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 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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

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

 املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
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 ITU-R  M.2101-0  التوصيـة

 االت المتنقلة الدولية ومحاكاتهاوأنظمة االتص نمذجة شبكات
 من أجل االستعمال في دراسات التقاسم والتوافق

 (2017) 

 مجال التطبيق
وحماكاهتا من أجل االستعمال يف دراسات التقاسم والتوافق بني  1شبكات االتصاالت املتنقلة الدوليةلنمذجة تضم هذه التوصية منهجية 

النمذجة لتلك  ية واألنظمة و/أو التطبيقات األدرى. ولذا، فهي ال تطرح أي افرتاضات على معلمات النظام أواالتصاالت املتنقلة الدول
 األنظمة و/أو التطبيقات األدرى وتقتصر بشكل دقيق على تقدمي معلومات بشأن أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية.

 مصطلحات أساسية
 املتقدمة، األنظمة املتنقلة، مسائل التقاسم/التوافق-املتنقلة الدوليةاالتصاالت املتنقلة الدولية، االتصاالت 

 تقارير ذات الصلةالتوصيات و ال
املتقدمة -املتنقلة الدولية االتصاالت يفلألرض مواصفات مفصلة للسطوح البينية الراديوية  - ITU-R M.2012 التوصية

(IMT-Advanced)  
 ادلمن أجل حتليالت تقاسم الرتددات/التد لألرض املتقدمة-املتنقلة الدولية تصاالتاال أنظمة دصائص - ITU-R M.2292 التقرير

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

الصلة  تتتناول مواصلة تطوير املكون األرضي لالتصاالت املتنقلة الدولية وأن الدراسات ذا ITU-R 229/5أن املسألة  أ ( 
 ؛إطار هذه املسألة جارية يف قطاع االتصاالت الراديوية يف

يدعو قطاع االتصاالت الراديوية إىل إجراء عدد من دراسات التوافق بني أنظمة  (Rev.WRC-15) 223 أن القرار ب(
 ؛االتصاالت املتنقلة الدولية واألنظمة و/أو التطبيقات األدرى

التقاسم والتوافق املناسبة بني أنظمة ات دراس إجراءطاع االتصاالت الراديوية إىل قيدعو  (WRC-15) 238 أن القرار ج(
 ؛االتصاالت املتنقلة الدولية واألنظمة و/أو التطبيقات األدرى يف عدد من نطاقات الرتددات

إىل جانب  2020-يةسطوح بينية راديوية جديدة تدعم القدرات اجلديدة لالتصاالت املتنقلة الدولتطوير أن من املتوقع  ( د
 ؛ITU-R 57-2                      املتقدمة، طبقا  للقرار -واالتصاالت املتنقلة الدولية 2000-حتسني االتصاالت املتنقلة الدولية

أن من الضروري وضع منهجيات لنمذجة شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وحماكاهتا من أجل حتليل التوافق بني أنظمة  ( ه
 واألنظمة يف اخلدمات األدرى؛االتصاالت املتنقلة الدولية 

                                                                                                    أن من الضروري توصيف حماكاة إرساالت شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية توصيفا  دقيقا ، مبا يف ذلك حساب التأثري  ( و
 اإلمجايل، لنمذجة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية بصورة واقعية يف سيناريوهات التقاسم والتوافق،

____________________ 
تقدمة وشبكات امل-االتصاالت املتنقلة الدولية شبكات ة منذجةتتناول اإلشارات إىل االتصاالت املتنقلة الدولية يف هذه التوصي 1

 .2020-االتصاالت املتنقلة الدولية
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 إذ تدرك

حتليالت  يف الستعماهلا لألرضاملتقدمة -املتنقلة الدولية االتصاالت أنظمة دصائصيوفر  ITU-R M.2292 يرأن التقر  ( أ 
 ؛تقاسم الرتددات/التدادل

-املتنقلة الدولية االتصاالت يفلألرض مواصفات مفصلة للسطوح البينية الراديوية        تتضم ن  ITU-R M.2012 أن التوصية ب(
 ؛(IMT-Advanced) املتقدمة

اخلصائص العامة للبث غري املرغوب فيه للمقطات القاعدة توفران  ITU-R M.2071و ITU-R M.2070أن التوصيتني  (ج
 ،املتقدمة-يةاخلاصة باالتصاالت املتنقلة الدول السطوح البينية الراديوية لألرض واحملطات املتنقلة على الرتتيب، باستعمال

 توصي
االتصاالت املتنقلة الدولية وحماكتها من أجل االستعمال يف دراسات التقاسم والتوافق  بضرورة أن تستند منذجة شبكات وأنظمة

 .1إىل املنهجية الواردة يف امللقق 
 :المختصرات

ACIR  نسبة قدرة التدادل يف القنوات اجملاورة(adjacent channel interference power ratio) 

ACLR  نسبة قدرة التسرب يف القنوات اجملاورة(adjacent channel leakage power ratio) 

ACS  انتقائية القنوات اجملاورة(adjacent channel selectivity) 

AAS  هوائي متقدم نظام(advanced antenna system) 

BS  حمطة قاعدة(base station) 

D2D من جهاز إىل جهاز(device-to-device) 

eMBB  النطاق العريض املتنقل احملس ن                           (enhanced mobile broadband) 

FD  األبعاد كامل(full-dimension) 

FDR  الرفض القائم على الرتدد(frequency dependent rejection) 

HO  التمرير(handover) 

M2M  من آلة إىل آلة(machine-to-machine) 

MTC  االتصاالت بني اآلالت(machine-type communications) 

mMTC  ني اآلالت بالكثيفة االتصاالت(massive machine-type communications) 

MIMO  املخرجات و تعدد املددالت(Multiple Input Multiple Output) 

MBB  النطاق العريض املتنقل(mobile broadband) 

OOB  دارج النطاق(Out-of-band) 

OOBE  بث دارج النطاق(out-of-band emission) 

RB  وحدة موارد(resource block) 

RF  تردد راديوي(radio frequency) 

UE  املستعملني معدات(user equipment) 

URLLC  واملنخفضة الكمون االعتمادية االتصاالت الفائقة(ultra-reliable and low latency communications)   
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 مقدمة 1
ق. ة الدولية وحماكاهتا من أجل االستعمال يف دراسات التقاسم والتوافنمذجة شبكات االتصاالت املتنقلليضم هذا امللقق منهجية 

وهو يصف مناذج االتصاالت املتنقلة الدولية املناسبة اليت يتعني استعماهلا يف دراسات التقاسم والتوافق بني االتصاالت املتنقلة 
 .تردد خمتلفةيف نطاقات  الدولية واألنظمة الراديوية األدرى

تعاريف شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية ومفاهيمها األساسية بغية تسهيل انتقاء منوذج االتصاالت املتنقلة  2ة الفقر وترد يف 
رتبطة والبيئة املاهلوائي وارتفاعه معلومات عن العناصر التقنية مثل قدرة اخلرج وخمطط  2القسم يقدم الدولية املناسب. كما 

النسبة للمسريات ب                                                                تصاالت املتنقلة الدولية وتوزيعها، فضال  عن معلومات عن مناذج االنتشار بسيناريوهات النشر، وكثافة حمطات اال
 بني احملطات القاعدة واحملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية.

ة هذه وتنفيذها نمذجالنظر فيها يف عملية الاليت يتعني املعلمات التفصيلية لنظام االتصاالت املتنقلة الدولية  ويتضمن امللقق
دطوات احملاكاة من أجل منذجة إمجايل         حتديدا   3 وتتضمن الفقرة. 6إىل  3من الفقرات                                 عمليات احملاكاة على النقو املبني  يف  يف

                                                                                                              البث املتولد من شبكة لالتصاالت املتنقلة الدولية )يف حالة أن تكون االتصاالت املتنقلة الدولية هي النظام املسب ب للتدادل( 
                                                                                                            ضال  عن منذجة التأثري على شكبة االتصاالت املتنقلة الدولية )يف حالة أن تكون االتصاالت املتنقلة الدولية هي النظام املعرض ف

وصف لالعتبارات املستند إليها يف حساب التأثري اإلمجايل للتدادل احملتمل املتولد من نظام  7 الفقرة                        للتدادل(. والحقا ، يرد يف 
 لة الدولية.لالتصاالت املتنق

مقارنة تنفيذ منذجة نظام االتصاالت املتنقلة الدولية من دالل مقارنة النتائج املؤقتة وسائل  8 تصف الفقرةعلى ذلك،        عالوة  و 
سيناريوهات                                                                                       وتشغيله، وذلك بغية التشديد على أمهية منذجة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية منذجة  واقعية يفبأداء النظام املتصلة 

 لتقاسم والتوافق.ا

 التعاريف والمفاهيم األساسية 2
 سيناريوهات االستعمال 1.2

. (MBB) ل                                                                                املتقدمة السطح البيين الراديوي األكثر قبوال  على نطاق واسع لتوفري النطاق العريض املتنق-                            تعد  االتصاالت املتنقلة الدولية
، إىل جانب دعمه حالة استعمال النطاق العريض املتنقل 2020-وسيدعم السطح البيين الراديوي لالتصاالت املتنقلة الدولية

 (mMTC) الكثيفة بني اآلالت، حاالت االستعمال الناشئة من دالل تطبيقات متنوعة منها االتصاالت (eMBB)      احملس ن
صورة ت أعاله، وتركز ب. وتنطبق هذه املنهجية على مجيع السيناريوها(URLLC) واملنخفضة الكموناالعتمادية واالتصاالت الفائقة 

            ألكثر شيوعا  ا                                                                                                          رئيسية على سيناريوه ي النطاق العريض املتنقل والنطاق العريض املتنقل احملس ن، اللذي ن يعد ان سيناريوهي االستعمال 
 دراسات التقاسم والتوافق.  يف

تعمال الطيف على كميات كثر فعالية من حيث اس                                                                            وينتج النطاق العريض املتنقل والنطاق العريض املتنقل احملس ن من تطبيق تكنولوجيات أ
يف توصيل أعداد   تالكثيفة بني اآلالبيانات أعلى. وتتمثل االتصاالت  إمكانية توفري ددمات ذات معدالتأكرب من الطيف، مبا يتيح 

التصاالت الفائقة تساعد ا كبرية من األجهزة اليت تنخفض فيها التكلفة واستهالك الطاقة يف إطار إنرتنت األشياء. ومن املتوقع أن
واملنخفضة الكمون يف ضبط وأمتتة العمليات الدينامية يف الوقت الفعلي يف جماالت شىت، مثل أمتتة العمليات الصناعية، االعتمادية 

ن منخفض و ذات كمو االعتمادية والتيسر اتصاالت على درجة عالية من وهو ما يتطلب وتوزيع الطاقة، وأنظمة النقل الذكية، والتصنيع 
 .من طرف إىل طرف

 الكثيفة بني اآلالتيف تطبيقات االتصاالت  (M2M)ومن آلة إىل آلة  (D2D)                                        وميكن أن ت ستخدم االتصاالت من جهاز إىل جهاز 
             طات  املتنقلة احملتقيم واملنخفضة الكمون. ويف االتصاالت من جهاز إىل جهاز/من آلة إىل آلة، االعتمادية واالتصاالت الفائقة 

                     ناة للبيانات مباشرة  بواسطة قاملستعملني                                                                           تصاالت مع احملطات القاعدة باستعمال قنوات التقكم اخلاصة هبا. وت نقل حركة بيانات ا
  توفرها حمطة قاعدة.دلية بني احملطات املتنقلة. ويف هذا السيناريو، تكون احملطات املتنقلة واقعة دادل منطقة 
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 سيناريوهات النشر 2.2
دمة واالتصاالت املتق-                                                                النشر، أن ت صن ف شبكات النفاذ الراديوي يف االتصاالت املتنقلة الدوليةمنظور د، من إن من املفي

                                                        أو تصن ف على أهنا إما تغطية سلسلة يف منطقة واسعة أو تغطية  دارج املباين أو دادلهاعلى أهنا إما  2020-املتنقلة الدولية
 منطقة صغرية. يف

التشكيلة القائمة لشبكات  2و 1الفئتان ومتاثل رفيع املستوى لعمليات النشر يف االتصاالت املتنقلة الدولية.    ا  وصف 1             ويوف ر اجلدول 
 2و 1بشكل مستقل أو جمتمعتني مع الفئتني  4و 3االتصاالت املتنقلة الدولية ذات التغطية الكبرية السلسلة. وميكن تشغيل الفئتني 

 لتغطية املناطق الصغرية.

 1 اجلدول
 فئات شبكات النفاذ الراديوي

 صغيرةتغطية في منطقة  تغطية سلسلة في منطقة واسعة موقع المحطة المتنقلة

 1الفئة  ايندارج املبحمطة متنقلة 
 دلية كبرية تقليدية

االجتاهات، هوائي قطاعي،  شامل)هوائي 
                   هوائي مكو ن للقزم(

 3الفئة 
 يف منطقة صغرية دارج املباينتغطية 

 ات، هوائي قطاعي،االجتاهشامل  )هوائي
                   هوائي مكو ن للقزم(

 2الفئة  ايندادل املبحمطة متنقلة 
 بايندارج املتغطية عن طريق دلية كبرية 

االجتاهات، هوائي قطاعي، شامل )هوائي 
                   هوائي مكو ن للقزم(

 4الفئة 
 يف منطقة صغريةدادل املباين تغطية 

 االجتاهات، هوائي قطاعي،شامل )هوائي 
                   هوائي مكو ن للقزم(

 على ذلك، ميكن تصنيف شبكات النفاذ الراديوي لكل سيناريو من سيناريوهات النشر مع مراعاة اجلوانب التالية:        عالوة  و 
 (؛دادل املباين / حضرية / شبه حضرية / البيئات )ريفية ( أ 

 تغطية يف منطقة صغرية. / تغطية سلسلة يف منطقة واسعة ب(
النشر  ة سيناريوهات للنشر كتوليفات من اجلانبني أعاله أ( وب(. ومتاثل سيناريوهات النشر الثالثة املتمثلة يفست 2اجلدول حتدد يف و 

لتغطية بيئة ريفية كبرية، وبيئة شبه حضرية كبرية، وبيئة حضرية كبرية، التشكيلة القائمة لشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية ذات ا يف
ادل دوهات النشر الثالثة األدرى املتمثلة يف النشر يف بيئة شبه حضرية صغرية، وبيئة حضرية صغرية، السلسة الكبرية. أما سيناري

 الصغرية.                        ، فت طب ق لتغطية املناطقاملباين
                   جيري تشغيلها جمتمعة               حيدث كثريا  أنقد وميكن تشغيل سيناريوهات النشر الثالثة األدرية بشكل مستقل يف بعض احلاالت، بينما 

 يناريوهات النشر الثالثة األوىل.مع س
على مناذج االتصاالت املتنقلة الدولية ذات الصلة وبيئات االنتشار  2وميكن تطبيق تصنيف سيناريوهات النشر الواردة يف اجلدول 

 الدولية من أجل دراسات التقاسم. املرتبطة هبا لتطبيق النمذجة املناسبة لالتصاالت املتنقلة

 2 اجلدول
 نشر شبكات النفاذ الراديوي سيناريوهات

 تغطية في منطقة صغيرة تغطية سلسة في منطقة واسعة موقع المحطة القاعدة

 ال ينطبق بيئة ريفية كبرية بيئة ريفية

 بيئة شبه حضرية صغرية بيئة شبه حضرية كبرية بيئة شبه حضرية

 بيئة حضرية صغرية بيئة حضرية كبرية بيئة حضرية
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 دادل املباين بقال ينط دادل املباين

 وجيري تناوهلا مبزيد من التفصيل أدناه.  1ويرد توضيح للسيناريوهات املمكنة يف الشكل 

 1 الشكل
 أمثلة لسيناريوهات النشر

M.2101-01 

 نشر في بيئة ريفية كبيرةال (1)
 القاعدة أعلى برج. احملطات ئيات                               نطقة واسعة. وعادة  ما ت نشر هوايركز سيناريو النشر يف بيئة ريفية على تغطية أكرب ومتواصلة يف م

 نشر في بيئة شبه حضرية كبيرةال (2)
الريفية البلدات  يركز سيناريو النشر يف بيئة شبه حضرية كبرية على تغطية سلسة يف مناطق شبه حضرية )سكنية بشكل رئيسي( ويف

القاعدة حملطات ا                                                              املناطق غري املأهولة بالسكان فيما بينها. وعادة  ما ت نشر هوائيات ، لكنه ال يشمل االرتفاع ذات املباين املنخفضة
 ن دادل املباين أو دارجها.. وميكن أن يوجد املستعملو سطح املبىنعلى برج/فوق 

 كبيرةحضرية  نشر في بيئة ال (3)
السطح                      لقاعدة عادة  يف مستوى ااحملطات شر هوائيات                                                                    يركز سيناريو النشر يف بيئة حضرية كبرية على املباين املتعددة الطوابق وت ن

أو أعلى منه. وقد ختتلف قدرة احملطة القاعدة حبسب احتياجات النشر احمللي والتغطية. وميكن أن يوجد املستعملون دارج 
              ، ولذا ت عامل (UE) لنياملستعمملعدات                     ، إذا و جدت، مكافئة دادل املباين                                               املباين أو دادلها. وتعترب املكر رات من أجل التغطية 

 على أهنا كذلك.
 نشر في بيئة شبه حضرية صغيرةال (4)

االرتفاع نخفضة يف مناطق اجملتمعات الصغرية ذات املباين املالسعة يركز سيناريو النشر يف بيئة شبه حضرية صغرية على حتسني 
و دارجها. ة. وميكن أن يوجد املستعملون دادل املباين أأعمدفوق               القاعدة عادة  احملطات                                   املناطق شبه احلضرية. وت نشر هوائيات  يف

                                    املستعملني، ولذا ت عامل على أهنا كذلك.ملعدات                     ، إذا و جدت، مكافئة دادل املباين                              وتعترب املكر رات من أجل التغطية 
 صغيرة نشر في بيئة حضريةال (5)

. السطحمستوى حتت دة القاعاحملطات وابق وتكون هوائيات يركز سيناريو النشر يف بيئة حضرية صغرية على املباين املتعددة الط
                                                                                                    القاعدة اليت ت نشر تكون عادة  إما هوائيات وحيدة القطاع أو هوائيات مكو نة للقزم بقدرة درج منخفضة. ومن احملطات وهوائيات 

 دادل املباين بيئة حضرية صغرية 

تغطية يف منطقة 
 صغرية 

 خلية كبيرة

  بيئة حضرية كبيرة ةبيئة شبه حضرية كبير  بيئة ريفية كبيرة

 بيئة شبه حضرية
 صغرية
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القرب من اهلوائيات، نتثارات املتعددة بتغلب عليها االنعراجات/االحاجبة و/أو منظور تأثريات االنتشار، يكون لسيناريو النشر بيئة 
 صغرية. وميكن أن يوجد املستعملون دارج املباين أو دادلها.وبؤرة توصيل مثل دلية صغرية يف الشارع 

 داخل المبانينشر ال (6)
ة واملستعملون د                                                              يف معظم األحوال يف البيئتني  احلضرية وشبه احلضرية. وتوجد احملطات القاعدادل املباين حيدث سيناريو النشر 

 دادل املباين.

 التحكم في قدرة اإلرسال 3.2
نقلة                                                                                                          يف دراسات تقييم تأثري شبكة كاملة لالتصاالت املتنقلة الدولية أن ي ؤدذ يف االعتبار الطابع املتنوع لشبكة االتصاالت املتينبغي 

 لية، وال سيما التقكم يف القدرة.الدو 
ني بأنواع األجهزة )مثل األجهزة ذات القدرة املنخفضة اخلاصة بتطبيقات االتصاالت  وفيما خيص الوصلة الصاعدة، ميكن لبعض

يف القدرة، بينما هناك أنواع أدرى )مثل أجهزة النطاق العريض شكل من أشكال التقكم ( أن تعمل من دون أي (MTC) اآلالت
املختلفة ني األجهزة                                        كليا  أو جزئيا  الفرق  يف دسارة االقرتان ب                           . ويعو ض التقكم  يف القدرة  يستعمل فيها هذا التقكم              املتنقل احملس ن(

 .(RB)وحدة موارد لكل  املوصولة باحملطة القاعدة وله مستوى استقبال مستهدف أويل
 (                                                                              عدد من أنواع احملطات القاعدة )الكبرية، والصغرية، والصغرية جدا ، واملتناهية الصغر، إخليستعمل وفيما خيص الوصلة اهلابطة، 

. وتكون قدرة اخلرج للمقطات القاعدة يف البيئات احلضرية (EIRP) قدرة املشعة املكافئة املتناحيةلل خمتلفلكل منها مستوى 
                                                                       عموما  أقل من تلك اخلاصة بسيناريوهات النشر األدرى. وال تطبق أي دطة للتقكم  2.2الفقرة الواردة يف ودادل املباين الصغرية 

هلابطة بادتالف . وخيتلف إمجايل قدرة الوصلة اوحدة موارد ثابتةيف احملطة القاعدة وتكون قدرة اإلرسال لكل  يف قدرة الوصلة اهلابطة
رى منذجة هذا التأثري بطريقة خمتلفة. )انظر وحدات املوارد عدد   (.4.3 الفقرة                                                                     املستعملة. لكن يف هذه التوصية جت 

 تكنولوجيا الهوائيات المتقدمة وخصائصها 4.2
                                                                                                            األعوام املاضية، است قدثت هوائيات للمقطات القاعدة يف االتصاالت املتنقلة الدولية لتقسني إرسال اإلشارات أو استقباهلا.  دالل 

                                                                      كما زاد أيضا  عدد هوائيات االستقبال يف مطاريف االتصاالت املتنقلة الدولية. 
تعدد و كانية لقدرات جديدة. فتعدد املددالت وبتعدد عناصر اهلوائيات يف احملطة القاعدة ويف املطراف، غدت هناك إم

يتيح تدفقات متعددة لإلشارة تستعمل من أجل تنوع اإلرسال، أو تعدد اإلرسال املكاين، أو تكوين احلزم،  (MIMO) املخرجات
 يف اجتاه أو يف آدر.  التصغرييأو التوجيه 

                                              ت الرتددات األدىن، أيضا  يف نطاقات الرتددات األعلى. ، إىل جانب عملها يف مديا2020-وستعمل االتصاالت املتنقلة الدولية
زيادة عدد عناصر ع م                                                                                      اهلوائي وفقا  للرتدد، ما يتيح للمقطات القاعدة واملطاريف استعمال منطقة تغطية أصغر للهوائي وحتدد أبعاد 

الذي يتعرض  لل من التدادل احملتملاهلوائي يف الرتددات األعلى. وتدعم زيادة عدد عناصر اهلوائي أشكال حزم أضيق وميكن أن تق
الرتددات  له مستقبل آدر خبالف املستقبل املقصود. كما ميكن لكسب حزمة أعلى أن خيفف من اخلسارة يف املسار األعلى يف

عدد ت ، وأن يدعم التدفقات املتعددة لإلشارة إىل مستعملني متعددين )فيما يعرف بتعدد املددالتاملوجات املليمرتيةاألعلى، مثل 
 مستعملني املتعددين(. املخرجات لل

 ارتفاع الهوائي وهياكل البيئة 5.2
ة يف البيئة الريفية. القاعداحملطات حول هوائيات على دط البصر العالية اليت تعرتض االنتشار املعمارية مثة القليل من اهلياكل 

 حضرية. لقاعدة كلما تباينت البيئة من شبه حضرية إىلااحملطات أعلى وأكثر كثافة حول هوائيات معمارية حني تظهر هياكل  يف
 حوهلا. املعمارية القاعدة واهلياكل احملطات لذا، سيتأثر االنتشار حبسب موقع هوائيات 
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 كثافة المحطات وتوزيعها 6.2
ذات لى حركة طلبات ع. وتنشأ الاإلمجايلعند حساب التدادل وتوزيعها الراديوية مراعاة املرونة يف كثافة احملطات من الضروري 

نطاقات الرتددات  . ويف العادة ال تغطي عمليات النشر يفاهلامة املختلفةمعدالت بيانات عالية بصورة أساسية يف مناطق االتصال 
 استعمال نطاقات الرتددات األدىن.األعلى مجيع املناطق يف البلد/اإلقليم، حيث إن التغطية قد تستكمل ب

 نماذج االنتشار 7.2
د االتصاالت املتنقلة الدولية يف تشكيالت نشر عديدة، تشمل الشبكة املتجانسة ذات الطبقة الوحيدة، مثل الشبكة الكبرية، توج

                                                                                                          والشبكات غري املتجانسة ذات الطبقات املتعددة، مثل الشبكة الكبرية/الصغرية أو الشبكة الكبرية/الصغرية جدا  أو الشبكة 
دارج املباين إىل و من ، أدارج املباين إىل دارج املبايننغي هلا أن تتعامل مع بيئات انتشار إما من                            الصغرية/الصغرية جدا ، إخل، ويب

 دادل املباين يف العديد من نطاقات الرتددات.، أو دادل املباين
ظمة يف اخلدمات األدرى ن                                                                                            وفضال  عن ذلك، ينبغي أيضا  أن تؤدذ يف احلسبان بيئة االنتشار بني أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية واأل

قطاع االتصاالت الراديوية أو ل P السلسةتوصيات . وتوجد بالفعل العديد من النماذج مثل اليت ختضع ألي ظروف داصة بالتعايش
                                               املستعملني يف االتصاالت املتنقلة الدولية، انظر أيضا  ومعدات  بني احملطات القاعدة ريتقاريره. وحلساب دسارة املس

 .ITU-R M.2135 التقرير
مناذج االنتشار، دتيار اهذه الوثيقة تأثريات االنتشار بني األنظمة املسببة للتدادل واملعرضة له. لكن، عند  جمال تطبيقوال يشمل 

القاعدة، واهلياكل  تاينبغي أن تؤدذ يف احلسبان بيئات نشر أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، مبا يف ذلك موقع هوائيات احملط
 ادية احمليطة، والرتددات العاملة. امل

 داخل المباني                         المكر رات من أجل التغطية  8.2
ى احلائط                           ، استعمال مكر رات مثبتة علاملباين                                                                   قد يكون من العملي، للتغل ب على حدوث دسارة كبرية جراء االدرتاق إىل دادل 

اجتاه  يف    با  على دط البصر تقريبسهولة على انتشار  دادل املباين حىت ميكن احلصول النوافذدارج املباين أو موضوعة جوار 
 قاعدة.  حمطة

 معايير الحماية في االتصاالت المتنقلة الدولية 9.2
 (I/N) ، الذي يتيح نسبة التدادل إىل الضوضاءITU-R M.2292 معايري احلماية يف وثائق قطاع االتصاالت الراديوية مثل التقرير ترد

املتنقلة  مستقبل االتصاالتيف بني األنظمة  باستقبالههي نسبة مستوى التدادل املسموح  I/N النسبة                          بوصفها معيارا  للقماية. و 
 عامل ضوضاء املستقبل(.  +الدولية إىل مستوى ضوضاء املستقبل )الضوضاء احلرارية 

            مضافا  إليه  إىل التدادلملة تدهور املوجة احلا                                                             منذجة شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية، ميكن أن تستخدم أيضا  نسبة  عندو 
 تقييم دسارة الصبيب أو انقطاع نظام االتصاالت املتنقلة الدولية من جراء التدادل بني األنظمة.  يف (C/(I+N)) الضوضاء

 إعداد المحاكاة 3
 ادتيارروري ضحىت ميكن منذجة شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية وحماكاهتا من أجل االستعمال يف دراسات التعايش، من ال

                                                                                                            ظروف النشر املناسبة. وظروف النشر املفرتضة هي جوانب بالغة األمهية ستؤثر تأثريا  مباشرا  يف نتائج أي دراسة من دراسات 
 التقاسم. ومن أمثلة هذه العوامل هو االدتيار الواقعي للبيئة اليت ستعمل فيها شبكة االتصاالت املتنقلة الدولية املفرتضة )حضرية/شبه

كثافة وتوزيع   راعاةم                                                                                          رية/ريفية( ونطاقات الرتددات اليت ستستخدم يف حماكاة االتصاالت املتنقلة الدولية. وفضال  عن ذلك، جيوز حض
العوامل  عوامل من قبيل حجم املنطقة اليت يتجمع فيها التدادل. أما            استنادا  إىل  (EIRP) القدرة املشعة املكافئة املتناحيةاحملطات و 

 ينبغي أدذها يف االعتبار، فستناقش بشكل وجيز أدناه. األدرى اليت 
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 شبكةالطوبولوجيا  1.3
مثة نوعان خمتلفان هلياكل الشبكات: الشبكات املتجانسة والشبكات غري املتجانسة. ويتألف هيكل الشبكة املتجانسة من حمطة 

توليفة ن . أما هيكل الشبكة غري املتجانسة فيتألف مدادل املباينقاعدة واحدة. وميكن أن تكون احملطة القاعدة كبرية أو صغرية أو 
 من هياكل الشبكات من أجل الدراسات اليتتوليفة طات القاعدة. وقد يكون من الضروري توفري احملعلى األقل من نوعني من 

رى على مستوى البلد.                                            تشمل منطقة كبرية أو جت 
 الشبكة الخلوية الكبيرة 1.1.3

 يوضحثالثة قطاعات، كما مكون من هندسة نشر  2الشكل ويوضح . األسطحلكربى يف العادة فوق                      ت نشر احملطات القاعدة ا
: نصف قطر اخللية                                                                  . وت بني  كل دلية )ي شار إليها أيضا  بالقطاع( كشكل سداسي، ويف هذا (B) واملسافة بني املواقع (A)                        املعلمتني 

االت املتنقلة اخلاليا يف شبكات االتص أبعادقاعدة. وميكن أن ختتلف الشكل، هناك ثالث داليا/ثالثة قطاعات لكل موقع حملطة 
 ، ونوع احملطة القاعدة. املوجة احلاملة                                        الدولية ادتالفا  كبريا  حبسب البيئة، وتردد 

رى على مستوى البلد واليت يستخدم فيها نصفا القطري ن املقابلني  لل يئتني ب                                                                                                        ويف دراسات التقاسم اليت تشمل منطقة كبرية أو جت 
كبرية ة يف املدن اليف مناطق حمدودة ومركزيأهنا ال تنشر إال تلك احملطات القاعدة  يف نشراحلضرية وشبه احلضرية، ينبغي أن يراعي 

 املناطق شبه احلضرية. ويف

 2 الشكل
 هندسة الخلية الكبيرة

M.2101 2-0

A

B

 

ة من تسعة املناسبة لعمليات احملاكاة هي جمموعواملنطقة الكاملة يف الشبكة الكبرية.  شبكةالطوبولوجيا        مثاال  ل 3            ويبني  الشكل 
يف الشكل(، حيث تتكرر اجملموعات األدرى للمواقع  18                                                       عشر موقعا  لكل منها ثالثة قطاعات )من املوقع صفر إىل املوقع 

نامجة عن نشر اليت تستخدم لتجنب تأثريات احلافة الالتسعة عشر حول هذه اجملموعة املركزية باالستناد إىل منهجية االلتفاف 
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لالطالع على منهجية االلتفاف(. ويف بعض السيناريوهات، مثل احلاالت العابرة للقدود، قد يكون  2 الشبكة. )انظر املرفق
 من الضروري منذجة تأثريات احلافة. 

 3 الشكل
 الخلية الكبيرة )المجموعة المركزية( مخطط

M.2101 3-0

11 10 9

11 10 9
11 10 9

12 3 2 8
12 3 2 8

12 3 2 8
13 4 0 1 7

13 4 0 1 7
13 4 0 1 7

14 5 6 18

14 5 6 18

15 16 17
15 16 17

15 16 17

14 185 6

 

 الشبكة الخلوية الصغيرة 2.1.3
         ما ي سمى  [2]غرية . ومن أمثلة طوبولوجيا اخللية الصأسطح املباين                                                        يف البيئة احلضرية، ت نشر احملطات القاعدة الصغرية عموما  أسفل 

 . 4لشكل و املقرتح يف االصغرية يف شبكة ماهناتن على النقاخلاصة باخلاليا بنموذج ماهناتن. وتوضع احملطات القاعدة 
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 4 الشكل
 طوبولوجيا الخلية الصغيرة

M.2101 4-0

T

T

T

T

T

T

 
 ؤرة التوصيل داخل المبانيب 3.1.3

بىن. امل يفمعني ابق طبؤرة التوصيل دادل املباين                                                                       يف هذا السيناريو، ت نشر احملطات القاعدة دادل املباين. ومن أمثلة سيناريوهات 
املبىن من  ةاخلاليا الدادلية حبسب نطاق الرتددات وتشكيلأبعاد . وستختلف دادل املباينطوبولوجيا اخللية  5الشكل          وت بني  يف

ادل املباين د                                                                                                     الدادل. وست ستخد م عمليات نشر مماثلة حملاكاة كل طابق يف سيناريو تقاسم متعدد الطوابق. وإذا ما اعت رب  نظام 
 .                                                                          ما  مسببا  للتدادل، ينبغي أن تؤدذ يف احلسبان اخلسارة جراء االدرتاق إىل دادل املبىنلالتصاالت املتنقلة الدولية نظا

 5 الشكل
 مخطط بؤرة التوصيل داخل المباني

M.2101 5-0 

 الشبكات غير المتجانسة 4.1.3
منطقة  ة يف                                       ة. ويوز ع العديد من جمموعات اخلاليا الصغري من داليا كبرية وداليا صغري تتألف شبكة غري متجانسة        مثاال  ل 6            ي بني  الشكل 

 .       سلفا                                                                                             كبرية. وتتألف كل جمموعة من عدد من اخلاليا اليت ميكن أن توضع إما عشوائيا  أو يف مواقع ثابتة وحمد دة  دليةتغطية 
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 6 الشكل
 الشبكات غير المتجانسة مخطط

M.2101 6-0 

رى ، جيوز أن 6              املبني  يف الشكل  املخطط وباالستناد إىل غرية القاعدة الص شوائية املستخدمة يف توزيع احملطاتالعملية الع     جت 
: دطوتني يف            متتاليتني 

 .clusterDاجملموعات دادل منطقة اخللية الكبرية باتباع التوزيع  من pλ: توليد عدد 1اخلطوة  
 .BSDالقاعدة الصغرية دادل كل جمموعة باتباع التوزيع من مواقع احملطات  oλ: توليد عدد 2اخلطوة  

من  pλهاتني اخلطوتني. وكالمها ينطوي على طوبولوجيا احملطات القاعدة الصغرية بعدد باتباع ويرد وصف للنهجني املختلفني 
  دادل كل جمموعة. pλعدد احملطات القاعدة الصغرية يوضع فيه الذي للمجموعة  Rاجملموعات ونصف القطر 

 7 الشكل
 المحطات القاعدة الصغيرة لتكوينمخطط انسيابي 

M.2101 7-0 

 دلية كبرية

 

 جمموعة دلية صغرية

 Cدادل جمموعة من مواقع احملطات القاعدة الصغرية  oλعدد  تكوين  2اخلطوة 
Unif (C, R) 

دادل  من اجملموعات pλعدد  تكوين
 L منطقة حمطات قاعدة كبرية

)pλunif(L,  

عدد احملطات القاعدة 
  oλالصغرية دادل اجملموعة 

عدد 
 pλاجملموعات 

 نصف قطر 
 Rاجملموعة 

 1اخلطوة 

 1النهج رقم 

ν  [-0,45,-0,3] 
نصف قطر 

 Rاجملموعة 
عدد 

 pλاجملموعات 
عدد احملطات القاعدة 
  oλالصغرية دادل اجملموعة 

 املقياس 
ω 

موعات دادل من اجمل pλعدد  تكوين
 L منطقة حملطات قاعدة كبرية

)pλ(L, 1PPP 

 طات القاعدة الصغرية دادل جمموعةمن مواقع احمل oλعدد  تكوين  2اخلطوة 
)2

), (g(ω))ν(ƒ(Гσ oλ( NSCP 

 1اخلطوة 

 2النهج رقم 
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                                                                          ويفرتض توزيعا  عشوائيا  منتظما  )دادل منطقة جغرافية كبرية( للمجموعات وملواقع  [1]إىل  1أعاله، يستند النهج  7يف الشكل 
الذي يستند إىل عمليات نشر فعلية للمقطات  2، بينما يتطلب النهج احملطات القاعدة الصغرية دادل كل جمموعة من اجملموعات

( وملواقع (PPP)للمجموعة )عملية نقاط بواسون لالحتمال ويأدذ يف اعتباره توزيعات خمتلفة  νمعلمة إضافية  [8] القاعدة الصغرية
، واملعلمة )ω( ، واملقياس)R(ن معين نصف القطر ملزيد من املعلومات ع 1(. انظر املرفق Гσاحملطات القاعدة الصغرية )تباين غاما 

ن تطبيق كال النهجني يف دراسات التقاسم، قد يكو  ه ميكنواجلدير بالذكر أنه على الرغم من أن والعالقة بينهم. (ν) اإلضافية
بالقرب من        وجودا  مية أكثر مالئمة يف حال أن كان املستقبل املعرض للتدادل يف ددمة خبالف االتصاالت املتنقلة الدول 2 النهج

                                                                    حمطات قاعدة يف االتصاالت املتنقلة الدولية )مثال  دادل نفس البيئة احلضرية(.
                                                                                                          وحىت ميكن جتنب حدوث تدادل قوي من اخللية الكبرية، تستخدم اخللية الصغرية دوما  نطاقا  آدر للرتددات. وفيما خيص الشبكة 

ة لرتدد النظام الت املتنقلة الدولية، يكفي يف دراسة التقاسم حماكاة الطبقة اجملاور اليت تستخدم ترددات خمتلفة من أجل طبقيت االتصا
نقلة قة االتصاالت املتيف طبال تنقل حملاكاة أن تراعي أن احلركة كلها ذه امعه. لكن ينبغي هل املرتاكبةاملعرض للتدادل أو الطبقة 

 الدولية اليت متت حماكاهتا.
 أجل تغطية كاملة. ددات األدىن مندم نطاقات ترددات متعددة، ستستخدم اخللية الكبرية نطاق الرت وفيما خيص الشبكة اليت تستخ

 نمذجة شبكات االتصاالت المتنقلة الدولية من أجل حساب التداخل 2.3
 لسيناريوهاتا                                                                                                 يف دراسات التقاسم والتوافق، ينبغي أن ي راعى ادتالف أنواع التدادل حبسب ادتالف السيناريوهات. وتبني  هذه 

 القسم. هذا يف
         ي نظر إىل نبغي أن االتصاالت املتنقلة الدولية، يمن غري التصاالت املتنقلة الدولية وأنظمة لأنظمة تضم فيما خيص السيناريوهات اليت 

 .ITU-R SM.337 توصيةال                  على النقو املبني  يف (FDR)على الرتدد على أنه رفض يعتمد                                          تأثريات القناة املشرتكة والقناة اجملاورة معا  
 قناة مشتركةاإلرساالت في  1.2.3

يف السيناريو الذي ينطوي على نظام مسبب للتدادل وآدر معرض له يعمالن يف نفس الرتدد )قناة مشرتكة(، فإن النوع الغالب 
 املسبب للتدادل. خلاصة بالنظامالقناة املشرتكة وا يف                                              أدذه يف احلسبان هو ذلك الناجم من القدرة املرس لة يتعني من التدادل الذي 

 قناة مجاورة اإلرساالت في 2.2.3
، مثة نوعان تلفنيعلى ترددين خمفيما خيص سيناريو النطاق اجملاور الذي ينطوي على نظام مسبب للتدادل وآدر معرض له يعمالن 

 من التدادل ينبغي أدذمها يف احلسبان:
 امشي؛دادل: يتألف البث غري املرغوب فيه من البث دارج النطاق والبث اهلالبث غري املرغوب فيه من النظام املسبب للت -
املعرض للتدادل فيما خيص منع التدادل: قدرة املستقبل على استقبال إشارة مرغوب فيها دادل النظام أداء مستقبل  -

 عرض نطاق القناة املخصصة له يف وجود التدادل. 
 لمسبب للتداخلالبث غير المرغوب فيه للنظام ا 1.2.2.3

 (OOB)تداخل من البث خارج النطاق ال 1.1.2.2.3
رض النطاق ترددات واقعة دارج ععدة  تردد واحد أو علىغري املرغوب فيه بث الهو للنظام املسبب للتدادل  البث دارج النطاق
 مشي.البث اهلا لكن يستثىن فيهو جواره املباشر، وهو ناتج عن عملية التشكيل،  الالزم، ولكنها يف

وفيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، ميكن حساب التدادل الناجم عن البث دارج النطاق للنظام املسبب 
OOB للتدادل

txP :على النقو التايل 

 dB    ACLRPP tx

OOB

tx  )1( 
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 حيث:
 𝑃𝑡𝑥 (dBm): ل املسبب للتدادل                                 قدرة اخلرج للمرس 

 ACLR (dB):  مل اليت ختضع للتكا)القدرة املتوسطة اليت مت ترشيقها اجملاورة، وهي نسبة  القناةنسبة قدرة التسرب يف
عرض نطاق القناة املخصصة( املتمركزة على تردد القناة املخصصة، إىل القدرة املتوسطة اليت عرب 

حدى القنوات إلركزة على تردد عرض نطاق القناة اجملاورة( املتممل عرب االيت ختضع للتكترشيقها ) مت
طى                                         اجملاورة من قناع البث دارج النطاق الذي ي ع القناةنسبة قدرة التسرب يف تشتق اجملاورة. وميكن أن 

 .3GPP[6][7] املواصفات ذات الصلة مثل املواصفة يف
بة قدرة لة الدولية(، قد حتددها نساالتصاالت املتنق من غري                                                            وقد تلزم أيضا  معلومات بشأن البث دارج النطاق من أنظمة أدرى )

 اجملاورة أو قد ال حتددها. القناةالتسرب يف 
 التداخل من البث الهامشي 2.1.2.2.3

اه تردد واحد أو عدة ترددات تقع دارج جمال البث دارج النطاق وجيوز تقليص مستو  علىالبث اهلامشي هو البث غري املرغوب فيه 
التشكيل  منتجاتو ويشمل البث اهلامشي اإلرساالت التوافقية، واإلرساالت الطفيلية، مات املقابل. من دون التأثري على إرسال املعلو 

 البث دارج النطاق. ولكن يستثىن منهاالبيين وحتويل الرتدد، 
𝑃𝑡𝑥                                                                                وفيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، ميكن احلصول على القيمة احملد دة للبث اهلامشي 

𝑠𝑝𝑢𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 ما من  يف نطاق تردد
 .3GPPومن املواصفة  ITU-R M.2292املواصفات ذات الصلة مثل التقرير 

من أجل البث  )equivaACLR( اجملاورةالقناة نسبة قدرة التسرب يف وعلى غرار البث دارج النطاق، ميكن حساب قيمة مكافئة ل
𝑃𝑡𝑥قيمة ال قتشتاهلامشي واستعماهلا يف احملاكاة. وبالتايل، ميكن أن 

𝑠𝑝𝑢𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠 ،على النقو الوارد أدناه 
 dB    equivatx

spurious

tx ACLRPP  )2( 

سبة قدرة التسرب ناالتصاالت املتنقلة الدولية(، قد حتددها  من غري                                                       وقد تلزم أيضا  معلومات بشأن البث اهلامشي من أنظمة أدرى )
 و قد ال حتددها.اجملاورة أ القناة يف

 منع التداخل 2.2.2.3
وجود نظام  القناة املخصصة له يفعلى هي مقياس لقدرة املستقبل على استقبال إشارة مرغوب فيها التدادل إن دصائص منع 

 مسبب للتدادل غري مرغوب فيه. 
 قو الوارد أدناه:على الن blockingPقيمة منع التدادل  تشتقوفيما خيص أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، ميكن أن 

 dB    ACSPP rxblocking  )3( 
 حيث:

 𝑃𝑟𝑥 (dBm):  املستقبل عندالقدرة املتوسطة لإلشارة املسببة للتدادل 

 ACS (dB):  وجود  اجملاورة هي مقياس لقدرة املستقبل على استقبال إشارة يف تردد القناة املخصصة له يف القناةانتقائية
/مستوى ACS من (ACS) اجملاورة القناةيف قناة جماورة. وميكن حساب قيمة انتقائية  إشارة مت تشكيلها

 (27) املالحظة، ITU-R M.2039-3                                                     منع التدادل احملد د يف املواصفات ذات الصلة. انظر التقرير
 .3GPP TR 36.942، أو املواصفة 2 باجلدول

الدولية(،  االتصاالت املتنقلةمن غري )التدادل ألنظمة أدرى نع                                                   وقد يكون من املطلوب أيضا  توفري معلومات بشأن دصائص م
 .(ACS)انتقائية القنوات اجملاورة حتددها  أو الحتددها اليت قد 
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 (FDR)على التردد المعتمد /الرفض (ACIR)المجاورة  القناةنسبة قدرة التداخل في  3.2.3
عمل( ملست معدة                                                  هنا نسبة إمجايل القدرة املرس لة من مصدر )حمطة قاعدة أو على إ (ACIR)اجملاورة  القناةتعرف نسبة قدرة التدادل يف 

         . وعادة  لى السواءعاملرسل واملستقبل  يف إىل إمجايل قدرة التدادل اليت تؤثر يف مستقبل معرض للتدادل، والنامجة عن عيوب
التصاالت املتنقلة  لنينظام املعرض للتدادل نظاميف األوضاع اليت يكون فيها النظام املسبب للتدادل وال ACIRتستخدم النسبة  ما

                                                                           هي جمموع قيمة نوعني من التدادل )البث غري املرغوب فيه ومنع التدادل(، وحتسب وفقا   ACIRالدولية. لذا، فإن النسبة 
 يف شكل دطي. ACSو ACLRمع التعبري عن النسبة  (4) للمعادلة

 
      

111   RXTX ACSACLRACIR (4) 

 .ITU-R SM.337 التوصية                  على النقو املبني  يف FDRبالقيمة  ACIR، ميكن االستعاضة عن القيمة ACLRو ACSتتوفر قيمتا وإذا مل 
 االتصاالت المتنقلة الدوليةلمعدات الفعلي  عمليات التنفيذخصائص  4.2.3
بث غري املرغوب فيه دولية، مثل مستويات الاالتصاالت املتنقلة الملعدات الفعلي عمليات التنفيذ يف القابل للتققق األداء  يكون

 قارنة بتلك احملددة يف املعايري.، أفضل يف الظروف الطبيعية مالتدادالت أو األداء فيما خيص منع
االت املتنقلة االتص ملعداتلذا، فلدى منذجة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، ميكن أن يؤدذ يف احلسبان التصميم العملي 

، جيوز للمعداتلفعلي ا عمليات التنفيذوحيثما توفرت املعلومات مثل نتائج قياس مستويات البث غري املرغوب فيه يف الدولية. 
 .املقاسة                                                                                       عند منذجة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية أن يؤدذ يف احلسبان الفرق بني القيمة احملد دة والقيمة 

 (TDD)/اإلرسال المزدوج بتقسيم الزمن (FDD)اإلرسال المزدوج بتقسيم التردد شبكات  3.3
)تستخدم نطاق  (FDD)ميكن أن تعمل شبكات االتصاالت املتنقلة الدولية إما بوصفها شبكة لإلرسال املزدوج بتقسيم الرتدد 

الرتدد )تستخدم نطاق  (TDD)الصاعدة والوصلة اهلابطة(، أو شبكة لإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن  لكل من الوصلةتردد خمتلف 
نفسه للوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة يف ظروف نسب ثابتة أو متغرية بني الوصلة الصاعدة/الوصلة هلابطة املتزامنة/غري املتزامنة( 

ذا األمر بد لنمذجة االتصاالت املتنقلة الدولية أن تأدذ يف اعتبارها ه . والفقط أو بوصفها شبكة للوصلة اهلابطة/الوصلة الصاعدة
 لمقاكاة.لع سيناريو وض عند

، الية االرتفاععساتل أو منصة عند           األرض مثال  من                كبرية/كبرية جدا  مساحة  يف اجتاه نظام معرض للتدادل من  إمجايلوإذا نشأ تدادل 
 لدولية.لالتصاالت املتنقلة ا                             شبكات عديدة ومنفصلة جغرافيا                        يكون قادرا  على تناول فرمبا يكون من الضروري للمقاكي أن 

 منهجية المحاكاة 4.3
                                                                                                                 يبني  هذا القسم دطوات منهجية احملاكاة اليت ينبغي اتباعها لتوليد بث يف الوصلة الصاعدة أو الوصلة اهلابطة من شبكة لالتصاالت 

 دراسات التعايش. من أجلاملتنقلة الدولية 
تشمل شبكات  اليتوهذا األسلوب هو عملية حماكاة على مستوى النظام تستخدم على نطاق واسع يف دراسات التقاسم والتوافق 

لتدادل عن طريق اتقدير مدى أرجقية                                                                     املتنقلة الدولية. وتستند هذه املنهجية إىل حتليل مونت كارلو الذي ميك ن من لالتصاالت 
 الناجم عن                                            يف آن واحد. وجتس د نتيجة التقييم أيضا  التأثري مسببة للتدادلناجم عن مصادر متعددة حماكاة التدادل بني األنظمة ال

تباين افرتاضات الطوبولوجيا، وتباين دواريزميات التقكم يف القدرة، وتباين كثافات توزيع املرسالت املسببة للتدادل. واجلدير 
شكلني                         معرض للتدادل، املبني  يف ال - أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية من غري -أداء نظام  تدهوربالذكر أن أسلوب حساب 

 هذه الوثيقة.  جمال تطبيق، ومنذجة األنظمة األدرى، يقعان دارج 9و 8
                                                                                                               إن األسلوب السكوين املبني  أدناه ميكن أن يكون أساسا  لنماذج أكثر تفصيال  تأدذ يف االعتبار الزمن على سبيل املثال. ويراعي 

مع أنظمة املسببة للتدادل و تقركة معدات املستعملني امل                  الزمن مثال  يف حالة مقابل النموذج من هذا القبيل التباين يف مستوى التدادل 
  أدناه املخطط االنسيايب املعتاد للمقاكاة السكونية.  ويردلألرض من دون إعادة إرسال، ومثال على ذلك مستقبالت اإلذاعة. 
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 8 الشكل
 سيابي ألسلوب المحاكاة في الوصلة الهابطةمخطط ان

M.2101 8-0

Y

N

N

Y

NY

N

Y

 

 البداية

 تشكيل املعلمات

 لوصلة اهلابطةا
 يف االتصاالت املتنقلة الدولية

 IMT عدة لالتصاالتنشئ حمطة قاأ
 )يف حالة املواقع السكونية(

 هناية اللقطات؟

 IMT نظام اتصاالت
 معرض للتدادل؟

 IMT ة قاعدة لالتصاالتأنشئ حمط
 )يف حالة املواقع العشوائية(

 حمطة قاعدة بتكوين احلزم

 أنشئ حمطة قاعدة عشوائية

 IMTأنشئ معدة مستعمل لالتصاالت 

 يف املسرياحسب دسارة االقرتان 
 وصل معدات املستعملني باحملطات القاعدة

 "التقكم يف القدرة"/
 IMTمربمج مواعيد نظام االتصاالت 

 SINRو Nو Iو Cاحسب: 

 أضف التدادل اخلارجي
  SINRو Iأعد حساب: 

 احسب التدهور

 احسب دسارة االقرتان يف املسري
 وصل معدات املستعملني باحملطات القاعدة

 IMTستعمل لالتصاالت أنشئ معدة م

 "التقكم يف القدرة"/"مربمج املواعيد"/احتمال محولة يف احملطة القاعدة

 احسب التدادل على النظام املعرض له
 احسب التدهور يف أداء النظام املعرض للتدادل

 احفظ نتائج اللقطات/إحصاءات النتائج

 النهاية
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 الوصلة الهابطة 1.4.3
ئ شبكة حملطات قاعدة )إذا كانت سكونية ذات مواقع ثابتة( وفقا  حلالة اال  .ملختارا ستعمال املختارة/سيناريو النشر                                                                     أنش 

 اللقطاتبالنسبة لعدد  i = 1فيما خيص 
                                                                خلطوات من أ( إىل و( يف كل لقطة رهنا  باملسار املختار باملخطط االنسيايب.بعض ا             ن هناك داع  لرمبا ال يكو  1

                                                                                            أنشئ/وز ع عقد احملطات القاعدة بصورة عشوائية يف حالة وجود شبكة للمقطات القاعدة هبا عقد هلذه احملطات  ( أ 
                  موضوعة عشوائيا . 

 K دد                 حبيث يوز ع نفس العبالكامل بصورة عشوائية يف منطقة النظام املستعملني  معداتمن  2                  وز ع عددا  كافيا   ب(
( على  تااملستعملني اليت تستقبل بيانات من احملطات القاعدة يف هذه اللقط معداتللمستعملني "املختارين" )

ض على حالة االستعمال/سيناريو النشر، والرتدد، وعر  K . وستعتمد القيمة(HO) التمريركل دلية دادل هامش 
، احلد {كسب اهلوائيقيم  دسارة االنتشار+اخلبو+} )احلد األقصى املسريالنطاق. احسب دسارة االقرتان يف 

إىل مجيع احملطات القاعدة. وإذا كانت شبكة احملطات القاعدة  معدة مستعملاألدىن خلسارة االقرتان( من كل 
 القاعدة. املستعملني واحملطات معداتن بني                                                       تستعمل منهجية االلتفاف، حد د أيضا  أصغر قيم خلسارة االقرتا

القرتان ل فيها يف حدود أقل دسارةاملسري                                         عشوائيا  مبقطة قاعدة تكون دسارة االقرتان يف وصل معدة املستعمل  ج(
 .التمرير هامش             مضافا  إليها 

 واحدة لتكون املوصولة مبقطة قاعدةاملعدات                             املستعملني عشوائيا  من بني مجيع معدات من  K عدد ادرت ( د
                                                        "املختارة" ست ربمج مواعيده دالل اللقطة. وإذا است عمل تكوين  املعداتمن  K"املختارة". وهذا العدد  املعدات

 .حنو بعضها البعضاملختارة  املستعملني معدات                             احلزم، وج ه حزم احملطات القاعدة/
فس بنمعدة                              "املختارة" وت ربمج مواعيد كل املستعملني معداتاملتاحة على  (RB)رد ااملو  وحدات            وستوز ع مجيع  ( ه

 للمقطة القاعدة لكل جهاز ثابتة. . وبالتايل تكون القدرة املرسلةوحدات املواردمن  n العدد
من احملطات  x%يتم ادتيار  ي، أقيمة الحتمال احلملترسل احملطات القاعدة بقدرة كاملة أو تكون صامتة مع  ( و

 .6ما احملطات املتبقية فتظل صامتة. انظر الفقرة                           القاعدة عشوائيا  لإلرسال، أ
  يف كل لقطة.معني                           قد ت نتقى عشوائيا  من مدى  وأ             عددا  وحيدا   xوقد تكون القيمة  
 على النقو التايل: 3معدة مستعمل، حتسب قدرة كل اليت تقوم باإلرسالوفيما خيص تلك احملطات القاعدة  
Maxمز تر  

BSP صى قدرة لإلرسال يف احملطة القاعدةإىل أق 
 KnM   املتاحة لكل حمطة قاعدةوحدات املوارد هو عدد مجيع 
 UE

BSP ة"املختار معدة املستعمل قدرة اإلرسال من احملطة القاعدة إىل  يه" 
 n  لكل جهاز،وحدات املوارد هو عدد 

 
M

n
PP Max

BS

UE

BS  (5) 

ل. لإذا كانت الوصلة اهلابطة  2تابع حىت اخلطوة                                                   التصاالت املتنقلة الدولية نظاما  مسببا  للتداد 

____________________ 
                                                                                                                    "سيعتمد حتديد العدد الكايف من األجهزة اليت ت سقط )توزع( على أسلوب اإلسقاط املستعمل، أي إذا كان اإلسقاط العشوائي قد مت  دادل  2

أن يوزع لكل حمطة الذي ينبغي  K                                                    شوائيا  دادل منطقة تغطية الشبكة بالكامل، وعلى العدد منطقة تغطية كل حمطة قاعدة أو كان قد مت ع
 ."سلوب اإلسقاط املستعملأل       وفقا  حتقيق التوزيع املطلوب لكل حمطة قاعدة  من أجل K*10و K*2قاعدة. ويف العادة، يرتاوح العدد الكايف بني 

Maxي مسري واحد حمتمل إنشاء معدات مستعملني. وهلذا املسري، ضع                                    كما هو مبني  يف املخطط االنسيايب، ال يقتض 3

BS

UE

BS PP   ملواصلة اإلجراء
 .6و 2 تنياخلطو  يف
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                                               التصاالت املتنقلة الدولية نظاما  معرضا  للتدادل. لإذا كانت الوصلة اهلابطة  3تابع حىت اخلطوة  
                      ظاما  مسببا  للتدادل.ل بوصفها نادرت الوصلة اهلابطة يف االتصاالت املتنقلة الدولية لتعم 2

                                                                                 من احملطات القاعدة وفقا  حلمولة النظام وظروف التدادل )النظام املسبب للتدادل األقرب أو  x%             ادرت عشوائيا   ( أ 
 يف اجتاه النظام املعرض للتدادل.                                                تدادل مرتاكم( لتعمل بوصفها نظاما  مسببا  للتدادل 

 أدائه. دهورتملعرض للتدادل واحسب ل التدادل يف اجتاه النظام االنظام املعرض للتدادل، استعم منذجةبافرتاض  ب(
 للتدادل. النظام املعرضعلى ن كل وصلة هابطة لنظام االتصاالت املتنقلة الدولية احسب التدادل اخلارجي الناجم م 
 طات القاعدة املختارة يف منطقة النظام(؛)عدد احمل cellNإىل  j = 1 مجيع احملطات القاعدة املختارة مناألمر مع      كر ر  
ميكن وبالتايل ، Kإىل  k = 1 املستعملني "املختارة" يف حمطات القاعدة املختارة من معداتمجيع األمر مع      كر ر  

 ( على النقو التايل:Kختدم معدة املستعمل رقم )عندما  jBS التدادل من احملطة القاعدةحساب 

 linear

victimUE

BSExternal

UE

BS

victimUE

BSExternal ACIRRXTXCLPRXTXI k

j

k

j
),(),( 

 (6)  

 حيث: 
 ),( victimUE

BSExternal RXTXCL k

j دسارة االقرتان من احملطة القاعدة :jBS  عندما(ختدم معدة املستعمل رقم k )
 ، ودسارة ادرتاقريتشمل دسارة املس حيثنظام االتصاالت املتنقلة الدولية إىل املستقبل املعرض للتدادل،  يف

 كسب اهلوائي يف املرسل/املستقبل.، واخلبو، و املباين
حالة  يف FDRعلى الرتدد  املعتمدبالرفض  linearACIRاستعض عن نسبة قدرة التدادل يف القنوات اجملاورة  

 . هذا الرفض استعمال
 ),( victimUE

BSExternal RXTXI k

j التدادل بني األنظمة الناجم عن احملطة القاعدة :jBS ( ختدم معدة املستعمل عندما
 ( يف املستقبل املعرض للتدادل. k رقم

 من دارج األنظمة مبا يلي:اإلمجايل يرمز للتدادل و  

 


j k

victimUE

BSExternalExternal RXTXII k

j
),(

 (7) 

 حيث: 
 ExternalI النظام املعرض للتدادل.أنظمة دارجية على : هو التدادل املرتاكم من 
رضة للتدادل األنظمة املعحساب التأثري على  ويقعاحسب تأثري التدادل اخلارجي على النظام املعرض للتدادل.  

 ويعتمد على سيناريو التقاسم. أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية دارج نطاق هذه التوصية من غري
 .6تابع حىت اخلطوة  ج(

                                ة بوصفها نظاما  معرضا  للتدادل.ادرت الوصلة اهلابطة يف االتصاالت املتنقلة الدولي 3
 دة حبسب محولة النظام.من احملطات القاع x%             ادرت عشوائيا   ( أ 

 املستعملني "املختارة".معدات للوصلة اهلابطة فيما خيص مجيع  ( C/I)ل التدادإىل  نسبة املوجة احلاملةاحسب  ب(
 )عدد احملطات القاعدة املختارة يف منطقة النظام(. cellNإىل  j = 1 مجيع احملطات القاعدة املختارة مناألمر مع      كر ر  
 .Kإىل  k = 1 املستعملني "املختارة" يف احملطات القاعدة منمعدات مجيع األمر مع      كر ر  
kjUE)أي  j رقم يف اخللية k رقم" ة"املختار معدة املستعمل فيما خيص   مبا يلي:  ااخلاصة هب C/I للنسبة         (، ي رمز ,

),(

),(

kjI

kjC
 

 ),( kjC  رقممن احملطة القاعدة اليت تقدم اخلدمة، أي احملطة القاعدة  املستقبلةهي القدرة j. 
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  (8) 

 ),( kjI  من التدادل بني األنظمة )من داليا أدرى يف نفس الشبكة(  الذي يتكونهي قدرة التدادل
),(int kjI ra،  والضوضاء احلراريةtN . 

 tra NkjIkjI  ),(),( int (9) 

 





cellN

jll

lkj

UE

BSra BSUEngLosspathCoupliPkjI
,1

,int ),(),(

 (10) 

 )10/))(log10)(log10((^10 1010 UEt eNoiseFigurRBsnofbandwithkTN  (11) 

 .dBmهي الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء بالوحدة  kT(1010log(حيث  
. xt,yeP من األنظمة املسببة للتدادل واليت لكل منها القدرة yمن  الذي يتكون من عدد، Zyأضف التدادل اخلارجي  4

طة بد من وضع التدادل الرئيسي يف دلية نش حيدث التدادل سوى يف دلية واحدة أو عدد قليل من اخلاليا، ال إذا مل
 )أي دلية ذات حمطة قاعدة خمتارة(. 

),(=  C/I النسبة احسب 

),(

kjI

kjC
 رجي.ااملستعملني "املختارة" يف الوصلة اهلابطة املعرضة للتدادل اخل معداتجلميع 

 ),( kjC و),(int kjI ra وtN  3هي نفسها كما يف اخلطوة. 

 texternalra NkjIkjIkjI  ),(),(),( int (12) 

 
linear

y

m

kjmmextexternal ACIRUEZngLosspathCoupliPkjI /),(),(
1

,,




 (13) 

 linearACIRعن . استعض معدة مستعملاملوزعة لكل وحدات املوارد                 استنادا  إىل عدد  ACIR النسبة وينبغي حساب قيمة 
 يف حالة استعماله. FDR بالرفض القائم على الرتدد

                 وفقا  للتقابل بني  C/I النسبةتدادل دارجي، حبساب وعدم يف وجود معدة مستعمل "خمتارة"،                  حد د الصبيب يف كل  5
 مستوى الوصلة ومستوى النظام.

 امجع اإلحصاءات. 6

),(),( , jkj

UE

BS BSUEngLosspathCoupliPkjC 
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 الوصلة الصاعدة 2.4.3

 9 الشكل
 ألسلوب المحاكاة في الوصلة الصاعدة المخطط االنسيابي

M.2101 9-0
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ئ شبكة حملطات قاعدة )إذا كانت سكونية ذات مواقع ثابتة( وفقا  حلالة االستعمال املختارة/سيناريو النشر  .ملختارا                                                                                                  أنش 

 البداية

 تشكيل املعلمات
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 IMTأنشئ معدة مستعمل لالتصاالت 

 ة االقرتان يف املسرياحسب دسار 
 وصل معدات املستعملني باحملطات القاعدة
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 إىل عدد اللقطات i = 1فيما خيص 
                                                    إىل و( يف كل لقطة رهنا  باملسار املختار باملخطط االنسيايب.خلطوات من أ( بعض ا                      رمبا ال يكون هناك داع  ل 1

                                                                                            أنشئ/وز ع عقد احملطات القاعدة بصورة عشوائية يف حالة وجود شبكة للمقطات القاعدة هبا عقد هلذه احملطات  ( أ 
                  موضوعة عشوائيا . 

 من K                      م حبيث يوز ع نفس العدداملستعملني بصورة عشوائية يف كل منطقة النظا معداتمن  4                  وز ع عددا  كافيا   ب(
على  K . وتعتمد قيمةdB 3 قيمته (HO) متريرملستعملني "املختارين" على كل حمطة قاعدة يف حدود هامش ا

 6إىل  3يف املدى من  Kحالة االستعمال/سيناريو النشر، والرتدد، وعرض النطاق. وال تزال تستعمل القيمة 
 دراسات النطاق العريض املتنقل. يف

األدىن  ، احلد{كسب اهلوائيقيم  دسارة االنتشار+اخلبو+}  )احلد األقصىرياحسب دسارة االقرتان يف املس ج(
إىل مجيع احملطات القاعدة. وإذا استعملت شبكة احملطات القاعدة منهجية  معدة مستعملخلسارة االقرتان( من كل 

 ملستعملني واحملطات القاعدة.ا معدات                                             االلتفاف، حد د أيضا  أصغر قيم خلسارة االقرتان بني 
القرتان ل  فيها يف حدود أقل دسارةري                                                   املستعمل عشوائيا  مبقطة قاعدة تكون دسارة االقرتان يف املس معدةاربط  د(

 .التمريرهامش              مضافا  إليها
عدات م مبقطة قاعدة واحدة لتكوناملعدات املربوطة املستعملني من بني مجيع معدات من  K عدد              ادرت عشوائيا   ( ه

                              " ست ربم ج مواعيده دالل اللقطة."املختارة املعداتمن  K"املختارة". وهذا العدد  املستعملني
 بالتقكم يف قدرة الوصلة الصاعدة.                    د د القدرة لكل جهاز     وحت   ( و
لني املستعم معداتعلى وحدات املوارد           توز ع مجيع مبعىن أن كامل، تعمل حبمل  ويفرتض يف حمطة القاعدة أهنا  ( ز

املستعملني املوصولة معدات  تقوم. وقد وحدات املواردمن  n                                          النشطة. وت ربم ج مواعيد كل جهاز بنفس العدد 
 x% املستعملني يف معداتعلى احتمال وجود محولة، أي ترسل          ، بناء  باإلرسال أو عدم اإلرسالمبقطة قاعدة 

 x . وقد تكون القيمة6ملتبقية صامتة. انظر القسم ا املعدات                                             من احملطات القاعدة املختارة عشوائيا ، بينما تظل 
 يف كل لقطة. معني من مدى                                  عددا  وحيدا  وقد ت نتقى عشوائيا  

 التقكم يف قدرة الوصلة الصاعدة.     نف ذ  2
                                                                                           إذا كانت الوصلة الصاعدة يف االتصاالت املتنقلة الدولية تعمل بوصفها نظاما  مسببا  للتدادل. وإذا   3تابع حىت اخلطوة  

 . 4                                     نظاما  معرضا  للتدادل، تابع حىت اخلطوة  IMT لالتصاالتكانت الوصلة الصاعدة 
                                                                              ادرت وصلة صاعدة يف االتصاالت املتنقلة الدولية لتعمل بوصفها نظاما  مسببا  للتدادل.  3

رب، ل األقمن احملطات القاعدة حبسب محولة النظام وظروف التدادل )النظام املسبب للتداد x%             ادرت عشوائيا   ( أ 
املستعملني املوصولة بتلك احملطات القاعدة لتعمل بوصفها أنظمة مسببة للتدادل  معداتتدادل مرتاكم(. ادرت أو 
 اجتاه النظام املعرض للتدادل. يف

 طبق التدادل يف اجتاه النظام املعرض له واحسب تأثريه: ب(
 )عدد احملطات القاعدة املختارة يف منطقة النظام(؛ cellNىل إ j = 1 مجيع احملطات القاعدة املختارة مناألمر مع      كر ر  
 .Kإىل  k = 1احملطات القاعدة املختارة من  معدات املستعملني "املختارة" يفمجيع األمر مع      كر ر  
 .لدولية يف النظام املعرض للتداداحسب التدادل اخلارجي من كل وصلة صاعدة لالتصاالت املتنقلة ال 

____________________ 
                                                                                                                    "سيعتمد حتديد العدد الكايف من األجهزة اليت ت سقط )توزع( على أسلوب اإلسقاط املستعمل، أي إذا كان اإلسقاط العشوائي قد مت  دادل  4

أن يوزع لكل حمطة قاعدة. الذي ينبغي  K                                                                          طة قاعدة أو كان قد مت عشوائيا  دادل منطقة تغطية الشبكة بالكامل، وعلى العدد منطقة تغطية بل حم
 سلوب اإلسقاط املستعمل."أل       وفقا  حتقيق التوزيع املطلوب لكل حمطة قاعدة  من أجل K*10و K*2ويف العادة، يرتاوح العدد الكايف بني 
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 يف حالة استعماله. FDRبالرفض القائم على الرتدد  linearACIR)استعض عن  
 حيث: 

 j

k

BS

UEP:  ملعدة املستعمل رقم قدرة اإلرسالk  احملطة القاعدة اليت ختدمهاjBS . 

 
),( victimBS

UEExternal RXTXCL j

k
احملطة القاعدة اليت ختدمها  kرقم  معدة املستعملدسارة االقرتان من  :

jBS املستقبل املعرض للتدادل.  إيل 

 
),( victimBS

UEExternal RXTXI j

k:  رقماملستعمل معدة التدادل بني األنظمة الناجم عن k  اليت ختدمها
 إيل املستقبل املعرض للتدادل.  jBSاحملطة القاعدة 

 تايل:ويستخلص التدادل املرتاكم من نظام دارجي على النقو ال 
 

j k

victimBS

UEExternalExternal RXTXII j

k
),( (15) 

 حيث:
 ExternalI:  .التدادل املرتاكم من نظام دارجي يف اجتاه النظام املعرض للتدادل 
من غري     ام  حساب التأثري على نظ ويقعاحسب التأثري الناجم عن التدادل اخلارجي على النظام املعرض للتدادل.  

 املتنقلة الدولية معرض للتدادل دارج نطاق هذه التوصية ويعتمد على سيناريو التقاسم.  أنظمة االتصاالت
 .7تابع حىت اخلطوة  ج(

 مقطة معرضة للتدادل. كادرت وصلة صاعدة يف االتصاالت املتنقلة الدولية   4
                                      من احملطات القاعدة وفقا  حلمولة النظام. x%             ادرت عشوائيا   ( أ 

املستعملني "املختارة" معدات للوصلة الصاعدة فيما خيص مجيع  ( C/I)ل التدادإىل  احلاملة نسبة املوجةاحسب  ب(
 اخلاليا. مجيع يف

)عدد احملطات القاعدة املختارة يف منطقة  cellNإىل  j = 1مجيع احملطات القاعدة املختارة من األمر مع      كر ر  
 النظام(. 

 . Kإىل  k = 1املستعملني "املختارة" يف احملطات القاعدة املختارة من دات معمجيع األمر مع      كر ر  
j )kjUE رقميف اخللية  k رقم "ة"املختار معدة املستعمل وفيما خيص    على النقو التايل: /ICالنسبة            ، ي شار إىل ),

),(

),(

kjI

kjC
 

 حيث: 
 ),( kjC من  ملستقبلةا: القدرةkjUE  .j رقم احملطة القاعدةعند  ,

  (16) 

 ),( kjI  نفس لعة                املستعملني املوز  معدات من التدادل بني األنظمة )التدادل من  اليت تتألفهي قدرة التدادل
int),(يف اخلاليا األدرى يف نفس الشبكة( وحدات املوارد  kjI ra والضوضاء احلرارية ،tN . 

 tra NkjIkjI  ),(),( int (17) 

 





cellN

jll

jklPUSCHra BSUEngLosspathCoupliklPkjI
,1

,int ),(),(),(

 (18) 

 )10/)) (log10)(log10((^10 1010 BSt eNoiseFigurRBsnofbandwidthkTN  (19) 

),(),(),( , jkjPUSCH BSUEngLosspathCouplikjPkjC 
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 .dBmهي الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء معرب عنها بالوحدة  kT(1010log(حيث  
 لكل منها. extPاألنظمة املسببة للتدادل بقدرة  من yالذي يتألف من عدد  yZأضف التدادل اخلارجي  5

إذا حدث التدادل يف دلية واحدة أو عدد قليل من اخلاليا، ينبغي وضع التدادل الرئيسي يف دلية نشطة )أي دلية  
 ذات حمطة قاعدة خمتارة(.

=  C/Iاحسب  
),(

),(

kjI

kjC  املستعملني "املختارة". معداتجلميع 
 ),( kjC و),(int kjI ra وtN  4هي نفسها كما يف اخلطوة. 

 texternalra NkjIkjIkjI  ),(),(),( int (20) 

 
linear

y

m

jmmextexternal ACIRBSZngLosspathCoupliPkjI 



1

, ),(),(

 (21) 

. وينبغي االستعاضة عن معدة مستعملاملوزعة لكل وحدات املوارد                 استنادا  إىل عدد  ACIRوينبغي حساب قيمة  
linearACIR الرفض القائم على الرتدد بFDR  .يف حالة استعماله 
 )10/)) (log10)(log10((^10 1010 BSt eNoiseFigurRBsnofbandwidthkTN  (22) 

 .dBmهي الكثافة الطيفية لقدرة الضوضاء معرب عنها بالوحدة  kT(1010log(حيث  
      وفقا   C/I قيمة للنسبة " معة"خمتار معدة مستعمل تدادل دارجي لكل أو عدم وجود وجود حالة               حد د الصبيب يف  6

 النظام. ابل بني مستوى الوصلة ومستوىللتق
 امجع اإلحصاءات. 7

 المستعملين في االتصاالت المتنقلة الدولية معداتتنفيذ التحكم في قدرة  4
املستعملني  عداتم                                                                                                    إن التقكم يف القدرة هو مسة تقنية مهمة يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية. وحتد مستويات  التدادل الناجم عن 

         . وت ضبط (OFDMA) دالنفاذ املتعدد بالتقسيم التعامدي للرتداخللية يف الوصلة الصاعدة يف األنظمة القائمة على  سعةن األدرى م
املستعملني للقفاظ على احلد األدىن من التدادل ولضمان تغطية حافة اخللية. وميكن اجلمع بني التقكم  معداتمستويات درج قدرة 

 الكفاءة الطيفية.لتقسني إداء حافة اخللية و اخلاصة بامليدان الرتددي املوارد القدرة واسرتاتيجيات توزيع  يف
طاق تردد ناملستعملني قد تكون أقل من احلد األقصى لقدرة درج املرسل يف  معداتواجلدير بالذكر أن قدرة درج املرسل يف 

 صف للبث دارج النطاق.املو أقل من املستوى  (OOBE)، وسيكون متوسط مستوى البث دارج النظاق اإلرسال

 خوارزمية التحكم في القدرة 1.4
دراسات  استعماهلا يف بجياملستعملني اليت  معداتاملتقدمة، تكون دوارزمية التقكم يف قدرة -يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية

 التقاسم على النقو التايل:
  PLjαjPiMPiP  )()())((log10,min)( O_PUSCHPUSCH10CMAXPUSCH )3(2 

 حيث:
 PUSCHP: طراف معرب عنها بالوحدة قدرة إرسال املdBm 

 CMAXP:  أقصى قدرة إرسال معرب عنها بالوحدةdBm 

 PUSCHM:  املوز عةوحدات املوارد عدد        
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 0_PUSCHP:  مستعملة معرب عنها بالوحدة وحدة موارد القيمة املستهدفة للقدرة لكلdBm 

 :  ني ذات القناة اجليدةلماملستع ومعداتاملستعملني ذات القناة السيئة  ملعداتعامل التوازن 

 PL: بالوحدةختدمها حمطة القاعدة اليت من املستعملني  معدات يف ريدسارة املس dB 
املستعملني مماثلة لتلك  معداتأن تكون دوارزمية التقكم يف قدرة  2020-ومن املتوقع يف أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية

 املتقدمة.-ليةشبكات االتصاالت املتنقلة الدو  املستعملة يف

االتصاالت  المستعملين في معداتالقاعدة و  ات                                         تنفيذ مخطط الهوائي المكو ن للحزم في المحط 5
 المتنقلة الدولية

( ورمبا يكون من ITU-R M.2292يف السابق لدى إجراء دراسات التقاسم )انظر التقرير  ITU-R F.1336استعملت التوصية 
 2020-ت االتصاالت املتنقلة الدولية. وسيستعمل معظم أنظمة االتصاالت املتنقلة الدوليةاملمكن تطبيقها على بعض سيناريوها

 تكوين احلزم يف الرتددات األعلى على وجه اخلصوص. 
مع وجود  yzاملستوى يف  املثبتة                                                                                         ويرتكز اهلوائي املكو ن للقزم على صفيف  من اهلوائيات ويتألف من عدد من العناصر املشعة املتطابقة 

ول )هلا اجتاهية قصوى( على ط"مع التسديد" جلميع العناصر خمططات إشعاع متطابقة مع العلم بأن (، /2                      سافة فصل ثابتة )مثال  م
(  لوغاريتمي هو حاصل مجع )مقياسالكسب اإلمجايل للهوائي                                                     وتستخدم دالة  ترجيح  لتوجيه احلزمة يف خمتلف االجتاهات. و . x احملور

 3GPP TR 37.840 من املواصفة 1.4.4.5 والقسم 3GPP TR 37.842                                صر. ويبني  هذا النموذج يف املواصفة اكسب الصفيف وكسب العن
 على النقو التايل:

 .10يف الشكل  ومها موضقتانإىل نظام اإلحداثيات  و  الزاويتني يستند تعريف

 10 الشكل
 درجة 180و 0تراوح بين تاالرتفاع، زاوية : هندسة نموذج الهوائي، 

 : درجة 180و 180-تراوح بين تالسمت، زاوية 

M.2101 10-
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اىل املستوى األفقي.  x-y يف نظام اإلحداثيات الديكاريت. ويشري املستوى zعلى طول احملور الرأسي بانتظام عناصر اإلشعاع  تثبت
زاوية عمودية على فتقة اهلوائي  90°، ومتثل الزاوية 180°إىل  0°             )وحتد د ما بني                                           وي رمز إىل زاوية ارتفاع اجتاه اإلشارة بالرمز 

 (.180°و 180°-)وحتدد ما بني  (. ويرمز إىل زواية السمت بالرمز يالصفيف
 (AAS) النشط يات املتقدم( ونظام اهلوائ     مثال   ITU-R F.1336إىل التوصية كالنظام املستند ومثة ادتالف بني نظام هوائيات منفعل )

، ينطوي البث غري املرغوب فيه )دارج النطاق( على سلوك خمتلف للهوائيات مقارنة بالبث AASيف حالة النظام ل يف أنه يتمث
 )دادل النطاق(. املرغوب فيه

                اليت ي غذى هبا كل  الفردية                          حتكما  نشطا  يف مجيع اإلشارات AASويف نظام االتصاالت املتنقلة الدولية، سيتقكم استعمال النظام 
اجتاه مستعمل.  حنو شكل مرغوب، مثل حزمة ضيقة يف لتشكيل وتوجيه خمطط بث اهلوائي نصر من عناصر اهلوائيات يف الصفيفع

                                                                                                  بثا  مرتابطا  ومرغوبا  فيه من اهلوائي. وفيما خيص اإلشارة غري املرغوب فيها النامجة عن التشكيل دارج النطاق ينشئ النظام أن مبعىن 
تشكيل البيين، ومكونات البث اهلامشي، فلن ينطبق عليها نفس الوضع املرتابط من اهلوائيات وسيكون هلا ، ومنتجات الاملرسل يف

 مشابه لعنصر هوائي وحيد.غري املرتابط خمطط بث داص باهلوائيات  AASخمطط بث خمتلف. وللنظام 
اهلوائيات                               ا  للتدادل، ميكن افرتاض أن ملخطط                                                                     ويف حالة نطاق ترددات جماور تكون فيه االتصاالت املتنقلة الدولية نظاما  مسبب

املتنقلة الدولية  . وفيما خيص البث اخلاص بنظام االتصاالتلعنصر هوائي وحيداخلاص بالبث غري املرغوب فيه خمطط هوائيات مماثل 
 . طط اهلوائي املركبنبغي حماكاة خمتدادل عرض نطاق القناة، 

                                                                               التصاالت املتنقلة الدولية نظاما  معرضا  للتدادل عند حساب تدادل القناة اجملاورة، ميكنويف حالة نطاق ترددات جماور تكون فيه ا
ة . وفيما خيص التدادل يف عرض نطاق القناة يف نظام االتصاالت املتنقلعنصر هوائي وحيدافرتاض أن خمطط اهلوائيات مياثل 

 . غي حماكاة خمطط اهلوائي املركبالدولية، ينب
بواسطة خمطط عنصر الصفيف وعامل الصفيف واإلشارات املطبقة على نظام  AASفيف اهلوائيات يف النظام             وحيد د منوذج ص

 الصفيف. ويرد يف القسم أدناه وصف ملخطط العنصر وخمطط اهلوائي املركب.

 مخطط العنصر 1.5
 3 اجلدول

 مخطط العنصر لنموذج صفيف الهوائيات

 خمطط اإلشعاع األفقي  dBAA m
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 مخطط الهوائي المركب 2.5
اشتقاق خمطط اهلوائي املركب  4           يبني  اجلدول  ,AAو . ,AA مياللوغاريتللقزم الناتج عن اجملموع  هو خمطط اهلوائي املكون 

لكسب الصفيف، 
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vw وكسب العنصر ، ,EA . وينبغي استعمال املخطط املركب هلوائي احملطة القاعدة
 .i ة                       ي شار إىل كل منها باملعلماليت املستعملني حبزمة واحد أو أكثر من احلزم معدات أو أكثر من معدة واحدة الصفيف عندما خيدم 
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 4 اجلدول
 المستعملين معداتمخطط الهوائي المركب لتكوين الحزم في المحطة القاعدة و 

 (من العناصر VN × HNعدد أعمدة متعددة ) ةالتشكيل

اإلشعاع املركب للصفيف خمطط 
dB  بالوحدة ,AA 

 :iفيما خيص احلزمة 
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 ددلمعلمة  العمود( ×صفيف اهلوائيات )الصف  ةتشكيل

 ددلمعلمة  d/ λاألفقية بني العناصر املشعة  املباعدة

 ددلمعلمة  d/λبني العناصر املشعة  الرأسية املباعدة

 ددلمعلمة  ات(حنو األسفل )بالدرج اإلمالةزاوية 

 معلومات حركة االتصاالت المتنقلة الدوليةتطبيق  6
ونة أنظمة لالتصاالت املتنقلة الدولية املتقدمة، يفرتض منوذج حلركة خمز  تضم، اليت مونت كارلو حماكاةفيما خيص معظم دراسات 

        . ويبني  املوارد وحداتم باستعمال مجيع . ويكافئ هذا االفرتاض افرتاض أن احملطات القاعدة ترسل/تستقبل على الدوابأكملها
املنشورة ألن  (OFDM) تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددأن هذا الوضع ال ينطبق على شبكات  ITU-R M.2241 التقرير
 الوقت يؤدي إىل تشبع اخللية وتوقف اخلدمة عن العديد من املستعملني.من  100%الرتددات يف وحدات موارد من  100% إرسال

 . املتاح فقط من وحدات املوارد يف معظم الوقتزء اجلوعليه، فإن احملطات القاعدة ترسل فقط باستعمال 
( اإلرشادات الالزمة لتوضيح السلوك الفعلي لشبكات االتصاالت املتنقلة الدولية بصورة أفضل، 7 الفقرة                      وتفص ل يف هذه التوصية )

 .                                                                                   تنقلة الدولية نظاما  معرضا  للتدادل أم كان يعمل بوصفه نظاما  مسببا  للتدادل املرتاكمبصرف النظر عما إذا كان نظام االتصاالت امل
ويعتمد التقميل يف شبكة لالتصاالت املتنقلة الدولية على عدد من العوامل من قبيل سلوك املستعمل، والتطبيقات، 

طات القاعدة ذات احملحبيث تقوم              د ل إحصائيا                                                                وسيناريوهات النشر. ولغرض التبسيط، جت رى منذجة محولة الشبكة بأن تع
                                                          يف آن واحد. وع رض هذا األمر بوصفه عامل نشاط يف احملطات القاعدة باإلرسال مجيعها و/أو عدد منها احلمولة الكاملة 

االت . وقد تعتمد منذجة محولة شبكة االتصITU-R M.2292 وثائق قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة، مثل التقرير يف
مساحة  منذجة التدادل رمبا تعتمد على عوامل مثل عند، منذجة محولة الشبكة                                           املتنقلة الدولية على سيناريو التقاسم. مثال  

 فوقها التدادل. يرتاكم املنطقة اليت 
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 تحديد التداخل المتراكم 7
ملني. املستعمعدات خمتلف احملطات القاعدة و/أو  من هذه التوصية التدادل املرتاكم من 3ة يف الفقرة              احملاكاة املبي ن حتسب تشكيلة

النظام املعرض  لىع                                                                                             وعليه، ميكن استنتاج أن احملاكي بطبيعته حيسب دوما  التدادل املرتاكم من شبكة االتصاالت املتنقلة الدولية 
                                                                                  للتدادل. لكن، بناء  على سيناريو التعايش، ينبغي أيضا  دراسة املسائل املذكورة أدناه. 

ر   - يتم ، أي مع احتمال وجود محولة باملرةى منذجة احملطات القاعدة باعتبار أهنا ترسل بقدرة كاملة أو أهنا ال ترسل      جت 
      عددا   x . وقد تكون القيمة6 الفقرة                                                               من احملطات القاعدة عشوائيا  لرتسل أما احملطات املتبقية فال ترسل. انظر  x% ادتيار

 يف كل لقطة. دد حم                                  وحيدا  وقد ت نتقى عشوائيا  من مدى 
تنقلة                                         حماكاة مع عدد كبري جدا  من حمطات االتصاالت املعمليات ويف تلك احلاالت اليت تتطلب فيها دراسات التقاسم  -

                                                                                                      الدولية، قد يستغرق التنفيذ املباشر للنمذجة املبي نة أعاله وقتا  طويال  للغاية. ويف تلك احلاالت، ميكن منذجة ومجع 
ة الدولية. وجيوز أن قل                                                              ام االتصاالت املتنقلة الدولية من شرحية كبرية متث ل شبكة االتصاالت املتننظ إرساالتإحصاءات 
من هذه الشرحية يف حساب التدادل الناجم عن شرائح متعددة ذات دصائص مكافئة اليت جتمع حصاءات تستعمل اإل

املناطق رب عاالتصاالت املتنقلة الدولية ظمة ألنمن حيث التدادل مع األدذ بعني االعتبار تباين سيناريوهات النشر 
. وينبغي االهتمام بتجسيد التباين يف زواية التدادل عند الوصول إىل النظام املعرض للتدادل ومغادرته الواسعة بالكامل

اف ر . وينبغي التشديد على أنه ال ينبغي أن يؤدي أي تبسيط يف التنفيذ إىل احنالواسعةمع مراعاة جغرافيا املنطقة 
 ة. نظام االتصاالت املتنقلة الدولية مقارنة بالتطبيق املباشر هلذه املنهجيبإرساالت اإلحصاءات الناجتة املتعلقة  يف

وميكن تشغيل/وقف تشغيل اخلاليا الصغرية يف االتصاالت املتنقلة الدولية يف نطاقات زمنية كبرية بطريقة شبه سكونية  -
يف احتمال وجود محولة. وقد يشمل ذلك إدراج الوقت يف عملية احملاكاة. وميكن أو دينامية، األمر الذي قد يؤثر 

اخلاليات الصغرية اجملاورة األدرى أو األنظمة األدرى عند على التدادل ملخطط التشغيل/وقف التشغيل أن حيد من 
ططات تشغيل/وقف خم                     (. وفضال  عن ذلك، فإن 11استعمال نفس قناة الرتدد أو قناة تردد جماورة )انظر الشكل 

نتج عنها فوائد من حيث توفري الطاقة. وميكن االطالع على معلومات مفصلة ذات صلة ي اخللية الصغرية قدتشغيل 
 3GPP TR36.897 [5]و 3GPP TR 36.873 [4]، و3GPP RP-130811 [3] املواصفات يفعن هذه التكنولوجيا 

 . 3GPP TR 36.872 [1]و

 11 الشكل
 الخلية الصغيرةغيل مخطط تشغيل/وقف تش
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، حيدث اإلرسال يف الوصلة اهلابطة باحملطة (TDD)اإلرسال املزدوج بتقسيم الزمن  تشغيلوإذا كان من املقرر حماكاة  -
. لكن، لالرتلمقطة القاعدة على امتداد املتوسطة لقدرة ال، األمر الذي خيفض من فقط القاعدة يف جزء من الوقت

                                                           يؤدذ هذا التأثري يف احلسبان يف النمذجة املبي نة يف هذه التوصية.  ال
وسيكون نشر الشبكات أكثر مرونة يف املستقبل وذلك بفضل تنوع متطلبات اخلدمة؛ حتدث حركة معدالت البيانات العالية بصورة 

 حساب التدادل املرتاكم.  ندعار التدادل اجلزئي من املنطقة املنفصلة، لذا جيوز األدذ يف االعتببؤر التوصيل رئيسية فقط يف مناطق 

 النتائج المؤقتة لنمذجة االتصاالت المتنقلة الدولية توضيح 8
يف منذجة أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية، من احملتمل أن تؤيت نفس الدراسة اليت جتريها أطراف خمتلفة نتائج خمتلفة أول األمر. 

مليات تنفيذ احملاكي يف نظام االتصاالت املتنقلة الدولية، من املمكن استعمال بعض النتائج الوسيطة. ومن وحىت ميكن مقارنة ع
 أمثلة املعلمات من هذا القبيل:

 توزيع قدرة اإلرسال. -
 توزيع التدادل الدادلي واخلارجي. -
 .(SINR) نسبة اإلشارة إىل التدادل والضوضاءتوزيع  -
 .بلةالقدرة املستقتوزيع  -
 ر، واخلبو، إخل(.، ودسارة االنتشااملستقبل، وكسب هوائي املرسل )ويشمل هذا كسب هوائي ريتوزيع دسارة االقرتان يف املس -

وزيع تل                                    أدناه مثاال  توضيقيا  للنتيجة املؤقتة  12                  أعاله. ويبني  الشكل للمعلمات ويوصى باحلصول على نتيتجني مؤقتتني على األقل 
 . كما ميكن احلصوللالدد                                                                               ينبغي دراسة النتائج املؤقتة من هذا القبيل جنبا  إىل جنب مع اجملموعة الكاملة ملعلمات . و ريدسارة املس

 على نتائج أدرى بطريقة مماثلة.

 12 الشكل
 شبكة لالتصاالت المتنقلة الدوليةلر من محاكاة يمثال على توزيع خسارة المس

M.2101 12-
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 1 المرفق
 1 لملحقبا

 
 ببة في توزيع تباين غاما )بيسيل(اعتبارات بشأن المعلمات المتس

 في مواقع المحطات القاعدة الصغيرة

 عند توزيع مواقع داليا صغرية دادل منطقة خللية كبرية،
ل هذه اخلاليا الصغرية دادل هذه املنطقة. وميكن اشتقاق هذه بد من حتديد )متوسط( عدد اجملموعات اليت تشم ال 1

                                                                                                    املعلمة بأن ت در س مبدئيا  دارطة حملطات القاعدة الكبرية )ذات الشكل السداسي( اليت ميكن وضع جمموعة )من اخلاليا 
 .pλ. وهذه املعلمة تقابل عليهاالصغرية( 

 .oλجمموعة. وهو يقابل  وينبغي افرتاض )متوسط( عدد اخلاليا الصغرية دادل كل 2
 وعليه يوصى بالعمل بالقيم الدنيا/القصوى يف هذا املدى. .[3,0-، 0,−45] ختتلف يف املدى γيشري إىل أن املعلمة  5[1] 3
                                                    مزيدا  من الدراسة حىت ميكن اشتقاقها على النقو املناسب:، ωوحتتاج املعلمة األدرية،  4

، وسط(تامل)                                            ديدها ألهنا جتسد معىن ماديا  وهي نصف قطر اجملموعة: مثة معلمة أدرى، يسهل حت1المرحلة  ‘1’
يا الصغرية ا اخلال( الواقعة هبمساحة دائرية مفرتضة. وميكن فهمها على أهنا نصف قطر املنطقة )R ويطلق عليها

هذا  روجود احتمال كبري( لتوفري التطبيق املتوقع من أجل املستعمل. ويفرتض يف نصف القط يف)على األرجح، 
 مركز يقابل مركز اجملموعة. وجود 

باستخدام معلميت عرب  R6                                    اخلاص باجملموعة ي شتق يف األصل من الدالة  Rمبا أن نصف القطر  :2المرحلة  ‘2’
ب  ωمعلومة بينما املعلمة  γومبا أن املعلمة  γو ω الددل                                              غري معلومة، إذن من املمكن إنشاء جدول حبث ي نس 

 .ω املعلوم اس غري( املقيγ، R) لكل زوج
رى أوال  من دالل NSVGPن هذه املعلمات األربع من إعداد جمموعة عشوائية من العينات      ومتك                                                ، مع العلم بأن بناء العملية جي 

                                          مث ي ستعاض عن كل نقطة أصلية مبجموعة عشوائية  .pλتوليد عملية نقطة بواسون للنقاط "األصلية" )أي مراكز اجملموعات( بكثافة 
                                     وتوضع النقاط بشكل مستقل ومنتظم وفقا   ،)oλ(                                                           قاط، حيث يكون عدد النقاط يف كل جمموعة عشوائيا  بتوزيع بواسونمن الن

د د وفقا  للمعلمتني  .ωو γ                                            لكرنيل تباين غاما الذي حي 
             إحصائيا  )من  نوصف توزيع بيسيل غاما للتباييتسىن بعد ذلك وبعد االنتهاء من وصف املعلمات اليت تؤدي إىل هذا التوزيع، 

. ومبالحظة أن النقاط الوليدة دادل كل جمموعة تنشأ باتباع توزيع معياري مزيج للتباين املتوسط، ((pdf)دالل دالة كثافة االحتمال 
;𝑓(𝑥التالية:  (pdf)أي بتوزيع معياري خمتلط مع توزيع غاما بدالة كثافة االحتمال  𝑘, θ) =

𝑥𝑘−1𝑒
−
𝑥
θ

Γ(𝑘)θ𝑘
 

Γ(k)حيث  =
𝑒−γ𝑘

𝑘
∏ (1 +

𝑘

𝑛
)
−1
𝑒
𝑘

𝑛+∞
𝑛=1  and γ = lim

𝑛→∞
(∑

1

𝑘
𝑛
𝑘=1 − ln(𝑛)), 

θ=1و γ = k +1التالية:  املعادلةمرتبطتان باملعلمات األدرى املبينة يف األقسام السابقة عرب  kو θوميكن مالحظة أن املعلمتني 

2ω2. 
  

____________________ 
 ، ناجنينغ.2016، مايو IEEE VTC، دة ذات اخلاليا الصغرية دادل الشبكات اخللويةتوزيع احملطات القاع 5

 (.spatstat ،http://spatstat.github.ioمن اللغة الروسية )احلزمة  6

http://spatstat.github.io/
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 2 المرفق
 1 حقملبال

 
 تقنية االلتفاف

سبب بإحداث أي مظاهر دلل من الضروري دراسة الشبكة اخللوية الالمتناهية من أجل حتليل سلوك الشبكة اخللوية من دون 
من  ةالقيود املتمثلة يف التأثريات احلدودية. وأحد الطرق لتققيق ذلك هو استعمال تقنية "االلتفاف" حيث تلتف اجملموعة األصلي

                  تشكيل سطح ح ل قي.اخلاليا ل
دلية( ست مرات على  57                               موقعا  من مواقع احملطات القاعدة ) 19ولتوضيح طبيعة هيكل دلية االلتفاف، تتكرر جمموعة من 

موعة الحظ أن جمموعة اخلاليا األصلية تظل يف املركز بينما حتيط اجملموعات الست هبذه اجملوي. 13النقو املبني يف الشكل 
       تساو .املركزية على حنو م

تنقلة دلية ما كما لو أن تلك احملطة امل علىويف منوذج االلتفاف موضع الدراسة، تعامل اإلشارة أو التدادل من أي حمطة متنقلة 
جمموعة اخلاليا األصلية بينما تقع احملطة القاعدة يف أي جمموعة من اجملموعات السبع. وميكن احلصول على دسارة االقرتان  تقع يف

 أي حمطة قاعدة على النقو التايل:إىل أي حمطة متنقلة  نم رياملس يف
 .(0,0) على نقطة األصل 0                                         حد د نظاما  لإلحداثيات حبيث يقع مركز اخللية  1
ة متنقلة تقع يف حمط قيم كسب اهلوائي و رييف املس قيم اخلسارة املستعملة يف حساب ريتكون مسافات وزوايا املس 2

 كما يلي:  (a,b)على  إىل حمطة قاعدة تقع (x,y) على
 ؛(a,b)و (x,y)املسافة بني  

)35,1,5,3(و (x,y)املسافة بني  DbDa ؛ 

)5,2,5,0*3*(و (x,y)املسافة بني  DbDa ؛ 

)4*,3*(و (x,y)املسافة بني  DbDa ؛ 

)5,3*,5,1*3*(و (x,y)املسافة بني  DbDa ؛ 

)5,0*,5,2*3*(و (x,y)املسافة بني  DbDa ؛ 

)4*,3*(و (x,y)املسافة بني  DbDa ، 
 قاعدة. حملطتني هي املسافة بني موقعني  Dحيث  

سب قيم دسارة االقرتان )احلد األقصى 3 ( {ارة االقرتان، احلد األدين خلسقيم كسب اهلوائي دسارة االنتشار + اخلبو +}                                  وحت 
 مة الستعماهلا يف لقطة احملاكاة.قي  املبينة أعاله ويتم ادتيار أدىنريملسافات/زوايا املس
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 13 الشكل
 خلية( 57)لمحطات القاعدة ل       موقعا   19مجموعات من  7االلتفاف من خالل 

                                     تبي ن الطبيعة الح ل قية لسطح االلتفاف

M.210113-

11
11

10
10

9
9

12
11

3
10

2
9

8
12 3 2 8

12 3 2 8
13 4 0 1 7 11 10 9

13 4 0 1 7 11 10 9
13 4 0 1 7 11 10 9

9 14 5 6 18 12 3 211 10
10

11
11 5 6 18 12 39 14 2 8

8

10

5 6 18 12 3

9

14 2 8

12 3 15 16 172 8 13 4 0 1 7
3 15 16 172 8 13 4 0 1 7

12
12

3 15 16 172 8 13 4 0 1 7
187 11 10 9 14 5 613 4 0 1

187 11 10 9 14 5 613 4 0 1
187 11 10 9 14 5 613 4 0 1

1718 12 3 2 8 15 1614 5 6

1718 12 3 2 8 15 1614 5 6
1718 12 3 2 8 15 1614 5 6

17 13 415 16 7 11 10 90 1
17 13 415 16 7 11 10 90 1

17 13 415 16 7 11 10 90 1
11 10 9

5 6 18 12 314 2 811 10 9
5 6 18 12 314 2 811 10 9

12 3 2 8 17 13 415 16 70 1
12 3 2 8 17 13 415 16 70 1

12 3 2 8 17 13 415 16 70 1
13 4 70 1 1811 10 9 14 5 6

13 4 70 1 1811 10 9 14 5 6
13 4 70 1 1811 10 9 14 5 6

12 3 2 8 1715 161814 5 6
12 3 2 8 1715 161814 5 6

12 3 2 8 1715 161814 5 6
17 13 415 16 70 1

17 13 415 16 70 1
17 13 415 16 70 1

5 6 1814
5 6 1814

5 6 1814
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