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 National Astronomicalم المّطور بواسطة  ٥٤التليسكوب الالسلكي نوبايياما بقطر 

Observatory of Japan  

 "IEEE Milestoneيحصل على شهادة " Mitsubishi Electricوشركة 

 لملٌمترٌةفقد أسهم بصورة كبٌرة فً تقدم علم الفلك الالسلكً منذ ظهوره ألول مرة باعتباره التلٌسكوب األول فً العالم للموجات ا

 

 Mitsubishi( وشركة NAOJ) National Astronomical Observatory of Japanأعلن  – ٧١١٣يونيو  ١٥طوكيو، 

Electric  :م على شهادة " ٥٠( الٌوم عن حصول التلٌسكوب الالسلكً نوباٌٌاما بقطر ٣٠٥٦)طوكٌوIEEE Milestone من معهد "

ً الكهرباء واإللكترونٌات ) ً تم التغلب علٌها لتطوٌر التلٌسكوب األول فً وقد أقرت  (.IEEEمهندس الشهادة بالصعوبات الفنٌة العدٌدة الت

ً عام  ، مما أدى إلى حدوث إنجازات مذهلة مثل اكتشاف ثقب أسود فائق ٢٨٩١العالم للموجات الملٌمترٌة فً وقت ظهوره للمرة األولى ف

 الكتلة، 

 مستوى العالم حتى وقتنا الحاضر. مع االستمرار فً العمل كتلٌسكوب السلكً رائد على

 

فً حرم مرصد  IEEE. وسٌتم عرض اللوحة التذكارٌة المقدمة من معهد NAOJٌحصل علٌها  IEEE Milestoneتعد هذه أول شهادة 

NAOJ فً مٌتاكا، وNobeyama Radio Observatory ومركز االتصاالت الالسلكٌة بشركة ،Mitsubishi Electric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IEEE Milestoneاللوحة التذكارٌة لشهادة  

غٌر مستكشف فً ذلك الحٌن، . كانت الموجات الملٌمترٌة مجاالً ٢٨٣١م إلى عام  ٥٠ٌعود تارٌخ التلٌسكوب الالسلكً نوباٌٌاما بقطر 

ً الكون الستكشاف مجاالت جدٌدة،  ولذلك كانت هناك حاجة لرصد الموجات الملٌمترٌة المنبعثة من الجزٌئات المتنوعة بالتحلٌل الطٌفً ف

متًرا فً  ٥٠قطره  م أكبر تلٌسكوب فً العالم ٌبلغ ٥٠مثل عملٌة نشؤة النجوم وبنٌة المجرات. وٌعد التلٌسكوب الالسلكً نوباٌٌاما بقطر 

 متًرا. ٢٢الوقت الذي كان أكبر تلٌسكوب السلكً فً العالم بقطر 

 

 ً ً ف  Mitsubishi Electric)الذي أصبح فٌما بعد المرصد الفلكً فً طوكٌو( ومهندسو شركة  NAOJوقد أجرى علماء الفلك الالسلك

جاه المرغوب فٌه دون حدوث تشوه. وكانت نتٌجة ذلك تحقٌق نقاشات ودراسات شاملة حول كٌفٌة توجٌه هٌكل مٌكانٌكً ضخم فً االت

مجموعة متنوعة من االكتشافات التقنٌة التً تتضمن التصمٌم المتجانس، وموجه األشعة الرئٌسً، وطرٌقة لمنع التشوه الحراري من 

، انتهى المرصد الفلكً فً طوكٌو بالتعاون ٢٨٩١فً عام 
م  ٥٠من تلٌسكوب بقطر  Mitsubishi Electricمع شركة 

باعتباره الهوائً األكبر فً العالم لعلم الفلك الالسلكً 
للموجات الملٌمترٌة. وأسهمت الهندسة المبتكرة للتلٌسكوب 

ٌن م فً تطور علم الفلك الالسلكً من خالل تمك ٥٠بقطر 
القٌام بعملٌات رصد عالٌة الدقة والحساسٌة. وتضمنت 

 االكتشافات البارزة الجزٌئات الجدٌدة بٌن النجوم وثقب أسود.

فاصٌل الرسمً لهذا اإلصدار الجدٌد، وقد تم تزوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنجلٌزي األصلً للحصول على التإن هذا النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي 

 و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصلً.
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ا على نحو واسع فً التلٌسكوبات خالل تغطٌة الهٌكل االحتٌاطً بلوحات عزل. وُتستخدم هذه التقنٌات التً أصبحت ال غنى عنها ح ًٌ ال

 والهوائٌات الكبٌرة فً الوقت الحاضر.

عاًما من تشغٌله، أحد أفضل التلٌسكوبات أداًء على مستوى العالم لرصد  ٦٠م، بعد  ٥٠وال ٌزال التلٌسكوب الالسلكً نوباٌٌاما بقطر 

ٌُظه ٦الموجات الملٌمترٌة التً ٌبلغ طولها الموجً   ر مدى تقدم تصمٌم التلٌسكوب فً وقت ظهوره.مم تقرًٌبا، مما 

 

بتصمٌم وإنشاء منشآت األبحاث الفلكٌة الضخمة من أجل برامج االستخدام المفتوح مما ٌسهم فً مزٌد من التطور فً علم  NAOJٌقوم 

تقنٌة متطورة من أجل تصنٌع التلٌسكوبات  Mitsubishi Electricالفلك والمجتمع من خالل مشاركة نتائج البحث. وتطور شركة 

ً التابع لوكالة األرصاد الجوٌة الٌ ً تقدم المجتمع، وتشمل نظام الرادار على قمة جبل فوج ابانٌة الكبٌرة باعتبارها بنٌة تحتٌة علمٌة تسهم ف

 MU(، ورادار ١٥٥٨)موثق فً  KDDI(، ومرحل القمر الصناعً لبرامج التلفاز العابر للمحٌط الهادئ التابع لـ ١٥٥٥)معتمد فً 

 (.١٥٢٠باالشتراك مع جامعة كٌوتو )موثق فً 

 

 IEEE Milestoneو IEEEنبذة عن 

أكبر مإسسة مهنٌة تقنٌة فً العالم فً مجال الكهرباء واإللكترونٌات والمعلومات واالتصاالت. وٌقع مقره الرئٌسً فً  IEEEٌعد معهد 

عضًوا فً الٌابان بنهاٌة  ٢٥١٣٣دولة، بما فً ذلك  ٢٣٥عضو فً أكثر من  ٥١٥٥٥٥ما ٌزٌد عن الوالٌات المتحدة وٌبلغ عدد أعضائه 

عاًما على األقل،  ١٠لتكرٌم اإلنجازات التارٌخٌة بعد تطوٌرها بمدة  ٢٨٩٦فً عام  IEEE Milestone. تم إنشاء برنامج ١٥٢٣عام 

اإللكترونٌات والمعلومات واالتصاالت. وٌعمل البرنامج على زٌادة الوعً وٌكّرم البرنامج االبتكارات الحدٌثة فً مجاالت الكهرباء و

 وتقدٌر المهندسٌن عن طرٌق االعتراف باإلنجازات التقنٌة المذهلة التً كان لها تؤثٌر إقلٌمً على األقل.

  

 م ٥٤مواصفات التليسكوب الالسلكي نوبايياما بقطر 

 Nobeyama Radio Observatory التركٌب

 بصرٌات دلٌل موجة الشعاع الهوائً نظام

 متًرا ٥٠ قطر الهوائً

 ملٌمتر ٥٫٢ دقة السطح

 جٌجا هرتز ٢٠٥إلى  ٢ التردد

ٌّة  درجة ٥٫٥٥٥ الدقة الزاو

 طن تقرًٌبا ١٥٥ الوزن

 المرجعٌة المواقع اإللكترونٌة

https://www.nro.nao.ac.jp/en/  

http://www.nro.nao.ac.jp/~nro45mrt/html/index-e.html  

http://www.MitsubishiElectric.com/bu/space/ground/optical/index.html 

 

 تعليقات حول الشهادة

 National Astronomical Observatory ofلمرصد : "إنه لشرف عظٌم NAOJصرح ماساهٌكو هاٌاشً المدٌر العام لمرصد 

Japan  م فً  ٥٠رإٌة التلٌسكوب الالسلكً بقطرNobeyama Radio Observatory  ٌحصل على شهادةIEEE Milestone .

أسود م، وهو أول مشروع تلٌسكوب كبٌر الحجم فً الٌابان، إنجازات مذهلة تتضمن اكتشاف ثقب  ٥٠حقق التلٌسكوب الالسلكً بقطر 

فائق الكتلة، كما مّهد الطرٌق أمام التلٌسكوب سوبارو ومصفوفة مرصد أتاكاما الملٌمتري/تحت الملٌمتري الكبٌر. وأود أن أعرب عن 

 امتنانً لكل من دعمنا وأشاركهم هذا الشرف".

 

بحصول التلٌسكوب الالسلكً : "نحن نتشرف ونفخر Mitsubishi Electricصرح ماساكً ساكوٌاما الرئٌس والمدٌر التنفٌذي لشركة 

 National Astronomical Observatory ofرفٌعة المستوى. ونحن نقدر بشدة  IEEE Milestoneم على جائزة  ٥٠بقطر 

Japan  لمنحنا هذه الفرصة للمساعدة فً تطوٌر هذا التلٌسكوب التارٌخً وتصنٌعه. وتعد شركةMitsubishi Electric  شركة متقدمة

ا تسهم فً تحقٌق اال ًٌ  "ستدامة من خالل االبتكارات التقنٌة لتوفٌر األمن والسالمة والراحة.بٌئ

 

https://www.nro.nao.ac.jp/en/
http://www.nro.nao.ac.jp/~nro45mrt/html/index-e.html
http://www.mitsubishielectric.com/bu/space/ground/optical/index.html
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 االستفسارات

 :NAOJمعلومات حول 

National Astronomical Observatory of Japan  

 مكتب العالقات العامة بمركز العالقات العامة

2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 181-8588, JAPAN 

 +81-422-34-3810)الرئٌس: د/ ٌاماوكا( / الفاكس:  +81-422-34-3621الهاتف: 

 hitoshi.yamaoka@nao.ac.jpالبرٌد اإللكترونً: 

 

 م: ٥٠التلٌسكوب الالسلكً نوباٌٌاما بقطر  معلومات عن

Nobeyama Radio Observatory 

462-2 Nobeyama, Minamimaki, Minamisaku, Nagano, 384-1305, JAPAN 

  +81-267-98-3579)الموظف: د/ كٌنوجاسا( / الفاكس:  +81-267-98-4355الهاتف: 

  kinugasa.kenzo@nao.ac.jpالبرٌد اإللكترونً: 

 

 Mitsubishi Electricشركة 

 قسم العالقات العامة

2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 

 +81-3-3218-2431)الموظف: نٌلز ماٌنك( / الفاكس:  +81-3-3218-2831الهاتف: 

 Niels.Meinke@ah.MitsubishiElectric.co.jpالبرٌد اإللكترونً: 

 

mailto:hitoshi.yamaoka@nao.ac.jp
mailto:kinugasa.kenzo@nao.ac.jp

