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يتم بناؤه بكوادر وطنية

القطان: النادي العلمي بصدد إنشاء مرصد راديوي
مطلق: التردد الرئيسي يبلغ 1420 ميغاهيرتز

دراسة كل ما يتعلق باملصادر 
الغني����ة بالهيدروجني  الفلكية 

فيزيائيا.
وذكر ان املرصد يقوم مبسح 
منهج����ي لقرص مج����رة درب 
التبانة وحتديدا في نطاق 40 
درجة قوسية مبينا ان عملية 
الرصد تعتمد على قياس فيض 
االشعاعات القادمة من االجرام 

الفلكية 

يعتمد على قرص يقوم بتجميع 
الكهرومغناطيسية  االشعاعات 
من الفضاء اخلارجي وتركيزها 
في بؤرة الطبق الالقط موضحا 
ان هذا القرص يبلغ قطره خمسة 

امتار كمرحلة اولى.
واضاف ان املرصد يستقبل 
موجة كهرومغناطيسية بطول 21 
سنتيمترا ويقوم بتضخيم هذه 
املوجة بالذات حتى يتمكن من 

ورئيس املشروع جاسم مطلق 
ان����ه مت االنته����اء م����ن تركيب 
ودمج انظمة التحكم الصناعية 
واملجسات اخلاصة باملرصد مع 
نظام التحكم املركزي وهو نفس 
الذي اس����تخدم لنظام  النظام 
حتكم مرصد العجيري مضيفا 
ان التردد الرئيسي للمرصد يبلغ 

1420 ميغاهيرتز.
واشار مطلق الى ان املرصد 

 قال مدير ادارة علوم الفلك 
والفض����اء في الن����ادي العلمي 
زيد القط����ان ان النادي بصدد 
انشاء مرصد راديوي يعد االول 
من نوعه في الش����رق االوسط 
وسيعلن عن افتتاحه في وقت 

الحق.
واضاف القطان امس ان ذلك 
املرصد هو مش����روع رائد يتم 
بناؤه بالكامل في الكويت وبكوادر 
وطنية خبيرة في مجاالت عدة 
امليكانيكية  الهندس����ة  وه����ي 
والكهربائي����ة وااللكتروني����ة 
اضاف����ة الى خب����رة عالية في 
انظمة البروتوكوالت الصناعية 

والتحكم اآللي املغلق.
واوض����ح ان له����ذا املرصد 
الوطني الكويتي اهدافا تربوية 
عدة اهمها انشاء مركز علمي دائم 
خلدمة الطلبة واملدرسني والهواة 
في علم الفلك الراديوي وتأهيل 
فرص علمية للبحث االكادميي 
في مجال الفيزياء الفلكية للطلبة 
والباحثني وتطوير تكنولوجيا 
وطنية في مجال املعدات الفلكية 
وتوعية اجلمهور العام بأهمية 

علوم الفلك في املجتمع.
وافاد بأن للمرصد ايضا اهدافا 
علمية تكمن في انشاء خريطة 
الطاقة للسحب  لتوزيع كثافة 
الهيدروجينية في قرص املجرة 
الدورانية  الس����رعات  وحتليل 
للمجرات احللزونية لكش����ف 
النقاب عن توزيع املادة الداكنة 
في املجرة مبينا ان هذا املرصد 
سيكون حساس����ا لالنبعاثات 
الهيدروجني  ل����ذرة  الراديوية 

لتحقيق اهدافه.
وم����ن جانبه ق����ال العضو 
املتط����وع في الن����ادي العلمي 

زيد القطان

إنشاء مرصد راديويجاسم مطلق


