلاملة  CACLRوتكون النسبة 

حملطة قاعدة  CACLRللنسبة  5.3-1أعلى من القيمة احملددة يف اجلدول أو فجوة عرض النطاق بني الرتددات الراديوية الفرعية 
 .متجاورطيف غري  يف

 5.3-1 اجلدول
 نطاقات متعددةفي أو  متجاورفي طيف غير تعمل لمحطة قاعدة  CACLRنسبة 

 فئة النطاق

حجم الفجوة بين الكتل 
أو فجوة عرض  الفرعية

النطاق بين الترددات 
 حيث  )gapW( الراديوية

 يطبق الحد

تخالف التردد المركزي 
للقناة المجاورة للمحطة 
القاعدة تحت أو فوق 
حافة الفجوة بين الكتل 

أو فجوة عرض  الفرعية
النطاق بين الترددات 

  الراديوية )داخل الفجوة(

الموجة الحاملة 
المفترضة للقناة 

 )لإلعالم( المجاورة

مرشاح على تردد 
القناة المجاورة 
وعرض النطاق 

 قابل للمرشاحالم

حد 
CACLR 

BC1 ،BC2 < 15 MHz gapWMHz ≤  5 2,5 MHz 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) 44,2 dB 

BC1 ،BC2 < 20 MHz gapWMHz ≤  10 7,5 MHz 3,84 Mcps UTRA RRC (3,84 Mcps) 44,2 dB 

BC3 < 15 MHz gapWMHz ≤  5 2,5 MHz UTRA-5MHz E )ConfigBWSquare ( 44,2 dB 

BC3 < 20 MHz gapWMHz <  10 7,5 MHz UTRA-5MHz E )ConfigBWSquare ( 44,2 dB 

 3GPP مكافئًا ملرشاح شكل نبضة اإلرسال احملدد يف املواصفة RRC جيب أن يكون املرشاح ،BC2و BC1يف فئيت النطاق  –مالحظة 

25.104 TSاجلدول. هو حمدد يف هذا ، ومبعدل نبضات كما 
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 5.3-2 اجلدول
 معلمات المرشاح المتعلقة بالقناة المخصصة

تكنولوجيا النفاذ الراديوي للموجة الحاملة 
جوة ف الفرعية أو المجاورة للفجوة بين الكتل

 عرض النطاق بين الترددات الراديوية

 مرشاح على تردد القناة المخصصة
 وعرض النطاق المقابل للمرشاح

UTRA-E UTRA-E  بنفس عرض النطاقBW)( 

FDD UTRA RRC (3,84 Mcps) 

، 3GPP TS 25.104 احملدد يف املواصفةمكافئاً ملرشاح شكل نبضة اإلرسال  RRC جيب أن يكون املرشاح -مالحظة 
 اجلدول. هو حمدد يف هذا ومبعدل نبضات كما

 رسلالبث الهامشي للم 6.3
(.  B)احلدود املتعلقة بالفئة  2.6.3( أو الفقرة Aاحلدود املتعلقة بالفئة )  1.6.3تسري متطلبات االختبار الواردة يف الفقرة 

تسري يف حالة  3.1.6.3، فإن متطلبات االختبار الواردة يف الفقرة 2كما أنه بالنسبة إىل حمطة قاعدة تعمل يف فئة النطاق 
 .Bاحلدود املتعلقة بالفئة 

 (A البث الهامشي )الفئة 1.6.3
 .1.6.3-1 اجلدول يف املبينة احلدودبث هامشي أي قدرة تتجاوز أالّ  ينبغي

 1.6.3-1 اجلدول
 Aمحطة القاعدة، الفئة لحدود البث الهامشي ل

 مالحظات عرض نطاق القياس المستوى األقصى النطاق

kHz 150kHz 9 

dBm 13– 

kHz 1  1املالحظة 

MHz 30kHz 150 kHz 10  1املالحظة 

GHz 1MHz 30 kHz 100  1املالحظة 

GHz 12,75-GHz 1 

dBm 13– 

MHz 1 2 املالحظة 

GHz 12,75 -  التوافقية اخلامسة حلافة
الرتدد األعلى لنطاق تشغيل الوصلة 

 GHz اهلابطة بوحدات
MHz 1 3و 2 تاناملالحظ 

 .R SM.329-ITUالتوصية  من 1.4 عرض النطاق على النحو املبني يف الفقرة - 1 المالحظة
 1اجلدول  على النحو املبني يف األعلىرتدد ال. R SM.329-ITUالتوصية  من 1.4 عرض النطاق على النحو املبني يف الفقرة - 2 المالحظة
 .R SM.329-ITUالتوصية  من 5.2من الفقرة 
 .43و 42و 22على النطاقات أالّ  ال ينطبق - 3 المالحظة
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 (B البث الهامشي )الفئة 2.6.2
 .2.6.3-1 البث اهلامشي احلدود املبينة يف اجلدول تتجاوز قدرةأالّ  ينبغي

 2.6.3-1 اجلدول
 Bحدود البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى النطاق

9 kHz 150  kHz –36 dBm 1 kHz 1 املالحظة 

150 kHz  30 MHz –36 dBm 10 kHz 1 املالحظة
 

30 MHz  1 GHz –36 dBm 100 kHz 1 املالحظة
 

1 GHz  12,75 HzG –30 dBm 1 MHz 2 املالحظة
 

12,75 zGH -  التوافقية اخلامسة حلافة الرتدد
األعلى لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة 

 GHz بوحدات
–30 dBm 1 MHz 3و 2 تاناملالحظ 

 .R SM.329-ITUالتوصية  من 1.4 عرض النطاق على النحو املبني يف الفقرة - 1 المالحظة
من  1اجلدول  على النحو املبني يف األعلىرتدد ال. R SM.329-ITUالتوصية  من 1.4 عرض النطاق على النحو املبني يف الفقرة - 2 المالحظة

 .R SM.329-ITUالتوصية  من 5.2الفقرة 
 .43و 42و 22على النطاقات أالّ  ال ينطبق - 3 المالحظة

 المحطة القاعدة من محطة قاعدة من نفس النمط أو مختلفةحماية مستقبل  3.6.3
أجل جتنب إضعاف حساسية مستقبالت احملطات القاعدة من جراء إرساالت من  FDDيطبق هذا املتطلب على تشغيل النظام 

ان القاعدة سواء كصادرة عن مرسل أي حمطة قاعدة. ويقاس هذا املتطلب عند منفذ هوائي اإلرسال ألي منط من أمناط احملطات 
 واالستقبال. هلا منفذ مشرتك أو منفذين منفصلني لإلرسال

 ، تبعاً لصنف احملطة القاعدة املعلن عنه وفئة النطاق.3.6.3-1 بث هامشي احلدود املبينة يف اجلدولأي تتجاوز قدرة أالّ  ينبغيو 

 3.6.3-1 اجلدول

 مستقبالت المحطات القاعدةمن أجل حماية  حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة
 اتمالحظ عرض نطاق القياس قصىاأل ىو تسمال مدى الترددات فئة النطاق صنف المحطة القاعدة

BC1  – UL_lowF حمطة قاعدة ملنطقة واسعة

UL_highF 
dBm 96− kHz 100 - 

BC2  – UL_lowF حمطة قاعدة ملنطقة واسعة

UL_highF 
dBm 98− kHz 100 - 

BC1 ،BC2  – UL_lowF متوسطة املدىحمطة قاعدة 

UL_highF 
dBm 91− kHz 100 - 

BC1 ،BC2  – UL_lowF حمطة قاعدة ملنشأة

UL_highF 
dBm 88− kHz 100 - 
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 المتطلبات اإلضافية للبث الهامشي 4.6.3
قاعدة. أمدية تردد أخرى غري نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة للمحطة ال ميكن تطبيق هذه املتطلبات حلماية األنظمة اليت تعمل يف

حملطة القاعدة، أو قد حتدد اهلذه األنظمة اليت تنشر يف نفس املنطقة اجلغرافية اليت تنشر فيها وقد تطبق هذه احلدود كحماية اختيارية 
ا إذا كانت . وبالنسبة لبعض احلاالت، مل يذكر يف هذه الوثيقة ملي أو إقليمي كمتطلبات إلزامية لنطاق التشغيلمن قبل تنظيم حم

 املتطلبات إلزامية أو ما هي الظروف الصحيحة اليت ينطبق يف ظلها حد معني، نظراً إىل أنه قد حدد من قبل تنظيم حملي أو إقليمي.
 )و/أو احملطات املتنقلة و/أو احملطات القاعدة (UE) جتهيزات معينة )كتجهيزات املستعملوجيوز تطبيق بعض املتطلبات حلماية 

كما هو مبني وما إىل ذلك(   E-UTRAأو  UTRAأو  CDMAأو  GSM/EDGEالتجهيزات العاملة يف أنظمة حمددة )مثل نظام  أو
بالنسبة حملطة قاعدة تنطبق عليها متطلبات  4.6.3-1 تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة يف اجلدولأاّل  وجيبأدناه. 

 األول. األنظمة املدرجة يف العمود التعايش مع
وبالنسبة للمحطة القاعدة اليت تسمح بتشغيل متعدد النطاقات، تسري االستثناءات والشروط الواردة يف عمود املالحظات 

ني قاعدة تسمح بتشغيل متعدد النطاقات يتم فيه التقابل بعلى كل نطاق تشغيل مدعوم. وبالنسبة حملطة  4.6.3-1 اجلدول يف
على   4.6.3-1الستثناءات والشروط الواردة يف عمود املالحظات يف اجلدول النطاقات املتعددة وواصالت اهلوائي املنفصلة تسري ا
 .كل نطاق تشغيل مدعوم عند واصل اهلوائي املقابل له

 4.6.3-1 اجلدول
 للمحطات القاعدة من أجل التعايش مع أنظمة تعمل في نطاقات تردد أخرىحدود البث الهامشي 

نمط النظام الذي سيتم 
 التعايش معه

مدى الترددات من أجل 
 متطلبات التعايش

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

GSM900 MHz 960-921 dBm 57− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .8 النطاق العاملة يف

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

 .8 النطاق يف

DCS1800 
 (3 )املالحظة

MHz 1 880-1 805 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .3النطاق  يف العاملة  القاعدة

MHz 1 785-1 710 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة ال 
 .3 النطاق العاملة يف

PCS1900 MHz 1 990-1 930 dBm 47− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .36 أو 25أو  2النطاق  العاملة يف

MHz 1 910-1 850 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 ينطبق . هذا املتطلب ال25 أو 2النطاق  العاملة يف

 .35 النطاق العاملة يف على احملطات القاعدة
GSM850 أو CDMA850 MHz 894-869 dBm 57− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال

وهذا املتطلب . 26أو  5 النطاق العاملة يف
العاملة  ينطبق على احملطات القاعدة ال
 MHz 894-879يف مدى الرتددات  27 النطاق يف

MHz 849-824 dBm 61− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
وبالنسبة للمحطات  .26أو  5 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا املتطلب  27القاعدة العاملة يف النطاق 
حتت نطاق تشغيل الوصلة  MHz 3بدءاً من 

 .27 اهلابطة
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 (تابع) 4.6.3-1 اجلدول

نمط النظام الذي سيتم 
 التعايش معه

مدى الترددات من أجل 
 متطلبات التعايش

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band I 
 E-UTRA Band 1أو 

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .1 النطاق العاملة يف

MHz 1 980-1 920 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .1 النطاق العاملة يف

UTRA FDD Band II 
 E-UTRA Band 2أو 

MHz 1 990-1 930 dBm 52− MHz 1 احملطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب على  ال
 .25أو  2 النطاق العاملة يف

MHz 1 910-1 850 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .25أو  2 النطاق العاملة يف

UTRA FDD Band III 
 E-UTRA أو

Band 3 
 (3)املالحظة 

MHz 1 880-1 805 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .9أو النطاق  3النطاق  العاملة يف

MHz 1 785-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
وبالنسبة للمحطات القاعدة  .3النطاق  العاملة يف
، ينطبق هذا املتطلب على 9 النطاق العاملة يف

 MHz 1 749,9إىل MHz 1 710 مديي الرتدد
 MHz 1 785إىل  MHz 1 784,9و

UTRA FDD Band IV 
 E-UTRA أو

Band 4 

MHz 2 155-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 10 أو 4 النطاق العاملة يف

MHz 1 755-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 10 أو 4 النطاق العاملة يف

UTRA FDD Band V 
 E-UTRAأو 

Band 5 

MHz 894-869 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
. وينطبق هذا 26 النطاقأو  5 النطاق العاملة يف

العاملة  E-UTRA املتطلب على احملطات القاعدة
 مدى الرتددات  يف 27النطاق  يف

MHz 894-879 

MHz 849-824 dBm 49− MHz 1  ال ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة
. وبالنسبة للمحطات 26 أو 5 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا املتطلب  27القاعدة العاملة يف النطاق 
حتت نطاق تشغيل الوصلة  MHz 3بدءاً من 

 .27 اهلابطة

UTRA FDD Band VI 
 XIX أو

 E-UTRA أو
Bands 6, 18, 19 

MHz 890-860 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 19أو  18أو  6 النطاق العاملة يف

MHz 830-815 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 18 النطاق العاملة يف

MHz 845-830 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 19أو  6النطاق  العاملة يف

UTRA FDD Band VII 
 E-UTRA أو

Band 7 

MHz 2 690-2 620 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 7النطاق  العاملة يف

MHz 2 570-2 500 dBm 49− MHz 1 احملطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب على  ال
 7 النطاق العاملة يف

UTRA FDD Band VIII 
 E-UTRA أو

Band 8 

MHz 960-925 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 8 النطاق العاملة يف

MHz 915-880 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 8 النطاق العاملة يف



  ITU-R  M.2070-1  التوصية 98

 

 ( تابع ) 4.6.3-1 اجلدول

نمط النظام الذي سيتم 
 التعايش معه

مدى الترددات من أجل 
 متطلبات التعايش

المستوى 
 األقصى

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD Band IX 
 E-UTRA أو

Band 9 

MHz 1 879,9-1 844,9 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 9أو  3 النطاق العاملة يف

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 9 أو 3النطاق  العاملة يف

UTRA FDD Band X 
 E-UTRA أو

Band 10 

MHz 2 170-2 110 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .10 أو 4النطاق  العاملة يف

MHz 1 770-1 710 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
. وبالنسبة للمحطات 10 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا املتطلب  4القاعدة العاملة يف النطاق 
 .MHz 1 770-1 755 على مدى الرتددات

UTRA FDD Band XI  
 XXIأو 

 E-UTRAأو 
Band 11 or 21 

1 510,9-1 475,9 
MHz 

dBm 52− MHz 1 طات القاعدةينطبق هذا املتطلب على احمل ال 
 .32أو  21 أو 11 النطاق العاملة يف

1 447,9-1 427,9 
MHz 

dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
وبالنسبة للمحطات  .11 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا  32القاعدة العاملة يف النطاق 
املوجات احلاملة املوزعة ضمن املتطلب على 

MHz 1 475,9 وMHz 1 495,9.  

1 462,9-1 447,9 
MHz 

dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
وبالنسبة للمحطات  .21 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا  32القاعدة العاملة يف النطاق 
املوجات احلاملة املوزعة ضمن املتطلب على 

 .MHz 1 495,9إىل  MHz 1 475,9املدى من 

UTRA TDD Band XII 
 E-UTRAأو 

Band 12 

746-729 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .12 النطاق العاملة يف

716-699 MHz dBm 49− MHz 1 دة القاعنطبق هذا املتطلب على احملطات ال ي
. وبالنسبة للمحطات 12 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا  29القاعدة العاملة يف النطاق 
حتت نطاق تشغيل  MHz 1املتطلب بدءاً من 

 (.7 )املالحظة .29 الوصلة اهلابطة
UTRA FDD Band XIII  

 E-UTRAأو 
Band 13 

756-746 MHz dBm 52− MHz 1 دة القاعينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .13 النطاق العاملة يف

787-777 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .13 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XIV  
 E-UTRA أو

Band 14 

768-758 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .14 النطاق العاملة يف

798-788 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .14 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 17 

746-734 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .17 النطاق العاملة يف

716-704 MHz dBm 49− MHz 1  دة القاعال ينطبق هذا املتطلب على احملطات
. وبالنسبة للمحطات 17 النطاق العاملة يف

ينطبق هذا  29القاعدة العاملة يف النطاق 
حتت نطاق تشغيل  MHz 1املتطلب بدءاً من 

 (.7)املالحظة  29 الوصلة اهلابطة
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UTRA FDD Band XX  
 E-UTRAأو 

Band 20 

821-791 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .20 النطاق العاملة يف

862-832 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .20 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XXII  
 E-UTRAأو 

Band 22 

3 590-3 510 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .42أو  22 النطاق العاملة يف

3 490-3 410 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
ال ينطبق هذا املتطلب . و 22 النطاق العاملة يف

 .42 العاملة يف النطاق على احملطة القاعدة

E-UTRA 
Band 23 

2 200-2 180 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .23 النطاق العاملة يف

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

 2 النطاق على احملطات القاعدة العاملة يف
 ، حيث يتم حتديد احلدود بشكل مستقل.25 أو

2 010-2 000 MHz dBm 30− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب فقط على احملطات القاعدة 
، ويبدأ تطبيق 25أو النطاق  2العاملة يف النطاق 

فوق نطاق تشغيل  MHz 5 هذا املتطلب من
 (.5)املالحظة  25الوصلة اهلابطة يف النطاق 

2 020-2 010 MHz dBm 49− MHz 1 

E-UTRA 
Band 24 

1 559-1 525 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .24 النطاق العاملة يف

1 660.5-1 626.5 
MHz 

dBm 49− MHz 1 على احملطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب  ال
 .24 النطاق العاملة يف

UTRA FDD 

Band XXV 
 E-UTRAأو 

Band 25 

1 995-1 930 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .25أو  2 النطاق العاملة يف

1 915-1 850 MHz dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
. وبالنسبة للمحطات 25 النطاق العاملة يف

، ينطبق على مدى 2 النطاق القاعدة العاملة يف
 .MHz 1 915إىل  MHz 1 910الرتددات 

UTRA FDD 

Band XXVI  
 E-UTRA Band 26أو 

MHz 894-859 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
وينطبق هذا . 26 النطاقأو  5 النطاق العاملة يف

العاملة  E-UTRA املتطلب على احملطات القاعدة
يف مدى الرتددات  27 النطاق يف

MHz 894-879. 

MHz 849-814 dBm 49− MHz 1  ال ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة العاملة
. وبالنسبة للمحطات القاعدة العاملة 26 النطاق يف
ينطبق على مدى الرتددات ، 5 النطاق يف

MHz 814  إىلMHz 824 . وبالنسبة للمحطات
ينطبق هذا املتطلب  ،27 النطاق القاعدة العاملة يف

حتت نطاق تشغيل الوصلة  MHz 3بدءاً من 
 .27 اهلابطة
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E-UTRA Band 27 MHz 869-852 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .27 أو 26 أو 5 النطاق العاملة يف

MHz 824-807 dBm 49− MHz 1  ال ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة
. وبالنسبة للمحطات 27 النطاق العاملة يف

ينطبق على مدى ، 26 النطاق يفالقاعدة العاملة 
ينطبق . و MHz 814إىل  MHz 807الرتددات 

على احملطات القاعدة العاملة هذا املتطلب 
فوق نطاق  MHz 4بدءاً من  28 النطاق يف

 (.6 )املالحظة 28 تشغيل الوصلة اهلابطة
E-UTRA Band 28 MHz 803-758 dBm 52− MHz 1 دة القاعينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال

 .44 أو 28 النطاق العاملة يف
MHz 748-703 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال

ينطبق هذا املتطلب  . ال28 النطاق العاملة يف
 .44 النطاق على احملطات القاعدة العاملة يف

E-UTRA Band 29 MHz 728-717 dBm 52− MHz 1 احملطات القاعدة  ينطبق هذا املتطلب على ال
 .29 النطاق العاملة يف

E-UTRA Band 30 MHz 2 360-2 350 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .40أو  30 النطاق العاملة يف

MHz 2 315-2 305 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
ينطبق هذا املتطلب  ال .30 النطاق العاملة يف

 .40 النطاق على احملطات القاعدة العاملة يف
E-UTRA Band 31 MHz 467,5-462,5 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال

 .31 النطاق العاملة يف
MHz 457,5-452,5 dBm 49− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال

 .31 النطاق يفالعاملة 
UTRA FDD 

Band XXXII  
 E-UTRA Band 32أو 

MHz 1 496-1 452 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .32أو  21أو  11 النطاق العاملة يف

UTRA TDD Band a)  
 E-UTRAأو 

Band 33 

1 920-1 900 MHz dBm 52− MHz 1 احملطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب على  ال
 33 النطاق العاملة يف

UTRA TDD Band a) 

 E-UTRA Band 34  أو

2 025-2 010 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .34 النطاق العاملة يف

UTRA TDD Band b) 
 E-UTRA Band 35 أو

1 910-1 850 MHz dBm 52− MHz 1 على احملطات القاعدة ينطبق هذا املتطلب  ال
 .35 النطاق العاملة يف

UTRA TDD Band b) 
 E-UTRAأو 

Band 36 

MHz 1 9901 930 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .36 أو 25 أو 2 النطاق العاملة يف

UTRA TDD Band c) 
 E-UTRAأو 

Band 37 

1 930-1 910 MHz dBm 52− MHz 1 هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ينطبق ال
. ويعرَّف هذا النطاق غري 37 النطاق العاملة يف
، لكنه ITUR M.1036التوصية  املتزاوج يف

 مستقبلي انتظار أي نشر يف

UTRA TDD in 

Band d)  
 E-UTRA Band 38أو 

2 620-2 570 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .38 النطاق العاملة يف
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UTRA TDD in Band f) 
 E-UTRAأو 

Band 39 

1 920-1 880 MHz dBm 52− MHz 1 دة القاعينطبق هذا املتطلب على احملطات  ال
 .39 النطاق العاملة يف

UTRA TDD in Band e) 
 E-UTRAأو 

Band 40 

2 400-2 300 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .40أو  30 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 41 

2 690-2 496 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .41 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 42 

3 600-3 400 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .43أو  42 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 43 

3 800-3 600 MHz dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .43أو  42 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 44 

MHz 803-703 dBm 52− MHz 1 ينطبق هذا املتطلب على احملطات القاعدة  ال
 .44أو  28 النطاق العاملة يف

ى ملا هو حمدد يف نطاق تطبيق البث اهلامشي يف هذه الفقرة الفرعية، وباستثناء احلاالت اليت تنطبق فيها املتطلبات املذكورة عل وفقاً  - 1المالحظة 
 MHz 10 على مدى ترددي مقداره 1-4.6.3 اجلدول يف الواردة تسري متطلبات التعايش ال، 29أو النطاق  25احملطات القاعدة العاملة يف النطاق 

 اإلقليمية. بات احمللية أوباملتطلأيًضا وقد تكون حدود البث هلذا املدى الرتددي املستبَعد مشمولة  نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة. يقع مباشرًة خارج
سها. وبالنسبة حلالة فلن ي نشرا يف املنطقة اجلغرافية نأن نطاقي التشغيل، اللذين ترتاكب فيهما أمدية الرتدد  1-4.6.3يفرتض اجلدول  - 2المالحظة 

 .ملواصفاتاالتشغيل هذه اليت ترتاكب فيها ترتيبات الرتددات يف املنطقة اجلغرافية نفسها، جيوز تطبيق متطلبات خاصة للتعايش ال تشملها هذه 
يف الصني، يكون مديا الرتدد ملتطلبات محاية الوصلة  UTRA band 3-Eأو  UTRA Band IIIأو  DCS1800حلماية النظام  - 3المالحظة 

  على التوايل. MHz 1 755-710 1و MHz 1 850-805 1اهلابطة والوصلة الصاعدة 
املنشورة يف نفس املنطقة اجلغرافية واملتزامنة واليت تستعمل نفس نطاق التشغيل أو نطاق تشغيل  TDDاحملطات القاعدة من النمط  - 4المالحظة 

 ر ميكنها اإلرسال بدون متطلبات تعايش إضافية. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوز تطبيق متطلبات خاصة للتعايش ال تشملهاجماو 
 .هذه املواصفات

هذه احملطة ذات . كما أنه ال ينطبق على ذات اإلصدار األسبق 2النطاق حملطة القاعدة العاملة يف ال ينطبق هذا املتطلب على ا - 5المالحظة 
، مع العلم بأن عملية الرتقية ال تؤثر Rel-11ومتت ترقيتها لتدعم خصائص اإلصدار  2012ديسمرب  31اإلصدار األسبق واليت مت تصنيعها قبل 

 من الوحدة الراديوية املتعلقة هبذا املتطلب. RFعلى األجزاء 
طلب حلول حمددة لتلبية حدود البث اهلامشي املتعلقة بتعايش احملطة القاعدة مع  ، جيوز28تعمل يف النطاق بالنسبة حملطة قاعدة  - 6المالحظة 

 . 27نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة العاملة يف النطاق 
، جيوز طلب حلول حمددة لتلبية حدود البث اهلامشي املتعلقة بتعايش احملطة القاعدة مع 29تعمل يف النطاق بالنسبة حملطة قاعدة  - 7المالحظة 

 .UTRA Band 17-Eأو  UTRA Band 12-Eأو  UTRA Band XIIنطاق تشغيل الوصلة الصاعدة يف النطاق 

طبيق هذه املتطلبات عند ترددات . كما ميكن ت(PHS)وميكن تطبيق املتطلبات التالية من أجل محاية نظام اهلاتف احملمول الشخصي 
فوق أعلى تردد ملرسل  MHz 10حتت أدىن تردد ملرسل احملطة القاعدة يف نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة و MHz 10 حمددة تقع بني

 احملطة القاعدة يف نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة.
 تتجاوز قدرة أي بث هامشي ما يلي:أالّ  وينبغي



  ITU-R  M.2070-1  التوصية 102

 

 4.6.3-2 اجلدول
 (PHS)اتف المحمول الشخصي هالهامشي للمحطات القاعدة من أجل التعايش مع نظام ال حدود البث

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى مدى الترددات

MHz 1 915,7-1 884,5 dBm 41− kHz 300  يطبق عند التعايش مع نظامPHS  يعمل
 MHz 1 915,7-1 884,5 النطاق يف

 املتطلب يف الصني.ال يطبق هذا  –مالحظة 

وميكن تطبيق هذا املتطلب  يف بعض املناطق. 41 النطاق العاملة يف E-UTRA وجيوز تطبيق املتطلبات التالية على احملطات القاعدة
فوق أعلى  MHz 10 حتت أقل تردد لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة للمحطة القاعدة إىل MHz 10 أيضًا على مدى الرتددات من

 تشغيل الوصلة اهلابطة للمحطة القاعدة. تردد لنطاق 
 هامشي ما يلي: تتجاوز قدرة أي بثأالّ  وجيب

 4.6.3-3 اجلدول
 41نطاق في ال الحدود اإلضافية للبث الهامشي للمحطات القاعدة

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى النطاق

MHz 2 535-MHz 2 505 dBm 42− MHz 1 - 
MHz 2 655-MHz 2 535 dBm 22− MHz 1  على ختالفات تردد يطبق %250  من عرض نطاق

 القناة بدءاً من تردد املوجة احلاملة
 MHz 2 575-2 545املخصصة ضمن املدى  E-UTRAيف النظام  MHz 20أو  10احلاملة  ةينطبق هذا املتطلب على املوج –مالحظة 

 .MHz 2 645-2 595 أو

، قد يتعني على احملطة القاعدة أن تتقيد حبدود البث املطبقة الواردة 4.6.3إىل  1.6.3 اتيف الفقر وباإلضافة إىل املتطلبات الواردة 
، وذلك عند نشرها يف املناطق اليت تنطبق فيها هذه احلدود، (FCC Title 47)من لوائح جلنة االتصاالت الفيدرالية  47يف الباب 

 وضمن الشروط املعلن عنها من جانب اجلهة املصنعة.
وميكن تطبيق هذا املتطلب  يف بعض املناطق. 30 النطاق العاملة يف E-UTRA وجيوز تطبيق املتطلبات التالية على احملطات القاعدة

فوق أعلى  MHz 10 حتت أقل تردد لنطاق تشغيل الوصلة اهلابطة للمحطة القاعدة إىل MHz 10 أيضًا على مدى الرتددات من
 ة للمحطة القاعدة. تردد لنطاق تشغيل الوصلة اهلابط

  هامشي ما يلي: تتجاوز قدرة أي بثأالّ  وجيب

 4.6.3-3 اجلدول
 30نطاق في الالحدود اإلضافية للبث الهامشي للمحطات القاعدة 

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى النطاق

MHz 2 200-MHz 2 345 dBm 45− MHz 1  

MHz 2 362,5-MHz 2 365 dBm 25− MHz 1  

MHz 2 365-MHz 2 367,5 dBm 40− MHz 1  

MHz 2 367,5-MHz 2 370 dBm 42− MHz 1  

MHz 2 370-MHz 2 395 dBm 45− MHz 1  
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 التشارك في الموقع مع محطات قاعدة أخرى 5.6.3
 GSM900 تطبيق هذه املتطلبات حلماية مستقبالت احملطات القاعدة األخرى عندما تشارك أمناط احملطات القاعدةميكن 

 E-UTRA و/أو UTRA TDDو/أو  UTRA FDDو/أو  CDMA850و/أو  GSM850و/أو  PCS1900و/أو  DCS1800 و/أو
 معينة. مع حمطة قاعدة

أخرى  املوقع مع حمطات قاعدة بني املرسل واملستقبل وتقوم على التشارك يف dB 30 وتفرتض هذه املتطلبات خسارة اقرتان مقدارها
 الصنف. من نفس

حملطات القاعدة، حيث تنطبق متطلبات التشارك  5.6.3-1 اجلدول تتجاوز قدرة أي بث هامشي احلدود الواردة يفأاّل  وجيب
 .لصنف احملطة القاعدة املعلن عنه اجلدول، تبعاً  العمود األول من املوقع مع منط احملطة القاعدة املدرج يف يف

النطاقات، تسري االستثناءات والشروط الواردة يف عمود املالحظات وبالنسبة للمحطة القاعدة اليت تسمح بتشغيل متعدد 
على كل نطاق تشغيل مدعوم. وبالنسبة حملطة قاعدة تسمح بتشغيل متعدد النطاقات يتم فيه التقابل بني  5.6.3-1 اجلدول يف

على   5.6.3-1املالحظات يف اجلدول الستثناءات والشروط الواردة يف عمود النطاقات املتعددة وواصالت اهلوائي املنفصلة تسري ا
 .كل نطاق تشغيل مدعوم عند واصل اهلوائي املقابل له

 5.6.3-1 اجلدول
 حدود البث الهامشي للمحطات القاعدة من أجل التشارك

 الموقع مع محطات قاعدة أخرى في

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع المتشاركة في

مدى الترددات لمتطلب 
 الموقع التشارك في

توى المس
 األقصى

)محطة قاعدة 
 لمنطقة واسعة(

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 متوسطة المدى(

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 لمنطقة محلية(

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

GSM900 MHz 915-876 dBm 98− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 
DCS1800 MHz 1 785-1 710 dBm 98− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 
PCS1900 MHz 1 910-1 850 dBm 98− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 
GSM850 

 CDMA850 أو
MHz 849-824 dBm 98− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD Band I 

 E-UTRAأو 
Band 1 

MHz 1 980-1 920 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band II  
 E-UTRA Band 2أو 

MHz 1 910-1 850 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band III  
 E-UTRA Band 3أو 

MHz 1 785-1 710 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band IV  
 E-UTRA Band 4أو 

MHz 1 755-1 710 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band V  
 E-UTRA Band 5أو 

MHz 849-824 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 
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 (تابع )  5.6.3-1 اجلدول

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع المتشاركة في

مدى الترددات لمتطلب 
 الموقع التشارك في

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 لمنطقة واسعة(

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 متوسطة المدى(

المستوى 
 األقصى

قاعدة )محطة 
 لمنطقة محلية(

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD 

Band VI, XIX  
 E-UTRAأو 

Band 6, 19 

MHz 845-830 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band VII  
 E-UTRA Band 7أو 

MHz 2 570-2 500 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band VIII  
 E-UTRA Band 8أو 

MHz 915-880 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band IX  
 E-UTRA Band 9أو 

MHz 1 784,9-1 749,9 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band X  
 E-UTRAأو 

Band 10 

MHz 1 770-1 710 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band XI  
 E-UTRAأو 

Band 11 

MHz 1 447,9-1 427,9 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band XII  
 E-UTRAأو 

Band 12 

MHz 716-699 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band XIII  
 E-UTRAأو 

Band 13 

MHz 787-777 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band XIV  
 E-UTRAأو 

Band 14 

MHz 798-788 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

E-UTRA Band 17 MHz 716-704 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 
E-UTRA Band 18 MHz 830-815 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band XX  
 E-UTRAأو 

Band 20 

MHz 862-832 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band XXI  
 E-UTRAأو 

Band 21 

MHz 1 462,9-1 447,9 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 
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 (تابع )  5.6.3-1 اجلدول

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع المتشاركة في

مدى الترددات لمتطلب 
 الموقع التشارك في

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 لمنطقة واسعة(

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 متوسطة المدى(

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 لمنطقة محلية(

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA FDD 

Band XXII  
 E-UTRAأو 

Band 22 

MHz 3 490,9-3 410 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 .42 النطاق العاملة يف

E-UTRA 
Band 23 

MHz 2 020-2 000 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

E-UTRA 
Band 24 

MHz 1 660,5-1 626,5 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

UTRA FDD 

Band XXV  
 E-UTRAأو 

Band 25 

MHz 1 915-1 850 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

WA UTRA FDD 

Band XXVI  
 E-UTRAأو 

Band 26 

MHz 849-814 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

E-UTRA 
Band 27 

MHz 824-807 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 - 

E-UTRA 
Band 28 

MHz 748-703 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 .44 النطاق العاملة يف
E-UTRA 
Band 30 

MHz 2 315-2 305 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 .40 النطاق العاملة يف
E-UTRA 
Band 31 

MHz 457,5-452,5 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100  

UTRA TDD 
Band a)  

 E-UTRAأو 
Band 33 

MHz 1 920-1 900 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 .33 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

Band a)  
 E-UTRAأو 

Band 34 

MHz 2 025-2 010 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 .34 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

Band b)  
 E-UTRAأو 

Band 35 

MHz 1 910-1 850 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 .35 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

Band b)  
 E-UTRAأو 

Band 36 

MHz 1 990-1 930 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 املتطلب ينطبق هذا  ال
 على احملطات القاعدة

العاملة يف 
 36و 2 النطاقني
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 (تتمة)  5.6.3-1 اجلدول

نمط المحطة القاعدة 
 الموقع المتشاركة في

مدى الترددات لمتطلب 
 الموقع التشارك في

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 لمنطقة واسعة(

المستوى 
 األقصى

)محطة قاعدة 
 متوسطة المدى(

المستوى 
 األقصى

محطة قاعدة )
 لمنطقة محلية(

عرض نطاق 
 القياس

 اتمالحظ

UTRA TDD 

Band c)  
 E-UTRAأو 

Band 37 

MHz 1 930-1 910 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

. 37 النطاق العاملة يف
 النطاق ويرد تعريف هذا

 التوصية غري املتزاوج يف
ITUR M.1036، 

ر انتظار أي نش أنه يف غري
 مستقبلي.

UTRA TDD 

Band d)  
 E-UTRAأو 

Band 38 

MHz 2 620-2 570 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 .38 النطاق العاملة يف

UTRA TDD 

Band f) 
 E-UTRAأو 

Band 39 

MHz 1 920-1 880 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

العاملة 
 .39و 33 النطاقني يف

UTRA TDD 

Band e)  
 E-UTRAأو 

Band 40 

MHz 2 400-2 300 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 .40 النطاق العاملة يف

E-UTRA Band 41 MHz 2 690-2 496 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
على احملطات 

العاملة  القاعدة
 .41 النطاق يف

E-UTRA Band 42 MHz 3 600-3 400 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 42 النطاق العاملة يف
 .43 أو

E-UTRA Band 43 MHz 3 800-3 600 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 42 النطاق العاملة يف
 .43 أو

E-UTRA Band 44 MHz 803-703 dBm 96− dBm 91− dBm 88− kHz 100 ينطبق هذا املتطلب  ال
 على احملطات القاعدة

 28 النطاق العاملة يف
 .44 النطاق أو

 1-5.6.3 اجلدول تسري متطلبات االتشارك يف املوقع الواردة يف هذه الفقرة، ال نطاق تطبيق البث اهلامشي يف هو حمدد يف وفقًا ملا - 1المالحظة 
أحدث  تسمح يقع مباشرة خارج املدى الرتددي إلرسال احملطة القاعدة يف نطاق تشغيل الوصلة اهلابطة. وال MHz 10 على مدى ترددي مقداره

املوقع مع نظام آخر على الرتددات اجملاورة بالنسبة خلسارة اقرتان دنيا بني احملطتني القاعدة  التكنولوجيات احلالية حبل عام وحيد للتشارك يف
 هذه التقنيات. 3GPP TR 25.942استعماهلا. وقد تناولت املواصفة  د بعض حلول هندسة املواقع اليت ميكن. بيد أنه توجdB 30 قيمتها

أن نطاقي التشغيل، اللذين ترتاكب فيهما مديا الرتدد املقابالن إلرسال واستقبال احملطة القاعدة، لن ي نشرا  1-5.6.3يفرتض اجلدول  - 2المالحظة 
جيوز تطبيق متطلبات خاصة ة نفسها، املنطقة اجلغرافي ا. وبالنسبة حلالة التشغيل هذه اليت ترتاكب فيها ترتيبات الرتددات يفاملنطقة اجلغرافية نفسه يف

 .املواصفات تشملها هذه الللتشارك يف املوقع 
املنشورة يف نفس املنطقة اجلغرافية واملتزامنة واليت تستعمل نفس نطاق التشغيل أو نطاق تشغيل  TDDحمطات القاعدة من النمط  - 3المالحظة 

ارك شجماور ميكنها اإلرسال بدون متطلبات خاصة للتشارك يف املوقع. وبالنسبة للمحطات القاعدة غري املتزامنة، جيوز تطبيق متطلبات خاصة للت
 .املوقع ال تشملها هذه املواصفات يف
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 البث الهامشي للمستقبل 7.3
وقف تسري املتطلبات خالل فرتة تاليت هلا منفذ مشرتك هلوائي االستقبال واإلرسال،  TDDبالنسبة للمحطة القاعدة من النمط 

اليت هلا منفذ مشرتك هلوائي االستقبال واإلرسال، تكون حدود البث اهلامشي  FDD. وبالنسبة للمحطة القاعدة من النمط املرسل
 صاحلة. 1.6.3مرسل كما حددت يف الفقرة لل

 .7.3-1 املبينة يف اجلدول ستوياتتتجاوز قدرة البث اهلامشي املأالّ  وجيب

 7.3-1 اجلدول

 العامة للبث الهامشي االختبار متطلبات

 اتمالحظ عرض نطاق القياس المستوى األقصى مدى الترددات

GHz 1-MHz 30 dBm 57 kHz 100  

GHz 12,75-GHz 1 dBm 47 MHz 1  

GHz 12,75 -  التوافقية اخلامسة
حلافة الرتدد العليا لنطاق تشغيل 

 GHzالوصلة الصاعدة بوحدات 

dBm 47 MHz 1 43و 42و 22على النطاق أاّل  ال ينطبق. 

وبالنسبة  من هذا املتطلب.  MHz BW RF,_,DLhighF 10 +و MHz  BW RF,DL,lowF 10ميكن استبعاد مدى الرتددات الواقع بني  -مالحظة 
بالنسبة حملطة قاعدة و  للمحطة القاعدة اليت تسمح بتشغيل متعدد النطاقات، ينطبق مدى الرتددات املستثىن على مجيع نطاقات التشغيل املدعومة.

النطاق الواحد وال يطبق مدى  باتتسمح بتشغيل متعدد النطاقات يتم فيه التقابل بني النطاقات املتعددة وواصالت اهلوائي املنفصلة تطبق متطل
 نطاق التشغيل املدعوم على كل واصل للهوائي. علىأالّ  الرتددات املستثىن

يتجاوز أي بث هامشي املتطلبات اإلضافية للبث اهلامشي الواردة أاّل  ، جيب7.3-1 باإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف اجلدولو 
 يف املوقع مع حمطات قاعدة أخرى. للتشارك 5.6.3. كما ميكن تطبيق املتطلبات الواردة يف الفقرة 4.6.3إىل  1.6.3الفقرات  يف
 
 
 

 1 المرفق
 1 بالملحق
 

 تعريف تسامح االختبار
 تسامح االختبار

من  2 توصيفقرة  ، فإن "تسامح االختبار" هو قيمة التهاون املشار إليها يفITUR M.1545عطفًا على التوصية 
، أي الفارق بني القيمة األساسية للمواصفة وحد االختبار، املقيَّم بتطبيق مبدأ املخاطرة املشرتكة وفقاً ITUR M.1545 التوصية

 3 حال تساوي القيمة األساسية للمواصفة مع حد االختبار )الشكل . ويفITUR M.1545بالتوصية  1 من امللحق 3و 2 للشكلني
 الصفر. (، فإن "تساحمات االختبار" تساويITUR M.1545للتوصية  1 امللحق من
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 2 الملحق
 

 الشبكات الالسلكية المتقدمة للمناطق الحضرية
 الواقعة خارج النطاق ومنطقة البث الهامشي اطقالمن

من قيمة عرض  ± 250%البث املبدئي خارج النطاق، الذي تطبق فيه مواصفات القناع الطيفي للقناة، هو القيمة املطلقة اليت تبلغ 
نطاق القناة بدءاً من الرتدد املركزي للقناة أو احلد األدىن أو األعلى للنطاق املستهدف، أيهما أصغر. وبالنسبة للرتددات اليت تقع 

 لنطاق تطبق مواصفات البث اهلامشي.بعد املنطقة الواقعة خارج ا

 المواصفات المبدئية 1
 المبدئي للقناة القناع الطيفي 1.1

دد قناع خاص بنطاق أو مل مجيع املناطق ما على مجيع النطاقات ويف 2و 1 اجلدولني األقنعة الطيفية الواردة يفتطبق  طقة مبن حي 
 .1.1 إحدى الفقرات الفرعية ذات الصلة من الفقرة يف

 1 اجلدول

 MHz 5للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

عن التردد  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)المركزي 

عرض نطاق 
 (kHz)التكامل 

/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث األقصى المسموح به )
 مقيساً عند منفذ الهوائي

1 2,5  f < 7,5 100 77(∆f - 5,05)/5 

2 7,5  f < 12,5 100 14– 
 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1المالحظة 

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 2,550 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 مالحظةال
 البث. يشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة - 3المالحظة 

 2 اجلدول

 MHz 10للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

عن التردد  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)المركزي 

عرض نطاق 
 (kHz)التكامل 

/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث األقصى المسموح به )
 مقيساً عند منفذ الهوائي

1 5  f < 10 100 77(∆f-5,05)/5 

2 10  f < 15 100 14– 

3 15  f  25 1 000 13– 

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1المالحظة 
 .MHz 14,95 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 5,05 يساوي fΔ ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 مالحظةال
 .MHz 24,5 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 15,5 يساوي fΔ ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 البث. يشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة - 3المالحظة 
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 3 اجلدول

 MHz 20للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

عن التردد  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)المركزي 

عرض نطاق 
 (kHz)التكامل 

/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث األقصى المسموح به )
 مقيساً عند منفذ الهوائي

1 5  f < 10 100 77(∆f5,05)/5 

2 10  f < 15 100 14– 

3 15  f  35 1 000 13– 

 القياس. بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح MHz هي القيمة املطلقة للتباعد بوحدات f - 1المالحظة 
 .MHz 14,95 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 10,05 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 مالحظةال
 .MHz 34,5 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 15,5 يساوي Δf ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 البث. عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة يشري - 3المالحظة 

 المبدئيالبث الهامشي  2.1
دد خالف ذلك يف مل ما، 4 اجلدول مواصفات البث اهلامشي املبدئي الواردة يفتنطبق   .2.1 الفقرات املتفرعة عن الفقرة حي 

 4 اجلدول
 البث الهامشي المبدئي، المناسب للمتطلب

/2ChBW - ue-DLF  cf /2 ChBW+  le-DLF 

 المستوى األقصى للبث عرض نطاق القياس (f)بث الهامشي المدى تردد  الرقم
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

4 1 GHz  f < 5 x Fue 30 kHz If 2,5  ChBW < = f < 10  ChBW 

300 kHz If 10  ChBW < = f < 12  ChBW 

1 MHz If 12  ChBW < = f 

30– 

 1صنف النطاق  2
 لصنف النطاق  C.1المجموعة  1.2

 قناع الطيفي للقناةال 1.1.2
 .MHz 10و MHz 5لعرضي النطاق  قناع البث الطيفي 6و 5اجلدوالن حيدد 

 5 اجلدول

 لصنف النطاق( C.1)المجموعة  MHz 5للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي
 عرض نطاق القياس مستوى البث المسموح به تخالف التردد عن التردد المركزي الرقم

1 2,5  f < 3,5 13 kHz 50 

2 3,5  f < 12,5 13 MHz 1 
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 6 اجلدول

  MHz 10للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي
 لصنف النطاق( C.1)المجموعة 

 عرض نطاق القياس مستوى البث المسموح به تخالف التردد عن التردد المركزي الرقم

1 5  f < 6 13 kHz 100 

2 6  f < 25 13 MHz 1 

 البث الهامشي للمرسل اتمواصف 2.1.2

 7 اجلدول
  Aحد البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة 

 لصنف النطاق( C.1)المجموعة 

مستوى البث  النطاق الرقم
 المسموح به

 مالحظات عرض نطاق القياس

1 GHz 1-MHz 30 dBm 13 kHz 100 من  1.4الفقرة  هو حمدد يف عرض النطاق كما
 ITU-R SM.329-10التوصية 

2 GHz 13,45-GHz 1 MHz 1 5.2للفقرة  1اجلدول  هو حمدد يف الرتدد األعلى كما 
 ITU-R SM.329-10من التوصية 

 8 اجلدول
  Bحد البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة 

 لصنف النطاق( C.1)المجموعة 

 عرض نطاق القياس النطاق الرقم
 مستوى البث 

 (dBM)المسموح به 

1 9 kHz ≤ f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz ≤ 5f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

4 1 GHz  f < 13,45 GHz 30 kHz If 2,5  BW <= | fc − f | < 10  BW 

300 kHz If 10  BW <= | fc − f | < 12  BW 

1 MHz  If 12  BW <= | fc − f | 

30– 
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 9 اجلدول
  اإلضافي البث الهامشي

 لصنف النطاق( C.1)المجموعة 

 (MHz) القياس عرض نطاق f (MHz)مدى ترددات البث الهامشي  الرقم
 المستوى األقصى للبث

(dBm) 

1 791  f  821 1 52– 

2 831  f  862 1 49– 

3 876  f  915 1 51– 

4 921  f  925 1 47– 

5 925  f  960 1 52– 

6 1 710  f  1 785 1 51– 

7 1 805  f  1 880 1 52– 

8 1 920  f  1 980 1 49– 

9 2 110  f  2 170 1 52– 

10 1 900  f  1 920 1 52– 

11 2 010  f   1 52– 

12 2 500  f   1 49– 

13 2 570  f   1 52– 

14 2 620  f   1 52– 

 3صنف النطاق  3
 لصنف النطاق C.3المجموعة  1.3

 القناع الطيفي للقناة 1.1.3
 .MHz 5 لعرض النطاق الطيفيقناع البث  11و 10 حيدد اجلدوالن

وحتدد يف هذا القسم متطلبات البث غري املطلوب يف اليابان بالنسبة ألول قناة جماورة، واحملددة على أهنا أقصى قدرة مسموح هبا 
 اع.للقناة اجملاورة، وذلك على شكل قياس أحادي النقطة ألول قطعة من القن

 10 اجلدول
  MHz 5للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

 لصنف النطاق( C.3)المجموعة 

 عرض نطاق القياس (dBm) البث المسموح به مستوى (MHz) تخالف التردد عن التردد المركزي الرقم

1 2,5  f < 3,5 13 kHz 50 
2 3,5  f < 12,5 13 MHz 1 



  ITU-R  M.2070-1  التوصية 112

 

 11 اجلدول

 اليابان  – MHz 5للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي
 لصنف النطاق( C.3)المجموعة 

 (MHz) عرض نطاق القياس (dBm) البث المسموح به مستوى (MHz) تخالف التردد عن التردد المركزي الرقم

1 f = 5 7 4,8 

2 7,5 MHz  f < 12,25 151,4  (f 7,5) 1 

3 12,25  f < 22,5 MHz -22 1 

 .MHz 10 لعرض النطاق قناع البث الطيفي 13و 12 وحيدد اجلدوالن

 12 اجلدول
  MHz 10للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

 لصنف النطاق( C.3)المجموعة 

 تخالف التردد عن التردد المركزي الرقم
(MHz) 

 البث المسموح به مستوى
(dBm) 

 عرض نطاق القياس
(MHz) 

1 5  f < 6 MHz 13 kHz 100 
2 6  f < 25 MHz 13 MHz 1 

 13 اجلدول

 اليابان  – MHz 10للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي
 لصنف النطاق( C.3)المجموعة 

 تخالف التردد عن التردد المركزي الرقم
(MHz) 

 البث المسموح به مستوى
(dBm) 

 عرض نطاق القياس
(MHz) 

1 f = 10 3 9,5 

2 15  f < 25 -22 1 

 .MHz 20 لعرض النطاق البث الطيفيقناع  14 وحيدد اجلدول

 14 اجلدول

  اليابان- MHz 20للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي
 لصنف النطاق( C.3)المجموعة 

 تخالف التردد عن التردد المركزي الرقم
(MHz) 

 البث المسموح به مستوى
(dBm) 

 عرض نطاق القياس
(MHz) 

1 f = 20 6 19,5 

2 30  f < 50 -22 1 
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 مواصفات البث الهامشي للمرسل 2.1.3

 15 اجلدول
  Aحد البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة 

 لصنف النطاق( C.3)المجموعة 

البث  مستوى النطاق الرقم
 المسموح به

 مالحظات عرض نطاق القياس

1 GHz 1-MHz 30 
dBm 13 

kHz 100 من  1.4الفقرة  هو حمدد يف عرض النطاق كما
 ITU-R SM.329-10التوصية 

2 GHz 13,45-GHz 1 MHz 1 5.2للفقرة  1اجلدول  هو حمدد يف الرتدد األعلى كما 
 ITU-R SM.329-10من التوصية 

 16 اجلدول
  Bحد البث الهامشي للمحطة القاعدة، الفئة 

 لصنف النطاق( C.3)المجموعة 

 عرض نطاق القياس النطاق الرقم
 البث مستوى

 (dBM)المسموح به 

1 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

2 1 GHz  f < 13,45 GHz 30 kHz If 2,5 × BW <= | fc − f | < 10 × BW 

300 kHz If 10 × BW <= | fc − f | < 12 × BW 

1 MHz If 12 × BW <= | fc − f | 

30– 

 .MHz 10 أو 5 البالغ هو عرض نطاق قناة اإلشارة BW، 16اجلدول  يف -مالحظة 

 17 اجلدول

 حد البث الهامشي للمحطة القاعدة، اليابان 
 لصنف النطاق( C.3)المجموعة 

 عرض نطاق القياس عرض نطاق التردد الرقم
 مستوى البث

 (dBm)المسموح به 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 13− 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 13− 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 13− 

4 1 000 MHz  f < 2 505 MHz MHz 1 13− 

5 2 505 MHz  f < 2 535 MHz MHz 1 42− 

6 2 535 MHz  f MHz 1 13− 
مرة  2,5 بالنسبة ملدى ترددات أكرب ب MHz 2 655و MHz 2 535 ستوى البث املسموح به يف نطاق الرتددات بنيجيب تطبيق م –مالحظة 

 حجم القناة من الرتدد املركزي.
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 لصنف النطاق D.3المجموعة  2.3
 القناع الطيفي للقناة 1.2.3

 على إقليم الواليات املتحدة. 19و 18 نيينطبق قناع البث الطيفي الوارد يف اجلدول

 18 اجلدول
  MHz 5للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

 لصنف النطاق( D.3)المجموعة 

  مركز القناة عن fتخالف التردد  الرقم
(MHz) 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض dBmمستوى البث المسموح به )

 نطاق التكامل( مقيسًأ عند منفذ الهوائي
1 2,5  f  3,5 50 -13 

2 3,5  f  12,5 1 000 -13 
. MHz 3,475 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 2,525 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 50 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 1 ةظمالحال
 .MHz 12,0 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 4,0 يساوي Δf ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 .البث يشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة - 2المالحظة 

 19 اجلدول
 الواليات المتحدة  – MHz 10للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

 لصنف النطاق( D.3)المجموعة 

عن التردد المركزي  fتخالف التردد  الرقم
(MHz) 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض dBmمستوى البث المسموح به )

 نطاق التكامل( مقيساً عند منفذ الهوائي
1 5  f  6 100 -13 

2 6  f  25 1 000 -13 
. MHz 5,950 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 5,050 يساوي fΔ ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 1 ةظمالحال

 .MHz 24,5 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 6,5 يساوي fΔ ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاح
 .البث يشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة - 2المالحظة 

 .على إقليم أوروبا 21و 20 نياجلدول الوارد يف قناع البث الطيفيينطبق 

 20 اجلدول

 أوروبا  – MHz 5للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي
 لصنف النطاق( D.3)المجموعة 

عن التردد المركزي  fتخالف التردد  الرقم
(MHz) 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض dBmمستوى البث المسموح به )

 نطاق التكامل( مقيساً عند منفذ الهوائي
1 2,5  f < 7,5 100 77(∆f - 2,55)/5 

2 7,5  f  12,5 100 14 

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 2,550 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 1 ةظمالحال
 .البث يشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة - 2المالحظة 
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 21 اجلدول

 أوروبا  – MHz 10للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي
 لصنف النطاق( D.3)المجموعة 

عن التردد المركزي  fتخالف التردد  الرقم
(MHz) 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض dBmمستوى البث المسموح به )

 نطاق التكامل( مقيساً عند منفذ الهوائي
1 5  f < 10 100 77(∆f - 5,05)/5 

2 10  f < 15 100 -14 
3 15  f  25 1 000 -13 

. MHz 14,95 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 5,05 يساوي fΔ ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 1 ةظمالحال
 .MHz 24,5 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 15,5 يساوي fΔ ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 .البث يشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة - 2المالحظة 

 مواصفات البث الهامشي للمرسل 2.2.3

 22 اجلدول

 الواليات المتحدة  -البث الهامشي 
 لصنف النطاق( D.3)المجموعة 

 (MHz)عرض نطاق القياس  عرض نطاق التردد الرقم
 مستوى البث

 (dBm)المسموح به 

1 30 MHz < f < 13,450 GHz 1 13− 

 23 اجلدول

 أوروبا  - MHz 5حد البث الهامشي لعرض النطاق 
 لصنف النطاق( D.3)المجموعة 

 (MHz)عرض نطاق القياس  عرض نطاق التردد الرقم
 مستوى البث

 (dBm)المسموح به 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36− 
 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36− 
3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36− 
4 1 GHz  f < 13 450 MHz 30 kHz If 12.5 MHz < = ∆f < 50 MHz 

300 kHz If 50 MHz < = ∆f < 60 Mhz 

1 MHz If 60 MHz < = ∆f 

30− 
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 24 اجلدول

 أوروبا  - MHz 10البث الهامشي لعرض النطاق 
 لصنف النطاق( D.3)المجموعة 

 (MHz)عرض نطاق القياس  عرض نطاق التردد الرقم
 مستوى البث

 (dBm)المسموح به 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36− 
2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36− 
3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36− 
4 1 GHz  f < 13 450 MHz 30 kHz If 25 MHz<= ∆f < 100 MHz 

300 kHz If 100 MHz<= ∆f < 120 MHz 

1 MHz If 120 MHz <= ∆f 

30− 

دد اجلدول  احملطات. حدود محاية مستقبالت احملطات القاعدة من بث اإلرسال الداخلي هلذه 25 حي 

 25 اجلدول
 لحماية مستقبل المحطة الحاملة للمحطة القاعدة حدود البث الهامشي 

 لصنف النطاق( D.3)المجموعة 

 المستوى األقصى  عرض نطاق القياس (MHz) (f)مدى تردد بث المجال الهامشي  الرقم

1 2 572-2 496 kHz 100 dBm 96– 

 5صنف النطاق  4

 لصنف النطاق E.L5المجموعة  1.4
نقاط انقطاع القناع اخلطي املتقطع  26 وحيدد اجلدول .MHz 10و 5 النطاق يلعرض قناع البث الطيفي 27و 26 حيدد اجلدوالن

 .nomP احملطة القاعدة،لكثافة القدرة الطيفية. وهذا القناع هو قناع نسيب وتطبيقه مشروط مبستوى قدرة 

 26 اجلدول
  لكثافة قدرة اإلرسال الطيفيةالقناع الطيفي النسبي للقناة 

 لصنف النطاق( E.L.5المجموعة )

 .nomP احملطة القاعدة،مستويات البث لدالة خطية متقطعة وتطبيقها مشروط مبستوى قدرة  27 وحيدد اجلدول
  

 القدرة الرقم
 تخالف التردد

0,5*BW 0,71*BW 1,06*BW 2,0*BW 2,5*BW 

1 nomP <39 dBm  dB 20– dB 27– dB 32– dB 50– dB 50– 

2 39 dBm ≤ nomP <33 dBm  
dB 20– dB 27– dB 32– )nomP –50 dB + (39 dBm – 

ارجع إىل 
 27اجلدول 
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 27 اجلدول
 قناع البث الطيفي المطلق للقناة 

 لصنف النطاق( E.L.5المجموعة )

 6صنف النطاق  5

 لصنف النطاق D.6المجموعة  1.5
 قناع البث الطيفي 1.1.5

 .MHz 10و 5 لعرضي النطاق FDDللمحطات القاعدة من النمط  قناع البث الطيفي 29و 28 حيدد اجلدوالن

 28 اجلدول
  MHz 5للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

 لصنف النطاق( D.6)المجموعة 

عن  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)التردد المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
 التكامل( مقيساً /عرض نطاق dBmمستوى البث المسموح به )

 عند منفذ الهوائي
1 2,5  f < 3,5 50 -13 
2 3,5  f  12,5 1 000 -13 

 29 اجلدول
  MHz 10للقناة لعرض النطاق  القناع الطيفي

 لصنف النطاق( D.6)المجموعة 

عن  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)التردد المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
 /عرض نطاق التكامل( مقيساً dBm) مستوى البث المسموح به

 عند منفذ الهوائي
1 5  f < 6 100 -13 
2 6  f  25 1 000 -13 

 
  

 القدرة الرقم

 تخالف التردد
0.50 BW  f < 

0.71 BW 
0.71 BW  f < 

1.06 BW 
1.06 BW  f 

<2.00 BW 
2.00 BW  f  

2.50 BW 

1 ≤ 39 dBmnom 33 dBm < P  26انظر اجلدول  26انظر اجلدول  26انظر اجلدول 21 + x dBm/MHz 

2 ≤ 33 dBmnom P dBm/MHz 5,5– dBm/MHz 5,5– dBm/MHz 23,5– dBm/MHz 23,5– 

 .x = 10 log(BW/10)، 27 يف اجلدول -مالحظة 
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 البث الهامشي للمرسل 2.1.5

 30 اجلدول
 البث الهامشي 

 لصنف النطاق( D.6)المجموعة 

 (MHz)عرض نطاق القياس  عرض نطاق التردد الرقم
 البثمستوى 

 (dBm)المسموح به 

1 30 MHz < f < 10,775 GHz 1 13− 

 لصنف النطاق  E.6المجموعة  2.5

 القناع الطيفي للقناة 1.2.5
 .MHz 10و 5لعرضي نطاق القناة  FDDقناع البث الطيفي للمحطات القاعدة من النمط  32و 31 حيدد اجلدوالن

 31 اجلدول
  MHz 5لعرض النطاق  القناع الطيفي للقناة

 النطاق(لصنف  E.6)المجموعة 

عن التردد  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )

 مقيساً عند منفذ الهوائي
1 2,5  f 7,5 100 –7,0 – 7(∆f - 2,55)/5 

2 7,5  f 12,5 100 14– 

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 2,550 يساوي fΔ ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 1 ةظمالحال
 .البث يشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة - 2المالحظة 

 32 اجلدول
  MHz 10لعرض النطاق  القناع الطيفي للقناة
 لصنف النطاق( E.6)المجموعة 

عن التردد  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )

 مقيساً عند منفذ الهوائي
1 5  f 10 100 –7,0–7(∆f - 5,05)/5 

2 10  f 15 100 14– 

3 15  f 25 1 000 13– 
. MHz 14,95 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 5,05 يساوي fΔ ختالف تردد يف kHz 100 موضع القياس األول مبرشاح يقع - 1 ةظمالحال
 .MHz 24,5 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 15,5 يساوي fΔ ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 .البث عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة يشري - 2المالحظة 
 .MHz 20 لعرض نطاق القناة FDDقناع البث الطيفي للمحطات القاعدة من النمط  33 حيدد اجلدول
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 33 اجلدول
  MHz 20لعرض النطاق  القناع الطيفي للقناة
 لصنف النطاق( E.6)المجموعة 

عن التردد  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )

 مقيساً عند منفذ الهوائي
1 10  f < 15 100 –7–7(∆f - 10,05)/5 

2 15  f < 20 100 14– 

3 20  f  50 1 000 13– 
. MHz 19,95 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 10,05 يساوي fΔ ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 1 ةظمالحال
 .MHz 49,5 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 20,5 يساوي fΔ ختالف تردد يف MHz 1 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 .البث يشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد الذي يتم فوقه تكامل قدرة - 2المالحظة 

 مواصفات البث الهامشي للمرسل 2.2.5
 .حدود البث الطيفي اإلضايف 35بينما حيدد اجلدول  قناع البث الطيفيحدود  34 حيدد اجلدول

 34 اجلدول
 البث الهامشي 

 لصنف النطاق( E.6)المجموعة 

 (dBm)مستوى البث المسموح به  (MHz)عرض نطاق القياس  عرض نطاق التردد الرقم

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36− 
2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36− 
3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36− 
4 1 GHz  f < 10,775 GHz MHz 1 30− 

 35 اجلدول
 البث الهامشي اإلضافي 

 لصنف النطاق( E.6)المجموعة 

 (dBm)المسموح به  مستوى البث (MHz)عرض نطاق القياس  عرض نطاق التردد الرقم

1 960-921 kHz 100 57− 
2 915-876 kHz 100 61− 
3 1 880-1 805 kHz 100 47− 
4 1 785-1 710 kHz 100 61− 
5 1 990-1 930 kHz 100 47− 
6 1 910-1 850 kHz 100 61− 
7 894-869 kHz 100 57− 
8 849-824 kHz 100 61− 
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 (تتمة ) 35 اجلدول

 (MHz)عرض نطاق القياس  الترددعرض نطاق  الرقم
 مستوى البث

 (dBm)المسموح به 

9 1 990-1 930 MHz 1 52− 
10 1 910-1 850 MHz 1 49− 
11 1 880-1 805 MHz 1 52− 
12 1 785-1 710 MHz 1 49− 
13 2 155-2 110 MHz 1 52− 
14 1 755-1 710 MHz 1 49− 
15 894-869 MHz 1 52− 
16 849-824 MHz 1 49− 
17 895-860 MHz 1 52− 
18 850-815 MHz 1 49− 
19 2 690-2 620 MHz 1 52− 
20 2 570-2 500 MHz 1 49− 
21 960-925 MHz 1 52− 
22 915-880 MHz 1 49− 
23 1 879,9-1 844,9 MHz 1 52− 
24 1 784,9-1 749,9 MHz 1 49− 
25 2 170-2 110 MHz 1 52− 
26 1 770-1 710 MHz 1 49− 
27 1 500,9-1 475,9 MHz 1 52− 
28 1 452,9-1 427,9 MHz 1 49− 
29 746-728 MHz 1 52− 
30 716-698 MHz 1 49− 
31 756-746 MHz 1 52− 
32 787-777 MHz 1 49− 
33 768-758 MHz 1 52− 
34 798-788 MHz 1 49− 
35 1 920-1 900 MHz 1 52− 
36 2 025-2 010 MHz 1 52− 
37 1 910-1 850 MHz 1 52− 
38 1 990-1 930 MHz 1 52− 
39 1 930-1 910 MHz 1 52− 
40 2 620-2 570 MHz 1 52− 
41 1 920-1 880 MHz 1 52− 
42 400-2 300 MHz 1 52− 
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 لصنف النطاق F.6المجموعة  3.5
 القناع الطيفي للقناة 1.3.5

قناع البث  37 حيدد اجلدول، بينما MHz 5 القناة للمحطات القاعدة لعرض نطاق قناع البث الطيفي 36 حيدد اجلدول
 .MHz 10 للمحطات القاعدة لعرض نطاق القناة الطيفي

 36 اجلدول
 لصنف النطاق( F.6)المجموعة  MHz 5أوروبا:  -قناع البث الطيفي 

عن التردد  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )

 مقيساً عند منفذ الهوائي
1 2,515  f < 2,715 30 14– 

2 2,715  f < 3,515 30 –14–15(∆f - 2,715) 

3 3,515  f < 4,0 30 26– 
4 4,0  f 12,5 1 000 13– 

 37 اجلدول
 لصنف النطاق( F.6)المجموعة  MHz 10أوروبا:  -قناع البث الطيفي 

عن التردد  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )

 مقيساً عند منفذ الهوائي
1 5,015  f <5,215 30 14– 

2 5,215  f <6,015 30 –14–15(∆f - 52,2715) 

3 6,015  f <6,5 30 26– 
4 6,5  f <15,50 1 000 13– 

5 15,50  f 25,0 1 000 15– 

 مواصفات البث الهامشي للمرسل 2.3.5

 38 اجلدول

 لصنف النطاق( F.6)المجموعة  MHz 5البث الهامشي لعرض نطاق القناة 

 الرقم
التردد المركزي 

 للمرسل
)c(f(MHz)  

 (f)مدى الترددات الهامشية 
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
المستوى 

 األقصى للبث
(dBm) 

1 1 880-1 805 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 1 880-1 805 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 1 880-1 805 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

4 1 880-1 805 1 GHz  f < 12,75 GHz 30 kHz, If 12,5 MHz <= f < 50 MHz 

300 kHz, If 50 MHz <= f < 60 MHz 

1 MHz, If 60 MHz <= f 

30– 
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 39 اجلدول

  MHz 10البث الهامشي لعرض نطاق القناة 
 لصنف النطاق( F.6)المجموعة 

 (MHz)عرض نطاق القياس  عرض نطاق التردد الرقم
البث المسموح مستوى 

 (dBm)به 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36− 
2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36− 
3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36− 
4 1 GHz  f < 13 450 MHz 30 kHz If 25 MHz<= ∆f < 100 MHz 

300 kHz If 100 MHz<= ∆f < 120 Mhz 

1 MHz If 120 MHz <= ∆f 

30− 

 احملطات. بث اإلرسال الداخلي هلذه احلدود حلماية مستقبالت احملطات القاعدة من 40حيدد اجلدول 

 40 اجلدول
 حدود البث الهامشي لحماية مستقبل المحطة القاعدة 

 لصنف النطاق( F.6المجموعة )

 التردد المركزي للمرسل
)cf(MHz) ( 

 (f)مدى الترددات الهامشية 
(MHz) 

 المستوى األقصى عرض نطاق القياس
 (dBm) 

1 880-1 805 1 785-1 710 kHz 100 dBm 96– 

 إقليمية. بلوائح حملية أو 41 اجلدول يفوقد تفرض حدود البث اهلامشي الواردة 

 41 اجلدول
  البث الهامشي اإلضافي

 لصنف النطاق( F.6المجموعة )

 الرقم
 التردد المركزي للمرسل

 )c(f(MHz)  
 (f)مدى الترددات الهامشية 

(MHz) 
 المستوى األقصى عرض نطاق القياس

 (dBm) 

1 

1 880-1 805 

821-791 MHz 1 52– 

2 862-831 MHz 1 49– 

3 1 880-1 805 kHz 100 47– 

4 1 785-1 710 kHz 100 61– 

5 1 880-1 805 MHz 1 52– 

6 1 785-1 710 MHz 1 49– 
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 7صنف النطاق  6
 لصنف النطاق E.7إلى  A.7المجموعات  1.6

 القناع الطيفي للقناة 1.1.6
 على إقليم الواليات املتحدة. 43و 42ينطبق قناع البث الطيفي الوارد يف اجلدولني 

 42 اجلدول
 لصنف النطاق( E.7-A.7عات الواليات المتحدة )المجمو  - MHz 5القناع الطيفي للقناة لعرض النطاق 

عن  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)التردد المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )
 منفذ الهوائيمقيساً عند 

1 2,5  f < 2,6 30 -13 

2 2,6  f  12,5 100 13– 

 .املباعدة بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح القياس Δf  - 1 المالحظة
. MHz 2,585 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 2,515 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 المالحظة

 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 2,650 يساوي Δf ختالف تردد يف MHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 43 اجلدول
 لصنف النطاق( E.7-A.7عات الواليات المتحدة )المجمو  - MHz 10القناع الطيفي للقناة لعرض النطاق 

عن  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)التردد المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )

 مقيساً عند منفذ الهوائي
1 5,0  f < 5,1 30 -13 

2 5,1  f  25,0 100 13– 

 .املباعدة بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح القياس Δf - 1 المالحظة
. MHz 5,085 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 5,015 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 30 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 المالحظة

 .MHz 24,950 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 5,150 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاحو 

 على إقليم أوروبا. 45و 44ينطبق قناع البث الطيفي الوارد يف اجلدولني 

 44 اجلدول
 لصنف النطاق( E.7-A.7عات أوروبا )المجمو  - MHz 5القناع الطيفي للقناة لعرض النطاق 

عن  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)التردد المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )

 مقيساً عند منفذ الهوائي
1 2,5  f <7,5 100 –7–7(∆f - 2,55)/5 

2 7,5  f 12,5 100 –14 

 .MHzبوحدات  بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح القياسالقصوى املباعدة  Δf - 1 المالحظة
 .MHz 12,450 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 2,550 يساوي Δf ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 المالحظة
 .البث الذي يتم فوقه تكامل قدرة اتيشري عرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد - 3 المالحظة
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 45 اجلدول

 أوروبا  - MHz 10القناع الطيفي للقناة لعرض النطاق 
 لصنف النطاق( E.7-A.7عات )المجمو 

عن  fتخالف التردد  الرقم
 (MHz)التردد المركزي 

 (kHz)عرض نطاق التكامل 
/عرض نطاق التكامل( dBmمستوى البث المسموح به )

 مقيساً عند منفذ الهوائي
1 5  f <10 100 –7–7(∆f - 5.05)/5 

2 10  f <15 100 14– 

3 15  f 25 1 000 13– 

 .MHzبوحدات  بني تردد املوجة احلاملة والرتدد املركزي ملرشاح القياسالقصوى املباعدة  fΔ - 1 المالحظة
 .MHz 24,95 ختالف تردد يساوي واألخري يف ،MHz 5,05 يساوي fΔ ختالف تردد يف kHz 100 يقع موضع القياس األول مبرشاح - 2 المالحظة
 .البث الذي يتم فوقه تكامل قدرة اتعرض نطاق التكامل إىل مدى الرتدد يشري - 3 المالحظة

___________ 
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