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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 

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)تسياتسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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

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

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتتسالتسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 
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 *M.1581 R -ITU-5  التوصيـة
 ةـمتنقلمحطات اللل المطلوبة للبث غير معاالخصائص ال

 لالتصاالت األرضيةالراديوية  التي تستعمل السطوح البينية
 (IMT-2000) 2000-المتنقلة الدولية

 (ITU-R 229-2/5 )املسألة
(2014-2012-2009-2007-2003-2002) 

 التطبيقمجال 

ة األرضية طات متنقلة تستعمل السطوح البينية الراديوين حمعصادر ال املطلوبلبث غري لة عامتعرض هذه التوصية اخلصائص ال
، وهي اخلصائص املالئمة إلقامة األساس التقين للحركة العاملية ملطاريف أنظمة االتصاالت 2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية

لالتصاالت املتنقلة  األرضيةية . وخيضع وضع دصائص احملطات املتنقلة اليت تستعمل السطوح البينية الراديو 2000-الدولية املتنقلة
 ية إىل االمتثال للوائح الراديو.يف أي نطاق من نطاقات الرتدد املدرجة يف هذه التوص 2000-الدولية

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

 ،(RR) الراديومن لوائح  146.1اً، وفقاً ملا جاء يف الرقم مع (OoB)ودارج النطاق  أن البث غري املطلوب يكون هامشياً  أ ( 
 التوايل؛ على ،(RR)من لوائح الراديو  144.1و 145.1 عرَّف يف الرقمنيوأن البث اهلامشي واخلارج عن النطاق هذا م  

 (MS) لةقاملسموح هبا للبث غري املطلوب الصادر عن حمطات متن القصوىللسوي ات  وأنه من الضروري تعيني حد   ب(
بني  ، من أجل محاية أنظمة وددمات راديوية أدرى من التدادل، وجعل التعايش ممكناً 2000-لالتصاالت املتنقلة الدولية

 خمتلفة؛ تكنولوجيات

صاالت املتنقلة لالت ةالراديوي اتوأن اإلفراط يف تشديد احلدود قد يؤدي إىل زيادة يف حجم أو يف تعقيد التجهيز  ج(
 ؛(IMT-2000) 2000-الدولية

وأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن الستبقاء حدود البث غري املطلوب على أدفض القيم املمكنة مع مراعاة العوامل  د (
 االقتصادية والقيود التكنولوجية؛

 تتناول اآلثار والقياسات واحلدود الواجب تطبيقها على البث يف اجملال اهلامشي؛ ITU-R SM.329وأن التوصية  ه (
 ؛املستعَملة يويةعلى احملطات املتنقلة على ادتالف السطوح البينية الراد احلدود املعي نة للبث اهلامشي تنطبق أيضاً نفس أن و  و (
ة يف اجملال اخلارج عن النطاق، عام املتعلقة بالبث دارج النطاق توصِّف حدوداً  ITU-R SM.1541وأن التوصية  ز (

 ؛لكل نظام أكثر حتديداً  للبث دارج النطاق، وتشج ع على وضع حدود على العموم أقل احلدود تقييداً  وهذه
 من لوائح الراديو؛ 3جيب أن متتِثل للحدود املوصَّفة يف التذييل  IMT-2000وأن سويات البث اهلامشي ملطاريف االتصاالت  ح(
 ؛IMT-2000تصاالت ال تنقلةتضع األساس التقين للحركة العاملية للمحطات امل ITU-R M.1579وأن التوصية  ط(
 ِدذت إليه؛يف أي بلد أ   ضاراً  تسبب احملطات املتنقلة تدادالً  الَّ أوأن أحد املطالب األساسية هلذه احلركة العاملية هو  ي(

                                                      
 .لالتصاالت الراديوية علماً هبذه التوصية 1ينبغي أن حتاط جلنة الدراسات  *
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النفاذ إىل و ل استعمال التجهيزات على امتداد العامل سه  تحدود البث غري املطلوب مع ظروف االتصاالت  مواءمةوأن  ك(
 ة؛العاملي السوق

دمات املشتغلة خلاعتمادها على ادصائص بث اجلهاز املرِسل، باإلضافة إىل تتوقف على وأن حدود البث غري املطلوب  (ل
 ؛نطاقات أدرى يف

تعر ف  ITU-R M.1457وأن التكنولوجيا اليت يستخدمها النظام ومطابقتها للمواصفات واملعايري املوصى هبا يف التوصية  م (
 بغض النظر عن نطاق تردد التشغيل؛ IMT-2000أنظمة االتصاالت  هذا النظام بأنه من

ترتيبات الرتدد املتناسقة من أجل نطاقات الرتدد احملددة الستعمال االتصاالت تناولت  ITU-R M.1036وأن التوصية  ( ن
ت أدرى غري النطاقات احملددة يف نطاقا IMT-2000األنظمة  أن تنشر بعض اإلداراتلميكن املتنقلة الدولية، كما أشارت إىل أنه "

 لوائح الراديو"، يف
 وإذ تالحظ

أن العمل الذي اضطلعت به هيئات التقييس يف سبيل ترسيم حدود حلماية أنظمة وددمات راديوية أدرى من التدادل،  أ ( 
 بني تكنولوجيات خمتلفة؛ ومن أجل جعل التعايش ممكناً 

جيب أن متتثل للوائح احمللية واإلقليمية والدولية  (IMT-2000) 2000-الدولية وأن احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة ب(
 ؛املتعلقة بالبث دارج النطاق والبث اهلامشي، وذات الصلة بتشغيل هذه احملطات، حيثما انطبقت هذه اللوائح

من أجل إبراز  -يئات التقييس كوهنا تستند إىل العمل اجلاري يف ه  -وأن املالحظات واملالحق الواردة يف هذه التوصية  ج(
واحلفاظ على االتساق مع املواصفات التكنولوجية ميكن أن حتتوي على مواد  IMT-2000إمكانية التطبيق الواسعة لتكنولوجيات 

 تعكس املعلومات املتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا يف نطاقات أدرى غري النطاقات احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية،
 يـتوص

على احلدود الوارد  مبنية ؛2000-أن تكون دصائص البث غري املطلوب، الصادر عن احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية
من  6.5إىل  1.5 الفقرات املطابقة ملواصفات السطوح البينية الراديوية املوضوعة يف 6إىل  1توصيفها يف امللحقات التكنولوجية 

 .ITU-R M.1457 التوصية
 قاً خبصوص احملطات املتنقلة املشتغلة طب ، ال ت رسَّم حدود البث غري املطلوب إال  5و 4و 3و 2ـات باستثناء احلاالت املذكورة يف املالحظ - 1ة ـالمالحظ

بتقسيم ، ووصلة هابطة لالزدواج MHz 1 980-1 920يف نطاق الرتددات  (FDD)للرتتيبات التالية: وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد 
 MHz 1 980-1 885 يف نطاَقْي الرتدد (TDD)بتقسيم الزمن  مزدوج إرسالو ، MHz 2 170-2 110نطاق الرتددات  يف (FDD) الرتدد

جلديدة، تنطبق على نطاقات ترددات أدرى. وي رتَقب أن تكون احلدود ا . وسوف تتضم ن صيغ هذه التوصية يف املستقبل حدوداً MHz 2 025-2 010و
 للحدود املوضوعة يف الصيغة احلالية هلذه التوصية. من الدراسة، مماثلةً  بعد مزيد
 تالية:من الرتتيبات ال على األقللواحد  املشتغلة طبقاً  هي خبصوص احملطات املتنقلة 1امللحق حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف  - 2ة ـالمالحظ

، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم MHz 1 980-1 920الرتددات يف نطاق  (FDD)وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد  -
 الرتدد لالزدواج بتقسيم I بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 2 170-2 110نطاق الرتددات  يف الرتدد

 .(E-UTRA)النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور يف  1النطاق أو  (UTRA) النفاذ الراديوي األرضي العاملي يف
، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد MHz 1 910-1 850يف نطاق الرتددات  لة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتددوص -

النفاذ  يفالرتدد  لالزدواج بتقسيم II بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 1 990-1 930 نطاق الرتددات يف
 النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور.يف  2النطاق  أو الراديوي األرضي العاملي

 ، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتددMHz 1 785-1 710يف نطاق الرتددات  لة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتددوص -
 ذالنفا يفالرتدد  لالزدواج بتقسيم IIIبتسمية النطاق  1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 1 880-1 805 نطاق الرتددات يف

 .رالنفاذ الراديوي األرضي العاملي املطو  يف  3 النطاق أو الراديوي األرضي العاملي
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 الرتدد ، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيمMHz 1 755-1 710يف نطاق الرتددات  لة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتددوص -
 النفاذ يف الرتدد بتقسيم لالزدواج IV اقبتسمية النط 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 2 155-2 110 نطاق الرتددات يف

 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور يف 4 النطاق أوالراديوي األرضي العاملي 
 ، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتددMHz 849-824يف نطاق الرتددات  لة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتددوص -

النفاذ يف  لالزدواج بتقسيم الرتدد Vبتسمية النطاق  1يف امللحق  مايهشار إل، ي  MHz 894-869 نطاق الرتددات يف
 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور يف 5 النطاق أو يالراديوي األرضي العامل

، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد MHz 840-830يف نطاق الرتددات  لة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتددوص -
النفاذ يف  لالزدواج بتقسيم الرتدد VIبتسمية النطاق  1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 885-875 دداتنطاق الرت  يف

 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطوريف  6 النطاق أو الراديوي األرضي العاملي
زدواج بتقسيم الرتدد ، ووصلة هابطة لالMHz 2 570-2 500وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -

ذ النفا يف الرتدد لالزدواج بتقسيم VIIبتسمية النطاق  1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 2 690-2 620 نطاق الرتددات يف
 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور يف 7 النطاق أو الراديوي األرضي العاملي

 ، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتددMHz 915-880ددات وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرت  -
النفاذ  يف الرتددلالزدواج بتقسيم  VIIIبتسمية النطاق  1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 960-925 نطاق الرتددات يف

 النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور. يف 8 النطاق أو الراديوي األرضي العاملي
، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم MHz 1 784,9-1 749,9يف نطاق الرتددات  دواج بتقسيم الرتددلة صاعدة لالز وص -

بتقسيم  لالزدواج IX بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 1 879,9-1 844,9 نطاق الرتددات الرتدد يف
 .يوي األرضي العاملي املطورالنفاذ الراديف  9النطاق أو  راديوي األرضي العامليالنفاذ ال يف الرتدد

 ، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتددMHz 1 770-1 710يف نطاق الرتددات  لة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتددوص -
النفاذ  يف لالزدواج بتقسيم الرتدد Xبتسمية النطاق  1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 2 170-2 110 يف نطاق الرتددات
 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور يف 10 النطاقأو  العامليالراديوي األرضي 

، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم MHz 1 447,9-1 427,9#يف نطاق الرتددات  لة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتددوص -
زدواج بتقسيم لال XI بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 1 495,9-1 475,9# نطاق الرتددات الرتدد يف

 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطوريف  11النطاق أو  النفاذ الراديوي األرضي العاملي يف الرتدد

، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد MHz 716-699يف نطاق الرتددات  لالزدواج بتقسيم الرتددوصلة صاعدة  -
النفاذ  يف لالزدواج بتقسيم الرتدد XII بتسمية النطاق 1امللحق  يف ماشار إليه، ي  MHz 746-729 نطاق الرتددات يف

 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور يف 12 أو النطاق الراديوي األرضي العاملي

، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد MHz 787-777 نطاق الرتددات يفوصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد  -
النفاذ  يف لالزدواج بتقسيم الرتدد XIII بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 756-746 تنطاق الرتددا يف

 النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور. يف 13 النطاق أو الراديوي األرضي العاملي

 ج بتقسيم الرتدد، ووصلة هابطة لالزدوا MHz 798-788يف نطاق الرتددات  لة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتددوص -
النفاذ  يف الرتدد لالزدواج بتقسيم XIV بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 768-758 نطاق الرتددات يف

 النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور.يف  14النطاق  أوالراديوي األرضي العاملي 
، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد MHz 716-704وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -

النفاذ  يفلالزدواج بتقسيم الرتدد  17 بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 746-734 نطاق الرتددات يف
 املطور. الراديوي األرضي العاملي
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 ابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد، ووصلة هMHz 830-815وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -
النفاذ  يفلالزدواج بتقسيم الرتدد  18 بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 875-860 نطاق الرتددات يف

 املطور. الراديوي األرضي العاملي
 يم الرتدد، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسMHz 845-830وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -

النفاذ  يف لالزدواج بتقسيم الرتدد XIX بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 890-875 نطاق الرتددات يف
 النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور.يف  19 النطاق أوالراديوي األرضي العاملي 

، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم MHz 862-832وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -
لالزدواج بتقسيم الرتدد  XX بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 821-791 نطاق الرتددات يف الرتدد

 النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور. يف 20 النطاق أوالنفاذ الراديوي األرضي العاملي  يف
، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم MHz 1 462,9-1 447,9#دد يف نطاق الرتددات وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرت  -

 لالزدواج بتقسيم XXI بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 1 510,9-1 495,9# نطاق الرتددات الرتدد يف

 .العاملي املطورالراديوي األرضي  النفاذ يف 21 النطاقأو النفاذ الراديوي األرضي العاملي  يفالرتدد 
، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد MHz 3 490-3 410#وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -

الرتدد  لالزدواج بتقسيم XXII بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 3 590-3 510# نطاق الرتددات يف
 .الراديوي األرضي العاملي املطور النفاذ يف 22 النطاق أوي النفاذ الراديوي األرضي العامل يف

، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد MHz 2 020-2 000#وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -
وي األرضي النفاذ الرادي يف 23 بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 2 200-2 180# نطاق الرتددات يف

 العاملي املطور.
، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم MHz 1 660,5-1 626,5#وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -

الراديوي  النفاذ يف 24 بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 1 559-1 525# نطاق الرتددات الرتدد يف
 .األرضي العاملي املطور

، ووصلة هابطة لالزدواج بتقسيم الرتدد MHz 1 915-1 850#وصلة صاعدة لالزدواج بتقسيم الرتدد يف نطاق الرتددات  -
الرتدد  لالزدواج بتقسيم XXV بتسمية النطاق 1يف امللحق  ماشار إليه، ي  MHz 1 995-1 930# نطاق الرتددات يف
 النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور. يف 25 النطاقأو النفاذ الراديوي األرضي العاملي  يف

 التالية: التوليفاتمن  على األقل ةلواحد طبقاً  العاملة املتنقلة للخدمةهي  1حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف امللحق  - 2Aالمالحظة 
 .(E-UTRA)طور النفاذ الراديوي األرضي العاملي امللتجميع املوجات احلاملة املتجاورة ضمن نطاق  1النطاق  -
 النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور.لتجميع املوجات احلاملة ضمن نطاق  5والنطاق  1النطاق  -
 (DB-DC-HSDPA)ة املوجة احلاملة مزدوجة النطاق و مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطةتشكيالت  -

 .VIIIوالنطاق  Iاهلابطة يف النطاق والوصلة  VIIIوالنطاق  Iحيث الوصلة الصاعدة يف النطاق 
ة املوجة احلاملة حيث الوصلة الصاعدة مزدوجة النطاق و مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطةتشكيالت  -

 .IVوالنطاق  IIوالوصلة اهلابطة يف النطاق  IV والنطاق II النطاق يف
ة املوجة احلاملة حيث الوصلة الصاعدة مزدوجالنطاق و ة مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطةتشكيالت  -

 .Vوالنطاق  Iوالوصلة اهلابطة يف النطاق  V والنطاق Iالنطاق  يف
ة املوجة احلاملة حيث الوصلة الصاعدة مزدوجة النطاق و مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطةتشكيالت  -

 .XIوالنطاق  Iلنطاق والوصلة اهلابطة يف ا XI والنطاق I النطاق يف
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ة املوجة احلاملة حيث الوصلة الصاعدة مزدوجة النطاق و مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطةتشكيالت  -
 .Vوالنطاق  IIوالوصلة اهلابطة يف النطاق  V والنطاق II النطاق يف

 موجات حاملة يف الوصلة اهلابطة:بثالث  Iة يف النطاق املوجة احلامل رباعيالنطاق و  حاديأ نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة

هلابطة مبوجتني حاملتني يف الوصلة االنطاق ورباعي املوجة احلاملة  مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .VIIIوموجة حاملة يف الوصلة اهلابطة يف النطاق  Iالنطاق  يف

وصلة اهلابطة يف البثالث موجات حاملة النطاق ورباعي املوجة احلاملة  مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .VIIIوموجة حاملة يف الوصلة اهلابطة يف النطاق  Iيف النطاق 

النطاق ورباعي املوجة احلاملة مبوجة حاملة يف الوصلة اهلابطة  مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .IVملتني يف الوصلة اهلابطة يف النطاق موجتني حاو  II النطاق يف

وصلة اهلابطة يف المبوجتني حاملتني النطاق ورباعي املوجة احلاملة  مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .IVيف الوصلة اهلابطة يف النطاق وموجة حاملة  IIالنطاق  يف

ة رباعي املوجة احلاملة مبوجتني حاملتني يف الوصلة اهلابطالنطاق و  مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .IVوموجتني حاملتني يف الوصلة اهلابطة يف النطاق  IIالنطاق  يف

 I النطاق النطاق ورباعي املوجة احلاملة مبوجة حاملة يف الوصلة اهلابطة يف مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .Vة اهلابطة يف النطاق وموجتني حاملتني يف الوصل

 I النطاق النطاق ورباعي املوجة احلاملة مبوجة حاملة يف الوصلة اهلابطة يف مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .Vوموجتني حاملتني يف الوصلة اهلابطة يف النطاق 

ابطة ملة مبوجتني حاملتني يف الوصلة اهلالنطاق ورباعي املوجة احلا مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .Vوموجة حاملة يف الوصلة اهلابطة يف النطاق  I النطاق يف

النطاق ورباعي املوجة احلاملة مبوجتني حاملتني يف الوصلة اهلابطة  مزدوج نفاذ رزمي عايل السرعة على وصلة هابطة -
 .V وموجتني حاملتني يف الوصلة اهلابطة يف النطاق I النطاق يف

ديدة، تنطبق على نطاقات ترددات أدرى. وي رتَقب أن تكون احلدود اجل وسوف تتضم ن صيغ هذه التوصية يف املستقبل حدوداً 
 .هلذه التوصية يف الصيغة احلالية املوضوعةللحدود  بعد مزيد من الدراسة، مماثلةً 

لما جاءت )مث لرتتيبات التاليةل ص احملطات املتنقلة املشتغلة طبقاً هي خبصو  2حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف امللحق  - 3ة ـالمالحظ
على أسلويب  وتنطبق زمنالزدواج بتقسيم الأو االزدواج بتقسيم الرتدد املتعلقة مبكونات ا (3GPP2)للجيل الثالث  2مشروع الشراكة  تسميتها يف

 أدناه: ، باستثناء احلاالت املذكورةرزم ذات املعدل العايلوبيانات ال 2000 (cdma2000)ة شفر النفاذ بتقسيم ال متعدد التشغيل

صنف 
 التسمية النطاق

تردد اإلرتسال 
للمحطة المتنقلة 

(MS) 
(MHz) 

تردد اإلرتسال 
لمحطة القاعدة 

(BS) 
(MHz) 

 MHz 800  849-815 894-860 النطاق 0

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

 915-872 960-917 (TACS)كلي النفاذ الكلي نظام االتصاالت   نطاق 2

 925-887 870-832 (JTACS)نظام االتصاالت الياباين كلي النفاذ  نطاق 3

 1 780-1 750 1 870-1 840 (PCS) شخصيةالتصاالت االدمة الكوري خل النطاق 4

 MHz 450 411-484# 421-494# النطاق 5

 GHz 2  1 980-1 920 2 170-2 110النطاق 6
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صنف 
 التسمية النطاق

تردد اإلرتسال 
للمحطة المتنقلة 

(MS) 
(MHz) 

تردد اإلرتسال 
لمحطة القاعدة 

(BS) 
(MHz) 

 746-758 776-788 األعلى MHz 700 نطاق 7

 MHz 1 800  1 785-1 710 1 880-1 805النطاق 8
 MHz 900  915-880 960-925 النطاق 9

 851-940 806-901 الثانوي MHz 800 نطاق 10

 MHz 400 484-411 494-421 (PAMR) تنقلة عمومية النفاذاملراديوية التصاالت األورويب لال النطاق 11

 MHz 800 876-870 921-915 (PAMR) تنقلة عمومية النفاذاملراديوية التصاالت االطاق ن 12

 IMT-2000 2 570-2 500 2 690-2 620لنظام  GHz 2,5 نطاق 13

 GHz 1,9 1 915-1 850 1 995-1 930 (PCS) شخصيةالتصاالت االدمة األمريكي خل النطاق 14

 1 755-1 710 2 155-2 110 (AWS)اخلدمات الالسلكية املتطورة  نطاق 15

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

 624 2-690 2 ال ينطبق للوصالت األمامية فقط GHz 2,5 األمريكي النطاق (1)17

 MHz 700 799-787 769-757السالمة العمومية  نطاق (1)18

 728-746 698-716 األدىن MHz 700 نطاق (1)19

 . توجد مواصفات للبث يف هذه اآلونة من الوقتال (1)

 التالية: من الرتتيبات على األقللواحد  هي خبصوص احملطات املتنقلة املشتغلة طبقاً  3حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف امللحق  - 4ة ـالمالحظ
، املشار إليهما MHz 2 025-2 010و MHz 1 920-1 900ني يف النطاق (TDD)زمن الرسال بتقسيم اإل ازدواج -

 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور، على التوايل، يف 34و 33أو النطاق النفاذ الراديوي األرضي العاملي  يف b) بالنطاق

 b) ، املشار إليهما بالنطاقMHz 1 990-1 930و MHz 1 910-1 850ني زمن يف النطاقالرسال بتقسيم اإل ازدواج -
 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور، على التوايل، يف 36و 35أو النطاق يوي األرضي العاملي النفاذ الراد يف

 النفاذ الراديوي األرضي العاملييف  c)، املشار إليه بالنطاق MHz 1 930-1 910 زمن يف النطاقالرسال بتقسيم اإل ازدواج -

 .طورالراديوي األرضي العاملي امل النفاذيف  37 النطاق أو
 النفاذ الراديوي األرضي العاملييف  d)، املشار إليه بالنطاق MHz 2 620-2 570 زمن يف النطاقالرسال بتقسيم اإل ازدواج -

 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطوريف  38 النطاق أو

 النفاذ الراديوي األرضي العاملي يف f)، املشار إليه بالنطاق MHz 1 920-1 880 زمن يف النطاقالرسال بتقسيم اإل ازدواج -
 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطوريف  39 بالنطاق أو

 النفاذ الراديوي األرضي العاملييف  e)، املشار إليه بالنطاق MHz 2 400-2 300 زمن يف النطاقالرسال بتقسيم اإل ازدواج -
 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطوريف  40 النطاق أو

 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطوريف  41 بالنطاق ، املشار إليهMHz 2 690-2 496 زمن يف النطاقالرسال بتقسيم اإل ازدواج -
 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطوريف  42 بالنطاق ، املشار إليهMHz 3 600-3 400 زمن يف النطاقالرسال بتقسيم اإل ازدواج -
 .النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطوريف  43 بالنطاق ، املشار إليهMHz 3 800-3 600 زمن يف النطاقالرسال بتقسيم اإل ازدواج -

 التالية: التوليفاتمن  على األقل ةلواحد طبقاً  العاملةاملتنقلة  للخدمةهي  1حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف امللحق  - 4Aالمالحظة 
 .الراديوي األرضي العاملي املطور النفاذميع املوجات احلاملة املتجاورة ضمن نطاق لتج 40النطاق  -

ديدة، تنطبق على نطاقات ترددات أدرى. وي رتَقب أن تكون احلدود اجل وسوف تتضم ن صيغ هذه التوصية يف املستقبل حدوداً 
 .لتوصيةهلذه ابعد مزيد من الدراسة، مماثلة للحدود املوضوعة يف الصيغة احلالية 
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 رتتيبات التالية:لل هي خبصوص احملطات املتنقلة املشتغلة طبقاً  6املعرَّفة يف امللحق  (OoB)البث دارج النطاق حدود  - 5ة ـالمالحظ

صنف مجموعة 
 النطاق

تردد اإلرتسال للمحطة المتنقلة 
 الوصلة الصاعدة في

(MHz) 

تردد االتستقبال للمحطة 
 المتنقلة في الوصلة الهابطة

(MHz) 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

 أتسلوب
 اإلرتسال
 المزدوج

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

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

D.2 2 320-2 305 ،2 360-2 345 
2 320-2 305، 
2 360-2 345 

 TDD 10و 5و 3,5

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

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

 FDD )وصلة هابطة( 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.5H 3 600-03 80# 3 600-3 800# 10 TDD 

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

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

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

A.7 862-698 862-698 5 10و 7و TDD 

B.7 787-776 757-746 5  2 10و  2 FDD 

C.7 793-788 ،798-793 763-758 ،768-763 5  2 FDD 

D.7 798-788 768-758 10  2 FDD 

E.7 862-698 862-698 
 10 (TDD) و 7و 5

5  2 7و  2 
 10  2 (FDD)و

TDD/FDD 

G.7 915-880 960-925 5  2 10و  2 FDD 

A.8 

1 805-1 785، 
1 920-1 880، 
1 930-1 910، 
2 025-2 010، 
1 920-1 900 

1 805-1 785، 
1 920-1 880، 
1 930-1 910، 
2 025-2 010، 
1 920-1 900 

 TDD 10و 5

 دولية.ال مل حتدد يف لوائح الراديو لالتصاالت املتنقلة ”#“بالعالمة  املوسومةإن نطاقات الرتدد أو أجزاءها املشار إليها يف هذه التوصية  - 5Aمالحظـة ال
 اً احملسوبة انطالق (ACLR)نسبة تسر ب القدرة يف القنوات اجملاورة ادتالفات هامة بني معلومات جتدر املالحظة إىل احتمال وجود  - 6ة ـالمالحظ

بة سغالف األقنعة املطلقة للطيف باملقارنة مع القيم احملددة. والسبب يف ذلك هو أن بعض أقنعة الطيف أو كلها مطلقة )بدالً من كوهنا متنا تكاملمن 
وتوجد بالفعل هوامش خمتلفة بني األقنعة املضمونة )املستعملة الدتبارات املطابقة( وشكل البث الفعلي. فلو كانت مع سوية القدرة دادل النطاق(. 

 .(ACLR)اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات هذه األقنعة متثل سيناريو واقعي اً لإلرسال، ملا أمكن حتقيق قيم 
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وفقاً للوائح  (ACLR) اجملاورةنسبة تسر ب القدرة يف القنوات دد واألرقام احملددة لوبالرغم من ذلك، ينبغي حتقيق كل من القناع احمل
احمللية أو اإلقليمية ومع االمتثال هلا حيثما كانت واجبة التطبيق. ومن مث فال بد من تودي احلذر إبان النظر يف غالف البث ألغراض 

سبة تسر ب القدرة نغالف البث ألغراض أنظمة البث الفعلي مبا أن قيم الدراسات اخلاصة بتقاسم الرتددات وإبان النظر يف قناع 
لن تتحقق إذا ما تسّن  لإلرساالت ملء غالف القناع. وحيثما كانت معلومات بث الطيف الزمة  (ACLR)اجملاورة القنوات  يف

متاحة بالنسبة  هذه إذا كانتتسر ب الة نسبلدراسات تقاسم النطاقات اجملاورة، ي ستحَسن استعمال البيانات احملددة ذات الصلة ل
 لتخالف الرتدد ذي الصلة وعرض نطاق الرتدد ذي الصلة.

 ة دراسة املالءمة اليتحمددة ولكنها غري قابلة للتطبيق )مثل حال (ACLR)نسبة تسر ب القدرة يف القنوات اجملاورة وعندما تكون قيم 
( أو عندما ال تكون قيم نسبة التسرب هذه غري MHz 8تسرب هذه، مثل بعرض نطاق ال تنطبق عليه قيم نسبة ال اً تشمل نظام

ح من دصائص القناع الطيفي ودصائص مرشا  اً حساب قيم نسبة التسرب هذه انطالقحمددة يف هذه التوصية، ميكن عندئذ 
لنسبة إىل املثال ة ممكنة. وبااملستقِبل إذا اقتضت احلاجة. وميكن النظر إىل التقدير املستنتج من هذا احلساب على أنه أسوأ حال

ثل القناع املستعمل الستنتاج قيمة نسبة التسرب هذه القناع ذا الصلة ل  (ETSI) يري االتصاالتلمعهد األورويب ملعااحملدد ألوروبا، مي 
رسال اإل وازدواج (OFDMA) نفاذ تعدد اإلرسال بتقسيم تعامدي للرتددألغراض  EN 302 544 (EN))مثل املعيار األورويب 

 (.MHz 500 2-690 2النطاق  يف OFDMA TDD (WMAN)احلضريِة الالسلكيِة النفاذ شبكِة و  (TDD)زمن البتقسيم 

 (FDD) بتقسيم الرتدد مزدوجة اإلرسال) (CDMA)احملطات املتنقلة  املباشرة  التمدد املتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة  - 1امللحق 
 .IMT-2000 ت( التصاال(UTRA)بالنفاذ الراديوي األرضي العاملي 

 .IMT-2000 التصاالت (CDMA-2000)املوجاِت احلاملة، املتعددة  النفاذ بتقسيم الشفرة  املتعددة  احملطات املتنقلة  - 2 امللحق
اإلرسال  املتعددة   (CDMA)املتعددة  النفاذ بتقسيم الشفرة  (TDD)احملطات املتنقلة املتعددة  اإلرسال بتقسيم الزمن  - 3امللحق 

 .IMT-2000التصاالت  (UTRA TDD)النفاذ الراديوي األرضي العاملي ببتقسيم الزمن 
( املتعددة  النفاذ بتقسيم UWC-136االتصاالت الالسلكية العاملية احملطات املتنقلة الوحيدة  املوجِة احلاملة ) - 4امللحق 

 .IMT-2000التصاالت  (TDMA) الزمن
)اتصاالت السلكية  (TDMA)/املتعددة  النفاِذ بتقسيم الزمن (FDMA)قلة املتعددة  النفاِذ بتقسيم الرتدد احملطات املتن - 5امللحق 

 .IMT-2000( التصاالت (DECT)رقمية معزَّزة 
النفاِذ  املتعددة   (TDD)املتعددة  اإلرساِل بتقسيم الزمن  (WMAN)احلضريِة الالسلكيِة النفاذ احملطات املتنقلة  لشبكِة  - 6امللحق 

 .IMT-2000التصاالت  (OFDMA)بتقسيم تعامدي للرتدد 
 تعريف التفاوت املسموح به يف االدتبارات. - 1 املرفق

 
 

 1الملحق 

 
 (CDMA)المحطات المتنقلُة المباشرُة التمدد المتعددة النفاذ بتقسيم الشفرة 

 ((UTRA)لمي العا بالنفاذ الراديوي األرضي (FDD)بتقسيم التردد مزدوجة اإلرتسال )

 عدم اليقين في القياس 1
، على اعتبار أن قيم هذا امللحق تستوعب قيم ITU-R M.1457ختتلف القيم الواردة يف هذا امللحق عن اليت ذ كرت يف التوصية 

 .ITU-R M.1545املعرَّفة يف التوصية ات و يف االدتبار  االتفاوت املسموح هب
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 القناع الطيفي 2

 اذ الراديوي األرضي العالميالقناع الطيفي للنف 1.2
عن الرتددات  MHz 12,5و MHz 2,5ينطبق القناع الطيفي للبث من احملطات املتنقلة على الرتددات املتخالفة مبقدار يرتاوح بني 

جذر ح ا مبرش ملرشحة. ويوصَّف البث دارج القناة بالنسبة إىل متوسِّط القدرة ا(MS)املركزية للموجات احلاملة للمحطات املتنقلة 
جيب مبرشاح جذر  املرشحةمتوسِّط القدرة  يكون ، حيث(UE)املستعمل  اتللموجة احلاملة لتجهيز  (RRC)جيب التمام املرفوع 

وبعرض  0,22 جيب التمام املرفوع مع األدذ بعامل تناقص قيمته جذررشاح مبهو القدرة املتوسِّطة مقيَسًة  (RRC)التمام املرفوع 
السويات املذكورة  تجاوزت ينبغي أال (UE) مستعِمللل ات. فقدرة بث أي جتهيز MHz 3,84ت قدره نطاق مساٍو ملعدل نبضا

 .أA1-1.2-اجلدول  يف
وي عربَّ عن هذا احلد . (–MHz 3,84/dBm 48,5)تساوي:  (UE) املستعمل اتفاملطلب املطلق مبين على عتبة دنيا لقدرة جتهيز 

 .–kHz 30/dBm 69,6و –MHz 1/dBm 54,3 خبصوص عروض نطاق ضيِّقة قياسية بالقيمتني

 أA1-1.2-دول ـاجل

 متطلبات القناع الطيفي للبث
 (UTRA))بالنفاذ الراديوي األرضي العالمي  (FDD)بتقسيم التردد زدوجة اإلرتسال محطة متنقلة مل)

Δf (MHz) 
 (1)المالحظة 

 عرض نطاق القياس (2مالحظة ال) الحد األدنى من المتطلبات
 ةالمطلق اتطلبتالم نسبيالب طل  تمال (6)المالحظة 

 )في عرض نطاق القياس(

3,5-2,5 dBc5,2
MHz

155,33





















f
 dBm 69,6– 

kHz 30 
 (4)املالحظة 

7,5-3,5 dBc5,3
MHz

15,33





















f
 dBm 54,3– 

MHz 
 (5)املالحظة 

8,5-7,5 dBc5,7
MHz

105,37





















f dBm 54,3– 
MHz 1 
 (6)املالحظة 

12,5-8,5 –47,5 dBc dBm 54,3– 
MHz 1 
 (5)املالحظة 

 بني تردد املوجة احلاملة ومركز عرض نطاق القياس. الفصلهي  Δf  - 1 ةـالمالحظ
َسب  - 2ة ـالمالحظ  طلب املطلق، أيهما أعلى قدرة.تطلب النسيب أو من املتمن امل انطالقاً  احلد األدىن من املتطلباتُي 
 .MHz 3,485يساوي  Δf ، واألدري يف فصلMHz 2,515يساوي  Δfيف فصل  kHz 30ول مبرشاح يقع موضع القياس األ - 3ة ـالمالحظ
 .MHz 12يساوي  Δfفصل األدري يف و  ،MHz 4يساوي  Δfفصل يف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياس - 4ة ـالمالحظ
القياس  دقة أنه جيوز، تود ياً لتحسني مساوياً لعرض نطاق القياس. إالياس قال اتينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز  - 5ة ـالمالحظ

نبغي أن من عرض نطاق القياس، ي قلعرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أ أقل منته، أن يكون عرض نطاق االستبانة ءوكفا وحساسيته
 احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس. عرض نطاق القياس من أجل على امتدادتكون النتيجة متكاملة 

َسب ، XXVو XIVو XIIIو XIIو Xو Vو IVو IIالتشغيل يف النطاقات ألغراض و  احلد األدىن من املتطلبات من املتطلب ُي 
ج(،  بA1-1.2-أو ( ب بA1-1.2-( أو ب أA1-1.2-املتطلب اإلضايف املنطبق كما يف أو من  a-1.2-A1األدىن كما يف اجلدول 

 أي هم املتطلب األشد تقييداً.
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 بA1-1.2-دول ـاجل
 XXVو Xو IVو IIاإلضافي للنطاقات  بث الطيف الترددي( حدود  أ

Δf 
 (MHz) 

 (1)المالحظة 

 تخالف التردد عن التردد المركزي
  f_offsetلمرشح القياس،

 إضافية متطلبات
 IVو II اتللنطاق

 Xو
 عرض نطاق القياس

2,5 MHz  f < 3,5 MHz 2,515 MHz  f_offset < 3,485 MHz dBm 15– kHz 30 

3,5 MHz  f  12,5 MHz 4,0 MHz  f_offset < 12,0 MHz dBm 13– MHz 1 

 هي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز عرض نطاق القياس. Δf  - 1 ةـالمالحظ

 Vاإلضافي للنطاق  بث الطيف التردديب( حدود 

Δf 
(MHz) 

 (1)المالحظة 

 تخالف التردد عن التردد المركزي
 f_offsetلمرشح القياس، 

 إضافية متطلبات
 Vللنطاق 

 عرض نطاق القياس

2,5 MHz  f < 3,5 MHz 2,515 MHz  f_offset < 3,485 MHz dBm 15– kHz 30 

3,5 MHz  f  12,5 MHz 3,55 MHz  f_offset < 12,45 MHz dBm 13– KHz 100 

 هي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز عرض نطاق القياس. Δf  - 1 المالحظة

 XIVو XIIIو XII اإلضافي للنطاقات بث الطيف الترددي( حدود ج

Δf 
(MHz) 

 (1)المالحظة 

 تخالف التردد عن التردد المركزي
 f_offsetلمرشح القياس، 

 إضافية متطلبات
 XII اتللنطاق

 XIVو XIIIو
 عرض نطاق القياس

2,5 MHz  f < 2,6 MHz 2,515 MHz  f_offset < 2,585 MHz dBm 13– kHz 30 

2,6 MHz  f  12,45 MHz 2,65 MHz  f_offset < 12,45 MHz dBm 13– kHz 100 

 هي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز عرض نطاق القياس. Δf  - 1 ةـالمالحظ

 ب أ(A1-1.2-احملدد يف اجلداول  مساويًا لعرض نطاق القياسياس الق اتينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز  - مالحظـة
عرض  قل منأته، أن يكون عرض نطاق االستبانة ءوكفا وحساسيتهالقياس  دقةأنه جيوز، تود يًا لتحسني  . إالب ج(A1-1.2-وب(ب A1-1.2-و

اق القياس من عرض نط على امتدادمن عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة  قلوحني يكون عرض نطاق االستبانة أنطاق القياس. 
 أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.

موجة مزدوجة ال ةاعدْرَعة في الوْصَلة الص  ي الس  عال مرز ال إلى اذنفللاإلضافي  بث الطيف التردديقناع  1.1.2
 (DC-HSUPA) الحاملة

على الرتددات اليت يرتاوح بعدها عن الرتدد املركزي للموجة احلاملة  (UE)لتجهيزات املستعمل  بث الطيف الرتدديينطبق قناع 
جيب  مل. وتفرتض املتطلبات أن قدرة اخلرج لتجهيزات املستعMHz 20و MHz 5بني  يرتاوح مبقدار (UE)لتجهيزات املستعمل 

 أن تكون يف أقصى سوية هلا.
 للقناة. بالنسبة لعرض النطاق احملدد A1-1.1.2وجيب أن ال تتجاوز قدرة البث ألي جتهيزات للمستعمل السويات احملددة يف اجلدول 



 ITU-R  M.1581-5 11  التوصية 

 A1-1.1.2دول ـاجل
 ةة في الوصلة الص اعدي الس ْرععال زمر ال إلى اذنفلل بث الطيف التردديقناع 

 (DC-HSUPA)الحاملة  مزدوجة الموجة

Δf 
 (MHz) 

 الحد الطيفي للبث
(dBm) 

 عرض نطاق القياس

6-5 16,5– kHz 30 

10-6 8,5– MHz 1 

19-10 11,5– MHz 1 

20-19 23,5– MHz 1 

 هي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز عرض نطاق القياس. Δf  - ةـمالحظ

 XXVو Xو Vو IVو II ة للنطاقاتيمتطلبات إضاف 1.1.1.2

 .XXVو Xو Vو IVو II بالنسبة للنطاقات A1-1.1.1.2جيب أن تستويف جتهيزات املستعمل املتطلب اإلضايف احملدد يف اجلدول 

 A1-1.1.1.2دول ـاجل

 ةالوصلة الص اعدي ي السرعة فالع َزمر ال إلى اذنفللاإلضافي  بث الطيف التردديقناع 
 XXVو Xو Vو IVو II في النطاقات (DC-HSUPA)مزدوجة الموجة الحاملة 

Δf 
(MHz) 

 الحّد الطيفي للبث
(dBm) 

 عرض نطاق القياس

6-5 18– kHz 30 

19-6 13– MHz 1 

20-19 25– MHz 1 

 هي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز عرض نطاق القياس. Δf  -ة ـالمالحظ
 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ القناع الطيفي للن 2.2
نطاق  عرض النطاق املشغول )عرضنة البث دادل يتألف طيف اخلرج ملرِسل جتهيزات املستعِمل من ثالث مكونات؛ وهي مكو  

 (.1ومكونة جمال البث اهلامشي البعيد )انظر الشكل  ،(OoB)القناة(، ومكونة البث دارج النطاق 
حافيت عرض  ±بدءًا من  OOBf(Δ(طة املتنقلة على ختالف ترددات البث دارج النطاق للمح بث الطيف الرتدديوينطبق قناع 

أما بالنسبة للرتددات اليت تزيد على ختالف تردد البث  .(E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ النطاق املخصص لقناة ال
 .4الفقرة  ا املتطلبات اهلامشية الواردة يففتنطبق عليه أ-1مثلما جاء بياهنا يف اجلدول  OOBf(Δ( دارج النطاق
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 1كل ـالش

M.1581-01

fOOB
fOOB

 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ القناع الطيفي للن 1.2.2
 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ للنالعام القناع الطيفي  1.1.2.2

بالنسبة لعروض  بA1-1.1.2.2-أو اجلدول  أA1-1.1.2.2-طة متنقلة السويات احملددة يف اجلدول جيب أال تتجاوز قدرة أي بث حمل
 نطاق القنوات املبينة.

 أA1-1.1.2.2-دول ـاجل
 E-UTRA  3 GHz، نطاقات (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ لل بث الطيف التردديقناع 

قيمة التخالف للبث 
 خارج النطاق

OOBfΔ 
(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm) بث الطيف التردديحد 

1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz عرض نطاق القياس 

1-0 8,5– 11,5– 13,5– 16,5– 18,5– 19,5– kHz 30 

2,5-1 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– MHz 1 

2,8-2,5 23,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– MHz 1 

5-2,8  8,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– MHz 1 

6-5  23,5– 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

10-6   23,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

15-10    23,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

20-15     23,5– 11,5– MHz 1 
25-20      23,5– MHz 1 

 عرض نطاق القناة جمال هامشي

عرض نطاق 
 االستبانة
(RB) 

 هامشيجمال 

 (E-UTRA)نطاق النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور 
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 بA1-1.1.2.2-اجلدول 
 ،(E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي لانفاذ لل بث الطيف التردديقناع 

3 GHz   نطاقاتE-UTRA  4,2 GHz 
قيمة التخالف للبث 

 خارج النطاق
OOBfΔ 

(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm) بث الطيف التردديحد 

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 عرض نطاق القياس 

1-0 8,2– 11,2– 13,2– 16,2– 18,2– 19,2– kHz 30 

2,5-1 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– MHz 1 

2,8-2,5 23,2– 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– MHz 1 

5-2,8  8,2– 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– MHz 1 

6-5  23,2– 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– MHz 1 

10-6   23,2– 11,2– 11,2– 11,2– MHz 1 

15-10    23,2– 11,2– 11,2– MHz 1 

20-15     23,2– 11,2– MHz 1 

25-20      23,2– MHz 1 

القياس  دقةني أنه جيوز، تود ياً لتحس إال .مساوياً لعرض نطاق القياس لتجهيزات القياسينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق االستبانة  - ةـالمالحظ
ياس، ينبغي أن لقمن عرض نطاق ا قلوحني يكون عرض نطاق االستبانة أ .عرض نطاق القياس أقل من، أن يكون عرض نطاق االستبانة وكفاءته وحساسيته

 .عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس على امتدادتكون النتيجة متكاملة 

 (E-UTRA CA)تجميع الموجات الحاملة  عند المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ القناع الطيفي للن 2.1.2.2

 أA1-2.1.2.2-اجلدول 

، (CA)عند تجميع الموجات الحاملة  (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ لل ف التردديبث الطيقناع 
 E-UTRA  3 GHzنطاقات 

 CAعند تجميع الموجات الحاملة /عرض نطاق القناة (dBm) بث الطيف التردديحد 

 قيمة التخالف للبث خارج النطاق
OOBfΔ 

(MHz) 

100RB+50RB 
(MHz 29,9) 

75RB+75RB 

(MHz 30) 
100RB+100RB 

(MHz 39,8) 
 عرض نطاق القياس

1-0 TT+22,5– TT+22,5– TT+24– kHz 30 

5-1 TT+10– TT+10– TT+10– MHz 1 

29,9-5 TT+13– TT+13– TT+13– MHz 1 

30-29,9 TT+25– MHz 1 

34,9-30 TT+25– MHz 1 

35-34,9  MHz 1 

39,8-35   MHz 1 

44,8-39,8   TT+25– MHz 1 
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 ب1A-2.1.2.2-اجلدول 

 ،(CA)عند تجميع الموجات الحاملة  (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ لل بث الطيف التردديقناع 

 3 GHz   نطاقاتE-UTRA  4,2 GHz 

 CAعند تجميع الموجات الحاملة /عرض نطاق القناة (dBm) بث الطيف التردديحد 

 لبث خارج النطاققيمة التخالف ل
OOBfΔ 

(MHz) 

100RB+50RB 
(MHz 29,9) 

75RB+75RB 
(MHz 30) 

100RB+100RB 
(MHz 39,8) 

 عرض نطاق القياس

1-0 TT+22,5– TT+22,5– TT+24– kHz 30 

5-1 TT+10– TT+10– TT+10– MHz 1 

29,9-5 TT+13– TT+13– TT+13– MHz 1 

30-29,9 TT+25– MHz 1 

34,9-30 TT+25– MHz 1 

35-34,9  MHz 1 

39,8-35   MHz 1 

44,8-39,8   TT+25– MHz 1 

 وحساسيتهالقياس  قةدأنه جيوز، تود ياً لتحسني  مساوياً لعرض نطاق القياس. إالياس الق اتينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز  - 1المالحظة 
جة متكاملة من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتي قلعرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أ أقل منتبانة ته، أن يكون عرض نطاق االسءوكفا

 القياس. عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق على امتداد
 .(3GPP) مشروع الشراكة لتكنولوجيات اجليل الثالث الالسلكيةمن  10اإلصدار  سيجري وضع هذه القيمة تبعاً لذلك من مواصفات - 2المالحظة 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ للن القناع الطيفي اإلضافي 2.2.2
تطلبات اً باملاإلضايف للداللة على أن جتهيزات املستعمل تفي أيض بث الطيف الرتدديميكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات 

 .A1-2.2.2سيناريوهات النشر احملددة الواردة يف اجلدول ألحد اإلضافية 

 A1-2.2.2دول ـاجل
 قيم التشوير الشبكي للمتطلبات اإلضافية للبث الطيفي

 قيمة التشوير الشبكي
 المتطلبات

 )الفقرة الفرعية(
 UTRA-Eالنطاق 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

NS_01  20، 15، 10، 5، 3، 1,4 كله (1 )املالحظة 1.1.2.2الفقرة 

NS_03  20، 15، 10، 5، 3 36، 35، 25، 23، 10، 4، 2 1.2.2.2الفقرة 

NS_05  20، 15، 10، 5 1 (1غري مطبقة )املالحظة 

NS_06  10، 5، 3، 1,4 17، 14، 13، 12 3.2.2.2الفقرة 

NS_07  10 13 3.2.2.2الفقرة 

NS_08  15، 10 19 (1غري مطبقة )املالحظة 

NS_09  15، 10 21 (1غري مطبقة )املالحظة 

NS_10  20 15 ،20 

NS_11  20، 15، 10، 5، 3، 1,4 23 1.2.2.2الفقرة 

– – – – 

NS_32 – – – 

 املتطلبات اإلضافية للبث الطيفي.غري  أدرى يهدف التشوير إىل أغراض - 1 ةـالمالحظ
 يف مرحلة الحقة. E-UTRA نطاقسوف ي بحث بإمكانية تطبيقها على ال - 2ة ـالمالحظ
 القناة يف مرحلة الحقة. سوف ي بحث بإمكانية تطبيقها على عروض نطاق - 3 ةـالمالحظ
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 ”NS_03“بتشوير شبكي بقيمة  (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ لل القناع الطيفي اإلضافي 1.2.2.2
 ”NS_20“و ”NS_11“و

جيب أن تفي قدرة البث ألي جتهيزات للمستعمل  ،”NS_20“أو  ”NS_11“ وأ ”NS_03“ عندما تشري اخللية إىل القيمة
 .ب-A1-1.2.2.2 اجلدول أو أ-A1-1.2.2.2 اجلدول باملتطلبات الواردة يف

 أA1-1.2.2.2-اجلدول 

 E-UTRA  3 GHz، نطاقات (”NS_03“المتطلبات اإلضافية )تشوير شبكي بقيمة 
 عرض نطاق القناة/(dBm) للبث الطيفيالحديّة  القيمة 

قيمة التخالف 
 للبث خارج النطاق

OOBfΔ 
(MHz) 

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 
عرض نطاق 

 القياس

1-0 8,5– 11,5– 13,5– 16,5– 18,5– 19,5– kHz 30 

2,5-1 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

5-2,5 23,5– MHz 1 

6-5  23,5– MHz 1 

10-6   23,5– MHz 1 

15-10    23,5– MHz 1 

20-15     23,5– MHz 1 

25-20      23,5– MHz 1 

 بA1-1.2.2.2-اجلدول 
 E-UTRA  4,2 GHzنطاقات  3 GHz (، ”NS_03“المتطلبات اإلضافية )تشوير شبكي بقيمة 

 عرض نطاق القناة/(dBm)للبث الطيفي الحديّة  القيمة 

قيمة التخالف 
 للبث خارج النطاق

OOBfΔ 
(MHz) 

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 
عرض نطاق 

 القياس

1-0 8,2– 11,2– 13,2– 16,2– 18,2– 19,2– kHz 30 

2,5-1 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– MHz 1 

5-2,5 23,2– MHz 1 

6-5  23,2– MHz 1 

10-6   23,2– MHz 1 

15-10    23,2– MHz 1 

20-15     23,2– MHz 1 

25-20      23,2– MHz 1 

، واألدري يف ختالف تردد دارج MHz 0,015يساوي  OOBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 0,985يساوي  OOBfΔ النطاق

 التوايل. على، -MHz 0,5و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1احلد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودد عن - 2ة ـالمالحظ
 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا للقناة وحتت احلافة السفلى. - 3 ةـالمالحظ
 . A1-2.2.2 اجلدول كما هو حمدد يف  NS_03لى النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة تنطبق متطلبات بث الطيف الرتددي الواردة أعاله ع - 4 ةـالمالحظ
 .MHz 4,1بعرض نطاق للقناة قدره  MHz 8,2و 5,2بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OOBfΔموضع القياس يف  - 5 ةـالمالحظ
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 دقةلتحسني  أنه جيوز، تود ياً  إال .مساويًا لعرض نطاق القياس لتجهيزات القياسنة ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق االستبا -مالحظة 
ن عرض نطاق م قلوحني يكون عرض نطاق االستبانة أ .عرض نطاق القياس أقل من، أن يكون عرض نطاق االستبانة وكفاءته وحساسيتهالقياس 

 .القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس عرض نطاق على امتدادالقياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة 

 ”NS_06“بتشوير شبكي بقيمة  (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ لل القناع الطيفي اإلضافي 2.2.2.2
 ”NS_07“ أو

جتهيزات للمستعمل باملتطلبات الواردة ، جيب أن تفي قدرة البث ألي NS 07“أو  ”NS_06“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 .بA1-2.2.2.2- اجلدول أو يف أA1-2.2.2.2- اجلدول يف

 أA1-2.2.2.2-دول ـاجل
 E-UTRA  3 GHz، نطاقات (”NS_07“أو  ”NS_06“ بقيمة المتطلبات اإلضافية )تشوير شبكي

 /عرض نطاق القناة (dBm)بث الطيف التردديحد  

قيمة التخالف للبث خارج 
 OOBfΔ (MHz) نطاقال

1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz عرض نطاق القياس 

0,1-0 11,5– 11,5– 13,5– 16,5– kHz 30 

1-0,1 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– kHz 100 

2,5-1 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

5-2,5 23,5– MHz 1 

6-5  23,5– MHz 1 

10-6   23,5– MHz 1 

15-10    23,5– MHz 1 

 بA1-2.2.2.2-اجلدول 

 E-UTRA  4,2 GHzنطاقات  3 GHz  (،”NS_07“أو  ”NS_06“ بقيمة المتطلبات اإلضافية )تشوير شبكي

 /عرض نطاق القناة (dBm)بث الطيف التردديحد  

قيمة التخالف للبث خارج 
 OOBfΔ (MHz) النطاق

1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz عرض نطاق القياس 

0,1-0 11,2– 11,2– 13,2– 16,2– kHz 30 

1-0,1 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– kHz 100 

2,5-1 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– MHz 1 

5-2,5 23,2– MHz 1 

6-5  23,2– MHz 1 

10-6   23,2– MHz 1 

15-10    23,2– MHz 1 

، واألدري يف ختالف تردد دارج MHz 0,015يساوي  OOBfΔارج النطاق يف ختالف تردد د kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
، واألدري MHz 0,15يساوي  OOBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 100ويقع موضع القياس األول مبرشاح  .MHz 0,085 يساوي OOBfΔ النطاق

 .MHz 0,95 يساوي OOBfΔختالف تردد دارج النطاق  يف
 التوايل. على-MHz 0,5 و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1احلد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـالمالحظ
 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا للقناة وحتت احلافة السفلى. - 3 ةـالمالحظ
 .A1-2.2.2كما هو حمدد يف اجلدول   NS_07أو  NS_06قات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة تنطبق متطلبات بث الطيف الرتددي الواردة أعاله على النطا - 4 ةـالمالحظ

 .MHz 4,1بعرض نطاق للقناة قدره  MHz 8,2و 5,2بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OOBfΔموضع القياس يف  - 5المالحظة 
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 (ACLR)ب القدرة في القنوات المجاورة نسبة تسر   3
 (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)بة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة نس 1.3

 رتددالاملركَّز قياسها على  (RRC)جيب التمام املرفوع  جذر نسبة القدرة املتوسطة املقيسة مبرشاحبأهنا  ACLRالنسبة ت عر ف 
 املركَّز قياسها على تردد قناة جماورة. (RRC)يب التمام املرفوع ججذر ، إىل القدرة املتوسطة املقيسة مبرشاح املخصص للقناة

 .A1-1.3 يف اجلدول ددةحم يكما ه  (ACLR)لنسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة احلدي ة  نبغي أن تكون القيموي

 A1-1.3دول ـاجل

 (MS)ة لمحطات المتنقلل (ACLR)لنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة الحديّة  القيم

 صنف القدرة
ول أ األدنى منتخالف قناة المحطة المتنقلة 

آخر تردد مستعمل  األعلى منتردد أو 
 (MHz) للموجة الحاملة

 ACLR التسرب لنسبةالحديّة  القيمة
(dB) 

3 ،4 5 32,2 

3 ،4 10 42,2 

 ر الناجم عن التبديل.جيب االستمرار باإليفاء هبذا املتطلب يف حالة وجود اإلرسال العاب - 1 ةـالمالحظ
 التكنولوجيا. تعكس متطلبات نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة ما ميكن حتقيقه بوجود أحدث ما وصلت إليه - 2ة ـالمالحظ
 جيب إعادة النظر يف املتطلب اخلاص بتجهيزات املستعمل عند تطور التكنولوجيا احلديثة. - 3 ةـالمالحظ

مزدوجة  ةّصاعدال ةعالي الّسرعة في الوصل مرز ال إلى اذنفللاإلضافي  بث الطيف الترددي قناعمتطلب إضافي ل 1.1.3
 (DC-HSUPA)الموجة الحاملة 

أعلى من  (ACLR)أن تكون نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة  فيجب، –dBm 50من إذا كانت القدرة يف القناة اجملاورة أعلى 
 hsو cوتسري هذه املتطلبات بالنسبة إىل مجيع قيم  .3GPP TS 25.1011 التوصيف التقينمن  6A11.اجلدول  القيمة احملددة يف

قنوات القياس املرجعية للمتطلبات  A.8.2 . وترد يف الفقرة الفرعية3GPP TS 25.2142دت يف التوصيف التقين كما ح دِّ   decو ecو
 .3GPP TS 25.101 من التوصيف التقين 1A.2.2.6.6الواردة يف الفقرة الفرعية 

 A1-1.1.3اجلدول 

 اذنفللاإلضافي  بث الطيف التردديقناع ل (UE ACLR)نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة بمعدات المستخدم 
 (DC-HSUPA)مزدوجة الموجة الحاملة  ةالّصاعد َلةعالي الّسرعة في الوص مرز ال إلى

 ACLR التسرب لنسبةالحديّة  القيمة ترددين مخصصين لقناةتردد قناة مجاورة بالنسبة إلى مركز  صنف القدرة
3 MHz 7,5+ أو MHz 7,5– dB 32,2 

3 MHz 12,5+ أو MHz 12,5– dB 35,2 

4 MHz 7,5+ أو MHz 7,5– dB 32,2 

4 MHz 12,5+ أو MHz 12,5– dB 35,2 

 العابر الناجم عن التبديل. جيب االستمرار باإليفاء هبذا املتطلب يف حالة وجود اإلرسال - 1 ةـالمالحظ
 التكنولوجيا. نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة ما ميكن حتقيقه بوجود أحدث ما وصلت إليهتعكس متطلبات  - 2ة ـالمالحظ
 جيب إعادة النظر يف املتطلب اخلاص بتجهيزات املستعمل عند تطور التكنولوجيا احلديثة. - 3 ةـالمالحظ

                                                      
1 5.1013GPP TS 2 :واإلرسال  ، فريق التوصيف التقين لشبكة النفاذ الراديوي؛ االستقبالمشروع الشراكة لتكنولوجيات اجليل الثالث الالسلكية

 .(UE)مبعدات املستخدم  (FDD)الراديوي 

2 3GPP TS 25.214 :؛ إجراءات الطبقة الراديوي ، فريق التوصيف التقين لشبكة النفاذمشروع الشراكة لتكنولوجيات اجليل الثالث الالسلكية
 .(FDD)املادية 
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 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)لقدرة في القنوات المجاورة نسبة تسّرب ا 2.3
تردد  يف ملرشَّحة املتمركزةالقناة، إىل القدرة املتوسطة لرتدد املخصص ال يف املرشَّحة املتمركزةنسبة القدرة املتوسطة  بأهنا ACLR نسبةت عر ف ال

نفاذ راديوي واحدة ذات بالنسبة لسيناريوهني: لقناة  (ACLR)ة تسر ب القدرة يف القنوات اجملاورة نسبوتـ َوصَّف متطلبات  قناة جماورة.
 (.2)انظر الشكل  (UTRA) نفاذ راديوي أرضي عامليو/أو لقنوات ذات  (E-UTRA) مطور أرضي عاملي

 2كل ـالش

M.1581-02  

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األي راديو النفاذ للالحديّة  القيم 1.2.3
نسبة القدرة املتوسطة هي  (E-UTRAACLR)املطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات إن 

راديوي النفاذ الوت قاس قدرة  ة.تردد قناة جماور  يف املرشَّحة املتمركزةلقناة، إىل القدرة املتوسطة املخصص لرتدد ال يف املرشَّحة املتمركزة
رة وإذا كانت القد .على القناة والقناة اجملاورة بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس (E-UTRA) املطور عامليالرضي األ

رضي ألا راديويالنفاذ الذات اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات فيجب أن تكون ، -dBm 50املقيسة للقناة اجملاورة أعلى من 
 .A1-1.2.3أعلى من احلدود الواردة يف اجلدول  (E-UTRAACLR)املطور  عامليال

  A1-1.2.3دولـاجل

 نفاذذات ال نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورةالمتطلبات العامة ل

 (E-UTRAACLR)المطور  عالميالرضي األراديوي ال
رضي األ راديويالنفاذ ذات الالمجاورة لى اة األو نسبة تسّرب القدرة في القنعرض نطاق القناة/ 

 /عرض نطاق القياسE-UTRAACLR1 المطور عالميال

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 

E-UTRAACLR1 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 

 E-UTRA MHz 1,08 MHz 2,7 MHz 4,5 MHz 9,0 MHz 13,5 MHz 18عرض نطاق القياس لقناة 

 +MHz 1,4 قناة جتهيزات املستعمل
 أو

MHz 1,4– 

MHz 3+ 
 أو

MHz 3– 

MHz 5+ 
 أو

MHz 5– 

MHz 10+ 
 أو

MHz 10– 

MHz 15+ 
 أو

CMHz 15– 

MHz 20+ 
 أو

MHz 20– 

 يف تسر بالنسبة 
راديوي النفاذ ال

 عامليالرضي األ
)ACLR2(UTRA 

 E-UTRA OOBfΔقناة 

عرض نطاق 
 االستبانة
(RB) 

 يف تسر بالنسبة 
راديوي النفاذ ال

 عامليالرضي األ
)ACLR1UTRA( 

 تسر بالنسبة 
 راديويالنفاذ ال يف

 وراملط عامليالرضي األ
)ACLR1UTRA-(E 
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رضي األراديوي النفاذ لحالة التعايش مع ال (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ للالحديّة  القيم 2.2.3
 في نفس المنطقة الجغرافية (UTRA) عالميلا

 هي كما  (UTRA) عامليلارضي األراديوي النفاذ ذات ال اجملاورةاملوجات احلاملة لنسبة تسرب القدرة يف احلدي ة  تكون القيمينبغي أن 
 .A1-2.2.3يف اجلدول  ددةحم

املرشَّحة نسبة القدرة املتوسطة هي  (UTRA) عامليالضي ر األراديوي النفاذ ذات النسبة تسر ب القدرة يف القنوات اجملاورة وتكون 
 املرشَّحة املتمركزة، إىل القدرة املتوسطة (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات لقناة لرتدد املخصص ال يف املتمركزة

 .(UTRA) نفاذ راديوي أرضي عامليذات  جماورةقناة أو قنوات تردد  يف
دد  لكل من القناة األوىل اجملاورة ذات  (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ذات الر ب القدرة يف القنوات اجملاورة نسبة تسوحت 

 رضياألراديوي النفاذ والقناة الثانية اجملاورة ذات ال MHz (UTRAACLR1) 5وعرضها  (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال
بواسطة  (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ . وت قاس القناة ذات الMHz (UTRAACLR2) 5وعرضها  (UTRA) عامليال

. وت قاس القناة  = 0,22 مع تودي عامل تناقص قدره MHz 3,84بعرض نطاق قدره  (RRC)جيب التمام املرفوع مرشاح جذر 
وإذا كانت القدرة املقيسة ق القياس. بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطا (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ذات ال

راديوي الفاذ نالذات اجملاورة  اة األوىلالقن كل من يف املقيسة نسبة تسر ب القدرةفيجب أن تكون ،  50dBm-للقناة اجملاورة أعلى من 
أعلى من احلدود الواردة  ACLR2(UTRA( عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات اجملاورة  اة الثانيةالقنو UTRA)ACLR1( عامليالرضي األ

 .A1-2.2.3يف اجلدول 

  A1-2.2.3دولـاجل

 متطلبات إضافية
 عالميالرضي األراديوي النفاذ ذات ال المجاورةاتين األولى والثانية نسبة تسّرب القدرة في القنعرض نطاق القناة/ 

UTRAACLR1/2عرض نطاق القياس/ 

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 

UTRAACLR1 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 

ختالف الرتدد املركزي 
 (MHz) للقناة اجملاورة

0,7+ BWUTRA/2/ 

–0,7– BWUTRA/2 

1,5+ BWUTRA/2/ 

1,5– BWUTRA/2 

+2,5+BWUTRA/2/ 

–2,5+BWUTRA/2 

5+BWUTRA/2/ 

5+ BWUTRA/2 

7,5+BWUTRA/2/–

7,5+ BWUTRA/2 

10+BWUTRA/2/–

10+ BWUTRA/2 

UTRAACLR2 – – dB 35,2 dB 35,2 dB 35,2 dB 35,2 

ختالف الرتدد املركزي 
 (MHz) للقناة اجملاورة

– – 

2,5+3*BWUTRA/ 

2/–2,5+ 

3*BWUTRA/2 

5+3*BWUTRA/ 

2/–5+ 

3*BWUTRA/2 

7,5+3*BWUTRA/ 
2/–7,5+ 

3*BWUTRA/2 

10+3* 

BWUTRA/ 

2/10+ 

3*BWUTRA/2 

عرض نطاق القياس 
 E-UTRA MHz 1,08 MHz 2,7 MHz 4,5 MHz 9,0 MHz 13,5 MHz 18 لقناةل

عرض نطاق القياس 
 UTRAللقناة 

 MHz(1) 5وعرضها 

MHz 3,84 MHz 3,84 MHz 3,84 MHz 3,84 MHz 3,84 MHz 3,84 

عرض نطاق القياس 
 UTRAللقناة 
 1,6 هاوعرض
MHz(2) 

MHz 1,28 MHz 1,28 MHz 1,28 MHz 1,28 MHz 1,28 MHz 1,28 

 (FDD)بتقسيم الرتدد اإلرسال  ازدواجمع  UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (FDD)بتقسيم الرتدد اإلرسال  ازدواجهذه القيم واجبة التطبيق يف حالة تعايش  (1)
زَاَوج. (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف

 
 يف الطيف امل

 (TDD)الزمن بتقسيم مع ازدواج اإلرسال  UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (TDD)الزمن بتقسيم تطبيق يف حالة تعايش ازدواج اإلرسال هذه القيم واجبة ال (2)
َزاَوج. (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف

 
 يف الطيف غري امل
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 (CA)لتجميع الموجات الحاملة  (UTRA) عالميلارضي األراديوي النفاذ الب من حيث المتطلّ  1.2.2.3
رضي األراديوي النفاذ ذات النسبة تسر ب القدرة يف القنوات اجملاورة تكون  لتجميع املوجات احلاملة املتجاورة ضمن نطاق،بالنسبة 

املصطفاة طة  القدرة املتوسإىل يف عرض نطاق القناة اجملمَّعة املصطفاة املتمركزةنسبة القدرة املتوسطة هي  )ACLRUTRA( عامليال
 .(UTRA) نفاذ راديوي أرضي عامليذات  جماورةقناة أو قنوات تردد  يف املتمركزة
دد  لكل من القناة األوىل اجملاورة  )ACLRUTRA( عامليالرضي األراديوي النفاذ ذات النسبة تسر ب القدرة يف القنوات اجملاورة وحت 

رضي األراديوي النفاذ والقناة الثانية اجملاورة ذات ال )1ACLRUTRA( (UTRA) عامليالرضي األراديوي ال نفاذال ذات
جيب التمام بواسطة مرشاح جذر  (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ . وت قاس القناة ذات ال)2ACLRUTRA( (UTRA) عامليال

جملمعة بواسطة مرشاح مستطيل بعرض نطاق . وت قاس قدرة عرض نطاق القناة ا = 0,22 ذي عامل تناقص قدره (RRC)املرفوع 
أعلى  (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ذات الوإذا كانت القدرة املقيسة للقناة  .A1-1.2.2.3القياس حمدد يف اجلدول 

أعلى  )ACLRUTRA( عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات اجملاورة اة القن يف املقيسة نسبة تسر ب القدرةفيجب أن تكون ،  50dBm– من
 .A1-1.2.2.3من احلدود الواردة يف اجلدول 

 A1-1.2.2.3اجلدول 

 راديويالنفاذ ذات ال األولى والثانية المجاورةاة القن في المقيسة نسبة تسّرب القدرة متطلبات
 (ACLR1/2UTRA) عالميالرضي األ

 /)CA(تجميع الموجات الحاملة صنف عرض نطاق  
ACLR1/2UTRAقياس/عرض نطاق ال 

 Cتجميع الموجات الحاملة صنف عرض نطاق 

ACLR1UTRA dB 33 

ختالف الرتدد املركزي للقناة 
 (MHz) اجملاورة

/2UTRA/2 + BW Channel_CABW+ 

/ 

/2UTRABW –2 / Channel_CABW– 

ACLR2UTRA dB 36 

ختالف الرتدد املركزي للقناة 
 (MHz) اجملاورة

/2UTRA/2 + 3*BW Channel_CABW+ 

/ 

/2UTRABW3* –/2  Channel_CABW– 

 عرض نطاق القياس للقناة
 CA E-UTRA 

GB2* BW –Channel_CA BW 

 UTRAعرض نطاق القياس للقناة 
 (1)املالحظة  MHz 5وعرضها 

MHz 3,84 

 UTRAعرض نطاق القياس للقناة 
 MHz 1,28 (2املالحظة ) MHz 1,6 هاوعرض

 عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (FDD)بتقسيم الرتدد اإلرسال  ازدواجيف حالة تعايش هذه القيم واجبة التطبيق  - 1المالحظة 
َزاَوج. (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (FDD)بتقسيم الرتدد اإلرسال  ازدواجمع  (E-UTRA) املطور

 
 يف الطيف امل

 عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (TDD)الزمن بتقسيم اإلرسال  هذه القيم واجبة التطبيق يف حالة تعايش ازدواج - 2المالحظة 
َزاَوج. (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (TDD)الزمن بتقسيم مع ازدواج اإلرسال  (E-UTRA) املطور

 
 يف الطيف غري امل
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 (CA E-UTRA) المطور عالميالي رضاألراديوي النفاذ في اللتجميع الموجات الحاملة بات الدنيا المتطلّ  2.2.2.3
اجملمعة  حلاملةاملوجات اذات اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات تكون  بالنسبة لتجميع املوجات احلاملة املتجاورة ضمن نطاق،

طاق ض نيف عر  املصطفاة املتمركزةنسبة القدرة املتوسطة هي  )ACLRUTRA-CA E(املطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ ال يف
ت قاس قدرة و  عرض نطاق قناة جممَّعة جماورة باملباعدة االمسية بني القنوات. يف املصطفاة املتمركزةإىل القدرة املتوسطة  القناة اجملمَّعة

عرض نطاق القناة اجملمعة املخصصة وقدرة عرض نطاق القناة اجملمعة اجملاورة بواسطة مراشيح مستطيلة بعروض نطاق للقياس 
نسبة فيجب أن تكون ، –dBm 50وإذا كانت القدرة املقيسة للقناة اجملاورة أعلى من  .A1-2.2.2.3 اجلدول حمددة يف

أعلى من احلدود الواردة  )ACLRUTRA-E(املطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات اجملاورة القدرة يف القنوات  تسر ب
 .A1-2.2.2.3اجلدول  يف

 A1-2.2.2.3اجلدول 

 المجمعةالموجات الحاملة ذات نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة ت العامة لالمتطلبا
 (ACLRUTRA-CA Eالمطور ) عالميالرضي األراديوي النفاذ الفي 

 (/CAتجميع الموجات الحاملة )صنف عرض نطاق  

ACLRUTRA-E CAعرض نطاق القياس/ 

 C تجميع الموجات الحاملةصنف عرض نطاق 

LRACUTRA-CA E dB 30 

 CA E-UTRA GB2* BW –Channel_CA BW عرض نطاق القياس للقناة

 (MHz) ختالف الرتدد املركزي للقناة اجملاورة

Channel_CA+ BW 

/ 

Channel_CABW – 

 للنفاذ الراديوي األرضي العالمي (ACLR)نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة اإلضافية لالحديّة  القيم 3.2.3
القناة  ، إذا كانت القدرة يف(DC-HSUPA)مزدوجة املوجة احلاملة  ة الوصلة الص اعدة يفعايل الس رع مرز ال إىل اذنفالتشغيل يف حالة 

أعلى من القيمة احملددة  (ACLR)أن تكون نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة  فيجب، -dBm 50 من اجملاورة أعلى
 A1-3.2.3. اجلدول يف
 

 A1-3.2.3دول ـاجل
م عالي السرعة في الوصلة ز ر ال إلى اذنفاللتجهيزات المستعمل في  ب القدرة في القنوات المجاورةنسبة تسرّ 

 (DC-HSUPA)مزدوجة الموجة الحاملة  ةالص اعد

لنسبة تسرب القدرة الحديّة  القيمة تردد القناة المجاورة بالنسبة لمركز الترددات المخصصة للقناتين صنف القدرة
 (ACLR)اة المجاورة القن في

3 ،4 MHz 7,5+ أو MHz 7,5– dB 32,2 

3 ،4 MHz 12,5+  أوMHz 12,5– dB 35,2 

 جيب االستمرار باإليفاء هبذا املتطلب يف حالة وجود اإلرسال العابر الناجم عن التبديل. - 1 ةـالمالحظ
 التكنولوجيا. ميكن حتقيقه بوجود أحدث ما وصلت إليهنسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة ما تعكس متطلبات  - 2ة ـالمالحظ
 جيب إعادة النظر يف املتطلب اخلاص بتجهيزات املستعمل عند تطور التكنولوجيا احلديثة. - 3 ةـالمالحظ
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 البث الهامشي من المرتِسل )باالقتران المباشر( 4

 في النفاذ الراديوي األرضي العالمي البث الهامشي من المرتِسل 1.4
واجبة التطبيق فقط  ب-A1-1.4و أ-A1-1.4 احلدود املبيَّنة يف اجلدوَلنْي ، تكون (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ نسبة للبال

 عن تردد املوجة احلاملة املركزي للمحطة املتنقلة. MHz 12,5أكثر من  اليت تبعدعلى الرتددات 

 أA1-1.4- دولـاجل

 المتطّلبات العامة للبث الهامشي
 المالحظة (dBm) المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس نطاق الترددات عرض

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36–  

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36–  

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36–  

1 GHz  f < 12,75 GHz MHz 1 30–  

12,75 GHz  f   التوافقية
 ااخلامسة للحافة الرتددية العلي

نطاق تشغيل الوصلة  يف
 GHzبوحدة  (UL) الصاعدة

MHz 1 30–  1املالحظة 

 .XXIIيطبَّق حصراً يف النطاق  – 1المالحظة 

 بA1-1.4-دول ـاجل

 (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال متطّلبات إضافية للبث الهامشي
 ت الدنياالمتطلبا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

I 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

860 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 
925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 
dBm 67–  (1)املالحظة 

dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79– ( 1املالحظة) 
1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  (1)انظر املالحظة 
1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 585 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 510 MHz  f < 3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f < 3 800 MHz MHz 1 dBm 50– 
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 (تابـع ) بA1-1.4-دول ـاجل
 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

II 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  758 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 
III 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (5)املالحظة 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 
dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (5)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 884,5 MHz f  1 915,7 MHz kHz 300 dBm 41–  (5)املالحظة 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 585 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (2)املالحظة 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 

IV 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 
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 (تابـع ) بA1-1.4-دول ـاجل
 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

V 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 990 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50– 

VI 860 MHz  f < 875 MHz MHz 1 dBm 37– 

875 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

VII 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 50–  (2)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 
dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  (1)املالحظة 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 590 MHz  f  2 620 MHz MHz 3,84 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50– 
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 (تابـع ) بA1-1.4-دول ـاجل
 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

VIII 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

860 MHz  f  890 MHz MHz 1 dBm 37–  (5)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 
dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

dBm 79–  (1)املالحظة 
dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (4)املالحظة 

1 805 MHz < f  1 830 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

– dBm 71– (1+2 تان)املالحظ 
dBm 60–  (2)املالحظة 

1 830 MHz < f  1 880 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

dBm 71–  (1)املالحظة 
dBm 60– 

1 884,5 MH  f  1 915,7 MHz kHz 300 dBm 41–  (4)املالحظة 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 585 MHz  f  2 640 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 640 MHz < f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (2)املالحظة 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (2)املالحظة 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 

IX 860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

X 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (2)املالحظة 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 

XI 860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 
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 (تابع ) بA1-1.4- دولـاجل
 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

XII 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 990 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

XIII 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

763 MHz  f  775 MHz kHz 6,25  (3)املالحظة 

793 MHz  f  805 MHz kHz 6,25  (3)املالحظة 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

XIV 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

769 MHz  f  775 MHz kHz 6,25  (3)املالحظة 

799 MHz  f  805 MHz kHz 6,25  (3)املالحظة 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

XIX 860 MHz  f  875 MHz MHz 1 dBm 37– 

875 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 
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 (تابع ) بA1-1.4- دولـاجل
 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات التشغيلنطاق 

XX 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 
dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  (1)املالحظة 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 590 MHz  f  2 620 MHz MHz 3,84 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 

XXI 860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 1 dBm 35– 

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

XXII 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 

925 MHz  f 935 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 
dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  (1)املالحظة 

1 880 MHz  f  1 920 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 300 MHz  f  2 400 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 590 MHz  f  2 620 MHz MHz 3,84 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 525 MHz MHz 1 dBm 40– 

3 525 MHz  f  3 590 MHz MHz 1 dBm 50– 

3 600 MHz  f  3 800 MHz MHz 3,84 dBm 50– 
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 (تتمة ) بA1-1.4- دولـاجل
 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

XXV 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

2 496 MHz  f  2 690 MHz MHz 1 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 

ح استثناء، يف صدد كلkHz 200أ جرَيت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات  - 1المالحظة  ات تردد قناةل مطلق رقم . وقد مسِ 
 .3اجلدول  إىل املتطل بات الواجبة التطبيق املعرَّفة يف هامستوارقى يالقياس، بقياسات يصل عددها إىل مخسة،  مستعملة يف (UARFCN) راديوية

ح استثناء، يف صدد كل kHz 200أ جرَيت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات  - 2المالحظة  ات قناة ترددل مطلق رقم. وقد مسِ 
 اتالتوافقيب، وذلك بسبب البث اهلامشي 3ات الواجبة التطبيق املعرَّفة يف اجلدول إىل املتطل ب مستواهارقى يالقياس، بقياسات  مستعملة يف( UARFCN) راديوية
 ة والرابعة.والثالث الثانية

 معدات املستخدم. بعيداً عن تردد مركز املوجة احلاملة يف MHz 12,5و MHz 2,5هذا املتطلب قيد التقييم ويسري أيضاً يف الرتددات الواقعة بني  – 3المالحظة 
 .MHz 915و MHz 900ال يسري هذا املتطلب إال عند اإلرسال بني الرتددين  – 4ة المالحظ

 .MHz 784,9 1و MHz 744,9 1ال يسري هذا املتطلب إال عند اإلرسال بني الرتددين  - 5المالحظة 

 (DC-HSUPA)ملة الحامزدوجة الموجة  ةة الصاعدلالوصي ة فعرزم عالي السر ال إلى اذنفلاالبث الهامشي للمرتسل في  1.1.4
بعيداً عن مركز ترددات املوجة احلاملة املخَصصة عند ختصيص موجتني  MHz 20للرتددات اليت تزيد عن  ال يسري هذا املتطلب إال

 حاملتني مزدوجتني متجاورتني على الوصلة الصاعدة.
 أA1-1.1.4-اجلدول 

 ةرعة في الوصلة الص اعدرزم عالي السّ ال إلى اذنفالفي  المتطّلبات العامة للبث الهامشي
 (DC-HSUPA)مزدوجة الموجة الحاملة 

 المالحظة (dBm) المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات
9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36–  

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36–  

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36–  

1 GHz  f < 12,75 GHz MHz 1 30–  

12,75 GHz  f   التوافقية اخلامسة
للحافة الرتددية العليا يف نطاق تشغيل 

 GHzبوحدة  (UL)الوصلة الصاعدة 

MHz 1 30–  1املالحظة 

 .XXIIيطبَّق حصراً يف النطاق  – 1المالحظة 

صة عند اً عن مركز الرتددات املخصبعيد MHz 25للرتددات اليت تزيد عن  إال   بA1-1.1.4-ال تسري املتطلبات الواردة يف اجلدول 
 ختصيص موجتني حاملتني مزدوجتني متجاورتني على الوصلة الصاعدة.
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 بA1-1.1.4-اجلدول 
 ةالسرعة في الوصلة الصاعد يم عالرز ال إلى اذنفلل اإلضافية لبث الهامشيامتطّلبات 

 (DC-HSUPA)مزدوجة الموجة الحاملة 

 المتطلبات الدنيا رض نطاق القياسع عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

I 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

860 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 

dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  (1)املالحظة 

1 844,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 55– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50– 

II 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  758 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

III 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 

dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (2)املالحظة 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 

IV 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 
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 (تابع ) بA1-1.1.4-اجلدول 

 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

V 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

VI 860 MHz  f < 875 MHz MHz 1 dBm 37– 

875 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 844,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

VII 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 

dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  (1)املالحظة 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 590 MHz  f  2 620 MHz MHz 1 dBm 37– 

VIII 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 57–  (3)املالحظة  (،1)املالحظة 
dBm 50– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 79–  (1)املالحظة 

dBm 60– 

1805 MHz < f  1830 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 71–  (3)املالحظة  (،1)املالحظة 
dBm 60–  (2)املالحظة 

1 830 MHz < f  1 880 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 71–  (1)املالحظة 

dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 640 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 640 MHz < f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (2)املالحظة 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  (2)املالحظة 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  (2)املالحظة 
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 (تابع ) بA1-1.1.4-اجلدول 

 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس نطاق الترددات عرض نطاق التشغيل

IX 860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 844,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

X 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 1 dBm 50– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

XI 860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 844,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

XIX 860 MHz  f < 875 MHz MHz 1 dBm 30– 

875 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 844,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

XX 811 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 50–  (3)املالحظة 

791 MHz  f  811 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 67–  (1)املالحظة 

dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  (1)املالحظة 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 590 MHz  f  2 620 MHz MHz 1 dBm 37– 

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50– (2حظة )املال 
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 (تتمة ) بA1-1.1.4-اجلدول 

 المتطلبات الدنيا عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

XXII 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  (1)املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 67– (1ة )املالحظ 

dBm 60– 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  (1)املالحظة 

1 880 MHz  f  1 920 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 300 MHz  f  2 400 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 590 MHz  f  2 620 MHz MHz 3,84 dBm 50– 

3 510 MHz  f  3 525 MHz MHz 1 dBm 40– 

3 525 MHz  f  3 590 MHz MHz 1 dBm 50– 

3 600 MHz  f  3 800 MHz MHz 3,84 dBm 50– 

XXV 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 525 MHz  f  1 559 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– 

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 dBm 50– 

2 496 MHz  f  2 690 MHz MHz 1 dBm 50– 

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50– 

ح استثناء، يف صدد كل. kHz 200أ جرَيت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات  - 1المالحظة  ات قناة ترددل مطلق رقم وقد مسِ 
يف التوصيف  12.6 إىل املتطل بات الواجبة التطبيق املعرَّفة يف اجلدول مستواهارقى يعددها إىل مخسة،  يصل القياس، بقياسات مستعملة يف (UARFCN)راديوية 
 .3GPP TS 25.101التقين 

ح استثناء، يف صدد كل . kHz 200ى ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات أ جرَيت القياسات عل - 2المالحظة   مطلق رقموقد مسِ 
يف التوصيف  12.6 إىل املتطل بات الواجبة التطبيق املعرَّفة يف اجلدول مستواهارقى يالقياس، بقياسات  مستعملة يف (UARFCN) راديوية اتتردد قناةل

 .ة والرابعةوالثالث الثانية اتالتوافقيبلبث اهلامشي ، وذلك بسبب ا3GPP TS 25.101 التقين
 بعيداً عن تردد مركز املوجة احلاملة يف معدات املستخدم. MHz 25و MHz 5يسري هذا املتطلب أيضاً يف الرتددات الواقعة بني  - 3المالحظة 

 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ البث الهامشي من الُمرتِسل في ال 2.4
ز ختالف الرتددات اليت تتجاو  مدياتللبث اهلامشي على احلدي ة  ، تنطبق القيمUTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي ال نفاذيف ال

 .(أ-A1-2.4 من حافة عرض نطاق القناة )انظر اجلدول OOBfΔ (MHz) تردد البث دارج النطاق
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 أA1-2.4-دول ـاجل

 عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال OOBfΔالنطاق الحدود بين تخالف تردد البث خارج 
 ومجال البث الهامشي (E-UTRA) المطور

 MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 عرض نطاق القناة

 OOBfΔ (MHz) 2,8 6 10 15 20 25دارج النطاق تردد البث  ختالف
 

ددات اليت تتجاوز الرت  مدياتللبث اهلامشي على احلدي ة  بق القيمتنط بالنسبة لتجميع املوجات احلاملة املتجاورة ضمن نطاق،
 عة. وبالنسبة لرتدداتحافة عرض نطاق القناة اجملم   من  ب-A1-4.2يف اجلدول  OOBfΔ (MHz) ختالف تردد البث دارج النطاق

تسري متطلبات البث اهلامشي ، ب-A1-4.2اجلدول احملدد يف  (OOBFتردد البث دارج النطاق ) اليت تزيد عن OOBfΔ التخالف
 .دA1-2.4-الواردة يف اجلدول 

 بA1-2.4-اجلدول 
 UTRA)-(E المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال OOBfΔالحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق 

 في تجميع الموجات الحاملة المتجاورة ضمن نطاق ومجال البث الهامشي

 C لحاملةتجميع الموجات اصنف عرض نطاق 
 (OOBFتردد البث خارج النطاق ) حد

(MHz) 

A 2.4-دول ـاجل-A1أ 

B قيد املناقشة 

C + 5 Channel_CABW 

اً باملتطلبات اإلضايف للداللة على أن جتهيزات املستعمل تفي أيض بث الطيف الرتدديميكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات 
 .جA1-2.4-دة الواردة يف اجلدول النشر احملد سيناريوهاتألحد اإلضافية 

 جA1-2.4-دول ـاجل
 قيم التشوير الشبكي للمتطلبات اإلضافية للبث الطيفي

 قيمة التشوير الشبكي
 المتطلبات

 فقرة الفرعية(ال)
 UTRA-Eالنطاق 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

NS_01 غري مطبق غري مطبق (1 )املالحظة غري مطبقة 

NS_03  20، 15، 10، 5، 3 36، 35، 25، 23، 10، 4، 2 (1 )املالحظةغري مطبقة 

NS_05  20، 15، 10 1 1.1.2.4الفقرة 

NS_06 10، 5، 3، 1,4 17، 14، 13، 12 (1 )املالحظة غري مطبقة 

NS_07  10 13 2.1.2.4الفقرة 

NS_08  15، 10 19 3.1.2.4الفقرة 

NS_09  15، 10 21 4.1.2.4الفقرة 

NS_10  20 20 ،15 

NS_11  23 1,4 ،3 ،5 ،10 ،15 ،20 

..    

NS_32 – – – 

 املتطلبات اإلضافية للبث الطيفي.يهدف التشوير إىل أغراض غري  - 1 ةـالمالحظ
 يف مرحلة الحقة. E-UTRA سوف ي بحث يف إمكانية تطبيقها على النطاق - 2ة ـالمالحظ
 قنوات يف مرحلة الحقة.ال سوف ي بحث يف إمكانية تطبيقها على عروض نطاق - 3 ةـالمالحظ
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على كل تشكيالت النطاق الرتددي للم رِسل وكل عروض نطاق  دA1-2.4-للبث اهلامشي الواردة يف اجلدول احلدي ة  وتنطبق القيم
 .(E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ القنوات يف ال

 دA1-2.4-دول ـاجل

 للبث الهامشيالحديّة  القيم
 المالحظات السوية القصوى ض نطاق القياسعر  نطاق الترددات

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 dBm 36–  

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 dBm 36–  

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 dBm 36–  

1 GHz  f < 12,75 GHz MHz 1 dBm 30–  

12,75 GHz  f   التوافقية
اخلامسة للحافة الرتددية العليا 

تشغيل الوصلة  نطاق يف
 GHzبوحدة  (UL) الصاعدة

MHz 1 dBm 30–  1املالحظة 

 .22يطبَّق حصراً يف النطاق  – 1المالحظة 
 

 .(E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ للاملتطلبات الالزمة للنطاق احملدَّد  هA1-2.4-ي وصِّف اجلدول 

 هA1-2.4- دولـاجل
 نفاذتجهيزات المستعِمل في نطاقات المتطلبات البث الهامشي لتعايش 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي ال

اذ نفنطاقات ال
راديوي ال

رضي األ
 عالميال

 المطور
(E-UTRA) 

 البث الهامشي

 مدى الترددات النطاق المحمي
(MHz) 

 السوية
(dBm) 

 عرض النطاق
(MHz) مالحظةال 

، E-UTRA 1 ،7 ،8نطاقات  1
11 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،
38 ،40 ،42 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15 املالحظة E-UTRA 34, 3 DL_lowF – DL_highF 50– 1 تنطاقا

 19، املالحظة 15املالحظة  1 –40 895 1 – 880 1 املدى الرتددي

، 19، املالحظة 15املالحظة  5 –15,5 915 1 – 895 1 املدى الرتددي
 20املالحظة 

، 19، املالحظة 15املالحظة  5 +1,6 920 1 – 915 1 لرتددياملدى ا
 20املالحظة 

 ،8املالحظة  ،6املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1
 15املالحظة 

 15املالحظة  1 –50 879,9 1 – 839,9 1 املدى الرتددي
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 (تابع ) هA1-2.4- دولـاجل

ذ نفانطاقات ال
راديوي ال

رضي األ
 عالميال

 المطور
(E-UTRA) 

 البث الهامشي

 مدى الترددات النطاق المحمي
(MHz) 

 السوية
(dBm) 

عرض 
 النطاق

(MHz) 
 مالحظةال

، E-UTRA 4 ،5نطاقات  2
10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،22 ،
23 ،24 ،41 ،42 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  E-UTRA 2 ،25 DL_lowF – DL_highF 50– 1 انطاق

 2املالحظة  E0UTRA 43 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

، E-UTRA 1 ،7نطاقات  3
8 ،20 ،33 ،34 ،38 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  E-UTRA 3 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق  

، E-UTRA 11نطاقات 
18 ،19 ،21 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  13املالحظة 

 2املالحظة  E-UTRA 22 ،42 owDL_lF – DL_highF 50– 1 نطاقا

 13املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1 املدى الرتددي 

، E-UTRA 2 ،4نطاقات  4
5 ،10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،

22 ،23 ،24 ،25 ،41 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 2املالحظة  E-UTRA 42 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

، E-UTRA 2 ،4نطاقات  5
5 ،10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،

22 ،23 ،24 ،25 ،42 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 2املالحظة  E-UTRA 41 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

، E-UTRA 1 ،9نطاقات  6
11 ،34 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

  1 –37 875 – 860 املدى الرتددي

  1 –50 895 – 875 املدى الرتددي

 7املالحظة  0,3 –41 919,6 1 – 884,5 1 لرتددياملدى ا

 8املالحظة  915,7 1 – 884,5 1

، E-UTRA 1 ،3نطاقات  7
7 ،8 ،20 ،22 ،33 ،34 ،

42 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

، 16، املالحظة 15املالحظة  5 +1,6 575 2 – 570 2 املدى الرتددي
 20املالحظة 

، 16، املالحظة 15املالحظة  5 –15,5 595 2 – 575 2 املدى الرتددي
 20املالحظة 
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 (تابع ) هA1-2.4- دولـاجل

ذ نفانطاقات ال
راديوي ال

رضي األ
 عالميال

 المطور
(E-UTRA) 

 البث الهامشي

 مدى الترددات النطاق المحمي
(MHz) 

 السوية
(dBm) 

عرض 
 النطاق

(MHz) 
 مالحظةال

، E-UTRA 1 ،20نطاقات  8
33 ،34 ،38 ،39 ،40 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 2املالحظة  E-UTRA 3 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

 2املالحظة  E-UTRA 7 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

 15ظة املالح E-UTRA 8 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

، E-UTRA 22نطاقات 
42 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  2املالحظة 

 18املالحظة  E-UTRA 11 ،21 DL_lowF – DL_highF 50– 1اقي نط

 18، املالحظة 15املالحظة  1 –40 890 – 860 املدى الرتددي

 ،8املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1 املدى الرتددي
 18 املالحظة

، E-UTRA 1 ،11نطاقات  9
18 ،19 ،21 ،34 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 8املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1 دياملدى الرتد

  1 –50 960 – 945 املدى الرتددي

  1 –50 879,9 1 – 839,9 1 املدى الرتددي

، E-UTRA، 2 ،4نطاقات  10
5 ،10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،

23 ،24 ،25 ،41 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 2الحظة امل E-UTRA 22 ،42 DL_lowF – DL_highF 50– 1 نطاقا

، 19، 18، 11، 1نطاقات  11
21 ،34 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 8املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1 املدى الرتددي

  1 –50 960 – 945 املدى الرتددي

  1 –50 879,9 1 – 839,9 1 املدى الرتددي

، E-UTRA 2 ،5نطاقات  12
13 ،14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،
41 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 2املالحظة  E-UTRA 4 ،10 DL_lowF – DL_highF 50– 1 نطاقا

 15املالحظة  E-UTRA 12 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

، E-UTRA 2 ،4نطاقات  13
5 ،10 ،12 ،13 ،17 ،23 ،

25 ،41 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  0,00625 –35 775 – 769 املدى الرتددي

 15املالحظة  ،11املالحظة  0,00625 –35 805  799 املدى الرتددي

 15املالحظة  E-UTRA 14 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

 2املالحظة  E-UTRA 24 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 
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 (تابع ) هA1-2.4- دولـاجل

ذ نفانطاقات ال
راديوي ال

رضي األ
 عالميال

 المطور
(E-UTRA) 

 الهامشيالبث 

 مدى الترددات النطاق المحمي
(MHz) 

 السوية
(dBm) 

عرض 
 النطاق

(MHz) 
 مالحظةال

، E-UTRA 2 ،4نطاقات  14
5 ،10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،

23 ،24 ،25 ،41 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  ،12املالحظة  0,00625 –35 775 – 769 املدى الرتددي

 ،12املالحظة  11املالحظة  0,00625 –35 805  799 املدى الرتددي
 15املالحظة 

، E-UTRA 2 ،5نطاقات  17
13 ،14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،
41 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 2املالحظة  E-UTRA 4 ،10 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاقي 

 15املالحظة  E-UTRa 12 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

، E-UTRA 1 ،11 نطاقات 18
21 ،34 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

  1 –40 890 – 860 املدى الرتددي

  1 –50 960 – 945 املدى الرتددي

  1 –50 879,9 1 – 839,9 1 املدى الرتددي

 8املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1 املدى الرتددي

، E-UTRA 1 ،11نطاقات  19
21 ،34 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  ،9املالحظة  1 –40 890 – 860 املدى الرتددي

 8املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1 املدى الرتددي

  1 –50 960 – 945 املدى الرتددي

  1 –50 879,9 1 – 839,9 1 املدى الرتددي

، E-UTRA 1 ،3 ،7نطاقات  20
8 ،20 ،22 ،33 ،34 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  E-UTRA 20 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

 2املالحظة  E-UTRA 38 ،42 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاقا 

 15املالحظة  ،10املالحظة  E-UTRA 11 1 475,9 – 1 510,9 35– 1نطاق  21
  E-UTRA 1 ،34 DL_lowF – DL_highF 50– 1ا نطاق

  1 –50 960 – 945 املدى الرتددي
 10املالحظة  E-UTRA 21 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

  1 –50 879,9 1 – 839,9 1 املدى الرتددي
 8املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1 املدى الرتددي

، E-UTRA 1 ،3نطاقات  22
7 ،8 ،20 ،33 ،34 ،38 ،

39 ،40 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  1 –40 525 3 – 510 3 املدى الرتددي
  1 –50 590 3 – 525 3 املدى الرتددي
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 (تتمة ) هA1-2.4- دولـاجل

ذ نفانطاقات ال
راديوي ال

رضي األ
 عالميال

 المطور
(E-UTRA) 

 البث الهامشي

 مدى الترددات النطاق المحمي
(MHz) 

 السوية
(dBm) 

عرض 
 النطاق

(MHz) 
 مالحظةال

، E-UTRA 4 ،5نطاقات  23
10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،
23 ،24 ،41 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  ،14املالحظة  DL_lowF – DL_highF 50– 1 املدى الرتددي
 15املالحظة  ،14املالحظة  1 –21 999 1 – 998 1 املدى الرتددي
 15املالحظة  ،14املالحظة  1 –27 998 1 – 997 1 املدى الرتددي

 14املالحظة  1 –32 997 1 – 996 1 ى الرتددياملد
 15املالحظة  ،14املالحظة  1 –37 996 1 – 995 1 املدى الرتددي
 ،14املالحظة  1 –40 995 1 – 990 1 املدى الرتددي

 15املالحظة 
 ،15املالحظة  1 –40 999 1 – 990 1 املدى الرتددي

 21املالحظة 
املالحظة  –40 000 2 – 999 1 املدى الرتددي

22 
 ،15املالحظة 
 21املالحظة 

، E-UTRA 2 ،4نطاقات  24
5 ،10 ،`12 ،13 ،14 ،17 ،

23 ،24 ،25 ،41 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

، E-UTRA 4 ،5نطاقات  25
10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،
22 ،23 ،24 ،41 ،42 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 15املالحظة  E-UTRA 2 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 
 15املالحظة  E-UTRA 25 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 
 2املالحظة  E-UTRA 43 DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

 :هA1-2.4- مالحظات بشأن اجلدول
 الوصلة اهلابطة لنطاق التشغيل( إىل كل )أعلى تردد يف FDL_high)أدىن تردد يف الوصلة اهلابطة لنطاق التشغيل( و FDL_lowتشري التسميتان  - 1 ةـالمالحظ

 .3GPP TS 36.1013من التوصيف التقين  1-55.اجلدول يف  UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ لل نطاق من نطاقات الرتددات احملددة
ح استثناًء،  - 2 ةـالمالحظ رقى يمستعملة يف القياس، بقياسات  (E-UTRA) املطور مليعاالرضي األراديوي النفاذ موجة حاملة خمصصة يف اليف صدد كل مسِ 
ح كذلك باسة أو الرابعةالثالث وأ الثانية ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، دA1-2.4-املعرَّفة يف اجلدول الواجبة التطبيق إىل املتطل بات  مستواها تثناء إذا  . ومسِ 

من عرض ضة أو الرابعة كلياً أو جزئياً الثالث وأ الثانية توافقيتهقع تالذي ي واحد دادل عرض نطاق اإلرسال فرد (RB)عرض نطاق استبانة كان هنالك على األقل 
 .(MBW) نطاق القياس

 من أجل اإليفاء هبذه املتطلبات يقتضي األمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق احملمي. - 3 ةـلمالحظا
 .قغري مطبَّ  – 4 ةـالمالحظ
، من أجل اإليفاء هبذه املتطلبات يقتضي األمر فرض بعض القيود إما (TDD)الزمن بتقسيم بالنسبة إىل التشغيل غري املتزامن الزدواج اإلرسال  - 5 ةـالمالحظ

 على نطاق التشغيل أو على النطاق احملمي.

 .2.2.2الفقرة  يف NS_05طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت - 6ة ـالمالحظ

 .MHz 1 919,6-1 884,5يعمل يف النطاق  (PHS) هواتف حممولة شخصية التعايش مع نظام تنطبق هذه القيم عند - 7ة ـالمالحظ
 .MHz 1 915,7-1 884,5يعمل يف النطاق  (PHS) هواتف حممولة شخصية التعايش مع نظام طبق هذه القيم عندنت - 8ة ـلمالحظا

                                                      
3  3GPP TS 36.101 :راديوي النفاذ لا ، فريق التوصيف التقين لشبكة النفاذ الراديوي؛مشروع الشراكة لتكنولوجيات اجليل الثالث الالسلكية

 .(UE)مبعدات املستخدم  (FDD)االستقبال واإلرسال الراديوي  ؛(E-UTRA) املطور عامليالرضي األ
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 .2.2.2يف الفقرة  NS_08هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي  طبقنت - 9ة ـالمالحظ

 .2.2.2يف الفقرة  NS_09طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت - 10ة ـلمالحظا
 .MHz 799-805بداًل من  MHz 793-805بغي أن يكون نما زال التقييم جارياً ملا إذا كان املدى الرتددي املطبق ي – 11المالحظة 
سب متوسط القدرة بالقدر الكايف يف قياس البث لضمان احنراف معياري  – 12المالحظة   . 0,5 dBيتعني أن ُي 
 .MHz 784.9 1و MHz 744.9 1ضمن  MHz 20و 15و 10و 5بقيم  E-UTRAقناة لعرض نطاق يسري هذا املتطلب  – 13المالحظة 

 .MHz 000 2-020 2عند التشغيل يف  NS_11تشوير قيمة لتلبية هذا املتطلب، يتعني  – 14المالحظة 

بالتوصيف  A.3.6.61-1واجلدول  1-3.6.61.يف اجلدول  OOBF (MHz)تسري هذه املتطلبات أيضًا للمديات الرتددية اليت تقل عن  – 15المالحظة 
 ، من حافة عرض نطاق القناة.3GPP TS 36.101 التقين

عندما  MHz 15موجات حاملة عرض نطاقها وعلى  RB 54تقل عن، أو تساوي،  ةاق إرسال وصلة صاعدطعرض نلى يسري هذا املتطلب ع – 16المالحظة 
عندما يقع تردد مركز املوجة احلاملة ضمن  MHz 20موجات حاملة عرض نطاقها على . و MHz 2 562,5-2 560,5 يقع تردد مركز املوجة احلاملة ضمن املدى

 .MHz 500 2-570 2طبَّق قيود أدرى للموجات احلاملة اليت تنحصر عروض نطاقها ضمن املدى وال ت  . MHz 2 560-2 552 املدى
عندما  MHz 15موجات حاملة عرض نطاقها وعلى  RB 54عرض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي، يسري هذا املتطلب على  – 17المالحظة 

عندما يقع تردد مركز املوجة احلاملة ضمن  MHz 20موجات حاملة عرض نطاقها على ، و MHz 605,5 2-607,5 2مركز املوجة احلاملة ضمن املدى  تردد يقع
. وبالنسبة للموجات احلاملة MHz 570 2-615 2وال ت طبَّق قيود أدرى للموجات احلاملة اليت تنحصر عروض نطاقها ضمن املدى . MHz 597 2-605 2 املدى

 .IE P-Maxيف  dBm 20، تسري املتطلبات بقدرة درج قصوى مشكَّلة بنسبة +MHz 615 2-620 2لى املدى الرتددي املخصصة اليت ترتاكب عروض نطاقها ع
، يسري متطلب يقضي  MHz ≥ cF < MHz 907,5 902,5 وتقع ترددات مركزها ضمن املدى MHz 5بالنسبة ملوجات حاملة عرض نطاقها  – 18المالحظة 

وبالنسبة  .MHz ≥ cF < MHz 912,5 907,5 . وال ت طبَّق قيود يف املدىRB 20عدة عن، أو تساوي، نطاق إرسال وصلة صا بأن تقل عروض
عن، تقل نطاق إرسال وصلة صاعدة  عروضو  910 MHz( = cF) تردد املركزيسري هذا املتطلب حصراً يف حال كون ، MHz 10عرض نطاقها  حاملة ملوجات

 . startRB 3 <، وبتحقق RB 32أو تساوي، 

 MHz 15موجات حاملة عرض نطاقها وعلى  RB 54عرض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي، على يسري هذا املتطلب  – 19لمالحظة ا
عندما يقع تردد مركز املوجة احلاملة  MHz 20موجات حاملة عرض نطاقها على ، و MHz 927.5 1-929.5 1مركز املوجة احلاملة ضمن املدى  تردد يقع عندما

 .MHz 920 1-980 1. وال ت طبَّق قيود أدرى للموجات احلاملة اليت تنحصر عروض نطاقها ضمن املدى MHz 1 938-1 930 من املدىض

 ادل ضار على معدات املستخدم العاملة يف نطاق التشغيل احملمي.حد البث على دطر تديف هذه النطاقات املتجاورة، قد ينطوي  – 20المالحظة 
 .NS_20طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت – 21المالحظة 
 .E-UTRAمن عرض النطاق املرعي لقناة  1%عرض نطاق القياس هو  – 22المالحظة 
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 .(E-UTRA CA)جتميع املوجات احلاملة يف النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور توليفة لمتطلبات التوليفة املوصَّفة  وA1-2.4-اجلدول يوصِّف 
 وA1-2.4-اجلدول 

 تشكيلة
E-UTRACA 

 البث الهامشي

 النطاق المحمي
 المدى الترددي

(MHz) 

المست
وى 

 األقصى

(dBm) 

MBW 

(MHz) 
 مالحظات

CA_1C  نطاقاتE-UTRA 1 ،3 ،
7 ،8 ،9 ،11 ،18 ،19 ،

20 ،21 ،22 ،38 ،40 ،
42 ،43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

، 6، املالحظة 4املالحظة  E-UTRA 34 DL_lowF – L_highDF 50– 1نطاق 
 8، املالحظة 7املالحظة 

 ،8املالحظة  ،6املالحظة  5 –15,5 915 1  900 1  املدى الرتددي
 9املالحظة 

 ،7املالحظة  ،6املالحظة  5 +1,6 920 1  915 1  املدى الرتددي
 9املالحظة  ،8ة ظاملالح

 8املالحظة  ،7الحظة امل 1 –40 895 1  880 1  املدى الرتددي

 8املالحظة  ،7املالحظة  5 –15,5 915 1  895 1  املدى الرتددي

 5املالحظة  ،4املالحظة  0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1  املدى الرتددي

صلة اهلابطة لنطاق التشغيل( إىل  )أعلى تردد يف الو  FDL_high)أدىن تردد يف الوصلة اهلابطة لنطاق التشغيل( و FDL_lowتشري التسميتان  - 1 ةـالمالحظ
 .(E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ لل كل نطاق من نطاقات الرتددات احملددة

ح استثناًء،  - 2 ةـالمالحظ رقى يمستعملة يف القياس، بقياسات  (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ موجة حاملة خمصصة يف اليف صدد كل مسِ 
ح كذلك باستثناء إذالثالث وأ الثانية ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، دA1-2.4-املعرَّفة يف اجلدول الواجبة التطبيق إىل املتطل بات  واهامست ا كان ة. ومسِ 

أضعاف  دد املساوي لضعفي أو ثالثةأي الرت  ،ةالثالث وأ قع توافقيته الثانيةتالذي  دادل عرض نطاق اإلرسال (RE)هنالك على األقل بث راديوي فردي واحد 
  .(MBW) (، ضمن عرض نطاق القياسREتردد ذلك البث )

 من أجل اإليفاء هبذه املتطلبات يقتضي األمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق احملمي. - 3 ةـالمالحظ
 .2.2.2يف الفقرة  CA_NS_01طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت - 4 ةـالمالحظ
 .MHz 1 915,7-1 884,5يعمل يف النطاق  (PHS) هواتف حممولة شخصية التعايش مع نظام تنطبق هذه القيم عند - 5 ةـالمالحظ
 .2.2.2يف الفقرة  CA_NS_02طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت - 6ة ـالمالحظ

 .2.2.2يف الفقرة  CA_NS_03دما تكون قيمة التشوير الشبكي طبق هذه القيم عننت - 7ة ـالمالحظ

 من حافة عرض نطاق القناة. OOBF (MHz)املتطلب أيضاً للمديات الرتددية اليت تقل عن  اسري هذي - 8المالحظة 

 ة يف نطاق التشغيل احملمي.يف هذه النطاقات املتجاورة، قد ينطوي حد البث على دطر تدادل ضار على معدات املستخدم العامل - 9المالحظة 

 الهامشي اإلضافيالبث  1.2.4
دَّد هذه املتطلبات بداللة املتطلبات اإلضافية للبث الطيفي. وميكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات   ث الطيف الرتدديبحت 

اعتبارها جزءًا من رسالة باحملددة سيناريوهات النشر ألحد اإلضايف للداللة على أن جتهيزات املستعمل تفي أيضًا مبتطلب إضايف 
 التمرير/البث بني اخلاليا.

 (”NS_05“متطلبات الحد األدنى )تشوير شبكي بقيمة  1.1.2.4

احملددة ت السويا (UE)مستعِمل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”NS_05“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج مدياتأيضًا على . وينطبق هذا الشرط A1-1.1.2.4 اجلدول يف

 من حافة عرض نطاق القناة. A1-1.1.2.4املبني يف اجلدول  OOBfΔ (MHz) النطاق
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 A1-1.1.2.4 دولـاجل
 (PHS الهواتف المحمولة الشخصية المتطلبات اإلضافية )نظام

 عرض النطاق
(MHz) 

 عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث
Bm)(d 

 عرض نطاق القياس

MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20  

      

1 884,5  f  1 915,7  41 –41 –41 –41 (1)املالحظة– kHz 300 

 (E-UTRA) رو تنطبق هذه القيم عندما يكون تردد احلافة الدنيا لعرض نطاق القناة املخصصة للوصلة الصاعدة يف النفاذ الراديوي األرضي العاملي املط - 1ة ـالمالحظ
+ عرض نطاق القناة املخصصة، علمًا بأن  MHz 4+  (MHz 1 915,7) (PHS) اهلواتف احملمولة الشخصية مساويًا أو أعلى من احلافة العليا لنطاق نظام

 عرض نطاق القناة اليت تعمل حتت هذه النقطة ختضع ملزيد من الدراسة.

بالتوصيف  1.3.3.6.6-2مع القيود اإلضافية املوصَّفة يف اجلدول  أA1-1.1.2.4وتسري املتطلبات الواردة يف اجلدول 
 عامليال رضياألراديوي النفاذ عندما تقل احلافة الدنيا لرتدد عرض نطاق قناة الوصلة الصاعدة يف ال 3GPP TS 36.101 التقين
+ عرض نطاق  MHz 4+  (MHz 1 915,7) (PHS)اهلواتف احملمولة الشخصية  عن احلافة العليا لنطاق نظام (E-UTRA) املطور

 القناة املخصصة.

 أA1-1.1.2.4اجلدول 

 ((PHS)الهواتف المحمولة الشخصية  )نظام ةاإلضافي اتللمتطلب (RB)قيود عرض نطاق االتستبانة 
 cf  =5,932 1 MHz عندما MHz 15 قناة عرض نطاقها

startRB 7-0 66-8 74-67 

CRBL غري مطبَّق )rtstaRB –≤ MIN(30, 67  غري مطبَّق 

 cf  =930 1 MHzعندما  MHz 20قناة عرض نطاقها 

tstarRB 23-0 75-24 99-76 

CRBL غري مطبَّق )startRB –≤ MIN(24, 76  غري مطبَّق 

د الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عن مدياتوبالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من 
. وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى (MBW/2)األدىن ملدى الرتدد مضافاً إليه احلد 

 .(kHz 300)إىل عرض نطاق القياس  MBW. وتشري (MBW/2)ملدى الرتدد مطروحاً منه 

 (”NS_07“ بقيمةمتطلبات الحد األدنى )تشوير شبكي  2.1.2.4

 احملددةت السويا (UE)مستعِمل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”NS_07“إىل القيمة  عندما تشري اخللية
 OOBfΔ (MHz) وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق .A1-2.1.2.4 اجلدول يف

 من حافة عرض نطاق القناة. A1-2.1.2.4املبني يف اجلدول 

 A1-2.1.2.4 دولـجلا
 متطلبات إضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm) عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث
MHz 10 

 عرض نطاق القياس

763 ≤ f ≤ 775 57– kHz 6,25 



  ITU-R  M.1581-5  وصيةالت 42

 (”NS_08“متطلبات الحد األدنى )تشوير شبكي بقيمة  3.1.2.4

احملددة ت السويا (UE)مستعِمل لل اتأي جتهيز  قدرة بثجيب أال تتجاوز  ،”NS_08“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج مديات. وينطبق هذا الشرط أيضًا على A1-3.1.2.4 اجلدول يف

 من حافة عرض نطاق القناة. A1-3.1.2.4املبني يف اجلدول  OOBfΔ (MHz) النطاق

 A1-3.1.2.4 دولـاجل
 إضافيةمتطلبات 

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm) عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث
 عرض نطاق القياس

MHz 5 MHz 10 MHz 15 

860 ≤ f ≤ 890 40– 40– 40– MHz 1 

 الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند مدياتبالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من 
. وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى (MBW/2)افاً إليه احلد األدىن ملدى الرتدد مض

 .(MHz 1)إىل عرض نطاق القياس  MBW. وتشري (MBW/2)ملدى الرتدد مطروحاً منه 
 (”NS_09“متطلبات الحد األدنى )تشوير شبكي بقيمة  4.1.2.4

احملددة ت السويا (UE)مستعِمل لل اتقدرة بث أي جتهيز ب أال تتجاوز جي ،”NS_09“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج  مدياتوينطبق هذا الشرط أيضًا على . A1-4.1.2.4 اجلدول يف

 .من حافة عرض نطاق القناةأ -A1-2.4 اجلدول املبني يف OOBfΔ (MHz) النطاق

 A1-4.1.2.4 دولـاجل
 إضافية متطلبات

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm) عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث
 عرض نطاق القياس

MHz 5 MHz 10 MHz 15 

1 475,9 ≤ f ≤ 1 510,9 35– 35– 35– MHz 1 

 الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند مدياتبالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من 
. وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى (MBW/2)احلد األدىن ملدى الرتدد مضافاً إليه 

 .(MHz 1)إىل عرض نطاق القياس  MBW. وتشري (MBW/2)ملدى الرتدد مطروحاً منه 

 (CA)عند تجميع الموجات الحاملة  الهامشي اإلضافيالبث  2.2.4
دَّد هذه  ث الطيف الرتدديباملتطلبات بداللة املتطلبات اإلضافية للبث الطيفي. وميكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات  حت 

باعتبارها جزءاً من ددة سيناريوهات النشر احملألحد تفي أيضاً مبتطلب إضايف يتعني أن اإلضايف للداللة على أن جتهيزات املستعمل 
 .إعادة تشكيل اخلليةرسالة 
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 (”CA_NS_01“)تشوير شبكي بقيمة  CA_1Cلتشكيلة متطلبات الحد األدنى  1.2.2.4

ت السويا (UE)مستعِمل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_01“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 بث دارجتردد ال الرتددات اليت تقل عن ختالف مديات. وينطبق هذا الشرط أيضاً على .A1-.2.421 اجلدول احملددة يف

 من حافة عرض نطاق القناة. OOBfΔ (MHz) النطاق
 A1-1.2.2.4اجلدول 

 (PHSالهواتف المحمولة الشخصية  متطلبات إضافية )نظام

 المالحظة MBW (MHz) (dBm) المستوى األقصى (MHz) المدى الترددي النطاق المحمي

  E-UTRA 34  DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

 1 0,3 –41 915,7 1 – 884,5 1 ددياملدى الرت 

 .MHz 940 1-980 1ينحصر عرض النطاق اجملمع للقناة ضمن املدى الرتددي تنطبق هذه القيم عندما  - 1ة ـالمالحظ

حلد ا الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند مدياتبالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من  - مالحظة
. وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً (MBW/2)األدىن ملدى الرتدد مضافًا إليه 

 .(kHz 300)إىل عرض نطاق القياس  MBW. وتشري (MBW/2) منه

 (”CA_NS_02“ بقيمة)تشوير شبكي  CA_1Cلتشكيلة  متطلبات الحد األدنى 2.2.2.4

احملددة ت السويا (UE)مستعِمل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_02“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 OOBfΔ (MHz) الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق مدياتوينطبق هذا الشرط أيضاً على  .A1-2.2.2.4 اجلدول يف

 من حافة عرض نطاق القناة.
 A1-2.2.2.4دول اجل

 متطلبات إضافية

 المالحظة MBW (MHz) (dBm) المستوى األقصى (MHz) المدى الترددي النطاق المحمي

 E-UTRA 33  DL_lowF – DL_highF 50– 1 1نطاق 

  E-UTRA 34  DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

 .د إما على نطاق التشغيل أو على النطاق احملميمن أجل اإليفاء هبذه املتطلبات يقتضي األمر فرض بعض القيو  - مالحظة

 (”CA_NS_03“)تشوير شبكي بقيمة  CA_1Cلتشكيلة  متطلبات الحد األدنى 3.2.2.4

ت السويا (UE)مستعِمل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_03“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج مدياتالشرط أيضاً على  . وينطبق هذاA1-3.2.2.4 اجلدول يف احملددة
 من حافة عرض نطاق القناة. OOBfΔ (MHz) النطاق

 A1-3.2.2.4اجلدول 

 متطلبات إضافية

 المالحظة MBW (MHz) (dBm) المستوى األقصى (MHz) المدى الترددي النطاق المحمي

  E-UTRA 34  DL_lowF – DL_highF 50– 1نطاق 

 E-UTRA 39  DL_lowF – DL_highF 50– 1 1نطاق 

 .من أجل اإليفاء هبذه املتطلبات يقتضي األمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق احملمي - مالحظة



  ITU-R  M.1581-5  وصيةالت 44

 البث الهامشي من المستقِبل )باالقتران المباشر( 5
 تعمل.ربَّ دادل مستقِبٍل واليت تظهر عند م وصِّل هوائي لتجهيزات املست كهلامشي هي قدرة البث اليت ت ولَّد أو إن قدرة البث ا

 (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ لفي االبث الهامشي من المستقِبل  1.5
 أA1-1.5-يف نطاق ضي ق السوية القصوى احملددة يف اجلدولني  (CW)أي بث هامشي مبوجة مستمرة ينبغي أال تتجاوز قدرة 

 .بA1-1.5-و

 أA1-1.5-دول ـاجل
 المتطّلبات العامة للبث الهامشي من المستقِبل

 مالحظةال السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات

30 MHz  f < 1 GHz kHz 100 dBm 57–  

1 GHz  f  12,75 GHz MHz 1 dBm 47–  

12,75 GHz  f   التوافقية اخلامسة
تشغيل  اقنط للحافة الرتددية العليا يف

 GHzبوحدة  (DL)الوصلة اهلابطة 

MHz 1 dBm 47–  1املالحظة 

 .XXIIيطبَّق حصراً يف النطاق  – 1المالحظة 

 واجبة التطبيق. ،(UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ لاإلضافية التالية للبث اهلامشي، بالنسبة لاحلدي ة  وتـ َعد  القيم

 بA1-1.5-دول ـاجل
 للبث الهامشي من المستقِبلمتطّلبات إضافية 

 اتمالحظال السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات النطاق

I 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
860 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  1املالحظة 
925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 
dBm 67– 
dBm 60– 

 1املالحظة 

935 MHz  f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  1املالحظة 
1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  1املالحظة 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 920 MHz  f  1 980 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– استقبال جتهيزات املستعمل نطاق 
UE 

2 585 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 60–  
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 (تابع ) بA1-1.5-دول ـاجل

 اتمالحظال السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات النطاق

II 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 850 MHz  f  1 915 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

1 930 MHz  f  1 990 MHz MHz 3,84 dBm 60– نطاق استقبال جتهيزات املستعمل 

1 990 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
III 791 MHz  f  821 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

921 MHz  f  925 MHz kHz 100 –dBm 60(1)  1املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

–dBm 60(1) 

dBm 60– 

 1املالحظة 

935 MHz  f  960 MHz kHz 100 –dBm 79(1)  1املالحظة 

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 710 MHz  f  1 785 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

1 805 MHz  f  1 880 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل

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

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 585 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  

IV 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

869 MHz  f < 894 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 710 MHz  f  1 755 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60– استقبال جتهيزات  نطاق
 املستعمل
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 (تابع ) بA1-1.5-دول ـاجل

 اتمالحظال السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات النطاق

V 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

824 MHz  f  849 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 حةوحالة الرا Cell_PCHو

869 MHz  f < 894 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

VI 815 MHz  f  830 MHz MHz 13,84 dBm 60–  

830 MHz  f  840 MHz MHz 3,84 dBm 60– إرسال جتهيزات املستعمل  نطاق
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

840 MHz  f  845 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

860 MHz  f  875 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

875 MHz  f  885 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل

885 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 475,9 MHz  f 1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

VII 791 MHz  f < 821 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

921 MHz  f  925 MHz kHz 100 dBm 60–  1املالحظة 

925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 67– 

dBm 60– 

 1املالحظة 

935 MHz  f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  1املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 dBm 71–  1املالحظة 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 500 MHz  f  2 570 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  
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 (تابع ) بA1-1.5-دول ـاجل

 اتمالحظال السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات النطاق

VIII 791 MHz  f < 821 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

860 MHz  f < 890 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

880 MHz  f  915 MHz MHz 3,84 dBm 60– ل تعمنطاق إرسال جتهيزات املس
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

921 MHz  f  925 MHz kHz 100 dBm 60–  1املالحظة 
925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 67– 

dBm 60– 

نطاق استقبال جتهيزات 
 املستعمل

 1 املالحظة

935 MHz  f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  نطاق استقبال جتهيزات
 ستعملامل

 1 املالحظة

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 805 MHz  f  1 880 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 585 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 dBm 50–  

IX 860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 749,9 MHz  f  1 784,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHالة ح يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

X 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 710 MHz  f  1 770 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل
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 (تابع ) بA1-1.5-دول ـاجل

 اتمالحظال السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات النطاق

XI 860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 427,9 MHz  f  1 447,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

1 447,9 MHz  f  1 462,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 475,9 MHz  f  1 495,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل

1 495,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

XII 699 MHz  f  716 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

728 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60– طاق استقبال جتهيزات ن
 املستعمل

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

XIII 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

8746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60– نطاق استقبال جتهيزات املستعمل 

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

8776 MHz  f  788 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 احةوحالة الر  Cell_PCHو

1869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

XXIV 8729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 dBm 60– نطاق استقبال جتهيزات املستعمل 

1788 MHz  f  798 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

869 MHz  f < 894 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
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 (تابع ) بA1-1.5-دول ـاجل

 اتمالحظال السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات النطاق

XIX 815 MHz  f  830 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

830 MHz  f  845 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

860 MHz  f  875 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

875 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 475,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

XX 791 MHz  f < 821 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق استقبال جتهيزات
 املستعمل

832 MHz  f  862 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60–  1املالحظة 
925 MHz  f  935 MHz kHz 100 

MHz 3,84 

dBm 67– 

dBm 60– 

 1املالحظة 

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79–  1املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

XXI 860 MHz  f  890 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

945 MHz  f  960 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 427,9 MHz  f  1 447,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 447,9 MHz  f  1 462,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

1 475,9 MHz  f  1 495,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 495,9 MHz  f  1 510,9 MHz MHz 3,84 dBm 60– نطاق استقبال جتهيزات املستعمل 

1 839,9 MHz  f  1 879,9 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  
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 (تتمة ) بA1-1.5-دول ـاجل

 اتمالحظال السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات النطاق

XXII 791 MHz  f < 821 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 dBm 60– 1 املالحظة 

925 MHz  f 935 MHz kHz 100 
MHz 3,84 

dBm 67– 
dBm 60– 

 1 املالحظة

935 MHz < f  960 MHz kHz 100 dBm 79– 1 املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

1 880 MHz  f  1 920 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 300 MHz  f  2 400 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 590 MHz  f  2 620 MHz MHz 3,84 dBm 50–  

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

3 410 MHz  f  3 490 MHz MHz 3,84 dBm 60–  نطاق إرسال جتهيزات املستعمل
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

3 510 MHz  f  3 590 MHz MHz 3,84 dBm 60– نطاق استقبال جتهيزات املستعمل 

3 600 MHz  f  3 800 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

XXV 729 MHz  f  746 MHz MHz 3,84 قيد املناقشة  

746 MHz  f  756 MHz MHz 3,84 قيد املناقشة  

758 MHz  f  768 MHz MHz 3,84 قيد املناقشة  

869 MHz  f  894 MHz MHz 3,84 قيد املناقشة  

1 850 MHz  f  1 915 MHz MHz 3,84 نطاق إرسال جتهيزات املستعمل  قيد املناقشة
 URA_PCHحالة  يف
 وحالة الراحة Cell_PCHو

1 930 MHz  f  1 995 MHz MHz 3,84 ملل جتهيزات املستعنطاق استقبا قيد املناقشة 

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 قيد املناقشة  

2 180 MHz  f  2 200 MHz MHz 1 قيد املناقشة  

2 496 MHz  f  2 690 MHz MHz 1 قيد املناقشة  

3 400 MHz  f  3 800 MHz MHz 1 قيد املناقشة  

 (UARFCN)ات راديوية قناة ترددل مطلق رقم. ويف صدد كل kHz 200قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات أ جرَيت القياسات على ترددات  - 1المالحظة 
ح استثناًء بقياسات  لكل ما ي ستعمل  أA1-1.5-إىل حدود املتطلبات املنطبقة املعرَّفة يف اجلدول  مستواهارقى ي،  يصل عددها إىل مخسةمستعملة يف القياس، مسِ 

 .(UARFCN) ةراديوي اتقنوات ترددل ةطلقميف القياس من أرقام 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ لفي االبث الهامشي من المستقِبل  2.5
 .A1-2.5 يف نطاق ضي ق السوية القصوى احملددة يف اجلدول (CW)أي بث هامشي مبوجة مستمرة يتعني أال تتجاوز قدرة 
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 A1-2.5دول ـاجل

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي لبث الهامشي من المستقِبل للنفاذ الالمتطلبات العامة ل

 مالحظة السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات

30 MHz  f < 1 GHz kHz 100 dBm 57–  

1 GHz  f  12,75 GHz MHz 1 dBm 47–  

12,75 GHz  f   التوافقية
اخلامسة للحافة الرتددية العليا 

نطاق تشغيل الوصلة  يف
 GHzبوحدة  (DL) اهلابطة

MHz 1 dBm 47–  1املالحظة 

 .22يطبَّق حصراً يف النطاق  - 1المالحظة 
غري املستخَدمة ترفد جمموعات عنصر املورد مبستوى قدرة يعطى  (PDCCH)إن موارد قناة التحكم يف الوصلة اهلابطة  – 2المالحظة 

 .3GPP TS 36.101بالتوصيف التقين  Cيف امللحق  C.3.1احملدد يف الفقرة الفرعية  على النحو PDCCH_RA/RB بالقيمة
 
 
 

 2الملحق 
 

 المتعددُة النفاذ بتقسيم المحطات المتنقلة المتعددُة الموجات الحاملة،
 IMT-2000التصاالت  CDMA-2000 الشفرة

 Aزء ــاجل

 الرزم بياناتو  (CDMA-2000) 2000-النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة
 2000-النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرةذات المعدل العالي في 

مشي، واجبة التطبيق للبث اهلااحلدي ة  ذات املعدل العايل، أو القيم ات الرَُّزمال تـ َعدُّ قيم قناع البث اهلامشي وحيد املوجة احلاملة لبيان - المالحظـة
 .1البث بتمدد معدله  يف حالة إال  

 القناع الطيفي 1
بازدواج اإلرسال بتقسيم أو  (FDD)جيب أن يكون البث الذي تدعمه احملطات املتنقلة اليت تعمل بازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد 

 ضمن حدود أقل من احلدود احملددة أعاله. (TDD) زمنال

 1معدل التمدد  1.1
ضمن  12و 11و 10و 9و 7و 5و 2و 0لنطاقات الطيف بالنسبة ألصناف ا ، ينبغي أن يكون بث1يف حالة اإلرسال بتمدد معدله 

 .أA-A2-1.1-حدود أقل من احلدود املوضوعة هلا يف اجلدول 
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 أA-A2-1.1-دول ـاجل
 12و 11و 10و 9و 7و 5و 2و 0بالنسبة ألصناف النطاقات  بث الطيف التردديقيم قناع 

 1 بتمدد معدلهفي حالة اإلرتسال 
 داخل المدى | f|قيمة 

(MHz) للبثيّة الحد القيمة 

 –MHz 1,23/dBm 54وأ –kHz 30/dBc 42 بني قل تقييداً األ 885 -1,98
4,00-1,25 

 )فقط 10)يف حالة صنف النطاق 
kHz 30/dBm 13– 

 –MHz 1,23/dBm 54وأ –kHz 30/dBc 54 بني قل تقييداً األ 4,00-1,98

4,00-2,25 
 )فقط 7)يف حالة صنف النطاق 

kHz 6,25/dBm 35– 

التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد  f = تكون حيث ،| f| يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةتقع اليت جيب أن تفي مجيع الرتددات  - المالحظـة
 س.قيا، ملرشاح الfاألقرب من احلافة، 

ضمن  15و 14و 13و 8و 6و 4و 1الطيف بالنسبة ألصناف النطاقات  ، ينبغي أن يكون بث1يف حالة اإلرسال بتمدد معدله 
 .بA-A2-1.1-حدود أقل من املوضوعة هلا يف اجلدول 

 بA-A2-1.1-دول ـاجل
 1 في حالة اإلرتسال بتمدد معدله 15و 14و 13و 8و 6و 4و 1ألصناف النطاقات  بث الطيف التردديقناع 

 داخل المدى | f|قيمة التخالف 
(MHz) 

 للبثالحديّة  القيمة

 –MHz 1,23/dBm 54وأ –kHz 30/dBc 42 بني قل تقييداً األ 1,98-1,25
 –MHz 1,23/dBm 54وأ –kHz 30/dBc 50 بني قل تقييداً األ 4,00-1,98

4,00-2,25 
 فقط( 13و 8و 6)يف حالة أصناف النطاق 

MHz 1/dBm ((f – 2,25 MHz )  1 + 13) 

التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد  f = تكون حيث ،| f| على الصيغة يف عرض نطاق القياس بالقيودتقع اليت جيب أن تفي مجيع الرتددات  - المالحظـة
 س.يا، ملرشاح القfاألقرب من احلافة، 

 .جA-A2-1.1 اجلدول ضمن حدود أقل من احلدود املوضوعة هلا يفالطيف  أن يكون بث ، يتعني3يف صنف النطاق يف حالة اإلرسال 
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 جA-A2-1.1-دول ـاجل
 1 في حالة اإلرتسال بتمدد معدله 3لصنف النطاق  ردديبث الطيف التقناع 

 تردد القياس
(MHz) 

 | f|قيمة التخالف 
 (MHz) داخل المدى

 للبثالحديّة  القيمة

 ، 850و > 815
 ، 889و > 887
 ، 901و > 893
  925و > 915

kHz 900  و 
MHz 1,98 > 

kHz 30/dBc 42– 

MHz 1,98  dBm 30 ≥ Pout  kHz 100/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

dBm 30 < Pout  –kHz 100/dBc 54 منفذ اخلرج؛ 

 ، 958و > 885
 باستثناء

 ، 889و> 887
 ، 901و> 893
  925و> 915

MHz 1,98 > dBm 30 ≥ Pout  kHz 30/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

  –kHz 30/dBc 60 بني قل تقييداً األ
 dBm 30 < Pout خلرجمنفذ ا؛ kHz 30/(dBm 26–) W 2,5و أ

MHz 1,98  dBm 30 ≥ Pout  kHz 100/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

  –kHz 100/dBc 60 بني قل تقييداً األ
 dBm 30 < Pout منفذ اخلرج؛ kHz 100/(dBm 26–) W 2,5و أ

885  958و <، 
 باستثناء

850-815 

MHz 1,98 > dBm 30 ≥ Pout  kHz 30/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

  –kHz 30/dBc 60 بني قل تقييداً األ
 dBm 30 < Pout منفذ اخلرج؛ kHz 30/(dBm 26–) W 2,5و أ

MHz 1,98  dBm 44 ≥ Pout  MHz 1/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

  –MHz 1/dBc 60 بني تقييداً  كثراأل
 dBm 44 < Pout منفذ اخلرج؛ MHz 1/(dBm 26–) mW 20و 

التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد  f = تكون حيث ،| f| يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةتقع مجيع الرتددات اليت  أن تفيجيب  - ةـالمالحظ
 الراديوي. لقياسيف الوثائق اليابانية ل GHz 3و MHz 10 اً دنيا والعليا لرتدد القياس حالي  وتبلغ القيمتان احلديتان ال س.يا، ملرشاح القfاألقرب من احلافة، 

احملددة املتطلبات ضمن حدود أقل من الطيف  أن يكون بث، جيب 1بتمدد معدله  12أو  11يف صنفي النطاق يف حالة اإلرسال 
ات بالنسبة إلرسال البيان هA.A2-1.1- اجلدولو  2000ة شفر البتقسيم  تعددبالنسبة إلرسال يف النفاذ امل دA.A2-1.1- يف اجلدول

 .املعدل العايل ذات بالرَُّزم

 دA.A2-1.1-دول ـاجل
 المتعددنفاذ في ال 12و 11بالنسبة لصنفي النطاق  بث الطيف التردديقيم إضافية لقناع 

 1 بتمدد معدله 2000ة شفر البتقسيم 

 للبثالحديّة  القيمة (MHz)داخل المدى  | f|قيمة 

1,125-885 dBc 240/(885 – |f |)  7 – 47–  يفkHz 30 
1,98-1,125 dBc 855/(1 125 – |f |)  13 – 54–  يفkHz 30 
4,00-1,98 dBc 2 020/(1 980 – |f |)  15 – 67–  يفkHz 30 

10,00-4,00 dBm 51–  يفkHz 100 

الرتدد املركزي والرتدد  = التخالف بني f تكون حيث، | f| يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةتقع مجيع الرتددات اليت  جيب أن تفي - ةـالمالحظ
التخالف  ة يف الصنف الفرعي للنطاق أوشفر البتقسيم  تعددالتخالف املوجب من أعلى قناة صاحلة للنفاذ امل fويكون  س.يا، ملرشاح القfاألقرب من احلافة، 

تصاالت )ومها النطاقان األوروبيان لال 12و 11النطاقني بالنسبة لصنفي  للبثاحلدي ة  وتـ َعد القيم .السالب من أدىن قناة صاحلة يف الصنف الفرعي للنطاق
االحتاد الدويل من متطلبات  B ( م صمََّمة للسماح بالتعايش مع ددمات املشغِّل املعتمد يف أوروبا وأكثر صرامة من الفئةتنقلة عمومية النفاذاملراديوية ال

 .لالتصاالت
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 هA.A2-1.1-دول ـاجل
 (HRPD)في بيانات الرزم عالية السرعة  12و 11بالنسبة لصنفي النطاق  تردديبث الطيف القيم إضافية لقناع 

 | f|قيمة التخالف 

 (MHz) داخل المدى

من صنف  5و 4للبث في الصنفين الفرعيين الحديّة  القيمة
 12من صنف النطاق  1؛ والصنف الفرعي 11النطاق 

 للبث في األصناف الفرعيةالحديّة  القيمة
؛ 11نف النطاق من ص 3و 2و 1و 0

 12من صنف النطاق  0والصنف الفرعي 
1,12-885 dBc 235/(885 – |f |)  7 – 47–  يفkHz 30 غري حمددة 

1,98-1,12 dBc 860/(1 120 – |f |)  13 – 54–  يفkHz 30 غري حمددة 

4,00-1,98 dBc 2 020/(1 980 – |f |)  15 – 67–  يفkHz 30 غري حمددة 

= التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد األقرب من  f ، حيث| f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـالمالحظ
السالب من  فة يف الصنف الفرعي للنطاق أو التخالشفر البتقسيم  تعددالتخالف املوجب من أعلى قناة صاحلة للنفاذ امل fوتكون  س.يا، ملرشاح القfاحلافة، 

 (تنقلة عمومية النفاذاملراديوية التصاالت )ومها النطاقان األوروبيان لال 12و 11لصنفي النطاقني احلدي ة  . وتـ َعد  القيمأدىن قناة صاحلة يف الصنف الفرعي للنطاق
 االحتاد الدويل لالتصاالت.طلبات من مت Bم صمََّمة للسماح بالتعايش مع ددمات املشغِّل املعتمد يف أوروبا وأكثر صرامة من الفئة 

 بيانات الرزم ذات المعدل العالي والموجات الحاملة المتعددة 2.1
من  Bمبطراف ذي مقدرات الصيغة املراجعة  12أو  11أو  10أو  9أو  7أو  5أو  3أو  2أو  0عند اإلرسال يف أصناف النطاق 
 وصلة عكسية بتباعد ترددي أقصى، يتعني أن يقل بث الطيف الرتددي ومشكَّل بقنايت (HRPD)بيانات الرزم ذات املعدل العايل 

 .أA-A2-2.1-احملددة يف اجلدول احلدي ة  بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم
 أA-A2-2.1-دول ـاجل

 12و 11و 10و 9و 7و 5و 3و 2و 0ألصناف النطاق  بث الطيف التردديقناع 
 ت الحاملة المتعددةفي بيانات الرزم ذات المعدل العالي والموجا

 | f| قيمة التخالف

 (MHz) داخل المدى
 للبثالحديّة  القيمة

kHz 885  1,885إىل MHz 1/dBm 6 

1,885 < MHz 1/dBm 13– 

لكل  الرتدد املركزي من املقيس التخالف هي f ، حيث| f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـالمالحظ
 عكسية. CDMA قناة

 .MHz 1,23  4العكسية إذا كان عرض النطاق األقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي  CDMAبني قنوات احلدي ة  ويتعني أن تسري القيم

بيانات الرزم ذات املعدل من  Bمبطراف ذي مقدرات الصيغة املراجعة  8أو  6أو  4أو  1 يف أصناف النطاقعند اإلرسال 
أكثر  ومشكَّل بقنايت وصلة عكسية بتباعد ترددي أقصى، يتعني أن يقل بث الطيف الرتددي بعشرة متوسطات أو (HRPD) العايل

 .بA-A2-2.1-احملددة يف اجلدول احلدي ة  عن القيم
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 بA-A2-2.1-دول ـاجل

 في بيانات الرزم 8و 6و 4و 1ألصناف النطاقات  بث الطيف التردديقناع 
 الموجات الحاملة المتعددةذات المعدل العالي و 

 | f| قيمة التخالف
 (MHz) داخل المدى

 للبثالحديّة  القيمة

2,25-1,25 MHz 1/dBm 6 

2,25 < MHz 1/dBm 13− 

ل لكالرتدد املركزي  من املقيس التخالف هي f ، حيث| f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـالمالحظ
 عكسية. CDMA قناة

 .MHz 1,25  4العكسية إذا كان عرض النطاق األقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي  CDMAبني قنوات احلدي ة  ويتعني أن تسري القيم

 (.بA-A2-2.1-و أA-A2-2.1-العكسيتني )لكال اجلدولني  CDMA ي سمح باستثناء واحد لرتددات البث اهلامشي ما بني قنايت
احملددة ة احلدي   العكسية اجملاورة، يتعني أن يقل بث الطيف الرتددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم CDMAت ولقنوا

 .دA-A2-2.1-و جA-A2-2.1-اجلدولني  يف

 جA-A2-2.1-دول ـاجل

 لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورةالحديّة  القيم
 N = 3العكسية المجاورة،  CDMAفي عدد من قنوات 

 داخل المدى | f| قيمة التخالف
(MHz) 

 للبثالحديّة  القيمة

 −kHz 30/dBm 14 2,7إىل  2,5

 –(kHz 30/dBm (MHz 2,7 – f)  15 + 14 3,5 إىل 2,7

 –MHz 3,84/dBc 33 فقط( 6)فئة النطاق  3,08

 –(MHz 1/dBm (MHz 3,5 – |f |)  1 + 13 7,5إىل  3,5

 –(MHz 1/dBm (MHz 7,5 – |f |)  10 + 17 8,5إىل  7,5

 –MHz 3,84/dBc 43 فقط( 6)فئة النطاق  8,08
 –MHz 1/dBm 27 12,5إىل  8,5

 العكسية الوسطى CDMAقناة التخالف بني تردد  = f، حيث | f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـالمالحظ
القنوات  ب يفتسر  النسبة مع متطلبات  MHz 8,08و 3,08وتتساوى املتطلبات يف قيميت التخالف  .سياملرشاح الق (f) افةوالرتدد األقرب من احل

أو من منط االتصاالت الدولية  3إىل مستقبل حمطة متنقلة مبعدل متدد  3متنقلة مبعدل متدد  من مرسل حمطة dB 43و 33مبقدار  (ACLR) اجملاورة
من متطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت أن تسري  Bعلى التوايل. وال ي راد للفئة  MHz 10و 5قيميت التخالف  يف (IMT-DS)املباشر التمدد  -املتنقلة 

 فقط. 12و 11و 9و 8و 6إال على أصناف النطاق 
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 دA-A2-2.1- دولـاجل
 لبث الطيف الترددي للموجات الحاملة المجاورةالحديّة  القيم

 N ≠ 3العكسية المجاورة،  CDMAفي عدد من قنوات 

 داخل المدى | f| قيمة التخالف
(MHz) 

 للبثالحديّة  القيمة

 −kHz (N × kHz 12,5)/dBm 13 3,5 + ∆إىل  2,5 + ∆

 −3,125 MHz 1/dBm 13 × (N+1)إىل  3,5 + ∆

، f احلافة، من التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد األقرب = fحيث  ،| f|الصيغة  بالقيود علىأن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس يتعني  - ةـالمالحظ
، 625 kHz × (N–3)= ∆ فقط. 12و 11و 9و 8و 6من متطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت أن تسري إال على أصناف النطاق  Bراد للفئة وال ي   .سياملرشاح الق

 يل دارج أمريكا الشمالية للدراسات املستقبلية.. وي رتَك التشغ(N ≥ 2)هو عدد املوجات احلاملة  Nحيث 

 3معدل التمدد  3.1
 .A-A2-3.1احملددة يف اجلدول احلدي ة  ، يتعني أن يقل بث الطيف الرتددي عن القيم3عند اإلرسال مبعدل التمدد 

 A-A2-3.1دول ـاجل
 3لبث الطيف الترددي بمعدل التمدد الحديّة  القيم

 للبثالحديّة  القيمة (MHz) لمدىداخل ا | f|قيمة التخالف 

2,7-2,5 kHz 30/dBm 14– 

3,5-2,7 kHz 30/dBm ((MHz 2,7 – f)  15 + 14) – 

 –MHz 3,84/dBc 33 فقط( 6)فئة النطاق  3,08

7,5-3,5 MHz 1/dBm (MHz 3,5 – f)  1 + 13) – 

8,5-7,5 MHz 1/dBm (MHz 7,5 – f)  10 + 17) – 

 –MHz 3,84/dBc 43 فقط( 6 )فئة النطاق 8,08

12,5-8,5 MHz 1/dBm 27– 

، fوالرتدد األقرب من احلافة، التخالف بني الرتدد املركزي  = f، حيث | f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـالمالحظ
من مرسل  dB 43و 33مبقدار  (ACLR)تسر ب يف القنوات اجملاورة النسبة مع متطلبات  MHz 8,08و 3,08وتتساوى املتطلبات يف قيميت التخالف .سياملرشاح الق

 (IMT-DS)التمدد املباشر  - 2000 - (IMT-2000) - أو من منط االتصاالت الدولية املتنقلة 3إىل مستقبل حمطة متنقلة مبعدل متدد  3حمطة متنقلة مبعدل متدد 
 فقط. 12و 11و 9و 8و 6و 5من متطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت أن تسري إال على أصناف النطاق  Bيراد للفئة  ى التوايل. والعل MHz 10و 5قيميت التخالف  يف

النفاذ  بيانات الرزم ذات المعدل العالي فيو  (CDMA-2000) 2000-تزامن النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة 4.1
 (cdma2000-HRPD) 2000-المتعدد بتقسيم الشفرة

بيانات الرزم ذات املعدل مبطراف ذي مقدرات  12أو  11أو  10أو  9أو  7أو  5أو  3أو  2أو  0عند اإلرسال يف أصناف النطاق 
وصلة  وقناة 1Xوصلة عكسية  بقناةومشكَّل  (SB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق واحد  العايل يف النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة

، يتعني أن يقل بث الطيف الرتددي بعشرة SB-CDMA-HRPDعي دعمه لتشغيل يدو  بتباعد ترددي أقصى HRPD عكسية
 .أA-A2-4.1-احملددة يف اجلدول احلدي ة  متوسطات أو أكثر عن القيم
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 أA-A2-4.1-دول ـاجل
 بيانات الرزم ذات المعدل العاليل 12و 11و 10و 9و 7و 5و 3و 2و 0ألصناف النطاق  بث الطيف التردديقناع 

 (SB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق واحد  متعدد بتقسيم الشفرةفي النفاذ ال

 | f| قيمة التخالف

 (MHz) داخل المدى
 للبثالحديّة  القيمة

kHz 885  1,885إىل MHz 1/dBm 6 

1,885 < MHz 1/dBm 13- 

لكل الرتدد املركزي  من املقيس تخالفال هي f ، حيث| f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  -ة ـالمالحظ
 عكسية. CDMA قناة

 . MHz 1,23  4العكسية إذا كان عرض النطاق األقصى للوصلة العكسية  CDMAبني قنوات احلدي ة  ويتعني أن تسري القيم

سيم يف النفاذ املتعدد بتقبيانات الرزم ذات املعدل العايل مبطراف ذي مقدرات  8أو  6أو  4أو  1 يف أصناف النطاقاإلرسال  عندو 
بتباعد ترددي  HRPDوصلة عكسية  وقناة 1Xبقناة وصلة عكسية ومشكَّل  (SB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق واحد  الشفرة
حلدي ة ا ، يتعني أن يقل بث الطيف الرتددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيمSB-CDMA-HRPDيدعي دعمه لتشغيل و أقصى 

 .بA-A2-4.1-احملددة يف اجلدول 

 بA-A2-4.1-دول ـاجل

 في بيانات الرزم ذات المعدل العالي 8و 6و 4و 1ألصناف النطاقات  بث الطيف التردديقناع 
 (SB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق واحد  في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة

 | f| قيمة التخالف
 (MHz) داخل المدى

 للبثالحديّة  القيمة

2,25-1,25 MHz 1/dBm 6 

2,25 < MHz 1/dBm 13– 

لكل الرتدد املركزي  من املقيس التخالف هي f ، حيث| f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  -ة ـالمالحظ
  عكسية. CDMA قناة

 .MHz 1,25  4 فوق أو يساوييالعكسية إذا كان عرض النطاق األقصى للوصلة العكسية  CDMAبني قنوات احلدي ة  ويتعني أن تسري القيم
 

 (.بA-A2-4.1-و أA-A2-4.1-العكسيتني )لكال اجلدولني  CDMA ي سمح باستثناء واحد لرتددات البث اهلامشي ما بني قنايت
 (SB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق واحد  بيانات الرزم ذات املعدل العايل يف النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرةطراف ذي مقدرات ومل

طيف يتعني أن يقل بث الالعكسية املتجاورة مجيعها فيما بينها،  CDMAوأقصى عدد من قنوات  1Xبقناة وصلة عكسية ومشكَّل 
 .دA-A2-4.1-و جA-A2-4.1-اجلدولني  احملددة يفاحلدي ة  الرتددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم
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 جA-A2-4.1-دول ـاجل

 املة المجاورةلبث الطيف الترددي للموجات الحالحديّة  القيم
 N = 3جاورة، تالعكسية الم CDMAفي عدد من قنوات 

 داخل المدى | f| قيمة التخالف
(MHz) 

 للبثالحديّة  القيمة

 –kHz 30/dBm 14 2,7إىل  2,5

 kHz 30/dBm ((MHz 2,7 – f)  15 + 14) 3,5 إىل 2,7

 –MHz 3,84/dBc 33 فقط( 6)فئة النطاق  3,08

 MHz 1/dBm ((MHz 3,5 – f)  1 + 13) 7,5إىل  3,5

 MHz 1/dBm ((MHz 7,5 – f)  10 + 17) 8,5إىل  7,5

 –MHz 3,84/dBc 43 فقط( 6)فئة النطاق  8,08
 –MHz 1/dBm 27 12,5إىل  8,5

 العكسية الوسطى CDMAقناة تردد التخالف بني  = f، حيث | f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـلمالحظا
القنوات  ب يفتسر  النسبة مع متطلبات  MHz 8,08و 3,08وتتساوى املتطلبات يف قيميت التخالف  .سياملرشاح الق (f) والرتدد األقرب من احلافة

أو من منط االتصاالت الدولية  3دد إىل مستقبل حمطة متنقلة مبعدل مت 3متنقلة مبعدل متدد  من مرسل حمطة dB 43و 33مبقدار  (ACLR) اجملاورة
من متطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت أن تسري  Bعلى التوايل. وال ي راد للفئة  MHz 10و 5قيميت التخالف  يف (IMT-DS)التمدد املباشر  -املتنقلة 

 فقط. 12و 11و 9و 8و 6على أصناف النطاق  إال  

  دA-A2-4.1-دولـاجل
 الترددي للموجات الحاملة المجاورة لبث الطيفالحديّة  القيم

 N ≠ 3جاورة، تالعكسية الم CDMAفي عدد من قنوات 

 داخل المدى | f| قيمة التخالف
(MHz) 

 للبثالحديّة  القيمة

 –kHz (N × kHz 12,5)/dBm 13 3,5 + ∆إىل  2,5 + ∆

 –3,125 MHz 1/dBm 13 × ( N+1)إىل  3,5 + ∆

التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد األقرب  = f، حيث | f|الصيغة  بالقيود علىالرتددات يف عرض نطاق القياس  أن تفي مجيعيتعني  - ةـالمالحظ
 فقط. 12و 11و 9و 8و 6على أصناف النطاق  من متطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت أن تسري إال   Bوال يراد للفئة  .سيا، ملرشاح القf احلافة، من
∆ =(N–3) × 625 kHz حيث ،N  هو عدد املوجات احلاملة(N ≥ 2).وي رتَك التشغيل دارج أمريكا الشمالية للدراسات املستقبلية . 

 ومشكَّل (DB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق مزدوج  بيانات الرزم ذات املعدل العايل يف النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرةرات طراف ذي مقد  ومل
أدناه  بث الطيف الرتددي)يسري  B2يف النطاق  HRPDقناة وصلة عكسية و  B1يف النطاق  1Xبقناة وصلة عكسية  •

 (؛ أوB2و B1على كال النطاقني 
 B2 يف النطاق HRPDبأقصى ما ي دعم من فصل  HRPDوقنايت وصلة عكسية  B1يف النطاق  1Xبقناة وصلة عكسية  •

 فقط(؛ أو B1أدناه على النطاق  بث الطيف الرتددي)يسري 
املتجاورة  HRPDمن قنوات الوصلة العكسية ميكن أن ي دعم وأقصى عدد  B1يف النطاق  1Xكسية بقناة وصلة ع •

 فقط(؛  B1أدناه على النطاق  بث الطيف الرتددي)يسري  B2يف النطاق مجيعها فيما بينها 
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 يتعني أن يقل بث الطيف الرتددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن:
 .12أو  11 أو 10أو  9أو  7أو  5أو  2أو  0عند اإلرسال يف أصناف النطاق  هA-A2-4.1-احملددة يف اجلدول احلدي ة  القيم •
 .13و 8و 6و 4و 1 عند اإلرسال يف أصناف النطاق وA-A2-4.1-احملددة يف اجلدول احلدي ة  القيم •
 .3عند اإلرسال يف صنف النطاق  زA-A2-4.1-احملددة يف اجلدول احلدي ة  القيم •
 .12و 11 عند اإلرسال يف صنفي النطاق حA-A2-4.1-احملددة يف اجلدول ة احلدي   القيم •

 هA-A2-4.1-دول ـاجل
 بيانات الرزم ذات المعدل العاليل 12و 11و 10و 9و 7و 5و 2و 0ألصناف النطاق  بث الطيف التردديقناع 

 (DB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق مزدوج  النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة في
 | f| قيمة التخالف

 (MHz) داخل المدى
 للبثالحديّة  القيمة

kHz 885 إىل MHz 1,98 42 األقل تقييداً بني– dBc/kHz 30 54أو– dBm/MHz 1,23 

MHz 1,25  إىلMHz 4,00  
 فقط( 10)صنف النطاق 

13– dBm/kHz 30 

MHz 1,98  إىلMHz 4,00 54 األقل تقييداً بني– dBc/MHz 30 54و– dBm/kHz 1,23 

MHz 2,25  إىلMHz 4,00 
 فقط( 7)صنف النطاق 

35– dBm/kHz 6,25 

لكل الرتدد املركزي  من املقيس التخالف هي f ، حيث| f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـالمالحظ
 عكسية. CDMA قناة

 .MHz 1,23  4كان عرض النطاق األقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي العكسية إذا   CDMAبني قنوات احلدي ة  ويتعني أن تسري القيم

 وA-A2-4.1-دول ـاجل

 بيانات الرزم ذات المعدل العاليل 13و 8و 6و 4و 1ألصناف النطاقات  بث الطيف التردديقناع 
 (DB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق مزدوج  النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرةفي 
 | f| قيمة التخالف

 (MHz) المدىداخل 
 للبثالحديّة  القيمة

MHz 1,25 إىل MHz 1,98 األقل تقييداً بني kHz 30/dBc 42– وأMHz 1,23/dBm 54– 

MHz 1,98  إىلMHZ 4 األقل تقييداً بني kHz 30/dBc 50– وأMHz 1,23/dBm 54– 

MHz 2,25 إىل MHz 4 

 فقط( 13و 8و 6)أصناف النطاق 

MHz 1 / dBm  [(MHz 2,25 - Δf) ×1 + 13]– 

لكل الرتدد املركزي  من املقيس التخالف هي f ، حيث| f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـالمالحظ
 عكسية. CDMA قناة

 .MHz 1,25  4ق أو يساوي العكسية إذا كان عرض النطاق األقصى للوصلة العكسية يفو  CDMAبني قنوات احلدي ة  ويتعني أن تسري القيم
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 زA-A2-4.1-دول ـاجل

 النفاذ المتعددلبيانات الرزم ذات المعدل العالي في  3لصنف النطاق  بث الطيف التردديقناع 
 (DB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق مزدوج  بتقسيم الشفرة

 تردد القياس
(MHz) 

 | f|قيمة التخالف 
 (MHz) داخل المدى

 للبثالحديّة  القيمة

 850 ≤و  815<
 889 ≤و 887 <
 901 ≤و  893<
 925 ≤و 915 <

kHz 900 ≤ 
MHz 1,98 >و 

kHz 30/dBc 42– 

MHz 1,98 ≤ dBm 30 ≥ Pout  kHz 100/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

dBm 30 < Pout  −kHz 100/dBc 54 منفذ اخلرج؛ 

 ، 958و > 885
 باستثناء

 ، 889و> 887
 ، 901و> 893
  925و> 915

MHz 1,98 > dBm 30 ≥ Pout  kHz 30/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

 –kHz 30/dBc 60 بني قل تقييداً األ
 dBm 30 < Pout منفذ اخلرج؛ kHz 30/(dBm 26–) W 2,5و أ

MHz 1,98 ≤ dBm 30 ≥ Pout  kHz 100/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

 –kHz 100/dBc 60 بني قل تقييداً األ
 dBm 30 < Pout منفذ اخلرج ؛kHz 100/(dBm 26–) W 2,5و أ

885  958و <، 
 باستثناء

850-815 

MHz 1,98 > dBm 30 ≥ Pout  kHz 30/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

 –kHz 30/dBc 60 بني قل تقييداً األ
 dBm 30 < Pout منفذ اخلرج؛ kHz 30/(dBm 26–) W 2,5و أ

1,98 MHz ≤ dBm 44 ≥ Pout  MHz 1/(dBm 16–) W 25 منفذ اخلرج؛ 

 –kHz 1/dBc 60 بني تقييداً  كثراأل
 dBm 44 < Pout منفذ اخلرج؛ MHz 1/(dBm 13–) mW 20و 

التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد  f = تكون حيث ،| f| يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةتقع مجيع الرتددات اليت  جيب أن تفي - ةـالمالحظ
 الراديوي. يف الوثائق اليابانية للقياس GHz 3و MHz 10 اً دنيا والعليا لرتدد القياس حاليتان الوتبلغ القيمتان احلدي   س.يا، ملرشاح القfافة، األقرب من احل

 
 حA.A2-4.1-دول ـاجل

 لبيانات الرزم ذات المعدل العالي 12و 11بالنسبة لصنفي النطاق  بث الطيف التردديقيم إضافية لقناع 
 (DB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق مزدوج  فاذ المتعدد بتقسيم الشفرةالنفي 

 للبثالحديّة  القيمة (MHz)داخل المدى  | f|قيمة 

1,125- 885 dBc 240/(885 – |f |)  7 – 47−  يفkHz 30 
1,98-1,125 dBc 855/(1 125 – |f |)  13 – 54−  يفkHz 30 
4,00-1,98 dBc 2 020/(1 +980 – |f |)  15 – 67−  يفkHz 30 

10,00-4,00 dBm 51−  يفkHz 100 

= التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد  f تكون حيث، | f| يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةتقع مجيع الرتددات اليت  جيب أن تفي - 1 ةـالمالحظ
التخالف  ة يف الصنف الفرعي للنطاق أوشفر البتقسيم  تعددعلى قناة صاحلة للنفاذ املالتخالف املوجب من أ fويكون  س.يا، ملرشاح القfاألقرب من احلافة، 

راديوية التصاالت )ومها النطاقان األوروبيان لال 12و 11بالنسبة لصنفي النطاقني  للبثوتـ َعد القيم احلدي ة  .السالب من أدىن قناة صاحلة يف الصنف الفرعي للنطاق
 .االحتاد الدويل لالتصاالتمن متطلبات  B صمََّمة للسماح بالتعايش مع ددمات املشغِّل املعتمد يف أوروبا وأكثر صرامة من الفئة( م  تنقلة عمومية النفاذامل

لبث لألصناف احلدي ة  د القيمة. وال حتدَّ 12من صنف النطاق  1وعلى الصنف الفرعي  11من صنف النطاق  5و 4تسري على الصنفني  – 2المالحظة 
 .12من صنف النطاق  0وعلى الصنف الفرعي  11من صنف النطاق  3و 2و 1و 0 الفرعية
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بيانات الرزم ذات املعدل  مبطراف ذي مقدرات 12أو  11أو  10أو  9أو  7أو  5أو  3أو  2أو  0يف أصناف النطاق اإلرسال  وعند
 B1 يف النطاق 1Xبقناة وصلة عكسية ل ومشكَّ  (DB-CDMA-HRPD)العايل يف النفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج 

بث الطيف الرتددي بعشرة  يتعني أن يقل  ، B2يف النطاق  HRPDبأقصى ما ي دعم من فصل  HRPDوصلة عكسية  وقنايت
 .طA-A2-4.1-احملددة يف اجلدول احلدي ة  متوسطات أو أكثر عن القيم

 (HRPD) لبيانات الرزم ذات املعدل العايل العكسيتني CDMA وي سمح باستثناء واحد لرتددات البث اهلامشي ما بني قنايت
 (.يA-A2-4.1-و طA-A2-4.1-اجلدولني  )لكال

 طA-A2-4.1-دول ـاجل
 ات المعدل العاليبيانات الرزم ذل 12و 11و 10و 9و 7و 5و 3و 2و 0ألصناف النطاق  بث الطيف التردديقناع 

 (DB-CDMA-HRPD)في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج 

 | f| قيمة التخالف
 (MHz) داخل المدى

 للبثالحديّة  القيمة

kHz 885  إىلMHz 1,885 MHz 1/dBm 6 
MHz 1,885 < MHz 1/dBm 13− 

لكل ركزي الرتدد امل من املقيس التخالف هي f ، حيث| f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  - ةـالمالحظ
 عكسية. CDMA قناة

 .MHz 1,23  4العكسية إذا كان عرض النطاق األقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي  CDMAبني قنوات احلدي ة  ويتعني أن تسري القيم

 يA-A2-4.1-دول ـاجل

 في بيانات الرزم 8و 6و 4و 1ألصناف النطاقات  بث الطيف التردديقناع 
 ات الحاملة المتعددةذات المعدل العالي والموج

 DB-CDMA-HRPD)في النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة ضمن نطاق مزدوج 
 | f| قيمة التخالف

 (MHz) داخل المدى
 للبثالحديّة  القيمة

2,25-1,25 MHz 1/dBm 6 
2,25 < MHz 1/dBm 13− 

لكل الرتدد املركزي  من املقيس التخالف هي f ، حيث| f| يغةأن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيتعني  - ةـالمالحظ
 عكسية. CDMA قناة

 .MHz 1,25  4العكسية إذا كان عرض النطاق األقصى للوصلة العكسية يفوق أو يساوي  CDMAبني قنوات احلدي ة  ويتعني أن تسري القيم

بقناة  ومشكَّل (DB-CDMA-HRPD)ضمن نطاق مزدوج  املتعدد بتقسيم الشفرةبيانات الرزم ذات املعدل العايل يف النفاذ طراف ذي مقدرات ومل
يتعني ، B2 النطاق فيما بينها يف املتجاورة مجيعها HRPDمن قنوات الوصلة العكسية ميكن أن ي دعم وأقصى عدد  B1يف النطاق  1Xوصلة عكسية 

 .دA-A2-4.1-و جA-A2-4.1- اجلدولني احملددة يف احلدي ة أن يقل بث الطيف الرتددي بعشرة متوسطات أو أكثر عن القيم

 البث الهامشي من المرتِسل )باالقتران المباشر( 2
 أA-A2-2-اجلدولني  احملددة يفاحلدي ة  القيم عنالبث اهلامشي  يقلأن  يتعني، 3، أو بتمدد معدله 1يف حالة اإلرسال بتمدد معدله 

 .بA-A2-2-و
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 أA-A2-2-دول ـاجل

 (A)الفئة  على التوالي 3وتمدد معدله  1ه لُ بتمدد معد   اإلرتسال ي من المرتِسل في حالَتيحدود البث الهامش
 داخل المدى | f|قيمة التخالف 

(MHz) 
 ثللبالحديّة  ةالقيم عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات

(dBm) 

MHz 4   1ملعدل متدد 
 
MHz 12,5   3ملعدل متدد 

9 kHz < f < 150 kHz 
kHz < f < 30 MHz 150 

30 MHz < f < 1 GHz 
GHz < f < 12,75 GHz 1 

kHz 1 
kHz 10 
kHz 100 
MHz 1 

13– 
13– 
13– 
13– 

= التخالف بني الرتدد املركزي والرتدد األقرب من  fحيث ، | f| يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة الرتدداتأن تفي مجيع  يتعني - ةـالمالحظ
 س.يا، ملرشاح القfاحلافة، 

 بA-A2-2-دول ـاجل

 (B)الفئة  على التوالي 3وتمدد معدله  1بتمدد معدله  اإلرتسال يالبث الهامشي من المرتِسل في حالتحدود 
 داخل المدى | f|قيمة التخالف 

(MHz) 
 عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات

 ثللبالحديّة  ةالقيم
(dBm) 

MHz 4   1ملعدل متدد 
 
MHz 12,5  3دد ملعدل مت 

9 kHz < f < 150 kHz 
150 kHz < f < 30 MHz 
30 MHz < f < 1 GHz 

1 GHz < f < 12,75 GHz 

kHz 1 
kHz 10 
kHz 100 
MHz 1 

36– 
36– 
36– 
30– 

دد األقرب من والرت = التخالف بني الرتدد املركزي  fحيث ، | f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغة يتعني - ةـالمالحظ
 .سيا، ملرشاح القfاحلافة، 

 احملددةاحلدي ة  ، يتعني أن يقل البث اهلامشي عن القيم6يف صنف النطاق  3أو معدل متدد  1عند اإلرسال مبعدل متدد 
 .جA-A2-2- اجلدول يف

 جA-A2-2- دولـاجل
 على التوالي 3دد معدله وتم 1اإلرتسال بتمدد معدله  يللبث الهامشي من المرتِسل في حالتحدود إضافية 

 تردد القياس
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 للبثالحديّة  ةالقيم
(dBm) 

 لتداخلل المعّرض النطاق

1 915,7-1 884,5 300 41 PHS 

935-925 100 67 GSM 900 

960-935 100 79 GSM 900 

1 880-1 805 100 71 DCS 1800 

يقل  مبا ال (CDMA)عن الرتدد املركزي لإلرسال بالنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة  حني يكون تردد القياس بعيداً  تنطبق هذه القياسات فقط - ةـالمالحظ
 (PHS) شخصيةالمولة احملواتف اهل(. ويف النطاقات غري املستعَملة يف نظام 3)يف حالة متدد معدله  MHz 12,5( أو 1)يف حالة متدد معدله  MHz 11,25 عن

ح استثناًء، يف صدد كل قناة مستعملة يفkHz 200على ترددات قيمتها أعداد صحيحة من مضاعفات القياسات  جتري القياس، بقياسات عددها  . وقد مسِ 
 .بA-A2-2-حىت مخسة، ترقى سوي تها إىل حدود البث اهلامشي املثبتة يف اجلدول 

 ل بعشرة متوسطات أو أكثر عن املتطلباترسِ ، يتعني أيضًا أن يقل البث اهلامشي للم7اإلرسال يف صنف النطاق  عند
 .دA-A2-2-اجلدول  يف
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 دA-A2-2-دول ـاجل

 7في صنف النطاق  حدود إضافية للبث الهامشي من المرتِسل

 رتسالتردد اإل
(MHz) 

 تردد القياس
(MHz) 

 لتداخلل المعّرض النطاق للبثالحديّة  ةالقيم

788-776 775-763  kHz 6,25/dBm 35− العامة نطاق السالمة 

793-788 775-769 kHz 6,25/dBm 35− نطاق السالمة العامة 

788-776 805-793 kHz 6,25/dBm 35− نطاق السالمة العامة 

793-788 805-799 kHz 6,25/dBm 35− نطاق السالمة العامة 

ات طات أو أكثر عن املتطلب، يتعني أيضًا أن يقل  البث اهلامشي للمرسل بعشرة متوس12و 11عند اإلرسال يف صنفي النطاق 
 .هA-A2-2-اجلدول  يف

 هA-A2-2-دول ـاجل
 12و 11في صنفي النطاق  حدود إضافية للبث الهامشي من المرتِسل

  داخل المدى | f| قيمة التخالف
 4 للبث في الصنفين الفرعيينالحديّة  القيمة

 1؛ والصنف الفرعي 11من صنف النطاق  5و
 12من صنف النطاق 

 1و 0للبث في األصناف الفرعية حديّة ال القيمة
 ؛ والصنف11من صنف النطاق  3و 2و

 12من صنف النطاق  0الفرعي 

MHz 4,00 إىل MHz 10,0 dBm 51–  يفkHz 100 غري حمددة 

والرتدد األقرب من املركزي  = التخالف بني الرتدد f حيث، | f| أن تفي مجيع الرتددات يف عرض نطاق القياس بالقيود على الصيغةيتعني  -ة ـالمالحظ
تخالف السالب من ال ة يف الصنف الفرعي للنطاق أوشفر البتقسيم  تعددالتخالف املوجب من أعلى قناة صاحلة للنفاذ امل fويكون  .سيا، ملرشاح القfاحلافة، 

 (تنقلة عمومية النفاذاملراديوية التصاالت ا النطاقان األوروبيان لال)ومه 12و 11لصنفي النطاقني احلدي ة  القيم د  ة يف الصنف الفرعي للنطاق. وت عأدىن قناة صاحل
 من متطلبات االحتاد الدويل لالتصاالت. Bة للسماح بالتعايش مع ددمات املشغِّل املعتَمد يف أوروبا وأكثر صرامة من الفئة م صمَّم

 قدرة في القنوات المجاورةال نسبة تسّرب 3
قاس القدرة املرَسلة ، ت  2000 (cdma2000) بنفاذ متعدد بتقسيم شفري (ACLR) لقنوات اجملاورةقدرة يف اتسرب النسبة حلساب 

وختالف ثاين قناة  MHz 2,5، يكون ختالف أول قناة جماورة cdma2000والقدرة املستقَبلة كلتامها مبرشاح مستطيل. ويف نظام 
، يكون ختالف أول قناة MHz 450أو  800خللوي ضمن . ويف النطاق اMHz 1 900النطاق ضمن  صنافأل MHz 3,75 جماورة

(. 3 لصنف النطاق MHz 2,745) MHz 2,73 ختالف ثاين قناة جماورة( ويكون 3لصنف النطاق  MHz 1,515) MHz 1,5جماورة 
 .MHz 1,23ويبلغ عرض نطاق جهاز االستقبال 

 (.dBm 23)على افرتاض قدرة إرسال قيمتها  أA-A2-3-يف اجلدول  (ACLR) قدرة يف القنوات اجملاورةتسرب الوترد نسب 
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 أA-A2-3-اجلـدول 
 لمحطة متنقلة (ACLR)ب القدرة في القنوات المجاورة حدود نسبة تسرّ 

 صنف النطاق
ACLR1 

(dB) 
ACLR2 

(dB) 

0 26,34 37,87 

1 32,38 35,37 

2 26,34 37,87 

3 26,09 28,10 

4 32,38 35,37 

5 26,34 37,87 

6 33,13 37,89 

7 26,34 35,29 

8 33,13 37,89 

9 26,34 37,87 

10 20,96 19,87 

11 26,34 (HRPD) 
39,31 (cdma2000 1x) 

39,41 (HRPD 5و 4: الصنفان الفرعيان )من النطاق فقط 

37,87 (HRPD) 
55,67 (cdma2000 1x ؛ الصنفان الفرعيان

 من النطاق فقط( 5و 4
12 26,34 (HRPD) 

39,31 (cdma2000 1x) 
 (1)الصنف الفرعي  39,41

37,87 (HRPD) 
55,67 (cdma2000 1x ؛HRPD : الصنف

 من النطاق فقط( 1الفرعي 
13 33,13 37,89 

14 32,38 35,37 

15 32,38 35,37 

. MHz 1 900لفئات النطاق ضمن  MHz 3,75وختالف ثاين قناة جماورة  MHz 2,5، يكون ختالف أول قناة جماورة cdma2000يف نظام 
بسبب قناع البث(  3لصنف النطاق  MHz 1,515) MHz 1,5، يكون ختالف أول قناة جماورة MHz 450أو  800النطاق اخللوي ضمن  ويف

 (.3لصنف النطاق  MHz 2,745) MHz 2,73ختالف ثاين قناة جماورة ويكون 

 البث الهامشي من المستقِبل )باالقتران المباشر( 4
احملددة احلدي ة  معن القيإىل حمطة متنقلة،  امشي باالقرتان املباشر، حني ال يكون اإلرسال موج هاً لبث اهلاحدود يتعني أن تقل 

 .أA-A2-4-اجلدول  يف
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 أA-A2-4-دول ـاجل

 المتطّلبات العامة للبث الهامشي من المستقِبل

 نطاق الترددات
عرض نطاق 

 القياس
السوية القصوى 

(dBm) 
 مالحظة

30 MHz  f < 1 GHz 100 kHz 57–  فقط 6صنف النطاق 

1 GHz  f  12,75 GHz 30 kHz 54– 
اليت تنطبق عليها متطلبات  21باستثناء الرتددات املثبتة يف اجلدول 
 .املستقِبل إضافية خبصوص البث اهلامشي من

 .فقط 3صنف النطاق 

1 GHz  f  12,75 GHz 1 MHz 47–  ليت تنطبق عليها متطلبات ا 19باستثناء الرتددات املثبتة يف اجلدول
 .إضافية خبصوص البث اهلامشي من املستقِبل

1 GHz  f  12,75 GHz 30 kHz 47– 
اليت تنطبق عليها متطلبات  21باستثناء الرتددات املثبتة يف اجلدول 

 .إضافية خبصوص البث اهلامشي من املستقِبل
 .6و 3مجيع أصناف النطاق عدا 

 حلدي ةا ان املباشر جلميع الرتددات ضمن نطاقات االستقبال واإلرسال للمحطة املتنقلة عن القيميتعني أن يقل  البث باالقرت 
 .بA-A2-4-اجلدول  يف

 بA-A2-4-دول ـاجل
 متطّلبات إضافية للبث الهامشي من المستقِبل

 عرض نطاق القياس
(MHz) 

 السوية القصوى
(dBm) 

 مالحظة

 نطاق اإلرسال املتنقل –61 1

1 76– 
 ق االستقبال املتنقلنطا

 3مجيع أصناف النطاق عدا صنف النطاق 

1 81– 
 نطاق االستقبال املتنقل

 3صنف النطاق 
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 Bاجلزء 

 (UMB)النطاق العريض شديد التنقل 

 القناع الطيفي 1
 أB-A2-1-دول ـاجل

  لعروض نطاق مختلفةالعام  بث الطيف التردديقناع 
التخالف من حافة 

 (MHz) القناة
 MHz 5بتردد البث 

/dBmعرض نطاق القياس 
 MHz 10البث بتردد 

/dBmعرض نطاق القياس 
 MHz 20البث بتردد 

/dBmعرض نطاق القياس 
 عرض نطاق القياس

1-0 15– 18– 21– kHz 30 

5-1 10– 10– 10– MHz 1 

6-5 13– 13– 13– MHz 1 

10-6 25– 13– 13– MHz 1 

15-10  25– 13– MHz 1 

20-15   13– MHz 1 

25-20   25– MHz 1 

 بB-A2-1-دول ـاجل
 لعروض نطاق مختلفة (A-SEM1)اإلضافي  بث الطيف التردديقناع 

التخالف من حافة 
 (MHz) القناة

 MHz 5البث بتردد 
/dBmعرض نطاق القياس 

 MHz 10البث بتردد 
/dBmعرض نطاق القياس 

 MHz 20البث بتردد 
/dBmعرض نطاق القياس 

 لقياسعرض نطاق ا

1-0 15– 18– 21– kHz 30 

5-1 13– 13– 13– MHz 1 

6-5 13– 13– 13– MHz 1 

10-6 13– 13– 13– MHz 1 

15-10  13– 13– MHz 1 

20-15   13– MHz 1 

25-20   13– MHz 1 
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 جB-A2-1-دول ـاجل
 لعروض نطاق مختلفة (A-SEM2)اإلضافي  بث الطيف التردديقناع 

حافة التخالف من 
 (MHz) القناة

 MHz 5البث بتردد 
/dBmعرض نطاق القياس 

 MHz 10البث بتردد 
/dBmعرض نطاق القياس 

 MHz 20البث بتردد 
/dBmعرض نطاق القياس 

 عرض نطاق القياس

1-0 15– 18– 21– kHz 30 

5,5-1 15– 13– 13– MHz 1 

10-5,5 25– 25– 25– MHz 1 

15-10  25– 25– MHz 1 

25-15   25– MHz 1 

 

 دB-A2-1-دول ـاجل
SEM كدالة في عرض نطاق القناة 

 5 10 20 (MHz)عرض نطاق القناة 

SEM (MHz) 10 15 25 

 

 البث الهامشي من المرتِسل 2
 أB-A2-2-دول ـاجل

 من متطلبات االتحاد الدولي لالتصاالت Aالفئة  -متطلبات البث الهامشي 
 طاق القياس عرض ن السوية القصوى مدى الترددات

9 kHz  f < 150 kHz dBm 13– kHz 1 

150 kHz  f < 30 MHz dBm 13– kHz 10 

30 MHz  f < 1 GHz dBm 13– kHz 100 

1 GHz  f < 10 GHz dBm 13– MHz 1 
 

 بB-A2-2-دول ـاجل
 من متطلبات االتحاد الدولي لالتصاالت Bالفئة  -متطلبات البث الهامشي 

 عرض نطاق القياس  وية القصوىالس مدى الترددات

9 kHz  f < 150 kHz dBm 36– kHz 1 

150 kHz  f < 30 MHz dBm 36– kHz 10 

30 MHz  f < 1 GHz dBm 36– kHz 100 

1 GHz  f < 10 GHz dBm 36– MHz 1 
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 جB-A2-2-دول ـاجل
 (PHS)متطلبات البث للتعايش مع نظام الهواتف المحمولة الشخصية 

 عرض نطاق القياس  السوية القصوى دداتمدى التر 

1884,5 MHz  f < 1915,7 MHz dBm 41– kHz 300 

 نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة 3
 B-A2-3دول ـاجل

 (ACLR)مواصفات نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة 

 MHz 5 MHz 10 MHz 20 (MHz)عرض نطاق القناة 

ACLR1 (dB) 30 30 30 

ACLR2 (dB) 36 36 36 

 4,61 9,22 18,44 (MHz)عرض نطاق القياس لإلشارة والقنوات اجملاورة 

 
 وتنطبق أيضاً لوائح الراديو احلالية اخلاصة بكل منطقة.

 
 

 3الملحق 
 

 المتعددُة النفاذ (TDD) ُة اإلرتسال بتقسيم الزمنزدوجالم المحطات المتنقلة
 (UTRA TDD)ي األرضي العالمي باإلرتسال الراديو  (CDMA) بتقسيم الشفرة

 عدم اليقين في القياس 1
، على اعتبار أن قيم هذا امللحق تستوعب قيم التفاوت ITU-R M.1457ختتلف القيم احملددة يف هذا امللحق عن احملددة يف التوصية 

 .ITU-R M.1545املسموح به يف االدتبار املعرَّفة يف التوصية 

 القناع الطيفي 2

 (Mchip/s 3,84بمعدل  (TDD)طيفي )خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن القناع ال 1.2
على  MHz 12,5و 2,5بني  اليت ترتاوح قيمها ( f) الرتددات اتمن احملطات املتنقلة على ختالف بث الطيف الرتدديينطبق قناع 

 جانيب تردد املوجة احلاملة.
 .MHz 3,84 قدرة درج احملطة املتنقلة يف نطاق تردد عرضه ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إىل

 هما أعلى.، أيُّ A3-1.2أو السوي ات احملددة يف اجلدول  –MHz 3,84/dBm 48,5 قدرة أي بث حملطة متنقلة وينبغي أال تتجاوز
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 A3-1.2دول ـاجل
 (Mchip/s 3,84عدل بم (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن  بث الطيف التردديمتطلبات قناع 

 (1)املالحظة  Δfقيمة التخالف 
(MHz) 

 عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا

3,5-2,5 dBc (2,5 - MHz/f ) (1)15 – 33,5–  kHz 30  (2)املالحظة 
7,5-3,5 dBc (3,5 - MHz/f ) (1)1 – 33,5–  MHz 1 (3)املالحظة 
8,5-7,5 dBc (7,5 - MHz/f ) (1)10 – 37,5–  MHz 1  (3)املالحظة 
12,5-8,5 47,5– dBc  MHz 1 (3)املالحظة 

 س.يابني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح الق باعدةامل يه f - 1المالحظة 
2المالحظة 

 .MHz 3,485، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 
ينبغي  و . MHz 12واألدري يف ختالف ترددات يساوي  ،MHz 4يساوي  f ترددات ختالف يف MHz 1مبرشاح  يقع موضع القياس األول - 3المالحظة 

ته، أن ءكفاو  حساسيتهو القياس  دقةلتحسني  لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود ياً  مساوياً  ياسالق اتكقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز 
عن عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة  يكون عرض نطاق االستبانة خمتلفاً 

 عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس. يفمتكاملة 

 يف هذا اجلدول، أيهما أعلى. ةتثبامل املتطلبات الدنياوإما  –MHz 3,84/dBm 48,5 إما األدىن ينبغي أن يكون احلد - ةـمالحظ

 (Mchip/s 1,28بمعدل  (TDD)القناع الطيفي )خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن  2.2
ي على جانب MHz 4,0و 0,8 بني اليت ترتاوح قيمهاالرتددات  اتمن احملطات املتنقلة على ختالف بث الطيف الرتدديينطبق قناع 
 احلاملة. تردد املوجة

 .MHz 1,6 ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إىل قدرة درج احملطة املتنقلة يف نطاق تردد عرضه

 A3-2.2دول ـاجل
 (Mchip/s 1,28بمعدل  (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن  بث الطيف التردديمتطلبات قناع 

 (1)املالحظة  Δf التخالف يمةق
(MHz) 

 عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا

1,8-0,8 dBc (0,8 – MHz/f ) (1)14 – 33,5– 30 (3ظة )املالح kHz  (2)املالحظة 
2,4-1,8 dBc (1,8 – MHz/f ) (1)17 – 47,5–  30 (3)املالحظة kHz  (2)املالحظة 
4,0-2,4 42,5– dBc  1 (3)املالحظة MHz  (3)املالحظة 

 س.يابني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح الق باعدةامل يه f - 1المالحظة 
 .MHz 2,385، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 0,815يساوي  fختالف ترددات يف  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2المالحظة 
. MHz 3,5، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,9يساوي  fختالف ترددات يف  MHz 1مبرشاح  يقع موضع القياس األول - 3المالحظة 

ياً  س مساوياً ياالق اتينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز و   وحساسيتهالقياس  دقة لتحسني لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود 
عن عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن  اً ته، أن يكون عرض نطاق االستبانة خمتلفءوكفا

 عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس. يفتكون النتيجة متكاملة 

 ، أيهما أعلى.A3-2.2 يف اجلدول ةبتثامل طلبات الدنيااملتوإما  –MHz 1,28/dBm 53,5 إما األدىنينبغي أن يكون احلد  - ةـمالحظ
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 (Mchip/s 7,68بمعدل  (TDD)القناع الطيفي )خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن  3.2
على الرتددات اليت يرتاوح بعدها عن الرتدد املركزي للموجة احلاملة  (UE)من جتهيزات املستعمل  بث الطيف الرتدديينطبق قناع 
. ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة بالنسبة إىل متوسِّط MHz 25و MHz 5بني  يرتاوح مبقدار (UE)املستعمل لتجهيزات 

 .(UE) للموجة احلاملة الصادرة عن جهاز املستعمل (RRC)جيب التمام املرفوع ذر القدرة املرشَّحة جل
 .A3-3.2وي ات احملددة يف اجلدول أال يتجاوز الس (UE)مستعمل  اتوي فرَتض يف قدرة أي بث لتجهيز 

 A3-3.2دول ـاجل
 (Mchip/s 7,68بمعدل  (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن  بث الطيف التردديمتطلبات قناع 

 (1)املالحظة  Δfقيمة التخالف 
(MHz) عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا 

5,75-5,0 dBc0,5
MHz

Δ
67,105,36



















f
 30 kHz  (2)املالحظة 

7,0-5,75 dBc75,5
MHz

Δ
6,55,44



















f
 30 kHz  (2)املالحظة 

15,0-7,0 dBc0,7
MHz

Δ
5,05,36



















f
 1 MHz  (3)املالحظة 

17,0-15,0 dBc0,15
MHz

Δ
0,55,40



















f
 1 MHz  (3)املالحظة 

25,0-17,0 dBc 51,5– 1 MHz  (3)املالحظة 

 س.يامركز مرشاح القبني تردد املوجة احلاملة و  باعدةامل يه f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 6,985، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,015يساوي  fختالف ترددات يف  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2ة ـالمالحظ
. MHz 24,5وي ، واألدري يف ختالف ترددات يساMHz 7,5يساوي  fختالف ترددات يف  MHz 1مبرشاح  يقع موضع القياس األول - 3ة ـالمالحظ

ياً  س مساوياً ياالق اتينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز و   وحساسيتهالقياس  دقة لتحسني لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود 
ياس، ينبغي أن طاق القعن عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض ن ته، أن يكون عرض نطاق االستبانة خمتلفاً ءوكفا

 عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس. يفتكون النتيجة متكاملة 

 اجلدول، أيهما أعلى. هذا يف ةبتثامل املتطلبات الدنياوإما  –MHz 7.68/dBm 47 إما األدىنينبغي أن يكون احلد  - ةـمالحظ

 (E-UTRA)المطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ ي الالقناع الطيفي ف 4.2
نطاق  يتألف طيف اخلرج ملرِسل جتهيزات املستعِمل من ثالث مكونات؛ وهي مكونة البث دادل عرض النطاق املشغول )عرض

 (.3الشكل انظر ومكونة جمال البث اهلامشي البعيد ) (OoB)القناة(، ومكونة البث دارج النطاق 
حافيت عرض  ±ابتداًء من  OOBf(Δ(للمحطة املتنقلة على ختالف ترددات البث دارج النطاق  الطيف الرتدديبث ينطبق قناع 

. أما بالنسبة للرتددات اليت تزيد على ختالف تردد (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ النطاق املخصص لقناة ال
 .4 قرةالف فتنطبق عليها املتطلبات اهلامشية الواردة يف أ-A3-1.4.2دول مثلما جاء بياهنا يف اجل OOBf(Δ(البث دارج النطاق 
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 3كل ـالش

M.1581-03

fOOB
fOOB

 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ العام للن بث الطيف التردديقناع  1.4.2
 بالنسبة لعروض نطاق القنوات املبينة. أA3-1.4.2-ل جيب أال تتجاوز قدرة أي بث حملطة متنقلة السويات احملددة يف اجلدو 

 أ-A3-1.4.2دول ـاجل
 ،(E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ العام لل بث الطيف التردديقناع 

 E-UTRA  3 GHzنطاقات 
قيمة التخالف للبث 

 OOBfΔخارج النطاق 
(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm) بث الطيف التردديحد 

1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz عرض نطاق القياس 
1-0 8,5– 11,5– 13,5– 16,5– 18,5– 19,5– 30 kHz 

2,5-1 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– MHz 1 

2,8-2,5 23,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– MHz 1 

5-2,8  8,5– 8,5– 8,5– 8,5– 8,5– MHz 1 

6-5  23,5– 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

10-6   23,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

15-10    23,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

20-15     23,5– 11,5– MHz 1 

25-20      23,5– MHz 1 

 .MHz 985,0رددات يساوي ، واألدري يف ختالف تMHz 0,015يساوي  OOBfΔختالف ترددات يف  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1ة ـالمالحظ
 .على التوايل–MHz 0,5 و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1احلد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـالمالحظ
 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا وحتت احلافة السفلى للقناة. - 3ة ـالمالحظ
 .MHz 4,1بعرض نطاق للقناة قدره  MHz 8,2و 5,2بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OOBfΔياس يف موضع الق - 4ة ـالمالحظ

 عرض نطاق القناة جمال هامشي

 عرض نطاق

 االستبانة
(RB) 

 جمال هامشي

 E-UTRAنطاق النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور 
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 بA3-1.4.2-اجلدول 

 ،(E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ قناع بث الطيف الترددي العام لل
3 GHz   نطاقاتE-UTRA  4,2 GHz 

قيمة التخالف 
للبث خارج 

 OOBfΔاق النط
(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm)بث الطيف الترددي  حدّ 

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 عرض نطاق القياس 

1-0 8,2– 11,2– 13,2– 16,2– 18,2– 19,2– kHz 30 

2,5-1 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– 8,2– MHz 1 

2,8-2,5 23,2– MHz 1 

5-2,8  MHz 1 

6-5  23,2– 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– MHz 1 

10-6   23,2– MHz 1 

15-10    23,2– MHz 1 

20-15     23,2– MHz 1 

25-20      23,2– MHz 1 

 .z 0MH,985، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 0,015يساوي  OOBfΔختالف ترددات يف  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1المالحظة 
 على التوايل.-MHz 0,5 و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1احلد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2المالحظة 
 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا وحتت احلافة السفلى للقناة. - 3المالحظة 
 .MHz 4,1بعرض نطاق للقناة قدره  MHz 8,2و 5,2بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3ي يساو  OOBfΔموضع القياس يف  - 4المالحظة 

قة يزات القياس مساوياً لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود ياً لتحسني دينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجه - المالحظـة
القياس وحساسيته وكفاءته، أن يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق 

 احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ اإلضافي للن بث الطيف التردديقناع  2.4.2
تفي أيضاً باملتطلبات  لاإلضايف للداللة على أن جتهيزات املستعمِ  بث الطيف الرتدديميكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات 

 .A3-2.4.2ات النشر احملددة الواردة يف اجلدول هسيناريو ألحد ضافية اإل

 A3-2.4.2دول ـاجل

 للمتطلبات اإلضافية للبث الطيفي التشوير الشبكي

 قيمة التشوير الشبكي
 المتطلبات

 )الفقرة الفرعية(
 E-UTRAنطاق 

 عرض نطاق القناة
(MHz) 

NS_01 املالحظة غري مطبقة() N/A غري مطبق 

NS_03 20، 15، 10، 5، 3 36، 35، 10، 4، 2 ()املالحظة غري مطبقة 

NS_04  20، 15، 10، 5 2املالحظة  2.2.4.2الفقرة 
 غري املتطلبات اإلضافية للبث الطيفي. أدرى يهدف التشوير إىل أغراض - ةـالمالحظ
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 ”NS_03“بتشوير شبكي قيمته  (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ القناع الطيفي اإلضافي للن 1.2.4.2
 .أA3-1.2.4.2-املتطلبات الواردة يف اجلدول ب، جيب أن تفي قدرة البث ألي جتهيزات للمستعمل ”NS_03“عندما تبني اخللية القيمة 

 أA3-1.2.4.2-دول ـاجل

 E-UTRA  3 GHz، نطاقات (”NS_03“تشوير شبكي بقيمة المتطلبات اإلضافية )
 ارجقيمة التخالف للبث خ

 OOBfΔالنطاق 
(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm)للبث الطيفي الحديّة  القيمة

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 
عرض نطاق 

 القياس

1-0 8,5– 11,5– 13,5– 16,5– 18,5– 19,5– kHz 30 

2,5-1 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

5-2,5 23,5– MHz 1 

6-5  23,5– MHz 1 

10-6   23,5– MHz 1 

15-10    23,5– MHz 1 

20-15     23,5–- MHz 1 

25-20      23,5– MHz 1 

 بA3-1.2.4.2-دول ـاجل

 E-UTRA  4,2 GHzنطاقات  3 GHz  (،”NS_03“تشوير شبكي بقيمة المتطلبات اإلضافية )
قيمة التخالف للبث خارج 

 OOBfΔالنطاق 
(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm)للبث الطيفي الحديّة  القيمة

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 
عرض نطاق 

 القياس

1-0 8,2– 11,2– 13,2– 16,2– 18,2– 19,2– kHz 30 

2,5-1 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– 11,2– MHz 1 

5-2,5 23,2– MHz 1 

6-5  23,2– MHz 1 

10-6   23,2– MHz 1 

15-10    23,2– MHz 1 

20-15     23,2– MHz 1 

25-20      23,2– MHz 1 

، واألدري يف ختالف ترددات دارج MHz 0,015يساوي  OOBfΔيف ختالف ترددات دارج النطاق  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 0,985يساوي  OOBfΔ النطاق

 على التوايل.–MHz 0,5 و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1احلد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـمالحظال
 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا للقناة وحتت احلافة السفلى. - 3 ةـالمالحظ
 .أA3-1.4.2-كما هو حمدد يف اجلدول   NS_03واردة أعاله على النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة تنطبق متطلبات بث الطيف الرتددي ال - 4 ةـالمالحظ

 .MHz 4,1بعرض نطاق للقناة قدره  MHz 8,2و 5,2بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OOBfΔموضع القياس يف  - 5المالحظة 

 دقة لتحسني أنه جيوز، تود ياً  إال .مساويًا لعرض نطاق القياس لتجهيزات القياسض نطاق االستبانة ينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عر  - ةـمالحظ
نطاق ن عرض م قلوحني يكون عرض نطاق االستبانة أ .عرض نطاق القياس أقل من، أن يكون عرض نطاق االستبانة وكفاءته وحساسيتهالقياس 

 .ض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياسعر  يفالقياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة 
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 ”NS_04“ بتشوير شبكي قيمته (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ القناع الطيفي اإلضافي للن 2.2.4.2
 .A3-2.2.4.2 ملتطلبات الواردة يف اجلدول، جيب أن تفي قدرة البث ألي جتهيزات للمستعمل با”NS_04“عندما تبني اخللية القيمة 

 A3-2.2.4.2دول ـاجل

 E-UTRA  3 GHz، نطاقات (”NS_04“تشوير شبكي بقيمة المتطلبات اإلضافية )

قيمة التخالف للبث 
 OOBfΔخارج النطاق 
(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm)للبث الطيفي الحديّة  القيمة

MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 
عرض نطاق 

 القياس

1-0 8,5– 11,5– 13,5– 16,5– 18,5– 19,5– kHz 30 

2,5-1 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

5-2,5 23,5– MHz 1 

6-5  23,5– 23,5– 23,5– 23,5– 23,5– MHz 1 

10-6   MHz 1 

15-10    MHz 1 

20-15     MHz 1 

25-20      MHz 1 

، واألدري يف ختالف ترددات دارج MHz 0,015يساوي  OOBfΔدارج النطاق  تيف ختالف ترددا kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 0,985يساوي  OOBfΔالنطاق 

 على التوايل.–MHz 0,5 و +MHz 0,5ل النطاق يف داد MHz 1احلد الطيفي للبث، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـالمالحظ
 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا للقناة وحتت احلافة السفلى. - 3 ةـالمالحظ
 .A3-2.4.2كما هو حمدد يف اجلدول   NS_04تنطبق متطلبات بث الطيف الرتددي الواردة أعاله على النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة  - 4 ةـالمالحظ

 .MHz 4,1بعرض نطاق للقناة قدره  MHz 8,2و 5,2بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OOBfΔموضع القياس يف  - 5المالحظة 

 دقة لتحسني أنه جيوز، تود ياً  إال .مساويًا لعرض نطاق القياس لتجهيزات القياسينبغي، كقاعدة عامة، أن يكون عرض نطاق االستبانة  - ةـمالحظ
ن عرض نطاق م قلوحني يكون عرض نطاق االستبانة أ .عرض نطاق القياس أقل من، أن يكون عرض نطاق االستبانة وكفاءته وحساسيتهالقياس 

 .القياس عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق يفالقياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة 

 (ACLR)درة في القنوات المجاورة نسبة تسّرب الق 3
 (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة  1.3

ورة. انسبة تسر ب القدرة يف القنوات اجملاورة هي نسبة القدرة املرَسلة إىل القدرة املقيسة بعد مرشاِح مستقِبٍل يف القناة )القنوات( اجمل
عرض  يكون( 0,22جيب التمام املرفوع مع عامل تناقص قيمته  جذر اس كلتا القدرتني، املرَسلة واملستقَبلة مبرشاح متوائم )هوقوت  

 ملعدَّل النبضات. وينبغي أن تنطبق املتطل بات مهما يكن منط املرِسل موضع النظر )أحاديَّ املوجة ياً مساو فيه نطاق قدرة الضوضاء 
نسبة  أن تكون بغيينَدها(. وتنطبق خبصوص مجيع أساليب اإلرسال املنصوص عليها يف مواصفة املصنِّع. و احلاملة كان أو متعدِّ 

 .A3-1.3 وللتوصيفها الوارد يف اجلد تسر ب القدرة يف القنوات اجملاورة طبقاً 
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 A3-1.3ل دو ـاجل

 خيار اإلرتسال المزدوج في حالة (MS)للمحطات المتنقلة  ACLRحدود النسبة  أ (
 Mchip/s 3,84بمعدل  (TDD)بتقسيم الزمن 

 القناة المجاورة صنف القدرة
 ACLRللنسبة الحديّة  القيم

(dB) 

 MHz 5± 32,2قناة احملطة املتنقلة  3، 2

 MHz 10± 42,2قناة احملطة املتنقلة  3، 2

 خيار اإلرتسال المزدوج في حالة (MS)للمحطات المتنقلة  ACLRحدود النسبة ب( 
 Mchip/s 1,28بمعدل  (TDD)زمن بتقسيم ال

 ACLRللنسبة الحديّة  القيم القناة المجاورة صنف القدرة
(dB) 

 MHz 1,6± 32,2 قناة احملطة املتنقلة 3، 2

 MHz 3,2± 42,2قناة احملطة املتنقلة  3، 2

 خيار اإلرتسال المزدوج في حالة (MS)للمحطات المتنقلة  ACLRحدود النسبة ج( 
 Mchip/s 7,68بمعدل  (TDD)بتقسيم الزمن 

 القناة المجاورة صنف القدرة
معدل النبضات لمرشاح 

 RRC ،(MHz) ياسالق
 ACLRللنسبة الحديّة  القيم

(dB) 

 MHz 7,5± 3,84 32,8قناة احملطة املتنقلة  3، 2

 MHz 12,5± 3,84 42,2قناة احملطة املتنقلة  3، 2

 MHz 10,0± 7,68 32,8قناة احملطة املتنقلة  3، 2

 MHz 20,0± 7,68 42,2قناة احملطة املتنقلة  3، 2

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة  2.3
لقناة، إىل لاملخصص رتدد ال يف املرشَّحة املتمركزةهي نسبة القدرة املتوسطة  (ACLR) ب القدرة يف القنوات اجملاورةتسر   نسبة

 (ACLR) اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنواتوتـ َوصَّف متطلبات  تردد قناة جماورة. يف املرشَّحة املتمركزةالقدرة املتوسطة 
نفاذ راديوي أرضي و/أو لقنوات ذات  (E-UTRA) مطور نفاذ راديوي أرضي عامليلسيناريوهني: لقناة واحدة ذات  بالنسبة

 (.4ر الشكل )انظ (UTRA) عاملي

 4كل ـالش

M.1581-04

fOOB

 

رضي األراديوي النفاذ قناة ال
 (E-UTRA) املطور عامليال

 يف تسر بالنسبة 
راديوي النفاذ ال

 عامليالرضي األ
)ACLR2UTRA( 

 يف تسر بالنسبة 
راديوي النفاذ ال

 عامليالرضي األ
)ACLR1(UTRA 

نفاذ ال يف تسر بالنسبة 
رضي األراديوي ال

 املطور عامليال
)ACLR1UTRA-(E عرض نطاق 

 (RB)االستبانة 
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 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ للالحديّة  القيم 1.2.3
نسبة القدرة هي  (E-UTRAACLR)املطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات إن 

وت قاس قدرة  ردد قناة جماورة.ت يف املرشَّحة املتمركزةلقناة، إىل القدرة املتوسطة لرتدد املخصص ال يف تمركزةاملرشَّحة املاملتوسطة 
 .على القناة والقناة اجملاورة بواسطة مرشاح مستطيل لعرض نطاق القياس (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ ال

ات ذاجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات فيجب أن تكون ، –dBm 50رة أعلى من وإذا كانت القدرة املقيسة للقناة اجملاو 
 .A3-1.2.3أعلى من احلدود الواردة يف اجلدول  (E-UTRAACLR)املطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ ال

 A3-1.2.3ل دو ـاجل
 اديوير النفاذ ذات ال نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورةالمتطلبات العامة ل

 (E-UTRAACLR)المطور  عالميالرضي األ
رضي األ راديويالنفاذ ذات الالمجاورة اة األولى نسبة تسّرب القدرة في القنعرض نطاق القناة/ 

 /عرض نطاق القياسE-UTRAACLR1 المطور عالميال

1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

E-UTRAACLR1 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 

 E-UTRA MHz 1,08 MHz 2,7 4,5 MHz 9,0 MHz 13,5 MHz 18 MHzعرض نطاق القياس للقناة 

 +MHz 1,4 قناة جتهيزات املستعمل
 أو

1,4– MHz 

MHz 3+ 
 أو

3– MHz 

MHz 5+ 
 أو

5– MHz 

MHz 10+ 
 أو

10– MHz 

MHz 15+ 
 أو

15– MHz 

MHz 20+ 
 أو

20– MHz 

رضي األراديوي النفاذ لحالة التعايش مع ال (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ للالحديّة  القيم 2.2.3
 في نفس المنطقة الجغرافية (UTRA) عالميال

 هي كما  (UTRA) عامليلارضي األراديوي النفاذ الذات  اجملاورةاملوجات احلاملة لنسبة تسرب القدرة يف احلدي ة  تكون القيمغي أن ينب
 .A3-2.2.3يف اجلدول  ةمبيَّن

املرشَّحة نسبة القدرة املتوسطة هي  (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات وتكون 
ردد ت يف املرشَّحة املتمركزة، إىل القدرة املتوسطة (E-UTRA) مطور نفاذ راديوي أرضي عامليذات رتدد املخصص لقناة ال يف املتمركزة

 .(UTRA) نفاذ راديوي أرضي عامليذات  جماورةقناة أو قنوات 
اجملاورة ذات  لكل من القناة األوىل (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات وت وصَّف 

 رضياألراديوي النفاذ الاة الثانية اجملاورة ذات القنو  MHz (UTRAACLR1) 5وعرضها  (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ ال
بواسطة  (UTRA) عامليال رضياأل راديويالنفاذ ال. وت قاس القناة ذات MHz (UTRAACLR2) 5وعرضها  (UTRA) عامليال

 نفاذ. وت قاس القناة ذات ال = 0,22تناقص  عاملو  MHz 3,84بعرض نطاق قدره  (RRC)جيب التمام املرفوع مرشاح جذر 
وإذا كانت القدرة املقيسة للقناة  مستطيل لعرض نطاق القياس. بواسطة مرشاح (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي ال

 اة األوىلالقنكل  من نسبة تسر ب القدرة يف  تكون  فيجب أن، –dBm 50 ذات النفاذ الراديوي األرضي العاملي أعلى من
رضي األراديوي النفاذ الذات  اجملاورة الثانية اةالقن ويف (E-UTRAACLR1)املطور  عامليال رضياألراديوي النفاذ الذات اجملاورة 

 .A3-2.2.3أعلى من احلدود الواردة يف اجلدول  (E-UTRAACLR2)املطور  عامليال
 



 ITU-R  M.1581-5 77  التوصية 

 A3-2.2.3ل دو ـاجل
 متطلبات إضافية

رضي ألاراديوي الفاذ نذات ال المجاورةاة الثانية نسبة تسّرب القدرة في القنعرض نطاق القناة/ 
 عرض نطاق القياس UTRAACLR1 /2/ عالميال

1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

اة األوىل نسبة تسر ب القدرة يف القن
رضي األراديوي النفاذ ذات ال اجملاورة

 UTRAACLR1 عامليال

32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 

 +0,7 (MHz)ملركزي للقناة اجملاورة ختالف الرتدد ا

BWUTRA/2/ 

-0,7– 

BWUTRA/2 

1,5+ 

BWUTRA/2/ 

-1,5– 

BWUTRA/2 

2,5+ 

BWUTRA/2 

5+ 

BWUTRA/2 

7,5+ 

BWUTRA/2 

10+ 

BWUTRA/2 

اجملاورة ة اة الثانينسبة تسر ب القدرة يف القن
 عامليالرضي األراديوي النفاذ ذات ال

UTRAACLR2 

– – 35,2 dB 35,2 dB 35,2 dB 35,2 dB 

 – – (MHz)ختالف الرتدد املركزي للقناة اجملاورة 
*3+2,5 

BWUTRA/2 

*3+5 

BWUTRA/2 

*3+7,5 

BWUTRA/2 

*3+10 

BWUTRA/2 

نفاذ للقناة ذات العرض نطاق القياس 
 (E-UTRA) املطوررضي األراديوي ال

MHz 1,08 MHz 2,7 MHz 4,5 MHz 9,0 MHz 13,5 MHz 18 

نفاذ لقناة ذات العرض نطاق القياس ل
 (UTRA) عامليالرضي األراديوي ال

 MHz(1) 5 بعرض

MHz 3,84 MHz 3,84 MHz 3,84 MHz 3,84 MHz 3,84 MHz 3,84 

نفاذ عرض نطاق القياس للقناة ذات ال
 (UTRA) عامليالرضي األراديوي ال
 MHz 1,6(2) عرضب

1,28 MHz 1,28 MHz 1,28 MHz 1,28 MHz 1,28 MHz 1,28 MHz 

اإلرسال  ازدواجمع  UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (FDD)بتقسيم الرتدد هذه القيم واجبة التطبيق يف حالة تعايش ازدواج اإلرسال  (1)
 يف الطيف املَزاَوج. (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (FDD)بتقسيم الرتدد 

مع ازدواج اإلرسال  UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (TDD)الزمن بتقسيم لة تعايش ازدواج اإلرسال هذه القيم واجبة التطبيق يف حا (2)
 يف الطيف غري املَزاَوج. (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال (TDD)الزمن بتقسيم 

 البث الهامشي من المرتِسل )باالقتران المباشر( 4
 للنفاذ الراديوي األرضي العالمي شي من المرتِسلالبث الهام 1.4

. وتنطبق املتطلبات التايل ذكرها د A3-1.4-إىل  أA3-1.4-ينبغي أن يكون البث اهلامشي أقل من احلدود املوضوعة هلا يف اجلداول 
)ديار اإلرسال  MHz 12,5من  التخالف عن الرتدد املركزي للموجة احلاملة للمحطة املتنقلة أكرب اليت يكون فيها االتاحلفقط على 

مبعدل نبضات  TDD )ديار MHz 4( أو أكرب من Mchip/s 3,84مبعدل نبضات قدره  (TDD)املزدوج بتقسيم الزمن 
 (.Mchip/s 7,68مبعدل نبضات قدره  TDD)ديار  MHz 25( أو أكرب من Mchip/s 1,28 قدره
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 أA3-1.4-دول ـاجل

 (UTRA) عالميالرضي األراديوي الذ نفاال في متطلبات البث الهامشي العامة

 عرض نطاق القياس نطاق التردداتعرض 
 المتطلبات الدنيا

(dBm) 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

1 GHz  f < 12,75 GHz MHz 1 30– 

 
 بA3-1.4-دول ـاجل

 (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن  للبث الهامشي متطلبات إضافية
 (Mchip/s 3,84بمعدل نبضات قدره 

 عرض نطاق القياس نطاق التردداتعرض 
 المتطلبات الدنيا

(dBm) 
921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 60–  (1)املالحظة 
925 MHz  f  935 MHz kHz 100 67–  (1)املالحظة 
935 MHz < f  960 MHz kHz 100 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 71–  (1)املالحظة 
1 884,5 MHz  f  1 919,6 MHz kHz 300 41–  (2)املالحظة 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 37–  (1)املالحظة 
 راديوي . ويف صدد كل قناة ترددkHz 200مضاعفات أ جرَيت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من  - 1 ةـالمالحظ

ح استثناًء بقياسات عددها حىت مخسة، ترقى سوي تها إىل حدود املتطلبات املنطبقة املعرَّفة  (absolute RF channel) مطلق مستعملة يف القياس، مسِ 
 .أA3-1.4-يف اجلدول 

 .MHz 2 025-2 010ينطبق على اإلرسال يف النطاق  - 2ة ـالمالحظ

 جA3-1.4-دول ـاجل
 (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن  متطلبات إضافية للبث الهامشي

 (Mchip/s 1,28بمعدل نبضات قدره 

 (dBm)المتطلبات الدنيا  عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

a 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 60–  (1)املالحظة 
925 MHz  f  935 MHz kHz 100 67–  (1)املالحظة 
935 MHz < f  960 MHz kHz 100 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 71–  (1)املالحظة 
2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1 65–  (2)املالحظة 
1 900 MHz  f  1 920 MHz MHz 1 65–  (3)املالحظة 

b 

1 850 MHz  f  1 910 MHz MHz 1 65–  (4)املالحظة 
1 930 MHz  f  1 990 MHz MHz 1 65–  (5)املالحظة 
2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1 65– 
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 (تتمةج ) A3-1.4-دول ـاجل
 (dBm)المتطلبات الدنيا  عرض نطاق القياس عرض نطاق الترددات نطاق التشغيل

c 2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1 65– 

d 

1 900 MHz  f  1 920 MHz MHz 1 65– 

2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1 65– 

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 37– 

e 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 60–  (1)املالحظة 
925 MHz  f  935 MHz kHz 100 67–  (1)املالحظة 
935 MHz < f  960 MHz kHz 100 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 71–  (1)املالحظة 
1 900 MHz  f  1 920 MHz MHz 1 65– 
2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1 65– 

f 

921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 60–  (1)املالحظة 
925 MHz < f < 935 MHz kHz 100 67–  (1)املالحظة 
935 MHz < f < 960 MHz kHz 100 79–  (1)املالحظة 

1 805 MHz  f  1 850 MHz kHz 100 71–  (1)املالحظة 
2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1 65– 
2 300 MHz  f  2 400 MHz MHz 1 65– 

 (absolute RF channel) مطلق راديوي ناة ذات تردد. ويف صدد كل قkHz 200أ جرَيت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات  - 1ة ـالمالحظ
ح استثناءً بقياسات عددها حىت مخسة، ترقى سوي تها إىل حدود املتطلبات املنطبقة املعرَّفة يف لكل ما ي ستعمل يف القياس من  أA-A2-2- اجلدول مستعملة يف القياس، مسِ 

 .عامليالرضي األراديوي ال نفاذال يف (UARFCN) راديوي تردد ذات واتقنة لمطلق أرقام
 .aمن النطاق  MHz 900 1-920 1ال يسري هذا املتطلب إال عند عمل جتهيزات املستعمل يف املدى الرتددي  - 2ة ـالمالحظ
 .aمن النطاق  MHz 010 2- 025 2ال يسري هذا املتطلب إال عند عمل جتهيزات املستعمل يف املدى الرتددي  - 3ة ـالمالحظ
 .bمن النطاق  MHz 930 1- 990 1ال يسري هذا املتطلب إال عند عمل جتهيزات املستعمل يف املدى الرتددي  - 4ة ـالمالحظ
 .bمن النطاق  MHz 850 1- 910 1ال يسري هذا املتطلب إال عند عمل جتهيزات املستعمل يف املدى الرتددي  - 5 ةـالمالحظ

 دA3-1.4-دول ـاجل
 متطلبات إضافية للبث الهامشي

 (Mchip/s 7,68بمعدل نبضات قدره  (TDD)خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن )

 (dBm)المتطلبات الدنيا  عرض نطاق القياس نطاق الترددات
921 MHz  f < 925 MHz kHz 100 60–  (1)املالحظة 
925 MHz  f  935 MHz kHz 100 67–  (1)املالحظة 
935 MHz < f  960 MHz kHz 100 79– ( 1املالحظة) 

1 805 MHz  f  1 880 MHz kHz 100 71–  (1)املالحظة 
2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 37–  (1)املالحظة 

1 884,5 MHz  f  1 919,6 MHz kHz 300 41–  (2)املالحظة 

 راديوي  صدد كل قناة ذات تردد. ويفkHz 200أ جرَيت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات  - 1ة ـالمالحظ
ح استثناًء بقياسات عددها حىت مخسة، ترقى سوي تها إىل حدود املتطلبات املنطبقة املعرَّفة  (absolute RF channel) مطلق مستعملة يف القياس، مسِ 

 مطلق. راديوي تردد ذات واتقنلكل ما ي ستعمل يف القياس من  أA3-1.4-اجلدول  يف

 .MHz 2 025-2 010نطبق على اإلرسال يف النطاق ي - 2ة ـالمالحظ
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 HSUPA-MC4 في Mcps 1,28بمعدل نبضات قدره  (TDD)اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن متطل ب إضافي  1.1.4
 6.7g اجلدول يف OOBf(MHz) Δدارج النطاق ختالف تردد البث الرتددات اليت تفوق  مدياتللبث اهلامشي على احلدي ة  تنطبق القيم

 .احلاملة وال تسري إال لإلرسال متعدد املوجاتمن حافة عرض نطاق القناة ، TS 3GPP5 25.102 التوصيف التقين يف
 أA3-1.1.4-دول ـاجل

 ومجال البث الهامشي OOBfΔالحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق 

 عرض نطاق القناة
 رقم الموجة الحاملة لإلرتسال

2 3 6 

 OOBfΔ (MHz) 6 10 15 ارج النطاقدختالف تردد البث 

 رقم املوجة احلاملة لإلرسال.جلميع تشكيالت  جA3-1.4-واجلدول  أA3-1.4-اجلدول  للبث اهلامشي يفاحلدي ة  وتسري القيم
من حافة عرض  اً بدء OOBfΔ (MHz) دارج النطاقختالف تردد البث تتجاوز لكي يقع قياس البث اهلامشي ضمن املديات الرتددية اليت  –مالحظة 

 . + OOBfΔ0,8يكون أدىن ختالف لرتدد القياس من كلتا حافيت القناة.نطاق القناة، ينبغي أن 

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ البث الهامشي من الُمرتِسل في ال 2.4
الف امشي على مديات الرتددات اليت تتجاوز ختللبث اهلاحلدي ة  ، تنطبق القيمUTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي ال نفاذيف ال

 .(أ-A3-2.4من حافة عرض نطاق القناة )اجلدول  OOBfΔ (MHz) تردد البث دارج النطاق
 أA3-2.4-اجلدول 

 عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال OOBfΔالحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق 
 ومجال البث الهامشي (E-UTRA) المطور

 MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 ق القناةعرض نطا

 OOBfΔ(MHz)  2,8 6 10 15 20 25  دارج النطاقختالف تردد البث 

على كل تشكيالت النطاق الرتددي للم رِسل وكل عروض نطاق  بA3-2.4-للبث اهلامشي الواردة يف اجلدول احلدي ة  وتنطبق القيم
 .(E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ القنوات يف ال

 بA3-2.4-دول ـاجل
 (E-UTRA)المطور  عالميالرضي األراديوي النفاذ المتطلبات العامة للبث الهامشي في ال

 (dBm) السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 
150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

1 GHz  f < 12,75 GHz MHz 1 30– 

12,75 GHz  f   التوافقية اخلامسة للحافة
الرتددية العليا يف نطاق تشغيل الوصلة 

 GHzبوحدة  (UL)الصاعدة 

dBm 30– 1 MHz )مالحظة( 

 .43و 42طبَّق حصراً يف النطاقني ي   - المالحظة

                                                      
 .املوجات احلاملة متعددة ة الوصلة الصَّاعدة يف السُّرعيلرزم عاال إىل اذنفلا  4

5  3GPP TS 25.102 :فريق التوصيف التقين لشبكة النفاذ الراديوي؛ االستقبال واإلرسال لشراكة لتكنولوجيات اجليل الثالثمشروع ا ،
 .(UE)مبعدات املستخدم  (TDD) الراديوي
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 جA3-2.4- دولـاجل
 (E-UTRA) ورالمط عالميالرضي األراديوي النفاذ الهامشي لتعايش تجهيزات المستعِمل في نطاقات المتطلبات البث 

نطاقات 
نفاذ ال
راديوي ال

رضي األ
 عالميال

 المطور

 البث الهامشي

 النطاق المحمي
 مدى الترددات

(MHz) 
السوية 
(dBm) 

عرض 
النطاق 
(MHz) 

 مالحظات

املطور  عامليلارضي األراديوي النفاذ نطاقات ال 33
1 ،7 ،8 ،20 ،34 ،38 ،39 ،40 ،42 ،43 DL_lowF – DL_highF 50– 1  5املالحظة 

 15املالحظة  DL_lowF – DL_highF 50– 1 3نطاق النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور 
ملطور ا عامليالرضي األراديوي النفاذ نطاقات ال 34

1 ،3 ،7 ،8 ،9 ،11، 18، 19، 20 ،21، 
22، 33 ،38 ،39 ،40 ،42، 43 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  5املالحظة 

  0,3 –41    مدى الرتددات

 8املالحظة    915,7 1 – 884,5 1 مدى الرتددات

 5املالحظة  1 –50 879,9 – 839,9 1 مدى الرتددات

35        

36        

37   –     

 يعاملالرضي األراديوي النفاذ نطاقات ال 38
 43، 42، 34، 33، 22، 20، 8، 3، 1 املطور

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 ،15املالحظة  5 –15,5 645 2 – 620 2 مدى الرتددات
 ،17املالحظة 
 20املالحظة 

 ،15املالحظة  1 –40 690 2 – 645 2 مدى الرتددات
 17املالحظة 

 عامليالرضي األراديوي النفاذ نطاقات ال 39
 42، 40، 34، 22 املطور

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 2املالحظة  DL_lowF – DL_highF 50– 1 43 وراملط عامليالرضي األراديوي النفاذ نطاق ال

 عامليالرضي األراديوي النفاذ نطاقات ال 40
 43، 42، 39، 34، 33، 22، 3، 1 املطور

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 عامليالي رضاألراديوي النفاذ نطاقات ال 41
، 17، 14، 13، 12، 10، 5، 4، 2 املطور

23 ،24 ،25 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 عامليالرضي األراديوي النفاذ نطاقات ال 42
، 20، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1 املطور

25 ،33 ،34 ،38 ،40 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 عامليالرضي األراديوي النفاذ نطاق ال
 43 املطور

L_lowDF – DL_highF 50– 1  3املالحظة 
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 (تتمة ) جA3-2.4- دولـاجل
نطاقات 

نفاذ ال
راديوي ال

رضي األ
 عالميال

 المطور

 البث الهامشي

 النطاق المحمي
 مدى الترددات

(MHz) 
السوية 
(dBm) 

 مالحظات (MHz)عرض النطاق 

 يعاملالرضي األراديوي النفاذ نطاقات ال 43
، 20، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1 املطور

25 ،33 ،34 ،38 ،40 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  

 طورامل عامليالرضي األراديوي النفاذ نطاق ال
42 

DL_lowF – DL_highF 50– 1  3املالحظة 

ملطور ا عامليالرضي األراديوي النفاذ نطاق ال
22 

DL_lowF – DL_highF  قيد
 املناقشة

 3املالحظة  قيد املناقشة

 :جA3-2.4-اجلدول  مالحظات بشأن
 غري مطبَّق.  - 1 ةـالمالحظ
ح استثنا - 2 ةـالمالحظ مستعملة يف القياس، بقياسات  (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ موجة حاملة خمصصة يف اليف صدد كل ًء، مسِ 

 ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، 3GPP TS 36.101التوصيف التقين ب 2-6.6.3.1املعرَّفة يف اجلدول الواجبة التطبيق إىل املتطل بات  مستواها رقىي
ح كذلك باستثناء إذا كان هنالك على األقل الثالث وأ الثانية فردي واحد دادل عرض نطاق اإلرسال )انظر  (RB)عرض نطاق استبانة ة أو الرابعة. ومسِ 

 .(MBW)ة أو الرابعة كلياً أو جزئياً ضمن عرض نطاق القياس الثالث وأ قع توافقيته الثانيةت( الذي 5-1.6 الشكل
 يفاء هبذه املتطلبات يقتضي األمر فرض بعض القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق احملمي.من أجل اإل - 3 ةـالمالحظ
 غري مطبَّق. – 4 ةـالمالحظ
، من أجل اإليفاء هبذه املتطلبات يقتضي األمر فرض بعض القيود (TDD)الزمن بتقسيم بالنسبة إىل التشغيل غري املتزامن الزدواج اإلرسال  - 5 ةـالمالحظ

 إما على نطاق التشغيل أو على النطاق احملمي.

 غري مطبَّق. - 6ة ـالمالحظ

  غري مطبَّق. - 7ة ـالمالحظ
 .MHz 1 915,7-1 884,5يعمل يف النطاق  (PHS) هواتف حممولة شخصية التعايش مع نظام طبق هذه القيم عندنت - 8ة ـالمالحظ
 غري مطبَّق. - 9ة ـالمالحظ
 ق.غري مطبَّ  - 10ة ـالمالحظ

 غري مطبَّق. - 11المالحظة 
 غري مطبَّق. - 12المالحظة 
 غري مطبَّق. - 13المالحظة 

 غري مطبَّق. - 14المالحظة 

بالتوصيف  6.6.3.1A-1واجلدول  6.6.3.1-1يف اجلدول  OOBF (MHz)تسري هذه املتطلبات أيضًا للمديات الرتددية اليت تقل عن  - 15المالحظة 
 ، من حافة عرض نطاق القناة.3GPP TS 36.101 التقين

 غري مطبَّق. - 16المالحظة 
عندما يقع  MHz 15ملوجات حاملة عرض نطاقها  RB 54يسري هذا املتطلب لعرض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي،  - 17المالحظة 

عندما يقع تردد مركز املوجة احلاملة ضمن املدى  MHz 20 ملوجات حاملة عرض نطاقها، و MHz 605.5 2-607.5 2تردد مركز املوجة احلاملة ضمن املدى 
2 605–2 597 MHz 570 2-615 2. وال ت طبَّق قيود أدرى للموجات احلاملة اليت تنحصر عروض نطاقها ضمن املدى MHz وبالنسبة للموجات .

 dBm 20ملتطلبات بقدرة درج قصوى مشكَّلة بنسبة +، تسري اMHz 615 2-620 2املخصصة اليت ترتاكب عروض نطاقها على املدى الرتددي  احلاملة
 .IE P-Max يف

 غري مطبَّق. - 18المالحظة 

 غري مطبَّق. - 19المالحظة 

 يف هذه النطاقات املتجاورة، قد ينطوي حد البث على دطر تدادل ضار على معدات املستخدم العاملة يف نطاق التشغيل احملمي. - 20المالحظة 
 مطبَّق.غري  - 21المالحظة 
 غري مطبَّق. - 22المالحظة 
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 البث الهامشي من المستقِبل )باالقتران المباشر( 5

 للنفاذ الراديوي األرضي العالمي لستقبِ البث الهامشي من الم 1.5
 .A3-1.5 لو احلدود املوضوعة هلا يف اجلد يف النفاذ الراديوي األرضي العامليقدرة أي بث هامشي من املستقِبل  ينبغي أال تتجاوز

 A3-1.5دول ـاجل
 لبث الهامشي من المستقِبلامتطلبات أ(   

 (Mchip/s 3,84بمعدل نبضات قدره  (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن 
 مالحظة عرض نطاق القياس القصوى السوية نطاق الترددات

30 MHz-1 GHz dBm 57– kHz 100  

1 GHz-1,9 GHz 
 GHz-2,01 GHz 1,92و
 GHz-2,11 GHz 2,025و
 GHz-2,57 GHz 2,17و

dBm 47– MHz 1 

 

1,9 GHz-1,92 GHz 
 GHz-2,025 GHz 2,01و
 GHz-2,170 GHz 2,11و
 GHz-2,69 GHz 2,57و

dBm 60– MHz 3,84 
 

2,69 GHz-12,75 GHz dBm 47– MHz 1  

 لبث الهامشي من المستقِبلامتطلبات   ب(

 (Mchip/s 1,28بمعدل نبضات قدره  (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن 
 مالحظة عرض نطاق القياس القصوى السوية نطاق الترددات

30 MHz  f  1 GHz kHz 100 dBm 57–  

1 GHz  f  12,75 GHz MHz 1 dBm 47–  

 لبث الهامشي من المستقِبلامتطلبات   ج(

 (Mchip/s 7,68بمعدل نبضات قدره  (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن 
 مالحظة عرض نطاق القياس القصوى السوية نطاق الترددات

GHz 1-MHz 30 dBm 57– kHz 100  

GHz 1,9-GHz 1 
 GHz 2,01-GHz 1,92و
 GHz 2,11-GHz 2,025و
 GHz 2,57-GHz 2,17و

dBm 47– MHz 1 

 

GHz 1,92-GHz 1,9 
 GHz 2,025-GHz 2,01و
 GHz 2,170-GHz 2,11و
 GHz 2,69-GHz 2,57و

dBm 57– MHz 7,68 

 

GHz 12,75-GHz 2,69 dBm 47– MHz 1  
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 متطلبات إضافية للبث الهامشي من المستقِبل  د(

 (Mchip/s 1,28بمعدل نبضات قدره  (TDD))خيار اإلرتسال المزدوج بتقسيم الزمن 
 مالحظة القصوى السوية عرض نطاق القياس نطاق الترددات النطاق

a 

2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1,28 dBm 64–  
2 570 MHz  f  2 620 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

2 300 MHz  f  2 400 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

1 880 MHz  f  1 920 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

b 
1 850 MHz  f  1 910 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

1 910 MHz  f  1 990 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

c 1 910 MHz  f  1 930 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

d 

2 570 MHz  f  2 620 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

2 110 MHz  f  2 170 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

2 620 MHz  f  2 690 MHz MHz 3,84 dBm 60–  

e 

2 300 MHz  f  2 400 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

1 880 MHz  f  1 920 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

f 

1 880 MHz  f  1 920 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

2 010 MHz  f  2 025 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

2 300 MHz  f  2 400 MHz MHz 1,28 dBm 64–  

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ في الالبث الهامشي من المستقِبل  2.5
 .A3-2.5دول يف اجل ملوجة مستمرة ضيقة النطاق السوية القصوى احملددة أال تتجاوز قدرة أي بث هامشي يتعني

 A3-2.5دول ـاجل

 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقِبل
 مالحظة السوية القصوى عرض نطاق القياس نطاق الترددات

30 MHz  f < 1 GHz kHz 100 dBm 57–  

1 GHz  f  12,75 GHz MHz 1 dBm 47–  

12,75 GHz  f   التوافقية اخلامسة
تشغيل  نطاق للحافة الرتددية العليا يف

 GHzبوحدة  (DL) الوصلة اهلابطة

MHz 1 dBm 47–  1املالحظة 

 .43و 42يطبَّق حصراً يف النطاقني  - 1المالحظة 
 PDCCH_RA/RB ر املورد مبستوى قدرة يعطى بالقيمةغري املستخَدمة ترفد جمموعات عنص (PDCCH)إن موارد قناة التحكم يف الوصلة اهلابطة  - 2المالحظة 

 .3GPP TS 36.101بالتوصيف التقين  Cيف امللحق  C.3.1على النحو احملدد يف الفقرة الفرعية 
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 4الملحق 
 

 (UWC-136)االتصاالت الالتسلكية العالمية  الوحيدة الموجِة الحاملة المحطات المتنقلة

 IMT-2000التصاالت  (TDMA)المتعددُة النفاذ بتقسيم الزمن 

 Aزء ــاجل

 kHz) (30متطلبات المطابقة 

 القناع الطيفي 1
وُّر القدرة، طة. وهذا الطيف الراديوي ينجم عن متيكبت الضوضاء الطيفية هو كبح طاقة النطاق اجلانيب دارج قناة اإلرسال النشإن  

رقمي، أحداث ال تقع يف نفس الوقت مثل: التشكيل الوعن التشكيل ومجيع مصادر الضوضاء. والطيف ينجم بالدرجة األوىل عن 
 التبديل(. ويوصَّف على حدة الطيف الراديوي الناجم عن كل من هذين احلدثني. انتقاالتومتوُّر القدرة )ك

لتشكيل والضوضاء، اوقدرة القناة اجملاورة والقناة البديلة األوىل أو الثانية هي، من قدرة درج املرِسل املتوسِّطة، ذلك اجلزء الناجم عن 
 دادل نطاق مترير مركَّز إما على القناة اجملاورة وإما على القناة البديلة األوىل أو الثانية. قعالذي ي
 .أA-A4-1أال تتجاوز قدرة البث احلدود املوضوعة هلا يف اجلدول  وينبغي

 أA-A4-1دول ـاجل
 متطلبات القدرة في القناة المجاورة والبديلة

 القصوى السوية القناة

 حتت قدرة اخلرج الوسطية dB 26 ن الرتدد املركزيم kHz 30يف أي قناة جماورة يقع مركزها على بعد 
 حتت قدرة اخلرج الوسطية dB 45 ن الرتدد املركزيم kHz 60يف أي قناة بديلة أوىل يقع مركزها على بعد 

عرض  ، َمقيسةً يف–dBm 13 حتت قدرة اخلرج الوسطية وإما dB 45إما  املركزي ددن الرت م kHz 90يف أي قناة بديلة ثانية يقع مركزها على بعد 
 ، أيهما أدفض قدرةً kHz 30نطاق قدره 

هي قدرة الطيف الذروية اليت تنشأ عن التموُّر يف املرِسل وعن التموُّر  التبديل انتقاالتعن  (OoB)القدرة اليت تنشأ دارج النطاق و 
 نطاقات تردد حمددة دارج قناة اإلرسال النشيطة.دارج املرسل، وتقع دادل 

 .بA-A4-1قدرة البث الذروية احلدود املوضوعة هلا يف اجلدول  وينبغي أال تتجاوز



  ITU-R  M.1581-5  وصيةالت 86

 بA-A4-1 دولـاجل

 التبديل انتقاالتمتطّلبات 
 السوية القصوى القناة

 ت قدرة اخلرج الذروية املرجعيةحت dB 26 ن الرتدد املركزي م kHz 30 يقع مركزها على بعديف أي قناة جماورة 
 حتت قدرة اخلرج الذروية املرجعية dB 45 دد املركزيلرت ن ام kHz 60 يقع مركزها على بعد أوىل يف أي قناة بديلة

مقيسًة  ،–dBm 13حتت قدرة اخلرج الذروية املرجعية وإما  dB 45إما  ن الرتدد املركزيم kHz 90 يقع مركزها على بعديف أي قناة بديلة ثانية 
 ، أيهما أدفض قدرةً kHz 30يف عرض نطاق قدره 

 البث الهامشي من المرتِسل )باالقتران المباشر( 2
 .A-A4-2قدرة أي بث هامشي احلدود املوضوعة هلا يف اجلدول  ينبغي أال تتجاوز

 A-A4-2دول ـاجل
 حدود البث الهامشي

 )f( (1)النطاق
 السوية القصوى

(dBm) 
 مالحظة عرض نطاق القياس

9 kHz  f  150 kHz 36– kHz 1 (2) 

150 kHz  f  30 MHz 36– kHz 10 (2) 

30 MHz  f  1 000 MHz 36– kHz 100 (2) 

1 000 MHz  f  1 920 MHz 30– MHz 1 (2) 

1 920 MHz  f  1 980 MHz 30– kHz 30 (3) 

1 980 MHz  f  2 110 MHz 30– MHz 1 (2) 

2 110 MHz  f  2 170 MHz 70– kHz 30 (4) 

2 170 MHz  f  12,75 GHz 30– MHz 1 (2) 

(1) f .هو تردد البث اهلامشي 
 .SM.329 R-ITU التوصية من بنودوفقاً ملا ينطبق  (2)
 نطاق إرسال احملطة املتنقلة. (3)
 نطاق استقبال احملطة املتنقل. (4)

 الترددات المجاورةالتعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات  1.2
 920 1وهو  (MS)يف نطاقات الرتدد اجملاورة لنطاق تردد إرسال احملطات املتنقلة  العاملةيكفل هذا املطلب محاية املستقِبالت 

 .UTRA TDDو R-GSMو GSM 900، أي اخلدمات التالية: MHz 1 980 إىل
 .UWC-136تشتغل فيه اخلدمة تشتغل يف نفس نطاق الرتددات الذي  UTRA FDDاخلدمة  - ةـالمالحظ

 .A-A4-1.2قدرة أي بث هامشي احلدود املوضوعة هلا يف اجلدول  وينبغي أال تتجاوز
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 A-A4-1.2دول ـاجل

 متطّلبات إضافية للبث الهامشي

 نطاق الترددات الخدمة
 عرض نطاق القياس

(kHz) 
 الحد

(dBm) 

R-GSM 921  f  925 MHz 100 60– 

R-GSM 925 < f  935 MHz 100 67– 

GSM 900/R-GSM 935 < f  960 MHz 100 79– 
DCS 1800 1 805  f  1 880 MHz 100 71– 

UTRA TDD 1 900  f  1 920 MHz 100 62– 

UTRA TDD 2 010  f  2 025 MHz 100 62– 

 –dBm 36ح خبمسة استثناءات ترقى سوي تها حىت . وقد مس ِ kHz 200أ جرَيت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات  - ةـالمالحظ
ح كذلك بثالثة استثناءات ترقى سوي تها إىل UTRAو DCS 1800و GSM 900نطاقات اخلدمات  يف  .GSM 400 يف نطاقات اخلدمة –dBm 36؛ ومسِ 

 البث الهامشي من المستقِبل )حالة الراحة( 3
 .A-A4-3دود املوضوعة هلا يف اجلدول قدرة أي بث هامشي تتجاوز احل ينبغي أال تتجاوز

 A-A4-3دول ـاجل
 المتطّلبات العامة للبث الهامشي من المستقِبل

 عرض نطاق القياس نطاق الترددات
 السوية القصوى

(dBm) 
 مالحظة

30 MHz  f < 1 GHz kHz 100 57–  

1 GHz  f  12,75 GHz MHz 1 47– نطبق عليها ناه وتباستثناء الرتددات اليت يشملها اجلدول أد
 (1)املتطلبات اإلضافية للبث اهلامشي من املستقِبل

امشي من توصيف ملتطل بات إضافية ألي بث هيوجد ، ال اخلاص باحملطات األرضية الثابتة املؤقتة املوحَّد TFESملعيار  v1.0.2حسب الصيغة  - صياغيةالحظة م (1)
( 1)يف امللحق  أA1-1.5-ا املعيار، إضافة جدول بنفس الشكل املعتمد يف صدد التكنولوجيات األدرى )انظر اجلداول املستقِبل؛ ومع ذلك فإنه من املتوقَّع، حسب هذ

 (.(3)يف امللحق  A3-1.5و( 2امللحق  )يف جA-A2-4-و

 

 Bزء ــاجل

 kHz) (200متطلبات المطابقة 
 (PSK -8) سويات 8على اإلبراق بزحزحة الطور  تتشكياليات مرزَّمة وتستعمل بيانددمة  kHz 200قناة البث برتدد توفر 

 .(GMSK)بزحزحة دنيا غوسية  واإلبراق (QAM-32)اتساع متعامد  32و (QAM-16)اتساع متعامد  16و
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 النطاقات الترددية وترتيب القنوات 1

 :T-GSM 380نطاق  ‘1’
 النظام العمل يف النطاق التايل: ي تطلب من، T-GSM 380يف نطاق  -

 لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف القاعدة؛: MHz 389,8 إىل MHz 380,2من  -

 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 399,8إىل  MHz 390,2 من -

 :T-GSM 410نطاق  ‘2’
 ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايل:T-GSM 410يف نطاق  -

 نقل، واالستقبال يف القاعدة؛: لإلرسال املتMHz 419,8إىل  MHz 410,2من  -

 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 429,8إىل  MHz 420,2من  -

 GSM 450نطاق  ‘3’
 ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايل:GSM 450يف نطاق  -

 : لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف القاعدة؛MHz 457,6إىل  MHz 450,4من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 467,6إىل  MHz 460,4من  -

 GSM 480نطاق  ‘4’
 ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايل:GSM 480يف نطاق  -

 : لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف القاعدة؛MHz 486إىل  MHz 478,8من  -
 ستقبال املتنقل.: لإلرسال من القاعدة، واالMHz 496إىل  MHz 488,8من  -

 GSM 710نطاق  ‘5’
 ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايل:GSM 710يف نطاق  -

 : لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف القاعدة؛MHz 716إىل  MHz 698من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 746إىل  MHz 728من  -

 GSM 750نطاق  ‘6’
 ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايل:GSM 750يف نطاق  -

 : لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف القاعدة؛MHz 763إىل  MHz 747من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 793إىل  MHz 777من  -
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 T-GSM 810نطاق  ‘7’
 :، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايلT-GSM 810يف نطاق  -

 : لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف القاعدة؛MHz 821إىل  MHz 806من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 866إىل  MHz 851من  -

 GSM 850نطاق  ‘8’
 ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايل:GSM 850يف نطاق  -

 االستقبال يف القاعدة؛: لإلرسال املتنقل، و MHz 849إىل  MHz 824من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 894إىل  MHz 869من  -

 :P-GSMأو األولي،  العادي GSM 900نطاق  ‘9’
 التايل: الرتددي ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاقالعادي GSM 900يف نطاق  -

 ال يف القاعدة؛: لإلرسال املتنقل، واالستقبMHz 915إىل  MHz 890من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 960إىل  MHz 935من  -

 العادي(: GSM 900)المتضمن لنطاق  E-GSMالموتسع،  GSM 900نطاق  ‘10’
 املوسع، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق الرتددي التايل: GSM 900يف نطاق  -

 تنقل، واالستقبال يف القاعدة؛: لإلرسال املMHz 915إىل  MHz 880من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 960إىل  MHz 925من  -

 العادي والموتسع(: GSM 900)المتضمن لنطاق  R-GSMللسكك الحديدية،  GSM 900نطاق  ‘11’
 :للسكك احلديدية، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق الرتددي التايل GSM 900يف نطاق  -

 : لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف القاعدة؛MHz 915إىل  MHz 876من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 960إىل  MHz 921من  -

 الٍغ: ‘12’

 DCS 1 800نطاق  ‘13’
 ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايل:DCS 1 800يف نطاق  -

 : لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف القاعدة؛MHz 785 1إىل  MHz 710 1من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 880 1إىل  MHz 805 1من  -
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 PCS 1 900نطاق  ‘14’
 ، ي تطلب من النظام العمل يف النطاق التايل:PCS 1 900يف نطاق  -

 لقاعدة؛: لإلرسال املتنقل، واالستقبال يف اMHz 910 1إىل  MHz 850 1من  -
 : لإلرسال من القاعدة، واالستقبال املتنقل.MHz 990 1إىل  MHz 930 1من  -

 .T-GSM 380نطاق  ، مبا يف ذلكMHz 400عمل يف أي نطاق ي GSMألي نظام  GSM 400ستخدم مصطلح ي   – 1مالحظة ال
 .MHz 700عمل يف أي نطاق ي GSMألي نظام  GSM 700ستخدم مصطلح ي   - 2مالحظة ال
 .T-GSM 810نطاق  باستثناء ،MHz 850عمل يف أي نطاق ي GSMألي نظام  GSM 850ستخدم مصطلح ي   - 3حظة مالال
 .MHz 900عمل يف أي نطاق ي GSMألي نظام  GSM 900ستخدم مصطلح ي   - 4مالحظة ال
 احتياجات املشغل. ة منه فقط، حسبنطاقاً كاماًل، أو قد تقيَّد مبجموعة فرعي (BTS)ميكن أن تغطي حمطة مرسل القاعدة  – 5مالحظة ال

، مبعزل عن املعلمات اليت توجد هلا T-GSM 810على نطاق  GSM 900ويتعني أن تسري املتطلبات اخلاصة بنطاق 
 منفصلة. متطلبات
 .اتالنطاقعددة املتنقلة مت املطاريفلدعم  أعاله يةنطاقات الرتددالمن  توليفةشبكات تعمل على  وانفذي أنلمشغلني وميكن ل

 .kHz 200وتبلغ املباعدة فيما بني املوجات احلاملة 
قيمة الرتدد هلذا الرقم املطلق للموجة احلاملة ذي مسينا أإذا ف .(ARFCN) ات راديويةقناة ترددل مطلق برقم املوجة احلاملة تردد يعنيَّ و 

، حنصل على دارطة Fu(n) يف النطاق األعلى، ، يف النطاق األدىن، و أمسينا قيمة الرتدد املقابلةn (ARFCN n) ،Fl(n)الرتتيب 
 :ARFCNتقابل دينامي ألرقام 

T-GSM 380 Fl(n) = 380,2 + 0,2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 10 

T-GSM 410 Fl(n) = 410,2 + 0,2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 10 

T-GSM 810 Fl(n) = 806,2 + 0,2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 45 

GSM 710 Fl(n) = 698,2 + 0,2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 30 

GSM 750 Fl(n) = 747,2 + 0,2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 30 

DCS 1 800 Fl(n) = 1 710,2 + 0,2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = Fl(n) + 95 

PCS 1 900 FI(n) = 1 850,2 + 0,2*(n-x+y) x  n  x+z Fu(n) = FI(n) + 80 

 ARFCN_RANGE = zو BAND_OFFSET = yو GSM ،ARFCN_FIRST = xحيث يبنيَّ النطاق املطبَّق مبعلمة نطاق 
 ت مغلوطة.اويتعني أال ت عترب املعلمات املعرِّفة لرتددات املوجة احلاملة غري املنتمية للنطاق املبنيَّ معلم(. 3GPP TS 44.018)انظر 

من معلومات نظام الرزم، يف حال وجود قناة  8ملعلومات النظام أو النمط  15وتتوفر املعلومات عن التقابل الدينامي من النمط 
شبكة  الدينامي لكامل ARFCNملعلومات النظام. ويصح تقابل  14، أو ادتياريًا من النمط (PBCCH)للتحكم ببث الرزم 

الدينامي ادتياريًا يف مجيع احملطات املتنقلة األدرى  ARFCNويكون دعم تقابل  .(PLMN) عموميةالة ربيالتنقلة االتصاالت امل
 .T-GSMو GSM 700يف تلك اليت تدعم نطاقي  إال  
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Fl(n) و Fu(n)  جلميع أرقامARFCN :األدرى 
P-GSM 900 Fl(n) = 890 + 0,2*n 1  n  124 Fu(n) = Fl(n) + 45 

E-GSM 900 Fl(n) = 890 + 0,2*n 0  n  124 Fu(n) = Fl(n) + 45 

 Fl(n) = 890 + 0,2*(n-1 024) 975  n  1 023  

R-GSM 900 Fl(n) = 890 + 0,2*n 0  n  124 Fu(n) = Fl(n) + 45 

 Fl(n) = 890 + 0,2*(n-1 024) 955  n  1 023  

DCS 1 800 Fl(n) = 1710,2 + 0,2*(n-512) 512  n  885 Fu(n) = Fl(n) + 95 

PCS 1 900 FI(n) = 1850,2 + 0,2*(n-512) 512  n  810 Fu(n) = FI(n) + 80 

GSM 450 Fl(n) = 450,6 + 0,2*(n-259) 259  n  293 Fu(n) = Fl(n) + 10 

GSM 480 Fl(n) = 479 + 0,2*(n-306) 306  n  340 Fu(n) = Fl(n) + 10 

GSM 850 Fl(n) = 824,2 + 0,2*(n-128) 128  n  251 Fu(n) = Fl(n) + 45 

 .MHzووحدة الرتددات هي 
حسب  PCS 1900أو  DCS 1800كرتددات   810إىل  512من  ARFCNمتعددة النطاقات أرقام  (MS)وستفسر حمطة متنقلة 
. أما إذا PCS 1900أو  DCS 1800عندما ت ستقبل يف نطاقات خمتلفة عن  (BAND_INDICATOR)معلمة مبنيِّ النطاق 

تلك ترددات يف النطاق نفسه. وتبَّث معلمة  ARFCN، يتعني أن ت عترب أرقام PCS 1900أو  DCS 1800است قبلت يف نطاقات 
ويتعني أن تطبق احملطة املتنقلة آدر قيمة  .SACCHو PBCCH و BCCHعلى قنوات  (BAND_INDICATOR)مبنيِّ النطاق 

 هي القيمة املفرتضة. DCS 1800ون ترددات استقبلتها. فإن مل ت بث املعلمة، تك

 الطيف 2
تنتجه و الطيف الراديوي يف اخلرج هو عالقة ختالف الرتدد عن املوجة احلاملة مع القدرة، ويقاس يف عرض نطاق ووقت حمددين، 

 .( القدرةقصوتناوُّر )تزايد احملطة املتنقلة بسبب أثَرْي التشكيل ومت
 قفز الرتدد. عدمعلى أسلوب قفز الرتدد وأسلوب  التالية فقراتال تويهاحتوتنطبق املواصفات اليت 

وألن اإلشارة بطبيعتها تكون على رشقات، ينجم الطيف الراديوي يف اخلرج عن أثرين: عملية التشكيل، وتزايد وتناقص القدرة 
 التبديل(. انتقاالت)

 .MHz 2 170-2 110يف نطاق الرتددات  dBm –71ي فرَتض يف قدرة البث أن ال تتجاوز 

 الطيف الناجم عن التشكيل وضوضاء النطاق العريض 3
وية اليت . وتنطبق هذه املواصفة على مجيع القنوات الراديالتالية ولايف اجلد ةالراديوي لتشكيل الرتددات طيف اخلرجي وصَّف 
 .اتالتجهيز  تدعمها

 على كال جانبيه. MHz 2وتنطبق هذه املواصفة على كامل نطاق اإلرسال ذي الصلة حىت 
 شروط القياس التالية: مبوجباملواصفة الوفاء هبذه  ويتعني

رى االدتبارات بأسلوب قفز الرتدد،  حني - ابق املوجة أن يقتصر حساب املتوسِّط على الرشقات املرسلة أثناء تط يتعنيجت 
على نتائج  اصفاتاملو . وحينئذ تنطبق احلاملة املشتغلة بأسلوب القفز مع املوجة احلاملة االمسية املعتمدة يف القياس

 القياسات ألي من الرتددات املشتغلة بأسلوب القفز.
يف قائمة ختالفات  والواردة أفقياً  (dBm)يف قائمة سويات القدرة  سواء الواردة عمودياً  أدناه،ول ااجلد القيم الواردة يفوعندئذ تكون 

 احلاملة. على املوجة kHz 30القصوى املسموح هبا بالنسبة إىل عرض نطاق قياسه  (dB)، هي السويات (kHz)الرتدد عن املوجة احلاملة 
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الية إىل قيم  وسرعة يف االدتبار. لكن ه يتطل ب احلذر يف التفسري إذا لزم حتويل أرقام اجلداول الت رٍ سْ ادتري هنج املواصفة هذا ملا يوف ره من ي   - ةـالمالحظ

شأن ختالفات عن لقياس مستعَملة بلن قدرة املوجة احلاملة مستعَمل كمرجع نسيب، وألن عروض نطاقات خمتلفة فقط م كثافة طيفية، وذلك ألن جزءاً 
 .3GPP TS 45.050وترد عوامل التحويل املناسبة هلذا الغرض يف التوصيف التقين  املوجة احلاملة خمتلفة.

 املستخَدم:ويوصَّف منطان من املتطلبات حسب معدل الرمز ومرشاح تشكيل النبضة 
، ومعدل رمز أعلى باستخدام مرشاح تشكيل نبضة GMSKمعدل رمز عادي باستخدام مرشاح تشكيل نبضة  :1احلالة 

 طيفيًا. ضيق
 معدل رمز أعلى باستخدام مرشاح تشكيل نبضة عريض طيفياً. :2احلالة 

 لالطالع على تعريف مراشيح تشكيل النبضة. 3GPP TS 45.004انظر التوصيف التقين 
هبذا التوصيف كمرشاح تشكيل النبضة الضيق والعريض  2طيفياً يف احلالة  1ويشار إىل مرشاح تشكيل النبضة الضيق طيفياً يف احلالة 

 التوايل. على

 أB-A4-3 لدو ـاجل

 في محطة متنقلة GSM 700 MSو GSM 850و GSM 900و GSM 400طيف النطاقات 
   1 800  3 000  6 000  600 400 250 200 100 القوة 

   ˃ 000 6 ˃ 000 3 ˃ 800 1     املستوى 

  – 0,5+ 30– 33– 60– 66– 69– 71– 77 39 1احلالة 

 37 0,5+ 30– 33– 60– 64– 67– 69– 75–  

 35 0,5+ 30– 33– 60– 62– 65– 67– 73–  

 33  0,5+ 30– 33– *60– 60– 63– 65– 71–  

  1 800  3 000  6 000  800 600 400 250 200 100 القوة 

  ˃ 000 6 ˃ 000 3 ˃ 800 1      املستوى 

 – 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71 39 2احلالة 

 37 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 35 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 33  0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

طلب تيكون امل ،QAM-32أو  QAM-16أو  (PSK-8) اتسوي 8 زحزحة الطور علىأو  QPSKتشكيل خبصوص التجهيزات اليت توفِّر *  - 1المالحظة 
 .–dB 54هو  تتشكيالالهذه خبصوص 

صر النبضة العريض النطاق بقناع طيفي حمكم )انظر عن )يؤكد الحقاً( عند اإليعاز باستخدام مرشاح تشكيل طلبتيكون امل ** يتعني أن - 2المالحظة 
 (.3GPP TS 44.060معلومات نسق النبضة يف التوصيف التقين 

عنصر معلومات  )يؤكد الحقاً( عند اإليعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض بقناع طيفي حمكم )انظر طلبتيكون امل*** يتعني أن  - 3المالحظة 
 (.3GPP TS 44.060صيف التقين نسق النبضة يف التو 

، (FCC)باملتطلبات الواردة يف القواعد املرعية لوكالة االتصاالت الفدرالية  يف حمطة متنقلة GSM 700زم نطاق تيتعني أيضًا أن يل – مالحظة
 امة.دية احملددة خلدمات السالمة الع. وقد يستحدث ذلك متطلبات أكثر تقييداً يف النطاقات الرتد27يف الفصل  Cمن الفصل الفرعي  53.27 لفقرةا
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 بB-A4-3اجلدول 

 في محطة متنقلة DCS 1 800طيف 

    1 800  6 000  600 400 250 200 100 القوة 

    ˃ 000 6 ˃ 800 1     املستوى 

   – 0,5+ 30– 33– 60– 60– 71– 79 36 1احلالة 

 34 0,5+ 30– 33– 60– 60– 69– 77–   

 32 0,5+ 30– 33– 60– 60– 67– 75–   

 30 0,5+ 30– 33– 60–* 60– 65– 73–   

 28 0,5+ 30– 33– 60–* 60– 63– 71–   

 26 0,5+ 30– 33– 60–* 60– 61– 69–   

 24  0,5+ 30– 33– 60–* 60– 59– 67–   

  1 800  3 000  6 000  800 600 400 250 200 100 القوة 

  ˃ 000 6 ˃ 000 3 ˃ 800 1      املستوى 

 – 0,5+ 12,3– 25–** ***40– 55– 60– 63– 65– 71 36 2احلالة 

 34 0,5+ 12,3– 25–** ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 32 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 30 0,5+ 12,3– 25–** ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 28 0,5+ 12,3– 25–** ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 26 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 24  0,5+ 12,3– **25– 40–*** 55– 60– 63– 65– 71– 

طلب تيكون امل ،QAM-32أو  QAM-16أو  (PSK-8) اتسوي 8 زحزحة الطور علىأو  QPSKتشكيل خبصوص التجهيزات اليت توفِّر *  - 1المالحظة 
 .-dB 54هو  تتشكيالهذه الخبصوص 

)يؤكد الحقاً( عند اإليعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض النطاق بقناع طيفي حمكم )انظر عنصر  طلبتيكون امل** يتعني أن  – 2المالحظة 
 (.3GPP TS 44.060معلومات نسق النبضة يف التوصيف التقين 

إليعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض بقناع طيفي حمكم )انظر عنصر معلومات )يؤكد الحقاً( عند ا طلبتيكون امل*** يتعني أن  - 3المالحظة 
 (.3GPP TS 44.060نسق النبضة يف التوصيف التقين 

 

 جB-A4-3اجلدول 

 في محطة متنقلة PCS 1 900طيف 

   1 200  1 800  6 000  600 400 250 200 100 القوة 

   ˃ 000 6 ˃ 800 1 ˃ 200 1     املستوى 

  – 0,5+ 30– 33– 60– 60– 60– 68– 76 33 1احلالة 

 32 0,5+ 30– 33– 60– 60– 60– 67– 75–  

 30 0,5+ 30– 33– *60– 60– 60– 65– 73–  

 28 0,5+ 30– 33– *60– 60– 60– 63– 71–  

 26 0,5+ 30– 33– *60– 60– 60– 61– 69–  
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 (تتمة)  جB-A4-3اجلدول 

   1 200  1 800  6 000  600 400 250 200 100 القوة 

 24  0,5+ 30– 33– *60– 60– 60– 59– 67–  

 – 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71 33 2احلالة 

 32 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 30 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 28 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 26 0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

 24  0,5+ 12,3– **25– ***40– 55– 60– 63– 65– 71– 

طلب تيكون امل ،QAM-32أو  QAM-16أو  (PSK-8) اتسوي 8 زحزحة الطور علىأو  QPSKتشكيل خبصوص التجهيزات اليت توفِّر *  - 1المالحظة 
 .–dB 54هو  تتشكيالهذه الخبصوص 

( عند اإليعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض النطاق بقناع طيفي حمكم )انظر عنصر )يؤكد الحقاً  طلبتيكون امل** يتعني أن  – 2المالحظة 
 (.3GPP TS 44.060معلومات نسق النبضة يف التوصيف التقين 

ر عنصر معلومات ظ)يؤكد الحقاً( عند اإليعاز باستخدام مرشاح تشكيل النبضة العريض بقناع طيفي حمكم )ان طلبتيكون امل*** يتعني أن  - 3المالحظة 
 (.3GPP TS 44.060نسق النبضة يف التوصيف التقين 

 تطبيق االستثناءات التالية، باستعمال نفس شروط القياس احملددة أعاله: يتعني
مركَّزة على  kHz 200فوق املوجة احلاملة وحتتها، ويف نطاقني أو ثالثة بعرض  MHz 6إىل  kHz 600يف املدى املركَّب  ‘1’

 .dBm –36تصل إىل  باستثناءات يف نسب، ي سَمح kHz 200عدد صحيح من مضاعفات تردد هو 
مركَّزة على  kHz 200نطاقاً بعرض  12 يصل إىلعدد من النطاقات  ويف ،MHz 6فوق ختالف عن املوجة احلاملة قدره  ‘2’

 .dBm –36تصل إىل  باستثناءات يف نسبي سَمح  ،kHz 200تردد هو عدد صحيح من مضاعفات 
، ما يلياحملدد فين احلد أكثر إحكامًا مول اطلب ما يف اجلدتمكان ويف سياق استعمال نفس شروط القياس احملددة أعاله، إذا  

 تطبيق هذا اجلدول األدري. يتعني
 .دB-A4-3اجلدول بالنسبة إىل احملطة املتنقلة، انظر  ‘3’

 دB-A4-3اجلدول 

 التخالف الترددي من الموجة الحاملة
GSM 400 & GSM 900 & 

GSM 850 & GSM 700 
DCS 1 800 &PCS 1 900 

< 600 kHz dBm 36– dBm 36– 

 600 kHz, < 1 800 kHz dBm 51– dBm 56– 

 1 800 kHz dBm 46– dBm 51– 

 الطيف الناجم عن تمّورات التبديل 4
من الرتدد صفر،  داءً ياس التالية: مسح للرتددات ابتيف اجملال الزمين، وتفرتض املواصفة الوفاء بشروط الق اآلثار أيضاً  تلكقاس ت  

 .kHz 100، استبقاء الذروة، وعرض نطاق الفيديو kHz 30عرض نطاق املرشاح 
 احلاملة. من املوجة kHz 30( مثال على شكل موجي ناجم عن رشقة كما ترى يف ختالف مرشاح 5ويرد يف الشكل أدناه )الشكل 
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 5الشكل 
 من الموجة الحامل kHz 30ي ناجم عن رشقة كما ترى في تخالف مرشاح مثال على شكل موجي زمن

M.1581-05

dB

t100%90%50%0%

 
 

 أB-A4-4دول ـاجل
 في محطة متنقلة القصوى تمو رات التبديل

 قدرةال مستوى
 َمقيسة الالسوية القصوى 

kHz 400 kHz 600 kHz 1 200 kHz 1 800 

39 dBm dBm 21– dBm 26– dBm 32– dBm 36– 

dBm 37  dBm 23– dBm 26– dBm 32– dBm 36– 

من تدادل إضايف  GSMمع األطياف الرتددية املشك لة، ومن مث فإن ما تسببه إشارة  dBm 39قدرة البالغ ال مستوىيتسق التهاون يف  - 1ة ـالمالحظ
 على نظام متاثلي ال ي ذكر.

 dB 49أو  W 8بلغ يقدرة  مبستوىللمحطة املتنقلة العاملة  dB 58حبوايل  راك القريب والبعيداحليف هذه املواصفة، ق در  - 2ة ـالمالحظ
للمحطات  dB 32إىل  اً قدرة منحدر  مستوىلكل  dB 2تدرجيياً مبقدار  احلراك تناقصي. مث W 1بلغ يقدرة  مبستوىللمحطات املتنقلة العاملة 

 .mW 10للمحطات املتنقلة العاملة بقدرة  dB 29أو  mW 20تاحة تبلغ املتنقلة العاملة يف اخلاليا بقدرة درج قصوى م
األداء بفعل تسرب متورات التبديل إىل بداية أو هناية الرشقة، واعت رب مقبواًل فيما يتعلق مبعدل اخلطأ  ترديق در احتمال  - 3ة ـالمالحظ

 .( C/I)البتات جراء التدادل يف نفس القناة  يف

 مستوى االستبقاء األقصى = ذروة متورات التبديل

 متورات التبديل

مستوى املتوسط 
الفيديوي = الطيف 

 التشكيل الناجم عن

 فرتة حساب اإلشارة املرجعية
 القيم املتوسطة

 اجلزء املفيد من الرشقة
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 لمرتِسلالبث الهامشي من ا 5
 أدناه إىل مرشاح قياس خبمسة أقطاب مولفة توليفاً متزامناً.احلدود املوضوعة  تستند

باحلدود املرعية  PCS 1 900وباإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف هذه الفقرة، يتعني أيضًا أن تلتزم احملطة املتنقلة العاملة يف النطاق 
واسعة النطاق  (PCS)خلدمات االتصاالت الشخصية  (FCC)االت الفدرالية وكالة االتص قواعد للبث اهلامشي اليت وضعتها

 .(CFR)من مدونة اللوائح الفدرالية  47من الفصل  24القسم  يف
باحلدود املرعية  GSM 850فة إىل املتطلبات الواردة يف هذه الفقرة، يتعني أيضًا أن تلتزم احملطة املتنقلة العاملة يف النطاق  وباإلضا
 22 من القسم Hللخدمات املتنقلة العمومية يف القسم الفرعي  (FCC)هلامشي اليت وضعتها قواعد وكالة االتصاالت الفدرالية للبث ا

 القواعد. من
باحلدود املرعية للبث  GSM 700باإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف هذه الفقرة، يتعني أيضًا أن تلتزم احملطة املتنقلة العاملة يف النطاق 

 القواعد. من 27من القسم  Cمن القسم الفرعي  53.27يف الفقرة  (FCC)هلامشي اليت وضعتها قواعد وكالة االتصاالت الفدرالية ا
 .العامة دة يف هذا القسم بالنسبة لنطاقات الرتدد املخصصة خلدمات السالمةيطرح هذا األمر متطلبات أكثر صرامة من تلك احملدميكن أن  - المالحظة

 التحديددأ مب 1.5
دد البث اهلامشي )سواء كان مشكالً أو غري مشكل(يف هذه الفقرة،  عرض  وة يفالتبديل بواسطة قياس القدرة الذر  متوراتوكذلك  ُي 

حافة نطاق  ختالف الرتدد بني تردد القياس واملوجة احلاملة أو بازدياد اتساعاً نطاق معني عند ترددات خمتلفة. ويزداد عرض النطاق 
 . ويتمثل أثر اإلشارات اهلامشية لتوسيع عرض نطاق القياس يف التقليل من الطاقة اإلمجالية املسموح هبا للبثتنقلةاملحملطة اإرسال 

لتبديل )تزداد سوية ا تموراتمن السوية املسموح هبا لالتبديل يف التقليل الفعلي  متورات. ويتمثل أثر MHzاهلامشي يف كل وحدة 
ض ، وي فرت التايل يف اجلدول توصيف الشروط رديلكل مضاعفة لعرض نطاق القياس(. و بالنسبة  dB 6ديل مبا يبلغ الذروة النتقالية التب

 قياس اإلبقاء على قيمة الذروة.
 3GPP TS 51.010التوصيف التقين يرد حتديد شروط القياس اخلاصة باإلشارات اهلامشية املشعة واملوصلة بشكل مستقل يف و 

التوصيف  انظر. وقد تتغري نطاقات الرتددات اليت جترى فيها القياسات من منط إىل آدر )3GPP TS 51.02xوسلسلة التوصيف 
 (.3GPP TS 51.02xوسلسلة التوصيف  3GPP TS 51.010التقين 

 أB-A4-1.5دول ـاجل
 ضمن النطاقالبث الهامشي  شروط قياس

 عرض نطاق القياس التخالف الترددي النطاق

  جة احلاملة()التخالف من املو  

 MHz 1,8 ≤ kHz 30 اإلرسال ذو الصلة

 MHz 6 ≤ kHz 100 النطاق
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 بB-A4-1.5اجلدول 
 عروض نطاقات القياس، خارج النطاق

 عرض نطاق القياس تخالف التردد النطاق

 MHz 50 – 10 kHzإىل  kHz 100من 

 MHz 500إىل  kHz 50من 
 دارج نطاق اإلرسال

  ال املعين()ختالف عن حافة نطاق اإلرس

  2 MHz 30 kHz 

  5 MHz 100 kHz 

 MHz 1 000إىل  MHz 500من 
 اإلرسال املعين دارج نطاق

  )ختالف عن حافة نطاق اإلرسال املعين(

  2 MHz 30 kHz 

  5 MHz 100 kHz 

  10 MHz 300 kHz 

  20 MHz 1 MHz 

  30 MHz 3 MHz 

 دارج نطاق MHz 1 000فوق 
 املعيناإلرسال 

  )ختالف عن حافة نطاق اإلرسال املعين(

  2 MHz 30 kHz 

  5 MHz 100 kHz 

  10 MHz MHz 1/kHz 300 
  20 MHz 1 MHz 

  30 MHz 3 MHz 

ي فرتض يف إعدادات القياسات أن عرض نطاق االستبانة يساوي قيمة عرض نطاق القياس املشار إليه يف اجلدول وأن عرض نطاق 
 و يعادل تقريباً ثالثة أمثال هذه القيمة.الفيدي

يف البث اهلامشي املشع حملطة متنقلة ذات موصالت هوائي، ويف كل البث اهلامشي حملطة متنقلة، ال تسري املواصفات إال على النطاق  - مالحظة
 فهو قيد النظر.. أما ما يقع دارج هذا النطاق من التوصيف وأسلوب القياس، GHz 4و MHz 30الرتددي املمتد بني 

 ITU-R SM.329و CEPT/ERC/REC 74-01العالقة بالتعاريف والمتطلبات الواردة في التوصيتين  1.1.5
يف هذه الفقرة، ي ستخدم مصطلح البث اهلامشي دارج النطاق جلميع اإلرساالت اهلامشية دارج نطاق اإلرسال ذي  -

 ي.من مسامهات من الضوضاء والتشكيل البيين والبث غري التوافق واملؤلفة، (ةلأو غري مشكَّ  ةلمشكَّ  الصلة )سواء كانت
من  3GPP TS 45.005يف التوصيف التقين  REC 74-01ويوصَّف البث اهلامشي حسب تعريف التوصية  -

أيضًا يف عروض  MHz 10ومن ختالفات ترددية أعلى. ويسري حد امليدان اهلامشي البالغ  BW = 10 MHz*2 العالقة
 للمرسل.نطاق أوسع 

دارج حافة نطاق  MHz 10و 0ويوجد باإلضافة إىل ذلك حد أعلى للبث غري املطلوب من ختالف ترددي يرتاوح بني  -
 .3GPP TS 45.005التوصيف التقين اإلرسال ذي الصلة وفق 

 .1ويرد تعريف نطاقات اإلرسال ذات الصلة يف الفقرة 
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 ت المجاورةالتعايش مع الخدمات العاملة في نطاقات الترددا 6
 MHz 1 920 وهو (MS)يف نطاقات الرتدد اجملاورة لنطاق تردد إرسال احملطات املتنقلة  العاملةيكفل هذا املطلب محاية املستقِبالت 

 .UTRA TDDو R-GSMو GSM 900، أي اخلدمات التالية: MHz 1 980إىل 
 .B-A4-6ل قدرة أي بث هامشي احلدود املوضوعة هلا يف اجلدو  أال تتجاوز وينبغي

 B-A4-6دول ـاجل
 متطّلبات إضافية للبث الهامشي

 نطاق الترددات الخدمة
 عرض نطاق القياس

(kHz) 
 المتطلبات الدنيا

(dBm) 

R-GSM 921  f  925 MHz 100 60– 
R-GSM 925 < f  935 MHz 100 67– 

GSM 900/R-GSM 935 < f  960 MHz 100 79– 

DCS 1800 1 805  f  1 880 MHz 100 71– 

UTRA TDD 1 900  f  1 920 MHz 100 62– 

UTRA TDD 2 010  f  2 025 MHz 100 62– 

ح خبمسة استثناءات ترقى سوي تها حىتkHz 200أ جرَيت القياسات على ترددات قيمها أعداد صحيحة من مضاعفات  -ة ـالمالحظ  –dBm 36 . وقد مسِ 
ح كذلك بثالثة استثناءات ترقى سوي تها إىل  ،UTRAو DCS 1800و GSM 900نطاقات اخلدمات  يف  .GSM 400 يف نطاقات اخلدمة –dBm 36ومسِ 

 DCS 1 800و GSM 900و T-GSM 810و GSM 400لمحطة متنقلة عاملة في نطاقات البث الهامشي  1.6
. ويتعني أن يكون dBm –36 ما ختَصص بقناةحملطة متنقلة عند 1.5يف الشروط املوصَّفة يف الفقرة املقيسة قدرة ال أال تتجاوز يتعني

 حمطة متنقلة صغرية. ، باستثناءR-GSM 900حملطة متنقلة تعمل يف نطاق  dBm –42احلد املقابل 
 حملطة متنقلة عندما ختَصص بقناة: 1.5املقيسة يف الشروط املوصَّفة يف الفقرة قدرة ال ويتعني أال تتجاوز

- 250 nW 36–) (dBm  9ددي من يف النطاق الرت kHz  1إىل GHz؛ 
- 1 µW 30–) (dBm  1يف النطاق الرتددي من GHz 12,75 إىل GHz. 

 حملطة متنقلة عندما ال ختَصص بقناة )حالة الراحة(: kHz 100املقيسة يف نطاق عرضه قدرة ال ويتعني أال تتجاوز
- 2 nW 57–) (dBm  9يف النطاق الرتددي من kHz  000 1إىل MHz؛ 
- 20 nW 47–) (dBm  1-12,75يف النطاق الرتددي GHz، 

 مع االستثناءات التالية:
- 1,25 nW 59–) (dBm  880يف النطاق الرتددي من MHz  915إىل MHz؛ 
- 5 nW 53–) (dBm  1,71يف النطاق الرتددي من GHz  1,785إىل GHz؛ 
- 76– dBm  يف النطاقات الرتدديةMHz 1 920-1 900 وMHz 1 980-1 920 وMHz 2 025-2 010 وMHz 2 170-2 110 

 ؛MHz 2 400-2 300و
- 76– dBm  يف النطاقات الرتدديةMHz 2 570-2 500 و MHz 2 620-2 570 وMHz 2 690-2 620. 

 حمطة متنقلة خمَصصة بقناة )انظر أدناه(.يغطى البث اهلامشي يف حالة الراحة ضمن نطاق االستقبال حبالة  – مالحظة
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، ولكن حبساب املتوسط عرب 3يف الشروط املوصَّفة يف الفقرة  واليت تقاس اليت تبثها قدرةالفإن قلة بقناة، عندما ختَصص حمطة متن
يتعني  ،kHz 200يف قياسات متمركزة على مضاعفات  kHz 100عرض نطاق فيديوي قدره رشقة على األقل، مبرشاح و  50قياس 

 تتجاوز: أال
- 62– dBm يف نطاقي MHz 400-390,2 وMHz 430-420,2  حملطات متنقلة من طرازT-GSM 380 وT-GSM 410 حصراً؛ 
- 67– dBm  يف نطاقيMHz 467,6-460,4 وMHz 496-488,8  حملطات متنقلة من طرازGSM400 حصراً؛ 
- 79– dBm  يف نطاقMHz 866-851  حملطات متنقلة من طرازT-GSM 810 حصراً؛ 
- 60– dBm  يف نطاقMHz 925-921 لة من طراز حملطات متنقR-GSM حصراً؛ 
- 67– dBm  يف نطاقMHz 935-925؛ 
- 79– dBm  يف نطاقMHz 960-935؛ 
- 71– dBm  يف نطاقMHz 1 880-1 805؛ 
- 66– dBm  يف نطاقاتMHz 1 920-1 900 وMHz 1 980-1 920 وMHz 2 025-2 010 وMHz 2 170-2 110 

 .MHz 2 400-230و
 MHz 960-925و MHz 866- 851يف كل من النطاقات  dBm –36سة قياسات مبستوى يصل إىل وي سمح كاستثناءات مبا يصل إىل مخ

 ARFCN لكل رقم MHz 2 170-2 110و MHz 2 025-2 010و MHz 1 980-1 920و MHz 1 920-1 900و MHz 1 880-805 1و
 تصل إىل ثالثة قياسات مبستوى يصلمتنقلة، ي سمح باإلضافة إىل ذلك باستثناءات  GSM 400ي ستخدم يف القياسات. ويف حمطة 

ي ستخدم  ARFCN لكل رقم MHz 496إىل  MHz 488,8ومن  MHz 467,6إىل  MHz 460,4يف النطاقني من  dBm –36 إىل
 القياسات. يف

 .3وينطبق ذلك يف حالة القفزات على كل جمموعة من القياسات مرتبة حسب ترددات القفزات كما هو مشروح يف الفقرة 

 PCS 1 900و GSM 850 و GSM 700لمحطة متنقلة عاملة في نطاقات الهامشي  البث 2.6

 .dBm 36-حملطة متنقلة عندما ختَصص بقناة  1.5املقيسة يف الشروط املوصَّفة يف الفقرة قدرة ال تتجاوز يتعني أال  
 دما ختَصص بقناة:حملطة متنقلة عن 1.5املقيسة يف الشروط املوصَّفة يف الفقرة قدرة ال ويتعني أال تتجاوز

- 36– dBm  9يف النطاق الرتددي من kHz  1إىل GHz؛ 
- 30– dBm  1يف النطاق الرتددي من GHz  12,75إىل GHz. 

 حملطة متنقلة عندما ال ختَصص بقناة )حالة الراحة(: kHz 100املقيسة يف نطاق عرضه قدرة ال ويتعني أال تتجاوز
- 57– dBm  9يف النطاق الرتددي من kHz  000 1إىل MHz؛ 
- 53– dBm  850 1يف النطاق الرتددي من MHz  910 1إىل MHz؛ 
- 47– dBm 1 من يف مجيع النطاقات الرتددية GHz  12,75إىل GHz. 

باستخدام تقنيات القياس للتشكيل والضوضاء واسعة  kHz 100اليت تبثها حمطة متنقلة يف نطاق بعرض  قدرةال ويتعني أال تتجاوز
 يلي: النطاق ما

- 73– dBm  728يف النطاق الرتددي من MHz  736إىل MHz؛ 
- 79– dBm  736يف النطاق الرتددي من MHz  746إىل MHz؛ 
- 79– dBm  747يف النطاق الرتددي من MHz  757إىل MHz؛ 
- 73– dBm  757يف النطاق الرتددي من MHz  763إىل MHz؛ 
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- 79– dBm  869يف النطاق الرتددي من MHz 894 إىل MHz؛ 
- 71– dBm  930 1يف النطاق الرتددي من MHz  990 1إىل MHz. 

 MHz 746 إىل MHz 728يف كل من النطاقات من  dBm -36وي سمح كاستثناءات مبا يصل إىل مخسة قياسات مبستوى يصل إىل 
 ARFCNلكل رقم  MHz 990 1إىل  MHz 930 1ومن  MHz 894 إىل MHz 869 ومن MHz 763إىل  MHz 747 ومن

 ي ستخدم يف القياسات.

 

 

 

 5الملحق 

 
 /المتعددُة النفاذِ (FDMA)المتعددُة النفاِذ بتقسيم التردد  المحطات المتنقلة

 ((DECT))اتصاالت التسلكية رقمية معز زة  (TDMA)الزمن  بتقسيم

 القناع الطيفي 1
  االدتبارات التالية.يف املتنوعة ي تعطيل تشغيله هبذه اهلوائياتة، ينبغتنوعهبوائيات م جمهَّزاً  (EUT)إذا كان التجهيز اجلاري ادتباره 

 البث الناجم عن التشكيل 2
غري  (DECT)البث غري املطلوب الناجم عن التشكيل هو القدرة َمقيسًة يف أي قناة راديوية لالتصاالت الالسلكية الرقمية املعزَّزة 

 .MHz 1عرض نطاق قيمته  يف، وم تكاملًة (EUT)تبار القناة اجلاري فيها اإلرسال من التجهيز موضِع االد
أقل  Ra (K, L, Y, N)بأرتال متتابعة، ينبغي أن تكون قيمة القدرة يف القناة املادية  Ra (K, L, M, N)عند البث يف قناة مادية و 

 .A5-2من القيم املعطاة يف اجلدول 

 A5-2دول ـاجل
 تشكيل البث

 السوية القصوى للقدرة طاق القياسعرض ن ” Y“ البث في قناة راديوية

Y = M  1 (1) 160 W (–8 dBm) 

Y = M  2 (1) 1 W (–30 dBm) 

Y = M  3 (1) 80 nW (–41 dBm) 

Y  أي قناة راديوية أدرى لالتصاالت =
 (DECT)الالسلكية الرقمية املعزَّزة 

(1) (2)44 dBm)–40 nW ( 

دد القدرة يف القناة الراديوية  (1) يقل  ال ، ويشمل حساب متوسِّطها ماYFمركَّز على الرتدد املركزي االمسي،  MHz 1عرض نطاق قيمته  يفبالتكامل  Yحت 
 من الرزمة املادية ولكن بعد كلمة التزامن. 25%منها، ويبدأ احلساب قبل أن يتم إرسال  80% لىمن الرزمة املادية وال يزيد ع 60% عن
باستثناء حالة واحدة هي  nW 40 )–(dBm 44أدرى"، ينبغي أن تكون السوية القصوى للقدرة أقل من  DECT= "أي قناة  Yيف حالة  (2)

 .nW 500 (dBm 33–) إشارة
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 المرتِسل انتقاالتالبث الناجم عن  3
ملة النامجة عن وصل أو فصل موجة حا (AM)مكوِّنات التشكيل االتساعي  ذلكتكون سوية قدرة مجيع منَتجات التشكيل )مبا يف 

، ناجتة من اإلرسال على قناة (DECT)لالتصاالت الالسلكية الرقمية املعزَّزة  (RF)يف قناة راديوية  وجودةمشكَّلة( امل (RF)راديوية 
 .DECTأدرى لالتصاالت  (RF)راديوية 

فصل  ة عن وصل أوالنامج (AM)مكوِّنات التشكيل االتساعي  ذلكينبغي أن تكون سوية قدرة مجيع منَتجات التشكيل )مبا يف 
 ، أقلالذروة، حني تقاس باستعمال تقنية استبقاء (RF)راديوية  Mمشكَّلة( النامجة عن إرسال يف قناة  (RF)موجة حاملة راديوية 

 .A5-3من القيم املعطاة يف اجلدول 

 A5-3دول ـاجل

 المرتِسل انتقاالتالبث الناجم عن 
 سوية القصوى للقدرةال عرض نطاق القياس ” Y“ البث في قناة راديوية

Y = M  1 (1) 250 W (–6 dBm) 

Y = M  2 (1) 40 W (–14 dBm) 

Y = M  3 (1) 4 W (–24 dBm) 

Y  أي قناة راديوية أدرى لالتصاالت =
 (DECT)الالسلكية الرقمية املعزَّزة 

(1) 1 W (–30 dBm) 

 .DECT لالتصاالت YFالرتدد  على مركز MHz 1 قدرة متكاملة يف عرض نطاق قيمته، وأن تكون الkHz 100يكون عرض نطاق القياس  أنينبغي  (1)

 البث الهامشي من المرتِسل )باالقتران المباشر( 4

 لتجهيز الجاري اختباره قناة إرتسال موز عةلكون يالبث الهامشي حين  4.1

تنطبق  . والA5-1.4امشي باملتطل بات املذكورة يف اجلدول نقطة طرفية راديوية قناة مادية موزَّعة، ينبغي أن يفي البث اهللحني تكون 
 ، للموجة احلاملة.cfعن الرتدد املركزي،  MHz 12,5 على ترددات تبعد أكثر من إال   A5-1.4اجلدول متطلبات 

 A5-1.4 دولـاجل

 متطلبات البث الهامشي
 /عرض النطاق المرجعيالمتطلبات الدنيا التردد

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100/dBm 36– 

1 GHz  f < 12,75 GHz MHz 1/dBm 30– 

5 MHz,+ 12 cf<  f5 MHz < ,12 – cf غري حمدد 

رى قياسات لإلرساالت على القناة الراديوية األقرب إىل حافة النطاق ال تصل فات ترددية ، يف حالة ختالقريبةينبغي أال جت 
 .MHz 2 إىل
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 الراحة( البث الهامشي من المستقِبل )حالة 5

 لتجهيز الجاري اختباره قناة إرتسال موز عةليكون ال البث الهامشي حين  1.5
حني ال يكون للنقطة الطرفية الراديوية قناة إرسال موزَّعة، ينبغي أن ال تتجاوز سوية القدرة ألي بث هامشي احلدود املوضوعة هلا 

 .A5-1.5يف اجلدول 

 A5-1.5دول ـاجل
 ِبلالبث الهامشي من المستق

 عرض نطاق القياس نطاق التردد
 السوية القصوى

(dBm) 
 مالحظة

30 MHz  f < 1 GHz 100 kHz(1) 57–  

1 GHz  f  12,75 GHz 1 MHz(1) 47–  باستثناء الرتددات اليت تقع يف نطاق االتصاالت
ويشملها  (DECT)الالسلكية الرقمية املعزَّزة 

 .A5-2.5 اجلدول
 .الذروةة القدرة باستعمال تقنية استبقاء ينبغي أن تقاس سوي (1)

 (DECT)في نطاق االتصاالت الالتسلكية الرقمية المعز زة  2.5
أن ال تتجاوز سوية القدرة ألي بث هامشي من املستقِبل ينبغي  ،(DECT)يف نطاق ترددات االتصاالت الالسلكية الرقمية املعزَّزة 

 .A5-2.5احلدود املوضوعة هلا يف اجلدول 

 A5-2.5دول ـاجل

 (DECT)البث الهامشي من المستقِبل ضمن نطاق االتصاالت الالتسلكية الرقمية المعز زة 
 نطاق التردد

(MHz) 
 عرض نطاق القياس

(MHz) 
 السوية القصوى

(dBm) 

1 900-1 920 
2 010-2 025 

1 –57(1)  
 ي سمح باالستثناءات التالية: (1)

 ؛nW 20أقل من  (.e.r.p)ية القصوى املسموح هبا للقدرة املَشعَّة الفعالة أن تكون السو ، ينبغي MHz 1يف نطاق  -
 .nW 250أقل من  (.e.r.p)، ينبغي أن تكون السوية القصوى املسموح هبا للقدرة املَشعَّة الفعالة kHz 30احد يف نطاقني ال أكثر، قيمة الو  -
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 6الملحق 

 
 ةُ اإلرتسالزدوجالم (WMAN)تسلكيِة الحضريِة الالالنفاذ المحطات المتنقلة لشبكِة 

 (OFDMA) تعامدي للتردد المتعددُة النفاِذ بتقسيم (TDD) زمنالبتقسيم 
 IMT-2000التصاالت 

 ة  زدوجامل (WMAN)احلضرية الالسلكية  النفاذ يعرِّف هذا امللحق حدود البث غري املطلوب خبصوص احملطات املتنقلة لشبكة
 .IMT-2000التصاالت  (OFDMA)ملتعددة  النفاِذ بتقسيم تعامدي للرتدد ا (TDD)زمن الاإلرساِل بتقسيم 

 بث الطيف التردديقناع  1

 بث الطيف التردديقناع  1.1
 أA6-1.1- اجلدولني تطبق األقنعة الطيفية الواردة يف بالنسبة لنطاقات حمددة، 1ما مل ُيدَّد دالف ذلك يف الفقرات الفرعية للقسم 

 .بA6-1.1-و

 أA6-1.1-دول ـاجل

 MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  األتساتسي بث الطيف التردديقناع 

 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 (/عرض النطاق التكامليdBm)تسوية البث المسموح بها 
 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 50 < 3,5إىل  2,5

 –13 000 1 ≤ 12,5إىل  3,5

  للمباعدة بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشاح القياس. (MHz)هي القيمة املطلقة  f∆ - 1 ةـالمالحظ
يقع و  .MHz 3,475وي ، واألدري يف ختالف ترددات يساMHz 2,525يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 50يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,0األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 4,0يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  موضع القياس

سب فيه تكامل قدرة البث. - 3 ةـالمالحظ  يشري عرض النطاق التكاملي إىل مدى الرتددات الذي ُي 

 بA6-1.1-دول ـاجل

 MHz 10في حالة موجة حاملة ترد دها األتساتسي  بث الطيف التردديقناع 
 f∆ ن تردد القناة المركزيالتخالف ع

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 (/عرض النطاق التكامليdBm)تسوية البث المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 100 < 6 إىل 5

 –13 000 1 ≤ 25 إىل 6

 ح القياس.للمباعدة بني تردد املوجة احلاملة ومركز مرشا  (MHz)هي القيمة املطلقة   f∆  - 1 ةـالمالحظ
يقع و  .MHz 5,950وي ، واألدري يف ختالف ترددات يساMHz 2,550يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,5األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 6,5يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  موضع القياس

سب فيه تكامل قدرة البث. - 3 ةـالمالحظ  يشري عرض النطاق التكاملي إىل مدى الرتددات الذي ُي 
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العاملة في النطاق  (TDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم الزمن  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  2.1
 .MHz (BCG 1.A/1.B) 300 2-400 2 الترددي

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  على من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 25 إىل MHz 5، وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من MHz 5دها يف حالة موجة حاملة تردُّ  للمحطة املتنقلةاملركزي 

حملطات املتنقلة اليت يبلغ فيها عرض نطاق ويف ا .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 
 .املركزي الرتددعن  MHz 21,875و MHz 4,77على الرتددات اليت تبعد ما بني  بث الطيف الرتدديقناع ، يسري MHz 8,75 القناة

اليت يبلغ  (TDD)زمن الاإلرساِل بتقسيم  زدوجة  امل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي دA6-2.1-إىل  أA6-2.1-وحتدد اجلداول 
 .MHz 8,75و 5و 10فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-2.1-دول ـاجل

 MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 القطعة رقم
 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)عرض النطاق التكاملي/ 

 –13,00 100 6 > إىل 5 1
 –13,00 000 1 10 > إىل 6 2

 –12 – 13( f - 10) 000 1 11 > إىل 10 3
 –25,00 000 1 15 > إىل 11 4
 –25,00 000 1 20 >إىل 15 5

 –25,00 000 1 25 >إىل 20 6

 :أA6-2.1-يف اجلدول 
 .MHz 10عرض نطاق القناة هو  -
َسب فيه تكامل قدرة البث.الرت  إىل مدىعرض النطاق التكاملي يشري  -  دد الذي ُي 

 f:  ختالف الرتدد(MHz) .عن تردد القناة املركزي 

 بA6-2.1-دول ـاجل

 MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي القطعة رقم
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBm)عرض النطاق التكاملي/ 

 –13,00 50 3,5 > إىل 2,5 1
 –13,00 000 1 7,5 > إىل 3,5 2

 –16,00 500 8 > إىل 7,5 3

 –25,00 000 1 10,4 > إىل 8 4

 –25,00 000 1 12,5 > إىل 10,4 5
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 :بA6-2.1-يف اجلدول 
 .MHz 5نطاق القناة هو  عرض -
َسب فيه تكامل قدرة البث.الرت  إىل مدىعرض النطاق التكاملي يشري  -  دد الذي ُي 

وضوعة هلا املاحلدي ة  من قدرات اإلرسال والرتددات املركزية، يتعني أال تتجاوز قياسات القناع الطيفي القيم وألي جمموعة
 على التوايل. MHz 5و 10ي نطاق القناة البالغني لعرضَ  بA6-2.1-و أA6-2.1- اجلدولني يف

توهينات البث دارج النطاق الرتددي لكل عرض نطاق تكاملي نسبًة إىل قدرة  دA6-2.1-و جA6-2.1-وتورد مواصفة اجلدولني 
 اإلرسال احملسوبة يف نفس املدى الرتددي لعرض النطاق التكاملي.

 جA6-2.1-دول ـاجل
 PTx < 23 dBm و MHz 8,75في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 القطعة رقم
 f∆ تردد القناة المركزي التخالف عن

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 المواصفة

 –dB (4,5/(4,77−Δf)×7+26) 100 9,27 > إىل 4,77 1
 –dB (3,96/(9,27−Δf)×4+33) 100 13,23 > إىل 9,27 2
 –dB (4,5/(13,23−Δf)×2+37) 100 17,73 > إىل 13,23 3
 –dB 39 100 21,875 > إىل 17,73 4

 دA6-2.1-دول ـاجل

 PTx ≥ 23 dBm و MHz 8,75في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي القطعة رقم
(MHz) 

 التكاملي عرض النطاق
(kHz) 

 المواصفة

 –dB (4,5/(4,77-Δf)x7+26+(23-PTx)) 100 9,27 > إىل 4,77 1

 –dB (3,96/(9,27-Δf)x4+33+(23-PTx)) 100 13,23 > إىل 9,27 2

 –dB (4,5/(13,23-Δf)x2+37+(23-PTx)) 100 17,73 >إىل 13,23 3

 –(dB 39+(23-PTx) 100 21,875 > إىل 17,73 4

 :دA6-2.1-و جA6-2.1-يف اجلدولني 
 PTx:  القدرة املقيسة(dBm) يف اهلوائي املرَسلة 

 Δf:  الرتددختالف (MHz) املركزيناة عن تردد الق. 
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النطاق  العاملة في (TDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم الزمن  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  3.1
 .MHz 2 690-2 500 (BCG 3.A) الترددي

عن  MHz 12,5و MHz 2,5 بنيعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديينطبق قناع 
 MHz 5، وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من MHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةي املركز  الرتدد

 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي  MHz 25 إىل

اليت يبلغ  (TDD) زمنالرساِل بتقسيم اإل ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي بA6-3.1-و أA6-3.1-وُيدد اجلدوالن 
 .MHz 5و 10فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-3.1-دول ـاجل

 MHz 10دها في حالة موجة حاملة ترد   بث الطيف التردديقناع 

 القطعة رقم
 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBmعرض النطاق/ )التكاملي 

 –13,00 100 6 > إىل 5 1
 –13,00 000 1 10 > إىل 6 2

 12(f-10) – –13 000 1 11 > إىل 10 3

 –25,00 000 1 15 > إىل 11 4

 000 1 20 > إىل 15 5

 PTx ≤ + 23 dBm إذا كان
 ≥ MHzc f 2 550 620 2 ≥و

 (f -10,5) × 32/19 - 21-تساوي 
 -25وإال 

 000 1 25 > إىل 20 6
 PTx ≤ + 23 dBm إذا كان

 ≥ MHzc f 2 550 620 2 ≥و

 25–وإال  37–تساوي 

 .MHz 545 2-625 2، وينحصر النطاق الرتددي للتشغيل يف dBm 23عن  احملطة املتنقلةال تقل قدرة اخلرج القصوى ملرِسل  ،يف اليابان -ة ـالمالحظ

 :أA6-3.1-يف اجلدول 
 .MHz 10عرض نطاق القناة هو  -
َسب فيه تكامل قدرة البث. إىل مدىعرض النطاق التكاملي  يشري -  الرتدد الذي ُي 

 f: الرتدد  ختالف(MHz) عن تردد القناة املركزي 
 PTx:  املقيسة القدرة(dBm) املرَسلة يف اهلوائي 

 fc: احلاملة  للموجة الرتدد املركزي(MHz). 
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 بA6-3.1-دول ـاجل

 MHz 5جة حاملة ترددها في حالة مو  بث الطيف التردديقناع 

 القطعة رقم
 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)عرض النطاق التكاملي/ 

 –13,00 50 3,5 > إىل 2,5 1
 –13,00 000 1 7,5 > إىل 3,5 2

 500 8 > إىل 7,5 3
 PTx ≤ + 23 dBmإذا كان 

 ≥ MHzc f 2 547,5 622,5 2 ≥و
 16,00–وإال  –f28 × (,2 – 23 (7,5−تساوي 

 -25,00 000 1 10,4 > إىل 8 4

 000 1 12,5 > إىل 10,4 5
 PTx ≤ + 23 dBmإذا كان 

 ≥ MHz,≤ 2 622c f 2 547,5 5و
 25–وإال  – f1,68 × ( –21 (8−تساوي 

 .MHz 2 625-2 545، وينحصر النطاق الرتددي للتشغيل يف dBm 23عن  احملطة املتنقلة ال تقل قدرة اخلرج القصوى ملرِسل ،يف اليابان - ةـحظالمال

 :بA6-3.1-يف اجلدول 
 .MHz 5عرض نطاق القناة هو  -
َسب فيه تكامل قدرة البث. إىل مدىعرض النطاق التكاملي يشري  -  الرتدد الذي ُي 

PTx:  املقيسة القدرة(dBm) املرَسلة يف اهلوائي 

f: الرتدد  فختال(MHz) عن تردد القناة املركزي 
fc:  احلاملة  للموجة املركزيالرتدد(MHz). 

العاملة في النطاق  (TDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم الزمن  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  4.1
 .MHz 3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C) الترددي

 MHz 5عرض نطاق القناة  1.4.1
على جانيب  MHz 12,5و 2,5 بني اليت ترتاوح قيمها ( f) الرتددات اتمتنقلة على ختالف ةمن حمط ث الطيف الرتدديبينطبق قناع 

 نطاق احملددمقيسة على امتداد عرض ال ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة .للمحطة املتنقلة لموجة احلاملةل املركزي رتددال
 لمحطة املتنقلة.ل للموجة احلاملة MHz 5قناة ترددها يف  املقيسة قدرةال إمجايل متوسط بالنسبة إىل

اليت يبلغ فيها عرض  (TDD)زمن الاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي A6-1.4.1ويوص ف اجلدول 
. وبافرتاض أصناف قدرة حمددة، A6-1.4.1 ويتعني أال يتجاوز بث احملطة املتنقلة السويات احملددة يف اجلدول. MHz 5نطاق القناة 

كقيمة التفاوت   dB 1,5إىل قيم مطلقة ألغراض االدتبار. وترد هنا قيمة  A6-1.4.1ميكن حتويل املتطلبات النسبية يف اجلدول 
 املسموح به يف االدتبار.
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 A6-1.4.1دول ـاجل
 MHz 5 نطاقها عرض في قناة بث الطيف التردديمتطلبات قناع 

 عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا fتردد تخالف ال

MHz 2,5  إىلMHz 3,5 dBc5,2
MHz

155,33





















f
  kHz 30 

MHz 7,5 dBc5,3إىل  3,5
MHz

15,33





















f
  MHz 1 

MHz 8,5 dBc5,7إىل  7,5
MHz

105,37





















f
  MHz 1 

 MHz 12,5 dBc 47,5– MHz 1إىل  8,5
 .القياس مرشاحتردد املوجة احلاملة ومركز هي قيمة التخالف بني  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 3,485 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 2,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
ينبغي  و  .MHz 12يف ختالف ترددات يساوي األدري و  ،MHz 4يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياس - 3ة ـالمالحظ

ته، أن ءوكفا ساسيتهوحالقياس  دقةلتحسني  لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود ياً  س مساوياً ياالق اتكقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز 
متكاملة  انة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجةعن عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستب يكون عرض نطاق االستبانة خمتلفاً 

 يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.
 log((5 MHz)/(30 kHz)) = 22,2 dB*10بتطبيق عامل تدرج  (PSD)الحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة  - 4المالحظـة 

 على التوايل. MHz 1و kHz 30لعرضي نطاق القياس  log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB*10و

 MHz 7عرض نطاق القناة  2.4.1
على جانيب  MHz 17,5و 3,5بني  اليت ترتاوح قيمها ( f)رتددات ال اتمتنقلة على ختالف ةمن حمط بث الطيف الرتدديينطبق قناع 

 نطاق احملددمقيسة على امتداد عرض ال ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة .للمحطة املتنقلة ة احلاملةلموجل املركزي رتددال
 لمحطة املتنقلة.ل للموجة احلاملة MHz 7قناة ترددها يف  املقيسة قدرةال إمجايل متوسط بالنسبة إىل

اليت يبلغ فيها عرض  (TDD)زمن الاإلرساِل بتقسيم  ة  جزدو امل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي A6-2.4.1ويوص ف اجلدول 
. وبافرتاض أصناف قدرة حمددة، A6-2.4.1يتجاوز بث احملطة املتنقلة السويات احملددة يف اجلدول  ويتعني أال  . MHz 7نطاق القناة 

كقيمة التفاوت   dB 1,5نا قيمة إىل قيم مطلقة ألغراض االدتبار. وترد ه A6-2.4.1ميكن حتويل املتطلبات النسبية يف اجلدول 
 املسموح به يف االدتبار.
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 A6-2.4.1دول ـاجل

 MHz 7 نطاقها عرض في قناة بث الطيف التردديمتطلبات قناع 
 عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا fتخالف التردد 

MHz 4,75 dBcإىل  3,5
MHz 



















 5,3

f
 5,135,33 kHz 30 

MHz 10,5 dBc75,4إىل  4,75
MHz

7,00,35





















f
  MHz 1 

MHz 11,9 dBc5,10إىل  10,5
MHz

70,39





















f
  MHz 1 

 MHz 17,5 dBc 49,0– MHz 1إىل  11,9

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 4,735 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 3,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
ينبغي  و . MHz 17األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 5,25يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياس - 3ة ـالمالحظ

ته، أن ءوكفا حساسيتهو القياس  دقةلتحسني  . إال أنه جيوز، تود ياً لعرض نطاق القياس مساوياً  لتجهيزات القياسكقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة 
عن عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة  يكون عرض نطاق االستبانة خمتلفاً 

 كافئ لعرض نطاق القياس.متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء امل
 log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB*10بتطبيق عامل تدرج (PSD)الحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة  - 4المالحظـة 

 على التوايل. MHz 1و kHz 30ي نطاق القياس لعرضَ  log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB*10و

 MHz 10عرض نطاق القناة  3.4.1
على جانيب  MHz 25,0و 5,0بني  اليت ترتاوح قيمها (f)رتددات ال اتمتنقلة على ختالف ةمن حمط بث الطيف الرتدديينطبق قناع 

 نطاق احملددمقيسة على امتداد عرض ال ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة .للمحطة املتنقلة لموجة احلاملةل املركزي رتددال
 لمحطة املتنقلة.ل للموجة احلاملة MHz 10قناة ترددها يف  املقيسة قدرةال ايل متوسطإمج بالنسبة إىل

اليت يبلغ فيها عرض  (TDD)زمن الاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي A6-3.4.1ويوص ف اجلدول 
. وبافرتاض أصناف قدرة A6-3.4.1ات احملددة يف اجلدول ويتعني أال يتجاوز بث احملطة املتنقلة السوي. MHz 10نطاق القناة 

كقيمة   dB 1,5إىل قيم مطلقة ألغراض االدتبار. وترد هنا قيمة  A6-3.4.1حمددة، ميكن حتويل املتطلبات النسبية يف اجلدول 
 التفاوت املسموح به يف االدتبار.
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 A6-3.4.1دول ـاجل

 MHz 10 نطاقها عرض في قناة بث الطيف التردديمتطلبات قناع 
 عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا fتخالف التردد 

MHz 7,0 dBc0,5إىل  5,0
MHz

95,33





















f
  kHz 30 

MHz 15,0 dBc0,7إىل  7,0
MHz

5,05,36





















f
  MHz 1 

MHz 17,0 dBc0,15إىل  15,0
MHz

5,05,36





















f
  MHz 1 

 MHz 25,0 dBc 50,5– MHz 1إىل  17,0
 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 6,985 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 5,015يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
ينبغي  و . MHz 24,5األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 7,5يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياس - 3ة ـالمالحظ

ته، أن ءوكفا حساسيتهو القياس  دقةلتحسني  لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود ياً  مساوياً  لتجهيزات القياسكقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة 
. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة عن عرض نطاق القياس يكون عرض نطاق االستبانة خمتلفاً 

 متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.
 log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB*10تدرج  بتطبيق عامل (PSD)الحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة  - 4المالحظـة 

 على التوايل. MHz 1و kHz 30لعرضي نطاق القياس  log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB*10و

النطاق  العاملة في (TDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم الزمن  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  5.1
 .MHz 3 800-3 600 (BCG 5H.A/5H.B/5H.C) الترددي

 MHz 5عرض نطاق القناة  1.5.1
على جانيب  MHz 12,5و 2,5 بني اليت ترتاوح قيمها ( f) الرتددات اتمتنقلة على ختالف ةمن حمط بث الطيف الرتدديينطبق قناع 

 طاق احملددنمقيسة على امتداد عرض ال ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة .للمحطة املتنقلة لموجة احلاملةل املركزي رتددال
 لمحطة املتنقلة.ل للموجة احلاملة MHz 5ترددها  قناةيف  املقيسة قدرةال إمجايل متوسط بالنسبة إىل

اليت يبلغ فيها عرض  (TDD)زمن الاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي A6-1.5.1ويوص ف اجلدول 
. وبافرتاض أصناف قدرة حمددة، A6-1.5.1ث احملطة املتنقلة السويات احملددة يف اجلدول ويتعني أال يتجاوز ب. MHz 5نطاق القناة 

كقيمة التفاوت   dB 1,5إىل قيم مطلقة ألغراض االدتبار. وترد هنا قيمة  A6-1.5.1ميكن حتويل املتطلبات النسبية يف اجلدول 
 املسموح به يف االدتبار.
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 A6-1.5.1دول ـاجل
 MHz 5 نطاقها عرض في قناة طيف التردديبث المتطلبات قناع 

 عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا fتخالف التردد 

MHz 3,5 dBc5,2إىل  2,5
MHz

155,33





















f
  kHz 30 

MHz 7,5 dBc5,3إىل  3,5
MHz

15,33





















f
  MHz 1 

MHz 8,5 dBcإىل  7,5
MHz 



















 5,7

f
 105,37 MHz 1 

 MHz 12,5 dBc 47,5– MHz 1إىل  8,5
 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 3,485 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 2,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
ينبغي  و . MHz 12األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 4يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياس - 3ة ـالمالحظ

ته، أن ءوكفا حساسيتهو القياس  دقةلتحسني  لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود ياً  مساوياً  ات القياستجهيز لكقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة 
رض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة عن ع يكون عرض نطاق االستبانة خمتلفاً 

 متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.
 log((5 MHz)/(30 kHz)) = 22,2 dB*10بتطبيق عامل تدرج  (PSD)الحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة  - 4المالحظـة 

 على التوايل. MHz 1و kHz 30لعرضي نطاق القياس  log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB*10و

 MHz 7عرض نطاق القناة  2.5.1
على جانيب  MHz 17,5و 3,5 بني اليت ترتاوح قيمها ( f) الرتددات اتمتنقلة على ختالف ةمن حمط بث الطيف الرتدديينطبق قناع 

 نطاق احملددمقيسة على امتداد عرض ال ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة .للمحطة املتنقلة لموجة احلاملةل املركزي رتددال
 لمحطة املتنقلة.ل للموجة احلاملة MHz 7قناة ترددها يف  املقيسة قدرةال إمجايل متوسط بالنسبة إىل

اليت يبلغ فيها عرض  (TDD)زمن الاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي A6-2.5.1ويوص ف اجلدول 
. وبافرتاض أصناف قدرة حمددة، A6-2.5.1ويتعني أال يتجاوز بث احملطة املتنقلة السويات احملددة يف اجلدول . MHz 7نطاق القناة 

كقيمة التفاوت   dB 1,5إىل قيم مطلقة ألغراض االدتبار. وترد هنا قيمة  A6-2.5.1ميكن حتويل املتطلبات النسبية يف اجلدول 
 املسموح به يف االدتبار.
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 A6-2.5.1دول ـاجل

 MHz 7 نطاقها عرض في قناة بث الطيف التردديمتطلبات قناع 
 عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا fتخالف التردد 

MHz 4,75 dBc5,3إىل  3,5
MHz

5,135,33





















f
  kHz 30 

MHz 10,5 dBc75,4إىل  4,75
MHz

7,00,35





















f
  MHz 1 

MHz 11,9 dBc5,10إىل  10,5
MHz

70,39





















f
  MHz 1 

 MHz 17,5 dBc 49,0– MHz 1إىل  11,9
 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 4,735 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 3,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30رشاح يقع موضع القياس األول مب - 2 ةـالمالحظ
ينبغي  و . MHz 17األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 5,25يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياس - 3ة ـالمالحظ

ته، أن ءوكفا حساسيتهو القياس  دقةلتحسني  لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود ياً  مساوياً  لتجهيزات القياس كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة
عن عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة  يكون عرض نطاق االستبانة خمتلفاً 

 اس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.متكاملة يف عرض نطاق القي
 log((7 MHz)/(30 kHz)) = 23,7 dB*10بتطبيق عامل تدرج  (PSD)الحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة  - 4المالحظـة 

 على التوايل. MHz 1و kHz 30لعرضي نطاق القياس  log((7 MHz)/(1 MHz)) = 8,5 dB*10و

 MHz 10عرض نطاق القناة  3.5.1
على جانيب  MHz 25,0و 5,0بني  اليت ترتاوح قيمها ( f)رتددات ال اتمتنقلة على ختالف ةمن حمط بث الطيف الرتدديينطبق قناع 

 النطاق احملدد لى امتداد عرضمقيسة ع ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة .للمحطة املتنقلة لموجة احلاملةل املركزي رتددال
 لمحطة املتنقلة.ل للموجة احلاملة MHz 10قناة ترددها يف  املقيسة قدرةال إمجايل متوسط بالنسبة إىل

اليت يبلغ فيها عرض  (TDD)زمن الاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي A6-3.5.1ويوص ف اجلدول 
. وبافرتاض أصناف قدرة A6-3.5.1ويتعني أال يتجاوز بث احملطة املتنقلة السويات احملددة يف اجلدول . MHz 10نطاق القناة 

كقيمة   dB 1,5إىل قيم مطلقة ألغراض االدتبار. وترد هنا قيمة  A6-3.5.1حمددة، ميكن حتويل املتطلبات النسبية يف اجلدول 
 التفاوت املسموح به يف االدتبار.
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 A6-3.5.1دول ـاجل
 MHz 10 نطاقها عرض في قناة بث الطيف التردديمتطلبات قناع 

 عرض نطاق القياس المتطلبات الدنيا fتخالف الترددات 

MHz 7,0 dBc0,5إىل  5,0
MHz

95,33





















f
  kHz 30 

MHz 15,0 dBc0,7إىل  7,0
MHz

5,05,36





















f
  MHz 1 

MHz 17,0 dBc0,15إىل  15,0
MHz

55,40





















f
  MHz 1 

 MHz 25,0 dBc 50,5– MHz 1إىل  17,0
 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 6,985 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 5,015يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
ينبغي  و . MHz 24,5األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 7,5يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  ضع القياسيقع مو  - 3ة ـالمالحظ

ته، أن ءوكفا حساسيتهو القياس  دقةلتحسني  لعرض نطاق القياس. إال أنه جيوز، تود ياً  مساوياً  لتجهيزات القياسكقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة 
عن عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة  عرض نطاق االستبانة خمتلفاً  يكون

 متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.
 log((10 MHz)/(30 kHz)) = 25,2 dB*10بتطبيق عامل تدرج  (PSD)لنمط الكثافة الطيفية للقدرة  الحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ - 4المالحظـة 

 ، على التوايل.MHz 1و kHz 30لعرضي نطاق القياس  log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB*10و

 اتنطاقال العاملة في (FDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم التردد  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  6.1
 .MHz 2 170-2 110/1 770-1 710 (BCG 6A)الترددية 

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 25 إىل MHz 5اوح من ، وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرت MHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي 

 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 
اليت  (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي بA6-6.1-و أA6-6.1-وُيدد اجلدوالن 

 .MHz 5و 10يبلغ فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-6.1-دول ـاجل

 MHz 10 نطاقها عرض في قناة بث الطيف التردديمتطلبات قناع 

 القطعة رقم
التخالف عن تردد القناة 

 (MHz) المركزي
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
/عرض النطاق dBm)تسوية البث المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي (التكاملي

 –13,00 100 < 6إىل  5 1
 –13,00 000 1 ≤ 25إىل  6 2
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 بA6-6.1-دول ـاجل

 MHz 5 نطاقها عرض في قناة بث الطيف التردديمتطلبات قناع 

 القطعة رقم
التخالف عن تردد القناة 

 (MHz) المركزي
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
/عرض النطاق dBm)تسوية البث المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي (التكاملي

 –13 50 < 3,5إىل  2,5 1
 –13 000 1 ≤ 12,5 إىل 3,5 2

َسب فيه تكامل قدرة البث. إىل مدىعرض النطاق التكاملي يشري  - 1ة ـالمالحظ  الرتدد الذي ُي 
 من عرض النطاقMHz 25 (%250 .)يكفل هذا املتطلب للبث اهلامشي شرط احلماية يف الرتددات اليت تفوق  - 2 ةـالمالحظ

 اتالعاملة في النطاق (FDD)رتسال بتقسيم التردد المزدوجُة اإل تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  7.1
 .MHz 2 170-2 110/1 980-1 920 (BCG 6.B)الترددية 

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 25 إىل MHz 5، وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من MHz 5 يف حالة موجة حاملة ترددها للمحطة املتنقلةاملركزي 

 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 
اليت  (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي بA6-7.1-و أA6-7.1-وُيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5رض نطاق القناة يبلغ فيها ع

 أA6-7.1-دول ـاجل
 MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 القطعة رقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)عرض النطاق التكاملي/ 

 –15,00 30 < 3,5إىل  2,5 1
 –10,00 000 1 < 5,0 إىل 3,5 2

 –10,00 000 1 < 7,5إىل  5,0 3

 –13,00 000 1 < 8,5إىل  7,5 4

 –25,00 000 1 < 12,5إىل  8,5 5

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 3,485 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 2,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,0 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 4,0يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 1يقع موضع القياس األول مبرشاح و 
َسب فيه تكامل قدرة البث. إىل مدىعرض النطاق التكاملي يشري  - 3ة ـالمالحظ  الرتدد الذي ُي 
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 بA6-7.1-دول ـاجل
 MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 القطعة رقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBmعرض النطاق التكاملي/) 

 –18,00 30 < 6,0إىل  5,0 1
 –10,00 000 1 < 7,5إىل  6,0 2

 –10,00 000 1 < 10,0إىل  7,5 3

 –13,00 000 1 < 11,0إىل  10,0 4

 –13,00 000 1 < 15,0إىل  11,0 5

 –25,00 000 1 < 25,0إىل  15,0 6

 .سياالق مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
، واألدري يف ختالف ترددات MHz 5,015يساوي  f ختالف ترددات يف kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
، واألدري يف ختالف ترددات MHz 6,5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 1يقع موضع القياس األول مبرشاح و  .MHz 5,985 يساوي
 .MHz 24,5 يساوي

َسب فيه  إىل مدىعرض النطاق التكاملي يشري  - 3ة ـالمالحظ  تكامل قدرة البثالرتدد الذي ُي 

العاملة في النطاق  (FDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم التردد  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  8.1
 .MHz 2 690-2 496 (BCG 3.B) الترددي

د عن الرتد MHz 12,5إىل  MHz 2,5عد يرتاوح من على الرتددات الواقعة على ب   من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 25 إىل MHz 5، وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من MHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي 

 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 
اليت  (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  دوجز امل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي بA6-8.1-و أA6-8.1-وُيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5يبلغ فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-8.1-دول ـاجل
 MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 القطعة رقم
 التخالف عن تردد القناة

 (MHz) المركزي
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBmعرض ال/)نطاق التكاملي 

 –13,00 100  < 6إىل  5 1
 –13,00 000 1 < 10إىل  6 2

 12(f - 10) – –13 000 1 < 11إىل  10 3

 –25,00 000 1 < 15إىل  11 4

 –25,00 000 1 < 20إىل  15 5

 –25,00 000 1 < 25إىل  20 6
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 :أA6-8.1-يف اجلدول 

 .MHz 10عرض نطاق القناة هو  -
َسب فيه تكامل قدرة البث. إىل مدىاق التكاملي عرض النطيشري  -  الرتدد الذي ُي 

f: الرتدد  ختالف(MHz) عن تردد القناة املركزي 
PTx:  املقيسة القدرة(dBm) املرَسلة يف اهلوائي 

fc: احلاملة  للموجة الرتدد املركزي(MHz). 

 بA6-8.1-دول ـاجل

 MHz 5ا في حالة موجة حاملة تردده بث الطيف التردديقناع 

 القطعة رقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)عرض النطاق التكاملي/ 

 –13,00 50 < 3,5إىل  2,5 1
 –13,00 000 1 < 7,5إىل  3,5 2
 –16,00 000 1 < 8إىل  7,5 3
 –25,00 000 1 < 10,4إىل  8 4
 –25,00 000 1 < 12,5إىل  10,4 5

 :بA6-8.1-يف اجلدول 
 .MHz 5عرض نطاق القناة هو  -
َسب فيه تكامل قدرة البث. إىل مدىعرض النطاق التكاملي يشري  -  الرتدد الذي ُي 

PTx: القدرة املقيسة (dBm) املرَسلة يف اهلوائي 
f:  املقيسة القدرة(dBm) املرَسلة يف اهلوائي 

fc: موجة احلاملة املركزي لل الرتدد(MHz). 

 اتالعاملة في النطاق (FDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم التردد  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  9.1
 .MHz 1880-1 805/1 785-1 710 (BCG 6.C)الترددية 

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 25 إىل MHz 5، وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من MHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي 

 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 
اليت  (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل ات املتنقلةللمحط بث الطيف الرتددي بA6-9.1-و أA6-9.1-وُيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5يبلغ فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-9.1-دول ـاجل
 MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm عر/)مقيسة عند منفذ الهوائي ض النطاق التكاملي 
 –13 50 < 3,5إىل  2,5
 –10 000 1 < 7,5إىل  3,5
 –13 000 1 < 8,5إىل  7,5
 –25 000 1 < 12,5إىل  8,5
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 بA6-9.1-دول ـاجل

 MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 نطاق التكامليعرض ال
(kHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 50 < 6,0إىل  5,0
 –10 000 1 < 10,0إىل  6,0

 –13 000 1 < 11,0إىل  10,0
 –25 000 1 < 25,0إىل  11,0

 

العاملة في النطاق  (FDD)التردد  المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  10.1
 .MHz 862-698 (BCG 7.A) الترددي

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 17,5 إىل MHz 3,5من لى بعد يرتاوح ، وعلى الرتددات الواقعة عMHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي 

 MHz 5وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  ،MHz 7يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 
 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي  MHz 25 إىل

 (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي وA6-10.1- إىل أA6-10.1-وحتدد اجلداول 
 .MHz 10و 7و 5اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-10.1-دول ـاجل
 fc ≤ 795,5 ≥ 700,5خاص بالنطاق  ؛MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 f المركزي التخالف عن تردد القناة
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 30 2,6إىل  2,5
 –13 100 12,5إىل  2,6

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 2,585، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30ع القياس األول مبرشاح يقع موض - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,650يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100موضع القياس األول مبرشاح 

 بA6-10.1-دول ـاجل

 fc ≤ 859,5 ≥ 799,5خاص بالنطاق  ؛MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  تردديبث الطيف القناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(MHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 
 1,6 5 7,5إىل  2,5
 –10 2 12,5إىل  7,5

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1 ةـالمالحظ
 f يف ختالف ترددات MHz 2يقع موضع القياس األول مبرشاح و . MHz 5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 5يقع موضع القياس مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
 .MHz 11,5، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 8,5يساوي 
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 جA6-10.1-دول ـاجل

 fc ≤ 794,5 ≥ 701,5خاص بالنطاق  ؛MHz 7في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 
 –13 30 3,6إىل  3,5

 –13 100 17,5إىل  3,6

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 3,585، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 3,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 17,450، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 3,650يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100اح موضع القياس األول مبرش

 دA6-10.1-دول ـاجل

 fc ≤ 858,5 ≥ 800,5خاص بالنطاق  ؛MHz 7في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(MHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 1,6 5 8,5إىل  3,5

 –10 2 17,5إىل  8,5

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 f يف ختالف ترددات MHz 2يقع موضع القياس األول مبرشاح و . MHz 6وي يسا fيف ختالف ترددات  MHz 5يقع موضع القياس مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
 .MHz 16,5، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 9,5يساوي 

 هA6-10.1-دول ـاجل

 fc ≤ 793 ≥ 703خاص بالنطاق  ؛MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 30 5,1إىل  5,0

 –13 100 25,0إىل  5,1

 .سياالق مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 5,085، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,015يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30ل مبرشاح يقع موضع القياس األو  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,150يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100موضع القياس األول مبرشاح 

 وA6-10.1-دول ـاجل

 fc ≤ 857 ≥ 802خاص بالنطاق  ؛MHz 10موجة حاملة ترددها  في حالة بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(MHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 1,6 5 10إىل  5

 –10 2 25إىل  10

 .القياس مرشاحف بني تردد املوجة احلاملة ومركز هي قيمة التخال f - 1ة ـالمالحظ
 f يف ختالف ترددات MHz 2يقع موضع القياس األول مبرشاح و . MHz 7,5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 5يقع موضع القياس مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
 .MHz 24، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 11يساوي 
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 ينالعاملة في النطاق (FDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم التردد  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  11.1
 .MHz 757-746/787-776 (BCG 7.B)يين دِ الترد  

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 25 إىل MHz 5، وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من MHz 5ة موجة حاملة ترددها يف حال للمحطة املتنقلةاملركزي 

 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 

 (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي بA6-11.1-و أA6-11.1-وُيدد اجلدوالن 
 .MHz 10و 5اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-11.1-دول ـاجل
  MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 30 2,6إىل  2,5
 –13 100 12,5إىل  2,6

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 2,585، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,650يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100ع القياس األول مبرشاح موض

 بA6-11.1-دول ـاجل
  MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 ث المسموح بهاتسوية الب

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 30 5,1إىل  5,0
 –13 100 25,0إىل  5,1

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 5,085، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,015ي يساو  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,150يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100موضع القياس األول مبرشاح 

 اتالنطاقالعاملة في  (FDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم التردد  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  12.1
 MHz 768-763/798-893 (BCG 7.C)و 788-758/793-763الترددية 

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 .MHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي 

اليت يبلغ فيها عرض  (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي A6-12.1وُيدد اجلدول 
 .MHz 5نطاق القناة 
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 A6-12.1دول ـاجل
 MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 f التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 ث المسموح بهاتسوية الب
(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 30 2,6إىل  2,5
 –13 100 12,5إىل  2,6

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 2,585، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,515ي يساو  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,650يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100موضع القياس األول مبرشاح 

املة الع (FDD)المزدوجُة اإلرتسال المزدوج بتقسيم التردد  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  13.1
 MHz 768-758/798-788 (BCG 7.D) التردديين ينالنطاق في

عن الرتدد  MHz 25إىل  MHz 5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي 

اليت يبلغ فيها عرض  (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة رتدديبث الطيف ال A6-13.1وُيدد اجلدول 
 .MHz 10نطاق القناة 

 A6-13.1دول ـاجل

 MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 بهاتسوية البث المسموح 

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 30 5,1إىل  5,0
 –13 100 25,0إىل  5,1

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 5,085، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,015يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,150يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100موضع القياس األول مبرشاح 

قسيم والمزدوجةُ اإلرتسال بت (FDD)المزدوجةُ اإلرتسال بتقسيم التردد  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  14.1
 MHz 862-698 (BCG 7.E)العاملة في النطاق الترددي  (TDD)الزمن 

عن  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 3,5على بعد يرتاوح من  ، وعلى الرتددات الواقعةMHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي  الرتدد

عد يرتاوح وعلى الرتددات الواقعة على ب  ، MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي  MHz 17,5 إىل
 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي  MHz 25إىل  MHz 5من 

 (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي وA6-14.1-إىل  أA6-14.1-وحتدد اجلداول 
 .MHz 10و 7و 5اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة  (TDD) زمنالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجاملو 
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 أA6-14.1-دول ـاجل
 ؛MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 fc ≤ 795,5 ≥ 700,5اق خاص بالنط
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 30 2,6إىل  2,5
 –13 100 12,5إىل  2,6

 .مرشاح القياسلة ومركز هي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلام f - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 2,585 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 2,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12,450 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 2,650يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100يقع موضع القياس األول مبرشاح و 

 بA6-14.1-دول ـاجل

 ؛MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 fc ≤ 859,5 ≥ 799,5خاص بالنطاق 

 f التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(MHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 1,6 5 7,5إىل  2,5

 –10 2 12,5إىل  7,5

 .القياس مرشاحهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 f يف ختالف ترددات MHz 2يقع موضع القياس األول مبرشاح و . MHz 5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 5يقع موضع القياس مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
 .MHz 11,5واألدري يف ختالف ترددات يساوي  ،MHz 8,5يساوي 

 جA6-14.1-دول ـاجل

 ؛MHz 7في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 fc ≤ 794,5 ≥ 701,5خاص بالنطاق 

 f التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBmعرض النطاق التكامل/)مقيسة عند منفذ الهوائي ي 

 –13 30 3,6إىل  3,5

 –13 100 17,5إىل  3,6

 .مرشاح القياسهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f  - 1ة ـالمالحظ
 .MHz 3,585 يساوي ، واألدري يف ختالف تردداتMHz 3,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 17,450 ، واألدري يف ختالف ترددات يساويMHz 3,650يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100يقع موضع القياس األول مبرشاح و 
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 دA6-14.1-دول ـاجل

 fc ≤ 858,5 ≥ 800,5خاص بالنطاق  ؛MHz 7في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 f القناة المركزي التخالف عن تردد

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(MHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 1,6 5 8,5إىل  3,5

 –10 2 13,5إىل  8,5

 –25 1 17,5إىل  13,5

 .اسمرشاح القيهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
 f يف ختالف ترددات MHz 2يقع موضع القياس األول مبرشاح و . MHz 6يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 5يقع موضع القياس مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
، واألدري MHz 14 يساوي fيف ختالف ترددات  MHz 1يقع موضع القياس األول مبرشاح و  .MHz 12,5، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 9,5يساوي 

 .MHz 17يف ختالف ترددات يساوي 
 .fc ≤ 858,5 ≥ 835,5إال يف النطاق  3ال تنطبق سوية البث يف القطعة  - 3 ةـالمالحظ

 هA6-14.1-دول ـاجل

 fc ≤ 793 ≥ 703خاص بالنطاق  ؛MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(kHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 30 5,1إىل  5,0

 –13 100 25,0إىل  5,1

 .مرشاح القياسهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 5,085، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,015يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30مبرشاح  يقع موضع القياس األول - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,950، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,150يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100موضع القياس األول مبرشاح 

 وA6-14.1-دول ـاجل

 fc ≤ 857 ≥ 802خاص بالنطاق  ؛MHz 10موجة حاملة ترددها في حالة  بث الطيف التردديقناع 
 f التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي

(MHz) 
 تسوية البث المسموح بها

(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 1,6 5 10إىل  5

 –10 2 15إىل  10

 –25 1 25إىل  15

 .مرشاح القياسهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f  - 1ة ـالمالحظ
 f يف ختالف ترددات MHz 2يقع موضع القياس األول مبرشاح و . MHz 7,5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 5يقع موضع القياس مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ
، واألدري MHz 15,5 يساوي fيف ختالف ترددات  MHz 1القياس األول مبرشاح  يقع موضعو  .MHz 14، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 11يساوي 

 .MHz 24,5يف ختالف ترددات يساوي 

 .fc ≤ 857 ≥ 837إال يف النطاق  3ال تنطبق سوية البث يف القطعة  - 3 ةـالمالحظ
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ملة في النطاقين العا (FDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم التردد  تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  15.1
 .MHz 960-925/915-880 (BCG 7.F)يين دِ الترد  

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 25 إىل MHz 5بعد يرتاوح من ، وعلى الرتددات الواقعة على MHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي 

 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 
 (FDD) رتددالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي بA6-15.1-و أA6-15.1-وُيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-15.1-ل دو ـاجل
 MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 f التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 50 3,5 > إىل 2,5
 –10 000 1 7,5 > إىل 3,5

 –13 000 1 8,5 > ىلإ 7,5

 –25 000 1 12,5 ≤ إىل 8,5

 بA6-15.1-دول ـاجل
 MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 f التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBm)مقيسة عند منفذ الهوائي /عرض النطاق التكاملي 

 –13 50 6,0 > إىل 5,0
 –10 000 1 10,0 > إىل 6,0

 –13 000 1 11,0 > إىل 10,0

 –25 000 1 25,0 ≤ إىل 11,0

العاملة في النطاقات  (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتلل بث الطيف التردديقناع  16.1
 .MHz (BCG 8.A) 900 1-920 1و 010 2-025 2و 910 1-930 1و 880 1-920 1و 785 1-805 1الترددية 

عن الرتدد  MHz 12,5إىل  MHz 2,5على الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من  من حمطة متنقلة بث الطيف الرتدديقناع ينطبق 
 MHz 25 إىل MHz 5، وعلى الرتددات الواقعة على بعد يرتاوح من MHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةاملركزي 

 .MHz 10يف حالة موجة حاملة ترددها  للمحطة املتنقلةعن الرتدد املركزي 
 (TDD) زمنالاإلرساِل بتقسيم  ة  زدوجامل للمحطات املتنقلة بث الطيف الرتددي بA6-16.1-و أA6-16.1-وُيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة 
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 أA6-16.1-دول ـاجل
 MHz 5في حالة موجة حاملة ترددها  يبث الطيف الترددقناع 

 التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBm)عرض النطاق التكاملي/ 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

 –13 50 3,5 > إىل 2,5
 –10 000 1 7,5 > إىل 3,5

 –13 000 1 8,5 ≤ إىل 73,5

 –25 000 1 12,5 ≤ إىل 8,5

 .مرشاح القياسهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 3,475، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,525يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 50يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 12، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 4,0يساوي  fالف ترددات يف خت MHz 1موضع القياس األول مبرشاح 

 بA6-16.1-دول ـاجل
 MHz 10في حالة موجة حاملة ترددها  بث الطيف التردديقناع 

 التخالف عن تردد القناة المركزي
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي
(kHz) 

 تسوية البث المسموح بها
(dBm)عرض النطاق التكاملي/ 

 ة عند منفذ الهوائيمقيس

 –13 100 6 > إىل 5
 –10 000 1 10 > إىل 6

 –13 000 1 15 ≤ إىل 106

 –25 1000 25 ≤ إىل 15

 .مرشاح القياسهي قيمة التخالف بني تردد املوجة احلاملة ومركز  f - 1ة ـالمالحظ
يقع و  .MHz 5,950، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,050اوي يس fيف ختالف ترددات  kHz 100يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 2 ةـالمالحظ

 .MHz 24,5، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 6,5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 1موضع القياس األول مبرشاح 

 البث الهامشي من المرتِسل )باالقتران المباشر( 2

 األتساتسي البث الهامشي 1.2
تطبق مواصفات البث اهلامشي األساسي الواردة  بالنسبة لنطاقات حمددة، 2يف الفقرات الفرعية للقسم  ما مل ُيدد دالف ذلك

 .A6-1.2اجلدول  يف

 A6-1.2 دولـاجل

 ChBW/2 – ue-ULF  cf + ChBW/2  le-ULFمواصفات البث الهامشي األتساتسي؛ خاصة بالنطاق 

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي
 القصوى تسوية البث

(dBm) 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

ue< 5 x F f 1 GHz   30 kHz  If 2.5xChBW  ∆f < 10xChBW 

 300 kHz  If 10xChBW MHz  ∆f < 12xChBW 

 1 MHz  If 12xChBW  ∆f 
30– 
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 العاملة في النطاق الترددي (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال يزاتتجهللي هامشال بثال 2.2
2 400-2 300 (BCG 1.A/1.B) MHz. 

 2,5 من أكثرب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف جA6-2.2-إىل  أA6-2.2- اجلداولال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد اإلرسال  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cf اجلدول الصيغة يف |f |تساوي عرض نطاق القناة. و ضعف 

 املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.
اليت يبلغ  (TDD) ة  اإلرسال بتقسيم الزمنزدوجلمحطات املتنقلة املالبث اهلامشي ل جA6-2.2-إىل  أA6-2.2- وتوص ف اجلداول

 .MHz 10و 8,75و 5فيها عرض نطاق القناة 
 أA6-2.2- دولـاجل

  MHz  cf 2 302,5 MHz 397,5 2؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 الحد األدنى في المواصفات

(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

4 1 GHz  f < 19 GHz 
30 kHz If 12,5  | f | < 50 

300 kHz If 50  | f | < 60 

1 MHz  If 60  |f | 

30– 

 

 بA6-2.2-دول ـاجل

 MHz 8,75لقناة عرض نطاقها لبث الهامشي ا

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 الحد األدنى في المواصفات

(dBm) 

1 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 13– 

2 1 GHz  f  12 GHz MHz 1 13– 
 

 جA6-2.2-دول ـاجل

  MHz  cf 2 305 MHz 395 2؛ خاص بالنطاق MHz 10لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 حد األدنى في المواصفاتال

(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f <1 000 MHz kHz 100 36– 

4 1 GHz  f < 19 GHz 

30 kHz If 25  |f | < 100 

300 kHz If 100  |f | < 120 

1 MHz  If 120  |f | 

30– 
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 دA6-2.2-دول ـاجل

  MHz (BCG 1.B)  cf 2 302,5 MHz 397,5 2؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 الرقم
 (f) مدى التردد الهامشي

(MHz) 
 عرض نطاق القياس

(MHz) 
 تسوية البث القصوى

(dBm) 

1 2 110  f < 2 170 1 50– 

2 1 805  f < 1 880 1 50– 

3 2 496  f < 2 690 1 50– 

4 925  f < 960 1 50– 

5 1 900  f < 1 920 1 50– 

6 2 010  f < 2 025 1 50– 

7 2 570  f < 2 620 1 50– 

8 791 f < 821 1 50– 

 
 هA6-2.2-دول ـاجل

  MHz (BCG 1.B)  cf 2 305 MHz 395 2؛ خاص بالنطاق MHz 10لقناة عرضها  اإلضافي لبث الهامشيا

 الرقم
 (f) مدى التردد الهامشي

(MHz) 
 عرض نطاق القياس

(MHz) 
 تسوية البث القصوى

(dBm) 

1 2 110  f < 2 170 1 50– 

2 1 805  f < 1 880 1 50– 

3 2 496  f < 2 690 1 50– 

4 925  f < 960 1 50– 

5 1 900  f < 1 920 1 50– 

6 2 010  f < 2 025 1 50– 

7 2 570  f < 2 620 1 50– 

8 791 f < 821 1 50– 

 

 العاملة في النطاق الترددي (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 3.2
2 690-2 500 (BCG 3.A) MHz. 

املتعددة  النفاِذ  (TDD)زمن الة  اإلرساِل بتقسيم زدوجامل (WMAN)احلضريِة الالسلكيِة النفاذ لشبكِة  تتقي د احملطة املتنقلة، التابعة
تنطبق  . والITU-R SM.329-10 التوصية حلدود املوصى هبا يفبا، IMT-2000التصاالت  (OFDMA) للرتدد عامديبتقسيم ت

للمحطة املتنقلة عن الرتدد املركزي  التخالفاتإال على  جA6-3.2-و بA6-3.2-و أA6-3.2-ول ااحلدود الواردة يف اجلد
 هA6-3.2-و دA6-3.2-يف اجلداول ينما ال تنطبق احلدود الواردة ب ،MHz 5يف حالة موجة حاملة ترددها  MHz 12,5 من أكثرب
. MHz 10حالة موجة حاملة ترددها  يف MHz 25أكثر من للمحطة املتنقلة بعن الرتدد املركزي  التخالفاتعلى  إال   وA6-3.2-و
 .للمحطة املتنقلةهو الرتدد املركزي  cfو ،هو تردد البث يف اجملال اهلامشي fو

البث اهلامشي العام واإلضايف  وA6-3.2-و هA6-3.2-و دA6-3.2-و جA6-3.2-و بA6-3.2-و أA6-3.2-داول وتوص ف اجل
 .MHz 10و 5اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة  ة  اإلرسال بتقسيم الزمنزدوجلمحطات املتنقلة املل
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 أA6-3.2-دول ـاجل

 ؛MHz 5 المحطة المتنقلة لقناة عرضهاالحدود العامة للبث الهامشي من 
  MHz  cf 2 502,5 MHz 687,5 2خاصة بالنطاق 

 عرض نطاق القياس النطاق
 تسوية البث المسموح بها

(dBm) 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

1 GHz  f < 13,45 GHz  30 kHz If 12,5 MHz ≤ | fc − f | < 50 MHz 

 300 kHz If 50 MHz ≤ | fc − f | < 60 MHz 

 1 MHz If 60 MHz ≤ | fc − f | 

30– 

 بA6-3.2-دول ـاجل

 ؛MHz 5المحطة المتنقلة لقناة عرضها حدود إضافية للبث الهامشي من 
  MHz  cf 2 547,5 MHz 622,5 2 خاصة بالنطاق

 عرض نطاق التردد
عرض نطاق 

 القياس
 دنياالمتطلبات ال
(dBm) 

 مالحظة

1 000 MHz  f < 2 505 MHz MHz 1 13−  

2 505 MHz  f < 2 530 MHz MHz 1 37−  

2 530 MHz  f < 2 535 MHz MHz 1 1,7f − 4 338  

2 535 MHz  f < 2 630 MHz MHz 1 −21 − 1,68*(f − 8) 12,5 MHz < f < 17,5 MHz 

−37  17,5 MHz < f < 22,5 MHz 

−18 22,5 MHz < f 

 

2 630 MHz  f < 2 630,5 MHz MHz 1 −13 − 8/3,5 × (f − 2 627)  

2 630,5 MHz  f < 2 640 MHz MHz 1 −21 − 16/9,5 × (f − 2 630,5)  

2 640 MHz  f < 2 655 MHz MHz 1 37−  

2 655 MHz  f MHz 1 13−  

هو مقدار التخالف  fمن الرتدد املركزي. و القناة انطالقاً  عرض ضعف 2,5يزيد عن لرتددات الذي تطبَّق سوية البث املسموح هبا على مدى ا - 1ة ـالمالحظ
 عن تردد القناة املركزي.

 على يسري إال ، واليف اليابان MHz 2 690-2 630و MHz 2 535-2 500 النطاقني العاملة يفطلب اإلضايف يكفل محاية األنظمة الساتلية تهذا امل - 2ة ـالمالحظ
 .dBm 23بقدرات ال تزيد عن  MHz 545 2-625 2املطاريف العاملة يف النطاق الرتددي 

 جA6-3.2-دول ـاجل

 ؛MHz 5المحطة المتنقلة لقناة عرضها من  اإلضافي لبث الهامشيا
  MHz  cf 2 502,5 MHz 687,5 2خاص بالنطاق 

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 ياالمتطلبات الدن

(dBm) 

1 2 620 MHz  f < 2 690 MHz MHz 1 40– 

 .ETSI EN 302-544-2يرد هذا املتطلب اإلضايف لغرض االلتزام مبعيار  - ةـالمالحظ
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 دA6-3.2-دول ـاجل

 ؛MHz 10المحطة المتنقلة لقناة عرضها الحدود العامة للبث الهامشي من 
  MHz  cf 2 505 MHz 685 2 خاصة بالنطاق

 عرض نطاق القياس (f) ردد الهامشيمدى الت
 تسوية البث المسموح بها

(dBm) 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
1 GHz  f < 13,45 GHz 30 kHz  If 25 ≤ | fc − f | < 100 

300 kHz  If 100 ≤ | fc − f | < 120 

1 MHz  If 120 ≤ | fc − f | 

30– 

 هA6-3.2-دول ـاجل

 ؛MHz 10المحطة المتنقلة لقناة عرضها حدود إضافية للبث الهامشي من 
  MHz  cf 2 550 MHz 620 2خاصة بالنطاق 

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي
 المتطلبات الدنيا

(dBm) 
 مالحظة

1 000 MHz  f < 2 505 MHz MHz 1 13–  

2 505 MHz  f < 2 530 MHz MHz 1 37–  

2 530 MHz  f < 2 535 MHz MHz 1 4 338 - 1,7f  

2 535 MHz  f < 2 630 MHz MHz 1 –18 25 MHz < f  

2 630 MHz  f < 2 630,5 MHz MHz 1 –13 − 8/3,5 × (f - 2 627)  

2 630,5 MHz  f < 2 640 MHz MHz 1 –21 − 16/9,5 × (f - 2 630,5)  

2 640 MHz  f < 2 655 MHz MHz 1 37–  

2 655 MHz  f MHz 1 13–  

هو مقدار التخالف  fمن الرتدد املركزي. و القناة انطالقاً  عرض ضعف 2,5يزيد عن تطبَّق سوية البث املسموح هبا على مدى الرتددات الذي  - 1ة ـالمالحظ
 عن تردد القناة املركزي.

على  يسري إال ، واليف اليابان MHz 2 690-2 630و MHz 2 535-2 500النطاقني  العاملة يفطلب اإلضايف يكفل محاية األنظمة الساتلية تهذا امل - 2ة ـالمالحظ
 .dBm 23بقدرات ال تزيد عن  MHz 545 2-625 2املطاريف العاملة يف النطاق الرتددي 

 وA6-3.2-دول ـاجل

 ؛MHz 10ة لقناة عرضها المحطة المتنقلمن  اإلضافي لبث الهامشيا
  MHz  cf 2 505 MHz 685 2 خاص بالنطاق

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 المتطلبات الدنيا

(dBm) 

1 2 620 MHz  f < 2 690 MHz MHz 1 40– 

 .ETSI EN 302-544-2يرد هذا املتطلب اإلضايف لغرض االلتزام مبعيار  - 1 ةـالمالحظ
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 التردديالعاملة في النطاق  (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 4.2
3 600-3 400 (BCG 5L.A/5L.B/5L.C) MHz. 

 2,5 من أكثرب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف جA6-4.2-إىل  أA6-4.2- اجلداولال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد اإلرسال  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي قناة. و عرض نطاق الضعف 

 املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.
بلغ ياليت  (TDD) سال بتقسيم الزمنة  اإلر زدوجلمحطات املتنقلة املالبث اهلامشي ل جA6-4.2-إىل  أA6-4.2- وتوص ف اجلداول

 .MHz 10و 7و 5فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-4.2-دول ـاجل

  MHz  cf 3 402,5 MHz 797,5 3؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 الحد األدنى في المواصفات

(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f <30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 19 GHz 30 kHz If 12,5 MHz  |f | < 50 MHz 

300 kHz If 50 MHz  |f | < 60 MHz 

1 MHz If 60 MHz  |f | 

30– 

 بA6-4.2-دول ـاجل

  MHz  cf 3 403,5 MHz 796,5 3اص بالنطاق ؛ خMHz 7لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 19 GHz 30 kHz If 17,5 MHz  |f | < 70 MHz 

300 kHz If 70 MHz  |f | < 84 MHz 

1 MHz If 84 MHz  |f | 

30– 

 جA6-4.2-دول ـاجل

  MHz  cf 3 405 MHz 795 3؛ خاص بالنطاق MHz 10لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 19 GHz 30 kHz If 25 MHz  |f | < 100 MHz 

300 kHz If 100 MHz  |f | < 120 MHz 

1 MHz If 120 MHz  |f | 

30– 
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 العاملة في النطاق الترددي (TDD) زمنمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم الال تجهيزاتللي هامشال بثال 5.2
3 800-3 600 (BCG 5H.A/5H.B/5H.C) MHz. 

 2,5 منر أكثب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتعلى التخالف إال   جA6-5.2-إىل  أA6-5.2- اجلداولال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد اإلرسال  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي عرض نطاق القناة. و ضعف 

 املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.

بلغ ياليت  (TDD) ة  اإلرسال بتقسيم الزمنزدوجلمحطات املتنقلة املالبث اهلامشي ل جA6-5.2-إىل  أA6-5.2- وتوص ف اجلداول
 .MHz 10و 7و 5فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-5.2-دول ـاجل
  MHz  cf 3 402,5 MHz 797,5 3؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 الحد األدنى في المواصفات

(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f <30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 19 GHz 30 kHz If 12,5 MHz  |f | < 50 MHz 

300 kHz If 50 MHz  |f | < 60 MHz 

1 MHz If 60 MHz  |f | 

30– 

 بA6-5.2-دول ـاجل

  MHz  cf MHz 3 403,5 796,5 3؛ خاص بالنطاق MHz 7لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 19 GHz 30 kHz If 17,5 MHz  |f | < 70 MHz 

300 kHz If 70 MHz  |f | < 84 MHz 

1 MHz If 84 MHz  |f | 

30– 

 جA6-5.2-دول ـاجل

  MHz  cf 3 405 MHz 795 3؛ خاص بالنطاق  10MHzلقناة عرضها لبث الهامشي ا

 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 19 GHz 30 kHz If 25 MHz  |f | < 100 MHz 

300 kHz If 100 MHz  |f | < 120 MHz 

1 MHz If 120 MHz  |f | 

30– 
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 الترد ِديّين ينالعاملة في النطاق (FDD) ترددسيم الالمزدوجُة اإلرتسال بتق تجهيزاتللي هامشال بثال 6.2
2 170-2 110/1 770-1 710 (BCG 6.A) MHz. 

أكثر ب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف بA-A2-2.1-إىل  جA-A2-1.1- اجلداولال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfدول الصيغة يف اجل |f |تساوي عرض نطاق القناة. و ضعف  2,5من 

 اإلرسال املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.

بلغ ييت ال (FDD) رتددة  اإلرسال بتقسيم الزدوجلمحطات املتنقلة املالبث اهلامشي ل بA6-6.2-و أA6-6.2- ويوصِّف اجلدوالن
 .MHz 10و 5فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-6.2-دول ـاجل

  MHz  cf 1 712,5 MHz 752,5 1؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 الحد األدنى في المواصفات

(dBm) 

1 30 MHz  f < 8,775 GHz, 12,5 MHz  | f | MHz 1 13– 

 بA6-6.2-دول ـاجل

  MHz  cf 1 715 MHz 750 1؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
(dBm) 

1 30 MHz  f < 8,775 GHz, 25 MHz  | f | MHz 1 13– 

 ينالعاملة في النطاق (FDD) ترددوجُة اإلرتسال بتقسيم الالمزد تجهيزاتللي هامشال بثال 7.2
2 170-2 110/1 980-1 920 (BCG 6.B) MHz. 

 2,5ن مأكثر ب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف دA6-7.2-إىل  أA6-7.2- اجلداولال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد اإلرسال  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfل الصيغة يف اجلدو  |f |تساوي عرض نطاق القناة. و ضعف 

 املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.
بلغ ي اليت (FDD)رتدد ة  اإلرسال بتقسيم الزدوجلمحطات املتنقلة املالبث اهلامشي ل بA6-7.2-إىل  أA6-7.2- وتوصف اجلداول

ة  زدوجلمحطات املتنقلة املالبث اهلامشي ل دA6-7.2-و جA6-7.2- يوصِّف اجلدوالن ، بينماMHz 10و 5فيها عرض نطاق القناة 
 .MHz 10و MHz 5رتدد اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة اإلرسال بتقسيم ال

 أA6-7.2-دول ـاجل

  MHz  cf MHz 1 922,5 977,5 1؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 الحد األدنى في المواصفات

(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f <30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 9,9 GHz, 12,5  | f | MHz 1 30– 
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 بA6-7.2-دول ـاجل

  MHz  cf 1 925 MHz 975 1؛ خاص بالنطاق MHz 10لقناة عرضها لبث الهامشي ا
 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف

(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 19 GHz, 25  | f | MHz 1 30– 

 جA6-7.2-دول ـاجل

  MHz  cf 1 922,5 MHz 977,5 1؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها  اإلضافي لبث الهامشيا
 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف

(dBm) 

1 MHz 2 170-2 110 MHz 1 50– 

2 MHz 1 880-1 805 MHz 1 50– 

3 MHz 2 690-2 620 MHz 1 50– 
4 MHz 960-925 MHz 1 50– 

5 MHz 1 879,9-1 844,9 MHz 1 50– 

6 MHz 1 500,9-1 475,9 MHz 1 50– 

7 MHz 1 920-1 900 MHz 1 50– 

8 MHz 2 025-2 010 MHz 1 50– 

9 MHz 2 620-2 570 MHz 1 50– 

10 MHz 1 920-1 880 MHz 1 50– 

11 MHz 2 400-2 300 MHz 1 50– 

12 MHz 895-860 MHz 1 50– 

13 MHz 1 919,6-1 884,5 kHz 300 41– 

 دA6-7.2-دول ـاجل

  MHz  cf 1 925 MHz 975 1؛ خاص بالنطاق MHz 10لقناة عرضها اإلضافي لبث الهامشي ا
 دنى في المواصفاتالحد األ عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف

(dBm) 

1 MHz 2 170-2 110 MHz 1 50– 

2 MHz 1 880-1 805 MHz 1 50– 

3 MHz 2 690-2 620 MHz 1 50– 
4 MHz 960-925 MHz 1 50– 

5 MHz 1 879,9-1 844,9 MHz 1 50– 

6 MHz 1 500,9-1 475,9 MHz 1 50– 

7 MHz 1 920-1 900 MHz 1 50– 

8 MHz 2 025-2 010 MHz 1 50– 

9 MHz 2 620-2 570 MHz 1 50– 

10 MHz 1 920-1 880 MHz 1 50– 

11 MHz 2 400-2 300 MHz 1 50– 

12 MHz 895-860 MHz 1 50– 

13 MHz 1 919,6-1 884,5 kHz 300 41– 
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 العاملة في النطاق الترددي (FDD) ترددالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 8.2
2 690-2 496 (BCG 3.B) MHz. 
 2,5ن مأكثر ب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف دA6-8.2-إىل  أA6-8.2- اجلداولال تنطبق احلدود الواردة يف 

هو تردد اإلرسال  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي عرض نطاق القناة. و ضعف 
 للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر. املركزي

بلغ ياليت  (FDD)رتدد ة  اإلرسال بتقسيم الزدوجلمحطات املتنقلة املالبث اهلامشي ل دA6-8.2-إىل  أA6-8.2- وتوصف اجلداول
 .MHz 10و 5فيها عرض نطاق القناة 

 أA6-8.2-دول ـاجل
  MHz  cf 2 498,5 MHz 687,5 2؛ خاص بالنطاق MHz 5رضها لقناة علبث الهامشي ا

 عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
 الحد األدنى في المواصفات

(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 < 13,45 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– 

 بA6-8.2-دول ـاجل

  MHz  cf 2 501 MHz 685 2 خاص بالنطاق؛ MHz 10لقناة عرضها لبث الهامشي ا

 اصفاتالحد األدنى في المو  عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

2 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
4 1 GHz  f < 13,45 GHz 30 kHz If 25  | f | < 100 

300 kHz If 100  | f | < 120 

1 MHz If 120  | f | 

30– 

 جA6-8.2-دول ـاجل

  MHz  cf 2 498,5 MHz 687,5 2؛ خاص بالنطاق MHz 5لقناة عرضها  اإلضافي يلبث الهامشا

 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f)مدى التردد الهامشي الصف
(dBm) 

1 MHz 2 170-2 110 MHz 1 50– 

2 MHz 1 880-1 805 MHz 1 50– 

3 MHz 2 690-2 620 MHz 1 50– 

4 MHz 960-925 MHz 1 50– 

5 MHz 1 920-1 900 MHz 1 50– 

6 MHz 2 025-2 010 MHz 1 50– 

7 MHz 2 620-2 570 MHz 1 50– 
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 دA6-8.2-دول ـاجل

  MHz  cf 2 501 MHz 685 2؛ خاص بالنطاق MHz 10لقناة عرضها  اإلضافي لبث الهامشيا

 الحد األدنى في المواصفات عرض نطاق القياس (f) مدى التردد الهامشي الصف
(dBm) 

1 MHz 2 170-2 110 MHz 1 50– 

2 MHz 1 880-1 805 MHz 1 50– 

3 MHz 2 690-2 620 MHz 1 50– 

4 MHz 960-925 MHz 1 50– 

5 MHz 1 920-1 900 MHz 1 50– 

6 MHz 2 025-2 010 MHz 1 50– 

7 MHz 2 620-2 570 MHz 1 50– 

 الترد ديين ينالعاملة في النطاق (FDD) ترددم الالمزدوجُة اإلرتسال بتقسي تجهيزاتللي هامشال بثال 9.2
1 880-1 805/1 785-1 710 (BCG 6.C) MHz. 

 2,5 نمأكثر ب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف بA6-9.2-و أA6-9.2- اجلدولنيال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد اإلرسال  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cf يف اجلدول الصيغة |f |تساوي عرض نطاق القناة. و ضعف 

 املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.

 أA6-9.2-دول ـاجل

 لبث الهامشيا
 )cf( مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 تكاملينطاق الالعرض  (f) مدى التردد الهامشي

 ىتسوية البث القصو 
(dBm) 

1 785-1 710 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

1 785-1 710 150 kHz  f <30 MHz kHz 10 36– 

1 785-1 710 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 
1 785-1 710 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– 

 بA6-9.2-دول ـاجل

 اإلضافيلبث الهامشي ا

 الرقم
 )cf( مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 (f) مدى التردد الهامشي

(MHz) 
 عرض نطاق القياس

(MHz) 
 تسوية البث القصوى

(dBm) 

 1 785-1 710 960-925 1 50– 
 1 500,9-1 475,9 1 50– 
 1 880-1 805 1 50– 
 1 879,9-1 844,9 1 50– 
 1 920-1 900 1 50– 
 2 025-2 010 1 50– 
 2 170-2 110 1 50– 
 2 620-2 570 1 50– 
 2 690-2 620 1 50– 
 821-791 1 50– 
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 العاملة في النطاق الترددي (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 10.2
862-698 (BCG 7.A) MHz. 

ر أكثب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف بA6-10.2-و أA6-10.2- ولنياجلداحلدود الواردة يف  ال تنطبق
هو تردد  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي عرض نطاق القناة. و ضعف  2,5 من

 واصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.اإلرسال املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع م

 أA6-10.2-دول ـاجل

 MHz 5موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا

 مدى تردد اإلرتسال
(MHz) 

 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

798-698 30  f < 4 310 
(12,5 MHz  ∆f) 

100 13– 

758-746 ،788-776 775  f∆ 763  ،805 f ∆ 793  6,25 35– 

763-758 ،768-763 ،793-788، 
798-793 

775  f∆ 769  ،805  f∆ 799  6,25 35– 

862-797 797  f  862 
(12,5 MHz  ∆f) 

5 000 37– 

862-797 790  f  791 1 000 44– 

862-797 470  f  790 8 000 65– 

 بA6-10.2-دول ـاجل

 MHz 7موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(MHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

798-698 30  f < 4 310 
(17,5 MHz  ∆f) 

100 13– 

758-746 ،788-776 775  f∆ 763  ،805  f∆ 793  6,25 35– 

768-758 ،798-788 775  f∆ 769  ،805  f∆ 799  6,25 35– 

862-797 797  f  862 
(17,5 MHz  ∆f) 

5 000 37– 

862-797 790  f  791 1 000 44– 

862-797 470  f  790 8 000 65– 
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 جA6-10.2-دول ـاجل

 MHz 10موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 قياسردد المدى ت

(MHz) 
 عرض نطاق القياس

(kHz) 
 تسوية البث القصوى

(dBm) 

798-698 30  f < 4 310 
(25 MHz  ∆f) 

100 13– 

758-746 ،788-776 775  f∆ 763  ،805  f∆ 793  6,25 35– 

768-758 ،798-788 775  f∆ 769  ،805  f∆ 799  6,25 35– 

862-797 797  f  862 
(25 MHz  ∆f) 

5 000 37– 

862-797 790  f  791 1 000 44– 

862-797 470  f  790 8 000 65– 

 

 التردديين ينالعاملة في النطاق (FDD) ترددالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 11.2
757-746/787-776 (BCG 7.B) MHz. 

ر أكثب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف بA6-11.2-و أA6-11.2- اجلدولنيال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي عرض نطاق القناة. و ضعف  2,5 من

 املباشر. اإلرسال املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان

 أA6-11.2-دول ـاجل

 MHz 5موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

787-776 30  f < 4 310 
(12,5 MHz  ∆f) 

100 13– 

787-776 775  f∆ 763  ،805  f∆ 793  6,25 35– 

 بA6-11.2-دول ـاجل

 MHz 10موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

787-776 30  f < 4 310 
(25 MHz  ∆f) 

100 13– 

787-776 775  f∆ 763  ،805  f∆ 793  6,25 35– 
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 الترددية اتالعاملة في النطاق (FDD) ترددالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 12.2
 .MHz 768-763/798-793 (BCG 7.C)و 763-758/793-788

 عرضضعف  2,5من أكثر ب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف A6-12.2 اجلدولال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد اإلرسال املركزي للمحطة  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي نطاق القناة. و 

 املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.

 A6-12.2دول ـاجل

 MHz 5موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 رتسالمدى تردد اإل
(MHz) 

 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

793-788 ،798-793 30  f < 4 310 
(12,5 MHz  ∆f) 

100 13– 

793-788 ،798-793 775  f∆ 769  ،805  f∆ 799  6,25 35– 

 التردديين ينالعاملة في النطاق (FDD) ترددالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 13.2
768-758/798-788 (BCG 7.D) MHz. 

عرض ضعف  2,5من أكثر ب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف A6-13.2 اجلدولال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد اإلرسال املركزي للمحطة  cfامشي وهو تردد بث اجملال اهل fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي نطاق القناة. و 

 املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.

 شي.اهلام للبثاحلدي ة  ( املقابلة للقيمITU-R M.1545وال تتضمن هذه الفقرة قيم عدم اليقني من القياس )كما يرد تعريفه يف التوصية 

 A6-13.2دول ـاجل

 MHz 10موجة حاملة ترددها في حالة شي لبث الهاما
 مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

798-788 30  f < 4 310 
(25 MHz  ∆f) 

100 13– 

798-788 775  f∆ 769  ،805  f∆ 799  6,25 35– 
 

والمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم  (FDD) ترددوجُة اإلرتسال بتقسيم الالمزد تجهيزاتللي هامشال بثال 14.2
 MHz (BCG 7.E) 698-862العاملة في النطاق الترددي  (TDD) زمنال

من ر أكثب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالفب A6-14.2-و أA6-14.2- ولنياجلدال تنطبق احلدود الواردة يف 
هو تردد اإلرسال  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي قناة. و عرض نطاق الضعف  2,5

 املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.

 اهلامشي. للبثاحلدي ة  ( املقابلة للقيمITU-R M.1545وال تتضمن هذه الفقرة قيم عدم اليقني من القياس )كما يرد تعريفه يف التوصية 
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 أA6-14.2-دول ـاجل

 MHz 5موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

798-698 30  f < 4 310 
(12,5 MHz  ∆f) 

100 13– 

758-746 ،788-776 775  f∆ 763  ،805  f∆ 793  6,25 35– 

763-758 ،768-763 ،793-788، 
798-793 

775  f∆ 769  ،805  f∆ 799  6,25 35– 

862-791 797  f  862 
(12,5 MHz  ∆f) 

5 000 37– 

862-797 790  f  791 1 000 44– 

862-832 821  f  862 
(12,5 MHz  ∆f) 

1 000 25– 

862-832 470  f  790 8 000 65– 

 بA6-14.2-دول ـاجل

 MHz 7موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

798-698 30  f < 4 310 
(17,5 MHz  ∆f) 

100 13– 

758-746 ،788-776 775  f∆ 763  ،805  f∆ 793  6,25 35– 

763-758 ،768-763 ،793-788، 
798-793 

775  f∆ 769  ،805  f∆ 799  6,25 35- 

862-797 797  f  862 
(17,5 MHz  ∆f) 

5 000 37– 

862-797 790  f  791 1 000 44– 

862-832 821  f  862 
(17,5 MHz  ∆f) 

1 000 25– 

862-832 470  f  790 8 000 65– 
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 جA6-14.2-دول ـاجل

 MHz 10موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 قياسمدى تردد ال
(MHz) 

 عرض نطاق القياس
(kHz) 

 تسوية البث القصوى
(dBm) 

798-698 30  f < 4 310 
(25 MHz  ∆f) 

100 13– 

758-746 ،788-776 775  f∆ 763  ،805  f∆  793 6,25 35– 

763-758 ،768-763 ،793-788، 
798-793 

775  f∆ 769  ،805  f∆ 799  6,25 35– 

862-797 797  f  862 
(25 MHz  ∆f) 

5 000 37– 

862-797 790  f  791 1 000 44– 

862-832 821  f  862 
(25 MHz  ∆f) 

1 000 25– 

862-832 470  f  790 8 000 65– 

 التردديين ينالعاملة في النطاق (FDD) ترددالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 15.2
960-925/915-880 (BCG 7.G) MHz. 

ر أكثب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالف بA6-15.2-و أA6-15.2- جلدولنييف اال تنطبق احلدود الواردة 
هو تردد  cfهو تردد بث اجملال اهلامشي و fحيث  f − cfيف اجلدول الصيغة  |f |تساوي رض نطاق القناة. و عضعف  2,5 من

 اإلرسال املركزي للمحطة املتنقلة. ومجيع مواصفات البث اهلامشي هي من منط االقرتان املباشر.

 أA6-15.2-دول ـاجل
 لبث الهامشيا

 )cf( مدى تردد اإلرتسال
(MHz) 

 عرض النطاق التكاملي (f) لهامشيمدى التردد ا
 القصوىالبث تسوية 

(dBm) 

915-880 9 kHz  f < 150 kHz kHz 1  36– 

915-880 150 kHz  f < 30 MHz kHz 10  36– 

915-880 30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100  –36(1) 

915-880 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– 

، مشروع شراكة اجليل الثالث؛ جمموعة املواصفات التقنية لشبكة النفاذ الراديوي؛ النفاذ الراديوي العاملي املتطور 3GPP TS 36.101املواصفة  (1)
 .(FDD)؛ اإلرسال واالستقبال الراديوي لتجهيزات املستعمل (E-UTRA) لألرض
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 بA6-15.2-دول ـجلا

 (BCG 7.G) اإلضافيلبث الهامشي ا

 الرقم
 )cf( مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 ( f)التردد الهامشي مدى 

(MHz) 
 عرض نطاق القياس

(MHz) 
 تسوية البث القصوى

(dBm) 

1 915-880 960-925 1 50– 

2 1 880-1 805 1 50– 

3 1 920-1 880 1 50– 

4 1 920-1 900 1 50– 

5 2 025-2 010 1 50– 

6 2 170-2 110 1 50– 

7 2 400-2 300 1 50– 

8 2 620-2 570 1 50– 

9 2 690-2 620 1 50– 

10 821-791 1 50– 

11 890-782 8 65– 

 بA6-15.2-جلدول من ا)املدى الكامل( ( 640 2-690 2)املدى الفرعي  9)املدى الكامل( و 2فيما يتعلق بالرتددات اهلامشية للسطرين  - المالحظة
قياس البث اهلامشي التوافقي يف حالة التوافقيتني الثانية والثالثة إلرسال القناة. ويف احلاالت االستثنائية هذه تطبق سوية البث  يف يسمح باستثناءات

 .(–kHz 100/dBm 36) القصوى

 الترددية اتفي النطاقالعاملة  (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 16.2
 .MHz 1 920-1 900 (BCG 8.A)و 010 2-025 2و 910 1-930 1و 880 1-920 1و 785 805-1 1

ر أكثب عن الرتدد املركزي للمحطة املتنقلة اتإال على التخالفد A6-16.2-إىل  أA6-16.2- ولااجلدال تنطبق احلدود الواردة يف 
 هو تردد جمال البث اهلامشي.ل يف اجلدو  fعرض نطاق القناة. وضعف  2,5 من

احلدي ة  ( املقابلة للقيمITU-R M.1545وال تتضمن مجيع اجلداول التالية قيم عدم اليقني من القياس )كما يرد تعريفه يف التوصية 
 للبث اهلامشي.
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 أA6-16.2- دولـاجل

 MHz 5موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 )cf( مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي (f) ى التردد الهامشيمد

 القصوىالبث تسوية 

(dBm) 

1 802,5-1 787,5 
1 917,5-1 882,5 
1 927,5-1 912,5 
2 022,5-2 012,5 
1 917,5-1 902,5 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

1 802,5-1 787,5 
1 917,5-1 882,5 
1 927,5-1 912,5 
2 022,5-2 012,5 
1 917,5-1 902,5 

150 kHz  f < 30 MHz kHz 10 36– 

1 802,5-1 787,5 
1 917,5-1 882,5 
1 927,5-1 912,5 
2 022,5-2 012,5 
1 917,5-1 902,5 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

1 802,5-1 787,5 
1 917,5-1 882,5 
1 927,5-1 912,5 
2 022,5-2 012,5 
1 917,5-1 902,5 

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– 

 بA6-16.2- دولـاجل

 MHz 10موجة حاملة ترددها في حالة لبث الهامشي ا
 )cf( مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 عرض النطاق التكاملي (f) مدى التردد الهامشي

 القصوىالبث تسوية 
(dBm) 

1 800-1 790 
1 915-1 885 
1 925-1 915 
2 020-2 015 
1 915-1 905 

9 kHz  f < 150 kHz kHz 1 36– 

1 800-1 790 
1 915-1 885 
1 925-1 915 
2 020-2 015 
1 915-1 905 

150 kHz  f < 30 MHz 10 kHz 36– 

1 800-1 790 
1 915-1 885 
1 925-1 915 
2 020-2 015 
1 915-1 905 

30 MHz  f < 1 000 MHz kHz 100 36– 

1 800-1 790 
1 915-1 885 
1 925-1 915 
2 020-2 015 
1 915-1 905 

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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 جA6-16.2- دولـاجل

 MHz 5موجة حاملة ترددها في حالة  اإلضافي لبث الهامشيا
 )cf( مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 (f) مدى التردد الهامشي

(MHz) 
 عرض نطاق القياس

(kHz) 
 القصوىالبث تسوية 

(dBm) 

1 917,5-1 882,5 2 025-2 010 
2 400-2 300 

1 000 50– 

1 917,5-1 902,5 960-925 
1 920-1 880 
1 990-1 930 
2 025-2 010 
2 170-2 110 
2 400-2 300 
2 620-2 570 

1 000 50– 

2 022,5-2 012,5 2 170-2 110 
1 880-1 805 
2 690-2 620 

960-925 
1 879,9-1 844,9 
1 500,9-1 475,9 

1 920-1 900 
2 620-2 570 
1 920-1 880 
2 400-2 300 

1 000 50– 

895-860 1 000 50– 
1 919,6-1 884,5 300 41– 

 دA6-16.2-دولـاجل

 MHz 10دها ملة ترد  موجة حافي حالة  اإلضافيلبث الهامشي ا
 )cf( مدى تردد اإلرتسال

(MHz) 
 (f) مدى التردد الهامشي

(MHz) 
 عرض نطاق القياس

(kHz) 
 القصوىالبث تسوية 

(dBm) 

1 915-1 885 2 025-2 010 
2 400-2 300 

1 000 50– 

1 915-1 905 960-925 
1 920-1 880 
1 990-1 930 
2 025-2 010 
2 170-2 110 
2 400-2 300 
2 620-2 570 

1 000 50– 

2 020-2 015 2 170-2 110 
1 880-1 805 
2 690-2 620 

960-925 
1 879,9-1 844,9 
1 500,9-1 475,9 

1 920-1 900 
2 620-2 570 
1 920-1 880 
2 400-2 300 

1 000 50– 

895-860 1 000 50– 
1 919,6-1 884,5 300 41– 
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 (البث الهامشي من المستقِبل )باالقتران المباشر 3

 العاملة في النطاق الترددي (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتللي هامشال بثال 1.3
2 690-2 500 (BCG 3.A) MHz  

 10 اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة (TDD)زمن الة  اإلرساِل بتقسيم زدوجامل للمحطات املتنقلة البث اهلامشي A6-1.3يوصِّف اجلدول 
 .A6-1.3سوية القدرة ألي بث هامشي ضي ق النطاق السوية القصوى احملددة يف اجلدول  أال تتجاوز ينبغي. و MHz 5و

 A6-1.3دول ـاجل
 المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقِبل

 عرض نطاق القياس النطاق
 تسوية البث المسموح بها

(dBm) 

30 MHz  f < 1 GHz kHz 100 57– 

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 | 

47– 

 (ACLR)في القنوات المجاورة  القدرة بنسبة تسرّ  4
القناة  قدرة املرسلة يفنسبة ال يف هذا امللحق، كما جرى يف امللحقات األدرى، بأهنا نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورةت عرَّف 

من الضروري ، ACLR لقياس النسبةو موضع النظر، إىل القدرة املرسلة يف القنوات اجملاورة، حسب قياسها يف درج مرشاح املستقِبل. 
ل( الذي دادلتل املعرَّضمن أجل اإلشارة املرَسلة، وكذلك عرض نطاق قياس للمستقِبل من أجل النظام ) سأن ي عتَمد مرشاح قيا

 القناة اجملاورة. يف

العاملة  (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة لل 1.4
 MHz (BCG 1.B) 300 2-400 2النطاق الترددي  في

نسبة تسرب القدرة  ، تكونMHz 10و MHz 5من أصناف النطاق، اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة  B.1بالنسبة للمجموعة 
 أدناه. الواردة يف اجلدولاحلدي ة  القنوات اجملاورة مساوية للقيم يف

 أA6-1.4- دولـاجل
 لمحطات المتنقلةمواصفة نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة ل

 MHz (BCG 1.B) 5في حالة قناة عرض نطاقها 

 تردد القناة المجاورة المركزي الرقم
 سرب القدرة في القنوات المجاورةأدنى نسبة مطلوبة لت

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 MHz 5± 30 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 2

 MHz 10± 44 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 3
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 بA6-1.4- دولـاجل
 لمحطات المتنقلة في حالةمواصفة نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة ل

 MHz 10 (BCG 1.B)نطاقها  قناة عرض

 تردد القناة المجاورة المركزي الرقم
 أدنى نسبة مطلوبة لتسرب القدرة في القنوات المجاورة

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 MHz 10± 30 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 2

 MHz 20± 44 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 3

حالة  يف MHz 4,75، يبلغ عرض نطاق مرشاح القياس حول الرتدد املركزي للقناة اجملاورة بA6-1.4-و أA6-1.4-يف اجلدولني 
 .MHz 10يف حالة نظام موزع على قنوات  MHz 9,5 ويبلغ ،MHz 5نظام موزع على قنوات 

العاملة  (TDD) زمنالمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم ال تجهيزاتنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة لل 2.4
 MHz (BCG 3.A) 500 2-690 2النطاق الترددي  في

 OFDMA TDD WMAN وعمن نيف القناة اجملاورة الذي النظام  على صلة باحلالة اليت يكون فيها كونتحبيث  هذه الفقرةيف ترد البيانات 
 )مشرتك بني األنظمة(. UTRA وعمن نيف القناة اجملاورة الذي النظام  على صلة باحلالة اليت يكون فيها)دادلي( أو 

دد مبراعاة عروض النطاقات التالية للمستقِبالت: نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورةفإن  ،عليهو   حت 
 :OFDMA TDD WMAN من نوعحني يكون النظام الذي يف القناة اجملاورة 

- MHz 4,75 قنوات موزع علىنظام ل MHz 5؛ 
- MHz 9,5 ات قنو  موزع علىنظام لMHz 10. 
 :UTRA منحني يكون النظام الذي يف القناة اجملاورة و 

- MHz 3,84 قنوات  موزع علىنظام لMHz 5؛ 
- MHz 7,68 قنوات  موزع علىنظام لMHz 10. 

 هو:ف OFDMA TDD WMANالنظام  يفعرض نطاق القياس املستعَمل لقياس القدرة يف القناة موضع النظر ملوجة حاملة أما 
- MHz 4,75 قنوات  موزع علىنظام لMHz 5؛ 
- MHz 9,5 قنوات  موزع علىنظام لMHz 10. 

من اة اجملاورة إذا كان نظام القنو . األوىل أو الثانية اورةاجملقناة للالرتدد املركزي  يفنطاق التمرير ملرشاح املستقِبل  ويتمركز
من اورة عمال مرشاح مستطيل. وإذا كان نظام القناة اجملقاس كلتا القدرتني املرَسلة واملستقَبلة باست، ت  OFDMA TDD WAN نوع
يب التمام ج جذر، تقاس القدرة املرسلة باستعمال مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة املستقَبلة باستعمال مرشاح UTRA نوع

 .0,22مع تطبيق عامل تناقص قيمته  (RRC) املرفوع

 أA6-2.4-اجلدولني  يف (TDD) ة  اإلرسال بتقسيم الزمنزدوجات املتنقلة امللمحطوترد قيم نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة ل
 .، على التوايلMHz 10و 5عرَضي نطاق القناة ل بA6-2.4-و



 ITU-R  M.1581-5 145  التوصية 

 أA6-2.4-دول ـاجل

 MHz 5في حالة قناة عرض نطاقها نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة 

 
 لتسرب في القنوات المجاورة أدنى نسبة مطلوبة

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 UTRA(1) النظام حالة OFDMA TDD WMAN النظام حالة تردد القناة اجملاورة املركزي
 MHz 5± 30 33 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة

 MHz 10± 44 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة

 أعاله يف هذه التوصية( ويتوقَّع هلا أن تكون أكرب يف ميدان املمارسة. 3و 1)انظر امللحقني  UTRAألنظمة لهذه القيم مماثلة للقيم الدنيا املطلوبة  (1)

 

 بA6-2.4-دول ـاجل

 MHz 10في حالة قناة عرض نطاقها نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة 

 
 لتسرب في القنوات المجاورة أدنى نسبة مطلوبة

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 UTRA(1) النظام حالة OFDMA TDD WMAN النظام حالة ردد القناة اجملاورة املركزيت
 MHz 10± 30 33 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة

 MHz 20± 44 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة

 اله يف هذه التوصية( ويتوقَّع هلا أن تكون أكرب يف ميدان املمارسة.أع 3و 1)انظر امللحقني  UTRAألنظمة لهذه القيم مماثلة للقيم الدنيا املطلوبة  (1)

 ذه التوصية يف املستقبل مبعلومات إضافية.املراجعات هلي قدَّر أن تأيت و 
 .أنظمة أدرى، حيثما اقتضى األمر شأنيلزم مزيد من الدراسة ب -ة ـمالحظ

العاملة  (TDD) زمنزدوجُة اإلرتسال بتقسيم الالم تجهيزاتنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة لل 3.4
  MHz (BCG 5L.A/5L.B/5L.C) 400 3-600 3النطاق الترددي  في

 .)دادلي( OFDMA TDD WMAN من نوعالنظام يف القناة اجملاورة  على صلة باحلالة اليت يكون فيها كونتحبيث  هذه الفقرةيف ترد البيانات 
دد مبراعاة عروض النطاقات التالية للمستقِبالت نوات اجملاورةنسبة تسرب القدرة يف القوعليه فإن   .حت 

 :OFDMA TDD WMAN من نوعحني يكون النظام الذي يف القناة اجملاورة 
- MHz 4,75 قنوات موزع علىنظام ل MHz 5؛ 
- MHz 6,7 قنوات موزع علىنظام ل MHz 7؛ 
- MHz 9,5 قنوات  موزع علىنظام لMHz 10. 

 هو:ف OFDMA TDD WMANالنظام  يفلقياس املستعَمل لقياس القدرة يف القناة موضع النظر ملوجة حاملة عرض نطاق اأما 
- MHz 4,75 قنوات موزع علىنظام ل MHz 5؛ 
- MHz 6,7 قنوات موزع علىنظام ل MHz 7؛ 
- MHz 9,5 قنوات  موزع علىنظام لMHz 10. 
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اة اجملاورة إذا كان نظام القنو . األوىل أو الثانية اورةاجملقناة للاملركزي الرتدد  يفنطاق التمرير ملرشاح املستقِبل  ويتمركز
 ، تقاس كلتا القدرتني املرَسلة واملستقَبلة باستعمال مرشاح مستطيل.OFDMA TDD WAN نوع من

 سيم الزمناإلرسال بتق ة  زدوجلمحطات املتنقلة املنسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة ل جA6-3.4-إىل  أA6-3.4-وحتدد اجلداول 
 .–dBm 55 . وتسري القيم املدرجة يف اجلداول عندما يزيد متوسط قدرة القناة اجملاورة علىMHz 10و 5نطاق القناة  عرضييف 

 أA6-3.4-دول ـاجل

 MHz 5في حالة قناة عرض نطاقها نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة 

 تردد القناة المجاورة المركزي
 لتسرب في القنوات المجاورة بة مطلوبةأدنى نس

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 MHz 5± 33 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة
 MHz 10± 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة

 بA6-3.4-دول ـاجل
 MHz 7في حالة قناة عرض نطاقها نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة 

 اة المجاورة المركزيتردد القن
 لتسرب في القنوات المجاورة أدنى نسبة مطلوبة

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 MHz 7± 33 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة

 MHz 14± 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة

 جA6-3.4-دول ـاجل

 MHz 10عرض نطاقها  في حالة قناةنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة 

 تردد القناة المجاورة المركزي
 لتسرب في القنوات المجاورة أدنى نسبة مطلوبة

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 MHz 10± 33 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة
 MHz 20± 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة

العاملة  (FDD)المزدوجُة اإلرتسال بتقسيم التردد  تجهيزاتورة للنسبة تسرب القدرة في القنوات المجا 4.4
 MHz (BCG 6.C) 710 1-785 805/1 1-880 1ين ي  دِ النطاقين الترد   في

، تكون نسبة تسرب القدرة MHz 10و MHz 5من أصناف النطاق، اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة  C.6مجموعة لبالنسبة ل
أدناه أو أكرب منها. وتتحدد نسبة تسرُّب ب A6-4.4- و أA6-4.4-الواردة يف اجلدولني احلدي ة  ة للقيمالقنوات اجملاورة مساوي يف

 القدرة يف القنوات اجملاورة يف تشكيلتني.
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 يكون عرض نطاق قناة املستقِبل على القناة اجملاورة: Iيف التشكيلة 
- MHz 4,75 قنوات موزع علىنظام ل MHz 5؛ 
- MHz 9,5 قنوات  زع علىمو نظام لMHz 10. 

 يكون عرض نطاق قناة املستقِبل على القناة اجملاورة: IIويف التشكيلة 
- MHz 3,84 قنوات موزع علىنظام ل MHz 5، 
- MHz 7,68 قنوات موزع علىنظام ل MHz 10. 

 :هوف WiMAX قلاملتن النظام يفالقدرة يف القناة موضع النظر ملوجة حاملة  أما عرض نطاق القياس املستعمل لقياس
- MHz 4,75 قنوات موزع علىنظام ل MHz 5، 
- MHz 9,5 قنوات  موزع علىنظام لMHz 10. 

تقاس القدرة املرسلة باستعمال ف IIأما يف التشكيلة  .كلتا القدرتني املرَسلة واملستقَبلة باستعمال مرشاح مستطيل  تقاس Iيف التشكيلة 
 .0,22 مع تطبيق عامل تناقص قيمته (RRC)جيب التمام املرفوع  جذرباستعمال مرشاح مرشاح مستطيل، وتقاس القدرة املستقَبلة 

د يتضمنان قيم عدم اليقني من القياس )كما ير  وال. نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة بA6-4.4-و أA6-4.4-وُيدد اجلدوالن 
 سرب القدرة يف القنوات اجملاورة.لنسبة تاحلدي ة  ( املقابلة للقيمITU-R M.1545تعريفه يف التوصية 

 أA6-4.4-دول ـاجل

 MHz (BCG 6.C) 5في حالة قناة عرض نطاقها نسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة 

 الوصف الرقم
 لتسرب في القنوات المجاورة أدنى نسبة مطلوبة

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 IIلتشكيلة ا Iالتشكيلة  تردد القناة اجملاورة املركزي 1

 MHz 5± 30 33 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 2

 MHz 10± 44 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 3

 بA6-4.4-دول ـاجل
 MHz (BCG 6.C) 10في حالة قناة عرض نطاقها في القنوات المجاورة القدرة نسبة تسرب 

 الوصف الرقم
 ت المجاورةلتسرب في القنوا أدنى نسبة مطلوبة

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 IIالتشكيلة  Iالتشكيلة  تردد القناة اجملاورة املركزي 1

 MHz 10± 30 33 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 2

 MHz 20± 44 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 3
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العاملة  (FDD) لمزدوجُة اإلرتسال بتقسيم الترددا تجهيزاتنسبة تسرب القدرة في القنوات المجاورة لل 5.4
 MHz (BCG 7.G) 880-925/915-960النطاقين التردديين  في

، تكون نسبة تسرب القدرة MHz 10و MHz 5من أصناف النطاق، اليت يبلغ فيها عرض نطاق القناة  G.7مجموعة لبالنسبة ل
وتتحدد نسبة تسرُّب  أدناه أو أكرب منها.ب A6-5.4- و أA6-5.4-جلدولني الواردة يف ااحلدي ة  القنوات اجملاورة مساوية للقيم يف

 القدرة يف القنوات اجملاورة يف تشكيلتني.
 يكون عرض نطاق قناة املستقِبل على القناة اجملاورة: Iيف التشكيلة 

- MHz 4,75 قنوات على وزعمنظام ل MHz 5، 
- MHz 9,5 قنوات  موزع علىنظام لMHz 10. 

  يكون عرض نطاق قناة املستقِبل على القناة اجملاورة: IIشكيلة ويف الت
- MHz 3,84 قنوات موزع علىنظام ل MHz 5، 
- MHz 7,68 قنوات موزع علىنظام ل MHz 10. 

 :هوف WiMAX املتنقل النظام يفالقدرة يف القناة موضع النظر ملوجة حاملة  أما عرض نطاق القياس املستعمل لقياس
- MHz 4,75 قنوات موزع علىظام نل MHz 5، 
- MHz 9,5 قنوات  موزع علىنظام لMHz 10. 

تقاس القدرة املرسلة باستعمال ف IIأما يف التشكيلة  .كلتا القدرتني املرَسلة واملستقَبلة باستعمال مرشاح مستطيل  تقاس Iيف التشكيلة 
 .0,22مع تطبيق عامل تناقص قيمته  (RRC)ام املرفوع جيب التم جذرمرشاح مستطيل، وتقاس القدرة املستقَبلة باستعمال مرشاح 

 وال يتضمنان قيم عدم اليقني من القياس )كما يرد. نسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملاورة بA6-5.4-و أA6-5.4-وُيدد اجلدوالن 
 ورة.لنسبة تسرب القدرة يف القنوات اجملااحلدي ة  ( املقابلة للقيمITU-R M.1545تعريفه يف التوصية 

 أA6-5.4-دول ـاجل

 MHz (BCG 7.G) 5في حالة قناة عرض نطاقها القدرة في القنوات المجاورة  نسبة تسربمواصفة 

 الوصف الرقم
 لتسرب في القنوات المجاورة أدنى نسبة مطلوبة

 لتردد القناة المخصص تبعا  
(dB) 

 IIالتشكيلة  Iالتشكيلة  تردد القناة اجملاورة املركزي 1

 MHz 5± 30 33 لقناة املركزي للمحطة املتنقلةتردد ا 2

 MHz 10± 44 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 3
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 بA6-5.4-دول ـاجل
 MHz (BCG 7.G) 10في حالة قناة عرض نطاقها القدرة في القنوات المجاورة  نسبة تسربمواصفة 

 الوصف الرقم
 لتسرب في القنوات المجاورة أدنى نسبة مطلوبة

 لتردد القناة المخصص عا  تب
(dB) 

 IIالتشكيلة  Iالتشكيلة  تردد القناة اجملاورة املركزي 1

 MHz 10± 30 33 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 2

 MHz 20± 44 43 تردد القناة املركزي للمحطة املتنقلة 3

 التفاوت المسموح به في االختبارات 5
( واليت تقابل خمتلف املواصفات ITU-R M.1545وح هبا يف االدتبارات )كما يرد تعريفها يف التوصية يف هذا امللحق، التفاوتات املسم

 ، إال إذا أ فيد خبالف ذلك يف الفقرة املعنية.dB 0هي 

 
 
 

 1المرفـق 
 

 تعريف التفاوت المسموح به في االختبارات

 التفاوت المسموح به في االختبارات
 2 وصيت، "التفاوت املسموح به يف االدتبارات" هو قيمة التهاون املشار إليها يف فقرة ITU-R M.1545بالرجوع إىل التوصية 

، أي هو الفارق بني القيمة األساسية للمواصفة وحد االدتبار املقيَّم بتطبيق مبدأ املخاطرة املشرتكة ITU-R M.1545من التوصية 
للمواصفة مع حد االدتبار  . ويف حال تساوي القيمة األساسيةITU-R M.1545يف التوصية  1من امللحق  3و 2وفقاً للشكلني 

 االدتبارات" تساوي الصفر. (، فإن "التفاوتات املسموح هبا يفITU-R M.1545يف التوصية  1يف امللحق  3 )الشكل
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