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  م٣١/١٢/٢٠٠٨                               ديپلوم انجينير کريک عطائی
  از منابع سويسی

  
  

  يک ثانيه يی اضافی برای شب سال نو
  

 ساعت های شان درعقربۀ  تعجب نکنند اگر )فعال هستنداتومی ساعت های که با زيگنال ( مالکين ساعات راديوئی 

ثانيۀ اين .  تأخير دارنديک ثانيه بلکه به معيار ندن نمی کجهش١ساعت   به 0:59:59  ساعت شب سال نو ازاين

تجويز گرديده  از طرف سرويس بين المللی  گردش زمين در پاريس  که استUTCاضافی وقِت تنظيم شدۀ جهانی 

وقت که با ساعات اتومی پيما يش ( و وقت اتومی ) ستاره شناسی( تا جلو گيری به عمل آيد که وقت استرونيمی است

مرتبۀ  . مين است-٢۴م به اين سو ١٩٧٢از اکنون امروزی، اين ثانيۀ اضافی . از هم فاصله نگيرند) گرددمی 

 .  بايد ساعات برای يک ثانيه به تأ خير انداخته می شدند بود کهاخيرسه سال قبل

 

  

 

 

 

  کهکشان
ه دور م  گردش زمين ب١٩۵۶تا سال . يک ثانيهاينکه چنين تصحيح وقت ضرور است تعلق می گيرد به تعريف 

قسمت يک روز آفتابی  و چهار صدم   هزار٨۶ در آن زمان يک ثانيه . وقت را تعين می کرد)ريتم(محورش تکت

گرچه تثبيت می کرد که آفتاب هميشه  » استرونومی « اين تعريف  ).  24x60x60=86400(اوسط را می ساخت 

ما چون دوران  زمين منظم نيست دوام يک بجۀ ظهر به بلند ترين نقطۀ خود می رسيد؛ ا١٢دريک وقت معين يعنی 

قبل از (  می گردند  آهسته شدن چرخش زمين را سببمد و جزراز يک سو وقوع . ثانيه از روز به روز متغير بود

از جانب ديگر نوسانات غير پيشبينی شده در دوران ).  روز را در بر می گرفت۴٠٠مليون سال، طول سال ۴٠٠

   . گرددتجمع کتله در داخل زمين باعث آن میزمين رخ می دهد که 

 نه از نظر استرونومی ، بلکه با اساس دوام  يک احتزاز اتوم های ثانيه يکم تصميم گرفته شد تا دوام ١٩۶٧در سال 

سال به ) استرونومی و اتومی (در اثر اين اقدام نتجه چنين می شد که هردو وقت . تعريف گردد) Cesium(سيزيوم 

که شد از اين لحاظ فيصله .  بالغ می گرديدده ثانيهم به ١٩٧٢اين تفاوت تا سال .  ازهم تفاوت پيدا می کردندسال بيشتر

در پرنسيپ اين . ، بصورت جهان شمول کار گرفته شودوقت تنظيم شدۀ جهانیسومی وقت، ) scale(از يک معيار

 0,9با وقت ستاره شناسی به به مجرديکه تفاوت . در جريان است) همچنان دقيق(با وقت اتوم ) زينکروم(وقت همگام 

 است یاين جهش در سکل وقت، گفته شده می تواند، باج.  برسد، به دوام وقت جهانی يک ثانيه عالوه می گرددثانيه

  .  پرداخته می شودبه غير منظم بودن طبيعتکه 
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يک نظر به گذشته نشان می دهد که .  هنوز پيشگوئی شده نمی تواند،چه وقت اصالح ديگر وقت الزم خواهد افتاد

ت  ضروردو ثانيۀ اضافیم ١٩٧٢در سال . اضافه نمودن ثانيه يی اضافی به اساس يک نمونۀ ثابت صورت نمی گيرد

  .هيچ ثانيه يی اضافی ضرورت نبود م ٢٠٠۵ و ١٩٩٨بود در حاليکه بين 

  

  پايان
 
 


