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متهيد

املكان  بداللة  مواقعها  وتبّث  األرض  حول  تدور  اليت  السواتل  من  كوكبات  املالحة  لسواتل  العاملية  النظم  تشمل 
والزمان، وشبكات من حمطات التحكم األرضية، وأجهزة استقبال حتسب املواقع األرضية بطريقة التثليث. وُتستخدم 
النظم العاملية لسواتل املالحة يف مجيع أشكال النقل: يف حمطات الفضاء والطريان واملالحة والسكك احلديدية والطرق 
األراضي  الالسلكية ومسح  االتصاالت  بأمهية حامسة يف  والتوقيت  املواقع واملالحة  ويتَّسم حتديد  اجلماعي.  والنقل 
وهلم  العلمية  والبحوث  املالية  والشؤون  والتعدين  الدقيقة  والزراعة  الطوارئ  ملقتضيات  واالستجابة  القانون  وإنفاذ 
جّرا. وهي ُتستخدم يف مراقبة شبكات احلواسيب وحركة الطريان والشبكات الكهربائية وغري ذلك. ومن مث، تتمّثل 
النظم وشفراهتا  العاملية لسواتل املالحة يف بيان وفهم إشارات هذه  لتنفيذ املنهج الدراسي للنظم  دة  األهداف املحدَّ

واحنيازها وتطبيقاهتا العملية واآلثار املترتبة على حتديثها املرتقب.

ويف الوقت الراهن، تشمل النظم العاملية لسواتل املالحة نظامني عامليني يعمالن على حنو كامل، ومها النظام العاملي 
لتحديد املواقع (GPS( التابع للواليات املتحدة والنظام العاملي لسواتل املالحة )غلوناس GLONASS( التابع لالحتاد 
)غاليليو  الساتلية  للمالحة  األورويب  النظام  وهي  تطويرها،  جيري  املالحة  لسواتل  عاملية  نظم  جانب  إىل  الروسي، 
GALILEO( التابع ألوروبا، ونظام كومباس/بيدو )COMPASS/BeiDou( التابع للصني، والنظام اإلقليمي للمالحة 

الساتلية )IRNSS( التابع للهند، والنظام الساتلي شبه السميت التابع لليابان )QZSS(. ومىت دخلت هذه النظم العاملية 
واإلقليمية مرحلة التشغيل الكامل فسوف تتوافر للمستخدمني إشارات لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت من أكثر 

من 100 ساتل.

وباإلضافة إىل هذه النظم، توجد نظم تعزيز ساتلية، مثل نظام التعزيز الواسع النطاق )واس WAAS( التابع للواليات 
املتحدة، واخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض )إغنوس EGNOS(، والنظام الروسي للتصحيح 
 ،)GAGAN (، ونظام املالحة اهلندي املعّزز مبساعدة النظام العاملي لتحديد املواقع )غاغانSDCM( والرصد التفاضليني
مع  النظم  هذه  إدماج  شأن  ومن   .)MSAS( الوظائف  املتعددة  النقل  سواتل  على  القائم  الياباين  التعزيز  ونظام 
التكنولوجيات األرضية اليت أثبتت جدواها، مثل نظم املالحة بالقصور الذايت، أن يفسح الطريق أمام تطبيقات جديدة 
لتحقيق فوائد اجتماعية اقتصادية. وهذه التطبيقات األخرية ال تتطلب دقة فحسب وإمنا تتطلب على وجه اخلصوص 
املدنية،  الطائرات  هبوط  مثل  للسالمة،  بالنسبة  احلامسة  األمهية  ذات  النقل  تطبيقات  ولذا ختضع  وسالمة.  موثوقية 

الشتراطات صارمة من حيث الدقة والسالمة. 

وتوفِّر تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة طريقة فّعالة التكلفة للبلدان النامية لكي تواصل النمو االقتصادي املستدام 
مع محاية البيئة. وُتستخَدم بيانات املالحة وحتديد املواقع اآلن يف جمموعة واسعة من املجاالت اليت تشمل رسم اخلرائط 
ملقتضيات  واالستجابة  بالكوارث  واإلنذار  الطبيعية  املوارد  وإدارة  الدقيقة  والزراعة  البيئة  ورصد  األرضي  واملسح 

الطوارئ والطريان والنقل البحري والربي وجماالت البحوث مثل التغّير املناخي ودراسات الغالف األيوين.

ولدى إكمال عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة بنجاح، ال سيما فيما يتعلق بتحقيق التشغيل 
التباديل فيما بني النظم العاملية، سوف يتمكن مستخدمو النظم العاملية لسواتل املالحة من استعمال جهاز واحد لتلقي 
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اإلشارات من عّدة نظم ساتلية. وسوف يؤدي ذلك إىل توفري بيانات إضافية، ال سيما يف املناطق احلضرية واجلبلية، 
ودقة أكرب يف قياسات التوقيت واملواقع. ولالستفادة من هذه اإلجنازات، يتعني على مستخدمي النظم العاملية لسواتل 

املالحة مواكبة أحدث التطورات يف املجاالت املتصلة هبذه النظم وبناء القدرة على استخدام إشاراهتا.

احلادي  القرن  يف  قدمًا  منضي  وحنن  والصناعية،  النامية  البلدان  يف  األعمال  ودوائر  احلكومات  تعكف  وختامًا، 
والعشرين، على استكشاف املجاالت املحتملة لنمو اقتصاداهتا. ودون استثناء تقريبًا، يبدو أن الفضاء اخلارجي هو 
أكثر اخليارات الواعدة، وال سيما حتديد املواقع واملالحة والتوقيت بواسطة السواتل، وتطبيقاته امُلحتملة واملستقبلية 

يف كافة املجاالت تقريبا.
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مة أواًل-  مقدِّ

اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية )اليونيسبيس 
الثالث( استراتيجية ملواجهة التحديات العاملية يف املستقبل بواسطة األنشطة الفضائية. وقد مشلت االستراتيجية، الواردة 
يف "األلفية الفضائية: إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية"،)1( إجراءات رئيسية ترمي إىل استخدام التطبيقات 
النقل،  أنشطة  وأمن  كفاءة  اإلجراءات حتسني  تلك  ومن  ورفاههم.  تنميتهم  وحتقيق  البشر  أمن  توفري  يف  الفضائية 
والبحث واإلنقاذ، واجليوديسيا، وغريها من األنشطة عن طريق التشجيع على زيادة فرص الوصول عامليا إىل النظم 
الفضائية للمالحة وحتديد املواقع وحتقيق تواؤم تلك النظم. وميثل استعمال إشارات النظم العاملية لسواتل املالحة أحد 

أكثر التطبيقات الفضائية الواعدة اليت ميكن استخدامها لتنفيذ هذا اإلجراء.

ويف عام 2001، أولت الدول األعضاء أولوية عالية لعدد حمدود من التوصيات اليت جرى انتقاؤها من بني توصيات 
اليونيسبيس الثالث. وأنشأت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أفرقة عمل حتت قيادة طوعية من 
الدول األعضاء من أجل تنفيذ تلك التوصيات ذات األولوية. وأُنشئ فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة 

الذي تتوىل الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا قيادته لكي يعمل على تنفيذ التوصية املتعلقة بتلك النظم.

مقدمي  من طرف  وتطبيقاهتا  وتعزيزاهتا،  إنشاؤها  واملزمع  القائمة  للنظم  شامال  استعراضا  العمل  فريق  عمل  ومشل 
خدمات النظم ودوائر املستخدمني، عالوة على األنشطة اليت تضطلع هبا كيانات خمتلفة لتعزيز هذه النظم. كما درس 
فريق العمل احتياجات البلدان النامية والثغرات املوجودة يف تلبية تلك االحتياجات، إضافة إىل فرص التعليم والتدريب 

املتوفرة يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.

وأوصى فريق العمل، املؤلَّف من 38 دولة عضوًا و15 من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، جبملة 
من األمور من بينها إنشاء جلنة دولية معنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة بغية التشجيع على استخدام البنية التحتية هلذه 
النظم على نطاق عاملي وتيسري تبادل املعلومات. وقد أدرجت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، 19-30 متوز/يوليه   )1(  
1999 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.00.I.3(، الفصل األول، القرار 1.
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هذه التوصية ضمن خطة العمل اليت اقترحتها يف تقريرها)2( إىل اجلمعية العامة عن استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
الثالث. ويف القرار 2/59 املؤرخ 20 تشرين األول/أكتوبر 2004، أيَّدت اجلمعية العامة خطة العمل. ويف القرار نفسه، 
دعت اجلمعية مقدمي خدمات النظم العاملية لسواتل املالحة وتعزيزاهتا إىل النظر يف إنشاء جلنة دولية ُتعىن هبذه النظم 

لزيادة الفوائد النامجة عن استخدام هذه النظم وتطبيقاهتا دعمًا للتنمية املستدامة.

وميثِّل عمل فريق العمل منوذجا للكيفية اليت ميكن لألمم املتحدة أن تسلكها من أجل متابعة تنفيذ نتائج متابعة املؤمترات 
العاملية واحلصول على نتائج ملموسة يف إطار زمين حمدد.

وقد الحظت اجلمعية العامة مع التقدير، يف القرار 111/61 املؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 2006، أن اللجنة 
الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة قد أُنشئت طواعية كهيئة غري رمسية لكي تقوم، عند االقتضاء، بتعزيز 
التعاون على معاجلة املسائل موضع االهتمام املشترك املتصلة باستخدام السواتل للخدمات املدنية املتعلقة بتحديد املواقع 
واملالحة والتوقيت وخدمات القيمة املضافة، إىل جانب تواؤم النظم الساتلية العاملية للمالحة وقابلية تشغيلها تبادليًا، 

ويف الوقت نفسه، زيادة استخدامها يف دعم التنمية املستدامة، خاصة يف البلدان النامية.

الفضاء  طقس  أمناط  سيما  ال  الشمسية-األرضية،  التفاعالت  فهم  بتحسني  االهتمام  يتزايد  العاملي،  الصعيد  وعلى 
واجتاهاته، وذلك ليس ألسباب علمية فحسب وإمنا أيضا ألنَّ تشغيل املوجودات والبىن التحتية األرضية والفضائية 
يعتمد بشكل متزايد على صمودها آلثار طقس الفضاء الضارة. وبالتايل، يف عام 2009، اقترحت جلنة استخدام 
األعمال جيري  الفضاء كبند جديد يف جدول  بشأن طقس  الدولية  املبادرة  السلمية  األغراض  اخلارجي يف  الفضاء 
إىل   2010 عام  من  سنوات  ثالث  مدهتا  عمل)3(  خطة  إطار  يف  والتقنية  العلمية  الفرعية  اللجنة  يف  له   التصدي 

عام 2012.

.A/59/174 الوثيقة  )2(  
الوثيقة A/AC.105/933، الباب اخلامس، الفقرتان 15 و16.  )3(  
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ثانيًا-  حلقات العمل اإلقليمية عن تطبيقات النظم العاملية لسواتل 
املالحة واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

وكولومبيا   ،)2006( والصني  زامبيا  يف  املالحة  لسواتل  العاملية  النظم  تطبيقات  عن  إقليمية  عمل  حلقات  ُعقدت 
)2008(، وأذربيجان )2009(، ومجهورية مولدوفا )2010(، واإلمارات العربية املتحدة والنمسا )2011(، والتفيا 
)2012(. وتصدَّت حلقات العمل هذه، يف مجلة أمور، لتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة يف جمال تكنولوجيا 
زت  الفضاء فيما يتعلق باالستشعار عن ُبعد والزراعة الدقيقة والطريان والنقل واالتصاالت والتعلم اإللكتروين. وقد تركَّ
أهداف حلقات العمل على استهالل مشاريع رائدة وتعزيز تشبيك املؤسسات املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة يف 
هذه املناطق. وتناولت حلقات العمل أيضا جماالت إدارة املوارد الطبيعية والرصد البيئي عن طريق تطبيق تكنولوجيات 

النظم املذكورة على وضع اخلرائط املواضيعية وإدارة الغابات وإدارة موارد املياه.

الفضاء عن طريق نشر صفائف من األجهزة  الفضاء يف رصد ظواهر طقس  الدولية بشأن طقس  املبادرة  وتساهم 
األرضية على نطاق عاملي )أجهزة استقبال النظام العاملي لتحديد املواقع )GPS( وأجهزة قياس املغنطيسية واملراقيب 
الشمسية وأجهزة الرصد ذات الترددات املنخفضة جدًا )VLF( وأجهزة كشف اجلسيمات الشمسية( وتبادل البيانات 
املسجلة بني الباحثني يف خمتلف أحناء العامل. وُتنفَّذ هذه املبادرة من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف إطار 
مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية وسلسلة حلقات العمل التابعة هلا. وقد ُعقدت سلسلة أوىل من هذه 
احللقات ُكرِّست لعلوم الفضاء األساسية من عام 1991 إىل عام 2004 يف اهلند )1991(، وكوستاريكا وكولومبيا 
)1992(، ونيجرييا )1993(، ومصر )1994(، وسري النكا )1995(، وأملانيا )1996(، وهندوراس )1997(، 
واألردن )1999(، وفرنسا )2000(، وموريشيوس )2001(، واألرجنتني )2002(، والصني )2004(، وتصدَّت 

حلالة علم الفلك يف آسيا واملحيط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكاريب ي وأفريقيا وغرب آسيا.

اإلمارات  الشمسية وُعقدت يف  للفيزياء  الدولية  للسنة  العمل  ومن عام 2005 إىل عام 2009، ُكرِّست حلقات 
وبلغاريا )2008(، ومجهورية كوريا )2009(.  واليابان )2007(،  واهلند )2006(،  املتحدة )2005(،  العربية 
ل بيانات عن التفاعالت الشمسية-األرضية من  وقد أسهمت هذه احللقات يف نشر صفائف من األجهزة اليت ُتسجِّ

االنقذافات الكتلية اإلكليلية إىل املحتوى اإللكتروين الكامل للغالف األيوين.
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زت حلقات العمل على املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء وكان من املقرر أن ُتعَقد  واعتبارًا من عام 2010، ركَّ
يف مصر، عام 2010، من أجل آسيا الغربية، ونيجرييا، عام 2011، من أجل أفريقيا، وإكوادور، عام 2012، من 
أجل أمريكا الالتينية والكاريب ي. وقد استعرضت حلقات العمل هذه نتائج تشغيل صفائف األجهزة وناقشت طرائق 

وأساليب مواصلة البحوث والتدريس يف جمال طقس الفضاء.

املساحات  من حتديد  الزراعية،  الصناعة  على مجيع جوانب  بالفائدة  املالحة  لسواتل  العاملية  النظم  استخدام  ويعود 
األساسي وتسجيلها يف املناطق الريفية إىل الزراعة الدقيقة املتقدمة. وتقسيم املناطق استنادًا إىل مساهتا الزراعية-املناخية 
ومساهتا اإليكولوجية-االقتصادية وتقدير املحاصيل ورصدها والتنبؤ هبا هي أمثلة ألنشطة زراعية يتسم حتديد املواقع 
ه عوامل وآليات خمتلفة استخدام األراضي وحتويلها. ويف  املناخ، توجِّ تغيُّر  بأمهية كربى. ويف جمال  فيها  والتوقيت 
حاالت عديدة، يبدو أنَّ املناخ والتكنولوجيا واالقتصاديات هي اليت حتّدد استخدام األراضي. ويف الوقت نفسه، فإنَّ 
حتويل األراضي هو آلية استجابة تكييفية يستخدمها املزارعون لتخفيف أثر تغيُّر املناخ، ال سيما خالل الفترات اليت 

يشتدَّ فيها هطول األمطار أو اجلفاف.

والسواتل هي مورد ال غىن عنه لرصد ومراقبة األرض ونظم طقسها. وهي جتمع بيانات من أجل وضع مناذج مناخية 
عاملية، ويتواصل بذل اجلهود من أجل وضع مناذج منقحة ميكن استخدامها يف بيئات إقليمية ووطنية. وكان الستخدام 
النظم العاملية لسواتل املالحة دور مهّم يف عمليات رصد مفّصلة لبارامترات رئيسية لألرصاد اجلوية من شأن استقرار 

قياساهتا واتساقها ودقتها أن تسمح بتقدير تغيُّر املناخ تقديرًا كميًا يف األجل البعيد. 

لسواتل  العاملية  النظم  استخدام  من  كثريًا  يستفيد  سوف  املدين  الطريان  أن  الدراسات  أظهرت  النقل،  جمال  ويف 
املالحة. وتشمل هذه الفوائد حتسني التغطية املالحية يف املناطق اليت تفتقر حاليًا إىل معينات التعقُّب التقليدية وتوفري 
وفّعال  مأمون  الطريان على حنو  بإدارة حركة  مبا يسمح  الطائرات ومساراهتا  مواقع  دقيقة وموثوقة عن  معلومات 
ل تلقائيا خط السري حتسبًا لالختناقات  )ال سيما عند االقتراب من املطارات(. وميكن لتطبيقات النقل الربي أن ُتعدِّ
العاملية  النظم  لتكنولوجيات  البحر ميكن  ففي  وباملثل،  الطرق.  أعمال إصالح  أو  اجلوية  األحوال  تغيُّر  أو  املرورية 
البحث واإلنقاذ.  الفّعالية يف عمليات  بفعالية وتاليف االصطدام وزيادة  املسار  بتخطيط  أن تسمح  املالحة  لسواتل 
ن وتساعد يف مسح اخلطوط.  وبالنسبة للنقل بالسكك احلديدية، تتيح النظم املذكورة رصد احلموالت على حنو حمسَّ
وإضافة إىل هذا، فإن نظم االتصال وشبكات الكهرباء والشبكات املالية تعتمد كلها على التوقيت الدقيق ألغراض 
التزامن والفعالية التشغيلية. فعلى سبيل املثال، تستخدم اهلواتف وشبكات البيانات الالسلكية توقيت النظام العاملي 
بتقاسم  املتنقلة  اليدوية  تزامن كامل. ويسمح ذلك لألجهزة  املواقع لالحتفاظ جبميع حمطاهتا األساسية يف  لتحديد 

طيف راديوي حمدود مبزيد من الفعالية.

ومنذ آخر ذروة مشسية يف عام 2000، ازداد االعتماد املجتمعي على النظم العاملية لسواتل املالحة بدرجة كبرية. 
الدقيقة  السريعة والزراعة  الطرق  املرور على  السكك احلديدية وإدارة  وتتطلب تطبيقات حامسة األمهية مثل مراقبة 
العاملية لسواتل املالحة وتعتمد  النظم  البحرية خدمات  التجاري واملالحة  الطوارئ والطريان  واالستجابة ملقتضيات 
ر أنشطة يومية، من قبيل األنشطة املصرفية وتشغيل اهلواتف املتنقلة وحىت التحكم يف الشبكات الكهربائية،  عليها. وتتيسَّ
بفضل التوقيت الدقيق املتوافر من النظم املذكورة. ومع زيادة اعتماد البنية التحتية واالقتصاد الوطين واإلقليمي والدويل 
على خدمات حتديد املواقع واملالحة والتوقيت، يزداد تعرض املجتمع عمومًا لالضطرابات اليت قد تنجم عن طقس 
الفضاء أو عن تغري األحوال على سطح الشمس ويف البيئة الفضائية اليت ميكن أن تؤثر يف النظم التكنولوجية الفضائية 
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أو األرضية. ومثلما َيعتِبر املجتمع أن توافر الكهرباء واحلرارة واملياه النظيفة قضية مسّلم هبا، فهو َيعتِبر أيضا أن توافر 
النظم العاملية لسواتل املالحة وموثوقيتها ودقتها قضية مسّلم هبا. ولقد تغلغلت هذه النظم يف األنشطة اليومية لألفراد 
ودوائر األعمال واحلكومات حبيث سيؤدي أي فقد خلدمات حتديد املواقع واملالحة والتوقيت الساتلية إىل اضطرابات 

واسعة النطاق.

السبب  هو  الفضاء  طقس  أن  املعروف  ومن  اليوم،  جيدًا  مصنَّفة  املالحة  لسواتل  العاملية  النظم  ضعف  وجوانب 
األساسي ألخطاء هذه النظم الوحيدة التردد. وتشمل اآلثار الرئيسية لطقس الفضاء على النظم املذكورة أخطاء تقدير 
املسافات وفقد اإلشارة املستقَبلة. وتواجه صناعة هذه النظم عّدة حتديات علمية وهندسية يف سعيها ملواكبة احتياجات 
املستخدمني اليت ما فتئت تزداد تعقيدًا: استحداث أجهزة استقبال مقاومة للتأللؤ وحتسني التنبؤ حبالة الغالف األيوين. 
ومع حتديث هذه النظم، من املتوقع أن يؤدي استخدام إشارات إضافية إىل تقليل األخطاء النامجة عن الغالف األيوين.
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املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء ثالثًا- 

يف القرار 72/45 املؤرخ 11 كانون األول/ديسمرب 1990، أقرَّت اجلمعية العامة توصية الفريق العامل اجلامع التابع 
للجنة الفرعية العلمية والتقنية، على حنو ما أقرَّته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بأنَّه ينبغي أن 
تقود األمم املتحدة، عن طريق الدعم الفّعال من وكاالهتا املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية، جمهودًا دوليًا إلنشاء 

مراكز إقليمية لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء يف املؤسسات التعليمية الوطنية/اإلقليمية القائمة يف البلدان النامية.)4(

العامة أيضًا توصية جلنة  أقرَّت اجلمعية  الفقرة 30،  املؤرخ 6 كانون األول/ديسمرب 1995،  القرار 27/50  ويف 
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بإنشاء هذه املراكز على أساس االنتساب إىل األمم املتحدة يف أقرب 
وقت ممكن، وأن من شأن ذلك االنتساب أن يوفِّر للمراكز االعتراف الالزم وأن يعزز إمكانيات اجتذاب جهات 

ماحنة وإقامة عالقات أكادميية باملؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء.

وقد أُنشئت مراكز إقليمية)5( يف اهلند بالنسبة آلسيا واملحيط اهلادئ ويف املغرب ونيجرييا بالنسبة ألفريقيا ويف الربازيل 
الفضائية  التطبيقات  برنامج  برعاية  آسيا  لغرب  بالنسبة  األردن  والكاريب ي ويف  الالتينية  بالنسبة ألمريكا  واملكسيك 
الذي يتوىل تنفيذه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. ويتمثل هدف هذه املراكز يف تعزيز قدرات الدول األعضاء، على 
ل من تطورها العلمي  املستويني اإلقليمي والدويل، يف خمتلف ختصصات علوم وتكنولوجيا الفضاء اليت من شأهنا أن تعجِّ
واالقتصادي واالجتماعي. ويوفِّر كل من هذه املراكز التعليم والبحوث وبرامج التطبيقات على مستوى الدراسات 
العليا مع التركيز على االستشعار عن بعد واالتصاالت الساتلية واألرصاد اجلوية الساتلية وعلوم الفضاء لفائدة املعلمني 

اجلامعيني والعلميني املعنيني بالبحوث والتطبيقات. 

وسوف يستكمل منهج دراسي إضايف بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة املناهج الدراسية النموذجية املعيارية امُلختَبَرة 
يف املراكز اإلقليمية وُيعّده برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ويشمل التخصصات األساسية التالية اليت ُتدرَّس يف 
املراكز: )أ( االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، و)ب( االتصاالت الساتلية، و)ج( األرصاد اجلوية الساتلية 

واملناخ العاملي، و)د( علوم الفضاء واجلّو.

الوثيقة A/AC.105/456، املرفق الثاين، الفقرة 4 )ن(.  )4(  
.A/AC.105/749 الوثيقة  )5(  
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ز على تنمية وتعزيز معارف ومهارات  وُيضطلع باألنشطة يف كل مركز على مرحلتني رئيسيتني. فاملرحلة األوىل ُتركِّ
يف  وكذلك  السواء  على  والطبيعية  الفيزيائية  العلوم  يف  والتطبيقات  بالبحوث  املعنيني  والعلميني  اجلامعيني  املعلمني 
التخصصات التحليلية. ويتحقق ذلك على مدى فترة مدهتا تسعة شهور حسبما هو حمدد يف املناهج الدراسية للربامج 
ز على ضمان استخدام املشاركني للمهارات واملعارف املكتسبة يف  التعليمية يف كل مركز. وأما املرحلة الثانية فتركِّ

املرحلة األوىل يف مشاريعهم الرائدة، واليت ينبغي تنفيذها على مدى فترة مدهتا سنة واحدة يف بلداهنم هم.

ن كل بلٍد من تعزيز  وينبغي أن تؤدي األنشطة والفرص املُتاحة يف املرحلتني إىل تطوُّر القدرات ومنوها حبيث يتمكَّ
معارفه وفهمه وخربته العملية بشأن جوانب علوم وتكنولوجيا الفضاء اليت ُيحتمل أن يكون هلا أكرب األثر على تطوره 

االقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك محاية بيئته.
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رابعًا-  مراكز املعلومات التابعة للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية 
لسواتل املالحة

الفضاء  تركيز مكتب شؤون  الفضاء من حماور  القدرات يف علوم وتكنولوجيا  بناء  أجل  املبذولة من  اجلهود  ُتعترب 
اخلارجي وحتظى بأمهية خاصة لدى اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة مع اإلشارة على حنو خاص 
لتدريس علوم  للمراكز اإلقليمية  الدعم  العاملية لسواتل املالحة. وينبغي أن هتدف تلك اجلهود إىل توفري  النظم  إىل 

وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، واليت تعمل أيضًا كمراكز معلومات تابعة للجنة الدولية.

بشأن  املعلومات  ونشر  بالتدريب  يتعلق  فيما  "حماور"  مبثابة  تكون  لكي  اإلقليمية  املراكز  مع  مفاوضات  وُتجرى 
الدولية  التابعة للجنة  العاملية لسواتل املالحة وفوائدها لإلنسانية. وهتدف مراكز املعلومات  العاملية للنظم  التطبيقات 
املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة إىل تعزيز اتباع هنج أكثر تنظيمًا لتبادل املعلومات بغية الوفاء بالتوقعات اخلاصة 
بإنشاء شبكة تصل بني اللجنة واملراكز اإلقليمية؛ وإىل ربط املؤسسات املعنية أو املهتمة بتطبيقات النظم العاملية لسواتل 

املالحة مبقّدمي خدمات تلك النظم.

لسواتل  العاملية  النظم  ومقدمو خدمات  املالحة  لسواتل  العاملية  بالنظم  املعنية  الدولية  للجنة  التنفيذية  األمانة  وترى 
املالحة أنَّ مثة جمالني ميكنهم أن يساعدوا فيهما عملية التقدم والتطوُّر حنو حتقيق املزيد من التطوير ملراكز املعلومات 
املذكورة: املستوى التقين، الذي يشمل تكنولوجيات متنوِّعة للنظم العاملية لسواتل املالحة، واملستوى التعاوين الذي 
يشمل إمكانية التعاون مع قيادات القطاع الصناعي وإقامة روابط مع مقدِّمي خدمات النظم احلالية وتلك املقرر إقامتها 
ر إقامة الروابط عن طريق التعاون مع "منتدى مقدِّمي اخلدمات" )من خالل عقد احللقات  ونظم تعزيزها. وسوف تتيسَّ
ابة  الدراسية والدورات التدريبية وتوفري مواد الدعم(، وكذلك التواصل مع فئة مقدِّمي اخلدمات األوسع من خالل بوَّ

معلومات اللجنة الدولية وقوائمها للعناوين الربيدية وكتيِّباهتا ونشراهتا.

وبني عامي 2008 و2010، قامت األمانة التنفيذية للجنة الدولية بتنظيم دورات تدريبية بشأن املالحة الساتلية واخلدمات 
املعتمدة على حتديد املواقع يف املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة. وقد تناولت 
هذه الدورات التدريبية تكنولوجيا النظم العاملية وتطبيقاهتا، مبا يف ذلك اخلربة العملية يف جمال استخدام براجميات جاهزة 

لتطبيقات حمدَّدة ومعاجلة إشارات النظم العاملية، كما سهَّلت هذه الدورات تطوير املنهج الدراسي للنظم العاملية.
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منهج دراسي بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة خامسًا- 

الدراسية  للدورات  العريضة  اخلطوط  أخذ  طريق  عن  املالحة  لسواتل  العاملية  بالنظم  اخلاص  الدراسي  املنهج  ُأِعد 
املتعلقة هبذه النظم يف االعتبار حسبما ُتتاح على املستوى اجلامعي يف عدد من البلدان النامية والصناعّية. وخيدم دمج 
عناصر من علوم وتكنولوجيا النظم العاملية يف منهاج التعليم اجلامعي غرضا مزدوجا: )أ( فمن شأنه متكني البلدان من 
االستفادة من املزايا الكامنة يف التكنولوجيات احلديثة، اليت كثريًا ما تكون فوائد عرضية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء؛ 
أو )ب( التعريف مبفاهيم التكنولوجيا املتقدمة بطريقة تزيل عنها هالة الغموض واملساعدة على إنشاء قدرات وطنية 
يف جمايل العلوم والتكنولوجيا بصفة عامة. وُتبذل حاليًا جهود جادة على الصعيد العاملي لألخذ بعلوم وتكنولوجيا 

وتطبيقات النظم العاملّية باعتبارها ختصصًا جامعيًا قائمًا بذاته يف املناهج الدراسية اجلامعية.

وخيتلف هذا املنهج الدراسي للنظم العاملية عن معظم املناهج املتاحة يف األدبيات أو على شبكة اإلنترنت. فهو النتيجة 
الفريدة من نوعها ملداوالت حلقات العمل اإلقليمية بشأن تطبيقات النظم العاملية املعقودة منذ عام 2006.

ُيتاح هذا املنهج الدراسي للمراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة.  وسوف 
وميكن للمراكز اإلقليمية أن تعدِّل وُتنّظم املنهج احلايل حسب االقتضاء عن طريق حتديد مدى عمق املواضيع وحمتواها. 
وميكن للمراكز أن تعدِّل املواضيع أيضا من أجل التصدِّي للقضايا ذات الصلة مبناطقها. وُيشترط لاللتحاق بالدورة 
هندسة  أو  اجلغرافية  املعلوماتية  أو  االتصاالت  وهندسة  اإللكترونيات  يف  جامعية  شهادة  على  احلصول  الدراسية 

الرباجميات واحلواسيب.

)النظرية  املالحة  لسواتل  العاملية  النظم  من  حمددة  ملجاالت  تتصدَّى  وحدات  تسع  من  الدراسية  الدورة  وتتكون 
والتكنولوجيا والتطبيقات(. ومدة الدورة 36 أسبوعًا يليها سنة واحدة من العمل بشأن مشروع رائد يف البلد األصلي 

للمشارك. 
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وفيما يلي توزيع الزمن على الوحدات املوصى به:

الزمن بالساعاتاملوضوعالوحدة
540املحاضرات

60األساسياتاألوىل:
60تقنيات حتديد املواقعالثانية:
80التكنولوجيات: النظم املعزَّزةالثالثة:
60أجهزة االستشعار وتصميم النظم املطمورةالرابعة:

80أجهزة االستقبالاخلامسة:
80تكامل نظم املالحة بالقصور الذايت مع النظم العاملية لسواتل املالحةالسادسة:
80تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحةالسابعة:
40طقس الفضاء والنظم العاملية لسواتل املالحةالثامنة:

التمارين العملية واألطروحة
540التجارب املختربية والزيارات امليدانية والعمل بشأن مشروعالتاسعة:

وُتعقد الدورة على مدى مخسة أيام أسبوعيًا، يشمل كل يوم منها مثاين حصص مّدة كل منها 45 دقيقة. ويكون 
توزيع الوحدات واملواضيع على النحو التايل:

الوحدة األوىل-  األساسيات

1-1  التعريف بالنظم العاملية لسواتل املالحة: املالحة التقليدية، معلومات أساسية، مفاهيم النظم العاملية لسواتل   
املالحة وتطورها )النظام العاملي لتحديد املواقع ونظم غلوناس وغاليليو وبيدو/كومباس( والنظم اإلقليمية 
للمالحة الساتلية )النظام اإلقليمي للمالحة الساتلية التابع للهند )IRNSS( والنظام الساتلي شبه السميت 

التابع لليابان )QZSS((. مقارنة النظم العاملية لسواتل املالحة بنظم املالحة األخرى؛

م  اجملسَّ االرتفاع.  نظم  واملدارية.  والسماوية  األرضية  املرجعية  اإلحداثيات  نظم  املرجعية:  ا لنظم   2-1  
األرضي. نظم التوقيت والتزامن وحتويل البيانات. التحويل بني نظم اإلحداثيات املرجعية. إسهام 
اخلدمة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة يف إتاحة الوصول إىل اإلطار املرجعي األرضي الدويل؛

1-3  مدارات السواتل: البارامترات املدارية. احلركة املدارية ومتثيلها )عناصرها الكبلرية وما إىل ذلك(،   
بها أرضًا؛ حتديد مواقع السواتل ورؤيتها وتعقُّ

1-4  تقنيات االتصاالت األساسية: انتشار املوجات الكهرمغنطيسية. اهلوائيات وقنوات االنتشار. تضمني   
اإلشارات والوصول املتعدد. معاجلة اإلشارات.
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الوحدة الثانية-  تقنيات حتديد املواقع

قياسات النظم العاملية لسواتل املالحة: املدى الزائف، طور املوجة احلاملة، ظاهرة دوبلر؛  1-2  

تقنيات حتديد املواقع )عمومًا(؛  2-2  

تقنية التحديد املطلق للمواقع: النماذج وطرق التقدير؛  3-2  

كوكبة السواتل وإضعاف اإلحكام: هندسة السواتل، حدود إضعاف اإلحكام وحساباته.  4-2  

الوحدة الثالثة-  التكنولوجيات: النظم املعزَّزة

آثار  األساسي؛  اخلطأ  ومعادلة  الوظيفي  النموذج  املالحة:  لسواتل  العاملية  النظم  قياسات  3-1  أخطاء   
اإلضعاف اهلندسي لإلحكام، فئات أخطاء حتديد املدى واالحنياز؛

حالة  املوقع يف  حتديد  دقة  للمستخدم،  بالنسبة  املكافئ  املدى  اخلطأ، خطأ  هامش  األخطاء:  3-2  آثار   
األخطاء املناظرة الحنراف معياري واحد ولثالثة أمثال االحنراف املعياري؛

3-3  تقنيات التخفيف من األخطاء: احلركية يف الوقت احلقيقي، النظم العاملية التفاضلية لسواتل املالحة،   
النظم العاملية التفاضلية احمللية لسواتل املالحة، النظم العاملية التفاضلية الواسعة النطاق لسواتل املالحة؛

الثابتة  األوروبية  التكميلية  املالحية  اخلدمة   ،)WAAS( النطاق  الواسع  التعزيز  نظام  املعزَّزة:  3-4  النظم   
التعزيز  نظام   ،)SDCM( التفاضليني  والرصد  التصحيح  نظام   ،)EGNOS )إغنوس  لألرض  بالنسبة 
العاملي  النظام  مبساعدة  املعّزز  املالحة  نظام   ،)MSAS( الوظائف  املتعددة  النقل  سواتل  على  القائم 

لتحديد املواقع )غاغان GAGAN(، وما إىل ذلك؛

العاملية  للنظم  واحمللية  واإلقليمية  العاملية  الدائمة  الشبكات  املالحة:  لسواتل  العاملية  النظم  3-5  شبكات   
لسواتل املالحة والبنية التحتية اجليوديسية خلدمات حتديد املواقع احلقيقية؛

أخطاء  املدار،  أخطاء  منها:  التخفيف  وتقنيات  املالحة  لسواتل  العاملية  النظم  على  املؤّثرة  3-6  العوامل   
الساعات، املسارات املتعددة، التروبوسفري، الغالف األيوين مبا يف ذلك آثار االنكسار األعلى رتبة 

يف الغالف األيوين، جوانب الضعف إزاء طقس الفضاء، التشويش.

الوحدة الرابعة-  أجهزة االستشعار وتصميم النظم املطمورة

4-1  أجهزة االستشعار ونقل الطاقة: مقدمة، تصنيف أجهزة االستشعار، اخلصائص والتعويض، تصنيف   
أجهزة نقل الطاقة. وصف أجهزة نقل الطاقة وبارامتراهتا وتعاريفها ومصطلحاهتا؛

4-2  النظم املطمورة: اهلواتف اخللوية، أجهزة االستدعاء، احلواسيب اليدوية، آالت الرد على املكاملات   
املدجمة  األقراص  عرض  أجهزة  الفيديو،  أجهزة  التلفاز،  أجهزة  الصغرية،  املوجات  أفران  اهلاتفية، 
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وأقراص الفيديو الرقمية، وحدات ألعاب الفيديو، أجهزة النظم العاملية لسواتل املالحة، أجهزة حتديد 
الطائرات،  املوسيقية،  التركيب  أجهزة  التصوير،  آالت  الفاكس،  أجهزة  الشبكات،  يف  املسارات 

مركبات الفضاء، السفن، السيارات حتتوي مجيعًا على ُمعالِج مطمور.

الوحدة اخلامسة-  أجهزة استقبال النظم العاملية لسواتل املالحة

5-1  هندسة أجهزة االستقبال: التكنولوجيا، النهاية األمامية للترددات الراديوية، تقنيات معدات وبراجميات   
فة برباجميات؛ نظم معاجلة اإلشارات، األجهزة الراديوية املعرَّ

ب اإلشارات املنطوي على حساب  5-2  تعقُّب اإلشارات: التقدير االحتمايل األقصى للتأخري واملوقع، تعقُّ  
ب املتسق وغري املتسق ملتواليات الضجيج الزائف املنطوي على حساب التأخري، تقدير  التأخري، التعقُّ
جه، أداء ضجيج املستقبِل، التقدير األقصى للترجيح، اإلمرار  متوسط مربع اخلطأ، حلقة تأخري املتَّ

االنتقائي املبكر-املتأخر؛

5-3  اخلوارزمية املالحية: قياس املدى الزائف، ظاهرة دوبلر، حّل الشفرة واستخدام البيانات املالحية، حّل   
ح "كلمان"، تسوية  التحديد املطلق للمواقع، حتديد املواقع املطلق الدقيق، حركية املستخدِم، مرشِّ

املربعات الدنيا، بدائل أخرى.

الوحدة السادسة-  تكامل نظم املالحة بالقصور الذايت مع النظم العاملية لسواتل املالحة

املعادلة  الذايت،  القصور  منصات  اجلريوسكوب،  التسارع،  مقياس  الذايت.  بالقصور  املالحة  6-1  نظم   
املالحية، تكامل معادالت النمذجة يف اإلطار األرضي التقليدي؛

6-2  حركية خطأ نظم املالحة بالقصور الذايت: التحليل املبسط، معادالت حركية اخلطأ يف اإلطار األرضي   
التقليدي، استهالل نظم املالحة بالقصور الذايت وضبطها؛

6-3  تكامل نظم املالحة بالقصور الذايت مع النظم العاملية لسواتل املالحة: منط التكامل، منوذج رياضي   
للمالحة املدعومة بنظام مالحة بالقصور الذايت، إجراءات الرصد للمسح بالقصور الذايت؛

6-4  املفاهيم العامة لدمج أجهزة االستشعار.  

الوحدة السابعة-  تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة

قبيل  من  املفتوحة  املصادر  بيانات  لقواعد  جغرافية  متديدات  الفضائية:  اجلغرافية  البيانات  7-1  قواعد   
POSTGRES وMySQL وما إىل ذلك؛

العاملي  اجملتمع  والشخصية،  املهنية  اجلوانب  املالحة:  لسواتل  العاملية  النظم  باستخدام  7-2  املالحة   
للمعلومات/رسم اخلرائط، املسح، إدارة املخاطر الطبيعية، علوم األرض، البنية التحتية؛
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املالحة واالتصاالت: التطبيقات املتكاملة؛  3-7  

االتصاالت واملالحة واملراقبة: التطبيقات املتكاملة؛  4-7  

7-5  تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة يف استشعار الغالف اجلوي عن بعد وطقس الفضاء: استخدام   
تقنية االستتار الراديوي يف رصد الطقس األرضي )درجة احلرارة وخبار املاء( ورصد طقس الغالف 

األيوين )الكثافة اإللكترونية واحملتوى اإللكتروين الكلي(؛

منوذج اقتصادي خلدمات القيمة املضافة؛  6-7  

اإلدارة والعمل اجلماعي وامللكية الفكرية واألعمال التجارية يف النظم العاملية لسواتل املالحة.  7-7  

الوحدة الثامنة-  طقس الفضاء والنظم العاملية لسواتل املالحة

8-1  العوامل املؤثرة يف طقس الفضاء والفيزياء األساسية ذات الصلة: الشمس، األشعة الكونية املجرية،   
الغالف املغنطيسي، الغالف احلراري، اقتران الغالف األيوين؛

تأثري طقس الفضاء على النظم العاملية لسواتل املالحة؛  2-8  

السواتل، التداخل مع االنبعاثات الراديوية الشمسية، انتشار املوجات الراديوية؛  3-8  

8-4  نظرة أخرى على التطبيقات الدقيقة )اجليوديسيا، النظام العاملي التفاضلي لتحديد املواقع( وتطبيقات   
سالمة األرواح )الطريان(؛

تأللؤ الغالف األيوين وأثره ورصده ومنذجته؛  5-8  

رصد الغالف األيوين املستند إىل النظم العاملية لسواتل املالحة بواسطة قياسات أرضية وفضائية؛  6-8  

تصويبات الغالف األيوين ومناذج املخاطر املرتبطة به.  7-8  

الوحدة التاسعة-  التجارب املختربية والزيارات امليدانية والعمل بشأن مشروع

حتويل اإلحداثيات والزمن وحتويل النظم املرجعية؛  1-9  

معدات النظم العاملية لسواتل املالحة/نظم املالحة بالقصور الذايت؛  2-9  

9-3  صيغ بيانات النظم العاملية لسواتل املالحة: صيغة التبادل غري املعتمدة على جهاز االستقبال )راينكس   
لإللكترونيات  الوطنية  الرابطة   ،)RTCM( البحرية  للخدمات  الراديوية  التقنيات  جلنة   ،)RINEX

البحرية التابعة للواليات املتحدة )NMEA(؛

حّل التحديد املطلق للمواقع؛  4-9  

املعاجلة الالحقة لزيادة دقة النظم العاملية لسواتل املالحة؛  5-9  
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جتربة بشأن النظم العاملية التفاضلية لتحديد املواقع؛  6-9  

جتربة بشأن أجهزة استقبال النظام احلركي يف الوقت احلقيقي؛  7-9  

جتربة إلثبات حتسني الدقة باستخدام نظم التعزيز الساتلية؛  8-9  

9-9  جوانب تصميم براجميات إدماج اخلدمات املستندة إىل حتديد املواقع مع املوضع، على سبيل املثال   
تطبيقات مسارت فون )Smartphone(؛

تصميم التطبيقات: إدماج املالحة الساتلية مع االتصاالت الساتلية )رصد القوافل واألساطيل(؛  10-9  

تصميم التطبيقات: إدماج املالحة الساتلية مع االتصاالت الساتلية )إدارة الكوارث(؛  11-9  

تصميم جهاز استقبال ُمحاكى حباسوب استنادًا إىل جهاز راديوي معرَّف برباجمية.  12-9  
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Global Positioning System, Serving the World: http://www.gps.gov/
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Internet Courses on Global Navigation Satellite Systems: University of Maine, USA:  
http://www.gnss.umaine.edu

Master of Science )MSc) in Global Navigation Satellite Systems )GNSS):
http://www.enac.fr/en/menu/training/master-science-degrees/master-gnss

NAVKIT educational tool: http://www.navsas.eu/

NavtechGPS: http://www.navtechgps.com

Research group of Astronomy and GEomatics )gAGE), Technical University of Catalonia )UPC), 
Barcelona, Spain: http://www.gage.es/

Regional centres for space science and technology education affiliated to the United Nations  
www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres /index.html

United Nations/Italy Long-term Fellowship Programme on GNSS and Related Applications, Master in 
Navigation and Related Applications (MNA): www.unoosa.org/oosa/SAP/gnss/fellowships.html
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املرفق-  مسرد مصطلحات النظم العاملية لسواتل املالحة

ُأِعدَّ مسرد مصطلحات النظم العاملية لسواتل املالحة كاستجابة مباشرة الحتياجات مستخدمي هذه النظم يف إطار 
خطة عمل منتدى مقدمي اخلدمات التابع للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة. ويتمّثل اهلدف من هذا 
 املسرد يف توفري تعريف للمصطلحات حسب استخدامها يف سياق وثائق اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف السلسلة 
/A/AC.105 اخلاصة باجتماعات اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة اليت ُعقدت منذ عام 2005. وقد 

جرى التوصل إىل تعريف بعض املصطلحات بعد مناقشات مستفيضة بني أعضاء منتدى مقدمي اخلدمات التابع للجنة. 
وبالتايل ُيتوّخى قراءة هذا املسرد باالقتران مع وثائق اللجنة، وهذه الوثائق متاحة جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية 

.www.unoosa.org :وميكن تن زيلها من صفحة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على شبكة اإلنترنت

ألف

االجتاه الزاوي - مصطلح ُيستخدم يف املالحة لوصف الزاوية بني اجتاه مرجعي )على سبيل املثال الشمال اجلغرايف أو 
الشمال املغنطيسي أو الشمال السميت( واملسار.

االحتاد الدويل للجيوديسيا واجليوفيزياء - املنظمة الدولية املكرَّسة لالرتقاء باملعارف املتعلقة بنظام األرض وبيئتها 
الفضائية والعمليات الدينامية املسبِّبة للتغيري، ولتعزيز هذه املعارف ونشرها.

االتصال - اتصال نظام هو قدرة النظام بكامله )مبا يشمل مجيع العناصر الالزمة حلفظ موقع الطائرة داخل املجال 
اجلوي املعرَّف( على أداء وظائفه دون انقطاع خالل العملية املقصودة. ومبزيد من التحديد، فإن االتصال هو احتمال 

استمرار أداء النظام املعيَّن طوال مرحلة من التشغيل على فرض أن النظام كان متاحًا يف بداية مرحلة التشغيل هذه.

اإلحداثيات - جمموعة من األرقام اليت تصف موقعًا ما على سطح األرض أو فوقه. وعادة تستند اإلحداثيات إىل 
خطوط الطول/العرض املرجعية أو إىل إسقاط على شبكة عاملية/إقليمية )مثل اإلسقاط املركاتوري املستعرض الشامل 

.))Maidenhead( أو إسقاط ميدينِهد )UMT(

www.unoosa.org
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م ناقص باستخدام خطوط العرض والطول واالرتفاع عن  إحداثيات أرضية - إحداثيات ُتعرِّف نقطة بالنسبة ملجسَّ
م الناقص أو باستخدام اإلحداثيات الكرتيزية.  املجسَّ

اإلحداثيات الكرتيزية - إحداثيات نقطة يف الفراغ معطاة بداللة ثالثة أبعاد متعامدة على حنو متبادل )س، ص، ع( 
اعتبارًا من نقطة األصل )نظام اإلحداثيات الكرتيزية(. 

االختالف املركزي - نسبة املسافة بني مركز قطع ناقص وبؤرته إىل نصف املحور األكرب:االختالف املركزي = 
)1- ب2/أ2(2/1، حيث أ وب مها نصف املحور األكرب واملحور األصغر للقطع الناقص، على التوايل.

األداء املالحي املطلوب - بيان لدقة األداء املالحي الضرورية للعمل يف جمال جوي حمدد، مبا يف ذلك بارامترات 
تشغيل النظم املالحية املستخدمة يف هذا املجال اجلوي.

م األرضي مقاسًا على امتداد اخلط العمودي املار بالنقطة )االرتفاع  االرتفاع األرثومتري - ارتفاع نقطة فوق املجسَّ
فوق املستوى الوسطي لسطح البحر(.

م األرضي. م األرضي - انظر فصل املجسَّ ارتفاع املجسَّ

م الناقص. م الناقص - املسافة الرأسية اليت يعلو فيها املستخدم عن املجسَّ االرتفاع عن املجسَّ

أرضّي املركز - يتعلق مبركز األرض.

أرضّي املركز، ثابت بالنسبة لألرض - نظام إحداثيات كرتيزية نقطة األصل فيه هي مركز كتلة األرض ومثّبت على 
سطح األرض )أي أنه يدور مع األرض(. وحياذي املحور "عني" املحور املتوسط لدوران األرض )الشمال(. وحياذي 
املحور "سني" خط الطول صفر )غرينيتش(. وأما املحور "صاد" فهو االجتاه º90 إىل الشرق من املحور سني، ويكوِّن 

نظام إحداثيات ميينيًا.

اإلزاحة الدوبلرية - التغيري الظاهري يف تردد إشارة متلقَّاة بسبب معدل تغيُّر املسافة بني جهازي اإلرسال واالستقبال.

االسِتتار الراديوي - تقنية استشعار عن بعد ُتستخدم لقياس اخلواص الفيزيائية جلّو كوكب ما.

االستدالل الراديوي - التحديد الراديوي املستخدم ألغراض غري املالحة الراديوية. 

االستقطاب - خاصية املوجات اليت تصف اجتاه ذبذباهتا. 

اإلسقاط املركاتوري املستعرض - إسقاط اسطواين ممَتِثل للخرائط ميكن تصوُّره كاسطوانة ملفوفة حول األرض. 

اإلسقاط املركاتوري املستعرض الشامل - أحد أشكال اإلسقاط املركاتوري املستعرض.

م الناقص. اإلسقاط امُلمَتِثل - إسقاط خرائطي على مستوى حيفظ زوايا املجسَّ
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مًا ناقصًا على سطح مستٍو عن طريق وضع خمروط   إسقاط ملربت - إسقاط خرائطي خمروطي ُممَتِثل ُيسِقط جمسَّ
على الكرة.

إضعاف اإلحكام - مقياس إحصائي هلندسة امُلستقِبل-الساتل )السواتل(. انظر أيضًا اإلضعاف اهلندسي لإلحكام. 

الزمين لإلحكام واإلضعاف املوقعي لإلحكام، وهذا األخري  اإلضعاف اهلندسي لإلحكام - يتكّون من اإلضعاف 
يتكون بدوره من اإلضعاف األفقي لإلحكام واإلضعاف الرأسي لإلحكام. انظر أيضًا خطأ املدى املكافئ بالنسبة 
للمستخدم. دقة نظام عاملي لسواتل املالحة = اإلضعاف اهلندسي لإلحكام × خطأ املدى املكافئ بالنسبة للمستخدم. 

انظر أيضًا خطأ املدى املكافئ بالنسبة للمستخدم.

إطباق التأخري - تقنية ُتقاَرن مبوجبها الشفرة امُلستقَبلة )املولَّدة من ساعة الساتل( بالشفرة الداخلية )املولَّدة من ساعة 
جهاز االستقبال( وُتزاح هذه األخرية زمنيًا إىل أن تتطابق الشفرتان.

إغنوس )EGNOS( - انظر اخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض.

د مبسار أفقي ومسار نزول رأسي ويستويف متطلبات  االقتراب الدقيق - اقتراب الطائرات باستخدام األجهزة ُمحدَّ
معيَّنة موضوعة بشأن أداء املالحة الرأسية والبنية التحتية للمطارات.

االقتراب غري الدقيق - اقتراب الطائرات باستخدام األجهزة اعتمادًا على التوجيه األفقي دون التوجيه الرأسي.

انبعاثات خارج النطاق - انبعاثات اتصاالت راديوية، صادرة من جهاز إرسال يعمل يف نطاق تردداته املخصصة، 
ولكنها حتدث يف نطاقات تردد أخرى. وعادة يشري هذا املصطلح إىل االنبعاثات الصادرة من جهاز إرسال وحتدث 

يف نطاقات التردد املتامخة للنطاق املخصص للجهاز. 

االنتشار - حركة موجة كهرمغنطيسية )راديو( خالل وسط )على سبيل املثال الغالف اجلوي أو الفضاء اخلارجي( 
بسرعة الضوء. وتتغري سرعة املوجة وخصائصها األخرى تبعًا للوسط. 

م الناقص واالجتاه الرأسي )اخلط العمودي احلقيقي(. االحنراف الرأسي - الزاوية بني العمود على املجسَّ

احنياز الساعة - االختالف مقارنة بزمن نظام عاملي لسواتل املالحة.

االنزالق الدوري - انقطاع لعدد صحيح أو لنصف عدد صحيح من الدورات يف الطور املقاس لضربان احلاملة.

باء

البداية الباردة - متوالية بداية التشغيل جلهاز استقبال نظام عاملي لسواتل املالحة غري مزوَّد بأي معلومات مسبقة 
وال معرفة له بالزمن واملوقع وال بأي بيانات تقوميية ساتلية، ويتعّين عليه إنزال بيانات تقوميية قبل حتديد موقع ثابت. 
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بيانات خام - بيانات أصلية من نظام عاملي لسواتل املالحة مأخوذة وُمسجلة بواسطة جهاز استقبال.

بيانات ُمدَمجة - بيانات خام ُأدجمت على مدى فترة زمنية حمددة )زمن اإلدماج( يف قياس وحيد قابل للمشاهدة 
لغرض التسجيل. 

تاء

متجانس  غري  وسط  )وهي  األيونوسفري  طبقة  منتشرة خالل  موجة  يعتري  الذي  التأخر   - األيونوسفريي  التأخر 
ومشتِّت(. ويكون لتأخر الطور وانتشار املجموعة نفس القدر ولكنهما بعالمتني متضادتني، كما أهنما يتناسبان مع 

املحتوى اإللكتروين الكلي. أيضًا، انظر املحتوى اإللكتروين الكلي.

تأخري االنتشار التروبوسفريي - التأخري الزمين الذي يؤثر يف إشارات السواتل بسبب الطبقات التروبوسفريية من 
الغالف اجلوي املحايد لألرض. 

التقومي  حسب  امليالد  قبل   4713 سنة  الثاين/يناير  كانون   1 منذ  انقضت  اليت  األيام  عدد   - اجلولياين  التاريخ 
كانون   6 السبت/األحد  ليلة  منتصف  بأنه  املواقع  لتحديد  العاملي  للنظام  بالنسبة  صفر  الزمن  وُيعرَّف  اجلولياين. 
هو  املواقع  لتحديد  العاملي  للنظام  بالنسبة  صفر  للزمن  اجلولياين  والتاريخ  غرينيتش.  يف   1980  الثاين/يناير 

.2 444 442.5

جتربة قياس اجلاذبية واملناخ )غريس( - تتكون من ساتلني اثنني متطابقني تقريبا ُأطلقا يف آذار/مارس 2002 وحيلقان 
على مسافة 220 كم أحدمها من اآلخر يف مدار قطيب على ارتفاع 500 كم فوق سطح األرض وتتمثل مهمتهما 

الرئيسية يف إجراء قياسات فائقة الدقة ملجال اجلاذبية.

التحديد التفاضلي للمواقع - حتديد اإلحداثيات النسبية بني مستقبلني، أو أكثر، يتعّقبان، أو تتعّقب، يف آن معًا 
اإلشارات نفسها اليت يبثها نظام عاملي لسواتل املالحة.

د فيها كل جمموعة  التحديد احلركي للمواقع - حتديد سلسلة زمنية ملجموعات إحداثيات جهاز استقبال متنقل، ُتحدَّ
من اإلحداثيات باستخدام عّينة بيانات وحيدة، وُتحسب عادة يف الوقت احلقيقي.

التحديد الراديوي - حتديد موقع، أو احلصول على معلومات متعلقة مبوقع، بواسطة خواص انتشار املوجات الراديوية. 

حتديد املدى - تقنية ُتستخدم لتحديد خط املواقع عن طريق حساب املسافة بني جهاز استقبال ونقطة مرجعية معروفة.

حتديد املواقع الدينامي - عملية حتديد املوقع والسرعة باستخدام إشارات نظام عاملي لسواتل املالحة يف الوقت الذي 
يكون فيه هوائي النظام متحركًا.

التحديد النسيب للمواقع - انظر التحديد التفاضلي للمواقع.
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حتديد ُبعد ساتل باستخدام الليزر - علم قياس املسافة إىل ساتل باستخدام نبضات الليزر. 

م الناقص الدوراين( باستخدام قياسات  حتديد موقع نقطة - حتديد مواقع )خط الطول والعرض واالرتفاع فوق املجسَّ
النطاق الزائف.

التحّكم من بعد - أوامر ُترسل للتحكم يف نظام بعيد أو نظم بعيدة غري مرتبطة على حنو مباشر )بأسالك مثاًل( باملكان 
الذي جيري منه التحكم من بعد.

التحويل - عملية حتويل إحداثيات من نظام إىل آخر.

ترّدد احلاملة - ترّدد اخَلرج األساسي غري امُلَضمَّن جلهاز إرسال راديوي.

ترّدد الضربان - أي من الترّددين اإلضافيني النامجني عن مزج إشارات ترددين.

الترّدد العايل جدًا - نطاق الترّدد الراديوي الواقع بني 30 ميغاهرتز و300 ميغاهرتز.

الترّدد الفائق االرتفاع - نطاق الترّدد بني 300 ميغاهرتز و3 غيغاهرتز )000 3 ميغاهرتز(.

من  تقدمه  وما  وتعزيزاهتا  املالحة  لسواتل  واإلقليمية  العاملية  النظم  استخدام  إمكانية  إىل  ُيشري   - التباديل  التشغيل 
خدمات معًا لتوفري قدرات أفضل لفائدة املستخدم مما كان سيتحقق لو اعُتمد حصرًا على اإلشارات املفتوحة اليت 

يبثها نظام واحد:

•  التشغيل التباديل يتيح املالحة باستخدام إشارات من نظم خمتلفة بأدىن قدر من تكلفة االستقبال اإلضافية   
أو التعقيد؛

•  يؤدي وجود كوكبات متعددة تبث إشارات مفتوحة قابلة للتشغيل التباديل إىل حتسني هندسة الرصد   
وزيادة الدقة بالنسبة للمستخدم النهائي يف كل مكان وحتسني توافر اخلدمات يف البيئات اليت كثريًا ما 

تكون رؤية السواتل فيها متعذِّرة؛

الدولية  املعايري  مع  اإلمكان  قدر  الزمن  ومعايري حتديد  األرضية  املرجعية  األطر  يتفق حتديد  أن  •  ينبغي   
القائمة؛

ينبغي تشجيع أي حلول إضافية لتحسني التشغيل التباديل.  •  

تشكيلة سواتل - كوكبة سواتل يف وقت معيَّن بالنسبة ملستخدم أو ملجموعة من املستخدمني.

التشويش )الكهرمغنطيسي( - االستخدام املتعمد إلشعاعات الطاقة الكهرمغنطيسية أو إعادة إشعاعها أو عكسها 
لغرض منع اإلشارات أو احلّد من استخدامها بفعالية. 

تصويب األخطاء األمامي - نظام للسيطرة على األخطاء لدى بث البيانات يضيف املُرِسل مبوجبه بيانات إطنابية إىل 
رسائله، وُيعرف أيضًا باسم شفرة تصويب األخطاء. 
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التضمني الثنائي املزيح للطور باستخدام رموز مستطيلة - تضمني ثنائي مزيح للطور باستخدام نقلة حلظية وحيدة 
قدرها º180 للرمز الواحد. 

تعّدد املسارات - ظاهرة االنتشار اليت تؤدي إىل وصول اإلشارات إىل اهلوائي املتلقي عن طريق مسارين أو أكثر.

التعّقب املُعان حباملة - تقنية ملعاجلة اإلشارات َتستخدم إشارة حاملة لنظام عاملي لسواتل املالحة من أجل حتقيق حتديد 
دقيق للشفرة شبه العشوائية اليت يولدها ساتل النظام. 

التغطية - التغطية اليت يوّفرها نظام مالحة راديوية هي مساحة السطح أو حجم الفضاء حيث تكون اإلشارات مناسبة 
للسماح للمستخدم بتحديد املوقع بدرجة حمددة من الدقة. 

تغيري املوقع - طريقة استخدام بيانات آنية من حمطات منفصلة لتحديد املوقع النسيب إلحدى املحطات بالنسبة ملحطة 
أخرى. أيضًا، انظر التحديد التفاضلي للمواقع. 

التفاضلية - تقنية ُتستخدم لتحسني دقة نظام مالحة راديوية عن طريق حتديد خطأ حتديد املوقع يف موقع معروف 
ومن مّث بث اخلطأ الذي جيري حتديده، أو عوامل تصحيحه، إىل مستخدمي نظام املالحة الراديوية نفسه العاملني يف 

نفس املنطقة. 

مات الناقصة: التفلطح = )أ-ب(/أ = 1-)1-خ2(2/1، حيث أ = نصف املحور األكرب  التفلُطح - بالنسبة للمجسَّ
وب = نصف املحور األصغر و خ = االختالف املركزي )انظر االختالف املركزي(.

التقليل إىل أدىن حد من جمموع مربعات بقايا  بارامترات جمهولة عن طريق  تقدير املربعات الدنيا - عملية تقدير 
القياسات.

التقومي - بيانات مدارية ساتلية تقريبية ُتستخدم حلساب موقع الساتل ووقت صعوده وارتفاعه ومسته.

التقومي الفلكي - بارامترات، مثل املعامالت الكبلرية، ميكن استخدامها حلساب موقع ساتل يف وقت حمدد. 

التقيُّد - االلتزام مبعيار أو قاعدة وبيان هذا االلتزام. 

تقييم املسافات القمرية بأشعة الليزر - قياس زمن الذهاب واإلياب لنبضات ضوئية بني حمطات على األرض وأربع 
عاكسات مقلوبة على سطح القمر. وقد ُعثر على العاكسة Lunokod 1 يف نيسان/أبريل 2010؛ وهناك اآلن مخس 

عاكسات قيد االستخدام. 

تأللؤ )الغالف األيوين( - تفاوتات يف سعة وطور اإلشارة املتلقاة نامجة عن عدم انتظام هيكل املناطق األيونية. 

التمايل الرأسي - يشري، بالنسبة لألجسام املتحركة، إىل احلركة اجلانبية حول االجتاه الرأسي )أو إىل اليمني واليسار 
يف اجتاه احلركة(.

التوافر - توافر نظام مالحي هو النسبة املئوية للزمن الذي ُتتاح فيه خدمات النظام. 
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التوافق - يشري إىل إمكانية استخدام النظم العاملية واإلقليمية لسواتل املالحة وتعزيزاهتا إما منفصلة وإما معًا دون 
إحداث تداخل غري مقبول و/أو أضرار أخرى لنظام فردي و/أو خدمة فردية:

الراديوية. وينبغي أن  الترددات  املناقشات بشأن توافق  الدويل لالتصاالت إطارًا إلجراء  •  يوفِّر االحتاد   
يشمل موضوع توافق الترددات الراديوية مراعاًة كاملًة للعوامل التقنية املفصلة، مبا يف ذلك اآلثار الواقعة 

على احلد األدىن لضجيج أجهزة االستقبال واالرتباط بني اإلشارات املتداخلة والصحيحة؛

•  ينبغي للتوافق أن حيترم أيضا الفصل الطيفي بني إشارات اخلدمة املصرح هبا لكل نظام وإشارات النظم   
األخرى. ومع التسليم بأنه ال مفر من حدوث شيء من التراكب بني اإلشارات، فمن شأن املناقشات 

بني مقدمي اخلدمات املعنيني أن تؤدي إىل وضع إطار لتحديد حل مقبول جلميع األطراف؛

ينبغي تشجيع أي حلول أخرى لتحسني التوافق.  •  

التوقيت الدقيق - اشتراط أن يكون التوقيت دقيقًا يف حدود 10 ميلي ثانية. 

التوقيت الفلكي - ُمعرَّف بالزاوية الساعّية لالعتدال الربيعي. ويؤدي اختاذ االعتدال الوسطي كمرجع إىل حساب 
التوقيت الفلكي احلقيقي أو الظاهري. 

التوقيت الكوين - التوقيت الوسطي الشمسي املحلي عند خط الطول املار بغرينيتش. بيد أن الصيغة 1 من التوقيت 
الكوين هي األنسب ألهنا مستندة إىل الدوران الفعلي لألرض. 

ق - مقياس نووي للزمن اشتقه املكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس استنادًا إىل قياسات  التوقيت الكوين املنسَّ
أبلغها العديد من خمتربات التوقيت الوطنية املسامهة اليت حيتفظ كل منها بصيغته املحلية الذاتية من التوقيت الكوين 
ق. وُيحتفظ بوحدة املقياس أقرب ما ميكن إىل ثانية نظام الوحدات الدويل، إاّل أنه جيري من آن آلخر إضافة ثواٍن  املنسَّ

ملسايرة عدم االنتظام يف دوران األرض.

ق مشتق من  ق )املرصد البحري للواليات املتحدة( - مقياس زمن حملي للتوقيت الكوين املنسَّ التوقيت الكوين املنسَّ
جمموعة من امُلَذبِذبات الذرية الكائنة يف املرصد البحري للواليات املتحدة.

ق )املعهد الوطين للمعايري والتوقيت( - يوفِّر املعهد الوطين للمعايري والتوقيت مقياس زمن حمليًا  التوقيت الكوين املنسَّ
ق مشتقًا من جمموعة من امُلَذبِذبات الذرية الكائنة يف بولدر، كولورادو.  للتوقيت الكوين املنسَّ

التوقيت املحلي - التوقيت املحلي يساوي توقيت غرينيتش الوسطي + منطقة التوقيت.

توقيت النظام العاملي لتحديد املواقع - بث متصل لنظام زمين بواسطة سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع يعتمد 
ق حسبما حيتفظ به املرصد البحري للواليات املتحدة ولكن دون إضافة الثواين التعويضية.  على التوقيت الكوين املنسَّ

األويل  األساس  باعتباره  وُيستخدم  غرينيتش.  الشمسي خلط طول  التوقيت  متوسط  الوسطي -  غرينيتش  توقيت 
للتوقيت املعياري يف خمتلف أحناء العامل.



النظم العاملية لسواتل املالحة

26

ثاء

ثابت اجلاذبية - ثابت التناسب يف قانون اجلاذبية لنيوتن ويساوي 6.376×10-11م3/ث2/كغ.

جيم

جهاز إرشاد - جهاز إرسال ثابت ُيرسل إشارات يف مجيع االجتاهات )ُيسمى أيضا جهاز إرشاد ال اجتاهي(. 

جيسون )Jason( - ساتل لدراسة املحيطات ُأطلق يف كانون األول/ديسمرب 2001 وحيلق يف مدار مائل بزاوية 
º66 على ارتفاع 300 1 كم فوق األرض وتتمثل مهمته يف رصد حركة املحيطات العاملية ودراسة الصالت القائمة 
بني املحيطات والغالف اجلوي وحتسني التنبؤ حبالة املناخ العاملي وتوقعاته ورصد أحداث مثل أحوال النينيو ودّوامات 

املحيطات. 

اجليوديسيا - دراسة حجم األرض وشكلها.

جيويف )GIOVE( - انظر عنصر حتقق من غاليليو يف املدار.

حاء

احلاملة - موجة راديوية هلا خاصية واحدة على األقل )مثل التردد أو السعة أو الطور( ميكن تغيريها اعتبارًا من قيمة 
مرجعية معروفة عن طريق التضمني.

لة - امتداد للتضمني الثنائي املزيح للطور باستخدام رموز مستطيلة يشغل كل رمز فيه القدر  احلاملة الثنائية املرحَّ
.º180 نفسه من موجة مربعة وجيري تضمني كل رمز عن طريق دوران الطور مبقدار

حّد االحنياز العددي - انظر الغموض.

احلركية يف الوقت احلقيقي - ُمصطلح ُيستخدم لوصف اإلجراء الذي يسمح جلهاز استقبال نظام عاملي لسواتل 
املالحة حبّل الغموض الطوري من أجل تاليف احلاجة إىل املعاجلة الالحقة.

َحيد الساعة - االختالف الثابت يف الوقت الذي تبّينه ساعتان. 

احليز املرتبط باخلدمات األرضية - بالنسبة للنظام العاملي لتحديد املواقع التابع للواليات املتحدة، هو املنطقة القريبة 
من األرض املمتدة من سطح األرض وحىت ارتفاع 000 3 كم فوق املستوى الوسطي لسطح البحر.

احلّيز املرتبط باخلدمات الفضائية - بالنسبة للنظام العاملي لتحديد املواقع التابع للواليات املتحدة، هو الطبقة الكروية 
املمتدة من السطح اخلارجي للحيز املرتبط باخلدمات األرضية وحىت ارتفاع 000 36 كم فوق سطح البحر الوسطي 

)أي تقريبًا حىت ارتفاع املدار املتزامن مع األرض(.
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خاء

خدمات احلفاظ على احلياة - خدمات يستخدمها مستخدمون يتسمون بأمهية حامسة بالنسبة للسالمة، على سبيل 
املثال يف جماالت املالحة والطريان والسكك احلديدية، وتتطلب تطبيقاهتا أو تشغيلها مستويات أداء صارمة.

اخلدمات املعيارية لتحديد املواقع - خدمات حتديد مواقع النقط اليت يوفرها النظام العاملي لتحديد املواقع استنادًا إىل 
إشارات شفرة التقريب/االحتياز الوحيدة التردد. وتشمل هذه اخلدمات أيضا أدق استخدامات النظام العاملي لتحديد 

املواقع لفائدة من تتوافر هلم أجهزة استقبال شبه الشفرية ثنائية التردد ونظم متنوِّعة للتصويب التفاضلي.

خدمة التحديد الدقيق للمواقع - أرقى مستوى من الدقة لتحديد موقع نقطة يوفره النظام العاملي لتحديد املواقع 
استنادًا إىل إشارات مزدوجة الترددات.

اخلدمة املصّرح هبا - خدمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات املستخدمني املصرح هلم دعمًا لوظائف حكومية.

اخلدمة املالحية التكميلية األوروبية الثابتة بالنسبة لألرض )إغنوس EGNOS( - توفِّر خدمة إغنوس إشارة معزِّزة 
للخدمة املعيارية املتاحة من النظام العاملي لتحديد املواقع. وُتَبّث إشارة إغنوس يف نفس نطاق التردد وبنفس التضمني 
كما هو احلال بالنسبة لإلشارة املدنية L1 يف النظام العاملي لتحديد املواقع )575.42 1 ميغاهرتز(. ويف حني يتكون 
النظام العاملي لتحديد املواقع من إشارات لتحديد املواقع والتوقيت مولَّدة من مركبات فضائية تدور حول األرض، 
وتوفِّر بالتايل خدمة عاملية، فإن خدمة إغنوس توفِّر معلومات للتصحيح وضمان السالمة اهلدف منها حتسني خدمات 

املالحة عن طريق حتديد املواقع يف أوروبا.

خدمة مفتوحة - خدمة )باستخدام إشارة أو أكثر( توفَّر للمستخدمني دون فرض رسوم استخدام مباشرة.

خط االجتاه الثابت - مصطلح ُيستخدم يف املالحة للداللة على مسار االجتاه الزاوي الثابت بني نقطتني. 

.º90 خط الزوال - خط ختيُّلي يربط بني القطبني الشمايل واجلنويب ويتقاطع مع خط االستواء بزاوية قدرها

خط الطول - الزاوية بني القطع الناقص الزوايل املار بغرينيتش والقطع الناقص الزوايل املحتوي على النقطة املعنية. 
وغربًا  شرقًا  أو   º360 حىت  شرقًا  إّما  ُيقاس  مثَّ  ومن  غرينيتش  عند   ºصفر هو  الطول  خط  يكون  هذا   وعلى 

 .º180 حىت

الناقص واملستوى االستوائي. ويساوي خط  م  العمودي على املجسَّ الزاوية بني االجتاه  خط العرض )األرضي( - 
العرض صفرًا عند خط االستواء وº90 عند القطبني. 

خطأ التقومي الفلكي - الفرق بني موقع الساتل الفعلي واملوقع املتوقع استنادا إىل بيانات الساتل املدارية )التقومي الفلكي(.

خطأ املدى املكافئ بالنسبة للمستخِدم - ُيشري إىل اجلزء من هامش خطأ النظام العاملي لتحديد املواقع الذي يعتري 
اإلشارات امُلستقَبلة:

خطأ املدى املكافئ بالنسبة للمستخدِم = ])خطأ معدات املستخدم(2 + )خطأ املدى بالنسبة للمستخدم(2[2/1
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خطأ املدى بالنسبة للمستخِدم - خطأ يف تقدير النظام العاملي لتحديد املواقع ملوقع وسرعة وتوقيت ُيعزى إىل قطاعي 
الفضاء والتحكم يف النظام.

خطأ تعّدد املسارات - خطأ يف حتديد املواقع ينجم عن تداخل املوجات الراديوية اليت تنتقل من جهاز اإلرسال إىل 
جهاز االستقبال عن طريق مسارين خمتلفني يف الطول الكهربائي.

معدات  إىل  ُيعزى  وتوقيت  ملوقع وسرعة  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  تقدير  املستخِدم - خطأ يف  معدات  خطأ 
املستخدم.

دال

الدائرة الدولية املعنية بالقياس التداخلي املديد القاعدة - تعاون دويل بني منظمات تتوىل تشغيل مكونات القياس 
التداخلي املديد القاعدة أو دعمها.

الدائرة الدولية للقياس بالليزر - شبكة عاملية من حمطات الرصد تقوم بقياس زمن الذهاب واإلياب لنبضات ضوئية 
ه إىل سواتل مزوَّدة بعاكسات مقلوبة.  فائقة القصر توجَّ

الدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة، املعروفة سابقًا باسم اخلدمة الدولية للنظام العاملي لتحديد املواقع - 
احتاد دويل يضم أكثر من 200 وكالة عاملية يقوم بتجميع موارد النظام العاملي لتحديد املواقع ونظام غلوناس وبيانات 

حمطاهتما الدائمة من أجل توليد منتجات دقيقة من هذين النظامني. 

الدقة - مقياس ملدى اقتراب تقدير ساتل ملوقع من املوقع احلقيقي. ويف العادة، ُيعبَّر عن دقة نظام مالحة راديوية 
د هذه الدقة باعتبارها: كمقياس إحصائي خلطأ النظام وُتحدَّ

د بواسطة خريطة. ويتعّين أن  د بنظام املالحة الراديوية مقارنة باملوقع امُلحدَّ •  قابلة للتنبؤ: دقة املوقع امُلحدَّ  
يكون نظام املالحة الراديوية واخلريطة على السواء مستندين إىل نفس املسند األرضي.

•  قابلة للتكرار: الدقة اليت ميكن هبا ملستخدم أن يعود إىل إحداثيات جرى قياسها يف وقت سابق بنظام   
املالحة نفسه.

•  نسبية: الدقة اليت ميكن هبا ملستخدم أن يقيس موقعا بالنسبة ملوقع مستخدم آخر لنظام املالحة نفسه يف   
الوقت نفسه.

دورة مالحظة - فترة من الزمن جيري خالهلا مجع بيانات نظام عاملي لسواتل املالحة بواسطة جهازي استقبال أو 
أكثر يف آن معًا.

دوريس )DORIS( - انظر النظام الساتلي املتكامل لدراسة املدارات والتحديد الراديوي للمواقع بقياس اإلزاحة الدوبلرية.

الديسيبل - وحدة قياس لوغاريتمية ُمستخدمة يف الصوتيات واإللكترونيات.
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راء

رامي )RAIM( - اختصار "رصد السالمة الذاتية جلهاز االستقبال".

راينكس )RINEX( - انظر صيغة التبادل غري املعتمدة على جهاز االستقبال.

نة يف إشارات الساتل. الرسائل املالحية/ البيانات املالحية - بيانات ُمَضمَّ

وُتستخدم  املالحة  لسواتل  عاملي  نظام  سواتل  تبثها  بيانات   - املالحية(  بالبيانات  أيضا  )املعروفة  البيانات  رسالة 
حلساب موقع الساتل وتصويبات ساعة الساتل.

رسالة مالحية من نظام عاملي لسواتل املالحة - رسالة بيانات مرسلة من ساتل تتضمن تقوميه الفلكي وتصويبات 
ساعته وحالة الكوكبة وتقوميها وما إىل ذلك.

رسم اخلرائط - فن أو تقنية عمل اخلرائط أو املخططات. 

الرقاقة - جزء من شفرة انتشار.

زاي

الزاوية السمتية - الزاوية الرأسية اليت يبلغ مقدارها صفرº يف اجتاه خط األفق وº90 يف االجتاه العمودي العلوي.

زاوية القطع - زاوية االرتفاع الدنيا اليت ال يتسىن دوهنا ملستقِبل نظام عاملي لسواتل املالحة أن يتعقب سواتل النظام. 

الزاوية القناعية - أدىن ارتفاع مقبول فوق األفق يتعّين لساتل نظام عاملي لسواتل املالحة أن يكون عليه للتقليل إىل 
أدىن حد من التشّوه اجلوي.

زمن االحتياز - الزمن الذي يستغرقه مستقبل ساتلي لتلقي إشارات ساتلية وحتديد املوقع االبتدائي.

ق  زمن غلوناس - مقياس زمين ذري مشابه للنظام العاملي لتحديد املواقع. وهذا املقياس الزمين هو التوقيت الكوين املنسَّ
حسبما حيتفظ به االحتاد الروسي. وُيحتفظ بزمن غلوناس يف حدود ميلي ثانية، ويف العادة يف حدود أقل من مايكرو 
ق حسبما حيتفظ به االحتاد الروسي من ِقبل قطاع التحكم مع بث اجلزء املتبقي من  ثانية، من التوقيت الكوين املنسَّ

التعويض يف الرسالة املالحية. 

سني

ساتل زائف - حمطة أرضية لنظام عاملي تفاضلي لسواتل املالحة تبث التصويبات بواسطة إشارة هلا هيكل مشابه 
لساتل فعلي من سواتل النظام. 
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ساعة ذرية - ساعة تستخدم تردد الذرات االنتقايل اإللكتروين كمعيار التردد لعنصر حفظ الوقت فيها. والعنصران 
املستخدمان على حنو شائع مها السيزيوم والروبيديوم. 

سطح تساوي اجلهد - سطح معرَّف رياضيا يكون جلهد اجلاذبية فيه نفس القيمة عند أي نقطة عليه.

السمت - زاوية أفقية ُمقاسة يف اجتاه دوران عقارب الساعة اعتبارًا من اجتاه ما )مثل الشمال(. 

سيِلست )CELESTE( - خمترب لبحوث النظم العاملية لسواتل املالحة أنشأه ويقوم بتشغيله قسم النظم التابع إلدارة 
الفضاء يف خمترب الفضاء اجلوي الوطين )هولندا(.

شني

م ناقص. َبيكة - شبكة مسطحة ُتمثل خطوط العرض والطول ملجسَّ الشُّ

الشفرة - متوالية من القيم الثنائية.

الشفرة M - اإلشارة العسكرية للنظام العاملي لتحديد املواقع. 

الشفرة P - الشفرة الدقيقة للنظام العاملي لتحديد املواقع اليت يبثها النظام.

الشفرة Y - صيغة جيري فيها ترميز الشفرة P وبثها من ساتل تابع للنظام العاملي لتحديد املواقع عندما يكون يف 
نسق مكافحة الغش. 

شفرة التقريب/االحتياز - إشارة معيارية لتحديد املواقع يرسلها ساتل نظام عاملي لسواتل املالحة إىل املستخدم املدين. 

شفرة الضوضاء شبه العشوائي - متوالية ثنائية حمدودة الطول تستويف الشروط الثالثة التالية:

•  خاصية التوازن: يف كل دورة، يكون االختالف بني عدد املرات اليت يرد فيها +1 وعدد املرات اليت   
يرد فيها -1 هو بالضبط الواحد الصحيح؛

•  خاصية التسلسل: يف كل دورة، يكون طول نصف السالسل اليت هلا نفس اإلشارة هو 1، وطول ُربعها   
هو 2، وطول ُثمنها هو 3، وهلم جرا. ويكون عدد السالسل املوجبة مساويًا لعدد السالسل السالبة.

•  خاصية االرتباط: االرتباط الذايت ملتوالية دورية ثنائي القيمة. وبعبارة أخرى فإنه ُيعطى بالصيغة التالية:  
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صاد

مة لتشجيع التبادل  صيغة تبادل غري معتمدة على جهاز االستقبال )راينكس RINEX( - صيغ وتعاريف معيارية ُمصمَّ
.)ASCII( احلر لبيانات النظم العاملية لسواتل املالحة باستخدام امللفات املعيارية للنظام األمريكي املوحد لتبادل املعلومات

طاء

طبقة األيونوسفري - منطقة من الغالف اجلوي لألرض تقع من حوايل 50 كم إىل حوايل 000 1 كم فوق سطح 
األرض حيث توجد اإللكترونات احلرة )بسبب التأين الناجم عن أشعة الشمس، وعن األشعة فوق البنفسجية أساسًا( 

اليت تؤثر يف انتقال إشارات النظم العاملية لسواتل املالحة. 

الطبوغرافيا - شكل األرض يف منطقة ما.

.º360 طور احلاملة - الكسر من الدورة، معربًا عنه غالبًا بالدرجات، حيث تساوي الدورة الكاملة

طور احلاملة املعاد التركيب - الفارق بني طور املوجة احلاملة امُلستقَبلة لنظام عاملي لسواتل املالحة املُزاحة بظاهرة 
دوبلر وطور تردد مرجعي ثابت إمسيًا مولَّد يف جهاز االستقبال.

الطور امُلالَحظ - انظر طور احلاملة املعاد التركيب.

طور ضربان احلاملة - طور اإلشارة املتبقية عندما ختتلط إشارة احلاملة الساتلية الواردة املُزاحة بظاهرة دوبلر )توليد 
إشارة تردد تفاضلي( مع التردد املرجعي الثابت امسيًا املولَّد يف جهاز االستقبال.

طول خط األساس - طول املتجه الثالثي األبعاد الذي يصل بني حمطتني جرى بالنسبة هلما مجع بيانات النظام العاملي 
لتحديد املواقع ومعاجلتها يف آن معًا باستخدام تقنيات تفاضلية. وعلى مستوى جزء من بليون جزء تقريبًا، وهو ما 
ينطبق على النظم العاملية لسواتل املالحة العاملية النطاق، يتطلب تعريف الطول بدقة أخذ نظرييت النسبية اخلاصة والعامة 

يف احلسبان، وهو ما يعين االعتماد على املجاالت املحلية للجهد اجلغرايف.

عني

عرض النطاق - مقياس لعرض طيف إشارة )متثيل إشارة يف جمال الترددات( معربًا عنه باهلرتز. 

عَرضية - عالقة رياضية ال يوجد بني حدثني فيها ارتباط سبب ي، ومع ذلك ميكن استنتاج وجود مثل هذا االرتباط 
بسبب عامل ثالث غري منظور.

عشوائية - عملية غري حتمية السلوك تتحدد فيها احلالة التالية حلالة ما على السواء بإجراءات العملية اليت ميكن التنبؤ 
هبا وبعنصر عشوائي.
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علم الفلك الراديوي - علم الفلك الراديوي هو جمال فرعي من علم الفلك يدرس األجسام السماوية باستخدام 
الترّددات الراديوية. 

على الطريق - مرحلة مالحة تشمل العمليات بني نقطة بداية مهّمة ما واكتماهلا. وبالنسبة للمهام اليت ُيضطلع هبا 
جوًا، تشمل مرحلة على الطريق فئتني فرعيتني: على الطريق الداخلي وعلى الطريق املحيطي. 

العناصر املدارية الكبلرية - ستة بارامترات تصف موقع ساتل ما يف الفضاء، أال وهي:

أ: نصف املحور األكرب  

خ: االختالف املركزي  

ح: زاوية احلضيض  

ط: املطلع األمين للعقدة الصاعدة  

م: امليل  

ش: متوسط الشذوذ  

عنصر حتّقق من غاليليو يف املدار )جيويف GIOVE( - اسم ُيطلق على كل ساتل من سلسلة من السواتل اليت جيري 
إعدادها من أجل وكالة الفضاء األوروبية بغية اختبار تكنولوجيا نظام غاليليو لتحديد املواقع يف املدار.

غني

غاغان )GAGAN( - انظر نظام املالحة املعزَّز مبساعدة النظام العاملي لتحديد املواقع.

غاليليو - انظر النظام األورويب للمالحة الساتلية.

غريس )GRACE( - انظر جتربة قياس اجلاذبية واملناخ.

.)GLONASS ( - انظر النظام العاملي لسواتل املالحة )غلوناسGLONASS( غلوناس

الغموض - العدد الصحيح املجهول من الدورات اليت تنطوي عليها االختالفات امُلضاَعفة لطور املوجة احلاملة املُقاسة 
بواسطة جهازي استقبال من زوج من السواتل.

فاء

فجوات إضعاف اإلحكام - تشكيالت ملركبات فضاء )مواقعها يف السماء( تؤدي إىل ارتفاع قيم اإلضعاف اهلندسي 
لإلحكام وبالتايل إىل أخطاء كبرية يف حتديد املواقع.
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ر فيه رؤية مخسة سواتل على األقل تابعة للنظام العاملي لسواتل  فجوة رامي )RAIM( - ُيعرَّف بأنه املوضع الذي تتعذَّ
املالحة. 

م األرضي ُمقاسة يف االجتاه اخلارج على  م الناقص املرجعي واملجسَّ م األرضي - املسافة بني سطح املجسَّ فصل املجسَّ
م الناقص. امتداد العمود على املجسَّ

قاف

القدرة التشغيلية االبتدائية - حالة معتمدة على النظام تنشأ عندما يكون النظام املعني قادرًا على توفري جمموعة فرعية 
حمددة مسبقًا من اخلدمات اليت ُصمم من أجلها.

القدرة التشغيلية الكاملة - حالة معتمدة على النظام حتدث عندما يكون النظام املعّين قادرًا على توفري مجيع اخلدمات 
اليت ُصمم من أجلها. 

التابعة لنظام عاملي لسواتل املالحة اليت يتوىل تشغيلها مقدم اخلدمات وتتعقب  قطاع التحكم - املعدات األرضية 
إشارات السواتل وُتحدد مداراهتا وتبث األوامر وتعاريف املدارات للسواتل.

قطاع الفضاء - اجلزء املوجود يف الفضاء من كامل نظام عاملي لسواتل املالحة، أي السواتل.

قطاع امُلستخِدم - اجلزء من نظام عاملي لسواتل املالحة الذي يشمل أجهزة استقبال إشارات النظام. 

قناة - تتكون قناة مستقِبل نظام عاملي لسواتل املالحة من الدوائر الالزمة لتعقب اإلشارة الواردة من ساتل واحد من 
سواتل النظام.

قناة استقبال - التردد الراديوي واملعدات الرقمية والرباجميات يف جهاز استقبال نظام عاملي لسواتل املالحة الالزمة 
لتعقب اإلشارة الصادرة من ساتل واحد من نظام عاملي لسواتل املالحة على أحد ترددات املوجة احلاملة للنظام. 

قناة من النوع التربيعي - قناة استقبال نظام عاملي لسواتل املالحة ُتضاِعف اإلشارة املتلقاة من تلقاء نفسها من أجل 
احلصول على موجة توافقية ثانية للموجة احلاملة ال حتتوي على التضمني الشفري. 

القياس التداخلي املديد القاعدة - تقنية ُمستخدمة يف علم الفلك الراديوي واجليوديسيا َترصد مبوجبها عّدة مراقيب 
ل نتائج هذا الرصد مع حتديد توقيته بدقة. وبعد ذلك،  راديوية تفصل بينها مسافات كبرية يف آن معًا اهلدف نفسه وُتسجِّ

ُتدمج البيانات معًا حبيث تكون املراقيب كما لو كانت جهازًا واحدًا ذا قدرة استبانة جيدة جدًا.

القياس من بعد - تكنولوجيا تسمح بالقياس من بعد وإبالغ مصمم النظام أو مشغله باملعلومات ذات األمهية.

القياسات املتخالفة - حتدث االختالفات املفردة عادة بني أجهزة استقبال ترصد الساتل نفسه يف آن معًا؛ واالختالفات 
عادة  فهي  الثالثية  االختالفات  أما  لساتل؛  خمتلفتني  آنيتني  رصد  عملييت  بني  مفردة  اختالفات  عادة  هي  املضاَعفة 

اختالفات مضاَعفة حتدث مع مرور الزمن.
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كاف

كوزميك )Cosmic( - اختصار "نظام كوكبة سواتل األرصاد اجلوية ومراقبة الغالف األيوين واملناخ".

الكوكبة - جمموعة من السواتل اليت تعمل على حنو مّتسق.

كوكبة سواتل - الترتيب الكامل يف الفضاء ملجموعة سواتل نظام مثل النظام العاملي لتحديد املواقع.

الم

اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة - أُنشئت هذه اللجنة على أساس طوعي كهيئة غري رمسية من 
املواقع باستخدام  املتعلقة بتحديد  التعاون، حسبما يكون مناسبا، بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك  أجل تعزيز 
السواتل لألغراض املدنية واملالحة والتوقيت وخدمات القيمة املضافة، وكذلك توافق النظم العاملية لسواتل املالحة 
وتشغيلها تبادليًا، مع زيادة استخدامها لدعم التنمية املستدامة، وال سيما يف البلدان النامية. وتتوافر للجنة خدمات 

األمانة من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمم املتحدة.

حلظة إسنادية - حلظة زمنية ثابتة معيَّنة ُتستخدم كنقطة مرجعية على مقياس زمين.

ميم

املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية - ينّظمه االحتاد الدويل لالتصاالت، وهو من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، 
بالنسبة  الثابتة  السواتل  الراديوية ومدارات  الترددات  تنظم استخدام طيف  اليت  الدولية  املعاهدة  من أجل استعراض 
لألرض وغري الثابتة بالنسبة لألرض، وحسب االقتضاء، تنقيح هذه املعاهدة. وُيعقد هذا املؤمتر مرة كل سنتني إىل 

أربع سنوات. 

م األرضي - السطح اخلاص املتساوي اجلهد الذي يتطابق مع املستوى املتوسط لسطح البحر والذي ميكن ختّيل  املجسَّ
أنه ميتد عرب القارات ويتعامد يف مجيع األماكن مع اجتاه قوة اجلاذبية.

م الناقص - يف اجليوديسيا، ما مل ُيحدد خالف ذلك، شكل رياضي ناجم عن دوران قطع ناقص حول حموره  املجسَّ
م الناقص بكميتني؛ ومها عادة نصف املحور  م ناقص دوراين(. وُيعرَّف املجسَّ األصغر )يشار إليه أحيانًا أيضًا باسم جمسَّ

األكرب والتفلُطح. انظر أيضًا االختالف املركزي.

مات الناقصة  م ناقص ُمعرَّف لكي يتطابق مع جزء معّين من األرض. وعادة تتطابق املجسَّ م ناقص حملي - جمسَّ جمسَّ
م إفرست بالنسبة للهند. املحلية مع بلد أو مع جمموعة من البلدان، مثل جمسَّ

املحتوى اإللكتروين الكلي - يعرَّف بعدد اإللكترونات احلرة اليت حيتوي عليها عمود مقطعه مربع أبعاده متر يف متر 
بني جهازي االستقبال واإلرسال. وتبلغ قيمة الوحدة الشائعة هلذا املحتوى 1610 إلكترون للمتر املربع الواحد وهي 

ُتسبب تأخريا قدره 0.45 × 10-9 ثانية عند التردد 675.42 1 ميغاهرتز.
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د املواقع املستخدم يف نظام اهلبوط املعتمد على  د املواقع الرأسي التوجيه - يوّفر احنصارًا أفقيًا مماثاًل ملا يوفره حمدِّ حمدِّ
األجهزة وارتفاعات حّدية تتراوح بني تلك املحددة طبقًا لعمليات االقتراب حسب قواعد املالحة األفقية/املالحة 

الرأسية وتلك املحددة طبقًا للفئة األوىل من نظام اهلبوط املعتمد على األجهزة.

املحطات املرجعية املتواصلة العمل - تتوىل الدائرة الوطنية للمسح اجليوديسي، وهي مكتب تابع للدائرة الوطنية املعنية 
باملحيطات يف اإلدارة الوطنية لدراسة املحيطات والغالف اجلوي، تنسيق شبكة من املحطات املرجعية املتواصلة العمل.

خمترب الدفع النفثي - يقوم بتشغيله معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حلساب اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء من 
أجل استكشاف املجموعة الشمسية مبركبات فضاء غري مأهولة. 

مدار أرضي تزامين - مدار حمدد يدور فيه الساتل حول األرض بنفس سرعة دوران األرض. ويبدو الساتل الذي 
يدور يف مدار أرضي تزامين إذا شوهد من نقطة على خط االستواء أو قربه وكأنه ثابت. 

مادراس )MADRAS( - اختصار "حتليل واكتشاف املطر والنظم اجلوية باستخدام املوجات الصغرية".

املدى الزائف - مقياس للزمن الظاهري النتشار اإلشارة من الساتل إىل هوائي جهاز االستقبال، حمواًل إىل مسافة 
باحتساب سرعة الضوء. وخيتلف املدى الزائف عن املدى الفعلي نتيجة للفارق بني ساعة الساتل وساعة املستخدم.

املراقبة - رصد مساحة أو حّيز من أجل حتديد موقع وحركة املركبات أو الطائرات يف هذه املساحة أو هذا احلّيز.

مراقبة احلركة اجلوية - خدمة تقوم سلطة خمتصة بتشغيلها من أجل تعزيز سري حركة الطريان بأمان وفعالية. 

املرحلة النهائية - مرحلة مالحية تشمل العمليات الالزمة الستهالل أو إهناء مهّمة أو وظيفة ُمخططة يف مرافق مناسبة. 
وبالنسبة للمهام اجلوية، ُتستخدم املرحلة النهائية لوصف املجال اجلوي الذي توفَّر فيه خدمات مراقبة االقتراب أو 

خدمات مراقبة احلركة اجلوية يف املطارات.

مسار الدائرة الكربى - مصطلح ُيستخدم يف املالحة. وهو أقصر مسافة بني نقطتني.

وجامعة  والفضاء  اجلوية  للمالحة  الوطنية  اإلدارة  أجرهتا  اليت  النسبية  اجلريوسكوب  جتربة   - باء  اجلاذبية  مسبار 
ستانفورد الختبار ظاهرتني خارقتني تنبأت هبما نظرية النسبية العامة أللربت آينشتاين ومل يتم التحقق منهما بعد. 

املسح - عملية إجراء مشاهدات لتحديد حجم وشكل نقاط ومواقعها املطلقة و/أو النسبية على سطح األرض أو 
أعاله أو حتته وطول خط ما واجتاهه وجمال اجلاذبية األرضية وطول اليوم، وما إىل ذلك. 

مسح الثبات املتقطع - ُيستخدم هذا املصطلح فيما يتصل بنوع خاص من املسح احلركي الذي جيريه النظام العاملي 
لتحديد املواقع. فبعد التهيئة )حتديد جوانب الغموض( يف املوقع األول يتعّين حتريك جهاز االستقبال املتنقل بني املواقع 

األخرى دون فقد اإلطباق على إشارة الساتل.
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مسح ثابت - ُيستخدم املصطلح "مسح ثابت" فيما يتصل جبميع تطبيقات املسح غري احلركي للنظم العاملية لسواتل 
املالحة. ويشمل ذلك منطي التشغيل التاليني: املسح الثابت؛ واملسح الثابت السريع.

مسح ثابت سريع - ُمصطلح ُيستخدم فيما يتصل بالنظم العاملية لسواتل املالحة للمسح الثابت خالل أزمنة رصد 
قصرية.

مسند - منوذج رياضي يصوِّر جزءًا من سطح األرض. وُتشري خطوط الطول والعرض املرسومة على خريطة ورقية 
إىل مسند خريطة حمددة.

م األرضي أو مع كل  مسند أرضي - منوذج رياضي ُمصمَّم لكي يتطابق على أفضل حنو ممكن مع جزء من املجسَّ
املحددة  الطوبوغرايف  السطح  على  والنقطة  الناقص  م  املجسَّ بني  والعالقة  ناقص  م  مبجسَّ املعرَّف  األرضي  م  املجسَّ

باعتبارها أصل املسند.

املعاجلة الالحقة - عملية حساب املواقع يف الوقت احلقيقي باستخدام بيانات سبق مجعها بواسطة أجهزة استقبال 
نظام عاملي لسواتل املالحة.

معدات قياس املسافات - تكنولوجيا مالحة راديوية مستندة إىل األجهزة املُرسلة-املجيبة تقيس املسافات عن طريق 
حتديد زمن تأخر انتشار اإلشارات الراديوية ذات الترددات العالية جدًا أو الفائقة التردد.

معّدل الرقائق - عدد الرقائق يف الثانية الواحدة )على سبيل املثال شفرة التقريب/االحتياز: 1.320*610 دورة يف 
الثانية(.

مكافحة الغش - ترميز الشفرة املصرح هبا من أجل محاية اإلشارات من "الغش" عن طريق إرسال إشارات خاطئة.

 Bureau international des  :املكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس - منظمة دولية معنية باملعايري )بالفرنسية
poids et mesures(، وهو واحد من ثالث منظمات من هذا القبيل أُنشئت للمحافظة على النظام الدويل للوحدات 

طبقًا للشروط الواردة يف اتفاقية املتر. 

املالحة - عملية ختطيط حركة سفينة أو مركبة من مكان آلخر وتسجيل هذه احلركة والتحكم فيها.

املالحة احلّيزية - أسلوب مالحة يسمح بتشغيل الطائرات على أي مسار طريان مرغوب يف منطقة تتوافر فيها املعينات 
املالحية املرجعية للمحطة أو يف حدود قدرات املعينات الذاتية أو توليفة من االثنني. 

املالحة الراديوية - حتديد موقع، أو احلصول على معلومات متعلقة مبوقع، ألغراض املالحة بواسطة خواص انتشار 
املوجات الراديوية.

القابلة  البنود  بند من  االستخدام على  أو  السيطرة  أو  امللكية  مالكًا، ميارس حق  أو  أن طرفًا،  إىل  املِلكية - تشري 
لالمتالك؛ أي أن البند ليس من املمتلكات العامة.
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منطقة االلتقاء الساحلية - منطقة حبرية على بعد 50 مياًل حبريًا من مدخل ميناء أو حافة الرصيف القاري )حد 
العمق 100 قامة(، أيهما أكرب.

توقيت غرينيتش  أن  الوسطي. وُيالحظ  توقيت غرينيتش  املحلي -  التوقيت  التوقيت =  التوقيت - منطقة  منطقة 
الوسطي مساٍو تقريبا لتوقيت النظام العاملي لتحديد املواقع.

املنطقة النهائية - مصطلح عام ُيستخدم لوصف املجال اجلوي الذي توفَّر فيه خدمات مراقبة االقتراب أو خدمات 
مراقبة احلركة اجلوية يف املطارات.

املوثوقية - احتمال أداء وظيفة حمددة دون إخفاق يف ظل ظروف معيَّنة ملدة زمنية حمددة. 

موقع - مكان ُنِصب فيه جهاز استقبال من أجل حتديد اإلحداثيات.

م العامل مبقتضاه إىل 324 منطقة كبرية  ميدينِهد )Maidenhead( - نظام إحداثيات ُمستخدم من ِقبل هواة الراديو ُيقسَّ
على أساس خطوط الطول والعرض. وتغطي هذه املناطق  º10 من العرض يف º20 من الطول وتسمى جماالت. 

.º2 يف º1 م كل جمال إىل 100 مربع. وُيمثل كل مربع منها مساحة قدرها وُيقسَّ

ميِزر )Maser( - جهاز يولِّد موجات كهرمغنطيسية مترابطة عن طريق التضخيم الناجم عن البث املستحث. وقد 
اشُتق هذا املصطلح تارخييًا من األحرف األوىل لكلمات العبارة اإلنكليزية اليت ترمجتها "تضخيم املوجات الصغرية 

بالبث املستحث لإلشعاعات"، ولو أن أجهزة امليِزر احلديثة تبث يف جزء عريض من الطيف الكهرمغنطيسي.

امليل - الزاوية بني املستوى املداري لساتل وخط االستواء.

نون

نافتكس )NAVTEX( - نظام صممته املنظمة البحرية الدولية كوسيلة أولية لبث معلومات السالمة البحرية الساحلية 
العاجلة إىل السفن يف خمتلف أحناء العامل.

نافسن )NAVCEN( - اسم آخر للمركز املالحي حلرس السواحل بالواليات املتحدة. 

نانوثانية - جزء من بليون جزء من الثانية.

 L1 نطاق الترددات الراديوية املمتدة من 000 1-000 2 ميغاهرتز. وتقع ترددات املوجات احلاملة - L النطاق 
 .L اليت تبثها سواتل النظم العاملية لسواتل املالحة داخل هذا النطاق L3و L2و

النطاق S - يتراوح بني 2 و4 غيغاهرتز، حيث خيترق احلدود )االصطناعية( اليت تفصل بني املوجات ذات التردد 
الفائق االرتفاع واملوجات ذات التردد العايل جدًا عند 3.0 غيغاهرتز. وهو جزء من نطاق املوجات الصغرية من 

الطيف الكهرمغنطيسي.
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النطاق الفائق العرض - تكنولوجيا راديوية َتستخدم عادة قدرة منخفضة نسبيًا وعمليات بث نبضات مُلَدد قصرية 
للغاية يتكرر حدوثها بدورة تشغيل منخفضة نسبيًا. وتؤدي النبضات القصرية للغاية إىل توزيع اإلرسال على مدى 

ترددات واسع. وعادة، ُتستخدم نطاقات عرضها مئات امليغاهرتز يف اإلرسال الناجم.

النظام األورويب للمالحة الساتلية )غاليليو Galileo( - مبادرة أطلقتها املفوضية األوروبية ووكالة الفضاء األوروبية، 
وهو نظام عاملي للمالحة الساتلية متلكه اجلماعة األوروبية ويقدِّم خدمات شديدة الدقة ومضمونة خاضعة لسلطة 
جهات مدنية يف جماالت حتديد املواقع عامليًا. وتضم كوكبة غاليليو إمجاال 27 ساتاًل موزعة بالتساوي على ثالثة 
مستويات مدارية متيل بزاوية قدرها º56 على خط االستواء. وهناك تسعة سواتل عاملة يف كل مستوى مداري، وهي 
تشغل خانات مدارية موّزعة بالتساوي. وُتكِمل ثالثة سواتل احتياطية إضافية )ساتل واحد لكل مستوى مداري( 
تشكيل الكوكبة االمسية. وسواتل غاليليو موضوعة يف مدارات أرضية دائرية يبلغ نصف حمورها االمسي األكرب حوايل 

000 30 كم وفترة دوراهنا حوايل 14 ساعة. 

نظام التعزيز الساتلي - ُمعني للمالحة اجلوية استحدثه مكتب الطريان املدين الياباين من أجل تعزيز النظام العاملي 
لتحديد املواقع.

نظام التعزيز الواسع النطاق )واس WAAS( - ُمعني للمالحة اجلوية استحدثته إدارة الطريان االحتادية من أجل تعزيز 
النظام العاملي لتحديد املواقع.

النظام اجليوديسي العاملي 1984 - نظام مرجعي أرضي املركز وثابت بالنسبة لألرض ومسند أرضي. ويقوم هذا 
النظام على جمموعة متسقة من الثوابت وبارامترات النماذج اليت تصف حجم األرض وشكلها وجاذبيتها وجماالهتا 
للمعلومات  العاملي  املرجعي  للنظام  املعياري  األمريكية  الدفاع  وزارة  تعريف  هو  النظام  وهذا  املغنطيسية.  األرضية 
األرضية الفضائية، وهو النظام املرجعي املستخدم يف النظام العاملي لتحديد املواقع. وهو متسق مع النظام املرجعي 

األرضي الدويل.

)دوريس  الدوبلرية  اإلزاحة  بقياس  للمواقع  الراديوي  والتحديد  املدارات  لدراسة  املتكامل  الساتلي  النظام 
لتحديد  القاعدة  دائري  إرشاد  جهاز  من  الراديوي  للبث  الدوبلرية  القياسات  يستخدم  فرنسي  نظام   -  )DORIS

مدارات السواتل مزّود مُبستقِبالت خاصة ومواقع املحطات املُرِسلة. 

أنشأته احلكومة  والتوقيت  املواقع واملالحة  لتحديد  إقليمي  نظام فضائي   - )QZSS( السميت  الساتلي شبه  النظام 
اليابانية ويغطي منطقة شرق آسيا وأوقيانوسيا. وهو يبث أربع إشارات للنظام العاملي لتحديد املواقع قابلة للتشغيل 

التباديل وإشاريت تعزيز من أجل حتسني توافر النظام العاملي لتحديد املواقع وأدائه. 

األمريكية.  املتحدة  الواليات  توفره  الذي  املالحة  لسواتل  العاملي  النظام   -  )GPS( املواقع  لتحديد  العاملي  النظام 
وتتكون كوكبة خط األساس للنظام العاملي لتحديد املواقع من 24 خانة يف ستة مستويات مدارية، مبعدل أربع خانات 
يف كل مستوى. وثالث من هذه اخلانات قابلة للتوسيع ولكنها ال تسع أكثر من ساتلني اثنني. وتشغل السواتل اليت 
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ال تشغل خانة حمددة يف كوكبة النظام العاملي لتحديد املواقع أماكن أخرى يف املستويات املدارية الستة. ويرد وصف 
لبارامترات املدارات املرجعية للكوكبة وختصيص اخلانات اعتبارًا من اللحظة اإلسنادية املعرَّفة يف الطبعة الرابعة من 
"مواصفات أداء اخلدمات املعيارية لتحديد املواقع"، املؤرخة أيلول/سبتمرب 2008. ومنذ ذلك التاريخ، يضم النظام 
العاملي لتحديد املواقع 30 ساتاًل عاماًل تبث إشارات مالحية جيدة: 11 منها من النوع Block IIA و12 من النوع 

 .Block IIR-M و7 من النوع Block IIR

النظام العاملي لسواتل املالحة )غلوناس GLONASS( - النظام العاملي لسواتل املالحة الذي يوفِّره االحتاد الروسي. 
وتضم كوكبة خط األساس االمسية لغلوناس 24 ساتاًل من النوع GLONASS-M منتشرة بانتظام يف ثالثة مستويات 
مدارية دائرية تقريبًا ومتيل بزاوية قدرها º 64.8 على خط االستواء. ويبلغ ارتفاع املدار 100 19 كم. وتبلغ دورة املدار 
لكل ساتل 11 ساعة و15 دقيقة و45 ثانية. ويفصل بني املستويات املدارية زاوية قدرها º120 يف اجتاه املطلع األمين 
للعقدة الصاعدة. وتوجد مثانية سواتل على مسافات متساوية يف كل مستوى بزاوية عرض قدرها º45. وعالوة على 

ذلك، تبلغ إزاحة زاوية عرض املستويات املدارية º15 بعضها بالنسبة لبعض. 

نظام العبور )Transit system( - النظام السابق للنظام العاملي لتحديد املواقع. وكان نظاما للمالحة الساتلية قيد 
اخلدمة من عام 1967 وحىت عام 1996.

النظام املرجعي األرضي الدويل - يصف إجراءات إنشاء أطر مرجعية مناسبة لالستخدام بشأن قياسات ُتجرى على 
سطح األرض أو قربه. 

النظام املرجعي الفلكي الدويل - النظام املرجعي الفلكي املعياري احلايل املعتمد من االحتاد الفلكي الدويل وتقع نقطة 
األصل منه يف املركز املتوسط للمجموعة الشمسية، ويتوخى من حماوره أن تكون "ثابتة" بالنسبة للفضاء.

نظام املالحة املعّزز مبساعدة النظام العاملي لتحديد املواقع )غاغان GAGAN( - نظام ساتلي إقليمي معزَّز تعتزم 
اهلند تنفيذه. وهو نظام يهدف إىل حتسني دقة أجهزة استقبال النظم العاملية لسواتل املالحة عن طريق توفري إشارات 
مرجعية. وكنظام تشغيلي، من املخطط أن يتكوَّن قطاع الفضاء فيه من ساتلني اثنني ثابتني بالنسبة لألرض يف املوقعني 
º82 شرقًا وº55 شرقًا، على التوايل، وُيزوَّد كل منهما جبهاز ُمرسل-ُمجيب ذي أنبوبة ملتوية. وسوف ُيضاف أيضا 

.)º83 ساتل احتياطي يف املدار )يف املوقع

نظام تعزيز أرضي - حمطات منتشرة حمليًا لدعم هنج اإلحكام ومراحل عمليات املالحة احلّيزية يف املنطقة النهائية.

نظام تعزيز حملي - نظام هلبوط الطائرات يف مجيع األجواء يستند إىل التصويب التفاضلي إلشارة النظام العاملي لتحديد 
املطار.  إىل مكان مركزي يف  بيانات  بإرسال  مرجعية حملية  استقبال  أجهزة  فيه  وتقوم  احلقيقي.  الوقت  املواقع يف 
وُتستخدم هذه البيانات يف صياغة رسالة تصويب ُترسل بعد ذلك إىل املستخدمني عرب وصلة بيانات ذات تردد عاٍل 
جدًا. ويقوم جهاز استقبال موجود على منت الطائرة باستخدام هذه املعلومات لتصويب إشارات النظام العاملي لتحديد 

املواقع. وتسّمي منظمة الطريان املدين الدويل هذا النوع من النظم "نظام تعزيز أرضي".
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يستخدم  املواقع  لتحديد  عاملي  نظام  على  للداللة  عادة  يستخدم  مصطلح   - املواقع  لتحديد  تفاضلي  عاملي  نظام 
تصحيحات تفاضلية من أجل حتسني دقة حتديد املواقع. 

نظام كومباس/بيدو )COMPASS/BeiDou( لسواتل املالحة - نظام الصني العاملي للمالحة. يتكّون النظام من مخسة 
سواتل ثابتة بالنسبة لألرض و30 ساتاًل غري ثابت بالنسبة لألرض. ومواقع السواتل اخلمسة الثابتة بالنسبة لألرض هي 

º 58.75 شرقًا وº80 شرقًا وº 110.5 شرقًا وº140 شرقًا وº160 شرقًا.

نظام معلومات جغرافية - نظام جيمع وخيزِّن وحيلِّل ويدير ويعرض بيانات تشري إىل مواقع أو تتعلق هبا. 

ُنظم االستخدام املزدوج - نظم ُتستخدم لألغراض املدنية وأيضًا لألغراض العسكرية.

ُنظم االستخدام املشترك - ُنظم ُتستخدم على السواء يف القطاعني املدين والعسكري.

ُنظم التعزيز الساتلية - ُنظم مثل إغنوس وغاغان وواس تستكمل النظم العاملية لسواتل املالحة القائمة.

منط االستقبال املربَّع - وسيلة مستخدمة لتعقُّب إشارات النظام العاملي لتحديد املواقع ُتضاِعف تردد املوجة احلاملة 
وال تستخدم الشفرة P. وُيسمَّى أيضًا التعقُّب الالشفري. 

هاء

اهليئة الدولية املعنية بدوران األرض والنظم املرجعية - اهليئة املسؤولة عن املحافظة على معايري التوقيت العاملي وأطره 
املرجعية، وذلك على وجه اخلصوص من خالل أفرقتها املعنية ببارامترات اجتاه األرض والنظام املرجعي الفلكي الدويل 
الدولية لدوران األرض حىت 2  املنظمة معروفة باسم دائرة اخلدمة  الدويل. وكانت هذه  والنظام املرجعي األرضي 

نيسان/أبريل 2002 عندما غّيرت امسها رمسيًا. 

واو

مركز  وبنفس  الوقت  نفس  يف  متعددة  إشارات  مبوجبها  ُترسل  طريقة   - الشفري  بالتقسيم  املتعدد  الوصول 
الترّدد ولكن بشفرات انتشار خمتلفة؛ وميكن ألجهزة االستقبال التمييز بني اإلشارات باستخدام شفرات انتشارها 

املختلفة.

الواليات األمريكية املتجاورة - الواليات الثماين واألربعون املتجاورة من الواليات املتحدة الواقعة يف قارة أمريكا 
الشمالية ومقاطعة كولومبيا؛ وهي ال تشمل على وجه اخلصوص والييت أالسكا وهاواي.



منهج دراسي

41

ياء

اليوم الشمسي - الفترة الزمنية بني عبورين ُعلويني متتاليني للشمس.

اليوم الفلكي - الفترة الزمنية بني عبورين ُعلويني متتاليني لالعتدال الربيعي.

يومي - يتكّرر يوميًا كما يف اآلثار اليومية على سبيل املثال.
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٭  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمم 
يف  الدويل  التعاون  تعزيز  عن  مسؤول  املتحدة 
األغراض  يف  اخلارجي  الفضاء  استخدام  جمال 
السلمية ومساعدة البلدان النامية على استخدام 

العلم والتكنولوجيا النووية .

اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

منشورات األمم املتحدة
ُطبع يف النمسا
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