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 3 مراجعةال وسوف تنشر يف ،5 إىل 1 من ملحقاتاليف موافقة عليها لالطالع مت المسائل اليت تهبذه الرسالة نصوص ال ومرفق
 3 جنة الدراساتإىل ل وأسندهتا، 2012معية االتصاالت الراديوية لعام مسائل اليت وافقت عليها جاليت تتضمن ال 3/1 للوثيقة

مسألة لقطاع االتصاالت الراديوية.  18جديدة بشأن ال محددةال مواعيدو/أو ال الفئات 6ق ملحكما ترد يف ال.  لالتصاالت الراديوية
 ملغاة.ال مسألة قطاع االتصاالت الراديوية 7 ملحقويبني ال

 وتفضلوا بقول فائق التقدير واالحرتام.

 رانسي فرانسوا
 مديرال

 7: الملحقات

 :التوزيع
 لالتصاالت الراديوية 3جنة الدراسات مشاركون يف أعمال لال وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية حاديف االت إدارات الدول األعضاء -
 لالتصاالت الراديوية 3جنة الدراسات مشاركون يف أعمال لمنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية الال -
 مسائل التنظيمية واإلجرائية ونواهبمالمعنية بخاصة الجان دراسات االتصاالت الراديوية واللجنة الرؤساء ل -
 مر ونوابهرئيس االجتماع التحضريي للمؤت -
 جنة لوائح الراديوأعضاء ل -
 حاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير مكتب تنمية االتصاالتاألمني العام لالت -

  

http://www.itu.int/md/R12-SG03-C-0001/en
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 1ملحق ال

 *R-ITU 231-1/3مسألة ال

 المصادر االصطناعيةأثر اإلرساالت الكهرمغنطيسية من 
 على أنظمة وشبكات االتصاالت الراديوية

(2015-2007) 

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

أن اإلرساالت الكهرمغنطيسية حتدث من مصادر اصطناعية شديدة التنوّع، مثل أنظمة اإلشعال يف آالت االحرتاق  أ ( 
واآلالت الكهربائية واملعدات واألجهزة اإللكرتونية ومعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعدات االتصاالت الداخلي 

 ذلك؛ إىل وما
 أن استقبال مثل هذه اإلرساالت قد يؤثر على أداء أنظمة وشبكات االتصاالت الراديوية؛ ب(
تتعلق مبجمل الضوضاء من مجيع املصادر االصطناعية  372P R-ITU.أن املعلومات عن الضوضاء االصطناعية يف التوصية  ج(

 يف البيئات النمطية وال توفر معلومات عن اإلرساالت املستقَبلة من مصادر فردية أو مصادر ميكن استبانتها؛
 ميكن وصفها على حنو كاف بداللة عامل ضوضاء خارجي؛ أن هذه اإلرساالت قد تكون ذات طبيعة نبضية وال د (
 اإلرساالت من املصادر الفردية قد تزداد أمهيتها فيما يتعلق بتحديد أداء األنظمة والشبكات الراديوية،أن  ه (

 دراسة املسألة التالية تقـرر
 كيف ميكن وصف وقياس توزيع اإلشعاع املنبعث من فرادى املصادر؟

 تقرر كذلك
 إدراج نتائج الدراسات يف توصيات و/أو تقارير؛ 1
 .2019أنه ينبغي االنتهاء من الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام  2
 

 S2الفئة: 
  

____________________ 
 الراديوية هلذه املسألة. لالتصاالت 1ينبغي اسرتعاء انتباه جلنة الدراسات   *
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 2 ملحـقال

 ITU-R 209-2/3ألة ـمسال

 معلمات التغير والمجازفة في تحليل أداء األنظمة
(2015-20121993) 

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

فضاء( وجود معلمات مناسبة لوضع معايري من الضروري يف التخطيط املناسب للوصالت لألرض وللوصالت )أرضأن  أ ( 
 األداء ألنظمة االتصاالت الراديوية؛

أنه مت حتديد "متوسط أسوأ شهر يف السنة" باعتباره إحصاءات على املدى الطويل تتعلق مبعيار األداء املشار إليه  ب(
 شهر"؛ "بأي
 تباين نظراً للطبيعة العشوائية آلثار االنتشار على أنظمة االتصاالت الراديوية مثة حاجة للحصول على معلومات بشأنأنه  ج(

ل للفرتات على املدى الطوي بالتباينهذه اآلثار، فيما يتعلق باإلحصاءات على األجل الطويل اليت قد تتسم هي نفسها 
 املختلفة؛ املرجعية

ة للسماح بإجراء توازن مالئم بني التكلفة واألداء عند حتليل موثوقي التباينملعلمات  واضحةصياغة إىل أن هناك حاجة  د (
 النظام وتيسره وجودته،

 التالية املسائلدراسة  تقرر
 ما هو التباين يف آثار االنتشار للفرتات املرجعية املختلفة؟ 1
 العامل؟ يف مكان ألي االنتشار آثار يف التباين هو ما 2
 النتشار؟إحصاءات ا بتباينما هي الفرتات املرجعية اليت يتعني حتديدها لصياغة معلمات اجملازفة املرتبطة  3
 ما هي املعلمات األكثر مالءمة لصياغة حدود الثقة واجملازفة املرتبطة مبواصفات أداء النظام وتقييمه؟ 4
 الراديوية؟ اإلحصائي يف آثار االنتشار يف أنظمة االتصاالت التباين اليت حتددما هي اإلجراءات الالزمة حلساب املعلمات  5

 وتقرر كذلك
 .2019 أنه ينبغي إجناز الدراسات أعاله حبلول عام 1
 

 S3الفئة: 
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 3 ملحـقال

 R-ITU 202-4/3مسألة ال
 طرائق التنبؤ باالنتشار على سطح األرض

(2015-2007-2000-1990) 

 ،لالحتاد الدويل لالتصاالتإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها

أن وجود عوائق على مسري االنتشار ميكن أن تعدل، إىل حد كبري، القيمة املتوسطة خلسارة اإلرسال، فضاًل عن اتساع  أ ( 
 وخصائصه؛ اخلبو
بيعية واالصطناعية على لبىن الطأنه، مع زيادة الرتدد، يصبح تأثري تفاصيل وعورة سطح األرض فضالً عن الغطاء النبايت وا ب(

 أو فوق سطح األرض أكثر أمهية؛
 أن االنتشار فوق قمم اجلبال املرتفعة يعترب ذا أمهية عملية كبرية يف بعض األحيان؛ ج(
 أن االنكسار وحجب املواقع هلما داللة عملية يف دراسات التداخالت؛ د (
 ض واجللبة؛ين تسمح بتنمية قواعد بيانات رقمية تفصيلية لتضاريس األر أن التحسن يف أداء احلواسيب وقدرهتا على التخز  ه (
؛ وأن تطبيقاً P.368 R-ITUمعطاة يف التوصية  MHz 30و kHz 10أن شدة جمال املوجة األرضية للرتددات الواقعة بني  و (

 لقطاع االتصاالت الراديوية؛ 3، متاح يف الصفحة اإللكرتونية للجنة الدراسات GRWAVE حاسوبياً، هو
 أن مثة حاجة إىل معلومات عن طور املوجة األرضية؛ ز (
 أن املعلومات املتعلقة بتوصيلية األرض غالباً ما تتيسر يف شكل رقمي؛ ح(
 أنه متت مالحظة التغيريات املومسية النتشار املوجة األرضية؛ ط(
ن للتضاريس واملباين من شأنه أن جيعل من عملية وضع مناذج لالنعراج أمراً ممكناً مأن توفر قواعد بيانات عالية االستبانة  ي(

 الناحية العملية حيث تأخذ هذه النماذج يف االعتبار معلومات ثالثية األبعاد؛
 ذلك(، إىل ود وماديتوقع تزايد دمج مواد انتقائية للرتددات وغريها من املواد املخصصة لبيئة البناء )مثل املباين واجلسور والس ك(

 دراسة املسائل التالية تقـرر
ما هو تأثري عدم انتظام تضاريس األرض، والغطاء النبايت واملباين، ووجود بىن توصيلية واختالفات مومسية، على املواقع  1

اب وتأخر واالستقطضمن منطقة اخلدمة حول مرسل وعلى تقييم التداخالت على مسافات أكرب بكثري، وعلى خسارة اإلرسال 
 الزمرة وزاوية الوصول؟

 ما هي خسارة اإلرسال اإلضايف يف املناطق احلضرية؟ 2
 ما هو احلجب الناتج عن العوائق القريبة من مطراف، مع مراعاة آليات االنتشار على املسري؟ 3
لى األجل األجل القصري وعما هي الظروف اليت حيدث فيها كسب العائق وما هي االختالفات يف خسارة اإلرسال على  4

 الطويل يف ظل هذه الظروف؟
 ما هي الطرائق واألنساق املناسبة لوصف وعورة سطح األرض بالتفصيل مبا يف ذلك مسات التضاريس والبىن االصطناعية؟ 5
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اريس ضكيف ميكن تطبيق قواعد البيانات اخلاصة بتضاريس األرض، إىل جانب املعلومات التفصيلية األخرى لسمات الت 6
 والغطاء النبايت واملباين على التنبؤ باخلبو، والتأخر يف التوقيت والتناثر واالنكسار؟

 هل ميكن إجراء تقييم أدق للخسارة مبراعاة شكل ثالثي األبعاد للعوائق من التضاريس واملباين؟ 7

ر واالنكسار من جل االنعكاس والتناثكيف ميكن حتديد العالقات الكمية وطرائق التنبؤ القائمة على اإلحصاءات اليت تعا 8
 مسات تضاريس األرض واملباين، فضاًل عن تأثري الغطاء النبايت؟

 ما هو طور أسلوب املوجة األرضية؟ 9
 كيف ميكن تيسري معلومات بشأن توصيلية األرض رقمياً كمعلومات مصفوفة أو معلومات اجتاهية؟ 10

 تقرر كذلك
 أعاله يف توصيات و/أو تقارير؛ تضمني نتائج الدراسات املذكورة 1
 .2019أنه ينبغي االنتهاء من الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام  2
 

 S2الفئة: 
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 4 ملحـقال
 ITU-R 211-6/3مسألة ال

 GHz 100إلى  MHz 300 من بيانات االنتشار ونماذج االنتشار في مدى الترددات
 الالسلكية قصيرة المدى التي تستعمل لتصميم أنظمة االتصاالت الراديوية
 (WLAN)والشبكات الالسلكية المحلية 

  (2015-2009-2007-2005-2002-2000-1993) 
 ،الدويل لالتصاالت إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد

 إذ تضع يف اعتبارها
 وخارجها؛ العمل داخل املباينأن كثرياً من أنظمة االتصاالت الشخصية قصرية املدى جيري استحداثها، وهي قادرة على  أ ( 

 وخارجها؛ املساكن( أو ( ستوفر اتصاالت شخصية داخل املباين )املكاتبIMTأن األنظمة املتنقلة املستقبلية )مثل األنظمة  ب(
  (WPBX) والبّداالت اخلاصة الالسلكية لألعمال التجارية (WLAN) أن الطلب شديد على الشبكات احمللية الالسلكية ( ج

 ضح من املنتجات احلالية واألنشطة البحثية املكثفة؛يت كما
 مع االتصاالت الالسلكية والسلكية؛ تتوافقأن من املستصوب وضع معايري للشبكة احمللية الالسلكية  د (
البيئة  أن لألنظمة قصرية املدى اليت تستخدم قدرة منخفضة جدًا مزايا كثرية فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات يف ( ه

 والشخصية؛ املتنقلة
 سلكية هامة قد يكون هلا آثار على خدمات االتصاالت الراديوية؛ هو تكنولوجيا ال (UWB) أن النطاق العريض جداً  و (
أن معرفة خصائص االنتشار داخل املباين والتداخل الناشئ عن تعدد املستعملني يف نفس املنطقة، تنطوي على أمهية  ز (

 طريقة تتميز بالكفاءة؛فائقة لتصميم األنظمة ب
 عطااًل إال أنه ميكن االنتفاع به يف بيئة اخلدمة املتنقلة أو داخل املباين؛أأن االنتشار متعدد املسريات قد يسبب  ح(
 أنه ال توجد سوى قياسات حمدودة لالنتشار يف بعض نطاقات الرتدد اليت يُنظر يف استعماهلا ألغراض األنظمة قصرية املدى؛ (ط
 املعلومات املتعلقة باالنتشار داخل املباين ومن داخل املباين إىل خارجها قد تكون ذات أمهية أيضاً خلدمات أخرى،أن  (ي

 دراسة املسائل التالية تقرر
ما هي مناذج االنتشار اليت ينبغي استعماهلا لتصميم األنظمة قصرية املدى )املدى التشغيلي أقل من كيلو مرت واحد(  1
داخل املباين  ظمة االتصاالت الالسلكية وأنظمة النفاذ، والشبكات احمللية الالسلكية، داخل املباين وخارجها، ومنيف ذلك أن مبا
 خارجها؟ إىل

 دمات تختلفة مثل:خب القناة فيما يتعلقما هي خصائص االنتشار األكثر مالءمة لوصف نوعية  2
 االتصاالت الصوتية؛ -
 ت الطبصلة؛خدما -
 البيانات )مبعدل بتات مرتفع ومعدل بتات منخفض(؛خدمات نقل  -
 خدمات االستدعاء وتوجيه الرسائل؛ -
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 اخلدمات الفيديوية؟ -
 ما هي خصائص االستجابة النبضية للقناة؟ 3
 ما هو تأثري اختيار االستقطاب على خصائص االنتشار؟ 4
 االجتاهية، وتوجيه احلزمة( على خصائص االنتشار؟ما هو تأثري أداء احملطة األساسية واهلوائيات املطرافية )مثل  5
 ما هي آثار خطط التنوع املختلفة؟ 6
 ما هي اآلثار املرتتبة على اختيار موقع املرِسل واملستقِبل؟ 7
 ما هو تأثري تختلف مواد البناء واألثاث، يف داخل املباين، فيما يتعلق باحلجب واالنكسار واالنعكاس؟ 8
 ، يف خارج املباين، فيما يتعلق باحلجب واالنكسار واالنعكاس؟والغطاء النبايتاملباين  ما هو تأثري هياكل 9

طرف أو طريف وصلة راديوية،  حركةما هو تأثري حركة األشخاص واملواد داخل حجرة، مبا يف ذلك إمكانية  10
 االنتشار؟ خصائص على
ر الواحد، فة من املباين )مثل التصميم املفتوح، واملبىن ذي الدو ما هي املتغريات الضرورية يف النموذج ملراعاة أنواع تختل 11

 واملبىن متعدد األدوار( اليت يوجد فيها أحد املطرافني أو كالمها؟
 خارجه؟ كيف ميكن وصف خسارة مدخل املبىن ألغراض تصميم النظام، وما هو تأثريها على اإلرسال من داخل املبىن إىل 12
 كن استخدامها لقياس الرتددات، وما هو املدى املالئم للرتددات املختلفة؟ما هي العوامل اليت مي 13
 ما هي أفضل الطرائق لعرض البيانات املطلوبة؟ 14
دخل -تعددم ما هي مناذج االنتشار األكثر مالءمة لتقييم التأثري على تصميم النظام مثل التكنولوجيا القائمة على خرج  15

 ؟(MIMO) متعدد
 تقرر كذلك

 راج نتائج الدراسات املذكورة أعاله يف توصية أو أكثر و/أو يف تقرير أو أكثر؛إد 1
 .2019 االنتهاء من الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام 2
 

 S3الفئة: 
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 5 ملحـقال
 ITU-R 207-5/3مسألة ال

 الساتلية المتنقلة للخدمة الالزمة التنبؤ وطرائق االنتشاربيانات 
 GHz 0,1 حوالي فوق الساتلية الراديوي االستدالل وخدمة

(2015-2009-2000-1997-1995-1993-1990) 
 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

 إذ تضع يف اعتبارها
أن مثة حاجة إىل طرائق لتقدير شدة اجملال أو خسارة اإلرسال عند التخطيط للخدمات املتنقلة وخدمة االستدالل  أ ( 

 الراديوي باستعمال السواتل؛
 وضبطها؛ أن عدداً من اإلدارات يدرس األنظمة الساتلية للسالمة البحرية وسالمة الطريان، واالستدالل الراديوي واالتصاالت ب(
لك بيئة السكك ، مبا يف ذأن مثة اهتمام كبري يف توفري خدمات االتصاالت للمطاريف احملمولة باليد وعلى منت مركبة ( ج
 يف األنظمة املتنقلة الساتلية؛ديدية احل
البحر على االنعكاسات من األرض و  أن األيونوسفري والرتوبوسفري ميكن أن يؤثرا على السواء على االنتشار، عالوةً  د (

 ؛(SHF)والسنتيمرتية  (UHF)والديسيمرتية  (VHF)باملوجات املرتية  العاملة اهلياكل من صنع اإلنسان، وعلى األنظمة و/أو
 أن االعرتاض واحلجب سيؤثرا على االنتشار يف األنظمة الساتلية املتنقلة الربية؛ ( ه

سيما  أن مثة حاجة إىل بيانات متعلقة باالنتشار والنمذجة فيما يتعلق جبميع زوايا السمت واالرتفاع للمسريات، ال و (
 األرض؛لألنظمة اليت تستخدم جمموعات من السواتل غري املستقرة بالنسبة إىل 

أن معرفة توزيعات مدة اخلبو ومدة غياب اخلبو هامة خصوصًا لألنظمة املتنقلة الساتلية وخدمة االستدالل  ز (
 الساتلية؛ الراديوي

 أنه سيجري إدخال عدد من األنظمة املتنقلة الساتلية اليت تتقاسم نفس الرتدد؛ (ح 
قمية وامل اهلامة لقناة االنتشار اليت جيب مراعاهتا يف تصميم األنظمة الر أن اخلبو االنتقائي للرتددات وتأخر االنتشار من الع (ط

 املتنقلة واسعة النطاق لالتصاالت الراديوية واملالحة،
 دراسة املسائل التالية تقرر

 إىل أي مدى تتوقف شدة اجملال أو خسارة اإلرسال على طبيعة التضاريس، والغطاء النبايت واهلياكل من صنع اإلنسان، 1
وموقع اهلوائي، والرتدد، واالستقطاب وزاوية االرتفاع واملناخ؛ وكيف تؤثر هذه العوامل على اختيار الرتددات واستقطاب املوجة 

 هذه األنظمة؟ يف
 ما هي آثار البيئة احمللية على املطاريف احملمولة باليد وعلى منت مركبة وأنظمة االتصاالت الشخصية؟ 2
ن االنتشار متعدد املسريات والتغيريات يف متديد دوبلر، وكيف تعتمد على املعلمات الواردة ما هي اآلثار النامجة ع 3
 ؟1 الفقرة يف
 ؟ ما هي أكثر طرائق التنبؤ مالءمة، لكل خدمة راديوية، الستعماهلا يف إعداد خطط الرتدد الوطنية والدولية 4
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املسريات وآثارمها على إشارات االتصاالت الراديوية ما هي خصائص االنعكاس على األرض أو البحر واخلبو متعدد  5
االستدالل الراديوي للموقع املرسلة بالسواتل، ذات املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض وغريها، الستعماهلا على املركبات الربية  أو

 والسفن؟ والطائرات
ية وختفيف حدة األعطال النامجة عن ما هي بيانات االنتشار اليت ميكن مجعها لنمذجة ووضع خصائص إحصائ 6

الرتوبوسفري واملسريات املتعددة، خاصة للمسريات ذات زاوية امليل منخفضة االرتفاع، كدالة حلالة سطح البحر أو األرض، )ارتفاع 
 ذلك اعرتاض يفاملوجة أو عدم استواء األرض(، وزاوية ارتفاع الساتل، ومنط إشعاع اهلوائي، وخلوص املوقع احمللي والبيئة، مبا 

 والرتدد؟ التضاريس والغطاء النبايت واحلجب
ما هي الطريقة الالزمة لتقدير نسبة اإلشارة إىل التداخل يف احلاالت اليت تتأثر فيها اإلشارات املطلوبة وغري املطلوبة  7

 املسريات؟ باخلبو متعدد
الراديو يف البيئات املتعددة من أجل األنظمة املادي لتحديد خصائص قناة -ما هي مزايا مناذج االنتشار اإلحصائي 8

 الساتلية املتنقلة الربية؟
ما هي طرائق وضع منوذج قناة االنتشار وتقييم حتسن األداء العائد إىل التنوع )الساتل، االستقطاب، اهلوائي( وتقنيات  9

 تنقلة الساتلية؟دخل متعدد لتخفيف مناذج احنطاط االنتشار يف االتصاالت الراديوية امل-متعدد خرج
 تقرر كذلك

 تضمني املعلومات املتاحة يف توصية جديدة؛ 1
 .2019 االنتهاء من الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام 2

 .يقرر من 2و 1توىل األولوية للدراسات املتعلقة بالفقرتني  - 1المالحظة 
 
 S2فئة: ال
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 6 ملحـقال
 و/أو المواعيد المحددة تعديل الفئات

مسألة قطاع 
االتصاالت الراديوية 

(ITU-R) 
 الموعد الفئة  عنوان المسألة

 المحدد 

 S2 2019 معطيات األرصاد اجلوية الراديوية الالزمة للتخطيط بشأن أنظمة اتصاالت األرض واالتصاالت الفضائية وتطبيقات األحباث الفضائية 201-/35

6/3-203 
ترددات  واخلدمة الثابتة )نفاذ عريض النطاق( واخلدمة املتنقلة اليت تستعملطرائق التنبؤ باالنتشار فيما يتعلق باخلدمة اإلذاعية لألرض 

 MHz 30 S1 2019 فوق

 S2 2019 معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ الالزمة ألنظمة األرض العاملة على خط البصر 6/3-204

 S2 2019 معطيات االنتشار وطرائق التنبؤ الالزمة لألنظمة عرب األفق 2/3-205

 S2 2019 الساتلية واإلذاعية الساتليةمعطيات االنتشار وطرائق التنبؤ الالزمة للخدمتني الثابتة  4/3-206

 S2 2019 عوامل االنتشار املتعلقة مبسائل تقاسم نطاقات الرتدد واليت تؤثر يف اخلدمات الثابتة الساتلية وخدمات األرض 5/3-208

 S3 2019 خصائص األيونوسفري 3/3-212

 S3 2019 الحة الراديويةعرب األيونوسفريية وخلدمات امل التنبؤ على املدى القصري باملعلمات التشغيلية لالتصاالت الراديوية 4/3-213

 S3 2019 الضوضاء الراديوية 5/3-214

 S3 2019 التأثريات األيونوسفريية على األنظمة الساتلية 6/3-218

 S3 2019 القياسات وبنوك البيانات للخصائص األيونوسفريية والضوضاء الراديوية 4/3-222

7/3-225 
فيها األنظمة اليت تستعمل  ، مبا(MF)واهلكتومرتية  (LF)عاملة يف نطاقات املوجات الكيلومرتية التنبؤ بعوامل االنتشار اليت تؤثر يف األنظمة ال

 S3 2019 تقنيات التشكيل الرقمية

 S3 2019 اخلصائص األيونوسفريية والرتوبوسفريية على املسريات من ساتل إىل ساتل 5/3-226

 GHz 275 C1 2019معطيات االنتشار املطلوبة للتخطيط بشأن أنظمة االتصاالت الراديوية الفضائية وأنظمة اخلدمة العلمية الفضائية العاملة فوق  2/3-228

3/3-229 
، وخصوصاً MHz 30و 1,6التنبؤ بشروط االنتشار األيونوسفريي وشدة اإلشارة وأداء الدارة وإمكانية التعديل عليها عند ترددات بني حوايل 

 S3 2019 لألنظمة اليت تستعمل تقنيات التشكيل الرقمية

 S2 2019 طرائق التنبؤ والنماذج املطبقة على أنظمة االتصاالت بالطاقة الكهربائية 3/3-230

 S2 2019 أثر اخلامات ذات البنية الصغرية على االنتشار 1/3-232

 S2 2019 وساتل أو مطراف أرضي أو منصة أخرى حممولة جواً  طرائق التنبؤ باخلسارة يف مسري االنتشار بني منصة حممولة جواً  1/3-233

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.201-4-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.203-5-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.204-5-2013
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.205-1-1995
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.206-3-2000
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.208-4-2013
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.212-2-2009
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.213-3-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.214-4-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.218-5-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.222-3-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.225-6-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.226-4-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.228-1-2005
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.229-2-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.230-2-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.232-2012
http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.233-2012
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 7 ملحـقال

 قطاع االتصاالت الراديوية الملغاة مسألة
مسألة قطاع االتصاالت 

 عنوان المسألة (ITU-R)الراديوية 

 وغريه من مظاهر التأين Eاالنتشار بواسطة التأين املتفرق للطبقة  2/3-221

___________ 

http://www.itu.int/pub/R-QUE-SG03.221-2-2012

	- الاتصالات الصوتية؛
	- خدمات الطبصلة؛
	- خدمات نقل البيانات (بمعدل بتات مرتفع ومعدل بتات منخفض)؛
	- خدمات الاستدعاء وتوجيه الرسائل؛
	- الخدمات الفيديوية؟

