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   مقدمة -أوال  
  لفية واألهداف       اخل -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
ــراره املعــنون   )اليونيســبيس الثالــث (يف األغــراض الســلمية   ــية "، وخصوصــاً مــن خــالل ق األلف

األمم  ينبغي أن تعزز أنشطة برنامج       )١(،"إعـالن فييـنا بشـأن الفضاء والتنمية البشرية        : الفضـائية 
املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية املشـاركة التعاونـية بـني الـدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي                  

 .والدويل، بالتشديد على تطوير املعارف واملهارات يف الدول النامية

وأقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورــا الســابعة      -٢
، برنامج حلقات العمل والدورات التدريبية والندوات       ٢٠٠٤ام  واألربعـني الـيت عقـدت يف عـ        

 ٥٩/١١٦ وأقــرت اجلمعــية العامــة فــيما بعــد، يف قــرارها  )٢(.٢٠٠٥واملؤمتــرات املقــررة لعــام 
، بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية لعــام ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠املــؤرخ 
٢٠٠٥. 

 ووفقــاً لتوصــية اليونيســبيس الثالــث، عقــدت ٥٩/١١٦وعمــالً بقــرار اجلمعــية العامــة  -٣
ــية للفــيزياء الشمســية     ، املشــتركة بــني األمــم املــتحدة  ٢٠٠٧حلقــة العمــل حــول الســنة الدول

ووكالـة الفضـاء األوروبـية واإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلوية والفضاء يف الواليات املتحدة، يف                 
. ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٣ إىل ٢٠ أبــو ظــيب والعــني، اإلمــارات العربــية املــتحدة، مــن

واستضـافت جامعـة اإلمـارات العربـية املـتحدة حلقـة العمل نيابة عن حكومة اإلمارات العربية            
 .املتحدة

وكانـت حلقـة العمـل هـي األوىل يف سلسـلة مـن حلقـات العمـل املشـتركة بـني األمم               -٤
ــية    ــة الفضــاء األوروب ــتحدة ووكال ــة والفضــاء يف   واالدارة الوط) اإليســا(امل ــلمالحة اجلوي ــية ل ن

، اقترحــتهما جلــنة ٢٠٠٧حــول الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية  ) الناســا(الواليــات املــتحدة 
اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، اســـتناداً إىل مناقشـــات دارت يف جلنـــتها 

، الفقرات  A/AC.105/848قة  الوثي(الفرعـية العلمـية والتقنـية واسـدة يف تقريـر اللجنة الفرعية              
وشـارك يف تنظـيم حلقـة العمل املرصد الفلكي الوطين الياباين واالحتاد الفلكي              ). ١٩٢-١٨١

 .الدويل وجلنة أحباث الفضاء

وكـان اهلـدف الرئيسـي مـن حلقـة العمل هو توفري حمفل لتسليط األضواء على النتائج                   -٥
تطويـر عـلم الفيزياء الشمسية األساسي       ) أ: (العلمـية والتقنـية الـيت أحـرزت مؤخـراً، مـن أجـل             
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ــاء بـــني الكواكـــب  ( ــروابط بـــني األرض والشـــمس والفضـ ــاملة  ) الـ مـــن خـــالل دراســـات شـ
تبـيُّن اسـتجابة األغلفـة املغنطيسية واجلوية        ) ب(لتخصصـات خمـتلفة حـول العملـيات الكونـية؛           

 -شــمس الــنهوض بالــبحوث حــول نظــام ال ) ج(األرضــية والكوكبــية للمســيقات اخلارجــية؛  
تشجيع التعاون العلمي الدويل ) د(واـال الشمسـي خارجـيا حىت الوسط بني النجمي احمللّي؛      

ــية الشمســية اآلن ويف املســتقبل؛    ــية   ) ه(يف دراســة الظواهــر الفيزيائ ــاريخ الســنة الدول صــون ت
تعلقة إبـالغ النتائج الفريدة امل    ) و(وتـراثها يف عـيدها اخلمسـني؛        ) للجيوفـيزياء (لفـيزياء األرض    

 .بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية لألوساط العلمية وللجمهور

وقــد أُِعــد هــذا الــتقرير بغــية تقدميــه إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  -٦
الســلمية يف دورــا التاســعة واألربعــني وإىل جلنــتها الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورــا الثالــثة    

 .٢٠٠٦مها يف عام واألربعني، املقرر عقد
  

  الربنامج   -باء  
يف افتـتاح حلقـة العمـل ألقـى كـلمات كـل مـن وزير التعليم ورئيس جامعة اإلمارات                     -٧

العربــية املــتحدة، نــيابة عــن حكومــة اإلمــارات العربــية املــتحدة، وممــثلون عــن اإليســا والناســا    
ىل دورات علمــية وقســمت حلقــة العمــل إ. ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة 

ــنة    ــنها عــلى مســألة معي ــا مــتحدثون    . ركَّــزت كــل م وتلــت مناقشــات وجــيزة عروضــاً قدمه
وقدم متحدثون  . مدعـوون وصـفوا فيها حالة النتائج اليت وصلوا إليها يف جمال البحث والتعليم             

وأتاحت جلسات خمصصة   .  حبثاً ٧٠مدعـوون مـن بلدان نامية وأخرى متقدمة ما بلغ جمموعه            
ملصـقات اإليضـاحية واجـتماعات ألفـرقة عاملة فرصة للتركيز على مشاكل ومشاريع معينة              لل

 . ويف جمال علوم الفضاء األساسية٢٠٠٧حتضرياً للسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

ــثل    -٨ ــة العمــل عــلى مواضــيع م ــزت حلق ــنطقة اــال   ) أ: (ركَّ ــيات احلاصــلة يف م العمل
مبادرات تتعلق بصفيفات   ) ج( علوم وتكنولوجيا الفضاء؛     بـرامج تعليمية عن   ) ب(الشمسـي؛   

اجلهات : أرضـية منخفضـة الـتكلفة مـن أجهـزة القياس إلجراء دراسات عاملية يف علوم الفضاء                
حبوث الفيزياء الفلكية يف البلدان     ) د(احملـتملة لـتوفري األجهـزة واجلهـات احملـتملة الستضـافتها؛             

احتفاالت السنة الدولية للفيزياء    ) و(ة يف البلدان النامية؛     مـرافق للمقاريـب الفلكي    ) ه(العربـية؛   
 يف اإلمـارات العربـية املـتحدة، وامليكانيكا اإلحصائية غري االنتشارية والفيزياء الفلكية؛           ٢٠٠٥

 .نظم البيانات الفيزيائية الفلكية) ح(املراصد االفتراضية؛ ) ز(
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  احلضور     -جيم   
ــتحدة واإليســا والن    -٩ ــم امل ــتحدة باحــثني     دعــت األم ــية امل ــارات العرب ــة اإلم ــا وجامع اس

وتـربويني مـن بلـدان نامـية وبلـدان صـناعية مـن مجـيع املـناطق االقتصـادية للمشـاركة يف حلقة                        
وكـان املشاركون يشغلون مناصب يف جامعات ومؤسسات حبثية ومراصد ووكاالت           . العمـل 

يع جوانب علوم الفضاء    وطنـية لشـؤون الفضـاء ومـنظمات دولـية، وكـانوا مـن العاملني يف مج                
ــل    ــة العم ــتها حلق ــيت مشل ــية     . األساســية ال ــتهم العلم ــلى أســاس خلفي ــيار املشــاركني ع ومت اخت

 ٢٠٠٧وخـربم املتصـلة بالـربامج واملشـاريع الـيت تـؤدي فـيها السنة الدولية للفيزياء الشمسية                   
لقـة العمل جلنة    وتولـت األعمـال التحضـريية العامـة حل        . وعلـوم الفضـاء األساسـية دوراً رئيسـياً        

 .تنظيمية علمية دولية وجلنة استشارية وطنية وجلنة تنظيمية تقنية حملية

واسـتخدمت أمـوال وفَّـرا األمـم املـتحدة واإليسـا والناسـا وجامعـة اإلمارات العربية                   -١٠
املـتحدة لتغطـية تكالـيف السـفر واإلقامـة والتكالـيف األخـرى اخلاصـة باملشـاركني من البلدان                    

كمــا وفَّــرت أمــواالً لعقــد حلقــة العمــل هيــئة تنظــيم االتصــاالت يف اإلمــارات العربــية  . النامــية
املـتحدة وواحـة ديب للسـيليكون وشـركة الـثريا لالتصـاالت الفضـائية واللجـنة الدائمة للتعاون                   

. العـلمي والتكـنولوجي يف منظمة املؤمتر االسالمي ونادي تراث اإلمارات وفندق روتانا العني             
 من املتخصصني يف السنة الدولية للفيزياء الشمسية        ١٥٠ة العمـل ما بلغ جمموعه       وحضـر حلقـ   

 .ويف علوم الفضاء األساسية

ـــ    -١١ ــدول األعضــاء ال ــية يف حلقــة العمــل ٣٩ومثّلــت ال االحتــاد الروســي، األردن،  :  التال
نـــيا، إيـــران أرمينـــيا، إريـــتريا، اســـبانيا، أملانـــيا، اإلمـــارات العربـــية املـــتحدة، إندونيســـيا، أوكرا

ــة( ــية،     )اإلســالمية-مجهوري ــية الليب ــة العرب ــر، اجلماهريي ــربازيل، اجلزائ ــبحرين، ال ، باكســتان، ال
اجلمهوريــة العربــية الســورية، مجهوريــة كوريــا، جــنوب أفريقــيا، جورجــيا، الــرأس األخضــر،    
ســري النكــا، العــراق، عمــان، فرنســا، الكــامريون، كــندا، كــوت ديفــوار، الكويــت، لبــنان،    

 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،     ةزيا، مصـر، اململكـة العربية السعودية، اململكة املتحد        مالـي 
 .نيجرييا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن

  
   املالحظات والتوصيات     -ثانيا  

وجـــيا الحظـــت حلقـــة العمـــل بارتـــياح أن املراكـــز اإلقليمـــية لـــتدريس علـــوم وتكنول -١٢
الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، الــيت أنشــئت يف الــربازيل واملغــرب واملكســيك ونــيجرييا   
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وشـددت حلقة العمل على أن إنشاء مركز إقليمي من هذا القبيل يف         . واهلـند جاهـزة للتشـغيل     
 .آسيا الغربية سوف يكون مفيداً

والقبب الفلكية يف البلدان    والحظـت حلقـة العمـل بارتياح استمرار تركيب املقاريب            -١٣
النامـية من خالل برنامج حكومة اليابان للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وخصوصاً دعمها املستمر             
ــيا        ــب الفلكــية يف الســلفادور ورومان ــيا والقب ــيا وباكســتان وبوليف ــب الفلكــية يف إثيوب للمقاري

 .وكوبا

ــتقرير املنشــور املعــ    -١٤ ــياح أن ال ــوم الفضــاء  تطو"نون والحظــت حلقــة العمــل بارت ــر عل ي
املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء      عقد من حلقات العمل     : األساسـية يف العـامل بأسره     

قـد وزع عـلى نطـاق واسـع ويستخدم كدليل لألنشطة املتعلقة بعلوم الفضاء يف                 )١("األوروبـية 
 .البلدان النامية

تب شؤون الفضاء اخلارجي قد تلقى      وأحاطـت حلقـة العمـل علماً مع التقدير بأن مك           -١٥
 .من مجهورية كوريا واهلند واليابان ما يفيد باالهتمام باستضافة حلقات عمل يف املستقبل

أوصــت حلقــة العمــل بقــوة بدعــم األنشــطة العلمــية املتصــلة بالســنة الدولــية للفــيزياء      -١٦
 :ة العملونوقشت املفاهيم واملشاريع التالية وأقرت أثناء حلق. ٢٠٠٧الشمسية 

الــذي وضــعته ونفَّذتــه حلقــات عمــل ســابقة مشــتركة بــني   " تريــبود"مفهــوم  )أ( 
األمـم املـتحدة واإليسـا حـول علـوم الفضـاء األساسية، ينبغي تطبيقه فيما يتعلق بالسنة الدولية                   

فينـبغي اعتـبار تركيـب األجهزة العلمية وتشغيلها، واحلصول على           : ٢٠٠٧للفـيزياء الشمسـية     
دام األجهـزة العلمية، واالستعانة باألجهزة والبيانات العلمية يف التعليم اجلامعي           بـيانات باسـتخ   

 متساوية األمهية يف كل من أنشطة األجهزة العلمية؛

مت حتديــد جمموعــات مــن الــبلدان الستضــافة األجهــزة العلمــية ســتوفّر مواقــع     )ب( 
علمــية احملــتملة الــيت وجــاءت جمموعــات استضــافة األجهــزة ال . تكــون القياســات مــرغوبة فــيها 

أبـدت اهـتماماً باملسـألة مـن أحنـاء خمـتلفة مـن أفريقـيا وآسـيا الغربية واهلند وماليزيا وإندونيسيا                      
 وبلدان يف أمريكا الالتينية؛

__________ 
 (1) W. Wamsteker, R. Albrecht and H. Haubold, eds., Developing Basic Space Science World-Wide: 

a Decade of UN/ESA Workshops (Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2004). 
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ناقشـت اجلهـات الـيت حيـتمل أن توفّـر أجهـزة علمـية تفاعالا مع اموعات                 )ج( 
 انعقـاد حلقـة العمـل، وأعربـت عن ارتياحها           احملـتملة املستضـيفة لألجهـزة العلمـية خـالل فـترة           

 عموماً ملا أبداه املشاركون يف حلقة العمل من اهتمام؛

ناقشـت مجـيع اجلهـات املوفّـرة لألجهـزة العلمـية حالة تطوير أجهزا ودرجة                 )د( 
ولوحـظ أن التركيـبات سـوف تظل شبه مستدمية طوال فترة            . االسـتعداد لنشـر تلـك األجهـزة       

ولــية للفــيزياء الشمســية فلــيس هــناك بالــتايل أي ضــغط زمــين عــلى اجلهــات    أنشــطة الســنة الد
 املوفّرة لألجهزة العلمية؛

أعــرب املشــاركون يف حلقــة العمــل عــن اســتعدادهم لــتوفري دعــم طوعــي          )ه( 
ــزة العلمــية وتنســيقها، ضــمن        لألعمــال التحضــريية لألنشــطة الســالفة الذكــر املتصــلة باألجه

 .٢٠٠٧ بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية األنشطة الشاملة املتعلقة

دت حلقــة العمــل بقــوة الــتعاون املقــترح لعلمــيني مــن أوكرانــيا وجورجــيا يف إطــار  أيــ -١٧
ــية للفــيزياء الشمســية   ، هبــدف إنشــاء مضــلع كهرمغنطيســي عقــدي عــند   ٢٠٠٧الســنة الدول

يم طلبة من املقرر    قـاعدة مرصـد أباسـتوماين للفـيزياء الفلكـية، إضافة إىل ساتل صغري من تصم               
 .٢٠٠٧إطالقه يف عام 

الحظــت حلقــة العمــل أن أوجــه الــتعاون يف ســياق الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية    -١٨
 سـوف تسـتلزم تـبادل العـاملني واألجهـزة العلمـية بـني املـنظمات العلمية املشاركة من                    ٢٠٠٧

 .قدر اإلمكانوينبغي تشجيع احلكومات على تسهيل تلك التبادالت . خمتلف البلدان

والحظــت حلقــة العمــل أن إمكانــية الــنفاذ إىل اإلنترنــت مــتاحة اآلن يف كــل الــبلدان    -١٩
تقريـباً، وشـجعت تأيـيد زيـادة اسـتخدام اإلنترنـت كـأداة للتعليم والبحث، نظراً إىل أن الكثري          

مــن مــن املــوارد التعليمــية مــتاح اآلن عــلى هــذه الشــبكة وميكــن الوصــول إلــيها بطــريقة جمديــة  
" الفجوة الرقمية"ويف ذلـك السـياق، أحيط علماً بفريق مناقشة بشأن موضوع     . حيـث الـتكلفة   

 .وشجعت البلدان النامية على االنضمام إىل فريق املناقشة ذلك. أنشأه االحتاد الفلكي الدويل

٢٠-         له الحظـت حلقـة العمـل أن املواقـع املـرآوية لـنظام البيانات الفيزيائية الفلكية الذي متو
الناسـا يف االحتـاد الروسـي وأملانيا والربازيل ومجهورية كوريا وشيلي والصني وفرنسا واململكة               
املـتحدة واهلـند والـيابان قبلـت حبماس من جانب األوساط العلمية وأصبحت من املوارد اهلامة                 

نــت وأث. للــبلدان النامــية مــن أجــل حتســني إمكانــية الوصــول إىل املؤلفــات يف املواضــيع الفلكــية
 .حلقة العمل على نظام البيانات الفيزيائية الفلكية إلجنازه ذلك
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أعربـت حلقـة العمـل عـن تقديرها للتطوير املستمر للمراصد االفتراضية الذي تضطلع                -٢١
وأوصت حلقة العمل بقوة بأن تبذل قصارى اجلهود للسماح         . بـه املـنظمات العلمـية الرئيسـية       

ىل إمكانــية وصــول العلمــيني مــن الــبلدان النامــية إىل  باســتخدام أدوات البحــث هــذه، إضــافة إ 
 .البيانات وإىل براجميات التحليل

والحظــت حلقــة العمــل أن قــيام نظــام البــيانات الفيزيائــية الفلكــية مبســح منشــورات     -٢٢
املراصـد التارخيـية يتـيح إمكانـية الوصـول بسـهولة إىل جـزء مـن املؤلفات الفلكية كان يصعب                      

 .يه يف البلدان الناميةحىت اآلن احلصول عل

شـجعت حلقـة العمـل الـتعاون الوثـيق بـني أوسـاط املراصد االفتراضية ونظام البيانات                   -٢٣
الفيزيائـية الفلكـية هبـدف متكـني العلمـيني مـن الـبلدان النامية من التنافس على أعلى مستويات                    

 .البحث العلمي

التعليمية العملية على الويب اليت     أعربـت حلقة العمل عن تقديرها لزيادة توافر املواقع           -٢٤
ــية       ــبلدان النام ــوم يف ال ــيم العل ــر بدرجــة كــبرية تعل ــيت تيس ــية كــربى وال ــتجها مــنظمات حبث . تن

وذكـرت أنـه ينـبغي تشـجيع املتخصصـني يف العلـوم الفضـائية يف مجـيع الـبلدان على تأييد تلك               
 .اجلهود

 هــو ٢٠٠٥، أن عــام ٥٨/٢٩٣ وقــد أعلنــت األمــم املــتحدة، يف قــرار اجلمعــية العامــة -٢٥
وأثنت . ، وذلـك احـتفاالً بالعيد املائة للسنة املدهشة أللربت اينشتاين          "السـنة الدولـية للفـيزياء     "

حلقــة العمــل عــلى جامعــة اإلمــارات العربــية املــتحدة لتنظــيمها أنشــطة وطنــية عــلى مجــيع           
ء، وخصوصاً للوصول  احـتفاالً بالسـنة الدولـية للفيزيا   ٢٠٠٥املسـتويات التعليمـية خـالل عـام      

 .إىل اجليل القادم من الطلبة واملعلمني

وأبلغـت حلقـة العمـل بـأن املـنظم املشارك الرئيسي حللقات العمل حول علوم الفضاء            -٢٦
، ويـلم وامستيكر، من وكالة الفضاء األوروبية،        ٢٠٠٤ حـىت عـام      ١٩٩١األساسـية مـن عـام       

تــثين عــلى مســامهاته املؤثــرة واملهمــة يف واغتنمــت حلقــة العمــل هــذه املناســبة لكــي . قــد تــويف
تنظـيم هـذه السلسـلة مـن حلقـات العمـل بروح التعاون الدويل احلقّة، خصوصاً لفائدة البلدان           

 .النامية
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   ملخص املشاريع   -ثالثا  
 ـام التعليمي ملناخ الغالف اجلوي من أجل رصد اآلثار ومنذجتهاـالنظ -ألف 

  (AWESOME)" أوسوم"
" أوسوم"ظام التعلـيمي ملـناخ الغالف اجلوي من أجل رصد اآلثار ومنذجتها      جهـاز الـن    -٢٧

)AWESOME (            له طلبة حول العاملويكشف . هـو مـرقاب لرصد الغالف املتأين ميكن أن يشغ
 .املرقاب اندالع اللهب الشمسي وغري ذلك من اضطرابات يف الغالف املتأين

 أعلى سطح األرض، حيث تصطدم       كم ٦٠يقـع الغـالف املـتأين عـند مـا يقـرب مـن                -٢٨
سـفعات متواصـلة مـن اجلسيمات والطاقة من الشمس بغالف األرض اجلوي بقوة إىل حد أن                 

واإللكترونات احلرة يف الغالف املتأين هلا تأثري قوي على انتشار          . تنـتزع الكـترونات من نواا     
ترتد ) ترددات املنخفضة جداًال(فالـترددات الراديوية الطويلة املوجة جداً  . اإلشـارات الـراديوية   

ويتفاعل . مـن الغـالف املـتأين فتسـمح باالتصـاالت الـراديوية عـرب األفق وحول منحىن األرض          
الغـالف املـتأين بقوة مع إشعاع األشعة السينية واإلشعاع فوق البنفسجي الشديد الذي تطلقه               

ومن خالل  . يليالشـمس أثـناء اندالعات اللهب الشمسي أو عاصفة مشسية أو لفظ كتلي إكل             
رصـد قـوة اإلشـارة من مرسالت بعيدة منخفضة التردد جداً ومالحظة أي تغيريات غري عادية              

ولرصــد . عــندما تــرتد املوجــات مــن الغــالف املــتأين ميكــن رصــد تلــك االضــطرابات وتتــبعها  
إشـارة منخفضـة الـتردد جـداً يلزم مستقِبل راديوي ميكن موالفته حملطات منخفضة التردد جداً                 

ونظراً إىل . وائـي اللـتقاط تلـك اإلشـارات املنخفضـة الـتردد جداً وحاسوب ملتابعة البيانات          وه
أن معظـم أجهـزة الـراديو الـتجارية ال تسـتطيع أن تلـتقط اإلشارات املنخفضة التردد جداً يلزم                   

ــي    . تركيــب مســتقبل راديــوي وهوائــي   وتســمى هــذه اموعــة املؤتلفــة مــن املســتقِبل واهلوائ
 .نخفض التردد جداًمستقِبل م

. للرصد هي احلاسوب ومرقاب ستانفورد واهلوائي     " أوسوم"والعناصـر الرئيسية لنظام      -٢٩
ويهـم وجـود وصـلة إنترنـت، أو خـالف ذلـك ميكن استخدام ناسخ أقراص فيديو رقمية جيد                    

حيصـل مسـتقبل اخلـط عـلى إشـارات منخفضة التردد          . والشـكل األول يصـور الـنظام      . النوعـية 
اجلــنوب وآخــر يف /ويكــون هــناك عــادة هوائــي واحــد يف توجــيه الشــمال  . مــن هوائــينيجــداً 

 كيلو  ٢٠٠ رقمي   -وترسـل هـذه اإلشارات إىل بطاقة حمول تناظري          . الغـرب /توجـيه الشـرق   
ويلتقط احملول البيانات من  . هرتـز متصـل بشـق التوصـيل البـيين للعناصـر احمليطـية يف احلاسـوب                

كمـا تدخـل إشـارة التوقيـت مـن النظام العاملي            .  هرتـز لكـل مـنهما       كـيلو  ١٠٠اهلوائـيني عـند     
وجيري حالياً تطوير . لـتحديد املواقـع يف بطاقـة احملـول فيسـمح ذلك حبيازة بيانات دقيقة للغاية       
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مهايــئ نــاقل جــامع تسلســلي لــيحل حمــل بطاقــة احملــول، وســوف يــزيد ذلــك مــن ســهولة            
 .االستخدام ويقلل التكلفة كثرياً

 
 شكل األولال

 نظام حيازة البيانات املنخفضة التردد جدا
 
 

 

 

 

 

 
ل بالوقت احلقيقي للنظام العاملي لتحديد املواقع  بالتواصل مع مستقِبيعملنظام حيازة البيانات  :مالحظة

 .الغرب/اجلنوب والشرق/ومستقِبل اخلط ومستقبلي الشمال

 .R. Moore and E. Kim, Very Low Frequency Data Acquisition Software User Manual :املصدر
 

فـتعين البـيانات الضـيقة النطاق رصد     . وهـناك نوعـان مـن البـيانات حيفظهمـا املسـتقبل            -٣٠
وتنطوي بيانات النطاق   . اتسـاع تـردد واحـد وطـوره، املقـابل ملرسـل تـرددات منخفضـة جـداً                 

ن إجراء دراسات على العـريض عـلى حفـظ شـكل املوجـة بأكمـلها مـن اهلوائـي، وهـو مـا ميكِّ            
وبراجمـيات احتـياز بـيانات الـترددات املنخفضة         . عـدد أكـرب بكـثري مـن ظواهـر الغـالف املـتأين             

وعند . جـداً تـتحكم بدقة يف مىت ينبغي للنظام احتياز بيانات النطاق الضيق أم النطاق العريض               
. لبيانات حيددها املستعمل  احتـياز البيانات ميكن إجراء أنواع خمتلفة من جتهيز اإلشارات على ا           

فــيمكن إرســال البــيانات إىل حاســوب آخــر يف جامعــة ســتانفورد عــرب اإلنترنــت، حيــث تــتاح 
ألي شـخص مـن خـالل مهايـئ للويـب، كـي يسـتطيع كل األطراف املهتمني يف مواقع خمتلفة                  

ســتوى مــن نفــس م" أوســوم"والبــيانات الــيت ينــتجها نظــام . أن يــتقامسوا بــيانام وأن يــتعاونوا
اجلــودة الــيت يســتخدمها الباحــثون يف جامعــة ســتانفورد؛ حيــث جتــاوزت حساســية املســتقبل     

 .النقطة اليت تسجل عندها أي إشارة ميكن كشفها أعلى قاع الضوضاء احمليطة

يوجــد شــكل غــري مكلِّــف مــنه يعــرف باســم مــرقاب    " أوســوم"وإضــافة إىل مــرقاب  -٣١
وقد طور مركز ستانفورد الشمسي، بالتعاون مع ). SID(اضـطرابات الغـالف املـتأين املفاجئة      
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فـريق الـترددات املنخفضـة جـداً الـتابع لقسـم اهلندسة الكهربية وجمموعة من التربويني احملليني،                  
. بها طلـبة ليسـتخدموها يف مدارسـهم الـثانوية احمللية           غـري مكلفـة ميكـن أن يركّـ         "SID"مراقـب   

كيـب هوائـي خـاص هبـم، وهو هيكل بسيط يتكلف      وميكـن أن ينضـم الطلـبة إىل املشـروع بتر          
ويسـتخدم حاسـوب شخصـي حملي      .  دوالرات وال حيـتاج إال لسـاعتني لتجمـيعه         ١٠أقـل مـن     

ــداّ     ــزم أن يكــون ســريعاً أو معق ــلها، وال يل ــيانات وحتلي ــة ســتانفورد  . جلمــع الب وســتوفر جامع
لبة أن يستخدموه لتبادل مسـتودعاً مركـزياً للبيانات وموقعاً للتخاطب على اإلنترنت ميكن للط   

 .البيانات ومناقشتها

مــن (وقــد بــدأ األســتاذ عمــران عــنان . يف تونــس“ أوســوم”ومت مؤخــراً نشــر مــرقاب  -٣٢
هذا التعاون يف إطار برنامج     ) من جامعة تونس  (واألسـتاذة زهرة بن خلضر      ) جامعـة سـتانفورد   

وسيوفّر . لوم الفضاء األساسية  مـبادرة األمـم املتحدة بشأن ع      /السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية       
هـذا املشـروع أساسـاً إلجراء مقارنة كمية الضطرابات الغالف املتأين اليت تستحثها الصواعق               

وقــد حِصــلَ حــىت اآلن عــلى معظــم     . وأحــزمة اإلشــعاع يف القطــاعني األمــريكي واألورويب   
 جممـوع املعلومات    البـيانات املـتاحة حالـياً عـن تلـك الظواهـر يف نصـف الكـرة الغـريب، ويشـري                    

العلمـية إىل أن اآلثـار املستحثة من الصواعق عند االرتفاعات الشاهقة ويف أحزمة اإلشعاع قد                
وسيســهل الــربنامج املقــترح إنشــاء وإجــراء  . تغلــب عــلى عملــيات أخــرى عــلى نطــاق عــاملي  

نة عملـيات رصـد للـترددات املنخفضـة جـداً يف القطـاع األورويب، فيتـيح بذلـك أساسـاً للمقار           
وضـمن ذلـك الـتعاون قـام األسـتاذ حسن           . لتيسـري االسـتيفاء والوصـول إىل اسـتنتاجات عاملـية          

ــة ســتانفورد لالطــالع عــلى طــريقة تشــغيل مســتقِبل          ــزيارة جلامع ــة تونــس ب ــن جامع ــيلة م غل
 .الترددات املنخفضة جداً ومجيع تطبيقاته العلمية

  
   شبكات أجهزة قياس املغنطيسية                -باء  

  س املغنطيسية اخلاصة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسيةمراصد قيا -١ 
توفّـر صـفيفات أجهـزة قـياس املغنطيسية أسلوباً منخفض التكلفة نسبياً لرصد التفاعل                -٣٣

فـتوفر حمطـات قـياس املنغطيسـية إمكانـية رصـد نظـم التـيارات احمللـية عند                   . الشمسـي األرضـي   
 وسوف توفّر صفيفات يف قارات متعددة خاصة        .احملطـات، إضـافة إىل جتمعات األمواج احمللية       

بالسـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية أساسـاً ممتازاً لرصد اضطرابات الغالف املغنطيسي والغالف                
ــرض املتوســطة          ــند خطــوط الع ــية ع ــاً علم ــاملي، وأهداف ــلى املســتويني الوســطي والع ــتأين ع امل

افة األجهـزة العلمـية واملشاركة يف   واملنخفضـة، إضـافة إىل توفـري فـرص للـبلدان النامـية الستضـ          
 .البحوث العلمية
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وميكـــن إنشـــاء مراصـــد لقـــياس املغنطيســـية يف ظـــل بـــرنامج الســـنة الدولـــة للفـــيزياء     -٣٤
مــبادرة األمــم املــتحدة بشــأن علــوم الفضــاء األساســية اســتناداً إىل إجنــازات الصــفيفة /الشمســية

). CARISMA" (كاريــــزما "الكــــندية لدراســــات النشــــاط املغنطيســــي يف الوقــــت احلقــــيقي 
وهــو . هــو عنصــر مقــياس املغنطيســية يف املشــروع الكــندي لرصــد احلــيز األرضــي" كاريــزما"و

اسـتمرار لصـفيفة أجهـزة قـياس املغنطيسـية للشبكة الشفقية الكندية للربنامج الكندي للدراسـة        
ي ، والذ ٢٠٠٥ إىل عــام     ١٩٨٦، الـذي اسـتمر مـن عـام          )CANOPUS" (كـانوبس "املوحـدة   

وهو يستخدم نفس   . رفـع مسـتواه كـي يتضـمن اسـتبانة وقتـية مرفعة وتغطية وقتية أكثر مشوالً                
 ذات بوابـات الـتدفق، ولكن مع بنية حتتية حمسنة ونظام حمسن             ١٣أجهـزة قـياس املغنطيسـية الــ       

 .إلرسال البيانات

ء وســيتألف كـــل مرصــد مقـــترح لقـــياس املغنطيســية خـــاص بالســنة الدولـــية للفـــيزيا     -٣٥
 ٢٠٠الشمسـية مـن أزواج مـن حمطـات قـياس املغنطيسـية تفصل بينهما زوالياً مسافة تبلغ حنو                    

 مكونــات، ٣ × ٢واملتطلــبات األخــرى هــي مقــياس مغنطيســية ذو بوابــة تدفــق مــن        . كــم
ويف املواقع البعيدة   . ومسـجل بـيانات وتوقيـت بالـنظام العـاملي لـتحديد املواقع ومصدر للقدرة              

ويـتوقف أسـلوب اسـترداد البيانات    . لـواح مشسـية أو تربيـنات تـدار بالـرياح         حيـتمل اسـتخدام أ    
عـلى البنـية التحتـية املـتاحة، أي مـودم عـلى خـط هاتفي أو اإلنترنت احمللي حيثما يكون ذلك                      

 .متاحا

بوابة تدفق من ثالثة مكونات     ( دوالر   ٢٢ ٠٠٠وتـبلغ الـتكلفة التقريبـية لكـل مرصد           -٣٦
 دوالر؛ ومسجل بيانات من     ٦ ٠٠٠لف كـل مـنها ما يقرب من         ، يـتك  RS232خبـرج مقـداره     

 ٢ ٠٠٠ما يقرب من    (حاسـوب شخصي مع النظام العاملي لتحديد املواقع،         /مسـتوى صـناعي   
وميكن احلصول  ).  دوالر ٢ ٠٠٠ما يقرب من    (؛ ونظـام لتوليد القدرة بألواح مشسية،        )دوالر

 أنـه يوجـد مـورد ممـتاز جلهاز منخفض           عـلى بوابـات تدفـق جتاريـة مـن الـبلدان الصـناعية، غـري               
وتستفيد أوكرانيا من اتفاقات    . معهـد لفـيف لـبحوث الفضاء يف أوكرانيا        مركـز   الضوضـاء يف    

وميكن أن تساعد صفيفة أجهزة     ). من بينها كندا  (جتاريـة وضـريبية مـع بعض البلدان الصناعية          
طوير يف بلــدان مــثل أوكرانــيا  قــياس املغنطيســية اخلاصــة بالســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية الــت  

 .توجد فيها اخلربات املناسبة

تعكف جامعة ألبريتا يف كندا على تطوير مصدر مستقل         " كانوبس"وبالنسـبة لصفيفة     -٣٧
الـرياح ميكــن تعديلــه الســتخدامه فـيما يــتعلق بالســنة الدولــية   /للقـدرة يعمــل باخلاليــا الشمســية 

ويسمح ذلك أيضاً بالنشر يف ( قليل من البنية التحتية     للفـيزياء الشمسـية يف البلدان النامية بقدر       
ويف ). مواقــع ســاكنة البيــئة املغنطيســية ويتجنــب املشــاكل املتصــلة بثــبات شــبكة القــدرة احمللــية
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برنامج مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء       /إطـار بـرنامج السـنة الدولية للفيزياء الشمسية        
الـتعاون مع معاهد مشاركة أخرى، أن تطور مهايئاً ملسجل          األساسـية، ميكـن جلامعـة ألـبريتا، ب        

حاسـوب شخصـي بتوقيـت مـن الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع ملقـياس املغنطيسـية، وأن تطور                      
ــا الشمســية مــن أجــل مراصــد قــياس املغنطيســية اخلاصــة بالســنة    /مصــادر قــدرة تربينــية  باخلالي

م قـبل تسـليمها إىل علميني من البلدان املشاركة،          الدولـية للفـيزياء الشمسـية، وأن تكمـل الـنظ          
اخلاصـة مبـناطق أو قارات حمددة، ميكن أن   " مـدارس االنتشـار  "وأن تـنظم وأن تديـر عـددا مـن        

حيضـر انتشـاراً واحـداً مـنها علمـيون مـن بلـدان نامـية، فيسـاعدهم ذلـك عـلى نشر مراصدهم                        
 .اخلاصة على حنو مستقل يف خمتلف بلداهنم

ت صفيفات السنة الدولية للفيزياء الشمسية أقوى من البيانات اليت تأيت من أي             وبـيانا  -٣٨
مرصـد مـنفرد، إال أنـه ميكـن اسـتخدام بـيانات مرصـد مـنفرد، خصوصـاً باالقتران مبجموعات           

وينــبغي أن تقتضــي . مــن البــيانات مــن جهــات مشــاركة يف الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية  
ورمبا يكون ذلك (لبـيانات إىل السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية     املشـاركة يف املشـروع توريـد ا     

ومــن املفــيد أن يوجــد مركــز واحــد خــاص   ). باملشــاركة مــع الســنة اجليوفيزيائــية اإللكترونــية 
ببــيانات صــفيفات أجهــزة قــياس املغنطيســية اخلاصــة بالســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية جلمــع   

مة العلمـية الـيت يتسـم هبـا جممـوع بيانات صفيفات             وتشـجع القـي   . البـيانات وختزيـنها وحفظهـا     
كما ميكن أن . السـنة الدولـة للفـيزياء الشمسـية التعاون فيما بني العلميني من البلدان املشاركة           

مؤمتــرات ذات صــلة بالســنة الدولــية /تتــيح جمموعــة البــيانات هــذه أساســا لعقــد حلقــات عمــل 
 .ميني املشاركنيللفيزياء الشمسية مع مشاركة فعالة من جانب العل

  
  مشروع احتياز البيانات املغنطيسية -٢ 

انظر الشكل   ((MAGDAS)" مـاغداس "جيـري نشـر نظـام احتـياز البـيانات املغنطيسـية              -٣٩
، مع  ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥ مـن أجـل إجـراء دراسات تتناول املناخ الفضائي خالل الفترة              )الـثاين 

مبادرة األمم املتحدة بشأن    /فيزياء الشمسية قـدر كـبري مـن الـتداخل مـع برنامج السنة الدولة لل             
وســوف يســاعد املشــروع دراســة حركــية تغــيرات الــبالزما يف احلــيز . علــوم الفضــاء األساســية

 -األرضـي أثـناء العواصـف املغنطيسـية والعواصـف الـثانوية الشفقية، ورد فعل الغالف املتأين                  
آلـــيات االخـــتراق واالنتشـــار   الكهرمغنطيســـي ملخـــتلف التغـــيرات يف الـــرياح الشمســـية، و    

 يف مـدى الـترددات الــبالغة االخنفـاض مـن مـنطقة الـرياح الشمســية إىل       DP2الضـطرابات قـناة   
ــيانات . الغــالف املــتأين االســتوائي  ميكــن إجــراء رصــد ومنذجــة يف  " مــاغداس"وباالســتعانة بب
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ثافة البالزما احمليطة، ك) ب(نظام التيارات العاملي الثالثي األبعاد؛    ) أ: (الوقـت احلقـيقي ملا يلي     
 .من أجل فهم التغيرات احلاصلة يف البيئة الكهرمغنطيسية والبالزمية يف احليز األرضي

 
 الشكل الثاين

شبكة أجهزة قياس املغنطيسية حول احمليط اهلادئ والشاملة له الحتياز البيانات /نظام ماغداس
 يف الوقت احلقيقي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

لرسـم خـريطة لـنمط تيار الغالف املتأين املكافئ          " مـاغداس "سـوف تسـتخدم بـيانات        -٤٠
والتيار وااالت الكهربية مقترنة    . كـل يـوم، مـن أجـل إنتاج نظام تيارات عاملي ثالثي األبعاد             

عـند مجـيع خطـوط العـرض، إال أنـه كـثرياً مـا تبحث ما يوجد منها عند خطوط العرض العليا                 
ح عمليات االقتران الكهرمغنطيسية العاملية عند      وسـوف توضـ   . والوسـطى واملنخفضـة منفصـلة     

 ".ماغداس"مجيع خطوط العرض باستخدام منط تيارات الغالف املتأين يف نظام 

ومـن أجـل قـياس كـثافة الـبالزما احملـيطة سـوف تنشـر أجهزة قياس مغنطيسية جديدة                     -٤١
 ٢١٠غنطيسي  يف عـدة أزواج من احملطات على طول خط الزوال امل          " داسغمـا "خاصـة بـنظام     

وسوف تفصل بني كل زوج     . درجـات مـن أجـل رصـد نبضـات طـنني خـط اال املغنطيسي               
وتذبذبــات طــنني خــط اــال املغنطيســي مفــيدة لرصــد   .  كــم١٠٠عرضــيا مســافة تــبلغ حنــو  

وســوف جيــري . التغــيرات الزمنــية واحلــيزية احلاصــلة يف كــثافة الــبالزما يف الغــالف املغنطيســي
بأسلويب نسبة االتساع والطور املتقاطع، من أجل تبيُّن أحداث    " ماغداس"م  حتلـيل بـيانات نظـا     
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. طـنني خـط اـال املغنطيسـي وقـياس تـردداا الذاتـية، مـع تغـير كـثافة الـبالزما مبـرور الوقت                        
وسـوف تكـون تلـك القياسـات قـيمة للغايـة لفهـم التغـيرات احلاصـلة يف كثافة البالزما احمليطة                      

 .الزما أثناء العواصف املغنطيسية والعواصف الثانوية الشفقيةوموقع فاصل الب

شـبكة أجهـزة قياس املغنطيسية حول احمليط اهلادئ         " مـاغداس "سـوف يسـتخدم نظـام        -٤٢
االحتاد الروسي وأستراليا وإندونيسيا والفلبني (والشـاملة له، الـيت تضـم عدة بلدان حول العامل     

واملواقـع اإلضافية اليت ميكن أن      ). يـات املـتحدة والـيابان     ومقاطعـة تـايوان الـتابعة للصـني والوال        
إثيوبـيا والـربازيل وبـريو وترينيداد وتوباغو وجنوب         : تنشـر فـيها أجهـزة قـياس املغنطيسـية هـي           

 .أفريقيا وكندا وكوت ديفوار واملكسيك وميكرونيزيا واهلند
 

 الشكل الثالث
 دئ والشاملة لهحمطات شبكة أجهزة قياس املغنطيسية حول احمليط اهلا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شبكات املقاريب الراديوية اخلاصة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية                           -جيم   
اجلهاز الفلكي املركَّب املنخفض التكلفة واملنخفض الترددات للتحليل الطيفي واملرصد  -١ 

   (CALLISTO)املتنقل
ــت      -٤٣ ــنخفض ال ــتكلفة وامل ــنخفض ال ــب امل ــاز الفلكــي املركّ ــيل الطــيفي  اجله رددات للتحل

 هـو مستقبل ثنائي القنوات رشيق التردد قائم على    (CALLISTO)" كاليسـتو "واملرصـد املتـنقل     
وجيعـل اخنفاض تكلفة العتاد والرباجميات وقصر الوقت        . الكترونـيات اسـتهالكية مـتاحة جتاريـاً       
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مبادرة األمم املتحدة   /مسيةالـالزم للتجميع هذا اجلهاز مثالياً لربنامج السنة الدولية للفيزياء الش          
 ميغاهرتز ويبلغ   ٨٢٥" كاليستو"ويـبلغ جممـوع عـرض نطـاق         . بشـأن علـوم الفضـاء األساسـية       

 قياس يف   ١ ٠٠٠وميكـن إجـراء مـا يـبلغ جمموعه          .  كـيلو هرتـز    ٣٠٠عـرض القـنوات املـنفردة       
دد املالئمة  واملطـياف مناسـب جـداً لألرصاد الراديوية الشمسية املنخفضة التر          . الثانـية الواحـدة   

وقــد أصــبح املــناخ الفضــائي موضــوعاً يهــم   . للــبحوث والتطبــيقات املــتعلقة باملــناخ الفضــائي  
ومن أبرز األمثلة على    . جمـتمعاً يعـتمد بصـورة مـتزايدة عـلى السـواتل يف أنشـطة حـياته اليومية                 

ــناخ الفضــائي      ــتأثر بدرجــة خطــرية بامل ــة الــيت ميكــن أن ت ــنا . ذلــك اهلواتــف اخللوي خ ويشــري امل
الفضـائي إىل الظـروف املتغـيرة يف البيـئة الفراغـية احملـيطة بـاألرض الـيت تسببها أساساً الظروف                     

األرصـاد الراديوية وسيلة بسيطة لكشف االضطرابات الشمسية عندما         . املتغـيرة عـلى الشـمس     
وميكن كشف اضطرابات مشسية مثل املوجات الصدمية يف وقت     . ال تـزال قريـبة مـن الشـمس        

والشمس تنتج أنواعا خمتلفة    ". كاليسـتو "ن األرض باسـتخدام مطـيافات راديويـة مـثل           مـبكِّر مـ   
ــتلزم لذلــك مطــيافات مــثل      ــراديوي ف ــراديوي   "كاليســتو"مــن البــث ال ــيعة البــث ال  لتعــيني طب

وأحد األنواع  . سـي املتماسـك الـناتج مـن الثوران الشمسي، ذي العالقة باملناخ الفضائي             مالش
الطــيفي هــو الدفعــات الــراديوية  " كاليســتو"ي الــيت حتــدث يف نطــاق اهلامــة مــن البــث الــراديو 

وهذه الدفقات تسببها   . املتصـلة بالصـدمات الـيت تعرف باسم دفقات راديوية من الطراز الثاين            
     ن صـدمات عــلى      . صـدمات مدفوعـة مـن اللفـظ الكتـلي اإلكليــليوتـنذر هـذه الدفقـات بـتكو
 .يام منذرة ببدء عواصف مغنطيسية أرضيةمقربة من الشمس قد تصل األرض بعد بضعة أ

ويهـم رصـد الشـمس بصـورة مستمرة، وحيتاج ذلك إىل شبكة من املطيافات يف عدة                   -٤٤
وبـدأ تشـغيلها يف عـدة مواقـع، من          " كاليسـتو "وقـد مت تركيـب عـدة أجهـزة          . مواقـع يف العـامل    

ــرادي     ــنها باليــن يف زيوريــخ، سويســرا، ويف املرصــد الوطــين لعــلم الفلــك ال وي يف الواليــات بي
وهذه . وجتـري ترتيـبات لنشر جهاز يف اهلند يف مركز علم الفلك الراديوي يف أوويت           . املـتحدة 

الشـبكة، إضـافة إىل املطـيافات القائمـة يف هريايســو يف الـيابان وشـبكة نظـام معلومـات الرصــد         
ي يف  يف الـيونان ويف مرصـد كاجلورا الشمس       ) ARTEMIS ("يسأرمتـ "البيـئي بالوقـت احلقـيقي       

أسـتراليا، سـوف تشـكّل شـبكة راديويـة ممـتازة مـن أجـل العلوم املتعلقة بالسنة الدولية للفيزياء                
مبادرة األمم املتحدة بشأن    /الشمسـية وحتقـيق أهـداف بـرنامج السـنة الدولية للفيزياء الشمسية            

 .علوم الفضاء األساسية
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 الشكل الرابع
كي املركّب املنخفض التكلفة واملنخفض التصميم األساسي والعتاد اخلاص باجلهاز الفل
 الترددات للتحليل الطيفي واملرصد املتنقل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ــاجل       :مالحظة ــع مع ــأة م ــيانات واملهاي ــياز الب  ومســتقبالن RISC ATmegal6تظهــر اللوحــة الرئيســية الحت
هاز ويـبلغ عرض اجل   . ويظهـر املطـياف بأكملـه يف اخللفـية        . متزامـنان يف مقدمـة اللوحـة الـيمىن        

 .وهو جهاز رخيص للغاية ويسهل تقليده ونشره يف مواقع عديدة.  سم٢٤احلقيقي 
  

ــة     -٤٥ ــيمـات خمففـ ــة تعلـ ــاِلج حاســـوب مبجموعــ ــلى معـ ، )RISC(والـــرباجميـات تـــوزع عـ
Atmega16،   ــول ــربمج RISCويف احلاســوب .  وحاســوب شخصــي منطــي أو حاســوب حمم  ي

ــأة عــلى     ــدارئ وبراجمــيات املهاي ــة املســرية باالنقطــاع   ++Cاملســري وال .  باســتخدام مفهــوم اآلل
ــلى    ــي عـ ـــوب الشخصـ ــيفة يف احلاسـ ــرباجميـات املضـ ــنظـام   ++Cوالـ ــل بـ ــرى وتعمـ ــي األخــ  هـ

Windows 2000 و ،Windows XP.      ــف نصــوص يســهل ــلمات ذات الصــلة يف مل ــزن املع  وخت
ال بنظام عاملي    سابقة التهيئة لالتص   RS232وهناك منافذ إضافية    . تكيـيفه هليئات أخرى للرصد    

. موســع لــتحديد املواقــع وأجهــزة إحســاس خارجــية لقــياس درجــة احلــرارة ونســبة والــرطوبة    
ويقــوم . RS232عــرب اإلنترنــت باســتخدام مهايــئ شــبكة " كاليســتو"وميكــن أيضــاً الــتحكُّم يف 

جمـدول يتحكم فيه بواسطة امللف ببدء وإهناء عمليات القياس بالنسبة للوقت احمللي للحاسوب              
ويكرر ادِول كل يوم تلقائيا وميكن تغيريه على اخلط مباشرة          ). التوقيـت العـاملي   (لشخصـي   ا

 .وعن بعد
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  صفيفات اهلوائيات الراديوية املنخفضة الترددات -٢ 
اخليار األول هو   : ميكـن نشـر اهلوائـيات الـراديوية املنخفضـة الـترددات عـلى مسـتويني                -٤٦

لـترددات املنخفضـة باسـتخدام هوائيات قطبانية وحيدة؛         رصـد الدفقـات الـراديوية الشمسـية با        
 . عنصراً لرصد السماء بأكملها١٦ عناصر إىل ٨واخليار الثاين هو استخدام صفيفات من 

وجيـري حبـث الفـرص املمكـنة لتركيـب مقـراب راديـوي مـنخفض الترددات يف موقع                    -٤٧
 .يف أوويت" ستويكال"بنظام املقراب الراديوي يف جوريبيدونار يف اهلند للعمل باالقتران 

  
  النظام العاملي لتحديد املواقع يف أفريقيا               -دال  

اخلطـة الشـاملة هـي زيـادة عـدد حمطات النظام العاملي لتحديد املواقع الثنائية التردد يف                   -٤٨
واحملــتوى الكلّــي مــن . الوقــت احلقــيقي حــول العــامل مــن أجــل دراســة متغــيرية الغــالف املــتأين 

يف الغــالف املــتأين أثــناء العواصــف املغنطيســية األرضــية فــوق القطــاع األفــريقي  اإللكــترونات 
 .وهذا الربنامج متوافق بشكل خاص مع القياس املغنطيسي. جديرة باهتمام خاص

  
  املرصد االستوائي الليلي عن بعد ملناطق الغالف املتأين                      -هاء   

 هــو (RENOIR)" ريــنوار"أين املرصــد االســتوائي الليــلي عــن بعــد ملــناطق الغــالف املــت  -٤٩
الغالف احلراري عند   /جمموعـة متتالـية مـن أجهـزة القياس املكرسة لدراسة نظام الغالف املتأين             

االسـتوائية، واستجابته للعواصف وحاالت عدم االنتظام اليت ميكن  /خطـوط العـرض املنخفضـة     
ائية، املشار إليها فـيمكن حلـدوث حـاالت مـن عـدم اسـتقرار الـبالزما االستو       . أن توجـد يومـياً    

ــتمديد االســتوائي    ــاً باســم ال ــبالزما، أن    " F"عموم ــاد ال ــبالزما االســتوائية أو نف أو فقاعــات ال
ويـؤدي ذلـك إىل خبو قوة   . تسـبب تأللـؤ اإلشـارات الـراديوية املنتشـرة عـرب املـنطقة املضـطربة            

لـترددات ابتداء من  ويعـرف أن الـتأللؤات عـلى ا   . اإلشـارة املسـتقبلة حيـول إىل فقـدان اإلشـارة       
" رينوار"ومن خالل تركيب حمطة     . عـدة جـيغاهرتز ومـا أدناهـا حتـدث وـم قطاعـات عديدة              

ونشـرها ميكـن التوصُّـل إىل فهـم أفضـل للمتغـيرية يف الغـالف املـتأين لـيالً وآثـار تلـك املتغيرية                    
 .على النظم احلامسة األمهية للمالحة الساتلية واالتصاالت الساتلية

صــفيفة مــن مــرقابات الــتأللؤ ) أ: (النمطــية ممــا يــلي" ريــنوار"تألف إحــدى حمطــات وتــ -٥٠
وحــيدة الــتردد بالــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع، وهــي تعطــي قياســات حلــاالت عــدم االنــتظام  

مســتقبل ثــنائي الــتردد للــنظام العــاملي لــتحديد ) ب(املوجــودة وحجمهــا وتوجههــا وســرعتها؛ 
وإذا أمكن . للمحتوى الكلي من اإللكترونات يف الغالف املتأيناملواقـع، وهـو يعطـي قياسات      
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احلصـول عـلى موقـع يوجـد فـيه بـالفعل مسـتقبل ثـنائي الـتردد للنظام العاملي لتحديد املواقع ال           
نظــام تصــويري شــامل للســماء كــلها، وهــو يقــيس بــثّني  ) ج(تكــون هــناك حاجــة إىل ذلــك؛ 

احلركة الثنائيي  / ميكـن أن يرصـد مـنهما الـتكوين         الغـالف املـتأين   /خمـتلفني يف الغـالف احلـراري      
كمــا ميكــن اســتخدام البــيانات حلســاب كــثافة الغــالف املــتأين  (الــبعد حلــاالت عــدم االنــتظام 

، ومها يعطيان قياسات    )Fabry-Perot(مقياسـان منمنمان للتداخل فابري بريو       ) د(؛  )وارتفاعـه 
وتفصــل بــني املقياســني مســافة تــبلغ (اري للــرياح املــتعادلة ودرجــات احلــرارة يف الغــالف احلــر

 ). كم، ويسمح ذلك بإجراء قياسات ثنائية مشتركة احلجم٣٠٠زهاء 

بالـتعاون مـع بـرنامج السنة الدولية للفيزياء         " ريـنوار "وجيـري التخطـيط لنشـر حمطـات          -٥١
والوضع األمثل هو أن توضع     . مـبادرة األمـم املـتحدة بشـأن علـوم الفضـاء األساسية            /الشمسـية 
.  درجات تقريباً من خط االستواء املغنطيسي      ٧يف أفريقـيا عـند خـط عرض         " ريـنوار "حمطـات   

يف امليدان يف جتارب سابقة، وقد     " رينوار"وقـد اسـتخدمت أجهـزة القياس اليت تشكل حمطات           
وميكــن تبييــت الــنظم البصــرية يف وحــدات مــنفردة . وصــلت إىل مســتوى متوســط مــن الــتطور

وإذا كان يوجد مرفق بصري يف مؤسسة       .  إالّ إىل بنـية حتتـية قلـيلة جـداً          قائمـة بذاـا ال حتـتاج      
وينبغي . مضـيفة يسـهل تعديـل املعـدات البصـرية كي تكون متهايئة مع القباب البصرية املتاحة            

وبعيداً ) بعيدا عن أي مدن كربى    (أن يكـون املـرفق يف موقـع تكـون فـيه السـماء مظلمة نسبياً                 
ويف حالة نشر مقياسني للتداخل بريو فابري ينبغي        ). ن أو أشجار  مبا(عـن أي إنشـاءات عالية       

 . كم٣٠٠أن يبتعد النظام الثاين عن املوقع الرئيسي بنحو 

ومســتقبل الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع الثــنائي الــتردد مــتني جــداً وال حيــتاج إالّ إىل   -٥٢
وحتتاج صفيفة مرقابات   . موقـع لتركيـب اهلوائـي وإىل حـيز صـغري لتركيـب حاسـوب التحكم               

١٠٠×  متر   ١٠٠الـتأللؤ الوحـيدة الـتردد بالـنظام العاملي لتحديد املواقع إىل مساحة تبلغ حنو                
وهـنا أيضـاً يلـزم وجود حيز صغري         . مـتر تـوزع علـيها اهلوائـيات اخلمسـة يف شـكل مسـتعرض              

ــتحكّم لكــل مســتقبل     ــب حواســيب ال ــيداً عــ    . جــداً لتركي ــع بع ــبغي أن يكــون املوق ن أي وين
 ).مبان وأشجار(إنشاءات عالية 

  
 الصفيفـــة املنخفضة الترددات جداً اخلاصة بالشذوذ املغنطيسي -واو 

  يف جنوب األطلسي
ــترددات جــدا اخلاصــة بالشــذوذ املغنطيســي يف جــنوب      -٥٣ بــرنامج الصــفيفة املنخفضــة ال

زمنية طويلة  رصـد النشـاط الشمسـي عـلى مـدى فترات            : األطلسـي لــه ثالثـة أهـداف رئيسـية         
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وقصـرية؛ ورصـد اضـطرابات الغـالف املـتأين أعـلى الشـذوذ املغنطيسـي يف جـنوب األطلسي؛                    
 .ودراسات تتعلق بالغالف اجلوي

وسـوف تنشـر الشـبكة املنخفضـة الـترددات جـداً يف منطقة فيها التغطية على ترددات                   -٥٤
لشذوذ املغنطيسي  مماثلـة سـيئة جـداً يف الوقـت الـراهن، وسـوف يسـمح ذلـك بدراسـة منطقة ا                    

. عــند ارتفاعــات منخفضــة يف الغــالف املــتأين وبنيــته وحركيــته أثــناء االضــطرابات املغنطيســية 
وسـوف حيسـن رصـد الظواهـر الشمسـية العابـرة املعـارف العلمـية فـيما يـتعلق بالغالف املتأين                      
 املـنخفض والعملـيات الكيميائـية الـيت حتـدث هـناك، وسـوف يتسـىن عـلى مـدى فـترات زمنــية           
أكــثر طــوالً مــن وضــع دلــيل خــاص بــالغالف املــتأين للنشــاط الشمســي املمــيز للعــامل املؤيــن    

وذلك رديء الرصد حاليا    ). Ly-alphaفـوق البنفسجي األقصى و      (للغـالف املـتأين املـنخفض       
كمــا سيســمح جهــاز القــياس املقــترح بدراســة  . وال ميكــن الــنفاذ إلــيه إال مــن خــالل الــنماذج 

 املنخفضـة جـداً لظواهـر الغــالف اجلـوي املكتشـفة حديـثاً املـتعلقة بالصــواعق        مقـابل الـترددات  
والعـلم املقـترح ذو صـلة باملواضـيع التالـية املتصـلة بالسـنة الدولية للفيزياء                 . والسـحب الـرعدية   

 .الغالف املغنطيسي/أثر ظواهر املناخ الفضائي على مناخ األرض؛ والغالف املتأين: الشمسية

ع األمـاثل ينبغي ملستقبالت الترددات املنخفضة جداً أن تتمكن من قياس            ويف األوضـا   -٥٥
وتغيريات يف الطور   ) بالنسبة إىل املستوى غري املضطرب    ( ديسبل   ١اضـطرابات يف السـعة تـبلغ        

 ميكروثانـيـة تقـابــل تغـيـّرات رصــدت، مـثــالً، أثـنــاء اندالعـــات صغرية                ٠,٥ضـئيلة إىل حـد      
ـــور   جــداً للهــب الشمســي، ويــ  ـــذه القيــاســات للطـ تـألف خـــارج البــيـانات األسـاســي مـــن هـ

وال توجــــد شــــروط شـــديدة حتكــم موقــع املســتقِبالت، باســتثنــاء احلــد األدىن مــن   . والســــعة
: وبعض املواقع احملتملة اليت توجد فيها بنية حتتية قائمة هي         . اإلنسان الـتداخــل مـن صـنــع       

؛ بونتــــا لوبوس قــرب    ) غرب ،٣٨ه٨٠ جـنـوب؛    ،١٢ه٠٥(و  بـيــورا فــي شـــمال البـيــر       
ـــريو  ــيمـــا، بــ ــربازيــــل ؛) غــرب،٤٨ه٧٦ ؛جــنـوب، ٣٠ه١٢(ل ــاس، توكــانتــنس، ال   باملــ

ــنـوب؛ ، ١٠ه١٠( ــــول،  ؛)ـــــربغ ،٢٠ه٤٩جـ ــرانــــدي دوسـ ــا، ريـــو جـ ــانتـــــا ماريـ  سـ
 وــيتــالليونســــكي ـــــــفلع الـــــــــ؛ وام)ربغــــ ،٤٣ ه٥٣نوب؛ جــــ ،٤٣ ه٢٩الــــربازيل 

Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO)،  ،جـنوب؛  ،٣٢ه٣١( األرجنتــني  سان خــوان 
    ).ربغ ،٣١ه٦٨

وسـوف تكمـل هذه املواقع اجلديدة مواقع الترددات املنخفضة جداً القائمة الكائنة يف               -٥٦
، وحمطــة حبــوث كومــندانيت )ب غــر،٣٦ه٤٦ ؛نوبجــ ،١١ه٢٣(أتيــبايا، ســاو بــاولو، الــربازيل 

ــريراذ الــربازيلية يف القطــب اجلــنويب     ــ ،٠٥ه٦٢(ف وســوف يتســىن  ).  غــرب،٢٤ه٥٨ ؛نوبج
مقارنـة خصـائص انتشـار الترددات املنخفضة جداً من مسارات تعرب الشذوذ املغنطيسي كلياً،               
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ــه،          ــلى حــدود الشــذوذ املغنطيســي أو خارج ــا ع ومســارات وضــعت املســتقبالت اخلاصــة هب
والتكلفة ). انظـر الشـكل اخلامس    (ات تنـتهي عـند منتصـف موقـع الشـذوذ املغنطيسـي              ومسـار 

ـــي     ــزة القــيـاس ه ــتقديرية ألجه ـــدة  ٥ ٠٠٠ال مــــع )  وحــدات٥وتوجــــد ( دوالر لكــل وح
 . دوالر للسفر بني احملطات للتركيب واالختبار والصيانة١٠ ٠٠٠تكلفــة إضافية تبلغ 

 
 الشكل اخلامس

  يف الواليات املتحدةNAAطيسي يف جنوب األطلسي واملسارات من مرسل مواقع الشذوذ املغن
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 - مواقـــع الشــــذوذ املغنطيسـي فـــي جـنوب األطـلسي واملسارات املوجهـــة وفـي اجتـــاه الشمال                 :مالحظة
) ربغــ ،١٧ه٦٧ مشــال؛ ،٣٩ه٤٤( فـــي الواليـــــات املــتحدة NAAاجلــنوب تقريــباً مـــن مرســــل  

 NLKسـوف متكـن املقارنـة بـني منـاذج مـن القياسـات املـتوافقة مـن املسـار املضـاء كلِّياً بالشمس                     
  مشـــال؛،٥٩ه٣٨ (NPM، واملســـار املضـــاء مشســـياً جزئـــياً ) غـــرب،٥٥ه١٢١ ؛ مشـــال،١٢ه٤٨(
وسـوف يسـمح ذلـك للعلميني باحلصول على نظرة ثنائية البعد            . املبيـنان أيضـاً   )  غـرب  ،٢٧ه٧٦ 

يالحــظ أيضــاً . NAAويف حالــة إرســال . ذوذ املغنطيســي يف جــنوب األطلســيعــلى مــنطقة الشــ
املســار فــوق بويــرتو ريكــو حيــث جتــري القياســات الــراديوية املــتعلقة بــالغالف املــتأين يف املــرفق   

 واملتصـــلة بظاهـــرة الـــتوهج اخلافـــت )  غـــرب،٣١ه٦٨؛  مشـــال،٣٠ه١٨(الـــراديوي يف أريســـيبو 
)sprites.( 
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   شبكة التأللؤ       معاون قرارات      -زاي   
ميكــن الضــطرابات الغــالف املــتأين أن تســبب تــراوحاً ســريعاً يف طــور اإلشــارات          -٥٧

. السـاتلية وسـعتها يالحـظ عـند سـطح األرض أو بالقـرب مـنه، ويعرف ذلك التراوح بالتأللؤ                   
والــتأللؤ يؤثــر يف اإلشــارات الــراديوية حــىت تــردد بضــعة جــيغاهرتز ويســبب احنطاطــا وتعطــيالً 

ــن  ــنظم املالحــة واالتصــاالت الســاتلية   خطريي ــتكون . ل ــيندا"وي ــزة    " س ــن أجه ــة م ــن جمموع م
االستشـعار األرضـية ومنـاذج شـبه جتريبـية صـممت مـن أجـل التنبـيه يف الوقت احلقيقي وتوفري                      

آلثــار الــتأللؤ عــلى االتصــاالت الســاتلية     ) أقــل مــن ســاعة واحــدة   (تنــبؤات قصــرية األجــل   
ــارات    ــترددات فــوق العالــية وإش ــتحديد املواقــع يف الــنطاق     بال  يف املــناطق L الــنظام العــاملي ل

 .االستوائية من األرض

هو نظام مسير بالبيانات يف الوقت  (SCINDA)" سيندا"معـاون قـرارات شبكة التأللؤ     -٥٨
ــه     ــيه ب ــبؤ بانقطــاع االتصــاالت والتنب ــيقي للتن ــيني احنطــاط     . احلق ــة تع ــنه هــو معاون والغــرض م

. لؤ يف الغـالف املـتأين يف املـنطقة االسـتوائية مـن األرض والتنبؤ بذلك               االتصـاالت نتـيجة للـتأل     
 وتنمذج وتنشر يف وقت يكفي لتوفري       Lوتقـاس معلمات الترددات فوق العالية وتأللؤ النطاق         

 .تعيني إقليمي لبيئة التأللؤ حملاولة التخفيف من اآلثار يف أوساط االتصاالت الساتلية

ا شــبه جتــرييب ينــتج تصــويرات بســيطة بــثالثة ألــوان لتكويــنات والبــيانات تســير منوذجــ -٥٩
 .كبرية النطاق من التأللؤ االستوائي ومناطق تأثر االتصاالت ذات الصلة

باستخدام مثاين  ) انظر الشكل السادس  (وجيـري حالـياً بـيان عمـلي ملفهـوم نظام سيندا              -٦٠
ــية وجــنوب غــرب آســيا وجــنوب       ــريكا اجلنوب الشــكل (شــرق آســيا  حمطــات اســتوائية يف أم

وخـرائط الـتأللؤ متاحة للمستعملني من أجل دعم تشغيلي من طراز أويل عرب شبكة               ). السـابع 
-٢٠٠٠(ويشــري حتلــيل البــيانات الــيت مجعــت أثــناء دورة الــذروة الشمســية األخــرية  . حمكمــة
ئــية إىل أن كــل مــن مســتقبالت الــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع الوحــيدة الــتردد والثنا ) ٢٠٠٢

مزودة اآلن  " سيندا"وكل مواقع   . الـتردد معرضـة ألخطـاء كـبرية أثـناء أحـداث التأللؤ الشديد             
ويف أعقــاب . مبــرقابات للــتأللؤ بالــنظام العــاملي لــتحديد املواقــع وجيــري تطويــر الــنماذج حالــيا 

  على مدى السنوات القليلة القادمة     Lالـدورة الشمسـية سوف ينحدر نشاط التأللؤ يف النطاق           
واهلدف هو إتاحة منتجات دقيقة     .  تقريبا ٢٠٠٨ويفـترض أنـه سـيظل محـيداً نسـبياً حـىت عـام               

ألخطـاء املالحـة بالـنظام العــاملي لـتحديد املواقـع مـن أجــل دعـم العملـيات، قـبل دورة الــذروة          
 .الشمسية القادمة
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Proposed Site Real-time Data Logging 
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 الشكل السادس
الت عالية التردد جدا ونظام لسلسلة مستقِب) إىل اليسار(تركيب هوائي عايل الترددات جدا 

 )إىل اليمني(والحتياز البيانات 
 
 

 

 

 

 
 الشكل السابع

 حمطات نظام معاون قرارات شبكة التأللؤ القائمة واملقترحة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

تبـين خطـوط مـتقطعة خـط االسـتواء املغنطيسـي وخطـي العـرض املغنطيسـيني الشـمايل واجلنويب                    :مالحظة
 من خط استواء ه٢٠ث التأللؤ الطبيعي أثناء ساعات الليل داخل   وحتـدث أشـد أحدا    . ه٢٠عـند   

 عــلى جــانيب خــط ه٢٠يف حــزام " ســيندا"وهــناك حاجــة إىل أرصــاد بــنظام  . األرض املغنطيســي
 .وتتضمن اخلطط احلالية توسيع الشبكة كي تشمل مناطق جغرافية جديدة. االستواء املغنطيسي

  

الوقت احلقيقيتسجيل البياناتموقع مقترح
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  بكة التنبؤ باملناخ الفضائي    نوع جديد من كاشفات اجلسيمات لش     -حاء 
ــية       -٦١ ــية األشــعة الكون ــبة عــلى خلف ــه حــزمات جســيمات مســرعة إىل الشــمس مركَّ توج

ــرة      ية وخــارج اــر ــن مصــادر جم ــتظمة م ــية املن ــة يف الفضــاء    . واملتناح ــيافات حممول ــيس مط وتق
قيس كاشفات على سطح    وت. املتسلسلة الزمنية للتدفقات املتغيرة باستبانة ممتازة للطاقة والشحنة       

وتلقي . األرض املتسلسـلة الزمنـية جلسـيمات ثانويـة نشـأت يف شـالّالت أحدثـتها أيونـات أولـية                
دراسـة تلـك اجلسـيمات الضـوء عـلى تسـارع اجلسـيمات العالـية الطاقـة بفعل اندالعات اللهب                     

 .والصدمات املدفوعة باللفظ الكتلي اإلكليلي

افة اجلسـيمات العالـية الطاقـة أن توفّر معلومات فعالة    وميكـن للمتسلسـالت الزمنـية لكـث      -٦٢
ونظراً إىل أن   . للغايـة من حيث التكلفة عن اخلصائص الرئيسية لالضطرابات فيما بني الكواكب           

األشـعة الكونـية سريعة وهلا مسارات حرة متوسطة تناثرية كربى يف الرياح الشمسية تنتقل تلك                
ويــربط بــني حجــم عنصــر اــال . نــبؤ باملــناخ الفضــائياملعلومــات بســرعة وقــد تكــون مفــيدة للت

ــار      ــية يف مــا بــني الكواكــب وآث املغنطيســي املــتجه جــنوباً وحدوثــه يف اللفظــات الكتلــية اإلكليل
التضمني الــيت حتــدثها اللفظـــات الكتليـــة اإلكليلية فـــي ما بني الكواكب على اتمـــع احمليـــط             

وفــي الطريــق إلــى   . ة اريــة أثنــاء انتشارهــا حىت وحــــدة فلكيــة واحدة       مـــن األشعــة الكونيــ  
تضـــمــن الســـحابــة املغنطيســـية والصـــدمـــة تدفّـــــــق األشـــعــة  )  ســـاعة٥٠ إلــــــى ١٥(األرض 

ركز وتوجـد مـرقابــات علــــى سـطــح األرض فــي م          . الكونــــية اـــرية فـتجعــالنه ال متناحـيـــة        
ــيــا عـــلى ارتفـــــاع     ــبــل أراغـــاتس فـــــي أرمينـ ــــاء، علـــــى جـ ــئـــــة الفضـ  م٢ ٠٠٠أراغـــاتس لبيـ

ــبالغ  ) شــرق،١٠ه٤٤ شــــمال؛ ،٣٠ه٤٠(م ٣ ٢٠٠و  ميكــن GV ٧,٦، وعــند جســوء القطــع ال
كشـف العناصر املشحونة واملتعادلة لألشعة الكونية الثانوية مبشارف خمتلفة للطاقة وزوايا متباينة             

انظـر الشكل الثامن لالطالع على منظر ختطيطي للكاشف اجلديد يف مركز أراغاتس             (وط  للسـق 
، مقــترنة مبحاكــاة الظواهــر  )انظــر اجلــدول أدنــاه (وهــذه الــثروة مــن املعلومــات  ). لبيــئة الفضــاء

يف اللفظ الكتلي " امد"الفيزيائـية، ميكـن اسـتخدامها لـتقدير حجـم الصـدمة واال املغنطيسي        
وبالـتايل ميكن التنبؤ بالعواصف املغنطيسية األرضية قبل وصول         . لي يف مـا بـني الكواكـب       اإلكليـ 

" اكســبلورر"اللفــظ الكتــلي اإلكليــلي عــند أجهــزة قــياس املغنطيســية احملمولــة عــلى مــنت الســاتل  
ومهلــة نصــف . املــتقدم لرصــد الــتكونات اجلســيمية واملرصــد الشمســي اهلليوســفريي بســاعات   

 قصـرية نوعاً ما الختاذ إجراءات خمفِّفة فعالة ومحاية الصناعات  L1حها مـرقابات   السـاعة الـيت تتـي     
ومن أجل تعيني . القائمـة عـلى سـطح األرض مـن أضـرار العواصـف املغنطيسية األرضية الكربى           

التسلسـل الزمين  ) أ: (مصـادر اخلطـأ الرئيسـية يف التنـبؤات، يلـزم القـياس واحملاكـاة واملقارنـة بـني              
غالـبا إلكـترونات وميونات وميونات عالية       (ت، والعنصـر املشـحون املـنخفض الطاقـة          للنـيوترونا 
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ــة ــثانوية؛    ) ب(؛ )الطاق ــيرة وخمــتلف اجلســيمات ال ــتدفقات املتغ ــباط بــني ال املعلومــات ) ج(االرت
 .االجتاهية

 اجلدول
 خصائص مرقابات مركز أراغاتس لبيئة الفضاء

 
معدل العد 

 )١‐ق(
التشغيل 

 MeVارف املش )السنة(
 املساحة

 )باملتر املربع(
االرتفاع 

 الكاشف  )باملتر(
2 x 104 1996  18 2000 NANM (18NM64) 

4.5 x 104 2000  18 3200 ANM (18NM64) 
5.2 x 104 )4 500 ,300 ,200 ,120 1998 )أ (60 cm thick) 3200 SNT-4 thresholds +

1.3 x 105  10 4 (5cm thick)  veto 
2.5 x 104 2002 10 + 350 )2000 5 + 5 )ب NAMMM 
1.2 x 105 )3200 45 5000 2002 )ج AMMM 
1.5 x 105 1996 10 6 x 16 groups 3200 MAKET-ANI 

 .معدل العد للمشرف األول؛ وقد استبعدت اجلسيمات املشحونة الرأسية تقريباً )أ(
 .١٠٠ كاشف ميونات من ٤٥جمموع معدل العد لـ )ب(
 . الكاشف السفلي– مشرف الطاقة للكاشف العلوي، العدد الثاين -األول العدد  )ج(
  

ــد، عــلى أســاس        -٦٣ ــنوع اجلدي وجيــري تصــميم وضــع عــدة كاشــفات جســيمات مــن ال
. الــتجربة املكتســبة مــن مــرقابات املتسلســالت الزمنــية اخلاصــة مبركــز أراغــاتس لبيــئة الفضــاء    

فال . ن أجـل ضـمان اخنفاض تكلفة اجلهاز       واخلـيارات تظـل مـرنة باسـتخدام تصـميم زجـلي مـ             
ــت،       ــيانات إىل اإلنترن ــدرة إرســال ب ــزودة بق ــاً بذاــا، امل ــتجـاوز ســـعر الوحــدة املســتقلة متام  ي

 دوالر، فيتسـىن بذلـك توسـيع شـبكة الـبلدان العاملـة يف جمال البحوث الفضائية إىل                   ٢٠ ٠٠٠
فيمكن . ٢٠٠٧للفيزياء الشمسية حـٍد كـبري مـن أجـل متكيـنها مـن املشاركة يف السنة الدولية                 

تشـليل وحـدات يف أي وقـت مـن أجـل زيـادة قدراـا الوظيفـية، مـثالً، بإضـافة عـدة اجتاهات                
وسـوف تكـون الفائدة املكتسبة من الشبكة العاملية ملرقابات النيوترونات هي            . جديـدة للرصـد   

 .دراسة التجمعات اإلضافية من األيونات األولية
ت مـن هـذا النوع يف بلدان مثل أذربيجان وإسرائيل واإلمارات            ويقـترح نشـر كاشـفا      -٦٤

وتركــيا وجورجــيا والكويــت، كمــا ميكــن أن  ) اإلســالمية-مجهوريــة(العربــية املــتحدة وإيــران 
 .تنشر كاشفات إضافية يف بلغاريا وكرواتيا
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 الشكل الثامن
 ئة الفضاءرسم ختطيطي لكاشف املويونات والنيوترونات اجلديد يف مركز أراغاتس لبي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شبكة كشف امليونات          -طاء   
أرمينيا وأستراليا وأملانيا   (تضـم شـبكة كاشفات امليونات تسعة معاهد من سبعة بلدان             -٦٥

ــيابان   ــات املــتحدة وال ــربازيل والكويــت والوالي ــبلدان    ). وال ــالفعل كــثري مــن هــذه ال ويشــغل ب
 .كاشفات امليونات وقد ركّبها البعض منها مؤخراً

يبـين الشـكل التاسـع فـائدة كاشـف املـيونات يف كشف اللفظات الكتلية اإلكليلية يف                   -٦٦
وتبــين كــل دائــرة قياســاً جيــري كــل ســاعة بواســطة مقــراب وحــيد كدالــة . مــا بــني الكواكــب

بالدرجة على  (وخـط الطـول املقـارب الجتـاه املعاينة          ) يـوم السـنة يف اإلحداثـي األول       (للوقـت   
ومتـثل الدوائر الفاحتة والداكنة، على التوايل، فائضاً ونقصاً يف كثافة األشعة       ). اإلحداثـي الـثاين   

ــنقص       ــدار الفــائض أو ال ــرة مــع مق ــية بالنســبة إىل املتوســط، ويتناســب حجــم كــل دائ . الكون
 درجة طول   ١٣٥~ لكثافة األشعة الكونية ابتداء من      ) الدوائـر الداكـنة   (والتـناقص التمهـيدي     

يـرى بوضــوح  ) ى طـول اــال املغنطيسـي اإلِمسـي يف مــا بـني الكواكــب    يف اجتـاه الشـمس عــل  (
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وصول الصدمة املدفوعة باللفظ الكتلي اإلكليلي      (أكـثر مـن يـوم قـبل الـبداية املفاجـئة لعاصفة              
فاللفظ . اآللية الفيزيائية للتناقص التمهيدي ) إىل أسفل (ويوضـح الشكل التاسع     ). عـند األرض  

 اجتـاه بعـيد عـن الشمس والـذي تســبقه الصدمــة يؤثر فــي جتمــع        الكتـلي اإلكليـلي املنتشـر يف      
 وأشــــهرها هــــي تناقص فوربوش     . األشـــعة الكونـيــة اـرية املوجــــود سـابقــاً بعـــــدة طـرائق             

)Forbush decrease(                    وهـو مـنطقة كـثافة مكـتومة لألشـعة الكونـية توجـد أسـفل اجتاه صدمة ،
وتتسـرب بعـض اجلسـيمات من هذه املنطقة من الكثافة املكتومة إىل      . لياللفـظ الكتـلي اإلكليـ     

مـنطقة أعـلى االجتـاه وتنـتقل بسـرعة الضـوء تقريـباً فتسـبق الصـدمة املقـتربة وتالحظ يف شكل                       
وتالحـظ خمـروطات الضـياع عادة    . خمـروط ضـياع ال متـناحي مـتعمق يف مـنطقة أعـلى االجتـاه         

ــبل وصــول الصــدمة أو الصــدمات املتصــل    ــأربع    ق ة بالعواصــف املغنطيســية األرضــية الكــربى ب
 .ساعات إىل مثاين ساعات
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 الشكل التاسع
 كشف اللفظ الكتلي اإلكليلي يف ما بني الكواكب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التمهــيدي الــذي لوحــظ قــبل وصــول " خمــروط الضــياع"تبــين اخلــريطة يف أعــلى الشــكل التاســع  :مالحظة
ويبــين الشــكل الســفلي اآللــية . ١٩٩٢ســبتمرب / أيلــول٩رض يف اللفــظ الكتــلي اإلكليــلي إىل األ

كمــا يبـين اللفــظ الكتــلي اإلكليـلي مــن الشــمس   . الفيزيائـية املســببة ملخــروط الضـياع التمهــيدي  
يدفــع اللفــظ ). مــنطقة تــناقص فوربــوش(، ومــنطقة الــنفاذ CMEاملــنطقة املشــار إلــيها باملختصــر (

ويبين سهم حلزوين اجلسيمات الداخلة يف  . تقطع مـنحن  الكتـلي اإلكليـلي صـدمة يبيـنها خـط مـ           
 .وتظهر أيضا ثالث خطوط االت بني كوكبية. الكاشف

 
ــيونات    -٦٧ ــية لكاشــفات امل ــباً باســتثناء  ) انظــر الشــكل العاشــر (الشــبكة احلال ــة تقري كامل

وآخر يف  ) يف هـاواي أو عـلى السـاحل الغـريب         (كاشـف واحـد مـرغوب يف الواليـات املـتحدة            
 .وب أفريقياجن
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 الشكل العاشر

 شبكة كاشفات امليونات
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
املــربعات (ويبــين كــل مــن الــرموز  . تبــين جنمــة كــبرية املوقــع اجلغــرايف لكــل كاشــف وميــيزه رقــم    :مالحظة

. معايـنة مقاربـة جلسـيم سـاقط عـلى كـل مقـراب مـع اجلسوء الوسطي األويل                  ) واملثلـثات والدوائـر   
وحة اجتاهـات املعايـنة القائمـة، بيـنما متـثّل الرموز الكاملة االجتاهات اليت سوف            وتبـين الـرموز املفـت     

ميـثل املسـار عـرب كـل رمز انتشار         . تضـاف مـن خـالل مـا يعـتزم مـن تركيـب الكاشـفات وزيادـا                 
 .يف املائة من استجابة طاقة كل مقراب ٨٠اجتاهات املعاينة املناظر لـ

 
 احلواشي
 
املــتحدة الثالــث الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض       تقريــــر مؤمتــر األمــم    )١(

، )A.00.I.3منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع   (١٩٩٩يولــيه / متــوز٣٠‐١٩الســلمية، فييــنا، 
 .الفصل األول، القرار األول

ــة، الـــدورة التاســـعة واخلمســـون، املـــلحق رقـــم     )٢( ــية للجمعـــية العامـ والتصـــويب  ٢٠الوثـــائق الرمسـ
(A/59/20)، ٧١ الفقرة. 
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   املرفق 
   معلومات لالتصال بالباحثني الرئيسيني                   

Project title:  GPS in Africa   النظام العاملي لتحديد املواقع يف أفريقيا 
PI Name:   Christine Amory-Mazaudier 

Affiliation:   CMNET/CRPE        

Mailing address:  4, Avenue de Neptune, St.—Maur des Fosses, 94107, France 

Phone:    +33-1-4886-1263 

Fax:     +33-1-4889-4433 

Email:    mazaudier@crpeis.decnet.cnet-pab.fr 

 

 "كاليستو "مطيافات مشسية رشيقة التردُّد
Project title:  CALLISTO Frequency Agile Solar Spectrometers 
PI Name:   Arnold Benz 

Affiliation:   Institute of Astronomy        

Mailing address:  ETH-Zentrum, CH-8092 Zurich, Switzerland 

Phone:    +41-1-632 42 23 

Fax:     +41-1-632 12 05 

Email:    benz@astro.phys.ethz.ch 

Website:   http://www.astro.phys.ethz.ch/staff/benz/benz.html 

 
 نوع جديد من كاشفات اجلسيمات لشبكة التنبؤ باملناخ الفضائي

Project title:  New type of Particle Detectors for Space Weather Forecasting Network 

PI Name:   Ashot Chilingarian  

Affiliation:   Alikhanian Physics Institute 

Mailing address:  Aragats Space Environmental Center (ASEC), Cosmic Ray Division (CRD), 

Alikhanian Physics Institute,  Burakan, Aragazotn District, Armenia 

Phone:    +374-1-34-43-77 

Fax:    +374-1-34-43-77 

Email:    chili@crdlx15.yerphi.am 

 

Project title:  SCINDA  سيندا "معاون قرارات شبكة التأللؤ"  

PI Name:   Keith Groves 
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Affiliation:  AFRL/VSBXI 

Mailing address: 29 Randolph Rd. Hanscom AFB, MA 01731, USA 

Phone:   +1-781-377-3137 

Fax:    +1-781-377-3550 

Email:    Keith.Groves@hanscom.af.mil 

 

 )أوسوم (د اآلثار ومنذجتهاالنظام التعليمي ملناخ الغالف اجلوي من أجل رص
Project title:  AWESOME  
PI Name:  Umran S. Inan 

Affiliation:   Stanford University 

Mailing address:  Professor of Electrical Engineering 

    Director,  Space, Telecommunications and Radioscience (STAR) Laboratory 

    Packard Bldg Rm. 355, 350 Serra Mall 

    Stanford University,  Stanford, CA 94305-9515, USA 

Phone:    +1-650-723-4994 

Fax:    +1-650-723-9251 

Email:     inan@stanford.edu 

Website:    http://nova.stanford.edu/~vlf/ 

 

 صفيفات هوائيات راديوية منخفضة التردد
Project title:  Low-Frequency Radio Antenna Arrays  
PI Name:   Justin C Kasper 

Affiliation:   Massachusetts Institute of Technology Kavli Institute for 

    Astrophysics and Space Research 

Mailing Address:  37-673, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, USA 

Phone :   +1-617 253 7611 

Fax :    +1-617 253 0861 

Email:    jck@mit.edu 

 

 مطياف راديوي منخفض الترددات
Project title: Low-Frequency Radio Spectrometer  
PI Name:   Robert J. MacDowall 

Affiliation:   NASA Goddard Space Flight Center 
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Mailing address:  Code 695, Bldg 21, Rm 262, NASA/GSFC, Greenbelt, MD 20771, USA 

Phone :   +1-301-286-2608 

Fax :    +1-3-1-286-1433 

Email:    Robert.MacDowall@nasa.gov 

 
 "رينوار"املرصد االستوائي الليلي عن بعد ملناطق الغالف املتأين 

Project title:  RENOIR (Remote Equatorial Nighttime Observatory for  Ionospheric Regions) 

PI Name:   Jonathan J. Makela 

Affiliation:   University of Illinois at Urbana-Champaign 

Mailing address:  1308 W. Main Street, 316 CSL, Champaign, IL 61801, USA 

Phone:    +1-217-265-9470 

Fax:    +1-217-333-4303 

Email:    jmakela@uiuc.edu 

 

Project title:  Muon Network  اتامليون شبكة    

PI Name:   Kazuoki Munakata 

Affiliation:   Shinshu University 

Mailing address:  Physics Department, Faculty of Science, Shinshu University, 3-1-1 Asahi, 

Matsumoto 390-8621, Japan 

Phone:    +81263 37 2463  

fax:    +81263 37 2562 

Email:    kmuna00@gipac.shinshu-u.ac.jp 
 

رصد النشاط الشمسي والشذوذ املغنطيسي يف جنوب األطلسي باستخدام شبكة مستقبالت بترددات 
 منخفضة جداً

Project title:  Monitoring of the Solar Activity and of the South Atlantic Magnetic Anomaly 

Using a Very Loa Frequency Receiver Network  

PI Name:   Jean-Pierre Raulin 

 

Mailing address:   CRAAM-Universidade Presbiteriana Mackenzie,   

    Rua da Consolação 896, São Paulo  01302-907, SP, Brazil 

Phone:    +55 11 32368697 

Fax:        +55 11 32142300 

Email:    raulin@craam.mackenzie.br 
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Website:   www.craam.mackenzie.br 

 

Project title:  MAGDAS project " ماغداس" مشروع احتياز البيانات املغنطيسية   

PI Name:   Prof. Dr. Kiyohumi YUMOTO 

Affiliation:   Space Environment Research Center, Kyushu University 53 

Mailing address:  6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan 

Phone:    +81-92-642-4403 

Fax:    +81-92-642-4403 

Email:   yumoto@serc.kyushu-u.ac.jp 
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