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مقدمة الطبعة الثالثة
بقلم رئيس فرقة العمل 7D
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
(علم الفلك الراديوي)
إنه ملن دواعي االعتزاز واالمتياز أن أقدم الطبعة الثالثة من كتياب "علم الفلك الراديوي" ،وتغمرين سعادة بالغة وأنا أفعل ذلك.

ليس املقصود من هذا الكتياب أن يكون مرجعاً يف علم الفلك الراديوي ،بل يقصد منه بصورة رئيسية أن يتناول جوانب الفلك
الراديوي ذات الصلة بتنسيق الرتددات ،أي إدارة استخدام طيف الرتددات بغية ختفيف التداخل بني خدمات االتصاالت
الراديوية .وال تنطوي أنشطة الفلك الراديوي على إرسال موجات راديوية يف نطاقات الرتددات املخصصة لتشغيلها ،كما ال ميكن
أن تتسبب يف تداخل ضار باخلدمات األخرى .ومن ناحية أخرى ،فإن اإلشارات الكونية الواردة بالغة الضعف عادةً ،وميكن أن
تتداخل اإلرساالت من اخلدمات األخرى مع هذه اإلشارات.
ويقدم الكتيب للقارئ يف فصوله االثين عشر وتذييالته اخلمسة الفلك الراديوي بوصفه خدمة من خدمات االتصاالت الراديوية
بغرض تنسيق الرتددات .ويستَهل بتمهيد عن علم الفلك الراديوي واجملتمع ،ي نبني فيه دور الفلك الراديوي وفوائده للمجتمع ،وهو
ما يتجاوز عاد ًة نطاق الفلك .مث يتناول الكتيب جماالت مثل خصائص الفلك الراديوي ،ونطاقات الرتددات اليت يفضل إجراء
التعرض لتداخل الرتددات الراديوية من اخلدمات األخرى،
عمليات الرصد فيها ،والتطبيقات اخلاصة بالفلك الراديوي ،وقابلية ُّ
واملسائل املرتبطة بتقاسم الطيف الراديوي مع خدمات أخرى .وقد أضيفت فصول إضافية يف هذه الطبعة الثالثة تتناول تقنيات
ختفيف آثار تداخل الرتددات الراديوية ،وإنشاء مناطق الصمت الراديوي وخصائصها ،وعمليات البحث عن معلومات من خارج
األرض ،والفلك الراداري إنطالقاً من األرض .كما أضيفت تذييالت جديدة لشرح استخدام الوحدات وتدرجات الديسيبيل
يف الفلك الراديوي ،إىل جانب قائمة مستفيضة من املختصرات.
لقد مضى زهاء عشر سنوات منذ أن نشرت الطبعة الثانية من كتيب "علم الفلك الراديوي" .ويف تلك األثناء ،عقد االحتاد
الدويل لالتصاالت ثالثة مؤمترات عاملية لالتصاالت الراديوية ( WRC-2003و WRC-2007و.)WRC-2012

ويف هذه الفرتة ،حدثت طفرة حقيقية يف تطور خدمات االتصاالت ،وأصبحت اخلدمات الالسلكية متغلغلة يف مجيع أنشطة
جمتمعنا املتعدد التوصيل .ومكنت التطورات التكنولوجية يف علم الفلك الراديوي يف ذات الوقت عمليات الرصد على نطاقات
ترددات واسعة جداً ،ال تشملها غالباً توزيعات االحتاد الدويل لالتصاالت .ومتثل هذه التطورات حتدياً أمام محاية الفلك الراديوي،
مما استوجب استطالع طرائق جديدة .وختضع التقنيات اجلديدة لتخفيف تداخالت الرتددات الراديوية لتطوير مستمر ،وحدٍّدت
مناطق الصمت الراديوي باعتبارها األماكن الوحيدة على الكوكب اليت متارس فيها أنشطة الفلك الراديوي بأدىن قدر من
التداخل .وقد تناول االحتاد الدويل لالتصاالت هذه التطورات يف التقارير اجلديدة املستفيضة الصادرة عن قطاع
االتصاالت الراديوية.
ويعمل الفلك الراديوي اآلن أيضاً يف النطاقات فوق  ،GHz 275بفضل مرصد الصفيف امللليمرتي/دون امللليمرتي الكبري
يف أتاكاما ) (ALMAيف أمريكا اجلنوبية ،الذي بدأ نشاطه يف عام  .2013وهذه النطاقات مل تكن مشمولة بتوزيعات االحتاد
التقليدية ،بيد أن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2012أوضح استخدام هذه النطاقات يف اخلدمات املنفعلة دون استبعاد
تطوير خدمات نشيطة .وبيِّنت الدراسات أن التقاسم بني اخلدمات يكون سهالً نسبياً يف هذه الرتددات العالية.
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وبدأت فرقة العمل  7Dالتابعة لقطاع االتصاالت الراديوية ،قبيل انعقاد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  ،2012مراجعة
الكتيب اليت استغرقت عامني .وفرقة العمل  7Dضمن جلنة الدراسات ( 7خدمات العلوم) يف قطاع االتصاالت الراديوية مسؤولة
تعني على فرقة العمل  7Dأن تقوم
عن الفلك الراديوي وعمليات البحث عن املعلومات من خارج األرض والفلك الراداري .و ن
مبراجعة توصيات وتقارير قطاع االتصاالت الراديوية ذات الصلة حبماية خدمات الفلك الراديوي ،إىل جانب قيامها يف نفس
الوقت مبا يلزم من مراجعة الكتياب والتوسع فيه .ويتج نسد يف هذه الطبعة الثالثة جناح اجلهود اليت بذهلا أعضاء فرقة العمل هذه.
وأود أن أشيد باجلهود الكبرية اليت بذهلا فريق صغري من بضعة أفراد ما كان هلذا الكتيب أن يرى النور لوال مشاركتهم .وإنين مدين
على وجه اخلصوص ألعضاء فرقة العمل  7Dالواردة أمساؤهم أدناه (بالرتتيب األجبدي):
 الدكتور أوهيشي (اليابان) ،الدكتور بان (هولندا) ،الدكتور جيسنر (أملانيا)، الدكتور جريجلي (الواليات املتحدة األمريكية) ،الدكتور دافيس (الواليات املتحدة األمريكية) ،الدكتور فان دريل (فرنسا)، الدكتور كليغ (الواليات املتحدة األمريكية) ،الدكتور النغستون (الواليات املتحدة األمريكية) ،الدكتور لويس(الواليات املتحدة األمريكية)،
 -الدكتور ليست (الواليات املتحدة األمريكية) ،الدكتور شونغ (كوريا) ،الدكتور توماسون (اململكة املتحدة).

وساهم أيضاً يف هذا الكتيب :الدكتور رومين (الواليات املتحدة األمريكية) ،الذي أعاد ،بالتفصيل ،كتابة األجزاء عن القياس
بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً ) ،(VLBIوالدكتور لوفيل (أسرتاليا) الذي ساهم يف اجلزء عن التداخل اجليوديسي ذي
خط األساس الطويل جداً ،والدكتور تابنغ (كندا) الذي راجع اجلزء عن الفلك الشمسي .وقدمت أمانة قطاع االتصاالت
الراديوية يف االحتاد مساعدة كبرية ،وال سيما مستشار جلنة الدراسات  ،7السيد فادمي نوزدرين ،واألمانة بقيادة السيدة إليزابيث
موستني-جونز .وأود أخرياً أن أعرب عن خالص تقديري إىل رئيس جلنة الدارسات  ،7الدكتور فنسنت مينس ونائب الرئيس
املسؤول عن الكتيب ،الدكتور جون زوزيك ،على مواصلة التشجيع وتقدمي الدعم خالل إجناز هذا العمل.
وأشكر مجيع من ساهم يف العمل وأمتىن أن يلقى كتيب الفلك الراديوي كل النجاح.

أناستاسيوس تسيوميس
رئيس فرقة العمل  7Dالتابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية يف االحتاد
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تصدير
أَع اد كتيب علم الفلك الراديوي خرباء يف فرقة العمل  7Dالتابعة للجنة الدراسات
الراديوية ،برئاسة الدكتور تسيوميس (أسرتاليا) ،رئيس فرقة العمل .7D

7

(خدمات العلوم) يف قطاع االتصاالت

يؤدي علم الفلك الراديوي دوراً أساسياً يف دراسة املشكالت يف علمي الفيزياء والكون األساسيني .والكثري من الظواهر
اليت يتناوهلا ال ميكن دراستها يف األجزاء األخرى من الطيف الكهرمغنطيسي .ومن بعض األمثلة على ذلك :خط إرسال
اهليدروجني الذري احملايد؛ وإشعاع اخللفية الكونية باملوجات الصغرية وبنيته الزا ِوينة ،وله أمهية هائلة يف علم الكون؛ واجملاالت
الواسعة لإلشعاع بواسطة ِ
السْنكْروترون املرتبط باجملرات الراديوية؛ ومناطق ُّ
تكون النجوم اليت حيجبها الغبار يف الرتددات البصرية.
ا
ومن املمكن ،باستخدام الرتددات الراديوية ،حتقيق أقصى استبانة زاوياة ودقة يف القياس فيما خيص األوضاع الزا ِوينة واخلطوط
مكمل للن هج البصرية التقليدية بل يؤدي دوراً هاماً
الطيفية وزحزحات دوبلر .وهلذا السبب ،فإن الفلك الراديوي ليس جمرد ِّ
يف البحوث يف العديد من جماالت الفلك والفيزياء الفلكية.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن علم الفلك الراديوي ،مثله مثل أي علم من العلوم األساسية األخرى ،حيفِّز التطور يف الفروع األخرى.
ويرجع الفضل إىل الفلك الراديوي يف التطور الذي شهدته املستقبِالت املنخفضة الضوضاء واهلوائيات اليت متكننا من استخدام هوائي
واحد اللتقاط إشارات استقطابات خمتلفة .وتطبق حالياً بنجاح يف أنظمة االتصاالت املتنقلة من نوع واي فاي الن هج اليت وضعت
يف علم الفلك الراديوي للحد من الصدى الراديوي .وقد ط ِّورت واعتمدت أسس نظرية املالحة الراديوية ،املستخدمة اليوم يف طائفة
حتسن كبري
من النظم ،يف إطار علم الفلك الراديوي .وأسفرت احلاجة إىل تناول قدر ضخم من البيانات يف الفلك الراديوي عن ُّ
يف أمتتة معاجلة البيانات ،مبا يف ذلك وضع ُنج خاصة مبعاجلة البيانات بالتوازي ولغات الربجمة اجلديدة .ويف اجملال الطيب ،أسفر علم
حوسب.
الفلك الراديوي عن استحداث التشخيص باألشعة السينية والتصوير املقطعي امل ْ
ويبني كل ما ورد أعاله أمهية االعرتاف بالطيف املستخدم يف علم الفلك الراديوي ومحايته على الصعيد العاملي .وميثِّل هذا الكتيب
ِّ
للقارئ مصدر معلومات مفيدة جداً عن إدارة استخدام الطيف الراديوي بغية خفض التداخل الذي تتعرض له هذه اخلدمة
القيِّمة.

فرانسوا رانسي
مدير مكتب االتصاالت الراديوية
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متهي د

علم الفلك الراديوي والمجتمع
1.0

مقدمة لعلم الفلك

يثري علم الفلك أسئلة عن تكوين األجرام فيما أبعد من الغالف اجلوي لألرض ،مثل الشمس والكواكب واملذنبات والنجوم
واجملرات واملواد املتناثرة يف الفضاء ،وعن الكون نفسه ،وعن تطور هذه األجرام ودينامياهتا وخصائصها األخرى .ويلتمس هذا
الفضول إجابات عن بعض التساؤالت الكربى اليت تتبادر إىل ذهن االنسان ،مثل "كيف بدأ الكون (أو هل بدأ)؟"؛
"وما حجمه؟"؛ "وكم عمره؟" و"كيف سينتهي (أم هل سينتهي)؟" .وعلى غرار العلوم اليت ختربنا عن مكاننا ومكان كوكبنا
بالنسبة إىل الكون ،يؤدي علم الفلك دوراً تثقيفياً حيوياً للبشرية مجعاء .إذ غدت االكتشافات احلديثة ،مثل الثقوب السوداء
واألجرام السماوية النائية ،جزءاً بالفعل من لغتنا اليومية.

ومن الناحية العملية مباشرة ،أرسى علم الفلك معامل هامة يف طريق تطور البشرية ،من قبيل التقومي الذي نتبعه ونظام ضبط
الوقت .واحلق إن الكثري من الرياضيات املستخدمة يومياً ،مثل املثلثات واللوغاريتمات وحساب التفاضل والتكامل ،هي
من مثار البحث يف جمال الفلك ،وكذا أيضاً أمر العديد من أسس علم اإلحصاء.

ويرقب علماء الفلك كامل الطيف الكهرمغنطيسي الذي ميكن النفاذ إليه ،والذي ميتد بعيداً جداً إىل ما وراء اجملال املنظور
أو "البصري" .وينطوي كل نطاق ترددي على ما لديه من أسرار ،ويتطلب عادةً أنواعاً شىت من أجهزة التليسكوب والكاشفات
اخلاصة به .ويدرس علماء الفلك الراديوي األجسام اليت ترسل الطاقة أو متتصها يف ترددات ضمن الطيف الراديوي؛ وفيما خيص
الدراسات على األرض فإُنا جترى عندما يكون الغالف اجلوي شفافاً جداً يف املدى من  MHz 13إىل .GHz 2 000
وقدنمت خدمة الفلك الراديوي ) ،(RASإىل جانب مسامهتها يف علم الفلك نفسه ،مسامهات ذات أثر كبري يف جماالت العلوم
حددت مثالً االمتصاص اجلوي للموجات الراديوية ،األمر الذي له
والتكنولوجيا األخرى من خالل النواتج الثانوية لنشاطها .فقد ا
أمهية خاصة يف االتصاالت .وما فتئت احتياجاهتا السباقة تستلهم تطوير املستقبِالت املنخفضة الضوضاء .وهي من مث تواصل
املسامهة يف القاعدة التكنولوجية اليت انطلقت منها اخلدمات األخرى ،من قبيل صناعة االتصاالت الساتلية .وكان من شأن
شراهة خدمة الفلك الراديوي الستهالك القدرة احلاسوبية أن دفعت إىل تطوير العديد من أوائل احلواسيب اإللكرتونية ،كما أن
الرغبة يف حتقيق قدر أكرب من احلساسية حفنزت على تقدمي مسامهات كبرية يف كل من جمايل تصميم أنظمة التغذية واهلوائيات
الكبرية القابلة للتوجيه .واحلق إن الرغبة الدائمة يف احلصول على أجهزة أفضل ما زالت تدفع عجلة التقدم يف جماالت شىت ،مثل
اإللكرتونيات واهلندسة امليكانيكية وعلوم احلاسوب.
2.0

دور علم الفلك الراديوي

إن بعض مكونات هذا الكون ال ميكن دراستها إال من خالل بصماهتا من حيث الرتددات الراديوية .وهذا هو بصفة خاصة حال
أكثر املكونات املادية وفرة ،وهو اهليدروجني احملايد ) ،(HIالذي ال ميكن الكشف عنه إال بواسطة خطه الطيفي .MHz 1 420
جمرة درب التبانة لكوكب األرض (انظر الشكل  )1.0أمكن ُنائياً
وجدير باإلشارة إىل أنه حاملا حت ادد توزُّع اهليدروجني احملايد يف ا
حتديد موقع مركز اجملرة ،ورمست أذرعتها احللزونية بشكل واضح ال لبس فيه ،كما حدِّد أن كوكبنا النائي يقع يف ذراع حلزونية
خارجية .وكل هذا جوانب أساسية يف البيئة املباشرة للبشر يف اجملرة .وكانت الرصدات الراديوية ضرورية لتكملة العمل البصري
الذي أجري سابقاً ،إذ إن الغبار ما بني النجوم حيجب مركز اجملرة يف أطوال املوجات البصرية ،بينما مت اكن زحزحات دوبلر السهلة
ويبني حتديد اإلشعاع املتواصل
القياس اخلاصة بانبعاث اهليدروجني احملايد من حتديد توزُّع مركز اجملرة على طول خط البصرِّ .
تبني من العمل الذي أجري
جملرتنا ،مبجرد أن يعرف موقع مركز اجملرة بدقة ،أن مركز اجملرة يتطابق مع مصدر راديوي قوي جداً ،ن
يبني أن علم الفلك الراديوي يشكل
مؤخراً بشأن األشعة القريبة من حتت احلمراء أنه ثقب أسود هائل الضخامة .وهذا مثال بليغ ِّ
علم الفلك الراديوي
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يف نفس الوقت جزءاً ال يتجزأ من البحوث يف جمال الفلك عموماً ومصدر معلومات مكمالً لعمليات الرصد اليت أجريت
يف أطوال موجات أخرى يف الطيف الكهرمغنطيسي.
الشكل

1.0

المستوي األوسط لمجرتنا ،ويظهر مركز المجرة في الوسط .ويبيِّن اإلطار العلوي البنية الراديوية المتواصلة
في تردد  .MHz 408ويبيِّن اإلطار األوسط انبعاثات الهيدروجين المحايد المتكامل في التردد .MHz 1 420
ويبيِّن اإلطار السفلي المنطقة الوسطى في الضوء البصري ويظهر فيه بنى الغبار الداكنة

Radio-Astro_01

وميكن من خالل الصور الفوتوغرافية البصرية متييز ٍ
عدد كبري من اجملرات األخرى يف الفضاء ما وراء جمرتنا .ومبا أن اهليدروجني
احملايد هو أحد املكونات اليت تزخر هبا هذه اجملرات ،فيمكن بسهولة كشفه يف اجملرات القريبة ،ونتيجة لذلك ميكن دراسة سرعة
احنسار كل منها وحركتها الداخلية .وهذا ِّ
ميكن من احلصول على توزُّعاهتا ثالثية األبعاد يف الفضاء وتقديرات دقيقة لكتلتها.
يتعني استخدام
وبينما تستخدم األجهزة البصرية وأجهزة األشعة القريبة من حتت احلمراء يف دراسة العديد من خصائص اجملرات ،ن
ويبني الشكل  2.0هذا اجلانب مبقارنة حجم اجملرة القريبة الساطعة كما تبدو يف صورة
التقنيات الراديوية لدراسة توزُّع الغاز فيهاِّ .
بصرية مع البنية األكرب بكثري اليت يكشف عنها اهليدروجني احملايد .بيد أن رصدات أول أكسيد الكربون يف الرتدد GHz 115,271
تفضي متاماً إىل عكس ذلك ،إذ يرتكز أول أكسيد الكربون حوايل املركز .وحيدث هذا الفرق يف توزُّع اهليدروجني احملايد وأول
أكسيد الكربون نتيجة لالحرتاق النووي للهيدروجني داخل النجوم لينتج عناصر أثقل مثل الكربون واألكسجني اللذين ينتشران
بعد ذلك يف الفضاء بني النجوم .ومبا أن كثافة النجوم تكون على أشدها يف املنطقة الوسطى من اجملرة ،فإن ذلك ينطبق أيضاً
على نواجتها الثانوية.

تمهيد
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الشكل

0.2

يظهر وجه المجرة  NGC 6946في ضوء مرئي (يسار) وفي خط انبعاث الهيدروجين المحايد
في التردد ( MHz 1 420يمين) في نفس المقياس .ويبيِّن انبعاث الهيدروجين المحايد بنى أزرع حلزونية
كبيرة تمتد بعيدا جدا إلى ما وراء الصورة البصرية وتكشف ديناميات المجرة .وترتبط في العديد من المواضع
تكون الجاري للنجوم.
(ال سيما "الثقوب" في التوزُّع) تدفقات الغاز عالية السرعة بال ُّ
بيانات راديوية من التليسكوب الراديوي التجميعي في ويستربورك ،هولندا
1
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وقد عثر على مصادر راديوية عديدة نتيجة لعمليات املسح املتواصلة اليت أجريت مبكراً للسماء يف الرتددات الراديوية .مث بدأ بعد
ذلك التنافس على حتديد املميِّزات البصرية هلا .وكان من بني أكثر األشياء إثارةً للدهشة اكتشاف أزواج من املصادر الراديوية
موزعة يف مسافات متساوية يف الغالب على جانبي نقيض بعض اجملرات ،األمر الذي يشري إىل وجود مناطق ضخمة إلرسال
راديوي مرتبطة هبا لكنها منفصلة عنها متاماً كما يبدو يف الصور البصرية .وبفضل حتسن تقنيات األدوات وإجراء دراسات
يف ترددات أعلى ،غدا من الواضح أن مناطق اإلرسال هذه هي عبارة عن بقايا نفثات نسبية إىل حد كبري منبعثة من النوى
اجملرية .وهي أيضاً مسة لألجرام السماوية النائية ،اليت تعترب اآلن ثقوباً سوداء بالغة الضخامة تلتحم يف مراكز اجملرات اليت
ا
تستضيفها .وتعد النفثات النسبية اليت تتطلب دراستها عموماً تقنيات راديوية موضوعاً متكرراً يف علم الفلك احلديث ،إذ إن
الفيزياء اليت تنطوي عليها غري مفهومة متاماً ،باإلضافة إىل حدوثها عند التحام كتلة ما التحاماً نشطاً مع جسم كثيف ،سواء كان
ذلك اجلسم ثقباً أسود بالغ الضخامة أم كان ثقباً أسود حبجم النجم ،جنم نيوتروين ،أم حىت لباً منحالً لنجم عادي.
وقد ساهم علماء الفلك الراديوي مسامهةً كبرية يف فهمنا للكون بصفته كياناً .وبدأ ذلك يف عام  1964باكتشاف اخللفية الكونية
من املوجات الصغرية ) (CMBشبه املتناحية ،وبفضل هذا االكتشاف منحت جائزة نوبل لعام  ،1978وكانت اجلائزة الثانية اليت
متنح لعامل يف الفلك الراديوي .وتبني عمليات الرصد املتواصلة للسماء يف الرتددات ما بني  GHz 30و GHz 300أن اخللفية
الكونية من املوجات الصغرية هلا درجة حرارة ملعان مقدارها  .K 2,73وتعزى اخللفية الكونية من املوجات الصغرية إىل اإلشعاع
احلراري املنبعث من الغاز املتأين الذي مأل الكون مباشرة بعد نشأته جراء "االنفجار الكبري" ،أي منذ أن أضحى الكون ألول مرة
عامتاً بالنسبة إىل اإلرسال الراديوي .وهي أول إشارة "متحجرة" أمكن رصدها .وباكتشافها ،غدا منوذج "االنفجار الكبري" هو
الوصف اإلمجايل املقبول لتاريخ كوننا وأزال منوذج "احلالة الثابتة" من ساحة اجلدل .ويف عام  1992أفضت عملية مسح للخلفية
الكونية من املوجات الصغرية يف كل السماء أجريت باستخدام أجهزة على منت سواتل إىل الكشف عن بصمة دوبلر حلركة
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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أجزاء من  .)5-10يف درجة حرارة ملعاُنا .وأشادت جائزة نوبل لعام  2006بأمهية هذه القياسات التارخيية .بيد أن القياسات
األكثر حساسية للبنية احلرجة يف شدهتا كانت فاحتة عهد جديد يف علم الكون الدقيق ،وذلك بصقل املعلمات الكونية اليت
تصف الكون وتوفري تأكيد مستقل بتزايد وترية تسارعه ،األمر الذي مل يكن متوقعاً يف بادئ األمر .ومن املتوقع أن تستفيد
البعثات الساتلية يف املستقبل من خصائص استقطاب اخللفية الكونية من املوجات الصغرية.
وانتقاالً من املقياس الكبري جداً إىل املقياس الصغري جداً ،جرى يف عام  1934التنبؤ بوجود النجوم النيوترونية ،وذلك يف أعقاب
اكتشاف النيوترون .ومتا االعرتاف باكتشافها عن طريق الرصد يف عام  1967يف شكل مصادر راديوية سريعة النبض
(النجوم النابضة) عندما منحت جائزة نوبل يف عام  1974لعلماء الفلك الراديوي ألول مرة .ومن الفرص الكبرية اليت أتاحتها
النجوم النابضة أُنا أصبحت مبثابة خمتربات للفيزياء األساسية .ومثة جمموعة معيننة من النجوم النابضة ،تدور سريعاً جداً يف فرتات
مقدارها ملليثانية ،ميكن أن تصبح مبثابة ميقاتيات يف غاية الدقة .وبعضها يدور حول جسم مصاحب؛ ومن شأن توليفة
متكن
من ميقاتية دقيقة يف مدار قريب حول جسم مصاحب ،سواء أكان جنماً نيوترونياً أم جنماً قزماً أم جنماً اعتيادياً ،أن ا
من حتديد مدارات وكتل نابضة بالغة الدقة ،وكذلك إجراء اختبار مكثف للعديد مما تنبأت به نظرية "النسبية العامة" .وقد وفر
الوصف الذي أتاحته نظرية النسبية العامة لتطور مدار أول جنم نابض اكتشف يف ٍ
نظام جنمي ثنائي أول برهان على ختمني وجود
إشعاع موجي جذيب ،منحت اعرتافاً به جائزة نوبل يف عام  .1993ويف عام  1992مت متييز أول كوكب اكتشف خارج النظام
الشمسي من خالل تأثريه على احلل الذي وفره جنم نابض فيما خيص التوقيت.
وختتلف تفاصيل الفيزياء اليت تطبق داخل جنم نيوتروين باختالف كتلته ،ولذا تصبح املعادالت املستخدمة يف وصف مادته النووية
أكثر تعقيداً كلما ازدادت كتلته .وتقرتب كتلة معظم النجوم النابضة من حد الكتلة الشمسية البالغ  1,4الذي وضعه
تشاندراسيخار .وال غرابة يف أن ينصب االهتمام بصورة كبرية على اكتشاف األجسام اليت تبلغ كتلتها الشمسية  2أو تزيد عنها،
إذ إن حمض وجودها يضينق املعادالت املمكن استخدامها فيها ،مبا أن من املتوقع تأثُّرها بأمزاج من مواد ذات أشكال غريبة
يف مراكزها .وليس هنالك من وسائل أخرى الختبار الفيزياء التطبيقية .وعلى ذات املنوال ،ميكن اختبار الفيزياء اليت يتع نذر
الوصول إليها خالف ذلك من خالل عمليات رصد جمموعة نادرة من النجوم النابضة ،وهي النجوم املغنطيسية .وهلذه النجوم
جماالت مغنطيسية فائقة الشدة ليس مبقدورنا إنتاجها يف املختربات .وجترى حالياً ،يف جمال حبثي آخر ،محلة عاملية مكثفة
الستخدام رصدات التوقيت من جمموعة من جنيمات نابضة بسرعة ملليثانية يف كل السماء على أمل الكشف مباشرة
عن موجات جذبية يف مدى ترددات نانوهرتز.
3.0

القيمة االقتصادية والمجتمعية

1.3.0

مقدمة

يصعب تقييم القيمة االقتصادية الستخدام طيف الرتددات الراديوية يف البحوث العلمية وتطبيقاهتا من خالل حتديد تكاليفها
ويتعني أيضاً النظر يف املنافع غري املباشرة اليت تعود على االقتصاد
كمي فحسب مقارنةً باستخدام بديل للطيف .ا
وفوائدها بشكل ا
بفضل علم الفلك الراديوي .وقد دخلت االبتكارات التقنية لعلماء الفلك الراديوي حيز التنفيذ يف الكثري من التطبيقات اليت تعود
ككل .فعلى سبيل املثال تظهر اآلثار العرضية للبحوث يف جمال مستقبالت الفلك الراديوي
بالفائدة على اجملتمع
ا
(انظر البند  )1.2.3.0يف جتهيزات االتصاالت املتخصصة وكذلك يف التطبيقات االستهالكية املنتجة على مقياس واسع .ويصعب
الطيب اليت استخرجت أساساً من تقنيات التصوير الفلكي الراديوي
أيضاً تقدير الفوائد االقتصادية واجملتمعية خلوارزميات التصوير ا
(انظر البند .)4.2.3.0
2.3.0

القيمة االقتصادية والمجتمعية لبحوث الفلك الراديوي

احملرز يف تكنولوجيا املستقبالت والتكنولوجيا الرقمية .وكقاعدة عامة ،تَستخدم أجهزة
يعتمد تق ادم الفلك الراديوي على التق ادم َ
ويؤدي علماء الفلك دوراً فعاالً يف الدفع بذلك حنو ح اده العملي األقصى .وتقدم البنود
الفلك الراديوي التكنولوجيا األكثر تقدماً ا
ِ
الفرعية التالية أمثلة ألنشطة حبوث الفلك الراديوي اليت دجمَت ضمن تطبيقات تتمتاع بقيمة جمتمعية أخرى.
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1.2.3.0

تكنولوجيا االتصاالت

نظم االستقبال
تشمل نظم الفلك الراديوي هوائيات عالية الكسب ومستقبالت منخفضة الضوضاء ومذبذبات متينة ومضاعفات للرتدد.
وقد سامهت متطلبات الفلك الراديوي يف حتفيز أو تشجيع تطوير مضخمات معلمية ومضخمات ترانزيستور بتأثري اجملال )(FET
مربدة تربيداً شديداً بزرنيخيد الغاليوم ) (GaAsومضخمات ترانزستور تنقلية إلكرتونية عالية ( )HEMTوخماليط نظام معلومات
ا
الفضاء ) .(SISو اأدت أعمال التطوير هذه إىل إنتاج مستقبالت تعمل يف عروض نطاقات واسعة للغاية ويف درجات حرارة
شديدة التدين تصل إىل  .K 2وتبلغ درجة حرارة الضوضاء يف بعض الرتددات حالياً ما يناهز احل اد الكمومي ملا هو ممكن من
الناحية التقنية .وتستخدم هذه التكنولوجيات بعض نظم االتصاالت األكثر تعقيداً يف الفضاء السحيق ،وجتري مزامنة مذبذباهتا
خدم هذه املعايري مبثابة العمود الفقري لنظام ضبط الوقت
الذري .وتستَ َ
احمللية على مستوى دون البيكوثانية وفقاً ملعايري ا
الرتدد ا
لنظامي املالحة األرضي والفضائي.
َ

مبدأ التماثل
من العوائق الكربى اليت تواجه تصميم هوائيات مكافئية كبرية جداً قابلة للتوجيه وهلا سطوح عاكسة دقيقة هو التشوه الناجم عن
يغري شكل اهلوائي عندما ينتقل من موقع إىل آخر .وقد حلنت هذه املسألة يف عام  1967باللجوء إىل مبدأ
اجلاذبية األرضية الذي ا
2
لتشوه بسيط حتت تأثري اجلاذبية ضمن سلسلة أجسام شبه مكافئية مع تغريات
التماثل  .واهلوائي َ
يتعرض ا
املص امم وفقاً هلذا املبدأ ا
التشوه
نامجة عنها يف املوقع البؤري .ومبجرد احلرص على تع اقب املستقبِل ونظام تغذيته هلذا ا
التغري يف املوقع البؤري ،ترتاجع آثار ا
كل اهلوائيات املكافئية الكبرية والعاكسة
الناجم عن اجلاذبية وما ينجم عنها من خسارة لإلشارة إىل مستواها األدىن .وصارت ا
تستفيد من مبدأ التماثل .ويتسم ذلك بأمهية قصوى لدى العمل يف أطوال موجات ملليمرتية.

تكنولوجيا الهوائيات
كان علماء الفلك الراديوي أول من استخدم أبواق التغذية املستقطبة دائرياً .وبعد ذلك استخدمت املرسالت الساتلية هذا
كل من كتلة احلزمة واحليز
التطور التقين إلرسال االستقطابني بشكل
ا
مستقل من خالل بوق التغذية نفسه ،مما حقق وفورات يف ا
ا
الذي تشغله.
2.2.3.0

تكنولوجيا قياس التداخل

طور علماء الفلك الراديوي قياس التداخل لزيادة االستبانة الزاوياة وكذلك الستخدامه كتقنية تصوير .وبعد ذلك استخدموه
ا
إلجراء مسوح مرقمنة للسماء الراديوية قائمة على بكسيل وحيد .ويصف الفصل  7هذه التقنية اليت اكتسبت أمهية يف علم الفلك
على امتداد الطيف الكهرمغنطيسي وكذلك يف األلياف البصرية وعلم القياس اهلندسي وعلم القياس البصري وعلم البحار
واحمليطات وعلم الزالزل وامليكانيكا الكمومية والفيزياء النووية وفيزياء اجلسيمات وفيزياء البالزما واالستشعار عن بعد.
طور تقنيات إعادة بناء الصور وتنظيفها إلزالة (معظم) اآلثار الناجتة من األجهزة والبيئة عن
وكان علماء الفلك الراديوي أول من ا
خدم هذه الوسائل يف كل من املسوح األرضية والساتلية للسماوات وكذلك يف خدمة استكشاف األرض
الصور .وتستَ َ
الساتلية ) (EESSيف مسح كوكب األرض.
ويف اجلزء األخري من القرن العشرين ،است ِ
خد َمت أنظمة قياس التداخل الراديوي على نطاق واسع لتسهيل اهلبوط األوتومايت
للطائرات .وبالفعلِ ،
خدم
أع ند النظام أوالً يف خمترب لعلم الفلك الراديوي مثا بيع على نطاق واسع يف شىت أحناء العامل .وتستَ َ
التكنولوجيا نفسها حالياً لتحديد مواقع مستخدمي اهلواتف املتنقلة لكي تستجيب خدمات الطوارئ بسرعة للحوادث ،ولكي ت َقدنم
خدمات تسويق هادفة وغريها من اخلدمات املتعلقة باملواقع .وت َع اد شبكة واي فاي الالسلكية مثاالً بارزاً للغاية لنظام تشغيلي.
2
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تطبيقات شبكة واي فاي
كانت االنعكاسات تشكل صعوبة كبرية أمام تطوير توصيالت السلكية بني مطاريف احلواسيب ،ذلك أل ان سلسلةً من األصداء
تتبع وصول اإلرسال إىل املستقبِل .وكان علماء الفلك الراديوي واعني جداً هلذه املشكلة ومن مث استحدثوا تقنيات متطورة ملعاجلة
اإلشارات من أجل ختطي قضايا مشاهبة نامجة عن االنعكاسات يف الغالف اجلوي .وترسل شبكات املنطقة احمللية الراديوية
بياناهتا برتددات خمتلفة ويعاد جتميع هذه اإلشارات يف املستقبِل بالطريقة نفسها املعتمدة يف الفلك الراديوي.
المالحة
وجواً .ومسحت نظم الراديو السدسية للمالحة
ساهم الفلك الراديوي ،على مدى العصور ،بشكل كبري يف تقدم املالحة أرضاً ا
البحرية بتحديد املواقع بطريقة دقيقة يف األيام الغائمة أو املمطرة .ويستند تطبيق حديث العهد لقياس التداخل الراديوي من أجل
حتديد موقع اهلواتف املتنقلة يف حالة الطوارئ باستخدام تقنية تعددية األضالع إىل شدة إشارة صواري اهلوائيات اجملاورة .وحت ادد
هذه التقنية موقع األجسام من خالل حوسبة الفارق يف وقت الوصول ) (TDOAإلشارة صادرة من جسم ما إىل ثالثة
رسلة من
مستقبالت أو أكثر .وميكن استخدامها أيضاً يف حتديد موقع مستقبِل من خالل قياس الفارق يف وقت وصول إشارة م َ
ثالثة ِ
مرسالت متزامنة أو أكثر.
3.2.3.0

تكنولوجيا الحوسبة

خدم صفائف احلواسيب عالية
وضع علماء الفلك الراديوي تقنيات رقمية متطورة لربط بيانات التليسكوبات وتسجيلها .وتستَ َ
كل من
القدرة (معاجلة متوازية) احلديثة ملعاجلة كميات ضخمة جداً من البيانات املستقاة من شبكات قياس التداخل .ويش اكل ا
التوليف متعدد احلزم املتآون ،وختفيف تداخالت الرتدد الراديوي يف الوقت الفعلي وإعادة بناء تشكيالت مع اقدة من مصادر
الراديو أمثلة على قدرة املعاجلة احلديثة .وبالفعل ،فإ ان معاجلة بيانات الفلك الراديوي لربط تدفق البيانات من اهلوائيات يف أربع
خدم كاختبار يف تطوير مقدرة شبكة بيانات النطاق العريض الواسعة.
قارات يف الوقت الفعلي تستَ َ

لغة الحاسوب

FORTH

من الفوائد غري املباشرة الواضحة جداً لعلم الفلك الراديوي هي لغة احلاسوب "فورث" ( FORTHأو  )Forthاليت وضعها املرصد
الوطين للفلك الراديوي ) (NRAOيف الواليات املتحدة يف مطلع السبعينيات .وكان أول تطبيق هلذه اللغة هو التحكم ومعاجلة
خدم لغة "فورث" حالياً يف تطبيقات كثرية ،مثل أوائل احلواسيب احملمولة باليد
البيانات من أجل أحد تليسكوبات املرصد .وتستَ َ
خدم اليوم بأشكاهلا املتطورة .وتشمل التطبيقات األخرى
اليت استخدمها موظفو التوزيع يف شركة  Federal Expressوال تزال تستَ َ
برجمية تتباع ساتلي وبرجمية حماكاة للذراع اليت بنِيَت يف كندا ،وهي حممولة على منت ’مكوك الفضاء‘ ويبلغ طوهلا  50قدماً وتتألف
من ستاة مفاصل .واست ِ
عملَت هذه الذراع يف عمليات إطالق الساتل واستعادته ويف مساعدة رواد الفضاء يف مهام الصيانة (مثل
تصليح وحتديث التليسكوب الفضائي .3)Hubble
4.2.3.0

التكنولوجيا الطبية

عدين من عمليات مسح أحادية البعد،
بادر علماء الفلك الراديوي إىل تنفيذ تقنيات رياضية اأدت إىل إعادة بناء صور ذات ب َ
وإعادة بناء صور ثالثية األبعاد من صور ذات بعدين .4ود ِجمَت تقنيات إعادة بناء الصور هذه يف التصوير املقطعي احملوسب
بالبث البوزيرتوين ) ،(PETوالتصوير بالرنني املغنطيسي .وعمليات الرصد الراديوي ملصادر كونية نائية
احلديث ،والتصوير املقطعي ا
هي يف األساس قياسات حلرارة هذه املصادر ،وقد جرى تكييف هذه التقنية إلجراء عمليات قياس غري اقتحامية حلرارة
األنسجة البشرية.

3
4
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.Bracewell, R.N. and Riddle, A.C.: “Inversion of fan beam scans in radio astronomy”, Astrophys. Journal, 150, 427
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خدم فيها احلواسيب الرقمية لتوليد صور ثالثية األبعاد لداخل األجسام من
والتصوير املقطعي احملوسب هو طريقة تصوير طبي تستَ َ
أشعة سينية ذات بعدين الت ِقطَت حول حمور دوران واحد.
سلسلة كبرية من صور ا
وتظهر األورام اخلبيثة يف صور املوجات الصغرية لألنسجة العميقة كمناطق ذات حرارة غري عادية وميكن كشفها مباشرًة.
خدم التصوير احلراري باملوجات الصغرية مبعدل حساسية تشخيص يبلغ  %96لكشف سرطان الثدي.
ويستَ َ

سرطان الجلد
اجملرات هو استخراج معلومات مفيدة من خليط من
من التحديات الكربى اليت تواجه علماء الفلك الذين يدرسون النجوم و ا
اإلشارات .ونظراً إىل أ ان علماء الفلك الراديوي كانوا علماء الفلك األوائل الذين عاجلوا البيانات الرقمية ،فق اد طوروا اخلوارزميات
املستخدمة يف التقاط إشارات ضعيفة من خلفية من "الضوضاء" العشوائية .وقد ساعدت هذه اخلوارزميات علماء فلك آخرين
على حتديد آالف مصادر األشعة السينية الواهية وحتليل بنيتها بطريقة كمياة.
وتطَبنق هذه التقنيات على أوضاع أخرى كثرية حيث تكون البيانات األساسية مدفونة يف الضوضاء اخللفية .وبالتعاون مع عدد
من األطباء ،وبدعم من وكالة الفضاء األملانية ،أع اد علماء البث الراديوي نظاماً للكشف املكرب عن سرطان اجللد ،حيث ميكن
منو اخلاليا املرتبط بالورم اجللدي ،وهو شكل خبيث من أشكال
أن تؤدي ا
تغريات طفيفة يف اللون إىل اكتشاف وقياس اخللل يف ا
سرطان اجللد.

التصوير الشعاعي الرقمي
جرى أيضاً تكييف تكنولوجيا التصوير الرقمي للمساعدة على قياس انبعاثات األشعة السينية من جمموعات اجملرات ،وهذه
وتطور الكون املبكر.
القياسات هامة لعلماء الفيزياء الفلكية يف وضع النظريات املتعلقة بعلم الكونيات ا
واست ِ
خد َمت هذه التقنية الحقاً يف تصميم نظام التصوير الشعاعي الرقمي لتحسني فعالية الفحوصات الشعاعية يف املستشفيات
ومرونتها وكفاءهتا من حيث التكلفة .ويؤدي ذلك إىل تقليص تكاليف تشغيل املستشفيات وغرف عمليات الطوارئ باالستغناء
عن استخدام أفالم األشعة السينية وغريها من إجراءات التصوير .وبفضل هذه التكنولوجيا ،جتري فحوصات التصوير الشعاعي
بالطريقة املعتادة سوى أن صور اجلسم أصبحت ختَنزن يف ذاكرة احلاسوب بدالً من األفالم .وميكن للطبيب (و/أو املريض)
مشاهدة الصور فوراً ،كما ميكن إرساهلا مباشرةً إىل أخصائيني يف أماكن نائية بكل أمانة عرب شبكة اإلنرتنت.
5.2.3.0

معايير التوقيت والتردد

دفعت الضرورة العاملني يف جمال قياس التداخل ذي خط األساس الطويل جداً ) (VLBIإىل وضع معايري ثابتة ودقيقة جداً
للتوقيت وأساليب نقل إشارات التوقيت بسويات من عدم اليقني ال تتجاوز بضعة أجزاء من  16-10من الثانية .ومتا تطوير
خدم حالياً يف املالحة الساتلية واالتصاالت الفضائية ويف األغراض الدفاعية .ولكل من أنظمة
هذه األنظمة جتارياً وهي تستَ َ
اخلاص وأنظمة اإلحداثيات املرتبطة
خدمة املالحة الراديوية الساتلية ) (RNSSالعاملية ( GPSو Glonassو )Galileoتوقيتها
ا
باألرض وبالكون بفضل أنشطة الصيانة اخلاصة باخلدمة الدولية لقياس التداخل  VLBIللجيوديسياء والقياس الفلكي ).(IVS
وكانت امليقاتيات الدقيقة من صنع اإلنسان فاحتة العصر احلديث للمالحة اآلمنة .ويواصل املكتب الدويل للتوقيت السعي إلنتاج
ميقاتيات أكثر دقاة من أي وقت مضى ولتحديد الوقت استناداً إىل جمموعة من امليقاتيات الذرية .ومع ذلك فإن أفضل عملية
مراقبة مستقلة لالستقرار الطويل األمد ملعايري التوقيت الذري الدولية تأتى من عمليات رصد توقيت النجوم النابضة بامللليثانية
أي
اليت جيريها علماء الفلك الراديوي .وتتناول عمليات الرصد هذه جمموعةً من النجوم النابضة األكثر استقراراً ،وذلك لتخفيف ا
آثار نامجة عن التغريات الواقعية يف احملتوى اإللكرتوين للوسط ما بني النجوم على طول خطوط البصر اخلاصة هبا وكذلك
لتخفيف السلوك الشاذ لفرادى النجوم النابضة إىل أدىن ح اد .كما ميكن ضبط التوقيت بصورة مستقلة من خالل توفيق عمليات
رصد التوقيت للنجوم النابضة بامللليثانية يف أنظمة النجوم اإلثنينية مع املعلمات املدارية للنظام.
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6.2.3.0

رصد األرض

اعت ِم َدت أساليب قياس التداخل يف علم الفلك الراديوي لتطوير تقنيات استشعار عن بعد منفعلة لقياس حرارة الغالف اجلوي
لألرض وحتديد اخلصائص األخرى لسطح األرض ،مثل توزيع خبار املاء وحمتوى ماء السحب واهلواطل ومستوى الشوائب األخرى
مثل أول أكسيد الكربون.
ويستند كشف حرائق الغابات من إشعاعات موجاهتا الصغرية احلرارية إىل املبدأ التكنولوجي نفسه.
7.2.3.0

الجيوديسياء

مع أن تقنية قياس التداخل ذي خط األساس الطويل جداً ) (VLBIط ِّوَرت كأداة جلمع البيانات عن تفاصيل بنية ومواقع املصادر
الفلكية ،فلها أيضاً تطبيقات ألغراض أخرى متعددة .لذلك فإ ان مواقع األجرام شبه النجمية ) (quasarواملصادر الراديوية النائية
اليت متا قياسها بدقاة بالغة بتقنية  VLBIتوفار اإلطار املرجعي املكاين األكثر دقاةً يف تاريخ البشرية .ويتيح استخدام املصادر السماوية
القاري أو
كنقاط مرجعية لتقنية  VLBIقياس التحركات الكامنة ألجهزة التليسكوب على األرض ،كتلك النامجة عن اجلرف ا
انزالقات الصفائح التكتونية يف أماكن التص ادع .وتساعد عمليات القياس هذه على تقدير احتمال وقوع الزالزل .وقد ِ
أنشئَت اخلدمة
الدولية لقياس التداخل  VLBIللجيوديسياء والقياس الفلكي ) (IVSلتقدمي خدمات دعماً للبحوث يف جماالت اجليوديسياء
5
عمل تقنيات  VLBIاألرضية وتتباع دوبلر الدقيق أيضاً لتنفيذ بعثات للمالحة
واجليوفيزياء والقياس الفلكي واألنشطة التشغيلية  .وتستَ َ
الفضائية عالية الدقاة ضمن نظامنا الشمسي .وهكذا أمكن تتباع مسبار  Huygensالتابع لوكالة الفضاء األوروبية عند دخوله
الغالف اجلوي لكوكب تيتان ،وهو أكرب قمر يدور حول زحل.
8.2.3.0

تكنولوجيا التعدين

ميكن أيضاً تطبيق تقنيات التصوير املبيانة يف البند  4.2.3.0مباشرة على التنقيب حتت سطح األرض عن مكامن النفط واملعادن.
اهلزات األرضية تن افذ عمليات قياس بعد سلسلة
وتعا ََل بالطريقة نفسها البيانات اليت جتمع من صفيف من أجهزة قياس ا
من االنفجارات السطحية الصغرية.
9.2.3.0

علم الفلك الراداري

يتضمن إرسال املوجات الراديوية واستقباهلا على ح اد سواء .ويرتتب
وخيتلف الفلك الراداري عن الفلك الراديوي من حيث أن األول ا
على ذلك أن اخلسارة املمتدة يف اجتاهني جيعله يقتصر على دراسة األجسام يف احمليط الشمسي .ولكن هذه هي الوسيلة الوحيدة
اليت ميكن استعماهلا لرصد احلطام الفضائي الصغري النطاق .ومن التطبيقات النموذجية للفلك الراداري هو رصد وتتباع األجسام
القريبة من األرض (النيازك والكويكبات) اليت تقرتب من األرض أو اليت قد تؤثار عليها ،وهو يوفار أمشل الوسائل لدراستها .وهبذه
الصفة يقدم الفلك الراداري خدمة للتنبؤ بالكوارث وجتنابها على مستوى الكوكب .وعالوًة على ذلك ،مي اكن الرادار من رصد احلطام
الفضائي يف املدار حول األرض ،مماا مي اكن مشغالي السواتل من حتريك مركباهتم الفضائية بعيداً عن االصطدامات احملتملة .وهو أيضاً
أقل من سنتيمرت واحد تقريباً.
الطريقة الوحيدة لدراسة كثافة احلطام الفضائي الذي يبلغ حجمه ا
عمل تقنيات التصوير يف الفلك الراداري (للمجال القريب) ألغراض مدنية وعسكرية لتصوير املركبات الفضائية يف املدار.
وتستَ َ
4.0

الرصد الراديوي للشمس

1.4.0

مقدمة

الرصد الراديوي للشمس هو فرع متخصص من علم الفلك الراديوي يؤدي دوراً فعاالً يف حبوث طقس الفضاء ويسهل التنبؤ
بطقس الفضاء ويق ادم اإلنذارات يف الوقت املناسب بأحداث الطفرات الشمسية اليت ميكن أن تؤثر على أنشطة البشر .وقد اأدى
يتم فيه دراسة األحوال يف الفضاء
مدى تأثرنا بسلوك الشمس إىل دراسة "طقس الفضاء" مبثابة ا
ختصص جديد ا
5
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صننف
القريب من األرض من خالل قياس اإلشعاع الكهرمغنطيسي وسلوك البالزما الشمسية .ويف األجلني الطويل واملتوسط ،ت َ
انعكاسات التقلبية الشمسية على املناخ من حيث األمهية باملستوى نفسه النعكاسات الرباكني واألنشطة البشرية .ويف األجل
األقصر ،يؤدي طقس الفضاء دوراً مهماً أيضاً بسبب ما قد ينجم عن األحداث الشمسية ،وخصوصاً االنبعاثات الكتلية
اجلو وعلى سطح األرض .وحتدث االنبعاثات
اإلكليلية ) ،(CMEمن اضطرابات يف البنية التحتية التقنية املقامة يف الفضاء ويف ا
الكتلية اإلكليلية مرة يف اليوم أو أكثر يف حاالت النشاط الشمسي األقصى.
دمج بيانات رسوم الطيف الراديوي املأخوذة من األرض مع بيانات تكميلية من السواتل ،ميكن احلصول على تقديرات
وعندما ت َ
للكتلة والقدرة وسرعة واجتاه انتشار االنبعاثات الكتلية اإلكليلية قبل وقت طويل من بلوغها األرض .وانطالقاً من هذه
القياسات ،ميكن استنتاج ش ادة االضطراب وتوقيت وصوله احملتمل إىل األرض ،مما يوفر إمكانية التخفيف من آثاره السلبية على
جمموعة واسعة من التكنولوجيات البشرية ،من قبيل االتصاالت ونظم املالحة الساتلية واألنشطة الفضائية (السواتل والرحالت
املأهولة) والطريان وشبكات الطاقة الكهربائية .ويتسباب النشاط الشمسي أيضاً بتدهور تدرجيي يف حموالت الطاقة الكهربائية
وتآكل األنابيب املمت ادة عرب مسافات طويلة ،ويؤدي إىل الكثري من اآلثار السلبية األخرى .وقد يكون تأثري توهج مشسي ضخم
أقل حدوثاً ويقع بشكل عشوائي .وميكن حلدث كهذا ،إذا مل ختَنفف آثاره ،أن يؤدي إىل خلل
حاداً أيضاً ،وهو خطر طبيعي ا
عاملي كبري يف جمتمعنا املعتمد على التكنولوجيا .مثال ذلك احلدث الذي وقع يف مارس  1989عندما اأدى توهج مشسي كبري جداً
إىل تأثري بلغت تكلفته أكثر من  910دوالر أمريكي .ويف أيامنا هذه ،وما مل ت تنخذ التدابري املناسبة قبل وصول توهج مشسي كبري
إىل األرض ،فإنه قد يلحق ضرراً قد يكون أكثر تكلفة بكثري .ويف الواقع تشري بعض التقديرات إىل أن التكلفة احملتملة حلدث
كهذا ترتاوح بني  2و 1210x3دوالر أمريكي ،إضافةً إىل ما بني سنتني وثالث سنوات للتعايف من احلدث ،أل ان مثن العديد من
ويبني هذا اخلطر
املعدات البديلة املطلوبة (مثل تصليح شبكة الطاقة الكهربائية) أكرب من أن يربر االحتفاظ هبا كقطع غيار .ا
الذي يتع اذر التحكم فيه الدور احلاسم لنظم اإلنذار املبكر اليت تستند إىل مرافق رصد مستمر للشمس ،ومن ضمنها أجهزة
التليسكوب الراديوية الشمسية املقامة على األرض.
وهناك وسائل كثرية لرصد النشاط الشمسي ،ومن بينها بكل بساطة ع اد البقع الشمسية .ومن مزايا القياسات الراديوية أُنا جتري
بشكل أوتومايت من األرض وتكاد ال تتطالب أي تدخل بشري فضالً عن كوُنا غري مكلفة .وعالوة على ذلك ،ميكن احلفاظ
على معايرة البيانات واجلودة واالتساق لفرتات طويلة من الزمن.
2.4.0

لمحة عن الرصد الراديوي للشمس

القياسات الراديوية للشمس هي مؤشرات مباشرة تدل على مستوى النشاط الشمسي وطبيعته .وميكن استخدامها أيضاً
كمؤشرات غري مباشرة ملعلمات أخرى يصعب أو يستحيل قياسها بالدقاة املطلوبة واالستمرارية على املدى الطويل .وأجهزة رصد
خاص هلا هوائيات صغرية مبا يكفي لكي "ترى" كامل قرص
التدفق الشمسي هي أجهزة تليسكوب راديوية مصممة بشكل
ا
الشمس بقدر متساو من احلساسية ،وهلا مستقبِالت تتمتاع مبدى دينامي خطاي ٍ
عال جداً لقياس التدفق الشمسي بدقاة.
وقد أظهرت الدراسات أن التدفق الشمسي عند تردد  10,7( GHz 2,8سنتيمرتات) مرتبط لدرجة عالية بالبيانات املتاحة حديثاً
باألشعة فوق البنفسجية واألشعة السينية اليت توفرها املنصات الفضائية ،وكذلك ببعض معلمات الرياح الشمسية .ويؤدي
واملتعلقة
ا
تدفق الطاقة هذا كلاه دوراً مباشراً يف تسخني الطبقات العليا من الغالف اجلوي ،ونظراً إىل أن القياسات من الفضاء مل تتوفر إالا
يف التسعينيات وهي ال توفار استمرارية مضمونة على املدى الطويل مستقبالً ،ونظراً حملدودية عمر السواتل الفضائية ،فإن مؤشر
خدم للتنبؤ بتأثري جر الغالف اجلوي على السواتل وللحفاظ عليها يف مداراهتا .وكان اختيار
التدفق  GHz 2,8هو الذي يستَ َ
للبث الراديوي
التغري أو املكونة  Sا
الرتدد  GHz 2,8يف األساس "حمض صدفة" بالرغم من أن هناك ذروة واسعة يف اجلزء البطيء ا
بث متواصل بني  0,5وGHz 10
الشمسي يف املوجات السنتيمرتية عند طول املوجة ~  10سنتيمرتات .ولكنه جمرد عيانة واحدة من ا
البث بشكل أفضل ولتحسني املؤشرات "املناخية"
ناجم عن خمتلف العمليات يف الشمس .ولفهم مصادر هذا
ا
غري املباشرة الطويلة األجل ،من الضروري قياس التدفاق يف ترددات عديدة .ومن املزمع إنشاء حمطات رصد جديدة للتدفق يف أوروبا
وأمريكا الشمالية واليابان هلذا الغرض ،مع أنه ال ميكن تنفيذ القياسات املطلقة إال يف نطاقات خدمة الفلك الراديوي املتاحة.
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الشكل

3.0

القيم المتوسطة سنويا للتدفق الراديوي الشمسي في تردد
الذي رصده مجلس البحوث الوطني الكندي منذ عام 1947

GHz 2.8

3.4.0

األثر والقيمة المجتمعية

تنقسم اجملاالت اليت ميكن أن تسهم فيها بيانات التدفق الراديوي الشمسي إىل فئتني كبريتني مها :اجملال البيئي واجملال
التقين/املتعلق بالبنية التحتية.
1.3.4.0

دراسات/رصد التطبيقات البيئية

لكل التدفقات الشعاعية اهلامة من الناحية البيئية واليت تؤثر على البنية الرأسية
خدم ا
يستَ َ
البث الراديوي الشمسي كمؤشر غري مباشر ا
للحرارة واملعلمات األخرى يف الغالف اجلوي فوق ارتفاع ~  80كيلومرتاً (األيونوسفري) .وتقاس هذه املعلمات بواسطة جمموعة من
احملاسيس البيئية ،ولكن حرصاً على توفري سياق النمذجة ال بد من قياس كميات الدوافع الشمسية .مثال ذلك أن كثافة الغالف
اجلوي فوق مائة كيلومرت تنمذج باستخدام تدفق راديوي مشسي مبقدار  GHz 2,8كدخل (جتريبي).
2.3.4.0

االستعماالت التقنية/البنيوية التحتية

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

آثار الطاقة الشمسية على السواتل
تعمل السواتل يف بيئة مليئة جبسيمات عالية الطاقة منبعثة من الشمس .وقد تؤدي هذه اجلسيمات إىل احنطاط األجهزة
تعرضها لتلف دائم ،شأن ما ينجم عن تراكم الشحنات على مركبة فضائية ،األمر الذي قد يؤدي
اإللكرتونية مؤقتاً أو ا
تغري
معرضة أيضاً لزيادة يف جر الغالف اجلوي قد ا
إىل أوامر ومهية حتدث خلالً يف تشغيلها .والسواتل يف مدار أرضي منخفض ا
العامة للنشاط الشمسي الذي تبيانه املؤشرات ،مثل التدفق
من موقعها وتزيد من معدالت تدهورها املداري .وتستَ َ
خدم السوية ا
الراديوي الشمسي مبقدار  ،GHz 2,8للتنبؤ بدرجة التسخني والتمدد يف الغالف اجلوي األعلى وما يرتتب من ذلك على
املدارات الساتلية.
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آثار األيونوسفير
تغريات مصاحبة يف األيونوسفري قد
التغريات يف النشاط الشمسي تؤدي إىل ا
نظراً إىل أن الشمس هي اليت تولاد األيونوسفري ،فإن ا
حتسن يف قدرة االتصاالت أو إىل انقطاع كامل فيها طوال ساعات عديدة إذا َرفعت األشعة السينية الشمسية
تؤدي بدورها إىل ا
مهم جداً بالنسبة إىل االتصاالت ،فإن التنبؤ بأحوال
درجة التأيان بشكل كبري يف املنطقة  .Dونظراً إىل أ ان األيونوسفري هو وسط ا
مهم جداً أيضاً :يستعمل االحتاد الدويل لالتصاالت البيانات الراديوية للتشخيص األيونوسفريي لألحوال الراهنة
األيونوسفري ا
بتطورها احملتمل على املدى القصري.
وكوسيلة مساعدة للتنبؤ ا
وتستعمل الطائرات التجارية الرتددات الديكامرتية ) (HFيف رحالهتا الطويلة فوق القطبني ألنه ما من بنية حتتية للرتددات املرتية )(VHF
يف خطوط العرض العالية ) ،(º82واحلزام الساتلي املتزامن مع األرض قريب من األفق .ونظراً إىل أن االضطرابات األيونوسفريية شائعة
ومزعجة بشكل خاص يف خطوط العرض العالية ،هناك حاجة إىل القياسات الراديوية للنشاط الشمسي من أجل التنبؤ بأحوال
األيونوسفري ،وذلك لتوفري ما يكفي من اإلشعارات لشركات الطريان لكي تع ادل خطط رحالهتا حبسب االقتضاء.

اآلثار المغنطيسية األرضية على النظم األرضية
تغري سرعة وكثافة الرياح الشمسية ،وال سيما
تتولد التقلبات السريعة والبطيئة على ح اد سواء يف اجملال املغنطيسي لألرض من جراء ا
جراء أثر البالزمويد الذي ينطلق أثناء التوهجات الشمسية واالنبعاثات الكتلية اإلكليلية .وتستحث هذه التقلابات تيارات
كهربائية يف اهلياكل املعدنية الط ويلة مثل خطوط الطاقة الكهربائية وخطوط األنابيب وكبالت اهلاتف وخطوط السكك احلديدية.
وهذه التيارات املستحثة يف خطوط الكهرباء ختالف النقاط التشغيلية يف احملوالت اليت إذا محِّلَت كثرياً ميكن أن تؤدي إىل تشباعها
من الداخل وارتفاع حرارة الوشائع فيها .ومع ذلك فإن العواصف املغنطيسية الكربى ،كتلك اليت حدثت يف  13مارس ،1989
احملوالت على الفور ،كما حصل يف كيبيك يف كندا .وقد تسباب ذلك
تؤدي إىل تيارات أكرب ميكن أن تتسباب يف تعطال ا
يف اُنيار شبكة توزيع الكهرباء على مدى أكثر من تسع ساعات .وكان األثر االقتصادي الناجم عن توقف اإلنتاج الصناعي
جراء تعطال هذه البنية التحتية يف حدود  910دوالر أمريكي.
الشكل

4.0

محول في شبكة توزيع للطاقة الكهربائية
احتراق ّ
جراء النشاط الشمسي في  13مارس 1989

Radio-Astro _04

ميكن أن تتداخل التيارات املستحثة يف خطوط السكك احلديدية مع أنظمة التشوير واستشعار مواقع القطارات .كما أُنا تولاد
بعض االختالفات الطفيفة احملتملة يف حاالت عدم التجانس يف معدن أحد األنابيب ووصالته امللحومة ،مماا يزيد من معدل
التآكل املهبطي.
علم الفلك الراديوي
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وقد متت اد خطوط األنابيب عرب آالف الكيلومرتات ،وغالباً يف أرض وعرة ومناخ عدائي ،حيث قد تكون تكلفة التفتيش والصيانة
مرتفعة .ولكن العطل قد يكون أغلى مثناً مع ما يرتتب عليه من عواقب خطرية على البيئة .ومن مث يتطلب األمر اعتماد مناذج
تفتيش وصيانة تقوم على أساس النشاط املغنطيسي األرضي.
5.0

االتجاهات في خدمات الفلك الراديوي

كل الرتددات .ونظراً إىل أن املستقبِالت احلالية
متيل االجتاهات احلالية يف خدمات الفلك الراديوي حنو املزيد من احلساسية يف ا
توجهاً حنو مساحات تغطية أكرب واستعمال أوسع لعروض النطاق
تقرتب من احل اد الكمومي يف ترددات كثرية ،فإن هناك ا
ويتم االرتقاء بأجهزة التليسكوب احلالية لكي تستوعب مستقبِالت النطاق العريض (من  1إىل  GHz 8تبعاً للرتدد)
التشغيلية .ا
لكل من عمليات الرصد املتواصل واخلطوط الطيفية .وتب َذل حالياً جهود دولية لبناء أجهزة تليسكوب راديوية من اجليل اجلديد هلا
ا
سطوح تغطية أوسع بكثري.
وفيما يلي بعض األمثلة:
 (1مشروع صفيف الكيلومرت املرباع ) ،(SKAالذي يسعى إىل بناء شبكة عمالقة لقياس التداخل الراديوي تبلغ مساحة
التغطية اإلمجالية فيها كيلومرتاً مربعاً واحداً وتصل خطوط األساس إىل  3 000كيلومرت تعمل يف مدى ترددي يرتاوح
من  MHz 100إىل GHz 25؛
 (2الصفيف منخفض الرتدد ) (LOFARيف هولندا والبلدان اجملاورة هو شبكة لقياس التداخل الراديوي تبلغ مساحة التغطية
اإلمجالية فيها  100 000مرت مربع وتصل خطوط األساس إىل  1 000كيلومرت يف مدى ترددي يرتاوح
من  30إىل MHz 250؛
 (3الصفيف امللليمرتي/دون امللليمرتي الكبري يف أتاكاما ) (ALMAوفيه  64هوائياً على هضبة بارتفاع  5كيلومرتات
يف األنديز والذي يعمل يف مدى ترددي يرتاوح من  30إىل .GHz 850
6.0

الخالصة

اأدى علم الفلك الراديوي إىل اكتشاف ظواهر راديوية جديدة كلياً وغري متوقعة ،مثل اخللفية الكونية من املوجات الصغرية والغاز
املتأين والبالزما بني النجوم وكذلك النجوم النابضة واألجرام السماوية شبه النجمية والثقوب السوداء .وق ادم أيضاً الكثري من
عمليات التحقق من النظريات األساسية يف الفيزياء ،مثل نظرية النسبية العامة ،ووفار خمترباً للفيزياء األساسية اليت ال ميكن النفاذ
إليها خالف ذلك.
ككل
ويتمتع الطيف الذي تستعمله خدمة الفلك الراديوي بقيمة جمتمعية واقتصادية ،رغم صعوبة قياس الفوائد ألن اجملتمع
ا
طورهتا تكنولوجيات أخرى وغالباً ما تتحقق بعد مرور فرتات طويلة من
يستفيد منها ،وهي غالباً ما تكون كامنة يف تطبيقات ا
وطورت خدمة الفلك الراديوي تكنولوجيات هلا تطبيقات واسعة االنتشار يف جماالت شىت مثل
الزمن وقد يصعب التنبؤ هبا .ا
التشخيص الطبي واالتصاالت ومعايري التوقيت والرتدد ورصد األرض واحلوسبة واملالحة واجليوفيزياء والتعدين.
والكثري من أنشطة خدمة الفلك الراديوي تنَظنم على مستوى عاملي وجيب من مث أخذ املسائل املرتبطة بالطيف باالعتبار عاملياً ألنه قد
يرتتب على القرارات األحادية اجلانب أثر على العامل بأسره فيما يتعلق باستعمال الرتددات ذات الصلة والقياسات احملتملة.
وميكن أن تولاد حاالت عدم االستقرار يف اجملال املغنطيسي للشمس توهجات من الطاقة الشمسية وأن حت افز أحداث قذف كتلي
إكليلي .وهذه األحداث قادرة على إحداث احنطاط مباشر أو إحلاق ضرر بالكثري من التكنولوجيات اإللكرتونية والبىن التحتية
البث الراديوي الشمسي من األرض وسائل موثوقة
القائمة على األرض ،مع ما ينجم عنها من تكاليف باهظة .وقد وفار رصد ا
ومتاسقة وغري مكلفة لرصد النشاط الشمسي على مدى أكثر من  60عاماً .وهذه تكنولوجيا ناضجة ومفهومة جيداً تق ادم
إنذارات يف الوقت املناسب باألحداث العابرة.
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الفصل

1

مق ّدمة
1.1

قطاع االتصاالت الراديوية والمؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية

أي استعمال الطيف الراديوي بطريقة
يتناول هذا الكتياب أساساً اجلوانب من علم الفلك الراديوي ذات الصلة بتنسيق الرتددات ،ا
منظامة لتجنب التداخل ،وذلك باالتفاق املتبادل بني اخلدمات الراديوية .وعلى الصعيد الدويل ،ي نَظنم استعمال الطيف من
جانب االحتاد الدويل لالتصاالت ،وهو وكالة متخصصة تابعة ملنظمة األمم املتحدة.
ِ
حمل اللجنة
حل ا
أنش َئ قطاع االتصاالت الراديوية ) ،(ITU-Rوهو جزء من االحتاد الدويل لالتصاالت ،يف  1مارس 1993؛ وقد ا
االستشارية الدولية للراديو ) (CCIRوأمانتها ،اللتني كانتا تؤديان مهام مماثلة إىل ذلك احلني .ويشمل قطاع االتصاالت الراديوية
املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية وجلنة لوائح الراديو وجلان الدراسات لالتصاالت
الراديوية ،والفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية ومكتب االتصاالت الراديوية الذي يرتأسه مدير منتخب.
ولوائح الراديو اليت يضعها االحتاد ،وهي أساس االستعمال املخطط للطيف ،هي حصيلة املؤمترات العاملية لالتصاالت
عرف سابقاً باملؤمترات اإلدارية العاملية للراديو ) ،(WARCوتع َقد كل بضع سنوات .ويف هذه
الراديوية ) ،(WRCاليت كانت ت َ
املؤمترات ،يكون اهلدف هو وضع شروط جديدة الستعمال الطيف بشكل مقبول ،إىل أقصى قدر ممكن ،لدى كل ممثالي البلدان
كل اإلدارات املشاركة أطرافاً
كل مؤمتر من املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية شكل معاهدة تكون فيها ا
املشاركة .وتأخذ نتائج ا
تتضمن عاد ًة دعوات إلجراء دراسات
موقعة .وتضع هذه املؤمترات العاملية أيضاً جدول أعمال املؤمتر العاملي التايل وتعتمد قرارات ا
مرتبطة ببنود جدول األعمال املقبلة تقوم هبا جلان الدراسات .وكما هو احلال يف غالبية جماالت القانون الدويل ،مثة صعوبة يف إنفاذ
اللوائح وهو يتوقف إىل ح اد بعيد على حسن إرادة املشاركني .ويسبق انعقاد املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية اجتماعات
حتضريية للمؤمتر ) (CPMتتوىل إعداد التقارير بشأن القضايا التقنية والتشغيلية والتنظيمية اليت سينظر فيها املؤمتر.
ومجعية االتصاالت الراديوية هي اليت تنشئ جلان الدراسات لالتصاالت الراديوية .وتدرس هذه اللجان املسائل وتعِ اد مشاريع
توصيات متعلقة باجلوانب التقنية والتشغيلية والتنظيمية/اإلجرائية لالتصاالت الراديوية .وتعاَل جلان الدراسات التابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية مسائل من قبيل نطاقات الرتددات املفضلة للخدمات املختلفة ،وسويات العتبة للتداخل غري املقبول،
البث املرغوبة ،وما إىل ذلك .وهي تسهم أيضاً يف مشروع تقرير االجتماع التحضريي للمؤمتر
والتشارك بني اخلدمات ،وحدود ا
قسم جلان الدراسات إىل فرق عمل ) (WPوأفرقة مهام ) (TGتتناول
بشأن بنود جدول األعمال املتعلقة باختصاصاهتا .وت َ
جوانب حمددة من العمل .ويف الوقت الراهن ) (2013تتكون جلان الدراسات التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية كما يلي:
جلنة الدراسات

1

إدارة الطيف

جلنة الدراسات

3

انتشار املوجات الراديوية

جلنة الدراسات

4

اخلدمات الساتلية

جلنة الدراسات

5

خدمات األرض

جلنة الدراسات

6

اخلدمات اإلذاعية

جلنة الدراسات

7

خدمات العلوم

وإضافةً إىل هذه اللجان ،تضطلع جلنة تنسيق املفردات
لكل اللجان.
مبسؤوليات قضايا مشرتكة ا
علم الفلك الراديوي

)(CCV

واللجنة اخلاصة املعنية باملسائل التنظيمية واإلجرائية

)(SCRPM
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ملزيد من املعلومات عن قطاع االتصاالت الراديوية والتفاصيل عن جلان الدراسات وفرق العمل وعن أعماهلا ووثائقها ،انظر موقع
القطاع.http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=information&rlink=rhome&lang=en :
وفرقة العمل  ،7Dاليت تتناول مسائل علم الفلك الراديوي ،هي إحدى فرق العمل األربع ضمن جلنة الدراسات  7التابعة لقطاع
االتصاالت الراديوية ،خدمات العلوم ،اليت تشمل أيضاً فرق عمل تعمل يف جماالت العمليات الفضائية ،والبحوث الفضائية،
واالستشعار عن بعد املنفعل والنشط ،واألرصاد اجلوية ،وإشارات التوقيت ،ومعايري الرتددات .كما أن أعمال استطالع املعلومات من
خارج األرض ) ،(SETIوعلم الفلك الراداري كما مي َارس على سطح األرض ،وكذلك علم الفلك الراديوي الذي مي َارس من
الفضاء ضمن خدمة حبوث الفضاء ،تندرج عاد ًة يف إطار علم الفلك الراديوي ضمن أعمال فرقة العمل .7D
مرتني يف السنة عاد ًة ،وحتضرها وفود من بلدان كثرية.
وتع َقد اجتماعات دولية للجان الدراسات وفرق العمل يف فرتات منتظمة ،ا
وت َش نكل أفرقة املهام لفرتة حمدودة من الزمن لالضطالع مبهام معيانة ،وجتتمع يف فرتات حمددة وفقاً حلاجاهتا .ويرد وصف أساليب
عمل جلان الدراسات وفرق العمل التابعة هلا بالتفصيل يف القرار  1الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية لالحتاد .وعموماً
تستجيب جلان الدراسات وفرق العمل ملسائل مالئمة تسند إليها .وت َقدنم اإلجابات عن هذه املسائل عموماً يف شكل توصيات
أو تقارير صادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية.
خدم هذه
وتوفار توصيات قطاع االتصاالت الراديوية معلومات تقنية وتشغيلية وتنظيمية/إجرائية وافقت عليها اإلدارات املشاركة .وتستَ َ
املعلومات أيضاً مبثابة مدخالت استجابة لبنود حمددة يف جداول أعمال املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ويندرج الكثري من
نتائج أعمال جلان الدراسات ضمن لوائح الراديو .وإىل جانب ذلك ،تعتََرب عموماً توصيات قطاع االتصاالت الراديوية وتقاريره،
خاص بالنسبة لتوصيات قطاع
يف ح اد ذاهتا ،مبادئ توجيهية ذات حجية يسرتشد هبا مستعملو الطيف .ويصح ذلك بشكل
ا
نشر بصورة منتظمة .وغالبية املو ااد
اجع وت َ
االتصاالت الراديوية اليت ال تتسم بطابع إلزامي ومع ذلك فهي متابَعة على نطاق واسع وتر َ
املهمة املتعلقة بعلم الفلك الراديوي الواردة يف توصيات جلنة الدراسات  7وتقاريرها تش اكل أساس هذا الكتياب.

لوائح الراديو وتوزيعات الترددات

2.1

معرفة يف لوائح الراديو.
ت نَ فنذ توزيعات الرتددات الدولية ،يف إطار املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ،لنحو  40خدمة راديوية ا
كل أحناء العامل ،وكثري من
وحيضر هذه املؤمترات العاملية ممثلون من أكثر من  190إدارة عضواً يف االحتاد الدويل لالتصاالت من ا
شركات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومنظمات علمية ودولية معرتف هبا .وال ميكن إال لإلدارات األعضاء تقدمي اقرتاحات
باحلق يف التصويت ،ولكن قد تسعى منظمات أخرى إىل التأثري على نواتج خمتلف بنود جدول األعمال
وهي وحدها تتمتاع ا
بوسائل أخرى .ومثة وصف أكمل ألساليب عمل املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ومشاركة علماء الفلك الراديوي فيها،
قدمه  [2002] Gergelyعلى سبيل املثال.
وألغراض توزيع الطيف ،ي َق نسم العامل إىل ثالثة أقاليم :اإلقليم  1الذي يشمل أوروبا وإفريقيا ومشال آسيا ،واإلقليم  2الذي يشمل
أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية ،واإلقليم  3الذي يشمل جنوب آسيا وأسرتاالسيا .ويف أي نطاق ترددي حم ادد ،قد ختتلف
يتم تقاسم بعض النطاقات بني خدمتني أو أكثر .وقد تكون التوزيعات ،عموماً ،أولية أو
التوزيعات من إقليم آلخر .وكثرياً ما ا
سمح خلدمة ثانوية أن تتسباب يف تداخل
ثانوية .وجيوز خلدمة هلا توزيع أويل أن تتسباب يف تداخل مع خدمة ثانوية ،ولكن ال ي َ
مع خدمة هلا توزيع أويل يف النطاق نفسه .وترد توزيعات الرتددات يف املادة  5من لوائح الراديو .وت بَ نني معظمها يف جدول
التوزيعات؛ ولكن مثة توزيعات إضافية ترد يف احلواشي املرقامة املرتبطة باجلدول.

تتوىل الوكاالت احلكومية ،اليت ختتلف كثرياً من إدارة إىل أخرى ،معاجلة قضايا توزيع الطيف .ففي بلدان
ويف كل بلد من البلدان ،ا
كثرية ،تش اكل إدارة الطيف الراديوي جزءاً من عمل وكالة أكرب ميكن أن تشمل أيضاً جماالت أخرى مثل اخلدمات الربيدية واهلاتفية
والنقل والتجارة ،وغري ذلك .وتؤدي هذه الوكاالت دوراً مهماً يف إعداد املواقف الوطنية اليت تدافع عنها يف املؤمترات العاملية
لالتصاالت الراديوية .وحتتفظ اإلدارات املشاركة يف معاهدات هذه املؤمترات باحلقوق السيادية املتعلقة بالطيف ضمن حدودها
الوطنية ،وميكن هلا أن حتيد عن اللوائح الدولية طاملا أُنا ال تتسباب يف تداخل ضار ضمن أر ٍ
اض تابعة إلدارات أخرى .وعند إعداد
لوائح الراديو ،طالبت إدارات كثرية بوضع استثناءات يف بعض النطاقات من أجل تلبية متطلبات وطنية حمددة.
الفصل
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3.1

الفلك الراديوي كخدمة اتصاالت راديوية

ِ
ألول مرة يف املؤمتر اإلداري العاملي
اعرت َ
ف خبدمة الفلك الراديوي رمسياً كخدمة من خدمات االتصاالت الراديوي ا
للراديو  .WARC-59ويف ذلك الوقت ،وحتت رعاية اجمللس الدويل لالحتادات العلمية ) ،(ICSUأنشأت ثالثة احتادات علمية
جلنة ،وهي اللجنة املشرتكة بني االحتادات واملعنية بتخصيص الرتددات لعلم الفلك اإلشعاعي وعلوم الفضاء ) (IUCAFلتمثيل
املؤسسة الثالث هي االحتاد الفلكي الدويل ) (IAUواالحتاد الدويل لعِلم
االستعمال العلمي للطيف الراديوي .واهليئات ِّ
كل منها يساهم يف عضوية اللجنة املشرتكة  .IUCAFوتشارك
الراديو ) (URSIواللجنة املعنية باألحباث الفضائية )(COSPAR؛ و ا
احلق يف التصويت.
هذه اللجنة املشرتكة يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية بصفتها منظمة دولية معرتف هبا ،ولكن ليس هلا ا
ويعمل علماء الفلك الراديوي من خالل وكاالهتم الوطنية أو اللجنة املشرتكة  IUCAFلكي ينظر قطاع االتصاالت الراديوية
يف شواغلهم أو يدرجها يف جدول أعمال أحد املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية .وإضافةً إىل اللجنة املشرتكة ،IUCAF
تعكف جلان وطنية وإقليمية ،مثل اللجنة األمريكية لألكادميية الوطنية للعلوم املعنية بالرتددات الراديوية ) (CORFواللجنة األوروبية
املعنية برتددات الفلك الراديوي ) (ESF-CRAFواللجنة املعنية برتددات الفلك الراديوي يف منطقة آسيا واحمليط
ويبني الشكل  1بعض العالقات بني
موحدة من جانب علماء الفلك الراديوي .ا
اهلادئ ) ،(RAFCAPعلى تيسري مشاركة ا
الوكاالت الضالعة يف عمليات تنسيق الرتددات خلدمات الفلك الراديوي.
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الشكل

1.1

العالقات المتبادلة بين الوكاالت الدولية الضالعة في تنسيق الترددات لخدمات الفلك الراديوي
وفود من اإلدارات

ITU

ICSU

قطاع االتصاالت الراديوية
COSPAR

RA
SG 7

WRC

دراسات وتوصيات

RR

URSI

IAU

IUCAF

وفود من اإلدارات

أفرقة علمية وطنية
)RAFCAP ،CORF
(،CRAF
وإقليمية
 :RAمجعية االتصاالت الراديوية
 :SG 7جلنة الدراسات 7

Radio-Astro_11

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

اللجنة املشرتكة بني االحتادات واملعنية بتخصيص الرتددات خلدمة الفلك اإلشعاعي وعلوم الفضاء

RA

مجعية االتصاالت الراديوية

RAFCAP

اللجنة املعنية برتددات الفلك الراديوي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

SG 7

جلنة الدراسات

7

URSI

االحتاد الدويل لعِلم الراديو

WRC

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
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ويف القسم  1من املادة  1من لوائح الراديو ،ي َعنرف علم الفلك الراديوي بأنه علم الفلك القائم على استقبال موجات راديوية
كونية املصدر .ونطاقات الرتدد ،يف جدول توزيعات الرتددات ،اليت توفر أعلى مستوى من احلماية لعلم الفلك الراديوي
هي النطاقات اليت تتقاسم فيها خدمة الفلك الراديوي توزيعاً أولياً فقط مع خدمات منفعلة (غري ِ
مرسلة) أخرى .وتأيت يف الدرجة
الثانية للحماية النطاقات اليت يكون فيها خلدمة الفلك الراديوي توزيع أويل ولكنها تتقاسم هذا الوضع مع خدمة نشطة ِ
(مرسلة)
املوزعة خلدمة الفلك الراديوي على أساس ثانوي.
واحدة أو أكثر .وتتوفر درجة أدىن من احلماية يف النطاقات ا

وبالنسبة للكثري من نطاقات الرتدد ،ت ابني درجة احلماية يف احلواشي الواردة يف لوائح الراديو بدالً من إدراج بند مباشرة يف جدول
موزع حصرياً للخدمات املنفعلة ،تشري احلاشية رقم  340.5من
التوزيعات .وتأيت هذه احلواشي يف عدة أشكال .وبالنسبة لنطاق ا
خدم حو ٍ
اش أخرى عندما يكون خلدمة الفلك الراديوي توزيع
لوائح الراديو إىل أ ان كل اإلرساالت حمظورة يف هذا النطاق .وتستَ َ
املوزعة خلدمة
يف جزء فقط من النطاق الوارد يف اجلدول .ويستَ َ
خدم شكل خمتلف من احلواشي للنطاقات أو أجزاء النطاقات غري ا
كل اخلطوات
الفلك الراديوي ولكنها مع ذلك مستخدمة لعمليات رصد هامة يف الفيزياء الفلكية .وهي ا
حتث اإلدارات على اختاذ ا
العملية الرامية إىل محاية خدمة الفلك الراديوي عند إجراء ختصيصات للرتددات خلدمات أخرى .ومع أن هذه احلواشي ال توفار
أي محاية قانونية فقد أثبتت غالباً أُنا قيامة بالنسبة إىل خدمة الفلك الراديوي عندما يكون التنسيق مع خدمات أخرى مطلوباً.
وترد نطاقات الرتدد املوزعة خلدمة الفلك الراديوي يف التذييل  1يف هذا الكتياب.
4.1

مشاكل توزيع الترددات لخدمة الفلك الراديوي

خيتلف عدد من مالمح خدمة الفلك الراديوي عن غالبية مالمح اخلدمات اليت تستعمل الطيف الراديوي .وخدمة الفلك الراديوي
هي خدمة منفعلة ال تعىن إال باستقبال البيانات .وهناك خدمات قليلة أخرى ،مثل خدمة استكشاف األرض الساتلية ،تستعمل
االستشعار املنفعل أيضاً.

وإشارات الفلك الراديوي ضعيفة جداً ،حيث كثافات تدفاق القدرة أدىن بعدة مراتب (بعشرات الديسيبل) من االشارات اليت
تستخدمها غالبية اخلدمات األخرى .واألنظمة املستقبِلة عالية احلساسية املطلوبة يف خدمة الفلك الراديوي شديدة التأثر
بالتداخل .ويتفاقم موطن الضعف هذا حبكم طبيعة اإلشارات الكونية .فأغلب هذه اإلشارات تأيت يف شكل ضوضاء عشوائية
دون تشكيل خاص هبا يسمح بتمييزها عن سائر اإلشارات .ومن الصعب تقاسم نطاقات الرتدد مع خدمات نشطة أخرى ،وهو
غري ممكن عاد ًة إالا يف حال عدم وجود خط بصر مباشر بني هوائي فلك راديوي ِ
ومرسل يف النطاق نفسه .ومثة مشكلة أخرى
البث غري املطلوب يف نطاق الفلك الراديوي الوارد من خدمات نشطة تعمل يف نطاقات أخرى .وتزداد هذه املشكلة
نامجة عن ا
سوءاً بتزايد استعمال تقنيات التشكيل الرقمي للنطاق العريض والنطاق العريض جداً ومتديد الطيف .ويؤدي االستعمال املفرط
لألجهزة الالسلكية غري املرخصة ،مثل اهلواتف الذكية أو احلواسيب اللوحية أو احملمولة اليت ميكن تشغيلها على مقربة
من تليسكوب راديوي ،إىل تفاقم هذه املشكلة .وبسبب هذا اخلطر احملتمل ،فإ ان جمرد احلفاظ على التوزيعات غري ٍ
كاف لضمان
ا
تنفيذ عمليات رصد خالية من التداخل يف خدمة الفلك الراديوي.
وال ميكن لعلماء الفلك الراديوي دائماً اختيار تردداهتم اعتباطياً ،إذ تتاخذ الكثري من اإلشارات الكونية اليت يدرسوُنا شكل
خطوط طيفية تغطي مدى ترددياً حمدوداً .وتتولد هذه اخلطوط عند ترددات مميزة متعلقة باالنتقال بني حاالت القدرة الكمومية
للذرات أو اجلزيئات .ولذلك جيب توفري التوزيعات لرصد هذه اخلطوط عند ترددات معينة .وقد متا يف املاضي احلصول على
أقل مما هو اآلن .ويتواصل
توزيعات للكثري من اخلطوط األكثر أمهية عندما كان استعمال اخلدمات األخرى للطيف الراديوي ا
يتعرض
اجملرات النائية ،قد ا
كشف خطوط جديدة هامة ،وكثري منها ال يقع ضمن النطاقات املوزعة .وبالنسبة للخطوط الطيفية يف ا
تردد مرصود يندرج عاد ًة ضمن نطاقات خدمة الفلك الراديوي إلزاحة دوبلرية إىل خارج النطاق بسبب حتركات اجملرات بشكل
كل أجزاء الطيف الرتددي تقريباً تنطوي على فائدة علمية .ولكن بسبب التوزيعات إىل
كبري بالنسبة إىل األرض .لذا فإ ان ا
اخلدمات النشطة ،فإ ان عمليات الرصد يف الكثري من الرتددات تبقى حمدودة للغاية ،بل قد تكون غري ممكنة .ويف بعض احلاالت،
قد يكون من املمكن ختفيف التداخل باختيار املواقع املناسبة للتليسكوبات أو باختيار فرتات الرصد .وقد يكون من املرغوب فيه
كل مؤمتر من املؤمترات
توفري توزيعات إضافية خلدمة الفلك الراديوي ،ولكن سيكون من الصعب احلصول عليها ألسباب خمتلفة .و ا
العاملية لالتصاالت الراديوية يضع مشروع جدول أعمال للمؤمتر التايل وجدول أعمال مؤقتاً للمؤمتر الذي يليه .وبناءً عليه ،وحىت
علم الفلك الراديوي
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يف أفضل احلاالت ،حيتاج األمر لفرتة طويلة من الزمن وبذل جهد متواصل إلدراج أي بند يف جدول أعمال املؤمتر .واقرتاحات
تصب يف أكثر املصاحل الوطنية
إدراج بنود يف جدول األعمال تقدمها اإلدارات اليت متيل ،عموماً ،إىل اختيار اقرتاحات ترى أُنا ا
وحىت عندما تؤياد إدارات مهتمة بالعلوم أحد البنود املتعلقة بعلم الفلك
إحلاحاً ،ومن مث قد توىل أولوية أعلى خلدمات أخرى .ا
نخذ معظم القرارات بتوافق اآلراء.
الراديوي ،يكون عددها قليالً نسبياً يف االحتاد حيث ت ت َ
ونظراً إىل أن علماء الفلك الراديوي يواجهون صعوبة كبرية يف تقاسم الرتددات مع اخلدمات النشطة وال يستطيعون اختيار
تردداهتم اعتباطياً ،فليس من امليسور استيعاب خدمة الفلك الراديوي ضمن نظام التوزيعات واللوائح .ومع ذلك ،حتظى اخلدمات
املنفعلة بقدر ال بأس به من املراعاة ،ألسباب ليس أقلها أن سلسلة النطاقات املوزعة خلدمة الفلك الراديوي مكنت من إجناز
فيض من االكتشافات العلمية اهلامة ،وما زالت هلا أمهية حيوية يف ضمان بقاء هذه اخلدمة.

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
1.2

خدمة الفلك الراديوي

يعرف الرقمان  13و 58من املادة  1من لوائح الراديو علم الفلك الراديوي وخدمة الفلك الراديوي بوصفهما علم الفلك القائم
ا
على استقبال موجات راديوية كونية املصدر .ويشكل جمموع هذه اإلرساالت الكونية ضوضاء اخللفية الكونية هلندسة
االتصاالت .ونظراً ألن خدمة الفلك الراديوي خدمة منفعلة ،فإُنا ال ترسل موجات راديوية يف النطاقات املوزعة هلا ،ولذلك فإن
استخدام هذه النطاقات ال يتسبب يف تداخالت ألي خدمة أخرى .ومن ناحية أخرى ،فإن الضعف الشديد لإلرساالت
الراديوية الكونية مقارنةً بقوة اإلرساالت االصطناعية جيعل عمليات الرصد الفلكية الراديوية معرضةً بشكل كبري للتداخل من
خدمات راديوية أخرى .ويف الوقت احلاضر ،يستخدم الفلك الراديوي الطيف الكهرمغنطيسي عند ترددات ترتاوح بني أقل
من  MHz 1وحوايل  ،GHz 1 000وهو مدى حمدد أساساً بقيود التكنولوجيا املتاحة .ومن حيث املبدأ ،ميثل الطيف الراديوي
ككل أمهية علمية خلدمة الفلك الراديوي.
بدأ علم الفلك الراديوي يف عام  1932عندما اكتشف كارل غ .جانسكي وجود موجات راديوية مصدرها من خارج
األرض ] :[Jansky, 1935وهو اآلن فرع راسخ وهام من فروع الفلك الرصدي .ويف إطار النظام الشمسي ،مسح الفلك الراديوي
بتحسني معرفتنا بالشمس (مثل العمليات الفيزيائية املسؤولة عن اإلرساالت الراديوية ملادة البالزما) وبالكواكب والفضاء بني
الكواكب .وعلى نطاق أوسع ،تقدم دراسات الرتددات املتعددة للمصادر الكونية لإلرساالت الراديوية معلومات عن سحب
الغاز بني النجوم وتكوين النجوم داخلها وعن اجملاالت املغنطيسية بني النجوم وبنية وتطور اجملرات واملعلمات الكونية ككل .ومن
ناحية أخرى ،فإن إرساالت اخلطوط الطيفية الصادرة عن الذرات واجلزيئات عند ترددات حتدث بشكل طبيعي تكشف لنا
تكوين سحب الغاز بني النجوم وحركتها وخصائصها املادية .وقدر كبري من املعرفة املستنبطة من علم الفلك الراديوي فريد من
نوعه وال ميكن التوصل إليه إال بواسطة أطوال املوجات الراديوية .وهكذا ،وعلى سبيل املثال ،ال ميكن كشف اهليدروجني الذري
احملايد ) (HIالذي ميثل العنصر البدائي للكون ،إال من خالل خطه الراديوي عند تردد  ،MHz 1 420وال ميكن دراسة توزيعه
وحركته إال من خالل قياس شدة هذا اإلشعاع وزحزحة دوبلر اخلاصة به.
ويقوم علماء الفلك الراديوي ،يف إطار دراسة املصادر الراديوية الكونية ،بقياس مجيع خصائص اإلشعاع الكهرمغنطيسي .وهذه
اخلصائص هي الشدة والرتدد واالستقطاب واالجتاه (املوقع يف السماء) والتغريات الزمنية هلذه املعلمات .وتكون كثافة تدفق القدرة
للبث الراديوي الكوين منخفضة عادةً عند سطح األرض .وتبني معظم اإلرساالت خصائص الضوضاء العشوائية .وهناك حاالت
استثنائية لذلك وهي( :أ) اإلرساالت النبضية مبعدالت منتظمة للغاية الصادرة عن النجوم النابضة؛ و(ب) التأللؤات بني الكواكب
والتأللؤات األيونوسفريية للمصادر الراديوية صغرية القطر؛ و(ج) الرشقات غري املنتظمة الصادرة عن بعض النجوم (مبا يف ذلك
الشمس)؛ و(د) التغيريات على املقياس الشهري لبعض املصادر الراديوية ،مبا يف ذلك اآلثار املتصلة برشقات أشعة غاما؛ و(ه) التغريات
املرتبطة بكوكب املشرتي .وأفضل األوقات لرصد املصادر الراديوية متليها عادةً الظواهر الطبيعية مثل موقع املصدر يف السماء أو دوران
األرض .وعلى عكس حالة اخلدمات النشطة (اإلرسال) ،ال ميكن لعلماء الفلك الراديوي تغيري طابع اإلشارة املستقبَلة ،وال قدرهتا
املرسلة كما ال ميكن تشفري اإلشارة من أجل زيادة إمكانية كشفها .لالطالع على استعراض لعلم الفلك الراديوي ،مبا يف ذلك أجهزة
القياس والنتائج الرئيسية والتفسري الفيزيائي الفلكي ،انظر .Burke and Graham-Smith, 2002
2.2

أصل اإلرساالت الراديوية الكونية وطبيعتها

تنتج اإلرساالت الراديوية الكونية عن عدة آليات متميزة .وينبعث اإلشعاع احلراري عن أي شيء تتجاوز درجة حرارته الصفر
املطلق .وينبعث بوجه خاص عن مادة البالزما الساخنة والغاز احملايد (سحب الغاز بني النجوم واألغلفة الساخنة للنجوم وغريها)
واألجسام الصلبة .وعالوة على ذلك ،يعتقد أن ضوضاء اخللفية من املوجات الصغرية الكونية متثل اإلشعاع احلراري املتبقي من الغاز
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الساخن يف مرحلة مبكرة جداً من تطور الكون .ومن جهة أخرى ،ميثل البث غري احلراري أساساً اإلشعاع السنكروتروين الذي ينتج
عن اإللكرتونات النسبية اليت تدور حلزونياً يف جمال مغنطيسي .ويشمل ذلك إرسال "ميزر" يف دوران-سنكروترون وإلكرتون-
سيكلوترون ،فضالً عن إرسال موجة البالزما .وأخرياً ،ينشأ إشعاع اخلطوط الطيفية عن عمليات االنتقال بني احلاالت املختلفة لقدرة
فرادى الذرات واجلزيئات.
ويف اجملال الرتددي ،تؤدي هذه العمليات إىل نوعني مميزين من اإلشعاعات مها :اإلشعاع املتواصل عريض النطاق وإشعاع اخلط
الطيفي ضيق النطاق.

اإلشعاع المتواصل

3.2

تبث جمموعة متنوعة من مصادر البث الراديوي إشعاعات متواصلة ،وهذا اإلشعاع ميتد بشكل سلس نسبياً عرب معظم الطيف
الراديوي .وبصورة عامة ،تكشف مصادر البث غري احلراري عن تبعية شدة مع الرتدد ختتلف عن تبعية مصادر البث احلراري،
ومع ذلك ميكن أن تتأثر هذه التبعية بتداخل سحب الغاز والغبار بني املصدر والراصد .وتكشف عمليات الرصد املتواصلة
للسماء وجود عدة مصادر راديوية منفصلة مرتاكبة عرب خلفية واسعة .وتعزى ضوضاء خلفية شبه متناحية ذات درجة حرارة
ملعان قدرها  K 2,73إىل اإلشعاع احلراري الذي يعود تارخيه إىل احلقبة اليت أصبحت فيها غازات الكون كتيمة لإلشعاعات
الراديوية للمرة األوىل .وتوفر البنية الزاوياة الضعيفة يف هذا البث ،املقيس عند ترددات ترتاوح بني  30و ،GHz 300معلومات
عن الكثافة الكونية ومعلمات أخرى تتعلق بالكون .وقد أجريت هذه القياسات بواسطة مقاييس إشعاعية مقامة على مناطيد
أو سواتل [Smoot et al., 1992؛ Bennet et al., 2003؛  ]Planck collaboration et al., 2011وعلى مواقع أرضية جوها
جاف ] ،[Pryke et al., 2002وذلك لتقليل اآلثار بسبب الغالف اجل وي لألرض إىل أدىن حد .وتتضمن اخللفية الراديوية
أيضاً ذروة بث مكثف مرتبط مبستوي جمرتنا (درب التبانة) ،مع حدوث حد أقصى باجتاه مركز اجملرة .ويف بعض االجتاهات،
اجملري
اجملري عاد ًة غري حراري ولكن الذروة اليت حتدد املستوي ا
متتد رشقات البث من املستوي حنو اخلارج .ويكون اإلشعاع ا
تتضمن أيضاً مسامهة حرارية ناجتة عن الغاز املتأين.

وينتج البث املتواصل الذي يرى من عدة اجتاهات يف السماء عن مزيج من اآلليات املادية املختلفة :ويتضح ذلك من الطيف
املبني يف الشكل  .1.2ويتعني القيام بعمليات رصد عند ترددات متعددة للحصول على هذا الطيف من أجل تقييم آليات البث
املختلفة ومن مث حتديد الظروف املادية داخل املصدر وحوله.
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الشكل

1.2

طيف مصدر راديوي متواصل
100

10 000

1 000
الرتدد )(MHz

كثافة تدفق القدرة الطيفية (وحدات اعتباطية)

10

1
100

كثافة تدفق القدرة الطيفية ) (spfdمرسومة كدالة للرتدد .وميثل اخلط املتعرج إىل اليسار بث
البالزما ،وميثل اخلط القطري من األعلى يساراً إىل األسفل مييناً بث سينكروتون ،وميثل النتوء
إىل اليمني البث احلراري .وميثل اخلط السميك الطيف املرصود .وقد ختتلف املقادير النسبية
للمكونات املختلفة بشكل كبري من مصدر آلخر .والنطاقات (حىت  )GHz 10املوزعة خلدمة
الفلك الراديوي تظهر يف الطرف األعلى من الرسم البياين.
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اجملري تعترب خارج اجملرة .وهي مصادر غري حرارية أساساً يتم حتديدها بصرياً مع
ومعظم املصادر املنفردة الواقعة خارج املستوي ا
جمرات نائية وأجرام شبه جنمية ( )quasarsموزعة عشوائياً إىل حد ما عرب السماء .وقد أدت عمليات الرصد الراديوي
جمرية نشطة ذات جسم مركزي ضخم ،قد يكون ثقباً أسود ،حييط به قرص ملتحم
هلذه املصادر إىل وضع منوذج يتألف من نواة ا
تتدفق إليه غازات وخترج منه نفثات من جزيئات عالية القدرة تتفاعل مع جماالت مغنطيسية مما يؤدي إىل مناطق ممتدة من البث
اجملري تنتمي إىل جمرتنا .وهي تشمل مصادر
الراديوي .ومن جهة أخرى ،فإن معظم األجسام ضمن بضع درجات من املستوي ا
حرارية مرتبطة مبناطق هيدروجينية متأينة (املناطق  (HIIأو ببعض النجوم (مبا فيها الشمس) أو الكواكب ،فضالً عن مصادر غري
حرارية مرتبطة ببقايا جنوم ساطعة (البقايا املمتدة للنجوم املتفجرة) .وجيري أيضاً رصد البث الراديوي الصادر عن مناطق
اهليدروجني املتأين ) (HIIوبقايا النجوم الساطعة يف اجملرات القريبة.
وغالباً ما يتميز اإلشعاع غري احلراري الذي يرصد من مصادر خارج اجملرة ومصادر يف املستوي اجملري (مبا يف ذلك الضوضاء
اخللفية وبقايا النجوم املتفجرة) باستقطاب خطي جزئياً .وهذا اإلشعاع هو عبارة عن إشعاع سينكروتوين ناتج عن دوران (ومن مث
تسارع) اإللكرتونات يف اجملاالت املغنطيسية املستقطبة خطياً واجتاه استقطاب أصيل متعامد مع اجتاه اجملال املغنطيسي .وهكذا،
فإن وجود االستقطاب يف اإلشعاع الراديوي الكوين يعين وجود ترتيب معني يف اجملاالت املغنطيسية املرتبطة به .وتقدم الدراسات
املتعلقة باإلشعاع املستقطب الناتج عن بقايا النجوم املتفجرة نظرة متعمقة يف تفاعل هذه البقايا مع اجملاالت املغنطيسية احمليطة
بني النجوم .بيد أن االجتاه األصيل لالستقطاب خيتلف عاد ًة عن االجتاه املرصود نظراً خلضوعه لدوران فاراداي بسبب إلكرتونات
واقعة يف جماالت مغنطيسية بني مصدر اإلشعاع واألرض .ونظراً ألن دوران فاراداي خيتلف عكساً مع مربع الرتدد ،فإنه ميكن
قياسه باستعمال االستقطابات املرصودة على مدى من الرتددات .ولذلك توفر الدراسات املتعلقة بدوران فاراداي وسيلة قوية
لدراسة كثافة اإللكرتونات واجملاالت املغنطيسية املوجودة يف الوسط ما بني النجوم.
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والعديد من الظواهر ذات األمهية الفيزيائية الفلكية ال ميكن رصدها إال عند ترددات  MHz 30أو أقل .وتشمل األمثلة امتصاص
البث املتواصل بواسطة الغازات املتأينة األمامية يف جمرتنا ،واالمتصاص الذايت يف اجملرات الراديوية وأشباه النجوم واإلشعاعات
منخفضة الرتدد الصادرة من البالزما الواهية املوجودة يف جمموعات من اجملرات.
التغاير الزمني لإلشعاع المتواصل

1.3.2

إن تغاير البث املتواصل بتغري الزمن أمر شائع نسبياً .وقد يتخذ أشكاالً خمتلفة :رشقات تستمر من بضع أجزاء من النانوثانية إىل
ساعات ،وبث نبضي يف فرتات تكرارية ترتاوح من بضع ملليثو ٍان إىل ثو ٍان ،وتغريات غري دورية متتد على مدى أسابيع أو شهور،
أو تغريات جيبية دورية.
والشمس مصدر من املصادر االستثنائية للرشقات قصرية األمد للطاقة الراديوية ذات األنواع املختلفة واليت تولد رشقاهتا معلومات هامة عن
العمليات الفيزيائية للبالزما ] .[McLean and Labrum, 1985وتكون هذه الرشقات على أشدها عند ترددات تقل عن .MHz 300
وإضافةً إىل ذلك ،قد تزداد الرشقات النامجة عن االضطرابات يف الغالف اجلوي الشمسي بشكل تدرجيي من حيث الرتدد طوال عمرها
االفرتاضي .وقد مت الكشف عن توهجات راديوية وبصرية مرتابطة صادرة من جنوم أخرى ،على الرغم من أن كوكب املشرتي مصدر أيضاً
لرشقات مكثفة حتدث بشكل متقطع عند ترددات تقل عن .[Roberts, 1963] MHz 30
ويتميز كوكب املشرتي بشكل خاص من حيث التغري باإلضافة إىل البث احلراري املستمر املنبعث من قرصه والرشقات املذكورة
أعاله ،وذلك نظراً ألن جماله املغنطيسي يشمل أحزمة  .van Allenوهذه األحزمة تولد بث سنكروترونات مستقطبة غري حرارية
حبزمة عالية تتمركز حنو أحزمتها االستوائية .ونظراً لتخالف احملور املغنطيسي نسبةً إىل حمور الدوران ،تتغري الشدة واجتاه االستقطاب
للبث غري احلراري لكوكب املشرتي املرصود عند سطح األرض تغرياً جيبياً مع دوران األرض.
وغالباً ما تظهر النجوم األقزام البيضاء ذات اجملاالت املغنطيسية القوية توهجات شديدة يف النظام الراديوي يف ترددات تصل إىل
عدة وحدات  GHzمما يتيح دراسة مادة البالزما يف غالفها اجلوي.

وميكن للغالف األيوين لألرض والوسط فيما بني الكواكب للنظام الشمسي أن يتسبب يف تأللؤ البث الراديوي املرصود الناجم
عن مصادر صغرية احلجم الزاوي مبعدل ميكن أن يصل إىل عدة وحدات هريتز .وميكن استنباط حجم املصدر والتفاصيل املتعلقة
بعدم جتانس الوسط فيما بني الكواكب وحتركاته من خصائص هذا التأللؤ .ولئن لوحظ تأللؤ بعض النجوم النابضة ،فهذا ناتج
عن الوسط بني النجوم وليس عن الوسط بني الكواكب.
وتبني بعض املصادر الراديوية ،وخاصةً أشباه النجوم ،تغري البث الراديوي على فرتة زمنية متتد لعدة أسابيع .ويتغري البث الراديوي
للمصادر املستبانة بصرياً مثل مصادر النجوم املتفجرة واملستعرة واألشعة السينية تبعاً للتغريات يف اللمعان البصري.

ولعل أكثر املصادر إثارة لالهتمام من ناحية الفيزياء الفلكية لإلشعاع النبضي هي النجوم النابضة .وقد مت اكتشاف بثها النبضي املنتظم
للغاية يف عام  .[Hewish et al., 1968] 1967والنجوم النابضة هي جنوم تتكون يف جمملها تقريباً من نيوترونات (أي من مادة يف حالة
مكثفة جداً) وتقع معظم النجوم املعروفة منها يف جمرتنا بفرتات نبض ترتاوح بني ملليثانية واحدة و 8ثو ٍان .ومع أن فرتة النبض حتدد
بواسطة دوران النجم فإن مدة النبضة ،اليت تتوقف على الزاوية بني خط البصر باجتاه الراصد وحمور دوران النجم ،تبلغ عاد ًة نسبة مئوية
قليلة من فرتة النبضة .ويرصد عادةً بث النجوم النابضة يف مدى الرتدد من  MHz 30إىل  GHz 3باستعمال تقنيات حساب متوسط
النبضة :غالباً ما يتطلب ذلك أزمنة تكامل تبلغ عدة ساعات لتحديد متوسط جانبيات النبضة .وتتسم بعض النجوم النابضة بنبضات
متأصلة مستقطبة خطياً .وتتشتت مجيع النبضات عند مرورها عرب الوسط بني النجوم باجتاه األرض ،ويتغري اجتاه استقطاهبا حبسب
دوران فاراداي (انظر البند  .)2.3.2وتسمح قياسات التشتت إىل جانب دوران فاراداي بتحديد كثافة اإللكرتونات وشدة اجملال
املغنطيسي على طول خط البصر .وكذلك ،تسمح قياسات وقت وصول النبضة الذي ميتد سنوات عديدة بتحديد مواقع وحتركات
النجوم النابضة عرب السماء (حتركات صحيحة) .والبيانات املتعلقة باستقرار النجوم النابضة على املدى الطويل ،خاصةً تلك املتعلقة
بفرتات امللليثانية ،تدعم استعماهلا احملتمل كميقاتيات معيارية خلدمات التوقيت يف املستقبل (انظر الفصل  .)7ويقوم راصدون يف إطار
تعاون على الصعيد العاملي بتحديد توقيت جمموعة من النجوم النابضة يف حدود امللليثانية آملني أن مي اكنهم هذا املشروع املتطور يف ُناية
املطاف من الكشف مباشرة عن إشعاع املوجات بفعل اجلاذبية.
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وتتسم النجوم النابضة بكثافات سطحية للمجال املغنطيسي من املق ادر أن تكون يف املدى  ،Tesla 910410وقد تصل ،يف احلاالت
القصوى للنجوم املغنطيسية ،إىل  .Tesla 1010ويؤدي اجملال املغنطيسي الشديد املقرتن بالدوران السريع إىل جماالت كهربائية قوية ويولاد
بالزما نسبية كثيفة حول النجم النيوتروين وحيمل تياراً قوياً .وينظر إىل البث الراديوي املتماسك القوي كناتج ثانوي لتبدد الطاقة
يف الغالف املغنطيسي ،ولكن على الرغم من إمكانية كشفه بوضوح فإنه ال يشمل سوى جزءً ضئيالً ) )6-104-10من خسارة الطاقة
الكلية للبالزما .وختتلف هذه الظروف االستثنائية للمجال املغنطيسي كل االختالف عن الظروف املوجودة يف أي مكان آخر
يف الكون وال ميكن حتقيقها يف املختربات على األرض .وتعترب النجوم النابضة خمترباً مثالياً للفيزياء يف هذا اجملال ،ونظراً ألن عملية بثها
الراديوي مل تفهم بشكل جيد بعد أكثر من أربعني عاماً فهذا يدل على أنه ما زال األمر يتطلب إجراء الكثري من البحوث يف هذا
الشأن .وميكن رصد البث الراديوي بكل سهولة يف مدى الرتدد  ،GHz 1,5 - MHz 30ولكن ما زال هناك العديد من املصادر ذات
التدفقات املتوسطة اليت تبلغ بضع مئات من وحدة  (100µJy = -300 dB(Wm-2Hz-1)) µJyعند تردد  GHz 40وميكن كشفها
بواسطة هوائيات كبرية يصل ترددها إىل  .GHz 90وتستعمل عموماً تقنيات حساب متوسط النبضة حمكمة الطور مع أزمنة تكامل
ترتاوح بني دقائق وساعات لتعريف جانبية متوسط النبضة .وتعطى حساسية الكشف لتليسكوب راديوي من أجل بث نبضي دوري
بتدفق متوسط لإلشارة  Sminباملعادلة التالية ]:[Lorimer & Kramer, 2005
W
P W

kTsys
G n p t  

S min 

حيث  Gهو كسب اهلوائي و npعدد االستقطابات احملتسب متوسطها و tزمن التكامل و عرض النطاق املرصود و Pفرتة
النبضة و Wعرض النبضة .وهكذا ،بالنسبة ألي سوية إشعاع متوسطة ،تصبح عتبة الكشف للنبضات الضيقة ) (W<<Pمتناسبة
مع اجلذر الرتبيعي لدورة العمل  .W/Pويف الوقت نفسه ،يكون تدفق الذروة أقوى من متوسط التدفق مبعامل .-1=P/W
ونتيجة لذلك ،تتناسب عتبة الكشف لنبضات الذروة الضيقة مع القيمة  -1/2حبيث تصبح أكرب فيما يتعلق بالنبضات األضيق
اليت هلا متوسط الشدة ذاته.
الشكل

2.2

تشتت النبضات بحسب الوسط بين النجوم (النطاق)L-

PSR J1713 + 0747
P = 4.57 ms, DM = 16

تشتت بني النجوم :تشري أوقات
الوصول إىل تأخر أكرب بالنسبة
لرتددات منخفضة

MHz

إشارة عرض النطاق الكاملة
(موسعة)
إشارة أزيل تشتتها
الزمن
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ويؤدي التشتت بسبب البالزما الواهية جداً بني النجوم إىل تشوه النبضات الراديوية ،إذ تصل النبضات عند ترددات عالية قبل أن
تصل عند ترددات أدىن ،ويتناسب التأخر عكساً مع مربع الرتدد .ونظراً لطول املسافات املعنية ،يكون التأثري قوياً جداً يف معظم
نطاقات الرتدد ويؤدي إىل تشوه جانبيات النبضات حىت ضمن عروض نطاق من بضع وحدات  .MHzوال بد من إزالة تشتت
اإلشارة للتمكن من كشف اجلانبية.
وتكون النبضات الراديوية املتأتية من بعض املصادر مستقطبة خطياً .وعند مرورها عرب الوسط بني النجوم باجتاه األرض تتشتت
النبضات ويتغري اجتاه استقطاهبا حبسب دوران فاراداي (انظر البند  .)2.3.2ويتيح اجلمع بني قياسات التشتت ودوران فاراداي
معلومات عن كثافة اإللكرتونات واجملاالت املغنطيسية على طول خط البصر باجتاه النجم النابض.
وتعطي قياسات أوقات وصول النبضة ،املمتدة بضع سنوات ،معلومات عن مواقع وحتركات النجوم النابضة عرب السماء (حتركات
صحيحة) والتحركات املدارية للنجم النيرتوين يف حال وجود جنوم مرافقة .وكانت أوائل الكواكب املكتشفة خارج اجملموعة
الشمسية تسري يف مدار حول جنم نابض .ومن شأن االستقرار االستثنائي وإمكانية التنبؤ بالبث الراديوي النبضي أن جيعل النجوم
النابضة أدوات مثالية الختبارات النسبية العامة .وانبعاث موجات اجلاذبية من النجوم النابضة يف مدارات قريبة حول جنوم
نيوترونية أخرى وجنوم أقزام بيضاء هو واحد من تنبؤات النسبية العامة اليت أكدهتا قياسات توقيت النبضة .وجتري اختبارات أخرى
للنسبية العامة ومقارنة تنبؤاهتا مع تلك املستمدة من نظريات اجلاذبية األخرى باستعمال قياسات التوقيت وقياس التغريات الصغرية
يف أوقات وصول النبضات الصادرة من العديد من النجوم النابضة املنتثرة عرب القبة السماوية .ومن احملتمل أن تسمح هذه
املنهجية بكشف موجات اجلاذبية الطويلة.
وتقع حالياً دقة توقيت النجم النابض على املدى الطويل يف حدود  µs 0,1بالنسبة ألفضل املصادر ويقرتب استقرار توقيتها من
استقرار أفضل معايري التوقيت الذرية .وينطوي استقرار التوقيت املتأصل للنجوم النابضة على احتمال استعمال هذه املصادر
يف املستقبل كميقاتيات معيارية من أجل خدمات التوقيت (انظر الفصل  )7واملالحة املستقلة ملسابري الفضاء السحيق.
ومعظم النجوم النابضة املكتشفة ،زهاء  2 000جنم ،تقع يف جمرتنا .وتبحث املراصد الراديوية عن النجوم النابضة لعدة أهداف
منها اكتشاف النجوم النابضة اليت تدور حول أجسام مدجمة أخرى كنجم نيوتروين آخر أو جنم نابض أو رمبا ثقب أسود .وجتري
عمليات البحث بتسجيل الضوضاء الراديوية القادمة من موقع حمدد مث البحث عن تغريات دورية ترتاوح بني بضع ملليثو ٍان وعدة
ثو ٍان.

التغاير العابر والقصير األجل للنجوم النابضة
ختتلف جانبيات فرادى النبضات الصادرة عن جنم نابض من نبضة ألخرى بينما يبقى متوسط اجلانبية كما هو لعدة سنوات مبثابة
"البصمة" اليت متيزه .وميكن أن يكون تغاير النبضة املفردة هذا ضعيفاً أو قوياً وخيتلف من جسم آلخر .ويف أقوى احلاالت،
يالحظ ما يسمى النبضات الراديوية العمالقة اليت ميكن فيها لتدفق الذروة أن يتجاوز املتوسط بعامل .810610
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الشكل

3.2

نبضة راديوية عمالقة صادرة من نجم السرطان النابض عند

[Jessner et al., 2010] GHz 15,35

يبلغ تدفق الذروة  K 9 000~( Jy 6 800من أجل هوائي قطره  100مرت) .جمموع مدة التسجيل املبينة هي .µs 1,2
fsky = 15,35 GHz

Effelsberg 25/10/2007 2:14:40 mjd = 54398,0935193174520
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وتتميز النبضات العمالقة باستقطاب شديد وحتدث ذروة البث فيها على فرتات دون نانو ثانية .ويعتقد أن آلية البث فيها شكل
متطرف من أشكال البث الراديوي العادي للنجوم النابضة ،ولكن هذه الظاهرة كذلك غري مفهومة جيداً .ويقوم علماء الفلك
الراديوي بكشف النبضات وحتليلها باستعمال مسجالت عابرة مبعدالت اعتيان مرتفعة وآلية إطالق تلتقط إشارات قوية قصرية
األمد من الضوضاء.
وال ميكن كشف مجيع النبضات اليت تبثها النجوم النابضة يف مجيع األوقات .وتتفاوت التأللؤات بني النجوم (على غرار وميض
النجوم يف السماء ليالً ،ولكنها ناجتة عن تغاير الوسط بني النجوم) من حيث البث الراديوي ،ومبا أُنا نامجة عن تأثري البالزما
فهي تتوقف بشدة على الرتدد .وجتري دراسة تأللؤات النجوم النابضة لزيادة فهم بنية اإللكرتونات وتوزيع كثافتها يف الوسط بني
النجوم على جمموعة من األطوال املختلفة.
ومع ذلك ،تبث بعض النجوم النابضة إشعاعها بشكل غري منتظم متاماً .وتفقد بعض هذه األجسام بضع نبضات (انعدام) من
وقت آلخر ،ولكن يبقى النجم النابض يف بعض احلاالت هادئاً أليام عديدة قبل أن يبدأ فجأة البث من جديد .وتالحظ حالة
قصوى هلذا السلوك من خالل التمورات الراديوية الدوارة ) (RRATSوهي عبارة عن مرسالت قوية ولكنها ترسل رشقات
عشوائية تستغرق بضع ثو ٍان فقط وتكون قابلة للكشف رمبا مرة أو مرتني يف اليوم فقط .ويتطلب كشفها وحتليلها هوائياً كبرياً
يف نطاق راديوي ٍ
خال من التداخل النبضي املتفرق.
2.3.2

قياس اإلشعاع المتواصل

يتعني إجراء قياسات عند عدد من الرتددات لتحديد تبعية البث املتواصل للرتدد .ويكفي إجراء هذه القياسات على فرتات مثانياة
نظراً ألن طيف البث املتواصل يكون عاد ًة سلساً ،وإن كان تقارب الفرتات مرغوباً فيه لقياس تشتت النجم النابض ودوران
فاراداي وكذلك أطياف االمتصاص الذايت .وتزداد حساسية القياس باستعمال عروض نطاق كسرية واسعة عند كل تردد ،حيث
تكون نسبة  %10مرغوباً فيها وتعترب نسبة  %2مبثابة احلد األدىن .ويتناول الفصل  3نطاقات خدمة الفلك الراديوي املوزعة
إلجراء قياسات البث املتواصل.
علم الفلك الراديوي
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وتتم معظم عمليات رصد املصادر الراديوية عند ترددات أكرب من حوايل  MHz 100باستعمال هوائيات مكافئية عاكسة( ،شكل
الصحن) .وميكن استخدامها بشكل منفرد أو يف صفائف .ويتمثل العامل املقياد يف استعمال التليسكوبات الراديوية هبوائي مكافئي
وحيد يف استبانتها الزاوياة اليت تقابل فتحة حزمة بنصف القدرة .وال ميكن استعماهلا بشكل فعال إال لرسم بنية يف السماء تقابل
زاويا عدة فتحات حزم هوائيات على األقل :مثال ذلك البث الراديوي من درب التبانة والشمس والقمر ومن بعض اجملرات القريبة.
ويتمثل اإلجراء املعتاد يف تقسيم املنطقة اليت ينبغي رسم خارطتها إىل سلسلة من خطوط املسح الشبكي يفصل بينها نصف فتحة
احلزمة ال أكثر ،أو إىل شبكة من النقاط مبباعدة ال تزيد عن نصف فتحة احلزمة .وقد يستغرق وضع اخلارطة وقتاً طويالً ،على أن
يفرتض ضمناً عدم تغري املصدر والبيئة اليت جتري فيها القياسات أثناء هذه الفرتة .وبصورة عامة ،يتم ترتيب إجراء القياس حبيث
تكون نقطة الرصد أثناء املسح عند ارتفاع ثابت ،حبيث يظل تأثري اإلشعاع األرضي يف الفصوص اجلانبية ثابتاً أثناء املسح وميكن
إزالته بسهولة .ومع ذلك ،ويف العديد من احلاالت ،يكون للتليسكوبات هبوائي مكافئي وحيد فتحات حزمة أوسع من املصدر الذي
جيري رصده .ويف هذه احلاالت ،تتمثل القياسات يف حتديد خصائص اإلشعاع (مثل الكثافة واالستقطاب) من اجتاه املصدر قيد
النظر ومقارنتها خبصائص اإلشعاع الصادر من مناطق قريبة يف السماء .ويف احلالة املثلى ،توضع خارطة املنطقة اليت تضم املصدر وما
حوله ،حبيث يتسىن تقدير البث الزائد عرب اخللفية .ولكن عندما ال يسمح الوقت بذلك ،جتري القياسات على عدد حمدود من
النقاط القريبة من املصدر على النحو املبني يف الشكل  .4.2ويف معظم احلاالت ،ال تتغري اخلصائص املقيسة كثرياً أثناء مدة الرصد
وميكن حتديد قيمتها املتوسطة على مر الزمن فيما خيص كل اجتاه يف السماء .ويوضح الشكل  5.2التغريات يف خرج املستقبِل لفرتة
قصرية من الزمن .وتق ادر مسامهة املصدر يف اإلشعاع الكلي الوارد كالتايل ،S – (A  B  C  D)/4 :حيث متثل األحرف سويات
متوسط القدرة الواردة عند اجتاهات التسديد املقابلة املبينة يف الشكل .4.2
الشكل

4.2

اتجاهات التسديد الشائعة لقياسات بهوائي مكافئي وحيد

A
D

S

B

C
أحد اإلجراءات الشائعة املستعملة لقياس مصدر يقع يف حزمة اهلوائي عند تسديد احلزمة
باجتاه  .Sوعند التسديد هبذا االجتاه" ،يرى" اهلوائي ،باإلضافة إىل املصدر ،انبعاثات
من خلفية السماء وانبعاثات أرضية ملتقطة من خالل الفصوص اجلانبية للهوائي ،وانبعاثات
غري مرغوب فيها ميكن أن تتوقف خصائصها على االجتاه والزمن .والنقاط احمليطة  AوB
و Cو Dهي نقاط قريبة يف السماء .ومتثل الدوائر سويات القدرة البالغة  dB 10أو
أقل يف خمطط حزمة اهلوائي.
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الشكل

5.2

مثال لخرج المستقبِل في رصد باستعمال هوائي مكافئي وحيد
106
105
104
103

101

خرج املستقبِل

102

100
99
98
97
250

200

100

150

50

0

الزمن

خرج املستقبِل (إحداثي العينات) بدالة الزمن (إحداثي السينات) أثناء جزء من وقت الرصد
كما يف الشكل  .4.2ويقابل اجلزء األيسر من التسجيل املوقع  ،Bواجلزء املركزي املوقع S
واجلزء األمين املوقع  .Dويف هذا التسجيل ،مل يستغرق زمن التكامل سوى بضع ثوان.
وميكن فيما بعد حتديد القيمة املتوسطة للبيانات عرب الزمن املستغرق يف كل موقع،
كما ميكن حتديد القيمة املتوسطة للنتائج املستمدة من العديد من جمموعات اجتاهات
التسديد لبلوغ النسبة  S/Nاملتوخاة.
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ويتميز صفيف من هوائيني أو أكثر يستخدم كأداة لرسم اخلرائط أو التصوير مبجال تَقابل يساوي تقريباً فتحة احلزمة بنصف
القدرة لفرادى ا هلوائيات اليت تشكل الصفيف واستبانة تساوي فتحة احلزمة بنصف القدرة للصفيف .ويعمل كل زوج من
اهلوائيات يف الصفيف كمرشاح مكاين لقياس اتساع أحد مكونات فورييه للصورة .وإذا كانت هناك هوائيات كافية يف الصفيف
وكانت مرتابة يف تشكيل ثنائي األبعاد ،ميكن عندئذ حتديد عدد ٍ
كاف من مكونات فورييه يف فرتة زمنية قصرية إلنتاج صورة
انطالقاً من عملية رصد واحدة .وتكون بعض الصفائف ،مثل التليسكوب الراديوي الرتكييب يف املرصد الراديوي الفيزيائي العمومي
يف كندا ،خطية ومن مث فهي تعتمد على دوران األرض لكنس املصدر من عدة اجتاهات .وجتري عمليات الرصد ملدة  12ساعة
تقريباً باستعمال مباعدات ثابتة بني اهلوائيات قد تزداد بعمليات رصد إضافية يف وقت الحق باستعمال مباعدات خمتلفة بني
اهلوائيات لتجميع معلمات كافية إلعداد الصورة .وال تنقل اهلوائيات إىل مواقع جديدة إال بني كل فرتة من فرتات الرصد البالغة
 12ساعة .وال تتشكل حزمة اهلوائي الرتكيبية للصفيف إال بعد معاجلة البيانات املستمدة من سلسلة عمليات الرصد الكاملة
ملصدر معني ،وعندئذ تقابل حجم البيكسل يف الصورة الناجتة .ويعطي الشكل  6.2مثاالً لصورة تركيبية .وقد أجريت عمليات
الرصد هلذه الصورة الراديوية عند تردد  GHz 5بواسطة صفيف اهلوائيات الكبري جداً ) ،(VLAوهو صفيف مؤلف من  27هوائياً
قائم يف والية نيو مكسيكو.
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6.2

مثال لصورة راديوية

صورة راديوية أعدت يف الطيف املتواصل عند  GHz 5من رصدات بواسطة صفيف كبري جداً من
 27هوائياً .واملصدر الراديوي املقصود هو الكوكبة  ،Cassiopeia Aوهي بقايا جنم تفجر قبل حوايل
 300سنة .ويبلغ القطر الزاوي للبنية الرئيسية  4دقائق قوسية (حوايل  1/7قطر القمر) ،وتبلغ
االستبانة الزاوية  0,6ثانية قوسية تقريباً .وخالل تفجر النجم ،قذفت الطبقات اخلارجية للنجم
الضخم بسرعة عالية ،ولكنها تباطأت بسبب الغاز بني النجوم ،واخرتقت الوسط مواد متوسعة
ببطء أكرب تنبعث من طبقات أعمق داخل النجم ،مما ولد بىن شبيهة بالفقاعات .وعند أطوال
املوجات البصرية ،ال ترى سوى خيوط قليلة باهتة باستخدام أكرب التليسكوبات .الصورة مقتبسة
جماملةً من املرصد .NRAO/AUI
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وميكن التعمق يف رؤية آليات توليد البث الراديوي بفضل البنية املفصلة والتوزيع املكاين للبث الراديوي يف املصادر .وفيما عدا
الظروف اخلاصة ،اليت حيتجب فيها املصدر بسبب القمر أو أحد الكواكب ،يتطلب رسم اخلرائط املفصلة صفائف هوائيات واسعة.
فعلى سبيل املثال ،جيب أن يكون لنظام قادر على حتقيق استبانة زاوياة خالل بضع ثوان قوسية أبعاد تبلغ حوايل  10 000من أطوال
املوجة .ومن مث ،ميكن حتقيق أعلى قدر من التفصيل الزاوي ،على مقياس ~  4-10ثانية قوسية ،باستعمال تقنية القياس بالتداخل
ذي خط األساس الطويل جداً ) ،(VLBIباستخدام هوائيات متباعدة مبسافات تبلغ عدة آالف الكيلومرتات .وتتجاوز
االستبانة الناجتة أفضل استبانة زاوياة ميكن حتقيقها حالياً يف أي جزء آخر من الطيف الكهرمغنطيسي بعشر مرات على األقل.
ويف الواقع ،يعرف النظام املرجعي السماوي الدويل ،الذي اعتمده االحتاد الفلكي الدويل ،باملواضع اليت تشمل أكثر من 200
ا
مصدر راديوي خارج اجملرة جرى قياسها بدقة تبلغ  0,5مل ليثانية قوسية من خالل عمليات الرصد بتقنية VLBI
] .[Ma et al., 1998ونظراً ألن كل هوائيات الصفيف  VLBIجيب أن تعمل على الرتدد ذاته وأن فرادى اهلوائيات ميكن أن تكون
يف بلدان خمتلفة أو يف مدار األرض ،فمن الضروري تأمني محاية عاملية لنطاقات تردد الفلك الراديوي.
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4.2

إشعاع الخطوط الطيفية

يتولد إشعاع اخلطوط الطيفية الصادر من سحب الغاز بني النجوم بواسطة الذرات واجلزيئات عندما تفقد الطاقة أو تكتسبها إثر
التصادم فيما بينها أو عندما تستثريها النجوم القريبة .وفيما يتعلق بسحابة حتتوي على ذرة معينة أو جزيء معني ،يؤدي ذلك إىل
حتوالت يف أحوال الطاقة وإىل نشوء سلسلة من اخليوط الطيفية املنفصلة .وحتدد الكثافات النسبية والرتددات والعروض اخلاصة
هبذه اخلطوط من خالل الظروف املادية وتتوقف على أنواع اجلزيئات وكثافتها ودرجة حرارهتا وتوزيع سرعتها .وتزداد الكثافة
اخلطية يف بعض الظروف إىل حد كبري بتأثري "ميزر"؛ وحيدث ذلك عاد ًة يف املناطق اليت تتكون فيها النجوم أو يف األغلفة
النجمية الدوارة للنجوم املتطورة .وتالحظ اخلطوط الطيفية أيضاً عندما متتص الذرات أو اجلزيئات يف سحابة ما اإلشعاع بطريقة
انتقائية من مصدر خلفية متواصل مرئي عرب السحابة.
عرف بكل من الذرة/اجلزيء احملدد والتحول ،يتعرض اخلط
وعلى الرغم من أن الرتدد اجلوهري (يف حالة سكون) خلط طيفي ي ا
املالحظ أيضاً إلزاحة دوبلر وفقاً للسرعة القطرية للذرة/اجلزيء ،أي بواسطة حركته بالنسبة للراصد على طول خط البصر .وفيما
يتعلق بالسرعات الكبرية ،ينزاح الرتدد املالحظ انزياحاً كبرياً عن القيمة اجلوهرية ،اليت غالباً ما تكون دون حدود الرتدد األدىن
للنطاق املوزع خلدمة الفلك الراديوي .وقد مسحت زحزحة دوبلر يف خط اهليدروجني احملايد ) (HIعند تردد MHz 1 420
باستيضاح بنية الذراع احللزونية والدوران لكل من جمرتنا وللعديد من اجملرات اخلارجية.
1.4.2

أنواع الخطوط الطيفية

يرصد علماء الفلك الراديوي عدة أنواع من اخلطوط الطيفية .وأول كشف قاموا به هو التحول فائق الدقة للتحول املغزيل للهيدروجني
الذري احملايد ) (HIعلى مقربة من ( MHz 1 420طول املوجة  21سنتيمرتاً) يف عام  .[Ewen and Purcell, 1951] 1951وكان هذا
الكشف معلماً بارزاً يف علم الفلك ،إذ قدمت مجيع عمليات الرصد السماوية الالحقة أول صورة شاملة للبنية احللزونية احلقيقية جملرتنا.
ونعلم اآلن أن اهليدروجني الذري احملايد متوافر يف معظم اجملرات ،مما يعطي هلذا اخليط الطيفي أمهية أساسية للتمكن من دراسة الغاز
بني النجوم يف اجملرات بصورة عامة .غري أن سرعات االبتعاد املرتفعة للمجرات البعيدة تضمن تعرض بث اهليدروجني احملايد )(HI
املنبعث منها إلزاحة دوبلر باجتاه ترددات دون احلد األدىن لنطاق خدمة الفلك الراديوي احملمي .MHz 1 427-1 400 ،ويف الواقع،
لوحظ االمتصاص يف هذا اخلط عند ترددات منخفضة تصل إىل .MHz 300
ومت الكشف عن أول خط جزيئي (جلذر اهليدروكسيل ،OH ،عند  )GHz 1,6يف عام  .1963ومرت عدة سنوات قبل الكشف
عن جزيئات أخرى ،ولكن مت منذ ذلك الوقت رصد ما يزيد على  10 000حتول من أكثر من  125جزيئاً من اجلزيئات املختلفة
بني النجوم ونظائرها .وميكن العثور على قائمة بالتحوالت اليت جرى كشفها يف مدى الرتدد  0,7إىل GHz 350
يف ] .[Lovas, 2004ومن الناحية الواقعية ،ال ميكن للوائح الراديو أن توفر احلماية إال جملموعة خمتارة من هذه اخلطوط ،ولكن من
املرغوب فيه توفري احلماية لتلك اخلطوط اليت تعترب ذات أمهية فلكية فيزيائية كربى (انظر الفصل .)3
وتنبعث اخلطوط اجلزيئية من أنواع خمتلفة من سحب الغاز بني النجوم :السحب املنتثرة ذات الكثافة املنخفضة؛ والسحب الداكنة
الباردة املنعزلة اليت غالباً ما حتتوي على جزيئات غري مستقرة على األرض؛ والسحب الذرية العمالقة الكثيفة اليت تتضمن مناطق
اهليدروجني املتأين ) ،(HIIوالنجوم الشابة الساخنة والنجوم قيد التكوين .وحتتوي هذه السحب على جزء كبري من الكتلة
اإلمجالية جملرتنا ،مع أن اجلزئيات ال تشكل سوى جزء ضئيل من هذه الكتلة ،إذ إن معظمها ما زال يتكون من هيدروجني ذري.
واخلطوط امليزرية هي نوع حمدد من اخلطوط الطيفية اليت تدعمها جزيئات قليلة فقط .وهي تستحدث من خالل تضخيم إشعاع
خلفية متواصل ،وتكون يف جمرتنا كثيفة وضيقة النطاق جداً ومستقطبة غالباً .وهي موضع اهتمام خاص ألُنا تسمح بتحديد
املناطق الكثيفة داخل السحب حيث تتكون النجوم ،بينما ميكن أن يرتبط بعضها أيضاً باألغلفة املمددة للنجوم املتطورة .ويف
بعض اجملرات ،يتمركز اإلشعاع امليزري فائق اللمعان (ميغاميزر) عريض النطاق على مقربة من النواة .وتوفر الدراسات املتعلقة باخلطوط
الطيفية يف جمرتنا معلومات عن السحب اجلزيئية وعمليات تطور النجوم وعن البنية احللزونية للمجرة وتطورها الكيميائي .وجيري حبث
هذه اخلصائص أيضاً يف جمرات أخرى ،بفضل حتسني احلساسية واالستبانة الزاوياة للصفائف األحدث عهداً .وتشمل الدراسات
املتعلقة باجملرات األبعد عموماً اخلطوط الطيفية ألكثر األنواع وفرة ،ومها اهليدروجني وأول أكسيد الكربون .وقد مسح رصد اخلطوط
اجلزيئية من مصادر فلكية أيضاً بإجراء عمليات حماكاة خمتربية لبيئاهتا ،وذلك من أجل تركيبها :ومن أمثلة ذلك جزيء سلسلة
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الكربون  HC7Nوجزيء  .[Kroto et al., 1978] ،cyanohexatriyneوكانت إحدى النتائج اجلانبية لألعمال املختربية املثرية
لالهتمام هو اكتشاف جزيء الكربون الكروي.[Kroto et al., 1985] buckminsterfullerene ،C60 ،
وتنبعث خطوط إعادة االندماج من ذرات اهليدروجني واهليليوم والكربون وغريها عندما تنقل إلكرتوناهتا من سوية طاقة أعلى إىل
سوية طاقة أدىن .وتتبع هذه العملية عموماً إعادة اندماج أيون وإلكرتون .وقد اكتشف علماء الفلك الراديوي يف االحتاد
السوفيايت ] [Sorotchenko et al., 1964خطوط إعادة االندماج األوىل يف عام  .1964وتولد املناطق الغازية الساخنة املتأينة
خطوط إعادة اندماج متعددة تنتشر عرب الطيف الراديوي ] ،[Lilley and Palmer, 1968ويقع بعضها يف نطاقات خدمة الفلك
الراديوي املوزعة لعمليات الرصد املتواصلة ،بينما يقع عدد قليل منها يف نطاقات خدمة الفلك الراديوي املوزعة أصالً للرصد احملدد
خلطوط أخرى من قبيل اهليدروجني احملايد  HIأو اهليدروكسيل  .OHومي اكننا رصد شدة وشكل خطوط إعادة االندماج من حتديد
الظروف املادية اليت تؤدي إىل انبعاثها .وتنشأ أملع هذه اخلطوط عن حتوالت بني سويات الطاقة اجملاورة للهيدروجني حيث متثل
كثافتها عاد ًة نسبة مئوية قليلة من شدة التواصل احلراري.
قياس الخطوط الطيفية

2.4.2

يقوم راصدو اخلطوط الطيفية بتقسيم نطاق مترير املستقبِل إىل عدد كبري من القنوات الرتددية املتساوية يف العرض ،ويتم ذلك عادةً
مبعاجلة رقمية إلشارة الرتدد املتوسط ) .(IFويبني الشكل  7.2خرجاً منطياً من خالل رصد باستعمال هوائي مكافئي وحيد .ونظراً ألن
إرسال اخلط الطيفي الضيق املتأصل الصادر عن ذرة أو جزيء يف سحابة غاز كونية يتوسع دائماً بتأثري دوبلر نتيجة التحركات داخل
السحابة ،ميكن استعمال شدته ومدى تردده الستقراء التحركات وكتلة املواد داخل السحابة .غري أن البيانات الطيفية غري املصححة
تتعرض للتشوه جراء أي احنراف عن استواء نطاق التمرير للمستقبِل وأي موجات مستقرة يف نظام اهلوائي/التغذية وأي عدم اتساق
يف طيف إشعاع اخللفية .وتزول هذه التأثريات عادةً من خالل تكرار الرصد عند تردد مركزي خمتلف قليالً إلزالة آثار امليل والتموج
يف نطاق التمرير ومن خالل تكرار الرصد يف مواقع قريبة يف السماء إلزالة البث يف اخللفية .ويف حالة بث اهليدروجني احملايد  HIالذي
ينتشر عرب السماء بأكملها ،من الصعب إزالة آثار اإلشعاع الوارد يف الفصوص اجلانبية إزالة كاملة ،ويتطلب ذلك معرفة مفصلة
باملخطط الكامل للهوائي وبعض املعرفة بتوزيع الغاز الكوين الذي تتلقاه الفصوص اجلانبية عن غري قصد.
الشكل
مثال لجانبية خرج مستقبِل للخط الطيفي لهيدروجين محايد
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رقم القناة

ميثل إحداثي العينات خرج املستقبِل املتناسب مع درجة حرارة اهلوائي وميثل
إحداثي السينات عدد القنوات الطيفية .ويتم اختيار عروض نطاق القنوات
حبيث تناسب عرض اخلط الطيفي .وقد مت توسيع اخلط الطيفي وحيد الرتدد حنو
اجلانبية املبني بواسطة حتركات املواد املشعة يف السحابة على طول خط البصر من
اهلوائي .ويعزى اخلط القاعدي املائل إىل اقرتان آثار األدوات ،ورمبا إشعاع
اخللفية ،واليت تراعى يف التصحيح يف عملية خفض البيانات الالحقة.
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تتعرض جانبية اخلط املرصود ،أو تباين الشدة بدالة الرتدد ،إلزاحة دوبلر عن تردد السكون الطبيعي بسبب السرعة القطرية
توسع هذه اجلانبية .وإذا كانت السرعة
للذرات/اجلزيئات بالنسبة إىل الراصد .ومن شأن احلركة املضطربة داخل السحابة أن ا

القطرية  vrصغرية مقارنة Wبسرعة الضوء ،c ،فإُنا تقرتن بزحزحة الرتدد النسبية
f
f

f
f

بالعالقة التالية:

vr  – c

ويالحظ هنا أن إشارة السرعة موجبة بالنسبة لالبتعاد مما يؤدي إىل زحزحة تردد سالبة ،أي إىل اخنفاض يف الرتدد يشار إليه
عادةً "باالنزياح حنو األمحر" .ونظراً ألن الدوران التفاضلي داخل جمرتنا يفرض مدى  300 كم/ثانية على السرعات القطرية
اجملرية ،فإن بيانات السرعة توفر فعلياً بعداً ثالثاً على طول خط البصر لتكملة التوزيع املسقط للمواد
املرصودة لألجسام ا
يف السماء .وإضافة Wإىل ذلك ،ميكن الستقطاب بعض إرساالت اخلطوط الطيفية ،مثل إرسال ميزر ،أن يزودنا مبعلومات
عن اجملاالت املغنطيسية يف هذه السحب.
ويف حالة سحابة جزيئية ،تتوقف شدة اجلانبية عند تردد معني على درجة احلرارة وكثافة العمود والعمق البصري عند ذلك الرتدد.
وغالباً ما ميكن فصل هذه املعلمات إذا كان اخلط يشتمل على بنية مرتبطة بتقسيم فائق الدقة لسويات القدرة املتعلقة باالنتقال؛
وإال ميكن حتديد هذه املعلمات من خالل مقارنة عمليات االنتقال املختلفة للجزيء ذاته .وهذه التقنية األخرية مفيدة بشكل
خاص إلزالة الغموض الناجم عن اإلرساالت السميكة بصرياً عن طريق دراسة أحد تعديالت النظائر بني النجوم األقل وفرة ،مثل
دراسة  13COبدالً من .12CO
واخلطوط الطيفية يف اجملال الراديوي مناسبة بشكل خاص إلجراء قياس دقيق لزحزحات دوبلر ،علماً ب أن الرتددات
الراديوية سهلة القياس بدقة عالية .وقد مج عت قياسات دوبلر ملصادر ميزر مائية يف املدار برتدد  GHz 22مع استبانة
زاوياة عالية وقياسات  VLBIملواقع اخلطوط الطيفية مما ي سمح مباشرة بتحديد مسافة اجملرة  NGC4258البالغة
 .67,2  0,3 Mpcوقد أتاح ذلك إجراء القياس األول املباشر للمسافة إىل جسم خارج اجملرة بشكل مستقل متاماً عن
أي تسلسل آخر للقياسات الفلكية ].[Herrnstein et al., 1999
وتقابل كل قناة يف جهاز قياس الطيف مدى حمدداً إلزاحة دوبلر ،ومن مث عند استعمال صفيف هوائيات لعمليات رصد اخلطوط
الطيفية ،يتم إعداد صورة منفصلة لكل قناة .ويف الكثري من احلاالت ،ميكن تفسري إزاحة دوبلر على أُنا مسافة ،وبدالً من خارطة
بيانات حنصل على مكعب بيانات ،وهو متثيل لتوزيع مادة املصدر يف مكعب من الفضاء.
وغالباً ما يتطلب األمر ساعات عديدة من الرصد للحصول على احلساسيات الضرورية من أجل التوصل إىل استنتاجات
ذات أمهية فلكية فيزيائية .وانعدام التداخل الضار ضروري عرب عروض نطاق واسعة مبا يكفي لتشمل اخلطوط املعرضة لتأثري دوبلر
ونطاقات املقارنة املتامخة إلرساالت اخلطوط.
5.2

الممارسة الحديثة

يستفيد علماء الفلك الراديوي من العديد من التطورات التقنية .وتسمح هذه التطورات بزيادة الرتددات املركزية للمستقبِالت
العملية تدرجيياً فضالً عن خفض درجة حرارة نظامها وزيادة عرض نطاقها .والواجهة اخللفية الرقمية متاحة اآلن على الصعيد
يسهل إجراء عمليات تكامل قصرية ميكن فحص خرجها فيما يتعلق بتداخل
العاملي مع حتكم حاسويب يف حيازة البيانات .وهذا ا
الرتددات الراديوية الشديد قبل حساب قيمته املتوسطة للحصول على احلساسية املرغوبة .ومت اكن أوجه التقدم يف سرعة نقل
البيانات وتكاليف الذاكرة امليسورة أكثر من ذي قبل من حفظ جمموعات كبرية من البيانات ملعاجلتها فيما بعد بواسطة
خوارزميات متطورة أكثر من أي وقت مضى .ومن أكرب املستفيدين من العديد من أوجه التقدم هذه هم علماء الفلك الذين
يقومون بعمليات الرصد  .VLBIوميكنهم حالياً أن يستعملوا يف آن واحد تليسكوبات تقع يف كل من أمريكا الشمالية وأمريكا
6
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اجلنوبية فضالً عن أوروبا وجنوب إفريقيا للحصول على البيانات يف الوقت الفعلي عرب شبكات األلياف البصرية وختفيض البيانات
واحلصول على الصور املنتجة يف الوقت الفعلي تقريباً .وقد تضاعف عرض نطاق هذه الفئة من الرصد عدة مرات يف العقد
األخري ،مع ما يرتتب على ذلك من مكاسب يف احلساسية .وعلى العكس من ذلك ،خزنت سابقاً عمليات الرصد VLBI
يف أشرطة مغنطيسية لكي ختفض يف الشهور التالية :مل يكن لراصدي اخلطوط الطيفية هبوائي مكافئي وحيد أن يتحملوا هذا
اإليقاع البطيء منذ الستينات.
غريت أوجه التقدم التقين األسلوب املفضل إلجراء عمليات الرصد املتواصلة :ومن األفضل اآلن عموماً نشر مقياس طيف
وقد ا
رقمي يسمح بتحديد تداخل الرتددات الراديوية الشديد وإزالته من األطياف قبل احلصول على قياس متواصل .وكذلك،
فإن عروض النطاق األكرب للمستقبِالت احلالية شجعت أولئك الراصدين الذين ينعمون باستعمال أساليب الرصد مع بعض
احلماية املتأصلة من تداخل الرتددات الراديوية للرصد خارج النطاقات املوزعة خلدمة الفلك الراديوي .وحيصل راصدون آخرون
على بيانات صاحلة فلكياً باستعمال مراشيح ثلمية (من نوع فائق التوصيل عايل احلرارة أحياناً) إللغاء اإلشارات الشديدة
غري املطلوبة اجملاورة لتمرير نطاقها املختار ،وكذلك باستعمال استبانة طيفية عالية لتمكني تطبيق تقنيات البرت على خصائص
النطاق الضيق من منظور االنسان .ومع ذلك ،ال تزال خدمة الفلك الراديوي حباجة للنطاقات املوزعة هلا لتمكني املعايرة الدقيقة
للبيانات وتقليل الغموض املتصل بتداخل الرتددات الراديوية يف عمليات رصد اخلطوط الطيفية.

الخالصة

6.2

يؤدي علم الفلك الراديوي دوراً حيوياً يف حبوث الفيزياء والفلك األساسية الستكشاف الكون .والعديد من الظواهر املدروسة ال
ميكن مالحظتها يف أجزاء أخرى من الطيف الكهرمغنطيسي ،كما حيدث على سبيل املثال ال احلصر يف اإلرسال اخلطي
للهيدروجني الذري احملايد وانبعاثات ضوضاء اخللفية باملوجات الصغرية وبنيتها الزاوية اليت تكتسي أمهية أساسية يف علم
الكونيات ،واملناطق الشاسعة لإلرساالت السنكروترونية املرتبطة باجملرات الراديوية ،ومناطق تكوين النجوم اليت حيجبها الغبار
يف أطوال املوجات البصرية .وعالوة على ذلك ،يزودنا اجملال الراديوي بأعلى استبانة زاوياة ميكن حتقيقها واملواقع الزاوياة األكثر دقة
فضالً عن أدق إزاحة دوبلرية .وهكذا ،فإن علم الفلك الراديوي ال يقتصر على كونه جمرد تكملة للتقنيات البصرية التقليدية وإمنا
يؤدي دوراً رائداً يف اكتشاف العديد من جماالت علوم الفلك والفيزياء الفلكية .
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3

نطاقات التردد المفضلة لعمليات الرصد الفلكية الراديوية
1.3

اعتبارات عامة

1.1.3

عمليات الرصد الفلكية الراديوية القائمة على األرض

يتوقف اختيار الرتدد من أجل عمليات الرصد الفلكية الراديوية القائمة على األرض على الظواهر اليت يتعني رصدها والغالف
اجلوي لألرض (الرتوبوسفري واأليونوسفري) .ويؤثر األيونوسفري بشدة على عمليات الرصد عند ترددات أقل من MHz 30؛ وتشري
القياسات إىل أن أدىن تردد عملي للرصد القائم على األرض يبلغ حوايل ( MHz 1,5انظر البند )1.2.3؛ وجتري معظم عمليات
الرصد عند ترددات فوق  MHz 20تقريباً .ويؤثر الرتوبوسفري على عمليات الرصد من خالل االمتصاص وال سيما بسبب
األكسجني ) (O2وخبار املاء ) .(H2Oويوضح الشكل  1.3بيانياً التوهني بسبب رنني هذه اجلزيئات .أما آثار املكونات األخرى
ِ
جرية
للغالف اجلوي مثل  COو NOو NO2فهي مهملة .وعلى الرغم من أن بعض االكتشافات األوىل لإلرساالت الراديوية امل ا
متت عند بضع عشرات امليغاهرتز (أي عند أطوال املوجات الديكامرتية) ،كان هناك تقدم عام يف علم الفلك الراديوي حنو
قياسات عند ترددات أعلى.
وقد أسهمت يف هذا االجتاه االستبانة الزاوياة العالية اليت ميكن حتقيقها بواسطة هوائيات مكافئية وتطور املضخمات األولية
منخفضة الضوضاء وتعاقب االكتشافات عند الرتددات األعلى .وقد اضطلع علماء الفلك الراديوي بدور ريادي
يف استعمال ترددات فوق  ،GHz 100وجتري عمليات الرصد اآلن عند ترددات تصل إىل  . GHz 1 000وقد بدأ مشروع
الصفيف امللليمرتي/دون امللليمرتي الكبري ) (ALMAيف أتاكاما عمليات الرصد يف عام . 72010ويقع مرصد ALMA
يف صحراء أتاكاما ،شيلي ،ويستطيع الرصد يف مدى ترددي يرتاوح بني  30و GHz 950وحيقق استبانة مكانية تصل إىل
 0,01ثانية قوسية .ومن املتوقع أن يكشف مرصد  ALMAالبنية املفصلة ملواقع تكوين الكواكب وتكوين اجملرات وتطورها
والعالقة بني الكون ومصدر احلياة وآفاق أخرى يف علم الفلك.
وإىل جانب النتائج اجلديدة املتاحة عند ترددات عالية ،مثة ظواهر ذات أمهية فيزيائية فلكية حتدث عند ترددات أدىن فقط ،مثل
االمتصاص احلر يف املناطق املتأينة من اجملرة واالمتصاص الذايت يف املصادر الراديوية خارج اجملرة وآليات اإلرسال منخفض الرتدد
من البالزما الواهية يف جمموعات من اجملرات.

7

.http://www.almaobservatory.org/

الفصل

3

علم الفلك الراديوي

35

الشكل

1.3

توهين جوي محسوب عبر مسيرات أفقية بطول  1كيلومتر عند أربعة ارتفاعات مختلفة.
للمقارنة ،تُرسم أيضا الخسارة في الفضاء الحر عبر  1كيلومتر.
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عمليات الرصد الفلكية الراديوية القائمة في الفضاء

عمليات الرصد يف الفضاء جمال جديد نوعاً ما يف علم الفلك الراديوي .وقد أجري العديد من عمليات الرصد الفلكية الراديوية
يف الفضاء ،ومنها على سبيل املثال بواسطة السواتل أو املركبات الفضائية  COBEو SWASو ODIN HALCAوWMAP
و.PLANCK
وقامت السواتل  COBEو WMAPو PLANCKبكشف ورسم خريطة تباين املناحي إلشعاعات ضوضاء اخللفية الكونية
باملوجات الصغرية .وأدى توزيع هذه اإلشعاعات املقيسة بني  30و GHz 857بواسطة ( PLANCKانظر الشكل  )2.3إىل حتديد
عمر الكون مبقدار  13,8مليار سنة وإىل استنباط حقيقة هامة أال وهي أن الذرات العادية (وتسمى أيضاً باريونات)
تشكل  %4,9فقط من الكون ،بينما تشكل املادة املظلمة (اليت ال تتكون من ذرات)  %26,8ومتثل القدرة املظلمة يف شكل
ثابت كوين %68,3 ،من الكون ،األمر الذي يتسبب يف تسريع معدل توسع الكون.
وقام الساتالن  SWASو ODINبرصد ترددات أعلى من  GHz 100وحىت  GHz 500تقريباً لقياس كميات
و O2وغريها من اخلطوط الطيفية اليت يكاد يكون من املستحيل رصدها من سطح األرض.

وافرة من املكونات H2O

ودمج الساتل  HALCAمع التليسكوبات الراديوية القائمة على األرض إلجراء أوىل جتارب القياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل
جداً ) (VLBIالقائم على الفضاء عند الرتددات  1,4و 1,6و .GHz 5ونظراً النعدام االمتصاص اجلوي ،فإن عمليات الفلك الراديوي
يف الفضاء مهمة للغاية من أجل الرصد يف أمداء ترددية ال ميكن فيها إجراء عمليات رصد من األرض.
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الشكل

2.3

مفصلة لكل السماء تشمل الكون في مراحله األولى ،أُعدت
صورة ّ
استنادا إلى بيانات الساتل  PLANCKعلى مدى خمسة عشر شهرا ونصف الشهر

500 KCMB

–500
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مفصلة لكل السماء تشمل الكون يف مراحله األوىل ،أعدت استناداً إىل بيانات الساتل  PLANCKعلى مدى مخسة
صورة ا
عشر شهراً ونصف الشهر .وتكشف الصورة تقلبات يف درجة احلرارة عمرها  13,77مليار سنة (موضحة بفروق اللون) تقابل
البذور اليت منت لتتحول إىل جمرات .وطرحت اإلشارة الصادرة من جمرتنا باستعمال بيانات متعددة الرتددات .وتبني هذه الصورة
مدى درجة حرارة يف حدود .K 500 ±
فضل الصورة :وكالة الفضاء األوروبية ) (ESAوفريق التعاون

8Planck

النطاقات المتواصلة المفضلة

2.3

مفصالً مبا يكفي
إن أحد أهداف عمليات الرصد املتواصلة يف جمال الفلك الراديوي هو تعريف تغاير تردد اإلشعاع تعريفاً ا
للتمكن من التوصل إىل االستنتاجات املتعلقة باآلليات املادية املسؤولة .وعمليات الرصد يف كل مثانياة من الطيف كافية عموماً
للوفاء هبذا الغرض ،رغم احلاجة إىل مباعدات أضيق يف ظروف معينة .وينبغي أن ميتد اختيار نطاقات الرتدد من أدىن تردد
إىل أعلى تردد حيث تكون عمليات الرصد القائمة على األرض ممكنة بشكل عام ،أي من حوايل  MHz 10إىل .GHz 1 000
ويبني يف الفصل  ،4بالنسبة لعمليات الرصد املتواصلة ،أن اإلشارة الدنيا اليت ميكن كشفها متناسبة عكساً مع اجلذر الرتبيعي
لعرض النطاق .ولذلك ،ويف غياب التداخل ،يؤدي استعمال أوسع عروض النطاق املمكنة إىل حساسيات أفضل وإىل حتسني
كفاءة استخدام األدوات الفلكية الرئيسية .وفيما يتعلق بعمليات الرصد احلساسة ،تعترب نسبة  %2احلد األدىن لعرض النطاق
وتكون نسبة  %10مرغوب فيها.
ويقدم اجلدول  1.3قائمة بالرتددات املوزعة خلدمة الفلك الراديوي دون  GHz 275وهي املفضلة لعمليات الرصد املتواصلة (انظر
أيضاً اجلدول  3يف التوصية .(ITU-R RA.314

8

.http://www.esa.int/Planck
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اجلدول

1.3

نطاقات التردد الموزعة لخدمة علم الفلك الراديوي دون  GHz 275والمفضلة لعمليات الرصد المتواصلة
نطاق التردد

عرض النطاق

نطاق التردد

عرض النطاق

13,410-13,360

0,37

10,7-10,6

0,94

25,670-25,550

0,49

15,4-15,35

0,33

38,25-37,5

1,98

22,50-22,21

1,30

2,17

24,0-23,6

1,68

1,95

31,8-31,33

1,58

328,6-322

2,03

43,5-42,5

2,33

410-406,1

0,96

116-76

41,67

)( 3

0,98

158,5-123

25,22

1 427-1 400

1,91

167-164

1,81

1 670-1 660

0,60

231,5-200

14,60

2 700-2 655

1,68

248-241

2,87

5 000-4 800

4,08

275-250

9,52

)(MHz

74,6-73

)(%

)(1

153-150,05

614-608

)(2

)(GHz

)(%

) (1توزيع (أويل) يف اإلقليم  ،2محاية موصى هبا يف اإلقليمني  1و.3
) (2توزيع (أويل) يف اإلقليم  ،1أسرتاليا واهلند.
) (3توزيع (أويل) يف اإلقليم  ،2منطقة اإلذاعة اإلفريقية ) ((MHz 614-606والصني ) ((MHz 614-606واهلند .يف اإلقليم ( 1باستثناء منطقة
اإلذاعة اإلفريقية) ويف اإلقليم  3يوزع هذا النطاق على أساس ثانوي.

إن درجة احلماية املمنوحة للفلك الراديوي ليست هي ذاهتا يف كل نطاق ،ويف بعض احلاالت غري كافية للسماح لعلماء الفلك
الراديوي باالستخدام التام للنطاق .ويتم تقاسم بعض النطاقات مع اخلدمات النشطة (اإلرسال)؛ ويتناول الفصل  5بعض األمثلة
املتعلقة مبشاكل التقاسم.
وعندما تكون احلماية كافية ،تفي بعض النطاقات املبينة يف اجلدول  1.3باحلد األدىن من املتطلبات (عرض النطاق )%2
فيما خيص تغطية الرتدد .ومع ذلك ،جدير باملالحظة أنه من بني أكثر النطاقات استعماالً يف اجملال منخفض الرتددات
(دون  ،)GHz 76فإن النطاق  MHz 1 414فقط يقرتب من معيار عرض النطاق األدىن .وخيتلف الوضع إىل حد كبري يف جمال
الرتددات فوق  GHz 76نظراً لتوسيع التوزيعات املمنوحة خلدمة الفلك الراديوي يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام 2000
وجتاوز أربعة من النطاقات العرض بنسبة .%10
1.2.3

عمليات الرصد عند ترددات منخفضة

تواجه عمليات الرصد الفلكية الراديوية عند ترددات دون حوايل  MHz 50مشاكل ال تصادف عند ترددات أعلى .واألدوات
املتاحة لتحقيق استبانة زاوياة عالية قليلة ،إذ جيب أن تكون اهلوائيات على امتداد عدة كيلومرتات لتحقيق استبانة أفضل من درجة
واحدة .وقد قام عدد قليل من املراصد الفلكية الراديوية منخفضة الرتدد بتطوير أجهزة قياس التداخل للتغلب على املشاكل
املتعلقة باالستبانة املكانية .وال توزع أي نطاقات خلدمة الفلك الراديوي دون  ،MHz 13ونظراً ألن االتصاالت العاملية مثل
اخلدمة اإلذاعية تستعمل الرتددات املنخفضة استعماالً مكثفاً لالنتشار عرب االنعكاسات األيونوسفريية ،فمن الصعب للغاية
العثور على مواقع فلكية راديوية على األرض مبعزل عن إشارات التداخل .وتتأثر عمليات الرصد منخفضة الرتدد بالغالف
األيونوسفريي لألرض الذي خيتلف باختالف الوقت خالل النهار والوقت خالل السنة والنشاط الشمسي .وال ميكن لعمليات
علم الفلك الراديوي
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الرصد أن تتم بنجاح إال إذا كانت كثافة اإللكرتون للمنطقة  Fمنخفضة مبا يكفي للتمكن من اخرتاق الغالف األيونوسفريي
وخالية نسبياً من الشذوذ على مدى كيلومرت للتقليل إىل احلد األدىن من تشوه حزمة اهلوائي بآثار التأللؤ .وقد أجريت عمليات
الرصد القليلة القائمة على األرض دون  MHz 10يف تسمانيا ،اليت متثل موقعاً مناسباً فيما يتعلق بقيود الغالف األيونوسفريي
وعدم التعرض للتداخل .وتقرتح عمليات الرصد اليت متت يف أوائل الستينات مقدار  MHz 1,5كحد عملي للقياسات الفلكية
الراديوية القائمة على األرض.
نطاقات التردد العالية من أجل عمليات الرصد المتواصلة

2.2.3

يكون اختيار النطاقات ،عند ترددات فوق  ،GHz 20مرهوناً باحلاجة إىل تفادي احلد األقصى لالمتصاص اجلوي بسبب
األكسجني ) (O2وخبار املاء ) .(H2Oوجيب اختيار نطاقات الرتدد من أجل عمليات الرصد املتواصلة حبيث تقع ضمن احلدود
الدنيا لالمتصاص اجلوي بالقرب من الرتددات  30و 90و 150و 240و 410و 470و 670و .GHz 850وهكذا ،وعلى الرغم من
قيود االختيار ،تتاح فواصل اعتيان كافية .وتصل النطاقات املوزعة حالياً للفلك الراديوي إىل تردد  GHz 275فقط؛ وقد أملت
السياسة املعتمدة الختيار النطاقات اليت تتضمن خيوطاً طيفية هامة اختيار مدى الرتدد للعديد من النطاقات،
وخاصةً عند ترددات عالية .ويالحظ أن النطاقات  GHz 323-275و GHz 371-327و GHz 424-388وGHz 442-426
و GHz 510-453و GHz 711-623و GHz 909-795و GHz 945-926قد مت حتديدها لكي تستعملها اإلدارات خلدمة الفلك
الراديوي .ويف القرن احلادي والعشرين ،يزداد طلب اخلدمات النشطة على استعمال نطاقات الرتددات األعلى من أجل
االتصاالت عريضة النطاق .وقد اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام  2012احلاشية املراجعة  565.5اليت تنص على أنه
"جيوز للخدمات النشطة واملنفعلة على السواء أن تستخدم مجيع الرتددات يف املدى ."GHz 3 000-1 000
ويقدم التقرير  ITU-R RA.2189نتائج الدراسات بشأن تقاسم الرتددات بني  275و .GHz 3 000وخيلص التقرير إىل
أن التقاسم بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات النشطة يف املدى  GHz 3 000-275ال يطرح أي مشاكل ،وذلك استناداً إىل
األسباب التالية:

على األرض ،وبافرتاض ظروف أسوأ حالة تقريباً ،ينبغي لوصلة أرضية يف املدى  GHz 1 000-275أن تكون عند ارتفاع ٍ
عال
تعمل بقدرة متاحة قصوى بواسطة هوائي مكافئي كبري مسدد مباشرة باجتاه تليسكوب لتوليد إشارة عند ذلك التليسكوب
قد يكون هلا آثار سلبية على الرصد الفلكي الراديوي .وفوق  ،GHz 1 000ينبغي أن يكون مسبب التداخل ضمن مسافة
كيلومرت واحد يعمل بقدرة قصوى وأن يكون مسدداً باجتاه التليسكوب مباشرة لتجاوز عتبات التداخل؛ ومن املرجح أن ختضع
وصلة قريبة على هذا النحو لتحكم املرصد الراديوي نفسه ،أو أن ختضع لتنسيق حملي غري رمسي مع املرصد املتأثر.

وبالنسبة للتداخل من مرسالت حممولة جواً ،يتطلب عرض احلزمة الصغري ملسبب التداخل والسوية العالية للتوهني اجلوي
عرب املسري املائل أن حتلق الطائرة فوق التليسكوب الراديوي مباشرةً إلحداث تداخل .ولن يتجاوز مرور واحد من مرسل
عند  ،GHz 275والتحليق على ارتفاع  7 000مرت أو أكثر فوق املرصد ،مستوى التداخل احملدد يف التوصية .ITU-R RA.769
وميكن أن تؤدي احنرافات الطائرة عن املسار بأكثر من ~ 1/5كم إىل عدم رصد أي تداخل.
وبالنسبة للتداخل من جانب السواتل ،جتتمع العوامل املتنافسة من حيث حجم احلزمة والسرعة النسبية واخلسارة يف الفضاء احلر
املتوقعة إلنتاج هامش ثابت نسبياً عرب سويات عتبة التداخل احملددة يف التوصية  .ITU-R RA.769وعلى افرتاض عدم وجود
خسائر إضافية بسبب التوهني اجلوي ،وافرتاض أن الساتل مر مباشرةً فوق التليسكوب ،يكون متوسط سوية اإلشارة أثناء زمن
تكامل قدره  2 000ثانية أقل من عتبة التداخل مبقدار  dB 18أو أكثر .وحىت سويات اإلشارة الصادرة من السواتل املستقرة
بالنسبة إىل األرض ،يتوقع أن تكون غري كافية إلحداث التداخل.

نطاقات لعمليات رصد الخطوط الطيفية

3.3

جيب أن جتري عمليات رصد اخلطوط الطيفية عند الرتددات اخلاصة احملددة باإلرسال الطيفي للذرات أو اجلزيئات املعنية .ويرد
يف اجلدولني  2.3و( 3.3انظر أيضاً اجلدولني  1و 2يف التوصية  )ITU-R RA.314اخلطوط اليت تعترب ذات األمهية الفيزيائية
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الفلكية القصوى دون  .GHz 1 000وإضافةً إىل ذلك ،تتضمن التوصية  - ITU-R RA.1860نطاقات الرتدد املفضلة للقياسات
الفلكية الراديوية يف املدى  – THz 3-1قائمة طويلة جداً باخلطوط الطيفية ذات األمهية الفيزيائية الفلكية القصوى بني 1 000
و .GHz 3 000وتستند دراسة هذه اخلطوط الطيفية اليت انتقيت من بني آالف اخلطوط اليت مت كشفها أو التنبؤ هبا يف طيف
املوجات الصغرية إىل توصية من االحتاد الفلكي الدويل ) .9(IAUويقوم االحتاد الفلكي الدويل بتحديث قوائم اخلطوط األكثر
أمهية على حنو دوري ،وترد املراجعات يف حماضر االحتاد الفلكي الدويل ويف التوصيتني  ITU-R RA.314و.ITU-R RA.1860
وحتدد عروض النطاق املطلوبة لعمليات رصد اخلطوط الطيفية الواردة يف اجلدولني  2.3و 3.3باإلزاحات الرتددية الدوبلرية يف ترددات
السكون للخطوط اليت تسببها السرعة القطرية ملنطقة اإلرسال بالنسبة إىل راصد على األرض .وبالنسبة ملعظم اجلزيئات ،يبلغ مدى
السرعة  ،km/s 300ملراعاة السرعات القطرية للخطوط الطيفية الناشئة داخل جمرتنا .وهذا يعادل إزاحة دوبلرية مبقدار  %0,1من
تردد السكون .ولكن يالحظ عدد متزايد من اخلطوط الطيفية يف اإلرساالت الصادرة من جمرات أخرى ،وقد مت متديد النطاقات
الدنيا املقرتحة لبعض اخلطوط يف اجلداول إىل ترددات أدىن ملراعاة سرعات االبتعاد األعلى من هذه اجملرات .وكشف العديد من
اخلطوط فعالً يف جمرات خارجية .ويف هذه احلاالت ،يتعني أن تع ادل النطاقات الدنيا املقرتحة بشكل مناسب يف املراجعات
املقبلة للقوائم.
وحظي العديد من هذه اخلطوط املدرجة يف اجلدول  2.3باالعرتاف ،يف جدول توزيع الرتددات الوارد يف لوائح الراديو ،على أُنا
ذات أمهية بالنسبة خلدمة الفلك الراديوي .ويف بعض احلاالت ،تكون عروض النطاق املعرتف هبا مساوية على األقل للعروض
احملددة يف اجلدول  ،2.3ولكن وضع التوزيع أقل من أويل ،وال يتمتع بأي محاية .ويصح ذلك بشكل خاص يف املوجات األطول،
نظراً ألن فتحة الفص اجلانيب املتناحية ،2/4 ،تزداد من  10ملليمرتات مربعة عند  GHz 30إىل  510مرت مربع
عند  .MHz 300وبالنسبة لبعض اخلطوط الطيفية اليت ميكن رصدها يف اإلرساالت الصادرة من جمرات بعيدة ،مثل
 1 612( OHو )MHz 1 720و 3 263( CHو 3 335و )MHz 3 349و (MHz 4 830( H2COو،)GHz 22,235( H2O
تكون عروض النطاق املوزعة غري كافية .ومعظم آالف اخلطوط الطيفية القابلة للكشف وغري املدرجة يف اجلدول  2.3ال تتمتع
باحلماية إطالقاً .ونظراً لتزايد استعمال الطيف يف اخلدمات النشطة ،من احملتمل أن يتعذر رصد العديد من هذه اخلطوط .وهذا
هو احلال بوجه خاص بالنسبة للخطوط الواقعة داخل النطاقات املوزعة للخدمات اليت ترسل من السواتل أو على مقربة منها.

 - Splatalogue 9قاعدة بيانات القياس الطيفي الفلكي http://splatalogue.net/؛ قاعدة بيانات كولونيا للتصوير الطيفي اجلزيئي
http://www.astro.uni-koeln.de/cdms؛ ترددات السكون املوصى هبا فيما يتعلق بتحوالت املوجات الصغرية اجلزيئية بني النجوم املرصودة
للمعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا .http://physics.nist.gov/cgi-bin/micro/table5/start.pl
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2.3

خطوط الترددات الراديوية ذات األهمية القصوى
بالنسبة لخدمة الفلك الراديوي عند ترددات دون GHz 275
المادة

الديوترييوم
اهليدروجني )(HI
جذر اهلدروكسيل )(OH
جذر اهلدروكسيل )(OH
جذر اهلدروكسيل )(OH
جذر اهلدروكسيل )(OH
ميتيالدين )(CH
ميتيالدين )(CH
ميتيالدين )(CH
فورمالدهيد )(H2CO
ميثانول )(CH3OH
هيليوم )(3He
ميثانول )(CH3OH
فورمالدهيد )(H2CO
سيكلوبروبينليدين )(C3H2
خبار املاء )(H2O
غاز النشادر )(NH3
غاز النشادر )(NH3
غاز النشادر )(NH3
أول أكسيد الكربيت )(SO
ميثانول )(CH3OH
أول أكسيد السليكون )(SiO
أول أكسيد السليكون )(SiO
أول أكسيد السليكون )(SiO
أول أكسيد السليكون )(SiO
أحادي كربيتيد الديكربون )(CCS
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
أكسجني )(O2
املاء الثقيل )(HDO
سيكلوبروبينليدين )(C3H2
أول أكسيد السليكون )(SiO
فورميليوم )(H13CO+
أول أكسيد السليكون )(SiO
جذر إثينيل )(C2H
سيانيد اهليدروجني )(HCN
فورميليوم )(HCO+
إيزوسيانيد اهليدروجني )(HNC
)(DI

الفصل
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تردد السكون
MHz 327,384
MHz 1 420,406
MHz 1 612,231
MHz 1 665,402
MHz 1 667,359
MHz 1 720,530
MHz 3 263,794
MHz 3 335,481
MHz 3 349,193
MHz 4 829,660
MHz 6 668,518
MHz 8 665,650
GHz 12,178
GHz 14,488
GHz 18,343
GHz 22,235
GHz 23,694
GHz 23,723
GHz 23,870
GHz 30,002
GHz 36,169
GHz 42,519
GHz 42,821
GHz 43,122
GHz 43,424
GHz 45,379
GHz 48,991
GHz 61,1
GHz 80,578
GHz 85,339
GHz 86,243
GHz 86,754
GHz 86,847
GHz 87,3
GHz 88,632
GHz 89,189
GHz 90,664

النطاق األدنى المقترح
MHz 327,7-327,0
MHz 1 427,0-1 370,0
MHz 1 613,8-1 606,8
MHz 1 667,1-1 659,8
MHz 1 669,0-1 661,8
MHz 1 722,2-1 714,8
MHz 3 267,1-3 252,9
MHz 3 338,8-3 324,4
MHz 3 352,5-3 338,0
MHz 4 834,5-4 813,6
MHz 6 675,2-6 661,8
MHz 8 674,3-8 657,0
GHz 12,19-12,17
GHz 14,50-14,44
GHz 18,36-18,28
GHz 22,26-22,16
GHz 23,71-23,61
GHz 23,74-23,64
GHz 23,89-23,79
GHz 30,03-29,97
GHz 36,21-36,13
GHz 42,57-42,47
GHz 42,86-42,77
GHz 43,17-43,07
GHz 43,47-43,37
GHz 45,44-45,33
GHz 49,04-48,94
GHz 63,06-56,31
GHz 80,66-80,50
GHz 85,42-85,05
GHz 86,33-86,16
GHz 86,84-86,66
GHz 86,93-86,76
GHz 87,39-87,21
GHz 88,72-88,34
GHz 89,28-88,89
GHz 90,76-90,57

مالحظات

)(1

)(3) ،(2
)(4
)(4
)(4
)(4) ،(3
)(4) ،(3
)(4) ،(3
)(4) ،(3
)(4) ،(3
)(3
)(6) ،(3
)(6) ،(3
)(4) ،(3
)(6) ،(4) ،(3
)(4) ،(3
)(4
)(4
)(4
)(6
)(6
)(3

)(6

)(7) ،(6) ،(5

)(5
)(4
)(4
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المادة

ديازينيليوم
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
أول أكسيد الكربيت )(SO
ميثيل أسيتيلن )(CH3C2H
ميثانول )(CH3OH
18
أول أكسيد الكربون )(C O
أول أكسيد الكربون )(13CO
أول أكسيد الكربون )(C17O
جذر سيانو)(CN
أول أكسيد الكربون )(CO
أكسجني )(O2
13
فورمالدهيد )(H2 CO
فورمالدهيد )(H2CO
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
أكسيد النيرتيك )(NO
ميثانول )(CH3OH
خبار املاء )(H2O
18
أول أكسيد الكربون )(C O
أول أكسيد الكربون )(13CO
جذر سيانو )(CN
جذر سيانو )(CN
أول أكسيد الكربون )(CO
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
أكسيد النيرتيك )(NO
جذر إثينيل )(C2H
سيانيد اهليدروجني )(HCN
فورميليوم )(HCO+
إيزوسيانيد اهليدروجني )(HNC
)(N2H+

تردد السكون
GHz 93,174
GHz 97,981
GHz 99,300
GHz 102,5
GHz 107,014
GHz 109,782
GHz 110,201
GHz 112,359
GHz 113,5
GHz 115,271
GHz 118,750
GHz 137,450
GHz 140,840
GHz 146,969
GHz 150,4
GHz 156,602
GHz 183,310
GHz 219,560
GHz 220,399
GHz 226,6
GHz 226,8
GHz 230,538
GHz 244,953
GHz 250,6
GHz 262,0
GHz 265,886
GHz 267,557
GHz 271,981

النطاق األدنى المقترح
GHz 93,27-93,07
GHz 98,08-97,65
GHz 100,18-99,98
GHz 102,60-102,39
GHz 107,12-106,91
GHz 109,89-109,67
GHz 110,31-109,83
GHz 112,47-112,25
GHz 113,61-113,39
GHz 115,39-114,88
GHz 118,87-118,63
GHz 137,59-137,31
GHz 140,98-140,69
GHz 147,12-146,82
GHz 150,85-149,95
GHz 156,76-156,45
GHz 183,50-183,12
GHz 219,78-219,34
GHz 220,62-219,67
GHz 226,83-226,37
GHz 227,03-226,57
GHz 230,77-229,77
GHz 245,20-244,72
GHz 250,85-250,35
GHz 262,26-261,74
GHz 266,15-265,62
GHz 267,83-267,29
GHz 272,25-271,71

مالحظات

)(1

)(4

)(5

)(4
)(6
)(5
)(4
)(7
)(6

)(5

)(4
)(5
)(5
)(4
)(6
)(5
)(5

)(1
يف حال عدم إدراج املالحظة ) (2أو املالحظة ) ،(4حتدد حدود النطاق بإزاحات دوبلرية تقابل سرعات قطرية تبلغ ( km/s 300 ±تقابل إشعاعات
اخلطوط الطيفية اليت حتدث يف جمرتنا).
)(2
يتعني متديد النطاق  MHz 1 427-1 400املوزع إىل حد أدىن للسماح بإزاحة دوبلرية أعلى للخط  HIاملرصود يف جمرات نائية.
)(3
املفصلة ،انظر لوائح الراديو.
التوزيع الدويل احلايل ال ميثل توزيعاً على أساس أويل و/أو ال يفي مبتطلبات عرض النطاق .ملزيد من املعلومات ا
)(4
نظراً ألن خطوط الرتددات هذه تستعمل أيضاً لرصد جمرات أخرى ،تشمل عروض النطاق املبينة إزاحات دوبلرية تقابل سرعات قطرية
تصل إىل  .km/s 1 000وجدير باإلشارة أن اخلط  HIمت رصده عند ترددات بزحزحة حنو األمحر تصل إىل  ،MHz 500يف حني أن بعض خطوط
اجلزيئات األكثر وفرة كشفت يف جمرات ذات سرعات تصل إىل  ،km/s 50 000وهو ما يقابل اخنفاضاً يف الرتدد يصل إىل .%17
)(5
هناك العديد من اخلطوط املتقاربة املرتبطة هبذه اجلزيئات .والنطاقات املذكورة واسعة مبا يكفي للسماح برصد مجيع اخلطوط.
)(6
ال يقع خط الرتدد هذا ضمن أي نطاق موزع خلدمة الفلك الراديوي ،أو أن املادة  5من لوائح الراديو ال تشري إىل استعماله يف الفلك الراديوي.
)(7
ميكن رصد هذه اخلطوط خارج الغالف اجلوي لألرض فقط.
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3.3

خطوط الترددات الراديوية ذات األهمية القصوى بالنسبة لخدمة الفلك الراديوي
عند ترددات تتراوح بين  275وGHz 1 000
المادة
ديازينيليوم
أحادي كربيتيد الكربون
هيدرونيوم )(H3O+
ماء ثقيل )(HDO
18
أول أكسيد الكربون )(C O
أول أكسيد الكربون )(13CO
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
أول أكسيد الكربون )(CO
سيانيد اهليدروجني )(HCN
فورميليوم )(HCO+
أكسجني )(O2
ديازينيليوم )(N2H+
خبار املاء )(H2O
هيدرونيوم )(H3O+
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
أكسجني )(O2
18
أول أكسيد الكربون )(C O
أول أكسيد الكربون )(13CO
أول أكسيد الكربون )(CO
ماء ثقيل )(HDO
كربون )(CI
ماء ثقيل )(HDO
سيانيد اهليدروجني )(HCN
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
خبار املاء )(H218O
13
أول أكسيد الكربون )( CO
خبار املاء )(H2O
15
غاز النشادر )( NH3
غاز النشادر )(NH3
أول أكسيد الكربون )(CO
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
ماء ثقيل )(HDO
خبار املاء )(H2O
كلوريد اهليدروجني )(HCl
كلوريد اهليدروجني )(HCl
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
أول أكسيد الكربون )(13CO
أول أكسيد الكربون )(CO
أكسجني )(O2
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
خبار املاء )(H2O
أكسجني )(O2
)(N2H+

)(CS
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تردد السكون
()GHz
279,511
293,912
307,192
313,750
329,330
330,587
342,883
345,796
354,484
356,734
368,498
372,672
380,197
388,459
391,847
424,763
439,088
440,765
461,041
464,925
492,162
509,292
531,716
538,689
547,676
550,926
556,936
572,113
572,498
576,268
587,616
599,927
620,700
625,040
625,980
636,532
661,067
691,473
715,393
734,324
752,033
773,840

النطاق األدنى المقترح
()GHz
279,79-279,23
294,21-292,93
307,50-306,88
314,06-313,44
329,66-329,00
330,92-330,25
343,23-342,54
346,14-345,45
354,84-354,13
357,09-356,37
368,87-368,13
373,05-372,30
380,58-379,81
388,85-388,07
392,24-390,54
425,19-424,34
439,53-438,64
441,21-440,32
461,51-460,57
465,39-464,46
492,66-491,66
509,80-508,78
532,25-529,94
539,23-536,89
548,22-547,13
551,48-549,09
557,50-556,37
572,69-571,54
573,07-571,92
576,84-574,35
588,20-587,03
600,53-599,33
621,32-620,08
625,67-624,27
626,61-625,35
637,17-634,41
661,73-658,86
692,17-690,78
716,11-714,68
735,06-733,59
752,79-751,28
884,61-773,07

مالحظات

)(1

)(2
)(2

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

)(2
)(2
)(2
)(2
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المادة
سيانيد اهليدروجني
فورميليوم )(HCO+
أول أكسيد الكربون )(CO
كربون )(CI
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
أكسجني )(O2
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
خبار املاء )(H2O
أول أكسيد الكربون )(CO
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
خبار املاء )(H2O
أحادي كربيتيد الكربون )(CS
خبار املاء )(H2O
)(HCN

)(1
)(2

تردد السكون
()GHz
797,433
802,653
806,652
809,350
832,057
834,146
880,899
916,172
921,800
929,723
970,315
978,529
987,927

النطاق األدنى المقترح
()GHz
798,23-796,64
803,85-801,85
807,46-805,85
810,16-808,54
832,89-829,28
834,98-833,31
881,78-877,96
917,09-915,26
922,72-918,72
930,65-926,62
971,29-969,34
979,51-977,55
988,92-986,94

مالحظات

)(1

)(2
)(2

)(2
)(2
)(2

حتدد حدود النطاق بإزاحات دوبلرية تقابل سرعات قطرية تبلغ ( km/s 300 ±تقابل إشعاعات اخلطوط الطيفية اليت حتدث يف جمرتنا).
ميكن رصد هذه اخلطوط خارج الغالف اجلوي لألرض فقط.
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4

قابلية تأثر رصدات الفلك الراديوي بالتداخل
مقدمة

1.4

يتسم اإلشعاع املقيس يف جمال الفلك الراديوي ،يف مجيع احلاالت تقريباً ،بتوزيع احتمال غوسي يف االتساع .وفيما عدا حالة
انبعاثات اخلطوط الطيفية الضيقة النطاق ،فهو يتسم بنفس اخلصائص اإلحصائية اليت يتسم هبا إشعاع الضوضاء احلرارية
من األرض ،أو من غالفها اجلوي ،أو الضوضاء املتولدة يف املستقبل نفسه .وعالوة على ذلك ،فإن االنبعاثات الراديوية الكونية
ضعيفة جداً .ويف رصدات الفلك الراديوي ،تكون نسبة االشارة إىل الضوضاء ) (S/Nيف أجزاء الرتدد الراديوي ) (RFوالرتدد
املتوسط ) (IFيف املستقبل عموماً يف حدود  dB 20-إىل  ،dB 60-أي أن القدرة اليت ساهم فيها املصدر قيد الدراسة هو عامل
مبقدار  2-10إىل  6-10أقل من قدرة الضوضاء غري املطلوبة من الغالف اجلوي واألرض ودارات املرسالت .ويف معظم نظم
االتصاالت تكون النسبة  S/Nاملقابلة يف حدود وحدة أو أكرب .ومبا أن إشارات الفلك الراديوي ضعيفة جداً باملقارنة مع إشارات
اخلدمات األخرى ،فإن رصدات الفلك الراديوي معرضة بشدة للتداخل الراديوي ،فيما عدا حالة النجوم النابضة؛ واإلشارات الكونية
عموماً ليس هلا تشكيل خاص هبا من شأنه أن يساعد على متييزها عن الضوضاء أو عن األشكال العديدة من إشارات التداخل.

والسبب يف أن الرصدات اليت هلا نسبة  S/Nمنخفضة جداً ميكن أن تعطي قياسات مفيدة هو أن املعلومات يف اخلدمات الراديوية
األخرى تكون عاد ًة يف شكل تغريات يف خصائص اإلرسال (أي التشكيل) ،أما يف القياسات الفلكية الراديوية فهي عاد ًة يف شكل
متوسط خصائص اإلشارة .وعندما يقاس جمموع قدرة الضوضاء يف مراحل الرتدد املتوسط ) (IFباستخدام كاشف ،وحيسب متوسط
خرج الكاشف لعدة ثوان ،أو يف بعض احلاالت لعدة ساعات ،فإن التقلبات اإلحصائية يف القيم املقيسة تنخفض إىل حد كبري .ومن
املمكن اآلن الكشف عن تغريات جزئية يف سوية الضوضاء الكلية اليت هي يف حدود  8-10من السوية املتوسطة ،وهذا يتطلب حساب
متوسط  1610عينة مستقلة على األقل .ومن أمثلة احلساسية العالية لرصدات الفلك الراديوي هو رسم البنية الزاوياة يف إشعاع
اخللفية الكونية بواسطة الساتل  (Planck Collaboration et al 2011) PLANCKالذي يعمل حالياً يف L2 Lagrange Point
مشس-أرض املشار إليه يف التوصية  .ITU-R RA.1417وقد مت قياس تقلبات يف حدود  6-10لدرجة حرارة اخللفية ،K 2,8
مبقدار  dB 75أو أكثر دون درجات حرارة الضوضاء للمستقبالت على الساتل .ويتم احلصول على هذه احلساسية العالية
للرصدات على حساب املعلومات عن التغايرات القصرية األجل خلصائص أي إشارة ،واليت تفقد يف عملية حساب املتوسط اليت
ال غىن عنها يف احلد من تقلبات الضوضاء .وكان اكتشاف هذه التقلبات ] ،[Smoot et al 1992اليت تشري إىل أصل البنية
الواسع املقياس يف الكون يف الوقت احلاضر ،موضوع جائزة نوبل لعام  2006يف الفيزياء ،وهي اجلائزة الرابعة من نوعها اليت متنح
تقديراً لبحوث فلكية راديوية.
ومن املنظور التارخيي ،تعود طريقة حتليل السويات العتبية للتداخل يف هذا الفصل إىل ملحق التقرير رقم  224-1الصادر عن اللجنة
االستشارية الدولية للراديو ) (CCIRالسابقة [أوسلو .]1966 ،وتوفر السويات العتبية للتداخل يف ذلك التقرير ،إىل جانب املراجعات
واإلضافات الالحقة ،أساساً لتنسيق الرتددات يف خدمة الفلك الراديوي ،وهي مدرجة يف امللحق  1يف التوصية ،ITU-R RA.769
واجلدولني  1.4و 2.4يف هذا الفصل.
2.4

االعتبارات األساسية في حساب سويات التداخل

1.2.4

معيار السوية الضارة من التداخل

يالحظ ،يف املمارسة العملية ،أن سوية الطاقة املرتفعة يف خرج املستقبل ،النامجة عن وجود إشارة متداخلة ،ليست ثابتة مبا فيه
الكفاية حبيث ميكن معايرهتا وطرحها من القدرة املقيسة .وباإلضافة إىل التغيريات املتأصلة يف تشكيل اإلرساالت ،فإن اإلشارات
املتداخلة اليت تنتشر عرب مسافات طويلة تظهر تقلبات كبرية يف االتساع ناجتة عن تغايرات يف الغالف اجلوي وعن عوامل أخرى
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تؤثر يف خسارة املسري .وتتفاوت االشارات الصادرة من حمطات متنقلة على منت مركبات متحركة بتغري املسري بني املرسل
والتليسكوب الراديوي .وحىت لو كانت كثافة تدفق القدرة املتداخلة ثابتة ،فإن سوية القدرة املستقبلة تتفاوت ألن حركة تتبع
املصدر للتليسكوب الراديوي تنطوي على سويات متفاوتة يف الفصوص اجلانبية يف اجتاه املرسل .ويف سويات منخفضة ،يكون
للتداخل تأثري إضافة تقلبات قد ال تكون قابلة للتمييز عاد ًة عن التقلبات النامجة عن ضوضاء النظام ،أو يف بعض احلاالت عن
اإلشارة الفلكية .ومع ذلك ،وبصفة عامة ،فإن تقلبات خرج املستقبل النامجة عن التداخل ال تتساوى وسطياً بزيادة زمن التكامل
على غرار ما حيدث يف الضوضاء العشوائية البحتة.
واملعيار املستخدم لتحديد الشدة اليت تعترب عندها إشارة التداخل ضارة هو سوية االنبعاثات غري املطلوبة اليت تتسبب يف زيادة
قدرها  10يف املائة يف أخطاء القياس ،نسبةً إىل األخطاء النامجة عن ضوضاء النظام فقط .واملمارسة املعتادة يف حسابات
التداخل هي افرتاض أن سوية التداخل هذه هي نفس السوية اليت تتسبب يف زيادة يف خرج االستقبال بنسبة  10يف املائة من
جذر متوسط تربيع تقلبات اخلرج بسبب ضوضاء النظام .ولننظر يف قياس منوذجي تقاس فيه القدرة املستقبلة من مصدر راديوي
حبساب الفرق يف خرج املستقبل أوالً وحيث يكون اهلوائي مسدداً حنو املصدر ،مث مع التخالف يف املوضع ،بغية قياس سوية
اخللفية السماوية .ولنفرتض وجود التداخل أثناء القياس يف املصدر الراديوي ولكنه غري موجود أثناء عملية القياس املرجعية لسوية
اخللفية ،أو العكس ،كما قد حيدث يف حالة وجود إشارة اتصاالت متقطعة .عندئذ ،إذا كان مقدار التداخل يف خرج
املستقبل  10يف املائة من جذر متوسط تربيع سوية الضوضاء ،فإن جمموع اخلطأ يف قياس القدرة من املصدر يزداد إىل ما يصل
إىل  10يف املائة .ولنا أن نتصور أن هذا التأثري يزيد بنسبة  10يف املائة من مدى اخلطأ يف قياسات شدة مصدر راديوي ،األمر
الذي ميكن رمسه بيانياً كدالة ملعلمة ما من املعلمات الفلكية األخرى .ويالحظ أيضاً ،يف غياب التداخل ،أن زيادة قدرها 10
يف املائة يف جذر متوسط تربيع عدم التيقن يف القياس يعادل خسارة قدرها  20يف املائة يف زمن الرصد .ويف هذه الظروف ال تزال
القياسات املفيدة ممكنة ،ولكن جودة البيانات تنحط إىل حد كبري.
2.2.4

مخطط استجابة الهوائي

تؤخذ رصدات الفلك الراديوي عاد ًة باستخدام هوائيات كبرية أو صفائف هوائيات عالية الكسب ،من أجل توفري احلساسية
واالستبانة الزاوياة املطلوبة يف السماء .وقد تتكون التليسكوبات الراديوية من هوائيات وحيدة كبرية أو صفائف من العديد
من اهلوائيات .وباستخدام عرض حزمة منوذجي يرتاوح من بضع ثوان قوسية إىل بضع درجات ،واحتمال وجود مصدر تداخل
يقع ضمن احلزمة الرئيسية هو احتمال صغري عموماً مبا يكفي ،حسبنا النظر يف التداخل عرب الفصوص اجلانبية .ومثة منوذج
موصى به للفصوص اجلانبية من هوائيات مكافئية كبرية وارد يف التوصية  – ITU-R SA.509التطبيقات الفضائية وسلسلة
األرصاد اجلوية ،يقوم على أساس البيانات التجريبية من عدد من اهلوائيات الكبرية .وهو ينطبق على هوائيات ذات قطر أكرب
من  100طول موجة ،لرتددات بني  GHz 2و ،GHz 30ولقيم زاوية  ،مقيسة من حمور احلزمة الرئيسية ،أكرب من  .1ويرتاوح
كسب الفص اجلانيب على مقياس زاوي يف حدود  ،/Dحيث  هو طول املوجة و Dعرض فتحة اهلوائي .عندئذ يعطى منوذج
غالف الكسب ) (Gللفصوص اجلانبية بالعالقة:
dBi

G  32 – 25 log 

من أجل

1    47,8

dBi

G = –10

من أجل

47,8    180

)(1.4

ومن الواضح أن تأثري إشارة تداخل ما يتوقف على زاوية الورود نسبة إىل حمور احلزمة الرئيسية (خط البصر) يف اهلوائي ،ذلك ألن
كسب الفص اجلانيب ،ممثالً بالنموذج ،يرتاوح من  32+إىل  dB 10-كدالة هلذه الزاوية .ومع ذلك من املفيد ،يف البند  ،3.4حساب
سويات عتبة التداخل الضار بالنسبة لسوية معينة يف الفص اجلانبي ،وهلذا نستخدم قيمة  .dBi 0ولنموذج الفص اجلانبي يف املعادلة
) ،(1.4تتحقق قيمة  ،dBi 0أي كسب يساوي كسب مصدر إشعاع متناح ،يف زاوية  19,1من احلزمة الرئيسية .ويالحظ أنه إذا
حسبنا سوية عتبة كثافة تدفق القدرة ) (pfdأو كثافة تدفق القدرة الطيفية ) (spfdعلى أساس االستقبال بكسب يف الفصوص
اجلانبية قدره  ،dBi 0عندئذ يتم جتاوز عتبة التداخل يف مستقبل الفلك الراديوي إذا جاء التداخل عرب الفصوص اجلانبية بكسب
أكرب من  ،dBi 0أي من أجل قيم  أقل من  .19,1وهكذا ،إذا كانت إشارة سوية عتبة واردة يف اجتاه يقع ضمن خمروط من
نصف زاوية يساوي  19,1متمركزة على حمور احلزمة الرئيسية ،فإن القدرة املستقبَلة تتجاوز معيار التداخل الضار .والزاوية الصلبة
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هلذا املخروط بالراديان ، ،تساوي ) .2(1 – cos ومثة قياس تقريبي الحتمال التداخل املستقبل داخل خمروط  19,1يساوي
 مقسوماً على  2Bسترياديان فوق األفق من حيث ميكن ورود إشارات التداخل .ومن أجل  = 19,1تكون .%5,5 = /2B
وبالنسبة لتصاميم اهلوائيات األحدث عهداً ،اقرتح استخدام منوذج فص جانيب مبقدار ( log  25 – 29انظر مثالً التوصية
 .)ITU-R S.580وهلذا النموذج ،تكون القيمة  dBi 0للزاوية  هي  ،14,5والقيمة املقابلة من أجل  /2Bهي  .%3,2ومع
ذلك هناك منوذج آخر للفصوص اجلانبية (انظر التوصية  )ITU-R S.1428يستخدم  ،log  30 – 34حيث تكون الزاوية dBi 0
هي  13,6والقيمة املقابلة  /2Bهي  .%2,8ومثة حد أعلى للنسبة املئوية الكلية من الوقت اليت ميكن فيها التغاضي عن تداخل
فوق العتبة الضارة حمددة يف التوصية  ITU-R RA.1513بنسبة  ،%5ومنها قد يأيت ما ال يزيد عن  %2من أي شبكة واحدة
(انظر البند  .)4.2.4والقيم الثالث من أجل  /2Bاليت نوقشت أعاله ( %5,5و %3,2و )%2,8متوافقة إىل حد معقول مع هذه
األرقام ،ومن مث فهي تسهم يف دعم اختيار  dBi 0لسوية الفص اجلانبي كقيمة مالئمة حلساب كل من كثافة تدفق القدرة )(pfd
وكثافة تدفق القدرة الطيفية ) (spfdاملقابلة للعتبة الضارة.
واحلالة اخلاصة للسواتل يف مدارات غري املستقرة بالنسبة إىل األرض عبارة عن حالة دينامية ،أي أن مواقع السواتل نسبة إىل حزمة
هوائي الفلك الراديوي تتعرض لتغيريات كبرية داخل نطاق التكامل الزمين البالغ  2 000ثانية .ويتطلب حتليل التداخل يف هذه
احلالة دمج االستجابة عرب السويات املتفاوتة للفصوص اجلانبية ،وذلك مثالً باستخدام مفهوم تكافؤ كثافة تدفق القدرة )(epfd
املعرف يف الرقم  5C.22من لوائح الراديو .وباإلضافة إىل ذلك ،من الضروري عاد ًة اجلمع بني املسامهات يف تليسكوب راديوي
ا
لعدد من السواتل ضمن نظام معني .ويقرتح يف هذه احلسابات ،إىل أن يتوفر منوذج موضوع خصيصاً هلوائيات الفلك الراديوي،
استخدام خمطط استجابة اهلوائي هلوائيات قطرها أكرب من   100يف التوصية ( ITU-R S.1428انظر امللحق  1هبذا الفصل)
لتمثيل هوائي الفلك الراديوي.
وتنطبق مناذج الفصوص اجلانبية املوصوفة أعاله على مكافئيات متناظرة تتأثر من تشتت اإلشعاع بسبب بنية الدعم البؤري.
وتكون سويات الفصوص اجلانبية لعاكسات ختالف التغذية مع فتحات غري حمجوبة عموماً ما بني  10و dB 15أقل من تلك اليت
قدمها النموذج .ومل يوضع سوى القليل من اهلوائيات ذات تصميم ختالف التغذية من أجل خدمة الفلك الراديوي .وبالنسبة
هلوائيات كبرية ،فإن التصاميم املتناظرة أكثر اقتصاداً ،وميكن كذلك تفضيلها من أجل قياسات االستقطاب.
زمن التوسيط (زمن التكامل)

3.2.4

يتم عادةً إجراء عملية توسيط الزمن اليت ختفض من تقلبات الضوضاء يف خطوتني أو أكثر .ويتم توسيط البيانات عموماً لبضع
عشرات امللليثانية إىل بضع عشرات الثواين مث تسجل رقمياً .وهذه اخلطوة األوىل ختفض من كمية البيانات ،ولكنها تسمح مبيزات
مثل رشقات قصرية من تداخل قوي يتعني ازالتها يف وقت الحق دون خسائر هامة يف البيانات .وغالباً ما يتم املزيد من التوسيط
"خارج اخلط" أثناء ختفيض البيانات الحقاً .مثال ذلك ،قد تتكون رصدة ما من قياسات متكررة يف اثنني أو أكثر من مواقع خمتلفة
يف السماء ،ملقارنة سوية القدرة املستقبَلة من مصدر راديوي (باإلضافة إىل انبعاثات خلفية السماء) مع سوية القدرة من موقع خلفية
مرجعي .وحيتاج األمر ملتوسطات منفصلة لكل موقع .وميكن تضمني البيانات املأخوذة يف جلسات رصد خمتلفة ،وميكن متديد جمموع
زمن التوسيط إىل عشرات أو مئات الساعات ] .[Owen and Morrison, 2009; Walter et al., 2012وغالباً ما يوضع احلد
حبكم الوقت املتاح يف تليسكوب راديوي كبري .ويكون هذا التوسيط الطويل مطلوباً عند البحث عن إشارات ضعيفة للغاية،
حيث من املألوف جداً توسيط العديد من السجالت االفرادية من الطيف من نقطة واحدة يف السماء .ويف دراسات عتبات
التداخل ،كان من املعتاد استخدام  2 000ثانية كزمن متوسط منوذجي .كما تستخدم بشكل روتيين أزمنة تكامل أطول ،وميكن
اختاذ  360 000ثانية ( 100ساعة) كزمن منوذجي للرصدات األرضية حيث يتطلب األمر حساسية عالية بشكل استثنائي .ومبا أن
حساسية رصدة ما تتفاوت مبقدار جذر تربيع زمن التوسيط ،فإن الفرق بني  2 000ثانية و 360 000ثانية يقابل فرق dB 11,3
يف احلساسية لكل من اإلشارات الفلكية والتداخل على السواء .وهناك أيضاً رصدات معينة من الظواهر املتغرية بتغري الزمن ،من
قبيل رصدات الرشقات النجمية أو الشمسية ،والتأللؤات بني الكواكب اليت قد يكون من األنسب هلا استخدام فرتات زمنية
أقصر بكثري.
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4.2.4

النسبة المئوية من خسارة الزمن بسبب التداخل

يف كثري من احلاالت يكون التداخل متفرق يف طبيعته ،من إشارات االتصاالت املتنقلة مثالً ،أو يظهر تغايرات كبرية يف الشدة
مبرور الزمن نتيجة لظروف االنتشار .وملعرفة ما إذا كانت هذه اإلشارات تضر برصدات الفلك الراديوي من الضروري حتديد نسبة
مئوية قصوى من الزمن ميكن خالهلا التغاضي عن التداخل الضار .وبالنسبة ملعظم اخلدمات ،تتوفر هذه النسب املئوية من الزمن
يف خمتلف التوصيات ،وهي تتفاوت عاد ًة من  %0,01لالتصاالت اليت تتعلق هبا سالمة األرواح ،إىل بضع نقاط مئوية للخدمات
اليت تنطوي على مجع بيانات ميكن تكرارها .ويف حالة الفلك الراديوي ،فإن نسبة  %5من صايف اخلسارة من مجيع املصادر هي
احلد األقصى املقبول .ومبا أن التداخل ،يف العديد من الرصدات يف جمال الفلك الراديوي ،يأيت من عدة مصادر يف نطاقات تردد
حتملها من أي خدمة بعينها هو  .%2وهذه القيم حمددة يف التوصية ITU-R
قريبة فإن احلد األقصى من خسارة الزمن اليت ميكن ا
 .RA.1513وهي ضرورية لدى إجراء حسابات مونيت كارلو لتقرير كيفية احلد من املصادر املتفرقة للتداخل (انظر البند .)8.4
3.4

حساسية نظم الفلك الراديوية والقيم العتبية للتداخل الضار

1.3.4

اعتبارات نظرية

يتحقق قياس حساسية رصدة ما يف الفلك الراديوي بزيادة سوية القدرة عند دخل املستقبل مبا يؤدي إىل تغيري يف خرج املستقبل
يساوي جذر متوسط تربيع تقلبات الضوضاء .وخرج كاشف املستقبل هو دالة إمجايل القدرة عند دخل املستقبل .ويتكون جمموع
دخل القدرة من قدرة اإلشارة املطلوبة وقدرة الضوضاء غري املطلوبة (من قبيل الضوضاء احلرارية وضوضاء املستقبل) .وكلتا
املسامهتني مها نتيجة عمليات عشوائية ،وليس من املمكن التمييز بينهما نوعياً .ومع ذلك ،كلتامها له سوية قدرة متوسطة ،وإذا
أمكن حتديد هذه السويات بدقة كافية ،ميكن الكشف عن وجود اإلشارة املطلوبة( .ويفرتض أن يبقى الكسب وغريه من
املعلمات يف نظام االستقبال ثابتة أثناء عملية الرصد ).وميكن حساب املتوسط اإلحصائي ملتغري عشوائي ثابت مثل قدرة
الضوضاء ،P ،بدقة متناسبة عكساً مع اجلذر الرتبيعي لعدد العينات املستقلة ،N ،واالحنراف املعياري هلذا املتوسط هو:
P
N

P 
)(2.4

وكما جاء أعاله ،ميكن حتديد  Pو Pإما من حيث قدرة الضوضاء داخل عرض نطاق املستقبل أو من حيث كثافة القدرة
الطيفية ) .(W/Hzويف التحليل التايل سوف يشار إىل كثافة القدرة الطيفية .واالحنراف املعياري ،P ،هو أيضاً كمية جذر متوسط تربيع.
وميكن ،من خالل رصد عدد كاف من العينات ،N ،قياس قدرة الضوضاء الراديوية بدقة عالية .وبتخفيض تقلبات  Pإىل قيمة أقل من
قدرة اإلشارة املطلوبة ،من املمكن الكشف عن اشارات ضعيفة جداً .وميكن ،ضمن نطاق عرضه  ،fقياس حوايل  2fعينة مستقلة
يف الثانية بواسطة املستقبل ،ومن خالل متديد زمن التوسيط( ،t ،يسمى أيضاً زمن التكامل) ،ميكن جعل قيمة  Nكبرية جداً.
وهكذا ميكن القول:
N  2 f t

)(3.4

وإذا أدجمت هذه العالقة باملعادلة ) ،(2.4حنصل على
P
K

P
ft

)(4.4

حيث  Kهو عامل تناسب يتوقف على تفاصيل املعدات وتقنية الرصد ] .[Kraus 1966وبالنسبة لنظام طاقة كلي أساسي (أي نظام
يقيس إمجايل قدرة الضوضاء اليت يرسلها هوائي ما) تكون  ،1 = Kوتعتمد هذه القيمة هنا لغرض التعميم( .يالحظ أن يف احلالة
اليت يتم فيها تقسيم زمن الرصد بالتساوي بني مصدر ما وموقع مرجعي ،كما نوقش يف البند  ،1.2.4فإن القيمة املطلوبة للزمن t
تساوي نصف زمن الرصد اإلمجايل .كما أن خطأ جذر متوسط الرتبيع يف الفرق بني القياسات يف املصدر ويف املوقع املرجعي
يساوي اخلطأ يف القياس يف املصدر مضروباً بقيمة).) 2.
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ويرتبط تقلب الضوضاء يف كثافة القدرة الطيفية ،P ،يف معادلة احلساسية ) (4.4حبساسية النظام اإلمجالية (تقلبات الضوضاء)
معرباً عنها بالتقلبات يف درجات احلرارة ،T ،بواسطة ثابت :k ،Boltzmann
P  k t

ويعرب عن معادلة احلساسية بالعالقة:
ا

T
ft

)(5.4

T 

)(6.4

حيث:
T  TA  TR

)(7.4

 Tهي درجة حرارة النظام وهي جمموع  ،TAدرجة حرارة ضوضاء اهلوائي النامجة عن االنبعاثات الكونية والغالف اجلوي لألرض
واإلشعاع من األرض ،و ،TRدرجة حرارة ضوضاء املستقبل.
تقديرات سويات الحساسية والتداخل الضار

2.3.4

ميكن استخدام املعادلة ) (4.4أو املعادلة ) (6.4لتقدير سويات احلساسية والتداخل يف الرصدات الفلكية الراديوية .والنتائج مدرجة
يف اجلدولني  1.4و ،2.4ويفرتض زمن الرصد (أو زمن التكامل)  tمبقدار  2 000ثانية ،كما ذكر يف البند  .3.2.4واحلساسية،
املعرب عنها بوحدات من درجة احلرارة أو كثافة القدرة الطيفية ،هي السوية عند دخل املستقبل املطلوبة لزيادة اخلرج مبقدار مسا ٍو
جلذر متوسط تربيع تقلبات الضوضاء .ويف اجلدول ( 1.4الرصدات املتواصلة) ،بالنسبة لرتددات أقل من  ،GHz 71يفرتض أن
يكون  fعرض النطاق الرتددي املوزع خلدمة الفلك الراديوي .وفوق هذا الرتدد ،تستخدم قيمة  ،GHz 8وهي ممثلة لعرض
النطاق الرتددي املستخدم عموماً للرصدات املتواصلة يف هذا املدى .ويف اجلدول ( 2.4رصدات اخلطوط الطيفية)  fهو عرض
نطاق القناة املمثل خلط طيفي .والقيم املستخدمة من أجل  fتقابل سرعة حبوايل  3كيلومرت/ثانية ،وهي وسيطة بني القيم
املشرتكة للخطوط الطيفية للمصادر داخل جمرتنا ويف اجملرات اخلارجية .ويالحظ أن الصفوف اخلمسة األخرية يف اجلدولني 1.4
و 2.4هي للرتددات يف نطاق فوق  ،GHz 275مل توزع فيه أي ترددات وقت كتابة هذه الطبعة من الكتياب .ويتم اختيار هذه
الرتددات بشكل اعتباطي والغرض من العتبات ضارة املقابلة هو توفري تقديرات أولية فقط.
ويعرب عن سويات التداخل الضار الواردة يف اجلدولني  1.4و 2.4مبثابة سوية التداخل اليت تندرج يف
ا
تساوي  %10من جذر متوسط تربيع التقلب بسبب ضوضاء النظام ،أي:
PH = 0,1 P f

P

(أو  )Tمكونةً
)(8.4

وباختصار ،ميكن حساب األعمدة املناسبة يف اجلدولني  1.4و 2.4باستخدام الطرائق التالية:
 ،Tباستخدام املعادلتني ) (6.4و)،(7.4
–
 ،Pباستخدام املعادلة )،(5.4
–
 ،PHباستخدام املعادلة ).(8.4
–
وميكن أيضاً التعبري عن التداخل من حيث كثافة تدفق القدرة ) (pfdالوارد إىل اهلوائي ،إما يف كامل عرض النطاق الرتددي أو
يف شكل كثافة تدفق القدرة الطيفية ( ،SH ،)spfdيف كل  Hz 1من عرض النطاق .10وكما جاء يف البند  ،2.2.4تعطى القيم
هلوائي له كسب ،يف اجتاه وصول التداخل ،مسا ٍو لكسب هوائي متناح (يغطي مساحة فعالة قدرها  ،c2/4f 2حيث  cهي سرعة
الضوء و fهو الرتدد) .وتستخرج قيم )) SH f (dB(W/m2من ) PH (dBWبإضافة:
 10تتابع هنا املصطلحات املوصى هبا من جانب قطاع االتصاالت الراديوية (التوصية  ،)ITU-R V.574حيث تشري "كثافة تدفق القدرة" إىل
كميات بوحدات  ،W/m2و"كثافة تدفق القدرة الطيفية" إىل كميات مثل  SHبوحدات ) .W/(m2 · Hzويف علم الفلك الراديوي ،يشار إىل SH
بأُنا "كثافة التدفق" ،ويعرب عنها بوحدة تسمى :(Jy) jansky
))–260 dB(W/(m2 · Hz
أي
)1 Jy = 10–26 W/(m2 · Hz
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20 log f – 158,5

dB

)(9.4

حيث يقدر  fبوحدة  .Hzعندئذ تستخرج  SHبطرح  10 log fملراعاة عرض النطاق الرتددي .وميكن أيضاً التعبري عن  SHمبثابة
معادلة وحيدة على النحو التايل:
0,4  k (TA  TR ) f 2
c2  f t

SH 

)(10.4

يبني الشكل  1.4بيانياً سويات التداخل الضارة خبدمة الفلك الراديوي واملستخرجة يف اجلدولني  1.4و 2.4حيث
ترسم ))) SH (dB(W/(m2 · Hzبوصفها دالة الرتدد .ومنحىن التواصل ليس سوياً ألن نطاقات الرتدد املختلفة هلا عروض نطاقات
موزعة خمتلفة.
ومن شأن حساسية نظام استقبال فلك راديوي إزاء إشعاع عريض النطاق (متواصل) أن تتحسن بتزايد عرض النطاق
(املعادلتان ) (4.4و) .)(6.4وتعليل ذلك ما يلي :تزداد قدرة الضوضاء بتزايد عرض النطاق ،ولكن ،مبا أن اإلشارة أيضاً
هي ضوضاء نطاق عريض ،كذلك هو احلال بالنسبة لإلشارة .وتبقى نسبة االشارة إىل الضوضاء ) (S/Nيف مرحلة الرتدد
الراديوي ) (RFأو الرتدد املتوسط ) (IFقبل الكاشف ثابتة بغض النظر عن عرض النطاق .ومع ذلك ،كلما ازداد عرض النطاق،
تتحسن الدقة يف حتديد سويات القدرة باعتبارها اجلذر الرتبيعي لعرض النطاق ،ومن مث تتحسن احلساسية باملقابل.
وتوحي املعادلتان ) (4.4و) (6.4بأن باإلمكان حتقيق أي درجة مطلوبة من احلساسية بتوسيع عرض النطاق و/أو زمن الرصد مبا فيه
الكفاية .ولكن هناك ،يف املمارسة العملية ،عوامل أخرى غري العوامل اإلحصائية املذكورة أعاله تضع حداً عملياً حلساسية رصد
الفلك الراديوي .ومن أمثلة هذه اآلثار األخرى استقرار املستقبل والتقلبات يف التوهني ومسري الطور يف الغالف اجلوي لألرض.
وتستخدم سويات احلساسية الواردة يف اجلدولني  1.4و 2.4قيماً لعرض النطاق وزمن التكامل حبيث ال تكون هلذه العوامل األخرى
أمهية كبرية عموماً .ومع ذلك ،ال بد من التأكيد على أن سويات احلساسية هذه ليست حدوداً أساسية وأنه يتم جتاوزها بشكل
روتيين يف احلاالت اليت ميكن فيها إدراج البيانات على امتداد فرتات من ساعات عديدة.
الشكل

1.4

عتبات التداخل مقابل التردد المحسوبة في الجدولين

 1.4و2.4
–180

2

)))spfd, S H (dB(W/(m · Hz

–200

–220

–240

–260

1 000
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ويبني الشكل  1.4القيم العتبية لكثافة تدفق القدرة الطيفية
اجلدولني  1.4و ،2.4مرسومة بوصفها دالة الرتدد.

0.1

0.01

(GHz) f

)(spfd

جملال متواصل (صلبان) وخط طيفي (دوائر) املستمدة من

ويعطي التقرير  - ITU-R RA.2131معلومات تكميلية عن السويات العتبية الضارة للتداخل يف رصدات الفلك الراديوي
يف التوصية  ،ITU-R RA.769القيم املكافئة لشدة اجملال الكهربائي املقابل للبنود املدرجة يف اجلداول  1.4و 2.4و.3.4
علم الفلك الراديوي
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استجابة مقاييس التداخل والصفائف للتداخل الراديوي

4.4

أدت احلاجة إىل استبانة زاوياة عالية يف الرصدات الفلكية الراديوية إىل تطوير مقاييس التداخل وصفيفات اهلوائيات ،وهي تؤدي
دوراً متزايد األمهية يف دراسات املصادر ذات األبعاد الزاوياة من بضع دقائق قوسية أو أقل .وحيقق مقياس التداخل عادةً استبانة
زاوياة من  /Lراديان ،حيث  هو طول املوجة ،و Lهو أكرب تباعد مزمع من اهلوائيات كما ترى من املصدر الراديوي.
وباستخدام هذه األدوات مثة تأثريان خيفضان من االستجابة للتداخل .ومها يرتبطان برتدد ذبذبات الشدة امللحوظة لدى اجلمع
بني خرجي هوائيني ،وألن مكونات إشارة التداخل اليت تستقبلها هوائيات خمتلفة ومتباعدة جداً تتعرض لتأخرات زمنية نسبية
خمتلفة قبل إعادة مجعها .ومعاجلة هذه اآلثار أكثر تعقيداً من معاجلة آثار هوائيات وحيدة ،كما يف البند  .3.4ومثة مناقشة هلذه
املسألة يف ] [Thompson, 1982و] .[Thompson et al., 1986 and 2001وبصفة عامة ،فإن النتيجة الرئيسية هي أن زمن
التكامل الفعال الذي يؤثر خالله التداخل على القياس ينخفض من الزمن اإلمجايل للرصد إىل متوسط زمن تذبذب طبيعي
واحد .وهذا يرتاوح عاد ًة من بضع ثو ٍان لصفيف مرتاص بتباعد  L ~ 1 000 إىل أقل من ملليثانية للصفائف عابرة للقارات
بتباعد  .L ~ 107 وهكذا ،ومقارنةً هبوائي فلك راديوي وحيد ،يكون ملقياس التداخل درجة من احلصانة إزاء التداخل تزداد
بتزايد حجم الصفيفة معرباً عنه بأطوال املوجة.
الشكل

2.4

عتبات التداخل الضار لرصدات متواصلة بأنماط متعددة من نظم التليسكوبات الراديوية
–160

–200

2

)))SH (dB(W/(m · Hz

–220

كثافة تدفق القدرة الطيفي

–180

–240

–260

1 000
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0 ,1

0 ,01

)f (GHz

وتظهر يف الشكل  2.4عتبات التداخل الضار احملسوبة لبعض الصفيفات املمثلة يف أسلوب متواصل .ومتثل املعينات الصفيف
الواسع جداً ) ،(VLAحيث املنحىن األخفض للتشكيل ( Dأطول تباعد هوائي  1كم) وَاملنحىن األعلى
للتشكيل ( Aأطول تباعد هوائي  36كم) .ومتثل املربعات صفيفة  MERLINوالدوائر املفتوحة القياس بالتداخل ذي خط أساس
طويل جداً )( (VLBIاجلدول  .)3.4وبالنسبة لصفيف واسع جداً ) (VLAيف املرصد الفلكي الراديوي الوطين ،نيومكسيكو،
الواليات املتحدة ،ميتد تباعد اهلوائي حىت  1كم يف التشكيل  Dوحىت  36كم يف التشكيل  .Aوبالنسبة لصفيف MERLIN
يف خمتربات نوفيلد للفلك الراديوي ،جودريل بانك ،اململكة املتحدة ،ميتد التباعد حىت  218كم .وتتوقف النتائج على تباعدات
اهلوائيات ،ومن مث هناك منحنيات منفصلة لتشكيلي  VLAومن أجل  .MERLINوهي تنطوي أيضاً على افرتاضات أن املرسل
املتداخل مستقر بالنسبة إىل األرض ،وأن قدرة إشارة التداخل الواردة عرب الفصوص اجلانبية للهوائي تبقى ثابتة أثناء الرصد.
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1.4

السويات العتبية للتداخل الضار برصدات الفلك الراديوي المتواصلة
التردد المركزي

)(2

)(1

)(2
)(3

عرض النطاق
المفترض)(3

درجة حرارة ضوضاء
الهوائي الدنيا

درجة حرارة
ضوضاء المستقبل

حساسية النظام
(تقلبات الضوضاء)
كثافة القدرة الطيفية
درجة الحرارة

سويات التداخل العتبية

)(1

قدرة الدخل

pfd

spfd

f

f

TA

TR

T

P

 PH

S H f

SH

)(MHz
)(1
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

)(MHz
)(2
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

)(K
)(3
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

)(K
)(4

)(mK
)(5
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

))(dB(W/Hz
)(6
–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

)(dBW
)(7
–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

))(dB(W/m2

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

)(8
–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

)))· Hz

(dB(W/(m2
)(9
–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

افرتض زمن تكامل قدره  2 000ثانية؛ وإذا استخدمت أزمنة تكامل من  15دقيقة أو ساعة أو ساعتني أو  5ساعات أو  10ساعات ،ينبغي تعديل القيم ذات الصلة يف اجلدول مبقدار  1,7+أو – 1,3أو
على التوايل .وسويات التداخل املدرجة هي تلك اليت تنطبق على قياسات إمجايل القدرة اليت يتلقاها هوائي واحد .وقد تكون سويات أقل صرامة أنسب ألنواع أخرى من القياسات ،كما جاء يف البند  .4.4وبالنسبة للمرسالت
يف املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض ،فمن املستحسن تعديل السويات مبقدار –( dB 15أي تنخفض السويات مبقدار  ،)dB 15كما هو موضح يف البند .3.7.4
ليس القصد من هذا اجلدول إعطاء قائمة كاملة بنطاقات الفلك الراديوي وإمنا جمرد أمثلة منطية عرب الطيف .ويستند حساب سويات التداخل إىل الرتدد املركزي املبني يف العمود ) (1وإن مل يكن جلميع األقاليم نفس التوزيعات.
يف ترددات فوق  GHz 71استخدمت قيمة  GHz 8يف العمود ) ،(2وهو ممثل لعرض النطاق الذي يستخدم عادةً للرصدات املتواصلة يف هذا املدى.
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2.4

السويات العتبية للتداخل الضار برصدات الفلك الراديوي في الخطوط الطيفية
التردد المركزي

)(2

f
)(MHz
)(1
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
)(1

)(2

عرض نطاق قناة
الخطوط الطيفية
المفترض
f
)(MHz
)(2
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

درجة حرارة ضوضاء
الهوائي الدنيا

درجة حرارة ضوضاء
المستقبل

TA
)(K
)(3

TR
)(K
)(4

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

حساسية النظام
(تقلبات الضوضاء)
كثافة القدرة الطيفية
درجة الحرارة

قدرة الدخل

سويات التداخل العتبية
pfd

)(1

spfd

T

P

 PH

S H f

SH

)(mK

))(dB(W/Hz

)(dBW

))(dB(W/m2

)))(dB(W/(m2 · Hz

)(5
22,3
3,48
3,48
3,48
2,20
1,73
2,91
2,91
2,84
3,00
0,94
0,98
1,41
1,68
2,66
3,91
7,04
7,71
9,28

)(6
–245
–253
–253
–253
–255
–256
–254
–254
–254
–254
–259
–259
–257
–256
–254
–253
–250
–250
–249

)(7
–215
–220
–220
–220
–218
–214
–210
–210
–207
–207
–209
–209
–207
–206
–204
–203
–200
–200
–199

)(8
–204
–196
–194
–194
–183
–169
–162
–161
–153
–152
–148
–144
–139
–137
–132
–129
–122
–119
–118

)(9
–244
–239
–238
–237
–230
–221
–216
–215
–210
–209
–208
–204
–199
–197
–192
–189
–182
–179
–178

افرتض زمن تكامل قدره  2 000ثانية؛ وإذا استخدمت أزمنة تكامل من  15دقيقة أو ساعة أو ساعتني أو  5ساعات أو  10ساعات ،ينبغي تعديل القيم ذات الصلة يف اجلدول مبقدار  1,7+أو – 1,3أو
على التوايل .وسويات التداخل املدرجة هي تلك اليت تنطبق على قياسات إمجايل القدرة اليت يتلقاها هوائي واحد .وقد تكون سويات أقل صرامة أنسب ألنواع أخرى من القياسات ،كما جاء يف البند  .4.4وبالنسبة للمرسالت
يف املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض ،فمن املستحسن تعديل السويات مبقدار –( dB 15أي تنخفض السويات مبقدار  ،)dB 15كما هو موضح يف البند .3.7.4
ليس القصد من هذا اجلدول إعطاء قائمة كاملة بنطاقات الفلك الراديوي وإمنا جمرد أمثلة منطية عرب الطيف.
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شرح األعمدة يف اجلدولني  1.4و:2.4
العمود
)(1

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

)(2

عرض نطاق مفرتض أو موزع (اجلدول  )1.4أو عرض قناة منطية مفرتضة مستخدمة يف رصدات اخلطوط الطيفية (اجلدول .)2.4

)(3

)(4
)(5

) (6

) (7

) (8
) (9

درجة حرارة ضوضاء اهلوائي الدنيا ،وهي تتضمن مسامهات من األيونوسفري والغالف اجلوي لألرض واإلشعاع من األرض وإشعاع خلفية
اجملرة واخللفية الكونية.
ِ
املربدة بالتجميد الشديد.
درجة حرارة ضوضاء املستقبل املمثلة لنظام عايل احلساسية .بالنسبة لرتددات فوق  GHz 1تنطبق القيم على املستقبالت ا
جمموع حساسية النظام بوحدة  milli-Kelvinكما حيسب من املعادلة
وعرض النطاق املدرج ،وزمن تكامل مبقدار  2 000ثانية.

)(6.4

باستخدام جمموع درجيت حرارة ضوضاء اهلوائي واملستقبل،

على غرار ) (5أعاله ،ولكن يف شكل كثافة طيفية لقدرة الضوضاء باستخدام املعادلة  ،Ps  k  Tحيث
(ثابت  .)Boltzmannوالقيم  Psيف شكل ديسيبل.

(J/K) k  1,38  10–23

تعترب سوية القدرة عند دخل املستقبل ضارة بالرصدات عالية احلساسية ) .(PHويناقش هذا املعيار يف البند  ،3.2.4ويعرب عنه يف احلساب
يف شكل  .PH = 0,1 P fوالقيم  PHيف شكل ديسيبل.
متناح .والقيم  SH fيف شكل ديسيبل.
كثافة تدفق القدرة الالزمة إلنتاج سوية قدرة  PHيف نظام استقبال له هوائي استقبال ٍ
كثافة تدفق القدرة الطيفية الالزمة إلنتاج سوية قدرة  PHيف عرض نطاق املستقبل (اجلدول  )1.4أو يف قناة خط طيفي (اجلدول ،)2.4
متناح .والقيم  SHيف شكل ديسيبل .للحصول على سويات القدرة املقابلة يف عرض نطاق مرجعي مبقدار kHz 4
وهوائي استقبال ٍ
أو  ،MHz 1يضاف  dB 36أو  ،dB 60على التوايل.

ويف حالة قياس تداخل خط أساس طويل جداً ) ،(VLBIحيث اهلوائيات متباعدة جداً مبا جيعل فرصة حدوث تداخل مرتابط
ضئيلة جداً ،ال تنطبق عادةً االعتبارات السابقة( .وقد يكون االستثناء حالة ساتل يف مدار مستقر بالنسبة إىل األرض ) (GSOمرئي
يف آن واحد من أكثر من حمطة  VLBIواحدة ).عندئذ تتحدد عتبة التداخل بالسوية اليت يبدأ عندها التداخل باحلط من ترابط
اإلشارات املقيس بني هوائيني .وميكن من أجل هذه العتبة استخدام سوية تداخل تساوي  %1من قدرة ضوضاء النظام يف املستقبل
]( .[Thompson et al., 1986 and 2001يالحظ أن هذه السوية أكرب بكثري من  %10من تقلبات الضوضاء بعد الكشف
والتكامل ،كما يف معيار نظام القدرة الكلي لتشغيل هوائي وحيد ).وقيم العتبة من أجل القياس  ،VLBIبناءً على معيار قدرة
ضوضاء  %1معرباً عنها يف شكل كثافة تدفق قدرة طيفية ) ،(spfdتساوي  1,930  10–23 (TA  TR) f 2وتعطى كقيم ديسيبل
يف اجلدول  3.4وهي مرسومة يف الشكل  .2.4ودرجات حرارة النظام املستخدمة هي نفسها كما يف اجلدولني  1.4و ،2.4وقد أدرج
عامل مبقدار  1,4ملراعاة آثار التكميم يف االعتيان الرقمي املستخدم يف تدوين البيانات .وال تتوقف النتائج على التباعدات املفصلة
بني اهلوائيات .ويفرتض يف مجيع احلاالت أن اإلشارة املتداخلة تستقبل يف الفصوص اجلانبية بكسب قدره  .dBi 0وألغراض املقارنة،
تظهر قيم جمموع رصدات القدرة (هوائي وحيد) من اجلدول  1.4يف أدىن منحىن.
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اجلدول

3.4

سويات التداخل العتبية لرصدات

VLBI

التردد المركزي

السوية الضارة

325,3
611
1 413,5
2 695
4 995
8 400
10 650
15 375
23 800
43 000
89 000
150 000
224 000
270 000

–217
–212
–211
–205
–200
–196
–193
–189
–183
–175
–172
–167
–162
–160

)(MHz

)))(dB(W/(m2 · Hz

وكدليل يف جمال تأثر نظم  VLBIبالتداخل ،جدير باإلشارة أن الشكل  1.4يشري إىل أن العتبات الضارة لنظم  VLBIهي أكرب
حبوايل  dB 40مما هي لنظم قدرة كلية متواصلة يف نفس الرتدد .واملساحة الواقعة بني منحىن  VLBIومنحىن إمجايل القدرة تغطي
مدى العتبات جلميع أمناط التليسكوبات الراديوية .وجيب التأكيد على أن استخدام مقاييس التداخل والصفائف يقتصر عموماً
على دراسات مصادر لَ َمعان عالية منفصلة هلا أبعاد زاوياة ال تزيد عن بضع دقائق قوسية للصفائف الواسعة جداً )،(VLA
أو بضعة أعشار من الثواين القوسية لنظم قياس التداخل ذي خط األساس الطويل جداً ) .(VLBIوهكذا تظل نتائج القدرة
الكلية يف اجلدولني  1.4و 2.4صاحلة حلماية خدمة الفلك الراديوي عموماً.

النجوم النابضة

5.4

تناول الفصل  2بالوصف خصائص النجوم النابضة .ويف رصدات هذه النجوم يستخدم عموماً نظام استقبال خط طيفي ،حبيث
ميكن مواءمة اإلشارات يف خمتلف قنوات الرتدد يف الوقت املناسب إلزالة تأثري تشتت الرتدد ،ومن مث مجعها .ويف عمليات البحث
عن النجوم النابضة تسجل البيانات مث تستكشف بعد ذلك باستخدام جمموعة من قيم التشتت وجمموعة من القيم ألزمنة تكرار
النبضة .وتأثري تصحيح التشتت على التداخل الذي قد يكون موجوداً هو عبارة عن متهيد أي مالمح حادة يف الزمن ولكن دون
التأثري كثرياً على جذر متوسط تربيع سوية التداخل .وحاملا يتم حساب التشتت وزمن التكرار ميكن مواءمة النجوم النابضة من
حيث الزمن وحساب املتوسط لدراسة شكل النبضة وحتسني دقة قياس التوقيت .وعند النظر يف حساسية تأثر هذه الرصدات
يكون عرض النطاق قيد النظر هو عرض نطاق املستقبل بأكمله ،ولكن زمن التكامل الفعال هو الزمن الذي تكون فيه النبضة
موجودة .وهكذا فإن عتبة التداخل الضار هي قيمة التواصل املكافئ مقسوماً على اجلذر الرتبيعي جلزء الزمن الذي تكون فيه
النبضة موجودة .وهذا اجلزء هو مدة النبضة مقسوماً على زمن التكرار ،وهي يف حدود بضعة أجزاء يف املائة إىل بضع عشرات
أجزاء يف املائة .وهكذا فإن العتبات الضارة لرصدات النجوم النابضة هي أكرب من قيم التواصل املكافئة يف اجلدول  1.4مبقدار 2
إىل  .dB 10وجترى رصدات النجوم النابضة عاد ًة باستخدام هوائيات كبرية تستخدم أيضاً لرصدات كامل القدرة عموماً ،ومن مث
فهي ال تضيف أي قيود خاصة إىل جممل املتطلبات من أجل احلماية من التداخل.
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درجات الحساسية المحققة

6.4

احلساسية اليت هتم علماء الفلك الراديوي أكثر من غريها هي احلساسية إزاء اإلشعاع من مصادر داخل احلزمة الرئيسية هلوائي الفلك
الراديوي ،وليس يف الفصوص اجلانبية ،اليت نظر فيها فيما يتعلق بالتداخل .وينطبق هذا القول على هوائي وحيد يستخدم لقياسات
إمجايل القدرة املستقبلة أو على فرادى اهلوائيات يف صفيف ما .مثال ذلك ،يكون هلوائي وحيد قطره  70مرتاً يعمل يف تردد GHz 5
مساحة تغطية فعالة من حوايل  2 700مرت مربع ،وكسب قدره  .dB 70وهكذا فإن حساسية احلزمة الرئيسية من حيث كثافة تدفق
القدرة تكون  dB 70أكرب من مثيلتها إلشعاع يدخل الفصوص اجلانبية متناحية السوية .ويبني العمود  6يف اجلدول  1.4أن احلساسية
عند دخل املستقبل إلشارة ذات قوة مساوية لضوضاء النظام هي )) ،2  10–27 W/Hz (–267 dB(W/Hzولذلك ،وبالنسبة ملساحة
تغطية قدرها  2 700مرت مربع ،تكون كثافة تدفق القدرة الطيفية ) (spfdاملقابلة هي:
2  2  10–27/2 700  1,5  10–30

)W/(m2 · Hz

)(11.4

= –298,2

)dB W/(m2 · Hz

)(12.4

حيث يتم تضمني عامل بقيمة  2يف البسط يف اجلانب األيسر ألن أي خرج واحد من هوائي يقابل نصف القدرة يف موجة راديوية
عشوائية االستقطاب .وهذا مثال حلساسية عالية جداً ،أعلى بعدة مراتب مما يعترب غالباً عملياً يف خدمات راديوية أخرى.
ويقدم اجلدول  4.4أمثلة لرصدات متواصلة ورصدات خطية حساسة جداً تظهر يف الكتابات املنشورة يف علم الفلك الراديوي.
وبالنسبة لرصدات هوائي وحيد تقارن مع السويات الضارة يف اجلدولني  1.4و ،2.4وبالنسبة للصفائف تقارن مع القيم املأخوذة
من الشكل  2.4أو حتسب .والقياسات الفلكية هي أدىن بكثري من السويات الضارة ألُنا حتدث يف احلزمة الرئيسية هلوائيات
الفلك الراديوي يف حني أن السويات الضارة تقابل االستقبال يف الفصوص اجلانبية ،أي إن الفروق مرتبطة بكسب
اهلوائيات .وتشري هذه النتائج إىل أن الرصدات احلساسة للغاية حتدث يف مراصد الفلك الراديوي ،ومن مث تؤكد أن املعلمات
يف اجلدولني  1.4و 2.4مناسبة للنظم احلالية.
اجلدول

4.4

مقارنة نتائج الرصد مع السويات العتبية للتداخل
التردد

)(1

)(GHz

نمط األداة

خط أم تواصل

 spfdالمرصودة
)))(dB(W/(m2 · Hz

(dB(W/(m2 · Hz)))1

الحد الضار

1,4

صفيف

تواصل

–309

–255

][Owen & Morrison 2008

5,0

صفيف

تواصل

–308

–222

][Fomalont et al., 1991

1,42

مكافئي وحيد

–288

–239

][Lockman et al., 2011

37,3

صفيف

خط (منزاح حنو األمحر )CO

–295

–211

][Walter et al., 2012

93,2

صفيف

خط (منزاح حنو األمحر )CO

–289

–208

][Walter et al., 2012

خط

)(H I

من اجلدولني  1.4و 2.4وكما هو مستخرج من الشكل

المراجع

1.4

قد يكون من املتوقع أن تستمر يف الزيادة حساسية رصدات الفلك الراديوي إزاء كل من اإلشارات الكونية والتداخل بتزايد توفر
معدات االستقبال األكثر حساسية .ويف ترددات تصل إىل حوايل  MHz 100ال تسهم حرارة املستقبِل مسامهة كبرية يف إمجايل
حرارة النظام (انظر اجلدول  .)1.4ويف جانب الرتدد العايل من الطيف ،من املرجح أن يكون للتحسينات يف تكنولوجيا االستقبال
أكرب األثر .ولكن أكرب الزيادات يف احلساسية رمبا تتحقق من خالل تطوير هوائيات وصفائف هوائيات أكرب مما كان ممكناً
يف املاضي.
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7.4

مناقشة التداخل

1.7.4

سويات التداخل

املعرفة لتوها والقيم الواقعة حوايل  dB 10فوق
غالباً ما تكون اإلشارات املتداخلة ،عند سويات القدرة بني العتبات الضارة ا
هذه القيم ،أشد اإلشارات ضرراً على رصدات الفلك الراديوي .ذلك ألُنا قوية مبا فيه الكفاية للتسبب يف أخطاء
يف البيانات ،ولكنها ضعيفة مبا فيه الكفاية حبيث قد ال يكون من السهل كشف وجود التداخل .ومن السهل عادةً الكشف
عن التداخل بقيمة  dB 20وأكثر فوق القيم العتبية .ويف هذه احلاالت تكاد تكون القياسات دائماً غري جمدية ألغراض الفلك
الراديوي ،وال بد من تنقية البيانات امللوثة.
التداخل من مصادر فلكية

2.7.4

مثة عدد ضئيل من املصادر الفلكية الراديوية القوية مبا فيه الكفاية لتتداخل يف رصدات عالية احلساسية .وميكن أن تتجاوز كثافة
تدفق القدرة الطيفية ) (spfdمن هذه املصادر القيم الواردة يف اجلدول  .1.4ومن أبرز هذه األمثلة كوكب الشمس ،وهو مصدر قوي
من مصادر االنبعاثات .ونظراً هلذا التداخل الناجم عن الشمس ،هناك بعض التحريات اليت ال ميكن إجراؤها إال يف الليل .ومثة
جتارب أخرى ممكنة يف النهار ،ما عدا أثناء فرتات النشاط الشمسي الشديد .وانبعاثات الرشقات الشمسية قوية بصفة خاصة
بالنسبة للرتددات دون حوايل  .MHz 200والشمس اهلادئة تكون ذات قطر زاوي كبري وكثافة تدفق ثابتة ،وهي عاد ًة أقل إشكالية.
وهناك ،دون  ،GHz 1عدد من املصادر الراديوية الكونية األخرى اليت تتجاوز قيمة  spfdالواردة يف اجلدول  .1.4ولكن مواقع هذه
املصادر معروفة بدقة وهلا شدة ثابتة معروفة ال ختتلف إال قليالً باختالف الرتدد .ومن حيث املبدأ ويف املمارسة العملية ،يستطيع
عامل الفلك الراديوي إجراء تصحيحات ملراعاة آثارها عند إجراء رصدات يف أعلى درجة ممكنة من احلساسية .ومن ناحية أخرى ،ال
يعرف عادةً موقع التداخل األرضي منخفض السوية وال كثافة التدفق وال الطيف ،وقد يتغري كثرياً بتغري الزمن ،ومن مث لن يكون ممكناً
عموماً التخفيف من آثاره على الرصدات إال من خالل برت البيانات غري الصاحلة لالستعمال.
اعتبارات خاصة بشأن مرسالت السواتل في المدارات المستقرة بالنسبة إلى األرض

3.7.4

يعترب التداخل من انبعاثات السواتل يف املدارات املستقرة بالنسبة إىل األرض حالة تتسم بأمهية خاصة .وال بد من اإلشارة أوالً إىل
أن علماء الفلك الراديوي ال ميكنهم الرصد بوجود إشارات يف الوصلة اهلابطة يف نفس النطاق الرتددي .وهكذا ،تتناول اعتبارات
التداخل من السواتل عموماً االنبعاثات غري املطلوبة اليت تقع ضمن نطاقات الفلك الراديوي.

يصادف عندما تكون
ومبا أن سويات القدرة يف اجلدولني  1.4و 2.4حمسوبة بافرتاض كسب هوائي مبقدار  ،dBi 0فإن التداخل الضار َ
الفصوص اجلانبية للهوائي اليت هلا كسب أكرب من  dBi 0مسددة حنو مرسل يبث يف السويات املبينة يف اجلدولني  1.4و .2.4وبالنسبة
هلوائي فلك راديوي له فصوص جانبية مساوية لفصوص اهلوائي املرجعي احملدد يف املعادلة ) ،(1.4حيدث التداخل إذا كان اهلوائي مسدداً
بزاوية  19أو أقل باجتاه ساتل يبث عند هذه السويات .وهكذا من شأن سلسلة من السواتل املتماثلة الواقعة على مسافات حول املدار
املستقر بالنسبة إىل األرض أن تستبعد رصدات الفلك الراديوي ذات احلساسية العالية من نطاق مساوي باتساع  38أو أكثر متمركزة على
املدار .وفقدان هذه املساحة الكبرية من السماء يفرض قيوداً شديدة على رصدات الفلك الراديوي.
ومثة معيار مفيد حلماية الفلك الراديوي من انبعاثات السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض مقرتح يف الشكل  .3.4ويبني
هذا الشكل إسقاط املدار املستقر بالنسبة إىل األرض يف اإلحداثيات السماوية كما يرى من خطوط العرض لعدد من مراصد
الفلك الراديوي الرئيسية .وإذا أمكن تسديد تليسكوب راديوي ضمن  5من املدار دون مواجهة تداخل ضار ،عندئذ يكون
هلذا التليسكوب فسحة من السماء باتساع  10غري متاحة للرصدات عالية احلساسية .وميثل ذلك ألي مرصد معني خسارة
كبرية .ومع ذلك ،ميكن جملموعة من التليسكوبات الراديوية املوجودة يف خطوط العرض الشمالية واجلنوبية ،تعمل يف نفس
الرتددات ،أن تنفذ إىل السماء بأكملها .ولذلك ينبغي أن تعترب قيمة  5مطلوبة من أجل احلد األدىن من التباعد الزاوي بني
احلزمة الرئيسية هلوائي فلك راديوي واملدار املستقر بالنسبة إىل األرض.
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الشكل

3.4

إسقاط المدار المستقر بالنسبة إلى األرض على القبة السماوية
كما يُرى من عدد من المراصد الراديوية

حمطات الفلك
الراديوي

6
5

Parkes

4

Itapetinga

3
2
1

Arecibo

–3
–4

VLA
Nobevama
OVRO
NRAO
Algonquin
Bonn
Westerbork
Onsala

زاوية امليل (درجات)

0
–1
–2

–5
–6
–7

6

5

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–8
–9

زاوية الساعة (ساعات)
Radio -Astro_ 43

ويف استجابة اهلوائي النموذجي يف املعادلة ) ،(1.4تكون سوية الفص اجلانيب عند زاوية  5من احلزمة الرئيسية  .dBi 15وهكذا،
ولتجنب أي تداخل ضار يف تليسكوب راديوي مسدد بزاوية  5من املرسل ،ينبغي خفض انبعاثات السواتل ضمن نطاقات
الفلك الراديوي مبقدار  dB 15دون سوية كثافة تدفق القدرة الواردة يف اجلدولني  1.4و .2.4وعند مباعدة السواتل على مسافات
بضع درجات فقط على طول املدار ،جيب أن تكون سويات القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.لفرادى اإلرساالت
يف اجتاه مرصد ما أدىن من ذلك أيضاً لتلبية اشرتاط أن يكون جمموع القدرات من كل إشارات التداخل الواردة مبقدار dB 15
دون  PHيف اجلدولني  1.4و.2.4
ومن الواضح أن من املمكن توفري قدر إضايف من احلماية من انبعاثات السواتل وذلك بتخفيض سوية كسب الفص اجلانبي
بالقرب من احلزمة الرئيسية إىل احلد األدىن .وينبغي أن يكون هذا من االعتبارات اهلامة يف تصميم هوائيات الفلك الراديوي
يف املستقبَل.
4.7.4

الترشيح

ترفض قدرة اإلشارة غري املطلوبة خارج نطاق التمرير يف مستقبل فلك راديوي باستخدام مراشيح التمرير .وميكن إدراج عدة مراشيح
يف مراحل خمتلفة يف نظام االستقبال لضمان أال تكون اإلشارات غري املطلوبة قوية يف أي نقطة مبا فيه الكفاية لتسبب عدم اخلطية.
وميكن احلصول على االنتقائية العالية جداً باستخدام مراشيح رقمية ،ولكن جيب أن تكون هذه مسبوقة بقدر ٍ
كاف من التضخيم
حبيث ميكن رقمنة اإلشارات .وقد يتعني أن تكون االستجابة عند حواف النطاق منخفضة مبا يصل إىل – dB 100نسبةً إىل مركز
النطاق ،حبيث يكون عرض املرشاح عند نقاط – dB 3أقل من العرض الكامل للنطاق املخصص .ومبا أن الرتددات الوسيطة
منخفضة نسبياً ،بني  MHzميغاهريتز و GHz 10عموماً ،من املمكن التوصل إىل حواف ترشيح شديدة االحندار نسبياً .ويتوقف
احندار حواف استجابة املرشاح على عدد أقسام املرشاح وعلى االستجابة املصممة .ويتضمن الفصل  6املزيد من املناقشة
بشأن الرتشيح.
علم الفلك الراديوي
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سويات التداخل القادرة على إتالف أو إشباع مستقبل فلك راديوي

5.7.4

يشري التقرير  - ITU-R RA. 2188سويات كثافة تدفق القدرة والقدرة املشعة املكافئة املتناحية اليت قد تضر مبستقبالت الفلك
الراديوي ،إىل أن قدرات الدخل يف حدود  25ميغاواط تكفي لتعطيل أو إتالف معظم مستقبالت الفلك الراديوي يف حني أن
سويات الدخل األضعف بكثري تكفي لتشبيع كسبها .وهناك عدة سيناريوهات تتناول رادارات قائمة ميكن أن تؤدي إىل دخل
هبذه السويات من القدرة.
 االقرتان من حزمة رئيسية إىل حزمة رئيسية .ميثل الكسب العايل هلوائيات الفلك الراديوي ،مقرتناً بالقدرة العالية وضآلة حجمالبقع ملختلف رادارات استشعار األرض يف املدار العاملة يف ترددات ما بني  1و GHz 94مثل هذا االحتمال
] ،[SFCG Refلو حدث أن تداخلت احلزم الرئيسية لكال النظامني يف أي وقت .وعلى الرغم من أن حدوث هذا االقرتان
نادر جداً باملعىن اإلحصائي ،فإن عواقب حدوث هذا التداخل بالنسبة ملشغل فلك راديوي وخيمة.
 االقرتان من حزمة رئيسية إىل فص جانبي .كما أشري يف التوصية  - ITU-R 1750التخطيط املتبادل بني اخلدمة الساتلية(النشطة) الستكشاف األرض ) (EESSوخدمة الفلك الراديوي ) (RASيف النطاقني  GHz 94و ،GHz 130فإن
مستقبل فلك راديوي يتشبع كلما تعرض اهلوائي الذي حيمله مباشرة لتغطية من رادار عايل القدرة يف مدار الستشعار
األرض ،حىت بالنسبة لالستقبال يف فص جانيب مبقدار  dBi 0هلوائي الفلك الراديوي .وعلى العكس من ذلك ،فإن
مستقبل الفلك الراديوي يتشبع عندما تتعرض احلزمة الرئيسية هلوائي الفلك الراديوي ملقدار  dBi 0أو حىت فص جانيب
أضعف من رادار دائر يف مدار ،على افرتاض أن كسب هوائي الفلك الراديوي أعلى من كسب الرادار الدائر يف املدار.
وحىت املرسالت املتواضعة إىل حد ما ،مثل رادارات املركبات برتدد  GHz 77-76و GHz 81-77املوصوفة يف التوصية
 - ITU-R M.1452رادارات تفادي تصادم السيارات وأنظمة االتصاالت الراديوية العاملة باملوجات امللليمرتية من أجل تطبيقات
أنظمة النقل الذكية ،قد تؤدي إىل تشبع أو إىل سويات قدرة ضارة عندما تعمل على مقربة من هوائي فلك راديوي ،نظراً الرتفاع
الكسب وضآلة مساحة البقعة اليت تقرتن بالرتددات اليت تعمل فيها.

تحليل مونتي كارلو

8.4

يستخدم حتليل مونيت كارلو أحياناً لتقدير اجلزء من الزمن الذي تتجاوز أثناءه إشارة التداخل العتبة الضارة خلدمة الفلك الراديوي.
وهذا اإلجراء مفيد يف احلاالت اليت تتغاير فيها بسرعة الزاوية بني اجتاه مصدر التداخل واحلزمة الرئيسية للتليسكوب الراديوي .وقد
ينجم التغاير عن حركة املصدر املتداخل ،شأن ساتل يف مدار غري مستقر بالنسبة إىل األرض ،و/أو التغاير يف تسديد
التليسكوب الذي يتطلبه الربنامج الفلكي .وميكن أيضاً أن يتغاير عدد ومسافة مصادر التداخل النشطة ،كما يف حالة تداخل من
مركبات متنقلة على األرض .ويتناول حتليل مونيت كارلو عدداً كبرياً من تشكيالت التجربة ،حيث يتم يف كل منها اختيار قيمة
كل معلمة جمهولة عشوائياً من جمموعة من القيم تتمتع بالتمثيل اإلحصائي املناسب للمعلمة املعنية .ويف الواقع إن حتليل مونيت
كارلو هو جتربة إحصائية تتكون من عدد من التجارب املستقلة .وتنتقى كل املعلمات عشوائياً يف كل جتربة وفقاً لتوزيعات
احتمالية ثابتة مقررة مسبقاً .ويوفر اجلزء من التجارب الذي يتم فيه جتاوز عتبة التداخل مؤشراً على احتمال التداخل يف وضع
حقيقي .ومع ذلك ،إذا مل يشر مثالً أكثر من  %2من التجارب إىل تداخل فوق سوية العتبة الضارة ،فال ميكن القول على وجه
اليقني إن احتمال التداخل ال يزيد عن  ،%2ولكن للحصول على درجة معينة من اليقني ميكن اشتقاق حد أعلى مقابل
الحتمال التداخل .وتدرس هذه العالقات باقتضاب فيما يلي أدناه ،باتباع حتليل  .[2002] Ponsonbyويالحظ أنه يف احلاالت
اليت يكون فيها احتمال وقوع احلدث منخفضاً ،فإن طريقة مونيت كارلو ليست مناسبة متاماً لتحديد دقيق هلذا االحتمال ألن
األمر يتطلب عدداً كبرياً جداً من حماكاة التجارب لبناء قدر هام من اإلحصاءات.
ولننظر يف حتليل يشتمل على عدد  Nمن التجارب ،ويف  nمن احلاالت تكون النتيجة غري مقبولة ،أي إن التداخل يتجاوز العتبة
الضارة .ولتكن  pاحتمال أن أي جتربة تفضي إىل نتيجة غري مقبولة .ومتيل قيمة  pاملستمدة من التجارب حنو  ،n/Nحيث متيل  Nحنو
الالُناية .وبالنسبة لقيمة حمدودة من  ،Nفإن احتمال احلصول على عدد  nمن النتائج غري املقبولة لقيمة معينة من  pيعطى بواسطة
توزيع  ،Bernoulliوهو:
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!N
)p n (1 – p)( N – n
! ) n !( N – n

Pp (n) 

)(12.4

ولتفسري نتيجة حتليل مونيت كارلو يتعني معرفة ) ،Pn( pوهي توزيع احتمال  pللحصول على  nنتيجة غري مقبولة يف عدد حمدود
من التجارب .وهذه هي املشكلة العكسية اليت حيتاج حلها إىل عالقة التكامل التالية وذلك لتسوية التوزيع إحصائياً:
1 n
1
!N
x (1 – x)( N  n) dx 

0
! ) n !( N – n
N 1

)(13.4

عندئذ يتبني أن االحتمال العكسي هو:
( N  1) ! n
)p (1 – p)( N – n
! ) n !( N – n

لنفرتض أننا نتطلب
) Pn( pمعادلة التكامل:

%90

من اليقني بأن القيمة احلقيقية الحتمال

p

Pn ( p) dp  0.9

Pn ( p) 

)(14.4

ليست أكرب من قيمة معينة  .p90عندئذ جيب أن تليب
p90

0

)(15.4

بالنسبة الحتمال كون  %2من النتائج غري مقبولة ،تكون  p90 = 0,02واملعادلة ) (15.4توفر حلوالً لقيم  Nو nحبيث ميكن
اخللوص من عدد  Nمن التجارب إىل أن هناك  %90من اليقني بأن احتمال وجود نتيجة غري مقبولة يف أي جتربة واحدة
ال يتجاوز  .%2وللحصول على قيم خمتلفة من  ،Nيبني اجلدول  5.4قيم  nاليت جيب عدم جتاوزها حبيث ميكن ،باحتمال ،%90
اخللوص إىل أن احتمال حدوث نتيجة غري مقبولة يف أي جتربة واحدة ال يتجاوز  .%2ويالحظ أنه عندما يصبح العدد  Nكبرياً
جداً ،تقرتب  n/Nمن  .%2ولكن لعدد  ،N = 390يتطلب األمر قيمة  n/Nال تزيد عن  %1من أجل  %90من اليقني بأن
احتمال وجود نتيجة غري مقبولة ال يزيد عن .%2
اجلدول

5.4

قيم  Nو nمن أجل احتمال ال يزيد عن  %2من حدوث
نتيجة غير مقبولة ،بنسبة  %90من اليقين
N

علم الفلك الراديوي

n

n/N
)(%

p90

)(%

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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امللحق
4 بالفصل
1

نموذج لفص جانبي مقتبس من التوصية

ITU-R S.1428

 هو على النحو، ، طول موجة100  أكرب من،D ، هلوائيات قطرها،ITU-R S.1428 منوذج كسب الفص اجلانيب من التوصية
:)التايل (يقرأ من اليسار إىل اليمني
G() = Gmax – 2,5  10–3 {D/λ}2
G() = G1

m

for

G() = 29 –25 log()

dBi for

G() = 34 – 30 log()

dBi

G() = –12
G() = –7
G() = –12

dBi for
dBi

dBi

dBi for

0    m

   r
r
for

   10
10    34,1

   80

34,1

for

for

80

   120

120

   180

:حيث
Gmax =

10 log{ (D/λ)2}

:

aperture efficiency for  = 0,7, Gmax = 20 log{D/λ} + 8,4

G1 =

–1 + 15 log{D/λ}

m =

{20λ/D}(Gmax – G1)

r =

15,85 {D/λ}–0,6
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تقاسم نطاقات خدمة الفلك الراديوي مع الخدمات األخرى
مالحظات عامة

1.5

معظم نطاقات خدمة الفلك الراديوي متقامسة مع خدمات نشطة تبث إرساالت .ويتسم هذا التقاسم بصعوبة خاصة بالنسبة
خلدمة الفلك الراديوي باعتبارها خدمة منفعلة وحساسة جداً للتداخل .ونظراً للبعد الشاسع ملسافات املصادر الفلكية ،تقل
سويات كثافة تدفق القدرة لالنبعاثات قيد االستقصاء يف كثري من األحيان مبقدار  dB 100أو أكثر عن انبعاثات اإلرسال
اليت هي من صنع اإلنسان بالقرب من املرصد الراديوي .وتتحدد قوة اإلشارات الفلكية وخصائصها بقوانني الطبيعة وهي خارجة
عن سيطرة ِ
عامل الفلك الراديوي .وعالوة على ذلك ،ونظراً للطبيعة التجريبية هلذا العلم كثرياً ما يتعذر على عامل الفلك الراديوي
أن يعرف مسبقاً ما ستكون عليه خصائص االنبعاثات .وهذه العوامل جتعل خدمة الفلك الراديوي عرضة للتداخل بوجه خاص.
وال يقتصر ضرر التداخل عندما يكون قوياً يطمس اإلشارات الفلكية بل ميكن أن حيدث الضرر عندما يكون ضعيفاً أيضاً .فثمة
خطر مسترت حيدق خبدمة الفلك الراديوي يكمن يف التداخل الذي يقل قليالً عن سوية القدرة اليت ميكن عندها التعرف عليه
يف القياسات االفرادية ،واملوجود خالل جزء كبري من الزمن اإلمجايل .ويف هذه احلالة قد ال تكون هناك وسيلة لكشف وقوع
التداخل أثناء التجربة ،وميكن أن تنطوي النتائج الالحقة على أخطاء خطرية.
وتقع مراصد الفلك الراديوي عاد ًة يف مواقع خمتارة خصيصاً لتقليل التداخل من اخلدمات األخرى .فتبعد املواقع عاد ًة مسافة كبرية
عن املصادر الرئيسية للتداخل من األرض ،وعندما ال تَستخدم املوجات امللليمرتية يف الرصد ،حيث من املهم االرتقاء إىل أعلى
ارتفاع ممكن يف الغالف اجلوي ،فإُنا كثرياً ما حتجبها املرتفعات القريبة .وبتوفر هذه احلماية للمرصد ،واحلماية اليت يوفرها احنناء
األرض ،يتسىن التقاسم مع أجهزة اإلرسال لألرض عندما تنخفض قدرة اإلرسال وعندما يوجد فاصل جغرايف ٍ
كاف .بيد أن
الضرورة تقتضي عاد ًة مسافات فاصلة كبرية ،نظراً لشدة حساسية النظم املستخدمة يف خدمة الفلك الراديوي .ويت نبني يف الفقرة
 3.5أن التقاسم متعذر بصفة عامة عندما يقع املرسل على خط البصر مع هوائي أو تغذية هوائي يف خدمة الفلك الراديوي.
وتستدعي الضرورة عاد ًة أن يكون موقع املرسل بعيداً وراء األفق على مسافة  100كيلومرت أو أكثر .وميكن ألجهزة اإلرسال
احملمولة على منت الطائرات أو املركبات الفضائية أو حمطات املنصات عالية االرتفاع أو املناطيد أن تبقى ضمن خط بصر مرصد
ما ملسافات شاسعة جداً ،مما يطيح باملزايا املرتبطة مبوقع املرصد املختار بعناية وبالتوهني جراء احنناء األرض على السواء .ويف
املوجات الديكامرتية ) ،(MHz 30-3) (HFينتشر أي تداخل مستقبَل يف كل احلاالت تقريباً عرب األيونوسفري .ويف هذه احلالة ال
تتوفر احلماية باختيار موقع املرصد وباحنناء األرض ،ويف بعض الظروف ميكن توقع تداخل من مرسل يف قناة مشرتكة يف أي
مكان على سطح األرض.
وميكن التمييز متييزاً مفيداً بني مشاكل التقاسم احمللية واإلقليمية والعاملية .إذ يتعني حل مشكلة حملية ،من قبيل التداخل الذي
يسببه مرسل بالقرب من مرصد راديوي ،على املستوى احمللي مع أخذ عوامل ،مثل حجب املوقع ،بعني االعتبار .بينما يقتضي
األمر معاجلة املشاكل اإلقليمية ،مثل التداخل الناجم عن مرسالت تلفزيونية ،على املستوى اإلقليمي ،مع مراعاة اخلطط الوطنية
للرتددات والعوامل اإلقليمية األخرى ،من قبيل اختالف الشروط وختصيصات الرتدد يف البلدان املتجاورة جغرافياً .أما املشاكل
العاملية ،مثل التداخل الناجم عن أجهزة اإلرسال احملمولة على منت السواتل ،فال ميكن حلها إال على مستوى االحتاد الدويل
لالتصاالت .وتتطلب كل فئة من مشاكل التقاسم منط احللول اخلاص هبا.
معايير حماية خدمة الفلك الراديوي

1.1.5

مثة معيار هام حلماية خدمة الفلك الراديوي وهو سوية قدرة التداخل اليت تعترب ضارة .وتتوقف عتبة الضرر على تواتر الرصد ونوع
القياس الذي جيرى ،كما جاء يف الفصل  .4وقد يتعني أيضاً أن تؤخذ اخلصائص التفصيلية للتداخل يف االعتبار.
الفصل
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ويتعلق معيار آخر بالفسحة السماوية اليت يتعني فيها محاية رصدات الفلك الراديوي .وتعتمد ،للمصادر األرضية للتداخل،
قيمة  dBi 0لكسب هوائي الفلك الراديوي يف اجتاه مصدر التداخل ،أو يف اجتاه األفق بالنسبة ِ
ملرسل بعيد .ويعين اعتماد هذه
القيمة أن املصادر احملتملة للتداخل يف سويات العتبة الضارة الواردة يف التوصية  ITU-R RA.769لن تسبب تداخالً ضاراً
يف الرصدات اليت جترى يف زوايا ارتفاع أكرب من ( 19استناداً إىل خمطط اإلشعاع النموذجي الوارد يف التوصية .)ITU-R SA.509
أما الرصدات اليت جترى يف زوايا ارتفاع أقل من  19فهي تتعرض للتداخل إذا استقبلت اإلرساالت من مصدر التداخل
(من األرض) عرب الفصوص اجلانبية بكسب يزيد عن  .dBi 0ويف هذه احلالة ،حيتجب جزء من الفسحة السماوية فعلياً أمام
رصدات الفلك الراديوي ،على النحو املوضح يف امللحق  1بالتوصية  .ITU-R RA.1513ويف الواقع ،قد يكون علماء الفلك
الراديوي على استعداد لقبول هذا التقييد لتغطيتهم السماوية ،ذلك ألن دوران األرض يسمح بالنفاذ إىل معظم األجرام السماوية
يف زاوية ارتفاع مواتية أكثر .بيد أن هذا احلجب السماوي ميكن أن يكون مقيداً جداً لرصدات املصادر السماوية اليت ال تظهر إال
لفرتة قصرية فوق األفق (مثال ذلك ،إجراء رصدات مركز اجملرة انطالقاً من خطوط العرض الشمالية العالية) ،أو للرصدات احلرجة
من حيث الزمن .وبالنسبة للتداخل من املركبات الفضائية املستقرة بالنسبة إىل األرض ،تكون قيمة  dBi 15-12مرغوبة لكسب
هوائي فلك راديوي ،وذلك للسماح بإجراء رصدات يف حدود  5من ساتل يف مدار مستقر بالنسبة إىل األرض ،كما ذكر
يف الفصل  .4ويرد يف التوصيتني  ITU-R S.1586و ITU-R M.1583وصف تطبيق مفهوم احلجب السماوي على حاالت
التداخل من مرسالت على منت طائرات أو مركبات فضائية يف مدار غري مستقر بالنسبة إىل األرض.
ومثة معيار ثالث جيب أخذه بعني االعتبار هو النسبة املئوية من الزمن اليت ميكن فيها جتاوز سوية عتبة التداخل دون حصول
احنطاط خطري يف تشغيل اخلدمة .وتنظر التوصية  ITU-R RA.1513يف معيار النسبة املئوية من الزمن وقضية احلجب السماوي
ذات الصلة ،وحتدد خسارة البيانات الكلية بنسبة  %5من املرسالت يف مجيع اخلدمات ،يف أي نطاق ترددي موزنع خلدمة الفلك
الراديوي على أساس أويل ،وبنسبة ال تزيد عن  %2من املرسالت يف أي خدمة واحدة .وجدير بالذكر أن مفهوم خسارة البيانات
الكلية مل يكتمل تطوره بعد ،وأن احلاجة تدعو إىل مزيد من الدراسات لقسمة التداخل بني خمتلف الشبكات واخلدمات .وتقضي
حتدد النسبة املئوية خلسارة البيانات كنسبة مئوية من فرتات تكامل مدهتا  2 000ثانية
التوصية  ITU-R RA.1513أيضاً بأن َ
يتجاوز فيها متوسط كثافة تدفُّ ِق القدرةِ الطيفية ) (spfdيف تليسكوب راديوي السويات احملددة يف التوصية ITU-R RA.769
(على افرتاض أن كسب اهلوائي يساوي  .)dBi 0ويتطلب تأثري التداخل الدوري ،لفرتات زمنية يف حدود بضع ثوان أو أقل،
مزيداً من الدراسة.
وجيب التأكيد على أن معدل تعطل بنسبة  %5بسبب التداخل ،بالنسبة لبعض أنواع الرصدات ،يفرض قيوداً صارمة على ِ
عامل

الفلك الراديوي .وبالنسبة لبعض الرصدات ،كرصد مذناب أو كسوف القمر أو تفجر جنم ،من املرغوب فيه حتقيق احتمال كبري
للنجاح ،وذلك بسبب صعوبة الرصدة أو استحالة تكرارها .وتتطلب أنواع أخرى من الرصد قياسات متآونة على أطوال موجة خمتلفة
ويف عدد من املواقع ،وال بد من حتقيق النجاح يف كل منها كي تكون التجربة ككل ناجحة .مثال ذلك دراسة متعددة أطوال املوجة
منسقة النفجار جنم متجدد .وقد تتضرر هذه التجربة بشدة إذا كانت الرصدات يف أي من املراصد غري صاحلة لالستعمال بسبب
التداخل .ويتطلب املرصد الذي يواجه صعوبات من هذا النوع اختاذ ترتيبات وطنية خاصة يف ترددات معينة يف أوقات معينة.

وانعكاس إشارة التداخل هو أثر آخر لالنتشار يتعني النظر فيه .فاالنعكاسات عن الطائرات هي أسباب حمتملة للتداخل
يف نطاق متقاسم حىت عندما يكون املرسل لألرض بعيداً .وإمكانية التداخل باالنعكاس عن سواتل منخفضة املدار قائمة أيضاً.
ولن يكون االنعكاس عن جرم مساوي واحد فعاالً إال لوقت قصري وهنا تتوقف مشكلة التداخل على كثافة احلركة يف الغالف
اجلوي أو يف الفضاء .وتتمثل املشكلة يف وجود عدد كبري من األجسام املعدنية يف املدار حول األرض نتيجة لألنشطة الفضائية.
ويف أنواع معينة من القياس الفلكي الراديوي يف النطاقات املتقامسة ،ميكن النعكاسات اإلرسال األرضية عن القمر أن تسبب
تداخالً خطرياً.

وقد تضمنت معايري احلماية اليت نظر فيها حىت اآلن عتبة قدرة التداخل والنسبة املئوية من السماء اليت جيب محايتها واجلزء
من وقت الرصد الذي يتعني محايته .وتتعلق كل هذه املعايري مباشرة بالتقاسم اجلغرايف ،أي التباعد اجلغرايف خلدمتني الذي
ِّ
ميكنهما من العمل يف نفس الرتدد يف نفس الوقت .ويف جمال التقاسم بني بعض اخلدمات ،ميكن احلصول على محاية إضافية
باستخدام استقطابني متعامدين .وال يستفاد من هذه التقنية يف محاية خدمة الفلك الراديوي ألن كال االستقطابني جيب أن
علم الفلك الراديوي
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يستخدما للعديد من الرصدات ،وكذلك ألن التداخل ينفذ عموماً إىل نظام الفلك الراديوي من خالل الفصوص اجلانبية البعيدة
هلوائي عايل الكسب خبصائص استقطاب خمتلفة جداً عن خصائص احلزمة الرئيسية.
وال بد من اإلشارة إىل أنه ،باستثناء حاالت نادرة ،ال ميكن التقاسم مع خدمة الفلك الراديوي إال بتحقيق التباعد اجلغرايف
الفعال .وقد ميكن حتقيق التقاسم لوقت حمدود للسماح برصدات خاصة يف موقع فلك راديوي ما ،ورمبا يكون هذا التقاسم
ضرورياً يف الواقع يف بعض األحيان ،كما يرد حبثه يف البند  .9.5وعلى وجه اخلصوص ،قد يكون ذلك مفيداً يف نطاقات
غري موزنعة خلدمة الفلك الراديوي.

مسافات التباعد المطلوبة للتقاسم مع مرسل وحيد (انظر التوصية )ITU-R RA.1031

2.5

إذا أريد جناح التقاسم اجلغرايف ،فال بد من مباعدة املرسل املسبب للتداخل عن املستقبل املعرض للتداخل مبسافة ال يعترب التداخل
عندها ضاراً .وبالنسبة للمعايري اليت وضعت يف الفصل  ،4جيب أن يكون التوهني عرب هذه املسافة كافياً خلفض إشارة التداخل
ويعرف التذييل  7يف لوائح الراديو
دون املستوى املناسب املذكور يف التوصية  ،ITU-R RA.769طيلة الوقت عدا نسبة  %pمنهِّ .
خسارة اإلرسال ) .Lb( pوتعطى هذه املعادلة أدناه ،مع إضافة حد يراعي التوهني الناجم عن الغالف اجلوي:A ،
Lb( p)  Pt  Gt  Gr – Pr ( p) - A

حيث:

):Lb( p
:Pt
:Gt
:Gr
):Pr ( p
:A

)(1.5

احلد األدىن املسموح به خلسارة اإلرسال األساسية ( )dBخالل
خسارة اإلرسال الفعلية gهذه القيمة طيلة الوقت عدا نسبة  %pمنه
سوية قدرة اإلرسال ) (dBWيف عرض النطاق املرجعي عند دخل اهلوائي
كسب ( )dBiهوائي اإلرسال يف اجتاه هوائي الفلك الراديوي
كسب ( )dBiهوائي الفلك الراديوي يف اجتاه املرسل
قدرة التداخل القصوى املسموح هبا ) (dBWيف عرض النطاق املرجعي اليت يتعني عدم جتاوزها
ألكثر من  %pمن الزمن عند دخل جهاز االستقبال
عامل اخلسارة اإلضايف بسبب االمتصاص يف الغالف اجلوي.
%p

وباستخدام معايري احلماية الواردة يف الفصل  ،4واعتبار أن

Gr  0 dBi

من الزمن؛ وجيب أن يتم جتاوز

تتخذ املعادلة ) (5.1الشكل التايل:

Lb( p)  Pt  Gt – Pr ( p) - A

)(2.5

حيث تؤخذ  Prمن العمود  7من اجلدول  1.4أو اجلدول  2.4يف الفصل  .4وينبغي أن حتسب
مناسب ،كما يف اجملموعة الشاملة الواردة يف التوصيات  ITU-R P.452و ITU-R P.526و. ITU-R P.617

)Lb( p

باستخدام منوذج

ويزداد التوهني الناجم عن الغالف اجلوي بسرعة بتزايد الرطوبة وتردد الرصد .وما دون الرتدد  ،GHz 15يكون التوهني السميت
للغالف اجلوي صغرياً يف الغالب ،dB 0,1  ،وميكن جتاهله يف املعادلة ) .(2.5وما بني  15و ،GHz 115تكون العتامة السمتية
متواضعة يف مواقع املرتفعات اجلافة ،dB 1  ،وال توفر إال محاية طفيفة من التداخل .وما فوق الرتدد  ،GHz 115تتفاوت عتامة
الغالف اجلوي بسرعة بالقرب من ترددات الرنني للجزيئات يف الغالف اجلوي ،وتوفر محاية قوية من التداخل (انظر البند .)7.5
ويف اإلرسال يف خط البصر ،ال تتفاوت خسارة اإلرسال يف الفضاء احلر بصفة عامة ،وال يكون معيار النسبة املئوية من الوقت
جمدياً .ويف هذه احلالة تتخذ  Lbشكالً حتليلياً بسيطاً وميكن كتابة املعادلة ) (2.5على النحو التايل:
20 log(4d ) – 20 log()  Pt  Gt – Pr - A

)(3.5

حيث  dهي املسافة (باألمتار) بني املرسل واملستقبل و هو طول املوجة (باألمتار).
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املرسلة ضمن عرض النطاق  Brملستقبل الفلك الراديوي .وإذا وزعت قدرة املرسل
ويف التحليل الوارد أعاله ،تكون  Ptهي القدرة َ
على عرض نطاق  Bt  Brعندئذ:
Pt  PT – 10 log(Bt / Br) + A

)(5.4

وذلك بافرتاض انتظام الكثافة الطيفية لقدرة املرسل.
3.5

التقاسم ضمن خط البصر

قلاما تنجح خدمة الفلك الراديوي يف تقاسم الطيف املوزنع مع أي خدمة أخرى تقع مرسالهتا يف خط البصر مع املرصد .ويوضح
الشكل  1.5هذا الواقع .وقد حسبت القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.القصوى باستخدام املعادلتني ) (3.5و)(4.5
ملسافتني .ومسافة  600كيلومرت هي املسافة املمثلة ملرسل لألرض على مسافة كبرية ضمن خط البصر ،وهو على وجه التحديد
مرسل حممول جواً يف األفق على ارتفاع  20كيلومرتاً .أما املسافة األخرى فهي مسافة مدار مستقر بالنسبة إىل األرض ،ومن مث
فهي متثل املسافة القصوى ملعظم املرسالت احملمولة يف الفضاء يف رحالت غري رحالت الفضاء السحيق .وقد استخدمت سويات
عتبة التداخل الواردة يف اجلدول  1يف التوصية  ITU-R RA.769يف حالة مرسل لألرض .وكما جاء يف البند  ،3.7.4يستحسن
توفر محاية إضافية مبقدار  dB 15-12حلالة مرسل يف مدار مستقر بالنسبة إىل األرض من أجل السماح برصدات ضمن  5من
ساتل يف املدار .وتنطبق هذه املنحنيات على أجواء جافة صافية .ويف ترددات تزيد عن حوايل  ،GHz 50ميكن أن يبلغ امتصاص
الغالف اجلوي عدة أعشار  dBيف الكيلومرت ،تبعاً لكثافة خبار املاء ،وقد يكون التقاسم مع مرسالت منخفضة القدرة عرب
خطوط بصر طويلة ممكناً يف بعض الظروف.
الشكل

1.5

القدرة المشعة المكافئة المتناحية ( )e.i.r.p.كدالة للتردد
20
10
0
– 10

A

– 30

)e.i.r.p. (dBW

– 20

– 40
B

– 50
– 60

5

2

10

5

2

1

الرتدد

2

–1

5

10

2

– 70
–2

10

)(GHz

مالحظة  -سوية القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.اليت يتعذر فوقها التقاسم بني خدمة الفلك
الراديوي واخلدمات النشطة وتقع مرسالهتا على خط بصر مرصد فلك راديوي .يفرتض هنا أن نطاق
مترير مستقبل الفلك الراديوي يساوي نطاق الرتدد املوزنع خلدمة علم الفلك الراديوي وأن القدرة
املشعة املكافئة املتناحية تساوي القدرة املشعة املتناحية ضمن ذلك النطاق .ويبني املنحىن  Aالنتائج
ملرسل يف مدار مستقر بالنسبة إىل األرض ،فيما يبني املنحىن  Bالنتائج ملرسل لألرض على خط
البصر على بعد  600كيلومرت.
Radio-Astro _51
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ويتضح من الشكل  1.5استبعاد إمكانية التقاسم مع مرسل لألرض على خط البصر يف ترددات أقل من  GHz 10بسبب التقييد
الشديد الذي يفرضه التقاسم على القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.للمرسل .وحىت بالنسبة لرتددات تصل إىل ،GHz 40
جيب أال تزيد قدرة املرسل عن بضعة مللي واط ،أو جيب أن يوفر هوائي اإلرسال متييزاً عالياً باجتاه املرصد ،ليكون التقاسم ممكناً.
وبالنسبة ملرسالت حممولة يف الفضاء وليس يف الفضاء السحيق ،بقدرة منطية تزيد عن  1واط ،يتعذر التقاسم حىت خارج منطقة
تغطية اهلوائي احملمول يف الفضاء لرتددات تصل إىل حوايل  .GHz 20وما بني  GHz 20و GHz 50تستبعد إمكانية التقاسم
ضمن منطقة تغطية اهلوائي احملمول يف الفضاء .وتدعو احلاجة لتقييد املرسالت على منت املركبات الفضائية على ارتفاعات أقل
من  6 400كيلومرت بقدرة مشعة مكافئة متناحية تقع بني املنحنيني  Aو ،Bليكون التقاسم ممكناً.
ويرد يف البند  8.5وصف حالة خاصة من التقاسم مع مركبة فضائية يف رحالت الفضاء السحيق.

التقاسم مع خدمات لها مرسالت لألرض

4.5

يوفر إنشاء مناطق تنسيق حول مواقع خدمة الفلك الراديوي وسيلة لتجنب التداخل الضار من مرسالت األرض للخدمات األخرى
اليت تتقاسم نطاق فلك راديوي .ويتضح من املناقشة السابقة أن التقاسم لن يتس نن إال للخدمات اليت تقع مرسالهتا وراء األفق .ويتمثل
املعيار األساسي املستخدم لتحديد منطقة التنسيق يف أن التداخل الكلي من مجيع املستخدمني خارج املنطقة جيب أال يتجاوز سوية
العتبة الضارة املقيسة يف موقع الفلك الراديوي .وهكذا فإن مقاس منطقة التنسيق يتوقف على عدد من العوامل .وحتدد أنواع القياسات
اليت جترى يف موقع الفلك الراديوي عتبات التداخل املقابلة الواردة يف التوصية  .ITU-R RA.769وتتحدد كثافة تدفق قدرة التداخل
يف موقع الفلك الراديوي حبكم عدد املستخدمني وتوزعهم خارج منطقة التنسيق ،وبالقدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.إلرساالت
املستخدم يف اجتاه موقع الفلك الراديوي ،وباجلزء من الوقت الذي تنشط فيه ،وخبصائص االنتشار .وتتوقف خصائص االنتشار على
عوامل مثل التضاريس ووجود األشجار والظروف اجلوية .ويقرتح يف البند  2.5مناذج انتشار مناسبة.
ونظراً لتعدد العوامل املعنية ،يتعني إنشاء حدود مناطق التنسيق إفرادياً لكل موقع من مواقع الفلك الراديوي يستلزم منطقة تنسيق،
مع املراعاة الواجبة ألي مسات خاصة لقياسات الفلك الراديوي واخلدمة النشطة اليت تتقاسم النطاق .وجدير باملالحظة أن مقاس
منطقة التنسيق يرجح أن يبلغ  100كيلومرت أو أكثر .وبالنسبة لكثري من البلدان الصغرية املساحة ،قد تتجاوز منطقة التنسيق
املطلوبة احلدود الوطنية إىل داخل بلدان ختتلف فيها التوزيعات الرتددية .ومن مث قد تستدعي احلاجة تطبيق شروط خاصة عند
حتديد مناطق التنسيق حلماية خدمة الفلك الراديوي يف البلدان الصغرية.
وحتدد منطقة التنسيق منطقة حول املرصد الراديوي ميكن خارجها ملستعملي اخلدمة النشطة اإلرسال بكل حرية دون التسبب
يف تداخل يف رصدات الفلك الراديوي .وجيب توفري الوسائل التقنية للمستخدمني داخل منطقة التنسيق لتجنب أي تداخل ضار
يف خدمة الفلك الراديوي .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن ينطوي ذلك على توخي احلرص يف اختيار موقع املرسل الثابت لالستفادة
من احلجب الطبيعي ،أو تصميم هوائي اإلرسال حبيث ينعدم بثه يف اجتاه املرصد .ويف حاالت أخرى ،قد يتمثل احلل التقين
الوحيد يف جتنب أي إرساالت يف نطاق خدمة الفلك الراديوي داخل منطقة التنسيق.

التقاسم مع الخدمات المتنقلة

5.5

ميكن ،من حيث املبدأ ،إنشاء مناطق تنسيق حلماية مواقع خدمة الفلك الراديوي من املرسالت املتنقلة .ويف هذه احلالة
جيب أن تتوفر للمستخدم املتنقل وسيلة ما ملعرفة أنه دخل إىل منطقة التنسيق ووسيلة ما للحد من التداخل يف املرصد الراديوي
إىل سوية أدىن من العتبة الضارة .وتضع التوصية  ITU-R M.1316مبادئ ومنهجية ل لتقاسم بني اخلدمة املتنقلة الساتلية
(أرض-فضاء) وخدمة الفلك الراديوي يف النطاقني  MHz 1 613,8-1 610,6و ،MHz 1 660,5-1 660,1استناداً إىل ُنج حماكاة
مونيت كارلو .ويقدم هذا األسلوب ،باإلضافة إىل منطقة التنسيق ،منطقة حظر داخلية ال ميكن لالتصاالت املتنقلة أن ترسل
ضمنها ،إىل جانب منطقة تقييد متوسطة قد تتخللها بعض القيود على تشغيل االتصاالت املتنقلة .ولكن صحة ُنج
مونيت كارلو كأساس حلماية فعالة خلدمة الفلك الراديوي مل تثبَت بعد على صعيد الواقع العملي.
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ويف حالة املرسالت املتنقلة على منت الطائرات ،يكون مقاس منطقة التنسيق أكرب بكثري منه يف حالة املرسالت األرضية .إذ من
املرجح أن تبقى الطائرات ضمن خط البصر مع مرصد راديوي ملسافات كبرية ،كما جاء يف البند  ،3.5ويرجح أن يكون التقاسم
صعباً جداً .وستدعو احلاجة إىل مناطق تنسيق متتد ملئات الكيلومرتات عموماً ،ما مل يكن موقع خدمة الفلك الراديوي حمجوباً
بشكل جيد على حنو استثنائي بأفق مرتفع.
6.5

التقاسم في نطاقات خدمة الفلك الراديوي دون

GHz 40

يعطي اجلدول  1.5نتائج حسابات التقاسم اليت أجريت يف النطاقات املتقامسة خلدمة الفلك الراديوي دون
(وهي مأخوذة من التقرير  696-2للجنة االستشارية الدولية للراديو ) (CCIRالسابقة) .ويوضح اجلدول اجملموعة الواسعة من
سيناريوهات التقاسم خلدمة الفلك الراديوي ،واملسافات الفاصلة الكبرية الالزمة .وبالنسبة ملعظم النطاقات ،حسبت املسافة
الفاصلة الالزمة للتقاسم بني مرسل مفرتض ومستقبل مفرتض خلدمة الفلك الراديوي على النحو املوضح يف الفقرات السابقة.
وتتوقف املسافة الفاصلة اليت توفر ما يلزم من خسارة اإلرسال األساسية على آلية االنتشار .ويف الرتددات اليت تصل
إىل  MHz 38هتيمن املؤثرات األيونوسفريية .ويف الرتددات األعلى يكون االنتثار الرتوبوسفريي هو املسؤول األول عن التداخل
عند  %10من سوية الزمن .وقد حسبت املسافات الفاصلة يف الرتددات من  MHz 74إىل  MHz 408دون االستفادة من
أحدث النماذج (التوصيات  ITU-R P.452و ITU-R P.526و .)ITU-R P.617وتشري التقديرات إىل أن خسائر االنتشار قد
ختطئ بنحو  ،dB 10من أصل جمموع خسارة اإلرسال األساسية البالغة عادةً  .dB 220وهذا بدوره يعين أن املسافات الفاصلة
قد ختطئ عادةً بنحو  100-50كيلومرت ،باملقارنة مع النتائج اليت يتم احلصول عليها باستخدام أحدث مناذج االنتشار .وقد
حسبت املسافات للرتددات فوق  MHz 408باستخدام التوصية  .ITU-R P.452-5وافرتض ارتفاع هوائي الفلك الراديوي
يف مجيع احلسابات مبقدار  25مرتاً .وال تتوقف النتائج كثرياً على هذا االفرتاض .وتعطى النتائج حلالتني ،واحدة ملوقع بزاوية أفق
قدرها  ،1واألخرى يف موقع حممي جيداً بزاوية أفق قدرها  .4ويرد أدناه حبث نطاقات ترددية معينة مبزيد من التفصيل.
GHz 40
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اجلدول

1.5

معلمات التقاسم والمسافات الفاصلة من التقرير  696-2للجنة االستشارية الدولية للراديو ) (CCIRالسابقة
المستقبل المفترض
للفلك الراديوي

خسارة
اإلرسال
المطلوبة

Br
Pr
(MHz) (dBW) C/SL

المرسل المفترض مسبب التداخل

التردد

)(MHz

)(1

Service

Pt
)(dBW

Gt
)(dBi

e.i.r.p.
)(dBW

Bt
)(MHz

No.

)(2

)(3

)(4

)(5

)(6

)(7

F 13
F 25
F 38
F 74
M 150
M 327
M 408
B 610
R 1 365
R
F 1 665
F
)LMS(E-S
F
F
F 2 700
F 4 830
F
F 5 000
F
F 10 600
F
FS(E-S) 14 500
F 22 200
F 31 000

13
15
14
14
14

3
10
0
0
4

27
27
7
7
–
7
7
10
10
10
10
10
7
7
27
–7
–10

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

1
0,01
1
0,01
5
0,02
7
0,03
10
0,03
15
0,03
12
0,025
1
6,0
1
0,50
1
0,50
1
3,5
1
3,5
1
0,004
2
3,5
2
3,5
1
10
1
40
1
40
1
40
1
40
1 100
1 100
1
50
1
50
2 100

)(8
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

)(9
–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

)(10
195
0,05
198
0,12
213
0,50
228
1,6
223
2,95
227
6,60
232
3,9
242
6,0
232 27,0
233
0,02
243
0,02
205
0,02
220
0,02
252 10,0
214 10,0
217 10,0
243
0,05
199
0,05
255 10,0
211 10,0
253 100
209 100
216
0,15
224
0,25
227 500

)(1990

المسافة الفاصلة
)d(1

)d(4

L
)(dB

)(km

)(km

)(11

)(12

)(13

4 000  4 000 
4 000  4 000 
700
930
780
990
600
820
550
730
560
760
345
685
155
440
160
450
220
525
100 
155
100 
290
305
630
100 
230
100 
215
135
410
100 
100 
230
540
100 
125
155
430
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

تردد نطاق الفلك الراديوي.
)(1
اخلدمة اليت يعمل فيها املرسل ( :Fثابتة :M ،متنقلة :B ،إذاعية :R ،حتديد راديوي للموقع :(E-S) FS ،عمليات ساتلية ثابتة يف االجتاه أرض-فضاء:(E-S) LMS ،
)(2
متنقلة برية ساتلية (أرض-فضاء)).
قدرة املرسل ( dBبالنسبة إىل  1واط).
)(3
كسب املرسل يف اجتاه مرصد فلك راديوي.
)(4
القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.ملرسل يف اجتاه مرصد فلك راديوي.
)(5
عرض نطاق بث مرسل وحيد.
)(6
عدد املرسالت املفرتض أُنا تبث يف وقت واحد ضمن نطاق خدمة الفلك الراديوي.
)(7
منط الرصد الفلكي الراديوي ( Cتدل على التواصل و SLعلى رصدات اخلط الطيفي).
)(8
عتبة التداخل الضار ،مأخوذة من العمود  7يف اجلدولني  1.4و 2.4يف الفصل  ،4لرصدات التواصل واخلط الطيفي على التوايل.
)(9
عرض نطاق الفلك الراديوي املستخدم يف احلساب.
)(10
خسارة اإلرسال املطلوبة واحملسوبة باستخدام املعادلتني ) (2.5و).(4.5
)(11
املسافة الفاصلة املطلوبة لتفادي أي تداخل ضار على رصدات الفلك الراديوي يف احلالة حيث يقع األفق يف املرصد بزاوية ارتفاع قدرها .1
)(12
املسافة الفاصلة املطلوبة لتفادي أي تداخل ضار على رصدات الفلك الراديوي يف احلالة حيث يقع األفق يف املرصد بزاوية ارتفاع قدرها .4
)(13
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1.6.5

النطاق

MHz 1 427-1 330

تعترب منطقة الطيف الرتددي القريبة من اخلط الطيفي اهليدروجيين بطول موجة  21سنتيمرتاً بالغة األمهية خلدمة الفلك الراديوي.
وقد اعرتف هبذه األمهية من خالل التوزيع خلدمة الفلك الراديوي على مستوى العامل يف النطاق املنفعل حصراً املمتد
من  MHz 1 400إىل  MHz 1 427لرصدات اخلط والتواصل على السواء .وعلى مر السنني ،تنامت أمهية رصدات اخلط الطيفي
اهليدروجيين اليت ختفنض تردداهتا بانزياح دوبلر .وهذا االنزياح حنو ترددات أخفض هو نتيجة للسرعات الكبرية اليت تبتعد فيها
اجملرات النائية عن جمرتنا .ويعرتف بأمهية هذه الرصدات يف حاشية الرقم  149.5من لوائح الراديو اليت تعطي بعض احلماية خلدمة
الفلك الراديوي يف النطاق دون  .MHz 1 400ففي هذا النطاق يكون للتحديد الراديوي للموقع وضع أويل يف اإلقليمني  2و3
ويتقاسم الوضع األويل مع اخلدمتني الثابتة واملتنقلة يف اإلقليم .1
ومثة نظام منوذجي للتحديد الراديوي للموقع يستخدم ألغراض الطريان يف هذا النطاق وهو رادار أرضي تبلغ ذروة قدرته
النبضية  kW 500ويبلغ كسب هوائية  .dBi 34وإذا كان املدى الدينامي ملستقبل يف خدمة الفلك الراديوي كافياً الستيعاب ذروة
قدرة الرادار ،فإن املعلمة املهمة فيما يتعلق بالتداخل هي متوسط القدرة الواردة إىل املستقبل الفلكي الراديوي خالل فرتة تكامله.
ويف رادار ميسح بزاوية  ،360يكون متوسط القدرة املشعة املكافئة املتناحية ) (e.i.r.p.يف اجتاه مرصد الفلك الراديوي يف حدود
املرسلة كذلك على خمطط إشعاع هوائي الرادار وعلى طبيعة املسح .وبافرتاض
متوسط القدرة من املرسل .وتتوقف القدرة الفعلية َ
أن دورة تشغيل الرادار تبلغ  ،0,001فإن متوسط القدرة يبلغ  500واط .وبالنسبة لرصد اخلط الطيفي ،يستخدم اجلدول 2
يف التوصية  ،ITU-R RA.769ويبلغ مستوى التداخل الضار  dBW 220-يف نطاق  .kHz 20ويفرتض انتظام توزع قدرة خرج
الرادار البالغة  500واط على ( MHz 0,5نبضة بعرض  .)s 2ويقلل ذلك من القدرة الواردة إىل قناة واحدة يف مستقبل فلك
راديوي مبقدار  .dB 14 = (500/20) log 10وعندئذ تبلغ خسارة اإلرسال األساسية املطلوبة  ،dB 233مما يؤدي إىل مسافتني
فاصلتني بطول  450كيلومرتاً و 160كيلومرتاً يف زاوييت ارتفاع عن األفق  1و 4على التوايل :انظر اجلدول  .1.5وال بد من
اإلشارة إىل أن ذروة القدرة الواردة إىل دخل املستقبل تبلغ – dBW 142عند جمرد وصول متوسط التداخل إىل العتبة الضارة.
ويعلو ذلك بنحو  dB 15فوق قدرة ضوضاء املستقبل يف نطاق  ،MHz 0,5وخاصةً يف حال وجود أكثر من إشارة رادارية واحدة
يف نطاق مترير الواجهة األمامية للمستقبل ،وميكن للمؤثرات غري اخلطية أن تبطل التحليل من حيث متوسط القدرة.
2.6.5

النطاق

MHz 5 000-4 800

يوزنع النطاق  MHz 4 990-4 800خلدمة الفلك الراديوي توزيعاً ثانوياً ،يف حني أنه يوزنع للخدمتني الثابتة واملتنقلة توزيعاً أولياً.
غري أن حاشية الرقم  149.5من لوائح الراديو ختص النطاقني  MHz 4 835-4 825و MHz 4 990-4 950مبعاملة خاصة .وأول
هذين النطاقني هو لرصد اخلط الطيفي للفورمالديهايد.
ويوزنع النطاق  MHz 5 000-4 990خلدمة الفلك الراديوي توزيعاً متساوياً على أساس أويل مع اخلدمتني الثابتة واملتنقلة (باستثناء
املتنقلة للطريان) .وميكن أن يكون استخدام اخلدمة الثابتة يف هذا النطاق إما ألنظمة املرحالت الراديوية املنخفضة القدرة أو ألنظمة
االنتثار الرتوبوسفريي .ونظراً ملتوسط القدرة العايل جداً املستخدم يف النظامني األخريين ،فإن التقاسم مع خدمة الفلك الراديوي
صعب جداً .أما يف نظم املرحالت الراديوية اليت قد تبلغ قدرة إرساهلا  10واط ،فتكون مشكلة التقاسم أسهل بعرض نطاق
مقداره  MHz 40يف الرتددات الراديوية وكسب هوائي بنسبة  .dBi 44وترد النتائج يف اجلدول  1.5حلالتني من نظم املرحالت
الراديوية ،واحد هبوائي مو نجه مباشرة حنو املرصد الراديوي ،واآلخر مو نجه بعيداً عن املرصد (كسب مبقدار  dBi 0يف اجتاه املرصد).
3.6.5

النطاقان

 22,21-22,01وGHz 22,5-22,21

يف أول هذين النطاقني ،ال يوجد توزيع خلدمة الفلك الراديوي ،ولكن اإلدارات حتنث على محاية رصدات الفلك الراديوي فيه.
ويف النطاق الثاين ،ال تتمتع خدمة الفلك الراديوي بتوزيع أويل .ويف كال النطاقني ،يكون التقاسم مع اخلدمتني الثابتة واملتنقلة
(باستثناء املتنقلة للطريان) .وحيتوي هذا النطاق على اخلط الطيفي املهم لبخار املاء عند الرتدد  ،GHz 22,235وهو متقاسم مع
رصدات اخلط الطيفي قيد النظر هنا .وميكن هلذا اخلط الطيفي للماء أن ينتج بثاً ميزرياً قوياً ("ميغا ميزر") من حول الثقب
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األسود اهلائل يف مركز جمرة نشطة ،وميكن أن يكشف يف انزياحات دوبلرية من تردد السكون ].[Greenhill et al., 2003
وتعرض النتائج يف اجلدول  1.5حلالة هوائي اخلدمات الثابتة املو نجه حنو املرصد الراديوي.

التقاسم في نطاقات الفلك الراديوي فوق التردد

7.5

GHz 40

هناك توزيعات فوق الرتدد  GHz 40خلدمة الفلك الراديوي من أجل رصدات التواصل واخلطوط الطيفية على السواء .وبعض هذه
التوزيعات متقاسم مع جمموعة متنوعة من اخلدمات النشطة .وحىت عهد قريب كان عدد النظم النشطة اليت تعمل فوق الرتدد
 GHz 40قليالً نسبياً ،ومن مث قلة حاالت التداخل املبلغ عنها يف خدمة الفلك الراديوي .وهذا الوضع آخذ بالتغري اآلن ،إذ
جترى دراسات التقاسم لعدة نطاقات ترددية ،مبا فيها النطاق  GHz 43,5-42,5الذي تتقامسه خدمة الفلك الراديوي مع اخلدمة
الثابتة واخلدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) واخلدمة املتنقلة (باستثناء املتنقلة للطريان) .وتشمل تطبيقات اخلدمة الثابتة تطبيقات
اخلدمة الثابتة عالية الكثافة( ،انظر حاشية الرقم  547.5يف لوائح الراديو) .ولعل التقاسم مع اخلدمات النشطة فوق GHz 40
أسهل منه يف الرتددات املنخفضة لعدة أسباب .فأوالً ،يسهل حتقيق اجتاهية اإلرسال العالية عند هذه الرتددات هبوائيات ذات
مقاس متواضع؛ وثانياً ،يكون توهني الغالف اجلوي أعلى عند هذه الرتددات؛ وثالثاً ،يتناقص تشتت اإلشارات بسبب
الرتوبوسفري بتزايد الرتدد.
التقاسم ما بين

1.7.5

 60وGHz 275

تنظر التوصية  ITU-R RA.1272يف محاية قياسات الفلك الراديوي فوق الرتدد  GHz 60من التداخل األرضي .ومثة صعوبات
تقاسم خاصة تنفرد هبا هذه الرتددات العالية .وتص نمم مستقبالت املوجات امللليمرتية يف خدمة الفلك الراديوي عادةً لتغطية
العرض الكامل لنوافذ الغالف اجلوي ( GHz 116-68و GHz 170-130و GHz 323-200وغريها) ،إما لالستفادة من املعلومات
الواردة يف العديد من اخلطوط الطيفية أو لتحقيق عرض نطاق عال لقياسات التواصل احلساسة .وعالوة على ذلك ،فإن مازجات
املستخدمة كمراحل أوىل يف أجهزة استقبال املغايَرة بالغة احلساسية معرضة بشدة للتشبع
’املوصل الفائق-العازل-املوصل الفائق‘
َ
أو حىت للتلف بإشارات التداخل من أي مكان يف النطاق الذي تغطيه ،يف حني أن تكنولوجيا الرتشيح منخفض اخلسارة
حلمايتها ليست متاحة بعد .ولكن على اجلانب اإلجيايب ،ال يوجد سوى عدد قليل نسبياً من مراصد املوجات امللليمرتية الواجب
محايتها يف مجيع أحناء العامل ،وهي تقع يف أماكن نائية معزولة ،كلما تيسر ذلك عملياً ،وتستفيد إىل أقصى حد من الظروف
اجلوية اجلافة للغاية ومن اخنفاض سويات التداخل من األرض .ومن مث ميكن محاية مراصد املوجات امللليمرتية فعلياً من
اإلرساالت األرضية يف مجيع الرتددات فوق  GHz 60بتحديد مناطق تنسيق متواضعة املقاس تكفل احلد األدىن من تعطل
اخلدمات األرضية .وتوصي التوصية  ITU-R RA.1272بإقامة مناطق تنسيق حول مراصد املوجات امللليمرتية جلميع الرتددات
فوق  ،GHz 60حيثما تيسر ذلك عملياً .وحتدند مناطق التنسيق باستخدام عتبات التداخل الواردة يف التوصية ITU-R RA.769
واإلجراءات املبينة يف التوصية .ITU-R RA.1031
التقاسم فوق التردد

2.7.5

GHz 275

جتتمع خصائص معينة يف املدى الرتددي  GHz 3 000-275للحد من احتمال التداخل بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات
النشطة يف هذا املدى .ويف املدى  ،GHz 3 000-275يتأثر االنتشار عرب الغالف اجلوي لألرض بشدة باالمتصاص من جراء
اجلزيئات يف الغالف اجلوي .واألنواع اجلزيئية املسؤولة بالدرجة األوىل عن االمتصاص هي األكسجني ) (O2وخبار املاء ).(H2O
وخيلق االمتصاص غري الرنان تواصالً عاماً لالمتصاص الذي يتزايد باطراد بتزايد الرتدد ،يف حني هنالك قيم كبرية جداً من التوهني
يف ترددات حمددة تقابل أحوال الرنني الطبيعية للجزيئات .وعند مستوى سطح البحر ،يبلغ التواصل العام لالمتصاص
حوايل  dB/km 5يف الرتدد  GHz 275و dB/km 300يف الرتدد  GHz 1 000و dB/km 4 000يف الرتدد .GHz 3 000
ويف حاالت رنني جزيئي حمددة يف هذا املدى ،ميكن للتوهني أن يعلو إىل  .dB/km 550 000ويتناقص التوهني بتزايد االرتفاع
بسبب تناقص تركيز األكسجني وخبار املاء .ويظهر الشكل  2.5التوهني بوحدة  dB/kmيف ارتفاعات خمتلفة :مستوى سطح البحر
و 1 000مرت و 3 000مرت .وترد املعلمات املستخدمة يف حساب هذه املنحنيات يف التقرير .ITU-R RA.2189
الفصل

5

علم الفلك الراديوي

71

الشكل

2.5

التوهين في الغالف الجوي المحسوب عبر مسيرات أفقية بطول  1كيلومتر على ارتفاعات مختلفة،
على افتراض خصائص الغالف الجوي الواردة في الجدول  .1ومن باب المقارنة،
ُرسمت أيضا الخسارة في الفضاء الحر عبر مسير بطول  1كيلومتر
1 000 000

100 000

10 000

التوهني
)(dB/Km

1 000

100
ارتفاع  0مرت
ارتفاع  1 000مرت
ارتفاع  3 000مرت
خسارة يف الفضاء احلر فوق  1كم

3 000
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2 500
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1 500

2 000

الرتدد

1 000

500

0

1

)(GHz

املرسلة يف ترددات بني  275و GHz 1 000عتبات التداخل
وجيد التقرير  ITU-R RA.2189مسافات ال تتجاوز بعدها اإلشارة َ
يف خدمة الفلك الراديوي املستخرجة من التوصية  ،ITU-R RA.769على أساس االفرتاضات القريبة من أسوأ حالة.
ومبا أن امتصاص الغالف اجلوي عامل قوي يف النظم األرضية يف ترددات  THzفيجب تضمينه يف حساب خسارة املسري بني مرسل
ومستقبل .وللسبب نفسه ،غالباً ما تقع املراصد الفلكية اليت ترصد يف هذا املدى على قمم اجلبال العالية .ويف الرتدد  GHz 275وارتفاع
 3 000مرت ،يبلغ معدل االمتصاص يف خط األساس حوايل  ،dB/km 1ويتجاوز التوهني بسبب الغالف اجلوي اخلسارة يف الفضاء
احلر ملسافات متتد حلوايل  186كيلومرتاً .ويف الرتدد  ،GHz 1 000يقارب معدل االمتصاص  dB/km 100ويتجاوز التوهني بسبب
الغالف اجلوي اخلسارة يف الفضاء احلر ملسافات متتد حلوايل  1,6كيلومرت ،أما األرقام املقابلة يف الرتدد  GHz 3 000فهي تناهز dB/km
 1 000ويتجاوز التوهني بسبب الغالف اجلوي اخلسارة يف الفضاء احلر على مسافة متتد حلوايل  150مرتاً .وختاماً ،وبالنسبة لرتددات
فوق حوايل  ،GHz 1 000يعترب امتصاص الغالف اجلوي عاد ًة عامالً أكثر أمهية من التمديد اهلندسي (اخلسارة يف الفضاء احلر).
العَرضي .ففي ترددات فوق  ،GHz 275تتضاءل عروض
وتساهم مقاسات حزم اهلوائي الصغرية أيضاً يف تقليل فرص التداخل َ
حزم اهلوائي كثرياً ،حىت بالنسبة للمكافئيات الصغرية .وكمثال على ذلك ،فإن مكافئياً قطره  30سنتيمرتاً (مقاس طبق طعام كبري
تقريباً) يولد حزمة بزاوية  °0,28فقط يف الرتدد  ،GHz 275على افرتاض إنارة  %75من قطر املكافئي بالتغذية .ونظراً لتناقص
مقاس احلزمة بتزايد الرتدد ،تضيق عروض احلزمة أكثر يف ترددات فوق  .GHz 275وأخرياً ،وبالنسبة ملعظم النظم العملية ،تكون
قدرة الرتددات الراديوية املتولدة يف هذه الرتددات ضئيلة حالياً.
ويتمثل السيناريو األرضي "القريب إىل أسوأ حالة" للتداخل يف خدمة الفلك الراديوي من نظام نشط يف املدى GHz 3 000-275
يف مرسل يبث القدرة القصوى املتاحة بالرتددات الراديوية إىل هوائي إرسال كبري نسبياً مو نجه مباشرة حنو تليسكوب راديوي ،حيث
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يكون كل من املرسل والتليسكوب على ارتفاع ٍ
عال .وحملاكاة هذا السيناريو وحتديد املسافة اليت ميكن لوجود املرسل فيها أن يشكل
مشكلة للتليسكوب الراديوي ،يفرتض أن التليسكوب الراديوي واملرسل كليهما على ارتفاع  3 000مرت ،وأن املرسل يبث بقدرة
تتناقص من  dBm 2,75عند الرتدد  GHz 275إىل  dBm 20عند الرتدد  GHz 3 000وأن قطر هوائي اإلرسال يبلغ  30سنتيمرتاً
وينار بكفاءة  .%75ويف ظل هذه االفرتاضات ،ميكن حساب املسافة اليت حيدث فيها تداخل ،على النحو احملدد يف التوصية ITU-
 R RA.769مع إضافة امتصاص الغالف اجلوي كما يف الشكل  .2.5وترسم النتائج يف الشكل  3.5للمدى  GHz 1 000-275ويف
الشكل  4.5للمدى .GHz 3 000-1 000
الشكل

3.5
 275وGHz 1 000

المسافة التي لن تتجاوز بعدها اإلشارة المرسلة في ترددات بين
عتبات التداخل في خدمة الفلك الراديوي المستخرجة من التوصية
 ITU-R RA.769على أساس افتراضات حالة قريبة من األسوأ
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الشكل

4.5
 275وGHz 3 000

المسافة التي لن تتجاوز بعدها اإلشارة المرسلة في ترددات بين
عتبات التداخل في خدمة الفلك الراديوي المستخرجة من التوصية
 ITU-R RA.769على أساس افتراضات حالة قريبة من األسوأ
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واالستنتاج هو أنه يتعني ،للرتددات يف املدى  ،GHz 3 000-1 000أن يكون املرسل لألرض يف اجلوار املباشر
لتليسكوب ما ليسبب تداخالً ،على افرتاض سيناريو أسوأ حالة لكل من املرسل والتليسكوب الواقعني على قمة جبل مرتفع
وجاف .وعلى ارتفاعات أخفض يكون التوهني أكرب بكثري وتقصر مسافة التداخل ،ولكن التليسكوبات الراديوية العاملة يف هذا
املدى الرتددي ال تكون موجودة يف هذه املناطق.
أما مصادر التداخل احملمولة جواً يف التليسكوبات الراديوية فهي عابرة ألن الطائرات تتحرك بالنسبة إىل التليسكوب الراديوي.
ويصح ذلك بشكل خاص بالنسبة للرتددات يف املدى  GHz 3 000-1 000ألن امتصاص الغالف اجلوي على مسري مائل شديد
وتوجه هوائيها حنو األرض مباشرة .وألن الطائرة
االرتفاع يقصر إمكانية التداخل على وقت مرور الطائرة فوق املوقع مباشرة تقريباً ُّ
تتحرك بسرعة كبرية بالنسبة إىل األرض ،وألن احلزمة يف مدى  THzضيقة جداً ،فإن التداخل يدوم لفرتة قصرية جداً .ويف حني
ميكن تصور تداخل ،من مرسل برتددات  THzيعمل على منت مروحية حتوم على ارتفاع ٍ
عال فوق تليسكوب راديوي مباشرة،
يتجاوز مستوى عتبة التداخل الضار املستخرجة من التوصية  ،ITU-R RA.769فإن احتمال حدوث هذا السيناريو ،دون تنسيق
مسبق على األقل ،بعيد يف أحسن األحوال .ولذلك ،يستبعد أيضاً التداخل احملمول جواً يف مرصد فلك راديوي .وبفضل اجلمع
بني صغر مقاس احلزمة وسرعة احلركة واخلسارة يف الفضاء احلر ،تتضاءل جداً إمكانية التداخل يف تليسكوب راديوي من سواتل
يف مدارات غري مستقرة بالنسبة إىل األرض.
ومن مث ميكن االستنتاج بأن التقاسم بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات النشطة يف املدى الرتددي ،GHz 3 000-275
ال يشكل مشكلة ،إال إذا طرأ تغري هائل على القيود العملية املفروضة على توليد القدرة يف الرتددات الراديوية.
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التقاسم مع أبحاث الفضاء السحيق

8.5

تستخدم النطاقات املوزنعة إلرساالت أحباث الفضاء السحيق (فضاء-أرض) يف الرتددين  GHz 2,3و GHz 8,4على حنو رتيب
لرصدات ال ِقياس بالتداخل ذي ِ
خط األساس الطويل جداً ) (VLBIيف خدمة الفلك الراديوي واجليوديسيا (دراسة الصفائح
التكتونية) .ويعنرف الفضاء السحيق يف لوائح الراديو على أنه منطقة من الفضاء على مسافة أبعد من  610  2كيلومرت عن
األرض .وتشمل الرحالت إىل الفضاء السحيق استكشاف الكواكب واملذنبات والكويكبات والرياح الشمسية .ومن املعلمات
املميزة إلرساالت فضاء-أرض من مركبات الفضاء السحيق  20واط لقدرة اإلرسال و 4أمتار لقطر اهلوائي ،حيث يوفر
هذا األخري كسباً قدره  dBi 36عند  GHz 2,3أو  dBi 47عند  .GHz 8,4وعلى مسافة  610  2كيلومرت عن األرض ،تبلغ
السويات األرضية املقابلة من كثافة تدفق القدرة  dB(W/m2) 148عند  GHz 2,3و dB(W/m2) 137عند  .GHz 8,4ويتضح
بالرجوع إىل الفصل  4أن هذه السويات تتجاوز العتبات الضارة للتداخل يف جمموع قياسات القدرة يف خدمة الفلك الراديوي.
غري أن سويات كثافة تدفق القدرة تقع دون العتبات الضارة لقياسات  .VLBIوتؤكد التجربة حىت اآلن اإلمكانية العملية للتقاسم
بني خدمة الفلك الراديوي واالتصاالت يف الفضاء السحيق يف احلالة احملددة املتمثلة يف قياسات .VLBI
ويف مركبة فضائية هلا نفس معلمات اإلرسال ،تقتضي الضرورة مسافة فاصلة طوهلا  710  6كيلومرت لتجنب التداخل الضار
يف جمموع قياسات القدرة يف خدمة الفلك الراديوي .ومن باب املقارنة فإن الزهرة ،وهو أقرب كوكب ،يبعد  710  4كيلومرت
يف أقرب مسافة له .وهكذا ،من حيث العتبات املذكورة يف الفصل  ،4ميكن لإلشارات الواردة من مركبة فضائية يف األجزاء
األقرب من الفضاء السحيق أن تسبب تداخالً يضر بالتليسكوبات الراديوية اليت تتقاسم النطاق نفسه ،يف حني أن من شأن
املركبة الفضائية يف رحالت إىل الكواكب اخلارجية أن تتسبب يف حدوث تداخل طفيف جداً (وتكون اجتاهات املركبة الفضائية
املسببة للتداخل معروفة جيداً)؛ علماً بأن إشارات املركبة الفضائية يفرتض استقباهلا هنا عرب الفصوص اجلانبية للتليسكوب
الراديوي اليت ال يزيد كسبها عن .dBi 0

التقاسم الزمني

9.5

نظراً لطبيعة الظواهر املرصودة يف الفلك الراديوي فال ميكن وضع برامج تقاسم زمين بني خدمة الفلك الراديوي واخلدمات النشطة
اليت تعمل يف النطاق الرتددي نفسه إال يف إطار شروط خاصة .وعالوة على ذلك ،قد ميتنع أو يعجز املستخدمون الذين يقدمون
خدمة للعمالء عن اعتماد ُنج التقاسم الزمين .ولئن تسىن التقاسم الزمين يف بعض األحيان من حيث املبدأ ،فإن الصعوبات
املرتبطة به يف املمارسة العملية هي صعوبات تشغيلية أكثر منها تقنية.
ومع ذلك ،قد يتسىن التقاسم الزمين لفرتة حمدودة يف موقع لفلك راديوي ،بل قد يكون يف الواقع ضرورياً أحياناً .وقد حبث الفصل
ٍ
مستقبل بغية السماح برصدات يف وجود مرسالت رادارية .وبشكل أعم ،كثرياً ما تتطلب خدمة الفلك
السابق يف احلالة اخلاصة لتعتيم
الراديوي من العاملني فيها القيام بالرصد خارج النطاقات الرتددية املوزنعة هلا ،ويف هذه احلاالت قد يكون التقاسم الزمين مع
اخلدمات النشطة هو اخليار الوحيد املتاح .وتقر التوصية  ITU-R RA.314هبذا الواقع ،وحتث على أن يطلب إىل اإلدارات تقدمي
املساعدة يف تنسيق الرصدات التجريبية للخطوط الطيفية يف نطاقات مل توزنع خلدمة الفلك الراديوي.
تنسيق التقاسم الزمني والتقاسم الترددي

1.9.5

ميكن للتليسكوبات الراديوية احلديثة القيام برصدات عرب مدى هائل من الرتددات .ولكن اإلقبال على استخدام التليسكوبات شديد
املستغرق يف استخدامها عالية واملنافسة على وقت الرصد ضارية .ونتيجة لذلك ،يتعني على علماء الفلك الراديوي
وتكلفة الوقت
َ
تشغيل التليسكوبات بأجنع وسيلة ممكنة .ويتطلب ذلك أن يعمدوا ،قدر اإلمكان ،إىل تكييف تردد الرصد ألفضل الظروف اجلوية
احملتملة يف مجيع األوقات ،ومن مث اعتمد بعض مراصد الفلك الراديوي جدولة دينامية للزمن  .وكمثال على ذلك ،فإن
تليسكوب غرين بانك ) (GBTيف ا ملرصد الفلكي الراديوي الوطين األمريكي قادر على القيام برصدات
يف املدى  .GHz 100-1ولكن الرصدات عرب أعلى الرتددات ال ميكن أن جترى إال يف أوقات معينة يف أشهر الشتاء ،يف ظروف
جوية جافة للغاية ،ويستحسن اغتنام هذه األوقات إىل أقصى حد ممكن .ويغطي التليسكوب الراديوي يف بون التابع ملعهد ماكس
مدى ترددياً مماثالً.
بالنك األملاين ً
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ونظراً لتعدد القنوات اليت تستخدمها بعض اخلدمات النشطة ،ميكن يف بعض احلاالت تنسيق الوقت ،حىت لفرتات زمنية قصرية.
وميكن للمراصد أن ترسل جداوهلا الزمنية إىل اخلدمات النشطة العاملة يف النطاقات موضع االهتمام ،ومن مث ميكن هلذه اخلدمات
يف بعض احلاالت التحول إىل القنوات اليت ال تسبب تداخالً يف رصدات الفلك الراديوي .ومن املسلام به أن على هذه الرتتيبات،
ال سيما عندما يرغب علماء الفلك الراديوي يف الرصد خارج النطاقات املوزعة هلم ،أن تنصف مجيع األطراف وأن تنفنذ
على أساس كل حالة يف حد ذاهتا .ومن اجلدير بالذكر أن آثار االنتشار ختتلف بشدة باختالف الرتدد ،حبيث ميكن أحياناً
تقصري فرتات خسارة البيانات بإعادة اجلدولة الزمنية دينامياً.
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التداخل في خدمة الفلك الراديوي من مرسالت في نطاقات أخرى
مقدمة

1.6

إن االنبعاثات الراديوية الكونية اليت تكشفها وتقيسها التليسكوبات الراديوية أضعف بكثري من اإلشارات املستخدمة يف اخلدمات
(املرسلة) النشطة .ولقياس هذه اإلشارات الضعيفة ،فإن أجهزة االستقبال املستخدمة يف رصدات الفلك الراديوي هي عموماً
أكثر األجهزة حساسية يف سياق التكنولوجيا الراديوية احلالية وعرض النطاق الرتددي املتاح .ونظراً لضعف اإلشارات وحساسيات
أجهزة االستقبال فإن رصدات الفلك الراديوي شديدة التأثر جداً بالتداخل ،وقد حيدث ذلك حىت من أجهزة اإلرسال اليت ال
تتقاسم نفس النطاق .وينجم هذا التداخل من آثار حواف النطاقات وتوافقيات أجهزة اإلرسال وآثار التشكيل البينية ،وما إىل
ذلك .وقد نوقشت يف الفصلني  4و 5السويات العتبية للتداخل يف رصدات الفلك الراديوي ومعايري احلماية والقيود املمكنة على
التقاسم مع خدمات أخرى.
وتتفاوت سويات اإلشارات اليت تصادف يف النطاقات اجملاورة للنطاقات اليت تستخدمها اخلدمات النشطة تفاوتاً واسعاً حبكم
طبيعة اخلدمة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تسميات اخلدمات ذات طبيعة عامة جداً وميكن أن ينطوي أي منها على عدد من أنواع
خمتلفة من معدات اإلرسال .ومن املرجح أن تكون أعلى سويات ذروة اإلشارة يف النطاقات املخصصة للتحديد الراديوي للموقع
واملالحة الراديوية للطريان ،ألُنا ميكن أن تشمل رادارات عالية القدرة على منت الطائرات .ومتوسط كثافة تدفق القدرة هلذه
اإلشارات يف مواقع املراصد املعزولة نسبياً يتجاوز عادةً – .dB(W/m2) 100كما تنجم أيضاً سويات إشارة عالية جداً عن
التلفزيون باملوجات الديسيمرتية ).(UHF
تعاريف مقتطفة من لوائح الراديو

1.1.6

التعاريف التالية املقتطفة من القسم الرابع يف املادة  1من لوائح الراديو مفيدة يف مناقشة التداخل من أجهزة إرسال يف نطاقات أخرى.
عرض النطاق الالزم (املادة
معطى ،لتأمني إرسال املعلومات بالسرعة واجلودة املطلوبتني يف ظروف معينة.
152.1

من لوائح الراديو) :هو عرض نطاق الرتددات الذي يكفي على الضبط ،يف صنف إرسال

البث خارج النطاق (املادة  144.1من لوائح الراديو) :هو بث برتدد واحد أو برتددات واقعة خارج عرض النطاق الالزم ،ولكنها
يف جواره املباشر ،وهو ناتج عن عملية التشكيل ،باستثناء البث اهلامشي.
البث اهلامشي (املادة  145.1من لوائح الراديو) :هو بث برتدد واحد أو برتددات واقعة خارج عرض النطاق الالزم ،وميكن
إنقاص سويته دون املس بإرسال املعلومات املقابلة .ويشمل البث اهلامشي اإلرساالت التوافقية ،واإلرساالت الطفيلية ،وأنتجة
التشكيل البيين وحتويل الرتدد ،باستثناء البث خارج النطاق.
البث غري املطلوب (املادة  146.1من لوائح الراديو) :هو جمموعة إرساالت تتكون من البث اهلامشي والبث خارج النطاق.
تعاريف إضافية

2.1.6

حتدث بعض االستثناءات والتعديالت يف التعاريف الواردة يف البند
 ITU-R SM.1541على التعاريف التالية.
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اجملال اهلامشي( 11إلرسال ما) :مدى الرتددات الواقعة بعد حدود جمال البث خارج النطاق ) ،(OoBويهيمن البث اهلامشي عادةً
يف هذا املدى.
اجملال خارج النطاق( 11إلرسال ما) :مدى الرتددات الواقعة مباشرة خارج عرض النطاق الالزم واليت تستبعد جمال البث اهلامشي،
ويهيمن البث خارج النطاق عادةً يف هذا املدى.

اإلرساالت يف اجملال خارج النطاق :أي بث خارج عرض النطاق الالزم حيدث يف مدى الرتدد املفصول عن الرتدد املخصص
للبث بنسبة أقل من  %250من عرض النطاق الالزم للبث يعترب عموماً بثاً يف اجملال خارج النطاق .ولكن هذا الفصل
يف الرتددات قد يتوقف على منط التشكيل ،واحلد األقصى ملعدل الرمز يف حالة التشكيل الرقمي ،ومنط جهاز اإلرسال ،وعوامل
تنسيق الرتددات .على سبيل املثال ،يف حالة بعض النظم الرقمية ذات النطاق العريض أو النظم املشكلة بالنبض ،قد يتعني أن
خيتلف فصل الرتددات عن العامل .%250
اإلرساالت يف اجملال اهلامشي :ألغراض هذه التوصية تعترب مجيع اإلرساالت ،مبا يف ذلك نواتج التشكيل البيين ،ونواتج التحويل
واإلرساالت الطفيلية ،اليت تقع يف ترددات مفصولة عن الرتدد املركزي للبث بنسبة  %250أو أكثر من عرض النطاق الالزم من
البث ،عموماً إرساالت يف اجملال اهلامشي .ولكن هذا الفصل يف الرتددات قد يتوقف على منط التشكيل ،واحلد األقصى ملعدل
الرمز يف حالة التشكيل الرقمي ،ومنط جهاز اإلرسال ،وعوامل تنسيق الرتددات .على سبيل املثال ،يف حالة بعض النظم الرقمية
ذات النطاق العريض أو النظم املشكلة بالنبض ،قد يتعني أن خيتلف فصل الرتددات عن العامل .%250
وبالنسبة للمرسالت/املرسالت-املستجيبات متعددة القنوات أو متعددة احلامالت ،حيث ميكن إرسال عدة حامالت يف وقت
واحد من مضخم خرج ُنائي أو هوائي نشط ،يعترب الرتدد املركزي للبث إما مركز عرض النطاق املخصص للمحطة أو مركز
عرض النطاق  dB 3للمرسل/املرسل-املستجيب ،وذلك باستخدام عرض النطاق األضيق بني االثنني.
البث اهلامشي خارج النطاق :يتم عاد ًة التمييز بني البث خارج النطاق ) (OoBوالبث اهلامشي من حيث الرتدد ،على النحو
التايل (انظر التوصية  .)ITU-R SM.329-9ووفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف التذييل  3من لوائح الراديو ،يتألف اجملال اهلامشي
عموماً من ترددات مفصولة عن الرتدد املركزي للبث بنسبة  %250أو أكثر من عرض نطاق البث الالزم .ومع ذلك ،قد يتوقف
فصل الرتدد هذا على منط التشكيل املستخدم ،ومعدل البتات األقصى يف حالة التشكيل الرقمي ،ومنط جهاز اإلرسال ،وعوامل
تنسيق الرتددات .وعلى سبيل املثال ،يف حالة بعض النظم الرقمية أو نظم النطاق العريض أو النظم املشكلة بالنبض ،قد يتعني
أن خيتلف فصل الرتددات عن عامل  .%250±ومبا أن لوائح الراديو حتظر على أي خدمة راديوية أن تتسبب يف حدوث تداخل
ضار خارج النطاق املوزع هلا ،ينبغي حتديد ترددات املرسل حبيث ال تتسبب اإلرساالت خارج النطاق يف تداخل ضار خارج
النطاق املوزع وفقاً للرقم  5.4من لوائح الراديو.

وبدالً من ذلك ،قد تنطبق النسبة  %250±على فصل القنوات بدالً من عرض النطاق الالزم .مثال ذلك ،لتنسيق الرتددات
للخدمة الثابتة الرقمية ،توصي التوصية  ITU-R F.1191باستخدام  %250±من الفاصل بني القنوات يف ترتيب قنوات الرتدد
الراديوية ذات الصلة مبثابة حدود تردد بني جمال خارج النطاق واجملال اهلامشي.
ويف حالة عرض نطاق ضيق جداً أو واسع ،قد ال يكون هذا األسلوب ل تحديد اجملال اهلامشي مناسب اً ،وتوفر
التوصية  ITU-R SM.1539املزيد من االرشاد.

 11أدخل التعبريان "جمال البث خارج النطاق  "OoBو "جمال البث اهلامشي" من أجل إزالة بعض التضارب القائم اآلن بني تعريف تعبريي "البث
خارج النطاق" و"البث اهلامشي" يف املادة  1من لوائح الراديو ،من جهة ،واالستخدام الفعلي هلذين التعبريين يف التذييل  3من لوائح الراديو
) ،(Rev.WRC-12من جهة أخرى .وتنطبق حدود البث خارج النطاق وحدود البث اهلامشي ،على التوايل ،على مجيع اإلرساالت غري املطلوبة
يف جمال البث خارج النطاق وجمال البث اهلامشي.
علم الفلك الراديوي
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آليات التداخل من المرسالت في نطاقات أخرى

3.1.6

ميكن أن ينشأ التداخل يف حافة النطاق ،أي التداخل الناجم عن مرسل يف نطاق جماور ،من خالل ثالث آليات:
 ميكن أن تقع النطاقات اجلانبية للتشكيل ضمن نطاق الفلك الراديوي عندما ال ينقطع الطيف املرسل من جهاز إرساليف نطاق جماور بشكل حاد مبا فيه الكفاية عند حافة النطاق.
ميكن أن تولد إشارتان قويتان أو أكثر تعمل على عنصر غري خطي ترددات إيقاع يف شكل ( ،)mf1  nf2حيث  f1وf2
مها ترددا اإلرسال و mو nمها عددان صحيحان .ويدعى العدد الصحيح ( )m  nترتيب التشكيل البيين .وقد يكون
العنصر غري اخلطي يف خرج مرسل ،أو مراحل الدخل يف مستقبل فلك راديوي ،أو جسم قريب مثل مفصل صدئ
يف برج أو سياج يف منطقة تكون فيها شدة اجملال الكهربائي عالية.
 قد يستجيب مستقبل الفلك الراديوي إلشارات يف النطاق اجملاور إذا مل تكن حساسية املستقبل للرتددات خارج نطاقالفلك الراديوي منخفضة مبا فيه الكفاية.
وميكن أن ينجم التداخل من مرسالت يف نطاقات أكثر تباعداً يف تردد من نطاق فلك راديوي عن اآلليات التالية:
 من احملتمل أن تتولد توافقيات تردد اإلرسال املوزع يف املرسل ،وميكن أن تشع يف سوية ميكن أن تتسبب يف تداخليف رصدات الفلك الراديوي.
 ميكن أن يولد التشكيل البيين بني إشارتني متباعدتني إىل حد كبري من حيث الرتدد تردداً ثالثاً منفصالً بشكل جيداألو ْلني.
عن أي من الرتددين ا
 ميكن أن يؤدي استخدام التشكيل العريض النطاق وتقنيات نشر الطيف إىل نطاقات جانبية طيفية واسعة جداً قدتتسبب ،إن مل ترشح يف خرج املرسل ،يف تداخل خطري.
وينجم كل من التشكيل البيين يف مراحل دخل املستقبل وعدم كفاية رفض اإلشارات خارج حواف نطاق الفلك الراديوي على
السواء من عدم كفاية تصميم املستقبل .وينبغي أن تتضمن مستقبالت الفلك الراديوي القدر الكايف من الرتشيح يف مراحل الدخل
لرفض اإلشارات اليت قد تسبب التشكيل البيين .وكذلك ينبغي أن تكون مصممة ومزودة مبراشيح تردد وسيط قادرة على توفري
الرفض املطلوب يف حواف نطاق الفلك الراديوي ،واليت قد تصل إىل  dB 100نسبة إىل مركز النطاق.
وبشكل عام ،قد يؤدي توزيع نطاقات جماورة لنطاقات الفلك الراديوي إىل خدمات تستخدم مرسالت عالية القدرة إىل
مشكالت تقنية صعبة ومكلفة .وتتوقف بعض آليات التفاعل ،كتلك اليت تشمل توافقيات أو نطاقات تشكيل جانبية،
إىل حد كبري على خصائص املرسل ،وجيب أن تدرس كل على حدة ملختلف اخلدمات .ومتثل اإلرساالت من السواتل والطائرات
مشكلة خاصة خلدمة الفلك الراديوي بسبب شيوع ظروف االنتشار على خط البصر .وقد تبني أن اخلدمات ،مثل خدمة
االستدالل الراديوي الساتلية وخدمات االتصاالت الرقمية اليت تستخدم تقنيات تشكيل النطاق العريض وانتشار الطيف
من السواتل ،هي أمثلة تنطوي على مشكالت تؤثر بشكل خاص يف خدمة الفلك الراديوي.
2.6

حدود اإلرساالت غير المطلوبة من خدمات نشطة

1.2.6

الحدود ضمن مجال البث الهامشي

احلدود املفروضة على اإلرساالت اهلامشية مدرجة يف التذييل
(سلسلة إدارة الطيف) ،وهي حتدد خمتلف الفئات .وهي تشمل:
 حدود الفئة  Aهي قيم التوهني املستخدمة حلساب احلد األقصى املسموح به لسويات قدرة اإلرسال يف اجملاالتاهلامشية .والتذييل  3يف لوائح الراديو مستمد من حدود الفئة A؛
 حدود الفئة  Bهي مثال على حدود هامشية أكثر صرامة من حدود الفئة  .Aوهي تستند إىل حدود معينة ومعتمدةيف أوروبا ومستخدمة يف بعض البلدان األخرى؛
3
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حدود الفئة  Cهي مثال على حدود هامشية أكثر صرامة من حدود الفئة  .Aوهي تستند إىل حدود معينة ومعتمدة
يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا ومستخدمة يف بعض البلدان األخرى؛
حدود الفئة  Dهي مثال على حدود هامشية أكثر صرامة من حدود الفئة  .Aوهي تستند إىل حدود معينة ومعتمدة
يف اليابان ومستخدمة يف بعض الدول األخرى؛
الفئة  :Zحدود اإلشعاع من أجل جتهيزات تكنولوجيا املعلومات ) (ITEحددهتا اللجنة الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل
الراديوي ).(CISPR

وتعطى احلدود يف شكل سوية القدرة القصوى من البث اهلامشي املعرب عنه بوحدات  dBدون القدرة يف خط إرسال هوائي.
وبالنسبة خلدمات األرض ،فإن حدود الفئة  ،Aوهي حمور اهتمام علماء الفلك الراديوي ،حتدد احلد األدىن للتوهني
مبقدار  ،43 + 10 log PdBcأو  ،dBc 70أيهما أقل صرامة ،حيث  Pهي متوسط القدرة يف خط اإلرسال .ويقاس البث اهلامشي
هلذه احلالة يف عرض نطاق مرجعي قدره  kHz 100للرتددات من  MHz 30إىل  ،GHz 1و MHz 1للرتددات فوق .GHz 1
وبالنسبة خلدمات الفضاء ،حتدد حدود الفئة  Aمقدار  ،43 + 10 log PdBcأو  ،dBc 60أيهما أقل صرامة .ومع ذلك ،ومن
أجل خدمات الفضاء ،يتحدد عرض النطاق املرجعي الذي يقاس فيه البث اهلامشي مبقدار  ،kHz 4مما يؤدي إىل كثافة قدرة
طيفية أقل صرامة من مثيلتها خلدمات األرض مبقدار ) 14 dB (10 log(4/100) dBللمدى من  MHz 30إىل ،GHz 1
و) 24 dB(10 log(4/1 000) dBللرتددات فوق .GHz 1
وكمثال على آثار اإلرساالت اهلامشية من اخلدمات الفضائية ،فإن ساتالً على مسافة  hمرت فوق حمطة فلك راديوي قد ينتج
كثافة تدفق قدرة طيفية ) (spfdهامشية مبقدار ) -79 - 10 log (4h2)  GSAT dB(W(m–2 Hz-1حيث  GSATهو كسب هوائي
الساتل يف اجتاه املرصد الراديوي يف تردد البث اهلامشي .ولتقدير قيم  spfdاهلامشية للرتددات يف نطاقات الفلك الراديوي لساتل
يف مدار مستقر بالنسبة إىل األرض نستخدم  h = 6,39  106 mونأخذ اعتباطياً قيم  GSATاليت تقابل فتحة  1 m2هلوائي
الساتل .ونسمح بكسب أقصى قدره  dB 40حبيث يكون مقدار قطر التغطية  1 400كيلومرت .وتبدو القيم الناجتة عن spfd
يف شكل منحىن منقط يف الشكل  .1.6وبعد ذلك ،وكمثال على ساتل يف مدار أرضي منخفض ) (LEOنأخذ ، h = 800 km
و GSATمرة أخرى تقابل فتحة  ،2m 1وتكون القيمة العظمى  dB 20حبيث يكون قطر التغطية حوايل  300كيلومرت ،وهي مساحة
صغرية بقدر ما هي التغطية الشائعة االستخدام .وترسم القيم الناجتة يف شكل املنحىن املستمر يف الشكل  ،1.6بينما متثل قيم
عتبة التداخل لرصدات فلك راديوي متواصلة ،على النحو الوارد يف التوصية  ،ITU-R RA.769يف شكل صلبان .وتبني
منحنيات  spfdاهلامشية يف الشكل  2.6قيم أسوأ حالة ألننا افرتضنا أن كامل كسب اهلوائي الساتلي حيدث يف اجتاه حمطة الفلك
الراديوي .وكذلك استخدمنا ،من قبيل التبسيط ،مسافات لساتل يف السمت وجتاهلنا التوهني يف الغالف اجلوي وآثاراً ضئيلة
مماثلة .ومع ذلك ،فإن املدى الذي تتجاوز فيه سويات  spfdاملسموح هبا العتبات الضارة ،أي  20إىل  ،dB 50يشري بوضوح إىل
أن حدود البث اهلامشي عموماً قاصرة جداً عن محاية خدمة الفلك الراديوي .وبالنسبة خلدمات األرض فإن احلدود على spfd
اهلامشية فوق تردد  GHz 1هي أكثر صرامة مبقدار  dB 24مما هي من أجل اخلدمات الفضائية ،وذلك بسبب اختالف عروض
النطاقات املرجعية .وتكون مسافات مرسالت األرض عاد ًة أقل من مسافات مرسالت خدمات الفضاء ،ولكن احلجب بواسطة
التضاريس ميكن أن يوفر محاية كبرية .وبالنسبة إلرساالت خط البصر ،تعجز حدود البث اهلامشي مرةً أخرى عن محاية خدمة
الفلك الراديوي يف معظم احلاالت .والتوصية  ،ITU-R SM.329اليت تفرض حدوداً على اإلرساالت اهلامشية ،تدرج أيضاً (يف
امللحق  3من التوصية) عتبات التداخل يف خدمة الفلك الراديوي ،ولكن توفري احلماية هلذه احلدود غري مفروض ،وهي مسألة
جديرة بالنظر يف فرادى احلاالت عندما تنشأ نظم جديدة.
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الحدود ضمن البث خارج النطاق

2.2.6

تعطى احلدود املفروضة على البث خارج النطاق يف التوصية  .ITU-R SM.1541وباختصار ،توفر هذه التوصية أقنعة البث
بالنسبة لكثري من اخلدمات ،اليت تبني احلدود يف املنطقة من حواف النطاق الالزم إىل احلواف الداخلية ملنطقة اإلرساالت
اهلامشية .وهذه احلدود أقل صرامة من احلدود املفروضة على البث اهلامشي ،ولكنها ترمتي حنو احلدود اهلامشية عند اجملال الفاصل
خارج النطاق/اهلامشي .وهكذا ،مرة أخرى ،ليس املقصود من احلدود محاية خدمة الفلك الراديوي ،ويبقى التنسيق قيد النظر
على أساس كل حالة على حدة.
الحدود على اإلرساالت غير المطلوبة من الخدمات النشطة لحماية نطاقات الفلك الراديوي

3.2.6

مثة عدد من احلواشي يف لوائح الراديو ترمي إىل محاية خدمة الفلك الراديوي من اإلرساالت غري املطلوبة من اخلدمات النشطة
(انظر مثالً الرقم  208A.5من لوائح الراديو) .ويف العديد من املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية ،وضعت حواش إضافية من
أجل توفري محاية إضافية خلدمة الفلك الراديوي من اخلدمات النشطة القائمة واجلديدة.
وتتعلق احلاشية  443B.5باحلماية من اإلرساالت غري املطلوبة من خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) العاملة
يف النطاق :MHz 5 030-5 010
" ... 443B.5لكيال حيدث أي تداخل ضار ألنظمة اهلبوط باملوجات الصغرية العاملة فوق الرتدد  ،MHz 5 030جيب على
كثافة تدفق القدرة الرتاكمية الناجتة عند سطح األرض يف النطاق  MHz 5 150-5 030من مجيع احملطات الفضائية التابعة لنظام
يف خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) عامل يف النطاق  ،MHz 5 030-5 010أال تتجاوز القيمة dB(W/m2) 124,5
يف نطاق قدره  .kHz 150ولكي ال حيدث أي تداخل ضار خلدمة الفلك الراديوي يف النطاق ،MHz 5 000-4 990
جيب على أنظمة خدمة املالحة الراديوية الساتلية (فضاء-أرض) العاملة يف النطاق  ،MHz 5 030-5 010أن متتثل للحدود املقررة
يف النطاق  MHz 5 000-4 990املنصوص عليها يف القرار )"(WRC-12) .741 (Rev.WRC-12
وتتناول احلاشيتان  511A.5و 511F.5من لوائح الراديو احلماية من اإلرساالت غري املطلوبة من اخلدمة املتنقلة الساتلية
(فضاء-أرض) العاملة يف النطاق :GHz 15,63-15,43

)(MSS

" ... 511A.5ومن أجل محاية خدمة علم الفلك الراديوي يف النطاق  ،GHz 15,4-15,35جيب على كثافة تدفق القدرة الرتاكمية
اليت تشعها يف النطاق  GHz 15,4-15,35مجيع احملطات الفضائية التابعة ألي وصلة تغذية (فضاء-أرض) من نظام ساتلي
غري مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية ،عامل يف النطاق  ،GHz 15,63-15,43أال تتجاوز
القيمة  dB(W/m2) 156−يف عرض نطاق قدره  ،MHz 50يف أي موقع للرصد تابع لعلم الفلك الراديوي أثناء أكثر من %2
من الوقت"(WRC-2000) .
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1.6

كثافة تدفق القدرة الطيفية على األرض التي تقابل
حدود البث الهامشي للسواتل
–180

–220

–240

–260
2

3

10

10

10

الرتدد

1

كثافة تدفق القدرة الطيفية على األرض )(dB(W/m2) Hz

–200

0.1

)(GHz

يبني املنحىن املستمر واملنحىن املنقط القيم املمكنة للكثافة  spfdيف سوية
األرض من سواتل يف مدار أرضي منخفض ) (LEOوسواتل يف مدار
مستقر بالنسبة إىل األرض ) ،(GEOعلى التوايل ،تشع عند حدود البث
اهلامشي للمركبة الفضائية .للتفاصيل انظر النص .وتبني الصلبان القيم
العتبية للتداخالت الضارة خبدمة الفلك الراديوي كما ترد يف اجلدول
.1.4
Radio-Astro_61

3.6

أداء مستقبالت خدمة الفلك الراديوي

1.3.6

ترشيح التداخل في حواف النطاقات

حلساب دخل القدرة الفعالة  Pيف مستقبل خدمة فلك راديوي من إشارات نطاقات جماورة ،ال بد من معرفة استجابة حواف
نطاق املستقبل بقدر من الدقة .ولننظر مثالً يف حافة الرتدد األعلى للنطاق يف الشكل  ،2.6حيث – dB a0هو السوية اليت
خيفض هبا الكسب النسيب للمقياس الراديوي عند حافة النطاق و– dB/MHz kهو منحدر استجابة املستقبل يف تلك النقطة.
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2.6

خاصية نطاق تمرير المستقبل المصممة لتتواءم مع نطاق فلك راديوي
نطاق فلك راديوي
0
–3
B
–20
A
–40

)(dB
–60

–80

–100

 :Aمنحدر
 :Bعرض نطاق نصف القدرة
–dB/MHz k

Radio-Astro _ 62

ولنفرتض أن أي إشارات متداخلة ضمن نطاق الفلك الراديوي تساوي العتبة الضارة يف اجلدول  ،1.4ولكننا نصادف ،خارج
حافة النطاق ،تداخالً يف شكل  spfdمنتظماً .S W/(m2 · Hz) ،وإذا كانت  Aهي مساحة تغطية هوائي الفلك الراديوي
يف اجتاه اإلشارة املتداخلة ،و f0هو الرتدد يف حافة النطاق ،تكون قدرة التداخل الواردة:
d f  4,34  10– a0 /10 AS/k

k ( f – f 0 ) /10



P  AS  10 –[ a0  10

–6

)(1.6

f0

واحلد الذي ميثل الالُناية يف التكامل مربر يف املمارسة العملية ما دام التداخل ميتد بعيداً مبا فيه الكفاية وراء حافة النطاق.

ويقع احلد األقصى لسويات قدرة التداخل املمكن حتمله الواردة يف اجلدول  1.4يف املدى من  17–10إىل  W 21–10لعروض نطاقات
منوذجية عند ترددات فوق  .GHz 1وبالنسبة إلشارة مستمرة بقيمة )( S = 2  10–13 W/(m2 · Hzمألوفة إلشارة ترحيل راديوي)
وهوائي  Aبقيمة ( 2m 3–10كسب متناح عند حوايل  ،)GHz 3لن حيدث جتاوز السوية  W 21–10إذا كانت االستجابة ،مثالً ،عند
حافة النطاق ،a0 ،هو  dB 102واالحندار ،k ،هو  .dB/MHz 50وقيمة  kأقل أمهية من قيمة  ،a0ومن أجل dB/MHz 10 = k
تستقبل نفس سوية القدرة  .dB 109 = a0وهكذا فإن استجابة مستقبل فلك راديوي لرتددات يف املدى  GHzينبغي أن تكون
يف حدود  100إىل  dB 110عند حافة النطاق نسبةً إىل مركز النطاق ،وأكرب تبعاً لذلك إذا وقع مصدر البث خارج النطاق
يف اجتاه تكون فيه استجابة التليسكوب أكرب من  .dBi 0ويالحظ أنه يف املمارسة العملية ال ميكن لطيف اخلدمة يف النطاق
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اجملاور أن يقطع فجأة عند حافة النطاق ،بل ينبغي أن يرمتي حنو احلافة لكي ال يتجاوز السوية الضارة ضمن نطاق الفلك
الراديوي .وعلى الرغم من أن احلالة قيد النظر هي حالة مبسطة فإُنا توفر مؤشراً مفيداً الستجابة حافة النطاق املطلوبة .ومثة
بضعة أمثلة أخرى يف اجلدول  1.6يفرتض فيها استجابة متناحية يف هوائي الفلك الراديوي.
اجلدول

1.6

أمثلة الستجابات حافة النطاق المطلوبة لخدمة الفلك الراديوي
الخدمة

مسافة المرسل المفترضة

السويات النموذجية لمتوسط
االشارة في المرصد

ساتل إذاعي
(التدفق األقصى املسموح به)
مرسل ترحيل راديوي منوذجي
رادار حممول جواً
(متوسط القدرة )W 10

)(km

استجابة حافة النطاق
المطلوبة
)(dB

36 000

W/(m2 · Hz) 18–10  5

– 56إىل

–63

60

W/(m2 · Hz) 13–10  2

– 102إىل

–109

10

m/W 8–10

300

10

–11

2

–100

2

–70

m/W

ويف حالة إشارات الرادار النابضة يتوقف تأثري التداخل لدورة عمل منخفضة يف مستقبل فلك راديوي على نوع الرصد ،وقد
ال يكون أكرب من التأثري الذي تسببه إشارة مستمرة من نفس متوسط سوية القدرة .وبالنسبة الستجابة حافة النطاق يف مستقبل
فلك راديوي مبقدار  dB 100يف الوصلة اهلابطة ،ومنطقة تغطية ،A ،مبساحة  ،2m 3–10فإن متوسط القدرة املستقبلة
–9
ال يتجاوز  W 21–10ملتوسط سويات كثافة تدفق القدرة دون  .2m/W 13–10وهذا يقابل ذروة كثافة تدفق القدرة حبوايل 10
إىل  .2m/W 10–10وهكذا فإن استجابة حافة النطاق مبقدار – dB100قد تسمح بالتشغيل يف وجود إشارات رادار قوية
يف النطاق اجملاور .ومن ناحية أخرى ،فإن آثار فرط احلمولة أثناء النبضة قد تكون هامة وتؤدي إىل آثار تشكيل بيين يف مراحل
دخل املستقبل ،كما هو موضح أدناه.
ومن أجل احلصول على ختفيض يف االستجابة عند حواف النطاق مبقدار  dB 100نسبة إىل مركز النطاق ،جيب أن يكون عرض
املرشاح عند نقاط – dB 3أقل من العرض املوزع لنطاق الفلك الراديوي .ومبا أن الرتددات الوسيطة منخفضة نسبياً،
ما بني  MHz 100و GHz 1عموماً ،من املمكن حتقيق انتقائية قطاعية حادة نسبياً .ويتوقف احندار حواف استجابة املرشاح على
عدد من أقسام الرتشيح واالستجابة املصممة .على سبيل املثال ،يعترب املرشاح الذي يوفر عرض نطاق مبقدار – dB 3يف %75
من عرض نطاق – dB 100حاد اجلوانب .وتتطلب زيادة احندار االستجابة عند حواف نطاق التمرير زيادة يف عدد أقسام
املرشاح ،وهذا بدوره جيعل مواءمة املرشاح أكثر صعوبة ويزيد من تغاير الطور بتغاير درجة احلرارة .وهكذا فإن الرتشيح ال يوفر
دائماً حالً سهالً ملشكلة التداخل يف حافة النطاق .وختفيض عرض النطاق الصاحل لالستعمال يف نطاق خدمة الفلك الراديوي
مهم بشكل خاص لرصدات اخلطوط الطيفية ،ألن كامل عرض النطاق مطلوب عادةً لرصد التحوالت يف تردد اخلطوط ،ولتوسيع
عرض اخلطوط ،نتيجة لزحزحات دوبلر وغريها من اآلثار .وميكن حلواف املراشيح املتعددة األطوار الرقمية أن توفر الرتشيح املستقر
حاد األطراف املطلوب ،وهي منيعة لتغاير درجة احلرارة .وقد أصبح استخدام هذه املراشيح مألوفاً يف مقاييس الطيف احلديثة.
2.3.6

اآلثار غير الخطية والتشكيل البيني

قد تؤدي إشارتان أو أكثر من اإلشارات املوجودة يف وقت واحد عند دخل املستقبل ولكن خارج نطاق مترير املستقبل ،بسبب
الالخطية يف املراحل املبكرة ،إىل إشارة ضمن نطاق مترير املستقبل .ومن املرجح أن يكون أهم تأثري تشكيل بيين من املرتبة الثالثة
حيث يولاد الرتددان  f1و f2بالقرب من حافة نطاق التمرير مكونةً ) (2f1 – f2أو ) (2f2 – f1ضمن نطاق التمرير.
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ويوصف أداء التشكيل البيين ملضخ ٍم ما من حيث أنه اعرتاض التشكيل البيين من املرتبة الثالثة ثنائي النغمة .وهذا االعرتاض هو
النقطة اليت يتقاطع فيها ،يف رسم لوغاريتمي ) (log-logلقدرة اخلرج مقابل قدرة الدخل ،اخلطان املستقيمان اللذان ميثالن
استجابة املضخم املطلوبة واستجابة التشكيل البيين .وتكون سوية قدرة الدخل يف هذه النقطة هي  ،IIMتستخدم هلا
قيمة – dBW 40هنا بوصفها ممثل مضخم ترانزستور منخفض الضوضاء بكسب حوايل  .dB 30وميكن أن تنجم إشارة تداخل
فعالة قدرهتا  PHعن التشكيل البيين إلشارات خارج النطاق بقدرة  PIMكما يلي:
dBW

PI M  (2 II M  PH )/3

)(2.6

وباعتماد قيم   PHالواردة يف اجلدول  ،1.4وعلى افرتاض كسب هوائي االستقبال  ،dBi 0ميكن اشتقاق قيم كثافة تدفق القدرة
املقابلة .SIM ،ويرد يف اجلدول  2.6القيم املناسبة لبعض نطاقات خدمة الفلك الراديوي بتوزيع أويل ،باستخدام قيمة  IIMاملذكورة
أعاله .وإذا جتاوزت كثافة تدفق القدرة يف ترددات بالقرب من نطاقات الفلك الراديوي هذه السويات ،فإن نواتج التشكيل البيين
النامجة عن ذلك تتجاوز العتبات الضارة املدرجة يف اجلدول  .1.4ويف هذه احلالة حيتاج األمر إىل مرشاح عند دخل املستقبل.
وقد ينجم عن هذا الرتشيح اخنفاض يف احلساسية بسبب خسارة اإلدراج اليت تزيد من حرارة ضوضاء النظام عند دخل املستقبل.
ومع ذلك ،فإن التحسينات األخرية يف املراشيح اليت تستخدم فيها مواد فائقة التوصيل تيسر عملياً ترشيح الدخل يف مستقبالت
الفلك الراديوي .ويتم حالياً استكشاف خيار توزيع كسب املضخم األمامي والرتشيح.
اجلدول

2.6

القيم النموذجية للقدرة الواردة وكثافة تدفق القدرة إلشارتين بشدة متساوية
قد تتسببان في تداخل عند العتبة الضارة بالتشكيل البيني
التردد المركزي في نطاق الفلك الراديوي

)(dBW

))(dB(W/m2

325,3
1 413,5
4 995
10 650
15 375
23 800
43 000

–94
–95
–96
–94
–94
–92
–90

–82
–71
–60
–52
–49
–43
–36

)(MHz

PIM

SIM

الخطّية

3.3.6

رغبةً يف جتنب املشاكل اليت نوقشت يف البند  ،2.3.6تصمم أجهزة استقبال التليسكوب الراديوي عموماً للحفاظ على إمجايل القدرة
داخل نطاق التمرير دون سوية انضغاط بنسبة  %1عند أي نقطة يف سلسلة من مراحل التضخيم واملرشحات وما إىل ذلك ،من
اهلوائي إىل خرج املستقبل .وميكن ملستقبل يعمل عند نقطة انضغاط  ،%1يف وجود إشارات قوية مباشرًة خارج نطاق الفلك
الراديوي ،أن يؤدي إىل نواتج تشكيل بيين من سوية منخفضة داخل نطاق الفلك الراديوي .وكذلك يفضل أن تكون مواصفة
املستقبل قريبة من اخلطية ألُنا تبسط معايرة اخلرج من حيث سويات إشارة الدخل .ومن املستحسن توفر "هامش رأسي" واسع بني
سوية قدرة التشغيل وسوية القدرة اليت حيدث عندها انضغاط بنسبة  ،%1وخاصةً يف وجود سوية تداخل متفاوتة من حيث الزمن.
وتتفاوت سوية القدرة عند أي نقطة يف املستقبل باختالف تسديد اهلوائي وسوية التداخل ،وقد صمم النظام بشكل عام ملنع
اهلامش الرأسي من االخنفاض إىل  .dB 0وإذا هيمن شرط تربيعي على مواصفة االستجابة ،تكون نقطة انضغاط الكسب %1
عاد ًة  dB 16دون نقطة انضغاط الكسب  ،dB 1و dB 26دون سوية االعرتاض من املرتبة الثالثة.
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4.3.6

الترشيح والرقمنة

ميكن التحكم جزئياً يف النمو حنو الالخطية يف النظم عالية الكسب باستخدام مراشيح أضيق تباعاً يف مسري اإلشارة .وميكن أن
حيدث الرتشيح يف مراحل متعددة يف مستقبل الفلك الراديوي وأن يشمل املراشيح التماثلية والرقمية على السواء .ويتعني أن توفر
أي مرحلة متاثلية القدر الكايف من الكبت حلماية اخلطية يف مراحل املضخم التالية .وميكننا أن حندد املعلمات التالية للمرحلة i
يف سلسلة اإلشارات:
)  :Gi( fنسبة كسب القدرة )  Pout( f )/Pin( fيف املرحلة ،i ،كدالة للرتدد f
 :Niرقم الضوضاء
 :PNliجمموع القدرة املتكاملة عرب الرتدد عند دخل املرحلة ،i ،اليت ميكن أن تتسبب من أجلها الالخطية
ضمن تلك املرحلة بنسبة  %1من انضغاط الكسب.
ويكون الشرط لتجنب الالخطية ضمن املرحلة اخلامسة ،مثالً ،هو:
 Pin( f ) G1( f ) G2( f ) G3( f ) G4( f ) df  k T  [N1( f ) – 1] G1( f ) G2( f ) G3( f ) G4( f ) 
)(3.6
[N2( f ) – 1] G2( f ) G3( f ) G4( f )df  P5


حيث )  Pin( fهي دخل القدرة من اهلوائي ،و kهو ثابت  ،T = 290 K ،Boltzmannوقد افرتض أن الكسب يف املرحلتني
األوليني كبري مبا فيه الكفاية حبيث ميكن جتاهل مسامهة ضوضاء املراحل الالحقة.
ويف معظم مستقبالت الفلك الراديوي املستخدمة مع هوائي واحد ،تتم معاجلة اإلشارات يف جهاز توليف ذايت لتوفري أطياف
إمجايل القدرة .ويف حالة صفيف من اهلوائيات ،تعاَل اإلشارات بواسطة نظام توليف متصالب .ويف كلتا احلالتني ترقمن إشارة
الرتدد املتوسط وجتري املعاجلة الالحقة رقمياً .ويتطلب األمر مرشاحاً متاثلياً مضاداً للتعرج عند دخل حموال التماثلي إىل الرقمي
) ،(A/Dوذلك لتحديد انقطاعات الرتدد يف طيف الرتدد املتوسط ،حبيث ميكن إجراء االعتيان عند ضعف عرض نطاق اإلشارة
على النحو املطلوب العتيان  .Nyquistوإذا مت جتنب الالخطية يف النظام التماثلي وجتنب التعرج يف حتويل التماثلي إىل الرقمي،
عندئذ ميكن إدراج املزيد من الرتشيح رقمياً قبل مرحلة التوليف الذايت أو التوليف املتصالب .وتؤدي إشارات التداخل عند العتبات
الضارة الواردة يف التوصية ( ،ITU-R RA.769واجلدولني  1.4و )2.4إىل سويات إشارة يف نظام الرتدد املتوسط أدىن حبوايل  40إىل
 dB 80من السوية اليت تنطوي على خطر الالخطية .وهكذا فإن اإلشارات اليت تتجاوز هذه السويات ببضع عشرات  dBميكن
رفضها على حنو مالئم بواسطة املراشيح الرقمية إذا كانت تقع خارج نطاق خدمة الفلك الراديوي .وميكن للمراشيح الرقمية من منط
استجابة النبضة احملدودة ) (FIRأن توفر قطعاً حاداً جداً عند حواف النطاق ،وميكن أن تؤدي مع املراشيح التماثلية يف املراحل
السابقة إىل رفض يزيد عن  .dB 100واملراشيح املتعددة األطوار ،اليت جيري فيها تلفيف إشارة الرتدد املتوسط مع تقريب رقمي
لدالة جيبية ،فعالة بشكل خاص وقد أصبحت شائعة االستخدام .وهكذا من املمكن عموماً تصميم مستقبالت فلك راديوي
لرفض التداخل الذي يقع خارج نطاق خدمة الفلك الراديوي.
4.6

التداخل من مرسالت لخدمات في نطاقات أخرى

تتناول التوصية  - ITU-R RA.517محاية خدمات الفلك الراديوي من املرسالت العاملة يف النطاقات اجملاورة،
والتوصية  - ITU-R RA.611محاية خدمة الفلك الراديوي من البث اهلامشي ،بعض احلاالت اليت قد تسبب فيها املرسالت
العاملة يف نطاقات جماورة أو غري جماورة التداخل يف خدمة الفلك الراديوي.
1.4.6

الخدمات التي قد تتسبب في تداخل في خدمة الفلك الراديوي عبر نطاقات مجاورة أو آليات توافقية

تعترب أكثر اخلدمات نشاطاً العاملة يف النطاقات اجملاورة لنطاقات خدمة الفلك الراديوي ،أو على ترددات دون التوافقية لرتددات
خدمة الفلك الراديوي ،املصادر احملتملة للتداخل يف خدمة الفلك الراديوي .ومع ذلك ،فإن احتمال أن تتسبب أي خدمة
يف تداخل من هذا القبيل يتوقف إىل حد كبري على طبيعة اإلرساالت .مثال ذلك أن اإلرساالت من اخلدمات الثابتة واملتنقلة
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(باستثناء املتنقلة للطريان) نادراً ما تنطوي على أي مشاكل .وتشمل اخلدمات اليت من األرجح أن تسبب تداخالً من خالل
التشكيل البيين واآلثار التوافقية اخلدمات اليت هلا خرج قدرة عال ،مثل التلفزيون باملوجات الديسيمرتية ) .(UHFوكذلك فإن
اخلدمات اليت تستخدم اإلرساالت من السواتل ميكن أن تسبب مشاكل خطرية بسبب االنتشار على خط البصر ،واحلاجة إىل
تقليل الوزن يف السواتل ،مما ميكن أن جيعل تركيب املراشيح صعباً ومكلفاً .والتقنيات اليت تنتج طيفاً واسعاً من النطاقات اجلانبية،
مثل متديد الطيف بالتتابع املباشر ،دون ترشيح النطاقات اجلانبية غري املستخدمة على حنو مالئم ،تنطوي على إمكانية التسبب
يف مشاكل خطرية جداً خلدمة الفلك الراديوي.
االنتقال إلى التلفزيون الرقمي وأثره على استخدام خدمة الفلك الراديوي ،دون حماية ،للنطاقات المستخدمة
للبث التلفزيوني لألرض

2.4.6

أصبح التلفزيون شكالً أساسياً من أشكال االتصاالت يف كل بقاع العامل .وسرعان ما اتضحت فائدته ،كمصدر لألخبار والرتفيه
واملعلومات يف حاالت الطوارئ ،منذ أن ظهر قبل أكثر من  60عاماً .وإذ توفر اإلذاعة التلفزيونية لألرض يف الوقت احلاضر تغطية
لسكان يف العامل يبلغ عددهم املليارات فقد أصبحت واحداً من أشيع استخدامات الطيف الراديوي يف كل مكان.
ومع أن خدمة الفلك الراديوي ال تتقاسم أي توزيعات مع اإلذاعة التلفزيونية لألرض فإن هذه اإلرساالت حتتل عموماً قدراً من
الطيف يف غاية األمهية بالنسبة للفيزياء الفلكية منخفضة الرتدد ورصد اهليدروجني احملايد ) (HIاملزاح حنو األمحر الناشئ عن
احلقب املبكرة يف تشكيل الكون .وقد استخدم علماء الفلك الراديوي حىت اآلن نطاقات التلفزيون إلجراء الرصدات ،وفقاً للرقم
 4.4من لوائح الراديو.
ويف الوقت احلاضر ،مثة العديد من البلدان يف طور االنتقال من اإلذاعة التلفزيونية التماثلية إىل معايري اإلذاعة التلفزيونية الرقمية
وبعضها يعكف أيضاً على مراجعة توزيعاهتا اإلذاعية السرتداد الطيف الذي من املتوقع أن يتحرر بفضل ما يسمى "املكاسب
الرقمية" .ومن املرتقب أن تؤدي بعض جوانب التحول الرقمي إىل اخنفاض يف قدرة علماء الفلك الراديوي على االستفادة من
نطاقات اإلذاعة التلفزيونية لألرض لعمليات الرصد اليت جترى حالياً على أساس عدم احلماية (انظر الشكل  .)3.6وقد تفضي
بعض اجلوانب إىل حتسني القدرة على إجراء رصدات سلبية يف النطاقات املوزعة لإلذاعة التلفزيونية.
وتوجز األقسام التالية أدناه خطط االنتقال إىل التلفزيون الرقمي للعديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل إىل جانب برامج الفلك
الراديوي الراهنة العاملة ضمن نطاقات مستخدمة لإلذاعة التلفزيونية لألرض ،وبالنسبة للبلدان ذات األمهية االسرتاتيجية حملطات
الفلك الراديوي يف املستقبل وهي يف الوقت احلاضر قيد التصميم والتطوير وتعتزم استخدام هذه النطاقات .كما تناقش أثر قواعد
اخلدمة للتلفزيون الرقمي على استخدام نطاقات اإلذاعة التلفزيونية بالنسبة خلدمة الفلك الراديوي.

الفصل
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الشكل

3.6

مثال ألثر اإلشارات التلفزيونية الرقمية مقارنة بالتلفزيون التماثلي .األطياف مستخرجة
في موقع فلك راديوي خالل فترة وجيزة من االنتشار المعزز للغاية.
اإلشارات التلفزيونية صادرة من موقع يبعد حوالي  290كيلومترا
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اإلشارة الرقمية يف املدى " MHz 188-181متأل" الطيف على حنو أغزر بكثري مما تفعله إشارات التلفزيون التماثلي اليت حتتل
النطاقات  181-174و 195-188و MHz 202-195واليت ترتكز أطيافها يف حامالت فيديوية وتلونية ومسعية منفصلة.
1.2.4.6

أستراليا

أعلنت احلكومة األسرتالية عن برنامج للتحول من البث التماثلي إىل البث الرقمي .ومن املزمع تشغيل التلفزيون الرقمي
ضمن النطاقات املوزعة خلدمات اإلذاعة املوجودة يف النطاقات الثالث ) (MHz 230-174والرابع )(MHz 582-526
واخلامس ) .(MHz 820-582وقد خطط خلدمات اإلذاعة التلفزيونية األسرتالية لألرض على قناة تنقيطية برتدد  MHz 7يف كل
من نطاقي املوجات املرتية  VHFوالديسيمرتية  .UHFومن املخطط أن تكون القدرة املشعة الفعالة ( )e.r.p.للخدمات الرقمية
يف اسرتاليا عموماً أقل مبقدار  dB 6مما هي خلدمات التلفزيون التماثلية يف نفس النطاق.
وليس هنالك من خمصصات أسرتالية خلدمة الفلك الراديوي يف هذه النطاقات ،ولذلك تقام التليسكوبات الراديوية يف املناطق
قليلة السكان لتقليل احتمال التداخل من خمتلف نظم االتصاالت الراديوية ،مبا يف ذلك اإلذاعية .ويرصد التليسكوب
الراديوي  Parkesحالياً يف النطاق  MHz 764-700على أساس عدم احلماية من التداخل .وتليسكوب صفيف الكيلومرت
املربع ) (SKAاألسرتايل  ،(ASKAP) Pathfinderاملخطط لتشغيله منذ عام  ،2013له مدى تردد تشغيل من 700
إىل  .MHz 1 800وعالوة على ذلك ،فإن اسرتاليا موقع حمتمل للصفيف .SKA
2.2.4.6

البرازيل

من املقرر ،يف الربازيل ،التحول من مجيع نظم اإلذاعة التلفزيونية التماثلية لألرض يف
تكون كل اإلرساالت فقط يف جمال املوجات الديسيمرتية .MHz 806-470 ،UHF
علم الفلك الراديوي

29

يونيو  .2016وبعد املرحلة االنتقالية،

الفصل
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3.2.4.6

اليابان

مت يف اليابان التحول من كل اإلرساالت اإلذاعية التلفزيونية لألرض إىل النظام الرقمي .ويبلغ عرض كل قناة تلفزيونية  ،MHz 6وتقع
كلها اآلن يف نطاق املوجات الديسيمرتية  .MHz 710-470 UHFوهناك حمطة فلك راديوي واحدة فقط ) (Hiraisoلديها
جهاز استقبال يغطي املدى من  500إىل  .MHz 2 500ومع ذلك ،ليس هناك يف اليابان نطاق موزع خلدمة الفلك الراديوي
يف مدى الرتدد من  470إىل  .MHz 710ومن مث ميكن للمحطة  Hiraisoرصد النطاق بني  470و MHz 710وفقاً للرقم 4.4
من لوائح الراديو.
4.2.4.6

الواليات المتحدة األمريكية

يف الواليات املتحدة األمريكية ،حتولت كل اإلرساالت اإلذاعية التلفزيونية كاملة اخلدمة إىل املعيار الرقمي هليئة نظم التلفزيون
املتطورة ) (ATSCيف  12يونيو  2009أو قبل ذلك .ويبني الشكل  4.6طيف اإلذاعة التلفزيونية بعد التحول الرقمي .ويشمل
الشكل مدى الرتدد واالنزياح حنو األمحر املقابل للخط الطيفي للهيدروجني ،z(HI) ،يف تردد  MHz 1 420لكل قناة.
الشكل

4.6

قنوات التلفزيون في الواليات المتحدة بعد التحول إلى التلفزيون الرقمي
13
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معاد توزيعها لالستعماالت املتنقلة والثابتة
موزعة خلدمة الفلك الراديوي .غري مستعملة للتلفزيون
مستخدمة للخدمة املتنقلة الربية بدالً من التلفزيونية يف بعض كربيات املدن
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وكجزء من عملية االنتقال ،لن تستخدم  18قناة تلفزيونية ) ،(69-52تشمل ما جمموعه  MHz 108من الطيف ) ،(MHz 806-698من
أجل البث التلفزيوين املنتظم .وقد أعيد توزيع هذا املدى على أساس أويل للخدمات الثابتة واملتنقلة ،وسوف يستخدم يف النظم
الراديوية من اجليل التايل ،ويف البث الفيديوي يف الوصلة األمامية فقط مباشرة إىل األجهزة الراديوية احملمولة يدوياً ،ويف نظم
االتصاالت من أجل السالمة العامة .ويستمر توزيع القناة التلفزيونية  (MHz 614-608) 37خلدمة الفلك الراديوي على أساس
أويل بدالً من توزيعها للخدمة االذاعية ،وهي متقامسة مع خدمات القياس الطيب عن بعد واألجهزة الطبية املدارة عن بعد
املنخفضة القدرة والعاملة يف نفس النطاق.
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وباملقارنة مع جدول التعيينات للتلفزيون التماثلي ،فإن عدداً قليالً جداً من حمطات التلفزيون الرقمي سوف يشغل اجلزء األخفض
من املوجات املرتية  VHFمقارنة مبا كان عليه احلال قبل االنتقال .ومن شأن ذلك عموماً أن حيسن من إمكانية استخدام كل من
املدى  MHz 72-54واملدى  MHz 88-76لرصدات خدمة الفلك الراديوي غري احملمية ،مع أن هذا يتوقف حتديداً على قرب
احملطات يف القنوات  2إىل  6من حمطة فلك راديوي معينة.
ويكون إمجايل قدرة البث الالزمة لنظم التلفزيون الرقمية أقل بعض الشيء من القدرة املطلوبة لتغطية البث التلفزيوين التماثلي
السابق ،بعامل حوايل اثنني (للموجات املرتية  )VHFومخسة (للموجات الديسيمرتية  .)UHFوباإلضافة إىل ذلك ،فإن احلدود
املفروضة على اإلرساالت غري املطلوبة من حمطات التلفزيون الرقمي حمددة على حنو أفضل .وفيما بعد  MHz 6من حافة النطاق،
جيب أن يكون التوهني مبقدار  dB 110على األقل.
يقارن الشكل  5.6مباشرة االشارة التماثلية لنظام
نفس الربج ،وذلك باستخدام القنوات التلفزيونية اجملاورة.

NTSC

واإلشارة الرقمية لنظام

الشكل

ATSC

املقابلة املرسلة من نفس احملطة على

5.6

مقارنة مباشرة بين طيف التلفزيون  ATSCالرقمي المكافئ (يسار) وطيف التلفزيون  NTSCالتماثلي (يمين)
المرسل من نفس المحطة ومن نفس البرج وفي نفس الوقت
طيف التلفزيون الرقمي ) (ATSCوالتماثلي

)(NTSC

–40

حاملة فيديوية

حاملة مسعية

–50

MHz 199,25

MHz 203,75

شدة االشارة الواردة (/dBmعرض نطاق )kHz 10

نغمة دليلية

–60

MHz 192,309441

نطاق جانبي فيديوي

–70

حاملة فرعية للتلون

MHz 202,829545

–80

–90

 WXIA-TVتماثلي قناة

 WXIA-DTرقمي قناة

11

204

10

MHz 198-192

MHz 204-198

202

–100

–110
200

198

الرتدد

196

194

192

190

)(MHz
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على الرغم من أن قدرة اإلشارة الرقمية أقل نوعاً ما من نظريهتا التماثلية ،فإن اإلشارة التماثلية ترتكز بشدة يف حامالت املكونات
الثالث .وعلى مدى أكثر من  %94من الطيف ،تتجاوز كثافة القدرة الطيفية الرقمية نظريهتا يف اإلشارة التماثلية مبا يصل إىل
عامل  .(dB 30 ) 1 100وهلذا السبب ،من املتوقع ،بعد استكمال االنتقال إىل التلفزيون الرقمي ،أن تنطوي إشارة رقمية
يف حمطة تلفزيون ما على ٍ
حتد أكرب أمام االستخدام االنتهازي للنطاق من جانب خدمة الفلك الراديوي باملقارنة مع سلف احملطة
علم الفلك الراديوي
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التماثلي .ومن باب التوضيح ،يقارن الشكل  6.6الفاصل املقدر املطلوب من إشاريت التلفزيون التماثلية والرقمية ملراعاة سويات
التداخل الضار املستخرجة يف التوصية .ITU-R RA.769
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مسافة التباعد الدنيا بين محطات التلفزيون الرقمي والتماثلي لمراعاة
أهداف تداخل خدمة الفلك الراديوي في ظل افتراضات معينة
1 200

رقمي
متاثلي

1 000

800

املسافة

االفرتاضات:
 سوية احلماية( (W/m2/Hz) dB 230 :بني  SDو)VLBI واردة يف فص جانبي  dBi 0لتليسكوب راديوي الرتدد = MHz 611 املرسل EIRP kW 500 :ارتفاع اهلوائي  300مرت املستقبل :ارتفاع اهلوائي  100مرت بيئة صحراوية منطقة تضاريس غري منتظمة ،منوذج انتشار  90 = Δhمرتاً %2 -من الزمن %50 ،من املساحة
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مواد التلفزيون الرقمي هذه مقتطفة من التقرير  ،ITU-R RA.2195حيث هنالك املزيد من التفصيل.
التداخل من اإلرساالت الساتلية

3.4.6

تنطوي اإلرساالت الساتلية على إمكانية التسبب يف تداخل شديد يف خدمة الفلك الراديوي .ولئن كانت مصادر التداخل
على األرض عادةً يف منطقة الفص اجلانبي البعيدة هلوائي التليسكوب الراديوي ،ورمبا متواهنة أكثر جراء التضاريس احمليطة باملرصد
الراديوي ،فإن من املرجح أن يأيت التداخل من املرسالت الساتلية عرب الفصوص اجلانبية الداخلية ،مع كسب أعلى بكثري.
وتتوقف طبيعة التداخل على نوع املرسل واخلدمة اليت يقدمها النظام ،وما إذا كانت السواتل يف مدارات مستقرة أم غري مستقرة
بالنسبة إىل األرض ،وعدد السواتل يف النظام قيد النظر اليت تكون فوق األفق من منظور املرصد الراديوي .وجدير باملالحظة أن
مشاكل التداخل املرتبطة باإلرساالت من السواتل تنطبق أيضاً إىل حد كبري على اإلرساالت من الطائرات.
1.3.4.6

السواتل المستقرة بالنسبة إلى األرض

مثة العديد من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض املرئية من مجيع التليسكوبات الراديوية تقريباً العاملة حالياً ،وهي حتتل احلزام
الساتلي عرب السماء املستقر بالنسبة إىل األرض .ويبلغ نصف قطر املدار املتزامن مع األرض حوايل  6,6أضعاف نصف قطر
األرض .ويف هذه املسافة ميكن لساتل واحد أن يغطي ثلث سطح األرض ،وبالتايل يغطي العديد من التليسكوبات الراديوية ،مع
إشارات يف خط البصر .ويبني الشكل  3.4موقع حزام السواتل املتزامن مع األرض يف اإلحداثيات السماوية كما يرى من خطوط
الفصل
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العرض لبعض مراصد الفلك الراديوي الرئيسية .وتستدعي اخلطط الرامية إىل تطوير بعض اخلدمات النشطة عدداً كبرياً من
السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض .ومن شأن سلسلة من هذه املصادر احملتملة للتداخل اليت ميكن استقباهلا عرب الفصوص
اجلانبية القريبة ملخطط هوائي تليسكوب راديوي أن متثل مشكلة تداخل فريدة لعلماء الفلك الراديوي.
ويرد يف التوصية  ITU-R RA.769حتديد عتبات التداخل الضارة يف خدمة الفلك الراديوي .ويدرج يف هذه التوصية ،يف كل من
نطاقات خدمة الفلك الراديوي ،سوية القدرة اليت تدخل املستقبل اليت تكفي بالكاد ألن تسبب التداخل الضار .كما يدرج فيها
أيضاً مقادير كثافة تدفق القدرة )) (dB(W/m2اليت تسبب التداخل الضار ،واليت حتسب مع افرتاض أن كسب التليسكوب
الراديوي هو  dBi 0يف اجتاه مصدر التداخل .وهذا الكسب مناسب للنظر يف مصادر األرض للتداخل اليت تقتصر على املنطقة
القريبة من األفق .أما بالنسبة حلالة املصادر املستقرة بالنسبة إىل األرض فإن الوضع خمتلف.
وإذا افرتضنا أن هوائي الفلك الراديوي له خصائص الفص اجلانيب املفرتضة يف التوصية  ITU-R SA.509فإن كسب الفص
اجلانبي ينخفض حىت  dBi 0عند  19من حمور احلزمة الرئيسية .وبالنسبة هلوائي من هذا القبيل سوف يتم جتاوز سوية التداخل
الضار إذا كانت احلزمة الرئيسية مسددة ضمن  19من ساتل ينتج داخل عرض نطاق خدمة الفلك الراديوي كثافة تدفق قدرة
عند املرصد الراديوي تساوي العتبة الضارة احملددة يف التوصية  .ITU-R RA.769ومن شأن سلسلة من السواتل متباعدة حبوايل
 30على طول مدار ساتلي مستقر بالنسبة إىل األرض يشع تداخالً عند هذه السوية أن تؤدي إىل منطقة عرض حبوايل 38
متمركزة على املدار الذي يستبعد منه رصد الفلك الراديوي اخلايل من التداخل الضار .ويزداد عرض هذه املنطقة املستبعدة بتزايد
عدد السواتل املتداخلة يف املدار وميكن ،من حيث املبدأ ،أن تغطي السماء كلها .ويتوقف عدد السواتل املتداخلة الفعال على ما
إذا كانت اإلشارات املتداخلة تقع يف حزم هوائيات اإلرسال يف السواتل أو أُنا تشع على نطاق أوسع .ومن املرجح أن يكون
البث خارج النطاق غري املفصول مبسافة واسعة عن تردد مرسل الساتل موجهاً من جانب اهلوائيات على حنو مماثل لتوجيه
اإلشارات املقصودة .وقد تشع اإلرساالت غري املطلوبة ،املتباعدة على حنو أكرب من حيث الرتدد ،مثل التوافقيات ،على نطاق
أوسع ولكن من املمكن إزالتها بسهولة أكرب من خالل الرتشيح يف جهاز اإلرسال.
وينطوي حل مشكلة التداخل من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض بوضوح على حل وسط بني مساحة السماء احملجوبة
عن رصدات الفلك الراديوي وصعوبة كبت اإلرساالت غري املطلوبة من املرسالت الساتلية .ويبني الشكل  3.4أن موقع املدار
املستقر بالنسبة إىل األرض يف السماء ،كما يرى من األرض ،يتغري بنحو  10عندما ننتقل من مراصد يف أحد نصفي الكرة األرضية
إىل اآلخر .وهكذا إذا أمكن إجراء رصدات ضمن  5من مدار مستقر بالنسبة إىل األرض ،فإن من املمكن رصد كل موقع
يف السماء من مرصد قائم واحد على األقل ،شريطة أن يكون جمهزاً بشكل مناسب لذلك الرصد املعني .ويناقش يف الفصل 4
استحسان احلد من اإلرساالت اهلامشية لتمكني رصدات الفلك الراديوي ضمن  5من املدار املستقر بالنسبة إىل األرض.
ويقوم هذا النقاش بشأن اإلشعاع من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض على افرتاض أن املدارات تقع يف املستوي االستوائي
لألرض .ومع ذلك ،وألغراض تنسيق الرتددات ،فإن تعريف السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يشمل مجيع السواتل املتزامنة مع
األرض بزوايا ميل أقل من  .15ويتوقف تأثري امليل املداري على اعتبارات تنسيق الرتددات خلدمة الفلك الراديوي على توزيع زوايا
امليل لتلك السواتل اليت هي مصادر حمتملة للتداخل.
2.3.4.6

السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى األرض

يتفاقم احتمال التداخل الضار من املدارات املنخفضة ) (LEOغري املستقرة بالنسبة إىل األرض بتشغيلها بأعداد كبرية ،األمر
الذي ميكن وقوع الكثري منها يف وقت واحد فوق األفق من منظور مرصد راديوي ،وضمن خط البصر هلوائي تليسكوب راديوي.
وهذا يؤدي إىل حالة يتلقى فيها هوائي التليسكوب الراديوي إرساالت غري مطلوبة من تلك املدارات  LEOاملرئية وغري املستقرة
بالنسبة إىل األرض عرب الفصوص اجلانبية القريبة والبعيدة يف حزمة اهلوائي ،وكذلك من خالل احلزمة الرئيسية .وتزداد مشكلة
التداخل تعقيداً باستمرار تغري اجتاهات وصول إشارات التداخل ،واحلاجة إىل أن يتتبع هوائي التليسكوب الراديوي املصدر
السماوي قيد الرصد .وقد تدفع مدخالت متعددة من إشارات قوية نقطة التشغيل يف املستقبل إىل منطقة غري خطية ،مما يؤدى
إىل توليد نواتج تشكيل بيين.
علم الفلك الراديوي
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وميكن حتديد أثر اإلرساالت غري املطلوبة يف مواقع الفلك الراديوي بواسطة كوكبة من السواتل يف مدارات (منخفضة) غري مستقرة
بالنسبة إىل األرض باستخدام منهجية كثافة تدفق القدرة الطيفية ) (epfdاليت ورد وصفها يف التوصية  - ITU-R S.1586حساب
سويات اإلرسال غري املطلوب اليت يولدها نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض تابع للخدمة الثابتة الساتلية يف مواقع علم
الفلك الراديوي ،أو التوصية  - ITU-R M.1583حسابات التداخل الناجم عن نظام سواتل غري مستقرة بالنسبة إىل األرض
للخدمة املتنقلة الساتلية أو خدمة املالحة الراديوية الساتلية عند مواقع تليسكوب الفلك الراديوي ،وكسوب اهلوائيات الواردة
يف امللحق  1بالفصل .4
وميكن استخدام هذه التوصيات لتحديد النسبة املئوية من البيانات املفقودة أثناء الرصدات اجلارية يف موقع معني يف خدمة الفلك
الراديوي بسبب التداخل من نظام ساتلي معني .وحتدد النسبة املئوية القصوى امل قبولة من البيانات املفقودة يف التوصية
.ITU-R RA.1513
 1.2.3.4.6مثال إلرساالت غير مطلوبة من خدمة ثابتة ساتلية
النطاق  GHz 10,7-10,6موزع إىل خدمة الفلك الراديوي على أساس أويل؛ والنطاق الفرعي  GHz 10,7-10,68موزع حصراً إىل
اخلدمات املنفعلة (تنطبق احلاشية رقم  340.5من لوائح الراديو ،وتدرج عدداً من النطاقات اليت حيظر ضمنها مجيع اإلرساالت).

اجملري ،مبا يف ذلك خصائص االستقطاب،
اجملري وخارج ا
وقد استخدم النطاق بنجاح لرصد التواصل الراديوي لإلرسال الراديوي ا
ولبحوث النجوم النابضة.
والنطاق  GHz 11,7-10,7موزع إىل اخلدمة الثابتة الساتلية على أساس أويل .ويتم استخدام النطاقني
(فضاء-أرض) و( GHz 11,45-11,2فضاء-أرض) يف نظم اخلدمة الثابتة الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض وفقاً ألحكام
املادة  10من التذييل  30Bمن لوائح الراديو.
GHz 10,95-10,7

وفيما يلي أدناه وصف حلالة تداخل يف عمليات خدمة الفلك الراديوي ،تنطوي على نظام ساتلي معني يف اخلدمة الثابتة مستقر
بالنسبة إىل األرض.
ويبني الشكل  7.6نتائج قياس خدمة فلك راديوي يف تردد  GHz 10,6يف تليسكوب  Effelsbergالراديوي بقطر  100مرت،
مسدد حنو  ،3C84أحد أقوى املصادر الراديوية الكونية شبيهة النقطة .وقد مت هذا القياس قبل عام  .1995وحجم اجملال
هو  12  30دقيقة قوسية ،وكثافة التدفق من املصدر هي  .(~ –247 dB(W(m–2 · Hz–1))) 20,5ومتثل البنية املرئية احلزمة
الرئيسية والفصوص اجلانبية للتليسكوب الراديوي.
الشكل

7.6

خارطة المصدر  3C84خارج المجرة في النطاق  GHz 10,7-10,6بواسطة تليسكوب راديوي  Effelsbergقطره  100متر
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وبعدئذ وضع حيز التنفيذ ،يف عام  ،1995ساتل يف اخلدمة الثابتة الساتلية مستقر بالنسبة إىل األرض يف موقع مداري معني،
حيث كانت سواتل أخرى تعمل منذ فرتة من الزمن .ويبلغ تردد اإلرسال املركزي األدىن للساتل  GHz 10,714وعرض النطاق
الرتددي للمرسل املستجيب  .MHz 26وكان تقلب الضوضاء الناجتة عن انبعاثات اخلدمة الثابتة الساتلية غري املطلوبة من ذلك
املوقع املداري إىل نطاق خدمة الفلك الراديوي اجملاور  GHz 10,7-10,6قوي جداً حبيث حجب متاماً أي إشارات فلكية.
ويبني الشكل  8.6خارطة مبا يستتبع ذلك يف نفس اجملال  12  30دقيقة قوسية من السماء كما هو مبني يف الشكل  7.6ولكنها
رمست بعد وضع الساتل حيز التنفيذ يف عام  ،1995وموقعه املداري متباعد مبقدار  10من اجملال املرسوم من السماء .وقد
اكتسح مصدر النقطة القوية جداَ  3C84بسبب سوية التداخل ومل يعد من املمكن متييزه بوضوح مبثابة مصدر كوين.
الشكل

8.6

خارطة نفس المجال السماوي كما في الشكل  ،7.6ولكن مع تداخل وارد من تليسكوب  Effelsbergالراديوي
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وللتحقيق يف قضية التداخل هذه ،عمدت حمطة رصد السواتل يف  Leeheimالتابعة هليئة التنظيم األملانية إىل قياس طيف من إرساالت
اخلدمة الثابتة الساتلية من املوقع املداري الساتلي املعني (انظر الشكل  ،)8.6من أجل حتديد سوية االنبعاثات غري املطلوبة الداخلة
يف نطاق خدمة الفلك الراديوي .ومع ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل أن احلساسية واملدى الدينامي حملطة الرصد مل يكونا يف ذلك الوقت
كافيني للتحقق من التداخل يف السويات املعينة كمعايري محاية خلدمة الفلك الراديوي يف التوصية .ITU-R RA.769
ويبدو من الشكل  9.6أن سوية اإلرساالت غري املطلوبة ،يف توزيع خدمة الفلك الراديوي على حافة الرتدد  GHz 10,7يف النطاق
احلصري املنفعل ،بلغت  dB(W/m2) 151-يف عرض نطاق مرجعي قدره  .kHz 100وهذا يقابل  ،dB(W/(m2 · Hz)) 201-يف حني
تعطي التوصية  ITU-R RA.769سوية أخفض مبقدار  ،dB 39أي  ،dB(W/(m2 · Hz)) 240-مبثابة عتبة التداخل .وعالوة على
ذلك ،من املستحسن وضع حدود يف جمال  dB 15-12أكثر صرامة يف حالة السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض ،كما نوقش يف البند
 .3.7.4وحيدث هذا التفاوت الكبري عند احلافة العالية من النطاق  ،GHz 10,7-10,6وهو أخفض يف باقي النطاق.
واعتباراً من حافة النطاق  GHz 10,7إىل ما يقرب من  ،GHz 10,69حيث تصل إشارة التداخل إىل سوية ضوضاء اخللفية حملطة
الرصد ( Leeheimكثافة تدفق القدرة ~  ،)dB(W/m2) 160-يكون تدين اإلشارة حوايل  dB 10لكل  .MHz 4وإذا افرتضنا أن معدل
التدين هذا يستمر حىت  ،GHz 10,6فإن إمجايل القدرة املقدرة املنبعثة من املوقع املداري يف النطاق  GHz 10,7-10,6هو )dB(W/m2
 ،145,6أي مبقدار  dB 14,4فوق العتبة  ،dB(W/m2) 160-احملددة يف التوصية  ITU-R RA.769هلذا النطاق .وهكذا ،يصبح كاملالنطاق  GHz 10,7-10,6غري صاحل إطالقاً لرصدات الفلك الراديوي ،كما هو مبني يف الشكل .8.6
وقد نقل ساتل اخلدمة الثابتة الساتلية هذا إىل موقع آخر ومل يعد يؤثر على رصدات تليسكوب .Fsselsberg
علم الفلك الراديوي
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الشكل

9.6

قياس تداخل الخدمة المتنقلة الساتلية في مدار مستقر بالنسبة إلى األرض
جرى في محطة رصد (1995) Leeheim
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3.3.4.6

حاالت ممكنة من تداخل توافقيات من السواتل

 1.3.3.4.6إشعاع التوافقيات الثانية في النطاق  GHz 24,0-23,6الوارد من السواتل اإلذاعية
هناك أسلوب ممكن من التداخل يف خدمة الفلك الراديوي وهو إشعاع التوافقيات الثانية من ال سواتل االذاعية يف النطاق
 .GHz 12,5-11,7ويتضمن املدى التوافقي  GHz 25,0-23,4النطاق احلصري املنفعل  .GHz 24,0-23,6وبالنسبة لإلقليمني 1
و ،3حيدد امللحق  3من التذييل  30من لوائح الراديو ،من أجل االستقبال اإلفرادي ،احلد األدىن من كثافة تدفق القدرة يف النطاق
 GHz 12,5-11,7مبقدار  dB(W/m2) 103-عند حافة منطقة التغطية ،وتكون كثافة تدفق القدرة يف وسط منطقة التغطية عادةً
 .dB(W/m2) 100وتنطبق هذه القيم من كثافة تدفق القدرة على كل قناة من اخلدمة اإلذاعية الساتلية .وقد يصل إمجايل كثافةتدفق القدرة داخل النطاق  GHz 12,0-11,8إىل قيمة .dB(W/m2) 91-
ووفقاً للجدول  ،1.4حيدث التداخل الضار خبدمة الفلك الراديوي من أجل إشارات أكرب من  dB(W/m2) 147-يف عرض نطاق
 MHz 400يف تردد  .GHz 24ومن مث ،وبالنسبة لكسب يف الفص اجلانيب قدره  dBi 0هلوائي الفلك الراديوي ،يكون الكبت
املطلوب للتوافقيات الثانية هو  ،dB 56وهو ما ميكن حتقيقه يف تقنيات التصميم القائمة.
الفصل
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 2.3.3.4.6إشعاع التوافقيات الثانية بالقرب من  GHz 22.2من الخدمة الثابتة الساتلية
مثة حالة مماثلة لتلك اليت نوقشت يف البند  1.2.3.4.6من أجل نطاق خبار املاء يف خدمة الفلك الراديوي عند تردد ،GHz 22,2
ولكن كثافات تدفق القدرة املسموح هبا يف األرض من املرسالت يف اخلدمة الثابتة أخفض مما هي يف اخلدمة اإلذاعية الساتلية،
ومن مث فإن مشكلة التداخل أقل ح ادة .وهذا ينطبق أيضاً على النطاقني املنفعلني  GHz 15,4-15,35و ،GHz 168-164اللذين
حيتويان أيضاً على توافقيات ثانية من الرتددات املوزعة لإلرساالت فضاء-أرض.
 3.3.3.4.6إشعاع التوافقيات الثانية في النطاق  MHz 5 000-4 990من نطاق خدمة االستدالل الراديوي الساتلية والخدمة
المتنقلة الساتلية
مت توزيع النطاق  MHz 2 500-2 483إىل خدمة االستدالل الراديوي الساتلية واخلدمة الساتلية املتنقلة إلرساالت الوصلة اهلابطة
من السواتل إىل وحدات املستعمل .ومتتد التوافقيات الثانية هلذه اإلرساالت عرب نطاق خدمة الفلك الراديوي على صعيد العامل
 MHz 5 000-4 950) MHz 5 000-4 990يف األرجنتني وأسرتاليا وكندا) .وتكون العتبة الضارة للتداخل يف خدمة الفلك
الراديوي يف النطاق  MHz 5 000-4 990هي  dB(W/m2) 171-من اجلدول .1.4
 4.3.3.4.6إشعاع التوافقيات الثالثة في النطاق  MHz 1 427-1 400من خدمة األرصاد الجوية الساتلية
تستخدم بعض سواتل األرصاد اجلوية النطاق  MHz 470-460الستجواب املنصات على األرض للحصول على بيانات يتم
ترحيلها بعد ذلك إىل مراكز مجع البيانات .وتقع التوافقية الثالثة هلذه اإلرساالت فوق تردد  MHz 466ضمن نطاق خدمة الفلك
الراديوي  .MHz 1 427-1 400وتستخدم هلذه اإلرساالت قدرات تصل إىل  .W 40وبافرتاض وجود ساتل مستقر بالنسبة إىل
األرض وكسب  dBi 0يف هوائي اإلرسال يف التوافقية الثالثة ،فإن كثافة تدفق القدرة عند نقطة الساتل الفرعي على األرض هي
 .dB(W/m2) 146ومن أجل استقبال يف كسب  dBi 0يف الفصوص اجلانبية هلوائي فلك راديوي جيب أن يكون كبت التوافقية dB 34على األقل نسبة إىل كثافة اإلرسال األساسية.5.6

اإلرساالت غير المطلوبة من تشكيل النطاق العريض

انظر التوصية
الرقمي عريض النطاق.

ITU-R RA.1237

1.5.6

 -محاية خدمة الفلك الراديوي من البث غري املرغوب فيه الناجم عن تطبيقات التشكيل

استخدام التشكيل الرقمي عريض النطاق

يف أنواع معينة من اإلرساالت ،غالباً ما تكون مرتبطة بالبيانات الرقمية ،تتولد نطاقات جانبية طيفية عرب مدى تردد أعرض
بكثري مما يستخدم يف استقبال اإلشارات .وعلى وجه اخلصوص ،تنتج التقنيات الرقمية لتشكيل اإلبراق بزحزحة الطور طيف
قدرة يف شكل  [sin(x)/x]2مع حدود قصوى متكررة تابعة خارج النطاق املطلوب ،وهي تتضاءل ببطء فقط بتزايد الرتدد.
ومع أن احلد األقصى املركزي من الطيف فقط يستخدم عموماً يف االستقبال يف اخلدمة املعنية ،فإن النطاقات اجلانبية تشع
أحياناً دون ترشيح فعال .وينخفض غالف النطاقات اجلانبية غري املرشحة ،على سبيل املثال ،على مسافة  10أضعاف عرض
نطاق الطيف  dB 3-من الرتدد املركزي ،مبقدار  dB 29فقط دون سوية القدرة عند احلد األقصى املركزي .وباإلضافة إىل ذلك،
إذا كان تردد إبراق اإلرسال بواسطة اإلبراق بزحزحة الطور اإلثنيين ) (BPSKهو  ،MHz 20-10عندئذ متتد عروض النطاق
العشرة هذه على عدة مئات وحدات  MHzحول الرتدد املخصص .لننظر مثالً يف مرسل  BPSKبسيط غري مرشح برتدد
إبراق  MHz 10متمركز على  MHz 1 615وقدرة خرج  W 40يشع من خالل هوائي متناح على منت طائرة .وعلى مسافة
 400كيلومرت خط البصر من مرصد ،تؤدي النطاقات غري املطلوبة إىل سوية من كثافة تدفق القدرة عند احلدود الطيفية
القصوى يف نطاق خدمة الفلك الراديوي  ،MHz 1 427-1 400أي  dB 48فوق سوية العتبة الضارة املقابلة يف اجلدول .1.4
وتكون اإلرساالت يف النطاقني  MHz 1 613,8-1 610,6و ،MHz 1 670-1 660املوزعني أيضاً خلدمة الفلك الراديوي ،عند
سوية أعلى بكثري.
علم الفلك الراديوي
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ويستخدم اإلبراق بزحزحة الطور ) (PSKأيضاً يف تشكيل متديد الطيف بالتسلسل املباشر .ومثة خاصية مشرتكة ملعظم تقنيات
متديد الطيف هي إشارة نطاق عريض ذات كثافة طيف قدرة منخفضة .وهذه اخلاصية تقلل من احتمال اإلرساالت اليت تسبب
التداخل يف نظم اتصاالت النطاق الضيق التقليدية ،حيث املصلحة الوحيدة هي اسرتداد التشكيل من إشارة ما .وعلى النقيض
من ذلك ،ينصب االهتمام يف علم الفلك الراديوي على دقة قياس القدرة الواردة من مصادر طبيعية .وتتمتع املوجات الراديوية
الكونية عموماً خبصائص الضوضاء العشوائية ،وجيب يف كثري من األحيان أن تستخدم عروض نطاق واسعة يف املستقبِل لتوفري
احلساسية املطلوبة .وهكذا ،كثرياً ما ال تكون هناك أي وسيلة للتمييز بني إشارات متديد الطيف واإلشارات الكونية .وتنطبق
العتبات الضارة لكثافة تدفق القدرة للتداخل يف خدمة الفلك الراديوي يف الفصل  4على اإلرساالت غري املطلوبة وكذلك
اإلرساالت املتعمدة ،وعلى مجيع أمناط التشكيل مبا يف ذلك األمناط اليت نوقشت أعاله.
تكوين شكل النبضات لتخفيض اإلرساالت غير المطلوبة

2.5.6

ميكن ختفيض سويات اإلرساالت غري املطلوبة من التشكيل الرقمي إىل حد كبري من خالل تكوين شكل النبضات ،أي
باستخدام أشكال من النبضات تتجنب التحوالت احلادة شبه املستطيلة يف االتساع أو الطور .ومثة نظرية من حتويالت Fourier
تشري إىل أنه إذا أصبح شكل االشارة كدالة للزمن نبضياً عند املشتق ذي الرتتيب  ،nعندئذ ترتاجع النطاقات اجلانبية يف طيف
القدرة مبعكوس الرتدد مرفوعاً إىل القوة  .2nويف حالة نبضات مستطيلة يف اجملال الزمين ،تصبح دالة شكل اإلشارة نبضية عند
أول مشتق ( ،)1 = nوترتاجع النطاقات اجلانبية يف شكل  ،f –2كما يف شكل جيب الرتبيع املذكور أعاله .وكمثال على تكوين
شكل النبضة لننظر يف حالة النبضات اليت تستبدل فيها التحوالت املستطيلة لوحدات االتساع مبقدار  [1  sin (x)]/2حيث
تذهب  xخطياً من  -/2إىل  /2من أجل التحوالت املوجبة ومن  /2إىل  -/2من أجل التحوالت السالبة .ويصبح شكل
املوجة النبضية الناجتة عند املشتق الثالث ،ولذلك يرتاجع طيف القدرة يف شكل  .f –6وقد جاء التدليل على هذه النتيجة
يف ] .[Ponsonby, 1994وهكذا ،مثالً ،عند تردد ينخفض فيه غالف طيف القدرة إىل  dB 20-نسبةً إىل احلد األقصى لنبضات
مستطيلة الشكل ،كان ميكن أن ينخفض إىل  dB 60-حبسب تكوين الشكل اجلييب املوصوف لتوه .وهذه النتيجة مفيدة للغاية،
نظراً لتخفيض املدى الطيفي إىل حد كبري ،إذ ميكن أن تكون اإلرساالت غري املطلوبة النامجة عن التشكيل ضارة خبدمة الفلك
الراديوي .وقد ورد وصف العديد من األشكال العملية األخرى لتخفيض اإلرساالت غري املطلوبة ،من ذلك مثالً االبراق بأدىن
زحزحة مبرشاح غوسي )Murota and Hirade, 1981] (GMSK؛ .[Otter, 1994
وال يكون استخدام تقنيات التشكيل الرامية إىل تقليل اإلرساالت غري املطلوبة فعاالً إال إذا كانت مراحل تضخيم القدرة
بعد املشكال خطية مبا فيه الكفاية لتجنب توليد إرساالت غري مطلوبة كمنتجات تشكيل بيين .وهذه مشكلة خاصة بالنسبة
لإلرساالت الساتلية اليت قد تؤدي فيها احلدود املفروضة على الطاقة الكهربائية إىل تعظيم كفاءة اإلرسال على حساب اخلطية.
ويف بعض سواتل االتصاالت يستخدم عدد من احلزم املختلفة إلرساالت الوصلة اهلابطة لتمكني إعادة استخدام الرتدد .وتتشكل
احلزم بتحديد الطور املناسب لعدد كبري من العناصر املشعة ،يدفع كل منها مضخم قدرة منفصل .وال يعترب ترشيح اإلشارات
املضخمة إلزالة اإلرساالت غري املطلوبة عملياً دائماً يف هذه احلاالت.
مثال للتداخل من تشكيل عريض النطاق

3.5.6

كانت سلسلة سواتل االستدالل الراديوي يف النظام العاملي للمالحة الساتلية )Daly, 1988] (GLONASS؛ ،[Ponsonby, 1991
مصدر تداخل يف رصدات خدمة الفلك الراديوي يف النطاقني  MHz 1 613,8-1 610,6و MHz 1 670-1 660منذ منتصف
الثمانينيات ] .[Galt, 1990ويشمل النظام املنشور بالكامل  24ساتالً يف ثالثة مست ِويات مدارية .وكان من املزمع يف البداية
استخدام  24قناة إرسال هلا ترددات مركزية متباعدة مبسافة  MHz 0,5625من  MHz 1 602,5625إىل  .MHz 1 615,5وحيدث
التداخل من السواتل اليت هلا قنوات بعيدة خارج نطاقات خدمة الفلك الراديوي نتيجة النطاقات اجلانبية من تشكيل متديد الطيف.
وتظهر النطاقات اجلانبية بنية يف طيفها الرتددي يتكرر على مسافات  0,511و MHz 5,11ناجتة عن ترددات اإلبراق يف تشكيالت
الشفرة املنخفضة الدقة والشفرة العالية الدقة على التوايل .والبنية الرئيسية يف النطاقات اجلانبية هي سلسلة من القيم العظمى املتباعدة
مبقدار  ،MHz 5,11ونتوءات ضيقة يف الرتدد حتدث يف بعض القيم الصفرية .وتصادف بعض النتوءات الصفرية عند ترددات بعيدة
عن قناة اإلرسال بقدر ما هو بعيد نطاق الفلك الراديوي .MHz 1 670-1 660
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وقد أجرت إدارة النظام العاملي للمالحة الساتلية ) ،(GLONASSبالتعاون مع اللجنة املشرتكة بني االحتادات واملعنية بتخصيص
ترددات لعلم الفلك االشعاعي وعلوم الفضاء ) ،(IUCAFسلسلة متوالية من االختبارات يف نوفمرب  .1992وأزيح الرتدد
يف السواتل اليت تستخدم قنوات البث القريبة من النطاق  MHz 1 613,8-1 610,6أو توقفت على مراحل .وساعد  15مرصداً
يف أحناء العامل يف تقييم آثار هذه التعديالت يف نظام  GLONASSعلى نوعية البيانات الفلكية .وشكل تقييم النتائج أساساً
التفاقات رمسية بني إدارة  GLONASSواللجنة  IUCAFوالعديد من احلكومات الوطنية ،األمر الذي يصف حالً شامالً ملشكلة
تداخل  GLONASSيف نطاقات خدمة الفلك الراديوي .ويتألف هذا احلل مما يلي:
 ختفيض عدد قنوات الرتدد املطلوبة باستخدام نفس القناة لسواتل يف أماكن متقابلة؛ والتحول النزويل يف ترددات القناة املخصصة بعيداً عن نطاق الفلك الراديوي؛ وتطبيق الرتشيح فوق أول صفر يف متديد الطيف يف قناة أعلى تردد.ومنذ اتفاق  ،GLONASS-IUCAFمل تطلق أي مركبة فضائية ذات قدرة تردد أعلى من  ،MHz 1 610وكلها مزودة مبرشحات
خارج النطاق؛ وبعد عام  1999أزيلت اإلرساالت الرئيسية يف نطاق الفلك الراديوي  .MHz 1 612ومت االعرتاف صراحة باالتفاق
 GLONASS-IUCAFيف لوائح الراديو ،حيث جاء يف اجلدول  2-1من امللحق  1بالقرار ) 739 (Rev.WRC-07ما يلي:
"ال ينطبق هذا القرار على التخصيصات احلالية واملستقبلية لنظام املالحة الراديوية الساتلية GLONASS/GLONASS-M
يف النطاق  MHz 1 610-1 559بغض النظر عن تاريخ استالم معلومات التنسيق أو التبليغ ذات الصلة حسب االقتضاء .وتك َفل
محاية خدمة الفلك الراديوي يف النطاق  MHz 1 613,8-1 610,6وستستمر وفقاً لالتفاق الثنائي بني االحتاد الروسي واإلدارة املبلِّغة
لنظام  GLONASS/GLONASS-Mونظام  ،IUCAFولالتفاقات الثنائية الالحقة مع إدارات أخرى".
4.5.6

مثال :تداخل راديوي من نظام  (HIBLEO-2) IRIDIUMفي الخدمة المتنقلة الساتلية

هذا القسم مقتبس من التقرير
املنهجية والقياسات.
1.4.5.6

ECC 171

الصادر عن جلنة االتصاالت األوروبية ،الذي حيتوي على تفاصيل مستفيضة بشأن

عمليات خدمة الفلك الراديوي في النطاق

MHz 1 613,8-1 610,6

النطاق  MHz 1 613,8-1 610,6موزع خلدمة الفلك الراديوي على أساس أويل .وهو يستخدم لرصدات اخلطوط الطيفية جلذر
اهليدروكسيل ) .(OHوانتقال جذر اهليدروكسيل يف تردد السكون  MHz 1 612هو واحد من أهم اخلطوط الطيفية يف خدمة
الفلك الراديوي ،وهو مدرج على هذا األساس يف التوصية  .ITU-R RA.314وكان جذر اهليدروكسيل أول جذر كوين مت
الكشف عنه بالرتددات الراديوية ) (1963وما زال أداة حبث قوية .ويف حالته األرضية ينتج جزيء  OHأربعة خطوط طيفية ،عند
ترددات حوايل  1 612و 1 665و 1 667و ،MHz 1 720وكلها لوحظت يف أحوال انبعاث وامتصاص يف جمرتنا ،وكذلك
يف جمرات خارجية .وتوفر دراسة خطوط  OHمعلومات عن طائفة واسعة من الظواهر الفلكية ،من قبيل تشكل النجوم البدائية
وتطور النجوم .ولتفسري معظم رصدات اجلزيء  OHمن الضروري قياس القوة النسبية للعديد من هذه اخلطوط .وفقدان القدرة
على رصد أي واحد من هذه اخلطوط مينع دراسة هذه الفئات من الظواهر الفيزيائية.
2.4.5.6

وصف الكوكبة

IRIDIUM

للخدمة املتنقلة الساتلية (أرض-فضاء) توزيع يف النطاق  MHz 1 626,5-1 610,0وللخدمة املتنقلة الساتلية (فضاء-أرض) توزيع
ثانوي يف النطاق  .MHz 1 626,5-1 613,8وتنص احلاشية  208B.5على أن القرار ) 739 (WRC-07ينطبق على النظم املقبلة
املزمع تشغيلها يف هذا النطاق.
ويشتمل نظام  IRIDIUMعلى  66ساتالً يف مدار منخفض حول األرض ) (LEOتدعم االتصاالت من مستعمل إىل مستعمل،
ومن مستعمل إىل بوابة ،ومن بوابة إىل بوابة .وتتوزع السواتل  66بالتساوي يف ستة مست ِويات مدارية ميلها  ،86,4وهنالك ساتل
احتياطي يف املدار لكل مست ٍو مداري .وباستثناء املست ِويني  1و ،6تدور املستويات املدارية معاً متباعدة مبقدار  31,6بعضها عن
علم الفلك الراديوي
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بعض .ويبلغ تباعد املستويني املداريني األول واألخري مبقدار  22ويشكالن سطح متاس يتعاكس فيه دوران السواتل .وتدور
السواتل على ارتفاع  780كيلومرتاً وتبلغ فرتهتا املدارية ما يقرب من  100دقيقة و 28ثانية.
وتتواصل السواتل يف النطاق
اتصاالت عاملية تصل إىل مجيع املواقع على كوكبنا.

MHz 1626,5-1618,25

3.4.5.6

طبيعة وخصائص تداخل

بواسطة معدات متنقلة خاصة على األرض ويف اجلو وتوفر خدمة

IRIDIUM

يوجز امللحق  6يف التوصية
) Iridium (HIBLEO-2يف ظروف محولة اصطناعية كاملة:

(2003) ITU-R SM.1633

"2.4

التنبؤات النظرية اليت أجريت يف عام

1998

بشأن كوكبة

حساب سوية التداخل

قدارت االنبعاثات غري املطلوبة من حيث كثافة تدفق القدرة الطيفية ) (spfdالكلية لإلرساالت الساتلية  HIBLEO-2يف النطاق
 MHz 1 613,8-1 610,6نظرياً بأُنا ترتاوح بني  dB(W/(m2/Hz)) 214و dB(W/(m2/Hz)) 223يف بعض مواقع خدمة الفلك
الراديوي ،يف شروط حتميل كامل".
وينجم تداخل ساتل  IRIDIUMيف النطاق  MHz 1 613,8-1 610,6عن منتجات التشكيل البيين من املرتبة السابعة اليت
يولدها الساتل وليس عن فرط حتميل مستقبالت الفلك الراديوي .ويظهر حتليل أطياف التداخل يف تليسكوب Effelsberg
(تقرير اعتباراً من  )2006.3.1أن حامليت  Iridiumاألساسيتني عند  MHz 1618,25 = f1و MHz 1620,25 = f2تنتجان
التداخل املرصود عند  ،MHz 1 612,25وهو ما يقابل عالقة التشكيل البيين  f1 – 3df = 4f1 - 3f2ويشري إىل وجود ناتج تشكيل
بيين من املرتبة السابعة .7 = 3 + 4 ،ومل يظهر أي دليل على وجود أي منتجات من مرتبة أدىن يف الرتددين GHz 1,61425
و .GHz 1,61625ومن شأن املضخمات واخلالطات العادية أن تنتج منط تداخل تتناقص فيه القدرة يف منتجات التشكيل البيين
بتزايد املرتبة .ومن الواضح أن كبت مراتب التشكيل البيين ) (5-3املنخفضة هذه جيري من خالل معاجلة اإلشارات على منت
الساتل  IRIDIUMبينما تبقى واضحة منتجات التشكيل البيين عالية املرتبة.
وتتمتع أحدث مضخمات املوجات الصغرية ومستقبالت الفلك الراديوي بنقاط اعرتاض من املرتبة الثالثة ( )IIP3يف املدى
من  30إىل  .dBm 25وليس مبقدور حاملة رئيسية بقيمة  dBm 178يف ساتل ( IRIDIUMكما هو مرصود) أن تتسبب
يف تداخل ذايت قابل للكشف يف مقدمة مستقبل فلك راديوي .ومتكن شدة التداخل من تقدير اعرتاض من املرتبة السابعة ملرسل
ساتلي بقيمة  ،dBW 19+وهي قريبة من قدرة مشعة مكافئة متناحية ( )e.i.r.p.لساتل بقيمة  .dBW 11+وهذا يشري إىل أن
مرسل ساتل دفع إىل االنضغاط ينتج انبعاثات قوية خارج النطاق يف جانيب نطاق  .IRIDIUMوبالنسبة لبعض توزيعات قنوات
اإلرسال ،تقع منتجات التشكيل البيين من املرتبة السابعة يف نطاق خدمة الفلك الراديوي.
4.4.5.6

القياسات والتحقق

مثة برنامج اختبار تعاوين ،شاركت فيه هيئة  (Iridium) HIBLEO-2واملرصد الفلكي الراديوي الوطين
املتحدة يف عام  ،1998عمد إىل قياس قيم لكثافة تدفق القدرة الطيفية ) (spfdترتاوح من  220إىل dB(W/(m /Hz)) 240
يف هذه املواقع .وتشري هذه القيم إىل ما يسمى القنوات الصوتية اليت تعمل عندما حيدث التواصل .وباإلضافة إىل ذلك ،تبني
أن نظام  HIBLEO-2يشع إشارات إذاعية يف مجيع األوقات .وأظهرت أطياف قنوات البث االذاعي  10-9ذرى ضيقة
(أقل من  )kHz 40ضمن نطاق خدمة الفلك الراديوي .وتبني أن متوسط قيم ذرى كثافة تدفق القدرة الطيفية
يبلغ  dB(W/(m2/Hz)) 227على مدى  90ملليثانية( .املصدر :التوصية  (2003) ITU-R SM.1633كما ذكر يف تقرير جلنة
االتصاالت األوروبية .)ECC 171
)(NRAO

يف الواليات

2
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5.4.5.6

القياسات في محطة الرصد في  Leeheimفي الفترة

2010.6.9-8

تقع حمطة الرصد الراديوي الفضائي  Leeheimعلى بعد حوايل  35كيلومرتاً جنوب غرب مدينة فرانكفورت/ماين .وتشتمل حمطة
الرصد  Leeheimعلى عدد من اهلوائيات الساتلية مبا فيها اهلوائي العاكس املكافئي رقم  1بقطر  12مرتاً املصمم لتغطية مدى
الرتدد  GHz 13-1الذي جيري به الرصد .ويسمح التسديد الزاوي عايل الدقة بتتبع دقيق للسواتل املتحركة.
وقد شارك يف محلة القياس الرئيسية يف  Leeheimمعهد  MPIfRومعهد  ASTRONوالوكالة
يومي  8و 9يونيو  .2010وأخذت القياسات مرة واحدة يف الثانية يف قنوات  kHz 6.1يف املدى  MHz 1613,8-1610,6من 28
مرور ساتلي للكوكبة  ،Iridiumاملرصودة ما بني  08:30و( 17:30بالتوقيت احمللي) على مدى يومني.
واستخدم مرشاح نطاق إيقاف مبقدار  dB 70أمام املستقبِل لكبت االنبعاثات الساتلية القوية يف النطاق MHz 1626,5-1613,8
من أجل جتنب أحوال الالخطية يف نظام املستقبِل عندما يتعقب اهلوائي ساتالً نشطاً.
وجرت املعايرات مباشرة على املصدرين الراديويني  Cas-Aو Cyg-Aيف نفس اليوم ،باستخدام نفس التشكيل املستخدم
للقياسات الساتلية مما يوفر معايرة كثافة تدفق مطلقة جلميع قنوات مقياس الطيف.
BNetzA

على سواتل

Iridium

ويرد يف الشكل  10.6مثال منوذجي لألطياف اليت مت احلصول عليها .ويتسم التداخل املرصود يف نطاق خدمة الفلك الراديوي
بنفس خصائص الذروة املبلغ عنها يف التقرير  SM.1633الذي يعود تارخيه إىل عام  .1998وقيم البث الذروي اليت مت احلصول
عليها يف قياسات حمطة الرصد  Leeheimمماثلة للقيم املتنبأ هبا نظرياً لظروف حتميل كامل ،حيث ترتجم
قيمة  dB(W/m2Hz) 214إىل .kJy 40
الشكل

10.6

رسم بياني طيفي معاير (يسار) ومتوسط طيف (يمين) إلرساالت
غير المطلوبة في النطاق MHz 1613,8-1610,6
MPIFR AFFTS 2010-02-25T13:03:56.1561GPS

MPIFR AFFTS 2010-02-25T13:03:56.1561GPS

كثافة تدفق القدرة الطيفية
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وأظهر حتليل قياسات حمطة  Leeheimأن أي عبور واحد لساتل  IRIDIUMيسبب التداخل على سوية األرض يتجاوز عتبة
الزمن وعرض النطاق املعدلة يف التوصية  ITU-R RA.769للنطاق  MHz 1 613,8-1 610,6بأكثر من  dB 20طوال أي فرتة من
ثانية واحدة إىل  800ثانية .وقد جتاوزت خسارة عرض النطاق  %30يف متوسط مجيع أطياف املرور (متوسط  %76وكان ال بد
من إمهال حد أدىن بنسبة ( %11متوسط  )%47يف مجيع أطياف الثانية الواحدة بسبب التلوث الطيفي من انبعاثات IRIDIUM
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خارج النطاق .وتؤكد القياسات يف حمطة
اعتباراً من .2006.3.1

Leeheim

أيضاً النتائج اليت توصل إليها تقرير التداخل يف

Effelsberg

آنف الذكر

وجدير بالذكر أن القياسات اليت أجراها املرصد الفلكي الراديوي الوطين ) (NRAOعلى سواتل فردية يف ظروف محولة اصطناعية
كاملة يف عام  1998أظهرت نتائج مماثلة لنتائج هذا التحليل الساكن .وقد أدخلت تغيريات على بعض املعلمات التشغيلية لنظام
 Iridiumبعد اختبارات املرصد ( NRAOحوايل  )2003لتحسني التوافق مع خدمة الفلك الراديوي.
وأظهر حتليل كثافة تدفق القدرة املكافئة ) (EPFDالالحق وفقاً ملا تقضي به التوصية  ITU-R RA 1513أن فقدان البيانات
تفاوت بشكل كبري عرب النطاق .وقد تبني أنه يبلغ  %93,2عندما يكون وقت التكامل  2 000ثانية .ولتلبية معيار  %2ينبغي
خفض سوية قدرة التداخل مبقدار  .dB 13وتبني أن فقدان البيانات عرب السماء لرتدد  MHz 1 613,7878عند احلافة األعلى
من نطاق تردد خدمة الفلك الراديوي يبلغ  %100عندما يكون وقت التكامل  2 000ثانية .ولتلبية معيار  %2ينبغي خفض
سوية قدرة التداخل مبقدار  .dB 20وبالنسبة ألوقات تكامل قصرية يف حدود  30ثانية كان التفاوت من  %4,7عن احلد األدىن
من نطاق تردد خدمة الفلك الراديوي و %43,5قرب احلد األعلى من النطاق املوزع خلدمة الفلك الراديوي .ولتلبية معيار %2
ينبغي خفض سوية قدرة التداخل مبقدار .dB 11
وقد شارك ممثلون من  IRIDIUMيف مجيع مراحل القياسات ويف صوغ تقرير جلنة االتصاالت األوروبية ) (ECCالذي يستند إليه
هذا القسم.

االستنتاجات

6.6

أفضت دراسة مشكالت التداخل يف خدمة الفلك الراديوي من املرسالت إىل عدد من االستنتاجات ،من أبرزها ما يلي:
تتطلب مستقبالت خدمة الفلك الراديوي عناية فائقة للرتشيح يف مراحل الرتدد الراديوي ) (RFوالرتدد املتوسط )(IF
وذلك للحد من مشكالت النطاقات اجملاورة ،ولكن ليس من الصعب عموماً حتقيق ذلك.
 ميكن أن تتسبب املرسالت العاملة يف النطاقات غري اجملاورة لنطاقات خدمة الفلك الراديوي يف حدوث تداخل يف خدمةالفلك الراديوي من خالل إشعاع التوافقيات وآثار التشكيل البيين وتشكيل النطاق العريض غري املرشح.
 ميكن أن تشكل املرسالت على السواتل أو الطائرات صعوبات خاصة بسبب وجود ظروف االنتشار على خط البصرعموماً واحتمال االستقبال يف الفصوص اجلانبية بالقرب من احلزمة الرئيسية (بدالً من الفصوص اجلانبية البعيدة)
أكرب مما هو يف اإلرساالت لألرض.
 بصفة عامة ،قد يؤدي توزيع النطاقات اجملاورة لنطاقات خدمة الفلك الراديوي إىل خدمات تستخدم إرساالت أرض أومرسالت على سواتل عالية القدرة إىل مشكالت تقنية صعبة ومكلفة.
 قد تؤدي إرساالت النطاق العريض من السواتل ،مثل اإلشارات اليت تستخدم تشكيل متديد الطيف بالتتابع املباشر،ٍ
كاف.
إىل مشكالت خطرية بصفة خاصة خلدمة الفلك الراديوي ما مل يتم ترشيح هذه اإلرساالت على حن ٍو
وميكن ختفيض هذه اإلرساالت غري املطلوبة إىل ٍ
حد بعيد باستخدام تقنيات التشكيل النبضي.
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7

التقنيات الخاصة والتطبيقات ومواقع الرصد
مقدمة

1.7

يناقش هذا الفصل التقنيات ومواقع الرصد اليت مل تشملها بالكامل االعتبارات األعم يف الفصول السابقة .وعلى وجه اخلصوص،
تتناول بعض تطبيقات الفلك الراديوي عمليات الرصد بواسطة هوائي أو أكثر يف الفضاء ،ويشار إليها أحياناً باسم الفلك
الراديوي الفضائي .ومن أسباب ضرورة استخدام هوائي يف الفضاء ما يلي:
 يف القياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً ) ،(VLBIيوفر ترابط اإلشارات من هوائيات األرض مع اإلشاراتمن هوائي يف الفضاء خطوط أساس أطول ،وبالتايل املزيد من االستبانة الزاوياة مما ميكن حتقيقه باستخدام هوائيات أرض
لوحدها .وتوفر حركة هوائي الفضاء يف مدار حول األرض تغايراً يف اجتاهات خطوط األساس اليت تشكلها مع هوائيات
األرض ،وهو أمر مهم للتصوير ثنائي األبعاد.
 رغبة يف رصد وقياس بنية إشعاع اخللفية الكونية من املوجات الصغرية ) ،(CMBيتطلب األمر حساسية عالية جداً عندترددات حوايل  GHz 30وما فوق .ومن املهم جداً جتنب امتصاص الغالف اجلوي ،وعلى وجه اخلصوص التغريات
يف شدة اإلشارة الناجتة عن أحوال الشذوذ يف الغالف اجلوي ،وخاصة بالنسبة لقياسات هوائي واحد (إمجايل القدرة).
 بالنسبة للرتددات القريبة من ترددات خطوط االمتصاص القوية للماء  H2Oواألكسجني  O2يف الغالف اجلوي لألرض(انظر الشكل  ،)1.3تكون الرصدات من الفضاء ضرورية.
 بالنسبة للرصدات عند ترددات منخفضة ،حيث ال تستطيع املوجات الراديوية أن خترتق األيونوسفري أو تكون موهنةبشدة ،تكون الرصدات من الفضاء ضرورية أيضاً.
أهم مواقع هوائيات الفضاء خلدمة الفلك الراديوي هي كما يلي:
 مدار األرض ،مفيد بشكل خاص للقياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً )( (VLBIانظر البند .)2.7 نقطة  Lagrangeمشس-أرض ( L2انظر البند  ،)3.7حوايل  610  1,5كيلومرت من األرض ،وبالتايل توفري بعض احلمايةمن التداخل األرضي.
مدارات تع اقب األرض حيث يكون الساتل قريباً من مدار األرض حول الشمس ولكنه يتعقب األرض مبسافة 107-106
كيلومرت عموماً ،مرة أخرى توفري بعض احلماية من التداخل األرضي.
 املنطقة احملجوبة من القمر( ،انظر البند  )4.7اليت توفر أجنع محاية من التداخل األرضي ولكنها مل تستخدم حىت اآلن.تقع النقطة  ،L2املنطقة احملجوبة من القمر ،ومعظم املدارات األرضية املخطط هلا داخل املسافة  610  2كيلومرت اليت تفصل
ما بني الفضاء القريب من األرض والفضاء السحيق .وقد استخدمت مدارات األرض والنقطة  L2يف رصدات بنية إشعاع اخللفية
الكونية من املوجات الصغرية ) .(CMBكما استخدمت املواقع األرضية املختارة ألدىن قدر من خبار املاء يف الغالف اجلوي
والقطب اجلنويب وصحراء أتاكاما لرصدات ( CMBانظر البند .)5.7
وتشمل التقنيات والتطبيقات اخلاصة األخرى اليت يتناوهلا هذا الفصل القياسات اجليوديسية باستخدام القياس
(انظر البند  )2.2.7ورصد النجوم النابضة اليت هلا تطبيقات ممكنة يف ضبط الوقت (انظر البند  )6.7ورصدات الشمس وتأثريها
على طقس الفضاء (انظر البند .)7.7
VLBI
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2.7

تقنية القياس  ،VLBIبما في ذلك في الفضاء

تنطوي تقنية القياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً ) (VLBIعلى عمليات رصد متآونة من مصدر راديوي باستخدام
هوائيات تفصل بينها مسافات كبرية ،وغالباً يف بلدان خمتلفة أو يف مدار حول األرض .واالستبانة الزاوياة لرصدات VLBI
مل تتخطاها أي تقنية فلكية أرضية أخرى .وميكن أن حتقق صفائف  VLBIاليت هلا أقصى قدر من خطوط األساس املقرتبة من قطر
األرض استبانة زاوياة بأقل من ملليثانية قوسية واحدة .وميكن التوصل إىل ترددات مرصودة متطابقة بدقة يف اهلوائيات اليت هلا صفيفة
 VLBIتستخدم ميقاتيات ذرية مستقرة للغاية للحفاظ على متاسك الطور دون وصلة مرجعية يف الوقت الفعلي .وعندما تستخدم
أجهزة مازر اهليدروجني مبثابة ميقاتيات ،فإن وقت التكامل املتماسك حمدود عموماً فقط حبكم التغايرات التفاضلية يف طول املسري
عرب الغالف اجلوي واأليونوسفري .ومع ذلك ،قد يكون استقرار أجهزة مازر ) (14–10عند ترددات عالية هو العامل املقيد؛ فقد يقيد،
عند  GHz 100مثالً ،وقت التكامل املتماسك حىت  1 000ثانية .والبيانات املستقاة من فرادى مواقع اهلوائيات (حالياً على أقراص
ترسل عرب شبكات مناطق واسعة عالية السرعة .وتتوقف معدالت البيانات املدونة أو املرسلة على األهداف
تدون أو َ
مغنطيسية) إما ا
العلمية وإجراءات الرصد وعلى املرافق التقنية املتاحة .واملعدالت القصوى املستخدمة يف املمارسة احلالية تقارب  2جيغابتة/ثانية،
وهو معيار جديد معتمد يف صفيف خط أساس طويل جداً ) ،(VLBAوهو أداة قياس  VLBIخمصصة هلا عشر حمطات رصد
موزعة على اتساع الواليات املتحدة األمريكية .ويقوم مرفق معاجلة مركزي برصف اإلشارات املستنسخة يف الزمن ،مع مراعاة التأخر
الكبري يف انتقال الضوء مبا يصل إىل  20ملليثانية ،وجيمع بني مجيع أزواج اإلشارات لتشكيل منتجات ترابط.
ومت اكن استبانة تقنية  VLBIعلماء الفلك الراديوي من رصد احلركات النسبية لفرادى التكثفات يف البالزما عالية الطاقة اليت تطلق
اجملرية النشطة .وضمن جمرة درب التبانة ،ميكن لتقنية  VLBIأن تقيس املسافات املرئية عرب قرص اجملرة
بسرعات نسبية من النوى ا
بأكمله ،ويقوم برنامج رصد مكثف اآلن مبسح بنية دوامة اجملرة بدقة مل يسبق هلا مثيل .وتقنية  VLBIهي مكونة رئيسية
يف تعريف األطر املرجعية السماوية واألرضية واملواقيت القياسية وهلا تطبيقات هامة يف جماالت أخرى ترتاوح من حركة طبقات
القشرة األرضية إىل حتديد املواقع الزاوية الدقيقة ملركبة فضائية بعيدة.
وتناقش حساسية شبكات
يف البند .8.5
1.2.7

VLBI

للتداخل من اخلدمات النشطة يف البند

4.4

ويناقش استخدام نطاقات تردد معينة

تقنية  VLBIفي الفضاء

من شأن تقنية القياس بالتداخل ذي خط األساس الطويل جداً ) (VLBIيف الفضاء أن توسع مقدار استبانة هذه التقنية
إىل ما وراء احلدود اليت يفرضها حجم األرض ،وذلك بوضع هوائي يف مدا ٍر ٍ
عال حول األرض يف صفيفة الرصد .وتستعرض
البنود الفرعية التالية البعثات املاضية واحلالية واملخطط هلا يف املستقبل (البند  )1.1.2.7ومزايا األدوات اليت تنفرد هبا تقنية VLBI
يف الفضاء (البند  )2.1.2.7وعلى وجه اخلصوص متطلبات التقنية لرتددات االتصاالت (البند .)3.1.2.7
1.1.2.7

مشاريع تقنية  VLBIفي الفضاء

يلخص اجلدول  1.7املعلمات األساسية ملشاريع تقنية القياس  VLBIيف الفضاء املوضحة يف هذا البند .وتشري الرتددات املدرجة
يف اجلدول واملناقشات الالحقة إىل االنبعاثات الراديوية الواردة من املصادر الراديوية الكونية الطبيعية.
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اجلدول

1.7

بعثات  VLBIالفضائية
البعثة  /التجربة
جتربة

التاريخ
1988-1986

معلمات المدار
متزامن مع األرض

قطر
الهوائي
m 4,9

VSOP / HALCA

2003-1997

km 21,400

m8

Radioastron

-2011

km 353,000 - 280,000

m 10

Millimetron

2019

صفيفة  VLBIطويلة
مبوجات ملليمرتية

2020

األوج:
احلضيضkm 560 :
امليل°31 :

األوج:
احلضيضkm 81,500 - 7,100 :
امليل°85 - °5 :
نقطة الشمس-األرض ،L2
 610  1,5كيلومرت من األرض
األوج:
احلضيضkm 1,200 :
امليل°28,5 :
km 60,000

][GHz

2,285-2,271
15,43-15,35

km 38 000

experiment

نطاقات الرصد

1,73-1,60
5,0-4,7

22,3-22,0
0,332-0,316
1,684-1,652
4,852-4,812

22,252-22,212
m 10

،116-84 ،45-31 ،26-18
950-787 ،720-602 ،275-211
هوائيات ثنائية
قطر m 10

9-6

24-20
46-40

وقد ثبت ألول مرة جناح تقنية القياس  VLBIيف الفضاء يف عام  ،1986باستخدام هوائي قطره  4,9أمتار على ساتل
يف نظام ( TDRSSتتبع البيانات وترحيلها) لدى وكالة  .[Levy et al., 1989] NASAومت تشغيل جتربة أولية برتدد.GHz 2,3
وأجريت جتارب أخرى يف عام  1988يف تردد  GHz 15باستخدام النظام الساتلي ذاته.
ومتت الرصدات العلمية األوىل بواسطة هوائي يف مدار خمصص لتقنية  VLBIمن جانب بعثة  VSOPاليابانية  -برنامج املرصد
الفضائي  ،[Hirabayashi et al., 1998] - VLBIمن عام  1997حىت عام  .2003وأطلق ساتل تلك البعثة HALCA
يف عام  1996من قبل معهد علوم الفضاء واملالحة ( ،ISASوهو اآلن جزء من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية  .)JAXAوكان
على منت  HALCAهوائي قطره  8أمتار يف مدار بعيد عن املركز بأوج  21 4000كيلومرت وفرتة مدارية من  6,3ساعات .وكانت
نطاقات الرتدد العاملة هي  1,6و 5و ،GHz 22ولكن نطاق الرتدد األخري مل يكن يستخدم للرصد الروتيين ألن األداء كان خمتالً.
وكان عرض احلزمة الرتكييب األدىن  1,8و 0,6ملليثانية قوسية عند  1.6و ،GHz 5على التوايل .وجرت رقمنة عرض نطاق إشارة
كلي برتدد  MHz 32ونقل إىل األرض عن طريق وصلة  128ميغابتة يف الثانية برتدد  .GHz 14,2وقدمت  ISASوNASA
و NRAOشبكة خمصصة من حمطات على األرض للقياس عن بعد .وشاركت صفيفة واسعة االنتشار من التليسكوبات الراديوية
على األرض يف رصدات بعثة  VSOPاملنسقة من قبل كونسورتيوم دويل على مستوى العامل .وأنشأت  URSIفريقاً عامالً يعىن
بتقنية  VLBIالعاملية للتعامل مع تنسيق صفائف األرض وقضايا التوافق الستقاء البيانات ونقلها .وتتناول األهداف العلمية
اجملرية النشطة ،ومناطق مازر جذر اهليدروكسيل  OHوالنجوم النابضة
الرئيسية لربنامج املرصد الفضائي لبعثة  VSOPالنوى ا
والنجوم املتوهجة.
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طور هذه املركبة ،هبوائي قطره  10أمتار،
ويضطلع بتقنية  VLBIالفضائية حالياً بعثة املركبة الفضائية الروسية  .Radioastronوقد ا
مركز  Astroللفضاء ومعهد  Lebedevللفيزياء يف األكادميية الروسية للعلوم ورابطة  Lavochkinللعلوم واإلنتاج .وقد أطلق
لألوج  353 000كيلومرت تقريباً ،يكاد يبلغ املسافة إىل القمر.
الساتل يف عام  ،2011يف مدار بعيد جداً عن املركز ،احلد األقصى ِ
وتستغل االضطرابات املدارية املتعمدة اليت يستحثها القمر لكي تسبب تغريات سريعة يف املعلمات املدارية ومتكن تغطية فتحة
جيدة يف تعاقب سريع من االجتاهات يف السماء .واملركبة  Radioastronهي أول بعثة  VLBIيف الفضاء حتمل على منت الساتل
معيار تردد مازر هيدروجني .وهي تعمل يف نطاقات الرتدد  0,32و 1,66و 4,8و .GHz 22وقد جرت رقمنة عرض نطاق إشارة
كلي برتدد  MHz 32ونقل إىل األرض عن طريق وصلة  128ميغابتة يف الثانية برتدد  .GHz 15وقد أدرجت عدة تليسكوبات راديوية
رئيسية حول العامل يف شبكة  VLBIأرضية مرتابطة .والتمست بعثة  Radioastronمؤخراً مقرتحات يف جماالت علوم أساسية ،مبا
اجملرية النشطة والثقوب السوداء الفائقة الكتلة والتدفقات النسبية وأجهزة مازر داخل اجملرة وخارجها والنجوم
يف ذلك النوى ا
النابضة.
وقد اقرتح مركز أسرتو للفضاء ومعهد ليبيديف للفيزياء يف األكادميية الروسية للعلوم احتمال إطالق ساتل
يف عام  .2019وسوف حيمل على متنه هوائي قطره  10أمتار ،ويعمل يف نقطة الغرانج  L2مشس-أرض ،يف رصد نطاقات ترتاوح
من  18إىل  .GHz 950وتشمل اجلوانب اليت ينفرد هبا  ،Millimetronغري الواردة يف بعثات الفضاء  VLBIالسابقة ،تربيد
سطح اهلوائي بالتجميد وختزين البيانات املرصودة على منت املركبة .وتشمل األهداف العلمية تكوين النجوم واملنظومات الكوكبية
واملراحل النسبية للتطور النجمي والثقوب السوداء الفائقة الكتلة والتطور اجملاري والكوين .وهناك أيضاً جانب مكافئي رئيسي
وحيد للمشروع ،وهو ليس موضع البحث هنا.
Millimetron

ويشكل صفيف  VLBIالفضائي باملوجات امللليمرتية الطويلة املرحلة األوىل من صفيف  VLBIالفضائي امللليمرتي املعتمد
لدراسة تصميم من قبل جلنة مشاريع علوم الفضاء التابع لألكادميية الصينية للعلوم ،املزمع إطالقه حبلول عام  .2020وسوف
حتمل املركبة الفضائية املزدوجة هوائيني قطر كل منهما  10أمتار ،يف مدارين بأوج  60 000كيلومرت يف مست ِويات بزاوية ميل °120
درجة ،يرصدان يف نطاقات تردد  8و 22و .GHz 43وتضم املركبة الفضائية على متنها معايري تردد مازر هيدروجني ومرفقاً
لتخزين البيانات .ومن شأن وصلة بيانات فضاء-أرض أن ترسل من البيانات ما يصل إىل  2جيغابتة يف الثانية .وتشمل
جمرية
األهداف العلمية دراسة الثقوب السوداء الفائقة الكتلة واملازرات الضخمة يف أقراص تراكم خارج اجملرة ونفاثات يف نوى ا
نشطة وتطور النجوم الضخمة.
2.1.2.7

المالمح المميزة لتقنية  VLBIالفضائية وتطورها حديثا

مثة عدة جوانب لتقنية  VLBIالفضائية كانت قد ح ادت من مقدرات البعثات املبكرة فتحت الطريق اآلن لتكنولوجيا أكثر تطوراً.
وعلى وجه اخلصوص ،مثة مازر هيدروجني على منت املركبة يعمل بنجاح يف بعثة  Radioastronومن املخطط له أن يعمل
يف املشاريع الروسية والصينية املقبلة .ومع ذلك ،يبقى نظام حتويل الطور ذهاباً وإياباً املستخدم من أجل بعثة  VSOPقابالً
للعمل ،ومن املمكن جداً أن يستمر العمل به من باب االحتياط يف املستقبل.
وميكن أيضاً التخفيف إىل حد كبري من القيود املفروضة على حتديد املدار للبعثات املبكرة بسبب تزايد أمداء تأخر قياس التداخل
ومعدل اهلامش اليت تدعمها رابطات الربجميات احلديثة.
ومن شأن القدرة على ختزين البيانات املرصودة على منت املركبة إلرساهلا الحقاً إىل األرض أن تفضي إىل تبسيط كبري لدعم البعثة
على األرض .وعلى الرغم من أن عدد حمطات القياس األرضية املطلوبة ميكن أال يتجاوز حمطة واحدة يف أسلوب تشغيل من هذا
القبيل ،فإن األمر يتطلب عرض نطاق أوسع لإلرسال ،يتناسب عكساً مع دورة العمل اهلابطة .ويف الوقت نفسه ،يتوقف جناح
العديد من األهداف العلمية لبعثات  VLBIالفضائية بشكل حاسم على احلساسية ويفرض شروطاً صارمة على حنو متزايد على
عرض نطاق الوصلة اهلابطة للبيانات.
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ومثة مسألة ما زالت تتحدى تصوير  VLBIالفضائي وما زالت دون حل يف الوقت احلاضر وهي أن تقنية املعايرة الذاتية العادية
املستخدمة يف حتليل بيانات  VLBIال تعمل على حنو فعال يف صفيفة تكون فيها حمطة واحدة-هوائي الفضاء-معزولة هندسياً
عن مجيع احملطات األخرى .واهلوائيات الفضائية املتعددة املقرتحة لصفيف  VLBIالطويل مبوجات ملليمرتية قد تكون خطوة أوىل
حنو التغلب على هذه الصعوبة.
3.1.2.7

متطلبات التردد لتشغيل  VLBIالفضاء

إن اعتبارات تقاسم الرتدد املرتبطة بتقنية  VLBIالفضائية معقدة أكثر مما هي لتقنية  VLBIعلى األرض وذلك بسبب املتطلبات
الثالث من حيث وصالت التحكم وإشارات نقل الطور يف اجتاهني وإرسال البيانات فضاء-أرض يف نطاق عريض .وهي حتتاج
إىل محاية من التداخل الضار عندما تقع ضمن نطاقات الرتدد اليت تستخدمها نظم أحباث فضائية أخرى.
ونطاقات الرتدد اليت تستخدمها بعثات  VLBIالفضائية احلالية تقع ضمن نطاقات أحباث الفضاء يف املدى
(أرض-فضاء) و( GHz 8,500-8,025فضاء-أرض) و( GHz 15,35-14فضاء-أرض) و( GHz 15,35-14,5أرض-فضاء).
وميكن تلبية متطلبات عرض النطاق هلذه البعثات ضمن هذه التوزيعات .ومع ذلك رمبا تتطلب البعثات املقبلة نطاقات بعرض عدة
جيغاهريتز يف بيانات الوصلة اهلابطة وتوزيعات يف ترددات فوق  .GHz 20ومل يتم بعد انتقاء الرتددات لبيانات الوصلة اهلابطة
عريضة النطاق من أجل بعثيت  VLBIالفضاء املقبلتني املوصوفتني يف ُناية البند  .1.1.2.7ومثة توزيعات أخرى متاحة ضمن
النطاقات ( GHz 38-37فضاء-أرض) و( GHz 40,5-40أرض-فضاء) و( GHz 84-74فضاء-أرض).
GHz 7,235-7,190

وعلى الرغم من أن عملية نقل الطور االحتياطية مل تعد ضرورية فإُنا تتطلب التخطيط املسبق إلقامة الوصالت املناسبة .وتتطلب
آثار االنتشار األيونوسفريية والرتوبوسفريية ترددات ترتاوح ما بني  GHz 7و .GHz 20وينبغي أن تكون ترددات الوصلة الصاعدة
والوصلة اهلابطة متقاربة قدر اإلمكان ،ولكن مبا أُنا غري متماثلة عموماً فإن منذجة الغالف اجلوي مطلوبة للتعويض عن أثر
تغريات طول املسري.
ومعايري احلماية لوصالت االتصاالت لسواتل األحباث القريبة من األرض املأهولة وغري املأهولة مدرجة يف التوصية .ITU-R SA.609
وهذه املعايري مناسبة أيضاً لوصالت القياس عن البعد والتوقيت لنظم  VLBIالفضائية املخطط هلا .وعتبة التداخل الضار املوصى هبا،
واليت يتعني عدم جتاوزها ألكثر من  %0,1من الزمن ،هي  dB(W/kHz) 216يف مستقبل احملطة األرضية و 177ديسيبل
) dB(W/kHzيف مستقبل الساتل .ونطاقات الرتدد اليت يتعني استخدامها لوصالت االتصاالت ملشاريع  VLBIالفضائية املخطط هلا
موزعة إىل العديد من خدمات االتصاالت الراديوية .ومع ذلك ،فإن النظر يف سويات التداخل احملتملة بوصفها دالة تابعة للموقع
الفعال ممكن .ويف بعض احلاالت ،قد تدعو احلاجة إىل التنسيق الدقيق.
املداري للسواتل يشري إىل أن التقاسم ا
التطبيقات الجيوديسية باستخدام تقنية

2.2.7

VLBI

تقنية  VLBIأداة أساسية يف قياس األرض ورصدها .ونظراً لوجود شبكة من اهلوائيات يف مواقع خمتلفة حول العامل ،فضالً عن
منظومة من املصادر الراديوية احملددة مواقعها بدقة ،ميكن حتديد املسافات بني أزواج من اهلوائيات بدقة يف حدود بضعة
ملليمرتات .وتقنية  VLBIهي التقنية اجليوديسية الوحيدة القادرة على توفري جمموعة كاملة من معلمات توجه األرض )(EOP
(طول النهار واجتاه القطب) اليت حتدد موقع األرض يف اإلطار املرجعي السماوي ) (CRFالذايت القصور املوصوفة يف قائمة من
أشباه النجوم .ومن خالل قياس معلمات توجه األرض ،توفر تقنية  VLBIتوجهاً مطلقاً ومقياساً لإلطار املرجعي
األرضي ) .(TRFومعلمات توجه األرض ضرورية جداً ملالحة املركبات الفضائية لكنها تتغري عرب فرتات زمنية قصرية وال ميكن
التنبؤ هبا ،ولذلك فهي تتطلب قياساً منتظماً .وليس من املمكن مثالً معايرة بيانات سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع GPS
دون االستعانة بتقنية  .VLBIوخدمة  VLBIالدولية ) (IVSللجيوديسياء والقياسات الفلكية )(Schuh and Behrend 2012
مكلفة مبهمة احلفاظ على اإلطار املرجعي السماوي وتوفري قياسات منتظمة ملعلمات توجه األرض.
ويف السنوات األخرية وضعت خطة لتحديث شبكة التليسكوبات اليت تسهم يف خدمة  VLBIالدولية لتحقيق بعض األهداف الصعبة،
مبا يف ذلك حتقيق دقة يف حدود  1ملليمرت من حيث املوقع و 0,1ملليمرت/سنة من حيث السرعة ].[Petrachenko et al, 2013
وهذه املبادرة ،اليت أطلق عليها اسم النظام العاملي للرصد بتقنية  ،(VGOS) VLBI2010تتطلب تليسكوبات جديدة
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صغرية تتحرك بسرعة ونظم استقبال عريضة النطاق .وقد مت بالفعل بناء بعض هذه التليسكوبات اجلديدة (مثال ذلك،
صفيف  ،)et al., 2013 Lovell ،AuScope VLBIوالبعض اآلخر قيد اإلنشاء أو خمطط له .ومثة حاجة لنظم استقبال يف النطاق
العريض لتوفري التغطية بالرتدد واحلساسية الالزمة على السواء لتحقيق أهداف النظام  .VGOSوسوف تسجل املراصد أربعة نطاقات
ثنائية االستقطاب بعرض  GHz 1منتشرة بني  2و.GHz 14
3.7

خدمة الفلك الراديوي من نقطة  L2 Lagrangeشمس-أرض

هناك مخس نقاط َميَسان خاصة ) (Lagrangeيف جمال جاذبية نظام الشمس-األرض ميكن أن تنشأ حوهلا مدارات (هالة) مستقرة
للمركبات الفضائية .وهذه املواقع مفيدة إلنشاء خمتربات دائمة يف الفضاء .وتقع النقطتان  L1و L2على طول خط الشمس-األرض،
على مسافات تبلغ حوايل  610  1,5كيلومرت على جانبي األرض ،انظر الشكل  .1.7والنقطة  L2هي األبعد عن الشمس ،ويف هذا
املوقع يقع خط البصر حنو الشمس واألرض والقمر ضمن بضع درجات كل من اآلخر .ويشكل قطر املدار املستقر بالنسبة إىل األرض
زاوية تبلغ حوايل  3,1من النقطة  ،L2ولذلك ميكن محاية هوائي منخفض الفصوص اجلانبية اخللفية ،موجهاً بعيداً عن األرض ،محاية
جيدة من معظم املرسالت يف جوار األرض .وقد أدى هذا االعتبار ،واملزايا األخرى مثل الظروف املواتية يف الفضاء للحفاظ على
درجات حرارة مادية منخفضة للهوائي وجهاز االستقبال ،إىل مقرتحات بشأن وضع عدد من البعثات الفلكية يف مدار حول
النقطة  .L2ومثة بيانات أولية للعديد من هذه املقرتحات يف اجلدول  .2.7ومحاية البيئة الكهرمغنطيسية بالقرب من النقطة L2
هي موضوع التوصية  ،ITU-R RA.1417اليت توصي حبماية فضاء نصف قطره  250 000كيلومرت متمركز حول النقطة  L2مبثابة منطقة
تنسيق النبعاثات كهرمغنطيسية منخفضة.
الشكل

1.7

الهندسة النموذجية لمدار

250 000 km

L2

الشمس

األرض
L2

7.5°

6

1.5  10 km

6

150  10 km
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اجلدول

2.7

بعثات الفلك الراديوي الفضائية العاملة أو المخطط لها
أن تعمل بالقرب من نقطة  L2 Lagrangeشمس-أرض
البعثة/المشغّل
الفتحة
MAP/NASA
m 1,6 × m 1,4

PLANCK/ESA
m 1,9 × m 1,5

نمط البعثة
أسلوب الرصد
تصوير متواصل مبكافئي وحيد للخلفية الكونية
للموجات الصغرية
متواصل
تصوير متواصل مبكافئي وحيد للخلفية الكونية
للموجات الصغرية

تاريخ التشغيل

نطاقات تردد الرصد

2009-2001

96-18

2012-2009

)(GHz

3  30
4,4  44
7  70
10  100

متواصل

28  150
40  217
65,5  353
101  545
158,5  857

Herschel/ESA
m 3,5

فلك راديوي مبكافئي وحيد
خط طيفي وتواصل

2013-2009

فلك راديوي مبكافئي وحيد وقياس تداخل خط
أساس طويل جداً فضائي )(sVLBI
خط طيفي وتواصل

2030-2015

642-490
802-640
962-800

1 122- 960
1 250-1 120
1 800-1 600
2 600-2 400
Millimetron/
ROSKOSMOS
m 12
SPICA/JAXA

فلك راديوي مبكافئي وحيد/خط طيفي وتواصل

2018

4 800 -18

1 500-10 000

m 3,5

رصدات الفلك الراديوي من المنطقة المحجوبة من القمر

4.7

يستخدم الطيف الكهرمغنطيسي اآلن استخداماً مكثفاً على األرض لدرجة أن كثرياً من قيمته لبحوث الفلك الراديوي تراجعت
كثرياً .وليس مرد ذلك فقط الزيادة العامة يف االتصاالت الراديوية ،وال سيما باستخدام سواتل األرض ،وإمنا يعزى أيضاً إىل أن
بعض الرصدات يف الفلك الراديوي مطلوبة يف ترددات خطوط طيفية ليس هلا محاية يف لوائح الراديو ،وهلا أمل ضعيف
يف اكتساب احلماية يف املستقبل.
ولعل اجلانب البعيد من القمر هو املوقع املتبقي الذي ميكن الوصول إليه والذي ميكن فيه إجراء رصدات الفلك الراديوي
عرب كامل الطيف الراديوي دون أي تداخل .ومع ذلك ،فإن عمليات السرب يف الفضاء السحيق والسواتل القمرية ورزم األدوات
العلمية وحمطات البحوث على سطح القمر ال تزال تنطوي على إمكانية التداخل يف الرصدات ،ومن مث ينبغي توزيع الرتددات
بعناية لتفادي أي تداخل يف خدمة الفلك الراديوي يف املنطقة احملجوبة.
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المنطقة المحجوبة من القمر

إن فرتة دوران القمر حول حموره تساوي فرتة دورانه حول األرض ،وهو ما يعين أن نفس اجلانب يواجه األرض دائماً .ومبا أن
املدار حول األرض إهليلجي إىل حد ما ومائل ،فإن أكثر من نصف سطح القمر مرئي للراصدين على األرض .واجلزء احملتجب
من سطح القمر حممي دائماً من إشارات التداخل املتولدة على األرض أو بالقرب منها (انظر الشكل  .)2.7واملنطقة احملمية على
السطح هي اليت تقع على زاوية أكرب من  23.2خارج متوسط طرف القمر كما يرى من مركز األرض .ويعرف الرقم 1.22.22
ا
من لوائح الراديو املنطقة احملمية من القمر بأُنا املنطقة احملمية إىل جانب حجم جماور من املساحة احملمي من التداخل الناشئ
ضمن مسافة  100 000كيلو مرت من مركز األرض.
الشكل

2.7

مخطط مبسط للمنطقة المحجوبة من القمر
املنطقة احملجوبة
من القمر

~ 3 500 km

مصادر تداخل
الرتددات الراديوية
االصطناعية البشرية

100 000 km

القمر

األرض

~ 380 000 km
~ 6 700 km
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2.4.7

األمداء الطيفية المفضلة للرصدات من القمر

إن رصدات الفلك الراديوي يف الرتددات املنخفضة قادرة على توفري بيانات هامة عن النشاط الشمسي واألشعة الكونية واجملاالت
املغنطيسية يف جمرتنا ،وعن أطياف الرتدد املنخفض من املصادر الراديوية املنفصلة داخل اجملرة وخارجها .ومع ذلك ،فإن أداء هذه
الرصدات صعب للغاية على األرض دون حوايل  MHz 30بسبب عتامة األيونوسفري وعدم جتانسه .والرصدات دون MHz 20
غري ممكنة إال يف ظروف استثنائية ويف مواقع خاصة ولفرتات حمدودة من الزمن فقط (انظر الفصل  .)3ويؤثر أيضاً التداخل
الراديوي األرضي ،سواء الطبيعي أم من صنع اإلنسان ،على رصدات الفلك الراديوي يف هذه الرتددات .ودون حوايل ،kHz 500
يكون اإلشعاع الشفقي هو املصدر الرئيسي للضوضاء .وما بني  1و ،MHz 30هتيمن إرساالت االتصاالت الطويلة املدى .ويف
الواقع ،يستخدم الطيف حىت  MHz 300بشكل مكثف من جانب اخلدمات النشطة .ونظراً هلذه القيود ،من املهم تكريس
املنطقة احملجوبة من القمر ،اليت ال تتأثر باآلثار األيونوسفريية وال باالنبعاثات اليت من صنع اإلنسان ،لرصدات الفلك الراديوي
املنخفضة الرتددات.
علم الفلك الراديوي
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وعند ترددات أعلى ،تصل إىل حوايل  ،GHz 20تكون خدمة الفلك الراديوي على األرض مقيدة إىل حد كبري حبكم االنبعاثات من
صنع اإلنسان .ومع أن العديد من التحوالت يف اخلطوط الطيفية اهلامة من الناحية الفلكية الفيزيائية تتمتع بقدر من احلماية يف لوائح
الراديو (انظر الفصل  ،)3هناك بشكل عام القليل من احلماية للرتددات املزحزحة بتأثري دوبلر واملرتبطة باجملرات النائية املزحزحة
حنو األمحر .وعالوة على ذلك ،ما زالت تكتشف حتوالت هامة وهلا ترددات غري حممية ،من ذلك مثالً خطوط ميثانول )(CH3OH
يف تردد  GHz 6,7و GHz 12,2وسيكلوبروبينيليدين ) (C3H2يف تردد  .GHz 18,3وقد مت الكشف عن اخلط  MHz 1 420من
اهليدروجني الذري احملايد يف ترددات مزحزحة بتأثري دوبلر منخفضة تصل إىل  ،[Uson et al., 1991] MHz 323وينبغي التماس
احلماية لكامل املدى الطيفي دون .MHz 1 420
ويف ترددات فوق  ،GHz 20تعاق رصدات الفلك الراديوي اليت جتري من سطح األرض حبكم عتامة الغالف اجلوي بسبب حتوالت
قوية يف املاء  H2Oواألكسجني ( O2انظر الفصل  .)3ومع أن بعض الرصدات أجريت بنجاح يف نوافذ الغالف اجلوي بني التحوالت،
فقد ازدادت صعوبة تدرجيياً بتزايد الرتدد .وتقع معظم اخلطوط اجلزيئية يف الرتددات العالية ،وبعضها ال ميكن رصده من األرض.
وبالنسبة خلدمة الفلك الراديوي ،يتسم غياب التداخل يف نطاقات الرتدد اليت حيجبها الغالف اجلوي لألرض بأمهية للمراصد يف املنطقة
احملجوبة من القمر ،مع أن رصدات ناجحة يف هذه الرتددات قد تكون ممكنة أيضاً يف مواقع فضائية أخرى.
تنظيم استخدام المنطقة المحجوبة من القمر

3.4.7

مبا أن الطيف الرتددي بأكمله يف املنطقة احملجوبة من القمر خال من اإلشعاعات القادمة من حميط األرض ،فإن هذه املنطقة هي
مبثابة موقع فريد إلجراء الرصدات العلمية .ومن املمكن إجراء التجارب الفلكية الراديوية والتجارب العلمية األخرى يف هذه
املنطقة يف املستقبل املنظور ،ولذا من الضروري تنظيم أنشطة خدمات االتصاالت الراديوية اليت قد تشع مرافقها يف هذه املنطقة.
وجيب أن تؤخذ يف احلسبان متطلبات سواتل األرض ومسابري الفضاء السحيق وأجهزة اإلرسال املرتقب استخدامها يف املنطقة
احملجوبة ،علماً بأن من املرغوب فيه احلفاظ على املنطقة خالية قدر اإلمكان من التداخل الراديوي وبالتايل احلفاظ على قيمتها
العظيمة للرصدات املنفعلة.
وتقر األرقام من  22.22إىل  25.22يف لوائح الراديو بضرورة احلفاظ على املنطقة احملجوبة كمجال إلمكانات هائلة لرصدات
الفلك الراديوي وخدمات حبوث الفضاء املنفعلة ،وبالتايل احلفاظ عليها خالية من اإلرساالت قدر اإلمكان.
وتوصي التوصية  ،ITU-R RA.479يف إطار التخطيط الستخدام الطيف الراديوي يف املنطقة احملجوبة من القمر ،وطنياً ودولياً
على السواء ،بضرورة أن تؤخذ يف االعتبار احلاجة إىل مراعاة متطلبات رصدات الفلك الراديوي .كما توصي بإيالء اهتمام خاص
لنطاقات الرتدد اليت تكون فيها الرصدات صعبة أو مستحيلة من سطح األرض ،وبأن يكون استخدام الطيف متماشياً مع
جمموعة من املبادئ التوجيهية األولية .ومن مث يكون ،مبوجب هذه املبادئ التوجيهية ،كامل طيف الرتددات الراديوية يف املنطقة
احملجوبة متاحاً لالستخدام من قبل اخلدمات املنفعلة باستثناء نطاقات الرتدد املتاحة حالياً أو اليت توزع يف املستقبل:
 لدعم أحباث الفضاء من قبل خدمة أحباث الفضاء وخدمة العمليات الفضائية وخدمة استكشاف األرض الساتلية وخدمةاالستدالل الراديوي الساتلية،
 لالتصاالت الراديوية وإرساالت أحباث الفضاء داخل املنطقة.وحيتاج األمر إىل خدمات راديوية فضائية هلا أجهزة إرسال تعمل على مسافات تزيد عن  100 000كيلو مرت من األرض وذلك
لتنسيق أنشطتها مع خدمة الفلك الراديوي .والتوصية النهائية هي ضرورة محاية خدمة الفلك الراديوي من التداخل الضار عندما
تعمل يف املنطقة احملجوبة من القمر يف ترددات تنظر يف استخدامها احملطات الفضائية النشطة واملنفعلة يف املنطقة املذكورة.
وميكن وضع مبادئ توجيهية الختيار نطاقات الرتدد اليت يتعني حجزها خلدمة الفلك الراديوي يف املنطقة احملجوبة من القمر.
وتربز التحوالت لرتدد  MHz 1 420من أجل  ،HIو GHz 115من أجل  ،COوإىل حد أقل  MHz 1 612و،MHz 1 665
و MHz 1 667و MHz 1 720من أجل  ،OHبشكل كبري يف دراسات االنزياح حنو األمحر يف اجملرات النائية .وهكذا ،بالنسبة
لدراسات  HIو OHوحدها ،جيب أن تبقى املنطقة الطيفية دون  GHz 2خالية من االنبعاثات .وبالنسبة لرصدات  COاملنزاحة
بتأثري دوبلر ،فإن أهم املناطق الطيفية اليت يتعني حجزها هي تلك اليت تكون فيها عتامة الغالف اجلوي األرضي عالية .وينبغي
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حجز نطاقات الرتدد بالنسبة لكثري من أهم التحوالت الفلكية الفيزيائية ،وال سيما تلك اليت تتمتع حبماية ضئيلة حالياً .وهذا من
شأنه متكني رصدات  VLBIاليت تشمل هوائياً يف املنطقة احملجوبة .وينبغي أن يتاح هلذه الرتددات أقصى قدر من احلماية من
التداخل الضار ،سواء من االنبعاثات داخل النطاق أم خارج النطاق (مبا يف ذلك من النطاقات املرتابطة توافقياً) .ويف ترددات
فوق  ،GHz 15ينبغي أن تبقى املناطق الطيفية احملجوبة عن األرض بواسطة الغالف اجلوي يف متناول علماء الفلك الراديوي.
وميكن التخفيف من مشكلة الكشف املستقبلي للخطوط الطيفية يف النطاقات غري احملمية إذا توفرت لنظم االتصاالت الراديوية
وإرسال البيانات يف املنطقة احملجوبة املرونة يف الرتدد لتمكينها من تغيري النطاقات يف حال اكتشاف خط طيفي رئيسي ضمن
نطاق اإلرسال.
5.7

المواقع على األرض حيث امتصاص الغالف الجوي منخفض

توفر املناطق اليت يكون فيها خبار املاء يف الغالف اجلوي منخفضاً أفضل املواقع للرصد من األرض يف مدى الطول املوجي دون
امللليمرتي ،أي يف الرتددات الراديوية فوق  .GHz 300ولالطالع على املزيد من التفاصيل عن معلمات املواقع عالوة على
ما يشار إليه هنا ،انظر الفصل  13يف املرجع ].[Thompson et al., 2001
1.5.7

القارة القطبية الجنوبية

يؤدي ارتفاع اهلضبة القطبية والربد الشديد فيها إىل اخنفاض شديد يف كثافة عمود خبار املاء مما جيعله أفضل موقع معروف على
األرض للرصدات الفلكية يف مدى الرتدد ( GHz 15 000-300مدى طول املوجة  0,02-1ملليمرت) .ومثة ميزة إضافية ،تتصل
برصدات الفلك الراديوي يف ترددات منخفضة نسبياً ،وهي أن السواتل يف املدار املستقر حتماً بالنسبة إىل األرض هي دون األفق
يف هذا املوقع .ولكن اهلضبة القطبية اجلنوبية يتعذر الوصول إليها نسبياً ،وهي غري متطورة حالياً كموقع مرصد .وعلى الرغم من
قلة جودة الرصد مقارنةً باهلضبة ،ميكن القول بإن القطب اجلنويب هو أفضل موقع مرصد للرتددات العالية يف العامل الذي ميكن
الوصول إليه .وهنا تستطيع التليسكوبات أن تقوم برصدات من الصعب جداً أو من املستحيل القيام هبا يف أي مكان آخر،
وذلك ألن الغالف اجلوي شفاف يف املدى الطيفي املذكور أعاله كل الوقت تقريباً .واالستقرار العايل جداً لعتامة الغالف اجلوي
مؤ ٍ
ات بشكل خاص لقياس مالمح اللمعان املنخفض .ويالحظ ،مع ذلك ،على افرتاض أن التليسكوبات الراديوية ميكنها أن
تغطي السماء نزوالً حىت حوايل زاوية ارتفاع  ،5ºأن اجلزء من القبة السماوية الذي ميكن رصده من القطب هو جمرد نصف
ما ميكن رصده من مواقع درجات عرض أخفض ،مثل  Cerro Chajnantorأو  Mauna Keaاملشار إليهما أدناه.
ويرصد تليسكوب القطب اجلنويب الذي قطره  10أمتار يف ترددات  .GHz 350-95كما يعمل يف القطب اجلنويب أيضاً مقياس
التداخل الزاوي  DASIبتغذية  13عنصراً وهو يرصد يف مدى الرتدد .[Leitch et al., 2002] GHz 36-26
2.5.7

 ،Cerro Chajnantorشيلي

توفر صحراء أتاكاما يف شيلي ،يف جوار موقع تليسكوب  ALMAيف االحداثيات ” 67o45’11,4غرباً و” ،-23o01’22موقعاً
على ارتفاع  5 000مرت حيث الظروف اجلوية خلدمة الفلك الراديوي مماثلة ملا هي عليه يف القطب اجلنويب .وتليسكوب ALMA
أداة معقدة تتألف من صفائف هوائيات مبقاييس  12x50و 7x12و 12x4مرتاً ترصد يف املدى  .GHz 950-30وهنالك بالقرب
منه التليسكوبان  APEXو ASTEبقطر  12مرتاً .ونفس املنطقة هي أيضاً موقع ألداة أخرى مصممة خصيصاً لقياس خلفية
املوجات الصغرية الكونية ) ،(CMBأداة تصوير اخللفية الكونية ،واليت تستخدم نفس املدى  GHz 36-26شأن مقياس
التداخل  DASIولكنها تغطي مدى إضافياً من البنية الزاوياة ].[Padin et al., 2001
3.5.7

 ،Mauna Keaهاواي

قمة  Mauna Keaيف هاواي (” 155o28’18غرباً و” )+19o49’36على ارتفاع  4 080مرتاً هي موقع صفيفة  6x10أمتار
دون ملليمرتية ) ،[Moran, 1998] (SMAوتليسكوب  CSOبقطر  10أمتار وتليسكوب  JCMTبقطر  15مرتاً ،وهي تعمل
يف املدى .GHz 900-180
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4.5.7

يستضيف هذا املوقع ،على ارتفاع  3 200مرت (” 109o53’28.5غرباً و” )+32o42’05.8تليسكوب  SMTبقطر  10أمتار ،يعمل
يف املدى  ،GHz 700-200والتليسكوب البصري الكبري  LBTمبقاس  8x2أمتار.

رصدات النجوم النابضة وتطبيق معايير التوقيت

6.7

نوقشت النجوم النابضة الراديوية بالتفصيل يف الفصل .2
وترتاوح فرتات النبض املرصودة من بضع ثوان نزوالً إىل بضع ملليثوان .وقد رصدت فرتة قصرية تصل إىل  1,55ملليثانية .وال حتتل
النبضة الرئيسية ،وأحياناً نبضة ثانوية ضعيفة ،عموماً سوى جزءاً صغرياً من الدورة .وبصفة عامة ،فإن دورات النبض منتظمة بشكل
ملحوظ .ومع ذلك ،تعاين الفرتات يف بعض احلاالت من تغريات مفاجئة .وباإلضافة إىل ذلك ،تظهر بعض الفرتات تغريات دورية
منتظمة ضئيلة ،مما يشري إىل أن النجم النيوتروين هو جزء من نظام اثنيين ،وهو يدور حول رفيق جنمي منخفض الكتلة .وال تسفر
قياسات زمن وصول النبضات ،اليت متتد طوال عدة سنوات ،عن املواقع الدقيقة والتحركات املالئمة ذات الصلة (أي احلركات الزاوياة
عرب السماء) للنجوم النابضة فحسب وإمنا توفر أيضاً معلومات عن االستقرار الطويل األجل لفرتات النجم النابض.
والكشف عن نبضات مفردة غري ممكن إال بالنسبة للنجوم النابضة األقوى .ويف هذه احلاالت ،تبني أن شدة النبضات ميكن أن
تتغاير إىل حد كبري ،ويعتقد أن يكون بعض التباين تأللؤاً يعزى إىل الوسط ما بني النجوم الذي سافرت عربه النبضات .وبالنسبة
للنجوم النابضة الضعيفة ،تستخدم تقنيات توسيط النبضات على أساس أوقات تكامل تصل إىل عدة ساعات وذلك لتعريف
متوسط جانبية نبضية .وعموماً ،تنخفض شدة انبعاثات النجم النابض بسرعة أكرب بتزايد الرتدد مما هو احلال ملعظم أنواع املصادر
الراديوية األخرى.
النجوم النابضة بمثابة ميقاتيات معيارية

1.6.7

تبني أن النجوم النابضة اليت هلا فرتات من ملليثانية مستقرة جداً .ومشتق الفرتة (تغاير الفرتة مع الزمن) هو يف املدى
من  18–10إىل  ،20–10وهو أصغر مبقدار حوايل أربع إىل مخس مراتب مما هو بالنسبة لنجوم نابضة أخرى .وهذه النجوم النابضة
موضع اهتمام كبري يف جمال الفلك الفيزيائي ،وتقوم عدة مراصد يف أحناء العامل بعمليات حبث عن هذه األجرام .وهنالك
حوايل  100جنم نابض مبقدار ملليثوان معروف اليوم.
وجتري رصدات التوقيت الطويل املدى للنجوم النابضة مبقدار ملليثوان .وهي تشري إىل أن االستقرار على املدى الطويل لفرتات
النجوم النابضة هو على األقل مماثل ملا يتحقق يف الوقت احلاضر باستخدام معايري الرتدد الذرية .وهذا يشري إىل إمكانية استخدام
هذه النجوم النابضة لضبط الوقت بدقة يف املستقبل .وقد تعزز هذا الرأي بفضل الكشف عن جنم نابض جنويب من فئة امللليثانية
أكثر ملعاناً مبرتبتني من أي جنوم نابضة من فئة ملليثانية أخرى مكتشفة .ومت اكن شدة هذا النجم من اعتيان فرادى النبضات.
والبحوث جارية لدراسة استخدام هذه النجوم النابضة يف وضع مقياس زمين دقيق يف املستقبل.
وال بد من التوصل إىل عدة قرارات قبل العمل على استخدام النجوم النابضة من فئة ملليثانية يف ضبط الوقت يف املستقبل
(انظر مثالً املسألة  ،ITU-R 205/7التقرير  .)ITU-R RA.2099وتتناول هذه القرارات جوانب الرصد مثل نطاقات الرتدد
املفضلة لرصدات النجوم النابضة (اقرتح ،على سبيل املثال ،نطاق عريض يف املدى  )MHz 1 427-1 330وسويات اإلشارات
غري املطلوبة اليت قد تتسبب يف حدوث تداخل ضار وجدوى تقاسم الرتددات يف نطاقات الرصد مع خدمات أخرى .وتشمل
الشواغل األخرى مقارنة بيانات التوقيت مع مقياس الزمن الذري وتعريف وقت وصول النبضة وتقييم دقة قياس التوقيت وطرائق
الكشف عن وجود تداخل واإلجراءات الواجب اتباعها يف مقارنة بيانات التوقيت مع مقياس الزمن الذري.
النجوم النابضة بمثابة نقاط إحداثيات مرجعية

2.6.7

نوقش يف بداية هذا الفصل تطبيق القياس  VLBIيف خدمة الفلك الراديوي مبثابة تقنية توفر أعلى استبانة زاوية يف  VLBIفضائية
معينة .واألبعاد الزاوياة للنجوم النابضة صغرية جداً ترتاوح من  7–10إىل  10–10زاوية قوسية .ويعتقد أن توزيع اللمعان يف حميطها
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املغنطيسي ال ميكن حله .وميكن اعتبار النجوم النابضة نفسها مبثابة نقاط إحداثيات مرجعية يف السماء .ويقاس التوقيت
بالسنوات ملوقع جنم نابض يف اإلطار املرجعي الدينامي بدقة قدرها  0.5ملليثانية قوسية ،ما يقابل عدم يقني مبقدار  1ميكروثانية
يف التوقيت و 300مرت يف مدار األرض .وميكن حتقيق دقة مماثلة بواسطة  VLBIالعابرة للقارات يف النطاق ( Sكاليازين ،روسيا-
كاشيما ،اليابان) ] .[Sekido et al., 1998ويتم احلصول على بيانات  VLBIإلحداثيات النجم النابض يف اإلطار املرجعي
السماوي الدويل ) .(ICRFوهو يوفر إمكانية ضبط نظام االحداثيات السماوي بدرجة عالية من الدقة .وميكن استخدام
إحداثيات النجوم النابضة من بيانات  VLBIمبثابة احداثيات مستقلة عند تطبيق إجراء توفيق ملعرفة معلمات النجم النابض
(الفرتة ومشتقات زمن الفرتة واالحداثيات واحلركة املناسبة ومعلمات  Keplerلنظام اثنيين).
7.7

الرصد الشمسي

مبا أن النشاط الشمسي ميكن أن يؤثر على تشغيل بعض اخلدمات ،مثل مرافق الكهرباء ،فهو خيضع للمراقبة على صعيد العامل
يف مناطق خمتلفة من الطيف الكهرمغنطيسي .وكمثال على هذه املراقبة ،قام اجمللس الوطين للبحوث يف كندا منذ عام 1947
بقياسات يومية لالنبعاثات الراديوية الشمسية يف موجة طوهلا  10,7سنتمرتات .وقد وفر هذا الربنامج ،وهو يتألف من قياسات
دقيقة لكثافة تدفق القدرة الطيفية ) (spfdالكلية ومراقبة التوهج ،أطول سجل كمي موجود للنشاط الشمسي .ويرمز للقياس،
يف وحدات تدفق الطاقة الشمسية ) ،(1 sfu ≡ 10–22 Wm–2Hz–1) (sfuعاد ًة بالرمز  F10,7ويستخدم يف مجيع أحناء العامل باعتباره
املؤشر الرئيسي للنشاط الشمسي .وال يقتصر استخدامه على أوساط الفيزياء الشمسية ،بل يستخدمه أيضاً علماء الغالف
اجلوي ومهندسو االتصاالت ومرافق الطاقة الكهربائية وغريها من املنظمات اليت ميكن أن تتأثر عملياهتا بفعل النشاط الشمسي
املرتفع والعواصف املغنطيسية األرضية املصاحبة .كما تستخدمه وكاالت الفضاء يف منذجة كثافة الغالف اجلوي العلوي لألرض
إلجراء احلسابات املدارية الساتلية .ومبا أن البث الراديوي الشمسي يف أطوال املوجات السنتيمرتية هتيمن عليه مسامهة (املكونة
املتغايرة ببطء) تتكون يف تركيزات من البالزما تدعمها اجملاالت املغنطيسية واإللكرتونات احلرارية يف اجملاالت املغنطيسية ،فإن
الشدة مبقدار  10,7سنتيمرتات ترتبط بقوة بالتدفق املغنطيسي الكلي .كما ترتبط أيضاً بشكل جيد بتدابري أخرى من النشاط
الشمسي ،وتستخدم على نطاق واسع كبديل عن كميات مثل عدد بقع زيوريخ الشمسية وملعان الشمس وشدة األشعة فوق
البنفسجية املتكاملة ،واليت يصعب قياسها مع مراعاة االتساق واالستمرارية املطلوبني .ومثة مناقشة تفصيلية لوحدات F10,7
يف املرجع ].[Tapping, 2013
ونظراً لشدة االنبعاثات الشمسية ،وألن معظم القياسات يف السنوات األخرية أخذت من مواقع حممية جيداً ،مل يكن التداخل
الضار من اخلدمات النشطة ميثل مشكلة .ومع ذلك ،أشار أبرز املستعملني للمعلومات املرصودة إىل أن أي معدالت لفقدان
البيانات بسبب عطل تقين أو تداخل جيب أن تبقى دون  %1يف أي سنة معينة.
ومثة أداة أقوى لرصد الشمس ،وهي مرصاد الشمس الراديوي ( Nobeyamaاليابان) ،استكمل يف عام  ،1992وهو يعمل يومياً
يف تردد  GHz 17باستبانة زاوية على الشمس مبقدار  10ثوان قوسية واستبانة زمنية تصل إىل  20ملليثانية .وهناك أداة جديدة
متعددة األغراض ،وهي صفيفة مشسية متقلبة الرتددات ) ،(FASRسوف تكون قادرة على التقاط صور للشمس وغالفها اجلوي
باستبانة ثانية قوسية على مدى تردد  ،GHz 30-0,1وهي قيد الدراسة ].[Bastian et al., 1998

علم الفلك الراديوي

الفصل

7

114

المراجع
BASTIAN, T. S., GARY, D. E., WHITE, S. M. and HURFORD, G. J. [1998] Broadband imaging
spectroscopy with a solar-dedicated array. Proc. SPIE, Vol. 3357. Advanced technology MMW, radio, and
terahertz telescopes. T. G. Phillips, ed. p. 609-619.
D’ADDARIO, L. R. [1991] Time synchronization in orbiting VLBI. IEEE Trans. Instrum. Meas.,
Vol. IM-40, p. 584-590.
HEWISH, A., BELL, S. J., PILKINGTON, J. D. H., SCOTT, P. F. and COLLINS, R. A. [1968]
Observations of a rapidly pulsating radio source. Nature, Vol. 217, p. 709-713.
HIRABAYASHI, H. et al. (52 coauthors) [1998] Overview and initial results of the very long baseline
interferometry space observatory programme. Science, Vol. 281, p. 1825-1829.
LEITCH, E. M. et al. [2002] Experiment design and first season observations with the degree angular scale
interferometer. Astrophys. J., Vol. 568, p. 28-37.
LEVY, G. S. et al. (31 co-authors) [1989] VLBI using a telescope in Earth orbit. 1. The observations.
Astrophys. J., Vol. 336, p. 1098.
LOVELL, J. E. J., MCCALLUM, J. N., REID, P. B., MCCULLOCH, P. M., BAYNES, B. E., DICKEY, J.
M., SHABALA, S. S., WATSON, C. S., TITOV, O., RUDDICK, R., TWILLEY, R., REYNOLDS, C.,
TINGAY, S. J., SHIELD, P., ADADA, R., ELLINGSEN, S. P., MORGAN, J. S., & BIGNALL, H. E.
[2013], “The AuScope geodetic VLBI array”, Journal of Geodesy 87 527-538
MORAN, J. M. [1998] The submillimeter array. Proc. Spie. Vol. 3357. Advanced technology MMW, radio,
and terahertz telescopes, T. G. Phillips, ed., p. 208-219.
PADIN, S. et al. [2001] First intrinsic anisotropy observations with the cosmic background imager.
Astrophys. J. Lett., L1-L5.
PETRACHENKO, WILLIAM, BEHREND, DIRK, HASE, HAYO, MA, CHOPO, NIELL, ARTHUR,
SCHUH, HARALD, & WHITNEY, ALAN 2013, “The VLBI2010 Global Observing System (VGOS)”
EGU General Assembly, held 7-12 April, [2013] in Vienna, Austria, id. EGU2013-12867,
http://adsabs.harvard.edu/abs/2013EGUGA..1512867P
PRESTON, R. A., BURKE, B. F., DOXSEY, R., JORDAN, J. F., MORGAN, S. H., ROBERTS, D. H. and
SHAPIRO, I. I. [1983] The future of VLBI observatories in space. (Techniques d'interférométrie à très
grande base). F. Biraud, ed., Cepadues, Toulouse, France.
SEKIDO, M., IMAE, M., HANADO, Yu., HAMA, S., KOYAMA, Y., KONDO, T., NAKAJIMA, J.,
KAWAI, E., KURIHARA, N., ILYASOV, Yu. P., ORESHKO, V. V. and RODIN, A. E. [1998] Pulsar
VLBI experiment with Kashima (Japan) – Kalyazin (Russia) baseline. New Astronomy Rev. Vol. 43,
p. 599-602.
SCHUH, H. and BEHREND, D. [2012], “VLBI: A fascinating technique for geodesy and astrometry”.
Journal of Geodynamics, 61, 68-80.
TAPPING, K.F., “The 10.7cm solar radio flux (F10.7) ”, Space Weather, Volume 11, Issue 7, July [2013],
Pages: 394–406.
THOMPSON, A. R., MORAN, J. M. and SWENSON, G. W. [2001] Interferometry and synthesis in radio
astronomy. 2nd ed. Wiley, New York, United States of America.
USON, J. M., BAGRI, D. S. and CORNWELL, T. S. [1991] Radio detection of neutral hydrogen at redshift
z  3.4. Phys. Rev. (Lett.), Vol. 67, p. 3328-3331.

علم الفلك الراديوي

7

الفصل

115

الفصل

8

تخفيف التداخل
يتناول هذا الفصل مسائل التخفيف من تداخل الرتددات الراديوية ) (RFIيف جمال الفلك الراديوي .وهنالك وصف شامل
ومراجع وافية يف التقرير  - ITU-R RA.2126تقنيات التخفيف من تداخل الرتددات الراديوية يف عمليات الفلك الراديوي.
1.8

مقدمة  -األهداف

الغرض من ختفيف التداخل يف عمليات الفلك الراديوي هو خفض أو إزالة أثر اإلشارات من اخلدمات النشطة واليت تنشا داخل
نطاقات خدمة الفلك الراديوي أو خارجها .ويكاد يؤدي التداخل دائماً إىل خسارة يف البيانات وينال من جودة البيانات على
السواء ،األمر الذي يطرح مشكلة تنظيمية إذا حدث التداخل ضمن نطاق خمصص خلدمة الفلك الراديوي .بيد أنه ال ميكن
اللجوء إىل أي إجراء تنظيمي يف حال فقدان البيانات يف نطاقات غري خمصصة خلدمة الفلك الراديوي .ومن األفضل طبعاً جتنب
فقدان البيانات باختاذ إجراءات تنظيمية ميكن أن حتول دون وجود إشارات تداخل ،والوقاية أفضل بكثري من العالج .وميكن
تنفيذ طرائق التخفيف ،اليت تشمل طرائق استباقية لتغيري بيئة تداخل الرتددات احمللية عن طريق التنظيم وطرائق ما قبل الكشف
وبعده ،وخمتلف طرائق ما قبل االرتباط والطرائق املطبقة وقت االرتباط وما بعده ،وذلك يف نقاط شىت ضمن نظام احلصول على
البيانات .ومع ذلك ،من األفضل دوماً التصدي للمشكلة يف أوىل مراحل سلسلة املعاجلة .فالتدخل املبكر حيد من فقدان
البيانات وخيفض من تكاليف العمليات الالحقة وخيفف من تعقيد النظام .ومن األيسر التوصل إىل ختفيف التداخل عندما تكون
نسبة التداخل إىل الضوضاء ) (INRعالية .ومن األفضل معاجلة التداخل الضعيف الحقاً يف سلسلة املعاجلة بعد تكامل البيانات
لزيادة نسبة اإلشارة إىل الضوضاء ).(SNR
ولألسباب العلمية يف الوقت احلاضر ،تعمل نظم الفلك الراديوي احلالية بعروض نطاق أوسع على حنو متزايد وبدرجة متزايدة من
حساسية النظام .ونتيجة لذلك ،غالباً ما تغطي الرصدات نطاقات موزعة خلدمات نشطة ال تتوفر فيها احلماية خلدمة الفلك
الراديوي .ولذلك فإن تقنيات ختفيف التداخل ضرورية للحصول على بيانات فلكية صاحلة يف النطاقات غري املوزعة هلا.
ومثة مشكلة رئيسية تواجهها خدمة الفلك الراديوي يف التشغيل عرب عروض نطاقات أوسع نشأت من استخدام أجهزة الطيف
املنتشر العريض النطاق املنخفض الطاقة ،وهي غري مرخصة ومصناعة على نطاق واسع .وحيتاج األمر إىل حلول ختفيف مبتكرة
لتمكني عمليات الفلك الراديوي على النحو األمثل .ومثة مشكلة أخرى لعمليات الفلك الراديوي خارج النطاق وهي النفاذ الدينامي
إىل الطيف ) (DSAالذي مي اكن النظم من العمل يف الطيف الشاغر (املساحات البيضاء) .ومن املتوقع لألجهزة الراديوية اإلدراكية
أن متأل بشكل متزايد الطيف يف شكل جديد من أشكال تقاسم الطيف .وبطبيعة احلال ،يتوقف تشغيل عمليات الفلك الراديوي
يف النطاق العريض على نفس مبدأ النفاذ الدينامي إىل الطيف ،على غرار األجهزة الراديوية اإلدراكية اجلديدة املستخدمة.
2.8

تواقيع مصادر التداخل الراديوي وأثرها

يتوقف األثر الفعلي للتداخل بالنسبة للبيانات املستقاة بواسطة التليسكوبات الفلكية على عدد من العوامل ،أوهلا نوع
التليسكوب الراديوي املستخدم .والتليسكوبات الوحيدة املكافئي هي األكثر تأثراً إذ ليس لديها الكثري من التمييز التوجيهي إزاء
التداخل الوارد ،مما يؤدي إىل ضم اإلشارات الفلكية وإشارات التداخل على حنو متماسك .وهذا يتناقض مع حساسية
التليسكوبات للتداخل املدرجة يف صفائف موصولة لقياس التداخل ،حيث يدخل التداخل النظام جزئياً على حنو غري متماسك.
ويف هذه التشكيالت ختدم خطوط األساس املمتدة كعامل ترشيح مكاين مييز إزاء التداخل .ولكل نظام لقياس التداخل يستخدم
تقنيات "الوقف اهلامشي" قدرة لرفض التداخل تتوقف على خط األساس ،وتزداد هذه القدرة بتزايد طول خط األساس.
ومع ذلك ،ما زالت تتأثر معايرة كل حمطة يف الصفيف حبكم التداخل احمللي الذي تتعرض له.
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تضحي ببعض فتحات الزمن أو نطاقات الرتدد داخل
أما العامل الثاين فيتوقف على منط الرصد .فبينما تستطيع القياسات املتواصلة أن ا
خمطط الزمن-الرتدد لرصدة ما فإن رصدة خط طيفي ما تتضرر كلما أثر تردد وعرض التداخل تأثرياً مباشراً على اإلشارة الفلكية.
وثالثاً ،يتوقف األثر الذي تتعرض له البيانات على منط التداخل .فهل التداخل متغري بتغري الزمن (نبضي) ،و/أو هل هو ضيق
النطاق أم واسع النطاق ،و/أو هل هناك تراكب يف أمناط الرتدد؟ ومن شأن البث املباشر (وغري املباشر) من شبكات األرض،
اليت تتبع الكثافة السكانية وثراء اجملتمع احمللي ،أن يعطي خلفية إشارات ثابتة .وقد تتسبب السواتل وخدمات الطريان
يف مكونات تداخل ثابتة وعابرة على السواء .وقد يضمن موقع مرصد ما نسبة إىل مسالك مرور الطريان وجود انبعاثات مباشرة
منها وانعكاسات إشارات من األرض ،كتلك اآلتية من رادارات املطارات .ويأيت معظم التداخل من اقرتان الفص اجلانيب مع
خدمات نشطة ،مع أن اقرتان احلزمة الرئيسية اهلدام ميكن أن ينشأ من السواتل ومن خدمات الطريان كما ميكن أن حيدث مثالً
من ساتل  Cloudsatيف تردد  .GHz 94وباإلضافة إىل التداخل اخلارجي ،هناك أيضاً احتمال التداخل اجملاين املتولد عن املرصد
بالذات من أجهزة احلوسبة وااللكرتونيات يف املوقع ،وميكن حتديد هذه املصادر كما ينبغي تدريعها بشكل ٍ
كاف.
رابعاً ،قد يؤثر تغاير التداخل مبرور الزمن بشكل خاص يف الرصدات الفلكية احلرجة من حيث الزمن .إذ من شأن التداخل
املتغاير غري املتكرر الذي حيدث أثناء دراسات األحداث العابرة والنجوم النابضة أن يتلف رصدات حرجة فريدة ال ميكن تكرارها.
وقد يؤثر على التتابع الزمين للنبضات كما ميكن أن يؤثر أيضاً على معايرة البيانات احلرجة من حيث الزمن.
وأخرياً ،فقد تغريت بيئة التداخل بسرعة يف السنوات األخرية املاضية ،حيث دخلت تطبيقات خدمات جديدة وخرجت تطبيقات
أخرى .ومن شأن استخدام النطاق العريض وتطبيقات انتشار الطيف للبث واالتصاالت ،فضالً عن األجهزة غري املرخصة اليت
تستبعد إشارات املاضي الذروية عالية الطاقة وتستبدهلا بإشارات أوسع وأخفض طاقة ،أن تولد إشارات ليس من السهل إزالتها
من بيانات الفلك الراديوي .ولسوف يغري تكاثف استخدام الطيف والنفاذ الدينامي إىل الطيف على حنو متزايد طابع بيئة
التداخل ،وسوف يتطلب على حنو متزايد من خدمات الفلك الراديوي أن تعدل ُنجها يف احلد من تأثري التداخل على البيانات
اخلاصة هبا.

منهجيات تخفيف التداخل الراديوي  -طبقات التخفيف

3.8

ميكن استخدام عدد من طرائق ختفيف التداخل يف مراحل خمتلفة من عملية احلصول على البيانات .والطريقة األوىل واألجنع هي
التحكم يف إشارات التداخل الواردة قبل أن تدخل املستقبِل وذلك بتعديل بيئة التداخل الراديوي احمللية واإلقليمية .ومثة طبقة ثانية
للتخفيف وهي إمكانية تطبيق طرائق ما قبل الكشف يف نظام االستقبال بالذات ،ورمبا يف جمال الطرف اخللفي الستقاء البيانات.
والطبقة الثالثة تتألف من البرت الرقمي وطرائق إزالة التداخل الراديوي ،وميكن استخدامها قبل االرتباط .ولدى ظهور االرتباط
بواسطة الربجميات ،ميكن أيضاً دمج هذه الطرائق الرقمية يف عملية االرتباط .ومثة طبقة رابعة ممكنة تستدعي تطبيق الطرائق الرقمية
بعد االرتباط وبعد تكامل البيانات أو ختزين البيانات املؤقت .وأخرياً ،تتكون طبقة التخفيف اخلامسة من مناولة (برت وتعليم)
البيانات الفلكية اليت مت مجعها إلزالة آثار مصادر التداخل املعروفة وغري املعروفة.
ويتوقف أداء كل هذه الطرائق على نسبة التداخل إىل الضوضاء ) ،(INRأي على الشدة النسبية للتداخل أو على نسبة تغاير
ضوضاء النظام إىل تغاير التداخل .ومعظم الطرائق ال تكون فعالة إال عندما يكون التداخل قابالً للكشف بوضوح ضمن
البيانات ،وميكن إزالة آثاره فقط حىت سوية الضوضاء اآلنية .ومقياس اجلدارة هلذه الطرائق هو كسب املعاجلة بعد كبت التداخل
أو ختفيضه مقدراً بقياس نسبة االشارة إىل الضوضاء (بعد املعاجلة) إىل نسبة االشارة إىل الضوضاء (قبل املعاجلة).

وتتوقف جودة أداء أي طريقة على السوية املطلوبة من كبت التداخل ،ذلك ألن كل طبقة من طبقات التخفيف ختضع للقيود
اخلاصة هبا .ويف هذا الصدد مثة دور لعرض النطاق الذي تشغله إشارة فلكية نسبة إىل عرض نطاق التداخل .ومن املهم أن يؤخذ
يف االعتبار فقدان اإلشارة موضع االهتمام يف معرض احلكم على نتائج التخفيف ،ألن ذلك خيتلف من طريقة إىل أخرى.
ويف الواقع يكون الستخدام طبقات من عدة طرائق أثر تراكمي ،حيث أن كل طبقة الحقة من التخفيف تعمل على
ما يتبقى من أي إشارة تداخل من معاجلة أسبق .وباإلضافة إىل ذلك ،قد يرتتب على تطبيق كل طريقة إدخال قدر من
"السمية" ،أي الضرر الذي حلق بالبيانات الذي يزيد تدرجيياً من احنطاط نوعية البيانات .وجتري تكمية الضرر الكلي الذي يلحق
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بالبيانات ،كمقياس لفقدان البيانات الناجم عن معاجلة ختفيف (الحقة) ،بقياس نسبة اإلشارة إىل الضوضاء (بعد املعاجلة) إىل
نسبة اإلشارة إىل الضوضاء (يف غياب التداخل).
4.8

الطرائق االستباقية  -تغيير بيئة التداخل الراديوي

من شأن التنسيق مع املستخدمني النشطني واللجوء إىل اللوائح الوطنية والدولية أن يقلل من حدوث التداخل يف حمطة ما من
حمطات الفلك الراديوي ،وميكن أن يقلل من أثر التداخل على الرصدات .ويسهم حتسني اإلطار التنظيمي وتعزيزه على املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية بدور هام يف محاية االستخدام املنفعل للطيف :املصادر الداعمة هلذا النهج متوفرة يف هذا الكتياب،
ويف توصيات القطاع  ،ITU-Rوخاصة سلسلة علم الفلك الراديوي ) ،(RAويف سلسلة الفلك الراديوي من تقارير القطاع ITU-
 ،Rويف كتيب اللجنة املعنية برتددات الفلك الراديوي ) .(CRAFوميكن أن تستخدم مناطق التنسيق ومناطق الصمت الراديوي
لتعديل بيئة التداخل الراديوي اليت سوف تتولد عن مصادر التداخل األرضية يف تليسكوب ما .ويتمتع العديد من املراصد بلوائح
حملية ووطنية متنع تركيب مرسالت يف مواقع قريبة جداً (يف حدود  6-2كيلومرتات) من املرصد .وقد مت تنفيذ تنسيق على نطاق واسع
وحددت مناطق صمت لبضعة مواقع ،مثل منطقة الصمت الراديوي الوطنية حول غرين بانك ،فرجينيا الغربية يف الواليات املتحدة
األمريكية ،ومنطقة التنسيق يف بورتوريكو حول مرصد أريسيبو ،أو منطقة التنسيق اليت أنشئت حول مرصد  ALMAيف صحراء
أتاكاما يف شيلي .وجيري تنظيم بيئات لتليسكوبات جديدة ،مثل املوقعني احملتملني لصفيف الكيلومرت املربع ،بواسطة لوائح وطنية
استشرافية لتمكني أكثر الرصدات حساسية اليت ستجري يف هذه املواقع.
وملا كان من األفضل حل قضايا التداخل احملتمل قبل التنفيذ ،فمن الضروري حتديد كل من املرسالت القائمة واجلديدة احملتملة
على السواء واليت قد تؤثر على تلك األجزاء من الطيف الراديوي موضع اهتمام مرصد ما ،وذلك من خالل مواكبة التغريات
يف الرتخيص احمللي ومعرفة االجتاهات يف استعمال الطيف .وميكن استخدام مراقبة الطيف ملعرفة االجتاهات ،وملعرفة "جريان
الطيف" ،وملعرفة "مواطن اخلطر" .ومراقبة الطيف هي أيضاً أداة لتحديد النسبة املئوية من فقدان البيانات اليت يسببها التداخل
يف النطاقات املنفعلة.
وتبني التجربة أن املراصد ذاهتا غالباً ما تكون من مصادر التداخل اهلامة .إذ ميكن أن يتولد عن معدات احلوسبة واألجهزة
اإللكرتونية يف املباين انبعاثات توافقية وعريضة النطاق تدخل نظام الكشف يف تليسكوب ما .ويتسم حتديد هذه املصادر وإزالتها
بأولوية عالية بالنسبة لكل مرصد .ومن شأن استخدام اخلزائن املانعة النبعاث التداخل و"أقفاص فاراداي" الحتواء األجهزة
االلكرتونية واملعدات احلاسوبية ،وكذلك للحد من النشاط البشري (غرف التحكم عن بعد) وفرض القيود على استخدام
احلواسيب احمللية ،أن يساعد على متتع مرصد ما "بصمت راديوي" .وهذه القائمة مبا جيب القيام به هي جزء من االستعدادات
الالزمة لكي يتمكن مرصد ما من إجراء أكثر الرصدات حساسية.
5.8

الكشف السابق والكشف الالحق

هناك طريقة موحدة إلزالة التداخل يف جمال الرتددات وهي تركيب نطاق مترير أو مرشاح مترير عال/منخفض يف جهاز االستقبال،
مما يؤدي إىل فقد اإلدراج ويرفع بشكل كبري من حرارة النظام عند ترددات قريبة من حافة النطاق .ومبقدور تكنولوجيا ترشيح
النقل الفائق أن تقلل إىل حد كبري من أثر هذه املرشحات .ويعمل ترشيح نطاقات خدمة الفلك الراديوي على منع الضرر الناجم
عن إشارات قوية خارج النطاقات .ويؤدي الرتشيح أيضاً إىل فقدان يف البيانات بالنسبة للرصدات املتواصلة ،بينما غالباً ما يكون
ضرورياً لتمكني رصدات اخلطوط الطيفية عندما حيدث التداخل يف تردد حرج داخل نطاق مترير مستقبل ما.
وميكن اللجوء إىل عملية الطمس أو وقف عملية إستقاء البيانات ،مثل وقف تراكم البيانات يف مرحلة الرتابط ،لتحقيق اإلزالة
يف اجملال الزمين .وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح لإلشارات النبضية والدورية .وقد نفذ مرصد أريسيبو نظام طمس راداري
يف مطار من شأنه أن يوقف معاجلة االرتباط بالتزامن مع فرتة نبض الرادار خالل نافذة زمنية مصممة لكي تشمل أي عيوب
رادارية نامجة عن أثر التضاريس والتشتت املتعدد املسارات .وحتتسب البيانات املفقودة باعتبارها خسارة يف زمن الرصد
عند حدوث هذا النوع من التداخل ضمن نطاق موزع خلدمة الفلك الراديوي.
علم الفلك الراديوي

الفصل

8

118

تكرس الكثري من البحوث لتصميم مستقبالت قوية تتسم بدرجة عالية من اخلطية ،حبيث ال تؤثر عليها بيئات التداخل
وقد ا
الراديوي القاسية .ورصدات النطاق العريض ممكنة عندما تكون نظم االستقبال خطية مبا فيه الكفاية حبيث ال حيدث أي تعرج
وال يتولد أي منتجات ما بني التشكيل وال حيدث أي فرط يف احلمولة.
6.8

الترابط السابق

1.6.8

المعالجة الرقمية القائمة على الهوائي

ميكن تنفيذ املعاجلة الرقمية يف الوقت الفعلي كجزء من معاجلة الرتدد املتوسط ) (IFيف التليسكوبات الراديوية وحيدة املكافئي،
وكجزء من املعاجلة يف احملطة و/أو عملية تكوين احلزمة ألدوات الصفيف .وتعمل هذه الطريقة الفعالة من حيث التكلفة
على ما يرام يف حال التداخل الراديوي النبضي (العابر) وتتطلب اعتيان بيانات سريع فضالً عن توفر دورات حوسبة يف كل حمطة
من احملطات .وتتحدد كمية فقدان البيانات حبكم طبيعة التداخل العابرة .ومن شأن التعليم واإلزالة يف الرتدد املتوسط ويف الوقت
الفعلي أن يقلل من فقدان البيانات الذي حيدث يف طريقة التعليم-اإلزالة من خالل التعامل فقط مع تلك األجزاء من الزمن
والرتدد املصابة بالتداخل؛ وينبغي أال يلحق ذلك أضراراً جانبية بالفرتات الزمنية وفرتات الرتدد اجملاورة .وهذا خيتلف عن معاجلة
ما بعد االرتباط ،وهي أشد ألن عينات البيانات املتكاملة تستخدم من أجل التعليم واإلزالة عند خط األساس ويف اهلوائي.
وميكن حتديد العتبات يف كل من اجملال الزمين وجمال الرتدد عندما يكون التداخل يف البيانات املعتانة قوياً وقابالً لالستبانة،
وعندما يكون احليز الذي يشغله التداخل يف الطيف منخفضاً نسبياً .وقد استخدم حتديد العتبات ألول مرة إلزالة التداخل
يف تليسكوب  Ratan 600واستخدم كثرياً منذ ذلك احلني .ومثة تطبيق ناجح نفذ مؤخراً يف التليسكوب الراديوي التجميعي
يف ويسرتبورك ) ،(WSRTحيث متت معاجلة بيانات استقطاب ثنائي مبقدار  MHz 20من كل من التليسكوبات األربعة عشرة
يف الوقت الفعلي .كما مت تطبيق طريقة حتديد العتبات هذه على بيانات النجوم النبضية قبل عملية طي الفرتات.
وتبحث طرائق ترشيح الفضاءات الفرعية عن توقيع حمدد يف مكون قدرة التداخل يف البيانات من أجل استبانته وإزالته.
ومثة تطبيق ناجح بشكل خاص هو البحث عن الدورية-السكونية ضمن البيانات ،وهو يعمل بشكل جيد بالنسبة إلشارات
التداخل املش اكلة رقمياً.

ومثة شكل آخر من أشكال إزالة الفضاءات الفرعية يستغل حتليل التوزيع االحتمايل لإلشارات .ومبا أن مسامهة التداخل تغري
طيف القدرة إىل توزيع غري مركزي (تربيع كاي) ،على النحو الذي حتدده اللحظات األعلى ،فإنه ميكن إزالتها من البيانات .ومثة
ُنج مماثل يكمن يف استخدام التفرطح (اللحظة الرابعة من طيف القدرة) الستبانة مكون التداخل وإزالته .وقد استخدم
هذا النهج للرصدات الشمسية وحيدة املكافئي ،وملعاجلة الرتابط (الالحق) يف بيئة ترابط الربجميات .كما يستغل أيضاً الرتشيح
املتوسط واالستفادة من خصائص التوسيط يف نظام متعدد التغذية اخلصائص اإلحصائية للبيانات وهي فعالة يف ختفيف التداخل
يف بيانات اخلطوط الطيفية يف الوقت الفعلي.
وتؤدي طرائق ختفيف ما قبل االرتباط اليت تنطوي على إزالة عينات البيانات إىل تغيريات يف معايرة كسب البيانات .وهذا يتطلب
مسك دفاتر دقيق لتحديد التأثري على البيانات وفقدان البيانات املرتبطة به .وال يؤثر استبدال البيانات املتضررة يف جمال الرتدد
(أو الزمن) مع خط أساس جمهز سوى على جذر متوسط تربيع القنوات املتأثرة.
إلغاء الضوضاء التكيفي (الزمني)

2.6.8

كثرياً ما يستخدم إلغاء الضوضاء التكيفي ) (ANCيف جمال االتصاالت والتكنولوجيا العسكرية .واملبدأ األساسي للرتشيح
التكيفي الزمين هو حتويل فورييه السريع ) (FFTللبيانات الواردة وتنفيذ عملية تكييف على فدرات الرتدد ومن مث العودة إىل جمال
الرتدد عرب معكوس حتويل فورييه السريع .وهذه الطريقة ،القائمة على أساس ترشيح  ،Wienerتعمل يف إشارات التداخل اليت
تكون نسبة التداخل إىل الضوضاء ) (INRفيها هامة ،أي عندما يهيمن التداخل على ضوضاء النظام .وميكن أن يساوي كبت
إشارة التداخل ما يقرب من نسبة تداخلها اآلنية إىل الضوضاء .وتكون املرشحات التكيفية فعالة عندما تكون املعلومات الطيفية
غري ذات أمهية ،كما يف دراسات النجوم النابضة والتواصل .كما استخدمت هذه الطريقة على حنو فعال يف الصفائف املتعددة
الفصل

8

علم الفلك الراديوي

119

التغذية أو صفائف املستوي البؤري يف مكافئيات وحيدة (انظر القسم التايل) .وهناك شكل مغاير للرتشيح التكيفي وهو طرح
قناة بيانات مرجعية من قناة بيانات إشارة باستخدام نسخة من التداخل الراديوي نفسه ،من خالل مقارنة اإلشارات يف املصدر
زائد التداخل باإلشارات خارج املصدر زائد التداخل .ويف بعض نظم التليسكوبات القائمة ،تؤخذ النسخة من التداخل من
هوائي مرجعي مساعد موجه حنو مصدره .ولكن يف هذه احلالة يتطلب كل مصدر متميز من التداخل اهلوائي اخلاص به.
وقد مت بنجاح تطبيق تقدير معلمايت إلشارات تداخل معلومة وطرحها من البيانات وذلك لإلرساالت الساتلية بشفرة
يف النظام العاملي الساتلي للمالحة ) (GLONASSباستغالل خصائص التشكيل املعروفة هلا ،حيث مت التوصل إىل إلغاء إشارة
من أكثر من  dB 20دون اللجوء إىل هوائيات مساعدة .ويهدف تنفيذ حديث العهد لتقنيات الرتشيح التكيفية إىل إزالة التوقيع
على إرساالت  L3من ساتل واحد للنظام العاملي لتحديد املواقع ) (GPSيف مرصد .Arecibo
C/A

3.6.8

الترشيح المكاني والتوجيه الصفري

كل صفيف متعدد اهلوائيات له فصوص جانبية وقيم صفرية يف خمطط حزمته ميكن استخدامها لتخفيض اإلشارات من مصادر
تداخل حمددة املكان .وبشكل عام ،يتطلب النظام التكيفي الذي يستخدم خوارزمية تشكيل حزمة نسبة تداخل إىل
ضوضاء ) (INRعالية ويقتصر على عدد صغري من أهداف التداخل لتع اقبها أثناء الرصد .وحتتاج مصادر التداخل أيضاً إىل أن
تبقى مستقرة وميكن التنبؤ هبا خالل رصدة ما .والرتشيح املكاين يف أسلوب تشكيل احلزمة لعدد حمدود من مصادر التداخل
ال ينال عموماً من الصورة املتولدة بواسطة احلزمة الرئيسية.
وتستخدم تقنيات اهلوائيات الذكية ،املتعددة احملاسيس يف نظم الرادارات واالتصاالت ،لتحديد اجتاه الوصول ولتنفيذ خوارزميات
تشكيل احلزمة .وكذلك األمر ،من شأن تليسكوبات احملاسيس املتعددة من اجليل اجلديد ،اليت ترى مباشرة مصادر التداخل احملددة
(مثل صفيف الرتدد املنخفض ) (LOFARوصفيف  ،)(MWA) Murchison Widefieldأن تسمح بتحسني عملية تشكيل
احلزمة لكي تشمل عملية التصفري التكيفي والرتشيح املكاين ملصادر التداخل املتميزة هذه يف الوقت الفعلي .وعلى صعيد التطبيق
العملي ،استخدمت مائة هوائيات  LOFARلتوليد حزمتني منفصلتني ،ويف الوقت ذاته وضع صفر دائم يف موضع واحد  15درجة
فوق األفق .وتوفر الصفائف الطورية متعددة احملاسيس واملعايرة جيداً إمكانية توجيه صفري لتعقب ساتل ما مع احلفاظ على حزمة
كسب عال يف جمال مستهدف ،مع أن تعقيد املعاجلة يزداد بسرعة إذا كان األمر يتناول نظاماً متعدد السواتل.
وبالنسبة للصفائف املتباعدة ،اليت هلا خطوط أساس طويلة نسبياً ،ميكن تنفيذ االرتباط أوالً مث تصنيع احلزم بعد ذلك.
وعلى افرتاض حتديد مواقع مصادر التداخل ،فإن كبتها يتحقق عندئذ من خالل معاجلة فرتات زمنية قصرية من تدفق البيانات
وتطبيق عملية ترجيح معقدة أثناء معاجلة الصور .وتبني عمليات احملاكاة احلاسوبية للرتشيح املكاين بعد االرتباط أن عملية
التنظيف بواسطة حزمة مصححة التداخل ميكن أن يكون فعاالً.
وتوفر نظم الصفائف يف املستوي البؤري ) (FPAواملستقبالت املتعددة احلزم فرصاً جديدة للرتشيح املكاين ،حيث إن لكل
من مكونات التغذية إشارة مساوية مستقلة إىل جانب إشارة التداخل املشرتكة .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن دوماً استخدام إحدى
وصالت التغذية يف نظام متعدد احلزم مبثابة هوائي مرجعي.
7.8

عند االرتباط

يتم ،كجزء من عملية االرتباط ،دمج البيانات املرقمنة عموماً عرب فرتات زمنية ترتاوح من زمن االعتيان إىل بضع ثوان ،مما يزيد
كثرياً نسبة التداخل إىل الضوضاء .ونتيجة لذلك ،يصبح من املمكن معاجلة التداخل املستمر وإن كان ضعيفاً ،والذي ال ميكن
معاملته يف الوقت الفعلي ،والبقايا (الطيفية) الضعيفة من عمليات ختفيف سابقة .ومن ناحية أخرى ،ميكن ختفيض شدة ذرى
هامة من إشارة تداخل متغايرة بفضل هذا التكامل .وبالنسبة ألدوات الصفائف ،من شأن الرتشيح املكاين الناتج عن تتبع التأخري
(اهلامشي) ملصدر مساوي أيضاً أن يقلل من شدة التداخل من األرض يف البيانات املتصالبة الرتابط.
وعند هذه النقطة من عملية استقاء البيانات ،ميكن إدراج بروتوكوالت مضادة للصدفة لتحديد مكونات التداخل ،فضالً عن
معاجلة التخفيف الرقمي واستخدام البيانات املستقاة من هوائي مرجعي .وتسمح وسائل الرتابط الرباجمية من اجليل اجلديد
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بإدماج تطبيقات (تعليم على أساس التفرطح) قبل ترابط ( FXحتويل فورييه قبل عملية الضرب) وبروتوكوالت التكديس وبعده.
وجيري تنفيذ التخفيف يف مراحل خمتلفة أثناء املعاجلة يف صفيف الرتدد املنخفض  .LOFARوبالنسبة ألدوات وحيدة املكافئي قد
تتضمن معاجلة ارتباط نطاقات (متعددة) وحيدة كالً من حتديد العتبة أو الطرائق اإلحصائية وإلغاء الضوضاء باستخدام هوائي
مرجعي.
ونشر املعاجلة الرقمية واملدخالت من اهلوائيات املرجعية خالل ارتباط وحيد املوجة ) (SWيكافئ املعاجلة السابقة لالرتباط
يف النطاق القاعدي املبينة أعاله .ومن ناحية أخرى ،فإن تنفيذها يف خلفيات األجهزة التقليدية (القائمة) يتطلب
إضافة كل من األجهزة والربجميات اخلاصة.

االرتباط الالحق  -قبل التصوير أو بعده

8.8

تتكون املعاجلة التقليدية بعد االرتباط من عملية التعليم واإلزالة ،وهي تستغرق وقتاً طويالً وغالباً ما تتم يدوياً .ومبا أن هذه
العملية تتم على بيانات متكاملة ومرتابطة ،فإن فقدان البيانات الناجم عن التعليم ميكن أن يكون هاماً جداً ،وال سيما عندما
يتطلب األمر تعليم فتحات زمنية بأكملها وخطوط أساس بأكملها و/أو هوائيات بأكملها .وهذا خيتلف عن تعليم ترددات
متوسطة ) (IFقائمة على اهلوائي أو اإلزالة حيث يشمل التعليم جمموعات فرعية صغرية ،مما يفضي بطبيعته إىل نسبة
أصغر من فقدان البيانات إمجاالً.

ومن شأن معاجلة البيانات املرتابطة (املتكاملة) على اخلط أو خارج اخلط متكني إدراج التعليم واإلزالة املؤمتتني ،حيث ميكن إجراء
املزيد من املعاجلة اإلحصائية أو الفضائية الفرعية األكثر تطوراً (انظر البند  )1.6.8إلزالة مكونة التداخل دون فقدان الكثري من
البيانات املرتبطة هبا.
وبالفعل ،مت تنفيذ هوائي مرجعي يف مرحلة ما بعد االرتباط إلزالة اإلشارة من مصدر حمدد جيداً باستخدام عالقات
اإلغالق املتاحة.

وتستخدم أدوات الصفائف تقنيات الوقف اهلامشي وتعويض التأخري أثناء الرصدات للحفاظ على املعدل اهلامشي ملوقع الرصد
املركزي عند الصفر أثناء الرصدات .ونتيجة لذلك فإن مكونات التداخل املستقرة (األرضية) والساتلية يف البيانات تتمايز فيما
بينها عن طريق التهميش بأسرع مما حيدث يف املصادر الفلكية ،أي مبعدل الوقف اهلامشي .وهذه احلركة (النسبية) املتميزة تسمح
باالستبانة خارج اخلط وبإزالة مصادر التداخل املستقرة من كل من البيانات املرتابطة ومستوي الصورة دون التسبب يف فقدان
البيانات .ومثة شفرة طبقت أوالً يف التليسكوب الراديوي العمالق باملوجات املرتية ) (GMRTمدجمة اآلن يف نظام معاجلة الصور
الفلكية ).(AIPS

التنفيذ في التليسكوبات

9.8

إن عملية استقاء البيانات من مراصد الفلك الراديوي تتطور للتعامل مع البيئة التكنولوجية املتغرية بسرعة .وحتدث عمليات حتويل
اإلشارات من التماثلية إىل الرقمية اآلن يف أبكر وقت ممكن يف خمطط معاجلة البيانات ،مما يسمح باملعاجلة الرقمية يف غالبية
حلقات سلسلة البيانات .ومن شأن زيادة القدرات أن تسمح مبعاجلة بيانات يف عرض نطاق أكرب بقدر أعلى من استبانة الزمن
وقدر أعلى من استبانة الرتدد (.)kHz 
إن العديد من األجزاء اخللفية احلالية ال تسمح بتنفيذ التخفيف يف املراحل األوىل من سلسلة معاجلة البيانات دون إدخال
تعديالت (شديدة) يف املعدات احلاسوبية .وعلى النقيض من ذلك ،فإن ترابط األجزاء اخللفية والربجميات من اجليل اجلديد يسهل
هذه املخططات يف مراحل خمتلفة من املعاجلة.
ومبا أن كل طريقة ختفيف يتطلب تشغيلها عتبة حمددة من نسبة التداخل إىل الضوضاء ) ،(INRفإن إزالة معظم التداخل يتطلب
تطبيقاً يشتمل على طبقات من الطرائق الستغالل التكامل التدرجيي للبيانات ونسبة  INRاملتزايدة .وبينما ليس هنالك من طريقة
ميكن هبا إزالة التداخل دون عتبة الضوضاء اليت تصادفها ،فإن خطوات التخفيف الالحقة قد تزيل بقايا التداخل املخفف،
فضالً عن التداخل الضعيف الذي ال يظهر إال بعد التكامل.
الفصل
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ِ
املساعدة ألدوات الصفائف على إمكانية دمج خرجها يف نظام املعاجلة( ،وعلى األخص) يف جهاز
ويتوقف تنفيذ اهلوائيات
الرتابط .وتتعامل اهلوائيات املرجعية املوجهة بشكل عام مع مصادر تداخل معينة وهي أقل فعالية يف بيئة معقدة.
ويسهم التدخل البشري يف عملية ختفيف التداخل بدور هام يف العمليات على صعيد الواقع العملي .وهكذا قد يكون
من املمكن تفضيل املعاجلة املباشرة على اخلط ،يف الوقت الفعلي والقابلة للتكيف مع جمموعة متنوعة من توقيعات التداخل ،على
االستخدام التقييدي للهوائيات املرجعية و/أو الرتشيح املكاين للمرسالت املعروفة والثابتة .ومن املرجح أن يكون هذا هو احلال إىل
أن ميكن االستعانة بوسيلة حتكم ما تتمتع بذكاء اصطناعي لتوجيه وإمالء خمطط ختفيف التداخل.
ومقاييس التداخل أقل عرضة لتداخل الرتدد الراديوي .إذ من شأن توقيف احلواف وإزالة الرتابط بتعويض التأخري أن يوفر كبت
التداخل بشكل طبيعي يف خطوط األساس األطول .ومع ذلك ،ما زال التداخل القوي يزيد من ضوضاء النظام ،وما زال يؤثر
على املعايرة وجماالت الرؤية املعقدة يف حمطة ما .وميكن أن تقوم حمطات القياس  VLBIوشبكات االستشعار املوزعة بتنفيذ
التخفيف يف كل حمطة بعينها للحد من تأثري التداخل احمللي على النظام برمته.
وحرصاً على معايرة نظام ما بشكل صحيح ،يتطلب األمر مسك دفاتر على حنو دقيق جلميع البيانات املتأثرة من أجل احلصول
على األوزان الصحيحة من أجل إجراءات املعايرة الذاتية وعمليات التنظيف والتصوير الالحقة.
ويتعني على تطبيقات التخفيف املقبلة أن تنظر يف طرائق أكثر تطوراً من جمرد خوارزميات تعليم التداخل (التفرطح أو غريها)
واإلزالة ،الشائعة عموماً يف هذا الوقت .ومن شأن استخدام الطرائق اإلحصائية اليت تستعمل مقادير عزم أعلى أن يفتح إمكانية
إزالة مكونات التداخل دون التأثري على باقي البيانات ،وهناك طرائق تسمح باستعادة البيانات جزئياً مما يقلل من فقداُنا.
وقد يصبح الرتشيح التكيفي لنظم متديد الطيف ممكناً عندما تعرف خمططات اإلبراق الرقمية اخلاصة هبا.
10.8

الخالصة

لقد مت بنجاح استخدام معاجلة البيانات "على اخلط" و"خارج اخلط" على حد سواء يف التخفيف من بيئة التداخل يف مراصد
الفلك الراديوي .وعلى الرغم من أن هناك جمموعة متنوعة ومتزايدة من خيارات التخفيف الناجحة ،فإن اختيار الطريقة املناسبة
يتوقف كثرياً على خصائص التداخل الراديوي ومنط التليسكوب الراديوي ونوع الرصد .وعلى وجه اخلصوص ،قد يكون
من املفضل استخدام معاجلة البيانات على اخلط يف الوقت الفعلي يف بيئة متغايرة التداخل بينما قد يكون من املفضل اختاذ تدابري
خاصة باستخدام هوائيات مرجعية وترشيح مكاين ملصادر تداخل معروفة وثابتة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن غياب املشاركة البشرية
يف عملية التخفيف قد جتعل املعاجلة األوتوماتية على اخلط خياراً جذاباً.
وليس هنالك من طريقة عمومية للتخفيف من التداخل يف البيانات الفلكية .ويتوقف الكبت الفعال للتداخل على نسبة التداخل
إىل الضوضاء وخصائصه الزمنية والطيفية .وليس من املمكن دوماً إجراء تقييم كمي للطريقة املستخدمة وذلك ألن خوارزميات
التخفيف هي عموماً عمليات غري خطية ميكن أن تؤثر على خصائص الضوضاء واملعايرة .وجمموع البيانات املفقودة الناتج عن
استخدام طريقة معينة هو عامل مرشد يف تقييم الطريقة املثلى.
وقد حيتاج األمر إىل تطبيق طرائق متعددة من أجل التعامل مع بيئة تداخل راديوي أعم .ومع ذلك ،فإن إزالة التداخل يف كل
خطوة من خطوات التخفيف من شأُنا أن تغري خصائص البيانات ،كما أن األثر الرتاكمي لتخفيف التداخل ليس خطياً
وإمنا هو جمموع ما ميكن القيام به عملياً.
إن تكلفة املعدات احلاسوبية ورقمنة البيانات تنخفض بسرعة مما يتيح الفرص لتنفيذ وأمتتة خوارزميات ختفيف التداخل .وهذا
يسمح باملزيد من عروض النطاق الرتددي ويوفر استبانة أعلى من حيث الزمن واستبانة أعلى من حيث الطيف فيما يتعلق
بالرصدات الفلكية .ومع ذلك ،ونتيجة للكميات الكبرية املتزايدة من البيانات ،سيكون من الضروري العمل على إدخال أنابيب
مؤمتتة خلفض البيانات وما يرتبط هبا من خوارزميات التخفيف األوتومايت.
وتصل إىل األسواق اآلن تكنولوجيات جديدة يف جمال االتصاالت والبث ،والكثري منها يف شكل أجهزة متنقلة غري مرخصة.
ومبا أنه من املستحيل السيطرة على مواقعها املتغرية باستمرار ،فإُنا سوف تؤثر بسرعة على عمليات املراصد .وهناك حاجة إىل
علم الفلك الراديوي
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حبوث خوارزمية إلزالة هذه اإلشارات من البيانات الفلكية .وعلى وجه اخلصوص ،متثل أجهزة متديد الطيف (النطاق الواسع
جداً) مشكلة بالنسبة للخدمات املنفعلة وذلك ألن خمططات التشكيل الرقمي اخلاصة هبا متتد عرب حدود توزيعات الطيف.
وتشري التقديرات احلالية إىل أن عدد األجهزة ِ
املرسلة اليت يستخدمها كل شخص سوف تزداد زيادة هائلة وسوف يعتمد الكثري
من هذه األجهزة على النفاذ الدينامي إىل الطيف.
وتتحدد مساحة االستكشاف يف متناول خدمة الفلك الراديوي إىل درجة كبرية حبكم اخلصائص التقنية لنظام الرصد وحبكم
عوامل تقييدية مثل بيئة التداخل .وبينما تنصب تليسكوبات اجليل اجلديد يف أسلم املواقع املمكنة ،فإن املرافق القائمة ال بد هلا
من أن تتعايش مع الظروف احمللية .ورغبةً يف منع التداخل الراديوي من أن يصبح العامل املقياد للمرافق القائمة ،ال بد من إيالء
إدارة الطيف أولوية عالية.

الفصل
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مناطق الصمت الراديوي
1.9

مقدمة

يتناول هذا الفصل تعريف منطقة الصمت الراديوي ) (RQZواملسائل الرئيسية يف حتديد واحدة منها واحلفاظ عليها .ومثة وصف
أكمل وأمثلة عديدة لذلك يف التقرير  - ITU-R RA.2259خصائص مناطق الصمت الراديوي.
1.1.9

التعريف والمتطلبات العامة لمنطقة صمت راديوي

مبا أن رصدات الفلك الراديوي من سطح األرض حساسة جوهرياً للتداخل الراديوي من مصادر من صنع اإلنسان ،سواء عن
وتعرف منطقة الصمت الراديوي هنا بأُنا أي منطقة
قصد أم غري قصد ،فقد قررت بعض اإلدارات حتديد مناطق صمت راديوي .ا
جغرافية معرتف هبا يتم ضمنها تعديل إجراءات إدارة الطيف املعتادة للغرض احملدد الرامي إىل ختفيض أو جتنب التداخل
يف التليسكوبات الراديوية ،وذلك من أجل حتسني البيئة اليت تتم فيها الرصدات.
وهناك عدد من اإلجراءات املختلفة اليت ميكن اختاذها ،وقد تنطبق هذه اإلجراءات على بعض نطاقات الرتدد احملددة و/أو على
بعض الفرتات احملددة من الزمن و/أو على خمتلف أصناف مصادر التداخل .وقد تكون الضوابط تقنية و/أو جغرافية
و/أو تنظيمية .ومن مث سيتم تطبيق تعاريف وطرائق إدارة خمتلفة ملناطق الصمت الراديوي بالنسبة ملختلف التليسكوبات الراديوية،
تبعاً للمتطلبات اخلاصة بكل منها.

وتقتصر معظم القيود اليت فرضت يف مناطق الصمت الراديوي على املرسالت الثابتة لألرض وليس على االرساالت يف اهلواء
أو احملمولة على منت السواتل .والسبب يف ذلك هو أن التداخل الذي ينشأ يف املصادر املتحركة ،وال سيما الطريان ،عادةً
ما يكون ملدة قصرية ،حيث يتم حتديد التداخل بسهولة بينما يزول مصدر التداخل بالذات عادةً حاملا ميكن استبانته.
وليس هنالك من منطقة صمت راديوي تقيد االرساالت الساتلية .وحيدد التقرير  ITU-R RA.2259طائفة واسعة من الضوابط
املستخدمة ويقدم أمثلة عن جمموعة شىت من مناطق الصمت الراديوي حول العامل.

ومن املهم التأكيد على أن منطقة الصمت الراديوي ال تعين غياب االرساالت الراديوية كلياً .وسيكون من الضروري دوماً التعايش
مع طائفة من األجهزة اليت هي من صنع اإلنسان .وميكن أن تشتمل منطقة الصمت الراديوي على خيارات إلبالغ املستخدمني
اآلخرين وللتفاوض بشأن التخفيف من التداخل .ولذا فإن منطقة الصمت الراديوي هي عبارة عن منطقة مانعة تسمح بتنفيذ
آليات حلماية رصدات الفلك الراديوي من التداخل الضار من الرتددات الراديوية ،من خالل اسرتاتيجيات ختفيف فعالة وتنظيم
مرسالت الرتددات الراديوية.
2.1.9

دور التنظيم

تدار الضوابط التنظيمية للتداخل الراديوي احمللي على الصعيد الوطين من جانب هيئات التنظيم احلكومية .ومن العناصر األساسية
يف التنظيم الوطين وضع خطة طيف للرتددات الراديوية حتدد توزيع نطاقات الرتدد على اخلدمات ،مبا يف ذلك توزيع بعض
النطاقات خلدمة الفلك الراديوي .وتستند هذه اخلطط الوطنية للطيف على لوائح الراديو لدى االحتاد الدويل لالتصاالت بقدر ما
يلزم لتجنب التداخل الضار بني خمتلف البلدان.
وبالنسبة ملناطق الصمت الراديوي ،قد ختتار هيئات التنظيم الوطنية تنفيذ طائفة متنوعة من الضوابط على النحو املبني يف التقرير
 ،ITU-R RA.2259واملساعدة يف حل مشاكل التداخل الضار اليت تنشأ يف حال عدم اتباع اللوائح.
ويف حال التداخل بني خمتلف اإلدارات الوطنية ،هنالك لدى االحتاد الدويل لالتصاالت إجراءات للمساعدة يف حل املشاكل.
ومن غري املرجح أن يكون لذلك صلة مبناطق الصمت الراديوي.
علم الفلك الراديوي
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2.9

االعتبارات التي تراعى في تحديد منطقة صمت راديوي

1.2.9

االعتبارات الجغرافية

إىل جانب اختيار مواقع حمطات الفلك الراديوي بعيدة عن املناطق املكتظة بالسكان قدر اإلمكان ،من املفيد وضعها يف مناطق
توفر مستوى ال بأس به من احلجب بفضل التضاريس الطبيعية .وقد رأى بعض املراصد فائدة يف إحاطة تليسكوباهتا الراديوية
بغابات من األشجار الصنوبرية اليت ميكنها ،بفضل حمتوى الرطوبة يف أوراقها اإلبرية ،أن توفر محاية إضافية من التداخل الوارد من
األفق ،ال سيما يف ترددات تفوق بضع وحدات  .GHzومتثل املراصد الواقعة على قمم اجلبال واليت هلا خطوط طويلة جداً من
خط البصر حتدياً من نوع خاص يف جمال تنسيق منطقة صمت راديوي.

ومثة منوذج من مناطق الصمت الراديوي ال يسمح بأي مرسالت على اإلطالق ضمن منطقة الصمت ،ورمبا عرب مدى تردد معني
يتعلق بتشغيل تليسكوب راديوي .ومثة منوذج آخر يسمح فيه باملرسالت طاملا أن سوية اإلشارة الواردة يف حمطة الفلك الراديوي ال
تتجاوز عتبة تداخل حمددة ،ومرة أخرى عرب مدى تردد معني .وقد تكون مناطق الصمت األخرى مزجياً من النموذجني ،فيه
"حلقة داخلية" ال يسمح فيها بأي مرسالت و"حلقة خارجية" جيب فيها ألي مرسل أن يفي مبعايري تداخل حمددة .وتعمل
بعض مناطق الصمت الراديوي عرب كامل الطيف الراديوي.

ويعزى بعض أهم مصادر التداخل يف خدمة الفلك الراديوي إىل الطائرات .ومن مث ينبغي النظر يف إمكانية إنشاء منطقة وطنية
حيظر فيها الطريان فوق مرصد ما .ومن شأن ذلك أن يقلل من مصادر التداخل احملمولة جواً ولكنه ال يقضي عليها ،ألن األفق
الراديوي لطائرة حتلق على ارتفاع منتظم قد يقارب  400كيلومرت.
مدى الترددات

2.2.9

ال بد من الربط بشكل واضح بني مدى ترددات التشغيل يف منطقة صمت راديوي ومحاية تشغيل األدوات الفلكية داخل تلك
املنطقة .ويتعني أن يقتصر الضبط على الرتددات الضرورية لضمان محاية تشغيل األدوات الفلكية ،احلالية واملخطط هلا.
ومع ذلك ،ونظراً لعروض النطاقات الرتددية الواسعة للمستقبالت الراديوية احلديثة والرغبة يف متابعة حتول دوبلر لإلشارات الطيفية
إىل تردد أدىن يف الكون الواسع ،فإن ذلك يستتبع بالضرورة أمداء تردد عريضة .ورمبا تغطي منطقة الصمت الراديوي أمداء الرتدد
اليت يستخدمها العديد من نظم االتصاالت الراديوية األخرى.
أثر التداخل على رصدات الفلك الراديوي

3.2.9

يتفاوت أثر التداخل على رصدات الفلك الراديوي تفاوتاً كبرياً ،من زيادة بسيطة يف سويات الضوضاء اليت ميكن ختفيفها
إىل سويات ميكن أن تتلف املستقبالت يف تليسكوب راديوي .ولتمكني تشغيل خدمة الفلك الراديوي ينبغي أال يكون التداخل
شديداً جداً حبيث يدفع مضخمات املستقبالت إىل حالة الالخطية .وال يزال التداخل الراديوي ،املوجود يف سويات منخفضة مبا
مي اكن من إجراء رصدات الفلك الراديوي ،يتطلب شكالً ما من أشكال التخفيف .وأهم مزايا مناطق الصمت الراديوي هي
سويات التداخل املنخفضة املتأصلة اليت ال تقتصر على محاية مستقبالت الفلك الراديوي فحسب وإمنا تسمح أيضاً بأبسط
وأسهل أشكال التخفيف .ومثة مناقشة أمشل يف الفصلني  6و 8ألثر التداخل يف رصدات الفلك الراديوي.

البيئة الكهرمغنطيسية

3.9

هنالك أنواع شىت من مصادر التداخل يف رصدات الفلك الراديوي ،وقد يتطلب كل منها منطاً خمتلفاً من أمناط التحكم.

وميكن يف معظم احلاالت معاجلة فرادى مسائل التداخل الناشئة عن مرسالت وحيدة يف إطار عمليات إدارة الطيف الراهنة .ومع
ذلك ،ونظراً لتزايد نشر االتصاالت املتنقلة وغريها من األجهزة اإللكرتونية اليت تبث إشارات مقصودة أو غري مقصودة ،فإن سوية
الضوضاء اخللفية ترتفع بتزايد عدد هذه األجهزة .وال بد من برنامج لقياس سوية الضوضاء اخللفية وتغرياهتا على حنو منهجي
مبرور الزمن ،وذلك الستبانة املشاكل قبل أن تظهر من خالل التسبب يف خسائر كبرية يف البيانات وزمن الرصد.
الفصل
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المتعمدة
المشعات
ّ
ّ

املتعمدة هي تلك النظم واألجهزة اليت تنتج انبعاثات ترددات راديوية لغرض االتصال أو االستشعار ،أي أن بث القدرة
املشع ات ا
الراديوية متأصل يف تشغيلها .وبصفة عامة ،هذا يعين أن نطاق الرتدد وعرض النطاق وسوية القدرة املرسلة وخمطط التشكيل وغري
ذلك من املعلمات التشغيلية معروفة أو ميكن تقديرها بقدر من الدقة .وجيري تشغيل املشعات املتعمدة أيضاً ،بشكل عام،
يف نطاقات الرتدد الضيقة نسبةً إىل املشعات غري املتعمدة ومستقبالت خدمة الفلك الراديوي ،وكالمها يغطي نطاقات واسعة.
وحيدد قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد عدداً كبرياً من اخلدمات الراديوية تشمل نظم األرض (اخلدمة املتنقلة للطريان،
واملالحة الراديوية للطريان ،وخدمة اهلواة ،واخلدمة اإلذاعية ،واخلدمة الثابتة ،واخلدمة املتنقلة الربية ،واخلدمة املتنقلة البحرية،
واملالحة الراديوية البحرية ،و ِ
مساعدات األرصاد اجلوية ،والتحديد الراديوي للمواقع ،واملالحة الراديوية ،والرتددات املعيارية ،والزمن)
والنظم الساتلية (اخلدمة الساتلية الستكشاف األرض ،واخلدمة الساتلية الثابتة ،واخلدمة ما بني السواتل ،وسواتل األرصاد اجلوية،
واخلدمة الساتلية املتنقلة ،والعمليات الفضائية ،وأحباث الفضاء).
واألجهزة الراديوية املرخصة هي األجهزة اليت أذنت هيئة التنظيم الوطنية بتشغيلها .وقد تكون مرخصة على أساس إفرادي،
ويف هذه احلالة تكون اهليئة على علم باملوقع (أو منطقة التشغيل) والرتدد والقدرة وعرض النطاق والتشكيل وارتفاع اهلوائي وخمطط
اإلشعاع ،وغري ذلك من معامل احملطة .وهذا يسمح ملنطقة الصمت الراديوي بقدر من التحكم من خالل تقييد أو حتديد أمناط
معينة من املرسالت ،من خالل نطاق الرتدد أو سوية القدرة مثالً .ولدى العديد من اإلدارات أيضاً خيار لرتخيص الطيف ،حيث
يكون للمستخدمني احلق يف نطاق تردد معني يف منطقة جغرافية معينة ،ورمبا لفرتة معينة من الزمن .وميكن للمستخدمني ،مبوجب
تراخيص الطيف ،نشر مرسالت راديوية ضمن نطاق الرتدد احملدد واملساحة اجلغرافية حسب مشيئتهم .وهذا يزيد من صعوبة
السيطرة على منطقة الصمت الراديوي مما هو احلال بالنسبة لألجهزة املرخصة بشكل إفرادي املذكورة أعاله ،ما مل تتضمن شروط
ترخيص الطيف حتديداً حدود منطقة الصمت الراديوي.
أما األجهزة املرخصة (أو غري املرخصة) حبسب الصنف فهي األجهزة اليت جيري تشغيلها دون اتفاق ترخيص معني بني املستعمل
واهليئة التنظيمية .وهي تقتصر على نطاقات تردد حمددة ،وتكون األجهزة حمدودة من حيث القدرة وعرض النطاق وغري ذلك من
املعامل من جانب هيئة التنظيم الوطنية .وهي منخفضة الطاقة عموماً وغالباً ما تكون متنقلة .ومن األمثلة على ذلك اهلواتف
الالسلكية ،وشبكة واي فاي ،وعالمات حتديد اهلوية بواسطة الرتدد الراديوي ،وفتح باب السيارة بال مفتاح .وهي بصفة عامة
أجهزة من الفئة االستهالكية أو أجهزة تستخدمها دوائر الصناعة يف عمليات نشر كبرية .والتحكم يف أجهزة اإلرسال املرخصة
حبسب الصنف من أجل منطقة صمت راديوي أصعب مما هو بالنسبة لألجهزة املرخصة ،ذلك ألن موقع التشغيل وغري ذلك من
املعامل غري معلوم من جانب هيئة التنظيم الوطنية.
وقد تتسبب أيضاً املرسالت الراديوية احملمولة جواً بتداخل يف مستقبالت الفلك الراديوي كما تقدم ذكره.
2.3.9

المتعمدة
المشعات غير
ّ
ّ

شعات غري املتعمدة يف ضوضاء راديوية مبثابة ناتج ثانوي لوظيفتها الرئيسية .ويكون ذلك عموماً يف كثافة طيفية
تتسبب امل ا
أخفض قدرة مما هي يف املشعات املتعمدة ،ولكن عرب نطاقات تردد أوسع .وال تتميز قدرة الرتددات الراديوية املنبعثة متيزاً جيداً من
حيث سوية القدرة أو الرتدد أو اخلصائص اإلحصائية ،ولكنها عموماً عبارة عن مزيج من ضوضاء اخللفية مع إحصاءات غوسية
وضوضاء نبض من سويات أعلى ولكن باحتماالت أقل.
وينطوي استخدام املعدات الصناعية واالستهالكية على احتمال إشعاع التداخل الراديوي .ومع فرادى األجهزة قد تنتج سويات
من التداخل ال تتجاوز املعايري احملددة ،فإن امجايل االنبعاثات قد يكون قوياً مبا يكفي خللق مشكلة تداخل للمراصد الراديوية .ومن املرجح
أن يكون هلذا التداخل طيف عريض النطاق شبيه بالضوضاء ترتاكم فوقه إشارات نطاق ضيق متفاوتة من حيث الزمن.
ومن شأن نظم اإلشعال يف املركبات وغريها من احملركات (من مراوح وماسحات ومدافئ وما إليها) أن تنتج أيضاً ضوضاء
ترددات راديوية .وتنخفض هذه الضوضاء عموماً بتزايد الرتدد ،ومن مث فإن النطاقات دون حوايل  GHz 1هي األكثر تأثراً .ولدى
الكثري من املركبات اليوم نظم إدارة حمركات حموسبة ،وهي مصادر تداخل إضافية حمتملة.
علم الفلك الراديوي
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وقد يتولد التداخل الراديوي من خطوط الطاقة بتأثري الشرر ،ومن اخلطوط اليت يكون توترها يف حدود  70كيلو فولط فما فوق بتأثري
التفريغ اإلكليلي .وقد نظر ،يف اآلونة األخرية ،يف استخدام شبكات توزيع الطاقة كوسيلة لتوفري خدمات االتصاالت.
وتستخدم نظم االتصاالت عرب خطوط الطاقة ) (PLTإشارات تردد يصل إىل  MHz 200مرسلة على خطوط رئيسية لتوزيع
التيار الكهربائي .وتنطوي إشارات  PLTاملرسلة على هذه اخلطوط على إمكانية التسبب يف تداخل يف خدمات االتصاالت
الراديوية ،مبا فيها خدمة الفلك الراديوي .ونظراً آلثار الغالف األيونوسفريي على انتشار املوجات الديكامرتية ) (HFوتراكم
اإلشعاع من خطوط الطاقة ،فإن تشغيل مودمات هذه اخلطوط ،حىت عندما تكون بعيدة عن مراصد الفلك الراديوي ،قد يسبب
تداخالً ضاراً برصدات الفلك الراديوي.
واألجهزة الصناعية والعلمية والطبية ) (ISMهي األجهزة اليت تستخدم قدرة الرتددات الراديوية ألغراض خالف االتصاالت .ومن
األمثلة على ذلك أفران املوجات الصغرية وأجهزة االستحرار الطيب وأدوات اللحام اليت تعمل بالرتدد الراديوي .وألغراض مناطق
الصمت الراديوي ،فإن هذه األجهزة مماثلة لألجهزة املرخصة حبسب الصنف وغالباً ما تتقاسم نفس نطاقات الرتدد.
انتشار إشارات التداخل

3.3.9

لدى تقييم احتماالت التداخل من املصادر املذكورة أعاله يف موقع خدمة فلك راديوي ،من الضروري التنبؤ بانتشار إشارة
التداخل الراديوي.
ومن الضروري أن منيز بني التنبؤ باالنتشار لتصميم نظام راديوي والتنبؤ باالنتشار لتحليل التداخل .وجيب أن يأخذ تصميم
النظام يف احلسبان احلد األقصى (أو قرب احلد أقصى) من اخلسارة على مسري بني املرسل واملستقبل لضمان استقبال سوية كافية
من القدرة .أما حتليل التداخل فيجب أن حيسب احلد األدىن (أو قرب احلد األدىن) من اخلسارة على مسري بني املرسل واملستقبل
الضحية لتقييم سوية القدرة القصوى اليت حيتمل استقباهلا .وينبغي مراعاة هذا التمييز لدى استخدام توصيات جلنة الدراسات 3
للقطاع  ITU-Rأو الطرائق األخرى للتنبؤ باالنتشار.
وآليات االنتشار الرئيسية اليت تؤثر على سوية التداخل من مصدر تداخل ما يف مستقبل تليسكوب راديوي هي خسارة الفضاء
احلر واالنعراج فوق التضاريس أو أي عوائق أخرى والتوهني الناجم عن غازات الغالف اجلوي و/أو اهلواطل واجلريان واالنتثار أو
االنعكاس عن الشهب والطائرات احمللقة.

طرائق تحديد منطقة صمت راديوي

4.9

هناك طائفة من الطرائق ميكن تنفيذها لتحديد منطقة صمت راديوي .وميكن من باب التيسري تصنيف هذه الطرائق إىل طرائق
جانب املستقبل وطرائق جانب املرسل .وميكن أن تستخدم عدة طرائق معاً ،ويتوقف اختيار الطريقة إىل حد كبري على الرتدد
واملوقع ومنط الرصد املطلوب واالستخدام الراهن لألرض وعوامل أخرى.
طرائق جانب المستقبل

1.4.9

رغبةً يف حتقيق أفضل بيئة للرتددات الراديوية اليت جتري فيها رصدات الفلك الراديوي تعمد مراصد الفلك الراديوي إىل االستفادة
من العوامل اجلغرافية وأثرها على انتشار إشارات الرتدد الراديوي .ومن شأن خيار حصيف هلذه العوامل أن يوفر منهجية لتلبية
متطلبات حتديد منطقة صمت راديوي.
ومن خصائص طبيعة انتشار الرتدد الراديوي هو أن قدرة التداخل تتناقص بتزايد املسافة من املرسالت .ولذلك فإن النهج
األساسي األول هو اختيار موقع جغرايف بعيد مبا فيه الكفاية عن املراكز السكانية وحركة املرور .وهذا وضع أمثل ملرافق رئيسية
جديدة ولكنه قد ال يكون عملياً جلميع مرافق التليسكوبات .وغالباً ما تكون مواقع قمم اجلبال مفيدة نظراً لبعدها ،فضالً عن
أُنا توفر مساراً أقصر عرب الغالف اجلوي ،وهو أمر مفيد بشكل خاص يف الرتددات األعلى.

وجيب ،حيثما أمكن ،استخدام احلجب الطبيعي للموقع .وعلى النقيض من موقع يف قمة جبل كما ذكر آنفاً ،فإن هذا النهج يعطي
األفضلية للمواقع يف الوديان اليت حتيط هبا التالل أو اجلبال ،ويتم اختيار هذه املواقع بصفة خاصة لرصدات الرتدد املنخفض.
الفصل
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ومع ذلك فإن عدم وجود مسري خط بصر مباشر بني مصادر التداخل ومنطقة الصمت الراديوي ال يضمن الصمت الراديوي
التام ،ذلك ألن اإلشارات ستصل عرب مسريات انعراج فوق التضاريس أو عن طريق االنعكاسات من منشآت كبرية.
ويف الرتددات املنخفضة بصفة خاصة (أقل من حوايل  ،)GHz 1فقد يوفر حجب املوقع فائدة هامشية .وينبغي ،كلما أمكن
ذلك ،تقدير أثر االنعراج بالنسبة ملدى الرتدد موضع االهتمام باستخدام املعرفة التفصيلية عن التضاريس احمللية.
ومع ذلك ،ويف األحوال اليت قد توفر فيها التضاريس يف حد ذاهتا محاية كافية ،قد ينتفي ذلك مبجرد إقامة منشأة عاكسة وحيدة،
من قبيل عنفة هوائية ،على رأس تلة جماورة.
2.4.9

طرائق جانب المرسل  -إدارة منطقة صمت راديوي

إن املكون الرئيسي يف إدارة منطقة صمت راديوي هو التحكم يف مشعات من احملتمل أن تتضمن إشارات تداخل يف منطقة
الصمت الراديوي ،والعمل يف الوقت ذاته على ضمان توفري االتصاالت وغريها من اخلدمات لفئات صغرية من السكان داخل
منطقة الصمت الراديوي .ويتعني عند حتديد املنطقة إيالء االعتبار إىل متطلبات األدوات املخصصة هلا يف ذلك الوقت وإىل أي
قدرات إضافية وأدوات قد يكون من املزمع أن تضاف أثناء عمر املنطقة االفرتاضي.
ومثة حاجة إضافية لعمليات بريوقراطية مناسبة يف إدارة منطقة الصمت الراديوي على امتداد عقود من الزمن ،وذلك للتعامل مع
أي طلبات ألغراض التنمية اجملتمعية والصناعية والعمليات الطبيعية األخرى إلدارة األراضي .وعالوة على ذلك ،ويف إطار تعريف
املنطقة ،ينبغي أال يغرب عن البال إمكانية تشغيل أدوات وقدرات رصد جديدة كلياً.
1.2.4.9

الضوابط التشريعية والتنظيمية

ميكن للتشريعات أن توفر إطاراً تنظيمياً للتحكم يف مصادر التداخل ضمن منطقة الصمت الراديوي .وهذا يشمل تنظيم
املرسالت الراديوية املرخصة وغري املرخصة (أو املرخصة حبسب الصنف) وغريها من األنشطة اليت قد تسبب تداخالً.
وحيدد العديد من مناطق الصمت الراديوي مساحات تقييد وتبليغ حول املوقع .واملنطقة املقيدة هي منطقة تكون فيها األجهزة
الراديوية مقيدة .وقد يقتصر ذلك على مرسالت ضمن نطاق أو نطاقات تردد حمددة .وقد تكون إدارة املنطقة املقيدة من خالل
اجلهات التنظيمية لنشاط الرتخيص.

ومنطقة التبليغ هي منطقة جيب أن يتم يف داخلها تبليغ اهليئة التنظيمية أو مشغال التليسكوب بأي منشآت راديوية مقرتحة (يف نطاقات
تردد معينة) .مث تبدأ عملية التبليغ هذه فرتة تفاوض يقيام فيها مشغل التليسكوب أثر املرسل الراديوي املقرتح على رصدات الفلك
الراديوي ويسعى إىل إجياد حل مناسب لكال الطرفني .وتكون مساحة التبليغ عموماً أكرب بكثري من املساحة املقيدة.

وبصفة عامة ،ال ميكن تطبيق هذه النظم إال على األجهزة الراديوية املرخصة ،وهي ذات قيمة حمدودة يف التحكم يف األجهزة
الراديوية غري املرخصة أو املشعات غري املتعمدة .بيد أن املشعات غري املتعمدة ال ختضع عموماً للقواعد التنظيمية الوطنية للطيف
وميكن التحكم فيها مبوجب تشريعات حملية أضيق.

ومن الضروري أن نالحظ أن استخدام مناطق التبليغ والتقييد ينطوي على إدارة دينامية تعاونية مستمرة ملنطقة الصمت الراديوي
على مدى العمر االفرتاضي ملرصد الفلك الراديوي .كما يعين ذلك أيضاً أن حتديد مناطق الصمت الراديوي ينبغي أن يوفر أكرب
عدد ممكن من اخليارات (من حيث نطاقات الرتدد ،مثالً) للسماح يف وقت الحق بتوسيع قدرات التليسكوب الراديوي.
وميكن أيضاً توسيع جمال الرقابة التنظيمية ،يف مناطق جغرافية حمدودة ،لتغطية األجهزة الراديوية غري املرخصة أو املشعات
غري املتعمدة .ومبا أن أمناط األجهزة هذه منخفضة الطاقة عموماً ،فإن احلدود اجلغرافية ليست قيداً يف كثري من األحيان .وميكن،
يف املنطقة اجملاورة مباشرة ملوقع التليسكوب ،التحكم يف النفاذ املادي إليها للتأكد من عدم إدخال أي مرسالت إىل املوقع.
وجيوز أيضاً للهيئة التنظيمية الوطنية أو هليئة حكومية مالئمة تنفيذ تشريعات للتحكم يف أصناف معينة من األنشطة ،من قبيل
الصناعات الثقيلة أو التحويلية مثالً ،يف مناطق داخل منطقة الصمت الراديوي.

علم الفلك الراديوي

الفصل

9

128

ويبني اجلدول  1أمثلة لعدد من خمتلف مناطق الصمت الراديوي الوطنية وطرائق التحكم أو التنظيم اليت تستخدمها .ويف كثري من
احلاالت تنطبق الطرائق املذكورة يف اجلدول على أمداء تردد حمدودة متعلقة بتشغيل األدوات املتوخى محايتها.
اجلدول

1.9

التحكم في مختلف مناطق الصمت الراديوي الوطنية
منطقة الصمت
الراديوي/البلد

التحكم في المرسالت
الراديوية المرخصة

التحكم في األجهزة الراديوية
المرخصة بحسب الصنف

/LMTاملكسيك

نصف قطر  20كم -
ال اتصاالت راديوية أخرى

/NRQZالواليات املتحدة

مساحة  34 000كم مربع -
التنسيق مطلوب من
املرسالت الثابتة

/ALMAشيلي

ال مرسالت ضمن  30كم؛
تنسيق ضمن  120كم

/Areciboبورتوريكو

تقييدات ضمن  4كم؛ تنسيق
من أجل بورتوريكو واجلزر
اجملاورة
مناطق تبليغ من أجل التنسيق
مبا يصل إىل  250كم

/MROأسرتاليا

خطة نطاق تردد  -خدمة
فلك راديوي أولية ضمن
 70كم؛ منطقة تنسيق حىت
 260كم

/IRAMإسبانيا

تقييدات على املرسالت حىت
نصف قطر  5كم؛ تنسيق
حىت نصف قطر  10كم

/Itapetingaالربازيل

منطقة بقطر  4كم دون
نشاط حضري جديد

/AGAAجنوب إفريقيا

ال إرساالت يف منطقة
 140كم مربع ،خدمات
أساسية فقط يف منطقة حىت
 123 408كم مربع

/Pushchinoاالحتاد
الروسي

منطقة بقطر  2كم دون نشاط رقابة ضمن حدود  5كم (بلدة
بوشكينو)
حضري جديد

مواقع شىت/أسرتاليا

/Dominion RAOكندا

ترخيص صارم حىت  200كم

/FASTالصني

ال مرسالت ضمن  5كم؛
تنسيق ضمن نصف قطر
 75كم

الفصل
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ضوابط الطائرات

التحكم
في المشعات غير
المتعمدة

ضوابط على املعدات
اإللكرتونية
ضمن  10أميال

تقييدات ضمن  4كم

منطقة عدم طريان
فوق التليسكوب

تقييدات ضمن  4كم

منطقة عدم طريان
فوق التليسكوبات
تراخيص حبسب الصنف -
ال تداخل مسموح به ضمن
 70كم

منطقة عدم طريان
فوق املوقع

بروتوكول من أجل
املعدات اإللكرتونية
اليت تستخدمها خدمة
الفلك الراديوي ضمن
 10كم
فاصل أدىن  1كم
ألي صناعة وسكة
حديد وخطوط كهرباء
عالية الفلطية
منطقة بقطر  4كم
دون نشاط حضري
جديد

منطقة بقطر  4كم دون نشاط
حضري جديد
مساحة نواة
 140كم مربع قيد
الرقابة حىت ارتفاع
 18 500مرت

ال شيء ضمن خط البصر
وتقييدات ضمن  4كم ،أيهما
أطول

حتكم يف سوية
التداخالت املمكنة
كان مثة منطقة
عدم طريان ولكن
أجلها انتهى

ال نشاط حضري
جديد ضمن خط
البصر ،وتقييد حىت
 4كم ،أيهما أطول
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2.2.4.9

التقنيات البديلة وتصميم الشبكات

قد ختتار اهليئة التنظيمية الوطنية أو مشغل التليسكوب توفري تقنيات بديلة للتقنيات اليت تتسبب يف سويات ضارة من التداخل.
على سبيل املثال ،قد يكون توفري تلفزيون كبلي عرب كبل من األلياف البصرية بديالً مناسباً للبث .كما ميكن استبدال شبكة
راديوية متنقلة بشبكة أخرى يف نطاق تردد أكثر مالءمة.
5.9

اآلثار المترتبة على إنشاء منطقة صمت راديوي

1.5.9

الحفاظ على مناطق الصمت الراديوي

تتطلب مناطق الصمت الراديوي جهداً كبرياً للحفاظ عليها بعد إنشائها .ويكاد يقع العبء كله على مشغل مرفق
الفلك الراديوي.
وأحد األنشطة اليت جيب القيام هبا هي املراقبة الروتينية للبيئة الراديوية ،مبا يف ذلك مجيع املعدات املزمع تركيبها يف املوقع .وغالباً
ما جيري هذا النشاط باستخدام حمطات رقابة مستقلة بذاهتا ومرافق اختبار منفصلة عموماً عن التليسكوب الراديوي يف حد ذاته.
ومثة نشاط آخر هو استبانة مصادر التداخل الراديوي اليت تظهر يف بيانات التليسكوب ،ولكنها قد ال تكون قوية مبا فيه الكفاية
لكي تكشفها حمطة (حمطات) الرقابة .وقد يكون حتليل هذه احلاالت صعباً للغاية إذ قد ال يكون عرض النطاق الرتددي وتتبع
دوبلر وزمن التكامل وخمطط هوائي التليسكوب مناسبة الستبانة الرتدد على وجه الدقة أو تغاير الزمن أو موقع مصدر التداخل.
وعالوة على ذلك ،فإن بعض التداخل ال يصبح واضحاً إال بعد فرتة طويلة من إجراء الرصدات ،عندما ميكن معاملة كامل
جمموعة البيانات معاملة تامة ألول مرة .ويف أي حال ،وحاملا يستبان التداخل الراديوي ،جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيف
مصدر التداخل أو إزالته.

وتقيم معظم املراصد مناطق عازلة للتداخل الراديوي ضمن موقع املرصد ،إىل جانب فرض قيود أشد على املعدات اليت حيتمل أن
تتسبب يف التداخل كلما قلات املسافة إىل معدات خدمة الفلك الراديوي .ويتعني على املوظفني املسؤولني عن منطقة الصمت
الراديوي العمل على تثقيف املوظفني والزوار ،وأن يكونوا على استعداد إلنفاذ القواعد احمللية .وينبغي ،من الناحية املثالية ،مراعاة
االعتبارات ذات الصلة مبناطق التداخل حىت قبل بناء املرصد.
ويتعني أيضاً على موظفي منطقة الصمت الراديوي معاجلة حاالت التداخل اليت تنشأ من مصادر خارجة عن أراضي موقع
املرصد .وقد تكون املرسالت غري املرخصة اليت تتطلب خالف ذلك رخصة تشغيل أسهل األحوال للتعامل يف إطار التنظيم
الوطين .أما احلالة األكثر صعوبة اليت تنشأ يف إدارة منطقة صمت راديوي فهي التداخل من األجهزة غري املرخصة الكائنة خارج
أراضي موقع املرصد .وما فتئت تزداد صعوبة التعامل مع هذه احلاالت داخل مناطق الصمت الراديوي القائمة .وليس من حل
ميسور يف متناول اليد.
وهناك عبء كبري يف مناطق الصمت الراديوي الكبرية يتمثل يف معاجلة طلبات الرتخيص ملرسالت جديدة داخل منطقة الصمت
الراديوي .وقد تكون بعض مناطق الصمت الراديوي سهلة اإلدارة ،عندما متنع ببساطة املرسالت داخل منطقة الصمت الراديوي.
وميكن أن تنشئ مناطق الصمت األخرى عتبات تداخل ضار ،ويف هذه احلالة جيب حتليل مقرتحات الرتخيص بعناية ملعرفة ما إذا
كانت اإلشارة املرسلة سوف تتجاوز عتبات التداخل املقررة يف املرصد أم ال.
وأخرياً ،جيب أال تقلل املراصد من شأن احلاجة إىل التثقيف والتوعية العامة لكي توضح احلاجة إىل منطقة الصمت الراديوي،
وجتعل مستخدمي الطيف على بيانة من التزاماهتم مبوجب قواعد منطقة الصمت الراديوي.
2.5.9

االعتبارات على المدى الطويل

كثرياً ما صممت مناطق الصمت الراديوي على أساس تليسكوبات معينة وضعت يف االعتبار .وكان من أكثر التطورات الالحقة
املعتادة لتليسكوب ما هي العمل على زيادة فائدته لرتددات أعلى من خالل االرتقاء به .ومثة اجتاه برز يف اآلونة األخرية
علم الفلك الراديوي
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حنو جتميع التليسكوبات يف مواقع ميكن فيها أن تتحقق أغراضها على حنو ٍ
كاف ،وتستفيد يف الوقت ذاته من الوفورات يف البنية
التحتية املنشأة ويف التنظيم ،فضالً عن تقاسم النفاذ إىل الطاقة الكهربائية واالتصاالت والطرق.
وال غرابة أن يكون هذا بدوره مصحوباً بزيادة يف مدى الرتددات اليت يتعني محايتها من أجل األدوات املقامة يف موقع ما.
وتبعاً لذلك ،من املستحسن تصميم املعلمات من أجل منطقة صمت راديوي ما على أوسع قدر ممكن تسمح به الظروف.
وحاملا يتم االتفاق على منطقة صمت راديوي ما ،فإن املطلوب هو أن تبقى كذلك لفرتة طويلة من الزمن .وهذا يشري إىل أن من
الضروري ،عند تصميم منطقة الصمت الراديوي ،أن يؤخذ متاماً بعني االعتبار األثر االقتصادي واألثر احملتمل على توزيع السكان
يف املستقبل وعلى التنمية يف املنطقة قيد النظر.
وأخرياً ،ال مفر من أن يفضي استمرار وترية التطور التقين يف اجملتمع إىل ابتكارات جديدة تؤدي إىل تغريات يف بيئة التوافق
الكهرمغنطيسي حول منطقة صمت راديوي ما .وبينما من املستحيل التنبؤ هبذا االجتاه فإنه يشري مرة أخرى إىل ضرورة تصميم
منطقة الصمت الراديوي حبيث تكون واسعة وقوية إىل أقصى حد ممكن.
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عمليات االستطالع خارج األرض باستخدام رصدات بترددات راديوية
1.10

مقدمة

مثة ركيزة أساسية ملفهوم مكاننا يف الكون وهي معرفة ما إذا كانت األرض هي الكوكب الوحيد الذي يدعم حياة ذكية .وإذا
كانت احلياة الذكية على األرض وحدها حقاً فهي عندئذ إما واقعة خارقة للعادة أو نتيجة فريدة لتطور الكون .ومن ناحية
أخرى ،إذا مل تكن األرض سوى واحدة من العديد من اجملموعات الذكية اليت تشغل جمرتنا ،عندئذ قد تكون احلياة على األرض
جزءاً من جمموعة من التنوع التطوري األكرب ،ورمبا ليست فريدة من نوعها يف تطورها وحضارهتا .واملشكلة هي معرفة ما إذا كانت
احلياة على األرض وحيدة أم ال.
ويعتقد بعض العلماء أن احلياة مشرتكة يف جمرتنا ،وأُنا رمبا تطورت إىل أشكال متقدمة متتلك قدرة على االتصاالت مماثلة لقدرتنا أو
متفوقة عليها .وبالطبع ،فإن تفاصيل حمطات اإلرسال  -من حيث الرتددات والتشكيالت واالستقطابات واملواقع  -اليت تستخدمها
حضارات خارج كوكب األرض ،إن وجدت ،ليست معروفة .وسعياً اللتقاط إشارات من هذه احملطات ،جيب على العلماء سرب
أغوار الكون بواسطة أكثر معدات االستقبال حساسية ،والعمل بعناية وعلى نطاق واسع على تقصي أي إشارات ذات مغزى
يف الطيف الراديوي تبثها حضارات أخرى.
وأول خمطط لبث إشارات راديوية حنو الفضاء يعزى إىل العمل الذي قام به  Teslaيف عام  .1899وقد وصل حىت اآلن إرسال
خاص من إشارات ترميز برامج تلفزيونية أمريكية يف عام  1939إىل ألف جنم على األقل .وحدثت أكثر احملاوالت طموحاً لتزويد
احلضارات األخرى احملتملة بتفاصيل عن احلياة على األرض يف عام  ،1974من خالل إرسال بواسطة تليسكوب راديوي قطره
 305أمتار يف أريسيبو ،بورتوريكو ،يصف نظامنا الشمسي وتكوين محضنا النووي  DNAوجنسنا البشري.
وكانا  Morrisonو [1959] Cocconiأول من أشارا إىل إمكانية استقبال إشارات راديوية من حضارات خارج كوكب األرض .وقام
 [1961] Drakeبأول تقصي باملوجات الصغرية (مشروع  )Ozmaباستخدام تليسكوب راديوي قطره  25مرتاً لرصد جنمني يبعدان
مسافة اثنيت عشرة سنة ضوئية .ومنذ ذلك احلني ،أجرى علماء من عدة بلدان أكثر من  99عملية تقصي موثقة خمتلفة
] .[Tarter, 2001وهيمن العلماء الروس يف هذا اجملال للعقد األول من السنني .وكان أول كتاب روسي حبثت فيه مشكالت االستطالع
خارج األرض كتبه  I.S. Shklovskyيف عام  .1962وقد ترجم الكتاب إىل العديد من اللغات وكان له أثر كبري على تطوير العمل يف جمال
االستطالع خارج األرض يف االحتاد السوفيايت (االحتاد الروسي حالياً) .واقرتح  [1963] Kardashevإمكانية استكشاف جمتمعات
أكثر منا تقدماً ،لعلها أتقنت تقنية االتصاالت الراديوية وقادرة على إنتاج قدرة بأكثر من  2610واط لنقل إشارات نطاق عريض
متناحية مستمرة .وقد أجري العديد من التقصيات يف هذا الصدد ] .[Troitsky et al., 1971ومكنت خطوات التقدم
يف تكنولوجيا احلاسوب واالتصاالت من القيام بعمليات تقصي أمشل وأكثر حساسية .وأسفرت بعض اجلهود عن أحداث ال
ميكن تفسريها ،من ذلك مثالً عدة إشارات مثرية للتساؤل سجلت بني عامي  1986و 1989أثناء برنامج سرب القناة الكربى
خارج األرض ) (METAباستخدام تليسكوب راديوي يف جامعة هارفارد ،الواليات املتحدة األمريكية [Sagan and Horowitz,
] .1993وينفي تكرار الرصدات مؤخراً بقدر أفضل بكثري من احلساسية ] [Lazio et al., 2002انتماء هذه االشارات إىل صنف من
اإلشارات التكنولوجية من خارج كوكب األرض .وليس هناك ،يف الوقت احلاضر ،أي دليل مقنع على إشارات من حضارات
خارج كوكب األرض .وبالنسبة ملعظم هذه الفرتة ،أجريت عمليات التقصي بقدر غري ٍ
كاف من احلساسية ،ومل تشمل سوى جزء
صغري جداً من الرتددات املمكنة وخمططات التشكيل واالجتاهات.
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 ،[1987] Oliverو ،[1988] BatesوDrake

وقد توفرت معلومات أساسية إضافية بشأن االستطالع خارج األرض على يد
و .[1992] Sobelوبفضل ظهور تكنولوجيا احلاسوب ومعاجلة اإلشارات الرقمية الرخيصة نسبياً يف العقدين املاضيني ،بدأت
عمليات حبث أكثر مشوالً .ويف عام  1992أطلقت وكالة  NASAعملية املسح عايل االستبانة باملوجات الصغرية ) ،(HRMSاليت
استخدمت بعض أكرب التليسكوبات الراديوية على األرض ومعدات استقبال راديوي حساسة جديدة .وعلى الرغم من إلغاء
مشروع  NASAيف عام  ،1993واصل املعهد األمريكي الستطالع خارج األرض اجلزء من "البحث املستهدف" عايل احلساسية
من عملية املسح  HRMSباسم مشروع .Phoenix
وعمد معهد استطالع خارج األرض وجامعة كاليفورنيا  -بريكلي إىل بناء صفيف تليسكوب  (ATA) Allenيستهدف كدافع
رئيسي إجراء رصدات استطالع متواصلة خارج األرض .وتبلغ مساحة تغطية صفيف  ATAما يعادل مكافئي قطره  40مرتاً.
ويتمتع الصفيف حبرارة ضوضاء نظام تبلغ  K 40وعرض نطاق تردد يغطي كامل املدى من  GHz 0,5إىل  .GHz 11,4وهو
يولد حزماً متعددة ضمن جمال رؤية قدره ( 3عند  )GHz 1مبا يسمح برصدات استطالع خارج األرض ورصدات فلك راديوي
أخرى طوال الوقت .ويسمح صفيف  ATAالقابل للتسديد متاماً بفرتات تكامل أطول مما كان يستخدم يف رصدات االستطالع
خارج األرض سابقاً .ومن شأن خطوات التقدم يف تكنولوجيا احلاسوب ومعاجلة اإلشارات الرقمية أيضاً حتسني احلساسية
اجلوهرية لنظم استقبال استطالع خارج األرض.
ويفيد الصفيف  ATAأيضاً مبثابة منوذج أويل لتليسكوب أكرب من ذلك بكثري ،وهو صفيف الكيلومرت املربع ) .(SKAوهذا األخري
هو اآلن يف مرحلة التصميم والنموذج األويل ،وهو قيد التطوير من قبل احتاد دويل من اجلامعات ومعاهد البحوث .وإذا مت احلصول
على متويل دويل ،سوف يكون للصفيف  SKAمنطقة تغطية أكرب مبقدار  dB 45من الصفيف  ATAوأكرب مبقدار  dB 13من
تليسكوب أريسيبو البالغ قطره  305أمتار .وميكن أن تشكل معظم التصاميم قيد النظر حزماً متعددة مما يتيح إمكانية إجراء
رصدات استطالع خارج األرض طوال الوقت .وإذ حيظى الصفيف  SKAبدعم نظم أقوى ملعاجلة اإلشارات ،فإنه سوف يسمح
ببحث ما يعادل تكنولوجيا راديوية لألرض مبسافة تصل إىل  1 000سنة ضوئية.
وتتوقف إمكانية تقصي أي إشارات موجات صغرية إىل حد كبري على وجود بيئة صمت راديوي يف املواقع اليت جتري فيها
عمليات البحث .ولذلك ،ينبغي محاية هذه املواقع إىل أقصى حد ممكن من التداخل الراديوي الذي هو من صنع االنسان.
ومع أن التكنولوجيا احلديثة قادرة على توفري بعض التمييز إزاء اإلشارات اليت هي من صنع االنسان ،فقد يتبني أُنا غري كافية
إزاء سرعة تزايد استخدام الطيف الراديوي يف طائفة واسعة متنوعة من خدمات االتصاالت ووظائفها .ومبرور الزمن،
سوف ينخفض تبعاً لذلك احتمال جناح عمليات التقصي.

قابلية الكشف عن االشارات في عمليات االستطالع خارج األرض

2.10

إذا افرتضنا أن مثة إشارات تصل إىل األرض من حضارات من خارج كوكبنا ،فإن قدرتنا على كشفها تتوقف على عدة عوامل:
 شدة اإلشارات الواصلة إىل األرض؛ منطقة التغطية وكفاءة اإلضاءة يف هوائي الكشف؛ مرونة احلساسية والرتدد يف نظام االستقبال؛ القدرة على تسديد اهلوائي يف اجتاه اإلشارات؛ القدرة على متييز اإلشارة الواردة من الضوضاء بسبب مكونات نظام االستقبال والظواهر الطبيعية يف اجملرة والتداخل الذيهو من صنع االنسان.
واسرتاتيجيات تسديد اهلوائي واختيار وقت تكامل البحث واملعلمات األخرى يف النظام هي عناصر هامة يف تصميم البحث
الستطالع االشارات خارج األرض .وتبذل اجلهود اآلن لتطوير نظم حساسة تغطي طائفة تردد واسعة وقادرة على استهداف
جنوم متعددة يف آن واحد ومسح السماء (وخاصة مستوي اجملرة) وتصوير الزوايا الصلبة  2فوراً .وسوف يتحدد أداء هذه النظم
اجلديدة يف ُناية املطاف إىل حد كبري حبكم بيئة التداخل.
الفصل
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3.10

شدة االشارة

املرسلة وخصائص مسري االنتشار .وكثافة تدفق
تتوقف شدة إشارة ما من خارج الكوكب عند سطح األرض على القدرة َ
اإلشارة اليت يتعني كشفها غري معروفة .ومع ذلك ،ال بد من أن تكون املسافة اليت يتعني أن تقطعها اإلشارة شاسعة للغاية
ومن املتوقع أن تكون الشدة عند األرض منخفضة جداً .ولذلك فإن إمكانية الكشف ستكون حمدودة حبكم احلساسية
اإلمجالية لنظام الرصد .ويبني الشكل  ،1.10بالنسبة لعدة مسافات مفرتضة للمرسل ،كثافة تدفق القدرة لإلشارة الواردة إىل
األرض بوصفها دالة لقدرة املرسل.
الشكل

1.10

كثافة تدفق القدرة الواردة كدالة للقدرة المشعة المكافئة المتناحية
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وبالنسبة لنظام رصد موجود على سطح األرض ،يؤثر الغالف اجلوي على اإلشارات الراديوية عند بعض الرتددات .ومن شأن
املطر أن يقلل من احلساسية عند ترددات فوق  ،GHz 10ولكن الرصدات عموماً ليست حساسة من حيث الزمن وميكن
استخدام ترددات أخفض نسبياً يف األحوال اجلوية املعاكسة .ويف ترددات أقل من حوايل  MHz 30يتقيد االستقبال جراء
األيونوسفري ،ويف ترددات فوق حوايل  GHz 20تتوهن اإلشارات الواردة بسبب اجلزيئات يف الغالف اجلوي (انظر الفصل .)3
ويتوقف تأثر اإلشارات على موقع املرصد .فبالنسبة ملرصد واقع خارج األرض ،على سطح القمر مثالً ،لن تتأثر اإلشارات بفعل
الغالف اجلوي ومن مث ميكن النفاذ إىل الطيف الراديوي بأكمله (انظر الفصل .)7
4.10

حساسية نظم االستقبال

إن اعتبارات حساسية نظم االستقبال لعمليات االستطالع خارج األرض مماثلة لالعتبارات اليت نوقشت يف الفصول السابقة
بالنسبة لرصدات الفلك الراديوي .وبالنسبة لكسب هوائي معني ،تتوقف حساسية نظام االستقبال على حرارة ضوضاء النظام
وعرض النطاق اآلين املختار وزمن التكامل املستغرق يف قياس مفرد.
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وتتحدد حرارة ضوضاء النظام حبكم خصائص املعدات باإلضافة إىل الضوضاء اليت يتلقاها اهلوائي .ويتضمن هذا األخري
مسامهات من الكون والغالف اجلوي األرضي واإلشعاع من األرض نفسها الوارد عرب الفصوص اجلانبية للهوائي .وتتحدد أول
مسامهة من االنبعاثات الراديوية من جمرتنا ومن املصادر خارج اجملرة (جمرات أخرى ،أجرام شبه جنمية) واخللفية الكونية من
املوجات الصغرية ) .(K 2,7وتكون هذه املسامهة عالية عند ترددات منخفضة ولكنها تتناقص بارتفاع الرتدد .ومن ناحية أخرى،
تزداد الضوضاء اليت يسهم هبا الغالف اجلوي زيادة ملحوظة عند ترددات فوق حوايل  ،GHz 20ويرجع ذلك أساساً إىل جزيئات
املاء  H2Oواألكسجني .O2
ويف إشارة متواصلة ،تزداد نسبة االشارة إىل الضوضاء
حبكم مدة اإلشارة واستقرار ترددها والزمن املتاح للرصد.

S/N

مبقدار اجلذر الرتبيعي لزمن التكامل .والزمن الفعال للتكامل حمدود

ويشمل تردد اإلشارة الواردة حتول دوبلر الذي يتوقف على السرعة النسبية بني املرسل (وقت اإلرسال) ونظام االستقبال
يف األرض .ويتغاير هذا التحول بتغاير الزمن ،حىت لو كان يعزى إىل جمرد تغاير ُناري بينما تدور األرض حول حمورها وتغاير
سنوي تبعاً لدوران األرض حول الشمس .وتؤدي هذه التحركات إىل حتول يف الرتدد خيتلف باختالف اجتاه اإلشارة الواردة .ومع
ذلك ،سيكون من الصعب حتديد اختالفات سرعة االرسال ،اليت حتدث مثالً إذا كان املرسل يقع على كوكب يدور حول جنم،
قبل الكشف عن إشارة ما .ويف ضوء هذه االعتبارات ،يتوقف التحسن يف نسبة  S/Nالناتج عن زيادة زمن التكامل على قدرة
تتبع اإلشارة املتأثرة بتحول دوبلر .ومن شأن التقصري يف التتبع الذي يفضي إىل حتول اإلشارة عن قنوات الرتدد يف نظام الكشف
أن يقلل من املكاسب احملققة من فرتة تكامل أطول.
ويتوقف الزمن اإلمجايل املطلوب ملشروع استطالع على عدد تسديدات اهلوائي وعدد مواضع الرتدد املختلفة يف كل اجتاه وزمن
التكامل لكل رصدة .وبالنسبة لربنامج حمدد من حيث االجتاهات والرتددات ،حيدد إمجايل الزمن املتاح زمن التكامل لكل رصدة،
ومن مث حساسية االستطالع أيضاً .ومن شأن تطوير الصفيفات املتعددة احلزم مثل  ATAو ،SKAوفيها حزمة أو أكثر مكرسة
لرصدات االستطالع خارج األرض ،أن تسمح بأزمنة تكامل أطول وزيادة يف احلساسية.
1.4.10

قدرة اإلشارة الدنيا القابلة للكشف

بالنسبة إلشارة تبقى يف نفس قناة الرتدد يف نظام استطالع خالل زمن التكامل ،يعطى احلد األدىن لقدرة اإلشارة القابلة
للكشف من املستقبل ،Pmin ،على افرتاض أن نسبة  S/Nتساوي الوحدة ،مبوجب العالقة ]:[NASA, 1973
dBW

حيث:

:k
:T
:B
:t





k T

Pmin  10 log 
1  (1  Bt )0.5 
 t


)(1.10

ثابت
حرارة ضوضاء النظام )(K
عرض نطاق قناة الرتدد )(Hz
زمن التكامل ).(s
Boltzmann

ويبني الشكل  2.10احلد األدىن من قدرة اإلشارة القابلة للكشف ،Pmin ،كدالة لزمن التكامل ،لعدة عروض نطاق .ومتثل
النقطتان  Aو Bيف الشكل مستقبلي كشف ممكنني هلما اخلصائص املدرجة يف أسفل الشكل.
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الشكل

2.10

قدرة االشارة الدنيا القابلة للكشف لمثالين من النظم
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ويوضح الشكل  3.10العالقة بني كثافة تدفق القدرة الواردة من أجل الشروط املفرتضة يف الشكل  ،1.10لربنامج استطالع خارج
األرض حايل (خط أفقي رفيع) وبرنامج استطالع خارج األرض مقبل يف صفيفة ( SKAخط أفقي غليظ) .ويستخدم برنامج
استطالع خارج األرض احلايل ،مشروع  ،Phoenixهوائي قطره  300مرت وكفاءة بنسبة  %70يشري إىل فتحة اإلضاءة الفعالة مبقدار
 225مرتاً ،وحرارة ضوضاء نظام قدرها  ،K 40وعرض نطاق قناة مبقدار  ،Hz 1وزمن تكامل قدره  300ثانية .ويفرتض برنامج
استطالع خارج األرض املقبل يف صفيفة  SKAمعلمات الرصد نفسها ،ولكن بزيادة مساحة التغطية مبقدار  .dB 13وهذا تقدير
متحفظ للحساسية إذ من املرجح أن تكون أزمنة التكامل  1 000ثانية أو أكثر .والتجميعات من القدرة املشعة املكافئة املتناحية
واملسافة اليت تؤدي إىل كثافات تدفق قابلة للكشف هي تلك الواقعة فوق اخلطني األفقيني لكل من مثال النظام املناسب.
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الشكل

3.10

المقدرة على كشف اإلشارة لمرسل مفترض لقدرة مشعة مكافئة متناحية
–100

ساتل يف مدار مستقر بالنسبة إىل األرض
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مركبة فوياجر يف كوكب نيبتون
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احلساسية :االستطالع احلايل :مشروع نظام  ،Phoenixهوائي  300مرت ،عرض نطاق
 ،Hz 1زمن تكامل s 300
املسافة ،بالسنوات الضوئية (سنة ضوئية =  1510  9,46مرت)
من مدار الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض
من مركبة فوياجر يف كوكب نيبتون
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وعندما ال يكون عرض نطاق قناة الرتدد حمدوداً حبكم انزياح تردد اإلشارة ،يتم احلصول على أعلى درجة من احلساسية
باستخدام عرض نطاق يطابق العرض الطيفي لإلشارة الواردة .بيد أن هذا العرض الطيفي غري معروف مقدماً .فإذا مل يكن
يف املستقبِل سوى قناة تردد وحيدة ،مثة مشكلة مرتبطة وهي أن ختفيض عرض نطاق القناة يزيد من الوقت الالزم للبحث عن
مدى تردد معني .مثال ذلك ،أن البحث يف مدى من  1إىل  GHz 2بواسطة مستقبل ذي قناة واحدة له عرض نطاق Hz 1
وزمن تكامل  10ثوان يستغرق  317عاماً .وهلذا السبب جتري عمليات االستطالع الشاملة اآلن باستخدام مستقبالت ،تعرف
باسم مقاييس طيفية ،توفر إمكانية تقسيم نطاق تردد واسع إىل العديد من القنوات الضيقة النطاق .وأصبحت اآلن مقاييس
طيف ذات  910قناة جمدية اقتصادياً.

اتجاه تسديد الهوائي

5.10

تعترب اهلوائيات ذات مناطق التغطية الواسعة (أي عالية الكسب) مرغوبة من أجل زيادة حساسية االستطالع ،وباملقابل تعزيز
احتمال االستطالع .ومع ذلك ،وبالنسبة هلوائيات وحيدة ،تؤدي الزيادة يف مساحة التغطية عاد ًة إىل اخنفاض يف عرض حزمة
اهلوائي ،ومن مث جيب زيادة عدد مواضع التسديد الالزمة لالستطالع يف منطقة معينة من السماء .وهذا يعين ،بالنسبة لزمن
تكامل معني ،ضرورة زيادة الزمن اإلمجايل لالستطالع .وميكن التغلب على هذه املشكلة بزيادة مساحة التغطية باستخدام
هوائيات إضافية.
الفصل
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واسرتاتيجية تسديد اهلوائي مسة أساسية من مسات االستطالع خارج األرض .وهناك بديالن :إما عمليات االستطالع اهلادفة أو
املسوح السماوية عامة .ويف عملية استطالع هادفة ،تسدد اهلوائيات حنو النجوم املختارة .وهناك ما يقرب من ألف جنم مشابه
للشمس ضمن مسافة  100سنة ضوئية من األرض .ومن شأن رصد اإلشارات يف الوقت الفعلي أن ميكن التحقق من استطالع
ممكن بواسطة هوائي كاشف أو أداة دعم أخرى .وينبغي أن ختتفي أي إشارة واردة من تكنولوجيا خارج كوكب األرض تدور
حول جنم مستهدف عندما يسدد اهلوائي بعيداً عن اهلدف ،وأن تعود عند استعادة اهلدف .ومبا أنه ميكن قضاء فرتة طويلة
يف تسديد كل هدف ،ميكن استطالع جمال خرج اإلشارات من حيث الزمن -الرتدد بواسطة مطياف لكل من إشارات املوجات
املستمرة ) (CWواإلشارات النابضة .بل ميكن أن ميتد البحث إىل أمناط منساقة من حيث الرتدد.
وقد وفرت مسوحات الكواكب خارج الشمس أهدافاً جديدة لعمليات االستطالع خارج األرض ) .(Siemion 2013وباإلضافة
إىل ذلك ،مكنت تقنيات معاجلة اإلشارات الرقمية اليت ما فتئت تتحسن من إجراء عمليات حبث بعرض نطاق أوسع بكثري،
تتسم باستبانة طيفية أدق .ويبني الشكل  4.10املدى الطيفي لعملية استطالع إشارات نطاق ضيق ) (Hz 5 موجهة
حنو كواكب مكتشفة.
الشكل
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الرتدد
يبني الرسم البياين املسامهات اخلارجية يف حرارة نظام االستقبال ويشري إىل األمداء من أجل استطالع خارج
األرض .ويتسم مدى الرتدد  1إىل  GHz 10على السواء بإرسال ِجماري منخفض ومسامهات غالف جوي
أرضي يف حرارة النظام .ويبني الرسم أيضاً مدى استطالع الكواكب يف تليسكوب كيبلر يف غرين بانك
بعرض نطاق  .GHz 0,8الشكل مقتبس من .(2013) A. Siemion
)(GHz
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وتتطلب مسوحات السماء العمومية عرب أبعاد كبرية من الفضاء املزيد من الوقت ،كما أن الوقت املستغرق يف كل اجتاه حمدود
أكثر .وميكن وضع اسرتاتيجيات مسح حمددة للتميز بني اإلشارات املرتبطة باألجرام السماوية واإلشارات املرتبطة باملرسالت
يف املدارات أو القائمة على األرض.
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ويفضي هتجني هذين املفهومني إىل نظام يف كل االجتاهات يستخدم العديد من العناصر الصغرية ملنطقة التغطية اخلاصة به
وجيمع خمرجاهتا الستهداف مجيع احلزم املمكنة املرئية يف السماء يف آن واحد .ويكون هلذا الصفيف الراديوي حساسية حمدودة
ما مل يكن عدد العناصر كبرياً جداً ،وهذا يفرض حتديات حوسبية هائلة ال ميكن بعد حتمل تكلفتها.

إستبانة اإلشارة ورفض التداخل

6.10

يفرتض معظم الباحثني أن اإلشارات من حضارة من خارج األرض ستكون ضيقة النطاق Hz 1 ،مثالً ،ورمبا تتغاير من حيث
الشدة مبرور الزمن .ومثة مشكلة أساسية تواجه الكشف عن إشارات من هذا القبيل وهي القدرة على البت يف أن اإلشارة ليست
نتيجة ضوضاء طبيعية أو من صنع اإلنسان.
وبالنسبة لضوضاء عشوائية طبيعية ،فإن االحتماالت املتعلقة باالتساع مفهومة جيداً .وقد يكون احتمال أن تتجاوز ذروة الضوضاء
عتبة إشارة الكشف حمدوداً ،ومع ذلك فإن هذه الذروة سوف تسجل مبثابة كشف من خارج األرض .ويتوقف معدل هذه االشارات
املكتشفة الكاذبة على سوية العتبة املعتمدة ،وميكن حسابه حلالة ضوضاء غوسية (بيضاء) .ومن شأن رفع العتبة من أجل خفض معدل
االنذارات الكاذبة أن يقلل من حساسية املستقبل .ومن املفيد استخدام عدة هوائيات تعمل معاً خلفض معدل الكشف الكاذب.
وعندما تفصل ما بني هذه اهلوائيات مسافات كبرية ينفك اقرتان التداخل من األرض وينخفض بشدة.
وحتتل اإلشارات اليت هي من صنع االنسان جزءاً كبرياً من الطيف الراديوي ،ال سيما يف الرتددات املنخفضة نسبياً .وينبغي أن
تتضمن اسرتاتيجيات االستطالع القدرة على تصنيف هذه اإلشارات ،ورفضها كإشارات مرشحة ممكنة .وميكن أن يستند الرفض
إىل معرفة مسبقة باإلشارات اليت حيتمل أن تؤثر يف مرصد ما ،أو إىل قياسات أجريت يف املرصد .ويعترب النجاح يف استبعاد هذه
اإلشارات املتداخلة من قاعدة البيانات املستخدمة ملزيد من التحليل املفصل مبثابة مكونة رئيسية يف إمكانية القيام بعملية
استطالع ناجحة.
ومن شأن تزايد استخدام الطيف الراديوي من جانب خدمات االتصاالت الراديوية وغريها من اخلدمات أن جيعل عمليات
االستطالع املقبلة خارج األرض أكثر صعوبة .وعلى وجه اخلصوص ،فإن التزايد املتسارع يف عدد السواتل يف املدارات املستقرة
بالنسبة إىل األرض مينع على حنو متزايد إمكانية استطالع منطقة يف السماء يف اجتاهات قريبة من املدار يف العديد من الرتددات.
ومن اجلدير باملالحظة ،من وجهة نظر االستطالع خارج األرض ،أن كل االرساالت الراديوية اليت هي من صنع االنسان ،سواء
املصرح هلا أم ال ،متثل احتمال تداخل ترددات راديوية .ونظراً للطلبات املتزايدة على الطيف الراديوي ،من الواضح أن عمليات
االستطالع خارج األرض ينبغي أن جترى يف أقرب وقت ممكن للحد من مشكلة التداخل الراديوي.

النطاقات المرشحة التي يتعين استطالعها

7.10

ال ميكن أن يكون هناك أي معرفة مسبقة بالرتدد وغريه من خصائص اإلشارات اليت قد يتم الكشف عن ورودها من حضارات
خارج األرض ،وال ميكن واقعياً تغطية الطيف الراديوي بأكمله ،أو حىت ذلك اجلزء املتاح للمراصد على سطح األرض .ولذلك،
ال بد من انتقاء نطاقات تردد مقيدة على أساس ختمينات حمسوبة.
ويناقش التقرير ( 700-1دوسلدورف ،)1990 ،الصادر عن اللجنة االستشارية الدولية للراديو ) (CCIRالسابقة ،األساس املنطقي
الختيار نطاقات تردد معينة لعمليات االستطالع .وهناك جانب مشرتك للعديد من النطاقات املقرتحة وهو وجود عالقة تربطها مع
ترددات الظواهر اليت حتدث بشكل طبيعي .واالفرتاض األساسي هو أن احلضارات خارج كوكب األرض قد ختتار البث يف ترددات
مشرتكة يف مجيع أحناء اجملرة ،أو أُنا تبث يف تردد بعض مضاعفات هذه الرتددات املشرتكة ،على أساس أن احلضارات األخرى
ستكون أيضاً على بيانة من هذه الرتددات وأُنا ختطط نظم االستقبال لديها وفقاً لذلك .وهكذا ،فإن النطاقات مرتبطة برتددات
يف خطوط طيفية معروفة مرتبطة بأكثر ذرات وجزيئات اهليدروجني الذري ) (HIوفرة بني النجوم يف تردد  ،MHz 1 420وجذر
اهليدروكسيل ) (OHيف ترددات  1 612و 1 665و 1 667و ،MHz 1 720والفورمالديهايد ) (H2COيف تردد  .MHz 4 830وقد
مال االعتقاد يف املنطقة بني خطي اهليدروجني واهليدروكسيل ،وتسمى "حفرة املاء" ،بأن أشكال احلياة القائمة على املاء قد تنظر
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 وهي، من أخف الذرات االصطناعيةGHz 203  بل اقرتح وجود نطاق حيتوي على خط طيفي من.يف أمهية هذه املنطقة الطيفية
ذرة بوزيرتونيوم
 على غرار العديد من،وهنالك عدة نطاقات موزعة خلدمة الفلك الراديوي حممية من االنبعاثات اليت هي من صنع االنسان
 ومبا أُنا حممية من التداخل وحتتوي يف كثري من احلاالت على خطوط طيفية حتدث على.النطاقات املوزعة لالستشعار املنفعل
. فإن هذه النطاقات مرشحة جيداً لالستخدام يف برنامج االستطالع خارج األرض،نطاق واسع يف شىت أحناء اجملرة
 وألنه ليس هنالك من معرفة مسبقة خبصائص أو حىت، ومع ذلك.وهناك العديد من وجهات النظر بشأن اختيار النطاقات
. ينبغي أن تغطي البحوث الشاملة أوسع مدى ممكناً من الرتددات،بوجود اإلشارات من خارج األرض
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مقدمة

1.11

ال ختتلف متطلبات الفلك الراداري عن متطلبات الفلك الراديوي ،وهي الوصول إىل النطاقات اخلالية من التداخل يف الطيف
الراديوي .وخيتلف الفلك الراداري عن الفلك الراديوي يف أنه خدمة نشطة ،ترسل وتستقبل على السواء .وهو خيتلف أيضاً من حيث
أن هناك ثالثة مواقع إرسال فقط نشطة حالياً يف امليدان ،واحد يف بورتوريكو ،وآخر يف كاليفورنيا ،وثالث يف شبه جزيرة القرم ،وهي
تعمل يف أربعة نطاقات بني  MHz 430و( GHz 8انظر اجلدول  .)1.11ومبا أن استقبال صدى رادار ميكن أن يكون إما عن طريق
اهلوائي املرسل أو اهلوائي املساعد ،فهناك ما يقرب من ضعف عدد املواقع املستقبلة النشطة كمواقع إرسال .وكل هوائيات اإلرسال
واالستقبال املستخدمة حالياً تستخدم أيضاً لرصدات الفلك الراديوي أو التصاالت املركبات الفضائية املنفعلة .وقد جتدد االهتمام
بالرصدات الرادارية يف اإلكليل الشمسي ومبناقشات نظام اإلرسال للعمل باالقرتان مع صفيف التليسكوبات الراديوية املنخفض
الرتدد ) (LOFARاملخطط له .ومل يتم انتقاء أي تردد ولكن رمبا يكون يف نطاق  MHz 15إىل .MHz 50
ويشمل الفلك الراداري استخدام نظم رادارات قائمة على األرض اهلدف منها:
 دراسة خصائص انعكاس األطوال املوجية الراديوية وحجم ودوران متجهات األجسام الصلبة الكبرية والصغريةيف النظام الشمسي؛
 قياس حتوالت دوبلر وتأخرات الزمن الستخالص السرعات واملسافات لتحديد املعلمات املدارية ،وخاصة بالنسبة لألجرامالسماوية بالقرب من كوكب األرض واليت قد تشكل خطراً يف املستقبل على األرض؛
 دراسة الوسط ما بني الكواكب واالكليل الشمسي عن طريق آثارمها يف اإلشارات الرادارية املنتشرة عرب هذا الوسط ودراسةاالنعكاسات الرادارية من االكليل الشمسي.
والتخصصات ذات الصلة ،اليت هلا متطلبات مماثلة لتخصص الفلك الراداري ،هي دراسات األيونوسفري والغالف اجلوي احمليطني
باألرض باستخدام رادارات بعثرة وسرتاتوسفريية وشهابية غري متماسكة.
وكانت بداية الفلك الراداري الرمسية يف عام  1946عند اكتشاف أول أصداء من القمر ،ولكن البداية احلقيقية له كتخصص فرعي
من علم الفلك كانت يف عام  1961عند اكتشاف أصداء من كوكب الزهرة .وجاء بعد فرتة وجيزة اكتشاف أصداء من كواكب
أرضية أخرى ،مثل عطارد واملريخ .وتضمنت جناحات هذه السنوات األوىل حتديد فرتات دوران كوكب ْي الزهرة وعطارد وشكلت
عامل حتسن مبقدار مائة يف معرفتنا بالوحدة فلكية .وشهدت هذه السنوات أيضاً تركيزاً كبرياً على تطوير تقنيات الرصد وأدوات
القياس .ومثة وصف للرصدات املبكرة وتطوير األجهزة ميكن االطالع عليه لدى  Evansو ،[1968] Hagforsوهنالك سرد
لبداية تاريخ الفلك الراداري ميكن االطالع عليه لدى .[1996] Butrica
وشهد العقد الثاين من تاريخ الفلك الراداري ابتداء من أوائل السبعينيات زيادة كبرية يف حساسية النظم املستخدمة ،حيث مت
تركيب رادار برتدد  GHz 2,38على تليسكوب أريسيبو الذي أصبح قطره آنذاك  305أمتار ،وأدخلت حتسينات على النظام برتدد
 GHz 8.5على تليسكوب  NASA/JPL Goldstoneبقطر  64مرتاً آنذاك .ويف الوقت نفسه ،توقفت نظم الرادارات الكوكبية
يف  Jodrell Bankيف اململكة املتحدة و Haystackيف الواليات املتحدة ،مما ترك هوائيني يف الواليات املتحدة األمريكية وهوائي
موقعي االرسال الوحيدين يف جمال الفلك الراداري الكوكبي .وما زال احلال
يف االحتاد السوفييت (مجهورية أوكرانيا اآلن) ،بوصفهما
ْ
كذلك حىت يومنا هذا ،كما هو مبني يف اجلدول .1.11
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ويف األعوام العشرين ما بني  1972و ،1992قدم علم الفلك الراداري الكثري من املسامهات يف معرفتنا بالنظام الشمسي
(انظر  [2002] Ostroالستعراض هلذا املوضوع) .فقد تبني أن اجلزيئات يف حلقات زحل حبجم سنتيمرت أو أكرب ،واكتشفت
خصائص انتثار غري عادية من أقمار غاليليو اجلليدية لكوكب املشرتي ،ومت تصوير  %40من سطح كوكب الزهرة باستبانة  2كم،
واكتشفت ترسبات جليدية يف قطيب عطارد ،ومت قياس خصائص انعكاس الطول املوجي الراديوي لعشرات األحزمة الرئيسية
واألجرام بالقرب من األرض باإلضافة إىل العديد من املذنبات ،ومت احلصول على صور عالية االستبانة لتأخري دوبلر جلرمني
يقرتبان من األرض .ويف جمال األجهزة ،أخذ بعملية قياس التداخل بالرادار حلل الغموض بني الشمال واجلنوب الكامن يف تصوير
تأخري دوبلر ،كما طورت نظم ثنائية السكون ،وخاصة بني هوائي ِ ( Goldstone
املرسل) والصفيف الواسع جداً ( VLAاملستقبِل)
يف نيو مكسيكو ،واستخدمت خمططات طول الرتميز شبه الالُنائية للتغلب على مشكلة فرط االنتشار عند تصوير أهداف
سريعة الدوران.
ويف منتصف التسعينيات مت تغيري عدسات تليسكوب أريسيبو الستخدام نظام العاكس الفرعي املكافئي (الغريغوري) املزدوج
لتصحيح االحنراف الكروي يف التليسكوب .ومت أيضاً بناء حاجز بارتفاع  15مرتاً فوق األرض حول حميط العاكس الرئيسي
بقطر  305أمتار حلماية املستقبالت من اإلشعاع على األرض .وأدت هذه التعديالت إىل زيادة هامة يف حساسية التليسكوب
عند ترددات فوق  GHz 1,0وإىل اخنفاض يف حرارة النظام .وعندما تقرتن هذه التحسينات مبضاعفة قدرة املرسل يف النطاق S
حىت  1ميغاواط فإُنا تؤدي إىل زيادة يف حساسية نظام الرادار أريسيبو يف النطاق  Sبعامل قدره  10يف السمت وبعامل أكثر
من  20يف أقصى زاوية مست التليسكوب وقدرها  .20ويف الوقت نفسه تقريباً أسهم حتسني الكليسرتونات يف حتسن طفيف
يف حساسية نظام رادار  Goldstoneيف النطاق  .Xوقد توقف العمل يف املرسل الراداري الكوكيب يف النطاق  Sيف عام .2001
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية مت استخدام نظم  Areciboو Goldstoneاملرتقاة على نطاق واسع لدراسات كل من األجرام
القريبة من األرض ) (NEAsواألجرام يف احلزام الرئيسي ،مما أدى إىل اكتشاف األجرام اإلثنينية القريبة من األرض.
وقد استخدم  Areciboلدراسة أسطح  Titanو ،Iapetusومها من أقمار زحل ،ولتصوير حلقات هذا الكوكب .وقد مت احلصول
على استبانة صور أعلى لرتسبات اجلليد يف قطيب عطارد ،وأجريت رصدات لقياس االرتفاع يف املناطق القطبية للقمر وجرت
دراسة الرتسبات السطحية على كوكب الزهرة عن طريق حتليل خصائص استقطاب الصدى املنعكس.
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مرافق الفلك الراداري
النظم الرادارية
الموقع

خط العرض

خط الطول
شرقا

التردد

)(GHz

'18 21

'–66 45

0,430

'18 21

'–66 45

2,380

)(1
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1 000
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 ،Green Bankفرجينيا الغربية ،الواليات املتحدة

مكافئي  100مرت

 ،Goldstoneكاليفورنيا ،الواليات املتحدة

مكافئيان  70مرتاً و 34مرتاً
( VLBAمكافئيات  25  10مرتاً)

 St. Croixإىل هاواي ،الواليات املتحدة
 ،Socorroنيو مكسيكو ،الواليات املتحدة
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14

45

نمط الهوائي
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املتحدة
 ،Effelsbergأملانيا
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مكافئي  100مرت
مكافئي  100مرت
مكافئي  32مرتاً

يستطيع تليسكوب  Areciboأن يسدد حىت  20من الوضع الرأسي .املعلمات هي لتسديد مسيت.
من املرتقب االستخدام على نطاق واسع.

)(1
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2.11

مسائل الحساسية

لتحقيق أهداف الفلك الراداري ،وهي دراسة األجرام الكبرية والصغرية يف نظامنا الشمسي ،حيتاج األمر إىل هوائيات كبرية،
ومرسالت عالية القدرة ومضخمات طرف أمامي منخفضة الضوضاء جداً .وهذه احلاجة متليها تبعية معكوس القوة الرابعة لشدة
اإلشارة بتزايد املسافة .وبالنسبة هلوائي له كسب أمامي  ،Gجمهز مبرسل موجة مستمرة  ،CWوله قدرة ( PTباستثناء نظام
أريسيبو برتددد  MHz 430فإن مجيع مرسالت رادارات الكواكب مستمرة املوجة  ،CWإذ تتوقف احلساسية اإلمجالية بالنسبة
لكل األجرام قيد الدراسة تقريباً على متوسط القدرة املرسلة) ،تعطى القدرة  Pاليت يستقبلها هوائي ما له مساحة تغطية فعالة A
بعد االنعكاس من هدف له مقطع عرضي  على مسافة  Rمن الرادار بالعالقة:
P T G A

(4  R 2 )2

P

)(1.11

وإذا استخدم نفس اهلوائي ،كما هو احلال عاد ًة ،لكل من اإلرسال واالستقبال يف الطول املوجي  ،عندئذ:
P T G 2 2 

(4)3 R 4

P

)(2.11

وتتوقف احلساسية الكلية لنظام الرادار على نسبة قدرة اإلشارة الواردة إىل تقلبات جذر متوسط تربيع قدرة الضوضاء النامجة عن
مسامهات الضوضاء املضافة من السماء (خلفية املوجات الصغرية ويف ترددات منخفضة نسبياً االشعاع غري احلراري من جمرتنا)
والغالف اجلوي واإلشعاع األرضي ومضخمات الطرف األمامي ،وبطبيعة احلال التداخل .وتتميز مجلة قدرات الضوضاء هذه عاد ًة
حبرارة نظام  Tsترتبط بقدرة الضوضاء  PNبالعالقة  ،PN  k Ts Bحيث  kهي ثابت بولتزمان و Bهي عرض نطاق الرتدد ذي
الصلة ،توسيع دوبلر عادةً .ويعطى جذر متوسط تربيع تقلبات الضوضاء بالتعبري  PN (B)–1/2حيث  هي زمن التكامل.
وبغض النظر عن خصائص اهلدف والثوابت األخرى ،تكون احلساسية:

P T GA
(/B)1/ 2
TS



)(3.11

أو ،يف حالة استخدام نفس اهلوائي لإلرسال واالستقبال:
P T G 2 2

(/B)1/ 2
TS

)(4.11

وهكذا ،فإن متطلبات الفلك الراداري مشاهبة جداً ملتطلبات الفلك الراديوي (هوائيات كبرية ومضخمات أمامية منخفضة
الضوضاء وعدم وجود إشارات تداخل) إىل جانب مرسالت عالية القدرة جداً .ومبا أن الكسب  Gمتناسب عكساً مع  ،2فإن
املعادلتني ) (1.11و) (2.11تعنيان أنه كلما ارتفع الرتدد ارتفعت احلساسية.
3.11

األساليب التشغيلية والمتطلبات من عرض النطاق

تستخدم األشكال املوجية املستمرة والتشكيلية على السواء يف الفلك الراداري حيث يتوقف االختيار على طبيعة اجلََرم املستهدف
واألهداف املتوخاة من التجربة .ويف جتارب املوجات املستمرة ،حيث ترسل إشارة أحادية اللون ،تكون اإلشارة املنعكسة
للجَرم املستهدف   rad/sحيث يعطى التوسيع بالعالقة:
هي توسيع دوبلر بسبب السرعة الزاوية الدورانية َ
4 a  0
sin 
c
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حيث:

:a
: 0
:c
:

نصف قطر اجلرم
الرتدد املرسل
سرعة الضوء
الزاوية بني حمور الدوران وخط البصر من الرادار.

ويتم عموماً إرسال موجة مستقطبة دائرياً ،وتوفر أطياف اإلشارة املنعكسة يف اجتاهي االستقطاب الدائري الوارد معلومات عن
البياض الراداري وخشونة سطح قياس الطول املوجي وفرتة الدوران ،وما إىل ذلك .ولئن كان من املمكن التحول يف تردد اإلشارة
املرسلة كل بضع ثوان لتحسني قابلية الكشف عن اإلشارة الواردة ،فإن جمموع عروض النطاق املستخدمة لإلرسال واالستقبال
يف حالة املوجة املستمرة نادراً ما يتجاوز بضع عشرات كيلو هرتز.
ويستخدم التصوير ثنائي األبعاد (تأخري دوبلر) لرسم خصائص انعكاس الطول املوجي الراديوي عرب أسطح الكواكب األرضية
واألجرام السماوية ،ورمبا املذنبات يف املستقبل .وميكن حتقيق التشكيل الضروري لإلشارة املرسلة بواسطة التشكيل النبضي .وقد مت
تنبيض بعض النظم األوىل ولكن مجيع النظم األخرية تستخدم املوجة املستمرة ،ذلك ألن احلساسية تتوقف عاد ًة على متوسط
القدرة املرسلة ،ومن األيسر واألرخص احلصول على متوسط القدرات العالية باستخدام مرسالت املوجات املستمرة .ولذلك،
تعمد النظم احلديثة إىل تشكيل طور إشارة موجة مستمرة باستخدام تشكيل طور ثنائي يقوم على شفرات تسجيل زحزحة بطول
أقصى متكررة .ومن شأن خصائص وظائف االرتباط الذايت هلذه الشفرات أن جتعلها مثالية لتطبيقات الرادار الكوكبية .ويف الوقت
احلاضر ،تكون أقصر فرتة أساسية يف االستخدام الروتيين لتبديل الطور بني احلالتني املتباعدتني مبقدار  180هي  ،s 0,1ما
يقابل مدى استبانة مبقدار  15مرتاً .وعرض نطاق املستقبل الالزم عند استخدام فرتة تبديل مبقدار  s 0,1هو ما يقرب
من  ،MHz 20وحيدد عرض النطاق هذا متطلبات الفلك الراداري احلالية .وبإمكان حتول دوبلر بسبب احلركة النسبية للجرم
املستهدف واألرض أن يعوض نطاق املستقبل نسبة إىل تردد املرسل مبا يصل إىل عدة ميغاهرتز .وبالطبع ،من شأن تداخل قوي
مباشرة خارج حواف هذا النطاق أن يسبب قدراً هاماً من االحنطاط يف أداء املستقبل.

مرافق الفلك الراداري

4.11

يتطلب الفلك الراداري ،بوصفه خدمة نشطة هلا متطلبات صارمة من حيث النطاقات اخلالية من التداخل يف الطيف الراديوي،
نفس متطلبات الفلك الراديوي ،ولكن دون النفاذ إىل النطاقات احملمية .وكانت الرتددات املختارة حىت اليوم مرهونة باعتبارات من
قبيل توفر الكليسرتونات العالية القدرة أو ،كما هو احلال يف مرصد  Goldstoneبرتدد  ،GHz 8,5باحلاجة إىل مرسالت عالية
القدرة ألغراض أخرى من قبيل اتصاالت املركبات الفضائية.
ويبني اجلدول  1.11النظم املستخدمة حالياً يف جمال الفلك الراداري الكوكبي .وأكثر نظامني حساسية مها نظام
يف هوائي قطره  70مرتاً يف شبكة الفضاء السحيق لوكالة  NASAيف  ،Goldstoneكاليفورنيا ،ونظام  GHz 2,4يف هوائي
قطره  305أمتار يف تليسكوب أريسيبو الراديوي/الراداري يف بورتوريكو ،الذي يديره معهد ستانفورد للبحوث ) (SRIالدولية
ورابطة جامعات حبوث الفضاء ) (USRAوجامعة املرتوبول ) ،(UMETمبوجب اتفاق تعاوين مع مؤسسة العلوم الوطنية )(NSF
يف الواليات املتحدة ،بدعم من وكالة  NASAللربنامج الكوكبي.
GHz 8,5
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جدول نطاقات التردد الموزعة إلى الفلك الراديوي
العمود :1

يعطي حدود الرتدد للنطاقات.

العمود :2

يشري إىل ما إذا كان التوزيع أولياً ) (Pأو ثانوياً ) .(sويشار إىل نطاقات اخلدمات املنفعلة باملختصر )(Pas؛
ويف هذه النطاقات حتظر كل اإلرساالت ،مع بعض االستثناءات الوطنية .وجيري تقاسم توزيعات أخرى مع
خدمات (إرسال) نشطة.

العمود :3

يشري إىل احلاالت اليت يقتصر فيها التوزيع على بعض األقاليم ،ولكنه ال يعطي تفاصيل كاملة عن مجيع
االستثناءات الوطنية ،وما إىل ذلك .للحصول على تفاصيل كاملة ينبغي الرجوع إىل الطبعة األخرية من لوائح
الراديو .ويشار أيضاً إىل بعض أهم اخلطوط الطيفية.

يالحظ ،مع ذلك ،أن مثة أكثر من  10 000خط معروف (انظر البند  )1.4.2وفوق  GHz 40هناك العديد من
اخلطوط يف كل النطاقات.
)(MHz
)(1

الوضع

تعليقات

مدى التردد

)(2

)(3

13,41-13,36

P

25,67-25,55
38,25-37,50
74,60-73,00

153,00-150,05
235,00-225,00
328,60-322,00
410,00-406,10
608,00-606,00
614,00-608,00
1 427,00-1 400,00
1 613,80-1 610,60
1 670,00-1 660,00
1 722,20-1 718,80
2 690,00-2 655,00
2 700,00-2 690,00

التذييل

)P (Pas
s
P
P
s
P
P
P
P
s
)P (Pas
P
P
s

الصني واملنطقة اإلذاعية اإلفريقية
اإلقليم  ،2والصني ،واهلند ،واملنطقة اإلذاعية اإلفريقية
اإلقليمان ( 1ما عدا املنطقة اإلذاعية اإلفريقية) و3
خط اهليدروجني
خط OH
خطوط OH
خط OH

s
)P (Pas

4 990,00-4 800,00

s

5 000,00-4 990,00

P

1

اإلقليم
اإلقليم  ،1وأسرتاليا ،واهلند
الصني (الرقم  250.5من لوائح الراديو)
خط ديوترييوم
2

خط H2CO؛  MHz 4 835-4 825و MHz 4 990-4 950على أساس أويل
يف األرجنتني وأسرتاليا وكندا (الرقم  443.5من لوائح الراديو)
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)(MHz
)(1

الوضع

تعليقات

مدى التردد

)(2

)(3

10,68-10,60

P

10,70-10,68
14,50-14,47
15,40-15,35
22,50-22,21
24,00-23,60
31,50-31,30
31,80-31,50
43,50-42,50
49,04-48,94
77,50-76,00
79,00-77,50
86,00-79,00
92,00-86,00
94,00-92,00
94,10-94,00

100,00-94,10

102,00-100,00
109,50-102,00
111,80-109,50
114,25-111,80
116,00-114,25
130,00-123,00
134,00-130,00

)P (Pas
s
)P (Pas
P
)P (Pas

151,50-148,50
158,50-151,50
167,00-164,00

171,60, -171,00
172,80-172,20
174,00-173,30
185,00-182,00
209,00-200,00
226,00-209,00
231,50-226,00
248,00-241,00
250,00-248,00
252,00-250,00
275,00-252,00
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خطوط
خطوط NH3
H2O

)P (Pas
P
P
P

منفعلة ) (Pasيف اإلقليم
خطوط SiO
خط CS

2

P
s
P
)P (Pas
P

خطوط
خط N2H+

SiO

s
P

خط

CS

)P (Pas
P
)P (Pas
P
)P (Pas
s
P

خطوط
خط CO
خط CO

CO

كوريا ( ،GHz130-128خطوط  )SiOالرقم  562D.5من لوائح الراديو

P

136,00-134,00
148,50-136,00

خطوط

H2CO

P

خط

CS

)P (Pas
P
)P (Pas
P

)P (Pas

كوريا الرقم  562D.5من لوائح الراديو
خط

H2O

)P (Pas
P
)P (Pas
P

خطوط
خط CO
خطوط CS

CO

s
)P (Pas
P

خطوط

HCO+ ،HCN
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وباإلضافة إىل التوزيعات ،حيث الرقم  149.5من لوائح الراديو اإلدارات على اختاذ مجيع اخلطوات العملية املمكنة حلماية خدمة
الفلك الراديوي من التداخل الضار يف النطاقات التالية:
،kHz 13 410-13 360
،kHz 25 670-25 550
،kHz 38,25-37,5
 MHz 74,6-73يف اإلقليمني  1و،3
 MHz 153-150,05يف اإلقليم ،1
،MHz 328,6-322
،MHz 410-406,1
 MHz 614-608يف اإلقليمني  1و،3
،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
،GHz 22,86-22,81
،GHz 23,12-23,07
،GHz 31,3-31,2
 GHz 31,8-31,5يف اإلقليمني  1و،3
،GHz 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 275-252

في الترددات فوق  ،GHz 275ليس هنالك من توزيعات لنطاقات قطاع االتصاالت الراديوية .ومع ذلك ،وافق
المؤتمر  WRC-2012على توفير ما يلي من خالل الرقم  565.5من لوائح الراديو:
565.5

-

حتدد نطاقات الرتدد التالية يف املدى  GHz 1 000-275الستعمال اإلدارات ألغراض تطبيقات اخلدمات املنفعلة:
خدمة الفلك الراديوي GHz 323-275 :و GHz 371-327و GHz 424-388و GHz 442-426وGHz 510-453
و GHz 711-623و GHz 909-795وGHz 945-926؛
خدمة استكشاف األرض الساتلية (املنفعلة) وخدمة األحباث الفضائية (املنفعلة) GHz 286-275 :وGHz 306-296
و GHz 356-313و GHz 365-361و GHz 392-369و GHz 399-397وGHz 411-409
و GHz 434-416و GHz 467-439و GHz 502-477و GHz 527-523وGHz 581-538
و GHz 630-611و GHz 654-634و GHz 692-657و GHz 718-713وGHz 733-729
و GHz 754-750و GHz 776-771و GHz 846-823و GHz 854-850وGHz 862-857
و GHz 882-866و GHz 928-905و GHz 956-951و GHz 973-968و.GHz 990-985

وال حيول استعمال املدى  GHz 1 000-275من جانب اخلدمات املنفعلة دون استعمال هذا املدى من جانب اخلدمات
النشيطة .وحتث اإلدارات اليت ترغب يف إتاحة الرتددات يف املدى  GHz 1 000-275ألغراض تطبيقات اخلدمات النشيطة
على اختاذ كل التدابري املمكنة عملياً حلماية هذه اخلدمات املنفعلة من التداخالت الضارة ،إىل حني وضع جدول توزيعات
نطاقات الرتدد يف املدى الرتددي  GHz 1 000-275املذكور أعاله.
وجيوز للخدمات النشيطة واملنفعلة على السواء أن تستخدم مجيع الرتددات يف املدى .GHz 3 000-1 000
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تسجيل محطات الفلك الراديوي
من املهم أن تعمد اإلدارات اليت تشغل حمطات فلك راديوي إىل تسجيلها لدى مكتب االتصاالت الراديوية
الدويل لالتصاالت ).(ITU

)(BR

يف االحتاد

ويوفر هذا التسجيل عدداً من املزايا:
 احلماية من التداخل يف نفس القناة ،عندما جترى الرصدات يف نطاقات متقامسة موزعة خلدمة الفلك الراديوي على أساسأويل ،وخاصة عندما تكون احلماية عرب احلدود ذات أمهية.
 ينص العديد من احلواشي يف لوائح الراديو على توفري احلماية حملطات الفلك الراديوي من االنبعاثات غري املطلوبةمن السواتل .وكمثال على ذلك ،تنص حاشية الرقم  511A.5من لوائح الراديو على ما يلي:
" ...ومن أجل محاية خدمة علم الفلك الراديوي يف النطاق  ،GHz 15,4-15,35جيب على كثافة تدفق القدرة الرتاكمية
اليت تشعها يف النطاق  GHz 15,4-15,35مجيع احملطات الفضائية التابعة ألي وصلة تغذية (فضاء-أرض) من نظام ساتلي غري
مستقر بالنسبة إىل األرض يف اخلدمة املتنقلة الساتلية ،عامل يف النطاق  ،GHz 15,63-15,43أال تتجاوز القيمة
 dB(W/m2) 156يف عرض نطاق قدره  ،MHz 50يف أي موقع للرصد تابع لعلم الفلك الراديوي أثناء أكثر من %2
من الوقت".
وعند فحص نظام ساتلي للتحقق من امتثاله حلاشية من هذا القبيل ،فإن مكتب االتصاالت الراديوية ال ينظر إال يف حمطات
الفلك الراديوي اليت مت تسجيلها .ويوفر التسجيل ما يلي:
 السماح ألن تؤخذ حمطة فلك راديوي يف االعتبار من قبل من خيطط إلقامة مرسالت جديدة يف جوارها .ويتسم التسجيلالدويل بأمهية خاصة عندما تكون احملطة قريبة من احلدود الوطنية ،وقد يكون التنسيق الثنائي أو املتعدد األطراف ضرورياً
أو مرغوباً فيه.
 حتديد أولوية زمنية للمحطة املسجلة .وعندما تكون حمطات الفلك الراديوي مسجلة ،جيوز هلا ،عندما ترصد يف بعضالنطاقات ( GHz 15,4-15,35مثالً) ،املطالبة باحلماية من االنبعاثات غري املطلوبة من نظم ساتلية مسجلة للتشغيل
يف نطاقات جماورة أو قريبة يف موعد الحق.
وجيب أن يتم تسجيل حمطات الفلك الراديوي من خالل هيئة االتصاالت املعنية يف اإلدارات الوطنية .وخصائص حمطة الفلك
الراديوي اليت جيب تزويدها واردة يف امللحق  ،2من التذييل  4من لوائح الراديو.
وميكن أن يطرأ تعديل يف أجزاء من لوائح الراديو ،مبا يف ذلك املعلمات املطلوبة لتسجيل حمطة فلك راديوي ،يف كل مؤمتر عاملي
لالتصاالت .فقد أضاف املؤمتر  WRC-03مثالً عدة معلمات جديدة إىل املعلمات املطلوبة لتسجيل حمطة فلك راديوي
(مثل زاوية االرتفاع الدنيا اليت ميكن لتليسكوب راديوي أن يرصد فيها ،وهو أمر ضروري حلساب جمموع كثافة تدفق القدرة
حملطات فضائية يف نظام ساتلي يف مدار غري مستقر بالنسبة إىل األرض ،على النحو املشار إليه يف احلاشية
رقم  511A.5من لوائح الراديو) .وينبغي استشارة أحدث إصدار من لوائح الراديو قبل تسجيل أي حمطة معينة.
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ومعظم حمطات الفلك الراديوي ترصد عرب أمداء من الطيف أوسع من النطاقات املخصصة خلدمة الفلك الراديوي .ولدى
تسجيل حمطات الفلك الراديوي ،ينبغي توخي احلذر يف تقسيم نطاقات تردد الرصد إىل األجزاء املخصصة خلدمة الفلك
الراديوي على أساس أويل وإىل األجزاء اليت ليست كذلك ،ألن محاية احملطة ال تنطبق إال على النطاقات املوزعة خلدمة
الفلك الراديوي على أساس أويل .مثال ذلك ،إذا كانت حمطة ما تشغل مستقبِالً يغطي املدى  ،GHz 16-15ينبغي تسجيل
احملطة يف ثالثة نطاقات تردد:
  GHz 15,35-15,00حيث ال تنطبق أي محاية؛  GHz 15,40-15,35حيث تنطبق احلاشية  511A.5من لوائح الراديو،  GHz 16,00-15,40حيث ال تنطبق أي محاية.فإذا مت تسجيل النطاق  GHz 16,00-15,00ككيان واحد ،لن تقدم أي محاية ألي جزء منه .وقد يبقى تسجيل نطاقات الطيف
اليت ال تتمتع باحلماية مفيداً ألغراض التخطيط والتنسيق.
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الوحدات المستخدمة في علم الفلك الراديوي
يستخدم علماء الفلك الراديوي عدداً من الوحدات واملواصفات اليت ختتلف عن تلك املستخدمة يف معظم اخلدمات األخرى.
والغرض من هذا التذييل هو توفري مقابلة بني املصطلحات اليت يستخدمها علماء الفلك الراديوي واملصطلحات اليت تستخدم
يف اخلدمات األخرى ،وخاصة فيما يتعلق بشدة اإلشارة وكسب اهلوائي.

شدة اإلشارة
يق ادر علماء الفلك الراديوي شدة اإلشارة بوحدات ( Janskyاملختصر  .)Jyوترجع تسمية الوحدة إىل كارل جانسكي ،مكتشف
اإلشارات الراديوية الكونية .و Jyهي وحدة قدرة لكل وحدة مساحة لكل وحدة عرض نطاق (أي كثافة تدفق القدرة الطيفية):
)1 Jy ≡ 10-26 W/(m2 Hz

وهناك عدة عوامل تدفع علماء الفلك الراديوي إىل التعبري عن شدة اإلشارة بوحدة :Jy
 إشارات الفلك الراديوي ضعيفة جداً ،وبالتايل من املناسب استخدام قيمة  Jyالصغرية جداً. يستخدم علماء الفلك الراديوي جمموعة متنوعة من اهلوائيات تغطي مساحات خمتلفة .وللتمكن من مقارنة شدةاإلشارات املقيسة بني هوائيات خمتلفة ،تعرب وحدة  Jyعن شدة اإلشارة يف وحدة مساحة للسطح الذي يغطيه اهلوائي.
وبفضل توليف وحدة املساحة ووحدة عرض النطاق ،تسمح وحدة  Jyمبقارنة شدة اإلشارة املقيسة مباشرًة
بني خمتلف التليسكوبات الراديوية.
 ينتمي العديد من إشارات الفلك الراديوي إىل النطاق العريض (من قبيل االنبعاث احلراري من غاز دافئ) ،وتتوقف القدرةالواردة على جمموع عرض نطاق املستقبل .ووحدة  Jyتأخذ ذلك يف احلسبان بالتعبري عن شدة اإلشارة على أساس وحدة
عرض النطاق.
ويعرب العديد من خدمات االتصاالت الراديوية عن شدة اإلشارة من حيث القدرة فقط .ومثة وحدة مشرتكة هي ،dBm
أو ديسيبل فوق  1ميغاواط .و dBmهي وحدة لوغاريتمية ،وهو مفيدة بفضل اتساع مدى مضاعفات القيم يف شدة اإلشارة اليت
ميكن التعبري عنها من اإلشارات الراديوية لألرض ،ال سيما أنه ميكن استخدام  dBmللتعبري عن كل من القدرة املرسلة واملستقبلة،
وهو ما ميكن أن ميتد فوق ما يزيد على  dB 200أو أكثر .وعلى سبيل املقارنة ،فإن شدة اإلشارة يف الفلك الراديوي ال تتغاير
فوق مدى واسع إىل هذا احلد  -واملصدر بقيمة  Jy 1شديد جداً ،وتتفاوت حساسية التليسكوب الراديوي عموماً نزوالً حىت
سوية ميكروجانسكي ) ،(μJyأو جمرد مدى جمموعه حوايل .dB 60
ولئن كانت وحدة ( Jyكثافة تدفق القدرة الطيفية) ووحدة ( dBmالقدرة) وحدتني خمتلفتني ،فإنه ميكن مقارنتهما على أساس
بعض االفرتاضات االمسية .يتم حتويل وحدة  Jyإىل قدرة من خالل عملية الضرب بعرض نطاق املستقبل ومساحة تغطية اهلوائي
الفعالة .ويقارن اجلدول التايل الوحدتني بافرتاض عرض نطاق له صلة ببعض إشارات األرض املشرتكة ،وبافرتاض أن مساحة
تغطية اهلوائي تقابل مساحة التغطية املتناحية:λ2/4π ،
القدرة (بوحدة ميغاواط) = كثافة تدفق القدرة الطيفية (بوحدة * 1 000 mW/W * 10-26 W/(m2 Hz) * )Jy
عرض النطاق )] * (Hzطول املوجة (أمتار)[4π ÷ 2
القدرة )] log10 * 10 = (dBmالقدرة
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أمثلة لشدة إشارات واردة بوحدة  dBmمقابل إشارة بمقدار  Jy 1واردة بواسطة هوائي متناح
عبر عرض نطاق محدد ،لعدد من اإلشارات الشائعة
نمط االشارة
برية متنقلة

عرض النطاق

التردد/طول الموجة

 dBmالمقابل

kHz 12,5

m 0,67/MHz 450

dBm 204- = Jy 1

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

Jy 1

ولوضع هذه األرقام يف منظورها الصحيح ،يالحظ أن حساسية هاتف حممول باليد يف النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
هي ( dBm 111حبسب مواصفات  ،)GSMومن مث فإن إشارة  Jy 1هي  dB 93دون سوية حساسية  ،GSMيف حني أن
إشارةً بشدة  μJy 1تكون مبقدار حوايل  dB 153دون حد حساسية  .GSMوميكن لتليسكوب راديوي أن يكون أكثر حساسية
بأكثر من  15مرتبة من مستقبِل .GSM
)(GSM

وقد جيد عامل الفلك الراديوي الذي يسعى إىل حتويل شدة إشارة ما لألرض إىل ما يعادهلا بوحدة  Jyيف بعض األحيان أن شدة
اإلشارة معرب عنها بوحدة ميكروفولط لكل مرت ( ،)μV/mأو ما يعادهلا بوحدة ديسيبل .dB(μV/m)12 ،وهذا هو جمرد قياس
التساع اجملال الكهربائي ) ،(Eوميكن استخدام قانون  Ohmلتحويل  Eإىل قدرة مكافئة،P(W/m2) = E2/Z0 :
يصادف اتساع اجملال الكهربائي (بدالً من القدرة) يف جمال املالءمة
حيث  Ω 377 = Z0هي معاوقة الفضاء احلر .وغالباً ما َ
الكهرمنغنطيسية  ،EMCيف قواعد األجهزة غري املرخصة لدى هيئة االتصاالت الفيدرالية األمريكية ،على سبيل املثال.
وباالستعانة بقدر من حساب اجلرب ،يشتق التحويالن التاليان:
P(mW) = 1,9x10-8 * [E(μV/m)]2 * [f(MHz)]-2
])P(dBm) = -77,2 + E[dB(μV/m)] – 20*log10[f(MHz

ويالحظ هذا التحويل أيضاً يف التقرير
من حيث مكافئاهتا يف اجملال الكهربائي.

ITU-R RA.2131

الذي تدرج فيه عتبات احلماية لرصدات خدمة الفلك الراديوي

الهوائيات
من الشائع أن يعمد علماء الفلك الراديوي إىل حتويل كثافة تدفق القدرة أو كثافة تدفق القدرة الطيفية (وكلتامها مقياس لكثافة
القدرة أو كثافة القدرة الطيفية إزاء وحدة مساحة) إىل قدرة كلية .ولذا فإن املساحة الفعالة اليت يغطيها اهلوائي هي تعبري عن أداء
اهلوائي أكثر فائدة من كسب اهلوائي .ومساحة تغطية اهلوائي الفعالة  Aeهي توليف مساحة التغطية اهلندسية ( Agإذا كانت
عرفة) وكفاءة الفتحة  .ηa: Ae = ηa Agومثة تعبري شائع لكسب هوائي الفلك الراديوي وهو االرتفاع يف حرارة املستقبل (بوحدة
ما
 )Kelvinويعزى إىل جتمع القدرة يف استقطاب وحيد من مصدر من كثافة تدفق إمجايل ) (Fمبقدار  .Jy 1ويشار إىل هذا بأنه
كسب اهلوائي ( )Gبوحدة  .K/Jyوللتحويل بني  Aeو Gتستخدم العالقة:

12

يالحظ أن ) ،dB(μV/m) = 20*log10(μV/mوليس ) ،10* log10(μV/mألُنا قيمة جمال كهربائي وليست قيمة قدرة.

التذييل

3

علم الفلك الراديوي

153

حيث  kBهي ثابت بولتزمان.
وحتدد خدمات االتصاالت الراديوية عموماً أداء اهلوائي األساسي بتعبري خمتلف عن كسب اهلوائي :وهو الكمية اليت تزيد
(أو تنقص) هبا شدة اإلشارة عند خرج هوائي نسبةً إىل شدة اإلشارة اليت كان ميكن احلصول عليها يف خرج هوائي مرجعي
قياسي ،على افرتاض أن اإلشارة كانت على طول احلزمة الرئيسية للهوائي املرجعي .وأكثر اهلوائيات املرجعية شيوعاً هو اهلوائي
املتناحي .ومساحة التغطية الفعالة  Aeيف هوائي متناح هي  ،λ2/4π = 7162/[f(MHz)]2ولذلك فإن مساحة التغطية الفعالة
هلوائي ما له كسب خطي قدره ( Gبالنسبة هلوائي متناح) هي  .Ae = G(isotropic) * 7162/[f(MHz)]2ومن خالل مساواة
مساحة فعالة تقوم على أساس ) G (K/Jyمع مساحة فعالة تقوم على أساس كسب خطي نسبة إىل هوائي متناح جند:

ويف وحدات لوغاريتمية:
وبالعكس:

يقدم اجلدول التايل بعض األمثلة عن كسب اهلوائي ،حمسوباً بكلتا الوحدتني:
الهوائي

حمطة قاعدية خلوية
مرصد  ،Medicinaإيطاليا
مرصد  ،Areciboبورتوريكو
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)(MHz

)G (K/Jy
5-

الكسب

)(dBi

1 800

10x2,5

1 400

0,12

50

1 400

11

69

)Ae (m2

15

0,07
331
30,360
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االستعماالت العملية لمقياس

dB

الديسيبل ) (dBهو وحدة لوغاريتمية تشري إىل نسبة كمية مادية (قدرة أو شدة عادةً) إىل سوية مرجعية حمددة أو ضمنية .والنسبة
بوحدة ديسيبل هي عشرة أضعاف اللوغاريتم لقاعدة  10لنسبة كميتني من كميات القدرة (تعريف  .)IEEEوالديسيبل هو عشر
وحدة  ،belوهي وحدة نادراً ما تستخدم ،وقد مسيت تكرمياً أللكسندر غراهام بيل.

وتستخدم وحدة ديسيبل جملموعة واسعة متنوعة من القياسات يف العلوم واهلندسة ،وأبرزها يف الصوتيات واإللكرتونيات ونظرية
التحكم .ويف جمال االلكرتونيات ،غالباً ما يعرب عن كسب املضخمات وتوهني اإلشارات ونسب اإلشارة إىل الضوضاء بوحدة
ديسيبل .وينطوي الديسيبل على عدد من املزايا ،مثل القدرة على متثيل ميسور ألعداد كبرية جداً أو صغرية جداً ،وإمكانية إجراء
عمليات ضرب للنسب مبجرد اإلضافة والطرح.
(يستند ما تقدم إىل مقال مستفيض يف ويكيبيديا ميكن الرجوع إليه ،الستخدام وحديت  dBmو dBWمثالً ،ومها نسبتان بوحديت
ميلليواط وواط).

استخدام وحدة  dBمن أجل دقة بنسبة

%1

أغلبنا على علم مبقياس الديسيبل اللوغاريتمي:
dB

عامل

30-

1 000/1

20-

100/1

10-

10/1

0

1

10

10

20

100

30

1 000

وهكذا.

ولكن قلة منا تعلم أن  dB 11هي  π4و dB 14هو عامل  ،25وكالمها دقيق حىت .%1
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ومثة زوج من املصادفات الرقمية 2 ≈ dB 3 ،و ،π ≈ dB 5يعطيان اجلدول التايل ،بدقة حىت .%1
خطأ

dB

عامل

0

0

1

%0,7

1

1,25

%0,9

2

2/π

%0,2-

3

2

%0,5

4

2,5

%0,7

5

π

%0,5-

6

4

%0,2

7

5

%0,4

8

π2

%0,7-

9

8

0

10

10

%0,2

11

4π

%0,95

12

16

%0,2-

13

20

%0,5

14

25

وهكذا.

وهذا اجلدول الذي يسهل استظهاره يسمح بإجراء حسابات سريعة ،صاحلة حىت .%1

مقاييس لوغاريتمية أخرى

ي ِ
ستخدم النيرب ) ،(neperوهو وحدة نسبة لوغاريتمية بديلة ،اللوغاريتم الطبيعي (األساس .)e
َ

وليس الديسيبل والنيرب من أوائل املقاييس اللوغاريتمية .فقد استخدم علماء الفلك "مقادير" منذ أقدم العصور لتحديد أصغر فرق
يف سطوع النجوم ميكن متييزه بسهولة بالعني اجملردة .وقد مت تعريف هذا يف العصر احلديث حبيث يقابل فارق  5+مقادير اخنفاضاً
يف السطوع مبعامل  .100وبالتايل 1+ ،مقدار هو بالضبط .dB 4-
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قائمة المختصرات
من متاثلي إىل رقمي

A/D

نظام معاجلة الصور الفلكية

AIPS

دون امللليمرتي الكبري يف أتاكاما/الصفيف امللليمرتي

ALMA

(Analogue-to-Digital)
(Astronomical Image Processing System)

(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

إلغاء الضوضاء التكيفي

ANC

تليسكوب القطب اجلنويب دون امللليمرتي واملرصد النائي

ASTRO

(Adaptive Noise Cancellation)

(Antarctic Sub-millimetre Telescope and Remote Observatory)

صفيف تليسكوبات ألني

ATA

ماريالند-إيلينوي-رابطة بريكلي

BIMA

)وكالة الشبكات الفيدرالية (أملانيا

BNetzA

النطاق العريض عرب شبكة الكهرباء

BPL

إبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالة

BPSK

مكتب االتصاالت الراديوية

BR

اخلدمة اإلذاعية الساتلية

BSS

مركز البحوث الفلكية الفيزيائية يف القطب اجلنويب

CARA

(Allen Telescope Array)
(Berkeley-Illinois-Maryland Association)
(Bundesnetzagentur)
(Broadband over Powerlines)

(Binary Phase-Shift Keying)

(Radiocommunication Bureau)

(Broadcasting Satellite Service)

(Center for Astrophysical Research in Antarctica)

الصفيف املركب للبحوث يف علم الفلك باملوجات امللليمرتية

CARMA

(Combined Array for Research in Millimeter-wave Astronomy)

اللجنة االستشارية الدولية للراديو

CCIR

جلنة تنسيق املفردات

CCV

اللجنة الدولية اخلاصة بالتداخل الراديوي

CISPR

(the International Consultative Committee on Radio)

(the Coordinating Committee for Vocabulary)

(the International Special Committee on Radio Interference)

خلفية املوجات الصغرية الكونية

CMB

قذف الكتل اإلكليلية

CME

جلنة الرتددات الراديوية يف األكادميية الوطنية للعلوم

CORF

(the Cosmic Microwave Background)

(Coronal Mass Ejection)

(the Committee on Radio Frequencies of the National Academy of Sciences)

جلنة األحباث الفضائية

COSPAR

االجتماع التحضريي للمؤمتر

CPM

اللجنة املعنية برتددات الفلك الراديوي

CRAF

اإلطار املرجعي السماوي

CRF

(the Committee on Space Research)
(Conference Preparatory Meeting)
(the Committee on Radio Astronomy Frequencies)

(the Celestial Reference Frame)
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التصوير الطبقي احملوسب

CT

موجة مستمرة

CW

ديسيبل

dB

احلمض النووي الصبغي

DNA

(Digital Video Broadcasting – Terrestrial)

 لألرض- اإلذاعة الفيديوية الرقمية

DVB-T

(Earth Exploration-Satellite Service)

خدمة استكشاف األرض الساتلية

EESS

القدرة املشعة الفعالة املتناحية أو القدرة املشعة املكافئة املتناحية

e.i.r.p.

(Computed Tomography)

(Continuous Wave)

(Decibel)
(Deoxyribonucleic Acid)

(Effective Isotropic Radiated Power or Equivalent Isotropic Radiated Power)

التوافق الكهرمغنطيسي

EMC

معلمة توجه األرض

EOP

كثافة تدفق القدرة املكافئة

epfd

وكالة الفضاء األوروبية

ESA

االحتاد األورويب

EU

ترانزيستور بتأثري اجملال

FET

حتويل فورييه السريع

FFT

صفيف املستوي البؤري

FPA

اخلدمة الثابتة الساتلية

FSS

حتويل فورييه قبل املضاعفة

FX

ترانزيستورات زرنيخات الغاليوم بتأثري اجملال

GaAs FET

تليسكوب غرين بانك

GBT

جيغاهرتز

GHz

تليسكوب راديوي عمالق باملوجات املرتية

GMRT

إبراق بأدىن زحزحة مبرشاح غوسي

GMSK

النظام العاملي للمالحة الساتلية

GNSS

النظام العاملي لتحديد املواقع

GPS

النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

GSM

مدار مستقر بالنسبة إىل األرض

GSO

هيدروجني حيادي

HI

هيدروجني مؤين

HII

ترانزستور تنقلية إلكرتونية عالية

HEMT

تردد عال

HF

االحتاد الفلكي الدويل

IAU

(Electromagnetic Compatibility)

(Earth Orientation Parameter)
(Equivalent Power Flux Density)

(European Space Agency)

(European Union)
(Field Effect Transistor)

(Fast Fourier Transform)
(Focal plane array)

(Fixed Satellite Service)
(Fourier Transform before multiplication)
(Gallium Arsenide Field Effect Transistors)

(Green Bank Telescope)

(GigaHertz (= 1 000 000 000 Hertz))
(Giant Metrewave Radio Telescope)

(Gaussian-filtered Minimum Shift Keying)

(Global Navigation Satellite System)

(Global Positioning System)
(Global System for Mobile Communications)

(Geo-Stationary Orbit)

(Neutral Hydrogen)

(Ionised Hydrogen)
(High Electron Mobility Transistor)

(High Frequency)
(the International Astronomical Union)
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اجمللس الدويل لالحتادات العلمية

ICSU

معهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني

IEEE

(the International Council of Scientific Unions)

(the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.)

الرتدد املتوسط

IF

نسبة التداخل إىل الضوضاء

INR

معهد الفضاء والعلوم الفلكية

ISAS

[األغراض] الصناعية والعلمية والطبية

ISM

االحتاد الدويل لالتصاالت

ITU

قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد

ITU-R

قطاع تقييس االتصاالت يف االحتاد

ITU-T

(Intermediate Frequency)
(Interference to Noise Ratio)
(the Institute of Space and Astronautical Science)
(Industrial, Scientific and Medical)

(International Telecommunication Union)
(the Radiocommunication Sector of the ITU)

(the Telecommunication Standardization Sector of the ITU)

اللجنة املشرتكة بني االحتادات واملعنية بتخصيص الرتددات لعلم الفلك الراديوي وعلوم الفضاء

IUCAF

(the Inter-Union Commission for the Allocation of Frequencies for Radio Astronomy and Space
Science)

( للجيوديسياء والفلكVLBI) ًاخلدمة الدولية لقياس التداخل ذي خط األساس الطويل جدا

IVS

(International VLBI Service for Geodesy and Astronomy)

الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء

JAXA

خمترب الدفع النفاث

JPL

(Jansky (= 1 x 10-26 W/m2/Hz = -260 dB(W/m2/Hz)))

جانسكي

Jy

(KiloHertz (= 1 000 Hertz))

كيلوهرتز

kHz

شبكة منطقة حملية

LAN

مدار أرضي منخفض

LEO

صفيف منخفض الرتدد

LOFAR

خط البصر

LoS

تطور يف املدى البعيد

LTE

ميغا هرتز

MHz

معهد ماكس بالنك لعلوم الفلك الراديوي

MPIfR

اخلدمة املتنقلة الساتلية

MSS

صفيف مريكسون عريض اجملال

MWA

اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء

NASA

شبكة تقصي التغري يف تكوين الغالف اجلوي

NDACC

(Japan Aerospace Exploration Agency)

(Jet Propulsion Laboratory)

(Local Area Network)
(Low Earth Orbit)
(Low Frequency Array)

(Line of Sight)
(Long Term Evolution)

(MigaHertz (= 1 000 000 Hertz))
(Max Planck Institut für Radioastronomie)

(Mobile Satellite Service)
(Murchison Widefield Array)
(National Aeronautics and Space Administration)

(Network for Detection of Atmospheric Composition Change)
(Near Earth Asteroid)

علم الفلك الراديوي

جرم مساوي قريب من األرض

NEA
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جسم قريب من األرض

NEO

بالقرب من األشعة حتت احلمراء

NIR

املرصد الفلكي الراديوي الوطين

NRAO

اجمللس الوطين للبحوث

NRC

)مؤسسة العلوم الوطنية (الواليات املتحدة

NSF

خارج النطاق

OoB

املرصد الراديوي يف وادي أوينز

OVRO

بارثانية

pc

التصوير الطبقي بالبث لشركة بوزيرتون

PET

كثافة تدفق القدرة

pdf

(Power Line Communications)

االتصاالت عرب شبكة الكهرباء

PLC

(Power Line Telecommunications)

االتصاالت عرب شبكة الكهرباء

PLT

اإلبراق بزحزحة الطور

PSK

مجعية االتصاالت الراديوية

RA

اللجنة املعنية برتددات علم الفلك الراديوي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

RAFCAP

(Near Earth Object)
(Near Infrared)

(National Radio Astronomy Observatory)

(National Research Council)
(National Science Foundation (USA))

(Out-of-Band)
(Owens Valley Radio Observatory)

(parsec(=3.09x1016 m = 3.26 light year))
(Positron Emission Tomography)

(Power Flux Density)

(Phase-Shift Keying)
(Radiocommunication Assembly)

(the Radio Astronomy Frequency Committee in the Asia-Pacific Region)

الفريق االستشاري لالتصاالت الراديوية

RAG

خدمة الفلك الراديوي

RAS

الرتدد الراديوي

RF

التداخل يف الرتددات الراديوية

RFI

خدمة التحديد الراديوي للمواقع

RLS

جذر متوسط الرتبيع

rms

خدمة املالحة الراديوية الساتلية

RNSS

منطقة صمت راديوي

RQZ

لوائح الراديو

RR

جلنة لوائح الراديو

RRB

اللجنة اخلاصة املعنية بدراسة املسائل التنظيمية واإلجرائية

SCRPM

(the Radiocommunication Advisory Group)

(Radio Astronomy Service)

(Radio Frequency)
(Radio Frequency Interference)
(Radiolocation service)

(Root Mean Square)
(Radionavigation Satellite Service)

(Radio Quiet Zone)

(Radio Regulations)
(the Radio Regulations Board)

(the Special Committee for Regulatory and Procedural Matters)
(the Search for ExtraTerrestrial Intelligence)

البحث عن املعلومات من خارج األرض

SETI

الفريق املعين بتنسيق الرتددات الفضائية

SFCG

جلنة دراسات

SG

موصل فائق-عازل-موصل فائق

SIS

(Space Frequency Coordination Group)

(Study Group)
(Superconductor Insulator Superconductor)
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صفيف كيلومرت مربع

SKA

صفيف دون ملليمرتي

SMA

نسبة اإلشارة إىل الضوضاء

SNR

بقايا تفجر جرم مساوي

SNR

(Space Operation Service)

خدمة العمليات الفضائية

SOS

(Spectral Power Flux Density)

كثافة تدفق القدرة الطيفية

spfd

(Stanford Research Institute)

معهد ستانفورد للبحوث

SRI

(Space Research Service)

خدمة البحوث الفضائية

SRS

ترياهرتز

THz

(the Terrestrial Reference Frame)

اإلطار املرجعي األرضي

TRF

(Ultra High Frequency)

تردد موجات ديسيمرتية

UHF

جامعة املرتوبول

UMET

(the International Union of Radio Science)

االحتاد الدويل للعلوم الراديوية

URSI

(Universities Space Research Association)

رابطة جامعات حبوث الفضاء

USRA

(Square Kilometer Array)
(the Submillimeter Array)
(Signal to Noise Ratio(=S/N))

(Supernova Remnant)

(TeraHertz (= 1 000 000 000 000 Hertz))

(Universidad Metropolitana)

(Ultra-Wide Band) ًجدا
(Very High Frequency)

نطاق عريض

UWB

تردد موجات مرتية

VHF

(Very Large Array) ًجدا

صفيف واسع

VLA

صفيف خط أساس طويل

VLBA

قياس تداخل ذي خط أساس طويل

VLBI

ًبرنامج مرصد الفضاء بقياس تداخل ذي خط أساس طويل جدا

VSOP

(Very Long Baseline Array) ًجدا
(Very Long Baseline Interferometry) ًجدا

(VLBI Space Observatory Programme)

املؤمتر اإلداري العاملي للراديو

WARC

دقة السلكية عالية

WiFi

مسبار ويلكنسون لتباين املناحي باملوجات الصغرية

WMAP

(World Administrative Radio Conference)

(Wireless Fidelity)

(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)

فريق عمل

WP

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية

WRC

التليسكوب الراديوي الصنعي يف ويسرتبورك

WSRT

(Working Party)
(World Radiocommunications Conference)
(the Westerbork Synthesis Radio Telescope)

علم الفلك الراديوي

5

التذييل

كتيـّب بشأن علم الفلك الراديوي

كتيـّب

بشأن

علم الفلك الراديوي

االحتاد الدويل لالتصاالت
شعبة املبيعات والتسويق

38653

إصدار الصور:

طبع يف سويسرا
جنيف2015 ،

ATCA David Smyth

طبـعــة

9 789261 144869

2013

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Fax: +41 22 730 5194
Tel.: +41 22 730 6141
E-mail: sales@itu.int
Web: www.itu.int/publications

SAP id

ISBN 978-92-61-14486-9

طبـعــة
مكـتب االتصاالت الراديويـة
2013

