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 ۹۱/۹۱/۱۱۹۱         دبپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 

 شود؟تهدید می « ین وقت یثانیٔه اضافی درتع» آیا آخرین 
 

  Christian Speicherنویسنده:  ، ۹۹/۱۹/۱۱۹۱مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 ی گیری می کنند.برای تجدید نظر در "وقت جهانی" رأدر ژنف « تیلی کمونیکیشن » کشورهای عضو اتحادیٔه بین المللی 

 

"سینکرون   ،ا "وقت استرونومی" و همآهنگی وقت جهانیت ،ن وقت ارزشی است که باید پرداخته شودیثانیه های اضافی در تعی

synchron باید  ن وقت ترک گردند. اکنونی" نگاه گردد. از سالها به این سو کوشش به عمل می آید تا "ثانیه های اضافی" در تعی

 یگیری به عمل آید. روی آن در بلندترین  سطح رأ

 

 
 دست زدن در )دوران( ساعت خطراتی را در بر دارد. 

 خود تجربه می کرد  ، ۹۱۱۱از سال  «!Safety Last» در فلم  Harald Lloydمجبوراً  این را

 

ره می بین می گردد. بی تفاوت است که ما با تلفون موبایل مخایحیات ما توسط ساعت ها تع ،اکثر انسانها آگاه نیستند تا کدام معیار

سایل صرف ی را اجرا میداریم; عملیٔه این ومقر خود را تعیین می کنیم یا انتقاالت پول (navigation system)با آلٔه راه یابی  ،کنیم

در سیستم های "نویگیشن" و در تیلی کمونیکیشن  ،از این لحاظ بدون مشکل اجرا می شوند زیرا ساعت ها در شبکه های کمپیوتری

کرون در ارتباط می باشند.  این یک امربدیهی نیست. اینکه ساعت ها در سطح قاره ها می توانند در سطح جهانی به صورت سین

که از طرف   ،وقت الزامی وجود دارد ،(UTC)صرف از این لحاظ  ممکن است زیرا باوقت همآهنگ شدٔه جهانی  ،سینکرون گردند

در پاریس «   International Bureau of Weights and Measures  (BIPM)»ادارٔه بین المللی برای "اندازه" و "وزن" 

 نظارت و با سیگنال های رادیوئی پخش می گردد.

 

 دیگر موافق به زمان نیست

لیکن محققین از چند سال به این سو اخطار می دهند که وقت همآهنگ جهانی دیگر مطابق به زمان نمی باشد. باعث شروع این 

های اضافی وقت" استند که همیش بار بار باید به وقت جهانی عالوه گردند تا با وقت استرونومی  "ثانیه ،موضوع پرجنجال

 ،د. نسبت به "روزها" که هر چهار سال عالوه می گردند تا تفاوتها بین یک سال شمسی و سال جنتری تالفی گردندنهمآهنگ بمان

اشند. گاهی عالوه نمودن ثانیه های اضافی ساالنه ضروری بوده ولی "ثانیه های اضافی وقت" تابع کدام نمونٔه شناخته شده نمی ب

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_saniahaye_ezafi_dar_taeene_waqt.pdf
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رد. از این لحاظ ممکن نیست سیستم های تخنیکی طوری پروگرام گردند که صله از بین دو ثانیٔه اضافی می گذسال فا ۷گاهی هم 

ودی به "کوماند" عملی گردند. بیم آن تغییر ساعات داخلی سیستم به  صورت اوتومات اجرا گردد. ثانیه های اضافی وقت باید تا حد

میرود که دراین ضمن زینکرون سازی ساعت ها مختل گردیده  و در جهان شبکه بندی شدٔه ما عواقب نا گواری را باعث خواهد 

 گردید. از این لحاظ کوشش در این است که ثانیه های اضافی وقت لغو گردند. 

 

به صورت دوامدار بحث  جریان  (ITU)امات اتحادیٔه بین المللی تیلی کمونیکیشن روی این موضوع  از ده سال به این سو در مق

در زمینه فیصله نمایند. در اسامبلٔه "کمونیکیشن  ITU . از این لحاظ باید کشور های عضونددارد ولی به یک موافقت نایل نگردیده ا

یگیری کشور در مورد پیشنهاد رأ ۹۱۱های  باید اعضای کمیته ،جنوری در ژنف  دایر می گردد ۱۱الی  ۹۱رادیوئی" که از 

ساخته شود. در  timescaleتا از وقت همآهنگ جهانی با ترک نمودن "ثانیه های اضافی وقت" یک درجه بندی وقت  ،نمایند

سال قدرت اجرائی خواهد  ۵تعریف جدید بعد از  ،فیصد را به دست آرد ۷۱یگیری یک اکثریت قابل اعتبار صورتیکه این رأ

 داشت.

 دوران متزلزل کرٔه زمین

یک روز اوسط  آفتابی تعریف شده ( 24x60x60)  ُدم حصٔه  ۰۱۴۱۱زمانی است که ثانیه هنوز ثانیه های اضافی وقت میراث 

رد. لیکن جه از دایرٔه ظهر "گرینویچ" می گذب ۹۱بود. با این ارتباط از گردش زمین اطمینان حاصل بود که آفتاب همیش ساعت 

محققین تثبیت کردند که گردش زمین یک نواخت  ۹۱۱۱های این امتیاِز وضاحت با یک زیان خریداری گردید. قبل برآن  در سال 

نیست. قدرت های جزر و مد که زمین را کش می کنند دوران آنرا ُسست ساخته و باعث می گردند که یک روز اوسط آفتابی امروز 

بار شده اند که دوران زمین را سال قبل تقریبا ً دو میلی ثانیه طویلتر باشد. به این تمایل طویل المدت عوامل دیگری ان ۹۱۱نسبت به 

مؤقتا ً تسریع خواهند بخشید. این نوسانات پیش شرط غیر مساعد برای استفادٔه علمی و تخنیکی فکر شده می توانند که به یک معیار 

 ثابت وقت احتیاج دارند.

 

ن سو دیگر ثانیه نه به اساس روی یک اساس جدید قرار گرفت. از آن زمان به ای ۹۱۱۷از این لحاظ اندازه کردن وقت در سال 

درجه  ،" تعریف می گردد. نظر به این تعریف )یک عنصرکمیاوی(استرونومی بلکه توسط یک تعداد اهتزازات یک "اتوم سیزیوم 

در  ،به اصطالح ثبات فوق العاده در یک نواختی ،بندی وقت به حیث "وقت اتومی بین المللی" شناخته شده  و جنبٔه بزرگ مثبت آن

تومی همیش در برابر می گردد که وقت استرونومی و وقت ازمان کالنترین کمبود آن پنداشته می شود: کمبود متذکره باعث  عین

یک دیگر بی نظمی اختیار کنند. به این ترتیب "نویگاسیون" یعنی تعیین موقعیت ذریعٔه ستارگان بی پایه می شود. همچنان این بی 

 ،اسان مشکلی خلق می کند. چون اینها  آسمان پرستاره را از زمیِن به دوران مشاهده می کنندنظمی "درجٔه وقت" برای ستاره شن

 برای شان زیاد مفید تمام می شود. ،درجٔه وقت مرتبط به دوران زمین

 

ان وقت همآهنگ جهانی پذیرفته شد. در پرنسیپ این جا سخن از وقت بین المللی اتومی درمی ۹۱۷۱به اساس این تفکر در سال 

است با این تفاوت که به وقت بین المللی اتومی یک "ثانیٔه اضافی" عالوه می گردد در صورتیکه تفاوت با وقت "استرونومی" 

) ادارٔه بین المللی برای "وزن" و  BIPMبه این سو از طرف  ۹۱۷۱( ثانیه دوام کند. از سال 0,9بیشتر از صفر اعشاریه نُه )

شهای وقت تاحدودی امتیازی می باشد که گویا به میراث تاریخی ما اعطا  جویز گردیده است. این جهاضافی ت ثانیهٔ  ۱۴"اندازه"( 

 گردیده است. این ثانیه ها اطمینان می بخشند که آفتاب "روزی " در وقت ظهر غروب نه کند.

 

اند. لیکن جهان از آن زمان به این سو امروز هم معتبر و جایز   ،با پذیرفتن ثانیٔه اضافی موجه بودند ۹۱۷۱دالیلی که در سال 

هیچکس دیگر در تعیین موقعیت از ستارگان جهت  ،تغییر کرده است. با به وجود آمدن سیستم های نویگاسیون به اساس ستالیت

شبکه بندی  واضحا ً نسبت به آن زمان پیچیده تر گردیده و به اندازٔه زیاد هیابی نمی کند. عالوه برآن کمپیوتر و سیستم های مخابر

 شده اند که آنها را در برابر اخالل حساس می سازد.

 

وجود  مورد مناقشه قرار دارد. به این ترتیب اشاره های ،چقدر خطرناک اند ،شها در "وقت همآهنگ جهانی "هاینکه در واقعیت ج

در "براون ُشَویگ" )آلمان( شعبٔه " که Andreas Bauchشته باعث مشکالت گردیده اند. به گفتار "دارند که تغییر ساعات در گذ

"گلوناس" در دسمبر سال  ،سیستم نویگاسیون ستالیت روسی ،انتقال وقت را در مؤسسٔه فزیکی ـ تخنیکی فیدرالی رهبری می کند

اده دقایق طویل از فعالیت مانده بود. عالوه برآن معلوم گردید که پروسیجر رسمی برای پی ،بعد از پذیرفتن ثانیٔه اضافی ۱۱۱۵

عات نگردیده اند. از این نگاه "باوخ" از ترک ثانیٔه اضافی حمایت می سیستم های کمپیوتری مساویانه مراکردن ثانیٔه اضافی در 

 کند. دلیل وی این است که جهان باید در حد ممکن ساده ساخته شود.

 

را خلق نه کرده است.  هنوز مشکل خارق العاده ٔه اضافی"حال ضمیمه کردن "ثانیتالیکن جانب مقابل به خود داری توصیه می کند. 

از این لحاظ یک چنین عمل قاطع مانند تعریف جدید وقت قابل توجیه نمی باشد. در صورتیکه امروز از ثانیٔه اضافی صرف نظر 

ساعت تقرب سال تفاوت بین وقت اتومی  و استرونومی به یک  ۵۵۱در ظرف  ،بلکه انتقال می یابد ،ف  رفع نهپروبلم صر ،گردد

 می کند. در نهایت آنوقت باید عمل کرد تا هردو وقت به کلی از چوکات خارج نه شوند.
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 "GPSرقابت تو سط "وقت ـ 

جود د.  عالوه بر آن این تشویش عرض واطمینان یگانه عامل نیست که برخالفان ثانیٔه "اضافی وقت" را به مشکل دچار می ساز

ـ  درجات دیگر وقت ثبات یابند که بدون ثانیٔه  BIPMمی کند که در پهلوی "وقت همآهنگ جهانی"ـ پخش گردیده است از طرف 

"اضافی وقت" کنار آمده بتوانند. این هراس میان خالی نیست. به این ترتیب سیستم  امریکائی "تثبیت جهانی موقعیت" با ساعات 

 ۹۵ندٔه اضافی"( به اندازٔه درجات دوامدار خود را تولید می کند که از وقت همآهنگ جهانی در حال ) به معنی الی  "ثانیٔه آی ،اتومی

یاد می شود توسط ستالیت پخش گردیده و ضمناً  از طرف استفاده کنندگان  GPSنیه تفاوت دارد. این درجٔه وقت که به حیث ـ ثا

         Android" قرار می گیرد.  به این طریق ساعات داخل کمپیوتر و تلفون های موبایل همرای سیستم  استعمالخارجی نیز مورد "

" زینکرون می GPSبلکه همرای "وقت ـ   ،نه همرای وقت همآهنگ جهانی  ،)آپریشن سیستم تلفون های موبایل و هم پالتفورم سافتور( 

 باشند. 

 

زیرا تفاوت آنها صرف از چند ثانیٔه  ،به سادگی به یک دیگر قابل محاسبه می باشند GPSگرچه وقت همآهنگ جهانی  و وقت ـ 

اگر "درجات مختلف   ،امریکا می گوید اضالع متحدهٔ  Naval Research Laboratoryاز Ronald Beardکند.  کامل تجاوز نمی

 این خطر وجود دارد که اشتباه رخ بدهد.  ،وقت" به طور آنی پهلوی یک دیگرمورد استفاده قرار گیرند

 

 Beard  آمر آن گروپ کارITU  می باشد که در سالهای اخیر برای توافق عام در سؤال "ثانیٔه اضافی" مبارزه کرده و نتیجٔه آن

"ثانیٔه اضافی" به هم نزدیک نشده اند. بآلخره این در ماه ات مفصل طرفداران و برخالفان لغوملتفت کننده می باشد. با وجود مباحث

کبیرگرد هم  هٔ تانیدر بر BIPMین المللی برای مباحثه ای از طرف وقتی که متخصصین ارگانیزاسیون های مختلف ب ،نومبر

 .نشان داده شد ،آمدند

 
 وضع دوپهلو

همچنان در نزد کشورهای عضو اتحادیٔه بین المللی تیلی کمونیکیشن چنین می نماید که فضا هنوز دو پهلو باشد. به این موضوع 

 ۹۱صرف  ،ش قرار گرفتندکشور که مورد پرس ۹۱۱می نماید. از جمله  استدالل ۱۱۹۹و  ۱۱۹۱اقال ً دو همه پرسی از سال های 

ی دادند. دیگر برخالف آن رأ ۱به طرفداری و کشور  ۹۱"ثانیه های اصافی" شرکت کردند که از جمله کشور در رأیگیری لغو

رف نه تنها ص ،قف گرفتندکبیر خالف جدا شدن وقت جهانی و وقت استرونومی مو که در پهلوی کانادا حتی چین و برتانیهٔ این

 ٔه طویل استرونومی دارد. و در برتانی  نیز دارند. چین یک عنعن (historic)شتٔه مبنی برتاریخ ضدیت در بین است بلکه دالیل گذ

گردید لیکن به  به حیث وقت رسمی جهانی لغو ۹۱۱۰ اوسط گرینویچ تهدید می کند که در سال کبیر بآلخره خداحافظی از وقتِ 

 شکل وقت استرونومی  یونیورسال تا امروز به موجودیت خود ادامه می دهد.

 

تر فاز د Damien Scherrerبه گفتٔه  ،تعلق می گیرد که از آنها پاسخی نرسید. این وضع بی طرفانه یسویس نیز به کشورهای

ی یدرالی میترولوژی چنین است که رأیگیری آینده در ژنف نیز پا برجا خواهد ماند. فیصلٔه دفتر فدر رأ ،فیدرالی برای کمونیکیشن

یگیری نمی خواهد تشبث نماید. ولی او فکر می کند راه باز خواهد بود که در قسمت نتیجٔه رأ   Scherrerاش ممتنع خواهد بود. 

 هنوز مساعد نیست. ،تیبانی کند زیرا وقت برای یک تجدید نظر در زمینهیک اکثریت از چین پش
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