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تلتمس اعتماد  أن 2019مايو  24في المنعقد لالتصاالت الراديوية في اجتماعها  3 قررت لجنة الدراسات
-ITUمن القرار  A2.2.6 عن طريق المراسلة )الفقرةلقطاع االتصاالت الراديوية  توصية 22مشاريع مراجعة 

R 1-7وقررت كذلك تطبيق إجراء االعتماد والموافقة في نفس الوقت عن طريق المراسلة ) (PSAA) ( الفقرة
4.2.6.A2  من القرارITU-R 1-7 مشاريع التوصيات.ملخصات وعناوين  الملحق بهذه الرسالة(. ويرد في 

ويرجى من أي دولة عضو تعترض على اعتماد مشروع توصية أن تخبر المدير ورئيس لجنة الدراسات 
 اعتراضها. بأسباب

. وإذا لم ترد أي اعتراضات من الدول 2019أغسطس  52 تنتهي فيلمدة شهرين وتمتد فترة النظر 
 على وعالوة  . 3 لجنة الدراسات مشاريع التوصيات تعتبر قد اعتمدتها األعضاء خالل هذه الفترة فإن

مشاريع نفس الوقت عن طريق المراسلة، فإن  فيتم اتباع إجراء االعتماد والموافقة  ذلك، ولما كان قد
 .عليهاق أيضا  بحكم المواف  ستعتبر  التوصيات

وستنشر  معممة إدارية رسالةفي  اإلجراءات المذكورة أعالهستعلن نتائج  ،وبعد المهلة المحددة أعاله
 (.REC-http://www.itu.int/pub/R)انظر  ممكن أقرب وقت عليها في قالمواف   ياتالتوص

ويرجى من أي منظمة عضو في االتحاد تعلم بوجود براءة اختراع لديها أو لدى غيرها تغطي كليا  أو جزئيا  
عناصر مشاريع التوصيات المذكورة في هذه الرسالة أن تبلغ األمانة بهذه المعلومات بأسرع ما يمكن. 

 (BR) الراديوية االتصاالت مكتب

 
 الرسالة اإلدارية المعممة

CACE/905 
 2019يونيو  25

 
 

 المنتسبين إليهو إلى إدارات الدول األعضاء في االتحاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
والهيئات األكاديمية المنضمة إلى  لالتصاالت الراديوية 3المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 

 االتحاد

 
 

 (انتشار الموجات الراديويةة )الراديويلالتصاالت  3لجنة الدراسات  :الموضوع

والموافقة  لقطاع االتصاالت الراديوية ةتوصي 22مراجعة  مشاريع اعتماداقتراح  -
)إجراء  ITU-R 1-7من القرار  A2.4.2.6 وفقاً للفقرة بالمراسلة نفس الوقت في عليها

  (عن طريق المراسلةنفس الوقت  االعتماد والموافقة في

mailto:itumail@itu.int
http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
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: ي الموقع اإللكترونيف "ITU-T/ITU-R/ISO/IEC" ويمكن االطالع على السياسة المشتركة للبراءات
T/ipr/Pages/policy.aspx-http://www.itu.int/en/ITU. 

 

 

 ماريو مانيفيتش
 المدير

 التوصيات مشاريعملخصات و عناوين الملحق:

، 3/106(Rev.1) ،3/107(Rev.1) ،3/117(Rev.1) ،3/118(Rev.1)، (Rev.1)3/105 الوثائق :الوثائق
3/119(Rev.2) ،3/120(Rev.1) ،3/121(Rev.1) ،3/122(Rev.1) ،3/124(Rev.1) ،3/125(Rev.1) ،3/126(Rev.1) ،
3/127(Rev.1) ،3/128(Rev.2) ،3/129(Rev.1) ،3/130(Rev.1) ،3/135(Rev.1) ،3/138(Rev.1) ،3/139(Rev.1) ،
3/143(Rev.1) ،3/144(Rev.1) ،3/145(Rev.1) 

 C/en-SG03-https://www.itu.int/md/R15وتتاح هذه الوثائق في نسق إلكتروني في: 

 :التوزيع

 لالتصاالت الراديوية 3المشاركون في أعمال لجنة الدراسات  وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية في االتحاد إدارات الدول األعضاء -
 لالتصاالت الراديوية 3المنتسبون إلى قطاع االتصاالت الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات  -
 االتحادالهيئات األكاديمية المنضمة إلى  -
 ونوابهمرؤساء لجان دراسات االتصاالت الراديوية  -
 رئيس االجتماع التحضيري للمؤتمر ونوابه -
 نة لوائح الراديوأعضاء لج -
 مكتب تنمية االتصاالت ةاألمين العام لالتحاد ومدير مكتب تقييس االتصاالت ومدير -

  

http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
https://www.itu.int/md/R15-SG03-C/en
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 الملحـق

 مشاريع التوصياتعناوين وملخصات 

 Rev.1(3/105(الوثيقة  R P.1057-ITU-5 مشروع مراجعة التوصية

 التوزيعات االحتمالية المتعلقة بنمذجة انتشار الموجات الراديوية

 :يهو ما يل ITU-R P.1057-5 ةمن التوصي 3 مشروع هذه المراجعة للقسمالغرض من 

 لالنحراف المتوسطالتوزيع الطبيعي لالحتمال بقيم عشوائية (  أ توضيح الفارق بين: 1
المتوسط  االنحراف التوزيع الطبيعي المعياري لالحتمال مع قيمةب( و واالنحراف المعياري،

 .1 = واالنحراف المعياري 0 =

 .𝑄−1(𝑥)وإضافة التقريب بالنسبة إلى 𝑄(𝑥)التقريب بالنسبة إلى مراجعة و 2

 Rev.1(3/106(الوثيقة  R P.841-ITU-5 مشروع مراجعة التوصية

 ت الشهر األسوأءاالسنوية إلى إحصا اإلحصاءات تحويل

 :لتصحيح ما يلي 1الشكل مراجعة  ITU-R P.841-5 ةتوصيللمشروع هذه المراجعة  يتضمن

𝑄 الجدول من أجل يف الناقص السطر ( أ  =10، 
 ."10"العالمة العمودية الموجودة في غير مكانها  ب(

 Rev.1(3/107(الوثيقة  R P.1407-ITU-6 مشروع مراجعة التوصية

 االنتشار عبر مسيرات متعددة وتحديد معلمات خصائصه

 :التوصيةتقترح هذه المراجعة إدخال إضافتين على 

اختبار إحصائي لتحديد النطاق الذي يمكن أن يُفترض أن تكون العملية فيه ثابتة على نطاق  -
 ؛(WSS)واسع 

 وأطياف دوبلر.االنتشار الدوبلري  وقتبين  ووصف العالقة -

 Rev.1(3/117(الوثيقة  R P.676-ITU-11 مشروع مراجعة التوصية

 التوهين الناجم عن الغازات الجوية

دقة وتعزيز أساليب ال التالية لتحسين التعديالت ITU-R P.676-11 توصيةهذه المراجعة للمشروع  يتضمن
 :التالية الحاليةالتنبؤ في التوصية. وتمت مراجعة األقسام 

جميع الخطوط الطيفية لبخار  ليشمل بخار الماءبالتوهين النوعي مراجعة  :2بالملحق  1القسم  1
 ؛1مع الملحق  االتساقتحقيق لغرض الماء 

مع  لألوكسجين وبخار الماءاتساق االرتفاعات المكافئة مراجعة : 2بالملحق  2.2القسم و 2
 ؛1الحالية المذكورة في الملحق  الطيفيةالمعامالت 

لتوضيح تقدير التوهين على المسير المائل طريقة مراجعة وصف : 1بالملحق  2.2القسم و 3
تنازلي بين موقع فوق سطح األرض أو في الفضاء المسار بال فيما يتعلقتوسيع نطاقها والطريقة 

 ؛وقع على سطح األرض أو بالقرب منهوم
 ؛في اتجاه السمتالتوهين ببخار الماء خطأ مطبعي في معامل  تصحيح: 2بالملحق  3.2القسم و 4
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 السمتتوهين ببخار الماء في اتجاه المتعلق بال hاالرتفاع  مراجعة: 2بالملحق  3.2القسم و 5
فوق متوسط مستوى سطح  (km) ا  صفر ساوييأو  صفر من أقل للمحطة التي يكون ارتفاعها

 ؛البحر
تشتت الطور لحساب  لتشمل طريقة   التشتتآثار مراجعة الفقرة الخاصة ب: 1بالملحق  3القسم و 6

 ؛المائلة المسيراتعلى 
 ؛الوضوحمن لمزيد  12و 11و 10األشكال وأُعيد رسم  7

 :الفقرات التاليةوأُضيفت 

 ؛إضافة طريقة لحساب االنحناء الجوي على المسيرات المائلة :1بالملحق  4.2.2القسم  1

الجوي على  للمسيرالزائد  وقت االنتشارإضافة طريقة لحساب  :1بالملحق  5.2.2القسم و 2
 المسيرات المائلة؛

على رارة الضوضاء وانخفاضها حإضافة طريقة لحساب ارتفاع درجة  :1بالملحق  4القسم و 3
 المسيرات المائلة؛

 ةالجوي الخصائصتوهين المسير المائل باستخدام  إضافة طريقة لحساب :1بالملحق  5القسم و 4
 (.ITU-R P.835بالتوصية  3)على سبيل المثال الملحق  الرأسية

نقح عنوان التوصية من ، يُ الغازيالمرتبطة بالتوهين االنتشار  آثارتنبؤ جديدة بشأن  طرائقإلضافة  نتيجة  و
 ذات الصلة". ثارواآلالغازات الجوية الناجم عن الغازات الجوية" إلى "التوهين الناجم عن "التوهين 

 Rev.1(3/118(الوثيقة  R P.453-ITU-13 مشروع مراجعة التوصية

 ات االنكساريةبيانعباراته و دليل االنكسار الراديوي:

من أنه  ITU-R P.453مستخدمي التوصية  من أجل تحذير ،2.3إلى القسم  تحذيريا   تضيف هذه المراجعة نصا  
على سطح بين المحطات  غير العادي رباالنتشابأنفسهم للتنبؤ  فيها ةالتنبؤات المذكورال ينبغي استخدام 

 الساحلية أو البحرية وفي مناطق خطوط العرض المنخفضة. المناطقفي  األرض

 التوصية والمنتجات الرقمية المرتبطة بها في هذه المراجعة. على بقية نصيُجر أي تغيير لم و

 Rev.2(3/119(الوثيقة  R P.527-ITU-4 مشروع مراجعة التوصية

 الخصائص الكهربائية لسطح األرض

 التالية: الحالية لألقسام تعديالت ITU-R P.527-4 يتضمن مشروع هذه المراجعة للتوصية

 لمياه )البحر( المالحة؛لسماحية المعقدة طريقة حساب امراجعة : 2.1.5القسم  1

للغطاء مياه المالحة في طريقة السماحية المعقدة معامالت توصيلية المراجعة : 1.3.5القسم و 2
 .بها المرتبطين 11و 10الشكلين مراجعة و النباتي المتجمد،

 :ويضيف مشروع هذه المراجعة األقسام الجديدة التالية

 ذات الصلة؛ 14و 13و 12واألشكال  االنبعاثيةإضافة طريقة لحساب : 6القسم  1

 .المتناحية للمحيطاالنبعاثية إضافة طريقة لحساب : 7القسم و 2

 :ما يليبمشروع هذه المراجعة  يقوموعالوة على ذلك، 

 لالستقطاب الدائري؛االنبعاثية إضافة : 6القسم في  1

ذي توضيح الرسم البياني من أجل لمرجع الشكل  بسيط صياغيتصحيح : 1المرفق بالملحق و 2
 .الصلة
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 Rev.1(3/120(الوثيقة  R P.310-ITU-9 مشروع مراجعة التوصية

 تعاريف لمصطلحات تتعلق باالنتشار في األوساط غير المؤيَّنة

، بما في ذلك في األوساط غير المؤيَّنةباالنتشار  التي تتعلقالمصطلحات  ITU-R P.310-9التوصية  تُعّرف
توصيات والتقارير األخرى الصادرة عن المرتبطة باالستقطاب. ومع ذلك، تستخدم المصطلحات البعض 

اطة أو ببس تكون ُمعّرفة إما في وثائق عديدةقطاع االتصاالت الراديوية مصطلحات ذات صلة باالستقطاب 
 .غير ُمعرفة

االستقطاب المرتبطة بتعاريف النطاق  توسيعل ITU-R P.310-9يُقترح إدخال تعديالت على التوصية و
 .ا  ومواءمتها وتجميعها مع

 Rev.1(3/121(الوثيقة  R P.1511-ITU-1 مشروع مراجعة التوصية

 فضاء-وضع نماذج االنتشار باتجاه أرضمن أجل طوبوغرافيا 

 :ITU-R P.1511-1تقترح وثيقة المدخالت هذه مشروع مراجعة للتوصية 
 لسطح األرض. الطوبوغرافياالرتفاع  خريطةلات تحديث: 1القسم  1

بما في ذلك  P االرتفاع في سلسلة التوصياتلإلحداثيات الجغرافية وإضافة وصف : 2القسم و 2
 .EGM2008 للنموذجخريطة رقمية 

 Rev.1(3/122(الوثيقة  R P.1853-ITU-1 مشروع مراجعة التوصية

 تركيب السالسل الزمنية للتوهين التروبوسفيري

للتوهين  تركيب السالسل الزمنيةلنماذج القنوات المستخدمة  فيالمراجعة تغييرات  يقترح مشروع هذه
جميع والتأللؤ واألمطار، بالسحب، والتوهين بوالتوهين  ،بخار الماءوالتوهين الغازي ب ،كسجينالغازي باأل

مواقع فيما يخص الموقع واحد، ويضيف تشكيالت فيما يتعلق ب)التوهين + التأللؤ( عوامل االنحطاط 
 .المتعددة

التوهين التروبوسفيري في الموقع الواحد  لفرادىالسالسل الزمنية  تركيبالجديد  1يتناول الملحق و
-على مسيرات أرض بتغاير الوحدةالسالسل الزمنية للتأللؤ التروبوسفيري  تركيبو ،والمواقع المتعددة

 فضاء:

للتوهين الغازي باألكسجين  تركيب السالسل الزمنيةلينبغي استخدامهما  3.2و 2.2القسمان  -
 لمسيرات الموقع الواحد والمواقع المتعددة، على التوالي،

للتوهين ببخار الماء لمسيرات  تركيب السالسل الزمنيةلينبغي استخدامهما  2.3و 1.3القسمان و -
 الموقع الواحد والمواقع المتعددة، على التوالي،

لمسيرات السحب بللتوهين  تركيب السالسل الزمنيةلينبغي استخدامهما  2.4و 1.4القسمان و -
 الموقع الواحد والمواقع المتعددة، على التوالي،

األمطار لمسيرات بللتوهين  السالسل الزمنية تركيبلينبغي استخدامهما  2.5و 1.5القسمان و -
 التوالي،الموقع الواحد والمواقع المتعددة، على 

في الموقع الواحد  ةالتروبوسفيري جميع عوامل االنحطاطالسالسل الزمنية ل تركيبالجديد  2يتناول الملحق و
 فضاء:-على مسيرات أرض والمواقع المتعددة

 ،في الموقع الواحدجميع عوامل االنحطاط السالسل الزمنية ل ينبغي استخدامه لتركيب 2القسم  -

المواقع  فيجميع عوامل االنحطاط السالسل الزمنية ل مه لتركيبينبغي استخدا 3القسم و -
 المتعددة.

 األرضية.مسيرات على فرادى الاألمطار بللتوهين  ركيب السالسل الزمنيةالجديد ت 3يتناول الملحق و
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 تعديل العنوان لمواءمته مع التعديالت المقترحة على المحتوى. ا  تقترح هذه المراجعة أيضو

 Rev.1(3/124(الوثيقة  R P.2109-ITU-0 التوصيةمشروع مراجعة 

 التنبؤ بالخسارة الناجمة عن الدخول إلى المباني

دراسات التعايش. ما يتعلق بمة في، مدخالت قيّ 2017ي مارس فوضعها ، منذ ITU-R P.2109التوصية قدمت 
 التعديالت، تُقترح لذلكبشأن استخدام التوصية. ونتيجة رح عدد من االستفسارات ، طُ وخالل هذه الفترة

 التالية:
 الطريقة؛ ومن الصالح استخدام (P > 0,0 < 1,0)يُعطى مدى االحتماالت الصالح بالشكل التالي  1

 مونت كارلو.في نماذج 
 ُصِححت هذه المسألة وُوضحت المراجع.، وقد BEL طمتوسك 1μفي مكانين، يُشار إلى و 2

 .BELالمفيدة المتعلقة بمتوسط  الرسوم البيانيةعدد أكبر من  قدمويُ ، 1μ 1الشكل  يرسمو 3

 ذ.للتحقق من التنفيالتوزيع التراكمي داالت  عينات تتضمن التوصية بعضو

 وتُعطى. داخل المباني رافمخطط الهوائي للمطالمراجعة التوصية  مشروع يُراعيعالوة على ذلك، و
 .إلى القياسات ، استنادا  اآلثارإشارة موجزة لحجم هذه 

 Rev.1(3/125(الوثيقة  R P.528-ITU-3 مشروع مراجعة التوصية

 منحنيات االنتشار للخدمات المتنقلة للطيران وخدمات المالحة الراديوية 
  (UHF) والموجات الديسيمترية (VHF) نطاقات الموجات المترية العاملة في

 (SHF) السنتيمترية والموجات

 اإلضافات التالية إلى التوصية:إدخال المراجعة هذه يقترح مشروع 
يصف  الذي جديدال 2 بالملحق( طرائق االستكمال الداخليالحالي ) 2يستعاض عن الملحق  -

مجال داخل  نقطةأي لحساب خسارة اإلرسال األساسية في  بالكامل خطوة بخطوةال طريقة
 للتوصية. الحةالصالمدخالت 

 ومنحنياته )إعادة ترقيم الملحقات التالية(. 3الملحق  إلغاءو -
التنبؤ باالنتشار  طريقة..." إلى " من أجلإعادة تسمية عنوان التوصية من "منحنيات االنتشار و -

 .للتعبير عن التعديالت المذكورة أعاله..."  من أجل
، في مشروع لجديدا 2في الملحق  ةالخطوة بخطوة الوارد طريقةل تنفيذا   وفر برمجية متكاملة،تُ و -

 .ملف المعلومات المصاحب، إلى جانب ++C المصدركشفرة المراجعة هذه 
البرنامج  ُمولدة منبقيم  ITU-R P.528-3جداول البيانات الحالية المقدمة مع التوصية  ُحدّثتو -

 المراجعة.هذه حديث ا في مشروع  المولدةلفات البيانات م zipملف  نويُضم  . المذكور كمثال

 Rev.1(3/126(الوثيقة  R P.1546-ITU-5 مشروع مراجعة التوصية

  لخدمات األرض في مدى الترددات منطقة إلى طريقة التنبؤ من نقطة
 MHz 000 3و MHz 30بين 

لحساب تغاير  ةجديد طريقةهو تقديم  ITU-R P.1546-5للتوصية الرئيسي من مشروع هذه المراجعة  الغرض
 بمستوى شدة المجال. فيها يُتنبأحسب عرض المنطقة التي الموقع 

المقارنة بين تنبؤات شدة المجال ونتائج العديد من حمالت القياس إلى استنتاج  خلصتلى ذلك، ع وعالوة
 .MHz 4 000إلى  ليصلصالحية التوصية  بنطاق ات الخاصترددالمدى ه يمكن توسيع مفاده أن
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 .الرتفاعات تمثيلية أدنى للجلبةأمثلة  استعمالأن التنبؤات تتحسن عند  لوحظلى ذلك، إ وباإلضافة

في مج البديل الصحيح لمصطلح "خسارة المسير" عند المرسل ودُ  الجلبةمعالجة  طريقة توُوضح
 .الصياغة

 Rev.1(3/127(الوثيقة  R P.1812-ITU-4 مشروع مراجعة التوصية

 منطقة  إلى من نقطة األرضلخدمات  طريقة تنبؤ بانتشار خاصة بمسير
 (UHF) الديسيمترية والموجات (VHF) المترية الموجات نطاقات في

لحساب تغاير  ةجديد طريقةهو تقديم  ITU-R P.1812-4الرئيسي من مشروع هذه المراجعة للتوصية  الغرض
 فيها بمستوى شدة المجال. حسب عرض المنطقة التي يُتنبأالموقع 

 bullsLي المنتظم مظهر الجانبالخسارة انعراج لحساب  ،في ملحق التوصيةطريقة، عالوة على ذلك، يُقترح و
سرعة حساب أعلى  تحقيق، يمكن الطريقة همن خالل تطبيق هذو. مالمح التضاريسدون استخدام تحليل 

 بكثير.

 .فات صحيحةبتعري في الصياغةمصطلح "خسارة المسير" ب استُعيضباإلضافة إلى ذلك، و

 Rev.2(3/128(الوثيقة  R P.1238-ITU-9 مشروع مراجعة التوصية

 العاملة تخطيط أنظمة االتصاالت الراديويةلؤ التنب   طرائقاالنتشار و بيانات
 العاملةوشبكات المنطقة المحلية الراديوية داخل المباني 

 GHz 100و MHz 300بين  في مدى الترددات

التي الجداول  فيالجديدة  أو البيئات الترددات إضافة مثل غير الكاملةتهدف هذه الوثيقة إلى إثراء األجزاء 
 ITU-R P.1238وما إلى ذلك في التوصية  وقت االنتشار مديدتواإلرسال األساسية  خسارة تتضمن معامالت

 بناء  على بيانات القياس.

 بنود على النحو التالي: 3في شكل  ITU-R P.1238وتقترح هذه الوثيقة مراجعة للتوصية 

 GHz 250 هيبترددات تمثيلية  داخل المبانينتائج القياس في البيئات  مراجعة تستند إلى 1يقترح البند 
وإضافة  GHz 450إلى  ليصل الحد األعلى لنطاق التردد توسيع نطاقيقترح هذا البند و. GHz 325و GHz 275و

 .2الجدول  الجديدة إلى بيانات معامالت خسارة اإلرسال األساسية

 GHz 14,15-12,65 هيبترددات تمثيلية  داخل المباني نتائج القياس في البيئات مراجعة تستند إلى 2يقترح البند و
يقترح هذا البند إضافة بيانات جديدة )معامالت خسارة اإلرسال األساسية، و. GHz 73-67و GHz 28,3-25,3و
 (.(.r.m.s)والقيمة الفعالة لتمديد وقت االنتشار  ت الخبو بالحجبءاإحصاو

يقترح وإضافة نموذج جديد للقدرة المعتمدة على عرض الحزمة وإعادة هيكلة بعض األقسام.  3يقترح البند و
وإعادة هيكلة بعض  ،نموذج جديد للقدرة المعتمدة على عرض الحزمة إلدراج 6 القسمهذا البند إضافة 

 األقسام.
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 Rev.1(3/129(الوثيقة  R P.1411-ITU-9 مشروع مراجعة التوصية

االنتشار وطرائق التنبؤ لتخطيط أنظمة االتصاالت الراديوية قصيرة  بيانات
 المدى

 الراديوية في مدى التردداتالمعدة للعمل خارج المباني والشبكات المحلية 
 GHz 100و MHz 300بين 

 :السبعة التالية التعديالتتقترح هذه الوثيقة 

على " للتعرف واسعةشوارع النص الغامض " إلغاء من خالل 2في القسم  1تعديل الجدول  1
 .الحضرية/شبه الحضرية منخفضة المبانيالبيئة 

حاكاة مونت كارلو باستخدام نموذج جديد لعمليات مضافة مبدأ توجيهي بإ 1.1.4القسم تعديل و 2
وغير الواقعة في خط  منخفضة المبانيالعالية والالحضرية/شبه الحضرية بيئات لالموقع العام ل

خسارة اإلرسال  أقل منالمتوقعة  خسارة اإلرسال األساسيةأن ال تكون  البصر، ولتجنب
 المحاكاة.عملية األساسية في الفضاء الحر في 

الجديدة لنموذج  إلضافة معامالت خسارة اإلرسال األساسية 1.1.4في القسم  4تعديل الجدول و 3
-GHz 73على أساس قياسات  عند ارتفاع يقل عن ارتفاع السقفنتشار الموقع العام لحاالت اال

 في منطقة سكنية. 0,8
بسبب عرض  المستقب لةخسارة القدرة بشأن تقدير قسم فرعي جديد  إلضافة 3.5القسم تعديل  4

 .GHz 38و GHz 28 عند نمطية ذات مباني عاليةبيئات  في حزمة الهوائي استنادا  إلى القياس
 .SHFنطاق لل XPD"خصائص االستقطاب" لتجنب إساءة استخدام قيم  6تعديل النص في القسم و 5
ة سيناريوهات " إلضافالمرتفعةدوبلر  تأثيرات "خصائص االنتشار لبيئات 9تعديل القسم و 6

وقت  وتمديدالبيانات مثل المسافة الثابتة جديدة للمركبات عالية السرعة بما في ذلك جداول 
على التوالي، في بيئات الطرق  GHz 28و GHz 5,9 عند استنادا  إلى قياسات Kوعامل  االنتشار
 السريعة.

 .الصياغيةمن التصحيحات  وإدخال عدد 7

 Rev.1(3/130(الوثيقة  P.1816R -ITU-3 مشروع مراجعة التوصية

 التنبؤ بالخواص الزمنية والمكانية للخدمات المتنقلة البرية عريضة النطاق
 (UHF)التي تستعمل نطاقات ترددات الموجات الديسيمترية 

 (SHF)والموجات السنتيمترية 

في محطة قاعدة بناء  على البيانات  مواصفة زاوية الوصوللالمراجعة الصيغة الجديدة هذه يقترح مشروع 
كدالة للمسافة  وتُمثلهذه الصيغة هياكل المدينة  تراعييمكن أن والقابل للتطبيق.  التوسيع وضعه المقيسة

 في الواردة األخرى الصيغ معلمات نفس هيو بانيللممتوسط الرتفاع االو القاعدةوارتفاع هوائي المحطة 
 .3 إلى 1 من الملحقات

. 2جديد بالملحق  5كقسم  مواصفة زاوية الوصولة لدالجدي الصيغةالمراجعة إضافة هذه قترح مشروع يو
 .2سمت في الملحق لل مواصفة زاوية الوصولإضافة كلمة "السمت" إلى نموذج  أيضا  تقترح هذه الوثيقة و
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 Rev.1(3/135(الوثيقة  R P.531-ITU-13 مشروع مراجعة التوصية

 االنتشار األيونوسفيري وطرائق التنبؤ المطلوبة بيانات
 من أجل تصميم الخدمات واألنظمة الساتلية

إدراج فضال عن العديد من التغييرات  تقدم. وITU-R P.531-14تشكل هذه الوثيقة مشروع مراجعة التوصية 
عالوة على ". و(HF)والديكامترية  (VHF)انتشار الموجات المترية ب االعتبارات المتعلقة، "الجديد 3القسم 
 .2.5.5القسم ب الفصل وخط الطولبداللة  4Sللمؤشر  معادلة جديدة ، ُضمنتذلك

 تقترح المراجعة تعديال  على العنوان لإلشارة إلى "الشبكات" بدال  من "الخدمات".و

 Rev.1(3/138(الوثيقة  R P.1144-ITU-9 مشروع مراجعة التوصية

 3دليل تطبيق طرائق االنتشار للجنة الدراسات 
 لالتصاالت الراديوية

 :يلي ما ITU-R P.1144-9مشروع هذه المراجعة للتوصية  يتضمن

 مدخل في Pإضافة إشارة إلى تعاريف خطوط الطول والعرض واالرتفاع في توصيات السلسلة  1
 ؛2ل في الجدو ITU-R P.1511-1التوصية 

-ITUفيما يتعلق باإلحداثيات الجغرافية واالرتفاع )ينقل هذا القسم إلى التوصية  3القسم  إلغاءو 2

R P.1511)؛ 
 ؛يد بشأن التكامل التربيعي الغوسيالجد 3القسم  إضافةو 3
 .2القسم من  1خطأ مطبعي في الخطوة  تصحيحو 4

 Rev.1(3/139(الوثيقة  R P.619-ITU-3 مشروع مراجعة التوصية

 المطلوبة لتقييم التداخل بين محطاتبيانات االنتشار 
 في الفضاء ومحطات على سطح األرض

للتغلب على أوجه القصور  Cوالمرفق  3.2 هو تعديل القسم ITU-R P.619-3من هذه المراجعة للتوصية  الغرض
 التوهين الجوي الناجم عن الغازات الجوية من خالل ما يلي:ب المتعلقة

ألرضية والمحطة الحزم الرئيسية لهوائيات المحطة ا كل حزمة من ما إذا كانتالتحقق  -
 ؛كل حزمة منها (LOS)بصر الفضائية في خط 

 بالمجرى؛ ظواهر لالنتشار من أي ا  ، خالي، إن وجدالهوائيين خط بصرما إذا كان التحقق و -
 نتشار المجرى؛االالتحقق من و -
 ؛والسالبة الصفريةحساب زوايا االرتفاع و -
تغيرات دليل االنكسار بسبب االضطراب الجوي على طول  الناجم عن انحناء األشعةحساب و -

 ؛مسارات االنتشار
 ؛بدال  من تكرار العالقات بإحداثيات قطبية (Snell) سنيل استخدام قانونو -
طريقة الالمفروضة على ارتفاعات المحطة بسبب  km 10 المسافة البالغةتخفيف قيود و -

 .لكروياألرض اسطح المتعلقة بالجديدة 

تؤدي التي  (11)قطبية في المعادلة إحداثيات ب Snellعلى إدخال قانون  1تعتمد الطريقة المقترحة في الملحق و
 ويكشف. α المتوسطةحساب الزاوية  تلغيو ،في معادلة واحدة (19)و (17)، تجمع المعادلتين صيغة إلى

 المعادلتينعن التقديرات المستخدمة في اشتقاق  ا  أيض (11) المعادلة قطبية فيبإحداثيات  Snellإدخال قانون 
 .التقريبات، وكيفية تقليل األخطاء الناتجة عن تلك (19)و (17)
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 Rev.1(3/143(الوثيقة  R P.617-ITU-4 مشروع مراجعة التوصية

 المطلوبة من أجل البياناتتقنيات التنبؤ باالنتشار و
 الراديوي العابرة لألفقتصميم أنظمة الترحيل 

 درجة هذه الوثيقة، إلى توسيعب 1الوارد في الملحق و ،ITU-R P.617-4التوصية من  1.4القسم  تعديليهدف 
كل من زوايا االرتفاع المنخفضة وزوايا االرتفاع تتناسب مع الطريقة  من خالل جعلقابلية تطبيق التوصية 

 .المتناظرةالمتناظرة وغير السيناريوهات العالية و

 Rev.1(3/144(الوثيقة  R P.2001-ITU-2 مشروع مراجعة التوصية

 نموذج انتشار أرضي واسع المدى لألغراض العامة
 GHz 50إلى  MHz 30في مدى الترددات من 

 :ما يلي ITU-R P.2001-2تشمل التغييرات المقترحة في هذه المراجعة للتوصية 

"خسارة  بالنسبة إلىطفيفة تتعلق باالستخدام الصحيح للمصطلحات  صياغيةتغييرات  1
 اإلرسال".

 ة"."الخسارة المعتمدة على المسافة الزاويّ  D.6مراجعة طفيفة للقسم و 2

بشأن االستخدام المتسق والواضح  ITU-R Pعلى مختلف توصيات السلسلة  لالستعراض الذي أُجرينتيجة و
وثالثة تغييرات  مجال التطبيقطفيف في  صياغي، يُقترح تغيير اإلرسال" بالنسبة إلى "خسارةللمصطلحات 

 .تالحظإذ  فقراتطفيفة في  صياغية

ة لتقتصر على القيم غير الخسارة التي تعتمد على المسافة الزاويّ من  D.6يحد التغيير المقترح في القسم و
 المادية.، مما يحل مشكلة قيم خسارة اإلرسال األساسية غير فقط السالبة

 Rev.1(3/145(الوثيقة  R P.681-ITU-10 مشروع مراجعة التوصية

-االنتشار المطلوبة لتصميم أنظمة االتصاالت البرية المتنقلة أرض بيانات
 فضاء

تضاف معلمات و. 2والمذكورة في الملحق  6المدخالت المستخدمة في القسم  علماتبم التعديالتتتعلق 
والبيئات شبه جديدة لطريقة التنبؤ اإلحصائي من أجل معالجة بيئات الطرق السريعة والسكك الحديدية 

ا و. GHz 20و GHz 10 للترددات بين الحضرية والحضرية على تعديل إجراء تقترح هذه المراجعة أيض 
 العنوان لمواءمته مع محتوى التوصية.

___________ 


