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 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 لتوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد ا
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

تصاالت وقطاع الوصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس ايرد 
 بالقرار  1يف امللحق واملشار إليها  (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

1 R-ITU وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع اإللكرتوين .
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU اً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة حيث ميكن أيض

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS )اخلدمة اإلذاعية )الصوتية 

BT )اخلدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M قلة وددمة التحديد الراديوي للموقع وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلةاخلدمة املتن 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS أنظمة االستشعار عن بعد 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 
SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الترددات المعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

وضح يف القرار وية مبوجب اإلجراء املعن قطاع االتصاالت الرادي ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
ITU-R 1. 
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 مجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 
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 *TFR  -ITU.686-3  التوصيـة
 وتعاريف مصطلحات الوقت والتردد مسرد

(2013-2002-1997-1990) 
 مجال التطبيق

مأدوذة من التوصيات ذات الصلة لقطاع االتصاالت الراديوية وقطاع تقييس االتصاالت،  1 إن املصطلحات الواردة يف امللحق
اليت نشرهتا املنظمة الدولية  (VIM) للمقاييس وكتيبات قطاع االتصاالت الراديوية، واملفردات الدولية للمصطلحات األساسية والعامة

، وغريها (NIST) ، ومسرد مصطلحات الوقت والرتدد الصادر عن املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا(ISO) للتوحيد القياسي
جمال الرتدد  عددًا من املصطلحات املتعلقة باالتصاالت ذات االستخدام العام يف 1 املراجع الشهرية. كما يتضمن امللحق من

والوقت. ويعرض فيه نوعان من املصطلحات: املصطلحات املستعملة عادًة يف ددمات الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت، 
 واملصطلحات املستعملة بشكل أعم ولكنها تنطبق حتديداً على هذا اجملال.

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 تبارهاإذ تضع يف اع

 أن استعمال املصطلحات بطريقة حمددة بوضوح وموحدة يعترب ضرورياً لعمل االحتاد الدويل لالتصاالت؛ أ ( 
 احلاجة امللحة ملصطلحات مشرتكة من أجل توصيف ووصف األنظمة املعيارية للرتدد والتوقيت؛ ب(
 دد والتوقيت،ملتنامية ملستعملي األنظمة املعيارية للرت احلاجة امللحة لتعزيز االستعمال املتسق للمصطلحات دادل اجملموعة ا ج(

 توصي

 كمسرد وتعاريف ملصطلحات الوقت والرتدد.  1 أن يستخدم مستعملو ددمات الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت امللحق 1
 

 المراجع
 توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

TF.457:  مات الرتددات املعيارية وإشارات التوقيتاستخدام التاريخ اجلولياين املعدل يف دد 
TF.460:  إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 
TF.538:  )قياس عدم االستقرار العشوائي للرتدد والوقت )الطور 
TF.768:  الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

TF.1010: اآلثار النسبية يف نظام زمين منسق جبوار األرض 
TF.1153: االستعمال التشغيلي للتحويل الساتلي ثنائي االجتاه للتوقيت والرتدد باستخدام شفرات شبه عشوائية 
TF.2018:  على مقربة من األرض ويف النظام الشمسي النسيبنقل إشارات التوقيت. 

____________________ 
 .(ISO)واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي  (TSB)ينبغي تقدمي هذه التوصية ملكتب تقييس االتصاالت  *
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 ات قطاع االتصاالت الراديويةكتيب
 انتقاء أنظمة الرتدد والتوقيت احملكمة واستعماهلا

 .التوقيت والرتددات الساتلية ونشرها نقل إشارات
 لوائح الراديو لالتحاد الدولي لالتصاالت

 تقييس االتصاالتتوصيات قطاع 
G.810: التعاريف واملصطلحات للتزامن يف الشبكات 
G.811: األولية ةاملرجعي اتميقاتيلدصائص التوقيت ل. 

 مراجع أخرى
IEV:  مفردات اللغة الكهرتقنية الدولية 

ISO 8601: متثيل التواريخ واألوقات 
NIST:  مسرد وتعاريف مصطلحات الوقت والرتدد 
NTP:  بروتوكول توقيت الشبكة )www.ntp.org( 
PTP:   املعيار -بروتوكول دقة الزمن IEEE 1588 بكياً ش لربوتوكول التزامن الدقيق مليقاتيات أنظمة التحكم والقياس املوصولة 

ANSI: املعهد األمريكي للمعايري الوطنية 
BIPM: 2012 200: JCGMVIM  
BIPM: GUM - 2008 دليل التعبري عن عدم التيقن يف القياس JCGM100: 
BIPM:  كتيب النظام الدويل للوحداتSI. 

 

 1ملحق ال

 
 مسرد وتعاريف مصطلحات الوقت والتردد

accuracy ؛exactitudeدقة ؛ 
 .GUM ،VIMيق بني نتيجة قياس والقيمة احلقيقية للشيء املقيس. انظر التقارب الوث

active frequency standard ؛étalon de fréquence actifتردد معياري فاعل ؛ 
تؤدذ إشارة درجه من اإلشعاع الصادر عن األنواع الذرية اليت توفر االنتقال املرجعي الذري. يكشف النظام اإللكرتوين  مذبذب ذري

ا االنتقال ويضبط بشكل تآزري طور وتردد مذبذب كوارتزي على الرتدد املستقبل. وأبرز مثال عليه ميزر اهليدروجني. انظر هذ
Hydrogen Maser frequency standard. 

ageing ؛vieillissementمتقاد   ؛ 
 التغري النظامي للرتدد مع الوقت بسبب تغريات املذبذب الدادلية.

 العوامل اخلارجية للمذبذب )البيئة، التغذية بالطاقة، إخل( ثابتة. ىري الرتدد مع الوقت عندما تبقوهو تغ -1 المالحظة

http://www.ntp.org/
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Allan variance (AVAR)/Allan deviation (ADEV)؛ variance d'Allan (AVAR)/écart type d'Allan (ADEV)؛ 
 آالن احنرافتفاوت آالن/

نظر دد يف املذبذبات يف امليدان الزمين، لألجل القصري أو الطويل على السواء. امعيارية لتحديد دصائص عدم استقرار الرت  طريقة
"two-sample deviation/variance". 
all-in-view GNSS time transfer ؛transfert de signaux horaires à partir de tous les satellites GNSS visibles؛ 

 ة يف جمال النظرالواقع GNSSسواتل من نقل إشارات التوقيت 
الواقعة يف جمال النظر دالل فرتة زمنية حمددة  (GNSS) أنظمة املالحة الساتلية العامليةففي هذه الطريقة جتّمع البيانات من سواتل 

ام ظمن أجل حتديد التخالف بني ميقاتية حملية وميقاتيات السواتل املرصودة. بعد ذلك ميكن حساب التخالف بني امليقاتية احمللية ون
IGST  باستخدام مدارت السواتل الدقيقة خلدمةIGS  مسافة  نواتج ختالف امليقاتيات. مث ميكن مقارنة أي ميقاتيتني حمليتني على أيو

قل إشارات نحبساب بسيط للفرق، ومع عدم يقني مستقل عن املسافة إىل حد كبري. توفر هذه الطريقة حتسيناً كبرياً يف دقة قياس 
 .km 1000على  يف حالة دطوط األساس اليت تزيدواحد  التوقيت يف اجتاه

atomic clock/frequency standard ؛étalon de fréquence/horloge atomiqueميقاتية ذرية/تردد معياري ؛ 
فوق  وتعطي الساعة الذرية التوقيت باستخدام مذبذب يقوم على تردد انتقال إلكرتوين يف منطقة املوجات امليكروية أو البصرية أ

 البنفسجية من الطيف الكهرمغنطيسي للذرات.
atomic time-scale ؛échelle de temps atomique؛ سّلم توقيت ذّري 

سّلم توقيت يقوم على ظاهرة الرنني الذري أو اجلُزيئي. ويقاس الوقت املنقضي عن طريق عّد دورات تردد مثّبت على انتقال ذري 
 أو جزيئي معني.

bandwidth ؛largeur de bande عرض النطاق؛ 
 دين لنطاق ترددي.القيمة املطلقة للفرق بني الرتددين احملد  

beat frequency ؛fréquence de battement؛ تردد اخلفقان 
 معدله الفرق بني ترددي الددل. ساويتغري دوري يف الرتدد يإىل  يؤديتدادل بني ترددين خمتلفني 

bias ؛ biaisاحنياز ؛ 
 .GUMعدم اليقني املنهجي يف القياس. انظر تقدير للخطأ/

Caesium beam frequency standard ؛étalon de fréquence à jet de césiumزمة السيزيومحل يعيار الرتدد امل ؛ 
 . وهو مثال بارز(Cs133) 133-تردد معياري ذري يقوم على االنتقال الفائق الدقة للحالة الدنيا )احلضيضية( يف ذرات السيزيوم

 للرتدد املعياري املنفعل.
calibration ؛étalonnage؛ معايَرة 

 عملية حتديد وقياس التخالفات بني القيمة املبينة وقيمة معيار مرجعي يستعمل كموضوع ادتبار ملستوى حمدد من عدم اليقني.
الوقت ويف وقت  ار اجلهاز وتكون نتيجتها بالتايل داّلة يفيف كثري من احلاالت، مثاًل يف مولد الرتددات، تكون املعايرة مرتبطة باستقر  - 1المالحظة 

 حساب متوسط القياس.
carrier frequency ؛fréquence porteuse؛ تردد املوجة احلاملة 

 تردد اإلشارة اليت حُتّمل عليها املعلومات )التشكيل(.
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carrier phase measurements ؛mesures de phase de la porteuseاملوجة احلاملة قياسات طور ؛ 
املسافة الزائفة القائمة على الشفرة وطور املوجة  -نوعني من القياسات املباشرة  (GNSS)توفر أنظمة املالحة الساتلية العاملية 

 احلاملة. ومبا أن الضوضاء النامجة عن قياسات طور املوجة احلاملة منخفضة، ميكن استخدام هذه القياسات يف تسوية املسافة الزائفة
ويف التطبيقات العالية الدقة لتحديد املوقع. وتتسم قياسات طور املوجة احلاملة بغموض يساوي عددًا صحيحًا غري معروف 

 الدورات مما ميثل مشكلة يتطلب حلها املزيد من الوقت واملعاجلة. من
clock ؛horlogeميقاتية ؛ 

 جهاز لقياس الوقت و/أو عرضه.
clock ensemble ؛ensemble d'horloge؛ جمموعة ميقاتيات 

جمموعة من امليقاتيات ال توجد بالضرورة يف نفس املوقع املادي وتعمل معًا بطريقة منسقة للتحكم املتبادل يف دواصها الفردية 
 لتعظيم أداء )دقة الوقت واستقرار الرتدد( وإتاحة سّلم توقيت مشتق من اجملموعة. أو

clock time difference ؛différence entre temps d'horloge؛ فرق التوقيت بني امليقاتيات 
 الفرق بني قراءيت ميقاتيتني يف نفس اللحظة.

قراءة  bو Aقراءة امليقاتية  متثل aأن  لنفرتضاالصطالح التايل.  العالمة، ينبغي إعطاء كميات جربية واتباعيف  لتفادي أي التباس - 1 المالحظة
 داللة. وال يوجد لA – B = a – bبالقيمة  Tيف أي حلظة بني امليقاتيتني التوقيت فرق يعرب عن . توقيت مرجعي من سّلم T يف وقت معني Bامليقاتية 

تصل قبل التكة  Aامليقاتية معينة تصدرها  ة، فإن القيمة املوجبة تعين أن تكةكهربائيطريقةب A – B عاملياً. فإذا مت قياس عرتف بهالعالمة اصطالح م
 .تقرأ قيمتامها على امليقاتيتنيني يتارخيني تقوميعبارة عن  Bو A يف حني أن العكس صحيح عادة إذا كان ،B امليقاتية نادرة عصالهلا املقابلة 

 .ITU-R TF.2018يف االعتبار. انظر التوصية  ن تؤدذالنسبية كبرية يف بعض احلاالت وجيب أ اتتكون التأثري  - 2المالحظة 
coherence of frequency؛ cohérence de fréquence؛ متاسك الرتدد 

 .الطور نفسه لتماسك تعريفال
coherence of phase؛ cohérence de phase؛ متاسك الطور 

 ."phase coherence"انظر 
common-view (CV) time-transfer ؛transfert de signaux horaires à partir de vues simultanées ؛ نقل إشارات

 واحدالتوقيت يف اجتاه 
يف آن معاً و يف اجتاه واحد  تني متزامنتنيإشار  Bو Aطتان تستقبل احملوفيها  .تقنية تسمح مبقارنة ميقاتيتني يف موقعني بعيدين

لية يف كل امليقاتية احملبني ميقاتية الساتل و  توقيتفرق ال تقيسانمث  ،(GNSS)نظام املالحة الساتلية العاملية  مصدرمها أحد سواتل
 سببهتالفرق بني القياسني املتزامنني لفرق امليقاتيتني، مما يلغي أي دطأ بأدذ  Bو Aبني امليقاتيتني  توقيتفرق الب حيس. منهما

ثل دطأ املدار مبعض مصادر اخلطأ، من  نقل إشارات التوقيت يف اجتاه واحدعملية  ، حتدإىل ذلك باإلضافةميقاتية الساتل. 
مسافات قصرية،  طتنيعندما تفصل بني احمل اً تقنية جيدهذه ال يكون أداء بالتايلسة الوصلة. و واخلطأ األيونوسفريي املرتبطني هبند

تصبح عنده  د الذياحل)إلغاء أقل لألدطاء، ورؤية مشرتكة أقل( إىل  ادت املسافة بني احملطتنيعلماً بأن عدم اليقني يكرب كلما ازد
 ممكنة.غري املراقبة يف اجتاه واحد 

coordinated clock ؛horloge coordonnée؛ ميقاتية منّسقة 
 ميقاتية تتم مزامنتها ضمن احلدود املقررة مليقاتية مرجعية منفصلة عنها مكانياً.

coordinate time ؛temps-coordonnée؛ توقيت اإلحداثيات 
 رياً.مفهوم التوقيت يف منظومة إحداثيات حمددة، يصلح يف منطقة فضائية يكون فيها كمون اجلاذبية متغ
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 International atomic timeهو سّلم توقيت منّسق حمدد يف منظومة إحداثيات مركزها األرض. انظر  (TAI)التوقيت الذري الدويل  - 1 المالحظة
 .terrestrial timeو

coordinated time-scale ؛échelle de temps coordonnée؛ سّلم توقيت منّسق 
 د املقررة لسّلم توقيت مرجعي.سّلم توقيت تتم مزامنته ضمن احلدو 

Coordinated Universal Time (UTC) ؛temps universel coordonné (UTC)؛ التوقيت العاملي املنّسق 
واخلدمة الدولية املعنية بدوران األرض واألنظمة  (BIPM)سّلم التوقيت الذي يعتمده املكتب الدويل لألوزان واملقاييس 

 .ITU-R TF.460. انظر التوصية نشر الرتددات املعيارية وإشارات التوقيتل األساس، وهو يشكل (IERS) املرجعية
املنسق  ضبط التوقيت العامليوي لكنه خيتلف عنه بعدد صحيح من الثواين. ،(TAI)نفس معدل التوقيت الذري الدويل  ذا السّلموهل

انظر  .UT1 وقيت العامليالتلالزم لتأمني التوافق التقرييب مع بإضافة أو طرح ثواٍن )الثواين الكبيسة املوجبة أو السالبة( بالقدر ا
"universal time"  والتوصيةITU-R TF.460. 

date ؛date؛ التاريخ 
 القراءة على سّلم توقيت حمدد، يكون التقومي )الروزنامة( عادًة.

 والدقائق والثواين وأجزاء منها. ميكن عادًة التعبري عن التاريخ بالسنوات واألشهر واأليام والساعات - 1 المالحظة
disciplined oscillator ؛oscillateur asserviنضبطب ممذبذ   ؛ 

 أنظمة املالحة يف يتم التحكم خبرجه لكي يتوافق مع اإلشارات الصادرة عن مصدر أكثر دقة واستقراراً )مثل البث اإلذاعي مذبذب
 (.(GNSS)الساتلية العاملية 

Doppler shift ؛décalage Dopplerإزاحة دوبلرية ؛ 
ل ومستقب ل.  اإلزاحة الظاهرية يف تردد إشارة كهرمغنطيسية، واملرتبطة مباشرة بالسرعة النسبية بني مرس 

drift (frequency) ؛dérive)؛ انسياق )الرتدد 
 ."frequency drift"انظر 

DUT1 ؛DUT1 التوقيت العامليالفرق بني ؛ (UT1) والتوقيت العاملي املنسق (UTC) 
تصحيحًا يضاف إىل سّلم  DUT1كما تنشرها إشارات التوقيت. وميكن اعتبار   UTCو UT1قيمة الفرق املتوقع بني التوقيتني 

ددمة األنظمة  من قبل DUT1. وتعطى قيم (UT1) للحصول على تقريب أفضل للتوقيت العاملي (UTC) التوقيت العاملي املنسق
 ."universal time"ثانية. انظر  0,1مبضاعفات من  (IERS)املرجعية الدولية لدورة األرض 

Earth rotation angle ؛angle de rotation de la Terreزاوية دوران األرض ؛ 
قياس للزاوية اليت تدورها األرض دالل فرتة زمنية معينة. تشري هذه الزاوية إىل الفرق الزاوي بني دط الزوال صفر على األرض ونقطة 

 .UT1يف الفضاء. انظر  حمددة فلكياً 
ephemeris time ؛temps des éphémérides؛ توقيت التقومي الفلكي 

الثانية يف النظام  عريفلت 1967و 1960 بني عامي خدماستُ ة املدارية لألرض حول الشمس. توقيت فلكي يقوم على احلرك سّلم
حني استعيض عنه بالتوقيت الدينامي األرضي  1977 اميف التطبيقات الفلكية حىت ع هخداماست وتواصل ،(SI) الدويل للوحدات

(TDT)وبدوره حل التوقيت األرضي . (TD) حمل التوقيت TDT انظر 1991 يف عام ."terrestrial time". 
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epoch ؛époqueقبة  ؛ ح 
 يقصد باحلقبة بداية عصر )أو حدث( أو التاريخ املرجعي جملموعة قياسات.

error ؛erreur؛ دطأ 
 .GUMو "uncertainty"مطروحاً منها القيمة احلقيقية للشيء املقيس. انظر  نتيجة قياس

flicker noise ؛bruit de scintillationضوضاء الرفيف ؛ 
 .ITU-T G.810انظر التوصية 

flicker frequency modulation (FFM)؛ scintillation fréquentielle (FFM)تشكيل تردد الرفيف، رفيف ترددي ؛. 

 .ITU-T G.810توصية انظر ال
flicker phase modulation (FFM)؛ scintillation de phase (FPM)تشكيل طور الرفيف، رفيف طوري ؛ 

 .ITU-T G.810انظر التوصية 
frequency؛ fréquenceترّدد ؛ 

بالثواين، ويعرب  (SI) لوحدات. يعرب عن الدور يف النظام الدويل لf = 1/T متثل دور ظاهرة متكررة، عندئذ يكون الرتدد Tإذا كانت 
 عن الرتدد باهلرتز.

frequency departure ؛écart de fréquence non intentionnel؛ ابتعاد الرتدد 
 تغري غري متعمد يف الرتدد بالنسبة لقيمة الرتدد االمسية.

frequency deviation ؛écart de fréquenceاحنراف الرتدد ؛ 
 دد" يف ثالث حاالت خمتلفة:يستخدم املصطلح "احنراف الرت 

 "ابتعاد الرتدد"؛املصطلح فهو يستخدم أحياناً حمل  -
وميكن استخدامه لوصف التغريات العشوائية يف الرتدد، أي الفرق بني قيميت تردد اإلشارة نفسها يف حلظتني خمتلفتني  -

 الفرق بني الرتدد اآلين لإلشارة ومتوسط تردد اإلشارة؛ أو
 (."frequency offset"وصف إزاحات الرتدد املستخدمة يف بعض أنظمة التشكيل )انظر ويستخدم كذلك ل -

 ونظراً لتعدد االصطالحات، يفضل عموماً جتنب استعمال هذا املصطلح عندما تتاح مصطلحات بديلة أقل غموضاً.
frequency difference ؛différence de fréquence؛ فرق الرتدد 

 للرتدد. الفرق اجلربي بني قيمتني
frequency drift ؛dérive de fréquence؛ انسياق الرتدد 

تغري منهجي غري مرغوب يف تردد مذبذب مع الوقت. حيدث االنسياق نتيجة التقادم والتغريات اإلضافية اليت حتدث يف البيئة وغريها 
 ."ageing"من العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف املذبذب. انظر 

frequency instability ؛instabilité de fréquence؛ عدم استقرار الرتدد 
 التغري التلقائي و/أو الذي تسبب البيئة يف تردد إشارة دالل فرتة زمنية معينة.
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توصيف لمثة متييز بوجه عام بني التأثريات املنهجية كانسياق الرتدد والتقلبات العشوائية يف الرتدد. وقد ُحددت بعض التفاوتات اخلاصة  - 1 المالحظة
ستقرار الهذه التقلبات. وقد تنجم حاالت عدم االستقرار املنهجية عن اإلشعاع والضغط ودرجة احلرارة والرطوبة. وتتحدد اخلصائص العشوائية لعدم ا

 .ITU-R TF.538نظر التوصية على عرض نطاق نظام القياس أو مدة االعتيان أو مدة التكامل. ا عادةً يف امليدان الزمين أو امليدان الرتددي. وتعتمد  عادةً 
frequency offset ؛décalge de fréquence؛ ختالف الرتدد 

 فرق الرتدد بني القيمة احملققة والقيمة املرجعية للرتدد.
 ميكن أن يكون الرتدد املرجعي أو ال يكون القيمة االمسية للرتدد. - 1 المالحظة

frequency shift ؛déplacement de fréquenceة الرتدد؛ إزاح 
 تغري متعمد يف الرتدد يستعمل ألغراض التشكيل أو تغري غري متعمد ناجم عن التأثريات املادية.

frequency stability ؛stabilité de fréquence؛ استقرار الرتدد 
 ".frequency instabilityانظر "

frequency standard ؛étalon de fréquence؛ تردد معياري 
 .ITU-T G.810يق يولد تردداً أساسياً يستعمل يف املعايرة و/أو التطبيقات املرجعية األدرى. انظر التوصية مذبذ ب مستقر ودق

geocentric coordinated time (TCG) ؛temps coordonnée géocentrique (TCG)؛ التوقيت ااملنسق املتمركز يف األرض 
ادتالف كمون  ناجم عنثابت  ناسببعامل ت (TT)التوقيت األرضي مركز األرض وخيتلف عن  عندوهو قياس للتوقيت املناسب 

 ."proper time"انظر  اجلاذبية يف النقطتني املرجعيتني.
global navigation satellite system (GNSS) ؛système mondial de navigation par satellite (GNSS)النظام العاملي  ؛

 للمالحة الساتلية
اليت توفر حتديدًا ذاتيًا للموقع واستعادة لوقت/الرتدد بتغطية عاملية تسمح ألجهزة االستقبال بتحديد دط جمموعات من السواتل 

 GNSS العرض ودط الطول واالرتفاع والوقت باستعمال إشارات توقيت ترسلها السواتل بالراديو يف دط البصر. وتشمل أنظمة
وأنظمة أدرى ال تزال قيد  (GLONASS) ام العاملي الساتلي الروسي للمالحةوالنظ (GPS) احلالية النظام العاملي لتحديد املوقع

 التطوير.
Greenwich Mean Time (GMT) ؛temps moyen de Greenwich (TMG) توقيت غرينتش املتوسط؛ 

وقيت غرينتش تاملتوسط مقيسًا بالنسبة إىل دط الزوال الذي مير يف املرصد امللكي يف غرينتش. وقد اعتمد  التوقيت الشمسي
 املتوسط توقيت غرينتش. ومع ذلك ورغم شيوع استعمال هذا املصطلح، إال أن كأول سّلم توقيت يف العامل  1884يف عام  املتوسط

 .(UTC) والتوقيت العاملي املنّسق (UT) يف التطبيقات الدقيقة بالتوقيت العاملي مل يعد معتمداً واستعيض عنه
، UTCمن حيث التعريف لكنه يستعمل يف التداول غالباً للداللة على التوقيت  UT1بشكل وثيق مع التوقيت  GMT يتطابق التوقيت - 1 المالحظة

 ."coordinated universal time"و "UT1"و "solar time"وهو سّلم التوقيت الذي يذاع على شكل إشارات توقيت معيارية. انظر 
ground-wave؛ onde de sol؛ موجة أرضية 

 اديوية منخفضة الرتدد تتبع يف انتشارها احنناء سطح األرض.موجة ر 
Hadamard variance (HVAR) ؛variance d'Hadamard (HVAR)تفاوت هادامار ؛ 

نة. تفاوت ثالثي العّينات تستعمله غالباً أوساط مراقبة الرتددات وله معامالت مثقلة بعبارات ثنائية احلد مماثلة لتفاوت آالن ثنائي العيّ 
و يتفحص الفرق الثاين ألجزاء من الرتددات والفرق الثالث لتغريات الطور. ويقوم على حتويل هادامار الذي كّيفه باو كأساس لقياس وه

 استقرار الرتدد يف امليدان الزمين. وباعتباره برناجماً لتقدير الطيف، فإن حتويل هادامار يتسم باستبانة أعلى من تفاوت آالن.
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Hertz (Hz)؛ Hertz (Hz) هرتز؛ 
 ، تعّرف بأهنا عدد الدورات يف الثانية لظاهرة دورية.(SI)وحدة الرتدد يف النظام الدويل للوحدات 

hydrogen maser frequency standard ؛étalon de fréquence à maser à hydrogèneاملعياري مليزر اهليدروجني الرتدد ؛ 
 رات اهليدروجني تصدر عند استثارهتا لدرجة الرنني إشعاعًا ذا تردد دقيق يف املدىيعمل ميزر اهليدروجني وفقًا ملبدأ مفاده أن ذ

420 1 MHz ًويف امليزر الفاعل فإن ضبط طور مذبذب بلوري عايل األداء على عينة صغرية من طاقة امليزر املرسلة ينتج ترددا .
ند الرتدد عل فإن االنتقال يستثار بواسطة إشعاع مركب عمرجعيًا يتميز باستقرار استثنائي قصري األجل. أما يف النموذج املنف

420 1 MHz. 
instant ؛instantحلظة ؛ 

 نقطة يف جمرى الزمن ال تكون بالضرورة منسوبة إىل سّلم توقيت.
International Atomic Time (TAI) ؛temps atomique international (TAI)؛ التوقيت الذّري الدويل 

على أساس البيانات الصادرة عن ميقاتيات ذرية تعمل  (BIPM)املكتب الدويل لألوزان واملقاييس  مدهسّلم توقيت وضعه واعت
 دويلالتوقيت الذري اللتأمني توافق تقرييب بني  1958 يناير 1يف عدد من املؤسسات املنتشرة يف أحناء العامل. وقد ضبطت حقبته  يف

اجملسم  الدويل بالتعريف الذي وضعه النظام الدويل للوحدات للثانية مقيسًة علىالتوقيت الذري ويرتبط معدل  .والتوقيت العاملي
 .(SI)تّيب النظام الدويل للوحدات وك "universal time"و "second" األرضي. انظر

International GNSS service (IGS) ؛service GNSS international (IGS)ددمة  ؛GNSS الدولية  
وكالة يف العامل تقوم بتعبئة املوارد والبيانات  200الدولية، هي احتاد طوعي ألكثر من  GPSخبدمة سابقًا  ، املعروفةدمةهذه اخل

أي املدارات الدقيقة وختالفات ميقاتيات السواتل. وتوفر ددمة  -لتوليد نواتج معلوماتية  GLONASSو GPSالدائمة من حمطات 
IGS وتقوم  البحوث يف جماالت علوم األرض والتطبيقات املتعددة االدتصاصات والتعليم. البيانات والنواتج املعلوماتية اليت تدعم

 .GNSSبتنسيق شبكة عاملية تضم عدة مئات من حمطات تتبع سواتل اخلدمة  IGSددمة 
IGS time scale (IGST) ؛échelle de temps IGS (IGST)سّلم التوقيت  ؛IGS 

متسقة مع سّلم زمين عايل االستقرار مشتق من جمموعة مثقلة من امليقاتيات املنتقاة  IGSيات النواتج السريعة والنهائية مليقاتتكون 
 .IGS شبكةومن  GNSSمن سواتل 

Inter Range Instrumentation Group (IRIG) ؛Inter Range Instrumentation Group (IRIG)جمموعة األدوات  ؛
 دادل املدى

الزمنية تستخدم يف حتويل التوقيت يف دارات االتصاالت الالتزامنية التقليدية.كما  ASCIIجمموعة من األنساق اخلاصة بشفرة 
نقل التوقيت باستبانة  IRIGويدعم املعيار  .(NTP) بروتوكول وقت الشبكة تستعمل هذه اجملموعة عادًة كمصدر ملخدمات/ددمة

 يرتاوح مداها بني بضعة أجزاء من ألف من الثانية وثانية واحدة.
jitter ؛fluctuationارتعاش ؛ 

حيث تعين عبارة قصرية ) جمرى الزمنيف  ةقعها املثالياو مل بالنسبةإشارة توقيت  منقصرية األجل يف اللحظات ذات الداللة ال التغريات
 ."wander"انظر أيضاً  هرتز أو أكثر(. 10 يساوي غرياتهذه التتردد األجل ضمناً أن 

Julian Date ؛date julienneلتاريخ اجلولياينا ؛ 
 بالتوقيت العاملي(. 12:00)الساعة وهو رقم اليوم اجلولياين يليه اجلزء من النهار الذي انقضى منذ وقت الظهر السابق 
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Julian Day number ؛numéro de jour julienرقم اليوم اجلولياين ؛ 
ق.م. بالتقومي اجلولياين  4713يناير  1العاملي يف يوم بالتوقيت  12:00رقم يوم حمدد ضمن تعداد مستمر لأليام يبدأ عند الساعة 

 )بداية اليوم اجلولياين رقم صفر(.
 ، ولكن ميكن استعماله يف سياقات أدرى، إذا ذكر ذلك.UT1يشار عادًة إىل اليوم اجلولياين بالرمز  - 1 المالحظة

leap second ؛seconde intercalaire؛ ثانية كبيسة 
عدد ثواين الدقيقة يهدف إىل متديد دقيقة معينة مبقدار ثانية واحدة )ثانية كبيسة موجبة( أو إلهنائها قبل تغيري دويل متعمد يف 

 قرييبتتأمني توافق ل (UTC)املي املنسق موعدها بثانية واحدة )ثانية كبيسة سالبة(. وتستعمل الثانية الكبيسة لضبط التوقيت الع
لإلجراءات املرتبطة بالتوقيت  وصف ITU-R TF.460يف التوصية ويرد  .(UT1)دوران األرض دده العاملي الذي حي التوقيت بينه وبني

UTCمبا يف ذلك الثواين الكبيسة. انظر ، "coordinated universal time" و"Universal Time"و"UT1". 
maximum time interval error (MTIE) ؛erreur maximale d'intervalle de temps (MTIE)للفاصل دطأ صى أق ؛

 الزمين
دصائص ختالفات الرتدد ومتّورات الطور. وهو أكرب دطأ من الذروة للذروة  على حتديد (MTIE) يعمل أقصى دطأ للفاصل الزمين

 .ITU-T G.810والتوصية  "time interval error". انظر tللفاصل الزمين حيدث يف فرتة رصد مدهتا 

mean solar time ؛temps solaire moyen التوقيت الشمسي املتوسط؛ 
قياس للوقت حتدده احلركة اليومية الظاهرية للشمس. ويستعمل نوعان من التوقيت الشمسي: التوقيت الشمسي الظاهري والتوقيت 

ي جالشمسي املتوسط، علماً بأن النوع الثاين يأدذ يف االعتبار مدار األرض اإلهليلجي وميل حمور األرض بالنسبة للمستوى اإلهليل
ي متوسط سمن أجل توفري سّلم توقيت أكثر انتظاماً. وتعرف املعادلة الرياضية اليت حتّول التوقيت الشمسي الظاهري إىل توقيت مش

 حملي باسم معادلة التوقيت.
modified Allan deviation (MDEV) ؛écart d'Allan modifiée (MDEV) احنراف آالن املعّدل ؛ 

 .ITU-T G.810التوصية  انظر
modified Allan variance (MVAR) ؛variance d'Allan modifiée (MVAR) تفاوت آالن املعّدل؛ 

 ITU-R TF.538يهدف إددال تفاوت آالن املعدل إىل إزالة الغموض الذي يشوب تفاوت آالن. انظر التوصية 
 .ITU-T G.810 والتوصية

Modified Julian Date (MJD) ؛jour julien modifié؛ التاريخ اجلولياين املعّدل 
 .ITU-R TF.457. انظر التوصية يوم 000,5 400 2وهو التاريخ اجلولياين مطروحاً منه 

 .1858نوفمرب  17 بالتوقيت العاملي من يوم 00:00 بدأ التاريخ اجلولياين املعدل يف الساعة - 1 المالحظة
Modified Julian Day ؛jour julien modifié لياين املعدل؛ اليوم اجلو 

 اجلزء الصحيح من التاريخ اجلولياين املعدل.
network time protocol (NTP) ؛protocole de temps réseau (NTP)؛ بروتوكول وقت الشبكة 

بروتوكول يستعمل ملزامنة التوقيت يف حاسوب أو خمّدم املستعمل مع خمدم أو مصدر توقيت مرجعي آدر، مثل اخلدمة اإلذاعية 
كات بروتوكول وقت الشبكة دقة زمنية موزعة ترتاوح رتبتها بني جزء من ألف من الثانية يف شب أو الساتلية أو املودم. ويوفر األرضية

املناطق احمللية وعشرات األجزاء من الثانية يف شبكات املناطق الواسعة. كما يستعمل بروتوكول وقت الشبكة ملزامنة أجهزة الشبكة 
 .www.ntp.orgنية. انظر مع مراجع التوقيت الوط

http://www.ntp.org/
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nominal frequency ؛fréquence nominaleمسياالرتدد ال ؛ 
الرتدد املرغوب ملذبذب معني. يطلق على الفرق بني الرتدد االمسي للمذبذب وتردد درجه الفعلي اسم ختالف الرتدد. انظر 

 .ITU-T G.810 التوصية
nominal value ؛valeur nominaleةمسياال القيمة ؛ 

 وهي قيمة حمددة أو مرغوبة مبعزل عن عدم اليقني املرتبط بتحقيقها.
 يف جهاز يعطي كمية فيزيائية، هي القيمة اليت حيددها الصانع هلذه الكمية. وهي قيمة مثالية يعرب عنها باعتبارها القيمة الصحيحة. - 1 المالحظة

normalized value ؛valeur normée؛ القيمة املقّيسة 
 وهي النسبة بني قيمة معينة والقيمة االمسية.

 ميكن استعمال هذا التعريف يف إطار كل من: الرتدد، احنراف الرتدد، فرق الرتدد، انسياق الرتدد، ختالف الرتدد، إخل. - 1 المالحظة
 "مقّيس".ميكن قبول املصطلح "نسيب" كبديل عن املصطلح  - 2 المالحظة

offset  ؛décalage؛ ختالف 
 الفرق بني القيمة احملّققة وقيمة مرجعية معينة.

optical frequency standard ؛étalon de fréquence optiqueبصريي معيار تردد  ؛ 
ت يف الذرات واأليونات، الضيقة طيفيًا واليت يتم فحصها بواسطة ليزرات مستقرة، يف إنتاج ترددا تستعمل االنتقاالت البصرية

ية نمعيارية عالية الدقة واالستقرار. وتتمثل امليزة الرئيسية للمعايري البصرية يف أجهزة املوجات الصغرية يف ارتفاع تردد التشغيل وإمكا
حتقيق مستوى أفضل من الدقة يف استقرار الرتدد، وذلك مبدئيًا من دالل االستقرار يف نسبة ترددات التشغيل والتقليل من عدم 

 نهجي.اليقني امل
oscillator ؛oscillateurمذبذ ب ؛ 

 جهاز إلكرتوين يوّلد إشارة إلكرتونية متكررة، تكون عادًة موجة جيبية أو موجة مربعة.
passive frequency standard ؛étalon de fréquence passifمعياري منفعلتردد  ؛ 

رنني الذري بداًل من أدذها مباشرة من درج مذبذب ذري تشتق إشارة درجه من تردد مذبذب دارجي مضبوط على تردد ال
 الذرات. ومن أمثلته األكثر شيوعاً ميقاتية حزمة السيزيوم وميقاتية دلية غاز الروبيديوم.

path delay ؛temps de propagationتأدري املسري ؛ 
 .التأدري الذي حيدث يف انتشار إشارة معينة بني املصدر )نقطة الددل( واملقصد )نقطة اخلرج(

period ؛période؛ دور 
 دة اليت حتتاج إليها املوجة إلمتام دورة كاملة.. والدور هو املT = 1/fلشكل موجي معني مبقلوب الرتدد، أي  Tيعّرف الدور 

phase ؛phase؛ طور 
ملعيارية ا ددمة الرتدداتوهو مقدار جزء من دور ظاهرة متكررة، ويقاس من حيث عالقته خباصية مميزة للظاهرة نفسها. ويف 

 ، تراعى بشكل أساسي فوارق التوقيت بني طورين متماثلني للظاهرة نفسها أو لظاهرتني خمتلفتني.وإشارات التوقيت
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phase coherence ؛cohérence de phase؛ متاسك الطور 
دورة من اإلشارة األوىل  Mء بعد انقضا Nو Mحيدث التماسك يف الطور إذا بقي فرق الطور ثابتاً بني إشارتني دوريتني هلما الرتدد 

عدداً ُمنَطقاً يتم احلصول عليه بعملية ضرب و/أو قسمة انطالقاً من الرتدد  M/Nدورة من اإلشارة الثانية، حيث تساوي النسبة  Nو
 األساسي نفسه.

phase deviation ؛décalage de phase؛ احنراف الطور 
 وهو الفرق بني الطور وقيمة مرجعية.

phase jump ؛saut de phase؛ قفزة الطور 
 تغري مفاجئ يف طور اإلشارة.

phase noise ؛bruit de phaseضوضاء الطور ؛ 
 .ITU-T G.810انظر التوصية 
phase shift ؛déphasage؛ إزاحة الطور 

 تغري متعمد أو غري متعمد يف الطور بالنسبة لقيمة مرجعية.
 ال إىل تغريات عشوائية.تشري إزاحة الطور إىل تغري منهجي  - 1 المالحظة

phase signature ؛signature de phase؛ بصمة الطور 
 ختالف متعمد للطور ألغراض تعّرف اإلشارة الراديوية. 

precision ؛précision؛ دقّة 
ي. ر درجة التوافق املتبادل بني جمموعة من القياسات الفردية، ويعرب عنه غالباً، ولكن ليس بالضرورة، باالحنراف املعيا

 ."uncertainty" انظر
precise point positioning (PPP) ؛localisation précise (PPP)التحديد الدقيق للموقع ؛ 

تستعمل فيها قياسات الطور والشفرة اخلاصة بإحدى احملطات  GNSSتقنية لتجميع البيانات ومعاجلة اإلشارات يف ددمة 
إلجياد حل للموقع اجليوديسي للمحطة وختالف ميقاتيتها  IGSاتيات يف ددمة معلومات عن املدارات الدقيقة وختالف امليق مع

  .IGS التوقيت إىل سّلمبالنسبة 
precision time protocol (PTP) ؛protocole de temps de précision (PTP)بروتوكول دقة الوقت ؛ 

ىل تطبيقات ولكنه بدأ يسلك طريقه حاليًا إ يةبروتوكول للوقت صمم أساسًا لكي يستعمل يف جتهيزات شبكات املناطق احملل
وكول وقت أداء بروتشبكات املناطق الواسعة وشبكات إثرنت القائمة على الرزم. ميكن ألداء بروتوكول دقة الوقت أن يتجاوز 

 .IEEE 1588الشبكة بعدة مراتب تبعاً لبيئة الشبكة. انظر املعيار 
primary clock ؛horloge primaireة أولية؛ ميقاتي 

 معيار زمين يقابل معدله التعريف املعتمد للثانية. وحتقق امليقاتية الدقة احملددة هلا بشكل مستقل عن املعايرة.
 .ITU-T G.810يف االتصاالت إىل ميقاتية ذات وظيفة ودقة حمددتني كما هو وارد يف التوصية  "ميقاتية مرجعية أولية" يشري املصطلح - 1 المالحظة

primary frequency standard ؛étalon primaire de fréquence؛ تردد معياري أويل 
 ."second"تردد معياري يقابل تردده التعريف املعتمد للثانية وتتحقق دقته احملددة بشكل مستقل عن املعايرة. انظر 
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proper time ؛temps propre؛ التوقيت املناسب 
وقيت معني ية. يطلق عليه اسم سّلم التوقيت املناسب يف احلالة اليت يتحقق فيها سّلم توهو التوقيت احمللي كما تشري إليه امليقات

 وفقاً ملفهوم الوقت املناسب.
 من أمثلة ذلك:

 تعّرف الثانية يف التوقيت املناسب لذرة السيزيوم؛ التوقيت املناسب:
النامجة عن  فبه التعويض عن إزاحة الرتددار وال يتم سّلم توقيت ينتجه تردد معياري أويل يعمل باستمر  سّلم التوقيت املناسب:

 .اجلاذبية
 وهو خيتلف بذلك عن توقيت اإلحداثيات الذي يشتمل على النظرية واحلسابات الالزمة إلدراج تأثريات النسبية. - 1 المالحظة

pseudorange ؛pseudodistanceةزائف مسافة ؛ 
ل إىل املستقبل. الوقت الذي تستغرقه رحلة اإلشارة املرسلة من السات صول عليها بقياسيتم احل ،املسافة الظاهرية بني ساتل ومستقبل

 وهي ختتلف بذلك عن املسافة احلقيقية نتيجة لعدم معرفة التخالف بني ميقاتية املستقبل وميقاتية الساتل.
quartz oscillator ؛oscillateur à quartzكوارتزيمذبذب   ؛ 

 ة كوارتزية.مذبذب تتحكم برتدده بلور 
radionavigation-satellite service (RNSS) ؛service de radionavigation par satellite (SRNS) ؛ ددمة املالحة

 الراديوية الساتلية
 43.1 ددمة ساتلية تستعمل ألغراض املالحة الراديوية. وقد تشتمل هذه اخلدمة أيضاً على وصالت التغذية الالزمة لعملياهتا )الرقم

 ن لوائح الراديو(.م
والنظام العاملي للمالحة الساتلية  (GPS) النظام العاملي لتحديد املوقعة املالحة الراديوية الساتلية أنظمة ددم ىمن األمثلة علو 

(GLONASS)  ونظام غاليليو(GLS)  ونظامBeiDou ،فضاء لتحديد املواقع-أرض وأرض-ستعمل يف االجتاهني فضاءاليت ت 
 .بدقة عاليةوالرتدد ونشر التوقيت 

random error ؛erreur aléatoire؛ دطأ عشوائي 
 .GUMانظر 

random walk ؛marche aléatoireمساق عشوائي ؛ 
 .GUMو ITU-T G.810انظر التوصية 

random walk frequency modulation (RWFM) ؛marche aléatoire fréquentielle (RWFM)املساق تشكيل تردد  ؛
 العشوائي

 .ITU-T G.810ظر التوصية ان
relative value ؛valeur relative؛ قيمة نسبية 

 ."normalized value"انظر 
repeatability ؛répétabilité؛ قابلية التكرار 

 وهو مدى التقارب بني نتائج قياسات متعاقبة للكمية املقيسة نفسها جتري مبوجب الشروط نفسها على النحو التايل:
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هاز واحد وعندما تضبط معلمات حمددة بشكل مستقل على جمموعة حمددة من شروط االستعمال، تتمثل فيما يتعلق جب -
 ؛)األمانة( "resettability"قابلية التكرار باالحنراف املعياري للقيم اليت يعطيها اجلهاز. ميكن أن يطلق عليها أيضاً اسم 

االحنراف املعياري بتتمثل قابلية التكرار من دون إعادة ضبط،  فيما يتعلق جبهاز واحد يتم وضعه يف اخلدمة بشكل متكرر -
 للقيم اليت يعطيها اجلهاز؛

لقيم اليت تعطيها هذه االحنراف املعياري لتتمثل قابلية التكرار بفيما يتعلق مبجموعة من األجهزة يكون هلا التصميم ذاته،  -
 األجهزة فيما لو استعملت يف نفس الشروط.

 ."resettability"و "reproductibility"انظر 

reproducibility؛ reproductibilité؛ قابلية االستنساخ 
 فيما يتعلق مبجموعة من األجهزة هلا التصميم ذاته، هي قابلية هذه األجهزة على إعطاء القيمة نفسها؛ -
قيام بضبط ها من دون الفيما يتعلق جبهاز واحد يتم وضعه يف اخلدمة بشكل متكرر، هي قابلية إعطاء القيمة نفس -

 اجلهاز.
 االحنراف املعياري للقيم الناجتة عن اجلهاز )األجهزة( قيد االدتبار هو القياس العادي لقابلية االستنساخ. - 1 المالحظة

resettability ؛fidélité؛ األمانة 
 حمددة من شروط االستعمال.قدرة جهاز على إعطاء القيمة ذاهتا عندما تضبط معلمات حمددة بشكل مستقل على جمموعة 

 االحنراف املعياري للقيم الناجتة عن اجلهاز قيد االدتبار هو القياس العادي لألمانة. - 1 المالحظة
resolution ؛résolution؛ استبانة 

 .GUMأصغر فرق ميكن قياسه و/أو عرضه بواسطة جهاز قياس معني. انظر 
retrace ؛retrace؛ تتّبع 

 ."repeatability"انظر 
satellite based augmentation systems (SBAS) ؛systèmes complémentaires à satellites (SBAS)التعزيز  ةنظمأ ؛

 على منت السواتل ةاحملمول
 النظام العاملي للمالحة الساتلية لشبكات املناطق الكبرية أو الشبكات اإلقليمية )حتسني األداء و/أو التوفر(أنظمة تدعم تعزيز 

والعوامل  GNSSعادًة على عدة حمطات أرضية تقيس إشارات سواتل  SBASاسطة رسائل اإلذاعة الساتلية. وتشتمل أنظمة بو 
البيئية األدرى اليت قد تؤثر على اإلشارة اليت يستقبلها املستعمل. وتستعمل القياسات لصياغة رسائل تصحيحية ترسل إىل ساتل 

اخلدمة املالحية املستقرة بالنسبة إىل األرض ، و (WAAS)يني )مثاًل نظام تعزيز املناطق الواسعة أو أكثر لبثها إىل املستعملني النهائ
 .(MTSAT)لساتل النقل متعدد الوظائف  (MSAS)نظام التعزيز احملمول على منت السواتل و  ،(EGNOS)للتغطية األوروبية 

second ؛seconde؛ ثانية 
من اإلشعاع  دورة 770 631 192 9يف النظام الدويل للوحدات، وتساوي املدة اليت تستغرقها وحدة الزمن أو الفاصل الزمين األساسي 

كما مت حتديده يف اجتماع املؤمتر العام   Cs-133املناظر لالنتقال بني املستويني الفائقي الدقة للحالة الدنيا )احلضيضية( لذرة السيزيوم 
 .1967لعام  (CGPM)لألوزان واملقاييس 

الدولية املعرتف هبا يف جمال القياس، وهو املرجع املعتمد حاليًا للرتدد املناظر  السلطةهو  (CGPM)املؤمتر العام لألوزان واملقاييس  - 1 المالحظة
 .(SI). انظر كتّيب النظام الدويل للوحدات Cs-133النتقال حمدد لذرة السيزيوم 
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secondary frequency standard ؛étalon secondaire de fréquence؛ تردد معياري ثانوي 
ل معايرته بالنسبة للرتدد املعياري األويل. وهكذا فإن املصطلح "ثانوي" يصف مكانة املعيار يف التسلسل، وال يد تعنيتردد معياري ي

 بالضرورة على نوعية أدائه.
sidereal time ؛temps sidéral؛ توقيت جنمي 

سبة ية لالعتدال الربيعي؛ وبالتايل فهو قياس لدوران األرض بالنسبة للنجوم وليس بالنقياس للوقت حتدده احلركة اليومية الظاهر 
لدوراهنا حول الشمس. وَيستخدم علم الفلك نوعني من التوقيت النجمي: التوقيت النجمي الظاهري والتوقيت النجمي املتوسط 

ثر انتظاماً. يف االعتبار لتوفري سّلم توقيت أك األرض )يعرف الفرق بينهما باسم معادلة االعتدالني(، حيث يأدذ األدري ترّنح
يوماً جنمياً  366,2422من التوقيت الشمسي املتوسط. كما أن تقريباً ثواٍن  4دقيقة و 56ساعة و 23ويساوي اليوم النجمي املتوسط 

 يوماً مشسياً متوسطاً.  365,2422متوسطاً تساوي 
sky-wave ؛onde ionosphériqueية، موجة أيونوسفرييةموجة مساو  ؛ 

املوجة الراديوية املنتشرة بواسطة االنعكاس )االحنناء( على طبقة األيونوسفري واألرض.  ،MHz 30-2وهي، يف مدى الرتددات 
 هذا اجلزء من الطيف تقوم األرض واأليونوسفري بدور دليل موجي للموجات الراديوية. ويف

 عن طريق املوجات السماوية. أيضاً  أن تنتشر ،شروط معينةيف ظل  اقات تردد االحتاد(،)نط VHFو MFو LFميكن إلشارات  - 1 المالحظة
solar time ؛temps solaire؛ توقيت مشسي 

 ."mean solar time"انظر 
stability ؛stabilité؛ استقرار 

 داصية جهاز قياس أو معيار تبقى مبوجبها دواصه املتعلقة بالقياس ثابتة مع الوقت.
standard frequency ؛fréquence étalon؛ تردد معياري 

 تردد تكون العالقة بينه وبني إشارة درج تردد معياري معروفة.
، MHz 1يستخدم مصطلح الرتدد املعياري غالباً للتعبري عن تردد ينتمي إىل جمموعة القيم املعتمدة يف قطاع االتصاالت الراديوية، أي  - 1 المالحظة
MHz 5.إخل ، 

standard-frequency and/or time-signal station ؛station de fréquences étalon et/ou de signaux horaires ؛ حمطة
 الرتددات املعيارية و/أو إشارات التوقيت

 حمطة راديوية يكون غرضها األويل إذاعة إرساالت الرتددات املعيارية و/أو إشارات التوقيت.
 وخبصائصها املميزة. احملطات هقائمة هبذ ITU-R TF.768تتضمن التوصية  - 1 المالحظة

standard-frequency emission ؛émission de fréquences étalon؛ إرسال الرتددات املعيارية 
 إرسال ينشر تردداً معيارياً يف أوقات منتظمة مع قيمة حمددة لدقة الرتدد.

 .ITU-R TF.460تعاد الرتددات املقّيسة يف التوصية ترد توصية قطاع االتصاالت الراديوية بشأن اب - 1 المالحظة

standard frequency and time signal service؛ service de fréquences étalon et de signaux horaires ؛ ددمة
 الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت

ز بدقة حمددة أو إشارات توقيت، أو كليهما، وتتميددمة ترددات راديوية لألغراض العلمية والتقنية وغريها، توفر إرسال ترددات 
  من لوائح الراديو(. 53.1)الرقم  عالية حمددة وتكون معدة لالستقبال العام
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standard frequency and time signal-satellite service ؛service des fréquences étalon et des signaux horaires 

par satellite عيارية وإشارات التوقيت الساتليةددمة الرتددات امل؛ 
رتددات املعيارية ددمة ال ددمة ترددات راديوية تستخدم احملطات الفضائية على السواتل األرضية لألغراض نفسها اليت توفرها

 من لوائح الراديو(. 54.1)الرقم وإشارات التوقيت 

stratum clocks ؛horloges de strateميقاتيات الطبقات ؛ 
. (ANSI/T1.101)بعنوان "معايري مزامنة السطوح البينية للشبكات الرقمية"  (ANSI)املعهد الوطين األمريكي للمعايري ر انظر معيا

 يعّرف هذا املعيار مستويات طبقة امليقاتية ومتطلبات األداء األقصى ملزامنة الشبكات الرقمية.
synchronization ؛synchronisation؛ ُمزامنة 

 ".time-scales in synchronizationصدرين أو أكثر للوقت هبدف إلغاء فروقات التوقيت بينها. انظر "الضبط النسيب مل
syntonization ؛syntonisation؛ تزامن الرتدد الرنيين 

 الضبط النسيب ملصدرين أو أكثر للرتدد هبدف إلغاء فروقات الرتدد بينها وليس بالضرورة فرق الطور.
systematic error ؛erreur systématiqueدطأ منهجي ؛ 

 ،عدد الهنائي من القياسات اليت جتري للكمية املقيسة نفسها يف إطار شروط قابلة للتكرار تنجم عنالقيمة املتوسطة اليت قد 
اخلطأ  نمطروحًا منها القيمة احلقيقية للكمية املقيسة. ويساوي اخلطأ املنهجي اخلطأ نفسه مطروحًا منه اخلطأ العشوائي، علمًا بأ

باً  ا يف ذلك شأن القيمة احلقيقية للكمية املقيسة. ومع أن مصطلح االحنياز يستعمل غالهنأشاملنهجي وأسبابه ال تعرف بشكل تام 
كمرادف ملصطلح اخلطأ املنهجي، إال أن اخلطأ املنهجي يكون معّرفاً بطريقة ميكن تطبيقها بشكل واسع يف حني أن تعريف االحنياز 

 .GUMانظر  إال باالقرتان مع جهاز القياس يتم عموماً  ال
terrestrial time (TT) ؛temps terrestre (TT)؛ توقيت أرضي 

 (TDT) بالتوقيت الدينامي األرضي (ET) التقومي الفلكي توقيتعن  (IAU) استعاض االحتاد الفلكي الدويل، 1977 يف عام
 (TT) ضير ت الدينامي األرضي تسمية التوقيت األالتوقيعلى  ورهطلق بدأاألرض، مث  املتمركزة يف لظواهرأجل توقيت ا من
وافق مع الثانية تالثانية يف التوقيت األرضي( لكي ته )سّلمق مت ادتيار وحدة والتوقيت األرضي هو توقيت منسّ . 1991 عام يف
ون رضي حبيث يكريف التوقيت األالفلكي الدويل تع عاد االحتادأ 2000 النظام الدويل للوحدات على جمسم األرض. ويف عام يف

استمرارية التوقيت األرضي  يضمن هذا التعريف اجلديد. (TCG) ه الزمين عالقة ثابتة بالتوقيت املنسق املتمركز يف األرضسّلملوحدة 
 .TF.2018 R-ITU . انظر التوصية1710بضعة أجزاء من  يف حدودن ن التعريفني متكافئانظراً أل

the International System of Units (SI) ؛système international d'unités (SI)النظام الدويل للوحدات ؛ 

 ".The International System of Units" - الدويل للوحداتانظر كتّيب النظام 
time ؛temps؛ وقت، زمن، توقيت 

قياس الفرتة اليت  هو يعين يف سّلم التوقيت)الوقت من اليوم( على سّلم توقيت خمتار. و ميكن استعمال هذا املصطلح لتحديد حلظة 
 تفصل بني حدثني أو املدة اليت يستغرقها حدث معني. والوقت هو سلسلة متصلة من األحداث املرتبة وغري عكوسة ظاهرياً.

time base ؛base de temps؛ قاعدة زمنية 
 لرتددات أو األحداث الزمنية األدرى.أو فرتة زمنية ثابتة تستعمل للمقارنة اليت على أساسها حتسب ا تردد ثابت

time code ؛code horaire؛ شفرة زمنية 
 نظام من الرموز الرقمية أو التماثلية يستعمل بنسق حمدد لنقل معلومات زمنية، مثل التاريخ أو الوقت من اليوم أو الفاصل الزمين.



  ITU-R  TF.686-3  التوصية 06

 

time comparison ؛comparaison de temps؛ مقارنة التوقيت 
 ق بني سّلمي توقيت يف حقبة معينة.حتديد الفر 

time deviation (TDEV) ؛écart type de temps (TDEV) احنراف الوقت؛ 
هو قياس جلنوح جذر متوسط الرتبيع الذي مييز احملتوى الطيفي. وهو دالة يف فرتة و  .(TVAR)وهو اجلذر الرتبيعي لتفاوت الوقت 

 ".time varianceالرصد. انظر "
time interval؛ intervalle de temps؛ فاصل زمين 

 املدة الفاصلة بني حلظتني مقروءتني على سّلم التوقيت نفسه.
time interval error (TIE) ؛erreur d'intervalle de temps (TIE) دطأ الفاصل الزمين؛ 

دطأ  ية املرجعية. يضبطها وامليقاتقياس للجنوح يعرب عنه بوحدات الوقت. ويعّرف على أنه فرق الطور بني اإلشارة اليت جيري قياس
الفاصل الزمين عادة على الصفر يف بداية الفرتة اإلمجالية للقياس وبالتايل فهو يعترب قياسًا للتغري الذي طرأ على الطور منذ بدء 

 ".maximum time interval errorعملية القياس. انظر "
time marker ؛repère de temps؛ واسم زمين 

 حلظة حمددة على سّلم التوقيت. إشارة تعنّي 
time reference ؛référence temporelle؛ مرجع زمين 

 معدل التكرار األساسي الذي يتم ادتياره ليكون مرجعاً زمنياً مشرتكاً لنظام قياس معني، مثالً نبضة واحدة يف الثانية.
time-scale ؛échelle de temps؛ سّلم توقيت، مقياس زمين 

 فرات الزمنية اخلاصة بتوقيت إحداثيات معني واليت توفر ترتيباً زمنياً لألحداث بشكل ال يشوبه الغموض.جمموعة من الش
time-scale difference ؛différence entre échelles de temps؛ فرق سّلمي التوقيت، ادتالف املقاييس الزمنية 

 الفرق بني قراءتني على سّلمي توقيت يف اللحظة نفسها.
قراءة  bو Aقراءة امليقاتية  متثل aأن  لنفرتضاالصطالح التايل.  العالمة، ينبغي إعطاء كميات جربية واتباعيف  لتفادي أي التباس - 1 ظةالمالح
صطالح ينطبق االو  .A – B = a – bبالقيمة  Tحظة يف اللبني امليقاتيتني التوقيت فرق يعرب عن . توقيت مرجعي من سّلم T يف وقت معني B امليقاتية

 ." clock time difference"ميقاتيتني. انظر  Bو Aذاته على احلالة اليت تكون فيها 
time-scales in synchronization ؛échelles de temps synchrones؛ مقاييس زمنية متزامنة 

ني وكان هلما وحدة ه حلدث معتوقيت متزامنني إذا عني كل منهما، يف حدود عدم اليقني املتأصل فيه، التاريخ نفسالا سّلميكون 
 التوقيت نفسها.

يف احلالة اليت يوضع فيها سّلما التوقيت يف موقعني خمتلفني مكانياً، جيب أن يؤدذ يف االعتبار وقت انتشار إشارات التوقيت املرسلة  - 1 المالحظة
 النسبية. والتأثريات

time-scale reading ؛lecture d'une échelle de tempsسّلم التوقيت ؛ قراءة 
القيمة املقروءة على سّلم التوقيت يف حلظة معينة. ولتفادي أي التباس ينبغي أن يشار يف قراءة سّلم التوقيت إىل اسم سّلم التوقيت 

 ،املعايريوضع الذي قام بخترب املاملؤسسة أو  وأاملرصد الفلكي  وأحمطة اإلرسال  وأ( يليه بني قوسني اسم امليقاتية UTC )مثالً 
 .UTC (k) مثل
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time-scale unit ؛unité d'une échelle de temps؛ وحدة سّلم التوقيت 
 الفاصل الزمين األساسي يف سّلم التوقيت.

time-signal emission ؛émission de signaux horaires؛ إرسال إشارات التوقيت 
 دقة حمددة.بث إذاعي ينشر جمموعة متتابعة من إشارات التوقيت يف فرتات منتظمة وب

 (UTC) بأن يتم إرسال إشارات التوقيت ضمن تساحمات حمددة بالنسبة إىل التوقيت العاملي املنسق ITU-R TF.460توصي التوصية  - 1 المالحظة
 يف شفرة حمددة. DTU1وأن تتضمن معلومات عن الفرق 

time stamp ؛horodateدتم التوقيت ؛ 
 ل حلدث داص باستعمال ميقاتية حمددة. قيمة ال يشوهبا الغموض لشفرة زمنية تسج

time standard ؛étalon de temps؛ معيار زمين 
 جهاز يستعمل لتحقيق وحدة زمنية. -
 جهاز يعمل باستمرار ويستعمل لتحقيق سّلم توقيت يتوافق مع تعريف الثانية ويتم ادتيار بدايته بشكل مناسب.  -

time step ؛saut de temps دطوة زمنية؛ 
 اع يف سّلم التوقيت عند حلظة معينة.انقط

 إذا كانت القراءة يف تلك اللحظة على تناقص. (–)إذا كانت قراءة سّلم التوقيت على ازدياد، وسالبة  (+)تكون اخلطوة الزمنية موجبة  - 1 المالحظة
time variance (TVAR) ؛variance de temps (TVAR)؛ تفاوت زمين 

صائي لالرتعاش ميثل مقدار االرتعاش كدالة يف الرتدد، أو هو، بشكل مكافئ، دالة يف الوقت بني التفاوت الزمين هو توصيف إح
" time deviationعينات دطأ الفاصل الزمين. ويعرب عادة عن التفاوتات الزمنية مبربع وحدات الزمن. انظر "

 ".time interval error و"
traceability ؛traçabilité؛ إمكانية التتّبع 

لسلة متصلة سصية ميكن بواسطتها ربط نتيجة قياس أو قيمة معيار مبراجع حمددة، عادة املعايري الوطنية أو الدولية، من دالل دا
 من املقارنات اليت تتسم مجيعها بعدم يقني حمدد.

way satellite time and frequency transfer (TWSTFT)-two ؛aires et transfert bidirectionnel de signaux hor

de fréquences par satellite (TWSTFT)التحويل الساتلي ثنائي االجتاه للتوقيت والرتدد ؛ 
ريقة تقنية تستعمل التبادل ثنائي االجتاه لبيانات قياس امليقاتية بني حمطتني عن طريق ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض. توفر هذه الط

. انظر من الدرجة األوىل اإلرسال واالستقبال على تناظر نظرًا لكون مساَري  دد حتوياًل عايل الدقة ومستقرًا للتوقيت/الرت 
 .ITU-R TF.1153 التوصية

sample deviation/variance-two ؛écart type/variance à deux échantillons ثنائي العينةاحنراف/تفاوت ؛  
 الزمين، على املدى القريب والبعيد. طريقة معيارية لتوصيف استقرار الرتدد يف املذبذبات يف امليدان

 ".Allan varianceو" ITU-R TF.538انظر التوصية 
uncertainty ؛incertitude؛ عدم اليقني 

 معلم مرتبط بنتيجة قياس يصف تشتت القيم اليت ميكن أن تنسب إىل الكمية املقيسة.
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ات املنهجية واملكونة النامجة عن التأثري  (ألفخلطأ من النمط ميكن عادًة التمييز بني مكونتني، املكونة العشوائية )تسمى أيضًا ا
 )تسمى أيضاً اخلطأ من النمط باء(.

يعرب عن عدم اليقني العشوائي عادًة باالحنراف املعياري أو بأحد مضاعفات االحنراف املعياري لقياسات متكررة. وعمومًا تقّدر 
 .GUMيع املعلومات املتوفرة عن املعلمات ذات الصلة. انظر املكونة النامجة عن التأثريات املنهجية على أساس مج

universal time (UT) ؛temps universel (UT) التوقيت العاملي؛ 
على مستوى  هاصدر مع متوسط احلركة اليومية للشمس لدى تقريب دقيق،  يف حدودطابق، تالتوقيت العاملي هو قياس للوقت ي
التوقيت  م حتديديت هكذاو صيغة رياضية كدالة يف توقيت غرينتش النجمي. واسطة لعاملي سابقاً بالزوال األصل. وقد ُعّرف التوقيت ا

م التوقيت الذي يتحدد مباشرة من عمليات الرصد هذه اس سّلميطلق على ات رصد احلركات اليومية للنجوم. و العاملي من عملي
UT0 مكان الرصد. انظر التوصية ؛ وهو يعتمد قلياًل علىITU-R TF. 460. 
UT0 ؛UT0؛ UT0  
UT0  رصده يف نقطة معينة من سطح األرض. وعملياً يتغري دط زوال الراصد )املوقع على  لدىللتوقيت العاملي قياس مباشر هو

ن شكال مثة. و UT0توقيت قيماً خمتلفة للتعطي خمتلفة عمليات الرصد من مواقع  فإناألرض( قلياًل بسبب احلركة القطبية، وبالتايل 
 من أجل وضع مقاييس زمنية أكثر اتساقاً. انظر UT0لتوقيت وفران تصحيحات ل، يTU2و TU1 ران من التوقيت العاملي،آد

"universal time"و "UT1"و "UT2 والتوصية "ITU-R TF.460. 
UT1 ؛UT1؛ UT1 

" universal time انظر "الفضاء. وهو شكل من أشكال التوقيت العاملي تراعى فيه احلركة القطبية ويتناسب مع دوران األرض يف 
 .ITU-R TF.460والتوصية 

UT2 ؛UT2؛ UT2 
وية اليت العاملي تراعى فيه احلركة القطبية ويتم تصحيحه جتريبيًا تبعًا للتغريات السنوية ونصف السنوهو شكل من أشكال التوقيت 

انظر ات اجلوية. اسي للتغريات املومسية إىل التأثري حتصل يف دوران األرض من أجل توفري سّلم توقيت متناسق. ويعود السبب األس
" universal time والتوصية "ITU-R TF.460. 

 يتم بشكل عملي. UT2مل يعد حتديد سّلم التوقيت  - 1 المالحظة
wander ؛variation erratique؛ ُجنوح 

عين املصطلح عها املثالية يف جمرى الزمن. )حيث يالتغريات الطويلة األجل يف طور اللحظات اهلامة من إشارة توقيت بالنسبة ملواق
 ".jitter. انظر "Hz 10طويلة األجل أن تردد هذه التغريات هو أقل من 

white frequency modulation (WFM) ؛bruit blanc fréquentiel (WFM)؛ تشكيل تردد الضوضاء البيضاء  
 .ITU-T G.810انظر التوصية 

white phase modulation (WPM) ؛bruit blanc de phase (WPM)تشكيل طور الضوضاء البيضاء ؛ 
 .ITU-T G.810انظر التوصية 

ZULU time ؛temps Z؛ توقيت زولو 
كاسم مميز للتوقيت العاملي املنسق. وقد اشتق ذلك من  Zتستعمل بعض االصطالحات يف االتصاالت توقيت زولو أو التوقيت 

 "coordinated universal timeلتوقيت اليت يكون مركزها مستوى الزوال األصل. انظر "يف تسمية منطقة ا Zاستعمال احلرف 
 للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. 8601واملعيار 
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