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90th anniversary of the CCIR/ITU-R Study Groups (1927-2017) 

مشروعي توصيتني  أن تلتمس اعتماد 2017مارس  30يوم لالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  3 قررت جلنة الدراسات
) وقررت كذلك تطبيق إجراء االعتماد ITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة (الفقرة جديدتني

عناوين  الرسالة Aذهرد يف امللحق ت). و ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6(الفقرة  (PSAA) واملوافقة يف نفس الوقت عن طريق املراسلة
التوصيات. ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن خترب املدير ورئيس جلنة هذه وملخصات مشاريع 

 اعرتاضها. الدراسات Nسباب

دول األعضاء خالل هذه الفرتة . وإذا مل ترد أي اعرتاضات من ال2017 يونيو 20ومتتد فرتة النظر ملدة شهرين تنتهي يف 
مت اتباع إجراء االعتماد واملوافقة   . وعالوًة على ذلك، وملا كان قد3  مشاريع التوصيات تعترب قد اعتمدYا جلنة الدراسات  فإن
  ستعترب أيضاً حبكم املواَفق عليها. نفس الوقت عن طريق املراسلة، فإن مشاريع التوصيات  يف

أقرب  كورة أعاله يف رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات املواَفق عليها يفوبعد املهلة احملددة أعاله، ستعلن نتائج اإلجراءات املذ 
    ).REC-http://www.itu.int/pub/Rممكن (انظر  وقت

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 

  الرسالة اإلدارية املعممة
CACE/806  

 2017 أبريل 20

 
 

  املنتسبني إليهو  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية

 واهليئات األكادميية املنضمة إىل االحتاد لالتصاالت الراديوية 3املشاركني يف أعمال جلنة الدراسات 

 
 

 )جات الراديويةانتشار املو (لالتصاالت الراديوية  3جلنة الدراسات  :املوضوع

توصيات   9 عةمشاريع مراجو لقطاع االتصاالت الراديوية  مشروعي توصيتني جديدتنياقرتاح اعتماد   -
من  A2.4.2.6  قرةللفنفس الوقت >ملراسلة وفقًا   واملوافقة عليها يف لقطاع االتصاالت الراديوية

نفس الوقت عن طريق املراسلة) (إجراء االعتماد واملوافقة يفR-ITU 1-7 القرار
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  امللحـق

  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات

  (Rev.1)3/51الوثيقة   CLUTTERR P.[-ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

  اجللبةالتنبؤ خبسارة 

  .GHz 100و MHz 30عند الرتددات الواقعة بني  اجللبةتوفر هذه التوصية طرائق لتقدير اخلسارة عرب 

  (Rev.1)3/57الوثيقة   BELR P.[-ITU[مشروع التوصية اجلديدة 

  التنبؤ خبسارة الدخول إىل املباين

حمددة  . وهذه الطريقة غريGHz 100و MHz 80الرتددات الواقعة بني  دتوفر هذه التوصية طريقة لتقدير خسارة الدخول إىل املباين عن
  .pملوقع والغرض األساسي منها هو أن تسعمل يف دراسات التقاسم والتوافق

  3/43الوثيقة   R P.1510-ITU-0 مشروع مراجعة التوصية

  سطح األرضمتوسط درجة احلرارة السنوية على 

يوفر مشروع هذه املراجعة املقرتحة خرائط شهرية جديدة وخرائط سنوية حمدثة ملتوسط درجة حرارة سطح األرض pستبانة أعلى 
  السارية من هذه التوصية. إىل الصيغةpلنسبة  1,5°بدًال من  0,75°تساوي 

االتصاالت يما لوصالت س ماء الصحو والسحاب، الوتقدم اخلرائط الشهرة اجلديدة والسنوية احملدثة هذه حتسيناً للتنبؤ بتوهني الس
  العاملي. رااملقامة على خطوط عرض مرتفعة ذات أمهية نتيجة للطرق البحرية اجلديدة pلقرب من القطب الشمايل والنامجة عن االحرت 

 املراجعة املقرتحة ن املطر يفرائط الشهرية اجلديدة مطلوبة من أجل التنبؤ مبعدالت هطول األمطار وpلتايل التوهني الناتج عواخل
  .ITU-R P.837-6 للتوصية

  (Rev 1)3/44الوثيقة   R P.837-ITU-6 مشروع مراجعة التوصية

  خصائص هطول األمطار ألغراض وضع مناذج االنتشار

طريقة حمدثة وأكثر دقة للتنبؤ �حصاءات معدالت هطول األمطار. وحتتاج  R P.837-ITU-6تقدم هذه املراجعة املقرتحة للتوصية 
 أرشفتهاو ايل هطول األمطار شهر�ً وهي معلمات تقوم بقياسها وإمجسط درجة حرارة سطح األرض شهر�ً طريقة التنبؤ هذه إىل متو 

  مكاتب األرصاد اجلوية املختلفة.

 كثريًا من  حتسن، فإن طريقة التنبؤ احملدثة DBSG3اعدة البيا�ت قختبارها مقابل اإلحصاءات التجريبية اليت يتم مجعها يف وعند ا
يف ظل الظروف املناخية املعتدلة  R P.618-ITUو R P.530-ITUطرائق التنبؤ pلتوهني الناتج عن املطر الواردة يف التوصيتني  دقة
  مناطق خطوط العرض املنخفضة. ويف

https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0051/en
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0057/en
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0043/en
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0044/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.837/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.530/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.618/en
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 طريقةلتلفة نتاج أمثلة للتحقق وعمليات تنفيذ حمققة خمإوخضعت املنهجية خطوة خبطوة للمراجعة والتصديق. وعلى التوازي، مت 
  .EXCELو Pythonو Octaveو MATLAB التنبؤ احملدثة بلغات الربجمة الشائع استعماهلا مثل:

  .ITU-R P.1510سبقة للمراجعة املقرتحة للتوصية ويالحظ أن هذه املراجعة املقرتحة تستلزم املوافقة امل

  3/46الوثيقة   P.1407 R-ITU-5 مشروع مراجعة التوصية

  وحتديد معلمات خصائصه االنتشار عرب مسريات متعددة

طبيعة االنتشار عرب مسريات متعددة وحتدد املعلمات املناسبة للوصف اإلحصائي لتأثريات املسريات  ITU-R P.1407-5تشرح التوصية 
  وحساAا. املتعددة بني مسريات االنتشار وتقدم أمثلة على �ثريات الرتابط فيمااملتعددة 

ية مدة القدرة االجتاهية. وتشمل مواصفة تـأخري القدرة االجتاه اتح املراجعة إضافة حساب القدرة اإلمجالية ملواصفات �خري رت وتق
احلالية ال تعرف إال معلمات مواصفة التأخري  ITU-R P.1407-5التأخري وكل من زاوييت السمت واالرتفاع للوصول. بيد أن التوصية 

يرد تعريف ملعلمات مواصفة زوا� االرتفاع للوصول.  . وال3ومعلمات مواصفة زوا� السمت للوصول يف القسم  2  القسم  يف
  مث، متت إضافة تعريف معلمات مواصفة زوا� االرتفاع للوصول.ومن 

يعرف  معلمات مواصفات زوا� السمت/االرتفاع للوصول. فيما 3لتأخري. ويعرف القسم معلمات مواصفة ا 2 ويعرف القسم
  ، وهو قسم جديد حالياً، مواصفات �خري القدرة االجتاهية.4 القسم

  3/47الوثيقة   R P.527-ITU-3 مشروع مراجعة التوصية

  الكهر�ئية لسطح األرضاخلصائص 

موعة أوسع من أشكال جم يغطيتقرتح هذه املراجعة املقرتحة �جاً جديداً وأكثر مشوالً لنمذجة اخلصائص الكهرpئية لسطح األرض، 
. وختتلف املعلمات املستعملة عن تلك GHz 1 000 حىت للتطبيق على ترددات األرض، مبا يف ذلك اجلليد والغطاء النبايت، وقابل

تذييل تسهيًال ملستعملي  السابقة مت اإلبقاء عليها يف إىل املعلماتالنسخة احلالية من التوصية. وبعض املواد pلنسبة  ملستخدمة يفا
  متوافقة متاماً مع هذه املعلومات السابقة. 1والنماذج اجلديدة الواردة يف امللحق  .ITU-R P.832و ITU-R P.368  التوصيتني

  (Rev 1)3/49الوثيقة   R P.619-ITU-1 التوصيةمشروع مراجعة 

  بيا#ت االنتشار املطلوبة لتقييم التداخل بني حمطات
  يف الفضاء وحمطات على سطح األرض

جتاه اال يف أجل التنبؤ pلتداخل عرب املسرياتاهلدف من مشروع املراجعة املقرتحة هذه توفري معلومات إضافية وطرائق حساب من 
، حيث حيل 1 املراجعة، وذلك حىت امللحق بعالماتاحلالية  ITU-R P.619-1فضاء. وتعرض التغيريات املدخلة على التوصية -أرض

  احلالية. pITU-R P.619-1لتوصية  1 قالتايل حمل كامل امللح 1 امللحق

https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0046/en
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0047/en
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0049/en
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  (Rev 1) 3/50الوثيقة   P.620R -ITU-6 مشروع مراجعة التوصية

  االنتشار املطلوبة لتقدير مسافات التنسيق بيا#ت
  GHz 105إىل  MHz 100يف مدى الرتددات من 

  :تتناول التعديالت املقرتحة يف امللحق املوضوعات التالية
ستعاضة عنه ببيان يوجه واال pITU-R P.620-6لتوصية  1للملحق  4مت حذف النص املوجود داخل التذييل   أ ) 

النص كان عبارة عن نسخة طبق األصل لصيغة سابقة  اجري ذلك ألن هذوأُ . ITU-R F.699إىل التوصية  املستعملني
على هذه احلساpت، ينبغي  ITU-R F.699طبيق أي حتديثات مستقبلية للتوصية ت. ولضمان ITU-R F.699  للتوصية

  .ITU-R F.699يستخدم عوضاً عن ذلك مؤشر إىل الصيغة احلالية للتوصية  أن
للوثيقة،  ومصطلحات أساسيةإلضافة جمال للتطبيق  1للملحق  4تعديالت خارج التذييل  أُدخلتإىل جانب ذلك،   ب)

  .1للملحق  4فضًال عن حذف مجيع اإلحاالت إىل التذييل 

  3/53الوثيقة   R P.1144-ITU-7 مشروع مراجعة التوصية

 3دليل تطبيق طرائق االنتشار للجنة الدراسات 

  لالتصاالت الراديوية

وpلنسبة  1 يف اجلدول ITU-R P.619بيا�ت ذات صلة من التوصية  ITU-R P.1144-7يضم مشروع هذه املراجعة املقرتحة للتوصية 
  .2يف اجلدول  ITU-R P.1510و ITU-R P.837 إىل التوصيتني

  (Rev 1)3/54الوثيقة   R P.1411-ITU-8 مشروع مراجعة التوصية

ة املدى الراديوية قصري بيا#ت االنتشار وطرائق التنبؤ من أجل ختطيط أنظمة االتصاالت 
 مدى الرتددات  العاملة خارج املباين وشبكات املنطقة احمللية الراديوية العاملة يف

  GHz 100و MHz 300 بني

  :يقرتح مشروع هذه املراجعة مثانية تعديالت على النحو التايل
منوذج عام  1.2.4منوذج عام للمواقع" لالنتشار أسفل قمم األسطح و"الفقرة  1.1.4إضافة قسمني جديدين، "الفقرة  1)

للمواقع" لالنتشار أعلى قمم األسطح، وذلك إلضافة مناذج ومعلمات خلسارة املسري عامة للمواقع مشتقة من قياسات 
  يف البيئات احلضرية وشبه احلضرية. GHz 73إىل  0,8ترددات من على 

داخل األجزاء احملاطة pملباين من الشوارع، وذلك  لالنتشار NLoSاملتعلق بنموذج خسارة املسري  2.2.1.4مراجعة القسم  2)
وإلضافة معادلة للمباين ذات األشكال اليت هلا حواف  GHz 38إىل  NLoSلز�دة مدى الرتددات املطبقة لنموذج االنتشار 

  .GHz 37,1و 26,4و 4,7و 2,2سري على الرتددات إىل قياسات خسارة املمشطوفة عند منطقة التقاطع استناداً 
لالنتشار. فوق قمم األسطح، وذلك لز�دة مدى الرتددات  NLoSاملتعلق بنموذج خسارة املسري  2.2.4تعديل القسم   3)

ولتصويب  GHz 38و 28استنادًا إىل نتائج القياسات على الرتددين  GHz 38املطبقة لنموذج خسارة املسري احلايل إىل 
  .(48) خطأ املعادلة

https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0050/en
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0053/en
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0054/en
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 27 النطاقات  فوق قمم األسطح" إلضافة بيا�ت قياسات جديدة يف إىل البيئاتانتشار التأخري pلنسبة  1.1.5تعديل القسم "  4)
  .9يف اجلدول  GHz 73-67و 51-57و

 27 النطاقات  أسفل قمم األسطح" إلضافة بيا�ت قياسات جديدة يف إىل البيئاتانتشار التأخري pلنسبة  2.1.5تعديل القسم "  5)
  .12يف اجلدول  GHz 73-67و 51-57و 38و 28و

إلضافة مناذج تنبؤ جديدة  2.2.1.5أثر عرض حزمة اهلوائي" وإدخال تعديل على الفقرة  3.5إضافة قسم جديد "الفقرة   6)
  وجداول بيا�ت النتشار التأخري واالنتشار الزاوي ذي الصلة بعرض حزمة اهلوائي.

 GHz 75-51للنطاقني  (XPD)خصائص االستقطاب" إلضافة متييز االستقطاب املتقاطع  6تعديل القسم "الفقرة   7)
  يف البيئات احلضرية ذات االرتفاعات املنخفضة. GHz 73-67و

  عدد من التصويبات الصياغية.  8)

  3/55الوثيقة   R P.1238-ITU-8 مشروع مراجعة التوصية

  بيا#ت االنتشار وطرائق التنبؤ من أجل ختطيط أنظمة االتصاالت الراديوية
  الراديوية العاملةالعاملة داخل املباين وشبكات املنطقة احمللية 

  GHz 100و MHz 300يف مدى الرتددات بني 

  :ITU-R P.1238-8فيما يلي التعديالت املدخلة على التوصية 
  (معامالت خسارة القدرة) 2إضافة بيا�ت جديدة للجدول   -

) GHz 300و 67-73و 51-57و 38و 37و 28و 26و 4,7و 2,2و 0,8إدراج نتائج قياسات إضافية لنطاقات تردد خمتلفة (  
بيئات خمتلفة (إدارية، وجتارية، وممرات ومراكز بيا�ت). كما أضيفت حواش جديدة لتوضيح حالة القياس. واضيف  يف

  التوصية. إىل هذهأل�ا حالة خاصة pلنسبة  GHz 300فوق اجلدول شرح لبيا�ت القياس للنطاق 
 3,5ه كان موجودًا يف األساس بني صفي النطاقني نأل GHz 2,625الصف اخلاص pلنطاق  نقلكتعديالت صياغية، مت   

  .GHzدلت وحدات الرتددات يف اجلدول إىل وعُ  .GHz 4و
  )إحصائيات اخلبو pحلجب( 4إضافة بيا�ت جديدة إىل اجلدول   -

البيئات  يف )GHz 73-67و 51-57و 38و 37و 26و 4,7و 2,2و 0,8درجت نتائج قياسات جديدة لنطاقات تردد خمتلفة (أُ   
  ت أيضاً حواش إضافية لتوضيح حالة القياسات.فضياإلدارية والتجارية. وأُ 

  (جذر متوسط الرتبيع النتشار التأخري) 5إضافة بيا�ت جديدة إىل اجلدول   -
) يف بيئات خمتلفة (جتارية وإدارية GHz 73-67و 51-57و 38و 28درجت نتائج قياسات إضافية لنطاقات تردد خمتلفة (أُ   

  درج عمود جديد يلخص العديد من احلواشي.مدرسية وجتمعات للحواسيب واملمرات). وأُ وفصول 
  (�ثري خمطط إشعاع اهلوائي) 2.1.5إضافة منوذج جديد إىل القسم   -

منوذج تنبؤ جديدًا حلساب قيمة جذر متوسط الرتبيع النتشار التأخري وجذر متوسط الرتبيع  2.1.5يشمل القسم   
ويرد ملخص ملعلمات احلساب اخلاصة pلنموذج  تنادًا إىل عرض حزمة منتصف القدرة للهوائي.لالنتشار الزاوي اس

  ).9و 8 جدولني إضافيني (اجلدوالن يف

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0055/en
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