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  حية طيبة وبعد،ت
مشروع توصية أن تلتمس اعتماد  2015 يونيو 12و 11 يوميلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  1 جنة الدراساتقررت ل

وقررت كذلك تطبيق إجراء االعتماد  )ITU-R 1-6من القرار  3.2.10 توصيات عن طريق املراسلة (الفقرة 3 جديدة ومشاريع مراجعة
امللحق عناوين وملخصات  . وترد يف)ITU-R 1-6 من القرار 3.10 (الفقرة (PSAA) واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة

  التوصيات. مشاريع
 ،. وإذا مل ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة5201أغسطس  24 تنتهي يفشهرين مدة لومتتد فرتة النظر 

موافقة م اتباع إجراء االعتماد والما كان قد ت. وعالوًة على ذلك، ول1جنة الدراسات ها لتعترب قد اعتمدت التوصياتمشاريع  فإن
  .عليها مواَفقحكم الستعترب أيضاً ب التوصياتمراسلة، فإن مشاريع نفس الوقت عن طريق ال يف

سباب   عرتاضها.ا ويُطلب من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن خترب املدير ورئيس جلنة الدراسات 
قرب أ وبعد املهلة احملددة أعاله، ستعلن نتائج هذا اإلجراء يف نشرة إدارية معممة وستنشر التوصيات اليت متت املوافقة عليها يف

  ).REC-http://www.itu.int/pub/Rوقت ممكن (انظر 

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 

 معممةالرسالة اإلدارية ال
CACE/732  

 2015 يونيو 24

 
 

  واملنتسبني إليه حاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديويةإىل إدارات الدول األعضاء يف االت
   الراديوية لالتصاالت 1  الدراساتاملشاركني يف أعمال جلنة 

  (إدارة الطيف) لالتصاالت الراديوية 1جلنة الدراسات  :املوضوع
توصيات لقطاع  3اقرتاح اعتماد مشروع توصية جديدة لقطاع االتصاالت الراديوية ومشاريع مراجعة   -

ملراسلة وفقاً للفقرةاالتصاالت الراديوية واملوافقة عليها يف نفس  -ITU-R 1 من القرار 3.10 الوقت 
ملراسلة)(إجراء ا 6   العتماد واملوافقة يف نفس الوقت 

  

http://www.itu.int/pub/R-REC
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  ملحـقال
  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  (Rev.1)1/163الوثيقة   R SM.[I/Q_TIMING]-ITUمشروع التوصية اجلديدة 

ت خرج مستقبالت املراقبة   دقة معلومات التوقيت يف بيا
ت خرج مستقبالت املراقبةمشروع هذه  ائق القياس احملتملة ، يقدم أمثلة لطر التوصية اجلديدة بشأن دقة معلومات التوقيت يف بيا

ت   اخلاصة مبستقبالت املراقبة. وتتضمن التوصية ملحقني: I/Q لدقة معلومات التوقيت يف البيا
  يةتعريف دقة خامت التوقيت ملستقبالت املراقبة الراديو  :1 امللحق  -
  أمثلة إلجراءات االختبار لقياس دقة خامت التوقيت ملستقبالت املراقبة الراديوية :2 امللحق  -

  (Rev.1)1/144الوثيقة   1880R SM.-ITU-0مشروع مراجعة التوصية 

  قياسات شغل الطيف
بشأن الدقة ومستوى الثقة اإلحصائية  4.3 بشكل خاص استكمال القسم 1880R SM.-ITU-0الغرض من مشروع مراجعة التوصية 
  أضيفت كلمات رئيسية. والعدد املطلوب من العينات. كما

  (Rev.1)1/145الوثيقة   1600R SM.-ITU-1مشروع مراجعة التوصية 

  تعرف اهلوية التقين لإلشارات الرقمية
عرف اهلوية تلنظر يف استعماهلا من أجل للتوصية بتقنيات ينبغي لإلدارات ا 2002 أساسًا يف ITU-R SM.1600اعتمدت التوصية 

التقين لإلشارات الرقمية. وقد خضعت التوصية لتنقيح شامل بعد جهود كبرية خالل عدة سنوات أفضت إىل مراجعة للتوصية، أي 
  .2012 اليت اعتمدت يف ITU-R SM.1600-1التوصية 

إذا كان البث  ، متكني هيئة التنظيم من حتديد ماITU-R SM.1600-1والغرض األساسي من تعرف هوية اإلشارة احملدد يف التوصية 
 (VSA) حتليل متجه اإلشارة ITU-R SM.1600-1لتوصية  1 املرصود يستعمل نسق اإلشارة املرخص به للنطاق املعين. ويشرح امللحق

-ITU-R SM.1600 بيد أن التوصيةلتعرف اهلوية عرب خصائص شكل املوجة، حيث يفضي إىل جمموعة من القيم املقاسة من اإلشارة. 
ي طريقة ميكن من خالهلا  ال 1 استعمال خصائص اإلشارة احملددة سلفاً املقابلة ألنساق خمتلفة لإلشارة من جانب مشغل توصي 

طريقة  قرتحةهذه املراجعة امل كان هذا األمر هدفًا هليئة التنظيم، تقدم يف عادي لكي يعرف بسهولة هوية نوع إشارة حمددة. وملا
  اإلشارة. لتعرف هوية اإلشارة من نتائج حتليل متجه

وب. وميكن إذا كانت اإلشارة تتسق مع النوع املرغ وينبغي لطريقة تعرف هوية اإلشارة أن متكن املشغل من أن يقرر بصورة فعالة ما
حمددة ستعرف اإلشارة استعمال مكتبة لنماذج اإلشارات (أو تشكيالت حمددة سلفاً) لبيان أي من خصائص شكل موجة 

  إجيايب. بشكل
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ومن خالل استعمال منوذج إشارة مشكل سلفاً، ميكن للمشغل اختيار نوع اإلشارة املرغوبة وأن يزود مبجموعة من القياسات 
ت والنتائج املتوقعة املناسبة لإلشارة. وميكن للمشغل بعد ذلك أن يقرر ببساطة ما اجملمعة تتسق مع نوع  I/Q إذا كانت البيا

  اإلشارة املرخصة للنطاق.
 أ.3 بعد الفقرة األوىل من القسم ITU-R SM.1600-1ومل تدخل أي تغيريات على التوصية 

  (Rev.1)1/148الوثيقة   1541R SM.-ITU-5مشروع مراجعة التوصية 

  البث غري املطلوب يف جمال البث خارج النطاق
للمرسالت العاملة يف مدى  (OoB) حدود البث يف جمال البث خارج النطاق R SM.1541-ITU-5تقدم التوصية 

  .GHz 300-kHz 9 الرتددات
، فإن الغرض ITU-R BT.1306-6 قد أدرجت يف التوصية (DTMB) ومع مراعاة أن اإلذاعة التلفزيونية الرقمية لألرض متعددة الوسائط

إطار عرض نطاق  يف DTMB يتمثل يف طرح أقنعة حدية طيفية للنظام ITU-R SM.1541-5من مشروع هذه املراجعة للتوصية 
حدود البث يف جمال البث خارج النطاق ألنظمة اإلذاعة التلفزيونية) بناًء لتوصية ( 6 . ويقرتح تعديل امللحقMHz 8و 7و 6 للقناة
  ذلك. على

مللحق قي النص بدون فقط، فيما ITU-R SM.1541-5لتوصية  6 ويتعلق مشروع املراجعة    تغيري. يظل 

___________  

http://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1541/en

