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 مقدمة الفلك الراديويعلم 

 لطبعة الثالثةمقدمة ا
 7Dرئيس فرقة العمل بقلم 

 االتصاالت الراديوية قطاعل التابعة
 الفلك الراديوي(علم )

 أن أقدم الطبعة الثالثة من كتياب "علم الفلك الراديوي"، وتغمرين سعادة بالغة وأنا أفعل ذلك. االعتزاز واالمتياز ملن دواعيإنه 
تناول جوانب الفلك ي أن قصد منه بصورة رئيسيةعلم الفلك الراديوي، بل ي   يف الكتياب أن يكون مرجعاً  هذا ليس املقصود من

طيف الرتددات بغية ختفيف التداخل بني خدمات االتصاالت الراديوي ذات الصلة بتنسيق الرتددات، أي إدارة استخدام 
ميكن  ال نطاقات الرتددات املخصصة لتشغيلها، كما يف موجات راديوية إرسالالراديوية. وال تنطوي أنشطة الفلك الراديوي على 

الضعف عادًة، وميكن أن  بالغة الواردةباخلدمات األخرى. ومن ناحية أخرى، فإن اإلشارات الكونية ر تداخل ضا يف أن تتسبب
 اخلدمات األخرى مع هذه اإلشارات.ت من رساالتتداخل اإل
وتذييالته اخلمسة الفلك الراديوي بوصفه خدمة من خدمات االتصاالت الراديوية ر فصوله االثين عش يف ب للقارئيويقدم الكت

الفلك الراديوي وفوائده للمجتمع، وهو ر ي بنين فيه دو بغرض تنسيق الرتددات. وي سَتهل بتمهيد عن علم الفلك الراديوي واجملتمع، 
نطاق الفلك. مث يتناول الكتيب جماالت مثل خصائص الفلك الراديوي، ونطاقات الرتددات اليت ي فضل إجراء  عادةً ما يتجاوز 

يوية من اخلدمات األخرى، عمليات الرصد فيها، والتطبيقات اخلاصة بالفلك الراديوي، وقابلية التعرُّض لتداخل الرتددات الراد
هذه الطبعة الثالثة تتناول تقنيات  يف واملسائل املرتبطة بتقاسم الطيف الراديوي مع خدمات أخرى. وقد أ ضيفت فصول إضافية

تداخل الرتددات الراديوية، وإنشاء مناطق الصمت الراديوي وخصائصها، وعمليات البحث عن معلومات من خارج ر ختفيف آثا
 الديسيبيل فلك الراداري إنطالقًا من األرض. كما أ ضيفت تذييالت جديدة لشرح استخدام الوحدات وتدرجاتاألرض، وال

 الفلك الراديوي، إىل جانب قائمة مستفيضة من املختصرات.  يف
الحتاد سنوات منذ أن ن شرت الطبعة الثانية من كتيب "علم الفلك الراديوي". ويف تلك األثناء، عقد ار مضى زهاء عشلقد 

 (.WRC-2012وWRC-2007 و WRC-2003الدويل لالتصاالت ثالثة مؤمترات عاملية لالتصاالت الراديوية )
مجيع أنشطة  يف خدمات االتصاالت، وأصبحت اخلدمات الالسلكية متغلغلةر تطو  يف ويف هذه الفرتة، حدثت طفرة حقيقية

ذات الوقت عمليات الرصد على نطاقات  يف علم الفلك الراديوي يف جمتمعنا املتعدد التوصيل. ومكنت التطورات التكنولوجية
ترددات واسعة جداً، ال تشملها غالباً توزيعات االحتاد الدويل لالتصاالت. ومتثل هذه التطورات حتدياً أمام محاية الفلك الراديوي، 

مستمر، وح دٍّدت ر ددات الراديوية لتطويمما استوجب استطالع طرائق جديدة. وختضع التقنيات اجلديدة لتخفيف تداخالت الرت 
من ر مناطق الصمت الراديوي باعتبارها األماكن الوحيدة على الكوكب اليت متارس فيها أنشطة الفلك الراديوي بأدىن قد

اجلديدة املستفيضة الصادرة عن قطاع ر التقاري يف التداخل. وقد تناول االحتاد الدويل لالتصاالت هذه التطورات
 الراديوية. التاالتصا

 ، بفضل مرصد الصفيف امللليمرتي/دون امللليمرتي الكبريGHz 275النطاقات فوق  يف ويعمل الفلك الراديوي اآلن أيضاً 
. وهذه النطاقات مل تكن مشمولة بتوزيعات االحتاد 2013عام  يف أمريكا اجلنوبية، الذي بدأ نشاطه يف (ALMA)أتاكاما  يف

اخلدمات املنفعلة دون استبعاد  يف أوضح استخدام هذه النطاقات 2012العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ر التقليدية، بيد أن املؤمت
 هذه الرتددات العالية.  يف خدمات نشيطة. وبيِّنت الدراسات أن التقاسم بني اخلدمات يكون سهاًل نسبياً ر تطوي
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 الفلك الراديويعلم  مقدمة

، مراجعة 2012العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ر قبيل انعقاد املؤمت التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية، 7Dوبدأت فرقة العمل 
قطاع االتصاالت الراديوية مسؤولة  يف )خدمات العلوم( 7ضمن جلنة الدراسات  7Dالكتيب اليت استغرقت عامني. وفرقة العمل 

أن تقوم  7D تعنين على فرقة العملعن الفلك الراديوي وعمليات البحث عن املعلومات من خارج األرض والفلك الراداري. و 
نفس  يف قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة حبماية خدمات الفلك الراديوي، إىل جانب قيامهار مبراجعة توصيات وتقاري

 العمل هذه.ليت بذهلا أعضاء فرقة هذه الطبعة الثالثة جناح اجلهود ا يف الوقت مبا يلزم من مراجعة الكتياب والتوسع فيه. ويتجسند

مدين  لوال مشاركتهم. وإنينر من بضعة أفراد ما كان هلذا الكتيب أن يرى النو  وأود أن أشيد باجلهود الكبرية اليت بذهلا فريق صغري
 الواردة أمساؤهم أدناه )بالرتتيب األجبدي(: 7Dعلى وجه اخلصوص ألعضاء فرقة العمل 

 )أملانيا(،ر جيسنر دا(، الدكتو لنبان )هو ر أوهيشي )اليابان(، الدكتو ر الدكتو  -

 فان دريل )فرنسا(،ر دافيس )الواليات املتحدة األمريكية(، الدكتو ر جريجلي )الواليات املتحدة األمريكية(، الدكتو ر الدكتو  -

 سلوير النغستون )الواليات املتحدة األمريكية(، الدكتو ر كليغ )الواليات املتحدة األمريكية(، الدكتو ر  الدكتو  -
 املتحدة األمريكية(، )الواليات

 توماسون )اململكة املتحدة(.ر شونغ )كوريا(، الدكتو ر ليست )الواليات املتحدة األمريكية(، الدكتو ر الدكتو  -

رومين )الواليات املتحدة األمريكية(، الذي أعاد، بالتفصيل، كتابة األجزاء عن القياس ر هذا الكتيب: الدكتو  يف وساهم أيضاً 
اجلزء عن التداخل اجليوديسي ذي  يف لوفيل )أسرتاليا( الذي ساهمر ، والدكتو (VLBI)بالتداخل ذي خط األساس الطويل جدًا 

الفلك الشمسي. وقدمت أمانة قطاع االتصاالت تابنغ )كندا( الذي راجع اجلزء عن ر خط األساس الطويل جداً، والدكتو 
، السيد فادمي نوزدرين، واألمانة بقيادة السيدة إليزابيث 7جلنة الدراسات ر االحتاد مساعدة كبرية، وال سيما مستشا يف الراديوية
نائب الرئيس مينس و فنسنت ر ، الدكتو 7جونز. وأود أخريًا أن أعرب عن خالص تقديري إىل رئيس جلنة الدارسات -موستني

 جون زوزيك، على مواصلة التشجيع وتقدمي الدعم خالل إجناز هذا العمل.ر املسؤول عن الكتيب، الدكتو 
 .العمل وأمتىن أن يلقى كتيب الفلك الراديوي كل النجاح يف مجيع من ساهمر وأشك

 أناستاسيوس تسيوميس
 اعالتابعة لقط 7Dرئيس فرقة العمل 

 االحتاد يف االتصاالت الراديوية
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 تصدير الفلك الراديويعلم 

 تصدير
قطاع االتصاالت  يف )خدمات العلوم( 7التابعة للجنة الدراسات  7Dفرقة العمل  يف أَعدا كتيب علم الفلك الراديوي خرباء

 .7Dتسيوميس )أسرتاليا(، رئيس فرقة العمل ر الدكتو الراديوية، برئاسة 
ر من الظواه علمي الفيزياء والكون األساسيني. والكثري يف دراسة املشكالت يف يؤدي علم الفلك الراديوي دورًا أساسياً 

 إرسال األجزاء األخرى من الطيف الكهرمغنطيسي. ومن بعض األمثلة على ذلك: خط يف يتناوهلا ال ميكن دراستها اليت
علم الكون؛ واجملاالت  يف اهليدروجني الذري احملايد؛ وإشعاع اخللفية الكونية باملوجات الصغرية وبنيته الزاِوينة، وله أمهية هائلة

رية. الرتددات البص يف رالواسعة لإلشعاع بواسطة الِسْنْكر وترون املرتبط باجملراات الراديوية؛ ومناطق تكُّون النجوم اليت حيجبها الغبا
القياس فيما خيص األوضاع الزاِوينة واخلطوط  يف ومن املمكن، باستخدام الرتددات الراديوية، حتقيق أقصى استبانة زاوياة ودقة

 الطيفية وزحزحات دوبلر. وهلذا السبب، فإن الفلك الراديوي ليس جمرد مكمِّل للن  ه ج البصرية التقليدية بل يؤدي دورًا هاماً 
 جماالت الفلك والفيزياء الفلكية.ديد من الع يف البحوث يف

الفروع األخرى.  يف روباإلضافة إىل ذلك، فإن علم الفلك الراديوي، مثله مثل أي علم من العلوم األساسية األخرى، حيفِّز التطو 
متكننا من استخدام هوائي الذي شهدته املستقِبالت املنخفضة الضوضاء واهلوائيات اليت ر التطو  يف ويرجع الفضل إىل الفلك الراديوي

 أنظمة االتصاالت املتنقلة من نوع واي فاي الن  ه ج اليت و ضعت يف واحد اللتقاط إشارات استقطابات خمتلفة. وت طبق حاليًا بنجاح
طائفة  يف علم الفلك الراديوي للحد من الصدى الراديوي. وقد ط وِّرت واعت مدت أسس نظرية املالحة الراديوية، املستخدمة اليوم يف

 الفلك الراديوي عن حتسُّن كبري يف ضخم من البياناتر علم الفلك الراديوي. وأسفرت احلاجة إىل تناول قدر إطا يف من النظم،
علم ر اجملال الطيب، أسف ذلك وضع ُن ج خاصة مبعاجلة البيانات بالتوازي ولغات الربجمة اجلديدة. ويف يف أمتتة معاجلة البيانات، مبا يف

حْوسب.ر الراديوي عن استحداث التشخيص باألشعة السينية والتصوي الفلك
 
 املقطعي امل

الكتيب  علم الفلك الراديوي ومحايته على الصعيد العاملي. وميثِّل هذا يف ويبنيِّ كل ما ورد أعاله أمهية االعرتاف بالطيف املستخدم
اخلدمة  له هذه يوي بغية خفض التداخل الذي تتعرضمعلومات مفيدة جدًا عن إدارة استخدام الطيف الرادر للقارئ مصد

 القيِّمة.

 فرانسوا رانسي
 مكتب االتصاالت الراديويةر مدي
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 تمهيد الفلك الراديويعلم 

 متهي د
 علم الفلك الراديوي والمجتمع

 الفلكمقدمة لعلم  1.0
علم الفلك أسئلة عن تكوين األجرام فيما أبعد من الغالف اجلوي لألرض، مثل الشمس والكواكب واملذنبات والنجوم  يثري

هذه األجرام ودينامياهتا وخصائصها األخرى. ويلتمس هذا ر الفضاء، وعن الكون نفسه، وعن تطو  يف واجملرات واملواد املتناثرة
إىل ذهن االنسان، مثل "كيف بدأ الكون )أو هل بدأ(؟"؛ ر اليت تتبادالفضول إجابات عن بعض التساؤالت الكربى 

العلوم اليت ختربنا عن مكاننا ومكان كوكبنا ر و"كيف سينتهي )أم هل سينتهي(؟". وعلى غرا حجمه؟"؛ "وكم عمره؟" "وما
االكتشافات احلديثة، مثل الثقوب السوداء بالنسبة إىل الكون، يؤدي علم الفلك دورًا تثقيفيًا حيويًا للبشرية مجعاء. إذ غدت 

 واألجرام السماوية النائية، جزءاً بالفعل من لغتنا اليومية.
البشرية، من قبيل التقومي الذي نتبعه ونظام ضبط ر طريق تطو  يف ومن الناحية العملية مباشرة، أرسى علم الفلك معامل هامة

 يومياً، مثل املثلثات واللوغاريتمات وحساب التفاضل والتكامل، هيمن الرياضيات املستخدمة  الوقت. واحلق إن الكثري
 العديد من أسس علم اإلحصاء.ر جمال الفلك، وكذا أيضاً أم يف البحث رمثا من

ر ويرقب علماء الفلك كامل الطيف الكهرمغنطيسي الذي ميكن النفاذ إليه، والذي ميتد بعيدًا جدًا إىل ما وراء اجملال املنظو 
أنواعًا شىت من أجهزة التليسكوب والكاشفات  عادةً ري". وينطوي كل نطاق ترددي على ما لديه من أسرار، ويتطلب "البص أو

خيص  ترددات ضمن الطيف الراديوي؛ وفيما يف اخلاصة به. ويدرس علماء الفلك الراديوي األجسام اليت ت رسل الطاقة أو متتصها
رى عندما يكو   .GHz 2 000 إىل MHz 13املدى من  يف ن الغالف اجلوي شفافاً جداً الدراسات على األرض فإُنا جت 

جماالت العلوم  يف كبرير  علم الفلك نفسه، مسامهات ذات أث يف ، إىل جانب مسامهتها(RAS) وقدنمت خدمة الفلك الراديوي
الذي له ر للموجات الراديوية، األموالتكنولوجيا األخرى من خالل النواتج الثانوية لنشاطها. فقد حددات مثاًل االمتصاص اجلوي 

املستقِبالت املنخفضة الضوضاء. وهي من مث تواصل ر التصاالت. وما فتئت احتياجاهتا السباقة تستلهم تطويا يف أمهية خاصة
صناعة االتصاالت الساتلية. وكان من شأن  من قبيلالقاعدة التكنولوجية اليت انطلقت منها اخلدمات األخرى،  يف املسامهة

أن العديد من أوائل احلواسيب اإللكرتونية، كما ر إىل تطوي تشراهة خدمة الفلك الراديوي الستهالك القدرة احلاسوبية أن دفع
واهلوائيات  كل من جمايل تصميم أنظمة التغذية يف من احلساسية حفزنت على تقدمي مسامهات كبرية أكربر حتقيق قد يف الرغبة

مثل  شىت،جماالت  يف احلصول على أجهزة أفضل ما زالت تدفع عجلة التقدم يف الكبرية القابلة للتوجيه. واحلق إن الرغبة الدائمة
 ندسة امليكانيكية وعلوم احلاسوب.اإللكرتونيات واهل

 علم الفلك الراديوير دو  2.0

ل بصماهتا من حيث الرتددات الراديوية. وهذا هو بصفة خاصة حال إن بعض مكونات هذا الكون ال ميكن دراستها إال من خال
. MHz 1 420 ، الذي ال ميكن الكشف عنه إال بواسطة خطه الطيفي(HI)املكونات املادية وفرة، وهو اهليدروجني احملايد ر أكث

( أمكن ُنائياً 1.0 الشكل روكب األرض )انظة درب التبانة لكجمرا  يف باإلشارة إىل أنه حاملا حتداد توزُّع اهليدروجني احملايدر وجدي
ذراع حلزونية  يف كوكبنا النائي يقع حتديد موقع مركز اجملرة، ور مست أذرعتها احللزونية بشكل واضح ال لبس فيه، كما ح دِّد أن

الراديوية ضرورية لتكملة العمل البصري  اتاجملرة. وكانت الرصد يف رالبيئة املباشرة للبش يف جوانب أساسية هذاخارجية. وكل 
السهلة ر أطوال املوجات البصرية، بينما متكان زحزحات دوبل يف ما بني النجوم حيجب مركز اجملرةر الذي أ جري سابقاً، إذ إن الغبا

ديد اإلشعاع املتواصل طول خط البصر. ويبنيِّ حت رة علىالقياس اخلاصة بانبعاث اهليدروجني احملايد من حتديد توزُّع مركز اجمل
راديوي قوي جداً، تبنين من العمل الذي أ جري ر مصد جملرتنا، مبجرد أن ي عرف موقع مركز اجملرة بدقة، أن مركز اجملرة يتطابق مع

 شكلحتت احلمراء أنه ثقب أسود هائل الضخامة. وهذا مثال بليغ يبنيِّ أن علم الفلك الراديوي ي من مؤخراً بشأن األشعة القريبة
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 الفلك الراديويعلم  تمهيد

 معلومات مكماًل لعمليات الرصد اليت أجريتر جمال الفلك عمومًا ومصد يف نفس الوقت جزءًا ال يتجزأ من البحوث يف
 الطيف الكهرمغنطيسي. يف جات أخرىأطوال مو  يف

 1.0الشكل 
 تواصلةمالراديوية البنية الالعلوي ر الوسط. ويبيِّن اإلطا في ةمركز المجر ر المستوي األوسط لمجرتنا، ويظه

 .MHz 1 420 ترددال في الهيدروجين المحايد المتكامل اتاألوسط انبعاثر . ويبيِّن اإلطاMHz 408 ترددفي 
 ةالداكنر الغبا ىفيه بنر البصري ويظهالضوء  في المنطقة الوسطى يالسفلر ويبيِّن اإلطا

Radio-Astro_01 
الفضاء ما وراء جمرتنا. ومبا أن اهليدروجني  يف من اجملرات األخرى البصرية متييز عدٍد كبريالفوتوغرافية ر وميكن من خالل الصو 

اجملرات القريبة، ونتيجة لذلك ميكن دراسة سرعة  يف هبا هذه اجملرات، فيمكن بسهولة كشفهر احملايد هو أحد املكونات اليت تزخ
الفضاء وتقديرات دقيقة لكتلتها.  يف احلصول على توزُّعاهتا ثالثية األبعادكل منها وحركتها الداخلية. وهذا ميكِّن من ر  احنسا

دراسة العديد من خصائص اجملرات، يتعنين استخدام  يف حتت احلمراء من وبينما تستخدم األجهزة البصرية وأجهزة األشعة القريبة
صورة  يف جلانب مبقارنة حجم اجملرة القريبة الساطعة كما تبدوهذا ا 2.0ويبنيِّ الشكل التقنيات الراديوية لدراسة توزُّع الغاز فيها. 

 GHz 115,271الرتدد  يف بيد أن رصدات أول أكسيد الكربون اليت يكشف عنها اهليدروجني احملايد. بكثري بصرية مع البنية األكرب
توزُّع اهليدروجني احملايد وأول  يف تفضي متامًا إىل عكس ذلك، إذ يرتكز أول أكسيد الكربون حوايل املركز. وحيدث هذا الفرق

أثقل مثل الكربون واألكسجني اللذين ينتشران ر أكسيد الكربون نتيجة لالحرتاق النووي للهيدروجني داخل النجوم لينتج عناص
أيضاً  املنطقة الوسطى من اجملرة، فإن ذلك ينطبق يف على أشدها تكون الفضاء بني النجوم. ومبا أن كثافة النجوم يف بعد ذلك

 .على نواجتها الثانوية
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 0.2الشكل 
 1ضوء مرئي )يسار( وفي خط انبعاث الهيدروجين المحايد في  6946NGCالمجرة وجه ر يظه

 زرع حلزونيةأ ىبن بيِّن انبعاث الهيدروجين المحايد. ويالمقياسنفس  في )يمين( MHz 420 1 الترددفي 
 اضعالعديد من المو  في وترتبط البصرية وتكشف ديناميات المجرة.ما وراء الصورة جدا  إلى  كبيرة تمتد بعيدا  

 نجوم.للتكوُّن الجاري الب السرعة عاليةالغاز التوزُّع( تدفقات  في )ال سيما "الثقوب"
 ، هولنداويستربورك في بيانات راديوية من التليسكوب الراديوي التجميعي

Radio-Astro_02 
 

مث بدأ بعد  .الرتددات الراديوية يف راديوية عديدة نتيجة لعمليات املسح املتواصلة اليت أ جريت مبكراً للسماءر مصادعلى ر وقد ع ث
الراديوية ر للدهشة اكتشاف أزواج من املصاد األشياء إثارةً ر ذلك التنافس على حتديد املميِّزات البصرية هلا. وكان من بني أكث

 رسالمناطق ضخمة إل وجود إىل الذي يشرير نقيض بعض اجملرات، األم يبالغالب على جان يف مسافات متساوية يف موزعة
 البصرية. وبفضل حتسن تقنيات األدوات وإجراء دراساتر الصو  يف راديوي مرتبطة هبا لكنها منفصلة عنها متامًا كما يبدو

الن وى  منبعثة من هذه هي عبارة عن بقايا نفثات نسبية إىل حد كبري رسالترددات أعلى، غدا من الواضح أن مناطق اإل يف
اليت مراكز اجملرات  يف اآلن ثقوبًا سوداء بالغة الضخامة تلتحم مسة لألجرام السماوية النائية، اليت تعترب اجملراية. وهي أيضاً 

إن  علم الفلك احلديث، إذ يف موضوعًا متكرراً  . وتعد النفثات النسبية اليت تتطلب دراستها عمومًا تقنيات راديويةتستضيفها
مع جسم كثيف، سواء كان  مفهومة متاماً، باإلضافة إىل حدوثها عند التحام كتلة ما التحاماً نشطاً  الفيزياء اليت تنطوي عليها غري

 لنجم عادي.نحاًل ذلك اجلسم ثقباً أسود بالغ الضخامة أم كان ثقباً أسود حبجم النجم، جنم نيوتروين، أم حىت لباً م
باكتشاف اخللفية الكونية  1964عام  يف لكون بصفته كياناً. وبدأ ذلكلفهمنا  يف وقد ساهم علماء الفلك الراديوي مسامهًة كبرية

، وكانت اجلائزة الثانية اليت 1978م نحت جائزة نوبل لعام  هذا االكتشاف بفضلو شبه املتناحية،  (CMB)من املوجات الصغرية 
نح ل اخللفية  أن GHz 300و GHz 30 بني ما الرتددات يف الفلك الراديوي. وتبني عمليات الرصد املتواصلة للسماء يف عاملمت 

الصغرية إىل اإلشعاع . وتعزى اخللفية الكونية من املوجات K 2,73 الكونية من املوجات الصغرية هلا درجة حرارة ملعان مقدارها
الكون ألول مرة  ، أي منذ أن أضحى"الكبرير االنفجا"احلراري املنبعث من الغاز املتأين الذي مأل الكون مباشرة بعد نشأته جراء 

هو  "الكبرير االنفجا"أمكن رصدها. وباكتشافها، غدا منوذج  "متحجرة"الراديوي. وهي أول إشارة  رسالعامتًا بالنسبة إىل اإل
أفضت عملية مسح للخلفية  1992من ساحة اجلدل. ويف عام  "احلالة الثابتة"وصف اإلمجايل املقبول لتاريخ كوننا وأزال منوذج ال

حلركة  رلكل السماء أ جريت باستخدام أجهزة على منت سواتل إىل الكشف عن بصمة دوب يف الكونية من املوجات الصغرية
األرض/الشمس/اجملرة بالنسبة إىل اخللفية الكونية من املوجات الصغرية وكذلك عن وجود فروقات ضئيلة بني نقطة وأخرى )بضعة 

                                                                 
1 Boomsma, R., Oosterloo, T. A., Fraternali, F., Van Der Hulst, J. M., Sancisi, R., Astronomy and Astrophysics, 490, 

555 (2008). 
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بأمهية هذه القياسات التارخيية. بيد أن القياسات  2006درجة حرارة ملعاُنا. وأشادت جائزة نوبل لعام  يف (.5-10 أجزاء من
علم الكون الدقيق، وذلك بصقل املعلمات الكونية اليت  يف شدهتا كانت فاحتة عهد جديد يف احلرجةحساسية للبنية ر األكث

بادئ األمر. ومن املتوقع أن تستفيد  يف الذي مل يكن متوقعاً ر تأكيد مستقل بتزايد وترية تسارعه، األم تصف الكون وتوفري
 .الكونية من املوجات الصغريةاملستقبل من خصائص استقطاب اخللفية  يف البعثات الساتلية

أعقاب  يف التنبؤ بوجود النجوم النيوترونية، وذلك 1934عام  يف جداً، جرى جدًا إىل املقياس الصغري الكبريوانتقااًل من املقياس 
راديوية سريعة النبض ر شكل مصاد يف 1967عام  يف اكتشاف النيوترون. ومتا االعرتاف باكتشافها عن طريق الرصد

لعلماء الفلك الراديوي ألول مرة. ومن الفرص الكبرية اليت أتاحتها  1974عام  يف النابضة( عندما م نحت جائزة نوبل م)النجو 
فرتات  يف سريعًا جداً ر النجوم النابضة أُنا أصبحت مبثابة خمتربات للفيزياء األساسية. ومثة جمموعة معيننة من النجوم النابضة، تدو 

ومن شأن توليفة  ؛حول جسم مصاحبر غاية الدقة. وبعضها يدو  يف ن أن تصبح مبثابة ميقاتياتمقدارها ملليثانية، ميك
جنمًا اعتيادياً، أن متكنا  مجنمًا قزمًا أ مكان جنمًا نيوترونيًا أأ سواءقريب حول جسم مصاحب، ر مدا يف ميقاتية دقيقة من
ر وف . وقد"النسبية العامة"مكثف للعديد مما تنبأت به نظرية ر حتديد مدارات وكتل نابضة بالغة الدقة، وكذلك إجراء اختبا من

برهان على ختمني وجود  أول نظاٍم جنمي ثنائي يف أول جنم نابض ا كتشفر مدار الوصف الذي أتاحته نظرية النسبية العامة لتطو 
ول كوكب اكتشف خارج النظام مت متييز أ 1992. ويف عام 1993عام  يف إشعاع موجي جذيب، م نحت اعرتافًا به جائزة نوبل

 وفره جنم نابض فيما خيص التوقيت.ي من خالل تأثريه على احلل الذي سالشم
وصف مادته النووية  يف وختتلف تفاصيل الفيزياء اليت تطبق داخل جنم نيوتروين باختالف كتلته، ولذا تصبح املعادالت املستخدمة

الذي وضعه  1,4عظم النجوم النابضة من حد الكتلة الشمسية البالغ كتلته. وتقرتب كتلة م  ازدادتتعقيدًا كلما ر أكث
أو تزيد عنها،  2أن ينصب االهتمام بصورة كبرية على اكتشاف األجسام اليت تبلغ كتلتها الشمسية  يف تشاندراسيخار. وال غرابة

 إذ إن حمض وجودها يضينق املعادالت املمكن استخدامها فيها، مبا أن من املتوقع تأثُّرها بأمزاج من مواد ذات أشكال غريبة
ر الفيزياء اليت يتعذن ر الفيزياء التطبيقية. وعلى ذات املنوال، ميكن اختبار وسائل أخرى الختبا وليس هنالك منمراكزها.  يف

يها خالف ذلك من خالل عمليات رصد جمموعة نادرة من النجوم النابضة، وهي النجوم املغنطيسية. وهلذه النجوم الوصول إل
رى حالياً، يف جماالت مغنطيسية فائقة الشدة ليس مبقدورنا إنتاجها جمال حبثي آخر، محلة عاملية مكثفة  يف املختربات. وجت 

كل السماء على أمل الكشف مباشرة  يف نابضة بسرعة ملليثانية الستخدام رصدات التوقيت من جمموعة من جنيمات
 نانوهرتز. مدى ترددات يف موجات جذبية عن

 القيمة االقتصادية والمجتمعية 3.0

 مقدمة 1.3.0

البحوث العلمية وتطبيقاهتا من خالل حتديد تكاليفها  يف يصعب تقييم القيمة االقتصادية الستخدام طيف الرتددات الراديوية
 املباشرة اليت تعود على االقتصاد املنافع غري يف روائدها بشكل كميا فحسب مقارنًة باستخدام بديل للطيف. ويتعنيا أيضاً النظوف

تعود  من التطبيقات اليت الكثري يف علم الفلك الراديوي. وقد دخلت االبتكارات التقنية لعلماء الفلك الراديوي حيز التنفيذ بفضل
جمال مستقبالت الفلك الراديوي  يف العرضية للبحوثر اآلثار مع ككلا. فعلى سبيل املثال تظهبالفائدة على اجملت

التطبيقات االستهالكية املنتجة على مقياس واسع. ويصعب  يف جتهيزات االتصاالت املتخصصة وكذلك يف (1.2.3.0 البند ر)انظ
الفلكي الراديوي ر الطيبا اليت استخرجت أساسًا من تقنيات التصوير الفوائد االقتصادية واجملتمعية خلوارزميات التصوير أيضًا تقدي

 (.4.2.3.0 البندر )انظ

 القيمة االقتصادية والمجتمعية لبحوث الفلك الراديوي 2.3.0

أجهزة ستخدم تكنولوجيا املستقبالت والتكنولوجيا الرقمية. وكقاعدة عامة، تَ  يف يعتمد تقدام الفلك الراديوي على التقدام احملَرز
األقصى. وتقدم البنود  الدفع بذلك حنو حداه العملي يف تقدمًا ويؤداي علماء الفلك دوراً فعاالً ر الفلك الراديوي التكنولوجيا األكث

 الفرعية التالية أمثلة ألنشطة حبوث الفلك الراديوي اليت د جِمَت ضمن تطبيقات تتمتاع بقيمة جمتمعية أخرى.
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 تتكنولوجيا االتصاال 1.2.3.0

 نظم االستقبال

الفلك الراديوي هوائيات عالية الكسب ومستقبالت منخفضة الضوضاء ومذبذبات متينة ومضاعفات للرتدد.  نظمتشمل 
 (FET) اجملال بتأثرير مضخمات معلمية ومضخمات ترانزيستو ر حتفيز أو تشجيع تطوي يف سامهت متطلبات الفلك الراديوي قدو 

نظام معلومات  وخماليط( HEMTتنقلية إلكرتونية عالية )ر ومضخمات ترانزستو  (GaAs)مربادة تربيدًا شديدًا بزرنيخيد الغاليوم 
عروض نطاقات واسعة للغاية ويف درجات حرارة  يف هذه إىل إنتاج مستقبالت تعملر . وأدات أعمال التطوي(SIS) الفضاء

بعض الرتددات حاليًا ما يناهز احلدا الكمومي ملا هو ممكن من  يف رجة حرارة الضوضاء. وتبلغ دK 2شديدة التدين تصل إىل 
الفضاء السحيق، وجتري مزامنة مذبذباهتا  يف تعقيداً ر االتصاالت األكث نظمالناحية التقنية. وتستخدم هذه التكنولوجيات بعض 

مبثابة العمود الفقري لنظام ضبط الوقت  ي. وت سَتخَدم هذه املعايريالرتداد الذرا  احمللية على مستوى دون البيكوثانية وفقًا ملعايري
 لنظاَمي املالحة األرضي والفضائي.

 مبدأ التماثل

التشوه الناجم عن  هومن العوائق الكربى اليت تواجه تصميم هوائيات مكافئية كبرية جداً قابلة للتوجيه وهلا سطوح عاكسة دقيقة 
مبدأ  باللجوء إىل 1967عام  يف شكل اهلوائي عندما ينتقل من موقع إىل آخر. وقد ح لنت هذه املسألة اجلاذبية األرضية الذي يغريا 

تغريات  اجلاذبية ضمن سلسلة أجسام شبه مكافئية مع . واهلوائي املَصمام وفقًا هلذا املبدأ يتعراض لتشواه بسيط حتت تأثري2التماثل
التشواه ر املوقع البؤري، ترتاجع آثا يف على تعقاب املستقِبل ونظام تغذيته هلذا التغريا  املوقع البؤري. ومبجرد احلرص يف نامجة عنها

الناجم عن اجلاذبية وما ينجم عنها من خسارة لإلشارة إىل مستواها األدىن. وصارت كلا اهلوائيات املكافئية الكبرية والعاكسة 
 أطوال موجات ملليمرتية. يف لأمهية قصوى لدى العمبذلك  ويتسمتستفيد من مبدأ التماثل. 

 تكنولوجيا الهوائيات
كان علماء الفلك الراديوي أول من استخدم أبواق التغذية املستقطبة دائرياً. وبعد ذلك استخدمت املرسالت الساتلية هذا 

كتلة احلزمة واحليز كلا من   يف االستقطابني بشكل مستقلا من خالل بوق التغذية نفسه، مما حقق وفورات رسالالتقين إلر التطوا 
 تشغله. الذي

 تكنولوجيا قياس التداخل 2.2.3.0

علماء الفلك الراديوي قياس التداخل لزيادة االستبانة الزاوياة وكذلك الستخدامه كتقنية تصوير. وبعد ذلك استخدموه ر طوا 
علم الفلك  يف هذه التقنية اليت اكتسبت أمهية 7إلجراء مسوح مرقمنة للسماء الراديوية قائمة على بكسيل وحيد. ويصف الفصل 

ر البحااأللياف البصرية وعلم القياس اهلندسي وعلم القياس البصري وعلم  يف الطيف الكهرمغنطيسي وكذلك امتدادعلى 
 .عن ب عدر زما واالستشعاوالفيزياء النووية وفيزياء اجلسيمات وفيزياء البال واحمليطات وعلم الزالزل وامليكانيكا الكمومية

الناجتة من األجهزة والبيئة عن ر وتنظيفها إلزالة )معظم( اآلثار تقنيات إعادة بناء الصو ر وكان علماء الفلك الراديوي أول من طوا 
خدمة استكشاف األرض  يف وات وكذلكاكل من املسوح األرضية والساتلية للسم يف الصور. وت سَتخَدم هذه الوسائل

 كوكب األرض.  مسح يف (EESS) الساتلية
من القرن العشرين، است خِدَمت أنظمة قياس التداخل الراديوي على نطاق واسع لتسهيل اهلبوط األوتومايت  ويف اجلزء األخري

شىت أحناء العامل. وت سَتخَدم  يف لعلم الفلك الراديوي مثا بيع على نطاق واسع خمترب يف للطائرات. وبالفعل، أِعدن النظام أوالً 
جيا نفسها حالياً لتحديد مواقع مستخدمي اهلواتف املتنقلة لكي تستجيب خدمات الطوارئ بسرعة للحوادث، ولكي ت  َقدنم التكنولو 

 خدمات تسويق هادفة وغريها من اخلدمات املتعلقة باملواقع. وت  َعدا شبكة واي فاي الالسلكية مثاالً بارزاً للغاية لنظام تشغيلي.

                                                                 
2 35), 1967( 72Von Hörner, S.: “Design of large steerable antennas”, The Astronomical Journal, . 
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 تطبيقات شبكة واي فاي

صداء األ من ألنا سلسلةً  ، ذلكة بني مطاريف احلواسيبالسلكي توصيالتر تطوي أمامصعوبة كبرية  تشكل اتنعكاساال كانت
إىل املستقِبل. وكان علماء الفلك الراديوي واعني جداً هلذه املشكلة ومن مث استحدثوا تقنيات متطورة ملعاجلة  رسالتتبع وصول اإل

الغالف اجلوي. وترسل شبكات املنطقة احمللية الراديوية  يف اتنعكاسة نامجة عن االاإلشارات من أجل ختطي قضايا مشاهب
 الفلك الراديوي. يف املستقِبل بالطريقة نفسها املعتمدة يف بياناهتا برتددات خمتلفة وي عاد جتميع هذه اإلشارات

 المالحة

الراديو السدسية للمالحة  نظمرضًا وجوااً. ومسحت املالحة أ تقدم يف ساهم الفلك الراديوي، على مدى العصور، بشكل كبري
األيام الغائمة أو املمطرة. ويستند تطبيق حديث العهد لقياس التداخل الراديوي من أجل  يف البحرية بتحديد املواقع بطريقة دقيقة

واري اهلوائيات اجملاورة. وحتداد إشارة ص شدةحالة الطوارئ باستخدام تقنية تعددية األضالع إىل  يف حتديد موقع اهلواتف املتنقلة
إلشارة صادرة من جسم ما إىل ثالثة  (TDOA)وقت الوصول  يف هذه التقنية موقع األجسام من خالل حوسبة الفارق

وقت وصول إشارة م رَسلة من  يف حتديد موقع مستقِبل من خالل قياس الفارق يف مستقبالت أو أكثر. وميكن استخدامها أيضاً 
 متزامنة أو أكثر. ثالثة مرِسالت

 تكنولوجيا الحوسبة 3.2.3.0
عالية  احلواسيبت سَتخَدم صفائف و وتسجيلها.  اتتليسكوبعلماء الفلك الراديوي تقنيات رقمية متطورة لربط بيانات ال وضع

من شبكات قياس التداخل. ويشكال كلا من  املستقاةالقدرة )معاجلة متوازية( احلديثة ملعاجلة كميات ضخمة جدًا من البيانات 
ر الوقت الفعلي وإعادة بناء تشكيالت معقادة من مصاد يف وختفيف تداخالت الرتدد الراديوي التوليف متعدد احلزم املتآون،

أربع  يف اهلوائياتالراديو أمثلة على قدرة املعاجلة احلديثة. وبالفعل، فإنا معاجلة بيانات الفلك الراديوي لربط تدفق البيانات من 
 مقدرة شبكة بيانات النطاق العريض الواسعة.ر تطوي يف رالوقت الفعلي ت سَتخَدم كاختبا يف قارات

 FORTHلغة الحاسوب 
( اليت وضعها املرصد Forthأو  FORTHالواضحة جداً لعلم الفلك الراديوي هي لغة احلاسوب "فورث" ) املباشرة غريمن الفوائد 

مطلع السبعينيات. وكان أول تطبيق هلذه اللغة هو التحكم ومعاجلة  يف الواليات املتحدة يف (NRAO)اديوي لفلك الر لالوطين 
تطبيقات كثرية، مثل أوائل احلواسيب احملمولة باليد  يف ات املرصد. وت سَتخَدم لغة "فورث" حالياً تليسكوبالبيانات من أجل أحد 

تزال ت سَتخَدم اليوم بأشكاهلا املتطورة. وتشمل التطبيقات األخرى  وال Federal Expressشركة  يف اليت استخدمها موظفو التوزيع
قدماً وتتألف  50يبلغ طوهلا و  ‘مكوك الفضاء’حممولة على منت وهي  ،كندا يف برجمية تتباع ساتلي وبرجمية حماكاة للذراع اليت ب ِنَيت

مهام الصيانة )مثل  يف الساتل واستعادته ويف مساعدة رواد الفضاء عمليات إطالق يف من ستاة مفاصل. واست عِمَلت هذه الذراع
 .Hubble)3الفضائي  تليسكوبتصليح وحتديث ال

 التكنولوجيا الطبية 4.2.3.0

عد، عَدين من عمليات مسح أحادية الب  ذات ب  ر علماء الفلك الراديوي إىل تنفيذ تقنيات رياضية أدات إىل إعادة بناء صو ر باد
املقطعي احملوسب ر التصوي يف هذهر . ود جِمَت تقنيات إعادة بناء الصو 4عدينذات ب  ر ثالثية األبعاد من صو ر صو  وإعادة بناء

كونية نائية ر  بالرنني املغنطيسي. وعمليات الرصد الراديوي ملصادر ، والتصوي(PET)املقطعي بالبثا البوزيرتوين ر احلديث، والتصوي
اقتحامية حلرارة  ياس غرياملصادر، وقد جرى تكييف هذه التقنية إلجراء عمليات قاألساس قياسات حلرارة هذه  يف هي

 البشرية. األنسجة

                                                                 
 .http://www.forth.com/index.htmlاملوقع: ملزيد من املعلومات الكاملة عن استعماالت لغة فورث، انظر مثالً  3

4 , 427150, Astrophys. Journalll, R.N. and Riddle, A.C.: “Inversion of fan beam scans in radio astronomy”, Bracewe. 

http://www.forth.com/index.html
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ثالثية األبعاد لداخل األجسام من ر ي ت سَتخَدم فيها احلواسيب الرقمية لتوليد صو طبر املقطعي احملوسب هو طريقة تصوير والتصوي
 دوران واحد.ر ِقَطت حول حمو أشعاة سينية ذات بعدين الت  ر سلسلة كبرية من صو 

عادية وميكن كشفها مباشرًة.  املوجات الصغرية لألنسجة العميقة كمناطق ذات حرارة غرير صو  يف األورام اخلبيثةر وتظه
 لكشف سرطان الثدي. 96%احلراري باملوجات الصغرية مبعدل حساسية تشخيص يبلغ ر وي سَتخَدم التصوي

 سرطان الجلد

اليت تواجه علماء الفلك الذين يدرسون النجوم واجملراات هو استخراج معلومات مفيدة من خليط من  من التحديات الكربى
 اإلشارات. ونظراً إىل أنا علماء الفلك الراديوي كانوا علماء الفلك األوائل الذين عاجلوا البيانات الرقمية، فقدا طوروا اخلوارزميات

ة من "الضوضاء" العشوائية. وقد ساعدت هذه اخلوارزميات علماء فلك آخرين التقاط إشارات ضعيفة من خلفي يف املستخدمة
 األشعة السينية الواهية وحتليل بنيتها بطريقة كمياة.ر على حتديد آالف مصاد

الضوضاء اخللفية. وبالتعاون مع عدد  يف وت طَبنق هذه التقنيات على أوضاع أخرى كثرية حيث تكون البيانات األساسية مدفونة
عن سرطان اجللد، حيث ميكن  ن األطباء، وبدعم من وكالة الفضاء األملانية، أعدا علماء البث الراديوي نظامًا للكشف املكربم

ات طفيفة منوا اخلاليا املرتبط بالورم اجللدي، وهو شكل خبيث من أشكال  يف اللون إىل اكتشاف وقياس اخللل يف أن تؤدي تغريا
 اجللد. سرطان

 ي الرقميالشعاعر التصوي

الرقمي للمساعدة على قياس انبعاثات األشعة السينية من جمموعات اجملرات، وهذه ر جرى أيضًا تكييف تكنولوجيا التصوي
 الكون املبكر.ر وضع النظريات املتعلقة بعلم الكونيات وتطوا  يف القياسات هامة لعلماء الفيزياء الفلكية

املستشفيات  يف الشعاعي الرقمي لتحسني فعالية الفحوصات الشعاعيةر نظام التصويتصميم  يف واست خِدَمت هذه التقنية الحقاً 
ومرونتها وكفاءهتا من حيث التكلفة. ويؤدي ذلك إىل تقليص تكاليف تشغيل املستشفيات وغرف عمليات الطوارئ باالستغناء 

الشعاعي ر نولوجيا، جتري فحوصات التصويعن استخدام أفالم األشعة السينية وغريها من إجراءات التصوير. وبفضل هذه التك
ذاكرة احلاسوب بداًل من األفالم. وميكن للطبيب )و/أو املريض(  يف اجلسم أصبحت خت َزننر بالطريقة املعتادة سوى أن صو 

 شبكة اإلنرتنت. أماكن نائية بكل أمانة عرب يف ا مباشرًة إىل أخصائينيإرساهلفوراً، كما ميكن ر مشاهدة الصو 

 والتردد التوقيتر معايي 5.2.3.0

ثابتة ودقيقة جداً  إىل وضع معايري (VLBI)طويل جدًا الساس األخط ذي جمال قياس التداخل  يف دفعت الضرورة العاملني
ر من الثانية. ومتا تطوي 61-01للتوقيت وأساليب نقل إشارات التوقيت بسويات من عدم اليقني ال تتجاوز بضعة أجزاء من 

املالحة الساتلية واالتصاالت الفضائية ويف األغراض الدفاعية. ولكل من أنظمة  يف جتاريًا وهي ت سَتخَدم حالياً األنظمة  هذه
( توقيتها اخلاصا وأنظمة اإلحداثيات املرتبطة Galileoو Glonassو GPSالعاملية ) (RNSS)خدمة املالحة الراديوية الساتلية 

 .(IVS)للجيوديسياء والقياس الفلكي  VLBIاصة باخلدمة الدولية لقياس التداخل باألرض وبالكون بفضل أنشطة الصيانة اخل
احلديث للمالحة اآلمنة. ويواصل املكتب الدويل للتوقيت السعي إلنتاج ر وكانت امليقاتيات الدقيقة من صنع اإلنسان فاحتة العص

من امليقاتيات الذرية. ومع ذلك فإن أفضل عملية  دقاة من أي وقت مضى ولتحديد الوقت استنادًا إىل جمموعةر ميقاتيات أكث
التوقيت الذري الدولية تأتى من عمليات رصد توقيت النجوم النابضة بامللليثانية  الطويل األمد ملعايرير مراقبة مستقلة لالستقرا

استقراراً، وذلك لتخفيف أيا ر اليت جيريها علماء الفلك الراديوي. وتتناول عمليات الرصد هذه جمموعًة من النجوم النابضة األكث
اخلاصة هبا وكذلك ر احملتوى اإللكرتوين للوسط ما بني النجوم على طول خطوط البص يف نامجة عن التغريات الواقعيةر آثا

توفيق عمليات  لتخفيف السلوك الشاذ لفرادى النجوم النابضة إىل أدىن حدا. كما ميكن ضبط التوقيت بصورة مستقلة من خالل
 ية مع املعلمات املدارية للنظام.ينثنأنظمة النجوم اإل يف توقيت للنجوم النابضة بامللليثانيةرصد ال
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 رصد األرض 6.2.3.0

منفعلة لقياس حرارة الغالف اجلوي  عن ب عدر تقنيات استشعار علم الفلك الراديوي لتطوي يف اعت ِمَدت أساليب قياس التداخل
املاء وحمتوى ماء السحب واهلواطل ومستوى الشوائب األخرى ر ، مثل توزيع خبااألرضصائص األخرى لسطح اخللألرض وحتديد 

 مثل أول أكسيد الكربون.

 ويستند كشف حرائق الغابات من إشعاعات موجاهتا الصغرية احلرارية إىل املبدأ التكنولوجي نفسه.
 الجيوديسياء 7.2.3.0

ر ط وَِّرت كأداة جلمع البيانات عن تفاصيل بنية ومواقع املصاد (VLBI) طويل جداً الساس األخط ذي مع أن تقنية قياس التداخل 
الراديوية النائية ر واملصاد (quasar)الفلكية، فلها أيضًا تطبيقات ألغراض أخرى متعددة. لذلك فإنا مواقع األجرام شبه النجمية 

السماوية  ر تاريخ البشرية. ويتيح استخدام املصاد يف دقاةً ر األكث املرجعي املكاينر اإلطار توفا VLBI اليت متا قياسها بدقاة بالغة بتقنية 
قياس التحركات الكامنة ألجهزة التليسكوب على األرض، كتلك النامجة عن اجلرف القاراي أو  VLBIكنقاط مرجعية لتقنية 

ل وقوع الزالزل. وقد أنِشَئت اخلدمة احتمار أماكن التصداع. وتساعد عمليات القياس هذه على تقدي يف انزالقات الصفائح التكتونية
جماالت اجليوديسياء  يف لتقدمي خدمات دعمًا للبحوث (IVS)للجيوديسياء والقياس الفلكي  VLBIالدولية لقياس التداخل 

بعثات للمالحة الدقيق أيضاً لتنفيذ ر األرضية وتتباع دوبل VLBI. وت سَتعَمل تقنيات 5واجليوفيزياء والقياس الفلكي واألنشطة التشغيلية
التابع لوكالة الفضاء األوروبية عند دخوله  Huygensر الفضائية عالية الدقاة ضمن نظامنا الشمسي. وهكذا أمكن تتباع مسبا

 حول زحل.ر يدو ر قم تان، وهو أكربالغالف اجلوي لكوكب تي
 تكنولوجيا التعدين 8.2.3.0

مباشرة على التنقيب حتت سطح األرض عن مكامن النفط واملعادن.  4.2.3.0البند  يف املبيانةر ميكن أيضًا تطبيق تقنيات التصوي
وت عاََل بالطريقة نفسها البيانات اليت جتمع من صفيف من أجهزة قياس اهلزاات األرضية تنفاذ عمليات قياس بعد سلسلة 

 االنفجارات السطحية الصغرية. من
 علم الفلك الراداري 9.2.3.0

املوجات الراديوية واستقباهلا على حدا سواء. ويرتتب  إرسالخيتلف الفلك الراداري عن الفلك الراديوي من حيث أن األول يتضمان و 
احمليط الشمسي. ولكن هذه هي الوسيلة الوحيدة  يف على دراسة األجسامر اجتاهني جيعله يقتص يف على ذلك أن اخلسارة املمتدة

لفلك الراداري هو رصد وتتباع األجسام لالنطاق. ومن التطبيقات النموذجية  احلطام الفضائي الصغري اليت ميكن استعماهلا لرصد
أمشل الوسائل لدراستها. وهبذه ر عليها، وهو يوفا ر القريبة من األرض )النيازك والكويكبات( اليت تقرتب من األرض أو اليت قد تؤثا 

رصد احلطام  منر ارث وجتنابها على مستوى الكوكب. وعالوًة على ذلك، ميكان الراداالفلك الراداري خدمة للتنبؤ بالكو  يقدمالصفة 
االصطدامات احملتملة. وهو أيضاً حول األرض، مماا ميكان مشغالي السواتل من حتريك مركباهتم الفضائية بعيداً عن ر املدا يف الفضائي

 واحد تقريباً. ه أقلا من سنتيمرتالطريقة الوحيدة لدراسة كثافة احلطام الفضائي الذي يبلغ حجم
 املدار. يف املركبات الفضائيةر القريب( ألغراض مدنية وعسكرية لتصوي مجالالفلك الراداري )لل يف روت سَتعَمل تقنيات التصوي

 الرصد الراديوي للشمس 4.0

 مقدمة 1.4.0

التنبؤ  حبوث طقس الفضاء ويسهل يف فعاالً الرصد الراديوي للشمس هو فرع متخصص من علم الفلك الراديوي يؤدي دورًا 
على أنشطة البشر. وقد أداى ر الوقت املناسب بأحداث الطفرات الشمسية اليت ميكن أن تؤث يف بطقس الفضاء ويقدام اإلنذارات

الفضاء  يف مدى تأثرنا بسلوك الشمس إىل دراسة "طقس الفضاء" مبثابة ختصاص جديد يتما فيه دراسة األحوال

                                                                 
 .http://ivscc.gsfc.nasa.gov/htmlانظر املوقع:  5

http://ivscc.gsfc.nasa.gov/html
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األرض من خالل قياس اإلشعاع الكهرمغنطيسي وسلوك البالزما الشمسية. ويف األجلني الطويل واملتوسط، ت َصننف  من القريب
ات الرباكني واألنشطة البشرية. ويف األجل نعكاسات التقلبية الشمسية على املناخ من حيث األمهية باملستوى نفسه الانعكاس

ضًا بسبب ما قد ينجم عن األحداث الشمسية، وخصوصًا االنبعاثات الكتلية األقصر، يؤدي طقس الفضاء دورًا مهمًا أي
الفضاء ويف اجلوا وعلى سطح األرض. وحتدث االنبعاثات  يف البنية التحتية التقنية املقامة يف اضطرابات ، من(CME) اإلكليلية

 حاالت النشاط الشمسي األقصى. يف راليوم أو أكث يف الكتلية اإلكليلية مرة
وعندما ت دَمج بيانات رسوم الطيف الراديوي املأخوذة من األرض مع بيانات تكميلية من السواتل، ميكن احلصول على تقديرات 

هذه  من االنبعاثات الكتلية اإلكليلية قبل وقت طويل من بلوغها األرض. وانطالقاً ر للكتلة والقدرة وسرعة واجتاه انتشا
إمكانية التخفيف من آثاره السلبية على ر طراب وتوقيت وصوله احملتمل إىل األرض، مما يوفالقياسات، ميكن استنتاج شداة االض

جمموعة واسعة من التكنولوجيات البشرية، من قبيل االتصاالت ونظم املالحة الساتلية واألنشطة الفضائية )السواتل والرحالت 
حموالت الطاقة الكهربائية  يف تدرجيير الشمسي أيضًا بتدهو  املأهولة( والطريان وشبكات الطاقة الكهربائية. ويتسباب النشاط

توهج مشسي ضخم  السلبية األخرى. وقد يكون تأثرير من اآلثا مسافات طويلة، ويؤدي إىل الكثري وتآكل األنابيب املمتداة عرب
يؤدي إىل خلل  ف آثاره، أنطبيعي أقلا حدوثًا ويقع بشكل عشوائي. وميكن حلدث كهذا، إذا مل خت َفن ر حادًا أيضاً، وهو خط

جداً  عندما أداى توهج مشسي كبري 1989مارس  يف جمتمعنا املعتمد على التكنولوجيا. مثال ذلك احلدث الذي وقع يف عاملي كبري
 ي كبرياملناسبة قبل وصول توهج مشس أمريكي. ويف أيامنا هذه، وما مل ت  تنخذ التدابرير دوال 109من ر بلغت تكلفته أكث إىل تأثري

التكلفة احملتملة حلدث   أن إىل التقديرات بعض تكلفة بكثري. ويف الواقع تشرير إىل األرض، فإنه قد يلحق ضررًا قد يكون أكث
احلدث، ألنا مثن العديد من  للتعايف من أمريكي، إضافًة إىل ما بني سنتني وثالث سنواتر دوال 3x1012و 2كهذا ترتاوح بني 
ر االحتفاظ هبا كقطع غيار. ويبنيا هذا اخلطر من أن يرب  املطلوبة )مثل تصليح شبكة الطاقة الكهربائية( أكرباملعدات البديلة 

للشمس، ومن ضمنها أجهزة ر اليت تستند إىل مرافق رصد مستمر املبكر احلاسم لنظم اإلنذار الدو  فيهالتحكم ر الذي يتعذا 
 .الراديوية الشمسية املقامة على األرض تليسكوبال

وهناك وسائل كثرية لرصد النشاط الشمسي، ومن بينها بكل بساطة عدا البقع الشمسية. ومن مزايا القياسات الراديوية أُنا جتري 
مكلفة. وعالوة على ذلك، ميكن احلفاظ  بشكل أوتومايت من األرض وتكاد ال تتطالب أي تدخل بشري فضاًل عن كوُنا غري

 تساق لفرتات طويلة من الزمن.على معايرة البيانات واجلودة واال

 لمحة عن الرصد الراديوي للشمس 2.4.0

القياسات الراديوية للشمس هي مؤشرات مباشرة تدل على مستوى النشاط الشمسي وطبيعته. وميكن استخدامها أيضاً  
مباشرة ملعلمات أخرى يصعب أو يستحيل قياسها بالدقاة املطلوبة واالستمرارية على املدى الطويل. وأجهزة رصد  كمؤشرات غري

راديوية مصممة بشكل خاصا هلا هوائيات صغرية مبا يكفي لكي "ترى" كامل قرص  تليسكوبالتدفق الشمسي هي أجهزة 
 دى دينامي خطاي عاٍل جداً لقياس التدفق الشمسي بدقاة.متساو من احلساسية، وهلا مستقِبالت تتمتاع مبر الشمس بقد

سنتيمرتات( مرتبط لدرجة عالية بالبيانات املتاحة حديثاً  10,7) GHz 2,8أظهرت الدراسات أن التدفق الشمسي عند تردد قد و 
واملتعلقة باألشعاة فوق البنفسجية واألشعة السينية اليت توفرها املنصات الفضائية، وكذلك ببعض معلمات الرياح الشمسية. ويؤدي 

 إالا ر تتوف إىل أن القياسات من الفضاء مل تسخني الطبقات العليا من الغالف اجلوي، ونظراً  يف تدفق الطاقة هذا كلاه دورًا مباشراً 
ر مؤش السواتل الفضائية، فإنر استمرارية مضمونة على املدى الطويل مستقبالً، ونظرًا حملدودية عمر التسعينيات وهي ال توفا  يف

ر هتا. وكان اختيامدارا يف الغالف اجلوي على السواتل وللحفاظ عليهار ج هو الذي ي سَتخَدم للتنبؤ بتأثري GHz 2,8التدفق 
للبثا الراديوي  Sاملكونة  أو اجلزء البطيء التغريا  يف بالرغم من أن هناك ذروة واسعة "حمض صدفة"األساس  يف GHz 2,8 الرتدد

 GHz 10و 0,5 سنتيمرتات. ولكنه جمرد عيانة واحدة من بثا متواصل بني 10 ~املوجات السنتيمرتية عند طول املوجة  يف الشمسي
هذا البثا بشكل أفضل ولتحسني املؤشرات "املناخية" ر الشمس. ولفهم مصاد يف ناجم عن خمتلف العمليات

أوروبا  يف ترددات عديدة. ومن املزمع إنشاء حمطات رصد جديدة للتدفق يف األجل، من الضروري قياس التدفاق الطويلة املباشرة غري
 نطاقات خدمة الفلك الراديوي املتاحة. يف ه ال ميكن تنفيذ القياسات املطلقة إالوأمريكا الشمالية واليابان هلذا الغرض، مع أن
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 3.0الشكل 
 GHz 2.8تردد  في القيم المتوسطة سنويا  للتدفق الراديوي الشمسي

 1947الذي رصده مجلس البحوث الوطني الكندي منذ عام 

 
 والقيمة المجتمعيةر األث 3.4.0

تنقسم اجملاالت اليت ميكن أن تسهم فيها بيانات التدفق الراديوي الشمسي إىل فئتني كبريتني مها: اجملال البيئي واجملال 
 التقين/املتعلق بالبنية التحتية.

 دراسات/رصد التطبيقات البيئية 1.3.4.0
على البنية الرأسية ر اهلامة من الناحية البيئية واليت تؤثلكلا التدفقات الشعاعية ر مباش غرير ي سَتخَدم البثا الراديوي الشمسي كمؤش

كيلومرتًا )األيونوسفري(. وت قاس هذه املعلمات بواسطة جمموعة من   80 ~الغالف اجلوي فوق ارتفاع  يف للحرارة واملعلمات األخرى
أن كثافة الغالف  لشمسية. مثال ذلكبد من قياس كميات الدوافع ا سياق النمذجة ال احملاسيس البيئية، ولكن حرصًا على توفري

 ي(.كدخل )جتريب  GHz 2,8ر ت نمذج باستخدام تدفق راديوي مشسي مبقدا اجلوي فوق مائة كيلومرت
 التحتية البنيويةاالستعماالت التقنية/ 2.3.4.0

احنطاط  يف يكفي للتسبب، قوية مبا (VHF)طيف الرتددات املرتية  يف بعض األحيان، وال سيما يف تكون االنبعاثات الشمسية
 النظم الراديوية )مثل االتصاالت( من جراء رفع مستويات الضوضاء فيها.

 السواتل علىالطاقة الشمسية ر آثا

بيئة مليئة جبسيمات عالية الطاقة منبعثة من الشمس. وقد تؤدي هذه اجلسيمات إىل احنطاط األجهزة  يف تعمل السواتل
الذي قد يؤدي ر لتلف دائم، شأن ما ينجم عن تراكم الشحنات على مركبة فضائية، األماإللكرتونية مؤقتًا أو تعراضها 

 تغريا  الغالف اجلوي قدر ج يف أرضي منخفض معراضة أيضًا لزيادةر مدا يف تشغيلها. والسواتل يف دث خلالً ومهية حت  ر أوام إىل
العاماة للنشاط الشمسي الذي تبيانه املؤشرات، مثل التدفق من موقعها وتزيد من معدالت تدهورها املداري. وت سَتخَدم السوية 

الغالف اجلوي األعلى وما يرتتب من ذلك على  يف ، للتنبؤ بدرجة التسخني والتمددGHz 2,8ر الراديوي الشمسي مبقدا
 املدارات الساتلية.



11 

 تمهيد الفلك الراديويعلم 

 األيونوسفيرر آثا

ات ات مصاحبة يف نظرًا إىل أن الشمس هي اليت تولاد األيونوسفري، فإن التغريا قد  األيونوسفري يف النشاط الشمسي تؤدي إىل تغريا
فعت األشعة السينية الشمسية قدرة االتصاالت أو إىل انقطاع كامل فيها طوال ساعات عديدة إذا رَ  يف تؤدي بدورها إىل حتسان

التنبؤ بأحوال  النسبة إىل االتصاالت، فإنهو وسط مهما جداً ب . ونظراً إىل أنا األيونوسفريDاملنطقة  يف درجة التأيان بشكل كبري
مهما جدًا أيضاً: يستعمل االحتاد الدويل لالتصاالت البيانات الراديوية للتشخيص األيونوسفريي لألحوال الراهنة  األيونوسفري

 وكوسيلة مساعدة للتنبؤ بتطوارها احملتمل على املدى القصري.
 (VHF) رحالهتا الطويلة فوق القطبني ألنه ما من بنية حتتية للرتددات املرتية يف (HF)وتستعمل الطائرات التجارية الرتددات الديكامرتية 

، واحلزام الساتلي املتزامن مع األرض قريب من األفق. ونظراً إىل أن االضطرابات األيونوسفريية شائعة (º82)خطوط العرض العالية  يف
خطوط العرض العالية، هناك حاجة إىل القياسات الراديوية للنشاط الشمسي من أجل التنبؤ بأحوال  يف جة بشكل خاصومزع

 ما يكفي من اإلشعارات لشركات الطريان لكي تعدال خطط رحالهتا حبسب االقتضاء. األيونوسفري، وذلك لتوفري

 األرضية النظمالمغنطيسية األرضية على ر اآلثا

سيما  سرعة وكثافة الرياح الشمسية، وال اجملال املغنطيسي لألرض من جراء تغريا  يف بات السريعة والبطيئة على حدا سواءتتولد التقل
البالزمويد الذي ينطلق أثناء التوهجات الشمسية واالنبعاثات الكتلية اإلكليلية. وتستحث هذه التقلابات تيارات  ر جراء أث
ويلة مثل خطوط الطاقة الكهربائية وخطوط األنابيب وكبالت اهلاتف وخطوط السكك احلديدية. اهلياكل املعدنية الط يف كهربائية

احملوالت اليت إذا مح َِّلت كثرياً ميكن أن تؤدي إىل تشباعها  يف خطوط الكهرباء ختالف النقاط التشغيلية يف وهذه التيارات املستحثة
، 1989 مارس 13 يف ن العواصف املغنطيسية الكربى، كتلك اليت حدثت. ومع ذلك فإالوشائع فيهامن الداخل وارتفاع حرارة 

 تسباب ذلكقد كندا. و  يف كيبيك يف تعطال احملواالت على الفور، كما حصل يف ميكن أن تتسباب تؤدي إىل تيارات أكرب
توقف اإلنتاج الصناعي االقتصادي الناجم عن ر من تسع ساعات. وكان األثر شبكة توزيع الكهرباء على مدى أكثر اُنيا يف

 أمريكي.ر دوال 109حدود  يف جراء تعطال هذه البنية التحتية

 4.0الشكل 
 شبكة توزيع للطاقة الكهربائية في حتراق محّولا

 1989مارس  13 في جراء النشاط الشمسي

Radio _0-Astro 4 
مواقع القطارات. كما أُنا تولاد ر واستشعار مع أنظمة التشويخطوط السكك احلديدية  يف ميكن أن تتداخل التيارات املستحثة
معدن أحد األنابيب ووصالته امللحومة، مماا يزيد من معدل  يف حاالت عدم التجانس يف بعض االختالفات الطفيفة احملتملة

 املهبطي. التآكل
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دائي، حيث قد تكون تكلفة التفتيش والصيانة أرض وعرة ومناخ ع يف آالف الكيلومرتات، وغالباً  وقد متتدا خطوط األنابيب عرب
اعتماد مناذج ر مرتفعة. ولكن العطل قد يكون أغلى مثنًا مع ما يرتتب عليه من عواقب خطرية على البيئة. ومن مث يتطلب األم

 تفتيش وصيانة تقوم على أساس النشاط املغنطيسي األرضي.

 الفلك الراديوي خدمات في االتجاهات 5.0
كلا الرتددات. ونظرًا إىل أن املستقِبالت احلالية  يف الفلك الراديوي حنو املزيد من احلساسية خدمات يف هات احلاليةمتيل االجتا

واستعمال أوسع لعروض النطاق  أكرب تغطيةحنو مساحات  اً هناك توجاه فإن ترددات كثرية، يف تقرتب من احلدا الكمومي
تبعًا للرتدد(  GHz 8إىل  1احلالية لكي تستوعب مستقِبالت النطاق العريض )من  وبتليسكالتشغيلية. ويتما االرتقاء بأجهزة ال

راديوية من اجليل اجلديد هلا  تليسكوبلكلا من عمليات الرصد املتواصل واخلطوط الطيفية. وت بَذل حالياً جهود دولية لبناء أجهزة 
 أوسع بكثري. تغطيةسطوح 

 وفيما يلي بعض األمثلة:

الذي يسعى إىل بناء شبكة عمالقة لقياس التداخل الراديوي تبلغ مساحة ، (SKA)املرباع  الكيلومرت مشروع صفيف 1)
مدى ترددي يرتاوح  يف تعمل كيلومرت  000 3فيها كيلومرتًا مربعًا واحدًا وتصل خطوط األساس إىل  ةاإلمجالي تغطيةال

 ؛GHz 25إىل  MHz 100 من
 تغطيةالهولندا والبلدان اجملاورة هو شبكة لقياس التداخل الراديوي تبلغ مساحة  يف (LOFAR)الصفيف منخفض الرتدد  2)

مدى ترددي يرتاوح  يف كيلومرت  000 1مربع وتصل خطوط األساس إىل  مرت 000 100فيها  ةاإلمجالي
 ؛MHz 250 إىل 30 من

 كيلومرتات  5هوائيًا على هضبة بارتفاع  64وفيه  (ALMA)أتاكاما  يف الصفيف امللليمرتي/دون امللليمرتي الكبري 3)
 .GHz 850إىل  30مدى ترددي يرتاوح من  يف الذي يعملو األنديز  يف

 الخالصة 6.0
متوقعة، مثل اخللفية الكونية من املوجات الصغرية والغاز  راديوية جديدة كليًا وغرير أداى علم الفلك الراديوي إىل اكتشاف ظواه

من  النجوم وكذلك النجوم النابضة واألجرام السماوية شبه النجمية والثقوب السوداء. وقدام أيضًا الكثرياملتأين والبالزما بني 
ميكن النفاذ  خمتربًا للفيزياء األساسية اليت الر الفيزياء، مثل نظرية النسبية العامة، ووفا  يف عمليات التحقق من النظريات األساسية

 إليها خالف ذلك.

الفلك الراديوي بقيمة جمتمعية واقتصادية، رغم صعوبة قياس الفوائد ألن اجملتمع ككلا  ةخدم تستعمله ويتمتع الطيف الذي
فرتات طويلة من ر تطبيقات طوارهتا تكنولوجيات أخرى وغالبًا ما تتحقق بعد مرو  يف يستفيد منها، وهي غالبًا ما تكون كامنة

جماالت شىت مثل  يف راديوي تكنولوجيات هلا تطبيقات واسعة االنتشاالزمن وقد يصعب التنبؤ هبا. وطوارت خدمة الفلك الر 
 التوقيت والرتدد ورصد األرض واحلوسبة واملالحة واجليوفيزياء والتعدين. واالتصاالت ومعايري يبالتشخيص الط

عاملياً ألنه قد ر أخذ املسائل املرتبطة بالطيف باالعتبا من مثمن أنشطة خدمة الفلك الراديوي ت  َنظنم على مستوى عاملي وجيب  والكثري
 على العامل بأسره فيما يتعلق باستعمال الرتددات ذات الصلة والقياسات احملتملة.ر حادية اجلانب أثيرتتب على القرارات األ  

وأن حتفاز أحداث قذف كتلي  اجملال املغنطيسي للشمس توهجات من الطاقة الشمسية يف روميكن أن تولاد حاالت عدم االستقرا
من التكنولوجيات اإللكرتونية والبىن التحتية  بالكثرير أو إحلاق ضر ر إكليلي. وهذه األحداث قادرة على إحداث احنطاط مباش

رصد البثا الراديوي الشمسي من األرض وسائل موثوقة ر القائمة على األرض، مع ما ينجم عنها من تكاليف باهظة. وقد وفا 
عاماً. وهذه تكنولوجيا ناضجة ومفهومة جيدًا تقدام  60من ر مكلفة لرصد النشاط الشمسي على مدى أكث وغري ومتاسقة
 الوقت املناسب باألحداث العابرة. يف إنذارات
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 1الفصل 
 مقّدمة

 قطاع االتصاالت الراديوية والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية 1.1
أيا استعمال الطيف الراديوي بطريقة  ،بتنسيق الرتددات ذات الصلةوانب من علم الفلك الراديوي اجليتناول هذا الكتياب أساسًا 

لى الصعيد الدويل، ي  َنظنم استعمال الطيف من بني اخلدمات الراديوية. وع املتبادلتفاق باال ، وذلكالتداخل لتجنبمنظامة 
 ألمم املتحدة.نظمة اوهو وكالة متخصصة تابعة مل ،االحتاد الدويل لالتصاالت جانب

حلا حملا اللجنة قد و  ؛1993مارس  1 يف ،الدويل لالتصاالت الحتاد، وهو جزء من ا(ITU-R)أنِشَئ قطاع االتصاالت الراديوية 
اللتني كانتا تؤديان مهام مماثلة إىل ذلك احلني. ويشمل قطاع االتصاالت الراديوية  ،وأمانتها (CCIR)االستشارية الدولية للراديو 

االت املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية وجلنة لوائح الراديو وجلان الدراسات لالتص
 منتخب.ر الراديوية، والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ومكتب االتصاالت الراديوية الذي يرتأسه مدي

لالتصاالت املؤمترات العاملية  حصيلةأساس االستعمال املخطط للطيف، هي  وهي ،ضعها االحتاديولوائح الراديو اليت 
هذه  بضع سنوات. ويف كلوت عَقد   ،(WARC)مترات اإلدارية العاملية للراديو اليت كانت ت عَرف سابقًا باملؤ  ،(WRC) يةلراديو ا

ممثالي البلدان  لدى كل ،ممكنر إىل أقصى قد ،شكل مقبولبشروط جديدة الستعمال الطيف  وضع هو ؤمترات، يكون اهلدفامل
أطرافاً  كلا اإلدارات املشاركة  تكون فيهاشكل معاهدة  يةلراديو لالتصاالت امن املؤمترات العاملية ر املشاركة. وتأخذ نتائج كلا مؤمت

دعوات إلجراء دراسات  عادةً ت تتضمان اقرار وتعتمد  التايلالعاملي ر املؤمترات العاملية أيضًا جدول أعمال املؤمت وتضع هذه. موقعة
إنفاذ  يف صعوبة مثةجماالت القانون الدويل، غالبية  يف هو احلال جلان الدراسات. وكما تقوم هبامرتبطة ببنود جدول األعمال املقبلة 

اجتماعات  يةلراديو لالتصاالت ااملؤمترات العاملية  ويسبق انعقادإرادة املشاركني.  حسن إىل حدا بعيد على يتوقفاللوائح وهو 
 املؤمتر. فيهار بشأن القضايا التقنية والتشغيلية والتنظيمية اليت سينظر إعداد التقاري تتوىل (CPM)ر حتضريية للمؤمت

املسائل وتِعدا مشاريع  هذه اللجان تدرس. و جلان الدراسات لالتصاالت الراديوية تنشئهي اليت  مجعية االتصاالت الراديويةو 
توصيات متعلقة باجلوانب التقنية والتشغيلية والتنظيمية/اإلجرائية لالتصاالت الراديوية. وتعاَل جلان الدراسات التابعة لقطاع 

املقبول،  نطاقات الرتددات املفضلة للخدمات املختلفة، وسويات العتبة للتداخل غري من قبيلالراديوية مسائل  االتصاالت
ر االجتماع التحضريي للمؤمتر مشروع تقري يف أيضاً  تسهم. وهي وما إىل ذلك، املرغوبةبني اخلدمات، وحدود البثا  والتشارك

تتناول  (TG)وأفرقة مهام  (WP)ا. وت قَسم جلان الدراسات إىل فرق عمل بشأن بنود جدول األعمال املتعلقة باختصاصاهت
 :يلي كماجلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية   تتكون (2013)جوانب حمددة من العمل. ويف الوقت الراهن 

 إدارة الطيف 1جلنة الدراسات 
 املوجات الراديويةر انتشا 3جلنة الدراسات 
 اخلدمات الساتلية 4جلنة الدراسات 
 خدمات األرض 5جلنة الدراسات 
 اخلدمات اإلذاعية 6جلنة الدراسات 
 خدمات العلوم 7جلنة الدراسات 

 (SCRPM)واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية واإلجرائية  (CCV)جلنة تنسيق املفردات  تضطلعوإضافًة إىل هذه اللجان، 
 مشرتكة لكلا اللجان.قضايا  مبسؤوليات
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موقع ر ، انظهلا ووثائقهااعمعن أجلان الدراسات وفرق العمل و  عنتفاصيل القطاع االتصاالت الراديوية و  عنزيد من املعلومات مل
 .R/index.asp?category=information&rlink=rhome&lang=en-http://www.itu.int/ITU لقطاع:ا

 التابعة لقطاع 7اليت تتناول مسائل علم الفلك الراديوي، هي إحدى فرق العمل األربع ضمن جلنة الدراسات  ،7Dوفرقة العمل 
جماالت العمليات الفضائية، والبحوث الفضائية،  يف ، اليت تشمل أيضًا فرق عمل تعملوماالتصاالت الراديوية، خدمات العل

من  املعلومات استطالعالرتددات. كما أن أعمال  عن ب عد املنفعل والنشط، واألرصاد اجلوية، وإشارات التوقيت، ومعايرير واالستشعا
اَرس على سطح األرض ،(SETI)خارج األرض  اَرس من  علم الفلك الراديويكذلك و  ،وعلم الفلك الراداري كما مي  الذي مي 

 .7D ملل فرقة العاعمأضمن علم الفلك الراديوي ر إطا يف عادةً تندرج  ،ضمن خدمة حبوث الفضاء الفضاء
، وحتضرها وفود من بلدان كثرية. عادةً السنة  يف فرتات منتظمة، مراتني يف وت عَقد اجتماعات دولية للجان الدراسات وفرق العمل

فرتات حمددة وفقًا حلاجاهتا. ويرد وصف أساليب  يف وجتتمع، هام معيانةمب لالضطالع الزمنحمدودة من  وت َشكنل أفرقة املهام لفرتة
عن قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد. وعموماً ر الصاد 1ر القرا يف بالتفصيل التابعة هلا عمل جلان الدراسات وفرق العمل

شكل توصيات  يف إليها. وت  َقدنم اإلجابات عن هذه املسائل عموماً مالئمة تسند سائل ملجيب جلان الدراسات وفرق العمل ستت
 صادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية.ر أو تقاري

توصيات قطاع االتصاالت الراديوية معلومات تقنية وتشغيلية وتنظيمية/إجرائية وافقت عليها اإلدارات املشاركة. وت سَتخَدم هذه ر وتوفا 
 من ويندرج الكثري لالتصاالت الراديويةجداول أعمال املؤمترات العاملية  يف بنود حمددةل استجابةمدخالت  مبثابةضًا املعلومات أي

 عمومًا توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتقاريره، ل جلان الدراسات ضمن لوائح الراديو. وإىل جانب ذلك، ت عَترَب اعمأنتائج 
لتوصيات قطاع  بالنسبة بشكل خاصا  ويصح ذلكالطيف.  ومستعمليسرتشد هبا  ات حجيةذحدا ذاهتا، مبادئ توجيهية  يف

بصورة منتظمة. وغالبية املوادا ر ت راَجع وت نشَ و متاَبعة على نطاق واسع ومع ذلك فهي طابع إلزامي ب اليت ال تتسم االتصاالت الراديوية
 الكتياب. وتقاريرها تشكال أساس هذا 7توصيات جلنة الدراسات  يف املهمة املتعلقة بعلم الفلك الراديوي الواردة

 لوائح الراديو وتوزيعات الترددات 2.1

لوائح الراديو.  يف معرافة يةخدمة راديو  40لنحو  لالتصاالت الراديوية،املؤمترات العاملية ر إطا يف ،ت  نَ فنذ توزيعات الرتددات الدولية
من  وكثريكلا أحناء العامل،   من الدويل لالتصاالت االحتاد يف اً إدارة عضو  190من ر ن من أكثاملؤمترات العاملية ممثلو  هذهر وحيض

. وال ميكن إال لإلدارات األعضاء تقدمي اقرتاحات معرتف هباشركات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومنظمات علمية ودولية 
األعمال  جدول بنود خمتلف على نواتج التأثري إىلأخرى  منظمات قد تسعىالتصويت، ولكن  يف وهي وحدها تتمتاع باحلقا 

ومشاركة علماء الفلك الراديوي فيها،  لالتصاالت الراديويةعمل املؤمترات العاملية  ألساليب أكملوصف  ومثةوسائل أخرى. ب
 على سبيل املثال. Gergely [2002] قدمه

الذي يشمل  2ا ومشال آسيا، واإلقليم إفريقيالذي يشمل أوروبا و  1توزيع الطيف، ي  َقسنم العامل إىل ثالثة أقاليم: اإلقليم  وألغراض
ختتلف قد الذي يشمل جنوب آسيا وأسرتاالسيا. ويف أي نطاق ترددي حمداد،  3أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية، واإلقليم 

أولية أو  ،عموماً  ،يتما تقاسم بعض النطاقات بني خدمتني أو أكثر. وقد تكون التوزيعاتثريًا ما ك. و من إقليم آلخرالتوزيعات 
تداخل  يف تسبابأن تولكن ال ي سَمح خلدمة ثانوية  ،تداخل مع خدمة ثانوية يف توزيع أويل أن تتسبابهلا ثانوية. وجيوز خلدمة 

جدول  يف من لوائح الراديو. وت  بَ نين معظمها 5املادة  يف ات الرتدداتالنطاق نفسه. وترد توزيع يف توزيع أويلهلا مع خدمة 
 اجلدول.ب املرتبطةاحلواشي املرقامة  يف تردتوزيعات إضافية  مثة ولكن ؛التوزيعات

بلدان   ففي، معاجلة قضايا توزيع الطيف. اليت ختتلف كثريًا من إدارة إىل أخرى ،البلدان، تتوىلا الوكاالت احلكومية ويف كل بلد من
ميكن أن تشمل أيضًا جماالت أخرى مثل اخلدمات الربيدية واهلاتفية  كثرية، تشكال إدارة الطيف الراديوي جزءاً من عمل وكالة أكرب

 املؤمترات العاملية يف إعداد املواقف الوطنية اليت تدافع عنها يف . وتؤدي هذه الوكاالت دورًا مهماً ذلك والنقل والتجارة، وغري
احلقوق السيادية املتعلقة بالطيف ضمن حدودها باملؤمترات  هذه معاهدات يف اإلدارات املشاركة وحتتفظ. االت الراديويةلالتص
ضمن أراٍض تابعة إلدارات أخرى. وعند إعداد ر تداخل ضا يف ال تتسباب طاملا أُناوميكن هلا أن حتيد عن اللوائح الدولية  ،الوطنية

 متطلبات وطنية حمددة. تلبيةبعض النطاقات من أجل  يف ات كثرية بوضع استثناءاتلوائح الراديو، طالبت إدار 
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 اتصاالت راديوية ةخدمكالفلك الراديوي   3.1

اإلداري العاملي ر املؤمت يف الفلك الراديوي رمسيًا كخدمة من خدمات االتصاالت الراديوي ألوال مرة خبدمةاعرت َِف 
، أنشأت ثالثة احتادات علمية (ICSU)اجمللس الدويل لالحتادات العلمية  رعاية. ويف ذلك الوقت، وحتت WARC-59 للراديو

 لتمثيل (IUCAF)وعلوم الفضاء اإلشعاعي جلنة، وهي اللجنة املشرتكة بني االحتادات واملعنية بتخصيص الرتددات لعلم الفلك 
واالحتاد الدويل لِعلم  (IAU)سة الثالث هي االحتاد الفلكي الدويل املؤسِّ  واهليئاتاالستعمال العلمي للطيف الراديوي. 

. وتشارك IUCAFعضوية اللجنة املشرتكة  يف ؛ وكلا منها يساهم(COSPAR)واللجنة املعنية باألحباث الفضائية  (URSI) الراديو
التصويت.  يف لكن ليس هلا احلقا و  ،ة معرتف هبابصفتها منظمة دولي لالتصاالت الراديويةاملؤمترات العاملية  يف هذه اللجنة املشرتكة

 قطاع االتصاالت الراديويةر لكي ينظ IUCAFويعمل علماء الفلك الراديوي من خالل وكاالهتم الوطنية أو اللجنة املشرتكة 
، IUCAF شرتكة. وإضافًة إىل اللجنة امللالتصاالت الراديويةجدول أعمال أحد املؤمترات العاملية  يف أو يدرجها شواغلهم يف

واللجنة األوروبية  (CORF) مثل اللجنة األمريكية لألكادميية الوطنية للعلوم املعنية بالرتددات الراديوية ،جلان وطنية وإقليمية تعكف
منطقة آسيا واحمليط  يف راديويواللجنة املعنية برتددات الفلك ال (ESF-CRAF)املعنية برتددات الفلك الراديوي 

بعض العالقات بني  1 علماء الفلك الراديوي. ويبنيا الشكلمن جانب موحادة  مشاركة ، على تيسري(RAFCAP) اهلادئ
 الفلك الراديوي. خلدماتعمليات تنسيق الرتددات  يف الضالعةالوكاالت 

 

http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=rhome&lang=en
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 1.1الشكل 
 الفلك الراديوي لخدماتتنسيق الترددات  في الضالعةبين الوكاالت الدولية  المتبادلةالعالقات 

 

 

 حيث )بالرتتيب األجبدي(:
CORF  اللجنة املعنية بالرتددات الراديوية 

COSPAR اللجنة املعنية باألحباث الفضائية 

CRAF  اللجنة املعنية برتددات الفلك الراديوي 

IAU  االحتاد الفلكي الدويل 

ICSU  اجمللس الدويل لالحتادات العلمية 

ITU  االحتاد الدويل لالتصاالت 

IUCAF   الفلك اإلشعاعي وعلوم الفضاء خلدمةاللجنة املشرتكة بني االحتادات واملعنية بتخصيص الرتددات 
RA  مجعية االتصاالت الراديوية 

RAFCAP منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف اللجنة املعنية برتددات الفلك الراديوي 

SG 7   7جلنة الدراسات 

URSI  االحتاد الدويل لِعلم الراديو 

WRC  العاملي لالتصاالت الراديويةر املؤمت 

 

Radio-Astro_11 

ICSU 
 وفود من اإلدارات

IAU URSI COSPAR 

IUCAF 

WRC SG 7 
RA 

 قطاع االتصاالت الراديوية

RR دراسات وتوصيات 

علمية وطنية أفرقة  وفود من اإلدارات
 (CRAF ،CORF ،RAFCAP) وإقليمية

RA :مجعية االتصاالت الراديوية 
SG 7 7: جلنة الدراسات 

ITU 
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أنه علم الفلك القائم على استقبال موجات راديوية  بمن لوائح الراديو، ي  َعرنف علم الفلك الراديوي  1 من املادة 1 يف القسمو 
علم الفلك الراديوي لاحلماية  من مستوى علىأر توفجدول توزيعات الرتددات، اليت  يف ،كونية املصدر. ونطاقات الرتدد

الدرجة  يف مرِسلة( أخرى. وتأيت مع خدمات منفعلة )غريفقط اليت تتقاسم فيها خدمة الفلك الراديوي توزيعاً أولياً  النطاقات هي
)مرِسلة(  مع خدمة نشطةتقاسم هذا الوضع ت هالكنو الفلك الراديوي توزيع أويل  خلدمةالثانية للحماية النطاقات اليت يكون فيها 

 الفلك الراديوي على أساس ثانوي. خلدمةالنطاقات املوزاعة  يف احلماية أدىن من درجةر وتتوفواحدة أو أكثر. 
جدول  يف مباشرة إدراج بندلوائح الراديو بداًل من  يف الواردة احلواشي يف من نطاقات الرتدد، ت بنيا درجة احلماية لكثريل وبالنسبة

من  340.5 احلاشية رقم نطاق موزاع حصريًا للخدمات املنفعلة، تشريل وبالنسبة عدة أشكال. يف وتأيت هذه احلواشي التوزيعات.
 الفلك الراديوي توزيع خلدمةهذا النطاق. وت سَتخَدم حواٍش أخرى عندما يكون  يف ت حمظورةرساالكل اإللوائح الراديو إىل أنا  

 خلدمةاملوزاعة  اجلدول. وي سَتخَدم شكل خمتلف من احلواشي للنطاقات أو أجزاء النطاقات غري يف اردجزء فقط من النطاق الو  يف
الفيزياء الفلكية. وهي حتثا اإلدارات على اختاذ كلا اخلطوات  يف هامةالفلك الراديوي ولكنها مع ذلك مستخدمة لعمليات رصد 

ر توفا  أن هذه احلواشي ال ومعد إجراء ختصيصات للرتددات خلدمات أخرى. الفلك الراديوي عن خدمةالعملية الرامية إىل محاية 
الفلك الراديوي عندما يكون التنسيق مع خدمات أخرى مطلوباً.  خدمةبالنسبة إىل  أُنا قيامة أثبتت غالباً  فقدأي محاية قانونية 

 الكتياب.هذا  يف 1 التذييل يف وترد نطاقات الرتدد املوزعة خلدمة الفلك الراديوي

 الفلك الراديوي لخدمةمشاكل توزيع الترددات  4.1

الفلك الراديوي  وخدمةاخلدمات اليت تستعمل الطيف الراديوي.  مالمح غالبية عن الفلك الراديوي خيتلف عدد من مالمح خدمة
، تستعمل يةألرض الساتلاستكشاف ا خدمة خدمة منفعلة ال ت عىن إال باستقبال البيانات. وهناك خدمات قليلة أخرى، مثل يه

 املنفعل أيضاً.ر االستشعا

اليت  االشاراتبل( من ي)بعشرات الديس أدىن بعدة مراتبكثافات تدفاق القدرة   حيثوإشارات الفلك الراديوي ضعيفة جداً، 
ر شديدة التأثالفلك الراديوي  خدمة يف تستخدمها غالبية اخلدمات األخرى. واألنظمة املستقِبلة عالية احلساسية املطلوبة

شكل ضوضاء عشوائية  يف اإلشارات تأيت هذه فأغلب .طبيعة اإلشارات الكونية حبكمالضعف هذا موطن لتداخل. ويتفاقم با
 وهو ،اإلشارات. ومن الصعب تقاسم نطاقات الرتدد مع خدمات نشطة أخرىر عن سائ بتمييزهايسمح  خاص هباون تشكيل د

مشكلة أخرى  ومثةالنطاق نفسه.  يف بني هوائي فلك راديوي ومرِسلر مباشر جود خط بصحال عدم و  يف إالا  عادةً ممكن  غري
نطاقات أخرى. وتزداد هذه املشكلة  يف من خدمات نشطة تعمل الوارد نطاق الفلك الراديوي يف املطلوب نامجة عن البثا غري

الطيف. ويؤدي االستعمال املفرط متديد استعمال تقنيات التشكيل الرقمي للنطاق العريض والنطاق العريض جدًا و  بتزايدسوءًا 
مقربة  احملمولة اليت ميكن تشغيلها على اللوحية أو املرخصة، مثل اهلواتف الذكية أو احلواسيب لألجهزة الالسلكية غري

لضمان  كافٍ  على التوزيعات غري احلفاظاحملتمل، فإنا جمراد ر سبب هذا اخلطإىل تفاقم هذه املشكلة. وب ،راديوي تليسكوب من
 الفلك الراديوي. خدمة يف تنفيذ عمليات رصد خالية من التداخل

من اإلشارات الكونية اليت يدرسوُنا شكل  تتاخذ الكثرياعتباطياً، إذ تردداهتم ر دائمًا اختيا الراديوي ميكن لعلماء الفلك وال
ية ومالكم القدرةترددات مميزة متعلقة باالنتقال بني حاالت عند هذه اخلطوط  وتتولد. حمدوداً ة تغطي مدى تردديًا خطوط طيفي

املاضي احلصول على  يف متا قد ترددات معينة. و عند التوزيعات لرصد هذه اخلطوط  توفريولذلك جيب  للذرات أو اجلزيئات.
. ويتواصل  مما هو اآلن لطيف الراديوي أقلا لاخلدمات األخرى  استعمال عندما كانأمهية ر كثاألطوط من اخل لكثريتوزيعات ل

، قد يتعراض النائيةات اجملرا  يف لخطوط الطيفيةل وبالنسبةضمن النطاقات املوزعة.  ال يقعمنها  وكثري هامة،كشف خطوط جديدة 
ية إىل خارج النطاق بسبب حتركات اجملرات بشكل  الفلك الراديوي إلزاحة دوبلر  خدمةضمن نطاقات  عادةً تردد مرصود يندرج 

إىل توزيعات الفائدة علمية. ولكن بسبب تقريبًا تنطوي على  لذا فإنا كلا أجزاء الطيف الرتددي بالنسبة إىل األرض. كبري
بعض احلاالت،  ممكنة. ويف غري بل قد تكونحمدودة للغاية،  تبقى من الرتددات الكثري يف رصدالاخلدمات النشطة، فإنا عمليات 

فيه  رغوبمن املكون يفرتات الرصد. وقد ر باختياأو  اتتليسكوباملواقع املناسبة للر ختفيف التداخل باختيا من املمكن قد يكون
من املؤمترات ر صعب احلصول عليها ألسباب خمتلفة. وكلا مؤمتال سيكون من الفلك الراديوي، ولكن خلدمةتوزيعات إضافية  توفري

 الذي يليه. وبناًء عليه، وحىتر وجدول أعمال مؤقتًا للمؤمت التايلر مشروع جدول أعمال للمؤمت يضع لالتصاالت الراديويةالعاملية 
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 اقرتاحاتو جدول أعمال املؤمتر.  يف بند أي إلدراج جهد متواصلبذل و  من الزمنلفرتة طويلة ر حيتاج األمأفضل احلاالت،  يف
حل الوطنية ااملصر أكث يف أُنا تصبا  ترىاقرتاحات ر إىل اختيا ، عموماً،ها اإلدارات اليت متيلجدول األعمال تقدم يف بنود إدراج

خلدمات أخرى. وحىتا عندما تؤياد إدارات مهتمة بالعلوم أحد البنود املتعلقة بعلم الفلك  أعلىقد توىل أولوية  ومن مثإحلاحاً، 
 ث ت  تنَخذ معظم القرارات بتوافق اآلراء.االحتاد حي يف الراديوي، يكون عددها قلياًل نسبياً 

ر تقاسم الرتددات مع اخلدمات النشطة وال يستطيعون اختيا يف كبرية  ونظرًا إىل أن علماء الفلك الراديوي يواجهون صعوبة
اخلدمات  حتظىنظام التوزيعات واللوائح. ومع ذلك،  ضمنالفلك الراديوي  خدمة استيعابر فليس من امليسو ، اعتباطياً  متردداهت

إجناز  مكنت منالفلك الراديوي  خلدمة، ألسباب ليس أقلها أن سلسلة النطاقات املوزعة ال بأس به من املراعاةر بقداملنفعلة 
 هذه اخلدمة. بقاءضمان  يف حيويةأمهية وما زالت هلا  اهلامة،من االكتشافات العلمية  فيض

 المراجع
Gergely, T. [2002] World Radiocommunication Conferences in “Spectrum Management for Radio 

Astronomy; proceedings of the IUCAF summer school held at Green Bank, W. VA, June 9-14, 2002, Eds. 

B.M. Lewis and D.T. Emerson, Charlottesville, VA. 
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 خصائص خدمة الفلك الراديوي

 خدمة الفلك الراديوي 1.2
من لوائح الراديو علم الفلك الراديوي وخدمة الفلك الراديوي بوصفهما علم الفلك القائم  1من املادة  58و 13يعراف الرقمان 

ت الكونية ضوضاء اخللفية الكونية هلندسة رساالعلى استقبال موجات راديوية كونية املصدر. ويشكل جمموع هذه اإل
إن النطاقات املوزعة هلا، ولذلك ف يف إُنا ال ت رسل موجات راديويةاالتصاالت. ونظرًا ألن خدمة الفلك الراديوي خدمة منفعلة، ف

ت رساالتداخالت ألي خدمة أخرى. ومن ناحية أخرى، فإن الضعف الشديد لإل يف استخدام هذه النطاقات ال يتسبب
للتداخل من  بشكل كبري ت االصطناعية جيعل عمليات الرصد الفلكية الراديوية معرضةً رساالبقوة اإل الراديوية الكونية مقارنةً 

خدمات راديوية أخرى. ويف الوقت احلاضر، يستخدم الفلك الراديوي الطيف الكهرمغنطيسي عند ترددات ترتاوح بني أقل 
، وهو مدى حمدد أساسًا بقيود التكنولوجيا املتاحة. ومن حيث املبدأ، ميثل الطيف الراديوي  GHz 1 000 وحوايل MHz 1 من

 مة الفلك الراديوي.ككل أمهية علمية خلد
عندما اكتشف كارل غ. جانسكي وجود موجات راديوية مصدرها من خارج  1932عام  يف بدأ علم الفلك الراديوي

 الفلك الراديوي النظام الشمسي، مسحر وهو اآلن فرع راسخ وهام من فروع الفلك الرصدي. ويف إطا :[Jansky, 1935] األرض
ت الراديوية ملادة البالزما( وبالكواكب والفضاء بني رساالليات الفيزيائية املسؤولة عن اإلبتحسني معرفتنا بالشمس )مثل العم

ت الراديوية معلومات عن سحب رساالالكونية لإلر الكواكب. وعلى نطاق أوسع، تقدم دراسات الرتددات املتعددة للمصاد
اجملرات واملعلمات الكونية ككل. ومن ر  النجوم وبنية وتطو الغاز بني النجوم وتكوين النجوم داخلها وعن اجملاالت املغنطيسية بني

الذرات واجلزيئات عند ترددات حتدث بشكل طبيعي تكشف لنا  عنت اخلطوط الطيفية الصادرة إرساالناحية أخرى، فإن 
الراديوي فريد من من املعرفة املستنبطة من علم الفلك  كبرير  تكوين سحب الغاز بني النجوم وحركتها وخصائصها املادية. وقد

ميكن كشف اهليدروجني الذري  أطوال املوجات الراديوية. وهكذا، وعلى سبيل املثال، ال بواسطةنوعه وال ميكن التوصل إليه إال 
ميكن دراسة توزيعه  ، والMHz 1 420 البدائي للكون، إال من خالل خطه الراديوي عند ترددر الذي ميثل العنص (HI)ايد احمل

 اخلاصة به.ر من خالل قياس شدة هذا اإلشعاع وزحزحة دوبلوحركته إال 
 الراديوية الكونية، بقياس مجيع خصائص اإلشعاع الكهرمغنطيسي. وهذهر دراسة املصادر إطا يف ويقوم علماء الفلك الراديوي،

علمات. وتكون كثافة تدفق القدرة السماء( والتغريات الزمنية هلذه امل يف اخلصائص هي الشدة والرتدد واالستقطاب واالجتاه )املوقع
ت خصائص الضوضاء العشوائية. وهناك حاالت رساالعند سطح األرض. وتبني معظم اإل عادةً للبث الراديوي الكوين منخفضة 

بني الكواكب  التأللؤات النجوم النابضة؛ و)ب( عنت النبضية مبعدالت منتظمة للغاية الصادرة رساالهي: )أ( اإلو استثنائية لذلك 
ذلك  يف )مبااملنتظمة الصادرة عن بعض النجوم  الراديوية صغرية القطر؛ و)ج( الرشقات غرير والتأللؤات األيونوسفريية للمصاد

التغريات ه( و) املتصلة برشقات أشعة غاما؛ر ذلك اآلثا يف الراديوية، مبار الشمس(؛ و)د( التغيريات على املقياس الشهري لبعض املصاد
السماء أو دوران  يف رالطبيعية مثل موقع املصدر الظواه عادةً الراديوية متليها ر املشرتي. وأفضل األوقات لرصد املصاداملرتبطة بكوكب 

وال قدرهتا  ،طابع اإلشارة املستقَبلة ، ال ميكن لعلماء الفلك الراديوي تغيري(رسال)اإلالنشطة دمات اخلاألرض. وعلى عكس حالة 
ذلك أجهزة  يف على استعراض لعلم الفلك الراديوي، مبااإلشارة من أجل زيادة إمكانية كشفها. لالطالع  املرسلة كما ال ميكن تشفري

 .Burke and Graham-Smith, 2002ر الفيزيائي الفلكي، انظ القياس والنتائج الرئيسية والتفسري

 ت الراديوية الكونية وطبيعتهارساالأصل اإل 2.2
ر الكونية عن عدة آليات متميزة. وينبعث اإلشعاع احلراري عن أي شيء تتجاوز درجة حرارته الصفت الراديوية رساالتنتج اإل

املطلق. وينبعث بوجه خاص عن مادة البالزما الساخنة والغاز احملايد )سحب الغاز بني النجوم واألغلفة الساخنة للنجوم وغريها( 
الغاز  لفية من املوجات الصغرية الكونية متثل اإلشعاع احلراري املتبقي منواألجسام الصلبة. وعالوة على ذلك، ي عتقد أن ضوضاء اخل
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احلراري أساسًا اإلشعاع السنكروتروين الذي ينتج  الكون. ومن جهة أخرى، ميثل البث غرير مرحلة مبكرة جداً من تطو  يف الساخن
-سنكروترون وإلكرتون-دوران يف "ميزر" إرسالجمال مغنطيسي. ويشمل ذلك  يف حلزونياً ر عن اإللكرتونات النسبية اليت تدو 

موجة البالزما. وأخرياً، ينشأ إشعاع اخلطوط الطيفية عن عمليات االنتقال بني احلاالت املختلفة لقدرة  إرسالسيكلوترون، فضالً عن 
 فرادى الذرات واجلزيئات.

مها: اإلشعاع املتواصل عريض النطاق وإشعاع اخلط ويف اجملال الرتددي، تؤدي هذه العمليات إىل نوعني مميزين من اإلشعاعات 
 الطيفي ضيق النطاق.

 اإلشعاع المتواصل 3.2
معظم الطيف  وهذا اإلشعاع ميتد بشكل سلس نسبيًا عرب ،البث الراديوي إشعاعات متواصلةر تبث جمموعة متنوعة من مصاد

البث احلراري، ر مع الرتدد ختتلف عن تبعية مصاد احلراري عن تبعية شدة البث غرير الراديوي. وبصورة عامة، تكشف مصاد
والراصد. وتكشف عمليات الرصد املتواصلة ر بني املصدر هذه التبعية بتداخل سحب الغاز والغبار ومع ذلك ميكن أن تتأث

حرارة خلفية واسعة. وت عزى ضوضاء خلفية شبه متناحية ذات درجة  راديوية منفصلة مرتاكبة عربر للسماء وجود عدة مصاد
إىل اإلشعاع احلراري الذي يعود تارخيه إىل احلقبة اليت أصبحت فيها غازات الكون كتيمة لإلشعاعات  K 2,73ملعان قدرها 

، معلومات GHz 300و 30هذا البث، املقيس عند ترددات ترتاوح بني  يف البنية الزاوياة الضعيفةر الراديوية للمرة األوىل. وتوف
إشعاعية مقامة على مناطيد أجريت هذه القياسات بواسطة مقاييس قد ومعلمات أخرى تتعلق بالكون. و عن الكثافة الكونية 

وعلى مواقع أرضية جوها  [Planck collaboration et al., 2011؛ Bennet et al., 2003؛ Smoot et al., 1992أو سواتل ]
وي لألرض إىل أدىن حد. وتتضمن اخللفية الراديوية بسبب الغالف اجلر ، وذلك لتقليل اآلثا[Pryke et al., 2002]جاف 

أيضًا ذروة بث مكثف مرتبط مبستوي جمرتنا )درب التبانة(، مع حدوث حد أقصى باجتاه مركز اجملرة. ويف بعض االجتاهات، 
املستوي اجملراي حراري ولكن الذروة اليت حتدد  غري ةً عادمتتد رشقات البث من املستوي حنو اخلارج. ويكون اإلشعاع اجملراي 

 تتضمن أيضاً مسامهة حرارية ناجتة عن الغاز املتأين.
السماء عن مزيج من اآلليات املادية املختلفة: ويتضح ذلك من الطيف  يف وينتج البث املتواصل الذي ي رى من عدة اجتاهات

الطيف من أجل تقييم آليات البث  . ويتعني القيام بعمليات رصد عند ترددات متعددة للحصول على هذا1.2الشكل  يف املبني
 وحوله.ر ظروف املادية داخل املصداملختلفة ومن مث حتديد ال
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 1.2الشكل 
 راديوي متواصلر طيف مصد
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حرارية أساسًا يتم حتديدها بصريًا مع  غرير خارج اجملرة. وهي مصاد املنفردة الواقعة خارج املستوي اجملراي تعتربر ومعظم املصاد
أدت عمليات الرصد الراديوي قد السماء. و  ( موزعة عشوائيًا إىل حد ما عربquasarsجمرات نائية وأجرام شبه جنمية )

إىل وضع منوذج يتألف من نواة جمراية نشطة ذات جسم مركزي ضخم، قد يكون ثقبًا أسود، حييط به قرص ملتحم ر املصاد هلذه
 من البث مناطق ممتدةمما يؤدي إىل  جماالت مغنطيسيةتفاعل مع ت القدرةغازات وخترج منه نفثات من جزيئات عالية  إليه تتدفق

ر تشمل مصادهي جمرتنا. و إىل ي تنتمي درجات من املستوي اجملرا  ضمن بضعمعظم األجسام  فإن . ومن جهة أخرى،راديويال
 غرير  عن مصادفضالً  ،ببعض النجوم )مبا فيها الشمس( أو الكواكب وأ HII)نة )املناطق يحرارية مرتبطة مبناطق هيدروجينية متأ

 عن مناطق الراديوي الصادر البث)البقايا املمتدة للنجوم املتفجرة(. وجيري أيضًا رصد  ساطعةحرارية مرتبطة ببقايا جنوم 
 اجملرات القريبة. يف الساطعةوبقايا النجوم  (HII) اهليدروجني املتأين

 الضوضاءذلك  يف املستوي اجملري )مبا يف رخارج اجملرة ومصادر احلراري الذي ي رصد من مصاد وغالبًا ما يتميز اإلشعاع غري
ومن مث دوران ) ( باستقطاب خطي جزئياً. وهذا اإلشعاع هو عبارة عن إشعاع سينكروتوين ناتج عنةم املتفجر و اخللفية وبقايا النج

، وهكذامد مع اجتاه اجملال املغنطيسي. اجتاه استقطاب أصيل متعاو اجملاالت املغنطيسية املستقطبة خطيًا  يف تسارع( اإللكرتونات
اجملاالت املغنطيسية املرتبطة به. وتقدم الدراسات  يف اإلشعاع الراديوي الكوين يعين وجود ترتيب معني يف فإن وجود االستقطاب

ت املغنطيسية احمليطة تفاعل هذه البقايا مع اجملاال يف املتعلقة باإلشعاع املستقطب الناتج عن بقايا النجوم املتفجرة نظرة متعمقة
 عن االجتاه املرصود نظراً خلضوعه لدوران فاراداي بسبب إلكرتونات عادةً بني النجوم. بيد أن االجتاه األصيل لالستقطاب خيتلف 

ميكن  فإنه لرتدد،ا عكسًا مع مربعاإلشعاع واألرض. ونظرًا ألن دوران فاراداي خيتلف ر جماالت مغنطيسية بني مصد يف واقعة
الدراسات املتعلقة بدوران فاراداي وسيلة قوية ر توف ولذلك. اترتددال من سه باستعمال االستقطابات املرصودة على مدىقيا

 .مو النج بني ما الوسط يف لدراسة كثافة اإللكرتونات واجملاالت املغنطيسية املوجودة

بث ر مرسومة كدالة للرتدد. وميثل اخلط املتعرج إىل اليسا (spfd)كثافة تدفق القدرة الطيفية 
البالزما، وميثل اخلط القطري من األعلى يساراً إىل األسفل مييناً بث سينكروتون، وميثل النتوء 

النسبية ر إىل اليمني البث احلراري. وميثل اخلط السميك الطيف املرصود. وقد ختتلف املقادي
 خلدمة( املوزعة GHz 10آلخر. والنطاقات )حىت ر من مصد للمكونات املختلفة بشكل كبري

 .الرسم البياينالطرف األعلى من  يف رالفلك الراديوي تظه
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أو أقل. وتشمل األمثلة امتصاص  MHz 30عند ترددات ذات األمهية الفيزيائية الفلكية ال ميكن رصدها إال ر والعديد من الظواه
واإلشعاعات  وأشباه النجوماجملرات الراديوية  يف جمرتنا، واالمتصاص الذايت يف املتواصل بواسطة الغازات املتأينة األمامية البث

 اجملرات. من جمموعات يف املوجودة الواهية منخفضة الرتدد الصادرة من البالزما

 الزمني لإلشعاع المتواصلر ياالتغ 1.3.2
إىل  بضع أجزاء من النانوثانيةمن ر شائع نسبياً. وقد يتخذ أشكااًل خمتلفة: رشقات تستمر الزمن أم بتغرياملتواصل  البثر ياتغإن 

ور، شه دورية متتد على مدى أسابيع أو إىل ثواٍن، وتغريات غري ملليثوانٍ  من بضعفرتات تكرارية ترتاوح  يف نبضي وبثساعات، 
 أو تغريات جيبية دورية.

 عنللطاقة الراديوية ذات األنواع املختلفة واليت تولد رشقاهتا معلومات هامة  األمداالستثنائية للرشقات قصرية ر من املصادر مصد الشمسو 
. MHz 300 عن عند ترددات تقل على أشدها. وتكون هذه الرشقات [McLean and Labrum, 1985]العمليات الفيزيائية للبالزما 

طوال عمرها الغالف اجلوي الشمسي بشكل تدرجيي من حيث الرتدد  يف إىل ذلك، قد تزداد الرشقات النامجة عن االضطرابات وإضافةً 
أيضاً ر الرغم من أن كوكب املشرتي مصد . وقد مت الكشف عن توهجات راديوية وبصرية مرتابطة صادرة من جنوم أخرى، علىاالفرتاضي

 .MHz 30 [Roberts, 1963]حتدث بشكل متقطع عند ترددات تقل عن لرشقات مكثفة 
املنبعث من قرصه والرشقات املذكورة ر احلراري املستم البثباإلضافة إىل  يتميز كوكب املشرتي بشكل خاص من حيث التغريو 

حرارية  مستقطبة غري اترونسنكروت بث. وهذه األحزمة تولد van Allenأعاله، وذلك نظرًا ألن جماله املغنطيسي يشمل أحزمة 
واجتاه االستقطاب  الشدة تتغري، دورانالر إىل حمو  املغنطيسي نسبةً ر و احملحبزمة عالية تتمركز حنو أحزمتها االستوائية. ونظراً لتخالف 

 احلراري لكوكب املشرتي املرصود عند سطح األرض تغرياً جيبياً مع دوران األرض. غري للبث
ترددات تصل إىل  يف النظام الراديوي يف النجوم األقزام البيضاء ذات اجملاالت املغنطيسية القوية توهجات شديدةر ظهوغالبًا ما ت  

 غالفها اجلوي. يف مما يتيح دراسة مادة البالزما GHzعدة وحدات 
ديوي املرصود الناجم الرا البثتأللؤ  يف وميكن للغالف األيوين لألرض والوسط فيما بني الكواكب للنظام الشمسي أن يتسبب

والتفاصيل املتعلقة ر صغرية احلجم الزاوي مبعدل ميكن أن يصل إىل عدة وحدات هريتز. وميكن استنباط حجم املصدر عن مصاد
تأللؤ بعض النجوم النابضة، فهذا ناتج  ولئن لوحظ .ركاته من خصائص هذا التأللؤحتبعدم جتانس الوسط فيما بني الكواكب و 

 .كبا الوسط بني الكو  وليس عن لنجوماالوسط بني عن 
الراديوي  البث أسابيع. ويتغري لعدة الراديوي على فرتة زمنية متتد البث ، تغريأشباه النجوم وخاصةً  ،الراديويةر وتبني بعض املصاد

 اللمعان البصري. يف اتتغري لل تبعاً واألشعة السينية  ةاملستعر و  ةم املتفجر و النجر بصرياً مثل مصاد املستبانةر للمصاد
النبضي املنتظم  بثهاإثارة لالهتمام من ناحية الفيزياء الفلكية لإلشعاع النبضي هي النجوم النابضة. وقد مت اكتشاف ر املصادر ولعل أكث

حالة  يف مادةوترونات )أي من يجمملها تقريبًا من ن يف . والنجوم النابضة هي جنوم تتكون[Hewish et al., 1968] 1967 عام يف للغاية
أن فرتة النبض حتدد ومع ثواٍن.  8جمرتنا بفرتات نبض ترتاوح بني ملليثانية واحدة و يف منها املعروفة النجوممكثفة جداً( وتقع معظم 

مئوية  نسبة عادةً دوران النجم، تبلغ ر وحمو  الراصدباجتاه ر على الزاوية بني خط البص تتوقفاليت  ،بواسطة دوران النجم فإن مدة النبضة
باستعمال تقنيات حساب متوسط  GHz 3 إىل MHz 30 من مدى الرتدد يف النجوم النابضة بث عادةً قليلة من فرتة النبضة. وي رصد 
 لنبضة. وتتسم بعض النجوم النابضة بنبضاتا اتتكامل تبلغ عدة ساعات لتحديد متوسط جانبي أزمنةالنبضة: غالباً ما يتطلب ذلك 

سب اجتاه استقطاهبا حب باجتاه األرض، ويتغري النجومالوسط بني  . وتتشتت مجيع النبضات عند مرورها عربمستقطبة خطياً  متأصلة
دوران فاراداي بتحديد كثافة اإللكرتونات وشدة اجملال إىل جانب (. وتسمح قياسات التشتت 2.3.2 البندر انظدوران فاراداي )

ركات حتقياسات وقت وصول النبضة الذي ميتد سنوات عديدة بتحديد مواقع و ، تسمح وكذلكاملغنطيسي على طول خط البصر. 
تلك املتعلقة  خاصةً  ،النجوم النابضة على املدى الطويلر ركات صحيحة(. والبيانات املتعلقة باستقراحتالسماء ) النجوم النابضة عرب

ر إطا يف راصدون(. ويقوم 7الفصل ر )انظ املستقبل يف التوقيت، تدعم استعماهلا احملتمل كميقاتيات معيارية خلدمات انيةيثلبفرتات املل
ُناية  يف رأن ميكانهم هذا املشروع املتطو  آملني حدود امللليثانية يف تعاون على الصعيد العاملي بتحديد توقيت جمموعة من النجوم النابضة

 .بفعل اجلاذبية اتاملطاف من الكشف مباشرة عن إشعاع املوج
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احلاالت  يف ،، وقد تصل104109 Teslaاملدى  يف أن تكونر النابضة بكثافات سطحية للمجال املغنطيسي من املقدا تتسم النجوم و 
. ويؤدي اجملال املغنطيسي الشديد املقرتن بالدوران السريع إىل جماالت كهربائية قوية ويولاد Tesla 1010إىل  ،القصوى للنجوم املغنطيسية

 الراديوي املتماسك القوي كناتج ثانوي لتبدد الطاقة البثإىل ر حيمل تيارًا قوياً. وي نظو جم النيوتروين بالزما نسبية كثيفة حول الن
( من خسارة الطاقة 410-6-10( ضئيالً  الغالف املغنطيسي، ولكن على الرغم من إمكانية كشفه بوضوح فإنه ال يشمل سوى جزءً  يف

 رأي مكان آخ يف الظروف املوجودة كل االختالف عنهذه الظروف االستثنائية للمجال املغنطيسي  ختتلف الكلية للبالزما. و 
 بثهاعملية  ونظراً ألن ،هذا اجملال يف للفيزياء اً مثالي خمترباً النجوم النابضة  األرض. وتعترب على املختربات يف الكون وال ميكن حتقيقها يف

هذا  يف من البحوث الكثري يتطلب إجراءر األمزال  من أربعني عامًا فهذا يدل على أنه مار الراديوي مل ت فهم بشكل جيد بعد أكث
ذات ر زال هناك العديد من املصاد ما، ولكن MHz 30 - GHz 1,5مدى الرتدد  يف بكل سهولة الراديوي البثميكن رصد و . الشأن

ميكن كشفها و  GHz 40 تردد عند )µJy ))1-Hz2-dB(Wm 300-µJy = 100 من وحدة مئات بضع التدفقات املتوسطة اليت تبلغ
تكامل  أزمنةمع ر . وت ستعمل عمومًا تقنيات حساب متوسط النبضة حمكمة الطو GHz 90إىل  ترددها صليبواسطة هوائيات كبرية 

نبضي دوري  بثمن أجل  راديوي تليسكوبلنبضة. وت عطى حساسية الكشف لامتوسط  جانبية ترتاوح بني دقائق وساعات لتعريف
 : ,Lorimer & Kramer]2005[باملعادلة التالية  nmiS تدفق متوسط لإلشارة ب
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فرتة   Pعرض النطاق املرصود و التكامل و زمن tو هامتوسطاحملتسب  عدد االستقطابات pnكسب اهلوائي و  هو G حيث
متناسبة  (W<<P)تصبح عتبة الكشف للنبضات الضيقة  ،سوية إشعاع متوسطة، بالنسبة ألي عرض النبضة. وهكذاW النبضة و
. P/W1-=ويف الوقت نفسه، يكون تدفق الذروة أقوى من متوسط التدفق مبعامل  .W/Pالرتبيعي لدورة العمل ر مع اجلذ

فيما يتعلق بالنبضات األضيق  حبيث تصبح أكرب -2/1ونتيجة لذلك، تتناسب عتبة الكشف لنبضات الذروة الضيقة مع القيمة 
 الشدة ذاته. متوسط اليت هلا

 2.2الشكل 
 (-Lم )النطاقو الوسط بين النجحسب ب اتتشتت النبض
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 الزمن

 هاتشتت أزيلإشارة 

 إشارة عرض النطاق الكاملة
 )موسعة(

تشتت بني النجوم: تشري أوقات 
 بالنسبةالوصول إىل تأخر أكرب 

 لرتددات منخفضة
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أن النبضات عند ترددات عالية قبل  إذ تصلم إىل تشوه النبضات الراديوية، و جداً بني النج الواهية التشتت بسبب البالزما يؤديو 
معظم  يف جداً قويًا  رتدد. ونظرًا لطول املسافات املعنية، يكون التأثريال عكسًا مع مربعر يتناسب التأخ، و أدىنعند ترددات  تصل

إزالة تشتت  بد من . والMHzمن بضع وحدات حىت ضمن عروض نطاق  اتلنبضا اتنطاقات الرتدد ويؤدي إىل تشوه جانبي
 .ةاإلشارة للتمكن من كشف اجلانبي

األرض تتشتت باجتاه  مو الوسط بني النج مستقطبة خطياً. وعند مرورها عربر وتكون النبضات الراديوية املتأتية من بعض املصاد
(. ويتيح اجلمع بني قياسات التشتت ودوران فاراداي 2.3.2 البندر انظدوران فاراداي )سب اجتاه استقطاهبا حب النبضات ويتغري

 باجتاه النجم النابض.ر كثافة اإللكرتونات واجملاالت املغنطيسية على طول خط البص  عنمعلومات 
ركات حتالسماء ) ركات النجوم النابضة عربحتسنوات، معلومات عن مواقع و  بضعاملمتدة  ،وتعطي قياسات أوقات وصول النبضة

الكواكب املكتشفة خارج اجملموعة  وكانت أوائلحال وجود جنوم مرافقة.  يف رتوينيحركات املدارية للنجم النتصحيحة( وال
لنجوم جيعل ا أنالراديوي النبضي  بالبثنبؤ االستثنائي وإمكانية التر االستقرا ومن شأنحول جنم نابض. ر مدا يف تسري الشمسية

مدارات قريبة حول جنوم  يف النجوم النابضة منختبارات النسبية العامة. وانبعاث موجات اجلاذبية الالنابضة أدوات مثالية 
ري اختبارات أخرى تنبؤات النسبية العامة اليت أكدهتا قياسات توقيت النبضة. وجت واحد مننيوترونية أخرى وجنوم أقزام بيضاء هو 

 من نظريات اجلاذبية األخرى باستعمال قياسات التوقيت وقياس التغريات الصغرية املستمدةللنسبية العامة ومقارنة تنبؤاهتا مع تلك 
احملتمل أن تسمح هذه  السماوية. ومن القبة نتثرة عرباملنابضة النجوم ال العديد منلنبضات الصادرة من اأوقات وصول  يف

 طويلة.الة بكشف موجات اجلاذبية املنهجي
توقيتها من ر ويقرتب استقرار بالنسبة ألفضل املصاد µs 0,1حدود  يف دقة توقيت النجم النابض على املدى الطويل وتقع حالياً 

 راستعمال هذه املصاد على احتمال للنجوم النابضة املتأصلالتوقيت ر استقرا وينطويالتوقيت الذرية.  أفضل معايرير استقرا
 الفضاء السحيق. ملسابري( واملالحة املستقلة 7الفصل ر كميقاتيات معيارية من أجل خدمات التوقيت )انظاملستقبل   يف

النجوم النابضة لعدة أهداف  عناملراصد الراديوية  وتبحثجمرتنا.  يف تقع ،جنم 000 2 زهاء املكتشفة،ومعظم النجوم النابضة 
أو جنم نابض أو رمبا ثقب أسود. وجتري ر نجم نيوتروين آخكحول أجسام مدجمة أخرى  ر لنجوم النابضة اليت تدو منها اكتشاف ا
وعدة  ملليثوانٍ  بضع تسجيل الضوضاء الراديوية القادمة من موقع حمدد مث البحث عن تغريات دورية ترتاوح بنيب عمليات البحث

 ثواٍن.

 للنجوم النابضة األجلر قصيالو ر العابر ياالتغ
 مبثابةكما هو لعدة سنوات   ةبينما يبقى متوسط اجلانبي ألخرىلنبضات الصادرة عن جنم نابض من نبضة ا ات فرادىجانبيختتلف 

، احلاالت أقوى . ويفمن جسم آلخرضعيفًا أو قويًا وخيتلف  هذا فردةالنبضة املر يا. وميكن أن يكون تغاليت متيزه "مةبصال"
 .106108عامل ب لتدفق الذروة أن يتجاوز املتوسط فيها ميكن اليتى النبضات الراديوية العمالقة ي الحظ ما يسم
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 3.2الشكل 
 GHz 15,35 [Jessner et al., 2010]عند  النابض السرطان نجمنبضة راديوية عمالقة صادرة من 

 .µs 1,2 هي مدة التسجيل املبينة جمموعمرت(.  100من أجل هوائي قطره  9 000~ K) Jy 800 6يبلغ تدفق الذروة 
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شكل  البث فيهاثانية. وي عتقد أن آلية  نانوفرتات دون على ة البث فيها ذرو دث حتو  تتميز النبضات العمالقة باستقطاب شديدو 

. ويقوم علماء الفلك اً جيد ةمفهوم غريه الظاهرة كذلك ولكن هذ ،الراديوي العادي للنجوم النابضة متطرف من أشكال البث
إشارات قوية قصرية  تلتقطفعة وآلية إطالق الراديوي بكشف النبضات وحتليلها باستعمال مسجالت عابرة مبعدالت اعتيان مرت

 من الضوضاء. األمد
وميض ر على غراالتأللؤات بني النجوم ) وتتفاوتمجيع األوقات.  يف النجوم النابضة تبثهاوال ميكن كشف مجيع النبضات اليت 

البالزما  تأثريومبا أُنا نامجة عن  ،الراديوي من حيث البث( مو الوسط بني النجر تغايالسماء لياًل، ولكنها ناجتة عن  يف النجوم
الوسط بني  يف اإللكرتونات وتوزيع كثافتها بنيةبشدة على الرتدد. وجتري دراسة تأللؤات النجوم النابضة لزيادة فهم  تتوقف فهي
 املختلفة. األطوالم على جمموعة من و النج

( من انعدامنبضات ) بضع تفقد بعض هذه األجساممنتظم متاماً. و  تبث بعض النجوم النابضة إشعاعها بشكل غري ،ومع ذلك
من جديد. وتالحظ حالة  البثقبل أن يبدأ فجأة  عديدة يامألبعض احلاالت هادئًا  يف النجم النابض يبقىوقت آلخر، ولكن 

 ترسل رشقات هاهي عبارة عن مرسالت قوية ولكنو  (RRATS) الدوارةقصوى هلذا السلوك من خالل التمورات الراديوية 
 اليوم فقط. ويتطلب كشفها وحتليلها هوائيًا كبرياً  يف ثواٍن فقط وتكون قابلة للكشف رمبا مرة أو مرتني بضع عشوائية تستغرق

 نطاق راديوي خاٍل من التداخل النبضي املتفرق. يف

 قياس اإلشعاع المتواصل 2.3.2
انيا لل املتواص البث تبعيةإجراء قياسات عند عدد من الرتددات لتحديد  يتعني ة لرتدد. ويكفي إجراء هذه القياسات على فرتات مث 

لقياس تشتت النجم النابض ودوران  ًا فيهمرغوبفرتات تقارب الوإن كان  ،سلساً  عادةً املتواصل يكون  البثنظرًا ألن طيف 
د كل تردد، حيث عن واسعة أطياف االمتصاص الذايت. وتزداد حساسية القياس باستعمال عروض نطاق كسريةكذلك فاراداي و 

نطاقات خدمة الفلك الراديوي املوزعة  3احلد األدىن. ويتناول الفصل  مبثابة 2%نسبة  وتعترب ًا فيهامرغوب 10%تكون نسبة 
 املتواصل. البثإلجراء قياسات 

= 15,35 GHz skyfEffelsberg 25/10/2007  2:14:40 mjd = 54398,0935193174520       

 = S/N 170,6541الذروة  
 = 0,004455متوسط جذر الرتبيع  

 الزمن
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)شكل باستعمال هوائيات مكافئية عاكسة،  MHz 100من حوايل  الراديوية عند ترددات أكربر تتم معظم عمليات رصد املصادو 
ات الراديوية هبوائي مكافئي تليسكوباستعمال ال يف . ويتمثل العامل املقيادصفائف يف . وميكن استخدامها بشكل منفرد أوالصحن(

السماء تقابل  يف يةبنة اليت تقابل فتحة حزمة بنصف القدرة. وال ميكن استعماهلا بشكل فعال إال لرسم استبانتها الزاويا  يف وحيد
ومن بعض اجملرات القريبة. ر الراديوي من درب التبانة والشمس والقم البث مثال ذلكعلى األقل: ات حزم هوائي اتعدة فتح ازاوي

إىل سلسلة من خطوط املسح الشبكي يفصل بينها نصف فتحة  رسم خارطتهاتقسيم املنطقة اليت ينبغي  يف ويتمثل اإلجراء املعتاد
رطة وقتًا طويالً، على أن اال أكثر، أو إىل شبكة من النقاط مبباعدة ال تزيد عن نصف فتحة احلزمة. وقد يستغرق وضع اخلاحلزمة 

والبيئة اليت جتري فيها القياسات أثناء هذه الفرتة. وبصورة عامة، يتم ترتيب إجراء القياس حبيث ر املصد ي فرتض ضمنًا عدم تغري
الفصوص اجلانبية ثابتًا أثناء املسح وميكن  يف اإلشعاع األرضي املسح عند ارتفاع ثابت، حبيث يظل تأثريتكون نقطة الرصد أثناء 

الذي ر ات هبوائي مكافئي وحيد فتحات حزمة أوسع من املصدتليسكوبإزالته بسهولة. ومع ذلك، ويف العديد من احلاالت، يكون لل
قيد ر االستقطاب( من اجتاه املصدو حتديد خصائص اإلشعاع )مثل الكثافة  يف جيري رصده. ويف هذه احلاالت، تتمثل القياسات

ما و ر املصد تضم اليترطة املنطقة االسماء. ويف احلالة املثلى، توضع خ يف من مناطق قريبةر ومقارنتها خبصائص اإلشعاع الصادر النظ
دد حمدود من ع علىلوقت بذلك، جتري القياسات اخللفية. ولكن عندما ال يسمح ا الزائد عرب البثر ، حبيث يتسىن تقديحوله

اخلصائص املقيسة كثريًا أثناء مدة الرصد  . ويف معظم احلاالت، ال تتغري4.2الشكل  يف على النحو املبنير النقاط القريبة من املصد
فرتة لخرج املستقِبل  يف اتالتغري  5.2السماء. ويوضح الشكل  يف فيما خيص كل اجتاه الزمنر على موميكن حتديد قيمتها املتوسطة 

، حيث متثل األحرف سويات S – (A  B  C  D)/4اإلشعاع الكلي الوارد كالتايل:  يف رمسامهة املصدر . وت قدا من الزمن قصرية
 .4.2الشكل  يف متوسط القدرة الواردة عند اجتاهات التسديد املقابلة املبينة

 4.2الشكل 
 بهوائي مكافئي وحيدقياسات ل الشائعةاتجاهات التسديد 
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حزمة اهلوائي عند تسديد احلزمة  يف يقعر املستعملة لقياس مصد الشائعةأحد اإلجراءات 
 انبعاثاتباإلضافة إىل املصدر،  ،. وعند التسديد هبذا االجتاه، "يرى" اهلوائيSباجتاه 

 وانبعاثاتأرضية ملتقطة من خالل الفصوص اجلانبية للهوائي،  وانبعاثاتخلفية السماء  من
 Bو Aاحمليطة . والنقاط والزمناالجتاه  علىخصائصها  تتوقفميكن أن  فيها مرغوب غري

أو  dB 10 السماء. ومتثل الدوائر سويات القدرة البالغة يف هي نقاط قريبة Dو Cو
 خمطط حزمة اهلوائي. يف أقل



27 

 2الفصل  الفلك الراديويعلم 

 5.2الشكل 
 رصد باستعمال هوائي مكافئي وحيد في مثال لخرج المستقِبل
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ل يساوي تقريبًا فتحة احلزمة بنصف قاب  مبجال تَ ر ي ستخدم كأداة لرسم اخلرائط أو التصوير يتميز صفيف من هوائيني أو أكثو 
هلوائيات اليت تشكل الصفيف واستبانة تساوي فتحة احلزمة بنصف القدرة للصفيف. ويعمل كل زوج من فرادى االقدرة ل
الصفيف  يف لقياس اتساع أحد مكونات فورييه للصورة. وإذا كانت هناك هوائيات كافية مكاينالصفيف كمرشاح  يف اهلوائيات

فرتة زمنية قصرية إلنتاج صورة  يف من مكونات فورييه كافٍ حتديد عدد   عندئذ تشكيل ثنائي األبعاد، ميكن يف وكانت مرتابة
 العمومي الراديوي الفيزيائي املرصد يف الراديوي الرتكييب تليسكوب، مثل الالصفائفبعض  انطالقاً من عملية رصد واحدة. وتكون

ساعة  12 من عدة اجتاهات. وجتري عمليات الرصد ملدةر املصد لكنسفهي تعتمد على دوران األرض  ومن مثكندا، خطية  يف
وقت الحق باستعمال مباعدات خمتلفة بني  يف إضافيةتقريبًا باستعمال مباعدات ثابتة بني اهلوائيات قد تزداد بعمليات رصد 

بني كل فرتة من فرتات الرصد البالغة  إال نقل اهلوائيات إىل مواقع جديدةوال تاهلوائيات لتجميع معلمات كافية إلعداد الصورة. 
عمليات الرصد الكاملة  ساعة. وال تتشكل حزمة اهلوائي الرتكيبية للصفيف إال بعد معاجلة البيانات املستمدة من سلسلة 12

أجريت عمليات  قدمثااًل لصورة تركيبية. و  6.2الصورة الناجتة. ويعطي الشكل  يف البيكسلمعني، وعندئذ تقابل حجم ر ملصد
هوائياً  27 مؤلف منصفيف  ، وهو(VLA)جدًا  بواسطة صفيف اهلوائيات الكبري GHz 5 هلذه الصورة الراديوية عند ترددالرصد 

 مكسيكو. والية نيو يف قائم

  الرصد وقت من جزء أثناء( السينات إحداثي) الزمن بدالة( العينات إحداثي) املستقِبل خرج
 S املوقع املركزي واجلزء ،B املوقع التسجيل منر األيس اجلزء ويقابل. 4.2 الشكل يف كما

. ثوان سوى بضع التكامل زمن يستغرق مل التسجيل، هذا ويف. D املوقع األمين واجلزء
  موقع، كل يف املستغرق الزمن عرب للبيانات املتوسطة القيمة حتديد بعد فيما وميكن

 اجتاهات جمموعات من العديد من املستمدة للنتائج املتوسطة القيمة حتديد ميكن كما
 .املتوخاة S/N النسبة لبلوغ التسديد

 الزمن

قِبل
ملست

رج ا
خ
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 6.2الشكل 
 مثال لصورة راديوية
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 وفيما عدااملصادر.  يف الراديوي للبث املكاينوالتوزيع  ةاملفصل البنية بفضلالراديوي  البثرؤية آليات توليد  يف وميكن التعمق
هوائيات واسعة.  صفائففصلة املرائط اخلأو أحد الكواكب، يتطلب رسم ر القم بسببر فيها املصد حيتجباليت  ،الظروف اخلاصة

من أطوال  000 10تبلغ حوايل  ثوان قوسية أبعاد   بضع ة خاللويا على حتقيق استبانة زار فعلى سبيل املثال، جيب أن يكون لنظام قاد
بالتداخل باستعمال تقنية القياس  ،ثانية قوسية 4-10 ~ مقياسعلى  ،التفصيل الزاوي منر أعلى قد املوجة. ومن مث، ميكن حتقيق

هوائيات متباعدة مبسافات تبلغ عدة آالف الكيلومرتات. وتتجاوز  باستخدام، (VLBI)ذي خط األساس الطويل جدًا 
مرات على األقل. ر من الطيف الكهرمغنطيسي بعشر أي جزء آخ يف ة ميكن حتقيقها حالياً االستبانة الناجتة أفضل استبانة زاويا 

 200من ر يل، باملواضع اليت تشمل أكثالذي اعتمده االحتاد الفلكي الدو  ،ويف الواقع، ي عراف النظام املرجعي السماوي الدويل
 VLBI بتقنيةليثانية قوسية من خالل عمليات الرصد لم 0,5راديوي خارج اجملرة جرى قياسها بدقة تبلغ ر مصد

[Ma et al., 1998]هوائيات الصفيف  كل  . ونظراً ألنVLBI  تكونجيب أن تعمل على الرتدد ذاته وأن فرادى اهلوائيات ميكن أن 
 من الضروري تأمني محاية عاملية لنطاقات تردد الفلك الراديوي.فاألرض، ر مدا يف خمتلفة أوبلدان  يف

جداً من  من رصدات بواسطة صفيف كبري GHz 5الطيف املتواصل عند  يف صورة راديوية أعدت
قبل حوايل ر ، وهي بقايا جنم تفجCassiopeia Aالراديوي املقصود هو الكوكبة ر هوائياً. واملصد 27

القمر(، وتبلغ ر قط 1/7دقائق قوسية )حوايل  4الزاوي للبنية الرئيسية ر سنة. ويبلغ القط 300
النجم، ق ذفت الطبقات اخلارجية للنجم ر ثانية قوسية تقريباً. وخالل تفج 6,0االستبانة الزاوية 

الضخم بسرعة عالية، ولكنها تباطأت بسبب الغاز بني النجوم، واخرتقت الوسط مواد متوسعة 
طبقات أعمق داخل النجم، مما ولد بىن شبيهة بالفقاعات. وعند أطوال  تنبعث من ببطء أكرب

ات. الصورة مقتبسة تليسكوبال املوجات البصرية، ال ترى سوى خيوط قليلة باهتة باستخدام أكرب
 .NRAO/AUIجماملًة من املرصد 
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 إشعاع الخطوط الطيفية 4.2
ر قد الطاقة أو تكتسبها إثما تفبواسطة الذرات واجلزيئات عند مو من سحب الغاز بني النجر ولد إشعاع اخلطوط الطيفية الصادتي

 يؤدي ذلك إىلأو جزيء معني،  معينة ثريها النجوم القريبة. وفيما يتعلق بسحابة حتتوي على ذرةأو عندما تست فيما بينهاالتصادم 
دد الكثافات النسبية والرتددات والعروض اخلاصة املنفصلةسلسلة من اخليوط الطيفية  وإىل نشوءالطاقة  أحوال يف حتوالت . وحت 

على أنواع اجلزيئات وكثافتها ودرجة حرارهتا وتوزيع سرعتها. وتزداد الكثافة  وتتوقفهبذه اخلطوط من خالل الظروف املادية 
األغلفة  يف املناطق اليت تتكون فيها النجوم أو يف عادةً ؛ وحيدث ذلك "ميزر" بتأثري بعض الظروف إىل حد كبري يف اخلطية

شعاع بطريقة اإل سحابة ما يف زيئاتاجلذرات أو ال النجمية الدوارة للنجوم املتطورة. وتالحظ اخلطوط الطيفية أيضًا عندما متتص
 . ةباالسح مرئي عرب خلفية متواصلر مصدمن انتقائية 

، يتعرض اخلط والتحول احملدد الذرة/اجلزيءحالة سكون( خلط طيفي ي عراف بكل من يف ) اجلوهريعلى الرغم من أن الرتدد و 
على طول خط البصر. وفيما  للراصدأي بواسطة حركته بالنسبة  ،ذرة/اجلزيءلل القطريةوفقًا للسرعة ر املالحظ أيضًا إلزاحة دوبل

حدود الرتدد األدىن  تكون دون اليت غالبًا ما  اجلوهرية،يتعلق بالسرعات الكبرية، ينزاح الرتدد املالحظ انزياحًا كبريًا عن القيمة 
 MHz 1 420تردد عند  (HI)هليدروجني احملايد ا خط يف رالفلك الراديوي. وقد مسحت زحزحة دوبل خلدمةللنطاق املوزع 

 والدوران لكل من جمرتنا وللعديد من اجملرات اخلارجية. ةاحللزوني باستيضاح بنية الذراع

 أنواع الخطوط الطيفية 1.4.2
 املغزيل للهيدروجني للتحوليرصد علماء الفلك الراديوي عدة أنواع من اخلطوط الطيفية. وأول كشف قاموا به هو التحول فائق الدقة 

. وكان هذا [Ewen and Purcell, 1951] 1951عام  يف سنتيمرتاً( 21)طول املوجة  MHz 1 420على مقربة من  (HI)احملايد  الذري
جملرتنا.  ةاحلقيقي ةاحللزوني للبنيةعلم الفلك، إذ قدمت مجيع عمليات الرصد السماوية الالحقة أول صورة شاملة  يف الكشف معلماً بارزاً 

ط الطيفي أمهية أساسية للتمكن من دراسة الغاز يمما يعطي هلذا اخل ،معظم اجملرات يف رمتوافاحملايد ونعلم اآلن أن اهليدروجني الذري 
 (HI) احملايداهليدروجني  بثاملرتفعة للمجرات البعيدة تضمن تعرض  االبتعادأن سرعات  اجملرات بصورة عامة. غري يف بني النجوم

. ويف الواقع، MHz 1 427-1 400 الفلك الراديوي احملمي، خدمةاحلد األدىن لنطاق  دونباجتاه ترددات ر نبعث منها إلزاحة دوبلامل
 .MHz 300 تصل إىلهذا اخلط عند ترددات منخفضة  يف لوحظ االمتصاص

عدة سنوات قبل الكشف  . ومرت1963 عام يف (GHz 1,6، عند OHاهليدروكسيل، ر جلذومت الكشف عن أول خط جزيئي )
املختلفة  جزيئًا من اجلزيئات 125من ر حتول من أكث 000 10مت منذ ذلك الوقت رصد ما يزيد على  عن جزيئات أخرى، ولكن

 GHz 350إىل  0,7مدى الرتدد  يف على قائمة بالتحوالت اليت جرى كشفهار م ونظائرها. وميكن العثو و بني النج
من هذه اخلطوط، ولكن من  خمتارةاحلماية إال جملموعة ر ية الواقعية، ال ميكن للوائح الراديو أن توف. ومن الناح[Lovas, 2004] يف

 (. 3الفصل ر ذات أمهية فلكية فيزيائية كربى )انظ احلماية لتلك اخلطوط اليت تعترب توفري فيه املرغوب
السحب املنتثرة ذات الكثافة املنخفضة؛ والسحب الداكنة تنبعث اخلطوط اجلزيئية من أنواع خمتلفة من سحب الغاز بني النجوم: و 

 مستقرة على األرض؛ والسحب الذرية العمالقة الكثيفة اليت تتضمن مناطق الباردة املنعزلة اليت غالبًا ما حتتوي على جزيئات غري
من الكتلة  كبريب على جزء . وحتتوي هذه السحالتكوين قيدالساخنة والنجوم  الشابة، والنجوم (HII) اهليدروجني املتأين

هيدروجني ذري.  يتكون من ما زال إذ إن معظمها ،من هذه الكتلة ضئيلجزء  سوى تشكل ال أن اجلزئيات معاإلمجالية جملرتنا، 
م إشعاع يخالل تضخمن  وهي ت ستحدثنوع حمدد من اخلطوط الطيفية اليت تدعمها جزيئات قليلة فقط.  يواخلطوط امليزرية ه

تسمح بتحديد  ألُنا خاص موضع اهتمام. وهي غالباً  جمرتنا كثيفة وضيقة النطاق جدًا ومستقطبة يف اصل، وتكونمتو  ةخلفي
للنجوم املتطورة. ويف املناطق الكثيفة داخل السحب حيث تتكون النجوم، بينما ميكن أن يرتبط بعضها أيضًا باألغلفة املمددة 

الدراسات املتعلقة باخلطوط  راللمعان )ميغاميزر( عريض النطاق على مقربة من النواة. وتوفبعض اجملرات، يتمركز اإلشعاع امليزري فائق 
الكيميائي. وجيري حبث  هاللمجرة وتطور  ةاحللزوني وعن البنيةالنجوم ر وعمليات تطو  اجلزيئيةالسحب  عنجمرتنا معلومات  يف الطيفية

. وتشمل الدراسات عهداً  األحدث للصفائفة حتسني احلساسية واالستبانة الزاويا  بفضل ،جمرات أخرى يف هذه اخلصائص أيضاً 
اهليدروجني وأول أكسيد الكربون. وقد مسح رصد اخلطوط  ومها، األنواع وفرةر املتعلقة باجملرات األبعد عمومًا اخلطوط الطيفية ألكث

أمثلة ذلك جزيء سلسلة  ومنمن أجل تركيبها:  ، وذلكيئاهتالب حماكاة خمتربية عمليات فلكية أيضًا بإجراءر اجلزيئية من مصاد



30 

 الفلك الراديويعلم  2الفصل 

لألعمال املختربية املثرية  اجلانبية . وكانت إحدى النتائج cyanohexatriyne، ]1978 al., et[Krotoوجزيء  N7HC الكربون
 .60C ،buckminsterfullerene ]1985 ,et al. [Krotoاكتشاف جزيء الكربون الكروي،  هو لالهتمام

طاقة أعلى إىل  سويةتنقل إلكرتوناهتا من  ماليوم والكربون وغريها عنديتنبعث خطوط إعادة االندماج من ذرات اهليدروجني واهلو 
االحتاد  يف أدىن. وتتبع هذه العملية عمومًا إعادة اندماج أيون وإلكرتون. وقد اكتشف علماء الفلك الراديوي سوية طاقة

. وتولد املناطق الغازية الساخنة املتأينة 1964 عام يف خطوط إعادة االندماج األوىل [Sorotchenko et al., 1964]يت االسوفي
الفلك  خدمةنطاقات  يف ، ويقع بعضها[Lilley and Palmer, 1968]الطيف الراديوي  عربر خطوط إعادة اندماج متعددة تنتش

الفلك الراديوي املوزعة أصاًل للرصد احملدد  خدمة نطاقات يف الراديوي املوزعة لعمليات الرصد املتواصلة، بينما يقع عدد قليل منها
رصد شدة وشكل خطوط إعادة االندماج من حتديد  نا. وميكانOH اهليدروكسيل أو HI اهليدروجني احملايد خلطوط أخرى من قبيل

الطاقة اجملاورة للهيدروجني حيث متثل   سوياتاليت تؤدي إىل انبعاثها. وتنشأ أملع هذه اخلطوط عن حتوالت بني الظروف املادية 
 . احلراري تواصلال شدةنسبة مئوية قليلة من  عادةً كثافتها 

 قياس الخطوط الطيفية 2.4.2
 عادةً ، ويتم ذلك العرض يف قنوات الرتددية املتساويةمن ال املستقِبل إىل عدد كبرير بتقسيم نطاق متري راصدو اخلطوط الطيفيةيقوم 

خرجاً منطياً من خالل رصد باستعمال هوائي مكافئي وحيد. ونظراً ألن  7.2. ويبني الشكل (IF) مبعاجلة رقمية إلشارة الرتدد املتوسط
حركات داخل تنتيجة الر دوبل غاز كونية يتوسع دائماً بتأثري ةباسح يف عن ذرة أو جزيءر اخلط الطيفي الضيق املتأصل الصاد إرسال
املصححة  أن البيانات الطيفية غري . غريةباحركات وكتلة املواد داخل السحتال الستقراء، ميكن استعمال شدته ومدى تردده ةباالسح

 نظام اهلوائي/التغذية وأي عدم اتساق يف موجات مستقرةأي للمستقِبل و ر استواء نطاق التمري عنأي احنراف جراء تتعرض للتشوه 
 امليل والتموجر آثاالرصد عند تردد مركزي خمتلف قلياًل إلزالة ر من خالل تكرا عادةً طيف إشعاع اخللفية. وتزول هذه التأثريات  يف
 الذي HI اهليدروجني احملايدبث اخللفية. ويف حالة  يف البثالسماء إلزالة  يف مواقع قريبة يف الرصدر ومن خالل تكرار نطاق التمري يف
 مفصلة ويتطلب ذلك معرفةإزالة كاملة، الفصوص اجلانبية  يف اإلشعاع الواردر آثا، من الصعب إزالة بأكملهاالسماء  عربر نتشي

 قصد. عن غريالفصوص اجلانبية  تتلقاهالكامل للهوائي وبعض املعرفة بتوزيع الغاز الكوين الذي  باملخطط

 7.2الشكل 
 محايدخرج مستقِبل للخط الطيفي لهيدروجين  ةلجانبيمثال 
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خرج املستقِبل املتناسب مع درجة حرارة اهلوائي وميثل  العيناتميثل إحداثي 
عروض نطاق القنوات ر عدد القنوات الطيفية. ويتم اختيا السيناتإحداثي 

 حنواخلط الطيفي وحيد الرتدد  مت توسيعوقد حبيث تناسب عرض اخلط الطيفي. 
 منر على طول خط البص ةالسحاب يف ركات املواد املشعةحتاملبني بواسطة  ةاجلانبي

ورمبا إشعاع  األدوات،ر آثاهلوائي. وي عزى اخلط القاعدي املائل إىل اقرتان ا
 .ةخفض البيانات الالحق عملية يف التصحيح يف تراعىاليت و  ،اخللفية
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عن تردد السكون الطبيعي بسبب السرعة القطرية ر إلزاحة دوبل ،أو تباين الشدة بدالة الرتدد املرصود،خلط ا ةتعرض جانبيت
. وإذا كانت السرعة ةاجلانبي هذهتوساع  ة أنبااحلركة املضطربة داخل السحومن شأن . الراصدللذرات/اجلزيئات بالنسبة إىل 

النسبية  زحزحة الرتددب فإُنا تقرتن، cبسرعة الضوء،  Wصغرية مقارنة rvالقطرية 
f

f :بالعالقة التالية 

f

f
cvr


 – 

إليه ر الرتدد يشا يف ، أي إىل اخنفاضسالبةمما يؤدي إىل زحزحة تردد  لالبتعادويالحظ هنا أن إشارة السرعة موجبة بالنسبة 
كم/ثانية على السرعات القطرية    300 حنو األمحر". ونظراً ألن الدوران التفاضلي داخل جمرتنا يفرض مدى باالنزياح" عادةً 

سقطلتكملة التوزيع ر فعليًا بعدًا ثالثًا على طول خط البصر بيانات السرعة توففإن لألجسام اجملراية،  املرصودة
 
 للمواد امل

يزودنا مبعلومات ميزر، أن  إرسالمثل  ،ت اخلطوط الطيفيةإرساالبعض  إىل ذلك، ميكن الستقطاب Wالسماء. وإضافة يف
 هذه السحب. يف اجملاالت املغنطيسية عن

عند تردد معني على درجة احلرارة وكثافة العمود والعمق البصري عند ذلك الرتدد.  ةشدة اجلانبي تتوقفيف حالة سحابة جزيئية، و 
املتعلقة باالنتقال؛  القدرةبتقسيم فائق الدقة لسويات  ةمرتبط بنيةميكن فصل هذه املعلمات إذا كان اخلط يشتمل على غالباً ما و 

وإال ميكن حتديد هذه املعلمات من خالل مقارنة عمليات االنتقال املختلفة للجزيء ذاته. وهذه التقنية األخرية مفيدة بشكل 
مثل  ،األقل وفرة ومبني النجر لنظائت السميكة بصرياً عن طريق دراسة أحد تعديالت ااالرسخاص إلزالة الغموض الناجم عن اإل

 .CO12بداًل من  CO13دراسة 
أن الرتددات بعلمًا  ،مناسبة بشكل خاص إلجراء قياس دقيق لزحزحات دوبلر الراديويال اجمل يف اخلطوط الطيفيةو 

عت قد الراديوية سهلة القياس بدقة عالية. و  مع استبانة  GHz 22 برتددر املدا يف مائيةر ميز ر ملصادر قياسات دوبلمج 
البالغة  4258NGCسمح مباشرة بتحديد مسافة اجملرة يملواقع اخلطوط الطيفية مما  VLBI ة عالية وقياساتزاويا 

Mpc 3,0  2,76 خارج اجملرة بشكل مستقل متامًا عن  جسمللمسافة إىل ر ذلك إجراء القياس األول املباش أتاحقد . و
 .[Herrnstein et al., 1999] الفلكية للقياساتر أي تسلسل آخ

لعمليات رصد اخلطوط  اتجهاز قياس الطيف مدى حمدداً إلزاحة دوبلر، ومن مث عند استعمال صفيف هوائي يف تقابل كل قناةو 
رطة اخ من على أُنا مسافة، وبدالً ر إزاحة دوبل تفسري احلاالت، ميكنمن  صورة منفصلة لكل قناة. ويف الكثري يتم إعدادالطيفية، 

 مكعب من الفضاء. يف رمتثيل لتوزيع مادة املصدوهو  ،صل على مكعب بياناتحن بيانات
لتوصل إىل استنتاجات ا من أجل ساعات عديدة من الرصد للحصول على احلساسيات الضروريةر وغالبًا ما يتطلب األم

ر دوبل اخلطوط املعرضة لتأثري لتشملعروض نطاق واسعة مبا يكفي  ضروري عربر فيزيائية. وانعدام التداخل الضا يةأمهية فلك ذات
 ت اخلطوط.رساالونطاقات املقارنة املتامخة إل

 الممارسة الحديثة 5.2
الرتددات املركزية للمستقِبالت يستفيد علماء الفلك الراديوي من العديد من التطورات التقنية. وتسمح هذه التطورات بزيادة 

العملية تدرجييًا فضاًل عن خفض درجة حرارة نظامها وزيادة عرض نطاقها. والواجهة اخللفية الرقمية متاحة اآلن على الصعيد 
حيازة البيانات. وهذا يسهال إجراء عمليات تكامل قصرية ميكن فحص خرجها فيما يتعلق بتداخل  يف العاملي مع حتكم حاسويب

سرعة نقل  يف قبل حساب قيمته املتوسطة للحصول على احلساسية املرغوبة. ومتكان أوجه التقدم الشديدلرتددات الراديوية ا
كبرية من البيانات ملعاجلتها فيما بعد بواسطة   اتمن حفظ جمموعمن ذي قبل ر البيانات وتكاليف الذاكرة امليسورة أكث

املستفيدين من العديد من أوجه التقدم هذه هم علماء الفلك الذين  أكربمن من أي وقت مضى. و ر خوارزميات متطورة أكث
كل من أمريكا الشمالية وأمريكا  يف ات تقعتليسكوبآن واحد  يف . وميكنهم حاليًا أن يستعملواVLBIيقومون بعمليات الرصد 

                                                                 
 سنة ضوئية. 26,3 × 106=  (Mpc) ميغابارثانية 6
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شبكات األلياف البصرية وختفيض البيانات  عربالوقت الفعلي  يف ا للحصول على البياناتإفريقياجلنوبية فضاًل عن أوروبا وجنوب 
العقد  يف الوقت الفعلي تقريباً. وقد تضاعف عرض نطاق هذه الفئة من الرصد عدة مرات يف املنتجةر واحلصول على الصو 

 VLBI احلساسية. وعلى العكس من ذلك، خ زنت سابقًا عمليات الرصد يف األخري، مع ما يرتتب على ذلك من مكاسب
فضأشرط يف يتحملوا هذا  اخلطوط الطيفية هبوائي مكافئي وحيد أن لراصديالتالية: مل يكن ر الشهو  يف ة مغنطيسية لكي خت 

 اإليقاع البطيء منذ الستينات.
ت أوجه التقدم التقين األسلوب املفضل إلجراء عمليات الرصد املتواصلة: ومن األفضل اآلن عمومًا نش مقياس طيف ر وقد غريا

، وكذلكوإزالته من األطياف قبل احلصول على قياس متواصل.  الشديدحديد تداخل الرتددات الراديوية رقمي يسمح بت
بعض  استعمال أساليب الرصد معب الذين ينعمون الراصدينللمستقِبالت احلالية شجعت أولئك  عروض النطاق األكرب فإن

آخرون  راصدونصل حيالفلك الراديوي. و  تداخل الرتددات الراديوية للرصد خارج النطاقات املوزعة خلدمة مناحلماية املتأصلة 
 الشديدةرارة أحياناً( إللغاء اإلشارات احل عايلعلى بيانات صاحلة فلكيًا باستعمال مراشيح ثلمية )من نوع فائق التوصيل 

على خصائص  لك باستعمال استبانة طيفية عالية لتمكني تطبيق تقنيات البرتنطاقها املختار، وكذر اجملاورة لتمري املطلوبة غري
لتمكني املعايرة الدقيقة  االفلك الراديوي حباجة للنطاقات املوزعة هل خدمة زالت . ومع ذلك، الاالنسانر من منظو النطاق الضيق 

 اخلطوط الطيفية. عمليات رصد يف للبيانات وتقليل الغموض املتصل بتداخل الرتددات الراديوية

 خالصةال 6.2
املدروسة ال ر لكون. والعديد من الظواها ة الستكشافالفلك األساسيو الفيزياء حبوث  يف حيوياً يؤدي علم الفلك الراديوي دورًا 

 اخلطي رسالاإل يف رال احلص كما حيدث على سبيل املثال  ،أجزاء أخرى من الطيف الكهرمغنطيسي يف ميكن مالحظتها
علم  يف كتسي أمهية أساسيةت اليت ةالزاوي وبنيتهاللهيدروجني الذري احملايد وانبعاثات ضوضاء اخللفية باملوجات الصغرية 

 رومناطق تكوين النجوم اليت حيجبها الغبا ،ت السنكروترونية املرتبطة باجملرات الراديويةرساالالكونيات، واملناطق الشاسعة لإل
دقة ر ة األكثة ميكن حتقيقها واملواقع الزاويا ة. وعالوة على ذلك، يزودنا اجملال الراديوي بأعلى استبانة زاويا أطوال املوجات البصري يف

 وإمنا للتقنيات البصرية التقليدية على كونه جمرد تكملةر ال يقتص فضاًل عن أدق إزاحة دوبلرية. وهكذا، فإن علم الفلك الراديوي
 .ديد من جماالت علوم الفلك والفيزياء الفلكية اكتشاف الع يف يؤدي دوراً رائداً 
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 3الفصل 
 نطاقات التردد المفضلة لعمليات الرصد الفلكية الراديوية

 اعتبارات عامة 1.3

 الفلكية الراديوية القائمة على األرضعمليات الرصد  1.1.3
اليت يتعني رصدها والغالف ر الرتدد من أجل عمليات الرصد الفلكية الراديوية القائمة على األرض على الظواهر يتوقف اختيا

 وتشري؛ MHz 30بشدة على عمليات الرصد عند ترددات أقل من  األيونوسفرير (. ويؤثواأليونوسفري الرتوبوسفرياجلوي لألرض )
(؛ وجتري معظم عمليات 1.2.3 البندر )انظ MHz 1,5القياسات إىل أن أدىن تردد عملي للرصد القائم على األرض يبلغ حوايل 

سيما بسبب  على عمليات الرصد من خالل االمتصاص وال الرتوبوسفرير تقريباً. ويؤث MHz 20الرصد عند ترددات فوق 
املكونات األخرى ر آثاأما بيانيًا التوهني بسبب رنني هذه اجلزيئات.  3.1ضح الشكل . ويو 2(H(Oاملاء ر وخبا O)2(األكسجني 

ية جرا ت الراديوية املِ رساال. وعلى الرغم من أن بعض االكتشافات األوىل لإلفهي مهملة 2NOو NOو COللغالف اجلوي مثل 
علم الفلك الراديوي حنو  يف هناك تقدم عامعشرات امليغاهرتز )أي عند أطوال املوجات الديكامرتية(، كان  بضعمتت عند 

 قياسات عند ترددات أعلى.
املضخمات األولية ر ة العالية اليت ميكن حتقيقها بواسطة هوائيات مكافئية وتطو هذا االجتاه االستبانة الزاويا  يف وقد أسهمت

 ريادير الراديوي بدو منخفضة الضوضاء وتعاقب االكتشافات عند الرتددات األعلى. وقد اضطلع علماء الفلك 
. وقد بدأ مشروع GHz 1 000وجتري عمليات الرصد اآلن عند ترددات تصل إىل  ،GHz 100استعمال ترددات فوق  يف

 ALMA . ويقع مرصد20107عام يف أتاكاما عمليات الرصد يف (ALMA) الصفيف امللليمرتي/دون امللليمرتي الكبري
تصل إىل  مكانيةاستبانة  وحيقق GHz 950و 30مدى ترددي يرتاوح بني  يف ويستطيع الرصد ،صحراء أتاكاما، شيلي يف

ملواقع تكوين الكواكب وتكوين اجملرات وتطورها  ةاملفصل البنية ALMAاملتوقع أن يكشف مرصد  ثانية قوسية. ومن 0,01
 علم الفلك. يف أخرى وآفاقاحلياة ر الكون ومصد والعالقة بني

ذات أمهية فيزيائية فلكية حتدث عند ترددات أدىن فقط، مثل ر ، مثة ظواهعاليةوإىل جانب النتائج اجلديدة املتاحة عند ترددات 
منخفض الرتدد  رسالالراديوية خارج اجملرة وآليات اإلر املصاد يف املناطق املتأينة من اجملرة واالمتصاص الذايت يف راالمتصاص احل

 اجملرات. جمموعات من يف يةالواهالبالزما  من

                                                                 
7 http://www.almaobservatory.org/. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Astrophysical_Journal
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 1.3الشكل 
 عند أربعة ارتفاعات مختلفة.ر كيلومت  1 بطولرات أفقية يمسر توهين جوي محسوب عب

 .كيلومتر  1ر عبر الفضاء الح في ، ُترسم أيضا  الخسارةللمقارنة
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 الفضاء في عمليات الرصد الفلكية الراديوية القائمة 2.1.3
 علم الفلك الراديوي. وقد أجري العديد من عمليات الرصد الفلكية الراديوية يف الفضاء جمال جديد نوعًا ما يف الرصد عمليات

 WMAPو ODIN HALCAو SWASو COBE السواتل أو املركبات الفضائيةعلى سبيل املثال بواسطة  ومنها، الفضاء يف
 .PLANCKو
بكشف ورسم خريطة تباين املناحي إلشعاعات ضوضاء اخللفية الكونية  PLANCKو WMAPو COBEقامت السواتل و 

حتديد  ( إىل2.3الشكل ر )انظ PLANCKبواسطة  GHz 857و 30شعاعات املقيسة بني اإل هذه باملوجات الصغرية. وأدى توزيع
أال وهي أن الذرات العادية )وتسمى أيضًا باريونات(  هامةاستنباط حقيقة إىل سنة و ر مليا 13,8ر الكون مبقدار عم

شكل  يف املظلمة القدرةومتثل  26,8%ال تتكون من ذرات( اليت تشكل املادة املظلمة )بينما فقط من الكون،  4,9% تشكل
 تسريع معدل توسع الكون. يف الذي يتسببر األم ،من الكون 68,3%ثابت كوين، 

 O2H املكونات من تقريبًا لقياس كميات وافرة GHz 500وحىت  GHz 100برصد ترددات أعلى من  ODINو SWASوقام الساتالن 
 وغريها من اخلطوط الطيفية اليت يكاد يكون من املستحيل رصدها من سطح األرض. 2Oو

جتارب القياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل  أوىل إلجراءات الراديوية القائمة على األرض تليسكوبمع ال HALCAود مج الساتل 
 الفلك الراديوي عمليات النعدام االمتصاص اجلوي، فإن. ونظراً GHz 5و 1,6و 1,4 الرتددات القائم على الفضاء عند (VLBI) جداً 

 األرض.من إجراء عمليات رصد  فيها ترددية ال ميكن أمداء يف للغاية من أجل الرصد ةالفضاء مهم يف
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 2.3الشكل 
 مراحله األولى، ُأعدت في لة لكل السماء تشمل الكونصورة مفصّ 

 شهرا  ونصف الشهرر عشعلى مدى خمسة  PLANCK استنادا  إلى بيانات الساتل
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على مدى مخسة  PLANCKمراحله األوىل، أ عدت استنادًا إىل بيانات الساتل  يف لة لكل السماء تشمل الكونصورة مفصا 
ق اللون( تقابل و بفر  ةسنة )موضحر مليا 13,77 عمرهادرجة احلرارة  يف شهرًا ونصف الشهر. وتكشف الصورة تقلباتر عش

اليت منت لتتحول إىل جمرات. وط رحت اإلشارة الصادرة من جمرتنا باستعمال بيانات متعددة الرتددات. وتبني هذه الصورة ر البذو 
 .± K 500حدود  يف مدى درجة حرارة

 Planck8 التعاونفريق و  )ESA( الصورة: وكالة الفضاء األوروبيةفضل 

 المفضلة ةالمتواصل النطاقات 2.3
يكفي  اًل مباتردد اإلشعاع تعريفًا مفصا ر ياالفلك الراديوي هو تعريف تغجمال  يف يات الرصد املتواصلةملإن أحد أهداف ع

انياةكل  يف للتمكن من التوصل إىل االستنتاجات املتعلقة باآلليات املادية املسؤولة. وعمليات الرصد من الطيف كافية عموماً  مث 
تردد  الرتدد من أدىن اتنطاقر ظروف معينة. وينبغي أن ميتد اختيا يف رض، رغم احلاجة إىل مباعدات أضيقللوفاء هبذا الغ

 .GHz 1 000 إىل MHz 10أي من حوايل ، بشكل عامأعلى تردد حيث تكون عمليات الرصد القائمة على األرض ممكنة  إىل
الرتبيعي ر اإلشارة الدنيا اليت ميكن كشفها متناسبة عكسًا مع اجلذ أنبالنسبة لعمليات الرصد املتواصلة،  ،4الفصل  يف ويبني

حتسني  إىل مكنة إىل حساسيات أفضل و املنطاق اليف غياب التداخل، يؤدي استعمال أوسع عروض و لعرض النطاق. ولذلك، 
احلد األدىن لعرض النطاق  2%نسبة  كفاءة استخدام األدوات الفلكية الرئيسية. وفيما يتعلق بعمليات الرصد احلساسة، تعترب

 .فيها مرغوب 10%وتكون نسبة 
ر املفضلة لعمليات الرصد املتواصلة )انظهي و  GHz 275قائمة بالرتددات املوزعة خلدمة الفلك الراديوي دون  1.3يقدم اجلدول و 

 .ITU-R RA.314)التوصية  يف 3 أيضاً اجلدول

                                                                 
8 http://www.esa.int/Planck. 
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 1.3اجلدول 
 والمفضلة لعمليات الرصد المتواصلة GHz 275نطاقات التردد الموزعة لخدمة علم الفلك الراديوي دون 

 نطاق التردد
(MHz) 

 عرض النطاق
(%) 

 نطاق التردد
(GHz) 

 عرض النطاق
(%) 

13,360-13,410 0,37 10,6-10,7 0,94 

25,550-25,670 0,49 15,35-15,4 0,33 

37,5-38,25 1,98 22,21-22,50 1,30 

73-6,74)1( 2,17 23,6-24,0 1,68 

05,150-153)2( 1,95 31,33-31,8 1,58 

322-328,6 2,03 42,5-43,5 2,33 

406,1-410 0,96 76-116 41,67 

608-614)3( 0,98 123-158,5 25,22 

1 400-1 427 1,91 164-167 1,81 

1 660-1 670 0,60 200-231,5 14,60 

2 655-2 700 1,68 241-248 2,87 

4 800-5 000 4,08 250-275 9,52 

 .3و 1اإلقليمني  يف ، محاية موصى هبا2اإلقليم  يف توزيع )أويل( (1)
 ، أسرتاليا واهلند.1اإلقليم  يف توزيع )أويل( (2)

)باستثناء منطقة  1اإلقليم  يف واهلند. (MHz 614-606))والصني  (MHz 614-606))ة فريقي، منطقة اإلذاعة اإل2اإلقليم  يف توزيع )أويل( (3)
 يوزع هذا النطاق على أساس ثانوي. 3ة( ويف اإلقليم فريقياإلذاعة اإل

 
كافية للسماح لعلماء الفلك   يف بعض احلاالت غريو كل نطاق،  يف إن درجة احلماية املمنوحة للفلك الراديوي ليست هي ذاهتا

بعض األمثلة  5 ؛ ويتناول الفصل(رسال)اإل دمات النشطةاخلالراديوي باالستخدام التام للنطاق. ويتم تقاسم بعض النطاقات مع 
 املتعلقة مبشاكل التقاسم.

( 2%باحلد األدىن من املتطلبات )عرض النطاق  1.3اجلدول  يف وعندما تكون احلماية كافية، تفي بعض النطاقات املبينة
الرتددات  منخفض اجملال يف النطاقات استعماالً ر باملالحظة أنه من بني أكثر خيص تغطية الرتدد. ومع ذلك، جدي فيما

 جمال يف عرض النطاق األدىن. وخيتلف الوضع إىل حد كبرير فقط يقرتب من معيا MHz 1 414(، فإن النطاق GHz 76 دون)
 2000 لعاملي لالتصاالت الراديوية لعامار املؤمت يف نظرًا لتوسيع التوزيعات املمنوحة خلدمة الفلك الراديوي GHz 76 فوقالرتددات 

 .10% بنسبةلعرض اوجتاوز أربعة من النطاقات 

 عمليات الرصد عند ترددات منخفضة 1.2.3
مشاكل ال ت صادف عند ترددات أعلى. واألدوات  MHz 50 حوايلدون تواجه عمليات الرصد الفلكية الراديوية عند ترددات 

درجة  من لومرتات لتحقيق استبانة أفضليإذ جيب أن تكون اهلوائيات على امتداد عدة ك ،ة عالية قليلةاملتاحة لتحقيق استبانة زاويا 
قياس التداخل للتغلب على املشاكل أجهزة ر واحدة. وقد قام عدد قليل من املراصد الفلكية الراديوية منخفضة الرتدد بتطوي

، ونظرًا ألن االتصاالت العاملية مثل MHz 13 دون. وال توزع أي نطاقات خلدمة الفلك الراديوي املكانيةاملتعلقة باالستبانة 
لغاية من الصعب لفات األيونوسفريية، نعكاساال عربر اخلدمة اإلذاعية تستعمل الرتددات املنخفضة استعمااًل مكثفًا لالنتشا

عمليات الرصد منخفضة الرتدد بالغالف ر على مواقع فلكية راديوية على األرض مبعزل عن إشارات التداخل. وتتأثر العثو 
والوقت خالل السنة والنشاط الشمسي. وال ميكن لعمليات ر الوقت خالل النها باختالفسفريي لألرض الذي خيتلف و األيون

http://www.esa.int/Planck
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منخفضة مبا يكفي للتمكن من اخرتاق الغالف األيونوسفريي  Fفة اإللكرتون للمنطقة تتم بنجاح إال إذا كانت كثا الرصد أن
التأللؤ. وقد أ جريت عمليات ر للتقليل إىل احلد األدىن من تشوه حزمة اهلوائي بآثا وخالية نسبيًا من الشذوذ على مدى كيلومرت

ثل موقعًا مناسبًا فيما يتعلق بقيود الغالف األيونوسفريي اليت مت ،تسمانيا يف MHz 10 دونالرصد القليلة القائمة على األرض 
كحد عملي للقياسات الفلكية   MHz 1,5ر مقدا الستيناتأوائل  يف وعدم التعرض للتداخل. وتقرتح عمليات الرصد اليت متت

 األرض. الراديوية القائمة على

 نطاقات التردد العالية من أجل عمليات الرصد المتواصلة 2.2.3
تفادي احلد األقصى لالمتصاص اجلوي بسبب  مرهونًا باحلاجة إىل، GHz 20 فوقعند ترددات  ،النطاقاتر اختيا يكون

 ودنطاقات الرتدد من أجل عمليات الرصد املتواصلة حبيث تقع ضمن احلدر . وجيب اختيا2(H(Oاملاء ر وخبا O)2(األكسجني 
الرغم من  . وهكذا، وعلىGHz 850و 670و 470و 410و 240و 150و 90و 30 الرتددات من بالقربلالمتصاص اجلوي  الدنيا

أملت  فقط؛ وقد GHz 275 تردد قيود االختيار، تتاح فواصل اعتيان كافية. وتصل النطاقات املوزعة حاليًا للفلك الراديوي إىل
 ،للعديد من النطاقاتمدى الرتدد ر النطاقات اليت تتضمن خيوطًا طيفية هامة اختيار السياسة املعتمدة الختيا

 GHz 442-426و GHz 424-388و GHz 371-327و GHz 323-275ترددات عالية. ويالحظ أن النطاقات  عند خاصةً و 
قد مت حتديدها لكي تستعملها اإلدارات خلدمة الفلك  GHz 945-926و GHz 909-795و GHz 711-623و GHz 510-453و

أجل  د طلب اخلدمات النشطة على استعمال نطاقات الرتددات األعلى منالراديوي. ويف القرن احلادي والعشرين، يزدا
أنه  اليت تنص على 565.5احلاشية املراجعة  2012العاملي لالتصاالت الراديوية لعام ر االتصاالت عريضة النطاق. وقد اعتمد املؤمت

 ".GHz 3 000-1 000ى املد يف "جيوز للخدمات النشطة واملنفعلة على السواء أن تستخدم مجيع الرتددات
 إىلر . وخيلص التقريGHz 3 000و 275نتائج الدراسات بشأن تقاسم الرتددات بني  ITU-R RA.2189ر التقري ويقدم

إىل  استناداً  ، وذلكال يطرح أي مشاكل GHz 3 000-275املدى  يف التقاسم بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات النشطة أن
 التالية: األسباب

أن تكون عند ارتفاع عاٍل  GHz 1 000-275املدى  يف األرض، وبافرتاض ظروف أسوأ حالة تقريباً، ينبغي لوصلة أرضيةعلى 
 تليسكوبال ذلك إشارة عند لتوليد تليسكوبمسدد مباشرة باجتاه  قدرة متاحة قصوى بواسطة هوائي مكافئي كبريب تعمل

مسافة   ، ينبغي أن يكون مسبب التداخل ضمنGHz 1 000سلبية على الرصد الفلكي الراديوي. وفوق ر آثا ايكون هل قد
 ختضع ومن املرجح أنمباشرة لتجاوز عتبات التداخل؛  تليسكوبقدرة قصوى وأن يكون مسدداً باجتاه اليعمل بواحد  كيلومرت

 رمسي مع املرصد املتأثر. ضع لتنسيق حملي غريختأن أو  ،املرصد الراديوي نفسه على هذا النحو لتحكموصلة قريبة 
للتوهني اجلوي  ةالعالي والسويةملسبب التداخل  بالنسبة للتداخل من مرسالت حممولة جواً، يتطلب عرض احلزمة الصغريو 

مرسل واحد من ر إلحداث تداخل. ولن يتجاوز مرو  الراديوي مباشرةً  تليسكوبال فوقاملائل أن حتلق الطائرة  املسري عرب
. ITU-R RA.769 التوصية يف فوق املرصد، مستوى التداخل احملددر أو أكث مرت 000 7والتحليق على ارتفاع  ،GHz 275 عند

 أي تداخل. رصدكم إىل عدم   ~1/5من ر بأكثر وميكن أن تؤدي احنرافات الطائرة عن املسا
ر الفضاء احل يف حجم احلزمة والسرعة النسبية واخلسارةمن حيث مع العوامل املتنافسة تجتالسواتل،  من جانبوبالنسبة للتداخل 

افرتاض عدم وجود  وعلى. ITU-R RA.769التوصية  يف سويات عتبة التداخل احملددة املتوقعة إلنتاج هامش ثابت نسبيًا عرب
 زمنسوية اإلشارة أثناء ، يكون متوسط تليسكوبال فوق مباشرةً ر وافرتاض أن الساتل م ،إضافية بسبب التوهني اجلوير خسائ

أو أكثر. وحىت سويات اإلشارة الصادرة من السواتل املستقرة  dB 18ر ثانية أقل من عتبة التداخل مبقدا 000 2تكامل قدره 
 كافية إلحداث التداخل.  بالنسبة إىل األرض، ي توقع أن تكون غري

 نطاقات لعمليات رصد الخطوط الطيفية 3.3
 الطيفي للذرات أو اجلزيئات املعنية. ويرد رسالاخلطوط الطيفية عند الرتددات اخلاصة احملددة باإلجيب أن جتري عمليات رصد 

ذات األمهية الفيزيائية  ( اخلطوط اليت تعتربITU-R RA.314التوصية  يف 2و 1أيضًا اجلدولني ر )انظ 3.3و 2.3اجلدولني  يف
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نطاقات الرتدد املفضلة للقياسات  - ITU-R RA.1860ن التوصية إىل ذلك، تتضم . وإضافةً GHz 1 000الفلكية القصوى دون 
 000 1قائمة طويلة جدًا باخلطوط الطيفية ذات األمهية الفيزيائية الفلكية القصوى بني  – THz 3-1املدى  يف الفلكية الراديوية

طيف  يف مت كشفها أو التنبؤ هبا. وتستند دراسة هذه اخلطوط الطيفية اليت انت قيت من بني آالف اخلطوط اليت GHz 3 000و
ر . ويقوم االحتاد الفلكي الدويل بتحديث قوائم اخلطوط األكث9(IAU)إىل توصية من االحتاد الفلكي الدويل  املوجات الصغرية

 .ITU-R RA.1860و ITU-R RA.314االحتاد الفلكي الدويل ويف التوصيتني ر حماض يف وترد املراجعات ،أمهية على حنو دوري
دد عروض النطاق املطلوبة لعمليات رصد اخلطوط الطيفية الواردة ترددات  يف باإلزاحات الرتددية الدوبلرية 3.3و 2.3اجلدولني  يف وحت 

على األرض. وبالنسبة ملعظم اجلزيئات، يبلغ مدى  راصدبالنسبة إىل  رسالالسكون للخطوط اليت تسببها السرعة القطرية ملنطقة اإل
من  0,1%ر مبقدا، ملراعاة السرعات القطرية للخطوط الطيفية الناشئة داخل جمرتنا. وهذا يعادل إزاحة دوبلرية 300 km/sالسرعة 

ت الصادرة من جمرات أخرى، وقد مت متديد النطاقات رساالاإل يف تردد السكون. ولكن ي الحظ عدد متزايد من اخلطوط الطيفية
هذه اجملرات. وك شف العديد من  مناجلداول إىل ترددات أدىن ملراعاة سرعات االبتعاد األعلى  يف الدنيا املقرتحة لبعض اخلطوط

املراجعات  يف جمرات خارجية. ويف هذه احلاالت، يتعني أن ت عدال النطاقات الدنيا املقرتحة بشكل مناسب يف اخلطوط فعالً 
 للقوائم. املقبلة

على أُنا  ،لوائح الراديو يف جدول توزيع الرتددات الوارد يف ،االعرتافب 2.3ول اجلد يف املدرجةالعديد من هذه اخلطوط حظي و 
الفلك الراديوي. ويف بعض احلاالت، تكون عروض النطاق املعرتف هبا مساوية على األقل للعروض  خلدمةذات أمهية بالنسبة 

 األطول،املوجات  يف بشكل خاص ويصح ذلكة. محاي وال يتمتع بأي ،أويل أقل منالتوزيع  وضع، ولكن 2.3اجلدول  يف احملددة
 مربع مرت  105 إىل  GHz 30عند  ةمربع اتملليمرت  10 تزداد من ،4/2، نظرًا ألن فتحة الفص اجلانيب املتناحية

ت الصادرة من جمرات بعيدة، مثل رساالاإل يف رصدهاوط الطيفية اليت ميكن ط. وبالنسبة لبعض اخلMHz 300 عند
OH (612 1 1 720و MHzو )CH (263 3 3 349و 3 335و MHzو )CO2H (830 4 (MHz وO2H (235,22 GHz ،)

تتمتع  ال 2.3 اجلدول يف املدرجة كافية. ومعظم آالف اخلطوط الطيفية القابلة للكشف وغري غري تكون عروض النطاق املوزعة
وهذا رصد العديد من هذه اخلطوط. ر من احملتمل أن يتعذاخلدمات النشطة،  يف استعمال الطيف لتزايد ونظراً باحلماية إطالقاً. 

 .هاأو على مقربة من لخطوط الواقعة داخل النطاقات املوزعة للخدمات اليت ت رسل من السواتلالنسبة لخاص ب بوجه احلال هو

                                                                 
9 Splatalogue - بيانات القياس الطيفي الفلكي  قاعدةhttp://splatalogue.net/ قاعدة بيانات كولونيا للتصوير الطيفي اجلزيئي؛  

koeln.de/cdms-http://www.astro.uniترددات السكون املوصى هبا فيما يتعلق بتحوالت املوجات الصغرية اجلزيئية بني النجوم املرصودة  ؛
 .http://physics.nist.gov/cgi-bin/micro/table5/start.plوطين للمعايري والتكنولوجيا للمعهد ال
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 الفلك الراديويعلم  3الفصل 

 

 2.3اجلدول 
 ذات األهمية القصوى الترددات الراديويةخطوط 

 GHz 275 دونالفلك الراديوي عند ترددات  لخدمةبالنسبة 
 )1(مالحظات النطاق األدنى المقترح تردد السكون المادة

  327,384 MHz 327,0-327,7 MHz (DI)م الديوترييو 

 )1 420,406 MHz 1 370,0-1 427,0 MHz )2( ،)3 (HI) اهليدروجني

 )1 612,231 MHz 1 606,8-1 613,8 MHz )4 (OH)ل اهلدروكسير جذ

 )1 665,402 MHz 1 659,8-1 667,1 MHz )4 (OH)ل اهلدروكسير جذ

 )1 667,359 MHz 1 661,8-1 669,0 MHz )4 (OH)ل اهلدروكسير جذ

 )1 720,530 MHz 1 714,8-1 722,2 MHz )3( ،)4 (OH)ل اهلدروكسير جذ

 )3 263,794 MHz 3 252,9-3 267,1 MHz )3( ،)4 (CH)ن ميتيالدي

 )3 335,481 MHz 3 324,4-3 338,8 MHz )3( ،)4 (CH)ن ميتيالدي

 )3 349,193 MHz 3 338,0-3 352,5 MHz )3( ،)4 (CH)ن ميتيالدي

 )CO)2(H 4 829,660 MHz 4 813,6-4 834,5 MHz )3( ،)4 فورمالدهيد

 )OH)3(CH 6 668,518 MHz 6 661,8-6 675,2 MHz )3ل ميثانو 

 )He3( 8 665,650 MHz 8 657,0-8 674,3 MHz )3( ،)6(م هيليو 

 )OH)3(CH 12,178 GHz 12,17-12,19 GHz )3( ،)6ل ميثانو 

 )CO)2(H 14,488 GHz 14,44-14,50 GHz )3( ،)4 فورمالدهيد

 )2H3(C 18,343 GHz 18,28-18,36 GHz )3( ،)4( ،)6(ن سيكلوبروبينليدي

 )O)2(H 22,235 GHz 22,16-22,26 GHz )3( ،)4املاء ر خبا

 )4( NH 23,694 GHz 23,61-23,71 GHz)3(ر غاز النشاد

 )4( NH 23,723 GHz 23,64-23,74 GHz)3(ر غاز النشاد

 )4( NH 23,870 GHz 23,79-23,89 GHz)3(ر غاز النشاد

 )30,002 GHz 29,97-30,03 GHz )6 (SO)أكسيد الكربيت ل أو 

 )OH)3(CH 36,169 GHz 36,13-36,21 GHz )6ل ميثانو 

 )42,519 GHz 42,47-42,57 GHz )3 (SiO)ن أكسيد السليكو ل أو 

  42,821 GHz 42,77-42,86 GHz (SiO)ن أكسيد السليكو ل أو 

  43,122 GHz 43,07-43,17 GHz (SiO)ن أكسيد السليكو ل أو 

  43,424 GHz 43,37-43,47 GHz (SiO)ن أكسيد السليكو ل أو 

 )45,379 GHz 45,33-45,44 GHz )6 (CCS)ن أحادي كربيتيد الديكربو 

  48,991 GHz 48,94-49,04 GHz (CS)ن أحادي كربيتيد الكربو 

 )5( ،)6( ،)7( O 61,1 GHz 56,31-63,06 GHz)2( أكسجني

  80,578 GHz 80,50-80,66 GHz (HDO)ل املاء الثقي

  2H3(C 85,339 GHz 85,05-85,42 GHz(ن سيكلوبروبينليدي

  86,243 GHz 86,16-86,33 GHz (SiO)ن أكسيد السليكو ل أو 

  CO13(H 86,754 GHz 86,66-86,84 GHz+(م فورميليو 

  86,847 GHz 86,76-86,93 GHz (SiO)ن أكسيد السليكو ل أو 

 )H)2(C 87,3 GHz 87,21-87,39 GHz )5ل إثينير جذ

 )88,632 GHz 88,34-88,72 GHz )4 (HCN)  سيانيد اهليدروجني

 )4( HCO 89,189 GHz 88,89-89,28 GHz)+(م فورميليو 

  90,664 GHz 90,57-90,76 GHz (HNC) إيزوسيانيد اهليدروجني

http://splatalogue.net/
http://www.astro.uni-koeln.de/cdms؛
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 3الفصل  الفلك الراديويعلم 

 )تتمة( 2.3اجلدول 
 )1(مالحظات النطاق األدنى المقترح تردد السكون المادة

  H2(N 93,174 GHz 93,07-93,27 GHz+(م ديازينيليو 

 )97,981 GHz 97,65- 98,08 GHz )4 (CS)ن أحادي كربيتيد الكربو 

  99,300 GHz 99,98-100,18 GHz (SO)أكسيد الكربيت ل أو 

 )H)2C3(CH 102,5 GHz 102,39-102,60 GHz )5ن أسيتيلل ميثي

  OH)3(CH 107,014 GHz 106,91-107,12 GHzل ميثانو 

  O)18(C 109,782 GHz 109,67-109,89 GHzن أكسيد الكربو ل أو 

 )CO)13( 110,201 GHz 109,83-110,31 GHz )4ن أكسيد الكربو ل أو 

 )O)17(C 112,359 GHz 112,25-112,47 GHz )6ن أكسيد الكربو ل أو 

 )113,5 GHz 113,39-113,61 GHz )5 (CN)سيانور جذ

 )115,271 GHz 114,88-115,39 GHz )4 (CO)ن أكسيد الكربو ل أو 

 )7( O 118,750 GHz 118,63-118,87 GHz)2( أكسجني

CO)13 فورمالدهيد
2(H 137,450 GHz 137,31-137,59 GHz )6( 

  CO)2(H 140,840 GHz 140,69-140,98 GHz فورمالدهيد

  146,969 GHz 146,82-147,12 GHz (CS)ن أحادي كربيتيد الكربو 

 )150,4 GHz 149,95-150,85 GHz )5 (NO) أكسيد النيرتيك

  OH)3(CH 156,602 GHz 156,45-156,76 GHzل ميثانو 

  O)2(H 183,310 GHz 183,12-183,50 GHz املاءر خبا

  O)18(C 219,560 GHz 219,34-219,78 GHzن أكسيد الكربو ل أو 

 )CO)13( 220,399 GHz 219,67-220,62 GHz )4ن أكسيد الكربو ل أو 

 )226,6 GHz 226,37-226,83 GHz )5 (CN) سيانور جذ

 )226,8 GHz 226,57-227,03 GHz )5 (CN) جذر سيانو

 )230,538 GHz 229,77-230,77 GHz )4 (CO)أول أكسيد الكربون 

 )244,953 GHz 244,72-245,20 GHz )6 (CS)أحادي كربيتيد الكربون 

 )250,6 GHz 250,35-250,85 GHz )5 (NO) أكسيد النيرتيك

 )H)2(C 262,0 GHz 261,74-262,26 GHz )5جذر إثينيل 

  265,886 GHz 265,62-266,15 GHz (HCN)سيانيد اهليدروجني 

  HCO 267,557 GHz 267,29-267,83 GHz)+(فورميليوم 

  271,981 GHz 271,71-272,25 GHz (HNC)إيزوسيانيد اهليدروجني 

دد حدود النطاق بإزاحات دوبلرية تقابل )4(أو املالحظة  )2(يف حال عدم إدراج املالحظة  )1( )تقابل إشعاعات  km/s 300 ± سرعات قطرية تبلغ، حت 
 جمرتنا(. يف اخلطوط الطيفية اليت حتدث

 جمرات نائية. يف املرصود HIاملوزع إىل حد أدىن للسماح بإزاحة دوبلرية أعلى للخط  MHz 1 427-1 400يتعني متديد النطاق  )2(
 لة، انظر لوائح الراديو.و/أو ال يفي مبتطلبات عرض النطاق. ملزيد من املعلومات املفصا التوزيع الدويل احلايل ال ميثل توزيعاً على أساس أويل  )3(
نظرًا ألن خطوط الرتددات هذه ت ستعمل أيضًا لرصد جمرات أخرى، تشمل عروض النطاق املبينة إزاحات دوبلرية تقابل سرعات قطرية  )4(

حني أن بعض خطوط  يف ،MHz 500عند ترددات بزحزحة حنو األمحر تصل إىل  مت رصده HI. وجدير باإلشارة أن اخلط km/s 000 1 تصل إىل
 .17%الرتدد يصل إىل  يف ، وهو ما يقابل اخنفاضاً km/s 000 50جمرات ذات سرعات تصل إىل  يف اجلزيئات األكثر وفرة ك شفت

 واسعة مبا يكفي للسماح برصد مجيع اخلطوط. هناك العديد من اخلطوط املتقاربة املرتبطة هبذه اجلزيئات. والنطاقات املذكورة )5(
 الفلك الراديوي. يف من لوائح الراديو ال تشري إىل استعماله 5ال يقع خط الرتدد هذا ضمن أي نطاق موزع خلدمة الفلك الراديوي، أو أن املادة  )6(
 ميكن رصد هذه اخلطوط خارج الغالف اجلوي لألرض فقط. )7(

 



42 

 الفلك الراديويعلم  3الفصل 

 3.3اجلدول 
 الفلك الراديوي لخدمةذات األهمية القصوى بالنسبة  الراديوية التردداتخطوط 

 GHz 1 000و 275عند ترددات تتراوح بين 

 تردد السكون المادة
(GHz) 

 النطاق األدنى المقترح
(GHz) 1(مالحظات( 

 H2(N+(م ديازينيليو 
 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 

 O3(H+(م هيدرونيو 
 (HDO)ل ثقيء ما

279,511 
293,912 
307,192 
313,750 

279,23-279,79 
292,93-294,21 
306,88-307,50 
313,44-314,06 

 

  O)18(C 329,330 329,00-329,66ن أكسيد الكربو ل أو 

  CO)13( 330,587 330,25-330,92ن أكسيد الكربو ل أو 

  342,883 342,54-343,23 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 

  345,796 345,45-346,14 (CO)ن أكسيد الكربو ل أو 

  354,484 354,13-354,84 (HCN)  سيانيد اهليدروجني

 HCO)+(م فورميليو 
 O)2( أكسجني

356,734 
368,498 

356,37-357,09 
368,13-368,87 

 

 )H2(N 372,672 372,30-373,05 )2+(م ديازينيليو 

 O)2(Hء املار خبا
 O3(H+(م هيدرونيو 

 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 
 O)2( أكسجني

380,197 
388,459 
391,847 
424,763 

379,81-380,58 
388,07-388,85 
390,54-392,24 
424,34-425,19 

)2( 

  O)18(C 439,088 438,64-439,53ن أكسيد الكربو ل أو 

  CO)13( 440,765 440,32-441,21ن أكسيد الكربو ل أو 

  461,041 460,57-461,51 (CO)ن أكسيد الكربو ل أو 

  464,925 464,46-465,39 (HDO)ل ثقيء ما

 (CI)ن كربو 
 (HDO)ل ثقيء ما

 (HCN) سيانيد اهليدروجني
 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 

492,162 
509,292 
531,716 
538,689 

491,66-492,66 
508,78-509,80 
529,94-532,25 
536,89-539,23 

 
 

)2( 
)2( 

O)18ء املار خبا
2(H 

 )CO)13ن أكسيد الكربو ل أو 
547,676 
550,926 

547,13-548,22 
549,09-551,48 

)2( 
)2( 

 )O)2(H 556,936 556,37-557,50 )2ء املار خبا

 )3NH15( 572,113 571,54-572,69 )2(ر غاز النشاد

 NH)3(ر غاز النشاد
 (CO)ن أكسيد الكربو ل أو 

 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 
 (HDO)ل ثقيء ما
 O)2(Hء املار خبا

 (HCl) اهليدروجنيكلوريد 
 (HCl) كلوريد اهليدروجني

 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 
 )CO)13ن أكسيد الكربو ل أو 

572,498 
576,268 
587,616 
599,927 
620,700 
625,040 
625,980 
636,532 
661,067 

571,92-573,07 
574,35-576,84 
587,03-588,20 
599,33-600,53 
620,08-621,32 
624,27-625,67 
625,35-626,61 
634,41-637,17 
658,86-661,73 

)2( 
)2( 
)2( 
)2( 
)2( 

 (CO)ن أكسيد الكربو ل أو 
 O)2( أكسجني

 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 
 O)2(Hء املار خبا

 O)2( أكسجني

691,473 
715,393 
734,324 
752,033 
773,840 

690,78-692,17 
714,68-716,11 
733,59-735,06 
751,28-752,79 
773,07-884,61 

 
)2( 
)2( 
)2( 
)2( 
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 )تتمة( 3.3اجلدول 

 تردد السكون المادة
(GHz) 

 النطاق األدنى المقترح
(GHz) 

 )1(مالحظات

  797,433 796,64-798,23 (HCN) سيانيد اهليدروجني

  HCO 802,653 801,85-803,85)+(م فورميليو 

  806,652 805,85-807,46 (CO)ن أكسيد الكربو ل أو 

  809,350 808,54-810,16 (CI)ن كربو 

  832,057 829,28-832,89 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 

  O 834,146 833,31-834,98)2( أكسجني

  880,899 877,96-881,78 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 

 )O)2(H 916,172 915,26-917,09 )2ء املار خبا

 )921,800 918,72-922,72 )2 (CO)ن أكسيد الكربو ل أو 

  929,723 926,62-930,65 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 

 )O)2(H 970,315 969,34-971,29 )2ء املار خبا

 )978,529 977,55-979,51 )2 (CS) ن أحادي كربيتيد الكربو 

 )O)2(H 987,927 986,94-988,92 )2ء املار خبا

دد حدود النطاق بإزاحات دوبلرية تقاب )1(  جمرتنا(. يف إشعاعات اخلطوط الطيفية اليت حتدثل )تقاب km/s 300 ± سرعات قطرية تبلغل حت 
 رصد هذه اخلطوط خارج الغالف اجلوي لألرض فقط.ن ميك )2(
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 الفلك الراديويعلم  4الفصل 

 4الفصل 
 بالتداخلقابلية تأثر رصدات الفلك الراديوي 

 مقدمة 1.4

ما عدا حالة وفي. االتساع يف غوسيتوزيع احتمال ب، مجيع احلاالت تقريباً  يف ،الفلك الراديوي جمال يف املقيس اإلشعاعيتسم 
 ةشعاع الضوضاء احلراريإ اليت يتسم هبانفس اخلصائص اإلحصائية فهو يتسم بضيقة النطاق، الالطيفية  وططاخلانبعاثات 

الكونية  يةنبعاثات الراديو االنفسه. وعالوة على ذلك، فإن  املستقبل يف املتولدةاجلوي، أو الضوضاء  اغالفهمن  أواألرض،  من
والرتدد  (RF) الرتدد الراديوي أجزاء يف (S/N)تكون نسبة االشارة إىل الضوضاء الراديوي،  الفلك رصدات يفو . ضعيفة جداً 

عامل  املصدر قيد الدراسة هو فيها اليت ساهم القدرة نأ ، أيdB 60- إىل dB 20- حدود يف عموماً  املستقبل يف (IF) املتوسط
ظم نيف معظم و . ودارات املرسالتمن الغالف اجلوي واألرض  املطلوبةالضوضاء غري  قدرةأقل من  6-10 إىل 2-10 مبقدار

 إشاراتباملقارنة مع  الفلك الراديوي ضعيفة جداً أن إشارات ومبا . ربوحدة أو أك حدود يف املقابلة S/N تكون النسبة االتصاالت
شارات الكونية اإلو  ؛حالة النجوم النابضة فيما عدا، الراديويخل التدلالفلك الراديوي معرضة بشدة  فإن رصداتاخلدمات األخرى، 

 .خلاإشارات التد نعن األشكال العديدة مساعد على متييزها عن الضوضاء أو يمن شأنه أن  خاص هبا تشكيل هلا ليس عموماً 

 الراديويةاخلدمات  يف املعلومات أن وميكن أن تعطي قياسات مفيدة ه جداً  ةمنخفض S/Nاليت هلا نسبة  أن الرصدات يف السببو 
 شكل يف عادةً  الراديوية فهيالقياسات الفلكية  يف ، أما(التشكيل)أي  رسالخصائص اإل يف تغريات شكل يف عادةً  تكون األخرى

وحيسب متوسط باستخدام كاشف،  (IF) الرتدد املتوسط مراحل يف الضوضاء يقاس جمموع قدرة عندماو شارة. اإلمتوسط خصائص 
كبري. ومن   إىل حد تنخفض سةيالقيم املق يف التقلبات اإلحصائية فإنعدة ساعات، لبعض احلاالت  يف كاشف لعدة ثوان، أوال خرج

 حساب ، وهذا يتطلبةتوسطالسوية امل من 8-10 حدود يف اليت هي ةالضوضاء الكلي سوية يف جزئيةلكشف عن تغريات ااملمكن اآلن 
إشعاع  يف ةالزاويا  البنيةالفلك الراديوي هو رسم  لرصداتعالية الحلساسية ومن أمثلة امستقلة على األقل.  ةعين 1016 متوسط

 L2 Lagrange Point يف الذي يعمل حالياً  PLANCK (Planck Collaboration et al 2011) بواسطة الساتلاخللفية الكونية 
، K 8,2 درجة حرارة اخللفيةل 6-10 حدود يف . وقد مت قياس تقلبات1417R RA.-ITUالتوصية  يف أرض املشار إليه-مشس

عالية الساسية احل هذه علىيتم احلصول و . للمستقبالت على الساتلدرجات حرارة الضوضاء  دونأو أكثر  dB 75 مبقدار
املتوسط اليت  عملية حساب يف فقدتاليت و إشارة،  أي خلصائص األجل ةقصري ال التغايراتعلى حساب املعلومات عن  للرصدات

البنية ، اليت تشري إىل أصل [Smoot et al 1992] كان اكتشاف هذه التقلباتو احلد من تقلبات الضوضاء.  يف غىن عنها ال
 متنح اليت نوعها من اجلائزة الرابعة وهيالفيزياء،  يف 2006 لعام ، موضوع جائزة نوبلالوقت احلاضر يف الكون يف املقياسواسع ال

 .يةراديو  فلكية تقديراً لبحوث

الصادر عن اللجنة  1-224رقم  تقريرالملحق  إىلهذا الفصل  يف خلالتدلة يعتبال السوياتطريقة حتليل تعود تارخيي، ال ومن املنظور
 إىل جانب املراجعاتالتقرير،  ذلك يف لتداخللة يعتبالسويات ال وتوفر [.1966]أوسلو،  ةالسابق (CCIR)االستشارية الدولية للراديو 

، ITU-R RA.769 التوصية يف 1 امللحق يف مدرجةهي و  ،الفلك الراديوي خدمة يف لتنسيق الرتددات الحقة، أساساً الضافات اإلو 
 هذا الفصل. يف 2.4و 1.4 نيواجلدول

 حساب سويات التداخل في االعتبارات األساسية 2.4

 معيار السوية الضارة من التداخل 1.2.4
ليست ثابتة مبا فيه  متداخلة،ة عن وجود إشارة النامج املستقبل، خرج يف املرتفعةالطاقة  سوية أناملمارسة العملية،  يف يالحظ،
 اإلشارات فإن، ترساالاإل تشكيل يف املتأصلةمن القدرة املقيسة. وباإلضافة إىل التغيريات  هاوطرح هتاير ميكن معا حبيثالكفاية 
عوامل أخرى وعن الغالف اجلوي  يف يراتاناجتة عن تغ االتساع يف ظهر تقلبات كبريةمسافات طويلة ت   تنتشر عرباليت  املتداخلة



45 

 4الفصل  الفلك الراديويعلم 

بني املرسل  بتغري املسري ةتحركممركبات  منت على متنقلةمن حمطات الصادرة شارات وتتفاوت االاملسري.  خسارة يف تؤثر
حركة تتبع  تتفاوت ألنالقدرة املستقبلة  فإن سوية، ةثابت ةتداخلحىت لو كانت كثافة تدفق القدرة املو . الراديويب تليسكو وال
يكون سويات منخفضة،  ويف. املرسلاجتاه  يف ةاجلانبي وصالفص يف سويات متفاوتة تنطوي على يب الراديو تليسكو صدر للامل
ن عبعض احلاالت  يف ة عن ضوضاء النظام، أوالتقلبات النامج عن عادةً  قابلة للتمييز لتداخل تأثري إضافة تقلبات قد ال تكونل

التكامل  زمنزيادة ب تتساوى وسطياً التداخل ال  خرج املستقبل النامجة عنتقلبات  فإن ،ةعام وبصفة، ومع ذلكشارة الفلكية. اإل
 .ةبحتال ةعشوائيال الضوضاء يف على غرار ما حيدث

زيادة  يف تسببتاليت  املطلوبةاالنبعاثات غري  سوية وضارة هالتداخل إشارة  عندها عتربت اليت الشدةواملعيار املستخدم لتحديد 
حسابات  يف املمارسة املعتادةو . فقطنظام الضوضاء  النامجة عنخطاء األإىل  أخطاء القياس، نسبةً  يف املائة يف 10قدرها 

من  املائة يف 10االستقبال بنسبة  خرج يف زيادة يف سببتت السوية اليت نفس هي هذه التداخل سويةأن  افرتاضالتداخل هي 
 يديو القدرة املستقبلة من مصدر را تقاس فيهقياس منوذجي  يف نظرولنرج بسبب ضوضاء النظام. اخل متوسط تربيع تقلباتجذر 

 سويةقياس  بغية، ضعاملو  يف التخالفاملصدر، مث مع  مسددًا حنواهلوائي  وحيث يكون أوالً  خرج املستقبل يف الفرق حبساب
 لسويةأثناء عملية القياس املرجعية  موجود غري هولكن يصدر الراديو امل يف القياس وجود التداخل أثناءلنفرتض و . ويةلفية السمااخل

 خرج يف خلاتدمقدار ال إذا كان عندئذ،حالة وجود إشارة اتصاالت متقطعة.  يف دثحياخللفية، أو العكس، كما قد 
صل ي يزداد إىل مامن املصدر  القدرةقياس  يف جمموع اخلطأ فإنالضوضاء،  جذر متوسط تربيع سوية مناملائة  يف 10 املستقبل

األمر ، يمصدر راديو  شدةقياسات  يف اخلطأ من مدى املائة يف 10 بنسبة يزيدلتأثري هذا ا أن تصورنأن  ولنا. املائة يف 10 إىل
 10 زيادة قدرها أن ،التداخلغياب  يف ،الحظ أيضاً ويخرى. األفلكية من املعلمات ال ما ملعلمة كدالة  الذي ميكن رمسه بيانياً 

تزال  هذه الظروف ال يفو . زمن الرصد يف املائة يف 20يعادل خسارة قدرها  قياسال يف عدم التيقن جذر متوسط تربيع يف املائة يف
 كبري.  تنحط إىل حدالبيانات جودة  فيدة ممكنة، ولكناملالقياسات 

 مخطط استجابة الهوائي 2.2.4
، من أجل توفري احلساسية الكسب عاليةات باستخدام هوائيات كبرية أو صفائف هوائي عادةً  الفلك الراديوي تؤخذ رصدات

كبرية أو صفائف من العديد   وحيدةهوائيات  الراديوية منبات تليسكو قد تتكون الو السماء.  يف املطلوبة ةالزاويا  واالستبانة
واحتمال وجود مصدر تداخل  ،بضع درجاتإىل  يةرتاوح من بضع ثوان قوسيمنوذجي  حزمةعرض  وباستخداماهلوائيات.  من

منوذج  ومثة. يةفصوص اجلانبال عربخل اتدال يف النظر حسبنا ،مبا يكفي صغري عموماً احتمال هو  ةالرئيسي احلزمةقع ضمن ي
التطبيقات الفضائية وسلسلة  – ITU-R SA.509التوصية  يف وارد كبرية  ئيةمن هوائيات مكاف اجلانبية فصوصللموصى به 

أكرب  عدد من اهلوائيات الكبرية. وهو ينطبق على هوائيات ذات قطراألرصاد اجلوية، يقوم على أساس البيانات التجريبية من 
ويرتاوح  . 1 من حمور احلزمة الرئيسية، أكرب من مقيسة، ، ولقيم زاوية GHz 30و GHz 2، لرتددات بني طول موجة 100 من

منوذج  عندئذ يعطىعرض فتحة اهلوائي.  Dو ةهو طول املوج ، حيث /D حدود يف زاوي مقياسالفص اجلانيب على  كسب
 :بالعالقة يةفصوص اجلانبلل (G) غالف الكسب

 G  32 – 25 log         dBi 1 من أجل    47,8 
  (1.4) 

 G =  –10        dBi 47,8 من أجل    180 
  ذلك ألن ،وائياهل يف (البصر خط) ةالرئيسي احلزمة نسبة إىل حمور الورودعلى زاوية يتوقف  ما تأثري إشارة تداخلأن  واضحال ومن

حساب  ،3.4البند  يف ،ذه الزاوية. ومع ذلك من املفيدهل كدالة  -dB 10 إىل 32+من  يرتاوحلنموذج، با كسب الفص اجلانيب، ممثالً 
املعادلة  يف يلنموذج الفص اجلانبو . dBi 0 قيمة ي، وهلذا نستخدمالفص اجلانب يف ةمعين بالنسبة لسويةسويات عتبة التداخل الضار 

الحظ أنه إذا ويمن احلزمة الرئيسية.  19,1 زاوية يف ،كسب مصدر إشعاع متناحيساوي   كسب  ، أي  dBi 0 قيمة تتحقق ،(1.4)
فصوص ال يف بكسبعلى أساس االستقبال  (spfd) الطيفية أو كثافة تدفق القدرة (pfd) عتبة كثافة تدفق القدرة سوية حسبنا
 بكسب يةفصوص اجلانبعرب الالتداخل  إذا جاءالفلك الراديوي  مستقبل يف يتم جتاوز عتبة التداخلعندئذ ، dBi 0ية قدره اجلانب

خمروط من  يقع ضمناجتاه  يف واردةعتبة  سويةإشارة  كانت  إذا وهكذا،. 19,1أقل من  قيم  أي من أجل، dBi 0أكرب من 
زاوية الصلبة واللة تتجاوز معيار التداخل الضار. على حمور احلزمة الرئيسية، فإن القدرة املستقبَ متمركزة  19,1نصف زاوية يساوي 
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يساوي  19,1داخل خمروط  املستقبلي الحتمال التداخل مثة قياس تقريبو . 2(1 – cos ) ساويت، خروط بالراديان، املهلذا 
  ً2على  مقسوماB  ومن أجل إشارات التداخل.  ورودمن حيث ميكن فوق األفق سترياديان = 19,15,5% تكون = /2B .

 مثاًل التوصية )انظر log  25 – 29مبقدار منوذج فص جانيب اقرتح استخدام  األحدث عهداً، اتوائياهلتصاميم وبالنسبة ل
ITU-R S.580 .)قيمة تكون ال ،ذا النموذجوهلdBi 0  للزاوية  هي14,5أجل  ، والقيمة املقابلة من/2B ومع . 3,2% يه

 dBi 0 الزاوية حيث تكون، log  30 – 34 ( يستخدمITU-R S.1428)انظر التوصية  ةانبياجل وصلفصلمنوذج آخر  ذلك هناك
 اليت ميكن فيها التغاضي عن تداخلالوقت  املئوية الكلية من نسبةللحد أعلى ومثة . 2,8% يه /2Bوالقيمة املقابلة  13,6هي 

من أي شبكة واحدة  2%عن  يزيد ال يأيت ما منها قدو ، 5% بنسبة ITU-R RA.1513التوصية  يف ضارة حمددةالعتبة الفوق 
معقول مع هذه  متوافقة إىل حد( 2,8%و 3,2%و 5,5%) اليت نوقشت أعاله /2B أجل القيم الثالث منو (. 4.2.4البند )انظر 

 (pfd) كثافة تدفق القدرة  كل من  سابحل كقيمة مالئمةي  الفص اجلانب لسوية dBi 0دعم اختيار  يف ومن مث فهي تسهماألرقام، 
 ضارة.ال لعتبةلاملقابلة  (spfd) الطيفية وكثافة تدفق القدرة

أي أن مواقع السواتل نسبة إىل حزمة ، ةديناميحالة  عبارة عنغري املستقرة بالنسبة إىل األرض  مدارات يف لسواتلاخلاصة لالة واحل
هذه  يف التداخليتطلب حتليل و . ثانية 000 2 البالغالتكامل الزمين  تغيريات كبرية داخل نطاقل تتعرضفلك الراديوي هوائي ال

 (epfd) كثافة تدفق القدرة  تكافؤباستخدام مفهوم  مثالً  ، وذلكةاجلانبي وصلفصلتفاوتة امل سوياتال عرب االستجابةاحلالة دمج 
 راديويب تليسكو  يف اجلمع بني املسامهات عادةً من الضروري  ،. وباإلضافة إىل ذلكمن لوائح الراديو 5C.22رقم ال يف فاملعرا 

، هلوائيات الفلك الراديوي خصيصاً  موضوع   منوذج   يتوفر أنإىل  ،هذه احلسابات يف قرتحي  و ضمن نظام معني.  السواتلعدد من ل
ذا الفصل( هب 1امللحق  )انظر ITU-R S.1428التوصية  يف  100أكرب من  هاوائي هلوائيات قطر اهلاستجابة  استخدام خمطط

 لتمثيل هوائي الفلك الراديوي.

الدعم البؤري.  بسبب بنيةمن تشتت اإلشعاع  تتأثرمتناظرة  مكافئيات أعاله على املوصوفة ةاجلانبي وصتنطبق مناذج الفصو 
أقل من تلك اليت  dB 15و 10بني  عموماً ما غري حمجوبةتغذية مع فتحات ال ختالفلعاكسات  ةاجلانبي وصسويات الفصوتكون 

 وبالنسبة الفلك الراديوي.من أجل خدمة تغذية ال ختالفتصميم  ذاتقليل من اهلوائيات السوى  ومل يوضعقدمها النموذج. 
 االستقطاب. اتياسق ها من أجلليفضتكذلك ميكن  ، و تناظرة أكثر اقتصاداً املتصاميم ال فإن هلوائيات كبرية،

 زمن التوسيط )زمن التكامل( 3.2.4
لبضع  عموماً  البيانات توسيطيتم و أو أكثر.  خطوتني يف من تقلبات الضوضاءختفض  اليت توسيط الزمنإجراء عملية  عادةً يتم 

يزات مبتسمح  هامن كمية البيانات، ولكن ختفضهذه اخلطوة األوىل و . سجل رقمياً تيثانية إىل بضع عشرات الثواين مث للاملعشرات 
من التوسيط زيد امليتم ما  البيانات. وغالباً  يف هامةوقت الحق دون خسائر  يف ازالتها يتعني خل قويامثل رشقات قصرية من تد

 من مواقع خمتلفةاثنني أو أكثر  يف قياسات متكررة رصدة ما من، قد تتكون ذلك . مثالاً بيانات الحقالختفيض  أثناء "طاخل خارج"
خلفية  عمن موق سوية القدرةانبعاثات خلفية السماء( مع  )باإلضافة إىل يلة من مصدر راديو القدرة املستقبَ  سويةالسماء، ملقارنة  يف

جمموع ميكن متديد و  جلسات رصد خمتلفة، يف املأخوذةتضمني البيانات  وميكن. عملتوسطات منفصلة لكل موق وحيتاج األمرمرجعي. 
احلد  يوضع ما غالباً و . [Owen and Morrison, 2009; Walter et al., 2012] إىل عشرات أو مئات الساعات زمن التوسيط

شارات ضعيفة للغاية، إعند البحث عن  اً طويل مطلوبال التوسيطهذا ويكون . راديوي كبريب تليسكو  يف الوقت املتاح حبكم
دراسات عتبات  يفو السماء.  يف من الطيف من نقطة واحدة االفراديةالعديد من السجالت من املألوف جدًا توسيط حيث 

وميكن  ،تكامل أطول أزمنة. كما تستخدم بشكل روتيين منوذجيمتوسط  كزمنثانية   000 2كان من املعتاد استخدام   ،التداخل
 ومبا أناستثنائي.  بشكل حساسية عالية األمر بتطلي حيثاألرضية  للرصدات كزمن منوذجيساعة(   100) ثانية 000 360اختاذ 

 dB 11,3 فرق يقابل ثانية 000 360ثانية و 000 2الفرق بني فإن ط، يالتوس زمنتربيع  جذر رصدة ما تتفاوت مبقدارحساسية 
من ، بتغري الزمناملتغرية الظواهر  معينة من رصدات . وهناك أيضاً على السواء اإلشارات الفلكية والتداخل من ساسية لكلاحل يف

فرتات زمنية  األنسب هلا استخدام يكون منالكواكب اليت قد  والتأللؤات بنيرشقات النجمية أو الشمسية، ال قبيل رصدات
 أقصر بكثري.
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 النسبة المئوية من خسارة الزمن بسبب التداخل 4.2.4

 الشدة يف كبرية  تغايرات، أو يظهر مثالً  ملتنقلة، من إشارات االتصاالت اتهطبيع يف متفرقخل اتدال يكون يف كثري من احلاالت
 الفلك الراديوي من الضروري حتديد نسبة برصداتما إذا كانت هذه اإلشارات تضر  وملعرفةنتيجة لظروف االنتشار.  الزمنرور مب

 املئوية من الزمنهذه النسب  تتوفربالنسبة ملعظم اخلدمات، و ضار. الخل اتدال ميكن خالهلا التغاضي عن مئوية قصوى من الزمن
لخدمات ل بضع نقاط مئوية، إىل األرواحسالمة  تتعلق هبالالتصاالت اليت  0,01%من  عادةً هي تتفاوت خمتلف التوصيات، و  يف

سارة من مجيع املصادر هي اخل من صايف 5%فإن نسبة  يف حالة الفلك الراديوي،و . تكرارهااليت تنطوي على مجع بيانات ميكن 
نطاقات تردد  يف من عدة مصادر، يأيت الفلك الراديوي جمال يف الرصداتلعديد من ا يف ،التداخلومبا أن قبول. املاألقصى  احلد

 ITU-Rالتوصية  يف القيم حمددةهذه و . 2% وه بعينهامن أي خدمة  اليت ميكن حتمالها الزمنخسارة من احلد األقصى  قريبة فإن

RA.1513 (.8.4البند لتداخل )انظر لتفرقة املصادر املكيفية احلد من   لتقريركارلو   حسابات مونيت لدى إجراء. وهي ضرورية 

 حساسية نظم الفلك الراديوية والقيم العتبية للتداخل الضار 3.4

 عتبارات نظريةا 1.3.4

 املستقبلخرج  يف يؤدي إىل تغيري مباالقدرة عند دخل املستقبل  سويةزيادة بالفلك الراديوي  يف رصدة ماساسية حقياس يتحقق 
جمموع تكون يعند دخل املستقبل. و  القدرةإمجايل  دالةخرج كاشف املستقبل هو و تربيع تقلبات الضوضاء.  متوسط يساوي جذر

 تاكلو (. ة وضوضاء املستقبلالضوضاء احلراريمن قبيل ) املطلوبةالضوضاء غري  وقدرةاإلشارة املطلوبة  دخل القدرة من قدرة
، وإذا ةمتوسطسوية قدرة مها له تا. ومع ذلك، كلليس من املمكن التمييز بينهما نوعياً و عمليات عشوائية،  مها نتيجة تنياملسامه

وغريه من  يبقى الكسبفرتض أن ويهذه السويات بدقة كافية، ميكن الكشف عن وجود اإلشارة املطلوبة. ) أمكن حتديد
 قدرةاملتوسط اإلحصائي ملتغري عشوائي ثابت مثل  حساب .( وميكنثناء عملية الرصدأنظام االستقبال ثابتة  يف املعلمات

 ذا املتوسط هو:هل، واالحنراف املعياري Nعدد العينات املستقلة، لمع اجلذر الرتبيعي  عكساً  ةتناسبمدقة ب، Pالضوضاء، 

 N

P
P 

 (2.4) 

 القدرة كثافة  من حيثالضوضاء داخل عرض نطاق املستقبل أو  قدرةإما من حيث  Pو P حتديد أعاله، ميكن جاءكما و 
. جذر متوسط تربيع كمية  ، هو أيضاً Pاالحنراف املعياري، و كثافة القدرة الطيفية.   يشار إىليف التحليل التايل سوف و . (W/Hz) الطيفية

إىل قيمة أقل من  Pتقلبات  وبتخفيضبدقة عالية.  يةلراديو الضوضاء ا قدرة، قياس Nعدد كاف من العينات،  رصدمن خالل  ،ميكنو 
 مستقلة عينة 2fقياس حوايل  ،fه ضمن نطاق عرض ،ميكنو . الكشف عن اشارات ضعيفة جداً  مكنامل مناإلشارة املطلوبة،  قدرة

. جداً  ةكبري   N جعل قيمة التكامل(، ميكن زمن سمى أيضاً ي، )t، زمن التوسيطمتديد  ومن خالل، بواسطة املستقبلالثانية  يف
 :القولوهكذا ميكن 

 tfN  2 (3.4) 
 ، حنصل على(2.4)وإذا أدجمت هذه العالقة باملعادلة 

 
tf

K

P

P





 )4.4( 

 نظام أساسي )أي كلي  طاقةنظام ل وبالنسبة. [Kraus 1966] الرصدعلى تفاصيل املعدات وتقنية  يتوقفهو عامل تناسب  Kحيث 
حلالة ا يف الحظ أني. )غرض التعميمهذه القيمة هنا لت عتمد ، و K  =1 تكون (ما هوائي يرسلهاالضوضاء اليت  قدرةيقيس إمجايل 

 t زمنالقيمة املطلوبة لل فإن ،1.2.4البند  يف مرجعي، كما نوقش عوموق ما بالتساوي بني مصدر زمن الرصدتقسيم  فيها يتم اليت
املرجعي  عوقامل يفاملصدر و  يف الفرق بني القياسات يف الرتبيع جذر متوسط كما أن خطأ  .اإلمجايل زمن الرصدتساوي نصف 

 (.2(.بقيمة  صدر مضروباً امل يف القياس يف يساوي اخلطأ
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نظام اإلمجالية )تقلبات الضوضاء( الساسية حب (4.4)ساسية احلمعادلة  يف ،Pكثافة القدرة الطيفية،  يف الضوضاء تقلبيرتبط و 
 :Boltzmann ،kثابت  بواسطة، Tدرجات احلرارة،  يف التقلباتب معرباً عنها

 tkP  )4.5( 
 ويعربا عن معادلة احلساسية بالعالقة:

 
tf

T
T


 )4.6( 

 حيث:

 RT  AT  T )4.7( 

T  نظام وهي جمموع الهي درجة حرارةAT الغالف اجلوي لألرض و نبعاثات الكونية االعن  النامجة، درجة حرارة ضوضاء اهلوائي
 ، درجة حرارة ضوضاء املستقبل.RTوواإلشعاع من األرض، 

 تقديرات سويات الحساسية والتداخل الضار 2.3.4

 مدرجة النتائجو . الراديوية الفلكية الرصدات يف التداخلو  ةلتقدير سويات احلساسي (6.4) املعادلة أو (4.4) ةعادلاملميكن استخدام 
ساسية، واحل. 3.2.4 البند يف ذكر، كما ثانية 000 2 مبقدار t( التكامل زمن )أو ويفرتض زمن الرصد ،2.4و 1.4 نياجلدول يف

 مبقدار مساوٍ  اخلرجلزيادة  ملطلوبةا املستقبلعند دخل  السوية يالطيفية، ه القدرة أو كثافة درجة احلرارةوحدات من ب املعرب عنها
، يفرتض أن GHz 71 رتددات أقل منل بالنسبة(، الرصدات املتواصلة) 1.4يف اجلدول و تقلبات الضوضاء.  ذر متوسط تربيعجل

رض لع ةممثل ي، وهGHz 8قيمة  تستخدمفوق هذا الرتدد، و الفلك الراديوي.  املوزع خلدمةعرض النطاق الرتددي  fيكون 
هو عرض  f الطيفية( وططاخل رصدات) 2.4يف اجلدول و . املدىهذا  يف للرصدات املتواصلة املستخدم عموماً  الرتددي النطاق

هي وسيطة بني القيم و ، انية/ثرتميلو ك  3وايل حبسرعة  تقابل fمن أجل القيم املستخدمة و نطاق القناة املمثل خلط طيفي. 
 1.4 اجلدولني يف األخريةالحظ أن الصفوف اخلمسة وياملشرتكة للخطوط الطيفية للمصادر داخل جمرتنا ويف اجملرات اخلارجية. 

. ويتم اختيار هذه الكتيابوقت كتابة هذه الطبعة من  مل توزع فيه أي ترددات، GHz 275نطاق فوق  يف هي للرتددات 2.4و
 توفري تقديرات أولية فقط.هو العتبات ضارة املقابلة  والغرض من اعتباطيالرتددات بشكل 

ًة ( مكونT )أو P يف درجنت اليت تداخلال مبثابة سوية 2.4و 1.4 نياجلدول يف عن سويات التداخل الضار الواردة ويعربا 
 بسبب ضوضاء النظام، أي: جذر متوسط تربيع التقلبمن  10% تساوي

 f  P 1,0=  HP )4.8( 

 ق التالية:ائباستخدام الطر  2.4و 1.4 نياجلدول يف وباختصار، ميكن حساب األعمدة املناسبة
– T (7.4)و (6.4)، باستخدام املعادلتني، 

– P (5.4)، باستخدام املعادلة، 
– HP 4.8(، باستخدام املعادلة(. 

 عرض النطاق الرتددي أو كامل يف وائي، إمااهل الوارد إىل (pfd) التداخل من حيث كثافة تدفق القدرة التعبري عن وميكن أيضاً 
القيم  تعطى، 4.2.2البند  يف جاءكما و . 10عرض النطاقمن  Hz 1 كل يف ،HS، (spfdالطيفية ) كثافة تدفق القدرة  شكل يف

2 قدرهافعالة  ةمساح يغطي) متناحوائي ه لكسب ، مساوٍ التداخلصول و اجتاه  يف ،له كسبهلوائي 
 f4/2c، حيث c  هي سرعة

 بإضافة: HP (dBW)من  dB(W/m f HS)2((قيم  وتستخرج هو الرتدد(. fالضوء و
                                                                 

"كثافة تدفق القدرة" إىل   حيث تشري، (574V. R-ITUتوصية القطاع االتصاالت الراديوية ) جانب بع هنا املصطلحات املوصى هبا منتا ت 10
 HS إىل يف علم الفلك الراديوي، يشارو  .)/Hz) · 2mWوحدات ب HS، و"كثافة تدفق القدرة الطيفية" إىل كميات مثل /2mW توحدابكميات 

 :jansky (Jy)وحدة تسمى ب عنهاتدفق"، ويعرب ال"كثافة  بأُنا
Hz) · 2W/(m 26–10 =Jy  1  أي Hz)) · 2dB(W/(m 260– 
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 20 log f – 158,5                dB (9.4) 

مبثابة  HSالتعبري عن  عرض النطاق الرتددي. وميكن أيضاً ملراعاة  flog  10بطرح  HSعندئذ تستخرج . Hzبوحدة  f يقدر حيث
 على النحو التايل: وحيدةمعادلة 

 
tfc

fTTk
S RA

H





2

2)(4,0 
 )4.10( 

 حيث 4.2و 4.1اجلدولني  يف واملستخرجة الضارة خبدمة الفلك الراديويسويات التداخل  بيانياً  4.1يبني الشكل 
نطاقات ض و عر  هلانطاقات الرتدد املختلفة  ألن سوياً ليس  التواصلمنحىن و الرتدد.  دالةبوصفها  Hz) · 2(dB(W/(m HS(( ت رسم
 خمتلفة. موزعة

عرض النطاق  بتزايدتحسن أن ت تواصل(م) النطاق إشعاع عريض إزاء راديوي حساسية نظام استقبال فلكومن شأن 
 شارة أيضاً اإل مبا أنعرض النطاق، ولكن،  بتزايدالضوضاء  تزداد قدرة: ما يليذلك  وتعليل(. (6.4)و (4.4) املعادلتان)

الرتدد  مرحلة يف (S/N)االشارة إىل الضوضاء  نسبة وتبقىاحلال بالنسبة لإلشارة. هو ك ضوضاء نطاق عريض، كذل هي
عرض النطاق،  كلما ازدادبغض النظر عن عرض النطاق. ومع ذلك،   ةثابت كاشفالقبل  (IF) الرتدد املتوسط أو (RF) الراديوي

 .باملقابلساسية ومن مث تتحسن احلباعتبارها اجلذر الرتبيعي لعرض النطاق،  القدرةحتديد سويات  يف دقةتتحسن ال

فيه  مبازمن الرصد عرض النطاق و/أو  بتوسيعساسية احل درجة مطلوبة من أي حتقيق باإلمكانبأن  (6.4)و (4.4) وتوحي املعادلتان
 رصدساسية حل اً عملي حداً  تضعاإلحصائية املذكورة أعاله  غري العواملاملمارسة العملية، عوامل أخرى  يف ،هناك ولكن. الكفاية

الغالف اجلوي لألرض.  يف ومسري الطورالتوهني  يف تقلباتالو  املستقبلالفلك الراديوي. ومن أمثلة هذه اآلثار األخرى استقرار 
العوامل األخرى  ذههل تكون ال حبيث التكاملزمن لعرض النطاق و  اً قيم 2.4و 1.4 نياجلدول يف ساسية الواردةاحلسويات  وتستخدم

بشكل  هاجتاوز  يتم أساسية وأنه اً ساسية هذه ليست حدوداحلالتأكيد على أن سويات  ال بد من. ومع ذلك، كبرية عموماً   أمهية
 .عديدة ساعات من فرتات على امتدادالبيانات  إدراج فيها احلاالت اليت ميكن يف روتيين

 1.4الشكل 
 2.4و 1.4الجدولين  في ل التردد المحسوبةعتبات التداخل مقاب
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sp
fd

, 
 (

dB
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m
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 H

z)
))
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2
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–260

–200

–240

–180

–220

 
املستمدة من لبان( وخط طيفي )دوائر( )ص   جملال متواصل (spfd)لكثافة تدفق القدرة الطيفية  ةيعتبالالقيم  1.4ويبني الشكل 

 الرتدد. دالةبوصفها مرسومة ، 2.4و 1.4 نيدولاجل

 الفلك الراديوي رصدات يف خلاالضارة للتد العتبية سوياتالمعلومات تكميلية عن  - ITU-R RA.2131تقرير ال ويعطي
 .3.4و 2.4و 1.4اجلداول  يف املقابل للبنود املدرجةالكهربائي  املكافئة لشدة اجملال، القيم ITU-R RA.769التوصية  يف

 f (GHz)رتدد ال
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 راديويستجابة مقاييس التداخل والصفائف للتداخل الا 4.4

 تؤدي وهيفات اهلوائيات، يالتداخل وصف مقاييس طويرت الراديوية إىل الفلكية الرصدات يف عالية ةزاويا  استبانةأدت احلاجة إىل 
 استبانة عادةً تداخل ال مقياس حيققو أو أقل.  يةمن بضع دقائق قوس ةبعاد الزاويا األصادر ذات املدراسات  يف متزايد األمهية دوراً 
. يصدر الراديو املمن  ت رىمن اهلوائيات كما  مزمعهو أكرب تباعد  L، وةهو طول املوج راديان، حيث  /Lة من زاويا 

اجلمع  لدى امللحوظة الشدة ذبذبات ان برتددرتبطمها يخل. و امن االستجابة للتد خيفضان مثة تأثريان األدواتهذه  وباستخدام
 ةنسبي ةزمني راتلتأخ تتعرض جداً هوائيات خمتلفة ومتباعدة  تستقبلهاليت ن مكونات إشارة التداخل اوألهوائيني،  خرجيبني 

هلذه مناقشة  ومثة .3.4البند  يف وحيدة، كماهوائيات معاجلة آثار  من هذه اآلثار أكثر تعقيداً  ومعاجلة. إعادة مجعهاخمتلفة قبل 
 زمن. وبصفة عامة، فإن النتيجة الرئيسية هي أن [Thompson et al., 1986 and 2001]و [Thompson, 1982] يف املسألة

تذبذب طبيعي  إىل متوسط زمن للرصداإلمجايل  ينخفض من الزمنقياس الالتداخل على  خالله التكامل الفعال الذي يؤثر
لقارات ل عابرة يثانية للصفائفلإىل أقل من مل  000 1 ~ Lبتباعد  لصفيف مرتاص ثوانٍ  بضعمن  عادةً هذا يرتاوح و واحد. 
تزداد  إزاء التداخلتداخل درجة من احلصانة يكون ملقياس الد، يوائي فلك راديوي وحهب مقارنةً و . وهكذا،  710 ~ L بتباعد
 أطوال املوجة.حجم الصفيفة معرباً عنه ب بتزايد

 2.4الشكل 
 بات الراديويةتليسكو متعددة من نظم العتبات التداخل الضار لرصدات متواصلة بأنماط 
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عينات الصفيف . متواصل أسلوب يف املمثلة الصفيفاتضار احملسوبة لبعض ال التداخل عتبات 2.4الشكل  يف وتظهر

َ
ومتثل امل

األعلى نحىن املكم( و   1)أطول تباعد هوائي  D للتشكيل األخفض نحىنامل حيث ،(VLA)الواسع جدًا 
ساس أقياس بالتداخل ذي خط ال فتوحةاملوالدوائر  MERLIN صفيفة ومتثل املربعاتكم(.   36تباعد هوائي  )أطول A للتشكيل

املرصد الفلكي الراديوي الوطين، نيومكسيكو،  يف (VLA)وبالنسبة لصفيف واسع جدًا (. 3.4)اجلدول  (VLBI) طويل جداً 
 MERLIN وبالنسبة لصفيف. A التشكيل يف كم  36 وحىت D التشكيل يف كم  1 حىتوائي اهل دميتد تباعالواليات املتحدة، 

 تباعداتالنتائج على  وتتوقف كم.  218 ميتد التباعد حىت، اململكة املتحدة، بانك ، جودريليراديو للفلك ال خمتربات نوفيلد يف
على افرتاضات أن املرسل  أيضاً  تنطوي وهي. MERLINمن أجل و  VLA لتشكيلي ةمنفصل تهناك منحنيا ومن مث، اتاهلوائي

 .أثناء الرصد ةبقى ثابتتلهوائي ل اجلانبية فصوصال عرب الواردةإشارة التداخل  قدرةاألرض، وأن  إىل مستقر بالنسبةتداخل امل
 

 رتددال

درة 
 الق

دفق
فة ت

كثا
في

لطي
ا
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 1.4اجلدول 

 السويات العتبية للتداخل الضار برصدات الفلك الراديوي المتواصلة
 (2)التردد المركزي

 
 
 

f 

(MHz) 

عرض النطاق 
 (3)المفترض
 
 
f 

(MHz) 

درجة حرارة ضوضاء 
 الدنيا الهوائي

 
 

AT 

(K) 

درجة حرارة 
 المستقبل ضوضاء

 
 

RT 

(K) 

 حساسية النظام
 (1)سويات التداخل العتبية )تقلبات الضوضاء(

 pfd spfd قدرة الدخل كثافة القدرة الطيفية درجة الحرارة

T 

(mK) 

P 

(dB(W/Hz)) 

HP 

(dBW) 

f HS 

))2(dB(W/m 

HS 

Hz))) · 2(dB(W/(m 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

13,385 
25,610 

73,8 
151,525 

325,3 
408,05 

611 
1 413,5 

1 665 
2 695 
4 995 

10 650 
15 375 
22 355 
23 800 
31 550 
43 000 
89 000 

150 000 
224 000 
270 000 
335 000 
420 000 
670 000 
875 000 
940 000 

0,05 
0,12 
1,6 

2,95 
6,6 
3,9 
6,0 
27 
10 
10 
10 

100 
50 

290 
400 
500 

1 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 

50 000 
15 000 

750 
150 

40 
25 
20 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
35 
15 
18 
25 
12 
14 
20 
25 
55 
95 

185 
175 
235 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
30 
30 
65 
65 
30 
30 
43 
50 
64 
80 

130 
170 
180 

5 000 
972 
14,3 
2,73 
0,87 
0,96 
0,73 

0,095 
0,16 
0,16 
0,16 

0,049 
0,095 
0,085 
0,050 
0,083 
0,064 
0,011 
0,011 
0,016 
0,019 
0,030 
0,044 
0,079 
0,086 
0,104 

222– 
229– 
247– 
254– 
259– 
259– 
260– 
269– 
267– 
267– 
267– 
272– 
269– 
269– 
271– 
269– 
271– 
274– 
278– 
277– 
276– 
274– 
272– 
270– 
269– 
268– 

185– 
188– 
195– 
199– 
201– 
203– 
202– 
205– 
207– 
207– 
207– 
202– 
202– 
195– 
195– 
192– 
191– 
189– 
189– 
188– 
187– 
185– 
183– 
181– 
180– 
179– 

201– 
199– 
196– 
194– 
189– 
189– 
185– 
180– 
181– 
177– 
171– 
160– 
156– 
146– 
147– 
141– 
137– 
129– 
124– 
119– 
117– 
113– 
109– 
103– 
100– 
98– 

248– 
249– 
258– 
259– 
258– 
255– 
253– 
255– 
251– 
247– 
241– 
240– 
233– 
231– 
233– 
228– 
227– 
228– 
223– 
218– 
216– 
212– 
208– 
202– 
199– 
197– 

 –dB 6,3أو –4,8أو –2,8أو  –1,3أو  +1,7مبقدار اجلدول  يف ، ينبغي تعديل القيم ذات الصلةاتساع 10ساعات أو  5 ني أوتساعأو  ساعة أو دقيقة 15 أزمنة تكامل منإذا استخدمت و  ثانية؛ 000 2 قدرهتكامل  زمنافرتض  (1)
 وبالنسبة للمرسالت. 4.4البند  يف جاءألنواع أخرى من القياسات، كما  أنسبأقل صرامة  سوياتقد تكون و اليت يتلقاها هوائي واحد.  القدرةهي تلك اليت تنطبق على قياسات إمجايل  املدرجةخل االتد وسوياتالتوايل.  على

 .3.7.4 البند يف (، كما هو موضحdB 15 تنخفض السويات مبقدار)أي  –dB 15 السويات مبقدار فمن املستحسن تعديل بالنسبة إىل األرض،املدارات املستقرة  يف

 .التوزيعاتنفس  األقاليمميع جليكن  وإن مل (1)العمود  يف بنياملالرتدد املركزي  إىلخل االتد سوياتالطيف. ويستند حساب  عرب منطيةأمثلة وإمنا جمرد الفلك الراديوي  بنطاقاتليس القصد من هذا اجلدول إعطاء قائمة كاملة  (2)
 .املدىهذا  يف للرصدات املتواصلة عادةً ستخدم الذي يعرض النطاق ل، وهو ممثل (2)العمود  يف GHz 8قيمة  استخدمت GHz 71ترددات فوق  يف (3)
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 2.4اجلدول 
 الخطوط الطيفية في برصدات الفلك الراديويالسويات العتبية للتداخل الضار 

 

 (2)التردد المركزي
 
 
 

f 
(MHz) 

قناة عرض نطاق 
الخطوط الطيفية 

 المفترض
 
 
f 

(MHz) 

درجة حرارة ضوضاء 
 الهوائي الدنيا

 
 

AT 
(K) 

  درجة حرارة ضوضاء
 المستقبل
 
 

RT 
(K) 

 حساسية النظام
 (1)سويات التداخل العتبية )تقلبات الضوضاء(

 pfd spfd قدرة الدخل كثافة القدرة الطيفية درجة الحرارة

T 

(mK) 

P 

(dB(W/Hz)) 

HP 

(dBW) 

f HS 

))2(dB(W/m 

HS 

Hz))) · 2(dB(W/(m 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
327 

1 420 
1 612 
1 665 
4 830 

14 500 
22 200 
23 700 
43 000 
48 000 
88 600 

150 000 
220 000 
265 000 
335 000 
420 000 
670 000 
875 000 
940 000 

10 
20 
20 
20 
50 

150 
250 
250 
500 
500 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

40 
12 
12 
12 
12 
15 
35 
35 
25 
30 
12 
14 
20 
25 
55 
95 

185 
175 
235 

60 
10 
10 
10 
10 
15 
30 
30 
65 
65 
30 
30 
43 
50 
64 
80 

130 
170 
180 

3,22 
48,3 
48,3 
48,3 
20,2 
73,1 
91,2 
91,2 
84,2 
00,3 
94,0 
98,0 
41,1 
68,1 
66,2 
91,3 
04,7 
71,7 
28,9 

245– 
253– 
253– 
253– 
255– 
256– 
254– 
254– 
254– 
254– 
259– 
259– 
257– 
256– 
254– 
253– 
250– 
250– 
249– 

215– 
220– 
220– 
220– 
218– 
214– 
210– 
210– 
207– 
207– 
209– 
209– 
207– 
206– 
204– 
203– 
200– 
200– 
199– 

204– 
196– 
194– 
194– 
183– 
169– 
162– 
161– 
153– 
152– 
148– 
144– 
139– 
137– 
132– 
129– 
122– 
119– 
118– 

244– 
239– 
238– 
237– 
230– 
221– 
216– 
215– 
210– 
209– 
208– 
204– 
199– 
197– 
192– 
189– 
182– 
179– 
178– 

 –dB 6,3أو –4,8أو –2,8أو  –1,3أو  +1,7مبقدار اجلدول  يف ، ينبغي تعديل القيم ذات الصلةاتساع 10ساعات أو  5 ني أوتساعأو  ساعة أو دقيقة 15 أزمنة تكامل منإذا استخدمت و  ثانية؛ 000 2 قدرهتكامل  زمنافرتض  (1)
 وبالنسبة للمرسالت. 4.4البند  يف جاءألنواع أخرى من القياسات، كما  أنسبأقل صرامة  سوياتقد تكون و اليت يتلقاها هوائي واحد.  القدرةهي تلك اليت تنطبق على قياسات إمجايل  املدرجةخل االتد وسوياتالتوايل.  على

 .3.7.4البند  يف (، كما هو موضحdB 15 تنخفض السويات مبقدار)أي  –dB 15 السويات مبقدار فمن املستحسن تعديل املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض، يف

 الطيف. عرب منطيةأمثلة وإمنا جمرد الفلك الراديوي  بنطاقاتليس القصد من هذا اجلدول إعطاء قائمة كاملة  (2)
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 :2.4و 1.4اجلدولني  يف شرح األعمدة
 العمود

 (.2.4( أو تردد خط طيفي امسي )اجلدول 1.4الفلك الراديوي )اجلدول  للنطاق املوزع خلدمة يتردد مركز  (1)

 (.2.4)اجلدول  ةالطيفي وططاخل رصدات يف ةمستخدم منطية مفرتضة( أو عرض قناة 1.4)اجلدول  مفرتض أو موزععرض نطاق  (2)

خلفية  الغالف اجلوي لألرض واإلشعاع من األرض وإشعاعو تضمن مسامهات من األيونوسفري ت وهيدرجة حرارة ضوضاء اهلوائي الدنيا،  (3)
 اجملرة واخللفية الكونية.

 .الشديد بالتجميد املستقبالت املربادة تنطبق القيم على GHz 1 فوقلرتددات  بالنسبة نظام عايل احلساسية.ل ةمثلامل املستقِبل درجة حرارة ضوضاء (4)

، واملستقبلوائي اهل ضوضاء حرارة يتدرج جمموع باستخدام (6.4)سب من املعادلة حيكما   milli-Kelvin بوحدةجمموع حساسية النظام  (5)
 .ثانية 000 2 مبقدارتكامل  وزمنوعرض النطاق املدرج، 

  38,1  k (J/K) 10–23، حيث T  k  sPباستخدام املعادلة  الضوضاءلقدرة كثافة طيفية   شكل يف لكنو أعاله،  )5( غرارعلى  )6(
 شكل ديسيبل. يف sPقيم وال(. Boltzmann )ثابت

 ساباحل يف ، ويعرب عنه4.2.3البند  يف املعيار هذا . ويناقش)HP(ساسية احلعالية  ضارة بالرصدات املستقبلعند دخل  سوية القدرةتعترب  )7(
 شكل ديسيبل. يف HPقيم وال. f P 1,0 = HP شكل يف

 شكل ديسيبل. يف f HSقيم وال. متناحٍ هوائي استقبال  لهنظام استقبال  يف HPسوية قدرة كثافة تدفق القدرة الالزمة إلنتاج  )8(

(، 4.2قناة خط طيفي )اجلدول  يف ( أو4.1)اجلدول  املستقبلعرض نطاق  يف HPسوية قدرة  الالزمة إلنتاجالطيفية كثافة تدفق القدرة  )9(
 kHz 4 مبقدارعرض نطاق مرجعي  يف املقابلة القدرةشكل ديسيبل. للحصول على سويات  يف HSقيم وال. متناحٍ هوائي استقبال و 

 ، على التوايل.dB 60أو  dB 36 يضاف، MHz 1 أو
خل مرتابط اعل فرصة حدوث تدجي مبا متباعدة جداً  ، حيث اهلوائيات(VLBI) يف حالة قياس تداخل خط أساس طويل جداً و 

 مرئي (GSO) مدار مستقر بالنسبة إىل األرض يف ستثناء حالة ساتلاالقد يكون و االعتبارات السابقة. ) عادةً  ، ال تنطبقجداً  ضئيلة
عندها التداخل باحلط من ترابط يبدأ بالسوية اليت خل اتدال عندئذ تتحدد عتبة.( ةواحد VLBIأكثر من حمطة  من واحد آن يف

املستقبل  يف ضوضاء النظام قدرةمن  1%ساوي تتداخل  وميكن من أجل هذه العتبة استخدام سوية. نيهوائي س بنياملقياإلشارات 
[Thompson et al., 1986 and 2001]( .من تقلبات الضوضاء بعد الكشف  10%من  بكثري أكرب السوية هالحظ أن هذي

 قدرة معيار على ، بناءً VLBIمن أجل القياس عتبة القيم و .( وحيدالكلي لتشغيل هوائي  القدرةمعيار نظام  يف والتكامل، كما
2 ، تساوي)spfd(شكل كثافة تدفق قدرة طيفية  يف هاعنمعربًا  %1 ضوضاء

 f)RT  AT( 23–10  1,930 كقيم ديسيبل  وتعطى 
وقد أدرج ، 2.4و 1.4 نياجلدول يف نظام املستخدمة هي نفسها كماالدرجات حرارة و . 2.4الشكل  يف وهي مرسومة 3.4اجلدول  يف

فصلة امل التباعدات النتائج على تتوقف وال البيانات. تدوين يف ستخدماملالرقمي  االعتيان يف تكميمالآثار  ملراعاة 1,4عامل مبقدار 
املقارنة،  وألغراض. dBi 0 قدره بكسب يةفصوص اجلانبال يف تستقبل ةتداخلمجيع احلاالت أن اإلشارة امل يف يفرتضو  اهلوائيات. بني

 أدىن منحىن. يف 1.4د( من اجلدول ي)هوائي وح تظهر قيم جمموع رصدات القدرة
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 3.4اجلدول 
 VLBIسويات التداخل العتبية لرصدات 

 التردد المركزي
(MHz) 

 السوية الضارة
(dB(W/(m2 · Hz))) 

325,3 217– 
611 212– 

1 413,5 211– 
2 695 205– 
4 995 200– 
8 400 196– 
10 650 193– 
15 375 189– 
23 800 183– 
43 000 175– 
89 000 172– 

150 000 167– 
224 000 162– 
270 000 160– 

 

هي أكرب  VLBIلنظم ضارة العتبات اليشري إىل أن  1.4اإلشارة أن الشكل ب جديرخل، اتدبال VLBIنظم  جمال تأثر يف كدليلو 
تغطي  القدرةومنحىن إمجايل  VLBIالواقعة بني منحىن  واملساحةنفس الرتدد.  يف كلية متواصلةلنظم قدرة   مما هي dB 40 حبوايل
 يقتصر عموماً  والصفائفالتداخل  مقاييس . وجيب التأكيد على أن استخدامالراديويةبات تليسكو ال أمناطالعتبات جلميع  مدى

، (VLA)الواسعة جدًا للصفائف  يةزيد عن بضع دقائق قوستال  ةأبعاد زاويا  هلاعالية منفصلة  َلَمعانعلى دراسات مصادر 
القدرة نتائج  وهكذا تظل. (VLBI) قياس التداخل ذي خط األساس الطويل جداً  لنظم يةالقوس الثواينبضعة أعشار من  أو

 .عموماً الفلك الراديوي خدمة صاحلة حلماية  2.4و 1.4 نياجلدول يف الكلية

 النجوم النابضة 5.4

، حبيث نظام استقبال خط طيفي عموماً  يستخدمالنجوم  رصدات هذهوصف خصائص النجوم النابضة. ويف بال 2الفصل تناول 
يف عمليات البحث و . مجعها، ومن مث رتددال الوقت املناسب إلزالة تأثري تشتت يف رتددالقنوات  خمتلف يف اإلشاراتمواءمة ميكن 

تكرار  ألزمنةبعد ذلك باستخدام جمموعة من قيم التشتت وجمموعة من القيم  فمث تستكشل البيانات تسجعن النجوم النابضة 
 دونولكن  الزمن يف أي مالمح حادة متهيد عبارة عن هو تأثري تصحيح التشتت على التداخل الذي قد يكون موجوداً و النبضة. 

ميكن مواءمة النجوم النابضة من  التكرار زمنالتشتت و  حسابيتم  وحاملا. التداخل سوية تربيع جذر متوسط على التأثري كثرياً 
 الرصدات هذه تأثرحساسية  يف عند النظرو وحتسني دقة قياس التوقيت.  ةتوسط لدراسة شكل النبضحيث الزمن وحساب امل

 ةالنبضتكون فيه الذي  الزمنالتكامل الفعال هو  زمن، ولكن املستقبل بأكملهعرض نطاق  هو قيد النظر عرض النطاقيكون 
تكون فيه الذي  الزمنعلى اجلذر الرتبيعي جلزء  مقسوماً  التواصل املكافئهي قيمة  التداخل الضارعتبة  فإن . وهكذاةموجود
 ىل بضع عشراتإئة اامل يف أجزاء حدود بضعة يف التكرار، وهي زمنعلى  مدة النبضة مقسوماً  وه اجلزءهذا و . ةموجود ةالنبض
 2 مبقدار 1.4 اجلدول يف التواصل املكافئةالنجوم النابضة هي أكرب من قيم  لرصداتضارة العتبات فإن ال ئة. وهكذااامل يف أجزاء

ومن مث  لرصدات كامل القدرة عموماً، باستخدام هوائيات كبرية تستخدم أيضاً  عادةً ة النابض وجترى رصدات النجوم. dB 10 إىل
 خل.اتدال منحلماية ا من أجل جممل املتطلباتإىل قيود خاصة  فهي ال تضيف أي
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 درجات الحساسية المحققة 6.4

إلشعاع من مصادر داخل احلزمة الرئيسية هلوائي الفلك إزاء ا احلساسية من غريها هيأكثر  يعلماء الفلك الراديو  اليت هتمساسية احل
د يستخدم لقياسات يهوائي وح ىالقول علينطبق هذا و خل. اتدبال ، اليت نظر فيها فيما يتعلقيةاجلانب فصوصال يف الراديوي، وليس

 GHz 5 تردد يف عملي رتاً م 70 هد قطر يوائي وحهل يكون، ذلك . مثالما صفيف يف وائياتاهل على فرادىإمجايل القدرة املستقبلة أو 
من حيث كثافة تدفق  ةالرئيسي احلزمة . وهكذا فإن حساسيةdB 70 قدره، وكسب مرت مربع 700 2فعالة من حوايل  تغطيةمساحة 
ساسية احلأن  1.4اجلدول  يف 6العمود  ويبني .اجلانبية متناحية السوية فصوصيدخل الإلشعاع  مثيلتهاأكرب من  dB 70كون تالقدرة 

 ملساحة ، وبالنسبةذلكل، و dB(W/Hz)) 267–W/Hz ( 27–10  2 هيقوة مساوية لضوضاء النظام  ذاتشارة إل املستقبلعند دخل 
 :ياملقابلة ه (spfd)مرت مربع، تكون كثافة تدفق القدرة الطيفية  700 2قدرها  تغطية

 

 Hz) · 2W/(m                30–10  5,1  700 2/27–10  2  2 )4.11( 
 Hz) · 2dB W/(m                2,298– = )4.12( 

 

 يةموجة راديو  يف القدرةنصف  يقابل واحد من هوائياجلانب األيسر ألن أي خرج  يف البسط يف 2 بقيمةحيث يتم تضمني عامل 
 أخرى. راديويةخدمات  يف اً عملي اً غالب عتربيا مم مراتبعدة ب، أعلى ساسية عالية جداً حلاالستقطاب. وهذا مثال  ةعشوائي

الفلك الراديوي.  علم يف الكتابات املنشورة يف تظهر حساسة جداً  يةخطرصدات و  ةتواصلم لرصداتأمثلة  4.4ويقدم اجلدول 
 املأخوذةمع القيم  تقارنللصفائف بالنسبة ، و 2.4و 1.4اجلدولني  يف ضارةالسويات المع  تقارند يهوائي وح وبالنسبة لرصدات

هلوائيات  ةالرئيسي احلزمة يف حتدثبكثري من السويات الضارة ألُنا  أدىنالقياسات الفلكية هي و . حتسبأو  2.4من الشكل 
كسب ب ةرتبطم إن الفروق، أي يةفصوص اجلانبال يف االستقبال تقابلضارة السويات الحني أن  يف الفلك الراديوي

 أن املعلمات ومن مث تؤكدمراصد الفلك الراديوي،  يف حتدثساسة للغاية احل الرصداتوتشري هذه النتائج إىل أن  اهلوائيات.
 احلالية. للنظممناسبة  2.4و 1.4 اجلدولني يف

 4.4اجلدول 
 مقارنة نتائج الرصد مع السويات العتبية للتداخل

 التردد
(GHz) 

 خط أم تواصل نمط األداة
spfd المرصودة 

Hz))) · 2(dB(W/(m 
 الحد الضار

1Hz))) · 2(dB(W/(m 
 المراجع

 [Owen & Morrison 2008] –255 –309 تواصل صفيف 1,4

 [Fomalont et al., 1991] –222 –308 تواصل صفيف 5,0

 288– 239– [Lockman et al., 2011] (H I) خط  مكافئي وحيد 1,42

 295– 211– [Walter et al., 2012] (COزاح حنو األمحر خط )من صفيف 37,3

 289– 208– [Walter et al., 2012] (COزاح حنو األمحر خط )من صفيف 93,2

 1.4وكما هو مستخرج من الشكل  2.4و 1.4من اجلدولني    (1)
 

 بتزايد توفركل من اإلشارات الكونية والتداخل إزاء   الفلك الراديويرصدات حساسية  الزيادة يف يكون من املتوقع أن تستمرقد 
إمجايل  يف ةكبري   ةمسامه لاملستقبِ حرارة ال تسهم  MHz 100ترددات تصل إىل حوايل ويف كثر حساسية. األ االستقبال معدات

ستقبال اال اتكنولوجي يف لتحسيناتل الطيف، من املرجح أن يكون عايل منالالرتدد  جانبيف و (. 1.4حرارة النظام )انظر اجلدول 
 كان ممكناً   مما أكربهوائيات  وصفائفتحقق من خالل تطوير هوائيات تاحلساسية رمبا  يف اتزيادالأكرب  ولكن. األثر أكرب

 املاضي. يف
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 مناقشة التداخل 7.4

 سويات التداخل 1.7.4

فوق  dB 10حوايل الواقعة والقيم  املعرافة لتوهاضارة العتبات البني  القدرةسويات  ة، عندتداخلشارات املاإلما تكون  غالباً 
 أخطاء يف للتسبب فيه الكفايةمبا  قوية األُن ذلكالفلك الراديوي.  رصداتعلى  ضرراً  شاراتإلا أشد القيم، هذه

الكشف  عادةً ومن السهل وجود التداخل.  كشف  قد ال يكون من السهلحبيث ضعيفة مبا فيه الكفاية  هاالبيانات، ولكن يف
لفلك ا ألغراضغري جمدية  القياسات دائماً  تكاد تكون يف هذه احلاالتو . العتبيةوأكثر فوق القيم  dB 20 بقيمة خلاتدعن ال

 البيانات امللوثة. بد من تنقية والالراديوي، 

 التداخل من مصادر فلكية 2.7.4

كثافة   تجاوزتساسية. وميكن أن احلعالية  رصدات يف لتتداخل فيه الكفايةقوية مبا ال الراديوية صادر الفلكيةاملمن  ضئيلعدد  مثة
هو مصدر قوي و الشمس،  كوكب  ومن أبرز هذه األمثلة. 1.4اجلدول  يف الواردة القيممن هذه املصادر  (spfd)تدفق القدرة الطيفية 

 ومثة الليل. يف إجراؤها إالال ميكن التحريات اليت  بعض هناكالشمس،  الناجم عن لتداخلهلذا ا نظراً و االنبعاثات.  مصادر من
خاصة بصفة الشمسية قوية  الرشقاتانبعاثات و . الشديدفرتات النشاط الشمسي  أثناءالنهار، ما عدا  يف جتارب أخرى ممكنة

 .إشكالية أقل عادةً هي كثافة تدفق ثابتة، و و قطر زاوي كبري  تكون ذات ةادئاهلالشمس و . MHz 200حوايل  دونبالنسبة للرتددات 

هذه ولكن مواقع . 1.4اجلدول  يف الواردة spfd قيمة تتجاوز اليت الكونية األخرى يةصادر الراديو املعدد من  ،GHz 1 وهناك، دون
يستطيع ، العملية املمارسةيف من حيث املبدأ و و دد. الرت  باختالف إال قليالً ختتلف  معروفة ال ثابتة شدة وهلامعروفة بدقة  املصادر

ال من ناحية أخرى، و ساسية. احل من ممكنةدرجة  أعلى يف إجراء رصداتآثارها عند  ملراعاة تصحيحات إجراء يعامل الفلك الراديو 
 لن يكون ممكناً من مث ، و بتغري الزمنكثرياً تغري  وقد يطيف، ال الكثافة التدفق و   وال السويةالتداخل األرضي منخفض موقع  عادةً  ي عرف
 صاحلة لالستعمال.البيانات غري ال من خالل برتإال  الرصداتالتخفيف من آثاره على  عموماً 

 المدارات المستقرة بالنسبة إلى األرض في عتبارات خاصة بشأن مرسالت السواتلا 3.7.4

إىل  أوالً  اإلشارة وال بد منأمهية خاصة. ب تتسمألرض حالة إىل ابالنسبة  املدارات املستقرة يف السواتل انبعاثاتخل من اتدي عترب ال
اعتبارات  تتناول نفس النطاق الرتددي. وهكذا، يف اهلابطة الوصلة يف وجود إشاراتب الرصد همال ميكن يأن علماء الفلك الراديو 

 الفلك الراديوي. اليت تقع ضمن نطاقات املطلوبةاالنبعاثات غري  عموماً السواتل من خل اتدال

تكون عندما  يصاَدف ضارالخل اتدفإن ال، dBi 0مبقدار  بافرتاض كسب هوائيحمسوبة  2.4و 1.4 نياجلدول يف القدرةأن سويات ومبا 
وبالنسبة  .2.4و 1.4 نياجلدول يف ةبينامل السويات يف مرسل يبثحنو مسددة  dBi 0 أكرب من اليت هلا كسب هوائيلل يةفصوص اجلانبال
مسدداً اهلوائي إذا كان  التداخل، حيدث (1.4)املعادلة  يف دداحمل املرجعياهلوائي  لفصوصمساوية  يةفصوص جانب له يراديو  فلك وائيهل
حول املدار  الواقعة على مسافاتماثلة تاملعند هذه السويات. وهكذا من شأن سلسلة من السواتل  ساتل يبثاجتاه بأو أقل  19زاوية ب

على  متمركزةأكثر  أو 38 مساوي باتساععالية من نطاق الساسية ذات احلالفلك الراديوي  تستبعد رصداتألرض أن إىل ابالنسبة  املستقر
 الفلك الراديوي. رصداتشديدة على  فرض قيوداً يكبرية من السماء الساحة املفقدان هذه و املدار. 

 ويبني. 3.4الشكل  يف مقرتحألرض إىل ابالنسبة  املستقرةمعيار مفيد حلماية الفلك الراديوي من انبعاثات السواتل  ومثة
من خطوط العرض لعدد من مراصد  ي رىاإلحداثيات السماوية كما  يف ألرضإىل ابالنسبة  املستقرالشكل إسقاط املدار  هذا

 عندئذ يكوناملدار دون مواجهة تداخل ضار، من  5ضمن  يب راديو تليسكو  أمكن تسديدإذا و الفلك الراديوي الرئيسية. 
مرصد معني خسارة  وميثل ذلك ألي ساسية. احلعالية  متاحة للرصداتغري  10باتساع  من السماء فسحةب تليسكو ال هلذا

نفس  يف واجلنوبية، تعمل خطوط العرض الشمالية يف املوجودة الراديويةبات تليسكو جملموعة من ال ميكن كبرية. ومع ذلك،
تباعد الزاوي بني من الاحلد األدىن  مطلوبة من أجل 5قيمة  ت عترب. ولذلك ينبغي أن بأكملهاالسماء  أن تنفذ إىلالرتددات، 

 ألرض.ا إىل بالنسبة املستقروائي فلك راديوي واملدار هل ةالرئيسي احلزمة
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 3.4الشكل 

 إسقاط المدار المستقر بالنسبة إلى األرض على القبة السماوية 

 كما يُرى من عدد من المراصد الراديوية
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. وهكذا، dBi 15 ةالرئيسي احلزمةمن  5زاوية  عندالفص اجلانيب  سويةتكون ، (1.4)املعادلة  يف ييف استجابة اهلوائي النموذجو 
، ينبغي خفض انبعاثات السواتل ضمن نطاقات املرسلمن  5مسدد بزاوية  راديويب تليسكو  يف ضار تداخلأي  ولتجنب

 مسافاتعند مباعدة السواتل على و . 2.4و 1.4 نياجلدول يف كثافة تدفق القدرة الواردة  دون سوية dB 15 مبقدار الفلك الراديوي
 ترسااللفرادى اإل (.e.i.r.p) تناحيةاملكافئة املشعة املقدرة ال على طول املدار، جيب أن تكون سوياتفقط بضع درجات 

 dB 15 الواردة مبقدارمن كل إشارات التداخل  القدراتجمموع  يكون أن اشرتاطلتلبية  أيضاً  من ذلك أدىن ما اجتاه مرصد يف
 .4.2و 4.1 اجلدولني يف HP دون

ي الفص اجلانب وذلك بتخفيض سوية كسبمن احلماية من انبعاثات السواتل  قدر إضايف من املمكن توفري ومن الواضح أن
 تصميم هوائيات الفلك الراديوي يف االعتبارات اهلامة منينبغي أن يكون هذا و . ة إىل احلد األدىنالرئيسياحلزمة من  بالقرب

 ل.املستقبَ  يف

 الترشيح 4.7.4
 مراشيحميكن إدراج عدة و . التمرير مراشيحفلك راديوي باستخدام  مستقبل يف تمريرالخارج نطاق  املطلوبةشارة غري اإل قدرةرفض ت  

. اخلطية عدمأي نقطة مبا فيه الكفاية لتسبب  يف قوية املطلوبةشارات غري اإل أال تكونلضمان  االستقبالنظام  يف مراحل خمتلفة يف
التضخيم  من كافٍ  مسبوقة بقدر هذهتكون رقمية، ولكن جيب أن  مراشيحباستخدام  االنتقائية العالية جداً  ىميكن احلصول علو 

إىل مركز  نسبةً  –dB 100 مبا يصل إىلمنخفضة  النطاقحواف  االستجابة عند أن تكونيتعني قد و اإلشارات.  حبيث ميكن رقمنة
 الوسيطةالرتددات  أن ومبااملخصص.  للنطاقأقل من العرض الكامل  –dB 3نقاط  عندح ا رشاملعرض  حبيث يكون، النطاق

ويتوقف . شديدة االحندار نسبياً  من املمكن التوصل إىل حواف ترشيح، عموماً  GHz 10ميغاهريتز و MHz، بني منخفضة نسبياً 
 ةزيد من املناقشامل 6 الفصل ويتضمن. املصممةبة االستجا أقسام املرشاح وعلىعلى عدد  املرشاححواف استجابة  احندار
 .الرتشيح بشأن

 زاوية الساعة )ساعات(

حمطات الفلك 
 الراديوي

ت(
رجا

 )د
مليل

ية ا
زاو
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 سويات التداخل القادرة على إتالف أو إشباع مستقبل فلك راديوي 5.7.4

الفلك  تالاليت قد تضر مبستقب تناحيةاملكافئة املشعة املقدرة والسويات كثافة تدفق القدرة  - ITU-R RA. 2188يشري التقرير 
حني أن  يف الفلك الراديوي مستقبالتمعظم  إتالفأو  لتعطيلميغاواط تكفي  25 حدود يف قدرات الدخلأن  إىلالراديوي، 

 دخلميكن أن تؤدي إىل  قائمةرادارات  تتناولسيناريوهات  عدةهناك و ع كسبها. يلتشب تكفيضعف بكثري األ الدخلسويات 
 .من القدرةذه السويات هب

 وضآلة حجمالعالية  مقرتناً بالقدرةعايل هلوائيات الفلك الراديوي، ال ميثل الكسب .ةرئيسيإىل حزمة  ةرئيسيمن حزمة  قرتاناال -
مثل هذا االحتمال  GHz 94و 1بني ما ترددات  يف املدار العاملة يف األرض استشعار ختلف راداراتملبقع ال

[SFCG Ref] ،حدوث هذا االقرتانأن من رغم وعلى الأي وقت.  يف احلزم الرئيسية لكال النظامني تداخلت أن لو حدث 
 ملشغل فلك راديوي وخيمة. حدوث هذا التداخل بالنسبة باملعىن اإلحصائي، فإن عواقب نادر جداً 

التخطيط املتبادل بني اخلدمة الساتلية  - ITU-R 1750توصية ال يف أشريكما   .يإىل فص جانب ةرئيسيمن حزمة  قرتاناال -
فإن ، GHz 130و GHz 94النطاقني  يف (RAS)وخدمة الفلك الراديوي  (EESS))النشطة( الستكشاف األرض 

 مدار الستشعار يف القدرةرادار عايل  لتغطية منمباشرة  حيملهاهلوائي الذي تعرض تشبع كلما يفلك راديوي  مستقبل
على العكس من ذلك، فإن و هلوائي الفلك الراديوي.  dBi 0 فص جانيب مبقدار يف الستقبالاألرض، حىت بالنسبة ل
 حىت فص جانيبأو  dBi 0 ملقدارهلوائي الفلك الراديوي  ةالرئيسيتتعرض احلزمة تشبع عندما ي مستقبل الفلك الراديوي

 .املدار يف الدائررادار ال كسبلى من  أن كسب هوائي الفلك الراديوي أع على افرتاض مدار، يف دائر أضعف من رادار

التوصية  يف املوصوفة GHz 81-77و GHz 77-76 برتدد مثل رادارات املركبات إىل حد ما، تواضعةامل املرسالتحىت و 
ITU-R M.1452 - ليمرتية من أجل تطبيقات لرادارات تفادي تصادم السيارات وأنظمة االتصاالت الراديوية العاملة باملوجات امل

الرتفاع  فلك راديوي، نظراً  من هوائيعلى مقربة عندما تعمل  قدرة ضارةسويات  إىل تشبع أوتؤدي إىل أنظمة النقل الذكية، قد 
 الرتددات اليت تعمل فيها.ب تقرتنبقعة اليت ال مساحة الكسب وضآلة

 كارلو  يتحليل مونت 8.4
. لفلك الراديويا خلدمة عتبة الضارةال التداخلإشارة  تتجاوز أثناءه الذي الزمنزء من اجللتقدير  كارلو أحياناً   مونيتستخدم حتليل ي  
وقد . يب الراديو تليسكو واحلزمة الرئيسية لل التداخلالزاوية بني اجتاه مصدر  بسرعة فيها تتغايراحلاالت اليت  يف هذا اإلجراء مفيدو 
تسديد  يف التغاير، و/أو مستقر بالنسبة إىل األرضغري  مدار يف ن ساتلشأ، تداخلاملعن حركة املصدر  التغاير نجمي
خل من احالة تد يف النشطة، كما التداخلعدد ومسافة مصادر  أن يتغاير . وميكن أيضاً الربنامج الفلكي الذي يتطلبهب تليسكو ال

كل منها اختيار قيمة   يف حيث يتم ،التجربةمن تشكيالت  اً كبري   اً كارلو عدد  مونيتحتليل  ويتناول. األرضعلى مركبات متنقلة 
  مونيتحتليل  إن الواقعيف و التمثيل اإلحصائي املناسب للمعلمة املعنية. ب تتمتعمن جمموعة من القيم  عشوائياً  جمهولةكل معلمة 

لتوزيعات  وفقاً  جتربةكل  يف املعلمات عشوائياً  تنتقى كلكارلو هو جتربة إحصائية تتكون من عدد من التجارب املستقلة. و 
وضع  يف التداخلعلى احتمال  مؤشراً  التداخلجتاوز عتبة  فيه تمي الذيزء من التجارب اجليوفر و . مقررة مسبقاً  حتمالية ثابتةا

على وجه  القولميكن  فال عتبة الضارة،ال سوية خل فوقامن التجارب إىل تد 2%مل يشر مثاًل أكثر من  حقيقي. ومع ذلك، إذا
 مقابل ، ولكن للحصول على درجة معينة من اليقني ميكن اشتقاق حد أعلى2%ال يزيد عن  التداخلن احتمال إاليقني 

احلاالت  يف الحظ أنهوي. Ponsonby [2002]حتليل  باتباعأدناه،  باقتضاب فيما يليهذه العالقات وتدرس . التداخلالحتمال 
لتحديد دقيق هلذا االحتمال ألن  كارلو ليست مناسبة متاماً   مونيتقة طريفإن ، اً احلدث منخفض وقوعاليت يكون فيها احتمال 

 ات.ءحصااإل قدر هام من لبناء التجاربمن حماكاة  جداً  اً كبري   اً عدد األمر يتطلب

عتبة الالتداخل يتجاوز أي إن نتيجة غري مقبولة، ال تكون احلاالت من nويف ، من التجارب N يشتمل على عددحتليل  يف نظرولن
حنو  N يلحيث مت ،n/Nاملستمدة من التجارب حنو  pمتيل قيمة و نتيجة غري مقبولة.  تفضي إىلاحتمال أن أي جتربة  pولتكن ضارة. ال

بواسطة يعطى  pقبولة لقيمة معينة من املنتائج غري ال من nعدد  احتمال احلصول على فإن، Nلقيمة حمدودة من وبالنسبة الالُناية. 
 وهو:، Bernoulli توزيع
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عدد حمدود  يف مقبولة نتيجة غري n للحصول على pتوزيع احتمال هي ، و p(nP(معرفة  يتعنيكارلو   مونيتلتفسري نتيجة حتليل و 
 :إحصائياً  التوزيع وذلك لتسويةالتالية  ها إىل عالقة التكاملحل اليت حيتاج عكسيةالهذه هي املشكلة و من التجارب. 
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 عندئذ يتبني أن االحتمال العكسي هو:
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أن تليب جيب  عندئذ. 90pليست أكرب من قيمة معينة  pالحتمال أن القيمة احلقيقية باليقني من  %90تطلب نلنفرتض أننا 
)p(nP  تكاملالمعادلة: 

  
90

0
9.0d)(

p
n ppP )4.15( 

حبيث ميكن  nو Nلقيم  توفر حلوالً  )4.15(واملعادلة  90p = 02,0تكون غري مقبولة،  من النتائج %2 كون  حتمالبالنسبة ال
واحدة  جتربةأي  يف أن احتمال وجود نتيجة غري مقبولةبمن اليقني  90%أن هناك  إىل تجاربمن ال Nعدد  من اخللوص

 ،90%باحتمال  ،ميكن حبيث اجيب عدم جتاوزه اليت nقيم  5.4، يبني اجلدول Nللحصول على قيم خمتلفة من و . 2%تجاوز ي ال
 اً كبري   Nالعدد  يصبح عندماالحظ أنه وي. 2%تجاوز يأي جتربة واحدة ال  يف أن احتمال حدوث نتيجة غري مقبولة اخللوص إىل

أن باليقني  من 90%من أجل  1%زيد عن ت ال n/Nقيمة يتطلب األمر ، N = 390لعدد . ولكن 2%من  n/N، تقرتب جداً 
 .2%ال يزيد عن احتمال وجود نتيجة غري مقبولة 

 5.4اجلدول 
 من حدوث 2%من أجل احتمال ال يزيد عن  nو Nقيم 

 من اليقين 90%نتيجة غير مقبولة، بنسبة 

N n n/N 
(%) 

90p 
(%) 

292 1 0,52 2,0 

397 4 1,01 2,0 

776 10 1,29 2,0 

1 900 30 1,58 2,0 

10 000 181 1,81 2,0 

50 000 960 1,92 2,0 
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 1امللحق 
 4بالفصل 

 ITU-R S.1428ي مقتبس من التوصية نموذج لفص جانب

النحو  هو على، ، طول موجة 100، أكرب من D، ها، هلوائيات قطر ITU-R S.1428منوذج كسب الفص اجلانيب من التوصية 
 :)يقرأ من اليسار إىل اليمني(التايل 

 G() = Gmax – 2,5  10–3 {D/λ}2      dBi for     0    m 

 G() = G1 for    m    r 

 G() = 29 –25 log()      dBi for    r    10 

 G() = 34 – 30 log()      dBi for    10    34,1 

 G() = –12      dBi for 34,1    80 

 G() = –7      dBi for    80    120 

 G() = –12      dBi for    120    180 

 حيث:
 Gmax = 10 log{ (D/λ)2}      dBi 

 :  aperture efficiency for  = 0,7, Gmax = 20 log{D/λ} + 8,4      dBi 

 G1 = –1 + 15 log{D/λ}      dBi 

 m = {20λ/D}(Gmax – G1)1/2      degrees  

 r =  15,85 {D/λ}–0,6      degrees 
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 5الفصل 
 الفلك الراديوي مع الخدمات األخرى خدمةنطاقات  تقاسم

 مالحظات عامة 1.5

 بالنسبة ةخاص بصعوبة التقاسمهذا  ويتسم. تإرساالتبث  مع خدمات نشطة متقامسة الفلك الراديوي خدمةمعظم نطاقات 
لتداخل. ونظرًا للبعد الشاسع ملسافات املصادر الفلكية، تقل لخدمة منفعلة وحساسة جدًا  االفلك الراديوي باعتباره خلدمة

 رسالأو أكثر عن انبعاثات اإل dB 100 مبقداركثري من األحيان  يف سويات كثافة تدفق القدرة لالنبعاثات قيد االستقصاء
خارجة  وهيمن صنع اإلنسان بالقرب من املرصد الراديوي. وتتحدد قوة اإلشارات الفلكية وخصائصها بقوانني الطبيعة  هي اليت

الفلك الراديوي  على عامل تعذريريًا ما لعلم كثهلذا اعن سيطرة عامِل الفلك الراديوي. وعالوة على ذلك، ونظرًا للطبيعة التجريبية 
الفلك الراديوي عرضة للتداخل بوجه خاص.  خدمةخصائص االنبعاثات. وهذه العوامل جتعل  ما ستكون عليه اً مسبق أن يعرف

دثإلشارات الفلكية بل ميكن أن يطمس اقوياً  عندما يكونوال يقتصر ضرر التداخل  ثمة أيضاً. ف عندما يكون ضعيفاً  الضرر حي 
 التعرف عليه عندها ميكن اليتالقدرة  سويةيقل قلياًل عن  الذي تداخلال يف الفلك الراديوي يكمن خبدمةخطر مسترت حيدق 

كشف وقوع لوسيلة  ال تكون هناكاإلمجايل. ويف هذه احلالة قد  الزمن، واملوجود خالل جزء كبري من االفراديةالقياسات  يف
 أخطاء خطرية. على النتائج الالحقة تنطويأن التداخل أثناء التجربة، وميكن 
مسافة كبرية  عادةً مواقع خمتارة خصيصاً لتقليل التداخل من اخلدمات األخرى. فتبعد املواقع  يف عادةً وتقع مراصد الفلك الراديوي 
من املهم االرتقاء إىل أعلى  الرصد، حيث يف املوجات امللليمرتية عندما ال َتستخدمو ، من األرض عن املصادر الرئيسية للتداخل

واحلماية اليت يوفرها احنناء  ،هذه احلماية للمرصدتوفر وب القريبة. املرتفعات حتجبهاكثريًا ما ، فإُنا  الغالف اجلوي يف ارتفاع ممكن
أن  . بيدكافٍ صل جغرايف  اوعندما يوجد ف رسالعندما تنخفض قدرة اإل لألرض رسالمع أجهزة اإل التقاسماألرض، يتسىن 
الفقرة  يف بنين تالفلك الراديوي. وي خدمة يف املستخدمة النظممسافات فاصلة كبرية، نظرًا لشدة حساسية  عادةً الضرورة تقتضي 

الفلك الراديوي.  خدمة يف هوائي أو تغذية هوائيمتعذر بصفة عامة عندما يقع املرسل على خط البصر مع  التقاسمأن  3.5
 رسالأو أكثر. وميكن ألجهزة اإل كيلومرت  100 ةوراء األفق على مساف بعيداً موقع املرسل  يكونأن  عادةً وتستدعي الضرورة 

 حمطات املنصات عالية االرتفاع أو املناطيد أن تبقى ضمن خط بصر مرصد وأاملركبات الفضائية  وأاحملمولة على منت الطائرات 
 ويفع املرصد املختار بعناية وبالتوهني جراء احنناء األرض على السواء. ملسافات شاسعة جداً، مما يطيح باملزايا املرتبطة مبوق ما

هذه احلالة ال  كل احلاالت تقريباً عرب األيونوسفري. ويف يف ، ينتشر أي تداخل مستقَبل(MHz 30-3) (HF)الديكامرتية  املوجات
أي  يف قناة مشرتكة يف مرسل وقع تداخل منويف بعض الظروف ميكن ت ،تتوفر احلماية باختيار موقع املرصد وباحنناء األرض

 األرض. سطح مكان على
التداخل الذي  من قبيل ،يتعني حل مشكلة حملية إذ احمللية واإلقليمية والعاملية. التقاسموميكن التمييز متييزًا مفيدًا بني مشاكل 

بينما يقتضي بعني االعتبار.  ،مثل حجب املوقع ،على املستوى احمللي مع أخذ عوامل ،مرصد راديوي بالقرب من مرسليسببه 
، على املستوى اإلقليمي، مع مراعاة اخلطط الوطنية ةتلفزيوني مرسالتمعاجلة املشاكل اإلقليمية، مثل التداخل الناجم عن  األمر

جغرافياً. أما املشاكل  البلدان املتجاورة يف من قبيل اختالف الشروط وختصيصات الرتدد ،للرتددات والعوامل اإلقليمية األخرى
احملمولة على منت السواتل، فال ميكن حلها إال على مستوى االحتاد الدويل  رسالمثل التداخل الناجم عن أجهزة اإل ،العاملية

 هبا. اخلاصمنط احللول  التقاسملالتصاالت. وتتطلب كل فئة من مشاكل 

 الفلك الراديوي خدمة معايير حماية 1.1.5

الرصد ونوع  تواترعلى  الضررعتبة  وتتوقف .ةعترب ضار ت   اليتقدرة التداخل  سوية وهو الفلك الراديوي خدمةماية معيار هام حلمثة 
 االعتبار. يف اخلصائص التفصيلية للتداخل أن تؤخذأيضاً  يتعني. وقد 4الفصل  يف القياس الذي جيرى، كما جاء
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 ،للمصادر األرضية للتداخل ،الفلك الراديوي. وت عتمد رصدات محايةتعني فيها يبالفسحة السماوية اليت  آخرويتعلق معيار 
بعيد. ويعين اعتماد هذه  ملرِسلاجتاه األفق بالنسبة  يف اجتاه مصدر التداخل، أو يف لكسب هوائي الفلك الراديوي dBi 0 قيمة

 لن تسبب تداخاًل ضاراً  ITU-R RA.769التوصية  يف العتبة الضارة الواردة سويات يف القيمة أن املصادر احملتملة للتداخل
(. ITU-R SA.509التوصية  يف إىل خمطط اإلشعاع النموذجي الوارد )استناداً  19زوايا ارتفاع أكرب من  يف الرصدات اليت جترى يف
 التداخل ت من مصدررساالفهي تتعرض للتداخل إذا است قبلت اإل 19زوايا ارتفاع أقل من  يف الرصدات اليت جترى أما
الفسحة السماوية فعليًا أمام  حيتجب جزء من. ويف هذه احلالة، dBi 0األرض( عرب الفصوص اجلانبية بكسب يزيد عن  من)

. ويف الواقع، قد يكون علماء الفلك ITU-R RA.1513بالتوصية  1 امللحق يف رصدات الفلك الراديوي، على النحو املوضح
 ألن دوران األرض يسمح بالنفاذ إىل معظم األجرام السماوية ذلك لتقييد لتغطيتهم السماوية،لقبول هذا ا على استعدادالراديوي 

تظهر إال  ال املصادر السماوية اليت اتالسماوي ميكن أن يكون مقيدًا جدًا لرصد احلجب. بيد أن هذا مواتية أكثرزاوية ارتفاع  يف
خطوط العرض الشمالية العالية(، أو للرصدات احلرجة  من انطالقاً رصدات مركز اجملرة  إجراء لفرتة قصرية فوق األفق )مثال ذلك،

لكسب  مرغوبة dBi 15-12قيمة تكون . وبالنسبة للتداخل من املركبات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض، من حيث الزمن
 ذ كر مدار مستقر بالنسبة إىل األرض، كما يف من ساتل 5 حدود يف للسماح بإجراء رصدات ، وذلكفلك راديوي هوائي

السماوي على حاالت  احلجبوصف تطبيق مفهوم  ITU-R M.1583و ITU-R S.1586 التوصيتني يف . ويرد4الفصل  يف
 األرض. مدار غري مستقر بالنسبة إىل يف مركبات فضائيةأو على منت طائرات  مرسالتالتداخل من 

عتبة التداخل دون حصول  سويةجتاوز  ميكن فيها اليت الزمنمعيار ثالث جيب أخذه بعني االعتبار هو النسبة املئوية من مثة و 
السماوي  احلجبوقضية  الزمنمعيار النسبة املئوية من  يف ITU-R RA.1513تشغيل اخلدمة. وتنظر التوصية  يف خطري احنطاط

الفلك  دمةأي نطاق ترددي موزنع خل يف مجيع اخلدمات، يف املرسالتمن  5%بنسبة  ةالكليالبيانات  خسارة وحتدد ،ذات الصلة
أن مفهوم خسارة البيانات  . وجدير بالذكرأي خدمة واحدة يف املرسالتمن  2%الراديوي على أساس أويل، وبنسبة ال تزيد عن 

 وتقضي الشبكات واخلدمات. خمتلف مل يكتمل تطوره بعد، وأن احلاجة تدعو إىل مزيد من الدراسات لقسمة التداخل بني الكلية
ثانية  000 2 النسبة املئوية خلسارة البيانات كنسبة مئوية من فرتات تكامل مدهتاحتَدد أن بأيضًا  ITU-R RA.1513التوصية 

 ITU-R RA.769 التوصية يف احملددة السوياتراديوي  تليسكوب يف (spfd)رِة الطيفية يتجاوز فيها متوسط كثافة تدفُِّق القد
أو أقل،  بضع ثوانحدود  يف زمنية ، لفرتات(. ويتطلب تأثري التداخل الدوريdBi 0 يساويكسب اهلوائي   أن )على افرتاض

 مزيداً من الدراسة.
 ، يفرض قيودًا صارمة على عاملِ اتبعض أنواع الرصدل بالنسبةتداخل، البسبب  5%نسبة ب تعطلوجيب التأكيد على أن معدل 

احتمال كبري حتقيق  من املرغوب فيه، جنم تفجرب أو كسوف القمر أو الفلك الراديوي. وبالنسبة لبعض الرصدات، كرصد مذنا 
على أطوال موجة خمتلفة  متآونةت أو استحالة تكرارها. وتتطلب أنواع أخرى من الرصد قياسا الرصدة بسبب صعوبة وذلك للنجاح،

كل منها كي تكون التجربة ككل ناجحة. مثال ذلك دراسة متعددة أطوال املوجة  يف وال بد من حتقيق النجاحويف عدد من املواقع، 
صاحلة لالستعمال بسبب  املراصد غري أي من يف منسقة النفجار جنم متجدد. وقد تتضرر هذه التجربة بشدة إذا كانت الرصدات

 أوقات معينة. يف ترددات معينة يف ترتيبات وطنية خاصة اختاذ يواجه صعوبات من هذا النوعالذي رصد املتداخل. ويتطلب ال
 ات عن الطائرات هي أسباب حمتملة للتداخلنعكاسإشارة التداخل هو أثر آخر لالنتشار يتعني النظر فيه. فاال انعكاسو 

عن سواتل منخفضة املدار قائمة أيضاً.  نعكاسبعيداً. وإمكانية التداخل باال لألرض املرسل عندما يكون حىت متقاسمنطاق  يف
الغالف  يف مشكلة التداخل على كثافة احلركة وهنا تتوقفعن جرم مساوي واحد فعااًل إال لوقت قصري  نعكاسيكون اال ولن

املدار حول األرض نتيجة لألنشطة الفضائية.  يف ام املعدنيةسكبري من األجوجود عدد   يف الفضاء. وتتمثل املشكلة يف اجلوي أو
ألرضية عن القمر أن تسبب ا رسالات اإلنعكاس، ميكن الاملتقامسةنطاقات ال يف أنواع معينة من القياس الفلكي الراديوي ويف

 خطرياً. تداخالً 
ب محايتها واجلزء جيالتداخل والنسبة املئوية من السماء اليت  وقد تضمنت معايري احلماية اليت ن ظر فيها حىت اآلن عتبة قدرة

اجلغرايف، أي التباعد اجلغرايف خلدمتني الذي  بالتقاسمتعني محايته. وتتعلق كل هذه املعايري مباشرة يوقت الرصد الذي  نم
كن احلصول على محاية إضافية بني بعض اخلدمات، مي التقاسم جمال نفس الوقت. ويف يف نفس الرتدد يف ميكِّنهما من العمل

أن  جيباالستقطابني الفلك الراديوي ألن كال  خدمة محاية يف متعامدين. وال يستفاد من هذه التقنية استقطابنياستخدام ب

https://www.sfcgonline.org/
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عمومًا إىل نظام الفلك الراديوي من خالل الفصوص اجلانبية البعيدة  ينفذألن التداخل  وكذلكي ستخدما للعديد من الرصدات، 
 خمتلفة جداً عن خصائص احلزمة الرئيسية. استقطابئي عايل الكسب خبصائص هلوا
اجلغرايف  تحقيق التباعدالفلك الراديوي إال ب خدمةمع  التقاسمباستثناء حاالت نادرة، ال ميكن  ،اإلشارة إىل أنه بد من وال

 التقاسم، ورمبا يكون هذا ما راديويموقع فلك  يف لوقت حمدود للسماح برصدات خاصة التقاسم حتقيق الفعال. وقد ميكن
نطاقات  يف وعلى وجه اخلصوص، قد يكون ذلك مفيداً  .9.5 البند يف حبثه رديكما بعض األحيان،   يف الواقع يف ضرورياً 

 الفلك الراديوي. خلدمةموزنعة  غري

 (ITU-R RA.1031)انظر التوصية  وحيد مرسلمع  للتقاسمالمطلوبة  التباعدمسافات  2.5
املعرض للتداخل مبسافة ال ي عترب التداخل  املستقبلاملسبب للتداخل عن  فال بد من مباعدة املرسلاجلغرايف،  التقاسم أريد جناح إذا

، جيب أن يكون التوهني عرب هذه املسافة كافيًا خلفض إشارة التداخل 4الفصل  يف عندها ضاراً. وبالنسبة للمعايري اليت و ضعت
ائح الراديو و ل يف 7. ويعرِّف التذييل همن p% ة، طيلة الوقت عدا نسبITU-R RA.769التوصية  يف املذكوردون املستوى املناسب 

 :Aاجلوي،  الناجم عن الغالف توهنييراعي ال. وتعطى هذه املعادلة أدناه، مع إضافة حد p (bL( رسالخسارة اإل
 A -) p ( rP – rG  tG  tP ) p (bL )5.1( 

 حيث:

 )p (bL: رسالاحلد األدىن املسموح به خلسارة اإل ( األساسيةdB خالل )p%  يتم جتاوز؛ وجيب أن الزمنمن 
 همن p% ةهذه القيمة طيلة الوقت عدا نسبgالفعلية  رسالخسارة اإل

  tP:  رسالقدرة اإل سوية (dBW) عرض النطاق املرجعي عند دخل اهلوائي يف 
  tG:  ( كسبdBiهوائي اإل )اجتاه هوائي الفلك الراديوي يف رسال 
  rG:  ( كسبdBiهوائي الفلك الراديوي ) املرسلاجتاه  يف 

 )p ( rP:  قدرة التداخل القصوى املسموح هبا(dBW) عرض النطاق املرجعي اليت يتعني عدم جتاوزها  يف
 عند دخل جهاز االستقبال الزمنمن  p%من  ألكثر

 A:   الغالف اجلوي. يف صمتصااالعامل اخلسارة اإلضايف بسبب 
 الشكل التايل: )1.5(تتخذ املعادلة   dBi 0  rG  واعتبار أن ،4الفصل  يف وباستخدام معايري احلماية الواردة

 A -) p(rP – tG  tP ) p(bL )5.2( 
سب 4الفصل  يف 4.2أو اجلدول  4.1من اجلدول  7من العمود  rPحيث تؤخذ  باستخدام منوذج  p (bL (. وينبغي أن حت 
 .ITU-R P.617 و ITU-R P.526 و ITU-R P.452التوصيات  يف اجملموعة الشاملة الواردة يف مناسب، كما

، يكون التوهني السميت GHz 15الرصد. وما دون الرتدد  وترددالرطوبة  بتزايدالغالف اجلوي بسرعة  الناجم عن توهنيالويزداد 
، تكون العتامة السمتية GHz 115و 15. وما بني (2.5)املعادلة  يف ، وميكن جتاهلهdB 0,1  الغالب، يف للغالف اجلوي صغرياً 

، تتفاوت عتامة GHz 115، وال توفر إال محاية طفيفة من التداخل. وما فوق الرتدد dB 1 مواقع املرتفعات اجلافة،  يف متواضعة
 (.7.5 البندالغالف اجلوي، وتوفر محاية قوية من التداخل )انظر  يف للجزيئات الرننيالغالف اجلوي بسرعة بالقرب من ترددات 

الوقت  الفضاء احلر بصفة عامة، وال يكون معيار النسبة املئوية من يف رسالخط البصر، ال تتفاوت خسارة اإل يف رسالويف اإل
 على النحو التايل: )5.2(كن كتابة املعادلة ميشكاًل حتليلياً بسيطاً و  bL. ويف هذه احلالة تتخذ جمدياً 

 A -  rP – tG  tP ) log( 20 –) d4log( 20 )5.3( 
 .)باألمتار(هو طول املوجة  و املرسل واملستقبلبني  )باألمتار(هي املسافة  dحيث 
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 املرسلالفلك الراديوي. وإذا و زعت قدرة  ملستقبل rB هي القدرة املرَسلة ضمن عرض النطاق tP تكون أعاله، الوارد ويف التحليل
 عندئذ: rB  tBعلى عرض نطاق 

 A) + rB/tBlog( 10 – TP  tP )4.5( 

 .املرسلوذلك بافرتاض انتظام الكثافة الطيفية لقدرة 

 خط البصر ضمنالتقاسم  3.5
خط البصر مع املرصد. ويوضح  يف مرسالهتاأي خدمة أخرى تقع مع الطيف املوزنع  تقاسم يف الفلك الراديوي خدمة تنجح قلاما

 (4.5)و (3.5) القصوى باستخدام املعادلتني (.e.i.r.p)هذا الواقع. وقد ح سبت القدرة املشعة املكافئة املتناحية  1.5الشكل 
خط البصر، وهو على وجه التحديد  ضمنألرض على مسافة كبرية ل ملرسلهي املسافة املمثلة  كيلومرت  600 ومسافة ملسافتني.

 ومن مثألرض، إىل ابالنسبة  مستقر. أما املسافة األخرى فهي مسافة مدار كيلومرتاً   20األفق على ارتفاع  يف حممول جواً  مرسل
 سوياتالفضاء السحيق. وقد است خدمت  غري رحالترحالت  يف الفضاء يف احملمولة املرسالتفهي متثل املسافة القصوى ملعظم 

يستحسن  ،3.7.4 البند يف ألرض. وكما جاءل مرسلحالة  يف ITU-R RA.769التوصية  يف 1اجلدول  يف عتبة التداخل الواردة
من  5 ألرض من أجل السماح برصدات ضمنإىل ابالنسبة  مستقرمدار  يف مرسلحلالة  dB 12-15 مبقدارمحاية إضافية  توفر

، ميكن أن يبلغ امتصاص GHz 50يات على أجواء جافة صافية. ويف ترددات تزيد عن حوايل املدار. وتنطبق هذه املنحن يف ساتل
منخفضة القدرة عرب  مرسالتمع  التقاسمكثافة خبار املاء، وقد يكون ل تبعاً الكيلومرت،  يف dBالغالف اجلوي عدة أعشار 

 بعض الظروف. يف خطوط بصر طويلة ممكناً 

 1.5الشكل 

 ( كدالة للتردد.e.i.r.pالمكافئة المتناحية )القدرة المشعة 
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بني خدمة الفلك  التقاسماليت يتعذر فوقها  (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية سوية  - مالحظة
نطاق  على خط بصر مرصد فلك راديوي. ي فرتض هنا أن وتقع مرسالهتاالراديوي واخلدمات النشطة 

الفلك الراديوي يساوي نطاق الرتدد املوزنع خلدمة علم الفلك الراديوي وأن القدرة  مستقبلمترير 
النتائج  A املشعة املكافئة املتناحية تساوي القدرة املشعة املتناحية ضمن ذلك النطاق. ويبني املنحىن
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بسبب التقييد  GHz 10ترددات أقل من  يف ألرض على خط البصرل مرسلمع  التقاسماستبعاد إمكانية  1.5ويتضح من الشكل 
، GHz 40 . وحىت بالنسبة لرتددات تصل إىلللمرسل (.e.i.r.p)على القدرة املشعة املكافئة املتناحية  التقاسم الشديد الذي يفرضه
ممكناً.  التقاسماجتاه املرصد، ليكون بمتييزاً عالياً  رسالواط، أو جيب أن يوفر هوائي اإل عن بضعة مللي املرسلجيب أال تزيد قدرة 

حىت خارج منطقة  التقاسمعذر ت، يواط 1 الفضاء السحيق، بقدرة منطية تزيد عن يف الفضاء وليس يف حممولة ملرسالتوبالنسبة 
 التقاسمت ستبعد إمكانية  GHz 50و GHz 20 بني . وماGHz 20الفضاء لرتددات تصل إىل حوايل  يف تغطية اهلوائي احملمول

على منت املركبات الفضائية على ارتفاعات أقل  املرسالتالفضاء. وتدعو احلاجة لتقييد  يف ضمن منطقة تغطية اهلوائي احملمول
 ممكناً. التقاسم، ليكون Bو Aبقدرة مشعة مكافئة متناحية تقع بني املنحنيني  كيلومرت  400 6 من

 رحالت الفضاء السحيق. يف مع مركبة فضائية التقاسموصف حالة خاصة من  8.5 البند يف ويرد

 لألرض لها مرسالتالتقاسم مع خدمات  4.5

لخدمات األخرى لاألرض  مرسالتالفلك الراديوي وسيلة لتجنب التداخل الضار من  خدمة يوفر إنشاء مناطق تنسيق حول مواقع
وراء األفق. ويتمثل  مرسالهتاإال للخدمات اليت تقع  نطاق فلك راديوي. ويتضح من املناقشة السابقة أن التقاسم لن يتسنن  اليت تتقاسم

 سويةأن التداخل الكلي من مجيع املستخدمني خارج املنطقة جيب أال يتجاوز  يف خدم لتحديد منطقة التنسيقاملعيار األساسي املست
دد أنواع القياسات حتعلى عدد من العوامل. و  يتوقففإن مقاس منطقة التنسيق  وهكذاموقع الفلك الراديوي.  يف ةالعتبة الضارة املقيس

 قدرة التداخلكثافة تدفق   وتتحدد. ITU-R RA.769التوصية  يف عتبات التداخل املقابلة الواردةموقع الفلك الراديوي  يف اليت جترى
ت رساالإل (.e.i.r.p) يةعدد املستخدمني وتوزعهم خارج منطقة التنسيق، وبالقدرة املشعة املكافئة املتناحكم موقع الفلك الراديوي حب يف

خصائص االنتشار على  وتتوقفاجتاه موقع الفلك الراديوي، وباجلزء من الوقت الذي تنشط فيه، وخبصائص االنتشار.  يف املستخدم
 مناذج انتشار مناسبة. 2.5 البند يف قرتحي  لتضاريس ووجود األشجار والظروف اجلوية. و اعوامل مثل 
لكل موقع من مواقع الفلك الراديوي يستلزم منطقة تنسيق،  فرادياً إالعوامل املعنية، يتعني إنشاء حدود مناطق التنسيق  ونظراً لتعدد

أن مقاس  وجدير باملالحظةالنطاق.  اليت تتقاسممع املراعاة الواجبة ألي مسات خاصة لقياسات الفلك الراديوي واخلدمة النشطة 
، قد تتجاوز منطقة التنسيق املساحة ةأو أكثر. وبالنسبة لكثري من البلدان الصغري  كيلومرت  100منطقة التنسيق يرجح أن يبلغ 

قد تستدعي احلاجة تطبيق شروط خاصة عند  ومن مثاملطلوبة احلدود الوطنية إىل داخل بلدان ختتلف فيها التوزيعات الرتددية. 
 البلدان الصغرية. يف الفلك الراديوي خدمةحتديد مناطق التنسيق حلماية 

 حرية دون التسببكل ب رسالاخلدمة النشطة اإل ملستعمليمنطقة التنسيق منطقة حول املرصد الراديوي ميكن خارجها  وحتدد
 أي تداخل ضار لتجنبالوسائل التقنية للمستخدمني داخل منطقة التنسيق  توفريرصدات الفلك الراديوي. وجيب  يف تداخل يف
الثابت لالستفادة  املرسلاختيار موقع  يف ميكن أن ينطوي ذلك على توخي احلرصالفلك الراديوي. فعلى سبيل املثال،  خدمة يف

اجتاه املرصد. ويف حاالت أخرى، قد يتمثل احلل التقين  يف حبيث ينعدم بثه رسالمن احلجب الطبيعي، أو تصميم هوائي اإل
 الفلك الراديوي داخل منطقة التنسيق. خدمةنطاق  يف تإرساالجتنب أي  يف الوحيد

 التقاسم مع الخدمات المتنقلة 5.5
املتنقلة. ويف هذه احلالة  املرسالتالفلك الراديوي من  خدمةإنشاء مناطق تنسيق حلماية مواقع  ،من حيث املبدأ ،ميكن
املرصد الراديوي  يف لحد من التداخلل ووسيلة ماإىل منطقة التنسيق  أنه دخل ملعرفة وسيلة مالمستخدم املتنقل ل تتوفر أن جيب
لتقاسم بني اخلدمة املتنقلة الساتلية لمبادئ ومنهجية  ITU-R M.1316التوصية  وتضعأدىن من العتبة الضارة.  سويةإىل 

، استناداً إىل ُنج حماكاة MHz 1 660,5-1 660,1و MHz 1 613,8-1 610,6النطاقني  يف فضاء( وخدمة الفلك الراديوي-)أرض
ترسل  هذا األسلوب، باإلضافة إىل منطقة التنسيق، منطقة حظر داخلية ال ميكن لالتصاالت املتنقلة أنمونيت كارلو. ويقدم 

لكن صحة ُنج و ضمنها، إىل جانب منطقة تقييد متوسطة قد تتخللها بعض القيود على تشغيل االتصاالت املتنقلة. 
 الواقع العملي. على صعيدعد ت ثَبت ب ملالفلك الراديوي  خلدمةكارلو كأساس حلماية فعالة  مونيت
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من األرضية. إذ  املرسالتحالة  يف املتنقلة على منت الطائرات، يكون مقاس منطقة التنسيق أكرب بكثري منه املرسالتويف حالة 
 التقاسم يكون، ويرجح أن 3.5 البند يف خط البصر مع مرصد راديوي ملسافات كبرية، كما جاء ضمن اترجح أن تبقى الطائر امل

حمجوباً الفلك الراديوي  ما مل يكن موقع خدمةناطق تنسيق متتد ملئات الكيلومرتات عموماً، إىل م. وستدعو احلاجة بًا جداً صع
 على حنو استثنائي بأفق مرتفع. بشكل جيد

 GHz 40الفلك الراديوي دون  خدمة نطاقات في التقاسم 6.5
 GHz 40الفلك الراديوي دون  املتقامسة خلدمةالنطاقات  يف اليت أجريت التقاسمنتائج حسابات  1.5يعطي اجلدول 

واسعة من الموعة اجملالسابقة(. ويوضح اجلدول  (CCIR)للجنة االستشارية الدولية للراديو  2-696مأخوذة من التقرير  )وهي
ح سبت املسافة  ،النطاقات. وبالنسبة ملعظم الالزمة كبريةالفاصلة السافات واملخلدمة الفلك الراديوي،  التقاسمسيناريوهات 

الفقرات السابقة.  يف الفلك الراديوي على النحو املوضح خلدمةمفرتض  ومستقبلمفرتض  مرسلبني  للتقاسمالفاصلة الالزمة 
تصل  اليت رتدداتالاألساسية على آلية االنتشار. ويف  رساليلزم من خسارة اإل املسافة الفاصلة اليت توفر ما وتتوقف

على يكون االنتثار الرتوبوسفريي هو املسؤول األول عن التداخل األرتددات اليمن املؤثرات األيونوسفريية. ويف هت MHz 38 إىل
دون االستفادة من  MHz 408إىل  MHz 74الرتددات من  يف الزمن. وقد حسبت املسافات الفاصلة سويةمن  10% عند

االنتشار قد  خسائر(. وتشري التقديرات إىل أن ITU-R P.617و ITU-R P.526و ITU-R P.452أحدث النماذج )التوصيات 
. وهذا بدوره يعين أن املسافات الفاصلة dB 220 عادةً األساسية البالغة  رسال، من أصل جمموع خسارة اإلdB 10 ختطئ بنحو
قد ث مناذج االنتشار. و ، باملقارنة مع النتائج اليت يتم احلصول عليها باستخدام أحدكيلومرت  50-100بنحو  عادةً قد ختطئ 

ض ارتفاع. ITU-R P.452-5باستخدام التوصية  MHz 408ح سبت املسافات للرتددات فوق   هوائي الفلك الراديوي وافرت 
النتائج كثريًا على هذا االفرتاض. وتعطى النتائج حلالتني، واحدة ملوقع بزاوية أفق  تتوقف مرتاً. وال 25 مبقدارمجيع احلسابات  يف

 التفصيل. . ويرد أدناه حبث نطاقات ترددية معينة مبزيد من4موقع حممي جيداً بزاوية أفق قدرها  يف ، واألخرى1 قدرها
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 1.5اجلدول 
 (1990)السابقة  (CCIR)للجنة االستشارية الدولية للراديو  2-696معلمات التقاسم والمسافات الفاصلة من التقرير 

 التردد
(MHz) 

 التداخلالمرسل المفترض مسبب 
المستقبل المفترض 

 للفلك الراديوي

خسارة 
 رسالاإل

 المطلوبة

 المسافة الفاصلة

d(1) 
 
(km) 

d(4) 
 
(km) 

Service tP 
(dBW) 

tG 
dBi)( 

e.i.r.p. 
(dBW) 

tB 
(MHz) No. C/SL rP 

(dBW) 
rB 

(MHz) 
L 

(dB) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
13 
25 
38 
74 
150 
327 
408 
610 

365 1 
 

665 1 
 
 
 
 

700 2 
830 4 

 
000 5 

 
600 10 

 
500 14 
200 22 
000 31 

F 
F 
F 
F 

M 
M 
M 
B 
R 
R 
F 
F 

LMS(E-S) 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

FS(E-S) 
F 
F 

 
 

13 
15 
14 
14 
14 
 

27 
27 
7 
7 
– 
7 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
7 
7 

27 
7– 

10– 

 
 
3 

10 
0 
0 
4 
 
0 
0 

38 
0 
– 

38 
0 
0 

44 
0 

44 
0 

44 
0 
0 

45 
45 

10 
10 
16 
25 
14 
14 
18 
40 
27 
27 
45 
7 
0 

45 
7 

10 
54 
10 
54 
10 
51 
7 

27 
38 
35 

0,01 
0,01 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,025 
6,0 
0,50 
0,50 
3,5 
3,5 
0,004 
3,5 
3,5 

10 
40 
40 
40 
40 

100 
100 

50 
50 

100 

1 
1 
5 
7 

10 
15 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

SL 
SL 
SL 
SL 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

SL 
SL 

C 

185– 
188– 
190– 
195– 
199– 
201– 
203– 
202– 
205– 
220– 
220– 
220– 
220– 
207– 
207– 
207– 
218– 
218– 
207– 
207– 
202– 
202– 
214– 
210– 
192– 

0,05 
0,12 
0,50 
1,6 
2,95 
6,60 
3,9 
6,0 

27,0 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 

10,0 
10,0 
10,0 

0,05 
0,05 

10,0 
10,0 

100 
100 

0,15 
0,25 

500 

195 
198 
213 
228 
223 
227 
232 
242 
232 
233 
243 
205 
220 
252 
214 
217 
243 
199 
255 
211 
253 
209 
216 
224 
227 

 4 000 
 4 000 

930 
990 
820 
730 
760 
685 
440 
450 
525 
155 
290 
630 
230 
215 
410 
 100 

540 
125 
430 
 100 
 100 
 100 
 100 

 4 000 
 4 000 

700 
780 
600 
550 
560 
345 
155 
160 
220 
 100 
 100 

305 
 100 
 100 

135 
 100 

230 
 100 

155 
 100 
 100 
 100 
 100 

 تردد نطاق الفلك الراديوي. (1)

: LMS (E-S)فضاء، -االجتاه أرض يف : عمليات ساتلية ثابتةFS (E-S): حتديد راديوي للموقع، R: إذاعية، B: متنقلة، M: ثابتة، F) املرسلاخلدمة اليت يعمل فيها  (2)
 فضاء((.-متنقلة برية ساتلية )أرض

 (. واط 1بالنسبة إىل  dB) املرسلقدرة  (3)

 اجتاه مرصد فلك راديوي.  يف املرسلكسب  (4)

 اجتاه مرصد فلك راديوي. يف ملرسل (.e.i.r.p)القدرة املشعة املكافئة املتناحية  (5)

 .مرسل وحيدنطاق بث  عرض (6)

 الفلك الراديوي. خدمة وقت واحد ضمن نطاق يف أُنا تبثاملفرتض  املرسالتعدد  (7)

 على رصدات اخلط الطيفي(. SLو التواصلدل على ت Cمنط الرصد الفلكي الراديوي ) (8)

 واخلط الطيفي على التوايل. التواصل، لرصدات 4الفصل  يف 2.4و 1.4جلدولني ا يف 7عتبة التداخل الضار، مأخوذة من العمود  (9)
 احلساب. يف املستخدمعرض نطاق الفلك الراديوي  (10)

 .(4.5)و (2.5)املطلوبة واحملسوبة باستخدام املعادلتني  رسالخسارة اإل (11)

 .1 املرصد بزاوية ارتفاع قدرها يف احلالة حيث يقع األفق يف املسافة الفاصلة املطلوبة لتفادي أي تداخل ضار على رصدات الفلك الراديوي (12)
 .4 املرصد بزاوية ارتفاع قدرها يف احلالة حيث يقع األفق يف املسافة الفاصلة املطلوبة لتفادي أي تداخل ضار على رصدات الفلك الراديوي (13)
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 MHz 330 1-427 1النطاق  1.6.5

الفلك الراديوي.  خلدمةبالغة األمهية  اً سنتيمرت  21ت عترب منطقة الطيف الرتددي القريبة من اخلط الطيفي اهليدروجيين بطول موجة 
ف هبذه األمهية من خالل التوزيع  النطاق املنفعل حصرًا املمتد  يف الفلك الراديوي على مستوى العامل خلدمةوقد اعرت 

على السواء. وعلى مر السنني، تنامت أمهية رصدات اخلط الطيفي  والتواصللرصدات اخلط  MHz 1 427إىل  MHz 1 400 من
الكبرية اليت تبتعد فيها  اتترددات أخفض هو نتيجة للسرع حنواهليدروجيين اليت ختفنض تردداهتا بانزياح دوبلر. وهذا االنزياح 

 خلدمةاليت تعطي بعض احلماية  لوائح الراديو من 149.5حاشية الرقم  يف عن جمرتنا. وي عرتف بأمهية هذه الرصدات النائيةاجملرات 
 3و 2 اإلقليمني يف لتحديد الراديوي للموقع وضع أويلل يكون. ففي هذا النطاق MHz 1 400 النطاق دون يف الفلك الراديوي

 .1اإلقليم  يف الوضع األويل مع اخلدمتني الثابتة واملتنقلة ويتقاسم
رادار أرضي تبلغ ذروة قدرته  وهو هذا النطاق يف ستخدم ألغراض الطريانيللتحديد الراديوي للموقع  ومثة نظام منوذجي

الفلك الراديوي كافياً الستيعاب ذروة  خدمة يف ملستقبل. وإذا كان املدى الدينامي dBi 34 هوائيةويبلغ كسب  kW 500 النبضية
الراديوي خالل فرتة تكامله.  يالفلك املستقبلقدرة الرادار، فإن املعلمة املهمة فيما يتعلق بالتداخل هي متوسط القدرة الواردة إىل 

حدود  يف د الفلك الراديوياجتاه مرص يف (.e.i.r.p)، يكون متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية 360ويف رادار ميسح بزاوية 
طبيعة املسح. وبافرتاض على على خمطط إشعاع هوائي الرادار و  كذلك. وتتوقف القدرة الفعلية املرَسلة  من املرسلقدرة المتوسط 

 2. وبالنسبة لرصد اخلط الطيفي، ي ستخدم اجلدول واط 500، فإن متوسط القدرة يبلغ 0,001أن دورة تشغيل الرادار تبلغ 
. وي فرتض انتظام توزع قدرة خرج kHz 20نطاق  يف dBW 220-، ويبلغ مستوى التداخل الضار ITU-R RA.769وصية الت يف

فلك  مستقبل يف (. ويقلل ذلك من القدرة الواردة إىل قناة واحدةs 2)نبضة بعرض  MHz 0,5على  واط 500الرادار البالغة 
 تني، مما يؤدي إىل مسافdB 233 األساسية املطلوبة رسالتبلغ خسارة اإل. وعندئذ log (500/20) = 14 dB 10 مبقدارراديوي 

 وال بد من. 1.5على التوايل: انظر اجلدول  4و 1زاوييت ارتفاع عن األفق  يف اً كيلومرت   160و اً كيلومرت   450 بطولفاصلتني 
عند جمرد وصول متوسط التداخل إىل العتبة الضارة.  –dBW 142تبلغ  املستقبلاإلشارة إىل أن ذروة القدرة الواردة إىل دخل 

 واحدة ةراداريحال وجود أكثر من إشارة  يف ، وخاصةً MHz 0,5نطاق  يف املستقبلفوق قدرة ضوضاء  dB 15ويعلو ذلك بنحو 
 القدرة.حيث متوسط  ، وميكن للمؤثرات غري اخلطية أن تبطل التحليل منللمستقبلالواجهة األمامية  نطاق مترير يف

 MHz 800 4-000 5النطاق  2.6.5
حني أنه يوزنع للخدمتني الثابتة واملتنقلة توزيعًا أولياً.  يف الفلك الراديوي توزيعًا ثانوياً، خلدمة MHz 800 4-990 4يوزنع النطاق 

مبعاملة خاصة. وأول  MHz 950 4-990 4و MHz 825 4-835 4لوائح الراديو ختص النطاقني  من 149.5غري أن حاشية الرقم 
 هذين النطاقني هو لرصد اخلط الطيفي للفورمالديهايد.

الفلك الراديوي توزيعًا متساويًا على أساس أويل مع اخلدمتني الثابتة واملتنقلة )باستثناء  خلدمة MHz 5 000-4 990ويوزنع النطاق 
نظمة ألهذا النطاق إما ألنظمة املرحالت الراديوية املنخفضة القدرة أو  يف املتنقلة للطريان(. وميكن أن يكون استخدام اخلدمة الثابتة

 الفلك الراديوي خدمةالتقاسم مع  فإنالنظامني األخريين،  يف االنتثار الرتوبوسفريي. ونظرًا ملتوسط القدرة العايل جدًا املستخدم
بعرض نطاق  مشكلة التقاسم أسهلتكون ف، واط 10ا إرساهلنظم املرحالت الراديوية اليت قد تبلغ قدرة  يف . أماصعب جداً 

من نظم املرحالت  حلالتني 1.5اجلدول  يف . وترد النتائجdBi 44الرتددات الراديوية وكسب هوائي بنسبة  يف MHz 40 مقداره
 اجتاه املرصد(. يف dBi 0 مبقداروائي موجنه مباشرة حنو املرصد الراديوي، واآلخر موجنه بعيداً عن املرصد )كسب هبالراديوية، واحد 

 GHz 22,21-22,5و 22,01-22,21 النطاقان 3.6.5
. فيه الفلك الراديوي، ولكن اإلدارات حت نث على محاية رصدات الفلك الراديوي خلدمةيف أول هذين النطاقني، ال يوجد توزيع 

مع اخلدمتني الثابتة واملتنقلة  التقاسم يكون النطاقني،توزيع أويل. ويف كال بالفلك الراديوي  ال تتمتع خدمةالنطاق الثاين،  ويف
مع  تقاسمم ، وهوGHz 22,235)باستثناء املتنقلة للطريان(. وحيتوي هذا النطاق على اخلط الطيفي املهم لبخار املاء عند الرتدد 

الثقب  حول "( منميغا ميزريًا )"قو  ميزرياً رصدات اخلط الطيفي قيد النظر هنا. وميكن هلذا اخلط الطيفي للماء أن ينتج بثًا 
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. [Greenhill et al., 2003] السكونانزياحات دوبلرية من تردد  يف مركز جمرة نشطة، وميكن أن ي كشف يف األسود اهلائل
  حنو املرصد الراديوي. املوجنهحلالة هوائي اخلدمات الثابتة  1.5اجلدول  يف وت عرض النتائج

 GHz 40نطاقات الفلك الراديوي فوق التردد  في التقاسم 7.5
بعض هذه و على السواء.  ةالطيفي وطواخلط التواصلخلدمة الفلك الراديوي من أجل رصدات  GHz 40هناك توزيعات فوق الرتدد 

النشطة اليت تعمل فوق الرتدد  النظممع جمموعة متنوعة من اخلدمات النشطة. وحىت عهد قريب كان عدد  متقاسم التوزيعات
GHz 40  ،ًالفلك الراديوي. وهذا الوضع آخذ بالتغري اآلن، إذ  خدمة يف املبلغ عنها التداخل حاالت قلة ومن مثقلياًل نسبيا

 اخلدمة معخدمة الفلك الراديوي  تتقامسهالذي  GHz 43,5-42,5لعدة نطاقات ترددية، مبا فيها النطاق  التقاسمجترى دراسات 
( واخلدمة املتنقلة )باستثناء املتنقلة للطريان(. وتشمل تطبيقات اخلدمة الثابتة تطبيقات فضاء-الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية )أرض

 GHz 40 مع اخلدمات النشطة فوق التقاسمولعل  (.لوائح الراديو يف 547.5اخلدمة الثابتة عالية الكثافة، )انظر حاشية الرقم 
العالية عند هذه الرتددات هبوائيات ذات  رسالالرتددات املنخفضة لعدة أسباب. فأواًل، يسهل حتقيق اجتاهية اإل يف أسهل منه

سبب اإلشارات ب تشتتمقاس متواضع؛ وثانياً، يكون توهني الغالف اجلوي أعلى عند هذه الرتددات؛ وثالثاً، يتناقص 
 الرتدد. بتزايدالرتوبوسفري 

 GHz 275و 60التقاسم ما بين  1.7.5

 ومثة صعوباتمن التداخل األرضي.  GHz 60محاية قياسات الفلك الراديوي فوق الرتدد  يف ITU-R RA.1272تنظر التوصية 
لتغطية  عادةً الفلك الراديوي  خدمة يف املوجات امللليمرتية مستقبالتهذه الرتددات العالية. وتصمنم  اتنفرد هب ةخاص تقاسم

(، إما لالستفادة من املعلومات وغريها GHz 323-200و GHz 170-130و GHz 116-68العرض الكامل لنوافذ الغالف اجلوي )
احلساسة. وعالوة على ذلك، فإن مازجات  التواصلالعديد من اخلطوط الطيفية أو لتحقيق عرض نطاق عال لقياسات  يف الواردة

أجهزة استقبال املغايَرة بالغة احلساسية معرضة بشدة للتشبع  يف املستخَدمة كمراحل أوىل ‘لفائقاملوصل ا-العازل-املوصل الفائق’
منخفض اخلسارة  الرتشيححني أن تكنولوجيا  يف النطاق الذي تغطيه، يف بإشارات التداخل من أي مكان للتلفأو حىت 

عدد قليل نسبيًا من مراصد املوجات امللليمرتية الواجب  حلمايتها ليست متاحة بعد. ولكن على اجلانب اإلجيايب، ال يوجد سوى
أماكن نائية معزولة، كلما تيسر ذلك عملياً، وتستفيد إىل أقصى حد من الظروف  يف مجيع أحناء العامل، وهي تقع يف محايتها

لليمرتية فعليًا من كن محاية مراصد املوجات املمي ومن مثاألرض.  من التداخل سوياتاجلوية اجلافة للغاية ومن اخنفاض 
احلد األدىن من تعطل تكفل مناطق تنسيق متواضعة املقاس  بتحديد GHz 60الرتددات فوق  مجيع يف ت األرضيةرساالاإل

الرتددات  جلميعبإقامة مناطق تنسيق حول مراصد املوجات امللليمرتية  ITU-R RA.1272اخلدمات األرضية. وتوصي التوصية 
 ITU-R RA.769التوصية  يف ذلك عملياً. وحتدند مناطق التنسيق باستخدام عتبات التداخل الواردة ، حيثما تيسرGHz 60فوق 

 .ITU-R RA.1031التوصية  يف واإلجراءات املبينة

 GHz 275التقاسم فوق التردد  2.7.5
للحد من احتمال التداخل بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات  GHz 3 000-275املدى الرتددي  يف مع خصائص معينةتجت

، يتأثر االنتشار عرب الغالف اجلوي لألرض بشدة باالمتصاص من جراء GHz 3 000-275ويف املدى  هذا املدى. يف النشطة
. )O2H(وخبار املاء  )2O(عن االمتصاص هي األكسجني  األوىلالغالف اجلوي. واألنواع اجلزيئية املسؤولة بالدرجة  يف اجلزيئات

 التوهني قيم كبرية جدًا من هنالكحني  يف الرتدد، بتزايدباطراد  يتزايدلالمتصاص الذي  اً عام تواصالً  الرنانوخيلق االمتصاص غري 
 العام لالمتصاص يبلغ التواصلللجزيئات. وعند مستوى سطح البحر،  ةالطبيعي أحوال الرننيترددات حمددة تقابل  يف

. GHz 3 000الرتدد  يف dB/km 4 000و GHz 1 000الرتدد  يف dB/km 300و GHz 275الرتدد  يف dB/km 5 حوايل
االرتفاع  بتزايد. ويتناقص التوهني dB/km 550 000هذا املدى، ميكن للتوهني أن يعلو إىل  يف جزيئي حمددة رننيحاالت  ويف

ارتفاعات خمتلفة: مستوى سطح البحر  يف dB/kmالتوهني بوحدة  2.5بسبب تناقص تركيز األكسجني وخبار املاء. ويظهر الشكل 
 .ITU-R RA.2189التقرير  يف حساب هذه املنحنيات يف . وترد املعلمات املستخدمةمرت 000 3و مرت 000 1و
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 2.5الشكل 
 على ارتفاعات مختلفة، كيلومتر  1الغالف الجوي المحسوب عبر مسيرات أفقية بطول  في التوهين

 . ومن باب المقارنة،1الجدول  في افتراض خصائص الغالف الجوي الواردةعلى 
 كيلومتر  1الفضاء الحر عبر مسير بطول  في ُرسمت أيضا  الخسارة
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 عتبات التداخل GHz 1 000و 275ترددات بني  يف اإلشارة املرَسلة بعدها مسافات ال تتجاوز  ITU-R RA.2189جيد التقريرو 
 .حالة من أسوأ ةقريبال االفرتاضات ، على أساسITU-R RA.769من التوصية  املستخرجةالفلك الراديوي  خدمة يف
مرسل حساب خسارة املسري بني  يف يجب تضمينهف THzترددات  يف األرضية النظم يف امتصاص الغالف اجلوي عامل قويأن مبا و 

وارتفاع  GHz 275 الرتدد ويفهذا املدى على قمم اجلبال العالية.  يف تقع املراصد الفلكية اليت ترصد . وللسبب نفسه، غالباً ماومستقبل
الفضاء  يف الغالف اجلوي اخلسارة بسبب، ويتجاوز التوهني dB/km 1خط األساس حوايل  يف ص، يبلغ معدل االمتصامرت 000 3

 بسببويتجاوز التوهني  dB/km 100 ، يقارب معدل االمتصاصGHz 000 1. ويف الرتدد كيلومرتاً   186احلر ملسافات متتد حلوايل 
 dB/kmفهي تناهز  GHz 3 000الرتدد  يف ، أما األرقام املقابلةكيلومرت  1,6الفضاء احلر ملسافات متتد حلوايل  يف الغالف اجلوي اخلسارة

لرتددات  وبالنسبة. وختاماً، مرتاً  150 ة متتد حلوايلفالفضاء احلر على مسا يف الغالف اجلوي اخلسارة بسببويتجاوز التوهني  000 1
 الفضاء احلر(. يف عامالً أكثر أمهية من التمديد اهلندسي )اخلسارة عادةً ، ي عترب امتصاص الغالف اجلوي GHz 1 000 فوق حوايل

، تتضاءل عروض GHz 275ترددات فوق  ففيضي. رَ تقليل فرص التداخل العَ  يف وتساهم مقاسات حزم اهلوائي الصغرية أيضاً 
)مقاس طبق طعام كبري  سنتيمرتاً  30 قطره مكافئياً صغرية. وكمثال على ذلك، فإن ال للمكافئياتحزم اهلوائي كثرياً، حىت بالنسبة 

تناقص ونظرًا لالتغذية. ب املكافئيمن قطر  75% ، على افرتاض إنارةGHz 275الرتدد  يف فقط 0,28°تقريباً( يولد حزمة بزاوية 
 تكونالعملية،  النظمعظم مل وبالنسبة. وأخرياً، GHz 275 ترددات فوق يف أكثر عروض احلزمة تضيقالرتدد،  بتزايدمقاس احلزمة 

 .ضئيلة حالياً  هذه الرتددات يف قدرة الرتددات الراديوية املتولدة
 GHz 3 000-275 املدى يف خدمة الفلك الراديوي من نظام نشط يف يتمثل السيناريو األرضي "القريب إىل أسوأ حالة" للتداخلو 

حيث راديوي،  تليسكوبكبري نسبيًا موجنه مباشرة حنو   رسالإالقدرة القصوى املتاحة بالرتددات الراديوية إىل هوائي  مرسل يبث يف
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فيها أن يشكل  املرسل. وحملاكاة هذا السيناريو وحتديد املسافة اليت ميكن لوجود على ارتفاع عالٍ  تليسكوبوال املرسلكون كل من ي
بقدرة  املرسل يبث، وأن مرت 000 3كليهما على ارتفاع   واملرسلالراديوي  تليسكوبالراديوي، ي فرتض أن ال تليسكوبمشكلة لل

سنتيمرتاً  30 يبلغ رسالوأن قطر هوائي اإل GHz 3 000 عند الرتدد dBm 20 إىل GHz 275 عند الرتدد dBm 2,75تتناقص من 
-ITUالتوصية  يف . ويف ظل هذه االفرتاضات، ميكن حساب املسافة اليت حيدث فيها تداخل، على النحو احملدد75% وينار بكفاءة

R RA.769 للمدى 3.5 الشكل يف . وت رسم النتائج2.5 الشكل يف مع إضافة امتصاص الغالف اجلوي كما GHz 1 000-275  ويف
 .GHz 3 000-1 000 للمدى 4.5الشكل 

 

 3.5الشكل 
 GHz 000 1و 275ترددات بين  في المسافة التي لن تتجاوز بعدها اإلشارة المرسلة

 ك الراديوي المستخرجة من التوصيةالفلخدمة  في عتبات التداخل 
ITU-R RA.769 س افتراضات حالة قريبة من األسوأعلى أسا 
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 4.5الشكل 
 GHz 000 3و 275ترددات بين  في المسافة التي لن تتجاوز بعدها اإلشارة المرسلة

 من التوصية المستخرجةالفلك الراديوي  خدمة في عتبات التداخل
ITU-R RA.769 سوأاألمن  ةقريب حالة على أساس افتراضات 
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اجلوار املباشر  يف املرسل لألرضأن يكون  ،GHz 3 000-1 000املدى  يف للرتددات ،يتعني واالستنتاج هو أنه
الواقعني على قمة جبل مرتفع  تليسكوبوال املرسلليسبب تداخاًل، على افرتاض سيناريو أسوأ حالة لكل من  ما تليسكوبل

هذا  يف ات الراديوية العاملةتليسكوبولكن ال ،وتقصر مسافة التداخل ارتفاعات أخفض يكون التوهني أكرب بكثري وجاف. وعلى
 هذه املناطق. يف تكون موجودة الاملدى الرتددي 

راديوي. ال تليسكوبالات الراديوية فهي عابرة ألن الطائرات تتحرك بالنسبة إىل تليسكوبال يف أما مصادر التداخل احملمولة جواً 
مسري مائل شديد ألن امتصاص الغالف اجلوي على  GHz 3 000-1 000املدى  يف لرتدداتل بالنسبةويصح ذلك بشكل خاص 

الطائرة  وقت مرور الطائرة فوق املوقع مباشرة تقريبًا وتوجُّه هوائيها حنو األرض مباشرة. وألن علىصر إمكانية التداخل قاالرتفاع ي
قصرية جداً. ويف حني  لفرتةالتداخل يدوم فإن ضيقة جداً،  THzمدى  يف وألن احلزمة ،تتحرك بسرعة كبرية بالنسبة إىل األرض

راديوي مباشرة،  تليسكوبفوق  على منت مروحية حتوم على ارتفاع عالٍ  يعمل THzبرتددات  مرسل، من ن تصور تداخلميك
السيناريو، دون تنسيق  ، فإن احتمال حدوث هذاITU-R RA.769من التوصية  املستخرجةيتجاوز مستوى عتبة التداخل الضار 

مرصد فلك راديوي. وبفضل اجلمع  يف ستبعد أيضًا التداخل احملمول جواً أحسن األحوال. ولذلك، ي   يف مسبق على األقل، بعيد
 راديوي من سواتل تليسكوب يف الفضاء احلر، تتضاءل جدًا إمكانية التداخل يف بني صغر مقاس احلزمة وسرعة احلركة واخلسارة

 غري مستقرة بالنسبة إىل األرض. مدارات يف
 ،GHz 3 000-275 املدى الرتددي يف الفلك الراديوي واخلدمات النشطة خدمةبني  التقاسمأن بميكن االستنتاج من مث و 
 الرتددات الراديوية. يف يشكل مشكلة، إال إذا طرأ تغري هائل على القيود العملية املفروضة على توليد القدرة ال
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 مع أبحاث الفضاء السحيق التقاسم 8.5

على حنو رتيب  GHz 8,4و GHz 2,3 الرتددين يف أرض(-الفضاء السحيق )فضاءت أحباث رساالتستخدم النطاقات املوزنعة إل
الفلك الراديوي واجليوديسيا )دراسة الصفائح  خدمة يف (VLBI)ِقياس بالتداخل ذي خِط األساس الطويل جدًا ال لرصدات

عن  كيلومرت   106 2 فة أبعد منلوائح الراديو على أنه منطقة من الفضاء على مسا يف التكتونية(. ويعرنف الفضاء السحيق
املعلمات من األرض. وتشمل الرحالت إىل الفضاء السحيق استكشاف الكواكب واملذنبات والكويكبات والرياح الشمسية. و 

 يوفر حيثلقطر اهلوائي،  أمتار 4و رساللقدرة اإل واط 20أرض من مركبات الفضاء السحيق -ت فضاءرساالإل املميزة
األرض، تبلغ  عن كيلومرت   106 2. وعلى مسافة GHz 4,8عند  dBi 47أو  GHz 3,2عند  dBi 36 قدرهكسبًا   األخري هذا

. ويتضح GHz 4,8 عند 2dB(W/m( 137و GHz 3,2عند  W/m)148 )2dBاألرضية املقابلة من كثافة تدفق القدرة  السويات
الفلك الراديوي.  خدمة يف جمموع قياسات القدرة يف تتجاوز العتبات الضارة للتداخل السوياتأن هذه  4بالرجوع إىل الفصل 

 للتقاسم. وتؤكد التجربة حىت اآلن اإلمكانية العملية VLBIالعتبات الضارة لقياسات  دونسويات كثافة تدفق القدرة تقع  غري أن
 .VLBI قياسات يف احملددة املتمثلة احلالة يف الفضاء السحيق يف الفلك الراديوي واالتصاالت خدمةبني 

 لتجنب التداخل الضار كيلومرت   107 6، تقتضي الضرورة مسافة فاصلة طوهلا رسالنفس معلمات اإل هلاويف مركبة فضائية 
 كيلومرت   107 4 أقرب كوكب، يبعدوهو  ،الزهرة الفلك الراديوي. ومن باب املقارنة فإن خدمة يف جمموع قياسات القدرة يف
األجزاء  يف ، ميكن لإلشارات الواردة من مركبة فضائية4الفصل  يف له. وهكذا، من حيث العتبات املذكورة مسافةأقرب  يف

من شأن  حني أن يف النطاق نفسه، اليت تتقاسمات الراديوية تليسكوباألقرب من الفضاء السحيق أن تسبب تداخاًل يضر بال
حدوث تداخل طفيف جدًا )وتكون اجتاهات املركبة الفضائية  يف ب اخلارجية أن تتسببإىل الكواك رحالت يف املركبة الفضائية

 تليسكوبالفصوص اجلانبية لل عرباملسببة للتداخل معروفة جيداً(؛ علمًا بأن إشارات املركبة الفضائية ي فرتض استقباهلا هنا 
 .dBi 0 عن الراديوي اليت ال يزيد كسبها

 الزمني التقاسم 9.5

الفلك الراديوي واخلدمات النشطة  خدمةبرامج تقاسم زمين بني  وضع فال ميكنالفلك الراديوي  يف لطبيعة الظواهر املرصودةنظراً 
تنع أو يعجز املستخدمون الذين يقدمون ميإطار شروط خاصة. وعالوة على ذلك، قد  يف إال النطاق الرتددي نفسه يف اليت تعمل

الصعوبات  بعض األحيان من حيث املبدأ، فإن يف الزمين التقاسم الزمين. ولئن تسىن اسمالتقُنج  خدمة للعمالء عن اعتماد
 املمارسة العملية هي صعوبات تشغيلية أكثر منها تقنية. يف املرتبطة به

الفصل  حبثوقد الواقع ضرورياً أحياناً.  يف موقع لفلك راديوي، بل قد يكون يف ةحمدود لفرتة زمينالتقاسم الومع ذلك، قد يتسىن 
الفلك  خدمةتطلب ت ما رادارية. وبشكل أعم، كثرياً  مرسالتوجود  يف بغية السماح برصدات مستقبلٍ  لتعتيماحلالة اخلاصة  يف السابق

الزمين مع  التقاسم ، ويف هذه احلاالت قد يكونهلاالقيام بالرصد خارج النطاقات الرتددية املوزنعة  من العاملني فيها الراديوي
هبذا الواقع، وحتث على أن ي طلب إىل اإلدارات تقدمي  ITU-R RA.314اخليار الوحيد املتاح. وتقر التوصية  هو اخلدمات النشطة

 الفلك الراديوي. خلدمةنطاقات مل توزنع  يف لخطوط الطيفيةلتنسيق الرصدات التجريبية  يف املساعدة

 التردديوالتقاسم التقاسم الزمني  تنسيق 1.9.5
شديد  اتتليسكوباإلقبال على استخدام ال ولكنهائل من الرتددات.  مدىات الراديوية احلديثة القيام برصدات عرب تليسكوبميكن لل

علماء الفلك الراديوي  يتعني على. ونتيجة لذلك، ضارية وقت الرصد املنافسة علىو  عاليةاستخدامها  يف تكلفة الوقت املستغَرقو 
الظروف اجلوية تردد الرصد ألفضل  إىل تكييف، قدر اإلمكان، أن يعمدوا ات بأجنع وسيلة ممكنة. ويتطلب ذلكبتليسكو تشغيل ال
. وكمثال على ذلك، فإن للزمن اعتمد بعض مراصد الفلك الراديوي جدولة دينامية ومن مثمجيع األوقات،  يف احملتملة

 الوطين األمريكي قادر على القيام برصداتملرصد الفلكي الراديوي ا يف (GBT) غرين بانك تليسكوب
ظروف  يف أشهر الشتاء، يف أوقات معينة يف الرصدات عرب أعلى الرتددات ال ميكن أن جترى إال ولكن. GHz 100-1 املدى يف

ملعهد ماكس  التابع بون يف الراديوي تليسكوبالجوية جافة للغاية، وي ستحسن اغتنام هذه األوقات إىل أقصى حد ممكن. ويغطي 
 بالنك األملاين مدًى ترددياً مماثاًل.
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زمنية قصرية.  لفرتاتبعض احلاالت تنسيق الوقت، حىت  يف ونظرًا لتعدد القنوات اليت تستخدمها بعض اخلدمات النشطة، ميكن
 ميكن هلذه اخلدماتمث  مناالهتمام، و  موضعالنطاقات  يف خلدمات النشطة العاملةإىل اجداوهلا الزمنية  ترسلوميكن للمراصد أن 

، هذه الرتتيباتعلى م به أن رصدات الفلك الراديوي. ومن املسلا  يف بعض احلاالت التحول إىل القنوات اليت ال تسبب تداخالً  يف
أن تنصف مجيع األطراف وأن تنفنذ  ،الرصد خارج النطاقات املوزعة هلم يف ندما يرغب علماء الفلك الراديويسيما ع ال

 أحياناً  الرتدد، حبيث ميكن باختالفاالنتشار ختتلف بشدة  آثار. ومن اجلدير بالذكر أن حد ذاهتا يف كل حالةأساس   على
 .اً دينامي الزمنية إعادة اجلدولةبتقصري فرتات خسارة البيانات 
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 6الفصل 
 نطاقات أخرى في خدمة الفلك الراديوي من مرسالت في التداخل

 مقدمة 1.6
 دماتاخل يف املستخدمةبات الراديوية أضعف بكثري من اإلشارات تليسكو ال تكشفها وتقيسهاالكونية اليت  يةالراديو نبعاثات إن اال

 هي عموماً  يالفلك الراديو  رصدات يف املستخدمةأجهزة االستقبال فإن لقياس هذه اإلشارات الضعيفة، و النشطة.  )املرسلة(
 ضعف اإلشارات وحساسياتل ونظراً . املتاحاحلالية وعرض النطاق الرتددي  يةالراديو تكنولوجيا ال سياق يف حساسية األجهزة أكثر

اليت ال  رسالحىت من أجهزة اإل ذلك حيدث وقد ،خلالتدشديدة التأثر جدًا باالفلك الراديوي  فإن رصداتاالستقبال  أجهزة
وما إىل  ة،البيني التشكيل وآثار رسالاإل أجهزةتوافقيات و  حواف النطاقاتخل من آثار اتدال وينجم هذا. النطاقنفس  تتقاسم

على  املمكنة ومعايري احلماية والقيود يالفلك الراديو  رصدات يف خلالتدلة يعتبال السويات 5و 4الفصلني  يف . وقد نوقشتذلك
 أخرى.مع خدمات التقاسم 

 حبكم اً واسع تفاوتاً اخلدمات النشطة  تستخدمهااليت  للنطاقاتالنطاقات اجملاورة  يف تصادفاإلشارات اليت  وتتفاوت سويات
عدد من أنواع  منها علىنطوي أي يوميكن أن  دمات ذات طبيعة عامة جداً اخلتسميات فإن طبيعة اخلدمة. وباإلضافة إىل ذلك، 

 للموقع ديويالراللتحديد خصصة املنطاقات ال يف أعلى سويات ذروة اإلشارة أن تكون املرجحمن و . رسالاإل خمتلفة من معدات
كثافة تدفق القدرة هلذه   ومتوسط الطائرات. على منتميكن أن تشمل رادارات عالية القدرة  اواملالحة الراديوية للطريان، ألُن

عن  جداً  سويات إشارة عالية أيضاً  كما تنجم.  2dB(W/m( 100– عادةً يتجاوز  عزولة نسبياً املصد امواقع املر  يف اإلشارات
 .(UHF)باملوجات الديسيمرتية  التلفزيون

 تعاريف مقتطفة من لوائح الراديو 1.1.6

 نطاقات أخرى. يف إرسالمناقشة التداخل من أجهزة  يف من لوائح الراديو مفيدة 1املادة  يف التعاريف التالية املقتطفة من القسم الرابع
 إرسالصنف  يف الرتددات الذي يكفي على الضبط،هو عرض نطاق  (:من لوائح الراديو 152.1املادة ) عرض النطاق الالزم

 ظروف معينة. يف املعلومات بالسرعة واجلودة املطلوبتني إرسالمعطى، لتأمني 
 ، ولكنهاعرض النطاق الالزمبرتدد واحد أو برتددات واقعة خارج  بث:  هو (من لوائح الراديو 144.1املادة ) البث خارج النطاق

 .البث اهلامشيجواره املباشر، وهو ناتج عن عملية التشكيل، باستثناء  يف

، وميكن عرض النطاق الالزمبرتدد واحد أو برتددات واقعة خارج  بث:  هو (من لوائح الراديو 145.1املادة ) يالبث اهلامش
 ةالطفيلية، وأنتج ترساالواإلالتوافقية،  ترساالاإلاملعلومات املقابلة. ويشمل البث اهلامشي  إرسالإنقاص سويته دون املس ب

 .البث خارج النطاقالتشكيل البيين وحتويل الرتدد، باستثناء 

 .خارج النطاق البثو البث اهلامشيتتكون من  تإرساال:  هو جمموعة (من لوائح الراديو 146.1املادة ) البث غري املطلوب

 تعاريف إضافية 2.1.6

التوصية  حتتوي ،ذلك حاالت معينة. مثال يف 1.1.6البند  يف التعاريف الواردة يف والتعديالتحتدث بعض االستثناءات 
ITU-R SM.1541 .على التعاريف التالية 
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 عادةً ، ويهيمن البث اهلامشي )BoO( مدى الرتددات الواقعة بعد حدود جمال البث خارج النطاق: ما( رسال)إل 11اجملال اهلامشي
 هذا املدى. يف

مدى الرتددات الواقعة مباشرة خارج عرض النطاق الالزم واليت تستبعد جمال البث اهلامشي،  :ما( رسال)إل 11النطاقاجملال خارج 
 هذا املدى. يف عادةً ويهيمن البث خارج النطاق 

عن الرتدد املخصص  املفصولمدى الرتدد  يف حيدث الالزمالنطاق  عرض خارج بثأي : اجملال خارج النطاق يف ترساالاإل
 هذا الفصل ولكن. خارج النطاقال اجمل يف بثاً  عموماً للبث يعترب من عرض النطاق الالزم  250%بنسبة أقل من  للبث

، وعوامل رسالاإل ومنط جهازحالة التشكيل الرقمي،  يف احلد األقصى ملعدل الرمزو ، منط التشكيلعلى  قد يتوقف اترتددال يف
يتعني أن ، قد النظم املشكلة بالنبضالنطاق العريض أو ذات  الرقمية النظمحالة بعض  يف سبيل املثال،تنسيق الرتددات. على 

 .250%عامل ال عنفصل الرتددات  خيتلف

تحويل ال ونواتجالبيين،  نواتج التشكيلذلك  يف ، مباترساالاإلمجيع  تعترب : ألغراض هذه التوصيةاجملال اهلامشي يف ترساالاإل
أو أكثر من عرض النطاق الالزم من  250%بنسبة  للبث يركز املرتدد العن  مفصولةترددات  يف الطفيلية، اليت تقع ترساالواإل

احلد األقصى ملعدل و ، منط التشكيلعلى  قد يتوقف اترتددال يف هذا الفصل ولكن. اهلامشياجملال  يف تإرساال عموماً  البث،
 الرقمية النظمحالة بعض  يف ، وعوامل تنسيق الرتددات. على سبيل املثال،رسالاإل ومنط جهازحالة التشكيل الرقمي،  يف الرمز

 .250%عامل ال عنفصل الرتددات  يتعني أن خيتلف، قد النظم املشكلة بالنبضالنطاق العريض أو ذات 

وقت  يف حامالتعدة  إرسال، حيث ميكن املستجيبات متعددة القنوات أو متعددة احلامالت-وبالنسبة للمرسالت/املرسالت
مركز  للمحطة أو املخصصمركز عرض النطاق إما  للبثالرتدد املركزي  يعتربُنائي أو هوائي نشط،  مضخم خرجواحد من 

 ثنني.اال األضيق بني، وذلك باستخدام عرض النطاق املستجيب-/املرسلمرسللل dB 3 عرض النطاق

والبث اهلامشي من حيث الرتدد، على النحو  (OoB)البث خارج النطاق  التمييز بني عادةً يتم : اهلامشي خارج النطاق البث
 اهلامشياجملال  يتألف، من لوائح الراديو 3التذييل  يف للمبادئ املنصوص عليها وفقاً و . (ITU-R SM.329-9التايل )انظر التوصية 

 يتوقفالالزم. ومع ذلك، قد  البث أكثر من عرض نطاقأو  250%بنسبة  للبث يركز املرتدد العن  مفصولةترددات  من عموماً 
، وعوامل رسالاإلومنط جهاز حالة التشكيل الرقمي،  يف األقصىات بتالمعدل و التشكيل املستخدم،  منطرتدد هذا على الفصل 

يتعني نبض، قد بال املشكلةنظم الالنطاق العريض أو نظم  وة أالرقمي النظم حالة بعض يف على سبيل املثال،و تنسيق الرتددات. 
حدوث تداخل  يف تسببية أن تخدمة راديو  ومبا أن لوائح الراديو حتظر على أي. ±250% عامل عنفصل الرتددات  أن خيتلف

تداخل ضار خارج  يف خارج النطاق ترساالاإل ال تتسبب حبيث املرسلهلا، ينبغي حتديد ترددات  النطاق املوزعضار خارج 
 .من لوائح الراديو 5.4للرقم  وفقاً  النطاق املوزع

ذلك، لتنسيق الرتددات  من عرض النطاق الالزم. مثال بدالً  على فصل القنوات ±250%النسبة  من ذلك، قد تنطبق بدالً و 
 دالرتد ترتيب قنوات يف بني القنوات من الفاصل ±250%باستخدام  ITU-R F.1191 للخدمة الثابتة الرقمية، توصي التوصية

 .اهلامشي واجملال خارج النطاق جمال بنيتردد حدود مبثابة ات الصلة الراديوية ذ

 ، وتوفرمناسباً  اهلامشيتحديد اجملال لأو واسع، قد ال يكون هذا األسلوب  يف حالة عرض نطاق ضيق جداً و 
 .االرشادزيد من امل ITU-R SM.1539 التوصية

                                                                 
البث " تعبريي" من أجل إزالة بعض التضارب القائم اآلن بني تعريف البث اهلامشي" و "جمال OoB جمال البث خارج النطاق" التعبريانأدخل  11

من لوائح الراديو  3 التذييل يف التعبريين يناالستخدام الفعلي هلذو  من جهة، ،من لوائح الراديو 1املادة  يف خارج النطاق" و"البث اهلامشي"
(Rev.WRC-12)املطلوبةغري  ترساالاإلمجيع على على التوايل،  حدود البث خارج النطاق وحدود البث اهلامشي، تنطبقو  جهة أخرى. ، من 

 .اهلامشي وجمال البث لبث خارج النطاقجمال ا يف
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 نطاقات أخرى في آليات التداخل من المرسالت 3.1.6

 ، من خالل ثالث آليات:جماور نطاق يف مرسل، أي التداخل الناجم عن النطاق حافة يف خلاتدالنشأ يميكن أن 

 إرسالمن جهاز  املرسلالطيف ال ينقطع ضمن نطاق الفلك الراديوي عندما  النطاقات اجلانبية للتشكيل ميكن أن تقع -
 .النطاقحافة  عندبشكل حاد مبا فيه الكفاية  جماور نطاق يف

 2fو 1f(، حيث 2nf  1mf) شكل يف ترددات إيقاع خطيعلى عنصر غري  تعملأو أكثر  إشارتان قويتان كن أن تولدمي -
قد يكون و البيين.  التشكيل ( ترتيبm  nصحيح )العدد ويدعى ال. انصحيح اندعدمها  nو mو رسالمها ترددا اإل

 صدئ مفصلقريب مثل  جسمفلك راديوي، أو  مستقبل يف الدخلمراحل أو ، مرسلخرج  يف العنصر غري اخلطي
 .عالية الكهربائي تكون فيها شدة اجملالمنطقة  يف برج أو سياج يف

لرتددات خارج نطاق ل املستقبلحساسية مل تكن إذا  اجملاور النطاق يف إلشارات الراديويالفلك مستقبل قد يستجيب  -
 الفلك الراديوي منخفضة مبا فيه الكفاية.

 :عن اآلليات التاليةفلك راديوي  نطاقمن  تردد يف تباعداً نطاقات أكثر  يف مرسالتخل من اتدالنجم يميكن أن و 

 تداخل يف سببتتميكن أن  سوية يف شعت، وميكن أن املرسل يف املوزع رسالاإل توافقيات ترددتتولد من احملتمل أن  -
 .الراديوي الفلك رصدات يف

 جيد  بشكلفصالً من اً ثالث تردداً  رتددمن حيث ال متباعدتني إىل حد كبريولد التشكيل البيين بني إشارتني يميكن أن  -
 .لنْي األوا  الرتددين أي من عن

قد  طيفية واسعة جداً  نطاقات جانبيةالطيف إىل  نشر ميكن أن يؤدي استخدام التشكيل العريض النطاق وتقنيات -
 .خل خطرياتد يف ،رسلخرج امل يف ترشحإن مل  تتسبب،

الفلك الراديوي على  نطاقاإلشارات خارج حواف كفاية رفض   وعدم دخل املستقبلمراحل  يف البيينوينجم كل من التشكيل 
 الدخلمراحل  يف من الرتشيح كايفال القدرالفلك الراديوي  مستقبالت. وينبغي أن تتضمن املستقبلسواء من عدم كفاية تصميم ال

قادرة على توفري  ومزودة مبراشيح تردد وسيطينبغي أن تكون مصممة  وكذلكالبيين.  التشكيل لرفض اإلشارات اليت قد تسبب
 .النطاقنسبة إىل مركز  dB 100تصل إىل الفلك الراديوي، واليت قد  نطاقحواف  يف الرفض املطلوب

إىل  مرسالت عالية القدرة تستخدمخدمات إىل راديوي الفلك ال لنطاقاتنطاقات جماورة  توزيع بشكل عام، قد يؤديو 
، جانبية تشكيلنطاقات توافقيات أو  تشملتلك اليت كبعض آليات التفاعل،  وتتوقف تقنية صعبة ومكلفة.  مشكالت

من السواتل والطائرات  ترساالومتثل اإلخلدمات. ختلف اعلى حدة مل كل  درسوجيب أن ت   ،على خصائص املرسل كبري حد إىل
مثل خدمة  ،اخلدمات وقد تبني أن .على خط البصرنتشار االظروف  شيوع الفلك الراديوي بسبب خلدمةمشكلة خاصة 

 النطاق العريض وانتشار الطيف اليت تستخدم تقنيات تشكيلوخدمات االتصاالت الرقمية  الساتليةاالستدالل الراديوي 
 الفلك الراديوي. خدمة يف بشكل خاص لى مشكالت تؤثرتنطوي عالسواتل، هي أمثلة  من

 ت غير المطلوبة من خدمات نشطةرساالحدود اإل 2.6

 البث الهامشيالحدود ضمن مجال  1.2.6
 ITU-R SM.329التوصية  يف كذلكو  لوائح الراديو يف 3التذييل  يف مدرجة امشيةاهل ترساالاإلعلى  احلدود املفروضة

 تشمل:هي دد خمتلف الفئات. و حت وهيإدارة الطيف(،  )سلسلة

 تاالاجمل يف رسالاإل لسويات قدرةتوهني املستخدمة حلساب احلد األقصى املسموح به الهي قيم  Aحدود الفئة  -
 ؛Aمن حدود الفئة  لوائح الراديو مستمد يف 3والتذييل . امشيةاهل

 ومعتمدة . وهي تستند إىل حدود معينةAأكثر صرامة من حدود الفئة  هامشيةهي مثال على حدود  Bحدود الفئة  -
 بعض البلدان األخرى؛ يف ومستخدمةأوروبا  يف



79 

 6الفصل  الفلك الراديويعلم 

 ومعتمدة . وهي تستند إىل حدود معينةAأكثر صرامة من حدود الفئة  هامشيةهي مثال على حدود  Cحدود الفئة  -
 ؛البلدان األخرىبعض  يف ومستخدمةالواليات املتحدة األمريكية وكندا  يف

 ومعتمدة . وهي تستند إىل حدود معينةAأكثر صرامة من حدود الفئة  هامشيةهي مثال على حدود  Dحدود الفئة  -
 ؛بعض الدول األخرى يف ومستخدمةاليابان  يف

خل اية بالتداللجنة الدولية اخلاصة املعن حددهتا (ITE)جتهيزات تكنولوجيا املعلومات  لمن أج: حدود اإلشعاع Zالفئة  -
 .(CISPR) يراديو ال

 هوائي. إرسالخط  يف دون القدرة dB ه بوحداتعن املعرب امشياهل البثالقصوى من  سوية القدرة شكل يف دودوتعطى احل
 للتوهنيدد احلد األدىن حت، يعلماء الفلك الراديو  وهي حمور اهتمام، A حدود الفئةفإن وبالنسبة خلدمات األرض، 

البث اهلامشي  ويقاس. رسالاإلخط  يف متوسط القدرةهي  P، أيهما أقل صرامة، حيث dBc 70، أو log PdBc 10 + 43 مبقدار
 .GHz 1 فوقللرتددات  MHz 1، وGHz 1إىل  MHz 30لرتددات من ل kHz 100 قدرهعرض نطاق مرجعي  يف هلذه احلالة

من و أيهما أقل صرامة. ومع ذلك، ، dBc 60، أو log PdBc 10 + 43 مقدار Aحدود الفئة حتدد خلدمات الفضاء، وبالنسبة 
 قدرة إىل كثافة يؤدي، مما kHz 4 مبقدار امشياهل يقاس فيه البثعرض النطاق املرجعي الذي  الفضاء، يتحددأجل خدمات 

، GHz 1إىل  MHz 30 لمدى منل dB (10 log(4/100) dB) 14 مبقدار خلدمات األرض مثيلتها طيفية أقل صرامة من
dB(10 log(4/1 24و 000) dB)  فوق للرتدداتGHz 1. 

  نتجيفوق حمطة فلك راديوي قد  مرت h سافةفإن ساتاًل على مامشية من اخلدمات الفضائية، اهل ترساالاإلوكمثال على آثار 
هو كسب هوائي  SATGحيث  -Hz 2–dB(W(m SATG  )2h4( log 10 - 79-1(مبقدار هامشية  )spfd(كثافة تدفق قدرة طيفية 

 نطاقات الفلك الراديوي لساتل يف امشية للرتدداتاهل spfdتردد البث اهلامشي. ولتقدير قيم  يف اجتاه املرصد الراديوي يف الساتل
هلوائي  2m 1 فتحة اليت تقابل SATGقيم  اعتباطياً  أخذون m 610  39,6 = h ألرض نستخدم اىلإبالنسبة  مستقرمدار  يف

 spfd عنالقيم الناجتة  وتبدو. كيلومرت  400 1 التغطيةقطر  حبيث يكون مقدار dB 40 هأقصى قدر  بكسبنسمح و الساتل. 
 ، km 800 = hنأخذ  )LEO(مدار أرضي منخفض  يف على ساتلكمثال و . وبعد ذلك، 6.1 الشكل يف منحىن منقط شكل يف
 مساحة ، وهيكيلومرت  300 التغطية حوايلقطر حبيث يكون  dB 20 العظمى قيمةوتكون ال، m2 1 فتحة تقابلمرة أخرى  SATGو

قيم  بينما متثل، 1.6الشكل  يف املستمرنحىن امل شكل يف رسم القيم الناجتةوت. صغرية بقدر ما هي التغطية الشائعة االستخدام
وتبني صلبان.  شكل يف ،ITU-R RA.769التوصية  يف ، على النحو الواردمتواصلة فلك راديوي التداخل لرصداتعتبة 

اجتاه حمطة الفلك  يف حيدث يهلوائي الساتلا كسب  افرتضنا أن كامل حالة ألنناقيم أسوأ  2.6الشكل  يف امشيةاهل spfd منحنيات
 ضئيلة اً الغالف اجلوي وآثار  يف التوهني ناوجتاهل السمت يف مسافات لساتل من قبيل التبسيط،استخدمنا،  وكذلكالراديوي. 

، يشري بوضوح إىل dB 50إىل  20عتبات الضارة، أي ال املسموح هبا spfd سويات الذي تتجاوز فيه دىاملك، فإن مماثلة. ومع ذل
 spfd علىدود احل فإنخلدمات األرض  الفلك الراديوي. وبالنسبة خدمةمحاية  قاصرة جدًا عن عموماً  أن حدود البث اهلامشي

ض و عر اختالف  بسبب وذلك من أجل اخلدمات الفضائية،مما هي  dB 24 مبقدار هي أكثر صرامة GHz 1 تردد فوقامشية اهل
 احلجب بواسطة خدمات الفضاء، ولكن مسافات مرسالتأقل من  عادةً األرض  مرسالتتكون مسافات و رجعية. امل النطاقات

 خدمةمحاية عن  أخرى حدود البث اهلامشي مرةً  تعجز، خط البصر ترساالإلوبالنسبة التضاريس ميكن أن يوفر محاية كبرية. 
)يف  تدرج أيضاً امشية، اهل ترساالاإلعلى  اً حدود تفرض اليت، ITU-R SM.329توصية والمعظم احلاالت.  يف الفلك الراديوي

وهي مسألة ، غري مفروض ذه احلدودهلماية احل توفري الفلك الراديوي، ولكن خدمة يف خلامن التوصية( عتبات التد 3امللحق 
 ظم جديدة.ن فرادى احلاالت عندما تنشأ يف لنظرجديرة با
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 البث خارج النطاق الحدود ضمن 2.2.6

 البثهذه التوصية أقنعة توفر باختصار، و . ITU-R SM.1541التوصية  يف البث خارج النطاقعلى  تعطى احلدود املفروضة
 ترساالاإلالالزم إىل احلواف الداخلية ملنطقة  النطاق املنطقة من حواف يف دوداحل تبنيبالنسبة لكثري من اخلدمات، اليت 

اجملال الفاصل  عندامشية اهلدود احلحنو  ترمتي هاامشي، ولكناهل احلدود املفروضة على البثهذه احلدود أقل صرامة من و امشية. اهل
النظر  قيدالتنسيق  ويبقىالفلك الراديوي،  خدمةدود محاية من احلليس املقصود ، مرة أخرى ،. وهكذاخارج النطاق/اهلامشي

 على أساس كل حالة على حدة.

 ت غير المطلوبة من الخدمات النشطة لحماية نطاقات الفلك الراديويرساالالحدود على اإل 3.2.6
من اخلدمات النشطة  املطلوبةغري  ترساالاإلمحاية خدمة الفلك الراديوي من  لوائح الراديو ترمي إىل يف عدد من احلواشي مثة

إضافية من  حواشوضعت  املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية، يف العديد منو (. من لوائح الراديو 208A.5رقم مثاًل الر )انظ
 أجل توفري محاية إضافية خلدمة الفلك الراديوي من اخلدمات النشطة القائمة واجلديدة.

 أرض( العاملة-من خدمة املالحة الراديوية الساتلية )فضاء املطلوبةغري  ترساالاإلباحلماية من  443B.5اشية وتتعلق احل
 :MHz 5 030-5 010 النطاق يف

"443B.5 ... حيدث أي تداخل ضار ألنظمة اهلبوط باملوجات الصغرية العاملة فوق الرتدد  لكيالMHz 5 030على   ، جيب
 من مجيع احملطات الفضائية التابعة لنظام MHz 5 150-5 030النطاق  يف الناجتة عند سطح األرض ةكثافة تدفق القدرة الرتاكمي

 124,5 )2dB(W/m ، أال تتجاوز القيمةMHz 5 030-5 010النطاق  يف أرض( عامل-خدمة املالحة الراديوية الساتلية )فضاء يف
، MHz 5 000-4 990النطاق  يف حيدث أي تداخل ضار خلدمة الفلك الراديوي . ولكي الkHz 150نطاق قدره  يف

 ، أن متتثل للحدود املقررةMHz 5 030-5 010النطاق  يف أرض( العاملة-أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية )فضاء على جيب
 "  (WRC-12).(Rev.WRC-12) 741 القرار يف املنصوص عليها MHz 5 000-4 990النطاق  يف

 (MSS) املتنقلة الساتلية اخلدمة من املطلوبةغري  ترساالاإلاحلماية من  من لوائح الراديو 511F.5و 511A.5 وتتناول احلاشيتان
 :GHz 15,43-15,63النطاق  يف أرض( العاملة-)فضاء

"511A.5  ...النطاق  يف أجل محاية خدمة علم الفلك الراديوي ومنGHz 15,4-15,35 جيب على كثافة تدفق القدرة الرتاكمية ،
أرض( من نظام ساتلي -مجيع احملطات الفضائية التابعة ألي وصلة تغذية )فضاء GHz 15,4-15,35النطاق  يف اليت تشعها

، أال تتجاوز GHz 63,15-43,15النطاق  يف اخلدمة املتنقلة الساتلية، عامل يف مستقر بالنسبة إىل األرض غري
 %2 وي أثناء أكثر منالفلك الرادي لعلمأي موقع للرصد تابع  يف ،MHz 50 عرض نطاق قدره يف 2dB(W/m( 156− القيمة

 "    (WRC-2000)الوقت. من



81 

 6الفصل  الفلك الراديويعلم 

 1.6الشكل 
 كثافة تدفق القدرة الطيفية على األرض التي تقابل

 حدود البث الهامشي للسواتل

Radio-Astro_61

0.1

–180

–200

–220

–240

–260

1 10 10
3

10
2

 
 

 أداء مستقبالت خدمة الفلك الراديوي 3.6

 حواف النطاقات في ترشيح التداخل 1.3.6
حواف استجابة ال بد من معرفة جماورة،  نطاقاتفلك راديوي من إشارات  مستقبل خدمة يف Pالفعالة  دخل القدرةحلساب 

اليت  السويةهو  0a dB–حيث ، 6.2الشكل  يف للنطاق األعلى رتددالحافة  يف مثالً  نظرنالدقة. ول بقدر من نطاق املستقبل
 تلك النقطة. يف املستقبلهو منحدر استجابة  –dB/MHz kعند حافة النطاق و للمقياس الراديويالنسيب  خيفض هبا الكسب

 

 (GHz)رتدد ال

سوية  يف spfdيبني املنحىن املستمر واملنحىن املنقط القيم املمكنة للكثافة 
مدار  وسواتل يف (LEO)مدار أرضي منخفض  األرض من سواتل يف

حدود البث  ، على التوايل، تشع عند(GEO)مستقر بالنسبة إىل األرض 
اهلامشي للمركبة الفضائية. للتفاصيل انظر النص. وتبني الصلبان القيم 

اجلدول  ترد يف لعتبية للتداخالت الضارة خبدمة الفلك الراديوي كماا
1.4. 
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 2.6الشكل 
 لتتواءم مع نطاق فلك راديوي خاصية نطاق تمرير المستقبل المصممة

 

Radio _-Astro 62
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خارج  نا نصادف،ولكن ،1.4اجلدول  يف عتبة الضارةالالفلك الراديوي تساوي  نطاقضمن  ةخلاتدمنفرتض أن أي إشارات ول
 هوائي الفلك الراديوي تغطيةهي مساحة  Aإذا كانت و . Hz) · 2W/(m S، منتظماً  spfdشكل  يف خالً ا، تدالنطاقحافة 

 :الواردةخل اتدال تكون قدرة، النطاقحافة  يف رتددالهو   0f، وةخلاتدشارة املاإلاجتاه  يف
 

 kASfASP
a

f

ffka
/1034,4d10

10/–10/)–(10[– 0

0

0
6–

0  


 )6.1( 

 .النطاقمبا فيه الكفاية وراء حافة  خل ميتد بعيداً اتدالالعملية ما دام  املمارسة يف التكامل مربر   يف الالُناية ميثلالذي د واحل
 نطاقاتض و لعر  W 21–10إىل  17–10املدى من  يف 1.4اجلدول  يف حتمله الواردة املمكن خلاالتد لسويات قدرةاحلد األقصى ويقع 

( يراديو  ترحيلإلشارة  مألوفة) Hz) · 2W/(m 13–10  2 = Sبقيمة إلشارة مستمرة وبالنسبة . GHz 1 فوقترددات  عندمنوذجية 
عند  مثالً، ،االستجابة كانت  إذا W 21–10 لن حيدث جتاوز السوية(، GHz 3حوايل  عند كسب متناح) m2 3–10قيمة ب Aهوائي و 

 k = 10 dB/MHzأجل  ومن، 0a قيمةأقل أمهية من  kقيمة و . dB/MHz 50، هو k، واالحندار dB 102، هو 0a، النطاقحافة 
 كونتأن  ينبغي GHz املدى يف فلك راديوي لرتددات مستقبلفإن استجابة  وهكذا.  0a = 109dB سوية القدرةنفس ت ستقبل 

 البث خارج النطاق مصدر وقعإذا  وأكرب تبعًا لذلك، النطاقإىل مركز  نسبةً  النطاق حافة عند dB 110إىل  100حدود  يف
النطاق  يف دمةاخللطيف  ميكن العملية ال املمارسة يف الحظ أنهوي. dBi 0ب أكرب من تليسكو الاستجابة  تكون فيهاجتاه  يف

A:  منحدرdB/MHz k– 
B: عرض نطاق نصف القدرة 

(d
B

)
 

 نطاق فلك راديوي
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الفلك  نطاق ضمن ةضار ال السويةتجاوز يحنو احلافة لكي ال  يرمتيينبغي أن  بل، النطاقحافة  عندقطع فجأة ي أن اجملاور
ومثة املطلوبة.  النطاقالستجابة حافة  مفيداً  وفر مؤشراً ت افإُن حالة مبسطةهي  أن احلالة قيد النظرلرغم من الراديوي. وعلى ا

 هوائي الفلك الراديوي. يف متناحيةاستجابة  فيها يفرتض 1.6اجلدول  يف أمثلة أخرى بضعة

 1.6اجلدول 
 أمثلة الستجابات حافة النطاق المطلوبة لخدمة الفلك الراديوي

 الخدمة
 مسافة المرسل المفترضة

(km) 

السويات النموذجية لمتوسط 
 المرصد في االشارة

استجابة حافة النطاق 
 المطلوبة

(dB) 

 ساتل إذاعي
 )التدفق األقصى املسموح به(

36 000 5  10–18Hz)  · 2W/(m 56–  63إىل– 

 –109إىل  –10 –13Hz)  · 2W/(m 102 2 60 مرسل ترحيل راديوي منوذجي

 رادار حممول جواً 
 (W 10)متوسط القدرة 

10 

300 

10–8m/W 2 
10–11m/W 2 

100– 
70– 

 
وقد ، الرصدفلك راديوي على نوع  مستقبل يف دورة عمل منخفضةلتأثري التداخل  يتوقف ةنابضالرادار ال ويف حالة إشارات

 مستقبل يف النطاقستجابة حافة وبالنسبة ال. القدرةسوية إشارة مستمرة من نفس متوسط  تسببه الذي التأثرييكون أكرب من  ال
 املستقبلةالقدرة  متوسط، فإن m2 3–10 مبساحة، A، تغطية، ومنطقة الوصلة اهلابطة يف dB 100 مبقدار فلك راديوي

 9–10وايل حبذروة كثافة تدفق القدرة  يقابل. وهذا W/m2 13–10 دونكثافة تدفق القدرة   سوياتملتوسط  W 21–10 يتجاوز ال
 وجود إشارات رادار قوية يف بالتشغيلقد تسمح  100dB–مبقدار  النطاقفإن استجابة حافة  وهكذا. W/m2 10–10 إىل
مراحل  يف بيين تشكيل وتؤدي إىل آثار هامةتكون  ة قدأثناء النبض فرط احلمولة آثار فإنمن ناحية أخرى، و النطاق اجملاور.  يف

 أدناه. دخل املستقبل، كما هو موضح

، جيب أن يكون عرض النطاقنسبة إىل مركز  dB 100 مبقدار النطاقحواف  عند االستجابة يف من أجل احلصول على ختفيضو 
، منخفضة نسبياً  الوسيطةالرتددات  ومبا أنالفلك الراديوي.  لنطاق املوزععرض الأقل من  –dB 3نقاط  عندح ا رشامل
ح على ا رشاملحواف استجابة  ويتوقف احندار. حادة نسبياً  قطاعية انتقائيةحتقيق مكن امل من ،عموماً  GHz 1و MHz 100 بني ما

 75% يف –dB 3 مبقدارعرض نطاق  الذي يوفرح ا رشاملعترب . على سبيل املثال، ي  املصممةواالستجابة أقسام الرتشيح عدد من 
 أقسامعدد  يف زيادة نطاق التمريرحواف  عند احندار االستجابةتطلب زيادة وت. اجلوانبحاد  –dB 100من عرض نطاق 

وفر يال  فإن الرتشيحدرجة احلرارة. وهكذا  تغاير الطور بتغايرح أكثر صعوبة ويزيد من ا رشامل مواءمة ح، وهذا بدوره جيعلا رشامل
الفلك الراديوي  نطاق خدمة يف لالستعمال صاحلالعرض النطاق  وختفيض. النطاق حافة يف خلاتدالملشكلة  سهالً  حالً  دائماً 
توسيع ل، و وطتردد اخلط يف التحوالت لرصد عادةً النطاق مطلوب عرض  كاملالطيفية، ألن   وططاخل لرصداتبشكل خاص  مهم

 املستقر الرتشيح توفر أن األطوار الرقمية ةتعددامل املراشيح حلوافميكن و غريها من اآلثار. دوبلر و  لزحزحات، نتيجة وطعرض اخلط
 الطيف احلديثة. مقاييس يف املراشيح مألوفاً  هذهاستخدام  أصبحوقد درجة احلرارة.  لتغاير وهي منيعة، املطلوب األطرافحاد 

 اآلثار غير الخطية والتشكيل البيني 2.3.6

، بسبب نطاق مترير املستقبلوقت واحد عند دخل املستقبل ولكن خارج  يف وجودةاملأو أكثر من اإلشارات  قد تؤدي إشارتان
 ةثالثمن املرتبة ال بيين تشكيلأهم تأثري  . ومن املرجح أن يكونضمن نطاق مترير املستقبلاملراحل املبكرة، إىل إشارة  يف الخطيةال

 .نطاق التمريرضمن  )1f – 2f2(أو  )2f – 1f2( مكونةً  نطاق التمريربالقرب من حافة  2fو 1f انرتددال حيث يولاد
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عرتاض هو االهذا و . من املرتبة الثالثة ثنائي النغمة البيين التشكيل اعرتاضأنه حيث من  ملضخٍم ماالبيين  التشكيل يوصف أداءو 
 نثالمي املستقيمان اللذان ناطاخل، قدرة الدخلمقابل لقدرة اخلرج  (log-log)رسم لوغاريتمي  يف ،يتقاطع فيها النقطة اليت
 تستخدم هلا، IMI يه النقطةهذه  يف قدرة الدخل وتكون سويةالبيين.  التشكيل واستجابة ةاملطلوب املضخماستجابة 

خل اميكن أن تنجم إشارة تدو . dB 30حوايل  بكسبترانزستور منخفض الضوضاء  بوصفها ممثل مضخم هنا –dBW 40 قيمة
 :كما يلي  IMPخارج النطاق بقدرة  شاراتالتشكيل البيين إلعن  HPقدرهتا فعالة 

 dBW3/)2( HMIMI PIP  (2.6) 

، ميكن اشتقاق قيم كثافة تدفق القدرة dBi 0 ستقبالكسب هوائي اال  ، وعلى افرتاض4.1اجلدول  يف الواردة HPاعتماد قيم وب
املذكورة  IMI، باستخدام قيمة أويل بتوزيعالفلك الراديوي  نطاقات خدمةالقيم املناسبة لبعض  6.2اجلدول  يف ويرد. IMSاملقابلة، 
البيين  فإن نواتج التشكيل، السوياتالفلك الراديوي هذه  نطاقاتترددات بالقرب من  يف كثافة تدفق القدرة  جتاوزتإذا و أعاله. 

. املستقبلعند دخل  حيتاج األمر إىل مرشاحيف هذه احلالة و . 1.4اجلدول  يف املدرجةعتبات الضارة التجاوز ت النامجة عن ذلك
عند دخل املستقبل.  لنظاماحرارة ضوضاء  اليت تزيد مناإلدراج  خسارةساسية بسبب احل يف اخنفاض هذا الرتشيحعن  نجميقد و 

 مستقبالت يف ترشيح الدخل عملياً  تيسرمواد فائقة التوصيل  تستخدم فيهااليت  املراشيح يف التحسينات األخرية فإن ومع ذلك،
 .والرتشيح األمامي املضخم كسب  خيار توزيع استكشاف الفلك الراديوي. ويتم حالياً 

 2.6اجلدول 
 القيم النموذجية للقدرة الواردة وكثافة تدفق القدرة إلشارتين بشدة متساوية

 تداخل عند العتبة الضارة بالتشكيل البيني في قد تتسببان
 نطاق الفلك الراديوي في التردد المركزي

(MHz) 
IMP 

(dBW) 
IMS 

))2(dB(W/m 

325,3 94– 82– 
1 413,5 95– 71– 
4 995 96– 60– 
10 650 94– 52– 
15 375 94– 49– 
23 800 92– 43– 
43 000 90– 36– 

 الخطّية 3.3.6

 القدرةللحفاظ على إمجايل  عموماً  الراديويب تليسكو الأجهزة استقبال  تصمم، 2.3.6البند  يف جتنب املشاكل اليت نوقشت يف رغبةً 
من  ،إىل ذلك تضخيم واملرشحات وماالسلسلة من مراحل  يف نقطةعند أي  1% سوية انضغاط بنسبةدون  نطاق التمريرداخل 

خارج نطاق الفلك  مباشرةً  وجود إشارات قوية يف ،1%انضغاط عند نقطة  وميكن ملستقبل يعمل. خرج املستقبلاهلوائي إىل 
مواصفة  أن تكون يفضلوكذلك داخل نطاق الفلك الراديوي.  ةمنخفض من سويةبيين  يؤدي إىل نواتج تشكيلالراديوي، أن 
بني  واسع" هامش رأسي" ومن املستحسن توفرإشارة الدخل.  سوياتمن حيث  اخلرجبسط معايرة ت امن اخلطية ألُن املستقبل قريبة

. من حيث الزمن تداخل متفاوتة سويةوجود  يف ، وخاصةً 1% عندها انضغاط بنسبة اليت حيدث القدرة وسويةالتشغيل  سوية قدرة
صمم النظام بشكل عام ملنع قد اهلوائي وسوية التداخل، و  تسديد باختالفاملستقبل  يف عند أي نقطة لقدرةوتتفاوت سوية ا

 1% الكسبط اضغاننقطة تكون ستجابة، اال مواصفةعلى  شرط تربيعي هيمنإذا و . dB 0 إىل اهلامش الرأسي من االخنفاض
 .ةالثالث املرتبة عرتاض مناالسوية دون  dB 26، وdB 1 الكسبط اضغاننقطة  دون dB 16 عادةً 
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 الترشيح والرقمنة 4.3.6

 وميكن أن اإلشارة. ريمس يف أضيق تباعاً  مراشيحاستخدام ب الكسب عالية النظم يف ةخطيالالنمو حنو ال يف ئياً جز ميكن التحكم 
 ويتعني أن توفر. على السواءوالرقمية  املراشيح التماثليةشمل أن يالفلك الراديوي و  مستقبل يف مراحل متعددة يف الرتشيح دثحي

 i املعلمات التالية للمرحلة أن حنددميكننا و التالية.  املضخممراحل  يف ةحلماية اخلطي من الكبت كايفمتاثلية القدر الأي مرحلة 
 :اتشار اإلسلسلة  يف

- ) f( iG:   كسب القدرة نسبة) f( inP)/ f( outP املرحلة،  يفi  ،لرتدد ل كدالةf 

- iN: الضوضاء رقم 

- NliP:  رحلة، املالرتدد عند دخل  عرباملتكاملة  القدرةجمموعiالالخطية  ميكن أن تتسبب من أجلها ، اليت
 .من انضغاط الكسب 1%بنسبة تلك املرحلة  ضمن

 هو: مثالً، املرحلة اخلامسة، الالخطية ضمنتجنب لشرط ويكون ال
 

)  f( 4G)  f( 3G)  f( 2G)  f( 1G] 1 –)  f( 1N[  k T  f) d f( 4G)  f( 3G)  f( 2G)  f( 1G)  f( inP 

5P  fd) f( 4G)  f( 3G)  f( 2G] 1 –)  f( 2N[ )6.3( 

املرحلتني  يف الكسبفرتض أن وقد ا، Boltzmann ،K 290 = Tهو ثابت  kومن اهلوائي،  دخل القدرة يه f (inP (حيث 
 الحقة.الراحل ضوضاء املمسامهة  ميكن جتاهل حبيثاألوليني كبري مبا فيه الكفاية 

لتوفري أطياف  ذايت توليفجهاز  يف مع هوائي واحد، تتم معاجلة اإلشارات املستخدمةالفلك الراديوي  مستقبالتيف معظم و 
إشارة  ترقمن يف كلتا احلالتنيو . متصالب توليفنظام  بواسطةاإلشارات  تعاَل ،من اهلوائيات صفيفيف حالة و . القدرةإمجايل 

 إىل الرقمي حموال التماثليعند دخل  للتعرجويتطلب األمر مرشاحًا متاثليًا مضادًا . الحقة رقمياً ال الرتدد املتوسط وجتري املعاجلة
(A/D) ،شارة اإلضعف عرض نطاق  عند حبيث ميكن إجراء االعتيان، الرتدد املتوسططيف  يف رتددال وذلك لتحديد انقطاعات

، إىل الرقمي التماثليحتويل  يف النظام التماثلي وجتنب التعرج يف إذا مت جتنب الالخطيةو . Nyquistعتيان ملطلوب العلى النحو ا
عتبات ال عندإشارات التداخل  وتؤدي .املتصالب التوليفالذايت أو  التوليفمرحلة قبل  رقمياً  الرتشيحزيد من عندئذ ميكن إدراج امل

إىل  40 أدىن حبوايل الرتدد املتوسط نظام يف ةإشار  إىل سويات( 2.4و 1.4 واجلدولني، )ITU-R RA.769التوصية  يف الضارة الواردة
dB 80  عشرات  ببضعاإلشارات اليت تتجاوز هذه السويات  فإن . وهكذاةخطيالالخطر  اليت تنطوي على السويةمنdB  ميكن

من منط الرقمية  للمراشيحميكن و الفلك الراديوي.  خدمةخارج نطاق  الرقمية إذا كانت تقع املراشيح على حنو مالئم بواسطة هارفض
املراحل  يف التماثلية مع املراشيح وميكن أن تؤدي حواف النطاق، عند جداً  اً حاد اً توفر قطع أن (FIR) النبضة احملدودة استجابة

مع تقريب رقمي  الرتدد املتوسطإشارة  تلفيفاليت جيري فيها األطوار،  واملراشيح املتعددة. dB 100 يزيد عنالسابقة إىل رفض 
فلك راديوي  مستقبالتتصميم  من املمكن عموماً . وهكذا االستخدام وقد أصبحت شائعة، فعالة بشكل خاص لدالة جيبية

 الفلك الراديوي. خدمةقع خارج نطاق ي الذي التداخللرفض 

 نطاقات أخرى في التداخل من مرسالت لخدمات 4.6

النطاقات اجملاورة،  يف محاية خدمات الفلك الراديوي من املرسالت العاملة - ITU-R RA.517 ةالتوصيتتناول 
 املرسالتفيها  قد تسبب، بعض احلاالت اليت امشياهل البثمحاية خدمة الفلك الراديوي من  - ITU-R RA.611 التوصيةو 

 الفلك الراديوي. خدمة يف التداخلجماورة أو غري جماورة  نطاقات يف العاملة

 خدمة الفلك الراديوي عبر نطاقات مجاورة أو آليات توافقية في تداخل في الخدمات التي قد تتسبب 1.4.6

لرتددات  ةالتوافقي دونالفلك الراديوي، أو على ترددات  خدمة نطاقاتالنطاقات اجملاورة ل يف العاملة اخلدمات نشاطاً تعترب أكثر 
 أي خدمة أن تتسبب الفلك الراديوي. ومع ذلك، فإن احتمال خدمة يف تداخلصادر احملتملة للالفلك الراديوي، امل خدمة

اخلدمات الثابتة واملتنقلة  ت منرساالمثال ذلك أن اإل. ترساالعلى طبيعة اإل إىل حد كبري من هذا القبيل يتوقف تداخل يف



86 

 الفلك الراديويعلم  6الفصل 

 خالل من تداخالً سبب تتشمل اخلدمات اليت من األرجح أن مشاكل. و  نادرًا ما تنطوي على أي )باستثناء املتنقلة للطريان(
 وكذلك فإن. (UHF)باملوجات الديسيمرتية  ، مثل التلفزيونعال قدرة اليت هلا خرج اخلدماتالبيين واآلثار التوافقية  التشكيل

إىل ، واحلاجة لبصرعلى خط انتشار االسبب مشاكل خطرية بسبب ميكن أن ت السواتلمن  ترساالاليت تستخدم اإلدمات اخل
، النطاقات اجلانبيةمن  اً واسع طيفاً التقنيات اليت تنتج و  .اً ومكلف اً صعب املراشيحعل تركيب جيميكن أن  مما، السواتل يف تقليل الوزن

 التسببإمكانية على  تنطوي، على حنو مالئم غري املستخدمةالنطاقات اجلانبية  ترشيح، دون متديد الطيف بالتتابع املباشرمثل 
 الفلك الراديوي. خلدمة مشاكل خطرية جداً  يف

لنطاقات المستخدمة ل ، دون حماية،على استخدام خدمة الفلك الراديوي وأثرهاالنتقال إلى التلفزيون الرقمي  2.4.6
 ألرضلللبث التلفزيوني 

كمصدر لألخبار والرتفيه   ،فائدتهحت وسرعان ما اتضالعامل.  بقاعكل  يف االتصاالت أشكال من أساسياً  أصبح التلفزيون شكالً 
تغطية  الوقت احلاضر يف ألرضلاإلذاعة التلفزيونية  وإذ توفر. عاماً  60قبل أكثر من  أن ظهرمنذ  ،حاالت الطوارئ يف واملعلومات

 كل مكان. يف استخدامات الطيف الراديوي أشيعمن  اً واحد فقد أصبحت املليارات يبلغ عددهمالعامل  يف سكانل
 قدرًا من حتتل عموماً  ترساالاإلفإن هذه  ألرضل اإلذاعة التلفزيونيةمع  توزيعاتأي  تتقاسمخدمة الفلك الراديوي ال ومع أن 

عن  الناشئاملزاح حنو األمحر  (HI)اهليدروجني احملايد  ورصدد دالرت  ةلفيزياء الفلكية منخفضلبالنسبة  األمهية غاية يف الطيف
للرقم  ، وفقاً الرصداتإلجراء  التلفزيون نطاقات حىت اآلن يعلماء الفلك الراديو  وقد استخدمتشكيل الكون.  يف احلقب املبكرة

 من لوائح الراديو. 4.4

 ةالرقمي اإلذاعة التلفزيونية معايرية إىل التماثلي اإلذاعة التلفزيونيةطور االنتقال من  يف العديد من البلدان مثة يف الوقت احلاضر،و 
ما يسمى "املكاسب  يتحرر بفضلالسرتداد الطيف الذي من املتوقع أن  توزيعاهتا اإلذاعيةمراجعة  على أيضاً يعكف  وبعضها

االستفادة من  على يقدرة علماء الفلك الراديو  يف ؤدي بعض جوانب التحول الرقمي إىل اخنفاضتأن  ومن املرتقبالرقمية". 
 تفضيقد و (. 3.6)انظر الشكل  عدم احلمايةعلى أساس  لعمليات الرصد اليت جترى حالياً  ألرضل اإلذاعة التلفزيونية نطاقات

 .إلذاعة التلفزيونيةاملوزعة لنطاقات ال يف سلبية إجراء رصداتالقدرة على  إىل حتسني بعض اجلوانب

برامج الفلك  إىل جانبيع أحناء العامل مج يف النتقال إىل التلفزيون الرقمي للعديد من البلداناأدناه خطط  التالية األقساموتوجز 
سرتاتيجية حملطات االمهية األ، وبالنسبة للبلدان ذات رضألل ةالتلفزيوني لإلذاعةضمن نطاقات مستخدمة  العاملة الراهنةالراديوي 

قواعد  أثرناقش ت كما.  نطاقاتهذه ال استخدامتعتزم و التصميم والتطوير  قيدالوقت احلاضر  يف وهياملستقبل  يف الفلك الراديوي
 الفلك الراديوي. بالنسبة خلدمة اإلذاعة التلفزيونيةاخلدمة للتلفزيون الرقمي على استخدام نطاقات 
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 3.6الشكل 
 مستخرجة طيافاأل. بالتلفزيون التماثلي اإلشارات التلفزيونية الرقمية مقارنة   ألثرمثال 

 .للغاية لمعززا في موقع فلك راديوي خالل فترة وجيزة من االنتشار
 كيلومترا    290حوالي  موقع يبعد منصادرة اإلشارات التلفزيونية 

Radio-Astro_63 
حتتل  التلفزيون التماثلي اليتإشارات  مما تفعلهبكثري  على حنو أغزرأل" الطيف مت" MHz 188-181 املدى يف اإلشارة الرقمية

 ة.منفصل وتلونية ومسعية يةفيديو  حامالت يف أطيافها واليت ترتكز MHz 202-195و 188-195و 174-181النطاقات 
 أستراليا 1.2.4.6

التلفزيون الرقمي  ومن املزمع تشغيللتحول من البث التماثلي إىل البث الرقمي. لبرنامج  عن أعلنت احلكومة األسرتالية
 (MHz 582-526)والرابع  (MHz 230-174)نطاقات الثالث ال يف املوجودة اإلذاعةدمات املوزعة خل النطاقات ضمن

 كل يف MHz 7 برتدد طيةينقتعلى قناة  ألرضل األسرتالية اإلذاعة التلفزيونيةخلدمات  خ طط. وقد (MHz 820-582) واخلامس
 لخدمات الرقميةل (.e.r.pالقدرة املشعة الفعالة ) أن تكون املخطط. ومن UHF والديسيمرتية VHF املوجات املرتية من نطاقي

 .النطاق نفس يف التماثليةدمات التلفزيون مما هي خل dB 6 عموماً أقل مبقداراسرتاليا  يف

املناطق  يف بات الراديويةتليسكو ال ولذلك تقامهذه النطاقات،  يف الفلك الراديوي خلدمة أسرتاليةخمصصات  وليس هنالك من
ب تليسكو ال ويرصد. اإلذاعيةذلك  يف مبا ،االتصاالت الراديوية خمتلف نظمالتداخل من  احتمالالسكان لتقليل قليلة 

الكيلومرت  ب صفيفتليسكو و احلماية من التداخل.  عدم على أساس MHz 764-700 النطاق يف حالياً  Parkes الراديوي
 700 تردد تشغيل من مدى، له 2013عام  لتشغيله منذ، املخطط Pathfinder (ASKAP)سرتايل األ (SKA) املربع

 .SKAلصفيف اسرتاليا موقع حمتمل لفإن . وعالوة على ذلك، MHz 1 800 إىل
 البرازيل 2.2.4.6

. وبعد املرحلة االنتقالية، 2016 يونيو 29 يف ألرضل ةالتماثلي اإلذاعة التلفزيونية مجيع نظممن  التحولالربازيل،  يف ،من املقرر
 .UHF ،806-470 MHz املوجات الديسيمرتيةجمال  يف ت فقطرساالكون كل اإلت
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 اليابان 3.2.4.6
تقع  و  ،MHz 6تلفزيونية كل قناة ويبلغ عرض  ألرض إىل النظام الرقمي. لة التلفزيونية يت اإلذاعرساالكل اإل  التحول من اليابان يف مت

 الديه (Hiraiso)فقط  ةواحد هناك حمطة فلك راديويو . UHF MHz 710-470املوجات الديسيمرتية  نطاق يف كلها اآلن
 خلدمة الفلك الراديوي موزع نطاق اليابان يف . ومع ذلك، ليس هناكMHz 2 500إىل  500املدى من  غطييجهاز استقبال 

 4.4رقم لل وفقاً  MHz 710و 470بني  النطاق رصد Hiraisoميكن للمحطة  ومن مث. MHz 710إىل  470من الرتدد  مدى يف
 .من لوائح الراديو

 الواليات المتحدة األمريكية 4.2.4.6
التلفزيون  نظم هليئةاملعيار الرقمي إىل  دمةاخل كاملة  ة التلفزيونيةياإلذاعت رساالكل اإل  حتولتيف الواليات املتحدة األمريكية، 

قمي. ويشمل الر  التحولبعد  اإلذاعة التلفزيونيةطيف  4.6. ويبني الشكل ذلك أو قبل 2009يونيو  12 يف (ATSC)املتطورة 
 لكل قناة. MHz 1 420تردد  يف ،z(HI)خط الطيفي للهيدروجني، للمدى الرتدد واالنزياح حنو األمحر املقابل  الشكل

 4.6الشكل 
 الواليات المتحدة بعد التحول إلى التلفزيون الرقمي قنوات التلفزيون في
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من  ،(MHz 806-698)من الطيف  MHz 108جمموعه  تشمل ما ،(52-69) يةتلفزيون قناة 18ستخدم وكجزء من عملية االنتقال، لن ت  

 النظم يف ستخدمي، وسوف واملتنقلة ةلخدمات الثابتلعلى أساس أويل  املدىلبث التلفزيوين املنتظم. وقد أعيد توزيع هذا ا أجل
نظم  يفو  احملمولة يدوياً، الراديوية األجهزةفقط مباشرة إىل  يةوصلة األمامال يف يبث الفيديو ال ويف التايل،اجليل  من الراديوية

خلدمة الفلك الراديوي على أساس  (MHz 614-608) 37التلفزيونية قناة ال ويستمر توزيع السالمة العامة. من أجل االتصاالت
 املدارة عن بعد واألجهزة الطبية عن بعد القياس الطيب خدمات وهي متقامسة مع، توزيعها للخدمة االذاعيةمن  أويل بدالً 

 نفس النطاق. يف العاملةو املنخفضة القدرة 

 موزعة خلدمة الفلك الراديوي. غري مستعملة للتلفزيون
 بعض كربيات املدن يف مستخدمة للخدمة املتنقلة الربية بدالً من التلفزيونية

 معاد توزيعها لالستعماالت املتنقلة والثابتة
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اجلزء األخفض شغل ي التلفزيون الرقمي سوفطات حم فإن عدداً قلياًل جداً من ،التماثليلتلفزيون ل التعيينات جدول باملقارنة معو 
 كل من  انية استخدامكحيسن من إم أن عموماً من شأن ذلك . و االنتقال قبل مبا كان عليه احلالمقارنة  VHF من املوجات املرتية

 قربعلى  حتديداً  يتوقفأن هذا  معالفلك الراديوي غري احملمية،  لرصدات خدمة MHz 88-76 املدىو  MHz 72-54املدى 
 .ةحمطة فلك راديوي معينمن  6إىل  2 القنوات يف طاتاحمل

  التماثليالتلفزيوين البث لتغطية ةطلوبمن القدرة املالتلفزيون الرقمية أقل بعض الشيء  لنظمالالزمة  البث قدرةإمجايل ويكون 
 دوداحل فإن(. وباإلضافة إىل ذلك، UHFللموجات الديسيمرتية ( ومخسة ) VHFللموجات املرتيةامل حوايل اثنني )بع، السابق

، النطاقمن حافة  MHz 6بعد وفيما أفضل.  حمددة على حنو من حمطات التلفزيون الرقمي املطلوبةغري  ترساالاإلعلى املفروضة 
 .على األقل dB 110 مبقدار جيب أن يكون التوهني

من نفس احملطة على  املرسلةاملقابلة  ATSC لنظام رقميةالشارة واإل NTSC التماثلية لنظام االشارة مباشرة 5.6يقارن الشكل 
 نفس الربج، وذلك باستخدام القنوات التلفزيونية اجملاورة.

 5.6الشكل 
 التماثلي )يمين( NTSCيف التلفزيون الرقمي المكافئ )يسار( وط ATSCمقارنة مباشرة بين طيف التلفزيون 

 المرسل من نفس المحطة ومن نفس البرج وفي نفس الوقت
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املكونات  حامالت يف رتكز بشدةت التماثليةشارة فإن اإل، التماثلية هتاما من نظري  اإلشارة الرقمية أقل نوعاً  قدرةعلى الرغم من أن 
يصل إىل  مبا التماثليةشارة اإل يف نظريهتامن الطيف، تتجاوز كثافة القدرة الطيفية الرقمية  94%على مدى أكثر من و الثالث. 

 إشارة رقمية أن تنطوي، التلفزيون الرقمياالنتقال إىل  استكمال بعد ،هلذا السبب، من املتوقعو . 1 100 (dB 30 ) عامل
 احملطة سلفباملقارنة مع الراديوي الفلك  من جانب خدمة لنطاقلستخدام االنتهازي اال أمام أكرب حتدٍ ما على حمطة تلفزيون  يف

 (NTSC)والتماثلي  (ATSC)طيف التلفزيون الرقمي 
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 (MHz)الرتدد 

حاملة فيديوية 
MHz 199,25  حاملة مسعية

MHz 203,75 

حاملة فرعية للتلون 
MHz 202,829545 

 ي فيديوينطاق جانب

 نغمة دليلية 
MHz 192,309441 

WXIA-DT 10قناة  رقمي 
MHz 198-192 

WXIA-TV 11قناة  تماثلي 
MHz 204-198 
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 ملراعاة سوياتمية الرقو  ةالتلفزيون التماثلي إشاريتصل املقدر املطلوب من االف 6.6الشكل يقارن  ومن باب التوضيح،. التماثلي
 .ITU-R RA.769التوصية  يف املستخرجةالتداخل الضار 

 6.6الشكل 
 مسافة التباعد الدنيا بين محطات التلفزيون الرقمي والتماثلي لمراعاة

 ظل افتراضات معينة في أهداف تداخل خدمة الفلك الراديوي
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 زيد من التفصيل.هنالك امل، حيث ITU-R RA.2195تقرير المن  هذه مقتطفة مواد التلفزيون الرقمي

 ت الساتليةرساالالتداخل من اإل 3.4.6

 التداخلمصادر  ولئن كانت. خدمة الفلك الراديوي يف شديد تداخل يف التسبب إمكانية على ت الساتليةرساالتنطوي اإل
املرصد ب ةيطاحملتضاريس الجراء  متواهنة أكثر، ورمبا راديويالب تليسكو الهلوائي  البعيدة يمنطقة الفص اجلانب يف عادةً  األرض على

 أعلى بكثري. كسبالداخلية، مع   يةفصوص اجلانبال عرب املرسالت الساتليةمن  التداخلأن يأيت املرجح فإن من الراديوي، 
 أم غري مستقرة مستقرة مدارات يف السواتلما إذا كانت و النظام،  اليت يقدمهاواخلدمة  املرسلعلى نوع  التداخلطبيعة  وتتوقف

أن  وجدير باملالحظةاملرصد الراديوي.  من منظورفوق األفق  تكوننظام قيد النظر اليت ال يف السواتل، وعدد بالنسبة إىل األرض
 طائرات.من ال ترساالاإلإىل حد كبري على  نطبق أيضاً ت السواتلمن  باإلرساالترتبطة املتداخل المشاكل 
 السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض 1.3.4.6

زام احلحتتل هي ، و حالياً  تقريبًا العاملة الراديويةبات تليسكو رئية من مجيع الامل ألرضإىل ابالنسبة  املستقرة السواتل مثة العديد من
أضعاف نصف قطر  6,6 حوايلنصف قطر املدار املتزامن مع األرض ويبلغ ألرض. إىل ابالنسبة  املستقر عرب السماء الساتلي

، مع الراديويةبات تليسكو العديد من ال يغطي ثلث سطح األرض، وبالتايل أن يغطيواحد  لساتلاملسافة ميكن  هذهيف و األرض. 
رى من خطوط لسماوية كما ي  اإلحداثيات ا يف املتزامن مع األرض السواتلحزام  موقع 3.4. ويبني الشكل خط البصر يف إشارات

افة 
ملس

ا
(k

m
)

 

 (MHz)ختالف الرتدد من أسفل القناة 

 رقمي
 متاثلي

 االفرتاضات:
 (VLBIو SD)بني  230/Hz) dB 2(W/mسوية احلماية:  -
 ب راديويتليسكو ل dBi 0ي فص جانب يف واردة -
 MHz 611الرتدد =  -
 مرت 300ارتفاع اهلوائي  EIRP kW 500املرسل:  -
 مرت 100ارتفاع اهلوائي  املستقبل: -
 بيئة صحراوية -
 مرتاً  Δh  =90 منوذج انتشار ظمة،نتغري ممنطقة تضاريس  -
 من املساحة 50%من الزمن،  %2 -

نفس  يف التباعد األقصى املطلوب
 UHF (TV-TV) (km 329) القناة

اجملاورة القناة  يف املطلوبالتباعد األقصى 
(km 87,7) (TV-TV) UHF 
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من  اً كبري   اً تطوير بعض اخلدمات النشطة عددالرامية إىل طط اخل وتستدعيالعرض لبعض مراصد الفلك الراديوي الرئيسية. 
فصوص ال ميكن استقباهلا عرباليت  تداخلاملصادر احملتملة لل هذه سلسلة من ومن شأن. املستقرة بالنسبة إىل األرض السواتل

 .يفريدة لعلماء الفلك الراديو  تداخلثل مشكلة متأن  يب راديو تليسكو هوائي  القريبة ملخططية اجلانب

 من كل يف ،هذه التوصية يف ويدرجالفلك الراديوي.  خدمة يف ضارةال تداخللاعتبات حتديد  ITU-R RA.769 التوصية يف ويرد
كما يدرج فيها .  ضارال يت تكفي بالكاد ألن تسبب التداخلال املستقبلاليت تدخل  القدرة سوية، الفلك الراديوي خدمة اتنطاق

ب تليسكو لا كسباليت حتسب مع افرتاض أن  و ضار، ال تداخلالتسبب  اليت )2dB(W/m((كثافة تدفق القدرة   أيضًا مقادير
املنطقة تقتصر على  اليت تداخللل مصادر األرض يف مناسب للنظركسب الهذا و اجتاه مصدر التداخل.  يف dBi 0هو  يالراديو 

 ألرض فإن الوضع خمتلف.ا إىل بالنسبة املستقرةصادر املبالنسبة حلالة  أما األفق. القريبة من

فإن كسب الفص  ITU-R SA.509 التوصية يف خصائص الفص اجلانيب املفرتضة لهوإذا افرتضنا أن هوائي الفلك الراديوي 
جتاوز سوية التداخل  سوف يتم من هذا القبيل هلوائي وبالنسبةمن حمور احلزمة الرئيسية.  19 عند dBi 0 ينخفض حىتي اجلانب

الفلك الراديوي كثافة تدفق قدرة  خدمةنطاق  عرض نتج داخليمن ساتل  19مسددة ضمن احلزمة الرئيسية  إذا كانتالضار 
حبوايل  . ومن شأن سلسلة من السواتل متباعدةITU-R RA.769التوصية  يف احملددة عتبة الضارةالساوي تاملرصد الراديوي  عند
30  وايلحبؤدي إىل منطقة عرض ت أن السوية هعند هذ مستقر بالنسبة إىل األرض يشع تداخالً  ساتليعلى طول مدار 38 

 املستبعدة بتزايدعرض هذه املنطقة ويزداد من التداخل الضار.  اخلايلالفلك الراديوي  رصد يستبعد منهعلى املدار الذي  متمركزة
الفعال على ما  ةتداخللسواتل املاتغطي السماء كلها. ويتوقف عدد أن املدار وميكن، من حيث املبدأ،  يف ةتداخلعدد السواتل امل

 كونين من املرجح أو شع على نطاق أوسع. أُنا ت السواتل أو يف رسالهوائيات اإل حزم يف تقع ةتداخلشارات املاإلإذا كانت 
 لتوجيهمماثل  على حنواهلوائيات  جانب من اً الساتل موجه مرسلتردد  عن ةواسع مبسافة البث خارج النطاق غري املفصول

، مثل التوافقيات، على نطاق من حيث الرتدد حنو أكربعلى  املتباعدة املطلوبة،غري  ترساالاإل وقد تشع .ةاإلشارات املقصود
 .رسالجهاز اإل يف الرتشيحإزالتها بسهولة أكرب من خالل  من املمكنوسع ولكن أ

احملجوبة السماء  مساحةوسط بني  حل على تداخل من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض بوضوحالينطوي حل مشكلة و 
املدار  عن موقأ 3.4يبني الشكل و . املرسالت الساتليةمن  املطلوبةغري  ترساالاإل كبتالفلك الراديوي وصعوبة   رصدات عن

 الكرة األرضية ينصف أحد يف من مراصد عندما ننتقل 10بنحو  يتغريالسماء، كما يرى من األرض،  يف املستقر بالنسبة إىل األرض
 فإن من املمكن رصد كل موقعمدار مستقر بالنسبة إىل األرض،  من 5ضمن  رصداتمكن إجراء أإذا  وهكذااآلخر.  إىل
 4 الفصل يف ناقشي. و لذلك الرصد املعنيبشكل مناسب  اً كون جمهز ي على األقل، شريطة أنواحد  قائممرصد من السماء  يف

 املدار املستقر بالنسبة إىل األرض. من 5ضمن الفلك الراديوي  لتمكني رصداتامشية اهل ترساالاإلاحلد من  استحسان

االستوائي  املستوي يف دارات تقعاملاإلشعاع من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض على افرتاض أن  بشأن نقاشالهذا  ويقوم
تعريف السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يشمل مجيع السواتل املتزامنة مع فإن ألغراض تنسيق الرتددات، و ألرض. ومع ذلك، ل

توزيع زوايا  الفلك الراديوي على خلدمةيل املداري على اعتبارات تنسيق الرتددات تأثري امل ويتوقف. 15ميل أقل من  زواياباألرض 
 تلك السواتل اليت هي مصادر حمتملة للتداخل.لامليل 

 السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى األرض 2.3.4.6
أعداد كبرية، األمر ب بتشغيلهابالنسبة إىل األرض  ةغري املستقر  (LEO)املدارات املنخفضة  الضار من التداخلتفاقم احتمال ي

ب راديوي. تليسكو هلوائي  خط البصرمرصد راديوي، وضمن  من منظوروقت واحد فوق األفق  يف الكثري منها وقوع كنميالذي 
املستقرة وغري ة رئيامل LEO املداراتمن تلك  مطلوبةغري  تإرساالراديوي الب تليسكو الفيها هوائي  يتلقىحالة  وهذا يؤدي إىل

مشكلة  وتزداد. ةالرئيسي احلزمةمن خالل  وكذلكحزمة اهلوائي،  يف القريبة والبعيدة يةفصوص اجلانبال عرببالنسبة إىل األرض 
صدر املراديوي الب تليسكو الهوائي  أن يتتبع باستمرار تغري اجتاهات وصول إشارات التداخل، واحلاجة إىل تعقيداً  تداخلال

دى يؤ خطية، مما  املستقبل إىل منطقة غري يف قد تدفع مدخالت متعددة من إشارات قوية نقطة التشغيلو . الرصدقيد السماوي 
 بيين. نواتج تشكيل توليدإىل 
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( غري مستقرة ةمدارات )منخفض يف كوكبة من السواتل  بواسطةمواقع الفلك الراديوي  يف املطلوبةغري  ترساالاإل أثرميكن حتديد و 
حساب  - ITU-R S.1586التوصية  يف صفهااليت ورد و  (epfd)كثافة تدفق القدرة الطيفية   األرض باستخدام منهجيةبالنسبة إىل 
مواقع علم  يف غري املطلوب اليت يولدها نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابع للخدمة الثابتة الساتلية رسالسويات اإل

حسابات التداخل الناجم عن نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض  - ITU-R M.1583الفلك الراديوي، أو التوصية 
 ب الفلك الراديوي، وكسوب اهلوائيات الواردةتليسكو للخدمة املتنقلة الساتلية أو خدمة املالحة الراديوية الساتلية عند مواقع 

 .4 لفصلبا 1 امللحق يف

الفلك  خدمة يف موقع معني يف أثناء الرصدات اجلاريةالبيانات املفقودة  املئوية من نسبةالوميكن استخدام هذه التوصيات لتحديد 
 التوصية يف قبولة من البيانات املفقودةاملالقصوى  املئوية نسبةال وحتددمعني.  ساتليبسبب التداخل من نظام الراديوي 

ITU-R RA.1513. 
 ساتلية ت غير مطلوبة من خدمة ثابتةرساالمثال إل 1.2.3.4.6

إىل  حصراً موزع  GHz 10,7-10,68النطاق الفرعي و  ؛على أساس أويل خدمة الفلك الراديويإىل  موزع GHz 10,7-10,6نطاق ال
 (.ترساالاإلمجيع  ضمنهاحيظر  اليتمن النطاقات  عدداً  تدرج، و من لوائح الراديو 340.5رقم  نطبق احلاشيةتاخلدمات املنفعلة )

ذلك خصائص االستقطاب،  يف ، مبايخارج اجملرا و  ياجملرا  يالراديو  رسالي لإلالتواصل الراديو  لرصدبنجاح  النطاق وقد استخدم
 .ةم النابضو ولبحوث النج

 GHz 10,95-10,7 نياستخدام النطاقويتم على أساس أويل.  اخلدمة الثابتة الساتليةإىل موزع  GHz 11,7-10,7 النطاقو 
ألحكام  املستقرة بالنسبة إىل األرض وفقاً  نظم اخلدمة الثابتة الساتلية يف أرض(-)فضاء GHz 11,45-11,2وأرض( -)فضاء
 .من لوائح الراديو 30Bالتذييل  من 10املادة 

مستقر  اخلدمة الثابتة يف معني يساتل، تنطوي على نظام خدمة الفلك الراديويعمليات  يف الة تداخلحلأدناه وصف فيما يلي و 
 .بالنسبة إىل األرض

، مرت 100 ي بقطرالراديو  Effelsbergب تليسكو  يف GHz 10,6 تردد يف خدمة فلك راديوينتائج قياس  7.6ويبني الشكل 
 اجملال. وحجم 1995هذا القياس قبل عام  وقد متنقطة. ال شبيهةالكونية  يةصادر الراديو املأقوى  أحد، 3C84حنو  مسدد

 البنية املرئية احلزمةثل ومت.  ~)–Hz · 2–dB(W(m 247–1((( 5,20، وكثافة التدفق من املصدر هي دقيقة قوسية  12 30 هو
 راديوي.الب تليسكو لل يةفصوص اجلانبوال ةالرئيسي

 7.6الشكل 
 متر 100قطره  Effelsbergب راديوي تليسكو بواسطة  GHz 10,7-10,6النطاق  في خارج المجرة 3C84خارطة المصدر 

Radio _-Astro 67 
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موقع مداري معني،  يف مستقر بالنسبة إىل األرض اخلدمة الثابتة الساتلية يف ساتل ،1995 عام يف ،وضع حيز التنفيذ وبعدئذ
وعرض النطاق  GHz 10,714لساتل لدىن األ يركز امل رسالتردد اإل ويبلغ. منذ فرتة من الزمنسواتل أخرى تعمل  كانت  حيث

 ذلكمن  املطلوبةغري  الثابتة الساتلية اخلدمة الضوضاء الناجتة عن انبعاثاتتقلب  . وكانMHz 26 للمرسل املستجيبالرتددي 
 أي إشارات فلكية. متاماً  حبيث حجب قوي جداً  GHz 10,7-10,6 اجملاورخدمة الفلك الراديوي نطاق  املوقع املداري إىل

 هاولكن 7.6 الشكل يف من السماء كما هو مبني دقيقة قوسية  30 12ال اجملنفس  يف ذلك مبا يستتبعرطة اخ 8.6ويبني الشكل 
قد السماء. و من  اجملال املرسوممن  10مبقدار املداري متباعد  وموقعه، 1995عام  يف بعد وضع الساتل حيز التنفيذ رمست

 مصدر كوين. مبثابةمتييزه بوضوح  من املمكنسوية التداخل ومل يعد  بسبب 3C84 قوية جداَ النقطة السح مصدر اكت  

 8.6الشكل 
 الراديوي Effelsbergب تليسكو ، ولكن مع تداخل وارد من 7.6الشكل  في خارطة نفس المجال السماوي كما
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 تإرساالمن  طيفقياس  إىل تنظيم األملانيةالهليئة التابعة  Leeheim يف حمطة رصد السواتلعمدت قضية التداخل هذه،  يف للتحقيقو 
 الداخلة املطلوبة(، من أجل حتديد سوية االنبعاثات غري 8.6عني )انظر الشكل امل يمن املوقع املداري الساتل اخلدمة الثابتة الساتلية

ذلك الوقت   يف يكوناطة الرصد مل حملدينامي ال واملدىسية سااحلاإلشارة إىل أن  ال بد من. ومع ذلك، خدمة الفلك الراديوي نطاق يف
 .ITU-R RA.769التوصية  يف دمة الفلك الراديويعينة كمعايري محاية خلامل السويات يف للتحقق من التداخل نيكافي

النطاق  يف GHz 10,7 الرتدد على حافة توزيع خدمة الفلك الراديوي يف املطلوبة، غري ترساالاإلأن سوية  9.6من الشكل  ويبدو
حني  يف ،2dB(W/(m · ((Hz 201- يقابل . وهذاkHz 100 قدرهعرض نطاق مرجعي  يف W/m)1512dB (- بلغت، املنفعلصري احل

عتبة التداخل. وعالوة على مبثابة ، Hz)) · 2dB(W/(m 240- أي ،dB 39 أخفض مبقدار سوية 769RA. R-ITUالتوصية  تعطي
البند  يف حالة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض، كما نوقش يف أكثر صرامة dB 15-12 جمال يف حدود وضعذلك، من املستحسن 

 النطاق. باقي يف وهو أخفض، GHz 10,7-10,6 عالية من النطاقالافة احل عندحيدث هذا التفاوت الكبري و . 3.7.4

طة حمل سوية ضوضاء اخللفيةتصل إشارة التداخل إىل حيث  ،GHz 10,69إىل ما يقرب من  GHz 10,7من حافة النطاق واعتبارًا 
افرتضنا أن معدل  إذاو . MHz 4لكل  dB 10شارة حوايل اإل يكون تدين، 1602dB(W/m) (- ~)كثافة تدفق القدرة  Leeheimالرصد 

2dB(W/m(  هو GHz 10,7-10,6 النطاق يف املنبعثة من املوقع املداري ةقدر القدرة امل إمجايلفإن ،  6,10GHzحىت يستمر  التدين هذا

كامل   يصبحالنطاق. وهكذا،  اهلذ 769R RA.-ITU التوصية يف احملددة، 2dB(W/m( 160- عتبةالفوق  dB 4,14 أي مبقدار، 145,6-
 .8.6 الشكل يف الفلك الراديوي، كما هو مبني لرصدات إطالقاً  غري صاحل GHz 10,7-10,6 النطاق

 .Fsselsbergب تليسكو  على رصداتمل يعد يؤثر و ع آخر قإىل مو  اخلدمة الثابتة الساتلية هذا قل ساتلن   وقد
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 9.6الشكل 
 مدار مستقر بالنسبة إلى األرض في قياس تداخل الخدمة المتنقلة الساتلية

 Leeheim (1995)محطة رصد  في جرى
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 تداخل توافقيات من السواتلحاالت ممكنة من  3.3.4.6
 الوارد من السواتل اإلذاعية GHz 23,6-24,0النطاق  في إشعاع التوافقيات الثانية 1.3.3.4.6

 النطاق يف االذاعيةسواتل المن  ةالثاني التوافقياتهو إشعاع و الفلك الراديوي  خدمة يف ممكن من التداخل أسلوبهناك 
GHz 12,5-11,7 . التوافقي املدىيتضمن و GHz 25,0-23,4 املنفعل صرياحل النطاق GHz 24,0-23,6 . 1 لإلقليمنيوبالنسبة 

 النطاق يف احلد األدىن من كثافة تدفق القدرة اإلفرادي،الستقبال من لوائح الراديو، من أجل ا 30 التذييلمن  3 امللحق حيدد ،3و
7,11-5,12 GHz  2( 103-مبقدارdB(W/m  عادةً وسط منطقة التغطية  يف كثافة تدفق القدرةتكون  عند حافة منطقة التغطية، و 
-100 )2dB(W/m . كثافة   إمجايل صليتنطبق هذه القيم من كثافة تدفق القدرة على كل قناة من اخلدمة اإلذاعية الساتلية. وقد و

 .2dB(W/m( 91-إىل قيمة  GHz 0,12-8,11 تدفق القدرة داخل النطاق
عرض نطاق  يف 2dB(W/m( 147- إشارات أكرب من من أجلالفلك الراديوي  الضار خبدمة تداخلال حيدث، 4.1للجدول  وفقاً و 

MHz 400 تردد  يفGHz 24. قدرهالفص اجلانيب  يف لكسب ومن مث، وبالنسبة dBi 0  ،يكون الكبتهلوائي الفلك الراديوي 
 .القائمةتقنيات التصميم  يف ميكن حتقيقه ، وهو ماdB 56هو  ةالثاني اتلتوافقيل املطلوب



95 

 6الفصل  الفلك الراديويعلم 

 من الخدمة الثابتة الساتلية GHz 22.2الثانية بالقرب من التوافقيات إشعاع  2.3.3.4.6
 ،GHz 22,2عند تردد الفلك الراديوي  خدمة يف خبار املاء نطاق من أجل 1.2.3.4.6البند  يف نوقشتحالة مماثلة لتلك اليت  مثة

اخلدمة اإلذاعية الساتلية،  يف هيمما  أخفضاخلدمة الثابتة  يف املرسالتاألرض من  يف تدفق القدرة املسموح هبا اتكثافولكن  
 اللذين، GHz 168-164و GHz 15,4-15,35 املنفعلني نينطاقعلى ال هذا ينطبق أيضاً و . حداة أقل تداخلالمشكلة  من مث فإنو 
 أرض.-فضاء ترساالاملوزعة لإلعلى توافقيات ثانية من الرتددات  أيضاً  انتويحي

من نطاق خدمة االستدالل الراديوي الساتلية والخدمة  MHz 990 4-000 5النطاق  في إشعاع التوافقيات الثانية 3.3.3.4.6
 المتنقلة الساتلية

اهلابطة  ت الوصلةرساالإلاملتنقلة  واخلدمة الساتليةاالستدالل الراديوي الساتلية  خدمة إىل MHz 483 2-500 2 النطاق توزيعمت 
العامل  على صعيدالفلك الراديوي عرب نطاق خدمة  ترساالذه اإلهلمتتد التوافقيات الثانية و . املستعملإىل وحدات  السواتلمن 
990 4-000 5MHz  )950 4-000 5MHz  الفلك  خدمة يف تداخلالعتبة الضارة للوتكون األرجنتني وأسرتاليا وكندا(.  يف

 .4.1من اجلدول  2dB(W/m( 171- هي  5MHz 000-4 990 النطاق يف الراديوي
 من خدمة األرصاد الجوية الساتلية MHz 1 427-1 400النطاق  في إشعاع التوافقيات الثالثة 4.3.3.4.6

 نصات على األرض للحصول على بيانات يتماملالستجواب  MHz 470-460 النطاقتستخدم بعض سواتل األرصاد اجلوية 
الفلك خدمة  نطاقضمن  MHz 466 تردد فوق ترساالذه اإلهل ةالثالث ةقع التوافقيوتبعد ذلك إىل مراكز مجع البيانات.  ترحيلها
MHz 1 الراديوي 427-1 مستقر بالنسبة إىل  ساتلافرتاض وجود وب. W 40تصل إىل  قدرات ترساالاإلهلذه  ستخدموت   .400
 ينقطة الساتل الفرعي على األرض ه كثافة تدفق القدرة عندفإن  ، ةالثالث ةالتوافقي يف رسالهوائي اإل يف dBi 0وكسب  األرض

-146 )2dB(W/m . 0 كسب يف استقبالومن أجل dBi ةالتوافقي كبتوائي فلك راديوي جيب أن يكون  هل يةاجلانب فصوصال يف 
dB 34-  األساسية. رسالاإلكثافة إىل  على األقل نسبة 

 ت غير المطلوبة من تشكيل النطاق العريضرساالاإل 5.6
الناجم عن تطبيقات التشكيل  البث غري املرغوب فيهمحاية خدمة الفلك الراديوي من  - ITU-R RA.1237انظر التوصية 

 .الرقمي عريض النطاق

 استخدام التشكيل الرقمي عريض النطاق 1.5.6
 عرضأ عرب مدى ترددطيفية تتولد نطاقات جانبية البيانات الرقمية، ب تكون مرتبطةما  غالباً  ت،رسااليف أنواع معينة من اإل

طيف  براق بزحزحة الطورإلا لتشكيل الرقمية تقنياتالتنتج  على وجه اخلصوص،و استقبال اإلشارات.  يف يستخدم مما بكثري
الرتدد.  بتزايدببطء فقط  وهي تتضاءلنطاق املطلوب، المتكررة تابعة خارج  حدود قصوى مع )x)/x[sin[2شكل  يف قدرة

شع ت فإن النطاقات اجلانبية اخلدمة املعنية، يف االستقبال يف عموماً احلد األقصى املركزي من الطيف فقط يستخدم  ومع أن
أضعاف عرض  10 على مسافةغري املرشحة، على سبيل املثال، وينخفض غالف النطاقات اجلانبية فعال.  ترشيحدون  أحياناً 
 باإلضافة إىل ذلك،و قصى املركزي. األ عند احلد القدرةفقط دون سوية  dB 29 مبقدارمن الرتدد املركزي،  -dB 3 الطيفنطاق 

النطاق ض و متتد عر  عندئذ، MHz 20-10هو  (BPSK) اإلثنيين براق بزحزحة الطوراإلبواسطة  رسالإبراق اإلتردد  كان  إذا
رتدد غري مرشح ببسيط  BPSK مرسل يف مثالً  نظرنحول الرتدد املخصص. ل MHzوحدات هذه على عدة مئات  العشرة
على مسافة و  طائرة. منت على متناحيشع من خالل هوائي  W 40 خرجقدرة و  MHz 1 615على  متمركز MHz 10 إبراق
ة الطيفي عند احلدودكثافة تدفق القدرة   من إىل سوية املطلوبةغري النطاقات ؤدي تمن مرصد،  كيلومرت خط البصر  400

. 1.4اجلدول  يف املقابلةة ضار العتبة الفوق سوية  dB 48 ، أيMHz 1 427-1 400ي الفلك الراديو  نطاق خدمة يف القصوى
 عندالفلك الراديوي،  خلدمة أيضاً  املوزعني، MHz 1 670-1 660و MHz 1 613,8-1 610,6ني النطاق يف ترساالوتكون اإل

 سوية أعلى بكثري.
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ملعظم تقنيات  ةمشرتك ومثة خاصيةالتسلسل املباشر. بالطيف  تشكيل متديد يف أيضاً  (PSK)براق بزحزحة الطور إلا يستخدمو 
تسبب  ت اليترساالاإلقلل من احتمال تهذه اخلاصية و . قدرة منخفضة طيفكثافة   ذات عريض إشارة نطاق يالطيف ه متديد

وعلى النقيض . ما املصلحة الوحيدة هي اسرتداد التشكيل من إشارة حيثالتقليدية،  ضيقالنظم اتصاالت النطاق  يف التداخل
 يةوجات الراديو وتتمتع املمن مصادر طبيعية.  القدرة الواردةقياس  على دقةعلم الفلك الراديوي  يف ينصب االهتمام، من ذلك

لتوفري  املستقِبل يف واسعة عروض نطاقكثري من األحيان أن تستخدم  يف ، وجيبةالعشوائي الضوضاءصائص خب الكونية عموماً 
تنطبق و الطيف واإلشارات الكونية.  متديد تكون هناك أي وسيلة للتمييز بني إشاراال تما  كثرياً احلساسية املطلوبة. وهكذا،  

وكذلك  املطلوبةغري  ترساالعلى اإل 4الفصل  يف الفلك الراديوي خدمة يف تداخلعتبات الضارة لكثافة تدفق القدرة للال
 اليت نوقشت أعاله. األمناطذلك  يف التشكيل مبا أمناطمجيع على املتعمدة، و  ترساالاإل

 ت غير المطلوبةرسااللتخفيض اإلتكوين شكل النبضات  2.5.6

 أي، اتالنبض خالل تكوين شكلمن التشكيل الرقمي إىل حد كبري من  املطلوبةغري  ترساالاإلسويات ختفيض ميكن 
 Fourierنظرية من حتويالت  ومثة. الطورأو  االتساع يف ستطيلةاملادة شبه احلتجنب التحوالت ات تالنبضمن باستخدام أشكال 

طيف  يف عندئذ ترتاجع النطاقات اجلانبية، nذي الرتتيب  شتقامل عند نبضياً لزمن كدالة ل  االشارةشكل  أصبحأنه إذا  إىل تشري
 عند نبضية شارةإلاشكل  دالةاجملال الزمين، تصبح  يف يف حالة نبضات مستطيلةو  .2nالقدرة مبعكوس الرتدد مرفوعًا إىل القوة 

تكوين  أعاله. وكمثال على رتبيع املذكورجيب الشكل  يف ، كماf –2شكل  يف ات اجلانبيةالنطاق وترتاجع(، n = 1أول مشتق )
حيث  2/[ sin (x) 1] االتساع مبقدار اتوحدلستطيلة املفيها التحوالت  تستبدل حالة النبضات اليت يف نظرنلالنبضة  شكل

شكل  صبحوي. السالبة من أجل التحوالت /2-إىل  /2من و  املوجبةالتحوالت  من أجل /2إىل  /2-من  خطياً  xذهب ت
 نتيجةال ههذ جاء التدليل على. وقد f –6شكل  يف القدرةطيف  ولذلك يرتاجع، شتق الثالثامل عند ةالناجت النبضية ةاملوج

إىل احلد األقصى لنبضات  نسبةً  dB -20 إىل القدرةطيف  غالف فيه نخفضيتردد  عند، مثالً . وهكذا، [Ponsonby, 1994] يف
هذه النتيجة مفيدة للغاية، و . املوصوف لتوه اجلييب حبسب تكوين الشكل dB -60نخفض إىل ميكن أن يمستطيلة الشكل، كان 

الفلك  خبدمة ةضار التشكيل  النامجة عن املطلوبةغري  ترساالاإل كونتميكن أن إذ  ،حد كبري إىل الطيفي املدى نظرًا لتخفيض
االبراق بأدىن  املطلوبة، من ذلك مثالً غري  ترسااللتخفيض اإلخرى األعملية الشكال األالعديد من  وقد ورد وصف الراديوي.

 .Otter, 1994]؛ [Murota and Hirade, 1981 (GMSK)زحزحة مبرشاح غوسي 

 تضخيم القدرةمراحل كانت   إال إذا فعاالً  املطلوبةغري  ترساالاإلإىل تقليل  الرامية التشكيلاستخدام تقنيات يكون  وال
بيين. وهذه مشكلة خاصة بالنسبة تشكيل كمنتجات   مطلوبةغري  تإرساالخطية مبا فيه الكفاية لتجنب توليد  املشكال بعد
. ةعلى حساب اخلطي رسالالكهربائية إىل تعظيم كفاءة اإل الطاقةاملفروضة على  احلدود فيها ؤديتاليت قد  ت الساتليةرسااللإل

تشكل ترتدد. و ال إعادة استخدام لتمكنياهلابطة  ت الوصلةرساالإلختلفة املمن احلزم  ستخدم عددياالتصاالت  سواتليف بعض و 
إلشارات اال يعترب ترشيح و منفصل.  مضخم قدرةكل منها يدفع  عدد كبري من العناصر املشعة، لاملناسب  بتحديد الطوراحلزم 

 هذه احلاالت. يف دائماً  اً عمليلوبة ت غري املطرساالاإلإلزالة  املضخمة

 مثال للتداخل من تشكيل عريض النطاق 3.5.6

، Ponsonby, 1991]؛ [Daly, 1988 (GLONASS) النظام العاملي للمالحة الساتلية يف سلسلة سواتل االستدالل الراديويكانت 
منذ منتصف  MHz 1 670-1 660و MHz 1 613,8-1 610,6ني نطاقال يف الفلك الراديوي رصدات خدمة يف مصدر تداخل

 البداية يف من املزمعمدارية. وكان  مستوِيات ةثالث يف ساتالً  24بالكامل  املنشور. ويشمل النظام [Galt, 1990] الثمانينيات
حيدث و . MHz 1 615,5إىل  MHz 1 602,5625من  MHz 0,5625 مبسافةمتباعدة  يةترددات مركز  هلا إرسال قناة 24 استخدام

الطيف.  متديدمن تشكيل  النطاقات اجلانبيةالفلك الراديوي نتيجة  خدمةخارج نطاقات  بعيدةقنوات  اليت هلاتداخل من السواتل ال
تشكيالت  يف اإلبراقناجتة عن ترددات  MHz 5,11و 0,511مسافات الرتددي يتكرر على  هاطيف يف بنية النطاقات اجلانبيةظهر وت  

تباعدة امل القيم العظمىسلسلة من  يه النطاقات اجلانبية يف ةالرئيسي والبنيةالتوايل.  علىالدقة  شفرة العاليةالدقة والاملنخفضة الشفرة 
بعيدة  ترددات النتوءات الصفرية عندبعض وتصادف . الصفريةبعض القيم  يف حتدث الرتدد يف ونتوءات ضيقة، MHz 5,11 مبقدار

 .MHz 1 670-1 660 الفلك الراديوينطاق بقدر ما هو بعيد  رسالقناة اإل عن
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اللجنة املشرتكة بني االحتادات واملعنية بتخصيص  بالتعاون مع، (GLONASS)النظام العاملي للمالحة الساتلية  إدارةوقد أجرت 
 أزيح الرتدد. و 1992نوفمرب  يف من االختبارات متوالية سلسلة ،(IUCAF) ترددات لعلم الفلك االشعاعي وعلوم الفضاء

 اً مرصد 15 وساعدمراحل.  على توقفتأو  MHz 1 613,8-1 610,6قريبة من النطاق القنوات البث  اليت تستخدمالسواتل  يف
 نتائج أساساً الشكل تقييم و على نوعية البيانات الفلكية.  GLONASSنظام  يف تقييم آثار هذه التعديالت يف أحناء العامل يف

ملشكلة  شامالً  حالً  األمر الذي يصفوالعديد من احلكومات الوطنية،  IUCAFواللجنة  GLONASSالتفاقات رمسية بني إدارة 
 :مما يليالفلك الراديوي. ويتألف هذا احلل  خدمةنطاقات  يف GLONASSتداخل 

 أماكن متقابلة؛ يف سواتلعدد قنوات الرتدد املطلوبة باستخدام نفس القناة ل ختفيض -

 ؛الفلك الراديوي نطاقعن  القناة املخصصة بعيداً ترددات  يف زويلالتحول النو  -

 قناة أعلى تردد. يف الطيف متديد يف صفرفوق أول  الرتشيحتطبيق و  -

 رشحاتمب وكلها مزودة، MHz 1 610قدرة تردد أعلى من  ذاتمركبة فضائية  مل ت طلق أي، GLONASS-IUCAFمنذ اتفاق و 
االتفاق بصراحة  مت االعرتافو . MHz 1 612 الفلك الراديوي نطاق يف الرئيسية ترساالأزيلت اإل 1999بعد عام و  خارج النطاق؛

GLONASS-IUCAF 739 بالقرار 1من امللحق  1-2اجلدول  يف حيث جاء ،لوائح الراديو يف (Rev.WRC-07) يلي ما :
 GLONASS/GLONASS-Mينطبق هذا القرار على التخصيصات احلالية واملستقبلية لنظام املالحة الراديوية الساتلية  "ال
بغض النظر عن تاريخ استالم معلومات التنسيق أو التبليغ ذات الصلة حسب االقتضاء. وت كَفل  MHz 1 610-1 559النطاق  يف

وستستمر وفقًا لالتفاق الثنائي بني االحتاد الروسي واإلدارة املبلِّغة  MHz 1 613,8-1 610,6النطاق  يف محاية خدمة الفلك الراديوي
 ، ولالتفاقات الثنائية الالحقة مع إدارات أخرى".IUCAFونظام  GLONASS/GLONASS-Mلنظام 

 الخدمة المتنقلة الساتلية في IRIDIUM (HIBLEO-2)مثال: تداخل راديوي من نظام  4.5.6

 مستفيضة بشأنتفاصيل  الصادر عن جلنة االتصاالت األوروبية، الذي حيتوي على ECC 171 تقريرالمن  مقتبس هذا القسم
 املنهجية والقياسات.

 MHz 1 613,8-1 610,6النطاق  في عمليات خدمة الفلك الراديوي 1.4.5.6
 جلذرالطيفية  وططاخل لرصداتستخدم ي ولفلك الراديوي على أساس أويل. وهخلدمة ا موزع MHz 1 613,8-1 610,6النطاق 

خدمة  يف هو واحد من أهم اخلطوط الطيفية MHz 1 612 السكونتردد  يف اهليدروكسيل جذرانتقال و . (OH)اهليدروكسيل 
مت  كوين  جذر اهليدروكسيل أول جذر كان. و ITU-R RA.314التوصية  يف األساسعلى هذا  وهو مدرج، الفلك الراديوي

 عندأربعة خطوط طيفية،  OHاألرضية ينتج جزيء  تهحاليف و أداة حبث قوية.  وما زال (1963) يةرتددات الراديو عنه بالالكشف 
 جمرتنا، وكذلك يف وامتصاص انبعاث أحوال يف ، وكلها لوحظتMHz 1 720و 667 1و 665 1و 612 1ترددات حوايل 

 النجوم البدائيةل تشك من قبيلواسعة من الظواهر الفلكية،  طائفةمعلومات عن  OHدراسة خطوط  وفر. وتجمرات خارجية يف
فقدان القدرة و من الضروري قياس القوة النسبية للعديد من هذه اخلطوط.  OHزيء اجل رصداتلتفسري معظم و وتطور النجوم. 

 أي واحد من هذه اخلطوط مينع دراسة هذه الفئات من الظواهر الفيزيائية. رصدعلى 
 IRIDIUMكبة وصف الكو  2.4.5.6

 توزيع( أرض-)فضاء وللخدمة املتنقلة الساتلية MHz 1 626,5-1 610,0النطاق  يف توزيع فضاء(-)أرض للخدمة املتنقلة الساتلية
 املقبلة النظمينطبق على  (WRC-07) 739 ن القرارعلى أ 208B.5تنص احلاشية و . MHz 1 626,5-1 613,8النطاق  يف ثانوي

 .النطاق هذا يف املزمع تشغيلها

االتصاالت من مستعمل إىل مستعمل، تدعم  (LEO)مدار منخفض حول األرض  يف ساتالً  66 على IRIDIUMنظام ويشتمل 
وهنالك ساتل ، 86,4 ميلهايات مدارية ستة مستوِ  يف بالتساوي 66 السواتلإىل بوابة. وتتوزع ومن مستعمل إىل بوابة، ومن بوابة 

 عن بعضها 31,6 متباعدة مبقدار معاً دارية املستويات تدور امل، 6و 1 املستوِينيباستثناء و . مداري مستوٍ املدار لكل  يف احتياطي
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 وتدور. السواتل يتعاكس فيه دورانمتاس  ويشكالن سطح 22مبقدار  األول واألخري نياملداري املستويني ويبلغ تباعدبعض. 
 .ثانية 28دقيقة و 100املدارية ما يقرب من  هتافرت  تبلغو  كيلومرتاً   780على ارتفاع  السواتل

ر خدمة خاصة على األرض ويف اجلو وتوفمعدات متنقلة  بواسطة MHz 1626,5-1618,25 النطاق يف وتتواصل السواتل
 اتصاالت عاملية تصل إىل مجيع املواقع على كوكبنا.

 IRIDIUMوخصائص تداخل  طبيعة 3.4.5.6

 كوكبة  بشأن 1998عام  يف التنبؤات النظرية اليت أجريت ITU-R SM.1633 (2003) التوصية يف 6يوجز امللحق 
Iridium (HIBLEO-2) ةظروف محولة اصطناعية كامل يف: 

 حساب سوية التداخل 2.4"

النطاق  يف HIBLEO-2ت الساتلية رسااللإل ةالكلي (spfd)كثافة تدفق القدرة الطيفية   من حيث املطلوبةنبعاثات غري االرت دا ق  
6,610 1-8,613 1MHz   ًترتاوح بني  اأُنب نظريا214 /Hz))2dB(W/(m و223 /Hz))2dB(W/(m الفلك  خدمة بعض مواقع يف

 ".كامل  شروط حتميل يف الراديوي،

اليت  من املرتبة السابعة البيين التشكيل منتجات عن MHz 1 613,8-1 610,6النطاق  يف IRIDIUM ساتل تداخل وينجم
 Effelsbergب تليسكو  يف تداخلالحتليل أطياف  ويظهر .يالراديو  الفلك فرط حتميل مستقبالت عن وليس الساتل يولدها
 انتنتج 2f  =25,1620 MHzو 1f  =25,1618 MHz عند تنياألساسي Iridium حامليت( أن 1.3.2006 من اعتباراً  )تقرير

ناتج تشكيل ويشري إىل وجود  2f3 - 1f4f = d3 – 1fوهو ما يقابل عالقة التشكيل البيين ، MHz 1 25,612عند  املرصودالتداخل 
 GHz 1,61425 الرتددين يف من مرتبة أدىنمنتجات  أيدليل على وجود  يظهر أيمل و . 4 + 3 = 7 بيين من املرتبة السابعة،

 التشكيل البيينمنتجات  يف القدرة فيه تتناقص تداخلتنتج منط  أن العادية الطاتاخلو  املضخمات ومن شأن. GHz 1,61625و
معاجلة اإلشارات على منت  جيري من خاللنخفضة هذه امل (3-5) مراتب التشكيل البيين ومن الواضح أن كبت. بتزايد املرتبة

 .املرتبةعالية  التشكيل البيين واضحة منتجات تبقىبينما  IRIDIUM اتلسال

املدى  يف (3IIPالثالثة ) من املرتبة نقاط اعرتاضب يالراديو  الصغرية ومستقبالت الفلكوتتمتع أحدث مضخمات املوجات 
 أن تتسبب( هو مرصود)كما  IRIDIUM ساتل يف dBm 178ة بقيمة رئيسي حاملة وليس مبقدور. dBm 25إىل  30 من
ملرسل  املرتبة السابعة منعرتاض ا تقدير من التداخل ومتكن شدة. راديوي فلك مقدمة مستقبل يف قابل للكشف ذايت داخلت يف

هذا يشري إىل أن و . +dBW 11 ( لساتل بقيمة.e.i.r.p) قدرة مشعة مكافئة متناحية هي قريبة منو ، dBW 19+ ساتلي بقيمة
 قنوات توزيعاتبالنسبة لبعض و . IRIDIUM نطاق جانيب يف النطاق ة خارجقوي ينتج انبعاثات االنضغاطىل إ فعد   مرسل ساتل

 .خدمة الفلك الراديوي نطاق يف من املرتبة السابعةالبيين  التشكيلمنتجات تقع ، رسالاإل
 القياسات والتحقق 4.4.5.6

الواليات  يف (NRAO)املرصد الفلكي الراديوي الوطين و  HIBLEO-2 (Iridium) شاركت فيه هيئة ،برنامج اختبار تعاوينمثة 
 2dB(W/(m((240 /Hzإىل  220 منترتاوح  )spfd(لكثافة تدفق القدرة الطيفية  قياس قيم عمد إىل ،1998عام  يف املتحدة

تبني  ،. وباإلضافة إىل ذلكتعمل عندما حيدث التواصلتشري هذه القيم إىل ما يسمى القنوات الصوتية اليت و هذه املواقع.  يف
ضيقة ذرى  9-10 االذاعي أطياف قنوات البث تأظهر و مجيع األوقات.  يف إذاعيةشع إشارات ي HIBLEO-2نظام  أن

 كثافة تدفق القدرة الطيفية  ىذر  وتبني أن متوسط قيمالفلك الراديوي.  خدمة( ضمن نطاق kHz 40 من )أقل
جلنة  تقرير يف ذكركما   )2003( 1633R SM.-ITUالتوصية  ملليثانية. )املصدر: 90 على مدى 227 /Hz))2dB(W/(m يبلغ

 (.ECC 171االتصاالت األوروبية 
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 8-2010.6.9الفترة  في Leeheim في محطة الرصد في القياسات 5.4.5.6
تشتمل حمطة جنوب غرب مدينة فرانكفورت/ماين. و  كيلومرتاً   35حوايل على بعد  Leeheim ئيالفضا يراديو ال دتقع حمطة الرص

لتغطية مدى  صممامل مرتاً  12بقطر  1ي رقم كافئاملعاكس ال اهلوائي هامبا في الساتليةعدد من اهلوائيات على  Leeheimالرصد 
 .املتحركة لسواتللتتبع دقيق بالدقة  عايلويسمح التسديد الزاوي رصد. ال جيري به الذي GHz 1-13الرتدد 

 Iridiumعلى سواتل  BNetzAالوكالة و  ASTRONومعهد  MPIfR معهد Leeheim يف قياس الرئيسيةالمحلة  يف وقد شارك
 28 من MHz 1613,8-1610,6املدى  يف kHz 6.1قنوات  يف الثانية يف مرة واحدةوأخذت القياسات  .2010 يونيو 9و 8 يومي

 )بالتوقيت احمللي( على مدى يومني. 17:30و 08:30املرصودة ما بني ،  Iridiumللكوكبة  مرور ساتلي

 MHz 1626,5-1613,8النطاق  يف قويةال يةالساتلنبعاثات اال لكبت لاملستقبِ أمام  dB 70مبقدار  إيقاف نطاقواستخدم مرشاح 
 .اً نشط ساتالً وائي اهلتعقب يعندما  لاملستقبِ نظام  يف أحوال الالخطيةمن أجل جتنب 

 املستخدم التشكيليف نفس اليوم، باستخدام نفس Cyg-A و Cas-A ينيالراديو  املصدرين مباشرة على اتاملعاير  وجرت
 .مقياس الطيفمما يوفر معايرة كثافة تدفق مطلقة جلميع قنوات  يةالساتللقياسات ل

 خدمة الفلك الراديوي نطاق يف املرصود تداخلويتسم الألطياف اليت مت احلصول عليها. لمثال منوذجي  10.6الشكل  يف ويرد
اليت مت احلصول  يالذرو  البث. وقيم 1998إىل عام  يعود تارخيه الذي SM.1633 التقرير يف عنهااملبلغ نفس خصائص الذروة ب

ترتجم  كامل، حيث  لظروف حتميل نظرياً  املتنبأ هبا مماثلة للقيم Leeheim حمطة الرصد قياسات يف عليها
 .kJy 40إىل  214 Hz)2dB(W/m قيمة

 10.6الشكل 
 IRIDIUM 97ت رساالرسم بياني طيفي معاير )يسار( ومتوسط طيف )يمين( إل

 MHz 1610,6-1613,8النطاق  في غير المطلوبة

Radio-Astro_610
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آنف الذكر  Effelsberg يف التداخلالنتائج اليت توصل إليها تقرير  أيضاً  Leeheim حمطة يف تؤكد القياساتو . النطاقخارج 
 .2006.3.1اعتباراً من 

  ظروف محولة اصطناعية يف فردية سواتلعلى  (NRAO)املرصد الفلكي الراديوي الوطين أجراها أن القياسات اليت  وجدير بالذكر
 لنظام التشغيليةبعض املعلمات على تغيريات  وقد أدخلت. الساكنهذا التحليل  لنتائجأظهرت نتائج مماثلة  1998عام  يف كاملة

Iridium املرصد بعد اختبارات NRAO  خدمة الفلك الراديوي( لتحسني التوافق مع 2003)حوايل. 

ان البيانات أن فقد ITU-R RA 1513 ملا تقضي به التوصية الحق وفقاً ال (EPFD) كثافة تدفق القدرة املكافئة  وأظهر حتليل
ينبغي  2%تلبية معيار ول. ثانية 000 2وقت التكامل  ما يكونعند 93,2% ه يبلغ. وقد تبني أنالنطاقبشكل كبري عرب  تفاوت

على األافة عند احل MHz 1 613,7878فقدان البيانات عرب السماء لرتدد  وتبني أن. dB 13 مبقدار تداخلال قدرة سويةخفض 
ينبغي خفض  2%تلبية معيار ول. ثانية 000 2وقت التكامل  ما يكونعند 100% يبلغ خدمة الفلك الراديوي من نطاق تردد

األدىن  عن احلد 4,7%من  كان التفاوتثانية   30 حدود يف قصرية ألوقات تكامل وبالنسبة. dB 20 مبقدار تداخلال قدرة سوية
 2% تلبية معيارول. خلدمة الفلك الراديويلنطاق املوزع من ااحلد األعلى  قرب 43,5%خدمة الفلك الراديوي ومن نطاق تردد 

 .dB 11 مبقدار تداخلال قدرة سويةينبغي خفض 

 الذي يستند إليه (ECC)جلنة االتصاالت األوروبية  تقرير صوغمجيع مراحل القياسات ويف  يف IRIDIUM من شارك ممثلونقد و 
 هذا القسم.

 االستنتاجات 6.6

 :ما يلي أبرزها، من االستنتاجاتعدد من  إىلالفلك الراديوي من املرسالت  خدمة يف التداخل مشكالتدراسة أفضت 

 (IF)الرتدد املتوسط و  (RF)مراحل الرتدد الراديوي  يف للرتشيحالفلك الراديوي عناية فائقة  خدمة تتطلب مستقبالت -
 .ذلك حتقيق اجملاورة، ولكن ليس من الصعب عموماً  اتالنطاق مشكالتللحد من وذلك 

 خدمة يف حدوث تداخل يف الفلك الراديوي خدمة نطاقاتاجملاورة ل غريالنطاقات  يف تسبب املرسالت العاملةتميكن أن  -
 .العريض غري املرشح النطاقوتشكيل البيين  التشكيل وآثارات الفلك الراديوي من خالل إشعاع التوافقي

 على خط البصرظروف االنتشار  وجود أو الطائرات صعوبات خاصة بسبب السواتلميكن أن تشكل املرسالت على  -
 (البعيدة يةفصوص اجلانبالمن  )بدالً  ةالرئيسي احلزمةبالقرب من  يةاجلانب فصوصال يف ستقبالاالواحتمال  عموماً 

 .ألرضل ترساالاإل يف هو مما أكرب

 أوأرض  تإرساال تستخدمخدمات إىل الفلك الراديوي  خدمة نطاقاتالنطاقات اجملاورة ل توزيع، قد يؤدي ةعام بصفة -
 ة.تقنية صعبة ومكلف مشكالتإىل  القدرةعالية  سواتلعلى  مرسالت

 ،املباشربالتتابع  اليت تستخدم تشكيل متديد الطيفشارات اإل، مثل السواتلالنطاق العريض من ت إرساالقد تؤدي  -
. كافٍ   على حنوٍ  ترساالترشيح هذه اإليتم  مل الفلك الراديوي ما بصفة خاصة خلدمةخطرية  مشكالت إىل

 .يتشكيل النبضالاستخدام تقنيات بعيد ب إىل حدٍ  ت غري املطلوبةرساالاإلض هذه يفخت ميكنو 
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 التقنيات الخاصة والتطبيقات ومواقع الرصد

 مقدمة 1.7

 على وجه اخلصوص،و الفصول السابقة.  يف األعمبالكامل االعتبارات  تشملهااليت مل  الرصديناقش هذا الفصل التقنيات ومواقع 
الفلك باسم  أحياناً  إليها الفضاء، ويشار يف أو أكثر هوائي الرصد بواسطة عمليات تطبيقات الفلك الراديويتتناول بعض 
 الفضاء ما يلي: يف هوائي ضرورة استخدامأسباب ومن . ئيالراديوي الفضا

شارات اإلمع  هوائيات األرضشارات من اإل يوفر ترابط، (VLBI) القياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً  يف -
مما ميكن حتقيقه باستخدام هوائيات أرض  ةالزاويا  االستبانةطول، وبالتايل املزيد من الفضاء خطوط أساس أ يف من هوائي

مع هوائيات  هاشكلت اليتاجتاهات خطوط األساس  يف تغايراً مدار حول األرض  يف هوائي الفضاء حركةوتوفر وحدها. ل
  األرض، وهو أمر مهم للتصوير ثنائي األبعاد.

 عند حساسية عالية جداً  يتطلب األمر، (CMB) الصغريةإشعاع اخللفية الكونية من املوجات  بنيةوقياس  رصد يف رغبة -
 جتنب امتصاص الغالف اجلوي، وعلى وجه اخلصوص التغريات هم جداً ومن امل. ما فوقو  GHz 30ترددات حوايل 

 (.القدرةهوائي واحد )إمجايل خاصة بالنسبة لقياسات و  ،الغالف اجلوي يف أحوال الشذوذاإلشارة الناجتة عن  شدة يف

الغالف اجلوي لألرض  يف 2Oاألكسجني و  O2H للماءقوية الخطوط االمتصاص  تردداتقريبة من الللرتددات بالنسبة  -
 من الفضاء ضرورية. تكون الرصدات(، 1.3)انظر الشكل 

 ةموهنتكون أو  األيونوسفريأن خترتق  يةوجات الراديو امل حيث ال تستطيعترددات منخفضة،  عند بالنسبة للرصدات -
 .من الفضاء ضرورية أيضاً  تكون الرصدات بشدة،

 الفلك الراديوي هي كما يلي: خلدمةأهم مواقع هوائيات الفضاء 

 (.2.7البند )انظر  (VLBI) لقياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً لمدار األرض، مفيد بشكل خاص  -

 بعض احلماية ريمن األرض، وبالتايل توف رتميلو ك   106 5,1حوايل (، 7.3البند )انظر  2L أرض-مشس eLagrang نقطة -
 خل األرضي.امن التد

  710-610سافة مباألرض  يتعقب همن مدار األرض حول الشمس ولكن اً قريب حيث يكون الساتل تعقاب األرضمدارات  -
 األرضي.خل ا، مرة أخرى توفري بعض احلماية من التدعموماً  يلومرتك

 .حىت اآلن تستخدممل  هاولكن خل األرضيامحاية من التدأجنع وفر ت اليت( 4.7البند من القمر، )انظر  احملجوبة نطقةامل -
تفصل اليت  رتميلو ك   106 2داخل املسافة هلا  من القمر، ومعظم املدارات األرضية املخطط احملجوبةنطقة امل، 2Lنقطة تقع ال

إشعاع اخللفية  رصدات بنية يف 2Lنقطة الخدمت مدارات األرض و من األرض والفضاء السحيق. وقد است  بني الفضاء القريب  ما
الغالف اجلوي  يف خبار املاء قدر من املواقع األرضية املختارة ألدىنكما استخدمت .  (CMB) الصغريةالكونية من املوجات 

 (.5.7البند )انظر  CMBلرصدات  والقطب اجلنويب وصحراء أتاكاما

 VLBI القياس هذا الفصل القياسات اجليوديسية باستخدام يتناوهلاوتشمل التقنيات والتطبيقات اخلاصة األخرى اليت 
 االشمس وتأثريه ورصدات( 6.7البند ضبط الوقت )انظر  يف ممكنةالنجوم النابضة اليت هلا تطبيقات  ورصد (2.2.7 البند )انظر
 (.7.7البند )انظر  ءطقس الفضاعلى 



103 

 7الفصل  الفلك الراديويعلم 

 الفضاء في ذلك في ، بماVLBIتقنية القياس  2.7
باستخدام  يمن مصدر راديو  متآونة على عمليات رصد (VLBI) لقياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً ا تنطوي تقنية

 VLBI لرصدات ةالزاويا  واالستبانةمدار حول األرض.  يف بلدان خمتلفة أو يف هوائيات تفصل بينها مسافات كبرية، وغالباً 
من قطر  املقرتبةأقصى قدر من خطوط األساس  اليت هلا VLBIصفائف أن حتقق ميكن و أي تقنية فلكية أرضية أخرى.  تتخطاها مل

 هلا صفيفة اليتاهلوائيات  يف بدقةطابقة تم مرصودةترددات التوصل إىل  وميكن .ةيثانية قوسية واحدلمن ملبأقل  ةزاويا  استبانةاألرض 
VLBI تستخدمعندما و . الفعليالوقت  يف وصلة مرجعيةدون  الطورذرية مستقرة للغاية للحفاظ على متاسك  اتياتميق تستخدم 

 ريطول املس يف التفاضلية التغايرات حمدود عمومًا فقط حبكمتماسك املوقت التكامل فإن ، مبثابة ميقاتياتأجهزة مازر اهليدروجني 
، فقد يقيد املقيد؛العامل هو  ترددات عالية عند )14–10(استقرار أجهزة مازر قد يكون . ومع ذلك، وسفرياأليونو عرب الغالف اجلوي 

على أقراص  )حالياً  اتمواقع اهلوائي فرادى املستقاة منالبيانات و . ثانية 000 1 حىتتماسك املوقت التكامل مثالً،  GHz 100عند 
املرسلة على األهداف  املدونة أو معدالت البيانات وتتوقفالسرعة. شبكات مناطق واسعة عالية ترَسل عرب أو  تدوان إما مغنطيسية(

/ثانية، جيغابتة 2 تقارباملمارسة احلالية  يف املعدالت القصوى املستخدمةو التقنية املتاحة.  املرافقالعلمية وإجراءات الرصد وعلى 
عشر حمطات رصد  هلاخمصصة  VLBI قياس أداة ، وهو(VLBA) صفيف خط أساس طويل جداً  يف معتمدوهو معيار جديد 

التأخر  مع مراعاة، الزمن يف املستنسخةاإلشارات  برصفمعاجلة مركزي  ويقوم مرفقموزعة على اتساع الواليات املتحدة األمريكية. 
 .ترابطشارات لتشكيل منتجات اإلليثانية، وجيمع بني مجيع أزواج لم 20يصل إىل مبا ضوء ال انتقال يف الكبري

 اليت ت طلقالبالزما عالية الطاقة  يف تكثفاتال لفرادىاحلركات النسبية  من رصد يعلماء الفلك الراديو  VLBIتقنية  ستبانةومتكان ا
قرص اجملرة  عرب املرئيةاملسافات  أن تقيس VLBI لتقنية جمرة درب التبانة، ميكن وضمنية النشطة. سرعات نسبية من النوى اجملرا ب

 ةئيسيهي مكونة ر  VLBI وتقنية .يسبق هلا مثيل ملدقة بدوامة اجملرة  بنيةاآلن مبسح  مكثف رصدبرنامج يقوم ، و بأكمله
 طبقاتحركة  من ترتاوحجماالت أخرى  يف وهلا تطبيقات هامة قياسيةال واملواقيت ألطر املرجعية السماوية واألرضيةتعريف ا يف

 بة فضائية بعيدة.ملرك ةالدقيق ةديد املواقع الزاويإىل حتالقشرة األرضية 
 ناقش استخدام نطاقات تردد معينةيو  4.4البند  يف من اخلدمات النشطة تداخللل VLBIناقش حساسية شبكات تو 

 .8.5 البند يف

 الفضاء في VLBIتقنية  1.2.7
الفضاء أن توسع مقدار استبانة هذه التقنية  يف (VLBI) لقياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً ا من شأن تقنية

وتستعرض  .صفيفة الرصد يف حول األرض عالٍ  مدارٍ  يف هوائي بوضعذلك و وراء احلدود اليت يفرضها حجم األرض،  ما إىل
 VLBI تنفرد هبا تقنيةاليت  ومزايا األدوات( 1.1.2.7البند ) املستقبل يف هلا املخططو احلالية املاضية و  الفرعية التالية البعثات البنود

 (.3.1.2.7البند وعلى وجه اخلصوص متطلبات التقنية لرتددات االتصاالت ) (2.1.2.7)البند الفضاء  يف
 الفضاء في VLBIمشاريع تقنية  1.1.2.7

 املدرجةتشري الرتددات و . البندهذا  يف الفضاء املوضحة يف VLBI تقنية القياس األساسية ملشاريع املعلمات 1.7يلخص اجلدول 
 الكونية الطبيعية. يةصادر الراديو املمن  الواردة يةنبعاثات الراديو االاجلدول واملناقشات الالحقة إىل  يف
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 1.7 اجلدول
 الفضائية VLBIبعثات 

 معلمات المدار التاريخ البعثة / التجربة
قطر 
 الهوائي

 نطاقات الرصد
 [GHz] 

 جتربة
experiment 

 متزامن مع األرض 1986-1988

km 38 000  
4,9 m 2,271-2,285 

15,35-15,43 

VSOP / HALCA 1997-2003  :األوجkm 21,400 
 km 560احلضيض: 

 31°امليل: 

8 m 1,60-1,73 

4,7-5,0 

22,0-22,3 

Radioastron 2011-  :280,000األوج - km 353,000 

 km 81,500 - 7,100احلضيض: 
 85° - 5°امليل: 

10 m 0,316-0,332 

1,652-1,684 

4,812-4,852 

22,212-22,252 

Millimetron 2019 2األرض -نقطة الشمسL، 
1,5 10 6  كيلومرت من األرض 

10 m 18-26 ،31-45 ،84-116 ،
211-275 ،602-720 ،787-950 

طويلة  VLBIصفيفة 
 مبوجات ملليمرتية

 km 60,000األوج:  2020
 km 1,200احلضيض: 

 28,5°امليل: 

هوائيات ثنائية 
 m 10قطر 

6-9 

20-24 

40-46 
 

 ساتلعلى  أمتار 4,9قطره  ، باستخدام هوائي1986عام  يف الفضاء يف VLBI وقد ثبت ألول مرة جناح تقنية القياس
 .GHz 2,3برتددجتربة أولية ومت تشغيل . NASA [Levy et al., 1989]لدى وكالة ( وترحيلها )تتبع البيانات TDRSS نظام يف
 ذاته. الساتلينظام الباستخدام  GHz 15 تردد يف 1988عام  يف أجريت جتارب أخرىو 

برنامج املرصد  -اليابانية  VSOPبعثة  جانب من VLBIتقنية خمصص ل مدار يف هوائيبواسطة العلمية األوىل  الرصداتومتت 
 HALCAالبعثة  ساتل تلكطلق . وأ  2003حىت عام  1997، من عام VLBI - [Hirabayashi et al., 1998] الفضائي

وكان (. JAXA وكالة استكشاف الفضاء اليابانية اآلن جزء من و، وهISASمن قبل معهد علوم الفضاء واملالحة ) 1996 عام يف
. وكانت اتساع 6,3 من فرتة مداريةو  كيلومرت  4000 21 بأوج بعيد عن املركزمدار  يف أمتار 8 قطره هوائي HALCA على منت

. خمتالً روتيين ألن األداء كان ال للرصديستخدم  األخري مل يكن نطاق الرتدد ، ولكنGHz 22و 5و 1,6 العاملة هيرتدد نطاقات ال
عرض نطاق إشارة  وجرت رقمنة  ، على التوايل.GHz 5و 1.6عند  ملليثانية قوسية 0,6و 1,8دىن األ عرض احلزمة الرتكييب وكان

 NASAو ISAS . وقدمتGHz 14,2برتدد الثانية  يف ةميغابت 128إىل األرض عن طريق وصلة  ونقل MHz 32برتدد كلي 
 الراديويةات تليسكوبمن ال االنتشار واسعة صفيفةشاركت و لقياس عن بعد. لاألرض  على حمطاتمن شبكة خمصصة  NRAOو

يعىن  عامالً  فريقاً  URSI وأنشأتامل. نسقة من قبل كونسورتيوم دويل على مستوى العامل VSOP رصدات بعثة يف على األرض
األهداف العلمية وتتناول البيانات ونقلها.  الستقاءللتعامل مع تنسيق صفائف األرض وقضايا التوافق  ةالعاملي VLBI بتقنية

النجوم النابضة و  OHجذر اهليدروكسيل  مناطق مازرو النشطة،  يةاجملرا  النوى VSOPلربنامج املرصد الفضائي لبعثة الرئيسية 
 .املتوهجة النجومو 
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، أمتار 10 قطره وائيهب، املركبة وقد طوار هذه .Radioastronالروسية  املركبة الفضائية بعثة حالياً  ئيةالفضا VLBIويضطلع بتقنية 
 وقد أ طلقنتاج. واإل للعلوم Lavochkinرابطة األكادميية الروسية للعلوم و  يف للفيزياء Lebedev لفضاء ومعهدل Astroمركز 

املسافة إىل القمر.  يكاد يبلغ ،تقريباً  كيلومرت  000 353 لألوجِ  احلد األقصى بعيد جداً عن املركز،مدار  يف ،2011عام  يف الساتل
تغطية فتحة  ومتكناملعلمات املدارية  يف تسبب تغريات سريعة لكيالقمر  يستحثهااالضطرابات املدارية املتعمدة اليت  ستغلوت  
 الساتل على منت ملحتالفضاء  يف VLBIبعثة أول  يه Radioastronواملركبة السماء.  يف تعاقب سريع من االجتاهات يف يدةج

عرض نطاق إشارة  وقد جرت رقمنة . GHz 22و 4,8و 1,66و 0,32نطاقات الرتدد  يف معيار تردد مازر هيدروجني. وهي تعمل
 راديويةات تليسكوبأدرجت عدة  وقد .GHz 15 برتددالثانية  يف ةميغابت 128إىل األرض عن طريق وصلة  ونقل MHz 32برتدد كلي 

 مبا ،جماالت علوم أساسية يف مقرتحات مؤخراً  Radioastron التمست بعثةو . مرتابطةأرضية  VLBIشبكة  يف العامل حولرئيسية 
والنجوم  هاخارجو اجملرة داخل  والتدفقات النسبية وأجهزة مازر الكتلة الفائقةة النشطة والثقوب السوداء ياجملرا  ىنو الذلك  يف

 النابضة.

 Millimetron ساتل إطالق احتمال األكادميية الروسية للعلوم يف ليبيديف للفيزياء ومعهد لفضاءل أسرتومركز  وقد اقرتح
 ترتاوح نطاقات رصد يف ،أرض-مشس 2Lالغرانج  نقطة يف عملي، و أمتار 10 قطره هوائيعلى متنه  ملحي وسوف. 2019 عام يف
السابقة، تربيد  VLBIبعثات الفضاء  يف الواردة غري، Millimetron اليت ينفرد هبا. وتشمل اجلوانب GHz 950 إىل 18 من

الكوكبية  نظوماتوامل. وتشمل األهداف العلمية تكوين النجوم املركبة على منت ختزين البيانات املرصودةو  بالتجميد سطح اهلوائي
 رئيسي مكافئيجانب  الكوين. وهناك أيضاً و  يرا اجمل والتطور الكتلة والثقوب السوداء الفائقة راحل النسبية للتطور النجمياملو 

 هنا. وهو ليس موضع البحثللمشروع،  وحيد

 املعتمد يلليمرت امل ئيالفضا VLBI املرحلة األوىل من صفيف ةطويلال ئي باملوجات امللليمرتيةالفضا VLBI صفيفويشكل 
وسوف . 2020حبلول عام  هإطالق املزمعلدراسة تصميم من قبل جلنة مشاريع علوم الفضاء التابع لألكادميية الصينية للعلوم، 

 120° يلمزاوية مستوِيات ب يف كيلومرت  000 60 بأوج ينمدار  يف ،أمتار 10 ني قطر كل منهمااملركبة الفضائية املزدوجة هوائي حتمل
ومرفقاً معايري تردد مازر هيدروجني  على متنها املركبة الفضائية وتضم. GHz 43و 22و 8 تردد نطاقات يف يرصدان، درجة

الثانية. وتشمل  يف جيغابتة 2ما يصل إىل  أن ترسل من البيانات ضأر -اءتخزين البيانات. ومن شأن وصلة بيانات فضل
ة يجمرا  ىنو  يف ونفاثاتأقراص تراكم خارج اجملرة  يف واملازرات الضخمةالفائقة الكتلة الثقوب السوداء  دراسة األهداف العلمية

 نشطة وتطور النجوم الضخمة.
 الفضائية وتطورها حديثا   VLBIالمالمح المميزة لتقنية  2.1.2.7

. تطوراً اآلن لتكنولوجيا أكثر  فتحت الطريقالبعثات املبكرة  اتقدر ممن  تحدا  ئية كانت قدالفضا VLBIتقنية لعدة جوانب مثة 
 له أن يعمل ومن املخطط Radioastronبعثة  يف بنجاح املركبة يعملمازر هيدروجني على منت  مثةعلى وجه اخلصوص، و 

قابالً  VSOPمن أجل بعثة ستخدم امل وإياباً  ذهاباً  الطورنظام حتويل ، يبقى . ومع ذلكاملقبلةاملشاريع الروسية والصينية  يف
 املستقبل. يف حتياطاال العمل به من باب أن يستمر ومن املمكن جداً ، للعمل

تداخل ال قياس تأخر تزايد أمداءبسبب  املبكرةالقيود املفروضة على حتديد املدار للبعثات  من إىل حد كبري التخفيف وميكن أيضاً 
 الربجميات احلديثة. رابطاتدعمها تامش اليت اهلومعدل 

 تبسيط كبري لدعم البعثة تفضي إىلإىل األرض أن  الحقاً  إلرساهلا على منت املركبةالقدرة على ختزين البيانات املرصودة  ومن شأن
 هذا من تشغيل أسلوب يف ةواحد أال يتجاوز حمطةعلى الرغم من أن عدد حمطات القياس األرضية املطلوبة ميكن و . األرض على

 يتوقف جناح عمل اهلابطة. ويف الوقت نفسه،المع دورة  اً ، يتناسب عكسلإلرسال أوسع عرض نطاقالقبيل، فإن األمر يتطلب 
متزايد على  حنو على صارمة اً فرض شروطيو  ساسيةاحلبشكل حاسم على  ئيةالفضا VLBIالعديد من األهداف العلمية لبعثات 

 لبيانات.لاهلابطة  نطاق الوصلةعرض 



106 

 الفلك الراديويعلم  7الفصل 

 ةتقنية املعايرة الذاتية العادي وهي أن الوقت احلاضر يف دون حل وما زالت ئيالفضا VLBIتصوير  تتحدى ومثة مسألة ما زالت
 هندسياً  معزولة-هوائي الفضاء-حمطة واحدة تكون فيها صفيفة يف فعال تعمل على حنوال  VLBIحتليل بيانات  يف املستخدمة

كون خطوة أوىل تقد مبوجات ملليمرتية طويل ال VLBI تعددة املقرتحة لصفيفاملاهلوائيات الفضائية و مجيع احملطات األخرى.  عن
 .هذه الصعوبةعلى  التغلبحنو 

 الفضاء VLBIمتطلبات التردد لتشغيل  3.1.2.7

 تطلباتامل بسببوذلك  األرضعلى  VLBIمما هي لتقنية أكثر  معقدة ئيةالفضا VLBI بتقنية اعتبارات تقاسم الرتدد املرتبطة إن
حتتاج  وهي. نطاق عريض يف ضأر -اءالبيانات فض رسالإو  اجتاهني يف الطورإشارات نقل و  حيث وصالت التحكم من الثالث

 أحباث فضائية أخرى. ظمن اليت تستخدمها ضمن نطاقات الرتدد تقعإىل محاية من التداخل الضار عندما 

 GHz 7,235-7,190 املدى يف أحباث الفضاء نطاقاتضمن  تقعاحلالية  ئيةالفضا VLBIبعثات  اليت تستخدمهانطاقات الرتدد و 
(. فضاء-أرض) GHz 15,35-14,5ض( وأر -اء)فض GHz 15,35-14أرض( و-)فضاء GHz 8,500-8,025و( فضاء-أرض)
 نطاقات بعرض عدة. ومع ذلك رمبا تتطلب البعثات املقبلة التوزيعاتذه البعثات ضمن هذه هلمتطلبات عرض النطاق  تلبيةميكن و 

 هلابطةا الوصلة بياناتلالرتددات  انتقاءبعد مل يتم و . GHz 20ترددات فوق  يف وتوزيعاتهلابطة ا الوصلة بيانات يف اهريتزغجي
أخرى متاحة ضمن  ومثة توزيعات. 1.1.2.7البند ُناية  يف الفضاء املقبلتني املوصوفتني VLBIأجل بعثيت النطاق من  عريضة

 ض(.أر -اء)فض GHz 84-74( وفضاء-أرض) GHz 40,5-40وض( أر -اء)فض GHz 38-37النطاقات 

تتطلب و ناسبة. امل قامة الوصالتإلتتطلب التخطيط املسبق  احتياطية مل تعد ضرورية فإُناال الطور على الرغم من أن عملية نقلو 
الصاعدة  الوصلة ترددات كونتأن  وينبغي. GHz 20و GHz 7بني  ما ترددات ترتاوح يةالرتوبوسفري و  األيونوسفرييةنتشار االآثار 

 أثرلتعويض عن ل مطلوبة الغالف اجلوي ةمنذج فإن متماثلة عموماً ا أُنا غري مب ، ولكنمتقاربة قدر اإلمكاناهلابطة الوصلة و 
 .املسري تغريات طول

. ITU-R SA.609توصية ال يف مدرجة األحباث القريبة من األرض املأهولة وغري املأهولة لسواتلاالتصاالت  لوصالتمعايري احلماية و 
هبا،  التداخل الضار املوصى ةعتبو املخطط هلا.  ئيةالفضا VLBIنظم لتوقيت الالبعد و  عن لقياسلوصالت ا أيضاً  املعايري مناسبةوهذه 

ديسيبل  177احملطة األرضية و مستقبل يف dB(W/kHz) 216، هي الزمنمن  0,1%ألكثر من  هاجتاوز  واليت يتعني عدم
dB(W/kHz) ملشاريع تاالتصاال لوصالتاستخدامها  اليت يتعنينطاقات الرتدد و . مستقبل الساتل يف VLBI هلا املخطط الفضائية 

لموقع تابعة ل دالةالتداخل احملتملة بوصفها  سويات يف النظر فإن إىل العديد من خدمات االتصاالت الراديوية. ومع ذلك، موزعة
 التنسيق الدقيق. إىل اجةاحل تدعويف بعض احلاالت، قد و ال ممكن. تقاسم الفعا الشري إىل أن ي للسواتلاملداري 

 VLBIالتطبيقات الجيوديسية باستخدام تقنية  2.2.7
عن  فضالً العامل،  حولمواقع خمتلفة  يف شبكة من اهلوائيات لوجود . ونظراً هاقياس األرض ورصد يف أداة أساسية VLBIتقنية 

بضعة  حدود يف دقةباهلوائيات  من بدقة، ميكن حتديد املسافات بني أزواج مواقعهاددة احمل يةالراديو صادر امل منظومة من
 (EOP) اجليوديسية الوحيدة القادرة على توفري جمموعة كاملة من معلمات توجه األرض التقنية يه VLBI وتقنية ملليمرتات.

 قائمة من يف املوصوفةالذايت القصور  (CRF)طار املرجعي السماوي اإل يف األرض اليت حتدد موقع)طول النهار واجتاه القطب( 
لإلطار املرجعي ومقياسًا  اً مطلق اً توجه VLBI تقنية وفرتتوجه األرض،  معلمات قياس ومن خالل. أشباه النجوم

 ميكن والمنية قصرية فرتات ز  عربتغري ت املالحة املركبات الفضائية لكنه جداً  توجه األرض ضروريةمعلمات . و (TRF) األرضي
 GPS سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع معايرة بيانات وليس من املمكن مثالً . اً منتظم اً تتطلب قياس فهيلذلك و ، هبا لتنبؤا

 (Schuh and Behrend 2012) والقياسات الفلكية جيوديسياءلل (IVS)الدولية  VLBIخدمة و . VLBI االستعانة بتقنية دون
 األرض. توجهملعلمات  ةمنتظم اتقياس وتوفري املرجعي السماوي اإلطار همة احلفاظ علىمب مكلفة

بعض األهداف الصعبة،  لتحقيق الدولية VLBIخدمة  يف اليت تسهمات تليسكوبضعت خطة لتحديث شبكة اليف السنوات األخرية و  و 
 .[Petrachenko et al, 2013] سرعةال من حيث/سنة ملليمرت 0,1و من حيث املوقع ملليمرت 1 حدود يف دقة حتقيق ذلك يف مبا
ات جديدة تليسكوبتطلب ت ،VLBI2010 (VGOS)بتقنية  النظام العاملي للرصد سماليت أطلق عليها ااملبادرة،  هذهو 
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 ذلك، ات اجلديدة )مثالتليسكوبال هذه النطاق. وقد مت بالفعل بناء بعض ونظم استقبال عريضة تتحرك بسرعة صغرية
النطاق  يف لنظم استقبالمثة حاجة و قيد اإلنشاء أو خمطط له.  والبعض اآلخر(، AuScope VLBI، Lovell et al., 2013 صفيف

سوف تسجل املراصد أربعة نطاقات و . VGOS النظام لتحقيق أهداف على السواء رتدد واحلساسية الالزمةبالتغطية الالعريض لتوفري 
 .GHz 14و 2بني  منتشرة GHz 1 بعرضاالستقطاب  ةثنائي

 أرض-شمس eLagrang 2Lخدمة الفلك الراديوي من نقطة  7.3
ميكن أن تنشأ حوهلا مدارات )هالة( مستقرة  األرض-جمال جاذبية نظام الشمس يف (Lagrange)ة سان خاصيَ مَ نقاط  هناك مخس

األرض، -على طول خط الشمس 2Lو 1L تاننقطالالفضاء. وتقع  يف مفيدة إلنشاء خمتربات دائمة وهذه املواقعللمركبات الفضائية. 
هذا  ويفبعد عن الشمس، األهي  2Lنقطة وال. 7.1األرض، انظر الشكل  يجانب على كيلومرت   106 5,1حوايل  تبلغ على مسافات

ألرض ا إىل بالنسبة املستقرقطر املدار ويشكل . كل من اآلخربضع درجات   ضمنالشمس واألرض والقمر  يقع خط البصر حنواملوقع 
 محايةعن األرض،  بعيداً  موجهاً فصوص اجلانبية اخللفية، ال منخفضهوائي  محايةلذلك ميكن و ، 2L النقطةمن  1,3تبلغ حوايل زاوية 
للحفاظ على الفضاء  يف واتيةاملظروف الاألرض. وقد أدى هذا االعتبار، واملزايا األخرى مثل  جوار يف املرسالتمن معظم  ةجيد

مدار حول  يف عدد من البعثات الفلكيةبشأن وضع مقرتحات  إىلستقبال، االللهوائي وجهاز  منخفضة درجات حرارة مادية
 2L نقطةالمحاية البيئة الكهرمغنطيسية بالقرب من و . 7.2اجلدول  يف هذه املقرتحاتبيانات أولية للعديد من  ومثة. 2L نقطةال
منطقة مبثابة  2Lنقطة ال متمركز حول كيلومرت  250 000نصف قطره  فضاء حبماية، اليت توصي 1417RA.R -ITUموضوع التوصية  يه

 .منخفضة كهرمغنطيسية  تنسيق النبعاثات

 1.7شكل ال
 2Lالهندسة النموذجية لمدار 
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7.5°
 250 000 km
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 2.7اجلدول 
 العاملة أو المخطط لهابعثات الفلك الراديوي الفضائية 

 أرض-شمس Lagrange 2L بالقرب من نقطة أن تعمل

 

 الراديوي من المنطقة المحجوبة من القمر فلكال رصدات 4.7

تراجعت  من قيمته لبحوث الفلك الراديوي  أن كثرياً  لدرجة على األرض اآلن استخدامًا مكثفاً تخدم الطيف الكهرمغنطيسي س  ي
 أن إىل أيضاً  وإمنا يعزىاألرض،  سواتلباستخدام  سيما الو االتصاالت الراديوية،  يف عامةالزيادة الفقط  وليس مرد ذلك. كثرياً 

 ضعيف، وهلا أمل لوائح الراديو يف طيفية ليس هلا محاية وطترددات خط يف الفلك الراديوي مطلوبة يف بعض الرصدات
 .املستقبل يف اكتساب احلماية يف

الفلك الراديوي  والذي ميكن فيه إجراء رصداتميكن الوصول إليه  الذي املتبقي هو املوقعمن القمر  البعيداجلانب ولعل 
 تاو داألزم ر و  يةالقمر  والسواتل السحيقالفضاء  يف عمليات السربالطيف الراديوي دون أي تداخل. ومع ذلك، فإن  كامل عرب

الرتددات  توزيعينبغي من مث ، و الرصدات يف التداخل إمكانية علىتنطوي علمية وحمطات البحوث على سطح القمر ال تزال ال
 .احملجوبةنطقة امل يف الفلك الراديوي خدمة يف تداخلبعناية لتفادي أي 

 البعثة/المشّغل

 الفتحة

 نمط البعثة

 أسلوب الرصد

 نطاقات تردد الرصد تاريخ التشغيل

(GHz) 

MAP/NASA 

 m 1,4 ×  m 1,6 
تصوير متواصل مبكافئي وحيد للخلفية الكونية 

 للموجات الصغرية
 متواصل

2001-2009 

 

18-96 

PLANCK/ESA 

m 1,5 × m 1,9 
للخلفية الكونية  مبكافئي وحيدصوير متواصل ت

 للموجات الصغرية

 

 متواصل

2009-2012 

 

30  3 

44  4,4 

70  7 

100  10 

150  28 

217  40 

353  65,5 

545  101 

857  158,5 

Herschel/ESA 

3,5 m 

 فلك راديوي مبكافئي وحيد

 خط طيفي وتواصل

2009-2013 

 
490-642 

640-802 

800-962 

  960-1 122 

1 120-1 250 

1 600-1 800 

2 400-2 600 

Millimetron/ 

ROSKOSMOS 

12 m 

فلك راديوي مبكافئي وحيد وقياس تداخل خط 
 (sVLBI)أساس طويل جداً فضائي 

 خط طيفي وتواصل

2015-2030 

 

18-4 800  

 

SPICA/JAXA 

3,5 m 

 000 10-500 1 2018 وتواصلفلك راديوي مبكافئي وحيد/خط طيفي 
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 المنطقة المحجوبة من القمر 1.4.7

أن  ومبا. دائماً  األرض يواجهحول األرض، وهو ما يعين أن نفس اجلانب  دورانه ةساوي فرت ت حول حمورهالقمر فرتة دوران  إن
 احملتجباجلزء و على األرض.  للراصدين أكثر من نصف سطح القمر مرئي فإن ،إهليلجي إىل حد ما ومائلدار حول األرض امل

مية على احملنطقة وامل. (2.7انظر الشكل ) هااألرض أو بالقرب مناملتولدة على  تداخلمن إشارات ال من سطح القمر حممي دائماً 
 1.22.22 رقمويعراف المن مركز األرض.  ي رىالقمر كما  طرف خارج متوسط 23.2 على زاوية أكرب منسطح هي اليت تقع ال

 الناشئ تداخلال احملمي منحجم جماور من املساحة  إىل جانبمية احملنطقة بأُنا املمية من القمر احملنطقة امل من لوائح الراديو
 مركز األرض. منكيلو مرت   000 100مسافة  ضمن

 

 2.7الشكل 
 للمنطقة المحجوبة من القمرمخطط مبسط 
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 األمداء الطيفية المفضلة للرصدات من القمر 2.4.7
واألشعة الكونية واجملاالت  النشاط الشمسي نهامة عنخفضة قادرة على توفري بيانات املرتددات ال يف الفلك الراديوي إن رصدات

أداء هذه  . ومع ذلك، فإنهاخارجو اجملرة  داخل نفصلةامل الراديوية صادرامل أطياف الرتدد املنخفض من نوع جمرتنا، يف طيسيةاملغن
 MHz 20 والرصدات دون. هأليونوسفري وعدم جتانسا عتامةبسبب  MHz 30 دون حوايلللغاية على األرض  صعب الرصدات

 التداخل أيضاً  يؤثرو (. 3 )انظر الفصل فقطلفرتات حمدودة من الزمن و خاصة  مواقعيف و ظروف استثنائية  يف ممكنة إال غري
، kHz 500 حوايل ودونهذه الرتددات.  يف الفلك الراديوي على رصداتمن صنع اإلنسان،  أم الطبيعياء و ساألرضي،  الراديوي
يف و املدى.  الطويلةاالتصاالت  تإرساالهتيمن ، MHz 30و 1 بني وما اإلشعاع الشفقي هو املصدر الرئيسي للضوضاء.يكون 

 تكريساملهم  هلذه القيود، من اخلدمات النشطة. ونظراً  جانبمن  مكثفبشكل  MHz 300 حىتالطيف  ي ستخدمالواقع، 
الفلك الراديوي  لرصدات صنع اإلنسان، االنبعاثات اليت منب وسفريية والاأليون باآلثارتأثر تال  اليتمن القمر،  احملجوبةاملنطقة 
 الرتددات. ةاملنخفض

 األرض
 القمر

 املنطقة احملجوبة
 من القمر

مصادر تداخل 
الرتددات الراديوية 

 البشريةاالصطناعية 
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نبعاثات من اال حبكمإىل حد كبري  مقيدةالفلك الراديوي على األرض  تكون خدمة، GHz 20ترددات أعلى، تصل إىل حوايل  وعند
لوائح  يف احلماية تتمتع بقدر من من الناحية الفلكية الفيزيائيةامة اهل ةالطيفي وطاخلط يف والتأن العديد من التح ومعصنع اإلنسان. 

النائية املزحزحة اجملرات باملرتبطة و دوبلر  املزحزحة بتأثري (، هناك بشكل عام القليل من احلماية للرتددات3الراديو )انظر الفصل 
 OH)3(CH خطوط ميثانول من ذلك مثالً وهلا ترددات غري حممية،  حتوالت هامةما زالت تكتشف . وعالوة على ذلك، األمحر حنو
من  MHz 1 420 طاخلمت الكشف عن  وقد .GHz 3,18 تردد يف )2H3C(سيكلوبروبينيليدين و  GHz 2,12و GHz 7,6 تردد يف

لتماس ا، وينبغي MHz 323 [Uson et al., 1991]دوبلر منخفضة تصل إىل  مزحزحة بتأثري ترددات يف ايداحملاهليدروجني الذري 
 .MHz 1 420 دونالطيفي  املدى لكامل حلمايةا

الغالف اجلوي بسبب حتوالت  حبكم عتامةمن سطح األرض  اليت جتريالفلك الراديوي  تعاق رصدات، GHz 20ترددات فوق  ويف
نوافذ الغالف اجلوي بني التحوالت،  يف بنجاح الرصدات أجريتبعض  ومع أن(. 3)انظر الفصل  2Oاألكسجني و  O2H املاء يف قوية

من األرض.  رصدهميكن  ال هاالرتددات العالية، وبعض يف طوط اجلزيئيةاخلالرتدد. وتقع معظم  بتزايد صعوبة تدرجيياً  فقد ازدادت
نطقة امل يف أمهية للمراصدبض الغالف اجلوي لألر  اليت حيجبهانطاقات الرتدد  يف غياب التداخل يتسمالفلك الراديوي،  وبالنسبة خلدمة

 مواقع فضائية أخرى. يف أيضاً  ةكون ممكنتهذه الرتددات قد  يف ناجحة مع أن رصداتمن القمر،  احملجوبة

 من القمر المحجوبةتنظيم استخدام المنطقة  3.4.7

هي  املنطقةفإن هذه من اإلشعاعات القادمة من حميط األرض،  من القمر خال احملجوبةنطقة امل يف الطيف الرتددي بأكمله مبا أن
 هذه يف والتجارب العلمية األخرى الراديويةالتجارب الفلكية  ومن املمكن إجراء العلمية. إلجراء الرصداتموقع فريد  مبثابة

نطقة. امل هذه يف هامرافق يت قد تشعمن الضروري تنظيم أنشطة خدمات االتصاالت الراديوية ال ولذااملستقبل املنظور،  يف نطقةامل
ملنطقة ا يف املرتقب استخدامهاالفضاء السحيق وأجهزة اإلرسال  ومسابري سواتل األرضاحلسبان متطلبات  يف جيب أن تؤخذو 

 اقيمتهحلفاظ على اوبالتايل  الراديوي تداخلالنطقة خالية قدر اإلمكان من املحلفاظ على امن املرغوب فيه  علمًا بأن، احملجوبة
 .للرصدات املنفعلةالعظيمة 

 لرصدات هائلةكمجال إلمكانات   احملجوبةنطقة املبضرورة احلفاظ على  لوائح الراديو يف 25.22إىل  22.22وتقر األرقام من 
 قدر اإلمكان. تمن اإلرساال خالية احلفاظ عليها ، وبالتايلاملنفعلةالفضاء  حبوثالفلك الراديوي وخدمات 

 ودولياً  من القمر، وطنياً  احملجوبةنطقة امل يف التخطيط الستخدام الطيف الراديوي إطار يف ،ITU-R RA.479توصية التوصي و 
الفلك الراديوي. كما توصي بإيالء اهتمام خاص  مراعاة متطلبات رصداتاالعتبار احلاجة إىل  يف ؤخذتأن بضرورة ، على السواء

مع  متماشياً استخدام الطيف  وبأن يكونصعبة أو مستحيلة من سطح األرض،  تكون فيها الرصداتاليت  نطاقات الرتددل
نطقة امل يف هذه املبادئ التوجيهية، كامل طيف الرتددات الراديوية مبوجب ومن مث يكون،جمموعة من املبادئ التوجيهية األولية. 

 املستقبل: يف توزعأو اليت  د املتاحة حالياً لالستخدام من قبل اخلدمات املنفعلة باستثناء نطاقات الرتد اً متاح احملجوبة

لدعم أحباث الفضاء من قبل خدمة أحباث الفضاء وخدمة العمليات الفضائية وخدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمة  -
 االستدالل الراديوي الساتلية،

 أحباث الفضاء داخل املنطقة.إرساالت لالتصاالت الراديوية و  -

 وذلك من األرض مرت كيلو  000 100عن أجهزة إرسال تعمل على مسافات تزيد  هلاخدمات راديوية فضائية  وحيتاج األمر إىل
الفلك الراديوي من التداخل الضار عندما  خدمة محايةضرورة التوصية النهائية هي و . خدمة الفلك الراديويلتنسيق أنشطتها مع 

 .املذكورة املنطقة يف النشطة واملنفعلةاحملطات الفضائية  استخدامها يف تنظرترددات  يف احملجوبة من القمرنطقة امل يف تعمل

 من القمر. احملجوبةنطقة امل يف الفلك الراديوي اليت يتعني حجزها خلدمةميكن وضع مبادئ توجيهية الختيار نطاقات الرتدد و 
MHz 1لرتدد التحوالت  وتربز MHz 1 ، وإىل حد أقلCO من أجل GHz 115و ،HIمن أجل  420 MHz 1و 612 665، 

MHz 1و MHz 1و 667 بالنسبة . وهكذا، النائيةاجملرات  يف دراسات االنزياح حنو األمحر يف بشكل كبري، OH من أجل 720
زاحة املن CO وبالنسبة لرصداتخالية من االنبعاثات.  GHz 2 دون، جيب أن تبقى املنطقة الطيفية اوحده OHو HIلدراسات 

وينبغي . عاليةالغالف اجلوي األرضي  تكون فيها عتامةهي تلك اليت  اليت يتعني حجزهاأهم املناطق الطيفية  فإن دوبلر، بتأثري
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. وهذا من حالياً  ضئيلةماية حب تتمتع، وال سيما تلك اليت الفلكية الفيزيائيةأهم التحوالت  نطاقات الرتدد بالنسبة لكثري من حجز
ذه الرتددات أقصى قدر من احلماية من هلتاح ي. وينبغي أن احملجوبةنطقة امل يف اً هوائي اليت تشمل VLBI رصداتشأنه متكني 

ترددات  ويف(. املرتابطة توافقياً  النطاقاتذلك من  يف )مبا خارج النطاق مأ النطاقنبعاثات داخل االالتداخل الضار، سواء من 
. يمتناول علماء الفلك الراديو  يف ياجلو  الغالف عن األرض بواسطة احملجوبةاملناطق الطيفية  ينبغي أن تبقى ،GHz 15 فوق

نظم االتصاالت الراديوية ل توفرت نطاقات غري احملمية إذاال يف ميكن التخفيف من مشكلة الكشف املستقبلي للخطوط الطيفيةو 
ضمن  طيفي رئيسيحال اكتشاف خط  يف النطاقاتمن تغيري  ارتدد لتمكينهال يف املرونة احملجوبةنطقة امل يف البيانات وإرسال

 اإلرسال. نطاق

 المواقع على األرض حيث امتصاص الغالف الجوي منخفض 5.7

الطول املوجي دون  مدى يف األرض من لرصدلأفضل املواقع  منخفضاً  الغالف اجلوي يف خبار املاء اليت يكون فيها توفر املناطق
 عالوة علىمعلمات املواقع  عنتفاصيل ال ولالطالع على املزيد من. GHz 300فوق  يةرتددات الراديو ال يف أي، ييمرت لاملل
 .[Thompson et al., 2001] املرجع يف 13 نظر الفصلاهنا،  يشار إليه ما

 القارة القطبية الجنوبية 1.5.7
عله أفضل موقع معروف على جي ممااملاء  عمود خبار كثافة يف فيها إىل اخنفاض شديداهلضبة القطبية والربد الشديد  ارتفاعيؤدي 

ميزة إضافية، تتصل ومثة (. ملليمرت 1-0,02 ةطول املوج)مدى  GHz 15 000-300مدى الرتدد  يف ةالفلكي اتاألرض للرصد
 األفق دونألرض هي إىل ابالنسبة  املستقر حتماً دار امل يف السواتلأن  وهي، ترددات منخفضة نسبياً  يف الفلك الراديوي برصدات

الرغم من  كموقع مرصد. وعلى  حالياً هي غري متطورة و  ،يتعذر الوصول إليها نسبياً  اجلنوبية اهلضبة القطبية ولكنهذا املوقع.  يف
كن مي الذيالعامل  يف عاليةال اتلرتددلأفضل موقع مرصد هو القطب اجلنويب  نإب ميكن القول اهلضبة،ب مقارنةً  الرصد جودةقلة 

 مكان آخر، أي يف هبا القيامأو من املستحيل  من الصعب جداً  أن تقوم برصداتات تليسكوبلا تستطيع ناوه. الوصول إليه
الغالف اجلوي  لعتامة جداً  عايلالستقرار واال. تقريباً  أعاله كل الوقت املدى الطيفي املذكور يف شفاف ياجلو  الغالف ألن وذلك
أن  هاميكن الراديويةات تليسكوبافرتاض أن ال علىمع ذلك،  الحظ،وي. نخفضامل اللمعانبشكل خاص لقياس مالمح  مؤاتٍ 

نصف  جمردمن القطب هو  رصدهميكن  الذيالسماوية  القبةزء من أن اجل، 5ºارتفاع  زاوية حوايل حىت نزوالً  تغطي السماء
 أدناه. املشار إليهما Mauna Keaأو  Cerro Chajnantorمثل ، ضأخفعرض  درجات من مواقع رصدهميكن  ما

أيضًا مقياس  القطب اجلنويب يف عملكما ي.  GHz 350-95ترددات  يف أمتار 10الذي قطره  القطب اجلنويب تليسكوبويرصد 
 .GHz 36-26 [Leitch et al., 2002]مدى الرتدد  يف عنصراً وهو يرصد 13 تغذيةب DASIالتداخل الزاوي 

2.5.7 Cerro Chajnantorشيلي ، 
 اً موقع، -01o23’22”غربًا و 45o67’4,11” االحداثيات يف ALMA تليسكوب موقع جوار يف ،شيلي يف صحراء أتاكاماتوفر 

 ALMA تليسكوبو  .القطب اجلنويب يف ملا هي عليهالفلك الراديوي مماثلة  خلدمةحيث الظروف اجلوية  رتم 000 5على ارتفاع 
وهنالك بالقرب . GHz 30-950 املدى يف ترصد مرتاً  12x4و 7x12و 12x50 مبقاييس هوائيات أداة معقدة تتألف من صفائف

خلفية  لقياس موقع ألداة أخرى مصممة خصيصاً  نفس املنطقة هي أيضاً و . مرتاً  12بقطر  ASTEو APEXان تليسكوبمنه ال
شأن مقياس  GHz 26-36 املدى ستخدم نفست واليتتصوير اخللفية الكونية، أداة ، (CMB)املوجات الصغرية الكونية 

 .[Padin et al., 2001] ةالزاويا  البنيةمن  مدى إضافياً تغطي  هاولكن DASI التداخل

3.5.7 Mauna Keaهاواي ، 
أمتار  10x6صفيفة موقع  يه رتاً م 4 080( على ارتفاع +49o19’36”غربًا و 28o155’18”هاواي ) يف Mauna Keaقمة 
 تعمل وهي، مرتاً  15بقطر  JCMT تليسكوبو  أمتار 10بقطر  CSO تليسكوب، و (SMA) [Moran, 1998] يةليمرت لم دون

 .GHz 900-180 املدى يف
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4.5.7 Mt. Grahamأريزونا ، 
 يعمل، أمتار 10 بقطر SMT تليسكوب (+42o32’8.05”غربًا و 53o109’5.28”) مرت 3 200 ارتفاع على ،يستضيف هذا املوقع

 أمتار. 8x2مبقاس  LBT كبريال بصريال تليسكوبال، و GHz 700-200املدى  يف

 رصدات النجوم النابضة وتطبيق معايير التوقيت 6.7

 .2الفصل  يف بالتفصيل يةراديو النوقشت النجوم النابضة 

 حتتل والملليثانية.  1,55تصل إىل  قصريةفرتة  رصدتوقد وان. يثلمل بضع ىلإ نزوالً  ثوان بضع من املرصودةترتاوح فرتات النبض و 
نبض منتظمة بشكل الدورات فإن ، ةعام وبصفةمن الدورة.  اً صغري  اً سوى جزء عموماً ضعيفة،  ةثانوي ةنبض وأحياناً  ة،الرئيسي ةنبضال

دورية  تغريات فرتاتالظهر بعض تغريات مفاجئة. وباإلضافة إىل ذلك، ت   من بعض احلاالت يف فرتاتالملحوظ. ومع ذلك، تعاين 
تسفر وال منخفض الكتلة.  جنميحول رفيق  وهو يدور، ثنيينامن نظام  شري إىل أن النجم النيوتروين هو جزءمما ي، ضئيلةمنتظمة 
 ةركات الزاويا احلذات الصلة )أي  املالئمة والتحركاتدقيقة ال عن املواقع عدة سنوات، طوالمتتد اليت ، اتنبضالوصول  زمن قياسات

 لفرتات النجم النابض. األجل االستقرار الطويل عنمعلومات  أيضاً  وإمنا توفر فحسب لنجوم النابضةلعرب السماء( 

أن شدة النبضات ميكن أن  تبنييف هذه احلاالت، و ألقوى. ا لنجوم النابضةل بالنسبة غري ممكن إال نبضات مفردةالكشف عن و 
وبالنسبة النبضات.  ت عربهسافر  الذيوسط ما بني النجوم ال يعزى إىل اً ويعتقد أن يكون بعض التباين تأللؤ  ،إىل حد كبري تتغاير

لتعريف  وذلكأوقات تكامل تصل إىل عدة ساعات  على أساس اتنبضال توسيط تقنياتتستخدم ضعيفة، اللنجوم النابضة ل
صادر اململعظم أنواع  ا هو احلالرتدد ممال بتزايدانبعاثات النجم النابض بسرعة أكرب  شدة، تنخفض عموماً و . يةنبض متوسط جانبية

 خرى.األ يةالراديو 

 النجوم النابضة بمثابة ميقاتيات معيارية 1.6.7

 املدى يف و( هالزمنالفرتة مع  تغايرمشتق الفرتة )و . ليثانية مستقرة جداً لممن فرتات  اليت هلاالنجوم النابضة  تبني أن
هذه النجوم النابضة و لنجوم نابضة أخرى.  مما هو بالنسبة مبقدار حوايل أربع إىل مخس مراتب أصغر وهو، 20–10إىل  18–10 من

وهنالك . األجرامعمليات حبث عن هذه بأحناء العامل  يف عدة مراصدتقوم ، و ئيالفيزيا الفلك جمال يف موضع اهتمام كبري
 .اليوممعروف ض مبقدار ملليثوان نابجنم  100 حوايل

تشري إىل أن االستقرار على املدى الطويل لفرتات  وهي. ملليثوانمبقدار نابضة اللنجوم لطويل املدى التوقيت ال وجتري رصدات
ذرية. وهذا يشري إىل إمكانية استخدام الرتدد الالوقت احلاضر باستخدام معايري  يف يتحقق مماثل ملاهو على األقل  ةم النابضو النج

ليثانية لجنويب من فئة املجنم نابض  شف عنالك بفضلاملستقبل. وقد تعزز هذا الرأي  يف هذه النجوم النابضة لضبط الوقت بدقة
. هذا النجم من اعتيان فرادى النبضات ةن شدمتكا و . مكتشفةيثانية أخرى لملمن فئة من أي جنوم نابضة  ملعانًا مبرتبتنيأكثر 

 املستقبل. يف يقزمين دق مقياس وضع يف لدراسة استخدام هذه النجوم النابضة يةث جار و البحو 

املستقبل  يف ضبط الوقت يف ليثانيةلممن فئة النجوم النابضة  استخدام العمل علىعدة قرارات قبل  إىل التوصل وال بد من
جوانب الرصد مثل نطاقات الرتدد  وتتناول هذه القرارات(. ITU-R RA.2099تقرير ال، ITU-R 205/7 مثاًل املسألة )انظر

MHz 1 املدى يف عريض نطاق على سبيل املثال، ،)اقرتح ةم النابضو النج لرصداتاملفضلة  427-1 اإلشارات  وسويات( 330
. وتشمل أخرى مع خدمات نطاقات الرصد يف وجدوى تقاسم الرتددات حدوث تداخل ضار يف تسببت اليت قد املطلوبة غري

ق ائطر و  التوقيت وتقييم دقة قياس ةوتعريف وقت وصول النبض الزمن الذري مع مقياستوقيت الخرى مقارنة بيانات األ الشواغل
 الذري. مقياس الزمنتوقيت مع المقارنة بيانات  يف واإلجراءات الواجب اتباعها تداخلوجود  عنالكشف 

 النجوم النابضة بمثابة نقاط إحداثيات مرجعية 2.6.7
 ئيةفضا VLBI يف ةويزا استبانةأعلى  توفر مبثابة تقنيةالفلك الراديوي  خدمة يف VLBI القياس بداية هذا الفصل تطبيق يف نوقش

 حميطها يف اللمعانتوزيع  أن يعتقدو  .زاوية قوسية 10–10إىل  7–10 جدًا ترتاوح منلنجوم النابضة صغرية ل ةبعاد الزاويا واأل. ةمعين



113 

 7الفصل  الفلك الراديويعلم 

توقيت ال ويقاسالسماء.  يف يةمرجعمبثابة نقاط إحداثيات  افسهنالنجوم النابضة  ميكن اعتبارو  .ال ميكن حله املغنطيسي
 ميكروثانية 1 مبقدار ملليثانية قوسية، ما يقابل عدم يقني 0.5 قدرها دقةب ديناميالاإلطار املرجعي  يف جنم نابض ملوقعالسنوات ب

-)كاليازين، روسيا S النطاق يف قاراتالعابرة لل VLBI بواسطةمدار األرض. وميكن حتقيق دقة مماثلة  يف رتم 300توقيت وال يف
اإلطار املرجعي  يف حداثيات النجم النابضإل VLBI. ويتم احلصول على بيانات [Sekido et al., 1998]كاشيما، اليابان( 
وميكن استخدام دقة. من ال عاليةبدرجة  ويالسمااالحداثيات إمكانية ضبط نظام  يوفر وهو. (ICRF)السماوي الدويل 

ملعرفة معلمات النجم النابض  توفيقتطبيق إجراء  عند مستقلةمبثابة احداثيات  VLBIبيانات  إحداثيات النجوم النابضة من
 (.ثنيينالنظام  Keplerواحلركة املناسبة ومعلمات  واالحداثياتالفرتة  زمن)الفرتة ومشتقات 

 الرصد الشمسي 7.7

 العامل على صعيد فهو خيضع للمراقبةالكهرباء،  مرافقمثل  ،ؤثر على تشغيل بعض اخلدماتيالنشاط الشمسي ميكن أن  أن امب
 1947 كندا منذ عام يف اجمللس الوطين للبحوث قام، املراقبة هذه مناطق خمتلفة من الطيف الكهرمغنطيسي. وكمثال على يف
يتألف من قياسات هو هذا الربنامج، و  قد وفرو . رتاتمنتس 10,7 ة طوهلاموج يف الشمسية يةقياسات يومية لالنبعاثات الراديو ب

 لقياس،ل رمزويلنشاط الشمسي. ل موجود ، أطول سجل كميالتوهج ومراقبة ةالكلي (spfd)كثافة تدفق القدرة الطيفية دقيقة ل
 مجيع أحناء العامل باعتباره يف مويستخد 7,10F بالرمز عادةً  ،)sfu( )1–Hz2–Wm 22–10sfu ≡  1( وحدات تدفق الطاقة الشمسية يف

علماء الغالف  بل يستخدمه أيضاً الفيزياء الشمسية،  أوساط علىاستخدامه  يقتصروال املؤشر الرئيسي للنشاط الشمسي. 
بفعل النشاط الشمسي  أن تتأثر عملياهتاوغريها من املنظمات اليت ميكن  الكهربائية االتصاالت ومرافق الطاقة ومهندساجلوي و 

منذجة كثافة الغالف اجلوي العلوي لألرض  يف ضاءوكاالت الف هاملرتفع والعواصف املغنطيسية األرضية املصاحبة. كما تستخدم
ة مسامهة )املكونهتيمن عليه  يةسنتيمرت الوجات امل أطوال يف الشمسي يراديو ال البث ومبا أن. احلسابات املدارية الساتليةإلجراء 
 فإن طيسية،املغن اجملاالت يف احلراريةاإللكرتونات و طيسية اجملاالت املغن تدعمهاالبالزما  من تركيزات يف تتكونببطء(  املتغايرة

تدابري أخرى من النشاط ببشكل جيد  رتبط أيضاً ت كما.  الكلي املغنطيسي بالتدفقرتبط بقوة ت سنتيمرتات 10,7 مبقدار شدةال
الشمس وشدة األشعة فوق  وملعان الشمسية زيوريخ بقعستخدم على نطاق واسع كبديل عن كميات مثل عدد تالشمسي، و 

 7,10Fوحدات مناقشة تفصيلية ل ومثة. نياملطلوب االتساق واالستمرارية مراعاة مع هااليت يصعب قياسو جية املتكاملة، البنفس
 .[Tapping, 2013] املرجع يف

، مل يكن التداخل من مواقع حممية جيداً  أ خذتالسنوات األخرية  يف شدة االنبعاثات الشمسية، وألن معظم القياساتل ونظراً 
فقدان لأن أي معدالت  املرصودة إىلللمعلومات  أبرز املستعملنيمشكلة. ومع ذلك، أشار  ميثل اخلدمات النشطة الضار من

 أي سنة معينة. يف 1% دونجيب أن تبقى  تداخلأو  تقينالبيانات بسبب عطل 

 عمل يومياً هو ي، و 1992عام  يف استكمل ،)اليابان( Nobeyamaهي مرصاد الشمس الراديوي ، و شمسالرصد أقوى لداة ومثة أ
ملليثانية. وهناك أداة جديدة  20صل إىل ت واستبانة زمنية ثوان قوسية 10 مبقدارعلى الشمس  ةزاوي باستبانة GHz 17 تردد يف

لشمس وغالفها اجلوي لصور  التقاط، سوف تكون قادرة على (FASR) متقلبة الرتدداتمشسية  وهي صفيفة، متعددة األغراض
 .[Bastian et al., 1998]قيد الدراسة  وهي، GHz 30-0,1مدى تردد على  ة قوسيةباستبانة ثاني
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 تخفيف التداخل

 وصف شامل وهنالكالفلك الراديوي.  جمال يف (RFI) يةرتددات الراديو الخل اتد من التخفيف مسائليتناول هذا الفصل 
 الفلك الراديوي. عمليات يف لتخفيف من تداخل الرتددات الراديويةاتقنيات  - ITU-R RA.2126تقرير ال يف وافيةومراجع 

 األهداف -مقدمة  1.8

داخل  واليت تنشاشارات من اخلدمات النشطة اإل أثر إزالةخفض أو  هوالفلك الراديوي  عمليات يف تداخلالختفيف  الغرض من
على  جودة البيانات وينال منالبيانات  يف خسارةإىل  دائماً  تداخلاليؤدي ويكاد  .هاالفلك الراديوي أو خارج خدمةنطاقات 

كن مي ال بيد أنهالفلك الراديوي.  خلدمة خمصصنطاق ضمن حدث التداخل مشكلة تنظيمية إذا  األمر الذي يطرح، السواء
 جتنب طبعاً  فضلاألالفلك الراديوي. ومن  خلدمةخمصصة  غرينطاقات  يف قدان البياناتحال ف يف تنظيمي إجراء أي اللجوء إىل

وميكن . العالجالوقاية أفضل بكثري من و  ،تداخلحتول دون وجود إشارات  ميكن أن ةتنظيمي باختاذ إجراءاتفقدان البيانات 
 الكشف وطرائق ما قبلاحمللية عن طريق التنظيم  تداخل الرتدداتاستباقية لتغيري بيئة  طرائق، اليت تشمل ق التخفيفائطر تنفيذ 
احلصول على نظام  ضمن شىت نقاط يف وذلك، هما بعدو االرتباط  املطبقة وقتق ائطر الما قبل االرتباط و  طرائقخمتلف و ، وبعده

فقدان حيد من املبكر  تدخللفا. أوىل مراحل سلسلة املعاجلة يف شكلةمن األفضل دومًا التصدي للم البيانات. ومع ذلك،
كون تعندما  تداخلختفيف الومن األيسر التوصل إىل تعقيد النظام.  وخيفف من العمليات الالحقةتكاليف  وخيفض من البيانات

تكامل البيانات  بعدسلسلة املعاجلة  يف اً الحقمعاجلة التداخل الضعيف  فضلاأل ومن. عالية (INR)إىل الضوضاء  تداخلالنسبة 
 .(SNR)لزيادة نسبة اإلشارة إىل الضوضاء 

من  وبدرجة متزايدةعلى حنو متزايد  أوسعض نطاق و عر ب احلالية تعمل نظم الفلك الراديوي، الوقت احلاضر يف علميةالسباب ولأل
الفلك خلدمة  احلماية تتوفر فيهاات نشطة ال نطاقات موزعة خلدم الرصداتما تغطي  حساسية النظام. ونتيجة لذلك، غالباً 

 .املوزعة هلانطاقات غري ال يف صاحلةضرورية للحصول على بيانات فلكية  التداخلتقنيات ختفيف ولذلك فإن . الراديوي

 أجهزة الطيفاستخدام أوسع نشأت من  اتض نطاقو عر  عربتشغيل ال يف الفلك الراديوي تواجهها خدمةومثة مشكلة رئيسية 
حلول ختفيف مبتكرة  وحيتاج األمر إىل. ومصناعة على نطاق واسعهي غري مرخصة و املنتشر العريض النطاق املنخفض الطاقة، 

 الدينامي النفاذهي و  النطاقعمليات الفلك الراديوي خارج ل. ومثة مشكلة أخرى على النحو األمثل الفلك الراديويتمكني عمليات ل
ألجهزة الراديوية اإلدراكية ل(. ومن املتوقع املساحات البيضاءشاغر )الالطيف  يف لعملا النظم منالذي ميكان  (DSA)الطيف  إىل

 الراديويتشغيل عمليات الفلك  يتوقف شكل جديد من أشكال تقاسم الطيف. وبطبيعة احلال، يف أن متأل بشكل متزايد الطيف
 .املستخدمةاجلديدة  اإلدراكية يةجهزة الراديو األ على غرار ،الطيف إىل الدينامي النفاذالنطاق العريض على نفس مبدأ  يف

 تواقيع مصادر التداخل الراديوي وأثرها 2.8

على عدد من العوامل، أوهلا نوع  يةات الفلكتليسكوبال املستقاة بواسطةبيانات لل بالنسبة تداخلللاألثر الفعلي يتوقف 
التوجيهي إزاء من التمييز  لديها الكثري إذ ليس تأثراً هي األكثر  املكافئي ةوحيدالات تليسكوبالو . الراديوي املستخدم تليسكوبال

متماسك. وهذا يتناقض مع حساسية  وإشارات التداخل على حنواإلشارات الفلكية  مما يؤدي إىل ضم، واردال التداخل
. على حنو غري متماسك النظام جزئياً  التداخللتداخل، حيث يدخل قياس ال موصولةصفائف  يف للتداخل املدرجةات تليسكوبال
 يستخدمالتداخل  لقياس كل نظامول. إزاء التداخلمكاين مييز  ترشيحختدم خطوط األساس املمتدة كعامل  التشكيالتهذه  يفو 

خط األساس.  وتزداد هذه القدرة بتزايد طول، على خط األساس تتوقف لرفض التداخل " قدرةيامشاهل وقفالتقنيات "
  .الذي تتعرض له احمللي حبكم التداخل الصفيف يف معايرة كل حمطة زالت تتأثر ما ذلك، ومع
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أو نطاقات الرتدد داخل  الزمنفتحات  أن تضحاي ببعض املتواصلةالقياسات  تستطيع بينماف. منط الرصدعلى  فيتوقفأما العامل الثاين 
 شارة الفلكية.اإلعلى  مباشراً  تأثرياً  التداخلتردد وعرض  أثر كلماما تتضرر  خط طيفي  فإن رصدة لرصدة ماالرتدد -الزمنخمطط 

ضيق  و/أو هل هو (،نبضي) بتغري الزمن متغري فهل التداخل. منط التداخلالبيانات على  يتوقف األثر الذي تتعرض له ،ثالثاً و 
البث املباشر )وغري املباشر( من شبكات األرض،  ومن شأن ؟الرتددأمناط  يف هناك تراكبهل واسع النطاق، و/أو  مالنطاق أ

 وخدمات الطريان وقد تتسبب السواتلثابتة.  اتخلفية إشار  أن يعطيكثافة السكانية وثراء اجملتمع احمللي، الاليت تتبع 
 مباشرةت ثامرور الطريان وجود انبعا مسالك ما نسبة إىل مرصد موقع ضمنيقد و . على السواء ثابتة وعابرة تداخلمكونات  يف

من اقرتان الفص اجلانيب مع التداخل معظم ويأيت . اتمن رادارات املطار  اآلتيةتلك كاألرض،   من ات إشاراتانعكاسو  منها
 مثالً حيدث ومن خدمات الطريان كما ميكن أن  السواتلنشأ من يميكن أن  اهلدام احلزمة الرئيسيةاقرتان مع أن خدمات نشطة، 

 املرصد املتولد عن التداخل اجملايناحتمال  اخلارجي، هناك أيضاً  التداخلباإلضافة إىل و . GHz 94 ددتر  يف Cloudsat ساتلمن 
 .بشكل كافٍ  تدريعهاينبغي كما ميكن حتديد هذه املصادر  و  ،املوقع يف احلوسبة وااللكرتونيات أجهزةمن  بالذات

التداخل  من شأن إذ. ة من حيث الزمنالفلكية احلرج الرصدات يف بشكل خاصتغاير التداخل مبرور الزمن  ؤثري، قد رابعاً 
. تكرارهاميكن  فريدة ال رصدات حرجة يتلف أنوالنجوم النابضة  دراسات األحداث العابرةدث أثناء حي الذي غري املتكرراملتغاير 

 .ة من حيث الزمناحلرج على معايرة البيانات ؤثر أيضاً يميكن أن كما   التتابع الزمين للنبضاتؤثر على يقد و 

وخرجت تطبيقات جديدة  اتتطبيقات خدم حيث دخلت، املاضية السنوات األخرية يف التداخل بسرعةتغريت بيئة فقد ، وأخرياً 
املرخصة اليت  عن األجهزة غري فضالً  ،لبث واالتصاالتلالطيف  وتطبيقات انتشارالنطاق العريض  استخدام ومن شأن .أخرى

 تهاإزال من السهل ليسإشارات  أن تولدخفض طاقة، وأبإشارات أوسع  وتستبدهلاعالية الطاقة  املاضي الذروية إشاراتتستبعد 
الطيف على حنو متزايد طابع بيئة إىل  الدينامي والنفاذاستخدام الطيف  ولسوف يغري تكاثف. الفلك الراديويمن بيانات 

على البيانات التداخل احلد من تأثري  يف ُنجها أن تعدللك الراديوي الف من خدماتتطلب على حنو متزايد ي، وسوف التداخل
 .ااخلاصة هب

 طبقات التخفيف -منهجيات تخفيف التداخل الراديوي  3.8
 يه واألجنعالطريقة األوىل و مراحل خمتلفة من عملية احلصول على البيانات.  يف التداخلختفيف  طرائقميكن استخدام عدد من 

 طبقة ثانيةومثة احمللية واإلقليمية. التداخل الراديوي تعديل بيئة وذلك ب املستقِبلواردة قبل أن تدخل التداخل ال إشارات يف التحكم
البيانات.  الستقاءاخللفي  جمال الطرف يف ذات، ورمبابالستقبال االنظام  يف ما قبل الكشف طرائقتطبيق  وهي إمكانية للتخفيف

 ظهور االرتباط ولدى. االرتباطقبل  ها، وميكن استخدامالتداخل الراديويإزالة طرائق الرقمي و  البرتتتألف من  والطبقة الثالثة
الرقمية  الطرائقتطبيق  تستدعيطبقة رابعة ممكنة  ومثةعملية االرتباط.  يف الرقمية الطرائقدمج هذه  الربجميات، ميكن أيضاً بواسطة 

( وتعليم برت) مناولة ، تتكون طبقة التخفيف اخلامسة منيانات املؤقت. وأخرياً بعد االرتباط وبعد تكامل البيانات أو ختزين الب
 املعروفة وغري املعروفة. التداخل البيانات الفلكية اليت مت مجعها إلزالة آثار مصادر

تغاير أو على نسبة للتداخل النسبية  الشدة، أي على (INR)نسبة التداخل إىل الضوضاء  ق علىائأداء كل هذه الطر ويتوقف 
بوضوح ضمن  التداخل قاباًل للكشف يكون ق ال تكون فعالة إال عندماائطر المعظم و . التداخل إىل تغاير نظامالضوضاء 

التداخل  كبتهو كسب املعاجلة بعد   الطرائقذه هلدارة اجل ومقياس. اآلنيةالضوضاء  سوية حىتالبيانات، وميكن إزالة آثاره فقط 
 (.املعاجلة )قبل إىل نسبة االشارة إىل الضوضاء( املعاجلة )بعد االشارة إىل الضوضاء نسبة بقياس مقدراً  هأو ختفيض

لقيود ختضع لالتخفيف  طبقات ألن كل طبقة من ذلك ،كبت التداخلمن   ةاملطلوب السويةعلى  طريقةجودة أداء أي وتتوقف 
 يؤخذ من املهم أنو . التداخل عرض نطاقإىل  نسبة إشارة فلكية الذي تشغلهعرض النطاق ويف هذا الصدد مثة دور لاخلاصة هبا. 

 .من طريقة إىل أخرىخيتلف  ألن ذلككم على نتائج التخفيف، احل معرض يف موضع االهتمامشارة اإلفقدان  االعتبار يف
على  تراكمي، حيث أن كل طبقة الحقة من التخفيف تعمل أثرق ائطبقات من عدة طر  يكون الستخدام الواقع يفو 

كل طريقة إدخال قدر من تطبيق   قد يرتتب على. وباإلضافة إىل ذلك، أسبق معاجلةمن تداخل أي إشارة  من يتبقى ما
لحق يالضرر الكلي الذي  وجتري تكمية نوعية البيانات. من احنطاط اً تدرجيي يزيد الذيالبيانات بحلق  الذي الضرر، أي "السمية"
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)بعد املعاجلة( إىل  شارة إىل الضوضاءإلا نسبة بقياس، )الحقة( ختفيف معاجلةعن  مالبيانات الناجفقدان ل كمقياسالبيانات،  ب
 (.التداخل)يف غياب  شارة إىل الضوضاءاإل نسبة

 تغيير بيئة التداخل الراديوي -الطرائق االستباقية  4.8

من  ماحمطة  يف التداخليقلل من حدوث  أن دوليةواللجوء إىل اللوائح الوطنية وال النشطنيالتنسيق مع املستخدمني من شأن 
على املستويات  هحتسني اإلطار التنظيمي وتعزيز ويسهم . الرصداتعلى  أثر التداخلقلل من يالفلك الراديوي، وميكن أن  حمطات

، الكتيابهذا  يف متوفرةذا النهج هل املصادر الداعمةلطيف: ل املنفعلمحاية االستخدام  يف هام بدورالوطنية واإلقليمية والدولية 
-ITU تقارير القطاع سلسلة الفلك الراديوي منويف ، (RA)علم الفلك الراديوي  سلسلة ، وخاصةITU-R القطاع توصيات يفو 

R،  اللجنة املعنية برتددات الفلك الراديوي ويف كتيب(CRAF) . يالراديو  الصمتميكن أن تستخدم مناطق التنسيق ومناطق و 
لوائح بالعديد من املراصد ويتمتع . ما تليسكوب يف لتداخل األرضيةامصادر  سوف تتولد عناليت داخل الراديوي التلتعديل بيئة 

تنفيذ تنسيق على نطاق واسع  مت رصد. وقداملكيلومرتات( من   2-6 )يف حدود مواقع قريبة جداً  يف مرسالتحملية ووطنية متنع تركيب 
الواليات املتحدة  يف فرجينيا الغربية، غرين بانكالوطنية حول  الصمت الراديويمواقع، مثل منطقة  ةلبضع صمتمناطق حددت و 

صحراء  يف ALMAحول مرصد  تئأنش اليتمنطقة التنسيق  بورتوريكو حول مرصد أريسيبو، أو يف األمريكية، ومنطقة التنسيق
لوائح وطنية بواسطة ، املربع وقعني احملتملني لصفيف الكيلومرتامل ات جديدة، مثلتليسكوبجيري تنظيم بيئات لو شيلي.  يف أتاكاما

 هذه املواقع. يف ستجريحساسية اليت  الرصدات استشرافية لتمكني أكثر

 واجلديدة احملتملة القائمة املرسالت كل من  حتديد الضروريقبل التنفيذ، فمن  احملتملالتداخل من األفضل حل قضايا  وملا كان
 من خالل مواكبة التغرياتوذلك ، ما مرصد موضع اهتمامجزاء من الطيف الراديوي األ تلك اليت قد تؤثر علىو  على السواء

"جريان  وملعرفةاالجتاهات،  ملعرفةاستعمال الطيف. وميكن استخدام مراقبة الطيف  يف االجتاهاتمعرفة الرتخيص احمللي و  يف
 تداخلفقدان البيانات اليت يسببها ال املئوية من نسبةالأداة لتحديد  أيضاً  يالطيف همراقبة و ". مواطن اخلطر" وملعرفةالطيف"، 

 .املنفعلةنطاقات ال يف

األجهزة و احلوسبة  أن يتولد عن معدات ميكنإذ . التداخل اهلامةما تكون من مصادر  غالباً  ذاهتاالتجربة أن املراصد  وتبني
 تهاوإزالحتديد هذه املصادر ويتسم . ما تليسكوب يف نظام الكشف تدخلالنطاق عريضة و  ةاملباين انبعاثات توافقي يف اإللكرتونية

 الحتواء األجهزة "أقفاص فاراداي"التداخل و املانعة النبعاث زائناخل ومن شأن استخدام لكل مرصد. بالنسبة أولوية عاليةب
القيود على استخدام فرض عن بعد( و لحد من النشاط البشري )غرف التحكم لواملعدات احلاسوبية، وكذلك  ةااللكرتوني
جزء من االستعدادات  وهذه القائمة مبا جيب القيام به هي". يراديو بصمت " ما مرصد متتعيساعد على أن ، ةاحمللي احلواسيب
 حساسية. الرصدات جراء أكثرإ ما من مرصدكي يتمكن الالزمة ل

 الكشف السابق والكشف الالحق 5.8

االستقبال،  جهاز يف ضعال/منخف مرشاح مترير أو نطاق مترير تركيب يهو  اتجمال الرتدد يف التداخل إلزالةهناك طريقة موحدة 
 ترشيحتكنولوجيا ومبقدور . النطاق ترددات قريبة من حافة عندحرارة النظام  من بشكل كبرييرفع مما يؤدي إىل فقد اإلدراج و 

الناجم  الضررعلى منع  ترشيح نطاقات خدمة الفلك الراديوي يعملو . هذه املرشحات أثرأن تقلل إىل حد كبري من  النقل الفائق
ما يكون  غالباً  بينما، بالنسبة للرصدات املتواصلةالبيانات  يف فقدان إىل الرتشيح أيضاً  ويؤدي. النطاقاتعن إشارات قوية خارج 

 .ما نطاق مترير مستقبل تردد حرج داخل يف التداخلالطيفية عندما حيدث  وططاخل رصداتتمكني ل ضرورياً 

 اإلزالة، لتحقيق مرحلة الرتابط يف البيانات، مثل وقف تراكم البيانات إستقاءأو وقف عملية  اللجوء إىل عملية الطمسميكن و 
 يرادار طمس نفذ مرصد أريسيبو نظام وقد والدورية.  النبضيةإلشارات لاجملال الزمين. وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح  يف
 عيوب أيتشمل كي مع فرتة نبض الرادار خالل نافذة زمنية مصممة ل بالتزامن االرتباطوقف معاجلة من شأنه أن ير مطا يف

الرصد  زمن يف البيانات املفقودة باعتبارها خسارة وحتتسب. اتاملتعدد املسار  والتشتتالتضاريس  نامجة عن أثر يةرادار 
 نطاق موزع خلدمة الفلك الراديوي. ضمن التداخلمن  هذا النوعحدوث  عند

http://adsabs.harvard.edu/abs/2013EGUGA..1512867P
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التداخل بيئات  ا، حبيث ال تؤثر عليهةدرجة عالية من اخلطيب تتسمقوية  مستقبالتلتصميم  البحوثالكثري من  تكراسوقد 
تعرج  أي ال حيدث حبيثنظم االستقبال خطية مبا فيه الكفاية تكون  النطاق العريض ممكنة عندما ورصداتقاسية. ال الراديوي

 احلمولة. يف أي فرط حيدثوال التشكيل  ما بنيمنتجات  يتولد أي وال

 الترابط السابق 6.8

 المعالجة الرقمية القائمة على الهوائي 1.6.8

، املكافئي دةيوح الراديويةات تليسكوبال يف (IF)الرتدد املتوسط  كجزء من معاجلة  الفعليالوقت  يف ميكن تنفيذ املعاجلة الرقمية
فعالة من حيث التكلفة العمل هذه الطريقة وتصفيف. الألدوات  احلزمةطة و/أو عملية تكوين احمل يف املعاجلةوكجزء من 

 حمطة كل يف عن توفر دورات حوسبة بيانات سريع فضالً  اعتيانتطلب تعابر( و ال)حال التداخل الراديوي النبضي  يف يرام ما على
الوقت  يفالرتدد املتوسط و  يف التعليم واإلزالة ومن شأن عابرة.ال التداخلطبيعة  محبككمية فقدان البيانات   وتتحددمن احملطات. 

 الزمن تلك األجزاء من من خالل التعامل فقط مع اإلزالة-طريقة التعليم يف الذي حيدثيقلل من فقدان البيانات  الفعلي أن
عن معاجلة  خيتلف رتدد اجملاورة. وهذافرتات الزمنية و الات فرت بالجانبية  اً أضرار  ذلك لحقال يينبغي أو  بالتداخل؛والرتدد املصابة 

 وائي.اهل يفخط األساس و  من أجل التعليم واإلزالة عندتكاملة تستخدم املبيانات العينات  وهي أشد ألنبعد االرتباط،  ما

، قاباًل لالستبانةو  اً قوي املعتانةبيانات ال يف التداخل يكون رتدد عندماجمال الاجملال الزمين و من  كل يف اتالعتب حتديدميكن و 
 التداخلإلزالة  مرة ألول اتالعتب حتديد . وقد استخدمنسبياً  اً الطيف منخفض يف التداخل وعندما يكون احليز الذي يشغله

 التجميعيي راديو ال تليسكوبال يف مؤخراً ن فذ  تطبيق ناجح ومثةمنذ ذلك احلني.  كثرياً واستخدم   Ratan 600 تليسكوب يف
 ةعشر  ربعةاألات تليسكوبمن كل من ال MHz 20مبقدار بيانات استقطاب ثنائي  ت معاجلة، حيث مت(WSRT)يسرتبورك و  يف
 .الفرتات طي عمليةقبل  ات هذه على بيانات النجوم النبضيةالعتب طريقة حتديد. كما مت تطبيق الفعليالوقت  يف

. وإزالته استبانتهالبيانات من أجل  يف التداخل قدرةمكون  يف حمددعن توقيع  ةالفرعي اتالفضاء ترشيحق ائطر وتبحث 
إلشارات  بالنسبة عمل بشكل جيدي وهوضمن البيانات،  يةالسكون-الدورية تطبيق ناجح بشكل خاص هو البحث عن ومثة

 .رقمياً  التداخل املشكالة

تغري  التداخلمسامهة  ومبا أنيستغل حتليل التوزيع االحتمايل لإلشارات.  ات الفرعيةالفضاءإزالة شكل آخر من أشكال ومثة 
ومثة على، فإنه ميكن إزالتها من البيانات. األلحظات ال(، على النحو الذي حتدده تربيع كايإىل توزيع غري مركزي ) القدرةطيف 

. وقد استخدم التداخل وإزالتهمكون  انةالستب( القدرةطيف من لحظة الرابعة الاستخدام التفرطح ) يف يكمنُنج مماثل 
الرتشيح  أيضاً كما يستغل   الربجميات. ترابطبيئة  يف (الالحق)ملعاجلة الرتابط ، و املكافئيدة يالشمسية وح للرصدات النهج اهذ
 التداخلف ختفي يف فعالةهي نظام متعدد التغذية اخلصائص اإلحصائية للبيانات و  يف التوسيطتوسط واالستفادة من خصائص امل
 .الفعليالوقت  يف ةالطيفي وطبيانات اخلط يف

البيانات. وهذا يتطلب  كسبمعايرة   يف عينات البيانات إىل تغيريات إزالةق ختفيف ما قبل االرتباط اليت تنطوي على ائتؤدي طر و 
الرتدد جمال  يف استبدال البيانات املتضررةيؤثر وال تأثري على البيانات وفقدان البيانات املرتبطة به. المسك دفاتر دقيق لتحديد 

 .املتأثرةالقنوات  تربيععلى جذر متوسط  سوى( مع خط أساس جمهز الزمن)أو 

 إلغاء الضوضاء التكيفي )الزمني( 2.6.8

 للرتشيحاملبدأ األساسي و جمال االتصاالت والتكنولوجيا العسكرية.  يف (ANC) يما يستخدم إلغاء الضوضاء التكيف كثرياً 
جمال  رتدد ومن مث العودة إىلال فدرات يف علىيتك تنفيذ عمليةو لبيانات الواردة ل (FFT) السريع التكيفي الزمين هو حتويل فورييه

اليت إشارات التداخل  يف عملت، Wienerترشيح على أساس القائمة هذه الطريقة، و . السريع حتويل فورييه رتدد عرب معكوسال
 كبت  ميكن أن يساويو النظام.  ضوضاء على التداخل، أي عندما يهيمن فيها هامة (INR)تكون نسبة التداخل إىل الضوضاء 

رشحات التكيفية فعالة عندما تكون املعلومات الطيفية وتكون امل. اآلنية إىل الضوضاء تداخلها ما يقرب من نسبةإشارة التداخل 
تعددة امل الصفائف يف على حنو فعال الطريقة ههذ توالتواصل. كما استخدم ةم النابضو ت النجدراسا يف كما،  ذات أمهيةغري 
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هو طرح و التكيفي  شكل مغاير للرتشيحدة )انظر القسم التايل(. وهناك يوح مكافئيات يف البؤري يالتغذية أو صفائف املستو 
صدر امل يف شاراتإلانفسه، من خالل مقارنة  اخل الراديويالتدمن قناة بيانات إشارة باستخدام نسخة من  يةقناة بيانات مرجع

من  التداخلنسخة من ال تؤخذ، القائمة اتتليسكوباليف بعض نظم و . التداخل زائدخارج املصدر شارات إلبا التداخلزائد 
 به. اصاخلوائي اهل التداخل متميز منيتطلب كل مصدر  هذه احلالة يف ولكنمصدره.  موجه حنومساعد  مرجعيهوائي 

 C/Aوذلك لإلرساالت الساتلية بشفرة من البيانات  هاوطرح معلومة تداخلشارات إل معلمايتبنجاح تطبيق تقدير  وقد مت
مت التوصل إىل إلغاء إشارة  هلا، حيثاستغالل خصائص التشكيل املعروفة ب (GLONASS) النظام العاملي الساتلي للمالحة يف

التوقيع  إىل إزالةالتكيفية  الرتشيحلتقنيات  حديث العهددون اللجوء إىل هوائيات مساعدة. ويهدف تنفيذ  dB 20من أكثر من 
 .Areciboمرصد  يف (GPS)للنظام العاملي لتحديد املواقع  واحد ساتلمن  L3 تعلى إرساال

 الترشيح المكاني والتوجيه الصفري 3.6.8
شارات من مصادر اإل لتخفيضميكن استخدامها  خمطط حزمته يف صفريةقيم و له فصوص جانبية  اتوائياهل متعدد صفيفكل 

حزمة نسبة تداخل إىل خوارزمية تشكيل  يستخدم ي الذيتكيفالنظام البشكل عام، يتطلب و . تداخل حمددة املكان
أن  إىل أيضاً  تداخلالحتتاج مصادر و . أثناء الرصد التداخل لتعقابهاعالية ويقتصر على عدد صغري من أهداف  (INR) ضوضاء

التداخل لعدد حمدود من مصادر  احلزمةتشكيل  أسلوب يف املكاين والرتشيح. رصدة ماتبقى مستقرة وميكن التنبؤ هبا خالل 
 .ةالرئيسي احلزمةبواسطة  املتولدةالصورة  من عموماً  ينال ال

تنفيذ خوارزميات لوصول و الواالتصاالت، لتحديد اجتاه  اتالرادار  نظم يف احملاسيس تعددةاملستخدم تقنيات اهلوائيات الذكية، ت  و 
ددة احمل التداخلمصادر  ةمباشر  اليت ترى ،اجليل اجلديدمن تعددة احملاسيس امل اتتليسكوب من شأن، وكذلك األمر. احلزمةتشكيل 

عملية تشكيل  بتحسني تسمح أن ،(Murchison Widefield (MWA) وصفيف (LOFAR))مثل صفيف الرتدد املنخفض 
التطبيق  وعلى صعيد. الفعليالوقت  يف هذه تميزةامل التداخلملصادر  عملية التصفري التكيفي والرتشيح املكاين تشمللكي  احلزمة

درجة  15 واحد موضع يف دائم صفروضع  ويف الوقت ذاته، تنيمنفصل حزمتنيلتوليد  LOFARالعملي، استخدمت مائة هوائيات 
  حزمةمع احلفاظ على  ما ساتللتعقب  صفريإمكانية توجيه  عايرة جيداً وامل احملاسيس متعددة الطوريةصفائف التوفر و  فوق األفق.

 .السواتل متعدد كان األمر يتناول نظاماً بسرعة إذا   يزدادتعقيد املعاجلة  مع أن، مستهدف جمال يف عال كسب

احلزم بعد ذلك.  تصنيع  مثاالرتباط أوالً ميكن تنفيذ ، ياً خطوط أساس طويلة نسب اليت هلا، املتباعدةللصفائف وبالنسبة 
دفق البيانات تفرتات زمنية قصرية من  معاجلةمن خالل  فإن كبتها يتحقق عندئذ، افرتاض حتديد مواقع مصادر التداخل وعلى

 عملية رتباط أناالبعد  للرتشيح املكاين احملاكاة احلاسوبية وتبني عمليات ترجيح معقدة أثناء معاجلة الصور.عملية وتطبيق 
 .كون فعاالً ي ميكن أن التداخل بواسطة حزمة مصححةتنظيف ال

كل ل نإاملكاين، حيث  للرتشيحجديدة  تعددة احلزم فرصاً امل واملستقبالت (FPA)البؤري  املستوي يف الصفائفتوفر نظم و 
استخدام إحدى  دوماً املشرتكة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن  التداخلنب إشارة امستقلة إىل ج ويةإشارة مسا ات التغذيةمكون من

 هوائي مرجعي.مبثابة  نظام متعدد احلزم يف وصالت التغذية

 عند االرتباط 7.8

  يزيد ، مماإىل بضع ثوان زمن االعتيانفرتات زمنية ترتاوح من  عرب عموماً  املرقمنةكجزء من عملية االرتباط، دمج البيانات   ،يتم
ميكن  ال والذي، اً ضعيف وإن كانستمر امل التداخل يصبح من املمكن معاجلة . ونتيجة لذلك،ًا نسبة التداخل إىل الضوضاءكثري 

 ذرى شدة ختفيض ميكنمن ناحية أخرى، و عمليات ختفيف سابقة. الضعيفة من بقايا )الطيفية( وال ،الفعليالوقت  يف معاملته
تأخري التتبع  عن الرتشيح املكاين الناتجمن شأن ، الصفائفبالنسبة ألدوات و  هذا التكامل. بفضل ةير امتغ تداخلمن إشارة  هامة

 .رتابطال املتصالبةالبيانات  يف األرض التداخل من شدةيقلل من أن  صدر مساوي أيضاً مل( يامشاهل)

عن  ، فضالً التداخلالبيانات، ميكن إدراج بروتوكوالت مضادة للصدفة لتحديد مكونات  استقاءمن عملية  النقطةهذه  وعند
 اجلديداجليل  من وسائل الرتابط الرباجمية تسمحو  من هوائي مرجعي. املستقاة معاجلة التخفيف الرقمي واستخدام البيانات
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. هوبعد التكديسوبروتوكوالت الضرب(  عملية قبل)حتويل فورييه  FX ترابط على أساس التفرطح( قبلتعليم بإدماج تطبيقات )
قد املكافئي بالنسبة ألدوات وحيدة و  .LOFAR صفيف الرتدد املنخفض يف عاجلةاملمراحل خمتلفة أثناء  يف وجيري تنفيذ التخفيف

هوائي  باستخداماإلحصائية وإلغاء الضوضاء  الطرائقالعتبة أو  حتديد من كالً   وحيدة)متعددة( نطاقات  ارتباط معاجلة تتضمن
 مرجعي.

 الرتباطل السابقةعاجلة امل يكافئ (SW)وحيد املوجة  نشر املعاجلة الرقمية واملدخالت من اهلوائيات املرجعية خالل ارتباطو 
ائمة( يتطلب خلفيات األجهزة التقليدية )الق يف تنفيذها فإن من ناحية أخرى،و املبينة أعاله.  النطاق القاعدي يف

 األجهزة والربجميات اخلاصة. من كل إضافة

 قبل التصوير أو بعده -االرتباط الالحق  8.8
هذه  أن ومبا. تتم يدوياً ما  وغالباً  طويالً  تستغرق وقتاً  وهي، من عملية التعليم واإلزالةبعد االرتباط  ةتكون املعاجلة التقليديت

سيما عندما  وال، جداً  هاماً كون يميكن أن  التعليمعن م فقدان البيانات الناجفإن على بيانات متكاملة ومرتابطة، تتم العملية 
تعليم ترددات  عن. وهذا خيتلف بأكملهاو/أو هوائيات  بأكملهاوخطوط أساس  زمنية بأكملهافتحات تعليم  يتطلب األمر

نسبة  إىلبطبيعته  يفضيفرعية صغرية، مما  يشمل التعليم جمموعات حيث اإلزالةوائي أو قائمة على اهل (IF)متوسطة 
 .إمجاالً فقدان البيانات  من أصغر

حيث ميكن إجراء ، واإلزالة املؤمتتني متكني إدراج التعليم ( على اخلط أو خارج اخلطةتكاملامل) البيانات املرتابطةومن شأن معاجلة 
من دون فقدان الكثري  ة التداخلمكون إلزالة( 1.6.8البند )انظر  كثر تطوراً األ الفرعية ئيةالفضااملعاجلة اإلحصائية أو املزيد من 

 البيانات املرتبطة هبا.

باستخدام عالقات  شارة من مصدر حمدد جيداً اإل إلزالةمرحلة ما بعد االرتباط  يف مرجعيوبالفعل، مت تنفيذ هوائي 
 املتاحة. اإلغالق

 الرصد وقعمل يامشاهلعدل املللحفاظ على  أثناء الرصداتتأخري ال ي وتعويضامشاهل الوقف تقنيات الصفائفأدوات وتستخدم 
تتمايز فيما البيانات  يف والساتلية)األرضية(  املستقرة التداخلمكونات فإن  . ونتيجة لذلكأثناء الرصدات عند الصفرركزي امل

تميزة تسمح املاحلركة )النسبية(  ههذو امشي. اهلوقف ال أي مبعدلفلكية، الصادر امل يف مما حيدثأسرع ب التهميشعن طريق  بينها
فقدان  يف صورة دون التسببال ومستويمن كل من البيانات املرتابطة  املستقرة التداخلمصادر  وبإزالةخارج اخلط  باالستبانة
نظام معاجلة الصور  يف اآلنمدجمة  (GMRT) الراديوي العمالق باملوجات املرتية تليسكوبال يف ومثة شفرة طبقت أوالً البيانات. 

 .(AIPS) الفلكية

 اتتليسكوبال في التنفيذ 9.8
وحتدث عمليات حتويل البيانات من مراصد الفلك الراديوي تتطور للتعامل مع البيئة التكنولوجية املتغرية بسرعة.  استقاءعملية  إن

غالبية  يف املعاجلة الرقميةبيسمح  مماخمطط معاجلة البيانات،  يف وقت ممكن أبكر يف اآلنالرقمية  اإلشارات من التماثلية إىل
بقدر أعلى من استبانة الزمن عرض نطاق أكرب  يف تسمح مبعاجلة بيانات أن قدراتالزيادة ومن شأن سلسلة البيانات.  حلقات

 (.kHz الرتدد )وقدر أعلى من استبانة 

 إدخالاملراحل األوىل من سلسلة معاجلة البيانات دون  يف احلالية ال تسمح بتنفيذ التخفيف األجزاء اخللفيةالعديد من إن 
سهل ياجليل اجلديد  فإن ترابط األجزاء اخللفية والربجميات منعلى النقيض من ذلك، و . املعدات احلاسوبية يف تعديالت )شديدة(

 مراحل خمتلفة من املعاجلة. يف هذه املخططات

يتطلب  التداخلإزالة معظم فإن ، (INR)من نسبة التداخل إىل الضوضاء  حمددة تشغيلها عتبة تطلبييقة ختفيف كل طر   ومبا أن
طريقة  وبينما ليس هنالك من. ةاملتزايد INRنسبة ق الستغالل التكامل التدرجيي للبيانات و ائمن الطر  يشتمل على طبقات اً تطبيق
، املخفف التداخلزيل بقايا تخطوات التخفيف الالحقة قد فإن ، تصادفهااليت الضوضاء  دون عتبة التداخلإزالة  هبا ميكن
 .التكاملبعد  الذي ال يظهر إالف يضعال التداخلعن  فضالً 
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جهاز  يف على األخص(و نظام املعاجلة، ) يف خرجهاعلى إمكانية دمج  ألدوات الصفائفدة ويتوقف تنفيذ اهلوائيات املساعِ 
 بيئة معقدة. يف أقل فعالية وهيمعينة  تداخلوجهة بشكل عام مع مصادر امل املرجعيةوائيات اهل وتتعامل .الرتابط

قد يكون  . وهكذاالعمليعلى صعيد الواقع عمليات ال يف دور هامب التداخلعملية ختفيف  يف البشري تدخلالويسهم 
 على التداخل،توقيعات  للتكيف مع جمموعة متنوعة منقابلة وال الفعليالوقت  يف املمكن تفضيل املعاجلة املباشرة على اخلط، من

إىل املعروفة والثابتة. ومن املرجح أن يكون هذا هو احلال  للمرسالت املكاين الرتشيحلهوائيات املرجعية و/أو ل يتقييدالالستخدام ا
 .التداخلختفيف  خمططذكاء اصطناعي لتوجيه وإمالء ب ما تتمتع حتكم بوسيلة االستعانةميكن  أن

أن يوفر كبت تأخري التعويض ب إذ من شأن توقيف احلواف وإزالة الرتابط .لتداخل الرتدد الراديويأقل عرضة  ومقاييس التداخل
ؤثر يزال  وماضوضاء النظام،  يزيد من قويال التداخلزال  ماطول. ومع ذلك، األخطوط األساس  يف طبيعي التداخل بشكل

تنفيذ ب ةوزعاملوشبكات االستشعار  VLBI القياس حمطاتتقوم ميكن أن و . ما حمطة يف دةاملعق وجماالت الرؤيةعلى املعايرة 
 احمللي على النظام برمته. التداخلللحد من تأثري  بعينهاكل حمطة  يف التخفيف

من أجل احلصول  املتأثرةدقيق جلميع البيانات  على حنو مسك دفاتر يتطلب األمربشكل صحيح،  ما معايرة نظاموحرصًا على 
 الحقة.ال التنظيف والتصويرعمليات إجراءات املعايرة الذاتية و  من أجل على األوزان الصحيحة

 )التفرطح أو غريها( التداخل تعليم خوارزميات جمردمن  أكثر تطوراً  طرائق يف نظرت املقبلة أنتطبيقات التخفيف ويتعني على 
يفتح إمكانية  أن أعلى اليت تستعمل مقادير عزماإلحصائية  الطرائقاستخدام  ومن شأن هذا الوقت. يف الشائعة عموماً  واإلزالة،

. اقلل من فقداُني مما اً جزئي البيانات استعادةبق تسمح ائالبيانات، وهناك طر  باقيدون التأثري على  التداخلإزالة مكونات 
 .اخلاصة هبا الرقمية اإلبراقططات خم ت عرفعندما  اً الطيف ممكن متديدلنظم  التكيفي الرتشيحصبح ي قدو 

 الخالصة 10.8

مراصد  يف التداخلالتخفيف من بيئة  يف على حد سواء "خارج اخلطو" "على اخلط"معاجلة البيانات  استخدام بنجاح متلقد 
الطريقة املناسبة اختيار فإن على الرغم من أن هناك جمموعة متنوعة ومتزايدة من خيارات التخفيف الناجحة، و الفلك الراديوي. 

يكون  على وجه اخلصوص، قدو . الرصدونوع  الراديوي تليسكوبال ومنط التداخل الراديويعلى خصائص  كثرياً   يتوقف
تدابري  اختاذ بينما قد يكون من املفضل التداخليرة ابيئة متغ يف الفعليالوقت  يف اخلطمعاجلة البيانات على  استخدام املفضل من

 ةشاركة البشرياملباإلضافة إىل ذلك، فإن غياب و . معروفة وثابتة تداخل مكاين ملصادر وترشيحهوائيات مرجعية  باستخدام خاصة
 .جذاباً  ط خياراً اخلعلى  األوتوماتية املعاجلة عملية التخفيف قد جتعل يف

نسبة التداخل  على للتداخلال الفع ويتوقف الكبتالبيانات الفلكية.  يف التداخل من للتخفيف عموميةطريقة  وليس هنالك من
خوارزميات  وذلك ألن تقييم كمي للطريقة املستخدمة دومًا إجراءليس من املمكن و وخصائصه الزمنية والطيفية. إىل الضوضاء 

 عن الناتج املفقودةالبيانات  وجمموععمليات غري خطية ميكن أن تؤثر على خصائص الضوضاء واملعايرة.  التخفيف هي عموماً 
 .املثلىطريقة التقييم  يف مرشدعامل  هو ةمعين طريقة اماستخد

كل  يف التداخلإزالة فإن . ومع ذلك، راديوي أعم تداخلالتعامل مع بيئة  من أجلمتعددة  طرائق تطبيقاألمر إىل تاج حيقد و 
 اً ليس خطي التداخلاألثر الرتاكمي لتخفيف كما أن   ،تغري خصائص البيانات من شأُنا أن لتخفيفا من خطوات خطوة

 .عملياً  ميكن القيام بهجمموع ما  هو وإمنا

هذا و . التداخلالفرص لتنفيذ وأمتتة خوارزميات ختفيف  مما يتيحبسرعة  تنخفضرقمنة البيانات و احلاسوبية  املعداتتكلفة إن 
فيما يتعلق  الطيفحيث أعلى من  من حيث الزمن واستبانةأعلى  ويوفر استبانةض النطاق الرتددي و عر  باملزيد منيسمح 

إدخال أنابيب سيكون من الضروري العمل على ، من البيانات ةتزايداملكبرية اللكميات لالفلكية. ومع ذلك، ونتيجة  بالرصدات
 .األوتومايتالبيانات وما يرتبط هبا من خوارزميات التخفيف  خلفض مؤمتتة

مرخصة.  غري متنقلةشكل أجهزة  يف منها كثريال، و والبثاالتصاالت  جمال يف جديدةت تكنولوجيا اآلن قاسو تصل إىل األو 
إىل  هناك حاجةو صد. اعمليات املر  على ا سوف تؤثر بسرعةفإُن، مواقعها املتغرية باستمرار ىمن املستحيل السيطرة علأنه  ومبا
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 واسعال النطاقالطيف ) متديدأجهزة متثل على وجه اخلصوص، و هذه اإلشارات من البيانات الفلكية.  إلزالةحبوث خوارزمية 
الطيف.  توزيعاتحدود عرب متتد  االرقمي اخلاصة هب التشكيل اتططخم ألن لخدمات املنفعلة وذلكل( مشكلة بالنسبة جداً 

ري عتمد الكثيوسوف  هائلةزيادة  سوف تزداد كل شخص  اليت يستخدمها املرِسلةوتشري التقديرات احلالية إىل أن عدد األجهزة 
 الطيف. إىل الدينامي النفاذعلى  هذه األجهزةمن 

حبكم اخلصائص التقنية لنظام الرصد و  حبكمإىل درجة كبرية  الفلك الراديوي متناول خدمة يف مساحة االستكشاف وتتحدد
هلا  بد القائمة الاملرافق  فإن، املمكنةواقع امل أسلم يف ات اجليل اجلديدتليسكوب وبينما ت نصب. التداخلمثل بيئة  تقييدية عوامل
 إيالء بد من للمرافق القائمة، ال املقياديصبح العامل  التداخل الراديوي من أنمنع  يف ورغبةً تتعايش مع الظروف احمللية.  من أن

 إدارة الطيف أولوية عالية.
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 9الفصل 

 مناطق الصمت الراديوي

 

 مقدمة 1.9

 وصف ومثة. حتديد واحدة منها واحلفاظ عليها يف الرئيسية واملسائل (RQZ) يالراديو  الصمتيتناول هذا الفصل تعريف منطقة 
 .الراديويالصمت خصائص مناطق  - ITU-R RA.2259تقرير ال يف لذلك وأمثلة عديدة أكمل

 التعريف والمتطلبات العامة لمنطقة صمت راديوي 1.1.9

ر من صنع اإلنسان، سواء عن من مصاد يالراديو  للتداخل الفلك الراديوي من سطح األرض حساسة جوهرياً  رصداتأن مبا 
أي منطقة  بأُنا هناوتعراف منطقة الصمت الراديوي . يراديو  صمت مناطقحتديد بعض اإلدارات فقد قررت غري قصد،  مقصد أ

 خلاأو جتنب التد الرامي إىل ختفيضدد احمللغرض لتعديل إجراءات إدارة الطيف املعتادة  ضمنها جغرافية معرتف هبا يتم
 .رصداتال فيهامن أجل حتسني البيئة اليت تتم وذلك ، الراديويةات تليسكوبال يف

 على و/أو ددةاحملعلى بعض نطاقات الرتدد  هذه اإلجراءات تنطبق قدو ، اختاذهاوهناك عدد من اإلجراءات املختلفة اليت ميكن 
جغرافية /أو و تقنيةقد تكون الضوابط و مصادر التداخل.  أصنافخمتلف على و/أو  الزمنددة من احملفرتات البعض 

، الراديويةات تليسكوبال ملناطق الصمت الراديوي بالنسبة ملختلفإدارة خمتلفة  وطرائق تعاريفسيتم تطبيق  ومن مث. ةتنظيمي و/أو
 .بكل منها متطلبات اخلاصةلل تبعاً 

اهلواء  يف على االرساالت وليس لألرض الثابتة املرسالت على مناطق الصمت الراديوي يف فرضتالقيود اليت  معظمتقتصر و 
 عادةً الطريان،  وال سيما املصادر املتحركة، يف خل الذي ينشأاذلك هو أن التد يف . والسبباحملمولة على منت السواتل أو
. استبانتهميكن  حاملا عادةً  بالذات مصدر التداخل بينما يزولخل بسهولة اتدال حيث يتم حتديد ،يكون ملدة قصرية ما

واسعة من الضوابط  طائفة ITU-R RA.2259. وحيدد التقرير االرساالت الساتليةقيد ت منطقة صمت راديوي هنالك من وليس
 العامل. مناطق الصمت الراديوي حولمن  شىتجمموعة  عناملستخدمة ويقدم أمثلة 

التعايش  دوماً يكون من الضروري وس. كلياً   الراديوية االرساالتعين غياب ت ال منطقة الصمت الراديويومن املهم التأكيد على أن 
يارات إلبالغ املستخدمني خ منطقة الصمت الراديوي علىمل تن أن تشمن صنع اإلنسان. وميك اليت هي من األجهزة طائفةمع 

تنفيذ بتسمح  مانعةمنطقة  هي عبارة عن منطقة الصمت الراديوي فإنلذا و  خل.االتخفيف من التد بشأنوللتفاوض  اآلخرين
، من خالل اسرتاتيجيات ختفيف فعالة وتنظيم الراديويةالرتددات  من ضارالتداخل الالفلك الراديوي من  رصداتآليات حلماية 

 الرتددات الراديوية. مرسالت

 دور التنظيم 2.1.9

 العناصر األساسية ومن. ةاحلكومي هيئات التنظيم جانبوطين من ال الصعيدعلى  لياحمل الراديوي تداخلللتدار الضوابط التنظيمية 
توزيع بعض ذلك  يف نطاقات الرتدد على اخلدمات، مبا توزيعد دحتلرتددات الراديوية لخطة طيف  وضع وطينال التنظيم يف

بقدر ما  لدى االحتاد الدويل لالتصاالت وائح الراديولالفلك الراديوي. وتستند هذه اخلطط الوطنية للطيف على  خلدمة النطاقات
 البلدان. خمتلف لتجنب التداخل الضار بني يلزم

تقرير ال يف متنوعة من الضوابط على النحو املبني طائفةتنفيذ  ةالوطني يمظهيئات التن ختتار ، قدوبالنسبة ملناطق الصمت الراديوي
ITU-R RA.2259 ،اتباع اللوائح. حال عدم يف حل مشاكل التداخل الضار اليت تنشأ يف واملساعدة 

حل املشاكل.  يف للمساعدة اءاتإجر االحتاد الدويل لالتصاالت  هنالك لدى ،يف حال التداخل بني خمتلف اإلدارات الوطنيةو 
 .مبناطق الصمت الراديويصلة  لذلككون يمن غري املرجح أن و 
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 تحديد منطقة صمت راديوي في االعتبارات التي تراعى 2.9

 االعتبارات الجغرافية 1.2.9

مناطق  يف املفيد وضعهامن ، قدر اإلمكانحمطات الفلك الراديوي بعيدة عن املناطق املكتظة بالسكان  اختيار مواقعإىل جانب 
 الراديوية ااهتتليسكوب إحاطة يف فائدةبعض املراصد  رأىالتضاريس الطبيعية. وقد  احلجب بفضلمن  ال بأس بهتوفر مستوى 

من  الوارد التداخل، أن توفر محاية إضافية من يةاإلبر  أوراقها يف حمتوى الرطوبة بفضل، ميكنها اليت األشجار الصنوبرية من غاباتب
 من خطوط طويلة جداً  واليت هلاعلى قمم اجلبال  الواقعةراصد ومتثل امل. GHz بضع وحداتفوق تترددات  يف سيما ألفق، الا

 .منطقة صمت راديويتنسيق جمال  يف من نوع خاص حتدياً  خط البصر

تردد معني  مدى عرب، ورمبا الصمتمنطقة  ضمنعلى اإلطالق  مرسالتأي بيسمح  ال مناطق الصمت الراديويمنوذج من ومثة 
الفلك الراديوي ال حمطة  يف الواردةشارة طاملا أن سوية اإل فيه باملرسالتيسمح  منوذج آخر ومثة. يراديو  تليسكوبتشغيل ب يتعلق

فيه النموذجني،  من اً األخرى مزجي الصمتقد تكون مناطق و . معني تردد مدى، ومرة أخرى عرب ةحمدد تداخلتجاوز عتبة ت
تعمل و . ةعايري تداخل حمددمبفي يأن  ألي مرسل ها" جيب فيةخارجي حلقةو" بأي مرسالت ال يسمح فيها "حلقة داخلية"

 الطيف الراديوي. عرب كامل الصمت الراديويبعض مناطق 

 وطنية منطقةإمكانية إنشاء  يف النظرينبغي ومن مث الطائرات. إىل الفلك الراديوي  خدمة يف تداخلال أهم مصادربعض  ويعزى
، ألن األفق ولكنه ال يقضي عليها احملمولة جواً  تداخلال مصادرمن يقلل  ومن شأن ذلك أن. ما الطريان فوق مرصد فيها ظرحي

 .كيلومرت  400 يقاربقد  ارتفاع منتظمعلى حتلق طائرة ل يالراديو 

 مدى الترددات 2.2.9

تلك  األدوات الفلكية داخل ومحاية تشغيل منطقة صمت راديوي يف التشغيلترددات بني مدى  بشكل واضح بد من الربط ال
هلا.  فلكية، احلالية واملخططاألدوات ال لضمان محاية تشغيلضرورية الالرتددات ويتعني أن يقتصر الضبط على . املنطقة

شارات الطيفية لإلحتول دوبلر  متابعة يف احلديثة والرغبة يةالراديو  للمستقبالتواسعة ال ةالرتددي اتض النطاقو لعر  ذلك، ونظراً  ومع
 الرتدد أمداء منطقة الصمت الراديوي تغطيتردد عريضة. ورمبا  أمداءبالضرورة  تتبعيس فإن ذلك، الواسع الكون يف إىل تردد أدىن

 االتصاالت الراديوية األخرى. نظمالعديد من  اليت يستخدمها

 أثر التداخل على رصدات الفلك الراديوي 3.2.9
سويات الضوضاء اليت ميكن ختفيفها  يف ، من زيادة بسيطةاً كبري   تفاوتاً  يالراديو  الفلك رصداتعلى أثر التداخل وت يتفا
 التداخليكون  أال ينبغي خدمة الفلك الراديوي تشغيل لتمكنيو . يراديو  تليسكوب يف املستقبالت تتلفسويات ميكن أن  إىل

منخفضة مبا  سويات يف وجودامل التداخل الراديوي، يزال الو خطية. الال إىل حالةمضخمات املستقبالت يدفع  حبيث شديداً جداً 
هي مناطق الصمت الراديوي  مزايا وأهممن أشكال التخفيف. ما  يتطلب شكالً  ي،الراديو  الفلك رصدات ميكان من إجراء

أبسط ب تسمح أيضاً  وإمنا فحسب ويالفلك الرادي تقتصر على محاية مستقبالت ال اليت نخفضة املتأصلةامل التداخل سويات
 .الفلك الراديوي رصدات يف التداخل ألثر 8و 6الفصلني  يف أمشلمناقشة  ومثةوأسهل أشكال التخفيف. 

 البيئة الكهرمغنطيسية 3.9

 .أمناط التحكممن  اً خمتلف منطاً كل منها   وقد يتطلب الفلك الراديوي،رصدات  يف تداخلمصادر ال هنالك أنواع شىت من

. ومع الراهنةعمليات إدارة الطيف  إطار يف مرسالت وحيدةالناشئة عن  تداخلال مسائل معاجلة فرادىمعظم احلاالت  يف ميكنو 
فإن سوية إشارات مقصودة أو غري مقصودة،  اليت تبثاألجهزة اإللكرتونية غريها من نشر االتصاالت املتنقلة و لتزايد  ونظراً ذلك، 

 منهجي حنو على اوتغرياهت اخللفيةالضوضاء  سوية برنامج لقياسبد من  والاألجهزة.  هذه عدد بتزايد ترتفع اخللفيةالضوضاء 
 الرصد. وزمنالبيانات  يف خسائر كبرية يف من خالل التسبب أن تظهراملشاكل قبل  الستبانة الزمن، وذلكرور مب
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 دةالمتعمّ  اتالمشعّ  1.3.9

 القدرة أي أن بث ،االستشعار واألجهزة اليت تنتج انبعاثات ترددات راديوية لغرض االتصال أو النظمدة هي تلك ت املتعما شعاا امل
وسوية القدرة املرسلة وخمطط التشكيل وغري عرض النطاق و  هذا يعين أن نطاق الرتدد، ةعام وبصفة. تشغيلها يف متأصل يةالراديو 

 ، بشكل عام،أيضاً  ةشعات املتعمدامل وجيري تشغيلالدقة.  من بقدر هااملعلمات التشغيلية معروفة أو ميكن تقدير  ذلك من
 واسعة. يغطي نطاقاتالفلك الراديوي، وكالمها  ومستقبالت خدمةشعات غري املتعمدة امل إىل نسبةً ضيقة النطاقات الرتدد  يف

املتنقلة للطريان، اخلدمة ) ألرضنظم ا تشمل الراديويةمن اخلدمات  اً كبري   اً عدد االحتاد يف قطاع االتصاالت الراديوية حيددو 
، ةالبحري واخلدمة املتنقلة، واخلدمة املتنقلة الربية ،الثابتةواخلدمة ، واخلدمة اإلذاعيةاهلواة، خدمة املالحة الراديوية للطريان، و و 
( والزمن ،الرتددات املعياريةو املالحة الراديوية، و ، للمواقع الراديوي والتحديد دات األرصاد اجلوية،مساعِ و املالحة الراديوية البحرية، و 

 ،ألرصاد اجلويةا وسواتل ،بني السواتلاخلدمة ما الثابتة، و  واخلدمة الساتلية ،ستكشاف األرضال اخلدمة الساتلية) والنظم الساتلية
 وأحباث الفضاء(. ،، والعمليات الفضائيةواخلدمة الساتلية املتنقلة

دي، افر إقد تكون مرخصة على أساس و . بتشغيلها ةالوطني هيئة التنظيم تأذن اليت األجهزةخصة هي ر امل الراديويةجهزة واأل
 وخمططوائي اهلارتفاع و  والتشكيلعرض النطاق و  والقدرة والرتدد (التشغيل)أو منطقة  باملوقع على علم اهليئة تكون هذه احلالة ويف

 أمناطحتديد  تقييد أو من خالل بقدر من التحكم راديويالصمت الملنطقة  من معامل احملطة. وهذا يسمح ذلك اإلشعاع، وغري
خيار لرتخيص الطيف، حيث  العديد من اإلدارات أيضاً لدى . و سوية القدرة مثالً ، من خالل نطاق الرتدد أو املرسالتمعينة من 

مبوجب  ،للمستخدمني ميكنو عينة من الزمن. منطقة جغرافية معينة، ورمبا لفرتة م يف تردد معني نطاق يف يكون للمستخدمني احلق
 صعوبة من يزيدهذا و . حسب مشيئتهم ةاجلغرافي واملساحة ضمن نطاق الرتدد احملدد مرسالت راديويةتراخيص الطيف، نشر 

شروط تتضمن  مل ما ،دي املذكورة أعالهافر إرخصة بشكل املألجهزة ل مما هو احلال بالنسبة الصمت الراديويمنطقة على سيطرة ال
 .منطقة الصمت الراديويحدود  ترخيص الطيف حتديداً 

 املستعملتشغيلها دون اتفاق ترخيص معني بني  جيرياليت  األجهزةهي حبسب الصنف فرخصة( املاألجهزة املرخصة )أو غري أما 
من  ذلك النطاق وغريعرض و  القدرة من حيث األجهزة حمدودةتكون ، و حمددةنطاقات تردد  علىتقتصر هي . و واهليئة التنظيمية

. ومن األمثلة على ذلك اهلواتف ما تكون متنقلة وغالباً  عموماً هي منخفضة الطاقة و . ةوطنيالتنظيم ال من جانب هيئةاملعامل 
 ةعام وهي بصفةمفتاح.  بال السيارة ي، وفتح بابالراديو  اهلوية بواسطة الرتددواي فاي، وعالمات حتديد  وشبكة الالسلكية،

أجهزة اإلرسال املرخصة  يف والتحكمنشر كبرية.  عمليات يف الصناعة دوائرمها ستخدأجهزة ت أو الفئة االستهالكيةمن أجهزة 
من  ذلك موقع التشغيل وغري ، ذلك ألنرخصةاملألجهزة ل بالنسبةهو  منطقة صمت راديوي أصعب مما حبسب الصنف من أجل

  .ةالوطني هيئة التنظيم معلوم من جانب غرياملعامل 

 .تقدم ذكرهالفلك الراديوي كما مستقبالت  يف تداخلب احملمولة جواً  املرسالت الراديوية سبب أيضاً تتقد و 

 المشّعات غير المتعّمدة 2.3.9

كثافة طيفية  يف ويكون ذلك عموماً وظيفتها الرئيسية. ثانوي ل ناتج مبثابةضوضاء راديوية  يف املتعمدةات غري شعا تتسبب امل
من  اً جيد متيزاً الرتددات الراديوية املنبعثة  قدرة تتميزال و نطاقات تردد أوسع.  عربشعات املتعمدة، ولكن امل يف هي أخفض قدرة مما

 غوسيةمزيج من ضوضاء اخللفية مع إحصاءات  عبارة عن عموماً  هارتدد أو اخلصائص اإلحصائية، ولكنال حيث سوية القدرة أو
 أقل. االتاحتمبمن سويات أعلى ولكن  نبضضوضاء و 

 سويات تنتجاألجهزة قد  ومع فرادى. يتداخل الراديو ال احتمال إشعاععلى  واالستهالكيةاملعدات الصناعية وينطوي استخدام 
املرجح  منو . يةمبا يكفي خللق مشكلة تداخل للمراصد الراديو  اً قد يكون قوي نبعاثاتاال امجايل فإن ،احملددةالتداخل ال تتجاوز املعايري  من

 .من حيث الزمنإشارات نطاق ضيق متفاوتة  ترتاكم فوقهالضوضاء ب شبيه النطاق عريضطيف  ذا التداخلهلأن يكون 

ضوضاء  أيضاً  تنتج أن( ومدافئ وما إليها ماسحاتمراوح و من احملركات ) وغريها مناملركبات  يف اإلشعال ومن شأن نظم
ولدى . هي األكثر تأثراً  GHz 1 حوايل دون ومن مث فإن النطاقات، الرتدد تزايدب هذه الضوضاء عموماً نخفض وتترددات راديوية. 

 حمتملة. إضافية تداخلمصادر وهي  ،حموسبة اتإدارة حمرك اليوم نظمكثري من املركبات ال
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 بتأثريفوق  فما طفولكيلو   70حدود  يف اليت يكون توترها بتأثري الشرر، ومن اخلطوط الطاقةمن خطوط  يالتداخل الراديو  يتولدقد و 
 خدمات االتصاالت. لتوفري كوسيلة  توزيع الطاقة شبكاتاستخدام  يف اآلونة األخرية، يف قد ن ظر،. و اإلكليلي التفريغ

توزيع ل رئيسية على خطوط مرسلة MHz 200صل إىل يإشارات تردد  (PLT) الطاقة وطخط عرب االتصاالتوتستخدم نظم 
خدمات االتصاالت  يف تداخل يف التسبب إمكانية هذه اخلطوط على املرسلة على PLTإشارات  وتنطوي التيار الكهربائي.

وتراكم  (HF)انتشار املوجات الديكامرتية على  وسفرييآلثار الغالف األيون نظراً و خدمة الفلك الراديوي.  هاالراديوية، مبا في
عن مراصد الفلك الراديوي، قد يسبب  ةبعيد تكون عندما، حىت هذه اخلطوط اتمودم فإن تشغيل، من خطوط الطاقة اإلشعاع
 الفلك الراديوي. رصداتب ضاراً  تداخالً 

خالف االتصاالت. ومن  ألغراضالرتددات الراديوية  قدرةاليت تستخدم  األجهزةهي  (ISM)الطبية و واألجهزة الصناعية والعلمية 
مناطق ألغراض و . اليت تعمل بالرتدد الراديوياللحام أدوات و  الطيب أجهزة االستحرارو  املوجات الصغريةاألمثلة على ذلك أفران 

 نطاقات الرتدد. نفس تتقاسمما  وغالباً  حبسب الصنفجهزة املرخصة ألمماثلة ل األجهزةهذه فإن ، الصمت الراديوي

 نتشار إشارات التداخلا 3.3.9

انتشار إشارة بفلك راديوي، من الضروري التنبؤ  خدمةموقع  يف من املصادر املذكورة أعاله التداخلتقييم احتماالت  لدى
 .التداخل الراديوي

تصميم  يأخذ جيب أنو  لتحليل التداخل. والتنبؤ باالنتشار ينتشار لتصميم نظام راديو باالومن الضروري أن منيز بني التنبؤ 
 كافية  سوية استقباللضمان  واملستقبلرسل بني امل مسريسارة على من اخل د أقصى(احلاحلد األقصى )أو قرب  احلسبان يف النظام

 واملستقبلبني املرسل  مسريسارة على من اخل( احلد األدىناحلد األدىن )أو قرب  أن حيسبيجب ف حتليل التداخلأما . من القدرة
 3 جلنة الدراساتاستخدام توصيات لدى  ينبغي مراعاة هذا التمييزو . اليت حيتمل استقباهلا سوية القدرة القصوىضحية لتقييم ال

 .باالنتشارتنبؤ للخرى األ الطرائقأو  ITU-R للقطاع

 خسارة الفضاءهي  راديوي تليسكوب مستقبل يف ما تداخلمن مصدر  تداخلال سويةالرئيسية اليت تؤثر على  االنتشارآليات و 
أو  واالنتثار واجلريان اهلواطلغازات الغالف اجلوي و/أو  الناجم عنتوهني وال أو أي عوائق أخرى فوق التضاريس واالنعراج راحل
 .احمللقةالشهب والطائرات  عن نعكاساال

 طرائق تحديد منطقة صمت راديوي 4.9

إىل طرائق  الطرائقف هذه يتصن من باب التيسريميكن و . منطقة صمت راديوي لتحديدميكن تنفيذها  الطرائقمن  طائفةهناك 
 الرتددعلى  كبري  إىل حدطريقة الاختيار يتوقف ، و معاً  عدة طرائقميكن أن تستخدم و . املرسلانب جاملستقبل وطرائق جانب 
 وعوامل أخرى. لألرض الراهن ستخداماالو  املطلوب ومنط الرصدواملوقع 

 طرائق جانب المستقبل 1.4.9

االستفادة  إىل مراصد الفلك الراديويتعمد الفلك الراديوي  رصدات جتري فيهااليت  الراديويةلرتددات لحتقيق أفضل بيئة  يف رغبةً 
وفر منهجية لتلبية ي أن هلذه العوامل حصيفخيار  ومن شأن. الرتدد الراديوي اتإشار على انتشار  وأثرهامن العوامل اجلغرافية 

 .منطقة صمت راديوي حتديد متطلبات

النهج فإن . ولذلك املرسالتاملسافة من بتزايد تتناقص  تداخلال قدرةهو أن  يرتدد الراديو الطبيعة انتشار ومن خصائص 
رافق رئيسية مل وضع أمثلهذا و مبا فيه الكفاية عن املراكز السكانية وحركة املرور.  بعيدموقع جغرايف  اختيارهو  األول األساسي

 عن فضالً  نظرًا لبعدها،مفيدة  اجلبال قمم ما تكون مواقع . وغالباً اتتليسكوبجلميع مرافق ال اً قد ال يكون عملي هجديدة ولكن
 على.األرتددات ال يف بشكل خاصالغالف اجلوي، وهو أمر مفيد  عربأقصر  اً مسار  أُنا توفر

، فإن هذا النهج يعطي كما ذكر آنفاً جبل   قمة يف الطبيعي للموقع. وعلى النقيض من موقع احلجب، استخدام أمكنحيثما  ،جيبو 
 الرتدد املنخفض. لرصدات هذه املواقع بصفة خاصةالتالل أو اجلبال، ويتم اختيار  احتيط هباليت  الوديان يف األفضلية للمواقع
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 الصمت الراديويال يضمن  ومنطقة الصمت الراديوي تداخلالبني مصادر  مباشر فإن عدم وجود مسري خط بصر ومع ذلك
كبرية.   منشآتات من نعكاسيس أو عن طريق االالتضار  فوق انعراجات ري صل عرب مستات سشار اإل ذلك ألن ،تامال
كلما أمكن   ،املوقع فائدة هامشية. وينبغي حجب يوفرقد ف (،GHz 1)أقل من حوايل  بصفة خاصةالرتددات املنخفضة  يفو 

 التضاريس احمللية. عن تفصيليةالعرفة املاالهتمام باستخدام  موضعرتدد ال بالنسبة ملدى أثر االنعراجتقدير  ،ذلك

، منشأة عاكسة وحيدةقامة إ ذلك مبجرد نتفييقد محاية كافية،  احد ذاهت يف اليت قد توفر فيها التضاريس األحواليف و ومع ذلك، 
 ، على رأس تلة جماورة.عنفة هوائية من قبيل

 إدارة منطقة صمت راديوي -طرائق جانب المرسل  2.4.9
 منطقة يف تداخلإشارات  تتضمن من احملتمل أن تمشعاا  يف التحكمهو  منطقة صمت راديويإدارة  يف الرئيسي إن املكون

صغرية من السكان داخل  لفئاتاالتصاالت وغريها من اخلدمات  توفريضمان  الوقت ذاته على يف والعمل، الصمت الراديوي
ذلك الوقت وإىل أي  يف هلااملخصصة  األدواتمتطلبات  إيالء االعتبار إىلنطقة املعند حتديد ويتعني . منطقة الصمت الراديوي

 .االفرتاضي املنطقة أثناء عمرأن تضاف  يكون من املزمعقدرات إضافية وأدوات قد 

 للتعامل مع وذلك ،زمنال امتداد عقود منعلى  منطقة الصمت الراديويإدارة  يف حاجة إضافية لعمليات بريوقراطية مناسبةومثة 
تعريف  إطار يفو دارة األراضي. وعالوة على ذلك، إلالصناعية والعمليات الطبيعية األخرى و  يةتمعاجملالتنمية  ألغراض طلباتأي 

 .جديدة كلياً  أدوات وقدرات رصد تشغيل إمكانية يغرب عن البالأال  ينبغياملنطقة، 
 الضوابط التشريعية والتنظيمية 1.2.4.9

. وهذا يشمل تنظيم منطقة الصمت الراديويضمن  خلالتدامصادر  يف للتحكم تنظيمياً  توفر إطاراً أن لتشريعات ميكن ل
 .تداخالً سبب توغريها من األنشطة اليت قد  (حبسب الصنفاملرخصة وغري املرخصة )أو املرخصة  املرسالت الراديوية

األجهزة  تكون فيهاهي منطقة  املقيدةاملنطقة و حول املوقع.  وتبليغتقييد  مساحات طق الصمت الراديويامن منالعديد وحيدد 
من خالل  املقيدةكون إدارة املنطقة تقد و حمددة.  تردد أو نطاقات ضمن نطاق مرسالتعلى  يقتصر ذلكقد و . الراديوية مقيدة

 نشاط الرتخيص.ل اجلهات التنظيمية

نطاقات  مقرتحة )يف راديويةأي منشآت ب تليسكوبتبليغ اهليئة التنظيمية أو مشغال ال داخلها يف هي منطقة جيب أن يتم التبليغمنطقة و 
الفلك  رصدات املقرتح على املرسل الراديوي أثر تليسكوبالمشغل فيها م فرتة تفاوض يقيا  التبليغ هذهبدأ عملية ت(. مث ةتردد معين
 .املقيدة املساحةأكرب بكثري من  التبليغ عموماً  مساحة وتكونإجياد حل مناسب لكال الطرفني.  ويسعى إىلالراديوي 

األجهزة  يف التحكم يف ذات قيمة حمدودة وهيرخصة، امل الراديويةجهزة األ علىإال  النظمق هذه يال ميكن تطب ة عامة،وبصف
قواعد التنظيمية الوطنية للطيف لل عموماً  ختضعال  املتعمدةشعات غري امل بيد أنشعات غري املتعمدة. املغري املرخصة أو  الراديوية
 .ة أضيقحمليتشريعات  مبوجب التحكم فيهاوميكن 

 مستمرة ملنطقة الصمت الراديوي تعاونية ةإدارة دينامي تقييد ينطوي علىوال التبليغالضروري أن نالحظ أن استخدام مناطق ومن 
وفر أكرب يينبغي أن مناطق الصمت الراديوي  حتديد ذلك أيضًا أنملرصد الفلك الراديوي. كما يعين  االفرتاضي عمرالعلى مدى 

 .الراديوي تليسكوبالقدرات  بتوسيعوقت الحق  يف ( للسماح، مثالً كن من اخليارات )من حيث نطاقات الرتددعدد مم

شعات املغري املرخصة أو  الراديويةمناطق جغرافية حمدودة، لتغطية األجهزة  يف الرقابة التنظيمية، توسيع جمال وميكن أيضاً 
 ،ميكنو كثري من األحيان.  يف ليست قيداً  ةاجلغرافي فإن احلدود، عموماً  منخفضة الطاقة هذه األجهزةأمناط أن  ومبااملتعمدة.  غري
 .إىل املوقع مرسالت للتأكد من عدم إدخال أي النفاذ املادي إليها يف التحكم، تليسكوباملنطقة اجملاورة مباشرة ملوقع ال يف
 قبيل منمعينة من األنشطة،  أصناف يف للتحكمتنفيذ تشريعات  مالئمةيئة حكومية هلأو  ةالوطني للهيئة التنظيمية أيضاً  جيوزو 

 .منطقة الصمت الراديويمناطق داخل  يف ،مثالً  الصناعات الثقيلة أو التحويلية
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يف كثري من و ستخدمها. ت ق التحكم أو التنظيم اليتائالوطنية وطر  مناطق الصمت الراديوي خمتلف أمثلة لعدد من 1ويبني اجلدول 
 محايتها. املتوخى األدواتتردد حمدودة متعلقة بتشغيل  أمداءاجلدول على  يف املذكورة تنطبق الطرائقالت احلا

 

 1.9اجلدول 
 مختلف مناطق الصمت الراديوي الوطنية في التحكم

منطقة الصمت 
 الراديوي/البلد

المرسالت  في التحكم
 الراديوية المرخصة

األجهزة الراديوية  في التحكم
 بحسب الصنفالمرخصة 

 ضوابط الطائرات
 التحكم

المشعات غير  في
 المتعمدة

LMTكم   20نصف قطر  /املكسيك- 
 اتصاالت راديوية أخرى ال

   

NRQZ/كم مربع   000 34مساحة  الواليات املتحدة- 
التنسيق مطلوب من 

 الثابتة املرسالت

ضوابط على املعدات   
اإللكرتونية 

 أميال 10 ضمن
ALMA/كم؛   30ال مرسالت ضمن  شيلي

 كم  120تنسيق ضمن 
   

Arecibo/كم؛ تنسيق   4تقييدات ضمن  بورتوريكو
من أجل بورتوريكو واجلزر 

 اجملاورة

منطقة عدم طريان  كم  4تقييدات ضمن 
 تليسكوبفوق ال

 كم 4تقييدات ضمن 

مناطق تبليغ من أجل التنسيق  /أسرتاليامواقع شىت
 كم 250مبا يصل إىل 

عدم طريان منطقة  
 اتتليسكوبفوق ال

 

MRO/خدمة  -خطة نطاق تردد  أسرتاليا
فلك راديوي أولية ضمن 

كم؛ منطقة تنسيق حىت  70
 كم 260

 -تراخيص حبسب الصنف 
تداخل مسموح به ضمن  ال

 كم 70

منطقة عدم طريان 
 فوق املوقع

بروتوكول من أجل 
املعدات اإللكرتونية 

اليت تستخدمها خدمة 
الفلك الراديوي ضمن 

 كم 10
IRAMتقييدات على املرسالت حىت  /إسبانيا

كم؛ تنسيق   5نصف قطر 
 كم 10حىت نصف قطر 

كم  1فاصل أدىن   
ألي صناعة وسكة 

حديد وخطوط كهرباء 
 عالية الفلطية

Itapetinga/كم دون  4منطقة بقطر  الربازيل
 نشاط حضري جديد

كم دون نشاط   4منطقة بقطر 
 حضري جديد

كم  4منطقة بقطر  
دون نشاط حضري 

 جديد
AGAA/ منطقة  يف ال إرساالت اإفريقيجنوب

كم مربع، خدمات  140
 منطقة حىت يف أساسية فقط

 كم مربع 408 123

مساحة نواة  
كم مربع قيد  140

 الرقابة حىت ارتفاع
 مرت 500 18

 

Pushchino/ االحتاد
 الروسي

كم دون نشاط   2منطقة بقطر 
 حضري جديد

كم )بلدة   5رقابة ضمن حدود 
 بوشكينو(

سوية  يف حتكم 
 التداخالت املمكنة

Dominion RAO/ال شيء ضمن خط البصر  كم  200ترخيص صارم حىت  كندا
كم، أيهما  4 وتقييدات ضمن

 أطول

مثة منطقة كان 
عدم طريان ولكن 

 نتهىأجلها ا

ال نشاط حضري 
جديد ضمن خط 

البصر، وتقييد حىت 
 كم، أيهما أطول 4

FAST/كم؛  5ال مرسالت ضمن  الصني
تنسيق ضمن نصف قطر 

 كم 75
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 التقنيات البديلة وتصميم الشبكات 2.2.4.9

ضارة من التداخل.  سويات يف تسببتاليت  للتقنياتتوفري تقنيات بديلة  تليسكوبمشغل ال أو ةالوطني اهليئة التنظيميةتار ختقد 
ميكن استبدال شبكة  كما  للبث. اً مناسب األلياف البصرية بديالً  من عرب كبل يعلى سبيل املثال، قد يكون توفري تلفزيون كبل

 نطاق تردد أكثر مالءمة. يف بشبكة أخرىراديوية متنقلة 

 اآلثار المترتبة على إنشاء منطقة صمت راديوي 5.9

 مناطق الصمت الراديوي الحفاظ على 1.5.9

العبء كله على مشغل مرفق  يقع ويكادبعد إنشائها.  يهاللحفاظ عل كبرياً   جهداً  مناطق الصمت الراديويتتطلب 
 الراديوي. الفلك

 املوقع. وغالباً  يف املزمع تركيبهاذلك مجيع املعدات  يف ، مبايةاملراقبة الروتينية للبيئة الراديو  القيام هبا هيأحد األنشطة اليت جيب و 
 حد ذاته. يف الراديوي تليسكوبال منفصلة عموماً عنومرافق اختبار  ة بذاهتامستقل رقابةحمطات  باستخدامري هذا النشاط جي ما

قد ال تكون قوية مبا فيه الكفاية  ها، ولكنتليسكوببيانات ال يف اليت تظهر التداخل الراديويمصادر  استبانةنشاط آخر هو ومثة 
وتتبع  عرض النطاق الرتددي إذ قد ال يكونللغاية  حتليل هذه احلاالت صعباً وقد يكون . لرقابةا )حمطات( حمطة شفهالكي تك

أو موقع مصدر التداخل.  الستبانة الرتدد على وجه الدقة أو تغاير الزمنمناسبة  تليسكوبهوائي ال وخمططالتكامل  وزمندوبلر 
معاملة كامل ، عندما ميكن رصداتال من إجراءبعد فرتة طويلة إال  يصبح واضحاً  ال تداخلوعالوة على ذلك، فإن بعض ال

لتخفيف  الالزمة جراءاتاإل، جيب اختاذ التداخل الراديوي وحاملا يستبانيف أي حال، و . ألول مرة معاملة تامةبيانات جمموعة ال
 .إزالتهأو  التداخلمصدر 

أن حيتمل اليت عدات املعلى  أشدفرض قيود  إىل جانبرصد، موقع املضمن  اديويللتداخل الر معظم املراصد مناطق عازلة  وتقيم
 الصمتمنطقة  املسؤولني عن املوظفنيويتعني على الفلك الراديوي.  خدمة املسافة إىل معداتكلما قلات   التداخل يف تتسبب

 مراعاة وينبغي، من الناحية املثالية،قواعد احمللية. ال على استعداد إلنفاذ وايكونأن تثقيف املوظفني والزوار، و  ي العمل علىراديو ال
 حىت قبل بناء املرصد. التداخلناطق ذات الصلة مبعتبارات اال

 موقع أراضي اليت تنشأ من مصادر خارجة عن التداخلمعاجلة حاالت  الصمت الراديويمنطقة  يموظف ويتعني أيضًا على
التنظيم  إطار يف للتعامل األحوال تتطلب خالف ذلك رخصة تشغيل أسهل غري املرخصة اليت املرسالت قد تكونو املرصد. 
 خارج الكائنةمن األجهزة غري املرخصة  التداخلهي ف منطقة صمت راديويإدارة  يف اليت تنشأاحلالة األكثر صعوبة أما الوطين. 

وليس من حل . صمت الراديوي القائمةالالتعامل مع هذه احلاالت داخل مناطق  وما فتئت تزداد صعوبة املرصد. أراضي موقع
 متناول اليد. يف ميسور

الصمت جديدة داخل منطقة  ملرسالتمعاجلة طلبات الرتخيص  يف يتمثلكبرية ال مناطق الصمت الراديوي يف وهناك عبء كبري
 .الصمت الراديويداخل منطقة  املرسالتببساطة  عندما متنعسهلة اإلدارة،  الصمت الراديويقد تكون بعض مناطق و . الراديوي

إذا   بعناية ملعرفة ما الرتخيصمقرتحات  حتليلجيب  ويف هذه احلالة، ضار تداخلاألخرى عتبات  الصمتتنشئ مناطق وميكن أن 
 .أم ال املرصد يف املقررة تداخلالكانت اإلشارة املرسلة سوف تتجاوز عتبات 

، الصمت الراديويمنطقة إىل احلاجة  لكي توضحوالتوعية العامة  التثقيفىل احلاجة إ من شأن املراصد أال تقلل، جيب وأخرياً 
 .الصمت الراديويمبوجب قواعد منطقة  منة من التزاماهتدمي الطيف على بيا عل مستخجتو 

 االعتبارات على المدى الطويل 2.5.9

 الحقةال اتتطور ال وكان من أكثراالعتبار.  يف وضعت ات معينةتليسكوب على أساس مناطق الصمت الراديويما صممت كثرياً 
اآلونة األخرية  يف برز اجتاه مثة. و االرتقاء بهلرتددات أعلى من خالل  زيادة فائدتهما هي العمل على  تليسكوبلاملعتادة 
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البنية  يف راتالوقت ذاته من الوفو  يف وتستفيد، كافٍ أن تتحقق أغراضها على حنو   فيها مواقع ميكن يف اتتليسكوبجتميع ال حنو
 واالتصاالت والطرق. الطاقة الكهربائيةإىل  تقاسم النفاذعن  التنظيم، فضالً يف و  املنشأةالتحتية 

. ما موقع يف اليت يتعني محايتها من أجل األدوات املقامة اتمدى الرتدد يف بزيادة يكون هذا بدوره مصحوباً ال غرابة أن و 
 الظروف.به  تسمح قدر ممكنعلى أوسع  منطقة صمت راديوي ما أجل املعلمات منتصميم  من املستحسن ،لذلك وتبعاً 

أن من  هذا يشري إىلو . من الزمن لفرتة طويلة هو أن تبقى كذلكطلوب فإن امل، ما منطقة صمت راديوييتم االتفاق على  وحاملا
 احملتمل على توزيع السكان واألثرثر االقتصادي بعني االعتبار األ ؤخذ متاماً يأن منطقة الصمت الراديوي، عند تصميم الضروري، 

 .قيد النظراملنطقة  يف التنميةعلى املستقبل و  يف

 التوافق بيئة يف ؤدي إىل تغرياتتابتكارات جديدة إىل اجملتمع  يف التطور التقينوترية  يفضي استمرارأن  ال مفر من، وأخرياً 
تصميم  إىل ضرورةشري مرة أخرى ي فإنه ذا االجتاههب من املستحيل التنبؤبينما و . ما منطقة صمت راديويحول  الكهرمغنطيسي

 ممكن.إىل أقصى حد تكون واسعة وقوية منطقة الصمت الراديوي حبيث 
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 باستخدام رصدات بترددات راديوية عمليات االستطالع خارج األرض

 مقدمة 1.10

إذا  و دعم حياة ذكية. ي الذي معرفة ما إذا كانت األرض هي الكوكب الوحيد وهيالكون  يف أساسية ملفهوم مكاننامثة ركيزة 
من ناحية و تطور الكون. لأو نتيجة فريدة  خارقة للعادةإما واقعة  عندئذ فهي األرض وحدها حقاً  على كانت احلياة الذكية

قد تكون احلياة على األرض  عندئذ، اليت تشغل جمرتناالذكية  اجملموعاتمن العديد من  ةواحد مل تكن األرض سوىأخرى، إذا 
 تإذا كان ما معرفةاملشكلة هي و تطورها وحضارهتا.  يف فريدة من نوعها ليست، ورمبا األكربمن جمموعة من التنوع التطوري  جزءاً 

 .أم ال يدةاحلياة على األرض وح

أو  لقدرتنا تطورت إىل أشكال متقدمة متتلك قدرة على االتصاالت مماثلة رمبا اجمرتنا، وأُن يف ويعتقد بعض العلماء أن احلياة مشرتكة
اليت تستخدمها  -واقع املو  والتشكيالت واالستقطابات الرتددات من حيث -تفاصيل حمطات اإلرسال  فإن بالطبع،و . يهامتفوقة عل

العلماء سرب على إشارات من هذه احملطات، جيب  وسعيًا اللتقاط، ليست معروفة. إن وجدتحضارات خارج كوكب األرض، 
  على تقصي أي إشارات ذات مغزىبعناية وعلى نطاق واسع  والعمل أكثر معدات االستقبال حساسية، بواسطةأغوار الكون 

 حضارات أخرى. تبثهاالطيف الراديوي  يف

وقد وصل حىت اآلن إرسال . 1899عام  يف Tesla الذي قام به إىل العمل يعزىالفضاء  حنوإشارات راديوية  خمطط لبث أولو 
 لتزويد طموحاً  تأكثر احملاوال وحدثتعلى األقل.  جنم إىل ألف 1939عام  يف مريكيةأخاص من إشارات ترميز برامج تلفزيونية 

 راديوي قطره تليسكوبمن خالل إرسال بواسطة ، 1974عام  يف تفاصيل عن احلياة على األرضبتملة احلضارات األخرى احمل
 وجنسنا البشري. DNA النووي نانظامنا الشمسي وتكوين محض يصفأريسيبو، بورتوريكو،  يف أمتار 305

وقام من حضارات خارج كوكب األرض.  يةإىل إمكانية استقبال إشارات راديو  امن أشار أول  Cocconi [1959]و Morrison اكانو 
Drake [1961] مشروع  تقصي باملوجات الصغريةأول ب(Ozma باستخدام )لرصد جنمني يبعدان مرتاً  25 راديوي قطره تليسكوب 
خمتلفة  موثقة تقصي ةعملي 99سنة ضوئية. ومنذ ذلك احلني، أجرى علماء من عدة بلدان أكثر من  ة عشر يتاثن مسافة

[Tarter, 2001] .ثت فيهأول كتاب روسي  وكان .من السنني ال للعقد األولاجمل هذا يف العلماء الروس وهيمن مشكالت االستطالع  حب 
 جمال يف كبري على تطوير العمل  أثررجم الكتاب إىل العديد من اللغات وكان له . وقد ت  1962عام  يف I.S. Shklovskyكتبه خارج األرض  

جمتمعات  استكشافإمكانية  Kardashev [1963] اقرتحو (. حالياً  االحتاد السوفيايت )االحتاد الروسي يف االستطالع خارج األرض
لنقل إشارات نطاق عريض  واط 1026 أكثر منب قدرةنتاج إقادرة على و  الراديويةتقنية االتصاالت  لعلها أتقنت، تقدماً  منا أكثر

 التقدم ومكنت خطوات. [Troitsky et al., 1971] هذا الصدد يف التقصياتمستمرة. وقد أجري العديد من  متناحية
أحداث ال  عن أسفرت بعض اجلهودو أكثر حساسية. و  من القيام بعمليات تقصي أمشل تكنولوجيا احلاسوب واالتصاالت يف

 القناة الكربى سرب برنامج أثناء 1989و 1986بني عامي  س جلت للتساؤلعدة إشارات مثرية  من ذلك مثالً ميكن تفسريها، 
 ,Sagan and Horowitz] األمريكيةجامعة هارفارد، الواليات املتحدة  يف راديوي تليسكوبباستخدام  (META)خارج األرض 

من  صنف االشارات إىلهذه  نتماءا [Lazio et al., 2002]ساسية احل من أفضل بكثري بقدر الرصدات مؤخراً تكرار وينفي . [1993
دليل مقنع على إشارات من حضارات  أياحلاضر، الوقت  يف هناك،ليس خارج كوكب األرض. و من  شارات التكنولوجيةاإل

سوى جزء مل تشمل ، و ةاحلساسي من كافٍ بقدر غري   التقصيعمليات  أجريتخارج كوكب األرض. وبالنسبة ملعظم هذه الفرتة، 
 التشكيل واالجتاهات. وخمططاتمن الرتددات املمكنة  صغري جداً 



132 

 الفلك الراديويعلم  10الفصل 

 Drake، وBates [1988]، وOliver [1987] على يد االستطالع خارج األرض معلومات أساسية إضافية بشأن توفرتوقد 
العقدين املاضيني، بدأت  يف نسبياً  الرخيصةمعاجلة اإلشارات الرقمية و  احلاسوبظهور تكنولوجيا  وبفضل .Sobel [1992]و

، اليت (HRMS) عايل االستبانة باملوجات الصغريةاملسح عملية  NASAأطلقت وكالة  1992يف عام و . عمليات حبث أكثر مشوالً 
حساسة جديدة. وعلى الرغم من إلغاء  راديوي معدات استقبالو على األرض  الراديويةات تليسكوببعض أكرب ال استخدمت

حلساسية ابحث املستهدف" عايل ال" الستطالع خارج األرض اجلزء من ، واصل املعهد األمريكي1993عام  يف NASAمشروع 
 .Phoenixباسم مشروع  HRMSعملية املسح من 

كدافع يستهدف   Allen (ATA) تليسكوبصفيف  إىل بناء بريكلي - وجامعة كاليفورنيا استطالع خارج األرضمعهد  وعمد
. مرتاً  40 فئي قطرهمكاما يعادل  ATAتغطية صفيف  تبلغ مساحةو . استطالع متواصلة خارج األرض إجراء رصدات رئيسي

هو و . GHz 11,4 إىل GHz 0,5من  املدى غطي كاملي دوعرض نطاق ترد K 40تبلغ  رارة ضوضاء نظامويتمتع الصفيف حب
فلك راديوي مبا يسمح برصدات استطالع خارج األرض ورصدات ( GHz 1 عند) 3رؤية قدره  جمالمتعددة ضمن  حزماً يولد 
االستطالع  رصدات يف ستخدممما كان يتكامل أطول  بفرتات القابل للتسديد متاماً  ATA صفيف يسمحو . طوال الوقت أخرى

ساسية احلحتسني  معاجلة اإلشارات الرقمية أيضاً و  احلاسوب تكنولوجيا يف التقدمومن شأن خطوات . خارج األرض سابقاً 
 .استطالع خارج األرضاجلوهرية لنظم استقبال 

األخري  وهذا. (SKA)الكيلومرت املربع  وهو صفيفأكرب من ذلك بكثري،  تليسكوبمنوذج أويل لمبثابة  أيضاً  ATA ويفيد الصفيف
إذا مت احلصول و دويل من اجلامعات ومعاهد البحوث.  حتاداهو قيد التطوير من قبل و ، األويل مرحلة التصميم والنموذج يف اآلنهو 

من  dB 13 مبقدار وأكرب ATA الصفيف من dB 45 مبقدارأكرب  تغطيةمنطقة  SKA للصفيف على متويل دويل، سوف يكون
إجراء يتيح إمكانية  متعددة مما اً التصاميم قيد النظر حزم معظم ميكن أن تشكلو . أمتار 305 البالغ قطره أريسيبو تليسكوب

سمح ي ه سوففإن ،اتعاجلة اإلشار ملأقوى بدعم نظم  SKAوإذ حيظى الصفيف . استطالع خارج األرض طوال الوقت رصدات
 سنة ضوئية. 000 1إىل  راديوية لألرض مبسافة تصليعادل تكنولوجيا  ببحث ما

 اليت جتري فيهااملواقع  يف يراديو  صمت على وجود بيئة إىل حد كبري موجات صغريةأي إشارات  تقصيإمكانية وتتوقف 
من صنع االنسان. ي الذي هو خل الراديو االتدمن عمليات البحث. ولذلك، ينبغي محاية هذه املواقع إىل أقصى حد ممكن 

كافية  غري يتبني أُناقد فصنع االنسان،  اليت هي من شاراتاإل إزاءبعض التمييز  قادرة على توفريأن التكنولوجيا احلديثة  ومع
، الزمنرور ومبمن خدمات االتصاالت ووظائفها.  طائفة واسعة متنوعة يف تزايد استخدام الطيف الراديوي إزاء سرعة

 .عمليات التقصي جناح احتماللذلك  ينخفض تبعاً  سوف

 خارج األرض عمليات االستطالع في قابلية الكشف عن االشارات 2.10

 على عدة عوامل: تتوقفقدرتنا على كشفها فإن ، ناخارج كوكب من إشارات تصل إىل األرض من حضاراتمثة  إذا افرتضنا أن

 إىل األرض؛ الواصلةاإلشارات  شدة -

 الكشف؛هوائي  يف وكفاءة اإلضاءة التغطيةمنطقة  -

 ؛نظام االستقبال يف رتددالمرونة احلساسية و  -

 ؛اجتاه اإلشارات يف اهلوائي تسديد القدرة على -

التداخل الذي اجملرة و  يف من الضوضاء بسبب مكونات نظام االستقبال والظواهر الطبيعية الواردةشارة اإلالقدرة على متييز  -
 صنع االنسان.هو من 

 تصميم البحث يف هي عناصر هامة النظام يف وائي واختيار وقت تكامل البحث واملعلمات األخرىاهل تسديداسرتاتيجيات و 
تردد واسعة وقادرة على استهداف  طائفةلتطوير نظم حساسة تغطي  اآلن . وتبذل اجلهودالستطالع االشارات خارج األرض

النظم  أداء هذه وسوف يتحدد. فوراً  2الزوايا الصلبة  اجملرة( وتصوير مستويواحد ومسح السماء )وخاصة  آن يف جنوم متعددة
 خل.اتدالبيئة  حبكمُناية املطاف إىل حد كبري  يف اجلديدة
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 شدة االشارة 3.10

كثافة تدفق و االنتشار.  مسريلة وخصائص سطح األرض على القدرة املرسَ  عندكوكب الخارج  ما من إشارة تتوقف شدة
 ال بد من أن تكون املسافة اليت يتعني أن تقطعها اإلشارة شاسعة للغاية . ومع ذلك،ةغري معروف هاكشف  اليت يتعنيإلشارة ا
ساسية احل حبكمتكون حمدودة سكشف ال فإن إمكانية ولذلك .منخفضة جداً  الشدة عند األرض من املتوقع أن تكونو 

 الواردة إىلشارة لإل، كثافة تدفق القدرة للمرسللعدة مسافات مفرتضة  بالنسبة ،1.10الشكل  يبنيو د. لرصالنظام  اإلمجالية
 .دالة لقدرة املرسلاألرض بوصفها 

 1.10الشكل 
 كثافة تدفق القدرة الواردة كدالة للقدرة المشعة المكافئة المتناحية

Radio _-Astro 101
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 شأن ومنبعض الرتددات.  عند الراديويةاإلشارات ي على و اجل الغالفنظام رصد موجود على سطح األرض، يؤثر وبالنسبة ل
وميكن  ة من حيث الزمنحساس ليست عموماً  الرصدات، ولكن GHz 10ترددات فوق  عندساسية احل من يقلل أن املطر

 جراءاالستقبال  يتقيد MHz 30 حوايل ترددات أقل من ويف. املعاكسةاألحوال اجلوية  يف نسبياً  أخفضترددات  استخدام
(. 3 الغالف اجلوي )انظر الفصل يف اجلزيئات بسببواردة الشارات اإل تتوهن GHz 20ترددات فوق حوايل  ويف ،األيونوسفري

بفعل تأثر اإلشارات ت، لن مثالً خارج األرض، على سطح القمر  واقعملرصد  فبالنسبة تأثر اإلشارات على موقع املرصد.ويتوقف 
 (.7 )انظر الفصل بأكملهالطيف الراديوي ومن مث ميكن النفاذ إىل  اجلوي الغالف

 حساسية نظم االستقبال 4.10
الفصول السابقة  يف نوقشتاليت  لالعتباراتمماثلة  االستطالع خارج األرضالستقبال لعمليات ااعتبارات حساسية نظم  إن

حساسية نظام االستقبال على حرارة ضوضاء النظام ، تتوقف لكسب هوائي معنيوبالنسبة فلك الراديوي. ال بالنسبة لرصدات
 .مفردقياس  يف املستغرقالتكامل  زمنو اآلين املختار وعرض النطاق 

 مدار مستقر بالنسبة إىل األرض يف ساتل

 كوكب نيبتون يف مركبة فوياجر

ردة 
 الوا

درة
 الق

دفق
فة ت

كثا
))

2
d

B
 (

W
/m

( 

e.i.r.p. (dBW) 

 :D  مرت(  1015 46,9املسافة، بالسنوات الضوئية )سنة ضوئية = 

 :  من مدار الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض
 :  كوكب نيبتون يف مركبة فوياجرمن 
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هذا األخري  ويتضمنتلقاها اهلوائي. يخصائص املعدات باإلضافة إىل الضوضاء اليت  حبكمحرارة ضوضاء النظام وتتحدد 
أول  وتتحددلهوائي. ل اجلانبية فصوصال الوارد عربمسامهات من الكون والغالف اجلوي األرضي واإلشعاع من األرض نفسها 

من اخللفية الكونية و شبه جنمية(  أجرامصادر خارج اجملرة )جمرات أخرى، من املمن جمرتنا و  يةنبعاثات الراديو االمسامهة من 
من ناحية أخرى، و الرتدد.  بارتفاعتتناقص  هاترددات منخفضة ولكن ندهذه املسامهة عالية عتكون . و (K 2,7)املوجات الصغرية 

 إىل جزيئات ، ويرجع ذلك أساساً GHz 20ترددات فوق حوايل  عند ةملحوظ زيادةالغالف اجلوي  اليت يسهم هباالضوضاء تزداد 
 .2Oاألكسجني و  O2Hاملاء 

الفعال للتكامل حمدود  والزمنالتكامل.  لزمناجلذر الرتبيعي  مبقدار S/N نسبة االشارة إىل الضوضاءتزداد ، متواصلةإشارة ويف 
 .للرصداملتاح  والزمن ترددهااستقرار و  إلشارةامدة  حبكم

 ( ونظام االستقبالرسالإلاعلى السرعة النسبية بني املرسل )وقت  الذي يتوقفدوبلر  حتول الواردة ةاإلشار  ويشمل تردد
 وتغاير اري بينما تدور األرض حول حمورهاُن تغاير كان يعزى إىل جمردحىت لو   بتغاير الزمن،هذا التحول ويتغاير . األرض يف

واردة. ومع الشارة اإلاجتاه  باختالفرتدد خيتلف ال يف إىل حتول التحركات هذه تؤديو لدوران األرض حول الشمس.  سنوي تبعاً 
، جنم على كوكب يدور حولقع ي املرسل إذا كان مثالً  اليت حتدث ،اختالفات سرعة االرسال سيكون من الصعب حتديد ذلك،

التكامل على قدرة  زمنعن زيادة  الناتج S/N نسبة يف التحسن يتوقفيف ضوء هذه االعتبارات، و . ما قبل الكشف عن إشارة
نظام الكشف  يف شارة عن قنوات الرتدداإلحتول يفضي إىل  الذيتتبع ال يف التقصري من شأنو  تحول دوبلر.ب املتأثرة شارةاإلتتبع 

 فرتة تكامل أطول. املكاسب احملققة من أن يقلل من

 وزمن كل اجتاه يف ختلفةاملرتدد ال مواضعاهلوائي وعدد  تسديداتعلى عدد  استطالعاإلمجايل املطلوب ملشروع  ويتوقف الزمن
، لكل رصدةالتكامل زمن املتاح  د إمجايل الزمناالجتاهات والرتددات، حيد حيث من حمددلربنامج  وبالنسبة .لكل رصدةالتكامل 

مكرسة أكثر  أو وفيها حزمة، SKAو ATAتعددة احلزم مثل امل الصفيفاتتطوير ومن شأن . االستطالع أيضاً حساسية  ومن مث
 احلساسية. يف تكامل أطول وزيادة بأزمنة، أن تسمح لرصدات االستطالع خارج األرض

 قدرة اإلشارة الدنيا القابلة للكشف 1.4.10

 القابلة شارةاإل لقدرةاحلد األدىن يعطى التكامل،  زمنخالل  استطالعنظام  يف رتددالقناة  نفس يف بقىتإلشارة بالنسبة 
 : ,NASA]1973[ مبوجب العالقةالوحدة، تساوي  N/S نسبةأن  ، على افرتاضminP، املستقبلمن  للكشف

   dBW)1(1log10 5.0








 Bt

t

Tk
Pmin

 )01.1( 

 حيث:

 k:  ثابتBoltzmann 
 T:  حرارة ضوضاء النظام (K) 

 B:  عرض نطاق قناة الرتدد (Hz) 

 t:  زمن التكامل(s). 
ومتثل . عروض نطاقالتكامل، لعدة  كدالة لزمن،  minP، للكشف القابلة شارةاإل قدرةاحلد األدىن من  10.2ويبني الشكل 

 .أسفل الشكل يف صائص املدرجةاخل هلما نيممكن كشف  مستقبلي الشكل يف Bو Aن االنقطت
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 2.10الشكل 
 قدرة االشارة الدنيا القابلة للكشف لمثالين من النظم
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استطالع خارج ، لربنامج 1.10الشكل  يف املفرتضة الشروط الواردة من أجلالعالقة بني كثافة تدفق القدرة  3.10ويوضح الشكل 
يستخدم برنامج و (. غليظ )خط أفقي SKA صفيفة يف مقبل خارج األرضاستطالع ( وبرنامج رفيعحايل )خط أفقي  األرض

 مبقدارفعالة ال اإلضاءة فتحة يشري إىل 70% بنسبة كفاءةو مرت  300قطره  ، هوائيPhoenixايل، مشروع احل استطالع خارج األرض
يفرتض برنامج ثانية. و  300 قدرهتكامل  وزمن، Hz 1 مبقدارعرض نطاق قناة و ، K 40قدرها  حرارة ضوضاء نظامو ، مرتاً  225

. وهذا تقدير dB 13 التغطية مبقدارمساحة بزيادة  ولكننفسها،  الرصدمعلمات  SKA صفيفة يف استطالع خارج األرض املقبل
 ةتناحياملكافئة املشعة املقدرة المن  والتجميعات. أكثرأو  ثانية 000 1تكون أزمنة التكامل من املرجح أن إذ متحفظ للحساسية 

 املناسب. النظام مثال لكل من نيفقياأل اخلطنيفوق  الواقعةهي تلك  قابلة للكشفتدفق  اتواملسافة اليت تؤدي إىل كثاف

 (sزمن التكامل )

ف 
كش

ة لل
قابل

ا ال
دني

رة ال
إلشا

ا
(d

B
W

)
 

 K 30حرارة ضوضاء نظام قدرها 
BW عرض النطاق :(Hz) 

 s 2، زمن التكامل = BW  =10 Hz، نظام مسح السماء: Aاملثال 
 s 000 1، زمن التكامل = BW  =1 Hz، نظام حبث هادف: Bاملثال 
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 3.10الشكل 
 قدرة مشعة مكافئة متناحيةالمقدرة على كشف اإلشارة لمرسل مفترض ل
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ساسية احل درجة من شارة، يتم احلصول على أعلىاإلتردد  انزياححمدودًا حبكم رتدد العرض نطاق قناة  ال يكون عندماو 
 يكن ملإذا ف. مقدماً  الطيفي غري معروف هذا العرضبيد أن واردة. الباستخدام عرض نطاق يطابق العرض الطيفي لإلشارة 

 عن قناة يزيد من الوقت الالزم للبحثالعرض نطاق  ختفيض وهي أن ةرتبطممشكلة مثة ، وحيدة ترددسوى قناة  املستقِبل يف
 Hz 1 عرض نطاق لهقناة واحدة  بواسطة مستقبل ذي GHz 2إىل  1مدى من  يف بحثأن ال، ذلك مدى تردد معني. مثال

ت عرف ، اآلن باستخدام مستقبالتالشاملة  االستطالععمليات  جتريذا السبب هل. و عاماً  317يستغرق  ثوان 10 تكامل زمنو 
مقاييس  اآلن وأصبحتضيقة النطاق. الإىل العديد من القنوات  د واسعتقسيم نطاق ترد إمكانية ، توفرباسم مقاييس طيفية

 .جمدية اقتصادياً  قناة 109 طيف ذات

 اتجاه تسديد الهوائي 5.10

، وباملقابل تعزيز االستطالع( مرغوبة من أجل زيادة حساسية الكسب عالية )أي ذات مناطق التغطية الواسعةوائيات ت عترب اهل
 حزمةعرض  يف إىل اخنفاض عادةً  مساحة التغطية يف زيادةالؤدي ت، ةوحيدهلوائيات  وبالنسبة . ومع ذلك،االستطالعاحتمال 

 بالنسبة لزمن ،منطقة معينة من السماء. وهذا يعين يف لالستطالع مواضع التسديد الالزمةجيب زيادة عدد من مث وائي، و اهل
 باستخدام التغطيةزيادة مساحة باملشكلة  هذه تغلب علىالميكن و . لالستطالعاإلمجايل  الزمن زيادةضرورة تكامل معني، 

 هوائيات إضافية.

 مدار مستقر بالنسبة إىل األرض يف ساتل

 كوكب نيبتون يف مركبة فوياجر
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 :D  مرت(  1015 46,9املسافة، بالسنوات الضوئية )سنة ضوئية = 

 :  من مدار الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض
 :  كوكب نيبتون يف من مركبة فوياجر

مرت، عرض نطاق  300، هوائي Phoenixنظام مشروع االستطالع احلايل:  احلساسية:
Hz 1 زمن تكامل ،s 300 

 SKAصفيفة  يف االستطالع
 االستطالع احلايل
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أو  اهلادفة االستطالع إما عمليات :بديالنهناك و . خارج األرض االستطالعاهلوائي مسة أساسية من مسات  تسديداسرتاتيجية و 
مشابه  جنمهناك ما يقرب من ألف و  .اهلوائيات حنو النجوم املختارة تسدد، هادفة عملية استطالعيف و املسوح السماوية عامة. 

 استطالع من ميكن التحقق أن الفعليالوقت  يف شاراتاإلرصد ومن شأن سنة ضوئية من األرض.  100 ضمن مسافةللشمس 
دور تمن تكنولوجيا خارج كوكب األرض  واردة إشارة وينبغي أن ختتفي أي .أخرىأو أداة دعم  كاشفهوائي   بواسطةممكن 

 فرتة طويلة ومبا أنه ميكن قضاءاهلدف.  استعادة عند وأن تعودعن اهلدف،  اهلوائي بعيداً  يسددعندما  مستهدفحول جنم 
 اتوجامل من إشارات لكلمطياف  بواسطةالرتدد  -من حيث الزمن شاراتاإل خرج جمال ميكن استطالع كل هدف،  تسديد يف
 الرتدد. منساقة من حيث أمناط تد البحث إىلميميكن أن  بل .ةنابضالشارات اإلو  (CW)ستمرة امل

. وباإلضافة (Siemion 2013) االستطالع خارج األرضجديدة لعمليات  اً الشمس أهداف خارج وقد وفرت مسوحات الكواكب
نطاق أوسع بكثري، بعرض حبث عمليات  اليت ما فتئت تتحسن من إجراءإىل ذلك، مكنت تقنيات معاجلة اإلشارات الرقمية 

 موجهة (Hz 5 )إشارات نطاق ضيق  عملية استطالعالطيفي ل املدى 4.10الشكل ويبني . أدق ةطيفي تتسم باستبانة
 .كواكب مكتشفة حنو

 4.10الشكل 
 شدة الخلفية الراديوية إزاء منحنى التردد
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كل اجتاه حمدود  يف املستغرقالوقت كما أن كبرية من الفضاء املزيد من الوقت،    عرب أبعاد العمومية السماء مسوحات تتطلبو 
 باملرسالتاألجرام السماوية واإلشارات املرتبطة بلتميز بني اإلشارات املرتبطة لميكن وضع اسرتاتيجيات مسح حمددة و أكثر. 

 .القائمة على األرضأو  املدارات يف

حرارة نظام االستقبال ويشري إىل األمداء من أجل استطالع خارج  يف يبني الرسم البياين املسامهات اخلارجية
على السواء بإرسال جِمراي منخفض ومسامهات غالف جوي  GHz 10إىل  1األرض. ويتسم مدى الرتدد 

غرين بانك  يف كيبلر  تليسكوب يف حرارة النظام. ويبني الرسم أيضًا مدى استطالع الكواكب يف أرضي
 .)A. Siemion2013 (الشكل مقتبس من . GHz 8,0بعرض نطاق 
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 التغطية اخلاصة بهيستخدم العديد من العناصر الصغرية ملنطقة  اتاالجتاه كل يف نظام إىل هذين املفهومني ويفضي هتجني
حساسية حمدودة  يالراديو هلذا الصفيف يكون و واحد.  آن يف السماء يف رئيةامل وجيمع خمرجاهتا الستهداف مجيع احلزم املمكنة

 .حتمل تكلفتها بعد   ال ميكنهائلة  ةييفرض حتديات حوسب وهذا، جداً  اً عناصر كبري العدد  يكن مل ما

 إستبانة اإلشارة ورفض التداخل 6.10

تتغاير من حيث رمبا و ، مثالً  Hz 1نطاق، ال ةكون ضيقتخارج األرض س من شارات من حضارةاإليفرتض معظم الباحثني أن 
أن اإلشارة ليست  يف البتالقدرة على  يهو  من هذا القبيل مشكلة أساسية تواجه الكشف عن إشاراتمثة . و الزمنرور مبشدة ال

 نتيجة ضوضاء طبيعية أو من صنع اإلنسان.

 الضوضاءاحتمال أن تتجاوز ذروة وقد يكون  .مفهومة جيداً  باالتساعاالحتماالت املتعلقة فإن ، ةطبيعي ةعشوائي وبالنسبة لضوضاء
 االشارات معدل هذه ويتوقفرض. األ من خارج كشف  سوف تسجل مبثابةهذه الذروة  ومع ذلك فإن، اً حمدود الكشفعتبة إشارة 

خفض معدل  من أجلرفع العتبة ومن شأن (. اء)بيض غوسية حلالة ضوضاء ه، وميكن حساباملعتمدةعتبة ال سويةكاذبة على الاملكتشفة 
كاذب. ال الكشفمعدل  معًا خلفضعدة هوائيات تعمل  ومن املفيد استخدام .املستقبليقلل من حساسية  أن االنذارات الكاذبة

 .وينخفض بشدةاألرض  من خلاتدينفك اقرتان الهذه اهلوائيات مسافات كبرية  ما بني فصلتعندما و 

أن  . وينبغينخفضة نسبياً املرتددات ال يف من الطيف الراديوي، ال سيما كبرياً   من صنع االنسان جزءاً  اليت هي شاراتاإلحتتل و 
. وميكن أن يستند الرفض ةممكن ةمرشح كإشارات  هادرة على تصنيف هذه اإلشارات، ورفضالق االستطالعتتضمن اسرتاتيجيات 

استبعاد هذه  يف النجاحويعترب املرصد.  يف قياسات أجريت إىل، أو ما مرصد يف تمل أن تؤثرحي اليت باإلشاراتمعرفة مسبقة  إىل
عملية ب إمكانية القيام يف ةرئيسي مكونة مبثابةمن قاعدة البيانات املستخدمة ملزيد من التحليل املفصل  املتداخلةاإلشارات 

 ناجحة. استطالع

عل عمليات جي أن االتصاالت الراديوية وغريها من اخلدمات جانب خدماتتزايد استخدام الطيف الراديوي من من شأن و 
 املستقرة اتاملدار  يف عدد السواتل يف التزايد املتسارععلى وجه اخلصوص، فإن و . أكثر صعوبةخارج األرض  االستطالع املقبلة

العديد من الرتددات.  يف اجتاهات قريبة من املدار يف السماء يف منطقة استطالعألرض مينع على حنو متزايد إمكانية ا إىل بالنسبة
من صنع االنسان، سواء  ية اليت هيالراديو  االرساالت لكأن  ، االستطالع خارج األرضمن وجهة نظر  ومن اجلدير باملالحظة،

للطلبات املتزايدة على الطيف الراديوي، من الواضح أن عمليات  تداخل ترددات راديوية. ونظراً  احتمالأم ال، متثل  املصرح هلا
 .يتداخل الراديو الأقرب وقت ممكن للحد من مشكلة  يف ينبغي أن جترى االستطالع خارج األرض

 النطاقات المرشحة التي يتعين استطالعها 7.10

حضارات  عن ورودها منالرتدد وغريه من خصائص اإلشارات اليت قد يتم الكشف بميكن أن يكون هناك أي معرفة مسبقة ال 
 لمراصد على سطح األرض. ولذلك،ل املتاحالطيف الراديوي بأكمله، أو حىت ذلك اجلزء  ًا تغطيةال ميكن واقعيو خارج األرض، 

 على أساس ختمينات حمسوبة. مقيدةنطاقات تردد  انتقاء ال بد من

األساس املنطقي  السابقة، (CCIR) (، الصادر عن اللجنة االستشارية الدولية للراديو1990)دوسلدورف،  1-700التقرير  يناقشو 
مع  تربطها هو وجود عالقةو  ةاملقرتح النطاقات. وهناك جانب مشرتك للعديد من االستطالعلعمليات  معينةالختيار نطاقات تردد 

ترددات  يف البثتار ختترددات الظواهر اليت حتدث بشكل طبيعي. واالفرتاض األساسي هو أن احلضارات خارج كوكب األرض قد 
 هذه الرتددات املشرتكة، على أساس أن احلضارات األخرى تردد بعض مضاعفات يف أُنا تبثمجيع أحناء اجملرة، أو  يف مشرتكة

 رتدداتفإن النطاقات مرتبطة بلذلك. وهكذا،  وفقاً  االستقبال لديهاختطط نظم  انة من هذه الرتددات وأُنعلى بيا  ستكون أيضاً 
 وجذر، MHz 1 420 تردد يف وفرة بني النجوم (HI)ذرات وجزيئات اهليدروجني الذري بأكثر خطوط طيفية معروفة مرتبطة  يف

. وقد MHz 4 830 تردد يف )CO2H(، والفورمالديهايد  1MHz 720و 1 667و 1 665و 1 126ترددات  يف )OH(اهليدروكسيل 
 قد تنظر على املاء أشكال احلياة القائمة "، بأناملاءاهليدروجني واهليدروكسيل، وتسمى "حفرة  خطي املنطقة بني يف مال االعتقاد
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وهي  االصطناعية، الذراتمن أخف  GHz 203 من طيفي توي على خطحي وجود نطاق هذه املنطقة الطيفية. بل اقرتح أمهية يف
 بوزيرتونيوم ذرة

من  العديد على غرارمن صنع االنسان،  اليت هي االنبعاثات من حمميةنطاقات موزعة خلدمة الفلك الراديوي عدة وهنالك 
خطوط طيفية حتدث على على كثري من احلاالت  يف حتتويخل و اأُنا حممية من التدومبا . املنفعلالنطاقات املوزعة لالستشعار 

 .االستطالع خارج األرض برنامج يف لالستخدام اً مرشحة جيد النطاقاتهذه فإن أحناء اجملرة،  شىت يف نطاق واسع

حىت  أو خبصائصمعرفة مسبقة  ليس هنالك منألنه و . ومع ذلك، النطاقاتالنظر بشأن اختيار  وجهات هناك العديد منو 
 الرتددات.أوسع مدى ممكناً من شاملة الث و تغطي البح أن ارات من خارج األرض، ينبغيشاإلوجود ب
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 11الفصل 
 الفلك الراداري على األرض

 مقدمة 1.11
الطيف  يف متطلبات الفلك الراديوي، وهي الوصول إىل النطاقات اخلالية من التداخل عنالفلك الراداري ال ختتلف متطلبات 

حيث  رسل وتستقبل على السواء. وهو خيتلف أيضاً منأنه خدمة نشطة، ت يف عن الفلك الراديوي الفلك الراداري خيتلفو الراديوي. 
جزيرة القرم، وهي  شبه يف وثالثكاليفورنيا،  يف وآخربورتوريكو،  يف امليدان، واحد يف أن هناك ثالثة مواقع إرسال فقط نشطة حالياً 

ميكن أن يكون إما عن طريق (. ومبا أن استقبال صدى رادار 1.11)انظر اجلدول  GHz 8و MHz 430أربعة نطاقات بني  يف تعمل
اهلوائي املرسل أو اهلوائي املساعد، فهناك ما يقرب من ضعف عدد املواقع املستقبلة النشطة كمواقع إرسال. وكل هوائيات اإلرسال 

االهتمام  ستخدم أيضًا لرصدات الفلك الراديوي أو التصاالت املركبات الفضائية املنفعلة. وقد جتددواالستقبال املستخدمة حاليًا ت  
ات الراديوية املنخفض تليسكوبصفيف ال رسال للعمل باالقرتان معاإلاإلكليل الشمسي ومبناقشات نظام  يف بالرصدات الرادارية

 .MHz 50إىل  MHz 15 نطاق يف تردد ولكن رمبا يكون أي انتقاءاملخطط له. ومل يتم  (LOFAR)الرتدد 

 قائمة على األرض اهلدف منها:ويشمل الفلك الراداري استخدام نظم رادارات 

 كبرية والصغريةاألطوال املوجية الراديوية وحجم ودوران متجهات األجسام الصلبة ال انعكاسدراسة خصائص  -
 الشمسي؛ النظام يف

قياس حتوالت دوبلر وتأخرات الزمن الستخالص السرعات واملسافات لتحديد املعلمات املدارية، وخاصة بالنسبة لألجرام  -
 املستقبل على األرض؛ يف السماوية  بالقرب من كوكب األرض واليت قد تشكل خطراً 

ودراسة  هذا الوسط اإلشارات الرادارية املنتشرة عرب يف دراسة الوسط ما بني الكواكب واالكليل الشمسي عن طريق آثارمها -
 ات الرادارية من االكليل الشمسي.نعكاساال

احمليطني  والغالف اجلوياأليونوسفري هي دراسات  ي،لرادار االفلك لتخصص  متطلبات مماثلة هلااليت  ،التخصصات ذات الصلةو 
 غري متماسكة. وشهابية يةسرتاتوسفري ة و بعثر  اتاألرض باستخدام رادار ب

فرعي  اكتشاف أول أصداء من القمر، ولكن البداية احلقيقية له كتخصص عند 1946عام  يف رمسيةالبداية الفلك الراداري  توكان
كواكب   اكتشاف أصداء منالزهرة. وجاء بعد فرتة وجيزة  كوكب  أصداء من د اكتشافعن 1961عام  يف كانت  من علم الفلك
وشكلت وعطارد  الزهرة يْ عطارد واملريخ. وتضمنت جناحات هذه السنوات األوىل حتديد فرتات دوران كوكب مثل أرضية أخرى،

أدوات تطوير تقنيات الرصد و  على كبرياً   تركيزاً  وحدة فلكية. وشهدت هذه السنوات أيضاً بالمعرفتنا  يف مائة مبقدارحتسن عامل 
وهنالك سرد ، Hagfors [1968]و Evans لدىعليه  االطالعاملبكرة وتطوير األجهزة ميكن  للرصداتوصف  ومثة القياس.

 .Butrica [1996]لدى عليه  االطالعميكن  يتاريخ الفلك الرادار  لبداية

 مت حيثحساسية النظم املستخدمة،  يف زيادة كبرية السبعينياتالفلك الراداري ابتداء من أوائل  تاريخ هد العقد الثاين منشو 
 برتدد حتسينات على النظام وأ دخلت، أمتار 305 الذي أصبح قطره آنذاكأريسيبو  تليسكوبعلى  GHz 2,38 برتدد تركيب رادار

8.5 GHz  تليسكوبعلى Goldstone  NASA/JPLيةالكوكب اتالرادار  نظم. ويف الوقت نفسه، توقفت رتًا آنذاكم 64 بقطر 
 وهوائيالواليات املتحدة األمريكية  يف نيترك هوائي الواليات املتحدة، مما يف Haystackاململكة املتحدة و يف Jodrell Bank يف
زال احلال   وما ي.الكوكب يالفلك الرادار  جمال يف رسال الوحيدينبوصفهما موقعْي االاالحتاد السوفييت )مجهورية أوكرانيا اآلن(،  يف

 .1.11اجلدول  يف حىت يومنا هذا، كما هو مبني كذلك
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لنظام الشمسي بامعرفتنا  يف من املسامهات الكثري يرادار الالفلك  قدم علم، 1992و 1972عشرين ما بني ال األعوام يفو 
 تاكتشفو جم سنتيمرت أو أكرب، حبحلقات زحل  يف زيئاتاجل فقد تبني أن(. املوضوعالستعراض هلذا  Ostro [2002] )انظر

كم،  2 باستبانةالزهرة  كوكب  من سطح 40%مت تصوير و لكوكب املشرتي،  اجلليدية أقمار غاليليوغري عادية من  انتثارخصائص 
 ةالرئيسي األحزمةلعشرات  يالطول املوجي الراديو  انعكاسمت قياس خصائص و ، عطارد قطيب يف يةجليد ترسبات تاكتشفو 
جلرمني تأخري دوبلر ل االستبانةبالقرب من األرض باإلضافة إىل العديد من املذنبات، ومت احلصول على صور عالية األجرام و 

تصوير  يف نوب الكامنالتداخل بالرادار حلل الغموض بني الشمال واجل أ خذ بعملية قياسيف جمال األجهزة، و من األرض.  انيقرتب
 (املستقِبل) VLAوالصفيف الواسع جداً ( املرِسل) Goldstone، وخاصة بني هوائي كما ط ورت نظم ثنائية السكونتأخري دوبلر،  

عند تصوير أهداف  فرط االنتشارالُنائية للتغلب على مشكلة ال شبه استخدمت خمططات طول الرتميزو نيو مكسيكو،  يف
 .سريعة الدوران

املزدوج املكافئي )الغريغوري(  أريسيبو الستخدام نظام العاكس الفرعي تليسكوب عدساتمت تغيري  التسعينياتمنتصف  ويف
 رض حول حميط العاكس الرئيسياأل فوق مرتاً  15 حاجز بارتفاع بناء مت أيضاً و . تليسكوبال يف كرويالحنراف االلتصحيح 

 تليسكوبحساسية ال يف هامةاألرض. وأدت هذه التعديالت إىل زيادة  على من اإلشعاع املستقبالتحلماية  أمتار 305 بقطر
 S النطاق يف قدرة املرسلضاعفة مبقرتن هذه التحسينات تعندما و حرارة النظام.  يف اخنفاضإىل و  GHz 1,0ترددات فوق  عند
أكثر  عاملبو  السمت يف 10 قدرهعامل ب Sالنطاق  يف حساسية نظام الرادار أريسيبو يف إىل زيادة تؤدي ميغاواط فإُنا 1 حىت
 حتسن طفيف يف الكليسرتوناتحتسني  أسهم تقريباً  . ويف الوقت نفسه20 وقدرها تليسكوبال مستأقصى زاوية  يف 20 من
 .2001 عام يف S النطاق يف الكوكيب يالرادار  املرسل يف توقف العمل. وقد X النطاق يف Goldstoneحساسية نظام رادار  يف

 األجرام على نطاق واسع لدراسات كل من املرتقاة Goldstoneو Areciboعلى مدى السنوات القليلة املاضية مت استخدام نظم و 
 .األرض ة منبيقر ال األجرام اإلثنينيةمما أدى إىل اكتشاف  احلزام الرئيسي، يف واألجرام (NEAs) األرض ة منبيقر ال

. وقد مت احلصول هذا الكوكبحلقات  ولتصويرأقمار زحل،  ومها من ،Iapetusو Titanلدراسة أسطح  Arecibo استخدم وقد
وجرت املناطق القطبية للقمر  يف قياس االرتفاعل وأجريت رصدات، عطاردقطيب  يف اجلليد لرتسباتصور أعلى  استبانةعلى 

 املنعكس. السطحية على كوكب الزهرة عن طريق حتليل خصائص استقطاب الصدى دراسة الرتسبات
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 1.11اجلدول 
 مرافق الفلك الراداري

 

 هوائيات االستقبال المساعدة الرئيسية النظم الرادارية

 خط العرض الموقع
خط الطول 

 شرقا  
 التردد

(GHz) 

نمط وقدرة 
 المرسل
(kW) 

كسب 
 الهوائي

 حرارة النظام
(K) 

 نمط الهوائي الموقع

Arecibo(1) 
 18 21' –66 45' 0,430 بورتوريكو

  النبض

 متوسط 150

 ذروة 500 2

61 55   

Arecibo(1) 
 موجة مستمرة 18 21' –66 45' 2,380 بورتوريكو

1 000 
73,4 26 

Green Bankفرجينيا الغربية، الواليات املتحدة ، 

Goldstone  ،كاليفورنيا، الواليات املتحدة 
St. Croix إىل هاواي، الواليات املتحدة 

 مرت 100مكافئي 
 مرتاً  34مرتاً و 70مكافئيان 
VLBA  مكافئيات(10  25 )ًمرتا 

Goldstone   ،
كاليفورنيا، 

 الواليات املتحدة

35 23' –116 51' 8,560  14 73 470موجة مستمرة 

Socorro ،الواليات املتحدة، نيو مكسيكو 
Green Bankالواليات (2)، فرجينيا الغربية ،

 املتحدة

VLBA  مكافئيات(27  25 )ًمرتا 
 مرت 100مكافئي 

Evpatoria، 
شبه جزيرة القرم، 

 أوكرانيا

45 11' 33 11' 5,01  45 69 150موجة مستمرة 
Effelsbergأملانيا ، 
Medicinaإيطاليا ، 

 مرت 100مكافئي 

 مرتاً  32مكافئي 

 من الوضع الرأسي. املعلمات هي لتسديد مسيت. 20 أن يسدد حىت Arecibo تليسكوبيستطيع  )1(

 من املرتقب االستخدام على نطاق واسع. )2(

http://arxiv.org/abs/1302.0845
http://arxiv.org/abs/1302.0845
http://arxiv.org/abs/1302.0845
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 مسائل الحساسية 2.11

هوائيات كبرية،  حيتاج األمر إىلنظامنا الشمسي،  يف الكبرية والصغرية األجرامدراسة هي و ، الفلك الراداري لتحقيق أهداف
 لشدةالرابعة  القوةمعكوس  متليها تبعيةهذه احلاجة و . جداً منخفضة الضوضاء  ومضخمات طرف أمامي القدرة عالية ومرسالت
نظام  استثناءب) PT وله قدرة ،CW موجة مستمرة رسلمب ، جمهزG يأمامله كسب هلوائي وبالنسبة املسافة. بتزايد اإلشارة 
إذ تتوقف احلساسية اإلمجالية بالنسبة  ،CW مستمرة املوجةالكواكب  اترادار  مرسالتمجيع فإن  MHz 430 برتددد أريسيبو

 A فعالة تغطية مساحةله  ما هوائي يستقبلهااليت  Pتعطى القدرة  ،القدرة املرسلة(متوسط على  تقريباً لدراسة ا لكل األجرام قيد
 :بالعالقةمن الرادار  R على مسافة  عرضيمقطع  لهمن هدف  نعكاساالبعد 

 

 
22)(   4 R

AGP
P T




 )11.1( 

 :عندئذ، الطول املوجي  يف ، لكل من اإلرسال واالستقبالعادةً ، كما هو احلال نفس اهلوائي استخدم إذاو 

 
43

22

)(4 R

GP
P T




 )11.2( 

ضوضاء النامجة عن ال قدرة جذر متوسط تربيع إىل تقلبات الواردةشارة اإل قدرةرادار على نسبة اللنظام  الكليةساسية احلوتتوقف 
احلراري من جمرتنا(  غري االشعاع ترددات منخفضة نسبياً ويف  املوجات الصغريةضافة من السماء )خلفية املمسامهات الضوضاء 

 عادةً الضوضاء هذه  قدرات مجلةخل. وتتميز اوبطبيعة احلال التد ،األمامي ضخمات الطرفوموالغالف اجلوي واإلشعاع األرضي 
 ذيعرض نطاق الرتدد  هي Bثابت بولتزمان و يه k، حيث B sT k  NPبالعالقة  NPالضوضاء  بقدرةرتبط ت sTرارة نظام حب

 التكامل. زمنهي  حيث  B( NP(–2/1بالتعبري تقلبات الضوضاء  ويعطى جذر متوسط تربيع. عادةً الصلة، توسيع دوبلر 

 :، تكون احلساسيةخصائص اهلدف والثوابت األخرى وبغض النظر عن

 2/1)/( B
T

GAP

S

T  )11.3( 

 ستقبال:االو  لإلرسالوائي اهلحالة استخدام نفس  يف أو،

 2/1
22

)/( B
T

GP

S

T 


 
)11.4( 

 ومضخمات أمامية منخفضة الفلك الراديوي )هوائيات كبرية ملتطلبات مشاهبة جداً  الراداري وهكذا، فإن متطلبات الفلك
فإن ، 2 مع اً تناسب عكسم Gالكسب  ومبا أن. جداً  القدرة عالية مرسالتخل( إىل جانب االضوضاء وعدم وجود إشارات تد

 ه كلما ارتفع الرتدد ارتفعت احلساسية.أن انعنيت (2.11)و (1.11) تنياملعادل

 األساليب التشغيلية والمتطلبات من عرض النطاق 3.11

هدف ستامل اجَلَرملى طبيعة عختيار اال حيث يتوقف يالفلك الرادار  يف والتشكيلية على السواء األشكال املوجية املستمرةستخدم ت  
اإلشارة املنعكسة  تكون إشارة أحادية اللون، ترسلحيث  املوجات املستمرة،يف جتارب و التجربة.  املتوخاة من هدافاألو 

 :بالعالقةتوسيع ال حيث يعطى  rad/s الدورانية للَجَرم املستهدف توسيع دوبلر بسبب السرعة الزاوية هي
 

 


 sin
4 0

c

a
 )11.5( 
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 حيث:

 a: نصف قطر اجلرم 

 0: الرتدد املرسل 

 c: سرعة الضوء 

 :  الرادار.الزاوية بني حمور الدوران وخط البصر من 

معلومات عن  الوارداالستقطاب الدائري  اجتاهي يف أطياف اإلشارة املنعكسةتوفر و  اً،دائريمستقطبة موجة  عمومًا إرسال يتمو 
 شارةاإلتردد  يف التحولوما إىل ذلك. ولئن كان من املمكن  ،الدورانوفرتة  الطول املوجي قياسوخشونة سطح  يالبياض الرادار 

 ستقبالاالو  لإلرسالض النطاق املستخدمة و جمموع عر فإن ، الواردةشارة اإلالكشف عن  قابلية كل بضع ثوان لتحسني  املرسلة
 هرتز. تجاوز بضع عشرات كيلويما  نادراً  املوجة املستمرة حالة يف

طح الكواكب األرضية أس عرب يخصائص انعكاس الطول املوجي الراديو  لرسمالتصوير ثنائي األبعاد )تأخري دوبلر( ويستخدم 
مت وقد . ينبضال التشكيل إلشارة املرسلة بواسطةلالتشكيل الضروري  حتقيقميكن و املستقبل.  يف املذنبات ورمبا، واألجرام السماوية

على متوسط  عادةً  تتوقفساسية ذلك ألن احل تستخدم املوجة املستمرة، األخريةمجيع النظم ولكن  األوىلبعض النظم  تنبيض
 . ولذلك،باستخدام مرسالت املوجات املستمرةالية الع القدرات متوسطومن األيسر واألرخص احلصول على القدرة املرسلة، 

شفرات تسجيل زحزحة بطول  قوم علىيثنائي  طور باستخدام تشكيل موجة مستمرةإشارة  إىل تشكيل طور النظم احلديثة تعمد
يف الوقت و . يةجتعلها مثالية لتطبيقات الرادار الكوكب الشفرات أنذه هلظائف االرتباط الذايت خصائص و ومن شأن . متكررةأقصى 

ما  ،s 0,1 هي 180 احلالتني املتباعدتني مبقداربني  الطوراالستخدام الروتيين لتبديل  يف ةأساسي أقصر فرتة تكون احلاضر،
يقرب  ما هو s 0,1 فرتة تبديل مبقدار الالزم عند استخدام املستقبلعرض نطاق و . مرتاً  15 يقابل مدى استبانة مبقدار

للجرم حتول دوبلر بسبب احلركة النسبية وبإمكان متطلبات الفلك الراداري احلالية. هذا  النطاق حيدد عرض، و MHz 20 من
خل قوي اتد من شأنبالطبع، و . صل إىل عدة ميغاهرتزمبا ي املرسلنسبة إىل تردد  نطاق املستقبلواألرض أن يعوض  املستهدف

 .املستقبلأداء  يف قدراً هاماً من االحنطاطيسبب  النطاق أن اخارج حواف هذمباشرة 

 مرافق الفلك الراداري 4.11

الطيف الراديوي،  يف خلاالية من التداخل من حيث النطاقاتمتطلبات صارمة  هلاخدمة نشطة يتطلب الفلك الراداري، بوصفه 
من اعتبارات ب اليوم مرهونةحىت املختارة الرتددات  وكانتاحملمية.  النطاقاتإىل  النفاذنفس متطلبات الفلك الراديوي، ولكن دون 

مرسالت عالية احلاجة إىل ب، GHz 8,5 برتدد Goldstoneمرصد  يف كما هو احلال  ،أوالكليسرتونات العالية القدرة  توفر قبيل
 الفضائية. اتاتصاالت املركب من قبيلألغراض أخرى  القدرة

 GHz 8,5مها نظام  حساسية نظامني أكثرو . يي الكوكبالفلك الرادار  جمال يف املستخدمة حالياً  النظم 1.11 ويبني اجلدول
هوائي  يف GHz 2,4، كاليفورنيا، ونظام Goldstone يف NASAلوكالة  شبكة الفضاء السحيق يف اً مرت  70قطره  هوائي يف

 الدولية (SRI)معهد ستانفورد للبحوث  ديرهي الذيبورتوريكو،  يف يرادار ال/يأريسيبو الراديو  تليسكوب يف أمتار 305 قطره
 (NSF)، مبوجب اتفاق تعاوين مع مؤسسة العلوم الوطنية (UMET)جامعة املرتوبول و  (USRA)ورابطة جامعات حبوث الفضاء 

 .يللربنامج الكوكب NASAالواليات املتحدة، بدعم من وكالة  يف
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 1التذييل 
 جدول نطاقات التردد الموزعة إلى الفلك الراديوي

 لنطاقات.لرتدد اليعطي حدود  : 1العمود 

؛ (Pas) املنفعلة باملختصرخلدمات ايشار إىل نطاقات و . (s) اً أو ثانوي (P) اً أولي التوزيعإىل ما إذا كان يشري  : 2العمود 
أخرى مع  توزيعاتظر كل اإلرساالت، مع بعض االستثناءات الوطنية. وجيري تقاسم حتهذه النطاقات  يفو 

 خدمات )إرسال( نشطة.

ال يعطي تفاصيل كاملة عن مجيع  ه، ولكناألقاليمعلى بعض  التوزيعفيها  يقتصراحلاالت اليت  إىل يشري : 3العمود 
إىل الطبعة األخرية من لوائح  الرجوعللحصول على تفاصيل كاملة ينبغي  وما إىل ذلك. ،االستثناءات الوطنية

 اخلطوط الطيفية. إىل بعض أهم شار أيضاً يالراديو. و 

ناك العديد من ه GHz 40( وفوق 1.4.2البند  معروف )انظر خط 000 10أكثر من  مثة ذلك، أن يالحظ، مع
 كل النطاقات. يف اخلطوط

 

 مدى التردد
(MHz) 

(1) 

 الوضع
 
(2) 

 تعليقات
 
(3) 

13,36-13,41 P  

25,55-25,67 P (Pas)  

37,50-38,25 s  

73,00-74,60 P  2اإلقليم 
150,05-153,00 P  وأسرتاليا، واهلند1اإلقليم ، 
225,00-235,00 s  من لوائح الراديو( 250.5الصني )الرقم 

322,00-328,60 P خط ديوترييوم 

406,10-410,00 P  

606,00-608,00 P الصني واملنطقة اإلذاعية اإلفريقية 

608,00-614,00 P 
s 

 ، والصني، واهلند، واملنطقة اإلذاعية اإلفريقية2اإلقليم 
 3)ما عدا املنطقة اإلذاعية اإلفريقية( و 1اإلقليمان 

1 400,00-1 427,00 P (Pas) خط اهليدروجني 

1 610,60-1 613,80 P  خطOH 

1 660,00-1 670,00 P  خطوطOH 

1 718,80-1 722,20 s  خطOH 

2 655,00-2 690,00 s  

2 690,00-2 700,00 P (Pas)  

4 800,00-4 990,00 s  خطH2CO ؛MHz 4 835-4 825 وMHz 4 990-4 950 على أساس أويل 
 من لوائح الراديو( 443.5األرجنتني وأسرتاليا وكندا )الرقم  يف

4 990,00-5 000,00 P  

 



147 

 1التذييل  الفلك الراديويعلم 

 مدى التردد
(MHz) 

(1) 

 الوضع
 
(2) 

 تعليقات
 
(3) 

10,60-10,68 P  

10,68-10,70 P (Pas)  

14,47-14,50 s  خطوطCO2H 
15,35-15,40 P (Pas)  

22,21-22,50 P  خطوطO2H 
23,60-24,00 P (Pas)  3خطوطNH 
31,30-31,50 P (Pas)  

31,50-31,80 P  منفعلة(Pas) 2اإلقليم  يف 

42,50-43,50 P  خطوطSiO 
48,94-49,04 P خط CS 

76,00-77,50 P  

77,50-79,00 s  

79,00-86,00 P  

86,00-92,00 P (Pas)  خطوطSiO 
92,00-94,00 P  خط+H2N 
94,00-94,10 s  

94,10-100,00 P  خطCS 
100,00-102,00 P (Pas)  

102,00-109,50 P  

109,50-111,80 P (Pas)  خطوطCO 
111,80-114,25 P  خطCO 
114,25-116,00 P (Pas)  خطCO 
123,00-130,00 s 

P 
 

 من لوائح الراديو 562D.5( الرقم SiO، خطوط GHz130-128كوريا )
130,00-134,00 P  

134,00-136,00   

136,00-148,50 P  خطCS 
148,50-151,50 P (Pas)  

151,50-158,50 P  

164,00-167,00 P (Pas)  

171,00-171,60,  
172,20-172,80 
173,30-174,00 

P  562كوريا الرقمD.5 من لوائح الراديو 

182,00-185,00 P (Pas)  خطO2H 
200,00-209,00 P (Pas)  

209,00-226,00 P  خطوطCO 
226,00-231,50 P (Pas)  خطCO 
241,00-248,00 P  خطوطCS 
248,00-250,00 s  

250,00-252,00 P (Pas)  

252,00-275,00 P  خطوطHCN ،+HCO 

http://en.wikipedia.org/wiki/Universities_Space_Research_Association
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خدمة حلماية  املمكنة اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات العملية من لوائح الراديو 149.5الرقم  ثحي ،التوزيعاتوباإلضافة إىل 
 النطاقات التالية: يف من التداخل الضار الفلك الراديوي

 

kHz 13 410-13 360، 

kHz 25 670-25 550، 

kHz 38,25-37,5، 
MHz 74,6-73 3و 1اإلقليمني  يف، 

MHz 153-150,05 1اإلقليم  يف، 
MHz 328,6-322، 

MHz 410-406,1، 
MHz 614-608 3و 1اإلقليمني  يف، 

MHz 1 400-1 330، 

MHz 1 613,8-1 610,6، 

MHz 1 670-1 660، 

MHz 1 722,2-1 718,8، 
MHz 2 690-2 655، 

MHz 3 267-3 260، 

MHz 3 339-3 332، 
MHz 3 352,5-3 345,8، 

MHz 4 835-4 825، 

MHz 4 990-4 950، 
MHz 5 000-4 990، 

MHz 6 675,2-6 650، 

GHz 10,68-10,6، 
GHz 14,5-14,47، 

GHz 22,21-22,01، 
GHz 22,5-22,21، 

22,86-22,81 GHz، 

23,12-23,07 GHz، 
31,3-31,2 GHz، 

GHz 31,8-31,5 3و 1اإلقليمني  يف، 
36,5-36,43 GHz، 

43,5-42,5 GHz، 
49,04-48,94 GHz، 

86-76 GHz، 
94-92 GHz، 

100-94,1 GHz, 

109,5-102 GHz، 
114,25-111,8 GHz، 

128,59-128,33 GHz، 
129,49-129,23 GHz، 

134-130 GHz، 
148,5-136 GHz، 

158,5-151,5 GHz، 
168,93-168,59 GHz، 
171,45-171,11 GHz، 
172,65-172,31 GHz، 
173,85-173,52 GHz، 
196,15-195,75 GHz، 

226-209 GHz، 
250-241 GHz، 

GHz 275-252  

 

، ليس هنالك من توزيعات لنطاقات قطاع االتصاالت الراديوية. ومع ذلك، وافق GHz 275في الترددات فوق 
 من لوائح الراديو: 565.5على توفير ما يلي من خالل الرقم  WRC-2012 المؤتمر
 الستعمال اإلدارات ألغراض تطبيقات اخلدمات املنفعلة: GHz 1 000-275املدى  يف دد نطاقات الرتدد التاليةحت 565.5

 GHz 510-453و GHz 442-426و GHz 424-388و GHz 371-327و GHz 323-275خدمة الفلك الراديوي:  - 
 ؛GHz 945-926و GHz 909-795و GHz 711-623و

 GHz 306-296و GHz 286-275خدمة استكشاف األرض الساتلية )املنفعلة( وخدمة األحباث الفضائية )املنفعلة(:  - 
 GHz 411-409و GHz 399-397و GHz 392-369و GHz 365-361و GHz 356-313و
 GHz 581-538و GHz 527-523و GHz 502-477و GHz 467-439و GHz 434-416و
 GHz 733-729و GHz 718-713و GHz 692-657و GHz 654-634و GHz 630-611و
 GHz 862-857و GHz 854-850و GHz 846-823و GHz 776-771و GHz 754-750و
 .GHz 990-985و GHz 973-968و GHz 956-951و GHz 928-905و GHz 882-866و

من جانب اخلدمات املنفعلة دون استعمال هذا املدى من جانب اخلدمات  GHz 1 000-275وال حيول استعمال املدى  
ألغراض تطبيقات اخلدمات النشيطة  GHz 1 000-275 املدى يف إتاحة الرتددات يف النشيطة. وحتث اإلدارات اليت ترغب

، إىل حني وضع جدول توزيعات اختاذ كل التدابري املمكنة عمليًا حلماية هذه اخلدمات املنفعلة من التداخالت الضارة على
 املذكور أعاله.  GHz 1 000-275املدى الرتددي  يف نطاقات الرتدد

     GHz 3 000-1 000.(WRC-12)املدى  يف وجيوز للخدمات النشيطة واملنفعلة على السواء أن تستخدم مجيع الرتددات 
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 2التذييل 
 تسجيل محطات الفلك الراديوي

االحتاد  يف (BR)مكتب االتصاالت الراديوية  لدى اتسجيلهإىل حمطات فلك راديوي  اليت تشغلإلدارات أن تعمد ا من املهم
 .(ITU)الدويل لالتصاالت 

 من املزايا: اً تسجيل عددال هذا يوفرو 

على أساس  موزعة خلدمة الفلك الراديوي متقامسةنطاقات  يف الرصداتقناة، عندما جترى ال نفس يف خلاالتدمن  احلماية -
 .ذات أمهيةاحلماية عرب احلدود تكون  أويل، وخاصة عندما 

 املطلوبةاحلماية حملطات الفلك الراديوي من االنبعاثات غري  على توفريلوائح الراديو  يف العديد من احلواشيينص  -
 :ما يلي علىمن لوائح الراديو  511A.5الرقم . وكمثال على ذلك، تنص حاشية السواتل من

، جيب على كثافة تدفق القدرة الرتاكمية GHz 15,4-15,35النطاق  يف "... ومن أجل محاية خدمة علم الفلك الراديوي 
أرض( من نظام ساتلي غري -مجيع احملطات الفضائية التابعة ألي وصلة تغذية )فضاء GHz 15,4-15,35النطاق  يف تشعها اليت

، أال تتجاوز القيمة GHz 15,63-15,43النطاق  يف اخلدمة املتنقلة الساتلية، عامل يف بالنسبة إىل األرضمستقر 
dB(W/m2) 156 50قدره  نطاق عرض يف MHz، 2%أي موقع للرصد تابع لعلم الفلك الراديوي أثناء أكثر من  يف 

 الوقت." من

حمطات  يف إالنظر ي مكتب االتصاالت الراديوية ال، فإن من هذا القبيل حلاشية هامتثال ساتلي للتحقق مننظام  فحصعند و 
 تسجيل ما يلي:ويوفر الالفلك الراديوي اليت مت تسجيلها. 

التسجيل  ويتسم ها.جوار  يف جديدة مرسالتخيطط إلقامة  مناالعتبار من قبل  يف حمطة فلك راديوي السماح ألن تؤخذ -
 طة قريبة من احلدود الوطنية، وقد يكون التنسيق الثنائي أو املتعدد األطراف ضرورياً احمل تكونأمهية خاصة عندما بالدويل 

 فيه. أو مرغوباً 

بعض  يف مسجلة، جيوز هلا، عندما ترصدتكون حمطات الفلك الراديوي  وعندما. ةلمحطة املسجلل ةحتديد أولوية زمني -
 ساتلية مسجلة للتشغيلمن نظم  املطلوبةاملطالبة باحلماية من االنبعاثات غري  ،(مثالً  GHz 15,4-15,35) النطاقات

 الحق. موعد يف نطاقات جماورة أو قريبة يف

خصائص حمطة الفلك و اإلدارات الوطنية.  يف املعنية خالل هيئة االتصاالتجيب أن يتم تسجيل حمطات الفلك الراديوي من و 
 من لوائح الراديو. 4من التذييل ، 2امللحق  يف تزويدها واردةالراديوي اليت جيب 

املي مؤمتر ع كل يف ،املطلوبة لتسجيل حمطة فلك راديوي املعلماتذلك  يف أجزاء من لوائح الراديو، مبا يف تعديل وميكن أن يطرأ
املطلوبة لتسجيل حمطة فلك راديوي  إىل املعلماتجديدة  معلماتعدة  مثالً  WRC-03فقد أضاف املؤمتر . لالتصاالت

 القدرة كثافة تدفق  جمموعوهو أمر ضروري حلساب  ي أن يرصد فيها،راديو  تليسكوبل اليت ميكن الدنيا زاوية االرتفاع )مثل
احلاشية  يف على النحو املشار إليه ،ألرضإىل ابالنسبة  ري مستقرمدار غ يف ساتلينظام  يف حملطات فضائية

 حمطة معينة. أي (. وينبغي استشارة أحدث إصدار من لوائح الراديو قبل تسجيلالراديو لوائح من 511A.5 رقم
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 ولدىالفلك الراديوي.  املخصصة خلدمةالطيف أوسع من النطاقات  ترصد عرب أمداء منمعظم حمطات الفلك الراديوي و 
الفلك  املخصصة خلدمةاألجزاء  إىل الرصدنطاقات تردد  تقسيم يف توخي احلذر ينبغيتسجيل حمطات الفلك الراديوي، 

 املوزعة خلدمةنطاقات ال إال علىتنطبق ال طة احملمحاية  ألن، كذلك  اليت ليست وإىل األجزاء الراديوي على أساس أويل
تسجيل  ينبغي، GHz 16-15املدى يغطي  ما تشغل مستقِبالً  حمطة ت، إذا كانذلك . مثالاس أويلعلى أسالفلك الراديوي 

 تردد: ثالثة نطاقات يف احملطة
- GHz 15,35-15,00 ؛تنطبق أي محاية حيث ال 
- GHz 15,40-15,35  511نطبق احلاشية تحيثA.5 من لوائح الراديو، 

- GHz 16,00-15,40 تنطبق أي محاية.ال  حيث 

تسجيل نطاقات الطيف وقد يبقى تقدم أي محاية ألي جزء منه.  لنككيان واحد،   GHz 16,00-15,00إذا مت تسجيل النطاق ف
 ألغراض التخطيط والتنسيق. اً احلماية مفيدب تتمتعاليت ال 
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 3التذييل 

 يالفلك الراديو  علم في الوحدات المستخدمة

معظم اخلدمات األخرى.  يف من الوحدات واملواصفات اليت ختتلف عن تلك املستخدمة اً عدد يعلماء الفلك الراديو يستخدم 
 اليت تستخدم واملصطلحات الراديويبني املصطلحات اليت يستخدمها علماء الفلك  مقابلةهو توفري  التذييلوالغرض من هذا 

 اإلشارة وكسب اهلوائي. بشدةاخلدمات األخرى، وخاصة فيما يتعلق  يف

 شدة اإلشارة

كارل جانسكي، مكتشف إىل  وحدة ال وترجع تسمية(. Jyختصر امل) Janskyوحدات باإلشارة  شدة يراديو العلماء الفلك  يقدار
 الطيفية(: القدرة لكل وحدة مساحة لكل وحدة عرض نطاق )أي كثافة تدفق قدرةهي وحدة  Jyوالكونية.  يةشارات الراديو اإل

 Hz) 2W/(m 26-1 Jy ≡ 10 

 :Jyبوحدة اإلشارة  شدةتعبري عن ي إىل العلماء الفلك الراديو  تدفعهناك عدة عوامل و 

 .صغرية جداً ال Jyقيمة  من املناسب استخدام ، وبالتايلجداً إشارات الفلك الراديوي ضعيفة  -

شدة مقارنة  وللتمكن منخمتلفة.  تغطي مساحاتوائيات اهلجمموعة متنوعة من  يراديو العلماء الفلك يستخدم  -
اهلوائي. الذي يغطيه  للسطحمساحة وحدة  يف اإلشارة شدةعن  Jy وحدة عربتسة بني هوائيات خمتلفة، ياملق اتشار اإل

 مباشرةً  املقيسةشارة اإل شدة قارنةمب Jyوحدة  سمحتعرض النطاق، وحدة وحدة املساحة و  توليف وبفضل
 الراديوية.ات تليسكوبال خمتلف بني

وتتوقف القدرة (، دافئاالنبعاث احلراري من غاز من قبيل النطاق العريض ) إىلالعديد من إشارات الفلك الراديوي ينتمي  -
اإلشارة على أساس وحدة  شدةعن  بالتعبرياحلسبان  يف أخذ ذلكت Jyووحدة . املستقبلنطاق  عرض جمموع على الواردة

 عرض النطاق.

، dBmوحدة مشرتكة هي  ومثة فقط. القدرةاإلشارة من حيث  شدةعرب العديد من خدمات االتصاالت الراديوية عن وي
اإلشارة اليت  شدة يف بفضل اتساع مدى مضاعفات القيم ة، وهو مفيدةوحدة لوغاريتمي يه dBmوميغاواط.  1 فوقديسيبل  أو

، القدرة املرسلة واملستقبلةللتعبري عن كل من  dBm ميكن استخدام أنهألرض، ال سيما ل الراديويةميكن التعبري عنها من اإلشارات 
 تتغايرالفلك الراديوي ال  يف شارةاإل فإن شدة أو أكثر. وعلى سبيل املقارنة، dB 200ما يزيد على  ميتد فوقميكن أن  وهو ما

 الراديوي عمومًا نزواًل حىت تليسكوبال ةحساسي وتتفاوت، جداً  شديد Jy 1بقيمة  صدروامل - واسع إىل هذا احلدمدى  فوق
 .dB 60حوايل  جمرد مدى جمموعه، أو (μJy)سوية ميكروجانسكي 

 على أساس تهما، فإنه ميكن مقارنتنيخمتلف تني( وحدالقدرة) dBm ووحدة )كثافة تدفق القدرة الطيفية( Jy ولئن كانت وحدة
وائي اهل مساحة تغطيةو  املستقبلعرض نطاق بضرب ال من خالل عملية قدرةإىل  Jy وحدة بعض االفرتاضات االمسية. يتم حتويل

مساحة بعض إشارات األرض املشرتكة، وبافرتاض أن بصلة  لهبافرتاض عرض نطاق  الوحدتنييقارن اجلدول التايل و فعالة. ال
 :π4/2λ، تقابل مساحة التغطية املتناحيةوائي تغطية اهل

*  Hz) 2W/(m 26-10  *mW/W 000 1( * Jyالقدرة )بوحدة ميغاواط( = كثافة تدفق القدرة الطيفية )بوحدة 
 π4÷  2]طول املوجة )أمتار([*  )Hz( النطاق عرض

 )]mW(القدرة [ 10  *10log = )dBm(القدرة 
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 واردة بواسطة هوائي متناح Jy 1مقابل إشارة بمقدار  dBmأمثلة لشدة إشارات واردة بوحدة 
 شارات الشائعةإلعبر عرض نطاق محدد، لعدد من ا

 

 Jy 1المقابل  dBm التردد/طول الموجة عرض النطاق نمط االشارة
 kHz 12,5 m 0,67/MHz 450 dBm 204- = Jy 1 برية متنقلة

GSM kHz 200 m 0,17/MHz 1 800 dBm 204- = Jy 1 

DVB-T MHz 8 m 0,6/MHz 500 dBm 176- = Jy 1 

LTE MHz 10 m 0,11/MHz 2 655 dBm 190- = Jy 1 

Wi-Fi MHz 40 m 0,06/MHz 5 300 dBm 190- = Jy 1 

 

 (GSM)ة النظام العاملي لالتصاالت املتنقل يف حممول باليد حساسية هاتف أن يالحظ، ها الصحيحمنظور  يف لوضع هذه األرقامو 
حني أن  يف ،GSMحساسية  دون سوية dB 93 يه Jy 1 إشارة ومن مث فإن(، GSM مواصفات حبسب) dBm 111 هي

 حساسية أن يكون أكثر يراديو  تليسكوبلميكن و . GSMحساسية  دون حد dB 153تكون مبقدار حوايل  μJy 1 بشدة إشارةً 
 .GSM مستقِبلمن  مرتبة 15 بأكثر من

 أن شدةبعض األحيان  يف Jy ا بوحدةألرض إىل ما يعادهلل ما إشارة شدةحتويل  ي الذي يسعى إىلالفلك الراديو عامل د جيقد و 
هذا هو جمرد قياس و . μV/mdB)(12 ديسيبل، بوحدة (، أو ما يعادهلاμV/mلكل مرت ) معرب عنها بوحدة ميكروفولطشارة اإل

، E2W/m(P = (Z2/0: إىل قدرة مكافئة E لتحويل Ohmقانون  ميكن استخدامو ، )E( الكهربائي التساع اجملال
جمال املالءمة  يف (القدرةمن  الكهربائي )بدالً  اتساع اجملال يصاَدفما  احلر. وغالباً  الفضاء معاوقة يه 0Z = 377 Ω حيث

على سبيل املثال.  ،األمريكية الفيدراليةاالتصاالت  لدى هيئةرخصة املجهزة غري األقواعد  يف ،EMC الكهرمنغنطيسية
 :انالتالي نالتحويال ي شتقاجلرب،  حساب من وباالستعانة بقدر

 2-* [f(MHz)] 2V/m)]μ* [E( 8-9x10,P(mW) = 1 

 [f(MHz)]1020*log –V/m)] μ2 + E[dB(,77-P(dBm) =  

 لرصدات خدمة الفلك الراديويعتبات احلماية  تدرج فيهالذي  ITU-R RA.2131تقرير ال يف أيضاً ويالحظ هذا التحويل 
 .الكهربائي اجملال يف مكافئاهتاحيث  من

 الهوائيات

وكلتامها مقياس لكثافة حتويل كثافة تدفق القدرة أو كثافة تدفق القدرة الطيفية )إىل  يراديو العلماء الفلك من الشائع أن يعمد 
أداء  عن هلوائي هي تعبريا اليت يغطيها فعالةال املساحةفإن  ولذا. قدرة كلية إىلوحدة مساحة(  إزاءالطيفية  القدرة كثافة  القدرة أو

 ت)إذا كان gAندسية اهل التغطية مساحةهي توليف  eAفعالة الاهلوائي  ومساحة تغطية اهلوائي أكثر فائدة من كسب اهلوائي.
بوحدة ) املستقبلحرارة  يف رتفاعاالهو و كسب هوائي الفلك الراديوي لتعبري شائع ومثة . gA aη=  e: Aaηكفاءة الفتحة و ( ةفعرا م

Kelvin ) إمجايل  د من مصدر من كثافة تدفقياستقطاب وح يف القدرةمع جتيعزى إىل و(F) 1 مبقدار Jyأنه  بهذا  إىل . ويشار
 :تستخدم العالقة Gو eAللتحويل بني و . K/Jy بوحدة( Gكسب اهلوائي )

 

 

                                                                 
 ، ألُنا قيمة جمال كهربائي وليست قيمة قدرة.log10(μV/m) *10، وليس dB(μV/m) = 20*log10(μV/m)يالحظ أن  12
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 هي ثابت بولتزمان. Bkحيث 

الكمية اليت تزيد  وهو كسب اهلوائي:  عنتعبري خمتلف بأداء اهلوائي األساسي  عموماً خدمات االتصاالت الراديوية  وحتدد
مرجعي  خرج هوائي يف احلصول عليها كان ميكناإلشارة اليت   شدةإىل  خرج هوائي نسبةً  عنداإلشارة  هبا شدةنقص( ت )أو

هو اهلوائي  شيوعاً  ات املرجعيةأكثر اهلوائيو على طول احلزمة الرئيسية للهوائي املرجعي.  تشارة كاناإل أن ، على افرتاضقياسي
الفعالة  ولذلك فإن مساحة التغطية ،7162=  π4/2λ[f(MHz)]/2هي  متناحهوائي  يف eAفعالة ال ومساحة التغطية. املتناحي

مساواة ومن خالل . 7162G(isotropic) *  = Ae[f(MHz)]/2( هي بالنسبة هلوائي متناح) G قدرهخطي  له كسب ما هلوائي
 :هوائي متناح جندكسب خطي نسبة إىل مع مساحة فعالة تقوم على أساس   G (K/Jy)أساس  فعالة تقوم على مساحة

 

 

 ويف وحدات لوغاريتمية:

 

 وبالعكس:

 
 

 يقدم اجلدول التايل بعض األمثلة عن كسب اهلوائي، حمسوباً بكلتا الوحدتني:

 
 2(m eA( (dBi)الكسب  G (K/Jy) (MHz)التردد  الهوائي

 5,210x-5 15 0,07 800 1 حمطة قاعدية خلوية

 331 50 0,12 400 1 ، إيطالياMedicinaمرصد 

 30,360 69 11 400 1 ، بورتوريكوAreciboمرصد 
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 4التذييل 
 dBاالستعماالت العملية لمقياس 

نسبة والأو ضمنية.  ةحمدد ةمرجعي سوية( إىل عادةً أو شدة  قدرةكمية مادية )  نسبةشري إىل ت ةهو وحدة لوغاريتمي (dB)ديسيبل ال
 شرديسيبل هو ع  وال (.IEEE تعريفالقدرة )كميات   كميتني مننسبة  ل 10لوغاريتم لقاعدة الديسيبل هي عشرة أضعاف  بوحدة
 سندر غراهام بيل.لكأل تكرمياً  وقد مسيت ،ما تستخدم ، وهي وحدة نادراً belوحدة 

الصوتيات واإللكرتونيات ونظرية  يف العلوم واهلندسة، وأبرزها يف من القياسات متنوعة ديسيبل جملموعة واسعة وتستخدم وحدة
 بوحدةوتوهني اإلشارات ونسب اإلشارة إىل الضوضاء  كسب املضخماتعرب عن  يما  يف جمال االلكرتونيات، غالباً و التحكم. 
إجراء  وإمكانية، جداً  أو صغرية داً عداد كبرية جأل ميسورعدد من املزايا، مثل القدرة على متثيل  علىديسيبل وينطوي الديسيبل. 

 ضافة والطرح.مبجرد اإلنسب لل عمليات ضرب

مثالً، ومها نسبتان بوحديت  dBWو dBmوحديت  الستخدامإليه،  ويكيبيديا ميكن الرجوع يف مقال مستفيض إىل ما تقدم ستندي)
 (.ميلليواط وواط

 1%من أجل دقة بنسبة  dBاستخدام وحدة 
 مبقياس الديسيبل اللوغاريتمي:أغلبنا على علم 

 

 dB عامل

1 000/1 30- 

100/1 20- 

10/1 10- 

1 0 

10 10 

100 20 

1 000 30 

  .وهكذا

 

 .1%، وكالمها دقيق حىت 25هو عامل  dB 14و π4هي  dB 11ولكن قلة منا تعلم أن 
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 .1% التايل، بدقة حىت، يعطيان اجلدول dB ≈ π 5و dB ≈ 2 3ومثة زوج من املصادفات الرقمية، 

 
 خطأ dB عامل

1 0 0 

1,25 1 %0,7 
2/π 2 %0,9 
2 3 %0,2- 

2,5 4 %0,5 
π 5 %0,7 
4 6 %0,5- 
5 7 %0,2 

π2 8 %0,4 
8 9 %0,7- 

10 10 0 

4π 11 %0,2 
16 12 %0,95 
20 13 %0,2- 
25 14 %0,5 

   .وهكذا

 

 .1%وهذا اجلدول الذي يسهل استظهاره يسمح بإجراء حسابات سريعة، صاحلة حىت 

 مقاييس لوغاريتمية أخرى

 (.eبديلة، اللوغاريتم الطبيعي )األساس  ةنسبة لوغاريتمي، وهو وحدة (neper)َيستخِدم  النيرب 

 العصور لتحديد أصغر فرق أقدم فلك "مقادير" منذقد استخدم علماء الفلوغاريتمية. ال والنيرب من أوائل املقاييسديسيبل ال ليسو 
 اً مقادير اخنفاض 5فارق +يقابل العصر احلديث حبيث  يف . وقد مت تعريف هذااجملردة العنيبمتييزه بسهولة  ميكن سطوع النجوم يف
 .dB 4-هو بالضبط  مقدار 1. وبالتايل، +100سطوع مبعامل ال يف
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 5التذييل 

 قائمة المختصرات

A/D من متاثلي إىل رقمي (Analogue-to-Digital) 
AIPS نظام معاجلة الصور الفلكية (Astronomical Image Processing System) 

ALMA  أتاكاما يف امللليمرتي الكبريالصفيف امللليمرتي/دون 
(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) 

ANC إلغاء الضوضاء التكيفي (Adaptive Noise Cancellation) 
ASTRO القطب اجلنويب دون امللليمرتي واملرصد النائي تليسكوب 

(Antarctic Sub-millimetre Telescope and Remote Observatory)  
ATA  ات ألنيتليسكوبصفيف (Allen Telescope Array) 

BIMA ماريالند-إيلينوي-رابطة بريكلي (Berkeley-Illinois-Maryland Association) 
BNetzA )وكالة الشبكات الفيدرالية )أملانيا (Bundesnetzagentur) 

BPL النطاق العريض عرب شبكة الكهرباء (Broadband over Powerlines) 
BPSK إبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة (Binary Phase-Shift Keying) 

BR مكتب االتصاالت الراديوية (Radiocommunication Bureau) 
BSS اخلدمة اإلذاعية الساتلية (Broadcasting Satellite Service) 

CARA القطب اجلنويب يف مركز البحوث الفلكية الفيزيائية 
(Center for Astrophysical Research in Antarctica)  

CARMA علم الفلك باملوجات امللليمرتية يف الصفيف املركب للبحوث 
(Combined Array for Research in Millimeter-wave Astronomy)  

CCIR اللجنة االستشارية الدولية للراديو (the International Consultative Committee on Radio) 
CCV جلنة تنسيق املفردات (the Coordinating Committee for Vocabulary) 

CISPR اللجنة الدولية اخلاصة بالتداخل الراديوي 
(the International Special Committee on Radio Interference)  

CMB خلفية املوجات الصغرية الكونية (the Cosmic Microwave Background) 
CME  الكتل اإلكليليةقذف (Coronal Mass Ejection) 

CORF األكادميية الوطنية للعلوم يف جلنة الرتددات الراديوية 
(the Committee on Radio Frequencies of the National Academy of Sciences) 

COSPAR جلنة األحباث الفضائية (the Committee on Space Research) 
CPM  التحضريي للمؤمتراالجتماع (Conference Preparatory Meeting) 

CRAF اللجنة املعنية برتددات الفلك الراديوي (the Committee on Radio Astronomy Frequencies) 
CRF اإلطار املرجعي السماوي (the Celestial Reference Frame) 
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CT التصوير الطبقي احملوسب (Computed Tomography) 
CW موجة مستمرة (Continuous Wave) 
dB ديسيبل (Decibel) 

DNA احلمض النووي الصبغي (Deoxyribonucleic Acid) 
DVB-T  لألرض -اإلذاعة الفيديوية الرقمية (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) 

EESS خدمة استكشاف األرض الساتلية (Earth Exploration-Satellite Service) 
e.i.r.p. القدرة املشعة الفعالة املتناحية أو القدرة املشعة املكافئة املتناحية 

(Effective Isotropic Radiated Power or Equivalent Isotropic Radiated Power)  
EMC التوافق الكهرمغنطيسي (Electromagnetic Compatibility) 
EOP معلمة توجه األرض (Earth Orientation Parameter) 
epfd كثافة تدفق القدرة املكافئة (Equivalent Power Flux Density) 
ESA وكالة الفضاء األوروبية (European Space Agency) 

EU االحتاد األورويب (European Union) 
FET ترانزيستور بتأثري اجملال (Field Effect Transistor) 
FFT حتويل فورييه السريع (Fast Fourier Transform) 
FPA صفيف املستوي البؤري (Focal plane array) 
FSS اخلدمة الثابتة الساتلية (Fixed Satellite Service) 
FX حتويل فورييه قبل املضاعفة (Fourier Transform before multiplication) 

GaAs FET  ترانزيستورات زرنيخات الغاليوم بتأثري اجملال(Gallium Arsenide Field Effect Transistors) 
GBT غرين بانك تليسكوب (Green Bank Telescope) 
GHz جيغاهرتز (GigaHertz (= 1 000 000 000 Hertz)) 

GMRT راديوي عمالق باملوجات املرتية تليسكوب (Giant Metrewave Radio Telescope) 
GMSK إبراق بأدىن زحزحة مبرشاح غوسي (Gaussian-filtered Minimum Shift Keying) 
GNSS النظام العاملي للمالحة الساتلية (Global Navigation Satellite System) 

GPS النظام العاملي لتحديد املواقع (Global Positioning System) 
GSM النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة (Global System for Mobile Communications) 
GSO مدار مستقر بالنسبة إىل األرض (Geo-Stationary Orbit) 

HI  هيدروجني حيادي(Neutral Hydrogen) 
HII هيدروجني مؤين (Ionised Hydrogen) 

HEMT ترانزستور تنقلية إلكرتونية عالية (High Electron Mobility Transistor) 
HF تردد عال (High Frequency) 

IAU االحتاد الفلكي الدويل (the International Astronomical Union) 
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ICSU اجمللس الدويل لالحتادات العلمية (the International Council of Scientific Unions) 
IEEE معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني 

(the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.)  
IF الرتدد املتوسط (Intermediate Frequency) 

INR نسبة التداخل إىل الضوضاء (Interference to Noise Ratio) 
ISAS معهد الفضاء والعلوم الفلكية (the Institute of Space and Astronautical Science) 
ISM األغراض[ الصناعية والعلمية والطبية[ (Industrial, Scientific and Medical) 
ITU االحتاد الدويل لالتصاالت (International Telecommunication Union) 

ITU-R االحتاد يف قطاع االتصاالت الراديوية (the Radiocommunication Sector of the ITU) 
ITU-T االحتاد يف قطاع تقييس االتصاالت 

(the Telecommunication Standardization Sector of the ITU)  
IUCAF  وعلوم الفضاء الراديويرتددات لعلم الفلك الاللجنة املشرتكة بني االحتادات واملعنية بتخصيص 

(the Inter-Union Commission for the Allocation of Frequencies for Radio Astronomy and Space 

Science)  
IVS  لقياس التداخل ذي خط األساس الطويل جداً اخلدمة الدولية(VLBI) والفلك جيوديسياءلل 

(International VLBI Service for Geodesy and Astronomy)  
JAXA الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء (Japan Aerospace Exploration Agency) 

JPL خمترب الدفع النفاث (Jet Propulsion Laboratory) 
Jy جانسكي (Jansky (= 1 x 10-26 W/m2/Hz = -260 dB(W/m2/Hz))) 

kHz كيلوهرتز (KiloHertz (= 1 000 Hertz)) 
LAN شبكة منطقة حملية (Local Area Network) 
LEO مدار أرضي منخفض (Low Earth Orbit) 

LOFAR صفيف منخفض الرتدد (Low Frequency Array) 
LoS خط البصر (Line of Sight) 
LTE املدى البعيد يف تطور (Long Term Evolution) 
MHz ميغا هرتز (MigaHertz (= 1 000 000 Hertz)) 

MPIfR معهد ماكس بالنك لعلوم الفلك الراديوي (Max Planck Institut für Radioastronomie) 
MSS اخلدمة املتنقلة الساتلية (Mobile Satellite Service) 

MWA  مريكسون عريض اجملالصفيف (Murchison Widefield Array) 
NASA اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (National Aeronautics and Space Administration) 

NDACC تكوين الغالف اجلوي يف شبكة تقصي التغري 
(Network for Detection of Atmospheric Composition Change)  

NEA  مساوي قريب من األرضجرم (Near Earth Asteroid) 
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NEO جسم قريب من األرض (Near Earth Object) 
NIR بالقرب من األشعة حتت احلمراء (Near Infrared) 

NRAO املرصد الفلكي الراديوي الوطين (National Radio Astronomy Observatory) 
NRC اجمللس الوطين للبحوث (National Research Council) 
NSF )مؤسسة العلوم الوطنية )الواليات املتحدة (National Science Foundation (USA)) 
OoB خارج النطاق (Out-of-Band) 

OVRO زوادي أوين يف املرصد الراديوي (Owens Valley Radio Observatory) 
pc  بارثانية(parsec(=3.09x1016 m = 3.26 light year)) 

PET  التصوير الطبقي بالبث لشركة بوزيرتون(Positron Emission Tomography) 
pdf كثافة تدفق القدرة (Power Flux Density) 

PLC االتصاالت عرب شبكة الكهرباء (Power Line Communications) 
PLT االتصاالت عرب شبكة الكهرباء (Power Line Telecommunications) 
PSK الطور اإلبراق بزحزحة (Phase-Shift Keying) 
RA مجعية االتصاالت الراديوية (Radiocommunication Assembly) 

RAFCAP منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف يرتددات علم الفلك الراديو ب املعنية اللجنة 
(the Radio Astronomy Frequency Committee in the Asia-Pacific Region)  

RAG  االستشاري لالتصاالت الراديويةالفريق (the Radiocommunication Advisory Group) 
RAS خدمة الفلك الراديوي (Radio Astronomy Service) 

RF الرتدد الراديوي (Radio Frequency) 
RFI الرتددات الراديوية يف التداخل (Radio Frequency Interference) 

RLS  للمواقعخدمة التحديد الراديوي (Radiolocation service) 
rms جذر متوسط الرتبيع (Root Mean Square) 

RNSS خدمة املالحة الراديوية الساتلية (Radionavigation Satellite Service) 
RQZ منطقة صمت راديوي (Radio Quiet Zone) 

RR لوائح الراديو (Radio Regulations) 
RRB جلنة لوائح الراديو (the Radio Regulations Board) 

SCRPM اللجنة اخلاصة املعنية بدراسة املسائل التنظيمية واإلجرائية 
(the Special Committee for Regulatory and Procedural Matters)  

SETI البحث عن املعلومات من خارج األرض (the Search for ExtraTerrestrial Intelligence) 
SFCG تنسيق الرتددات الفضائيةب املعين فريقال (Space Frequency Coordination Group) 

SG جلنة دراسات (Study Group) 
SIS موصل فائق -عازل-موصل فائق(Superconductor Insulator Superconductor) 
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SKA صفيف كيلومرت مربع (Square Kilometer Array) 
SMA صفيف دون ملليمرتي (the Submillimeter Array) 
SNR نسبة اإلشارة إىل الضوضاء (Signal to Noise Ratio(=S/N)) 
SNR بقايا تفجر جرم مساوي (Supernova Remnant) 
SOS خدمة العمليات الفضائية (Space Operation Service) 
spfd كثافة تدفق القدرة الطيفية (Spectral Power Flux Density) 
SRI  ستانفورد للبحوثمعهد (Stanford Research Institute) 
SRS خدمة البحوث الفضائية (Space Research Service) 
THz ترياهرتز (TeraHertz (= 1 000 000 000 000 Hertz)) 
TRF اإلطار املرجعي األرضي (the Terrestrial Reference Frame) 
UHF تردد موجات ديسيمرتية (Ultra High Frequency) 

UMET جامعة املرتوبول (Universidad Metropolitana) 
URSI االحتاد الدويل للعلوم الراديوية (the International Union of Radio Science) 

USRA رابطة جامعات حبوث الفضاء (Universities Space Research Association) 
UWB  ًنطاق عريض جدا (Ultra-Wide Band) 
VHF تردد موجات مرتية (Very High Frequency) 
VLA  ًصفيف واسع جدا (Very Large Array) 

VLBA  ًصفيف خط أساس طويل جدا (Very Long Baseline Array) 
VLBI  ًقياس تداخل ذي خط أساس طويل جدا (Very Long Baseline Interferometry) 
VSOP  أساس طويل جداً برنامج مرصد الفضاء بقياس تداخل ذي خط 

(VLBI Space Observatory Programme)  
WARC املؤمتر اإلداري العاملي للراديو (World Administrative Radio Conference) 

WiFi  ة عالية السلكيدقة(Wireless Fidelity) 
WMAP مسبار ويلكنسون لتباين املناحي باملوجات الصغرية 

(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)  
WP فريق عمل (Working Party) 

WRC املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية (World Radiocommunications Conference) 
WSRT ويسرتبورك يف الراديوي الصنعي تليسكوبال (the Westerbork Synthesis Radio Telescope) 
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