


 



 األردنيالمركز الجغرافي الملكي 

COORDINATE-Z 



 (COORDINATES)االحداثيات 

1-  X  (EASTING) 

2-  Y   (NORTHING 

 

 

3- Z   (HEIGHT ) ? 



 سطوح االسناد

مستوى معدل  سطح البحر 

 السطح المرجعي الجيوديزي وهو شكل حسابي بسيط يمثل

يتكون من دوران القطع الناقص  حول ,شكل وحجم االرض 

 (.االلبسوئيد)محوره االصغر 

 



ORTHMETRIC HIEGHT 

 هي االرتفاعات المقاسة من متوسط منسوب سطح البحر

    Mean Sea Level MSL  ويطلق عليه أيضا 

ORTHMETRIC HIEGHT 

 Hيرمز له بالرمز 

  



 LEVELLING))التسوية 

 يتم استخدام أجهزة الميزانية إليجاد االرتفاعات عن سطح

البحر وبطرق متعددة ومختلفة وإنشاء شبكات تسوية تحتوي 
  BMعلى مئات النقاط 

 

 الشكل التالي يظهر شبكة التسوية الدقيقة في المركز الجغرافي



 شبكة التسوية الدقيقة



 االرتفاع عن االلبسويد
 االلبسوئيد هو شكل نظري معلوم المعادالت الرياضية يمثل شكل و حجم األرض 

نظرا  للتطور الهائل في أنظمة االقمار الصناعية 

هي  االجهزة االكثر شيوعا   GPSواالعتماد الكبير عليها فقد أصبحت أجهزة  
 واستخداما  لقياس االحداثيات بأبعادها الثالث

  WGS84على السطح المرجعي العالمي    GPSوبسبب  اعتماد نظام  

 فان االرتفاع المقاس سيكون عن هذا السطح 

 يسمى االرتفاع المقاس من هذا السطح
Ellipsoidal or Geodetic Heights 

 hيرمز له ب  

 
 



 وخاصة في االعمال  -لقياس االرتفاعات في منطقة شاسعة
 GPSمن الممكن استخدام أرصاد  -التي ال تتطلب دقة عالية 

النها أسرع و أسهل و أرخص تكلفة لكن يجب في هذه الحالة 

ارتفاع عن سطح البحر نوع االرتفاع الجيوديسي الي  تحويل
  . فق مع الخرائط القديمة لهذه المنطقةواحتي يت



 المرجع االكثر استخداما  

 نوع االرتفاعات المطلوب في معظم التطبيقات الهندسية هو
 Meanاالرتفاع المقاس من متوسط منسوب سطح البحر 

Sea Level    الن سطح البحر موجود ومحسوس ومرئي

وعالقة سطح البحر بالجاذبية االرضية واألجهزة المساحية 

وعالقة الجاذبية واالرتفاع عن سطح البحر بسريان الماء 

 وكذلك أهمية البحار والمحيطات لألنشطة البحرية

 

 



يسمح  نموذجهنا ال بد من وجود 

بالتحويل بين كال نوعي 
 .االرتفاعات



 الجيوئيــــد 
GIOED)  ) 

يعد الجيوئيد الشكل الحقيقي لألرض ، ولكنه سطح متعرج 

غير منتظم وشديد التعرج ليس له معادالت رياضية لوصفه 

و بالتالي ال يمكن استخدامه في حسابات اإلحداثيات و إسقاط 

  .الخرائط 

الجيوئيد هو سطح متساوي الجهد يقترب بنسبة كبيرة جدا من متوسط 

 منسوب سطح البحر  

 الجيوئيد هو سطح متساوي الجهد للتثاقلية االرضية ويقترب من السطح

 الذي يمثله مستوى معدل  سطح البحر 



ينطبق  الجيوئيد على مستوى سطح البحر عند خط 

  االستواء وعند أكبر نصف قطر لألرض

وهذا السطح يتشكل بحيث يكون الجهد عليه دائما 

متساوي وبالتالي فانه يرتفع اذا كان تحته كتله زائدة 

وينخفض عندما تقل الكتلة أي انه ليس سطحا 

منتظما ألن كثافة القشرة االرضية متغيرة حسب 

 .كون القشرة محيطية أو قارية 

 وكذلك عدم تجانس كثافة طبقات األرض

ويحسب ويقاس ارتفاع سطح الجيوئيد منسوبا لسطح 

البحر بحيث يحقق الشروط السابقة ويرسم له 

 خريطة كنتورية 



وفي علم الجيوديسيا البد من تحديد مستوى الجيوئيد في 

منطقة القياس اذ يمكن أن تعزى االرتفاعات في هذه 

 المناطق الى مستوى ارتفاع الجيوئيد 

تعرجات سطح الجيوئيد مهمة في تحديد االتجاه الرأسي 

 فاالتجاه الرأسي في نقطة  ما 

 هو االتجاه العمودي على سطح الجيوئيد في هذه النقطة



 العالقة بين السطحين

 الفرق بين كال نوعي االرتفاعات هو ما نطلق عليه حيود
 ويرمز له بالرمز  Geoid Undulationالجيويد 

 

    N 
 م100 -+الفرق بين السطحين 

 

 



Geoid 

Ellipsoid 

h 

H 
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 العالقة بين الجيوئيد وااللبسويد



 شكل الجيوئيد



 االلبسويد

 سطح االرض

 الجيوئيد

N  حيود الجيوئيد 

 Hاالرتفاع االورثومتري 

  h االرتفاع عن االلبسويد

N=h-H 

 حساب حيود الجيوئيد



 طرق تحديد الجيوئيد

 Nيوجد عدة طرق لتحديد وحساب قيمة حيود الجيوئيد 

 ومنها   وبالتالي اشتقاق نموذج للجيوئيد

االعتماد على قياسات الجاذبية االرضية 

 الطريقة الهندسية(  نقاط التسوية الدقيقة وأجهزةGPS ) 

 (لم تعد مستخدمة لهذا الغرض هذه االيام)االرصاد الفلكية 

spherical harmonic representation of the earth’s 

geopotential field 



 أنواع قياسات الجاذبية االرضية

 قياس الجاذبية النسبيةRelative Gravimeter  

 

 قياس الجاذبية المطلقةAbsolute Gravimeter  



 االعتماد على قياسات الجاذبية االرضية

يتم قياس مقدار الجاذبية االرضية باالعتماد على أجهزة GRAVIMETERS  

طرق سريعة وسهلة مقارنة  بغيرها 

التقدم العلمي الكبير لقياس الجاذبية بإطالق أقمار تقوم بذلك 

 إليجاد مقدارN  وبالتالي اشتقاق نموذج جيوئيد يجب توفر 

 نموذج جيوئيد عالمي أو نموذج جاذبية عالمي  -1      

 مقدار تأثير الجاذبية المحلية -2 

 مقدار تأثير التغير في سطح االرض -3 

يستخدم الشتقاق جيوئيد على مستوى وطني 

 يمكن حساب قيمة الجاذبية على سطح االلبسيويد ومن ثم طرحها من قيمة الجاذبية المقاسة فينتج ما
 (من شذوذ الجاذبية  Nحسب : ستوكس)(GRAVITY ANOMALY)يسمى شذوذ الجاذبية 

الحاجة الى , لنقطة تحتاج لقياس شذوذ الجاذبية آلالف التقاط  Nحتى تستخرج , سيئات هذه الطريقة )   
DEM للتصحيح) 

يستخدم لبناء نماذج وطنية 



 الطريقة الهندسية

 رصد نقاطBM    بأجهزةGPS  فعندها تحصل علىh,H   

 تحسبN  على االقل لثالث نقاط موزعة على المنطقة 

 كم مربع 30يستخدم لمناطق محدودة المساحة تقل عن 

ال تستطيع مد هذا النموذج للمناطق المجاورة لطبيعة الجيوئيد 

صعوبة توفر نقاط تسوية دقيقة في بعض المناطق  . 

 



 التمثيل المتناسق لمجال جهد االرض
spherical harmonic representation 

of the earth’s geopotential field 

يتم تجميع قياسات الجاذبية والجيوديسية وشذوذ الجاذبية 

لكل مناطق العالم واستخدام   GPSوقياسات أجهزة    
برمجيات علمية متخصصة وأجهزة حواسيب متطورة وذلك 

 لحساب نماذج عالمية  

يمكن الحصول على هذه النماذج مجانا  من االنترنت 

 تم تطوير عدة نماذج عالمية أهمهاEGM2008 

 سم وتختلف من منطقة  100-20دقة هذه النماذج بين
 ألخرى

EGM2008  مثال على هذه النماذج 



 أنواع نماذج الجيوئيد

 EGM96 ,EGM2008نماذج عالمية  مثل  -1

 نماذج وطنية -2

 نماذج ألغراض دراسية لمناطق محددة -3

    



2008EGM 

هو برنامج امريكي أشرفت عليه هيئة المساحة االمريكية 

مجانا  ومتاح للجميع على شبكة االنترنت 

يغطي كامل الكرة االرضية 

 (شذوذ الجاذبية)اعتمدوا على قاعدة بيانات جيوديزية هائلة 

دقائق طولية توجد نقطة على سطح االرض معروف  10كلN 

 عندها

 دقة الخطاء المتوسط للنموذج(RMS)+- 22سم 

 

http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008 



بطريقة سهلة  Nيقوم البرنامج بحساب 

وسريعة وكما يلي يوجد عدة طرق 

للحساب ولكن أفضلها هي 

biquadratic interpolation   

 طريقة عمل البرنامج











 منطقة الدراسة

محافظة الطفيلة 

 نقاط تسوية دقيقة 7تم اختيار 

 تم رصد هذه النقاط بأجهزةGPS 

 تم اعتماد WGS84 كمرجع للقياسات 



 حيود الجيوئيد المرصود



 حيود الجيوئيد المحسوب



 الفرق بين القيمتين



 دراسة أخرى في مدينة الكرك



Observed N 

precise 

level 

geoditic 

Hieght point 

19.52 961.07 980.59 no.1 

19.59 923.79 943.39 no.2 



EGM2008 N point 

19.53 no.1 

19.42 no.2 



DIF. (cm) observed N EGM2008 N point 

0.01 19.52 19.53 no.1 

-0.17 19.59 19.42 no.2 



يتم استخدام هذا النموذج لحساب االرتفاعات 

عن سطح البحر للمشاريع التي ال تحتاج 

 (مليمترات أو بضعة سنتيمترات)دقة عالية 

 



شكرا  لحسن 
 االستماع

 أي سؤال



 المراجع

- HTTP:/WWW.CDD.GOTEVOT.EDU.SA 

- HTTP:/SURVEYING.AHLAMONTTADA.COM 

-HTTP:/EARTH –

INFO.MIL/GANDG/WGS84/GRAVITYMOD/

EGM2008 

 


