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 إىل:
 ؛إدارات الدول األعضاء يف االحتاد -
سؤسسات وامل االحتاد واملنتسبني إليه اتأعضاء قطاع -

مية واملنظمات الدولية واإلقلي األكادميية املنضمة إليه
 والوطنية ذات الصلة

  

  أليسيا ماغلياردييت جهة االتصال:

  5882 730 22 41+ اهلاتف:

  5853 730 22 41+ الفاكس:

  journal@itu.int الربيد اإللكرتوين:

  

ت اكتشافادعوة إلى تقديم ورقات من أجل العدد الخاص لجريدة االتحاد الدولي لالتصاالت:  املوضوع:
، بشأن "نمذجة االنتشار من أجل األنظمة الراديوية المستقبلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 تحديات بشأن طيف راديوي مزدحم" -المتقدمة 

 حضرات السادة والسيدات،
 حتية طيبة وبعد،

هلدف من ، اليت كان اشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتكا يف إطار جريدة االحتاد العلمية املتخصصة:  1
اجلامعات ومسؤسسات البحوث يف أعمال االحتاد، يسرين إعالمكم بإطالق الدعوة إىل تقدمي ورقات من تأسيسها تشجيع مشاركة 

يف راديوي طحتديات بشأن  -ن أجل األنظمة الراديوية املستقبلية املتقدمة أجل العدد اخلاص اجلديد بعنوان "منذجة االنتشار م
 .2019يونيو  3. ويرجى تقدمي الورقة األصلية يف موعد أقصاه 1الملحق الكامل يف  ". وميكن االطالع على النصمزدحم

حتليل و  (ICT) البحوث املتعلقة باالبتكار التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنيوتوفق جريدة االحتاد  2
سؤديه تكنولوجيا أيضاً الدور احلاسم الذي ستاالحتاد واإلدارة يف العصر الرقمي. وتعزز جريدة األعمال واجملتمع  الطارئة علىالتحوالت 

. وستساعد جريدة االحتاد، باعتبارها 2030مية املستدامة لألمم املتحدة لعام املعلومات واالتصاالت يف سبيل حتقيق أهداف التن
منشوراً رقمياً وخاضعاً الستعراض النظراء من اخلرباء وجمانيًا للمسؤلفني والقراء على حد سواء، اجلهات الفاعلة يف الصناعة وواضعي 

 السياسات يف االستعداد للتطورات الرئيسية يف جمال البحوث.
سات األكادميية واملنتسبني واملسؤس اتالدول األعضاء يف االحتاد وأعضاء القطاعمجيع مفتوح أمام  تقدمي الورقاتب وبا 3

وأمام أي شخص من بلد عضو يف االحتاد يرغب يف املسامهة يف العمل. ويشمل ذلك أيضًا األفراد األعضاء يف منظمات دولية 
 وإقليمية ووطنية.

، قّرر أعضاء االحتاد دعم مواصلة تطوير 2018، يف عام الذي ُعقد يف ديب فوضني لالحتادمسؤمتر املندوبني املويف  4
ة االجتاهات الناشئة ذات الصل حول تطلعيةالبحوث العلمية األصلية هبدف إجراء مناقشات  جريدة االحتاد ومواصلة نشر
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 العاملأحناء  يف مجيع جبريدة االحتادالوعي  وإذكاء لبحوثجهود تعاونية مع جمتمع ا . وقّرر األعضاء كذلك إرساءاالحتاد بعمل
 .((2018 ديب،) COM 5/1 القرار)

األوساط األكادميية  يف الرتويج للدعوة إىل تقدمي الورقاتمجيع أعضاء االحتاد على  نشجعومتاشياً مع القرار األخري،  5
  يف العنوان:لالحتاد وقع اإللكرتوين يف املأيضاً وهذه الدعوة متاحة  يف بلداهنم.

https://www.itu.int/en/journal/2019/001/Pages/default.aspx. 
ات كتشافا السابقة واملعلومات التفصيلية بشأن جريدة االحتاد الدويل لالتصاالت:  األعدادوميكن االطالع على  6

 . https://www.itu.int/en/journal/Pages/default.aspxالرابط التايل:  من خالل، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

 ]توقيع[

 هولني جاو
 األمني العام
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 1امللحق 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اكتشافاتالتحاد الدولي لالتصاالت: اجريدة 

تنشر "جريدة االحتاد الدويل لالتصاالت: اكتشافات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبوثاً أصلية بشأن التطورات التقنية يف جمال 
ين اجلريدة لتنظيمية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية. وتباالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأبعادها السياساتية وا

جسوراً بني التخصصات وتربط النظرية بالتطبيق وحتفز احلوار الدويل. وجيسد هذا النهج متعدد التخصصات جمال االهتمام الشامل 
أيضاً مقاالت  . وتشمل اجلريدةلالحتاد ويستكشف تقارب االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع التخصصات األخرى

 أي وق  ويف أي الورقات يفتقدمي أفضل املمارسات ودراسات احلالة. وتُرحب جريدة االحتاد ب استعراض تقييمي وإرشادات تنفيذ
 .اموضوع يكون داخل نطاقه

 
 عدد خاص

 -نمذجة االنتشار من أجل األنظمة الراديوية المستقبلية المتقدمة 
 تحديات بشأن طيف راديوي مزدحم 

 دعوة إلى تقديم الورقات
 
 أنظمة أداء على كبريبشكل   املناخية، العوامل عن النامجة اآلثار ذلك يف مبا الراديوية، املوجات انتشار ظواهر من واسعة طائفة تسؤثر

. اتوالشبكباألنظمة تعلق امل تخطيطال وعلى املزدحم، الراديوي للطيف الفعال االستخدامعلى و  وموثوقيتها، وتوافرها الراديوية االتصاالت
 .اجلديدة لنطاقا عريضة الراديوية االتصاالت أنظمة ذلك يف مبا والساتلية، األرضية اخلدمات مجيع على أيضاً  الظواهر هذه تسؤثرو 
 ضمان مع مثلى، اءةبكف تعملل اخلدمات ذههل ختطيطاً  متزايد بشكل ومكلف مزدحم راديوي طيف يف راديوية خدمات تقدمي يتطلبو 

 األخرى. ظمةاألن وإىل من الضار التداخل وجتنب الراديوي، الطيف من األدىن القدر استخداممن خالل  مناسبة بطريقة اخلدمة تقدمي
اديوية آخر التطورات فيما يتعلق بنمذجة انتشار املوجات الر  عرضوسيمّكن هذا العدد اخلاص جلريدة االحتاد الدويل لالتصاالت من 

 والظواهر ذات الصلة بعملييت التخطيط والنشر ألنظمة االتصاالت الراديوية املستقبلية املتقدمة واالستخدام الفعال للطيف الراديوي.
 

 المواضيع المقترحة )ليست على سبيل الحصر(:

أساسيات انتشار 
 الموجات الراديوية

 اجلوي، رىاجملو  التأللسؤ،و  اجلوي، االنكسارو  االنعراج، بواسطة الراديوية املوجات انتشار •
 وما إىل ذلك. ،واالنتثار الرتوبوسفريي

 يف مبا ،اهلواطلو  والغبار لاوالرم والضباب والسحب اجلوية الغازات بسبب والتشت  التوهني •
 .املطر قطرات محلج احمللي التوزيع استخدامالقائم على  باألمطار اخلاص التوهني منوذج ذلك

 .ايناخلسارة النامجة عن دخول املبو  اجللبة األرضيةو  النبايت الغطاء بسبب التوهني •
 .والقصوى نياالد اإلرسال وترددات األيونوسفريية واخلصائص والسماحية األرضية اإليصالية •
 وتوزيع املاء، خبارو  الراديوية، االنكسارية ذلك يف مبا الرقمية، واخلرائط الراديوية اجلوية األرصاد •

 .ملطرا ارتفاع ومنذجة األمطار هلطول الرأسية والبنية املطر، ومعدل املطر، قطرات حجم
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 .الراديوية وجاتامل انتشار منذجة يف والسطحية الطبوغرافية التغطية بيانات قواعد استخدام •
 .للنمذجة اإلحصائية واجلوانب التوهني إحصاءات تغريات •
 املناحي. والتباين املتقاطع االستقطاب •
 .واألرض للغالف اجلوي الراديويةواالنبعاثية  الراديو، ضوضاء •
 يف ظروف الرطوبة. اهلوائي تأثريات •

أساليب نمذجة انتشار 
 الموجات الراديوية

 والنماذج عامال واملسري احملدد املسريمناذج  ذلك يف مبا الراديوية املوجات انتشار منذجة •
 .الواسع النطاق قنواتمناذج و  اإلحصائية

 .االنتشار مسريات أنواع جلميع مناذج •
 .مغنطيسيةالكهر  املوجات النتشار ناعيطصواال العددي الذكاء خوارزميات •
 يونوسفريألل العابر االنتشارو  ،واملوجات األيونوسفرييةاألرضية،  مناذج انتشار املوجات •

 الشعاع. ريمس ومناذج
 النسبة اوزجت مراعاة مع املطلوبة، شاراتاإلو  باإلشارات املسببة للتداخل للتنبسؤ مناذج •

 .التوهية كوناتم ملختلف اإلحصائية والنمذجة للمواقع املئوية والنسبة الوق  من املئوية
 .االنتشار مناذجمن  التثب  أو/و ألغراض وضع والبيانات القياس أساليب •
عدد املدخالت لت الشاملةالتقنية  مثل جديدة، سيناريوهات يف والنمذجة القنوات انتشار •

 السرعة، فائق قطارو  إىل مركبة، مركبةاالتصاالت من ، و (MIMO)ت وتعدد املخرجا
 .وما إىل ذلك األشياء، إنرتن و 

 نمذجة أساليب تأثير
 الراديوية الموجات انتشار

 نوالتحسي تخطيطال على
فيما يتعلق  والموثوقية

 الشبكة/الوصلةب

 الوصلة، موازنة مثل النظام ختطيط مسائل على الراديوية املوجات انتشار اعتبارات تأثري •
 .وما إىل ذلك الرتدد، استخدام وإعادة التغطية، وختطيط

 القناة شفريت مثل النظام تصميم مسائل على الراديوية املوجات انتشار اعتبارات تأثري •
 .تتقنية تعدد املدخالت وتعدد املخرجاو  والتشكيل

 .وتنوعه وموثوقيته النظام توافر على الراديوية املوجات انتشار تأثري •
 األنظمة بني أثريالت مثل الطيف، ختطيط على الراديوية املوجات انتشار اعتبارات تأثري •

 .وما إىل ذلك ،التوافق وحتليل والتداخل
 

 الكلمات األساسية
 التضاريس، رتفاعا بيانات قاعدة اجملال، شدة قياس التداخل، الراديوية، اجلوية األرصاد التوهني، الراديوية، املوجات انتشار منذجة
 الراديوية، بكاتالش حتسني الراديوية، الشبكات ختطيط الراديوي، الطيف اإلحصائية، النمذجة ،السطح خصائص بيانات قاعدة

 .الشعاع تتبع األيونوسفريي، االنتشار الراديوية، الضوضاء االنتشار، مسري التداخل،
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 المواعيد النهائية
 2019يونيو  3تقدمي الورقات: 

 2019سبتمرب  16اإلشعار بقبول الورقة: 
 2019أكتوبر  7: املقبولة يف صورهتا النهائية الورقةتقدمي 

 تقديم الورقات
 ر.تكون الورقات املقدمة قيد النظر ألغراض النشر يف أي مكان آخ أاليدعو هذا العدد اخلاص إىل تقدمي ورقات علمية أصلية. وينبغي 
  :. وترد النماذج واملبادئ التوجيهية يف العنوانEDASوتقدَّم الورقات إلكرتونياً باستخدام نظام مساعد احملرر: 

guidelines.aspx-https://www.itu.int/en/journal/Pages/submission. 

 النشر
 تُنشر الورقات باستمرار فور قبوهلا يف مكتبة االحتاد الرقمية، وجتمَّع بعد ذلك يف جملد سنوي.

 رئيس التحرير
 الصني ،Tsinghua جيان سونغ، جامعة

 المحررون الضيوف
 أكادميية الواليات املتحدة للدراسات البحرية أندرسون، كريستوفر 
 ليكي لني، معهد البحوث الصيين النتشار املوجات الراديوية 
  كارلو ريفا، جامعةPolitecnico di Milano 
 سناء سالوس، جامعة درهام 
 الراديويةواي جاو، معهد البحوث الصيين النتشار املوجات -جني 

 مساعدو رئيس التحرير
 .board.aspx-https://www.itu.int/en/journal/Pages/editorialتتاح قائمة مساعدي رئيس التحرير يف العنوان: 

 الترويجرئيس 
 REDDS Capitalرئيس شركة  -ستيفن إيباراكي، رائد يف األعمال االجتماعية وخبري مستقبليات 

 معلومات إضافية
 يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين جلريدة االحتاد الدويل لالتصاالت يف العنوان:

www.itu.int/en/journal/2019/001/Pages/default.aspxhttps:// 
 journal@itu.intالعنوان:  إىل ،ويرجى توجيه االستفسارات إىل أليسيا ماغلياردييت

__________ 

https://www.itu.int/en/journal/Pages/submission-guidelines.aspx
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