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

مراجعة مشروع أن تلتمس اعتماد ، 2017سبتمرب  1يف  الذي ُعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  3 الدراسات جلنةقررت 
جنة مراسلة من جانب ل(اعتماد عن طريق ال ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.2.6 لفقرةتوصية لقطاع االتصاالت الراديوية وفقًا ل

  وملخصها. ةع التوصيو ن مشر واعنذه الرسالة =ملحق الدراسات). ويرد يف ال
، عندئٍذ ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة مل. وإذا 7201 نوفمرب 22 تنتهي يفملدة شهرين ومتتد فرتة النظر 
  .ITU-R 1-7من القرار  A2.3.2.6عليه يف الفقرة  املنصوصRلتشاور  املوافقةيشرع يف إجراء 
  اعرتاضها. جنة الدراسات Xسبابمدير ورئيس لخرب الأن ت ةع التوصيو دولة عضو تعرتض على اعتماد مشر ويرجى من أي 

    

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

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

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

 
 

  )نتشار املوجات الراديويةاة (لالتصاالت الراديوي 3جلنة الدراسات  :املوضوع

 اقرتاح اعتماد مشروع مراجعة توصية واحدة لقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق املراسلة  -
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  ملحـقال

  وملخصها ةع التوصيو مشر  عنوان

  3/71(Rev.1)الوثيقة   P.526 R-ITU-13 مراجعة التوصية مشروع

  االنتشار �النعراج

 .حلاجزايصلح فقط لالنتشار املتعامد مع  احلواجزبصيغتها احلالية منوذج انعراج للفتحات أو  ITU-R P.526-13 تتضمن التوصية
يصلح سلوRً تقريبياً أ، ويضيف احلاجزوحيّسن هذا االقرتاح دقة هذا النموذج عندما يكون املرِسل و/أو املستقِبل قريباً من الفتحة أو 

  أو الفتحة. احلاجزجلميع زوا[ االنتشار ومسافات املرِسل أو املستقِبل من 
يُقرتح  ن مثومالتوصية اختالف ارتفاع التضاريس العرضية Rجتاه االنتشار،  هذه من 4تراعي مناذج التضاريس الواردة يف القسم  وال

  .األمر اانتباه مستعملي التوصية إىل هذ السرتعاءنص جديد إضافة 
  من التوصية. 2.5القسم و  4ويُقرتح أيضاً تعديل الفقرة األوىل من القسم 

___________  
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