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توصية  مراَجعة مشروع، أن تلتمس اعتماد 2017 سبتمرب 1 يفلالتصاالت الراديوية يف اجتماعها املنعقد  3قررت جلنة الدراسات 
 3 ومن مث اعتمدت جلنة الدراسات .ITU-R 1-7 القرار من A2.3.2.2.6عن طريق املراسلة، وفقاً للفقرة  لقطاع االتصاالت الراديوية

 عنوان مشروع التوصيةرد يو  .ITU-R 1-7 من القرار A2.3.2.6 املذكورة، ويتعني تطبيق إجراء املوافقة املنصوص عليه يف الفقرة التوصية
 . ويرجى من أي دولة عضو تعرتض على املوافقة على مشروع توصية أن خترب املدير ورئيس جلنةAذه الرسالة ا يف امللحقهوملخص

  الدراسات Kسباب اعرتاضها.
 التوصيةانتهت فرتة التشاور بشأن اعتماد هذه ، 2017 سبتمرب 22املؤرخة  CACE/833وكما ورد يف الرسالة اإلدارية املعممة 

  .2017 نوفمرب 22 يف
موعد  يف )brsgd@itu.int( ، يرجى من الدول األعضاء إبالغ األمانةR-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 وYلنظر إىل أحكام الفقرة

  أعاله. ذكورامل املقرتحمبا إذا كانت توافق أم ال توافق على  2018يناير  30أقصاه 
وقت أقرب  املواَفق عليها يف التوصيةوبعد املوعد النهائي احملدد أعاله، ستعلن نتائج هذا التشاور يف رسالة إدارية معممة مث تُنشر 

  ).REC-http://www.itu.int/pub/R ممكن (انظر

 (BR)الراديوية االتصاالتمكتب

 

 الرسالة اإلدارية املعممة
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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 الراديويةا( ةلالتصاالت الراديوي 3جلنة الدراسات  :املوضوع

 لقطاع االتصاالت الراديويةتوصيةمراَجعةمشروعاقرتاح املوافقة على  -
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  لحـقامل

  3اليت اعتمد�ا جلنة الدراسات  مشروع التوصية عنوان

  هاوملخصلالتصاالت الراديوية 

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

  االنتشار �النعراج

بصيغتها احلالية منوذج انعراج للفتحات أو احلواجز يصلح فقط لالنتشار املتعامد مع احلاجز.  ITU-R P.526-13 تتضمن التوصية
 وحيّسن هذا االقرتاح دقة هذا النموذج عندما يكون املرِسل و/أو املستقِبل قريباً من الفتحة أو احلاجز، ويضيف أسلوYً تقريبياً يصلح

  ستقِبل من احلاجز أو الفتحة.جلميع زواt االنتشار ومسافات املرِسل أو امل
من هذه التوصية اختالف ارتفاع التضاريس العرضية Yجتاه االنتشار، ومن مث يُقرتح  4تراعي مناذج التضاريس الواردة يف القسم  وال

  إضافة نص جديد السرتعاء انتباه مستعملي التوصية إىل هذا األمر.
  من التوصية. 2.5القسم و  4ويُقرتح أيضاً تعديل الفقرة األوىل من القسم 

___________  

https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0071/en

	ITU Document
	الملحـق
	عنوان مشروع التوصية التي اعتمدتها لجنة الدراسات 3 للاتصالات الراديوية وملخصها
	الانتشار بالانعراج

