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 (EESS) التخطيط المتبادل بين الخدمة الساتلية )النشيطة( الستكشاف األرض
 GHz 130و GHz 94في النطاقين  (RAS)وخدمة علم الفلك الراديوي 

 
(2006) 

 
 مجال التطبيق

وخدمة علم الفلك  (EESS)هذه التوصية القياسات اليت يتعني على اخلدمة الساتلية )النشيطة( الستكشاف األرض عرض ت
التابعة للخدمة الساتلية )النشيطة( الُسحب من التأثري احملتمل لرادارات وضع خرائط قليل تنفيذها للت (RAS)الراديوي 

رصدات اليت تؤديها خدمة علم الفلك الراديوي يف ال GHz 130و GHz 94العاملة يف النطاقني  (EESS)الستكشاف األرض 
(RAS)  اجملاورة.يف النطاقات 

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

خلدمة ا احملمولة على منت سواتلالُسحب لرادارات وضع خرائط تجارب احلالية واملستقبلية المن املتوقع أن تعود أن  ( أ 
خدمة علم الفلك مع  اللذين تتقامسهما GHz 130و GHz 94يف النطاقني  (EESS)الساتلية )النشيطة( الستكشاف األرض 

 ؛املناخ العامليخبصوص علمية هامة نتائج ب (RAS)الراديوي 

 GHz 130و 94دراسة مسائل علمية هامة يف النطاقني  (RAS)ي خدمة علم الفلك الراديو أن تواصل أن من املتوقع  ب(
 ؛(EESS)األرض  ستكشافاخلدمة الساتلية )النشيطة( التتقامسها مع لذين ال

مة علم رضية خلداألطات واحمل اتلالسعلى كل من قيس ل املوجات املليمرتية، املاطو أعند كسب اهلوائي االجتاهي   أن ج(
رسل رئيسية بني هوائي مُ الاحلزمة و رئيسية الحزمة لل جدا   قوي اقرتانحدوث إىل ؤدي يُ قد مما ، جدا  مرتفع  (RAS) الفلك الراديوي

 ؛(RAS) وهوائي خدمة علم الفلك الراديويالساتل 

احلصول على هلا يتسىن حىت  ،تتطلب (EESS)األرض  الساتلية )النشيطة( الستكشافأن الرادارات املدارية للخدمة  د(
تؤدي إىل إضرار أن بإمكاهنا  عالية جدا   (EIRP) قدرة مشعة متناحية فعالةأصداء رادرية مالئمة من ظواهر الغالف اجلوي، 

 ؛احلزمة الرئيسية باحلزمة الرئيسيةيف حالة اقرتان  (RAS) يالراديو دمة علم الفلك احلساسة خلستقبالت باملادي م

من من مئات حىت  وأعشر  من اثينقد تتكون  (RAS)الراديوي  الفلك دمة علمخباخلاصة بعض التجهيزات أن  (ه
الساتلية داخل احلزمة الرئيسية ألحد سواتل اخلدمة  وقعيف نفس امل اكلهأو  بعضها ، وقد يوجد يف نفس االجتاهاملوجهة اهلوائيات 

 ؛رئيسيةالزمة باحلرئيسية الزمة احلالتقاء عواقب بذلك  ضاعفة  ، مُ يف نفس الوقت (EESS)األرض  )النشيطة( الستكشاف

____________________ 
 .R 1-ITUطبقا  للقرار  7201 عام تعديالت صياغية على هذه التوصية يف 7أجرت جلنة الدراسات   *
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ذات  ،داءعالية األ يقافإ اتنطاقح ياملوجات املليمرتية بإنشاء مراشل اطو أعند  ال تسمح أن التكنولوجيا احلالية و(
 ؛نطاق التمرير املطلوبيف فيه الكفاية  مبا منخفضةإدراج خسارة 

 أن  ز(
ُ
أن تستعمل جيب ل املوجات املليمرتية اطو أعند  (RAS)خدمة علم الفلك الراديوي  تستعملهاستقبالت اليت امل

 تسمح حاليا  ال وأن هذه التكنولوجيا  ،جديدةحبوث فلكية إلجراء مبا يكفي  ةكون حساستحىت  ةالتكنولوجيأحدث األساليب 
 ؛عتبة تشبع منخفضة نسبيا  ذي مبدى دينامي حمدود إال 

بسبب  قد يؤدي (RAS)رسل الساتل وحمطة خدمة علم الفلك الراديوي اقرتان احلزمة الرئيسية بالفص اجلانيب بني مُ  أن ح(
ستقبل خدمة علم الفلك مُ إىل تشبع السحب، وضع خرائط  ة لراداراملتوقعالعالية  (EIRP) تناحيةامل كافئةاملشعة املقدرة ال

 (RAS)خدمة علم الفلك الراديوي ات حمطإحدى رصدات عند القيام ب ول دونيَ أن األمر الذي من شأنه ، (RAS) الراديوي
 ؛فوق األفق احملليالُسحب النشيط لوضع خرائط رادار الساتل فيه من الوقت يكون هام جزء أثناء 

أنظمة جمهزة بتكون بأن راهن يف الوقت ال (RAS)حملطات خدمة علم الفلك الراديوي تسمح التكنولوجيا احلالية  أن ط(
قصوى تعادل احلساسية القصوى حساسية تُعطي يف احلزمة الرئيسية بؤري ال يستو مزودة بشبكة متعددة العناصر يف املتقبالت سمُ 

 ؛بكسل وحيد أللف مستقبل ذي
 تبارها أيضا  وإذ تضع يف اع

 اليت تتقامسهارتددات ال يفال ُتستعمُل حبكم الضرورة  للموجات املليمرتية (RAS) مراصد خدمة علم الفلك الراديوي أن ( أ 
أن توهني الغالف اجلوي حيث  ،جافة وصافيةأحوال جوية يف إال  (EESS)األرض  الساتلية )النشيطة( الستكشافمع اخلدمة 

 من رادار الساتل؛ (RAS) دمة علم الفلك الراديويطة خحمل يوفر محايةال 

أمر وعلماء الفلك الراديوي  (EESS)األرض  الساتلية )النشيطة( الستكشافاخلدمة التخطيط املتبادل بني مشغلي أن  (ب
من كل بيانات  سالمة على قدر اإلمكان لمحافظة ل، و (RAS) حمطة علم الفلك الراديويتجهيزات ب اإلضرارلتفادي أساسي 

 ؛(EESS)األرض  الساتلية )النشيطة( الستكشاف واخلدمة (RAS)خدمة علم الفلك الراديوي 

م و علم الفلك الراديوي وعللالرتددات خصيص واللجنة العلمية املعنية بت (SFCG)تنسيق الرتددات الفضائية فريق أن  ( ج
 (RAS)الفلك الراديوي صد علم ومرافريق ال ء يفبني الوكاالت األعضا ةشرتكختطيط م 1اتإجراء قد وضعا (IUCAF)الفضاء 

 ؛GHz 94,1-94يف النطاق العمل  احملمولة جوا  الُسحب وضع خرائط لرادارات حىت يتسىن 
 يـتوص

الساتلية  دمةخلابني مصممي ومشغلي الُسحب رادار نظام تصميم دورة أثناء  كنوقت ممأقرب يف بإجراء اتصاالت  1
أن ميكن  (IUCAF)العلمية للجنة الدولية ملنظمة وأن ا –ومواقع علم الفلك الراديوي  (EESS)األرض  )النشيطة( الستكشاف

اليت ومراصد علم الفلك الراديوي  (EESS) األرض الساتلية )النشيطة( الستكشافمشغلي اخلدمة بني  أويلتعمل كنقطة اتصال 
 ؛تضررمن احملتمل أن ت

األرض  الساتلية )النشيطة( الستكشافلك الراديوي ومشغلي نظام اخلدمة بني علماء الفاحملافظة على صلة وثيقة ب 2
(EESS) و 94يف النطاقني اخلاضعة للتقاسم األنظمة مجيع تصميم وتشغيل  دورات طوالGHz 130  كل طرف على يكون  حبيث

  ؛ذات الصلة بالطرف اآلخرتطورات علم بال

____________________ 
 https://www.sfcgonline.org/resolutions/RES SFCGيف العنوان التايل:  (SFCG)تنسيق الرتددات الفضائية فريق ل 24-2راجع القرار  1

2 (94 GHz allocation use).pdf-24 

https://www.sfcgonline.org/resolutions/RES%20SFCG%2024-2%20(94%20GHz%20allocation%20use).pdf
https://www.sfcgonline.org/resolutions/RES%20SFCG%2024-2%20(94%20GHz%20allocation%20use).pdf
https://www.sfcgonline.org/resolutions/RES%20SFCG%2024-2%20(94%20GHz%20allocation%20use).pdf
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 ؛حنو يسمح مبراعاة التقاسم إىل أقصى حد ممكنعلى تصميم وتشغيل األنظمة العاملة يف كل خدمة ب 3

 تصميم وتشغيل هذه األنظمة؛أثناء  1بالتقاسم الواردة يف امللحق ذات الصلة االعتبارات راعاة مب 4

األرض  الساتلية )النشيطة( الستكشافساتل يعمل يف اخلدمة  تأثري خبصوص 2املثال الوارد يف امللحق راعاة مب 5
(EESS)  اخلدمتنيهاتني تصميم وتشغيل حمطات أثناء يف خدمة علم الفلك الراديوي  لجهاز يعمعلى. 

 1الملحق 

 الخدمة الساتلية )النشيطة( الستكشافقاسمها تالتي تبتصميم وتشغيل األنظمة الخاصة  عتبارا اال
 (RAS)وخدمة علم الفلك الراديوي  (EESS) األرض

 GHz 130و GHz 94في النطاقين 

 (EESS) األرض مة الساتلية )النشيطة( الستكشافالخدبالنسبة إلى 
 ة للتقليل من البث غري املرغوب فيه والبث خارج يمارسات اهلندساملألفضل  نشيط وفقا  ال رراداالتصميم نظام  ينبغي

 الفصوص اجلانبية.يف هوائي الرادار ذي يسببه الاحملور 
 األرض ة( الستكشافنشيطالساتلية )الدمة اخلتصميم نظام  ،قدر اإلمكان، نبغيي (EESS)  على حنو يسمح تشغيله و

 .(RAS) الفلك الراديويعلم خدمة حمطات صوب مباشرة الرئيسية ته حزمعرب بتفادي اإلرسال 

 األرض اخلدمة الساتلية )النشيطة( الستكشافشغلي نظام نبغي ملي (EESS)  تشغيلية املساعدة الكل تقدمي  على العمل
يف  رادار الساتلمعلومات تفصيلية عن مدار قدمي تمن قبيل  (RAS) الفلك الراديويلم عإىل حمطات خدمة املمكنة 

 .الوقت املناسب
 (RAS) بالنسبة إلى خدمة علم الفلك الراديوي

 تصميم حمطات خدمة علم الفلك الراديوي  ينبغي(RAS)  صوب التسديد مباشرة على هوائياهتا ال تقدر فيه على حنو
 لرصدات أو الوسائل األخرى.جراء ارن إلاملو دينامي التخطيط عن طريق الاملدار،  الذي يدور يفرادار ال

 طات خدمة الفلك الراديوي حمل ينبغي(RAS)  متاما  من الصعب كان محاية مستقبالهتا من الضرر املادي إذا  توفري وسيلة 
 احلزم الرئيسية.حدوث اقرتان بني تفادي 

  حمطة خدمة الفلك الراديويقدرة  تعريضدون و  ،اإلمكانقدر ينبغي (RAS) ستقبالت خدمة تصميم أنظمة مُ ، للخطر
يت تصل الالقدرة  عالية رساالتاإلالناجم عن  الضررحبيث تكون قدرهتا عالية على حتمل  (RAS)الفلك الراديوي 

 .قدر اإلمكاندى دينامي تتمتع مب أنو ، إليها

 الفلك الراديوي علم تصميم هوائيات خدمة  ينبغي(RAS)  اخنفاضأقل عند انبية اجل هافصوصحبيث تكون مستويات 
حمطة صوب دون أن يكون هذا الرادار موجها  يكون رادار الساتل فوق األفق احمللي، عندما لرصدات واصلة امبا يسمح مب

 .(RAS) الفلك الراديويعلم خدمة 
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 تصميم أنظمة حيازة بيانات خدمة الفلك الراديوي  ينبغي(RAS) الناجم التداخل احملتمل حاالت توسيم  لتسجيل أو
 .وبالساتل (RAS)الفلك الراديوي دمة املعلمات التشغيلية املعروفة ذات الصلة خب إىل ا  استناد مدار الرادار عن

 دمة علم الفلك الراديويخل ينبغي (RAS) تداخل  من تقنيات التخفيف إمكانياتعزيز املوارد لتسخري تستمر يف أن ت
 .الرصدات الوقت احلقيقي أو بعديف  (RFI)ي الرتدد الراديو 

 2امللحق 

  وتشغيلتصميم عند  مراعاتهاي يتعين التقاسم التاعتبارا  مثال على 
  (RAS) الفلك الراديويعلم أنظمة خدمة 

 (EESS) األرض الخدمة الساتلية )النشيطة( الستكشافو 
 GHz 94في النطاق 

 على وآثاره ( CloudSat) كالودسا رادار  
 (ALMA)أتاكاما في  الصفيف المليمتري الواسعرصد م

 ملخص
يعمل أول مرصد عاملي  شمال شيليب (ALMA)صحراء أتاكاما يف الذي جيري إنشاؤه الصفيف املليمرتي الواسع مرصد  سيكون

  طاقنيف اليعمل رادار حممول على منت ساتل هو  كالودساترادار  . و املليمرتية ودون املليمرتية طوال املوجاتأب
GHz 94  املشعة املتكافئة املتناحية ذروة القدرةتبلغ . و 2005يف عام  إطالقهمن املقرر ، و سفلاأل حنو موجهو (EIRP)  حلزمة

 ALMA هوائياتإذا كانت  (ALMAأتاكاما )األرضية ملرصد ستقبالت املب لإلضرارهو ما يكفي واط، و  10×94  حوايل الرادار
 اختاذ ALMAملرصد ينبغي ، جدا   ضعيفهذا األمر احتمال حدوث أن من رغم على ال. و املدارموجهة مباشرة صوب الرادار يف 

  اإلضرارلتفادي عند التشغيل الوقائية بعض التدابري 
ُ
ستتأثر بالتداخل الناتج عن البيانات اليت وضع عالمات على و ل، ستقب  بامل

 ار.الراد
 أتاكاماالتابع لمرصد الفلك الراديوي علم مرفق 

وهو مثرة املوجات املليمرتية ودون املليمرتية، أطوال بيرمي إىل تصميم تلسكوب يعمل دويل مشروع  (ALMA) أتاكاماد مرص
 التعاون مع مجهورية شيلي.ب بني أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان متساويةشراكة 

 :باخلصائص الرئيسية التاليةتاكاما أمرصد يتميز و 
 64 ننتورخشادي انو ي منطقة مرت يف 000 5على ارتفاع ُمقامة  ا ،مرت  12نها كل م، يبلغ قطر  ا  هوائي  

(Llano de Chajnantor) .يف شيلي 
 350و اتمليمرت  10الغالف اجلوي بني نوافذ تصوير يف مجيع  جهاز ( من ميكرونGHz 31,3  إىلGHz 950.) 
  كيلومرتات  10و تقريبا   ا  مرت  150بني ترتاوح  صفيفتشكيالت. 
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 10بلغ تة فضائية استبان milliarcseconds ، تلسكوب الفضائي هوبلالمرات استبانة تفوق بعشر  
(Hubble Space Telescope). 

  الستبانة من اوحدات قياس زاوية حتويل القدرة علىarcminutes إىل arcseconds. 
  من  قلأسرعة الاستبانةkm/s 0,05. 
  تصوير سريع ومرن.جهاز 
  لموجات املليمرتية ودون املليمرتية.ليف العامل  حساسيةوأكثرها األجهزة أكرب 

 حبخرائط الس  وضع رادار  مةمه

 كوكبة ال. وهو جزء من GHz 94توزيع اليستعمل حممول على منت ساتل رادار هو أول كالودسات رادار  
"A-Train" سب ترتيب حبهذه السواتل، و سواتل استشعار منفعلة.  (كالودساتباستثناء  ) تكون من مخسة سواتل أغلبهااليت ت

. (Aura) وأورا (Parasol) سولار ابو ، (Calipso) لبسواكو خرائط السحب،  وضعرادار و ، (Aqua) أكوا التكوين املداري، هي
مدارات سواتل الميع جلكون توس. 2005عام كالودسات   املقرر إطالقومن املدار، يف حاليا  راسول وأكوا وأورا اب سواتلوجد تو 
حتتوي الفقرات . و فقط ثوان  عدة بينها تفصل  ماثلة،تحنو يسمح هلا بأن تكون ذات مسارات أرضية معلى بدقة مرتبة ماثلة، تم

 العلمية: كالودساتهمة  ملالتالية على وصف تفصيلي 

  شكيلتسيعمل يف بعد إطالقه يف الفضاء، الفضاء. و من قياس البنية العمودية للسحب بغرض ممت جتربة ساتلية صُ  كالودساتو 
، وهو كلبسوو ، NASAاألمريكية الفضاء لوكالة التابعني  شمل ساتلي أكوا وأورايت تال (A-Train)واتل السمن وكبة كجزء من ك

، (CALIPSO) املركز الوطين للدراسات الفضائية-تابع لوكالة الفضاء األمريكية) ،لكشف املدى وحتديده بالضوءساتل 
من اخلاصيات الفريدة اليت . و مزود جبهاز لقياس االستقطاب للدراسات الفضائيةالفرنسي  الوطينلمركز تابع ل ساتلراسول، ابو 

بتداخل جمال رؤية كالودسات مع حمدد، وهو ما يسمح لتحليق على مدار على اقدرته هذه الكوكبة يتميز هبا كالودسات ضمن 
هذه التزامن يف التداخل يف هذا و دقة فر هذه التو و . إجراء قياسات أخرىبتمكني الكوكبة من و  CALIPSOجمال رؤية الساتل 

 الالزمةدراسة عمليات الغالف اجلوي لمتعدد اليت تقوم على سواتل رصد لعمليات الفريدا  من نوعه  ا  نظاممن السواتل الكوكبة 
 لدورة اهليدرولوجية.ل

 البحث عنجمال يف هائلة فجوة سد إمكانية ي على الصعيد العاملكالودسات تيحها  اليت يلُسحب لالرأسية توفر املالمح الرئيسية و 
يتحقق  وهذا ما، املنفعلةالنشيطة و  األجهزةاجلمع بني باملناخ. ويستدعي قياس هذه املظاهر الُسحب اليت تربط التفاعل آليات 

 لكوكبة.األخرى التابعة لاملنفعلة احملاسيس النشيطة و  اليت توفرهاالبيانات و كالودسات   بيانات راداربالربط بني 
 كالودسا لرادار  تقنية التفاصيل ال

وتتكرر املسارات  ؛km 705ارتفاع على متزامن ي مشسمدار قطيب يف ويدور ، GHz 94,05 الرتدديف كالودسات يعمل رادار  
اية مدة يف هنواط  1500إىل  تنخفضواط،  1800مرسل الرادار قدرة ذروة  تبلغ. و ا  يوم 16األرضية للمدار )انظر أدناه( بدقة كل 

يكون . و تقريبا   واط 94×10 (EIRP) تناحيةامل املكافئةشعة املقدرة بذلك تبلغ ال، و dBi 63 اهلوائي يبلغ كسبو استعماله، 
زمة الرادار حلالضيقة الدائرة قطر بلغ يو درجة.  0,07حدود  يف اجليوديسيحنو نظري السمت الرادار سدد ي. و ا  االستقطاب خطي

زاوية تبلغ . و كيلومرتات 3يف املخطط يبلغ صفار األوىل إىل األدائرة احلزمة امتداد ، غري أن  km ~1,4األرض سطح على 
  هقطر يبلغ الذي  ALMA تلسكوبقابل تو . km 1 حوايل التسديديف تحكم الدرجة و  0,053التسديد 

سار املتقاطع يف طأ خل احلقيقيرضي ملسار األيتعرض اقد من الساتل. و إليها عند النظر درجة  1,14 قدرهازاوية كيلومرتا    14
 ميكرو ثانية 3,3طول نبض الرادار يبلغ و . شوش املدارتُ  ركة جويةنتيجة حل ال ميكن التنبؤ بهمكون  بسبب ،كيلومرتا   ±10 قدره
 واط. 25رسل الرادار قدرة مُ وبذلك يبلغ متوسط ، Hz 4 300و 700 3بني  (PRF)تردد تكرار النبض يرتاوح ، و تقريبا  
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. وتبلغ dBi 63قدره تسديد خط اليف كسب مع   ،درجة 0,108 تهحزم عرضويبلغ ، قطع مكافئ التخالف كالودساتوهوائي  
خط من  0,2الذي يكون بدرجة  ،الفص اجلانيب الرئيسي األولوكسب درجة.  0,125 للمخطط لالصفر األو إىل املسافة 

  عن وائيـاستجابة اهلزيد ـال تو ، تقريبا   درجة  6,4 ±د عن dBi 0إىل كسب اهلوائي صل  . ويdBi 47 قدرهالتسديد، 
-dBi 12  تقريبا   درجة  ±11يتعدى عندما. 

قبالة حزمة  ALMA تكون هوائيات ال، ةاحمللياجتاه اجلاذبية على امتداد إىل أسفل،  دائما   ةالرادار تكون موجن حزمة ألنظرا  و 
مع أن . و ه احلالةهذ حدوثاملستبعد من . و الرادار يلق مباشرة فوق املوقعن أل إذا كانت مسددة حنو السمتالرادار مباشرة إال 

وبالتايل فوق احمليط، دائما  نفذ ات تُ القياسه هذفإن ، ألغراض املعايرة، خط السمتعن  بعيدا   تكون موجهة أحيانا  الرادار حزمة 
 .ALMAملرصد بالنسبة مشكلة ثل مت ال

  كالودسا مدار  

أي ، مباشرة حتت الساتلوجد ت يتال ةياألرضعلى البقعة إال يسقط الضوء ال  ،خط السمتمسددة حنو رادار المة حز أن إىل  نظرا  
درجة؛ وهذا  98,2املدار زاوية ميل بلغ تيف اليوم، و  مدارا   ~15 أي حوايلدقيقة،  98,8النقطة الساتلية الفرعية. وتبلغ الفرتة املدارية 

 5 ، يبلغ عدد املداراتALMAويف حالة رادار . يوما   16املسارات األرضية كل  فيه كررتتو على حنمدار متزامن مشسي، مرتب 
األرض بانتظام كل ة رضياأل اهتمسارات اليت تُغطي داراعدد امل، يكون يوما   16فوق األفق. وبعد فرتة  يوميا  مدارات  6أو 

 .احلال بطبيعة لتمريرات الصاعدة واهلابطةعدد اتساوي مع  – مدارا   233خط االستواء( عند ) كيلومرتا   170

يف  يوجد حاليا  ، و A-Trainلتشكيلة الذي يوجد يف مقدمة ا (QAUA)أكوا  ساتلمدار ُيشبه مدار  لكالودساتوسيكون 
ستقبل. امليف  كالودساتللساتل  ممثلة ستكون اعتبارها بالتايل  التحليليف لساتل أكوا لوقد اسُتعملت املعلمات املدارية دار. امل

 .كالودساتلدد مع املدار احمل ةطابقتكون متال قد  هاولكنثلة، مم أكواساتل لاعناصر بقى ومن املرجح أن ت

 :التاليةيف احملاكات املستعملة ( 2004 يوليو 26) أكوالساتل لالعناصر املدارية فيما يلي و 
1 27424U 02022A  04207.86676596  .00000493 00000-0  11941-3 0  7961 

2 27424  98.2212 147.2739 0001153  89.3378 270.7995 14.57121862118484 

 ألكواالفرتة املدارية باالشتقاق من هذه األخرية، تبلغ . و بع الساتلية القياسيةتالتمعظم برامج وهذا النسق هو النسق املتوقع يف 
 .كيلومرتا   705 حوايل السطح األرضياالرتفاع فوق يبلغ و ، درجة 98,221ميل املدار تبلغ زاوية دقيقة و  98,83 حاليا  

ألكوا ضية ر ملسارات األاخريطة العامل مع  1املدارية التالية جمموعة من الربجميات املختلفة. ويبني الشكل  تالتحليالاستعملت 
وجد مسارات أرضية خارج ت درجة(، ال 98,2ميل املدار )حبكم زاوية أنه  وجتدر اإلشارة إىلدار. ملمن اساعة  24بعد اليت رمست 

 .على حد سواء املسارات املدارية الصاعدة واهلابطةتظهر درجة. و  ±81,8خطوط العرض 
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 1الشكل 
 ساعة 24على مدى  أكوا مسارا 

 
 .من أكوا انطالقا   املرئيجي لألفق األرضي ذاملضيئة اليت ترسم االمتداد النمو الدائرة الحظ 

. يوما   16ة خالل األرضي اتلمسار ل واجملموعة الكاملة ALMA إحداثياتتعيني مع  نوبيةأمريكا اجل خريطة 2الشكل ويوضح 
. يوما   16املسارات بدقة كل تكرر من الساتل؛ وت انطالقا  املسارات األرضية  جميعاملعلمات املدارية هذه بالنسبة إىل هي متثل و 

اليمني إىل أعلى اليسار، يف حني متيل أسفل من  (S-N)اعدة ، متيل املدارات الص3و 1وكما هو احلال بالنسبة إىل الشكلني 
 اليسار. سفلمن أعلى اليمني إىل أ (N-S)املدارات اهلابطة 
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 2الشكل 
 يوما   16مدتها  كاملة  فترة على مدىالمسارا  األرضية ألكوا 

 خريطة أمريكا الجنوبيةعلى  ALMAموقع بيان مع 
 

 
 .طابقةتمغري  ها، ولكنماثلةتم كالودساتالنهائية ل. وستكون املسارات األرضية يوما   16املسارات الالحقة بدقة كل تكرر ت

 .يوما   16متتد إىل خالل أية فرتة  ALMA من التفصيل املسارات األرضية اليت متر بالقرب منزيد مب 3الشكل يوضح 
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 3الشكل 
؛ ALMA مناألرضية أكوا لمسارا  اقتراب  أدنىإلى الشكل يسار  فيالنقط الخضراء تشير المسارا  األرضية ألكوا: 

 بطبيعة الحال  ا  مستمر إرسال الرادار كون مع  مدار أكوا، على امتداد واحدة من الزمن ثانية ببين هذه العالما  ي فصل 

 

لمحاور إىل الصغرية لالوسم  الماتعتشري . و ALMAـل املوسع التشكيلإىل مواقع اهلوائي يف  يف الوسطتشري النقط احلمراء 
تقريبا   كيلومرتا   30. ويقرتب املسار األرضي ألكوا داخل كيلومرتات  10صغرية كل باإلضافة إىل عالمات  UTMنظام  إحداثيات
 أيام 8 همابينيفصل . (N-S)هابط مسار و  (S-N) صاعد ، مساربني املسارين األرضيني املبيننيهناك . و ALMA من مركز

 .يوما   16كالمها كل يتكرر  ، و ا  تقريب

بالقرب من أن مير  كالودساتالنهائي لممثلة؛ وميكن للمسار األرضي املداري اعتبارها وينبغي النظر إىل هذه املسارات املدارية ب
ALMA أو بعيدا  عنه. 

 .يوما   16 تغرقتس فرتةخالل ، ALMAإليها من عند النظر الساتلية رات ااملسمست وارتفاع مجيع  4الشكل ويوضح 
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مركز  عنددرجات من السمت  3عن أقصى االرتفاع يقل الساتل. و من مرور  ثوان 5مست وارتفاع الساتل كل شار بعالمة إىل يُ 
ALMA ماثلةتتكون مساملواقع الساتلية ات ءإحصا، فإن كالودساتالنهائي لدار املمع بدقة ال يتطابق قد أن مدار أكوا رغم . و 

 .جدا  
 لستقب  على بقاء الم  ها ثار آو  ALMA التي يستقبلها هوائيالقدرة 

 :ALMA هوائي وحزم كالودساتمن االقرتان بني رادار   أصناف ةهناك أربع
كسب الفصوص اجلانبية أن  إذا افرتضنا . اآلخر اجلانيب البعيد للهوائي والفص اجلانيب البعيدالفص بني تفاعل ال : 1الصنف 

 تبلغ باعدةإذا كانت املخسارة االنتشار )بني هوائيات متناحية(  فإن، dBi 0 يبلغ ALMAرادار وهوائيات ل
( ذروة)قدرة إذا كانت . و dB 188,9تساوي ، GHz 94رتدد ال( و كالودساتلداري املرتفاع اال) كيلومرتات 705

رسل
ُ
 االستقبالهوائي اليت يلتقطها القدرة تكون ، kW 1,8 = 32,5 dBW امل

188,9-32,5 = 156,4- dBW .هعرض نطاقيبلغ قدرة ضوضاء النظام يف مستقبل بهذا  قارن GHz 4  
 .B.T.k = 1,38  10-23  20  4  109  1,10  10-12 W  –119,6 dBWهي  ،sys_T = 20 Kو
. GHz 4ضوضاء النظام يف حتت  dB 37انيب حوايل اجلفص الانيب إىل اجلفص الشارة من إلاذروة عليه، تبلغ و 
 يصعب علىو . dBi 0حتت الفصني اجلانبيني ملستقبل، حىت بالنسبة إىل ى الحتميل زائد عال يوجد ، بالتايلو 

 .بصورة دقيقة إشارة يف عرض النطاق هذااكتشاف  ALMAرادار 
كسب احلزمة الرئيسية يبلغ  . ALMAهلوائيات بعيدة الانبية اجلفصوص المع رئيسية للرادار الزمة تفاعل احل :2الصنف 

 :االستقبالهوائي اليت يلتقطها القدرة تساوي . و dB 63 الرادار هلوائي
 (32,5 + 188,9–) + 63 = 93,4– dBW = 63,4– dBm. 

 :ALMAاحلزمة الرئيسية هلوائي مع الفصوص اجلانبية للرادار تفاعل  :3الصنف 
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 القيمة ، 70% حةفتالفعالية أن  ، مع افرتاضGHz 94يف  ا  مرت  12-كسب احلزمة الرئيسية هلوائي   يبلغ 
dBi 80 . عند املسدد اهلوائيهذا يلتقطها اليت القدرة وتكون dBi 0 رسال اإللفصوص اجلانبية لرادار ل 

dBW 32,5  76,4 = 80 + (–188,9 + 32,5) :كما يلي– dBW = 48,4– dBm 
مع  3و 2الصنفني لرئيسة احملسوبة يف احلزمة ا – اجلانيباجلانيب والفص  الفص - قرتان احلزمة الرئيسيةالرقام هذه األلنقارن 

 للقيمة املستقبل، إىل دخل ال، عند GHz 4الضوضاء احلرارية املتكافئة يف نطاق مستقبل 
-dBW 119,6  اتعشر بأكرب من ضوضاء النظام يف كلتا احلالتني تكون قدرة الرادار املستقبلة أعاله.  1الصنف احملسوبة يف dB .
تكون سدية ، وهو ما يعين أن الرصدات اجمل3 لنطاقا يف ALMAتشبع مستقبل إىل هذا ؤدي يأن ؤكد امليكاد يكون من و 

هذه  قد تدوم(، كيلومرتات/ثانية 7 حوايل حركة الساتل )سرعة األثربسبب دي. و مستحيلة، ولكن لن يؤدي ذلك إىل ضرر ما
رادار لواسعة اللتشكيلة ااالعتبار توزيع يف إذا أخذنا  ثانيتنيحوايل ، أو منفردهوائي ي ألبالنسبة واحدة من ثانية أقل  التفاعالت

ALMA  كيلومرتا . 14على امتداد 
 ،(dB مقربة إىل أقربتبلغ القدرة املستقبلة )املستعملة أعاله،  القيمإىل  استنادا  الرئيسية. احلزم تفاعل  :4 الصنف

 (32,5 + 188,9–) + 63 + 80 = -13 dBW = 17 dBm = 50 mW .ل.باملستقب  وى ضار مست ووه 
ملنطقة مربع يف كل ميكرومرت  mW 1 القيمة (SIS) ءالفضانظام معلومات  طبالنسبة إىل خمالانتهاء االحرتاق قيمة ساوي ت
 GHz خمالطتفاصيل راعاة مبسنوات. و عدة قبل اختبارات أجريت مستخلصة من نتائج وال، (DC) ستمراملتيار يف حالة ال ،ربطال

فوق رقم فقط عامل اثنني مب، أي مربع ميكرومرتكل يف   mW 2تؤدي إىل من الدخل  mW 60أن إىل ب ساانتهى احل، 90
. وميكن معلوم وهو غري، ربطللثابت  حراري زمينمعامل على  يةقدرة النبضالاالحرتاق بالنسبة إىل مستوى توقف يقد االحرتاق. و 

سمح الذي ياخلاص  (Dewar)ديوار ألن تركيب ضئيال  كون يلن  همايكرو ثانية، ولكن 3,3 اليت تبلغ نبضاتالمستوى قياس 
عند  يدليل املوجالقطع لتقريبا  البد  GHz 160أنه عند جتاوز  أيضا  تبني و . ضروريا  صبح يس التيار املستمرحقن نبضات  ةبإمكاني

 .GHz 94التغذية أن يوفر احلماية من اإلشارات عند  بوقاجملاز الضيق ل
 ALMA هوائيا و كالودسا  هوائيا   بين ة الزمال زاوية التفادي

 لاإلضرار بالمستقب   1
 املستقبللتفادي تعرض . و ALMAاحملطة  تفادي التسديد عند السمت عندما يلق كالدوسات فوق ALMAينبغي هلوائيات 

حد يكون القرب من وحزمة هوائي كالودسات؟ وإىل أي  ALMA، ما هي مسافة التفادي املطلوب مراعاهتا بني هوائيات للضرر
 ؟آمنا   السمت أمرا  

رئيسية الزمة واحلرئيسية الزمة بني احلتام القرتان يف حالة اال ALMAكما هو مبني أعاله، تساوي القدرة اليت يستقبلها هوائي 
ْعف  ئة ايف امل 10ر من تفادي استقبال أكثيف  نسبيا  املتحفظ اهلدف تمثل . وقد يتقريبا   العتبة احملتملة لضرر املستقبلاألخرى ض 

 ALMAيعين أن هوائيات فإن هذا  ،مباشرة ALMAكالودسات فوق طريان  وهي  ،افرتاض احلالة األسوأبمن هذه العتبة. و 
الفصوص على األقل فيما يتعلق حبزمها الرئيسية. ويُفرتض أن تكون  dB 13قدره  ا  أن ُتسدد خارج السمت لتعطي هتوينينبغي 

 .dB 13-منأقل اجلانبية 
)عرض كامل عند نصف القدرة  dB 3 ا  مرت  12الطبق الذي يبلغ قطره ، تبلغ فتحة حزمة GHz 94.05يف حالة  -

(FWHP)  درجة، ومع افرتاض شكل حزمة غوسي، تكون  0,0093 ± أي (،تقريبا   درجة 0,019إذا كانت الزاوية
 درجة. 0,0193 ±عند  dB 13-النقطة 

 درجة. 0,003أقل من الزاوية كون ت، أو تعريف "السمت"، ينبغي أن ALMAعدم التأكد من تسديد يف حالة  -

اجتاه أن تنحرف عن  حلزمة الرادارأكرب يف خطأ التسديد احملتمل لكالودسات؛ وميكن ة درجبيكمن عدم التأكد  -
طي درجة، وهو ما يع 0,053بقيمة درجة، مع خطأ تسديد إضايف حمتمل  0,07مبا يصل إىل  ةاجلاذبية احمللي

 درجة. 0,123 = 07, + 0,053لسمت قدرهاتفادي ل ا  إضافي ا  هامش
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 درجة. 0,125 ±يبلغ عرض حزمة رادار الساتل، إىل األصفار األوىل،  -

االنكسار غري العادي: مبدئيا ، ميكن لظروف الغالف اجلوي غري العادية أن تغري وجهة الوصول املتوقع إلشارة  -
 درجة. 0,01مبا يصل إىل  GHz 94رادار 

البؤري، مع انتشار زاوية تسديد  ىبالنسبة ملختلف النطاقات يف نفس املستو  ALMAالت توجد مجيع مستقب   -
 درجة. 0,4اجملال البعيد حبوايل 

من شأنه أن يرك احلزمة إىل أعلى حبوايل وهذا ، منحين ميكن لبعض اهلوائيات أن تكون ذات عاكس فرعي -
 درجة. 0,05

فيما يتعلق لتباس درجة يف خطي الطول والعرض، مبا يسمح لال 0,065 ± يبلغعلى مدى سه نف ALMA ينتشر -
أن ، وحىت نكون يف مأمن، ينبغي ةاحمللياجتاه اجلاذبية مرتاصفة مع بأن تكون هلوائي اسمت حملية لبكل زاوية 

 هامش األمان.إىل قيمة االلتباس هذا نضيف 

 0,8 ±ل إضافة مباشرة، وليس إضافة تربيعية(، حنصل على هامش أمان مركب من بإضافة مجيع هذه اهلوامش )الحظ استعما
يف موجها  هوائي ، إذا مل يكن أي ALMAحىت يف حالة مرور كالودسات مباشرة فوق  ،احلاالتفي أسوأ ف. وهكذا، تقريبا   درجة

 .ألي ضرر ALMAلن يتعرض مستقب ل درجة من السمت،  0,8حدود 

 التداخل 2
فوق األفق لتفادي كالودسات   ايكون فيهكل مرة كالودسات يف  الساتل   صوبتفادى التسديد  ALMAائيات ينبغي هلو 
ويات تسإىل املالتداخل للتقليل من كالودسات التسديد صوب   ALMAميكن هلوائيات  عند أية زاوية ،. ولكناملفرط التداخل

 سموح هبا؟امل

صوب  موجهةلهوائي لرئيسية الزمة عندما تكون احل، ALMA هوائي يت يستقبلهالقدرة ال، تبلغ االوارد أعاله اتلحسابلطبقا  
وبعبارة أخرى، ، dBW 119,6 - القدرة احلرارية للمستقبل القيمةوتساوي ، dBW 76,4-القيمة  لكالودسات الفصوص اجلانبية

تقبل يف عرض النطاق املفرتض. فوق الضوضاء احلرارية للمس dB 43 = (76,4-119,6)كالودسات قدرة الساتل  مستوى ن فإ
 ا  الرادار، ينبغي للقدرة اإلمجالية للضوضاء داخل نطاق املستقبل، قياس اترصدات داخل نطاق ترددإجراء حماولة افرتاض عدم بو 

 أقلأي  –من الضوضاء احلرارية 1%  أقل من نسبة الدويل لالتصاالت، أن تبقىالحتاد حددها ا اليت VLBIمعايري التداخل  على
إىل  dBi 80من  ALMA، أو ختفيض كسب هوائي dB 63 = 20 + 43 التوهنيوهذا يتطلب أن يكون . dBW 140-من 

dBi 17  الذي تنص عليه التوصية نموذج الإىل  . واستناداITU-R SA.509 غالف الفصوص اجلانبية للهوائي، من ق بلفيما يتع
إىل  1 منالرتددات يف  إاليستخدم  الأن منوذج اهلوائي هذا بيد الرئيسية؛ من احلزمة تقريبا  درجات  4 بزاويةاملتوقع حدوث ذلك 

GHz 30يف  ثالثني مرتا   يبلغ قطره . وتبني القياسات اليت أجريت بواسطة تلسكوبGHz 39   أن قيمة التخالف األكثر أمنا
، لتفادي التداخل املفرط ALMAت درجات. وهكذا، ينبغي هلوائيا 10هي  dBi 17يبلغ الذي كسب القطر نصف بالنسبة إىل 

درجات يف   10 ±، بعيدا  عن تردد كالودسات، أال توجد بالقرب من كالودسات بأكثر من GHz 90البالغ  ALMAيف نطاق 
 كل مرة يكون فيها الرادار فوق األفق.
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، ALMAرور الساتل بالقرب من حزمة درجة، يف حالة م 30يسمح حبساب الفرتة املمكنة للتداخل. فعند زاوية ارتفاع تبلغ هذا و 
 ثانية تقريبا . 70حدوث تداخل خالل فرتة يكون من املتوقع 

، ينبغي ALMAدرجات من جمال رؤية  10حدود  يفيف أثناء مرور كالودسات  GHz 90رصدات يف النطاق ويف حالة إجراء و 
، ALMAمن عند النظر إليه زاويَة للساتل مدى السرعة ال 5. ويبني الشكل املشكوك فيهاالبيانات وضع عالمات على 

الثانية، كدالة على زاوية ارتفاع الساتل. وهو يسمح حبساب الفرتة احملتملة للتداخل بالنسبة إىل احلاالت اليت مير يف بالدرجات/
 30يل حوا درجات. وميكن أن تستغرق هذه الفرتة من التداخل 10 ±حدود يف أي  – ALMAمن حزمة فيها الساتل بالقرب 

على  ALMAساتل يف السماء، يف حني ميكن أن يستغرق التداخل يف حالة مرور ساتل بالقرب من حزمة المرور عند ، ثانية
 االرتفاعات األدىن.من ذلك يف ثانية، وأكثر  70درجة، حوايل  30ارتفاع 

 التوافقيا  3
 صفةيُتوقع بغري أنه ل كالودسات ليست معروفة، ( ملرسGHz 282,15و GHz 188,1اتساعات التوافقيات الثانية والثالثة )

يف احلزمة الرئيسية  (EIRP)القدرة املشعة املكافئة املتناحية و . ياألساسقل من اتساع الرتدد أ dB 60-50معقولة أن تكون 
 أعلى توافقية الثالثة، والdB 6بقيمة  أعلى، أن يكون كسب هوائي اجتاه التسديد للتوافقية الثانية بدئيا  مميكن إذ مشكوك فيها: 

 بالشكل األمثل يفإضاءة هوائي كالودسات املرجح  على الرغم من أنه من غري، ياألساسالكسب عند الرتدد من  dB 10 بقيمة
كالودسات إذا افرتضنا أن  أن تنتشر الطاقة التوافقية املتبقية يف الفصوص اجلانبية للمرسل. و  واألرجح –رتددات التوافقية ال
من املرجح أال ميثل التداخل بسب درجة(،  0,02)أو لنقل، ضمن حدود  ALMAاخل احلزمة الرئيسية هلوائي ديوجد  ال

القرب من كالودسات ذا هب ALMAواحتمال تسديد  .بدقة ترددات التوافقيات احملددةند إال ع ةمشكلتوافقيات كالودسات 
. اتل معنيمرور سند قل من ثانية واحدة عإال ألأحد اهلوائيات هذا التداخل يف يوجد مثل  وال، ضئيل جدا   حركةحالة يف وهو 

 .التداخل حدوثإىل  ALMA اتبرجميشري أن تُ يكون من الضروري ومع ذلك، قد 
 ALMAالتأثير على  4

  ALMAفيما يلي اخلطوات اليت يتعني على 
ُ
 البيانات.تلف و ستقبالت، ب( إتباعها لتفادي أ( اإلضرار بامل
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، بغرض كان البد من ذلكدرجة من السمت. وإذا   0,8 ±مطلقا  يف حدود  أال ُيسدد ALMAينبغي هلوائي  -
من الضروري إجراء . وإذا كان تفوق املستقبال ،موهن مشسيأو دادة س   ،وضعنبغي ، فإنه يالصيانة أو النقل مثال  

االقرتاب سات قبل من موقع كالودالتحكم  اتبرجميحتقق أن درجة من السمت، فينبغي  0,8حدود يف رصدات 
 .من ذلك أكثر من السمت

من وضع عالمات كالودسات، ال بد من  تقريبا  درجات  10صوب  ALMAيف كل مرة ُتسدد فيها هوائيات  -
يكون فيها. و  ا  مشكوكعلى اعتبار أهنا متثل قيما   GHz 90كل البيانات اليت أخذت على األقل يف النطاق على  

 .ALMAمن جمال رؤية تقريبا  درجة  0,02درجة عند مر الساتل كالودسات  إذا ا  التداخل التوافقي ممكن

اليت يكون فيها  الفرتات على  GHz 94,1-94,0 اتيف نطاق الرتددجترى اليت الرصدات تقتصر أن فضل من األ -
 كالودسات حتت األفق.

 الخالصة
احتمال حمدود هناك و . ALMAيت ميكن أن تؤثر يف املوجات املليمرتية ال تكالودسات هو األول من نوعه ضمن سلسلة رادارا

بعضهما  صوبمتجهني  ALMAحزمة الرادار وهوائي عندما تكون ذلك دث يكن أن ، وميALMAلإلضرار مبستقبالت 
قائية بري الو ابعض التدميكن اختاذ و مع اقرتان احلزمة الرئيسية باحلزمة الرئيسية. غري أن هذا األمر ال يدث إال نادرا ، مباشرة 

 مستهامن تقريبا  درجة  0,8 صوب مطلقا   ALMAوعلى وجه اخلصوص، إذا مل ُتسدد هوائيات  –اخلطر هذا البسيطة لتفادي 
كالودسات للمسري األرضي املمر احملتمل ليف املقام األول التحكم  اتبرجميدد أن حتُ ، أو دون حمميا  ملستقبل أن يكون ادون 

 .ALMAبالقرب من 

 صوب ALMAيف كل مرة يسدد فيها  GHz 90يف النطاق إىل التداخل حلزمة الرادار  البعيدةص اجلانبية الفصو وستتعرض 
 هذه احلاالت. اإلشارة إىلقادرة على  ALMA اتبرجميأن تكون فرتض من الساتل؛ ويُ تقريبا  درجات  10

بيانات  ختطيطحىت يتسىن لربجميات رية أحدث العناصر املداأن يتمتع ب ALMAرصد مل ينبغيمدة استعمال كالودسات،  وخالل
 التلسكوب والتحكم فيها وحيازهتا التنبؤ بإحداثيات الساتل الدقيقة واستعماهلا.

متواصل، بني الوكالة الساتلية وخدمة علم الفلك الراديوي وثيق، مبكر و تعاون ويف هذا الصدد، سيكون من الضروري إقامة 
(RAS) ، يف املستقبل.اليت ستعرض احلاالت املشاهبة يف كل  ور أساسيسهم بديمن شأنه أن وهو تعاون 

__________ 
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