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التقوى

ال ¶فى على �حد ثو�J �التصاال- �حلديثة 
�ل¨ ال يعرx مثيل ªا � �لتاJيخ، "ªا من 
هللا.  "�لفضل   ��لكث �لبشرية  على  �لفضل 
 ���التصاال- �حلديثة جعلت من �لكر� �ألJضية قرية صغ
نسمع   &� ميكننا  �آل&  فنحن  حجر�.  قلنا   �^( نبالغ  "ال 
Ôلس  "كأنه  �لعا¡   � مكا&   9� من  نكلمه  من  "نر¥ 
£و�Jنا، "كمية �ملعلوما- �ل¬ تنقل "åز& هائلة. حد§ 
�"�خر  �لبشر،  بعمر  مقاJنة   ،��قص مد�   Cهذ� خال كل 
�لقر& �لتاسع عشر "�لقر& �لعشرين "بد�يا- �لقر& �حلا�، 
 &� Cهذ� �ملقا � C"9 مائة "عشرين عاًما تقريبا. "سنحا�
نقترo من هذ� �لعا¡ �لسحر9 لعلنا نستطيع �& منيط �للثا= 

عن بعض خفايا� لغ� �ملتخصصني.
 ميكننا �لقوC )& �لفضل � هذ� �لتقد= �ªائل � �التصاال- 
�حلديثة يعو6 �% �لتقد= � تقنيا- تصنيع �ألقماJ �لصناعية 
"�التصاال- �لرقمية "�ألÐا§ �ملتقدمة �ملتعلقة ֲדما "�ل¬ 

�نعم �هللا ֲדا على �لبشر.

�ألقما
 �لصناعية
بد� )طالP �ألقماJ �لصناعية � �لنصف �ألخ� من �لقر& 
 CاÛ ã حقيقية �Jلعشرين "منذ ^لك �حلني ير¥ �لعا¡ ثو�

األقمار الصناعية واالتصاالت الرقميةاألقمار الصناعية واالتصاالت الرقمية
Satellite and digital communicationSatellite and digital communication

 "� �ألJضية   CساJإل� �طا-  &� �ملعلو=  من  �التصاال-. 
�التصاال- �لسلكية حتدها �ملسافا- "تضعف �إلشا�J �ل¬ 
 Cلقو� "ميكننا  مسافا- �د"�6  بعد  �ملحطا-  هذ�  تبثها 
)نه من �ملستحيل �& نغطي �لكر� �ألJضية بو�سطة "سائل 
�إلJساC �ألJضية �ًيا كا& نوعها؛ لكن هذ� ميكن �& يتم 
باستخد�= ثالثة �قماJ صناعية كل "�حد منها يغطي ثلث 

�لكر� �ألJضية.

Lطال� �ألقما
 �لصناعية
 Jعن �قما eتلف بعض �لشيå التصاال- – "هي� Jقما� &( 
�لتجسس "�الستشعاJ- يتم �طالقها باستخد�= �لصو�Jيخ 
�لفضائية "�ل¨ تتر` �لقمر �لصناعي � مد�J قريب )% حدٍّ 
�ألJضية  �جلا^بية  من   o"رª� بعد  "^لك   ÃJأل� من  ما 
 Jنقطة معينة مع �ملد� ã يلتقي Jجلو9. هذ� �ملد�� xلغال�"
�لثابت (�لنهائي "�ملرجو) حوC �ألÃJ "يسمى باإلجنليزية 
Geostationary orbit. "�±ية هذ� �ملد�J �لذ9 يبعد عن 

�ألÃJ ٣٦٠٠٠ كيلومتًر�، �& �9 جسم يوضع فيه يظل 
 C؛ "� حاÃJعلى �لد"�= ثابًتا بالنسبة للناظر )ليه من �أل
ُ"ضع قمر )JساC فيه فإنك تظل تستقبل منه �6خل �ملنطقة 

�ل¬ يغطيها ما ¡ ينته عمر� �الفتر�ضي.

�ملهند� عبد �لر
ن سليم (قطر)
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�لتجسس   Jقما� مثل  �ألخر¥   -�Jملد��  �  Jألقما� �ما 
"�الستشعاJ عن بعد فأنت تر�ها (تستقبلها بلغة �التصاال-) 

� "قت معني "مكا& معني "لكن ليس على �لد"�=.
نعو6 �% �ملد�J �لقريب �لذ9 فيه قمرنا �آل&. كيف ينطلق 
 ã لثابت �لذ9 يتقاطع معه� Jملد�� %( Jلقمر من هذ� �ملد��

نقطة �د�6؟
 Jألقما�  &�  xنعر  &� البد   C²لتسا� هذ�  على  لإلجابة 
�لصناعية تز"6 بصو�Jيخ صغ�� تعمل على حتريك �لقمر 
 Jليسا�" "�ليمني  "�ألسفل  (�ألعلى  �لستة  �الجتاها-   �
"�ألما= "�خللف). "من �جلدير بالذكر هنا �& �لقمر يتحر` 
مسافا- بسيطة جد� �ثناe "جو�6 � مد��J �لد�ئم (�لثابت) 
�ألصلي،  �لوضع  الستعا�6  �لصو�Jيخ  هذ�  "تستخد= 
"تسمى هذ� �لعملية باملنا"�J "تتم كل âسة عشر يوًما. 
�لعمر  عندها  ينتهي  �لصو�Jيخ  هذ�  "قو6  ينتهي  "حينما 
قمر  �الفتر�ضي أل9  �لعمر  ُيحد6  للقمر "ªذ�  �الفتر�ضي 

مبعرفة كمية �لوقو6 فيه "معدC �ستهالكه له.
ميكن  "ال  �لقريب   �Jمد�  ã  C�~ما قمرنا  �آل&  ح¨ 
عن  فيه  ُيتحكم  فقط  �لعا6ية،  �التصاال-   ã �ستخد�مه 
تقريبا   wسبو�  Cخال بذلك.  �خلاصة  �ملحطا-  طريق 
 Jلقريب �لذ9 فيه �لقمر مع �ملد�� Jملد�� eُتنتهز فرصة �لتقا
 %(  �Jمد� من  بسال=  لينطلق  �لصو�Jيخ  فتستخد=  �لثابت 
�ملد�J �لثابت. هذ� �للحظة هي �هم حلظة � حيا� �لقمر 
حيث يستخد= � عملية �النطالP هذ� tو نصف �لوقو6 
فقد فشلت  �لتوجيهية، ")^� فشلت  �ملوجو6 � صو�J¶ه 
لعمر  يكفي  لن  �ملتبقي  �لوقو6   ^( تقريبا   Pإلطال� عملية 
�لثابت،   �Jمد� لوضعه �  ثانية  طويل ")& جنحت �ا"لة 

"لن يغد" �قتصا6يا � هذ� �حلالة.
بعد جنا¤ عملية "ضع �لقمر ã مد��J �لثابت يستخد= � 

�التصاال- بعد بعض �لعمليا- �خلاصة بالتحكم "تثبيته 
.CساJملكا& �ملحد6 ليغطي �ملساحة �ملقصو�6 من �إل� �

�التصاال< ع� �ألقما
 �لصناعية
نظم  تستخد=  �التصاال-   Jقما� من  �لقدمية   Cألجيا�
 ���التصاال- �لتناظرية �ل¬ ال تتسع لقنو�- تلفزيونية كث
�ألقماJ �حلديثة  �ما  تناظرية-  تليفزيونية  قنا�  –قر�بَة ٢٤ 
مقاال  ªا  -سنخصص  �لرقمية  �التصاال-  تستخد=  �ل¬ 
�خر- ميكنها بث عد6 كب� جدÎ من �لقنو�- تصل )% 

�كثر من ٢٠٠ قنا�.
بعد عمليا- تقنية خاصة ُترسل �لقنو�- "�ملعلوما- )% 
�لقمر عن طريق �طا- �Jضية بتر66 ¶تلف عن �لتر66 
بني  تد�خل  Æد§  ال  كي   ÃJأل�  %( �لقمر  يبثه  �لذ9 

.ÃJلصاعد� )% �لقمر "تلك �لنا~لة )% �أل� �Jإلشا�
  "ما "ظيفة �لقمر )ال �ستقباC �ملعلوما- من �ملحطا- 
 ÃJا )% �ألªساJ( � ضية � )عا�6 حتميلها بتر66 �خرJأل�
 Pل¬ يعرفها �جلميع "نر�ها فو� Cالستقبا� Pلُتستقبل بأطبا

.C~سطح �ملنا�
من  )ليه  ينظر  ملن  بالنسبة   �Jمد�  ã J6جة  قمر  لكل 
"ُيضبط  J6جة،  "Þانني  مائة   %( صفر  بني  ما   ،ÃJأل�
�ملر�6 �ستقباC )شا�J- بثه. بعد  �لقمر  �لطبق "فق ~�"ية 
 Aمبك  Cحلا� بطبيعة  �لضعيفة   -�Jإلشا� هذ�  ُتكبَُّر  ^لك 
معني � صند"P صغ� يرّكب على طبق �الستقباC يسمى 
LNB، "�±ية �ملكA هذ� �& �إلشا�J ")& �ستقبلت فهي ال 

 �Jملباشر � سلك �لنقل. تصل بعدها �إلشا� �حتتمل �لس
بسلك �لنقل )% جها~ �ملستقبل �6خل �ملنـزC �لذ9 يفك 
Jمو~ها �وًال �إلشا�J )% صو- �" صو�J لتسمع "تر¥ 

"åز&.


