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مشاريع مراجعة أن تلتمس اعتماد  2015أبريل  30يف منعقد لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها ال 3 جنة الدراساتقررت ل
كذلك تطبيق إجراء  ) وقررتITU-R 1-6 من القرار 3.2.10 مراسلة (الفقرةتوصية لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق ال 23

عناوين  1 ملحقال رد يفت). و ITU-R 1-6 من القرار 3.10(الفقرة  (PSAA) مراسلةموافقة يف نفس الوقت عن طريق الاالعتماد وال
  .2 ملحقموافقة على إلغاء توصية مبينة يف الجنة الدراسات الوًة على ذلك، اقرتحت لوملخصات مشاريع التوصيات. وعال

م ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة . وإذا ل2015يوليو  29 تنتهي يفمدة شهرين لمتد فرتة النظر وت
موافقة م اتباع إجراء االعتماد والما كان قد تذلك، ول على وعالوةً . 3 جنة الدراساتل مشاريع التوصيات تعترب قد اعتمدSا فإن
  .عليهاق موافَ حكم الأيضاً بمشاريع التوصيات ستعترب مراسلة، فإن نفس الوقت عن طريق ال يف

الدراسات جنة يس لمدير ورئخرب الموافقة على إلغاء توصية أن توُيطلب من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أو ال
  اعرتاضها. \سباب

أقرب  موافقة عليها يفمت الاليت ت ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةستعلن نتائج هذا اإلجراء يف  ،محددة أعالهمهلة الوبعد ال
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R (انظر مكنم وقت

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
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  منتسبني إليهالو  حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت

 لالتصاالت الراديوية 3املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 

  )انتشار املوجات الراديوية( لالتصاالت الراديوية 3جنة الدراسات ل :املوضوع

لوقت موافقة عليها يف نفس اتوصية لقطاع االتصاالت الراديوية وال 23اعتماد مشاريع مراجعة اقرتاح   -
موافقة يف نفس الوقت عن (إجراء االعتماد وال ITU-R 1-6 من القرار 3.10 مراسلة وفقًا للفقرة@ل

  طريق املراسلة)

 اقرتاح املوافقة على إلغاء توصية لقطاع االتصاالت الراديوية  -

   

http://www.itu.int/pub/R-REC
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 1 ملحـقال

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  (Rev.1)3/66الوثيقة   R P.1321-ITU-4مشروع مراجعة التوصية 

  عوامل االنتشار اليت تؤثر يف األنظمة اليت تستعمل تقنيات التشكيل الرقمي
 (MF)واهلكتومرتية  (LF)يف نطاقات املوجات الكيلومرتية 

  .MFيوفر مشروع هذه املراجعة معلومات حمدثة عن التباين املومسي النتشار املوجات األرضية يف النطاق 

  (Rev.1)3/67الوثيقة   P.533 R-ITU-12مشروع مراجعة التوصية 

 (HF)طريقة التنبؤ �داء الدارات العاملة �ملوجات الديكامرتية 

 MUFرتدد للتوضيح وتغيريين لتعديل حساiت. وتقرتح حساiت اخلسارة فوق ال يشمل مشروع هذه املراجعة تغيريين مت اقرتاحهما
. وأخرياً، لتحديث الطريقة حسب هذه D1وخسارة االخرتاق ألنه تبني أن تنبؤات األداء تتحسن مقارنًة بقياسات مصرف البياlت 

  .yLو zL، قيم جديدة ملعاملي اخلسارة اآلخرين غري املدرجني خصصتالتغيريات املقرتحة، 

  (Rev.1)3/69الوثيقة   P.372 R-ITU-11مشروع مراجعة التوصية 

  الضوضاء الراديوية

 'i'Tلرمز  't'استعرض مشروع هذه املراجعة إزاء درجة حرارة اللمعان. وروجعت رموز متغريات درجة احلرارة ومت االستعاضة عن 
 لالتساق، على النحو التايل:

  .ITU-R P.1322اخلاصة بدرجة حرارة اللمعان طبقاً للتوصية  (10)تصويب املعادلة   1
  ، iلنسبة للطقس الصحو والغائم.mrTاليت تقوم بتقدير قيمة درجة حرارة اإلشعاع املتوسطة،  (11)إضافة املعادلة   2
  .2ونص القسم  (4)و (3)و (2)يف املعادالت  '0t'حمل  '0T'إحالل   3
  .2ونص القسم  (3)املعادلة يف  'ct'حمل  'cT'إحالل   4
  .2ونص القسم  (4)يف املعادلة  'tt'حمل  'tT'إحالل   5
  .4و 2ونصي القسمني  (9)يف املعادلة  'at'حمل  'aT'إحالل   6
  .6و 4يف نصي ومعادالت القسمني  'bt'حمل  'bT'إحالل   7
  إعادة ترقيم املعادالت تبعاً لذلك.  8



- 4 - 

  (Rev.1)3/73الوثيقة   P.1511 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  فضاء-طوبوغرافيا وضع مناذج االنتشار �جتاه أرض

  يشمل مشروع هذه املراجعة:
  إضافة جمال التطبيق للتوصية؛  1
  إضافة إعالن \ن اخلرائط الرقمية تشكل جزءاً ال يتجزأ من التوصية؛  2
  التسمية املتفق عليها؛مت تنسيق أمساء ملفات النواتج الرقمية مع اصطالحات   3
  ينبغي إwحة النواتج الرقمية جبانب نص التوصية متشياً مع املمارسة السارية.  4

  وجدير iلذكر أنه مل يقرتح أي تغيري على الطرائق أو قيم البياlت املوصى aا يف النواتج الرقمية ذات الصلة.

  (Rev.1)3/74الوثيقة   P.1057 R-ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

  التوزيعات االحتمالية املتعلقة بنمذجة انتشار املوجات الراديوية

  وإدراج معلومات جديدة تعمم التوزيع املركب اللوغاريتمي العادي ورايلي. 5الغرض من هذه املراجعة تصويب خطأ يف القسم 

  (Rev.1)3/76الوثيقة   P.678 R-ITU-2مشروع مراجعة التوصية 

  االنتشاروصف خصائص التغري لظاهرة 
  وتقدير املخاطر املرتبطة 3امش االنتشار

. فهو يضيف خريطة جديدة للمعدالت املناخية، كما يصوب أحد األخطاء 2يدخل مشروع هذه املراجعة تغيريات على امللحق 
  الصياغية الطفيفة.

  (Rev.1)3/78الوثيقة   P.1812 R-ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

  منطقة-إىل-مبسري خلدمات األرض من نقطةطريقة تنبؤ �نتشار خاصة 
 (UHF)واملوجات الديسيمرتية  (VHF)يف نطاقات املوجات املرتية 

  يقرتح مشروع هذه املراجعة:
  ؛إذ تالحظحتت فقرة  ح)سطر جديد   1
  .i1مللحق  10.4و 9.4و 2.3و 2و 1تنقيحات لألقسام   2



- 5 - 

  (Rev.1)3/79الوثيقة   P.1406 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  آ=ر االنتشار املتعلقة �خلدمة املتنقلة الربية لألرض واخلدمة اإلذاعية 
 (UHF)والديسيمرتية  (VHF)يف نطاقات املوجات املرتية 

يتضمن مشروع هذه املراجعة إحاالت إضافية إىل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية إضافًة إىل نقل تعريف اخلسارة النامجة عن 
  .ITU-R P.2040بىن إىل التوصية دخول امل

  صياغياً. 2مت تصويب الشكل 

  (Rev.1)3/82الوثيقة   P.1816 R-ITU-2مشروع مراجعة التوصية 

  التنبؤ �خلواص الزمنية واملكانية للخدمات املتنقلة الربية عريضة النطاق
  (UHF)اليت تستعمل نطاقات ترددات املوجات الديسيمرتية 

  (SHF)واملوجات السنتيمرتية 

حملطات قاعدة ذات  (MS)مشروع مراجعة هذه التوصية أن تستند معادلة مواصفة زاوية الوصول عند حمطة iخلدمة املتنقلة يقرتح 
ارتفاعات منخفضة للهوائيات، إىل بياlت مقاسة. وميكن التعبري عن املعادلة بنفس معادلة التنبؤ مبواصفة زاوية الوصول عند 

. وiلتايل، ميكن استخدام املعادلة احلالية الواردة 3حملطات قاعدة ذات ارتفاعات عالية للهوائيات، الواردة يف امللحق  MS حمطة
  .للهوائيات، ومن مث توسيع مدى ارتفاع هوائيات احملطات القاعدة عاليةحملطات قاعدة ذات ارتفاعات من منخفضة إىل  i 3مللحق

  (Rev.1)3/84الوثيقة   P.1238 R-ITU-7مشروع مراجعة التوصية 

  العاملة تخطيط أنظمة االتصاالت الراديويةلؤ التنبُّ  طرائقاالنتشار و معطيات 
  العاملةوشبكات املنطقة احمللية الراديوية داخل املباين 

  GHz 100و MHz 900بني  يف مدى الرتددات

  يقرتح مشروع هذه املراجعة:
إذ تضع . وطبقًا هلذا التعديل، أضيفت بعض األوصاف إىل قسم MHz 300إىل  900تغيري حد الرتدد األدىن من   1

  ؛اعتبارها يف
  ؛إذ تالحظمن  ب)إىل الفقرة  ITU-R P.2040إضافة وصف ذي صلة iلتوصية   2
إلضافة معلمة للمسافة املرجعية. وأضيفت بعض التعاريف. وفيما يتعلق  (1)، مت تغيري صيغة املعادلة 1.3يف القسم   3

مشتقة من قياسات فعلية والعديد من  4و 3و 2بنموذج خسارة املسري هذا، ُأضيفت بياlت عديدة إىل اجلداول 
  aذه اجلداول؛ اخلاصاحلواشي األوصاف والتفسريات يف جزء 

  العديد من البياlت بشأن متديد التأخري، مع حذف بعض األوصاف ذات الصلة؛ 3.4أضيف إىل القسم   4
  . وأضيف قسم فرعي جديد مع توفري بعض بياlت القياس؛4.4احلايل  مت حذف القسم  5
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  وحذف تذييل بنهاية التوصية. 7مت تعديل القسم  6
  ، أضيف قسم فرعي جديد مع بعض النصوص وجدول بياlت جديد لالنتشار الزاوي؛3.9يف القسم   7
  إعادة ترقيم اجلداول واألشكال واملعادالت.كما أدخل يف مشروع هذه املراجعة عدد من التوصيات الصياغية مع   8

  (Rev.1)3/85الوثيقة   P.1411 R-ITU-7مشروع مراجعة التوصية 

  معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة االتصاالت الراديوية قصرية املدى
  املعدة للعمل خارج املباين والشبكات احمللية الراديوية يف مدى الرتددات

  GHz 100و MHz 300املرتاوحة بني 

  يقرتح مشروع هذه املراجعة مثانية تعديالت كالتايل:
اخلاصة بنموذج خسارة املسري لالنتشار داخل األخاديد احلضرية إلضافة معادلة جديدة خلسارة  1.1.4الفقرة تنقيح   1

  من أجل انتشار املوجات امليلليمرتية. GHz 60و GHz 28وجدول بياlت يف النطاقني  LoSاملسري 
iلنسبة للمناطق  GHz 28لتصويب األخطاء وملراعاة مدى الرتددات املطبق حىت  2.2.4تعديل املعادالت الواردة يف الفقرة   2

  اليت يسود فيها االنعكاس يف حاالت االنتشار فوق األسطح.
على ارتفاع أدىن من السطح إىل مستوى قريب من الشارع" "مناذج لالنتشار بني مطاريف موضوعة  3.4تنقيح القسم   3

"منوذج حمدد  3.3.4"منوذج حمدد iملوقع يف البيئات احلضرية" والفقرة  2.3.4إلضافة قسمني فرعيني جديدين، الفقرة 
  ع.ا البيئات السكنية" مبا يف ذلك مناذج جديدة خلسارة املسري لالنتشار بني مطاريف منخفضة االرتف iملوقع يف

 GHz 60و GHz 30إلضافة جدول جديد لقيمة جذر متوسط الرتبيع لتمديد التأخري يف النطاقني  2.1.5تنقيح القسم   4
  iلنسبة النتشار املوجات امليلليمرتية.

إلضافة جداول بياlت جديدة من أجل االنتشار بني مطاريف منخفضة االرتفاع  2.2.5و 3.1.5إضافة قسمني جديدين،   5
  ت حضرية خمتلفة.يف بيئا

إلضافة جداول بياlت جديدة للمسافة الساكنة وقيمة جذر متوسط الرتبيع لتمديد التأخري مأخوذة  9إضافة قسم جديد   6
  .km/h 200من القياسات من أجل االنتشار عندما يسري القطار عايل السرعة بسرعة تزيد عن 

لإلشارة إىل أن التوجيه املتعلق بتأثريات خصائص مواد املباين وهياكلها على انتشار املوجات الراديوية  2.5.4تنقيح الفقرة   7
  .ITU-R P.2040ميكن االطالع عليه يف التوصية 

  عدد من التصويبات الصياغية.  8

  إعادة ترقيم اجلداول واألشكال واملعادالت متناول أيضاً يف مشروع هذه املراجعة.
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  (Rev.1)3/88الوثيقة   P.453 R-ITU-10عة التوصية مشروع مراج

  ت االنكساريةبياCعباراته و  دليل االنكسار الراديوي:

  يشمل مشروع هذه املراجعة ما يلي:
  خبصوص تعريف ضغط اهلواء اجلاف. i1مللحق  1إضافة توضيح يف القسم   -
أ من هذه التوصية. ومت حتديث اخلرائط الواردة ، كجزء ال يتجز i1مللحق  1.3إضافة خرائط رقمية جديدة يف القسم   -

  مع إضافة خرائط جديدة كجزء ال يتجزأ من التوصية. 2.3القسم  يف

  (Rev.1)3/92الوثيقة   P.834 R-ITU-6مشروع مراجعة التوصية 

  آ=ر االنكسار الرتوبوسفريي على انتشار املوجات الراديوية

من "الطول الفعال للمسري" إىل "الطول الزائد للمسري" للرتاصف  i1مللحق  6تغيري عنوان يف القسم  ةيشمل مشروع هذه املراجع
  مع نص التوصية، إضافًة إىل بعض التغيريات الصياغية يف هذه القسم.

  إلضافة: (22)ومت حتديث النموذج املنبثق عن املعادلة 
  .k)2(معامل جديد لالنكسارية   -
  .فصل وظائف التقابل  -
  تصويب من مكون جاف إىل مكون هيدروستايت.  -
  .(23e)تصويب لثابت اجلاذبية يف املعادلة   -
  معلمات النماذج كجزء ال يتجزأ من هذه التوصية.  -
  تعريف إلجراء االستكمال الداخلي الذي يتعني استعماله عرب كامل املستوى األفقي.  -

  (Rev.1)3/93الوثيقة   P.2040 R-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  آ=ر مواد البناء وهياكل املباين على انتشار
  تقريباً  MHz 100املوجات الراديوية فوق 

  يشمل مشروع هذه املراجعة ما يلي:
  " للفت االنتباه إىل مزيد من التوصيات ذات الصلة.مالحظاتإضافة "  أ ) 

  " لوصف اهليكل اجلديد.فقرات توصيشرح "  ب)
  اجلديد. 2إىل امللحق  i1مللحق  1مت نقل بعض مواد القسم   ج)
لتنسيق الرموز الر�ضية وحلذف املواد اليت ال تتعلق aذه التوصية. ومت توسيع جدول  i1مللحق  3و 2القسمني مت تنقيح   د )

  معلمات منذجة اخلواص الكهرiئية بشكل طفيف.
  ن دخول املبىن.بشأن كيفية قياس اخلسارة النامجة ع توجيهاتاجلديد لتعريف اخلسارة املتعلقة iملباين وتوفري  2امللحق   ) ه
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  (Rev.1)3/95الوثيقة   P.530 R-ITU-15مشروع مراجعة التوصية 

  لألرض يف خط البصرراديوية أنظمة  لتصميم معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة

  تتضمن املقرتحات:
  أو أطول استناداً إىل مزيد من بياlت القياس، s 10لعدد من حاالت التوهني اليت تستمر ملدة  8.3.2التنقيح يف الفقرة   -
  لطريقة مجع املطر والثلج الرطب يف حساب التوهني الناتج عن اهلواطل املائية. 2.4.2والتنقيح يف الفقرة   -

  (Rev.1)3/97الوثيقة   P.1621 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  فضاء-االنتشار املطلوبة لتصميم األنظمة �جتاه أرض بياCت
  THz 375و THz 20العاملة بني 

  يقرتح مشروع هذه املراجعة:
  وقيمة جذر متوسط تربيع سرعة الر�ح. Buftonتصويب مواصفة الر�ح   -
2إضافة معلومات خبصوص املواصفة األساسية   -

nValley 5/7 C-Huffnagel.  
  ويب صياغي.تص  -

  (Rev.1)3/98الوثيقة   P.2001 R-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  منوذج انتشار أرضي واسع املدى لألغراض العامة
  GHz 50إىل  MHz 30يف مدى الرتددات من 

  يشمل مشروع هذه املراجعة:
  ؛ITU-R P.526 و ITU-R P.452تقييدان للتطبيق على ارتفاعات األسطح املستوية لالتساق مع املعاجلة الواردة يف التوصيتني   1
 ITU-R P.526و ITU-R P.452يف منوذج االنتشار الشاذ لالتساق مع احلد الوارد يف التوصيات  حد للسطح املستوي  2

  ؛ITU-R P.1812و
ضمن خطًأ واضحًا ومت تصويبها لكي تتسق مع نفس املعادلة الواردة يف التوصيات كانت تت  8d.8.3املعادلة   3

ITU-R P.452 وITU-R P.526 وITU-R P.1812؛  
  ؛(C.2.13)إىل  (C.2.12)مت تغيري اإلحالة إىل املعادلة  (C.2.2)يف الفقرة الثالثة بعد املعادلة   4
حيث  2.3أُدخل تعديل على طريقة حساب ارتفاعات األسطح iلنسبة لكثافة خبار املاء. ترد التعديالت املعنية iلفقرة   5

  ؛Fُأضيفت طريقة للحصول على ارتفاع السطح عند منتصف املسري ويف التذييل 
  لك؛أُدخلت تغيريات عديدة ذات طابع صياغي على أمساء املتغريات واملصطلحات، وما إىل ذ  6
  لتصويب خطأ يف إشارة. (E.10)مت تعديل املعادلة   7
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  (Rev.1)3/99الوثيقة   P.618 R-ITU-11مشروع مراجعة التوصية 

  بياCت االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة لتصميم
  أنظمة االتصاالت أرض فضاء

  كالتايل:  1يقرتح مشروع هذه املراجعة ثالثة تغيريات يف امللحق 
لشرح إجراء خطوة خطوة لطريقة جديدة للتنبؤ iحتمال وجود توهني lجم عن املطر  1.2.2إضافة قسم فرعي إىل الفقرة   -

  على مسري مائل.
  .2.4.2.2إىل الفقرة  2.1.2.2تغيري صياغي إلضافة نفس احلاشية الواردة iلفقرة   -
  وإدخال تغيريات صياغية وتبسيط تقدير احلرارة اجلوية املتوسطة املشعة. (58)تصويب املعادلة   -

  (Rev.1)3/100الوثيقة   P.681 R-ITU-7مشروع مراجعة التوصية 

  ضاءف-معطيات االنتشار املطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت الربية املتنقلة أرض

  جديد يف �اية النص. a2ذه التوصية وإضافة ملحق  1.8و 6يقرتح استبدال القسمني 

  (Rev.1)3/102الوثيقة   P.452 R-ITU-15مشروع مراجعة التوصية 

  إجراء التنبؤ لتقدير التداخل بني احملطات على سطح األرض 
  تقريباً  GHz 0,1عند ترددات تفوق 

  يقرتح مشروع هذه املراجعة تغيريات على:
  ، عامل االستكمال الداخلي للمسافة الزاوية للمسري؛(58)يتضمن تعديًال على املعادلة  i1مللحق  6.4القسم   1
  يتضمن العديد من التعديالت؛ i1مللحق  5القسم   2
  مباشرًة. (152)يقرتح حذف النص الذي يلي املعادلة  i1مللحق  2من املرفق  4القسم   3
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  (Rev.1)3/103الوثيقة   P.311 R-ITU-14مشروع مراجعة التوصية 

  يف الدراسات املتعلقة �نتشار املوجات البياCتحيازة 
  وتقدميها وحتليلها الراديوية

  يقرتح مشروع هذه املراجعة:
  ، تغيري اإلشارة إىل االنتشار الرتوبوسفريي إىل انتشار املوجات الراديوية لالتساق مع العنوان واألجزاء احلالية؛توصييف جزء   -
 3 املعلومات عن نتائج التجارب املقدمة iستعمال مناذج جلنة الدراساتحتديث معايري القبول لتوضيح الفارق بني   -

  ) وملفات احلاسوب احملتوية على البياlت؛3اجلداول املنسقة للجنة الدراسات  (أي
  إلضافة جداول جديدة ومراجعة. 1حتديث قائمة األجزاء واجلداول الواردة يف امللحق   -

  (Rev.1)3/104الوثيقة   P.679 R-ITU-3مشروع مراجعة التوصية 

  بياCت االنتشار املطلوبة لتصميم األنظمة اإلذاعية الساتلية

  تُقرتح التغيريات التالية:
  من التوصية، يضاف النص: إذ تضع يف اعتبارهايف جزء   -

  تقدم توجيهات بشأن آ#ر خواص مواد البناء وهياكل املباين على انتشار املوجات الراديوية". ITU-R P.2040"أن التوصية   

  : "اخلسارة النامجة عن دخول املبىن": يستعاض عن النص احلايل iلكامل iلنص التايل:i1مللحق  1.4يف القسم   -
  ".ITU-R P.2040 يف التوصية "ميكن االطالع على املواد املتعلقة 4خلسارة النامجة عن دخول املبىن  

  (Rev.1)3/105الوثيقة   P.1144 R-ITU-6مشروع مراجعة التوصية 

  3دليل تطبيق طرائق االنتشار للجنة الدراسات 
  لالتصاالت الراديوية

  التغيريات بشأن:
  طرائق قطاع االتصاالت الراديوية للتنبؤ iنتشار املوجات الراديوية؛ - 1حتديث بعض عناصر اجلدول   -
  وحتديثه؛ 2تنقيح اجلدول   -
وحتديثه إلضافة طرائق جديدة لالستكمال الداخلي املكاين إىل جانب توضيح بشأن استعمال  1تنقيح امللحق   -

  اإلحداثيات اجلغرافية فيما يتعلق iألنظمة املرجعية املختلفة.
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  2ق ـلحمال

  )3/72مصدر: الوثيقة (ال

  مقرتح إلغاؤهاالتوصية ال

  توصية قطاع االتصاالت الراديوية
(ITU-R) 

 عنوان التوصية

P.13221 التقدير اإلشعاعي للتوهني اجلوي 

___________  

_______________ 

ذه الرسالة). 1(انظر امللحق  R P.372-ITU-11يتوقف اإللغاء على املوافقة على مراجعة التوصية    1  


