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الوحدة األولى
Length and Time  الطول والزمن
:ُتغّطي ھذه الوحدة

.كیفیة قیاس الطول والحجم والزمن ■
.كیفیة زیادة ِدقَّة قیاس الطول والزمن ■
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أھّمیة القیاس 1-1
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 فاقی���ات دولی���ة تتعّل���ق بوح���دات القی���اس األساس���یة؛ ألن م���ن  أُبرم���ت اتِّ
دة فة وموحَّ . الضروري أن تكون ُمعرَّ

طول المتر في أي قیاس للطول یجب أن یكون ھو نفسھ یعني ذلك أن.

الزمن الت�ي  تستطیع بعض الساعات الذّریة الحدیثة أن تقیس اختالفات
. تقلّ عن واحد من ملیار من الثانیة

 ّتستخدم جھاز  كلّ ھذه الدّقة لكّنك في الواقع عندمالأنك التحتاج  قد تظن
د  Satellite Navigation المالح��ة المّتص��ل باألقماراالص��طناعیة لتح��دِّ د  Satellite Navigation المالح��ة المّتص��ل باألقماراالص��طناعیة لتح��دِّ

ا خرآلطریقك من مكان  . فإنك تعتمد على قیاسات زمنیة دقیقة جًدّ

یستطیع جھازالمالحة تحدید موقعك على األرض بالطریقة اآلتیة:
األقم���ار  یل���تقط جھ���از المالح���ة ل���دیك إش���ارات موج���ات الرادی���و م���ن

. km 24000االصطناعیة التي تدور حول األرض على ارتفاع
اس��تغرقھ إرس��ال اإلش��ارات  یحس��ب جھ��از المالح��ة مق��دار ال��زمن ال��ذي

. تلك األزمنة ویقوم بتحدید موقعك بحسب
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تنتق�ل بس�رعة الض�وء؛ أي إنھ�ا  من الجدیر بال�ذكر أن موج�ات الرادی�و

. من الثانیة                        واحًدا خالل تقطع متًرا

واح�د م�ن القم�ر االص�طناعي، ف�إن اإلش�ارة  إذا كنت مثالً على بعد مت�ر
. ثانیة 0033 000 0.000مرور  ستصلك بعد

في جھاز المالح�ة ُیفت�َرض أن تعم�ل بدّق�ة  لذلك فإّن الدوائر اإللكترونیة
 ألن أي خط�أ مھم�ا. تقیس الزمن الذي تصل فیھ اإلش�ارة متناھیة وھي

1
300 000 000

 ألن أي خط�أ مھم�ا. تقیس الزمن الذي تصل فیھ اإلش�ارة متناھیة وھي
. لموقعك یكن متناھًیا في الصَغر سوف یؤّدي إلى تحدید خاطئ

 سیكون الخط�أ ف�ي موقع�ك نانو ثانیة 3إذا بلغ الخطأ على سبیل المثال 
1m.

تذّكر    
.كّمیة أن الدّقة تعني مدى االقتراب من القیمة الحقیقیة ألي
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