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  النشرة اإلدارية 2006 يناير 27
CAR/207 

  
  الدويل لالتصاالتإىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد

  

   لالتصاالت الراديوية9جلنة الدراسات   :املوضوع
  مشاريع مراجعة ست توصيات ومشاريع أربع توصيات جديدةة املقترحة على املوافق  -  

  

التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد يف اجتماعها ) الثابتةاخلدمات ( لالتصاالت الراديوية 9اعتمدت جلنة الدراسات 
 جديدة، ووافقت على تطبيق إجراء  توصيات4 توصيات ومشاريع 6، نصوص مشاريع مراجعة 2005 ديسمرب 1-2املنعقد يف 

ووفقاً لإلجراءات املؤقتة اليت أوصى هبا .  للموافقة على التوصيات عن طريق التشاور5.4.10)انظر الفقرة  (ITU-R 1-4القرار 
ليزي ، يرد طي هذه الرسالة النص اإلنك* 2004 يف اجتماعه املنعقد يف نوفمرب (RAG)الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية 

  . عناوين وملخصات هذه التوصيات1وترد يف امللحق . 9 ملشاريع التوصيات حسبما روجعت يف اجتماع جلنة الدراسات

   حبلول )int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة R-ITU 1-4 من القرار 10.4.52.وبالنظر إىل أحكام الفقرة 
  . كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على مشاريع هذه التوصياتمبا أن، 2006 أبريل 27

وُيرجى من أي دولة عضو ترى عدم املوافقة على مشروع أي توصية أن ختطر األمانة بالسبب وأن توّضح التغيريات املمكنة 
  ).ITU-R 1-4 من القرار 5.5.4.10 الفقرة(لكي تسّهل على جلنة الدراسات مواصلة النظر يف املوضوع أثناء فترة الدراسة 

                                                      
  .CA/145النشرة اإلدارية انظر    *
  

 

 

  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا
  

  مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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وبعد املوعد النهائي احملدد أعاله، سُتعلن نتائج هذا التشاور يف نشرة إدارية وسُتتخذ الترتيبات الالزمة لنشر التوصيات بعد 
  .ITU-R 1-4 من القرار 7.4.10املوافقة عليها وذلك وفقاً للفقرة 

 براءة اختراع لديها أو لدى غريها تغطي متاماً أو جزئياً بعض عناصر وُيرجى من أي منظمة عضو يف االحتاد تعلم بوجود
-ITU للقرار 1 يف هذه الرسالة أن تبلغ األمانة هبذه املعلومات بأسرع ما ميكن ويرد يف امللحق املذكورةمشاريع التوصيات 

R 1-4" بيان عن سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن براءات االختراع."  

  موفيففالريي تي
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

 1 :تامللحقا
  عناوين وملخصات مشاريع التوصيات  -
  

  :املرفقة الوثائق
 CD-ROM على قرص BL/13 - 9/BL/22/9الوثائق 

  

  :التوزيع
  االحتادإدارات الدول األعضاء يف   -
  صاالت الراديوية لالت9أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -
   لالتصاالت الراديوية9املنتسبون إىل قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -
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  1امللحق 

  9عناوين وملخصات مشاريع التوصيات اليت اعتمدهتا جلنة الدراسات 
   الراديويةلالتصاالت 

  )2005 ديسمرب 1-2جنيف، (

  BL/9/13الوثيقة     R F-ITU.1330-1مشروع مراجعة التوصية 

  حدود األداء لبدء خدمة أجزاء من املسريات واألقسام الدولية
  للتراتب الرقمي متقارب الزمن والتراتب الرقمي التزامين املنفذة 

  يف األنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية
 G.828 وG.826 تقييس االتصاالت هذه املراجعة حتدد بدقة أكرب أهداف األداء وفقاً للصيغ احلالية من توصيات قطاع

؛ وحتدد km 500؛ وُتدخل تغيريات إضافية يف توزيع أهداف األداء املرجعية على املسريات اليت تقل عن M.2101 وM.2100و
مع تفضيلها ) S2 وS1(ومت االحتفاظ حبدود العتبة املزدوجة احلالية . بدقة أكرب خوارزمية حساب أهداف اإلدخال يف اخلدمة

  .لنهج املبسط لقطاع تقييس االتصاالت بسبب الطابع احملدد لوسائط اإلرسال اليت تدعم التطبيقات الراديويةعلى ا

  BL/9/14الوثيقة     R F-ITU.0931-1مشروع مراجعة التوصية 

  آثار االنتشار متعدد املسريات على تصميم وتشغيل 
  البصراألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية يف خط 

 اآلن يف التوصيات األخرى لقطاع االتصاالت الراديوية تدخل اليت سبق تقدميها النصوصملراجعة أن كثرياً من تراعي هذه ا
 النهج احلايل املعتمد يف التوصية معويتسق هذا النهج .  قطاع االتصاالت الراديوية عن أنظمة الترحيل الراديوي الرقميةكتيبو

ITU-R P.530.  

  BL/9/15الوثيقة     FR-ITU .6091مشروع مراجعة التوصية 

  نصات امل حمطات اليت تستعملتقييم التداخل من أنظمة اخلدمة الثابتة 
   إىل أنظمة اخلدمة الثابتة التقليدية (HAPS)عالية االرتفاع 

  GHz 31,3-31 وGHz 28,35-27,5يف النطاقني 
نصات املساب التداخل يف االجتاه من حمطات يتضمن مثاالً آخر حلالذي  3امللحق هو تضيف هذه املراجعة ملحقاً جديداً 

 يف ظروف عملية يف حني أن األمثلة الواردة يف GHz 28النفاذ الالسلكي الثابت يف النطاق حمطات  إىل  االرتفاععالية
ات توجيه هوائي حمط هنجاً عشوائياً إزاء وتعتمد احلسابات اجلديدة.  تستند إىل أسوأ سيناريوهات التداخل2 و1امللحقني 

  . تقييم التداخلمعلماتالنفاذ الالسلكي الثابت، وهو واحد من أهم 
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  BL/9/16الوثيقة     R F-ITU.382-7مشروع مراجعة التوصية 

   التردد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة قنواتترتيبات 
  GHz 4 و2العاملة يف النطاقني 

الترتيب البديل املوصوف يف احلاشية وقد ُنقل . GHz 4 و2 التردد يف النطاقني قنواتتراجع هذه التوصية اليت تتناول ترتيبات 
وألغيت . MHz 4 200-3 700 احلالية إىل امللحق اجلديد الذي يتضمن معلومات تفصيلية عن هذا الترتيب باستعمال النطاق 2

 الراديوي يف كل الوثيقة إىل مصطلح ترحيلالكما مت حتويل مصطلح . مجيع املعلومات القدمية املتعلقة باألنظمة التماثلية
  .الالسلكي الثابت

  BL/9/17الوثيقة     R F-ITU.384-8مشروع مراجعة التوصية 

   التردد الراديوي لألنظمة الالسلكية الثابتة الرقمية قنواتترتيبات 
   األعلىGHz 6 العاملة يف النطاق  السعةعالية
 MHz 10وأضيف ترتيب جديد مبباعدة .  األعلىGHz 6 التردد يف النطاق واتقنتراجع هذه التوصية اليت تتناول ترتيبات 

  . السعةب الرقمية التزامنية متوسطةالستيعاب أنظمة الترات

  BL/9/18الوثيقة     R F-ITU.699-6مشروع مراجعة التوصية 

  تنسيق اإلشعاع املرجعية هلوائيات األنظمة الالسلكية الثابتة الستعماهلا يف دراسات الخمططات
  GHz 70 إىل حوايل MHz 100 التداخل يف مدى التردد من وتقييم

  .تضيف هذه املراجعة منهجيات حساب التمييز باالستقطاب املتقاطع هلوائيات األنظمة الالسلكية الثابتة

  BL/9/19الوثيقة   )51/9الوثيقة  (BWA/B9[.R F-ITU[  اجلديدةمشروع التوصية

  مة النفاذ الالسلكي عريض النطاق يف معايري التداخل الراديوي ألنظ
 GHz 66اخلدمة الثابتة العاملة حتت 

تعّين هذه التوصية معايري حمددة للتداخل الراديوي يف أنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق يف اخلدمة الثابتة العاملة حتت 
GHz 66نظمة النفاذ أل إىل معايري التشغيل البيين ةإشارات إحالوتقدم .  وتتناول مالمح معايري التشغيل البيين املوصى هبا

  .الالسلكي عريض النطاق
  :ومعايري التشغيل البيين اليت حيال إليها يف هذه التوصية تشمل املواصفات التالية

  مالمح النظام؛  -
   الطبقة املادية، أي التقسيم إىل قنوات وخمطط التشكيل ومعدالت البيانات؛معلمات  -
   وحقول العناوين؛(MAC)يف النفاذ املتوسط رسائل طبقة التحكم   -
  .أساليب اختبار االمتثال  -
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 نطاقات التردد املالئمة ألنظمة النفاذ الالسلكي عريض النطاق وال معاجلة أي قضايا تناول حتديدوال هتدف هذه التوصية إىل 
  .تنظيمية

  BL/9/20الوثيقة   )59/9الوثيقة  (RRS.HAPS[.R F-ITU[  اجلديدةمشروع التوصية

   اليت تستعملمنهجية تقييم التداخل من أنظمة اخلدمة الثابتة 
   إىل األنظمة الالسلكية الثابتة(HAPS)  االرتفاعنصات عاليةاملحمطات 

  GHz 3 فوق نطاقاتيف 

حمطات  اليت تستعملتقدم هذه التوصية منهجية لتقييم التداخل الستعماهلا يف تبادل الدراسات بني أنظمة اخلدمة الثابتة 
 استجابة للدراسة التقنية املطلوبة GHz 3املنصات عالية االرتفاع واألنظمة الالسلكية الثابتة التقليدية يف نطاقات التردد فوق 

وجيري حتليل حاالت التداخل من السفن الفضائية حملطات املنصات عالية االرتفاع . (Rev. WRC-03) 734يف القرار 
  .الترحيل الراديويواحملطات األرضية إىل حمطات 

  BL/9/21الوثيقة   )60/9الوثيقة  (PAEIRP-P/D9[.R F-ITU[  اجلديدةمشروع التوصية

  منهجية حتديد إمجايل القدرة املشعة املكافئة املتناحية من تطبيقات الكثافة العالية 
 GHz 30نطاقات فوق خلدمة الثابتة العاملة يف من نقطة إىل نقطة يف ا

 إلرسال (.a.e.i.r.p)نهجيات ميكن استعماهلا للوصول إىل إمجايل القدرة املشعة املكافئة املتناحية تقدم هذه التوصية م
، وميكن أن GHz 30نطاقات فوق  يف (P-P HDFS)التطبيقات عالية الكثافة من نقطة إىل نقطة يف حمطات اخلدمة الثابتة 
 إىل اخلدمات املعّرضة P-P HDFSل احملتمل من حمطات تستعمل اإلدارات هذه املنهجيات عندما ترغب يف تقييم التداخ

  .للتداخل يف مناقشاهتا الوطنية والثنائية

  BL/9/22الوثيقة   )66/9الوثيقة  (GHz43RA/D9[.R F-ITU[  اجلديدةمشروع التوصية

استقبال مرصد فلكي راديوي للتداخل على أساس مناطق االستبعاد احتمال منهجية حتديد 
 يف اخلدمة عدة نقاطة من التداخل من تطبيقات الكثافة العالية من نقطة إىل احملسوبة للحماي

  GHz 43الثابتة العاملة يف النطاقات القريبة من 
الفلك الراديوي إلرسال تطبيقات عالية علم تقدم هذه التوصية منهجية ميكن استعماهلا حلساب مناطق االستبعاد حول مواقع 

 وميكن أن تستعمل اإلدارات هذه املنهجية يف مناقشاهتا (HDFS) يف اخلدمة الثابتة (P-MP)ددة الكثافة من نقطة إىل نقاط متع
  .P-MP HDFSالوطنية والثنائية كأسلوب حلماية مواقع علم الفلك الراديوي من التداخل احملتمل من حمطات 

  ــــــــــ
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