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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

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

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

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

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

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

 العنـوان السلسلة
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V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

اإلجراء املوضح  وجب: متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبمالحظة
 .ITU-R 1 يف القرار

 النشر اإللكرتوين
 2017جنيف، 

 
  ITU  2017 

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *MR -ITU.2071-1  التوصيـة

  امة للبث غير المطلوب الصادر عن محطات متنقلةالخصائص الع
 لمتقدمةا-تستعمل السطوح البينية الراديوية األرضية لالتصاالت المتنقلة الدولية

 (ITU-R 229-3/5 )املسألة
 (2017-2015) 

 مجال التطبيق
اديوية األرضية لالتصاالت البينية الر  ن حمطات متنقلة تستعمل السطوحعصادر ال املطلوبلبث غري لتعرض هذه التوصية اخلصائص العامة 

-الدولية ملتنقلةااملتقدمة، وهي اخلصائص املالئمة إلقامة األساس التقين للقركة العاملية ملطاريف أنظمة االتصاالت -املتنقلة الدولية
دارات بالنسبة للقاالت يهات من اإلميكن أيضاً استعمال املعلومات املتعلقة بالبث غري املطلوب الواردة يف هذه التوصية كتوجاملتقدمة. 

ة لالتصاالت وخيضع وضع دصائص احملطات املتنقلة اليت تستعمل السطوح البينية الراديوية األرضي غري املتناولة يف هذه التوصية حتديداً.
 الراديو.املتقدمة يف أي نطاق من نطاقات الرتدد املدرجة يف هذه التوصية إىل االمتثال للوائح -املتنقلة الدولية

 مصطلحات أساسية
 املتقدمة، دصائص البث، البث دارج النطاق، البث غري املطلوب، احملطة املتنقلة-االتصاالت املتنقلة الدولية

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

من لوائح  146.1 ، وفقًا ملا جاء يف الرقم(OoB)طاق دارج النالبث و  يشمل البث اهلامشيأن البث غري املطلوب  أ ( 
 التوايل؛ على ،من لوائح الراديو 144.1و 145.1 يف الرقمني انعرَّفالنطاق م   والبث دارجوأن البث اهلامشي  ،(RR) الراديو

لالتصاالت  (MS) ةاملسموح هبا للبث غري املطلوب الصادر عن حمطات متنقل القصوىللسوي ات  أن من الضروري تعيني حد   ب(
 خمتلفة؛ التعايش بني تكنولوجياتب والسماح، من أجل محاية أنظمة وددمات راديوية أدرى من التدادل، املتقدمة-املتنقلة الدولية

املتقدمة -وليةلالتصاالت املتنقلة الد ةالراديوي اتأن اإلفراط يف تشديد احلدود قد يؤدي إىل زيادة يف حجم التجهيز  ج(
 ؛ تعقيدهاأو زيادة يف

صادية مع مراعاة العوامل االقت عند أقل قيم ممكنهأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن الستبقاء حدود البث غري املطلوب  د (
 التكنولوجية؛ والقيود

 تتناول اآلثار والقياسات واحلدود الواجب تطبيقها على البث يف اجملال اهلامشي؛ ITU-R SM.329أن التوصية  ه (
 ؛نية الراديويةالسطوح البي جلميععلى احملطات املتنقلة  بالتساويدود املعي نة للبث اهلامشي تنطبق احلنفس أن  و (
احلدود  النطاق، وهذه دارج جمال البثعامة يف  حدوداً  تضعاملتعلقة بالبث دارج النطاق  ITU-R SM.1541أن التوصية  ز (

 ؛لكل نظام تكون أكثر حتديداً  على وضع حدودللبث دارج النطاق، وتشج ع  أقل احلدود تقييداً  عموماً 
من  3  التذييلجيب أن متتثل للقدود املوصَّفة يفاملتقدمة -املتنقلة الدوليةأن سويات البث اهلامشي ملطاريف االتصاالت  ح(

 الراديو؛ لوائح

____________________ 
 التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية علماً هبذه التوصية. 1 ينبغي إحاطة جلنة الدراسات *
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 IMT-2000 تتضع األساس التقين للقركة العاملية للمقطات املتنقلة التصاال ITU-R M.1579وأن التوصية  ط(
 ؛املتقدمة-املتنقلة الدوليةاالتصاالت و 

ذت إليه؛يف أي بلد أ   ضاراً  تسبب احملطات املتنقلة تدادالً  الَّ أوأن أحد املطالب األساسية هلذه احلركة العاملية هو  ي(  دذ
النفاذ إىل و العامل ل استعمال التجهيزات على امتداد سه  تحدود البث غري املطلوب مع ظروف االتصاالت  مواءمةوأن  ك(

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

تعر ف  ITU-R M.2012 وأن التكنولوجيا اليت يستخدمها النظام ومطابقتها للمواصفات واملعايري املوصى هبا يف التوصية م (
 ،املتقدمة بغض النظر عن نطاق تردد التشغيل-املتنقلة الدوليةاالتصاالت هذا النظام بأنه من أنظمة 

 وإذ تالحظ
أن العمل الذي اضطلعت به هيئات التقييس يف سبيل ترسيم حدود حلماية أنظمة وددمات راديوية أدرى من التدادل،  أ ( 

 كنولوجيات خمتلفة؛بني ت ومن أجل جعل التعايش ممكناً 
ة املتعلقة بالبث جيب أن متتثل للوائح احمللية واإلقليمية والدولي املتقدمة-وأن احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية ب(

 ؛دارج النطاق والبث اهلامشي، وذات الصلة بتشغيل هذه احملطات، حيثما انطبقت هذه اللوائح
من أجل إبراز  -كوهنا تستند إىل العمل اجلاري يف هيئات التقييس   -دة يف هذه التوصية وأن املالحظات واملالحق الوار  ج(

ولوجية ميكن أن املتقدمة واحلفاظ على االتساق مع املواصفات التكن-املتنقلة الدوليةاالتصاالت إمكانية التطبيق الواسعة لتكنولوجيات 
 الدولية، تنقلةتكنولوجيا يف نطاقات أدرى غري النطاقات احملددة لالتصاالت املحتتوي على مواد تعكس املعلومات املتعلقة بتطبيقات ال

 وإذ تالحظ كذلك
أن هناك دراسات جترى يف قطاع االتصاالت الراديوية خبصوص محاية اخلدمات األدرى من البث غري املطلوب الصادر عن حمطات 

 الت التوافق.املتقدمة ملعاجلة املزيد من حا-االتصاالت املتنقلة الدولية
 يـتوص

على احلدود  مبنية مةاملتقد-تكون دصائص البث غري املطلوب الصادر عن احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدولية بأن 1
 1 توصيفقرة  يف املشار إليها األرضية ملواصفات السطوح البينية الراديوية قةاملطابو  2و 1 نيالتكنولوجي نيالوارد توصيفها يف امللقق

 ؛ITU-R M.2012 التوصيةمن 

 1 امللققني دة يفاملتقدمة، الوار -بأن ت طبَّق دصائص البث غري املطلوب الصادر عن احملطات املتنقلة لالتصاالت الدولية 2
دَّد فيها نطاقات مقابلة لالتصاالت املتنقلة الدولية يف لوائح الراديو ،2و  .**يف األقاليم والبلدان اليت حت 

 1املتقدم-)LTE( طويل األمدالالتطور  - 1امللقق 
 2الشبكات الالسلكية املتقدمة للمناطق احلضرية - 2امللقق 

____________________ 
للعلم  2و 1 نيامللقق املتقدمة يف-ئص البث غري املطلوب الصادر عن احملطات املتنقلة لالتصاالت املتنقلة الدوليةدصايف احلاالت األدرى، ترد  **

على النطاقات غري احملددة لالتصاالت املتنقلة الدولية على  2و 1 نيامللققفقط. وقد ختتار اإلدارات تطبيق اخلصائص غري املطلوبة الواردة يف 
 هبا، دون إغفال جوانب احلركة العاملية.مستوى البلد اخلاص 

 .Advanced)-(LTEوما بعده  10اإلصدار  LTEبوصفه  (3GPP) مشروع الشراكة لتكنولوجيات اجليل الثالثقام بتطويره  1

 دجمةاحلضرية وامل باعتباره مواصفة الشبكات الالسلكية املتقدمة للمناطق (IEEE) لكرتونينيمعهد املهندسني الكهربائيني واإلقام بتطويره  2
 .IEEE 802.16mاعتباراً من اعتماد  IEEE 802.16يف املعيار 
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 1الملحق 

 
 المتقدم-(LTE) طويل األمدالالتطور 

نظام ل (E-UTRA)النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور يتضمن هذا امللقق متطلبات البث غري املطلوب املوج هة إىل مشغلي 
 املطور. األرضي الراديوي لنفاذمن أجل احملطات املتنقلة ل (UMTS) ت العاملية املتنقلةاالتصاال

 وينقسم امللقق إىل ثالثة أجزاء هي:
 الذي حيدِّد نطاقات التشغيل اليت تطبَّق عليها املتطلبات الواردة يف هذا امللقق. 1الباب  -

 الذي حيد د التعاريف والرموز واملختصرات. 2الباب  -

 املطو ر. العاملي ألرضيا الراديوي لنفاذاليت تتضمن متطلبات البث غري املطلوب الصادر عن احملطات املتنقلة ل 5و 4و 3األبواب  -

 .ITU-R M.1545 تسامح االدتبار احملدد يف التوصيةوتددل القيم احملددة يف هذا امللقق 

 نطاقات التشغيل 1
 1-1دول ـاجل

 المطّوراألرضي العالمي النفاذ الراديوي نطاق تشغيل 

نطاق تشغيل النفاذ 
الراديوي األرضي 

 العالمي المطّور

 (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال
 (BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال
 (BS)إرسال المحطة القاعدة 

 وجأسلوب مزد (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 

3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 

4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 

5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 

61 MHz 830 – MHz 840 MHz 875 – MHz 885 ازدواج بتقسيم الرتدد 

7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 ازدواج بتقسيم الرتدد 

8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 ازدواج بتقسيم الرتدد 

9 MHz 1 749,9 – MHz 1 784,9 MHz 1 844,9 – MHz 1 879,9 ازدواج بتقسيم الرتدد 

10 MHz 1 710 – MHz 1 770 MHz 2110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 

11 MHz 1 427,9 – MHz 1 447,9 MHz 1 475,9 – MHz 1 495,9 ازدواج بتقسيم الرتدد 

12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 ازدواج بتقسيم الرتدد 

13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 ازدواج بتقسيم الرتدد 

14 MHz 788 – MHz 798 MHz 758 – MHz 768 ازدواج بتقسيم الرتدد 

 ازدواج بتقسيم الرتدد   حمجوز   حمجوز 15

 ازدواج بتقسيم الرتدد   حمجوز   زحمجو  16

17 MHz 704 – MHz 716 MHz 734 – MHz 746 ازدواج بتقسيم الرتدد 

18 MHz 815 – MHz 830 MHz 860 – MHz 875 ازدواج بتقسيم الرتدد 

19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 ازدواج بتقسيم الرتدد 
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 (تتمة ) 1-1دول ـاجل

نطاق تشغيل النفاذ 
لراديوي األرضي ا

 العالمي المطّور

 (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال
 (BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال
 (BS)إرسال المحطة القاعدة 

 أسلوب مزدوج (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF L_highDF  –   DL_lowF 

20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 ازدواج بتقسيم الرتدد 

21 MHz 1 447,9 – MHz 1 462,9 MHz 1 495,9 – MHz 1 510,9 ازدواج بتقسيم الرتدد 

22 MHz 3 410 – MHz 3 490 MHz 3 510 – MHz 3 590 ازدواج بتقسيم الرتدد 

23 MHz 2 000 – MHz 2 020 MHz 2 180 – MHz 2 200 ازدواج بتقسيم الرتدد 

24# MHz 1 626,5 – MHz 1 660,5 MHz 1 525 – MHz 1 559 ازدواج بتقسيم الرتدد 

25 MHz 1 850 – MHz 1 915 MHz 1 930 – MHz 1 995 ازدواج بتقسيم الرتدد 

26 MHz 814 – MHz 849 MHz 859 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 

27 MHz 807 – MHz 824 MHz 852 – MHz 869 ازدواج بتقسيم الرتدد 

28 MHz 703 – MHz 748 MHz 758 – MHz 803 ازدواج بتقسيم الرتدد 

 2ازدواج بتقسيم الرتدد MHz 717 – MHz 728 ال يوجد 29

30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 ازدواج بتقسيم الرتدد 

31 MHz 452,5 – MHz 457,5 MHz 462,5 – MHz 467,5 ازدواج بتقسيم الرتدد 

 2ازدواج بتقسيم الرتدد MHz 1 452 – MHz 1 496 ال يوجد 32

33 MHz 1 900 – MHz 1 920 MHz 1 900 – MHz 1 920 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

34 MHz 2 010 – MHz 2 025 MHz 2 010 – MHz 2 025 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

35 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 850 – MHz 1 910 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

36 MHz 1 930 – MHz 1 990 MHz 1 930 – MHz 1 990 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

37 MHz 1 910 – MHz 1 930 MHz 1 910 – MHz 1 930 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

38 MHz 2 570 – MHz 2 620 MHz 2 570 – MHz 2 620 بتقسيم الزمن إرسال مزدوج 

39 MHz 1 880 – MHz 1 920 MHz 1 880 – MHz 1 920 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

40 MHz 2 300 – MHz 2 400 MHz 2 300 – MHz 2 400 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

41 MHz 2 496  MHz 2 690 MHz 2 496  MHz 2 690 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

42 MHz 3 400 – MHz 3 600 MHz 3 400 – MHz 3 600 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

43# MHz 3 600 – MHz 3 800 MHz 3 600 – MHz 3 800 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

44 MHz 703 – MHz 803 MHz 703 – MHz 803 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

 .6ال ينطبق النطاق  – 1ة ـالمالحظ
عند تشكيل جتميع املوجات احلاملة. ويكون نطاق تشغيل  (E-UTRA) ذ الراديوي األرضي العاملي املطورالنفا يقتصر على تشغيل – 2ة ـالمالحظ

يدعم اخللية األولية املشكلة  الذي (CA) لتشكيلة جتميع املوجات احلاملة( الوصلة اهلابطة متزاوجًا مع نطاق تشغيل الوصلة الصاعدة )اخلارجية
(Pcell) - اليت تعمل على الرتدد األويل حيث تقوم جتهيزات املستعمل إما بأداء إجراء إنشاء التوصيل األويل أو مبباشرة إجراء  اخللية :اخللية األولية

 إعادة إنشاء التوصيل أو اخللية املشار إليها باخللية األولية يف إجراء التسليم.
املتنقلة إليها يف هذه التوصية واليت مل حتدد يف لوائح الراديو لالتصاالت مت وسم مجيع نطاقات الرتدد أو أجزاء نطاقات الرتدد املشار  - 3ة ـالمالحظ

 ."#"الدولية بالعالمة 

على األقل من  واحد اليت تعمل يف E-UTRAاملتنقلة امللقق هي خبصوص احملطات  هذا حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف
 :1-2 دولاملتالصقة دادل النطاق الواردة يف اجل (CA) الرتتيبات
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 1-2دول ـاجل

 E-UTRAجاورة داخل النطاق تالم العاملة نطاقات تجميع الموجات الحاملة

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)ل المحطة القاعدة إرسا

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

CA_1 1 MHz 1 980-MHz 1 920 MHz 2 170-MHz 2 110 ازدواج بتقسيم الرتدد 

CA_2 2 MHz 1 910-MHz 1 850 MHz 1 990-MHz 1 930 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_3 3 MHz 1 785-MHz 1 710 MHz 1 880-MHz 1 805 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_7 7 MHz 2 570-MHz 2 500 MHz 2 690-MHz 2 620 ازدواج بتقسيم الرتدد 

CA_12 12 MHz 716-MHz 699 MHz 746-MHz 729 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_23 23 MHz 2 020-MHz 2 000 MHz 2 200-MHz 2 180 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_27 27 MHz 824-MHz 807 MHz 869-MHz 852 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_38 38 MHz 2 620-MHz 2 570 MHz 2 620-MHz 2 570 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

CA_39 39 MHz 1 920-MHz 1 880 MHz 1 920-MHz 1 880 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 
CA_40 40 MHz 2 400-MHz 2 300 MHz 2 400-MHz 2 300 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

CA_41 41 MHz 2 690-MHz 2 496 MHz 2 690-MHz 2 496 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

CA_42 42 MHz 3 600-MHz 3 400 MHz 3 600-MHz 3 400 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

على األقل من  واحد اليت تعمل يف E-UTRAاملتنقلة امللقق هي خبصوص احملطات  هذا حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف
 :1-3غري املتالصقة دادل النطاق الواردة يف اجلدول  (CA) الرتتيبات

 1-3دول ـاجل

 )مع مجموعتين فرعيتين( E-UTRAغير المتجاورة داخل النطاق العاملة نطاقات تجميع الموجات الحاملة 

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

CA_2-2 2 MHz 1 910-MHz 1 850 MHz 1 990-MHz 1 930 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_3-3 3 MHz 1 785-MHz 1 710 MHz 1 880-MHz 1 805 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_4-4 4 MHz 1 755-MHz 1 710 MHz 2 155-MHz 2 110 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_7-7 7 MHz 2 570-MHz 2 500 MHz 2 690-MHz 2 620 ازدواج بتقسيم الرتدد 

CA_23-23 23 MHz 2 020-MHz 2 000 MHz 2 200-MHz 2 180 ازدواج بتقسيم الرتدد 
CA_25-25 25 MHz 1 915-MHz 1 850 MHz 1 995-MHz 1 930 ازدواج بتقسيم الرتدد 

CA_41-41 41 MHz 2 690-MHz 2 496 MHz 2 690-MHz 2 496 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 
CA_42-42 42 MHz 3 600-MHz 3 400 MHz 3 600-MHz 3 400 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

على األقل من  واحد اليت تعمل يف E-UTRAاملتنقلة امللقق هي خبصوص احملطات  هذا حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف
 :1-4دادل النطاق الواردة يف اجلدول  (CA)التوليفات 
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 1-4دول ـاجل

 قان()نطا E-UTRAداخل النطاق العاملة  CAالنطاقات 

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 /(BS)استقبال المحطة القاعدة  أسلوب مزدوج
 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 

 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 
 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   _lowDLF 

CA_1-3 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 

CA_1-5 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

CA_1-7 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

CA_1-8 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 

CA_1-11 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
11 MHz 1 427,9 – MHz 1 447,9 MHz 1 475,9 – MHz 1 495,9 

CA_1-18 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
18 MHz 815 – MHz 830 MHz 860 – MHz 875 

CA_1-19 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 

CA_1-20 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 

CA_1-21 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
21 MHz 1 447,9 – MHz 1 462,9 MHz 1 495,9 – MHz 1 510,9 

CA_1-26 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
26 MHz 814 – MHz 849 MHz 859 – MHz 894 

CA_1-28 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
28 MHz 703 – MHz 748 MHz 758 – MHz 803 

CA_1-41 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 

41 MHz 2 496 – MHz 2 690 MHz 2 496 – MHz 2 690 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

CA_1-42 
1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 

42 MHz 3 400 – MHz 3 600 MHz 3 400 – MHz 3 600 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

CA_2-4 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 

CA_2-4-4 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 

CA_2-5 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

CA_2-2-5 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

CA_2-12 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 

CA_2-13 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 



 ITU-R M.2071-1 7  التوصية 

 

 (تابع ) 1-4دول ـاجل

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

CA_2-2-13 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

CA_2-17 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
17 MHz 704 – MHz 716 MHz 734 – MHz 746 

CA_2-29 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 MHz 717 – MHz 728 ]ال يوجد[ 29

CA_2-30 
2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 

CA_3-5 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

CA_3-7 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880  الرتددازدواج بتقسيم 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

CA_3-8 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 

CA_3-19 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 

CA_3-20 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 

CA_3-26 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
26 MHz 814 – MHz 849 MHz 859 – MHz 894 

CA_3-27 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
27 MHz 807 – MHz 824 MHz 852 – MHz 869 

CA_3-28 
3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
28 MHz 703 – MHz 748 MHz 758 – MHz 803 

CA_4-5 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

CA_4-4-5 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

CA_4-7 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

CA_4-4-7 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

CA_4-12 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 

CA_4-4-12 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 
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 (تابع ) 1-4دول ـاجل

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

CA_4-13 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

CA_4-4-13 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

CA_4-17 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
17 MHz 704 – MHz 716 MHz 734 – MHz 746 

CA_4-27 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
27 MHz 807 – MHz 824 MHz 852 – MHz 869 

CA_4-29 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 MHz 717 – MHz 728 ]ال يوجد[ 29

CA_4-30 
4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 

CA_5-7 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

CA_5-12 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 

CA_5-13 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

CA_5-17 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
17 MHz 704 – MHz 716 MHz 734 – MHz 746 

CA_5-25 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
25 MHz 1 850 – MHz 1 915 MHz 1 930 – MHz 1 995 

CA_5-30 
5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 

CA_7-8 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 ازدواج بتقسيم الرتدد 
8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 

CA_7-12 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 ازدواج بتقسيم الرتدد 
12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 

CA_7-20 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 ازدواج بتقسيم الرتدد 
20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 

CA_7-28 
7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 قسيم الرتددازدواج بت 
28 MHz 703 – MHz 748 MHz 758 – MHz 803 

CA_8-11 
8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 ازدواج بتقسيم الرتدد 
11 MHz 1 427,9 – MHz 1 447,9 MHz 1 475,9 – MHz 1 495,9 

CA_8-20 
8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 ازدواج بتقسيم الرتدد 
20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 
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 تتمة( ) 1-4دول ـاجل

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)جهيزات المستعمل استقبال ت

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

CA_8-40 
8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 ازدواج بتقسيم الرتدد 

40 MHz 2 300 – MHz 2 400 MHz 2 300 – MHz 2 400 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

CA_11-18 
11 MHz 1 427,9 – MHz 1 447,9 MHz 1 475,9 – MHz 1 495,9 ازدواج بتقسيم الرتدد 
18 MHz 815 – MHz 830 MHz 860 – MHz 875 

CA_12-25 
12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 ازدواج بتقسيم الرتدد 
25 MHz 1 850 – MHz 1 915 MHz 1 930 – MHz 1 995 

CA_12-30 
12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 واج بتقسيم الرتددازد 
30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 

CA_18-28 
18 MHz 815 – MHz 830 MHz 860 – MHz 875 ازدواج بتقسيم الرتدد 
28 MHz 703 – MHz 733 MHz 758 – MHz 788 

CA_19-21 
19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 ازدواج بتقسيم الرتدد 
21 MHz 1 447,9 – MHz 1 462,9 MHz 1 495,9 – MHz 1 510,9 

CA_19-42 
19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 ازدواج بتقسيم الرتدد 
42 MHz 3 400 – MHz 3 600 MHz 3 400 – MHz 3 600 

CA_20-32 
20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 MHz 1 452 – MHz 1 496 ال يوجد 32

CA_23-29 
23 MHz 2 000 – MHz 2 020 MHz 2 180 – MHz 2 200 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 MHz 717 – MHz 728 ال يوجد 29

CA_25-41 
25 MHz 1 850 – MHz 1 915 MHz 1 930 – MHz 1 995 ازدواج بتقسيم الرتدد 

41 MHz 2 496 – MHz 2 690 MHz 2 496 – MHz 2 690 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

CA_26-41 
26 MHz 814 – MHz 849 MHz 859 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 

41 MHz 2 496 – MHz 2 690 MHz 2 496 – MHz 2 690 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 

CA_29-30 
 ازدواج بتقسيم الرتدد MHz 717 – MHz 728 ال يوجد 29
30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 

CA_39-41 
39 MHz 1 880 – MHz 1 920 MHz 1 880 – MHz 1 920 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 
41 MHz 2 496 – MHz 2 690 MHz 2 496 – MHz 2 690 

CA_41-42 
41 MHz 2 496 – MHz 2 690 MHz 2 496 – MHz 2 690 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 
42 MHz 3 400 – MHz 3 600 MHz 3 400 – MHz 3 600 

املتنقلة مت وسم مجيع نطاقات الرتدد أو أجزاء نطاقات الرتدد املشار إليها يف هذه التوصية واليت مل حتدد يف لوائح الراديو لالتصاالت  - 1ة ـالمالحظ
 .”#“الدولية بالعالمة 

على األقل من  ةواحد اليت تعمل يف E-UTRAاملتنقلة طات امللقق هي خبصوص احمل هذا حدود البث غري املطلوب املعرَّفة يف
 :1-5دادل النطاق الواردة يف اجلدول  (CA)التوليفات 
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 1-5دول ـاجل

 )ثالثة نطاقات( E-UTRAداخل النطاق  العاملة CAالنطاقات 

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-UTRA 

 (DL)ة الهابطوصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

CA_1-3-5 

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

 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 3 لرتددازدواج بتقسيم ا

5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

CA_1-3-8 

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

 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 3 ازدواج بتقسيم الرتدد

8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 

CA_1-3-19 

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

 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 3 ازدواج بتقسيم الرتدد

19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 

CA_1-3-20 

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

 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 3 ازدواج بتقسيم الرتدد

20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 

CA_1-3-26 

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

 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 3 ازدواج بتقسيم الرتدد

26 MHz 814 – MHz 849 MHz 859 – MHz 894 

CA_1-5-7 

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

 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 5 ازدواج بتقسيم الرتدد

7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

CA_1-7-20 

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

 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 7 ازدواج بتقسيم الرتدد

20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 

CA_1-18-28 

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

 MHz 815 – MHz 830 MHz 860 – MHz 875 18 ازدواج بتقسيم الرتدد

28 MHz 703 – MHz 733 MHz 758 – MHz 788 

CA_1-19-21 

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

 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 19 ازدواج بتقسيم الرتدد

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

CA_2-4-5 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 

 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 4 ازدواج بتقسيم الرتدد

5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

CA_2-4-12 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 

 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 4 ازدواج بتقسيم الرتدد

12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 
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 (تابع ) 1-5 دولـاجل

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

highUL_F  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

CA_2-4-13 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 

 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 4 ازدواج بتقسيم الرتدد

13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

CA_2-4-29 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 

 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 4 دواج بتقسيم الرتدداز 

 MHz 717 – MHz 728 ال يوجد 29

CA_2-5-12 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 

 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 5 ازدواج بتقسيم الرتدد

12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 

CA_2-5-13 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 

 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 5 ازدواج بتقسيم الرتدد

13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

CA_2-5-30 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 

 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 5 ازدواج بتقسيم الرتدد

30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 

CA_2-12-30 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 

 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 12 ازدواج بتقسيم الرتدد

30 MHz 2 305 – MHz 2 315 2 350 MHz – MHz 2 360 

CA_2-29-30 

2 MHz 1 850 – MHz 1 910 1 930 MHz – MHz 1 990 

 MHz 717 – MHz 728 ال يوجد 29 ازدواج بتقسيم الرتدد

30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 

CA_3-7-20 

3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 

 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 7 ازدواج بتقسيم الرتدد

20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 

CA_4-5-12 

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

 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 5 ازدواج بتقسيم الرتدد

12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 

CA_4-5-13 

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

 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 5 ازدواج بتقسيم الرتدد

13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

CA_4-5-30 

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

 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 5 ازدواج بتقسيم الرتدد

30 MHz 2 305 – MHz 2 315 MHz 2 350 – MHz 2 360 
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 (تتمة ) 1-5دول ـاجل

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-

UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة نطاق تشغيل ال

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

CA_4-7-12 

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

 MHz 2 500 – MHz 2 570 2 620 MHz – 2 690 MHz 7 ازدواج بتقسيم الرتدد

12 MHz 699 – MHz 716 729 MHz – 746 MHz 

CA_4-12-30 

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

 MHz 699 – MHz 716 729 MHz – 746 MHz 12 ازدواج بتقسيم الرتدد

30 MHz 2 305 – MHz 2 315 2 350 MHz – 2 360 MHz 

CA_4-29-30 

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

 MHz – 728 MHz 717 جدال يو  29 ازدواج بتقسيم الرتدد

30 MHz 2 305 – MHz 2 315 2 350 MHz – 2 360 MHz 

CA_7-8-20 

7 MHz 2 500 – MHz 2 570 2 620 MHz – 2 690 MHz 

 MHz 880 – MHz 915 925 MHz – 960 MHz 8 ازدواج بتقسيم الرتدد

20 MHz 832 – MHz 862 791 MHz – 821 MHz 

ة على األقل من واحد اليت تعمل يف E-UTRAاملتنقلة امللقق هي خبصوص احملطات  هذا املعرَّفة يفحدود البث غري املطلوب 
 :1-6الواردة يف اجلدول  (DC) التوصيلية املزدوجة توليفات

 1-6دول ـاجل

 )نطاقان( E-UTRAداخل النطاق العاملة  (DC)نطاقات التوصيلية المزدوجة 

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-

UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة اق تشغيل النط

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

DC_1-3 1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 

DC_1-5 1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

DC_1-7 1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

DC_1-8 1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 

DC_1-19 1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 

DC_1-21 1 MHz 1 920 – MHz 1 980 MHz 2 110 – MHz 2 170 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 21 MHz 1 447,9 – MHz 1 462,9 MHz 1 495,9 – MHz 1 510,9 
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 (تابع ) 1-6دول ـاجل

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-

UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة اق تشغيل النط

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

DC_2-4 2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 

DC_2-13 2 MHz 1 850 – MHz 1 910 MHz 1 930 – MHz 1 990 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

DC_3-5 3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 

DC_3-7 3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

DC_3-8 3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 8 MHz 880 – MHz 915 MHz 925 – MHz 960 

DC_3-19 3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 

DC_3-20 3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 لرتددازدواج بتقسيم ا 
 20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 

DC_3-26 3 MHz 1 710 – MHz 1 785 MHz 1 805 – MHz 1 880 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 26 MHz 814 – MHz 849 MHz 859 – MHz 894 

DC_4-7 4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

DC_4-12 4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 

DC_4-13 4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 13 MHz 777 – MHz 787 MHz 746 – MHz 756 

DC_4-17 4 MHz 1 710 – MHz 1 755 MHz 2 110 – MHz 2 155 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 17 MHz 704 – MHz 716 MHz 734 – MHz 746 

DC_5-7 5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 

DC_5-12 5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 12 MHz 699 – MHz 716 MHz 729 – MHz 746 

DC_5-17 5 MHz 824 – MHz 849 MHz 869 – MHz 894 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 17 MHz 704 – MHz 716 MHz 734 – MHz 746 

DC_7-20 7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 20 MHz 832 – MHz 862 MHz 791 – MHz 821 

DC_7-28 7 MHz 2 500 – MHz 2 570 MHz 2 620 – MHz 2 690 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 28 MHz 703 – MHz 748 MHz 758 – MHz 803 
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 (تتمة ) 1-6دول ـاجل

 النطاق
E-UTRA 

CA 

 النطاق
E-

UTRA 

 (DL)الهابطة وصلة نطاق تشغيل ال (UL) صاعدةالوصلة لنطاق تشغيل ا

 أسلوب مزدوج
 /(BS)استقبال المحطة القاعدة 

 (UE)إرسال تجهيزات المستعمل 
 /(BS)إرسال المحطة القاعدة 

 (UE)استقبال تجهيزات المستعمل 

UL_highF  –   UL_lowF DL_highF  –   DL_lowF 

DC_19-21 19 MHz 830 – MHz 845 MHz 875 – MHz 890 ازدواج بتقسيم الرتدد 
 21 MHz 1 447,9 – MHz 1 462,9 MHz 1 495,9 – MHz 1 510,9 

DC_39-41 39 MHz 1 880 – MHz 1 920 MHz 1 880 – MHz 1 920 إرسال مزدوج بتقسيم الزمن 
 41 MHz 2 496 – MHz 2 690 MHz 2 496 – MHz 2 690 

 .2.1.1-2املقابلة على النقو احملدد يف اجلدول  CAالتشكيالت  DCكيالت ستتبع التش – 1 المالحظة

 عرض نطاق القناة 1.1
دد املتطلبات الواردة يف هذه الوثيقة لعروض نطاق القناة املبينة يف اجلدول  .1.1-1 حت 

 1.1-1دول ـاجل

 UTRA-Eفي عروض نطاق القناة  RBNتشكيل عرض نطاق اإلرسال 
 hannelCBW MHz)( 1,4 3 5 10 15 20 عرض نطاق القناة

 RBN 6 15 25 50 75 100تشكيل عرض نطاق اإلرسال 

 عروض نطاق القناة لكل نطاق تشغيل 1.1.1

 1.1.1-1دول ـاجل

 E-UTRAعرض نطاق القناة 
 E-UTRA/ النطاق عرض نطاق القناة 

 E-UTRA MHz 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 النطاق

 نعم عمن نعم نعم   1

 1نعم 1نعم نعم نعم نعم نعم 2

 1نعم 1نعم نعم نعم نعم نعم 3

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم 4

   1نعم نعم نعم نعم 5

   1نعم نعم   6

 3، 1نعم  3نعم نعم نعم   7

   1نعم نعم نعم نعم 8

 1نعم 1نعم نعم نعم   9

 نعم نعم نعم نعم   10

   1نعم نعم   11

   1نعم 1نعم نعم نعم 12

   1نعم 1نعم   13
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 (تتمة ) 1.1.1-1دول ـاجل

 E-UTRA/ النطاق عرض نطاق القناة 

 E-UTRA MHz 1,4 MHz 3 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 النطاق

   1نعم 1نعم   14

...       

   1نعم 1نعم   17

  1نعم 1نعم نعم   18

  1نعم 1نعم نعم   19

 1نعم 1نعم 1نعم نعم   20

  1نعم 1نعم نعم   21

 1نعم 1نعم نعم نعم   22

 1نعم 1نعم نعم نعم نعم نعم 23

   نعم نعم   24

 1نعم 1نعم نعم نعم نعم نعم 25

  1نعم 1نعم نعم نعم نعم 26

   1نعم نعم نعم نعم 27

 2، 1نعم 1نعم 1نعم نعم نعم  28

   1نعم نعم   30

    1نعم 1نعم نعم 31

 نعم نعم نعم نعم   33

  نعم نعم نعم   34

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم 35

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم 36

 نعم نعم نعم نعم   37

 3نعم 3نعم نعم نعم   38

 نعم نعم نعم نعم   39

 نعم نعم نعم نعم   40

 نعم نعم نعم نعم   41

 نعم نعم نعم نعم   42

 نعم نعم نعم نعم   43

 نعم نعم نعم نعم نعم  44

 يشري إىل عرض النطاق الذي يكون فيه ختفيف متطلبات حساسية مستقبذل جتهيزات املستعمل احملدد مسموحاً به. - 1 المالحظة
دد املتطلبات الدنيا بالنسبة للرتددات احلاملةMHz 20فيما يتعلق بعرض النطاق البالغ  - 2المالحظة  املنقصرة إما  E-UTRA UL ، حت 

 .MHz 738-728 يف أو MHz 723-713 يف
يشري إىل عرض النطاق الذي ميكن من أجله تقييد عرض نطاق إرسال الوصلة الصاعدة بالشبكة فيما يتعلق ببعض ختصيصات  – 3المالحظة 

 (.3.4 للوفاء مبتطلبات البث غري املطلوب )الفقرة FDD/TDDسيناريوهات التعايش  القناة يف
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 (CA)يل من أجل تجميع الموجات الحاملة عروض نطاق القناة لكل نطاق تشغ 2.1.1
ت عر ف متطلبات جتميع املوجات احلاملة يف هذه املواصفة من أجل تشكيالت جتميع املوجات احلاملة مع جمموعات توليفات عرض 

نطاقات تشغيل وليف لهو ت تشكيل جتميع موجة حاملةالنطاق املرتبطة هبا. وبالنسبة إىل جتميع املوجات احلاملة دادل النطاق، فإن 
يدعم كل منها صنف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة. وبالنسبة إىل جتميع املوجات احلاملة اجملاورة دادل النطاق، فإن تشكيل 

 جتميع املوجات احلاملة هو نطاق تشغيل واحد يدعم صنف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة.
دد متطلبات مجيع توليفات عروض النطاق الواردة يف  وبالنسبة إىل كل تشكيل لتجميع املوجات احلاملة، موعة توليفة عرض جمحت 

مل أن تشري إىل . وميكن لتجهيزات املستعتجهيزات املستعمللمقدرات النفاذ الراديوي املبينة لكل توليفة نطاق تدعمها  النطاق
 دعم ك، إذا أشارت جتهيزات املستعمل إىلدعم جمموعات خمتلفة من توليفات عرض النطاق لكل توليفة نطاق. وعالوة على ذل

جمموعة توليفة عرض النطاق اليت هي جمموعة عليا جملموعة توليفة عرض نطاق أدرى مطبقة، تكون هذه األدرية مدعومة بتجهيزات 
 املستعمل حىت ولو مل يبني ذلك.

عرض النطاق  ملوجات احلاملة وجمموعات توليفةت عر ف متطلبات جتميع املوجات احلاملة اجملاورة دادل النطاق لتشكيالت جتميع ا
. وت عر ف متطلبات جتميع املوجات احلاملة دادل النطاق لتشكيالت جتميع املوجات احلاملة وجمموعات توليفة 2.1.1-1 يف اجلدول

 .2.1.1-2 عرض النطاق يف اجلدول
دد دالف احلاملة مماثلة فيما يتعلق مبركز القناة ما ملتكون توليفات املوجة احلاملة املكونة للوصلة اهلابطة ألي تشكيل للموجة   حي 

 .2.1.1-2 أو اجلدول 2.1.1-1 ذلك يف اجلدول

 2.1.1-1دول ـاجل

 ومجموعات توليفة عرض النطاق المعّرفة E-UTRAتشكيالت تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 
 لتجميع الموجات الحاملة المجاورة داخل النطاق

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAالحاملة للنفاذ  تشكيل تجميع الموجات

 ة تجميعتشكيل
 اتالموج

الحاملة للنفاذ 
E-UTRA 

 ة تجميعتشكيل
الحاملة  اتالموج

للوصلة الصاعدة 
 (3 )المالحظة

عروض نطاقات 
القنوات للموجة 

 [MHz]الحاملة 

عروض نطاقات 
القنوات للموجة 

 [MHz]الحاملة 

عروض نطاقات 
وجة القنوات للم

 [MHz]الحاملة 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

 (MHz)الكلي 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

CA_1C CA_1C 
15 15  

40 0 
20 20  

CA_2C  

5 20  

40 0 
10 15 ،20  

15 10 ،15 ،20  

20 5 ،10 ،15 ،20  

CA_3C CA_3C 
5 ،10 ،15 20  

40 0 
20 5 ،10 ،15 ،20  

CA_7C CA_7C 

15 15  
40 0 

20 20  

10 20  

40 1 15 15 ،20  

20 10 ،15 ،20  

CA_12B - 5 5 ،10  15 0 

CA_23B - 
10 10  

20 0 
5 15  
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 )تتمة( 2.1.1-1دول ـاجل
 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

 ة تجميعتشكيل
 اتالموج

املة للنفاذ الح
E-UTRA 

 ة تجميعتشكيل
الحاملة  اتالموج

للوصلة الصاعدة 
 (3 )المالحظة

عروض نطاقات 
القنوات للموجة 

 [MHz]الحاملة 

عروض نطاقات 
القنوات للموجة 

 [MHz]الحاملة 

عروض نطاقات 
القنوات للموجة 

 [MHz]الحاملة 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

 (MHz)الكلي 

مجموعة توليفة 
 طاقعرض الن

CA_27B - 
1,4 ،3 ،5 5  

13 0 
1,4 ،3 10  

CA_38C CA_38C 
15 15  

40 0 
20 20  

CA_39C CA_39C 
5,10,15 20  

35 0 
20 5 ،10 ،15  

CA_40C CA_40C 

10 20  

40 0 15 15  

20 10 ،20  

10 ،15 20  

40 1 15 15  

20 10 ،15 ،20  

CA_40D CA_40C 

10 ،15 ،20 20 20 

60 0 20 10 ،15 20 

20 20 10 ،15 

CA_41C CA_41C 

10 20  

40 0 15 15 ،20  

20 10 ،15 ،20  

5 ،10 20  

40 1 15 15 ،20  

20 5 ،10 ،15 ،20  

CA_41D CA_41C 

10 20 15 

60 0 

10 15 ،20 20 

15 20 10 ،15 

15 10 ،15 ،20 20 

20 15 ،20 10 

20 10 ،15 ،20 15 ،20 

CA_42C CA_42C 
5 ،10 ،15 ،20 20  

40 0 
20 5 ،10 ،15  

 4-2.1.1 اجلدول يشري تشكيل جتميع املوجات احلاملة إىل نطاق التشغيل وصنف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة احملدد يف - 1المالحظة 
 دل غياب صنف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة لنطاق التشغيل على دعم مجيع األصناف.الفهرسة(. وي )حروف

 متساويني. CC املدعومة، يكون عرضا نطاق الوصلة اهلابطة والوصلة الصاعدة CCفيما خيص توليفات عرض النطاق  - 2المالحظة 
 اإلصدار احلايل للتوصية.للوصلة الصاعدة هي التشكيالت املدعومة ب CAيالت التشك – 3 المالحظة



  ITU-R M.2071-1  التوصية 18

 

 2.1.1-2دول ـاجل

 ومجموعات توليفة عرض النطاق المعّرفة E-UTRAتشكيالت تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 
 )نطاقان( من أجل تجميع الموجات الحاملة داخل النطاق

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيلة تجميع 
موجات الحاملة ال

 للنفاذ
E-UTRA 

 تجميع تشكيالت
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (4)المالحظة 

 نطاقات النفاذ
E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 

MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

الكلي 
[MHz]) 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 

اعدة للوصلة الص
 المزدوجة

CA_1A-3A - 
 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم 0 40
 نعم نعم نعم نعم   3

CA_1A-5A - 

   نعم    1
 نعم 0 20

   نعم    5

 نعم نعم نعم نعم   1
 نعم 1 30

   نعم نعم   5

CA_1A-7A - 
 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم 0 40
 نعم نعم نعم    7

CA_1A-8A - 

 نعم نعم نعم نعم   1
 نعم 0 30

   نعم نعم   8

   نعم نعم   1
 نعم 1 20

   نعم نعم   8

 نعم نعم نعم نعم   1
 ال 2 30

   نعم نعم نعم  8

CA_1A-11A - 
 نعم نعم نعم نعم   1

 ال 0 30
   نعم نعم   11

CA_1A-18A - 

 نعم نعم نعم نعم   1
 ال 0 35

  نعم نعم نعم   18

   نعم نعم   1
 ال 1 20

   نعم نعم   18

CA_1A-19A - 
 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم 0 35
  نعم نعم نعم   19

CA_1A-20A - 
 نعم نعم نعم نعم   1

 ال 0 40
 نعم نعم نعم نعم   20

CA_1A-21A - 
 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم 0 35
  نعم نعم نعم   21

CA_1A-26A - 

 نعم نعم نعم نعم   1
 ال 0 35

  نعم نعم نعم   26

   نعم نعم   1
 ال 1 20

   نعم نعم   26
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 (تابع ) 2.1.1-2اجلدول 

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيلة تجميع 
الموجات 

 الحاملة للنفاذ
E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (4)المالحظة 

نطاقات 
 النفاذ

E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 

MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

 ([MHz]الكلي 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 
للوصلة الصاعدة 

 المزدوجة

CA_1A-

28A 
- 

 نعم نعم نعم نعم   1
40 0  

 نعم نعم نعم نعم   28

  1 20   نعم نعم   1

CA_1A-

41A 
- 

   نعم نعم   28

 نعم نعم نعم نعم   1  0 40

 نعم نعم نعم نعم   41

CA_1A-

41C 
- 

 نعم نعم نعم نعم   1
60 0  

 2.1.1-1 يف اجلدول CA_41C انظر 41
CA_1A-

42A 
- 

 نعم نعم نعم نعم   1
40 0 No 

 نعم نعم نعم نعم   42

CA_1A-

42C 
- 

 نعم نعم نعم نعم   1
60 0 No 

 2.1.1-1 يف اجلدول CA_42Cانظر  42

CA_2A-4A - 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم 2
 نعم 0 40

 نعم نعم نعم نعم   4

   نعم نعم   2
 نعم 1 20

   نعم نعم   4

 نعم نعم نعم نعم   2
 نعم 2 40

 نعم نعم نعم نعم   4

CA_2A-

4A-4A 
- 

 نعم نعم نعم نعم   2
 ال 0 60

 2.1.1-3 يف اجلدول CA_4A-4Aانظر  4

CA_2A-5A - 

 نعم نعم نعم نعم   2
 ال 0 30

   نعم نعم   5

   نعم نعم   2
20 1  

   نعم نعم   5

CA_2A-

2A-5A 
  0 50 2.1.1-3 يف اجلدول CA_2A-2Aانظر  2 -

      نعم نعم   5  

CA_2A-

12A 
- 

 نعم نعم نعم نعم   2
 ال 0 30

   نعم نعم   12

 نعم نعم نعم نعم   2
 ال 1 30

   نعم نعم نعم  12

CA_2A-

12B 
- 

 نعم نعم نعم نعم   2
 ال 0 35

 1.1-2-1 يف اجلدول CA_12Bانظر  12
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 (تابع ) 2.1.1-2اجلدول 

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيلة تجميع 
الموجات الحاملة 

 للنفاذ
E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (4)المالحظة 

 نطاقات النفاذ
E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 

MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

الكلي 
[MHz]) 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 
للوصلة الصاعدة 

 المزدوجة

CA_2A-13A - 

 نعم نعم نعم نعم   2
 نعم 0 30

   نعم    13

   نعم نعم   2
 نعم 1 20

   نعم    13

CA_2A-2A-13A - 2  انظرCA_2A-2A ال 0 50 2.1.1-3 يف اجلدول 

      نعم    13  

CA_2A-17A - 
   نعم نعم   2

 ال 0 20
   نعم نعم   17

CA_2A-29A - 

   نعم نعم   2
 ال 0 20

   نعم نعم نعم  29

   نعم نعم   2
 ال 1 20

   نعم نعم   29

 نعم نعم نعم نعم   2
 ال 2 30

   عمن نعم   29

CA_2C-29A - 
 2.1.1-1 يف اجلدول CA_2Cانظر  2

50 0  
   نعم نعم   29

CA_2A-30A - 
 نعم نعم نعم نعم   2

 ال 0 30
   نعم نعم   30

CA_3A-5A - 

 نعم نعم نعم    3
 نعم 0 30

   نعم نعم   5

   نعم    3
 نعم 1 20

   نعم نعم   5

 نعم نعم نعم نعم   3
 نعم 2 30

   نعم نعم   5

CA_3A-7A - 
 نعم نعم نعم نعم   3

 نعم 0 40
 نعم نعم نعم    7

CA_3A-7C - 

 نعم نعم نعم نعم   3

 ال 0 60
7 

  CA_7Cتوليفة عرض النطاق من  1اجملموعة  انظر
 2.1.1-1 يف اجلدول

CA_3C-7A - 
 2.1.1-1 يف اجلدول CA_3Cانظر  3

 ال 0 60
 نعم نعم نعم نعم   7
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 (تابع ) 2.1.1-2اجلدول 

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيلة تجميع 
الموجات الحاملة 

 للنفاذ
E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (4)المالحظة 

نطاقات 
 النفاذ

E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 

MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

الكلي 
[MHz]) 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 
للوصلة الصاعدة 

 المزدوجة

CA_3A-8A - 

 نعم نعم نعم    3
 نعم 0 30

   نعم نعم   8

   نعم    3
 نعم 1 20

   نعم نعم   8

 نعم نعم نعم نعم   3
 ال 2 30

   نعم نعم نعم  8

CA_3A-19A - 
 نعم نعم نعم نعم   3

 نعم 0 35
  نعم نعم نعم   19

CA_3A-20A - 

 نعم نعم نعم نعم   3
 نعم 0 30

   نعم نعم   20

 نعم نعم نعم نعم   3
 نعم 1 40

 نعم نعم نعم نعم   20

CA_3A-26A - 

 نعم نعم نعم نعم   3
 نعم 0 35

  نعم نعم نعم   26

   نعم نعم   3
 نعم 1 20

   نعم نعم   26

CA_3A-27A - 
 نعم نعم نعم نعم   3

 ال 0 30
   نعم نعم   27

CA_3A-28A - 
 نعم نعم نعم نعم   3

 ال 0 40
 نعم نعم نعم نعم   28

CA_4A-5A - 

   نعم نعم   4
 ال 0 20

   نعم نعم   5

 نعم نعم نعم نعم   4
 ال 1 30

   نعم نعم   5

CA_4A-4A-5A - 
 2.1.1-3 يف اجلدول CA_4A-4Aانظر  4

50 0  
   نعم نعم   5

CA_4A-7A - 
   نعم نعم   4

 نعم 0 30
 نعم نعم نعم نعم   7

CA_4A-4A-7A - 

   نعم نعم   4

   نعم نعم   4  0 40

 نعم نعم نعم نعم   7
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 (تابع ) 2.1.1-2اجلدول 

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيلة تجميع 
الموجات الحاملة 

 للنفاذ
E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (4)المالحظة 

نطاقات 
 النفاذ

E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 

MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

الكلي 
[MHz]) 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 
للوصلة الصاعدة 

 المزدوجة

CA_4A-12A - 

   نعم نعم نعم نعم 4
 نعم 0 20

   نعم نعم   12

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم 4
 نعم 1 30

   نعم نعم   12

 نعم نعم نعم نعم   4
 نعم 2 30

   نعم نعم نعم  12

   نعم نعم   4
 نعم 3 20

   نعم نعم   12

 نعم نعم نعم نعم   4
 نعم 4 30

   نعم نعم   12

CA_4A-4A-12A - 
 2.1.1-3 يف اجلدول CA_4A-4Aانظر  4

 ال 0 50
   نعم نعم   12

CA_4A-12B - 
 نعم نعم نعم نعم   4

 ال 0 35
 2.1.1-1 يف اجلدول CA_12Bانظر  12

CA_4A-13A - 

 نعم نعم نعم نعم   4
 نعم 0 30

   نعم    13

   نعم نعم   4
 نعم 1 20

   نعم    13

CA_4A-4A-13A - 
 2.1.1-3 يف اجلدول CA_4A-4Aانظر  4

 ال 0 50
   نعم    13

CA_4A-17A - 
   نعم نعم   4

 نعم 0 20
   نعم نعم   17

CA_4A-27A - 
 نعم نعم نعم نعم   4

 ال 0 30
   نعم نعم نعم  27

CA_4A-29A - 

   نعم نعم   4
 ال 0 20

   نعم نعم نعم  29

   نعم نعم   4
 ال 1 20

   نعم نعم   29

 نعم عمن نعم نعم   4
 ال 2 30

   نعم نعم   29

CA_4A-30A - 
 نعم نعم نعم نعم   4

 ال 0 30
   نعم نعم   30
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 (تابع ) 2.1.1-2اجلدول 

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيلة تجميع 
الموجات الحاملة 

 للنفاذ
E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الحاملة  الموجات

 وصلة الصاعدةلل
 (4)المالحظة 

نطاقات 
 النفاذ

E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 

MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

الكلي 
[MHz]) 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 
للوصلة الصاعدة 

 المزدوجة

CA_5A-7A - 
   نعم نعم نعم نعم 5

 نعم 0 30
 نعم نعم نعم    7

CA_5A-12A - 
   نعم نعم   5

 نعم 0 20
   نعم نعم   12

CA_5A-13A - 
   نعم نعم   5

20 0  
   نعم    13

CA_5A-17A - 
   نعم نعم   5

 نعم 0 20
   نعم نعم   17

CA_5A-25A - 
   نعم نعم   5

 ال 0 30
 نعم نعم نعم نعم   25

CA_5A-30A - 
   نعم نعم   5

 ال 0 20
   نعم نعم   30

CA_7A-8A - 
 نعم نعم نعم    7

30 0  
   نعم نعم نعم  8

CA_7A-12A - 
 نعم نعم نعم نعم   7

30 0  
   نعم نعم   12

CA_7A-20A - 

 نعم نعم نعم    7
 نعم 0 30

   نعم نعم   20

 نعم نعم نعم    7
 نعم 1 40

 نعم نعم نعم نعم   20

CA_7A-28A - 
 نعم نعم نعم نعم   7

 نعم 0 35
  نعم نعم نعم   28

CA_8A-11A - 
   نعم نعم   8

 ال 0 20
   نعم نعم   11

CA_8A-20A - 

   نعم نعم   8
 ال 0 20

   نعم نعم   20

   نعم نعم نعم  8
 ال 1 20

   نعم نعم   20

CA_8A-40A - 
   نعم نعم   8

 ال 0 30
 نعم نعم نعم نعم   40

CA_11A-18A - 
   نعم نعم   11

 ال 0 25
  نعم نعم نعم   18
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 (تابع ) 2.1.1-2اجلدول 

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيلة تجميع 
الموجات الحاملة 

 ذللنفا
E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (4)المالحظة 

نطاقات 
 النفاذ

E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 

MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

الكلي 
[MHz]) 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 
للوصلة الصاعدة 

 المزدوجة

CA_12A-25A - 
   نعم نعم   12

 ال 0 30
 نعم نعم نعم نعم   25

CA_12A-30A - 
   نعم نعم   12

 ال 0 20
   نعم نعم   30

CA_18A-28A - 
  نعم نعم نعم   18

 ال 0 25
   نعم نعم   28

CA_19A-21A - 
  نعم نعم نعم   19

 نعم 0 30
  نعم نعم نعم   21

CA_19A-42A - 
  نعم نعم نعم   19

 ال 0 35
 نعم نعم نعم نعم   42

CA_19A-42C - 
  نعم نعم نعم   19

 ال 0 55
 2.1.1-1 يف اجلدول CA_42Cانظر  42

CA_20A-32A - 
   نعم نعم   20

 ال 0 30
 نعم نعم نعم نعم   32

CA_23A-29A - 

 نعم نعم نعم نعم   23
 ال 0 30

   عمن نعم نعم  29

   نعم نعم   23
 ال 1 20

   نعم نعم نعم  29

CA_25A-41A - 
 نعم نعم نعم نعم   25

40 0  
 نعم نعم نعم نعم   41

CA_25A-41C - 

 نعم نعم نعم نعم   25

60 0  
41 

  CA_41Cتوليفة عرض النطاق من  1انظر اجملموعة 
 2.1.1-1 يف اجلدول

CA_26A-41A - 
  نعم نعم نعم   26

40 0  
 نعم نعم نعم نعم   41

CA_26A-41C - 

  نعم نعم نعم   26

55 0  
41 

  CA_41Cتوليفة عرض النطاق من  1انظر اجملموعة 
 2.1.1-1 يف اجلدول

CA_29A-30A - 
   نعم نعم   29

 ال 0 20
   نعم نعم   30

CA_39A-41A - 
 نعم نعم نعم    39

 نعم 0 40
 نعم      41
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 (تتمة ) 2.1.1-2اجلدول 

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيلة تجميع 
الموجات الحاملة 

 للنفاذ
E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (4)المالحظة 

نطاقات 
 النفاذ

E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 

MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

الكلي 
[MHz]) 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 
للوصلة الصاعدة 

 المزدوجة

CA_39A-41C - 

 نعم نعم نعم    39

 نعم      41  0 60

 نعم      41

CA_39C-41A - 
 2.1.1-1يف اجلدول  CA_39Cانظر  39

55 0  
 نعم      41

CA_41A-42A - 
 نعم نعم نعم    41

 ال 0 40
 نعم نعم نعم    42

 4-2.1.1 يشري تشكيل جتميع املوجات احلاملة إىل توليفة نطاق التشغيل وصنف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة املبينة يف اجلدول - 1المالحظة 
 ف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة على دعم مجيع األصناف.)حروف الفهرسة(. ويدل غياب صن

 فيما خيص كل توليفة نطاق، تنتمي مجيع توليفات عروض النطاق املبينة للمجموعة. - 2المالحظة 
 متساويني. CC املدعومة، يكون عرضا نطاق الوصلة اهلابطة والوصلة الصاعدة CC فيما خيص توليفات عرض النطاق - 3المالحظة 

 للوصلة الصاعدة هي التشكيالت املدعومة باإلصدار احلايل للتوصية. CAالتشكيالت  - 4 لمالحظةا
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 ب2.1.1-2دول ـاجل

 ومجموعات توليفة عرض النطاق المعّرفة E-UTRAتشكيالت تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 
 )ثالثة نطاقات( من أجل تجميع الموجات الحاملة داخل النطاق

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAلموجات الحاملة للنفاذ تشكيل تجميع ا
تشكيلة تجميع 

الموجات الحاملة 
 للنفاذ

E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (5)المالحظة 

 نطاقات النفاذ
E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 
MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

 ([MHz]الكلي 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

CA_1A-3A-5A - 

 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم نعم نعم نعم   3 0 50

   نعم نعم   5

   نعم نعم   1

 نعم نعم نعم نعم   3 1 40

   نعم نعم   5

CA_1A-3A-8A - 

 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم نعم نعم نعم   3 0 50

   نعم نعم نعم  8

   نعم نعم   1

 نعم نعم نعم نعم   3 1 40

   نعم نعم نعم  8

  نعم نعم نعم   1

  نعم نعم نعم   3 2 40

   نعم نعم نعم  8

CA_1A-3A-19A - 

 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم نعم نعم نعم   3 0 55

  نعم نعم نعم   19

CA_1A-3A-26A - 

 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم نعم نعم نعم   3 0 50

   نعم نعم   26

CA_1A-3A-20A 
 (4)املالحظة 

- 

 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم نعم نعم نعم   3 0 60

 نعم نعم نعم نعم   20

CA_1A-5A-7A - 

   نعم نعم   1

   نعم نعم   5 0 40

 نعم نعم نعم    7

 نعم نعم نعم نعم   1

   نعم نعم   5 1 50

 نعم نعم نعم    7
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 (تابع ب )2.1.1-2دول ـاجل

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 
تشكيلة تجميع 

الموجات الحاملة 
 للنفاذ

E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (5 )المالحظة

نطاقات 
 النفاذ

E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 
MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

 ([MHz]الكلي 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

CA_1A-7A-20A 
 (4)املالحظة 

- 

 نعم نعم نعم نعم   1

 نعم نعم نعم    7 0 50

   نعم نعم   20

CA_1A-18A-

28A 
- 

 نعم نعم عمن نعم   1

  نعم نعم نعم   18 0 45

   نعم نعم   28

 نعم نعم نعم نعم   1

   نعم نعم   18 1 40

   نعم نعم   28

CA_1A-19A-

21A 
- 

 نعم نعم نعم نعم   1

  نعم نعم نعم   19 0 50

  نعم نعم نعم   21

CA_2A-4A-5A - 

 نعم نعم نعم نعم   2

 نعم نعم نعم نعم   4 0 50

   نعم نعم   5

CA_2A-4A-12A - 

 نعم نعم نعم نعم   2

 نعم نعم نعم نعم   4 0 50

   نعم نعم   12

CA_2A-4A-13A - 

 نعم نعم نعم نعم   2

 نعم نعم نعم نعم   4 0 50

   نعم    13

CA_2A-4A-29A - 

 نعم نعم نعم نعم   2

 نعم نعم نعم نعم   4 0 50

   نعم نعم   29

CA_2A-5A-12A - 

 نعم نعم نعم نعم   2

   نعم نعم   5 0 40

   نعم نعم   12

CA_2A-5A-13A - 

 نعم نعم نعم نعم   2

   نعم نعم   5 0 40

   نعم    13

CA_2A-5A-30A - 

 نعم نعم نعم نعم   2

   نعم نعم   5 0 40

   نعم نعم   30
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 (تتمة ب )2.1.1-2دول ـاجل

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 
تشكيلة تجميع 

الموجات الحاملة 
 للنفاذ

E-UTRA 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

 وصلة الصاعدةلل
 (5)المالحظة 

نطاقات 
 النفاذ

E-UTRA 

1,4 
MHz 

3 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 
MHz 

الحد األقصى 
لعرض النطاق 

 ([MHz]الكلي 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

 الكلي

CA_2A-12A-

30A 
- 

 نعم نعم نعم نعم   2

   نعم نعم   12 0 40

   نعم نعم   30

CA_2A-29A-

30A 
- 

 نعم نعم نعم نعم   2

   نعم نعم   29 0 40

   نعم نعم   30

CA_3A-7A-20A - 

 نعم نعم نعم نعم   3

 نعم نعم نعم    7 0 60

 نعم نعم نعم نعم   20

CA_4A-5A-12A - 

 نعم نعم نعم نعم   4

   نعم نعم   5 0 40

   نعم نعم   12

CA_4A-5A-13A - 

 نعم نعم نعم نعم   4

   نعم نعم   5 0 40

   نعم    13

CA_4A-5A-30A - 

 نعم نعم نعم نعم   4

   نعم نعم   5 0 40

   نعم نعم   30

CA_4A-7A-12A - 

   نعم نعم   4

 نعم نعم نعم نعم   7 0 40

   نعم نعم   12

CA_4A-12A-

30A 
- 

 نعم نعم نعم نعم   2

   نعم نعم   12 0 40

   نعم نعم   30

CA_4A-29A-

30A 
- 

 نعم نعم نعم عمن   4

   نعم نعم   29 0 40

   نعم نعم   30

CA_7A-8A-20A - 

 نعم نعم نعم    7

   نعم نعم نعم  8 0 40

   نعم نعم   20

 4-2.1.1اجلدول  يشري تشكيل جتميع املوجات احلاملة إىل توليفة نطاق التشغيل وصنف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة املبينة يف - 1المالحظة 
 )حروف الفهرسة(. ويدل غياب صنف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة على دعم مجيع األصناف.

 فيما خيص كل توليفة نطاق، تنتمي مجيع توليفات عروض النطاق املبينة للمجموعة. - 2المالحظة 
 متساويني. CC الوصلة اهلابطة والوصلة الصاعدةاملدعومة، يكون عرضا نطاق  CC فيما خيص توليفات عرض النطاق - 3المالحظة 
جمموعة توليفة عرض االحتياطية ويدعم  DL CAيدعم مجيع الرتب األدىن من التوليفات  DL CAأي مطراف يدعم التشكيلة  – 4 المالحظة

النطاقات املوصفة دادل كل جمموعة الفرعية ذات الرتب األدىن واليت تضم مجيع عروض  DLنطاق واحدة على األقل لكل توليفة من التوليفات 
 ذات الرتبة األعلى. DLتوليفة حمددة للتوليفة 

 للوصلة الصاعدة هي التشكيالت املدعومة باإلصدار احلايل للمواصفات. CAالتشكيالت  - 5 المالحظة
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 2.1.1-3دول ـاجل

 معّرفةومجموعات توليفة عرض النطاق ال E-UTRAتشكيالت تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 
 )مع مجموعتين فرعيتين( داخل النطاقغير المتالصقة من أجل تجميع الموجات الحاملة 

 / مجموعة توليفة عرض النطاق E-UTRAتشكيل تجميع الموجات الحاملة للنفاذ 

تشكيل تجميع 
الحاملة  الموجات

 E-UTRAللنفاذ 

تشكيالت تجميع 
الموجات الحاملة 

  وصلة الصاعدةلل
 (1)المالحظة 

كونات الموجات الحاملة بالترتيب المتزايد لتردد م
الحد األقصى  الموجة الحاملة

لعرض النطاق 
 (MHz)الكلي 

مجموعة توليفة 
 عرض النطاق

تجميع إمكانية 
الموجات الحاملة 
 للوصلة الصاعدة 

عروض نطاق 
القناة للموجات 

 (MHz)الحاملة 

عروض نطاق 
القناة للموجات 

 (MHz)الحاملة 

اق عروض نط
القناة للموجات 

 (MHz) الحاملة

CA_2A-2A - 5 ،10 ،15 ،20 5 ،10 ،15 ،20  40 0 ال 

CA_3A-3A - 5 ،10 ،15 ،20 5 ،10 ،15 ،20  40 0 ال 

CA_4A-4A - 5 ،10 ،15 ،20 5 ،10 ،15 ،20  40 0 نعم 

CA_7A-7A - 

5 15  

 ال 0 40
10 10 ،15  

15 15 ،20  

20 20  

CA_23A-23A - 5 10  15 0 ال 

CA_25A-25A - 
 ال 0 20  10، 5 10، 5

 ال 1 40  20، 15، 10، 5 20، 15، 10، 5

CA_41A-41A - 
 ال 0 40  20، 15، 10 20، 15، 10

 ال 1 40  20، 15، 10، 5 20، 15، 10، 5

CA_41A-41C - 5 ،10 ،15 ،20 ال 0 60 2.1.1-1 انظر اجلدول 

CA_41C-41A - ال 0 60 20، 15، 10، 5 2.1.1-1 انظر اجلدول 

CA_42A-42A - 5 ،10 ،15 ،20 5 ،10 ،15 ،20  40 0 ال 

 للوصلة الصاعدة هي التشكيالت املدعومة باإلصدار احلايل للمواصفات. CAالتشكيالت  - 1 المالحظة
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 2.1.1-4 اجلدول
 لةوالنطاقات الحارسة االسمية المقاب CAأصناف عرض النطاق 

صنف عرض 
 CA النطاق

العدد األقصى للموجات  الكلي عرض نطاق اإلرسال ةتشكيل
 الحاملة المتجاورة

 GBBW النطاق الحارس االسمي

A ≤ 100 RB,aggN 1 1f5,− 0 Channel(1)BW 1a (2 )املالحظة 
B ≤ 100 RB,aggN25 <  2 )Channel(2), BWChannel(1)(BWmax 05,0 

1f5,0 − 

C ≤ 200 aggRB,N100 <  2 ) − Channel(2), BWChannel(1)(BWmax05 ,0

1f5,0 

D ≤ 300 RB,aggN200 <  3  Channel(2),, BWChannel(1)(BWmax05 ,0

1f5,0 −) Channel(3)BW 

E ≤ 400 RB,aggN300 <  4 3 املالحظة 
F ≤ 500 RB,aggN400 <  5 3 املالحظة 

 1-6.5 وفقاً للجدول UTRA-Eللنفاذ  ألي موجة حاملة مكونةنطاق القناة  هو عرض ،j  =1،  2 ،3و jChannelBW)( - 1المالحظة 
 للوصلة الصاعدة.  1f 0 =للوصلة اهلابطة و  f=  1fو

 جلميع عروض نطاقات القنوات األدرى. 1a 0 =,05 يف حني MHz,= 1Channel(1) BW 4 يف حالة 1a 0 =,4,16/1 - 2المالحظة 
 تطبيق بالنسبة لإلصدارات التالية.قابلة لل – 3 المالحظة

 التعاريف والرموز والمختصرات 2
 التعاريف 1.2

: عرض النطاق الراديوي حيث ترسل جتهيزات املستعمل (Aggregated channel bandwidth) عرض نطاق القناة الكلي
 وتستقبل موجات حاملة متعددة جممعة متجاورة.

: عدد فدرات املوارد املوزعة (Aggregated transmission bandwidth configuration) تشكيل عرض نطاق اإلرسال الكلي
 دادل عرض نطاق القناة الكلي.

جتميع موجتني أو أكثر من املوجات احلاملة املكونة لدعم عروض نطاق : (Carrier aggregation) تجميع الموجات الحاملة
 أوسع لإلرسال.

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

: صنف معر ف بتشكيل عرض (Carrier aggregation bandwidth class) صنف عرض نطاق تجميع الموجات الحاملة
 دد األقصى للموجات احلاملة املكونة اليت تدعمها جتهيزات املشغل.نطاق اإلرسال الكلي والع

: توليفة نطاق )نطاقات( تشغيل جتميع املوجات (Carrier aggregation configuration) تشكيل تجميع الموجات الحاملة
 احلاملة وصنف )أصناف( عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة اليت تدعمها جتهيزات املستعمل.

 .أعلى وأدىن تردد للموجة احلاملة، يفصل بينهما عرض نطاق القناة: (Channel edge) لقناةحافة ا
 E-UTRAعرض النطاق الراديوي الذي يدعم موجة حاملة ذات تردد وحيد : (Channel bandwidth) عرض نطاق القناة

ويستخدم   MHz رض نطاق القناة بوحداتيقاس عو الوصلة الصاعدة أو الوصلة اهلابطة خللية ما.  وعرض نطاق إرسال مشكل يف
 .كمرجع للمتطلبات الراديوية للمرسل واملستقبل
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 متطلب قناع البث لتجميع املوجات احلاملة غري :(Composite spectrum emission mask) قناع البث الطيفي المركب
 فرعية الفردية.أقنعة البث الطيفي للمجموعات الاملتجاورة دادل النطاق وهو عبارة عن توليفة من 

متطلب البث اهلامشي لتجميع املوجات  :(Composite spurious emission requirement) متطلب البث الهامشي المركب
 احلاملة غري املتجاورة دادل النطاق وهو عبارة عن توليفة من متطلبات البث اهلامشي للمجموعات الفرعية الفردية.

: جمموعة من موجتني أو أكثر من املوجات احلاملة املشكلة يف فدرة الطيف (Contiguous carriers) موجات حاملة متجاورة
 حيث ال توجد متطلبات راديوية استناداً إىل التعايش لتشغيل غري منسق ضمن فدرة الطيف.

دل موجة حاملة توزيع موارد جملموعات املوارد املتجاورة دا :(Contiguous resource allocation) توزيع الموارد المتجاورة
واحدة أو عرب موجات حاملة جممعة بصورة متجاورة. ويسمح بفجوة بني املوجات احلاملة اجملمعة بصورة متجاورة نتيجة للمباعدة 

 االمسية بني القنوات.
 ية.الفرع متجاورة من الطيف من دون فجوات بني الكتل جمموعاتطيف مكو ن من  :(Contiguous spectrum)طيف متالصق 

حيدد هذا النمط متطلبات  :(Enhanced performance requirements type A) لمتطلبات األداء المحسن Aنمط ال
 األداء بافرتاض أهنا التجميع اخلطي لنبذ تدادل احلد األدىن ملتوسط تربيع اخلطأ القائم على الرموز املرجعية األساسية للمستقبل.

: جتميع املوجات احلاملة املكونة يف نطاقات (Inter-band carrier aggregation) تجميع الموجات الحاملة داخل النطاق
 خمتلفة. تشغيل
 ميكن أن تكون املوجات احلاملة اجملمعة يف كل نطاق متجاورة أو غري متجاورة. – مالحظة

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

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

الرتدد عند احلافة الدنيا جملموعة فرعية. وتستخدم كنقطة تردد  :(Lower sub-block edge) الحافة الدنيا للمجموعة الفرعية
 سواء. مرجعية ملتطلبات املرسل واملستقبل على حد  

فجوات( يفصل بينها فجوة )طيف يتألف من جمموعتني فرعيتني أو أكثر  :(Non-contiguous spectrum) الطيف غير المتجاور
 للمجموعات الفرعية.

 .نفس معدة املستعمل يف اإلرسال واالستقبالمن الطيف تستعملها  تجاورةم جمموعة واحدة موزعة :(Sub-block)فرعية  مجموعة
 الراديوي.الرتدد نطاق موعات الفرعية يف عرض وقد يكون هناك حاالت متعددة من اجمل

 فرعية واحدة. جمموعةعرض نطاق  :(Sub-block bandwidth)الفرعية  المجموعةعرض نطاق 
فرعيتني متتاليتني ضمن عرض النطاق  جمموعتنيفجوة ترددات بني : (Sub-block gap)الفرعية  مجموعاتبين ال فجوةال

 الراديوي، تستند فيها املتطلبات الراديوية يف الفجوة على التعايش فيما يتعلق بالتشغيل غري املنسق.
ني خمتلفني، حيث ال حيدث إرسال يف الوصلة يف نظام TDDتشغيل بأسلوب  :(Synchronized operation) تشغيل متزامن

 .الصاعدة والوصلة اهلابطة يف آن واحد
يف نظامني خمتلفني حيث هناك شروط التشغيل  TDD: تشغيل بأسلوب (Unsynchronized operation) تشغيل غير متزامن

 املتزامن.
فرعية واحدة. يستعمل نقطة تردد  لعليا جملموعةتردد احلافة ا :(Upper sub-block edge)الفرعية  الحافة العليا للمجموعة

 مرجعية ملتطلبات املرسل واملستقبل.
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 الرموز 2.2
 :التوصيةت ستخدم الرموز التالية ألغراض هذه 

ChannelBW عرض نطاق القناة 
Channel_CABW  عرض نطاق القناة الكلي يعرب  عنه بوحداتMHz 

GBBW  ل )املستقبذل( فوق/حتت احلافة نطاق حارس افرتاضي لتسهيل ترشيح املرسذCC 
RSE  الطاقة املرسلة لكل بيئة راديوية للرموز املرجعية دالل اجلزء املفيد من الرمز أي باستثناء السابقة الدورية

  eNode B )متوسط القدرة املقيس عند املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية( عند موص ل هوائي اإلرسال

sÊ  لكل بيئة راديوية لإلشارة املطلوبة دالل اجلزء املفيد من الرمز، أي باستثناء السابقة الدورية،الطاقة املستقَبلة 
املتوسطة عرب فدرة )فدرات( املوارد املوزعة )متوسط القدرة يف فدرة )فدرات( املوارد، واملقسومة على عدد 

ل اهلوائي ات احلاملة الفرعية( عند موص  البيئات الراديوية دادل هذا التوزيع واملقيسة عند املباعدة بني املوج
 لتجهيزات املستعمل.

F تردد 
agg_alloc_lowF   واحد تشكيلة عرض نطاق اإلرسال الكلي. الرتدد األدىن جملموعات موارد ترسل يف آن 

agg_alloc_highF   واحد تشكيلة عرض نطاق اإلرسال الكلي. الرتدد األعلى جملموعات موارد ترسل يف آن 
(offset) ererInterfF ختالف تردد مصدر التدادل 

InterfererF تردد مصدر التدادل 
CF الرتدد املركزي للموجة احلاملة 

C_aggF تشكيلة عرض نطاق اإلرسال الكلي. الرتدد املركزي للموجات احلاملة اجملمعة 
C,block, highF ةالرتدد املركزي ألعلى موجة حاملة مرسلة/مستقبلة يف أي جمموعة فرعي 
C,block, lowF الرتدد املركزي ألدىن موجة حاملة مرسلة/مستقبلة يف أي جمموعة فرعية 

C_lowF  األدىناحلاملة الرتدد املركزي للموجة (معرب عنه بوحدات MHz) 
C_highF  احلاملة األعلىالرتدد املركزي للموجة (معرب عنه بوحدات MHz) 

DL_lowF  صلة اهلابطةالرتدد األدىن لنطاق التشغيل يف الو 

DL_highF الرتدد األعلى لنطاق التشغيل يف الوصلة اهلابطة 
UL_lowF الرتدد األدىن لنطاق التشغيل يف الوصلة الصاعدة 

UL_highF الرتدد األعلى لنطاق التشغيل يف الوصلة الصاعدة 
edge,block,lowF  احلافة الدنيا للمجموعة الفرعية، حيثoffsetF − owC,block,lF=  edge,block,lowF  

edge,block,highF  للمجموعة الفرعية، حيث  العليااحلافةoffsetF − C,block,highF=  edge,block,lowF  

edge_lowF  لعرض نطاق القناة الكلي الدنيا احلافة(معرب عنه بوحدات MHz) 
edge_highF لعرض نطاق القناة الكلي  احلافة العليا(رب عنه بوحداتمع MHz) 

offsetF  ختالف الرتدد منC_highF  أو من  احلافة العلياإىلC_lowF  احلافة السفلىإىل 
offset,block,lowF  جملموعة فرعية ومركز املوجة احلاملة املكونة الدنيا دادل اجملموعة الفرعية الدنياالفاصل بني احلافة 

offset,block,highF وجة احلاملة املكونة العليا دادل اجملموعة الفرعيةالفاصل بني احلافة العليا جملموعة فرعية ومركز امل 

OOBF  احلد بني ميداين البث دارج النطاق والبث اهلامشي للنفاذUTRA-E 
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oI  الكثافة الطيفية لقدرة إشارة الددل الكلية )متوسط القدرة عرب اجلزء املفيد للرموز ضمن تشكيل عرض نطاق
رعية( ية هلذا التشكيل واملقيس عند املباعدة بني املوجات احلاملة الفاإلرسال واملقسوم على عدد البيئات الراديو 

 عند موص ل اهلوائي لتجهيزات املستعمل، مبا يف ذلك إشارة الوصلة اهلابطة للخلية املعنية
orI  جلزء االكثافة الطيفية للقدرة الكلية املرَسلة إلشارة الوصلة اهلابطة للخلية املعنية )متوسط القدرة احملتسب عرب

املفيد للرموز ضمن تشكيل عرض نطاق اإلرسال واملقسوم على العدد اإلمجايل للبيئات الراديوية هلذا التشكيل 
 eNode Bواملقيس عند املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية( عند موص ل هوائي اإلرسال 

orÎ درة عرب اجلزء املفيد لخلية املعنية )متوسط القالكثافة الطيفية للقدرة الكلية املستقَبلة إلشارة الوصلة اهلابطة ل
للرموز ضمن تشكيل عرض نطاق اإلرسال واملقسوم على العدد اإلمجايل للبيئات الراديوية هلذا التشكيل 

 واملقيس عند املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية( عند موص ل اهلوائي لتجهيزات املستعمل
otI القدرة  ة املستقَبلة للضوضاء الكلية والتدادل فيما خيص بيئة راديوية ما )متوسطالكثافة الطيفية للقدرة الكلي

املتقصل عليه يف البيئة الراديوية واملقيس عند املباعدة بني املوجات احلاملة الفرعية( على النقو املقيس عند 
 موص ل اهلوائي لتجهيزات املستعمل

CRBL  املوارد معرب عنه بوحدات جمموعات املوارد املتجاورة جمموعاتطول توزيع عرض نطاق اإلرسال، والذي ميثل 
cpN طول السابقة الدورية 

DLN رقم قناة ذات تردد راديوي مطلق يف النفاذ (EARFCN)  للوصلة اهلابطة 
ocN  الكثافة الطيفية لقدرة مصدر الضوضاء البيضاء )متوسط القدرة لكل بيئة راديوية مقيسًا عند املباعدة بني

من داليا غري معرفة يف إجراء االدتبار على النقو املقيس عند وجات احلاملة الفرعية( مع حماكاة التدادل امل
 موص ل اهلوائي لتجهيزات املستعمل

1ocN  الكثافة الطيفية لقدرة مصدر الضوضاء البيضاء )متوسط القدرة لكل بيئة راديوية مقيسًا عند املباعدة بني
الصادر من داليا  ABSيف الرتل الفرعي  non-CRS( مع حماكاة التدادل يف الرموز املوجات احلاملة الفرعية

 غري معرفة يف إجراء االدتبار على النقو املقيس عند موص ل اهلوائي لتجهيزات املستعمل
2ocN الكثافة الطيفية لقدرة مصدر الضوضاء البيضاء )متوسط القدرة لكل بيئة راديوية مقيسًا عند املباعدة بني 

الصادر من داليا غري  ABSيف الرتل الفرعي  CRSاملوجات احلاملة الفرعية( مع حماكاة التدادل يف الرموز 
 معرفة يف إجراء االدتبار على النقو املقيس عند موص ل اهلوائي لتجهيزات املستعمل

3ocN د املباعدة بني قيسًا عنالكثافة الطيفية لقدرة مصدر الضوضاء البيضاء )متوسط القدرة لكل بيئة راديوية م
الصادر من داليا غري معرفة  non-ABSاملوجات احلاملة الفرعية( مع حماكاة التدادل يف الرتل الفرعي 

 إجراء االدتبار على النقو املقيس عند موص ل اهلوائي لتجهيزات املستعمل يف
´ocN  ة الفرعية(املباعدة بني املوجات احلامل راديوية معايرًا معتوسط القدرة لكل بيئة )م لقدرةلالكثافة الطيفية 

جملموع الكثافات الطيفية للقدرة املستقبلة للخاليا األقوى املسببة للتدادل احملددة صراحة يف أي إجراء ادتبار 
وكما تقاس عند موصل هوائي معدة املستعمل. وحتدد الكثافة الطيفية للقدرة لكل دلية مسببة للتدادل 

 اخلاص هبا DIPبة إىل قيمة اجلزء نس
DL-OffsN  رقم قناة ذات تردد راديوي مطلق يف النفاذختالف ي ستخدم حلساب (EARFCN) للوصلة اهلابطة 
UL-OffsN  رقم قناة ذات تردد راديوي مطلق يف النفاذختالف ي ستخدم حلساب (EARFCN) للوصلة الصاعدة 
otxN ء البيضاء )متوسط القدرة لكل بيئة راديوية مقيسًا عند املباعدة بنيالكثافة الطيفية لقدرة مصدر الضوضا 

ل  على النقو املقيس عند موص ل هوائي  eNode Bاملوجات احلاملة الفرعية( مع حماكاة احنطاط املرسذ
 eNode B اإلرسال

RBN تشكيل عرض نطاق اإلرسال ي عرب  عنه بوحدات فدرات املوارد 
RB_aggN رسال الكلي. عدد فدرات املوارد يف عرض نطاق القناة اجملمع املوزع كلياً تشكيل عرض نطاق اإل 
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RB_allocN العدد اإلمجايل لفدرات املوارد املرسلة يف آن واحد يف تشكيل عرض نطاق القناة الكلي 
RB,cN  تشكيلة عرض نطاق اإلرسال للموجة احلاملة املكونةcمعرب عنه بوحدات جمموعات املوارد ، 

est BWRB,largN ه بوحدات ، معرب عنتشكيلة عرض نطاق اإلرسال األكرب للموجات احلاملة املكونة يف توليفة عرض النطاق
 جمموعات املوارد

ULN رقم قناة ذات تردد راديوي مطلق يف النفاذ (EARFCN) للوصلة الصاعدة 
Rav متوسط الصبيب األدىن لكل فدرة موارد 

CMAXP تجهيزات املستعملقدرة اخلرج القصوى املشكلة ل 
,cCMAXP  قدرة اخلرج القصوى املشكلة لتجهيزات املستعمل من أجل ددمة اخلليةc 

EMAXP  ت رسل كإشارة من قبل طبقات أعلىاليت قدرة اخلرج القصوى املسموح هبا لتجهيزات املستعمل 
,cEMAXP  خلدمة اخللية قبل طبقات أعلى ت رسل كإشارة مناليت قدرة اخلرج القصوى املسموح هبا لتجهيزات املستعمل c 

InterfererP القدرة املتوسطة املشك لة ملصدر التدادل 
PowerClassP )القدرة االمسية لتجهيزات املستعمل )أي عدم التسامح 

UMAXP قدرة اخلرج القصوى املشك لة املقيسة لتجهيزات املستعمل 
Puw قدرة إشارة غري مطلوبة للوصلة اهلابطة 

Pw  ة مطلوبة للوصلة اهلابطةقدرة إشار 
startRB  يشري إىل مؤشرRB املوارد املرَسلة موعاتاألدىن جمل 
endRB  يشري إىل مؤشرRB املوارد املرَسلة موعاتجمل األعلى 

OoBfΔ Δ تردد البث دارج النطاق 
IB,cRΔ  ختفيف احلساسية املرجعية املسموح هبا بسبب دعم التشغيلCA  دادل النطاق خلدمة اخلليةc 
IB,cTΔ  دعم التشغيل ختفيف قدرة اخلرج املشك لة القصوى املسموح هبا بسببCA دادل النطاق خلدمة اخللية c 

CTΔ ختفيف قدرة اإلرسال عند حافة نطاق التشغيل املسموح هبا 
,cCTΔ  خلدمة اخلليةختفيف قدرة اإلرسال عند حافة نطاق التشغيل املسموح هبا c 

gapW  الفرعيةحجم فجوة اجملموعات 

 المختصرات 3.2
ABS  رتل فرعي شبه فارغ(Almost blank subframe) 

ACLR نسبة التسرب يف القنوات اجملاورة (Adjacent channel leakage ratio) 
ACS انتقائية القناة اجملاورة (Adjacent channel selectivity) 

A-MPR  ختفيض إضايف يف القدرة القصوى(Additional maximum power reduction) 
AWGN ضوضاء غوسية بيضاء مضافة (Additive white gaussian noise) 

BS  حمطة قاعدة(Base station) 
CA  جتميع املوجات احلاملة(Carrier aggregation) 
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CA_X 

جتميع املوجات احلاملة املتجاورة دادل النطاق 
للموجات احلاملة املكونة يف جمموعة فرعية واحدة 

إىل نطاق  Xحيث تشري  Xق دادل النطا
 املطبق UTRA-E التشغيل

band contiguous CA of component -Intra(

block within Band X -carriers in one sub

UTRA -where X is the applicable E

)operating band 

X-CA_X 
جتميع املوجات احلاملة غري املتجاورة دادل 

 جمموعتني النطاق للموجات احلاملة املكونة يف
إىل نطاق  Xحيث تشري  Xفرعيتني دادل النطاق 

 املطبق UTRA-E التشغيل

 contiguous CA of -band non-Intra(

blocks -component carriers in two sub

within Band X where X is the applicable 

UTRA operating band)-E 

Y-CA_X 

ت جتميع املوجات احلاملة دادل النطاق للموجا
احلاملة املكونة يف جمموعة فرعية واحدة دادل النطاق 

X  واجملموعات احلاملة املكونة يف جمموعة فرعية
إىل نطاق  Yو Xحيث تشري Yواحدة دادل النطاق 

 املطبق UTRA-E التشغيل

band CA of component carrier(s) -Inter( 

block within Band X and -in one sub

block -in one sub component carrier(s)

within Band Y where X and Y are the 

)band UTRA operating-applicable E 

Y-X-CA_X 

جتميع املوجات احلاملة دادل النطاق للموجات 
احلاملة املكونة يف جمموعتني فرعيتني دادل 

واملوجات احلاملة املكونة يف جمموعة  X النطاق
 Yو Xشري حيث ت Yفرعية واحدة دادل النطاق 

 املطبق UTRA-E إىل نطاق التشغيل

 -CA of component carriers in two sub(

blocks within Band X and component 

block within Band Y -carrier(s) in one sub

where X and Y are the applicable 

UTRA operating bands)-E 

CC  املوجات احلاملة املكونة(Component carriers) 
CG  جمموعة املوجات احلاملة(Carrier Group) 

CPE مقار العمالء جتهيزات (Customer premise equipment) 
CPE_X من أجل تشغيل النطاق  مقار العمالء جتهيزاتX  للنفاذE-UTRA  

(Customer premise equipment for E-UTRA operating band X)  
CW موجة مستمرة(Continuous wave)  
DC توصيلية مزدوجة (Dual Connectivity) 
DL  وصلة هابطة(Downlink) 

DIP  جزء رئيسي من التدادل(Dominant interferer proportion) 
eDL-MIMO  إرسال متعدد اهلوائيات يف الوصلة اهلابطة(Down link multiple antenna transmission) 

EARFCN اذرقم قناة ذات تردد راديوي مطلق يف النف E-UTRA (E-UTRA absolute radio frequency channel number) 
EPRE  كل عنصر مواردلالطاقة (Energy per resource element) 

E-UTRA النفاذ الراديوي لألرض خلدمات النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (UMTS) املتطورة   
(Evolved UMTS terrestrial radio access)  

EUTRAN الراديوي لألرض خلدمات النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة النفاذ شبكة (UMTS) املتطورة  
(Evolved UMTS terrestrial radio access network)  

EVM  شدة متجه األدطاء(Error vector magnitude) 
FDD إرسال مزدوج بتقسيم الزمن (Frequency division duplex) 
FRC  قناة مرجعية ثابتة(Fixed reference channel) 

HD-FDD نصف ازدواج بتقسيم الرتدد (Half-duplex FDD) 
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MBW  عرض نطاق القياس(Measurement bandwidth) 
MCS خمطط التشكيل والتشفري (Modulation and coding scheme) 
MCG جمموعة املوجات احلاملة الرئيسية (Main Carrier Group) 
MOP  قدرة اخلرج القصوى(Maximum output power) 
MPR   ختفيض القدرة القصوى(Maximum power reduction) 
MSD  احنطاط احلساسية القصوى(Maximum sensitivity degradation) 

OCNG مول د ضوضاء قناة النفاذ OFDMA (OFDMA channel noise generator) 
OFDMA نفاذ متعدد بتقسيم تعامدي للرتدد (Orthogonal frequency division multiple access) 

OoB  دارج النطاق(Out-of-band) 
PA مضخ م القدرة (Power amplifier) 

PCC  املوجة احلاملة املكونة األولية(Primary component carrier) 
P-MPR  ختفيض القدرة القصوى إلدارة القدرة(Power management maximum power reduction) 

PSS من األولية إشارة التزا(Primary synchronization signal) 
PSS_RA  نسبة اإلشارةPSS إىل الطاقة RS EPRE للقناة PSS (PSS-to-RS EPRE ratio for the channel PSS) 

RE  عنصر املوارد(Resource element) 
REFSENS  مستوى قدرة احلساسية املرجعية(Reference sensitivity power level) 

r.m.s ذر متوسط الرتبيعج (Root mean square ) 
SCC  املوجة احلاملة املكونة الثانوية(Secondary component carrier) 

SCG جمموعة املوجات احلاملة الثانوية (Secondary Carrier Group) 

SEM  قناع البث الطيفي(Spectrum emission mask) 
SINR نسبة اإلشارة إىل التدادل والضوضاء (Signal-to-interference-and-noise ratio) 
SNR  نسبة اإلشارة إىل الضوضاء(Signal-to-noise ratio) 
SSS  إشارة التزامن الثانوية(Secondary synchronization signal) 

SSS_RA نسبة اإلشارة SSS إىل الطاقة RS EPRE للقناة SSS (SSS-to-RS EPRE ratio for the channel SSS) 
TDD مزدوج بتقسيم الزمن إرسال (Time division duplex) 

UE  جتهيزات املستعمل(User equipment) 
UL  وصلة صاعدة(Uplink) 

UL-MIMO  إرسال متعدد اهلوائيات يف الوصلة الصاعدة(Up link multiple antenna transmission) 
UMTS  نظام االتصاالت املتنقلة العاملية (Universal mobile telecommunications system) 
UTRA   النفاذ الراديوي األرضيUMTS (UMTS terrestrial radio access) 

UTRAN   شبكة النفاذ الراديوي األرضيUMTS (UMTS terrestrial radio access network) 
xCH_RA  نسبةxCH  إىلRS EPRE  للقناةxCH  يف مجيع الرموزOFDM  املرَسلة اليت ال تتضمنRS  

(xCH-to-RS EPRE ratio for the channel xCH in all transmitted OFDM symbols not (containing RS)  
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xCH_RB  نسبةxCH  إىلRS EPRE  للقناةxCH  يف مجيع الرموزOFDM  املرَسلة اليت تتضمنRS  
(xCH-to-RS EPRE ratio for the channel xCH in all transmitted OFDM symbols containing RS)  

 الخصائص العامة للبث غير المطلوب 3

 3-1اجلدول 
 (NS)متطلبات البث اإلضافية المبّينة بقيم التشوير الشبكي 

 (MHz)عرض نطاق القناة  E-UTRAالنطاق  المتطلبات )فقرة فرعية( قيمة التشوير الشبكي

NS_01 20، 15، 10، 5، 3، 1,4 1-1اجلدول  (1)املالحظة  ال يوجد 

NS_03 3.1.4.1 2 ،4 ،10  ،23 ،25 ،35 ،36 

3 

5 

10 

15 

20 

NS_04 3.1.4.2 41 
5 

10 ،15 ،20 
NS_05 4.5.1 1 10 ،15 ،20 

NS_06 3.1.4.3 12 ،13 ،14 ،17 1,4 ،3 ،5 ،10 

NS_07 
3.1.4.3 

4.5.2 
13 10 

NS_08 4.5.3 19 10 ،15 

NS_09 4.5.4 21 10 ،15 

NS_10  20 15 ،20 

NS_11 3.1.4.1 23 1,4 ،3 ،5 ،10 ،15 ،20 

NS_12 4.5.5 26 1,4 ،3 ،5 ،10 ،15 
NS_13 4.5.6 26 5 

NS_14 4.5.7 26 10 ،15 

NS_15 4.5.8 26 1,4 ،3 ،5 ،10 ،15 

NS_16 4.5.9 27 3 ،5 ،10 

NS_17 4.5.10 28 5 ،10 

NS_18 4.5.11 28 
5 

10 ،15 ،20 

NS_19 4.5.12 44 10 ،15 ،20 

NS_20 3.1.4.1 23 5 ،10 ،15 ،20 

NS_21 3.1.4.1 30 5 ،10 
NS_22 13.5.4 42 ،43 5 ،10 ،15 ،20 

...    

NS_32 - - - 

 يتعلق التشوير بأغراض أدرى غري املتطلبات اإلضافية للبث. – 1 المالحظة
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 3-2اجلدول 
 (NS)بّينة بقيم التشوير الشبكي الم (CA)متطلبات البث اإلضافية لتجميع الموجات الحاملة 

 تشكيل تجميع الموجات الحاملة في الوصلة الصاعدة المتطلبات )فقرة فرعية( CA NSالقيمة 

CA_NS_01 4.6.1 CA_1C 

CA_NS_02 4.6.2 CA_1C 

CA_NS_03 4.6.3 CA_1C 

CA_NS_04 3.1.5.1 CA_41C 

CA_NS_05 4.4 CA_38C 

CA_NS_06 4.4 CA_7C 

CA_NS_07 4.6.4 CA_39C 

 قناع بث الطيف الترددي 1.3
ل من ثالث مكونات؛ وهي مكونة البث دادل عرض النطاق املشغول  ل جتهيزات املستعمذ يتألف طيف اخلرج ملرسذ

 .ومكونة جمال البث اهلامشي البعيد (OoB)نطاق القناة(، ومكونة البث دارج النطاق  )عرض
حافيت عرض  ±ابتداًء من  )OoBfΔ(نقلة على ختالف ترددات البث دارج النطاق ينطبق قناع بث الطيف الرتددي للمقطة املت

. أما بالنسبة للرتددات اليت تزيد على ختالف تردد UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ النطاق املخصص لقناة ال
 .4 تنطبق عليها املتطلبات اهلامشية الواردة يف الفقرةف 2-1.1.3و 1-1.1.3 نيمثلما جاء بياهنا يف اجلدول )OoBfΔ(البث دارج النطاق 

 قناع العام لبث الطيف الترددي ال 1.1.3
 .بالنسبة لعروض نطاق القنوات املبينة 1.1.3-2 أو اجلدول 1.1.3-1 جيب أال تتجاوز قدرة أي بث حملطة متنقلة السويات احملددة يف اجلدول

 1.1.3-1 اجلدول
 E-UTRA  3 GHzنطاقات ، (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ نقناع بث الطيف الترددي لل

ΔfOoB 

(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm)القيمة الحدية للبث الطيفي 

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

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

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

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

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

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

6-10   23,5– 11,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

10-15    23,5– 11,5– 11,5– MHz 1 

15-20     23,5– 11,5– MHz 1 

20-25      23,5– MHz 1 

OoBfΔ قيمة التخالف للبث دارج النطاق 
MBW – عرض نطاق القياس 
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 1.1.3-2اجلدول 

 ،(E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ قناع بث الطيف الترددي للن
3 GHz  نطاقات E-UTRA  4,2 GHz 

ΔfOoB 

(MHz) 

 /عرض نطاق القناة(dBm)القيمة الحدية للبث الطيفي 

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

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

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

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

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

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

6-10   –23,2 –11,2 –11,2 –11,2 MHz 1 

10-15    –23,2 –11,2 –11,2 MHz 1 

15-20     –23,2 –11,2 MHz 1 

20-25      –23,2 MHz 1 

القياس  دقةتقسني ل تود ياً ومع ذلك،  .لعرض نطاق القياس س مساوياً ياالق اتينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز  -ة ـمالحظ
عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق  أقل منأن يكون عرض نطاق االستبانة جيوز ته، ءوكفا وحساسيته

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

 قناع بث الطيف الترددي لتجميع الموجات الحاملة 2.1.3
ب أال تتجاوز قدرة ، جيE-UTRAفيما خيص جتميع املوجات احلاملة دادل النطاق مع ختصيص الوصلة الصاعدة ألحد النطاقات 

وإذا حدث تراكب يف بعض الرتددات   .2.1.3-2 أو اجلدول 2.1.3-1 السويات احملددة يف اجلدولأي بث لتجهيزات املستعمل 
ألقنعة البث الطيفي للموجات احلاملة املكونة، تسمح أقنعة البث الطيفي بتطبيق الكثافة الطيفية للقدرة األعلى هلذه الرتددات. 

قناع البث الطيفي ملوجة حاملة مكونة يف بعض الرتددات مع عرض نطاق القناة ملوجة حاملة مكونة أدرى، ال يطبق  وإذا تراكب
 قناع البث الطيفي بالنسبة هلذه الرتددات.

الف ختوفيما خيص جتميع املوجات احلاملة املتجاورة دادل النطاق، ينطبق قناع بث الطيف الرتددي لتجهيزات املستعمل على 
(. وفيما خيص صنف 4-2.1.1نطاق القنوات اجملمعة )اجلدول  حافيت عرض ±ابتداًء من  OoBf(Δ(ددات البث دارج النطاق تر 

(، جيب أال تتجاوز قدرة أي بث لتجهيزات املستعمل 2.1.1-4)اجلدول  Cعرض نطاق جتميع املوجات احلاملة دادل النطاق 
 .بالنسبة لعروض نطاق القنوات احملددة 2.1.3-2 أو اجلدول 2.1.3-1السويات احملددة يف اجلدول 
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 2.1.3-1 اجلدول
 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ قناع بث الطيف الترددي العام لل

 E-UTRA  3 GHz، نطاقات Cعند صنف عرض نطاق تجميع الموجات الحاملة 

 Channel_CABW/(dBm)القيمة الحدية لبث الطيف الترددي 
OoBfΔ 

(MHz) 
25RB+100RB 

(MHz 24,95) 

50RB+100RB 

(MHz 29,9) 

75RB+75RB 

(MHz 3) 

75RB+100RB 

(MHz 34,8) 

100RB+100RB 

(MHz 39,8) 
MBW 

1-0 20,5− 21− 21− 22− 22,5− kHz 30 

5-1 8,5− 8,5− 8,5− 8,5− 8,5− MHz 1 

24,95-5 11,5− 11,5− 11,5− 11,5− 11,5− MHz 1 

29,9-24,95 23,5− MHz 1 

29,95-29,9  23,5−    MHz 1 

30-29,95      MHz 1 

34,85-30  23,5− MHz 1 

34,9-34,85  23,5− MHz 1 

35-34,9      MHz 1 

39,8-35    MHz 1 

39,85-39,8    23,5− 23,5− MHz 1 

44,8-39,85     MHz 1 

 2.1.3-2اجلدول 
 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ العام لل قناع بث الطيف الترددي

 E-UTRA  4,2 GHz، نطاقات C عند صنف عرض نطاق تجميع الموجات الحاملة

 Channel_CABW/(dBm)القيمة الحدية لبث الطيف الترددي 

OoBfΔ 

(MHz) 

25RB+100RB 

(MHz 24,95) 

50RB+100RB 

(MHz 29,9) 

75RB+75RB 

(MHz 3) 

75RB+100RB 

(MHz 34,8) 

100RB+100RB 

(MHz 39,8) 
MBW 

1-0 20,2− 20,7− 20,7− 21,7− 22,2− kHz 30 

5-1 8,2− 8,2− 8,2− 8,2− 8,2− MHz 1 

24,95-5 11,2− 11,2− 11,2− 11,2− 11,2− MHz 1 

29,9-24,95 23,2− MHz 1 

29,95-29,9  23,2− MHz 1 

30-29,95  MHz 1 

34,85-30  23,2− MHz 1 

34,9-34,85  23,2− MHz 1 

35-34,9  MHz 1 

39,8-35  MHz 1 

39,85-39,8  23,2− MHz 1 

44,8-39,85  MHz 1 
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 2.1.3-3اجلدول 
 تعدد إرسال فضائي في عروة مغلقةفي مخطط  (UL-MIMO)تشكيل اإلرسال متعدد الهوائيات في الوصلة الصاعدة 

 مؤشر سجل الشفرة معلومات التحّكم في الوصلة الهابطةنسق  لوب اإلرسالأس

 0مؤشر سجل الشفرة  4اهلابطة معلومات التقك م يف الوصلة نسق  2األسلوب 

 قناع بث الطيف الترددي اإلضافي 3.1.3
ضًا مبتطلب إضايف مل تفي أيتعطي الشبكة إشارات عن متطلبات بث الطيف الرتددي اإلضايف للداللة على أن جتهيزات املستع

 باعتبارها جزءاً من رسالة التمرير/البث بني اخلاليا.سيناريوهات النشر احملددة ألحد 
بتشوير شبكي  (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ لل بث الطيف الترددي اإلضافي 1.3.1.3

 ”NS_21“و ”NS_20“و ”NS_11“و ”NS_03“ بقيمة
جيب أال تتجاوز قدرة البث ألي  ”NS_21“ وأ ”NS_20“ وأ ”NS_11“ وأ ”NS_03“ة إىل القيمة عندما تشري اخللي

 .1.3.1.3-2و 1.3.1.3-1 اجلدولني جتهيزات للمستعمل السويات احملددة يف

 1.3.1.3-1 اجلدول

 E-UTRA  3 GHz، نطاقات المتطلبات اإلضافية

 القناة عرض نطاق/(dBm)القيمة الحدية لبث الطيف الترددي  

OoBfΔ 
(MHz) 

1,4 
MHz 

3.0 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 
MHz 

MBW 

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 

2,8-2,5 23,5− MHz 1 

5-2,8  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 

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

، −MHz 0,5و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1الطيفي، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح البث  حدودعند  - 2 ةـالمالحظ
 التوايل. على

 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا وحتت احلافة السفلى للقناة. - 3 ةـالمالحظ
كما هو   NS_03طاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة الرتددي الواردة أعاله على الن (SEM)تنطبق متطلبات قناع بث الطيف  - 4 ةـالمالحظ
 .1-3 اجلدول حمدد يف

بعرض نطاق للقناة  MHz 2,8و 2,5بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OoBfΔموضع القياس يف  - 5 ةـالمالحظ
 .MHz 1,4 قدره



  ITU-R M.2071-1  التوصية 42

 

 1.3.1.3-2اجلدول 
 E-UTRA  4,2 GHzنطاقات  GHz  3المتطلبات اإلضافية 

 /عرض نطاق القناة (dBm)القيمة الحدية لبث الطيف الترددي

ΔfOoB 

(MHz) 

1,4 

MHz 

3,0 

MHz 

5 

MHz 

10 

MHz 

15 

MHz 

20 

MHz 
MBW 

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 

2,8-2,5 23,2− MHz 1 

5-2,8  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 MHz 0,015يساوي  OoBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 0,985يساوي  oBOfΔ دارج النطاق

، −MHz 0,5و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1البث الطيفي، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـالمالحظ
 التوايل. على

 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا وحتت احلافة السفلى للقناة. - 3 ةـالمالحظ
كما هو حمدد   NS_03ناع بث الطيف الرتددي الواردة أعاله على النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة تنطبق متطلبات ق - 4 ةـالمالحظ

 .1-3 اجلدول يف
بعرض نطاق للقناة  MHz 2,8و 2,5 بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني MHz 3 يساوي OoBfΔموضع القياس يف  - 5 ةـالمالحظ

 .MHz 1,4 قدره

القياس  دقةقسني لت تود ياً  . ومع ذلك،لعرض نطاق القياس س مساوياً ياالق اتعامة أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز ينبغي كقاعدة  -ة ـمالحظ
عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق  أقل منأن يكون عرض نطاق االستبانة جيوز ته، ءوكفا وحساسيته

 جة متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.القياس، ينبغي أن تكون النتي

 ”NS_04“ بتشوير شبكي قيمته (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ بث الطيف الترددي اإلضافي للن 2.3.1.3
 .2.3.1.3-2و 2.3.1.3-1 اجلدولني السويات احملددة يفألي جتهيزات للمستعمل ، جيب أال تتجاوز قدرة البث ”NS_04“عندما تبني اخللية القيمة 
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 2.3.1.3-1اجلدول 
 E-UTRA  3 GHzنطاقات المتطلبات اإلضافية، 

 /عرض نطاق القناة (dBm)القيمة الحدية لبث الطيف الترددي

ΔfOoB 

(MHz) 

1,4 

MHz 

3,0 

MHz 

5 

MHz 

10 

MHz 

15 

MHz 

20 

MHz 
MBW 

0-1 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 

2,8-2,5 23,5− MHz 1 

5-2,8  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 تردد MHz 0,015يساوي  OoBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 0,985يساوي  OoBfΔ دارج النطاق

،  MHz−0,5و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1البث الطيفي، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـالمالحظ
 التوايل. على

 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا وحتت احلافة السفلى للقناة. - 3 ةـالمالحظ
كما هو حمدد   NS_04تنطبق متطلبات قناع بث الطيف الرتددي الواردة أعاله على النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة  - 4 ةـالمالحظ

 .1-3 اجلدول يف
بعرض نطاق للقناة  MHz 2,8و 2,5بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OoBfΔقياس يف موضع ال - 5 ةـالمالحظ

 .MHz 1,4 قدره

 2.3.1.3-2اجلدول 
 E-UTRA  4,2 GHzنطاقات  GHz  3المتطلبات اإلضافية، 

 /عرض نطاق القناة(dBm)القيمة الحدية للبث الطيفي 

ΔfOoB 

(MHz) 

1,4 

MHz 

3,0 

MHz 

5 

MHz 

10 

MHz 

15 

MHz 

20 

MHz 
MBW 

0-1 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 

2,8-2,5 23,2− MHz 1 

5-2,8  MHz 1 

6-5  23,2− 
23,2− 

23,2− 
23,2− 

23,2− 

MHz 1 

10-6   MHz 1 

15-10    MHz 1 

20-15     MHz 1 

25-20      MHz 1 
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، واألدري يف ختالف تردد MHz 0,015يساوي  OoBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
 .MHz 0,985يساوي  OoBfΔ دارج النطاق

، −MHz 0,5و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1اح البث الطيفي، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرش حدودعند  - 2ة ـالمالحظ
 التوايل. على

 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا وحتت احلافة السفلى للقناة. - 3 ةـالمالحظ
د كما هو حمد  NS_04تنطبق متطلبات قناع بث الطيف الرتددي الواردة أعاله على النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة  - 4 ةـالمالحظ

 .1-3 اجلدول يف
بعرض نطاق للقناة  MHz 2,8و 2,5بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OoBfΔموضع القياس يف  - 5 ةـالمالحظ

 .MHz 1,4 قدره

 وحساسيتهالقياس  قةدلتقسني  تود ياً و  ،لعرض نطاق القياس س مساوياً ياالق اتينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز  -ة ـمالحظ
عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي  أقل منأن يكون عرض نطاق االستبانة جيوز ته، ءوكفا

 أن تكون النتيجة متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.

 ”NS_06“ بتشوير شبكي قيمته (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي الفاذ بث الطيف الترددي اإلضافي للن 3.3.1.3
 ”NS_07“أو 

ة السويات احملدد، جيب أال تتجاوز قدرة البث ألي جتهيزات للمستعمل ”NS_07“أو القيمة  ”NS_06“عندما تبني اخللية القيمة 
 .3.3.1.3-2و 3.3.1.3-1 اجلدولني يف
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 3.3.1.3-1اجلدول 
 E-UTRA  3 GHzنطاقات المتطلبات اإلضافية، 

 /عرض نطاق القناة(dBm)القيمة الحدية للبث الطيفي 

ΔfOoB 

(MHz) 

1,4 

MHz 

3,0 

MHz 

5 

MHz 

10 

MHz 
MBW 

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 

2,8-2,5 23,5− MHz 1 

5-2,8  MHz 1 

6-5  23,5− MHz 1 

10-6   23,5− MHz 1 

15-10    23,5− MHz 1 

، واألدري يف ختالف تردد MHz 0,015يساوي  OoBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
 OoBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 100يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح . و MHz 0,985يساوي  BOofΔ دارج النطاق

 .MHz 0,95و MHz 0,15 يساوي
، MHz 0,5–و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1البث الطيفي، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـالمالحظ

 التوايل. على
 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا وحتت احلافة السفلى للقناة. - 3 ةـحظالمال

كما هو   NS_07و NS_06تنطبق متطلبات قناع بث الطيف الرتددي الواردة أعاله على النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة  - 4 ةـالمالحظ
 .1-3 اجلدول حمدد يف

بعرض نطاق للقناة  MHz 2,8و 2,5بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3اوي يس OoBfΔموضع القياس يف  - 5 ةـالمالحظ
 .MHz 1,4 قدره

 

 3.3.1.3-2اجلدول 
 E-UTRA  4,2 GHzنطاقات  GHz  3المتطلبات اإلضافية، 

 /عرض نطاق القناة(dBm)القيمة الحدية للبث الطيفي 

OoBfΔ 
(MHz) 

1,4 
MHz 

3,0 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

MBW 

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 

2,8-2,5 23,2− MHz 1 

5-2,8  MHz 1 

6-5  23,2− MHz 1 

10-6   23,2− MHz 1 

15-10    23,2− MHz 1 
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 3.3.1.3-2 اجلدول على مالحظات

، واألدري يف ختالف تردد MHz 0,015يساوي  OoBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ
 OoBfΔيف ختالف تردد دارج النطاق  kHz 100يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح . و MHz ,8500يساوي  OoBfΔ دارج النطاق

 .MHz 0,95و MHz 0,15 يساوي
، −MHz 0,5و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1البث الطيفي، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـحظالمال
 التوايل. على

 جيب أن تتم القياسات فوق احلافة العليا للقناة وحتت احلافة السفلى. - 3 ةـالمالحظ
كما هو   NS_07و NS_06اردة أعاله على النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة تنطبق متطلبات قناع بث الطيف الرتددي الو  - 4 ةـالمالحظ

 .1-3حمدد يف اجلدول 
بعرض نطاق للقناة  MHz 2,8و 2,5بالنسبة إىل مدى ختالف يرتاوح بني  MHz 3يساوي  OoBfΔموضع القياس يف  - 5 ةـالمالحظ

 .MHz 1,4 قدره

القياس  دقةقسني لت تود ياً ومع ذلك،  .لعرض نطاق القياس س مساوياً ياالق اتنطاق االستبانة لتجهيز ينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض  -ة ـمالحظ
عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق  أقل منأن يكون عرض نطاق االستبانة جيوز ته، ءوكفا وحساسيته

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

 قناع البث الطيفي اإلضافي لتجميع الموجات الحاملة 4.1.3
تعطي الشبكة إشارات عن متطلبات بث الطيف الرتددي اإلضايف للداللة على أن جتهيزات املستعمل تفي أيضًا مبتطلب إضايف 

 باعتبارها جزءاً من رسالة التمرير/البث بني اخلاليا.نشر احملددة سيناريوهات الألحد 
 ”CA_NS_04“لتجميع الموجات الحاملة ذات قيمة التشوير الشبكي  E-UTRANقناع البث الطيفي اإلضافي  1.4.1.3

احملددة ت ياالسو  (UE)مستعمذل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_04“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 .1.4.1.3-1 اجلدول يف
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 1.4.1.3-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 Channel_CABW/(dBm)القيمة الحدية للبث الطيفي 

ΔfOoB 

(MHz) 

50+100RB 

(29,9 MHz) 

75+75B 

(30 MHz) 

75+100RB 
(34,85 MHz) 

100+100RB 
(39,8 MHz) 

MBW 

1-0 21− 21− 22− 22,5− kHz 30 

5,5-1 11,5− 11,5− 11,5− 11,5− MHz 1 

34,9-5,5 23,5− 23,5− 23,5− 23,5− MHz 1 

35-34,9  23,5− 23,5− 23,5− MHz 1 

39,85-35   23,5− 23,5− MHz 1 

44,8-39,85    23,5− MHz 1 

 1-1.4.1.3 اجلدول على مالحظات
، واألدري يف ختالف تردد MHz 0,015يساوي  OoBfΔج النطاق يف ختالف تردد دار  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 1 ةـالمالحظ

 .MHz 0,985يساوي  OoBfΔ دارج النطاق
، −MHz 0,5و +MHz 0,5يف دادل النطاق  MHz 1البث الطيفي، يقع موضعا القياس األول واألدري مبرشاح  حدودعند  - 2ة ـالمالحظ

 التوايل. على
 حلافة العليا وحتت احلافة السفلى للقناة.جيب أن تتم القياسات فوق ا - 3 ةـالمالحظ
كما هو حمدد   NS_04تنطبق متطلبات قناع بث الطيف الرتددي الواردة أعاله على النطاقات املقابلة لتشوير شبكي بقيمة  - 4 ةـالمالحظ

 .2-3 اجلدول يف

القياس  دقةتقسني ل تود ياً ومع ذلك،  .لعرض نطاق القياس س مساوياً ياالق اتينبغي كقاعدة عامة أن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز  - ةـمالحظ
عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق  أقل منأن يكون عرض نطاق االستبانة جيوز ته، ءوكفا وحساسيته

 .ق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياسالقياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطا

 (ACLR)ب القدرة في القنوات المجاورة نسبة تسر   2.3
 املتمركزة املرشقة ، إىل القدرة املتوسطةاملخصص للقناة رتدديف ال املتمركزة املرش قةنسبة القدرة املتوسطة بأهنا  ACLRالنسبة ت عر ف 

 تردد قناة جماورة.يف 
 (E-UTRA) المطور عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)رة في القنوات المجاورة نسبة تسّرب القد 1.2.3

نسبة القدرة املتوسطة هي  )ACLRUTRA-E(املطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ الذات اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات إن 
ند مباعدة امسية بني القنوات. ع تردد قناة جماورة يف املرشَّقة املتمركزةاملتوسطة لقناة، إىل القدرة املخصص لرتدد ال يف املرشَّقة املتمركزة

دد احمل اجملاورة باستعمال مرشاح مستطيل بعرض نطاق القياس E-UTRAوقدرة القناة  E-UTRA للقناةوت قاس القدرة املخصصة 
فيجب أن تكون ،  50dBm–اورة أعلى من وإذا كانت القدرة املقيسة للقناة اجمل .2-1.2.3و 1-1.2.3 اجلدولني يف

 .2-1.2.3و 1-1.2.3اجلدولني  يفأعلى من القيمة احملددة يف  ACLRUTRA-E النسبة
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 1.2.3-1اجلدول 
 dBm 23لتجهيزات المستعمل ذات قدرة الخرج البالغة  ACLRUTRA-Eالمتطلبات العامة للنسبة 

 1ACLRUTRA-E /MBW  /عرض نطاق القناة

 1,4 
MHz 

3,0 
MHz 

5 
MHz 

10 
MHz 

15 
MHz 

20 
MHz 

1ACLRUTRA-E 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 29,2 dB 

عرض نطاق القياس 
 E-UTRAلقناة 

1,08 MHz 2,7 MHz 4,5 MHz 9,0 MHz 13,5 MHz 18 MHz 

قناة تجهيزات 
 المستعمل

1,4+ MHz  أو
1,4− MHz 

3+ MHz  أو
3− MHz 

5+ MHz  أو
5− MHz 

10+ MHz  أو
10− MHz 

15+ MHz  أو
15− MHz 

20+ MHz  أو
20− MHz 

 1.2.3-2اجلدول 
 dBm 31لتجهيزات المستعمل ذات قدرة الخرج البالغة  ACLRUTRA-Eالمتطلبات العامة للنسبة 

 فقط( 14)تنطبق على نطاق التشغيل 
 1ACLRUTRA-E /MBW  /عرض نطاق القناة 

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

1ACLRUTRA-E   36,2 dB 36,2 dB   

عرض نطاق القياس لقناة 
E-UTRA 

  4,5 MHz 9,0 MHz   

تخالف التردد المركزي 
 (MHz)المجاورة للقناة 

  5+/5− 10+/10−   

 .23 dBmمن أجل  1ACLRUTRA-Eتنطبق النسبة  - مالحظة

من أجل  (E-UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة  1.1.2.3
 المجمعة المتعددة (PUSCH) المادية المتقاسمة للوصلة الصاعدة واتالقن

سر ب نسبة ت اجملمعة املتعددة، تطبق حسب االقتضاء متطلبات (PUSCH) املادية املتقامسة للوصلة الصاعدة واتالقنبالنسبة لتوزيع 
 .1.2.3-2و 1.2.3-1 ولنييف اجلدي الواردة عاملالرضي األراديوي النفاذ يف ال رة يف القنوات اجملاورةالقد

 (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة  2.2.3
 عامليالرضي األيوي رادالنفاذ الذات لقناة لرتدد املخصص لا يف املرشَّقة املتمركزةنسبة القدرة املتوسطة هي  ACLRUTRAنسبة تكون ال

 .(UTRA) نفاذ راديوي أرضي عامليذات  جماورةقناة أو قنوات تردد  يف املرشَّقة املتمركزة، إىل القدرة املتوسطة (E-UTRA) املطور
دد ال والقناة الثانية  )1ACLRUTRA( عامليال رضياألراديوي النفاذ لكل من القناة األوىل اجملاورة ذات ال UTRA ACLRنسبة وحت 

باستعمال مرشاح عرض نطاق التقكم  UTRAوتقاس قدرة القناة  .)2ACLRUTRA( عامليالرضي األراديوي النفاذ اجملاورة ذات ال
عرض باستعمال مرشاح مستطيل ب E-UTRA. وتقاس القدرة املخصصة للقناة  = 0,22 بعامل قطع متدرج يبلغيف املورد الراديوي 

 فيجب أن تكون، –dBm 50أعلى من  UTRAوإذا كانت القدرة املقيسة للقناة  1.1.3-1. اجلدول احملدد يف نطاق القياس
 .1-2.2.3 اجلدول يفأعلى من القيمة احملددة يف  ACLRUTRA-E النسبة
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 2.2.3-1اجلدول 
 1/2ACLRUTRAنسبة المتطلبات العامة لل

  / 1/2ACLRUTRAMBW  /عرض نطاق القناة 
MHz 1,4 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 

ACLR1UTRA dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 dB 32,2 

تخالف التردد 
المركزي للقناة 

 (MHz)المجاورة 

/2UTRA0,7+BW 
/ 

/2UTRA0,7−BW− 

/2UTRA1,5+BW 
/ 

/2UTRA1,5−BW− 

/2UTRA2,5+BW 
/ 

/2UTRABW−2,5− 

/2UTRA5+BW 
/ 

/2UTRAWB−5– 

UTRA7,5+BW 

/ 
/2UTRA7,5−BW−/2 

/2UTRA10+BW 
/ 

/2UTRA10−BW− 

ACLR2UTRA – – 35,2 dB 35,2 dB 35,2 dB 35,2 dB 

تخالف التردد 
المركزي للقناة 

 (MHz)المجاورة 

– – /2UTRA2,5+3*BW 
/ 

/2UTRA2,5−3*BW− 

/2UTRA5+3*BW 
/ 

/2UTRA5−3*BW− 

/2UTRA7,5+3*BW 
/ 

/2UTRA7,5−3*BW− 

/2UTRA+3*BW10 
/ 

/2UTRA10−3*BW− 

عرض نطاق القياس 
 E-UTRAلقناة 

MHz 1,08 MHz 2,7 MHz 4,5 MHz 9,0 MHz 13,5 MHz 18 

عرض نطاق القياس 
 UTRAللقناة 
 MHz1 5وعرضها 

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

عرض نطاق القياس 
 UTRAللقناة 
 MHz 1,62وعرضها 

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

 UTRA)-(Eيف النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور  (FDD)بتقسيم الرتدد اإلرسال هذه القيم واجبة التطبيق يف حالة تعايش ازدواج  - 1المالحظة 
زَاَوج. (UTRA) يف النفاذ الراديوي األرضي العاملي (FDD)مع ازدواج اإلرسال بتقسيم الرتدد 

 
 يف الطيف امل

 UTRA)-(Eيف النفاذ الراديوي األرضي العاملي املطور  (TDD)هذه القيم واجبة التطبيق يف حالة تعايش ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن  - 2المالحظة 
زَاَوج.يف الطيف غري ا (UTRA)يف النفاذ الراديوي األرضي العاملي  (TDD)مع ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن 

 
 مل

 5 MHz (UTRA)يف النفاذ الراديوي األرضي العاملي  (FDD)بتقسيم الرتدد اإلرسال من أجل ازدواج  UTRABWيبلغ عرض النطاق  – 3المالحظة 
 .1,6 MHz (UTRA)يف النفاذ الراديوي األرضي العاملي  (TDD)ومن أجل ازدواج اإلرسال بتقسيم الزمن 

من أجل  (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)ي القنوات المجاورة نسبة تسّرب القدرة ف 1.2.2.3
 المجمعة المتعددة (PUSCH) المادية المتقاسمة للوصلة الصاعدة واتالقن

ب سر  نسبة ت اجملمعة املتعددة، تطبق حسب االقتضاء متطلبات (PUSCH) املادية املتقامسة للوصلة الصاعدة واتالقنبالنسبة لتوزيع 
  2.2.3-1يف اجلدول ي الواردة عاملالرضي األراديوي النفاذ يف ال القدرة يف القنوات اجملاورة

لتجميع  (UTRA) عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال (ACLR)نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة  3.2.3
 الموجات الحاملة

رض ع يف املرشقة املتمركزةنسبة القدرة املتوسطة هي  ACLRUTRA تكون النسبة ق،بالنسبة لتجميع املوجات احلاملة املتجاورة ضمن النطا
 .(UTRA) نفاذ راديوي أرضي عامليذات  جماورةقناة أو قنوات تردد  يف املرشقة املتمركزةإىل القدرة املتوسطة  نطاق القناة اجملمَّعة

دد ال والقناة  )1ACLRUTRA( (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ لكل من القناة األوىل اجملاورة ذات ال ACLRUTRAنسبة وحت 
باستعمال مرشارح عرض  UTRAوتقاس قدرة القناة  .)2ACLRUTRA( (UTRA) عامليالرضي األراديوي النفاذ الثانية اجملاورة ذات ال

باستعمال قناة اجملمعة املخصصة وت قاس قدرة عرض نطاق ال.  = 0,22 بعامل قطع متدرج يبلغنطاق التقكم يف املورد الراديوي 
، –dBm 50أعلى من  UTRAوإذا كانت القدرة املقيسة للقناة  3.2.3-1. مرشاح مستطيل بعرض نطاق القياس احملدد يف اجلدول

 .1-3.2.3 اجلدول يفأعلى من القيمة احملددة يف  ACLRUTRA-E فيجب أن تكون النسبة
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 3.2.3-1اجلدول 
 1/2ACLRUTRA EA Cالمتطلبات العامة للنسبة 

  CA( / ACLR1/2UTRA /MBW( تجميع الموجات الحاملةصنف عرض نطاق  

 (2.1.1-4)الجدول  Cتجميع الموجات الحاملة صنف عرض نطاق 
1ACLRUTRA 32,2 dB 

تخالف التردد المركزي للقناة 
 (MHz) المجاورة

/2UTRA/2 + BW Channel_CA+ BW 

/ 

/2UTRA/ 2 − BW Channel_CABW− 

2ACLRUTRA 35,2 dB 

تخالف التردد المركزي للقناة 
 (MHz) المجاورة

/2UTRA/2 + 3*BW Channel_CA+ BW 

/ 

/2UTRA3*BW –/2  Channel_CAW− 

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

 UTRAعرض نطاق القياس للقناة 
 (1)المالحظة  MHz 5وعرضها 

3,84 MHz 

 UTRAالقياس للقناة  عرض نطاق
 (2)المالحظة  MHz 1,6وعرضها 

1,28 MHz 

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

 
 يف الطيف امل

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

 
 طيف غري امل

لتجميع  )ACLRUTRA-E( المطور نسبة تسّرب القدرة في القنوات المجاورة ذات النفاذ الراديوي األرضي العالمي 4.2.3
 الموجات الحاملة

اجملمعة  لةملوجات احلاماذات اجملاورة نسبة تسر ب القدرة يف القنوات تكون  بالنسبة لتجميع املوجات احلاملة املتجاورة ضمن النطاق،
 يف عرض نطاق القناة املرشقة املتمركزةنسبة القدرة املتوسطة هي   ACLRUTRA-E(CA(املطور  عامليالرضي األراديوي النفاذ اليف 

 ت قاس قدرة عرضو  عرض نطاق قناة جممَّعة جماورة باملباعدة االمسية بني القنوات. يف املصطفاة املتمركزةإىل القدرة املتوسطة  اجملمَّعة
نطاق القناة اجملمعة املخصصة وقدرة عرض نطاق القناة اجملمعة اجملاورة باستعمال مراشيح مستطيلة بعروض نطاق للقياس حمددة 

ات القنو  نسبة تسر ب القدرة يف، فيجب أن تكون –dBm 50. وإذا كانت القدرة املقيسة للقناة اجملاورة أعلى من 4.2.3-1اجلدول  يف
 .1-4.2.3 أعلى من احلدود الواردة يف اجلدول )ACLRUTRA-E(املطور  عامليالرضي األراديوي لانفاذ ذات الاجملاورة 

 4.2.3-1اجلدول 
  ACLRUTRA-ECAنسبة المتطلبات العامة لل

  ACLRUTRA-EMBW / CA / تجميع الموجات الحاملةصنف عرض نطاق  

 (2.1.1-4 الجدول) تجميع الموجات الحاملةصنف عرض نطاق 
ACLRUTRA-ECA  29,2 dB 

CA E-UTRA  نطاق القناةعرض GB2* BW –_CA ChannelBW 

تخالف التردد المركزي للقناة 
 (MHz) المجاورة

_CAChannel+ BW 
/ 

_CAChannelBW− 
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 UL-MIMOقناع البث خارج النطاق من أجل اإلرسال  3.3
دد متطلبUL-MIMOفيما خيص جتهيزات املستعمل اليت تدعم اإلرسال  الناجم عن عملية  (OoB)ات البث دارج النطاق ، حت 

 التشكيل والالدطية يف املستقبذالت عند كل موصل هلوائي اإلرسال.
تنطبق املتطلبات  ،فضائي يف عروة مغلقةالفيما خيص جتهيزات املستعمل ذات موص َلني هلوائي اإلرسال يف خمطط تعدد اإلرسال 

 .3.1.3-1 اإلرسال. وجيب أن تفي املتطلبات بتشكيالت اإلرسال احملددة يف اجلدول على كل موص ل هلوائي 3املبينة يف الفقرة 
 .3 فيما خيص خمطط منفذ هوائي وحيد، تنطبق املتطلبات املبينة يف الفقرة

 البث الهامشي من المرِسل 4
ل مثل   ومنتجاتة، ، واإلرساالت الطفيلياإلرساالت التوافقيةالبث اهلامشي عبارة عن إرساالت نامجة عن آثار غري مرغوبة للمرسذ

دد ح. حتويل الرتدد، باستثناء البث دارج النطاق ما مل ي نص على دالف ذلكمنتجات التشكيل البيين و  دود البث اهلامشي وحت 
 ملستعمل.ملعاجلة تعايش جتهيزات ا E-UTRA ومتطلبات نطاق تشغيل النفاذ ITU-R SM.329 من حيث املتطلبات العامة متشياً مع التوصية

وحني يكون عرض  .يكون عرض نطاق االستبانة أقل من عرض نطاق القياس جيوز أن بغية حتسني دقة القياس وحساسيته وكفاءته،
على  عرض نطاق القياس من أجل احلصول يفنطاق االستبانة أصغر من عرض نطاق القياس، ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة 

 نطاق القياس.عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض 

 المتطلبات العامة للبث الهامشي 1.4
 1-1.4 يف اجلدول OoBfΔ (MHz) تنطبق القيم احلدية للبث اهلامشي على مديات الرتددات اليت تتجاوز ختالف تردد البث دارج النطاق

 1.4-2 لواردة يف اجلدو ما مل ي نص على دالف ذلك. وتنطبق القيم احلدية لإلرساالت اهلامشية ال من حافة عرض نطاق القناة
ل،   وعروض نطاق القنوات. RBNعلى مجيع تشكيالت نطاق املرسذ

 1.4-1اجلدول 
 عالميالرضي األراديوي النفاذ في ال OoBfΔالحدود بين تخالف تردد البث خارج النطاق 

 ومجال البث الهامشي (E-UTRA) المطور
 MHz 3,0 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 1,4 عرض نطاق القناة

OoBfΔ (MHz) 2,8 6 10 15 20 25 

من حافة عرض نطاق القناة، ينبغي  OoBfΔ (MHz) لكي يندرج قياس البث اهلامشي ضمن مديات الرتدد اليت تتجاوز ختالف تردد البث دارج النطاق –مالحظة 
 .2-1.4 اجلدول إىل عرض نطاق القياس احملدد يف WMB. ويشري OoBfΔ + MBW/2أن يكون احلد األدىن لتخالف تردد القياس من كل حافة للقناة 

 1.4-2اجلدول 
 القيم الحدية للبث الهامشي

 مالحظات MBW السوية القصوى مدى التردد

9 kHz  f < 150 kHz −36 dBm 1 kHz  

150 kHz  f < 30 MHz −36 dBm 10 kHz  

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

1 GHz  f < 12,75 GHz −30 dBm 1 MHz  

12,75 GHz  f  اخلامسة للقافة الرتددية العليا يف نطاق  التوافقية
 1املالحظة  GHz −30 dBm 1 MHzبوحدة  (UL)تشغيل الوصلة الصاعدة 

 .43و 42و 22ينطبق يف النطاقات  – 1المالحظة 
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 المجمعة المتعددة (PUSCH) ة الصاعدةالمادية المتقاسمة للوصل واتالقنمتطلبات البث الهامشي من أجل  1.1.4
ختالف تردد البث دارج اجملمعة املتعددة، تطبق احلدود بني  (PUSCH) املادية املتقامسة للوصلة الصاعدة واتالقنمن أجل توزيع 

ومتطلبات  1-1.4وجمال البث اهلامشي الواردة يف اجلدول  UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ يف ال ، OoBfΔ ،النطاق
 .1.4-2البث اهلامشي الواردة يف اجلدول 

 متطلبات البث الهامشي لتجميع الموجات الحاملة 2.4
اوز ختالف تنطبق القيم احلدية للبث اهلامشي على مديات الرتددات اليت تتج بالنسبة لتجميع املوجات احلاملة املتجاورة ضمن النطاق،

 OoBfΔ التخالف حافة عرض نطاق القناة اجملمعة. وبالنسبة لرتددات من  1-2.4يف اجلدول  OoBfΔ (MHz) تردد البث دارج النطاق
 .2-.41 اجلدول ، تسري متطلبات البث اهلامشي الواردة يف1-2.4اجلدول احملدد يف  )BoFo(تردد البث دارج النطاق  اليت تزيد عن

 2.4-1اجلدول 
 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
 )BoFo(تردد البث خارج النطاق  حد تجميع الموجات الحاملةصنف عرض نطاق 

(MHz) 
A  4-1اجلدول 
B + 5Channel_CA BW 

C + 5Channel_CA BW 

 فيما خيص تعاريف عرض نطاق جتميع املوجات احلاملة. 2.1.1-4اجلدول انظر  – مالحظة

 تعايش تجهيزات المستعمل في نطاق البث الهامشي 3.4
 احملددة للتعايش يف النطاقات احملمية. E-UTRAحتدد هذه الفقرة متطلبات نطاق النفاذ 

بغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات الرتدد، ين -مالحظة 
. وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً MBW/2األدىن ملدى الرتدد مضافًا إليه 

 إىل عرض نطاق القياس احملمي. MBW. ويشري MBW/2 منه

 3.4-1اجلدول 
 الحدية لتعايش تجهيزات المستعمل في نطاق اإلرساالت الهامشيةالقيم 

نفاذ نطاقات ال
 رضياألراديوي ال

 المطور عالميال
(E-UTRA) 

 البث الهامشي

 النطاق المحمي
 مدى الترددات

(MHz) 
 السوية القصوى

(dBm) 
MBW 

(MHz) 
 مالحظة

، E-UTRA 1 ،7 ،8 ،11 ،18 ،19نطاقات  1
20 ،21 ،22 ،26 ،27 ،28، 31 ،32، 38 ،
40 ،41 ،42 ،43 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاقا 

 27، 15 1 −40 895 1  880 1 مدى الرتدد

 27، 26، 15 5 −15,5 915 1  895 1 مدى الرتدد

 27، 26، 15 5 +1,6 920 1  915 1 مدى الرتدد
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 15 1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

، E-UTRA 4 ،5 ،10 ،12 ،13 ،14نطاقات  2
17 ،23 ،24 ،26 ،27 ،28 ،29، 30، 41 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 2 ،25 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاقا 

 E-UTRA 43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

، E-UTRA 1، 5، 7 ،8 ،20 ،26 ،27نطاقات  3
28، 31 ،32، 33 ،34 ،38 ،39 ،41 ،43 ،44 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

 E-UTRA 11 ،18 ،19 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 13نطاقات 

 E-UTRA 22 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقا 

 13 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

، E-UTRA 2 ،4 ،5، 7، 10 ،12 ،13نطاقات  4
14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29، 
30، 41 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

 ،E-UTRA 1 ،2، 3، 4، 5، 7 ،8نطاقات  5
10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،28 ،
29، 30 ،31 ،38 ،40، 42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 41 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1نطاق 

  E-UTRA 1 ،9 ،11 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1نطاقات  6

  1 −37 875 − 860 مدى الرتدد

  1 −50 895 − 875 مدى الرتدد

 مدى الرتدد
1 884,5 − 1 919,6 

41− 0,3 
7 

1 884,5 − 1 915,7 8 

، E-UTRA 1، 2، 3، 4 ،5، 7 ،8نطاقات  7
10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،20 ،22 ،27 ،28 ،
29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34، 40، 42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 26، 21، 15 5 +1,6 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 26، 21، 15 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 21، 15 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد

، E-UTRA 1 ،20 ،28، 31 ،32، 33نطاقات  8
34 ،38 ،39 ،40 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

 E-UTRA 7 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

 E-UTRA 8 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

 E-UTRA 22 ،41 ،42 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

 E-UTRA 11 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 23نطاقا 

 23، 15 1 −40 890 − 860 مدى الرتدد
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 23، 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

، E-UTRA 1 ،11 ،18 ،19 ،21 ،26نطاقات  9
28 ،34 DL_lowF − ghDL_hiF 50− 1  

 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50 575 2 − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد

 ،E-UTRA 2 ،4 ،5 ،10 ،12 ،13 ،14نطاقات  10
17 ،23 ،24 ،25،26،27 ،28 ،29، 30، 41 ،
43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 22 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2 نطاقا

  E-UTRA 1 ،11 ،18 ،19 ،21 ،28 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1نطاقات  11

 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50 575 2 − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد

، E-UTRA 2 ،5 ،13 ،14 ،17 ،23نطاقات  12
24 ،25 ،26 ،27، 30، 41 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

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

 E-UTRA 12 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

، E-UTRA 2 ،4 ،5 ،10 ،12 ،13نطاقات  13
17 ،23 ،25 ،26 ،27 ،29 ،41 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 15 0,00625 −35 775 − 769 مدى الرتدد

 15، 11 0,00625 −35 805 − 799 مدى الرتدد

 E-UTRA 14 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

 E-UTRA 24 ،30 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2 انطاق

، E-UTRA 2 ،4 ،5 ،10 ،12 ،13نطاقات  14
14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،29، 30، 41 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 15، 12 0,00625 −35 775 − 769 مدى الرتدد

 15، 12، 11 0,00625 −35 805 − 799 مدى الرتدد

، E-UTRA 2 ،5 ،13 ،14 17 ،23نطاقات  17
24 ،25 ،26 ،27، 30، 41 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

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

 E-UTRA 12 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

  E-UTRA 1 ،11 ،21 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1نطاقات  18

  1 −40 890 − 860 مدى الرتدد
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 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

  1 −50 799 − 758 مدى الرتدد

 15 1 −40 803 − 799 مدى الرتدد

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50 575 2 − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد

  E-UTRA 1 ،11 ،21 ،28 ،34 DL_lowF − ighDL_hF 50− 1نطاقات  19

 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50 575 2 − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد

، E-UTRA 1 ،3 ،7 ،8 ،20 ،22 ،33نطاقات  20
34، 40، 43 DL_lowF − ighDL_hF 50− 1  

 E-UTRA 20 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

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

  1 −50 788 − 758 مدى الرتدد

  E-UTRA 1 ،18 ،19 ،28 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 اتنطاق 21

 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50 575 2 − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد

، E-UTRA 1 ،3 ،7 ،8 ،20 ،26 ،27 اتنطاق 22
28، 32، 33 ،34 ،38 ،39 ،40 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 15 1 −40 525 3 − 510 3 مدى الرتدد

  1 −50 590 3 − 525 3 دى الرتددم

، E-UTRA 4 ،5 ،10 ،12 ،13 ،14 اتنطاق 23
17 ،23 ،24 ،26 ،27 ،29، 30، 41 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

، E-UTRA 2 ،4 ،5 ،10 ،12 ،13 اتنطاق 24
14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،26 ،29، 30، 41 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

، E-UTRA 4 ،5 ،10 ،12 ،13 ،14 اتنطاق 25
17 ،23 ،24 ،26 ،27 ،28 ،29، 30، 41 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 2 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

 E-UTRA 25 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

 E-UTRA 43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 
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، E-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،10 ،11نطاقات  26
12 ،13 ،14 ،17 ،18 ،19 ،21 ،23 ،24 ،
25 ،26 ،29، 30 ،31، 34 ،40 ،42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 41 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 مدى الرتدد
703 − 799 50− 1  

799 − 803 40− 1 15 

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

، E-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،10نطاقات  27
12 ،13 ،14 ،17 ،23 ،25 ،26 ،27 ،29 ،
30 ،31 ،38 ،41 ،42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

  0,00625 −35 805 − 799 مدى الرتدد

  E-UTRA 28 DL_lowF − 790 50− 1نطاق 

، E-UTRA 2 ،3 ،5 ،7 ،8 ،18 ،19نطاق  28
20 ،25 ،26 ،27، 31، 34 ،38 ،41 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 1 ،4 ،10 ،22 ،42 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2 اتنطاق

 E-UTRA 11 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 19 ،24نطاقا 

 E-UTRA 1 DL_lowF − DL_highF 50− 1 19 ،25نطاق 

 35، 15 8 −42 694 − 470 ددمدى الرت 

 34 6 −26,2 710 − 470 مدى الرتدد
 15 1 −32 773 − 758 مدى الرتدد

  1 −50 803 − 773 مدى الرتدد

 15 6 −26,2 694 − 662 مدى الرتدد

 19، 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

، E-UTRA 2 ،4 ،5 ،7 ،10 ،12 ،13نطاقات  30
14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،29 ،30 ،
38 ،41 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

، E-UTRA 1 ،5 ،7 ،8 ،26 ،27 ،28نطاقات  31
38 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

…        

، E-UTRA 1 ،7 ،8 ،20 ،22، 28نطاقات  33
32، 34 ،38 ،40 ،42 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 5 

 E-UTRA 3 DL_lowF − DL_highF 50− 1 15نطاق 

، E-UTRA 1 ،3 ،7 ،8 ،11 ،18 ،19نطاقات  34
20 ،21 ،22 ،26 ،28، 32، 33 ،38 ،39 ،
40 ،41 ،42 ،43 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1 5 

 8 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد
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  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

35        

36        

37   −     

، E-UTRA 1، 2، 3، 4 ،5 ،8، 10نطاقات  38
12 ،13 ،14 ،17، 20 ،22، 27، 28 ،29 ،
30 ،31 ،32 ،33،34، 40، 42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 26، 22، 15 5 −15,5 645 2 − 620 2 مدى الرتدد

 22، 15 1 −40 690 2 − 645 2 مدى الرتدد

  E-UTRA 22 ،34 ،40 ،41 ،42 ،44 DL_lowF − DL_highF 50− 1نطاقات  39

 33 1 −40 855 1 − 805 1 مدى الرتدد

 33، 26، 15 5 −15,5 880 1 − 875 1 مدى الرتدد

، E-UTRA 1 ،3، 5 ،7 ،8 ،20 ،22نطاقات  40
26 ،27، 28 ،32، 33 ،34 ،39 ،41 ،42 ،
43 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

، E-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،8 ،10نطاقات  41
12 ،13 ،14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،
28 ،29، 30، 34 ،39 ،40 ،42 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 9 ،11 ،18 ،19 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 30نطاقات 

 30 1 −50 879,9 1  839,9 1 مدى الرتدد

 30، 8 0,3 −41 915,7 1  884,5 1 مدى الرتدد

، E-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8نطاقات  42
10 ،20 ،25 ،26 ،27 ،28، 31 ،32، 33 ،
34 ،38 ،40 ،41 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

، E-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7،8 ،10نطاقات  43
20 ،25 ،26 ،27 ،28، 32، 33، 34 ،38 ،40 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

  E-UTRA 3 ،5 ،8 ،34 ،39 ،41 DL_lowF − DL_highF 50− 1نطاقات  44

 E-UTRA 1 ،40 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

ردد يف الوصلة اهلابطة لنطاق التشغيل( إىل  )أعلى ت  DL_highF)أدىن تردد يف الوصلة اهلابطة لنطاق التشغيل( و DL_lowFتشري التسميتان  - 1 ةـالمالحظ
 .UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ كل نطاق من نطاقات الرتددات احملددة لل

ت القياس، بقياسا مستعملة يف UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ موجة حاملة خمصصة يف اليف صدد كل مس ذح استثناًء،  - 2 ةـالمالحظ
ونظراً  ة أو الرابعة )أو اخلامسة(.الثالث وأ الثانية ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، 2-4املعرَّفة يف اجلدول الواجبة التطبيق إىل املتطل بات  مستواهارقى ي

 اإلرساالت التوافقية مباشرة من كال جانبيه.الذي يقع دارج  MHz 1التوافقية، يسري االستثناء أيضاً على مدى الرتددات األول البالغ النتشار اإلرساالت 
 (5)أو  4أو  3أو  2تساوي  N، حيث kHz) × 180 CRBMHz + N × L (2وينتج عن ذلك فاصل استثناء إمجايل مركزه عند اإلرسال التوافقي 

كليًا أو جزئيًا مع فاصل   (MBW)عرض نطاق القياس  للتوافقيات الثانية أو الثالثة أوالرابعة أو )اخلامسة(، على التوايل. ويسمح باالستثناء إذا تراكب
 االستثناء اإلمجايل.

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

 القيود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق احملمي.

 غري مطبَّق. - 6ة ـالمالحظ

 . 919,6MHz 1-884,5 1يعمل يف النطاق  (PHS) هواتف حممولة شخصية التعايش مع نظام تنطبق هذه القيم عند - 7ة ـالمالحظ
 .MHz 1 915,7-884,5 1يعمل يف النطاق  (PHS) هواتف حممولة شخصية التعايش مع نظام طبق هذه القيم عندنت - 8ة ـالمالحظ
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 غري مطبَّق. - 9ة ـالمالحظ
 غري مطبَّق. - 10ة ـالمالحظ

 .MHz 805-799بدالً من  MHz 805-793حتديد ما إذا كان املدى الرتددي املطبق ينبغي أن يكون  - 11المالحظة 
سب متوسط القدرة بالقدر الكايف يف قياس البث لضمان احنراف معياري  - 12المالحظة   . 0,5 dBيتعني أن حي 
 .MHz 1 784,9و MHz 1 744,9ضمن  MHz 20و 15و 10و 5بقيم  UTRA-Eيسري هذا املتطلب لعرض نطاق قناة  - 13المالحظة 

 غري مطبَّق. - 14المالحظة 

 من حافة عرض نطاق القناة. 1-2.4واجلدول  1-4يف اجلدول  BoFo (MHz)تسري هذه املتطلبات أيضاً للمديات الرتددية اليت تقل عن  - 15مالحظة ال

 غري مطبَّق. - 16المالحظة 
 غري مطبَّق. - 17المالحظة 
 غري مطبَّق. - 18المالحظة 
وعندما يبلغ عرض نطاق  MHz 748و MHz 718بني  UTRA-Eة احلاملة املخصصة للنفاذ تنطبق هذه القيم عندما تنقصر املوج - 19المالحظة 

 .MHz 10أو  5القناة املستعمل 
 غري مطبَّق. - 20المالحظة 
 بالقيود التالية: للموجات احلاملة اليت يبلغ عرض MHZ 2 570-500 2على عروض نطاقات أي قناة ضمن املدى  يسري هذا املتطلب - 21المالحظة 

 MHz 20عرض نطاقها  اليت يبلغ املةاحلموجات لل، و MHz 2 562,5-2 560,5عندما يقع الرتدد املركزي للموجة احلاملة ضمن املدى  MHz 15نطاقها 
يقل  ، ال يطبق املتطلب إال على عرض نطاق إرسال الوصلة الصاعدة الذيMHz 2 560-2 552 لموجة احلاملة ضمن املدىي لركز املرتدد العندما يقع 

  .RB 54عن أو يساوي 
طلب لعرض نطاق يسري هذا املتبالقيود التالية:  MHZ 2 615-570 2على عروض نطاقات أي قناة ضمن املدى  يسري هذا املتطلب – 22المالحظة 

احلاملة ضمن  كزي للموجةالرتدد املر عندما يقع  MHz 15عرض نطاقها اليت يبلغ املة احلموجات لل RB 54ساوي، إرسال وصلة صاعدة يقل عن، أو ي
 املدى عندما يقع الرتدد املركزي للموجة احلاملة ضمن MHz 20للموجات احلاملة اليت يبلغ عرض نطاقها و ، MHz 2 607,5-2 605,5املدى 

597 2-605 2 MHz 2 615-2 570. وال ت طبَّق قيود أدرى للموجات احلاملة اليت تنقصر عروض نطاقها ضمن املدى MHzبة للموجات . وبالنس
لة بنسبة ، يسري املتطلبMHz 620 2-615 2احلاملة اليت ترتاكب عروض نطاقها على املدى الرتددي   dBm 19+ بقدرة درج قصوى مشكَّ

 .Max-P IE يف
 :ال يسري هذا املتطلب إال على احلاالت التالية – 23المالحظة 

نطاق  مع عرض، MHz ≥ cF > 907,5 MHz 902,5ضمن املدى  )cF(ركزية تردداهتا املوتقع  MHz 5بالنسبة ملوجات حاملة عرض نطاقها  -
 . RB 20ساوي، يقل عن، أو يإرسال وصلة صاعدة 

، مع عدم وجود MHz ≥ cF > 912,5 MHz 907,5ضمن املدى  )cF( يةركز امل اوتقع تردداهت MHz 5بالنسبة ملوجات حاملة عرض نطاقها  -
 الصاعدة. أي قيود على عرض نطاق إرسال الوصلة

وعرض نطاق إرسال وصلة صاعدة  cF  =910 MHz هو )cF( حبيث يكون ترددها املركزي ،MHz 10بالنسبة ملوجات حاملة عرض نطاقها  -
 .startRB 3 <، وبتققق RB 32ساوي، يقل عن، أو ي

مستعملة يف القياس، بقياسات  UTRA)-(E املطور امليعالرضي األراديوي النفاذ موجة حاملة خمصصة يف اليف صدد كل مس ذح استثناًء،  - 24المالحظة 
لك الثانية. ومس ذح كذلك باستثناء إذا كان هنا ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، 38 dBm/MHzالواجبة التطبيق البالغة إىل املتطل بات  مستواهارقى ي

 .(MBW) كلياً أو جزئياً ضمن عرض نطاق القياس  لذي تقع توافقيته الثانيةفردي واحد دادل عرض نطاق اإلرسال ا (RB)على األقل عرض نطاق استبانة 
مستعملة يف القياس، بقياسات  UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ موجة حاملة خمصصة يف اليف صدد كل مس ذح استثناًء،  - 25المالحظة 

لك الثالثة. ومس ذح كذلك باستثناء إذا كان هنا ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، 36 m/MHzdBالواجبة التطبيق البالغة إىل املتطل بات  مستواهارقى ي
 .(MBW) كلياً أو جزئياً ضمن عرض نطاق القياس  فردي واحد دادل عرض نطاق اإلرسال الذي تقع توافقيته الثالثة (RB)على األقل عرض نطاق استبانة 

العاملة يف نطاق التشغيل  )(UEجاورة، قد ينطوي حد البث على دطر تدادل ضار على معدات املستخدم يف هذه النطاقات املت - 26المالحظة 
 احملمي.

طلب فقط لعرض يسري هذا املتبالقيود التالية:  MHZ 1 980-920 1على عروض نطاقات أي قناة ضمن املدى  يسري هذا املتطلب - 27المالحظة 
ضمن املدى وتقع تردداهتا املركزية  MHz 15ملوجات حاملة عرض نطاقها  RB 54ساوي، نطاق إرسال وصلة صاعدة يقل عن، أو ي

927,5 1-929,5 1 MHz 20ملوجات حاملة عرض نطاقها ، و MHz  938 1-930 1 ضمن املدىوتقع تردداهتا املركزية MHz . 

 غري مطبَّق. - 28المالحظة 
 غري مطبَّق. - 29المالحظة 
 .MHz 20أو  10ويبلغ عرض نطاق القناة  MHz 2 575-2 545ملتطلب عندما تنقصر املوجة احلاملة للنفاذ ضمن يسري هذا ا - 30المالحظة 
 غري مطبَّق. - 31 المالحظة
 غري مطبَّق. - 32 المالحظة
)املتطلب املتعلق  MHz 1 920-885 1ال يسري هذا املتطلب إال على املوجات احلاملة اليت تنقصر عروض نطاقاهتا ضمن املدى – 33 المالحظة

يسري هذا املتطلب لعرض نطاق إرسال غري موصف(.  MHz 1 885-880 1على األقل ضمن املدى  RB 1باملوجات احلاملة اليت ينقصر منها عدد 
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 تعايش تجهيزات المستعمل في نطاق البث الهامشي لتجميع الموجات الحاملة 4.4
 حتدد هذه الفقرة متطلبات تشكيالت جتميع املوجات احلاملة احملددة للتعايش مع النطاقات احملمية.

القياس عند حافة كل مدى من مديات الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األدىن بالنسبة لشروط  - مالحظة
. MBW/2. وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً منه MBW/2ملدى الرتدد مضافاً إليه 

 رض نطاق القياس احملمي.إىل ع MBWويشري 

، تسري املتطلبات الواردة يف اجلدول E-UTRAبالنسبة لتجميع املوجات احلاملة دادل النطاق بوصلة صاعدة خمصصة لنطاقني 
 على كل موجة حاملة مكونة على أن تكون املوجتان احلاملتان املكونتان نشطتني. 0-4.4

من املتطلبات الواردة ، ميكن التققق E-UTRAالنطاق بوصلة صاعدة خمصصة لنطاقني  بالنسبة لتجميع املوجات احلاملة دادل - مالحظة
بقياس البث اهلامشي عند ترددات حمددة ميكن أن تتولد فيها نواتج التشكيل البيين من الرتبتني الثانية والثالثة باملوجتني احلاملتني  4.4-0 اجلدول يف

حمققة بالقياسات اليت تتققق من التعايش بني  4.4-0ات اخلاصة بالرتددات املطبقة الباقية الواردة يف اجلدول هذه احلالة، تعترب املتطلب املرسلتني، ويف
 جتهيزات املستعمل لتجميع املوجات احلاملة دادل النطاق.

 4.4-0اجلدول 

 لتجميع الموجات الحاملة القيم الحدية لتعايش تجهيزات المستعمل في نطاق البث الهامشي
 مزدوجة في وصلة صاعدة طاقاتبين الن

 تشكيلة
E-UTRACA  

 البث الهامشي

 (MHz)مدى التردد  النطاق المحمي
السوية 
 القصوى
(dBm) 

MBW 
(MHz) 

 مالحظة

CA_1A-3A نطاقات E-UTRA 1 ،5 ،7 ،8 ،20 ،
26 ،27 ،28 ،31 ،32 ،38 ،40 ،41 ،
43 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 ،34 _lowDLF − DL_highF 50− 1 3 نطاقا

 E-UTRA 11 ،18 ،19 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 10 نطاقات

 E-UTRA 22 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2 نطاقا

 10 0,3 −41 1915,7 − 884,5 1 مدى الرتدد

 3,12 1 −40 895 1  880 1 مدى الرتدد

 13 ,12 ,3 5 −15,5 915 1  895 1 مدى الرتدد

 13 ,12 ,3 5 +1,6 920 1  915 1 مدى الرتدد

CA_1A-5A نطاقات E-UTRA 1 ،5 ،7 ،8 ،22 ،
28 ،31 ،38 ،40 ،42 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3 نطاقا

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1 نطاق

لة ضمن املدى عندما يقع الرتدد املركزي للموجة احلام MHz 15للموجات احلاملة اليت يبلغ عرض نطاقها  RB 54وصلة صاعدة يقل عن، أو يساوي، 
892,5 1-894,5 1 MHz 20للموجات احلاملة اليت يبلغ عرض نطاقها ، و MHz عندما يقع الرتدد املركزي للموجة احلاملة ضمن املدى 

895 1-903 1 MHz. 
بة للموجات . بالنسMHz 728-718املوزع ضمن املدى  MHz 10و 5البالغ  UTRA-Eيسري هذا املتطلب على عرض نطاق القناة  – 34 المالحظة

بتققق  RB 30، يسري هذا املتطلب على عرض نطاق إرسال الوصلة الصاعدة الذي يقل عن أو يساوي MHz 10احلاملة ذات عرض النطاق البالغ 
RBstart > 1 وRBstart<48 . 

، ودالف ذلك، Hz 733Mو 703حمصور ضمن املدى  MHz 10عرض نطاقها  UTRA-Eيسري هذا املتطلب يف حالة موجة حاملة  – 35 المالحظة
 .MHz 8مع عرض نطاق قياس يساوي  dBm 25–يسري املتطلب 
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 )تابع( 4.4-0اجلدول 

 تشكيلة
E-UTRACA 

 هامشيالبث ال

 (MHz)مدى التردد  النطاق المحمي
السوية 
 القصوى
(dBm) 

MBW 
(MHz) 

 مالحظة

CA_1A-7A نطاقات E-UTRA 1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،8 ،
10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،20 ،22 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،30 ،31,32 ،40 ،42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3 نطاقا

 3,12 1 −40 895 1  880 1 مدى الرتدد

 13 ,12 ,3 5 −15,5 915 1  895 1 مدى الرتدد

 13 ,12 ,3 5 1,6+ 920 1  915 1 مدى الرتدد

 14 ,13 ,3 5 1,6+ 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 14 ,13 ,3 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 14 ,3 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد

CA_1A-8A نطاقات E-UTRA 1 ،5 ،20 ،26 ،
28 ،31 ،32 ،38 ،40 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2,3 نطاقا

 E-UTRA 7 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2 نطاق

 E-UTRA 8 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3 نطاق

 E-UTRA 11 ،21 DL_lowF − hDL_higF 50− 1 11 نطاقا

 E-UTRA 22 ،41 ،42 ،43 DL_lowF - DL_highF 50− 1 2 نطاقات

 11 ,3 1 −40 890 − 860 مدى الرتدد

 11 ,4 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 3,12 1 −40 895 1  880 1 مدى الرتدد

 13 ,12 ,3 5 −15,5 915 1  895 1 مدى الرتدد

 13 ,12 ,3 5 1,6+ 920 1  915 1 مدى الرتدد

CA_1A-19A  نطاقاتE-UTRA 1 ،11 ،21 ،28 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

 8، 3 1 −40 890 − 860 مدى الرتدد

 3 1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

 7، 4، 3 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 3 1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50 575 2 − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد

CA_1A-21A  نطاقE-UTRA 11 DL_lowF − DL_highF 35− 1 3 ،16 

  E-UTRA 1 ،18 ،19 ،28 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 نطاقات

 E-UTRA 21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 16نطاقات 

 4 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 دى الرتددم

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50 575 2 − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد
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 )تابع( 4.4-0اجلدول 

 تشكيلة
E-UTRACA 

 البث الهامشي

 (MHz)مدى التردد  النطاق المحمي
السوية 
 القصوى
(dBm) 

MBW 
(MHz) 

 مالحظة

CA_2A-4A  نطاقاتE-UTRA 4 ،5 ،10 ،12 ،
13 ،14 ،17 ،22 ،23 ،24 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30 ،41 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 2 ،25 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاقا 

 E-UTRA 42 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقا 

CA_2A-13A  نطاقاتE-UTRA 4 ،5 ،10 ،12 ،13 ،
17 ،22 ،23 ،26 ،27 ،29 ،41 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 2 ،14 ،25 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاقات 

 E-UTRA 24 ،30 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

 3 0,00625 −35 775 − 769 مدى الرتدد

 3 0,00625 −35 805 − 799 مدى الرتدد

CA_3A-5A  نطاقاتE-UTRA 1 ،5 ،7 ،8 ،22 ،
28 ،31 ،38 ،40 ،42 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاقا 

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1نطاق 

CA_3A-7A  نطاقاتE-UTRA 1 ،7 ،8 ،20 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،34 ،40 ،41 ،43 ،44 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

 E-UTRA 11 ،18 ،19 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 10نطاقات 

 E-UTRA 22 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقا 

 10 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 14، 13، 3 5 1,6+ 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 14، 13، 3 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 14، 3 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد

CA_3A-8A  نطاقاتE-UTRA 1 ،20 ،27 ،28 ،
31 ،33 ،34 ،38 ،39 ،40 ،44 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 ،8 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2 ،3نطاقا 

 E-UTRA 11 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 10,11 انطاق

 E-UTRA 7 ،22 ،41 ،42 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

 11، 10، 4 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 3,11,17 1 −40 890 − 860 مدى الرتدد

CA_3A-19A  نطاقاتE-UTRA 1 ،11 ،21 ،28 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

 8، 3 1 −40 890 − 860 مدى الرتدد

 3 1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

 7، 4، 3 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 3 1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50 575 2 − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد
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 )تابع( 4.4-0ول اجلد

 تشكيلة
E-UTRACA 

 البث الهامشي

 (MHz)مدى التردد  النطاق المحمي
السوية 
 القصوى
(dBm) 

MBW 
(MHz) 

 مالحظة

CA_3A-20A  نطاقاتE-UTRA 1 ،7 ،8 ،33 ،4 ،43 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 ،20 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاقا 

 E-UTRA 22 ،38، 42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

CA_3A-26A  نطاقاتE-UTRA 1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،8 ،
10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،
26 ،28 ،29 ،30 ،31 ،34 ،40 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

 E-UTRA 11 ،18 ،19 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 10نطاقات 

 E-UTRA 22 ،41 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

 10، 4 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 مدى الرتدد
703 − 799 50− 1  

799 − 803 40− 1 3 

 15 0,00625 −53 859 − 851 مدى الرتدد

 E-UTRA 27 DL_lowF − 859 32− 1 15نطاق 

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

CA_4A-7A  نطاقاتE-UTRA 2 ،4 ،5 ،7 ،10 ،
12 ،13 ،14 ،17 ،27 ،28 ،29 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

 14، 13، 3 5 +1,6 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 14، 13، 3 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 14، 3 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد

CA_3A-26A  نطاقاتE-UTRA 1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،8 ،
10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،23 ،24 ،25 ،
26 ،28 ،29 ،30 ،31 ،34 ،40 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

 E-UTRA 11 ،18، 19 ،21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 10نطاقات 

 E-UTRA 22 ،41 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

 10، 4 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 مدى الرتدد
703 − 799 50− 1  

799 − 803 40− 1 3 

 15 0,00625 −53 859 − 851 مدى الرتدد

 E-UTRA 27 DL_lowF − 859 32− 1 15نطاق 

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

CA_4A-7A  نطاقاتE-UTRA 2 ،4 ،5 ،7 ،10 ،
12 ،13 ،14 ،17 ،27 ،28 ،29 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 

 14، 13، 3 5 +1,6 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 14، 13، 3 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 14، 3 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد
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 )تابع( 4.4-0اجلدول 

 تشكيلة
E-UTRACA 

 البث الهامشي

 (MHz)مدى التردد  النطاق المحمي
السوية 
 القصوى
(dBm) 

MBW 
(MHz) 

 مالحظة

CA_4A-12A  نطاقاتE-UTRA 2 ،5 ،7 ،13 ،
14 ،17 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30 ،41 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 4 ،10 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

 E-UTRA 12 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

CA_4A-13A  نطاقاتE-UTRA 2 ،4 ،5 ،7 ،10 ،
12 ،13 ،17 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،
29 ،41 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 14 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3 قنطا

 E-UTRA 24 ،30 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

 3 0,00625 −35 775 − 769 مدى الرتدد

 3 0,00625 −35 805 − 799 مدى الرتدد

CA_4A-17A  نطاقاتE-UTRA 2 ،5 ،7 ،13 ،
14 ،17 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27، 
28 ،29 ،30 ،41 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 4 ،10 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

 E-UTRA 12 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

CA_5A-7A  نطاقاتE-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
7 ،8 ،10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،22 ،

28 ،29 ،30 ،31 ،40 ،42 ،43 
DL_lowF − hDL_higF 50− 1  

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1نطاق 

 14، 13، 3 5 −1,6 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 14، 13، 3 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 14، 3 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد

CA_5A-12A  نطاقاتE-UTRA 2 ،5 ،13 ،14 ،
17 ،22 ،23 ،24 ،25 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،42 ،43 

_lowDLF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 4 ،10 ،41 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1نطاق 

 E-UTRA 12 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

CA_5A-17A  نطاقاتE-UTRA 2 ،5 ،13 ،14 ،
17 ،22 ،23 ،24 ،25 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 4 ،10 ،41 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1نطاق 

 E-UTRA 12 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

CA_5A-7A  نطاقاتE-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
7 ،8 ،10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،22 ،

28 ،29 ،30 ،31 ،40 ،42 ،43 
DL_lowF − DL_highF 50− 1  

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1نطاق 

 14، 13، 3 5 −1,6 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 14، 13، 3 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 14، 3 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد
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 )تابع( 4.4-0اجلدول 

 تشكيلة
E-UTRACA 

 البث الهامشي

 النطاق المحمي النطاق المحمي
النطاق 

 ميالمح
 النطاق المحمي النطاق المحمي

CA_5A-12A  نطاقاتE-UTRA 2 ،5 ،13 ،
14 ،17 ،22 ،23 ،24 ،25 ،28 ،
29 ،30 ،31 ،42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 4 ،10 ،41 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1نطاق 

 E-UTRA 12 DL_lowF − _highDLF 50− 1 3نطاق 

CA_5A-17A  نطاقاتE-UTRA 2 ،5 ،13 ،
14 ،17 ،22 ،23 ،24 ،25 ،28 ،
29 ،30 ،31 ،42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 4 ،10 ،41 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاقات 

  E-UTRA 26 859 − 869 27− 1نطاق 

 E-UTRA 12 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3نطاق 

CA_7A-20A  نطاقاتE-UTRA 1 ،3 ،7 ،8 ،
22 ،27 ،28 ،29 ،33 ،34 ،40 ،
43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 20 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3 نطاق

 E-UTRA 38 ،42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2 انطاق

 14، 13، 3 5 +1,6 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 14، 13، 3 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 14، 3 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد

CA_7A-28A  نطاقاتE-UTRA 3 ،7 ،8 ،20 ،
27 ،31 ،34 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

، E-UTRA 1 ،22 ،42نطاقات 
43 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2 

 E-UTRA 1 DL_lowF − DL_highF 50− 1 5 ،6نطاق 

 3 1 −32 773 − 758 مدى الرتدد

  1 −50 803 − 773 مدى الرتدد

CA_19A-

21A 
، E-UTRA 1 ،18 ،19 ،28نطاقات 

34 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 11 DL_lowF − DL_highF 50− 1 3 ،16نطاق 

 E-UTRA 21 DL_lowF − DL_highF 50− 1 16نطاق 

 8، 3 1 −40 890 − 860 مدى الرتدد

  1 −50 960 − 945 مدى الرتدد

 4 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

  1 −50− 575 2− − 545 2 مدى الرتدد

  1 −50 645 2 − 595 2 مدى الرتدد

CA 39A-

41A 
، E-UTRA 34 ،40 ،42نطاقات 

44 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 20 1 −40 855 1 − 805 1 مدى الرتدد

       

 20، 13، 3 5 −15,5 880 1 − 855 1 مدى الرتدد

 18، 4 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد
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 (تتمه) 0-4.4 اجلدول على مالحظات
ة لنطاق )أعلى تردد يف الوصلة اهلابط FDL_high)أدىن تردد يف الوصلة اهلابطة لنطاق التشغيل( و FDL_lowتشري التسميتان  - 1 المالحظة

 .(E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ التشغيل( إىل كل نطاق من نطاقات الرتددات احملددة لل
مستعملة يف القياس،  (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ موجة حاملة خمصصة يف اليف صدد كل مس ذح استثناًء،  - 2 المالحظة
ابعة أو الثالثة أو الر  الثانية ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي  1.4-2احملددة يف اجلدول الواجبة التطبيق اتطل بات إىل امل مستواهارقى يبقياسات 

ترتاكب فيه فردي واحد دادل عرض نطاق اإلرسال  (RB). ومس ذح كذلك باستثناء إذا كان هنالك على األقل عرض نطاق استبانة )أو اخلامسة(
 .(MBW) عرض نطاق القياس معكلياً أو جزئياً   أو الثالثة أو الرابعة الثانية التوافقيات
من حافة  2.4-1واجلدول  1.4-1يف اجلدول الواردة  FooB (MHz)اليت تقل عن  على مديات الرتددتسري هذه املتطلبات أيضاً  - 3 المالحظة

 الكلي. عرض نطاق القناة
 .MHz 1 915,7-1 884,5يعمل يف النطاق  (PHS)هواتف حممولة شخصية  نظامالتعايش مع  تنطبق هذه القيم عند - 4 المالحظة
وعندما يبلغ عرض  MHz 748و MHz 718بني  E-UTRAتنطبق هذه القيم عندما تنقصر املوجة احلاملة املخصصة للنفاذ  - 5 المالحظة

 .MHz 10أو  5نطاق القناة املستعمل 
مستعملة يف القياس،  (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ جة حاملة خمصصة يف المو يف صدد كل مس ذح استثناًء،  - 6 المالحظة
الثالثة. ومس ذح كذلك  ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، dBm/MHz 36الواجبة التطبيق البالغة إىل املتطل بات  مستواهارقى يبقياسات 

ياً كليًا أو جزئ  فردي واحد دادل عرض نطاق اإلرسال الذي تقع توافقيته الثالثة (RB)تبانة باستثناء إذا كان هنالك على األقل عرض نطاق اس
 .(MBW) ضمن عرض نطاق القياس

 .1.5.4يف الفقرة الوارد  NS_05 تقوم الشبكة بالتشويرتنطبق هذه القيم عندما  - 7 المالحظة
 .3.5.4يف الفقرة  الوارد NS_08تقوم الشبكة بالتشوير تنطبق هذه القيم عندما  - 8 المالحظة
 .MHz 799-805بدالً من  MHz 793-805حتديد ما إذا كان املدى الرتددي املطبق ينبغي أن يكون سيتم فيما بعد  – 9 المالحظة
 MHz 744,9 1موزع ضمن املدى  MHz 20و 15و 10و 5بقيم  E-UTRAيسري هذا املتطلب لعرض نطاق قناة  - 10 المالحظة

 .MHz 1 784,9و
 :ال تسري هذه املتطلبات إال يف احلاالت التالية – 11 المالحظة

، MHz 907,5 > Fc ≥ MHz 902,5ضمن املدى  (Fc) عندما يقع ترددها املركزي MHz 5بالنسبة ملوجات حاملة عرض نطاقها  -
 . RB 20صاعدة عن، أو تساوي، الوصلة التقل عروض نطاق إرسال  على أن

، MHz 912,5 > Fc ≥ MHz 907,5ضمن املدى  (Fc)عندما يقع ترددها املركزي  MHz 5عرض نطاقها  بالنسبة ملوجات حاملة -
  الوصلة الصاعدة.إرسال بدون أي قيود على عرض نطاق 

وعروض نطاق إرسال  Fc  =910 MHz هو (Fc) عندما يكون ترددها املركزي، MHz 10النسبة ملوجات حاملة عرض نطاقها ب -
 .RBstart > 3، وبتققق RB 32تقل عن، أو تساوي، صاعدة الوصلة ال

على أي عروض نطاقات قنوات تقع ضمن  RB 54ساوي، طلب لعرض نطاق إرسال وصلة صاعدة يقل عن، أو ييسري هذا املت - 12 المالحظة
من املدى ضترددها املركزي عندما يقع  MHz 15ملوجات حاملة عرض نطاقها بالقيود التالية:  MHz 1 980-1 920املدى 

1 929,5-1 927,5 MHz 20، وملوجات حاملة عرض نطاقها MHz  930 1-938 1 ضمن املدىترددها املركزي عندما يقع MHz . 
العاملة يف نطاق التشغيل  (UE) تعملاملس جتهيزاتيف هذه النطاقات املتجاورة، قد ينطوي حد البث على دطر تدادل ضار على  - 13 المالحظة

 احملمي.
على أي عروض نطاقات قنوات تقع ضمن  RB 54يسري هذا املتطلب لعرض نطاق إرسال وصلة صاعدة تقل عن، أو تساوي،  - 14 ةالمالحظ
ضمن املدى ترددها املركزي عندما يقع  MHz 15ملوجات حاملة عرض نطاقها بالقيود التالية:  MHz 2 570-2 500املدى 

2 562,5-2 560,5 MHz20ها ، وملوجات حاملة عرض نطاق MHz  552 2-560 2 ضمن املدىترددها املركزي عندما يقع MHz . 
 .8.5.4يف الفقرة الوارد  NS_15 تقوم الشبكة بالتشويرتنطبق هذه القيم عندما  - 15 المالحظة
 .4.5.4يف الفقرة الوارد  NS_09 تقوم الشبكة بالتشويرتنطبق هذه القيم عندما  - 16 المالحظة
  .MHz 1 765أقل من أو يساوي  3ري هذا املتطلب إال عندما يكون تردد إرسال النطاق ال يس – 17 المالحظة
 املدى أو MHz 2 575-2 545 املدى ضمن E-UTRAيسري هذا املتطلب عندما تنقصر املوجة احلاملة للنفاذ  - 18 المالحظة

MHz 2 645-2 595  أو  10ويبلغ عرض نطاق القناةMHz 20. 

 طبَّق.غري م - 19 المالحظة

)املتطلب اخلاص  MHz 1 920-1 885ال يسري هذا املتطلب إال على املوجات احلاملة اليت ينقصر عرض نطاقها ضمن املدى  – 20 المالحظة
طلب يسري هذا املتغري موصف(. و  MHz 1 885-1 880واحد فيها على األقل ضمن املدى  RBباملوجات احلاملة اليت ينقصر عرض نطاق 

ضمن املدى  ترددها املركزيعندما يقع  MHz 15ملوجات حاملة عرض نطاقها  RB) (54ساوي ال وصلة صاعدة يقل عن، أو يلعرض نطاق إرس
MHz 1 894,5-1 892,5 20، وملوجات حاملة عرض نطاقها MHz  ضمن املدى ترددها املركزيعندما يقع MHz 1 903-1 895. 
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 4.4-1اجلدول 

 لتجميع الموجات الحاملة داخل النطاق لمستعمل في نطاق البث الهامشيالقيم الحدية لتعايش تجهيزات ا

 تشكيلة
E-UTRACA  

 البث الهامشي

 (MHz)مدى التردد  النطاق المحمي
 السوية القصوى

(dBm) 
MBW 
(MHz) 

 مالحظة

CA_1C  نطاقاتE-UTRA 1 ،3 ،7 ،8 ،9 ،
11 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،26 ،27 ،
28 ،31 ،38 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 34 DL_lowF − DL_highF 50− 1 4 ،6 ،7نطاق 

 12، 10، 7، 6 5 −15,5 915 1  900 1 مدى الرتدد

 5 +1,6 920 1  915 1 مدى الرتدد
6 ،7، 
10 ،12 

 10، 7 1 −40 895 1  880 1 مدى الرتدد

 12، 10، 7، 6 5 −15,5 915 1  895 1 مدى الرتدد
 5، 4 0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

  1 −50 879,9 1 − 839,9 1 مدى الرتدد

CA_3C  نطاقاتE-UTRA 1 ،7 ،8 ،20 ،26 ،
27 ،28 ،31 ،33 ،34 ،38 ،41 ،43 ،
44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 3 DL_lowF − DL_highF 50− 1 10 نطاق

 E-UTRA 22، 42 lowDL_F − DL_highF 50− 1 2 نطاقا

CA_7C  نطاقاتE-UTRA 1 ،3 ،7 ،8 ،20 ،
22، 27 ،28 ،29 ،30 ،31، 33 ،34، 
40، 42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 12، 8 5 +1,6 575 2 − 570 2 مدى الرتدد

 12، 8 5 −15,5 595 2 − 575 2 مدى الرتدد

 8 1 −40 620 2 − 595 2 مدى الرتدد

CA_38C قات نطاE-UTRA 1 ،3 ،8 ،20 ،22، 
27 ،28 ،29 ،30 ،31، 33 ،34، 40، 
42 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 12، 11، 10، 9 5 −15,5 645 2 − 620 2 مدى الرتدد

 11، 10، 9 1 −40 690 2 − 645 2 مدى الرتدد

CA_39C  نطاقاتE-UTRA 22 ،34 ،40 ،41 ،
42 ،44 DL_lowF − DL_highF 50− 1  

CA_40C  نطاقاتE-UTRA 1 ،3 ،7 ،8 ،20 ،
22 ،26 ،27 ،33 ،34 ،38 ،39 ،41 ،
42 ،43 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  
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 )تتمة( 4.4-1اجلدول 

 تشكيلة
E-UTRACA  

 البث الهامشي

 (MHz)مدى التردد  النطاق المحمي
 السوية القصوى

(dBm) 
MBW 
(MHz) 

 مالحظة

CA_41C  نطاقاتE-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
8 ،10 ،12 ،13 ،14 ،17 ،23 ،24 ،

25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،34 ،
39 ،40 ،42 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

CA_42C  نطاقاتE-UTRA 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
7 ،8 ،10 ،11 ،19 ،20 ،21 ،25 ،

26 ،27 ،28 ،31 ،33 ،34 ،38 ،
40 ،41 ،44 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

  0,3 −41 915,7 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

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

مستعملة  (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ موجة حاملة خمصصة يف اليف صدد كل مس ذح استثناًء،  - 2 ةـالمالحظ
 ةالثالث وأ الثانية اتالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، 4-2املعرَّفة يف اجلدول الواجبة التطبيق إىل املتطل بات  مستواهارقى ي بقياسات القياس، يف

الذي يقع مباشرة دارج بث  MHz 1ونظرًا النتشار البث اهلامشي، يسري االستثناء أيضًا على مدى الرتددات البالغ  .بعة )أو اخلامسة(أو الرا
،  180kHz) × CRBL ×(2MHz + Nالبالغ  التوافقيات على جانيب هذا البث. وينتج عن ذلك فاصل استثناء إمجايل يكون مركزه يف بث التوافقيات

راكب عرض توافقيات الثانية أو الثالثة أو الرابعة )أو اخلامسة(، على التوايل. ويسري االستثناء ايضًا إذا للت (5)أو  4أو  3أو  2ساوي ت Nحيث 
 مع فاص االسثناء اإلمجايل.كلياً أو جزئياً   (MBW)نطاق القياس 

 ود إما على نطاق التشغيل أو على النطاق احملمي.من أجل اإليفاء هبذه املتطلبات يقتضي األمر فرض بعض القي - 3 ةـالمالحظ
 .1.6.4املبينة يف 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

 .2.6.4املبينة يف الفقرة  CA_NS_02طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت - 6ة ـحظالمال

 .3.6.4املبينة يف الفقرة  CA_NS_03طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت - 7ة ـالمالحظ

 .3.6.4املبينة يف الفقرة  CA_NS_06طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت – 8المالحظة 

 .3.6.4املبينة يف الفقرة  CA_NS_05طبق هذه القيم عندما تكون قيمة التشوير الشبكي نت – 9المالحظة 
 من حافة عرض نطاق القناة. 1-2.4و 1-1.4يف اجلدولني  OoBF (MHz)يسري هذا املتطلب أيضاً للمديات الرتددية اليت تقل عن  - 10المالحظة 
 . MHz 2 615-2 570 املدى املنقصرة يفالكلية يسري هذا املتطلب على املوجات احلاملة ذات عروض النطاق  – 11المالحظة 
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 4.4-2 اجلدول
 من أجل القيم الحدية لتعايش تجهيزات المستعمل في نطاق البث الهامشي

 تميع الموجات الحاملة غير المتجاورة داخل النطاق

 تشكيلة
E-UTRACA  

 البث الهامشي
 (MHz)مدى التردد  النطاق المحمي

 السوية القصوى
(dBm) 

MBW 
(MHz) 

 مالحظة

CA_4A-4A 

، E-UTRA 2 ،4 ،5 ،7 ،10 ،12نطاقات 
13 ،14 ،17 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30 ،41 ،43 

DL_lowF − DL_highF 50− 1  

 E-UTRA 42 DL_lowF − DL_highF 50− 1 2نطاق 
)أعلى تردد يف الوصلة اهلابطة لنطاق التشغيل(  DL_highF)أدىن تردد يف الوصلة اهلابطة لنطاق التشغيل( و DL_lowFري التسميتان تش - 1 ةـالمالحظ

 .UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ إىل كل نطاق من نطاقات الرتددات احملددة لل
مستعملة يف القياس،  UTRA)-(E املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ خمصصة يف ال موجة حاملةيف صدد كل مس ذح استثناًء،  - 2 ةـالمالحظ

مس ذح  ة. و الثالث وأ الثانية ةالتوافقيبوذلك بسبب البث اهلامشي ، 2-1.4املعرَّفة يف اجلدول الواجبة التطبيق إىل املتطل بات  مستواهارقى يبقياسات  ي أ ة،الثالث وأ دادل عرض نطاق اإلرسال الذي تقع توافقيته الثانية (RE)راديوي فردي واحد  كذلك باستثناء إذا كان هنالك على األقل بث
 .(MBW) ، ضمن عرض نطاق القياس(RE)ثالثة أضعاف تردد ذلك البث  الرتدد املساوي لضعفي أو

 البث الهامشي اإلضافي 5.4
دَّد هذه املتطلبات من حيث متطلبات اإلرساالت اهلامشية. وميك امشية ن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات اإلرساالت اهلحت 

اعتبارها جزءاً من رسالة بسيناريوهات النشر احملددة ألحد اإلضافية للداللة على أن جتهيزات املستعمل تفي أيضًا مبتطلب إضايف 
 أعاله. 3-1انظر اجلدول  التمرير/البث بني اخلاليا.

 (”NS_05“متطلبات )تشوير شبكي بقيمة ال 1.5.4

احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_05“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-1.5.4اجلدول  يف

 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 1.5.4-1اجلدول 
 ((PHS) الهواتف المحمولة الشخصية نظام)المتطلبات اإلضافية 

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm) عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث
MBW مالحظة 

5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 

1 884,5 f 1 915,7 41− 41− 41− 41− kHz 300 1 

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

 . وتنطبق قيود إضافية على حاالت التشغيل حتت هذه النقطة.1.1خصصة، حيث أن عرض نطاق القناة حمدد يف الفقرة نطاق القناة امل

عندما تقل احلافة الدنيا لرتدد عرض  1.5.4-2مع القيود اإلضافية املوصَّفة يف اجلدول  1.5.4-1وتسري املتطلبات الواردة يف اجلدول 
اهلواتف احملمولة  عن احلافة العليا لنطاق نظام (E-UTRA) املطور عامليالرضي األراديوي النفاذ لنطاق قناة الوصلة الصاعدة يف ا

 .+ عرض نطاق القناة املخصص MHz 4+  (MHz 1 915,7) (PHS)الشخصية 
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 1.5.4-2اجلدول 
 ((PHS) الهواتف المحمولة الشخصية قيود عرض نطاق االستبانة للمتطلبات اإلضافية )نظام

 fc  =1 932,5 MHzمع  MHz 15ض نطاقها قناة عر 

startRB 7-0 66-8 74-67 

CRBL ال ينطبق )startRB –≤ MIN(30, 67  ال ينطبق 

 cf  =930 1 MHzمع  MHz 20قناة عرض نطاقها 

startRB 23-0 75-24 99-76 

CRBL ال ينطبق )startRB –≤ MIN(24, 76  ال ينطبق 

األدىن  ند حافة كل مدى من مديات الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلدبالنسبة لشروط القياس ع - مالحظة
. MBW/2. وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً منه MBW/2ملدى الرتدد مضافاً إليه 

 .(kHz 300)القياس إىل عرض نطاق  MBWوتشري 

 (”NS_07“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  2.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_07“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) د البث دارج النطاق. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف ترد1-2.5.4اجلدول  يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 2.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
MBW 

10 MHz 

769 ≤ f ≤ 775 57− 6,25 kHz 

سب متوسط القدرة بالقدر  - مالحظة  . 0,5 dBالكايف يف قياس البث لضمان احنراف معياري يتعني أن حي 

بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األدىن  - مالحظة
. (MBW/2)كل مدى ترددي عند احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً منه   . وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف(MBW/2)ملدى الرتدد مضافاً إليه 

 .(kHz 6,25)إىل عرض نطاق القياس  MBWوتشري 

 (”NS_08“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  3.5.4
ددة احملت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_08“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-3.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 
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 3.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm) عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث
MBW 

5 MHz 10 MHz 15 MHz 

860 ≤ f ≤ 895 40− 40− 40− 1 MHz 

بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األدىن  -مالحظة 
. MBW/2لقياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً منه . وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع اMBW/2ملدى الرتدد مضافاً إليه 

 .(MHz 1)إىل عرض نطاق القياس  MBWوتشري 

 (”NS_09“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  4.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_09“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضًا على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-4.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 4.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm) عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث
MBW 

5 MHz 10 MHz 15 MHz 

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

بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند  - 1 مالحظةال
األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً  . وينبغي ضبط الرتددMBW/2احلد األدىن ملدى الرتدد مضافاً إليه 

 .(MHz 1)إىل عرض نطاق القياس  MBW. وتشري MBW/2منه 
ة استناداً إىل املالحظ 3الواردة يف الفقرة الفرعية  3-1املوصفة يف اجلدول  NS_09للتشوير  A-MPRلتقسني دقة القياس، تشتق القيم  – 2 المالحظة

 .kHz 100مقداره  RBWأعاله وإىل عرض نطاق  1

 (”NS_12“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  5.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_12“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) ددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق. وينطبق هذا الشرط أيضًا على مديات الرت 1-5.45. اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 
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 5.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 عرض نطاق القناة/
 مالحظة MBW (dBm) الحد الطيفي للبث

1,4 ،3 ،5 MHz 

806 ≤ f ≤ 813,5 42− 6,25 kHz 1 

 .MHz 814,2تزيد عن أو تساوي اليت تكون حافة قنواهتا السفلى  E-UTRAيسري املتطلب من أجل املوجات احلاملة يف النفاذ  – 1المالحظة 
 . 0,5 dBالقدرة بالقدر الكايف يف قياس البث لضمان احنراف معياري  يتم توسيط يتعني أن - 2المالحظة 

 (”NS_13“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  6.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_13“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضًا على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-6.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 6.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 عرض نطاق القناة/
 مالحظة MBW (dBm) الحد الطيفي للبث

5 MHz 

806 ≤ f ≤ 816 42− 6,25 kHz 1 

هتا السفلى تزيد عن أو تساوي                   اليت تكون حافة قنوا E-UTRAيسري املتطلب من أجل املوجات احلاملة يف النفاذ  – 1المالحظة 
MHz 819. 
 . 0,5 dBالقدرة بالقدر الكايف يف قياس البث لضمان احنراف معياري  يتم توسيط يتعني أن - 2المالحظة 

 (”NS_14“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  7.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منأي قدرة بث جيب أال تتجاوز  ،”NS_14“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضًا على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-7.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 7.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 قعرض النطا
(MHz) 

 (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
MBW مالحظة 

10 ،15 MHz 

806 ≤ f ≤ 816 42− 6,25 kHz 1 

 .MHz 824 اليت تكون حافة قنواهتا السفلى تزيد عن أو تساوي E-UTRAيسري املتطلب من أجل املوجات احلاملة يف النفاذ  – 1المالحظة 
 . 0,5 dBالقدرة بالقدر الكايف يف قياس البث لضمان احنراف معياري  طيتم توسي يتعني أن - 2المالحظة 
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 (”NS_15“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  8.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_15“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) رط أيضًا على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق. وينطبق هذا الش1-8.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 8.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
MBW مالحظة 

1,4 ،3 ،5 ،10 ،15 MHz 

851 ≤ f ≤ 859 53− 6,25 kHz  

سب متوسط القدرة بالقدر الكايف يف قياس البث لضمان احنراف معياري  - 1المالحظة   . 0,5 dBيتعني أن حي 

 (”NS_16“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  9.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_16“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضًا على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-9.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 9.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm)الحد الطيفي للبث عرض نطاق القناة/
MBW مالحظة 

1,4 ،3 ،5 ،10 MHz 

790 ≤ f ≤ 803 32− 1 MHz  

 (”NS_17“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  10.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_17“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-410.5. اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 10.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
MBW مالحظة 

5 ،10 MHz 

470 ≤ f ≤ 710 26,2− 6 MHz 1 

وعندما يبلغ عرض  MHz 748و MHz 718بني  E-UTRAتنطبق هذه القيم عندما تنقصر املوجة احلاملة املخصصة للنفاذ  - 1المالحظة 
 .MHz 10أو  5نطاق القناة املستعمل 
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 (”NS_18“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  11.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل ملا اتجتهيز  جتهيزة من قدرة بث أيجيب أال تتجاوز  ،”NS_18“مة عندما تشري اخللية إىل القي

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-11.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 11.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
MBW مالحظة 

5 ،10 ،15 ،20 MHz 

698−692 26,2− 6 MHz  

 (”NS_19“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  12.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل ملا اتجتهيز ن جتهيزة مقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_19“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-12.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 12.5.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 (dBm)رض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث ع
MBW مالحظة 

3 ،5 ،10 ،15 ،20 MHz 

662 ≤ f ≤ 694 25− 8 MHz  

 (”NS_11“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  13.5.4
ة احملددت السويا (UE)ستعمذل ملا اتجتهيز جتهيزة من قدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_11“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-13.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 
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 13.5.4-1 اجلدول
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 رض نطاق القياسع (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
(MBW) 1,4 ،3 ،5 ،10 ،15 ،20 MHz 

 E-UTRA 2 50– 1 MHz نطاق

1998 ≤ f ≤ 1999 21− 1 MHz 

1997 ≤ f < 1998 27− 1 MHz 

1996 ≤ f < 1997 32− 1 MHz 

1995 ≤ f < 1996 37− 1 MHz 

1990 ≤ f < 1995 40− 1 MHz 

 (”NS_20“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  14.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_20“ندما تشري اخللية إىل القيمة ع
 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-14.5.4 اجلدول يف

 عرض نطاق القناة. من حافة 1.4-1املبني يف اجلدول 

 14.5.4-1 اجلدول
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 عرض نطاق القياس (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
(MBW) 3 ،5 ،10 ،15 ،20 MHz 

1990 ≤ f < 1999 40− 1 MHz 

1999 ≤ f ≤ 2000 40− 1 املالحظة 
 .E-UTRAالنطاق املرعي لقناة  من عرض 1%عرض نطاق القياس هو  - 1 المالحظة

 (”NS_21“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  15.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_21“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) ل عن ختالف تردد البث دارج النطاق. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تق1-15.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 
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 15.5.4-1 اجلدول
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 عرض نطاق القياس (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
(MBW) 5 ،10 MHz 

2200 ≤ f < 2288 40− 1 MHz 

2288 ≤ f < 2292 37− 1 MHz 

2292 ≤ f < 2296 31− 1 MHz 

2296 ≤ f < 2300 25− 1 MHz 

2320 ≤ f < 2324 25− 1 MHz 

2324 ≤ f < 2328 31− 1 MHz 

2328 ≤ f < 2332 37− 1 MHz 

2332 ≤ f ≤ 2395 40− 1 MHz 

 (”NS_22“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  16.5.4
احملددة ت السويا (UE)ستعمذل امل اتجتهيز  جتهيزة منقدرة بث أي جيب أال تتجاوز  ،”NS_22“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-16.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 16.5.4-1 اجلدول
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 عرض نطاق القياس (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
(MBW) 5 ،10 ،15 ،20 MHz 

3400 ≤ f ≤ 3800 23− 5 (3 املالحظة ،1 )املالحظة MHz 

 MHz 1 (2 )املالحظة −40

 احلافتني السفلى والعليا لعرض نطاق القناة. من  MHz 25و 5يسري هذا املتطلب ضمن ختالف بني  – 1 المالحظة
 MHz 25ومن  E-UTRAحتت احلافة السفلى للقناة  MHz 25حىت  MHz 3 400يسري هذا املتطلب من  – 2 المالحظة

 .MHz 3 800حىت  E-UTRAفوق احلافة العليا للقناة 
 العاملة يف نطاق التشغيل احملمي (UE)قد ينطوي حد البث على دطر تدادل ضار على جتهيزات املستعمل  - 3 المالحظة

بالنسبة لشروط القياس عند حافة كل مدى من مديات الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد  -مالحظة 
احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً  . وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عندMBW/2األدىن ملدى الرتدد مضافًا إليه 

 يرمز إىل عرض نطاق القياس. MBW/2 .MBW منه

 (”NS_23“ بقيمةالمتطلبات )تشوير شبكي  17.5.4
ل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”NS_23“عندما تشري اخللية إىل القيمة   احملددةت السويا (UE)مستعمذ

 OoBfΔ (MHz) ط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق. وينطبق هذا الشر 1-17.5.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 
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 17.5.4-1 اجلدول
 المتطلبات اإلضافية

 عرض النطاق
(MHz) 

 عرض نطاق القياس (dBm)عرض نطاق القناة/الحد الطيفي للبث 
(MBW) 5 ،10 ،15 ،20 MHz 

3400 ≤ f ≤ 3800 23− 5 (3 املالحظة ،1 )املالحظة MHz 

 MHz 1 (2 )املالحظة −40

من  MHz + Foffset_NS_23 25و MHz + Foffset_NS_23 5يسري هذا املتطلب ضمن ختالف بني  - 1 المالحظة
 دد احملدد.احلافتني السفلى والعليا لعرض نطاق القناة، عندما ترتاكب هذه الرتددات مع نطاق الرت 

 UTRA-Eحتت احلافة السفلى للقناة   + offset_NS_23F25 MHzإىل  MHz 3 400يسري هذا املتطلب من  – 2 المالحظة
 . MHz 3 800حىت  UTRA-Eفوق احلافة العليا للقناة   + offset_NS_23F25 MHzومن 

  :offset_NS_23F التخالف - 3 المالحظة
 MHz 0 لعرض نطاق القناة البالغ MHz 5 
 MHz 5 لعرض نطاق القناة البالغ MHz 10 
 MHz 9 لعرض نطاق القناة البالغ MHz 15 
 MHz 12 لعرض نطاق القناة البالغ MHz 20 

 العاملة يف نطاق التشغيل احملمي. (UE)جتهيزات املستعمل قد ينطوي حد البث على دطر تدادل ضار على  - 4 المالحظة

س عند حافة كل مدى من مديات الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد بالنسبة لشروط القيا -مالحظة 
. وينبغي ضبط الرتدد األعلى ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد األعلى ملدى الرتدد مطروحاً MBW/2األدىن ملدى الرتدد مضافًا إليه 

 يرمز إىل عرض نطاق القياس. MBW اق القياس احملمي.إىل عرض نط MBW. ويشري MBW/2 منه

 لتجميع الموجات الحاملة الهامشي اإلضافيالبث  6.4
دَّد هذه املتطلبات بداللة املتطلبات اإلضافية للبث الطيفي. وميكن للشبكة أن تعطي إشارات عن متطلبات بث الطيف الرتددي  حت 

باعتبارها جزءاً من ددة سيناريوهات النشر احملألحد تفي أيضاً مبتطلب إضايف ني أن يتعاإلضايف للداللة على أن جتهيزات املستعمل 
 رسالة إعادة تشكيل اخللية.

 (”CA_NS_01“)تشوير شبكي بقيمة  CA_1Cتشكيلة متطلبات  1.6.4
احملددة ت االسوي (UE)مستعمذل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_01“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-1.6.4 اجلدول يف
  من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 
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 1.6.4-1اجلدول 
 (PHS)المتطلبات اإلضافية 

 النطاق المحمي
 مدى التردد

(MHz) 
 ىالسوية القصو 

(dBm) 
MBW 
(MHz) 

 مالحظة

  E-UTRA 34 DL_lowF − DL_highF 50− 1نطاق 

 1 0,3 −41 919,6 1 − 884,5 1 مدى الرتدد

 .MHz 940 1-980 1تنطبق هذه القيم عندما ينقصر عرض النطاق اجملمع للقناة ضمن مدى الرتدد  - 1ة ـالمالحظ

مديات الرتدد، ينبغي ضبط الرتدد األدىن ملوضع القياس يف كل مدى ترددي عند احلد  بالنسبة 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/2األدىن ملدى الرتدد مضافًا إليه 

 .(kHz 300)إىل عرض نطاق القياس  MBWشري وتإىل عرض نطاق القياس احملمي.  MBW. ويشري MBW/2 منه
 (”CA_NS_02“)تشوير شبكي بقيمة  CA_1Cتشكيلة متطلبات  2.6.4

احملددة ت السويا (UE)مستعمذل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_02“عندما تشري اخللية إىل القيمة 
 OoBfΔ (MHz) رتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق. وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات ال1-2.6.4 اجلدول يف

 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 

 2.6.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 النطاق المحمي
 مدى التردد

(MHz) 
 السوية القصوى

(dBm) 
MBW 
(MHz) 

 E-UTRA 34 DL_lowF − DL_highF 50− 1نطاق 

 5 −15,5 915 1 − 900 1 مدى الرتدد

 5 +1,6 920 1 − 915 1 مدى الرتدد

 (”CA_NS_03“)تشوير شبكي بقيمة  CA_1Cتشكيلة متطلبات  3.6.4
احملددة ت السويا (UE)مستعمذل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_03“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) ضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق. وينطبق هذا الشرط أي1-3.6.4 اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة. 1.4-1املبني يف اجلدول 
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 3.6.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 النطاق المحمي
 مدى التردد

(MHz) 
 السوية القصوى

(dBm) 
MBW 
(MHz) 

 E-UTRA 34 DL_lowF − DL_highF 50− 1نطاق 

 1 −40 895 1 − 880 1 مدى الرتدد

 5 −15,5 915 1 − 895 1 مدى الرتدد

 5 +1,6 920 1 − 915 1 مدى الرتدد

 (”CA_NS_05“)تشوير شبكي بقيمة  CA_38Cتشكيلة لت امتطلبا 4.6.4
احملددة ت لسوياا (UE)مستعمذل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_05“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-6.44. اجلدول يف
 الكلي. من حافة عرض نطاق القناة 1.4-1املبني يف اجلدول 

 4.6.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 MBW (MHz) (dBm) قصوىالسوية ال (MHz) مدى التردد النطاق المحمي

 5 −15,5 645 2 − 620 2 مدى الرتدد

 1 −40 690 2 − 645 2 مدى الرتدد

 (”CA_NS_06“)تشوير شبكي بقيمة  CA_7Cتشكيلة المتطلبات  5.6.4
احملددة ت السويا (UE)مستعمذل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_06“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-6.45. اجلدول يف
 الكلي. من حافة عرض نطاق القناة 1.4-1املبني يف اجلدول 

 5.6.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 MBW (MHz) (dBm) السوية القصوى (MHz) مدى التردد النطاق المحمي

 5 +1,6 575 2 – 570 2 مدى الرتدد

 5 −15,5 595 2 – 575 2 مدى الرتدد

 1 −40 620 2 – 595 2 مدى الرتدد

 (”CA_NS_07“)تشوير شبكي بقيمة  CA_39Cتشكيلة متطلبات  6.6.4
احملددة ت االسوي (UE)مستعمذل لل اتقدرة بث أي جتهيز جيب أال تتجاوز  ،”CA_NS_07“عندما تشري اخللية إىل القيمة 

 OoBfΔ (MHz) . وينطبق هذا الشرط أيضاً على مديات الرتددات اليت تقل عن ختالف تردد البث دارج النطاق1-6.46. اجلدول يف
 من حافة عرض نطاق القناة الكلي. 1.4-1املبني يف اجلدول 
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 6.6.4-1اجلدول 
 المتطلبات اإلضافية

 MBW (MHz) (dBm) السوية القصوى (MHz) مدى التردد النطاق المحمي

 1 401− 855 1 − 805 1 مدى الرتدد

 5 3، 2، 1 15,5− 880 1 − 855 1 مدى الرتدد

 .MHz 1 920-1 885يسري هذا املتطلب على املوجات احلاملة ذات عروض النطاق املنقصرة يف  - 1 المالحظة
من حافة  2.4-1واجلدول  1.4-1يف اجلدول الواردة  FOOB (MHz)تسري هذه املتطلبات أيضاً للمديات الرتددية اليت تقل عن  - 2 المالحظة

 عرض نطاق القناة.
 العاملة يف نطاق التشغيل احملمي. (UE) جتهيزات املستعمليف هذه النطاقات املتجاورة، قد ينطوي حد البث على دطر تدادل ضار على  - 3 المالحظة

 UL-MIMOالبث الهامشي فيما يخص اإلرسال  7.4
ل  بالنسبة دد متطلبات البث اهلامشي الناجم عن آثار غري مرغوبة للمرسذ لتجهيزات املستعمل ذات موصالت هوائي اإلرسال املتعددة، حت 

 مثل اإلرساالت التوافقية واإلرساالت الطفيلية ومنتجات التشكيل البيين ومنتجات حتويل الرتدد عند كل موص ل هلوائي اإلرسال.
تنطبق املتطلبات  ،فضائي يف عروة مغلقةالل ذات موص َلني هلوائي اإلرسال يف خمطط تعدد اإلرسال فيما خيص جتهيزات املستعم

 .3.1.3-1على كل موص ل هلوائي اإلرسال. وجيب أن تفي املتطلبات بتشكيالت اإلرسال احملددة يف اجلدول  3املبينة يف الفقرة 
 .3ينة يف الفقرة فيما خيص خمطط منفذ هوائي وحيد، تنطبق املتطلبات املب

 البث الهامشي من المستقِبل 5
 إن قدرة البث اهلامشي هي قدرة البث اليت تـ َولَّد أو ت َكربَّ دادل مستقبذل  واليت تظهر عند م وصِّل هوائي لتجهيزات املستعمل.

 .5-1 اجلدول يف نطاق ضي ق السوية القصوى احملددة يف (CW) يتعني أال تتجاوز قدرة أي بث هامشي مبوجة مستمرةو 

 5-1اجلدول 
 المتطلبات العامة للبث الهامشي من المستقِبل

 مالحظة السوية القصوى MBW نطاق التردد

30 MHz  f < 1 GHz 100 kHz 57− dBm  

1 GHz  f  12,75 GHz 1 MHz 47− dBm  

12,75 GHz  f   التوافقية اخلامسة للقافة الرتددية العليا
 GHzبوحدة  (DL)لة اهلابطة يف نطاق تشغيل الوص

1 MHz 47− dBm 1 

 فقط. 43و 42و 22ينطبق يف النطاقات  - 1المالحظة 
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 1التذييل 
 

 تعريف التفاوت المسموح به في االختبارات

 التفاوت المسموح به في االختبارات
 2 وصيتون املشار إليها يف فقرة ، "التفاوت املسموح به يف االدتبارات" هو قيمة التهاITU-R M.1545بالرجوع إىل التوصية 

، أي هو الفارق بني القيمة األساسية للمواصفة وحد االدتبار املقيَّم بتطبيق مبدأ املخاطرة املشرتكة ITU-R M.1545من التوصية 
ار بللمواصفة مع حد االدت . ويف حال تساوي القيمة األساسيةITU-R M.1545يف التوصية  1من امللقق  3و 2وفقاً للشكلني 

 الصفر. االدتبارات" تساوي (، فإن "التفاوتات املسموح هبا يفITU-R M.1545يف التوصية  1 يف امللقق 3 )الشكل
 

 2الملحق 
 

 تكنولوجيا الشبكات الالسلكية المتقدمة
 (WirelessMAN-Advanced) للمناطق الحضرية

 والبث الهامشيخارج النطاق  مناطق البث
من حجم عرض  ±250%رتض، حيث تنطبق مواصفة القناع الطيفي للقناة، إىل القيمة املطلقة البالغة يشري البث دارج النطاق املف

نطاق القناة من تردد مركز القناة أو احلدود الدنيا والعليا للنطاق املستهدف أيها أصغر. وبالنسبة للرتددات اليت تتجاوز منطقة البث 
 دارج النطاق، تنطبق مواصفات البث اهلامشي.

 مواصفات أساسية 1
 قناع البث الطيفي األساسي للقناة 1.1

 .2و 1اجلدولني  ما مل حيدَّد دالف ذلك يف الفقرات الفرعية األدرى هلذا امللقق، تطبق األقنعة الطيفية الواردة يف

 1اجلدول 
 MHz 5القناع الطيفي للقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 2,5  Δf  < 3,5 50 13– 

2 3,5  Δf  < 7,5 1 000 10– 

3 7,5  Δf  < 8,5 1 000 13– 

4 8,5  Δf  < 12,5 1 000 25– 

 .MHz 3,475 وي، واألدري يف ختالف ترددات يساMHz 2,525يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 50ح يقع موضع القياس األول مبرشا  - ةـمالحظ
   .MHz 12,0 األدري يف ختالف ترددات يساويو  ،MHz 4,0يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياسو 
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 2اجلدول 
 MHz 10القناع الطيفي للقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 5  Δf < 6 100 13– 

2 6  Δf < 10 1 000 10– 

3 10  Δf < 15 1 000 13– 

4 15  Δf < 25 1 000 25– 

، واألدري يف ختالف ترددات MHz 5,050يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100ضع القياس األول مبرشاح يقع مو  - مالحظة
األدري يف ختالف ترددات و  ،MHz 6,5يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياسو  .MHz 5,950 وييسا

 .MHz 24,5 يساوي

 3اجلدول 
 MHz 20يبلغ  القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 10  f < 11 200 13– 

2 11  f < 15 1 000 10– 

3 15  f < 30 1 000 13– 

4 30  f < 50 1 000 25– 

، واألدري يف ختالف ترددات MHz 10,050يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 100يقع موضع القياس األول مبرشاح  - مالحظة
األدري يف ختالف ترددات و  ،MHz 11,5يساوي  f ترددات ختالفيف  MHz 1رشاح مباألول  يقع موضع القياسو  .MHz 10,950 وييسا

 .MHz 49,5 يساوي

 األساسي مشيالبث الها 1.2
 .4 تطبق مواصفات البث اهلامشي األساسي الواردة يف اجلدول ،ما مل حيدد دالف ذلك يف الفقرات الفرعية هلذا امللقق

 4اجلدول 
 ChBW/2− UL−ueF   c  +ChBW/2  UL−leFالبث الهامشي األساسي؛ خاص بالنطاق 

 البث القصوى سوية (MBW) عرض نطاق القياس (f)مدى التردد الهامشي  الرقم
(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz 1 kHz 36− 

2 150 kHz  f < 30 MHz 10 kHz 36− 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz 100 kHz 36− 

4 ueF× < 5  f 1 GHz  
30 kHz If 2,5 × ChBW <= ∆f  < 10 × ChBW 
300 kHz If 10 × ChBW MHz<= ∆f  < 12 × ChBW 

1 MHz If 12 × ChBW <= ∆f 
30− 
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 1صنف النطاق  2
 C.1مجموعة صنف النطاق  1.2

 القناع الطيفي للقناة 1.1.2
دد اجلدول   .MHz 5القناع الطيفي للقناة بعرض نطاق يبلغ  5حي 

 5اجلدول 
 MHz 5 (BCG 1.C)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث المسموح بها 

 عند منفذ الهوائي

1 2,5  f < 3,5 50 13− 

2 3,5  f < 7,5 1 000 13− 

3 7,5  f < 8 500 16− 

4 8  f < 10,4 1 000 25− 

5 10,4  f < 12,5 1 000 25− 

دد اجلدول   .MHz 10غ القناع الطيفي للقناة بعرض نطاق يبل 6حي 

 6اجلدول 
 MHz 10 (BCG 1.C)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 f∆ التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 5  f < 6 100 13− 

2 6  f < 10 1 000 13− 

3 10  f < 11 1 000 −13−12(f −10) 

4 11  f < 15 1 000 25− 

5 15  f < 20 1 000 25− 

6 20  f  25 1 000 25− 

 مواصفات البث الهامشي 2.1.2
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 7اجلدول 
 MHz 5 (BCG 1.C)البث الهامشي اإلضافي لحجم قناة يبلغ 

 الرقم
 (f)مدى التردد الهامشي 

(MHz) 
MBW 
(MHz) 

 ية البث القصوىسو 
(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− 

 3 صنف النطاق 3
 C.3صنف النطاق مجموعة  1.3

 القناع الطيفي للقناة 1.1.3
 .MHz 20و MHz 10و MHz 5القناع الطيفي للقناة بعروض نطاق تبلغ  10إىل  8حتدد اجلداول من 

ويف هذه الفقرة، تظهر متطلبات البث غري املطلوب للقناة اجملاورة األوىل، احملددة باعتبارها القدرة القصوى املسموح هبا للقناة 
 ، كقياس نقطة واحدة للجزء األول من القناع.اجملاورة

 8اجلدول 
 MHz 5 (BCG 3.C)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 f = 5 4 800 1− 

2 7,5  f < 8 1 000 −23−2,28(f −7,5) 

3 8  f < 17,5 1 000 −24−1,68(f −8) 

4 17,5  f < 22,5 1 000 40− 

 9اجلدول 
 MHz 10 (BCG 3.C)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)البث القصوى المسموح بها  سوية

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 f = 10 9 500 3− 

2 15  f < 20 1 000 −24−32(f –10,5)/19 

3 20  f < 25 1 000 40− 
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 10اجلدول 
 MHz 20 (BCG 3.C)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 يمركز التخالف عن تردد القناة ال

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 f = 20 19 500 3− 

2 30  f < 35 1 000 25− 

3 35  f < 50 1 000 30− 

 المرِسلالبث الهامشي من  2.1.3
 .15إىل  11امشي، تنطبق املتطلبات الواردة يف اجلداول من إضافة إىل املواصفات األساسية للبث اهل

 11اجلدول 
 MHz 5 (BCG 3.C)البث الهامشي اإلضافي لحجم قناة يبلغ 

 الرقم
 (f)مدى التردد الهامشي 

(MHz) 
MBW 
(MHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 2 505  f < 2 530 1 37− 

2 2 530  f < 2 535 1 1,7f-4338 

3 2 535  f < 2 630 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 

4 2 630  f < 2 630,5 1 −13 − 8(f − 2 627)/3,5 

5 2 630,5  f < 2 640 1 −21 − 16(f − 2 630,5)/9,5 

6 2 640  f < 2 655 1 37− 

 12اجلدول 
 MHz 5 (BCG 3.C)افي لحجم قناة يبلغ البث الهامشي اإلض

 الرقم
 (f)مدى التردد الهامشي 

(MHz) 
MBW 
(MHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 2 620  f < 2 690 1 40− 

 MHz 2 635,84-2 620، وفيما خيص كل قناة تردد راديوي مستعملة، ي عفى ما يصل إىل مخسة قياسات يف 12 فيما يتعلق باجلدول – مالحظة
 .4 من اجلدول 4ترد يف العمود  dBm 30حيث ت طبق سوية خمففة قدرها  1الواردة يف العمود  dBm 40من املواصفة  MHz 2 690-2 655و
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 13اجلدول 
 MHz 10 (BCG 3.C)البث الهامشي اإلضافي لحجم قناة يبلغ 

 الرقم
 (f)مدى التردد الهامشي 

(MHz) 
MBW 
(MHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 2 505  f < 2 530 1 37− 

2 2 530  f < 2 535 1 1,7f − 4338 

3 2 535  f < 2 630 1 −18 25 MHz < f 

4 2 630  f < 2 630,5 1 −13 − 8(f − 2 627)/3,5 

5 2 630,5  f < 2 640 1 −21 − 16(f − 2 630,5)/9,5 

6 2 640  f < 2 655 1 37− 

 

 14اجلدول 
 MHz 10 (BCG 3.C)بلغ البث الهامشي لحجم قناة ي

 الرقم
 (f)مدى التردد الهامشي 

(MHz) 
MBW 
(MHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 2 620  f < 2 690 1 40− 

 MHz 2 635,84-2 620 ، وفيما خيص كل قناة تردد راديوي مستعملة، ي عفى ما يصل إىل مخسة قياسات يف14فيما يتعلق باجلدول  – مالحظة
 .4من اجلدول  4ترد يف العمود  dBm 30 حيث ت طبق سوية خمففة قدرها 1الواردة يف العمود  dBm 40من املواصفة  MHz 2 690-2 655و

 15اجلدول 
 (BCG 3.C)حدود البث الهامشي للمحطة المتنقلة، اليابان 

 (MBW) عرض نطاق القياس عرض نطاق التردد الرقم
 سوية البث المسموح بها

(dBm) 

1 9 kHz  f < 150 kHz 1 kHz 16− 

2 150 kHz  f < 30 MHz 10 kHz 16− 

3 30 MHz  f < 1 000 MHz 100 kHz 16− 

4 1 000 MHz  f < 2 505 MHz 1 MHz 16− 

5 2 505 MHz  f < 2 530 MHz 1 MHz 40− 

6 2 530 MHz  f < 2 535 MHz 1 MHz 1,7f − 4341 

7 2 535 MHz  f < 2 655 MHz 1 MHz 21− 

8 2 655 MHz  f 1 MHz 16− 

مرة  2,5بالنسبة ملدى الرتدد الذي يزيد على  MHz 2 655و MHz 2 535يتعني تطبيق سوية البث املسموح هبا لنطاق الرتدد املرتاوح بني  – مالحظة
 عن حجم القناة من الرتدد املركزي.
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 D.3مجموعة صنف النطاق  2.3
 القناع الطيفي للقناة 1.2.3

 .MHz 10القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ  16 حيدد اجلدول

 16اجلدول 
 MHz 20 (BCG 3.D)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 5  f < 6 100 13− 

2 6  f < 10 1 000 13− 

3 10  f < 11 1 000 −13−12(f − 10) 

4 11  f < 15 1 000 25− 

5 15  f < 20 1 000 25− 

6 20  f  25 1 000 25− 

 .MHz 5القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ  17 حيدد اجلدول

 17اجلدول 
 MHz 5 (BCG 3.D)ض نطاقها القناع الطيفي لقناة يبلغ عر 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 2,5  f < 3,5 50 13− 

2 3,5  f < 7,5 1 000 13− 

3 7,5  f < 8 500 16− 

4 8  f < 10,4 1 000 25− 

5 10,4  f < 12,5 1 000 25− 

 البث الهامشي من المرِسل 2.2.3
 .18 إضافة إىل املواصفات األساسية للبث اهلامشي، تنطبق املتطلبات الواردة يف اجلدول
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 18اجلدول 
 (BCG 3.D)البث الهامشي اإلضافي 

 الرقم
 (f)مدى التردد الهامشي 

(MHz) 
MBW 
(MHz) 

 ث القصوىسوية الب
(dBm) 

1 2 170-2 110 1 50− 

2 1 880-1 805 1 50− 

3 2 690-2 620 1 50− 

4 925-960 1 50− 

5 1 920-1 900 1 50− 

6 2010-2 025 1 50− 

7 2 620-2 570 1 50− 

 5صنف النطاق  4
 5L.Eمجموعة صنف النطاق  1.4

 القناع الطيفي للقناة 1.1.4

 19اجلدول 
 MHz 5 (BCG 5L.E)بعرض نطاق يبلغ  القناع الطيفي لقناة

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 سوية البث القصوى

(dBc) 
 (MBW) عرض نطاق القياس

1 2,5  f  < 3,5 −33,5−15(∆f−2,5) 30 kHz 

2 3,5  f  < 7,5 −33,5−1(∆f−3,5) 1 MHz 

3 7,5  f  < 8,5 −37,5−10(∆f−7,5) 1 MHz 

4 8,5  f  ≤ 12,5 47,5− 1 MHz 

 :19 اجلدول على مالحظات
 قناةيف  املقيسة درةقال إمجايل متوسط بالنسبة إىل مقيسة على امتداد عرض النطاق احملدد يوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة - 1المالحظة 

 لمقطة املتنقلة.ل للموجة احلاملة MHz 5 ترددها
. وبافرتاض أصناف قدرة حمددة، ميكن حتويل املتطلبات النسبية 19ث احملطة املتنقلة السويات احملددة يف اجلدول يتعني أال يتجاوز ب - 2المالحظة 

 إىل قيم مطلقة ألغراض االدتبار. 19 اجلدول يف
تتجاوز مجيع  ، جيب أالMHz 3 700-3 650إضافة إىل ذلك، فيما يتعلق بالرتددات املركزية للموجات احلاملة ضمن املدى  – 3المالحظة 

 .dBm/MHz 13 سويات اإلرسال
، واألدري يف ختالف ترددات MHz 2,515يساوي  f∆يف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 4المالحظة 

 .MHz 3,485 يساوي
. MHz 12 ختالف ترددات يساوي ، واألدري يفMHz 4يساوي  f∆يف ختالف ترددات  MHz 1يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 5المالحظة 

 وحساسيتهالقياس  دقةلتقسني  تود ياً و  ،لعرض نطاق القياس س مساوياً ياالق اتأن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز ، ينبغي كقاعدة عامةو 
اق القياس، رض نطعرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من ع أقل منأن يكون عرض نطاق االستبانة جيوز ته، ءوكفا

 ينبغي أن تكون النتيجة متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.
 log ((5 MHz)/(30 kHz))*10بتطبيق عامل تدرج  (PSD)الحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة  - 6المالحظة 

= 22,2 dB 10و*log((5 MHz)/(1 MHz)) = 7 dB  لعرضي نطاق القياسkHz 30 وMHz 1 .على التوايل 
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 20اجلدول 
 MHz 10 (BCG 5L.E)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
 سوية البث القصوى

(dBc) 
MBW 

1 5,0  f  < 7,0 −33,5−9(∆f−5,0) kHz 30 

2 7,0  f  < 15,0 −36,5−0,5(∆f−7,0) MHz 1 

3 15,0  f  < 17,0 −40,5−5(∆f−15,0) MHz 1 

4 17,0  f  ≤ 25,0 50,5− MHz 1 

على جانيب  MHz 25,0و 5,0 بني الرتددات اليت ترتاوح قيمها اتمتنقلة على ختالف ةينطبق قناع بث الطيف الرتددي من حمط - 1المالحظة 
إمجايل  النسبة إىلب مقيسة على امتداد عرض النطاق احملدد ويوصَّف البث دارج القناة كسويَّة قدرة .للمقطة املتنقلة لموجة احلاملةل ياملركز  رتددال

 لمقطة املتنقلة.ل للموجة احلاملة MHz 10قناة ترددها يف  املقيسة قدرةال متوسط
. وبافرتاض أصناف قدرة حمددة، ميكن حتويل املتطلبات النسبية 20ت احملددة يف اجلدول يتعني أال يتجاوز بث احملطة املتنقلة السويا - 2المالحظة 
 إىل قيم مطلقة ألغراض االدتبار. 20يف اجلدول 
تتجاوز مجيع سويات  ، جيب أالMHz 3 700-3 650إضافة إىل ذلك، فيما يتعلق بالرتددات املركزية للموجات احلاملة ضمن املدى  - 3المالحظة 

 .dBm/MHz 13ال اإلرس
، واألدري يف ختالف ترددات MHz 510,015يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 4المالحظة 

 .MHz 6,985 يساوي
، واألدري يف ختالف ترددات MHz 7,5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 1يقع موضع القياس األول مبرشاح  - 5المالحظة 

 دقةلتقسني  اً تود يو  ،لعرض نطاق القياس س مساوياً ياالق اتأن يكون عرض نطاق االستبانة لتجهيز ، ينبغي كقاعدة عامة. و MHz 24,5 يساوي
ض عرض نطاق القياس. وحني يكون عرض نطاق االستبانة أصغر من عر  أقل منأن يكون عرض نطاق االستبانة جيوز ته، ءوكفا وحساسيتهالقياس 

 بغي أن تكون النتيجة متكاملة يف عرض نطاق القياس من أجل احلصول على عرض نطاق الضوضاء املكافئ لعرض نطاق القياس.نطاق القياس، ين
 log ((10 MHz)/(30 kHz))*10بتطبيق عامل تدرج  (PSD)الحظ إمكانية اشتقاق قناع مكافئ لنمط الكثافة الطيفية للقدرة  - 6المالحظة 

= 25,2 dB 10و*log((10 MHz)/(1 MHz)) = 10 dB  لعرضي نطاق القياسkHz 30 وMHz 1 .على التوايل 

 6صنف النطاق  5
 D.6مجموعة صنف النطاق  1.5

 القناع الطيفي للقناة 1.1.5
اليت يبلغ فيها عرض  (FDD) رتددالاإلرسالذ بتقسيم  ة  زدوجامل بث الطيف الرتددي للمقطات املتنقلة 22و 21حيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5 نطاق القناة

 21اجلدول 
 MHz 5 (BCG 6.D)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 عند منفذ الهوائي

1 2,5  f < 3,5 50 13− 

2 3,5  f  12,5 1 000 13− 
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 22اجلدول 
 MHz 10 (BCG 6.D)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 عند منفذ الهوائيمقيسة 

1 5  f  < 6 100 13− 

2 6  f   25 1 000 13− 

 مواصفات البث الهامشي 2.1.5
 .23 إضافة إىل املواصفات األساسية للبث اهلامشي، تنطبق املتطلبات الواردة يف اجلدول

 23اجلدول 
 (BCG 6.D)البث الهامشي 

 مدى تردد القياس الرقم
MBW 
(MHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 30 MHz  f < 8,850 GHz 1 13− 

 E.6صنف النطاق مجموعة  2.5

 مواصفات البث الهامشي من المرِسل 1.2.5
 حدود البث اهلامشي اإلضايف. 25و 24حيدد اجلدوالن 

 24اجلدول 
 (BCG 6.E)البث الهامشي 

 (MBW) عرض نطاق القياس مدى تردد القياس الرقم
 سوية البث القصوى

(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 GHz kHz 100 36− 

4 1 GHz  f < 9,900 GHz MHz 1 30− 
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 25اجلدول 
 (BCG 6.E)البث الهامشي اإلضافي 

 الرقم
 (f)مدى التردد الهامشي 

(MHz) عرض نطاق القياس (MBW) 
 سوية البث القصوى

(dBm) 

1 2 110-2 170 MHz 1 50− 

2 1 805-1 880 MHz 1 50− 

3 2 620-2 690 MHz 1 50− 

4 925-960 MHz 1 50− 

5 1 844,9-1 879,9 MHz 1 50− 

6 1 475,9-1 500,9 MHz 1 50− 

7 1 900-1 920 MHz 1 50− 

8 2 010-2 025 MHz 1 50− 

9 2 570-2 620 MHz 1 50− 

11 1 880-1 920 MHz 1 50− 

12 2 300-2 400 MHz 1 50− 

13 860-895 MHz 1 50− 

14 1 884,5-1 919,6 kHz 300 41− 

 F.6مجموعة صنف النطاق  3.5

 مواصفات البث الهامشي للمرِسل 1.3.5
 .حدود البث اهلامشي اإلضايف 26 حيدد اجلدول

 26اجلدول 
 (BCG 6.F)البث الهامشي اإلضافي 

 الرقم
  (fc)التردد المركزي للمرِسل 

(MHz) 
 (f)مدى التردد الهامشي 

(MHz) 
MBW 
(MHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 1 710-1 785 925-960 1 50− 

2 1 710-1 785 1 475,9-1 500,9 1 50− 

3 1 710-1 785 1 805-1 880 1 50− 

4 1 710-1 785 1 844,9-1 879,9 1 50− 

5 1 710-1 785 1 900-1 920 1 50− 

6 1 710-1 785 2 010-2 025 1 50− 

7 1 710-1 785 2 110-2 170 1 50− 

8 1 710-1 785 2 570-2 620 1 50− 

9 1 710-1 785 2 620-2 690 1 50− 

10 1 710-1 785 2 300-2 400 1 50− 

11 1 710-1 785 791-821 1 50− 



 ITU-R M.2071-1 91  التوصية 

 

 G.6مجموعة صنف النطاق  4.5

 ةالقناع الطيفي للقنا 1.4.5
اليت يبلغ فيها عرض  (FDD) رتددالالذ بتقسيم اإلرس ة  زدوجامل بث الطيف الرتددي للمقطات املتنقلة 28و 27حيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5 نطاق القناة

 27اجلدول 
 MHz 5 (BCG 6.G)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 عند منفذ الهوائي مقيسة

1 2,5  f < 3,5 50 13− 

2 3,5  f  12,5 1 000 13− 

 28اجلدول 
 MHz 10 (BCG 6.G)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (ي/عرض النطاق التكاملdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 عند منفذ الهوائيمقيسة 

1 5  f  < 6 100 13− 

2 6  f   25 1 000 13− 

 مواصفات البث الهامشي 2.4.5
 .29 إضافة إىل املواصفات األساسية للبث اهلامشي، تنطبق املتطلبات الواردة يف اجلدول

 29اجلدول 
 (BCG 6.G)البث الهامشي 

 مدى تردد القياس الرقم
MBW 
(MHz) 

 بث القصوىسوية ال
(dBm) 

1 30 MHz  f < 8,775 GHz 1  13− 

 H.6مجموعة صنف النطاق  5.5

 القناع الطيفي للقناة 1.5.5
اليت يبلغ فيها عرض  (FDD) رتددالاإلرسالذ بتقسيم  ة  زدوجامل بث الطيف الرتددي للمقطات املتنقلة 31و 30حيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5 نطاق القناة
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 30اجلدول 
 MHz 5 (BCG 6.H)الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ القناع 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 عند منفذ الهوائيمقيسة 

1 2,5  f < 3,5 50 13− 

2 3,5  f  12,5 1 000 13− 

 31اجلدول 
 MHz 10 (BCG 6.H)القناع الطيفي لقناة يبلغ عرض نطاقها 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 عند منفذ الهوائيمقيسة 

1 5  f  < 6 100 13− 

2 6  f   25 1 000 13− 

 مواصفات البث الهامشي 2.5.5
 .32 إضافة إىل املواصفات األساسية للبث اهلامشي، تنطبق املتطلبات الواردة يف اجلدول

 32اجلدول 
 (BCG 6.G)اإلرساالت الهامشية 

 مدى تردد القياس الرقم
MBW 
(MHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 30 MHz  f < 9,550 GHz 1 13− 

 J.6مجموعة صنف النطاق  6.5

 القناع الطيفي للقناة 1.6.5
اليت يبلغ فيها عرض  (FDD) رتددالاإلرسالذ بتقسيم  ة  زدوجامل بث الطيف الرتددي للمقطات املتنقلة 34و 33حيدد اجلدوالن 

 .MHz 10و 5 نطاق القناة
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 33اجلدول 
 MHz 5 (BCG 6.J)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 كزيالتخالف عن تردد القناة المر 

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 عند منفذ الهوائيمقيسة 

1 2,5  f  < 3,5 50 13− 

2 3,5  f   12,5 1 000 13− 

 34اجلدول 
 MHz 10 (BCG 6.J)القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 لقناة المركزيالتخالف عن تردد ا

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz) التكاملي
 (/عرض النطاق التكامليdBm)سوية البث القصوى المسموح بها 

 عند منفذ الهوائيمقيسة 

1 5  f  < 6 100 13− 

2 6  f   25 1 000 13− 

 مواصفات البث الهامشي 2.6.5
 .35 بات الواردة يف اجلدولإضافة إىل املواصفات األساسية للبث اهلامشي، تنطبق املتطل

 35اجلدول 
 (BCG 6.J)البث الهامشي 

 مدى تردد القياس الرقم
MBW 
(MHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 30 MHz  f < 9,550 GHz 1 13− 

 7صنف النطاق  6
 H.7مجموعة صنف النطاق  1.6

 القناع الطيفي للقناة 1.1.6
اليت يبلغ فيها عرض  (FDD) رتددالاإلرسالذ بتقسيم  ة  زدوجامل قطات املتنقلةبث الطيف الرتددي للم 37و 36حيدد اجلدوالن 

 .MHz 5 نطاق القناة
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 36اجلدول 
 MHz :795.5  c700,5  (BCG 7.H) 5القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz)التكاملي 
 (/عرض النطاق التكامليdBm)ى المسموح بها سوية البث القصو 

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 2,5  f 2,6 30 13− 

2 2,6  f 12,5 100 13− 

. MHz 2,585، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 2,515يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  - مالحظة
 .MHz 12,450ختالف ترددات يساوي  األدري يفو  ،MHz 2,650يساوي  f ترددات ختالفيف  kHz 100رشاح مب األول ويقع موضع القياس

 37اجلدول 
 MHz :859,5  c799,5  (BCG 7.H) 5القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (MHz)التكاملي 
 (/عرض النطاق التكامليdBm)قصوى المسموح بها سوية البث ال

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 2,5  f 7,5 5 1,6 

2 7,5  f 12,5 2 10− 

 ختالفيف  MHz 2 رشاحمباألول  يقع موضع القياسو . MHz 5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 5يقع موضع القياس مبرشاح  - مالحظة
 .MHz 11,5دري يف ختالف ترددات يساوي األو  ،MHz 8,5يساوي  f ترددات

 .MHz 10 قناع البث الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 39و 38حيدد اجلدوالن 

 38اجلدول 
 MHz :793  c703  (BCG 7.H) 10القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (kHz)التكاملي 
 (/عرض النطاق التكامليdBm)لبث القصوى المسموح بها سوية ا

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 5,0  f < 5,1 30 13− 

2 5,1  f  25,0 100 13− 

 . MHz 5,085، واألدري يف ختالف ترددات يساوي MHz 5,015يساوي  fيف ختالف ترددات  kHz 30يقع موضع القياس األول مبرشاح  -مالحظة 
 .MHz 24,950األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 5,150يساوي  f ترددات ختالفيف  kHz 100رشاح مباألول  ع القياسويقع موض

 39اجلدول 
 MHz :857  c802  (BCG 7.H) 10القناع الطيفي لقناة بعرض نطاق يبلغ 

 الرقم
 التخالف عن تردد القناة المركزي

(MHz) 
عرض النطاق 

 (MHz)التكاملي 
 (/عرض النطاق التكامليdBm)وية البث القصوى المسموح بها س

 مقيسة عند منفذ الهوائي

1 5  f < to 10 5 1,6 

2 10  f  to 25 2 10− 

 ختالف يف MHz 2رشاح مباألول  يقع موضع القياسو . MHz 7,5يساوي  fيف ختالف ترددات  MHz 5يقع موضع القياس األول مبرشاح  - مالحظة
 .MHz 24األدري يف ختالف ترددات يساوي و  ،MHz 11يساوي  f ترددات
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 مواصفات البث الهامشي من المرِسل 2.1.6
 حدود البث اهلامشي اإلضايف. 40 حيدد اجلدول

 40اجلدول 
 (BCG 7.H)البث الهامشي 

 (MHz)مدى تردد اإلرسال  الرقم
 مدى تردد القياس

(MHz) 
MBW 
(kHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 798-698 30  f < 4310 100 13− 

2 758-746 ،788-776 763 f  775, 793 f  805 6,25 35− 

3 
763-758 ،768-763 ، 
793-788 ،798-793 769 f  775, 799 f  805 6,25 35− 

4 862-797 797  f  862 5 000 37− 

5 862-797 790  f  791 1 000 44− 

6 862-797 470  f  790 8 000 65− 

 8صنف النطاق  7
 C.8مجموعة صنف النطاق  1.7

 مواصفات البث الهامشي من المرِسل 1.1.7
 حدود البث اهلامشي اإلضايف. 41 حيدد اجلدول

 41اجلدول 
 (BCG 8.C)البث الهامشي اإلضافي 

 الرقم
 (f) مدى الترددات الهامشية

(MHz) 
MBW 
(kHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 
2 025-2 010 
2 400-2 300 

1 000 50− 

 E.8مجموعة صنف النطاق  2.7
 مواصفات البث الهامشي من المرِسل 1.2.7

 حدود البث اهلامشي اإلضايف. 42 حيدد اجلدول
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 42اجلدول 
 (BCG 8.E)البث الهامشي اإلضافي 

 الرقم
 (f) مدى الترددات الهامشية

(MHz) 
MBW 
(kHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 

2 110-2 170 

1 805-1 880 

2 620-2 690 

925-960 

1 844,9-1 879,9 

1 475,9-1 500,9 

1 900-1 920 

2 570-2 620 

1 880-1 920 

2 300-2 400 

1 000 50− 

2 860-895 1 000 50− 

3 1 884,5-1 919,6 300 41− 

 F.8مجموعة صنف النطاق  3.7
 مواصفات البث الهامشي من المرِسل 1.3.7

 ود البث اهلامشي اإلضايف.حد 43 حيدد اجلدول

 43اجلدول 
 (BCG 8.F)البث الهامشي اإلضافي 

 الرقم
 (f) مدى الترددات الهامشية

(MHz) 
MBW 
(kHz) 

 سوية البث القصوى
(dBm) 

1 

925-960 

1 880-1 920 

1 930-1 990 

2 010-2 025 

2 110-2 170 

2 300-2 400 

2 570-2 620 

1 000 50− 

___________ 
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