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 مقدمة
يتطلب التطور التكنولوجي عموماً وتطور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا بشكل خاص زيادة دقة التوقيت واملزامنة 

 ملختلف األجهزة اإللكرتونية.
شبكات االتصاالت  يف سالمل التوقيت ذات الصلة واستخدامهاوجيري االحتاد الدويل لالتصاالت دراسات ويضع معايري دولية بشأن 

 وشبكات احلاسوب وأنظمة املالحة اإللكرتونية وغريها.
بالتعاون مع املؤمتر العام لألوزان  (UTC)التوقيت العاملي املنسق  (CCIR)، وضعت اللجنة االستشارية الدولية للراديو 1974 ويف

  واملقاييس واملكتب الدويل للتوقيت.
كافة أنشطة  يف تعيني التوقيت، وافقت اللجنة االستشارية الدولية للراديو على استخدام التوقيت العاملي املنسق "ل1978 ويف

االتصاالت الدولية ومجيع الوثائق الرمسية لالحتاد الدويل لالتصاالت". ونصت اللجنة أيضاً على أن ُيستخدم التوقيت العاملي املنسق 
 الرتددات املعيارية". كمرجع هنائي لبث"

 لوائح الراديو اليت هلا يف التوقيت العاملي املنسق (WARC-79) 1979 يف وأدرج املؤمتر العاملي اإلداري للراديو الذي عقده االحتاد
لكية سصفة املعاهدة الدولية، ويستخدم التوقيت العاملي املنسق من وقتها باعتباره سلم التوقيت الرئيسي لشبكات االتصاالت )ال

 والالسلكية( وللتطبيقات األخرى املتصلة بالوقت.
واألنظمة الساتلية احلديثة اليت توفر خدمة بث إشارات التوقيت والرتددات من خالل مسري واضح غري معاق مع تأخري يسهل 

املالحة وأنظمة حتديد و  منذجته هي املصدر الرئيسي لدقة التوقيت والرتددات اليت تعد ضرورية للخدمات البحرية وخدمات الطريان
 املوقع والتشغيل السليم لشبكات االتصاالت واحلاسوب.

البيانات املطبقة  ساقنق والتكنولوجيات واخلوارزميات وأمعلومات تفصيلية عن الطرائوهذا هو الكتيب األول لالحتاد الذي يقدم 
 نظمة الساتلية.واالستعمال العملي إلشارات الرتددات وإشارات التوقيت اليت توفرها األ

اليت تنتمي إىل خدمة املالحة الراديوية الساتلية. وتوفر  (GNSS)ويوىل اهتمام خاص لألنظمة العاملية للمالحة الساتلية 
إشارات التوقيت والرتددات ألي مكان على وجه األرض ومتثل حاليًا املصدر الرئيسي الفعلي إلشارات التوقيت  GNSS األنظمة

 طبيقات احلكومية والتجارية واملتعلقة بالنقل والتطبيقات العلمية.الدقيق من أجل الت
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 تمهيد

 
من خالل إعادة تنظيم هيكلي أثناء  باخلدمات العلميةاملعنية  (SG 7)التابعة لقطاع االتصاالت الراديوية  7أنشئت جلنة الدراسات 

ذلك الوقت، مت توحيد جلنة الدراسات املعنية باألحباث  . ويف1990 يف دوسلدورف يف اليت عقدت CCIRاجلمعية العامة للجنة 
اجلديدة  7 لتشكيل جلنة الدراسات (SG 7)راسات املعنية مبعايري الرتدد والتوقيت وجلنة الد (SG 2)الفضائية وعلم الفلك الراديوي 

 املعنية باخلدمات العلمية.
ويرتبط العديد من نشاطات جلنة الدراسات املتعلقة باخلدمات العلمية بتطوير استعمال الطيف الراديوي من أجل حتقيق أهداف 

 هبدف صريح يتمثل (ITU) رتدد والتوقيت منذ أمد بعيد باالحتاد الدويل لالتصاالتعلمية. وهبذا الصدد، ارتبط جمتمع معايري ال
صياغة توصيات تتعلق باستعمال الطيف الراديوي لتسهيل بث مراجع التوقيت الدقيقة ولتقييس طرق ذلك البث. والنتيجة  يف

 فيذها.الطبيعية لذلك هو وضع مواصفات معايري الرتدد الدقيقة والتقنيات الالزمة لتن
تتناول القضايا التقنية املتصلة بأنظمة حمددة  (WP)فرق عمل لالتصاالت الراديوية  4)اخلدمات العلمية(  7تضم جلنة الدراسات و 

)إرساالت إشارات التوقيت والرتددات املعيارية( بتوليد وبث إشارات التوقيت  7Aحتت مظلة اخلدمات العلمية. وتعىن فرقة العمل 
 اخلمس عشرة سنة إىل العشرين سنة املاضية، أصبحت طة خدمات االتصاالت الراديوية لألرض والفضائية. ويفوالرتددات بواس

خدمات التوقيت والرتددات الدقيقة اليت تقدمها األنظمة الساتلية وبصورة خاصة أنظمة السواتل املالحية، الوسيلة الرئيسية للبث 
ورها قدرة هذه األنظمة الساتلية وتطورها من الصعب مواكبة تط يف هذه الزيادة وتعززت قدرات تلك اخلدمات بشكل كبري. وجعلت

 وأثرها على جمتمع التوقيت والرتددات وجمتمعات الراديو واالتصاالت بصفة عامة.
ويقدم هذا الكتيب معلومات تقنية وتشغيلية شاملة بشأن األنظمة الساتلية احلالية املستخدمة لبث إشارات التوقيت 

 الدقيقة. دداتوالرت 
أن أقدم هذا الكتيب إىل اجملتمعات املذكورة أعاله من املستعملني  7وإنه ملن دواعي سروري البالغ بصفيت رئيس جلنة الدراسات 
 عمله. يف وأنا على يقني من أهنم سيجدون فيه أداة مرجعية هامة، كل

ة والقدرة املتزايدة التكنولوجيات الساتلي يف حماولة ملواكبة التطور يف ولقد كان هذا الكتيب نتاج عدة سنوات من التحضري والعمل
وفرقة  7 اساتجلنة الدر  يف . وما كان هلذا الكتيب أن يكتمل بدون املسامهات املقدمة من العديد من اإلدارات املشاركةتولدهااليت 

يد رونالد بريد على قيادته هلذا املشروع. وأود أن ، الس7Aالتابعة هلا. وينبغي توجيه شكر خاص إىل رئيس فرقة العمل  7A العمل
د هذا الكتيب إعدا يف أعرب أيضاً عن امتنان خاص للسيد أ. فاسيلييف من مكتب االتصاالت الراديوية الذي اضطلع بدور هام

 ونشره. وحتريره
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 شكر وتقدير
 

إن العمل الذي اضطلع به املقررون املعنيون مبختلف أقسام هذا الكتيب رائع للغاية ونود أن نعرب عن تقديرنا للمسامهني وللعديد 
 إجناز هذا الكتيب. يف من األشخاص اآلخرين الذين سامهوا بوقتهم وجهودهم

 األنظمة الساتلية:
 AXELRAD, P. 
 KLEPCZYNSKI, W. J. 
 RUNET, M. 
 IMAE, M. 
 BARTENEV, V. 
 KLIMOV, V. 
 KOSSENKO, V. 
 KRASILSCHKOV, M. 
 REVNIVYKH, S. 
 REINHARDT, V. 
 VASSILIEV, A. 

 وحفظ الوقت واألنظمة املرجعية: ،سالمل التوقيت
 CORDARA, F. 
 McCARTHY, D. 
 NELSON, R. 
 ARIAS, E. 
 BAUCH, A. 
 التقنيات:
 LEWANDOWSKI, W. and AZOUBIB, J. 

 KLEPCZYNSKI, W. J. 
 KIRCHNER, D. 
 De JONG, G. 
 RAY, J. 
 SENIOR, K. 
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 االنتشار والعوامل البيئية:
 KLOBUCHAR, John A. 

، السيد رونالد بريد على قيادته هلذا املشروع ومسامهته وحتريره هلذا الكتيب وإىل 7Aونتوجه بشكر خاص إىل رئيس فرقة العمل 
لالتصاالت الراديوية، السيد ألكسندر فاسيلييف، مكتب االتصاالت الراديوية على النصوص اإلضافية  7مستشار جلنة الدراسات 

 اليت قدمها وحررها وأعدها للنشر.

 

 

 زفانسنت مين
 لالتصاالت الراديوية 7 رئيس جلنة الدراسات
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 مقدمة
 ...تاريخية نبذة

قدمي الزمان، كان الناس يعرفون الوقت من خالل حركة الشمس والنجوم األخرى ومراحل القمر وتغري املواسم وتعاقب األجيال.  يف
يتم قياس الفرتات الزمنية بواسطة الساعات الرملية والساعات املائية واألجهزة امليكانيكية. وكانت ترددات اآلالت املوسيقية وكان 

 تولف مبقارنتها بالشوكات الرنانة واملزمار.
ه إىل القرن اخلامس خيوقد سجل التاريخ أمثلة مبتكرة لقياس الوقت والفرتات الزمنية والرتددات. وكان هناك جهاز مصري يرجع تار 

منثنية، وكان ُيستخدم لقياس مرور الوقت من خالل الظل  Tعشر قبل امليالد يشبه من حيث الشكل مسطرة على شكل حرف 
فرتات الصباح. وعند الظهر، كان  يف شرقاً  Tغري خطية. وكان يُوجه حرف على مسطرة  Tالذي يكونه اجلزء العرضي من حرف 

 اجتاه املساء. يف قب ظلهيُلف اجلهاز حبيث يُرا
قبل امليالد، وضع الصينيون معايري الرتددات بواسطة حساب عدد حبات الفول اليت متأل أنبوب آلة هوائية.  1000أوائل عام  ويف

 وبالنسبة لألنابيب من نفس القطر، كان يتم حتديد الرتدد )النغمة( بعدد احلبوب الالزمة مللء األنبوب.
يؤدي  مما إسبانيا حبرق الشموع على أذرع روافع يتناقص وزهنا كلما احرتقت يف القرن الثالث عشر يف الزمنية تقاسوكانت الفواصل 

 إىل حتريك الذراع لتبيان مرور الوقت.
زيوت بوكان الصينيون حيرقون ساعات خبورية لإلشارة إىل الوقت من خالل تغرير رائحة البخور املنبعثة من طبقات البخور املشربة 

خمتلفة. وقد استعملت جداول كاسيين للخسوف املتوقع ألقمار كوكب املشرتي إلجراء قياسات الوقت اليت ال تعتمد على املوقع، 
مبعرفة الوقت على منت  1759 يف . ومسح كرونومرت هاريسون الذي أكتمل1679 يف بدقة تصل إىل بضع دقائق، لرسم خريطة فرنسا

 [.Dana and Penrod ،1990اٍن على مدى فرتات خالل أسابيع ]ثو  10سفينة بدقة تصل إىل 
، زعم علماء الفلك أنه ميكن حتديد خط الطول بواسطة زاوية النجوم الثابتة باجتاه القمر، إالر أن جداول النجوم 1450عام  ويف
 البحري لتقوميارينيتش. واستغرق إعداد ، أمر امللك تشارلز الثاين ببناء مرصد غرينتش ومت إنشاء خط طول غ1675 تكن كافية. ويف مل

 هذا الوقت من الزمان، كانت التجارة حنو العامل اجلديد بالغة األمهية. سنة. ويف 100األول 
عندما اصطدم أسطول حتت قيادة األمريال السري كالودسلي  1707 يف ومت الرتكيز الشديد على األمهية احلامسة لتحديد خط الطول

جنيه  000 20من الرجال. واستجاب التاج الربيطاين هلذا احلادث بعرض  000 2مما أسفر عن فقدان أربع سفن و -شوفيل جبزر سيلي 
اسرتليين )ما يعادل مليوين دوالر أمريكي بأسعار اليوم( لتطوير كرونومرت على درجة كافية من اجلودة لتحديد خط الطول بدقة تصل 

 ميالً. 30إىل 
 صنع كرونومرتات يف سنة آنذاك إىل مواجهة هذا التحدي وأمضى حياته 21شاير، الذي كان يبلغ عمره وعمد جون هاريسون، من يورك

سنة. واسُتخدم الكرونومرت  14الشهر خالل فرتة  يف من اخلشب واملعدن. وصنع جهاز كرونومرت برتوس خشبية مل يتغري بأكثر من ثانية
 أن وأعطى دقة من حيث املوقع مبقدار ميل واحد تقريباً. غري -بليموث إىل ماديرا رحلة أحبرت من  يف الذي صنعه هاريسون 4رقم 

عامًا وكانت هذه املرة باجتاه  70النتيجة. وانطلقت رحلة أخرى عندما كان جون يبلغ من العمر  يف عامل الفلك امللكي شكك
سنوات  10أميال. واستغرق األمر  10بادوس بدقة تصل إىل مبوقع بار  4باربادوس. وبعد مخسة أشهر من اإلحبار، تنبأ الكرونومرت رقم 

 أخرى من السعي املضين للحصول على املكافأة املالية اليت مل حيصل عليها بالكامل أبداً.
ئيسية ر جمال أجهزة الكرونومرت املالحية بعد العمل الذي أجنزه هاريسون، مل تتحقق اخلطوة ال يف وعلى الرغم من التقدم الكبري الذي ُأحرز

 تطوير البلوري. ومع هذا االكتشاف، مت-عشرينيات القرن املاضي. وشهد هذا العقد اكتشاف وتطوير مذبذب كوارتز يف التالية إالر 
. ومسحت هذه الساعات UT1 معدل دوران األرض، التوقيت يف ساعات الكوارتز القادرة على الكشف عن حاالت عدم االستقرار

 [.Allan ،1995غريها ] سواء بالنسبة إىل املالحة أو -وقت خطوة كبرية إىل األمام بدفع مجيع جماالت قياس ال
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ات ثالثينات وأربعينات القرن املاضي من توليد هذا النوع من املوج يف ومكن تطوير الرادار واالتصاالت الراديوية فائقة الرتدد
البداية على  يف وركزت البحوث الرامية إىل استحداث ساعة ذريةالكهرمغنطيسية )املوجات الصغرية( الالزمة للتفاعل مع الذرات. 

 جزيء األمونيا. يف رنني املوجات الصغرية
 أفضل(  10–10 1. ومع ذلك، مل يكن أداؤها )حوايل 1949 يف ومت عرضها 1948 يف أنشئت أول ساعة ذرية قائمة على األمونيا

بشر على الفور إىل أجهزة الشعاع الذري القائمة على الرنني الذري للسيزيوم اليت تبكثري من املعايري القائمة آنذاك وحتول االهتمام 
. وظل التوقيت 1955 يف بإنكلرتا املخترب الفيزيائي الوطين يف بقدر أكرب من النجاح. وُوضع أول معيار تردد عملي ذري بالسيزيوم

 الذري قائماً منذ ذلك احلني.
يقة اختيار أنظمة الرتدد والتوقيت احملكمة واستعماهلا" أوصافًا ملعايري الرتدد والتوقيت الدقوية "ويقدم كتيب قطاع االتصاالت الرادي

 واملصادر واخلصائص ذات الصلة وسالمل التوقيت ومنهجيات القياس املستعملة حالياً واألنظمة احلالية واخلربة التشغيلية.
 التوقيت ومزامنة الدقيقين والتردد التوقيت أهمية

 أصبح الرتدد والتوقيت الدقيقني أساساً للعديد من العمليات التكنولوجية واملعيشية. ويستخدم التوقيت الدقيق اآلن فيما يلي:
 مجيع أنظمة االتصاالت؛ -
 معظم أنظمة املالحة؛ -
 أنظمة االتصاالت واحلاسوب وشبكاهتا؛ -
 األنظمة احملاسبية واملصرفية؛ -
 طريان واحلركة البحرية؛حركة ال يف أنظمة التحكم -
 كثري من البحوث العلمية؛ -
 الكشف عن األعطال وكفاءة رصد شبكات اإلمداد بالطاقة؛ -
 معظم األنظمة العسكرية؛ -
 الفضاء؛ يف األحباث الفضائية واالستكشاف -
 كشف الزالزل األرضية والطبقات التكتونية العاملية؛ -
 االستشعار البيئي؛ -
 يطات وتيارات احمليطات؛ وجتنب اصطدام الطائرات ودقة اهلبو ؛قياسات مستوى احمل -
 تعقب أساطيل الشاحنات؛ -
 رسم خرائط الطرق السريعة. -

 وُيصنع أكثر من ملياري مرنان كوارتز سنوياً ويصل عدد امليقاتيات الذرية املستعملة إىل حوايل مائة ألف ساعة. 
خر دقة قياس الوقت. وهناك عامل مهم آ يف اهلامة، ليست العامل الوحيد الذي يساهموجودة امليقاتيات، وإن كانت من املسائل 

وهو جودة الوصالت الزمنية املستخدمة ملقارنة امليقاتيات ومزامنتها. وتعد شبكات االتصاالت/احلاسوب واحدة من العينات. 
تزامنة، اتيات أجهزة االتصاالت/احلاسوب غري مومعظم شبكات االتصاالت واحلاسوب تعتمد على امليقاتيات. وعندما تكون ميق

 قد تنشأ العواقب السلبية للغاية التالية:
فشل العملية بسبب انتهاك التسلسل السليم لألحداث اليت تستهلها الربجمية ذات الصلة )الربوتوكوالت( والنسخ  -

 االحتياطية للبيانات وما إىل ذلك؛
قواعد البيانات، وقد  يف غري الصحيح للوقت إىل تعديل غري صحيح للبيانات ميكن أن يؤدي اخلتم -فقدان البيانات  -

 تعطيل التشغيل؛ يف تقوم بعض التطبيقات بإجراء غري صحيح أو ميكن أن تتسبب حىت
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نظراً ألن سجالت النفاذ إىل املخدم عبارة عن معلومات جممعة من مضيفني خمتلفني، من الضروري أن  -ثغرات أمنية  -
تام التوقيت صحيحة. وقد يعررض سوء ضبط التوقيت أمن املخدم إىل اخلطر نظراً ألن ملفات التسجيل تكون تكون أخ

 غري دقيقة وبالتايل ال ميكن للمشرفني على النظام تتبع أنشطة القراصنة.
 الدقيقة والترددات التوقيت إشارات لبث السواتل على القائمة األنظمة

نقل إشارات التوقيت وبثها منذ بداية القرن العشرين. ولكن كان من املعروف منذ البداية أن إشارات اسُتخدمت املوجات الراديوية ل
التوقيت الراديوية تتعرض للتأخري عند تنقلها عرب املسري من جهاز اإلرسال لألرض إىل جهاز االستقبال لألرض، وأن دقة إشارة 

تأخري املسري. وتتعرض اإلشارات الصادرة من جهاز إرسال منصوب على من معرفة  أفضلالتوقيت املستقبلة ال ميكن أن تكون 
األرض حلاالت تأخر على املسري يصعب تقييمها نظراً لتغري التأخري باستمرار بسبب تغري الظروف األيونوسفريية. وتقل بعض هذه 

 املشاكل بالنسبة إلشارات خط البصر اليت هلا منطقة تغطية صغرية.
، يكون التأخري على مسري بدون عائق بني جهاز إرسال على منت ساتل وجهاز استقبال منصوب على وعلى العكس من ذلك

األرض أكثر استقراراً وميكن حتديده بشكل أكثر دقة من التأخري بني احملطات املنصوبة على األرض. وهذه ميزة هامة نظراً ألن دقة 
ة بشأن أي أسلوب ُيستخدم للتعويض عن الوقت الذي تستغرقه اإلشار أي أسلوب توزيع تكاد تكون مقيدة دائمًا بعدم اليقني 

 للتنقل من املصدر إىل املقصد.
وإشارة التوقيت اليت تُبث من السماء على ارتفاع أعلى من مستوى سطح األرض، حيث يكون املسري صافياً وخال من العوائق بني 

إشارة قائمة على األرض. وإضافة إىل ذلك، عند بث إشارة من  جهازي اإلرسال واالستقبال، عادة ما تكون أكثر دقة من أي
الساتل، فإنه ميكن استقباهلا على مساحة واسعة، ومن مث ميكن لألنظمة الساتلية أن تدعم توزيع الوقت والرتددات عرب منطقة 

جهاز هاز إرسال ساتلي و واسعة بسهولة أكرب بكثري من أي نظام لألرض. وعالوة على ذلك، ميكن منذجة تأخر املسري بني ج
 استقبال منصوب على األرض بشكل أكثر دقة من التأخري املقابل بني حمطات لنظام منصوب بالكامل على األرض.

ويُقصد هبذا الكتيب أن يكون مقدمة جملال نقل إشارات التوقيت والرتددات وبثها بالساتل. وتقدم الفصول األوىل حملة عامة عن 
ستعملة لبث إشارات التوقيت والرتددات. ومع هيمنة األنظمة العاملية للمالحة الساتلية مثل النظام العاملي األنظمة الساتلية امل

 وأنظمة االتصاالت الساتلية من خالل تأثريها الواسع (GLONASS)والنظام العاملي للمالحة الساتلية  (GPS)لتحديد املوقع 
ة، ه األنظمة وعالقتها بسلم التوقيت الدويل. وبعد وصف األنظمة الساتليبث إشارات التوقيت، هناك فصول تشرح نشأة هذ يف

. وسلم التوقيت هذا هو نتاج مسامهة العديد (UTC)تُقدم حملة عامة عن إنشاء ورعاية سلم التوقيت الدويل، التوقيت العاملي املنسق 
ية هذه اليت يكل وتشغيل مراكز التوقيت الوطنمن مراكز وخمتربات التوقيت الوطنية. ولذلك، مت ختصيص أحد الفصول لوصف ه

تدعم إنشاء سلم التوقيت وبثه. ويتم نقل إشارات التوقيت وبثها بني مراكز التوقيت هذه وفرادى املستعملني بواسطة اإلرساالت 
ولية املستخدمة لنقل ألالراديوية. وتناقش آثار النسبية واالنتشار على هذه اإلرساالت قبل الفصول النهائية اليت تصف األساليب ا

 إشارات التوقيت والرتددات.
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 مقدمة 1.1
 كانت على مدى العقود القليلة املاضية بدعة املختربات، تغطي جمااًل واسعاً من االستعماالت.لقد أصبحت امليقاتية الذرية، اليت  

وقد انضافت التحسينات اليت أدخلت على تكنولوجيا مذبذب الكوارتز وأنظمة التوقيت الساتلية إىل التحسينات اليت أدخلت على 
مة طاقة مجيعها من تلك التحسينات استفادة كبرية. هذا، وأصبحت أنظامليقاتية الذرية. واستفادت أنظمة املالحة واالتصاالت وال

 التوقيت الدقيق ضرورة بعد أن كانت جمرد بدعة. ومن مث، تعتمد العديد من التطبيقات حالياً على عناصر التوقيت الدقيق.
 ريف مصطلحات التوقيت"مسرد وتعاريف مصطلحات التوقيت والرتدد"، مصطلحات وتعا - ITU-R TF.686التوصية  يف وترد

 هذا الكتيب. يف والرتدد املستخدمة

 وبثها التردداتو  التوقيت إشارات لنقل المستعملة الساتلية واألنظمة الفضائية الراديوية االتصاالت خدمات 2.1
 إكسبلوررتاله إطالق الساتل األمريكي األول الذي يدعى  1957أكتوبر  يف 1 سبوتنيكبدأ عصر الفضاء بإطالق الساتل الروسي 

كيز الدراسات املتعلقة بالشمس والغالف اجلوي ولكن سرعان ما حتول الرت  يف ، بعد أربعة أشهر فقط. واسُتخدمت السواتل األوىل1
 1 إيكوترحيل منفعاًل،  ساتل 1960أغسطس  يف (NASA)إىل االتصاالت. وأطلقت اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

. وتُعررف أحيانًا دراسات االنتشار [Whalen, 2002]اسُتخدم مبثابة "مرآة" تعكس اإلشارات الراديوية وتعيدها ثانية إىل األرض 
 لعلى أهنا جتارب التوقيت الساتلي األوىل. ومن املرجح أن أو  [Jakes Jr, 1961] 1960 يف 1 إيكواملبكرة اليت أجريت باستخدام 

. وقد مسحت هذه التجربة للمرصد البحري 1962أغسطس  يف 1 تلستارجتربة للتوقيت الدقيق أجريت بواسطة ساتل الرتحيل النشط 
بإجراء مقارنة بني  (RGO)للمملكة املتحدة ومرصد غرينتش امللكي  (NPL)واملخترب الفيزيائي الوطين  (USNO)للواليات املتحدة 

 االجتاه. الساعات عرب احمليط األطلسي باستخدام تقنية جديدة تدعى نقل التوقيت الساتلي ثنائي
لة وغريها قومجيع األنظمة الساتلية املنتمية إىل خمتلف خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية )اخلدمة اإلذاعية واخلدمة الساتلية الثابتة واملتن

. ونقل التوقيت [Lowe et al., 2007]ديها، بطريقة أو بأخرى، القدرة على نقل إشارات التوقيت والرتددات واستخدامها من اخلدمات( ل
ة والتتبع والتحكم ألغراض حتديد التوقيت وومسه. غري أن متطلبات دقة الرتدد والتوقيت بالنسب عن بُعدمطلوب من أجل نظام القياس 

 سيما التجارية منها( تقتصر عموماً على تلك املطلوبة للحفا  على نطاق الرتدد الراديوي املخصص للعديد من سواتل االتصاالت )ال
الوقت نفسه، تتطلب بعض أنظمة االتصاالت الساتلية مثل تلك اليت تستخدم أنظمة النفاذ املتعدد  وأداء املهام املذكورة أعاله. ويف

 االتصاالت. التوقيت الدقيق ألغراض (TDMA)بالتقسيم الزمين 
)مثل  املختلفة وحتتاج األنظمة الساتلية الستكشاف األرض واألرصاد اجلوية إىل وسائل توقيت دقيقة لقياس املعلمات البيئة

 ;Lombardi and Hanson, 2005]مستوى البحر( وقد استعملت خالل فرتة طويلة لبث إشارات التوقيت الدقيق 

EUMETSAT Satellite Jason-2, 2008]. 
بث إشارات  يف [، دوراً مهماً 2008تؤدي بعض األنظمة وخاصة تلك اليت تنتمي إىل خدمة املالحة الراديوية الساتلية ]لوائح الراديو، و 

 ي يتمثلتشغيل هذه األنظمة، حيث إن دورها األساس يف التوقيت والرتدد الدقيقة. ويؤدي نقل إشارات التوقيت والرتدد دورًا حامساً 
املوقع والسرعة والتوقيت على حنو فعال عرب العامل. وتتضمن هذه األنظمة مصادر دقيقة للتوقيت/الرتدد على منت توفري خدمة  يف

 متنها. السواتل فضالً عن أجزاء فعالة منصوبة على األرض لرصد تشغيل هذه السواتل واحلفا  على دقة مصادر التوقيت/الرتدد على
رها االحتاد خدمة خاصة لالتصاالت الراديوية الفضائية من أجل بث إشارات التوقيت اليت يصد (RR)وقد خصصت لوائح الراديو 

 والرتدد الدقيقة عرب العامل يطلق عليها خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت الساتلية.
 التوقيت وإشارات المعيارية الترددات خدمة 1.2.1

االحتاد   بالنسبة للعديد من الصناعات واملنظمات العلمية واتصاالت الطوار،، أدرجاعرتافًا بأمهية معايري التوقيت والرتدد الدقيقني
لة وحمطات االتصاالت الراديوية املتص خلدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت[ 2008الدويل لالتصاالت تعاريف ]لوائح الراديو، 

 من لوائح الراديو: 2008طبعة  يف يلي التعاريف املقدمةلوائح الراديو. وفيما  يف معاهدته الدولية املتمثلة يف هبا
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إشارات  تؤمن إرسال ترددات خاصة أو خدمة اتصاالت راديويةهي  :خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت  53.1«
 ها.توقيت أو النوعني معاً، بدقة فائقة معطاة، وهذا اإلرسال معد لالستقبال العام، لغايات علمية وتقنية وغري 

ائية واقعة تستعمل حمطات فضخدمة اتصاالت راديوية هي  :خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت الساتلية  54.1
 .إشارات التوقيتو خدمة الرتددات املعياريةأرضية، لنفس الغايات اليت هتدف إليها  سواتلعلى 

 لها.الالزمة لتشغي وصالت التغذيةميكن أن تشمل هذه اخلدمة أيضاً   
 ».إشارات التوقيتو خدمة الرتددات املعيارية يف حمطة: هي حمطة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت  95.1

بعض أجزاء طيف الرتدد الراديوي خلدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت.  (WRC)توزع املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية 
ة لوائح الراديو الذي يصف نطاقات الرتددات املوزعة خلدم يف مقتطفاً من جدول توزيع نطاقات الرتدد الوارد 1-1ويتضمن اجلدول 

 الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت الساتلية.

 1-1اجلدول 
 الساتلية التوقيت وإشارات المعيارية الترددات لخدمة الموزعة التردد نطاقات

 (2008 طبعة الراديو، لوائح)

 التعليق الوضع التوزيع نطاق التردد

MHz 400,15-400,05  من لوائح الراديو 262.5و 261.5يطُبق الرقمان  أويل 

MHz 2 4 202 أرض-فضاء  
من لوائح الراديو  440.5مصرح به مبوجب الرقم 

 21.9شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 

MHz 2  6 427 فضاء-أرض  
من لوائح الراديو  440.5مصرح به مبوجب الرقم 

 21.9شريطة احلصول على املوافقة مبوجب الرقم 

GHz 13,75-13,4 ثانوي فضاء-أرض  

GHz 14-13,75 ثانوي فضاء-أرض  

GHz 21,2-20,2 ثانوي أرض-فضاء  

GHz 25,5-25,25 ثانوي فضاء-أرض  

GHz 31-30 ثانوي أرض-فضاء  

GHz 31,3-31 من لوائح الراديو 149.5طُبق الرقم  ثانوي أرض-فضاء 
 

االحتاد بأن تدعم  يف ( الدول األعضاء2008من لوائح الراديو )انظر أدناه النص املقتطف من طبعة لوائح الراديو لعام  26تلزم املادة 
لية منها( ومحاية هذه األنظمة ذلك السات يف )مبااألنشطة املتعلقة بتوفري التشغيل الفعال ألنظمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

 من التداخل الضار.
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 26املـادة 
 التوقيت وإشارات المعيارية الترددات خدمة

على اإلدارات اليت تؤمن أو تعتزم تأمني خدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت أن تنسق وفقاً  1) 1البند  1.26
ىل مناطق هذه اخلدمة لتصل إ يف اخلدمة وتشغيلها على املستوى العاملي، مع العمل على التوسعألحكام هذه املادة إنشاء هذه 

دعم أنشطة تقنية استخدام طيف الرتددات الراديوية ول يف ، وذلك لتحقيق املزيد من الفعاليةالعامل اليت ال تتوافر فيها بقدر كافٍ 
 أخرى. وعلمية

إشارات  دارات التدابري الالزمة لتنسيق كل بث جديد للرتددات املعيارية أوحتقيقاً هلذا الغرض، تتخذ اإل 2)  2.26
هذا  يف البث املوجود بنطاقات الرتددات املعيارية مبساعدة املكتب. وتتبادل اإلدارات مجيع املعلومات املفيدة يف التوقيت أو أي تغيري

م مباشر وجوهري  املكتب املنظمات الدولية األخرى اليت هلا اهتماهذا اخلصوص، يستشري اجملال فيما بينها وتبلغها إىل املكتب. ويف
 باملوضوع.

نطاقات خدمة الرتددات املعيارية أو أال يبلغ إىل  يف ينبغي قدر اإلمكان أال خيصص أي تردد جديد 3)  3.26
 املكتب قبل إجراء التنسيق املشار إليه أعاله.

يارية نطاقات الرتددات املوزعة خلدمة الرتددات املع يف بينها للحد من التداخالتجيب أن تتعاون اإلدارات فيما  2البند  4.26
 التوقيت. وإشارات

جيب على اإلدارات اليت تؤمن هذه اخلدمة أن تتعاون فيما بينها عن طريق املكتب من أجل جتميع نتائج قياسات  3البند  5.26
 فاصيل التعديالت اخلاصة بالرتددات وإشارات التوقيت.الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت وتوزيعها، وكل ت

ذات الصلة عند اختيار اخلصائص التقنية لبث الرتددات املعيارية  ITU-Rتسرتشد اإلدارات بالتوصيات  4البند  6.26
 التوقيت. وإشارات

البًا ما التوقيت. وكما ذُكر أعاله، غوجدير باإلشارة أنه ال يوجد أي نظام ساتلي مكرس حصراً لبث الرتددات املعيارية وإشارات 
 ترتبط أجهزة نقل إشارات التوقيت والرتددات الدقيقة بتطبيقات أخرى على منت الساتل ذاته.

ستخدم، كمصدر ، نظرًا ألهنا تخدمة الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت الساتلية يف وال يوجد لدى بعض البلدان ختصيصات
الرتددات، األنظمة الساتلية املنتمية إىل خدمات االتصاالت الراديوية الفضائية األخرى القادرة على دقيق لنقل إشارات الوقت و 

 مثاًل(. GNSSنقل إشارات التوقيت عالية الدقة إىل أي مكان على سطح األرض )النظام 
 الساتلية للمالحة العالمية األنظمة 2.2.1

]لوائح  (RNSS) خدمة املالحة الراديوية الساتليةاليت تنتمي إىل  (2010) (GNSS)تعد األنظمة العاملية للمالحة الساتلية 
 الوقت احلايل، األدوات الرئيسية لنقل الرتددات وإشارات التوقيت الدقيقة على أساس عاملي. يف [، عملياً 2008 الراديو،

 الوقت الراهن: يف تعمل (SBAS)وهناك نظامان عامليان للمالحة الساتلية وثالثة أنظمة من أنظمة التعزيز القائمة على السواتل 
 للواليات املتحدة الذي يوفر تغطية عاملية؛ (GPS)النظام العاملي لتحديد املوقع  -
 غطية عاملية تقريباً.الذي يوفر ت (GLONASS)النظام العاملي الساتلي الروسي للمالحة  -

 اليت توفر مزيداً من التغطية املالحية احمللية هي: SBASوأنظمة 
إضافية باستخدام السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض  GNSSيوفر إشارات  (WAAS)نظام التعزيز واسع املنطقة  -

 الواليات املتحدة األمريكية. يف إمنارسات لزيادة التغطية
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إضافية باستخدام  GNSSتوفر إشارات  (EGNOS)ة املكملة املستقرة بالنسبة إىل األرض للتغطية األوروبية اخلدمة املالحي -
 أوروبا. يف إمنارسات لزيادة التغطية

 إضافية GNSSمكرسة لتوفري إشارات  MSASيستخدم سواتل  (MSAS)نظام التعزيز الساتلي متعدد الوظائف  -
 اجملاورة.اليابان والبلدان اآلسيوية  يف

 .SBASو GLONASSو GPSالفصول التالية وصف مفصل ألنظمة  يف ويرد
الفضاء  )وكالة Galileo)الصني(، و COMPASSمراحل التصميم والتطوير، مثل نظام  يف وهناك عدة أنظمة وطنية ودولية أخرى

 ليابان(.)ا QZSS)اهلند( و (IRNSS)األوروبية(، والنظام اإلقليمي اهلندي للمالحة الساتلية 
وصف  - ITU-R M.1787التوصية  يف وترد أيضاً أوصاف موجزة لألنظمة املذكورة أعاله واخلصائص التقنية األساسية ألجزائها الفضائية

فضاء( واخلصائص التقنية حملطات اإلرسال الفضائية -أرض وفضاء-خدمة املالحة الراديوية الساتلية )فضاء يف األنظمة والشبكات
 .MHz 1 610-1 559و MHz 1 300-1 215و MHz 1 215-1 164لنطاقات ا يف العاملة
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وقد تعزز إىل حد كبري بفضل قبوله  (GPS)النظام العاملي لتحديد املوقع  عمل يف يؤدي نقل إشارات التوقيت والرتدد دورًا هاماً 
ي لتحديد املوقع تشغيل النظام العامل يف على الصعيد العاملي. ويسلط هذا الفصل الضوء على دور الساعات وإشارات الوقت والرتدد

 وقدرات هذا النظام وأوجه قصوره فيما يتعلق بتوفري آلية لبث هذه اإلشارات.

 التشغيل ومبادئ عام وصف 1.2
على الصعيد العاملي باإلضافة إىل جمموعة  (PVT)نظام العاملي لتحديد املوقع البنية التحتية لتحديد املوقع والسرعة والتوقيت يوفر ال

حكم اجلزء الفضائي وجزء الت -من التطبيقات األخرى املستمدة من هذه القدرات األساسية. ويتألف النظام من ثالثة أجزاء 
 املستعمل. وجزء

ساعة  11مدارات شبه متزامنة ) يف ساتالً  24ر شيوعًا هو اجلزء الفضائي، وهو عبارة عن كوكبة تتألف امسيًا من واجلزء األكث
دقيقة( ترسل باستمرار إشارات قياس املدى بتمديد الطيف باجتاه األرض. وترسل مجيع السواتل على نفس الرتددات  58و

 تعريف ضوضائية شبه عشوائية.(( املشكلة بعدة شفرات L-)النطاق GHz 1,5 )حوايل
ويرصد جزء التحكم سالمة السواتل وحالتها وأداءها وينشئ رسالة بيانات تبثها السواتل ويتخذ اإلجراءات الالزمة لإلبالغ عن أي 

ل وحتمل سوات العامل كافة. يف السواتل ومعاجلتها. ويشمل جزء املستعمل أجهزة استقبال عسكرية ومدنية على السواء يف عيوب
 معايري الروبيديوم أو السيزيوم )أو كليهما( اليت توفر مرجعاً يولد إشارات قياس املدى اليت ترسها السواتل. GPS نظام

 الموقع لتحديد العالمي النظام أساسيات 2.2
أكثر(  ني )أوبإرسال إشارت GPSالعديد من السمات الرئيسية للنظام العاملي لتحديد املوقع. ويقوم كل ساتل  2-1يلخص اجلدول 

وتدفق اثنيين للبيانات. وشفرات الضوضاء  (PRN)مشكلتني بشفرتني أو أكثر للضوضاء شبه العشوائية  -Lالنطاق يف للموجة احلاملة
العشوائية ضرورية للنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة الذي يسمح جلميع السواتل باستخدام نفس الرتددات مع أدىن حد من التداخل. 

لية مطابقة لشفرة حم عالية. ولتحقيق ذلك، يولرد املستقِبل نسخة بدقةاجتاه واحد  يف ومتكرن الشفرات أيضاً من إجراء قياسات املدى
. وتوفر رسالة البيانات حاليت التأخري والدوبلر يف الساتل اليت يتوقع رؤيتها ويبحث عن الرتاصف الصحيح إلشارة النسخة املطابقة

 الدقيق وهي عبارة عن تقومي لكوكبة السواتل وسالمتها ول الساعة الساتلية وموقع الساتلمعلومات ح ”NAV-MSG“اليت ُتدعى 
سنقوم  تتطرق إىل التشغيل األساسي بتفصيل أكرب بكثري مما GPS تها وما إىل ذلك. وهناك عدد من املراجع املمتازة بشأن نظاموحال

 Kaplanو Enge [Misra and Enge, 2001]و Misra به هنا. وعلى وجه التحديد، تقدم الكتب الدراسية من إعداد
[Kaplan and Hegarty, 2006]  ومفهومة بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة بنظام أوصافًا تفصيليةGPS وتقدم املقالة العلمية .

[Parkinson, et al., 1996] Parkinson, et al. دراسة أكثر مشواًل مع مناقشات مستفيضة للتطبيقات ومباد، التشغيل. ونقتصر 
 النظام اهلام. هذا يف هذا الكتيب على تقدمي حملة عامة موجزة متهيداً ملناقشة دور التوقيت يف

 2-1اجلدول 
 الموقع لتحديد العالمي النظام

 معدالت الشفرة شفرات الطيف الممتد تردد اإلشارة

L1 MHz 1 575,42 حيازة واضحة - C/A MHz 1,023 
 P MHz 10,23شفرة  - الدقة  
 MHz 10,23 )إشارة عسكرية( Yشفرة   
  NAV-MSG )بيانات ساتلية( bits/s 50 

L2 MHz 1 227,60  شفرة  -الدقةP MHz 10,23 
 MHz 10,23 )إشارة عسكرية( Yشفرة   

  NAV-MSG )بيانات ساتلية( bits/s 50 
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لدفاع تزويد املستعملني التابعني لوزارة ا يف أوائل سبعينيات القرن املاضي هبدف أساسي يتمثل يف GPSوقد ُصمم نظام 
وحلفائهم خبدمة حتديد املوقع والسرعة والتوقيت على حنو فعال. واسُتمدت املتطلبات اليت حددت معمارية  (DoD) األمريكية

منذ ذلك احلني، نظامًا منوذجيًا "مزدوج  GPSالنظام األصلي بالكامل تقريبًا من بعثات وزارة الدفاع. ومع ذلك، أصبح نظام 
مستعمل تابع لوزارة الدفاع  000 300حوايل  2002عام  يف خدم GPSاالستخدام". وتشري التقديرات إىل أن النظام 

الواليات املتحدة مبفردها. ومل يذهب دور املستعملني املدنيني سدى، حيث جيري حالياً  يف مستعمل مدين وجتاري 000 000 4و
ي ووزارة النقل لف مشال األطلسالنظام بواسطة مكتب برنامج مشرتك يضم ممثلني عن وزارة الدفاع األمريكية ومنظمة ح يف التحكم

 املدنية. املسؤولة عن التطبيقات
ومت االعرتاف بأمهية االستخدام املزدوج للنظام داخل احلكومة األمريكية حبيث مت تشكيل فريق توجيه تنفيذي لتنسيق استخدام النظام 

النواب الرئيسيون للدفاع والنقل  (PNT)واملالحة والتوقيت رئاسة اللجنة التنفيذية املعنية باملوقع  يف دوره املزدوج. ويشارك يف وتوجيهه
 مع ممثلني من وكاالت حكومية أخرى. ويدعم مكتب تنسيق اللجنة التنفيذية لإلشراف على إدارة الربنامج املعين.

 المدى وقياس شفري بتقسيم المتعدد النفاذ أجل من العشوائية الضوضاء شفرات 1.2.2
نفس  يف تردد مشرتك للتمكني من إجراء قياسات املدى والنفاذ املتعدد على GPSنظام  يف (PRN) العشوائيةتستعمل شفرات الضوضاء 

من جمموعة  C/A GPS. ويتم انتقاء شفرات (C/A)ة يتقريبوشفرة احليازة ال (P)مها شفرة الدقة  GPSالوقت. والشفرتان األصليتان لنظام 
 .MHz 1,023بتة ُتولرد داخل الساتل مبعدل يبلغ  023 1، يبلغ طوهلا (Gold Codes)من شفرات غولد 
 (ms 1)فريدة حبيث يتسىن جلهاز استقبال املستعمل متييزها بسهولة. وتسهرل املدة القصرية  C/Aشفرة  GPSويرسل كل ساتل 

. m 300 أو (ns) نانوثانية 900 حوايل C/Aة سرعة احليازة ولكن جتعلها عرضة للتداخل أيضاً. وتبلغ مدة كل بتة من الشفر  C/A للشفرة
 البتة. من 000 1/1و 1/100وتقوم عادة عروة تتبع شفرة جهاز االستقبال لدى املستعمل بقياس تراصف الشفرة بدقة ترتاوح بني 

 GPS أسبوعاً. وخُيصص لكل ساتل 37. وهبذا املعدل، يستغرق استكمال الشفرة الكاملة MHz 10,23أطول بكثري وتُولد عند  P-وشفرة
 األحد. -اليت تستهل اإلرسال على امتداد األسبوع من منتصف الليل من السبت  P-قطاع ملدة أسبوع واحد للشفرة

جمفرة ذات خصائص  P-عادة بل يستعاض عنها بشفرة P-" أو مكافحة االحتيال، ال ترسل الشفرةA/Sإطار عملية تدعى " ويف
أكثر قدرة على مقاومة  P(Y) عمومًا لتمثيل مكون اإلشارة هذا. واإلشارة P(Y). ويستخدم مصطلح Y-شفرةمماثلة تُعرف باسم 

 ومع مدة بتتها األقصر، لديها القدرة على حتقيق دقة قياس أكرب. C/Aالتداخل من الشفرة 
 خلصائص الرتابط املتبادل والرتابط التلقائي لديهما. ويسمح الرتابط املتبادل املنخفض بني الشفرتني P(Y)و C/Aومت انتقاء الشفرتني 

 آن واحد. يف ضمن اجملموعة بتقليل التداخل بنفاذ متعدد لدى مجيع السواتل اليت ترسل
 خالف النسبة إىل حاالت التأخريشبيهة بتلك اخلاصة بالضوضاء البيضاء الغوسية. وب PRNوخصائص الرتابط التلقائي للشفرات 

الصفر، ال تتطابق الشفرة جيداً مع نفسها، وهذا أمر مهم إذ إهنا تسمح برتاصف النسخة املرجعية املطابقة جلهاز االستقبال بدقة 
 .C/A GPSخصائص الرتابط للشفرات  2-1الواردة. ويبني الشكل  GPSوبدون لبس مع إشارة 

من اجليل التايل. وهناك شفرات مدنية  GPSموعات جديدة متعددة من الشفرات لسواتل النظام وجيري حاليًا تعريف وتنفيذ جم
وجمموعة جديدة من  L5يُدعى  MHz 1 176,45وتردد جديد متاماً،  L2C، ُتدعى L2جديدة أضيفت إىل ترددات النطاق 

 .M-الشفرات العسكرية ُتدعى شفرات
ات حتسينات التشفري وتصحيح اخلطأ ومعاجلة اإلشارة الرقمية اليت أدخلت منذ سبعينوتستفيد تصاميم الشفرات اجلديدة من 

املعروفة البداية مع اجملموعة املقبلة من السواتل اليت سيتم إطالقها و  يف القرن املاضي. ومن املتوقع ظهور هذه الشفرات اجلديدة
من اجليل التايل اليت  GPSمع تنفيذ سواتل النظام اجلاري إرساهلا بواسطة الكوكبة الكاملة  Block IIF باسم سواتل

 .GPS III تدعى
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 2-1الشكل 
 C/A GPS للشفرة الترابط خصائص

Sat_time_freq-02-01

1 023 1 023 1 023 1 023 1 023

X1 EPOCH

1 023 GOLD CODE @ 1000/S 1 ms

1 BIT

 
 GPS النظام طيف 2.2.2

من معيار تردد  GPSاحلالية واحملدثة. وُتستمد مجيع الرتددات على منت سواتل النظام  GPSطيف إشارة النظام  2-2يوضح الشكل 
 L2و MHz 1 575,42 عند L1 ، يعرف بامليقاتيات الذرية. واإلشارتان التقليديتان احلاملتان مهاMHz 10,23ذري مرجعي يبلغ 

 .MHz 1 227,6 عند
كالً   L1 بينما تنقل املوجات احلاملة MHz 10,23عند  P(Y)تنقل فقط الشفرة  L2، كانت املوجات احلاملة لإلشارة 2002 ويف

 بأسلوب مربع الطور. C/Aو P(Y)من الشفرتني 

 2-2الشكل 
 GPS النظام إشارة طيف

 
  

Sat_time_freq-02-02 

L5 
MHz 1 176,45 L2 

MHz 1 227,6 L1 
MHz 1 575,42 

 C/Aشفرة 

 Mشفرة 
 C/Aشفرة 

 P (Y)شفرة  Mشفرة  P (Y)شفرة 



 11 2الفصل 

 

. ومبقدور أجهزة االستقبال L1 C/Aالوقت احلايل على تتبع إشارات الشفرة  يف وتقتصر معظم أجهزة االستقبال منخفضة التكلفة
داء املصممة للقيام . كما أن أجهزة االستقبال التجارية عالية األL2و L1إىل حد كبري عند الرتددين  P(Y)لوزارة الدفاع تتبع الشفرة 

بوظائف علمية أو غريها من الوظائف عالية الدقة تقوم بتتبع كلتا اإلشارتني احلاملتني باستعمال جمموعة متنوعة من التقنيات للنفاذ 
 .[Misra and Enge, 2001] النسبة إشارة إىل ضوضاء يف إىل إشارات الرتددات الراديوية األساسية وإن كان ذلك مع اخنفاض كبري

 L2C إلنشاء اإلشارة L2متميزتني ضيقيت النطاق إىل اإلشارة  PRNاحملدث إشارتني مدنيتني  GPSوسيضيف طيف النظام 
كلتيهما.   L2و L1املقسم إىل اإلشارتني  M-. وسيضاف طيف الشفرةCNAVونسخة حمدثة من رسالة املالحة املعروفة باسم 

األول  اإلطالقاجلديدة أن تكون إشارة لسالمة احلياة البشرية ومن املخطط إتاحتها مع  L5Cويقصد باإلشارة املدنية 
: L5 لقياس املدى على اإلشارة PRN. ويتم إرسال شفرتني GPS IIF (2010) [Kaplan and Hegarty, 2006] للساتل

يتم إرساهلما بتة  10,230لشفرتني (. ويبلغ طول اQ5-(؛ وشفرة بطور متعامد )تدعى شفرةI5-شفرة مع الطور )تدعى شفرة
بتات  10 هوفمان مبعدل-بشفرة نيومان I5-. ويتم تشكيل تدفق الشفرةms 1مبعدل تكرار يبلغ  MHz 10,23على تردد 

 .kHz 1بتة مضبوطة على  20هوفمان مبعدل -بشفرة نيومان Q5-ويتم أيضًا تشكيل الشفرة kHz 1 مضبوطة على
 يوفرها الرتدد اإلضايف، ُتصمم بنية اإلشارة والشفرات من أجل:وباإلضافة إىل الفوائد اليت 

 حتسني بنية اإلشارة لتحسني األداء؛ -
 ؛dB 3توفري قدرة أعلى مبقدار  -
 دعم كسب معاجلة يصل لعشرة أضعاف بفضل عرض النطاق األوسع. -

 المالحة رسالة 3.2.2
مجيع البيانات اليت حيتاج إليها جهاز االستقبال لوضع احللول املتعلقة باملوقع والسرعة  (NAV-MSG)تشمل رسالة املالحة 
عناصر  2-3 . ويوضح الشكل[IS-GPS-200 rev D, 2006]و/أو تأثري دوبلر املالحظ  يتقريبالاملدى والتوقيت استنادًا إىل 

بتة. ويُرسل كل  300أرتال فرعية لكل منها  5بتة يتألف من  500 1. وتتكون هذه العناصر من رتل يضم NAV-MSG الرسالة
من تقومي كوكبة  1/25 معاً  5و 4ثوان الستكماله. ومع ذلك، ميثل الرتالن الفرعيان  6بتة/ثانية ويستغرق  50رتل فرعي مبعدل 

 دقيقة. 12,5. وهذا يعين أن استكمال التقومي بكامله يستغرق ككلالسواتل  

 2-3الشكل 
 لمالحةا رسالة

 Sat_time_freq-02-023 

 كلمة مترير

 كلمة مترير

 كلمة مترير

 كلمة مترير

 كلمة مترير

كلمة القياس 
 عن بُعد

كلمة القياس 
 عن بُعد

كلمة القياس 
 عن بُعد

كلمة القياس 
 عن بُعد

كلمة القياس 
 عن بُعد

 1الرتل الفرعي 

 2الرتل الفرعي 

 3الرتل الفرعي 

 4الرتل الفرعي 

 5الرتل الفرعي 

 ةتصحيح امليقاتي

 التقومي الفلكي

 رتالً  25البث املتعدد الرسالة عرب 

 التقومي الفلكي

 رتالً  25/احلالة عرب السالمةالبث املتعدد للتقومي/
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معلومات التوقيت احلرجة الالزمة ألجهزة استقبال األنظمة  HOWبداية كل رتل فرعي. وتوفر الكلمة  يف HOWتأيت كلمة التمرير 
التوقيت الدقيق  HOW. وتوفر الكلمة P(Y)إىل تتبع شفرة  C/Aمن أجل "التمرير" من تتبع شفرة  (PPS)الدقيقة لتحديد املوقع 

ثانية. وبالتايل، ميكن جلهاز االستقبال الذي يتوىل فك تشفري  1,5لألسبوع الذي يبدأ فيه الرتل الفرعي التايل بوحدات من 
 هذه القيمة. أن حيدد توقيته الداخلي بدون لبس استناداً إىل HOW الكلمة

ويشمل الرتالن الفرعيان األوليان معلومات حمددة عن ساتل اإلرسال وتعرف هذه البيانات جمتمعة بالتقومي وتشمل معلمات مدارية 
ثالث معلمات للميقاتية تقوم بنمذجة احنراف ميقاتية الساتل عن توقيت  1وتنبؤات بشأن أخطاء امليقاتية. ويتضمن الرتل الفرعي 

، وخطأ الرتدد af0 هو احلد (toc)بواسطة دالة متعددة احلدود تربيعية. واحنراف التوقيت بالثواين عند التوقيت املرجعي  GPS النظام
 .af2 هو احلد 2sec/sec؛ واحنراف الرتدد بالوحدات af1عند التوقيت املرجعي هو احلد  sec/secبالوحدات 

من  UTC. وميكن حساب التوقيت UTC-GPSوهو التصحيح  4الرتل الفرعي  يف رسالة املالحة يف ويدرج حد توقيت إضايف
بالثانية  UTC وهذه املعلمات. وينمذج هذا احلد كذلك بواسطة حد ختالف واحنراف. ويف هناية عملية ضبط التوقيت GPS النظام

 قيت.يسة على خرج التو هذا الرتل الفرعي بيان األسبوع وقوع احلدث ومىت ستطبق الثانية الكب يف الكبيسة، يدرج
. وكل CNAVتعرف بالرسالة  NAV-MSGستقومان معًا بإرسال نسخة حمدثة من الرسالة  L5و L2Cوعندما تتاح اإلشارتان 

بعض احلاالت  يف واحدة من هاتني اإلشارتني ستكون فعليًا عبارة عن جمموعة من التشكيالت على تردد املوجة احلاملة. وتبث
واذ بدون بيانات تسمى موجة حاملة إرشادية إىل جانب إشارة البيانات كوسيلة مساعدة لالستحواذ. وسيلة مساعدة لالستح

االستحواذ على  يف وتصمم هذه اإلشارة حبيث يسهل استحواذها عن البيانات املشفرة، وميكن عند استحواذها بنجاح أن تستخدم
 البتات. إشارة

على  CNAVويزيد من مستويات القدرة عند وحدة الربط. وستكون الرسالة  GPS وحتسن هذه التقنية من استحواذ إشارة النظام
ثانية مبعدل  12نسق مرزم عشوائيًا من رزم رسائل مدة كل منها  يف إشارة البيانات وستشمل نفس معلومات الرسالة التقليدية

. وتدفق البيانات الناتج ذو املعدل 1/2بتة بدالً من بنية الرتل. وستستخدم التصحيح األمامي لألخطاء بشفرة تالفيفية مبعدل  300
املوجة احلاملة  الطور إلنتاج إشارة البيانات. ولن حتتوي يف الثانية يضاف بعد ذلك إىل املوجة احلاملة لإلشارة املتماثلة يف رمز 100

 لطور بعد ذلك أي بيانات وستتحول إىل إشارة إرشادية بدون بيانات.ا يف املتعامدة

 الموقع لتحديد العالمي النظام أجزاء 3.2
اإلشارة على   السواتل والتحكم واملستعملني. ويقع عبء توليد -يوصف النظام العاملي لتحديد املوقع عموماً بأنه يضم ثالثة أجزاء 

 كاهل كل من جزئي السواتل والتحكيم.

 الفضائي الجزء 1.3.2
 55oيل ستة مستويات مدارية مب يف مدارات شبه متزامنة. ويتم نشر السواتل يف ساتالً  GPS 24ة أو التشغيلية للنظام االمسيتضم الكوكبة 

 .2-4 الشكل يف ساتالً عامالً، وتعرض 24وجود  يف املتمثل االمسييضم كل مستوى أربعة سواتل. والكوكبة احلالية تتجاوز الشر  
ا  ثبات اإلرسال حنو األرض واأللواح الشمسية حنو الشمس. وقد مت استنبإف هو صفيثالثة حماور لتسديد  يف ل مستقرةوالسوات

من السواتل.  IIFة ووصواًل إىل أحدث عمليات النشر للمجموعة يتجريبال Iموعة اجملالعديد من "جمموعات" السواتل، بدءًا من 
 .III من سواتل اجملموعة يلوجاري حالياً تصميم اجليل الثا

من اهلوائيات احللزونية إلنتاج حزمة مشكلة توجه حنو األرض بقدرة  12بواسطة صفيف مكون من  GPSوترسل إشارات النظام 
داء بالنسبة السواتل وحتسني األ إشارة مستقبلة ثابتة تقريبًا على سطح األرض. والغرض من ذلك هو تدنية التداخالت بني

ثالث أو أربع ميقاتيات ذرية ومعدات إلكرتونية من أجل توليد إشارات  GPSللمستعمل. وتشمل احلمولة النافعة ملالحة النظام 
وسيع عمليات تحتديد الطيف املشتقة من امليقاتية. ويتحتم استعمال امليقاتيات الذرية إلتاحة الفرصة أمام حتسني التنبؤات املدارية و 

حالة عدم قدرة جزء التحكم األرضي على أداء مهمته. وبالتايل، فخالفًا لسواتل االتصاالت النمطية  يف تشغيل السواتل املستقلة
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اإلشارات املرجعية على متنها. ويبني  GPSاليت تقوم فقط باإلرسال ردًا على إشارات ولدهتا حمطات أرضية، تنتج سواتل النظام 
كل األوقات  يف . وتستعمل مقياتية واحدة فقط2008عام  يف أنواع امليقاتيات احملمولة على منت كل ساتل بالكوكبة 2-4 الشكل

أدائها. وتعمل امليقاتية  يف احنطا حالة عدم تشغيل إىل أن يطرأ عطل للميقاتية العاملة أو حيدث  يف فيما تبقى امليقاتيات األخرى
 .L2و L1واإلشارتني  P(Y)و C/Aترددي لتوليد الشفرتني املوجودة على منت الساتل كمرجع 

 2-4الشكل 

 2008 ديسمبر في GPS النظام وميقاتيات سواتل

 

 
 بالتحكم الخاص الجزء 2.3.2

 خمصصة DoD قاعدة شريفر اجلوية خارج كلورادو سربنغ وحمطات مراقبة يف (MCS)يتضمن اجلزء اخلاص بالتحكم حمطة التحكم الرئيسية 
أيضاً مواقع مراقبة إضافية  (NGA) للمعلومات اجليوفيزيائيةهاواي وآسينسيون ودييغو غارسيا وكاواجليني. وتدعم الوكالة الوطنية  يف

من أجل تعزيز دقة التقوميات الفلكية وامليقاتيات. وتوصل مستقبالت  GPSالنظام  يف للجزء اخلاص بالتحكم GPSتوفر قياسات 
السماء. وتقوم  يف GPSع سواتل النظام هبوائيات عالية الكسب تقوم بتتب زليةنحملطات املراقبة امل PPSاملزودة باخلدمة  GPS النظام

 L2و L1 ارتنيوتردد دوبلر وطور املوجة احلاملة على اإلش يتقريبمستقبالت حمطات املراقبة بالتسجيل املستمر لقياسات املدى ال
 ثانية. 1,5على فواصل زمنية قيمة كل منها 

هي املسؤولة عن حتليل البيانات اليت يتم جتميعها بواسطة حمطات املراقبة لتحديد سالمة وأداء احلموالت النافعة ملالحة  MCSواحملطة 
مدارات وميقاتيات سواتل  يف لتحديد األخطاء MCS. وتعاجل قياسات حمطات املراقبة أيضًا بواسطة احملطة GPSسواتل النظام 

ل الساعات ساس تنبؤات للمدارات وامليقاتيات خالأرسالة املالحة حتسب على  يف اتيةلكي وامليق. ومعلمات التقومي الفGPS النظام
 يومياً. األربع والعشرين التالية. وجتري عمليات نشر رسائل املالحة على الشبكة عادة مرة أو مرتني

Sat_time_freq-02-04 

 Aاملستوى 

38 Cs 68 Rb 67 Rb 81 Rb 61 Rb 41 Rb 
 Fاملستوى  Eاملستوى  Dاملستوى  Cاملستوى  Bاملستوى 

30 Cs 33 Cs 48 Rb 47 Rb 68 Rb 32 Rb 

44 Rb 68 Rb 43 Rb 38 Cs 

 1املوقع 

 2املوقع 

 3املوقع 

 4املوقع 

 5املوقع 

 6املوقع 

46 Rb 40 Cs 

27 Cs 68 Rb 63 Rb 34 Rb 64 Rb 80 Rb 

26 Rb 35 Rb 38 Rb 24 Cs 23 Rb 28 Rb 

48 Rb 

 IIA Cs مجموعات 7

 IIR-M Rb مجموعات 6

 IIA Rb مجموعات 6
 IIR Rb مجموعة 12
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 بالمستعمل الخاص الجزء 3.3.2
وتتبعها بصورة منفعلة. ويوضح  GPSحبيث تستحوذ على إشارات النظام  GPSتصمم جتهيزات املستعمل من أجل النظام 

اهلوائي واملذبذب ووحدة تركيب الرتدد وحمول اخلفض واحملول من متاثلي  - GPSالعناصر الرئيسية جلهاز استقبال  2-5 الشكل
 ومعاجل القناة أو معاجل اإلشارة ومعاجل املالحة. (A/D) إىل رقمي

 يحني ميكن إضافة مذبذب مرجعي خارج يف وري كوارتز؛لة منطي، يكون مرجع الرتدد هو مذبذب بلويف أي مستقبل مالح
ت وتكون اهلوائيات عادة نصف كروية مع بعض الرتكيبات اليت تستخدم ما يطلق عليه هوائيا .حالة مستقبل التحويل الزمين يف

. وينتج عن حتويل اخلفض [Misra and Enge, 2001]حلقات الكبح للتخفيف من انعكاسات اإلشارة من األسطح القريبة 
، GPS تغلب عليه الضوضاء. ويربط العينات املستقبلة باالنعكاسات احمللية لشفرات النظام GPSمن طيف  IFواالعتيان عينات 

 يكون مبقدور املستقبل حيازة كل ساتل من السواتل املرئية وإجراء قياسات املدى له.

 2-5الشكل 
 GPS لمستقبل العام يفيالوظ المخطط

 

 

 العمليات في والتزامن التوقيت به يقوم الذي الدور 4.2
 بالنسبة للمالحة والتطبيقات األخرى. GPSعملية التشغيل االعتيادي للنظام  يف يشرح هذا القسم أمهية التوقيت الدقيق

 األداء وعوامل المدى تحديد قياسات 1.4.2

. فاملدى النظري عبارة عن قياس للتأخري بني GPSيعد قياس التأخري الزمين أحادي االجتاه وتأثري دوبلر مها األساس بالنسبة للنظام 
 .GPSمن الساتل اخلاص بالنظام زمن الوصول املدرك إلشارة عند مستقبل وزمن إرسال هذه اإلشارة 

 ويف صورة معادلة:
 ( )R TPR c t t  1)-(2 

Sat_time_freq-02-05 

 هوائي

 مكرب متقدم

 RFحمول 
 SFإشارة 

 مركب تردد

 مذبذب مرجعي

LOF  

قناة تتبع 
 املوجة احلاملة

قناة تتبع 
 الشفرة

قياسات املدى 
 يالتقريب

تقدير 
تقدير  الدوبلر

 آين

قياسات املدى 
 تادل-يالتقريب

بيانات املالحة 
Hz 50  
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 ويربط املدى النظري مبوقع املستقبل كالتايل:
 εR TPR R b b I T MP       2)-(2 

، وزمن )GPS )Tbنظام الساتل اخلاص بال يف التوقيت يف زمن اإلرسال املفرتض لإلشارة نتيجة االحنيازات يف وبالتايل، فإن األخطاء
، وتعدد املسريات )T(، والرتوبوسفريية )I(، والتأخريات األيونوسفريية )Rb(املستقبل  يف التوقيت يف استقبال اإلشارة نتيجة االحنيازات

كافة مستقبالت  يف االنتشارقياس املدى النظري. وتنفذ مناذج لتصحيح تأخريات  يف اخلطأ يف ، تساهم مجيعها()وأخطاء املستقبل 
إىل أن تكون ذات وترية عالية ومن شأن التوسيط عرب الزمن أن حيد من مسامهتها.  زعنت . وأخطاء تتبع املستقبل GPS النظام

 .[Parkinson et al., 1996] 2-2اجلدول  يف وميزانية األخطاء املعنية لتنبؤ ميقاتية الساتل ترد
 األخطاء غري حمدودة بشكل أساسي، نظراً ألنه ال يلزم أن تكون مذبذبًا ذرياً. وبالتايل، جيب تقدير يف ميقاتية املستقبلومسامهة 

 أحد احللول الشبكية. يف حل املالحة اخلاص باملستقبل أو القضاء عليها من خالل متييز مزدوج يف هذه املعلمة

 2-2اجلدول 

 GPS النظام أخطاء ميزانية

 فضاء األخطاءمصادر 
(m) 

 تحكم
(m) 

 مستعمل
(m) 

 نظام
(m) 

 2,7 – 2,7 2,7 استقرار امليقاتية والنظام الفرعي للمالحة

 1,0 – 1,0 1,0 التنبؤ باضطراب الساتل

 0,5 – 0,5 0,5 أخرى

 2,5 – 2,5 – تنبؤ التقومي الفلكي وامليقاتية

 2,3 2,3 – – تعويض التأخري األيونوسفريي

 2,0 2,0 – – الرتبوسفرييالتأخري 

 1,5 1,5 – – ضوضاء واستبانة املستقبل

 1,2 1,2 – – تعدد املسريات

 0,5 0,5 – – أخرى

RSS 3,0 3,8 3,6  

1)خطأ النظام  )    5,3 
 

 بها والتنبؤ الساتل ميقاتية استقرار 2.4.2
، حيمل كل 1.3.2الفقرة  يف هي األساس الذي تتولد منه مجيع اإلشارات املرسلة. وكما هو موضح GPSتعد ميقاتية ساتل النظام 

ؤ اخلاصة أي حلظة معينة. وحتدد إمكانية التنب يف ل على متنه ثالث أو أربع ميقاتيات ذرية متكررة، ال تعمل منها إال واحدةتاس
مستعمل مستقل  وقع ودقة نقل التوقيت املطلق اليت ميكن احلصول عليها بواسطةاخلطأ بالنسبة لتحديد امل يف هبذه امليقاتية املسامهة

 بذاته واملعدل املطلوب لتحديثات رسالة املالحة.

 GPS النظام ساتل ميقاتية أداء تقييم 5.2
ونشر تقرير بشأن هذا  GPSمبراقبة أداء ميقاتيات سواتل النظام  (NCST/NRL)يقوم مركز نافال لتكنولوجيا الفضاء مبخترب أحباث نافال 

 األداء كل ثالثة أشهر. ومن اجلوانب املهمة لدعم الربنامج ككل تقييم أداء امليقاتيات الذرية للمركبات الفضائية وهي على املدار لدعم
لتقييم الدقيق ألداء أي اتطوير ميقاتيات ذرية فضائية جديدة وحمسنة وتقييم املفاهيم التشغيلية للنظام وقياس أداء النظام. وتتاح إمكانية 

 وبيانات مرصودة للمدى النظري. NAVSTAR SVمن خالل قواعد بيانات شاملة إلكرتونية للربنامج  GPSالنظام  يف نظام فرعي
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م والبيانات املستقاة من جزء التحك. NAVSTAR SVوتشمل قاعدة البيانات بيانات مستمرة لدورة كل رحلة تطلق للربنامج 
إىل جانب بيانات التقوميات الفلكية الدقيقة املعاجلة  NGAومن حمطات املراقبة التابعة للوكالة  GPSالنظام  يف (OCS) التشغيلي

 النظام. يف ، تستخدم مجيعها الشتقاق إشارات امليقاتيات من كل ميقاتية ذرية عاملةNGAالحقاً بالوكالة 
التابع  (JPO) ومكتب الربنامج املشرتك NCST/NRLو NAVSTAR Block Iوقد برز هذا اجلهد أثناء تتبع الربنامج املشرتك 

من السواتل التوضيحية اليت تعمل مع جزء التحكم املؤقت. وقد مت توسيع  Iلساتل تكنولوجيا املالحة الثاين واجملموعة  GPS للنظام
 وتشغيل جزء من التحكم التشغيلي. IIRو II/IIAالنطاق ليشمل جمموعيت السواتل التشغيلية 

إنتاج تقديرات للميقاتيات مشتقة من عمليات رصد لطور املوجة احلاملة والبيانات الدقيقة  يف 2004 يف NRLوقد بدأ املخترب 
وكالة  200من احتاد يضم أكثر من  IGS. وتتألف اخلدمة GNSS (IGS)للتقوميات الفلكية املأخوذة من اخلدمة الدولية لألنظمة 

 بلداً. 80كثر من أ يف وطنية وجامعة ومركز حبوث
وحتليالهتا. وتفضي هذه املسامهات إىل  GPSويقدم كل مشارك مسامهات تضم جمموعة متنوعة واسعة من البيانات امللتقطة للنظام 

أكثر  IGS النماذج وتقنيات التحليل ومنتجات البيانات املتاحة اليت تفيد بدورها كل وكالة من الوكاالت املشاركة. ويرعى النظام أفضل
 دائمة تعمل باستمرار وتستعمل مستقبالت تتبع متعددة القنوات مزدوجة الرتدد شفرية وباملوجات احلاملة. GPSحمطة تتبع  350من 

 GPS تقديرات مليقاتيات النظام IGSوقد طورت معايري مشرتكة واعتمدت بشأن ختزين البيانات وتبادهلا. وتشمل منتجات ميقاتية النظام 
( IGSTو IGRT) IGS حملطات األرضية من أجل املنتجات السريعة والنهائية على حد سواء واجلداول الزمنية املوزعة للنظاموميقاتيات ا

 ، مستقالً عن ميقاتية حمطة أرضية وحيدة.GPSوتوفر مرجعاً مستقراً لتحليل بيانات ميقاتية النظام  NCST/NRLاملركز  يف تنتج
قاعدة البيانات على املدار وتقييم من  يف عاملة حيسب من البيانات الواردة MSو SVواستقرار الرتدد بالنسبة لكل ميقاتية ذرية 

خالل سلسلة مستمرة من البيانات. ويعترب هذا التحليل مستقاًل عن ما جتريه الوكاالت األخرى من حتليالت ومكماًل هلا. ويتم 
  المسيامع التحليالت األخرى غالبًا بشكل غري رمسي كمقياس اختباري ألغراض االستقاللية. وينشر األداء تنسيق املقارنة البينية 

كل ثالثة أشهر وجيري حتليل مفصل على الرصدات اليت تشري إىل سلوك غري اعتيادي أو شاذ. واألرشيف اإللكرتوين لقاعدة 
فرتة سابقة.  يف داء االعتيادي والشاذ للميقاتيةحتليل األ يف ميكن استعماله GPSقاعدة بيانات النظام  يف بيانات البيانات على املدار

ومتكن قاعدة البيانات اإللكرتونية هذه من تقدير استقرار الرتدد من تدفقات مستمرة للبيانات بفرتات زمنية متوسطة ترتاوح بني 
 دقائق وسنوات باإلحالة إىل معيار مشرتك. 5

 .GPSكوكبة النظام  يف ر الرتدد مليقاتيات السواتلاستقرا 2-6ويوضح الشكل 
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 2-6الشكل 
 GPS النظام لسواتل الذرية الميقاتيات استقرار

 
 

 السواتل مسيرات تأخيرات 1.5.2

أن تساهم هي  GPSأو اختالفاهتا داخل ساتل النظام املسارات احلمولة النافعة من التوقيت، ميكن لتأخريات  يف إىل جانب التغاير
تأخري  يف التوقيت للمستعمل النهائي. وجيب على حنو خاص مراعاة االختالفاتأخطاء التوقيت بالنسبة حلل نقل  يف األخرى

 يرات مركز الطور بالنسبة للهوائي.الطور ويف تأخريات الشفرة وتغا يف واالختالفات L2و L1املسري بني مسريي اإلشارتني 
مزدوجة  P(Y)رة بة ملستقبل مزود بإمكانية الشفرسالة املالحة حتسب بالنس يف اخلاصة بامليقاتية اليت ترسل af1و af0والتصحيحات 

. وبالتايل، GPS لنظاما يف الرتدد. ويرجع ذلك إىل أن احلل يقوم على رصدات لرتددات مزدوجة من حمطات املراقبة التابعة جلزء التحكم
إللغاء تأثري طبقة األيونوسفري. وجيب على  P2 و P1توليفة من املسريين  يف مسري اإلشارة يف فإن التصويب يتضمن تأثري االختالفات

. وتستعمل قيمة وحيدة (tgd)مستعمل الرتدد الوحيد تطبيق تصحيح على قيم ميقاتية البث، يطلق عليه تأخري جمموعة التوقيت 
 رسالة البث. يف كل مرة. ومع ذلك جترى قياسات فردية لتأخري اجملموعات لكل ساتل وتدرج حالياً  يف جلميع السواتل tgdللتصحيح 

ال تعترب كبرية بالنسبة لنقل التوقيت. بيد أنه مع  (ns 0,6) وحىت وقت قريب، كانت األخطاء األقل من دورة موجة حاملة واحدة
 هوائيات يف ، أصبحت تغايرات مركز الطور[Larson and Levine, 1999]ظهور حلول نقل التوقيت القائمة على طور املوجة احلاملة 

حتظى بأمهية متزايدة. ونتيجة الستعمال هوائي باستقطاب دائري ميامن، فإذا كان على املركبة الفضائية أن تقوم بدورة   GPS النظام
(. وباملثل، فإن املستعملني الذين ns 0,6أو  cm 19,04اه السمت، فإن طور املوجة احلاملة يلف مبقدار دورة كاملة )جتكاملة حول ا

أجزاء خمتلفة من األرض سريصدون قيمًا خمتلفة لطور اإلشارة. ويوجد حاليًا تصويب هلذه  يف GPS يستقبلون إرساالت النظام
 .[Larson et al., 2000]اإلزاحات بالنسبة للتطبيقات عالية الدقة 

Sat_time_freq-02-06 
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 النسبية 2.5.2

يل وع. وترد تفاصكتب كثرية هلذا املوض يف وقد كرست مقاالت عديدة وفصول GPSتوقيت النظام  يف تقوم النسبية بدور بارز
 فصل الحق. ولن نتطرق هنا إال إىل العناصر الرئيسية. يف أكثر عن هذا املوضوع اهلام
تتأثر بتأثريين  GPSبالنظام  ل خاصتمن سطح األرض، فإن أي ميقاتية على منت أي سا km 000 20نظراً لوجودها على ارتفاع 

إىل  GPS من آثار النسبية يعدالن الرتدد الذي تولده. واجتماع متدد التوقيت وإزاحة تردد اجلاذبية يدفع مبيقاتيات سواتل النظام
 اليوم الواحد. يف s 38,59العمل بوترية أسرع من أي ميقاتية مكافئة هلا على سطح األرض مبقدار 

 ذبات احملمولةسطح األرض، يتم تعديل تشغيل املذبعلى ت اإلشارات الالزمة بدقة أكرب كما ترى ولكي يتسىن للسواتل إنتاج ترددا
اليوم، وبالتايل تكون ترددات اإلشارات املستقبلة سليمة بالنسبة للتوقيت  يف s 38,59الفضاء حبيث تعمل بوترية أبطأ مبقدار  يف

ست للنسبية نظرًا إىل أن مدارات السواتل لي نتيجةف ترددي ثان إىل ذلك، حيدث ختال اإلحداثي على سطح األرض. وإضافة
 ة للخطأ الناتج عن هذا التخالف:يتقريبدائرية متاماً. وفيما يلي صيغة 

 
2 2

2 2
sinrt GM a e E

c c


  

r v
 2)-(3 

 حيث:
 r وv:  موقع وسرعة الساتل وتصححrt معاجلة مستقبل النظام  يفGPS  باستخدام معلومات الالمتركزية املأخوذة

 من رسالة املالحة.

حدود عشرات النانوثانية ويكون واحدًا جلميع  يف GPSويكون مقدار خطأ التوقيت الناجم عن ال متركزية املدار بالنسبة للنظام 
 املعين. GPSاملستقبالت اليت تتبع ساتل النظام 

 المستقبل ميقاتية مساهمات 6.2
ق كافة التوقيتات من مذبذب مشرتك. ومع ذلك، فبالنسبة ت، تشGPSسواتل النظام  يف ، كما هو احلالGPSداخل مستقبل النظام 

تردد  يف خطاءروبيديوم أو السيزيوم. واألالملعظم املستقبالت التجارية والعسكرية، يكون هذا املرجع معيارًا من الكوارتز بداًل من 
تردد دوبلر اإلمجايل أو طور  قياس تردد دوبلر أو يف قسم تركيب الرتدد باملستقبل تظهر بذاهتا يف الستقرارمذبذب املستقبل وعدم ا

 A/Dهلوائي وصواًل إىل املستقبل من ا يف املوجة احلاملة. وأخطاء احنيازات ميقاتية املستقبل أو ختالفات التوقيت وتأخريات املسري
ملوجة احلاملة، ويف الوسم الزمين للرصدات وحلول املوقع. فإذا أجريت القياسات جلميع قياسات املدى النظري وطور ا يف تظهر

 مجيع القياسات. يف آن واحد، تظهر نفس أخطاء الرتدد واالحنياز يف السواتل
حمللي. ا. وتعرف قاعدة التوقيت هذه بتوقيت املستقبل أو التوقيت GPSمستقبل النظام  يف وتنفذ خطوات عديدة لتحديد التوقيت

مؤقتة. وحسب املستقبل املقصود،  ذاكرة يف أسلوب البداية الساخنة، يضبط املستقبل توقيته استناداً إىل قيم ختزن يف ومبجرد التشغيل
حدود ثانية واحدة أو أسوأ. ويف البداية الباردة، لن تكون هناك أي معرفة بالتوقيت ويضبط  يف يرجح أن تكون دقة هذا التوقيت

 دء اعتباطياً.توقيت الب
حسب الوقت من  ms 10-1حدود  يف وعندما تفك شفرة أول رسالة بالتقومي الفلكي للساتل، ميكن ضبط التوقيت احمللي

رسالة املالحة. وحتدد دقة هذا التحديد األويل للتوقيت اجلزء الباقي من حل امليقاتية الذي جيب  يف املعروض (TOW) األسبوع
من األسبوع  فرتة انقطاع تقابل فرتة القياس التالية يضبط مبا يساوي توقيت اإلرسال يف والتوقيت احملليتصحيحه على هذا األساس. 

 مضافًا إليه الزمن الالزم النتقال اإلشارة من الساتل وقت اإلرسال إىل موقع املستقبل وقت االستقبال. وأي تقدير للموقع بدقة
 ms 67)بالنسبة ملستقبل على سطح األرض، يرتاوح زمن العبور من  ms 1ة تصل إىل يعد كافياً لضبط هذا التوقيت بدق km 100 يف

 .(بالنسبة ملرسل على خط األفق ms 85املوجود فوق املوقع مباشرًة إىل  GPSتقريباً من مرسل الساتل 
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بعض  ويف .من معاجلة التطبيقات، تقدر احنيازات امليقاتية باعتبارها جزءًا ms 1حدود  يف ومبجرد حتديد التوقيت احمللي بدقة
حنيازات، إطار ما يعرف بالتصحيح الورقي للميقاتية، مبعىن أنه ال جتري عملية ضبط مادية خلفض اال يف املستقبالت، تظل االحنيازات

لى عولكن ترصد القيمة وتبلغ. ويف بعض املستقبالت، يضبط توقيت القياس لتعويض االحنيازات حبيث جتري القياسات بالفعل 
املقدرة بثانية واحدة. ويتسم هذا األمر بأمهية خاصة بالنسبة للمستقبالت اجليوديسية حيث تتسق  GPS الفرتات اخلاصة بالنظام

تقوم بعض  نهاية، الال حتديد املوقع النسيب املتحرك أو الثابت. ويف يف القياسات من مستقبالت متعددة لتحقيق دقة عالية
 ات.الفعلي إلجراء القياسات، ولكنها تقوم بتصويب أختام التوقيت املبلغة وإجراء قياسات لالحنياز املستقبالت بضبط التوقيت 

 المالحة مستقبل ميقاتية 1.6.2

بالنسبة ملعظم تطبيقات املالحة، تكون القيمة الفعلية الحنياز امليقاتية غري كبرية إىل حد ما. وال يكون تزامن القياسات مع الفرتات 
رجًا إالر هذه احلالة لن يكون التزامن ح يف حالة التنسيق مع قياسات مستقبالت أخرى، وحىت يف ضروريًا إالر  GPSالزمنية للنظام 

املالحة هام  حدود السنتيمرتات وامليلليمرتات. والوسم الزمين السليم للقياسات وحلول يف بيقات اليت حتتاج إىل دقةبالنسبة للتط
بالنسبة للمنصات سريعة احلركة مثل الطائرات والسواتل عالية السرعة. وهناك نقطة دقيقة للتوقيت بالنسبة للسواتل القريبة من 

أمتار. وأخطاء  7حدود  يف حتديد املوقع عرب املسار يف يولد أخطاء ms 1الوسم الزمين مبقدار  يف األرض وهي عبارة عن خطأ
لى املنصات األخرى الوسم الزمين ع يف حدود املرت تكون حمتملة هي األخرى بالنسبة لألخطاء املماثلة يف حتديد املوقع اليت تكون
 ذات الدينامية العالية.

اء الرتدد النامجة عن احنياز ميقاتية املستقبل حتل بطريقة موثوقة كجزء من حل موقع وسرعة املالحة. واحنيازات املدى النظري وأخط
استخدام  يف وعادة، ال تفيد هذه القيم من تطبيقات املالحة. ويف تطبيقات املالحة واملسح ذات الصلة، هناك تقنية شائعة تتمثل

. ويزيل هذا النهج معلمة احنياز امليقاتية من احلل بتمييز ازواج من [Misra and Enge, 2001]التمييز املزدوج لطور املوجة احلاملة 
الرصدات اآلنية من مستقبلني ومن ساتلني. ويف حالة معاجلة ارتباطات القياسات بالصورة السليمة، تكون حلول نقطة الفارق 

 املزدوج مكافئة حللول املوقع النسيب اليت حتل فيها امليقاتية.

 التوقيت مستقبل ميقاتية 2.6.2
 النسبية 1.2.6.2

يف أي مستقبل يصمم حتديداً لنقل التوقيت، يتم عادة جتنب املذبذب الداخلي أو إغفاله من أجل دخل قادم من مذبذب مرجعي 
. والتصحيحات املتعلقة بتأثريات النسبية ضرورية (PPS 1)الثانية  يف خارجي وإشارة مرجعية مبعدل تكرار للنبضات يبلغ نبضة واحدة

. وحتدث تأثريات مشاهبة للنسبية على ميقاتية املستقبل بالنسبة للمنصات GPSلتصحيح ختالف الرتدد والتوقيت مليقاتيات سواتل 
الحة. وبالنسبة لنقل حلول امل ذات الدينامية العالية. وتكون التخالفات مشرتكة بالنسبة لكافة القياسات، لذا، فهي ال تؤثر على دقة

 التوقيت إىل منصة سريعة احلركة، ينبغي تعويض ختالفات تأثرات النسبية للمذبذب املرجعي.

 للميقاتية الورقية التصويبات 2.2.6.2

ار إليها شتوقيتاهتا الداخلية لتصحيح أخطاء امليقاتية املقدرة. واألخطاء تقدر وي GPSكما ورد آنفاً، ال تعدل معظم مستقبالت 
 بتصحيحات "امليقاتية الورقية". ويف بعض احلاالت تطبق التصحيحات على التوقيتات املعروضة واملبلغة وعلى القياسات املبلغة.

 PPS 1 والمعدل التردد - المصححة الخرج ميقاتيات 3.2.6.2
أن يطبق داخلياً تصحيحات امليقاتية ، جيب PPS 1أي مستقبل توقيت يكون مطلوباً من أجل توليد إشارة برتدد مصحح ومعدل 

 ركيب الرتددعروة مغلقة للمذبذب الداخلي أو لقسم ت يف لتوليد إشارات اخلرج املتزامنة هذه. وميكن حتقيق ذلك عن طريق الضبط
مغلقة، فإنه جيب عروة  يف حالة إجراء التحكيم يف املستقبل أو استعمال دائرة عروة مفتوحة منفصلة لتوليد اإلشارات املصححة. يف

 تنفيذه حبيث ال خيل بوظائف تتبع اإلشارة.
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 ورعايته التوقيت تحديد 7.2
عبارة عن أساس  GPST. والتوقيت GPS (GPST)يعرف مبا يطلق عليه توقيت النظام  GPSاألساس بالنسبة جلميع قياسات النظام 

يرتبط  GPST بالتوقيت العاملي املنسق. والتوقيت 1980يناير  6يوم  00:00هي الساعة  GPSفرتة زمنية للنظام  يف زمين مستمر حتدد
. بيد أنه UTC (USNO) [ICD–GPS–202B Navstar, 2001]عن طريق  (UTC)باملقياس الزمين الدويل، التوقيت العاملي املنسق 

 UTC تاالحنراف عن التوقي يف رخطوات الثواين الكبيسة، وبالتايل، فإنه يستم GPST، ال يطبق التوقيت UTCخالفاً للمقياس الزمين 
ومراقبة أداء  USNO على أساس دخل من GPSTثانية. وجزء التحكم هو املسؤول عن احلفا  على التوقيت  14بتخالف يبلغ حالياً 

، ميكن GPS وباستخدام قياسات سواتل النظام GPST. وتربط إرساالت السواتل بالتوقيت GPSالتوقيت ككل ساتل من سواتل النظام 
 .UTC (USNO)وبالتايل بالتوقيت  GPSTألي مستقبل توصيل توقيته احمللي بالتوقيت 

 التحكم جزء عمليات 1.7.2

ة التحكم طحم يف من معايري الرتددات الذريةبواسطة تركيبته أو جمموعة  GPST، مت حتديد التوقيت 1990 يونيو 17منذ 
يتم احلفا  عليه  الفعلي ال GPSTوامليقاتيات احملمولة على منت السواتل. والتوقيت  GPSوحمطات املراقبة للنظام  (MCS) الرئيسية

بؤ مبحطة إطار وظيفة التحليل والتن يف بواسطة أي ميقاتية واحدة داخل النظام. فهو حيسب ضمنًا بواسطة مرشاح كاملان يعمل
 وزين طبقاً الستقرارها أثناء فرتة التقدير.التحكم الرئيسية. وختضع القياسات من املعايري الرتددية الفردية للت

ع للتوزين جملموعة من امليقاتيات الذرية. وحتسب تصحيحات امليقاتيات الورقية لكل ض  يتكون من متوسط خ   GPSTوبالتايل فإن 
 بث.رسالة ال يف حبيث تشكل األساس للمعلمات املرسلة GPSمعيار ترددي أيضاً مع تصويبات ميقاتيات سواتل النظام 

وأخطاء ميقاتيات حمطات املراقبة  GPSالقياسات من حمطات املراقبة لتقدير مدارات وميقاتيات سواتل النظام  MCSوتستعمل احملطة 
 "أقسام" عديدة يقوم كل يف بتقسيم القياسات واحلاالت املطلوب تقديرها MCSواملعلمات األخرى. وتقوم وحدة التقدير باحملطة 

ومجيع حمطات املراقبة. وقد نشأ التقسيم نتيجة لقيود احلوسبة اليت كانت تتسم  GPSموعة فرعية من سواتل النظام قسم منها مبعاجلة جم
ل مشكالت فص يف العمل به لتخفيف عبء احلوسبة وللمساعدة يف ، بيد أنه رؤي االستمرارMCSهبا احلواسيب القدمية للمحطة 

. وهناك خوارزمية GPS سم حاالت تصل إىل ستة سواتل ومخس حمطات مراقبة. ويضم كل ق[Hutsell, 1994]السواتل الفردية 
 منفصلة من أجل "توفيق األقسام" تقوم بضبط حاالت حمطات املراقبة من أجل االتساق عرب األقسام.

 .GPST تقديرات احنرافات ميقاتيات حمطات املراقبة والسواتل عن التوقيت أفضلب MCSويزود "متوسط كبري" بني األقسام احملطة 
هو املسؤول عن رعاية مرجع زمين فيزيائي لوزارة الدفاع بالواليات املتحدة.  (USNO)واملرصد البحري للواليات املتحدة 

امليقاتية  USNOكما يرعى املرصد   الوقت الفعلي من أجل وزارة الدفاع. يف عبارة عن حتقيق للتوقيت UTC(USNO) والتوقيت
 .Schriever AFB يف GPSحمطة التحكم الرئيسية للنظام  يف (USNO/AMC)األساسية البديلة للمرصد 

باستخدام مستقبالت  PPSرساالت واإل GPSلسواتل النظام  (SPS)مبراقبة خدمة حتديد املوقع القياسية  USNOويقوم املرصد 
خالل دورة  s 6 واشنطن العاصمة. وجتمع القياسات من السواتل الفردية على فواصل مبقدار يف توقيت متخصصة توجد

 1aو 0aدقيقة. وتستعمل الدورات من مجيع السواتل لتشكيل استقراء خطي ملدة يومني لتقدير معلمات التصحيح  13 مدهتا
. ورصدات السواتل ns 20-15حدود  يف ندقيقة يكو  13. وجذر متوسط الرتبيع حللول الدورة GPS-UTC (USNO) للتوقيت

  GPS من أجل احلفا  على النظام MCSاحملطة  يف العادة دخالً لربجميات يف وتكون MCSالفردية والتقديرات اخلطية تقدم إىل احملطة 
 يسمح بأي دخل من اخلارج. كنظام مغلق ال

 GPS النظام توقيت توجيه 2.7.2
باستثناء ختالفات الثواين  UTC (USNO)من التوقيت  µs 1±حدود  يف GPSTتفرض وثيقة التحكم املشرتك أن يتم احلفا  على التوقيت 

لتحقيق  UTC (USNO) يوجه حنو الرتاصف مع التوقيت GPST. ومن مث، فإن التوقيت [ICD–GPS–202B Navstar, 2001]الكبيسة 
وحتديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل التوجيه  GPS-UTC(USNO)خالل حتليل التقديرات اليومية لالحنياز هذا الشر . ويتحقق التوجيه من 

 ضمن حدود املواصفة. GPS-UTC(USNO)خالل اليوم التايل من أجل احلفا  على ختالف 
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كانت   1994مارس  18بل لليوم الواحد. وق GPSTويتألف التوجيه من إضافة احنراف ختالف ثابت موجب أو سالب إىل التوقيت 
. ويطبق التوجيه بتعديل s/s2 19–10 × ±1القيمة  ت. وبعد هذا التاريخ استعملs/s2 19–10 × ±2قيمة االحنراف الثابت املستعملة 

طبق توجيه  . وإذا ما[Hutsell, 1994]ويكون معروفاً للمستعملني  GPS-UTCتصحيحات ميقاتيات سواتل البث وتصحيحات 
 .GPSTيلمسونه من خالل عدم استقرار التوقيت  GPSغري ضروري، فإن مستعملي النظام 
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 مقدمة 1.3
ة ولقد جتلى ذلك بوضوح من خالل إحبار مقياس الزمن العائد هلاريسون على منت سفيناعتمدت أنظمة املالحة تارخيياً على الوقت. 

، إلثبات أن اجلهاز يسمح للمالحني ألول مرة بتحديد خط الطول )الكرونومرت( على حنو 1761عام  يف ديبتفوردصاحب اجلاللة 
ن والوقت، كان اهتمام جمتمع ضبط الوقت دائماً وكبرياً باستخدام أنظمة املالحة م املالحةقة بني دقيق وموثوق. وبسبب هذه العال

داً. وخبالف املالحني الصميم إىل تكنولوجيا امليقاتية الراقية ج يف النظام العاملي لتحديد املوقعالوقت. وحىت اليوم، يرتكز  توزيعأجل 
تل واحد لتحديد حيتاجون إال لسا موقعهم، فإن من يضبطون الوقت العارفني موقعهم ال الذين حيتاجون إىل أربعة سواتل لتحديد

 .ن بُعدعمجيع أحناء العامل  يف الوقت. وميكن لرصدات ساتل واحد أن تسمح للقائمني على ضبط الوقت مبزامنة ميقاتيات

 الموقع لتحديد العالمي للنظام (SBAS) المعزز السواتل على القائم النظام وصف 2.3

 GPS املالحة. ويف حني أهنا تشبه أنظمةأنظمة تطور  يف هي أحد أحدث املستجدات (SBAS)إن أنظمة التعزيز القائمة على الساتل 
 GPS األداء من أنظمة يف التفاضلية من حيث املفهوم، فهي تعطي إدارات الطريان املدين واملالحة اجلوية الوطنية مستوى أعلى بكثري

، فهي ال حتسن الدقة فحسب، بل تزيد أيضاً SBAS أنظمة . وبفضل أساليب التعزيز اليت تستخدمها(DGPS)التفاضلية األخرى 
من حمطات مرجعية أرضية  GPSمن تيسر اخلدمة وسالمتها واستمراريتها. وهي تقوم بذلك من خالل االستمرار مبراقبة إرساالت 

. وإذ تستخدم اإلشارة الصادرة عن الساتل املستقر (GEO)صاالت املستقرة بالنسبة إىل األرض وبإرسال رسالة معززة من سواتل االت
 النسق ومعدل البتات. يف فهي ختتلف L1 (GPS L1)إشارة  يف GPS بالنسبة إىل األرض نفس تردد نظام
م احملد دة معلومات إىل املستخدم ال حتسن دقة موقع املستخد الساتل املستقر بالنسبة إىل األرضويعطي حمتوى الرسالة القادمة من 

لساتل افقط بل تعطي املستخدم معلومات أيضاً بشأن موثوقية ذلك املوقع. وميكن أيضاً استخدام اإلشارة من  GPSمن إشارات 
  GPSالنظام  تزامنة مع توقيتاملالحة. ولكن جيب أن تكون اإلشارات م يف كمصدر آخر لقياس املدى  املستقر بالنسبة إىل األرض

 كي حيدث ذلك.
ني الدراسات ميكن أن تستخدم أيضاً لتوزيع الوقت ونقل الوقت. وتب الساتل املستقر بالنسبة إىل األرضوبالتايل، فإن اإلشارات من 

. وما GPS (PPS) يف مستوى نظام حتديد املواقع الدقيق يف لوظائف التوقيت هذه أهنا بالفعل SBASأنظمة احلالية على استخدام 
 توقع حتسن مستويات الدقة والصحة إذ تأخذ هذه األنظمة بالنضوج. يف من مغاالة

 (األمريكية المتحدة الواليات)  (WAAS) واسعة منطقة تعزيز نظام وصف 3.3

املرجعية . والوحدة األساسية فيه هي احملطة (WAAS)واسعة عملية  منطقةنظام تعزيز  اً ختطيطي 3-1يصور الشكل 
. وضمن احملطة املرجعية، توجد معدات تتكون من معايري تردد حزمة السيزيوم الرديفة أو شكل آخر WAAS (WRS) لنظام

متخصصة لتتبع  GPSقناة مزدوجة الرتدد، ومستقبالت  12ذات  WAAS/GPSمن امليقاتيات الذرية، وعدة مستقبالت 
 .GPSعية باستمرار قدر ما تستطيع رؤيته وحتصيله من سواتل الطور واسعة وضيقة النطاق. وتتبع كل حمطة مرج

 WRS وظائف مجع البيانات والتحقق من املعقولية، ومعاجلة البيانات وتسجيلها ونقلها. تتكون كل حمطة WRSوتؤدي كل حمطة 
البيانات تشمل ما برتادف ثالثي، وهو جيمع جمموعات مستقلة من  (WRE)منطقة واسعة  يف من رف معدات احملطة املرجعية

. WAAS (WMS)ام نظ يف الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض، ويرسل البيانات إىل كل حمطة رئيسةوما يرصده  GPSيرصده ساتل 
وُيكفل استقالل جمموعات البيانات جبمع املعلمات القابلة للرصد من خالل جمموعات مستقلة من العتاد الالزمة لدعم وظيفة 

. وجُتمع البيانات مبعدل يتسق مع مستواها املتوقع من االختالف؛ فعلى سبيل املثال، تسمح WMSالتحقق اليت تقوم هبا حمطة 
. وقبل إرسال البيانات إىل GPS جبمع هذه البيانات بتواتر أقل كثرياً من البيانات الواردة من سواتل الظروف اجلوية اليت تتغري ببطء

 من معقولية بياناته اليت جرى مجعها. وتوسم البيانات الفاشلة على أهنا فشلت WRE، تتحقق كل من معدات WMS حمطات
البيانات  WRS، ترسل كل حمطة WMSكل حمطة  يف البيانات. ولضمان تيسر WMSاختبار املعقولية مث ترس ل إىل حمطات  يف

 .(TCS) النظام الفرعي لالتصاالت األرضية يف من خالل عقدتني فقريتني مستقلتني WMSإىل كل حمطة 
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 3-1الشكل 

 (SBAS) السواتل على القائم التعزيز نظام على المستوى عالية بسيطة عامة نظرة

 
 

وظائف املعاجلة التصحيحية وحتديد مدار الساتل، وحتديد السالمة والتحقق منها وإقرارها، وإنشاء رسالة  WMSوتؤدي كل حمطة 
وظائف الثانية، وتعاجلها لدعم ال يف مرة واحدة ،WRSجبمع البيانات الواردة من مجيع حمطات  WMS. وتقوم حمطة WAASنظام 

 250 بنسق WAAS وتفضي إىل إرسال رسالة WRSاملذكورة أعاله. وجترى هذه املعاجلة على مجيع البيانات املتاحة من حمطات 
 .(GUS) الوصلة الصاعدة يف املستقرة بالنسبة إىل األرضهذه إىل األنظمة الفرعية  WAASالثانية. وترس ل رسائل  يف بتة مرة واحدة

الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض الناجتة عن  WAASللسماح بإذاعة رسالة  WMSحمطة وجيدو ل توقيت املعاجلة اليت تقوم هبا 
[. ويتحقق 1997، وآخرون (Peck)]بيك  GPS 1-sنظام  يف (C/A)ة يتقريباملتالزم مع اللحظة املرجعية لشفرة احليازة/ال

الوصلة اهلابطة للتأكد من أهنا  يف عن طريق التحقق من الرسائل املرس لة (SIS)اء الفض-يف-من صحة اإلشارة WAAS نظام
 WRS مع مواقع WAAS/GPSومبقارنة حلول موقع املالحة من  املستقرة بالنسبة إىل األرضمطابقة لتلك اليت ترس ل إىل السواتل 

عرب سطح  WAASنظام  يف ميكن منها التحكم (O & M)وحدة تشغيل وصيانة  WMSاليت مشلها االستطالع. وحتوي كل حمطة 
 WMS بوصفها حمطة WAAS واحدة ضمن نظام WMSمتاس بني احلاسوب والبشر. ولتجنب التضاربات، ال ميكن تعيني إال حمطة 

 أي وقت معني. يف وحدة تشغيل وصيانة نشطة(املتحكمة )ذات 
ضمن  GCS إذاعة وقياس مدى. ويتكون كل نظام وظائف (GCS)ويؤدي كل نظام اتصاالت مستقر بالنسبة إىل األرض 

وساتل واحد  (RFU)ونظامني فرعيني لوصلة الرتدد الراديوي الصاعدة  (SGS)من نظامني فرعيني إلنشاء اإلشارة  WAAS نظام
 مستقرة بالنسبة، حمطة وصلة صاعدة RFUووصلة  SGS. وينتج عن اجلمع بني نظام (GEO) مدار مستقر يف يدور حول األرض

بتة مرة واحدة كل ثانية من كل  250بنسق  WAASباستقباله رسائل  GCSنظام  يف . وُتستهل وظيفة اإلذاعة(GUS) إىل األرض
. TCS فقريتني على نظام WAASبعقديت  GUS، توصَّل كل حمطة WAASالنظام. ولتحسني تيسر رسائل  يف WMS حمطة

معدل شفرة حتويل التصحيح املسبق  1/2باستخدام مصدرًا لرسائلها وتشفر الرسالة املستقب لة  WMSحمطة  GUSوختتار حمطُة 
الساتل املستقر بالنسبة إىل وصلة صاعدة إىل  يف وترس ل GPSبتة على إشارة من منط  500للخطأ. وتشكَّل الرسالة الناجتة بطول 

 :GUS مستقر بالنسبة إىل األرض مبحطيت. وخيدَّم كل ساتل األرض

Sat_time_freq-03-01 

 محطة
 وصلة
 صاعدة

 نظام مستخدم GPS سواتل
SBAS 

GEO 

 رئيسية تحكم محطة
 مرجعية محطة

 محطة
 وصلة
 صاعدة

 رئيسية تحكم محطة
 مرجعية محطة
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 إحدامها تعمل كوصلة صاعدة أساسية؛ -
 وتقوم األخرى مبقام وصلة احتياطية جاهزة للعمل فوراً. -

طتني أرضيتني متباعدتني حم يف مستقلتان من الناحية التشغيلية وتقعان للساتل املستقر بالنسبة إىل األرضاملخدِّمتان  GUSوحمطتا 
أكثر من  مرفق يتكون من واحدة أو هي (GES)واحملطة األرضية على سطح األرض  ميل. 300جغرافيًا مبسافة ال تقل عن 

الوصلة الصاعدة.  يف ، ويوفر املأوى والقدرة والعمليات وخدمات الصيانة لألنظمة الفرعية املستقرة بالنسبة إىل األرضGUS حمطات
ا إىل مستخدمي بة إىل األرض بزحزحة تردد اإلشارة وببثهالساتل املستقر بالنس يف ويقوم املرسل املستجيب ذو "األنبوب املعقوف"

الفضاء -يف-األساسية واالحتياطية، عند الضرورة، للحفا  على تيسر اإلشارة GUS. ويباد ر إىل االنتقال بني حمطيت WAAS نظام
 .WAAS من نظام

مع  L1 (GPS L1)إشارة  يف GPS امبإرسال إشارة إىل املستخدمني على تردد نظ GCSنظام  يف وتُنجز وظيفة قياس املدى
 املعلومات التالية:

 مستقر بالنسبة إىل األرضاملخصصة لكل ساتل  (PRN)الضوضاء شبه العشوائية  شفرة 1
 وظيفة اإلذاعة. يف الساتل املستقر بالنسبة إىل األرضرسالة املالحة املرسلة دورياً من  يف التقومي الفلكي الدقيق الذي يرد 2

ينفَّذ على سطح األرض وليس  PRN، إال أن التوقيت الدقيق لشفرة GPSويتحقق هيكل اإلشارة هذا بطريقة مماثلة هليكل نظام 
  ستقرة بالنسبة إىل األرضامل . وتسمح هذه الوظيفة للمستخدمني بالتعامل مع السواتلالسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرضعلى منت 

 ، وبالتايل فهي تزيد من التيسر اإلمجايل للنظام.آخر GPSكما لو كانت ساتل 

 (اليابان) (MSAS) الوظائف متعدد النقل نظام وصف 4.3

 عامة نظرة 1.4.3

. وُتستقبل بيانات (MTSAT)متعدد الوظائف  القائم على السواتل لساتل النقلنظام التعزيز تشكيلة  3-2الشكل  يف يظهر
ل أيضاً اليابان؛ هي سابورو وطوكيو وفوكوكا وناها. وُتستقب يف أربعة مواقع يف املثبتة (GMS)حمطات املراقبة األرضية  يف GPS ساتل

أربعة  يف مثبتة (MRS)حمطات مراقبة وقياس مدى  يف املستقر بالنسبة إىل األرض MTSATوإشارة ساتل  GPSبيانات ساتل 
 موقعني يف املثبتة (MCS) البيانات الواردة إىل حمطات التحكم الرئيسيةمواقع أخرى؛ هي كويب وهيتاشيأوتا وهاواي وأسرتاليا. وترس ل 

 اليابان؛ مها كويب وهيتاشيأوتا. يف
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 3-2الشكل 
 (MSAS) الوظائف متعدد النقل نظام تشكيلة

 
 

 (IGP) تصحيحات السواتل ونقا  الشبيكة األيونوسفريية (CPF)، حيسب النظام الفرعي ملرفق املعاجلة املركزية MCSيف حمطة 
 وهو وقت الشبكة الداخلي MSAS (MNT)، ويراقب السالمة. وحياف ظ على وقت شبكة MSASنظام  يف املعرَّفة مسبقاً 

 (NES) ضمن حد معني. ويولد النظام الفرعي للمحطة األرضية للمالحة GPS، حبيث يبقى احنرافه عن وقت MSAS امنظ يف
من حمطة  MTSATإىل ساتل  MSAS. وترس ل رسائل Ku، ويشكلها على النطاق CPFباستخدام بيانات من  MSAS رسائل

. وباإلضافة إىل ذلك، يعاجل النظام الفرعي (HPA)عايل القدرة  نفس املكان بعد التكبري مبكرب يف (GES)أرضية على سطح األرض 
 االتصاالت بني املرافق على سطح األرض. (NCS)التصاالت الشبكة 

 MSAS . ومن ناحية أخرى، ميتلك نظامWAASعلى سطح األرض العديد من السمات اليت تشرتك فيها مع نظام  MSASوملرافق 
مستقر بالنسبة إىل األرض  ، لساتل واحدPRNاملزدوجة ليعمل بنمطني من شفرات  PRNخصائصه اخلاصة، أي وظيفة شفرة 

 .Kuالنطاق  يف للتعويض عن التوهني الناجم عن هطول األمطار (UPC)وللتحكم بقدرة الوصلة الصاعدة 
 المزدوجة العشوائية شبه الضوضاء وظيفة 2.4.3

 على النحو املبني (MTSAT-1R, MTSAT-2)إىل األرض  مستقرين بالنسبة MTSATعادة مع ساتلي  MSASيعمل نظام 
بشكل منفصل.  MTSATعلى وصلة صاعدة إىل ساتلي  (PRN)عشوائية الشبه  . وترس ل خمتلف شفرات الضوضاء3-3الشكل  يف

توزَّع  PRN مرفق األرض أو بسبب األمطار الغزيرة، تظل إحدى شفرات يف بسبب عطل MCSوحىت عند عدم توفر أي من حمطات 
املستقرة بالنسبة إىل األرض ملنع تردي االستمرارية  MTSATإىل املستخدم نظراً لقدرته على استقبال أكثر من قنايت إشارات من سواتل 

 مزدوجة. PRN أن يتحول حنو التشغيل بشفرة MSASوالتيسر. فإذا تعطل أحد هذه السواتل، ميكن لنظام 

Fukuoka GMS 

Kobe MCS 
Hitachiota  MCS 

Naha GMS 

 مستخدم

Australia  MRS 

Hawaii MRS 

  

 GPSكوكبة 
MTSAT 

    MCSحمطة حتكم رئيسية
    MRSحمطة مراقبة وقياس مدى
    GMSحمطة مراقبة أرضية

 خط اتصاالت أرضي
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Tokyo 
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 3-3الشكل 

 المزدوجة (PRN) العشوائية هشب الضوضاء بشفرة التشغيل

Sat_time_freq-03-03

PRNs 129 and 137

PRN137

User

GESs

MTSAT-1R MTSAT-2

MCS No. 1

PRN129

GESs

MCS No. 2

Kobe Hitachiota

Outage

 
 

على وصلة صاعدة إىل ساتل واحد مستقر  PRNعشوائية املزدوجة، ترس ل خمتلف شفرات الشبه  ويف التشغيل بشفرة الضوضاء
 ي االستمراريةترد يف بالنسبة إىل األرض. ويشكل انقطاع الوصلة الصاعدة بسبب توهني هطول األمطار عوامل صغرية تساهم

مطار الغزيرة التعويض الذي بسبب األ Kuالنطاق  يف مزدوجة، حىت لو جاوز التوهني PRN. ويف التشغيل بشفرة MSASنظام  يف
األخرى  MCSاملرس لة بالوصلة الصاعدة من حمطة  PRN، يتواصل التشغيل بشفرة MCSي من حمطيت أ يف UPCيقدمه التحكم 

 .MCSتبديل بني حمطيت دون احلاجة إىل أي 
 الصاعدة الوصلة قدرة في التحكم 3.4.3

لتعويض توهني هطول األمطار إلشارة بقدرة الوصلة الصاعدة بتحكم العروة املغلقة  MSASأثناء هطول األمطار، يتحكم نظام 
املستقرة بالنسبة إىل األرض وحمطات أرضية  MTSATمن أجل حتقيق استقرار الوصلة بني سواتل  Kuالنطاق  يف الوصلة الصاعدة

بيانات نسبة املوجة احلاملة إىل ضوضاء  (UPC)قدرة الوصلة الصاعدة  يف . ويستخدم التحكم(GES)سطح األرض  على
 املركَّب UPCمستقِبل  املستقرة بالنسبة إىل األرض اليت حيصل عليها MTSATسواتل ل )0N/C-L1( L1إشارة  يف )0N/C( اخللفية

على أساس القيمة  HPA املوهِّن ضمن مكرب يف عن طريق التحكمحتكم العروة املغلقة  . وجيرى(HPA)مكرب عايل القدرة  يف
 ./0NCوالقيمة املستهدفة احملددة مسبقاً لنسبة  0NC/-L1املقيسة لنسبة 

 .Kuالنطاق  يف/0NCباإلضافة إىل ذلك، ولضمان التحكم، ُتستخدم أيضاً نسبة 
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 (أوروبا) EGNOS نظام وصف 5.3
من أربعة قطاعات: قطاع أرضي وقطاع فضائي وقطاع املستخدم وقطاع مرافق الدعم على غرار القطاعات  EGNOSنظام  يتكون

 .MSASو WAASاليت ورد وصفها لنظامي 

 من مرسالت مستجيبات على منت سواتل مستقرة بالنسبة إىل األرض. EGNOSنظام  يف يتكون القطاع الفضائي 1

مطورة وفق  (GNSS)من مستقبالت عادية للنظام العاملي للمالحة الساتلية  EGNOSنظام  يف يتكون قطاع املستخدم 2
 .(RTCA MOPS DO-229)أو  RTCA DO-229رقم  (MOPS)معايري احلد األدىن من األداء التشغيلي 

 له.يبعض املرافق الالزمة لدعم تطوير النظام وعملياته وتأه EGNOSنظام  يف ويتضمن قطاع الدعم 3
 .EGNOSنظام  يف القطاع األرضيوصف  1.5.3الفقرة  يف ردوأخرياً ي

 EGNOS نظام في األرضي القطاع على عامة نظرة 1.5.3
املوصولة مبجموعة من مرافق رديفة  (RIMS)من حمطات قياس املدى ومراقبة السالمة  EGNOSنظام  يف يتألف القطاع األرضي

املهمة، السالمة والتقومي الفلكي والتصحيحات  يف . وحيدد مركز التحكم(MCC)املهمة  يف للتحكم واملعاجلة تدعى مركز التحكم
وترس ل  النسبة إىل األرض.لساتل املستقر بكل ساتل حتت املراقبة، وحيدد التأخر األيونوسفريي، ويولد التقومي الفلكي للالتفاضلية 

، ملواصلة إرساهلا عرب الوصلة الصاعدة مع إشارة قياس املدى (NLES)ىل احملطة األرضية الربية للمالحة إرسالة  يف هذه املعلومات
من  1 الوصلة يف (L1)السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض. وترسل هذه السواتل تلك البيانات عرب الوصلة اهلابطة على تردد  إىل

. وتوصَّل مجيع مكونات القطاع األرضي بينيًا بواسطة شبكة GPSنظام  يف خبطة تشكيل وتشفري متاثل تلك املتبعة GPS نظام
 .EGNOSنظام  يف (EWAN)اتصاالت منطقة واسعة 

 بالوقت يتعلق فيما EGNOS نظام على عامة نظرة 2.5.3
 ة. باستجابًة للمتطلبات، توفر الفقرات التالية وصفاً لكل من وظائف الوقت واألداء املتوقع، استناداً إىل التحليل والتجر 

أساسًا لتشكيل  (TDOA)كالمها فارق وقت الوصول   (GLONASS)والنظام العاملي للمالحة الساتلية  GPSويستخدم نظام 
قياسات مدى املستقِبل إىل الساتل. وبالتايل، فإن لدقة ميقاتيات املستقِبل والساتل املشاركة تأثريًا مباشرًا على دقة قياس املدى 

رسائل املالحة اليت يذيعاهنا متكن مستخدمي النظام من تصحيح  يف كالمها معلومات  GLONASSو GPSاحملققة. ويوفر ساتال 
 حات دقيقةللنظام الساتلي. وهذه التصحي االمسيأخطاء ميقاتية الساتل، أي احنراف فرادى ميقاتيات الساتل عن سلم التوقيت 

 .(ns)حدود بضعة أجزاء النانو من الثانية  يف
، وما مل تقدَّر وتزال، فإن هذه القلقلة ستسبب تردي (SA)االنتقائي  قلقلة التيسر، فإهنا ال حتتسب GPSحالة نظام  يف ومع ذلك،

أداء حتديد موقع املستخدم. وعالوة على ذلك، ُيستحسن لتطبيقات السالمة العالية إنتاج تقديرات مستقلة عن أخطاء ميقاتية 
 .. ومن أجل حتديد تقديرات دقيقة للغاية ألخطاء ميقاتية الساتلالساتل من أجل مراقبة تصحيحات اإلذاعة

 مرفق املعاجلة املركزية: يف ثالث وظائف ميقاتية أساسية تقع EGNOSونشرها بني مستخدمي النظام، يؤدي نظام 
 .EGNOS (ENT)وإنشاء وقت شبكة نظام  RIMSمزامنة ميقاتية حمطات  -
 .GPSحنو وقت نظام  ENTتوجيه وقت  -
 .ENTحتديد ختالفات ميقاتية الساتل مع وقت  -

 .(UTC)والتوقيت العاملي املنسق  ENTتقدير الفرق بني وقت 
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 EGNOS (ENT) نظام شبكة وقت وإنشاء RIMS محطات ميقاتية مزامنة 3.5.3
  EGNOS (ENT) شبكة نظام. وهبذه التقنية يعرَّف وقت امليقاتية املركبةباستخدام تقنية  RIMSمزامنة ميقاتية حمطات جترى 

، وتولد عملية املزامنة تقديرات للتخالف واالنسياق لكل من RIMSكمتوسط ضمين جملموعة تضم مجيع ميقاتيات حمطات 
وميكن بعد ذلك أن ُتستخدم هذه التقديرات إلسناد القياسات ضمن شبه مدى  .ENTنسبة إىل وقت  RIMSميقاتيات 

وال بد من عملية املزامنة هذه من أجل السماح باجلمع بني ما يُرصد من القياسات  ا.كمرجع هل  ENTإىل وقت  RIMS حمطات
 الدالة اليت تقدر أخطاء ميقاتية الساتل. يف متعددة RIMSضمن شبه املدى من حمطات 

كة، وتزام ن مجيع واحدة لتوفر وقت الشب RIMS، حيث ترشَّح ميقاتية امليقاتية الرئيسةومثة تقنية مزامنة بديلة أبسط هي تقنية 
هنج امليقاتية  يف األخرى مع تلك امليقاتية. وألسلوب امليقاتية املركبة ميزتان هامتان على هذا النهج. فأواًل هناك RIMSميقاتيات 

 املركبة طاملا توجد ENT. ويف املقابل، تبقى ميقاتية ENTالرئيسة نقطة عطل واحدة. فإذا فُقدت امليقاتية الرئيسة، فُقد وقت 
الذي يوفره هنج امليقاتية الرئيسة حمدوداً باستقرار امليقاتية الرئيسة نفسها.  ENTاجملموعة. وثانياً، يكون استقرار وقت  يف ميقاتيتان

وعلى . RIMS توسط الضمين جملموعة مجيع ميقاتيات حمطاتهو استقرار امل ENTأما بتقنية امليقاتية املركبة، يصبح استقرار وقت 
االستقرار. وهلذه امليزة األخرية للميقاتية املركبة  يف حتسناً  nمتطابقة ومستقلة، فإن ذلك يعطي  nافرتاض جمموعة من ميقاتيات 

 زيادة قدرة النظام على كشف وعزل أعطال امليقاتية. يف ي مهم يتمثلتأثري جانب
لرؤية ان طريق مرشاح كاملان. وتضم بيانات قياس املرشاح جمموعة مستقلة خطيًا من رصدات وتنفَّذ خوارزمية امليقاتية املركبة ع

الوقت نفسه  يف من خالل القيام RIMSؤية املشرتكة لزوج من حمطات ر باحلد األدىن من التغاير املسبق. وتشكَّل رصدة ال املشرتكة
يات اجلغرافية ألشباه املديات إلزالة املدمعاجلة مسبقة ح، جتري بطرح قياسات شبه املدى املرصودة إىل ساتل مشرتك. وقبل الطر 

إىل هوائي الساتل وتقليل األخطاء غري املرغوب فيها، مثل التأخر املتعدد املسريات والضوضاء احلرارية. ومتثل  RIMSهلوائي حمطات 
 باإلضافة إىل األخطاء املتبقية. RIMSرصدات الرؤية املشرتكة الناجتة هذه قياسات مباشرة لتخالفات ميقاتية حمطة 

بالنسبة إىل مقياس الزمن االفرتاضي. وتتمثل نتيجة  RIMSوتشمل حاالت املرشاح ختالفات وانسياقات كل من ميقاتيات حمطات 
ميع ميقاتيات املرجَّح الضمين جل املتوسطأن يوفر املرشاح تقديرات للتخالفات واالنسياقات بالنسبة إىل  يف هذه الصيغة

. ويعتمد الرتجيح النسيب ENT، أي EGNOS. ويعرِّف متوسط اجملموعة الضمين هذا أساساً سلم التوقيت لنظام RIMS حمطات
للميقاتيات املستخدمة ضمن املرشاح على عدة عوامل، ولكنه يتحدد إىل حد كبري بنماذج ضوضاء العملية املرتبطة بكل من 

 .RIMSيات. ومتيز هذه النماذج استقرار ميقاتية حمطة امليقات
منو بطيء  جتاهاتاونظراً لعدم توفر سوى قياسات فرق امليقاتية للمرشاح، ميتلك منوذج املرشاح مكونات غري قابلة للرصد تسبب 

. جتاهاتإلزالة هذه االجيب أن توظف تدابري خاصة ,مصفوفات التغاير املشرتك خلطأ احلالة.  يف خالل فرتة طويلة من الزمن
االستقرار العددي داخل املرشاح. وميكن إثبات أنه حاملا تزال من مصفوفة التغاير  زعزعةالنهاية إىل  يف فإهنا سوف تؤدي وإال

ك إن التغاير املشرت منوذج النظام، ف يف النمو البطيء خالل فرتة طويلة من الزمن بفعل مكونات غري قابلة للرصد اجتاهاتاملشرتك 
 .إىل مقياس الزمن املثايل وليستقديرات حالة املرشاح نسبة إىل متوسط اجملموعة الضمين،  يف الناتج يصف األخطاء

 GPS وقت إلى ENT وقت توجيه 4.5.3
للحد من املدى الدينامي لتصحيحات ميقاتية الساتل، األمر الذي يقلل من مقاس  GPSإىل وقت  ENTتقتضي الضرورة توجيه وقت 

إىل سلم التوقيت  ENTوحيسن كفاءة عملية نشر الرسالة. وجيري توجيه وقت  (WAD)رسائل امليقاتية التفاضلية ملنطقة واسعة 
يت بني التوجيه هي تقدير آين لتخالف سلم التوق باستخدام مرشاح مترير منخفض رقمي من الدرجة الثانية. وإشارة دخل GPS لنظام
وتصحيحات ميقاتية الساتل  ENT . وهو حُيسب من ختالفات ميقاتية الساتل املقدَّرة املستقاة من وقتGPSووقت  ENT وقت

 أفضلشاح لتقدمي تردد قطع املر  . وخُيتارGPS ، وهي تقديرات ختالفات ميقاتية الساتل مع سلم التوقيت لنظامGPSنظام  يف املذاعة
فيما يتعلق بسلم التوقيت  ENT وقت يف حني يُتجنب التخلف الكبري بسبب االنسياق النسيب يف ،(SA)خفض للتيسر االنتقائي 

 االنتقائي. ، اخنفض تردد القطع الذي ميكن ضبطه وزاد ختفيض التيسرENT. وكلما زاد استقرار وقت GPS لنظام
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وتبني مجيع  .< ns 50، أي GPSإىل  ENTبسهولة مبتطلب توجيه سلم التوقيت من  EGNOSوسيفي األساس املرجعي لنظام 
. وجيب أن تعامل هذه النتائج حبذر ألهنا تستند إىل < ns 3سيناريوهات السيزيوم اليت ُدرست إمكانية حتقيق دقة توجيه بواقع 
. ومع ذلك، فإن النتائج متسقة مع نتائج أخرى،  RIMSطات جمموعات بيانات مركبة بنماذج مثالية للتيسر االنتقائي وميقاتيات حم

 [.1998، وآخرون (Benedicto)املرجع ]بنديكتو  يف كالشواهد املذكورة
بشكل مستقل دون احلاجة  (CPF)من خمتلف مرافق املعاجلة املركزية  ENTمبزامنة تطبيقات وقت  < ns 3وستسمح دقة توجيه بواقع 

. ولكن إذا لزمت هذه الوظيفة، فقد أظهرت التجارب بالبيانات ENT-Bإىل وقت  ENT-Aلوظيفة تزامن خمصصة من وقت 
. ويُفرض متطلب النظام هذا جلعل تبديالت ns 3 (2)من  أفضلبسهولة بدقة  ENTاحلقيقية واملركبة إمكانية حتقق تزامن أوقات 

 .EGNOSملركزية شفافة ملستخدمي نظام مرافق املعاجلة ا
 الساتل ميقاتية تصحيحات 5.5.3

وحُتسب تصحيحات ميقاتية الساتل ومعدالت التصحيح باستخدام كل ما هو متاح من قياسات شبه املدى وقياسات دوبلر من 
 مث جيري مجعها RIMSكمرجع هلا باستخدام معلمات تزامن حمطات   ENTوظيفة ما قبل املعاجلة. وتستند القياسات إىل وقت 

ختالف ميقاتيته  يف جمموعات عرب الساتل. وحُتسب لكل ساتل التقديرات املرجَّحة باحلد األدىن من جمموع مربعات األخطاء يف
وجيه ار ما ُيستخدم لوظيفة ت. مث تُفصل التخالفات باالصطفاء منخفض التمرير على غر ENTومعدل التغيري بالنسبة إىل وقت 

إىل داخل املكونات البطيئة والسريعة اليت تتألف منها رسائل تصحيح ميقاتية الساتل. وُتستخدم تقديرات معدل التغيري  ENT وقت
 النظام هذه التصحيحات مسبقاً. يف ليتوقع الكمون املرتقب

 (GEO) األرض إلى نسبةبال المستقر المدار في السواتل خالل من المذاع ENT وقت 6.5.3
رسائل  يف عرب الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض EGNOSتُنشر تصحيحات الساتل السريعة والبطيئة إىل مستخدمي نظام 

هذه الرسائل ويعيد تكوين جمموع ختالفات ميقاتية الساتل مع بفك شفرة  EGNOSمنفصلة. ويقوم املستقِبل لدى مستخدم نظام 
لكل ساتل يتتبعه، ويطبق عليها أشباه مدياته مع التصحيحات التفاضلية األخرى ملنطقة واسعة اليت يقدمها  ENT وقت
حل املالحة لدى  يف GLONASSأو  GPSزمين حمل سلم التوقيت لنظام ال ENT. ويف هذه الطريقة، حيل مقياس EGNOS نظام

اسعة، بل حيسب حمسَّن للموقع بفضل التصحيحات التفاضلية ملنطقة و املستقِبل. وبالتايل، ال يقف املستقِبل عند حساب تقدير 
 .ENTأيضاً تقديراً لتخالف ميقاتية املستقِبل اخلاصة به مع وقت 

عرَّف وقت . ويف الواقع، ياملستقرة بالنسبة إىل األرضعلى األرض، جيب نقله بدقة على منت السواتل  ENTوحاملا يتيسر وقت 
. وُتضمن L1 املدار املستقر بالنسبة إىل األرض عند مركز الطور متاماً هلوائي النطاقخمرج محولة  يف ة إىل األرضاملدار املستقر بالنسب

 الصاعدة واهلابطة من احملطة بني الوصلتني يتقريبوهي آلية حتكم مؤازرة تستند إىل التناظر الهذه الوظيفة مبا يدعى بالعروة الطويلة، 
 .الساتل املستقر بالنسبة إىل األرضإىل  (NLES)األرضية الربية للمالحة 

 (UTC) المنسق العالمي والتوقيت ENT لوقت الزمنية الساللم بين الفرق تقدير 7.5.3
لة مباشرة مجيع أحناء العامل، ليس من املمكن إقامة ص يف مبا أن التوقيت العاملي املنسق هو املتوسط النظري للعديد من امليقاتيات

 وضع التوقيت العاملي املنسق. يف . ومن الضروري، بدالً من ذلك، استخدام ميقاتية فعلية مشاركةUTCو ENT بني
 إىل حدين:  UTCو ENTوبالتايل، ميكن تقسيم الفارق الزمين بني 

 ENT – UTC = [ ENT – UTC(k) ] + [ UTC(k) – UTC ] (1-3) 

 حيث:

 k العاملي املنسق.وضع التوقيت  يف أي خمترب أورويب مشارك هو 
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 (UTC – UTC(k)) التوقيت فارق 1.7.5.3
، وهي خارج نطاق Tالتوقيت على أساس شهري من خالل الرسالة املعممة فروق  (BIPM)املكتب الدويل لألوزان واملقاييس  يتيح
 .EGNOS نظام

 :(UTC – UTC(k))وفيما يلي أداء فارق التوقيت 
إىل إبقاء فارق الوقت  (CCDS)واللجنة االستشارية لتعريف الثانية  (IUT)معاهد اجلامعة للتكنولوجيا  تدعو توصية -

(UTC – UTC(k))  ضمنns 100 (1). 
وقت الحق  يف ، وهو مقدَّمns 10 (1)حالياً عند مستوى  (UTC – UTC(k))فروق التوقيت  يف ويقع االرتياب املقدر -

 .T الرسالة املعممةمن خالل 
 .ns 20 (1)حدود  يف على دور التنبؤ، وميكن أن يكون (UTC – UTC(k))فارق التوقيت  يف ويعتمد االرتياب املقدر -

2.7.5.3 ENT – UTC(k) 

 SYRTE نفس موقع خمترب يف EGNOSنظام  يف RIMS(، يتعني أن تقع حمطة (OP))حسب مرصد باريس UTC و ENTملزامنة 
 نبضة واحدةو  MHz 10مرصد باريس، وأن تكون موصولة ماديًا مبيقاتيتها الذرية )بسطوح بينية على مستويي  يف املوجود

)حسب  RIMSحمطة و  ENT مباشرة فرق الوقت بني EGNOSنظام  يف RIMSحمطة . وستقدر وحدة مزامنة ((1pps) الثانية يف
تنبئ باالرتياب املذكور أعاله. انظر  12 الوقت برسالة من النمط. وسيذاع فرق ns 3 (2) ( بارتياب يقل عن(OP)مرصد باريس 

مستقر  SBAS اليت يرسلها ساتل (SBAS) التعزيز القائم على الساتل على وصف موجز حملتوى رسالة نظاملالطالع  A التذييل
 بالنسبة إىل األرض.

 والوقت (SBAS) الساتل على القائم التعزيز نظام 8.5.3
ىل أنه يستخدم ساتاًل مستقراً بالنسبة إ يف ضبط الوقت بالنسبة إىل (SBAS)التعزيز القائم على الساتل  ئيسية لنظامتتمثل امليزة الر 

حبيث تواكب اإلشارات الواردة من  SBAS. وحتد د مواصفات نظام GPSاألرض كساتل متمم لقياس املدى الواصل إىل نظام 
 قىيباملدار املستقر بالنسبة إىل األرض  يف . وألن الساتلns  50ضمن  GPSنظام املدار املستقر بالنسبة إىل األرض زمنيًا وقت 

بع خمترب تالسماء، ميكن استخدام هوائي ثابت عايل االجتاهية، من قبيل بوق التغذية أو طبق مكافئي، لكي يت يف نفس النقطة يف
ضبط الوقت ذلك الساتل. ويزيد هذا اهلوائي من نسب اإلشارة إىل الضوضاء ويساعد على ختفيف املسريات املتعددة أيضاً. ومن 

ملستقر بالنسبة إىل املدار اختفيف التداخل. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للمرء أن يتتبع  يف شأن مثل هذا اهلوائي أن يساعد أيضاً 
الوسطى  املناطق ذات خطو  العرض يف احلد األدىن، وخاصة يف أثناء املساء عندما يكون النشا  األيونوسفريي باستمراراألرض 

 احلد األدىن. يف حيث يكون التأللؤ
أن يساهم فيها. وهي تشمل جتارب املعايرة وجتارب  SBASوهناك العديد من أنواع جتارب ضبط الوقت املختلفة اليت ينبغي لنظام 

 .SBASاملختربات املختلفة واملقارنات بني خمتلف أنظمة  يف سريات املتعددة واملقارنات بني ضبط الوقتختفيف امل
 التوقيت أمر بالغ األمهية ،فتقدير التأخر عرب نظام ،املعايرة أو قياس التأخرات عرب نظام يف ضبط الوقت يتمثل يف ومثة شاغل خاص

 [ دورًا هاماً 1991 ،(Brown)تيات. وقد أدت جتارب األساس املرجعي الصفري ]براون دقة تقييم الفرق بني اثنتني من امليقا يف
 هذا اجملال بفضل تيسره املستمر. يف للقياسات طويلة األجلأن يوفر منصة  SBASهذه العملية. وميكن لنظام  يف

 المرجعية والمحطات الوقت 1.8.5.3
حمطات مرجعية مستقلة  يف بتسجيل أوقات الرصدات. إذ جتري كل أعمال الرصد (SBAS)التعزيز القائم على الساتل  نظام يعىن

 كمرجع.  GPS ، ُتستخدم ميقاتية على أساس وقتSRSكل حمطة  يف . ومن أجل ضمان انتظام األساس الزمينSBAS (SRS)لنظام 
. وتلزم هذه اخليو  لكفاية (RSE)رجعية على عدد من اخليو  املستقلة اليت تدعى معدات احملطة امل SRSوعادة ما حتتوي كل حمطة 

. وباإلضافة SRS حمطة يف حال حدوث عطل واحد يف بالبيانات SBAS (SMS)نظام  يف الرتادف من أجل تزويد احملطة الرئيسة
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حزمة عادة ما يكون هناك معيار تردد ، معدات احملطة املرجعية يف املوجودة (COTS)املكونات التجارية اجلاهزة من إىل غريها 
 السيزيوم )امليقاتية الذرية(.

 . وتشمل املتطلبات الوظيفية ما يلي:SBASمعمارية نظام  يف وحيتاج معيار الرتدد لتلبية مواصفات معينة ليكون مفيداً 
 الدقة؛ -
 قابلية الضبط؛ -
 االستقرار؛ -
 ضوضاء طور النطاق اجلانيب الواحد؛ -
 وقت اإلمحاء. -

على األقل دون أن هترم طيلة عمر صمام السيزيوم، حبيث ميكن توليفه برتدد حمدد. ويزود معيار  12– 210 ×وجيب أن تكون الدقة 
خالل  13–2 × 10الدقة باستقرار ال يقل عن  MHz 10حمطة مرجعية بإشارة موجة جيبية مرجعية ترددها  يف الرتدد كل مستقِبل

بدقة. وتتطلب معايري تردد  GPSمع وقت نظام  املستقر بالنسبة إىل األرضاإلشارات الواردة من املدار ساعة من أجل مقارنة  24
 عرب سطح بيين ما لالستجواب وتعديالت املعلمات. االتصال SRSحمطة 

 الذي يوفر خرجاً ذا نبضة واحدة GPSمستقِبل نظام  يف MHz 10ويف بعض األحيان يُدخ ل خرج معيار تردد حزمة السيزيوم البالغ 
عند بدء التشغيل.  GPSُيستخدم مبثابة اللحظة املرجعية للرصدات. وُتضبط ميقاتية املستقِبل لتطابق وقت نظام  (PPS 1)الثانية  يف

 SRS حمطة يف ثواٍن. وحيتوي تدفق بيانات اخلرج لكل مستقبل-تقريباً على مستوى بضع ميكرو SRSوبالتايل، تُزام ن مستقبالت حمطة 
مبعدل ميقاتية السيزيوم عند  PPS 1وبعد ذلك، ُيضبط معدل  .GPSمع وقت نظام  PPS 1ل البالغ على معلمة هلا ختالف املستقبِ 

 ميقاتية حرة غري متزامنة. وهذا أمر ضروري لتشكيل مقياس زمين مستقل. SRSالدخل. وباختصار، يكون خرج مستقبل حمطة 
 الرئيسة والمحطة الوقت 2.8.5.3

معدات املعاجلة الالزمة إلنشاء التصحيحات اليت ُترسل من املدار املستقر بالنسبة إىل  SBAS (SMS)نظام  يف متثل احملطة الرئيسة
 للتزامن معه. GPSوأن متتلك ميقاتية نظام  (O & M)األرض وللتحقق منها. وينبغي أيضاً أن تؤدي وظائف العمليات والصيانة 

 ت، بشكل مباشر أو غري مباشر، ما يلي:عدة وظائف. وتشمل تلك اليت تنطوي على الوق SMSوتؤدي حمطة 
 ؛GPSحتديد املدارات الساتلية املستقرة بالنسبة إىل األرض/لنظام  أ ( 

 ؛(SIS)الفضاء  يف مراقبة أداء اإلشارة ب(
 ؛SBAS (SNT)وقت شبكة نظام  إنشاء ج(
 ؛SNT/UTCإنشاء رسالة ختالف  د (

 .SBASإنشاء رسائل  ( ه
. SRS وتقار ن البيانات من كل حمطة SMSإىل معاجل تصحيحات حمطة  SRSوترس ل البيانات من معدات احملطة املرجعية لكل حمطة 

التخالف. وتلك  يف وتراق ب امليقاتيات بالنسبة لبعضها البعض لتحديد ما إذا كانت إحدى امليقاتيات "سيئة"، أي فيها تغري كبري
 .3.8.5.3الفقرة  يف الذي يرد وصفه SBAS (SNT)نظام وقت شبكة  هي بداية تشكيل

 SBAS نظام شبكة وقت 3.8.5.3
، كي تتمها إشارة GPSنظام  ، أي مع وقتGPSنظام  يف متزامنًا مع إشارات املالحة SBASنظام  جيب أن يكون إرسال

حنو وقت  SNT. ويوجَّه وقت SBASالوقت املرجعي لنظام  SBAS (SNT)وقت شبكة نظام  . ويتم ذلك جبعلSBAS نظام
إىل كل حمطة رئيسة، حيث حتسب خوارزمية سلم  SRSكل حمطات  يف وترسل القياسات من مجيع احملطات املرجعية .GPS نظام

قياسات احملطة  يف املستقل من البيانات الواردة من احملطات املرجعية. وتستخدم مجيع "امليقاتيات اجليدة" املشاركة SNT توقيت
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بنفس اخلوارزمية. وتنفَّذ  GPS. مث يوجَّه هذا سلم التوقيت حنو نظام SNTعية اليت تستقبلها حمطة رئيسة لتشكيل سلم توقيت املرج
 كل حمطة رئيسة. يف اليت جاء وصفها املقتضب أعاله SNTخوارزمية وقت 

د د التصحيحات . ويتعني أن حتإىل األرضاملدار املستقر بالنسبة تصحيحات سريعة وبطيئة تُرسل من  SBASنظام وتتضمن رسائل 
ملستقر املدار ا. ويُنجز ذلك باستخدام رسالة التصحيح الطويلة األجل اليت كانت تذاع من (SV)ساتلية  GPSالسريعة لكل مركبة 
تصحيحات السريعة لإلزالة امليقاتيات الطويلة األجل من التصحيح السريع املستكم ل خارجياً؛ علماً بأن جممل ا بالنسبة إىل األرض

 الطويلة األجل جيب أن تضاف معاً.
ولذلك، ُيستكمل عتاد  .GPSقريباً من وقت  SNTاليوم قد ال يكفي إلبقاء وقت  يف وتشري التقديرات إىل أن التوجيه مرة واحدة

يء سائل التصحيح البطر املدار املستقر بالنسبة إىل األرض . وتُرسل من SBASالتوجيه برسائل تصحيح ضمن رسائل مالحة نظام 
(. وسيجري حتديث التصحيح البطيء كل دقيقتني على 2-5( ورسالة التصحيح السريع )رسالة من النمط 9)رسالة من النمط 

 دة.الدقيقة الواح يف األقل، مما ينجز اجلزء األكرب من التصحيح. وستصدر التصحيحات السريعة مرة واحدة على األقل
 األرض إلى بالنسبة المستقر والمدار الوقت 9.5.3

كمثال. وستوضع   WAASباستخدام نظام  املدار املستقر بالنسبة إىل األرض يف توضيح الطريقة اليت يؤدي فيها الوقت دوراً  سيجري
اليوم الواحد أوامر لتوجيه ميقاتية  يف مرة واحدة SMS. وتصدر حمطة SNTحتت قيادة وقت  GUSحمطة  يف ميقاتية السيزيوم

 WAAS نظام يف بتزامن رسالة املالحة GUSحمطة . وتتحكم ميقاتية GPSمن أجل احلد من أي ختالف مع وقت نظام  GUS حمطة
 املدار املستقر بالنسبة إىل األرض. من

ووصلة الرتدد الراديوي  (SGS)من النظام الفرعي لتوليد اإلشارة  (GCS)ويتكون نظام االتصاالت املستقر بالنسبة إىل األرض 
للضوضاء شبه  (C/A)ة يتقريباحليازة/ال بشفرة RFUوصلة  SGSوالساتل املستقر بالنسبة إىل األرض. ويزود نظام  (RFU)لصاعدة ا

الرتدد املتوسط  RFU وصلة. وحتول MHz 70قدره  (IF)كرتدد متوسط   WAASباإلضافة إىل إشارة رسالة نظام  (PRN)العشوائية 
، وتكربه وترسل اإلشارة إىل الساتل املستقر بالنسبة إىل (MHz 6 455,42)الوصلة الصاعدة  يف إىل تردد راديوي

 .INMARSAT-3 األرض
 L1 وحيوهلا إىل وصالت هابطة ذات اإلشارة Cالنطاق  يف املدار املستقر بالنسبة إىل األرض الوصلة الصاعدةويستقبل ساتل 

 . وتستقبلRFUإىل املستخدمني وإىل وصلة  (RHCP)حزم التغطية األرضية باستقطاب دائري أمين  يف ، واليت تذاعC والنطاق
. وُتكربَّ INMARSAT-3 من الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض Cوالنطاق  L1إشارات الوصلة اهلابطة ذات اإلشارة  RFU وصلة

 .L2و L1اإلشارتني ب (SGS) لنظام الفرعي لتوليد اإلشارةا RFU. وتزود وصلة L2إىل اإلشارة  Cاإلشارات وحيوَّل النطاق 
مستقِبل  . ويقيسRFUوصلة من  L2و L1على ترددات اإلشارتني  C/A PRNاإلشارات بشفرة  GUSحمطة ويستلم مستقِبل 

بيانات شبه مدى طور املوجة احلاملة لكلتا إشاريت الدخل. وترس ل هذه املعلومات إىل معاجلات ومولد إشارة، حيث  GUS حمطة
املعاجلات ومولد اإلشارة خوارزميات وعتاد لتظهري الوقت والرتدد وإشارات تصحيح التغذية الراجعة من الطور. ويشفر  يف توجد

 .(FEC)التصحيح املسبق للخطأ بشفرة  WAASاملعاجل أيضاً رسالة نظام 
، لتحذف مدى الوصلة الصاعدة ومعدل C/A PRNاإلشارة املشفرة بشفرة  يف وتضبط إشارات التصحيح هذه الوقت والرتدد والطور

 (FEC) املشفَّرة بشفرة التصحيح املسبق للخطأ WAASوجيمع مولد إشارة أيضاً بني بيانات رسالة نظام املدى واملؤثرات األيونوسفريية. 
ويوفر معيار الرتدد مراجع ترددية . RFUالوصلة الصاعدة واملقدَّمة كإشارة تردد متوسط إىل وصلة  يف املصح حة C/A PRN وشفرة

 .SGSونظام  RFUوصلة  يف دقيقة ومستقرة جلميع احملوالت ومولدات اإلشارة، واملستقبالت
. وال يسري متطلب قابلية 9– 1 × 10±قابالً للضبط ضمن مدى  MHz 10و 5ويتعني أن يكون ختالف الرتدد للخرج ذي الرتددين 

مذبذب التحويل احمللي للمدارات  يف تعويض أي انسياقكي يتمكن هذا النظام من   SGSنظام  يف الضبط إال على معيار الرتدد
 املستقرة بالنسبة إىل األرض.
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حتتوي على  SGSإشارات من نظام  املستقر بالنسبة إىل األرضويرسل النظام الفرعي للوصلة الصاعدة ذات الرتدد الراديوي إىل الساتل 
الوصلة الصاعدة ذات الرتدد الراديوي إشارات  . وتستقبلGPSبيانات السالمة والتصحيح إىل جانب إشارة قياس مدى على غرار نظام 

مبستويات  RFU تتحكم وصلة SGS نظامكليهما. وحتت إدارة   Lو Cرة بالنسبة إىل األرض على ترددات النطاقني من املدارات املستق
 حتويالً ترددياً لإلشارة املرس لة RFUوصلة خسائر اإلرسال. وتوفر  يف قدرة الوصلة الصاعدة للحماية من التداخل عليها ومن االختالفات

 .L2 إىل إشارة برتدد اإلشارة C الوصلة اهلابطة ضمن النطاق يف حتويالً لإلشارة املرس لةو  Cالوصلة الصاعدة إىل النطاق  يف
ويدعى  مدار مستقر بالنسبة إىل األرض يف الفضاء يدور يف هو ساتلاملستقر بالنسبة إىل األرض والنظام الفرعي للساتل 

سعةً إلرسال  INMARSAT-3وسيوفر اجلزء الفضائي للساتل  غرباً. 15,5°خط الطول  يف ويقع INMARSAT-3 AOR-E ساتل
 .MHz 575,42 1ويتمركز حول الرتدد  MHz 2,2اإلشارات املالحية بعرض نطاق يبلغ 

 الوقت وتوزيع SBAS نظام 1.9.5.3

 (UTC) العاملي املنسقعادةً التوقيت  SBAS نظامعادةً مهمة ثانوية هي توزيع الوقت. ويكون مرجع معيار الوقت ل SBASتنا  بنظام 
على النحو املرعي لدى بعض املؤسسات الوطنية أو الدولية. ويتحقق توزيع الوقت من خالل تزويد املستخدمني بتخالف الوقت بني 

. وحتدد خمتلف خمتربات ضبط الوقت (MT12) 12رسالة من النمط  يف والتوقيت العاملي املنسق SBAS (SNT) نظاموقت شبكة 
. SBAS نظام يف الوقت. وتراقب املختربات ما يقع ضمن جمال رؤيتها من السواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض يف التخالفالوطنية هذا 

املخترب(.  اليت متثل التنفيذ الفعلي )يفالثانية  يف نبضة الواحدةوال SBASوحتسب فارق الوقت بني الوقت املرجعي منذ بداية رسالة نظام 
التخالف بني وقت شبكة  SMSعرب سطح بيين ما. وجتمع حمطة  SBAS (SMS) نظام يف ىل احملطات الرئيسةمث تُنقل البيانات إ

تُرسل بعد ذلك إىل حمطة الوصلة الصاعدة  (MT12) 12 والتوقيت العاملي املنسق وتنشئ رسالة من النمط SBAS (SNT) نظام
هو تزويد  MT12. والغرض من رسالة املدار املستقر بالنسبة إىل األرض يف اليت ترسل إىل الساتل (GUS)املستقرة بالنسبة إىل األرض 

 مستخدمي الوقت مبصدر دقيق للوقت يتخذ من التوقيت العاملي املنسق مرجعاً له.
 إىل ذلك االستنتاج. SBAS بأن يكون اجليل القادم من نظام النقل العاملي. وتشري العديد من ميزات نظام  SBASويعد نظام 

سواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض على مرمى النظر دوماً. ويوفر ذلك القدرة على حتقيق "تالزم طور" مشاهد متعددة بشكل فال
دائم بتالزمها مع إشارة ساتلية مشرتكة. وتسمح اإلرساالت من ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض باستخدام هوائيات اجتاهية عالية 

أكثر نظافة وأقل عرضة للتداخل والزالت الدورية. وتتولد إشارات الساتل املستقر بالنسبة إىل  الكسب ميكنها أن توفر إشارات
ليت توفر مرجعية مستقرة إىل حد معقول. وباإلضافة االقائمة على السيزيوم  GPSشبكة من مستقبالت  يف األرض وجيري التحكم هبا

 GPS شاراتالوقت الفعلي لتخلف إ يف لنسبة إىل األرض أيضاً تقديراتمن السواتل املستقرة با SBASإىل ذلك، توفر رسالة نظام 
 الوقت الفعلي. يف GPS أثناء عبورها طبقة األيونوسفري من خالل منوذج يقوم على رصدات سواتل نظام

يسمى  ما GPS ظامن وتوزع أنظمة املالحة سلم توقيتها املرجعي، وأحياناً عالقته بسالمل التوقيت األخرى. فعلى سبيل املثال، يوزع
، ميكن GPS . وباستخدام نظام(UTC(USNO))مرصد البحرية األمريكية  يف " وعالقته بالتوقيت العاملي املنسق املرعيGPS "وقت

ميكن للمستخدم أن يتتبع ، GPS، وعن طريق املراقبة املستمرة لنظام UTC(USNO)للمستخدم ضبط امليقاتية احمللية على توقيت 
التوقيت العاملي املنسق حاليًا خبمس عشرة ثانية، عن  GPS. وخيتلف وقت UTC(USNO)حسن أداء تلك امليقاتية إزاء توقيت 

 بسبب الثواين الكبيسة.
تقدير  MSAS (MNT) ووقت شبكة نظام EGNOS (ENT)ووقت شبكة نظام  WAAS (WNT)ويشكل كل من وقت شبكة نظام 

. ENT وقت أو WNT. وينبغي أن يتمكن املستخدم من حتديد ختالف وقته احمللي املرجعي مع وقت GPSوقت ل SBAS نظام
لديه والتوقيت  SBAS (SNT)املستخدم بتقدير للفرق بني وقت شبكة نظام  SBAS نظامتشكيلته التشغيلية النهائية، سيزود كل  ويف

. وميكن للمستخدم UTCوبني  ENTأو  WNTتصحيحات تظهر الفرق بني  EGNOS و WAASالعاملي املنسق. وسريسل نظاما 
هذه املراحل  يف استخدام هذه املعلومات لضبط ميقاتية ما على التوقيت العاملي املنسق. بيد أن تلك املعلومات قد ال تكون متاحة دائماً 

 املبكرة من التطوير.
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 التوقيت بيانات لتوزيع CGGTTS نسق 2.9.5.3
بني  GPS ، وضع جمتمع التوقيت نسقًا لتسهيل تبادل بيانات توقيت نظامCGGTTSمن خالل فريق عمل خمصص يسمى 

العامل.  يف سيةاملقام األول خمتربات ضبط الوقت الرئي يف نقل الوقت عايل الدقة. وهؤالء املستخدمون هم يف املستخدمني املهتمني
نسق، حسبنا القول أن هناك عمودين حيويان بيانات ذات صلة بعملية ضبط الوقت. التفاصيل الدقيقة هلذا ال يف ودون اخلوض

العمودين.  يف الصف األول عنوانا العمودين، فيما يبني الصف الثاين ماهية البيانات الواردة يف . ويرد3-1اجلدول  يف وهي تظهر
إىل ميقاتية  SVNائم بالقياسات واملبلِّغ عنها. وتشري عبارة املخترب الق يف اختصارًا إىل امليقاتية الرئيسة "Lab MC"فتشري عبارة 

 إىل وقت النظام العاملي لتحديد املوقع. GPSالرسالة. ويشري وقت نسق  يف أيضاً  SVNساتل معني يعطى رقمه 
 3-1اجلدول 

 الوقت بضبط الصلة ذات البيانات
REFSV REFSYS 

Lab MC – SVN 
 (GPS)لساتل نظام 

Lab MC -  وقتGPS 

، وجب تعديل GPSالقادمة من سواتل نظام عن تلك  WAASوالبيانات القادمة من سواتل نظام نظرًا الختالف نسق الرسالة 
 .NovAtelها شركة تالرسالة املعدلة اليت اقرتح CGGTTSفريق . ويتدارس اآلن CGGTTS بنسقالنسق املعياري لرسالة التوقيت 

. ويعنو ن العمود الثالث 3-2اجلدول  يف وينطوي التعديل املقرتح على إضافة عمود ثالث إىل العمودين اللذين سبق ذكرمها والواردين
 WAAS إىل نظام Aإىل ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض، ويشري احلرف  Gحيث يشري احلرف  GATاجلديد اختصارًا بعبارة 
من أجل احلفا  إىل الوقت. وأُعد هذا النسق املقرتح  Tويشري احلرف ( EGNOSارة إىل نظام عند اإلش B)ويستعاض عنه حبرف 

والطريقة اليت تطبَّق  WAAS نظام يف االعتبار تفرد رسالة املالحة يف على االستمرارية مع العرف املعتمد سابقاً الذي ال يزال يأخذ
التفسري الذي ينبغي أن ُيسند إىل بيانات بالصيغة املراجعة  3-2ني اجلدول فيها التصحيحات على شبه املدى املرصود )املقيس(. ويب

 .SBASعندما يطبَّق على ساتل نظام  CGGTTSاملقرتحة لنسق 
على ختالف امليقاتية احمللية مع وقت إرسال ساتل مستقر بالنسبة إىل  REFSVاملقرتح، حيتوي العمود املسمى  CGGTTSففي نسق 

الصف الثاين  يف ، يسمى العمود األول3-1إىل اجلدول  . وباإلشارةGPSاألرض لإلشارة. وهو مياثل التخالف بالنسبة لساتل نظام 
 SNT . ويُقرتب من وقتSBAS (SNT)تظل مغايرة لوقت شبكة نظام  "Geo". ولكن عبارة 'Lab MC-Geo' 3-2من اجلدول 

. ولكن 'Lab MC-SBAS' . ويسمى العمود الثاين اآلن9رسالة من النمط  يف بتطبيق تصحيحات امليقاتية البطيئة الواردة
وبعد . GPS، على غرار وقت SBAS ، لذلك فهي تدعى وقتSBAS (SNT)تظل مغايرة لوقت شبكة نظام  "SBAS" عبارة

 .SNT، ُيشتق أخرياً ختالف امليقاتية احمللية مع وقت 5حىت  2رسالة من النمط  يف الواردةتطبيق التصحيحات السريعة 

 3-2اجلدول 

 CGGTTS لنسق المقترحة المراجعة بالصيغة البيانات
REFSV REFSYS GAT 

Lab MC – Geo Lab MC – SBAS Lab MC – SNT 

 + األيونوسفري + PSRقيم 
 الرتوبوسفري + املدار املقيسة

 تصحيحات امليقاتية واملدار السريعة تصحيحات امليقاتية البطيئة

 )تصحيحات سريعة( MT9 MT2امليقاتية من  MT9املدار املستقر بالنسبة إىل األرض من 

ضيقة النطاق.  NovAtelباستخدام نظام وحدة ترابط  (USNO) مرصد البحرية األمريكية يف WAASروقبت إرساالت نظام 
 .CGGTTSوتعاجل  البيانات يومياً باستخدام برنامج ينتج بيانات اخلرج وفقاً للصيغة املراجعة املقرتحة لنسق 
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هناية  يف . وتستخدم هذه البياناتWNTمع وقت  (USNO)وتعطي نتيجة املعاجلة ختالف امليقاتية الرئيسة ملرصد البحرية األمريكية 
 MT12 املستقرة بالنسبة إىل األرض بإرسال رسالة SBAS. فتقوم سواتل نظام WAASيرسلها نظام  MT12املطاف إلعداد رسالة 

)يف املخترب(. وجتدر اإلشارة إىل أن امليقاتية الرئيسة  UTCعن توقيت  SNTللسماح للمستخدمني باحلصول على اختالف وقت 
 ضيقة النطاق املستخد مة للقيام بالقياسات، هي تقدير WAASم ملرصد البحرية األمريكية اليت تقدم الوقت لوحدة ترابط نظا

 .UTC (USNO)الوقت الفعلي لتوقيت  يف
(. وهي ليست MJD 52207إىل  52167من  (MJD)واختريت هلذا التحليل فرتة أربعني يومًا من البيانات )يومًا جوليانيًا معداًل 

إىل حاسوب آخر عرب مودم هاتفي، أُرسلت عدة  USNOمن مرصد جمموعة بيانات مستمرة. ومن أجل تسهيل نقل البيانات 
 أوقات احلد األدىن من االستخدام. يف جمموعات فرعية من البيانات
هذه التجربة مل خيضع للمعايرة باملعىن املطلق، أي من خالل قياس التأخر عرب مجيع مكونات  يف نظرًا ألن املستقِبل املستخدم

واملبلَّغة إىل  USNOمرصد  يف لوقت حمطة التحكم الرئيسة WAASمت احلصول عليها مبستقِبل نظام النظام، قورنت القيم اليت 
وتشكلت قيمة متوسطة املعايرة.  USNOمع القيم اليت مت احلصول عليها مبستقبالت مرصد  GPS (USNO MC – GPS) نظام

 USNO ومستقِبل NovAtelنهجية بني مستقِبل للفروق خالل يوم واحد. واسُتخدم هذا املتوسط كتقدير لالختالفات امل
 .GPSنظام  يف إىل حمطة التحكم الرئيسة GPSاملستخدمني إلبالغ بيانات نظام 

وهو يظهر الفرق بني املراج ع.  CGGTTSالناتج باتباع نسق  REFSVالعمود املسمى  يف البيانات الواردة 3-4ويوضح الشكل 
املستقر بالنسبة إىل األرض بعد تطبيق التصحيحات للتأخريات النامجة عن  WAASوالوقت من ساتل  USNO MCوقت 

ألشباه  MT9 رسالة يف األيونوسفري والرتوبوسفري، والتصحيحات ملدار الساتل املستقر بالنسبة إىل األرض، والتصحيحات الواردة
 املقيسة. املديات

 اخنفاض كبري . ويالح ظ3-5الشكل  يف وتُعرض النتائج ياناتالب على MT9رسالة  يف مث طُبقت تصحيحات امليقاتية الواردة
. ويقابل ذلك اضطراب أيونوسفريي كبري MJD 52198التخالفات. ولكن ال يزال هناك احنراف كبري نوعًا ما بدءًا من حوايل  يف

 .2001أكتوبر  13 يف إىل حد ما، حصل
 .3-6الشكل  يف مزيداً من التحسن على النحو املبني MT2 -5الرسالة  يف ويُظهر تطبيق التصحيحات السريعة الواردة

فإهنا ال تزال كبرية بالنسبة لتوزيع الوقت باملقارنة مع قيم مماثلة مت احلصول  UTC (USNO)–WNTوفيما ُخفضت قيم 
 دية اليت وردتاملتوسطات اليومية املستخلصة من النقا  الفر  3-7 . ويبني الشكل(GPS)باستخدام نظام حتديد املواقع  عليها

إجراءات  يف القيم. ويعود هذا التباعد الكبري على األرجح إىل اختالفات يف (ns)نانوثانية  40. وهناك تباعد حبدود 3-6 الشكل يف
 .WAASالتشغيل اليت جيري تنفيذها خالل املراحل األوىل من تنفيذ نظام 



 نقل إشارات التوقيت والرتددات وبثها بالساتل 38

 

 3-4الشكل 
UTC (USNO) – GEO 

 

 3-5الشكل 

UTC (USNO) – WAAS 
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 3-6الشكل  

UTC (USNO) – WNT 

 
 3-7الشكل 

 UTC ( USNO ) – WNT لوقت اليومية المتوسطات
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حوايل هذه احلالة  يف . ويبلغ التباعدGPS - UTC (USNO)املتوسطات على مدى يومني لقيم وقت نظام  3-8ويبني الشكل 
 .(ns)نانوثانية  20

 3-8الشكل 

 GPS - UTC (USNO) نظام وقت لقيم يومين مدى على المتوسطات

 

 الترددات وتوزيع SBAS نظام 3.9.5.3

على نطاق واسع لسنوات عديدة من أجل املقارنات الدولية بني خمتربات التوقيت  GPSاسُتعمل نقل الوقت باستخدام سواتل نظام 
وحيصِّل من كل منهما البيانات اليت يرصدها آن واحد  يف . وبفضل ساتل يرى حمطتني(TAI)حلساب التوقيت الذري الدويل 

. ويتطلب ذلك معرفة GPS، ميكن بعملية طرح بسيطة حتديد ختالف الوقت املطلق بني ميقاتيتني تغذيان مستقبالت GPS نظام
تة،  ميكن تنفيذ بكل حمطة )عرب اهلوائي والكبالت واملستقبل، وما إىل ذلك(. فإذا اعُتربت هذه التأخريات ثا يف التأخريات الداخلية

 .نقل تردد بني احملطتني، مما يتيح النفاذ إىل تغريات ختالف الوقت بني امليقاتيتني وبالتايل إىل استقرارمها
ت( ومع نفس الوق يف اجليوديسية اآلن أن تتعامل مع عدة قنوات )حبيث ميكن رصد العديد من السواتل GPSوتستطيع مستقبالت 

التأخري األيونوسفريي(. لذلك ميكن التوسع بالتقنية الكالسيكية باستخدام مجيع قياسات الشفرة من أجل ترددين )حبيث متكن إزالة 
احلصول على نتائج أكثر دقة. وعالوة على ذلك، ميكن هلذه املستقبالت أن تسجل بيانات رصد الشفرة وطور املوجة احلاملة. ومن 

 تبشر بنقل أدق للرتددات من أجل مرات التكامل بني عدة ساعات وعدة أيام. أن بيانات رصد طور املوجة احلاملة املعروف جيداً 
قادمة من محولة  GPSرسالة كرسائل املدار املستقر بالنسبة إىل األرض، أي أيضاً أن تتبع إشارات  GPSوميكن لبعض مستقبالت 

 ساتلت اإلضافية ميزة هامة لنقل الوقت/الرتدد. فالللسواتل املستقرة بالنسبة إىل األرض. وتقدم هذه اإلشارا Lالنطاق  يف املالحة
استمرار مرمى النظر من حيث التعريف. لذلك ينبغي أن يتيح فرصة تالزم طوره ب يف هو دائماً  املدار املستقر بالنسبة إىل األرض يف

املدار تتعرض إشارة  على ذلك، ال مع إشارته. وينبغي أيضاً لقابلية الرصد الدائمة هذه أن متكرن تبسيط معاجلة اإلشارات. وعالوة
 ملسببات الرتدي املتعمدة مثل التيسر االنتقائي. املستقر بالنسبة إىل األرض
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ينطوي على مشاكل حمددة. فهي أواًل ترسل على تردد واحد  املدار املستقر بالنسبة إىل األرضومع ذلك، فإن استخدام سواتل 
 خلالية من مؤثرات األيونوسفري. وميكن تصحيح هذه املؤثرات باستخدام املعلومات اليتحيول دون استخدام التوليفة املعروفة ا مما

أو من خالل حساب الشفرة/فرق الطور. ويف الواقع، يتطابق تشويه األيونوسفري للشفرة والطور، ولكن بعالمة  SBAS يذيعها نظام
 كنصف الشفرة/فرق الطور.جربية خمتلفة. وبالتايل مُيكن حساب التصحيح األيونوسفريي بسهولة  

النتائج اليت مت احلصول عليها وفق األساس املرجعي املكتب الدويل لألوزان واملقاييس/املركز الوطين للدراسات  3-9ويبني الشكل 
 :INMARSAT AOR-E (EGNOS)( هبوائي مكافئ، وكالمها موجهان صوب الساتل km 600)حوايل  (BIPM/CNES) الفضائية

ي يذعه املوجة احلاملة مع ذلك الذ-أن نقارن التصحيح األيونوسفريي احملسوب على حمطة واحدة من فرق الشفرةوميكننا أواًل 
 .EGNOS نظام

 
 3-9الشكل 

 المذاعة والمعلومات الطور فرق/بالشفرة األيونوسفيرية التصحيحات

 
 

من الواضح أن التصحيح األيونوسفريي احملسوب من الشفرة/فرق الطور مشوب بقدر أكرب من الضوضاء ولكنه مستمر على عكس 
 اليت جتري عرب العديد من اخلطوات. EGNOS إذاعة نظام
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 استقرار حل امليقاتية مع التصحيح األيونوسفريي )باألسلوبني( وبدونه. 3-10ويقارن الشكل 

 

 3-10الشكل 

 الميقاتية حلول لمختلف (Allan) آالن انحراف

 
 

ونوسفريي على املدى القصري، ولكن غياب التصحيح األي فضلحل امليقاتية الذي يستخدم الطور غري املصحح هو األ من الواضح أن
يؤثر على االستقرار على املدى املتوسط. أما حل امليقاتية الذي يستخدم الطور مع التصحيح األيونوسفريي بالشفرة/فرق الطور 

حدة، يصبح الطور افهو على قدر كبري من الضوضاء على املدى القصري بسبب ضوضاء الشفرة. وبعد وقت تكامل حبدود ساعة و 
 غري املصحح والطور بالتصحيحني كليهما قريبني جداً.

نسبة اإلشارة إىل الضوضاء. وتتحسن هذه النسبة باستخدام اهلوائيات الكبرية اليت ينبغي أن تشكل ميزة   يف لذلك مثة إشكال هام
 لشفرة/فرق الطور.كبرية لتالزم الطور املستمر )خفض عدد زالت الدورة( وللتصحيح األيونوسفريي با

 الوقت ونقل SBAS نظام 10.5.3
ميقاتية  مكان بعيد لتعمل وفق سلم زمين حمدد، أو يريدون جمرد معرفة الفرق بني يف ضبط ميقاتية تقع يف قد يرغب املستخدمون

وقت واحد  يف صد حمطتانر حملية وميقاتية نائية. وميكن أن يتم ذلك من خالل تقنية تعرف باسم الرؤية املشرتكة. وهبذه التقنية، ت
نفس  يف رجع الزمين احملليامل كلتا احملطتني أن يسجل الفرق بني ميقاتيته احمللية أو يف الساتل نفسه. وعلى كل من املستخدمني

. وبتزويد املستقبالت GPS اللحظة الزمنية باستخدام الساتل نفسه. ويتم القيام بذلك عادة باستخدام مستقِبل نقل وقت نظام
 ديثة بالقدرات، قد يتسىن القيام بذلك مبستقِبل أكثر تقدماً.احل
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الوقت  يف لنقل الوقت. وللحصول على النتائج املثلى، ينبغي أن يرصدا الساتل نفسه SBASنظام استخدام  يف ويشارك مستخدمان
ذلك هي  يف . وامليزةSNTع وقت نفسه وأن يستخدما تقنيات اختصار البيانات نفسها عند حساب ختالف ميقاتيتيهما احملليتني م

 من آثار أي مصدر خطأ مشرتك.التخفيف الكبري 
 مختبرين بين الوقت نقل 11.5.3

 3-11 . والشكللنقل الوقت العامل. ومها يوفران بعض امليزات اجملزية اإلضافية يف فوق منطقة واسعة SBASحالياً، ميكن رصد نظامي 
. SBAS وميكن لكل خمترب أن يرصد نظاميميقاتيتيهما.  ملقارنة SBASهو رسم ختطيطي يبني كيف ميكن ملختربين استخدام نظامي 

 مبثابة مراجع حتقق لآلخر. SBASنظامي  ، ميكن أن تكون النتائج من أحدوبعد ذلك

 3-11الشكل 
 الوقت لضبط مختبرين بين الوقت نقل يبين تخطيطي رسم

 المختبرين بين الوقت فارق لمقارنة SBAS نظامي باستخدام

 
 

أوتاوا، كندا،  يف (NRC)واشنطن العاصمة، ويف جملس البحوث الوطين  يف USNOمرصد  يف يف هذا املثال، جترى عمليات الرصد
قرة بالنسبة خدمة املالحة التكميلية األوروبية املست نظام اختبار منصةو  إىل األرضاملدار املستقر بالنسبة  يف WAASباستخدام نظام 

الفرق  3-12 ويبني الشكلاملدار املستقر بالنسبة إىل األرض، بوصفهما سواتل نقل الوقت.  يف (EGNOS) (ESTB) إىل األرض
املدار املستقر بالنسبة إىل  يف WAASام نظام جملس البحوث الوطين باستخد ويف USNOمرصد  يف بني امليقاتيتني الرئيستني

. ونظرًا لعدم معايرة املستقبالت EGNOS (ESTB)نظام ال اختبار منصةالفرق نفسه باستخدام  3-13 الشكل نيويباألرض، 
 هذه التجربة، أزيلت نقطة الصفر اجلزافية. يف املستخدمة

دار اخلطي من خالل  االحن يعطي. و ميكن بلوغها حالياً هبذه التقنية للدقة اليتومن مث ال ميكن استخدام هذا املثال إال إلعطاء مؤشر 
 على التوايل. ns 2,1و ns 1,3كل من جمموعات البيانات خطأ معيارياً مبقدار 

  

Sat_time_freq-03-11 

  
 رينمختب بين الوقت نقل

NRC USNO 

WAAS 
EGNOS USNO - WAAS = X 

NRC - WAAS = A 
USNO - NRC = X - A 
USNO - EGNOS = Y 
NRC - EGNOS = B 
USNO - NRC = Y - B 
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 3-12الشكل 
  WAAS لنظام المستخدمّين (NRC) الوطني البحوث ومجلس USNO مرصد بين الفرق

 األرض إلى بالنسبة المستقر المدار في
 ns 1,3 هو المعياري الخطأ

 
 3-13الشكل 

  EGNOS لنظام المستخدمّين (NRC) الوطني البحوث ومجلس USNO مرصد بين الفرق
 األرض إلى بالنسبة المستقر المدار في

 ns 2,1 هو المعياري الخطأ

 Sat_time_freq-03-13 

289,82 

0 

2– 

8 

10 

10– 

4– 

289,83 289,84 289,85 289,86 289,87 289,88 289,89 289,90 

6 

4 

2 

8– 

6– 

 يوماً 

ت 
الوق

رق 
ف

(n
s)

 

Sat_time_freq-03-12 

289,82 

 يوماً 

0 

5 

10 

10– 

15– 
289,83 289,84 289,85 289,86 289,87 289,88 289,89 289,90 
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رق 
ف

(n
s)
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 SBAS نظامي بين الوقت نقل 12.5.3

ويوفر كل خمترب مرجع حتقق . SBASهو رسم ختطيطي يوضح كيف ميكن ملختربين مقارنة الفارق الزمين بني نظامي  3-14الشكل 
 اآلخر. للمخترب

 

 3-14الشكل 

 SBAS نظامي باستخدام الوقت لضبط مختبرين بين الوقت نقل يوضح تخطيطي رسم

 النظامين هذين بين الوقت فارق على للحصول

 
بعد أن جرى احتواء االحندار اخلطي  USNOمرصد  يف كما مت احلصول عليهما  ENTو WNTالفرق بني وقيت  3-15يبني الشكل 

ه التقنية. ذيشري هذا الرسم البياين إىل الدقة ميكن بلوغها حالياً هبونظراً لعدم معايرة املستقبالت، من خالل الرصدات. ومرة أخرى، 
 .ns 1,2واخلطأ املعياري لالحندار اخلطي من خالل هذه البيانات هو 

. ويكاد يتطابق (NRC)كما مت احلصول عليهما لدى جملس البحوث الوطين   ENTو WNTالفرق بني وقيت  3-16ويبني الشكل 
 .ns 1,0. وهو USNOمرصد  يف االحندار اخلطي من خالل هذه البيانات مع ذلك الذي مت احلصول عليها

Sat_time_freq-03-14 

  
 SBAS نظامي بين الوقت نقل

NRC USNO 

WAAS 
EGNOS USNO -WAAS = X 

USNO - EGNOS = Y 
WAAS - EGNOS = Y - X 
NRC - WAAS = A 
NRC - EGNOS = B 
WAAS - EGNOS = B - A 
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 3-15الشكل 

 USNO مرصد بيانات باستخدام EGNOSو WAAS نظامي بين الفرق
 ns 1,2 هو المعياري الخطأ

 
 3-16الشكل 

 (NRC) الوطني البحوث مجلس بيانات باستخدام EGNOSو WAAS نظامي بين الفرق
 ns 1,0 هو المعياري الخطأ

 Sat_time_freq-03-16 
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2– 
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Sat_time_freq-03-15 
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 الوقت ضبط ومجتمع SBAS نظام 1.12.5.3
يبقى  . إذ(SA)االنتقائي  بالتيسر الوقت عاملياً لتسجيل مجيع األحداث. وهو لن يتأثرأن يزود، وهو سيزود،  SBASميكن لنظام 

مكانه بإشارة  يف عايل الكسب لتزويد املستخدم الثابت السماء. وهكذا، ميكن استخدام هوائي يف ةيتقريبنفس النقطة ال يف املصدر
 مستمر. تكون اإلشارة متيسرة بشكل. و SBASنظام  يف طي رسالة املالحة UTCمع توقيت  SNTجيدة جداً. ويرس ل ختالف وقت 

أنظمة توقيت أكثر تطوير  SBASنظام وتوفر مثل هذه اإلشارة بعض القدرات غري العادية جملتمع ضبط الوقت. وينبغي أن يتيح 
ع ط الِيَّة األنظمة اليت تعتمد على معايري ذرية كعجلتها ال يف باستخدام إشاراته. وميكن اآلن أن تستخدم بلورات أرخص اقتصاداً 

 لى الفور تقريباً كشف أي سلوك خمتل عإلزالة آثار انتقائية التيسر. ونظراً لغياب انتقائية التيسر، سيتسىن  GPSتدمج وقت  فيما
يقاتية الشاذ. سلوك امل ، يتعني االنتظار ملعرفة ما إذا كان مرد الظواهر العابرة، انتقائية التيسر أوGPSنظام يزود بالوقت. فبنظام  يف

وميكن أن ُيستخدم ذلك مبثابة حتقق  .حتقق فوري بالرتادف، فيحصل SBASنظام أما إذا كان املوقع ضمن رقعة ساتلي إرسال 
 ديد من األنظمة العاملة بالتوقيت.الع يف حصني للغاية
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 مقدمة 1.4

ة لسالح الوقت الفعلي. وحتتفظ مخس حمطات مراقبة تابع يف هو تشغيل ملعلومات يُتنبأ هبا (GPS)النظام العاملي لتحديد املوقع  إن
حبيث ميكن اجلمع بني املعلومات  (MCS)الوقت الفعلي املستمر مع حمطة التحكم الرئيسية  يف اجلو االمريكي بوصالت مستمرة

لتوفري  (NGA)ة بة إضافية أنشأهتا وكالة االستخبارات الوطنية واجليوفيزيائيالراهنة عن التتبع واحلالة وبني تلك الواردة من حمطات مراق
. مث تقدم بيانات الرصد املعززة تنبؤاً مبتغريات النظام اجلديدة. وبعدئذ تُرفع التنبؤات بشأن GPSتغطية إضافية لكوكبة سواتل نظام 

سائدة، تزال األخطاء املنهجية )التحيزات( ال الحة الساتلية. وإذأداء النظام إىل الذاكرات على منت الساتل إلرساهلا طي رسائل امل
 هذه العملية عشوائية. يف تعترب األخطاء املتبقية

ميقاتييت  GPS بنظام II/IIAالكتلة  يف . وحيمل كل ساتل عاملGPSتدفق البيانات من جزء التحكم لنظام  4-1الشكل  يف ويبني
ثالث ميقاتيات روبيديوم. والرتدد األساسي  IIRالكتلة  يف ذريتني. وحيمل كل ساتل (Rb)ذريتني وميقاتييت روبيديوم  (Cs) سيزيوم

مر املعروف التشكيل اإلحصائي لوقت النظام املست يف . وتساهم ميقاتيات الساتل وميقاتيات حمطة املراقبةMHz 10,23للميقاتية هو 
، عدا الثواين الكبيسة غري املدر جة. وبعد احتساب التصحيحات UTCمن توقيت  s 1حدود  يف املوصَّف ليكون GPSباسم وقت 

. ns 25  أن يوفر مرجعاً زمنياً بدقة GPSاملختلفة لتأخر االنتشار األيونوسفريي والرتوبوسفريي والنسبية ومؤثرات العتاد، ميكن لنظام 
 .أفضلأو  ns 10املمارسة العملية ميكن أن تكون الدقة  يف ولكن

 4-1الشكل 

 التحكم جزء بيانات تدفق

 
 الفلكي التقويم وتحديد الميقاتية قياسات تتبع 2.4

املوجة احلاملة ، من أشباه املديات وطور شبه (2009)الوقت احلاضر  يف ،(GPS)نظام حتديد املواقع  يف تتألف القياسات األساسية
ذلك حمطة التحكم  يف ، مبا(OCS)جزء التحكم التشغيلي  يف بني ميقاتييت الساتل وحمطة املراقبة. وهناك مخس حمطات مراقبة

كولورادو سربينغز، بوالية كولورادو اليت يشغلها سالح اجلو األمريكي. وقد ُعزز جزء التحكم التشغيلي من خالل إنشاء  يف الرئيسة
وتعاجل  أشباه املديات . (NGA)دة مباشرة مع مثاين حمطات مراقبة تشغلها وكالة االستخبارات الوطنية واجليوفيزيائية وصالت جدي

Sat_time_freq-04-01 

 حمطة رفع سواتل
 معلمات النظام

حمطة 
حتكم 
 رئيسية

 بيانات الرصد
 حمطة مراقبة معاجلة مسبقة

 U.S.A.F لدى

 معاجلة مسبقة

املعاجلة املسبقة لبيانات 
BIPM 

مقارنة وتوقع توقيت 
UTC (USNO) 

 حمطة مراقبة
 N.G.A لدى

 مراقب
USNO 

 توقيت معلمات ضبط
UTC (USNO) 

التحديد الدقيق للموارد 
 NGAلدى 
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حيتوي على الثوابت والنماذج ذات الصلة  (Kalman)مرشاح كاملان  يف دقيقة 15اليت تقيسها حمطات املراقبة من مجيع السواتل كل 
( وبالعناصر املدارية GPSاملدار وخصائص امليقاتية. ويتوقع مرشاح كاملان بوقت نظام اجملموعة )وقت  ملراقبة إحداثيات احملطة وحتديد

 .WGS84لكل ساتل فيما يتعلق بإطار اإلحداثيات اجليوديسي 
ن األخطاء بداللة عوتوزَّع أخطاء القياس بني حاالت كاملان. وتقدر ميقاتيات الساتل وحمطة املراقبة وفقًا لنموذج امليقاتية، ويعربَّ 

 مصفوفة التغاير املشرتك للنموذج.
من أجل حتديد اجتاه املدار األويل بالنسبة إىل اإلطار  UTCو UT1معرفة الفرق بني توقييت  GPSوتتطلب عملية حتديد املدار لنظام 

هذا اإلطار املرجعي. وحتوَّل هذه اإلحداثيات إىل إطار  يف . وتُدمج معادالت احلركة(ECI)املرجعي العطايل املتمركز حول األرض 
عرب أربع مصفوفات دوران متثل حركة األرض القطبية، ودوراهنا املتغري، وميدها، وتغرير  (ECEF)مرجعي ثابت متمركز حول األرض 

حمطة التحكم  يف مرشاح كاملان. ويستخدم GPSوقت  يف توجه حمور دوراهنا. وتوسم البيانات الواردة من حمطات التتبع بوسم زمين
يوماً  14لتوليد التقديرات الراهنة ملوضع الساتل وبيانات امليقاتية، ويتوقع هذه القيم ملدة  (MS)بيانات حمطة املراقبة  (MCS) الرئيسية

إىل جانب  (NAV-MSG)نسق نظامي وتُرفع إىل السواتل لرُتس ل إىل املستخدمني كرسالة مالحة  يف مقبلة. وترتَّب هذه البيانات
ساعة، ولكن ميكن القيام هبا بتواتر أعلى وفق ما متليه  24السواتل عادة كل  إشارات قياس املدى. وجترى عمليات رفع البيانات إىل

نات اعلى التقومي الفلكي الساتلي وبيانات امليقاتية وحالة النظام وغريها من البي NAV-MSG ديناميات النظام والبيانات. وحتتوي رسالة
ع الساتل التنبؤ مبواض يف . والوظيفة احلرجة اليت يقدمها جزء التحكم تتمثل[IS-GPS-2002 rev D, 2006] اليت حيتاجها املستخدم

 من األداء الذي يؤديه. GPSالدقيقة واحنراف ميقاتية فرادى السواتل عن قاعدة الوقت املشرتكة، وهي اليت متكرن مفهوم نظام 

 GPS نظام وقت 3.4
عن التوقيت الذري  GPS. لذلك، يتأخر وقت 1980يناير،  5-6هي منتصف ليلة  GPSوقت نظام إن حلظة البدء املرجعية ل

. ويتغري ثانية 15يسبق التوقيت العاملي املنسق مبقدار  GPS، كان توقيف النظام 2009ويف يونيو  ثانية 19مبقدار  (TAI) الدويل
 كل مرة ُتدر ج ثانية كبيسة. يف (UTC)نسق التوقيت العاملي املعن  GPSوقت  فرق

أنظمة  يف مبنيًا على هنج امليقاتية الرئيسة اليت يشيع استخدامها GPSوكان املفهوم األصلي لتزامن مكونات النظام أثناء تطوير نظام 
مرجعًا هلا. فاملتطلب  (MS)إحدى حمطات املراقبة  يف النظام ميقاتية واحدة يف االتصاالت. وكان يُفرتض أن تتخذ مجيع امليقاتيات

األساسي لنظام املالحة الساتلي هو نظام وقت منتظم خال من القفزات أو االنقطاعات حبيث يتسق تزامن عناصر النظام. وحينها تقدم 
 ، اختذت مجيع امليقاتياتGPSي استخدمه نظام خدمة املالحة الناجتة حتديداً دقيقاً للمواقع وال تنقطع. ويف هنج امليقاتية الرئيسة األويل الذ

تعطل  حال يف كولورادو سربينغز. ولضمان وجود ميقاتية رئيسة يف (MCS)حمطة التحكم الرئيسة  يف النظام مرجعاً هلا ميقاتية واحدة يف
أي وقت. وأدت ممارسة هذه  يف املرجعية حمطات املراقبة لتكون امليقاتية الرئيسة يف امليقاتية ميكن لربجميات النظام أن تسمي أي ميقاتية

 افرُتضت مثالية كمرجع امليقاتيات اليت يف جممل أداء املالحة عند وقوع مثل هذا التبديل. وأدت االختالفات يف القدرة إىل تغيريات كبرية
 نظام مرشاح كاملان. يف رئيس إىل تغيري جممل النظام وتعطيل أداء املالحة. وطُور الحقاً هنج امليقاتية املركبة وُدمج

ويتشابه هنج امليقاتية املركبة هذا مع املفهوم التقليدي إلنشاء جمموعة ميقاتيات الذي ينتج "ميقاتية نظرية" ال تعتمد على أي جهاز 
 . وإنشاء جمموعة ميقاتيات هو تقنية معروفة تستخدم لضبط الوقت على املدى الطويل، ولكنFiller ،[1988و [Steinمعني 

قاتية حالة امليقاتية املركبة ُتستخدم تقنية مقدِّر كاملان لتحديد وقت مرجعي مشرتك له صفة متثيلية للقيمة املتوسطة الختالفات املي يف
 املدى القصري هو متاماً ما حتتاجه يف ثانية(. والتزامن املتسق 105ضمن نظام ينتج وقت النظام املتزامن على املدى القصري )أقل من 

 GPS أجزاء نظام يف ، وهي متثل األساس ملزامنة مجيع امليقاتياتGPSالحة. وتُعرف القاعدة الزمنية الداخلية املشرتكة بوقت خدمة امل
 معدات املستخدم. يف وخاصة

أصاًل كمرشاح مقسَّم. وكان مرد هذا التصميم أساسًا إىل متطلبات  GPSوُصمم مقدر مرشاح كاملان حلساب معلمات نظام 
كن أيضًا إىل موثوقية التقديرات. فقدَّر كل شطر من املرشاح جمموعة فرعية من امليقاتيات الساتلية وميقاتيات حمطة حسابية ول

توسط القياسات املرشاح، أضيفت حالة إضافية حبيث ميكن التفريق بني فرادى امليقاتيات مب يف املراقبة. وعندما نُفذت امليقاتية املركبة
جة خيلفه هذا املتوسط هو صفر بطبيعة احلال. وكانت حصيلة التقديرات من حاالت امليقاتية الفعلية املنت  الضمين. واملتبقي الذي 
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مستقرة ومتوق عة، ولكن التغاير املشرتك للحل تنامى خطياً بال حدود جراء عدم إمكانية رصد النظام. وكذلك، ظلت النتائج نفسها 
تقديرات أضيف  شبه قياس من شأنه أن حيد من تنامي التغاير املشرتك دون التأثري على ال حاالت امليقاتية. وبالتايل، يف عند اإلخالل

لتوفيق بني التقديرات بد من ا احملسوبة. ولكن أقسام املرشاح املختلفة مل تتوصل كلها إىل نفس الوقت املشرتك املقدر. لذلك كان ال
 واتل.عرب كوكبة الس GPSالواردة من األقسام لضمان اتساق وقت 

 المركبة الميقاتية تنفيذ 1.3.4

د. مكان ميقاتية حمطة املراقبة يصبح النظام العاملي لتحديد املوقع غري قاباًل للرص يف وعند إضافة حاالت أخرى إىل مرشاح كاملان
نسبة إىل املرشاح. لشبه املدى، ومن مث سيتعذر رصده با يف مجيع حاالت امليقاتية لن يؤثر يف وذلك ألن انزياح االختالل الثابت

ويسبب وجود مكون احلالة غري القابلة للرصد هذا أن ينمو التغاير املشرتك لطور امليقاتية خطياً مع الوقت على الرغم من أن النظام 
لالطالع على حبث أوىف هلذه اخلصائص. ومبا أن  Brown] ،[1991مستقر متاماً مبكاسب مرشاح حمددة جيداً. انظر املرجع براون 

رتك دون هناية املطاف إىل مشاكل عددية، اسُتحدث أسلوب لتقليص مصفوفة التغاير املش يف تزايد مصفوفة التغاير املشرتك ستؤدي
 .Leondes ،[1990و [Satinأن يرتدى أداء املرشاح. ووقع االختيار على التقليص بتحديث شبه القياس 

 المشترك التغاير تقليص 2.3.4

 حتديث شبه القياس شكل كاملان املعياري: يتخذ

 T T 1P' P [PH (HPH R) ]HP   1)-(4 

 حيث:
 P’: )مصفوفة التغاير املشرتك الناتج من التحديث )أي تقلص مصفوفة التغاير املشرتك 

 R: تغاير ضوضاء شبه القياس 
 H:  احلالةمصفوفة القياس اليت تتعلق بقياس معلمة. 

 من حاالت التقومي الفلكي وامليقاتية للسواتل وحمطات املراقبة nكاملة بعدد   n×nهذه املعادلة هي مصفوفة تغاير مشرتك  يف املصفوفة
 THمرشاح. ويُنشأ املتجه كل دورة حتديث لل يف تقسيم معني. وختضع كل تقسيمات املرشاح لتقليصات مستقلة للتغاير املشرتك يف

 .n×1متجه أصفار  يف املوضع املناسب يف  m×1للعمود  THبإدراج كل عنصر من عناصر املتجه   n×1للعمود 
 مبا يلي: THويعطى 

 
1

T

1

B u
Ĥ

u Bu




 2)-(4 

 حيث:

 B:  املصفوفة الفرعيةm×m  من املصفوفةP  تقابل املتجه الوحيد الصفري كلياً للعمودm×1  من حاالت طور
 امليقاتية

 u:  املتجه الواحدي كلياً للعمودm×1. 
( حيث لكل حالة P)بالرتتيب املماثل لرتتيب املصفوفة  Hمتجه العمود  يف تقسيم عندئذ ترجيح اجملمعات يف ويكون لكل ميقاتية

إىل كل ميقاتية جمموعة  THكواحد. مث تسند صيغة املتجه   Hمن التقومي الفلكي ترجيح صفري. ويقيَّس جمموع عناصر العمود 
ًا خلصوصية . ولكن نظر Bمقيَّسة من ترجيحات الطور والرتدد املتناسبة عكسًا مع اتساع تغاير خطأ التقدير، أي أقطار املصفوفة 

، سُتنتج صيغة تصحيح التحديث بعض حاالت التقومي الفلكي غري الصفرية. إذن، فإن تقنية التصحيح THمتجه  يف الشكل
 ا.احلدود الدني يف املمارسة العملية، بدا الفرق يف هذه ليست شفافة متاماً إزاء تقديرات التقومي الفلكي. ولكن
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 التقسيمات بين التوفيق 3.3.4
احنراف وقت  كل من تقسيمات املرشاح. فمن شأن يف مطلوبًا لضمان اتساق وقت امليقاتية املركبة التوفيق بني التقسيماتكان 
ر، وميكن تقدير ذلك كل شط يف شبه املدى. وخيتلف حد االختالل للوقت املرجعي يف التقسيمات أن حُيدث خطأ مباشراً  يف احلل

و استخدام للمشكلة العددية اليت تسببها التقسيمات، ه فضلكل شطر. وكان احلل األ يف من قيم ميقاتية حمطة املراقبة االختالف
مرشاح واحد للتقسيمات. وتظل ُتستخدم  GPSمرشاح واحد للتقسيمات حبيث تعاجل  التقديرات بالطريقة نفسها. وقد أدخل نظام 

 .GPSتقنية امليقاتية املركبة لتحديد وقت 

 GPS نظام من USNO (UTC (USNO)) مرصد في المنسق العالمي التوقيت 4.4
يتحقق وقت  بتصحيح البيانات. وال GPSحبرية دون تزامن، فيما يقدَّم التزامن إىل وقت  GPSتعمل امليقاتيات الذرية الساتلية لنظام 

GPS  ضمن النظام نظراً لغياب ميقاتية مادية تضبط وقتGPS  قق وقت كمرجع. ويتحGPS خرج مستقبالت  يفGPS وعلى هذا ،
، ومن هذه البيانات تُتوقع USNOمرصد  يف . وهناك تقار ن هذه البيانات مع التوقيت العاملي املنسقUSNOمرصد  يف النحو فهو مراق ب

 (McKenzie) زيمن الساتل ]ماكن NAV-MSGكي ترس ل طي رسالة   GPSاملعلمات اليت تعاد إىل حمطة التحكم الرئيسة لنظام 
يتوفر  GPSبالنسبة إىل وقت  USNO مرصد يف الوقت الفعلي للتوقيت العاملي املنسق احملسوب يف [. والتخالف املتوقع1989وآخرون، 

 املذاعة. NAV-MSGمن رسالة  18الصفحة  يف 4من اإلطار الفرعي 
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 مقدمة 1.5

مجيع األحوال  يف لتوفري الدعم املستمرمصمم  (GNSS) هو نظام حكومي (GLONASS)لنظام العاملي للمالحة الساتلية إن ا
 دقةواملستخدمني احملمولني جواً، بدرجة عالية من الاجلوية لعدد غري حمدود من مستخدمي الطريان واخلدمات البحرية واألرضية، 

 أي نقطة على سطح األرض ويف الفضاء اخلارجي القريب من األرض. يف معلومات التوقيتوحتديد املواقع  يف
 يطبَّق حلل املشاكل العلمية والصناعية واالقتصادية واالجتماعية والدفاعية املقاصدهو مرفق فضائي ثنائي  GLONASSونظام 

وزارة الدفاع الروسية مها عميالن مشرتكان  (Roscosmos)واألمنية وغريها من املشاكل ذات الصلة. ووكالة الفضاء االحتادية الروسية 
 [.2006، وآخرون Glotovعلى قدم املساواة ] GLONASSلنظام 

لنظام ، أو اGLObal’naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistemaمعىن  GLONASSيفيد االختصار الروسي لعبارة  - 1 المالحظة
 .العاملي للمالحة الساتلية

 التشغيل ومبادئ العام الوصف 2.5
مستوِيات مدارية. وتتباعد املستوِيات املدارية فيما بينها  3 يف ساتاًل تدور 24عند اكتمال نشره من  GLONASSيتكون نظام 

أطوار(.  )ترتيب 45°سواتل بالتساوي فيما بينها مبقدار  8)على خطو  الطول(. ويف كل مستٍو مداري، تتباعد  120°مبقدار 
 .15°زاح أطوار املستوِيات نفسها فيما بينها مبقدار وعالوة على ذلك، تن

. ويضمن هذا km 19,100ي يبلغ ارتفاع مدار دائر ثانية، مبا يقابل  44دقيقة و 15ساعة و 11ملدار الساتل  االمسيويبلغ الدور 
مداراً. وقد اختري هذا الدور حبيث حيد من مؤثرات طنني جمال اجلاذبية  17الدور تكرار مسري الساتل على سطح األرض كل 

. 64,8o المسيامدار الساتل على مدى عمره كله. ويبلغ ميل املدار  يف على حركة الساتل، وبالتايل يستبعد مناورات التحكم
 GLONASS] ،[2008ويسمح تباعد السواتل بتوفري تغطية مستمرة وشاملة لسطح األرض والفضاء القريب من األرض، 

 (.ITU-R M.1787و)التوصية 
ويعمل هذا النظام على أساس مبدأ التثليث املنفعل. وتقوم جتهيزات املستعِمل للنظام بقياس أشباه املديات وأشباه السرعات املوجهة 

من كل السواتل املرئية ويستقبل املعلومات بشأن املعلمات التقوميية الفلكية ومعلمات امليقاتية للسواتل. وعلى أساٍس من القطرية 
هذه البيانات، حُتس ب اإلحداثيات الثالث ملوقع املستعِمل واملكونات الثالث ملتجهات السرعة مث جيري تصحيح ميقاتية املستعِمل 

 (.ITU- R M.1787)التوصية وتردده 
من النطاقات  (GLONASS-K)أو ثالثة  (GLONASS-M)أو اثنني  (GLONASS)واحد  يف ويرسل كل ساتل إشارات املالحة

 (.ITU-R M.1787 و)التوصية 2009]، وآخرون [L3 Dvorking (GHz 1,1)و L2 (GHz 1,2)و L1 (GHz 1,6)الرتددية: 
، توفر نظام العاكس البصري الرجعي على منت الساتل مما ميكِّن من قياس املدى GLONASSومن املزايا الفريدة للساتل من منط 

 .2009]، وآخرون [Dvorkingبالليزر الساتلي. وهي ُتستخدم لتحديد املدار بدقة ويف البحوث اجليوديسية 

 وتطوره GLONASS نظام معمارية 3.5
 [GLONASS Polischukضمن نظام  5-1الشكل  يف املبينةلتوفري الوظائف املطلوبة، أُدرجت األنظمة الفرعية/العناصر 

 .2002] ،وآخرون
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 5-1الشكل 

 GLONASS معمارية

 
 من األجزاء التالية: GLONASSنظام ويتكون 

 )اجلزء الفضائي(. GLONASSكوكبة مدارية من سواتل  -
 نظام التحكم األرضي. -
 املستخدم(.معدات املستخدم )جزء  -

واآلخر على القاذفة  (Proton)ويقوم اثنان من أنظمة الصواريخ الفضائية بنشر وصيانة الكوكبة املدارية: أحدمها قائم على القاذفة "بروتون" 
 .(PLESETSK) بليسيتسك اإلطالقأو من موقع  (BAYKONOUR) بايكونور اإلطالقإما من موقع  (Soyuz)"سويوز" 

 الفضائي الجزء 1.3.5
دائرية  km 19 100مدارات  يف جهازًا فضائيًا عامالً  24املدارية )اجلزء الفضائي(  GLONASSيف الشكل العادي، تتضمن كوكبة 

وهي موزعة  دقيقة. وتتوزع هذه األجهزة 15ساعة و 11عن خط االستواء وبدور مداري يناهز  64,8°زاوية ميل قدرها  يف عملياً 
سواتل  8(، وحيتوي كل مستِوي على 120°مدارية )متباعدة على امتداد خط طول العقدة الصاعدة بزاوية  مستويات 3 يف بالتساوي

مستوِيات املدار اجملاورة تباعدًا على خط  يف (. ومتتلك سواتل املالحة45°)بتباعدات متساوية فيما بينها على خط العرض مبقدار 
كوكبة املدار تغطية عاملية ومستمرة لسطح األرض مبجال املالحة، حبيث ال يقل . ويضمن هذا اهليكل اهلندسي ل15°العرض مبقدار 

السمت  يف أي حلظة ويف أي نقطة على األرض )التشكيلة املثلى عندما يكون أحد السواتل يف سواتل 4ما ميكن أن يراه املستهلك عن 
 .2009]، وآخرون [Dvorkingوالسواتل الثالثة األخرى بالقرب من األفق( 

ساتاًل وأُعلنت  12، كان النظام يتألف من 1993. ويف عام 1982عام  يف املدار األول يف GLONASSالساتل وقد ُوضع 
 التشغيلية. قدرته

 :2002]، وآخرون [Polischukمراحل  3على  GLONASSونُفذ نظام 
 سواتل. 4-6ة. حتسني مفهوم النظام. كوكبة مدارية من يتجريباالختبارات ال :1 (1983 – 1985)املرحلة  -
 ساتالً. االنتهاء من اختبار الطريان. التشغيل األويل للنظام. 12كوكبة مدارية من   :2 (1986 – 1993)املرحلة  -

Sat_time_freq-05-01 

 مجتمع

GLONASS 

 الفضائي

نظام التقومي الفلكي 
 وامليقاتية الدقيق

نظام توجه ودوران 
 األرض

 املعزز SDCMنظام 
 واسعة منطقة يف

نظام املرجع الزمين 
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معدات 
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معدات 
 املستخدم اخلاص
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 ساتاًل. تشغيل النظام. 24نشر كوكبة مدارية امسية من  :3 (1993 – 1995)املرحلة  -
لالستخدام املدين من خالل املنظمتني  GLONASSالساتلية  من حكومة االحتاد الروسي نظام املالحة ، عرض قرار1995ويف مارس 

 الدوليتني، منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية.
خالل  GLONASS، مت االنتهاء من نشر النظام بالكامل. ولكن نظرًا لعدم كفاية التمويل، مل ينفَّذ جتديد نظام 1995ويف عام 

 ، اقتصر جتديد النظام على إطالق أحد السواتل الثالثة سنوياً.1998. ومنذ عام 1998إىل  1995الفرتة من 
ساتاًل عاماًل )وميكن االطالع على احلالة الراهنة عرب الرابط  21 يف ، متثلت حالة الكوكبة املدارية2010أغسطس  4وبتاريخ 

  لدى وكالة الفضاء الروسية، GLONASSليلية عن نظام اإللكرتوين ملركز املعلومات التح
(ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=202:1:9296521002007641687-http://www.glonass.) 

، GLONASSسامهة "ألنظمة سواتل املعلومات"، اليت طورت سواتل نظام امل Reshetnevومنذ أواخر السبعينات، قامت شركة 
 .GLONASS-Kو GLONASS-Mو GLONASS :GLONASSأجيال من سواتل نظام  3بتصميم 

 هلذه السواتل.مشاهد إمجالية  5-2الشكل  يف وتظهر
 

 5-2الشكل 

 :الثالثة GLONASS الساتل أجيال
 GLONASS-K(  ج ،GLONASS-M(  ب ،GLONASS(   أ

 
  

http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=202:1:9296521002007641687
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 .5-1اجلدول  يف GLONASSوتُعرض اخلصائص التقنية لسواتل 

 5-1اجلدول 
 GLONASS نظام لسواتل المقاَرن األداء

 GLONASS GLONASS-M GLONASS-K 

 2010عام  يف تقرر 2003 1982 أول إطالق

 10–12 7 3 )بالسنوات(العمر 

 1 415 1 415 750 (kg)الكتلة 

 180 250 260 (kg)كتلة محولة املالحة 

    كل إطالق يف عدد السواتل

- PROTON 3 3 6 

- SOYUZ – 1 2 

 1 000 1 450 1 270 (W)إمدادات القدرة 

 600 580 750 (W)استهالك محولة املالحة للقدرة 

 60 30 8–5 (m) (95%)الوقت الفعلي  يف دقة املالحة العمودية

(cm 60  40  باستخدام
 نظام تفاضلي عاملي(

 3 3 1 عدد اإلشارات املدنية

 3 2 2 عدد اإلشارات اخلاصة

 13–1 × 10 13–1 × 10 13–5 × 10 استقرار امليقاتيات على منت الساتل

 15 8 4–3 (ns)جذر متوسط تربيع خطأ التزامن املتبادل إلشارات املالحة 

تصحيحات . إشارة السالمة   وظائف تكميلية
 البحث واإلنقاذ خمتلفة

 إىل صندوق معدات غري مغلق ومقسم مادياً إىل وحدة منصة ووحدة محولة. GLONASS-Kويستند تصميم الساتل 
 . وقد حسن هذا الساتل األداء و القدرة.GLONASSحمل سواتل  GLONASS-Mوحتل السواتل من منط 

 :Mوفيما يلي األهداف الرئيسية على مستوى األداء للساتل من النمط 
 استعمال نطاق ترددي جديد بفضل إشارة املالحة العصرية: -

 (.K = – 7...+6 أحرف تردد أخرى K = 0 – 12يُزاح النطاق الرتددي إىل اليسار )فُتستخدم بدالً من أحرف الرتدد  -
 GPS نظاميذلك السلرمان الزمنيان ل يف سابقًا للحصول على معلومات إضافية، مباوُتستخدم البايتات احملفوظة  -

 ، وع ل م صحة )صالحية( إطار املالحة، وعمر بيانات املالحة.GLONASSو
 تركيب املراشيح اليت تقلل من البث خارج النطاق. -
املدى من أجل  قمية وشفرات قياسإشارات مزدوجة حتتوي على البيانات الر  L2و L1وترس ل على كال الرتددين  -

 قياسات شبه املدى.
فس املستِوي املداري ويف ن يف إدخال وصلة راديوية بني السواتل لقياسات املسافة وتبادل البيانات بني السواتل اليت تدور -

 مستوِيات مدارية خمتلفة على السواء.
 االستقرار احلراري الدقيق مليقاتيات السيزيوم.، بفضل 13–1 × 10حتسني استقرار إشارة املالحة مبا يصل إىل  -
 احلد من عدم اليقني بشأن الضغط الشمسي، بفضل حتسني دقة تصويب الصفيف الشمسي. -
 سنوات. 7زيادة عمر الساتل مبا يصل إىل  -
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 BAYKONOUR اإلطالقوقت واحد من موقع  يف سواتل 3إطالقًا مشرتكًا ) GLONASS-Mوميكن إطالق الساتل 
مع  Soyuz-2بقاذفة  PLESETSK اإلطالق( وكذلك إطالقًا منفردًا )من موقع Breeze-Mمع الداعم  Proton-M بقاذفة
 (.Fregat الداعم

درجة  40و 0 هو حاوية مغلقة حُيافظ داخلها على درجة حرارة مرحية ترتاوح بني GLONASS -Mواجلزء الرئيسي من هيكل الساتل 
 درجة مئوية. ±1مئوية. ويف الناحية اليت توجد فيها معايري الرتدد، يبلغ استقرار احلرارة 

، ويتطابق احملور األفقي للساتل مع مستِوي º0,5ة، يكون احملور الطويل للساتل مصوباً باستمرار حنو األرض بدقة االمسيوبالوضعية 
. وجيري تصويب الساتل من خالل º2± الشمسية حنو الشمس بدقة ، وتصوَّب الصفائفº0,5األرض بدقة -الساتل-الشمس

 عجالت عزم يُزال إشباعها دورياً بوحدات كهربائية مغنطيسية.
 ويتضمن نظام الدفع الفرعي دافعات اهليدرازين )أميدول( اليت تولد عزم دوران التحكم ضمن الوضعيات األولية للساتل والتحكم

 املدار. يف
ن مناورات حيرزه املداري املعني. وميكن االستغناء ع يف املدار إال خالل متوضع الساتل يف م القيام مبناورة التحكمومن املهم جداً عد

 معلمة املدار خالل مرحلة املدار املبكرة وباستخدام مدارات يف املدار طيلة عمر مهمة الساتل بالدقة العالية للتحكم يف التحكم
 غري طنانة للكوكبة املدارية.

  لساتلوصفائف مشسية سيليكونية. وكان أول إطالق ل Ni-Hويستند النظام الفرعي للقدرة الكهربائية إىل بطاريات 
GLONASS-M وقد صنَّعت شركة 2003ديسمرب  يف .NPO PM .هذا الساتل 

افقت حكومة ، وو GLONASSاالحتادي املخصص )املعين بالرحالت الفضائية( مواصلة تطوير نظام  GLONASSوقرر برنامج 
 . وفيما يلي حوافز برنامج التحديث:2001أغسطس  20 يف االحتاد الروسي على ذلك

السوق  يف )للمستخدمني املدنيني( ضرورة حتسني دقة النظام وتيسره وأداءه من حيث السالمة لزيادة قدرة النظام التنافسية -
 العاملية خلدمات املالحة؛

ضالً عن ختفيض كل إطالق، ف يف بة املدار بفضل زيادة عمر الساتل وعدد السواتل)للعمالء( ختفيض نفقات صيانة كوك -
 نفقات جزء التحكم األرضي بفضل تنفيذ األمتته؛

 وقابلية تشغيلهما بينياً. GPSو GLONASS)للتعاون الدويل( التوافق بني نظامي  -
 . وفيما يلي مهام الربنامج الرئيسية:2002-2011ويغطي برنامج الفرتة 

 الفضائي والبنية التحتية األرضية لنظام املالحة الساتلي. اجلزءإنشاء وتطوير  -
 جتديد وصيانة الكوكبة على مستوى توفري حلول املالحة اليت ختدم مصاحل خمتلف املستخدمني. -
 .(SATNAV)املالحة الساتلية  يف تنمية التعاون الدويل -
 تطوير وتصنيع معدات املستخدم الروسية. -

وفق الربنامج االحتادي املخصص )املعين بالرحالت الفضائية(  GLONASS-Kويُتوخى تطوير جيل جديد من السواتل من منط 
 .GLONASS-Mإىل جانب صيانة النظام باستخدام سواتل 

 بالسمات املميزة التالية: GLONASS-K، يتميز ساتل GLONASS-Mباملقارنة مع سواتل 
 لتحسني موثوقية ودقة حلول مالحة املستخدم؛ Lلنطاق ا يف تردد ثالث أُدخل أ ( 

 سنوات؛ 10زيادة عمر الساتل مبا يصل إىل  ب(
 خفض كتلة الساتل إىل النصف؛ ج(
 استيعاب محولة البحث واإلنقاذ على منت الساتل. د (
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وفقاً إلحدى  A GLONASS-K. وميكن إطالق الساتل Cوشرعت باملرحلة  Bاملرحلة  NPO PMأكملت شركة  2010وحىت عام 
ك التالية: اإلطالقخطط   املشرت 

 .Breeze-Mمع الداعم  Proton-Mبقاذفة  (BAYKONOUR)بايكونور  اإلطالقوقت واحد من موقع  يف سواتل 6 -
 .Fregatمع الداعم  Soyuz-2بقاذفة  (PLESETSK)بليسيتسك  اإلطالقوقت واحد من موقع  يف ساتالن -

إىل صندوق معدات غري مغلق ومقسم ماديًا إىل وحدة منصة ووحدة محولة. وبالوضعية  GLONASS-Kويستند تصميم الساتل 
 .º1 وتصوَّب الصفائف الشمسية حنو الشمس بدقة º5±ة، يكون احملور الطويل للساتل مصوباً حنو األرض بدقة االمسي

اوح ضمن مدى يرت درجة مئوية. وبالنسبة لبقية املعدات حُتفظ احلرارة  ±0,5من مدى ويثبَّت استقرار معايري الرتدد حملياً وحراريًا ض
 درجة مئوية. +50و –10بني 

 بالتحكم الخاص جزءال 2.3.5
 :زء اخلاص بالتحكم مما يلييتكون اجل

 ؛(SCC)النظام  يف مركز التحكم -
 ؛(UT & C)والتتبع والتحكم  عن بُعدحمطات القياس  -
 اجتاه واحد؛ يف املراقبةحمطات  -
 حمطات ساتلية لقياس املدى بالليزر. -

 .GLONASS Kosenko] ،[2009مرافق التحكم األرضية لساتل  5-3الشكل  يف وتظهر
 5-3الشكل 

 GLONASS لساتل التحكم جزء

 
SSC - النظام يف مركز التحكم MS - مراقبة وقياس حمطة 

TT and C - والتتبع والتحكم عن بُعد القياس CC - مركزية ميقاتية 
ULS -  رفعحمطة SLR - تتبع بالليزر حمطة 

 عاملة حمطة -  (2010حمطة جديدة )بعد  - 
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ز املعلمات املدارية وزحزحة امليقاتية نسبًة إىل امليقاتية الرئيسية للنظام. ويتم إرسال هذه املعطيات إىل مركوتقيس حمطات املراقبة 
حتكم النظام. وحيسب هذا املركز املعطيات التقوميية الفلكية ومعلمات تصحيح امليقاتية مث يقوم بتحميل الرسائل إىل السواتل عن 

 ي.طريق حمطات املراقبة على أساس يوم

 بالمستخدم الخاص الجزء 3.3.5
يتألف اجلزء اخلاص باملستخدم من عدد كبري من مطاريف املستخدم متعددة األنواع. ويتكون مطراف املستخدم من هوائي، 
ومستقِبل، ومعاجل، وجهاز دخل/خرج. ومُيكن اجلمع بني هذه التجهيزات وأجهزة مالحية أخرى من أجل زيادة الدقة واالعتمادية 

 حيتني. وميكن أن يكون هذا اجلمع جمدياً على وجٍه خاص بالنسبة للمنصات عالية الدينامية.املال
، وتستقبل كذلك GLONASSسواتل  (3) 4 يف وتؤدي معدات املستخدم قياسات منفعلة ألشباه املديات ومعدل شبه املدى

ن معاً. واجلمع املكان والزما يف ة املالحة مواقع السواتلإشارات املالحة من السواتل. وتصف رسال يف وتعاجل رسائل املالحة الواردة
من  (2) 3مواقع و (2) 3، يتيح للمستخدم حتديد إحداثيات GLONASSسواتل  (3) 4بني معاجلة القياسات ورسائل املالحة من 

كجزء من رسالة   . وترس ل(UTC)للتوقيت العاملي املنسق  مكونات متجه السرعة، وحييل السلم الزمين للمستخدم إىل املرجع الوطين
 (SV) الساتلية GPSمركبات البيانات الضامنة للجدولة الزمنية للدورات من أجل التحديدات املالحية، و"كوكبة" خمتارة من  املالحة،
 وكشف اإلشارات الراديوية اليت ترسلها.العاملة 

صاالت. أنظمة االت يف اهلواتف املتنقلة ومطاريف املستخدم، متاماً مثلما تدم ج GLONASSساتل  يف وتدم ج هذه األجهزة وظيفياً 
أواخر الثمانينات. ويف الوقت احلاضر، جيري  يف على نطاق واسع GPSلنظام  (CND)وبدأ إنتاج أجهزة املالحة االستهالكية 

منط معياري من  500 شركة تنتج 100أكثر من  يف GPS/GLONASSاإلنتاج املتسلسل هلذه األجهزة، اليت تشمل مستقبالت 
ى إليه مصاحل تسع أجهزة االستقبال؛ علمًا بأن تطوير وإنتاج أجهزة املالحة االستهالكية للمستخدمني غري احلكوميني هو ما

الوقت  يف هذه الصناعة يتجاوز يف األعمال اخلاصة، وخاصة ألن رقم املبيعات السنوية العاملية من املنتجات واخلدمات
ر أمريكي. ومع ذلك، تدعم احلكومة تطوير قاعدة العناصر الالزمة إلنشاء مناذج تنافسية من أجهزة مليارات دوال 10 احلاضر

 .GLONASS] ،[2008املالحة االستهالكية 

 GLONASS نظام وقت 4.5

تشكيل نظام جهاز املزامنة على منت الساتل. وُيستخدم هذا اجلهاز ل يف توجد على منت كل ساتل معايري السيزيوم للوقت والرتدد مدجمة
. ومن MHz 1 250و MHz 1 600النطاقات الرتددية  يف سلم الزمين وإشارات مالحة عالية االستقرار على منت الساتلالوختزين وإنتاج 

ج(( مع حتسني اخلصائص. وسيبلغ عمرها 5-1 )الشكل GLONASS-Kأن يبدأ إطالق اجليل اجلديد من سواتل  2010عام  يف املخطط
. ومعايري الوقت والرتدد هي أجهزة L3 (MHz 1 212-1 198) النطاق الرتددي يف إشارة مدنية ثالثةسنوات. وستتضمن أيضاً  10املكفول 

 .2009]، وآخرون Dvorking؛ GLONASS] ،2008 املزامنة على منت الساتل اليت حتدد إىل حد كبري العمر املكفول لسواتل املالحة
حتفظه  التوقيت العاملي املنسق كماعلى سلرم زمين ذري. وهذا السلم الزمين هو  GLONASS، يعتمد وقت GPSوعلى غرار نظام 

ليس مستمراً،  GLONASSفإن السلم الزمين لنظام  ،(GPS)وعلى عكس النظام العاملي لتحديد املوقع  .(UTC (SU))روسيا 
توقيت العاملي املنسق على لوجيب أن ُيضبط الحتساب الثواين الكبيسة الدورية. وتطبَّق الثواين الكبيسة على مجيع املراجع الزمنية ل

ملنسق االتوقيت العاملي الثواين الكبيسة إلبقاء  . وُتستخدم(IERS)النحو املوصَّف لدى اهليئة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية 
دوران األرض حول حمورها، وهو ليس منتظمًا ومعدله يتغري تدرجييًا بسبب  قريبًا من متوسط الوقت الشمسي الذي يستند إىل

 احتكاك املد وغري ذلك من العوامل، مثل حتركات اللب السائل لكوكب األرض.
التوقيت العاملي املنسق   ، منμs 1من  فضلأ، وعادًة ms 1حدود  يف GLONASSوقت نظام زء اخلاص بالتحكم على اجل حيافظ

رسالة املالحة. وكذلك، تقيم موسكو ختالفًا لوقت  يف ويذاع اجلزء املتبقي من التخالف (UTC (SU))كما حتفظه روسيا 
، GLOCLOCK سجل التوقيت العاملي املنسق احملفو  لدى روسيا. وحيويمبقدار زائد ثالث ساعات عن  GLONASS نظام

 .GLONASSو GPS ، على معلومات التخالف بني وقيتOEMVراجع الدليل املرجعي للربجميات الثابتة من عائلة 
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 13–1×10و 13–5×10مبيقاتيات )معايري وقت/تردد( ال يتزعزع استقرارها اليومي مبقدار أسوأ من  GLONASSوجتهَّز سواتل 
 GLONASSلسواتل  ns 20 (σ 1). أما دقة التزامن املتبادل لسالمل الساتل الزمنية فهي ليست أسوأ من GLONASS-M لسواتل

 .GLONASS-Mلسواتل  ns 8 (σ 1)ومن 
. وال يتزعزع االستقرار اليومي مليقاتيات GLONASSلنظام  (CS)على أساس وقت املزامن املركزي  GLONASSويتولد وقت 

 .15–2×10املزامن املركزي اهليدروجينية مبقدار أسوأ من 
دورياً مع السلم الزمين للمزامن املركزي. وحُتسب التصحيحات لكل سلم زمين على منت  GLONASSوتقار ن السالمل الزمنية لسواتل 

 هذه التصحيحات إىل الساتل مرتني زء اخلاص بالتحكماجل ، ويرفعUTC (SU)وتوقيت  GLONASSالساتل بالنسبة إىل وقت 
 .GLONASS UTC (SU) 1 μsاليوم. وينبغي أال يتجاوز خطأ نظام يستخدم السلم الزمين لتوقيت  يف

 UTC وقت واحد مع تصحيحات توقيت يف بشكل دوري إىل عدد صحيح من الثواين GLONASSويصح ح السلم الزمين لنظام 
. 5-3 انظر الشكل -)تصحيح الثانية الكبيسة(  (BIPM)اليت تنفَّذ وفقًا للبالغ الوارد من املكتب الدويل لألوزان والقياسات 

 00منتصف الليل عند الساعة  يف ثانية( مرة واحدة كل سنة )أو سنة ونصف سنة( 1واملعتاد هو أن تنفرذ هذه التصحيحات )
يونيو  30مارس إىل أول أبريل، أو من  31ديسمرب إىل أول يناير )أو من  31يت العاملي املنسق من بالتوق 00والثانية  00والدقيقة 

 سبتمرب إىل أول أكتوبر( من جانب مجيع مستعملي التوقيت العاملي املنسق. 30إىل أول يوليو، أو من 

 5-4الشكل 

 GLONASS نظام وقت تصحيح دقة مقارنة
 GPS Kosenko]، [2009 ووقت UTC توقيت مع

 

لتصحيحات االحتاد الروسي يتم إبالغهم مقدماً )قبل ثالثة أشهر على األقل( هبذه ا يف النظام العاملي للمالحة الساتلية املطبقومستعملو 
املزمع إدخاهلا من خالل إصدار النشرات والبالغات ذات الصلة، وغريها من املواد. وال تضمن سواتل النظام العاملي للمالحة الساتلية 

رسائل املالحة اليت تصدرها.  يف التوقيت العاملي املنسق يف كبيسةاد الروسي ذاهتا أي بيانات تتعلق بتصحيح الثواين الاالحت يف املطبق
التوقيت  يف تقدم إشعاراً مسبقاً للمستخدمني بشأن التصحيح املقبل للثانية الكبيسة GLONASS-Mرسالة املالحة من الساتل أن غري 

 (.GLONASS] ،[2008 من املرجع 5.4 انظر الفقرة)لتصحيح وعالمته اجلربية العاملي املنسق وقيمة هذا ا
ونتيجة للتصحيحات الدورية للثواين الكبيسة، ال يوجد فرق بعدد صحيح من الثواين بني توقيت النظام العاملي للمالحة الساتلية 

مدته ثالث ساعات  الروسي. ومع ذلك، يوجد فرق ثابتاالحتاد الروسي والتوقيت العاملي املنسق اليت حيتفظ به االحتاد  يف املطبق
 .GLONASSاجلزء اخلاص بالتحكم من نظام  يف بني هذين السلمنير الزمنيني بفعل ميزات خاصة
 + 03 h 00 minUTC (SU) t=  GLONASSt 5)-(1 

Sat_time_freq-05-04 

0 

25 

50 

75 

100 

0
8

.0
1

.0
1

 

0
8

.0
2

.0
1

 

0
8

.0
3

.0
1

 

0
8

.0
4

.0
1

 

0
8

.0
5

.0
1

 

0
8

.0
6

.0
1

 

0
8

.0
7

.0
1

 

0
8

.0
8

.0
1

 

ت 
ح وق

صحي
قة ت

د
G

L
O

N
A

S
S

 
 

n
c 

(R
M

S
)

 

 GPSإىل  GLONASSتصحيح الوقت من 

 UTCإىل  GLONASSتصحيح الوقت من 
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 حيث:
 GLONASSt:  وقتGLONASS؛ 
 UTC (SU) t:  السلم الوطين للتوقيت العاملي املنسق(SU))(UTC . 

 جيب أن ُتستخدم املعادلة التالية:، UTC (SU)حلظة القياسات بتوقيت  يف وإلعادة حساب التقومي الفلكي الساتلي،
 )bt - t( )bt(nγ -) bt(nτ+  cτ+  t3 h 00 min = + 0 UTC  (SU)t 5)-(2 

 حيث:
 t:  السلم الزمين على منت الساتل يف وقت إرسال إشارة املالحة 

 bt, n, γ n, τ cτ: (.5.4و 4.4الفقرتني  يف التقومي الفلكي وتقومي املعلمات )الواردان 
والتوقيت العاملي املنسق  UT1لتحديد الفرق بني التوقيت العاملي  B2 و B1أيضاً املعاملني اخلاصني  GLONASS-Mوترسل سواتل 

(UTC)  وكذلك تصحيح نظامGPS  لوقتGPS  بالنسبة إىل وقتGLONASS والذي جيب أال يكون أكثر من ns 30 (σ) 
GLONASS] ،[2008. 

 GLONASS نظام (OD & TS) وقت ومزامنة مدار تحديد 5.5
اليوم لكل ساتل  يف ة، يؤدى حتديد تصحيحات الوقت ومعلمات املدار بشكل منفصل. وحتد د تصحيحات الوقت مرتنياالمسيبالوضعية 

اجتاهني حتديد  احد ويفاجتاه و  يف اجتاهني. وتسهِّل مقارنة املديات احملسوبة باستخدام قياساتاجتاه واحد ويف  يف باستخدام قياسات
 اجتاهني لتحديد التقومي الفلكي. يف تصحيحات الوقت للميقاتيات على منت الساتل. وال ُتستخدم إال القياسات

( راديوية واملزامن املركزي QMSو NMSالوقت حمطات قياس بدون استعالم وباستعالم )-ويتضمن نظام دعم الرتدد
استعالم ب إقليم موسكو(. وتنتج قياسات شبه املدى إىل ساتل املالحة بدون استعالم وقياسات املسافة يف Shchelkovo) للنظام

ة معايري تردد دقيم انزياحات السلم الزمين على منت الساتل بالنسبة إىل السلم الزمين للنظام. أما املزامن املركزي، الذي يتكون من ع
الواقع مبقام ميقاتية النظام، وتزام ن ميقاتيات  يف ، فهو يقوم14–10 × 5هيدروجينية مستقرة للغاية بعدم استقرار يومي ال يزيد على 

 الساتل كلها بالنسبة هلا ويقارن املستهلك ميقاتيته هبا.
، وهو UTC (SU)، إقليم موسكو(، منديليفوار الوقت والرتدد )مع السلرم الوطين ملعي GLONASSوبدوره، يزام ن السلم الزمين لنظام 

 (UT1)بالنسبة إىل التوقيت العاملي  GLONASS. وحيد د تصحيح السلم الزمين لنظام (UTC)أحد حاالت تنفيذ التوقيت العاملي املنسق 
 [Dvorkingالة املالحة رس يف وفقاً لبيانات قياس التداخل الراديوي ذات األساس املرجعي الطويل جداً، ويُرس ل التصحيح إىل املستهلك

 .2009]، وآخرون
اجتاه واحد و االنتهاء من أنشطة جمال جاذبية األرض، بدأ التحقق من  يف وبفضل إنشاء مرافق للقياس (2010)ويف الوقت احلاضر 

 راً.اجتاه واحد حص يف صحة تكنولوجيا من تصحيحات الوقت املتزامنة وحتديد التقومي الفلكي على أساس قياسات
. PZ-90 اإلطار املرجعي املتمركز حول األرض يف موقع الساتل GLONASSويصف التقومي الفلكي الذي ترسله سواتل نظام 

وتوجد مصفوفة مقابلة  WGS-84، ميكن حتويل اإلحداثيات الساتلية إىل نظام GPSو GLONASSولالستخدام املشرتك لنظامي 
 على امتداد كل حمور. m 1,5 (σ 1)هلذا الغرض. ويقل خطأ حتويل اإلحداثيات عن 

اآلن بربجميات على منت الساتل حتسن كثريًا من استقاللية  GLONASS-Kسواتل حتديد مدار ومزامنة وقت  وحُت ل بعض مهام
 على منت الساتل: لتحديد املدار ومزامنة الوقت ل. وفيما يلي املهام الرئيسيةالسات

 للمالحة إىل مرسالت املالحة؛ األطر الكربىتوليد وإيصال  -

 املعاجلة األولية لقياسات املدى بني السواتل؛ -
 حتسني التقومي الفلكي املرجعي للساتل باستخدام قياسات املدى بني السواتل؛ -
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 صحيحات الوقت بالنسبة إىل السلرم الزمين جملموعة؛حساب ت -
 نشر بيانات التقومي الفلكي والوقت. -

 وفيما يتعلق بتحسني التقومي الفلكي املرجعي للساتل باستخدام قياسات املدى بني السواتل، ُدرست ثالثة أساليب:
عامد ار باستخدام قياسات متبادلة لدى تأسلوب املشاهدة املتعامدة عند االكتفاء بتحسني املكونات على طول املس -

 خط البصر مع حركة الساتل.
أسلوب يعتمد على "املستخدم" الرئيسي عند حتسني كل تقومي فلكي مرجعي للساتل على افرتاض أن التقوميات الفلكية  -

 املرجعية للسواتل األخرى معروفة بالضبط.
ومي لتحسني على طول املسار واملكونات الشعاعية. وحيسَّن التقأسلوب حتسني معلمات مستوي املدار اليت تتكون من ا -

 مرمى النظر على منت الساتل. يف الفلكي لكل ساتل ومجيع السواتل األخرى
ويبدو أن األسلوب الثالث هو األمثل. إذ جيري حتسني التقومي الفلكي املرجعي على منت الساتل وحتسني تصحيحات الوقت على 

 إطار املالحة: يف التقومي الفلكي املرس ل (RMS)منت الساتل باستخدام القياسات بني السواتل بشكل منفصل. وفيما يلي أخطاء 
 ؛–m 5 ، على طول نصف القطر–m 10، على طول الناظم املزدوج –m 20سار : على طول املGLONASSيف سواتل  

 .–m 1,5 ، على طول نصف القطر–m 7، على طول الناظم املزدوج –m 7: على طول املسار GLONASS-Mيف سواتل  -
نظاماً ثنائي املقاصد، أي يُتوقع استخدامه  GLONASS، ووفقاً ملرسوم صادر عن احلكومة الروسية، أصبح نظام 1999ومنذ عام 

للتعاون الدويل  GLONASSمن جانب املستخدمني العسكريني واملدنيني على السواء. وعالوة على ذلك، فُتحت أبواب نظام 
خدام املشرتك تإلنشاء نظام مالحة دويل يتوخى استخدامه لدى منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية. وسيزود االس

املستخدمني بنظام مالحة موثوق يتميز بدرجة عالية من الدقة والتيسر ويسهل كذلك تنمية السوق  GPSو GLONASSلنظامي 
 العاملية خلدمات املالحة.

 GLONASS نظام في الراديوية الترددات وطيف اإلشارات 6.5

الذي يطبق إشارات بتقسيم مشفر للقناة وحيث ت بث كل سواتل املالحة إشارات على تردد واحد متماثل  GPSعلى النقيض من نظام 
تقسيم الرتدد حبيث يبث كل ساتل إشارة املالحة على تردده اخلاص للموجة احلاملة. ولكال  GLONASSللموجة احلاملة، يطبق نظام 

ية على سط استخدام التقسيم املشفر للقناة إىل حد كبري من إنتاج األجهزة االستهالكاألسلوبني مزايامها وعيوهبما. وعلى وجه اخلصوص، يب
كمية ونوعية خدمات  يف وللتوسع GLONASSعدد السواتل. ولذلك، وتوخياً لتطوير متوازن لنظام  يف نطاق واسع وميكِّن زيادة غري حمدودة

 بتقسيم للرتدد والطور معاً. GLONASS-Kاملالحة، من املقرر إدخال إشارات مالحة جديدة على سواتل 
 التردد متطلبات 1.6.5

(، وميزانية الوصلة األيونوسفري مت حتديد متطلبات الرتدد للنظام العاملي للمالحة الساتلية على أساس شفافية غالف التأين )أو
ن الرتددات احلاملة لوائح الراديو. وتتبايالراديوية، وبساطة هوائيات املستخدم، وكبت تعدد املسريات، وتكلفة التجهيزات، وأحكام 

 MHz 0,4375، ولعدد صحيح مضاعٍف للقيمة L1 النطاق الرتددي يف MHz 0,5625طبقًا لعدد صحيح مضاعٍف للقيمة 
 .L3النطاق الرتددي  يف MHz 0,423 ، ولعدد صحيح مضاعٍف للقيمةL2النطاق الرتددي  يف

 ترددًا من الرتددات احلاملة 20إىل  14، من 2006، منذ عام العاملي للمالحة الساتليةظام الن يف وت ستعِمل السواتل اجلديدة
النطاق  يف )أعلى تردد( MHz 1 605,3750)أدىن تردد( إىل  MHz 1 598,0625النطاقات املختلفة. وُتستْعم ل الرتددات من  يف

النطاق  يف )أعلى تردد( MHz 1 248,6250ىل )أدىن تردد( إ MHz 1 242,9375، وُتستْعم ل الرتددات من L1الرتددي 
النطاق  يف )أعلى تردد( MHz 1 209,7800)أدىن تردد( إىل  MHz 1 201,7430، وُتستْعم ل الرتددات من L2 الرتددي
ي للمالحة النظام العامل يف ة للرتددات احلاملة إلشارات املالحة الراديوية املستعم ل ةاالمسيالقيم  5-1. ويُقدِّم اجلدول L3 الرتددي

 (.ITU-R M.1787الساتلية )التوصية 
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 5-1اجلـدول 
 المستعَمَلة الراديوية المالحة إلشارات الحاملة للترددات ةاالسمي القيم

 الساتلية للمالحة العالمي النظام في
K 

 )رقم التردد الحامل(
L1

KF 
(MHz) 

L2
KF 

(MHz) 
L3

KF 
(MHz) 

12 − − 1 209,7800 
11 − − 1 209,3570 
10 − − 1 208,9340 
09 − − 1 208,5110 
08 − − 1 208,0880 
07 − − 1 207,6650 
06 1 605,3750 1 248,6250 1 207,2420 
05 1 604,8125 1 248,1875 1 206,8190 
04 1 604,2500 1 247,7500 1 206,3960 
03 1 603,6875 1 247,3125 1 205,9730 
02 1 603,1250 1 246,8750 1 205,5500 
01 1 602,5625 1 246,4375 1 205,1270 
00 1 602,0000 1 246,0000 1 204,7040 

01− 1 601,4375 1 245,5625 1 204,2810 
02− 1 600,8750 1 245,1250 1 203,8580 
03− 1 600,3125 1 244,6875 1 203,4350 
04− 1 599,7500 1 244,2500 1 203,0120 
05− 1 599,1875 1 243,8125 1 202,5890 
06− 1 598,6250 1 243,3750 1 202,1660 
07− 1 598,0625 1 242,9375 1 201,7430 

شكَّل ة بواسطة اإلبراق بزحزحة طورين )بزاوية الطور 
ُ
التشكيل  )يف 90°( واملزحز ح ة الطور بزاوية 180°ويتم إرسال إشارات املالحة امل

 .(HA)وأخرى عالية الدقة  (SA)الرتبيعي( عند كل تردد حامل. وهي إشارات من نوعني، إشارة معيارية الدقة 
ويستخدمان  L2 (GHz 1,2)و L1 (GHz 1,6)النطاقني الرتدديني  يف (GLONASS-M و GLONASSويرسل كل ساتل )

ف املوجات احلاملة نفس املستوي. وتعرَّ  يف تستخدمها السواتل التقابلية موجات حاملة خمتلفة. وهي املوجات احلاملة نفسها اليت
 بالصيغتني التاليتني: L2و L1النطاقني الرتدديني  يف ةاالمسي

 1f+ KΔ01f=  K1f 5)-(3 

 2f+KΔ 02f=  K2f )5-4( 

 حيث:
 K: رقم املوجة احلاملة 
 01f = 602 1 MHz  
 1fΔ = 562,5 kHz  
 02f = 246 1 MHz  
 2fΔ = 437,5 kHz. 

 .+6و –7صارت ترتاوح بني  2005، بعد عام 13و 0أعداداً صحيحة ترتاوح بني  K، كانت القيم اليت يتخذها 2005وقبل عام 
 .GLONASS-Kعلى سواتل  L3وقد أُدخل الرتدد الثالث 
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 وأطيافها اإلشارة قدرة 2.6.5
طيف إشارة الساتل  5-5الشكل  يف ، فيما يظهرL2و L1النطاقني  يف GLONASSطيف إشارات  5-4 الشكل يف يظهر

GLONASS-K النطاق  يفL3 Revnivykh] ،[2005. 

 5-5الشكل 

 L2 النطاق(  أ ،L1 النطاق( ب: GLONASS إشارات طيف

Sat_time_freq-05-05

-7-6-5-4...

L2  0 = 1 246 MHz

RA

5 6 7 8...

L2  0 = 1 246 MHz

1 254.61 MHz1 237.83 MHz

L1  0 = 1 602 MHz

L1  0 = 1 602 MHz

1 611.61 MHz1 592.95 MHz

18.66 MHz
-7-6-5-4... 5 6 7 8...

a) b)

16.78 MHz

 
 5-6الشكل 

 L3 (GLONASS-K) النطاق إشارة: GLONASS إشارات طيف

Sat_time_freq-05-06

-7-6-5-4...

L3  0 = 1 201.5 MHz

5 6 7 8...

L3  0 = 1 201.5 MHz

1 208.97 MHz1 194.45 MHz

14.52 MHz

 
. L3و L2و L1بالنسبة للنطاقات  0,7يكون أسوأ من  ال ُمي اِمنة مع عامل إهليلجيجيرًا تكون اإلشارات املرس ل ة مستقط بة إهليل

 −dBW 161( بالقدر dBi 0)مع افرتاض كسب للهوائي بقيمة  وحُت دد أدىن قدرة مضمونة لإلشارة عند دخل مستقِبٍل ما
(dBm 131−) النطاقات  يف بالنسبة لإلشارتني معيارية الدقة وعالية الدقةL1 وL2 وL3  التوصية(ITU-R M.1787.) 

. ويُقدِّم 10M2G7Xو 1M02G7Xو 8M19G7Xالنظام العاملي للمالحة الساتلية وهي:  يف وُتستْعم ل ثالثة أصناف من البث
 خصائص هذه اإلشارات. 5-2اجلدول 
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 5-2اجلـدول 
 الساتلية للمالحة العالمي النظام إشارات خصائص

 Txعرض نطاق البث  (1)صنف البث مدى التردد
(MHz) 

 أقصى قدرة ذروة للبث
(dBW) 

 أقصى كثافة طيفية للقدرة
(dB(W/Hz)) 

كسب 
 الهوائي
(dB) 

 L1 10M2G7Xالنطاق الرتددي 
1M02G7X 

10,2 
1,02 

15 
15 

52− 
42− 

11 

 L2 10M2G7Xالنطاق الرتددي 
1M02G7X 

10,2 
1,02 14 

14 
53− 
43− 

10 

 L3(2) 8M19G7Xالنطاق الرتددي 
8M19G7X 

8,2 
8,2 

15 
15 

52,1− 
52,1− 

12 

 .1، التذييل 2. اجمللد 2008لوائح الراديو، طبعة عام  (1)

 )يف التشكيل الرتبيعي(. 90°البعض بزاوية  نسبًة إىل بعضهما L3النطاق  يف GLONASSتتم زحزحة إشارتني  (2)

 وصف غالف التوزيع لطيف قدرة اإلشارة املالحية، حيث: x/x (sin2(وتُتيح الدالة اجليبية: 

 tc fffx /)(  (5-5) 

 حيث:

 : الرتدد قيد النظر 

 c: الرتدد احلامل لإلشارة 

 t: .معدل شرائح طور اإلشارة 

. وللفصوص عرض نطاق 2tوُيشكِّل الفص الرئيسي للطيف الطيف  التشغيلي لإلشارة. وي شغ ل عرض نطاق مساٍو للدالة 
 .tمساٍو للدالة 

 GPSو GLONASS نظامي بين الجامع االستخدام ميزات 7.5

ساتالً. ويف مثل هذا النظام،  48احملصلة النهائية نظامًا يضم  يف سينتج GPSو GLONASSمن الواضح أن اجلمع بني نظامي 
 ترتاجع حجب الساتل كعامل مقيد، مما يتيح زيادة ترادف القياس.

باستخدام املستقبالت بنفس املعمارية،  GLONASSو GPSومتكرن الطرائق احلديثة ملعاجلة اإلشارات الرقمية من معاجلة إشارات النظامني 
بعضهما، وهذا يساعد على استعمال  قريبان من GLONASSو GPSالنظامني  يف على الرغم من الفروق بني النظامني. ومديا الرتددات

عاجلة جتهيزات املستعمل. ومن شأن التصميم األمثل للمستقبل مع تنفيذ برجمية مناسبة مل يف مسبق مشرتك للدخلهوائي مدمج، ومضخم 
. والفروقات املوجودة بني GLONASS أو GPSالنظام  يف اإلشارة أن يتيح صنع مستقبل مدمج ال يزيد مثنه إالر قليالً عن مثن املستقبل

تشكل عقبة لتشغيل جتهيزات املستعمل. وتقدرم برجمية  ال GLONASSو GPSالنظامني  يف التقومييمعلومات اجلداول الفلكية والتمثيل 
 معاجل بيانات املالحة التصحيحات الالزمة، وتتيح معاجلة تدفقي البيانات كليهما.

املوجودة حالياً  املستقبالتحتسرن مستمر. وأغلب  يف النظام كله، فهي يف أما جتهيزات املستعمل، وهي اجلزء األكثر مرونة
ذا فإن نفس الوقت لعدد من السواتل املرئية. وهك يف متعددة القنوات قادرة على حتليل املسافات الكاذبة والسرعات الكاذبة

جمال معاجلة  يف هذه املستقبالت تضمن أكثر ما ميكن من الدقة واالكتمال لرصدات املالحة. وبفضل التقدم التقين احلاصل
 ات الرقمية ميكن حتقيق درجة عالية جدًا من االكتمال تؤمن بالفعل حتوياًل منفصاًل ومعاجلة رقمية إلشارات الساتلاإلشار 

 مرحلة قريبة جداً من الدخل األمامي. يف
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 يؤمن مزايا مهمة مقابل االستعمال الفردي ألي واحد من النظامني: GLONASSو GPSواالستخدام املشرتك للنظامني 
فة عدد السواتل بيئة مملوءة بالعوائق، مثل األرض اجلبلية أو "األخاديد" احلضرية، تأيت مضاع يف العمليات اليت جتري يف :التيسررتعزيز 

 أي حلر. GLONASSأو النظام  GPSالنظام  يف غالباً حبلر مقبول، بينما ال يعطي استعمال مستقبل واحد
 .(PDOP) ىل حتسني التشكيلة اهلندسية من املستعمل إىل الساتل: زيادة عدد السواتل تؤدي عادة إحتسني الدقة

: عندما ال حيصل املستقبل على أي معلومات عن املوقع أو الزمن، فإن احتمال حيازة املعلومات من الساتل تسريع االنطالق البارد
 تزداد بازدياد عدد السواتل املرئية، وبذلك ينخفض الزمن الالزم للحيازة.

: تزداد كثرياً مقدرة الكشف عن ساتل أصابه عطب وعزله بازدياد عدد السواتل املرئية. وكذلك توفر االعتمادية م ومتانتهسالمة النظا
 على نظامني مستقلني سوية إضافية من السالمة يؤمن محاية من عطب عام يصيب جممل النظام.

مسح طوبولوجي  يف إرساالت متآونة، يف GPSو GLONASSالسوق أجهزة مصممة للعمل مع إشارات سواتل املالحة  يف تتوفر
. وعندما تعمل هذه األجهزة باألسلوب التفاضلي فإهنا تضمن دقة التحديد  يف وجيوديسي على أرض اليابسة ويف البحر ويف اجلور

طات اجليوديسية هي املسافة بني احمل Lحيث  cm  +10–6 L (L  =000 1 km) 3-1اجليوديسي ملواقع احملطات األرضية بتقريب 
 .[2002االحتاد،  يف ]كتيب قطاع االتصاالت الراديوية والسيارات والطائرات والسفن

التقى وفدان من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد ، GPSو GLONASSللجمع بني نظامي  املذكورة أعالهواعرتافًا باملزايا 
وشكال أفرقة عمل للتعامل مع مسائل تطوير واستخدام  2004ديسمرب  9-10 يف واشنطن العاصمة يف الروسي
اجلهود التعاونية املتواصلة حول احلفا  على توافق الرتددات الراديوية بني إشارات املالحة  . وتتمحورGPSو GLONASS نظامي

تحدة األمريكية م الواليات املوالتوقيت الساتلية فيما بينهما. وكرر اجلانبان التزامهما مبواصلة هذه احملادثات، وأكدا جمددًا عز 
مدنية تالئم االستخدامات التجارية والعلمية وتلك اهلادفة  GPSو GLONASS واالحتاد الروسي على مواصلة تقدمي إشارات

مجيع أحناء العامل، دون رسوم مباشرة من املستخدم. ومنذ ذلك احلني، جيتمع  يف للحفا  على سالمة األرواح على حنو مستمر
 بصورة منتظمة. GPS-GLONASSفريق عمل 

 الخالصة 8.5

 استناداً إىل املعلومات الواردة أعاله، متكن اإلشارة إىل ما يلي:
طية عاملية تقريبًا )يُرتقب أن تغ (2010)الوقت احلايل  يف عاملي للمالحة الساتلية يوفرهو نظام  GLONASSنظام  -

 غضون سنوات قليلة(. يف تكتمل
 هو نظام مزدوج االستخدامات )مدين وعسكري(. GLONASSنظام  -
 .GLONASS، تنسيق نظام (ROSCOSMOS)تتوىل الوكالة املدنية، وكالة الفضاء الروسية االحتادية  -
 سيحسن جودة خدمات املالحة ونشر الوقت الدقيق. GPSو GLONASSاالستخدام اجلامع بني نظامي  -
 مفتوحة للتعاون الدويل.  GLONASSوأبواب نظام  -
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 المقّدمة 1.6
وقيت والرتدد حتويل إشارات الرتدد الراديوي ألغراض االتصاالت. وعليه فإن حتويل الت يف االتصاالتتتمثل الوظيفة الرئيسية لسواتل 

عن طريق سواتل االتصاالت يتم عادة مبثابة عالوة على وظائف االتصاالت. فبعض نظم السواتل، وال سيرما نظمها اليت تستخدم 
طاع االتصاالت قكتيب قًا لكي تقوم بوظائفها على صعيد االتصال ]، تستلزم توقيتًا دقي(TDMA)منافذ متعددة بتقسيم زمين 

[. ويف معظم حاالت املنافذ املتعددة ذات التقسيم الزمين يقتصر األمر على مترير الساتل Ha ،1990؛ 2002االحتاد،  يف الراديوية
درة على حتويل قيتًا دقيقًا لعملها. وتلزم القإشارات توقيت دقيقة واردة من األرض وال تتطلب محولة الساتل النافعة حبد ذاهتا تو 

يد أن والتتبع والتحكم، ألغراض قياس األمداء ووضع العالمات الزمنية. ب عن بُعدنظام ناقلة الساتل اخلاص بالقياس  يف التوقيت
بات إطار اخلدمات املستأجرة. وعلى العموم تكون متطل يف هذا اجلزء من نظام السواتل ال يكون بوجه عام متوفرًا لكي ُيستعمل

دقة وثبات الرتدد فيما خيص السواتل التجارية مقصورة على املتطلبات اليت تستلزمها استدامة ختصيصات الُنُطق وأداء وظائف قياس 
ثري، ألهنا ُتستخدم تنها هي أكثر دقة بكإىل جتهيزها مبوارد للرتددات املتوفرة على م زعفُيناألمداء. أما سواتل االتصاالت احلكومية 

 أيضاً للمالحة وغريها من األغراض اليت تستلزم توقيتاً دقيقاً.
وميكن أن ُيستخدم لتحويل التواقيت جزءان من ساتل االتصاالت، مها محولته النافعة املتعلقة باالتصاالت ونظام ناقلته اخلاص 

األقسام التالية عرض ملباد، تشغيل كل من هذه النظم مع الرتكيز على  يف ويرد. (TT & C) والتحكم عن بُعدبالتتبع والقياس 
 املسائل املتصلة بتحويل التواقيت.

 [.2002االحتاد،  يف قطاع االتصاالت الراديوية كتيب] يف أما بنية سواتل االتصاالت وخصائصها التقنية والتشغيلية فهي معروضة

 باالتصاالت الخاصة النافعة الحمولة 2.6
ُتسخدم سواتل االتصاالت من أجل توفري خدمات اتصاالت شىت. وُتستخدم نُُطق ترددات الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة لالتصال 

ثل ممن خالل محولة الساتل النافعة. وغالباً ما ختضع هذه الُنُطق إىل املزيد من التقسيم إىل نُُطق فرعية، كثرياً ما تدعى بالقنوات. ويت
القنوات، إلكساب اإلشارات املتلقاة  تلقي اإلشارات من نُُطق الوصلة الصاعدة أو يف الغرض من احلمولة النافعة اخلاصة باالتصاالت

ة إىل نُُطق الوصلة اهلابطة يف ترددات جديدة واملضي  قنواهتا. أو معاجلتها، واإلجابة بتحويل اإلشارات املعاجل 
، مثل التطبيقات اإلذاعية، أو مستعملون متعددون (SA)تِه مستعمٌل واحد بأسلوب النفاذ الوحيد وي ستخدم نُُطق  الساتل أو قنوا

، والنفاذ املتعدد بتقسيم (SDMA). وأساليب النفاذ املتعددة هي النفاذ املتعدد إىل اجملال الفضائي (MA)بأساليب نفاذ متعددة 
 .(RMA) ، والنفاذ املتعدد العشوائي(FDMA)، والنفاذ املتعدد بتقسيم الرتدد (CDMA)، والنفاذ املتعدد بتقسيم الشفرة (TDMA) الزمن

 كثر من واحد من أساليب النفاذ املتعدد هذه لزيادة قدرة النطاق أو القناة.أوغالباً ما ُيستعمل معاً 
لتوليد، ونوعني عقفاء واملعمارية املعيدة لوتتألف احلموالت النافعة اخلاصة باالتصاالت من نوعني عامني من املعماريات، مها املعمارية ال

 األقسام التالية هذه املعماريات وطرائق اإلعمال. يف من أنواع اإلعمال، مها اإلعمال التماثلي واإلعمال الرقمي. وتُناق ش
 العقفاء التماثلية المعمارية 1.2.6

هذه املعمارية إمنا  ما ُيستعمل من معماريات احلموالت النافعة. ويف تُعترب املعمارية التماثلية العقفاء ]املشاكلة لألنبوب املعقوف[ أشيع
طاق نطاق ترددات الوصلة الصاعدة إىل ن يف تقوم مرسالت جميبات عقفاء متعددة برتمجِة واحدٍة أو أكثر  من واحدة من اإلشارات

لنوع األكثر هلابطة. ويُعترب هذا النوع من املعماريات اترددات الوصلة اهلابطة وبإعادة بث اإلشارة اجملمَّعة على نطاق ترددات الوصلة ا
ها هذه املعمارية ع السواتل التجارية اليت ُتستخدم فيز ناإلشارة يكون مباشرًا نسبياً. وتفائدة فيما خيص حتويل التواقيت ألن مسار 

تستعمل  طليقة احلركة لرتمجة نُُطق الرتدد. أما السواتل احلكومية اليت تستخدم هذه املعمارية فغالباً ما (LO)استعمال مذبِذبات حملية  إىل
وحيدة على منت الساتل. ويف بعض احلاالت تكون املذبِذبة  (MO)مذبِذبات حملية مشتقة على حنو متماسك من مذبِذبة رئيسية 

املذبِذبات  يف طورحمطة التحكم بالساتل. ومتثل خصائص األخطاء اليت تعرتي ال يف ناد أرضيةالرئيسية ُمْرجت  ة الطور بالقياس إىل نقطة إس
 احمللية املستخدمة إلجراء ترمجة الرتدد حداً هاماً فيما خيص تطبيقات حتويل التواقيت.
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االحتاد،  يف قطاع االتصاالت الراديوية كتيبط اأُلُطري ملعمارية منطية من املعماريات العقفاء ]املخطَّ  6-1ويبني الشكل 
لضوضاء اومضخِّمة  (BPF)هذا املخطَّط هوائي للوصلة الصاعدة يليه مرشاح لتمرير النطاق  يف [. ويظهرHa ،1990؛ 2002

اليت ُتعترب أهم رقم متعلق  (G/T)لتحديد نسبة كسب هوائي الوصلة الصاعدة إىل درجة حرارة الضوضاء  (LNA) اخلفيضة
بالساتل فيما خيص الوصلة الصاعدة. مث جيري تضخيم اإلشارة املتلقاة وترمجتها إلرساهلا إىل نطاق الوصلة اهلابطة بواسطة 

 حموِّلة )تشتمل أحيانًا على مضخِّمة للضوضاء اخلفيضة(. مستقبلة أو

 6-1الشكل 

 األعقف النوع من النمطية التكرار معمارية

 
 

غية احملوِّالت أو املستقبالت التجارية إىل استخدام مذبِذبات حملية بلورية منفردة طليقة احلركة خاضعة للتنظيم ب زعتنذكر آنفاً، وكما 
 احملوِّالت احلكومية إىل استخدام مذبِذبات حملية مركِّبة متماسكة الطور مع مذبِذبة رئيسية وحيدة. ويبني زعتنترمجة الرتدد، بينما 

. وُتالح ظ سلسلة املذبِذبات احمللية املضاِعفة املشتقة من مذبِذبة بلوريٍة فرنيِة تنظيِم Ha] ،[1990مستقبلة جتارية منطية  6-2 الشكل
  درجة احلرارة طليقِة احلركة.

 6-2الشكل 

 C للنطاق نمطية تجارية مستقبلة

  

Sat_time_freq-06-01 

هوائي الوصلة 
 الصاعدة

مضخِّمة الضوضاء 
 اخلفيضة

 مزيلة لتعدد اإلرسال مستقبلة أو حموِّلة

مضخِّمات 
 للقدرة

الة ة أو بدر  مسريِّ

 معدِّدة لإلرسال

هوائي الوصلة 
 اهلابطة

 النطاقمترير مرشاح 

Sat_time_freq-06-02 

  

~ x4 

MHz 6 425-5 925 
 مازجة

 مترير النطاق مرشاح

 مضخِّمة

MHz 23,177083  

 درجة احلرارةفرنية تنظيم مذبِذبة بلورية 

MHz 2 225 

x6 

MHz 4 200-3 700 X 

 مضخِّمة مضخِّمة
 مترير النطاق مرشاح خمففة

 مترير النطاق مرشاح
 مترير النطاق مرشاح

 x4 مترير النطاق مرشاح

LO Chain 



 نقل إشارات التوقيت والرتددات وبثها بالساتل  74

 

، تفصل نطاق الوصلة الصاعدة بكامله إىل نُُطق أو قنوات منفردة. (DEMUX)لة مزيلة لتعدد اإلرسال تأيت بعد احملوِّ  6-1الشكل  يف
ني فرادى احملوِّالت بواسطة مذبِذبات حملية مركربة إلتاحة إمكانية االنتقاء من ب يف ويف بعض احلموالت النافعة تتم إزالة تعدد اإلرسال

ددات القنوات. مث تسريَّ فرادى القنوات إىل مضخِّمات قدرة اخلرج، وُتستعمل أحيانًا بدرالة النتقاء املسارات. مث جتمَّع حتويالت تر 
 إلعادة بثها بواسطة هوائي الوصلة اهلابطة. (MUX)معدِّدة إلرسال اخلرج  يف اإلشارات الواردة من فرادى مضخِّمات القدرة

ى احلد ال يستلزم عملها توقيتًا دقيقًا وتقتصر فيها دقة الرتددات وثباهتا عل إلعادة اإلرسالإن معظم تشكيالت احلموالت النافعة 
الذي يستلزمه التقيد بتخصيصات الُنُطق. ويصح ذلك أيضاً عندما جيري التبديل فيما خيص النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن عن طريق 

النفاذ املتعدد  يف [. ومثة استثناء من ذلك يتمثل2002االحتاد،  يف قطاع االتصاالت الراديوية كتيبألرضية ]األرض أو احملطات ا
، حيث ُيستعان بالتبديل بني مزيلة تعدد اإلرسال (SS-TDMA)بتقسيم الزمن الذي جُيري الساتُل التبديل  فيما خيصه 

د بتقسيم الزمن. ويف هذه احلالة تبلغ درجة دقة التوقيت الالزمة جزءًا من اإلرسال للمساعدة على إعمال النفاذ املتعد ومعدِّدة
 .Ha] ،[1990املكروثانية 

احلموالت النافعة املستخدمة من أجل قياس األمداء من ساتل إىل ساتل وإشارات  يف وتلزم درجة أعلى من دقة الرتددات وثباهتا
 جت  اً.مقرونة مبذبِذبة رئيسية قرناً ُمرْ  مركربة لنافعة مذبِذبات حمليةهذه احلموالت ا يف ستعملاالتصاالت. وغالباً ما تُ 

 للتوليد المعيدة المعمارية 2.2.6
معماريات احلموالت النافعة املعيدة للتوليد إزالة تشكيل إشارات الوصلة الصاعدة إليتاء بيانات النطاق األساسي وإعادة تشكيل  يف جتري

 الوصلة اهلابطة. وملرا مل يكن مثة مسار مباشر بني الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة فإنه جيب أن يُراعىهذه البيانات على حامالت 
 حساب زمن التحويل خالل هذه احلموالت تباطؤ حركة البيانات عرب نظام املعاجلة الرقمية على منت الساتل. يف

 الرقمي اإلعمال 3.2.6
ة  الر   قميقمية حىت عندما تكون معماريتها عقفاء. ويف هذه احلالة أيضاً جيب أن يُراعى التباطؤ الر تستخدم السواتل اجلديدة املعاجل 

حساب زمن التحويل عرب هذه النظم. ومن الصعب التعميم فيما يتعلق خبصائص هذه احلموالت النافعة من حيث حتويل  يف
هذا الصدد  يف ة ضمن نطاق امللكية اخلاصة. وحُيال القار،التوقيت، وغالباً ما تكون تفاصيل طبيعة هذه احلموالت النافعة مندرج

 إىل مصنِّع احلمولة النافعة املعيَّنة املعنية.
 والتحكم عن بُعد والقياس التتبع نظام 4.2.6

من ضالساتل جزءاً من نظام تدبر شؤون ناقلته، وتندرج تفاصيل عمله  يف (TT & C)والتتبع والتحكم  عن بُعدميثِّل نظام القياس 
نطاق امللكية اخلاصة بوجه عام. ويستخدم النظام شفرات زمنية، لكن هذه القدرة تكون عادة مقصورة على درجات الدقة اليت 

ت هناك متطلبات الساتل النفاذ املتعدد بتقسيم الزمن التبديلي أو كان يف يستلزمها وضع العالمات الزمنية التشخيصية ما مل ُيستخدم
ة. ونظام التتبع مصمَّم لتحديد مكان الساتل واجتاهه. وهو يتألف من وسائل للتتبع الزاوري من أجل حتديد أخرى من قبيل املالح

 االجتاه ووسائل لقياس األمداء من أجل حتديد املوضع. وميكن استخدام نظم قياس األمداء ألغراض حتويل التواقيت. وُتستخدم
اباً لنغمة اجلانبية أو بشفرة شبه عشوائية لقياس الوقت الذي تستغرقه الرحلة ذهنظم قياس األمداء إشارات متماسكة مشكَّلة با يف

اس املدى باجتاه النظام العاملي لتحديد املواقع )قي يف أو الرحلة ذهابًا وإيابًا من احملطة األرضية إىل الساتل على حنو مماثل ملا جيري
درجة كافية من الدقة إلجراء حسابات املدارات فتكون على دقة كافية واحد(. وتُقرن بيانات قياس األمداء بعالمات زمنية ذات 

 ألغراض حتويل التوقيت املتطلبة للدقة.

 السواتل عمل يخص فيما والمزامنة التوقيت 3.6
صورة يدوية إلبقائها ضمن بسواتل االتصاالت التجارية أمراً بسيطاً عادة. واملعتاد أن توجَّه املذبِذبات الرئيسية  يف يُعترب التوقيت واملزامنة

 حدود الرتدد املسموح هبا أو إتاحة حركتها الطليقة طيلة مدة املهمة. أما املذبِذبات احمللية املستقلة اخلاصة بنظم اإلرسال واإلجابة
صيص الُنُطق على ختالسواتل التجارية فال يُتحكم هبا من حيث الرتدد، لكنها مصمَّمة للوفاء بدرجة من الدقة يستلزمها  يف املستخدمة
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مدى عمر الساتل. وجيري عادة حتيني نظام التوقيت بصورة يدوية بواسطة إيعاز آت من األرض عند اللزوم. وميكن أن ت ستخدم 
ة يالسواتل احلكومية نظم توقيت أكثر تطوراً بالنظر إىل ما تستلزمه مهمة املالحة وغريها من املتطلبات. أما املذبِذبات الرئيسية احلكوم

 للرتددات. حني جيري توجيهها عن طريق حتديثات يف فُتقرن أحياناً بنقا  إسناد أرضية وُترتك أحياناً لتتحرك حركة طليقة،

 عقفاءال المعمارية ذات النافعة الحموالت في السواتل تعتري التي والشوائب الروابط ضوضاء أثر 4.6
يت. ومن ء من ضوضاء وما يعرتيها من شوائب على قدرة الساتل على حتويل التواقالرابط عرب احلمولة النافعة العقفا يف يؤثر ما يقوم

حصول الضوضاء ووجود الشوائب الضوضاء البيضاء، وضوضاء الطور، وتغريات الطور اليت تعرتي املنظومة  يف العوامل اليت تسهم
 برمتها.
 البيضاء الضوضاء إسهام 1.4.6

معادالت ضوضاء  الساتل من يف خطأ حتويل التوقيت الذي يقع يف ضوضاء البيضاءميكن أن ُيشتق تعبري عام عن إسهام ال
التوقيت على النحو التايل. فإذا استعملنا إشارة برتدد زاوري  يف روابط الساتل األساسية ومعادالت اخلطأ

( sبيان امليقاتية لتحويل بيان الوقت )بالثواين:  يف x( لتحويل التوقيت فإن خطأ التوقيت rad/s)بالراديانات/ثانية:   مقداره
 )بالراديانات( باملعادلة املعروفة: طور اإلشارة  يف ميكن أن يُربط باخلطأ

 φ/ωx  6)-(1 

عليها  يوميكن أن تكون إشارة حتويل التوقيت هذه هي إشارة احلاملة نفسها أو أن تتألف من شىت عناصر التشكيل اليت تنطو 
 )لقياس وحيد للطور( باملعادلة: احلاملة. وفيما خيص الضوضاء البيضاء يُعطى التغاير القياسي للمقدار 

 
2
φσ /noise signalP P

 (2-6) 

 حيث:
  signalP: قدرة اإلشارة املتلقاة 

 noiseP: .قدرة الضوضاء املتلقاة 

 )لقياس وحيد( يساوي: x( أن التغاير القياسي 2-6( و)1-6وُيستنتج من املعادلتني )

 
2 2σ /( ω )x std noise signalP P 

 (3-6) 
 التصاالت الراديويةقطاع ا كتيبمنشورات مشهورة ] يف وباالستعانة باملعادالت املتعلقة بالرابط والضوضاء البيضاء اليت ترد

العبارة التالية لنسبة اإلشارة املتلقاة إىل الضوضاء البيضاء )سواء للوصلة الصاعدة إىل الساتل [، ميكننا أن نشتق 2002االحتاد،  يف
 للوصلة اهلابطة منه( مقيسة مبعلمات الرابط األساسية: أم

 
2/ (2 ω /( ω)) / ( / ))noise signal car eirpP P kB r c P G T

 (4-6) 

 حيث:
 eirpP: القدرة املشعة املكافئة املتناحية الفعلية املنقولة 

 G/T: التلقي إىل درجة احلرارة نسبة كسب 

 B: عرض النطاق الذي ميثل حداً )أدىن( للرابط 

 car: تردد احلاملة الزاوري اخلاص بالرابط 

 k:  ثابت بولتزمان، مع العلم بأنr هي املدى وc .هي سرعة الضوء 
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 وعليه جند فيما خيص كل رابط:

 
2 2σ (2 ω /( ω)) / ( / ))x std car eirpkB r c P G T 

 (5-6) 

الضوضاء البيضاء املتأتية عن الوصلة الصاعدة وإسهام الضوضاء البيضاء املتأتية عن الوصلة اهلابطة مستقلني وملرا كان إسهام 
 إحصائياً فإن جمموع التغايرين لكلتا الوصلتني يُعطى باملعادلة:

 2 2 2 2
)σ 4 (ω /( ω)) [ / ( / ) /( ( / ) )]x std tot car uplink eirp ground satellite downlink eirp satellite groundkB c r P G T r P G T     6)-(6 

 حيث:
 B: حد عرض النطاق فيما خيص الرابط بأسره. 

متثل خطأ بيان امليقاتية فيما خيص قياس طور واحد. وميكن تقدير الرتدد الكسري على مدى زمن حلساب  (6-6)إن املعادلة 
)وهو نفسه فيما خيص  Allan تغاير . وعليه فإن التغاير القياسي، أوبقسمة تفاضل قياس ي امليقاتية على   املتوسط مقداره

 يُعطى باملعادلة:  الضوضاء البيضاء(، لتقديرات الرتدد الكسرية لزمن حساب املتوسط البالغ
 2 2 2 2

)σ 8 (ω /( ω)) [ / ( / ) /( ( / ) )]y car uplink eirp ground satellite downlink eirp satellite groundkB c r P G T r P G T   6)-(7 

 فهو: أما تغاير الفرق الثاين خلطأ بيان امليقاتية على مدى الوقت البالغ 

 
2 2 2σ τ σX y

 (8-6) 
 يُعطى باملعادلة: فهو بالتايل

 2 2 2 2
)σ 8 (ω /( ω)) [ / ( / ) /( ( / ) )]x car uplink eirp ground satellite downlink eirp satellite groundkB c r P G T r P G T   6)-(9 

على حتويل التوقيت عرب الساتل ذهابًا وعلى حتويله ذهابًا وإيابًا )لكل عملية حتويل( ألن نظام  (6-9)و (6-7)وتنطبق املعادلتان 
ما ميكن أن يُفعل  لأفضاالجتاهني ال يستبعد الضوضاء البيضاء. وعليه فإن احلساب وفق املعادالت أعاله ميثل  يف التحويل

 قل مماخيص الرابط الساتلي. وينبغي التنويه أيضًا إىل أن حتويل التوقيت بواسطة احلاملة يعرتيه فيما يتعلق ببيان الوقت توتٌر أ فيما
 .carن تردد التشكيل يكون دائماً أدىن من حالة االستعانة بالتشكيل أل يف

 السواتل متن على برمته النظام تعتري التي واألخطاء الطور عن المتأتية الضوضاء 5.6
 رتددحموِّالت الرتدد الضوضاء  املتأتية عن الطور إىل إشارة االتصاالت. وتسهم هذه الضوضاء وانسياق ال يف تضيف املذبِذباُت احمللية

عدم استقرار حاملة إشارة نظام اإلرسال واإلجابة وطور التشكيل. والضوضاء واالنسياق  يف املذبِذبات احمللية إسهامًا مباشراً  يف
ورية منفردة. لنظم اإلرسال واإلجابة التجارية اليت تستعمل مذبِذبات بل يف اللذان حيصالن ضمن الطور أو قربه يكونان عادة أعلى

ر على طور التشكيل وعلى النظام تؤث يف املراشيح واملكوِّنات النشطة يف ر الذي يتعلق بالطور وتباينات التأخرفالتأخر العام والتأخ
درجة  يف طور احلاملة، وإن كانت أوجه عدم االستقرار هذه حمدودة. واملبعث الرئيسي لوجوه عدم االستقرار هذه هو التغريات

يم املعيَّنة، يتعنيَّ شىت مكوِّنات روابط القنوات. وفيما خيص الق يف لة الساتل، ومقادير الطاقةناق يف احلرارة، ومقادير التوتر الكهربائي
 االتصال باجلهة اليت توفر اخلدمة الساتلية.

وينطوي حتويل التوقيت ذهابًا وإيابًا عرب نظام اإلرسال واإلجابة على درجة عالية من حاالت استبعاد انسياقات املذبِذبات احمللية 
تباين  يف وتغايرات مقادير التأخر. وفيما خيص حتويل التوقيت ذهاباً وإياباً بصورة آنية بواسطة ترددين خمتلفني، تتمثل املسألة الرئيسية

ة مقادير التأخر عرب نطاق القناة بسبب تشتت الرتدد. أما فيما خيص حتويل التوقيت ذهاباً وإياباً على حنو تتابعي فإن املسألة الرئيسي
 املذبِذبات احمللية على مدى الزمن الفاصل بني عملييت التحويل. يف تغري الطور يف تمثلت
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 الخالصة 6.6
الساتلية لتحويل التواقيت فمن املهم اإلحاطة ببنية النظام الذي نستعمله وأسلوب عمله  أنظمة االتصاالتإذا أريد استخدام 

لية وذلك بوضع طرائق السات أنظمة االتصاالتوبالقيود اليت خيضع هلا. وقد مت بنجاح حتويل التوقيت بواسطة أنواع خمتلفة من 
 وتقليص أثر مواطن ضعفها. األنظمةلالستفادة من مواطن قوة آحاد 
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 المقّدمة 1.7
 رئيسية. وهي:قياس الزمن ثالث طرائق  يف اسُتعملت

 التوقيت املستند إىل دوران األرض؛ 1
 التوقيت املستند إىل احلركات الفلكية لألرض والقمر والكواكب؛ 2
 ة.التوقيت املستند إىل ميكانيك الكم املعين بالذرَّ  3

 ب.هذيوبالنظر إىل تغري درجة دقة طرائق القياس ومدى تعقيدها شهدت كل من هذه الطرائق العديد من عمليات الت
 والرتددات". "مسرد وتعاريف مصطلحات التوقيت ITU-R TF.686-2التوصية  يف وترد تعاريف سالمل التوقيت واملصطلحات ذات الصلة

 العالمي التوقيت 2.7
فإنه  Greenwich منتصف الليل على خط الطول يف يُدعى الزمن املقيس بدوران األرض التوقيت  الشمسي املتوسط. وعندما حُيسب

. ويعرَّف اليوم الشمسي املتوسط امسيًا بأنه الفرتة الزمنية الفاصلة بني مرورين متتاليني للشمس املتوسطة (UT)يُدعى التوقيت  العاملي 
. وتعرَّف الثانية الشمسية املتوسطة بأهنا تساوي   من اليوم الشمسي املتوسط. 1/86400املتخيَّلة على خط عرض معنيَّ

". وعلى 1 حلقيقي لزاوية دوران األرض بالنسبة إىل نظام اإلسناد الفلكي التوقيت  العاملي بشكله املسمرى "التوقيت العامليوميثل القياس ا
بوضعية الشمس بل باحلركة اليومية خلط االعتدال الربيعي على الكرة السماوية وفقًا للعالقة املتفق عليها  UT1الصعيد العملي ال حيدَّد 

يقاس انطالقاً  UT1املاضي كان  ويف. Greenwich" (GMST) بداللة "التوقيت الفلكي املتوسط املقيس على خط الطول UT1لتحديد 
ملصادر نقطية راديوية  (VLBI)من أوقات مرور النجوم. وهو يقاس اليوم بوسائل القياس بالتداخل ذي األساس البالغ الطول 

 النظام العاملي لتحديد املواقع. يف ، وسواتل التتبع(SLR) تليمرتاصة منتقاة، وقياس األمداء الالزري السا
 :[Aoki et al., 1982]فهي   " بداللة التوقيت الفلكي املتوسط املقيس عند خط الطول1أما املعادلة اليت يتحدد هبا "التوقيت العاملي 

 2 3GMST=24110."548 41 8640184."812 866 0."093104 0."000 0062T T T   7)-(1 

 حيث:
 T:  بالتوقيت العاملي، مقيسًا بالعقود 2000من األول من يناير عشرة  الساعة الثانيةالزمن املنقضي منذ ،

 يوماً. 525 36اليوليوسية اليت يبلغ مقدار كل منها 

[ نظام اإلسناد الفلكي املعهود، املستند إىل وضعيات أجرام من 1997]مجعيته العامة،  (IAU) وباعتماد االحتاد الفلكي الدويل
يعد  " ومل1 تغري األساس الذي يقوم عليه "التوقيت العاملي ،صودة بوسائل القياس بالتداخل ذي األساس البالغ الطولخارج اجملرة مر 

 حُيتاج إىل خط التعادل.
" ليس متجانساً. فثمة ثالثة مباعث لتباينه: 1ونظرًا إىل ما يشوب دوران األرض من حاالت عدم االنتظام فإن "التوقيت العاملي 

 لبات العشوائية.ي الدوري، والتقطول اليوم من جراء االحتكاك الذي تسببه حركة املد واجلزر، والتباين الفصل يف املطردالتزايد 
" مصحَّحًا ملراعاة التباين الفصلي وحيدَّد وفقه الوقت بالثواين حبسب املعادلة التالية 1" هو "التوقيت العاملي 2 "التوقيت العاملي

[Seidelmann, 1992]: 
 UT2 UT1 0."022 sin2π 0."012cos2π 0."006 sin4π 0."007 cos4πt t t t     7)-(2 

 حيث:
 :t .جزء من السنة البيسلية 

 " مل يعد ُيستعمل عملياً.2 بيد أن "التوقيت العاملي
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 الجدولي التوقيت 3.7
 متثَّل حركة األرض حول الشمس كما يف هو توقيت متجانس حيدَّد بنظرية نيوتن القائمة على التجاذب (ET)التوقيت اجلدويل 

باملعادلة يتعنيَّ  1900اليت وضعها نيوكومب. فهو يقول بأن خط الطول الوسطي اهلندسي للشمس بدءًا من  الشمس جداول يف
 :[Newcomb, 1895]التالية 

 
o 2279 41 48. 04 129 602 768. 13 1. 089L T T      7)-(3 

 حيث:
 :T  1900الوقت اجلدويل مقيساً بالقرون انطالقاً من. 

تضمنت من الثواين ما يبلغ عدده:  1900 الثانية اجلدولية. وعليه فإن السنة املداريةوباملعامل اخلطي هلذا التعبري تتحدد 
360] × 60 × [60/129 602 768,13 × 36 525 × 86 400 = 31 556 925,9747. 

 925,9747 556 1/31الثانية حبسب التوقيت اجلدويل بأهنا تساوي  (CIPM)عرَّفت اللجنة الدولية لألوزان واملقاييس  1956ويف عام 
 من الصفر من يناير بالتوقيت اجلدويل. 12الساعة  يف 1900 من السنة املدارية

 على هذا التعريف. 1960عام  يف (CGPM)وقد صدَّق املؤمتر العام لألوزان واملقاييس 
ثانية. بل هو مبتدأ سنة مدارية مقدارها بالثواين  400 86أنه مبتدأ يوم مشسي متوسط مقداره  1900وال تستتبع اإلشارة إىل عام 

31 556 925,9747. 
ولئن كان التوقيت اجلدويل قد عرِّف بداللة وضعية الشمس فإنه قد ُحقِّق بصورة غري مباشرة عن طريق رصد القمر. وميكن أن يعرَّف 

ضعها نيوتن متوافقة حملددة انطالقاً من قوانني احلركة اليت و التوقيت اجلدويل بأنه املتغري املستقل الذي جيعل وضعيات األجرام الفلكية ا
 مع نتائج الرصد. فهو بالتايل ال يستند إال إىل ميكانيك نيوتن، الذي يُفرتض مبوجبه وجود وقت إحداثي عاملي، دون هتيئة للنسبية.

  الفلكية." فيما خيص التقاومي1اسُتعيض بالتوقيت اجلدويل عن "التوقيت العاملي  1960ويف عام 

 الذري التوقيت 4.7
فيزياء باململكة املعهد الوطين لل يف حزمة من ذرات السيزيوم معيارًا معمواًل به يف أصبح املعيار الذري األول املتمثل 1955 يف عام

توقيت الذري، لالواليات املتحدة األمريكية سالمل ل يف استحدث مرصد البحرية واملكتب الوطين للمعايري 1956 املتحدة. ويف عام
فلم تلبث أن حذت حذومها مراصد وخمتربات أخرى عديدة. ومل متِض إال سبع سنوات بعد اعتماد املؤمتر العام لألوزان واملقاييس 

. (SI) حداتالنظام الدويل للو  يف حىت اعتمد هذا املؤمتر الثانية الذرية بصفتها وحدة الزمن األساسية 1960 عام يف الثانية اجلدولية
دورة من دورات اإلشعاع املناظر لالنتقال بني الطبقتني الفائقيت الرقة من طبقات ذرة  770 631 192 9فُعرِّفت الثانية بأهنا "مدة 

احلالة األرضية". وقد ُحدِّدت هذه القيمة باملقارنة بالتوقيت اجلدويل املستند إىل عمليات رصد القمر تبعاً  يف وهي 133-السيزيوم
 قيت الذري.لسلرم التو 

وإن كان مل يُعتمد رمسياً بصفته  1955 خمتربات شىت منذ عام يف وغدا التوقيت الذري أساس كل التواقيت احلديثة واسُتمر على تدبُّره
، استندت (OP) مرصد باريس يف 1920 عام يف (BIH). وبدءًا من إنشاء املكتب الدويل للتوقيت 1971 عام يف توقيتًا دوليًا إال

حتديدها إىل عمليات  يف ت الدولية استنادًا كاماًل إىل عمليات الرصد الفلكي. ومثلت الثانية وحدة الزمن، املستن د أيضاً التواقي
اعية من قبيل مخسينات القرن العشرين، والنظم اإلذ يف الرصد الفلكي. وأفضى قدوم املعايري القائمة على ذرة السيزيوم والعمل هبا

 .(AT) الذي أتاح إجراء مقارنة دولية دقيقة هلذه املعايري، إىل شكل أويل من التوقيت الذري (LORAN)دى نظام املالحة البعيد امل
، واالحتاد الدويل لعلوم 1967 عام يف (IAU)فقد أوصى باستحداثه االحتاد الفلكي الدويل  (TAI)أما التوقيت الذري الدويل 

. 1970 عام يف التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت (CCIR)ة الدولية للراديو ، واللجنة االستشاري1969 عام يف (URSI) الراديو
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بصفته التوقيت  (TAI)استحداث التوقيت الذري الدويل  (CGPM)أقر املؤمتر العام الرابع عشر للموازين واملقاييس  1971 عام ويف
 كما يتحقق على جمسَّم األرض الدائر.  (SI)ثانية النظام الدويل للوحدات  يف اإلحداثي الذي تتمثل فرتة وحدته

 .(TAI) مزيد من املعلومات املفصَّلة عن إعمال التوقيت الذري الدويل 1.6.7القسم  يف ويرد

 النسبوية التوقيت ساللم 5.7
حلركية املعرَّفة ا مبثابة توقيت معرَّف بقوانني احلركة اليت وضعها نيوتن. لكن مل مييَّز فيه بني التواقيت (ET)جاء التوقيت اجلدويل 

خيص التواقيت  بالنسبة إىل سطح األرض، أو إىل مركز األرض، أو إىل مركز املنظومة الشمسية. ولذا تلزم تعاريف أكثر دقة فيما
 النسبوية اليت سبق أن اشتُـقَّت من التوقيت اجلدويل. ومتثل هذه التواقيت اإلضافية املتحوِّالت املستقلة اليت تتبع هلا التقاومي

 حتويل ونشر إشارات التوقيت يف حبث املفاعيل النسبوية 9 الفصل يف الفلك ويف امليكانيك الفلكي. ويرد يف النسبوية املستعملة
 والرتدد عن طريق السواتل.

حلدود ااعتمد االحتاد الفلكي الدويل سلَّم ي توقيت للتقاومي النسبوية ال خيتلفان عن التوقيت الذري الدويل إال ب 1976ويف عام 
أُطِلق على سلَّم ي التوقيت املعنيني االمسان "التوقيت املستند إىل حركة األرض"  1979عام  [. ويفMuller et al. 1977الدورية ]
(TDT)  "و"التوقيت املستند إىل حركة مركز ثقل املنظومة الشمسية(TDB) أعيدت تسمية "التوقيت املستند إىل  1991. ويف عام

. ويضاف إىل ذلك أن االحتاد الفلكي الدويل اعتمد تواقيت جديدة تتمثل (TT)ببساطة "التوقيت األرضي"  حركة األرض" فسمي
والتوقيت اإلحداثي املنظومي  (TCG) ثانية النظام الدويل للوحدات. أما التوقيت اإلحداثي األرضي اإلسناد يف وحدة كل منها

مركز ثقل  مركز األرض ويف يف ي اإلحداثيات اللذين تتمثل نقطتا إسنادمهافهما التوقيتان القائمان على نظام   (TCB)اإلسناد 
. وقد أضفي املزيد من الوضوح على هذين التوقيتني بقرارين اعتمدمها االحتاد [Bergeron, 1992]املنظومة الشمسية، على الرتتيب 

 .2000عام  يف الفلكي الدويل
 األرضي التوقيت 1.5.7

هو التوقيت اإلحداثي الذي متثله بيانات الوقت الذايت اليت تسجلها ميقاتيات على جمسَّم األرض. ومن الناحية  (TT)التوقيت األرضي 
ثانية النظام  يف ، الذي تتمثل وحدته(TAI)العملية حُيسب الزمن حبسب التوقيت األرضي بداللة الزمن حبسب التوقيت الذري الدويل 

األول من  يف رب التوقيت األرضي مكافئاً للتوقيت األرضي املستند إىل حركة األرض، الذي ابتدأ. وميكن أن يُعت(SI)الدويل للوحدات 
 1984 . ويف عام(ET) الساعة صفر حبسب التوقيت الذري الدويل وحيافظ على االستمرارية مع التوقيت اجلدويل يف 1977 يناير

 أهم التقاومي األرضية اإلسناد. يف باعتباره املتحوِّل املستقل اجلدويل اسُتعيض عن التوقيت اجلدويل بالتوقيت املستند إىل حركة األرض
صائياً حإ وملرا كان التوقيت األرضي توقيتاً متجانساً من الناحية النظرية، بينما يُعترب التوقيت الذري الدويل توقيتاً ذرياً مشتقاً اشتقاقاً 

. ومن الصيغ ± µs 10حدود هامش تسامح يقارب مقداره  يف فإهنما ليسا متطابقني صارم  التطابق. لكن الفرق بينهما ثابت،
 العملية حلساب الوقت األرضي:

 TT TAI 32.184 s  7)-(4 

الذي يرقى إليه  مبتدأ التوقيت الذري الدويل" عند 1والتخالف الثابت هو مقدَّر الفرق بني التوقيت اجلدويل و"التوقيت العاملي 
 . وميكن أن يعترب التوقيت األرضي تعبرياً مثالياً عن التوقيت الذري الدويل.1958) تعريفه )األول من يناير

 اإلسناد األرضي اإلحداثي التوقيت 2.5.7
تتمثل مركز األرض و  يف هو التوقيت اإلحداثي للتقاومي الذي تتمثل نقطة إسناده (TCG)إن التوقيت اإلحداثي األرضي اإلسناد 

على   بالتوقيت اإلحداثي األرضي اإلسناد يرتبط بالزمن الذايت tثانية النظام الدويل للوحدات. فالزمن اإلحداثي  يف وحدته
 وفق املعادلة: (TT)جمسَّم األرض 

 .) 2c / 0W= (1 +  t 
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 عامل السلَّمي:املفالتوقيت اإلحداثي األرضي اإلسناد والتوقيت األرضي خيتلفان مبقدار 
  TCG TT GL T   7)-(5 

 حيث:
 GL = 2c / 0W  = 1010  134 290 6,969 ( ًتقريبا s/d60,2 ) 

 T:  الساعة صفر بالتوقيت الذري الدويل  يف 1977يناير  1الزمن املنقضي منذ(JD 244 3144,5). 

املعدَّل ب أعاد االحتاد الفلكي الدويل تعريف التوقيت األرضي حبيث خيتلف عن التوقيت اإلحداثي األرضي اإلسناد 2000ويف عام 
، لكنها تُعترب اآلن ثابتاً 2000عام  يف )2c / 0W(قيمة مقدَّرة للنسبة  أفضلهي  GLوكانت قيمة . GL –dTCG = 1  / dTTالثابت: 

 .[Rickmand, 2001]املستقبل  يف تعريفياً ال خيضع ألي تعديل
 اإلسناد المنظومي اإلحداثي التوقيت 3.5.7

نظومة مركز ثقل امل يف هو التوقيت اإلحداثي للتقاومي الذي تتمثل نقطة إسناده (TCB)إن التوقيت اإلحداثي املنظومي اإلسناد 
نظام إحداثي ُمْسن ُده مركز ثقل املنظومة الشمسية  يف Btللوحدات. فالزمن اإلحداثي  ثانية النظام الدويل يف الشمسية وتتمثل وحدته

 الذي تسجله ميقاتية على جمسَّم األرض وفق املعادلة: يرتبط بالزمن الذايت املناظر 
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r 7)-(6 

 حيث:
 r وv: امليقاتية بالنسبة إىل مركز ثقل املنظومة الشمسية، وسرعة امليقاتية موضع 

 U(r): مبا فيها األرض( مقدَّراً على جمسَّم األرض املنظومة الشمسية يف التجاذيب جلميع األجرام الكمون(. 
والزمن حبسب   بني الوقت الذايتاإلسناد كما يُطاب ق  املنظوميوالزمن حبسب التوقيت اإلحداثي  Btويُطاب ق بني الوقت اإلحداثي 

 .التوقيت األرضي
كز ثقل املنظومة مر  يف النظام اإلحداثي الذي تتمثل نقطة إسناده يف ويتوقف حساب التكامل على موضع امليقاتية وسرعتها

 الشمسية. وبالتايل فإن من املستحسن فصل اجلزء املرتبط بامليقاتية عن اجلزء املستقل عن امليقاتية.
 كما يلي:  vو rوهبذا التقريب ميكن التعبري عن 

 E r r R و
E v v R 

 حيث:
 Er وEv:  مركز ثقل األرض وسرعته بالنسبة إىل مركز ثقل املنظومة الشمسي موضعمها 

 R وR   = R:  بالنسبة إىل مركز األرض. وسرعتهاموضع امليقاتية مها 

 الكمون يساوي:فمجمل 

 )r(extU) + r(EU) = r(U 

 حيث:
 EU: كمون األرض حبسب قوانني نيوتن 

 extU: الكمون اخلارجي حبسب قوانني نيوتن جلميع أجرام املنظومة الشمسية عدا األرض. 
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)كما أن  ) ( )ext ext E extU U U  r r R و( / )( )E B E Ed dt    v R v R a R 
 حيث:

  E extUa  تسارع األرض.هو 

 [Thomas, 1975; Moyer 1971 and 1981]وعليه فإن 
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 حيث:
 احلد األول هو الزمن الذايت مقيساً مبيقاتية على جمسَّم األرض. -

 مركز ثقل املنظومة إىل مركز األرض بالنسبة يف احلد الثاين يُعزى إىل اجلمع بني أثر االنزياح حنو األمحر وأثر متدد الزمن -
 الشمسية وهو مستقل عن املقاتية.

 األرض. ممركز األرض والوقت الذي تسجله ميقاتية على جمسَّ  يف احلد الثالث هو الفرق بني الوقت الذي تسجله ميقاتية -
 احلد الرابع يتوقف على املكان الذي توجد فيه امليقاتية. -

اإلطار اإلسنادي  يف الزماين املسطَّح، تصحيح تزامن امليقاتية املعزو إىل النسبية اخلاصة -حدود الفضاء املكاين  يف وهو يقابل،
املتحرك األرضي املركز عندما يُرصد من إطار منظومي املركز. وهو يتباين يومياً، فيما خيص ميقاتية موجودة على جمسَّم األرض، 

 فيما خيص األطر اإلسنادية احلرة السقو . ملبدأ التكافؤ. وميثل حذف حدي التسارع تطبيقاً s 2,1باترساع مقداره 
 T CLجموع احلد والقمري أو أن ميثَّل بقانون حتليلي. ويعربَّ عنه مب يبملكاملة العددية للتقوميني الكوكوميكن أن حُيسب التكامل با

 .Pاملعزو إىل التغريات التدرجيية البطيئة وباقي احلدود الدورية 
 (:ITU-R TF.686-2 املعادلة التالية )التوصية يف التوقيت اإلحداثي املنظومي اإلسناد والتوقيت األرضي تتمثلفالعالقة بني 
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 7)-(8 

 املعادلة التالية: يف اإلسناد وتتمثل العالقة بني التوقيت اإلحداثي املنظومي اإلسناد والتوقيت األرضي
 TCB – TCG = (TCB – TT) – (TCG – TT) 

 وعليه فإن:
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 حيث:
 CL =  810  41 867 826 1,480 (1,28 ms/d  )ًتقريبا]Irwin and Fukushima, 1999[. 

 التقريب األول:. ويؤيت ns [Fairhead et al., 1998] 100ئة حد دوري للتوصل إىل درجة دقة مقدارها اوجيب أن يشمل ذلك أكثر من م
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 حيث:

  SM G:  الشمس جاذبيةثابت 

 Ea وe:  األرض واالختالف املركزي. ملدارنصف احملور الرئيسي 

 .ms 1,7، الذي يبلغ اترساعه P. واحلد الثاين هو احلد الدوري الرئيسي T CLإن احلد األول هو تقريب لقيمة 
 الشمسية المنظومة ثقل مركز حركة إلى المستند التوقيت 4.5.7

هو أيضاً توقيت إحداثي منظومي اإلسناد. لكن، وفقاً لقرار االحتاد الفلكي  (TDB)التوقيت املستند إىل حركة مركز ثقل املنظومة الشمسية 
لذي كان حينذاك يدعى التوقيت )ا TT، جيب أن ال يتضمن الفرق بني هذا التوقيت والتوقيت األرضي 1976عام  يف الدويل الصادر

 معامل سلَّمي كما يلي: يف إال حدوداً دورية. ولذا يعاد حساب معدَّل الزمن اإلحداثي بالضرب ((TDT)املستند إىل حركة األرض 
  Bt )BL –= (1  Bt 

 حيث:

 Bt: يُعترب مطابقاً للتوقيت املستند إىل حركة مركز ثقل املنظومة الشمسية 
 Bt:  يُعترب مطابقاً للتوقيت اإلحداثي املنظومي اإلسناد. 

 والفرق بني التوقيت املستند إىل حركة مركز ثقل املنظومة الشمسية والتوقيت املستند إىل حركة األرض هو:

 TCB TDB BL T   7)-(11 
 العالقة: األرضيالتوقيت املستند إىل حركة مركز ثقل املنظومة الشمسية والتوقيت وتربط بني 

TDB – TT = (TCB – TT) – (TCB – TDB) :وعليه فإن 
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 7)-(12 

توقيت آخر خاص بالتقاومي النسبوية، يدعى ومثة . GL+  CL  BLما ال يتضمن حدوداً معزوة إىل التغريات التدرجيية البطيئة إذا كان 
ephT يستخدمه خمترب الدفع النفثي ،(JPL) [Standish, 1998]  .وهو مقارب للتوقيت املستند إىل حركة مركز ثقل املنظومة الشمسية

 . BL –1  مبثابة متحوِّل مستقل فتنبغي قسمته على املعامل ephTفإذا ُحسب التكامل بواسطة تقاومي كوكبية معربَّ عنها بداللة التوقيت 
 بالنسبة إىل التوقيت األرضي اإلسناد يساوي:فمعدَّل التوقيت املستند إىل حركة األرض 

 dTDB dTDB dTT dTCG

dTCB dTT dTCG dTCB
 7)-(13 

 حيث:

 مركز األرض؛ يف تشري إىل املتوسط احملسوب لألمد الطويل مأخوذاً  < > 

 بواسطة العالقة: BLقيمة  علىوحُيصل   
  )CL  )(1GL  = (1 BL  1 

 >BL  TCB> = 1dTDB/d ألن: 
   GL  TCG = 1dTT/d 
   CL  TCB> = 1dTCG/d< 

  <dTDB/dTT> = 1. 
 .تقريباًBL = 72 767 519 1,550  108 (1,34 ms/d )وعليه فإن: 
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وبني  ألرضاالتقاومي حمسوبة بداللة التوقيت املستند إىل حركة  يف بني الوحدات اجلدولية للوقت واملسافة BL – 1ويربط املعامل 
 الدويل للوحدات.النظام  يف الوحدات املناظرة

 الدولية التوقيت ساللم 6.7
إن تطوير شبكات االتصال الدولية وشبكات احلواسيب، وال سيرما نظم املالحة اإللكرتونية العاملية، تستلزم تواقيت دولية متزامنة 

 تاليني:الرئيسيني العالية درجة الدقة. وبالتايل قامت املنظمات الدولية ذات الصلة بوضع وإقرار التوقيتني الدوليني 
 ؛(TAI)التوقيت الذري الدويل  -

 .(UTC)التوقيت العاملي املنسَّق  -

 الدولي الذري التوقيت 1.6.7
. ويعرَّف هذا التوقيت بأنه التوقيت الذري الذي أنشأه املكتب 1958 إىل األول من يناير (TAI)يرقى مبتدأ التوقيت الذري الدويل 

خمترباً. كما  60زهاء  يف ميقاتية ذرية تـُت د بَّر شؤوهنا 400استناداً إىل بيانات الوقت اليت سجَّلها ما يقارب الدويل لألوزان واملقاييس 
ثانية نظام  يف إطار إسنادي أرضي املركز تتمثل وحدته يف [ بأنه توقيت إحداثي معرَّفBIPM, 1981أن هذا التوقيت ُوصف ]

الوحدات الدويل كما يتحقق على جمسَّم األرض الدائر. وقد مثل هذا التوقيت توسيعًا لتوقيت ذري توىل تدبره املكتب الدويل 
 .1955للتوقيت يرقى وجوده املستمر إىل عام 

 (URSI) لدويل لعلوم الراديو، واالحتاد ا1967 عام يف (IAU)لقد أوصى باستحداث التوقيت الذري الدويل االحتاد الفلكي الدويل 
أقر  1971 عام . ويف1970 عام يف التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت (CCIR)، واللجنة االستشارية الدولية للراديو 1969 عام يف

 استحداث التوقيت الذري الدويل. (CGPM)املؤمتر العام الرابع عشر للموازين واملقاييس 
لدويل يت يبني الوقت الفعلي ُوِضع انطالقاً من بيانات مقارنة امليقاتيات، اليت قدمتها إىل املكتب اإن التوقيت الذري الدويل هو توق

 . كما عرِّف هذا التوقيت بأنه توقيت إحداثيALGOSلألوزان واملقاييس املختربات املشاركة فيه، واستناداً إىل خوارزمية معيَّنة تدعى 
لصت إىل  خثانية نظام الوحدات الدويل كما يتحقق على جمسَّم األرض الدائر. لقد  يف تهإطار إسنادي أرضي املركز تتمثل وحد يف

. وقد ُغريِّ اسم هذه اللجنة فأصبحت تدعى 1980 عام يف (CCDS)للجنة االستشارية املعنية بتعريف الثانية كونه توقيتاً إحداثيًا 
أن اللجنة االستشارية املعنية بتعريف الثانية قدمت معلومات  . كما1997 عام يف (CCTF)اللجنة االستشارية املعنية بالتوقيت والرتدد 

ري املتصلة األطر اإلسنادية غ يف التصحيح الالزمة من أجل إرساء التوقيت الذري الدويل باملفهوم النسبوي ومن أجل استعماله
 توقيت ميكن التعويل نية النظام الدويل للوحدات وتوفريباألرض. وميثل مدى دقة هذا التوقيت اعتباراً رئيسياً فيما يتعلق باستدامة ثا

حساب  يف ري. وُيستعاناألمد القص يف األمد الطويل على حساب تيسُّر االنتفاع يف األمد الطويل. ويُهتم بتعظيم الثبات يف عليه
 مسجلة على امليقاتيات قاييس بياناتالزمن وفق هذا التوقيت ببيانات تتعلق بفرتة مديدة. وتقدَّم إىل املكتب الدويل لألوزان وامل

 حبسب التقومي اليوليوسي املعدَّل. 9والتواريخ اليت تنتهي بالرقم  4األيام اليت توافق التواريخ اليت تنتهي بالرقم  يف
 وُتستخدم ملقارنة بيانات الوقت اليت تسجلها امليقاتيات تقنيتان لتحويل التوقيت:

لي هبذا العاملي املنسَّق احمللي بالوقت الذي يبينه النظام العاملي لتحديد املواقع عن طريق التتبع الساتمقارنة بيان التوقيت  أ ( 
 ،النظام

 ( عن طريق التحويل الساتلي الثنائي االجتاه للتواقيت والرتددات.2.6.7مقارنة توقيتني عامليني منسَّقني حمليني )القسم  ب(
. 7-1 الشكل يف قاييس تنظيم روابط التوقيت إلجراء عمليات مقارنة امليقاتيات تبعاً للنسق املبنيَّ ويتوىل املكتب الدويل لألوزان وامل

يوماً مبثابة إطار زمين للمكاملة  30 قد اختريت فرتة مقدارهاو حساب بيان التوقيت مجل بيانات تشمل ثالثني يوماً.  يف وُتستخدم
من شأن  ليسد األدىن للرفيف وتشكيل تردد ميقاتيات السيزيوم بالسري العشوائي. فالفعلية لسلم التوقيت عند نقطة املرور بني احل

وقيت والضوضاء يومًا ملالشاة أثر الضوضاء املتأتية عن روابط الت اختيار فرتة مكاملة أطول أن حيسِّن الثبات. وتكفي فرتة الثالثني
 البيضاء املتأتية عن تشكيل تردد امليقاتيات.
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 7-1الشكل 

 المشاركة المراكز بين الدولية التوقيت روابط

 

 
 PTB الوكالة االحتادية األملانية للفيزياء والتقنيات

 ORGANAIZATION OF THE ALL IN-VIEW INTERNATIONAL TIME LINKS منظر واحد يف تنظيم مجيع روابط التوقيت الدولية

 APRIL 2007 2007أبريل 

 BIPM واملقاييساملكتب الدويل لألوزان 

 Laboratory equipped with TWSTFT (not yet used) تستخدم( ملئي االجتاه للتواقيت والرتددات )خمترب جمهز بوسائل للتحويل الساتلي الثنا
 X TWSTFT by Ku band with X band back-up مع وحدة احتياطية للنطاق Kuأجهزة التحويل الساتلي الثنائي االجتاه للتواقيت والرتددات عن طريق النطاق 

 TWSTFT link رابط التحويل الساتلي الثنائي االجتاه للتواقيت والرتددات
 GPS AV single-channel link رابط بالنظام العاملي لتحديد املواقع مسعي بصري وحيد القناة 

 GPS AV single-channel back-up link رابط احتياطي بالنظام العاملي لتحديد املواقع مسعي بصري وحيد القناة 

 GPS AV multi-channel link رابط بالنظام العاملي لتحديد املواقع مسعي بصري متعدد القنوات

 GPS AV multi-channel back-up link رابط احتياطي بالنظام العاملي لتحديد املواقع مسعي بصري متعدد القنوات

 GPS AV dual frequency link املواقع مسعي بصري ثنائي الرتددرابط بالنظام العاملي لتحديد 
 GPS AV dual frequency back-up link رابط احتياطي بالنظام العاملي لتحديد املواقع مسعي بصري ثنائي الرتدد

 

Sat_time_freq-07-01

 

Laboratory equipped with TWSTFT (not yet used)

TWSTFT by Ku band with X band back-up

TWSTFT link

GPS AV single-channel link

GPS AV single-channel back-up link

GPS AV multi-channel link

GPS AV multi-channel back-up link

GPS AV dual frequency link

GPS AV dual frequency back-up link

GPS AV single-channel link
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 ثالث خطوات: يف وجيري حتقيق التوقيت الذري الدويل
الحقة، وحساب تكراري على سلَّم وسيط، يسمى "السلَّم الذري إجراء حساب ُيستعان فيه مبعاجلة  :1اخلطوة 

 .ALGOS باالستعانة ببيانات مقارنة امليقاتيات واخلوارزمية (EAL) الطليق"
باالستعانة ببيانات متأتية من معايري الرتدد الرئيسية  EALالسلَّم  يف تقييم طول املدة املتَّخ ذة وحدًة للزمن :2اخلطوة 

 ل.واملرشاح األمث
 بالقيام عند اللزوم بتطبيق تصحيح لفرتة وحدة الزمن EALانطالقاً من بيان السلَّم  TAIحساب بيان التوقيت  :3اخلطوة 

ميكن من ثانية النظام العاملي للوحدات. وتـُْعر ف عملية تصحيح  إليتاء قيمة تكون أقرب ما EALالسلَّم  يف
ري على رى كل شهر إذا اعترب ذلك ضروريًا بتطبيق تصحيح متغوهي جتُ  "توجيه الرتدد"وحدة السلَّم بالتسمية 

 .16–10 × 7أن ال يزيد مقدار التغري من شهر إىل شهر عن 
 التفاصيل. للمزيد من [Azoubib, et al., 1977]ويبني أدناه على حنو عام وجيز كيف حُيقَّق التوقيت الذري الدويل. ويُرجع إىل 

اليت تسجلها  t(ih(، بداللة البيانات f)t(مبثابة دالة،  EAL، أي الوقت وفق السلَّم  fEAL)t(، حيدَّد t الوقت يف :TAIبنية  1
 ، باملعادلة:iHميقاتية،  Nجمموعة من 
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 7)-14( 

 حيث:

 pi:  معامل الرتجيح اإلحصائي املسند إىل امليقاتيةiH 

 )t( ih´:  تصحيح الوقت املراد به التكفل باستمرارية وقت وتردد السلَّم عندما تتغري عوامل الرتجيح املسندة لفرادى
 امليقاتيات أو يتغري العدد اإلمجايل للميقاتيات.

سجلها فرادى توال ميكن استعمال هذه املعادلة مباشرة ألن املقادير املقيسة اليت توفِّر البيانات األساسية ليست البيانات اليت 
)، يعربَّ عن االختالف البطيء التباين tامليقاتيات بل هي نتائج عمليات املقارنة بني أزواج من امليقاتيات. ففي الوقت  )ij t  بني

 باملعادلة التالية: jHوبيان امليقاتية  iHبيان امليقاتية 
 ( ) h ( ) h ( )ij i jt t t   7)-(15 

 حمدَّدة باملعادلة: t(ix(قيمة للفروق  Nهو جمموعة من  LAEوبالتايل فإن خرج 
 ( ) EAL( ) h ( )i ix t t t  7)-(16 

 حيث:

 ix:  البيانات اليت تسجلها فرادى امليقاتيات والوقت احملدَّد وفق التوقيت  بنيالفوارقEAL. 
 فيمكن أن يعرب عن الفرق باملعادلة:

 
( ) - ( ) - ( )i j ijx t x t t  (17-7) 

 ( إىل املعادلة:7-14وميكن أن حتوَّل املعادلة )

 
=1 =1

( ) ( )
N N

i i i i

i i

p x t p h' t  7)-(18 
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 من الروابط التوقيتية حلل هاتني املعادلتني األخريتني. N-1وعلى صعيد الواقع ُتستخدم منظومة غري إطنابية مؤلَّفة من 
لة أمد ثبات السلَّم إطا يف حُيسب معامل الرتجيح املسند إىل كل ميقاتية على حنو يسهم :حتديد معامالت الرتجيح إجراء 2

 ALGOS الناتج عن ذلك ويقلل التقلبات السنوية وانسياق الرتدد بالنسبة إىل معايري الرتدد الرئيسية. ومن السمات اهلامة خلوارزمية
خيصها، وذلك على الرغم من  فيما EALانات فرتة الثالثني يوماً اليت حُيسب تقييم معامل ترجيح امليقاتية بي يف أهنا تأخذ باحلسبان

 EALأن البيانات املستند إليها تشمل سنة كاملة. فيمكن إذن تقييم امليقاتيات من حيث أداؤها الفعلي خالل الفرتة اليت يوضع 
 ل امليقاتية عن املعتاد وذلك بضبط معاملخيصها. كما ميكن أن يؤخذ باحلسبان كل ما قد يعاي ن من حاالت خروج عم فيما

 كثرية. حاالت يف ترجيحها، وجبعله صفراً عند اللزوم. وقد تبينت فائدة ذلك
,2(6 [Thomas and Azoubib, 1996]ويستند حتديد معامل الرتجيح عادة إىل تغاير املعدَّل املتوسط  )   بالنسبة إىل السلَّم الذري

الطليق حمسوبًا لعيِّنات مأخوذة على مدى شهر واحد. وقد اختري هذا التغاير، بداًل من تغاير األزواج املعتاد، ألنه يؤيت مزيدًا من 
 :عادلةامل الرتدد. وحتسب معامالت الرتجيح مباشرة من يف تقليص معامل ترجيح امليقاتيات اليت يعرتيها انسياق
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قاتية املعنية. عمل املي يف فرتة الثالثني يوماً أي خروج عن املعتاد يف ( شريطة أن ال يسجَّلns/dayاليوم:  يف بالنانوثواين i )يعرب عن
)مع العلم  N/2,5 ويثبَّت حد أعلى ملعامل الرتجيح مقدارهحالة خروج عملها عن املعتاد فُتعطى ملعامل ترجيحها القيمة صفر.  يف أما

امليقاتيات املشمولة باحلساب الشهري(. وقد اختري مقدار احلد األعلى ملعامل الرتجيح هذا لضمان ميل السلَّم ميالً  هو عدد  Nبأن 
 .[Thomas and Azoubib, 1996]امليقاتيات دون إتاحة هيمنة إحداها  أفضلكبرياً لصاحل 

' : يتكون حد التصحيحالتنبؤ باملعدَّل 3 ( )ih t :من عنصرين 
 0 0

' ( ) ( ) B ( )( )i i iph t a t t t t   7)-(20 
 حيث:

 0( )ia t:  هو عبارة عن الفرق بني بيان الوقت الذي تسجله امليقاتيةiH  َّم وبيانه وفق السلEAL 0الوقت  يفt أي ،
 الثالثني يوماً عند بدء فرتة 

 ( )ipB t:  الفرق املتنبأ به بني معدَّل امليقاتيةiH  ومعدَّل السلمEAL  0للفرتة املمتدة منt  إىلt حيث يعرَّف ،
 باملعادلة: iH امليقاتية (rate) معدَّل

 0 0

0

( ) ( )
rate

( )

i ia t t a t

t t

 



 7)-(21 

)وحُيصل على املقدار املتنبأ به للفرق  )ipB t  خبطوة تنبؤ خطي واحدة استناداً إىل القيمة السابقة. ويسوِّغ ذلك أن ضوضاء امليقاتية
على  ااملهيمنة لفرتة الثالثني يوماً تقابل من الناحية اإلحصائية سرياً عشوائياً من شأن القيمة املقدَّرة احملتمل أكرب  احتمال أن يؤتيه

 القيمة املسجَّل إيتاؤه إياها للفرتة السابقة. يف أن تتمثل ببساطة مدى الفرتة التالية
خيتلف  EAL جُيرى التحويل إىل التوقيت الذري الدويل بتبني ما إذا كان معدَّل السلَّم EALتقدير لبيان السلم  أفضلوبعد حتديد 

طُبِّقت   2008 إىل عام 2005 حيح "توجيهي" له. ومن عاماملعايري الرئيسية حبيث يكون من املربَّر إجراء تص أفضلاختالفاً كافياً عن 
 .15–0,6 × 10كل شهر تقريباً تعديالت للرتدد قيمتها القصوى 

 الذي يوزَّع على املختربات املشاركة. ويظهر Circular Tالتعميم الشهري املسمى  يف وأخريًا تُنشر نتيجة هذه احلسابات
من املختربات املسامهة تُنشر كل مخسة أيام  k[ لكل خمترب UTC-UTC(k)مقتطف من هذا املنشور. فالقيمة ] 7-2 الشكل يف

 حسابات كل شهر. يف مقرونة بأوجه عدم اليقني اليت تعرتيها، واليت تبقى قيمها ثابتة
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 المنسَّق العالمي التوقيت 2.6.7
كتب لوحدات الدويل احملدَّدة ذريًا بالتوقيت العاملي املنسَّق. وقد ُعهد إىل امليسمى قياس الوقت العاملي استنادًا إىل ثانية نظام ا

نُقلت هذه املسؤولية من املكتب الدويل للتوقيت  1988 مبهمة تنسيق التواقيت الذرية الدولية. ويف عام 1961 عام يف العاملي للتوقيت
 .املكتب الدويل لألوزان واملقاييسإىل 

 تطبَّق تعديالت لتعويض ختالف املعدَّالت وتعديالت تدرجيية دورية عند بث إشارات التوقيت إلبقاء الفارق ويف باد، األمر كانت
ُأخذ بالشكل احلايل للتوقيت  1972 الثانية. ويف عام ضمن حدود ُعشر (UT2) 2 بني التوقيت العاملي املنسَّق والتوقيت الدويل

ل منها "ثانية  ختالف املعدَّالت واسُتعيض بالتعديالت التدرجيية اليت يبلغ مقدار ك العاملي املنسَّق، حيث ُكفر عن تطبيق تعويض
رها اوذلك لضآلتها وكثرة تكر  ms 200أو  ms 100ق البالغ مقدارها كبيسة" كاملة عن التعديالت التدرجيية اليت كانت تطبَّ 

[Nelson, 2001] لثواين، التوقيت الذري الدويل لكنه خيتلف عنه بعدد صحيح من ا. فمعدَّل التوقيت العاملي املنسَّق مساو ملعدَّل
 أعشار الثانية على الدوام. حدود تسعة يف 1 حبيث يبقى اختالفه عن التوقيت الدويل

 7-2الشكل 

 Circular T والمقاييس لألوزان الدولي المكتب منشور من مقتطف

Sat_time_freq-07-02 

ة لبيان التوقيت يتقريبوقيمة  ثانية النظام الدويل للوحدات يف الفرتة الوحدية املتمثلة عملية البث ذاهتا يف هكذا غدت توفَّر بإشارات التوقيت
نبضة مزدوجتني، تضمني إشارة التوقيت املبثوثة تصحيحًا إضافيًا يبلغ مقداره أعدادًا صحيحة من  . وميكن أن يتم، بتكة أو1 الدويل

. وقد أُقرَّ بالتوقيت العاملي 1 يإىل التوقيت العامل أفضليت العاملي املنسَّق تقريبًا أعشار الثانية، حبيث يهيئ عند إضافته إىل بيان التوق
ملؤمتر العاملي اقرارات ملنظمات شىت منشأة مبوجب معاهدات واحتادات علمية، مثل  يف املنسَّق أساسًا للتوقيت املدين كما يُنص عليه
 .معظم النصوص القانونية الوطنية يف وكما حُيدَّد، اد الفلكي الدويلواالحت لألوزان واملقاييس واالحتاد الدويل لالتصاالت
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واختريت ثانية النظام الدويل للوحدات، احملدَّدة اآلن بداللة دورة انتقال ذرة السيزيوم، لتكون متوافقة مع الثانية اجلدولية ضمن 
لعدم اليقني. بيد أن دراسات مستندة إىل سجالت الكسوف واخلسوف القدمية وعمليات الرصد احلديثة  يتجريبحدود املقدار ال

كلَّ   ms 1,4باملناظري تشري إىل أن طول النهار يشهد ازديادًا بطيئاً. وعلى مدى السنني األلف السابقة ازداد طوله مبعدَّل يقارب 
ة الشمسية على الواقع تساوي متوسط الثاني يف لشمس اليت وضعها نيوكومب، كانتقرن. فالثانية اجلدولية، املستندة إىل جداول ا

 مدى القرنني الثامن عشر والتاسع عشر.
 1820 األمد الطويل، كان متوسط الثانية الشمسية يساوي ثانية النظام الدويل للوحدات حنو عام يف وحبسب االجتاه

[Stephenson, 1997]اليت حللها  لتواريخ ابتداء حساب الفرتات اليت ترقى إليها البيانات يتقريبتوسط ال. وهذا التاريخ هو أيضاً امل
تقريباً. وعليه فإن طول متوسط  ms 2,5ازداد طول اليوم مبقدار  1820 . ومنذ عام1892 وعام 1750 نيوكومب، واليت تقع بني عام
ثانية. فعلى مدى سنة  400 86ول اليوم املدين البالغ بالضبط ثانية، أي ما يزيد عن ط 400,0025 86اليوم الشمسي يقارب حالياً 

ثانية زهاء ثانية كاملة، ما يُعوَّض عنه بإدراج ثانية كبيسة. بيد أنه، بالنظر إىل عشوائية  0,0025واحدة يؤيت جتمع الفارق البالغ 
 التغري تواتر  إضافتها. تقلبات دوران األرض، يتعذر التنبؤ مسبقاً مبوعد إضافة الثانية الكبيسة، ويعرتي

التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت )مت إدماج هذه  (CCIR)لقد وضعت التوقيت  العاملي املنسَّق اللجنُة االستشارية الدولية للراديو 
يل االحتاد الدو  يف ومسيت الوحدة اجلديدة "قطاع االتصاالت الراديوية (IFRB)اللجنة باللجنة الدولية لتسجيل الرتددات 

مبثابة توقيت ميثل حاًل وسطاً بني التوقيت الدويل والتوقيت الذري  1972عام  يف ( اليت أوصت باستحداثه(ITU-R) لالتصاالت"
. ويستعان هبذا التوقيت لتنسيق التوقيت احمللي الذي تتدبر شؤونه شىت مراكز التوقيت والدول ويتوافق بدرجة معقولة (TAI) الدويل

، ميكن أن هتيئ قياسات Loran . وقد لزم التنسيق بالنظر إىل استحداث نظم مالحة إلكرتونية، من قبيل نظام1مع التوقيت العاملي 
 ريدعلى وجه التحديد ف تعريف التوقيت العاملي املنسَّق دى مسافات شاسعة. أماتوقيتية دقيقة دقة معقولة على م

بث الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت. ومنذ اعتماد التوقيت العاملي املنسَّق تنامى استعماله  - ITU-R TF.460 التوصية يف
كل  يف ة الدقةالتصال اإللكرتونية لتوفري قياسات توقيتية عاليأوسا  الراديو واالتصاالت إذ تنامت نظم املالحة وا يف تنامياً كبرياً 

 (.ITU-R TF.767-2و ITU-R TF.535-2أحناء العامل، وإذ تستلزم هذه النظم بدورها توقيتاً عايل الدقة )التوصيتان 
ادات العلمية واملنظمات د من االحتقرارات صادرة عن العدي يف وقد أِقرر بالتوقيت العاملي املنسَّق باعتباره التوقيت الدويل املرجعي

، واالحتاد الدويل لعلم (ITU)، واالحتاد الدويل لالتصاالت (IAU)املنشأة مبوجب معاهدات، مثل االحتاد الفلكي الدويل 
. (ISO) ، وهيئات تقييس من قبيل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي(CGPM)، واملؤمتر العام لألوزان واملقاييس (URSI) الراديو

)اليت أصبحت اآلن  486أقرت اللجنة االستشارية الدولية للراديو صيغة جديدة من توصيتها  1978 عام ويف
ؤمتر الرتدد املعياري وإشارات التوقيت( وقرر امل يف استعمال تردد التوقيت العاملي املنسَّق مرجعاً  - ITU-R TF.486-2 التوصية

افة أنشطة ك يف لتعيني التوقيتالتوقيت العاملي املنسَّق ُيستعمل  وجوب أن (WARC-79) 1979اإلداري العاملي للراديو لعام 
 [.1980االتصاالت الدولية ومجيع الوثائق الرمسية لالحتاد ]الوثائق اخلتامية، 

 (:2008لوائح الراديو )طبعة  يف التعريف  التايل التوقيت العاملي املنسَّقويعرَّف 
التوصية  يف ، حسب التعريف(SI): هو جدول توقيت قائم على الثانية (UTC)التوقيت العاملي املنسق   14.1"

TF.460-6 ITU-R. (WRC-03) 
مسي أغلب التطبيقات العملية ذات الصلة بلوائح الراديو مكافئاً للتوقيت الش يف يكون التوقيت العاملي املنسق  

 ."(GMT) الطول الصفري(، واملعرب عنه سابقاً بتوقيت غرينتش املتوسطاملتوسط عند مبدأ مستويات الزوال )خط 

 والرتدد. ومن املقبول اليوم قبوالً عاماً أن التوقيت العاملي املنسَّق هو املرجع فيما خيص التطبيقات الساتلية املتعلقة بالوقت
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 المنسَّق العالمي التوقيت تحقيق 1.2.6.7
ى الثانية معدَّلة بالقيام تدرجييًا بزيادة أو بطرح ثانية واحدة، تسم يغة من التوقيت الذري الدويلالتوقيت العاملي املنسَّق هو ص

ل غ مع "، كان يتعنيَّ أن يـُب  1التوقيت العاملي "الكبيسة. وللحفا  على عالقة وثيقة بني التوقيت العاملي املنسَّق وبني  ثر أو أن يـُبـْ
 UT1 هبا للفرق بني املتنبأفهي القيمة  DUT1. أما قيمة 7-3الشكل  يف ، كما يُوضَّحDUT1تعديٌل معروف باالسم  UTCالتوقيت 

يتمكن من تعديل القيمة املبثوثة  UT1مقدرَّة بأعداد صحيحة من أعشار الثانية. وبذلك كان مستعمل التوقيت  UTCو
صيغٌة من التوقيت العاملي مصحَّحاً  UT1. إن التوقيت (s 0,1)جبعل الفرق بني هذين التوقيتني أقل من ُعشر الثانية  UTC للتوقيت

املاضي حُيدَّد بوقت مرور النجوم ُمصحَّحاً ملراعاة  يف UT1ملراعاة احلركة القطبية، بسبب عدم انتظام دوران األرض. وكان التوقيت 
 ضائية ويهيئ قياسًا ملعدَّل دوران األرضيعتمد على التقنيات الساتلية الف UT1 التباينات الفصلية. أما اليوم فإن حتديد التوقيت

املنشور  يف وتطورمها UT1و UTCويربط بني اجتاه األرض وبني طول اليوم حبسب هذا التوقيت. ويرد املزيد عن تاريخ التوقيتني 
 [".2001، وآخرون"الثانية الكبيسة: تارخيها ومستقبلها املمكن ]نلسون 

عدد صحيح من الثواين. لكنه خيتلف عنه ب املعدَّل مع التوقيت الذري الدويل يف ذري يتوافقفالتوقيت العاملي املنسَّق هو توقيت 
شأن  يف ثانية. ويـُب تر  33كان مقدار الزمن بالتوقيت العاملي املنسَّق متخلفاً عنه بالتوقيت الذري الدويل ختلفاً مقداره   2008يونيو  ويف

ىل اجلهاز ألرض حبيث يبلغ مقدار اخلطأ املتجمِّع تسعة أعشار الثانية على األكثر. ويتو إضافة ثانية كبيسة حبسب تغري معدَّل دوران ا
املوعد الذي سيتم فيه جتاوز العتبة، ويسدي  يف مراقبة دوران األرض، ويبتر  (IERS)الدويل املعين بدوران األرض والنظم اإلسنادية 

لتوقيت الذري بر شؤون التوقيت العاملي املنسَّق منذ أن نُقلت إليه املسؤولية عن ااملشورة إىل املكتب الدويل للموازين واملقاييس الذي يتد
" 1 حيدان التوقيت العاملي املنسَّق عن "التوقيت العاملي 7-3الشكل  يف . ويبني1988عام  يف الدويل من املكتب الدويل للتوقيت

 الرتتيب. ، على2008ويف  2005هناية عام  يف للسنوات العشر األخرية. وُتالحظ إضافة دقيقة كبيسة
 "1 استدامة مقاربة "التوقيت العاملي يف ،1972ِول تطبيقه قبل عام توقيت العاملي املنسَّق، الذي حُ لقد متثل الشكل األصلي لل

لتوقيت الذري املبثوثة ابتعديل التعويض عن ختالف الرتدد وإجراء تعديالت تدرجيية مقدارها أجزاء من الثانية لكي تتطابق إشارات 
هذا  يف مع دوران األرض. فقد اعُترب أن التطابق الوثيق مع دوران األرض ضروري للمساعدة على املالحة الفلكية، لكنه كان يصعب

ىل إ النظام التنسيق بني حمطات البث وتوفري توقيت مرجعي دقيق موحَّد. فاعُتمد النظام احلايل للتوقيت العاملي املنسَّق املستند
اإلضافة التدرجيية لثوان كبيسة دون التعويض عن ختالف الرتدد حبيث يتوفر من خالل توقيت وحيد التقريب إىل مبتدأ التوقيت 

 .ة ثانية النظام الدويل للوحداتوفرت  1 العاملي
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 7-3الشكل 

 بالثواني UTCو UT1 بين التخالف

 2009 عام إلى 2000 عام من الممتدة الفترة مدى على

 
إىل أن احتياجات مرافق البث تستلزم توليد وإرسال إشارات من نفس امليقاتيات واملذبِذبات اليت تؤيت إشارات تدبر التوقيت، بالنظر 

ق سَّ فيلزم سلَّم توقيت "آين" أو فوري. ولتوفري هذه اإلشارات "اآلنية" ميكن ملراكز التوقيت أن تعد متثياًل حمليًا للتوقيت العاملي املن
فاد املكتب الدويل للموازين واملقاييس( بقياسات إشارات امليقاتيات وأن تراعى هذه اإلشارات عند حتديد سلَّم التوقيت شريطة أن يُ 

الذي يسهم ببيانات لتحقيق  k املخترب يف لتقريب من هذا القبيل إىل التوقيت العاملي املنسَّق جُيرى (UTC(k))الدويل. ويشار بالرمز 
 UTC (USNO)مز املكتب الدويل للموازين واملقاييس. فعلى سبيل املثال ُيشار بالر  يف التوقيت الذري الدويل والتوقيت العاملي املنسَّق

ملتحدة الذي يتوىل تدبر ات االوالي يف إىل بيان الزمن حبسب التوقيت العاملي املنسَّق املتنبأ به آنيًا الوارد من مرصد القوات البحرية
 شؤون هذا التوقيت حالياً.

، والوكالة االحتادية األملانية املعنية بالفيزياء (OP)ومثة متثيالت توقيتية آنية مشاهبة تعدها مراكز توقيت أخرى، مثل مرصد باريس 
إيتاء ما تسجله امليقاتيات من  يف تسهم، (NIST)الواليات املتحدة  يف ، واملعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا(PTB)والتقنيات 

. واستخدام [Quinn, 1991]بيانات القياس ذات املعامالت الرتجيحية، اليت يستخدمها املكتب الدويل للموازين واملقاييس 
ين ز يشري إىل القيمة الدولية النهائية اليت يكون املكتب الدويل للموا أقواس الحقة تتضمن معلومات حمددةبدون  UTC الرمز

الرتميزات اليت تستعمل لإلشارة  - ITU-R TF.536-2التوصية  يف واملقاييس قد حددها. ويرد عرض هلذه اإلجراءات والتعاريف
 ةإىل سالمل التوقيت. وال يؤيت التحديد النهائي للتوقيت العاملي املنسَّق ناجتًا مادياً، وهو يتوفر بعد أجل مقداره أسبوعان إىل أربع

ري الدويل والتوقيت العاملي ذأسابيع على شكل بيان بالتخالف عن التمثيالت اليت تتدبرها املختربات املشاركة. وتُنشر قيم التوقيت ال
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الفروق بني  7-4الشكل  يف . وتُبنيَّ Circular T املنسَّق مبنشور شهري يصدر عن املكتب الدويل للموازين واملقاييس امسه
 الصادر عن املكتب الدويل Circular Tاملنشور  يف كما يفاد هبا  UTCاليت حددهتا املؤسسات املذكورة أعاله وقيمة  UTC(k) القيم

 للموازين واملقاييس.
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 المقدِّمة 1.8
يستند إىل بيانات عن زهاء  ة الحقةجلكما سبق بيانه، حُيدِّد التوقيت  العاملي املنسَّق املكتُب الدويل للموازين واملقاييس حبساب معا

كثري  يف مجيع أحناء العامل. وهذه املختربات، اليت تعمل يف خمترباً منتشرة 60معياراً من معايري الرتدد الذري يتدبر شؤوهنا زهاء  350
، تضطلع أيضاً، باإلضافة إىل إعداد سلَّم التوقيت العاملي املنسَّق (NMI) من احلاالت ضمن نطاق املؤسسات الوطنية لعلم القياس

 مجيعها: يف الية إن مل يكنالعديد من اجملاالت الت يف لي، املعرتف به عادة باعتباره املرجع الوطين للتوقيت، بأنشطةعلى الصعيد احمل
 إعداد معايري الرتدد الرئيسية وامليقاتيات، -

 جتارب املزامنة الدولية، يف املشاركة -

 نشر التواقيت وإشارات الرتدد املعياري، -

 الدقيقة لتحويل التواقيت والرتددات،تطوير التقنيات  -

 إجراء البحوث فيما يتعلق بتحديد خصائص امليقاتيات وخوارزميات التوقيت، -

 معايرة معدات التوقيت والرتدد. -

 روابط املزامنة ونشا  النشر، ميكن أن يعاي ن إجراؤمها يف ومثة بني هذه األنشطة ما ال يقل عن نشاطني، مها نشا  املشاركة
على ترتيب االعرتاف املتبادل للجنة الدولية لألوزان  1999عام  يف يع املؤسسات الوطنية لعلم القياس اليت وقَّعتمج يف

أهم عمليات  يف بغية التقيد مبتطلباته املتعلقة بتحديد درجة تكافؤ املعايري الوطنية، من خالل املشاركة (CIPM MRA) واملقاييس
ادل بشهادات املعايرة والقياس اليت جيري إصدارها ]اللجنة الدولية لألوزان واملقاييس/املكتب الدويل ، واالعرتاف املتب(KC) املقارنة

 [.1999للموازين واملقاييس/املنظمة الدولية لعلم القياس القانوين، 
املكتب  يف لعاملي املنسَّقاتقدمي بيانات امليقاتيات لتحقيق التوقيت  يف إن كل خمترب من املختربات الوطنية لعلم القياس اليت تسهم

 UTC(k) يدعىالذي  UTCالدويل للموازين واملقاييس يتوىل، مبثابة مهمة أوىل، تدبر شؤون التمثيل احمللي للتوقيت الدويل املنسَّق 
بيانات جمموعة من  وأويُبقى عليه متوافقاً وثيق  التوافق مع التوقيت العاملي املنسَّق وميكن أن يستند إىل بيان ميقاتية رئيسية واحدة 

 حتقيق التوقيت العاملي يف [ ، ليتمكن من املشاركةkامليقاتيات. ومن ناحية أخرى يتعنيَّ على كل خمترب من خمتربات التوقيت ]املخترب 
؛ 2001ت والرتدد، ياملنسَّق وعمليات املقارنة الرئيسية اليت حتددها اللجنة االستشارية للتوقيت والرتدد ]تقرير اللجنة االستشارية للتوق

معظم احلاالت نظامًا عاملياً  يف [، أن يـُْعِمل نظام  مزامنة واحد على األقل، يكون2006تقرير اللجنة االستشارية للتوقيت والرتدد، 
لنظام العاملي ني توقيته وتوقيت االفرق ب يف لتحديد املواقع، لتزويد املكتب الدويل للموازين واملقاييس على حنو منتظم بالبيان املتمثل

، الذي سُيستخدم لتحقيق املعايري الدولية للرتدد والتوقيت )التوقيت الذري الدويل [UTC(k) – GPS time)]لتحديد املواقع 
املكتب الدويل للموازين لكي ينشرها  [UTC- UTC(k)] قيم Circular T املنشور املسمى يف والتوقيت العاملي املنسَّق(؛ وترد شهرياً 

قاعدة بيانات املقارنة الرئيسية من أجل إقامة التكافؤ بني املعايري الوطنية. ومثة مسألة هامة متصلة هبذه املهمة هي  يف سواملقايي
روابط املزامنة املستخدمة، اليت تُتداول من أجلها بانتظام معدات معايرة من معدات  يف تقييم مدى دقة حساب نسبة عدم اليقني

أو نظام التحويل الساتلي الثنائي االجتاه  (GLONASS)نظام املالحة الساتلي العاملي  أو (GPS)واقع النظام العاملي لتحديد امل
وجُيري املكتب الدويل للموازين واملقاييس بانتظام محالت ملعايرة معدات النظام العاملي لتحديد  .(TWSTFT) للتوقيت والرتدد

 املختربات املسامهة. يف املواقع
ددات أجهزة خمصَّصة قيت والرت اتستلزمه هذه األنشطة الرئيسية من معدات، جيب أن يكون لدى املخترب املعين بالتو وإىل جانب ما 

أماكن نائية  يف لتوليد ورصد إشارات التوقيت والرتدد املعياريني اليت يتعنيَّ توزيعها على الصعيد احمللي أو إرساهلا إىل مستعملني
املخصَّصة، واإلرسال التلفزيوين،  (HF)واملوجات الديكامرتية  (LF)على املوجات الكيلومرتية بوسائل شىت، من قبيل اإلرسال 

وخطو  اهلاتف، وشبكات احلواسيب. وهبذه العناصر، باإلضافة إىل األجهزة املناسبة ملعايرة معدات التوقيت والرتدد فيما يتعلق 
رتيب االعرتاف املتبادل الذي ت يف ، تكتمل سلسلة التتبع املنصوص عليهامبواصفاهتا )التوقيت، والرتدد وانسياقه، وثبات الرتدد(

 وضعته اللجنة الدولية لألوزان واملقاييس.
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كن ويف البلدان اليت أُقيم فيها نظام خمتربات املعايرة املعتمدة، توفر املؤسسات الوطنية لعلم القياس خرباهتا أيضًا هليئة االعتماد ومي
يم ما تتمتع به خمتربات الدرجة تقي يف ارنات بني املختربات على النطاقني الوطين والدويل تتسم بأمهية أساسيةتنظيم مق يف أن تشارك

الثانية املعنية باملعايرة من قدرات على القياس، وذلك هو املستوى النهائي لسلسلة التتبع املصمَّمة وفق ترتيب االعرتاف املتبادل 
 س.للجنة الدولية لألوزان واملقايي

 التوقيت مختبر تصميم مخطَّط 2.8
ط تنفيذ األنشطة الرئيسية اليت أشري إليها، مبعزل عن املعدات املخصَّصة للبحوث عرض لنمط معتاد ملخطَّ  8-1الشكل  يف يرد

خلاصة بنظم املزامنة، ااملتعلقة مبوارد الرتددات املعيارية، ومعايري السيزيوم، ومرافق املعايرة. فجميع املعدات، عدا هوائيات االستقبال 
 يظهر حجرات ذات درجة حرارة ودرجة رطوبة منظمتني، ويتوفر فيها نظام إضايف للتكفل باستمرار التزويد بالطاقة، ال يف منصوبة

 جمال علم القياس. يف املخطَّط؛ وذلكم مرفق بالغ األمهية فيما خيص إمكانية التعويل على األنشطة يف
 مئوية؛ (123) ة منفصلة خاصة مبجموعة امليقاتيات، تُنظم درجة حرارهتا عادة حبيث تساويوتظهر إىل يسار الشكل حجر 

لى وجوه أداء ميقاتيات السيزيوم حيال تغريات البيئة، لكن ميكن احلصول ع أفضلويُوصى باألخذ هبذا احلل إذا لزم احلصول على 
مئوية( ودرجة رطوبتها.  0,1يُتحكم حتكمًا صارمًا بدرجة حرارهتا )حجرات صغرية  يف إذا أُبقي على امليقاتيات أفضلنتائج 

يت حالة استخدام املازر اهلدروجيين لتحقيق أقصى قدر من ثبات الرتدد عند إنشاء التوق يف ويُعترب هذا احلل مناسباً بصورة خاصة
 استخدامها مبثابة مذبِذبة حملية من أجل معيار السيزيوم الرئيسي. أو
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من أجل حتقيق التوقيت العاملي احمللي على حنو  4ووفقاً للمعمارية املقرتحة، تُقرتح االستعانة بعدد من امليقاتيات الذرية ال يقل عن 
الطويل وإمكانية التعويل  األمد يف مكني؛ مع العلم بأن هذه التشكيلة تتيح أيضًا إيتاء سلم توقيت مطبوع حيسِّن تطور التوقيت

أساس دقتها وثباهتا،  ات، علىانتقاء ميقاتية واحدة من بني جمموعة امليقاتي يف عليه. وعلى أية حال يتمثل النهج األكثر اترباعاً 
آنياً. ولتحسني إمكانية التعويل على توليد التوقيت، ميكن  UTC(k)واستعمال امليقاتية املنتقاة مبثابة ميقاتية رئيسية لتوليد التوقيت 

ارد الدخل فيها مجيع ، تستقبل عند مو (TSG) مثالً( بني ميقاتيات السيزيوم ومولِّدة التوقيت MHz 5وضع بدرالة أوتوماتية )بدرالة 
فادي حاالت النظام، وبالتايل إتاحة ت يف الرتددات القياسية املتاحة وتتحقق من اترساعاهتا ومن تغري أطوارها، لكشف أي خلل

 سلَّم التوقيت. يف االنقطاع
وفر قيمها من املنافذ توميكن احلصول على معلومات عن حاالت اخللل اليت قد تقع عن طريق مراقبة بعض املعلمات املادية اليت ت

 ة دائمة.خمدم املخترب مراقب يف التسلسلية مليقاتيات السيزيوم؛ ويُنصح عندها مبراقبة بعض البيانات اليت تظهر
، )القاضية بأن ال يتجاوز حيدان بيان التوقيت العاملي املنسَّق CCTFوتقيُّداً بتوصيات اللجنة االستشارية املعنية بالتوقيت والرتدد، 

)تقرير اللجنة االستشارية الدولية املعنية بتعريف الثانية،  ns 100احملسوب حملياً عن بيان التوقيت العاملي املنسق حداً أعلى مقداره 
ردده لكي يتوافق مع يسية ومولد سلِّم التوقيت لضبط تينبغي أن يوضع جهاز تعديل تدرجيي ضئيل الطور بني امليقاتية الرئ (،1993

، أو لتقييم Circular T شورهمن يف تردد التوقيت العاملي املنسَّق، وفقًا للتصحيحات اليت ينشرها املكتب الدويل للموازين واملقاييس
لتدرجيي الضئيل الطور جهاز التعديل ادرجة دقته على حمك معيار رئيسي من معايري املختربات. وتنطوي بعض معايري السيزيوم على 

 مسار توليد سلَّم التوقيت. يف حاالهتا جهازاً إضافياً يوضع يف ضمنها وال يتطلب األمر
خطو   ور عالية اجلودة أوخمترب التوقيت والرتدد بواسطة كبالت متحدة احمل يف وتوزَّع اإلشارات املعيارية اليت هتيئها امليقاتيات املرجعية

 رية.بص ألياف
وتلزم أيضًا إلجراء عمليات القياس املمكن تتبُّعها ضمن املخترب مضخِّمات لتوزيع الرتددات القياسية للتوقيت العاملي املنسَّق 

 .(s 1)وإشارات الثانية الواحدة  UTC(k)احملسوب حملياً 

 المحلي القياس نظام 3.8
رافق النشر، إلنشاء سلم التوقيت وإجراء عمليات املقارنة بني امليقاتيات، ومتكتنف خمترباُت التوقيت والرتدد املعداِت املخصَّصة  

 ومستقبالت السواتل، ونظم احتياز البيانات، ومعدات الرصد املساعدة.
ن أجل حساب سلَّم توفري بيانات امليقاتيات م يف ويُرمى من إقامة وتشغيل نظام القياس احمللي ضمن املخترب إىل هدفني يتمثالن

ومجيع امليقاتيات  UTC(k)وقيت وإجراء عمليات مقارنة التوقيت والرتدد على الصعيد الداخلي بني التوقيت العاملي املنسَّق احمللي الت
نظام العاملي املخترب. وتلزم عادة نظم قياس خمصَّصة للقيام بعمليات القياس املعتاد على سواتل ال يف ومعايري الرتدد اليت جيري تدبرها

 غريه من نظم املزامنة املنصوص عليها من أجل إمكانية التعقب على الصعيد الدويل. ملواقع أولتحديد ا
عايل الوضوح يقيس فيما خيص زمنًا معيَّنًا االختالفات بني امليقاتيات مبعدَّل  (TIC)ويتألف نظام القياس احمللي من عدراد للفرتات 

اليت  إن احلل املثايل فيما يتعلق بوترية القياس يتوقف إىل حد كبري على األنشطة تكرار مقداره ثانية واحدة ويعيد الدورة كل ساعة.
نسَّق ملجيريها املخترب. وملرا كانت دقة القياس متصلة بأساس التوقيت فإن عدراد الفرتات يُزوَّد بالرتدد املرجعي اخلارجي للتوقيت العاملي ا

لتكمية، ، وخطأ ااإلطالقاليقني الذي يشوب عمليات مقارنة امليقاتيات عوامل أخرى مثل وقت عدم  يف . وتسهم UTC(k)احمللي 
 والتأخر التفاضلي لقناة االنطالق وقناة التوقف. ولذا جيب القيام على حنو منتظم مبعايرة دقيقة لتقييم استقرار نظام القياس. وجيب أن

ريها عدراد الفرتات، بينما تُرسل عن طريق معدِّدة إرسال إشارة التوقيت مجيع القياسات اليت جي UTC(k)حتال إىل جهاز حساب 
إشارات "التوقف" اآلتية من شىت امليقاتيات. وتوفِّر ميقاتية رقمية بيانات الوقت اليت يتعنيَّ أن تُقرن بكل قياس. ويراقب عمليات 

خلارجي نظم املزامنة، ومن رصد البيئة. كما ميكن إدارة الوصل االقياس حاسوب خُيزن فيه مجيع النتائج اآلتية من عداد الفرتات، ومن 
 باملكتب الدويل للموازين واملقاييس وسائر املؤسسات الوطنية لعلم القياس عرب خمدم شبكي خمصَّص يتيح النفاذ اآلمن إىل اإلنرتنت.
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 الدولي المستوى على التعقب إمكانية 4.8
 UTC(k)حمللية خمتربات التوقيت، إلرساء إمكانية تعقب التواقيت العاملية املنسَّقة ا يف ستخدامهاتستند روابط مقارنة التواقيت املعتاد ا

ي م العاملا)التوقيت الذري الدويل(، إىل مستقبالت للنظ TAI)التوقيت العاملي املنسَّق( و UTCباملقارنة باملراجع الدولية لتوقيت وتردد 
 (TWSTFT) تب الدويل للموازين واملقاييس والتحويل الساتلي الثنائي االجتاه للتوقيت والرتددلتحديد املواقع تعمل وفق متطلبات املك

حساب هذه املقادير  يف كل خمترب يف بواسطة سواتل االتصال. ويتيح رابط القياس نفسه إسهام امليقاتيات الذرية اجلاري تدبرها
ألساسي معظم املختربات، ويستعاض بتقنيات مزامنة أخرى عن النظام العاملي ا يف املرجعية. وقد متت ترقية معدات حتويل التواقيت

 ،لتحديد املواقع مثل استقبال ما تبثه سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع ونظام املالحة الساتلي العاملي مبستقبالت متعددة القنوات
ياسات طور حامالت د للتحويل الساتلي الثنائي االجتاه للتوقيت والرتدد أو قيتسم كثري منها بوظيفة استقبال الرتدد املزدوج، واألداء املزي

النظام العاملي لتحديد املواقع مبستقبالت من النوع اجليوديسي. وتتسم التقنيتان األخريتا الذكر بقيمة خاصة من حيث املتطلبات 
تاج إىل تلقري ادير األساسية املشرتكة بني القارات أيضاً. وحيُ األكثر صرامة على صعيد عمليات مقارنة الرتدد والتوقيت، فيما خيص املق

 إيالء عناية خاصة الختيار املكان ويتعنيَّ ، UTC(k)مجيع هذه األجهزة مراجع  التوقيت والرتدد اخلارجية للنظام العاملي املنسَّق احمللي 
 التوقيت والرتدد. الذي تُنصب فيه نظم هوائياهتا ولتنفيذ عمليات توصيل اإلشارات مع خمترب

ل ويف حالة أجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع وأجهزة نظام املالحة الساتلي العاملي خُتزن بيانات القياس عادة ضمن املستقبالت وحتوَّ 
 جتاه للتوقيت والرتدد.الحالة التحويل الساتلي الثنائي ا يف فيما بعد تلقائياً إىل نظام احتياز البيانات، بينما قد يلزم نظام قياس مساعد

الت املعايرة الدورية، اليت مح يف ولتقييم مدى دقة أي رابط من روابط املزامنة ينبغي أن تشارك املستقبلة املرجعية ملخترب التوقيت
عاي رة من مينظمها املكتب الدويل للموازين واملقاييس أو تنظمها املنظمات اإلقليمية املعنية بعلم القياس من خالل تعميم مستقبلة 

يف حالة التحويل الساتلي املخترب. و  يف مستقبالت النظام العاملي لتحديد املواقع، بغية رصد ثبات زمن تأخر املستقبلة املستخدمة
ات البالغة حتقيق الغرض استعماُل حمطة حممولة من املطاريف ذات الفتح يف الثنائي االجتاه للتوقيت والرتدد ميكن أيضًا أن يفيد

يت إنشاء التوق يف وصف كامل لعدم اليقني الذي يعرتي الروابط املستخدمة Circular Tاملنشور  يف وحمفِّزة ساتلية. ويردالصغر 
من القسم السابق مقتطف من اجلدول الذي ترد  7-2الشكل  يف العاملي املنسَّق، واملعلومات املتعلقة بعمليات معايرهتا؛ وقد ورد

 فيه هذه املعلومات. وحالياً يبلغ مستوى عدم اليقني الذي ميكن التوصل إليه ما يقارب بضع نانوثوان.

 التواقيت نشر خدمات 5.8
عة وتزويد اجملتمع الوطين ااجملال العلمي ويف جمال الصن يف ميكن أن يُعِمل مركز التوقيت الوطين، بغية تلبية احتياجات املستعملني

باملعلومات القانونية املتعلقة بالتوقيت، عدة خدمات للتوقيت ولنشر التواقيت استنادًا إىل بث خمصَّص على املوجات املرييامرتية 
 إلنرتنت.اواملوجات الكيلومرتية واملوجات الديكامرتية واملوجات التلفزيونية، وكذلك على السواتل وعلى الشبكات اهلاتفية وعلى 

معلومات  االحتاد )اختيار أنظمة الرتددات والتوقيت الدقيقة واستعماهلا( على يف قطاع االتصاالت الراديوية كتيب يف وميكن العثور
وافية عن التقنيات املستعملة ومقادير عدم اليقني اليت ميكن احلصول عليها من املستعملني، بينما ترد قائمة حميَّنة ببث إشارات 

التقرير السنوي  يف (. كما يردTF/en-REC-http://www.itu.int/rec/R) R TF-ITUسلسلة التوصيات  يف يت ومعايري الرتددالتوق
 لتواقيت.ا املتعلق بأنشطة التوقيت الصادر عن املكتب الدويل للموازين واملقاييس عرض إلشارات التوقيت وخدمات نشر

، بإطارين، إطار "مرافق النشر" وإطار "خمدم بروتوكول 8-1الشكل  يف املخطَّط اأُلطُري الوارد يف وقد ُمثِّل هذا النوع من النشا ،
، جيب UTC(k)لتوثيق إلمكانية تعقب مستعملي هذه اخلدمات وصوالً إىل التواقيت العاملية املنسَّقة احمللية لالوقت على الشبكة"؛ و 
ما من نظم الرصد وينبغي أن تتاح للجمهور دورياً، بنسخ مطبوعة أو نسخ إلكرتونية، مقادير حيدان  أن يُعِمل املخترب نظاماً 

 الرتدد ومقادير عدم اليقني الذي يعرتي إشارات التوقيت والرتدد املنشورة. التوقيت أو
لنظام ر وطين من خالل نشر نتائج عمليات القياس اجملراة على اكما ميكن أن يوفر مركز التوقيت إمكانية التعقب وصواًل إىل معيا

 ةالعاملي لتحديد املواقع، اليت ميكن اعتبارها معياراً للتحويل، لتمكني خمتربات الدرجة الثانية من أن حتيل إىل مراجع التوقيت الدولي
 لتحديد املواقع.معظم احلاالت مذبِذبات مضبوطة بالنظام العاملي  يف معايري ها احمللية، وهي

http://www.itu.int/rec/R-REC-TF/en
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 الزماني - المكاني المجال 1.9
 كل:زماين رمياين من الش -تقوم نظرية املكان والزمان والتجاذب حبسب النظرية العامة للنسبية على مفهوم جمال مكاين 

 00 0
2 μ ν 2 2

μd d d d 2 d d d dj i j
j i js g x x g c t g c t x g x x    9)-(1 

 حيث:

 3، 2، 1، 0تأخذ املؤشرات باألحرف اليونانية القيم   
 .3، 2، 1تأخذ املؤشرات باألحرف الالتينية القيم   

املمتدرة  يف وضعية مدناة( عملية مجع وفقه. ويتمثل الشيء الرياضي األساسي يف وضعية معالة وواحد يف ويعين تكرار مؤشر )واحد
(. ويعرَّف g= g أن )أي  ,املؤشرين  يف وهي متناظرة )x  =)i x, t c، اليت متثل مركِّباهتا داالت لإلحداثيات gاملسافية 

حيث  g g =  بالعالقة  gمقلوب املمتدرة املسافية 
  ( هي دلتا كرونيكر

   =1 إذا كان   = وإال فهي تساوي ،
 . 00 g < 0 املصطلح عليها هنا، لديناالصفر(. وحبسب اإلشارات 

 قياس الطول والوقت؛ فالطول مفهوم مشتق. وبالتايل فإن امليقاتيات واإلشارات الضوئية هي يف إن الزمن هو الكمية األساسية الوحيدة
 ألخرى:ا وسائل القياس األساسية الوحيدة. وهناك طريقتان خمتلفتان لتحويل الوقت بني ميقاتيتني إحدامها بعيدة عن

 نقل ميقاتية وسيطة قابلة للحمل؛ 1
 إرسال إشارة كهرمغنطيسية. 2

 حلادٍث ما هو نفسه tوفيما خيص النقل النسبوي للزمن، يتعنيَّ التمييز بني الوقت اإلحداثي والوقت الذايت. فالوقت اإلحداثي 
اص. إطار سكوهنا اخل يف فهو البيان الذي تسجله امليقاتية الزماين. أما الوقت الذايت  -كل مكان من النظام اإلحداثي املكاين  يف

ون اجملال حقل الكمون التجاذيب. وفيما خيص امليقاتية املنقولة يك يف فالوقت الذايت يتوقف على حال حركة امليقاتية وموضعها
 الزماين: -املكاين 

  2 μ 2 2
μνd d d dτs g x x c   9)-(2 

 الزماين الشر  التايل: -حيقق اجملال املكاين ويف حالة اإلشارة الكهرمغنطيسية 

 2 μ ν
μνd d d 0s g x x  9)-(3 

 النسبية مبدأ 2.9
ي كل إطار إسناد يف ، جيب أن يكون لقوانني الفيزياء الشكل ذاته1905عام  يف وفقاً للنظرية اخلاصة للنسبية، اليت صاغها آينشتاين

قل النسبية. وعليه فإنه، باإلضافة إىل قوانني امليكانيك، ينبغي أن تكون معادالت مكسويل للحخامل. وتـُْعر ف هذه املسلَّمة مببدأ 
على معادالت مكسويل التنبؤ بأمر أساسي هو وجود موجات   مجيع األطر اخلاملة. وقد مت بناءً  يف الكهرمغنطيسي صاحلة

 عادلة:الفراغ بسرعة الضوء، تعطى على حنو فريد بامل يف كهرمغنطيسية تنتشر
 𝑐 = 1 √μ

0
 ε0⁄   

 حيث:
 0  0و : .ثابتان كهربائيان ميثالن نفاذية الفضاء الطليق ومساحيته، على الرتتيب 

 كل إطار خامل. يف جيب أن تكون هي ذاهتا cوعليه فإن سرعة الضوء 
ذي  الزماين الرباعي األبعاد، -أدرك منكوسكي أنه ميكن التعبري عن هذه اخلاصة بعدم تغاير اجملال املكاين  1908ويف عام 

 التايل: الشكل
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 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2d d d d d d d d ds c t x y z c t x y z             9)-(4 
اإلطار اخلامل  يف أو z)y, x ,ct(S ,اإلطار اخلامل  يف فيما خيص إشارة ضوئية، متثل سطح موجة كروياً متوسعاً  2sd = 0حبيث إن املعادلة 

) z ,y, x, ct( S  1 ,1 ,1 ,1وتعطى معامالت التفاضالت اإلحداثية مبسافية منكوسكي) diag(   = g. 
على امتداد  Vتتحرك بسرعة  Sأما التحويل اإلحداثي الذي حيافظ على عدم تغاير هذه العبارة فهو حتويل لورنتس. فإذا كانت 

 فيكون حتويل لورنتس كما يلي: xحمور اإلحداثية 
 γ( ); ;x x V t y y z z       9)-(5 

 2γ( / )t t V x c   

 حيث
 1/2)2c / 2 V –(1    

ع نسبية التزامن: حتويل الوقت اإلحداثي يستتب يف ويكون احلدثان متزامنني إذا تساوى وقتامها اإلحداثيان. وعليه فإن احلد الثاين
 .S يف نيليسا بالضرورة متزامن S يف املتزامنانفاحلدثان 

، بأن "قوانني الفيزياء جيب أن يكون هلا من طبيعتها 1916عام  يف ويقضي مبدأ أساسي من مباد، النسبية العامة، بيَّنه آينشتاين
ل اإلحداثي بني أي ون التحويأي نوع من أنواع احلركة". وعليه ففي النسبية العامة يك يف جيعلها تنطبق على النظم اإلسنادية ما

 إلحداثيات.الزماين شكاًل تفاضليًا تربيعيًا تشكل مكوِّناته املسافية داالت تابعة ل-إطارين إسناديني اعتباطيًا ويأخذ اجملال املكاين
 ، فإنه يساوي:x, 2 x, 1 x, 0 x(x  x 3(الزماين إذ خيضع للتحويل اإلحداثي االعتباطي -وبفعل عدم تغاير اجملال املكاين

   xd  xd g=  xd xd g=  2sd 9)-(6 
 ويكون حتويل التفاضالت اإلحداثية:

 αd d
x

x x
x










 9)-(7 

 أن حتويل الدالة املسافية هو: 2sdالتعبري الذي يعطي  يف وعليه ينتج عن التعويض وفق هذه املعادلة األخرية

 
μ ν

αβ μνβ

x x
g g

x x

 
 

  
 9)-(8 

حداثي تتميز بقانون أي نظام إ يف إن التفاضالت اإلحداثية والدالة املسافية هي أمثلة على مقادير معيَّنة تدعى "ممتدرات". واملمتدرة
م إحداثي فإهنا تكون نظا يف حتويلها إىل نظام إحداثي جديد. والتحويل خطي ومتجانس حبيث إنه إذا كانت املعادلة املمتدرة صاحلة

أي نظام إحداثي آخر. وعليه فإن عدم تغاير القوانني الفيزيائية من إطار إىل إطار آخر، الذي يقول به مبدأ النسبية  يف ة أيضاً صاحل
 العامة، يتحقق بالتعبري عن املعادالت بداللة ممتدرات.

 المسافية الممتّدة 1.2.9
الزماين مبمتدرة رميان -اخلواص اهلندسية للفضاء املكاين تتحدرد

R .اليت تتألف برمتها من املمتدرة املسافية ومشتقيها األول والثاين ،
للنسبية اخلاصة هو   لتأخذ شكل مسافية منكوسكي gوالشر  الالزم والكايف لوجود حتويل لإلحداثيات حيوِّل مسافية معيَّنة 

إن الفضاء وجود املادة ف الزماين مسطَّحاً. أما عند-هذه احلالة يكون الفضاء املكاين أن تكون ممتدة رميان مساوية للصفر. ويف
ويل إحداثي. كل هذا الفضاء بأي حت يف الزماين يكون منحنياً وال ميكن اختزال املسافية لتأخذ شكل مسافية منكوسكي-املكاين

د نقطة منتقاة للمسافية عنلكن ميكن دائمًا إجياد نظام إحداثيات، ممثل بإطار إسنادي حر السقو ، تنعدم فيه املشتقات األوىل 
، الذي يقضي بأن ؤمبدأ التكاف يف جوار النقطة املعنية. وهذه اخلاصة متضمَّنة يف وتتطابق الدالة املسافية مع مسافية منكوسكي

غة ظل عدم وجود اجلاذبية. وميكن التعبري عن ذلك بصي يف اإلطار اإلسنادي احلر السقو  يكافئ حمليًا اإلطار اإلسنادي اخلامل
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حقل  يف ميكن متييزه حمليًا عن اإلطار اإلسنادي الساكن بديلة بالقول بأن هذا املبدأ يقضي بأن اإلطار اإلسنادي غري اخلامل ال
ر عن تكوينها ة اليت مفادها أن مجيع األجسام تسقط بنفس التسارع، بصرف النظيتجريبإىل املعاينة ال مبدأ التكافؤجتاذيب. ويستند 

 نظرية نيوتن عن التجاذب بتكافؤ الكتلة اخلاملة والكتلة التجاذبية. يف الداخلية، ويعربَّ عنهأو عن بنيتها 
 وتتحدد املمتدرة املسافية، لتوزيع معنيَّ للمادة، مبعادلة حقل آينشتاين التالية:

 μν μν μν4

1 8π

2

G
R g R T

c
  9)-(9 

 حيث
 R  =  

R:  مجع( ممتدة رميان حسب مؤشر يها األول والثالثممتدة ريكي، اليت حُيصل عليها بقصر( 
 R  =R g:  االحنناء السلَّميP 

 T: العزم، و-ممتدة الطاقةG  هو ثابت نيوتن املتعلق باجلاذبية. ويف الفضاء الطليق خُتتزل معادلة احلقل إىل
R = 0. 

  بيد أنه ال ينتج عن هذه املعادلة الشر  األشد 
R = 0  الزماين مسطَّح.-يعين أن الفضاء املكاينالذي 

  G 4  = U2، ختتزل معادلة حقل آينشتاين إىل معادلة بواسون /2c1ويف حدود التقريب األول، الذي تقارب درجة دقته 
 هو كثافة املادة. حبسب نيوتن و الكمون التجاذيبهو  Uحيث 

 .U2=0ويف الفضاء الطليق تتحول معادلة احلقل إىل معادلة البالس 
 :(ECI) ركزاألطر اإلسنادية اخلاملة األرضية امل يف وفيما خيص حتليل نقل امليقاتية وفق هذا التقريب، تكون الدالة املسافية

 00 0
21 2 / , 0, δj ij ijg U c g g     9)-(10 

 حيث
 ji: .هي دلتا كرونيكر 

 :(ECEF) إطار إسنادي دائر أرضي املركز ثابت بالنسبة إىل األرض يف اإلحداثيات تغدو الدالة املسافيةوبتحويل 
    00 0

22 2 21 2 / / 1 2 / , / , δj i j i jj
g U c c W c g c g         ω r ω r 9)-(11 

 حيث
 : السرعة الزاويرة لدوران األرض 

 2)r  + ½ ( U  W: .كمون جاذبية األرض 

. وعليه فإن لدينا 00g يف حبسب نفس درجة التقريب املأخوذ هبا وفقها j ig يف ولتحليل اإلشارات الضوئية يتعنيَّ أن يؤخذ باحلدود
 اإلطار اإلسنادي اخلامل: يف فيما خيص اإلشارات الضوئية

 00 0
2 21 2 / , 0 , (1 2 / ) δj i j i jg U c g g U c      9)-(12 

 ويف اإلطار اإلسنادي الدائر:

 
   00 0

22 2 2 21 2 / / 1 2 / , / , (1 2 / ) δj i j i jj
g U c c W c g c g U c          ω r ω r 9)-(13 

 املمتدرة املسافية كافية فيما خيص املشكالت العملية اليت تتعلق بامليقاتيات واإلشارات الضوئية.إن هذه التقريبات ملكوِّنات 
 تبعاً لتوصية صادرة عن االحتاد الفلكي الدويل، تعترب إشارة الكمون التجاذيب حبسب نظرية نيوتن إشارة إجيابية. - 1المالحظة 
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 األرض جاذبية كمون 2.2.9
، وخط الطول الزاوري بالنسبة ، وخط العرض الزاوري بالنسبة إىل مركز األرض rعند املسافة الشعاعية  Uإن كمون جاذبية األرض 

ائرية  التوافقيات الد يف الذي ميكن التعبري عنه على شكل متوالية منشورة U2=0، هو حل معادلة البالس إىل مركز األرض 
 يلي: كما

     
2

2 0

, ,λ 1 sin cos λ sin λ
n

nm nm nm

n m

GM R
U r P C m S m

r r



 

 
  

      
   

  

    
2 2 1

1 sin sin ( cos λ sin λ)

n nn

n n nm mn mn

n n m

GM R R
J P P J m K m

r r r

 

  

 
    

         
     

   9)-14( 

 حيث
 G: ثابت اجلاذبية 

 M: كتلة األرض 

 R: قطر دائرة خط استواء األرض 

 )(sin nP: متعدِّدات حدود جُلاندر من الدرجة n 

 ) (sinnmP: دوالر جُلاندر ذات الصلة من الدرجة n  والرتبةm. 

إن احلد األول هو الكمون ألرض كروية. أما احلدود اخلاضعة للجمع وفق مؤشر واحد فتدعى التوافقيات النطاقية وهي مرتبطة بتفلطح 
األرض. وأما احلدود اخلاضعة للجمع وفق مؤشر ين فتدعى التوافقيات التشابكية وهي مرتبطة بالشكل الناقصي خلط استواء األرض. 

 الكمون التجاذيب باملعادلة: ة عنيتقريبأخذ توافقية التفلطح األوىل باالعتبار كافياً فيمكن التعبري بصورة  وإذا كان االقتصار على

    
2

2
2

1
, 1 1 3 sin

2

GM R
U r J

r r

  
      

   

 9)-(15 

 حيث
 2J: معامل درجة التفلطح الدنيا 

 )x(2P= 1) – 2x ½ (3. 

 U األرض وكمون دوران األرض. إن جمموع كمون اجلاذبيةوفيما خيص القياسات املتعلقة باألرض يتعني احتساب كمون جاذبية 
 هو كمون األرض:  ½r  ( ½  = 2cos 2 r 2 (2وكمون الدوران 

  
2 2 2 21 1

ω cos
2 2

W U U r     ω r 9)-(16 

W2  =2  + 2  G 4ما ميثل حالً للمعادلة 
صحيح تية لدوران األرض. فإذا اقتصرنا على اإلبقاء على هي السرعة الزاور  حيث  

 التفلطح األول فيمكن التعبري عن كمون األرض باملعادلة:

    
2

2 2 2 2
2

1 1
, 1 1 3 sin ω cos

2 2

GM R
W r J r

r r

  
        

   

 9)-17( 
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ويسمى السطح ذو الكمون األرضي الثابت جمسَّم األرض، ويقارب مستواه متوسط مستوى البحر مقاربة وثيقة. وملرا كان الكمون 
 على سطح جمسَّم األرض ثابتاً فيمكن تقييمه على خط االستواء وهو يُعطى باملعادلة: 0Wاألرضي 

  
2 2 2

0 0 2
1 1 1

1 ω
2 2 2

GM
W U J R

R

 
      

 
ω R 9)-(18 

 حيث
 0U: املوضع يف هو الكمون التجاذيب حبسب نظرية نيوتن على جمسَّم األرض R. 

)التقرير التقين للوكالة  (WGS-84) 1984عام  يف املراج عمنوذج األرض وفق النظام اجليوديسي العاملي  يف إن ثابت جاذبية األرض،
 (، يساوي:1997، (NIMA)الواليات املتحدة  يف الوطنية للتصوير وإعداد اخلرائط

 2/s3m 1410 418  004 = 3.986 GM 
 والسرعة الزاورية لدوران األرض R  =137,0 378 6 mمع العلم بأن شعاع دائرة خط استواء األرض هو 

 . = rad/s 510  1150 7,292 هي
 الثانية. يف مرتاً  458 792 299ويشار أيضاً إىل أن سرعة الضوء تبلغ على وجه الدقة 

مع العلم بأن نفاذية الفضاء  )/2c 0 1(=   0. إن مساحية الفضاء الطليق هي )SI(النظام الدويل للوحدات  يف هبذه القيمة يُعرَّف املرت - 1المالحظة 
 .يجتريباآلن ثابتني بالتعريف فإهنما مل يعودا خيضعان لقياس   0و cحبسب تعريف األمبري. وملرا كان  2N/A 710  4  0  الطليق هي

 .0,001 0826، زهاء 2Jيبلغ معامل تفلطح األرض من الدرجة الثانية، و 
0W  =2/s2m 710 2637 ,6وعليه فإن: 

2c / 0Wو 
  =6,9693  1010 على وجه التقريب. 

 هو ميل كمون األرض. gوالتسارع احمللي بفعل اجلاذبية 
 وعليه فإن:

 g = W = U    (  r) (19-9) 
 h :W  g  r  =g hويقارب فارق كمون األرض على االرتفاع 

 شكل ُمغلق بقانون سومغليانا للجاذبية  يف إن مقدار التسارع بفعل جاذبية األرض املفلطحة الدائرة يُعطى
[Heiskanen and Moritz, 1967:] 

 
2

0
2 2

1 sin

1 e sin

k
g g

 


 

 9)-(20 

 حيث:
 : خط العرض اجليوديسي 

 2e =2 f – f2 : مربع االختالف املركزي األول 

 f: التسطُّح 

 0g:  قيمةg .عند خط االستواء 

 باملعادلة الدقيقة التالية: وخط العرض بالنسبة إىل مركز األرض  ’ويرتبط خط العرض اجليوديسي 
.) tan 2e –(1  = tan  2)f –= (1   tan 

 (:WGS-84) 1984عام  يف عمع العلم بأنه، حسب منوذج األرض وفق النظام اجليوديسي العاملي املراج  
– k  =0,001 931 852 652 41 
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– f  =1/298,257 223 563 
– 2e  =14 990 379 694 0,006 

– 0g  =3359 325 9,780 s/m2. 
 ، من باب االصطالح، سالبة عندما تكون امليقاتية فوق جمسَّم األرض.Wتعترب - 1المالحظة 

 الزمن تمدُّد 3.2.9
 بالنسبة إىل إطار إسنادي خامل: vالزماين مليقاتية تتحرك بسرعة مقدارها -املعادلة التالية اجملال املكاينيف النسبية اخلاصة يعطى ب

 2 2 2 2 2 2 2 2 2d d δ d d (1 v / )d dτi j
i js c t x x c c t c        9)-(21 

 حيث:
 )td/j xd)(td/i xd( j i =  2v. 1 ولدينا فيما خيص ميقاتيتني تتحركان بالسرعتنيv 2وv 

 2 2
1 1dτ 1 v / dc t  9)-(22 

 و
 2 2

2 2dτ 1 v / dc t  9)-(23 

 فإن: dtيقابالن نفس جمال الزمن اإلحداثي  2dو 1dوملرا كان جماال الزمن الذايت 

 
2 2

2 22 2
2 12 2 2

1 1

dτ 1 / 1 1
1 (v v )

dτ 21 /

v c

v c c


   


 9)-(24 

ولذا فإن امليقاتية األعلى سرعة بالنسبة إىل إطار إسنادي خامل ستتحرك حركة أبطأ من حركة امليقاتية األدىن سرعة بالنسبة إىل 
 اخلامل. اإلطار اإلسنادي

2فإن  ،1v  =0وإذا كان  2
2 2 1dτ 1 v / dτc   2وبالعكس 2

1 2 2dτ dτ / 1 v / c . 
الذي سجلته امليقاتية املتحركة.  2dالذي سجلته امليقاتية الساكنة أطول من جمال الزمن الذايت  1dوعليه فإن جمال الزمن الذايت 

 ويطلق على هذه الظاهرة اسم التمدد.
على حنو مستفيض التحقق من ظاهرة متدد الزمن وذلك بقياس أعمار اجُلسيمات األولية. فعلى سبيل املثال يبدو أن وقد مت 

ا قبل الطبقة العليا من الغالف اجلوي تعمَّر، كما تدل عليه أطوال مساراهت يف ُميونات العالية السرعة الناجتة عن األشعة الكونيةال
 .[Frish and Smith, 1963]املخترب  يف ُميونات الساكنة املقيسة بالوقت الذايتار الأن تفىن، أعماراً أطول من أعم

 v الذي تسجله امليقاتية احملمولة بسرعة نسبية مقدارها 2 نقل امليقاتيات. الحظ الفرق بني الوقت الذايت يف كما ُيالحظ التمدد
بة مكان واحد على خط االستواء. فبالنس يف ميقاتية مرجعية تبقى الذي تسجله 1حول خط استواء األرض الدائرة والوقت الذايت 

 إىل اإلطار اإلسنادي اخلامل تكون سرعة امليقاتية املرجعية:
 ,R =  1v 

 وسرعة امليقاتية املنقولة:

 v + R =  2v 

 حيث:
 : السرعة الزاورية لدوران األرض 



 بالساتلنقل إشارات التوقيت والرتددات وبثها   111

 

 R: .شعاع دائرة خط استواء األرض 

 وقت امليقاتية املرجعية(: -ة للفرق بني الوقتني الذاتيني )وقت امليقاتية املنقولة يتقريبوتكون القيمة ال

 2 2 2
2 1 2 1 1 12 2 2

1 1 1 1 2 π 1
τ τ (v v )τ v ω v τ | | ω

2 2 2

R
R v R

c c c

   
              

   
 9)-(25 

إجيابية ويتضايف احلدان، لكن عندما تكون الرحلة باجتاه الغرب فإن  vفعندما تكون الرحلة باجتاه الشرق، تكون السرعة النسبية 
زع احلدان إىل أن يلغي أحدمها اآلخر. ويف إطار األرض الدائر، ميثل احلد الثاين إىل اليمني أثر نسالبة ويتكون السرعة النسبية 

متدد الزمن ألول مرة مبقياتيات ذرية   [Pound and Rebka, 1960]كيتنغ  هافيل وريتشارد بنيَّ جوزيف 1971س نياك. ويف عام 
اجتاه الشرق  يف ات من ميقاتيات السيزيوم حول العامل على منت طائرة نفاثة جتارية، مرةكبرية. لقد محال جمموعة من أربع ميقاتي

اجتاه الشرق وفروق البيانات  يف الرحلة يف اجتاه الغرب فتحققا كميًا من التناظرية فروق البيانات اليت سجلتها امليقاتيات يف ومرة
 اجتاه الغرب. يف الرحلة يف اليت سجلتها

 األحمر نحو التجاذبي االنزياح 4.2.9
 الزماين للميقاتية باملعادلة:-بية العامة حُيسب اجملال املكاينيف النس

 00 0
2 μ ν 2 2 2 2

μ νd d d d 2 d d d d dτj i j
j i js g x x g c t g c t x g x x c      9)-(26 

00dτو ixd  =0ويف احلالة اخلاصة اليت تكون فيها امليقاتية ساكنة، لدينا  d .g t . 
 فإن جمايل وقتيهما الذاتيني مها: Bxو Axالنقطتني  يف جتاذيبكمون حقل   يف ساكنتان Bو Aإذا كانت لدينا ميقاتيتان 

 00dτ ( ) dA Ag x t  9)-(27 
 و

 00dτ ( ) dB Bg x t  9)-(28 

 فإن: tdيقابالن نفس جمال الزمن اإلحداثي  Bdو Adوملرا كان جماال الزمنني الذاتيني 

 00

00

( )dτ

dτ ( )

BB

A A

g x

g x





 9)-(29 

 حقل كمون جاذبية األرض الدائرة فإن: يف h  =Ar – Brوإذا كان الفرق بني ارتفاعي النقطتني اللتني توجد فيهما امليقاتيتان 
  

22 2 2
00 1 2 / / 1 2 /g U c c W c      ω r 9)-(30 

 و

 
2

2 2 2 2

dτ 1 / 1
1 ( ) 1 1

dτ 1 /

B B
B A

A A

W c W g h
W W

W c c c c

 
       


 9)-(31 

 حيث:

 W:  الكمون األرضي، مع العلم بأن هوg هو التسارع احمللي بفعل اجلاذبية؛ 
  W   g h. 

 وبالتايل يكون الفرق بني الوقتني الذاتيني اللذين تسجلهما امليقاتيتان:

 
2 2

1 1
τ τ τ τB A A AW g h

c c
     9)-(32 
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نقطة ذات   يف موضع أعلى )أي يف املوجودة Bالكمون التجاذيب، سيكون الوقت الذايت الذي تسجله امليقاتية  يف فبسبب الفرق
نقطة ذات كمون جتاذيب  يف موضع أدىن )أي يف املوجودة Aكمون جتاذيب أضعف( أطول من الوقت الذايت الذي تسجله امليقاتية 

 فإن فرق الرتدد النسيب هو: Bإشارة دورية إىل األعلى فاستقبلتها امليقاتية  Aأقوى(. وإذا أرسلت امليقاتية 

 
2

dτ
1 1

dτ

B A B A

A A B

f f f gh

f f c


      )9-33( 

. وهذا يعين أن نفس العدد من نبضات Aالذي تقيسه امليقاتية  Afأقل من الرتدد املرسل  Bالذي تقيسه امليقاتية  Bfفالرتدد املتلقى 
. وتسمى هذه الظاهرة االنزياح التجاذيب حنو األمحر )من الناحية العملية يُعترب 1اإلشارة يعاي ن على امتداد فرتة من الزمن الذايت أطول

 مصطلح " االنزياح حنو األمحر" مصطلحاً عاماً ويسري على تغري الرتدد السالب اإلشارة وتغريه اإلجيايب اإلشارة(.
جامعة  يف [Pound and Rebka, 1960]ربكا  باوند وغلني جتربة أجراها روبرت يف لقد قيس االنزياح حنو األمحر ألول مرة بصورة مباشرة

طة على مسافة الساق تردد فوتونات أشعة غاما الصاعدة أو يف على حنو دقيق التغري الكسري الصغري. فقد قاسا 1960هارفرد عام 
حركًة بسيطة إلحداث ظاهرة دوبلري اليت تعوِّض  )Fe)57 57شاقولية معروفة. واشتملت التجربة على حتريك باثرة من نظري احلديد

. وقد 57لطنني على نطاق تردد ضيِّق بواسطة ماصرة ساكنة من احلديدبالضبط االنزياح التجاذيب حنو األمحر إلتاحة امتصاص ا
البث واالمتصاص  يف تسنت هذه الدرجة من الدقة باستخدام ظاهرة موسباور اليت كانت قد اكُتشفت حديثاً، وهي ظاهرة تتمثل

 بلرور مناسب. يف بال ارتداد وحتدث عندما يكون النظري متضمَّناً 
جامعة ماريالند، جمموعة من جتارب امليقاتيات الذرية  يف [Alley, 1983]آليه  حبث بقيادة كارول أجرى فريق 1975ويف عام 

احملمولة على الطائرات مصمَّمة خصريصًا الختبار االنزياح التجاذيب حنو األمحر على ثالثة ارتفاعات خمتلفة، فتوصلوا إىل تطابق  
محل ميقاتيات  يف كيتنغ اليت متثلت- إطار جتربة هافيل يف ذبية األرض قيسكامل مع ما تقول به النظرية. كما أن أثر كمون جا

 .1971رحلة حول العامل عام  يف ذرية
روبرت فيسوت ]فيسوت  1976عام  يف إن أدق ما ُأجري حىت اآلن من اختبارات االنزياح حنو األمحر هو االختبار الذي أجراه

بواسطة  km 10 000 والفيزياء مستخدماً مازراً هدروجينياً رُفع إىل علو مقداره[ من مرصد مسثسون للفلك 1980، وآخرونوليفني 
. لقد ُمزجت إشارة ثنائية االجتاه مت إرساهلا واستقباهلا بواسطة محولة االتصاالت النافعة للصاروخ بإشارة Scout Dصاروخ من النوع 

وبالتايل فإن  اذبية يتالشى متامًا على الوصلتني الصاعدة واهلابطة،الرتدد. إن أثر اجل يف وحيدة االجتاه الستخراج التغري النسبوي
هرة ختضع النزياح دوبلر مرتني، لكن االشارة الوحيدة االجتاه تتأثر بظاهرة اجلاذبية وبظا ،اإلشارة اليت جيري إرساهلا فيجاب عنها

 .0,01%حدود نسبة مقدارها  يف دوبلر. وقد توافقت نتيجة هذا االختبار مع ما تقول به النظرية
هو ثابت بالنك. وعندما يرتفع الفوتون فإنه يفقد طاقته  h، حيث E  =h fمن ناحية ميكانيك الكم تكون الطاقة احلركية للفوتون  - 1المالحظة 

 احلركية ويتناقص الرتدد املعاي ن.

 الميقاتيات بنقل التواقيت تحويل 5.2.9
 ين:االزم-اجملال املكاين يف حالة امليقاتية املنقولة يكون

 00 0
2 2 2 2 2

jd d 2 d d d d dτj i j
j is g c t g c t x g x x c     9)-(34 

 الالهناية، ألنه: يف ويتحدد الزمن اإلحداثي بالزمن الذايت مليقاتية قياسية ساكنة موجودة
 .td = dفإن   00g = 1و  i xd = 0إذا كان  

 .dtمعادلة جربية تربيعية فيما خيص  (9-34)واملعادلة 
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 [:تشري إىل املسار pathيقاتية املقابل للزمن الذايت املقيس هو ]مع العلم بأن الكلمة املفالزمن اإلحداثي املنقضي خالل نقل 

 0 0 0

00 0000
2

1 1 d d 1 d
1 dτ dτ

d d dτ

i j j
i j j

i j

pathpath

g g gx x x
t g

g c gg c

 
            

 
 



 9)-35( 

 املنقضي بواسطة ميقاتية حممولة وسيطة، يكون الزمن اإلحداثي Bإىل النقطة  Aوعليه فإنه، عند حتويل التوقيت من النقطة 
 التقريب األول: يف

 
00 02

1 1 1 d d 1 d
1 ( 1) dτ dτ

2 2 d d d

B Bi j i

i j j
AA

x x x
t g g g

t t c tc

 
       

  

 



 9)-(36 

 .j0 g  =0إن احلد الثاين هو أثر س نياك فيما خيص امليقاتية املنقولة. ويف حالة اإلطار اإلسنادي اخلامل ينعدم هذا احلد ألن 
 المركز األرضي الخامل اإلحداثيات نظام 6.2.9

نظام اإلحداثيات اخلامل األرضي  يف ، تكون مكوِّنات املمتدرة املسافية /c1 2إذا أخذنا من حيث درجة التقريب باحلدود من الرتبة 
 :يلي كما  املركز

 .ij =  ijg and = 0,  j0 g , 2 c / U 2 –= 1  00g  

 وهبذه الدرجة من التقريب يكون لدينا:

 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 1
d 1 d δ d d 1 v d dτi j

i j
U U

s c t x x c t c
c c c

   
            

   
 9)-(37 

 حيث:

 U: موضع امليقاتية يف الكمون التجاذيب 

 v: .سرعة امليقاتية بالنسبة إىل اإلطار اإلسنادي اخلامل 

 وعليه فإن الوقت اإلحداثي املنقضي خالل حركة امليقاتية:

 2

2 2

1 1 1
1 v dτ

2

B

A

t U
c c

 
    

 





 9)-(38 

 والتصحيحات اخلاضعة للمكاملة هي أثر االنزياح التجاذيب حنو األمحر بسبب كمون األرض وأثر متدد الزمن نظراً إىل سرعة امليقاتية. أما
، ميثل التوقيت اإلحداثي األرضي اإلسناد كما (TCG)هذا العرض فهو توقيت إحداثي أرضي اإلسناد  يف املبنيَّ  tالتوقيت اإلحداثي 

 ثانية النظام الدويل للوحدات. يف بة إىل نظام إحداثيات خامل أرضي املركز تتمثل وحدتهحُيسب بالنس
 R  وذات السرعة  0Uحقل الكمون التجاذيب  يف على جمسَّم األرض الدائر Rاملوضع  يف ويف حالة امليقاتية الساكنة املوجودة

 بالنسبة إىل إطار إسناد أرضي املركز، يكون الزمن اإلحداثي املنقضي:

  
2 2

0 02 2

1 1 1
1 dτ (1 / ) τ

2

B

A

t U W c
c c

 
        

 





ω R 9)-(39 

 حيث:

 0W: .الكمون األرضي على سطح جمسَّم األرض 
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كل مكان على جمسَّم األرض تعطي الزمن الذايت  يف إحداثية عاملية، فإن امليقاتيات tثابتاً، بينما ميثل الزمن اإلحداثي  0Wوملرا كان 
. وميكن جعل الزمن اإلحداثي مساوياً للزمن الذايت مليقاتية على جمسَّم األرض بإجراء حتويل سلَّمي للزمن اإلحداثي على نفسه 

 النحو التايل:
  2

01 / τt W c t      9)-40( 
ية حقل  زمن الذايت مليقاتية مرجعية على جمسَّم األرض، الذي يناظر الزمن الذايت مليقاتوعليه فإن الزمن اإلحداثي املنقضي، مقيساً بال

 بالنسبة إىل اإلطار اإلسنادي اخلامل األرضي املركز، هو: vوسرعتها  Uكمون موضعها 

   2
02 2

1 1 1
1 dτ

2

B

A

t U W v
c c

 
     

 





 9)-(41 

ال يشتمل عليه. وميكن أن تستخدم هذه املعادلة فيما خيص  Uشتمل على أثر دوران األرض لكن ي 0Wوجيدر التنويه إىل أن 
امليقاتيات املوجودة قرب سطح األرض وفيما خيص امليقاتيات املوجودة على منت سواتل على ارتفاع املدار املستقر بالنسبة إىل 

املمثل على هذا النحو هو التوقيت األرضي، املعرَّف بأنه التوقيت اإلحداثي الذي  ´t(. إن التوقيت اإلحداثي km 35 786األرض )
 تؤتيه امليقاتيات املوجودة على جمسَّم األرض الدائر مقيساً بثانية النظام العاملي للوحدات.

 ؛ TCGd / TTd  =GL –1إال مبعدَّل ثابت، من قبيل  t  TCGال ختتلف عن املطابقة  t  TT´ولذا فإن املطابقة 
 حيث:

 GL  2c / 0W
 

=  134 290 969,6  1010 (60,2 s/d  ًتقريبا). 
 .TAIشكل مثايل للتوقيت الذري الدويل  TTفالتوقيت األرضي 

 األرض إلى بالنسبة والثابت المركز األرضي اإلحداثيات نظام 7.2.9
نظام اإلحداثيات الدائر األرضي  يف مكوِّنات املمتدرة املسافية، تكون /2c1إذا أخذنا من حيث درجة التقريب باحلدود من الرتبة 

 :كما يلي  (ECEF) املركز والثابت بالنسبة إىل األرض
 .  ij =  ij gand    c / j )r  ( = j0 g,  2c / W2  –= 1  2c / 2 )r  ( – 2 c / U2  –= 1  00 g  

 الزماين:-املكاينوهبذه الدرجة من التقريب يكون اجملال 

    
22 2 2 2 2

2 2

1 1
d 1 2 2 d d δ d d dτj i j

i jj
s U c dt x c t x x c

c c

 
          

 
ω r ω r 9)-(42 

 وبالتايل فإن الزمن اإلحداثي املنقضي:

    
22 2 2 21 1

1 / / / / dτ
2 2

B

A

t U c c c v c
 

          
 





ω r ω r v 9)-(43 

 حيث:
 v:  بالنسبة إىل األرض الدائرة. كما أن هذه النتيجة تتأتى عن املعادلة اليت تعطي  امليقاتيةسرعةt  بالنسبة

 بنفس درجة التقريب. v  =r   +  vإىل إطار مرجعي خامل بالتعويض 

املعامل السلَّمي  يف وجلعل هذا الزمن اإلحداثي يساوي الزمن الذايت الذي تسجله ميقاتية ساكنة موجودة على جمسَّم األرض، ُيضرب
2c / 0W –1 :ما يؤيت ، 

    
2 2

0 02 2

1 1 1 1
1– 1 – dτ + dτ 

2 2

B B

AA

t W t U W v
c c

    
               

    

  
ω r ω r v 9)-(44 
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 التعبري عن احلد املوضوع بني قوسني معقوفتني حتت عالمة التكامل األوىل كما يلي:وميكن 

  
2

0 0
1

2
U W W W W g h        ω r 9)-(45 

 حيث:
 W: األرضي عند االرتفاع  الكمونh 

 0W: األرضي على سطِح جمسَّم األرض الكمون 

 g: احمللي بفعل اجلاذبية. التسارع 

 املنقضي:وبالتايل يصبح الزمن اإلحداثي 

  2

2 2 2

1 1 1 1
1– dτ + d

2 c

B B

AA

t g h v
c c

 
        

 

 


r v 9)-46( 

نياك للميقاتية املنقولة. وظاهرة س نياك هي خاصة حركية مالزمة لإلطار اإلسنادي الدائر. وميكن  أما التكامل الثاين فيمثل أثر س 
 التعبري عن هذا احلد كما يلي:

    
2 2 2

1 1 1 2
dτ 2

c

B B B

Sagnac 2
A A A

A
t d d

c c c


           

  
  

r v r r A   9)-(47 

 حيث:
 A:  املساحة اليت ميسحها متجِّه املوضع بالنسبة إىل مركز األرض ُمْسق طًا على مستوي خط االستواء )وهو

 خيص االجتاه شرقاً وسليب فيما خيص االجتاه غرباً(. إجيايب فيما
 وميكن أيضاً التعبري عن أثر س نياك كما يلي:

      2 2

2 2 2

1 1
dτ cos v cos d cos d

c

B B B

Sagnac
AA A

t R R
c c


              

 
r v 9)-(48 

 حيث:
 R:  شعاع األرض، مع العلم بأن هي خط العرض 

 : خط الطول 

 v’ cos :  مكوِّن السرعة عند االجتاه شرقاً. أما الزاويةبة إىل بالنس ، اليت متثل املتحول املستقل الرئيسي، املقيسة
 cos  = sin Az ، املقيسة بالنسبة إىل الشمال، أي أن لديناAzهي متممة زاوية السمت فالشرق، 

 الة امليقاتية املنقولة غرباً؛ ومنعدماً ح يف حالة امليقاتية املنقولة شرقاً وسلبياً  يف ويكون تصحيح س نياك للزمن اإلحداثي املنقضي إجيابياً 
 حالة امليقاتية املنقولة مشاالً أو جنوباً. يف

 بواسطة ميقاتية حممولة، يكون الزمن اإلحداثي املنقضي: Bإىل النقطة  Aوعليه فإنه، عند حتويل التوقيت من النقطة 

 2 2 2

2 2 2

1 1 1
1– dτ + cos d

2 c

B B

AA

t g h v R
c c

  
      

 

 


 9)-(49 
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وحبسب هذا القانون جيب أن تؤخذ باحلسبان ثالث ظواهر نسبوية. فالتصويبات حتت عالمة التكامل األوىل متثل االنزياح التجاذيب 
ي الثاين فيمثل ظاهرة س نياك. وبوجه عام جيب أن يكام ل الوقت اإلحداث حنو األمحر ومتدد الزمن. أما التصحيح املعطى بالتكامل

 عددياً على املسار احملدَّد.
 .ns 207,4 اكاجتاه الشرق وتعود إىل منطلقها، يبلغ تصحيح س ني يف ويف حالة امليقاتية اليت تُنقل لدورة كاملة حول خط االستواء

 على سطح األرض: Sغرياً ويف حالة املسار املغلق الذي حيد حيِّزاً ص
sinA S  حيث ،  ًمركز  يف هي متوسط مقدار زاوية خط العرض مقيَّماS. 

إذا نُقلت امليقاتية ذهابًا وإيابًا بني نقطتني على نفس املسار فإن تصحيح ي س نياك يلغي أحدمها اآلخر فيبلغ صايف أثر ظاهرة 
 الصفر. س نياك

ميل مستوي الدائرة العظمى بالنسبة إىل  i، وهذا مقدار ثابت، حيث متثل cos  cos  = cos iوإذا كان املسار دائرة عظمى فإن 
 مستوي خط االستواء.

 عند بداية املسار وهنايته. 2إىل النقطة  1هي قوس الدائرة العظمى من النقطة  حيث ، icos   2 R ½ = A وتكون املساحة املسق طة 
 وعليه فإن تصحيح س نياك يساوي:

 
2

2 2

2ω ω
γcosSagnac

A R
t i

c c
   9)-(50 

 تعطى باملعادلة: وحبساب املثلثات الكروي جند أن 
  1 2 1 2 2 1cosγ sin sin cos cos cos λ λ       9)-(51 

 حيث:
  و: .زاويتا خط العرض وخط الطول لكل نقطة 

 بالعالقة:ويعطى ميل مستوي الدائرة العظمى 

 
1 1

2 2 1 1

tan cscβ , β 0, 0
tan

tan csc(λ λ ) , β 0
i

   
 

    

 9)-52( 

ظمى نقطة تقاطع الدائرة الع يف هي الفرق بني زاوييت  خطَّي الطول . والزاوية 2تقع إىل الغرب من النقطة  1على اعتبار أن النقطة 
 ، وهي حتسب باملعادلة:1مع خط االستواء ويف النقطة 

    
2

2 1 2 1
1

tan
cotβ csc λ λ cot λ λ

tan


   


 9)-(53 

 أية نقطة على الدائرة العظمى بداللة زاوية خط الطول فيها على النحو التايل: يف وميكن التعبري عن زاوية خط العرض

  2 1tan tan sin λ λ βi    9)-(54 

2وبداًل من ذلك ميكن، باالستعانة هبذه املعادلة وباملطابقة  2cos 1 / (1 tan )    ومبالحظة أن ،
2 1tan(λ λ β) cos tan(γ ψ)i     وأنtanβ cos tanψi  حيثψ  هي قوس الدائرة العظمى من نقطة التقاطع مع خط

 الربهان على ما يلي، كما ورد آنفاً: ،1االستواء إىل النقطة 
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2

2 2

2 2
cos d cos

B

Sagnac

A

R
t R i

c c

 
     





 9)-(55 

ات املتحدة بواسطة ميقاتية ذرية الوالي يف حتويل الوقت من املخترب الوطين للفيزياء إىل مرصد البحريةقياس  يف لننظر على سبيل املثال
منقولة. لنفرتض أن امليقاتية حممولة على منت طائرة حتلِّق فوق مسار على الدائرة العظمى من لندن إىل واشنطن العاصمة بارتفاع 

جمال  . ليكن 7,5، وأن الزمن الذي تستغرقه الرحلة يقارب بالساعات m/s 220ا وسرعة متوسطة مقداره m 10 000متوسط مقداره 
جمال الزمن الذايت الذي تسجله امليقاتية املرجعية على جمسَّم  .  =tالزمن الذايت الذي تسجله امليقاتية اليت على منت الطائرة، و

تعزى إىل االنزياح  ns +29بيان امليقاتية املرجعية( من  )بيان امليقاتية الطائرة    األرض. عندها يتكوَّن فرق الزمنني الذاتيني 
. وبالتايل فإن امليقاتية ns +18تعزى إىل متدد الزمن. ويف حالة الرحلة باجتاه الغرب يساوي أثر س نياك  ns –7التجاذيب حنو األمحر و

 املرجعية.بالنسبة إىل امليقاتية  ns 40الطائرة تكسب ما جمموعه 
 وال تكسب امليقاتية الطائرة ns –18حالة الرحلة باجتاه الشرق، من واشنطن العاصمة إىل لندن، فإن أثر س نياك يساوي  يف أما
االجتاهني ذهابًا وإياباً، يلغي تصحيحا س نياك أحدمها اآلخر إذا كان  يف . وعلى مدى الرحلةns 4هذه احلالة إال ما صافيه  يف

( ويعزى 2 x 29 ns – 2 x 7 ns)=  ns +44مسار رحلة الذهاب مطابقاً ملسار رحلة اإلياب ويكون صايف التغري الناتج عن ذلك 
 بكامله إىل االنزياح التجاذيب حنو األمحر وإىل متدد الوقت.

 ساتل متن على لةالمحمو  الميقاتية 3.9
 يف حالة امليقاتية احملمولة على منت ساتل، يكون الزمن اإلحداثي املنقضي بالنسبة إىل إطار إسنادي خامل أرضي املركز:

 2

2 2

1 1 1
1 dτ

2

B

A

t U v
c c

 
    

 





 9)-(56 

 وإذا كان الساتل يتحرك على مدار كبلري ال يعرتيه اضطراب فإن الكمون التجاذيب يساوي:

 
GM

U
r

 9)-57( 

 )لوحدة الكتلة(: Eوحتسب سرعة الساتل استناداً إىل مبدأ صون الطاقة 

 2 21 1
v v

2 2 2

GM GM
U

r a
      9)-58( 

 حيث:
 a: نصف احملور الرئيسي للمدار. 

 وعليه فإن الزمن اإلحداثي املنقضي يساوي:

 
0

τ

2 2 2 2
τ

1 1 2 1 2 1
1 dτ 1 τ dτ

2 2

orbit

GM GM GM GM
t

a r a rc c c c

   
          

   

  
 9)-(59 

 ويف حالة املدار الكبلري، تكون املسافة الشعاعية:
 r = a (1 – e cos E) 

 حيث:

 e: االختالف املركزي للمدار 

 E: .االحنراف املركزي 
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 ولدينا أيضاً معادلة كبلر:
 Esin  e – E) = 0 – ( n  M 

 حيث:

 M: متوسط االحنراف 

 32π / /n T GM a :  احلركةمتوسط 

 T: الدور املداري 

 0: وقت احلضيض. 

 فيكون التكامل:

 
0

τ

τ

1 1 1
dτ τ sin

a
E e E

r na a GM
   


 9)-60( 

 حيث:
0 – =   

 وبالتايل فإن:

 
2 2

3 1 2
1 τ sin

2

GM
t GM a e E

ac c

 
     

 
 9)-61( 

 ومن املالئم تطبيق التحويل السلَّمي:

 2
0 02 2 2

1 1 1 1
1 1 ( ) v dτ

2

B

A

t W t U W
c c c

   
         

   





 9)-62( 

الزمن الذايت اليت تسجله امليقاتيات على جمسَّم األرض. وهكذا تغدو امليقاتية املوجودة على جمسَّم حبيث يطابق الزمن اإلحداثي 
 األرض ميقاتية إحداثية. وعليه يكون الزمن اإلحداثي املنقضي:

 02 2 2

3 1 1 2
1 τ sin

2

GM
t W GM a e E

ac c c

 
      

 
 9)-63( 

ح جمسَّم األرض. ويكون على منت الساتل وامليقاتية املوجودة على سطاملعدَّل بني امليقاتية املوجودة  يف إن احلد األول ميثل ختالفاً ثابتاً 
 التصحيح الالزم إجراؤه على بيان جمال الزمن الذايت مليقاتية الساتل:

 2 2
0 22 2 2 2 2

3 1 1 3 1 1 1 1 1
1 1 ω

2 2 2 2

GM GM GM
k W J R

a a Rc c c c c

 
       

 
 9)-64( 

 .km 9 545حالة نصف احملور الرئيسي الذي يقارب طوله  يف kوتنعدم قيمة 
وعند هذه املسافة يلغي أثر االنزياح التجاذيب حنو األمحر وأثر متدد الوقت كل منها اآلخر. ويف حالة املدار األخفض تكون قيمة متدد 

 سالبة. kحالة املدار األعلى تكون قيمة االنزياح التجاذيب حنو األمحر أكرب وتكون  يف موجباً، لكن kالزمن أكرب ويكون 
 ل تصحيحاً دورياً نسبوياً صغرياً يعزى إىل الدائرية املدار وميكن أن يعربِّ عنه دون تقريب على النحو التايل:أما احلد الثاين فيمث

 
2 2

2 2
sinrt GM a e E

c c


  

r v 9)-(65 
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 حيث:

 r وv: .موضع الساتل وسرعته 

ات األرضي نظام اإلحداثي يف األرضي املركز أو نظام اإلحداثيات اخلامل يف مقداراً سلَّمياً فيمكن تقييمه إما r  vوملرا كان اجلداء 
 املركز والثابت بالنسبة لألرض. وبالتايل ميكن التعبري عن جمال الزمن اإلحداثي بالشكل:

 rt+  ) k(1 +  =  t 
 ويكون الزمن الذايت مليقاتية الساتل:

r+   t) k = (1   
 حيث:

 .rt   r اجلمعي لقيمة تصحيح الزمن اإلحداثي، أيقيمة تصحيح الزمن الذايت هي املقلوب 
ميكن جعلها تتساوى مع امليقاتية املوجودة على جمسَّم ،  = (1 + k)  وبتضبيط معدَّل ميقاتية الساتل وفق التحويل السلَّمي

 األرض من حيث املعدَّل الوسطي. وبالتايل يغدو الزمن الذايت:
r+   t =   

 فإنه، مبعزل عن تصحيح دوري صغري، تغدو ميقاتية الساتل أيضاً ميقاتية إحداثية.وعليه 
، يكون ختالف املعدَّل km 26 562 ويف حالة ساتل من سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع يبلغ نصف احملور الرئيسي ملداره

 التدرجيي البطيء:
s/d293  575,38 =  1010  733 464,4 =  k 

رض ألامليقاتية املوجودة على منت ساتل النظام العاملي لتحديد املواقع تتقدم بوترية تفوق وترية امليقاتية العادية املوجودة على جمسَّم اف
اليوم  يف s 7 التجاذيب ونقص مقداره تعزى إىل اختالف الكمون اليوم يف s 45اليوم، هي حصيلة زيادة مقدارها  يف s 38بزهاء 

 سرعة احلركة. يف االختالف يعزى إىل
بَّق يطعلى مدى بضع ساعات. وتعويضاً الختالف الوترية،  ns 10ة للميقاتية البالغة االمسيوتلكم ظاهرة هامة باملقارنة بدرجة الدقة 

يعادل  ما 1010  733 464,4  = f / f على ميقاتية ساتل النظام العاملي لتحديد املواقع مقدار ختالف كسري قبل إطالقها يساوي 
 . f =0,004 5674  Hz يساوي MHz 10,23معدَّل ميقاتية من ذوات الرتدد البالغ  يف تغيرياً 

، فيبقى الرتدد دون تغيري، كما يبدو ملراقب موجود على سطح جمسَّم األرض. Hz 4326 999,995 229 10ويؤيت ذلك تردداً مقداره 
على أساس الدور  ns 46اترساع مقداره  rفيكون للحد الدوري  0,02فإذا كان احلد األقصى لالختالف املركزي للمدار يبلغ 

 ستعمل.. ويطبَّق هذا التصحيح النسبوي على مستقبلة امل11,967 بالساعات املداري البالغ
، 1977 عام يف للنظام العاملي لتحديد املواقع NTS-2 يتجريباإلشارات املتلقاة من الساتل ال يف لقد قيس اختالف الوتائر ألول مرة

ينت تبدالت و . كما عُ [Buisson, et al., 1977] 0,7%وكانت النتيجة متوافقة مع ما تقول به نظرية النسبية العامة بتقريب مقداره 
. وميكن أن يكون اترساع احلد الدوري [Epstein, et al., 2001]الرتدد خالل عمليات إعادة حتديد املواقع املدارية  يف صغريةنسبوية 

مولنيا البالغ  حالة مدار يف s 1,7 حالة املدار الناقصي ذي االختالف املركزي الكبري. فعلى سبيل املثال يبلغ االترساع يف هاماً 
 .0,722غ اختالفه املركزي ساعة والبال 12دوره 

. وفيما خيص قياس الزمن بأجزاء (ns)حدود النانوثانية  يف وتكفي هذه التصحيحات النسبوية لقياس الوقت بدرجة دقة تندرج
عن تفلطح أيت االنزياح التجاذيب حنو األمحر الذي يُعزى إىل االختالل املت يف اإلسهام يف النانوثانية يتمثل العامل التايل األكثر أمهية

. وحيسب نصف احملور الرئيسي , r(U(املعادلة اليت وردت آنفًا حلساب الكمون  يف ]معامل درجة التفلطح األدىن[ 2Jاألرض 
 :[Kozai, 1959]كما يلي   rواملسافة الشعاعية  aاملضطرب 
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2
2

2
3

1 sin cos(2u)
2

R
a a J i

a

  
    

   

 9)-(66 

 و

 
2

2
2

1
1 cos sin cos(2u)

4

R
r a e E J i

a

  
     

   

 9)-(67 
 حيث:

 a: متوسط نصف احملور الرئيسي 

 e : )ًاالختالف املركزي )املفرتض أن يكون صغريا 

 E: االحنراف املركزي 

 i: امليل 

 u: زاوية خط العرض. يف احملوِّل املستقل املتمثل 

 ( هي:a)اليت ميكن أهنا حتدِّد قيمة  E. والطاقة اإلمجالية uهو دالة دورية للمتحوِّل املستقل  aفنصف احملور الرئيسي املضطرب 

 
2

2 2
2

1 3
v ( , ) ( , ) 1 1 sin

2 2 2 2

GM GM GM R
E U r U r J i

r a a a

      
                

       

 9)-(68 

 وهي ثابتة على النحو املطلوب.
  ,r (U (و  ½v 2(، إذا عوضنا 1997الواليات املتحدة،  يف وعليه فإننا جند )التقرير التقين للوكالة الوطنية للتصوير ووضع اخلرائط

هي الزمن الذايت بدءاً  حيث  u  n و sin   =sin i sin u، مالحظني أن tمعادلة حساب الزمن اإلحداثي املنقضي  يف
 :من العقدة الصاعدة كما تقيسه ميقاتية الساتل

 
2 2

2
22

1 1 3 sin
1 sin τ sin(2 τ)

2 2
oblateness

GM R i
t J i n

a a nc
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 .(ps)بيكوثانية  24، يبلغ اترساع احلد الدوري 55ويف حالة مدار النظام العاملي لتحديد املواقع ذي امليل 

 رك، ال يؤثر الكمونان التجاذبيان للقمر والشمس تأثرياً مباشراً على امليقاتية املوجودة على منت الساتل الذي يتحملبدأ التكافؤووفقاً 
 حقل هذين الكمونني. يف مدار حول األرض ألن األرض متثل إطاراً إسنادياً حر السقو  يف
املعزو إىل جسم ثالث خارجي على حنو  )tidalU(ظاهريت املد واجلزر. وحُيسب كمون املد واجلزر  يف داًل من ذلك يتمثل أثرمهاوب

 باملعادلة: يتقريب

 2
2

3

1
( )

2

i jext ext
tidal S Ei j

E

U GM
U x x r r

x x r


  

 
 9)-(70 

 حيث:

 Sr وEr: .بعد اجلسم الثالث عن الساتل وعن األرض، على الرتتيب 
 ) nsin( icos  r E r – Sr 

 حيث:
 r: شعاع املدار 
 i: .ميل املدار بالنسبة إىل اجلسم الثالث، الذي يتغري 
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 فإن التصحيح الذي جيب إدخاله على جمال الزمن اإلحداثي هو:
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2

1 1 1
cos sin(2 τ)

2 2

ext
tidal

E E

GM r
t i n

r r nc
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إن تأثريات املد واجلزر على ميقاتية النظام العاملي لتحديد املواقع صغرية. فبمعزل عن عامل امليل، يبلغ معدَّل االنسياق التدرجيي 
. أما فيما خيص الشمس فتبلغ هاتان القيمتان، على ps 1ويبلغ اترساع احلد الدوري  ،لكل دورة ps 15البطيء فيما خيص القمر 

ضعف من أضعاف كتلة القمر فإن األرض أبعد  مليون 30الدورة. ولئن كانت كتلة الشمس تبلغ زهاء  يف ps 0,5و ps 7الرتتيب، 
مرة. وملرا كان الكمون املتأيت عن املد واجلزر يتباين عكسيًا بتباين مكعَّب املسافة فإن أثر ظاهرة املد واجلزر  400من القمر بزهاء 

 هتما املتأتية عن القمر.املتأتية عن الشمس يناهز نصف أثر ظاهر 

 كهرمغنطيسية  بإشارة التوقيت تحويل 4.9
 إطار إسنادي خامل باملعادلة: يف يف النسبية اخلاصة حُيسب انتشار الضوء

 2 2 2 2 2 2μ ν
μνd η d d d d d d 0s x x c t x y z       9)-72( 

 حيث:

 : مسافية منكوسكي. 
 فيحسب ببساطة باملعادلة: Bو Aأما زمن االنتشار بني النقطتني 

 2 2 21 1
d d d + d d

B B
i j

AB BA ij
AA

t t x x x y z
c c
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ارة كهرمغنطيسية، إطار إسنادي خامل عن طريق إش يف إطار النسبية اخلاصة اصطالحاً متَّبعًا ملزامنة امليقاتيات يف لقد اقرتح آينشتاين
، حيث انعكست لتعود إىل Bالنقطة  يف فاسُتقبلت Aمن قبيل النبضة الضوئية أو نبضة الرادار. فلنفرتض أن إشارة أُرسلت من النقطة 

، هي B يف وميقاتيات A يف . فإذا كانت األوقات اإلحداثية لإلرسال واالنعكاس واالستقبال، املقيسة مبيقاتياتAالنقطة  يف مستقبلة
 فإن: t – 3 t=  BAt 2و t – 2 t = ABt 1وملرا كان . t – 3 t=  1 t – 2 t 2 ، فتكون امليقاتيات بالتعريف متزامنة إذا كان3tو 2tو 1tعلى الرتتيب 

      2 1 3 1 3
1 1

2 2
AB BAt t t t t t t         9)-(74 

، بينما 3t=  3و 1t=  1الوقتان الذاتيان  A. وُيسند إىل امليقاتية t 3و t 1يتطابق مع متوسط الوقتني  t 2فالوقت اإلحداثي لالنعكاس 
جدول توقيت إحداثي يتحدد بالبيانات اليت تسجلها  . وهبذه الطريقة ميكن وضعt = 2 2الوقت الذايت  Bُيسند إىل امليقاتية 

متزامنة مع  B ، وكانت امليقاتيةBمتزامنة مع امليقاتية  Aالفضاء على شكل شبكة. فإذا كانت امليقاتية  يف ميقاتيات معيارية موزعة
 .Cمتزامنة أيضاً مع امليقاتية  A، فإن امليقاتية Cامليقاتية 

 ة معادلة انتشار الضوء التالية:إطار النسبية العام يف ولدينا
 0 00

2 μ 2 2
μνd d d d d 2 d d d 0i j j

i j js g x x g x x g x c t g c t     9)-(75 

 . فيكون الزمن اإلحداثي املنقضي لالنتشار:dtز ْيدة الزمن اإلحداثي  يف إهنا معادلة تربيعية

 
0

00 0 0
00 00

1 1 1
( ) d d d

ji j j
i j i j

path
path

g
t g g g g x x x

c g c g
     

 




 
 


 9)-(76 
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االجتاه  يف إىل زمن االنتشار ABt وبالتايل فإننا، إذا أشرنا بالرمزإن اجلذرين يقابالن انتشار الضوء إىل األمام وانتشاره إىل اخللف. 
فيما  A إىل B فيما خيص االجتاه األول ومن Bإىل  Aاالجتاه الثاين )وحسبنا التكامل من  يف إىل زمن االنتشار BAt األول وبالرمز

 خيص االجتاه الثاين(، حنصل على املعادلتني:

 0 0 0

00 0000

1 1 1
d d d

B B
i j ji j j

AB i j
AA

g g g
t g x x x

c g c gg

 
        

 



 9)-(77 

 و

 0 0 0

00 0000

1 1 1
d d d

A A
i j ji j j

BA i j
BB

g g g
t g x x x

c g c gg

 
         

 



 9)-(78 

هو  g–/( j 0 g i 0 g + j i g  j i  00(، حيث j xd i xd j i   2 dوميثل احلد األول فيهما زمن االنتشار على املسار ذي اجملال املكاين 
 دالة املسافية الثالثية األبعاد. أما احلد الثاين فهو أثر س نياك.ال

، 2t الوقت يف Bالنقطة  يف ، فانعكست على ميقاتية بعيدةt 1الوقت  يف Aالنقطة  يف يةمرجعلنفرتض أن نبضة أرسلت من ميقاتية 
 :Bالنقطة  يف . فيكون الوقت اإلحداثي لالنعكاسt 3الوقت  يف Aالنقطة  يف واستقبلتها امليقاتية املرجعية

      
0

00
2 1 3 1 3

1 1 1
d

2 2

B
j j

AB BA
A

g
t t t t t t t x

c g
          





 9)-(79 

. وعليه فإنه، عندما ال Bإىل  A وعلى مسار الضوء من  00gو 0jgوبوجه عام سيتوقف زمن االنعكاس على مكوِّين الدالة املسافية 
األطر اإلسنادية  يف الصفر، تتعذر مزامنة امليقاتيات باملعىن الذي قال به آينشتاين على حنو فريد. وتلكم ستكون احلال 0jgتساوي 

 نياك املعربَّ عنها باحلد الثاين.ظاهرة س   الدائرة، حيث تقوم
 المركز األرضي الخامل اإلحداثيات نظام 1.4.9

 ركز: نظام اإلحداثيات اخلامل األرضي امل يف تقريب أول أن هنمل الكمون التجاذيب. وبذا تغدو الدالة املسافية يف ميكن لنا
= 0 j 0 g1,   00g  وj i   j i g. 

 على امتداد املسار، حُيصل على زمن انتشار اإلشارة: 2sd  =0ومبكاملة املعادلة  

 
1 ρ

 d di j
ij

path

t x x
c c
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 حيث:

 : اإلطار اإلسنادي اخلامل األرضي املركز يف طول مسار االنتشار. 
 .j xd i xd j i   2d ذلك إال زمن االنتشار غري النسبوي على مسار له اجملال املكاين اإلقليديوليس 

فإن الزمن اإلحداثي املنقضي على  Rtالوقت اإلحداثي  يف إىل مستقبلة متحركة Ttالوقت اإلحداثي  يف فإذا أُرسلت إشارة من ساتل
 اإلطار اإلسنادي اخلامل األرضي املركز يساوي: يف امتداد طول املسار

 
2

ρ 1 1 1 1
| ( ) ( ) | | ( ) | | |R R T T R R T Rt t t t t

c c c c c
            r r r v r r v 9)-81( 

 حيث:
 )Tt(Tr –) Tt(Rr  r: الوقت اإلحداثي لإلرسال  يف موضع املستقبلة وموضع الساتل الفرق بنيTt  مع العلم أنRv  هي سرعة

 اإلطار اإلسنادي اخلامل األرضي املركز. يف املستقبلة
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 وعليه يكون التصحيح الواجب إدخاله على بيان الوقت اإلحداثي بسبب سرعة املستقبلة:

 2
v /Rt c   r v 9)-(82 

 Tt(Tr –) Tt(R = r(فإن  Rvوكانت سرعتها بالنسبة إىل جمسَّم األرض الدائر  Rاملوضع  يف املستقبلةإذا كانت و 
 .R   + Rv = Rvو

 وعليه يصبح تصحيح سرعة املستقبلة جمموع حدين:
 2 2 2 2

v / [ ( ) ( )]/ | | cos / 2ω /R T T T Rt c t t c v c A c           r v ω r R r 9)-(83 
 حيث:

 | r |: املدى 
 : بني الساتل واملستقبلة، و الزاوية بني سرعة املستقبلة واخلط الواصلA هي مساحة املثلث الذي تقع رؤوسه 

ت اإلحداثي الوق يف ق طًا على مستوي خط االستواءالساتل ويف املستقبلة ويف مركز األرض ُمسْ  يف
 .Ttلإلرسال 

دوبلر، وميثل  إىل إزاحةويف اإلطار اإلسنادي األرضي الدائر ميثل احلد األول تصحيح معدَّل املدى، أو التصحيح املتكامل املعزو 
 احلد الثاين تصحيح س نياك.

ميقاتية  الالهناية. ولتحديد زمن االنتشار بالنسبة إىل يف هو الزمن الذي تقيسه ميقاتية معيارية ساكنة موجودة tوزمن االنتشار 
c 0W –(1  = t /2 ( لَّميالس موجودة على سطح األرض، جيب أن يؤخذ باحلسبان أثر الكمون األرضي. وعليه فإنه، بالتحويل

t يغدو زمن االنتشار ،c / ) 2c/  0W –= (1  t. 
 .ps –60ومقدار التصحيح  ms 86ويف حالة ساتل النظام العاملي لتحديد املواقع يبلغ احلد األقصى لزمن انتشار اإلشارة 

 حساب العناصر املكانية والعناصر الزمانية يف على اإلشارة الضوئية، ال بد من أن يُدخل الكمون Uأثر الكمون التجاذيب  يف وللنظر
 للدالة املسافية. ومكوِّنات املمتدرة املسافية هي:

  j i  )2c / U = (1 + 2 j i g= 0,  and  j 0 g,   2I / U 2  1 = 00 g  
 :الالهناية، هو يف إىل أن الزمن اإلحداثي املنقضي لالنتشار، الذي تقيسه ميقاتية موجودة 2sd=  0 وعليه تُفضي املعادلة

  2

3
00

1 1 2
 d d 1 2 / d d d

–

ij i j i j
ij

path path
path

g
t x x U c x x U

c g c c c


       

     
 9)-(84 

 حيث:

 U  =GM / r .هو الكمون التجاذيب 
حالة املسار وفق خط . ويف delaytإن احلد األول هو زمن االنتشار اإلقليدي واحلد الثاين هو زمن التأخر الناجم عن اجلاذبية 

 االجتاه الشعاعي حنصل على املساواة: يف مستقيم

 
3 3

2 2
ln

r

delay
R

GM GM r
t dr

r Rc c
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 على النحو التايل: rوالبعد الشعاعي  وزاوية االرتفاع  لكن قانون جيوب التمام يربط بوجه عام بني املدى 
 sin  R 2 + 2  + 2 R = 2 r. 
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 بداللة زاوية االرتفاع على النحو التايل:وميكن التعبري عن املدى 

  
22 cosθ sinθr R R    

 وعليه فإن زمن التأخر املعزو إىل اجلاذبية حُيسب بالعالقة:

 
 

 

22

3 32 2

0

cosθ2 2
ρ ln

1 sinθρ 2 ρ sinθ
delay

r r RGM GM
t d

Rc cR R
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 على حنو تناظري. و Rو rوميكن اشتقاق قانون بديل ينطوي على املسافات 
2فلمرا كان  2( cosθ) sinθr R R   و 2 ) / 2  – 2 R – 2 r= (  sin R ، ي:تم تساو يفإن قيمة املتحوِّل املستقل لدالة اللوغار 

  

 

  

  

2 22 2 2

2 2 2 22

ρ ρ ρ2 ρ ρ ρ

ρ ρ ρ2 ρ ρ ρ

r R r R r Rr r R R r

r R r R R rR r R r R
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 لي:يالالهناية ميكن أن يعربَّ عنه كما  يف وعليه فإن زمن التأخر املعزو إىل اجلاذبية فيما خيص امليقاتية املوجودة

 
3

2 ρ
ln

ρ
delay

GM R r
t

R rc

  
   

  
 9)-(88 

 حالة املسار وفق خط مستقيم. يف تؤول هذه املعادلة إىل التأخر الزمين،  = r – Rوعندما يكون 
 وعليه يكون التصحيح النسبوي اإلمجايل فيما خيص ميقاتية موجودة على سطح جمسَّم األرض:

 0
3 3

2
lndelay

W GM R r
t

R rc c
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هذان  زعناحلد األول إسهام الكمون األرضي املعزو إىل تغري السلَّم، وميثل احلد الثاين زمن التأخر املعزو إىل اجلاذبية. ويحيث ميثل 
 جوار األرض. يف احلدان إىل أن يلغي أحدمها اآلخر

بالتحقق من املقدار املتنبأ به للتأخر الزمين املعزو إىل التجاذب  1971وعام  1967عام  يف [Shapiro, 1980]لقد قام إروين شابريو 
هاء رحلة الذهاب واإلياب عند االقرتان األعلى ز  يف بواسطة رادار يطال مبداه كوكيب عطارد والزهرة. وبلغ مقدارا التأخر الزمين

240 s 180و sملعزو الذي حط على املريخ فقد بنيَّ أن التأخر ا ، على الرتتيب. أما الرادار األدق الذي طال مبداه مسبار فيكنغ
 .µs 250إىل التجاذب عند االقرتان األعلى يبلغ زهاء 

، بلغ التأخر النسبوي للمسار 40oوزاوية ارتفاعه  km 26 562ويف حالة ساتل النظام العاملي لتحديد املواقع الذي يبلغ شعاع مداره 
48 ps 3لالهناية وا يف فيما خيص امليقاتية املوجودة ps  فيما خيص امليقاتية املوجودة على جمسَّم األرض. ويف حالة ساتل "الديناميات

 حالة امليقاتية املوجودة يف ps 38، يبلغ مقدار التأخر األقصى km 12 270، البالغ شعاع مداره (LAGEOS)األرضية الالزرية" 
حالة امليقاتية املوجودة على جمسَّم األرض. وفيما خيص اإلشارة اليت ترس ل من خط االستواء إىل ساتل  يف ps 14الالهناية و يف

 حالة امليقاتية املوجودة يف ps 56، يساوي مقدار التصحيح km 42 164مستقر بالنسبة إىل األرض على مدار يبلغ شعاعه 
 سَّم األرض.حالة امليقاتية املوجودة على جم يف 27 psالالهناية و يف
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 األرض إلى بالنسبة والثابت المركز األرضي اإلحداثيات نظام 2.4.9
 نظام اإلحداثيات الدائر األرضي املركز والثابت بالنسبة إىل األرض يكون الزمن اإلحداثي النتشار اإلشارة الكهرمغنطيسية: يف
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t x

c c g
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 حيث:
 : اإلطار اإلسنادي األرضي املركز والثابت بالنسبة إىل األرض. يف طول مسار االنتشار 

ومثة تصحيح ملقدار املدى حُيسب بالعالقة  c / Rv  r + | r | |  )Tt(Tr –) Rt(R = |  فإن Rvفإذا كانت سرعة املستقبلة 
2c / Rv  r = vt حيث ،)Tt(Tr –) Tt(R=  r. 

 هو أثر س نياك. tمعادلة حساب  يف إن احلد الذي يتضمَّن التكامل
 الدالة املسافية فهي:أما مكوِّنات 

  j i   j i g, and  c / j )r  ( = j 0 g , 1  00g  

 وعليه فإن أثر س نياك حُيسب بالعالقة:

 

   
2 2 2 2

1 1 1 2
d d dA

BB B

Sagnac
A AA

A
t

c c c c


      

 
 
 

  r r = r r = 2 = 9)-91( 

 حيث:
 A:  ونقطتا طر يف  مسار الضوء.املسقط العمودي للحيِّز الذي يشكله حمور الدوران 

فيمكن  )By,  Bx(و )Ay,  Ax(إن املسار كما يظهر من اإلطار اإلسنادي الدائر يقارب اخلط املستقيم. وإذا كانت نقطتا طر يف  املسار 
 التعبري عن أثر س نياك باملعادلة التالية:

  
2 2

2ω ω
( )Sagnac A B A B A B

A
t x y y x

c c
      ω r r 9)-92( 

نسبة إىل اإلطار اإلسنادي األرضي املركز والثابت بال يف املوجودة على األرض ينظر املراقب املوجودويف حالة املستقبلة الساكنة 
سنادي اخلامل األرضي املركز اإلطار اإل يف األرض إىل املستقبلة باعتبارها ثابتة فيطبِّق عليها تصحيح س نياك، لكن املراقب املوجود

 شار:األرض فيطبِّق عليها بداًل من ذلك تصحيح السرعة. ويكون الزمن اإلمجايل لالنتفإنه يرى أن املستقبلة تتحرك بسبب دوران 
  c/  | )Tt(Tr –) Rt(Rr = | 2 c / A  + 2 2c / Rv  r+  c/  | r = | t 

صحيح املقابل اإلسنادي الدائر. فالتاإلطار  يف عداد املفردات اليت ال يستخدمها إال املراقب املوجود يف يندرج املصطلح "أثر س نياك" - 1المالحظة 
 اإلطار اإلسنادي اخلامل ينبغي أن يُدعى "تصحيح السرعة". يف الذي يطبِّقه املراقب املوجود

مستقبلة املستعمل  يف [، يطبَّق2000العاملي لتحديد املواقع،  Navstarوثائق النظام العاملي لتحديد املواقع ]نظام  يف وكما ُيشار إليه
، وهو حيصل عندما تكون ns 133التصحيح اإلمجايل لزمن انتشار إشارة النظام العاملي لتحديد املواقع. ويبلغ املقدار األقصى ألثر س نياك 

هذا  نظام إسنادي خامل أرضي املركز يُعزى يف املستقبلة على خط االستواء والساتل على خط األفق. ومن ناحية املراقب املوجود
بالنسبة إىل اإلطار اإلسنادي اخلامل األرضي املركز خالل زمن انتشار اإلشارة  m/s 465التصحيح إىل حركة املستقبلة بسرعة مقدارها 

ج ا . وقد أُثبت التماسك الذايت هلذا التصحيح بإجناز قياسات النظام العاملي لتحديد املواقع للمشاهد املشرتكة املتزامنة بني أزو ms 86البالغ 
 .[Allen et al., 1985]مجيع أحناء العامل  يف مراكز التوقيت املوزَّعة

أثر س نياك فيما خيص حتويل التوقيت بواسطة إشارة كهرمغنطيسية عرب ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض. وقد  يف كما جيب النظر
وأن  R . لنفرتض أن األرض كرة شعاها[Saburi, 1976] ُأكِّدت هذه اخلاصة اعتياديًا باملقارنة مع املزامنة بواسطة نقل امليقاتيات
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زاوية  موضع يف مستوي خط االستواء. وتكون إحداثيتا احملطة األرضية املوجودة يف rمدار الساتل هو مدار دائري متامًا شعاعه 
 كما يلي:  Eوزاوية خط طوله شرقاً  E خط عرضه 

  E sin E  cos R = Eyand  Ecos E  cos R=  Ex 

 حيث:

  R  =km 6 371 .هو متوسط شعاع األرض 

 وتكون إحداثيتا الساتل كما يلي:
  S  sin r=  Syand  S  cos r = Sx 

 حيث:

  r  =km 42 164  املدار املستقر بالنسبة إىل األرض. شعاعهو 
 إىل الساتل: Aاجتاه الشرق من احملطة األرضية  يف فيكون لدينا فيما خيص مسار إشارة الوصلة الصاعدة

    1 2 2

ω ω
cos sin λ λE A S E A S E A S E At x y y x R r

c c
      9)-(93 

 :Bاجتاه الشرق من الساتل إىل احملطة األرضية  يف حالة مسار إشارة الوصلة اهلابطة يف وعلى حنو مماثل، لدينا

    2 2 2

ω ω
cos sin λ λS EB S EB EB EB St x y y x R r

c c
      9)-94( 

1ويساوي تصحيح س نياك اإلمجايل جمموع هذين احلدين،  2t t t   اجتاه الغرب يكون للتصحيح  يف . ويف حالة مسار اإلشارة
 نفس املقدار لكن بإشارة معاكسة.

 من املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا (TWSTT)قياس لتحويل التوقيت الثنائي االجتاه بواسطة السواتل  يف لننظر على سبيل املثال
طن واشن يف غرباً( إىل مرصد حبرية الواليات املتحدة 105,3، وخط الطول 40,0كولورادو )حيث يبلغ خط العرض  يف باولدر يف

غرباً( عن طريق ساتل مستقر بالنسبة إىل األرض عند خط الطول  77,1، وخط الطول 38,9العاصمة )حيث يبلغ خط العرض 
97,0 .ً24,1هذه احلالة يبلغ تصحيحا س نياك  يف غربا ns 57,7للوصلة الصاعدة و ns  صلة اهلابطة فيكون التصحيح اإلمجايل للو
81,8 ns81,8االجتاه املعاكس يبلغ التصحيح  يف . ويف حالة مسار اإلشارة ns. 

 يقع واقع األمر. ويضاف إىل ذلك أن مدار الساتل يشوبه اضطراب فهو ليس دائريًا متامًا وال يف لكن األرض ليست كروية متاماً 
موضع  يف m 300 لكل خطأ مقداره ns 0,1تصحيح س نياك زهاء  يف الدقة. ويبلغ مقدار اخلطأمستوي خط االستواء على وجه  يف

خط عرض موضع الساتل.  يف 0,2oخط طول موضع الساتل، أو كل خطأ مقداره  يف 1oاحملطة األرضية، أو كل خطأ مقداره 
راعاة شكل ة األرضية وإحداثيات موضع الساتل مبفإلضفاء املزيد من الدقة على احلسابات يتعنيَّ تقييم إحداثيات موضع احملط

 األرض وعناصر مدار الساتل.
 السواتل بين الرابط 3.4.9

األرضية،  قياس األمداء فيما بني الروابط، وحتويل التوقيت بني السواتل واحملطات يف إن حتليل اإلشارات الكهرمغنطيسية املستخدمة
 لسواتل، يشتمل على ثالث خطوات:وقابلية التشغيل البيين جملموعات شىت من ا

منظومة  يف مكان اإلرسال إىل الوقت اإلحداثي لإلرسال يف التحويل النسبوي من الوقت الذايت الذي تسجله امليقاتية 1
 اإلحداثيات املعتمدة؛

 ذلك األثر النسبوي واألثر غري النسبوي؛ يف حساب الزمن اإلحداثي النتشار اإلشارة، مبا 2
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سجله منظومة اإلحداثيات املعتمدة إىل بيان الوقت الذايت الذي ت يف النسبوي من الوقت اإلحداثي لالستقبالالتحويل  3
 مكان االستقبال. يف امليقاتية

ويضاف إىل ذلك أنه جيب تصحيح مجيع األوقات الذاتية الحتساب آثار "العتاد"، مثل الضوضاء خالل املعاجلة والبيئة اليت توجد 
 ية.امليقات فيها

املوجودتني على منت ساتلني بواسطة رابط بني الساتلني. ولنفرتض  Bو Aحتويل نسبوي للتوقيت بني امليقاتيتني الذريتني  يف فللنظر
  ، حبيث يكون الوقت الذايت الناتج عن ذلك = (1 + k)  لكل ميقاتية قد مت تضبيطه وفق املعادلة أن الوقت الذايت 

 vوالسرعة  r كما تبيِّنه ميقاتيات ذرية على جمسَّم األرض. فإذا كان لكل ميقاتية املوضع   tاملتوسط للوقت اإلحداثي  يف مساوياً 
 ، حيث يُعط ى التصحيح النسبوي باملعادلة:rt+   t=   اإلطار اإلسنادي اخلامل األرضي املركز فإن  يف

 
2 2

1 2
2 sinrt GM a e E

c c


    

r v 9)-(95 

 الوقت اإلحداثي لإلرسال: يف Aوعليه يكون الوقت الذايت الذي تسجله امليقاتية 
  2c / Tv  Tr2  – T t=  T 

 الوقت اإلحداثي لالستقبال: يف Bويكون الوقت الذايت الذي تسجله امليقاتية 
 R + 2c / Rv  Rr 2  R t = R 

 حيث:

 R:  مقدار التعويض عن ختالف امليقاتيةB  بالنسبة إىل امليقاتيةA من أجل مزامنتهما. 

 الالهناية يساوي: يف إن الزمن اإلحداثي النتشار اإلشارة الذي تقيسه ميقاتية موجودة

 
ρ

R T delayt t t
c

    9)-96( 
 حيث:

 :  ؛إىل الساتل الثاين وقت االستقبالطول املسار من الساتل األول وقت اإلرسال 
 delayt:  الزمين املعزو إىل اجلاذبية.التأخر 

 ويكون طول املسار:

 
1

ρ | ( ) ( ) | | ( ) | | |R R T T R R T Rt t t t
c

          r r r v r r v 9)-(97 
 حيث:

 Tr – Rr=  r: الوقت اإلحداثي لإلرسال يف الفاصل بني الساتلني. 

 ويكون التأخر الزمين املعزو إىل اجلاذبية:

 
3

ρ2
ln

ρ

T R
delay

T R

r rGM
t

r rc

  
   

  
 9)-98( 

 اإلشارة الذي تقيسه امليقاتيات املوجودة على سطح جمسَّم األرض:ويكون الزمن اإلحداثي النتشار 

 2
0(1 / )( )R T R Tt t W c t t     
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 الوقتني الذاتيني املثاليني يساوي: يف وعليه فإن الفرق

 0
2 2 2 3 3

| |2 2 ρ| | 2
τ τ τ ln

ρ

R R R T T T R
R T R

T R

W r rGM

c r rc c c c c

      
           

  

rr v r v r vr 9)-(99 

حليد املتأيت عن البيئة.  باحليد املتأيت عن الضوضاء واإن األوقات اليت تسجلها امليقاتيات فعالً هي األوقات الذاتية "العتادية" املتأثرة 
 املسار غري نسبوي يُعزى إىل باقي اجلو احمليط. يف كما ميكن أن يكون هناك تأخر

 النسبوية دوبلر ظاهرة 4.4.9
 Rv والسرعة Rr وحمطة أرضية هلا املوضع Ttالوقت اإلحداثي  يف ترسل إشارة كهرمغنطيسية Tvوالسرعة  Trلننظر مرسلة هلا املوضع 

لإلشارة املرسلة إىل  Tfبالنسبة إىل إطار إسنادي خامل أرضي املركز. إن نسبة الرتدد الذايت  Rt الوقت اإلحداثي يف تستقبل اإلشارة
 لإلشارة املتلقاة تتناسب عكساً مع نسبة الدورين الذاتيني. Rfالرتدد الذايت 

 وبالتايل لدينا:

 dτ

dτ

R T

T R

f

f
 9)-100( 

 وميكن أن ُيكتب هذا التعبري بداللة ز يدات الوقت اإلحداثي على النحو التايل:

 
 

 

d / d d

d / d d

R RR T

T T T R

tf t

f t t





 9)-(101 

 ويكون املدى من املرسلة إىل املستقبلة:

 )Tt(Tr ) Rt(Rr   

 الوقتني اإلحداثيني لالستقبال واإلرسال: يف ويكون الفرق

 c / | )Tt(Tr –) Rt(Rr = | c / =  Tt  Rt 

 حنصل على ما يلي: Rt ومبفاضلة جانيب  هذه املساواة بالنسبة إىل

 d d d1 1
1

d d d

T T T
R T

R R T R R

t t t

t c t t t c t

    
         

    
n v n v 9)-(102 

 اجتاه االنتشار انطالقاً من املرسلة: يف متجه الوحدةحيث يكون 

 1

ρ | |

R T

R T


 



r r
n ρ

r r
 9)-103( 

 وبالتايل:

 
d 1 /

d 1 /

T R

R T

t c

t c

 


 

n v

n v
 9)-(104 

، تكون مكوِّنات Uاإلطار اإلسنادي اخلامل األرضي املركز بكمون جتاذيب مقداره  يف وفيما خيص القياسات اليت جيري حتليلها
 املمتدرة املسافية:

j i =  j i g= 0,  and  j 0g,  2c / U2  –= 1  00g  الزماين:-ويكون اجملال املكاين 
 2 d 2 c =  2 td) 2 c / 2 v – 2 c / U2  –(1  2 c =  2 sd 
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 وبالتايل فإن:

 
2 2 2

d 1

dτ 1 2 / /

R

R
R R

t

U c v c



 

 9)-105( 

 و

 
2 2 2

d 1

dτ 1 2 / /

T

T
T T

t

U c v c



 

 9)-106( 

 وعليه فإن:

 

 

 

2 2 2

2 2 2

1 2 / / 1 /

1 /1 2 / /

T T RR

T T
R R

U c v c cf

f cU c v c

   


  

n v

n v (107-9) 
وتلكم هي معادلة أثر دوبلر النسبوي. والعامل األول فيها هو التصحيح النسبوي، أما العامل الثاين فهو أثر دوبلر املعهود. وبنشر 

 حنصل على ما يلي: c / 2 v 2هذا التعبري آخذين من حيث درجة التقريب باحلدود من الرتبة 

      2 2

2 2

1 1 1 1 1
1

2
T T R R T R T

T

f
U U v v

f c c c c

  
           

 
n v n v v 9)-108( 

 حيث:

Tf  Rf  f 

األصل. وثانيتهما  يف ليس نسبوياً  2c / 2 v. وأوالمها أن فيها حداً يقارب )108-9(وينبغي التنويه إىل خاصتني من خواص املعادلة 
 .2c / Rv  Tvأنه ليس فيها حدود خمتلطة من النوع 

دائرة. وتُعطى سرعة املستقبلة على األرض الوهناك حالة حتظى باهتمام خاص هي احلالة اليت تكون فيها املرسلة على منت الساتل وتكون 
 الساتل بالنسبة إىل اإلطار اإلسنادي اخلامل األرضي املركز مبعادلة القوة احلية مع العلم بأن اإلحداثية الشعاعية تساوي:

 ) cos  e(1 +  / )2e –(1  a = r 

 حيث:

 a وe مها نصف احملور الرئيسي للمدار واختالفه املركزي 
 :  االحنراف املركزي احلقيقيهي. 

 :Rكما تكون سرعة املستقبلة اليت تبلغ زاوية خط عرض موضعها 
  R cos R =  Rv 

 املستقبلة املوجودة يف ويكون الكمون التجاذيب r / GM=  TUاملستقبلة املوجودة على منت الساتل:  يف ويكون الكمون التجاذيب
 .R / GM=  RUاحملطة األرضية:  يف

 :2eوعليه فإن لدينا، إذا أمهلنا احلدود من الرتبة 

 
  2 2 2

2 2 2

1 1 1 3 2 1 1
1 ( ) cos ω cos

2 2
T T R R

T

f GM GM
e R

f c c R ac c a c

    
             

   
n v n v v 9)-109( 

االنزياح  هذه املعادلة هو انزياح دوبلر املعهود. واحلد الثاين هو اجلزء الضئيل البطيء من جمموع أثر متدد الزمن وأثر يف إن احلد األول
 R. E. Jenkins دوري نسبوي متبق. وأول من أفاد عن تبنيُّ وجود هذا األثر هوالتجاذيب حنو األمحر. واحلد الثالث هو أثر 
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. وأما احلد الرابع فُيعزى إىل سرعة احملطة األرضية. ويف حالة ساتل النظام العاملي لتحديد املواقع [Jenkins, 1969] 1969 عام يف
للنظام  L1. وهذا يستتبع أن تردد احلاملة للنطاق 1012 6,7يبلغ مقدار األثر الدوري  0,02ذي املدار البالغ اختالفه املركزي 

والدور املساوي لدور مدار  Hz 0,011 ، سيخضع لتشكيل بسبب نسبية االترساعGHz 1,57542العاملي لتحديد املواقع، البالغ 
 .11,967الساتل البالغ بالساعات 

 الخالصة 5.9
 حلديثة للمكان والزمان والتجاذب. وعلى مر العقود األربعة األخرية أكدت طائفةهتيئ النظرية العامة للنسبية األساس للمفاهيم ا

واسعة من التجارب الدقيقة جمموعة متنوعة غنية من التنبؤات اليت وضعت بناًء على هذه النظرية. وهكذا غدت النسبية واحداً من 
 الفيزياء وعلم الفلك.اهلندسة و  يف االعتبارات العملية اهلامة فيما يتعلق بنظم تدبر الوقت

هذا الصدد ثالث ظواهر رئيسية هي متدد الزمن، واالنزياح حنو األمحر بفعل التجاذب، وأثر س نياك. وميثل النظام العاملي  يف ومثة
ياح حنو األمحر ز لتحديد املواقع مثاالً على النظم اهلندسية اليت تتسم فيها هذه الظواهر الثالث باألمهية. وتُنتج ظاهرتا متدد الزمن واالن

، بينما يكون أثر ns 46اليوم وتغايراً دوريًا ثانويًا يصل اترساعه حىت  يف s 38الوترية ضئياًل بطيئًا مقداره  يف بفعلهما معًا انسياقاً 
 10و 1. وقد اسُتخدم النظام العاملي لتحديد املواقع مبثابة خمترب لقياس الزمن نسبوياً بدقة تراوح بني ns 100حدود  يف س نياك عادة

. ومن الشواهد على جناح تطبيق النسبية على قياسات الزمان واملكان بواسطة النظام العاملي لتحديد املواقع دقة (ns)من النانوثواين 
 امليقاتياتطائفة واسعة من الشرو . ولقياس الزمن ب يف ملصمَّمة الختبار كل من هذه الظواهرالنظام التشغيلية والتجارب الكثرية ا

ظواهر أخرى، منها إسهام االنزياح حنو األمحر بسبب تفلطح األرض،  يف ، سيلزم النظر(ps)الفضاء بدقة تبلغ البيكوثانية  يف
 ذبية القمر، وأثر التجاذب على سرعة انتشار الضوء نفسها.والكمونان املعزوان إىل املد واجلزر بفعل جاذبية الشمس وجا

إن التصحيحات اليت تفرضها النظرية العامة للنسبية ال يقتصر أمرها على إثارة االهتمام العلمي النظري فحسب، بل إهنا الزمة 
 ضائية. املركبات الفلقياس ونشر الوقت الدقيق على حنو متسق بواسطة امليقاتيات الذرية األرضية واحملمولة على منت

 

 المراجع

ALLEY, C.O. [1983] Proper Time Experiments in Gravitational Fields With Atomic Clocks, Aircraft, and Laser Light 

Pulses. Quantum Optics, Experimental Gravitation, and Measurement Theory, edited by P. Meystre and M. O. 

Sculley, Plenum, New York, p. 363-427. 

ALLEN, D. W., WEISS, M. A. and ASHBY, N. [1985] Around-the-World Relativistic Sagnac Experiment. Science 228, 

p. 69-70. 

ASHBY, N. [2001] Relativistic Effects on SV Clocks Due to Orbit Changes, and Due to Earth’s Oblateness. Proc. 33rd 

Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Meeting, U. S. Naval Observatory, Washington, D.C, p. 509-524. 

BUISSON, J. A., EASTON, R. L. and MCCASKILL, T. B. [1977] Initial Results of the Navstar GPS NTS-2 Satellite. 

Proc. 9th Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Applications and Planning Meeting, U. S. Naval 

Observatory, Washington, D.C, p. 177-200. 

DEPARTMENT of DEFENSE WGS 84 [1997] NIMA Tech. Rep.TR8350.2, 3rd edition. National Imagery and Mapping 

Agency, Bethesda, MD.  

EPSTEIN, M., STOLL, E. and FINE, J. [2001] Observable Relativistic Frequency Steps Induced by GPS Orbit Changes. 

Proc. 33rd Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Meeting, U. S. Naval Observatory, Washington, D.C, p. 

493-508. 

FRISCH, D. H. and SMITH, J. H. [1963] Measurement of the Relativistic Time Dilation Using -Mesons. Am. J. Phys. 

31, p. 342-355. 

HAFELE, J. C. and KEATING, R. E. [1972] Around-the-World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains; 

Observed Relativistic Time Gains. Science 177, p. 166-170. 

HEISKANEN, W. A. and MORITZ, H. [1967] Physical Geodesy. Freeman, San Francisco, p. 70. 



 بالساتلنقل إشارات التوقيت والرتددات وبثها   131

 

JENKINS, R. E. [1969] A Satellite Observation of the Relativistic Doppler Shift. Astron. J. 74, p. 960-963. 

KOZAI, Y. [1959] The Motion of a Close Earth Satellite. Astron. J. 64, p. 367-377. 

NAVSTAR GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, ICD-GPS-200C-004 [2000] Arinc Research Corporation, 

El Segundo, CA. 

POUND, R. V. and REBKA, Jr .G. A. [1960] Apparent Weight of Photons. Phys. Rev. Lett. 4, 337-341.  

SABURI, Y. [1976] Observed Time Discontinuity of Clock Synchronization in Rotating Frame of the Earth. J. Radio 

Research Laboratories 23, p. 255-265. 

SHAPIRO, I. I. [1980 ] Experimental Tests of General Relativity, in General Relativity and Gravitation, edited by A. 

Held, Plenum, New York, , Vol. II, p. 469-489. 

VESSOT, R. F. C. and LEVINE, M. W. et al. [1980] Tests of Relativistic Gravitation With a Space-Borne Hydrogen 

Maser. Phys. Rev. Lett. 45, p. 2081-2084. 

 

 



 131 10الفصل 

 

 10الفصل 
 الجيوديسي والنظام األرض اتجاه

 

 الصفحة
 111  .......................................................................................... مقدمة 1.10

 111  ..................................................................................... األرض اجتاه 2.10

 119  .................................................................................. التأرجح/احليدان 1.2.10

 119  .................................................................................... القطبية احلركة 2.2.10

 115  ............................................................................ (UT) العاملي التوقيت 3.10

 116  ................................................................................. اجليوديسية النظم 4.10

 116  ................................................................................. املرجعية السطوح 5.10

 116  .......................................................................... (Geoid) األرضي اجملسَّم 1.5.10

 116  .................................................................... (Ellipsoid) اإلهليلجي اجملسم 2.5.10

 117  ................................................................................ اإلحداثيات أنواع 3.5.10

 114  .................................................................................................. املراجع

 
 
 



 نقل إشارات التوقيت والرتددات وبثها بالساتل  132

 

 مقدمة 1.10

 تتكون النظم املرجعية مما يلي:

 أصل حمدد؛ 1

 احملاور األساسية؛ اجتاهات 2

 جمموعة من النماذج واإلجراءات التقليدية اليت تستخدم لتنفيذ النظام. 3

النظام من خالل قائمة من اإلحداثيات اليت ينبغي أن تنسب إىل العناصر احملدِّدة. ويشري  واإلطار املرجعي، إذاً، هو تنفيذ ذلك
 اجتاه األرض إىل اإلجراءات والنماذج املستخدمة لربط نظام مرجعي جيوديسي أرضي بنظام مساوي.

املوقع التايل:  يف املتاحة إلكرتونياً  )RSIE(‘ يات اخلدمة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعيةاتفاق’ يف وترد التفاصيل اإللزامية
http://www.iers.org/iers/products/conv/. 

 (barycentre)ركز ثقل م يف ويقوم علماء الفلك بتحديد النظم املرجعية السماوية، ويعترب أن أصول غالبية النظم احلديثة هي عادة
ستوي االستوائي امل يف النظام الشمسي، وحماورها القطبية ذات صلة بشكل أو بآخر مبحور األرض. ومن مث فإن احملور الثالث يقع

ذلك املستوي. ولذلك فإن قائمة مواقع األجسام الفلكية  يف (fiducial point)متعامداً مع احملور القطيب ومتجهاً حنو نقطة عالمة 
شتمل على األطر املرجعية السماوية ذات الصلة. وقد حدد االحتاد الفلكي الدويل نظاماً وإطاراً مرجعيني مساويني وحتركاهتا املمكنة ت

على التوايل. ويتألف اإلطار  (ICRF) واإلطار املرجعي السماوي الدويل (ICRS)معياريني يُدعيان النظام املرجعي السماوي الدويل 
 ملصادر راديوية نائية.من املواقع املعينة  ICRFاملرجعي 

ابت نسبة مركز كتلة األرض وترتبط حماورها القطبية باجتاه حمور ث يف ومن باب القياس، تكون أصول النظم املرجعية األرضية عموماً 
املستوي االستوائي االجتاه الثالث. وعلى غرار األطر السماوية، تتألف األطر  يف إىل قشرة األرض. ويوفر أصل خطو  الطول

واإلطار املرجعي األرضي  (ITRS)رضية من قائمة إحداثيات املواقع والتحركات املمكنة. وحيظى النظام املرجعي األرضي الدويل األ
 بالقبول مبثابة معيارين دوليني. (IERS)اللذان ترعامها اخلدمة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية  (ITRF)الدويل 

 األرض اتجاه 2.10

األرض بواسطة مخس زوايا. ويكفي ثالثة زوايا عادة، ولكن تستخدم مخس زوايا من أجل وصف العمليات الفيزيائية يتحدد اجتاه 
 ذات الشأن ولتيسري تطبيق التحويالت.

 (CIP) نظام مساوي تقليدي. ويسمى هذا احملور القطب الوسيط السماوي يف وتستخدم زاويتان لنمذجة تغري اجتاه حمور األرض
سيما الشمس  ته إىل حيدان وتأرجح األرض. وحتدث هاتان الظاهرتان بفعل قوة اجلاذبية من أجرام النظام الشمسي، والوتعزى حرك

والقمر، اليت تؤثر على األرض غري الكروية. ويشري احليدان إىل اجلزء الالدوري من احلركة ويشري التأرجح إىل اجلزء الدوري منها. 
ة النظام الشمسي والبنية الداخلية لألرض، ولكن من املمكن منذجتهما رياضيًا بدرج يف ع األجراموكلتا احلركتني تتوقف على مواق

 معقولة من الدقة.
عرب قشرة األرض. وتسمى هذه الظاهرة "احلركة القطبية"  (CIP)وتستخدم زاويتان أخريان لوصف حركة القطب الوسيط السماوي 

ريتان ة داخل األرض ويف غالفها اجلوي. واملكونات الرئيسية هي احنراف خطي وحركتان دو وتدفعها االختالفات اجليوفيزيائية واجلوي
يوماً. ومن الصعب منذجة احلركة القطبية لعدم إمكانية التنبؤ بالقوى الدافعة هلذه احلركة. ونتيجة لذلك  435و 365لفرتتني من 

 جيب رصد هذه الزوايا فلكياً وإبالغ املستعملني هبا روتينياً.

النظام املرجعي  يف (TRS)والقطب الوسيط السماوي هو قطب معررف تقليديًا يفصل حركة قطب النظام املرجعي األرضي 
 )حيدان/تأرجح(، مبا يشمل كل احلدود اليت فيها فرتات أطول من يومني CIPنسبة إىل احلركة السماوية للقطب  (CRS) السماوي

أوسا  قياس الوقت والرتدد  يف من غري املألوف،) (cpsd)كل يوم فلكي  يف دورة 0,5 النظام املرجعي السماوي )الرتددات بني يف

http://www.iers.org/iers/products/conv/
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(، واحلركة األرضية للقطب الوسيط cpsd +0,5و (ويف االحتاد الدويل لالتصاالت، استخدام قيم تردد سالبة ومن مث ينبغي شرحها
أو  cpsd 1,5)ترددات أقل من  TRSالنظام  يف هاري اخللفيذلك كل احلدود خارج النطاق الن يف السماوي )احلركة القطبية(، مبا

 (.cpsd 0,5أكثر من 

هو التوقيت  UT1، حيث [UT1 - UTC] ومتيز آخر زاوية من الزوايا اخلمس زاوية دوران األرض، ويعرب عنها بوصفها فرق التوقيت
املنسق( هو مقياس توقيت موحد. وتشمل  )التوقيت العاملي UTCالفلكي الذي حتدده رصدات من مصادر راديوية نائية و

سرعة دوران األرض تباطؤًا مستمرًا بسبب تباطؤ حركة املد واجلزر وذوبان اجلليد، واالختالفات الِعْقدية  يف االختالفات الرئيسية
جلوية والتغريات الدورية ااألحوال  التوزيع الداخلي لكتلة األرض، وإىل حد كبري االختالفات املومسية النامجة عن يف نتيجة للتغريات

والتنبؤ هبا، وإمنا جيب رصدها  UT1 - UTC النامجة عن حركة املد واجلزر. وكما هو حال احلركة القطبية، من الصعب منذجة العالقة
 فلكياً وإبالغ املستعملني هبا روتينياً.

، باستخدام 2000أغسطس  يف لالحتاد الفلكي الدويل، الذي اعتمدته اجلمعية العامة الرابعة والعشرون B1.8وقد أوصى القرار 
أو النظام املرجعي  (GCRS)النظام املرجعي السماوي الذي مركزه األرض  يف سواء [Guinot, 1979]"األصل غري الدوار" 

وأصل التقومي الفلكي  (CEO)وأن تسمى هذه األصول مبثابة أصل التقومي الفلكي السماوي  (ITRS) األرضي الدويل
بأهنا الزاوية اليت تقاس على طول خط استواء القطب الوسيط السماوي بني التقومي  زاوية دوران األرض. وتعررف (TEO) رضياأل

متناسباً خطياً مع زاوية دوران األرض  UT1. وأوصى هذا القرار أيضاً بأن يكون التوقيت TEO والتقومي األرضي CEOالسماوي 
 CIP، وموقع القطب GCRSالنظام  يف CIPحبكم موقع القطب  GCRSوالنظام  ITRS وبأن حيدد التحول بني النظام

 ، وزاوية دوران األرض.ITRS النظام يف

 التايل: على النحو t وميكن التعبري رياضياً عن عملية التحويل من النظام املرجعي األرضي إىل النظام املرجعي السماوي عند الزمن
           CRS t Q t R t W t TRS t       10)-(1 

ن النظام السماوي )حيدان/تأرجح( ودورا يف هي مصفوفات التحويل اليت تصف حركة القطب السماوي W(t)و Q(t)،R(t)حيث 
هذه العالقة ويف مجيع العالقات التالية، معررفة  يف ، اليت تستخدمtاألرض حول حمور القطب واحلركة القطبية، على التوايل. واملعلمة 

 على النحو التايل:

  TT 2000 January1,12h TT – in days /36525t   10)-(2 

 .(TT)بتوقيت األرض  2451545,0= التاريخ اجلولياين  1,5 (TT)بتوقيت األرض  2000 أن ينايريالحظ 

للداللة على الدوران  3Rو 2Rو 1Rالتحويالت، يستخدم الرتميز  يف ويف املناقشة التالية ملصفوفات الدوران اليت يتعني استخدامها
 النظام املرجعي، على التوايل، أي: يف zو yو xحول احملاور 
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 التأرجح/الحيدان 1.2.10

ماوي. وخالل النظام املرجعي الس يف تؤثر قوى اجلاذبية بواسطة أجرام النظام الشمسي على األرض غري الكروية لتحريك اجتاهها
حركة إمياء دورية  يف الفضاء. وهذا ما يسمى حركة احليدان. أما التأرجح فهو يتسبب يف سنة يتحرك احملور لريسم خمروطاً  000 26

، حتاد الفلكي الدويلاالسنة. وقد أوصى  18,6احملور باإلضافة إىل حركة احليدان. والفرتة الرئيسية حلركة التأرجح هي  يف طفيفة جداً 
ألولئك الذين  IAU 2000Bالصيغة األقصر  ، أوIAU 2000Aالتأرجح  -، باستخدام منوذج احليدان 2003يناير  1اعتبارًا من 

 احلركة. ، لوصف هذه(mas)مليار ثانية  1حيتاجون إىل منوذج دقيق حىت مستوى 

 على النحو التايل: Q(t)ميكن كتابة مصفوفة احليدان/التأرجح  (10-1)وباإلشارة اىل املعادلة 
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 :على أن تكون
  2 21 1
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 حيث:

 X وY:  مها "إحداثيتا" القطب الوسيط السماوي(CIP) النظام املرجعي السماوي  يف(CRS)ومها متوفرتان ، 
 التقليديني اللذين يقومان على نظرية جيوفيزيائية وفلكية. IAU 2000Bأو  IAU 2000Aالنموذج  يف

 ي"الشمسية والكوكبية. وهي ال تشمل ما مُسي "التأرجح الكوكب-وتُنمذج هذه العالقة حركة القطب بسبب التحركات القمرية
مد االحتاد الفلكي اذبية الكوكبية. وقبل أن يعتاألدبيات، وهو حركة مسري الشمس )مسري احلركة املدارية لألرض( اليت تسببها اجل يف

لوصف حيدان األرض وتأرجحها، كان مسري الشمس ُيستخدم مبثابة مستٍو مرجعي أساسي  2000عام  يف الدويل هذا اإلجراء
وكانت حركته توصف بتعبري تقليدي قائم على نظرية فلكية. وكان جمموع حيدان/تأرجح قطب األرض ومسري الشمس يسمى 

 العام. حليدانا
 القة:الع يف خط استواء القطب الوسيط السماوي. وهي تتمثل يف موقع أصل التقومي الفلكي السماوي sوحتدد الكمية 
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ض والنظم املرجعية يات اخلدمة الدولية لدوران األر اتفاق يف وميكن االطالع على اجلداول والربجميات لتنفيذ اخلوارزمية املوصوفة أعاله
[McCarthy and Petit, 2003]. 

 القطبية الحركة 2.2.10

يتحرك القطب الوسيط السماوي أيضاً داخل اإلطار املرجعي األرضي، ولكن هذه احلركة ال ميكن منذجتها. وبداًل من ذلك جيب 
تني التحويل بني نظم اإلحداثيات. ويتم متثيل احلركة عندما يعربَّ عن اإلحداثي يف رصد هذه احلركة ومراعاهتا على النحو املالئم

غرباً. ويعررف  º90 على امتداد خط الطول y، ويتم توجيه º0على امتداد خط الطول  xبوحدات زاويرة. ويتم توجيه  yو xالقطبيتني 
 .TRFاإلطار املرجعي  يف نظام خط الطول ضمنياً حبسب املواقع املعتمدة



 135 10الفصل 

 

وتتألف احلركة القطبية أساسًا من احنراف خطي تقريبًا باإلضافة إىل فرتتني دوريتني. واالحنراف هو حركة القطب احلرة اليت تدعى 
يوماً، وهي تتوافق مع احلركة احلرة لألرض غري اجلامدة  435. وفرتهتا Seth C. Chandlerنسبة إىل مكتشفها، ‘ ح ي دان تشاندلر’

. واملكونة الرئيسية الثانية للحركة القطبية هي حركة سنوية تدفعها 1758عام  يف بالنسبة ألرض جامدة L. Eulerالً اليت تنبأ هبا أص
 إعادة التوزيع املومسية لكتلة الغالف اجلوي لألرض.

سنتيمرتات  ةوحجم هذه احلركات ضئيل ولكنه مهم جدًا من أجل دقة التحويل بني األطر املرجعية. ويبلغ االحنراف اخلطي بضع
 غرباً. وتدفع احلركات الدورية القطب الوسيط السماوي باتساعات تبلغ بضع عشرات األمتار. º75اجتاه خط الطول  يف سنوياً 

 كما يلي:  (10-1)وميكن التعبري رياضياً عن هذا الدوران بالرجوع مرة أخرى إىل املعادلة 

        3 1 2R R RW t -s' y x 10)-(8 

ات اإلحداثيتني القطبيتني واإلبالغ عنهما. وميكن استقاء البيانات من اخلدمة الدولية لدوران األرض والنظام وجيب رصد معلوم
. وهي توفر جمموعة من امللفات اليت حتتوي على أحدث البيانات والتنبؤات للمستقبل. انظر املوقع (IERS)املرجعي 

http://www.iers.org/iers/products. 

 اً للقرن احلادي والعشرين بوصفها دالة للزمن كما يلي:يتقريب 'sوميكن احتساب 

 ' 47 μass t  10)-(9 

 (UT) العالمي التوقيت 3.10
ال الشذوذ الشمسي إلزالة أحو حيتسب التوقيت الشمسي على أساس دوران األرض نسبة إىل الشمس. وقد صمم متوسط التوقيت 

مدارها حول الشمس. وهو الزاوية الساعيرة لنقطة ومهية تتحرك بانتظام  يف النامجة عن ميالن مسري الشمس وتفاوت سرعة األرض
مارسة العملية، امل يف على امتداد خط االستواء السماوي بنفس معدل متوسط مسري الشمس على امتداد اجملسم اإلهليلجي. وهي،

ات التوقيت النجمي املرصودة فلكيًا مباشرة واحملولة بعد ذلك إىل فرتات من متوسط التوقيت الشمسي بالقسمة فرت 
 .1,00273790935 على

. وجترى رصدات فلكية لتحديد UT1املختصر  º0ويطلق على متوسط التوقيت الشمسي احملدد خلط الزوال من أجل خط الطول 
واليت جيب تصحيحها  UT0. ويشار إىل رصدات الوقت اخلام باملختصر (UTC)العاملي املنسق  الفرق بني هذا التوقيت والتوقيت

. وقد يبلغ تأثري احلركة القطبية عدة أجزاء من املائة من الثانية. UT1ملراعاة حركة األرض القطبية من أجل احلصول على التوقيت 
 .UT1هذه البيانات وحتافظ على مقياس الوقت  IERSوتتلقى اخلدمة الدولية 

 سرعة الدوران ميكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع: زمنية وشاذة ودورية. ويشري االختالف يف وتبني هذه الرصدات أن لألرض تغايرات
هذا التأثري إىل  . ويؤديطول النهار وذلك أساسًا بسبب حركة املد واجلزر يف سرعة الدوران إىل الزيادة اخلطية الظاهرية يف الزمين

 القرن. ويبدو أن التغريات غري النظامية يف ثانية 0,0035إىل  0,0005تباطؤ سرعة دوران األرض مما يؤدي إىل إطالة اليوم بنحو 
باطنها. وهي تشمل  يف السرعة هي نتيجة تسارعات عشوائية، ولكن قد تكون مرتبطة بعمليات فيزيائية حتدث على األرض أو يف
 فرتات زمنية أقصر. يف سنوات فضاًل عن تغريات حتدث 10إىل  5بات ِعْقدية ذات فرتات مميزة من تقل

وترتبط التغايرات الدورية بعمليات فيزيائية قابلة للتكرار دوريًا تؤثر على األرض. فعمليات املد واجلزر اليت حتدث بفعل القمر 
ثانية على فرتات سنة واحدة ونصف سنة  0,0005حدود  يف طول اليوم يف األرض الصلبة تفضي إىل تغايرات دورية يف والشمس

 يوماً. 13,66يوماً و 27,55و

 يتمثل هذا الدوران كما يلي: (10-1)وبالرجوع مرة أخرى إىل املعادلة 

    3R θR t   10)-(10 

http://www.iers.org/iers/products
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مستوى استواء القطب الوسيط السماوي. وهي ُتستخرج  يف tتاريخ  يف TEOو CEOهي زاوية دوران األرض بني التقوميني  θحيث 
 :UT1 [Capitaine et al., 2000]من العالقة التقليدية نسبة إىل التوقيت 

    θ 2π 0.7790572732640 1.00273781191135448u uT T  10)-(11 

 حيث:
UTC) -2451545.0), and UT1 = UTC + (UT1  -= (Julian UT1 date u Tأو ما يكافؤها ، 

   θ 2π UT1 Julian Days elapsed since 2451545.0 0.7790572732640 1.00273781191135448u uT T   

 مقاييس الوقت. - 7الفصل  يف انظر املزيد من التفاصيل - 1مالحظة ال

 الجيوديسية النظم 4.10

ترجع أصول النظم املرجعية األرضية، كما أوضح أعاله، إىل مركز كتلة األرض وترتبط حماورها القطبية باجتاه حمور ثابت نسبة إىل 
االستواء االجتاه الثالث. وتتكون األطر املرجعية األرضية من قائمة إحداثيات مستوي  يف قشرة األرض. ويوفر أصل خطو  الطول

( الديكارتية. وغالبًا ما x ،y ،zاملواقع والتحركات املمكنة. وميكن التعبري عن هذه اإلحداثيات كمجموعة من إحداثيات املوقع )
و قد يكون هذا السطح جمسم إهليلجي مرجعي أتوصف مبوجب خط الطول وخط العرض وارتفاع املوقع فوق سطح مرجعي ما. و 

 سطح كمون أرضي.

 المرجعية السطوح 5.10

 (Geoid) األرضي المجسَّم 1.5.10

ميكن اعتبار األرض بأهنا تتكون من سلسلة من السطوح لكل منها نفس الكمون. وال يقتصر هذا الكمون على كمون اجلاذبية 
ويدعى السطح الذي يقرتب  geopsاجم عن القوة النابذة. وتدعى هذه السطوح األرضية فحسب وإمنا يشمل أيضًا الكمون الن

. وهو سطح مرجعي طبيعي ألن خط الشاقول متعامد معه، ومن السهل قياس االرتفاعات على geoidمن متوسط سطح البحر 
عه و يعررف بوصف ارتفاهو السطح الذي يشار اليه عادة بأنه متوسط مستوى سطح البحر. وه geoidامتداد خط الشاقول. و

 ، على امتداد اخلط املتعامد مع اجملسم اإلهليلجي.geoidفوق جمسم إهليلجي مرجعي، يدعى متورج 

ويسمى ارتفاع تضاريس السطح فوق اجملسم األرضي، املقيس على امتداد خط الشاقول، االرتفاع فوق متوسط سطح البحر أو 
 االرتفاع املتعامد.

 (Ellipsoid) جياإلهليل المجسم 2.5.10

 ًا ألغراض مرجعية. وهو يتحدد بواسطة نصف القطر األكربيتقريبيستخدم اجملسم اإلهليلجي املرجعي لوصف شكل األرض 
 )اإلستوائي( والتفلطح )العالقة بني نصف القطر االستوائي ونصف القطر القطيب(. ويعررف التفلطح بالعالقة:

 
a b

f
a


 10)-(12 

 حيث:

 a وb: .مها نصف القطر االستوائي ونصف القطر القطيب، على التوايل 

ويسمى ارتفاع تضاريس السطح فوق اجملسم اإلهليلجي على امتداد خط متعامد مع اجملسم اإلهليلجي االرتفاع اإلهليلجي. على 
 a = 6378137,0 mتكون:  (WGS 84)سبيل املثال، من أجل جمسم إهليلجي من النظام اجليوديسي العاملي 

 .f = 1,0/298,2572235630و
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 اإلحداثيات أنواع 3.5.10

 األرض مركزها التي اإلحداثيات 1.3.5.10

 ( الديكارتية ملوقع ما، أوx ،y ،zشكل متجه، أي إحداثيات ) يف مرجع هذه اإلحداثيات هو مركز األرض. و ميكن التعبري عنها
 مركزمها األرض. ويعرب عن العالقة بينها كما يلي: وخط طول  ´ شكل خط عرض يف

 
cos cos λ

cos sin λ

sin 

x

y r

z

   
    
   
      

 10)-(13 

يشري خط العرض الذي مركزه األرض ملوقع ما إىل الزاوية بني خط االستواء جملسم إهليلجي مرجعي وخط ينطلق من مركز اجملسم 
اوية بني خط الزوال املرجعي للمجسم اإلهليلجي وخط اإلهليلجي إىل ذلك املوقع. وخط الطول الذي مركزه األرض هو الز 

 للموقع. الزوال

 الجيوديسية اإلحداثيات 2.3.5.10

وخط  يتم حتديد اإلحداثيات اجليوديسية بالنسبة إىل جمسم إهليلجي مرجعي. ويعرب عنها عادة من حيث خط العرض اجليوديسي 
اإلهليلجي  بني خط استواء اجملسم اإلهليلجي والناظم بالنسبة إىل اجملسم. وخط العرض اجليوديسي هو الزاوية الطول اجليوديسي 

. وخط 10-1الشكل  يف الذي مير من خالل املوقع. ويظهر الفرق بني خط العرض الذي مركزه األرض وخط العرض اجليوديسي
ذي مركزه ع. وهو نفس خط الطول الالطول اجليوديسي هو الزاوية بني خط الزوال للمجسم اإلهليلجي املرجعي وخط الزوال للموق

كل حالة نفس احملاور وخط الزوال املرجعي. وميكن أن تنسب اإلحداثيات  يف األرض إذا كان للمجسم اإلهليلجي املرجعي
 الديكارتية اليت مركزها األرض إىل اإلحداثيات اجليوديسية بالعالقة:

 

 

 

 2

cos cosλ

cos sin λ

1 sin

N h
x

y r N h

z
e N h







 
   

  
    

        
    

 10)-(14 

 

 حيث:

 h:  اجملسم اإلهليلجيارتفاع 

 e: :االبتعاد عن مركز اجملسم اإلهليلجي بالعالقة 

  
2 2

22
a b

e f f
a


   

 N: خط الزوال بالعالقة: يف نصف قطر اجملسم اإلهليلجي لالحنناء 

 
2 21 sin

a
N

e
 

 

 10)-(15 

املوقع فوق اجملسم اإلهليلجي املرجعي مقيسًا على امتداد ، وهو مسافة hويتم حتديد االرتفاع مبوجب ارتفاع اجملسم اإلهليلجي، 
 اخلط الذي مير عرب املوقع متعامداً مع اجملسم اإلهليلجي.
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 10-1الشكل 
  الجيوديسي العرض وخط ' األرض مركزه الذي العرض خط بين الفرق

Sat_time_freq-10-01

 

  ’ 

 

 الفلكية اإلحداثيات 3.3.5.10

 اخلط العمودي احمللي أو خط الشاقول. واخلط العمودي احمللي متعامد مع سطح تساويتقاس اإلحداثيات الفلكية استناداً إىل اجتاه 
الذي له كمون األرض عند مستوى  geop، ويدعى السطح geopsاملوقع. ويطلق على هذه السطوح اسم  يف الكمون األرضي

خلط الرأسي ومستوي خط االستواء لألرض. . وخط العرض الفلكي، إذاً، هو الزاوية بني اجتاه اgeoidسطح البحر اجملسم األرضي 
وخط الطول الفلكي هو الزاوية بني املستوي الذي حيتوي اخلط الرأسي ومستوي خط الزوال املرجعي. واحنراف اخلط الرأسي هو 

الغرب. -ب والشرقاجلنو -اجتاهي الشمال يف الزاوية بني ناظم اجملسم اإلهليلجي واخلط العمودي، ويوصف بتحديد مكونات الزاوية
. ويقاس على امتداد اجتاه اخلط H االرتفاع املتعامد، ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر أو geoid ويسمى ارتفاع املوقع فوق

 ، ويقاس على امتداد الناظم إىل اجملسم اإلهليلجي.geoid، Nفوق اجملسم اإلهليلجي املرجعي متورج  geoidالرأسي. ويسمى ارتفاع 

 10-2الشكل 

 الجيوديسية المرجعية السطوح

 
 الجيوديسية البيانات 4.3.5.10

تستخدم البيانات اجليوديسية لتوفري منوذج جيوديسي شامل لألرض، وهي تعررف تقليدياً بواسطة جمسم إهليلجي مرجعي وتوصيف 
دون استخدام  مرتبط مباشرة مبركز األرض نقطة بدء. وقد أمكن اآلن، بفضل اجليوديسيا الفضائية احلديثة، توفري نظام مرجعي

علمات وحتدد إحداثيات املوقع 
 
جمسم إهليلجي مرجعي. وغالباً ما تستخدم هذه الرصدات لتوفري بيانات تتكون من جمموعة من امل
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ويالت بني البيانات حاليت ميكن استخدامها لتوسيع النظام بواسطة قياسات تفاضلية فيما يتعلق بتعريف املواقع. وميكن التعبري عن الت
 التايل: بالتعبري

 
1 3 2

2 3 1

3 2 12 1 1

x x T D R R x

y y T R D R y

z z T R R D z

        
        

   
        
                

 10)-(16 

 حيث:

 اً مبقارنة إحداثيات املواقعيجتريب( ومعلمة املقياس 1R ،2R ،3R( ومعلمات الدوران )1T ،2T ،3Tتتحدد معلمات التحويل ) 
 جمموعتني خمتلفتني من البيانات. يف

 لألرض الدولي المرجعي اإلطار 5.3.5.10

كمعيار دويل. وأصل النظام   (ITRS)النظام املرجعي األرضي الدويل  (IERS)توفر اخلدمة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية 
ذلك احمليطات والغالف اجلوي، وهو معررف حبيث ال يكون له أي دوران إمجايل متبق  يف هو املركز اجليولوجي لكتلة األرض، مبا

( مبا يوفر مقياسًا متسقًا مع إحداثية SIفيما يتعلق بالتحركات األفقية على سطح األرض. ووحدة الطول هي املرت )النظام الدويل 
 ق مع التوصيات الدولية.إلطار حملي مركزه األرض، مبا يتف (TCG)التوقيت الذي مركزه األرض 

. وهو (ITRF) طار املرجعي األرضي الدويلاإل IERSمركز منتجات اخلدمة الدولية  يف ويدعى تنفيذ النظام املرجعي األرضي الدويل
ل الفضاء. ويف الوقت احلاضر، تنشر حلول اإلطار املرجعي األرضي الدويل سنوياً تقريباً من قب يف مستمد من الرصدات اجليوديسية

 ”ITRF“اليت تتبع التسمية  (yy). وتشري األرقام IERSاملذكرات التقنية الصادرة عن اخلدمة الدولية  يف ITRSمركز منتجات النظام 
إىل إطار مواقع احملطات والسرعات الذي  ITRF97 مث يشري املختصر تشكيل اإلطار. ومن يف إىل آخر سنة استخدمت بياناهتا

 .1998املتاحة حىت عام  IERSباستخدام كل البيانات  1999عام  يف وضع

على معلومات مفيدة تتعلق بتاريخ تعريف بيانات  [Ray et al., 1999]وحيتوي تقرير الفريق العامل املعىن ببيانات اإلطار املرجعي 
 يما األصل واملقياس.س . كما أنه يورد تفاصيل اآلثار اخلاصة بكل تقنية على بعض معلمات تعريف البيانات، والITRFجعي اإلطار املر 
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 مقدمة 1.11
ي احملايد نسبة الغالف اجلو  يف ينطوي نقل الوقت على وجه الدقة عرب الساتل، كأكرب مصدر خطأ حمتمل، على تأخرات االنتشار

لف تأخرات ويعرض ويناقش التقنيات املختلفة لتعويضها. وختتلألرض ويف األيونوسفري. ويتناول هذا القسم تأخرات املدى هذه 
ي إنه ليس دالة تروبوسفري األرض ليس تأخر تشتت؛ أ يف عدة جوانب هامة. وتأخر املدى يف الرتوبوسفري واأليونوسفري يف املدى

طناعية. أما تأخر سواتل األرض االصتتبع الرتدد، على األقل ليس عرب مدى الرتددات الراديوية االعتيادية املستخدمة للوصول إىل 
 األيونوسفري فهو تأخر تشتت؛ وهو يتفاوت عكسًا مع الرتدد. وبالتايل ميكن، من خالل قياس تأخر املدى النسيب يف املدى

ترددين متباعدين بشكل مناسب، حساب تأخر املدى املطلق مباشرة على طول املسري من الساتل إىل املستعمل. وال ميكن  يف
تروبوسفري األرض مباشرة، ولكن ميكن استخدام العديد من النماذج، أو تقنيات القياس غري املباشر،  يف تأخر املدى قياس

 الرتوبوسفري لنقل الوقت عرب الساتل بدرجة عالية من الدقة. يف لالستدالل على مسامهة تأخر الزمن

 األيونوسفير وفي األرض تروبوسفير في المقارن المدى تأخر 2.11

قيم تأخر املدى النموذجية إزاء زاوية االرتفاع بالنسبة لرتوبوسفري األرض وأليونوسفري منتصف خطو  العرض  11-1يوضح الشكل 
 ظروف خمتلفة من النشا  الشمسي. وهناك عدة ظواهر هامة يتعني أن تالحظ يف النظام العاملي لتحديد املواقع، يف L1عند الرتدد 

منتصف خطو   يف األيونوسفري يف الرتوبوسفري عند زوايا ارتفاع عالية مماثل لتأخر املدى يف خر املدى. أوالً، تأ11-1الشكل  يف
، بعامل 5الظروف الشمسية الدنيا. ثانياً، خيتلف تفاوت تأخر املدى باختالف زاوية االرتفاع، من السمت إىل ارتفاع  يف العرض

للرتوبوسفري. ومرد ذلك، بطبيعة احلال، أن الرتوبوسفري أقرب كثرياً إىل سطح  10ن لأليونوسفري، ولكن بعامل أكرب م 3قدره  يتقريب
األرض مما هو األيونوسفري، وعند زوايا ارتفاع منخفضة تشاه د األرض على حنو أْمي ل مما هو احلال عرب األيونوسفري الذي هو على 

 أعلى. ارتفاع

 11-1الشكل 

 االرتفاع زاوية إزاء األيونوسفير في العرض خطوط ومنتصف للتروبوسفير المقارن المدى تأخر

 

 25%حدود  يف . وأخطاء متوسط تأخر املدى األيونوسفريي هي1 يتقريبأشرطة اخلطأ ال 11-1الشكل  يف أخرياً، تالحظ
. وكذلك فإن تأخر املدى 5%الرتوبوسفري هي أقل من حوايل  يف 1حني أن أشرطة اخلطأ  يف مجيع ظروف النشا  الشمسي، يف

Sat_time_freq-11-01 

          
 

 

 

 

 زاوية الالرتفاع )بالدرجات(
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من  90% عرب األرض بأكملها. ومرد ذلك أن ما يقرب من 20%بسبب تروبوسفري األرض أكثر ثباتًا بكثري، مرتاوحًا بأقل من 
ضغط املطلق ودرجة سبة مع التروبوسفري األرض، وهي متنا يف الرتوبوسفري يعزى إىل ما يسمى "املكونة اجلافة" يف تأخر املدى

ملائة عن قيمتهما ا يف احلرارة املطلقة اللذين، حلسن احلظ بالنسبة لنا سكان األرض، ال خيتلفان عمومًا بأكثر من بضع درجات
 األرض.أيونوسفري  يف ة. ومبا أن غالبية الرتوبوسفري تعزى إىل "املكونة اجلافة" فإن تأخر املدى فيه أسهل منذجة من مثيلهاالمسي

 األرض تروبوسفير في المدى تأخر نمذجة 3.11

. وأساس معظم النماذج الرتوبوسفريية هو جمرد دالة Spilker [1996]هناك مناذج كثرية لرتوبوسفري األرض، استعرض البعض منها 
ة ارتفاع فإن معظمها دالة لزاويزوايا ارتفاع أدىن. ولئن اختلفت إىل حد ما كل  يف زاوية ارتفاع ت نسب تأخر مدى السمت إىل التأخر

يتطلب ببساطة أن يتحدد تأخر مدى السمت وأن ُيضرب بعد ذلك بعدد، هو دالة زاوية االرتفاع، للحصول على التأخر املكافئ 
علي فاملطلوب عند زاوية ارتفاع الساتل املرصود. وهناك طرائق مناخية لتحديد تأخر املدى الرأسي وطرائق لتحديد التأخر الرأسي ال

زوايا ارتفاع  يف GPSشبه الوقت الفعلي باستخدام بيانات الرتدد املزدوج الدقيقة املستقاة من عدد من سواتل النظام  يف بقياسات
تصحيح  يف cm 2-1د حدو  يف ذلك الوقت. وميكن التوصل إىل دقة يف دالة زاوية ارتفاع مناسبة فضلخمتلفة وضبط تأخر املدى أل

 أسلوب مطابقة املنحىن هذا. تأخر املدى باستخدام

 وحيتسب تأخر املدى الرأسي بسبب الرتوبوسفري تقريباً كما يلي:

 610 ( )dr c N h l   11)-(1 

 حيث:

 c: سرعة الضوء بامللليثانية 

 N(h)dl: الرتوبوسفري، بوحدات قابلية االنكسار. يف قابلية االنكسار الكلية 

أشكال تأخر مدى السمت، حيث ميكن تفريق الفصل اجلاف، أو اهليدروستايت، وما يسمى الفصل ومثة شكل من بني العديد من 
 احلسبان حملياً درجة احلرارة والضغط وخبار املاء، وهو: يف "الرطب"، وحيث ميكن أن يؤخذ

 Vtotal Dry Wetr r r    11)-(2 

 (m) 0.62 millibars
dry

Kelvin

P
r

T


  11)-(3 

 حيث:

 P: كلي، بوحدة ملليبار.الضغط ال 

 (m) 
2

2

8.3 10 WV
wet

P
r

T

 
  11)-(4 

 حيث:
 WVP: .الضغط اجلزئي لبخار املاء 

 8,5 ، وضغط ماء جزئي يعادل288o Kدرجة مئوية، أو  15oملليبار، ودرجة احلرارة،  1 013وباستخدام أرقام منوذجية للضغط، 
 رطوبة نسبية، يكون تأخر املدى الرتوبوسفريي الرأسي الكلي: 50%ملليبار، ما يقابل 

 (m) 26,08 = 2,18 + 0,= 2 totalVr 11)-(5 

من تأخر املدى  3,5% = 0,08/2,26الغالف اجلوي جمرد  يف ويف هذه احلالة النموذجية تكون املكونة "الرطبة" بسبب خبار املاء
 الرتوبوسفريي الرأسي الكلي.
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 للمستعملني الذين ال يتطلبون سوى متوسط تأخر مدى الرتوبوسفري ملختلف خطو  العرض استخدام قيمة ثابتة وحيدةوميكن 
 مجيع أحناء العامل، تعطى تقريباً بالعالقة: يف

 (m) 2.47

sin 0.0121
r

E
 


 11)-(6 

 حيث:

 E: .زاوية االرتفاع 

 وتكون دالة املناقلة املبسطة:

 
1.0121

m( ) =
sin 0.0121

E
E 

 11)-(7 

والنغلي بوضع منوذج مدى تأخر مناخي تروبوسفريي مت اختباره على نطاق واسع إزاء بيانات مسابري راديوية  زنوقام كولي
. وُوصفت النتائج من حيث [Collins and Langley, 1999]أمريكا الشمالية  يف فعلية مستقاة من حمطات عديدة

، يتبع عن كثب توزيعًا غوسيًا من حوايل UNB3االحنرافات عن الرتسبات العادية، أو الغوسية. وهذا النموذج، ويدعى 
5–  إىل4+ الوقت الفعلي. وقد ُوصفت العوامل اليت  يف نقا ، وهو أداء مثري لإلعجاب لنموذج مناخي دون مدخالت

 .[Collins and Langley, 1996] يف حتد النموذج

 التروبوسفير وفي األيونوسفير في المدى تأخر تفاوت 1.3.11

الغالف اجلوي. ومع  يف املقام األول إىل حمتوى خبار املاء يف تروبوسفري األرض، كما هو مبني أعاله، يف يعزى تفاوت تأخر املدى
زوايا ارتفاع دنيا قد  يف حدود جمرد بضعة سنتيمرتات، وحىت يف ذلك، فإن احلجم املطلق لتأخر مدى السمت بسبب خبار املاء هو

كثري، ولكن أيونوسفري األرض هو أكرب من ذلك ب يف خطأ املدى اإلمجايل. والتفاوت املطلق لتأخر املدى يف يكون عامالً رئيسياً  ال
 مزدوج الرتدد كما هو موضح أدناه. GPSميكن إزالته شبه كلياً باستخدام مستقبل 

على من حيتاج إىل أعلى درجات الدقة لكال تصحيحات تأخر املدى األيونوسفريية والرتوبوسفريية استخدام تصحيح مزدوج ويتعني 
أخطاء املدى  يف استخدام واحدة من داالت "املطابقة" يف الرتدد إلزالة تأخر املدى األيونوسفريي من الرتبة األوىل، مث عليه النظر

وحيد الرتدد فمن  GPS ع لتحديد تأخر املدى الرتوبوسفريي بشكل مستقل. وإذا مل يتوفر سوى مستقبلاملتبقية إزاء زاوية االرتفا 
احملتمل عندئذ أن يكون تأخر املدى األيونوسفريي املتبقي، حىت بعد استخدام واحدة من خمتلف طرائق التصحيح األيونوسفريي، 

 .UNB3منوذج مناخي لتأخر املدى، مثل النموذج  أكرب من تأخر املدى الرتوبوسفريي املتبقي حىت باستخدام

 الشمسي يالدور  والتفاوت اليومي والتفاوت العالم صعيد على وسلوكه األيونوسفير في الوقت تأخر 4.11

 تأخر مدى األيونوسفري متشتت؛ أي أنه يتفاوت عكساً مع الرتدد على النحو التايل:

 (s)

.

2
0

40.3
Sat

t Ndl
cf

  



 11)-(8 

 حيث:

:

.

0

d

Sat

N l 
عدد متكامل من اإللكرتونات احلرة على طول مسري موجات الراديو من نقطة القياس على األرض 

 املسري. على طول هذا (TEC)إىل الساتل، ويعرف عادة باسم منحدر إمجايل احملتوى من اإللكرتونات 

 c: سرعة الضوء بامللليثانية 

 f:  تردد تشغيل النظام(Hz). 
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ياسه عند طريقة لتصحيح آثاره على نقل الوقت هو ببساطة ق أفضلومبا أن تأخر املدى األيونوسفريي هو دالة تتبع الرتدد فإن 
باشرة، وهي األيونوسفري مباشرة. والطرائق األخرى كلها أقل م يف ترددين متباعدين مبا فيه الكفاية، وبالتايل قياس تأخر الوقت

 بالضرورة أقل دقة.
 إلكرتون 1019إىل  1016العمود من  يف أيونوسفري األرض يف (TEC)اوح األرقام النموذجية إلمجايل احملتوى من اإللكرتونات وترت 
العمود  يف TECاأليونوسفري الوحيد االجتاه املقابل إزاء الرتدد لقيم احملتوى  يف قيم تأخر الوقت 2-11املرت املربع. ويظهر الشكل  يف

. ويعزى 2-11الشكل  يف خط رأسي يف GHz 1,57542مبقدار  GPS L1املرت املربع. ويظهر تردد  يف إلكرتون 1019إىل  1016من 
قيم أسية إىل عوامل كثرية، من بينها الوقت من اليوم واملوسم وموقع احملطة وتدفق األشعة  3حدود  يف TECاحملتوى  يف التباين الكبري

 الشمسية فوق البنفسجية املؤينة.

 11-2 الشكل

 تردد كدالة  االتجاه الوحيد األيونوسفيري المدى تأخر
 .المربع المتر في إلكترون 1019 إلى 1016 من العمود في مختلفة TEC لقيم

 GHz 1,575 عند رأسي بخط GPS L1 التردد إلى ويشار

 

، GPS L1املتوسط الشهري لتأخر املدى الرأسي األيونوسفريي على صعيد العامل، باألمتار عند الرتدد  11-3ويوضح الشكل 
لظروف الشمس القصوى وقت االعتدال. ويالحظ أن تأخرات املدى األقصى ال حتدث عند خط االستواء اجلغرايف وإمنا عند 

على جانيب خط االستواء املغنطيسي. وبينما يظهر هذا التمثيل النموذجي لظروف املدى املتوسط  º15±خطو  العرض حوايل 
 أيضاً. املطلقة ميكن أن تكون أكرب من ذلك بكثري كما أن التباين اليومي مرتفع عادة فإن القيم L1عند  m 24القيم القصوى جملرد 

التباين اليومي واملومسي والدوري الشمسي أليونوسفري خطو  العرض الشمالية الوسطى وذلك برسم قيم  11-4ويوضح الشكل 
حملطة تقع بالقرب من بوسطن،  1990حىت  1986تأخر املدى لكل يوم من األشهر األربعة يناير ومارس ويونيو وسبتمرب من 

. ويالحظ 1989-1999 الفرتة الزمنية يف الدورة الشمسية اليت بلغت ذروهتا يف النشا  الشمسي يف ماساشوستس، وهي فرتة زيادة
 لقيم املطلقةامنحنيات تأخر املدى النهارية ضمن أي شهر معني، وكذلك اآلثار املومسية مع ارتفاع  يف التباين اليومي الكبري

 بريةشهر يونيو. ويالحظ التغريات الك يف شهري االنقالب، مع اخنفاض القيم بشكل خاص يف شهري االعتدال عما هي يف
. أما مناذج تأخر املدى األيونوسفريي اليت مل يتم حتديثها 1990و 1989إىل  1986تأخر املدى املطلق بتزايد الدورة الشمسية من  يف

ليومي املتبقي حبوايل يرتك بالتايل التباين ا الوقت املناسب فال يسعها سوى تكرار متوسط تأخر املدى الشهري؛ مما يف بقياس قريب
 تأخر املدى األيونوسفريي دون تصحيح. يف من جذر متوسط الرتبيع %25
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 11-3الشكل 
 العالم، صعيد على األيونوسفيري المدى تأخر متوسط

 االعتدال وقت القصوى الشمس ظروفل ،GPS L1 التردد عند باألمتار

Sat_time_freq-11-03

Range Delay at L1 SSN = 185 Day = 81 UT = 0.0 PIM MODEL

 

 11-4الشكل 

 الرأسي األيونوسفيري المدى تأخر لمكافئ النهارية للمنحنيات الشهري الطبقي الرسم
 .الشمسي النشاط تزايد من سنوات خمس في أشهر ألربعة GPS L1 التردد عند

 (SSN) الشمسية البقع أعداد إلى يشار شهر، لكل الشمسية البقع أعداد متوسط
 شهري طبقي رسم كل  يمين إلى العريضة باألسهم

 Sat_time_freq-11-04
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 بيانات استخدامو  المحّدثة، والنماذج الشهرية، المتوسط ونماذج األيونوسفير، في الوقت لتأخر التصحيح طرائق 1.4.11
SBAS/WAAS/IGS التردد ثنائية والتصحيحات الفعلي، الوقت في األيونوسفيرية 

النامجة عن إمجايل احملتوى من اإللكرتونات، إذا بقيت غري مصححة،  GPSالنظام  يف الرأسية النموذجيةميكن ألخطاء املدى الزائف 
 رقيإىل اجلنوب مباشرة من اجلزء القاري اجلنويب الش الرأسي. ويف الواقع إن تأخر املدى األيونوسفريي m 25-10حدود  يف أن تكون

خالل عاصفتني مغنطيسيتني أرضيتني كبريتني حدثتا مؤخراً، وهي منطقة يكون  m 40الواليات املتحدة األمريكية بلغ أكثر من  يف
فقط. وحلسن احلظ، هناك عدة طرائق لتصحيح آثار  m 10حدود  يف عموماً  الرأسيفيها املتوسط الشهري لقيم تأخر املدى 

تدرجاً حنو أسلوب لعدم القيام بأي حماولة للتصحيح، و األيونوسفري على نقل الوقت. وترد هذه الطرائق أدناه، بدءاً باحلالة )التافهة( 
ية، ولكنه يستثين املعدات األول يف التصحيح، وإن كان ذلك بزيادة تكلفة معتدلة أفضلالتصحيح بالرتدد الثنائي الذي يوفر 

 األيونوسفري من االعتبار، حىت مستوى بضعة سنتيمرتات من التصحيح على األقل.

طرائق خمتلفة لتصحيح آثار تأخر املدى األيونوسفريي. وسيناقش كل من هذه الطرائق، إىل جانب الصعوبة هناك على األقل مخس 
 ة التالية:يتقريبتنفيذ التصحيح. وتسفر هذه الطرائق عن التصحيحات ال يف النسبية

الكتمال. ومن شأن ا يف رجت رغبةعدم القيام بأي حماولة لتصحيح تأخر املدى األيونوسفريي. هذه حالة تافهة، ولكنها أد 0 % –
 أي تصحيح "ثابت" لكل "موسم" ومكان، دون تبعية هنارية، أن يشكل حتسناً كبرياً على حالة "عدم احملاولة" هذه.

إىل تصحيح ما يقرب من نصف )جذر متوسط تربيع( تأخر  (ICA)يرمي استخدام خوارزمية التصحيح األيونوسفريي  05 % –
وحيدة الرتدد تقريباً. وترس ل  GPSكل مستقبالت نظام  يف وهذا هو التصحيح املعهود املستخدم املدى األيونوسفريي.
كجزء من الرسالة الساتلية، ويتم حتديثها مرة واحدة على األقل كل عشرة أيام من مرفق   ICAمعاِمالت اخلوارزمية 

ي متوسط التدفق الراديوي الشمس يف كبرية، أو بتواتر أكرب إذا كانت هناك تغيريات  GPSنظام  يف التحكم الرئيسي
معاِمالت فقط نظراً للقيود املفروضة  8 على ICAاملستمر ملدة مخسة أيام خالل فرتة األيام العشرة. وتقتصر اخلوارزمية 

 .GPS [Klobuchar, 1987]على طول رسائل 

 نه يوافق متوسط السلوك الشهري لتأخريتطلب استخدام منوذج أيونوسفريي من أحدث طراز آالف املعاِمالت ولك 75 % –
 (IRI). ومن النماذج املألوفة األيونوسفري املرجعي الدويل 10%املدى األيونوسفريي ضمن حدود حتيز متبق مبا يقرب من 

[Bilitza, 2000] ومنوذج ،Bentزال استخدام هذين النموذجني  . وكال النموذجني متاح عرب اإلنرتنت. ومع ذلك ما
، وما يرتتب على ذلك من تقريب 20-25%أن يتعامل مع التباين اليومي املتبقي حبوايل  GPSستعمل النظام حيتم على م

املعرفة بصدد املتوسط الشهري. ويالحظ أن هذا  يف واحدة عندما يراعى التحيز ، وخطأ مبقدار 22-27%بنسبة 
ن فعلي، ولكنه يعتمد فقط على منوذج مالوقت شبه ال يف املستوى من التصحيح ما زال ال ي ستخدم أي مدخالت

اليت ال تستخدم سوى  ICAأحدث طراز ليصف على حنو أدق املتوسط الشهري لسلوك األيونوسفري بدالً من خوارزمية 
إىل حوايل  50%إىل عدة آالف ترتفع نسبة التحسني من حوايل  8معاِمالت. وهكذا، بزيادة عدد املعاِمالت من  8

 سط الرتبيع.، من حيث جذر متو %75

هذا  يف املرسلة كجزء من رسائل التعزيز (SBAS)الفضاء  يف استخدام التصحيحات األيونوسفريية بواسطة نظم التعزيز 90 % –
واخلدمة املالحية املستقرة بالنسبة إىل  (WAAS)النظام. وتتوفر هذه الرسائل بوسائل منها نظام التعزيز الواسع النطاق 

التصحيح  يف . ويوفر هذا التحسني الكبريبشأن نظم التعزيز 2الفصل  يف ، كما جاء(EGNOS)ية األرض للتغطية األوروب
املرجعية اليت  SBASالوقت شبه الفعلي املستقاة من شبكة من حمطات نظم  يف بيانات تأخر املدى األيونوسفريي

شبكة خطو   يف 5 يف 5تستخدم لتوليد شبكة من تصحيحات تأخر املدى األيونوسفريي عند نقا  مساحتها 
ملناطق اليت يوجد ا يف العرض والطول فوق منطقة التغطية. وبطبيعة احلال، ال ميكن استخدام أسلوب التصحيح هذا إال

حسني األيونوسفري. والت يف وحيث توجد حمطات مرجعية كافية على األرض لقياس تأخرات املدى SBASفيها نظام 
وحيد الرتدد قادر أيضاً على  GPS الوقت شبه الفعلي مرهون باشرتا  توفر مستقبل يف األيونوسفرييةباستخدام البيانات 

مثاًل، حىت مع استخدام  WAASفقط باستخدام النظام  90%. وسبب التصحيح املقدر بنسبة SBASتلقي رسالة 
من  5 يف 5من قيم شبكية مبساحة الوقت شبه الفعلي، هو احلاجة إىل االستيفاء الرياضي  يف بيانات تأخر املدى
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للميل املكافئ من تأخرات املدى األيونوسفريي على طول خط البصر  WAASتأخر املدى األيونوسفريي بواسطة النظام 
 اليت يرصدها املستعمل. GPSإىل كل من سواتل 

صول املتعلقة بنقل الوقت للعمل ويف الف GPSبشأن نظام  1الفصل  يف استخدام مستقبل مزدوج الرتدد كما هو موضح 99 % –
املرصودة. ويقيس هذا األسلوب  GPSأساساً على إزالة كل تأخرات املدى األيونوسفريي على طول املسري إىل كل سواتل 

ينطوي على أي  ، والGPSبشكل مباشر ميل تأخر املدى األيونوسفريي على خط البصر طوال مسري كل ساتل 
سلوب أ أفضلاء من قيم تأخر مدى مقيسة على طول مسري آخر. وهو حىت اآلن حسابات منذجية، وال على استيف

اجلديد حيز  L5املدنيني عندما يدخل الرتدد  GPS، وينبغي أن يصبح املعيار جلميع مستعملي اإلطالقتصحيح على 
من  العقد الثاينوقت مبكر من  يف املستقبل، ومن املرجح أن يكون ذلك يف Galileoو GPSسواتل  يف التنفيذ الكامل

 القرن احلادي والعشرين.

وينطوي كل من مستويات نسبة التصحيح املئوية املذكورة أعاله على مأخذ أو آخر. فالتصحيح الصفر، بطبيعة احلال، يشكو من 
مزدوج الرتدد.  GPSينطوي بالطبع على أعلى تكلفة، إذ يشرت  وجود مستقبل  99%وجود أكرب عدد من األخطاء، والتصحيح 

من جذر متوسط الرتبيع من خطأ تأخر املدى األيونوسفريي  50%لتصحيح ما يقرب من  ICAوال ينطوي استخدام اخلوارزمية 
، وهو اإلجراء املعهود ICD-200الواجهات  يف وثيقة التحكم يف سوى على علة صغرية إذ إن املعادالت الالزمة لتنفيذه واردة

 الوحيدة الرتدد. GPSمستعملي نظام مستقبالت  يف املستخدم

 الوقت تأخر على مرتبة األعلى األيونوسفيرية اآلثار 2.4.11

قرينة  لكرتونات النموذج من الدرجة األوىل مناأليونوسفري بإمجايل احملتوى من اإل يف اليت تربط تأخر الوقت 11-1تستخدم املعادلة 
، Gu, 1991] and [Brunner 9-10رينة االنكسار، بإمهال احلدود اليت هي أقل من االنكسار األيونوسفريي. ويتألف الشكل الكامل لق

 من عدة حدود إضافية تشمل:

   21 / 2 ( / 2)cosθ ( /8)n X XY X    11)-(9 

 حيث:

 حد الفضاء احلر :1 

 X/2:  2حد املرتبة  األوىل، متناسبة مع f1/ 

 XY/2 cos:  3متناسبة مع f1/ 

 /82X:  4متناسبة مع f1/. 

ألقصى ظروف األيونوسفري  GPSعلى التوايل، يكون حجم حدود املراتب األعلى عند ترددات  Cو Bو Aوإذا مسيت هذه احلدود 
 على صعيد العامل كما يلي:

 8-10×  2 , D 7-10×  2 , C 4-10×  2 B  

 أسوأ ظروف األيونوسفري، هي: يف مرة أخرى، B، إىل احلد من املرتبة األوىل، Dو Cوتكون النسبتان للحدين من املرتبة األعلى، 

 4-10 , D 3-10 C/B  
، حىت بالنسبة لأليونوسفري GPSمن احلد من املرتبة األوىل عند ترددات  0,01%و 0,1% وهكذا، يكون احلدان من املرتبة األعلى مها

 إىل استنتاجات مماثلة حيث كانت أكرب مسامهة [Ioannides and Strangeways, 2002]العايل للغاية قيد النظر هنا. وقد توصل 
 حدود املرتبة األعلى جمرد بضعة سنتيمرتات. يف
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 آثار التأللؤ 3.4.11

. ومع ذلك، فإن حدوث قدر GPSميكن أن يؤثر كل من تأللؤ االتساع وتأللؤ الطور على أداء املدى القصري ملختلف مستقبالت 
املنطقة شبه  يف مناطق خطو  العرض الوسطى. وحىت يف "ارتعاش" تأللؤ الطور ضئيل جداً ال بأس به من آثار خبو التأللؤ أو 

االستوائية، حيث حيتسب متوسط زمن اإلشارة، ال تشكل آثار التأللؤ أي مشكلة. ويف املنطقة االستوائية ال حتدث آثار خبو 
 نيلليل احمللي، وذلك فقط خالل أشهر االعتدالساعات ما بعد غروب الشمس حىت منتصف ا يف االتساع العميقة عمومًا سوى

ويات تأللؤ العامل اليت تتسم مبست يف متثيالً تصويرياً لألوقات واملناطق 11-5 سنوات النشا  الشمسي العايل نسبياً. ويوفر الشكل يف
فت مورفولوجية تأللؤ حيث ُوص [Goodman and Aarons, 1990]خمتلفة. وقد استعرض عدد من الباحثني آثار التأللؤ، ومنهم 

قل الوقت االتصاالت الساتلية ونقل الوقت. وقد ميثل التأللؤ قيداً على دقة ن يف االتساع ملختلف الرتددات اليت يشيع استخدامها
، لبالساتل، ولكن من املمكن تقليل آثار التأللؤ ببساطة بتجنب األوقات والفرتات من اليوم اليت حيدث فيها عادة. على سبيل املثا

أمر نادر  GPSانقطاع إرسال اإلشارة على ترددات النظام  يف على الرغم من أن خبو االتساع العميق الذي ميكن أن يتسبب
خطو  العرض الشفقية، من املستحسن لو أمكن جتنب نقل الوقت خالل فرتات االضطراب املغنطيسي. وكذلك،  يف احلدوث

ا  الشمسي العايل. سنوات النش يف املناطق شبه االستوائية، وخصوصاً  يف لييستحسن جتنب نقل الوقت بعد غروب الشمس احمل
حرصًا على  GPSالوقت الفعلي لكل سواتل  يف 0C/Nدائمًا مراقبة نسبة كثافة املوجة احلاملة إىل الضوضاء  فضلوأخرياً، من األ

 ر على اإلشارة الواردة أم ال.استمرار توفر طريقة موثوق هبا لتحديد ما إذا كان تأللؤ االتساع العميق يؤث
 

 11-5 الشكل

 خارطة العالم باالحداثيات المغنطيسية والتوقيت المحلي،
 تبين أين تقع مناطق التأللؤ عادة
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 خاتمة 5.11
نصيحة ميكن أن تعطى للمهتمني بنقل الوقت بشأن آثار التأخر األيونوسفريي على نقل الوقت هي املسارعة، دون  أفضلإن 

 ام مستقبلوصلة نقل الوقت. واستخد يف مزدوج الرتدد وشراء جهاز لكل هناية GPSإبطاء، إىل أقرب مكان يباع فيه مستقبل 
GPS  من تأخر املدى األيونوسفريي تلقائياً من   99%لضمان إزالة أكثر من  اإلطالقطريقة على  أفضلمزدوج الرتدد هو ببساطة

 SBAS مزدوج الرتدد، عندئذ تستخدم تصحيحات GPSكل مسريات السواتل. وإذا تعذر استخدام مستقبل 
WAAS) أو (EGNOS مناطق العامل  يف األيونوسفري إذا كانت هذه التصحيحات متاحة يف األيونوسفريية لتوفري قيم تأخر الوقت

األيونوسفريية، عندئذ من شأن قيم إمجايل احملتوى من االلكرتونات  SBASحيث يتعني القيام بنقل الوقت. وإذا مل تتوفر تصحيحات 
ن أي من النماذج م أفضلدولية للنظام العاملي للمالحة الساتلية أن توفر تصحيحًا املستقاة من حمطة قريبة من حمطات اخلدمة ال

 األيونوسفريية غري احملدثة.
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 مقدمة 1.12

الوقت على مر السنني تقرتب من الكمال، من حيث الدقة والضبط على السواء. ويصور ما فتئت امليقاتيات اليت حتفظ لنا 
مستويات أداء أشكال خمتلفة من امليقاتيات على امتداد طائفة واسعة من الفرتات الزمنية. وهناك تطور من األقل دقة  12-1 الشكل

خدام التاريخ األحدث عهداً. واليوم، حنن نشارف على است إىل األدق من أعلى إىل أسفل. واجلزء السفلي من الرسم البياين يصور
 بيتا ثانية 10 . وهذا يقابل ميقاتية لديها القدرة على احلفا  على مستوى أداء من مرتبة16-1 × 10ميقاتيات تبلغ دقة ترددها 

 اليوم. يف

 12-1الشكل 
 قدرة الميقاتيات على حفظ الوقت

 (D. W. Allan)هذا الشكل مقتبس بإذن من 

 

امنة امليقاتيات أو مهمة مز  يف وقد اعتمدت أوسا  ضبط الوقت، على مر السنني، العديد من التقنيات والنظم املختلفة ملساعدهتا
 هذه النظم. وهي تشمل استخدام:مستوى أداء بعض  12-2 نقل الوقت. ويبني الشكل

 ؛(MODEMS)لألرض، مثل التلفزيون واهلواتف  أنظمة االتصاالت -

 ؛WWVH)و (WWVالبث اإلذاعي املباشر  -

 ؛GPSو Loran-Cنظم املالحة، مثل  -

 .(TWSTT)اجتاهني  يف الساتلية، مثل نقل الوقت والرتدد بالساتل أنظمة االتصاالت -

 يات من حيث الدقة والضبط، سعى أرباب ضبط الوقت إىل تطوير نظم أكثر دقة وأكثر استقرارًا ملساعدهتموإذ تزايد أداء امليقات
حل املشاكل التقليدية  يف مسامهة كبرية (GPS)عملية املزامنة. ويف نظر هؤالء املتخصصني، يسهم النظام العاملي لتحديد املواقع  يف

 توقيت ونظام موثوق لنقل الوقت.لضبط الوقت. بل هو مصدر موثوق من مصادر ال
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 12-2الشكل 

 أداء مختلف تقنيات نقل الوقت
 (D. W. Allan)هذا الشكل مقتبس بإذن من 

 

 

 التوقيت في GPSاستخدام النظام  2.12

سواء. ولكن ما األغراض العسكرية واملدنية على ال يف موثوق لتحديد املواقعالنظام العاملي لتحديد املواقع هو نظام مالحة أثبت أنه مصدر 
. [Klepczynski et al., 1996]ضبط الوقت  يف أثبت أنه أداة هامة وقيمة لدى املتخصصني GPSيغرب عن بال الكثريين هو أن النظام 

رب غري حمدود من املستخدمني وملزامنة امليقاتيات ع فهذا النظام هو أداة مرنة وعاملية ميكن استخدامها لتوزيع الوقت على عدد
هلذه األغراض  GPSمسافات كبرية بدرجة عالية من الدقة والضبط. وسوف يُبحث هنا بإجياز كيف تستخدم أوسا  التوقيت النظام 

 هذا اجملال. يف وُيسلط الضوء على أحدث التطورات

 التوقيت؟ GPSكيف يوزع النظام  1.2.12

، كجزء من حل املالحة، حتديد الفرق بني امليقاتية املوجودة ضمن املستقبل لدى GPSوب املوجود ضمن مستقبل يستطيع احلاس
كما هو   UTC، أي (UTC USNO)، وهو التوقيت العاملي املنسق GPSأو التوقيت املرجعي لنظام  GPSاملستعمل وإما التوقيت 

عادة ميقاتية كوارتز. ومع ذلك، ويف بعض  GPSضمن مستقبل مستعمل النظام مرصد البحرية األمريكية. وتكون امليقاتية  يف حمدد
. وميكن GPSاحلاالت، ميكن أن تكون ميقاتية خارجية من معيار تردد الروبيديوم أو معيار تردد حزمة السيزيوم مرجعاً حملياً ملستقبل 

إن حل املالحة يعطي الفرق بني  إذ GPS، أو توقيت GPS، مبثابة بث من (UTC USNO)برجمة املستقبل احمللي لعرض التوقيت 
كما حيدده املكتب الدويل   UTC موجه حنو (UTC USNO). وينبغي اإلشارة إىل أن التوقيت GPSميقاتية املستقبل احمللية وتوقيت 

 .UTCنانوثانية من التوقيت  10حدود حوايل  يف عادة (UTC USNO). وحيتفظ بتوقيت (BIPM)لألوزان واملقاييس 
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اليت حتتاجها. فاملالحون حباجة إىل أربعة سواتل لتقرير  GPSوتتميز أوسا  التوقيت على أوسا  املالحة من حيث عدد سواتل 
 مواقع ثابتة ويعرفون يف . ومبا أن ضبا  الوقتGPSموقعهم؛ ثالثة لتحديد موقعهم وواحد لتقرير ختالف ميقاتيتهم احمللية عن توقيت 

. وتبعًا لذلك، فقد عدلوا GPSواحد فقط ملعرفة ختالف ميقاتيتهم احمللية عن توقيت  GPSتاجون إىل ساتل موقعهم، فإهنم حي
 مستقبالت ضبط الوقت لديهم من أجل االستفادة من هذه امليزة. يف اخلوارزميات

 الميقاتيات عبر مسافات طويلة؟ GPSكيف يزامن النظام  2.2.12

 . ويف أسلوب املشاهدة املشرتكة هذا، ت رُصد حمطتانGPSالنظام  يف ‘املشاهدة املشرتكة’م حيدث ذلك بواسطة أسلوب يعرف باس
أو مرجع  (T)كل حمطة أن يسجل الفرق بني ميقاتيته احمللية  يف . وجيب على كل مستعملGPSوقت واحد نفس ساتل النظام  يف

. (TTU)يعرف باسم وحدة نقل الوقت  GPSمستقبل  نفس الساتل باستخدام يف نفس اللحظة يف GPSالتوقيت احمللي وتوقيت 
 خاص مربمج حلساب وعرض البنود اليت هتم أوسا  التوقيت. GPSوهذه الوحدة هي مستقبل 

 GPS Time - aTA =  12)-(1a يرصد: Aاملستعمل   

 GPS Time - bTB =  12)-(1b يرصد: Bاملستعمل   

. [Allan and Weiss, 1980]نفس اللحظة من أجل تقليل آثار بعض األخطاء  يف الساتلومن الضروري أن يرصد كال املستعملني نفس 
 وحبساب الفرق بني اجملموعتني من األرقام تكون العالقة:

 bT - aTGPS Time) =  - bT( -GPS Time)  - aTB = ( -A  12)-(2 

املشرتكة خترج من العملية. وهذه عملية بسيطة  GPSوميكن بسهولة أن حتسب الفروق بني اثنتني من امليقاتيات احمللية ألن ميقاتية 
 .GPSجداً ولكنها فعالة ألهنا مستقلة عن توقيت 

 امليقاتيات. وحنن اآلن على مزامنة GPSحتسني دقة وضبط توزيع الوقت وقدرات النظام  يف وقد أحرز تقدم كبري على مر السنني
 مستوى ويف (C/A) اجتاه واحد إىل جانب مستقبل شفرة اكتساب خشن يف توزيع الوقت يف نانوثانية 10-25مستوى  يف

ميكن حتقيقه  مزامنة التوقيت. ومثة جمموعة من القيم أعطيت هلذه التقديرات تشري إىل أن التجربة بينت أن ما يف نانوثانية 15-2
لف اجملاالت من قبيل خمت يف املستعمل واملوقع احملدد. وهذه القيم متثل النتائج اليت حققها املستعملون حالياً يتوقف على 

 القياس. االتصاالت وعلم

 GPSتطبيقات نقل الوقت بواسطة النظام  3.12

م بذلك داخلياً )من خالل نبضات . وميكن القيا[Butterline, 1993]جيب أن تكون العقد الرئيسية، ضمن كل شبكة اتصاالت، متزامنة 
رئيسية ضمن العقد ال يف بسهولة القدرة على متكني املزامنة اخلارجية للميقاتيات GPSاملزامنة( أو خارجياً )من خالل املزامنة(. ويوفر النظام 

شرو  صناعة االتصاالت، مبتطلبات مستوى  يف يفي، ما من حيث الرتدد. وهذا 13–1 × 10من حيث الزمن و  100nsالشبكة بأقل من 
 من حيث الرتدد. 11–1 × 10و ملليثانية من حيث الزمن 1الطبقة األوىل اليت تتطلب دقة مبقدار 

وم، حُيتفظ بالوقت وخصوصًا بالرتدد بواسطة طاقم من امليقاتيات الذرية، مثل معايري تردد الروبيدي االتصاالتويف بعض شبكات 
الطاقم إزاء  يف . ويتحدد عادة معدل كل ميقاتية روبيديومGPSاء التوقيت العاملي املنسق بواسطة النظام جتري مزامنتها إز 

على امتداد فرتة معينة من الزمن. ويتوقف الفاصل الزمين املختار على متطلبات  GPSباحتساب متوسط رصدات  UTC التوقيت
بأعلى قدر من الدقة والضبط  UTC فرق بني معدل كل ميقاتية روبيديوم وتوقيتالنظام املعني قيد النظر. وحيتاج املرء إىل معرفة ال

ما، فإن معدل ختالف ميقاتية الروبيديوم فيما يتعلق  لسبب GPSميكن بلوغه وذلك لالطمئنان إىل أنه إذا فُقد االتصال مع نظام 
. وإذا ما فُقد االتصال، فإن GPSتصال مع نظام ميكن استيفاؤه باستخدام آخر القيم املرصودة حىت يستعاد اال UTC بالتوقيت

املزامنة  احنطا  يف هذا قد يعين أو ال يعين حدوث مشكلة فورية لنظام االتصاالت قيد النظر. واألمر يتوقف على الوقت املستغرق
عدة أسابيع، تبعاً  بني الُعقد حبيث ال تعود قادرة على التواصل بشكل متماسك فيما بينها. وقد يستغرق ذلك ساعة واحدة إىل

 للنظام املعني قيد النظر.
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ملزامنة  GPSحلفظ الوقت. وتستخدم شركات الكهرباء اآلن النظام  GPSعلى النظام  صناعة الطاقة الكهربائيةويتزايد اعتماد 
الهتمام. فهي حتدد ا اخلدمة الكهربائية ضمن املنطقة موضع يف حمطات املراقبة لديها من أجل حتديد موقع األعطال يف امليقاتيات

ث حمطات ثال يف خط الكهرباء( بأسلوب التثليث، أي من خالل الوقوف على وقت حدوث العطل يف مصدر العطل )انقطاع
متت مزامنة ميقاتياهتا. كما حتتاج صناعة الطاقة إىل مزامنة امليقاتيات بني خمتلف مقدمي اخلدمات على املستوى اإلقليمي. واملزامنة 

ريد نقل الطاقة على حنو يتسم بالكفاءة من شبكة إىل أخرى. إذ من شأن نقل الطاقة الكهربائية خارج الطور من شبكة مهمة إذا أ
 إىل أخرى أن يقلل من إمجايل الطاقة املتاحة.

اآلن )الذي أصبح  (NBS)املكتب الوطين للمعايري  يف سنة 15منذ حوايل  GPSباستخدام إشارات النظام  علم قياس الوقتوبدأ 
دقة  يف رغبة GPS(. واقرتح العمل بنظام يستخدم رصدات املشاهدة املشرتكة من سواتل NISTاملعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا، 

 وبعد ذلك NBS املكتب يف ومت بناء مستقبالت مصممة خصيصاً هلذا الغرض، أوالً  [Allan and Weiss, 1980]نقل الوقت والرتدد 
 قادرة على تتبع ساتل واحد فقط C/A ات التجارية. وكانت هذه املستقبالت وحيدة القناة وحيدة الرتدد بشفرةالعديد من الشرك يف
ذكياً وبعيد  CV. وكان أسلوب املشاهدة CVوقت ما. وكان من الضروري لتشغيلها إصدار جداول دورية من رصدات املشاهدة  يف

 GPSتوقيت النظام  يف املتعمد حنطا األثر: إذ مل يقتصر على خفض بعض مواضع عدم اليقني املادية األصل بل تعداه إىل إلغاء اال
 .[Lewandowski and Thomas, 1991] (SA) ‘التيسرية االنتقائية’حتت اسم  1990عام  يف

نانوثانية  20إىل  10الوقت والرتدد. وإزاء جمال عدم اليقني، الذي يرتاوح من نقل  يف إىل حتسن كبري GPSوقد أفضى األخذ بنظام 
 العامل يف املعايري الذرية أفضل، أصبح من املمكن، وألول مرة، مقارنة GPSملقارنات الوقت خالل املراحل األوىل من استخدام النظام 

ذلك  يف يل عشرة أيام. ومنذ ذلك احلني أدخل عدد من التحسينات، مباعلى املستوى الكامل هلا من األداء باستخدام أزمنة التكامل حبوا
. وقد أدى [Lewandowski and Thomas, 1991]استخدام إحداثيات اهلوائي فائقة الدقة والتقوميات الدقيقة وقياسات األيونوسفري 

ة املعايري الذري يف نانوثانية. وجاءت مبوازاة ذلك التحسينات 3 مقارنة الوقت حبوايل يف بداية التسعينيات إىل أحوال عدم اليقني يف ذلك
( عند HP5071Aاليت تقدمت مبقدار قيمة أسية وجعلت املقارنة ممكنة بني امليقاتيات اجلديدة )مثال ذلك، معايري تردد حزمة السيزيوم 

 مستواها الكامل من األداء الحتساب متوسط األزمنة لعدة أيام.

 15-10 × 1و ال علم القياس، والدة عدد من معايري الرتدد اجلديدة واملبتكرة. ويبدو أن هذه األجهزة تقرتب منجم يف واليوم نشهد،
يوصف أداء معيار الرتدد  . وغالبًا ما16–1 × 10و من حيث الدقة ويبدو أن مقدار عدم االستقرار على املدى القصري يقرتب من

فة واسعة من الفرتات الزمنية ترتاوح ما بني ثانية واحدة وعدة أشهر. وهناك الكثري من حيث تفاوت فروق الرتدد على امتداد طائ
(y( واحداً منها: 3-12 هذه الصيغ اإلحصائية املستخدمة لوصف أداء امليقاتية. ويبني الشكل يف من الفوارق الرياضية املختلفة

2 ،
، لعدة أنواع خمتلفة من معايري الرتدد، من قبيل الكوارتز والروبيديوم والسيزيوم Allan [1987]بعض األحيان فارق  يف أو ما يسمى

. ويتكشف هذا التمثيل البياين ألداء معيار الرتدد عن خصائص خمتلفة هي دالة تتبع عمليات (H-maser)وميزر اهليدروجني 
يل بقيمة نحىن لتعررف منط الضوضاء. حيث يشري املالضوضاء اليت حتدث داخل معيار الرتدد. ويف الواقع، ميكن استخدام ميل امل

استقرار معيار ما قد مت بلوغه ) مقدار الوميض األدىن(. ومنط  يف الصفر، أو منحىن يوازي احملور الرأسي، إىل أن أداء التحديد
 الضوضاء املقرتن هبذه العملية هو تشكيل تردد الوميض.

تعمل بشكل مستمر، فمن املهم مقارنتها خالل فرتة معقولة من الزمن وذلك لتحديد  ومبا أن أحدث األجهزة غري ميسورة النقل وال
 الرتدد. ولذلك، يستغرق األمر يف 14–1 × 10 ساعة 24نانوثانية طوال فرتة  1وجود فوارق منهجية فيما بينها. ويقابل القياس بدقة 

لتمكني  . وهذا ما يسورغ أمهية وضع وحتسني طرائق نقل الوقتاملستويات احلالية بضعة أسابيع ملقارنة إثنني من هذه األجهزة يف
 غضون فرتة معقولة من الزمن. يف إجراء هذه املقارنات

 ميقاتية ذرية موجودة حول العامل 220وتستند مقاييس الوقت، التوقيت الذري الدويل والتوقيت العاملي املنسق، إىل بيانات من حنو 
يت املكتب الدويل لألوزان واملقاييس على حساب مقاييس التوق يف . ويعكف قسم التوقيتمن خمتربات التوقيت 50حوايل  يف

وحيدة القناة. وهلذا  C/Aاستناداً إىل قياسات شفرة  GPS CVهذه. والوسيلة التشغيلية الوحيدة ملقارنة هذه امليقاتيات هي تقنية 
ياسات قيت والرتدد. ومن بينها تقنيات تقوم على أساس قالسبب، تنكب أوسا  التوقيت على وضع هنج جديدة ملقارنات التو 

، وقياسات طور املوجة احلاملة، واهلوائيات ذات درجة احلرارة املستقرة، وتقييس برجميات املستقبالت. وكمورد GPS C/Aشفرة 
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. وينصب (GLONASS) النظام العاملي للمالحة الساتلية يف P وشفرة C/Aإضايف، مثة تطورات أخرى تستخدم قياسات شفرة 
متعددة القنوات وهوائيات املستقبل اليت تتمتع حبماية خاصة.  GPS الرتكيز هنا أساساً على التقدم الناجم عن استخدام رصدات

مستقبالت  يف التأخر يف أخرى. وتوصف حاالت عدم االستقرارتقنيات حالية  يف ات اليت تصادفويشار أيضاً إىل بعض الصعوب
 الوقت. مع تقنيات ساتلية أخرى لنقل GPS C/Aة، ويقارن نقل الوقت بشفرة احلالي GPSتوقيت 

 12-3الشكل 

 أمداء االستقرار لمختلف مصادر التردد

 
 

 GPSنظام  في C/Aنقل الوقت بالمشاهدة المشتركة الوحيدة القناة بشفرة  1.3.12

( تتعقب ساتالً واحداً فقط )قناة واحدة( ملزامنة امليقاتيات C/Aيعتمد العديد من املستعملني على مستقبالت وحيدة الرتدد )بشفرة 
 GPS . وعلى مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية، حتسن أداء نقل الوقت بواسطة النظامGPS CVبواسطة تقنية املشاهدة 

قناة  يف C/A التشغيلي بشفرة GPSت احلاضر، يبلغ هامش عدم اليقني املقدر لنقل الوقت بقيمة أسية. ويف الوق C/A بشفرة
من حيث حتويل  0114 يف نانوثانية ملتوسط يومي، وهو ما يقابل بضعة أجزاء 3واحدة وحوايل  CVنانوثانية لرصدة  7واحدة حوايل 

 املتمثل يات الذرية احلالية وحيتاج إىل حتسني بسرعة ملواجهة التحديالرتدد. ومع ذلك، فإن هذا األداء يكاد ال يكفي ملقارنة امليقات
املتوسط  يف امليقاتيات اليت جيري تصميمها اآلن. وعلى مدى السنوات اخلمس واألربعني املاضية حتسن أداء امليقاتيات الذرية يف

اييس التوقيت املرجعية الدولية، حالياً حوايل ، ومها من مقUTCو TAIبقيمة أسية كل سبع سنوات. ويبلغ مدى استقرار التوقيتني 
حبلول  UTCو TAI على مدى فرتة من بضعة أسابيع. وبالتايل، كان من املعقول أن حيقق استقرار التوقيتني 0151 يف جزئني

 .0161 يف بضعة أجزاء 2005 عام

 المقارنات وحيدة الموقع )خط األساس صفر( 2.3.12

نفس  يف الستقبال التوقيت موجودين GPSاملقارنات وحيدة املوقع هي املقارنات اليت يتم فيها حساب املشاهدة املشرتكة بني نظامي 
املوقع، موصولني بنفس امليقاتية، وهلما هوائيان ال يبعد أحدمها عن اآلخر بأكثر من بضعة أمتار. ومتكن املقارنات على مسافات قصرية 

ء امليقاتيات الشائعة وعدد من األخطاء األخرى. وإذا كان املستقبالن اللذان جتري مقارنتهما يستخدمان برجميات متماثلة، من إلغاء أخطا
ينبغي أال ينشأ أي خطأ من بث التقوميات الساتلي أو إحداثيات اهلوائي أو النمذجة غري الكاملة لأليونوسفري والرتوبوسفري. وينشأ أي 
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بالت، وغريها. وتتوفر ذلك املستقبل نفسه واهلوائي والك يف اجلهازين اللذين جتري مقارنتهما، مبا يف وارق التأخرحتيز ثابت مقيس من ف
وكلها تظهر نفس السلوك:  .[Kirchner et al., 1993; Buisson et al., 1985]اآلن كمية كبرية من البيانات تصف هذه املقارنات 

اناً طويل األجل )مومسي( على درجة احلرارة اخلارجية. ومن املرجح أن يكون التغري النهاري اعتماد قصري األجل )يوم واحد(، وأحي
. وال بد من التأكيد على أن الظاهرة امللحوظة هي تأثري تفاضلي وبالتايل ns 10مقدار ضئيل من النانوثانية والتغري املومسي حوايل 

 عتماد على درجة احلرارة أكرب من ذلك.التأخر النامجة عن اال يف قد تكون التغريات الفعلية

 GPSالمعايرة التفاضلية بواسطة النظام  3.3.12

النائية، على مدى السنوات القليلة املاضية، استنادًا إىل مبدأ التقنية  GPSلقد تقدمت املعايرة التفاضلية ملعدات توقيت النظام 
الوحيدة املوقع املوضحة أعاله. ويف هذه احلالة، يكون أحد املستقبلني اللذين جتري مقارنتهما مستقبل حملي. ويكون اآلخر حمموالً، 

فيها الكبالت  املتنقلة )مبا GPSمعدات توقيت النظام  يف ملستقِبليُرس ل بني املواقع اليت يتعني معايرهتا. وعلى افرتاض ثبات تأخرات ا
واهلوائيات(، ميكن حساب تصحيح الوقت التفاضلي لكل من املواقع قيد املقارنة. وتبلغ درجة عدم اليقني املعلنة ملعايرة تفاضلية 

التفاضلية من املقارنة الدقيقة  GPSيت . ومتكن معايرة معدات توقns 2ظروف مثالية، حوايل  يف من هذا القبيل، إذا أجريت
 صلة املشاهدة املشرتكة.و  يف املعايرة التفاضلية والضوضاء يف للميقاتيات الذرية النائية. ومما حيد من هذه الدقة أوجه عدم اليقني

اضلية وعلى مدى السنوات اخلمس عشرة املاضية أجرى املكتب الدويل لألوزان واملقاييس عددًا من املعايرات التف
[Lewandowski, 1996] وجرت مقارنة معدات توقيت .GPS املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا  يف املوجودة(NIST) ومرصد  ويف

حوايل عشر مرات؛ وال ختتلف تصويبات التوقيت التفاضلية اليت تقررت خالل هذه املعايرة بأكثر من بضع نانوثوان.  (OP)باريس 
تربات حيث حيافظ بعناية املخ يف ظروف مثالية يف لية االستنساخ اليت ميكن حتقيقها عندما جتري املعايرةوهذا يعطي فكرة عن قاب

. GPSت معدات توقي يف ، مبا فيها الكبالت. كما أنه يعطي بعض األفكار عن االستقرار طويل األجلGPSعلى معدات توقيت 
ة لى غرار املقارنة الوحيدة املوقع، هي مقارنات تفاضلية. ولعل اآلثار املومسيومرة أخرى، ال بد من التأكيد على أن هذه املقارنات، ع

نصفي  يف نصف الكرة الشمايل. ومل يتم حىت اآلن إجراء معايرات متكررة بني مواقع كائنة يف ن كال املستقبلني يقعانإألغيت إذ 
 الكرة الشمايل واجلنويب.

. ns 10 املتكررة جلميع املواقع. ويف بعض احلاالت لوحظت حاالت تفاوت حبوايلومل يالحظ أي اتساق واضح بني املعايرات 
تعدد مسريات مل  ة احلرارة أودرج يف وميكن أن تعزى هذه احلاالت إىل استجابة خمتلفة من املستقبالت قيد املقارنة للتغريات املومسية

ريات متعمدة عشرات النانوثانية؛ ورمبا تنشأ هذه التغريات من تغياحلسبان. ويف حاالت أخرى كان التفاوت كبرياً، أحياناً  يف يؤخذ
 .GPSأجهزة معدات توقيت  يف غري مسجلة أو من تغريات غري متعمدة

 االلتفاف حول العالم 4.3.12

، كما ذكر سابقاً، بني أزواج من احملطات. ويف بعض احلاالت، من املمكن االلتفاف حول GPS CVحتدث حتويالت الوقت 
اجتاه واحد، بواسطة عدد من أزواج احملطات. وتعين حالة االلتفاف إلغاء مجيع أخطاء امليقاتيات، ويف احلالة املثالية  يف العامل،

 يار أجر املاضي. ومثة اختب يف من وصالت الزمن اخلالية من الضوضاء ينبغي أن نصل إىل صفر. وقد أجريت عدة اختبارات
، استخدمت (CRL)ومرصد باريس، وخمترب أحباث االتصاالت  NISTطوال حوايل سنة على البيانات املستقاة من املعهد الوطين 

فيه التقوميات الدقيقة والقياسات األيونوسفريية املعاجلة الحقاً، أظهر وجود حتيز من بضع نانوثوان تغري مبرور الزمن 
[Lewandowski, 1993]ت معدات احلوسبة تلغى أيضًا حبكم حالة االلتفاف فإن املصادر املتبقية من عدم . ومبا أن تأخرا

عرب الفضاء أو تعدد املسريات. ويبدو أن التحيز امللحو  قد ينشأ عن الدقة احملدودة  GPSاليقني ترتبط فقط مبسري إشارة النظام 
واحد من املختربات  يف إحداثيات اهلوائي يف ضاً إىل خطأللقياسات األيونوسفريية. وهناك جزء من هذا التحيز ميكن أن يعزى أي

املشاركة. ويشري اختالف التحيز مبرور الزمن أيضًا إىل القياسات األيونوسفريية ألهنا ميكن أن تتأثر باألحوال املتغرية بني النهار 
يسهم التصحيح الرتوبوسفريي أيضاً دقائق كل يوم على مدار السنة. وقد  4النجمية مبقدار  GPSوالليل إذ "تتحرك" مدارات 

 التأخرات. يف التباين امللحو  يف بدور
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الغالف اجلوي، حيث  يف ويبدو أن االلتفاف حول العامل يوفر اختباراً جيداً للدقة ميكن مبوجبه حساب التأخرات بسبب االنكسار
 ضة للغاية.جتري املشاهدات املشرتكة  عرب خطو  أساس طويلة بالضرورة على ارتفاعات منخف

 بتقنيات أخرى لنقل الوقت GPSمقارنة النظام  4.12

 االتجاهين في مقارنة إزاء نقل الوقت والتردد بالساتل 1.4.12

هو أسلوب يستخدم سواتل االتصاالت الثابتة بالنسبة إىل األرض لنقل  (TWSTFT)االجتاهني  يف إن نقل الوقت والرتدد بالساتل
آن واحد إشارة مشفرة إىل احملطة  يف ،Bو Aالوقت بدقة قدرها عدة مئات من البيكوثانية. ويف هذا األسلوب، يرسل كل من حمطتني، 

. وتتم مزامنة Aامليقاتية احمللية  يف Hz 1 ارة منمع إش Aاألخرى ويتلقى إشارة مشفرة منها. وتتم مزامنة بدء اإلشارة املشفرة من 
. وتستخدم اإلشارة املشفرة املتلقاة لوقف عدراد فاصل زمن كان قد بدأ من جانب Bأيضًا مع امليقاتية احمللية  Bاإلشارة املشفرة من 

التمكن من حساب الفرق بني امليقاتيتني  قبل Bو Aامليقاتية احمللية لدى املستعمل. ويتعني ضم قراءات عداد فاصل الزمن من احملطتني 
احملليتني. وحيتاج األمر عادة إىل حوايل دقيقتني للحصول على بيانات كافية حلساب متوسط القيمة وذلك بسبب عمليات الضوضاء 

ت مقارنة املقاييس ، وملدة حوايل سنة، جر 1991 عام األسبوع. ويف يف املصاحبة. وجترى هذه الدورات ثنائية الدقائق عادة ثالث مرات
 GPS CV Iتقريباً، بأسلوب  km 800 ، اللذين تفصلهما مسافة(TUG)وجامعة غراتس التقنية  (OCA)الزمنية ملرصد كوت دازور 

 .GPS ns 3وصلة النظام  يف . وكان مدى عدم اليقني[Kirchner et al., 1993]االجتاهني  يف وأسلوب نقل الوقت بالساتل
 TWSTTاملستخلصة من قياسات  [UTC(TUG)-Clock(OCA)]الفروق بني قيم  12-4 الشكل يف املعروضةوُتظهر البيانات 

 GPSالت النظام مستقب يف هناية التجربة بقياس التأخرات التفاضلية يف . ومتت معايرة الوصالت بشكل مستقلGPS CVو
 TWSTTواحد ومطراف ساتلي واحد إىل املوقع اآلخر. ومبا أن الفروق بني قيم  GPSواحملطات األرضية الساتلية بنقل مستقبل 

نانوثانية، على  3,9و 3,6تكشف عن تباين منهجي )مومسي( ظاهري، فإن متوسط القيمة واالحنراف املعياري للفروق ) GPS CVو
املعدل للفروق عن ضوضاء بيضاء  Allanف تباين التوايل( ليست قياسات مناسبة لوصف توافق األسلوبني أثناء فرتة املقارنة. ويكش

يوماً، ولذلك فإن حساب متوسط القيم واالحنرافات املعيارية املقابلة مربر لفرتات  50بتشكيل الطور تصل إىل متوسط زمن حبوايل 
نانوثانية.  2,6املعياري هو  نانوثانية واالحنراف 3,2يومًا هو  50بيانات تصل إىل هذه القيمة. وبالنسبة لزمن املقارنة فإن متوسط 

نانوثانية، وهو يقابل تأثري مومسي من املرجح، مرة أخرى، أن يكون نتيجة لتأخرات تعتمد على  8والفرق األقصى للمتوسط هو 
 (.12-4 الشكلاملستخدمة )انظر  GPSمعدات استقبال  يف درجة احلرارة
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 12-4 الشكل
 TWSTT المستخلصة من قياسات (UTC(TUG)-Clock(OCA))الفروق بين 

 المستخلصة من قياسات (UTC(TUG)-Clock(OCA))والفروق بين 
 (TUG)جامعة غراتس التقنية  في والحرارة الخارجية GPSالمشاهدة المشتركة 

 

 

فة ما قبل املرحلة الواليات املتحدة األمريكية هلا ص يف توقيتمثانية خمتربات توقيت أوروبية وخمتربي  يف TWSTTويتم تنفيذ تقنية 
عملية عام  يف كما  GPS CVو TWSTTنفس تبعية درجة احلرارة للفروق بني قياسات  1997العملياتية. وتظهر نتائج عملية عام 

1991. 

 المقارنة إزاء نقل الوقت بأسلوب الليزر 2.4.12

أن يسمح مبقارنة ميقاتيات ذرية نائية مبدى من عدم التيقن  (LASSO)كان من شأن أسلوب التزامن بالليزر من مدار ثابت 
، متت مقارنة اثنتني من امليقاتيات الذرية 1993يناير  28إىل  1992ديسمرب  8. ويف أثناء جتربة مشلت الفرتة من ps 100 حبوايل
 LASSO( باستخدام أسلويب km 8 000مرصد ماكدونالد، تكساس، ومرصد كوت دازور، فرنسا ) تفصلهما مسافة  يف النائية

 LASSO. ونظرًا لسوء األحوال اجلوية أجريت مخس عمليات GPS CV [Friedelance, 1994; Baumont et al., 1993]و
ت أيونوسفريية مزدوجة الرتدد، لذلك يعترب مدى دون تطبيق تقوميات دقيقة أو قياسا GPS CVفقط. وجرى حساب الوصلة 

 .ns 10عدم اليقني فيها مبقدار 

مدى عدم يقني يعتقد بأنه أدق  LASSOبواسطة مستقبل حممول: وكان لوصلة التزامن بالليزر  GPSوجرت معايرة وصلة النظام 
أمداء عدم اليقني  يف اتساقاً  LASSO وأسلوب GPS CV، ولكنها مل تعاير. وتظهر هذه املقارنة لنقل الوقت بأسلوب ps 100من 

. ويبلغ ns 15 نانوثانية. وتصل قياسات الفروق بني الطريقتني إىل تفاوت من ذروة إىل ذروة حبوايل 192ذات الصلة وحتيزًا حبوايل 
 .ns 6املتبقيات نسبة إىل املتوسط مقدار  يف (.r.m.s)خطأ جذر متوسط الرتبيع 
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)نقل الوقت بوصلة الليزر، الذي  T2L2 السنوات األخرية، من قبيل يف الوقت بأسلوب الليزر يتقدموهناك جيل جديد من نقل 
 Jason 2 )نقل الوقت بالليزر(. وجتري هاتان التجربتان على منت LTT( أو ps 30من املتوقع أن يكون مدى عدم اليقني فيه 

على منت حمطة الفضاء  (ELT)أن يكون توقيت الليزر األورويب  ، ومن املتوقع أيضاً 2008على التوايل منذ عام  Compass وساتل
 .(ESA ACES)إطار بعثة وكالة الفضاء األوروبية  يف (ISS) الدولية

ومع أن هذه النظم بطبيعتها غري مالئمة للمهام التشغيلية، وذلك بسبب حساسيتها لألحوال اجلوية، فهي بالتأكيد أدوات ممتازة 
. وعالوة على ذلك، االجتاهني يف شبكة النظام العاملي للمالحة الساتلية وأسلوب نقل الوقت بالساتل يف لتقييم دقة نقل الوقت

اختبارات  يف ومن خالل إجراء عمليات نقل للوقت دقيقة للغاية بني ميقاتيات أرضية من أحدث طراز، من املمكن أيضاً أن تستخدم
 الفيزياء األساسية.

 GPSنقل الوقت بواسطة النظام  في التطورات الحديثة 5.12
 GPSالنظام  في نقل الوقت بالمشاهدة المشتركة وتعدد القنوات 1.5.12

لتوقيت املتعددة اآلونة األخرية بفضل تطور وتوفر مستقبالت ا يف نقل الوقت بواسطة النظام العاملي لتحديد املواقع يف حدثت هنضة
أسعار املستقبالت وتقاطر الطلبات من أوسا  التوقيت. وكان نقل الوقت  يف توالتخفيضا GPSالقنوات اليت تلت استكمال كوكبة 

وجدول  C/Aوحيدة القناة بشفرة  GPS على الصعيد الدويل جيري، طوال السنوات اخلمس عشرة املاضية، باستخدام مستقبالت
 .[Allan and Weiss, 1980]دقيقة  13مشاهدة مشرتكة دويل من مسارب مدة كل منها 

اليوم، بل كان العدد  يف مسرباً  48املستطاع برجمة أكثر من  يف كانت املستقبالت األقدم عهدًا حمدودة الذاكرة فإنه مل يكن  وملا
دقيقة نتيجة سرعة إرسال رسالة  13الواقع دون ذلك. وكان اختيار الرصد الوحيد الساتل تفضياًل على فرتة تكامل من  يف املفيد

صفحة مرسلة(. ومن شأن دمج أكثر  25دقيقة إلرسال رسالة كاملة ) 12,5ألمر ما يصل إىل . وقد يتطلب اGPS املالحة
لوحظ بعض االنقطاعات اهلامة  GPSهلا نفس البيانات. ويف بداية عهد نظام  CVدقيقة أن يضمن بأن مجيع قياسات  13 من

 مكن تقصري فرتات التكامل.بني رسائل املالحة املتعاقبة. وقد تغري هذا احلال، ولذلك رمبا صار من امل

جمال نظرها وتستخدم املسارب  يف الواقعة GPSاملتعددة القنوات قيد البحث هنا مجيع سواتل  C/Aوترصد مستقبالت الشفرة 
شكل موحد  يف ملف واحد يف الساعات القياسية. وخُتتزن بيانات الناتج املتعدد القنوات يف دقيقة 16دقيقة كل  13املعيارية من 

دقائق لكي  4كل يوم مبقدار  يف . وتزاح الساعات القياسية[Allan and Thomas, 1994; Lewandowski, et al., 1996]قياسياً 
 النجمية. GPSتواكب مدارات 

ملي للمالحة والنظام العا GPS ، وهو تاريخ مرجعي معتمد عرفاً ]تقرير عن تقييس النظام1997أكتوبر  1ومرجع الساعات القياسية هو 
املكتب الدويل لألوزان وحيد القناة الدويل من وضع  CVجدول تتبع  يف [. وتستخدم نفس الساعات القياسية1997الساتلية، 
وحيد جمال النظر" تراعي أيضاً اجلدول الدويل ال يف ، وهو يصدر كل ستة أشهر. واألدوات اليت تستخدم إجراء "كل ما هوواملقاييس

أن  النظام احلايل للرصدات وحيدة القناة. ويبدو من املرجح يف الوقت ذاته يف هذا أن يبسط إىل حد كبري إدخالهالقناة. ومن شأن 
 .BIPMتتوقف قريباً الرصدات وحيدة القناة، ولن تعود هناك حاجة للجدول الدوري الذي يصدره املكتب 

آن واحد، ومع ذلك ال يرصد سوى حوايل مخسة  يف GPSظام ن يف ساتالً  12ومن املمكن، من الناحية النظرية، رصد ما يصل إىل 
 دقيقة 16 فرتة مفيدة من 89أي موقع حضري متوسط. وملا كان هناك  يف )وبالتايل ذات أمهية لنقل الوقت( º15 سواتل فوق

رصدات لكل فرتة من  5 )حوايل º15 فوقكل قناة. وباستخدام مجيع الرصدات املتاحة  يف مسرباً  89اليوم، فمن املمكن رصد  يف
اإلقليمية. وبالنسبة خلطو   CVاليوم. وميكن استخدام كل هذه املسارب لوصالت  يف مسرباً  445دقيقة( ميكن من مث رصد  16

 باستخدام النهج املتعدد القنوات. CVمسرب  100أساس طويلة جداً، بني القارات مثاًل، قد يتاح حنو 

املتعدد القنوات، مقارنة بأسلوب القناة الواحدة، أن  GPSأسلوب  يف ملشاهدات املشرتكةعدد ا يف ومن شأن الزيادة بقيمة أسية
حلساب  2,3 = 1/2(10) االستقرار مبقدار يف نوعية نقل الوقت والرتدد. ومن املتوقع حتقيق كسب نظري يف توفر حتسنًا ال بأس به

 .[Lewandowski et al., 1997]متوسط األزمنة حيث تسود ضوضاء الطور البيضاء 
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ولكن قد تكون الرصدات املتعددة القنوات عرضة لتغريات منهجية، تنجم أساسًا عن اآلثار البيئية على اهلوائي. ومن شأن ذلك 
أن يؤثر على مجيع القنوات بأساليب مشاهبة لتلك املذكورة أعاله بالنسبة للمستقبالت وحيدة القناة باستثناء آثار تعدد املسريات. 

 ربة املقارنة املوصوفة أدناه املكاسب احملققة من الرصدات املتعددة القنوات واآلثار املنهجية.وتوضح جت

دلفت، هولندا، لتجربة  يف NMi Van Swinden Laboratorium (VSL)واملخترب  BIPMوصلة الوقت بني املكتب  يف وقد نُظر
. وقد مت جتهيز كل من املختربين km 400 [Lewandowski et al., 1997]مقارنة ألهنا حتتوي على خط أساس من حوايل 

عدم  اإلطار املرجعي األرضي الدويل على أساس يف متعددة القنوات ومت التعبري عن إحداثيات اهلوائي األرضي GPS مبستقبالت
 .m 0,3اليقني مبقدار 

املستقبلني باستخدام مستقبل حممول. واسُتخدمت . ومتت معايرة كال HP5071Aكال املختربين مبيقاتية  يف ومت توصيل املستقِبل
هنالك  نفس املستقبالت )لفرتة األيام العشرة نفسها( بالنسبة لنقل الوقت بأسلوب القناة الوحيدة وبأسلوب تعدد القنوات. وكان

 12-5 لشكلنيرصدة ألسلوب تعدد القنوات )انظر ا 350كل يوم ألسلوب القناة الوحيدة وحوايل  يف رصدة مفيدة 38حوايل 
 كلتا الوصلتني. يف نانوثانية متماثالً  3(. وكان مستوى الضوضاء حبوايل 12-6و

 االستقرار مقدار يف . لقد بلغ الكسب النظري350إىل  38اليومية من  CVامليزة النامجة عن زيادة عدد املشاهدات  يف ولننظر اآلن
ثوان لنقل الوقت  104منحنيات االستقرار ملتوسط األزمنة اليت هي أقل من  يف . وميكن مالحظة ذلك0,3 = 21/(350/38)

. 12-7 الشكل يف . وقد أبلغ عن منحنيات االستقرار للمقارنة املوقعيةBIPMاملكتب  يف ، وكذلك ملقارنة موقعيةkm 400 عرب
 (.2ثانية )املسار  104 × 3 وتتأثر املقارنة املتعددة القنوات بتأثري منهجي يصبح واضحاً عند حوايل

(. وآثار املنهجية غري مرئية 2.5.12( )الفقرة 3وينخفض هذا التأثري لدى تنشيط اهلوائيات املستقرة من حيث درجة احلرارة )املسار 
صدات ر مستوى الضوضاء األعلى. لذلك فإن امليزة النامجة عن ال يف ( ألهنا مشمولة بالتأكيد1بالنسبة للمقارنة وحيدة القناة )املسار 

عند  HP5071A املتعددة القنوات حمدودة للغاية بسبب عدم استقرار تأخرات املستقِبل وتكاد ال تسمح مبقارنة متوسط وحدات
 مستواها الكامل من األداء حلساب متوسط األزمنة طوال مخسة أيام، وهو الفاصل القياسي حلساب التوقيت الذري الدويل.

 12-5الشكل 

 وحيدة القناة GPS( بمشاهدة مشتركة VSLميقاتية المختبر  –BIPM)ميقاتية المكتب 
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 12-6الشكل 

 متعددة القنوات GPS( بمشاهدة مشتركة VSLميقاتية المختبر  –BIPM)ميقاتية المكتب 

 
 12-7الشكل 

 موقع وحيد( في )هوائيان منفصالن BIPMالمكتب  في GPSموقع وحيد لمستقبلي توقيت  في مقارنة
 المعدل من أجل: Allanانحراف 

 مقارنة وحيدة القناة دون تنظيم حرارة الهوائي؛ ( أ
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 هوائيات مستقرة الحرارة 2.5.12

، وعلى وجه التحديد اهلوائي GPSلقد أصبح من األمور املوثقة جيدًا اآلن، واملعرتف هبا عموماً، أن معدات استقبال التوقيت 
التقليدي، ميكن  GPS. وبالنسبة لنظام استقبال الوقت [Lewandowski and Tourde, 1990]اخلاص هبا، حساسة لظروف البيئة 

. وكانت هذه عقبة استبعاد رئيسية، ns 2/°Cوميكن أن يقرتب من  ns 0,2/°Cالتعبري عن هذه احلساسية بواسطة ُمعامل حبوايل 
قارنة املشاهدة . وتظهر مGPSالنظام  يف وقت سابق بشأن نقل الوقت يف الذي أعلن ns 1حيث استبعدت هدف الدقة مبقدار 

 ns 8 اجتاهني، مبا يغطي فرتة حوايل سنة، تأثريًا مومسيًا من ذروة إىل ذروة مبقدار يف مع نقل الوقت بالساتل GPSاملشرتكة 
. ومل يُعثر على حل هلذه املشكلة على الفور؛ وحىت اليوم GPS( وهو ما يعزى إىل عدم استقرار معدات التوقيت 12-4 )الشكل

خمتربات قياس الوقت. واألهم من ذلك، أن امليزة النامجة عن  يف املستخدمة GPSذا التأثري كامل معدات التوقيت يكاد يتعرض هل
 الت.اآلونة األخرية حمدودة للغاية بسبب عدم استقرار تأخرات املستقب يف جمال النظر" يف األخذ برصدات القنوات املتعددة "الكل

: إذ من شأن [Lewandowski, et al., 1997]ومبا أنه مل يُعثر على وسيلة عملية حلل املشكلة إلكرتونياً، فقد اقرتح اتباع هنج آخر 
استخدام فرن بدرجة حرارة مستقرة أن حيمي اهلوائي. واهلدف األساسي من عملية تنظيم حرارة اهلوائي هذه هو احلفا  على 

 رارة معينة ثابتة.درجة ح يف العناصر احلامسة

. مث سرعان ما توفرت منها صيغة جتارية، تدعى اهلوائي املستقر BIPMاملكتب  يف وقد أنشئت النماذج األوىل من األفران
 BIPM املكتب يف TSAمتعددي القنوات جمهزين هبوائي  GPS. وتظهر مقارنة أولية وحيدة املوقع ملستقبلني (TSA) احلرارة

(. وقد 7-12 حلساب متوسط األزمنة حلوايل يوم واحد )الشكل 1015اإلزالة املنهجية واستقرار الرتدد اجلزئي لبضعة أجزاء مبقدار 
مكن هذا التحسن االستفادة الكاملة من نقل الوقت املتعدد القنوات واالقرتاب من األداء املتوقع من استخدام طور املوجة 

 .GPSالنظام  يف احلاملة

 GPSالنظام  في استخدام طور الموجة الحاملة 3.5.12
، GPS، واليت أنشئت لتحسني التطبيقات اجليوديسية للنظام (IGS)هنضت اخلدمة الدولية للنظام العاملي للمالحة الساتلية 

تتجاهل عادة طور . فمستقبالت نقل الوقت القائمة GPSحتويل الوقت بواسطة النظام  يف خطوات التقدم األخرية يف رئيسي بدور
املوجة احلاملة وبيانات األمداء الزائفة بعد تنفيذ خوارزمية نقل الوقت. وإذا ما احتفظ هبذه البيانات، فقد تؤدي املعاجلة الالحقة 

ديد اجليوديسيا لتح يف نقل الوقت والرتدد. وتستخدم هذه البيانات بالفعل يف باستخدام خوارزميات أكثر تطوراً إىل مزيد من الدقة
املوقع التفاضلي. ومن شأن التمسك بطور املوجة احلاملة أن خيفف من آثار تعدد املسريات. وبفضل توفر املستقبالت املتعددة 

ملوقعني احلفا   اجليوديسيا، من امليسور جداً  يف املشاهدة املشرتكة الشائعة يف القنوات اآلن، وباستخدام أساليب املفارقة املزدوجة
املة مشرتك. وإذا ما استخدمت التأخرات األيونوسفريية املقيسة باالقرتان مع التصحيحات الرتوبوسفريية املعوضة، على طور موجة ح

 حدود يوم واحد  يف مع أزمنة تكامل 1015 يف الرتدد مبقدار جزء واحد يف فقد يكون من املمكن حتقيق استقرار
[Schildknecht et al., 1990; Overney et al., 1998] . ويكفي هذا األداء ملقارنة معايري الرتدد األساسي احلالية. والقياسات

 اليوم، ضرورية لتحقيق هذا األداء. يف املستمرة، بداًل من القياسات اليت تؤخذ مرة واحدة

. [Overney et al., 1998; Petit et al., 1996]وقد أظهر العديد من التجارب مزايا استخدام قياسات طور املوجة احلاملة ملقارنات الرتدد 
 نسقًا مالئمًا لتسجيل بيانات طور املوجة احلاملة [Gurtner, 1994] (RINEX)ويوفر نسق التبادل املستقل عن املستقِبل 

وبيانات األمداء الزائفة. وإذا توفرت املقدرة لدى مستقِبل التوقيت، يقرتح توليد طور موجة  GLONASSوالنظام  GPS النظام يف
ثانية جلميع السواتل املشاه دة. وميكن بعد ذلك استخدام  15فرتات من  يف وملف بيانات أمداء زائفة RINEXحاملة من نسق 

 املعاجلة الالحقة لبيانات دقة الوقت والرتدد. يف هذا امللف

، واختذت GPSة إلشارات طور املوجة احلامل أفضلأوسا  قياس الزمن واجليوديسيا، حيث يتوفر فهم  يف قد تضافرت اجلهود مؤخراً و 
". ويدرس هذا املشروع مقارنات دقة الوقت والرتدد باستخدام قياسات طور IGS/BIPMمبادرة هامة تعرف باسم "املشروع الرائد 

 التقنية. هذا الصدد حل جوانب غموض الطور لتطبيقات التوقيت اليت حتد من دقة هذه يف ة. ومن القضايا اهلامGPS وشفرة
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 اً، ورغبةتأخرات أجهزة احلوسبة. وهنا أيض يف ومن اجلدير باملالحظة أن طور املوجة احلاملة يتأثر أيضًا جبوانب عدم االستقرار
 ء معدات االستقبال.خمتلف أجزا يف ال بد من تنظيم وقياس التأخرات االستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا املبشرة بالنجاح، يف

 استخدام النظام العالمي للمالحة الساتلية 6.12

كثري من  يف والنظام العاملي لتحديد املواقع [Gouzhva et al., 1992] (GLONASS)يتشابه النظام العاملي للمالحة الساتلية 
ألن املستقبالت  GLONASSا كانت األوسا  الدولية لقياس الوقت تستخدم النظام اجلوانب ولكن حىت وقت قريب نادرًا م

التجارية املناسبة مل تكن متوفرة. وهذا الوضع يتغري اآلن، فقد أنشئت أوىل وصالت التوقيت الدولية الدائمة. وأصبحت مستقبالت 
. وقد أجريت عدة دراسات ملقارنة GPSمتوفرة اآلن وهي متوافقة مع نفس معايري مستقبالت توقيت النظام  GLONASSتوقيت 

. وتبني كل هذه GLONASS [Lewandowski et al., 1993]و GPSنظامي  يف C/Aأداء القياسات وحيدة القناة بشفرة 
أيضًا تبعية لدرجة حرارة  GLONASSهوائيات مستقبالت  الدراسات تشابه أداء النظامني بالنسبة للوصالت اإلقليمية. وتظهر

. ويف حالة الوصالت ما بني القارات، من الضروري استخدام GPSهوائيات مستقبالت  يف مماثلة لتلك اليت شوهدت
 الدقيقة املعاجلة الحقاً. GLONASS تقوميات

 GPS + GLONASSالنظام املزدوج  يف C/Aوتثبت بعض الدراسات احلديثة جدوى نقل الوقت متعدد القنوات بشفرة 
[Lewandowski et al., 1997] وتعمل مستقبالت النظام املزدوج متعدد القنوات ومتعدد الشفرات بشكل سلس دون أي إشكال .

. وكانت املقارنة مع مستقبالت [Lewandowski et al., 1996]من حيث الربجميات. وهي تستخدم الربجميات واألنساق القياسية 
أسلوب تعدد  يف GLONASSو GPSأخرى مبثابة اختبار جلودهتا من حيث القياس. واالستخدام املشرتك لنظامي  GPS قيتتو 

نقل الوقت املتعدد  يف غري مكتملة( عدد الرصدات. ويبلغ كسب االستقرار GLONASSالقنوات يكاد يضاعف )كوكبة 
متعدد القنوات وحده كسب  GPSوحيدة القناة حوايل أربعة. ويوفر نظام  GPSبالنسبة لقياسات  GPS + GLONASS القنوات

 ثالثة. استقرار حبوايل

ة قياس الشفرة األساسية املعروف يف ميزة واضحة. وهذا هو مستوى الضوضاء األخفض Pبشفرة  GLONASSوميثل استخدام النظام 
مائة من طول موجة الشفرة قيد النظر. وهذا يعين أن دقة األمداء من  1باسم املدى الزائف. وتبلغ دقة قياس املدى الزائف حوايل 

نانوثانية أو  100ضمن  30هو  Pبشفرة  GLONASSنانوثانية )طول موجة  1هي  Pبشفرة  GLONASS نظام يف الزائفة احملرزة
انية فقط )طول نانوث 10بدقة قياس املدى الزائف مبقدار  C/Aبشفرة  GLONASSحني يسمح نظام  يف ما يقرب منها(،

نانوثانية أو ما يقرب منها(. وأجريت بعض االختبارات مؤخراً باستخدام  000 1ضمن  300هو  C/Aبشفرة  GLONASS موجة
الذي  GLONASS املتاحة حديثاً. وعلى الرغم من الصعوبات بسبب اختالف ترددات Pبشفرة  GLONASSمستقبالت توقيت 

 .[Azoubib et al., 1998]بة، فإن النتائج األوىل مبشرة جداً بالنجاح يؤدي إىل اختالف تأخرات معدات احلوس

 خاتمة 7.12

 أوسا  ضبط الوقت. وهو مصدر من مصادر الوقت وميكن استخدامه يف أصبح النظام العاملي لتحديد املواقع العمود الفقري
 12-8 يقرتب من نظام نقل الوقت بدقة نانوثانية/يوم. ويقارن الشكل GPSمقارنة امليقاتيات. ويف الوقت الراهن، يكاد النظام  يف

املعيارية املستخدمة اآلن وتقنيات عديدة غريها. ومع ذلك، هناك تطورات  GPS CVاحملسنة األحدث عهداً مع تقنية  GPSتقنيات 
 جارية من شأهنا أن حتسن هذا النظام بشكل مذهل.
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 12-8الشكل 

 المشتركة وحيد القناة التقليدية.بالمشاهدة  GPSالوقت األحدث عهدًا بتقنية نقل الوقت مقارنة بعض تقنيات نقل 
 (D. W. Allanمقتبس بإذن من  GPSوطور الموجة الحاملة  TWSTFTو Loran-C)بيانات الميقاتية وبيانات 

 
معدات احلوسبة وعرب املسافات  يف ، كما ميارس اآلن، حمدود أساساً حبكم حاالت عدم االستقرارC/Aبشفرة  GPSإن نقل الوقت 

نانوثانية  3-4قناة املقارنات وحيدة ال يف حتديد التأخرات األيونوسفريية. ويبلغ مدى عدم اليقني يف الطويلة حبكم عدم اليقني
التجارية.  HP5071Aد، وأحيانًا أكثر من ذلك. وهذا يكاد ال يكفي للمقارنة بني متوسط امليقاتيات ملتوسطات أوقات يوم واح

على أكرب  GPSاملختربات عالية األداء. وينطوي طور املوجة احلاملة  يف وهذه التقنية ليست كافية بالطبع ملقارنة معايري الرتدد
املختربات عالية األداء  يف الدقة. ويف مرحلة التشغيل، يستخدم ملقارنة معايري الرتددإمكانية ملقارنات الرتدد ألنه على درجة أعلى من 

/يوم، بل رمبا أقل ps 100حدود  يف وميكن استخدامه لتقييم تقنيات أخرى لنقل الوقت والرتدد. وينبغي أن يصل إىل حد االستقرار
عندئذ ميكن استخدام هذه التقنية ال لتحويل الرتدد فحسب  GPS طور املوجة احلاملة يف من ذلك. وإذا أمكن إزالة أحوال الغموض

 وإمنا لنقل الوقت أيضاً.

" إشارة ثانية وثالثة مشفرة مدنياً. وسوف  GPSبالذات. وسوف يستخدم برنامج "حتديث النظام GPSوهناك أيضاً تطور النظام 
ألحوال  فضلأيؤدي ذلك إىل إحراز تقدم كبري، إذ من شأن املزيد من الرتددات املدنية أن تسمح بقياسات أدق لأليونوسفري وحبل 

ل شارة الساتاملستقب ل على املزيد من السواتل وقد تكون إ يف GPS. وكذلك قد حتتوي كوكبة GPSغموض طور املوجة احلاملة 
 عند الصفر. وقد أفضى هذا إىل حتسني كبري‘التيسرية اإلنتقائية’، مت وضع 1996مارس  يف أقوى. ووفقًا للتوجيه الرئاسي الصادر

 .GPSتوزيع الوقت املباشر بواسطة النظام  يف

حل للتغلب على  لأفضا ميثل ومن أهم اخلطوات لتحسني دقة املستقِبل هو تطوير نظام معايرة مدمج ملستقبالت التوقيت. وهذ
. وإىل أن تتاح بوفرة نظم املعايرة املدجمة، GPSمعدات توقيت النظام  يف الصعوبات احلالية فيما يتعلق بأحوال عدم استقرار التأخر

هلوائيات. ا مكونات اهلوائي اإللكرتونية ويف أي مضخمات خارج املبىن على اخلط، ورمبا كبالت يف ال بد من حتقيق استقرار احلرارة
فحسب وإمنا سوف  C/A ولن يقتصر استخدام احلاويات مستقرة احلرارة على حتسني نقل الوقت ونشره باملشاهدة املشرتكة بشفرة

 حيسن مقارنات الرتدد بواسطة قياسات طور املوجة احلاملة.
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ضمن مستقبالت أجهزة التوقيت يوفر قيمة إضافية ملقارنات  GLONASSو GPSويبدو حتماً أن اجلمع بني قياسات شفرة نظامي 
ترددين يوفر وسيلة لقياس التأخرات  يف ، فإن إمكانية النفاذ إىل الشفرة الدقيقةGLONASSالوقت الدولية. وبالنسبة لنظام 

الذي  GPS يض من نظاماملستقبل( على النق يف تردداً  24تردداً ) 48على  GLONASSاأليونوسفريية. وكذلك يتم بث إشارات 
أن يعزز موثوقيته  GLONASSيبث على ترددين. وهذا يوفر نظام بث قوياً وأكثر مقاومة للتداخل. ومع ذلك، يتعني على نظام 

 وأن يضمن استمرارية العمليات.

توسط مبقدار قيمة امل يف وماذا عن املستقب ل؟ لقد حتسن أداء معايري الرتدد الذرية، على مدى السنوات اخلمس واألربعني املاضية،
نقل الوقت  يف املستقبل عرب مسافات طويلة قدراً وافياً من التقدم يف أسية كل سبع سنوات. ولسوف تتطلب احتياجات مقارنتها

 GPSهذا البحث بإمكانية التصدي هلذا التحدي بفضل التقنيات املتقدمة لنظام  يف والرتدد. وتبشر املعلومات املفصلة
 ت.الوق نقل يف
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 مقدمة 1.13
هي األساس ملعظم عمليات نقل الوقت والرتدد عالية الدقة ألكثر من عقدين.  (GPS)كانت طرائق النظام العاملي لتحديد املواقع 

املقام األول على حتليالت بيانات املدى الزائف وحيد  يف (UTC)وقد اعتمد النهج املعتاد للحفا  على التوقيت العاملي املنسق 
 البسيطة اليت تفرتض إلغاء معظم األخطاء املنهجية  (CV)( وبيانات املشاهدة املشرتكة C/A الرتدد )شفرة

[Allan and Weiss, 1980] اسع و . ونظرًا لتحسني حصيلة البيانات بفضل استبدال املستقبالت وحيدة القناة على نطاق
بوحدات متعددة القنوات، حققت مقارنات املشاهدة املشرتكة بني القارات مقادير من عدم اليقني من متوسط بضع نانوثوان 

سية الطرائق اجليودي يف . وعلى النقيض من ذلك، أظهر التطور املوازي[Lewandowski et al., 1997]خالل فرتات من مخسة أيام 
ثنائية الرتدد عمليات حتديد املواقع القابلة للتكرار على مستوى  GPS ور املوجة احلاملةعالية الدقة باستخدام رصدات ط

. وعلى افرتاض إمكانية حتقيق هذه النتائج لتحديد [Zumberge et al., 1997]السنتيمرتات لعمليات تكامل ملدة يوم واحد 
، فإن إمكانية التقنيات اجليوديسية القائمة على طور املوجة الناقلة بيكوثانية( ~33املواقع أيضاً مبثابة أزمنة مكافئة النتقال الضوء )

GPS مبا يسمح مبقارنات الوقت على الصعيد العاملي مبقادير دون النانوثانية أمر واضح، كما أصبح معرتف به على نطاق واسع 
تية اؤ احلاالت امل يف كل فرتة يف بيكوثانية ~100الواقع، تبني أن الطريقة تتسم بدرجة من الدقة تقرتب من  التسعينيات. ويف يف

نانوثانية،  >1 يف . ومع ذلك، تبقى إمكانية نقل الوقت املطلق حمدودة[Ray and Senior, 2003]ألقواس التحليل ملدة يوم واحد 
دقة )أي ما يعادل . وباإلضافة إىل حتقيق درجة أعلى من ال[Petit et al., 2001]معايرة األدوات  يف نظرًا ألحوال عدم اليقني

استقرار الرتدد(، فإن النهج اجليوديسي يتقبل بسهولة نشر الوقت والرتدد على الصعيد العاملي. وهذا متسق مع التصميم التشغيلي 
من نقطة إىل نقطة، واليت  CVمبعلومات أكثر دقة(، خالف طبيعة  GPS)وإن كان باستبدال بث رسالة  GPS األساسي للنظام
 لى ذلك بازدياد طول مسافات خط األساس.ترتدى عالوة ع

"غري مشفرة"(  Pالثنائية الرتدد لكل من املدى الزائف )عادة شفرة  GPSواملكونات األساسية للطريقة اجليوديسية هي توفر الرصدات 
 د االجتاه غري املختلفثانية، إىل جانب منذجة التحليل الشامل النتشار اإلشارة وحي 30وطور املوجة احلاملة، اليت تدورن عادة كل 

، على التوايل. وبالنسبة m 1و cm 1كل تردد حوايل  يف مستوى امللليمرت. وتبلغ األخطاء املعيارية لقياسات الطور والشفرة يف بدقة
. وبيانات الطور حيوية [Langley et al., 1996] لكل من الرصدات، يعتقد أن أخطاء تعدد املسري تطغى على الضوضاء احلرارية

بالنسبة للتطبيقات اجليوديسية احلديثة نظرًا لدقتها األعلى، ومن مث يلزم مواصلة االعتيان من أجل ضمان استمرارية طور موثوق هبا 
طوال مرور الساتل. وفيما يتعلق حبلول حتديد املواقع النسبية، حيث تستخدم خوارزميات االختالف املزدوج عادة إلزالة كل اآلثار 

ن السواتل ومن مستقبالت التتبع، ال تستخدم بيانات الشفرة عادة بسبب وزهنا املنخفض جداً. ومع ذلك، ولتحليل شبه امليقاتية م
البيانات غري املختلفة واستخراج تقديرات امليقاتية، من الضروري إضافة بيانات الشفرة من أجل فصل ختالف امليقاتية الذي ال ميكن 

الطور. ومن شأن جتميع الرصدات على هذا النحو أن ميهد بشكل فعال بيانات شفرة  متييزه خالف ذلك ومعلمات غموض دورة
مان أطول فرتات ساتل، يتم تعزيز نوعية تقديرات امليقاتية بض-كثر دقة بكثري. ولكل زوج مستقبلالضوضاء باالستفادة من األطوار األ

ية تقليل عدد معلمات الغموض. وتتعقب املستقبالت اجليوديسممكنة من بيانات الطور املستمر خالية من زالت الدورة، وبالتايل 
كل مرة. وفيما عدا رؤية العوائق، فإن عمليات  يف ساعات 4آن واحد مع متريرات إفرادية تصل إىل حنو  يف ساتالً أو أكثر 12احلديثة 

ي وآثار هلا وتأخر مسري الغالف اجلو  التعقب أصعب ما تكون عادة عند أدىن زوايا االرتفاع، حيث قوة اإلشارة عند أضعف مستوى
 تعدد املسريات على أشدها ومتغرية إىل أقصى حد.

 وحالة التطورات األخرية. وميكن من حيث املبدأ استخدام نفس الطرائق GPSيستعرض هذا الفصل الطريقة اجليوديسية لنقل الوقت 
القائمة على نطاق واسع هلذا  GLONASSتستغل كوكبة . ويف حني مل (GNSS) النظم العاملية األخرى للمالحة الساتلية يف

 األورويب القدرات احلالية إىل حد كبري. GALILEOالغرض، من املتوقع عموماً أن يعزز نظام 
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 االعتبارات المتعلقة باألدوات ومعدات الحوسبة 2.13

)بل حىت بالقرب منه أحياناً( أن تؤثر على أداء الوقت والرتدد. وفيما يتعلق بنقل  GPSمسري إشارة النظام  يف ميكن ألي مكونة
تبعها أي مرفق حالة مرفق جيوديسي تتبع أساساً نفس القواعد البديهية اليت ي يف الوقت، فإن اعتبارات معدات احلوسبة اليت تنطبق

تقرار تقبال بسيطًا قدر اإلمكان مع احلرص البالغ على اسآخر لضبط الوقت. وينبغي أن يبقى التشكيل اإلمجايل ملعدات االس
مكونات النظام وبيئتها. وينبغي قدر اإلمكان اختبار العناصر اجلديدة بدقة قبل نشرها عملياً. وعندما حيتاج األمر إىل تغيريات، 

 كل مرة أن يسمح بتقييم العواقب على حنو أوضح. يف فإن من شأن قصرها على مكونة واحدة

 GPSمكونات سواتل النظام  1.2.13

، ICD-GPS-200الواجهات  يف وثيقة التحكم يف تتوفر املعلومات األساسية الالزمة الستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع
. صفائف هوائيات املرسالت يف . وتُبث مواقع السواتل ملراكز الطور الفعالIS-GPS-200مواصفات الواجهات األحدث عهدًا  أو

تتوفر  حيسب داخلياً املدارات الدينامية ملركز نقطة الكتلة لكل ساتل وحيول النتائج إىل مراكز الطور. وال GPSذلك، فإن النظام  ومع
 رمسياً ختالفات املتجه املستخدمة لذلك، ألهنا ليست مطلوبة من جانب مستعمل الشفرة الدولية.

 موقعها على االنرتنت يف تنشر التخالفات )NGA(نية كما أن وكالة االستخبارات اجلغرافية املكانية الوط
)info.nga.mil/GandG/sathtml/-earth(. 

وجيب على املستعملني الذين حيسبون التقوميات الساتلية وقيم امليقاتيات اخلاصة هبم أن يفرتضوا أيضاً جمموعة ما من ختالفات مركز 
املكونات الشعاعية  يف من مصادر خمتلفة، من الضروري التحسب ألي اختالفاتطور اهلوائي. وعند مقارنة قيم امليقاتيات الساتلية 

د الوضع صعوبة امليقاتيات الساتلية. ومما يزيد من تعقي يف شكل حتيزات يف لتخالفات مركز الطور املفرتضة حيث تتكشف هذه
 دي إىل استخدام جمموعات خمتلفة من القيم.، مما يؤ [Mader and Czopek, 2002]إجراء قياسات دقيقة لتخالفات اهلوائي الفعلي 

إىل املراكز  (IGS)اخلدمة الدولية للنظام العاملي للمالحة الساتلية  يف ، تُنسب املدارات الدقيقةGPSوعلى النقيض من رسالة البث 
جتاه حنو األرض خيتلف اال يف بات من الواضح أن ختالفه 1997عام  يف IIRاخلدمة. وعندما أُطلق ساتل أول جمموعة  يف الساتلية

 IGS عن املركبات الفضائية السابقة. وحرصاً على ضمان إمكانية مقارنة حتديدات امليقاتيات الساتلية من خمتلف مراكز حتليل اخلدمة
وجتميعها على حنو متسق، اعتمدت هذه اخلدمة جمموعة مشرتكة من القيم ملتجهات ختالف مركز طور اهلوائي، نفذت ابتداء من 

 :1998 نوفمرب 29

 IIA dx = 0,279 m  dy = 0,000 m  dz = 1,023 m  [IGS]و IIاجملموعتان 

 IIR  dx = 0,000 m  dy = 0,000 m  dz = 0,000 m  [IGS]اجملموعة 

األلواح  yمن مركز الساتل حنو مركز األرض ويساير احملور  zوينطبق نظام االحداثيات الثابتة ساتلياً املعتاد، حيث يتم توجيه احملور 
لصفيفة هوائيات  m 1,66 بقيمة dzختالف  [Mader and Czopek, 2002]متعامداً. وقد حدد  xالشمسية ويكون احملور 

بالنسبة  IGS تمماثلة لتخالفا GPSغري املستعملة على األرض. والتخالفات املستخدمة من جانب نظام التشغيل  IIA اجملموعة
 :IIAو II للمجموعتني

 IIA dx = 0,2794 m  dy = 0,0000 m  dz = 0,9519 m  [GPS]و IIاجملموعتان 

. dz من أجل m 1,6 إىل 1,5 ، ومعظمها حوايلIIRاجملموعة  يف ولكنها ختتلف بشكل كبري وهي متمايزة بالنسبة لكل مركبة فضائية
مع نتائج أخرى تستعمل ختالفات هوائي خمتلفة، عندئذ جيب  IGSاخلدمة  يف امليقاتيات الساتليةوإذا أراد املستعمل  مقارنة قيم 

 تطبيق التصحيحات كما يلي:

 }c(IGS) ] / idz -(user) i{[ dz -(IGS) i(user) = CiC 13)-(1 
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 حيث:

 (IGS)idz:  قيمةIGS  من أجلdz  بشأن الضوضاء شبه العشوائيةPRNi الساتل يف 

 (user)idz:  قيمة املستعمل من أجلdz  بشأنPRNi الساتل يف 

 (user)iC:  قيمة ميقايتةIGS  بشأنPRNi 

 Ci(user):  قيمة ميقاتية املستعمل بشأنPRNi 

 c: ( سرعة الضوءm/s 299792458.) 

 ان مها:االمسي، ويكون الرتددان املركزيان Lحالياً ضمن نطاقي  GPSويقع جمال بث النظام 

 60 MHz,23 = 1227,= 120·10 242 MHz and L,23 = 1575,= 154·10 1L 

وشفرة رسالة  )MHz 10,23(جمفرة  Y)P1(فضاًل عن شفرة  MHz 023,1برتدد  C/Aعلى تشكيل شفرة  1Lوحيتوي النطاق 
 .bit/s 50 مبعدل

 من املرتقب إضافة شفرة مدنية ثانية، ومع ذلك  )P1(Y )23,MHz 10( ال يتم حاليًا سوى تشفري شفرة دقيقة 2Lويف النطاق 
 املستقبل القريب. يف

ذه التحيزات عالقاهتا املتبادلة. وأهم ه يف الطور، هلا حتماً حتيزات غري صفرية هامة يف مسياً ا، وإن كانت GPSإن خمتلف تشكيالت 
نانوثانية. ومبا أن  10يفوق  P1-P2التحيزات  يف . والتشتت من الذروة إىل الذروةP2و P1هو حتيز املدى الزائف بني تشكيلي 

حرة من األيونوسفري )انظر املزيد أدناه(، جيب على مستعملي الرتدد الوحيد  P1/P2حتديد ميقاتيات البث يتم من أجل تركيبة خطية 
(. وعند توليد منتجات خريطة GPS-ICD-200رسالة املالحة )انظر  يف الواردة GDTباستخدام قيم  P2-P1تعويض التحيزات 

. (DCB) املرصودة اخلاصة هبا، املعروفة باسم حتيزات الشفرة التفاضلية P1-P2أيضًا عن حتيزات  IGSاأليونوسفري، تُبلغ اخلدمة 
 يلي: كما  IGSاخلدمة  يف DCB والتحيزات GDTة بني قيم البث االمسيومن باب الرجوع، حتسب العالقة 

 scale offset) (+      GDT] * 2(77/60) –DCB = [1  13)-(2 

حمددة بعرف  DCBوذلك لكل ساتل مبفرده، إال أن املقياسني خيتلفان بتخالف متغاير مع الزمن ألن القيمة املتوسطة لتحيزات 
 ،املقياساألدوات. ويالحظ أن فرق  يف مطلق يجتريبرجعيًا إىل حتيز م GDT بقيمة صفر بينما تُنسب قيم البث IGSاخلدمة 

. 2004منتصف عام  يف إىل نانوثانية 7,1إىل  2000بداية عام  يف نانوثانية 4,3، ينخفض تدرجيياً، من حوايل GDTوحدات  يف
اخلاصة هبا واإلبالغ عنها بشكل  DCBبرصد التحيزات  IGSوحتدث كل ثالثة أشهر بينما تقوم اخلدمة  GDTوتراجع قيم البث 

 مستمر على فرتات يومية.

. ويف P1 ، كما هو بالنسبة لC/Aمناسباً ملستعملي الرتدد الوحيد الشفرة  P2-P1أن يكون التحيز  GDTوي فرتض إجراء التصحيح 
نانوثانية. ولئن كانت هذه  5، إذ هلا مدى من الذروة إىل الذروة حبوايل P1-C/Aالواقع، هذا غري صحيح متامًا بسبب حتيزات 

. وهي ضرورية ألن بعض 1999تراعي هذه التحيزات منذ عام  IGS، فإن اخلدمة ICD-GPS-200 يف التحيزات هتمل حالياً 
احلقيقية، اليت هلا حتيزات  P2بداًل من  [C/A + (P2-P1)]والبعض يبلغ عن  P1بداًل من  C/Aاملستقبالت اجليوديسية تتعقب 

 IGS. ولتجنب خلط البيانات اليت هلا حتيزات ساتلية خمتلفة، رمبا حتط من منتجات امليقاتيات الساتلية [Ray et al., 2000] خمتلفة
 GPSإىل تنفيذ إجراءات ملعاجلة وحتليل جمموعات بيانات  IGS)ومن دقة حتديد مواقع النقا  باستخدامها(، عمدت اخلدمة 
املستقب ل، من املتوقع أن يتم تضمني قيم  يف GPSإىل إشارات  متنوعة حفاظًا على االتساق. ولدى إضافة تشكيالت جديدة

 .IGSبث رسالة املالحة ومراقبتها من جانب اخلدمة  يف املعايرة للتحيزات اإلضافية بني اإلشارات

اك أدلة نإرسال اإلشارات الساتلية وهو منط طور احلزمة. وبينما يفرتض عموماً أن يكون نصف كروي متاماً، ه يف ومثة تعقيد آخر
هوائيات  . وغالباً ما يتسبب إمهال أمنا  الطور غري املثالية، للسواتل أو[Schmid and Rothacher, 2003]قوية على خالف ذلك 

 جزء 15 إىل 10)أي االجتاه الشعاعي( على مستوى ما يقرب من  GPSمقياس أرتال  يف أخطاء يف التتبع )انظر املزيد أدناه(،
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مقارنات  العديد من التطبيقات اجليوديسية، فلعله قليل األمهية بالنسبة ملعظم يف على الرغم من أمهية هذا التأثري. و (ppb) املليار يف
 الوقت، على األقل قبل أن تبلغ معايرة األدوات دقة دون النانوثانية.

من خالل  GPSإشارات ميقاتيات  يف املتعمد حنطا وهي أن اال GPSومثة نقطة أخرية جديرة باملالحظة بشأن امليقاتيات الساتلية 
. وقبل ذلك الوقت، كان 2000مايو  2 يف (UTC)بالتوقيت العاملي املنسق  04:00قد توقف عند الساعة  (SA)التيسر االنتقائي 

نانوثانية. ومنذ ذلك احلني، أصبح استقرار  80مستوى ما يقرب من  يف جذر متوسط تربيع تغايرات امليقاتيات على مدى يوم
من النفاذ إىل  بأكثر من قيمة أسية. وباإلضافة إىل متكني املدنيني أفضلكل ساتل، وهو  يف نظام ضبط الوقت يف مليقاتية متأصالً ا

األكثر  IGS اليت حتسنت كثرياً، فإن مجيع املستعملني، وخصوصاً املستفيدين من منتجات اخلدمة GPSحتديدات املوقع والتوقيت 
جْدولة هبامش خطأ أضيق بكثري من ذي قبل. GPSمال قيم ميقاتيات دقة بكثري، ميكنهم استك

ُ
 امل

 GPSمرافق هوائيات تتبع النظام  2.2.13
يقام املرفق اجليوديسي عادة على منصة فائقة االستقرار توفر األساس املادي لقياسات عالية الدقة طويلة األجل. ومن بني التصاميم 

ة اء وهياكل القضبان املعدنية املتصالبة والصواري الفوالذية، كما تستخدم املباين أيضاً، وخاصالشائعة أرصفة اخلرسانة عميقة اإلرس
 من أجل  تطبيقات التوقيت.

 .igscb.jpl.nasa.gov/network/monumentation.html املوقع: يف ومثة معلومات عن خمتلف أنواع هذه املنصات

املمارسات أيضاً  أفضلسي حيتوي على نقطة مرجعية إلحداثيات احملطة. ومن املنصة بشكل دائم وراسخ واسٌم جيودي يف ويُغرس
 أولية. GPSإنشاء شبكة مراقبة جيوديسية حملية عالية الدقة لرصد احلركات النسبية حملطة 

ومن أجل متييز حتركات املنصات احمللية جدًا عن اآلثار األوسع نطاقاً، ينبغي أن تشتمل شبكة املراقبة على عالمات دائمة تغطي 
. وجيب إعادة مسح الشبكة احمللية دوريًا لتكون مفيدة وميكن أن km 10إىل حوايل  ~m 100-10مدى من املسافات يرتاوح من 

بالذات بشكل راسخ مباشرة فوق العالمة  GPSخرى عاملة بشكل مستمر. وينبغي إرساء هوائي أ GPSتتشكل جزئياً من حمطات 
 بدقة (ARP)اجليوديسية حبيث يكون موقعه ثابتًا وميكن قياس ابتعاده عن نقطة الواسم املرجعية نسبة إىل نقطة اهلوائي املرجعية 

 ميلليمرت. <1حدود  يف

لكل منوذج هوائي. وجيب أن تكون نقطة ميكن النفاذ إليها مادياً،  IGSدية من جانب اخلدمة وقد مت تعيني نقطة هوائي مرجعية تقلي
، من أجل القيام بقياسات املسح احمللية. وبالنسبة لغالبية هوائيات حلقة L2و L1خالفًا ملا هو حال مركزْي الطور الكهربائيني 

اجلانب األسفل من اجلهاز. ويتم احلفا  على األبعاد املادية  يف ققاعدة املضخم املسب يف هي نقطة ARPاالختناق، فإن النقطة 
. IGS ملفات متاحة لدى اخلدمة يف ومراكز طور اإلشارة، فضاًل عن أمنا  طور واجهة املوجة املقيسة، ARPاملتصلة بالنقطة 

 رجعية.ائج إىل إحداثيات احملطة املواملعلومات عن ابتعاد الواسم وأبعاد اهلوائي مطلوبة لتحليل بيانات الرصد واختزال النت

ويف احلاالت اليت ال يشرت  فيها أعلى مستوى من جودة األداء اجليوديسية، مثل العديد من مرافق التوقيت، قد ال يلزم استخدام 
مركز الطور(.  بعض األحيان إىل يف )أو ARPمنصة أو عالمة جيوديسية. ويف هذه احلالة، حتال إحداثيات احملطة مباشرة إىل النقطة 

تباع املباد، ا فضلولئن كان هذا احلل مرحيًا فإنه يستوجب عمومًا تغيري إحداثيات احملطة كلما تغري منوذج اهلوائي. ولذا من األ
 التوجيهية اجليوديسية القياسية كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

لوقت على درجة عالية ذلك نقل ا يف التطبيقات اجليوديسية، مباويتطلب األمر استخدام هوائيات عالية اجلودة ثنائية الرتدد من أجل 
من الدقة. ويتميز أكثر التصاميم شيوعًا مبجموعة من حلقات االختناق متحدة املركز، متوفرة لدى العديد من الباعة بأبعاد داخلية 

رات بشدة بالقرب من ذاته على ختفيف اإلشاالوقت  يف خمتلفة قليالً. وقد مت تكييف التصميم من أجل استقبال مزدوج الرتدد يعمل
. وبالنسبة لتطبيقات نقل الوقت، [Schupler and Clark, 2001]األفق ودونه، حيث االنعكاسات املتعددة املسري أسوأ ما تكون عادة 

يما تعدد مسريات س على وجه اخلصوص، من األمهية مبكان توضيع اهلوائي حبيث يقلل إىل احلد األدىن من تعدد مسري اإلشارات، ال
 L2 وجتنب وضع أجسام عاكسة بالقرب من اهلوائي. واإلشارة جتاهاتكل اال يف الشفرة. وهذا يعين عمومًا احلفا  على أفق حر

عادة، إذا مل ميكن أن يوضع  فضلولذلك من األ [Byun et al., 2002]حساسة بشكل خاص لالنعكاسات املرتدة من خلف اهلوائي 
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على سطح غري عاكس، وضعه عالياً فوق أي خلفية بقدر ما هو ممكن عملياً )مع مراعاة متطلبات االستقرار والنفاذ(. اهلوائي مباشرة 
 وعلى أي حال، ينبغي حتمًا أن تتجنب املسافة بني مركز طور اهلوائي والسطح الذي يدعمه مضاعفات أنصاف طول املوجة

. وحيتاج األمر إىل رؤية واضحة للسماء حىت زاوية ارتفاع [Elosegui et al., 1995]ي اجملال القريب من اهلوائ يف ، وخاصةL النطاق يف
 ، وذلك لتمكني حتديدات جيوديسية متينة ملوقع اهلوائي.5° على األقل، ويفضل أن تكون 10° مبقدار

 غريات درجات احلرارةاجليوديسية مع تتقديرات امليقاتيات  يف وكانت هناك بعض االدعاءات الضعيفة السند بوجود اختالفات قوية
، إىل جانب توصيات باستخدام وحدات مستقرة من حيث درجة احلرارة. وبينما قد ينطبق هذا على بعض GPSبعض هوائيات  يف

مل تكشف عن أي  AOA Dorne Margolinاألجهزة املتواضعة الوحيدة الرتدد، فإن االختبارات املباشرة على هوائي حلقة اختناق 
 C°بيكوثانية/ 2حداً أعلى قدره  Ray and Senior [2001]ساسية من تقديرات امليقاتية لتغريات درجة حرارة اهلوائي. وقد وضع ح

ألي مكونة على املدى الطويل  C°/بيكوثانية <10,1وقت الحق إىل  يف حلساسية درجة احلرارة )النهارية( على املدى القصري وامتد
[Ray and Senior, 2003] . بل حدد[Rieck et al., 2003] ،بيكوثانية/ 0,17 مقادير أصغر من احلساسية°C ،النسبة ب أو أقل

 .Ashtechلنموذج حلقة االختناق 

حتيد  GPSرسال الساتلية، وكما هومعرتف به منذ وقت طويل، فإن خمططات حزمة هوائيات تتبع وكما هو حال هوائيات اإل
. وهذا يعين فعاًل أن مركز طور اهلوائي، وبالتايل النقطة [Schupler et al., 1994]عن النموذج األمثل نصف الكروي متامًا 

. وقد ُأمهلت عادة االختالفات السمتية ومل يؤخذ احلسبان  يف املرجعية اجليوديسية، يتوقف على اجتاه اإلشارة من ساتل معنير
جمموعات من تصحيحات  IGSاملستقبل. وقد وضعت اخلدمة  يف فاع، مع أن من املرجح أن يتغري ذلكسوى تبعية زاوية االرت

. وقد يتسبب إمهال هذه اآلثار يف الطور لتطبيقها حتديد ارتفاع  يف جيةأخطاء منه يف حتليل البيانات لكل منوذج هوائي معنير
تصحيحات الطور التفاضلية فيما يتعلق هبوائي حلقة  IGS. ويستخدم النهج احلايل لدى اخلدمة ~cm 10احملطات تصل إىل 

 املوقع يف ، املوصوفةMader [1998[كمرجع قياسي وتتبع معظم القيم املقيسة منهجية   AOA Dorne Margolin Tاالختناق 
)www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/(. 

إىل استخدام خمططات اهلوائي املطلقة للسواتل وحملطات  IGSلساتلية. كما انتقلت اخلدمة املرسالت ا يف وقد أمهلت خمططات الطور
 .[Schmid and Rothacher, 2003]التتبع 

الدائمة بقبب حلماية عناصر حلقة االختناق من تراكم الثلج أو شىت أنواع القمامة.  GPSوقد مت جتهيز العديد من هوائيات النظام 
موقع  يف ، وذلك أساساً جراء تشويه أطوار واجهة املوجة، مما قد يؤدي إىل حتوالت ظاهريةGPSعلى أداء نظام  فهذه تؤثر بالتأكيد

ت املوقع، بوجود القبب وبدوهنا، إىل مستوى عدة سنتيمرتات. وقد أظهر  يف احملطة، وخاصة االرتفاع. وميكن أن تصل اخلالفات
 ون األكثر إشكالية؛ ويبدو أن بعض أنواع القبب نصف الكروية تظهر احلد األدىن مناالختبارات أن القبب املخروطية كثرياً ما تك

اهلوائيات  حيث تعامل مجيع -جداول مركز طور اهلوائي املنشورة  يف احلسبان وجود القبب يف حالياً  IGSاآلثار. وال تأخذ اخلدمة 
خدام القبب نصيحة عامة هي جتنب است أفضلأجل القبب. و على أهنا خالية من القبب حىت عند قياس تصويبات مركز الطور من 

 ما مل تكن ضرورية حتماً. وخالف ذلك  ينصح باختيار قبة نصف كروية مت قياس أثرها ووجد ضئياًل.

 كبالت الهوائيات والتوصيالت 3.2.13

إىل املستقِبل قصرياً قدر اإلمكان وأن يتكون من وصلة واحدة متواصلة. وينبغي عدم إدراج  GPSينبغي أن يكون الكبل من هوائي 
طاقة وتطابق مقاومة ممكن. ولئن كانت االختبارات احملددة بشأن آثار  أفضلأي فاصم إشارة أو مكونات أخرى وذلك لضمان 

حيثما  حنطا اودة للغاية، فإن األقوال املروية تشري إىل حاالت الفواصم أو العناصر األخرى من هذا القبيل على أداء امليقاتيات حمد
يدرسوا آثار تعدد  عن نتائج حساسية لدرجة احلرارة، ولكنهم مل [Rieck et al., 2003]أُدخلت إضافات من هذا النوع. ويُبلغ 

وع الكبل حبيث رض. كما ينبغي اختيار ناملسريات أو غريها من اآلثار. وينبغي أن تكون املوصالت خمتومة جيداً ضد الرطوبة والتع
مرت( واخنفاض اخلسارة. /C°بيكوثانية/ <0,1يتسم خبصائص جيدة من حيث استقرار الطور واخنفاض احلساسية لدرجة احلرارة )

 قنوات مدفونة. ومن املستحسن عمومًا بذل كل جهد للحد من يف مدها فضلوينبغي جتنب مد الكبالت عرب أرض مفتوحة واأل
 عرض للمؤثرات البيئية.الت
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 مستقبالت النظام العالمي لتحديد المواقع 4.2.13

. وملقارنات L2و L1كل من الرتددين  يف اجليوديسية عن املدى الزائف ورصدات طور املوجة الناقلة GPSجيب أن تُبلغ مستقبالت 
من معيار خارجي واستخدامها  (PPS 1)الثانية  يف الوقت، جيب أن يتمكن املستقبل من قبول الرتدد املرجعي ومدخالت نبضة واحدة

بإخالص ملهام التوقيت الداخلية. وغالبًا ما تكون هذه املزايا خيارات لدى شراء معدات جيوديسية تكون قياسية خالف ذلك. 
 فإن اخلربة األضيق، ومن مث C/Aعلى مدى شفرة  P1الشفرة  IGSشبكة اخلدمة  يف ، تتتبع معظم املستقبالتL1وعند الرتدد 

رة. ومن أداء امليقاتية ملختلف أمنا  تتبع الشف يف فقط حمدودة. ومل يبلغ عن أي مقارنات جنباً إىل جنب C/Aاستعمال مناذج  يف
. واالشرتا  األساسي [Ray and Senior, 2003] ناحية أخرى، مل يشاهد أي فرق ملحو  بالنسبة للنماذج الشائعة االستعمال

 ة الشفرة لتعدد املسريات منخفضة.هو أن تكون حساسي

 GPS [Rieck et al., 2003]وقد أظهرت دراسات خمتلفة اآلثار الضارة لتغريات درجة احلرارة على استقرار تردد مستقبالت 
 .[Schildknecht and Dudle, 2000]و [Bruyninx and Defraigne, 1999]و [Petit et al., 1998]و [Overney et al., 1997]و

مع وجود اختالفات كبرية بني فرادى األجهزة، حىت من نفس الطراز.  C°بيكوثانية/ ±100 حدود يف وتكون احلساسيات عموماً 
مكان حمكم بيئياً،  يف GPSلذلك، وبالنسبة لتطبيقات الوقت والرتدد عالية األداء، من الضروري احلفا  على معدات استقبال 

 ~C 0,1° راريةحيث يفضل أال تتجاوز التقلبات احل

ويسمح العديد من املستقبالت مبعلمات خيتارها املستعمل لوظائف خمتلفة مثل متكني متهيد الشفرة على منت اجلهاز أو مطابقة 
. وجيب تعطيل املعلمة األخرية من أجل مقارنات الوقت املفيدة. ومن املستصوب GPSميقاتية املستقبل الداخلية مع توقيت النظام 

 حتليل البيانات الحقاً. يف القيام بذلك فضلمتهيد الشفرة حيث من األعادة تعطيل 

دخل وإشارات النبضة الواحدة يف وكما هو احلال
ُ
 أي نظام لتوزيع الوقت والرتدد، من الضروري احلرص على متاسك الرتدد املرجعي امل

فيما بينها وعزهلا جيدًا عن مصادر التداخل. وينبغي توخي احلذر خاصة لدى توليد ترددات الدخل الثانوية،  (PPS 1)الثانية  يف
، من قبيل GPSالثانية عادة ضمن هامش تسامح ضيق من توقيت  يف إذا لزم األمر. وعالوة على ذلك، جيب أن تكون النبضات

 ملليثانية، كيما يعمل املستقبل بشكل صحيح. < 30

املوقع  يف ، املوصوفالتبادل املستقل عن املستقبل النظام العاملي للمالحة الساتلية عاملياً باستخدام نسق يف سل البيانات الرصديةوتر 
)ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/rinex210.txt( وتتضمن هذه الوثيقة أيضًا مواصفات نسق رسائل املالحة .

وما يتصل بذلك من املعلومات. ومن املستحسن عموماً أرشفة ملفات البيانات األصلية اخلام من املستقبل، وبيانات األرصاد اجلوية 
وقت الحق. وميكن ملستعملي التوقيت استقاء أمنا   يف التحويل يف حال اكتشاف مشكلة يف ،RINEXباإلضافة إىل ملفات 

باستخدام أداة وضعها املرصد امللكي  RINEX "( من ملفاتCGGTTSامللفات املستخدمة من أجل املشاهدة املشرتكة )"نسق 
 .[Defraigne et al., 2001]البلجيكي 

 تقييم آثار تعدد المسيرات واختبار النظم 5.2.13

ينبغي، حاملا تقام حمطة جيوديسية، تقييم جودة البيانات بدقة قبل أن تدخل احملطة حيز التشغيل. وإذا صودفت مشاكل، فينبغي 
نرتنت مفيدًا للغاية موقعًا على شبكة اإل )UNAVCO(حلها قدر اإلمكان. وقد أنشأ كونسورتيوم جامعة نافستار 

)www.unavco.org/facility/facility.html( توي على نصائح مفيدة وتقارير اختبار عن املعدات الالزمة ملواصلة تشغيل حي
غىن  ال "teqc". كما أنه حيافظ على جمموعة من أدوات الربجميات. وعلى وجه اخلصوص، هنالك جمموعة أدوات GPS احملطات

والتحقق من اجلودة وحترير البيانات  RINEXذلك حتويل ملف  يف اخلام، مبا GPSعنها ملعاجلة وفحص بيانات 
[Estey and Meertens, 1999] وباستخدام حصيلة .teqcجمال جودة البيانات يف ، ميكن الوقوف على أكثر املشاكل األساسية ،

تغطية السماء، وما إىل ذلك. وتقيس عمليتا  يف مثل زالت الدورة املفرطة وعدم اكتمال التقا  البيانات واالستعصاء
، على التوايل، على L2و L1تعدد مسريات الشفرة عند  يف اختالفات جذر متوسط الرتبيع MP2و MP1 ومها teqc التشخيص

افرتاض أن آثار تعدد مسريات الطور تكاد ال تذكر. ويعاد حتديد حتيز غري معروف لكل مرة مير فيها الساتل، ولذلك فإن مقاييس 
لوك يت قد تكون هامة للتوقيت. وكذلك، ونظرًا الختالف الستعدد املسريات هذه ليست حساسة لإلشارات الطويلة الفرتة وال
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تفتقر عمومًا إىل املعىن املطلق وال ميكن بسهولة مقارنتها من موقع  MPiأمنا  خمتلفة من املستقبالت، فإن قياسات  يف جوهرياً 
رور الوقت إىل وميكن أن تشري مبزاوية االرتفاع  يف املسريات املتعددة يف آلخر. ومع ذلك، مثة اختالفات كبرية غري متوقعة

أداء  يف مرتابطة بشدة مع تغريات MP2مشكالت من حيث املوقع أو التشكيل. ويف حالة واحدة على األقل، تبني أن اختالفات 
 .[Ray and Senior, 2003]امليقاتية اجليوديسية 

يقاتيات املستقِبل باستخدام مدار دقيق ومنتجات م وإذا أمكن وضع حلول لتحديد مواقع النقا  بدقة )انظر أدناه( لسلوك ميقاتية
ات بيان يف ، من شأن مقارنة حل شفرة فقط مع حل شفرة + طور أن تكشف عن مشاكل غري متوقعةIGSساتلية من اخلدمة 

وم واحد تقديرات امليقاتيات بني أقواس حتليل متتالية من ي يف املدى الزائف. ومثة تشخيص مفيد آخر هو مستوى االنقطاعات
[Ray and Senior, 2003]ضوضاء تعدد مسريات املدى الزائف )انظر أدناه(. ومثة طرائق أخرى  يف ، تعكس إمجااًل اختالفات

 الية الرتددالفات عمثل التوزع السماوي ملخلفات ما بعد املطابقة من حل جيوديسي أو اخت -لتحري أخطاء تعدد املسريات 
تركز عادة على آثار الطور، بداًل من الرتكيز على املدى الزائف. ومع ذلك فإن  - GPSالنظام  يف نسب اإلشارة إىل الضوضاء يف

 دقيقة 56ساعة و 23ة ليوم فلكي واحد، أي االمسيالفرتة  يف االختبار التقليدي هو تكرار منط خطأ معني من يوم ما إىل اليوم التايل
 ثوان، ما يقابل تقريباً دورة تكرار املسري اهلندسي بني الساتل واألرض. 4و

 معايرة تأخرات تتبع المحطات 6.2.13

ية حمطة أخرى باستخدام أي نظام تدخل يتطلب األمر أن تكون التأخرات الداخل يف حمطة ما مع قراءاهتا يف ملقارنة قراءات امليقاتية
فئتني من طرائق  يف جهزة معروفة بدقة. وتعرف هذه العملية باسم املعايرة. وميكن عمومًا النظراأل يف ضمن مجيع معدات احلوسبة

، GPSاملعايرة: التحديدات املطلقة، حيث يتم إجراء جمموعة من قياسات التحيز من طرف إىل طرف باستخدام حماكي إشارة 
ظام اضلية، حيث يتم إجراء مقارنة جنبًا إىل جنب إزاء نوالذي جيب أن يكون قد خضع نفسه ملعايرة دقيقة؛ والتحديدات التف

مماثل آخر يُتخذ كمرجع قياسي. ويف املمارسة العملية تستخدم كلتا الطريقتني. حيث تتم معايرة عدد صغري من املستقبالت 
كرب بكثري من املستقبالت أأسلوب مطلق. مث تستخدم هذه املستقبالت كمعايري متنقلة ملعايرة تفاضلية تشمل عدداً  يف اجليوديسية

 .[Petit et al., 2001]املنشورة تشغيلياً 

خمترب  يف ، باستخدام جهاز حماكاةAshtech Z-XII3Tجيوديسي واحد بشكل مطلق، وهو  GPSوقد جرت معايرة منط مستقبل 
. وتتوافق النتائج املطلقة ضمن [Plumb et al., 2005]و [Petit et al., 2001]و [White et al., 2001]حبوث البحرية األمريكية 

نانوثانية مع قياس تفاضلي نسبة إىل مستقبل توقيت مشاهدة مشرتكة تقليدي معاير  3,5حدود عدم اليقني اليت أبلغ عنها حبوايل 
نفسه  GPSإجراء املعايرة املطلقة هو جهاز حماكاة  يف . ويعتقد بأن مصدر اخلطأ السائد[Petit et al., 2000]مسبقًا 

[Plumb and Larson, 2005]وميكن إجراء املعايرات التفاضلية الالحقة إزاء معيار مطلق بقدر أقل من عدم اليقني حبوايل . n/s 1,6 
[G. Petit.]اتصاالت خاصة ، 

بادل تعملية توليد  يف املستقاة من مستقِبل معاي ر إلزالة حتيز األدوات GPSوتيسريًا على املستعملني، ميكن تعديل بيانات 
كل سجل حقبة  يف حقل خمصص يف ،dT. واإلجراء احملدد للقيام بذلك هو أن ُيكتب تصحيح ختالف امليقاتية، RINEX امللفات

 رصد وأن تعدل الرصدات املبلغ عنها وفقاً للعالقات التالية من أجل احلفا  على اتساقها الصارم:

 Time(corrected) = Time – Dt (3-13) 

 PR(corrected) = PR – (dT*c)  (4-13) 

 phase(corrected) = phase – (dT*freq) (5-13) 

 حيث:

 Time: حقبة الرصد 

 PR: املدى الزائف 

 phase: طور املوجة احلاملة للرتدد “freq”. 
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ومن شأن توفري قيمة تصحيح التخالف لكل حقبة رصد أن يسمح بإعادة بناء الرصدات األصلية، إذا لزم األمر. ومع ذلك، فإن 
ق يميزة نسق التبادل املستقل عن املستقِبل هذه حمدودة مبواصفة نسق امليقاتية لقيم ختالفاهتا خمتزلًة إىل أقرب نانوثانية. وإذا مت تطب

، عندئذ ينبغي أن تكون قيمة RINEXمليقاتية بأقل من نانوثانية دون استخدام جمال ختالف ميقاتية النسق تصحيحات ملعايرة ا
 .RINEXرأسية امللف  يف شكل تعليق يف تصحيح امليقاتية موثرقة

 استراتيجيات تحليل البيانات 3.13

بعدة قيم أسية مما كان  أفضللتحقيق مستويات من الدقة اجليوديسية  GPSيعزى عادة االعرتاف بإمكانية استخدام النظام 
قرتحا، بتطبيق تقنيات فلكية وضعت لقياس التداخل القاعدي ا. حيث Shapiro 1979]و [Counselman متصورًا أصاًل إىل

من استخدام املدى  بدالً  GPSنظام  يف ، استخدام طور املوجة احلاملة بوصفه هدف الرصد األساسي(VLBI)الطويل جدًا 
تبني كيف ميكن القيام بتحديدات املوقع النسيب حىت مستوى  GPSطور إشارة  يف الزائف. ومن خالل تتبع دقيق جداً للتغريات

طرائق حلل غموض طور العدد  [Bossler et al. 1980]سنتيمرت واحد بدالً من عشرات األمتار. وبعد ذلك بوقت قصري وصف 
وجة احلاملة. وسرعان ما تتابعت التطورات بعد ذلك، باالعتماد إىل حد كبري على طرائق ومناذج إشارة امل يف الصحيح

 التحليل هي املعلمات اإلضافية املتعلقة يف أيضاً. والفروق الرئيسية GPS، ومعظمها ينطبق مباشرة على نظام VLBI القياس
باستثناء  GPS، وليس لنظام VLBIواألمهية النسبية لرصدات تأخر اجملموعة )وهي حيوية من أجل  GPSنظام  يف باملدارات

اس قي يف ، وال تدرج عادة إال مبثابة مشتقات زمنية ضئيلة األمهيةGPSحلول امليقاتية( ورصدات الطور )وهي حيوية لنظام 
 (.VLBI التداخل

 GPSمعادلة رصد النظام  1.3.13

والعديد من املنشورات الالحقة.  ICD-GPS-200املنشور  يف ساسية الختزال رصدات النظام العاملي لتحديد املواقعترد اخلطوات األ
 ، على النحو التايل:iوبالنسبة لساتل ما ولزوج معني من حمطات التتبع، ميكن كتابة معادلة رصد املدى الزائف لكل تردد رصد، 

         ( 1,2)r s i iPi R c C C I T e i       13)-(6 

 حيث:

 i = 1 1يقابالن الرتددين   2وL 2وL 

 R:  الساتل ومراكز طور املستقبلاملسافة بني 

 c: الفراغ يف سرعة الضوء 
 rC: الداخلية( لك مجيع مكونات التأخرذ يف حمطة التتبع وقت استقبال إشارة )مبا يف خطأ مزامنة امليقاتية 

 sC: ميقاتية الساتل املرسل وقت البث خطأ 

 iI: التأخر األيونوسفريي 

 T: يد )الرتوبوسفري أساساً(التأخر بسبب الغالف اجلوي احملا 

 ie: ذلك الضوضاء احلرارية واملصادر األخرى من قبيل تعدد املسريات(. يف خطأ القياس )مبا 

بع اهلوائي واملستقبل حداً أدىن نظرياً على حجم أخطاء القياس، وهو يتوقف إىل حد ما على تكنولوجيا التت يف وتضع الضوضاء احلرارية
املستقِبل. وتظهر جتارب خط األساس الصفري، حيث ميكن إزالة معظم اآلثار اخلارجية من قبيل تعدد املسريات، جذر  يف املستخدمة

، على التوايل، لزوج من مستقبالت mm 0,2و cm 4لتكون  L1وضوضاء قياس طور املوجة احلاملة  C/A ى الزائفمتوسط تربيع املد
Ashtech Z-12 [Langley, 1996] ملسبقةا. ومع ذلك، هتيمن اآلثار البيئية احمللية دائماً على ضوضاء القياس الفعلي. والقيم املعيارية 

للمدى الزائف وطور املوجة احلاملة ولألخطاء، على التوايل، على أساس املخلفات  cm 1و m 1للمعاجلة اجليوديسية هي حوايل 
 .[Zumberge et al., 1997]، [Lichten and Border, 1987] امللحوظة بعد التوافق
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ويكون االنضمام  لطور.اإلشارة للمدى الزائف ول يف واأليونوسفري تشتيت )التأخر متناسب تقريباً مع معكوس تربيع الرتدد( وخمالف
 :اخلطي للرتددين

 3 2.5457* 1 1.5457* 2P P P  13)-(7 

 (. وهكذا:[Kedar et al., 2003] حىت املرتبة األوىل، خالياً من اآلثار األيونوسفريية )لدراسة تأثري املرتبة الثانية انظر

  3 r sP R c C C T e     13)-(8 

 حيث:

 e:  جمموع أخطاءP1 وP2. 

للعدد اجملهول من دورات  )iλ·iN( الرصد من أجل رصدات الطور هي نفسها )بوحدات املسافة( مع إضافة شر  الغموضومعادلة 
اليت مركزها األرض ومراكز طور  (X,Y,Z)شكل إحداثيات الساتل  يف ،Rاملوجة احلاملة. ويعطى املدى،  يف كل تردد يف الطور

 :(x,y,z) اهلوائي

      
2 2 2

R X x Y y Z z      13)-(9 

طبق قيم االبتعاد ت املستقِبل، بداًل من مراكز الطور، جيب أن يف وعند استخدام إحداثيات ملركز كتلة الساتل أو الواسم اجليوديسي
 قيمًا ملوقع كل ساتل )مركز الطور( وقراءة امليقاتية كتابع للزمن، بدقة GPSلى قياسات خارجية. وتوفر رسالة البث ًء عاملناسبة بنا

حدود بضعة أمتار. ومن املمكن، بفضل رصدات متآونة من أربعة سواتل خمتلفة على األقل ومنوذج خام للتأخر الرتوبوسفريي،  يف
اتية فقط وامليق مسبقاً كل حقبة. فإذا كان موقع املستعمل معروفاً  يف أمتار < 10 حتديد املوقع وقراءة امليقاتية ملستقِبل املستعمل حىت

 مر عندئذ إىل رصدة ساتلية واحدة فقط.جمهولة، حيتاج األ

وتتم مقارنات ميقاتيات املشاهدة املشرتكة بتفريق البيانات املتآونة من مستقبلني هلما إحداثيات معروفة. مث يُزال خطأ امليقاتية 
شرتكة التقليدية، ملالساتلية، إىل جانب الكثري من أخطاء موقع السواتل والتأخر الرتوبوسفريي. وبالنسبة لقياسات املشاهدة ا

وحيدة الرتدد فقط، فإن أخطاء النمذجة األيونوسفريية تنال عادة من دقة حتديد فوارق امليقاتيات  C/Aباستخدام األمداء الزائفة 
 P3 CV أسلوب يف ، كما هو احلالP2و P1النائية. وميكن حتسني ذلك إىل حد كبري باستخدام توليفة خطية من رصدات 

[Defraigne et al., 2001] ،وكقاعدة عامة، ترتاجع دقة مقارنات امليقاتيات باملشاهدة املشرتكة بتزايد املسافة بني املستقبالت .
كة األسلوب املشرتك. ولتخفيف هذه اآلثار، مت تعديل أسلوب املشاهدة املشرت  يف وذلك نظرًا لرتاجع فعالية إلغاء احلدود املهملة

الدقيقة للغاية وخرائط األيونوسفري  IGSحيث ُتستخدم اآلن مدارات اخلدمة  السنوات األخرية. يف UTC للتوقيت
)igscb.jpl.nasa.gov( [ حلساب التصحيحات هلذه اآلثارG. Petit ،وميكن إدخال املزيد من التحسينات .]اتصاالت خاصة ،

ذه التعديالت التدرجيية ملد واجلزر مثاًل(. ولكن هومراعاة التحركات اجليوفيزيائية )اإلزاحات بفعل ا أفضلمن قبيل منذجة تروبوسفريية 
توى رصدات الطور، وبالتايل فإن نتائج التوقيت باملشاهدة املشرتكة ال تستطيع الوصول إىل مس يف ال تستفيد من الدقة املتأصلة

 التقنية اجليوديسية الكاملة، وال سيما خالل فرتات أقل من يوم واحد أو حنو ذلك.

ري التحليالت اجليوديسية، رمبا باستثناء املستوى األول من فرز البيانات وتنقيحها. وجي يف مات البث املالحيةوال تستخدم معلو 
جملهولة أعلى مستوى من اجلودة من حيث مجيع اآلثار اجليوفيزيائية املعروفة ويتم تعديل اآلثار ا يف اليت هي املسبقةتقييم النماذج 

يم امليقاتية الساتلية معظم احلاالت، حتديد ق يف عمليات معقولة مادياً لتحديد املعلمات. ومن املفيد،املتبقية من البيانات باستخدام 
عموماً. وهذا  GPS إذ من غري املرجح أن يتقن ذلك مستعمل IGSإطار اخلدمة  يف واملدارات إزاء حتديدات دقيقة جدًا تنشر

 .IGSيات ومناذج اخلدمة اتفاقأن تراعى أيضاً بكل بدقة  يبسرط إىل حد كبري تقدير ميقاتيات املستقِبل، شريطة

 طرائق من أجل حلول عالمية 2.3.13

 تلك املستخدمةإجراءات ك يف عندما يتعني حتديد امليقاتيات واملدارات الساتلية، بداًل من أن تؤخذ من مصدر خارجي، يُنظر أوالً 
املية من تعديالت متآونة كبرية. ويتطلب األمر شبكة ع يف تتبع عاملية، حيث ختتزل البيانات من شبكة IGSمراكز التحليل  يف

ساعة، متوافقة  24 من دفعات يف املستقبالت موزعة جيداً لتحديد املدارات وامليقاتيات الساتلية. وتكون أقواس التحليل عادة جمزأة
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يات اتفاق. )يالحظ أن 23:59:30 حىت 00:00:00القياسية اليت حتتوي عادة على رصدات من الساعة  RINEXمع امللفات اليومية 
مجيع ملفات البيانات اخلاصة هبا(. وميكن، بالنسبة لبعض أنواع احللول،  يف لعالمات الزمن GPSتستخدم توقيت  IGS اخلدمة

رز ملفات ف تشكيل أقواس حتليل متعددة األيام بتوصيل عدة أقواس متعاقبة من يوم واحد. وتنطوي خطوة املعاجلة األولية على
البيانات املستقاة من كل حمطة. ومن الضروري فحص وتنقيح البيانات لكشف ما قد ينطوي منها على مشاكل، وإصالح الزالت 

 حيح التحيزاتبعض أمنا  املستقبالت، وتص يف عالمة الزمن يف أطوار املوجة احلاملة، وتعديل االحنرافات الصغرية يف أو تعليمها
ملفات نفاذ مباشر مناسبة لنظام  يف . ويعاد إنساق البيانات املفرزة عموماً P2و P1احلاالت اليت ال يتوفر فيها  يف املدى الزائف يف

 املختار. التحليل

مات خطيًا وبالتايل دقيقة مبا فيه الكفاية حبيث يكون تقدير املعل مسبقةوتفرتض مجيع طرائق التسوية اجليوديسية توفر معلومات 
متناول  يف ضلأفميكن تطبيق طرائق املربعات الدنيا املعممة. وميكن استخدام رسالة املالحة املرسلة إذا مل يكن هناك من مصادر 

السواتل  لتلبية شر  اخلطية. ويتم تدوير مداراتاليد. وإذا لزم األمر، بالنسبة حملطة جديدة مثاًل، ميكن أن يستخدم حل التكرار 
( إىل إطار عطايل مركزه IGSالرسالة املرسلة وكذلك من قبل اخلدمة  يف من إطار ثابت إزاء قشرة األرض )يستخدم ملدارات موزعة

 IGS نتجها اخلدمةعموماً هي تلك اليت ت EOP. وتكون قيم (EOP)األرض باستخدام جمموعة مفرتضة من قيم معلمة اجتاه األرض 
اإلطار العطايل الذي  يف . وميكن،)www.iers.org(، انظر موقع اخلدمة )IERS(أو اخلدمة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعية 

مركزه األرض، تكييف املدارات الساتلية وإدماجها لكي توافق مناذج حمددة املعلمات من أجل احلركات الدينامية. وهذه اخلطوة 
شكال خمتلفة عملية تكييف البيانات الالحقة. وقد مت تطوير أ يف لتوليد مشتقات جزئية املعلمات إذا أريد تعديل املدارات مطلوبة

الذي  يتجريبللنموذج ال [Fliegel et al. 1992]على هنج العنصر احملدود الذي وضعه  ، بناءً GPSلوصف التحركات الساتلية 
ت، تفيد حب يجتريبلسلوك السواتل أن يتفوق على هنج  أفضل. ومع أن من املتوقع لنموذج مادي [Beutler et al. 1994]وضعه 

لمات ذلك، بالنسبة للتطبيقات اجليوديسية عالية الدقة، هو أن عملية حتديد مع يف التجربة بأن أي كسب يكاد ال يذكر. والسبب
يقية دون مستوى السنتيمرتات، وهو أمر صعب للغاية لسواتل حق يف املدارات جيب أن تكون مكثفة مبا يكفي اللتقا  التحركات

لتغريات التعرض لضغط  التسارع نظراً  يف ة على األقل. ومما يزيد تعقيد التحركات حدوث التغرياتيتجريباستخدام بعض املعلمات ال
 واتل القدمية.ات الصغرية اليت تستخدم للحفا  على منحى بعض السندفاعاإلشعاع الشمسي وخاصة جراء اال

. وباإلضافة إىل ECIاليت تدور أيضاً إزاء اإلطار  املسبقةويتم تقييم معادلة الرصد لكل نقطة بيانات باستخدام إحداثيات احملطات 
اآلثار األساسية اليت سبق ذكرها، جيب أيضًا أن تدرج املسامهات النامجة عن عدد أصغر من اآلثار )انظر القسم التايل(. وقد مت 

يل املعلمات لكي تتوافق مع الرصدات عن طريق التقليل من املخلفات باستخدام طرائق قياسية، مثل دفعات املربعات الدنيا تعد
وما يتصل هبا مناسبة بشكل خاص للتعامل مع معلمات  Kalman. ومراشيح Kalmanأو تتابعات املربعات الدنيا أو مرشاح 

ات. وبالنسبة لشبكة عاملية تتألف امليقاتي يف لضوضاء العشوائية املناسبة للتغريات الواقعيةامليقاتيات ألهنا تستوعب بسهولة عمليات ا
 من بضع عشرات حمطات التتبع، تشمل اجملموعة الكاملة من املعلمات اليت مت تعديلها عادة ما يلي:

د يات األرض، مثل القيو ما يصل إىل ثالثة إحداثيات مركزها األرض لكل حمطة )مع مراعاة بعض املواصفات ملعط -
 على مواقع حمطات مرجعية معينة(؛ املفروضة

كون عشوائية من تمعلمات ميقاتيات املستقِبل متفاوتة الزمن )اليت جيب أن تكون كافية للسماح باختالفات كبرية تكاد  -
 حقبة إىل أخرى(؛

وشرو   Yا، باإلضافة إىل حتيز الستة، أو ما يكافؤه Keplerمعلمات مدارية لكل ساتل )على األقل عناصر  -
 أخرى(؛ ةيجتريب

 ميقاتيات ساتلية متفاوتة الزمن؛ -

ومعدالت  (EOP)تأخرات تروبوسفريية مستية متفاوتة الزمن )وكذلك تدرجات مستية ممكنة(؛ إزاحات معلمة اجتاه األرض  -
 القطبية وطول اليوم؛للحركة 

 أحوال غموض طور املوجة احلاملة. -
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أصل  يف الفاتمواقف السواتل أو صايف التخ يف األحيان، تدرج معلمات إضافية بسيطة بشأن آثار من قبيل اختالفاتويف بعض 
شبكة التتبع من مركز كتلة األرض. وجملموعة معلمات امليقاتيات مرتبة قصور بقيمة واحد، إذ ليس هناك أي معلومات مطلقة عن 

ة يسية القياسية لتدارك هذا اخللل باختيار ميقاتية واحدة حمددة )عادة ميقاتية أرضيأي حقبة ميقاتية. وتعمد التحليالت اجليود
يقاتية عملية التقدير. وعندئذ يتم حتديد تقديرات كل امليقاتيات األخرى نسبة إىل تلك امل يف مستقرة جداً( تكون غري معدلة كمرجع

للصفر )أو أي  بيت جمموعة خطية من امليقاتيات املتاحة لتكون مساويةالثابتة. وبدياًل من ذلك، ميكن حتديد معطيات امليقاتية بتث
 (.GPSقيمة حمددة، مثل نظام التوقيت 

وللحصول على نتائج تتسم بأعلى درجة من اجلودة، من املستصوب على األقل "تثبيت" بعض معلمات غموض الطور. ونظراً 
طبق قيود مشددة اجتاه واحد، فإن اإلجراء الطبيعي هو أن ت يف غري مفرقة حماولة القيام بذلك باستخدام رصدات يف للصعوبة الكبرية

قيام بذلك جلزء كبري ال يف على القيم العددية الصحيحة ألحوال الغموض املزدوج التفريق ألزواج خمتارة من احملطات. وحيقق النجاح
ميكن لتكرار احلل أن يزيد من عدد معلمات من معلمات الغموض استقرار احلل الشامل إىل حد كبري. ويف معظم احلاالت، 

 الغموض اليت حُتسم بنجاح وأن حيسرن من تنقيح البيانات.

 األطر والنماذج المرجعية لحدود التصحيح 3.3.13

 مستوى يف عدد من اآلثار الطفيفة إذا كان املتوخى احلصول على نتائج يف األساسية، جيب أيضاً النظر GPSلدى تقييم معادلة الرصد 
. ونظام [McCarthy and Petit, 2003] يات اخلدمة الدولية لدوران األرض والنظم املرجعيةاتفاق يف السنتيمرت. ومعظم هذه النتائج موثقة

 Altamimi et] (ITRF)اإلحداثيات الذي مركزه األرض املستخدم للنقا  املرتبطة بسطح األرض هو اإلطار املرجعي األرضي الدويل 

al., 2002] ويأخذ التحويل من اإلطار .ITRF رض إطار األ يف إىل إطار العطالة اليت مركزها األرض بعني االعتبار حتركات القطب
( أو ال [Altamimi et al., 2002] الفضاء )أي التأرجح يف بعض األحيان حركة القطب العطالية يف والدوران حول القطب. وهتمل

ليس متوائماً دائماً  ECIاتل قريبة من األرض غري حساسة جداً هلذا األثر. وهكذا فإن إطار العطالة اً مبثابة سو يتقريبيتعامل معها سوى 
على وجه الدقة مع اإلطار املرجعي السماوي الدويل، وهو ما يقرب من نظام العطالة الذي يتشكل من مواقع قياس التداخل الطويل 

 مركز كتلة النظام الشمسي. يف ذي أصلهالقاعدة جداً للمصادر الراديوية خارج اجملررة وال

وحدود التصحيح للسواتل هي التخالفات اليت سبق وصفها بني مراكز الكتل ومراكز طور اهلوائي ودوران طور االستقطاب الساتلي 
مستقطبة دائرياً  GPSعلم الفلك باسم زاوية اخلطل، ألن إشارة  يف املنظور. وينشأ هذا التأثري األخري، املعروف يف نتيجة للتغريات

حنو اليمني. ونظرًا الختالف هندسة املشاهدة بني املستقبل والساتل، يبدو أن طور االستقطاب يتغري تبعًا لذلك. وال بد من 
 .[Wu et al. 1993] تقييم رصدات طور املوجة احلاملة، ولكن ليس األمداء الزائفة، كما وصفها يف التصحيح

. وللتحركات [McCarthy and Petit, 2003]كثر تنوعاً وتعقيداً وذلك بسبب اآلثار اجليوفيزيائية وتصحيحات موقع املستقِبل هي أ
الرأسية غالباً لنقا  السطح، بسبب مد وجزر )"جسم"( األرض الصلبة، اتساعات مبقدار بضعة ديسيمرتات عند خطو  العرض 

طات تكاد تكون أصغر احملي يف األرضية بسبب حتميل املد واجلزراملتوسطة وال بد من منذجتها بدقة. والتحركات املقابلة للقشرة 
، عندئذ GPSبعض املناطق الساحلية. وإذا كان األمر يتناول تقدير مدارات  يف معظم األماكن ولكنها قد تتسع يف بقيمة أسية

. املسبقةكامل املدارية عمليات الت يف األرض الصلبة واحمليطات يف كمون األرض بسبب املد واجلزر يف ينبغي أيضاً إدراج التغريات
رضية. وختضع موقع القطب نسبة إىل القشرة األ يف ويراعي تصحيح املد واجلزر القطيب تشوه الدوران الواسع بسبب االختالفات

يطات. وعندما احمل يف احلركة القطبية نفسها، ومعدل الدوران، لتحوالت هنارية وشبه هنارية كبرية نوعاً ما بسبب حركات املد واجلزر
. وتشمل إطار األرض يف إطار العطالة، ينبغي إجراء التصحيحات هلذه التحركات الواسعة النطاق يف GPSيتم التعبري عن السواتل 

دون اليومية، ولذا ليس هناك أي تأثري صاف  EOP إطار ثابت نسبة إىل األرض، بالفعل اختالفات يف ،IGSمدارات اخلدمة 
مناذج دقيقة جلميع هذه اآلثار. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمستعملني  [McCarthy and Petit, 2003] د وفرلراصد من األرض. وق

 واليت سبق وصفها. IGS إجراء تصويبات مركز الطور احملددة للهوائي اليت أوصت هبا اخلدمة

لتحليل بيانات السواتل القريبة  (TCG)ومع أن االحتادات العلمية الدولية تدعو إىل استخدام التوقيت املنسق الذي مركزه األرض 
وعن  UTCالذي خيتلف عن التوقيت  (TT)من األرض، ال تزال معظم أفرقة التحليل )إن مل يكن كلها( تستخدم التوقيت األرضي 
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من حيث املعدل )الرتدد( عن  TCGمبقدار ختالف فقط. ومن ناحية أخرى، خيتلف التوقيت  (TAI)التوقيت الذري الدويل 
أخرى قابلة  GPSوأفرقة حتليل  IGS نظراً للتأثريات النسبية العامة. وبالتايل ينبغي أن تكون ترددات امليقاتية من اخلدمة TT التوقيت

، GM ثابت اجلاذبية،توقف بعض الثوابت الفيزيائية، مثل ناتج كتلة األرض و خمتربات التوقيت. وت يف للمقارنة مباشرة مع تلك املقيسة
 استخدام القيم املناسبة. يف على اختيار إطار مرجعي نسيب، ومن مث جيب توخي احلذر

 :GPSمعاجلة نظام  يف ويتم عادة تطبيق ثالثة أنواع من التصحيحات النسبية

 GPS نظام يف ، بسبب اتساع الوقت وفرق كمون اجلاذبيةTTاألوىل، نسبة إىل  مت بالفعل تطبيق زحزحة الرتدد من املرتبة 1
ة الثانية املركبة الفضائية، بافرتاض عناصر مدارية امسية. وجيب تطبيق التصحيح من املرتب يف بتحديد ختالفات املذبذب

 (.ICD-GPS-200غري الدائرية من جانب املستعمل )انظر  GPSملدارات نظام 

 .IERS [McCarthy and Petit, 2003]يات اخلدمة اتفاق يف تصحيح "دينامي" لتسارع السواتل القريبة من األرضيعطى  2

 )ولكن غالباً ما يهمل(. IERSيات اخلدمة اتفاق يف ذلك تأخر اجلاذبية، بشكل منفصل يف يعطى توقيت االنتشار املنسق، مبا 3

 .(Kouba [2004])ملزيد من التفاصيل، انظر 
 تحديد مواقع النقاط في الدقة 4.3.13

، من األوفر جدًا واألكثر كفاءة بالنسبة ملعظم التطبيقات العمل على GPSبداًل من حلول إنشاء شبكة عاملية كبرية من حمطات 
نهج، تؤخذ . ويف هذا ال[Zumberge et al., 1997] (PPP)أسلوب حتديد مواقع النقا  بدقة  يف حتليل البيانات من فرادى احملطات

، PPP أسلوب يف القيم الدقيقة ملدارات السواتل وامليقاتيات من مصدر سابق ما وتطبق دون تعديل. )ويف بعض األمنا  املختلفة
حداثيات حيدد اإل ُيسمح بتساهل جزئي للمدارات وامليقاتيات.( وبتطبيق كل النماذج كما ورد أعاله، ميكن للمستعمل أن

. وتعتمد جودة [Kouba and Heroux, 2000]لتأخرات الرتوبوسفريية من أجل مستقِبل واحد منعزل واختالفات امليقاتيات وا
قاتيات . ولسوف يورث اإلطار املرجعي ومعطيات املدارات واملياملسبقةالنتائج بشكل مباشر على دقة واتساق املعلومات الساتلية 

 IGS هم أن تكون حمددة بوضوح ومستقرة. ويقصد من منتجات اخلدمةاملفرتضة من نتائج حتديد مواقع النقا  بدقة ولذلك من امل
من أجل  IGSدلياًل على االستخدام السليم ملنتجات  Kouba [2004])انظر أدناه( صراحة حتقيق هذا الغرض. ويقدم 

 10حوايل  مستوى يف . وبالنسبة ألقواس حلول ليوم واحد، ينبغي أن تكون عمليات تكرار حتديد املوقع عموماً PPP حتليالت
 < 100مستٍو مماثل،  يف دقيقة PPPملليمرتات أفقياً. وينبغي أن تكون نتائج ميقاتيات املستقبل  5إىل  3ملليمرتات رأسيًا و

واقع املعايرة( ستكون عادة أكرب )انظر أدناه(؛ وسيكون املقياس الزمين لتحديد م يف بيكوثانية، ولكن الدقة )باستثناء عدم اليقني
 .املسبقةالنقا  بدقة هو املقياس الزمين للميقاتيات الساتلية 

 آثار األخطاء على حلول الميقاتيات 5.3.13

. وقد GPSديرات ميقاتيات النظام مناذج التحليل أو املعلومات املسبقة أو بيانات الرصد أن تؤثرعلى تق يف من شأن األخطاء
ارتفاع  يف عمليات حماكاة لتفحص توقيعات خمتلف أنواع أخطاء الدخل. مثال ذلك، من شأن خطأ [Dach et al. 2003]استخدم 

اس و ختالف تردد بالنسبة خلطو  أساس طويلة شرقاً وغرباً. ويف جمال الزمن، يندرج انقطاع على احلدود بني أق يف احملطة أن يتسبب
املعاجلة بسبب هذا اخلطأ. وتنطوي أخطاء املدار الساتلي على آثار مماثلة. ويف املمارسة الفعلية، من غري املرجح أن تكون آثار هذه 

نظرًا ملواءمة مواقع احملطات والسواتل مع امليقاتيات. ولعل األهم من ذلك هو  IGSمنتجات اخلدمة  يف األخطاء كبرية جداً 
من املرت، حىت لو افرتض أن يكون له توزيع ضوضاء بيضاء،  0,5مستوى  يف بأن ضوضاء املدى الزائف هي نوآخرو  Dach تأكيد

لية )انظر أدناه(. ويفرتض نتائج امليقاتيات الفع يف ختالفات بني أقواس التجهيز ليوم واحد عند مستويات تشاهد يف وسوف تتسبب
 أكرب على قفزات امليقاتيات بني األقواس.أن يكون لضوضاء املدى الزائف امللونة تأثري 

اتية. ولن أعلى و/أو أقواس أطول( إىل حتسني دقة امليق اعتيانومن املتوقع أن يفضي استخدام املزيد من بيانات املدى الزائف )معدل 
طاء امليقاتيات ان؛ وإال فإن أخيكون رفع معدالت االعتيان فعاالً إال إذا كان طول موجة تعدد املسريات املهيمنة أقصر من فرتة االعتي

ات، امليقاتي يف بالنسبة ألحوال عدم اليقني الرمسية [Senior et al. 1999]املتوسط بإضافة املزيد من البيانات. وكما بنير  يف لن تتدىن
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مل يتم الربهان  . ومع ذلك،Nينبغي ألقواس التحليل األطول أن تنحدر مبتوسط  آثار ضوضاء الشفرة، وإن كان بفعالية أقل من 
على ذلك بالنسبة للنتائج الفعلية للميقاتية وإمنا فقط بالنسبة ألخطائها الرمسية. كما مل يتحدد ما إذا كانت األقواس األطول ختتلف 

من  فضلأفقط مبقدار حتيز ميقاتية شبكة أم كان حمتوى الرتدد يتغري )يتحسن( أيضاً. فإذا كانت األقواس األطول توفر دقة ميقاتية 
حيث التحيز فقط، عندئذ ينبغي أن تعطي نـُُهج التحليل األخرى نتائج مكافئة تقريباً، من قبيل ترشيح مالئم بعد التحليل لنتائج 

 األقواس األقصر. وقد يربهن النهج األخري على أنه أكثر اقتصاداً أو أكثر مالءمة لبعض التطبيقات.

ذلك املدارات والتأخرات  يف طبيعي ومتوقع بالنسبة جلميع املعلمات اجليوديسية، مباواالنقطاعات بني أقواس التحليل املستقل أمر 
وطرائق التحليل. ومييل مقدار  GPSبيانات النظم  يف الرتوبوسفريية وكذلك امليقاتيات. وينبغي أن تعكس التخالفات اجلودة املتأصلة

وسطها حُيتسب ذلك، مع أن مت يف ألن بيانات الشفرة فقط تسهم قفزات امليقاتيات إىل أن يكون أكرب من معظم املعلمات األخرى
هي جتنب  فضلنـُُهج خمتلفة لتقليل انقطاعات ميقاتية حدود اليوم. والطريقة األ يف بفعالية على مدى قوس التحليل. وقد نُظر

 .[Petit et al., 1999; Senior et al., 1999] دفعات التحليل املنفصلة متاماً واستخدام نوع ما من نظم املعاجلة املستمرة
. كما أن أقواس التحليل [Senior et al., 1999]تراكم بعض آثار اخلطأ  يف غري أن من الصعب حتقيق هذا األمر عملياً وقد يتسبب

ي ميكن ذترابط تقديرات امليقاتيات على امتداد نفس الفرتات )اإلحصاءات من نوع السري العشوائي(، وال يف الطويلة تتسبب أيضاً 
أن حيد من االستقرار الذي ميكن خالف ذلك حتقيقه باستخدام أقواس التحليل املستقلة )سلوك الضوضاء البيضاء(. ومثة طريقة 
 بديلة إلزالة انقطاعات التحليل وهي تعاقب السالسل الزمنية باستخدام األقواس املرتاكبة لتحديد التخالفات 

[Bruyninx and Defraigne, 1999] ،[Larson et al., 2000] وحىت لو امتثلت قفزات امليقاتيات عند حدود القوس لتوزيع .
، فإن األثر على السالسل املتعاقبة سيكون إضافة عنصر ضوضاء السري العشوائي. [Ray and Senior, 2003]الضوضاء البيضاء 

تقرار على لى املدى الطويل وميكن أن حتد من االسوبعبارة أخرى، فإن عملية التعاقب تؤدي أيضاً إىل عالقات ترابط ميقاتيات ع
طرائق أخرى أكثر تعقيداً لتوليد  يف [Dach et al., 2006] وآخرون Dachاملدى الطويل الذي ميكن حتقيقه خالف ذلك. وينظر 

لطرائق إىل حد كبري اإطار عملية التقدير بالذات بتمرير املعلومات من قوس إىل أخرى. وتعمل هذه  يف نتائج ميقاتية شبه مستمرة
 الفرتات األطول. يف مبثابة مرشاح/ممهِّد لتحسني استقرار نقل الوقت على املدى القصري دون تأثري يذكر

ومن الصعب أن نفهم اهلاجس الشائع القاضي بقمع قفزات امليقاتيات عند حدود األقواس، وخصوصًا عندما تكون صغرية 
امليقاتيات  سلسلة زمن يف بيكوثانية(. ويبدو أن استخدام الطرائق اليت تدخل ترابطات طويلة األجل 200إىل  100مستوى  )يف

)بالتعاقب السلسايل مثاًل( يعود بنتائج عكسية بشكل خاص. فإذا كان من الضروري حقاً القضاء على االنقطاعات، عندئذ رمبا 
ة على الزمنية املرتابطة، مع أن هذا ميكن أن يشوه سلوك امليقاتي لتجنب مشكلة السالسل أفضلتكون طريقة الرتشيح/التمهيد 

(. حد ذاهتا معلومات تشخيصية قيرمة عن جودة جتهيزات احملطة )انظر أدناه يف املدى القصري. ومن ناحية أخرى، توفر االنقطاعات
، عندئذ ينبغي [Ray and Senior, 2003]بيكوثانية  120فإذا كانت القفزات أكرب من مستوى الضوضاء املعهود، وهو حوايل 

 استبانة األسباب الكامنة ومعاجلتها، وليس إخفاءها من خالل املعامالت بعد التحليل.

 منتجات ميقاتيات الخدمة الدولية للنظام العالمي للمالحة الساتلية والمقاييس الزمنية 4.13

، ملفات يومية ملواقع ساتلية وقراءات ميقاتيات 1994عام  يف شائهاتقدم اخلدمة الدولية للنظام العاملي للمالحة الساتلية، منذ إن
دقيقة. ومنذ ذلك احلني، أضيفت منتجات جديدة أو معدلة من وقت آلخر. وتتشكل  15جداول على فرتات  يف دقيقة، مدرجة

املرجح حللول مقدمة من من املتوسط  )http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html(مجيع منتجات اخلدمة الدولية 
مراكز حتليل مسامِهة يصل عددها إىل مثانية. وبينما ترتاكب عادة جمموعات البيانات املستخدمة من قبل أفرقة إفرادية، فإن آثار 
اسرتاتيجيات التحليل والنمذجة والربجميات املختلفة مستقلة بعضها عن بعض إىل حد كبري. ولذلك فإن التوليفات املرجحة بشكل 

من حيث الدقة والضبط،  IGS صحيح من النتائج اإلفرادية متفوقة عمومًا على أي حل مبفرده. وهكذا، رمبا تستفيد منتجات
 ولكنها تستفيد بالتأكيد من حيث االستقرار واملوثوقية واملتانة، مقارنة بنتائج أي فريق حتليل إفرادي.
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 مجموعات المنتجات المتاحة 1.4.13

عندما مت تنفيذ خوارزمية توليف جديدة ومت  (GPS Week 1087) 2000نوفمرب  5 يف IGSيقاتيات "الكالسيكية" مت تغيري منتجات امل
. [Kouba and Springer, 2001] شبكة التتبع، فضالً عن السواتل يف توسيع نطاق منتجات امليقاتيات لتشمل العديد من املستقبالت

دقيقة  15دقائق، مقارنة باعتيان امليقاتيات الساتلية كل  5السواتل وحمطات التتبع( إىل )فرتة جدولة امليقاتيات اجلديدة ومت ختفيض 
 سابقاً.

 ومت توليد ثالث سالسل من خطو  اإلنتاج على أساس كمون البيانات:

 ي؛الوقت الفعل يف املنتجات فائقة السرعة )حتتوي على ميقاتيات ساتلية دون مستقبالت(، اليت تستهدف املستعملني 1

 ساعة من هناية كل يوم؛ 17املنتجات السريعة، اليت تصدر بعد حوايل  2

 يوماً من هناية كل أسبوع. 13املنتجات النهائية متاماً، اليت تصدر بعد حوايل  3

 اجلدول، توفر يف وقيم الكمون والدقة املقدررة. )باإلضافة إىل ما يرد IGSمنتجات مدارات وميقاتيات اخلدمة  13-1 ويلخص اجلدول
اخلرائط األيونوسفريية وتأخرات مسري السمت الرتوبوسفريية ومعلمات توجه األرض، وما إىل ذلك.( ومجيع املنتجات متاحة  IGS اخلدمة

النهائية  السريعة أو IGS . ومن شأن استخدام منتجات)igscb.jpl.nasa.gov(أو من املكتب املركزي  IGSمن مراكز بيانات اخلدمة 
 ساعة. 24 ألقواس من cm 1مستوى  يف من املعلومات املذاعة أن يسمح بتحديد مواقع النقا  بدقة بدالً 

مرفق استقبال موزعًا عاملياً. ومجيع احملطات تعمل بشكل مستمر وتقدم ملفات  350من أكثر من  IGSوتتكون شبكة التتبع 
ثانية يوميًا )على األقل(. وتستخدم معظم احملطات مذبذبات كوارتز داخلية، توجهها الرصدات  30حتتوي عينات  RINEX رصد

توزيع ومنط  13-1 جمهزة مبعايري تردد خارجية. ويبني الشكل IGSحمطة  100، ولكن هنالك أكثر من GPSاخلاصة هبا لتتبع التوقيت 
منها  28و (H-maser)حمطة معايري ميزر اهليدروجني  51تخدم حوايل (. وتس2004)حىت نوفمرب  IGSاملعايري اخلارجية ضمن شبكة 

 التوقيت. خمتربات يف حمطة، 20. ومثة جمموعة فرعية، حوايل (Rb)منها ميقاتيات الروبيديوم  27و (Cs)ميقاتيات السيزيوم 

 13-1اجلدول 

 التي تجمع المدارات والميقاتيات وخصائصها مقارنة بالقيم المذاعة IGS منتجات
 فترة العينة فترات التحديث الكمون تقديرات الدقة وميقاتيات السواتل/المحطات GPSتقويمات سواتل 

 يومياً  -- وقت فعلي cm ~200 مدارات المذاعة

 ns ~7 ميقاتيات سواتل

 دقيقة 15 أربع مرات يومياً  وقت فعلي cm ~10 مدارات سريع للغاية )النصف المتنبأ به(

 ns ~5 ميقاتيات سواتل

 دقيقة 15 أربع مرات يومياً  ساعات cm 3 5 < مدارات سريع للغاية )النصف المرصود(

 ns ~0,2 ميقاتيات سواتل

 دقيقة 15 يومياً  ساعة cm 17 5 < مدارات سريع

 دقائق ns 5 ~0,1 ومحطات ميقاتيات سواتل

 دقيقة 15 أسبوعياً  يوماً  ~cm 13 5 < مدارات نهائي

 دقائق ns 0,1~ 5 ومحطات ميقاتيات سواتل

من أحوال الدقة املعلنة.  ضلأفتستند تقديرات دقة املدارات، باستثناء املدارات املتنبأ هبا، إىل مقارنات مع نتائج أمداء ليزر مستقلة. وأحوال الضبط 
ملفات من نسق  يف دقائق متاحة 5ساعة. وبيانات امليقاتية من  48ساعة ولكن املنتجات فائقة السرعة تشمل  24وتتناول ملفات املنتجات فرتات 

 إىل جانب التقوميات الساتلية. SP3ملفات نسق  يف دقيقة 15حني تتوفر عينات ميقاتيات من  يف "،RINEX"ميقاتية 
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 13-1الشكل 
 (.2004التي تستخدم معايير التردد الخارجي )حتى نوفمبر  IGS خارطة تبين توزيع محطات الخدمة

 تشير األلوان إلى نمط المعيار: أحمر يعني ميزر هيدروجين، وأصفر سيزيوم، وأزرق روبيديوم.
 مختبرات التوقيت في الموجودة IGS يشار بنجمة إلى محطات

 
 الخدمة الدولية للنظام العالمي لتحديد المواقع في الزمنيةالمقاييس  2.4.13

ليس هناك من متطلبات معينة جلدول زمين كامن وراء منتجات امليقاتيات عند استخدامها لتطبيقات حتديد املواقع اجليوديسية، 
هو أنه  GPSجيوديسية نظام  يف . ومن مواطن القوةGPSسوى أهنا ينبغي أن تكون قريبة بشكل معقول من توقيت النظام 

املرتبة األوىل، على استقرار أو دقة مقياس الوقت إذ من املمكن إزالة آثار امليقاتيات عن طريق التفريق املزدوج. ومع  يف يتوقف، ال
ذلك، من املستحسن أن يكون ملقياس الوقت املرجعي خصائص أخرى، كأن يكون مستقرًا للغاية وميكن تعقبه بدقة إزاء 

من أجل تطبيقات أخرى غري اجليوديسيا  IGS. ومن شأن هذه الصفات أن تعزز قيمة منتجات ميقاتيات اخلدمة UTC وقيتالت
 الصرفة، وخاصة بالنسبة لعمليات التوقيت.

دة و األصل ت ستخدم، كمرجع ملنتجات امليقاتيات، مواءمة خطية يومية بسيطة من امليقاتيات الساتلية املرص يف IGSوكانت اخلدمة 
يوم واحد، وهو على  يف 14–10 × 2 كبري نسبياً، حوايل  GPS. ومع ذلك، فإن عدم استقرار التوقيت GPSبغية إذاعة التوقيت 

بعض سواتل  يف . بل هنالكIGSشبكة اخلدمة  يف معايري الرتدد أفضل يف األقل أسوأ مبقدار قيمة أسية من عدم االستقرار
ومرد ذلك، جزئياً، استعمال خوارزمية التوجيه السريع للحفا   GPSر استقرارًا من توقيت األحدث ميقاتيات أكث IIR اجملموعة

)بفضل مساعي مرصد البحرية األمريكية(. وقد أفضى اإلجراء القدمي لدى  UTCعلى مقياس الوقت املرسل متسقًا مع التوقيت 
كل من الوقت والرتدد  يف انقطاعات كبرية يومًا بعد يوم ، إىلGPSمواءمة امليقاتيات كل يوم مع توقيت النظام  يف ،IGS اخلدمة

(. وليس هلذا اإلجراء من تأثري على فائدة املنتجات لتحديد املواقع بدقة، ولكن الفائدة من حيث نشر الوقت والرتدد 13-2 الشكل)
 حمدودة بالتأكيد. 
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 13-2الشكل 
 بروكسل في BRUSمن أجل محطة  GPSتقديرات تحويل التوقيت الجيوديسي 

 2004أبريل  2مارس إلى  28أثناء الفترة من 

 

 ويهيمن على عدم االستقرار. GPSمرجعياً إىل مواءمة خطية يومية لتوقيت النظام  13-2الشكل  يف وتنسب تقديرات نقل الوقت
الوقت  يف ، وهي مسؤولة عن االنقطاعات الكبريةGPSمواءمة مقياس الزمن اخلطي اليومية إلذاعة توقيت النظام  BRUSاحملطة  يف

 والرتدد. وقد أزيل االجتاه اخلطي من أجل الرسم البياين.

مقاييس زمن داخلية جديدة. وتتكون  IGS إطار اخلدمة يف ُوضعت، ‘النهائية’و‘ السريعة’وسعياً لتحسني استقرار منتجات امليقاتية 
مقاييس الزمن اجلديدة هذه مبثابة جمموعات مرجحة من امليقاتيات املشمولة، للمحطات والسواتل على حد سواء. ويرد وصف 

 .[Senior et al., 2003]تفصيلي للخوارزمية لدى 

املتاحة، مع أن  (H-maser)ية( مدفوع إىل حد كبري بأجهزة ميزر اهليدروجني " للنهائIGST" للسريعة و"IGRTوكل مقياس زمين )"
 .IIRذلك ميقاتيات الروبيديوم على منت سواتل اجملموعة  يف امليقاتيات األقل شأناً ميكن أن تسهم قلياًل، مبا

ليها خوارزمية خطية غوسية يستخدم منوذجًا بسيطًا متعدد احلدود لكل ميقاتية ت Kalmanواخلوارزمية هي تطبيق ملرشاح 
 .GPSلتوجيه املقاييس الزمنية بشكل فضفاض حنو توقيت النظام  (LQG) تربيعية

من يوم واحد.  عدة فرتات توسيط ألقل يف ويتم حتديد األوزان لكل ميقاتية تكراريًا وديناميًا على أساس عدم االستقرار املرصود
ويُفرض حد أعلى على األوزان لكل ميقاتية لتجنب احلالة اليت تتجاوز فيها ميقاتية واحدة املقاييس الزمنية 

[Thomas and Azoubib, 1996]. 

س زمنية هلا عموماً سوية يوماً. والنتائج هي مقايي 30 - 40 على حنو حاسم بثابت زمن حبوايل LQGويتم إمخاد خوارزمية التوجيه 
 األجلني املتوسط والطويل حبكم التوجيه حنو يف يوم واحد، ولكنها ال تزال حمدودة يف 51–10 × 1 حوايلمن  أفضلعدم استقرار ب
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ا حلال عندمهو ا . ومع ذلك هناك فرتات ميكن فيها احلط نوعاً ما من سوية عدم استقرار املقاييس الزمنية، كماGPSتوقيت النظام 
 نتجات امليقاتيات صغرياً للغاية.م يف يكون عدد حمطات ميزر اهليدروجني

. ومعلومات IGST‘ النهائية’بعد تغيري اإلحالة املرجعية إىل املقياس الزمين للميقاتيات  BRUSأداء امليقاتية  13-3 ويبني الشكل
ستقرار اال يف املقاييس الزمنية الكامنة. والتحسن الكبري، وال ختتلف سوى 2الشكل  يف امليقاتيات بني احملطات هي نفسها كما

مها جودة معظ يف بعض احلدود اليومية تعكس يف واضح. وما تبقى من انقطاعات صغرية IGSاخلدمة  يف باستخدام مقياس الزمن
 احمللية. BRUS بيانات

وذلك مثالً  وم، سلبًا على طاقم املقاييس الزمنية،ذلك قفزات حدود الي يف ومن املمكن أن تؤثر بعض آثار فرادى امليقاتيات، مبا
تنقيح البيانات مل يتم كشفها. ومع ذلك، تشري األدلة إىل أن أي قيود من هذا القبيل طفيفة وأن جمموعة  يف بسبب مشكالت

 املقاييس الزمنية متفوقة كثرياً عن أي ميقاتية مسامهة مبفردها.

 4875رقم  IGS)انظر الربيد  2004أوائل مارس  يف إطار املنتجات الرمسية يف IGSة خلدمة وقد مت تنفيذ املقاييس الزمنية اجلديد
 (.igscb.jpl.nasa.gov املوقع: يف

املوقع:  يف 2000عتبارًا من نوفمرب اومنتجات امليقاتيات املتوائمة مع نفس املقاييس الزمنية الداخلية متاحة 
)https://goby.nrl.navy.mil/IGStime(. 

 13-3 الشكل
 سوى أنها محالة مرجعياً  13-2الشكل  في كما هي مبينة  BRUSنفس بيانات ميقاتيات 

 . أزيل اتجاه خطي ألغراض الرسم البيانيIGSTالنهائي،  IGSإلى مقياس زمن ميقاتية 
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 UTCوالتوقيت  GPSبالنسبة لتوقيت النظام  13-4الشكل  يف IGSويتضح االختالف الطويل األجل لكل مقياس زمين للخدمة 
، فإن عدم GPSتتفوق كثرياً على توقيت النظام  IGSة اليومية وشبه اليومية للخدمة )تقريباً(. ومع أن سوية استقرار املقاييس الزمني

 IGS . وتبذل اجلهود لربط املقاييس الزمنيةGPSاالستقرار على املدى الطويل مشابه بسبب استمرار االعتماد على التوقيت 
 IGSويل لألوزان واملقاييس واالستفادة من حمطات على حنو أكثر دقة باستخدام البيانات املستقاة من املكتب الد UTC بتوقيت
 .[Senior et al., 2004]خمتربات التوقيت  يف القائمة

فضالً  BIPMاليت يصدرها املكتب  Tمن سلسلة التعميمات  GPSTناقص  UTCالتوقيت  13-4الشكل  يف ويبني الرسم األعلى
 GPSTللمقاييس  BIPMواملكتب  IGS. وقد ختتلف عمليات تنفيذ اخلدمة GPSTناقص  IGRTو IGSTعن املقاييس الزمنية 

. ويبني الرسم األوسط كالً [Senior et al., 2004]مبقدار بضع نانوثوان بسبب اسرتاتيجيات الرصد والتحليل املتميزة 
مكافئة من  GPSTأن الرسم األعلى، والذي يفرتض  يف احملسوبتني بتفريق السلسلة الزمنية UTC-IGRTو UTC-IGST من

 . واالحنرافات عن هذا االفرتاض هي املسؤولة عن جزء صغري من االختالفات املرسومة، وخصوصاً IGSواخلدمة  T التعميم
على حنو مكافئ.  GPST، على افرتاض أن كالً منهما يرصد IGSTناقص  IGRTالرتددات العالية. وأخرياً، يبني الرسم السفلي  يف

أي  يف وهي غري موجودة فعالً  GPSTالسريعة مع املقاييس  IGSميقاتيات  يف ضية إىل أخطاء عدم املواءمة املتفرقةوتعزى الذرى العر  
 من مقياسي الزمن.

 13-4الشكل 

 GPS (GPST)إزاء توقيت  IGSخدمة  في IGRTو IGSTمقارنة مقياسي الزمن 
 2004يونيو  28حتى  2000نوفمبر  5)ثواني قفز بتطبيق مودولو( من  UTCوإزاء 
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 الحدود اليومية في تقييم األداء بتحليل االنقطاع 5.13

)بتطبيق مودولو على حتيز املعايرة( بالكامل باستخدام  GPSيتم حتديد الدقة "املطلقة" لتقديرات امليقاتيات اليت تستند إىل نظام 
بيانات وعند حتليل أقواس اليوم الواحد لساعة عادة.  24بيانات املدى الزائف، اليت حيتسب متوسطها على امتداد فرتة التحليل، 

بيكوثانية، على افرتاض أن  120 دقائق، تكون تقديرات اخلطأ الرمسية للميقاتيات عمومًا حوايل 5مجالية على فرتات اإلالعينات 
هامش عدم اليقني لكل رصدة مدى زائف هو مرت واحد. وميكن إجراء اختبار أكثر واقعية لدقة القياس الفعلي مبقارنة تقديرات 

اتيات األقل قامليقاتية عند احلدود بني أقواس التحليل املستقلة للمستقبالت اجملهزة مبذبذبات مستقرة جداً. )وميكن أيضاً اختبار املي
استقرارًا إذا استخدمت أقواس التحليل املرتاكبة إلزالة أخطاء االستيفاء الداخلي، ولكن تقديرات امليقاتية اجملاورة لن تكون بعدئذ 

 حتديدات املوقع. يف مستقلة.( وهذا يشابه االختبار التقليدي لقابلية التكرار اجليوديسي لسلسلة زمنية

حدة بوصفها احلدود اليومية بالنسبة حللول أساسية أو لشبكات حيث جيري تثبيت ميقاتية حمطة وا يف اتياتوميكن حتليل قفزات امليق
السلسلة الزمنية  يف حمطتني سوف تتوالف يف امليقاتية املرجعية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تفسري النتائج، ذلك ألن اآلثار

، مع طاقم املقياس الزمين اجلديد املستقر للغاية، ملثل IGSهو استخدام منتجات ميقاتيات اخلدمة  أفضللكل ميقاتية. ومثة هنج 
 13-5 . ولدى فصل أزواج امليقاتيات، ميكن عزل السلوك املرصود لفرادى احملطات. والشكل[Senior et al., 2003]هذا التحليل 

. ويالحظ أن (H-maser)لثماين حمطات ميزر هيدروجيين  IGSدمة هو مثال على سلسلة زمنية متآونة لتقديرات ميقاتيات اخل
كبرية ولكن مع  فرادى امليقاتيات حيث تظهر بعض املواقع قفزات يف االنقطاعات بني احملطات مستقل عن االستقرار يف التباين

صفرية  Seniorو Ray ية اليت درسهااستقرار شبه يومي جيد جداً والعكس بالعكس. وقد تبني أن التوزيعات لتخالفات احلدود اليوم
 الوسط وغوسية، ولكن اختالفات جذر متوسط الرتبيع مقرتنة باملوقع إىل حد كبري.
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 13-5 لشكلا

 2002فبراير  5 - 15الفترة  في H-maserفيها محطات  IGSتسعة مواقع  في تقديرات الميقاتيات

 
 

كل لوحة تعطي  يف . والقيمة داخل مستطيل13-5 لشكلا يف وقد أزيل اجتاه تربيعي منفصل عن كل ميقاتية ألغراض الرسم
الفاً كبرياً بني قفزات احلدود اليومية اختاحلدود اليومية. وخيتلف حجم  يف ثانية، وهتمل قفزات امليقاتيات 300عند  Allan احنراف

 احملطات وهو مستقل عن استقرار امليقاتيات شبه اليومي.

أيام بني  310 1 . كما مت تفحص ما جمموعه13-2اجلدول  يف ومتديده IGSومت حتديث التحليل السابق لقفزات ميقاتيات اخلدمة 
 لنهائية.السريعة وا IGSمن ميقاتيات  2004ويونيو  2000أكتوبر 
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واحلد األقصى لفجوة البيانات عند حدود  Senior [Senior et al., 2003]و Ray يف وكانت معايري التنقيح والتجهيز نفسها كما
 H-maser معايري يف دقائق(، وبالتايل فإن ضوضاء االستيفاء الداخلي بسبب أحوال عدم االستقرار 5دقيقة )عادة  30اليوم هو 

ءات جذر متوسط الرتبيع هي للفروق بني أزواج من أيام مستقلة، ينبغي أن يكون كل تقدير دقة يومية أصغر مهملة. ومبا أن إحصا
ن قيمة أسية يقرب م أداء جذر متوسط الرتبيع بني احملطات، ما يف . وما يالحظ بصفة خاصة هو التشتت الكبري جداً 2√ من

البيئات املتعددة  يف الشفرة بني هذه احملطات، وبالتايل يظهر التباين الكبريأداء  يف واحدة. ويفرتض أن هذا يعكس املدى الواسع
بعض احلاالت تباين األداء بشكل  . ويفGPSاملسريات، اخلارجي بالنسبة إىل اهلوائي وكذلك الداخلي بالنسبة إىل أجهزة النظام 

بضع حاالت. وتبني  يف قع. ولوحظت اختالفات مومسيةسجالت املو  يف ملحو  مبرور الزمن، مرتبطًا أحيانًا بتغيريات أبلغ عنها
 سابقاً أن اختالفات جذر متوسط الرتبيع مستقلة عن اختيار مناذج املستقبل أو اهلوائي، أو عن استخدام القبب.

 13-2اجلدول 

 IGSمحطة  38موجز إحصاءات انقطاع ميقاتيات الحدود اليومية من أجل 
 H-maserمع معايير تردد 

 الخدمةموقع 
IGS 

قفزة  جذر متوسط تربيع
 )بيكوثانية( الميقاتية

 مالحظات

ONSA 149 ممتاز 

BREW 152 ممتاز 

OPMT (TL) 158  ًحمطة جديدة، لذا البيانات حمدودة جدا 

BRUS (TL) 165 بيكوثانية 118حتسني حىت  2003صيف  يف بعد التغيريات 

MAD2 170 جداً، لذا ال يعورل على جذر متوسط الرتبيع  ةبيانات حمدود 

WTZR (TL) 189  

GODE 205  

USN1 (TL) 225  حمطة حلت حملهاUSN3 2004 يوليو يف 

WSRT 227  2003طفيف منذ صيف  احنطا 

KHAJ 233 بيانات حمدودة 

CRO1 236 ميزر مل يعد قيد االستعمال 

USUD 266 ميزر مل يعد قيد االستعمال 

NPLD (TL) 268  

TID* 269  2003حتسني ظاهر منذ صيف 

YEBE 271  

GOL2 271 جداً، لذا ال يعورل على جذر متوسط الرتبيع ةبيانات حمدود 

AMC2 (TL) 283 2002يونيو  يف اهلوائي/املستقبل يف حتسني بعد تغيريات 

SPT0 (TL) 286  

WES2 296  

PIE1 305 2002أكتوبر  يف حتسني منذ تغيري املستقبل 

STJO 334  

USNO (TL) 354  2003يبدو أسوأ منذ ربيع 

IRKT 359  

NYAL 363 بكثري من  أفضلNYA1 2004 يف 

NLIB 368  
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 13-2اجلدول 

 موقع الخدمة
IGS 

قفزة  جذر متوسط تربيع
 )بيكوثانية( الميقاتية

 مالحظات

MATE 389  2004 يف أفضلتغايرات زمن هامة؛ 

KOKB 460  2004مايو  يف كبري قبل تغيري اهلوائي/الكبل  احنطا 

FAIR 478  2003حتسني إىل حد ما منذ صيف 

DRAO 522  

YELL 564  ًالشتاء يف تغايرات مومسية كبرية، أسوأ كثريا 

ALBH 587  بيكوثانية 97حتسني كبري حىت  2003بعد سبتمرب 

HOB2 631 تغايرات مرتبطة بتغيريات احملطة 
MEDI 703  
FORT 706  
NYA1 750  2003كبري منذ صيف   احنطا 
ALGO 877  ًالشتاء يف تغايرات مومسية كبرية، أسوأ كثريا 
NRC1 (TL) 936  ًالشتاء يف تغايرات مومسية كبرية، أسوأ كثريا 
METS 1 065 ميزر مل يعد قيد االستعمال 

خمتربات  يف املوقع يف . يشار إىل احملطات املشاركة2004حىت يونيو  2000السريعة والنهائية من أكتوبر  IGS استخدمت ميقاتيات اخلدمة
 .(TL)التوقيت باملختصر 

 

)أونساال، السويد(، ما يقابل دقة  ONSAاليت خضعت للدراسة هو  IGSأداء على املدى الطويل بني حمطات اخلدمة  أفضلوكان 
 بيكوثانية. 105 = (2√/149)ميقاتية يومياً مبقدار 

)بروكسل، بلجيكا(  BRUS)باريس، فرنسا( و OPMT)بروسرت، والية واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية( و BREWوامليقاتيات 
)غرينبيلت، ماريالند، الواليات املتحدة األمريكية( لديها قدر  GODE)ويتزيل، أملانيا(، و WTZRسبانيا( وإ)مدريد،  MAD2و

 بيكوثانية. 107-145حدود  يف ،اً اء امليقاتية يوميقليال  من أخطأكرب 

 ALGOبيكوثانية بالنسبة حملطات  620-753 وهناك تطور مستمر حنو األداء األدىن مستوى بني احملطات األخرى، يصل إىل
 )ميتساهويف، فنلندا(. METS) أوتاوا، أونتاريو، كندا( و NRC1أونتاريو، كندا( و )أجلونكان،

، على IGS اخلدمة يف املقياس الزمين يف الظروف احمللية، وليس عيوباً  يف عكس مدى القيم األسية لدقة امليقاتيات االختالفاتوي
 عدد من احملطات. يف األداء املشهودة يف سبيل املثال. ومما يدعم هذا االستنتاج بقوة هي التغريات الزمنية

احملطات.(  يف التشكيل أو املعدات. )لألسف، ال يعلن عن كل التغيريات يف ات املعروفةوتتوافق التغريات املفاجئة عادة مع التغري 
 (.13-6)الشكل  NRC1و ALGOو YELL وتظهر بضع حمطات تغريات مومسية كبرية، وخاصة احملطات الكندية الثالث

ثلوج واجلليد حتت ملواقع نامجة عن تراكم الهذه ا يف قفزات امليقاتيات خالل فصل الشتاء يف وسبق أن تكهنرا بأن الزيادة الكبرية
 اهلوائيات ويف اجملال القريب منها.

خمتربات التوقيت اجملهزة مبيزر هيدروجيين  يف IGSاحلدود اليومية بالنسبة لتلك احملطات  يف تاريخ قفزات امليقاتيات 13-6الشكل ويبني 
بسبب ضآلة البيانات اخلاصة هبا. وينبغي أن تعترب  OPMT(. واستبعدت احملطة TLباملختصر  13-2اجلدول  يف )مقرونة

 ، حمطة مثالية ومنوذجاً حيتذى ملختربات التوقيت األخرى.2003، وخاصة منذ صيف عام BRUS حمطة
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شكل دوائر  يف السريعة IGS. وتظهر النتائج من ميقاتيات 2004إىل يونيو  2000هي من أكتوبر  13-6الشكل  يف وفرتة الدراسة
 زرقاء. ”+“شكل مسة  يف ء؛ أما امليقاتيات النهائية فتظهرسودا

 

 13-6الشكل 

 تخالفات ميقاتيات الحدود اليومية في الفروق الزمنية
 مختبرات التوقيت في IGSالخدمة  في H-maserفي ثماني محطات 

 Sat_time_freq-13-06

Modified Julian Date, 51800 = 13 september 2000
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 اتجاهين في مقارنات مع نتائج مستقلة لنقل الوقت 6.13

باإلضافة إىل التقييمات الداخلية اليت نوقشت أعاله، من املهم مقارنة تقديرات امليقاتيات اجليوديسية مع التقديرات من أنظمة 
ا فيه الكفاية خمتربات التوقيت، ليست دقيقة مب يف مستقلة. واملشاهدة املشرتكة التقليدية، وإن كانت منشورة على نطاق واسع

. أفضلفهما تبشران بنتائج  TWSTTو P3 CVلتوفري مقارنات مفيدة جدًا رمبا باستثناء متوسط أطول الفرتات. أما طريقتا 
 نانوثانية 0,5 النتائج عرب خطو  أساس بني القارات على توافق مع امليقاتيات اجليوديسية بدقة تصل إىل حوايل أفضلوتدلل بعض 

 ,.Plumb et al]نانوثانية من احنراف الزمن حلساب متوسط األزمنة حىت بضعة أشهر  0,3جذر متوسط الرتبيع أو حوايل  يف

2005; Petit et al., 2004]. 

 نتائج دراسات مقارنة حديثة العهد على درجة عالية من اجلودة. 13-3ويلخص اجلدول 

 13-3اجلدول 
 منشورة بين الطريقة الجيوديسيةت ملخص مقارنا

 الطول في لعدد من الوصالت المتفاوتة TWSTTأو طريقة  P3 CVوطريقة 

 

 المصدر فترة البيانات الطريقة/اإلحصاء/القيمة طول خط األساس وصلة

NPL-PTB km 749 P3 / RMS / 0.48 ns 5 أشهر Petit & Jiang, 2004 

  TW / RMS / 0.57 ns 4 أشهر  

IEN-PTB km 835 P3 / RMS / 0.49 ns شهران Petit & Jiang, 2004 

  TW / RMS / 0.64 ns شهران  

TL-CRL km 2 112 P3 / RMS / 0.58 ns 8 أشهر Petit & Jiang, 2004 

  TW /RMS / 1.27 ns 8 أشهر  

USNO-NPL km 5 695 P3 / RMS / 0.48 ns 5 أشهر Petit & Jiang, 2004 

  TW / RMS / 0.59 ns 3 أشهر  

USNO-PTB km 6 275 P3 / RMS / 0.45 ns 5 أشهر Petit & Jiang, 2004 

  TW / RMS / 0.49 ns 5 أشهر  

USNO-AMC(1) km 2 361 TW / Difference ± RMS / 

-2.10 ± 0.69 ns (cal. agreement) 

 Plumb & Larson, 2004 أشهر 7

  TW / TDEV / 

< 0.1 ns, 300 ≤ τ ≤ 2 000 s 

< 0.34 ns, 2 000 ≤ τ ≤ 7 × 106 s 

TDEV / 0.34 ns at 7 × 106 s 

  

USNO-NIST km 2 405 TW / RMS / 0.83 ns 5,5 أشهر Plumb & Larson, 2004 

  TW / TDEV / 

< 0.3 ns, 3 600 ≤ τ ≤ 6 × 106 s 

< 0.72 ns, 6 × 106 ≤ τ ≤ 7.4 × 106 s 

TDEV / 0.72 ns at 7.4 × 106 s 

  

PTB-NIST km 7 532 TW / RMS / 0.79 ns 7 أشهر Plumb & Larson, 2004 

  TW / TDEV / 

< 0.5 ns, 2 × 105 ≤ τ ≤ 7.5 × 106 s 

TDEV / 0.24 ns at 7.5 × 106 s 

  

USNO-PTB km 6 275 RMS / 2 ns سنتان Dach et al., 2002 

 اجليوديسية على حنو منفصل ملراعاة تأخريات األدوات.متت معايرة وصالت االجتاهني والوصالت  (1)
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السنوات األخرية. ويتم  يف املستمرة، حوايل أربع مرات يومياً  GPSمتفرقة نسبيًا مقارنة مع بيانات النظام  TWSTTقياسات 
. واستخدمت خمتزالت TWSTTمبا يشمل فرتات الطريقة  P3 CVاحتساب الفروق من خالل استيفاء نتائج الطريقتني اجليوديسية و

الدقيقة واخلرائط األيونوسفريية، إىل جانب تطبيق انزياحات منوذجية ملراعاة حركات املد واجلزر  IGSمدارات اخلدمة  P3 CVبيانات 
يوم.  0,4، ما يعادل مرشاح مترير منخفض مع فرتة قطع حوايل P3على نتائج  Vondrakلألرض الصلبة. كما مت تطبيق متهيد 

، ينبغي أن تكون الفوارق بني السالسل الزمنية املتآونة مبثابة ثابت لكل زوج من امليقاتيات [Petit and Jiang, 2004]الحظ  ماوك
 )ما يعادل حتيز معايرة(.

والبيانات اجليوديسية  طريقيت نقل الوقت. يف ولذلك ينبغي أن يكون االحنراف املعياري مقياساً لعدم االستقرار النسيب الطويل األجل
كثري من األحيان من نفس املستقِبل، لذلك من املتوقع أن تكون بعض األخطاء املرتبطة باملستقبل واهلوائي  يف تأيت P3وبيانات 

 TWSTTنات مع ر أوجه اختالفه )من قبيل آثار احلساسية للحرارة مثالً(. ولذلك فإن املقا يف كل منهما وغري واضحة يف مشرتكة
، فإن حاالت عدم [Plumb and Larson, 2005]فقط مستقلة متاماً. وبالنسبة لكل احلاالت األساسية الطويلة الثالث اليت درسها 

 106إىل  105االجتاهني حىت فرتات من  يف اختالفات امليقاتية اجليوديسية يف Allan هيمنت على احنرافات TWSTTاالستقرار 
 ات أطول، هتيمن حاالت عدم استقرار امليقاتية على نقل الضوضاء من كلتا الطريقتني.ثانية. وعلى فرت 

 0,5)، فإن نتائج دقة نقل الوقت اجليوديسي على ما يبدو ال تقل جودة عن TWSTTواستناداً إىل املقارنات املنشورة مع أسلوب 

ns / √2) = 0,35 حوظة. وهذا أكرب الفروق املل يف ريقة تسهم بشكل متساوٍ نانوثانية )جذر متوسط تربيع(، على افرتاض أن كل ط
نانوثانية، ولكنه ضمن مدى األداء لبعض  0,12بكثري من األخطاء الشكلية اجليوديسية لتحليالت اليوم الواحد، حوايل 

لميقاتيات باستمرار بالنسبة ل أفضل(. ونظراً إىل أن املقارنات تظهر أيضاً قدراً من االستقرار 13-2األقل شأناً )اجلدول  GPS حمطات
تكاد تكون بالتأكيد أكرب  TWSTTأسلوب  يف اجليوديسية لفرتات تصل إىل عدة أيام، وضوضاء جذر متوسط الرتبيع الفعلية

 نانوثانية. 0,35من  أفضلوالدقة اجليوديسية عموماً 

 تقييم أداء نقل الوقت 7.13

ساعة، كما يستدل على ذلك  24ديدات ميقاتية جيوديسية لفرتة احلد األدىن من االستقرار لتح 13-7يبني الشكل 
], 2003Senior and [Ray  من حتليل لقفزات احلدود اليومية مليقاتية اخلدمةIGS وهذا السلوك ال خيتلف كثرياً عن .τ-5,0يتسق  ، مبا

 .15–10 1,4 × رار املستدلةمع عملية ضوضاء السري العشوائي. ويف متوسط الزمن ليوم واحد، تكون سوية عدم االستق
من مستوى األداء هذا، ولكن البعض اآلخر، كما رأينا، أسوأ بكثري. وفيما يتجاوز حتليل اليوم  IGSحمطات  أفضلويقرتب بعض 

،  τ-1 الواحد، ينبغي أن تكون تقديرات امليقاتيات مستقلة تقريباً، ومن املتوقع أن يكون السلوك أقرب إىل عملية ضوضاء بيضاء،
 13-7الشكل  يف كما هو موضح

عندما تتاح معايري الرتدد الشائعة االستعمال. و  يف ومع ذلك، مل يكن ممكناً حىت اآلن دراسة هذا اجملال بعناية نظراً لعدم االستقرار
وم ي السيزيوم على نطاق أوسع، سوف ميكن الكشف عن استقرار امليقاتيات اجليوديسية على فرتات أطول من‘ نافورة’بيانات 

 املثال. ، على سبيل[Dudle et al., 2001] (METAS Cs fountain) هدف التصميم لنافورة سيزيوم 13-7الشكل واحد. ويرسم 

يثبت.  ساعة، رمبا يكون احلد األدىن من االستقرار أقل من املستوى املبني هنا، رغم أن هذا مل 24وإذا مت متديد أقواس التحليل ألكثر من 
فرتات األطول امليقاتيات اجليوديسية خالل نفس ال يف أخرى، فإن القيام بذلك سوف ميدد بالتأكيد سلوك السري العشوائيومن ناحية 

 وبالتايل ميكن أن ينال من حتقيق درجة أعلى من االستقرار خالل أوقات أطول باستخدام أقواس مستقلة ليوم واحد.

من  MHM2010فرتض أن يكون متحفظاً( حملطة ميزر هيدروجيين نشطة االستقرار احملدد )ي 13-7الشكل  يف وكذلك يظهر
Symmetricon  خليفة(Sigma Tau H-maser وهذا يدل على أن الطريقة اجليوديسية ال تشكل قيدًا على مقارنة ميقاتيات .)

الت عدم مبا هتيمن على حاعالية األداء من هذا القبيل على فرتات ألكثر من يوم واحد، على الرغم من أن ضوضاء نقل الوقت ر 
 H-maser حاالت استقرار يوم واحد مشهود بني حمطات يف ثانية. والتشتت 000 14استقرار امليقاتيات لفرتات أقل من حوايل 

 هو على األرجح مزيج من االستقرار املتأصل - 14-10 من احلد األدىن من االستقرار املستدل لدينا حىت حوايل - IGSاخلدمة  يف
معيار الرتدد احمللي )بعضها أجهزة قدمية والبعض اآلخر ال خيضع لسيطرة بيئية صارمة( والظروف احمللية للمدى الزائف  يف

 املسريات. املتعدد
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 13-7الشكل 

 من أجل عمليات نقل الوقت الجيوديسية مرسوم بخط أسود مستمر Allanالحد األدنى الستقرار انحراف 

 
 

متسق مع عملية ضوضاء السري العشوائي لفرتات تصل إىل يوم واحد. وأكثر من ذلك، من املتوقع  13-7الشكل  يف إن سلوك احلد
يبني ذلك  ، كماAllanمن احنراف  τأن يكون لتقديرات امليقاتيات اليومية املستقلة أخطاء توزيع ضوضاء بيضاء وأن يتبع مقدار 

واالجتاه األزرق هو من أجل  METASهدف التصميم لنافورة سيزيوم  اخلط األسود املتقطع. وللمقارنة، يشري االجتاه األمحر إىل
 (. ويتمثل احلد اجليوديسي األساسي بالشريط األزرق األدىن، استناداً إىل قابلية التكرارsymmetricon)من  a  H-maser ميقاتية

 قياسات ارتفاع احملطة. يف

 المستقبل في تجاهاتاال 8.13

ستخدم حىت اآلن على يأول عهده. وهو ال  يف يد العاملييوديسية لعمليات نقل الوقت والرتدد على الصعما زال تطبيق الطرائق اجل
أوسا  ضبط الوقت. وحنن نتوقع قدراً أكرب من اإلقبال على اعتماد هذه التقنية من أجل املقارنات الدولية للوقت  يف نطاق واسع

ربات العايل وتكلفتها املتواضعة. ومن شأن إرساء معايري جديدة أكثر استقرارًا ملختضوء أدائها  يف سيما املستقبل، ال يف والرتدد
 الرتدد أن حيفز بال شك هذا االجتاه. ورمبا كانت أكرب عقبة أمام االستخدام األوسع هي حتليل البيانات األكثر تعقيدًا املطلوبة

األوسا  املعنية  يف ات موجوداً ويستخدم على نطاق شائع للغايةإطار النهج اجليوديسي. ولئن كان هنالك عدد من رزم الربجمي يف
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األوسا  املعنية بالتوقيت، وهذا أمر مفهوم. ويكاد يكون من املؤكد أن تطوير أدوات  يف بتحديد املواقع، فإهنا غري معروفة جيداً 
قديرات كبري االستخدام األوسع لتحتديد مواقع النقا  بدقة سوف يسهل إىل حد   يف عامة بسيطة من أجل حلول امليقاتيات

 اجليوديسية. امليقاتيات

وملا كان حد األداء للتوقيت اجليوديسي مرهونًا جبودة بيانات املدى الزائف، وخاصة اآلثار املتعددة املسريات، فإن أي حتسينات 
تكنولوجيا  يف حسيناتمن شأن التأخطاء املدى الزائف وتعدد املسريات. و  يف التقنية ترتبط على األرجح بتخفيضات يف رئيسية

ويف تصميم اهلوائيات اجليوديسية أن تنطوي على بعض الفوائد. ومن شأن حتديد املواقع وتركيب  GPSتتبع مستقبالت النظام 
 ثكثري من احلاالت. ولكن من املرجح أن تأيت أكرب املكاسب مع إشارات الب يف أن يكون مفيداً بالتأكيد أفضلاملعدات على حنو 

، على سبيل GALILEO النظام العاملي للمالحة الساتلية وخمططات التشكيل اجلديدة. وبعض تصاميم اإلشارة املقرتحة لنظام يف
. وعموماً، تبشر هياكل االشارات [Hein and Pany, 2002]املثال، يتيح اجملال لتخفيض أخطاء تعدد املسريات إىل حد كبري 

 اجلديدة، بإمكانات حتسن كبري GPS ذلك بعض تشكيالت النظام يف لطاقة حنو حواف النطاق، مبااملقرتحة اليت حتورل املزيد من ا
 .[Weill, 2003]التخفيف من أثر تعدد املسريات  يف

طلق املهيمن. معايرة املعدات احلاسوبية هو اخلطأ امل يف وفيما يتعلق مبقارنات الوقت باستخدام أي طريقة قائمة، فإن عدم اليقني
ينات تقديرات امليقاتيات اجليوديسية. أما آفاق حتس يف اء املعايرة هي أكرب بقيمة أسية على األقل من األخطاء العموميةوأخط

 املستقبل فهي غري واضحة. يف املعايرة الكبرية
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 مقدمة 1.14

جمال نقل الوقت، هو مقارنة امليقاتيات و/أو معايري الرتدد على مسافات متباعدة جداً. وهناك  يف إن واحداً من األهداف الرئيسية،
 ملراقبة أداء مقاييس ميقاتيات متباعدة جداً  يف إجراء قياسات آنية يف هبذه املقارنات. وقد يهتم املرء ببساطةأسباب كثرية للقيام 

نوافري السيزيوم،  إجراء مقارنات ملعايري الرتدد املتقدمة، مثل يف زمنية بوساطة امليقاتيات اليت جتري مقارنتها. وقد يهتم املرء أيضاً 
ذه املعايري على املدى الطويل. ومدى الدقة والضبط اللذين يتم هبما حتقيق هذه القياسات هو موضع و/أو التحقق من استقرار ه

 اهتمام علم القياس.

ات امليقاتيات بني اجتاهني هي طريقة ميكن هبا للمرء أن حيصل على تقدير اختالف يف والتقنية اليت تعرف باسم نقل الوقت والرتدد بالساتل
. وقد أصدرت [Kirchner, 1991]ادل النشط إلشارات التوقيت عرب ساتل اتصاالت مستقر بالنسبة إىل األرض حمطتني من خالل التب

 اجتماعها احلادي عشر يف ،(CCTF)، اليت أصبحت اآلن اللجنة االستشارية للتوقيت والرتدد (CCDS)اللجنة االستشارية لتعريف الثانية 
واقرتحت أن يقوم املكتب الدويل لألوزان واملقاييس  TWSTFTه استخدام تقنية النقل الذي شجعت في 1989/1اإلعالن  1989عام  يف

 اجتاهني. يف معين بتقنية نقل الوقت والرتدد بالساتل فريق عامل خمصصبإنشاء 

فريق عمل  ، مت حتويل الفريق املخصص إىل1993عام  يف ويف أعقاب قرار االجتماع الثاين عشر للجنة االستشارية لتعريف الثانية 
 دائم للجنة االستشارية للتوقيت والرتدد. وفيما يلي أهم إجنازات فريق العمل:

 وضع نسق موحد؛ -

 ؛TWSTFTتنظيم وصالت الوقت  -

 اختيار املودمات؛ -

 وضع اجلدول الزمين للرصدات؛ -

 حتديد مدة الرصد؛ -

 تبادل البيانات؛ -

 التفاوض بشأن استخدام السواتل؛ -

 ؛TWSTFTتقييم وصالت  -

 املقارنة مع تقنيات أخرى لنقل الوقت. -

وقد ازداد اإلقبال على هذه التقنية كوسيلة للحصول على مقارنات على درجة عالية من الدقة بني خمتربات التوقيت. ويستخدم 
ه التقنية يتحقق باستعمال هذالتوقيت الذري الدويل الذي  يف اآلن معلومات عن امليقاتيات اليت تسهم BIPMاملكتب الدويل 

 (.BIPMالصادر عن املكتب  TWSTFT)انظر التقرير العشرين لتقنية 

 اتجاهين في وصف تقنية نقل الوقت والتردد بالساتل 2.14

(. ويتطلب كل خمترب 14-1 أزواج )الشكل يف اجتاهني يتعني على املختربات أن تعمل يف لتنفيذ تقنية نقل الوقت والرتدد بالساتل
حمطات استقبال وإرسال ومودمات انتشار الطيف من أجل تبادل معلومات التوقيت عرب سواتل االتصاالت اليت تستخدم إشارات 

موقع اإلرسال، بواسطة مودم، تشكيل إشارة من  يف . ويتم(CDMA)ونفاذ متعدد بتقسيم الشفرة  (PN)مشفرة بضوضاء زائفة 
عادة. ومن مث جيري حتويل اإلشارة صعوداً إىل تردد  MHz 70احملطة قدره  يف (IF)تردد وسيط  يف (PPS 1)الثانية  يف نبضة واحدة

الرتدد بواسطة تردد  يف مستجيب الساتل تضخيمها وختالفها - مرسل يف ويتم تضخيمها وإرساهلا إىل الساتل. ويتم (RF) راديوي
وي الواردة وجيري موقع االستقبال تضخيم إشارة الرتدد الرادي يف ويتم الساتل، مث يتم تضخيمها مرة أخرى ويعاد إرساهلا. يف التحويل

من قياسات فرتات زمنية  الثانية واردة. ويتألف القياس يف حتويلها نزواًل إىل تردد وسيط مث يزال تشكيلها بواسطة املودم لتوليد نبضة
 ُتوقف، بعد إرساهلا اتية احمللية عدراد الفاصل الزمين احمللي ومن مثالثانية اليت تولدها امليق يف وتبدأ النبضة كال املوقعني. يف متآونة

 عرب الساتل، عدراد الفاصل الزمين النائي.
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 14-1الشكل 

 (TWSTFT)اتجاهين  في مبدأ مقارنة تقنية نقل الوقت والتردد بالساتل

 
 

 (:k = 1,2) 2واحملطة  1املعلمات التالية للمحطة  14-1الشكل  يف يظهر

- TA(k): احملطة يف يقاتية أو مقياس الزمنامل k 

- TI(k): قراءة عداد الفاصل الزمين 

- TT(k): تأخر املرسل 
- (k)UT :تأخر الوصلة الصاعدة عرب الغالف اجلوي 

- TR(k) : خطأReceiver delay 

- (k)DT: تأخر الوصلة اهلابطة عرب الغالف اجلوي 

- TS(k): املستجيب الساتلي-تأخر االنتشار عرب املرسل 

- TC(k): تصحيح ملراعاة اآلثار النسبية 

- (k)UTI: التأخر األيونوسفريي حنو األعلى 

- (k)DTI: التأخر األيونوسفريي حنو األسفل 
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 بالعالقة: 2و 1احملطتني  يف امليقاتيتنيويعطى الفرق بني 

 TA(1)-TA(2) 

 حيث:

TA(1) مرتبطة ب TI(1)  :كما يلي 

 (1)D(1) + TIU(1) +TR(1) + TC(1) + TID(2) + TS(2) + TUTA(2) + TT(2) + T –TI(1) = TA(1)  4)1-(1 

 كما يلي:  TI(2) مرتبطة ب TA(2)و
 (2)D(2) + TIU(2) + TR(2) + TC(2) + TIDTS(1) + T(1) + UTA(1) + TT(1) + T –TI(2) = TA(2)  14)-2( 

 يعطى الفرق بني هاتني العالقتني:و 

 TS(2) –(1) + TS(2) TU –(2) UTT(1) + T –TA(2) + TT(2) –TI(2) = 2 [TA(1)  –TI(1)  
 (2)]DTI –(1) D(2) + TIUTI –(1) UTC(2) + TI –TR(2) + TC(1)  –(2) + TR(1) DT –(1) D+ T 14)-3( 

 وميكن كتابة ذلك كما يلي:

 TS(2) –(2) + TS(1) UT –(1) UTT(2) + T –TI(2) + TT(1)  –[TI(1)  ½TA(2) =  –TA(1)  
 (2)]DTI –(1) D(2) + TIUTI –(1) UTC(1) + TI –TR(1) + TC(2)  –TR(2) (1) + DT –(2) D+ T 14)-(4 

ومن مث يلغي تأخر أحدمها اآلخر.  TS(2)تساوي  TS(1)الساتل، عندئذ  يف املستجيب-وإذا مرت اإلشارات عرب نفس املرسل
ومن مث يلغي تأخر أحدمها اآلخر.  2DT)(يساوي  2UT)(و 1DT)(يساوي  UT(1)وإذا مل يكن الساتل يتحرك بسرعة كبرية، عندئذ 

 . ويف حال تقارب احملطتنيولكن رهنًا حبالة عدم اليقني اليت تعرف هبا إحداثيات احملطة TC(2(و 1)TC(وميكن حساب 
 .TI(2DTI = (D)1(و UTI)TI2 = (U)1( تكون

 اتجاهين في قياسات نقل الوقت والتردد بالساتل 3.14

كن حساب االحنراف اجتاهني هو تقدير للفرق بني ميقاتيتني. ومي يف القياس األساسي الذي يتم بتقنية نقل الوقت والرتدد بالساتل
. ويف ظل افرتاضات معقولة لسلوك TWSTFTاملعياري للمخلفات نسبة إىل االختالفات املقيسة بني ميقاتيتني بواسطة التقنية 

ة أن يقرتب من امليقاتي ميقاتية عادي تكشف عن ضوضاء بيضاء، ميكن أن يتوقع من احنراف معياري الحندار خطي الختالفات
 االرتداد. يف املزيد من القياساتحد معني كلما أدخل 

ناسب فرتة منحىن الت يف االحنراف املعياري كدالة تابعة لعدد من نقا  البيانات وحيدة الثانية املدرجة 14-2الشكل ويبني 
[Klepczynski, 1995] بيكوثانية. 125حد قدره حوايل  ثانية من زمن الرصد يتم االقرتاب من 300. وبعد حوايل 
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 14-2الشكل 

 لمعياري للمخلفات إزاء تناسب خطياالنحراف ا
 TWSTFTلفروق الميقاتيات المحسوب بتقنية 

 
 معدات مختبرات المحطات 4.14

 املستخدمة على األرض. وهي ملخصة TWSTFTاملعدات  يف أجري العديد من التحريات بشأن أحوال عدم اليقني
 هذا اجملال مها:  يف . واملصدران الرئيسيان لعدم اليقني[Kirchner, 1999] يف

 ترسلها حمطة وتتلقاها حمطة أخرى؛  (PPS 1)الثانية  يف املستخدم لتوليد نبضة واحدةمودم انتشار الطيف  -

 عداد الفاصل الزمين املستخدم لقياس الفرق بني ميقاتية حملية ونبض توقيت أعيد إنشاؤه بواسطة مودم انتشار الطيف؛  -

داخل مودم  )0N/C(املوجة احلاملة إىل الضوضاء  نسبة كثافة يف وذلك على أساس استخدام عدم اليقني الناجم عن االختالفات
 انتشار الطيف.

 مودم انتشار الطيف 1.4.14

أول مودم النتشار الطيف متاحًا جتاريًا صمم خصيصًا لقياسات املدى ونقل الوقت من نقطة إىل نقطة على  MITREXكان املودم 
. وهو ي ستخدم [Hartl et al., 1983]درجة عالية من الضبط والدقة، وذلك باستخدام ساتل اتصاالت مستقر بالنسبة إىل األرض 

لتشكيل املوجة  (BPSK) عشوائية. وُيستخدم اإلبراق بزحزحة الطور ثنائي احلالةيسمى تقنية التسلسل املباشر أو الضوضاء شبه ال ما
على طول عنصر الشفرة )طول الرقاقة( ويعطى عرض النطاق الالزم  PNاحلاملة. وتتوقف استبانة نظام يستخدم شفرات الضوضاء 

اين منخفض، إرسال العديد من هذه الشفرات على . وميكن، باستخدام شفرات ذات ارتبا  عرضC(f(مبعكوس قيمته، أي معدل الرقاقة 
وهو يتطلب، تبعاً  MHz 2,5معدل رقاقة قدره  MITREX دون أن يتداخل بعضها ببعض. ويستخدم املودم (CDMA)نفس القناة 

 .[Veenstra, 1990]عموماً  MHz 3,5لرتشيح اإلشارة وخدمة السواتل املعتمدة، قناة ساتلية بعرض نطاق قدره 

، Allen Osborne Associates، الذي تصنرعه شركة ATLANTISالوقت احلاضر نوعان من املودمات املتوفرة جتارياً: املودم  يف وهناك
متوافق متامًا مع  SATRE، أملانيا. واملودم Time Tech GmbH، الذي تصنرعه شركة SATREالواليات املتحدة األمريكية، واملودم 

يوفر  يستخدم معياره اخلاص به )معدل رقائق خمتلف قليالً، وشفرات أخرى( وبالتايل ال ATLANTIS، ولكن املودم MITREX املودم
 .MITREX اليابان غري متوافق مع املودم يف (CRL)خمترب حبوث االتصاالت  يف التوافق. ومثة مودم وضع

 عداد الفاصل الزمني 2.4.14

اً خارجياً عندما تستخدم مودماً يضم قدرة داخلية لقياس الفاصل الزمين. هنالك، من قبيل املمارسة اجليدة، حمطات تستخدم عداد
 ويكون العداد اخلارجي ضرورياً عادة للقياسات املصاحبة.

Sat_time_freq-14-02 
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 )0N/C(معدل كثافة الموجة الحاملة إلى الضوضاء  1.2.4.14

 ،0C/N املوجة احلاملة إىل الضوضاء، ، يتم حتديد املعلمات التشغيلية للمحطة حبسب معدل كثافةTWSTFTيف حالة حمطات التقنية 
مطراف الساتل(. وحتسب املعلمات  يف ،G/T، ورقم اجلدارة، EIRPاملودم وحبسب الساتل )أي القدرة املشعة املكافئة املتناحية،  يف

 املطلوبة. ، ضروري للحصول على دقة القياس0C/Nاألخرية بواسطة ميزانية وصلة. ومعدل كثافة املوجة احلاملة إىل الضوضاء، 

 القياسات التي تعتمد على الوصلة )المسير والمعدات( 5.14

 هذا اجملال هي: يف ة لعدم اليقنياملصادر الرئيسي

 احملطات املشاركة والساتل على السواء أثناء انتشار اإلشارة من الساتل يف تأثري بسبب احلركة حول حمور دوران األرض، -
 (؛Sagnacوإليه )تأثري 

 ة إىل األرض نسبة إىل سطح األرض؛بسبب حركة الساتل املستقر بالنسبتأثري  -

متني لنقل ترددات الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة املستخد يف التأخر األيونوسفريي لإلشارة يف تأثري بسبب الفرق -
 اإلشارات من املستعمل ومن الساتل.

 Sagnacتأثير  1.5.14

احملطات األرضية والساتل على السواء، أثناء انتشار اإلشارة من الساتل  يف حمور دوران األرض،عن احلركة حول  Sagnacينجم تأثري 
. وهو متناسب مع اإلسقا  االستوائي ملنطقة مربعة رؤوسها هي مركز األرض وموقعا احملطتني [Ashby and Allan, 1979]وإليه 

وللساتل. واحلالة القصوى هي  2و 1هو دالة تابعة للمحطتني على سطح األرض وموقع الساتل نسبة إىل سطح األرض. ومن مث ف
خط الطول  يف نامجة عن تفاوت أقصى 6°عند خط االستواء، لكل منهما زاوية ارتفاع  2و 1للمحطتني نانوثانية  420حوايل 

 زمة حلساب تأخر، تكون متطلبات الدقة املوضعية أدىن بعدة قيم أسية من تلك الالSagnac(. وحلساب تأثري 150°)حوايل 
ة إحداثيات احملط يف . وتبلغ تقديرات حالة عدم اليقني النامجة عن األخطاءGPSاإلشارة، وذلك لطرائق اجتاه وحيد مثل النظام 

بيكوثانية وبني  150 ( مقدارTUG-USNOبني حمطيت جامعة غراتس التقنية ومرصد البحرية األمريكية ) Sagnacبالنسبة لتأثري 
 بيكوثانية. 16مقدار  (TUG-OCA)حمطيت جامعة غراتس التقنية ومرصد كوت دازور 

 Sagnacالتصحيح النسبي من المرتبة الثانية لتأثير  2.5.14

التصحيح من املرتبة الثانية، بسبب حركة الساتل نسبة إىل سطح األرض، هو دالة تتبع سرعة الساتل وارتفاعات الساتل من 
 . ويكون االختالف90°ارتفاع وأخرى على  6°ارتفاع . واحلالة القصوى هي حمطة على [Petit and Wolf, 1993] 2و 1 طتنياحمل
ملليثانية. وإذا افرتضنا سرعة ساتل شعاعي  17الساتل عندئذ حوايل  يف آن واحد يف شارات املرسلةاإل (TOA)أوقات وصول  يف

نفس  يف بيكوثانية. وباختيار ساتل ترصده كلتا احملطتني 170أمتار/ثانية، يكون اخلطأ الناتج حوايل  3عالية إىل حد ما مبعدل 
يت لاالرتفاع ميكن تقليل التأثري إىل احلد األدىن. بل ميكن أيضاً إزالته كليًا بتخالف أزمنة اإلرسال. وتقع اآلثار التقديرية للتجارب ا

بيكوثانية؛ وبني مرصد كوت  100حدود  يف (TUG)وجامعة غراتس التقنية  (USNO)أجريت بني مرصد البحرية األمريكية 
 بيكوثانية. 10حدود  يف (TUG)وجامعة غراتس التقنية  (OCA) دازور

 ترددات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في الفرق 3.5.14

 )TEC(( وإمجايل احملتوى من اإللكرتونات /fl 2متناسباً مع يتوقف التأخر الزائد األيونوسفريي إلشارة خترتق األيونوسفري على الرتدد )
. ويعطى إمجايل احملتوى من اإللكرتونات لعمود رأسي مساحة مقطعه العرضي [Flock, et al., 1982; Jespersen, 1989]واالرتفاع 

مرت مربع. وباستخدام دالة مناقلة، ميكن حساب إمجايل احملتوى من اإللكرتونات على طول مسري مائل. ومدى عدم اليقني  1
 1 ، وإلمجايل احملتوى من اإللكرتونات للمحطتني2و 1احملطتني  يف بسبب األيونوسفري هو دالة لرتدد الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة

 احلالة املتطرفة: يف بيكوثانية 150حالة عدم املعاملة باملثل هو حوايل  يف . ومدى عدم اليقني2و 1، والرتفاعي احملطتني 2و
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 ؛6° وارتفاع اآلخر 90°حيث ارتفاع أحد الساتلني  -

 ؛GHz 11و GHz 14و GHz 12و GHz 14  ترددات الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطة هي -

إلكرتون/مرت مربع )على افرتاض حمطة وقت الليل  1018إلكرتون/مرت مربع و 1017إمجايل احملتوى من اإللكرتونات مبقدار  -
 وأخرى وقت النهار(.

، يكون التأثري، بطبيعة احلال، أعلى بكثري. وميكن تقليل التأثري إىل احلد األدىن باختيار ساتل (GHz 6/4)وبالنسبة لرتددات النطاق 
 إمجايل احملتوى من اإللكرتونات ونفس ترددات الوصلة الصاعدة والوصلة اهلابطةرتفاعني متماثلني إىل حد ما، وله نفس اذي 

 (.Ka :GHz 30/20 كال املوقعني، أو باستخدام ترددات أعلى من ذلك )النطاق يف

 اتلية.الرتددات املستخدمة لالتصاالت الس يف ومثة تأثري ُأمهل هو التأخر الرتوبوسفريي. وهو مستقل عن الرتدد )املهمل(

 طرائق المعايرة 6.14

بعض جوانب عدم اليقني ال ميكن قياسها أو تقديرها إحصائياً. وال بد من تقييمها من خالل عملية غالبًا ما تسمى املعايرة. 
احلاالت، يعين ذلك قياس التأخر من خالل املكونات اإلفرادية للنظام املستخدم إلجراء القياسات أو قياس التأخر عرب  بعض ويف

النظام بأكمله. وميكن أيضًا إجراء املعايرة من خالل نقل نظام إما أظهر درجة معقولة من االستقرار أو نظام متت معايرته. وهذا 
 بعض احلاالت إجراء مقارنات من خالل نظام خمتلف متاماً. يف بعض األحيان املعايرة النسبية. بل ميكن يف يسمى ما

 اكي ساتليمعايرة المحطة باستخدام مح 1.6.14

كل النظام نظراً  يف بعض املكونات اإلفرادية لنظام ما، ومع ذلك ال ميكن ببساطة تقدير عدم اليقني يف من املمكن قياس التأخر
التأخر بني  يف للمسريات املعقدة اليت قد متر فيها اإلشارات. وميكن أن تستخدم طريقتان هلذا الغرض. إذ ميكن إما قياس الفرق

 كلتا احملطتني، بشكل منفصل. يف ، أو قياس التأخر2و 1احملطتني 

يف الطريقة األوىل، حتدث التأخرات من خالل املكونات اإلفرادية للنظام حبقن إشارة عرب جهاز حماكاة ساتلي له خصائص موثقة 
د أجريت محلة . ونظام املعايرة مؤمتت، وق[De Jong and Polderman, 1994; De Jong and Van Bemmelen, 2001]جيدًا 

. وميكن أيضاً استخدام جهاز حماكاة ساتلي من هذا [De jong et al., 1995] (FAST)قياس باالقرتان مع مطراف ساتلي طائر 
عبارة عن  14-3 شكلالو حمطة ما على حنو دائم، مما يوفر االستقرار للمحطة على املدى الطويل.  يف القبيل لقياس تغري التأخرات

 يستخدم إلجراء هذه القياسات. (VSL)حمطة خمترب فان سفيندن  يف رسم ختطيطي جلهاز حماكاة ساتلي
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 14-3الشكل 

 لقياس التأخرات VSLمختبر  في رسم تخطيطي لجهاز المحاكاة الساتلي
 TWSTFT عبر محطة أرض

 

 محمولةمعايرة المحطة باستخدام محطة أرضية   2.6.14

أجريت د موقع كل من حمطتني مشاركتني أو باستخدام حمطة ثالثة كمعيار نقل. وق يف ضافة حمطة أرضيةإميكن حتقيق النهج الثاين ب
 باستخدام هذه التقنية. 1998و 1993عامي  يف محالت قياس

 1998و 1993عامي  في حمالت المعايرة 3.6.14

، (TUG)وجامعة غراتس التقنية، النمسا  (OCA)مرصد كوت دازور، غراس، فرنسا بني  TWSTFTيف احلملة األوىل، نقلت حمطة 
. وكانت احنرافات القياسات املعيارية الرمسية اليت أجريت خالل الرحلة حوايل km 800 [Kirchner et al., 1993]على مسافة حوايل 

. وخالل هذه احلملة، كانت [Kirchner et al., 1998]نانوثانية. ونوقشت سبل حتسني هذه التجربة ومن مث أطلقت محلة ثانية  1
بيكوثانية، وهو حتسن كبري نسبة إىل التجربة األوىل. وأجريت خالل احلملتني مقارنات مع  200حدود  يف االحنرافات املعيارية الرمسية

 للمعايرة اخلارجية، . ويف كال النهجنيالنظام العاملي لتحديد املواقع باملشاهدة املشرتكة ولوحظت اختالفات منهجية بني الطريقتني
 ينبغي إجراء القياسات على أساس مستمر. وهذا من شأنه وضع تاريخ إحصائي ملدى عدم اليقني.

 Xالنطاق  في حملة المعايرة 4.6.14

الفيزياء ، واشنطن العاصمة، وخمترب (USNO)حممولة بني مرصد البحرية األمريكية  Xأجريت جتربة تستخدم حمطة نطاق 
 ، تدينغتون، انكلرتا.(NPL) الوطين
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 مستجيبات ساتلية مختلفة-المشكالت الناشئة لدى استخدام مرسالت 7.14

ى تقديرات الساتل قبل إطالقه، فإنه من الصعب جداً احلصول عل يف املستجيبات-ياس التأخرات عرب خمتلف املرسالتما مل يتم ق
 ميكن أن يتم ذلك إال باملعايرة النسبية من خالل نقل نظام معاير إىل احملطات املشاركة. عدم التيقن من التأخرات من خالهلا. وال

ق على فرتات متقاربة قدر اإلمكان. كما ينبغي القيام هبا باستخدام تقنيات خمتلفة مستقلة للتحق يف وينبغي تكرار هذه القياسات
تخدمة تقنيات أخرى. واملشكلة الرئيسية هنا هي أن التقنيات املس وجه ممكن من النتائج اليت يتم احلصول عليها بواسطة أفضل

ذل عناية التقنية األولية. وحيتاج األمر إىل ب يف للتحقق من تقنيات أخرى قد ال تكون على نفس القدر من عدم اليقني كما هو
 فائقة عند تقييم حالة عدم اليقني على هذا النحو.

هذا النظام أي مشكلة تأخرات ساتلية تفاضلية جمهولة.  يف ، إذا مل يكنTWSTFTيضاً من نظم وقد يكون النظام املعاير املستقل أ
القسم  يف وإذا عرف التأخر الساتلي التفاضلي )من القياسات قبل إطالق الساتل، مثالً(، ميكن عندئذ استخدام الطرائق الواردة

 األسبق ملعايرة تأخرات احملطة.

 استخدام مرسالت مستجيبات ساتلية مختلفةالمشكالت الناشئة لدى  8.14

باإلضافة إىل النظامني املذكورين سابقاً، ميكن استخدام طرائق أخرى من قبيل النظام العاملي لتحديد املواقع. وبطبيعة احلال، فإن 
 حد ذاته.  يف ،GPSمن دقة النظام  أفضلالدقة اليت يتم احلصول عليها ال ميكن أن تكون 

. حيث ُتستقبل اإلشارات الواردة من السواتل GPSالنظام  يف ترتيبة القياس من أجل املشاهدة املشرتكة 14-4الشكل  يف ويظهر
وتكون  (B-C)و  (A-C) . وتطرح القيمتان املقيستانBو Aامليقاتيتني  يف املستقبلني وتقاس إزاء املقاييس الزمنية يف (C) املالحية

 .(A-B)النتيجة هي الفرق بني مقياسي الزمن 

 14-4الشكل 

 GPSالمشاهدة المشتركة 

 

األيونوسفري  يف التأخر الزائد يف الساتل ويف ميقاتيته. وما زال يتعني أن تؤخذ بعني االعتبار االختالفات يف التأخرات املشرتكةوتلتغي 
ل موقع معروفة )معايرة(، حبيث ميكن ك يف اهلوائي وكبل اهلوائي وكبل امليقاتية واملستقبل يف والرتوبوسفري. وينبغي أن تكون التأخرات

 . وينبغي أن تكون هذه التأخرات مستقرة مع الظروف البيئية. Bو A يف املعدات يف يجة ملراعاة اختالفات التأخرتصحيح النت
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داية ب يف إىل احملطات املشاركة حبيث ميكن إجراء قياسات خط األساس GPSنظام  يف معايرة (TTU)أواًل، ترسل وحدة نقل وقت 
احملطات املشاركة طوال فرتة التقييم. مث يرسل، أثناء الفرتات  يف اليت تكون موجودة GPS TTUفرتة املعايرة إزاء وحدة نقل الوقت 

 الالحقة، املستقِبل املعاي ر مرة أخرى إىل احملطات املشاركة. 

 نتائج هذه املقارنات اليت أجريت على مدى فرتات طويلة من الزمن. 14-5الشكل ويبني 

 14-5الشكل 

 NPL/NIST للمشاهدة المشتركة من أجل وصلة GPS C/Aوشفرة  TWSTFTاالختالفات بين تقنية 

 
 

 TWSTFTتقنية  في االستقرار الطويل األجل 9.14

بيكوثانية تقديرًا جيدًا حلالة عدم اليقني املرتبطة بالقياسات اليت أجريت باستخدام  150يف جمال مقارنة الرتددات، رمبا تكون 
 .TWSTFT التقنية

 TWSTFTوالتقنية   GPSالمقارنات الطويلة األجل بين النظام  1.9.14

أوروبا وأمريكا الشمالية وبلدان احمليط اهلاد،. وتستخدم عشرة  يف عاملة TWSTFTاثنتا عشرة وصلة  2002سبتمرب  يف كان هناك
 باملشاهدة املشرتكة وتنشر GPSام مع النظ TWSTFTمنها إلنشاء التوقيت الذري الدويل. وتقارن كل هذه الوصالت 

. ويوفر هذا الرصد الدائم معلومات قيرمة عن االستقرار (BIPM)الصادرة عن املكتب الدويل لألوزان واملعايري  TWSTFT تقارير يف
مقارنة  14-5 الشكل يف سنوات. ويرد 3الطريقتني، ويذكر أن بعض هذه الوصالت عاملة بالفعل منذ  يف على املدى الطويل

الواليات املتحدة اللذين يبعد  يف (NIST)اهلند واملعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا  يف (NPL)منوذجية ملخترب الفيزياء الوطين 
 NPL/NIST TWSTFT. ومتت معايرة الوصلة 510 51-970 51 لفرتة األيام اجلوليانية املعدلة km 8 000أحدمها عن اآلخر حنو 

 .GPS بواسطة النظام

يخ ثنني واألربعاء واجلمعة، جرى استيفاؤها خطياً ملراعاة توار اليت مجعت خالل ثالث دورات أسبوعية، أيام اإل TWSTFT والبيانات
الدقيقة  IGS باستخدام تقوميات GPS(. وجرى حساب املشاهدة املشرتكة 9و 4 )يوم جولياين معدل ينتهي ب TAIمعايري التوقيت 

األيونوسفريية، مث جرى متهيدها واستيفاؤها ملراعاة التواريخ القياسية. ومل يالحظ خالل فرتة املقارنة أي احنراف أو  IGS وخرائط
 نانوثانية. 2,1تأثري مومسي. وبلغ جذر متوسط تربيع االختالفات بني الطريقتني لفرتة املقارنة مقدار 
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نانوثانية. وهلذا السبب يعتقد أن  2,5هو  GPS، وذلك املقدر لنظام نانوثانية 1هو  TWSTFTومدى عدم اليقني املقدر لوصلة 
باملشاهدة املشرتكة. وهذا ما يؤكده حتليل استقرار  GPSاالختالفات بني الطريقتني تعزى إىل النظام  يف معظم الضوضاء اليت لوحظت

 .14-6الشكل  يف الوارد [UTC(NPL) – UTC(NIST)]الرتدد مبقدار 

 14-6الشكل 

 التقنيتين، في المعدل إلى استقرار التردد Allanيشير انحراف 
GPS المنحنى األعلى( و( المشاهدة المشتركةTWSTFT )المنحنى األسفل( 

 

 
يوماً. وُتظهر  20باملشاهدة املشرتكة ضوضاء طور بيضاء نتيجة لطريقة مقارنة توسيط األزمنة حىت  GPSُتظهر بيانات النظام 

أيام  5 أيام. وهذا يعين أنه بالنسبة لتوسيط أزمنة 5ضوضاء تردد بيضاء متيز سلوك امليقاتيات لتوسيط األزمنة حىت  TWSTFT بيانات
 NIST واملعهد NPLاملخترب  يف بعبارة أخرى تتم مقارنة ميقاتيتني واقعتني. و TWSTFTليس لدينا أي ضوضاء إضافية من تقنية 

ضوضاء  GPS أيام. وتبني بيانات النظام 5نقل الوقت لتوسيط أزمنة  يف دون ضوضاء TWSTFTبتقنية  km 8 000على مسافة 
 ضوضاء امليقاتية. TWSTFTالتقنية. وُتظهر التقنية 

 خاتمة 10.14

باعتبارها تقنية عالية الدقة ملقارنة الوقت والرتدد. ولئن كانت تكاليف إنشاء  TWSTFTم استخدام تقنية يبدو أن البيانات تدع
البداية، فإن سهولة اختزال البيانات أيضًا جيعلها بدياًل جذابًا لغريها من التقنيات. ومبا أن إمكانات  يف عالية TWSTFT تقنية

تبشر بتوفري قدرات  TWSTFTهذه التقنية جيري توسيعها اآلن فقط لتشمل جتارب من قبيل تتبع طور املوجة الناقلة، فإن تقنية 
 املستقبل. يف حمسنة
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ميكن نقل الوقت والرتدد بواسطة عدد من التقنيات تبعًا للدقة املطلوبة. والوسيلة الرئيسية لنقل الوقت على وجه الدقة هي النظام 
. وي ستخدم هذا النظام كوكبة من السواتل حيتوي كل منها على ميقاتيات ذرية. وحتدد هذه امليقاتيات (GPS)العاملي لتحديد املواقع 

، أي توقيت املزامنة على مستوى النظام. GPSحمطة الرصد، توقيت النظام  يف الفضاء، مشفوعة مبعايري السيزيوم يف ةالذرية احملمول
لتحديد املواقع. ويتطلب االستقبال  GPSلنشر الوقت والرتدد على استقرار ودقة توقيت النظام  GPSويعتمد استخدام التوقيت 
متعددة أن تكون هذه السواتل متزامنة بدقة فيما بينها، بدرجة أقل من اخلطأ املتوقع من قياس  GPSاملنفعل املتآون من سواتل 

املدى الزائف الساتلي إفرادياً إزاء مستقبل املستعمل. وحيدد استقرار فرادى ميقاتيات السواتل بني التحديثات أو إعادة املزامنة مع 
دقة نقل الوقت املنفعل إىل املستعملني هي انتشار إشارات  يف احملددة األخرى النظام. والعوامل يف خطأ املزامنة GPS التوقيت

)لدى  UTC وأجهزة املستقبل، وعدم اليقني من موقع املستعمل، وختالف رسالة تصحيح ساتل التوقيت العاملي املنسق GPS النظام
 شكلني: GPS(. ويأخذ نقل الوقت USNOمرصد البحرية األمريكية 

 بل مستعملي االتصاالت الراديوية؛الغالب من ق يف ل الوقت املنفعلُيستخدم نق 1

العلمية وعمليات  طور املوجة احلاملة للعمليات يف ُيستخدم نقل الوقت باملشاهدة املشرتكة ونقل الوقت باملشاهدة املشرتكة 2
 مقاييس الزمن الدولية.

تتوفر إرساالت  لغالبية العظمى من املستعملني. ويف إطار اخلدمة املنفعلةوالعملية املنفعلة هي األسلوب األويل لنقل الوقت بالنسبة ل
على امتداد مساحة واسعة بصرف النظر عن موقع االستقبال لدى املستعمل. وتتحدد معلومات التوقيت إىل جانب  GPS النظام

تقديرات نقل  أخرى. وتبعًا لذلك، فإن دقة العمليات احلسابية للمستعمل أثناء الطريان أو أي عمليات متنقلة يف املوقع والسرعة
ميكن توقع  عملية املالحة. وبالنسبة ملواقع ثابتة مع معرفة دقيقة للموقع يف الوقت تعتمد على مدى عدم التيقن من موقع املستعمل

لدى  املتنقلة على األجهزةاملنصات  يف . ويتوقف االستعمال الفعال هلذه املقدرة 1 نانوثانية، أي 10نتائج شبه مثالية بأقل من 
 املستعمل والقدرة على استخدام معلومات التوقيت عالية الدقة.

مجيع أحناء العامل واألوسا  العلمية ُتستخدم تقنية أخرى تعرف باسم املشاهدة املشرتكة،  يف بني مراكز التوقيت GPSولنقل الوقت 
حالة  يف شاهدة املشرتكة هي تقنية من نقطة إىل نقطة بداًل من البث العام كماطور املوجة احلاملة. وامل يف ورديفتها املشاهدة املشرتكة

. ويفضي GPSاالستقبال املنفعل اليت نوقشت أعاله. وهنا يتبادل موقعان يتطلبان نقل الوقت قياسات مأخوذة من فرادى سواتل النظام 
طور املوجة احلاملة من دقة قياس املدى  املوقعني. وتزيد قياسات يف احملليتني التفريق بني بيانات التتبع هذه إىل مقارنة دقيقة بني امليقاتيتني

 الزائف أو قياس املدى بني املستقبل وكل ساتل. وتنجم زيادة الدقة عن قياس طور املوجة احلاملة للرتدد الراديوي الغامض بدالً من قياس
دالً من قياس تردد دقيق ب يف غموض إشارة الرتدد الراديوي املستمر غري الغامض. ويفضي (PRN)تشكيل شفرة الضوضاء شبه العشوائية 

العمليات من جانب اخلدمة الدولية للنظام العاملي للمالحة  يف GPSقياسات الوقت. وجيري تطوير تقنيات الستخدام طور املوجة احلاملة 
لى إجراء مقارنات تردد على درجة من الدقة دون النانوثانية ومراكز التحليل املشاركة قادرة ع IGS . وكانت حمطات اخلدمة(IGS) الساتلية

عايرة بني شبكة احملطات املشاركة. وقد أشارت النتائج حىت اآلن إىل أنه لتحقيق القدرة الكاملة هلذه التقنية ال بد من تطوير التكنولوجيا مل
هو موضوع جهد ال  GPSديسية باستخدام حماكيات النظام أنظمة االستقبال عند مستويات البيكوثانية. ومعايرة نظم االستقبال اجليو 

املخترب الوطين املرجعي. وتنطوي هذه التقنية، اليت توفر السيطرة الكاملة على مجيع شرو  استقبال اإلشارة، على إمكانات  يف بأس به
 معايرة مطلقة لتحديد نقل حقبة الزمن.

نية من قدرة سواتل اجتاهني. وتستفيد هذه التق يف ي تقنية نقل الوقت والرتددإن أكثر تقنيات نقل الوقت دقة املستخدمة عموماً ه
قعني كال االجتاهني حبيث تكاد تزيل فعلياً تأخر اإلرسال وتأخر األجهزة املألوف بني املو  يف االتصاالت على نقل إشارات التوقيت

ة القياس الوحيد  مراكز التوقيت اجملهزة باملعدات املناسبة. ودقاملقام األول بني يف املشاركني. وهي تقنية من نقطة إىل نقطة ُتستخدم
بيكوثانية. وتتوقف الدقة الكلية على تأخر األجهزة غري املتبادل وتأخر املرسل املستجيب  10اجتاهني هي ما يقرب من  يف لنقل وحيد

بيكوثانية ممكنة نظرياً إذا أمكن ختفيض  100 حدود يف الساتلي واحتمال حركة الساتل أثناء عملية النقل. ومقادير دقة نقل الوقت
 األخطاء غري املتبادلة مبا فيه الكفاية.
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، أو أهنا TWSTFTوالطرائق اليت نوقشت أعاله هي نظم لنقل الوقت مباشرة. وهي إما مصممة خصيصًا لنقل الوقت، مثل 
احمللية األخرى، اليت تتطلب املزامنة  أنظمة االتصاالت . وتنطويGPSتستخدم مزامنة الوقت كوسيلة أساسية للتشغيل، مثل نظام 

يشمل  ونقل البيانات، على إمكانية استخدامها لتوزيع معلومات التوقيت مبا TDMAأو  CDMAمن أجل بروتوكوالت اتصاالت 
 لنقل الوقت.أو املصادر األخرى باعتبارها آلية بديلة  GPSمنطقة التغطية احمللية اخلاصة هبا، واملستمدة من نظام 

موجز لألداء مبوجب التقنيات املختلفة وذلك مبثابة موجز إمجايل للتقنيات والتكنولوجيات اليت  أدناه 15-2و 15-1 اجلدولني يف ويرد
 هذا الكتيب.  يف نوقشت

 15-1اجلدول 

 (GNSS)النظام العالمي للمالحة الساتلية  في تقنيات نقل الوقت

 .m 1 < ،3Dمعروف إىل   3Dموقع ثابت وموضع   (1)

 تبعاً ملعدات املستعمل.  (2)
  

 معلمة
GPS منفعل 
 (SPS)عادي 

GPS منفعل 
 (PPS)دقيق 

 مشاهدة مشتركة
 )قاعدة قصيرة(

 مشاهدة مشتركة
 )قاعدة طويلة(

مشاهدة مشتركة 
 متقدمة

طور الموجة 
 الحاملة

WAAS/GPS 

 (ns) الدقة
r.m.s. 
 )المدى(

(1), (2)8 ns  

wrt 

UTC(USNO) 

 8 ns 
wrt 

UTC(USNO) 
3-8 ns 

 )نقطة إىل نقطة(
5-10 ns 

 )نقطة إىل نقطة(
 5 ns 

 )نقطة إىل نقطة(
 5-10 ns 

 )نقطة إىل نقطة(

 20 ns 
w.r.t. 

UTC(USNO) 

مصادر الخطأ 
 الرئيسية

تيسرية إنتقائية، 
تعدد مسارات، 

 ميقاتية، أيونوسفري،
ات معدتروبوسفري، 

د ، بيئة تردمستعمل
راديوي، حرارة 

 )مستقبل وهوائي(

تعدد مسارات، 
ميقاتية، معدات 

مستعمل، بيئة تردد 
حرارة  راديوي،

 )مستقبل وهوائي(

 معدات مستعمل، تبادلية مسارات، تقومي، بيئة )حرارة(
معدات مستعمل، 
تعدد مسارات، 

 زالت دورات
 ميقاتية، تقومي

  االستقرار
 @ )القيمة

 المتوسط(

 8 ns @ 13 

min 
@ 1 day 1 ns  

 5 ns @ 13 

min 
 1 ns@ 1 day 

 4 ns @ 1 h 
 1 ns @ 48 h 

 4 ns @ 1 h 
 1 ns @ 48 h 

 4 ns @ 1 h 
 1 ns @ 48 h 

<< 1ns @ 6 

min 
< SPS منفعل 

 قابلية المعايرة
3-5 ns 

 إزاء مستقبل نظامي
<< 1 ns 

 مع حساب مطلق
3-5 ns 

 إزاء مستقبل نظامي

 per 13 min 1 معدل العينة
1 per 5 min 

1 per 13 min 
1 per 13 min 

 1 per 13 min 
 الحقاً()معاجل 

1 per 5 min 
1 per 13 min 

 

مماثل لالستقبال 
املنفعل واملشاهدة 

 املشرتكة
 مل يتحدد بعد

 وقت فعلي تبعاً للمعاجلة تبعاً للجدول الزمين وقت فعلي التيسرية
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 15-2اجلدول 

 ثنائية االتجاه الساتلية واألرضية على السواءالتقنيات 

 

 ليف مسافة طويلة LAN-WAN ليف  TWSTFT معلمة
 إتجاهين في إتصال

 )عبر الهواء(

 الدقة )نقطة إلى نقطة(
 (ns r.m.s))المدى( 

 1 ns (Ku-Band) 

 1 ns (X-Band) 

 3 ns (C-Band) 

 1 ns @ 200 km  2 ns @ 8 000 km  5 ns @ 200 km 

 مصادر الخطأ الرئيسية

 

تبادلية املسار، معايرة النظام، البيئة 
 )حرارة(

 تبادلية املسار، البيئة )حرارة(
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 )حرارة(

 االستقرار
(Value @ Avg’g time) 

200 ps @ 1 h 

100 ps @ 12 h 
100 ps rms مل يتحدد بعد مل يتحدد بعد 

 المعايرةقابلية 
 )المستوى بالنانوثانية(

 1  2  3-5 

 مستمر per 5 min 1 معدل العينة

 شبه الوقت الفعلي حسن التوقيت
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