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 وبعد،تحية طيبة 

، نصوص مشاريع 2019 مايو 24لالتصاالت الراديوية في اجتماعها المنعقد في  3اعتمدت لجنة الدراسات 
 ITU-R 1-7 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية واتفقت على تطبيق إجراء القرار 5 مراجعة
ناوين ع الملحق بهذه الرسالة في( المتعلق بالموافقة على التوصيات بالتشاور. وترد A2.3.2.6 الفقرة )انظر

مشاريع التوصيات وملخصاتها. ويرجى من أي دولة عضو تعترض على الموافقة على مشروع توصية 
 اعتراضها. أن تخبر المدير ورئيس لجنة الدراسات بأسباب

، يرجى من الدول األعضاء إبالغ R-ITU 1-7 من القرار A2.3.2.6 وبالنظر إلى أحكام الفقرة
 ما إذا كانت توافق أو ال توافق على المقترحات أعاله. 9201 أغسطس 14 قبل )brsgd@itu.int( األمانة

وبعد المهلة المحددة أعاله، ستعلن نتائج هذا التشاور في رسالة إدارية معممة وستنشر التوصيات الموافَق 
 (.REC-http://www.itu.int/pub/R عليها بأسرع وقت ممكن عملياً )انظر

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 
 الرسالة اإلدارية المعممة

CACE/904 
 2019 يونيو 14

 
 

المنتسبين و إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
 إليه

والهيئات األكاديمية المنضمة إلى  لالتصاالت الراديوية 3المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 
 االتحاد

 
 

 (انتشار الموجات الراديويةة )لالتصاالت الراديوي 3لجنة الدراسات  :الموضوع

 توصيات لقطاع االتصاالت الراديوية 5اقتراح للموافقة على مشاريع مراجعة  -
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 الملحق

 عناوين وملخصات مشاريع التوصيات التي اعتمدتها
 االت الراديويةلالتص 3لجنة الدراسات 

 3/93 الوثيقة P.533 R-ITU-13 التوصية مشروع مراجعة

 (HF)طريقة التنبؤ بأداء الدارات العاملة بالموجات الديكامترية 

قترح تعديالت طفيفة لتحسين النمذجة للخسارة فوق أقصى تردد مستعمل ولتصويب المعادالت في ت  
 االحتماالت الشهرية.

 (Rev.1)3/94 الوثيقة P.372 R-ITU-13 التوصية مشروع مراجعة

 الضوضاء الراديوية

جوهرية على المعلومات الموصى بها ولكنه يقترح تقسيم النص  تعديالتمشروع المراجعة هذا  يتضمنال 
 لمقترحةاالعبارات بعض  أضيفت فيه جزء عامب التمهيد بعدف. استعماله لتسهيل منفصلةإلى عدة أجزاء 
ً تقريبنيفها بتص ،الضوضاء الراديوية الطبيعية األخرىاألجزاء  تتناول، هاونطاق التوصيةلتوضيح محتوى   ا

تائج نلدمج  ةالمناسب الطريقة ، وأخيراً االصطناعيةالضوضاء  ثم، للترددات ترتيب التنازليحسب ال
 عدة أنواع من المصادر. عن الضوضاء الناجمة

 (Rev.1)3/95 الوثيقة P.341 R-ITU-6 التوصية مشروع مراجعة

 مفهوم خسارة اإلرسال في الوصالت الراديوية

 هذه التوصية هي:لإجماالً، التعديالت المقترحة 

عملية  تغييرات جوهرية في وليس القصد إجراء .إعادة الترتيب المقدم به المصطلحات والتعاريف •
 إعادة الترتيب هذه؛

 المصطلحات المرتبطة بها؛مع الرموز  مواءمة •

 "الخسارة الكلية" و"خسارة اإلرسال األساسية"؛ يتعريف مصطلحإعادة  •

 إضافة ملحق جديد بالتوصية لتقديم طريقة لتحديد كثافة تدفق القدرة وشدة المجال؛ •

 إعادة ترقيم الملحقات والمعادالت حسب االقتضاء. •
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 (Rev.1)3/97 الوثيقة P.525 R-ITU-3 التوصية مشروع مراجعة

 الفضاء الحرحساب التوهين في 

جعة الفضاء الحر". وتجري المرا تقدّم هذه المراجعة تعريفين للمصطلحين "الفضاء الحر" و"االنتشار في
ً مواءمة للرموز المستعملة في المشروع التمهيدي لمراجعة  التوصية مع تلك المحددة في أيضا

لة الستخدام هوائي تنقيح تعريف القدرة المستقبَ  4 القسم (. وتم في53/9 )الوثيقة P.341 R-ITU-6 التوصية
 .متناح  متوائم ترافقياً بدالً من هوائي 

 (Rev.1)3/98 الوثيقة P.840 R-ITU-7 التوصية مشروع مراجعة

 السحب والضباب التوهين الناجم عن

 :من أجل ITU-R P.840-7 بالتوصية 3لملحق ا فيتعديالت اقتراح  فيغرض هذه الوثيقة يتمثل 

 ؛القابل للتطبيق تاالحتماال مدى تحديد -

𝐿𝑟𝑒𝑑 تحديدت كذلك ، وإذا كان𝑃𝐶𝐿𝑊 أكبر من Pإذا كانت  اختبار ما - =  ؛0

 ؛ص مع األقسام السابقة في التوصيةالن مواءمة -

طريقة تركيب السالسل الزمنية للمحتوى المتكامل من الماء طريقة االستكمال الداخلي مع مواءمة  -
)أي  المعنيفي الموقع  𝑃𝐶𝐿𝑊و 𝜎 و 𝑚التي تتطلب  ITU-R P.1853التوصية  فيالسحب  السائل في

ً  استعمال االستكمال الداخليعن طريق   ة األربعيالشبكنقاط العند   𝑃𝐶𝐿𝑊و  𝜎 و  𝑚لقيم  مكانيا
 𝜎 و 𝑚 عن طريق استعمال االستكمال الداخلي مكانياً لقيم المعني الموقعفي  𝐿𝑟𝑒𝑑المحيطة وتحديد 

يم قلالموقع المعني عن طريق استعمال االستكمال الداخلي مكانياً لفي  𝐿𝑟𝑒𝑑بدالً من تحديد  𝑃𝐶𝐿𝑊و
 .حيطة(الم ة األربعينقاط الشبكالفي  𝐿𝑟𝑒𝑑 المحسوبة

مولد  يتطلبهالذي  المرغوبفي الموقع   𝑃𝐶𝐿𝑊و  𝜎 و  𝑚قيم ال ITU-R P.840-7من التوصية  4القسم  ويورد
كمرجع فقط.  ذات الصلة 𝐿𝑟𝑒𝑑القيمة وترد  ؛ITU-R P.1853السالسل الزمنية للتوهين السحابي في التوصية 

سم في الق الحساب التقريبي الواردبدالً من جميع الحاالت األخرى  في 𝐿𝑟𝑒𝑑لحساب  3 القسم استعمال ينبغيو
4. 

 بأكمله. 4يحل الملحق محل القسم و

___________ 

https://www.itu.int/rec/R-REC-P.341/en
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C-0095/en

	• إعادة الترتيب المقدم به المصطلحات والتعاريف. وليس القصد إجراء تغييرات جوهرية في عملية إعادة الترتيب هذه؛
	• مواءمة الرموز مع المصطلحات المرتبطة بها؛
	• إعادة تعريف مصطلحي "الخسارة الكلية" و"خسارة الإرسال الأساسية"؛
	• إضافة ملحق جديد بالتوصية لتقديم طريقة لتحديد كثافة تدفق القدرة وشدة المجال؛
	• إعادة ترقيم الملحقات والمعادلات حسب الاقتضاء.
	- تحديد مدى الاحتمالات القابل للتطبيق؛
	- اختبار ما إذا كانت P أكبر من ,𝑃-𝐶𝐿𝑊.، وإذا كانت كذلك تحديد ,𝐿-𝑟𝑒𝑑.=0؛
	- مواءمة النص مع الأقسام السابقة في التوصية؛
	- مواءمة طريقة الاستكمال الداخلي مع طريقة تركيب السلاسل الزمنية للمحتوى المتكامل من الماء السائل في السحب في التوصية ITU-R P.1853 التي تتطلب 𝑚 و 𝜎 و,𝑃-𝐶𝐿𝑊. في الموقع المعني (أي عن طريق استعمال الاستكمال الداخلي مكانياً لقيم 𝑚 و 𝜎 و,𝑃-𝐶𝐿𝑊. ...

