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Anexa nr. 2 
la ordinul nr.  15 din 02.02.2012 

 
REGLEMENTARE TEHNICĂ 

“SISTEME DE RADIOACCES DE BANDĂ LARGĂ. CERINŢE FAŢĂ DE 
PARAMETRII ECHIPAMENTELOR. BENZILE  DE FRECVENŢE RADIO”  

 
1. DOMENIUL  DE  APLICARE 

 
Reglementarea tehnică “Sisteme de radioacces de bandă largă. Cerinţe faţă de 

parametrii echipamentelor. Benzile  de frecvenţe radio” stabileşte cerinţele 
obligatorii faţă de parametrii echipamentului de radioacces de bandă largă pentru 
transport de date fără fir (WTD), utilizat în reţeaua de comunicaţii publică şi reţelele 
de comunicaţii tehnologice în cazul aderării lor la reţeaua de comunicaţii publică.  

În reglementarea tehnică sînt stabilite cerinţele şi parametrii de bază faţă de 
sistemele de radioacces cu bandă largă  

Prezenta reglementare tehnică se aplică operatorilor, specializaţi în domeniul 
prestării serviciilor de radioacces cu bandă largă, deasemenea şi furnizorii de 
radioacces de bandă largă.  

 
 

2.  ABREVIERI 
 

     În prezenta RT se utilizează următoarele abrevieri: 
 
АР  punct de acces (Access point) 
BER rata erorii de bit (Bit Error Rate) 
BWFA acces radio de bandă largă (Broadband Wireless Access) 
BPSK  modulaţie binară de fază (Binary Phase Shift Keying) 
CCK modulaţie cu deplasare complementară în  cod (Complementary 

Code Keying) 
C/I raport purtătoare/interferenţă (Carrier/Interference ratio)  
DPSK modulaţie cu deplasare diferenţială de fază (Differential Phase Shift 

Keying)  
DBPSK modulaţie cu deplasare diferenţială de fază (Differential Phase Shift 

Keying)  
DQPSK modulaţie diferenţială de cuadratură de fază (Differential Quadrature 

Shift Keying)  
DSSS spectru împrăştiat cu secvenţă directă (Direct Sequence Spread 

Spectrum)  
FHSS spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă (Frequency Hopping Spread 

Spectrum) 
FDD duplexare cu diviziune în frecvenţă (Frequency Division Duplex) 
FWA acces fix fără fir (Fixed Wireless Access) 
GFSK modulaţie cu deplasarea gaussiană de frecvenţă (Gaussian Frequency 
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Shift Keying) 
OFDM multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă (Orthogonal 

Frequency-Division Multiplexing) 
OFDMA acces multiplu cu diviziune ortogonală de frecvenţă (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access) 
PBCC codare convoluţională binară de pachete (Packet Binary 

Convolutional Coding) 
QAM modulatia de amplitudine în cuadratură (Quadrature Amplitude 

Modulation) 
QPSK modulatie cu deviaţie de fază în cuadratură (Quadrature Phase Shift 

Keying) 
SOFDMA acces cu multiplexare prin diviziune ortogonală de frecvenţă, 

scalabilă (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 
 

SRBL sisteme de radioacces de bandă largă 
TDD duplexare cu divizare de timp (Time Division Duplex) 
TSD tehnologie sisteme deschise 
TSÎ tehnologie sisteme închise 
WAS sisteme de acces fără fir (Wireless Access Systems) 
WTD transmitere date fără fir (Wireless Transmission Data) 

 
  

3. SISTEME DE RADIOACCES CU BANDĂ LARGĂ  
 

Accesul de bandă largă este tipul de telecomunicaţii, care cu ajutorul diverselor 
soluţii tehnologice asigură acces continuu la Internet, cu o rată minimă de transfer de 
date de 1 Mbps (valoare în creştere continuă) şi un nivel minim lunar de 
accesibilitate de 98%, asigurând gradul maxim de interactivitate şi acces la gama 
completă de aplicaţii şi conţinut digital pe Internet.  

Echipamentul de radioacces al WTD utilizează următoarele tehnologii: 
a) Tehnologia sistemelor deschise (TSD) a standardelor 802.11 (Echipament WTD, 
ce funcţionează în banda 2,4 GHz la viteza de 1 şi 2 Mbps), 802.11a (Echipament 
WTD, ce funcţionează în banda 5 GHz la viteza de 54 Mbps), 802.11b (Echipament 
WTD, ce funcţionează în banda 2,4 GHz la viteza de 22 Mbps), 802.11g 
(Echipament WTD, ce funcţionează în banda 2,4 GHz la viteza de 108 Mbps), 
802.15 (Echipament WTD cu convertarea în salt pseudo-aleatorie a frecvenţei), 
802.16 (include interfaţa 802.16-2004 pentru sistemele de radioacces fix cu bandă 
largă cu completarea 2 şi corecţia 1 802.16е-2005 şi 802.16-2004/cor1-2005 
Interfaţa pentru sistemele de radioacces cu bandă largă fix şi mobil); 
b) Tehnologia sistemelor închise (TSÎ). 

Rеglementarea tehnică (RT) se întrebuinţează la utilizarea următoarelor 
echipamente: 
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1) Echipamente WTD (puncte de acces), ce funcţionează la puterea maximă a 
emiţătorului de 100 mW (staţia de bază şi retranslatorul sistemului de radioacces al 
abonatului); 
2) Echipamente WTD, ce funcţionează în regim „punct-multipunct” sau cu putere 
maximă a emiţătorului de 100 mW (staţia de bază, staţia de abonat a echipamentului 
de radioacces); 
3) Echipamente WTD, ce funcţionează în regim „punct-punct” sau cu putere 
maximă a emiţătorului de 100 mW, incorporate nemijlocit în computer sau care 
asigură conectarea unui computer (echipament de radioacces terminal al abonatului); 
4) Echipament WTD de radioacces cu bandă larfă fix şi mobil (staţia de bază, staţia 
de abonat a echipamentului de radioacces, echipament de dirijare şi monitorizare); 
5) Echipament pentru tractul antenă-fider, ce intră în componenţa echipamentului 
WTD; convertoare de frecvenţă; amplificatoare bidirecţionate ale antenelor. 

 
Evaluarea conformităţii echipamentului de radioacces se efectuează în 

conformitate cu Art.42 al Reglementării tehnice “Echipamente radio, echipamente 
terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”, aprobată prin 
Hotărîrea Guvernului nr.1274 din 23.11.2007    

Echipamentul de radioacces pentru WTD se utilizează în benzile de frecvenţă, 
determinate de Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă.  

4. ARHITECTURA REŢELELOR DE RADIOACCES  DE BANDĂ LARGĂ 

Reţelele de radioacces de bandă largă şi echipamentul corespunzător, urmează 
arhitectura generală de sistem prezentată în fig.1. 
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unde: 

SC: - staţie centrală. Poate fi integrată sau divizată în două unităţi: 
1. staţie de control centrală  
2. staţie radio centrală  

ST: - staţie terminală, deserveşte una sau mai multe echipamente terminale (ET)  
SR: staţie repetoare – staţie de retranslare, deserveşte una sau mai multe 
echipamente terminale sau poate fi conectată la altă RS. 
ICR: interfaţa centrului de reţea  
ICS: interfaţa centrului de serviciu  
IUR: interfaţa utilizatorului de reţea 
 

Figura 1 prezintă schema cea mai generalizată şi standardă pentru accesarea 
aplicaţiilor de reţea; însă cînd se implică reţele de difuziune ori private, sînt 
posibile diverse arhitecturi.  

Se permite conectarea SC direct la staţia de bază prin intermediul interfeţei ICR 
şi funcţiile de comutare pot fi implementate în staţia centrală. Pentru reţelele 
personale, interfaţa IUR poate fi înlocuită cu interfaţa de abonat. 

În cazul existenţei unei linii de transmisiuni digitale, implementarea reţelei 
poate fi optimizată prin separarea staţiei de control centrală, instalată la nodul 
reţelei, de staţia radio centrală.   
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Figura 1 include elemente de sistem şi interfeţe pentru diferite tipuri de sisteme 
multipunct: atît Punct-Multi Punct (P-MP), cît şi Multi Punct - Multi Punct (MP-
MP). Nu este necesar ca toate elementele de sistem să fie inlcuse în reţelele 
particulare. 

Numărul fiecărui tip de staţii în realizarea reţelei reale poate varia. În aplicaţiile 
P-MP tipic se utilizează cîteva SC şi SR, ce conectează un număr mare de ST.  
Într-un sistem tipic MP-MP sînt utilizate multe staţii RS şi un număr mai redus de 
ST, asociate fiecărei SC.   

Căile dintre interfeţele ICS şi IUR pot fi realizate printr-o singură legătură radio 
(tipic pentru sistemele P-MP) sau prin intermediul mai multor repetoare (tipic 
pentru sistemele MP-MP). 

Conexiunile abonat-abonat în unele reţele pot fi realizate, fără a fi rutate prin 
alte reţele de bază externe.  

5. PARAMETRII DE BAZĂ AI SISTEMELOR DE RADIOACCES ÎN 
BANDĂ LARGĂ ŞI CERINŢELE FAŢĂ DE ECHIPAMENTELE DE 

RADIOACCES DE BANDĂ  LARGĂ  

5.1. Alimentarea electrică a echipamentului poate fi realizată de la următoarele 
surse de alimentare 
1) reţele de curent alternativ cu valoarea nominală a tensiunii de 220V.  
2) sursă externă de curent continuu cu valoarea nominală a tensiunii de 12, 24, 48, 
sau 60 V.  
3) acumulatoare şi baterii alcaline cu nichel-cadmiu. 
Pentru echipamente de radioacces WTD, instalate în interiorul unui calculator sau 
altui dispozitiv electronic digital, cerinţele faţă de alimentarea electrică a 
echipamentului de radioacces WTD  sînt determinate de către dispozitivul în care 
este instalat. 

5.2. Cerinţele faţă de parametrii de stabilitate la interferenţele electromagnetice ai 
echipamentelor de radioacces WTD sînt prezentate în Anexa 1 la RT.  

5.3. Cerinţele faţă de parametrii de stabilitate la efectele climaterice şi mecanice ai 
echipamentelor de radioacces WTD sînt prezentate în Anexa 2 la RT. 

5.4. Cerinţe faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD ale 
tehnologiilor sistemelor deschise standard 802.11, 802.11а, 802.11b, 802.11g, 

802.15, 802.16 

 Pentru sistemele de radioacces WTD TSD se determină următoarele cerinţe 
faţă de parametrii echipamentelor: 
1) standard 802.15, conform Anexei 3 la RT dată; 
2) standard 802.11 conform Anexei 4; 
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3) standard 802.11b conform Anexei 5;  
4) standard 802.11a conform Anexei 6;  
5) standard 802.11g conform Anexei 7;  
6) pentru staţiile de bază standard 802.16 conform Anexei 8;  
7)  pentru staţiile de abonat standard 802.16 conform Anexei 9.  

5.5. Cerinţe faţă de echipamentul de radioacces WTD TSÎ  

 5.5.1 Echipamentul de radioacces pentru WTD TSÎ trebuie să aibă frecvenţa radio 
stabilită fix sau frecvenţa de lucru să poată fi ajustată discret pseudo-aleatoariu în 
intervalul benzii premise. 

5.5.2 Pentru emiţătorul echipamentului de radioacces WTD TSÎ se stabilesc 
următoarele cerinţe faţă de parametri: 
1) lărgimea de bandă de emisie la randament maxim, conform Anexei 10; 
2) nivelul emisiilor spurioase ale emiţătorului la randament maxim, conform 
Anexei11; 
3) instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului sau frecvenţei circuitului oscilant 
al generatorului din componenţa emiţătorului, conform Anexei 12. 

5.5.3. Pentru receptorul echipamentului de radioacces WTD TSÎ se stabilesc 
următoarele cerinţe faţă de parametri:  
1) nivelul emisiilor parazite la randament maxim, conform Anexei 13; 
2) selectivitatea receptorului pe canalul de imagine pentru echipamentele, modelate 
după schema superheterodină, va constitui nu mai puţin de 70dB;  
3) nivelul de emisie a heterodinului emiţătorului: 
а) pentru echipamentul, ce funcţionează în banda de frecvenţe pînă la 470 MHz nu 
va depăşi minus 57 dBm; 
б) ) pentru echipamentul, ce funcţionează în banda de frecvenţe 470 MHz – 43,5 
GHz nu va depăşi minus 90 dBm; 
4) sensibilitatea emiţătorului conform Anexei 14; 
5) nivelul semnalului la intrarea emiţătorului conform Anexei 15; 
6) interferenţa de la canalul adiacent în condiţii de randament maxim al canalului 
conform Anexei 16. 

5.5.4. Cerinţele faţă de echipamentul de radioacces WTD TSÎ, ce funcţionează în 
benzile de frecvenţă 33,0 – 48,5 MHz, 57,0 – 57,5 MHz sînt prezentate în Anexa 
17. 

5.6. Cerinţe faţă de dispozitivele tractului antenă-fider, convertoarele de 
frecvenţă şi amplificatoarele bidirecţionale ale antenelor  

5.6.1. Dispozitivele antenă-fider, ce intră în componenţa echipamentului de 
radioacces WTD, se verifică împreună cu echipamentul indicat. Echipamentul 
verificat, la conectarea dispozitivelor antenă-fider, trebuie să corespundă cerinţelor, 
prevăzute în punctele 5.4, 5.5 şi 5.6. 
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5.6.2. Pentru amplificatoarele de antenă din benzile de frecvenţă 2,4 GHz, 5 GHz, 
6 GHz se stabilesc următoarele cerinţe faţă de parametri: 
1) puterea semnalului la ieşirea amplificatorului antenei, în regim „EMISIE”:  
а) în benzile de frecvenţă 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz nu trebuie să depăşească 30 
dBm (1000 mW); 
b) în banda de frecvenţă 5,15 – 5,25 GHz nu trebuie să depăşească 10log(Δ F 
MHz)–17 dBW; 
2) coeficientul de atenuare pe frecvenţele, ce deviază de la frecvenţa medie a 
canalului cu ± 1,4 GHz: 
а) pentru banda de frecvenţe 2,4 GHz va constitui nu mai puţin de 60 dB; 
b) pentru benzile de frecvenţă 5 GHz, 6 GHz va constitui nu mai puţin de 55 dB; 
3) coeficientul de atenuare în benzile de frecvenţă 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz relativ 
de frecvenţa medie a canalului trebuie să fie în limitele de la 0,3 la 0,5 дБ dB; 
4) puterea de intrare la conectarea regimurilor „Emisie-Recepţie” nu va depăşi 2,5 
mW; 
5) perioada de conectare a regimurilor „Emisie-Recepţie” „Recepţie-Emisie” nu va 
depăşi 1 μs. 

5.6.3. Pentru convertoarele de frecvenţă se stabilesc următoarele cerinţe faţă de 
parametri: 
1) lărgimea spectrului semnalului, emis de convertor, trebuie să corespundă 
lărgimii spectrului semnalului la intrarea convertorului; 
2) componentele spectrale ale emisiilor în afara benzii la iesirea convertorului nu 
vor depăşi minus 40 dBm; 
3) nivelul emisiilor spurioase la iesirea convertorului: 
а) în banda de frecvenţă de la 30 MHz pînă la 1 GHz nu va depăşi minus 50 dBm; 
b) în banda de frecvenţă 1 GHz – 26,5 GHz nu va depăşi minus 30 dBm; 
4) instabilitatea relativă a frecvenţei heterodinului convertorului nu va fi mai mică 
de 20 10-6; 
5) puterea de intrare la conectarea regimurilor „Emisie-Recepţie” nu va depăşi 2,5 
mW; 
6) perioada de conectare a regimurilor „Emisie-Recepţie” „Recepţie-Emisie” nu va 
depăşi 1 μs. 

5.7. Cerinţe faţă de parametrii 
echipamentului de radioacces WTD  

Cerinţele faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD sînt indicate în 
următoarele anexe:  

Anexa 1. Cerinţe faţă de parametrii de stabilitate la perturbaţiile electromagnetice  

 Anexa 2. Cerinţe faţă de parametrii de stabilitate la acţiunile climaterice şi 
mecanice 

 Anexa 3. Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD 
standard 802.15 
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 Anexa 4. Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD 
standard 802.11 

 Anexa 5. Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD 
standard 802.11b 

 Anexa 6. Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD 
standard 802.11а 

 Anexa 7. Cerinţele faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD 
standard 802.11g 

 Anexa 8. Cerinţe faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 

 Anexa 9. Cerinţe faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16 

 Anexa 10. Cerinţe faţă de parametrii benzii de frecvenţă de emisie la randament 
maxim 

 Anexa 11. Cerinţe faţă de parametrii emisiilor spurioase la randament maxim 

 Anexa 12. Cerinţe faţă de instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului sau 
frecvenţei circuitului oscilant al generatorului din componenţa emiţătorului 

 Anexa 13. Cerinţe faţă de parametrii emisiilor parazite la randament maxim  

 Anexa 14. Cerinţe faţă de parametrii de sensibilitate a receptorului pentru 
echipamentele de radioacces WTD TSÎ   

 Anexa 15. Cerinţele faţă de parametrii semnalului la intrarea emiţătorului pentru 
echipamentele de radioacces WTD TSÎ  

 Anexa 16. Cerinţe faţă de parametrii interferenţei de la canalul adiacent în condiţii 
de randament maxim al canalului pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ 

 Anexa 17. Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor de radioacces WTD TSÎ, ce 
funcţionează în benzile de frecvenţă 33 – 48,5 MHz, 57,0 – 57,5 MHz  

 
6. UTILIZAREA SPECTRULUI DE FRECVENŢE RADIO PENTRU 

SISTEME  DE  RADIOACCES CU BANDĂ LARGĂ  
 
 

1. Benzile de frecvenţă, utilizate pentru SRBL 
Pentru SRBL fixe se utilizează următoarele benzi de frecvenţe radio: 

 
nr Benzile de frecvenţe, MHz Total, MHz 
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1 33,0-48,5 0,5 
2 57,0-57,5 0,5 
3 2400-2483,5 83,5 
4 3410-3800 390 
5 5150-5350 200 
6 5470-5725 255 
7 10,15-10,30 GHz 150 
8 10,50-10,65 GHz 150 
9 17,1-17,3 GHz 200 
10 24,5-26,5 GHz 2000 
11 27,5-29,5 GHz 2000 
12 40,5-43,5 GHz 3000 
13 57-66 ГГц 9000 

 
     2. Modalitatea distribuirii spectrului de frecvenţe cuprins în benzile 10,15-
10,30 GHz, 10,50-10,65 GHz,   24,5-26,5 GHz şi 27,5-29,5 GHz pentru 
implementarea radioaccesului fix  

   Spectrul de frecvenţe cuprins în benzile 10,15-10,30 GHz, 10,50-10,65 GHz, 
24,5-26,5 GHz şi 27,5-29,5 GHz, pentru implementarea radioaccesului fix (FWA) 
(punct-multipunct (P-MP)), se va  distribui după cum urmează: 
 
1. Pentru  implementarea FWA va asigna (pentru un solicitant, pentru o 
localitate): 
 în banda 10,15 – 10,30 GHz şi 10,50 – 10,65 GHz – canale cu lărgimea de 
bandă sumară nu mai mare de 2x 14 MHz (duplex) pentru sisteme FDD sau 1x14 
MHz pentru sisteme TDD; 
 în părţi ale benzilor  24,5 – 26,5 GHz (diapazonul 25 GHz) sau 27,5-29,5 GHz 
(diapazonul 28 GHz) - canale cu lărgimea de bandă sumară nu mai mare de 2x 28 
MHz (duplex) pentru sisteme FDD sau 1x 28 MHz pentru sisteme TDD; 
2. Asignarea canalelor cu lărgimea de bandă sumară mai mare decât cea 
menţionată în p.1 pentru un operator se va efectua după  decizia MTIC; 
3. Utilizarea FWA în prestarea serviciilor transmiteri date se va efectua în baza 
licenţei respective eliberată de ANRCETI; 
4. Aranjamentul canalelor se va aplica după cum urmează: 
 în banda 10,15 – 10,30 GHz şi 10,50 – 10,65 GHz conform recomandării 
CEPT/ERC/Recommendation 12-05; 
 în benzile 24.5 – 26.5 GHz şi 27,5 - 29,5 GHz conform recomandării 
CEPT/Recommendation T/R 13-02 şi deciziei ECC/DEC/(05)01. 
5.   Pentru  implementarea FWA în diapazoanele 25 GHz şi 28 GHz solicitanţilor 
se vor asigna canale în subbenzile: 
 24,549 - 24,997 GHz şi 25,557 - 26,005 GHz (canalele  (n) = 1..16);  
 subbanda nepereche 27,8285 - 27,9405 GHz (canale (n) =11..14); 
 27,9405 - 28,1625 GHz şi 28,9485 - 29,1705 GHz (canalele  (n) = 15..22); 



 10

6. Protecţia între asignările sistemelor FWA operatoare în blocuri de frecvenţă 
adiacente în aceeaşi arie se va asigura prin introducerea benzilor de gardă; benzile de 
gardă pot fi amplasate în afara blocurilor asignate operatorilor ori incluse în astfel de 
blocuri. 
7.  În benzile de frecvenţe 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz 
1,71-17,3 GHz, 57-66 GHz se permite utilizarea sistemelor WDT şi WAS conform 
recomandării CEPT/Recommendation 70-03 

 
7.  DISPOZIŢII  FINALE  ŞI TRANZITORII  

 
Reglemetarea Tehnică dată intră în vigoare în decurs de trei luni de la data 

publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

Anexa 1 
 

Cerinţe faţă de parametrii de imunitate la interferenţele electromagnetice 
 
       1. Echipamentele de radioacces WTD sînt stabile la acţiunea descărcărilor 
electrostatice. Parametrii tensiunii de testare corespund valorilor, indicate în 
tabelul Error! Reference source not found.. 
 

Tabelul  1 

Tipul descărcării 
electrice 

Rigoarea de 
testare 

Tensiunea de 
testare, kV 

Criteriul de calitate a 
funcţionării 

Descărcare prin contact 
- Staţie de bază 
- Staţie de abonat 

 
2 
1 

 
4 
2 

 
В 

Descărcare aeriană 
- Staţia de bază 
- Staţie de abonat 

 
2 
1 

 
4 
2 

 
В 

 
       2. Echipamentele de radioacces WTD sînt stabile la perturbaţii în impuls de 
scurtă durată. Parametrii acţionării experimentale corespund valorilor, indicate în 
tabelul Error! Reference source not found.. 

Tabelul  2 

 
Perturbaţii în impuls 

Rigoarea 
de testare 

Parametrii impulsurilor 
experimentale 

Criteriul de 
calitate a 

funcţionării 
  Amplitudine, 

kV 
Frecvenţa, 

kHz 
 

1 2 3 4 5 
În circuitele de alimentare 
curent alternativ 
- Staţie de bază 
- Staţie de abonat  

 
 

2 
1 

 
 

1 
0,5 

 
 
5 
5 

 
 
В 

În circuitele de alimentare  
Curent continuu 
- Staţie de bază 
- Staţie de abonat 

 
 

2 
1 

 
 

1 
0,5 

 
 
5 
5 

 
 
 
В 

În circuitele de intrare-
ieşire 

1 0,25 5 В 

 
      
 

3. Echipamentele de radioacces WTD, conectate la circuitele electrice  de curent alternativ, 
cu intensitatea curentului sarcinii (într-o fază) ce nu depăşeşte valoare de 16 A sînt stabile 
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faţă de fluctuaţiile dinamice ale tensiunii reţelei de alimentare. Parametrii acţionării 
experimentale corespund valorilor indicate în Tabelul 3.  

 
Tabelul  3 

 
Tipul perturbaţiei 

 
Rigoarea de 

testare 

 
Parametrii acţionării 

experimentale 

 
Criteriul calităţii 

funcţionării 
Căderi de tensiune    

- Staţie de bază 
 

2 0,7 Un
1, durata 

25 perioade (500 ms) 
В 

- Staţie de abonat 1 0,7 Un, durata 10 
perioade (200 ms) 

А 

Întreruperea alimentării     
- Staţie de bază 
 

2 durata  
5 perioade (100 ms) 

В 

- Staţie de abonat 1 durata  
1 perioadă (20 ms) 

А 

Supraalimentare    

- Staţie de bază 
 

2 1,2 Un, durata 25 
perioade (500 ms) 

В 

- Staţie de abonat 1 1,2 Un, durata 10 
perioade (200 ms) 

А 

 
     4. Echipamentele de radioacces WTD sînt stabile la acţiunea cîmpurilor 
electromagnetice în banda de frecvenţe radio 80-1000 MHz şi acţiunea 
perturbaţiilor electromagnetice conductive în banda de frecvenţe de la 150 kHz la 
80 MHz. 

 
Parametrii acţionării experimentale corespund valorilor  indicate în tabelul  3. 
 
Tabelul  3 

Tipul acţionării Rigoarea de 
testare 

Parametrii acţionării 
experimentale 

Criteriul 
calităţii 

funcţionării 
 Cîmp 
electromagnetic 

 
2 

 Intensitatea cîmpului 
electromagnetic 3 V/м  
(130 dB către 1V/m) 

 
А, В 

Perturbaţii 
electromagnetice 
conductive 

 
2 

 Tensiunea experimentală 3V 
(130 dB către 1V) 

 
А, В 

 
Criteriile calităţii funcţionării echipamentelor sînt indicate în tabelul  4. 

                                                 
1 Un – Tensiunea nominală a reţelei de alimentare electrică 
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Таbelul 4 

Criteriile calităţii 
funcţionării 

echipamentelor 

Calitatea funcţionării în cadrul  încercărilor la stabilitatea 
faţă de perturbaţii 

A În perioada acţionării şi după încetarea acţionării 
perturbaţiilor este asigurată îndeplinirea cerinţelor punctelor 
13-18 ale prezentului Regulament 

B După încetarea acţionării perturbaţiilor este asigurată 
îndeplinirea cerinţelor punctelor 13-18 ale prezentului 
Regulament 

 

5. Echipamentele  de radioacces WTD cu alimentare de la sursele externe de 
alimentare cu tensiunea nominală Un sînt stabile la acţiunea unui impuls 
dreptunghiular singular cu amplitudinea 0,2Un durata 0,4 s şi a unui impuls cu 
amplitudinea 0,4Un durata 0,005s. Fiecare din acţionările menţionate nu cauzează 
apariţia erorilor şi demararea dispozitivelor de control şi semnalizare.  
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Anexa 2  
 

Cerinţe faţă de parametrii de stabilitate la efectele climaterice şi mecanice 
 
           1. Echipamentul de radioacces WTD asigură menţinerea parametrilor, 
indicaţi în punctele 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3 ale Reglementarii Tehnice (RT), în 
punctele 1 şi 2 ale Anexei Error! Reference source not found. la RT; în punctele 
2 şi 3 ale Anexei Error! Reference source not found. la RT,  în punctele 2 şi 3 
ale Anexei 4 la RT, în punctele 2 şi 3 ale Anexei 5 la RT, în punctele 2 şi 4 ale 
Anexei 6 la RT, în punctele 2 şi 3 ale Anexei 7 la RT, în punctele 4.11, 4.12, 5.5 şi 
5.6   ale Anexei  8 la RT, în punctele 4.11, 4.12, 5.6 şi 5.7 ale Anexei 9 la RT la 
temperatura mediului ambiant de la -40 la + 50° С pentru echipamentele instalate 
în aer liber şi de la +5  la +40° С pentru echipamentele instalate în încăperi. 
          Controlul parametrilor echipamentelor la acţionarea temperaturilor scăzute 
(ridicate) de funcţionare se efectuează concomitent cu măsurarea tensiunii de 
alimentare în limitele valorilor admisibile. 
          2. Echipamentele de radioacces WTD asigură menţinerea parametrilor 
enumeraţi în  punctele 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3 ale RT,  punctelor 1 şi 2 ale Anexei 
Error! Reference source not found. la RT; în punctele 2 şi 3 ale Anexei Error! 
Reference source not found. la RT,  în punctele 2 şi 3 ale Anexei 4 la RT, în 
punctele 2 şi 3 ale Anexei 5 la RT, în punctele 2 şi 4 ale Anexei  6 la RT, în 
punctele 2 şi 3 ale Anexei 7 la RT, în punctele 4.17, 4.18, 5.5 şi 5.6 ale Anexei 8 la 
RT, în punctele 4.16, 4.17, 5.6 şi 5.7 ale Anexei 9 la RT la umiditatea relativă a 
aerului pînă la 93% la temperatura +25°С pentru echipamentele instalate în aer 
liber şi pînă la 80% la temperatura +25° С pentru echipamentele instalate în 
încăperi. 
          3. Echipamentele de radioacces  WTD nu conţin componente şi elemente 
constructive cu rezonanţa mecanică în diapazonul 5-25 Hz. 
          4. Echipamentele de radioacces WTD îşi păstrează funcţionalitatea şi asigură 
menţinerea parametrilor enumeraţi în punctul 1 al Anexei 2 la RT după acţionarea 
unei vibraţii sinusoidale cu acceleraţia 4g în banda de frecvenţe  5-80 Hz. 
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Anexa 3 
 

Cerinţe faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD ale tehnologiilor 
sistemelor deschise standard 802.15 

 
         1.  Cerinţele faţă de parametrii echipamentelor de radioacces pentru 
tehnologiile sistemelor deschise standard 802.15 
 

Тabelul 1 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 

Banda de frecvenţe 2400 – 2483,5 

Ecartul frecvenţelor purtătoare, 
МHz 

1 

Metoda de extindere a 
spectrului 

FHSS 

Cantitatea de frecvenţe 
purtătoare (numarul de canale) 

79, f=2402+k (МHz), k=0,…,78 

Timpul funcţionării pe 1 canal, 
nu depăşeşte, s 

0,4 

Tipul modulaţiei GFSK 

Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru la nivelul  
-30dB relativ de valoarea  maximă a anvelopei capturate a semnalului măsurat.   
 
 
        2. Cerinţele faţă de parametrii emiţătoarelor sînt indicate în tabelul 2. 

Таbelul 2 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 

Nivelul semnalului emis  (nu depăşeşte,dB), în canale 
adiacente, MHz. 

N2–M3=2 

N–M3 

 

 

–20 dB 

–40 dB 

Abaterea frecvenţei emiţătorului ±75 kHz 

                                                 
N2

  – frecvenţa centrală a canalului adiacent. 
M3  – frecvenţa centrală a canalului curent. 
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2.1 Valorile nivelului de emisii spurioase ale emiţătorului sînt indicate în Tabelul 3  

Tabelul 3 

Banda de 
frecvenţe, GHz 

Valoarea parametrului, nu depăşeşte, dBm 
În regim de lucru 
 

În regim de aşteptare 

0,03 – 1,00 –36 –57 
1,00 – 12,75 –30 –47 
1,80 – 1,90 –47 –47 
5,15 – 5,30 –47 –47 

 
 

1. Cerinţele faţă de parametrii receptorului sînt indicate în Tabelul 4. 

Tabelul 4 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 

Nivelul minim al semnalului la borna antenei 
receptorului, care corespunde nivelului ratei erorilor de 
bit 10

-3
, nu depăşeşte, dBm 

 

–70 

Nivelul maxim al semnalului de intrare în cazul ratei 
erorilor de bit 10

-3
, nu mai mic, dBm 

 
–20 

 
3.1   Valorile nivelului emisiilor parazitare sînt indicate în Tabelul 5. 

Tabelul 5 

Banda de frecvenţe, GHz Valoarea parametrului, nu depăşeşte, dBm 
0,03 – 1 –57 
1 – 12,75 –47 
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Anexa 4 
 

Cerinţe faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD ale tehnologiilor 
sistemelor deschise standard 802.11 

 
          1. Cerinţele faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD  ale 
tehnologiilor sistemelor deschise standard 802.11 sînt prezentate în tabelul 1 
 

Таbelul 1 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 

Banda de frecvenţe 2400 – 2483,5 МHz 

Metoda de extindere a spectrului FHSS 

Numărul frecvenţelor purtătoare 
(canalelor) 

nu mai puţin de 20 ,ce nu se intersectează 
după nivel minus 20 dB 

Timpul de lucru pe 1 canal nu 
depăşeşte, s 

0,4 

Viteza de transmisiune a datelor 
pe canalul  radio şi tipul 
modulaţiei 

1 Мbit/s – 2 GFSK 

2 Мbit/s – 4 GFSK 

 
Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru la nivelul  

-30dB relativ de valoarea  maximă a anvelopei capturate a semnalului măsurat.   

      2.  Cerinţele faţă de parametrii emiţătorului sînt indicate în tabelul 2 

Таbelul 2 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 

Puterea aparent radiată izotropică maximă Nu depăşeşte  20 dBm (100 mW) 

Densitatea spectrală maximă a puterii (în 
banda 1 MHz) pentru modulaţii altele 
decît FHSS nu depăşeşte 

 
10 mW/MHz 

Nivelurile semnalului emis (nu depăşesc, 
dB) în canale adiacente, MHz 

N4–M5=2 

N–M3 

 

 

– 40 dB 

– 60 dB 

Abaterea relativă a frecvenţei emiţătorului, 
nu mai mult de 

±60 kHz 

                                                 
N4

  – Canalul, situat la o distanţă de canalul curent ce reprezintă un număr întreg de 
MHz 

M5 – frecvenţa centrală a canalului curent  (МHz). 
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Puterea maximă aparent radiată se determină utilizînd un măsurător de 

putere de radiofrecventă cu posibilitatea de măsurare a puterii medii pe durata 
impulsului sau utilizînd  un analizor de spectru cu lărgimea de bandă (RBW)  
adecvată benzii de emisie a semnalului măsurat : 
- prin setarea directă a RBW a analizorului;  
- prin integrarea puterii măsurate cu RBW mai mică pe lărgimea benzii de emisie a 
semnalului măsurat.  

Densitatea spectrală maximă a puterii pentru modulaţii altele decît FHSS se 
va masura la borna de antenă a emiţătorului şi cu următoarele setări ale 
analizorului de spectru: 
- RBW =1 MHz, VBW=1MHz, Sweep Time= 1 min, Detector = AVERAGE, 
SPAN = destul pentru a captura intreaga anvelopă a semnalului, 
Trace Mode = MAX HOLD 
-  La rezultatul obtinut (D) se va adăuga valoarea 10log1/x unde x- durata ciclului 
de lucru (duty cycle) a emiţătorului şi valoarea (G) cîştigul antenei  
Densitatea spectrală maximă a puterii izotropic radiate (PD) este  

PD=D+G+10log1/x 
   

 
3. Valorile  nivelului emisiilor spurioase ale emiţătorului sînt indicate în tabelul  3. 

Tabelul 3 

Banda de frecvenţe  Valoarea parametrului nu depăşeşte, dBm 
În regim de lucru În regim de aşteptare 

0,03 –  1,00  
 

–36 –57 

1,00 – 12,75  –30 –47 
1,80 – 1,90  –47 –47 
5,15 – 5,30  –47 –47 

 
    
 4 . Cerinţele faţă de parametrii receptorului  sînt indicate în tabelul 4. 

Таbelul 4 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 

Nivelul minim al semnalului UHF la intrarea 
receptorului nu depăşeşte, în cazul erorii de cadru cu 
lungimea cadrului de 400 octeţi  3% şi viteza 
transmisiunii 
- 1 Мbit/s 
- 2 Мbit/s 

  

 

–80 dBm 

–75 dBm 

Nivelul maxim al semnalului de intrare  în cazul erorii 
de cadru cu lungimea cadrului de 400 octeţi  3%, nu 
depăşeşte 

 
–20 dBm 
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5. Valorile nivelului emisiilor parazite ale receptorului sînt indicate în tabelul 5. 

Тabelul 5 
 

Banda de frecvenţe, GHz  Valoarea parametrului nu depăşeşte, dBm 
0,03 –  1,00  –57 
1,00 – 12,75  –47 
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Anexa5 
Cerinţe faţă de echipamentele de radioacces pentru WTD ale tehnologiilor 

sistemelor deschise standard 802.11b 
         
       1. Cerinţele faţă de parametrii echipamentelor de radioacces pentru WTD ale 
tehnologiile sistemelor deschise standard 802.11b sînt indicate în tabelul 1. 
 

 Таbelul   1 
Denumirea parametrului Valoarea parametrului 
Diapazonul de frecvenţe 2400 – 2483,5 МHz 
Metoda de extindere a spectrului DSSS 
Planul de frecvenţe 2412+5(n–1), n=1…13 
Viteza de transmisiune a informaţiei şi 
tipurile modulării. 

1 Мbit/s – DBPSK; 
2 Мbit/s – DQPSK; 
5,5, 11, 22 Мbit/s CCK , PBCC  

         
Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru la   nivelul 

-30dB relativ de valoarea  maximă a anvelopei capturate a semnalului măsurat.     
       2. Cerinţele faţă de parametrii emiţătorului sînt prezentate în tabelul 2.  

Таbelul 2 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 

Puterea aparent radiată izotropică 
maximă 

Nu depăşeşte 20 dBm (100 mW) 

Masca spectrală a semnalului emis Vezi figura 1 

 
          

            

Fig.1 Masca spectrală a semnalului emis 
                      Notă: Regimul de măsurare: 

1. Lărgimea de bandă  (RBW)– 100 kHz. 
2. Banda revizuită (– 100 MHz. 



 21

3. Lărgimea de bandă  a filtrului video– 100 kHz. 
             
Abaterea  relativă a frecvenţei emiţătorului ±2510-6

 
 

Puterea maxima aparent radiata se determina utilizind un masurator de 
putere de radiofrecventa cu posibilitatea de masurare a puterii medii pe durata 
impulsului sau utilizînd  un analizor de spectru cu RBW  adecvata benzii de emisie 
a semnalului masurat : 
- prin setarea directa a RBW a analizorului  
- prin integrarea puterii masurate cu RBW mai mica pe largimea benzii de emisie a 
semnalului masurat.  

Densitatea spectrală maximă a puterii se măsoară pentru semnalele cu 
modulaţia diferită de FHSS,  nemijlocit la conectorul HF al emiţătorului, cu 
următoarele setări ale analizorului de spectru: 
- RBW =1 MHz, VBW=1MHz, Sweep Time= 1 min, Detector = AVERAGE, 
SPAN = destul pentru examinarea întregii lărgimi de bandă a semnalului, 
Trace Mode = MAX HOLD 
- rezultatul obţinut (D) se sumează cu valoarea (G) –coeficientul de amplificare al 
antenei şi cu valoarea 10log1/x , unde x – valoarea ciclului de lucru al emiţătorului.  
 Densitatea spectrală maximă a puterii (PD) este egală cu: 
 

PD=D+G+10log1/x 
 

3. Valorile  nivelului emisiilor spurioase ale emiţătorului sînt indicate în tabelul 3. 
Таbelul  3 
 

Banda de 
frecvenţe,GHz 

Valoarea parametrului nu depăşeşte, dBm 
În regim de lucru În regim de aşteptare 

0,03  – 1,00 –36 –57 
1,00 – 12,75 –30 –47 
1,80 – 1,90 –47 –47 
5,15 – 5,30 –47 –47 

 
4. Cerinţele faţă de parametrii receptorului sînt indicate în tabelul 4. 

Таbelul 4 

Denumirea parametrului 
Valoarea 

parametrului 

Nivelul minim al semnalului VHF la intrarea receptorului nu 
depăşeşte, în cazul erorii de cadru cu lungimea cadrului 1024 
octeţi  8% şi viteza de transmisiune: 
- 2 Мbit/s 
- 11 Мbit/s 
 

 

 

–80 dBm 

–76 dBm 

Nivelul maxim al semnalului de intrare, nu mai puţin de, în cazul  
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erorii de cadru cu lungimea cadrului 1024 octeţi  8% şi viteza 
de transmisiune: 
- 2 Мbit/s 
- 11 Мbit/s 
 

 

–4 dBm 

–10 dBm 

 
5. Valorile parametrilor nivelului emisiilor spurioase sînt indicate în tabelul  5. 
Таbelul  5 
 

Banda de frecvenţe, GHz Valoarea parametrului nu depăşeşte, dBm 
0,03 –  1,00 –57 
1,00 – 12,75  –47 
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 Anexa 6 
 

Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD 
standard 802.11а 

 
1. Cerinţele faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 
802.11а  sînt prezentate în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 
 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 
Banda de frecvenţe 5150 – 5725 MHz 

Metoda de acces   Acces multiplu cu controlul purtătoarei şi 
prevenirea coliziunilor  

Metoda de extindere a spectrului OFDM 
Ecartul de frecvenţa a canalelor 20 MHz 
Numărul de sub-purtătoare în 
canal  

 
52 

Vitezele de transport a informaţiei 
pe canalul radio (Mbps) şi tipurile 
modulaţiei  

6; 9 – BPSK       12; 18 – QPSK 
24; 36 – 16QAM 

48; 54; 108 – 64QAM 
 
         Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru prin 
verificarea încadrării în masca spectrală a primului şi a ultimului canal din banda 
de frecvenţe utilizată.     
 
2. Cerinţele faţă de parametrii emiţătorului sînt prezentate în Tabelul 2. 
 

Tabelul 2 
 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 
Puterea aparent radiată izotropică 
maximă, în banda de frecvenţe: 
5150 – 5250 MHz 
5250 – 5350 MHz 
5470 – 5650 MHz 
5650 – 5725 MHz   
 

 
 
≤ 23 dBм (200 mW) (indoor use only) 
≤ 23 dBм (200 mW) (indoor use only) 
≤ 30 dBм (1000 mW) indoor/outdoor 
≤ 30 dBм (1000 mW) indoor/outdoor 
 

Abaterea relativă a frecvenţei 
emiţătorului  

 
2010-6 

Nivelul emisiilor spurioase ale 
emiţătorului,  nu depăşeşte, în banda de 
frecvenţe:  
0,03 GHz –  1 GHz  
 1 GHz – 26,5 GHz  

 
 
 

–36 dB 
–30 dB 
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3. Masca spectrală a semnalului emis este prezentată în figura 1.  
 

 
Figura 1. Masca spectrală a semnalului 

Notă: Regimul de măsurare: 
1. Lărgimea de bandă– 100 kHz. 
2. Bandă revizuită– 100 MHz. 
3. Lărgimea de bandă  a filtrului video– 30 kHz. 

 

 
Puterea maximă aparent radiată se determină utilizînd un măsurător de 

putere de radiofrecventă cu posibilitatea de măsurare a puterii medii pe durata 
impulsului sau utilizînd  un analizor de spectru cu largimea de banda (RBW)  
adecvată benzii de emisie a semnalului măsurat : 
- prin setarea directa a RBW a analizorului, 
- prin integrarea puterii masurate cu RBW mai mică pe lărgimea benzii de emisie a 
semnalului măsurat.  
 

4. Cerinţele faţă de parametrii receptorului sînt prezentate în tabelul 3.  
Tabelul 3 
 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 
Nivelul minim al semnalului UHF la intrarea receptorului, 
nu depăşeşte, la eroarea de pachet cu lungimea pachetului 
1000 Bite  10% şi viteza de transmisie: 
- 12 Mbps 
- 54 Mbps   

 
 
 

–79 dBм 
–65 dBм 

Nivelul maxim al semnalului de intrare, nu mai mic, la 
eroarea de pachet cu lungimea pachetului 1000 Bite  10%   

 
–30 dBм 
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Nivelul emisiilor parazite nu depăşeşte, în banda de 
frecvenţe:  
0,03 GHz –  1 GHz  
1 GHz – 26,5 GHz  

 
 

–57 dBм 
–50 dBм 
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Anexa 7 
 

 Cerinţe faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD 
standard 802.11g 

 
1. Cerinţele faţă de parametrii echipamentului de radioacces WTD TSD standard 
802.11g sînt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 
Banda de frecvenţe 2400 – 2483,5 MHz  

Planul de frecvenţe 
(frecvenţele centrale ale 
canalelor, MHz) 

 

2412+5(n–1), n=1…13 

Regim de lucru DSSS, OFDM, PBCC, DSSS-OFDM 

Vitezele de transport a 
informaţiei pe canalul radio  
şi tipurile modulaţiei  

1 Mbps– DBPSK  

2 Mbps– DQPSK 

5,5 şi 11 Mbps– CCK, PBCC  

6 şi 9 Mbps– BPSK 

12 şi 18 Mbps– QPSK 

24 şi 36 Mbps– 16QAM 

48, 54, 108 Mbps– 64QAM 

22 şi 33 Mbps– PBCC 

        

 Banda de frecvenţe ocupată se va masura cu analizorul de spectru prin 
verificarea încadrării în masca spectrală a primului şi a ultimului canal din banda 
de frecvenţe utilizată.     

 

2. Cerinţele faţă de parametrii emiţătorului sînt prezentate în Tabelul 2. 

Tabelul 2 

Denumirea parametrului Valoarea parametrului 
Puterea aparent radiată izotropică maximă ≤ 20 dBm (100 mW) 

Densitatea spectrală maximă a puterii (în 
banda 1 MHz), nu depăşeşte  

 
10 dBm (10 mW) 

Masca spectrală a semnalului emis,  
În regimul de lucru: 
- cu o singură purtătoare cu extinderea 
spectrului de succesiune directă; 

 

 

vezi Figura 1 din Anexa Error! 
Reference source not found. 
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- multiplexare cu divizare pe frecvenţe 
ortogonale  

vezi Figura 1 din Anexa Error! 
Reference source not found. 

Abaterea relativă a frecvenţei emiţătorului  2510-6 

 
Puterea maximă aparent radiată se determină utilizînd un măsurător de putere 

de radiofrecventă cu posibilitatea de măsurare a puterii medii pe durata impulsului 
sau utilizînd  un analizor de spectru cu lărgimea de bandă (RBW)  adecvată benzii 
de emisie a semnalului măsurat : 

- prin setarea directă a RBW a analizorului;  
- prin integrarea puterii măsurate cu RBW mai mică pe lărgimea benzii de 

emisie a semnalului măsurat.  
Densitatea spectrală maximă a puterii pentru modulaţii altele decît FHSS se va 

masura la borna de antenă a emiţătorului şi cu următoarele setări ale analizorului 
de spectru: 
-  RBW =1 MHz, VBW=1MHz, Sweep Time= 1 min, Detector = AVERAGE, 
SPAN = destul pentru a captura intreaga envelopă a semnalului, 
Trace Mode = MAX HOLD 
-   La rezultatul primit (D) se va adăuga valoarea 10log1/x unde x- durata ciclului 
de lucru (duty cycle) a emiţătorului şi valoarea (G) cîştigul antenei  
Densitatea spectrală maximă a puterii izotropic radiate (PD) este  

PD=D+G+10log1/x 
   
3. Valorile parametrului nivelului emisiilor spurioase ale emiţătorului sînt 
prezentate în tabelul 3. 

Tabelul 3 

Banda de frecvenţe, 
GHz  

Valoarea parametrului, nu depăşeşte, dBm 
În regim de lucru În regim de aşteptare 

0,03 –  1,00  –36 –57 
1,00 – 12,75 –30 –47 
1,80 – 1,90  –47 –47 
5,15 – 5,30  –47 –47 

 
4. Cerinţele faţă de parametrii receptorului sînt prezentate în Tabelul 4. 

Tabelul 4 

Denumirea parametrului 
Valoarea 

parametrului 
Nivelul minim al semnalului UHF la intrarea receptorului, 
nu depăşeşte: 
- la eroarea de cadru cu lungimea cadrului 1024 Bite  8% 
şi viteza de transmisie: 
- 11 Mbps 
- 22 Mbps 
- la eroarea de pachet cu lungimea cadrului 1000 Bite 

 

 

 

–76 dBm 

–76 dBm 
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10% şi viteza de transmisie: 
- 12 Mbps 
- 54 Mbps 

–79 dBm 

–65 dBm 

Nivelul maxim al semnalului de intrare, nu mai mic, la 
eroarea de pachet cu lungimea cadrului 1000 Bite  10%   

–20 dBm 

 
5. Valorile parametrilor nivelului emisiilor parazite sînt prezentate în tabelul 5. 
 

Tabelul 5 
 

Banda de frecvenţe, GHz Valoarea parametrului, nu depăşeşte, dBm 
0,03 –  1,00  –57 
1,00 – 12,75  –47 
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Anexa 8 
 

Cerinţe faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 
 

1. Staţiile de bază WTD TSD standard 802.16 funcţionează în banda de 
frecvenţe de la 2 GHz la 66 GHz. 

2. Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 
în banda de frecvenţe 2 GHz - 11 GHz sînt prezentate în p. 4 al Anexei 8 al RT. 

3. Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 
în banda de frecvenţe 10 GHz -о 66 GHz sînt prezentate în p.5 al Anexei 8 al RT. 

4. Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 
în banda de frecvenţe 2 GHz - 11 GHz. 

4.1 SB WTD TSD utilizează unul din următoarele regimuri de  lucru: 
1) Regimul purtătoarei singulare (SCa); 
2) Regimul Multiplexare cu Divizare în Frecvenţă Ortogonală (OFDM); 
3) Regimul Multiplexare cu Divizare în Frecvenţă Ortogonală cu acces 

multiplu (OFDMA). 
4.2 La formarea semnalului de ieşire al SB în regim OFDM se aplică  

transformarea inversă Fourier utilizînd 256 puncte de eşantionare. 
4.3 La formarea semnalului de ieşire al SB în regim OFDM: 
1) se aplică  transformarea inversă Fourier, care conţine un singur număr de 

puncte din şirul: 128, 512, 1024, 2048; 
2) se aplică  transformarea inversă Fourier cu un număr de puncte dinamic 

variat din şirul: 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA). 
4.4 În dependenţă de viteza de transport de date necesară în SB pot fi 

aplicate următoarele metode de modulaţie a purtătoarei de frecvenţă: 
1) Manipulare binară în fază (BPSK); 
2) Manipulare cuadratură în fază (QPSK); 
3) Manipulare cuadratură în amplitudine de 16 poziţii (16QAM); 
4) Manipulare cuadratură în amplitudine de 64 poziţii (64QAM). 

În regim SCa se permite aplicarea manipulării cuadratură în amplitudine de 256 
puncte de eşantionare (265QAM). 

4.5 Lărgimea canalului ΔF бa staţiilor de bază se stabileşte divizibilă  
0,25 MHz şi constituie o valoare nu mai mică de 1,25 MHz şi nu mai mare de 28 
MHz. 

4.6 În regim OFDM staţiile de bază oferă un resurs de canal complet ΔF 
sau în careva sub-canale de frecvenţă separate sau grupuri de sub-canale. 

4.7 SB funcţionează în regim duplex cu divizare în timp (TDD) sau cu 
divizare în frecvenţă (FDD). 

4.8 Se permite funcţionarea SB în regim semi-duplex cu divizare în 
frecvenţă (H-FDD). 

4.9 SB pot susţine următoarele regimuri de comunicaţii: 
1) Punct-punct; 
2) Punct-multipunct; 
3) Plasă (Mesh). 
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4.10 Pentru echipamentele reţelelor cu bandă largă a accesului mobil, 
suplimentar se îndeplinesc cerinţele: 

1) SB susţin procedurile de hand-over ale SA mobile; 
2) Timpul maxim de reţinere a semnalului la re-conectarea SA mobile de la 

o staţie de bază la alta mai mic de 200 ms; 
3) SB pot susţine regimul de gardă (sleep-mode) al SA. 
4.11 Parametrii de bază ai emiţătoarelor SB ale echipamentelor de 

radioacces pentru WTD TSD în banda de frecvenţe 2 GHz - 11 GHz, măsuraţi 
nemijlocit la conectorul HF al emiţătorului sînt prezentaţi în Tabelul 1. Pentru 
echipamentul de radioacces WTD cu antene incorporate, în calitate de antenă 
etalon se aplică antenna cu coeficientul de amplificare 0 dBi. 
 
Tabelul 1. Parametrii de bază ai emiţătoarelor SB WTD TSD standard 802.16 în 

banda de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz. 
 

Parametrul 
Regimul de 

lucru 
Valoarea 

 
1 2 3 

Dirijarea cu 
puterea 
emiţătorului  

SCа 

Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului SB 
constituie nu mai puţin de 20 dB, pasul minim de 
reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu 
depăşeşte ±25%, dar nu mai mult de 4 dB. 

OFDM 

Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului SB 
constituie nu mai puţin de 10 dB, pasul minim de 
reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu 
depăşeşte 50%, dar nu mai mult de 4 dB. 

OFDMA 

Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului SB 
constituie nu mai puţin de 45 dB, pasul minim de 
reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu 
depăşeşte 50%, dar nu mai mult de 4 dB. 
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1 2 3 

Masca 
spectrală 

SCа 
(banda 5 

GHz , 
6 GHz) 

 

 
 
Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii 
spectrale  
ΔF, MHz A B C D 

10 4,75 5,75 9,75 14,75 
20 9,5 10,5 19,5 29,5 

 

 
OFDM, 
OFDMA 
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1 2 3 
 

 

Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştilor spectrale  
ΔF, 

MHz A B C D E F 

1,25 0,625 0,625 0,893 1,321 2,500 3,125 
1,5 0,750 0,750 1,071 1,586 3,000 3,750 
1,75 0,875 0,875 1,250 1,850 3,500 4,375 
2,5 1,250 1,250 1,785 2,643 5,000 6,250 
3 1,500 1,500 2,142 3,171 6,000 7,500 

3,5 1,750 1,750 2,499 3,700 7,000 8,750 
5 2,500 2,500 3,570 5,285 10,000 12,500 
6 3,000 3,000 4,284 6,342 12,000 15,000 
7 3,500 3,500 4,998 7,399 14,000 17,500 

8,75 4,375 4,375 6,248 9,249 17,500 21,875 
10 5,000 5,000 7,140 10,570 20,000 25,000 
12 6,000 6,000 8,568 12,684 24,000 30,000 
14 7,000 7,000 9,996 14,798 28,000 35,000 
15 7,500 7,500 10,710 15,855 30,000 37,500 

17,5 8,750 8,750 12,495 18,498 35,000 43,750 
20 10,000 10,000 14,280 21,140 40,000 50,000 
24 12,000 12,000 17,136 25,368 48,000 60,000 

28 14,000 14,000 19,992 29,596 56,000 70,000 
 
Pentru valorile ΔF, ce nu au fost indicate în tabelul dat, valorile 
frecvenţelor în punctele de inflexiune FA, FB, FC, FD, FE, FF, se 
calculează după formulele: FA=0,5*ΔF; FB=0,5*ΔF; FC=0,714*ΔF; 
FD=1,057*ΔF; FE=2,0*ΔF; FF=2,5*ΔF. 

Nivelul 
admisibil al 
emisiilor 
spurioase  

SCа, 
OFDM, 
OFDMA  

Minus 50 dBм, în banda de frecvenţe 30 MHz - 
21,2 GHz 
Minus 30 dBм, în banda de frecvenţe mai sus de 21,2 
GHz 

Eroarea 
relativă a 
stabilirii 
frecvenţei, 
nu mai mult 

SCа ±8·10-6  

OFDM  ±8·10-6 

OFDMA ±2·10-6 

Raportul 
semnal/zgom
ot la ieşirea 

SCa Nu mai mic de 40 dB 
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1 2 3 
emiţătorului 

Erorile 
modulaţiei 

SCa 

Erorile modulaţiei la diverse tipuri de modulaţie nu 
depăşesc valorile indicate mai jos   

Tipul modulaţiei Eroarea modulaţiei, % 

BPSK 12 

QPSK 12 

16QAM 6 

64QAM 3.1 

256QAM 1,5 

Erorile 
constelare ale 
emiţătorului 
(Constella-
tion error) 

OFDM 
 

Valoarea medie de cuadratură (VMC) a erorii 
constelare (Constellation error)  pentru diverse tipuri 
de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos   

Tipul modulaţiei – viteza 
relativă de codare 

VMC ale erorilor 
constelare ale modulaţiei, 

dB 
BPSK-1/2 minus 13,0 
QPSK-1/2 minus 16,0 
QPSK-3/4 minus 18,5 

16QAM-1/2 minus 21,5 
16QAM-3/4 minus 25,0 
64QAM-2/3 minus 29,0 
64QAM-3/4 minus 31,0 

OFDMA 
 

VMC ale erorilor constelare pentru diverse tipuri de 
modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos   

Tipul modulaţiei – viteza 
relativă de codare 

VMC ale erorilor 
constelare ale modulaţiei, 

dB 
QPSK-1/2 minus 15,0 
QPSK-3/4 minus 18,0 

16QAM-1/2 minus 20,5 
16QAM-3/4 minus 24,0 
64QAM-1/2 minus 26,0 
64QAM-2/3 minus 28,0 
64QAM-3/4 minus 30,0 
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4.12 Parametrii de bază ai receptoarelor SB ale echipamentelor de 
radioacces pentru WTD TSD în benzile de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz sînt 
prezentaţi în Tabelul 2. 
 
Tabelul 2. Parametrii de bază ai receptoarelor SB ale echipamentelor de radioacces 

pentru WTD TSD  standard 802.16 
 în benzile de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz 

 

Parametrul 
Regimul 
de lucru 

Valoarea 
 

1 2 3 

Sensibilitatea  

SCа 

BPSK:-96,2+10log(ΔF) 
QPSK: –93,2+10log(ΔF) 

16QAM: –86,2+10log(ΔF) 
64QAM: –80,0+10log(ΔF) 

Toate valorile sensibilităţii receptorului sînt indicate în 
dBm, pentru valoarea BER 10-3 

OFDM 
 

ΔF, 
MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM 

  1/2 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 

1,25 -97,5 -94,5 -92,0 -89,0 -85,5 -81,5 -79,5 
2,5 -94,5 -91,5 -89,0 -86,0 -82,5 -78,5 -76,5 
5 -91,5 -88,5 -86,0 -83,0 -79,5 -75,5 -73,5 
10 -88,5 -85,5 -83,0 -80,0 -76,5 -72,5 -70,5 
15 -86,7 -83,7 -81,2 -78,2 -74,7 -70,7 -68,7 

20 -85,4 -82,4 -79,9 -76,9 -73,4 -69,4 -67,4 
ΔF, 

MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM 

  1/2 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 

1,5 -96,7 -93,7 -91,2 -88,2 -84,7 -80,7 -78,7 
3 -93,7 -90,7 -88,2 -85,2 -81,7 -77,7 -75,7 
6 -90,7 -87,7 -85,2 -82,2 -78,7 -74,7 -72,7 
12 -87,7 -84,7 -82,2 -79,2 -75,7 -71,7 -69,7 

24 -84,7 -81,7 -79,2 -76,2 -72,7 -68,7 -66,7 



 35

ΔF, 
MHz BPSK QPSK 16QAM 64QAM 

  1/2 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 

1,75 -96,1 -93,1 -90,6 -87,6 -84,1 -80,1 -78,1 
3,5 -93,0 -90,0 -87,5 -84,5 -81,0 -77,0 -75,0 
7 -90,0 -87,0 -84,5 -81,5 -78,0 -74,0 -72,0 
14 -87,0 -84,0 -81,5 -78,5 -75,0 -71,0 -69,0 

28 -84,0 -81,0 -78,5 -75,5 -72,0 -68,0 -66,0 
 

OFDMA 
 

ΔF, 
MHz QPSK 16QAM 64QAM 

  1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 2/3 3/4 

1,25 -96,3 -93,3 -90,8 -87,3 -85,3 -83,3 -81,3 
1,5 -95,5 -92,5 -90,0 -86,5 -84,5 -82,5 -80,5 
1,75 -94,8 -91,8 -89,3 -85,8 -83,8 -81,8 -79,8 

3 -92,5 -89,5 -87,0 -83,5 -81,5 -79,5 -77,5 
3,5 -91,8 -88,8 -86,3 -82,8 -80,8 -78,8 -76,8 
5 -90,2 -87,2 -84,7 -81,2 -79,2 -77,2 -75,2 
6 -89,4 -86,4 -83,9 -80,4 -78,4 -76,4 -74,4 
7 -88,8 -85,8 -83,3 -79,8 -77,8 -75,8 -73,8 

8,75 -87,8 -84,8 -82,3 -78,8 -76,8 -74,8 -72,8 
10 -87,2 -84,2 -81,7 -78,2 -76,2 -74,2 -72,2 
12 -86,4 -83,4 -80,9 -77,4 -75,4 -73,4 -71,4 
14 -85,8 -82,8 -80,3 -76,8 -74,8 -72,8 -70,8 

20 -84,2 -81,2 -78,7 -75,2 -73,2 -71,2 -69,2 

 
1) Toate valorile sensibilităţii receptorului sînt indicate în dBm, pentru 
valoarea BER=10-6. 

2) Pentru echipamentul cu alte valori ΔF, ce nu au fost prezentate în 
tabel, sensibilitatea receptorului nu este mai joasă de valorile, indicate 
pentru cea mai apropiată valoare ΔF. 

Nivelul 
maxim al 

semnalului 
de intrare 

SCа 

Staţia de bază asigură posibilitatea recepţionării 
semnalului de lucru la nivel –40 dBм şi rezistă semnal de 
intrare cu nivel 0 dBм fără defectarea electrică a 
circuitelor receptorului  
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OFDM 
OFDMA 

 

Echipamentul asigură posibilitatea recepţionării 
semnalului de lucru la nivel –45 dBм şi rezistă semnal de 
intrare cu nivel 0 dBм fără defectarea electrică a 
circuitelor receptorului 

Nivelul 
admisibil al 
emisiilor 
spurioase  

SCа, 
OFDM, 
OFDMA 

-50 dBм, în banda de frecvenţe 30 MHz – 21,2 GHz 
-30 dBм, în banda de frecvenţe mai mare de 21,2 GHz 

Suprimarea 
interferenţelor 
pe canal 
adiacent şi 
canale 
parazite 

SCа 
 

Raportul 
purtătoare/interferenţă 
(C/I) în primul canal 
adiacent, la degradarea de 
3 dB şi BER=10-3 

BPSK: < minus 12 dB 

QPSK: < minus 9 dB 
16QAM: < minus 2 dB 
64QAM: < +5 dB 
256QAM: < + 12 dB 

Raportul C/I în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 1 dB şi 
BER=10-3 

BPSK: < minus 8 dB 
QPSK: < minus 5dB 
16QAM: < +2 dB 
64QAM: < +9 dB 
256QAM: < + 16 dB 

Raportul C/I în al doilea 
canal adiacent, la 
degradarea de 3 dB şi 
BER=10-3 

BPSK: < minus 37 dB 
QPSK: < minus 34 dB 
16QAM: < minus 27 dB 
64QAM: < minus 20 dB 
256QAM: < minus 13 dB 

Raportul C/I în al doilea 
canal adiacent, la 
degradarea de 1 dB şi 
BER=10-3 

BPSK: < minus 33 dB 
QPSK: < minus 30 dB 
16QAM: < minus 22 dB 
64QAM: < minus 16 dB 
256QAM: < minus 9 dB 

OFDM 
 

Suprimarea interferenţei în 
primul canal adiacent, la 
degradarea de 3 dB şi 
BER=10-6  

16QAM-3/4: ≥ 11 dB 
 
64QAM-3/4: ≥ 4 dB 
 

Suprimarea interferenţei în 
al doilea canal adiacent la 
BER=10-6 şi degradarea C/I 
de 3 dB 

16QAM-3/4: ≥ 30 dB 
 
64QAM-3/4: ≥ 23 dB 
 

OFDMA 
 

Suprimarea interferenţei în 
primul canal adiacent la 
BER=10-6 şi degradarea C/I 
de 3 dB  

16QAM-3/4: ≥ 11 dB 
 
64QAM-3/4: ≥ 4 dB 
 

Suprimarea interferenţei în 16QAM-3/4: ≥ 30 dB 
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al doilea canal adiacent la  
BER=10-6 şi degradarea C/I 
de 3 dB 

64QAM-3/4: ≥ 23 dB 
 

Suprimarea 
canalului de 
imagine 

OFDM 
 

Nu mai puţin de 60 dB 

 

5. Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de bază WTD TSD standard 802.16 
în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz 

5.1. SB ale echipamentului de radioacces pentru WTD utilizează regimul 
SC a frecvenţei purtătoare singulare. 

5.2. Tipul deuplexului: TDD sau FDD. În echipamentul de radioacces 
pentru WTD TSD sînt prevăzute regimurile de lucru semi-duplex H-FDD. 

5.3. În echipamentul de radioacces pentru WTD TSD se utilizează 
lărgimea canalului radio de 20, 25, 28 MHz. 

5.4. Modulaţia frecvenţelor purtătoare: QPSK, 16QAM, 64QAM. 
5.5. Parametrii de bază ai emiţătoarelor SB ai echipamentului de 

radioacces pentru WTD TSD în benzile de frecvenţă 10 GHz - 66 GHz, măsurate 
nemijlocit la conectorul HF, sînt prezentaţi în tabelul 3. Pentru echipamentul de 
radioacces WTD cu antene incorporate, în calitate de antenă etalon se aplică 
antenna cu coeficientul de amplificare 0 dBi. 
 
 
Tabelul 3. Parametrii de bază ai receptoarelor SB ale echipamentelor de radioacces 

pentru WTD TSD  standard 802.16 în benzile de frecvenţă 10 GHz - 66 GHz 
 

Parametrul Valoarea 
1 2 

Diapazonul dinamic de 
reglare a puterii 
emiţătorului, nu mai mic de, 
dB 

40 
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Parametrul Valoarea 
1 2 

Masca spectrală 

Măştile spectrale pentru QPSK şi 16QAM 

Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii 
spectrale  

ΔF, MHz A B C D E 
24 9,6 19,2 24,0 48,0 60,0 
25 10,0 20,0 25,0 50,0 62,5 
28 11,2 22,4 28 56 70 

Masca spectrală pentru 64QAM 

Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii 
spectrale 

ΔF, MHz A, A’ B C D E 
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Parametrul Valoarea 
1 2 

24 12,0 12,0 24,0 48,0 60,0 
25 12,5 20,0 25,0 50,0 62,5 

28 14,0 22,4 28,0 56,0 70,0 
Nivelul admisibil al 
emisiilor spurioase, nu 
depăşeşte, dBm 

–50 dBm, la 30 MHz  f  21,2 GHz 
 –30 dBm, şa 21,2 GHz  f  

Instabilitatea relativă a 
frecvenţei emiţătorului  

810-6  

Erorile modulaţiei 

Erorile modulaţiei la diverse tipuri de modulaţie nu 
depăşesc valorile indicate mai jos   

Tipul modulaţiei Eroarea modulaţiei, % 

QPSK 10 

16QAM 3 

64QAM 1,5 

 
5.6. Cerinţele faţă de parametrii receptorului staţiei de bază a 

echipamentului WTD TSD în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz sînt indicate în 
Tabelul 4.  
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Tabelul 4. Parametrii de bază ai receptorului staţiei de bază a echipamentului WTD 
TSD standard 802.16 în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz 

 
Parametrul Valoarea 

1 2 

Sensibilitatea receptorului, 
nu va depăşi, dBm  

Pentru probabilitatea BER=10-3  
  QPSK:      –94+10log(ΔF) 
16QAM:  –87+10log(ΔF) 
64QAM:  –79+10log(ΔF) 

Pentru probabilitatea BER=10-6 
QPSK:     –90+10log(ΔF) 
16QAM:  –83+10log(ΔF) 
64QAM:  –74+10log(ΔF) 
ΔF – lărgimea canalului în MHz 

Diapazonul dinamic a 
receptorului, nu mai mic de, 
dB  

27 

Nivelul admisibil al 
emisiilor spurioase, nu va 
depăşi  

 –50 dBм cînd 30 MHz  f  21,2 GHz 
 –30 dBм cînd 21,2 GHz  f  

Suprimarea interferenţelor 
pe canale adiacente  

Raportul 
purtătoare/interferenţă 
(C/I) în primul canal 
adiacent, la degradarea 
de 3 dB şi BER=10-3  

QPSK: < minus 9 dB 

16QAM: < minus 2 dB 

64QAM: < +5 dB 

Raportul C/I în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 1 dB şi 
BER=10-3 

QPSK: < minus 5dB 

16QAM: < +2 dB 

64QAM: < +9 dB 

Raportul C/I în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 3 dB şi 
BER=10-6 

QPSK: < minus 5 dB 

16QAM: < +2 dB 

64QAM: < +9 dB 

Raportul C/I în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 1 dB şi 
BER=10-6 

QPSK: < minus 1 dB 

16QAM: < +6 dB 

64QAM: < +13 dB 

Raportul C/I în al 
doilea canal adiacent, 
la degradarea de 3 dB 
şi BER=10-3 

 

 

QPSK: < minus 34 dB 

16QAM: < minus 27 dB 

64QAM: < minus 20 dB 
 

1 2 
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Raportul C/I în al 
doilea canal adiacent, 
la degradarea de 1 dB 
şi BER=10-3 

QPSK: < minus 30 dB 

16QAM: < minus 22 dB 

64QAM: < minus 16 dB 

Raportul C/I în al 
doilea canal adiacent, 
la degradarea de 3 dB 
şi BER=10-6 

QPSK: < minus 30 dB 

16QAM: < minus 23 dB 

64QAM: < minus 16 dB 

Raportul C/I în al 
doilea canal adiacent, 
la degradarea de 1 dB 
şi BER=10-6 

QPSK: < minus 26 dB 

16QAM: < minus 20 dB 

64QAM: < minus 12 dB 
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Anexa 9  
 

Cerinţe faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16 
 

1.Staţiile de abonat WTD TSD standard 802.16-04 funcţionează în banda de 
frecvenţe de la 2 GHz la 66 GHz. 
2.Cerinţele faţă de parametrii staţiilor WTD TSD standard 802.16-04 în banda de 
frecvenţe de la 2 GHz la 11 GHz sînt indicate în punctul 4 al Anexei Error! 
Reference source not found. la Regulament. 
           3Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16 
în banda de frecvenţe de la 11 GHz la 66 GHz sînt indicate în punctul 5 al Anexei 
Error! Reference source not found. la Regulament. 
           4.Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 
802.16, în banda de frecvenţe 2 GHz - 11GHz. 
           4.1. Staţiile de abonat WTD TSD utilizează unul din următoarele regimuri 
de funcţionare: 
           1) Regimul purtătoarei singulare (SCa); 
           2) Regimul Multiplexare cu Divizare in Frecventa Ortogonala (OFDM); 
           3)Regimul Multiplexare cu Divizare in Frecventa Ortogonala cu acces 
multiplu (OFDMA); 
       4.2. La formarea semnalului de ieşire a staţiei de abonat în regim OFDM este 
aplicată transformarea inversă Fourier utilizînd 256 puncte de eşantionare. 
       4.3. La formarea semnalului de ieşire a staţiei de abonat în regim OFDMA: 
       1) Este aplicată transformarea inversă Fourier, conţinînd unul din punctele 
şirului: 128, 512, 1024, 2048; 
       2) Este aplicată transformata inversă Fourier cu modificarea dinamică a 
numărului de puncte din şirul 128, 512, 1024, 2048 (SOFDMA). 
       4.4. În dependenţă de viteza necesară  de transmisiune a datelor a  staţiei de 
abonat pot fi aplicate următoarele medote de modulaţie a frecvenţei purtătoare: 
      1) Manipulare binară de fază (BPSK); 
  2) Manipulare cuadratură în fază (QPSK); 

a)Manipulare cuadratură în amplitudine de 16 poziţii (16QAM); 
b)Manipulare cuadratură în amplitudine de 64 poziţii (64QAM). 

În regim SCa se permite aplicarea manipulării cuadratură în amplitudine de 256 
puncte de eşantionare (265QAM). 

4.5   Lărgimea canalului ΔF a staţiilor de bază se stabileşte divizibilă  
0,25 MHz şi constituie o valoare nu mai mică de 1,25 MHz şi nu mai mare de 28 
MHz. 

4.6  În regim OFDM staţiile de abonat utilizează un resurs de canal 
complet ΔF sau în careva sub-canale de frecvenţă separate sau grupuri de sub-
canale. 
4.7  SA funcţionează în regim duplex cu divizare în timp (TDD) sau cu divizare în 

frecvenţă (FDD). 
4.8  Se permite funcţionarea SA în regim semi-duplex cu divizare în frecvenţă (H-

FDD). 
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4.9  SA susţin regimul de comunicaţii punct-punct. 
4.10 Pentru echipamentele reţelei de acces mobil în bandă largă, suplimentar se 

îndeplinesc următoarele cerinţe: 
1) SA ale comunicaţiilor mobile susţin procedurile hand-over; 
2) SA susţin regimul de gardă (sleep-mode). 

4.11 Parametrii de bază ai emiţătoarelor SA ale echipamentelor de radioacces 
pentru WTD TSD în banda de frecvenţe 2 GHz - 11 GHz, măsuraţi nemijlocit 
la conectorul HF al emiţătorului sînt prezentaţi în Tabelul 1. Pentru 
echipamentul de radioacces WTD cu antene incorporate, în calitate de antenă 
etalon se aplică antenna cu coeficientul de amplificare 0 dBi. 

 
Tabelul 1. Parametrii de bază ai emiţătoarelor SA WTD TSD standard 802.16 în 

banda de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz 
 

Parametrul 
Regimul de 

lucru 
Valoarea 

 
1 2 3 

Dirijarea cu 
puterea 
emiţătorului 

SCа 

Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului 
constituie nu mai puţin de 30 dB, pasul minim de 
reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu 
depăşeşte ±25%, dar nu mai mult de 4 dB. 
 

OFDM 
 

Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului 
constituie nu mai puţin de 30 dB (50 dB la utilizarea 
sub-canalelor), pasul minim de reglare 1 dB. Precizia 
relativă a reglării puterii constituie: 
1,5 dB în limitele reglării pînă la 15 dB; 
3,0 dB în limitele reglării de la15 dB la 30 dB; 
5,0 dB în limitele reglării mai sus de 30 dB. 
 

OFDMA 

Banda dinamică de reglare a puterii emiţătorului 
constituie nu mai puţin de 45 dB, pasul minim de 
reglare 1 dB, eroarea relativă a pasului de reglare nu 
depăşeşte 50%, dar nu mai mult de 4 dB.  
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1 2 3 

Masca 
spectrală 

SCа 
(banda 5 

GHz,  
6 GHz) 

 

 
Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii 
spectrale 
ΔF, МГц A B C D 

10 4,75 5,75 9,75 14,75 
20 9,5 10,5 19,5 29,5 

     

 
OFDM, 
OFDMA 
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1 2 3 
Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştilor spectrale  

ΔF, 
МГц A B C D E F 

1,25 0,625 0,625 0,893 1,321 2,500 3,125 
1,5 0,750 0,750 1,071 1,586 3,000 3,750 
1,75 0,875 0,875 1,250 1,850 3,500 4,375 
2,5 1,250 1,250 1,785 2,643 5,000 6,250 
3 1,500 1,500 2,142 3,171 6,000 7,500 

3,5 1,750 1,750 2,499 3,700 7,000 8,750 
5 2,500 2,500 3,570 5,285 10,000 12,500 
6 3,000 3,000 4,284 6,342 12,000 15,000 
7 3,500 3,500 4,998 7,399 14,000 17,500 

8,75 4,375 4,375 6,248 9,249 17,500 21,875 
10 5,000 5,000 7,140 10,570 20,000 25,000 
12 6,000 6,000 8,568 12,684 24,000 30,000 
14 7,000 7,000 9,996 14,798 28,000 35,000 
15 7,500 7,500 10,710 15,855 30,000 37,500 

17,5 8,750 8,750 12,495 18,498 35,000 43,750 
20 10,000 10,000 14,280 21,140 40,000 50,000 
24 12,000 12,000 17,136 25,368 48,000 60,000 

28 14,000 14,000 19,992 29,596 56,000 70,000 
 
Pentru valorile ΔF, ce nu au fost indicate în tabelul dat, valorile 
frecvenţelor în punctele de inflexiune FA, FB, FC, FD, FE, FF, se 
calculează după formulele: FA=0,5*ΔF; FB=0,5*ΔF; FC=0,714*ΔF; 
FD=1,057*ΔF; FE=2,0*ΔF; FF=2,5*ΔF. 

Nivelul 
admisibil al 
emisiilor 
spurioase  

SCа, 
OFDM, 
OFDMA  

Minus 50 dBм, în banda de frecvenţe 30 MHz – 
21,2 GHz 
Minus 30 dBм, în banda de frecvenţe mai sus de21,2 
GHz 

Eroarea 
relativă a 
stabilirii 
frecvenţei, 
nu mai mult 

SCа ±15·10-6  

OFDM  2% de la ecartul de frecvenţă al sub-purtătoarelor  

OFDMA 2% de la ecartul de frecvenţă al sub-purtătoarelor 

Raportul 
semnal/zgo
mot la 
ieşirea 
emiţătorului 

SCa Nu mai mic de 40 dB 
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1 2 3 

Erorile 
modulaţiei 

SCa 

Erorile modulaţiei la diverse tipuri de modulaţie nu 
depăşesc valorile indicate mai jos   

Tipul modulaţiei Eroarea modulaţiei, % 

BPSK 12 

QPSK 12 

16QAM 6 

64QAM 3.1 

256QAM 1,5 

Erorile 
constelare 
ale 
emiţătorului 
(Constella-
tion error) 

OFDM 
 

Valoarea medie de cuadratură (VMC) a erorii 
constelare (Constellation error)  pentru diverse tipuri 
de modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos   

Tipul modulaţiei – viteza 
relativă de codare 

VMC ale erorilor 
constelare ale modulaţiei, 

dB 
BPSK-1/2 minus 13,0 
QPSK-1/2 minus 16,0 
QPSK-3/4 minus 18,5 

16QAM-1/2 minus 21,5 
16QAM-3/4 minus 25,0 
64QAM-2/3 minus 29,0 
64QAM-3/4 minus 31,0 

OFDMA 
 

VMC ale erorilor constelare pentru diverse tipuri de 
modulaţie nu depăşesc valorile indicate mai jos   
VMC ale erorilor 

constelare ale modulaţiei, 
dB 

VMC ale erorilor 
constelare ale modulaţiei, 

dB 
QPSK-1/2 minus 15,0 
QPSK-3/4 minus 18,0 

16QAM-1/2 minus 20,5 
16QAM-3/4 minus 24,0 
64QAM-1/2 minus 26,0 
64QAM-2/3 minus 28,0 
64QAM-3/4 minus 30,0 

 
4.12 Parametrii de bază ai receptoarelor SA ale echipamentelor de radioacces 

pentru WTD TSD în benzile de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz sînt prezentaţi în 
Tabelul 2. 
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Tabelul 2. Parametrii de bază ai receptoarelor SA ale echipamentelor de radioacces 
pentru WTD TSD  standard 802.16 

 în benzile de frecvenţă 2 GHz - 11 GHz 
 

Parametrul 
Regimul de 

lucru 
Valoarea 

 
1 2 3 

Sensibilitatea 

SCа 

BPSK:-96,2+10log(ΔF) 
QPSK: –93,2+10log(ΔF) 

16QAM: –86,2+10log(ΔF) 
64QAM: –80,0+10log(ΔF) 

Toate valorile sensibilităţii receptorului sînt indicate 
în dBm, pentru valoarea BER 10-3 

OFDM 
 

ΔF, 
MHz 

BPSK QPSK 16QAM 64QAM 

½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 

1,25 -97,5 -94,5 -92,0 -89,0 -85,5 -81,5 -79,5 
2,5 -94,5 -91,5 -89,0 -86,0 -82,5 -78,5 -76,5 
5 -91,5 -88,5 -86,0 -83,0 -79,5 -75,5 -73,5 
10 -88,5 -85,5 -83,0 -80,0 -76,5 -72,5 -70,5 
15 -86,7 -83,7 -81,2 -78,2 -74,7 -70,7 -68,7 

20 -85,4 -82,4 -79,9 -76,9 -73,4 -69,4 -67,4 
 



 48

1 2 3 

ΔF, 
MHz 

BPSK QPSK 16QAM 64QAM 

½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 

1,5 -96,7 -93,7 -91,2 -88,2 -84,7 -80,7 -78,7 
3 -93,7 -90,7 -88,2 -85,2 -81,7 -77,7 -75,7 
6 -90,7 -87,7 -85,2 -82,2 -78,7 -74,7 -72,7 
12 -87,7 -84,7 -82,2 -79,2 -75,7 -71,7 -69,7 

24 -84,7 -81,7 -79,2 -76,2 -72,7 -68,7 -66,7 

ΔF, 
MHz 

BPSK QPSK 16QAM 64QAM 

½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ 

1,75 -96,1 -93,1 -90,6 -87,6 -84,1 -80,1 -78,1 
3,5 -93,0 -90,0 -87,5 -84,5 -81,0 -77,0 -75,0 
7 -90,0 -87,0 -84,5 -81,5 -78,0 -74,0 -72,0 
14 -87,0 -84,0 -81,5 -78,5 -75,0 -71,0 -69,0 

28 -84,0 -81,0 -78,5 -75,5 -72,0 -68,0 -66,0 

 

OFDMA  

ΔF, 
MHz 

QPSK 16QAM 64QAM 

½ ¾ ½ ¾ ½ 2/3 ¾ 

1,25 -96,3 -93,3 -90,8 -87,3 -85,3 -83,3 -81,3 
1,5 -95,5 -92,5 -90,0 -86,5 -84,5 -82,5 -80,5 
1,75 -94,8 -91,8 -89,3 -85,8 -83,8 -81,8 -79,8 

3 -92,5 -89,5 -87,0 -83,5 -81,5 -79,5 -77,5 
3,5 -91,8 -88,8 -86,3 -82,8 -80,8 -78,8 -76,8 
5 -90,2 -87,2 -84,7 -81,2 -79,2 -77,2 -75,2 
6 -89,4 -86,4 -83,9 -80,4 -78,4 -76,4 -74,4 
7 -88,8 -85,8 -83,3 -79,8 -77,8 -75,8 -73,8 

8,75 -87,8 -84,8 -82,3 -78,8 -76,8 -74,8 -72,8 
10 -87,2 -84,2 -81,7 -78,2 -76,2 -74,2 -72,2 
12 -86,4 -83,4 -80,9 -77,4 -75,4 -73,4 -71,4 
14 -85,8 -82,8 -80,3 -76,8 -74,8 -72,8 -70,8 

20 -84,2 -81,2 -78,7 -75,2 -73,2 -71,2 -69,2 
Nivelul 

maxim al 
semnalului 
de intrare 

SCа 

SA asigură posibilitatea recepţionării semnalului de 
lucru la nivel –20 dBм şi rezistă semnal de intrare cu 
nivel 0 dBм fără defectarea electrică a circuitelor 
receptorului  
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1 2 3 

OFDM 
OFDMA 

 

Echipamentul asigură posibilitatea recepţionării 
semnalului de lucru la nivel –45 dBм şi rezistă semnal 
de intrare cu nivel 0 dBм fără defectarea electrică a 
circuitelor receptorului  

Nivelul 
admisibil al 
emisiilor 
spurioase  

SCа, 
OFDM, 
OFDMA 

-50 dBм, în banda de frecvenţe 30 MHz – 21,2 GHz 
-30 dBм, în banda de frecvenţe mai mare de 21,2 GHz 
 

Suprimarea 
interferenţelor 
pe canal 
adiacent şi 
canale 
parazite 

SCа 

Raportul (C/I) în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 3 dB şi 
BER=10-3  

BPSK: < minus 12 dB 

QPSK: < minus 9 dB 

16QAM: < minus 2 dB 

64QAM: < +5 dB 

256QAM: < + 12 dB 

Raportul C/I în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 1 dB şi 
BER=10-3 

BPSK: < minus 8 dB 
QPSK: < minus 5 dB 
16QAM: < +2 dB 
64QAM: < +9 dB 
256QAM: < + 16 dB 

Raportul C/I în al doilea 
canal adiacent, la 
degradarea de 3 dB şi 
BER=10-3 

BPSK: < minus 37 dB 
QPSK: < minus 34 dB 
16QAM: < minus 27 dB 
64QAM: < minus 20 dB 
256QAM: < minus 13 dB 

Raportul C/I în al doilea 
canal adiacent, la 
degradarea de 1 dB şi 
BER=10-3 

BPSK: < minus 33 dB 
QPSK: < minus 30 dB 
16QAM: < minus 22 dB 
64QAM: < minus 16 dB 
256QAM: < minus 9 dB 

OFDM 

Suprimarea interferenţei în 
primul canal adiacent, la 
degradarea C/I de 3 dB şi 
BER=10-6  

16QAM-3/4: ≥ 11 dB 
 

64QAM-3/4: ≥ 4 dB 

Suprimarea interferenţei în 
al doilea canal adiacent la 
BER=10-6 şi degradarea 
C/I de 3 dB 

16QAM-3/4: ≥ 30 dB 
 

64QAM-3/4: ≥ 23 dB 

OFDMA 

Suprimarea interferenţei în 
primul canal adiacent la 
BER=10-6 şi degradarea 
C/I de 3 dB  

16QAM-3/4: ≥ 11 dB 
 

64QAM-3/4: ≥ 4 dB  
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1 2 3 
Suprimarea interferenţei în 
al doilea canal adiacent la  
BER=10-6 şi degradarea 
C/I de 3 dB 

16QAM-3/4: ≥ 30 dB  

64QAM-3/4: ≥ 23 dB 

Suprimarea 
canalului de 
imagine 

OFDM Nu mai puţin de 60 dB 

 
5 Cerinţele faţă de parametrii staţiilor de abonat WTD TSD standard 802.16 în 

banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz. 
5.5  SA WTD TSD utilizează regimul SC a frecvenţei purtătoare singulare. 
5.6  Tipul duplexului: TDD sau FDD. În echipamentul de radioacces pentru WTD 

TSD sînt prevăzute regimurile de lucru semi-duplex H-FDD. 
5.7  În echipamentul de radioacces pentru WTD TSD se utilizează lărgimea 

canalului radio de 20, 25, 28 MHz. 
5.8  Modulaţia frecvenţelor purtătoare: QPSK, 16QAM, 64QAM. 
5.9  Parametrii de bază ai emiţătoarelor SA ai echipamentului de radioacces pentru 

WTD TSD în benzile de frecvenţă 10 GHz - 66 GHz, măsurate nemijlocit la 
conectorul HF, sînt prezentaţi în tabelul 3. Pentru echipamentul de radioacces 
WTD cu antene incorporate, în calitate de antenă etalon se aplică antenna cu 
coeficientul de amplificare 0 dBi. 

 
Tabelul 3. Parametrii de bază ai receptoarelor SA ale echipamentelor de radioacces 

pentru WTD TSD  standard 802.16  
în benzile de frecvenţă 10 GHz - 66 GHz 

 
Parametrul Valoarea 

1 2 

Reglarea puterii emiţătorului 

Diapazonul dinamic de reglare a puterii emiţătorului 
constituie nu mai puţin de 40 dB, pasul minim de 
reglare 0,5 dB. 
Eroarea reglării puterii constituie: 
0,5 dB cînd pasul reglării este de pînă la 2 dB; 
2,0 dB cînd pasul reglării este de la 2 dB la 5 dB; 
3,0 dB cînd pasul reglării este mai mare de 5 dB 
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Parametrul Valoarea 
1 2 

Masca spectrală 

Măştile spectrale pentru QPSK şi 16QAM 

 Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii 
spectrale 

ΔF, МГц A B C D E 

24 9,6 19,2 24,0 48,0 60,0 

25 10,0 20,0 25,0 50,0 62,5 

28 11,2 22,4 28 56 70 
Masca spectrală pentru 64QAM 

 
Coordonatele punctelor de inflexiune ale măştii 

spectrale 
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Parametrul Valoarea 
1 2 

ΔF, МГц A, A’ B C D E 

24 12,0 12,0 24,0 48,0 60,0 

25 12,5 20,0 25,0 50,0 62,5 

28 14,0 22,4 28,0 56,0 70,0 

Nivelul admisibil al 
emisiilor spurioase, nu 
depăşeşte, dBm  

 –40 dBm, cînd 30 MHz  f  21,2 GHz 
 –30 dBm, cînd 21,2 GHz  f  

Erorile modulaţiei 

Erorile modulaţiei nu depăşesc valorile indicate mai 
jos   

Tipul modulaţiei Eroarea modulaţiei, % 
QPSK 10 

16QAM 3 
64QAM 1,5 

 
5.10 Cerinţele faţă de parametrii receptorului SA a echipamentului WTD 

TSD sînt indicate în Tabelul 4.  
 
 
 
 
Tabelul 4. Parametrii de bază ai receptorului SA a echipamentului WTD TSD 

standard 802.16 în banda de frecvenţe 10 GHz - 66 GHz  
 

Parametrul Valoarea 
1 2 

Sensibilitatea receptorului, 
nu va depăşi, dBm 

Pentru probabilitatea BER=10-3  
QPSK:      –94+10log(ΔF) 
16QAM:  –87+10log(ΔF) 
64QAM:  –79+10log(ΔF) 

Pentru probabilitatea BER=10-6 
QPSK:     –90+10log(ΔF) 
16QAM:  –83+10log(ΔF) 
64QAM:  –74+10log(ΔF) 
ΔF – lărgimea canalului în MHz 

Diapazonul dinamic a 
receptorului la modulare 
QPSK, nu mai mic de, dB  

27 

Nivelul admisibil al 
emisiilor parazite, nu va 
depăşi 

  –40 dBm, cînd при 30 MHz  f  21,2 GHz 
 –30 dBm, cînd 21,2 GHz  f 
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Parametrul Valoarea 

1 2 

Suprimarea interferenţelor 
pe canale adiacente 

Raportul 
purtătoare/interferenţă 
(C/I) în primul canal 
adiacent, la degradarea 
de 3 dB şi BER=10-3  

QPSK: < minus 9 dB 

16QAM: < minus 2 dB 

64QAM: < +5 dB 

Raportul C/I în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 1 dB şi 
BER=10-3 

QPSK: < minus dB 

16QAM: < +2 dB 

64QAM: < +9 dB 

Raportul C/I în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 3 dB şi 
BER=10-6 

QPSK: < minus 5 dB 

16QAM: < +2 dB 

64QAM: < +9 dB 

Raportul C/I în primul 
canal adiacent, la 
degradarea de 1 dB şi 
BER=10-6 

QPSK: < minus 1 dB 

16QAM: < +6 dB 

64QAM: < +13 dB 

Raportul C/I în al 
doilea canal adiacent, 
la degradarea de 3 dB 
şi BER=10-3 

 

QPSK: < minus 34 dB 

16QAM: < minus 27 dB 

64QAM: < minus 20 dB 

Raportul C/I în al 
doilea canal adiacent, 
la degradarea de 1 dB 
şi BER=10-3 

QPSK: < minus 30 dB 

16QAM: < minus 22 dB 

64QAM: < minus 16 dB 

Raportul C/I în al 
doilea canal adiacent, 
la degradarea de 3 dB 
şi BER=10-6 

QPSK: < minus 30 dB 

16QAM: < minus 23 dB 

64QAM: < minus 16 dB 

Raportul C/I în al 
doilea canal adiacent, 
la degradarea de 1 dB 
şi BER=10-6 

QPSK: < minus 26 dB 

16QAM: < minus 20 dB 

64QAM: < minus 12 dB 
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Anexa 10 

Cerinţe faţă de parametrii benzii de frecvenţă de emisie la randament maxim 

         Pentru echipamentele ce funcţionează în benzile de frecvenţă de pînă la 11 
GHz cu semnale fără lărgirea spectrului, cu excepţia OFDMA, valorile admisibile 
ale lărgimii de bandă necesare, lărgimii de bandă de control şi nivelul emisiilor în 
afara benzii se calculează după formulele, prezentate în Tabelul 1. 

Tabelul 1 

 
Clasa de 
emisie 

Lărgimea de 
bandă necesară 

ВN, Hz 

Lărgimea 
de bandă de 
control ВC, 

Hz 

Lărgimea de bandă 
după nivel minus 40, 
50, 60 dB, Hz (emisii 

în afara benzii) 

 
Note 

Manipulare în amplitudine-fază 
Purtătoarea 
manipulată 
în 
amplitudine-
fază  
D1W, D7W 

BN = R/log2S,  
unde R – viteza 
de transmitere, 
bps; S – 
poziţionarea FM

 
ВC =1,5 BN 

 

 
B-40=1,7 BN =1,13 ВC 
cînd S=4 

Pentru 
semnale, a 
căror timp 
relativ de 
stabilire a 
impulsului 
0,5 

Manipulare în frecvenţă 
Manipulare 
în frecvenţă 
la 
transmiterea 
informaţiei 
digitale  
F1D, F7D 

BN =2,4R√m,  
pentru 
0,5m1,5 
BN =1,2R+2,4D, 
pentru 
1,5m5,5 
BN 
=1,9R+2,1D,  
pentru 
5,5m20 

ВC =2,3 BN /
(m+12)1/6 

B-40= ВC[2,86–
(m+12)1/6] 
 
B-50= ВC[4–(m+8)1/4] 
  
B-60= ВC[4,8–(m+5)1/3] 

 
m=2D/R, 
unde 
D – devierea 
de vîrf a 
frecvenţei;  
R– viteza de 
transmitere, 
bps 

 

 
 

Manipulare 
în frecvenţă, 
transmitere 
multicanală 
F7D, F7W, 
F7DD, 
F7WD 

BN =KGR, 
unde KG  în 
tabelul 2 

ВC=1,2 BN B-40=1,2 ВC 
 

B-50=1,4 ВC 

 
B-60=1,6 ВC 

 
 

Manipulare în 
frecvenţă cu 
filtru Gauss  

 

Manipulare în fază
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Transmitere 
multicanal, 
manipulare 
în fază 
G1D, G1E, 
G1F, G1W 

BN = KR/log2S, 
unde R – viteza 
de transmitere, 
bps;  
К – coeficient; 
 S – poziţionarea 
FM 

ВC =1,4 BN 
ВC =2,8KR/ 
log2S

6 
 

B-40=1,86 ВC 
 

B-50=3,28 ВC 

 
B-60=5,7 ВC 

4К20 
pentru BPSK 
fără filtrare; 
1,5К4 
pentru BPSK 
cu filtrare 

Transmitere 
multicanal 
G7D, G7E, 
G7F, G7W 

BN = 2,5R/log2S 
 

ВC =1,2 BN B-40=1,17 ВC 
B-50=1,67 ВC 

B-60=3,33 ВC 

8PSK sau  
16PSK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G9D 

BN = KRR/log2S
КR – coeficientul 
excesului de 
codare la 
înlăturarea 
erorilor  

ВC =1,4 BN B-40=1,4 ВC 
 

B-50=1,8÷2,3 ВC 

 
B-60=2,5÷3 ВC 

Dacă excesul 
  se indică 
în %, 
КR=1+/100 

BN =KR 
K=1,5÷2 

 
BN =KR 

K=4(95%)÷ 
20(99%) 

ВC =1,4 BN B-40=2,6 ВC 
 

B-50=4,6 ВC 

 
B-60=8,2 ВC 

BPSK cu 
filtrare 

 
BPSK fără 

filtrare 

BN =R 
 

ВC =1,2 BN B-40=1,17 ВC 
B-50=1,7 ВC 

B-60=3,33 ВC 

QPSK  

 
 

 

 

 

Tabelul 2.  Dependenţele coeficientului КG (BT) 

ВТ  1 0,7 0,5 0,3 0,25 0,15 Note 
 1,28 1,14 1,1 1,07 0,93 0,86 0,70 medie 

КG (BT) 0,94   0,80 0,70 0,67 0,53 Gradul de 
acoperire al benzii 

95% 
 1,28   1,03 0,91 0,86 0,70 Gradul de 

acoperire al benzii 
99% 

                                                 
6 Pentru calcularea envelopei largimii de banda a emisiei (valorile ВC, В-40, В-50,  
В-60) se utilizează valoarea BN cînd S=4. 
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 2,81   1,20 1,06 1,00 0,83 Gradul de 
acoperire al benzii 

99,8% 
Tipul 

modulării 
MSK GMSK  

 
BT – banda normată a filtrului, egală cu multiplicarea benzii filtrului la nivel–3 dB 
cu durata transmiterii unui element de cod 
         1. Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de 
frecvenţă 2300 – 2500 MHz cu viteza de transport date pe canal radio 1; 2; 5,5; 6; 
9; 11, 22 Mbps, masca spectrului este prezentată în fig. 1. 
 

 
Figura 1.  

Notă: Regimul de măsurare: 
1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz. 
2. Banda revizuită – 100 MHz. 
3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 100 kHz. 

 
2.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de 
frecvenţă 2300 – 2500 MHz cu viteza de transport date pe canal radio 12; 18; 24; 
36; 48; 54;   108 Mbps  masca spectrului este prezentată în fig. 2. 
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Figura 1. 

Notă: Regimul de măsurare: 
1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz. 
2. Banda revizuită – 100 MHz. 
3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 30 kHz. 
 

3.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează cu semnal de 
transport date cu lărgirea spectrului în benzile de frecvenţă 2500 – 2700 MHz, 
masca spectrală a semnalului emis este prezentată în Figura 3. 
4.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de 
frecvenţă 5 GHz,  6 GHz cu viteza de transport date pe canal radio 6, 12, 18, 24, 
36, 48, 54, 108 Mbps cu ecart de canal de 20 GHz, masca spectrală a semnalului 
emis este prezentată în Figura 1. 
5.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de 
frecvenţă 5 GHz, 6 GHz, masca spectrală a semnalului emis este prezentată în 
Figura 2. 
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Figura 3. 

Notă: Regimul de măsurare: 
1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz. 
2. Banda revizuită – 20 MHz. 
3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 0,3 kHz. 
 

6.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de 
frecvenţă 3,4 – 3,6 GHz, 10,15 – 10,30 GHz, 10,50 – 10,65 GHz măştile spectrale 
sînt prezentate în Figurile Error! Reference source not found., 3. 

 
Figura 2. 
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Notă: Regimul de măsurare: 
1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz. 
2. Banda revizuită – 100 MHz. 
3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 30 kHz. 

Frecvenţele pentru măştile spectrale (Figura 4) sînt prezentate în Tabelul 3.  

Tabelul 3 

Ecartul canalului, 
MHz 

 
А, MHz 

 
B, MHz 

 
C, MHz 

 
D, MHz 

10 4,75 5,25 9,75 14,75 
20 9,5 10,5 19,5 29,5 
N (N/20)9,5 (N/20)10,5 (N/20)19,5 (N/20)29,5

 
 
 

 
Figura 5. Măştile spectrale pentru echipament de radioacces WTD cu tipuri de 
modulaţie QPSK, 16QAM, 64QAM 

 

 

Frecvenţele pentru măştile spectrale (Figura 5) sînt prezentate în Tabelul 4.  

Tabelul 4 
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 Frecvenţa, MHz 
Tipul modulaţiei QPSK 
Ecartul canalului, 

MHz 
Punct А 

0 dB 
Punct В 
–25 dB 

Punct С 
–25 dB 

Punct D 
–45 dB  

Punct Е 
–45 dB 

1,75 0,8 1,4 1,85 3,5 4,375 
3,5 1,5 2,5 3,7 6,8 8,75 
7, 0 2,8 5,6 7,0 14 17,5 
14 5,6 11,2 14 28 35 
28 11,2 22,4 28 56 70 

Tipul modulaţiei 16QAM 
Ecartul canalului, 

MHz 
Punct А 

0 dB 
Punct В 
–32 dB 

Punct С 
–37 dB 

Punct D 
–50 dB  

Punct Е 
–50 dB 

1,75 0,8 1,4 1,85 3,5 4,375 
3,5 1.5 2,5 3,7 7,0 8,75 
7, 0 2,8 5,6 7,0 14 17,5 
14 5,6 11,2 14 28 35 
28 11,2 22,4 28 56 70 

 
Tipul modulaţiei 64QAM 
Ecartul canalului, 

MHz 
Punct А 

0 dB 
Punct В 
–37 dB 

Punct С 
–42 dB 

Punct D 
–50 dB  

Punct Е 
–50 dB 

1,75 0,8 1,4 1,85 3,5 4,375 
3,5 1.5 2,9 3,7 7,0 8,75 
7, 0 2,8 5,6 7,0 14 17,5 
14 5,6 11,2 14 28 35 
28 11,2 22,4 28 56 70 
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Notă: Regimul de măsurare: 
1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz. 
2. Banda revizuită – 100 MHz. 
3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 0,3 kHz. 

 

Figura 3. Măştile spectrale pentru echipament de radioacces WTD cu semnal 
OFDM  
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Frecvenţele pentru măştile spectrale (Figura 6) sînt prezentate în Tabelul 5.  

Tabelul 5 

 Frecvenţa, MHz 
Tipul semnalului – OFDM cu QPSK 

Ecartul canalului, 
MHz 

Punct А 
0 dB 

Punct В 
–8 dB 

Punct С 
–25 dB 

Punct D 
–27dB  

Punct Е 
–50 dB 

Punct F 
–50 dB 

1,75 0,8 0,8 1,25 1,85 3,5 4,375 
3,5 1,75 1,75 2,5 3,7 7,0 8,75 
7, 0 35 35 5,0 7,4 14 17,5 
14 7,0 7,0 10,0 14,8 28 35 
28 14,0 14,0 20,0 29,6 56 70 

Tipul semnalului – OFDM сu 16QAM 
Ecartul canalului, 

MHz 
Punct А 

0 dB 
Punct В 

–8 dB 
Punct С 
–27 dB 

Punct D 
–32dB  

Punct Е 
–50 dB 

Punct F 
–50 dB 

1,75 0,8 0,8 1,25 1,85 3,5 4,375 
3,5 1,75 1,75 2,5 3,7 7,0 8,75 
7, 0 3,5 3,5 5,0 7,4 14 17,5 
14 7,0 7,0 10 14,8 28 35 
28 14,0 14,0 20 29,6 56 70 

Tipul semnalului – OFDM сu 64QAM 
Ecartul canalului, 

MHz 
Punct А 

0 dB 
Punct В 

–8 dB 
Punct С 
–32 dB 

Punct D 
–38dB  

Punct Е 
–50 dB 

Punct F 
–50 dB 

1,75 0,8 0,8 1,25 1,85 3,5 4,375 
3,5 1,75 1,75 2,5 3,7 7,0 8,75 
7, 0 35 35 5,0 7,4 14 17,5 
14 7,0 7,0 10 14,8 28 35 
28 14,0 14,0 20 29,6 56 70 

 
7.Pentru echipamentele de radioacces WTD, ce funcţionează în benzile de 
frecvenţă 24,25 – 29,5 GHz 40,5 – 43,5 GHz măştile spectrale sînt prezentate în 
Figurile 4, 5. 
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Figura 4. Măştile spectrale pentru echipament de radioacces WTD cu tipul 
modulaţiei QPSK, 16QAM 

Tabelul 6 

 Frecvenţa, MHz 
Tipul modulaţiei QPSK 

Ecartul canalului, 
MHz 

Punct А 
0 dB 

Punct В 
–23 dB 

Punct С 
–23 dB 

Punct D 
–45 dB  

Punct Е 
–45 dB 

1,75 0,8 1,4 1,85 3,5 4,375 
3,5 1,5 2,8 3,7 7 8,75 
7, 0 2,8 5,6 7,0 14 17,5 
14 5,6 11,2 14 28 35 
28 11 19 25 45 70 
56 18 32 40 70 140 

Tipul modulaţiei 16QAM 
Ecartul canalului, 

MHz 
Punct А 

0 dB 
Punct В 
–32 dB 

Punct С 
–37 dB 

Punct D 
–50 dB  

Punct Е 
–50 dB 

1,75 0,8 1,4 1,85 3,5 4,375 
3,5 1.5 2,8 3,7 7,0 8,75 
7, 0 2,8 5,6 7,0 14 17,5 
14 5,6 11,2 14 28 35 
28 11,2 22,4 28 56 70 
56 22,5 45 56 112 140 
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Notă: Regimul de măsurare: 
1. Lărgimea de bandă  – 100 kHz. 
2. Banda revizuită – 100 MHz. 
3. Lărgimea de bandă  a filtrului video – 0,3 kHz. 

Figura 5. Măştile spectrale pentru echipament de radioacces WTD cu tipul 
modulaţiei 64QAM 

Frecvenţele pentru măştile spectrale (Figura 8) sînt prezentate în Tabelul 7.  

Tabelul 7 

Ecartul 
canalului, 

MHz 

Punct А 
0 dB 

Punct А 
–13 dB 

Punct В 
–34 dB 

Punct С 
–42 dB 

Punct D 
–52 dB 

Punct Е 
–52 dB 

1,75 0,8 0,8 1,4 1,85 3,5 4,375 
3,5 1,75 1,75 2,8 3,7 7 8,75 
7, 0 3,5 3,5 5,6 7 14 17,5 
14 7 7 11,2 14 28 35 
28 14 14 22,4 28 56 70 
56 28 28 45 56 112 140 
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Anexa 11 

 Cerinţe faţă de parametrii emisiilor spurioase la randament maxim 

Valorile nivelelor emisiilor spurioase ale emiţătoarelor sînt prezentate în tablelul 1. 
Tabelul 1 

Banda de frecvenţe  Nivelul admisibil al emisiilor spurioase, nu depăşeşte  
Pînă la 470 MHz La puterea purtătoarei pînă la 25 W – 2,5 μW 

La puterea purtătoarei mai mare de 25 W – minus 70 dB 
470 – 1690 MHz minus 40 dB, dar nu depăşeşte 25 μW, în banda de 

frecvenţe70 MHz –11 GHz 
1690 –2100 MHz minus 36 dBm, în banda de frecvenţe 30 MHz –1 GHz 

minus 30 dBm, în banda de frecvenţe 1 GHz –12,75 
GHz 

2100 –2700 MHz - minus 36 dBm în banda de frecvenţe 30 MHz – 1GHz; 
- minus 30 dBm în banda de frecvenţe 1 – 12,75 GHz; 
- minus 47 dBm în benzile de frecvenţe 1,8 – 1,9 GHz и 
5,15 – 5,3 GHz 

3,4 – 43,5 GHz Staţia de bază: 
-minus 50 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz– 21,2 GHz; 
-minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz. 
Staţia de abonat: 
-minus 40 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz– 21,2 GHz; 
-minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz 
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Anexa 12 
 

Cerinţe faţă de instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului sau frecvenţei 
circuitului oscilant al generatorului din componenţa emiţătorului 

 
Valorile instabilităţii relative a frecvenţei emiţătorului sau frecvenţei circuitului 
oscilant al generatorului din componenţa emiţătorului sînt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1 

Banda de frecvenţă  Instabilitatea relativă a frecvenţei emiţătorului 
Pînă la 470 MHz 2010-6

470 –1690 MHz 5010-6 
1690 – 3600 MHz  

2510-6 

5150 – 6425 MHz 
 

 
2010-6 

10,15 –  43,5 GHz  
1510-6 
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Anexa 13 
 

Cerinţe faţă de parametrii emisiilor parazite la randament maxim 
 
Valorile nivelelor emisiilor parazite sînt prezentate în tabelul 1. 
Tabelul 1 

Banda de frecvenţe Nivelul admisibil al emisiilor spurioase, nu depăşeşte  
1 2 

Până la  470 MHz minus 80 dB 
470  – 1690 MHz minus 40 dB, dar nu depăşeşte 25 μW, în banda de 

frecvenţe70 MHz – 11 GHz 
1690 – 2700 MHz  

minus 57 dBm în banda de frecvenţe 30 MHz – 1 GHz 
minus 47 dBm în banda de frecvenţe 1 – 12,75 GHz 

 
 
3400 – 3600 MHz 

Staţia de bază: 
- minus 50 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz – 21,2 GHz; 
- minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz. 
Staţia de abonat: 
- minus 40 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz – 21,2 GHz; 
- minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz 

5150 – 6425 MHz minus 57 dBm în banda de frecvenţe 30 MHz – 1 GHz 
minus 50 dBm în banda de frecvenţe 1 – 26,5 GHz 

10,15 – 43,5 GHz Staţia de bază: 
- minus 50 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz – 21,2 GHz; 
- minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz. 
Staţia de abonat: 
- minus 40 dBm în banda de frecvenţe 9 kHz – 21,2 GHz; 
- minus 30 dBm mai sus de 21,2 GHz 
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Anexa 14 
 

Cerinţe faţă de parametrii de sensibilitate a receptorului pentru 
echipamentele de radioacces WTD TSÎ 

 
1.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în banda de 
frecvenţe de pînă la 1350 MHz cu semnale fără largirea spectrului, sensibilitatea 
receptorului, care asigură valoarea ratei de eroare a biţilor (Кer)=10-6, nu depăşeşte 0,8 
μV. 
2.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de 
frecvenţe de pînă la 1000 MHz, 1000 – 1350 MHz, 2300 – 2500 MHz, 3400 – 
3600 MHz  cu lărgirea spectrului, sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelul 
1. 

 
Tabelul 1 

 
Banda de frecvenţe 

Sensibilitatea receptorului, nu depăşeşte, dBm  
la viteza de transmitere a informaţiei în canal, Mbps 

2 (6) 2 (9) 5,5 
(12) 

11 
(18) 

24 36 48 54 

Pînă la  1000 MHz –86 – – – – – – – 
1000 – 1350 MHz –84 –81 –79 –77 – – – – 
2300 –2500 MHz -80  

(–85) 
(–83) (–82) -76  

(–80) 
–78 –77 –76 –73 

3400 – 3600 MHz –80 – – –76 – – – – 
 
Pentru benzile de frecvenţă de pînă la 1000 MHz, 1000 – 1350 MHz sînt 

prezentate nivelele semnalelor, ce asigură valoarea ratei de eroare a biţilor (Кer)=10-6. 
Pentru benzile de frecvenţă 2300 – 2500 MHz, 3400 – 3600 MHz sînt prezentate 

nivelele semnalelor, ce asigură procentul cadrelor, recepţionate cu erori mai jos de 8% 
de la numărul total de cadre recepţionate, la o lungime de cadru egală cu 1024 Biţi. 
3.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de 
frecvenţe 1690 – 2300 MHz, 2500 – 2700 MHz sensibilitatea receptorului este 
prezentată în tabelul 2. 

Tabelul 2 
Pentru banda de frecvenţe 1690 – 2300 MHz 
Tipul modulaţiei BPSK QPSK 8PSK 12QAM 16QAM 
Sensibilitatea receptorului, 
ce asigură valoarea ratei 
de eroare a pachetelor 
recepţionate  (Кer)=10-2, 
nu depăşeşte, dBm 

 
 

-101 

 
 

-96 

 
 

-94 

 
 

-89 

 
 

-87 

Pentru banda de frecvenţe 2500 – 2700 MHz 
Tipul modulaţiei QPSK 16QAM 64QAM 16QAM fără codarea 

Viterbi 
Sensibilitatea receptorului,     
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ce asigură valoarea ratei 
de eroare a pachetelor 
recepţionate  (Кer)=10-4, 
nu depăşeşte, dBm 

–94 –86 –82 –74 

 
4.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de 
frecvenţe 5 GHz, 6 GHz sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelele  3 - 5. 

Tabelul 3 

 
Condiţiile de măsurare 

Sensibilitatea receptorului, nu depăşeşte, dBm  
la viteza de transmitere a informaţiei în canal, Mbps 
6 9 12 18 24 

(27) 
36 48 54 

Procentul pachetelor 
recepţionate cu eroare mai 
mică de 10% de la 
numărul total de pachete 
recepţionate, la lungimea 
pachetului 1000 Bite 

 
 
 

–82 

 
 
 

–81 

 
 
 

–79 

 
 
 

–77 

 
 
 

–74 

 
 
 

–70 

 
 
 

–66 

 
 
 

–65 

Procentul pachetelor 
recepţionate cu eroare 
mai mică de 10% de la 
numărul total de pachete 
recepţionate, la lungimea 
pachetului 54 Bite 

 
 

–85 

 
 

–83 

 
 

–81 

 
 

–79 

 
 

(–75) 

 
 

–73 

 
 

– 

 
 

–68 

 

 

Tabelul 4 

Tipul modulaţiei Formula de calcul a nivelului minim al semnalului la intrarea în 
receptor în punctul C pentru echipamentul SC, ce asigură 
valoarea ratei de eroare a biţilor (Кer)=10-6, în lipsa codării  

QPSK –93,4+10logΔf 
16QAM –86,6+10logΔf 
64QAM –80,4+10logΔf 

 
Tabelul 5 

 Sensibilitatea receptorului (nu depăşeşte, dBm)  
pentru echipamentul OFDM şi OFDMA, ce asigură valoarea Кer=10-6, 

pentru mesaj standard 
Δf7, MHz QPSK 16QAM 64QAM 

 1/2 3/4 1/2 3/4 2/3 3/4 
1,5 –91 –89 –84 –82 –78 –76 

                                                 
7 Δf – lărgimea de bandă la nivelul minus 30 dB. 
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1,75 –90 –87 –83 –81 –77 –75 
3 –88 –86 –81 –79 –75 –73 
3,5 –87 –85 –80 –78 –74 –72 
5 –86 –84 –79 –77 –72 –71 
6 –85 –83 –78 –76 –72 –70 
7 –84 –82 –77 –75 –71 –69 
10 –83 –81 –76 –74 –69 –68 
12 –82 –80 –75 –73 –69 –67 
14 –81 –79 –74 –72 –68 –66 
20 –80 –78 –73 –71 –66 –65 

 
5.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de 
frecvenţe 10,15 – 10,65 GHz sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelul 6. 
 
Tabelul 6 
 

 Sensibilitatea receptorului (nu depăşeşte, dBm), 
ce asigură valoarea Кer=10-6, pentru mesaj standard la tipurile de 

modulaţie: 
Ecart al 

canalului, MHz 
QPSK sau  

QPSK cu (OFDM) 
16QAM sau  

16QAM cu (OFDM) 
64QAM sau  

64QAM cu OFDM 
3,5 –83 –75 –69 
7 –80 –72 –66 
14 –77 –69 –63 
28 –74 –66 –60 
 

6.Pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ, care funcţionează în benzile de 
frecvenţe 24,25 – 43,5  GHz sensibilitatea receptorului este prezentată în tabelul 7. 
 

Tabelul 7 
 

 Sensibilitatea receptorului, nu depăşeşte, dBm  
ce asigură valoarea Кer=10-6, pentru mesaj standard la tipurile de 

modulaţie: 
Ecart al 

canalului, 
MHz 

QPSK 16QAM 64QAM 

3,5 –79 –71 –65 
7 –76 –68 –62 
14 –73 –65 –59 
28 –70 –62 –56 
56 –67 –59 –53 
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Anexa 15 
 

Cerinţe faţă de parametrii semnalului la intrarea emiţătorului pentru 
echipamentele de radioacces WTD TSÎ 

 
Valorile nivelului maxim al semnalului la intrarea în receptor sînt prezentate în 

tabelul 1. 
Tabelul 1 

 
 

Banda de frecvenţe 
Nivelului maxim al 

semnalului la intrarea în 
receptor, 

nu mai mic, dBm 

Note 

Până la  1690 MHz –15 cînd Кer = 10-3 
1690 –2100 MHz  
 

–30 Ce asigură rata pachetelor primite cu 
eroare  

Кer = 10-2 
2100 – 2500 MHz  
  
 

 
–10 

Cînd procentul de cadre, recepţionate 
cu erori mai mic de 8% de la 
numărul total de cadre recepţionate 
(lungimea cadrului egală cu 1024 
Bite) 

2500   – 3600 MHz  
 

 
–15 

Ce asigură rata pachetelor primite cu 
eroare  
Кer=10-4 

5150 – 6425 MHz  
 

 
–30 

Cînd procentul de pachete de date, 
recepţionate cu erori mai mic de 
10% de la numărul total de pachete 
recepţionate (lungimea pachetului 
egală cu 54 sau 1000 Bite) 

10,15 –  43,5 GHz –20 cînd Кer= 10-3 

 

Tabelul 2 

Pentru banda de frecvenţe 1690 – 2300 MHz 
Tipurile modulaţiei BPSK QPSK 8PSK 12QAM 16QAM 
Sensibilitatea 
receptorului, care 
asigură coeficientul 
pachetelor 
recepţionate cu erori  
Коп=10-2, nu 
depăşeşte, dBm 

 
 

-101 

 
 

-96 

 
 

-94 

 
 

-89 

 
 

-87 

Pentru banda de frecvenţe 2500 – 2700 MHz 
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Tipul modulaţiei QPSK 16QAM 64QAM 16QAM fără codarea  
Viterbi 

Sensibilitatea 
receptorului, care 
asigură coeficientul 
pachetelor 
recepţionate cu erori  
Коп=10-4, nu 
depăşeşte, dBm 

 
–94 

 
–86 

 
–82 

 
–74 

 
6. Pentru echipamente de radioacces WTD TSD, care funcţionează în 

benzile de frecvenţă 5 GHz, 6 GHz, sensibilitatea receptorului este indicată în 
Tabelele  3 - 5. 

Tabelul 3 

 
Condiţiile măsurării 

Sensibilitatea receptorului, nu depăşeşte, dBm 
la viteza transportului de informaţie în canal, Mbit/s 
6 9 12 18 24 

(27) 
36 48 54 

Procentul pachetelor 
recepţionate cu erori mai 
mic de 10% de la 
numărul total de pachete 
recepţionate, la 
lungimea pachetului de 
1000 B 

 
 
 

–82 

 
 
 

–81 

 
 
 

–79 

 
 
 

–77 

 
 
 

–74 

 
 
 

–70 

 
 
 

–66 

 
 
 

–65 

Procentul pachetelor 
recepţionate cu erori 
mai mic de 10% de la 
numărul total de 
pachete recepţionate, la 
lungimea pachetului de 
54 B 

 
 

–85 

 
 

–83 

 
 

–81 

 
 

–79 

 
 

(–75) 

 
 

–73 

 
 

– 

 
 

–68 

 

Tabelul 4 

Tipul modulaţiei Formula de calcul a nivelului minim la intrarea receptorului în 
punctul C pentru echipamentul SC, care asigură valoarea ratei 
erorilor de bit (Кош)=10-6, în lipsa codării  

QPSK –93,4+10logΔf 
16QAM –86,6+10logΔf 
64QAM –80,4+10logΔf 
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Tabelul 5 
 Sensibilitatea receptorului (nu depăşeşte, dBm)  

pentru echipamentul OFDM şi OFDMA, ce asigură valoarea Кer=10-6, 
pentru mesaj standard 

Δf8, МГц QPSK 16QAM 64QAM 
 1/2 3/4 1/2 3/4 2/3 3/4 

1,5 –91 –89 –84 –82 –78 –76 
1,75 –90 –87 –83 –81 –77 –75 
3 –88 –86 –81 –79 –75 –73 
3,5 –87 –85 –80 –78 –74 –72 
5 –86 –84 –79 –77 –72 –71 
6 –85 –83 –78 –76 –72 –70 
7 –84 –82 –77 –75 –71 –69 
10 –83 –81 –76 –74 –69 –68 
12 –82 –80 –75 –73 –69 –67 
14 –81 –79 –74 –72 –68 –66 
20 –80 –78 –73 –71 –66 –65 

 
7. Pentru echipamente de radioacces WTD TSD, care funcţionează în banda 

de frecvenţe  10,15 – 10,65 GHz, sensibilitatea receptorului este indicată în Tabelul 
6. 
 
Tabelul 6 
 

 Sensibilitatea receptorului (nu mai mult, dBm), 
ce asigură valoarea erorilor Кer=10-6, pentru mesaj standard la 

tipul de modulaţie: 
Ecartul 

canalului, 
MHz 

QPSK sau  
QPSK cu (OFDM) 

16QAM sau 
16QAM cu (OFDM) 

64QAM v  
64QAM cu OFDM 

3,5 –83 –75 –69 
7 –80 –72 –66 
14 –77 –69 –63 
28 –74 –66 –60 
 
8. Pentru echipamente de radioacces WTD TSD, care funcţionează în banda 

de frecvenţe 24,25 – 43,5 GHz sensibilitatea receptorului este indicată în Tabelul 7. 
 

Tabelul 7 
 

 Sensibilitatea receptorului (nu mai mult, dBm), 
ce asigură valoarea erorilor Кer =10-6, pentru mesaj standard la 

tipul de modulaţie: 

                                                 
8 Δf – lărgimea de bandă la nivelul minus 30 dB. 
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Ecartul 
canalului, 

MHz 

QPSK 16QAM 64QAM 

3,5 –79 –71 –65 
7 –76 –68 –62 
14 –73 –65 –59 
28 –70 –62 –56 
56 –67 –59 –53 
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Anexa 16 
 

Cerinţe faţă de parametrii interferenţei de la canalul adiacent în condiţii de 
randament maxim al canalului 

pentru echipamentele de radioacces WTD TSÎ 
 
   Valorile nivelului admisibil al interferenţei de la canalul adiacent în condiţiile de 
randament maxim al canalului sînt prezentate în tabelul 1.  

 Tabelul 1 

Banda de 
frecvenţe 

Nivelul admisibil 
al interferenţei 

Note 

pînă la 1690 MHz Atenuarea 
interferenţei, nu 

mai puţin de 70 dB

cînd Кer=10-6 şi nivelul semnalului de intrare 
al canalului de bază este cu 3 dB mai înalt ca 
cel minim  

1690 – 2100 
MHz  

Atenuarea 
interferenţei, nu 

mai puţin de 30 dB

Ce asigură rata pachetelor primite cu eroare 
Кer=10-4 

2100 – 2500 
MHz 
 

Atenuarea 
interferenţei, nu 

mai puţin de 35 dB

Cînd procentul de cadre, recepţionate cu 
erori mai mic de 8% de la numărul total de 
cadre recepţionate (lungimea cadrului egală 
cu 1024 Bite) şi nivelul  semnalului de 
intrare al canalului de bază este cu 6 dB mai 
înalt ca cel minim 

2500 – 3600 
MHz  
 

Atenuarea 
interferenţei, nu 

mai puţin de 60 dB
 

Cînd rata pachetelor primite cu eroare  
Кer=10-4 şi nivelul semnalului de intrare al 
canalului de bază este cu 3 dB mai înalt ca 
cel minim 

5150 – 6425 
MHz  
 

Nivelul admisibil 
al interferenţei, nu 
depăşeşte minus 

64 dBm 

Cînd procentul de pachete de date, 
recepţionate cu erori mai mic de 10% de la 
numărul total de pachete recepţionate 
(lungimea pachetului egală cu 54 sau 1000 
Bite) şi nivelul semnalului de intrare al 
canalului de bază este cu 3 dB mai înalt ca 
cel minim 

10,15 – 43,5 GHz Atenuarea 
interferenţei, nu 

mai puţin de 70 dB

cînd Кer=10-6 şi nivelul semnalului de intrare 
al canalului de bază este cu 3 dB mai înalt ca 
cel minim 
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 Anexa 17 
 

Cerinţe faţă de parametrii echipamentelor de radioacces WTD TSÎ, ce 
funcţionează în benzile de frecvenţă 33 – 48,5 MHz, 57,0 – 57,5 MHz  

 
1. Cerinţele faţă de parametrii echipamentelor de emisie.  
1.1. Cerinţele faţă de lărgimea spectrului semnalului radio la ieşirea 

tractului de emisie la nivelurile de minus 30 dB (lărgimea de bandă de control) şi 
minus 40 dB (emisiile în afara benzii) se stabilesc în conformitate cu Anexa 10 la 
Reglementarea tehnică. 

1.2. Nivelul oscilaţiilor radio în afara benzii la ieşirea tractului de emisie 
nu depăşeşte 2,5 μW la puterea purtătoarei emiţătorului de pînă la 25W inclusiv şi 
nu depăşeşte minus 70 dB (în referinţă cu nivelul puterii purtătoarei) la puterea 
purtătoarei emiţătorului mai mare de 25 W. 

1.3. Valoarea instabilităţii relative a frecvenţei purtătoare a semnalului la 
ieşirea tractului de emisie (valoare de scurtă durată) nu depăşeşte 2010-6. 

2. Cerinţele faţă de parametrii echipamentelor de recepţie.  
2.1. Nivelul minim al semnalului la intrarea în receptor, care asigură 

valoarea ratei de eroare a biţilor BER nu mai mare de 10-3 la viteza stabilită de 
transmitere a semnalelor în canalul radio (sensibilitatea tractului de recepţie), nu 
depăşeşte 9 dBμV.  

2.2. Nivelul maxim al semnalului la intrarea în receptor pentru BER=10-3 
constituie nu mai puţin de 70 dBμV. 

2.3. Selectivitatea receptorului pe canal adiacent constituie nu mai puţin de 
60 dB cînd nivelul semnalului de intrare al canalului de bază este cu 3 dB mai 
mare ca cel minimal şi la valoarea BER, ce nu depăşeşte 10-3. 

2.4. Selectivitatea receptorului pe canal de imagine constituie nu mai puţin 
de 70 dB. 

3. Nivelul admisibil al emisiilor în afara benzii nu depăşeşte minus 57 dBm. 
 
 
 


