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، مشروع مراجعة مسألة واحدة لقطاع 2017مارس  30يف  املنعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  3الدراسات  جلنةاعتمدت 
 ITU-R 1-7 القرار عليه يف املنصوص) واتُفق على تطبيق اإلجراء A2.2.2.5(الفقرة  ITU-R 1-7االتصاالت الراديوية وفقًا للقرار 

ص مشروع املسألة يوية. ويرد نلالتصاالت الراد مجعيتنييف الفرتة الواقعة بني  املسائلعلى  املوافقةن ) بشأA2.3.2.5 (انظر الفقرة
 املدير خترب ألة أنعلى مشروع مس املوافقة. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على لتيسري اطالعكم عليه Gذه الرسالة امللحق يف

  اعرتاضها. الدراسات Uسباب جلنةورئيس 

موعد أقصاه  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.5 ألحكام الفقرةوتبعاً 
  إذا كانت توافق أم ال توافق على املقرتحات الواردة أعاله. مبا 2017 يونيو 20

    

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب
 
 

  الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/805  

 2017 أبريل 20

 
 

  ليهإ واملنتسبني وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية االحتادإىل إدارات الدول األعضاء يف 

 االحتادإىل  املنضمةواهليئات األكادميية  لالتصاالت الراديوية 3املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

  )انتشار املوجات الراديوية( لالتصاالت الراديوية 3الدراسات  جلنة :املوضوع

 لقطاع االتصاالت الراديوية واحدةمسألةمراجعةاقرتاح املوافقة على مشروع  -
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  امللحق

  )3/56(Rev.1)(الوثيقـة 

  ITU-R 203-6/3 املسألةمشروع مراجعة 

  اإلذاعية لألرض واخلدمة الثابتة طرائق التنبؤ �النتشار فيما يتعلق �خلدمة
  MHz 30(نفاذ عريض النطاق) واخلدمة املتنقلة اليت تستعمل ترددات فوق 

(2012−2009-2002-2000-1995-1993-1990)  

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

  إذ تضع يف اعتبارها

أنه توجد حاجة متواصلة إىل حتسني وتطوير تقنيات التنبؤ بشدة اcال من أجل ختطيط أو إنشاء اخلدمات اإلذاعية   أ ) 
  ؛MHz 30لألرض واخلدمات الثابتة (نفاذ عريض النطاق) واخلدمات املتنقلة اليت تستعمل ترددات فوق 

 ىل منطقة ومن نقاط متعددة إىل نقاط متعددة للخدمةأن دراسات االنتشار تشمل النظر يف مسريات االنتشار من نقطة إ  ب)
  اإلذاعية لألرض وللخدمة الثابتة (نفاذ عريض النطاق) واخلدمة املتنقلة؛

أن الطرائق احلالية تستند إىل حد كبري إىل بياkت القياس وأن هناك حاجة متواصلة إىل عمليات قياس ضمن مدى   ج)
  ية، خاصة من البلدان النامية، وذلك لزnدة دقة تقنيات التنبؤ؛الرتددات هذا من مجيع املناطق اجلغراف

  تتطلب تطوير طرائق التنبؤ لتلبية هذه املتطلبات اجلديدة؛ GHz 10أن زnدة استعمال الرتددات فوق   د )

  السواء؛  لة علىاملتنقأن العمل جيري إلدخال األنظمة الرقمية اليت تشمل اإلرسال يف النطاق العريض للخدمة اإلذاعية واخلدمة   ه )

  أنه جيب مراعاة اإلشارات املنعكسة عند تصميم األنظمة اإلذاعية الرقمية؛  و )

  ؛،أن مثة طلبات متزايدة لتقاسم الرتدد بني هذه اخلدمات واخلدمات األخرى  ز )

  كم/الساعة،  500إىل  وقد تصل ديزاتتأن السرعة القصوى للنقل tلسكك احلديدية   ح)

  املسائل التاليةدراسة تقرر 

ما هي طرائق التنبؤ بشدة اcال اليت ميكن استخدامها فيما يتعلق tخلدمة اإلذاعية لألرض واخلدمة الثابتة (نفاذ عريض   1
  ؟MHz 30النطاق) واخلدمة املتنقلة يف مدى الرتدد فوق 

  ائية مبا يلي:كيف تتأثر شدة اcال املتوقعة واملسريات املتعددة وإحصاءا|ا الزمنية والفض  2
  الرتدد، وعرض النطاق واالستقطاب؛  -
  طول مسري االنتشار وخصائصه؛  -
  مالمح التضاريس، مبا يف ذلك إمكانية االنعكاسات طويلة التأخر من تالل الدائرة الكربى املنعزلة؛  -
  التغطية األرضية، واملباين وغريها من اهلياكل اليت من صنع اإلنسان؛  -
  املكوkت اجلوية؛  -
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  ارتفاع اهلوائيات النهائية والبيئية احمليطة Gا؛  -
  اجتاهية اهلوائيات وتنوعها؛  -
  ؛�ثريات دوبلرمبا يف ذلك ، االستقبال املتنقل  -
املناطق  الطبيعة العامة ملسري االنتشار، أي املسريات على الصحاري، والبحار، واملناطق الساحلية أو اجلبلية، وخصوصاً، يف  -

  لظروف فائقة االنكسارية؟اخلاضعة 

  إىل أي مدى ترتبط إحصاءات االنتشار tملسريات والرتددات املختلفة؟  3

تتجاوز  ما هي أفضل الطرائق واملعلمات اليت تصف موثوقية تغطية اخلدمات التماثلية والرقمية هذه وما هي املعلومات اليت  4
  املدرج يف نظام تردد مرن؟بياkت شدة اcال الالزمة هلذه األغراض، أي "الذكاء" 

  ما هي أفضل الطرائق واملعلمات اليت تصف استجابة نبضة قناة االنتشار؟  5

  تقرر كذلك

كتوصيات  للتوصيات ذات الصلة أو P.1410 R-ITU للتوصية صيغ مراَجعة شكل يف إعدادها ينبغي املتاحة املعلومات أن  1
  ؛جديدة

 .2019 عامأنه ينبغي إجناز الدراسات أعاله حبلول  2

  

  S1الفئة: 

___________  
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