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 توصية  13مشاريع مراجعة أن تلتمس اعتماد  ،2017سبتمرب  1يف  املنعقدلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها  3 الدراسات جلنةقررت 
موافقة يق إجراء االعتماد وال) وقررت كذلك تطبITU-R 1-7من القرار  A2.2.6 مراسلة (الفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية عن طريق ال

مشاريع عناوين  هذه الرسالة). ويرد يف ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6(الفقرة  (PSAA) مراسلةنفس الوقت عن طريق ال يف
جنة الدراسات ورئيس ل املديرخرب ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على اعتماد مشروع توصية أن ت .وملخصا@ا التوصيات
  اعرتاضها. Jسباب

يع مشار  ترد أي اعرتاضات من الدول األعضاء خالل هذه الفرتة فإن مل. وإذا 2017 ديسمرب 4 تنتهي يفمدة شهرين لفرتة النظر  ومتتد
قت نفس الو  يف واملوافقةاتباع إجراء االعتماد  مت كان قد  وملاذلك،  وعالوًة على. 3 الدراسات ةجلن التوصيات تعترب قد اعتمد@ا

 .عليهاق افَ و امل حبكمأيضاً مشاريع التوصيات ستعترب ، فإن املراسلةعن طريق 

أقرب  عليها يف قافَ و ملا ياتوستنشر التوص معممة إدارية رسالةيف  مذكورة أعالهاإلجراءات الستعلن نتائج  ،أعاله احملددة املهلةوبعد 
  ).REC-http://www.itu.int/pub/R(انظر  ممكن وقت

  (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

  

 

 الرسالة اإلدارية املعممة

CACE/834  
 2017 أكتوبر 2

 
 

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

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

 
 

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

فس الوقت ن واملوافقة عليها يف لقطاع االتصاالت الراديوية توصية 13اقرتاح اعتماد مشاريع مراجعة   -
نفس الوقت  (إجراء االعتماد واملوافقة يف ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6?ملراسلة وفقًا للفقرة 

 ?ملراسلة)

http://www.itu.int/pub/R-REC
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  امللحق

  مشاريع التوصيات وملخصا�اعناوين 

  3/65الوثيقة   P.1057 R-ITU-4 مشروع مراجعة التوصية

  انتشار املوجات الراديوية التوزيعات االحتمالية املتعلقة بنمذجة
  إىل ما يلي: Pتوصيات السلسلة خمتلف تشري 

  ؛التوزيع الرتاكمي للتوزيع العشوائي (الغوسي) العادي  1)
  ؛للتوزيع العشوائي (الغوسي) العاديالتوزيع الرتاكمي العكسي   2)
  ؛للتوزيع العشوائي (الغوسي) العادي التوزيع الرتاكمي التكميلي  3)
  التوزيع الرتاكمي التكميلي العكسي للتوزيع العشوائي (الغوسي) العادي.  4)

وية وترقيم املعادالت خمتلف التعديالت الصياغية واملطبعية والنحأيضاً تقرتح و هذه املراجعة تعاريف هلذه التوزيعات االحتمالية  تقدم
  تغّري املعىن املوضوعي للنص. اليت ال

  3/67الوثيقة   P.530 R-ITU-16 مشروع مراجعة التوصية

  لتحسني دقة احلسا�ت املتعلقة ITU-R P.530-16 التوصية اقرتاح تعديل
  بتحسني تنوع املسارات املتعددة

تقرتح هذه الوثيقة إدخال حتسينات على مناذج املسارات املتعددة ملراعاة أوجه االختالف يف خسارة خط التغذية ومنع النتائج 
ألنظمة j علقرتدد يف مواقع اخلبو الشديد خاصة فيما يتدقة اختالف الحتسني أيضًا  وتشمليف حالة تنوع الفضاء.  الدقيقة غري

  .تمستقِبالاليت تستخدم أربعة 

  /693الوثيقة   P.834 R-ITU-8 مشروع مراجعة التوصية

  آ-ر االنكسار الرتوبوسفريي على انتشار املوجات الراديوية
تصويب طريقة التنبؤ خبسارة متديد احلزمة. وتُقرتح هذه املراجعة jالقرتان مع مراجعة  P.834R -ITU-8يشمل مشروع مراجعة التوصية 

  .ITU-R P.619-2مماثلة للتوصية 

  /703الوثيقة   P.453 R-ITU-12 مشروع مراجعة التوصية

  االنكسارية وبيا/ت معادالته دليل االنكسار الراديوي:
وتتسم ة. الرطوبة يف االنكسارية السطحي ملكونبصيغتها احلالية خرائط القيمة املتوسطة السنوية  ITU-R P.453-12تشمل التوصية 

  سنتني فقط. املمتدة علىوهي مستمدة من منتجات إعادة التحليل القدمية  1,5°هذه اخلرائط jستبانة رديئة قدرها 

http://www.itu.int/rec/R-REC-P.834-8-201609-I/en


- 4 - 

  (Rev.1)3/73الوثيقة   P.836 R-ITU-5 مشروع مراجعة التوصية

  املاء: الكثافة عند سطح األرض واحملتوى اإلمجايل لعمود هوائيخبار 
كجزء أساسي   P.1511 R-ITU-1اخلرائط الرقمية الواردة حاليًا يف التوصية  P.836R -ITU-5تشمل هذه املراجعة املقرتحة للتوصية 

  قة.امللحق واخلرائط الرقمية املرف وترد املراجعات املقرتحة يف. ITU-R P.836املنتجات الرقمية للتوصية  من هذه التوصية لضمان اتساق

  (Rev.1)3/76الوثيقة   P.840 R-ITU-6 مشروع مراجعة التوصية

  لتوهني الناجم عن السحب والضبابا
  فضاء:-ب والضباب على املسارات أرضللتنبؤ jلتوهني الناجم عن السح طريقتني P.840R -ITU-6يقدم مشروع مراجعة التوصية 

غي استعمال غري متاحة، ينب للماء السائل يف السحب احملتوى اإلمجايل العموديإذا كانت البياwت احمللية لقياس   1)
حيث ُخيّفض احملتوى  ERA-40وتستند طريقة التنبؤ هذه إىل البياwت . 1.3ية الواردة يف الفقرة طريقة التنبؤ احلال

  اإلمجايل العمودي للماء السائل يف السحب إىل درجة حرارة hبتة.
للماء السائل يف السحب متاحة من مصادر أخرى،   احملتوى اإلمجايل العموديإذا كانت البياwت احمللية لقياس   2)

كالقياسات الراديوية أو رصد األرض أو املنتجات الرقمية لألرصاد اجلوية حيث مل ُخيّفض احملتوى اإلمجايل العمودي 
  .اجلديدة 2.3للماء السائل يف السحب إىل درجة حرارة hبتة، ينبغي استعمال طريقة احلساب املقرتحة يف الفقرة 

  (Rev.1)3/77الوثيقة   P.835 R-ITU-5 روع مراجعة التوصيةمش

  األجواء املعيارية املرجعية
  :ما يلي إىل P.835R -ITU-5يرمي مشروع مراجعة التوصية 

الذي يعّرف  1976مواءمة اجلو املرجعي العاملي لقطاع االتصاالت الراديوية مع اجلو املعياري للوال~ت املتحدة،   1)
  :نظامني من أنظمة االرتفاع

  ؛′km 852 84إىل  ′km 0ارتفاعات اجلهد األرضي من  ’1‘
  ؛km 100إىل  km 86االرتفاعات اهلندسية من  ’2‘

  ؛′km  852 84إىل  ′km  0 اهلندسي إىل ارتفاع اجلهد األرضي يف نظام ارتفاع اجلهد األرضي منتوفري التحويل من االرتفاع   2)
  ؛الضغط مقابل االرتفاع تبسيط حساب  3)
  ؛حبيث تكون أخطاء التقريب ضئيلة الدالليةاألرقام الثوابت مع عدد كاٍف من  تعريف  4)
 ESA_STD_PROFليشمل نفس قيم املعلمات كتلك الواردة يف جمموعة البياwت  3يف امللحق  4تصويب اجلدول   5)

  مع إدخال تعديالت صياغية.

http://www.itu.int/rec/R-REC-P.836/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.840/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.835/en
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  (Rev.1)3/80الوثيقة   P.617 R-ITU-3 مشروع مراجعة التوصية

  املطلوبة والبيا/تتقنيات التنبؤ �النتشار 
  العابرة لألفق الراديوي الرتحيلمن أجل تصميم أنظمة 

سارة خومنوذجًا جديدًا لالنتشار �jرى وطريقة لتحديد  نموذج االنتثار الرتوبوسفرييليشمل مشروع املراجعة هذا تعديالت 
  األساسية. اإلرسال

  ال ومعلمة اخلشونة.لتحديد االرتفاع احلراري الفعّ  ) إجراءً 2أيضاً (يف التذييل  ويضيف هذا املشروع
 ارلقيمة املتوسطة التفاضلية ملؤشر االنكسا ل منتجات بياwت الدخل لتتضمن بياwتوأخرياً، يشمل هذا املشروع تعدي

  .(D050.txt)والقيمة املتوسطة ملؤشر االنكسار عند سطح األرض  km 1  (DN0.txt) دون

  3/81الوثيقة   P.618 R-ITU-12 مشروع مراجعة التوصية

  بيا/ت االنتشار وطرائق التنبؤ املطلوبة
  فضاء-االتصاالت أرضلتصميم أنظمة 

 واإلحالة 2.3.2لتنبؤ خبسارة متديد احلزمة الواردة يف الفقرة ل الطريقة احلاليةحذف  P.618R -ITU-12يشمل مشروع مراجعة التوصية 
  .ITU-R P.834إىل التوصية 

  3/82الوثيقة   P.681 R-ITU-9 مشروع مراجعة التوصية

  بيا/ت االنتشار املطلوبة
  فضاء-لتصميم أنظمة االتصاالت الربية املتنقلة أرض

النطاق  واسع االنتشاراقرتاح قسم جديد يرد فيه وصف منوذج جديد حملاكاة سيناريو  P.681R -ITU-9اهلدف من مراجعة التوصية 
  ينبغي استعماله من أجل عمليات تقييم خوارزميات جهاز االستقبال. ،من الساتل إىل داخل املباين

  (Rev.1)3/84الوثيقة   P.619 R-ITU-2 مشروع مراجعة التوصية

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

يف طريقة التنبؤ خبسارة متديد احلزمة وتعديالت صياغية أخرى. ورد تصويب خطأ  P.619R -ITU-2يشمل مشروع مراجعة التوصية 
  وتشمل هذه املراجعة املقرتحة أيضاً عدة تعديالت وتصويبات أخرى.

  
  

http://www.itu.int/rec/R-REC-P.618-12-201507-I/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.681/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-P.619/en
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  (Rev.1)3/85الوثيقة   P.1144 R-ITU-8 مشروع مراجعة التوصية

  لالتصاالت الراديوية 3 دليل تطبيق أساليب االنتشار للجنة الدراسات
  .لقطاع االتصاالت الراديوية wPمجة عن التحسينات اليت أدخلت على توصيات السلسلة  2و 1تتضمن هذه الوثيقة حتديثات للجدولني 

  (Rev.1)3/86الوثيقة   P.311 R-ITU-16 مشروع مراجعة التوصية

  املتعلقة يف الدراسات البيا/تحيازة 
  وتقدميها وحتليلهاالراديوية  �نتشار املوجات

لطريان. لوصلة بني األرض ومطراف متنقل للبياwت جتريبية إضافية توفري  P.311R -ITU-16اهلدف من هذه املراجعة املقرتحة للتوصية 
  .1وترد التعديالت يف امللحق 

___________  

http://www.itu.int/rec/R-REC-P.311-16-201609-I/en
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