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  النشرة اإلدارية 2005 ديسمرب 19
CACE/371  

  إدارات الدول األعضاء يف االحتادإىل 
  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
   الراديويةاملشاركني يف أعمال جلان دراسات االتصاالت
  اإلجرائية وواللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية

    لالتصاالت الراديوية1جلنة الدراسات   :املوضوع
  لقطاع االتصاالت الراديويةجديدة واحدة  مسألةاملوافقة على   -

ع االتصاالت لقطامسألة جديدة واحدة ، مشروع 2005 سبتمرب 13 املؤرخة CAR/196قّدم مبوجب النشرة اإلدارية 
  ).4.3الفقرة  (ITU-R 1-4 للقرار  وفقاًللموافقة عليها باملراسلةوذلك الراديوية، 

  .املسألة، ومن مث فقد متت املوافقة على هذه 2005 ديسمرب 13 قد استوفيت الشروط اليت حتكم هذه اإلجراءات يفو
 ع اليت تتضمن مسائل قطا1/1 للوثيقة 2فة  وسوف تنشر يف اإلضاإليه للرجوع املسألة هذه نص هبذه النشرة ومرفق

 لالتصاالت 1 الدراسات جلنةوأسندت إىل ، 2003االتصاالت الراديوية اليت وافقت عليها مجعية االتصاالت الراديوية يف 
  .الراديوية

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 1  :امللحقات
  :التوزيع

  قطاع االتصاالت الراديويةإدارات الدول األعضاء وأعضاء   -
  اإلجرائية ورؤساء ونواب رؤساء جلان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية  -
  رئيس ونواب رئيس االجتماع التحضريي للمؤمتر  -
  أعضاء جلنة لوائح الراديو  -
   لالتصاالت الراديوية1عمال جلنة الدراسات  قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أإىلاملنتسبون   -
  األمني العام لالحتاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالت  -

 

 
  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا

  
  مكتب االتصاالت الراديوية

 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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 1امللحق 
  *ITU-R SM. 231/1املسألة 

  طريقة قياس عتبة الضوضاء يف
  التطبيقات الراديوية

(2005) 

  ،يف االحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية 

  إذ تضع يف اعتبارها
   الراديوي؛الفلكأن الضوضاء الراديوية حتد من أداء األنظمة الراديوية وخدمة   ) أ 
  :أن معرفة اإلشعاعات الراديوية اآلتية من مصادر طبيعية مطلوبة يف  )ب
  تقييم آثار الغالف اجلوي على املوجات الراديوية؛  -
  ت لعمليات التحسس عن بعد للبيئة األرضية؛توزيع الترددا  -
، ما زالت تعتمد على النتائج املستخلصة ITU-R P.372-8أن نتائج قياسات عتبة الضوضاء، املذكورة يف التوصية   )ج

  يف السبعينات؛
  منها؛أن املسألة هي إىل أي مدى متثل هذه السويات تلك املوجودة يف واقع اليوم ولذلك السبب ينبغي التحقق   )د 
  أن لذلك السبب مثة حاجة إىل وضع طريقة للقياس،   )ه 

   أن من الضروري دراسة املسألة التاليةتقرر  
  ما هي طرائق القياس املستقلة عن التردد اليت ميكن استخدامها لقياس عتبة الضوضاء يف التطبيقات الراديوية؟  1

  تقرر كذلك  
  أو يف تقرير؛/و) توصيات(توصية  أن تدرج يف أن نتائج الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي  1
  .2007أن الدراسات املشار إليها أعاله ينبغي أن تستكمل حبلول عام   2

 S2: الفئة

  
____________ 

__________________ 
  .3Jينبغي أن ترفع هذه املسألة إىل علم فرقة العمل   *


