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المقال االفتتاحي

ضبط التوقيت العالمي

ضبط التوقيت أمر جوهري يف قيام اجملتمع
احلديث بوظيفته ،ولذلك فمن الضروري وجود
تنسيق على املستوى الدويل .ويعد التوقيت
العاملي املنسق (املعروف باملختصر اإلنكليزي
 )UTCاألساس القانوين لضبط التوقيت بالنسبة
ملعظم البلدان يف العامل ،كما أنه ميثل سلم
التوقيت الفعلي يف معظم البلدان األخرى.
وقد حدد تعريف التوقيت العاملي املنسق )(UTC
قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل
لالتصاالت ).(ITU–R
ويُوصي املعيار احلايل املنصوص عليه يف
التوصية  ITU–R TF.460-6الصادرة عن قطاع
االتصاالت الراديوية بعنوان "إرساالت الرتددات
املعيارية وإشارات التوقيت" ،بتطبيق الثواين
الكبيسة لإلبقاء على التوقيت العاملي املنسق
قريباً من التوقيت الدويل  – (UT1) 1وهو توقيت
تناسيب مع زاوية دورانكوكب األرض على حموره.
وقد بدأ العمل بالثانية الكبيسة يف .1972
وبعد عدد من السنوات ،أعربت بعض
اإلدارات عن قلقها إزاء تنفيذ الثانية الكبيسة،
ومتت املوافقة على مسألة للدراسة يف سنة
 ،2000تتناول مستقبل سلم التوقيت العاملي
املنسق ) .(UTCوتواىل تقدمي املقرتحات منذ
 2003ملراجعة التوصية  ITU–R TF.460-6لتحقيق
سلم توقيت متواصل .ونظراً ألن اآلثار األوسع
للتغيريات اليت ميكن إدخاهلا على تعريف التوقيت

العاملي املنسق تتطلب إجراء دراسات إضافية
تشارك فيها بشكل أوسع الدول األعضاء يف
االحتاد واملنظمات اخلارجية ،دعا املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام )2012 (WRC-12
إىل إجراء مزيد من الدراسات ،مبا يرتتب على
ذلك من تأجيل اختاذ قرار حىت املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام .(WRC-15) 2015
كذلك طلب املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  (WRC-12) 2012اسرتعاء انتباه
املنظمات ذات الصلة إىل قراره رقم  ،653بشأن
مستقبل سلم التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
ومتاشياً مع هذا الطلب ،أجريت مشاورات مع
املنظمة البحرية الدولية ،ومنظمة الطريان املدين
الدويل ،واملؤمتر العام لألوزان واملقاييس ،واللجنة
االستشارية للتوقيت والرتددات ،واملكتب
الدويل لألوزان واملقاييس ) ،(BIPMواخلدمة
الدولية املعنية بدوران األرض واألنظمة املرجعية،
واالحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء،
واالحتاد الدويل لعلم الراديو ،واملنظمة الدولية
للتوحيد القياسي ،واملنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية واالحتاد الفلكي الدويل.
ويسرين أن أوضح أن هذه املشاورات أسفرت
عن تنظيم ورشة عمل بشأن مستقبل سلم التوقيت
الدويل باالشرتاك بني االحتاد الدويل لالتصاالت
واملكتب الدويل لألوزان واملقاييس )،(BIPM
عُ ِقدت يف  20-19سبتمرب  2013يف جنيف.

ITU/P. Virot

الدكتور حمدون إ .توريه
األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ITU/P.M. Virot

االتحاد الدولي لالتصاالت يقود جهود التعاون الدولي

وقد الحظ املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
العرضي للثواين
لعام  (WRC-12) 2012أن اإلدخال َ
الكبيسة قد يربك األنظمة والتطبيقات اليت تعتمد
على التوقيت الدقيق .وطلبت بعض املنظمات
املعنية بأنشطة الفضاء ،وأنظمة املالحة الساتلية
العاملية ،واألرصاد اجلوية ،واالتصاالت ،وحتقيق
التزامن بني الشبكات وتوزيع الطاقة الكهربائية،
سلم توقيت متواصل .ومع ذلك ،فبالنسبة
لألنظمة األخرى املتخصصة والتوقيت اليومي
احمللي ،من الالزم وجود سلم توقيت حمسوب
على أساس دوران األرض .كذلك ،قد يكون
إلدخال تغيري على سلم التوقيت املرجعي نتائج
تشغيلية وبالتايل نتائج اقتصادية .والدراسات اليت
جيريها قطاع االتصاالت الراديوية تأخذ هذه
االعتبارات يف احلسبان.
وسوف يناقش املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام "(WRC-15) 2015إمكانية حتقيق
سلم توقيت مرجعي متواصل ،سواء عن طريق
إدخال تعديالت على التوقيت العاملي املنسق
) (UTCأو بأي طريقة أخرى ،وسوف يتخذ
اإلجراء املناسب ،مع مراعاة الدراسات اليت
جيريها قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد".
أما يف الوقت احلاضر ،فامسحوا يل أن أشجع
الدول األعضاء على مواصلة املشاركة يف دراساتنا
عن طريق تقدمي مسامهات إىل قطاع االتصاالت
الراديوية يف االحتاد.
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بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر شركات بعينها
أو منتجات معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا
من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على
سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره.
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استنساخ املواد من هذا املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن
يكون االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت.
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التفكير تحت سماء زرقاء
ميزوهيكو هوسوكاوا ،رئيس اللجنة  31املعنية بالتوقيت التابعة لالحتاد الفلكي الدويل،
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علوم األرض وساللم التوقيت الدولية

حالة المناقشات في االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء
كلود بوشيه ،ميثل االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء جلنة استشارية لشؤون
التوقيت والرتددات

أخبار االحتاد   2013 | 7 سـبـتمـبـر

2013

3

المحتــويـات
28

		

صور الغالف:

ما أهمية التسمية؟

المنسق
مناقشة لمصطلح التوقيت العالمي
َّ
دافيد فينكلمان ،كبري العلماء ،مركز املعايري الفضائية واالبتكار الفضائي ،كولورادو،
الواليات املتحدة؛ وكارا واربريتون ،مرشحة لدكتوراة الفلسفة ،جامعة مدينة هونغ كونغ

Getty Images/Shutterstock

ISSN 1020–4148
itune ws.itu.int

 10أعداد سنوياً
حقوق التأليف والنشر:

© ITU 2013

مديرة التحرير :باتريسيا لوسوييت
املصمم الفين :كريستني فانويل
مساعدة التحرير :أجنيال سـميث
مساعدة التوزيع :ألربت سبجارشاد
إعداد التصميمات :أشرف إسحق

33

		

األنظمة العالمية للمالحة الساتلية ) (GNSSوتوقيتات نظامها

و .ليواندوفسكي ،املكتب الدويل للموازين واملقاييس

طبع يف جنيف ،دائرة الطباعة والتوزيع يف االحتاد .جيوز
استنساخ املواد من هذا املنشور كلياً أو جزئياً شرط أن
يكون االقتباس مشفوعاً باإلشارة إىل املصدر:
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت.
تنويـه :اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف هذا املنشور
هي آراء املؤلفني وال تُلزم االحتاد الدويل لالتصاالت.
والتسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد الواردة يف
هذا املنشور ،مبا يف ذلك اخلرائط ،ال تعين اإلعراب
عن أي رأي على اإلطالق من جانب االحتاد
الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باملركز القانوين ألي
بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق
بتحديدات ختومها أو حدودها .وذكر شركات بعينها
أو منتجات معينة ال يعين أهنا معتمدة أو موصى هبا
من جانب االحتاد الدويل لالتصاالت تفضيالً هلا على
سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره.

36

		

مكتب التحرير/معلومات اإلعالن:
هاتـف+41 22 730 5234/6303 :
فاكـس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

40

العنوان الربيـدي:

International Telecommunication Union
Place des Nations
)CH–1211 Geneva 20 (Switzerland

االشتـراكات:

هاتف+ 41 22 730 6303 :
فاكس+41 22 730 5935 :
بريد إلكتـروينitunews@itu.int :

4

أخبار االحتاد   2013 | 7 يـونيو | يوليو

2013

ملحمة الفضاء

ساللم التوقيت وأنظمة المالحة الساتلية العالمية
هان تشوهناو ،مركز بيجني للمالحة الساتلية

)(GNSS

جاليليو والثواني الكبيسة في التوقيت العالمي المنسق

جورج هاهن ،(ESA/ESTEC) ،املدير اهلندسي لنظام جاليليو

مستقبل التوقيت
44

النظام العالمي للمالحة الساتلية المطبق في االتحاد الروسي والتوقيت العالمي المنسق

47

أثر الثواني الكبيسة على خدمات التوقيت الرقمي

		

		

إجيور ف .زيلتونوف ،د .أرونوف ،س .سوروكني ،وجيسرت – اتصاالت االحتاد الروسي

مخدِّمات توقيت اإلنترنت
جوداه ليفني ،شعبة الوقت والرتدد ،املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا يف الواليات املتحدة

51

المنسق
منظور بريطاني لمستقبل التوقيت العالمي َّ

55

أثر الثانية الكبيسة

		

		

بيرت ويربيل ،كبري العلماء الباحثني ،جمموعة التوقيت والرتدد ،خمترب الفيزياء الوطين،
اململكة املتحدة

نظام ختم التوقيت المطبق في اليابان
كواتشي شيباتا ،منتدى التوقيت ،اليابان

أخبار االحتاد   2013 | 7 سـبـتمـبـر

2013

5

AFP

!O TEMPORA! O MORES
يا لها من أيام! ويا لها من عادات!
شـيـشــرو

تـمـهـيــد
فرانسوا رانسي ،مدير مكتب االتصاالت
الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت
يُستعمل سلم التوقيت الدويل ،والتوقيت
العاملي املنسق ) ،(UTCحسب تعريف االحتاد
الدويل لالتصاالت ،يف أحناء العامل وتعمل
أنظمة االتصاالت الراديوية على نشره.
والتوصية اليت أصدرها قطاع االتصاالت
الراديوية باالحتاد ) (ITU–R TF.460-6بعنوان
"إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات
التوقيت" مضمنة باإلحالة إليها يف لوائح
الراديو ،وتتضمن تعريفاً رمسياً للتوقيت العاملي
املنسق ).(UTC
ويُستعمل التوقيت العاملي املنسق )(UTC
يف الوقت احلاضر يف العديد من األغراض
املختلفة ،ابتداءً من الدقائق اليت حيتاجها
اجلمهور العام للتقيد باجلداول الزمنية ،إىل
النانو ثواين املتزامنة املطلوبة يف أكثر التطبيقات
إحلاحاً كاملالحة من خالل األنظمة العاملية
للمالحة الساتلية – مثل النظام العاملي لتحديد
املواقع ) ،(GPSوالنظام العاملي للمالحة الساتلية
املطبق يف االحتاد الروسي ) (GLONASSوغريمها
من األنظمة القائمة مبا يف ذلك نظام جاليليو
األورويب ونظام  BeiDouالصيين.
وقد مت تطوير العديد من األنظمة اليت
تستعمل التوقيت العاملي املنسق )(UTCخالل
السنوات األربعني املاضية منذ إدخال الثانية
الكبيسة ) ،(1972وتُعد بعض هذه األنظمة

– مثل خدمات البحث واإلنقاذ – شديدة
األمهية بالنسبة حلياة اإلنسان .ولذلك ،قيل
إن التعريف احلايل للتوقيت العاملي املنسق
) (UTCينبغي اإلبقاء عليه ألن هذه األنظمة
ميكن أن تواصل عملها كما حيدث اآلن .ومن
النقاط األخرى اليت أثريت أنه يف حالة الكف
عن استعمال الثواين الكبيسة ،سوف ينحرف
سلم التوقيت العاملي املنسق عن توقيت دوران
األرض .ومبعزل عن الفهم املباشر إىل الفهم
املشرتك للزمن من جانب اجملتمع ككل ،قد
تكون هناك صعوبات تقنية بالنسبة لتطبيقات
معينة ،مبا يف ذلك بعض التطبيقات املستعملة
يف ِعلم الفلك.
ويف املقابل ،ترددت حجج عديدة تدعو
إىل اتباع سلم توقيت مرجعي متواصل ،تُلغى
فيه الثواين الكبيسة .ومن بني هذه احلجج أن
إدخال الثواين الكبيسة عملية مكلفة وتقلل من
إمكانية االعتماد على األنظمة اليت تعتمد على
التوقيت .ويؤدي االختبار املسبق للمعدات
وكذلك تصحيح املشكالت اليت ال مفر من
وقوعها بعد ذلك إىل حتمل أعباء ضخمة من
حيث األفراد واملعدات .وعالوة على ذلك،
فإن وقف مجيع الساعات يف العامل ملدة ثانية
من أجل استيعاب ثانية كبيسة يؤدي إىل ثغرة
غامضة ،ترتبك خالهلا العمليات املعتادة مثل

ITU/P. Virot

العصر الحديث – هل دخلت الثانية الكبيسة التاريخ؟

فرانسوا رانسي

استعمال ختم التوقيت الدقيق .كذلك ،فإن
طبيعة إدخال الثانية الكبيسة اليت تتم من حني
إىل آخر من املرجح أن تتسبب يف مشكالت
تكنولوجية ال يُستهان هبا بالنسبة للبنية التحتية
الدولية يف السنوات املقبلة.
ويجُ ري قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد
الدويل لالتصاالت ) (ITU–Rدراسات بشأن
إمكانية تطبيق سلم زمين مرجعي متواصل
لنشر أنظمة االتصاالت الراديوية .وكجزء من
اجلهود التحضريية للمؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية يف  ،(WRC-15) 2015نظَّم االحتاد
الدويل لالتصاالت واملكتب الدويل للموازين
واملقاييس ) (BIPMيومي  20-19سبتمرب ،2013
ورشة عمل خاصة يف جنيف ،ختللها تقدمي
معلومات إىل مجيع اجلهات صاحبة املصلحة
وإثارة الوعي بالقضايا الرئيسية ووجهات النظر
املختلفة.
وإننا ممتنون ملن شاركوا يف كتابة املقاالت
اليت نُشرت يف هذا العدد اخلاص من جملة
أخبار االحتاد الدويل لالتصاالت لتقاسم
خرباهتم ووجهات نظرهم معنا .إن معارفهم
املشرتكة توفر مورداً تارخيياً ومرجعاً بالنسبة
لعلم ضبط التوقيت يُثري ويغذي احلوار
اجلاري بشأن مستقبل التوقيت ،وما إذا كان
من املناسب إلغاء نظام الثانية الكبيسة.
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جيم غراي ،المسؤول عن الساعة الذرية
األمريكية  ،NBS 4وهي ساعة في شكل
اسطواني موضوعة على منضدة .حيث تتحرك
الذرات من وإلى قطع المغنطيس المثبتة عند
كل طرف .وتتذبذب الذرات بين مستويين من
مستويات الطاقة أثناء حركتها .وتقوم الثانية
المعيارية على عد هذه الذبذبات .وينقل هذا
الضبط الدقيق للتوقيت إلى باريس ،حيث
يُحسب متوسط اإلشارات الناتجة من تلك
الساعة ومن الساعات الذرية األخرى إلنتاج
التوقيت العالمي المنسق )(UTC

Alexander Tsiaras/cience Photo Library SPL

GettyImages

التوقيت العالمي المنسق  -الماضي والمستقبل
رونالد بيرد ،رئيس ،فرقة العمل  7Aالتابعة لقطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي لالتصاالت
حىت منتصف الستينات من القرن العشرين،
كان دوران األرض هو األساس لتحديد طولة
النهار وتعريف سالمل التوقيت .بيد أن دوران
األرض غري منتظم مما يؤدي إىل صيغ متزايدة
التعقيد من سالمل التوقيت املرتبطة بذلك
الدوران – مبا يف ذلك توقيت غرينتش قصري
األجل – الذي سيُنشأ يف حماولة إلنتاج سلم
توقيت موحد .وأخرياً ،فإن البحث عن سلم
توقيت موحد أدى إىل تغيري من توقيت دوران
األرض إىل سالمل توقيت ذرية.
وقد ِ
أدخل التوقيت الذري الدويل )(TAI
كسلم توقيت مرجعي متواصل يف سبعينات

القرن العشرين .وهو يقوم على قراءات
الساعات الذرية ،كما أنه ال يتأثر بعدم
انتظام دوران األرض .ومع ذلك ،فألغراض
املالحة الفلكية ،فإن املستعملني الذين
حيتاجون إىل حتديد زاوية دوران األرض
ما زالوا يف حاجة إىل النفاذ إىل سلم توقيت
متصل بالتوقيت الدوراين ،بدرجة عدم يقني
تصل إىل أقل من ثانية .وقد أدى ذلك يف
 1971إىل تبين نظام التوقيت العاملي املنسق
) (UTCاحلايل .والتوقيت العاملي املنسق )(UTC
سلم توقيت ذري حدده قطاع االتصاالت
الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت

) ،(ITU–Rالذي كان يعرف من قبل باسم
اللجنة االستشارية الدولية للراديو )،(CCIR
يف التوصية .ITU–R TF.460
وتُعرف اخلطوات بأهنا ثواين كبيسة ،وقد
ِ
أدخلت يف نظام التوقيت العاملي املنسق
) (UTCللتوفيق بني التوقيت الذري املرجعي
املوحد ،والتوقيت الذري الدويل )،(TAI
والتوقيت الدوراين .ويقتصر احلد األقصى
للفرق بني التوقيت العاملي املنسق )(UTC
والتوقيت الذري الدويل ) (TAIعلى أكثر
أو أقل من  0,9من الثانية.
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مسار الطبيعة المتغير

التوقيت الشمسي الظاهري ،كما توضحه
الساعة الشمسية أو كما يتم حتديده مبزيد من
الدقة عن طريق قياس ارتفاع الشمس ،توقيت
حملي يتم حتديده عن طريق حركة الشمس
اليومية الفعلية .ومع ذلك ،فنظراً مليل األرض
عن حمورها والشكل البيضاوي ملدار األرض ،ال
تعد الفرتة الزمنية بني مرورين متتابعني للشمس
فوق مدار معني ثابتةً.
ويُسمى الفرق بني وسط التوقيت الشمسي
والتوقيت الشمسي الظاهري معادلة التوقيت،
وميكن أن يصل االختالف بني التوقيت الظاهر
ووسط التوقيت عند الظهرية إىل  16,5دقيقة.
وحىت بداية القرن التاسع عشر ،كان الرحالة
يعتمدون على التوقيت الشمسي الظاهري،
مستعينني يف ذلك جبداول فلكية حتدد املواقع
احملسوبة لألجرام السماوية يف أوقات منتظمة
طوال الفرتة .ومع ذلك ،فمع حتسن الساعات،
واستعماهلا بواسطة السفن يف عرض البحر
ومع اتساع شبكات السكك احلديدية – حل
وسط التوقيت الشمسي بالتدريج حمل التوقيت
الشمسي الظاهري.
ووسط التوقيت الشمسي مقياس للتوقيت
الفلكي يتم حتديده بدوران األرض حول
الشمس ،ويأخذ يف االعتبار حركة األرض يف
مدارها حول الشمس .وعند اإلشارة إىل مدار
غرينتش يقال توقيت وسط غرينتش )،(GMT
ولكنه يُعرف اآلن باملتوسط العاملي )،(UT
وعند تعديل هذا التوقيت للداللة على احلركة
القطبية لألرض ،يُعرف هذا التوقيت بالتوقيت
العاملي ).(UT1
ويوصف متوسط اليوم الشمسي عادة
بأنه الفرتة الزمنية الفاصلة بني مرورين متتاليني
للمتوسط الشمسي االفرتاضي فوق مدار معني.

10
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وتارخيياًُ ،ح ِسبت وحدة التوقيت ،وهي الثانية،
على أهنا تساوي  86 400/1من متوسط النهار
الشمسي .وقد حل التوقيت اجملدول )(ET
حمل التوقيت العاملي ) (UT1كمتغري مستقل
للجداول الزمنية الفلكية يف  .1960وبدوره،
حلت حمل ذلك سالمل توقيت تناسبية يف
 1984وأسفر ذلك عن التوقيت األرضي )(TT
احلايل كسلم توقيت مركزه األرض إلدراجه يف
اجلداول الزمنية.

استعمال سالمل التوقيت للتوقيت الدويل
املنسق ) (UTCغري املتواصلة .وقد أدى ذلك
لسوء احلظ إىل تكاثر سالمل التوقيت "الزائفة"
مما يشكك يف التعريف احلايل للتوقيت الدويل
املنسق ).(UTC

التوقيت المعياري
وإشارات الترددات

َّ
شكلت جلنة الدراسات  7بِشأن "اخلدمات
العلمية" التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
باالحتاد الدويل لالتصاالت الفريق العامل 7A
تخطي المالحة الفلكية
منذ أواخر مثانينات القرن العشرين ،للتعامل مع "إشارات التوقيت واالنبعاثات
ختطت املالحة اإللكرتونية وأنظمة االتصاالت املعيارية للرتددات" .وبالتايل ،يعد الفريق العامل
املالحة الفلكية بدرجة كبرية .ولكي تقوم هذه  7Aمسؤوالً عن خدمات إشارات التوقيت
األنظمة العاملية بدورها ،فإهنا تتطلب توقيتاً واخلدمات املعيارية للرتددات ) ،(STFSاألرضية
مرجعياً متواصالً ،وقد أنشئ العديد من سالمل منها والساتلية .ويشمل جمال الفريق العامل نشر
التوقيت املتواصلة لالستعمال الداخلي حتقيقاً خدمات إشارات التوقيت واخلدمات املعيارية
هلذ الغرض.
للرتددات ،واستقباهلا وتبادهلا ،وتنسيق هذه
وقد تبني أن سالمل التوقيت املتواصلة اخلدمات ،مبا يف ذلك التقنيات الساتلية ،على
الداخلية منوذجية أيضاً إلجراء املقارنات بني اتساع العامل أمجع.
مراكز التوقيت الدقيق ،وكذلك للتطبيقات
ويضع الفريق العامل  7Aالتابع لقطاع
التوقيت الدقيقة ونشر التوقيت الدقيق االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل
عموماً .وتتناقض سهولة استعمال أنظمة لالتصاالت بعض املسائل ويوايل دراستها،
التوقيت املتواصلة مع تعقيد التعامل مع سالمل مثل التوصيات الصادرة عن قطاع االتصاالت
التوقيت العاملية املنسقة القائمة على ثواين الراديوية يف سلسلة  ،TFوالتقارير ،واآلراء،
كبيسة .واملعروف أن تطبيق الثواين الكبيسة والكتيبات املتصلة بالتوقيت املعياري وأنشطة
يتسبب يف صعوبات ملختلف الشبكات اليت إشارات الرتدد ،اليت تغطي أساسيات توليد
تستخدم التوقيت الدقيق ،سواء كان التوزيع خدمات إشارات التوقيت واخلدمات
حملياً أو دولياً.
املعيارية للرتددات ) ،(STFSوالقياسات وجتهيز
وتُستخدم توقيتات األنظمة اخلاصة هذه البيانات .وتعد التوصيات ذات الصلة الصادرة
الناشئة من سالمل التوقيت املتواصلة الداخلية يف عن قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد مهمةً
الوقت احلاضر كمرجع لتطبيقات كثرية مثل إلدارات االتصاالت وصناعة االتصاالت،
األنظمة العاملية للمالحة الساتلية – لتاليف كما أن هلا نتائج رئيسية بالنسبة للمجاالت

ساعة فلكية يف براغ باجلمهورية التشيكية ،ترجع إىل سنة  .1410وتعرض هذه الساعة ثالث جمموعات خمتلفة من التوقيت توقيت وسط أوروبا،
وتوقيت بوهيميا ،وتوقيت بابل – وحتدد موقع الشمس والكواكب حول األرض بالشكل الذي رآه الفلكيون يف العصور الوسطى

Keystone/SPL/Victor de Shwanberg

األخرى ،مثل املالحة الراديوية ،وتوليد الطاقة
الكهربائية ،وتكنولوجيا الفضاء ،واألنشطة
العلمية وأنشطة األرصاد اجلوية .وتغطي
هذه األنشطة املوضوعات التالية :انبعاثات
 SFTSاألرضية ،مبا يف ذلك االنبعاثات عالية
الرتدد ،واالنبعاثات اليت تكون الرتددات فيها
عالية جداً ،واالنبعاثات اليت تكون الرتددات
فيها شديدة االرتفاع ،مبا يف ذلك البث
التلفزيوين؛ ووصالت املايكروويف؛ والكبالت
متحدة احملور والكبالت البصرية؛ وانبعاثات
اخلدمات املعيارية للرتددات ) (SFTSالقائمة
على الفضاء؛ مبا يف ذلك السواتل املالحية،
وسواتل االتصاالت؛ وسواتل األرصاد
اجلوية ،وتكنولوجيا التوقيت والرتددات ،مبا
يف ذلك معايري وساعات الرتدد ،وأنظمة
القياس ،وخصائص األداء ،وسالمل التوقيت،
والشفرات الزمنية.

وتحُ سب القيمة الفعلية للتوقيت الدويل
تعريف التوقيت العالمي
املنسق ) (UTCيف املكتب الدويل للموازين
المنسق )(UTC
من املعايري الرئيسية اليت عُىن هبا الفريق واملقاييس ) (BIPMمن حنو  420ساعة ذرية
العامل  7Aتعريف التوقيت العاملي املنسق ) (UTCتعمل يف حنو  70خمترب ملعايري التوقيت يف أحناء
يف التوصية  .ITU–R TF.460وهذا يعطي االحتاد العامل .ويقوم التوقيت العاملي املنسق )(UTC
الدويل لالتصاالت – كواحدة من املنظمات على النظام الدويل للوحدات ) (SIوهو الثانية،
الدولية الضالعة يف نشر وتنسيق خدمات مع إضافة ساعات عالية الدقة يف املراكز يف
التوقيت والرتددات ،ويف وضع املعايري – دوراً أحناء العامل كمصادر للبيانات الالزمة حلساب
رئيسياً يف تعريف وحتديد وصيانة التوقيت التوقيت العاملي املنسق ) (UTCلضمان أن يكون
العاملي املنسق ).(UTC
االحنراف عن التوقيت املوحد املثايل احملسوب
وتعريف التوقيت العاملي املنسق ) (UTCأكثر يف عدة ماليني من السنوات حنو ثانية واحدة.
والتوقيت العاملي املنسق ) (UTCهو التوقيت
من جمرد بيان بسيط ،بل هو عملية شاملة
إلدماج التوصيات يف عدد كبري من املعايري الوحيد الذي يتحقق عن طريق عمليات تقريب
والتطبيقات يف جمتمعي االتصاالت واملالحة .حملية جتري يف مراكز التوقيت املسماة )،UTC(k
وعلى الرغم من أن التوقيت العاملي املنسق حيث  kتشري إىل التسميات اليت تضعها مراكز
) (UTCمل يكن الغرض الرئيسي منه أن يكون معياراً أو خمتربات التوقيت .وتُستخدم ) UTC(kيف توزيع
للتوقيت املدين ،فقد أعتُ ِمد كأساس للتوقيت إشارات التوقيت على مستعملي التوقيت الدقيق
الرمسي أو القانوين يف معظم العامل ،وكتوقيت وعلى من هم يف حاجة إىل معرفة التوقيت
احلايل أو قيم التوقيت احلقيقي .والتوقيت الذري
مرجعي معياري وأساس للمناطق الزمنية.
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الدويل هو مرجع األرصاد اجلوية املستخدم
كأساس حلساب التوقيت العاملي املنسق )،(UTC
وتوفري مرجع للرتددات فقط.

مستقبل التوقيت العالمي
المنسق )(UTC

ويف أكتوبر  ،2000ظهرت مسألة
جديدة أعطت قوة دفع للشروع يف إجراء
دراسات بشأن املراجعة املمكنة للتوصية
 .ITU–R TF 460 6ولقد نشأت املسألة
 ITU–R 236/7املعنية بـ"مستقبل سالمل
التوقيت للتوقيت الدويل املنسق ) "(UTCرداً
على القضايا اليت أثارهتا اللجنة االستشارية
املعنية بالتوقيت والرتددات التابعة للجنة
الدولية للموازين واملقاييس ).(CIPM
وقد تشكلت مجاعة خاصة تابعة للمقرر
بشأن مستقبل التوقيت العاملي املنسق )،(UTC
لتنشيط الدراسات اليت جتريها الدول األعضاء
باالحتاد وأعضاء قطاع االتصاالت الراديوية
باالحتاد ،وجلمع معلومات كأساس للتعديالت
املمكنة للتوصيات ذات الصلة .وكان االعتقاد
هو أن مجاعة املقرر اخلاصة ضرورية ألن أي
تغيري يف سالمل التوقيت للتوقيت الدويل املنسق
) – (UTCأو حتديد سلم توقيت بديل –
سيكون له تأثري ال يُستهان به على االتصاالت
الراديوية ،واالتصاالت ،واملالحة الساتلية
وأنظمة احلاسوب ،بل وميكن أن تؤثر على
اإلدراك االجتماعي للتوقيت والزمن.
ويشارك ممثلون من املكتب الدويل للموازين
واملقاييس ) ،(BIPMواخلدمة الدولية املعنية
بدوران األرض واألنظمة املرجعية )،(IERS
واالحتاد الدويل لعِلم الراديو ) (URSIواالحتاد
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الدويل للفلك ) (IAUيف مجاعة املقرر اخلاصة
وكذلك يف فرقة العمل  .7Aكذلك ،ش ّكلت
هذه املنظمات واهليئات مجاعات عمل خاصة
هبا لدراسة هذه املسألة .وتوضح تقارير مجاعات
العمل أنه ال يوجد توافق قوي يف اآلراء داخل
هذه املنظمات واهليئات إما لصاحل أو ضد تغيري
تعريف التوقيت العاملي املنسق ).(UTC

الثواني الكبيسة وطول النهار

مدته حنو  35بني التوقيت الذري الدويل
والتوقيت العاملي ) (UT1اليوم .كذلك ،فمن
املتوقع أن يتباطأ بالتدريج أكثر من ذلك معدل
دوران األرض ،ولذلك سيكون من الالزم
إضافة أكثر من ثانية كبيسة واحدة كل سنة.
)(TAI

التحضير للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية لعام

)2015 (WRC 15

أدت املناقشات والدراسات املختلفة اليت
تُضاف الثواين الكبيسة حالياً إىل التوقيت
العاملي املنسق ) (UTCللحد من االحنراف عن جرت بشأن مسألة إقرار التوقيت العاملي املنسق
التوقيت العاملي ) (UT1مبا ال يزيد على  0,9من ) .(UTCكسلم توقيت ذري متواصل إىل عرض
الثانية .ومبعىن آخر ،فإن املمارسة احلالية القائمة هذه املسألة على املؤمتر العاملي لالتصاالت
على استعمال الثواين الكبيسة لتعديل التوقيت الراديوية ) (WRCلعام  2012الختاذ قرار بشأهنا.
العاملي املنسق ) (UTCحتافظ على طول اليوم وقد نوقش هذا املوضوع أثناء املؤمتر ،ولكنكثرياً
– الفرق بني طول اليوم الذي يتحدد فلكياً من املشاركني شعروا بأهنم يف حاجة إىل مزيد
والنظام الدويل للوحدات ) (SIوهو الثانية – من املعلومات قبل إمكانية التوصل إىل قرار.
ولذلك ،اعتمد املؤمتر ) (WRC-12القرار ،653
بأقل من  0,9من الثانية.
وجاري النظر يف التحول إىل طريقة الثانية الذي كان انعكاساً التفاقهم على عرض هذه
الكبيسة ،وهذا جيعل من التوقيت العاملي املسألة على املنظمات األخرى ذات الصلة،
املنسق ) (UTCسلم توقيت ذري متواصل ،وعلى أن تقوم فرقة العمل  7Aبإجراء املزيد من
تنحرف تدرجيياً من التوقيت العاملي ) (UT1الدراسات ،وإضافة املوضوع إىل جدول أعمال
(الذي يعتمد على زاوية دوران األرض) .ولن املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام .2015
يسفر االحنراف عن معدل غري منتظم لدوران
وكجزء من اجلهود التحضريية للمؤمتر العاملي
األرض فقط ،بل أيضاً عن الفرتة احملددة لالتصاالت الراديوية يف ،(WRC-15) 2015
بالنظام الدويل للوحدات ) (SIوهو الثانية ال نظَّم االحتاد الدويل لالتصاالت واملكتب
يتماشى بشكل كامل مع فرتة الثانية اليت الدويل للموازين واملقاييس ) (BIPMيومي 20-19
تتحدد ككسر من متوسط طول النهار.
سبتمرب  ،2013ورشة عمل خاصة يف جنيف،
وخالل السنوات اخلمسني املاضية ،كان لتقدمي مزيد من املعلومات إىل مجيع اجلهات
التوقيت العاملي ) (UT1أطول مبا يعادل  8–2×10صاحبة املصلحة ورمبا للعمل على إجراء املزيد
ثانية من ثواين النظام الدويل للوحدات الزمنية من الدراسات.
) (SI secondيف املتوسط ،مما تسبب يف فرق

Keystone/SPL/National Physical Laboratory (C) Crown

ساللم التوقيت والمكتب الدولي
لألوزان والمقاييس
إليزا فليشيتاس آرياس ،دائرة التوقيت ،المكتب الدولي لألوزان والمقاييس

يشرف املكتب الدويل لألوزان واملقاييس ) (BIPMعلى التوقيت الذري الدويل ) (TAIوالتوقيت
العاملي املنسق ) .(UTCوميثل التوقيت الذري الدويل أساس التوقيت العاملي املنسق .وعلى الرغم
من أن كليهما على نفس الدرجة من االستقرار والدقة ،فإنه حني يعد التوقيت الذري الدويل
مستمراً ،يتم ضبط التوقيت العاملي املنسق من حني إىل آخر عن طريق إضافة ثانية كبيسة
لإلبقاء على تزامن التوقيت العاملي املنسق مع دوران األرض .واخلدمة الدولية املعنية بدوران
األرض واألنظمة املرجعية ) (IERSهي اليت تقرر وتعلن تواريخ إضافة الثواين الكبيسة يف التوقيت
العاملي املنسق ).(UTC

اثنان من الفيزيائيني ،جاك باري (إىل اليسار)
ولويس إسني (إىل اليمني) يقومان بضبط جهاز
الرنني السيزيومي الذي قاما بتطويره يف .1955
إذ تتذبذب ذرات  caesium-133املتبخرة بني
مستويني من الطاقة عندما متر ذهاباً وإياباً بني
املغنطيسيات يف كل من أجهزة الرنني .وتقوم
الثانية املعيارية على تعداد مرات التذبذب.
وتعادل الثانية املعيارية حنو  9193مليون ذبذبة.
وقد أدى جهاز الرنني الذي استطاع إسن
وباري تطويره إىل إحالل الثانية الذرية حمل
الثانية الفلكية باعتبارها متثل التوقيت املعياري.
وقد ِ
أخذت هذه الصورة يف  1956مبخترب
الفيزياء الوطين يف تيدينجتون ،اململكة املتحدة.

التوقيت هو

كان وضع أول معيار للرتدد السيزيومي
يف املخترب الفيزيائي الوطين باململكة املتحدة
يف  1955ميثل بداية العصر الذري يف جمال
حتديد الرتددات وضبط التوقيت .وسرعان
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ومع ذلك ،فعلى الرغم من االعرتاضات،
تزايد استعمال التوقيت الذري خبطى سريعة.
ومل حيدث أن مت توزيع التوقيت الذري الدويل
) (TAIمباشرة ،ففي الواقع يوفر التوقيت
الذري الدويل إطاراً مرجعياً للرتددات ولكنه
ال يُستخدم عملياً يف قياس الفرتات الزمنية.
وال يوجد له متثيل مادي بواسطة الساعات
وبالتايل فإنه ال يتم توزيعه عن طريق اإلشارات
الزمنية .والتوقيت العاملي املنسق ) (UTCهو
املرجع الزمين ،ويُقاس من واقع التوقيت الذري
الدويل ) .(TAIويحُ سب كل من التوقيت العاملي
املنسق ) (UTCوالتوقيت الذري الدويل )(TAI
بشكل الحق للحدوث ،ويصبح متاحاً بعد
 10إىل  40يوماً .ومع ذلك ،يكون التوقيت
العاملي املنسق ) (UTCمطلوباً يف الوقت الفعلي
لتطبيقات معينة ،مبا يف ذلك املالحة الفلكية،
واجليوديسيا ،وضبط أجهزة التلسكوب،
واملالحة الفضائية والتتبع بالسواتل .ولذلك،
فإن املختربات اليت تساهم يف تشكيل التوقيت
العاملي املنسق لدى املكتب الدويل لألوزان
واملقاييس حتتفظ بتطبيقات التوقيت العاملي
املنسق ) (UTCيف الوقت الفعلي ،معرباً عنه
باملختصر ) ،UTC (kحيث تشري ) (kإىل املخترب
املختص .وتوفر هذه املختربات النفاذ يف
الوقت احلقيقي إىل التوقيت العاملي املنسق
) (UTCمن أجل التطبيقات العملية ونشرها
بالطرق املختلفة.

ما مت االعرتاف بأن االنتقال إىل معيار الرتدد
السيزيومي ميكن أن يفيد كمرجع للرتددات.
وقد أوصى االحتاد الفلكي الدويل يف
 ،1967واالحتاد الدويل لعلم الراديو يف ،1969
واالحتاد الدويل لالتصاالت يف  – 1970من
خالل اللجنة االستشارية الدولية للراديو اليت
حل حملها قطاع االتصاالت الراديوية –
بتوحيد التوقيت على أساس سلم التوقيت
الذري الذي يشرف عليه املكتب الدويل
للتوقيت يف ستينات القرن العشرين وأخرياً،
يف  ،1971أعلن املؤمتر العام لألوزان واملقاييس
اعرتافه الرمسي بإدخال تسمية التوقيت الذري
الدويل (واالختصار العاملي ( )TAIالذي
استخدمه املكتب الدويل للتوقيت للداللة
على التوقيت الذري منذ سنة .)1955
ومع ذلك ،يف تلك األيام كان من بني
العقبات اليت اعرتضت القبول العام للتوقيت
الذري الدويل ) (TAIضرورة تزويد مجيع
املستعملني الذين هم يف حاجة إىل سلم
توقيت يستند إىل معدل الدوران غري املنتظم
لألرض – ألغراض املالحة البحرية وغري
ذلك من التطبيقات احمللية .وجرت مناقشات
بشأن احلكمة من اإلبقاء على سلمني خمتلفني
للتوقيت ،وضرورة جتنب االرتباك الشديد
الذي قد يرتتب على ذلك .ويف آخر األمر،
استطاعت اللجنة االستشارية الدولية للراديو
التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت تعريف
التوقيت العاملي املنسق )(UTCوأيد املؤمتر العام
لألوزان واملقاييس استعماله يف  .1975وكان
تعريف التوقيت العاملي املنسق )(UTCمتماشياً الزمن يمضي
اختلف التوقيت العاملي املنسق )،(UTC
بدرجة جيدة مع التطبيقات والتكنولوجيات
اليت كانت قائمة يف أوائل سبعينات القرن منذ  ،1972عن التوقيت الذري الدويل
العشرين ،وبالتايل كانت هذه اإلشارة الفريدة ) (TAIبرقم صحيح من الثواين ،يتم تغيريه
لتوزيع التوقيت متثل حالً وسطاً جيداً بالنسبة عند اللزوم بإدخال ثانية كبيسة لإلبقاء على
الفرق بني  UT1و UTCيف حدود  0,9من
جلميع املستعملني.
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الثانية .ويبدو أن هذا النظام يعمل بشكل
جيد .وقد تطورت واستقرت ،خالل أربعني
سنة من اخلربة ،إجراءات إدخال الثواين
الكبيسة .ومع ذلك ،فمع ظهور معدات
وخدمات أكثر تعقيداً ،أصبحت هذه
اإلجراءات مرهقة بدرجة متزايدة وأدخلت
نوعاً من الغموض لدى حتديد تواريخ الوقائع
لدى حدوثها .وقد أدى ذلك إىل إنشاء
سالمل توقيت متواصلة موازية للتوقيت الذري
الدويل ) (TAIبالنسبة لتطبيقات معينة –
ولكن بعد تعويضها بعدد من الثواين .وتذاع
سالمل التوقيت البديلة هذه ،وبذلك تتعرض
للخطر عملية توحيد التوقيت .ونظراً للتقدم
الذي حتقق يف جماالت االتصاالت ،ميكن
تصور وسائل أخرى توفر التوقيت  UT1يف
الوقت الفعلي وجيري حالياً مناقشة مستقبل
التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
والتوقيت العاملي املنسق ) (UTCله
تطبيقات كثرية يف جماالت حتقيق التزامن يف
التوقيت على مجيع مستويات الدقة ،ابتداءً
من الدقائق اليت حيتاجها اجلمهور العام ،إىل
النانو ثانية املطلوبة يف أكثر التطبيقات تعقيداً.
ومن احلاالت النمطية لذلك أنظمة املالحة
العاملية الساتلية .وتوقيت النظام الداخلي
املعمول به يف الواليات املتحدة واملعروف
باسم النظام العاملي لتحديد املواقع )(GPS
متوافق مع التوقيت العاملي املنسق ) (UTCالذي
يعمل على أساسه مرصد الواليات املتحدة
البحري ) .(USNOوالنظام العاملي لتحديد
املواقع ينشر بيانات قريبة جداً من التوقيت
العاملي املنسق ) ،(UTCمن السهل احلصول
عليها جبميع مستويات الدقة ابتداءً من الثانية
إىل عدد قليل من النانو ثواين .وسوف تتبع
خواص مماثلة بالنسبة لنظام جاليليو ،وهو
النظام األورويب الساتلي لتحديد املواقع الذي
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ستطبقه أوروبا يف املستقبل ،وكذلك نظام  BeiDouالصيين املقبل .أما
النظام الروسي  GLONASSفيتبع التوقيت العاملي املنسق ) (UTCبعدد
من الثواين الكبيسة ،لتحقيق التزامن بني توقيت  GLONASSوتطبيق
التوقيت العاملي املنسق ) (UTCيف االحتاد الروسي.

التوقيت الذي يُعتمد عليه بالنسبة للعلوم

التوقيت الذري الدويل ) (TAIهو األساس يف تطبيق سالمل التوقيت
املستعملة يف الديناميكيات ،لوضع مناذج حركة األجرام السماوية
الصناعية والطبيعية ،يف تطبيقات مثل استكشاف اجملموعة الشمسية،
واختبارات النظريات ،واجليوديسيا ،واجليوفيزياء ،والدراسات اليت
تتناول البيئة .وتعد اآلثار النسبية مهمة يف مجيع هذه التطبيقات.
وميكن حتديد اخلوارزميات املختلفة تبعاً للمتطلبات.
وبالنسبة للتوقيت املرجعي الدويل مثل التوقيت العاملي املنسق
) ،(UTCيُشرتط أن تصل إمكانية االعتماد عليه إىل ذروهتا مع ثبات
الرتددات يف املدى البعيد .ولذلك ،يعتمد التوقيت العاملي املنسق
) (UTCعلى أكرب عدد ممكن من الساعات الذرية من أنواع خمتلفة،
ويبلغ عددها يف الوقت احلاضر  420ساعة موزعة يف أكثر من
 70معهداً يف أحناء العامل وموصولة يف شبكة تسمح باملقارنات
الدقيقة بني املواقع النائية .وتُبلَّغ الفروق بني التوقيت العاملي املنسق
) (UTCطبقاً لسلم التوقيت الدويل واألرقام التقريبية احمللية اليت تسجلها
املختربات املشاركة )) (UTC(kكل شهر يف وثيقة رمسية يُطلق عليها
منشور .BIPM Circular T

التعاون الدولي

Keystone/SPL/ Alexander Tsiaras

ويأيت حتديد وتطبيق سلم التوقيت املرجعي واإلشراف عليه نتيجة
للتنسيق املتواصل بني جمموعة من املنظمات .وقد ُوقِّعت اتفاقية
القياس ) – (Metre Conventionوهي معاهدة دبلوماسية أبرمت يف
ِ ،1875
أنشئ مبوجبها املكتب الدويل للموازين واملقاييس ) ،(BIPMوهو
منظمة حكومية دولية حتت سلطة املؤمتر العام للموازين واملقاييس .ويف
السادس من فرباير  ،2013كان باملكتب الدويل للموازين واملقاييس
) 55 (BIPMدولة عضواً ،و  37منتسباً من الدول والكيانات االقتصادية
من أعضاء املؤمتر العام .واملكتب الدويل للموازين واملقاييس ) (BIPMهو

برنارد جوينون ،مدير سابق لدائرة التوقيت ،باملكتب الدويل للموازين واملقاييس )،(BIPM
باريس ،ويُطلق عليه األب الروحي للتوقيت .وقد قدم مسامهتني رئيسيتني لتحقيق ضبط
التوقيت بدقة من خالل الساعات الذرية.
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اجلهة اليت تتصرف يف املسائل العاملية املتصلة
بالقياس ،وخصوصاً ما يتصل مبعايري القياس
متزايدة الدقة واالتساع والتنوع ،واحلاجة إىل
توضيح التكافؤ بني معايري القياس الوطنية.
ويعتمد املؤمتر العام للموازين واملقاييس قرارات
بشأن حتديد الوحدات ،وخصوصاً بشأن
تعريف الثانية؛ وقد اعتمد بالفعل التوقيت
الذري الدويل ) (TAIوصدق على التوقيت
العاملي املنسق ).(UTC
واملكتب الدويل للموازين واملقاييس
) (BIPMهو املسؤول عن توفري التوقيت العاملي
املنسق ) (UTCوعن حساب هذا التوقيت على
أساس التعاون الدويل مع املعاهد الوطنية،
كما أنه يوفر إمكانية تتبع التوقيت العاملي
املنسق ) (UTCلتطبيقاته احمللية.
ويعتمد االحتاد الدويل لالتصاالت
توصيات تتصل بنشر إشارات التوقيت

16
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والرتدد استناداً إىل التوقيت العاملي املنسق
) .(UTCوالتوصية  ITU–R TF.460-6الصادرة
عن قطاع االتصاالت الراديوية تصف بصفة
خاصة عملية حتقيق التزامن بني التوقيت
العاملي املنسق ) (UTCو UT1عند مستوى
 0,9من الثانية.
وترصد اخلدمة الدولية املعنية بدوران
األرض واألنظمة املرجعية ) (IERSدوران
األرض ،وحتدد وتعلن تواريخ تطبيق الثواين
الكبيسة يف التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
كما أهنا تعد وتنشر توقعات لقيم العالقة
 ،UT1-UTCمبا يسمح بنفاذ إىل التوقيت UT1
أعلى دقة بكثري من أسلوب التقريب املتبع يف
التوقيت العاملي املنسق ) .(UTCوأخرياً ،فإن
املعاهد اليت يتجاوز عددها  70معهداً واليت
حتتفظ ببيانات تطبيق ) UTC(kعلى املستوى
احمللي توزع التوقيت على أساس جمموعة من

التطبيقات الوطنية واإلقليمية ،ترتاوح بني
ضبط التوقيت املدين وإتاحة التزامن الدقيق
من أجل األنشطة املتصلة بالفضاء والعلوم.
ويف حالة ما إذا وافقت الدول األعضاء يف
االحتاد الدويل لالتصاالت على سلم توقيت
مرجعي متواصل ،عندئذ يكون للخدمة
الدولية املعنية بدوران األرض واألنظمة املرجعية
) (IERSدور أساسي يف ضمان توفري قيم
التنبؤات للعالقة  ،UT1-UTCويصدر االحتاد
الدويل لالتصاالت توصيات بشأن توزيع هذه
القيم على نطاق واسع .ويبقى املكتب الدويل
للموازين واملقاييس ) (BIPMهو املسؤول عن
اإلشراف على سلم التوقيت املرجعي ،كجزء
من اجلهود الدولية املنسقة.

ساعة بشاشة  LCDتعرض ثانية كبيسة مت إدخاهلا قبل منتصف الليل يف نظام التوقيت القائم
على  24ساعة .وكانت آخر ثانية كبيسة قد أضيفت يف  30يونيو 2012

Keystone/SPL/Lawrence Lawry

الثواني الكبيسة
دور الخدمة الدولية المعنية بدوران األرض واألنظمة المرجعية

)(IERS

بريان لوزو ،رئيس ،مجلس إدارة ،الخدمة الدولية المعنية
بدوران األرض واألنظمة المرجعية )(IERS
التوقيت

كان للخدمة الدولية املعنية بدوران األرض
واألنظمة املرجعية ) (IERSدور مهم يف حتديد
مىت يتم إدخال الثواين الكبيسة ويف إعالن
تواريخ إدخاهلا .ومن املهم لفهم هذا الدور
معرفة بعض خواص التوقيت.

إذ يوجد نوعان خمتلفان من التوقيت،
يتصالن يف عامل اليوم أوالً بتوقيت موحد يقوم
اآلن على الساعات الذرية ،والثاين "توقيت"
يقوم على دوران متغري لألرض .ومل يتضح الفرق
بني التوقيت املوحد وتوقيت دوران األرض إال
يف ثالثينات القرن العشرين مع التحسينات اليت
ِ
أدخلت على تكنولوجيا الساعات.

والتوقيت العاملي املوحد ) (UTCهو التوقيت
القياسي املطبق حالياً يف استخدامات التوقيت
اليومي على املستوى العاملي .وباإلضافة إىل
ذلك ،يقوم هذا التوقيت بدور مهم يف خمتلف
التطبيقات املتنوعة ،مثل االتصاالت ،والتزامن
بني شبكات احلاسوب ،واملالحة من خالل
أنظمة املالحة الساتلية العاملية ) ،(GNSSعلى
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سبيل املثال ،ويف النظام العاملي لتحديد املواقع الثواني الكبيسة

) .(GPSونظراً لدقة الساعات الذرية احلالية ،يعد
التوقيت العاملي املوحد ) (UTCدقيقاً حىت العديد
من النانو ثواين (النانو ثانية واحد على بليون
من الثانية).

الماضي والحاضر

Keystone/SPL/Martin Riedl

جهاز استقبال حممول يقوم على النظام العاملي لتحديد
املواقع ) ،(GPSمستعمل يف منطقة القطب الشمايل الكندية.
ويوجد حنو  24ساتالً يف مدارات حول األرض للتتبع الدقيق
تعمل بنظام عاملي لتحديد املواقع .ويقوم كل ساتل بإرسال
اإلشارات الراديوية اليت ميكن أن يكتشفها جهاز االستقبال.
وتسمح ثالث إشارات حبساب خط الطول وخط العرض.
أما اإلشارة الرابعة فتسمح حبساب االرتفاع .ويسمح إرسال
البيانات اخلاصة بالزمن حبساب التوقيت احمللي.
18
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قام ضبط التوقيت تارخيياً على أساس دوران
األرض ،حيثكان املرور املتكرر لألجرام الفلكية
(مثل الشمس) يوفر طريقة مرحية لتسجيل مرور
الوقت .وما زال التوقيت القائم على رصد زاوية
دوران األرض يف اجملموعة السماوية املرجعية يقوم
بدور يف الضبط احلديث للتوقيت.
واليوم ،جند أن قياس زاوية دوران األرض
توفره عالقة خطية مع كمية شبيهة بالتوقيت
تُسمى التوقيت العاملي ) ،(UT1يتم رصدها
باستعمال شبكة عاملية من التلسكوبات
الراديوية .ويتم تزويد املستعملني ببيانات دوران
األرض يف شكل القيمة .UT1–UTC
وتعد سرعة دوران األرض شديدة التغري
نتيجة ملوجات املد ،والتغريات اجلوية وتغريات
احمليطات وكذلك نتيجة لآلثار اجليوفيزيائية
األخرى .وبالتايل ،فإن الطريقة الوحيدة
لتقدمي هذه املعلومات بشكل موثوق هي
رصد دوران األرض على أساس منتظم.
وميكن لقياس الفرق األساسي شديد الطول،
باستعمال التلسكوبات الراديوية يف مشاهدة
املصادر الراديوية البعيدة املسماة النجوم
الزائفة أو أشباه النجوم ،قياس النسق الرئيسي
للتوقيت العاملي ) (UT1بدقة تقرتب من عدة
عشرات من امليكرو ثواين (امليكرو ثانية واحد
على مليون من الثانية).

ِ
أدخلت الثواين الكبيسة يف
كمحاولة لضمان حتقيق التزامن بني توقيت
الساعات ودوران األرض .وطبقاً للتوصية
 ITU–R TF.460-6الصادرة عن قطاع االتصاالت
الراديوية بشأن إرساالت الرتددات املعيارية
وإشارات التوقيت:
"ينبغي أن تكون الثانية الكبيسة اإلجيابية
أو السلبية هي آخر ثانية يف شهر للتوقيت
العاملي املنسق ) .(UTCومع ذلك ،ينبغي أن
يكون التفضيل األول لنهاية شهري ديسمرب
ويونيو ،وأن يكون التفضيل الثاين لنهاية شهري
مارس وسبتمرب".
"تبدأ الثانية الكبيسة اإلجيابية عند الساعة 23
و 59دقيقة و 60ثانية ،وتنتهي عند الساعة صفر،
والدقيقة صفر ،والثانية صفر من اليوم األول
للشهر التايل .ويف حالة الثانية الكبيسة السلبية،
تكون الساعة  23والدقيقة  59والثانية  58متبوعة
بعد ذلك بالساعة صفر ،والدقيقة صفر والثانية
صفر من اليوم األول من الشهر التايل".
وملا كانت اخلدمة الدولية املعنية بدوران
األرض واألنظمة املرجعية ) (IERSهي املسؤولة
عن رصد القيمة  UT1–UTCوالتنبؤ هبا ،فإهنا توفر
مسامهة حيوية لتحديد مىت يكون من الالزم
إدخال الثواين الكبيسة لإلبقاء على التوقيت
العاملي املنسق ) (UTCيف حدود  0,9من الثانية
بالنسبة للتوقيت العاملي )(UT1الذي حيدده
االحتاد الدويل لالتصاالت .واعرتافاً بذلك،
تشرتط التوصية  ITU–R TF.460-6أن تقوم اخلدمة
الدولية املعنية بدوران األرض واألنظمة املرجعية
) (IERSبتحديد وإعالن إدخال ثانيةكبيسة ،وأنه
ينبغي أن يكون هذا اإلعالن قبل مثانية أسابيع
على األقل من التنفيذ.
1972
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ومنذ بداية إدخال الثواين الكبيسة ،مت منتجات الخدمة الدولية
إدخال  25ثانية كبيسة .وتضمن الثواين المعنية بدوران األرض
الكبيسة ،من خالل تنفيذها املنصوص عليه واألنظمة المرجعية )(IERS

يف التوصية  ،ITU–R TF.460-6أال يتجاوز
الفرق بني التوقيت العاملي املنسق )(UTC
والتوقيت العاملي ) 0,9 (UT1من الثانية .ويف
الواقع ،تسمح الثواين الكبيسة للمستعملني
بتقريب التوقيت  UT1من التوقيت العاملي
املوحد ) (UTCمبستوى من الدقة يصل إىل
ثانية واحدة تقريباً .وعلى الرغم من أن هذا
املستوى من التقريب رمبا يكون قد اعتُبرِ يف
سبعينات القرن العشرين جمرد اخنفاض طفيف
للدقة ،أصبح التناقض أكثر وضوحاً اليوم
ألنه باستعمال التكنولوجيا املتاحة اليوم ميكن
وضع تقديرات يف الوقت احلقيقي للفرق بني
التوقيت العاملي ) (UT1والتوقيت العاملي املنسق
) (UTCمبستوى من الدقة يعادل أربعة أمثال
املستوى السابق.

وخبالف الدور املهم املتصل بتحديد
مىت تُضاف الثواين الكبيسة ونشر املعلومات
املتصلة بالثواين الكبيسة ،توفر اخلدمة الدولية
املعنية بدوران األرضواألنظمة املرجعية )(IERS
خوارزميات تمُ ِّكن املستعملني من استعمال
بارامرتات توجه األرض يف عملياهتم .وقد وضع
اخلرباء هذه اخلوارزميات وأجروا عليها اختبارات
دقيقة يف التطبيقات اجليوديسية واجليوفيزيائية
لضمان جودهتا .وهذه اخلوارزميات والربجميات
املتصلة هبا متاحة بدون مقابل من خالل مواقع
اخلدمة الدولية  IERSاخلاصة باالتفاقيات.
وحسب تكليف االحتاد الفلكي الدويل
) (IAUواالحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء
) ،(IUGGتساعد اخلدمة الدولية  IERSيف
تنسيق القياسات املنتظمة جلميع مكونات
اجتاه األرض ،مبا يف ذلك دوران األرض املتغري.

وجتمع اخلدمة الدولية املعنية بدوران األرض
واألنظمة املرجعية ) (IERSبني عمليات الرصد
اخلاصة باجتاه األرض أربع مرات يومياً ،األمر
الذي ِّ
ميكن مستعملي بارامرتات اجتاه األرض
يف الوقت احلقيقي من اخلروج بتوقعات عالية
اجلودة .وتُعرض مجيع جمموعات البيانات هذه
على اجملتمع العلمي من خالل الربوتوكوالت
املختلفة للنقل باحلاسوب دون مقابل.
وتُعلن البيانات اخلاصة بالثواين الكبيسة
املقبلة من خالل النشرة جيم اليت تصدرها اخلدمة
الدولية  ،IERSوهي تصدر عادة يف شهري يناير
ويوليو ،وتُعلِن ما إذا كان من الضروري إدخال
ثانية كبيسة خالل فرتة الشهور الستة التالية.
وهذا اجلدول الزمين حيقق الشرط الذي حدده
االحتاد الدويل لالتصاالت وهو "اإلعالن قبل
مثانية أسابيع على األقل من التنفيذ".
واخلدمة الدولية  IERSتزود اجملتمع الدويل
بالنظام املرجعي السماوي الدويل وكيفية تطبيقه،
وباإلطار املرجعي السماوي الدويل؛ وبالنظام
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تغيري املناطق الزمنية وتأثري اختالف
التوقيت

املرجعي األرضي الدويل وكيفية تطبيقه ،وباإلطار
املرجعي األرضي الدويل؛ وبارامرتات حركة
األرض املستعملة يف عمليات النقل بني اإلطار
املرجعي السماوي الدويل واإلطار املرجعي
األرضي الدويل ،واملعايري والنماذج والثوابت
املستعملة يف توليد واستعمال األطر املرجعية
وبارامرتات اجتاه األرض ،والبيانات اجليوفيزيائية
لدارسة وفهم االختالفات يف األطر املرجعية
واجتاه األرض.

البيانات من أجل حتسني االستفادة من تلك
البيانات .وباإلضافة إىل ذلك ،ستدرس اخلدمة
الدولية املعنية بدوران األرض واألنظمة املرجعية
) (IERSإمكانية وضع بارامرتات لربوتوكول اجتاه
األرض يف الوقت احلقيقي .وسوف يزود هذا
املنتَج املستعملني الذين خيتارون يف الوقت
احلاضر تقريب التوقيت العاملي ) (UT1باستعمال
التوقيت العاملي املنسق ) .(UTCوسيكون من مزايا
ذلك اإلبقاء على نفس درجة البساطة يف التنفيذ
اليت يتمتع هبا املستعملون يف الوقت احلاضر،
مع زيادة دقة البيانات بأكثر من أربعة أضعاف
املستوى احلايل بدون حتمل املستعمل أي تكلفة.

المنتجات الجاري تنفيذها

واعرتافاً بالتغريات السريعة اليت تطرأ على التزام الخدمة الدولية المعنية بدوران
التكنولوجيا ولتلبية احتياجات املستعملني األرض واألنظمة المرجعية )(IERS

املستجدة ،تعتزم اخلدمة الدولية املعنية بدوران
األرض واألنظمة املرجعية ) (IERSابتكار منتجات
جديدة ،واالنتقال إىل األنساق احلديثة مللفات
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أنشئت اخلدمة الدولية املعنية بدوران
األرض واألنظمة املرجعية ) (IERSيف 1987
وبدأت عملياهتا يف  1يناير  ،1988وواصلت

أداء اجلانب األكرب من عمل املكتب الدويل
للتوقيت ،الذيكان قد أنشئ يف تاريخ سابق يف
أوائل القرن العشرين .وهذه اخلدمة مسؤولة أمام
االحتاد الفلكي الدويل ) (IAUواالحتاد الدويل
للجيوديسيا واجليوفيزياء ).(IUGG
وقد خدمت اخلدمة الدولية  IERSاألوساط
العلمية الدولية ألكثر من  25عاماً ،ووضعت
نفسها يف مركز ميكنها من زيادة تلبية
احتياجات مستعمليها سواء فيما يتعلق
باإلبقاء على التعريف الراهن للتوقيت العاملي
املنسق أو إعادة تعريفه حلذف الثواين الكبيسة.
ويف احلالتني ،يستطيع االحتاد الدويل
لالتصاالت االعتماد على اخلدمة الدولية
 IERSيف تزويد مستعمليه بالبيانات والربجميات
الالزمة .واخلدمة الدولية  IERSعلى استعداد
لتلبية أي متطلبات حيددها املستعملون يف
املستقبل بأيسر السبل.

اثنا عشر منظراً لألرض وهي تدور لفترة ساعتين .وقد ِ
أخذت كل صورة بعد  30درجة من الدوران

Keystone/SPL/Detlev Van Ravenswaay

األرض حتـت وهـج الشـمـس والنجــوم وطـريــق اللبـانــة

Keystone/SPL/Detlev Van Ravenswaay

االتحاد الفلكي الدولي ) (IAUوالتوقيت العالمي المنسق
التفكير تحت سماء زرقاء
ميزوهيكو هوسوكاوا ،رئيس اللجنة  31المعنية بالتوقيت التابعة لالتحاد الفلكي
الدولي ،المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باليابان
االحتاد الفلكي الدويل ) (IAUمنظمة من
الباحثني يف جمال الفلك وتربطه عالقات
عميقة وقوية بسالمل التوقيت الدولية .ويف
الواقع ،فإن أحد أهم موضوعات الفلك
ِ
أعدت هذه املقالة مبساعدة أعضاء فريق
العمل التابع لالحتاد الفلكي الدويل )(IAU
واملعين بإعادة تعريف التوقيت العاملي
املنسق )(UTC
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األساسية هو موضوع بناء أطر مرجعية وسالمل
توقيت .ويتم تسجيل التوقيت العاملي املنسق
) (UTCحبيث يكون الفرق بينه وبني مقياس
زاوية دوران األرض املسمى التوقيت العاملي
) (UT1أقل على الدوام من  0,9من الثانية.
ويتطلب القياس الدقيق للتوقيت العاملي )(UT1
مشاهدات فلكية.
ولتحديد قيمة التوقيت العاملي )(UT1
مقابل التوقيت املنسق ) ،(UTCينبغي قياس

الزاوية بني النظام املرجعي السماوي الدويل
والنظام املرجعي األرضي الدويل .وحتقيقاً هلذا
الغرض ،تُشاهد اإلشارات الراديوية املنبعثة
من أشباه النجوم (النجوم الزائفة) اليت حتدد
اإلطار املرجعي األرضي الدويل بواسطة تقنيات
قياس التداخل بقاعدة طويلة جداً باستعمال
التلسكوبات الراديوية اليت تتحدد مواقعها جيداً
يف اإلطار املرجعي األرضي الدويل .وتندرج
مهمة رصد العالقة بني التوقيت العاملي )(UT1

االتحاد الفلكي الدولي ) (IAUوالتوقيت العالمي المنسق

والتوقيت العاملي املنسق ) (UTCيف الوقت
احلاضر ضمن مسؤوليات اخلدمة الدولية املعنية
بدوران األرض واألنظمة املرجعية )،(IERS
اليت شارك يف إنشائها االحتاد الفلكي الدويل
) (IAUواالحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء
) .(IUGGواخلدمة الدولية املعنية بدوران األرض
واألنظمة املرجعية ) (IERSهي املسؤولة عن اختاذ
القرارات اخلاصة بتوقيت إدخال التعديالت
اخلاصة بالثانية الكبيسة ،وهي التعديالت اليت
تُعلن من خالل النشرة جيم.
وتوجد يف اجملتمع الفلكي وجهات نظر
قوية ومتباينة بشأن إدخال الثواين الكبيسة.
وواحدة من وجهات النظر هذه أكادميية ووجهة
النظر األخرى عملية.
ومن املهم من وجهة النظر األكادميية أن
تكون األطر املرجعية وسالمل التوقيت متواصلة.
وتعد الصلة بني التوقيت العاملي املنسق )(UTC
والتوقيت الفلكي املتصل بزاوية دوران األرض
) (UT1وثيقة الصلة هبذا السياق.
أما من وجهة النظر العملية ،فإن الكثري
من املراصد الفلكية تستعمل التوقيت العاملي
املنسق ) (UTCكأساس لتوقيت مشاهداهتا.
ولتتبع األجرام السماوية باستعمال التلسكوبات
البصرية والراديوية من املطلوب توافر معرفة دقيقة
بزاوية دوران األرض يف الفضاء .ومن املفيد هلذا
الغرض تقريب التوقيت العاملي املنسق )(UTC
من النسق الرئيسي للتوقيت العاملي )،(UT1
وقد يكون من الالزم تعديل بعض الربجميات
يف حالة إعادة تعريف التوقيت العاملي املنسق
) (UTCبطريقة جتعله خيتلف عن النسق الرئيسي
للتوقيت العاملي ) (UT1بأكثر من ثانية .وبالتايل،
يشعر بعض الفلكيني بالقلق إزاء إعادة تعريف
التوقيت العاملي املنسق ).(UTC

وجتري املناقشات اخلاصة بإعادة تعريف
التـوقـيـت الـعــاملي املـنسـق ) (UTCيف قـطــاع
االتصاالت الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت
) .(ITU-Rوقد زود االحتاد الفلكي الدويل )(IAU
االحتاد الدويل لالتصاالت باآلراء واالعتبارات
املتصلة مبستقبل التوقيت العاملي املنسق )،(UTC
من منظور منظمة علمية ضالعة بعمق يف إنشاء
أطر مرجعية وسالمل توقيت.

المناقشات التي جرت في
االتحاد الفلكي الدولي خالل
الفترة من  2000إلى 2006

بدأت املناقشات املتصلة مبستقبل التوقيت
العاملي املنسق ) (UTCوالثانية الكبيسة يف
جمموعة املقرر اخلاص ،اليت شكلها يف 2000
الفريق العامل رقم  7ألف (إشارات التوقيت
واالنبعاثات املعيارية للرتددات) يف إطار جلنة
الدراسات  7التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية
(اخلدمات العلمية) .وكان من املقرر أن تقوم
جمموعة املقرر هذه بإجراء دراسات شاملة للرد
على املسألة  236/7اليت تتوالها جلنة الدراسات
 7بشأن "مستقبل السلّم الزمين يف التوقيت
العاملي املنسق ) ."(UTCوطلبت اجملموعة من
االحتاد الفلكي الدويل ) (IAUواملنظمات الدولية
تقدمي آرائها واقرتاحاهتا يف هذا الشأن.
وتلبية هلذا الطلب ،أجرى االحتاد الفلكي
الدويل ) (IAUدراسات ومناقشات مستفيضة
بشأن إعادة التعريف املمكنة للتوقيت
العاملي املنسق ) .(UTCوأنشأ االحتاد الفلكي
الدويل ) (IAUفريق عمل هلذا الغرض .ووفقاً
لالختصاصات اليت حتددت لفريق العمل ،كان
من املقرر أن يناقش ما إذا هناك شرط خاص
بالثواين الكبيسة ،وكذلك إمكانية إدخال ثواين

كبيسة يف فرتات حمددة من قبل ،واالعتبارات
املتصلة حبدود التسامح بالنسبة للتوقيت العاملي
املنسق ) - (UTCوالتوقيت العاملي ).(UT1
وبعد ست سنوات من النشاط ،صدر
تقرير فريق العمل يف  .2006ومل يكن من
املمكن التوصل إىل توافق يف اآلراء يف فريق
العمل بشأن مساندة أو رفض إدخال تغيري
على تعريف التوقيت العاملي املنسق )،(UTC
نظراً لكثرة اآلراء املؤيدة واملعارضة املستمدة من
وجهات النظر املختلفة .ومع ذلك ،كان هناك
اتفاق على أحد الطلبات العملية ،للسماح
بفرتة كافية من الوقت قبل إدخال أي تغيريات
على التعريف .وبالرغم من ذلك ،جاء يف
خطاب من االحتاد الفلكي الدويل ) (IAUإىل
قطاع االتصاالت الراديوية أن االحتاد الفلكي
الدويل ) (IAUمل يتأثر سلباً بأي مشاكل نتيجة
إلدخال الثانية الكبيسة يوم  31ديسمرب
 ،2005على الرغم من أن من املطلوب إنفاق
استثمارات ضخمة يف وقت األفراد وجهدهم
استعداداً إلدخال ثانية كبيسة.

أنشطة االتحاد الفلكي
الدولي األخيرة والمقبلة

مت تقدمي التقرير النهائي الذي أصدره الفريق
العامل التابع لالحتاد الفلكي الدويل يف ،2006
وكان من املتوقع أن جيد قطاع االتصاالت
الراديوية واألجهزة ذات الصلة باالحتاد الدويل
لالتصاالت رداً على املسألة  .236/7ومع
ذلك ،فإن اجلمعية العاملية لالتصاالت الراديوية
لعام  (RA-15) 2015خلصت إىل أن من
املطلوب إجراء دراسات أخرى وأن القضية
ينبغي مناقشتها يف املؤمتر التايل للجمعية العاملية
لالتصاالت الراديوية لعام .(WRC-15) 2015
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االتحاد الفلكي الدولي ) (IAUوالتوقيت العالمي المنسق

Keystone/SPL/Victor de Schwanberg

وخالل املناقشات اليت جرت يف اجلمعية العاملية لالتصاالت
الراديوية لعام  ،(RA-12) 2012أشري إىل أن كثرياً من الدول األعضاء يف
االحتاد الدويل لالتصاالت مل تكن مدركة لالقرتاح اخلاص بوقف إدخال
تعديالت على الثانية الكبيسة .وهلذا ،قررت اجلمعية العاملية لالتصاالت
الراديوية لعام  2012دراسة مجيع اخليارات التقنية املتاحة وطالبت بإجراء
مزيد من املناقشات بني أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات
األخرى املهتمة بإعادة تعريف التوقيت العاملي املنسق ) (UTCقبل انعقاد
اجلمعية العاملية لالتصاالت الراديوية لعام  (RA-15) 2015واجلمعية
العاملية لالتصاالت الراديوية لعام .(WRC-15) 2015
واستجابة لطلب االحتاد الدويل لالتصاالت ،أنشأ االحتاد الفلكي
الدويل ) (IAUفريق عمل إلعادة تعريف التوقيت العاملي املنسق )(UTC
يف إطار ُشعبة "علم الفلك األساسي" .ويناقش فريق العمل ما يلي:
 املتطلبات احلالية لسالمل التوقيت املدين؛
 اخليارات اخلاصة بتلبية متطلبات سالمل التوقيت املدين يف املستقبل؛
 اإلبقاء على التوقيت العاملي املنسق ) (UTCكما هو قائم أو توزيع
سلم توقيت ذري خالص؛
 تأثري سلم التوقيت املتواصل على عمل الفلكيني؛
 ما إذا كان هناك سلم توقيت متواصل معد للتوزيع على املستوى
العاملي ينبغي تبنيه ،وصلة ذلك بالتوقيت الذري الدويل )(TAI؛
 ما إذا كان املؤمتر العام للموازين واملقاييس وليس االحتاد الدويل
لالتصاالت هو الذي ينبغي أن يقرر بشأن سالمل التوقيت املرجعي؛
 السبل البديلة لتوزيع النسق الرئيسي للتوقيت العاملي )،(UT1
والتوقيت العاملي املنسق ) (UTCو/أو سلم توقيت متواصل جديد.
وسوف يقدم فريق العمل استنتاجاته إىل االحتاد الدويل
لالتصاالت متضمنة موقف االحتاد الفلكي الدويل ) (IAUإزاء إعادة
تعريف التوقيت العاملي املنسق ) .(UTCوسوف تُق ّدم هذه االستنتاجات
قبل فرتة كافية كي ميكن توعية املناقشات يف البلدان واجملتمعات
املختلفة قبل انعقاد اجلمعية العاملية لالتصاالت الراديوية لعام .2015
وعلى الرغم من أن أحدث املناقشات يف فريق العمل سوف تُق ّدم إىل
ورشة عمل بشأن سلم التوقيت الدويل من املقرر أن ينظمها االحتاد
الـدويل لالتصاالت واملكـتب الــدويل للمـوازين والـمقــايـيس )(BIPM
يف جنيف يف الفرتة  20-19سبتمرب ..2013

يتم توحيد املكان والزمان يف هيكل رباعي األبعاد يسمى املكان-الزمان .وقد تنبأت
هبذا التوحيد نظريات أينشتاين اخلاصة بالنسبية اخلاصة والعامة
24
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املناطق الزمنية األرضية يف صورة جمردة خلريطة مرسومة على واجهة الساعة

Keystone/SPL/Tony Craddock

علوم األرض وساللم التوقيت الدولية
حالة المناقشات في االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء
كلود بوشيه ،يمثل االتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفيزياء لجنة استشارية لشؤون التوقيت والترددات
المستوى الذي بلغته
المناقشات حتى اآلن

االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء
) (IUGGمعين بسالمل التوقيت الدولية ،وعلى
وجه اخلصوص بالتوقيت العاملي املنسق )،(UTC
سواء كمستعمل أو كجهة معنية بتوفري
اخلدمة .فمن ناحية ،يستخدم االحتاد الدويل
للجيوديسيا واجليوفيزياء سالمل التوقيت تلك
كدالة على التوقيت ألغراض القياس وكمتغري

زمين يف النماذج .ومن ناحية أخرى ،فلما
كانت جيوديسيا الفضاء تقوم بدور رئيسي
يف حتقيق سالمل التوقيت ،يعد االحتاد الدويل
للجيوديسيا واجليوفيزياء ) (IUGGمن اجلهات
اليت توفر بيانات أساسية.
وقد نوقشت إمكانية إعادة تعريف
التوقيت العاملي املنسق ) (UTCمع استبعاد
الثانية الكبيسة باستفاضة خالل السنوات
القليلة املاضية .وكان هذا املوضوع أحد البنود

الرئيسية على جدول أعمال االجتماع التاسع
عشر للجنة االستشارية للتوقيت والرتددات
الذي عُ ِقد يف سيفر ،فرنسا ،يف ،2012
وأعطى االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء
) (IUGGوجهات نظره شأنه شأن االحتاد
الفلكي الدويل واالحتاد الدويل لالتصاالت.
كذلك ،تلقى االحتاد الدويل للجيوديسيا
واجليوفيزياء ) (IUGGطلباً رمسياً من االحتاد
الدويل لالتصاالت إلبداء رأيه يف املوضوع،
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لودلا تيقوتلا ملالسو ضرألا مولع

وفيما يلي نتائج املناقشات اليت جرت يف إعادة تعريف التوقيت
اجملموعة الداخلية اليت أنشئت لتجميع اآلراء العالمي المنسق

من أعضاء جمتمع االحتاد الدويل للجيوديسيا
تفرتض املناقشات اليت جتري يف االحتاد
واجليوفيزياء ).(IUGG
الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء )(IUGGفيما
يتعلق بإعادة التعريف املمكنة للتوقيت العاملي
املنسق ) (UTCوقف العمل بالثانية الكبيسة.
التوقيت العالمي المنسق
وهذا يعين أن التوقيت العاملي املنسق )(UTC
كسلم توقيت دولي موصى
سيكون مبثابة سلم توقيت متواصل موحد
به لعلوم األرض
مشتق متاماً من التوقيت الذري الدويل )،(TAI
يواجه علماء األرض وغريهم الكثري جداً وأن العالقة بني النسق الرئيسي للتوقيت
من سالمل التوقيت – مث ل � Barycentric Dyالعاملي والتوقيت العاملي املنسق )(UT1-UTC
) Terrestrial Dynamical ،namical Time (TDBسوف يتم التخلي عنها.
Time (TDT)، Geocentric Coordinate Time
ويف حالة تبين إعادة التعريف كخطوة
) International ،(TCG)، Terrestrial Time (TTإىل األمام ،توجد عدة جوانب إجيابية
 Atomic Time (TAI)، Coordinated Universalينبغي التأكيد عليها .وأحد هذه اجلوانب
 Time (UTC)، Global Positioning Systemأن التوقيت العاملي املنسق يكون متواصالً
 (GPS) Timeوغريها .وخيتلف تعريف سالمل وموحداً .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الفرق بني
التوقيت هذه وحتقيقها على أرض الواقع ،ومن التوقيت العاملي املنسق وتوقيت النظام العاملي
الالزم بذل شيء من اجلهد للوصول إىل صورة لتحديد املواقع سيكون ثابتاً بشكل أو آخر.
واضحة للعالقات املشرتكة فيما بينها.
ومع ذلك ،توجد أيضاً حجج مضادة،
ويرى االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء من بينها أنه يف حالة إعادة تعريف التوقيت
) (IUGGأن من املهم جداً األخذ بسلم توقيت العاملي املنسق ) ،(UTCلن يكون من املمكن
دويل فريد مفضل كمرجع أساسي .وشأنه التوصل إىل تقدير جيد للنسق الرئيسي
شأن النظام املرجعي األرضي الدويل املقبول للتوقيت العاملي ) ،(UT1على الرغم من أن
عموماً ،فمن املرغوب فيه بدرجة كبرية بالنسبة الصعوبة املرتبطة بذلك ميكن التغلب عليها
للمجتمعات املعنية أن تتفق على اختيار سلم عن طريق إجراء تقديرات مباشرة أفضل
توقيت دويل .ويف هذه املرحلة ،يرى االحتاد للنسق الرئيسي للتوقيت العاملي ) .(UT1وعلى
الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء ) (IUGGأن الرغم من أن البعض يرون أن حدوث ثانية
التوقيت العاملي املنسق ) (UTCهو االختيار كبيسة ميثل فرصة للتواصل مع املنظمات
األفضل ،وخصوصاً ألن القرارات اليت وافقت املعنية والدخول يف إجراءات للتنسيق معها،
عليها البلدان بالفعل من خالل االحتاد الدويل فإن االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء
لالتصاالت ،مثل الربط بني التوقيت العاملي ) (IUGGسيكون عليه أن يتبىن موقفاً رمسياً،
املنسق ) (UTCوالتوقيت القانوين.
آخذاً هذه النقاط يف االعتبار.
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النسق الرئيسي للتوقيت
العالمي )(UT1

وقد أصبح من املمكن اآلن من الناحية
التقنية تقدير النسق الرئيسي للتوقيت العاملي
) (UT1بدقة تصل إىل  0,001من الثانية،
وذلك أفضل مائة مرة من التقديرات اليت
جيريها التوقيت العاملي املنسق ) .(UTCوتوفر
خدمة األنظمة املرجعية الدولية لدورة األرض
) (IERSخدمة لتقدير النسق الرئيسي للتوقيت
العاملي ) (UT1يف الوقت احلاضر .ويوصي
االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء )(IUGG
بأن هذه اخلدمة اليت توفرها خدمة األنظمة
املرجعية الدولية لدورة األرض ) (IERSينبغي
دعمها وتزويدها باملوارد الالزمة لضمان
جودهتا واستمرارها.

دور أنظمة المالحة الساتلية
العالمية في نشر التوقيت
العالمي المنسق

أنظمة املالحة الساتلية العاملية – مثل
النظام العاملي لتحديد املواقع ،والنظام العاملي
للمالحة الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي
) ،(GLONASSونظام  BeiDouاملقبل ونظام
جاليليو – تقوم بدور هائل يف نشر سالمل
التوقيت .ويري االحتاد الدويل للجيوديسيا
واجليوفيزياء ) (IUGGأن من املهم يف الوقت
احلاضر دعم اخلدمات اليت توفرها أنظمة
املالحة الساتلية العاملية فيما يتعلق بسالمل
التوقيت .وعلى وجه اخلصوص ،توفر أنظمة
املالحة الساتلية العاملية القياسات واملعلومات
الالزمة لتحقيق التزامن اللحظي على مستوى
النانو ثانية .وعالوة على ذلك ،تنشر هذه

لودلا تيقوتلا ملالسو ضرألا مولع

Keystone/SPL/ESA/CE/EUROCONTROL

انطباع لفنان عن مدارات سواتل
املستعملة يف النظام العاملي لتحديد املواقع.
ويستعمل النظام جمموعة من  24ساتالً.
وتقوم أجهزة االستقبال األرضية حبساب
موقع املستعمل عن طريق قياس الوقت
الذي تستغرقه اإلشارات للوصول من
السواتل إىل األرض.
Navstar

األنظمة املعلومات الالزمة لتقدير التوقيت
وفقاً ملقياس التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
وهكذا ،يُوصى باستعمال أنظمة املالحة
الساتلية العاملية كنقطة مهمة لضمان التطبيق
الدويل للتوقيت العاملي املنسق ).(UTC

عالَم علوم األرض

االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء
) (IUGGمنظمة دولية غري حكومية مكرسة
للبحوث العلمية يف مجيع جماالت علوم
وعلم الزالزلِ ،
األرض (اجليوديسياِ ،
وعلم
الرباكنيِ ،
وعلم املغنطيسية األرضية ،وعلوم
وعلم احمليطاتِ ،
الفضاء اجلويِ ،
وعلم
اهليدرولوجيا ،وغريها).
ويـضـم االحتــاد الــدويل للجـيــوديـسـيا
واجليـوفـيـزياء ) (IUGGالعـديـد من اللجـان،

كما يضم مثان مجعيات تتعامل مع جماالت
معينة من علوم األرض ،هي :االحتاد
الدويل للجيوديسيا؛ واالحتاد الدويل لعلم
الزالزل وفيزياء باطن األرض؛ واالحتاد
الدويل لعِلم الرباكني وكيمياء باطن األرض؛
واالحتاد الدويل لعِلم املغنطيسية األرضية
واخلواص الكيميائية والطبيعية لطبقات
اجلو العليا؛ واالحتاد الدويل لألرصاد اجلوية
وعلوم الغالف اجلوي؛ واالحتاد الدويل
لعلوم اهليدرولوجيا؛ واالحتاد الدويل للعلوم
الطبيعية للمحيطات؛ واالحتاد الدويل لعلوم
الغالف اجلليدي املعين بإجراء الدراسات
على املناطق اجلليدية.
ويشرتك االحتاد الدويل للجيوديسيا
واجليوفيزياء ) (IUGGواالحتاد الفلكي الدويل
) (IAUيف إدارة خدمة األنظمة املرجعية الدولية
لدورة األرض ) ،(IERSبينما يدير االحتاد

الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء ) (IUGGالعديد
من اخلدمات الدولية األخرى ،مثل خدمة
أنظمة املالحة الساتلية العاملية ).(GNSS
واالحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء
َّل رمسياً يف اللجنة االستشارية
) (IUGGممث ٌ
للتوقيت والرتددات ،وهي إحدى اللجان
االستشارية املنبثقة عن اللجنة الدولية للموازين
واملقاييس ). .(CIPM
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ما أهمية التسمية؟
المنسق
مناقشة لمصطلح التوقيت العالمي َّ
دافيد فينكلمان ،كبير العلماء ،مركز المعايير الفضائية واالبتكار الفضائي ،كولورادو،
الواليات المتحدة؛ وكارا واربيرتون ،مرشحة لدكتوراة الفلسفة ،جامعة مدينة هونغ كونغ
نناقش في هذه المقالة اقتراحاً جارياً
إلدخال تفسير جديد للمعنى العلمي
للتوقيت؛ وبدقة أكبر ،نناقش كيف
يمكن “تسمية” هذا التفسير الجديد
من أجل حماية مصالح المجتمع العلمي
والتقني الذي يتناول قياسات الزمن.
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املنسق
إن تعريف مصطلح التوقيت العاملي َّ
وتطبيقه ليس أمراً تقنياً وحسب .فاالعتبارات
العملية ال تقل أمهية عن املقتضيات التقنية
ألن استخدام قياسات التوقيت الدقيقة
وتطبيقها يتسمان بأمهية حامسة يف كثري من
التطبيقات األساسية  -وليس معرفة “ما
هو الوقت اآلن” وحسب .ووضوح معىن
املصطلح ميثل واحداً من أهم املقتضيات

العملية اهلامة .وحنن نقول بأنه يف حالة تغيري
املنسق إلزالة الصلة
تعريف التوقيت العاملي َّ
اجلوهرية بني املقياس الزمين وعالمات القياس
املتصلة باألجرام السماوية ،فإن مصطلح
املنسق ،وخيتصر باألحرف
التوقيت العاملي َّ
 ،UTCال ميكن استخدمه ليشري إىل مقياس
زمين منقَّح ال يتصل بدوران األرض.

المنسق
مناقشة لمصطلح التوقيت العالمي َّ
؟ةيمستلا ةيمهأ ام

خلفية المسألة

املنسق
بدأ التفكري يف التوقيت العاملي َّ
من أجل توفري مقياس زمين يستند إىل
ثو ٍان غري متغرية افرتاضياً تقاس وفقاً لتكرر
حتوالت مستوى الطاقة يف املادة املستقرة مع
احلفاظ على أمهية الوقت كمقياس لدوران
األرض بالنسبة إىل نقاط مرجعية عطالية
مستقرة افرتاضياً وموصوفة بدقة .والثانية
الكبيسة هي أشهر خصائص التوقيت
املنسق حسب تعريفه يف السلسلة
العاملي َّ
 460من توصيات قطاع االتصاالت
الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت حىت
اآلن .واألساس املنطقي للثانية الكبيسة
والتصويبات األكثر دقة يف التوقيت العاملي
املنسق يف عمليات البث إىل اجلميع يف العامل
َّ
مفهومة متاماً ،كما أن إجراءات استيعاب
إدراج الثانية الكبيسة مقنَّنة بصورة جيدة.
ومع ذلك ،فإن الكثريين الذين ال يعتمدون
على التوقيت املتزامن حسب دوران األرض
جيدون أن هذا اإلدراج عملية شاقة ِ
ومعطلة.
وقد طلب هؤالء الذين جيدون مشقة يف هذا
اإلدراج من قطاع االتصاالت الراديوية أن
حتذف الثانية الكبيسة من تعريف التوقيت
املنسق ،وكان آخر هذه الطلبات يف
العاملي َّ
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف عام
 .(WRC-12) 2012وتأجل اختاذ قرار حىت
تتمكن الدول األعضاء من احلصول على
املزيد من املعلومات .وجتري االستعدادات
إلعادة مناقشة املوضوع يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام .2015

بيان المشكلة االصطالحية

فحصت السلطات الشهرية املعنية
التغيات املقرتحة يف تعريف
باملصطلحات رُّ
املنسق وأصدرت حكماً عليها.
التوقيت العاملي َّ
ومت توزيع األحكام الرمسية يف املؤمتر العاملي
لالتصاالت الراديوية لعام  2012وتقدميها من
خالل القنوات الرمسية إىل جلان الدراسات
يف االحتاد الدويل لالتصاالت .واملوقف
االصطالحي القياسي هو أن التغيريات
املقرتحة ،وخاصة تلك اليت تنتقص من الصلة
املنسق ودوران األرض،
بني التوقيت العاملي َّ
سوف تنشئ تعدداً يف املعاين لو أن املصطلح
الذي يدل على هذا التعريف املتغيرِّ مل يتغيرَّ
هو اآلخر .وميكن أن يؤدي تعدد املعاين إىل
حالة من االلتباس بسبب استعمال املصطلح
الواحد للداللة على أشياء خمتلفة متاماً يف نفس
السياق .وإذا مل يتم إدخال مصطلح جديد
لتسمية املفهوم اجلديد يف حالة التوقيت العاملي
املنسق فسوف يكون هناك تفسريان خمتلفان
َّ
ملفهوم الوقت ويشار إليهما معاً باسم التوقيت
املنسق ) ( :(UTCأ ) تفسري يتسق مع
العاملي َّ
دوران األرض تدخل فيه الثواين الكبيسة
والتصويبات األكثر دقة املتوفرة بصورة شائعة
يف الوقت احلاضر و(ب) توقيت ال يتصل
بأي شكل بدوران األرض .وسيحدث خلط
بني التحليالت التنبؤية الشائعة يف علم الفلك
والدينامية الفلكية واألديان وكثري من جماالت
النشاط اإلنساين األخرى .وسوف يشوب
الغموض وثائق مرجعية ال حصر هلا ومصادر
رمسية سارية .وإىل جانب االعرتاضات التقنية
املعرفية املفحمة على االنتقاص من أمهية
دوران األرض فإن هذا االفتقار إىل الوضوح
املصطلحي وحده سينطوي على عواقب هامة

عملية وجمتمعية وقانونية .وحنن نقول بأن أي
تفسري تقين جديد لفكرة الزمن األساسية جيب
أن يقرتن بدقة مصطلحية يف حالة اعتماده.

كيف يمكن أن يساهم
علم المصطلحات باعتباره
فرعاً من فروع المعرفة

علم املصطلحات هو فرع من اللغويات
يشمل العمل يف وضع املعاجم والرتمجة
والكتابة التقنية وإدارة مناذج املعارف واحملتوى.
ويهتم علم املصطلحات ،باعتباره فرعاً من
فروع املعرفة ،بفهم طبيعة املفاهيم يف جماالت
النشاط املتخصصة وعالقاهتا باملصطلحات
اليت تدل عليها .ويقوم علم املصطلحات على
املبادئ واألساليب القياسية املعدة إعداداً دقيقاً
املكرسة يف أعمال اللجنة التقنية (TC37) 37
و َّ
التابعة للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس )(ISO
ومالكها األساسي من خرباء املصطلحات
املهنيني .ويزيد هؤالء املهنيون فعالية مجيع
األنشطة بفضل مصطلحات شفافة وجمدية
تؤدي غرضها متاماً يف كل اللغات تقريباً.
وتسود معايري اللجنة التقنية  37بنفس
درجة الصرامة والتوافق والتأكيد الدويل املنطبقة
يف حالة مجيع معايري املنظمة الدولية لتوحيد
املقاييس وممارساهتا .ولكن باإلضافة إىل
ذلك ،تتسم اللجنة التقنية  37بأهنا واحدة من
 11جلنة فقط من بني  279جلنة تقنية حتظى
مبركز “اللجنة األفقية” .واللجنة األفقية هي
اليت تساعد اللجان التقنية األخرى يف أعمال
التقييس يف جماالهتا املعنية .ووفقاً للمنظمة
الدولية لتوحيد املقاييس“ ،يستصوب القيام
بالتشاور مع هذه اللجان ،أو االطالع على
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المنسق
مناقشة لمصطلح التوقيت العالمي َّ
؟ةيمستلا ةيمهأ ام

ت أي صعوبات يف أي  يكون للمصطلح معىن واحد داخل جمال
اجه َ
وثائقها ،إذا و ْ
املوضوع املعين.
جمال من جماالت املوضوعات املعنية” .وفيما
يتعلق باللجنة التقنية  ،37تضيف املنظمة
املنسق
ويفي مصطلحا التوقيت العاملي َّ
الدولية لتوحيد املقاييس ما يلي:
و UTCبكل هذه املعايري؛ ومن هنا فإن
“يؤدي علم املصطلحات دوراً حيوياً معىن هذين املصطلحني واستخدامهما جيب
يف مجيع جهود التقييس؛ فهو (أي التقييس) أن خيضعا للصرامة املصطلحية القياسية.
ال ميكن أن ينجح إالّ إذا فهم اجلميع وباإلضافة إىل ذلك ،ونظراً للطابع املتخصص
موضوع احلديث .واملعايري الواضحة املتسقة جداً جملال قياس الوقت الدقيق واستعمال
واملتماسكة تتطلب قبل أي شيء مصطلحات الوقت املقيس يف جمموعة واسعة من التطبيقات
واضحة ومتسقة .وتضع اللجنة التقنية  37فإن هذين املصطلحني مها من أكثر ما ميكن
التابعة للمنظمة مبادئ وأساليب صياغة أن جيده املرء يف اللغة “اصطالحاً” .ويف هذه
املصطلحات لتسهيل التواصل بني اخلرباء .احلالة بالذات ال ينبغي التشكيك يف ضرورة
ت أي صعوبة يف مصطلح بعينه تطبيق املبادئ املصطلحية الصارمة.
اجه َ
وإذا و ْ
ما هي املبادئ املصطلحية اليت حتكم
كنت حتتاج إىل تعريفه بطريقة صحيحة فإن
و َ
القواعد اليت تضعها اللجنة التقنية  37تستطيع تسمية املصطلح واستخدامه؟ إن املفهوم
املتخصص ،إىل جانب التعرف عليه بنفس
أن تساعدك يف ذلك”.
واملصطلح هو تعبري لغوي يدل على مفهوم جمموعة السمات الداللية وبتعريفه ،يتم
يف لغة خاصة (ميدان ،أو جمال موضوع) .التعرف عليه أيضاً باستقرار ارتباطه باملصطلح
وبعكس املفردات يف اللغة العامة ،يتمثل أحد املستخدم للداللة عليه .وبالتايل ،فقد ميكن
اخلصائص الرئيسية للمصطلحات يف عالقة التعرف على املصطلح هبذه الصفة بفضل
معناها الوحيد (وتسمى أحادية املعىن) باملفهوم اقرتانه بصورة مستقرة بنفس جمموعة السمات
املتخصص الذي تدل عليه واستقرار العالقة بني الداللية اليت متيِّز املفهوم عن غريه من املفاهيم.
الشكل اللغوي واحملتوى يف النصوص اليت تتناول وأحياناً يسمى االستقرار “درجة وضع
هذا املفهوم (ويسمى ذلك وضع املصطلحات) .املصطلح” وأحياناً يسمى “درجة التحويل
وأحادية املعاين ووضع املصطلحات ميثالن املصطلحي” .واالفتقار إىل هذا االستقرار
قاعدتني أساسيتني ومبدأين مقدسني يف علم يؤدي إىل “الضبابية املعرفية” ،كما يف
تعددية املعىن والرتادف .ويتم احلفاظ على
املصطلحات القياسي.
وأخصائيو املصطلحات مييزون املصطلحات االستقرار بني املفهوم واملصطلح يف مبدأ
بدقة عن املفردات عموماً .وتشمل خصائص املفهوم الوحيد ،وهو مبدأ أساسي جداً يف
املصطلحات املستعملة يف اجملاالت التقنية
املصطلح ما يلي:
والعلمية عالية التخصص اليت تعتمد على
 يرتبط املصطلح دائماً بنفس املفهوم.
 يستـعمــل الـمصـطـلــح دائـم ـاً يف جم ــال الوضوح املطلق.
موضوع حمدَّد.
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واالحتفاظ مبصطلح التوقيت العاملي
املنسق واختصاره  UTCألغراض مفهوم جديد،
َّ
أي مقياس زمين ال يتصل بدوران األرض،
ينتهك هذه املبادئ وينشئ تعدداً يف املعىن ال
ميكن الدفاع عنه مصطلحياً .وقد مت احلكم
بذلك بصورة موثوقة يف وثائق وأدلة مقدَّمة
رمسياً إىل قطاع االتصاالت الراديوية.

أمثلة لمشكلة مصطلحية حقيقية

ميكن أن يساعد مثال ملشكلة مصطلحية
حقيقية يف إثبات أمهية تطبيق مبادئ إدارة
صارمة يف علم املصطلحات على مفهوم
هام مثل مفهوم قياس الزمن .فقد مت اعتناق
مصطلح نوع البيانات يف خمتلف اجملاالت
التقنية  -بل ويف جماالت مرتابطة ترابطاً وثيقاً
جداً  -للداللة على ٍ
معان خمتلفة .والقائمة
التالية هي جمموعة اختيارات صغرية من
خمتلف التعاريف اليت ميكن أن يصادفها املرء:
. .1جمموعة من القيم املتمايزة تتسم خبصائص
هذه القيم وبعمليات تقوم على هذه القيم
( - ISO 11179-1تكنولوجيا املعلومات -
سجالت البيانات الشرحية).
. .2تصنيف لتعريف أحد األنواع املختلفة
للبيانات ،مثل البيانات ذات القيمة
احلقيقية أو بيانات القيمة الصحيحة أو
البيانات البوالنية ،اليت حتدِّد القيم احملتملة
لذلك النوع (ويكيبيديا ،علم احلاسوب).
. .3تصنيف نقاط بيانية منفردة
(اإلحصاءات).
. .4بـيـانــات شـرحـيــة هـيـكـلـيــة تـرتـبــط
بالبيانات الرقمية اليت تشري إىل النسق

المنسق
مناقشة لمصطلح التوقيت العالمي َّ
؟ةيمستلا ةيمهأ ام

Keystone/SPL/AJ Photo

الرقمي أو التطبيق املستخدم ملعاجلة البيانات (مطبعة معهد
ماساتشوسيتس ،املكتبات الرقمية).
. .5سلسلة حتدِّد نسق البيانات اليت يرسلها تطبيق الطباعة إىل
الطابعة يف أمر طباعة (الطباعة)
وحىت داخل جمال علم احلاسوب توجد تفسريات خمتلفة ملعىن هذا
املصطلح حسب اللغة احلاسوبية ،وعلى سبيل املثال:
. .6جمموعة من القيم احملتملة ،مقرتنة جبميع العمليات اليت تعرف
كيفية التعامل مع هذه القيم (برجمة بريل).
. .7جمموعة من القواعد تصف جمموعة حمدَّدة من املعلومات ،مبا يف
ذلك املدى املسموح به والعمليات املسموح هبا وكيفية ختزين
املعلومات (الربجمة األساسية املرئية).
. .8مصفوفة ثالثية تتألف من :جمموعة من القيم املتميِّزة تسمى فضاء
القيمة؛ وجمموعة من رموز الكلمات ،تسمى فضاء الكلمات،
وجمموعة من املسطحات الصغرية اليت تصف خصائص فضاء
القيمة ،أو القيم املنفردة أو بنود الكلمات (لغة التشفري القابلة
للتوسيع) ).(XML
وما يزيد من تعقيد املوضوع هو أن مصطلح نوع عنصر البيانات،
الذي ميكن اعتباره شكالً متغرياً من مصطلح نوع البيانات ،يكتسب
معىن آخر فوق كل ذلك يف اللغات احلاسوبية  -إذ يعين واصفاً
َّأولياً يستعمل يف وصف لغوي أو خمطط تفسريي (اللجنة التقنية
 - 37املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس) .ولكن هذا املفهوم يشار
املتمرس أن مصطلح
إليه أيضاً مبصطلح فئة البيانات .وقد يظن غري ِّ
فئة البيانات ونوع البيانات ميكن اعتبارمها مرتادفني .وما يزيد من
التشويش أن مفهوم “جمموعة من القيم احملتملة” الذي يناظر
التعريفني  1و 6أعاله أو حىت أكثر منهما ،يشار إليه مبصطلح آخر
وهو ميدان القيمة (اللجنة التقنية  37واللجنة التقنية  29و-11179
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس).
ويوضح هذا املثال كالً من تعدد املعىن (أي عندما ينطوي
املصطلح الواحد على العديد من املعاين) والرتادف (عندما حتمل
مصطلحات خمتلفة نفس املعىن) داخل جمال موضوع حمدود نسبياً
أو أسرة من جماالت املوضوعات املتصلة (احلوسبة وتكنولوجيا
املعلومات واملكتبات الرقمية واإلحصاءات ،إخل) .ونتيجة لعدم الدقة
املصطلحية املذكورة فإننا جند أنه كلما استخدمت املصطلحات
املنسق
مراجعة أداء احلاسوب احملمول بعد إدخال ثانية كبيسة يف التوقيت العاملي َّ
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المنسق
مناقشة لمصطلح التوقيت العالمي َّ
؟ةيمستلا ةيمهأ ام

املعنية فإنه جيري تعريفها يف كل وثيقة تقريباً
وذلك لتجنب الغموض( .واألسوأ من ذلك،
أالّ يتم تعريفها باملرة وأن يرتك للمستعمل
ختمني املعىن) ويؤدي ذلك إىل تكاثر التعاريف
املختلفة ،كما لوحظ أعاله ،وهو ما يعين أن
مصطلح نوع البيانات ال حيمل أي معىن
واضحاً على اإلطالق خارج أي سياق بعينه.

االقتراح

قدَّمت اللجنة التقنية  37التابعة للمنظمة
الدولية للتوحيد القياسي اقرتاحاً إىل مجعية
االتصاالت الراديوية يف عام  2012هبدف
املنسق.
معاجلة مصطلح التوقيت العاملي َّ
ووفقاً لتعليمات املنظمة الدولية لتوحيد
املقاييس ،تتسم املعايري اليت تضعها اللجنة
التقنية  37بأهنا “قياسية” (إلزامية) يف كل
اللجان التقنية للمنظمة وعددها  279جلنة،
وحتكم بالفعل مجيع اجملاالت العلمية والتقنية
للنشاط اإلنساين .ويعين ذلك اإلقرار بأن
الصرامة املصطلحية متثل عنصراً حيوياً
الفعال يف اجملاالت املتخصصة،
للتواصل َّ
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وهذا هو السبب يف أن املنظمة الدولية املصطلح مصطلح التوقيت الذري الدويل
للتوحيد القياسي عيَّنت اللجنة التقنية  (TAI) 37وهو أمر مفيد نظراً ألن املصطلحني
باعتبارها جلنة أفقية .واالقتباس التايل (مت ميثالن مفهومني متشاهبني تقريباً.
تعديل صياغته بصورة طفيفة) يلخص جيداً
توصية اللجنة التقنية :37
بدالً من تغيري معىن مصطلح قائم الملخص
وصفنا بإجياز مفاهيم ومبادئ ومعايري
( )...ينبغي الداللة على مفهوم (معىن)
تغي يف املفهوم ،مبصطلح علم املصطلحات القياسي والصارم .وأثبتنا
جديد أو على رُّ
كذلك أنه إذا حدث أن مت إدخال مفهوم
مستحدث جديد.
وعرضت اللجنة التقنية  37حججاً مقنعة خمتلف متاماً ينفصل عن دوران األرض ،إىل
اجملسد منذ زمن طويل يف
لسبب عدم استخدام  UTCلإلشارة إىل مفهوم جانب املفهوم َّ
جديد للتوقيت .ولكنها أجازت أيضاً اقرتاحاً مصطلح  ،UTCفإن املفهوم اجلديد ال ميكن أن
باستخدام مصطلح جديد سبق تقدميه إىل يتمثل يف املصطلح الشائع يف الوقت احلاضر
قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل وهو  .UTCوبعد إثبات املركز الرمسي للجنة
لالتصاالت يف عام  ،2003وهو مصطلح التقنية  37التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد
التوقيت الدويل ) (Temps International) (TIالقياسي يف مسائل املصطلحات قمنا بعرض
أو  International Timeباللغة اإلنكليزية .وكما اقرتاح من هذه اللجنة بصياغة مصطلح جديد
يفسر هذا االقرتاح يعبرِّ هذا املقرتح بشفافية للمفهوم اجلديد ،وهو التوقيت الدويل .ويؤيِّد
ِّ
نرحب
لكننا
و
اح،
رت
االق
هذا
املقال
هذا
كاتبا
للزمن
د
موح
دويل
لقياس
املرغوب
املعىن
عن
َّ
ِّ
ولكنه ال يثري أي تعارض مع املصطلحات أيضاً بأي بدائل أخرى.
املستخدمة يف خمتلف الربوتوكوالت احلالية
لقياس الزمن .وباإلضافة إىل ذلك يشبه هذا

التوقيت الدقيق ،تُظ ِهر السواتل والقطارات والطائرات تزامناً مع توقيت رقمي دقيق حىت عدة أرقام عشرية .وهذا املستوى من الدقة الزم لألنظمة
العاملية للمالحة الساتلية لكي ميكن حتديد مواقع القطارات والطائرات اليت تتحرك بسرعة بكل دقة

Keystone/SPL/Smetek

األنظمة العالمية للمالحة الساتلية ) (GNSSوتوقيتات نظامها
و .ليواندوفسكي ،المكتب الدولي للموازين والمقاييس
املكتب الدويل للموازين واملقاييس
مكلف حبساب سالمل التوقيت املرجعي الدويل
املعروف باسم التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
وهو مشتق من سلم توقيت موحد ومتواصل،
تسمى التوقيت الذري الدويل ) (TAIعن طريق
تطبيق تصحيح عدد صحيح من الثواين.
والتوقيت العاملي املنسق ) (UTCهو سلم التوقيت
املرجعي الوحيد املستخدم يف تنسيق التوقيت
العاملي ،وهو ميثل أساس التوقيت القانوين يف
كثري من البلدان.
وتعتمد األنظمة العاملية للمالحة الساتلية
) (GNSSعلى توقيت دقيق ِّ
ميكن من إجراء
قياسات دقيقة جملاالت حتديد املواقع ،وهذه
)(BIPM

تتطلب بدورها وجود تزامن مستمر فيما
بني األنظمة .وحتقيقاً هلذا الغرض ،تستخدم
األنظمة العاملية للمالحة الساتلية )(GNSS
سالمل التوقيت املرجعي الداخلي القائم على
جمموعات من الساعات :توقيت النظام العاملي
لتحديد املواقع ،وتوقيت  GLONASSاملطبق يف
االحتاد الروسي ،وتوقيت نظام جاليليو )(GST
وتوقيت نظام .BeiDou
وهذه التوقيتات املعتمدة على األنظمة
ليست إال سالمل توقيت زائفة وينبغي اعتبارها
جمرد بارامرتات تقنية داخلية لألنظمة العاملية
للمالحة الساتلية ) (GNSSوليست سالمل توقيت
مما يُستخدمكمرجع لألنشطة البشرية األخرى.

واملعتاد هو أن التوقيتات املعتدة على
األنظمة يتم توجيهها إىل سلم توقيت مرجعي
خارجي مستقر .وعلى سبيل املثال ،يتبع
توقيت نظام حتديد املواقع منوذج )UTC(USNO
القائم على إضافة ثانية واحدة عن طريق
ممثله باملرصد البحري بالواليات املتحدة.
ولكن التوقيت العاملي املنسق ) (UTCهو سلم
مدرج نظراً للفجوات اليت يتخللها
توقيت َّ
نتيجة الستعمال الثواين الكبيسة .وألغراض
سالمة اخلدمات احلياتية ،على وجه التحديد،
فضَّل بعض مقدمي خدمات األنظمة العاملية
للمالحة الساتلية ) (GNSSتبين بديل سالمل
املدرجة) .وهذا يتسبب
التوقيت املستمر (غري َّ
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األنظمة العالمية للمالحة الساتلية ) (GNSSوتوقيتات نظامها

يف صعوبات بالنسبة ملصممي األنظمة العاملية
للمالحة الساتلية نظراً لعدم وجود طريقة مثالية
الختيار حقبة مرجعية لرتقيم الثواين تكون بديلة
لسالمل التوقيت املتواصلة.

الفوضى تسود
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الشكل  – 1العالقة بين ساللم التوقيت المختلفة (الفروق مبينة برقم صحيح
من الثواني) :التوقيت الذري الدولي )(TAI؛ والتوقيت العالمي المنسق )(UTC؛
وتوقيت النظام العالمي لتحديد المواقع )(GPS؛ وتوقيت نظام جاليليو )(GST؛
وتوقيت نظام BeiDou؛ وتوقيت GLONASS
40
35

ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻧﻈﺎم
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ﺗﻮﻗﻴﺖ
ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ
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يوضح الشكل  1مناهج االختيار املختلفة
اليت يلجأ إليها مقدمو خدمات األنظمة العاملية
للمالحة الساتلية ،والعالقة بني توقيتات هذه
األنظمة والتوقيت العاملي املنسق ).(UTC
وتوقيت النظام العاملي لتحديد املواقع توقيت
متواصل ال خيضع للتعديل بإضافة ثواينكبيسة.
وقد حتدد هذا التوقيت يف  6يناير  ،1980يف
الساعة  00:00بالتوقيت العاملي املنسق )(UTC
حبيث ال يوجد فرق بينه وبني التوقيت العاملي
املنسق ) .(UTCأما توقيت النظام العاملي لتحديد
املواقع فإنه متخلف  19ثانية عن التوقيت الذري
الدويل ) ،(TAIوهو اآلن (يف  )2013متقدم على
التوقيت العاملي املنسق ) 16 (UTCثانية نظراً
إلضافة الثواين الكبيسة.
وعلى خالف توقيت النظام العاملي لتحديد
املواقع ،يتبع توقيت  GLONASSثواين التوقيت
العاملي املنسق ) ،(UTCوبالتايل فإنه ال ميثل سلم
توقيت متواصل .وتوقيت نظام جاليليو )(GST
توقيت متواصل بدأ يف نفس املرحلة اليت بدأ
فيها توقيت النظام العاملي لتحديد املواقع .وقد
ِ
اختذ قرار أويل يف املراحل األوىل من تعريف نظام
جاليليو ،بأن يستخدم توقيت نظام جاليليو
) (GSTالتوقيت الذري الدويل ) (TAIكمرجع.
ومع ذلك ،فعند األخذ يف االعتبار أن التوقيت
الذري الدويل )(TAIليس املقصود منه التوزيع
العام ،رأى مصممو نظام جاليليو أن حتديد
سلم التوقيت الداخلي لنظام جاليليو كأساس

للتوقيت الذري الدويل ) (TAIسيؤدي إىل الفوضى
واالرتباك .وكان القرار النهائي هو أن يكون فرق
الثواين بني توقيت نظام جاليليو ) (GSTوتوقيت
النظام العاملي لتحديد املواقع صفراً.
ونظام التوقيت  BeiDouنظام متواصل
حتدد يف أول يناير  2006يف الساعة 00:00
بالتوقيت العاملي املنسق ) (UTCحبيث ال يوجد
فرق بينه وبني التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
ونظام التوقيت  BeiDouمتخلف  33ثانية عن
التوقيت الذري الدويل ) ،(TAIوهو اآلن (يف
 )2013متقدم على التوقيت العاملي املنسق
) (UTCبثانيتني.
وألن التوقيت العاملي املنسق ) (UTCميثل
مدرج ،تصبح سالمل التوقيت
سلم التوقيت ّ
الداخلي املتواصلة لألنظمة العاملية للمالحة
الساتلية بديالً لسالمل التوقيت لبعض

التطبيقات .وعلى سبيل املثال ،فإن خدمة
األنظمة العاملية للمالحة الساتلية )(GNSS
تستَخدم توقيت النظام العاملي لتحديد املواقع
يف وضع بطاقات على بعض منتجات النظام.
ويؤدي استخدام هذه سالمل التوقيت
الداخلي املتواصل لألنظمة العاملية للمالحة
الساتلية إىل فوضى بني املستعملني ،ألن
السالمل املختلفة ختتلف بعشرات الثواين.
وميثل توقيت نظام جاليليو مثاالً على احتمال
الفوضى .وبعض أجزاء نظام جاليليو حمسوبة
على النظام ،بينما تعد أجزاء أخرى حمسوبة
على التوقيت العاملي املنسق ) .(UTCوحيدث
اجلانب األكرب من الصعوبة عند جتاوز الساعة
( 00:00منتصف الليل) ،فعندما تشري أجزاء
النظام املختلفة خالل فرتة  16ثانية إىل يومني
خمتلفني ،فقد يؤدي ذلك إىل أخطاء جسيمة.

التأكد من الوقت على هاتف ذكي بعد إدخال ثانية كبيسة يف التوقيت العاملي املنسق

)(UTC

AFP

لتوقيتات أنظمتها الداخلية للحصول على
دقة عملية
على الرغم من أن سالمل التوقيت الداخلية توقعات بشأن التوقيت العاملي املنسق )(UTC
لألنظمة العاملية للمالحة الساتلية ليس من الذي حيتفظ به املرصد البحري بالواليات
الالزم أن تكون متزامنة مع املعيار الدويل املتحدة )) (UTC(USNOوسلم التوقيت الوطين
للتوقيت العاملي املنسق ) (UTCلتلبية احتياجات املطبق يف االحتاد الروسي )) ،(UTC(SUعلى
املالحة ،توجد فائدة واضحة يف التنسيق الدويل التوايل .كما سيذيع نظام جاليليو بياناً عملياً
من أجل تبسيط تشغيل هذه األنظمة والسماح عن التوقيت العاملي املنسق ) ،(UTCومن املرجح
بالتشغيل البيين فيما بينها .وهذا ما تعكسه أن تفعل األنظمة األخرى ذلك .ويذيع النظام
توصيات اللجنة االستشارية للتوقيت والرتددات العاملي لتحديد املواقع يف الوقت احلاضر
(التوصية  )S6-1999واللجنة الدولية للموازين توقعات ) UTC(USNOاليت تتفق مع التوقيت
واملقاييس (التوصية  ،)1 CI -1999فضالً عن العاملي املنسق الذي حيتفظ به املرصد البحري
كونه أحد مهام اللجنة الدولية لألنظمة العاملية بالواليات املتحدة )) (UTC(USNOيف حدود
للمالحة الساتلية.
عدد قليل من النانو ثانية إىل جانب التوقيت
ومتثل األنظمة العاملية للمالحة الساتلية العاملي املنسق ) (UTCالفعلي .وهذا يعين أن
إىل حد كبري اليوم السبيل األكثر شيوعاً النظام العاملي لتحديد املواقع يذيع توقعات
للحصول على التوقيت العاملي املنسق ) .(UTCالتوقيت العاملي املنسق ) (UTCمع وجود شك
والشركات املسؤولة عن تقدمي خدمات النظام بشأن العديد من النانو ثانية .ويف الوقت
العاملي لتحديد املواقع وخدمات والنظام العاملي احلاضر ،يوجد شك يف توقعات GLONASS
للمالحة الساتلية ) (GLONASSتنشر تصويبات يصل إىل مئات النانو ثانية ،وإن كانت دقتها

من املرجح أن تتحسن يف املستقبل القريب من
خالل املعايرة املناسبة.

هل حان الوقت للتجاوز
عن الثواني الكبيسة؟

تتسبب الثواين الكبيسة يف صعوبات للبنية
التحتية احلديثة ،وخصوصاً األنظمة العاملية
للمالحة الساتلية .كذلك ،ميكن اآلن للمالحة
البحرية أن تعمل بدون الثواين الكبيسة ،وهكذا
مل تعد احلجج اخلاصة باإلبقاء على الثواين
الكبيسة سليمة.
ويف داخل قطاع االتصاالت الراديوية
باالحتاد الدويل لالتصاالت ) ،(ITU-Rجتري
دراسة مراجعة تعريف "التوقيت العاملي
املنسق" .كذلك يعكف قطاع االتصاالت
الراديوية على وضع توصية قد تؤدي إىل سلم
توقيت متواصل جديد.
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وحتول الوقت بسرعات قريبة من سرعة
متثل واجهة الساعة وشكل األرض حركة الوقت ِّ
الضوء يف جماالت اجلاذبية القوية

Keystone/SPL/Detlev Van Ravenswaay

ملحمة الفضاء
ساللم التوقيت وأنظمة المالحة الساتلية العالمية

)(GNSS

هان تشونهاو ،مركز بيجين للمالحة الساتلية
النظام العالمي للمالحة الساتلية ليس في الواقع إال نظاماً للقياس الدقيق في سلسلة الساعات الساتلية

متصلة للمكان والزمان حول األرض على نطاق واسع.

ويتألف أي نظام عاملي للمالحة الساتلية عادة من ثالثة قطاعات :قطاع الفضاء (جمموعة
السواتل)؛ وقطاع التحكم األرضي (حمطة رئيسية ،وحمطات توصيل وحمطات رصد)؛ وقطاع
املستعملني (أجهزة االستقبال لدى املستعملني) .واجملاالت األساسية اليت ميكن مالحظتها
عرف على أهنا نتاج ضرب سرعة الضوء يف الوقت الذي يسجله املراقب النتقال
جماالت زائفة ،تُ َّ
اإلشارة بني مصدر اإلشارة واملراقب (أي الفرق الزمين بني الساعات) .وميكن احلصول على
مجيع املعلومات املالحية ،مثل مدارات السواتل ،وبيانات تعويض الساعات ،والتأخري يف زمن
األيونوسفري ،باستعمال البيانات الدالة على الزمن.

36
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ونظراً التساع نطاق املكان والزمان يف
املسارات الساتلية (حنو  510 km × 1من
حيث املكان ،وعدة أيام أو حىت عدة شهور
أو سنوات من حيث الزمان) ومتطلبات الدقة
(الدقة إىل مستوى مرت واحد أو حىت سنتيمرت
واحد أو ملليمرت واحد) ،جيب التعامل
مع جتهيز البيانات من أجل النظام العاملي
للمالحة الساتلية يف إطار نظرية النسبية
والنظرية الكمية.

ءاضفلا ةمحلم
ساللم التوقيت وأنظمة المالحة الساتلية العالمية

ويوجد نوعان من سالمل التوقيت املختلفة
نظرياً يف أنظمة املالحة الساتلية العاملية ،مها
التوقيت املناسب والتوقيت املنسق .ويعتمد
الفاصل املكاين والزمين امللحوظ بني حدثني
على املراقب .وقراءات التوقيت اليت توفرها
الساعات النموذجية مباشرة املثبتة على منت
السواتل ،ويف احملطات أو لدى املراقبني هي
التوقيت املناسب .وهذه القراءات وثيقة
الصلة باملراقب – ومبعىن آخر وثيقة الصلة
ببيئات الساعات من حيث املكان والزمان.
وهذا يعين أن خمتلف املراقبني تكون توقيتات
ساعاهتم خمتلفة نظراً لسرعتها النسبية ومركزها
يف جمال اجلاذبية.

ولكي حيصل مجيع املراقبني على مرجع
زمين مشرتك ،جيب أن خنتار مراقباً خاصاً وأن
نبين نظاماً مرجعياً .ويتضمن النظام املرجعي
ثالثة أطر مرجعية مكانية ثالثية األبعاد ومرجع
زمين .والنظام األول حيدد موقعاً مكانياً (يقوم
على ثالثة إحداثيات مكانية) للحدث ،أما
النظام اآلخر ،فيعطي زمن احلدوث ،الذي
يُسمى زمن اإلحداثيات.
ويُستعمل نظام مرجعي مركزه األرض
غري دوار لوصف مدارات السواتل األرضية،
وهذا النوع من السواتل يشمل أنظمة املالحة
الساتلية العاملية .وعادة ما يكون التوقيت
املرجعي توقيت إحداثي متمركز على األرض

مهندس يف خمترب ضبط التوقيت يقف
أمام الساعة اليت تبني أن التوقيت يف
بيجني هو  07:59:60بعد ساعة أخرى
تبني أن التوقيت العاملي املنسق ) (UTCهو
 23:59:60باملركز الوطين خلدمة التوقيت
التابع ألكادميية اخلدمات الصينة مبدينة
 ،XiAnيوم أول يوليو  .2012وقد أضيفت
ثانية كبيسة إىل الساعات الذرية العاملية
يوم السبت 30( ،يونيو  )2012لتعديلها مبا
جيعلها تتواكب مع تباطؤ دورة األرض .ويف
تلك الليلة ،كان التوقيت على الساعات
الذرية هو الساعة  23والدقيقة  59والثانية
 60قبل االنتقال إىل منتصف الليل
بالتوقيت العاملي املنسق )(UTC

AFP
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ءاضفلا ةمحلم
ساللم التوقيت وأنظمة المالحة الساتلية العالمية

أو التوقيت األرضي .وميكن اعتبار كليهما التوقيت املناسب للمراقب
يف مركز األرض ،وإن كان خيضع إلمكانيات اجلاذبية املختلفة.
ويفرتض التوقيت اإلحداثي املتمركز على األرض عدم وجود جاذبية
كامنة يف األرض أو أن املراقب ال يتأثر هبا .وعلى النقيض من ذلك،
يفرتض التوقيت األرضي أن يكون املراقب خاضعاً جلاذبية أرضية
مكافئة للجاذبية على سطح احمليط كما حيدد شكلها أثر جاذبية
األرض ودوراهنا فقط ،أو عند وسط منسوب البحر.

اإلبالغ عن التوقيت

التوقيتات املعتمدة على أنظمة املالحة الساتلية العاملية ،مثل
توقيت النظام العاملي لتحديد املواقع ،والنظام العاملي للمالحة الساتلية
املطبق يف االحتاد الروسي ) ،(GLONASSوتوقيت جاليليو ،وتوقيت
 ،BeiDouليست إال من األشكال املختلفة للتوقيت األرضي .وينبغي
مالحظة أن أي توقيت نظامي يُستخدم فقط داخل النظام نفسة.
ومع ذلك ،فلكي حيقق أي نظام وظيفة خدمة التوقيت ،جيب إعطاء
وقت التعويض احملدد قياساً على التوقيت العاملي املنسق ) (UTCضمن
البيانات املالحية اليت يذيعها النظام العاملي للمالحة الساتلية (مع
شيء من عدم اليقني احملدد سلفاً) وهنا يكون النظام العاملي للمالحة
الساتلية هو اخليار الوحيد ألنه ميثل معيار التوقيت املدين يف مجيع
أحناء العامل.

الشروق والغروب

Keystone/SPL/Mark Williamson

ومن الواضح أن االضطرار إىل إدخال الثانية الكبيسة يف التوقيت
العاملي املنسق ) (UTCعلى فرتات غري منتظمة حمفوف باملشاكل.
فلتشغيل أنظمة املالحة الساتلية العاملية بصفة خاصة ،ال تعد الثانية
الكبيسة مرحية سواء من حيث ضبط التوقيت أو خدمة التوقيت.
ورمبا تكون وجهة نظر بعض األخصائيني يف اجملاالت التقنية األخرى
– مثل االتصاالت والنقل – هي نفس وجهة النظر.
ولكن ينبغي أن نأخذ يف االعتبار أن التوقيت العاملي املنسق
) (UTCال يُستخدم فقط يف العلم والتكنولوجيا ،بل يُستخدم أيضاً يف
كل جانب من جوانب اجملتمع .وببساطة ،فإن الثانية الكبيسة تعين

ساعة حتدد مناطق التوقيت املعيارية يف هبو مبىن األنباء مبدينة نيويورك
38
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ءاضفلا ةمحلم
ساللم التوقيت وأنظمة المالحة الساتلية العالمية

من ناحية النظرية أن التوقيت العاملي املنسق
)(UTCال عالقة له بالتوقيت الشمسي .ومع
ذلك ،كان الغروب على الدوام هو األساس
الطبيعي للتوقيت املدين.
ومع ذلك ،ينبغي مالحظة أن مصطلح
"اليوم" كما هو مستخدم اليوم ليس باليوم
الشمسي احلقيقي ،كما مت تعريفة يف هناية
القرن التاسع عشر .وحنن نعلم أن معادلة
التوقيت (الفرق بني التوقيت الشمسي الواضح
ووسط التوقيت الشمسي) ميكن أن تصل إىل
 16دقيقة .وعلى النقيض من ذلك ،فإن الفرق
الزمين احلايل بني التوقيت الذري الدويل )(TAI
والتوقيت العاملي )( (UT1وهو السلسلة الزمنية
الفلكية اليت حتددها دورة األرض يف املالحة
اجلوية) هو  35دقيقة .وخالل األربعني سنة
املاضية ،مت إدخال  25ثانية كبيسة يف التوقيت
العاملي املنسق ) .(UTCوهذا يتناقض مع القول
إننا ال نستطيع أن نقبل التوقيت العاملي املنسق
) (UTCدون ثواين كبيسة باعتباره توقيتاً مدنياً،
نظراً ألن التوقيت العاملي املنسق ) (UTCاليوم ال
ميثل على وجه الدقة نفس التوقيت الشمسي.
والسبب الرئيسي يف الفرق الزمين بني
التوقيت الذري الدويل ) (TAIوالتوقيت
العاملي ) (UT1هو االحنراف عن النظام
الدويل للوحدات ) (SIوهو الثانية قياساً على
وسط اليوم الشمسي .ومجيع الثواين الكبيسة
اخلمس والعشرين إجيابية ،وهذا يعين تعويض
وحدة الثانية الذي يبلغ حنو 8–10 × 1,98
املشار إليه يف متوسط الثانية الشمسية .ومع
ذلك ،فإذا كان من املمكن تعديل تعريف

وإعادة تعريف التوقيت العاملي املنسق
الثانية اليت هي النظام الدويل للوحدات )(SI
) (UTCمسألة هلا أمهية كبرية .وسيكون
ميكن أن يصبح الفرق أقل.
وعلى أي حال ،فإن التوقيت العاملي وقف العمل بالثواين الكبيسة مرحياً ملعظم
املنسق ) – (UTCمهما كان تعريفه – ينبغي أن املستعملني .ومع ذلك ،فإن تسمية التوقيت
تكون له عالقة نظرية بالتوقيت العاملي ) (UT1العاملي املنسق واملناطق الزمنية ذات الصلة ال
باعتباره التوقيت املدين .وسرعة دوران األرض ينبغي تغيريها كي ميكن اإلبقاء على جانب
متغرية .ورمبا سيتغري طول النهار يف املستقبل من العالقة النظرية مع التوقيت العاملي
ليصبح  86 401ثانية بل وأطول من ذلك (UT1) .أو مع التوقيت الشمسي .وقد يكون
فماذا ينبغي علينا عمله لو حدث ذلك؟ من األفضل بناء عالقة واضحة وحمددة بني
هذا سبب جيد لإلبقاء على بعض العالقة التوقيت العاملي املنسق ) (UTCوالتوقيت العاملي
اإلحداثية بني التوقيت العاملي املنسق ) ،(UT1) (UTCوهي عالقة تتطلب على سبيل املثال
والتوقيت العاملي ).(UT1
مرور مرحلة خمتلفة فيما بينهما تكون أقل من
القيمة الثابتة (مثل  10ثواين) ،أو التعويض
النسيب للرتددات لتصبح أقل من 7–10 × 1
طرق جديدة لتعريف
(حنو  10مللي ثانية خالل فرتة  24ساعة).
التوقيت العالمي المنسق
ومن اخليارات املتاحة إضافة ثانية كبيسة
وباإلضافة إىل توفري معيار للتوقيت املدين ،واحدة يف هناية القرن .ويف الواقع ،هناك نهُ ج
يقوم التوقيت العاملي املنسق ) (UTCبدور أيضاً عديدة من شأهنا إلغاء الثواين الكبيسة لفرتة
يف متثيل القيمة التقريبية للنسق الرئيسي طويلة مبا فيه الكفاية يف املستقبل القريب.
للتوقيت العاملي )( (UT1مع احملافظة على
ففي حالة إعادة تعريف التوقيت العاملي
الفرق بني التوقيت العاملي املنسق والتوقيت املنسق ) (UTCبطريقة تؤدي إىل وقف إدخال
عوض
العاملي ) (UTC UT1يف حدود  0,9من الثانية) .الثواين الكبيسة ،عندئذ ينبغي أن تُ ِّ
ويف حالة إلغاء الثانية الكبيسة ،لن يكون هذا أنظمة املالحة الساتلية العاملية ذلك بإذاعة
الفرق حمدوداً.
بارامرتات اجتاه األرض .ويف الواقع ،قد تكون
وال حيبذ البعض الثانية الكبيسة ،وحجتهم هذه الطريقة طريقة أفضل حلصول املستعملني
يف ذلك هي أهنا تتطلب برجميات كي ميكن على معلومات بشأن اجتاه األرض .ويف هذه
تعديلها .وبالنسبة لألنظمة األرضية ،ال احلالة ،ميكن أن توفر أنظمة املالحة الساتلية
تكون الربجميات معقدة أو مكلفة .ومع العاملية ليس فقط خدمة حتديد املواقع،
ذلك ،قد ال يكون األمر كذلك يف حالة واملعلومات املالحية والتوقيت ،بل أن توفر
بعض أنظمة الفضاء.
أيضاً خدمة لتحديد اجتاه األرض.
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انطباع فين عن شبكة املالحة الساتلية اليت تعمل بنظام جاليليو يف أوروبا يف املدار تنقل بيانات
عن املوقع (خط الطول وخط العرض) ومستوى االرتفاع (االرتفاع فوق مستوى سطح البحر)

Keystone/SPL/Detlev Van Ravenswaay

جاليليو والثواني الكبيسة في التوقيت العالمي المنسق
جورج هاهن ،وكالة الفضاء األوروبية/المركز األوروبي لبحوث وتكنولوجيا
الفضاء ) ،(ESA/ESTECالمدير الهندسي لنظام جاليليو
جاليليو هو النظام األورويب العاملي
للمالحة الساتلية وهو مصمم لتوفري مستوى
عال من الدقة يف اخلدمة العاملية لتحديد املواقع
حتت إشراف مدين .وسيكون من املمكن
حتقيق التشغيل البيين مع النظام العاملي احلايل
لتحديد املواقع ) (GPSالتابع للواليات املتحدة
وتوقيت النظام العاملي للمالحة الساتلية
املطبق يف االحتاد الروسي ).(GLONASS
وقد أطلِق أول ساتلني من السواتل
التشغيلية األربعة املصممة للتحقق من سالمة
مفهوم جاليليو من حيث املكان والزمان يف
 21أكتوبر  .2011وأطلِق الساتالن اآلخران
بعد ذلك يف  12أكتوبر  .2012وبعد مرحلة
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التحقق هذه يف املدار ،ستُطلق سواتل إضافية
للوصول إىل القدرات التشغيلية املبدئية يف
منتصف العقد احلايل.
وسوف تتوافر خالل املرحلة املبدئية من
تشغيل جاليليو ،صيغ أولية للخدمة املفتوحة،
وخدمة البحث واإلنقاذ ،واخلدمة العمومية
املنظمة .وعندما يتجاوز بناء جمموعة السواتل
ذلك ،سوف تجُ رى اختبارات على خدمات
جديدة وتصبح متاحة إىل أن يبلغ النظام
القدرة التشغيلية الكاملة.
ويقوم اثنان من مراكز التحكم يف نظام
جاليليو يف أوروبا – أحدمها يف فيوتشينو
(إيطاليا) واآلخر يف أوربرفافينهوفني (أملانيا)

– بالتحكم يف السواتل وإدارة املالحة .وتُرسل
البيانات اليت توفرها حمطات االستشعار العاملية
التابعة لنظام جاليليو إىل مراكز التحكم
يف جاليليو من خالل شبكة اتصاالت.
وتستخدم مراكز التحكم البيانات اليت تأتيها
من هذه احملطات يف حساب مدى سالمة
املعلومات وحتقيق التزامن بني اإلشارات
الزمنية الواردة من مجيع السواتل وساعات
احملطات األرضية .ويتم تبادل البيانات بني
مراكز التحكم والسواتل من خالل حمطات
الوصالت الصاعدة.

قسنملا يملاعلا تيقوتلا يف ةسيبكلا يناوثلاو ويليلاج

توقيت نظام جاليليو

تتطلب املالحة الساتلية قياسات عالية الدقة لتوقيتات انتقال
اإلشارات .ويُعرف نظام التوقيت املرجعي الداخلي يف نظام جاليليو
بأنه توقيت نظام جاليليو ) ،(GSTويُستخدم يف حتقيق التزامن بني مجيع
ساعات جاليليو ،مبا يف ذلك تلك اليت تعمل يف القطاع األرضي،
وعلى السواتل ،ويف أجهزة االستقبال .وتعترب الرسائل املالحية املذاعة
أيضاَ ضمن توقيت نظام جاليليو ).(GST
وتوقيت نظام جاليليو ) (GSTسلم توقيت متواصل موجه حنو
التوقيت العاملي املنسق ) ،(UTCالقائم على منوذج الثانية الواحدة.
وتوفر اجلهة املسؤولة عن تقدمي خدمة توقيت جاليليو وصلة بني
توقيت نظام جاليليو ) (GSTوالتوقيت العاملي املنسق ) ،(UTCتعتمد
على البيانات الواردة من خمتربات التوقيت األوروبية.

كيف يتولد توقيت نظام جاليليو

Keystone/SPL/Jose Antonio Peñas

يقوم حبساب توقيت نظام جاليليو ) (GSTقطاع املهام األرضية
التابع لنظام جاليليو اعتماداً على جمموعة من الساعات الذرية عالية
الدقة يف مرفقني للتوقيت الدقيق ،يف فيوتشينو و أوربرفافينهوفني .وكل
مرفق من مرافق التوقيت الدقيق مزود مبكربين نشطني يستفيدان من
خواص ذرة اهليدروجني وبأربع ساعات ذرية.
وتتعاون اجلهة املسؤولة عن توفري خدمة توقيت جاليليو مع خمتربات
التوقيت األوروبية لتحويل توقيت نظام جاليليو ) (GSTإىل التوقيت
العاملي املنسق ) (UTCألغراض النشر ،وحترص على أن يكون نظام
جاليليو على ِعلم بالفرق بني التوقيت الذري الدويل ) (TAIوالتوقيت
العاملي املنسق ) ،(UTCوكذلك بأي إعالنات خاصة بالثواين الكبيسة.
ويف مرحلة التحقق اليت جتري أثناء املدار ،يقوم مرفق التحقق
من توقيت جاليليو بدور توفري خدمة التوقيت .ويوجد هذا املرفق
يف املعهد الوطين لبحوث األرصاد اجلوية ،يف تورينو ،إيطاليا ،وتعززه
خمتربات التوقيت العاملي املنسق ) (UTCيف كل من أملانيا وفرنسا
واململكة املتحدة وإسبانيا .وجتري مقارنة توقيت نظام جاليليو )(GST
باستمرار بالتوقيت العاملي املنسق ) (UTCالذي يتحقق على املستوى
الوطين عن طريق التوقيت الساتلي يف اجتاهني ونقل الرتددات
) ،(TWSTFTوخدمة املشهد العام للنظام العاملي لتحديد املواقع.

انطباع فين عن شبكة املالحة
الساتلية اليت تعمل بنظام
جاليليو .وسوف يتألف نظام
جاليليو العاملي املدين لتحديد
املواقع ،املقرر أن يبدأ تشغيله يف
 ،2014من  30ساتالً تعمل يف
مدارات على ارتفاع أكثر من
 km 23 000فوق سطح األرض.
وسوف تشمل تطبيقاته توجيه
السيارات والقطارات والطائرات
وخدمات اإلنقاذ
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قسنملا يملاعلا تيقوتلا يف ةسيبكلا يناوثلاو ويليلاج

ومتطلبات األداء الرئيسية هي أن الفرق نشر التوقيت العالمي المنسق
بني توقيت نظام جاليليو ) (GSTوالتوقيت ) (UTCمن خالل نظام جاليليو

العاملي املنسق ) (UTCسيتم تقديره بدقة أفضل
من  28نانو ثانية ( 95يف املائة من الوقت)،
وسيكون أقل من  50نانو ثانية (يف إطار
منوذج الثانية الواحدة) بالنسبة لنسبة  95يف
املائة يف السنة .وتكشف بعض نتائج األداء
املبكرة أن الفرق بني توقيت نظام جاليليو
)(GSTوالتوقيت العاملي املنسق ) (UTCكان يف
حدود عدد قليل من النانو ثانية خالل الفرتة
ما بني فرباير ومارس .2013

يوفر نظام جاليليو قدرات يف جمايل حتديد
املواقع والتوقيت .ويُوزع التوقيت العاملي املنسق
) (UTCوفقاً للتوصية .ITU-R TF.460-6
وبالتايل ،تشمل رسالة املالحة بنظام جاليليو
بارامرتات لتحويل توقيت نظام جاليليو )(GST
إىل التوقيت العاملي املنسق ) ،(UTCمبا يف
ذلك العدد اإلمجايل للثواين الكبيسة ،وإعالن
بإدخال أي ثواين كبيسة جديدة يف التاريخ
املعلن عن ذلك ،والتعويض اجلزئي بني GST-
 .UTCوتحُ سب بارامرتات حتويل توقيت نظام
جاليليو ) (GSTإىل التوقيت العاملي املنسق

) (UTCوتُستحدث يومياً بواسطة التسهيالت
اليت يوفرها نظام جاليليو.
وسيكون بوسع مستعملي نظام جاليليو
تقدير توقيت نظام جاليليو ) (GSTمن واقع
اإلشارة اليت تأيت من الفضاء ،عن طريق
بارامرتات التحويل ،واحلصول على التوقيت
العاملي املنسق ) (UTCالستخدامه يف تطبيقاهتم.
وبالنسبة للغالبية العظمى من مستعملي النظم
املالحية والتوقيت ،فمن الالزم التعبري عن
موقف املستعملني يف إحداثيات األرض الثابتة
واإلعراب عن التوقيت املقابل يف التوقيت
العاملي املنسق ) .(UTCوقد يكون من الالزم
أن تنفذ بعض التطبيقات املتخصصة ،مثل
الفلك ،إىل التوقيت العاملي.

مركز التحكم يف نظام جاليليو
مبدينة فيوتشينو( ،إيطاليا)
ESA

مركز التحكم يف نظام جاليليو
مبدينة أوربرفافينهوفني (أملانيا)
42
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Keystone/SPL/Andrew Brookes, National Physical Laboratory

أثر الثواني الكبيسة
على نظام جاليليو

ومرافق نظام جاليليو متزامنة مع توقيت
َ
نظام جاليليو ) ،(GSTالذي يُستخدم أيضاً يف
حتديد توقيت معظم بيانات نظام جاليليو.
ومع ذلك ،فما زال نظام جاليليو يستخدم
التوقيت العاملي املنسق ) (UTCيف حتديد
التوقيت حيثما تتطلب األنساق الدولية ،مثل
بيانات خدمة املشهد العام للنظام العاملي
لتحديد املواقع ،أو نسق االحتاد الدويل
لالتصاالت بالنسبة لبيانات .TWSTFT
ومعظم البيانات اليت توفرها مرافق
اخلدمة اخلارجية لنظام جاليليو – مثل
اجلهة املعنية بتوفري خدمة التوقيت ،واجلهة
املعنية باخلدمة اجليوديسية املرجعية ،واجلهة
املعنية خبدمة الوصلة العائدة – توقيتها حمدد
على أساس التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
كذلك تستخدم مرافق اخلدمة اخلارجية

هذه التوقيت العاملي املنسق ) (UTCلتحقيق
التزامن بني شبكات احلاسوب .ويستخدم
مشغلو نظام جاليليو التوقيت العاملي املنسق
)(UTCكتوقيت مرجعي يف ختطيط العمليات
وتسجيل الوقائع.
ونظام جاليليو مصمم ليعمل مع الثواين
الكبيسة ،كما أن تطبيق الثواين الكبيسة يتم
أوتوماتيكياً .ومع ذلك ،فإن إضافة ثانية
كبيسة جديدة ما زال يتطلب العديد من
اإلجراءات البشرية ،مثل حتديث التشكيل
املعتاد جلميع عناصر النظام باستعمال
بروتوكول حتويل التوقيت العاملي املنسق
)(UTC؛ والتأكد من أن الثانية الكبيسة مطبقة
على مجيع عناصر النظام ،مبا يف ذلك التزامن
مع التوقيت العاملي املنسق ) (UTCلكل قطعة
من املعدات والتجهيزات على حدة ،والتأكد
من أن الثانية الكبيسة مطبقة يف بيئة اجلهة
املسؤولة عن التشغيل.

ساعة بصرية تُستخدم يف توفري مرجع
للرتددات البصرية .ومن املعتقد أن الساعة
البصرية أكثر دقة بثالث مرات من أي
جهاز لضبط التوقيت مت التوصل إليه من
قبل .وتوفر الساعات البصرية مزايا ممكنة
ألنظمة املالحة الساتلية العاملية.

وقد تنطوي هذه اإلجراءات على أخطاء
بشرية ،مما يعرض للخطر إمكانية االعتماد
على النظام .وإلغاء الثانية الكبيسة من شأنه
تبسيط عمليات النظام وجعلها أكثر قوة.
وتكون الثواين الكبيسة غري مرغوب فيها
فيما يتصل بعمليات النظام .ومع ذلك،
ففي حالة وقف العمل بالثواين الكبيسة،
سوف يكون على نظام جاليليو حتديث
األسطح البينية املقابلة هلا.
ومع ذلك ،فمهما كانت النتيجة فيما
يتعلق بالثانية الكبيسة ،فسوف يواصل نظام
جاليليو تطبيق املعايري والتوصيات الدولية.
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نملا يملاعلا تيقوتلاو يسورلا داحتالا يف قبطملا ةيلتاسلا ةحالملل يملاعلا ماظنلا

النظام العالمي للمالحة الساتلية المطبق
في االتحاد الروسي والتوقيت العالمي المنسق
إيجور ف .زيلتونوف ،د .أرونوف ،س .سوروكين ،وجيستر – اتصاالت االتحاد الروسي
والغرض من النظام العاملي للمالحة توقيت النظام العالمي
الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي ) (GLONASSللمالحة الساتلية المطبق
هو تزويد عدد غري حمدود من مستعملي في االتحاد الروسي

اخلدمات اجلوية والبحرية وغريهم مبعلومات
ثالثية األبعاد عن حتديد املواقع يف مجيع أنواع
الطقس ،وقياس السرعة وحتديد التوقيت يف
أي مكان يف العامل أو بالقرب من الفضاء
اجملاور لألرض.
ويتألف النظام العاملي للمالحة الساتلية
املطبق يف االحتاد الروسي ) (GLONASSمن
ثالثة مكونات :جمموعة من السواتل (قطاع
الفضاء)؛ ومرافق للتحكم قائمة على األرض
(قطاع التحكم)؛ واملعدات والتجهيزات اليت
يعتمد عليها املستعملون (قطاع املستعملني).
وتتألف اجملموعة احلالية للنظام العاملي للمالحة
الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي )(GLONASS
من  29ساتالً منها أربعة سواتل احتياطية
وساتل واحد يف وضع االختبار .وكانت
أحدث عملية إطالق يوم  26أبريل .2013
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يقوم النظام العاملي للمالحة الساتلية
املطبق يف االحتاد الروسي ) (GLONASSيف
الوقت احلاضر بتنفيذ سلم توقيت على
أساس الثانية الكبيسة ،وفقاً للمعايري الدولية
(التوصية  ITU-R TF.460-6الصادرة عن
قـطــاع االتـصــاالت الـراديـويــة باالحتـاد الــدويل
لالتـصــاالت).
ويتم تصحيح سلم التوقيت للنظام العاملي
للمالحة الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي
) (GLONASSمن حني آلخر يف الوقت الذي
يتم فيه إدخال الثانية الكبيسة يف التوقيت
العاملي املنسق ) ،(UTCوهذا يتم بعد إعالن
تصدره خدمة األنظمة املرجعية الدولية لدوران
األرض ).(IERS
ومستعملو النظام العاملي للمالحة الساتلية
املطبق يف االحتاد الروسي ) (GLONASSيتم
إبالغهم مقدماً (قبل ثالثة أشهر على األقل)
بتصحيحات الثانية الكبيسة املزمع إدخاهلا (مبا
يف ذلك قيمتها وعالمتها) من خالل إصدار
النشرات والبالغات ذات الصلة ،وغريها من
املواد .وال يتضمن النظام العاملي للمالحة
الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي ذاته أي

بيانات تتعلق بتصحيح الثواين الكبيسة يف
التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
واملعتاد هو أن تن ّفذ هذه التصحيحات
( 1 ±ثانية) مـرة واحـدة كل سنــة (أو سنــة
ونصف سنة) يف منتصف الليل عند الساعة
 ،00والدقيقة  00والثانية  00بالتوقيت العاملي
املنسق ) (UTCمن  31ديسمرب إىل أول يناير
(أو من  31مارس إىل أول أبريل ،أو من 30
يونيو إىل أول يوليو ،أو من  30سبتمرب إىل
أول أكتوبر) يف نفس الوقت من جانب مجيع
مستعملي التوقيت العاملي املنسق ).(UTC
ونتيجة للتصحيحات الدورية للثواين
الكبيسة ،ال يوجد فرق بعدد صحيح من
الثواين بني توقيت النظام العاملي للمالحة
الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي وسلم
التوقيت العاملي املنسق ) (UTCاليت حيتفظ هبا
االحتاد الروسي .ومع ذلك ،يوجد فرق ثابت
مدته ثالث ساعات بني سلمي التوقيت.

وجهة نظر النظام العالمي للمالحة
الساتلية المطبق في االتحاد
الروسي في تغيير سلم التوقيت

قرر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية
لعام  (WRC-12) 2012أن يتناول املؤمتر العاملي

إطالق صاروخ  Soyuz-2.16الذي حيمل سفينة الفضاء  ،Glonass-Mمن ميناء الفضاء
 ،Plesetskيف أكتوبر 2011

AFP

لالتصاالت الراديوية لعام  2015إعادة تعريف
التوقيت العاملي املنسق ) (UTCحتت البند .1.14
ويف إطار هذا البند من جدول األعمال،
ووفقاً للقرار  ،(WRC-12) 653أجرى قطاع
االتصاالت الراديوية الدراسات الالزمة بشأن
إمكانية حتقيق سلم توقيت مرجعي متواصل
تقوم بنشره أنظمة االتصاالت الراديوية .كذلك
يدرس قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت القضايا املتصلة بإمكانية
تنفيذ سلم توقيت مرجعي متواصل (يشمل
العوامل التقنية والتشغيلية) .واستناداً إىل هذه
الدراسات ،دعا املؤمتر العاملي لالتصاالت
الراديوية لعام  (WRC-15) 2015إىل "النظر يف
إمكانية حتقيق سلم توقيت مرجعي متواصل،
سواء بتعديل التوقيت العاملي املنسق )(UTC
أو بطرق أخرى ،واختاذ اإلجراء املناسب،
مع األخذ يف االعتبار الدراسات اليت أجراها
قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد".

وخالل ثالثني عاماً من تشغيل النظام
العاملي للمالحة الساتلية املطبق يف االحتاد
الروسي وتنفيذ سلم توقيت يتضمن ثواين
كبيسة وفقاً للمعايري الدولية ،توجد كمية
كبرية من املعدات والربجميات اليت مت تطويرها
مبا يتفق مع إدخال الثواين الكبيسة.
ويف كثري من احلاالت ،وعلى سبيل املثال
يف حالة أجهزة االستقبال احملمولة يف الفضاء،
ال ميكن حتديث هذه املعدات أثناء عمرها
التشغيلي .وينبغي مالحظة أن العمر التشغيلي
املضمون للطائرة أكثر من  10سنوات ،وأن
النظام العاملي للمالحة الساتلية املطبق يف
االحتاد الروسي سيكون عليه أن حيافظ على
سلمه التوقييت القائم على الثواين الكبيسة
لضمان استمرار تشغيل املعدات.
وتُستخدم أجهزة االستقبال املالحية على
نطاق واسع حلماية وإنقاذ حياة البشر ،مثل
النظام الساتلي الدويل ،COSPAS SARSAT

وهو نظام ساتلي دويل للبحث واإلنقاذ.
وتويل لوائح الراديو اهتماماً خاصاً مبثل هذه
التطبيقات ،وتنص املادة " :10.4تعرتف الدول
األعضاء بأن جوانب السالمة يف املالحة
الراديوية وخدمات السالمة األخرى تتطلب
اختاذ تدابري خاصة لضمان عدم تعرضها
للتداخل الضار؛ ولذلك فمن الضروري
أخذ هذا العامل يف االعتبار لدى ختصيص
الرتددات واستعماهلا ".وهذا يوضح أن قرارات
املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية ينبغي أال
ترتتب عليها نتائج معاكسة بالنسبة لألنظمة
املستخدمة يف محاية وإنقاذ احلياة البشرية.
ويف حالة اختاذ قرار باالنتقال إىل سلم
زمين متواصل يف املستقبل القريب وقيام
النظام العاملي للمالحة الساتلية املطبق يف
االحتاد الروسي بتنفيذ هذا القرار دون اإلبقاء
على سلم التوقيت القائم (القائم على ثانية
كبيسة) ،عندئذ سوف توفر املعدات
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النظام العاملي للمالحة الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي مزود حبافلتني جديدتني يف
مشروع جتريبي على أمناط حركة الركاب يف موسكو
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واألنظمة القائمة وما يرتبط هبا من برجميات
معلومات مالحية غري سليمة بل إهنا قد
تصبح عاجزة عن العمل متاماً .ويف بعض
احلاالت (مثلما حيدث يف أنظمة الطريان،
وأنظمة املالحة البحرية واألنظمة الساتلية)
ميكن إن يؤدي ذلك إىل كارثة .ولتجنب هذه
النتيجة املأساوية ،سوف يتعني حتديث أجهزة
االستقبال املالحية القائمة اليت تستخدم سلم
توقيت مرجعي مع ثانية كبيسة ،أو استبداهلا
لكي تصبح قادرة على العمل بسلم توقيت
متواصل .ويف حاالت كثرية ،قد يتطلب ذلك
أيضاً حتديث مجيع الوثائق التقنية املعتمدة،
وإجراء دورة كاملة من إعادة االختبار وإعادة
التصديق على األنظمة واملعدات (مثل ،سفن
الفضاء ومركبات اإلطالق).
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ونظراً لنطاق استعمال تطبيقات النظام
العاملي للمالحة الساتلية املطبق يف االحتاد
الروسي يف خدمات الطريان ،والفضاء
واملالحة البحرية ،ستكون هناك صعوبات
جسيمة بالنسبة للنظام العاملي للمالحة
الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي يف حالة
عدم اإلبقاء على سلم التوقيت احلايل القائم
على ثانية كبيسة.
والرأي فيما يتصل بالنظام العاملي للمالحة
الساتلية املطبق يف االحتاد الروسي هو أن
ينظر املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية لعام
 (WRC-15) 2015يف حلول تضمن التوافق
الرجعي ،مما ِّ
ميكن املعدات والتجهيزات
القائمة من العمل بدون حتديث واستبدال.
ومن االحتماالت القائمة اإلبقاء على سلم

التوقيت العاملي املنسق )( (UTCمع بقاء الثانية
الكبيسة) بدون تغيري واستعمال سلم توقيت
على أساس التساوي .ومثل هذا القرار يسمح
لألنظمة باستعمال سلم التوقيت العاملي
املنسق ) (UTCباالستمرار يف العمل بدون
أي تغيريات وما يرتتب عليها من تكاليف،
وكذلك تاليف املشاكل النامجة عن تطبيق
تصويبات تتفق مع سلم توقيت متواصل.
وباإلبقاء على سلم التوقيت العاملي
املنسق ) (UTCعلى أساس التساوي مع سلم
توقيت متواصل جديد ،سيكون من املمكن
يف كل حالة تطبيق سلم توقيت أكثر مالءمة
ألي نظام.

العمل يف غرفة خمدِّم إنرتنت

AFP

أثر الثواني الكبيسة على خدمات التوقيت الرقمي
مخدِّمات توقيت اإلنترنت
جوداه ليفين ،شعبة الوقت والتردد ،المعهد الوطني للمعايير
والتكنولوجيا في الواليات المتحدة
خمدماً لتوقيت اإلنرتنت ،وتوجد أنساق التوقيت

يقوم املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا بتشغيل
هذه املخدمات يف مواقع داخل الواليات املتحدة .وهذه املخدمات تشمل مرافق
حاسوبية تستعملها البورصتان الكبريتان للسندات والسلع يف نيويورك وشيكاغو .وقد
املنسق ) (UTCحسب تسجيله يف
مت توقيت هذه املخدمات حسب التوقيت العاملي َّ
املعهد الوطين.
45

تستجيب خمدمات املعهد الوطين للمعايري
والتكنولوجيا لطلبات التوقيت بثالثة أنساق
خمتلفة :بروتوكول توقيت الشبكة ) (NTPونسق
التوقيت النهاري ونسق التوقيت.
ويقوم املعهد الوطين أيضاً بتشغيل خمدمني
يقدمان فقط رسائل توقيت موثَّقة حسب
نسق بروتوكول توقيت الشبكة للمستعملني
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املسجلني لدى املعهد .ويتحقق التوثيق
بإضافة قيمة خملوطة إىل اإلجابة ويتم حساب
هذه القيمة املخلوطة على الرسالة العادية
سري ،وهي ختتلف يف حالة كل
املقرتنة مبفتاح ّ
مستعمل .وتضمن هذه اخلوارزمية أن الرسالة
صدرت من خمدِّم التوقيت للمعهد الوطين وأنه
مل يطرأ عليها تعديل أثناء العبور .وتستخدم
املؤسسات التجارية واملالية احمللية واألجنبية
هذه اخلدمة.
ويتمثل توقيت خمدِّم املعهد الوطين داخلي ًا
يف شكل عدد من ثواين وكسور ثواين التوقيت
املنسق منذ الفرتة املرجعية وهي
العاملي َّ
.1970.0
ومتثِّل رسائل بروتوكول توقيت الشبكة
ونسق التوقيت النهاري يف شكل عدد من
املنسق (وكسور من
ثواين التوقيت العاملي َّ
الثانية يف حالة بروتوكول توقيت الشبكة) منذ
الفرتة املرجعية املناظرة وهي  1900.0أما نسق
التوقيت النهاري فيمثل التوقيت كسلسلة يف
شكل س س :ق ق :ث ث(hh:mm:ss) :
ويكون جزء كسر الثانية معلماً منفصالً.

اختيار المستهلك

تتلقى جمموعة خمدمات التوقيت قرابة
 75 000طلب كل ثانية (أي حوايل  6,5ألف
مليون طلب يومياً) .ويتصل حوايل  85يف
املائة من هذه الطلبات باحلصول على توقيت
يف نسق برتوكول توقيت الشبكة ،بينما تنقسم
نسبة  15يف املائة الباقية بالتساوي تقريباً بني
نسق التوقيت النهاري ونسق التوقيت.
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ويشمل تبادل رسالة بروتوكول توقيت
الشبكة قياساً لتأخري الشبكة وهو ينطوي
على دقة أكرب من نسق التوقيت النهاري أو
نسق التوقيت ،ولكن تستخدم مجيع األنساق
الثالثة بصورة واسعة مع ذلك.
ومل حتقِّق جهودنا لتشجيع مستعملي
نسق التوقيت على التحول إىل نسق بروتوكول
توقيت الشبكة األكثر دقة إالّ جناحاً حمدوداً.

الخلل في الثانية الكبيسة

ال ميكن للنسق االثنيين املستخدم يف
توقيت النظام الداخلي وألغراض رسائل
بروتوكول توقيت الشبكة والتوقيت أن ميثل
التوقيت الصحيح أثناء ثانية كبيسة إجيابية.
ولذلك يتم متثيل الثانية الكبيسة اإلجيابية
بتكرار القيمة االثنينية اليت تناظر 23:59:59
مرة أخرى.
وتتابع قيم التوقيت االثنينية أثناء الثانية
الكبيسة يعادل القيم الزمنية للتوقيت العاملي
املنسق  23:59:58و( 23:59:59املرة األوىل)
َّ
و( 23:59:59املرة الثانية) يتبعها  00:00:00يف
اليوم التايل .وتستطيع برجمية النظام الداخلية أن
متيِّز بني قيميت التوقيت املتشاهبتني ،23:59:59
ولكن ال يوجد يف رسائل بروتوكول توقيت
الشبكة أو رسائل نسق التوقيت ما يتيح
إرسال هذه املعلومات إىل املستعمل .وسوف
تستقبل خمدِّمات التوقيت للمعهد الوطين قرابة
 150 000طلب يف فرتة  2ثانية عندما تناظر
الثانية الصحيحة قيمة  23:59:59من التوقيت
املنسق ،وهلذا فإن ذلك ال ميثل مشكلة
العاملي َّ
ميكن جتاهلها.

وغموض استجابة التوقيت بثانية صحيحة
تناظر  23:59:59ينطوي على عدة عواقب
هامة .أوهلا أن ترتيب التوقيت لألحداث
يتسم بالغموض .وعلى سبيل املثال ،ميكن أن
حيدث ختم التوقيت  23:59:59.1قبل وبعد
ختم توقيت  . 23:59:59.5وحتدث حاالت
غموض مشاهبة مع وجود فرتات توقيت
تقاس أثناء ثانية كبيسة .وهذه الفرتات الزمنية
القصرية تؤدي دوراً هاماً يف املبادالت التجارية
العالية الرتدد وحيازة البيانات.
وهناك أسلوب آخر لتنفيذ الثانية الكبيسة
اإلجيابية (أو السلبية) وهو استهالك الثانية
اإلضافية عرب فرتة زمنية من خالل تطبيق تردد
تعويضي سليب (أو إجيايب) يف ساعة النظام.
ويضمن هذا األسلوب أن يتسم توقيت النظام
بالرتابة ولكن رسائل التوقيت اليت يتم إرساهلا
من هذا النوع من النظام لن تكون صحيحة
أثناء فرتة االستهالك وستختلف عن وقت
املنسق الوارد من مصادر
التوقيت العاملي َّ
أخرى مبقادير متباينة .والفرتات الزمنية اليت
يتم قياسها أثناء فرتة االستهالك ستكون
أيضاً غري صحيحة لنفس هذا السبب .وفرتة
استهالك الثانية الكبيسة مل تظهر يف أي
معيار .وسيؤدي ذلك إىل طرق خمتلفة لتنفيذ
هذا األسلوب ،وستكون من نتيجته ظهور
قيم توقيت ال تتفق فيما بينها أثناء خمتلف
فرتات االستهالك .ووجهة النظر اليت اعتنقها
هي أن هذا األسلوب يثري من املشاكل أكثر
مما يصلح؛ وهو ال يستعمل يف خم ّدمات
املعهد الوطين وليس جزءاً من التوزيع املعياري
لربوتوكول توقيت الشبكة يف .www.ntp.org
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وقد أصبحت هذه اآلثار أكثر أمهية
اليوم عما كانت عليه يف عام  1972عندما
بدأ تطبيق نظام الثانية الكبيسة .ففي املقام
األول ،مل تعد الصفقات املالية األوتوماتية
القائمة على احلاسوب منحصرة يف أيام
العمل التقليدية ،وأصبح أثر الثانية الكبيسة
قرب منتصف الليل يضارع أثرها يف منتصف
النهار .وثانياً ،ميكن أن تقع حادثة الثانية
الكبيسة ،اليت يتم حتديدها فيما يتصل
املنسق ،يف منتصف يوم
بالتوقيت العاملي َّ
عمل يف معظم آسيا وأسرتاليا ،وهذه املناطق
تشهد نشاطاً اقتصادياً أكرب بكثري عما كان
عليه احلال يف عام  .1972وتعاين كاليفورنيا
وغريها من الواليات يف اجلانب الغريب من
الواليات املتحدة من هذه املشكلة نفسها.
ويتيح نسق بروتوكول توقيت الشبكة
ونسق التوقيت النهاري إشعاراً مسبقاً بأي
ثانية كبيسة على وشك احلدوث .ولسوء

احلظ ،ال تقوم معظم أنظمة التشغيل بتحليل
عالمة التنبيه .وال يستطيع نسق التوقيت
تقدمي هذا اإلشعار املسبق .ويف مجيع هذه
احلاالت ،سيقع خطأ زمين يف ساعة النظام
العميل مبقدار ثانية واحدة مباشرة بعد وقوع
الثانية الكبيسة .وسيستمر هذا اخلطأ الزمين
حىت يطلب النظام العميل معرفة الوقت من
املخدِّم .وترتاوح “فرتة االستفسار” هذه
من نظام آلخر؛ فقد تكون قصرية لتصل إىل
 64ثانية أو طويلة لتصل إىل بضع ساعات.
وال ترتبط فرتة االستفسار بأي وقت حمدَّد يف
املنسق ،وبذلك فإن جمموع
التوقيت العاملي َّ
األنظمة ميكن أن توجد فيها ساعات توقيت
ختتلف فيما بينها بعد وقوع ثانية كبيسة -
حىت ولو كانت كل األنظمة تعمل بنفس فرتة
االستفسار االثنينية.
ويف أفضل احلاالت عندما يكتشف نظام
العميل خطأ الثانية الواحدة فإنه يقوم ببساطة

ساعة ذرية شبكية من عنصر إيرتبيوم
فائقة االستقرار يف املعهد الوطين للمعايري
والتكنولوجيا ،الواليات املتحدة .ويتم
توليد ذرات اإليرتبيوم يف فرن (األسطوانة
املعدنية الكبرية إىل اليسار) وإرساهلا إىل
غرفة فراغية (وسط الصورة) ومعاجلتها
وفحصها بواسطة الليزر .ويقال إن دقة
ساعة اإليرتبيوم أكثر استقراراً من دقة أي
ساعة ذرية أخرى

بتعديل الساعة من خالل تطبيق قيمة إجيابية
أو سلبية يف خطوة زمنية واحدة .ومع ذلك،
فإن أنظمة العميل اليت تُطبِّق عروة دعم رقمية
ملراقبة ساعة النظام تشمل منطياً استجابة أكثر
تعقيداً خلطوة زمنية كبرية ،وقد يتذبذب اخلطأ
الزمين قبل الوصول إىل الوقت الصحيح .ويف
بعض احلاالت ،قد تتعطل عروة الدعم بسبب
عدم تصميم النظام للتعامل مع خطأ زمين
يزيد عن  128مللي ثانية .ويف حاالت تنفيذ
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أخرى ،يعامل النظام خطأ الثانية الوحيدة  150 000طلب توقيت عندما يكون التوقيت
باعتباره خلالً يف الشبكة ،وحياول إصالح الذي يرسله املخدِّم هو  ،23:59:59ومن
احلالة بأن يطلب التوقيت مرة أخرى .ومن املؤكد أن يتأثر العدد املتزايد من الصفقات
الواضح أنه مل حيدث تقارب يف هذه العملية .املالية اليت تعتمد على مستوى توقيت يصل
ويف بعض حاالت التنفيذ ،تكون هذه إىل مللي ثانية.
املشاكل خطرية حبيث يقوم املشغلون ببساطة
واملشاكل املرتبطة باإلخطار املسبق
بإغالق النظام قبل الثانية الكبيسة مث إعادة بالثانية الكبيسة يف املستقبل وطريقة استجابة
تشغيل النظام بعد مرور فرتة الثانية الكبيسة .املستعملني ليست أساسية من ناحية املبدأ .إذ
ميكن معاجلتها من خالل التخلي عن برتوكول
التوقيت ،الذي ال ينطوي على إخطار مسبق
الوقت من ذهب
بالثانية الكبيسة ،ومن خالل التأكد من أن
ليس من السهل عالج مشاكل ترتيب هناك بالفعل تطبيقاً يستعمل بروتوكول توقيت
التوقيت وأسباب الفرتات الزمنية وغموضها الشبكة أو الربوتوكول النهاري يقوم بتحليل
بالقرب من الثانية الكبيسة ألهنا تنشأ أساساً عالمات تنبيه الثانية الكبيسة املوجودة بالفعل
عن تفاعل التمثيل االثنيين املستعمل ألغراض ويتعامل معها على النحو املالئم.
ختم الوقت ووقوع ثانية كبيسة إجيابية .وأثناء
ولكن رغم اجلهود الذي بذلناها يف
عملية تصويب الثانية الكبيسة ،تتلقى خمدِّمات سنوات كثرية فإن عدداً كبرياً من املستعملني
التوقيت اليت يقوم املعهد الوطين بتشغيلها قرابة مل يقم بتنفيذ هذه املقرتحات .وحنن نعلم ذلك
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ألن عالمات تنبيه الثانية الكبيسة يف بروتوكول
توقيت الشبكة تستعمل أيضاً لتوضيح عدم
تزامن املخدِّم ،ليس متوافقاً زمنياً ،ويوجد
لدينا عدد كبري من املستعملني ال يتعرفون
على رسالة عدم التزامن ،ويستخدمون أختام
الوقت على أي حال ،مث يشتكون من
حصوهلم على التوقيت اخلاطئ .وقد واجهت
جهودنا املتكررة إلهناء دعم بروتوكول التوقيت
مقاومة واسعة من جمتمع املستعملني.
وباختصار ،فأنا أرى أن اإلبقاء على
االختالف بني التوقيت العاملي ) - (UT1وهو
مقياس زمين فلكي حمدَّد بدوران األرض
ويستعمل يف املالحة السماوية  -والتوقيت
املنسق مبقدار يقل عن ثانية واحدة ال
العاملي َّ
يستحق الصعوبات اليت ناقشتها يف هذه
املقالة ،وأنا أدعو إىل التوقف عن الثواين
الكبيسة يف املستقبل.

ساعة بيغ بن ومبىن الربملان ،لندن

AFP

المنسق
منظور بريطاني لمستقبل التوقيت العالمي َّ
بيتر ويبرلي ،كبير العلماء الباحثين ،مجموعة التوقيت والتردد،
مختبر الفيزياء الوطني ،المملكة المتحدة
طوال أكثر من  40سنة ظل املقياس الزمين املرجعي الدويل احلايل ،وهو التوقيت العاملي
املنسق ،خيضع للتعديل من فرتة ألخرى خبطوات تبلغ ثانية واحدة تعرف باسم الثواين
َّ
الكبيسة ،حبيث يظل متسقاً اتساقاً وثيقاً بالوقت على أساس دوران األرض .ويف األربعة
عشر سنة األخرية استمر تداول احلجج يف اللجان الدولية ،وخاصة داخل فرقة العمل 7A
التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن استصواب إهناء هذه
التعديالت بالثواين الكبيسة .ورغم املناقشات الطويلة مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء،
وبدالً من ذلك ّأدت حماولة للتوصل إىل قرار يف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية يف عام
 2012إىل دعوة ملواصلة الدراسات.

يف هذه املقالة يلخص السيد ويربيل أسباب
إصرار اململكة املتحدة دائماً على موقفها بأن
املنسق )(UTC
التعريف احلايل للتوقيت العاملي َّ
بالثواين الكبيسة تعريف يدعو إىل الرضاء،
وأن الصعوبات املعروفة الناشئة عن الثواين
تربر إهناء الصلة الوثيقة بني ضبط
الكبيسة ال ِّ
الوقت مدنياً ودوران األرض .ومجيع التعليقات
والبيانات الواردة يف هذه املقالة متثِّل تفسري
السيد ويربيل للمناقشة وهي ليست بالضرورة
آراءه اخلاصة أو آراء حكومة اململكة املتحدة.
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ضبط الوقت مدنياً

املنسق يف
تتمثل أمهية التوقيت العاملي َّ
أنه يشكل أساساً لضبط الوقت مدنياً يف
األغلبية الكربى من البلدان يف أحناء العامل.
وهو حل وسط جيمع بني االستقرار احلاصل
من متوسط عدد كبري من الساعات الذرية
يف معاهد التوقيت يف أحناء العامل مع حتقيق
توقيت شتوي مشسي يتم احلفاظ عليه بفضل
هذه التعديالت بالثواين الكبيسة .ويف قلب
هذه املناقشة ينشأ اخلالف عن احلاجة
املستمرة إىل احلفاظ على رابطة وثيقة بني
ضبط الوقت مدنياً وتوقيت األرض.
ونظرت حكومة اململكة املتحدة يف احلجج
املؤيدة واملعارضة إلهناء الثواين الكبيسة يف
عدة مناسبات .ويف كل مرة خلصت احلكومة
املنسق
إىل أن التعريف احلايل للتوقيت العاملي َّ
الذي يشمل الثواين الكبيسة هو تعريف يدعو
إىل الرضاء وأن الصعوبات املعروفة الناشئة عن
الثواين الكبيسة ال تُ ِّربر إهناء الصلة الوثيقة بني
ضبط الوقت مدنياً ودوران األرض.

المناقشة في المملكة المتحدة
حول مستقبل التوقيت
المنسق
العالمي
َّ

قُدِّم االقرتاح الرمسي األول إلهناء إدراج
املنسق
الثواين الكبيسة يف التوقيت العاملي َّ
إىل فرقة العمل  7Aالتابعة لقطاع االتصاالت
الـراديـويــة يف االحتـاد الـدويل لالتصـاالت يف
عــام .2004
ولتوفري املعلومات لعملية صنع القرار
تشاورت اإلدارة املسؤولة يف حكومة اململكة
املتحدة مع اهليئات والوكاالت الرمسية املهتمة
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بدقة ضبط الوقت .ومل تبلِّغ أي من هذه
املنسق عن توقيت دوران األرض فإن قوانني
َّ
اهليئات عن مشاكل كبرية ناشئة عن الثواين اململكة املتحدة سيتعينَّ تعديلها لتشري صراحة
الكبيسة ،بينما أبلغت بعض املؤسسات إىل التوقيت  UTCبدالً من التوقيت .GMT
العلمية عن وجود دعم قوي بني أعضائها وسيتطلب هذا التغيري تشريعاً ،ولكن ذلك
لالحتفاظ بالثواين الكبيسة .وقُدمت نتائج سيكون صعب التطبيق ،وستكون أي دعاية
هذه العملية التشاورية ،مقرتنة باألدلة اليت معاكسة ناشئة عن ذلك قصرية على األرجح.
مجعتها فرقة العمل  7Aلقطاع االتصاالت وعدم االهتمام لدى حكومة اململكة املتحدة
الراديوية ،إىل وزير العلوم يف ذلك الوقت الذي باحتمال ضياع توقيت  GMTيتضح من
قرر أن امللكة املتحدة ينبغي أن تعارض التغيري دعمها لالقرتاحات اليت كانت تدعو إىل نقل
املقرتح .وكان من رأيه أن املشاكل املذكورة اململكة املتحدة إىل نفس املنطقة الزمنية اليت
الناشئة عن تطبيق الثواين الكبيسة يف التوقيت تضم بلدان أوروبا الوسطى؛ أي ساعة قبل
املنسق يف الشتاء وساعتني
العاملي َّ
املنسق ال تكفي لتربير ما يعترب تغيرياً التوقيت العاملي َّ
أساسياً يف ضبط الوقت مدنياً.
قبله يف الصيف .ومل تكن اخلسارة الناشئة عن
وظلت املناقشات اجلارية يف قطاع ذلك وضياع اسم  GMTمن التوقيت املدين
االتصاالت الراديوية بشأن مستقبل الثواين للمملكة املتحدة عامالً هاماً يف املناقشة.
الكبيسة ختضع لرصد دقيق من جانب
وهناك اهتمام خاص يف اململكة املتحدة
حكومة اململكة املتحدة .ويف مناسبتني بنقص الوعي اجلماهريي باالنفصال الذي
أخريني ،يف عامي  2008و ،2011عُرض سيحدث بني ضبط الوقت مدنياً والوقت
على الوزير احلكومي املسؤول عن املسائل الفلكي يف حالة إهناء الثواين الكبيسة .وهناك
العلمية (وكان شخصاً خمتلفاً يف كل مرة) إدراك واسع االنتشار بأن وقت اليوم يرتبط
بياناً مستكمالً عن املناقشة واألدلة املقدَّمة يف ارتباطاً وثيقاً بدوران األرض ،وليس من
جانيب املناقشة .ويف هاتني املناسبتني مل يكن املعروف مدى معارضة اجلمهور إلهناء هذه
الوزير مقتنعاً باحلجج الداعية إلهناء الثواين الصلة .وقد يعترب التغيري املقرتح حماولة من
املنسق وقرر جانب التكنوقراط لفرض تغيري غري ضروري
الكبيسة يف التوقيت العاملي َّ
وغري مرغوب ،وسيكون من املستصوب إىل
االستمرار يف سياسة سلفه.
وسيكون من اخلطأ أن نفرتض أن االعتبار حد كبري إجراء دراسات عن مواقف اجلمهور
الغالب حلكومة اململكة املتحدة هو رغبتها إزاء هذا االقرتاح.
يف االحتفاظ باسم توقيت غرينتش )(GMT
الذي يُطلق خطأً يف كثري من األحيان على
التوقيت الشتوي يف اململكة املتحدة بدالً الحجج التقنية إلنهاء
من املصطلح الصحيح وهو التوقيت العاملي الثواني الكبيسة
رغم أنه ال جيري نشر املداوالت التفصيلية
املنسق ) .(UTCويف حالة إهناء تطبيق الثواين
َّ
الكبيسة والسماح بابتعاد التوقيت العاملي اليت يستند إليها صنع القرار احلكومي فقد
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يكون من اإلنصاف أن نقول إن معارضة حكومة اململكة املتحدة
إلهناء الثواين الكبيسة تنشأ يف جانب كبري منها عن تقديرها بأن
األدلة اليت مجعتها الفرقة  7Aلقطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد
الدويل لالتصاالت للمشاكل الناشئة عن الثواين الكبيسة ليست
كافية لتربير ما يعترب تغيرياً أساسياً يف ضبط الوقت مدنياً .وليس مثة
املنسق بالثانية
شك يف أنه عندما يتم تطبيق تعديل التوقيت العاملي َّ
الكبيسة فإنه سيجري تكبُّد بعض التكاليف لربجمة الثانية الكبيسة،
وسوف تواجه بعض األنظمة صعوبة يف التعامل معها .ويف كل مرة
استعرضت حكومة اململكة املتحدة األدلة املتوفرة خلصت احلكومة
إىل أن اآلثار املذكورة يف التقارير هي آثار بسيطة نسبياً ،وميكن
تقليلها يف كثري من احلاالت أو القضاء عليها من خالل حتسني
إجراءات معاجلة الثواين الكبيسة وزيادة األوتوماتية لتقليل احتماالت
اخلطأ البشري .وتشعر احلكومة بالقلق أيضاً من أن إهناء الثواين
الكبيسة سينشئ حبد ذاته صعوبات مل يتم بعد تقييمها تقيماً كامالً.
وهناك حجة أخرى لصاحل إهناء الثواين الكبيسة وهي أن وجودها
املنسق قد ّأدى إىل تكاثر غري مرغوب ملقاييس
يف التوقيت العاملي َّ
الزمن البديلة غري املتدرجة ،مثل توقيت النظام العاملي لتحديد املوقع.
وحكومة اململكة املتحدة غري مقتنعة بأن هذا التطور يسبب قلقاً
خطرياً .فهذه املقاييس الزمنية اإلضافية ال تستخدم إالّ داخلياً يف
املنسق ،وتتيح
األنظمة اخلاصة هبا ،وهي تستند إىل التوقيت العاملي َّ
املنسق قبل إتاحتها
نواتج زمنية ميكن حتويلها إىل التوقيت العاملي َّ
جلمهور املستعملني.
ويف حالة االحتفاظ بالثواين الكبيسة فإهنا ستصبح يف األغلب
أكثر تكرراً مع مرور الوقت .ولكن قد يتطلب األمر أكثر من 1 000
سنة حىت تنخفض الفرتة بني حدوث الثواين الكبيسة لتصل إىل شهر
واحد ،وتعترب اململكة املتحدة أن هناك الكثري من الوقت ملواصلة
حبث اآلثار الطويلة األجل قبل التوصل إىل قرار.

المنسق
اسم جديد للتوقيت العالمي
َّ
بدون الثواني الكبيسة

يتعلق أحد أكثر اجلوانب سخونة يف هذه املناقشة باالحتفاظ
املنسق يف حالة إهناء تعديالت الثواين الكبيسة.
باسم التوقيت العاملي َّ
AFP
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وتشمل جمموعة من االقرتاحات االحتفاظ
وهناك عدة حجج تؤيد اعتناق اسم
املنسق بدون بتدرجيات بشكل من األشكال يف التوقيت
جديد .فالتوقيت العاملي
َّ
املنسق ،ولكن مع تعديل حجمها
الثواين الكبيسة سيكون مقياساً زمنياً ذرياً العاملي َّ
صرف ،يشبه يف طابعه التوقيت الذري أو تكرارها أو توقيتها وتقليل أثرها .وتشمل
الدويل احلايل ) (TAIوخيتلف أساساً عن االقرتاحات ساعات كبيسة ودقائق كبيسة ،أو
أي مقياس زمين يف حدود ثانية واحدة من تراكم الثواين الكبيسة ملدة قرن من الزمان.
التوقيت الفلكي .ويف السنوات الثمانني وحتقق كل هذه األفكار هدف االحتفاظ
املنسق والتوقيت
املاضية كان مصطلح التوقيت العاملي يشري بصلة بني التوقيت العاملي َّ
إىل التوقيت الشتوي الشمسي ،وسيؤدي الفلكي .ومع ذلك فإهنا مجيعاً تنطوي على
أي تغيري يف االسم إىل جتنب اخللط عيب كبري وهو أنه سيتعينَّ رفع مستوى مجيع
املعدات والربجميات املستعملة يف أحناء العامل
والغموض يف حالة إهناء هذه الصلة.
واحلجة القائلة بأن اسم التوقيت العاملي اليت تتطلب توقيتاً دقيقاً أو تغيريها ،وسينطوي
مكرساً بعمق يف القوانني ذلك على تكاليف وجهود هائلة .واعتناق
املنسق أصبح َّ
َّ
واللوائح يف أحناء العامل لدرجة ال ميكن معها تدريج أكرب وأقل تكراراً قد يسبب أيضاً
تربير اجلهد املطلوب لتغيري االسم هي حجة أعطاالً أكرب وعواقب أكثر فداحة ،وهناك
ال وزن هلا يف اململكة املتحدة ،يف حني أن رأي واسع االنتشار يف اململكة املتحدة بأن
القوانني املتصلة بالتوقيت املدين سيتعينَّ تنفيذ أي تدريج يزيد عن ثانية واحدة يف
املنسق سيكون مستحيالً من
تعديلها يف حالة وقف الثواين الكبيسة بغض التوقيت العاملي َّ
الناحية العملية.
النظر عن االسم الذي يتم اختياره.
وتنطوي احللول املقرتحة األخرى على
تعديالت يف النظام احلايل .وعلى سبيل
بدائل إنهاء الثواني الكبيسة
املثال ،ميكن استعمال إذاعة مقياس زمين غري
أدى تطور املناقشة داخل فرقة العمل 7A
املنسق يف
ِّ
متدرج إىل جانب التوقيت العاملي َّ
لقطاع االتصاالت الراديوية إىل استقطاب بني التطبيقات اليت ال تستطيع معاجلة خطوات
خيارين اثنني فقط :إلغاء الثواين الكبيسة لتغيري الثواين الكبيسة ،وقد يكون ذلك جمدياً لو
املنسق ليصبح مقياساً زمنياً أمكن تطوير أساليب قوية بدرجة كافية
التوقيت العاملي َّ
متدرج؛ أو االحتفاظ بالتوقيت العاملي للتمييز بني هذين املقياسني .وسيكون من
غري ِّ
املنسق بشكله احلايل .وقد عُرضت اقرتاحات املفيد أيضاً حتسني بروتوكوالت معاجلة الثواين
َّ
أخرى عدة مرات ،وقد يسمح توسيع املناقشة الكبيسة وزيادة وضوح التوجيهات ملطوري
حالياً بالنظر يف هذه البدائل بدقة أكرب.
أجهزة التوقيت .وحكومة اململكة املتحدة
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مهتمة بشدة بأن جيري تقييم هذه النُهج
البديلة بدقة أكرب.

لماذا االستعجال؟

لقد ظل املخطط احلايل لتعديالت الثواين
املنسق قيد
الكبيسة يف التوقيت العاملي َّ
االستعمال طوال  40سنة ،مع تنفيذ  25ثانية
كبيسة خالل هذه الفرتة ،وبذلك مت تكوين
خربة كبرية يف معاجلة الثواين الكبيسة ونظراً
ألن اإلجراءات احلالية إلدراج الثواين الكبيسة
ميكن أن تظل قابلة للتطبيق طوال عقود كثرية
فليس هناك حاجة إىل تعديل النظام احلايل
على وجه االستعجال .وسيكون من الصعب
إصالح آثار أي تغيري خاطئ يتم تنفيذه اآلن.
وقد قامت حكومة اململكة املتحدة
باستعراضات رفيعة املستوى حلجج إهناء
الثواين الكبيسة ثالث مرات ،ويف كل مرة
خلصت احلكومة إىل أنه ال توجد حاجة
قاهرة لتغيري النظام احلايل .إذ أن التوقيت
املنسق بالثواين الكبيسة يظل وثيق
العاملي َّ
الصلة بدوران األرض ،وهو ما يعتربه
الكثريون يف اململكة املتحدة مطلباً هاماً
ملقياس الوقت املدين .ومن الضروري القيام
مبزيد من الدراسات وتوسيع املناقشة من
أجل التوصل إىل املستوى املطلوب من
الدعم يف أحناء العامل قبل إدخال أي تغيري
املنسق.
يف التوقيت العاملي َّ

أثر الثانية الكبيسة
نظام ختم التوقيت المطبق في اليابان
كواتشي شيباتا ،منتدى التوقيت ،اليابان

AFP

تعد سالمة التوقيت جزءاً أساسياً من العامل احلديث .وليس
من املغاالة أن نقول إن الساعة هي اليت حتافظ على نبض اجملتمع.
وتعزز األنظمة احلاسوبية ،مثل أجهزة احلاسوب الشخصية
أو اهلواتف املتنقلة شبكات االتصاالت املعنية بنقل املعلومات،
وهي الشبكات اليت متثل النسيج األساسي حلياتنا اليومية .وتعمل
مجيع هذه األنظمة يف تزامن مع الساعات املثبتة فيها.
ويف السنوات األخرية ،ساعدت تكنولوجيا الشبكات على
حتقيق سرعة هائلة يف نشر املعلومات ،كما أن التخزين الرقمي
هلذه املعلومات أصبح واسع االنتشار نظراً ملالءمته وفائدته.
ومع ذلك ،فعلى خالف الوثائق الورقية ،ميكن استنساخ
املعلومات الرقمية وتعديلها بسهولة كبرية ،وبذلك يكون من الصعب
متييز الوثيقة األصلية من النسخة اليت أدخلت عليها تعديالت.
وكإجراء مضاد ،ولالستفادة من حقيقة كون الزمن ظاهرة عاملية
وأنه ال ميكن إعادته إىل الوراء ،مت تطوير نظام يقوم على ختم للزمن
ميكن تتبعه يف الوثيقة األصلية ،وبذلك أصبح من املمكن حتديد
النسخة األصلية بدقة ومتييزها عن النسخ اليت ظهرت فيما بعد.
وغين عن القول أن ختم بيان التوقيت جيب أن يقوم بتثبيته طرف
ثالث حمل ثقة.
ِ
وقد عُمم هذا النظام يف اليابان .فقد ُوضعت يف  2005معايري
برنامج اعتماد قطاع األعمال خلتم التوقيت ،وطبَّقه بعد ذلك عدد
كبري من قطاع األعمال يف اليابان .وتثبت أختام التوقيت سالمة
الوثائق الرقمية وتُستخدم يف سالمة تبادل وختزين املعلومات يف
أحناء الشبكات.
وقد ترتب على اعتماد الربنامج يف اليابان إنشاء جهازين مرخص
هلما بالقيام خبدمات متميزة للنظام واإلطار التشغيلي .واجلهازان مها
شبكة مصابيح نيون تظهر يف خلفيتها األرض وساعة
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ةسيبكلا ةيناثلا رثأ

ويقضي برنامج اعتماد قطاع األعمال
هيئة أختام التوقيت ،وهي مسؤولة عن توزيع
أختام التوقيت ،وهيئة تقييم التوقيت ،اليت خلتم التوقيت بأنه جيب أن يكون ختم
تتأكد من دقة التوقيت يف األختام وإمكانية التوقيت دقيقاً يف حدود ثانية واحدة من
وقت التخزين .ولكن الثانية الكبيسة تلغي
تتبع الوثائق.
وباستعمال أختام التوقيت ،ميكن هذا الشرط ،مما يضطر النظام إىل رفض
ختزين الوثائق ،مثل حقوق املِلكية الفكرية ،توزيع أختام التوقيت.
وتستعمل هيئة أختام التوقيت وهيئة
والسجالت الطبية ،والتوقيعات اإللكرتونية،
وسجالت األذون والتفتيش ،إلكرتونياً تقييم التوقيت الكثري من أجهزة اخلدمة
بكل أمان .وهذا مناسب جداً ألن جتنب والساعات الذرية املتزامنة يف القيام خبدمات
التقاضي ،وتدابري النفي واإلنكار ،واملساءلة رصد التوقيت بدقة كبرية .ومع وقوع
ميكن حتقيقها دون احلاجة إىل أوراق .أحداث متفرقة وآنية مثل الثانية الكبيسة،
وهكذا ،يتبني أن أختام التوقيت يف سبيلها يتعني على جهات التشغيل ضبط كل
إىل أن تصبح أداة هلا قيمتها بالنسبة جملتمعنا .ساعة .واخلطأ هنا غري مقبول ،ألنه ميكن
ولألسف توقف نظام ختم التوقيت أن يؤدي إىل إصدار أختام التوقيت املسجل
املطبق يف اليابان ثالث مرات .وقد حدثت عليها غري دقيق.
ومن بني املرات الثالث اليت مت فيها
كل مرة من هذه املرات ،لدى إدخال
تعديالت على التوقيت العاملي املنسق لكي تعديل الثانية الكبيسة ،وقعت مرتان يوم
رأس السنة (بتوقيت اليابان) ،وهكذا مل
يشمل ثانية كبيسة.
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تتسبب يف مشكالت كبرية .وكانت املرة
الثالثة – وهي املرة األخرية – إلدخال
الثانية الكبيسة يوم  30يونيو  ،2012ومن
حسن احلظ كان ذلك يف يوم األحد يف
اليابان ،وكان الضرر الذي ترتب على ذلك
ضئيالً .ومع ذلك ،ففي كل مرة كان على
اجلهات املعنية بالتشغيل أن توقف اخلدمة
عدة ساعات قبل إدخال التعديل اخلاص
بالثانية الكبيسة للتأكد من أن النظام
بأكمله متزامن مع استئناف اخلدمة.
ففي اليابان ،يتم التعديل اخلاص بالثانية
الكبيسة يف الساعة التاسعة صباحاً ،يف
الوقت الذي يبدأ فيه قطاع األعمال نشاطه.
وملا كان عدد متزايد من قطاع األعمال قد
بدأ استخدام نظام ختم التوقيت ،فإن الضرر
الذي ميكن أن يتسبب فيه وقف العمل خبتم
التوقيت على نطاق واسع على العمل اليومي
سيكون مأساوياً.
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