
Place des Nations Telephone +41 22 730 51 11 Telex 421 000 uit ch E-mail: itumail@itu.int 
CH-1211 Geneva 20 Telefax Gr3: +41 22 733 72 56 Telegram ITU GENEVE  http://www.itu.int/ 
Switzerland  Gr4: +41 22 730 65 00    

  النشرة اإلدارية  2006  نوفمرب22
CAR/231 

  إىل إدارات الدول األعضاء يف االحتاد
  

  اديوية لالتصاالت الر1جلنة الدراسات    :املوضوع
    تنيجديد تني مسألي مشروع اقتراح املوافقة على  -    

  
 تنيمسأل ي، مشروع2006 أكتوبر- 17 و16 لالتصاالت الراديوية، أثناء اجتماعها املنعقد يف 1اعتمدت جلنة الدراسات 

بني مجعيات رة الفاصلة للموافقة على املسائل يف الفت) 3انظر الفقرة  (ITU-R 1-4، واتفق على تطبيق إجراء القرار تنيجديد
  .االتصاالت الراديوية

، 2007  فرباير22  حبلول)int.itu@brsgd(، يرجى منكم إبالغ األمانة R-ITU 1-4 من القرار 34.وبالنظر إىل أحكام الفقرة 
  .إذا كانت إدارتكم توافق أو ال توافق على هذه املسائل فيما
وإذا متت املوافقة على هذه املسائل، فسيكون هلا نفس الوضع . ملهلة احملددة أعاله، ستبلغ نتائج هذا التشاور مبوجب نشرة إداريةوبعد ا

لالتصاالت الراديوية  1املمنوح للمسائل اليت توافق عليها مجعية االتصاالت الراديوية وستصبح نصوصاً رمسية تُنسب إىل جلنة الدراسات
  .)en/1SGO-QUE-R/pub/int.tui.www :انظر(

  فالريي تيموفيف
  مدير مكتب االتصاالت الراديوية

  
  2 :امللحقات

  تني من مسائل قطاع االتصاالت الراديوية جديدتنيمسألمشروعا    -
  :التوزيع

  إدارات الدول األعضاء يف االحتاد  -
  لالتصاالت الراديوية 1أعضاء قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات   -
   لالتصاالت الراديوية1 قطاع االتصاالت الراديوية املشاركون يف أعمال جلنة الدراسات إىلاملنتسبون   -

 

                                 

  حتـــاد  الدولــــي  لالتصــــاالتالا
  

  مكتب االتصاالت الراديوية
 85 57 730 22 41+)فاكس مباشر رقم (
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  1 قـامللح
  )1/126 الوثيقة: املصدر(

  ITU-R 51تقييم مشروع املسألة اجلديدة وفقاً للقرار 

فعندما تنشأ تطبيقات . على الكيفية اليت حيدد هبا االنشغال وإمنا  فقطال تتوقف نتيجة قياسات انشغال الطيف على الدقة
وهلذا السبب من املستصوب أن تتيسر طرائق خمتلفة . قاتادة حتديد تعريف انشغال هذه التطبيراديوية جديدة غالباً ما يلزم إع

ت غالباً ما تستخدم يف عمليات والتوصيات هي السبيل السليم لتحديد الطريقة الواجبة ألن نتائج القياسا. لقياسات االنشغال
  . التنسيق الدويل

  ] SPEC.OCC[مشروع مسألة جديدة لقطاع االتصاالت الراديوية 

  قياسات انشغال الطيف
  

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
  إذ تضع يف اعتبارها  

ختطيط تتعلق بقيم شدة اجملال ينتجها مستعملو طيف أن إدارة الترددات تقدم قيماً نظرية مسترجعة من برجمية   ) أ 
  الترددات؛

أن الغرض من خدمات املراقبة هو قياس طيف الترددات ومقارنة تلك القيم بالقيم النظرية املستمدة من إدارة   )ب
  الترددات؛

مقارنة نتائج تلك الطرائق أن خمتلف أمناط قياسات انشغال الطيف ُتؤدَّى على النطاق العاملي وأنه من الصعب غالباً   ) ج
  املختلفة؛

   أن املسألة التالية ينبغي دراستها؛تقرر  
   يف أداء قياسات انشغال قنوات الترددات، مبا يف ذلك طرائق التجهيز والتقدمي؟ستعماهلاما هي التقنيات اليت ميكن ا  1
 ت، مبا يف ذلك طرائق التجهيز والتقدمي؟ما هي التقنيات اليت ميكن استعماهلا يف أداء قياسات انشغال نطاق الترددا  2
قياسات نطاق الترددات مع األخذ كلتا قياسات قنوات الترددات، وبالنسبة ل" االنشغال"كيف ميكن حتديد   3

  باالعتبار أيضاً حجم املرشاح املستعمل والقيم املقاسة يف القنوات اجملاورة؟
   العملية مبا يف ذلك مستويات العتبة الدينامية؟كيف ميكن حتديد وتطبيق مستويات العتبة يف احلاالت  4

  تقرر أيضاً  
  ؛)التوصيات(أن نتائج الدراسات السابقة ينبغي إدراجها يف التوصية   1
  .2009أنه ينبغي االنتهاء من الدراسات املذكورة أعاله حبلول عام   2

 S2  :الفئة
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  2 قـامللح
  )1/130 الوثيقة: املصدر(

  ITU-R 51تقييم مشروع املسألة اجلديدة وفقاً للقرار 

فرق تحديد املوقع راديوياً تستعمل لولة ميكن أن يتيح استعمال أنظمة  بتكلفة معقإن تيسر حواسيب قوية وإشارات عالية
 ،لتردد أثراً وصول انظام فرق الزمن يفوحيقق استعمال . صادر عن مرسل واحد إىل مستقبِالت متعددة  وصول ترددالزمن يف

  .  مالئمة من أجل زيادة دقة حتديد املواقع راديوياً من خالل خفض التكلفةرثااآلوقد تكون 
 الراديوية األنظمةوهذه املسألة ضرورية ألنه ال تتيسر حىت اآلن معلومات كافية بشأن هذه املسألة باستثناء التطبيقات داخل 

  .اخللوية املتنقلة

  [RAD.LOC]االتصاالت الراديوية مشروع مسألة جديدة لقطاع 

  تقنيات بديلة لتحديد املواقع راديوياً
  

  إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
  إذ تضع يف اعتبارها  

 احلالية لكُتيب مراقبة الطيف تصف التحديد الراديوي لالجتاه باعتباره التقنية األرضية الوحيدة 2002أن طبعة   ) أ 
   الضارة؛تد مواقع املرسالت والتداخاللتحدي

أن االجتاهات امللحوظة يف االتصاالت الالسلكية حنو ترددات أعلى وعروض نطاق أوسع، وأنظمة تشكيل أعقد   )ب
  ومستويات قوة أخفض جتعل مواقع حتديد املواقع راديوياً أكثر إشكالية؛

) (TDOA) الوصول فرق الزمن يفمن مثل ( راديوياً تقنيات وحلوالً بديلة جديدة ملرسالت حتديد املواقعأن   )ج 
  أصبحت متيسرة حالياً؛

  أن التقنيات املذكورة ميكن أن تتيح مزايا من حيث الدقة واملقدرة على حتديد االجتاه راديوياً يف بعض احلاالت؛  )  د
  لِّم بأنستوإذ   

  ؛ وللتحديد الراديوي لالجتاه، واقع راديوياًولتحديد امل، لالستدالل الراديويتعاريفاً لوائح الراديو تقدم    ) أ
رسالت على األرض باستعمال تصف التحديد الراديوي ملواقع امل احلالية لكتيب مراقبة الطيف 2002أن طبعة   )ب

سواتل بة إىل األرض يف حتديد التداخل يف  والترددات من ساتلني مستقرَّي املدار بالنسفرق الزمنقياسات 
  ؛االتصاالت

تصف التقنيات البديلة للتحديد الراديوي لالجتاه وحتديد املواقع راديوياً، وعلى وجه  ITU-R SM.1598ن التوصية أ  )ج 
  تعدد بتقسيم شفري؛املنفاذ ال وإشارات زمنتعدد بتقسيم الاملنفاذ  الالتحديد بالنسبة إلشارات
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ي لالجتاه ولالستدالل املوقعي لإلشارات حتت  تصف تقنية بديلة للتحديد الراديوITU-R SM.854-1أن التوصية   )  د

MHz 30 اليت تستعمل الطريقة التقليدية يف حتديد املوقع (SSL)،  
  وإذ تشري إىل  

 دراسة طرائق حتسني دقة التحديد الراديوي لالجتاه وما يتصل به من جتهيز ت اقترحITU-R 28-3/1املسألة أن   ) أ 
 أو (TDOA) وجه التحديد طرائق استعمال أنظمة فرق الزمن يف الوصول لإلشارات الرقمية لكنها ال تتناول على

   يف التحديد الراديوي للمواقع،(FDOA)اختالف وصول الترددات 
   ينبغي دراستها التاليةأن املسألةُتقرِّر  

كل حمطة بوكيف ميكن مقارنتها   املتيسرة،FDOA وTDOAما هي تكنولوجيات حتديد املواقع راديوياً البديلة مثل   1
  حتديد يف خمتلف السيناريوهات اخلاصة مبدى واسع من أمناط اإلرساالت؟

ما هي االعتبارات واملتطلبات الالزمة لتحديد ونشر وتشغيل تلك األنظمة اليت تؤثر على التغطية اجلغرافية وعلى   2
  القدرة على كشف اإلشارات وعلى دقة االستدالل املوقعي؟

  تقرر أيضاً  
  ؛ )تقارير(أو يف تقرير /ج الدراسات املذكورة أعاله يف إضافة لكتيب مراقبة الطيف وإدراج نتائ  1
  .2009أنه ينبغي االنتهاء من الدراسة املذكورة أعاله حبلول عام   2

 S2: الفئة

  ــــــــــ
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