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ع العالَميالمواق ظام تَحديدتقبال من األقمار الصناعية في نمن  طريقة لتحويل االرتفاعات المقيسة بجهاز االس
)WGS � 1984 ( إلى)Clarke � 1880(  
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  الجامعة التكنولوجية 

  :(Abstract)الخالصة 
يحتاج العمل إليجاد المنسوب في الطرق التقليدية وخاصةً الدقيقة منها مثال باستخدام جهاز التسوية إلى وقت ومجهود   

ن تقليل الوقت والمجهود وبوجود التقنيات الحديثة ومنها نظام تحديد المواقع العاَلمي تُمكننا م. كبير وبالتالي يسبب كلفة عالية
ولكن تبقى الدقة األعلى للطرق التقليدية ، وبتوفر أجهزة أالستقبال من األقمار الصناعية في نظام تحديد المواقع . والكلفة

  . ة الدقيقة العالَمي الدقيقة والخاصة باِلمساحة، وبأستخدام الطرق الدقيقة يمكننا من أن نصل تقريباً إلى نفس الدقة للطرق التقليدي
: نوع) Trimble Geo Explorer Series handheld receiver(في هذا البحث إستخدم جهاز إستقــبال مالحي 

( Trimble Geo XT handheld receiver)  سطح الفاو في ( عن سطح البحر  االرتفاعات( إليجاد المناسيب
الجامعة التكنولوجية ( في المنطقة التي تم القياس فيــها   (Clarke � 1880)بالنظام المعمول به في العراق وهو )) العراق 

  .وبنفس الطريقة يمكن إيجاد المناسيب لنقاط في أية منطقة آخرى من العراق). 
في أية  (WGS � 1984)المقيسة على االلبسويد العالمي  أالرتفاعاتفي هذه الطريقة تم الحصول على معامل التحويل من 

الجامعة التكنولوجية بأستخدام جهاز اإلستقبال من األقمار الصناعية إلى أرتفاعات على /ا في منطقة الدراسة منطقة محددة وكم
حيث يعد الحصول على معامل التحويل أعاله ألية منطقة يمكن تحويل . في نفس المنطقة (Clarke � 1880)األلبسويد 

ومن ثم  (Clarke � 1880) إلى إرتفاع على االلبسويد  (HAE)بال األرتفاع المقيس في أية نقطة في المنطقة بجهاز االستق
للنقطة ، )  ألجي أويد( بين االلبسويد و  (Separation or Geoidal Height)حساب المنسوب لهذه النقطة بإضافة الفاصل 

  .والعكس ممكن أيضا 
  .معامل التحویل، الفاصل :   ا�لكامت ا�ا�

Abstract: 
 To find the Reduced Level ( R.L.) by traditional methods especially by the precise methods , 

for example using the level , needs time , hard work and then high 

 cost . By using  the new technology like Global Positioning System (GPS) reduces the time , the 

work and the cost .But the highest accuracy still remains for the traditional methods , and 

approximately the same accuracy could be reached by using precise surveying receivers of GPS 

with precise methods .Because there are no surveying receivers ,a navigation receiver (Trimble Geo 

XT handheld receiver ) is used in this research to get the (R.L.) (height above the Mean Sea Level ( 

the Fao in Iraq )) in the used system in Iraq (Clarke � 1880)  in the area where the measurements are 

done( the University of Technology ). The (R.L.) of  points in any other area in Iraq ,and by any 

other system in other country could be found in the same method . 
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     In  this method , the changing factor from  the measured heights (HAE) on the World Geodetic 

System (WGS � 1984 ) in any determined area by using the above receiver to heights on ( Clarke � 

1880) in the same area can be found . When the changing factor of any area is found, the measured 

height of any point in this area (HAE) by using a receiver of (GPS) could be changed to the  height 

in (Clarke � 1880 ). Then the (R.L.) of this point could be calculated by adding the Separation or the 

Geoidal Height between the Ellipsoid and the Geoid for the point , and the reverse is possible also. 

Key Word :  The Changing Factor, Separation or Geoidal Height, HAE. 

  :(Introduction)المقدمة 

األشارات الالسلكية المبثوثة من أقماره الصناعية  ( GPS )أي  (Global Positioning System)يستخدم نظام 
(Satellites) يزود الـ . في تحديد مواقع النقاط المطلوب رصدها على اي مكان من سطح الكرة االرضية (GPS)  ذو النظام

  .يناميكي والمحمول كافة المعلومات الالزمة النجاز عملية المالحة بنجاحالد
لألغراض العسكرية بهدف األستطالع والمراقبة وأصبح  (1973)تم إستخدام نظام تحديد المواقع العالمي منذ عام 

ورون حول الكرة االرضية بأرتفاع قمرا صناعياً يد) 24(يتكون هذا النظام من . متاح لالستخدامات المدنية منذ بداية الثمانينات
 درجة ) 55(ذو ميل زاوي عن األفق مقداره  ( Orbit )تشكل كل أربعة اقمار سوية مدار أهليليجي . كم)20(تقريبي قدره 

(Orbital Inclination) وبالتالي توجد ستة مستويات مدارية متباعدة عن بعضها البعض بشكل متساو تحيط بالكرة ارضية.  
تجديد المواقع العالمي لمستخدمي الجو واألرض والبحر السهولة بتحديد السرعة والزمن واألتجاه       يؤمن نظام

ساعة وفي كل األحوال الجوية وعلى أي مكان من الكرة   (24)والموقع ذو االحداثيات الثالثة بدقة عالية جداً وعلى مدار الـ 
االتصاالت ، الجيوفيزيائية، المي تأثيرات فعالة على كل المجاالت الهندسيةأضافة لذلك يمتلك نظام تحديد الموقع الع. األرضية

الالسلكية واألغراض المالحية بكل أنواعها البحرية والجوية واألرضية وخصوصاً على نظام   المعلومات الجغرافية 
(Geographical Information System)  أي(GIS) الجيوديسية المحلية  الذي يتطلب اطار دقيق من النقاط الهيكلية

تقوم  هذه االقمار ذو المواقع المعروفة . والعالمية لتأمين المعلومات الجيوديسية الالزمة لتحديد أهداف مالحية ومسامية وأمنية
بالنسبة لمواقع أجهزة األستقبال الموجودة على   ( Satellite Reference System )بدور النقاط الهيكلية الجيوديسية المرجعية

  ).1(والطلوب تعيين احداثياتها  ( Local Reference Systems )األرض 
لقد أثبت نظام تحديد المواقع العالمي انه قادر اليوم مع تكنولوجيا الدوائر المتكاملة أو المندمجة أن يصبح أكثر سهولة 

خاصة اعمال المساحة وبذلك اصبحت واقل حجماً وارخص سعراً مما كان عليه في السابق أي استخدام من األستخدامات أدناه و
  .كثير من التطبيقات واالستخداماتامكانية استخدامه في 
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من األقمار الصناعية ومواصفات  االستقبالبين مواصفات نقاط الشبكات المرصودة بجهاز ) واالتفاق االختالفأوجه (مقارنة 

  :(2)نقاط الشبكات التقليدية 

  التقليدية نقاط الشبكات  وجه المقارنة
 من األقمار االستقبالصودة بجهاز نقاط الشبكات المر

  لصناعيةا

أن توضع في أماكن ثابتة وآمنة غير معرضة للعبث  -١  موقع النقطة
 .بها مع سهولة الوصول إليها

سطح ختيار النقاط في أماكن مرتفعة عن يجب أ -٢
األرض في داخل المدن لتالفي بناء أبراج الرصد 

في حالة نقاط شبكات ) المدنوكما هو في خارج (
السيطرة العمودية أما في حالة نقاط شبكات السيطرة 

  .حاجة لذلك األفقية فال

 .نفس الشيء -١

ال يشترط وجود النقاط في أماكن مرتفعة ألن كل نقطة  -٢
. تستقبل أرصادها من القمر الصناعي بصورة مستقلة

ولكن في حالة القياس في منطقة كثيفة العوارض فيمكن 
اس على سطوح األبنية مثالً مع أخذ الفرق بين القي

  .الموقع الحقيقي للنقطة وموقع القياس بنظر األعتبار

عالقة النقاط 
  ببعضها

 (30)يجب األ تقل الزوايا بين أضالع الشبكة عن  -١
 .درجة (120)درجة والتزيد عن 

يجب توزيع نقاط الشبكة بما يحقق مطالب متانة  -٢
  .األشكال

  

نقاط من المباني أو األشجار لتالفي يجب األ تقترب ال -١
 . أخطاء تعدد المسار

في حالة رصد شبكة من النقاط البد من أن يراعى اآلتي  -٢
: 

 .التوزيع الجيد للوصول الى دقة عالية -١

  .الرصد على النقطة بأكثر من أتجاه -٢
يجب أن ترى كل نقطة في الشبكة النقطة التي قبلها  -١  تبادل الرؤية

 .وضوحوالنقطة التي بعدها ب

كل ما يعيق تبادل الرؤية بين النقاط  إزالةالبد من  -٢
  .وما شابهها من عقبات تعترض التوجيه كاألشجار

ال يشترط تبادل الرؤية وكما في الشبكات التقليدية ولكن  -١
يشترط تبادل الرؤية بين النقطة والقمر الصناعي ألن كل 
نقطة تستقبل أرصادها من القمر الصناعي بصورة 

  .مستقلة
تأثر أعمال 

الرصد بالعوامل 
  الطبيعية

تتأثر أعمال الرصد بمختلف العوامل الجوية كالرياح  -١
  .ودرجات الحرارة واألمطار

 .تتأثر أعمال الرصد بالصواعق والبرق -١

تتأثر أعمال الرصد بالقرب من خطوط الضغط العالي  -٢
  .للكهرباء وأي دوائر بث إشارات السلكية

  : ( Experimental Work)الجزء العملي 

  :خطوات العملي للبحث كما يلي

لتجرى عليها القياسات وهي النقاط  ) الجامعة التكنولوجية ( تم اختيار عدد من النقاط في المنطقة المختارة للبحث  .١
A5)  ،K  ،M  ،N  ،O ،D2 ،P ( . النقاطA5)  ،K  ،M  ،N  ،D2 ،P ( ثابتة ومختارة بدقة وهي على التوالي :

كونكريتية األيسر لعمود كهرباء مقابل جملون مختبر التربة القديم، الركن األيمن لقاعدة الغطاء الحديدي لمنهول ركن القاعدة ال
قرب الحافة اليمنى للواجهة الخلفية لجملون مختبر السوائل، الركن األيسر للغطاء الحديدي لمنهول خلف قسم اإلنتاج 

هول أمام قسم هندسة البناء واإلنشاءات، النقطة األرضية لركن بناية التعليم والمعادن، الركن األيسر للغطاء الكونكريتي لمن
 .التكنولوجي، الركن األيسر للغطاء المعدني لمنهول قرب الركن األيسر للواجهة الخلفية لجملون مختبر السوائل

ذه النقطة من راقم حيث تم إيجاد المنسوب الحقيقي له. (m 32.539)هي راقم تسوية بقيمة حقيقية (A5) النقطة  .٢
 Setting Up):تسوية درجة ثالثة في منطقة المشتل ومن قبل طلبة الدبلوم العالي في اختصاص هندسة المساحة في بحثهم 

A New Leveling Net In The University Of Technology)  وبإشراف المرحوم األستاذ خالد  )١٩٩٨(في سنة
ولوجية عدا بعض دت اغلب نقاط شبكة التسوية هذه والتي تم إعدادها في الجامعة التكنولكن ولألسف فق. ) ؟ ( هالل والباحثة

 .A5) ،(D2النقاط ومنـــها
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وباستخدام  (A5)بصورة دقيقة من راقم التسوية  ) K ، M  ،N  ،O ،D2 ،P (تم إيجاد المناسيب الحقيقية للنقاط .٣
أكد من صحة القياسات وذلك بغلق التسوية على راقم التسوية وتم الت. مع مسطرة معدنية (Wild NAK2)جهاز تسوية دقيق 

(A5)  أي بعمل تسوية تفاضلية مغلقة، فكان خطا اإلقفال أو الغلق(Closing Error)  2هو mm) (  . وبذلك تكون
 ).١- ول جد( المناسيب المحسوبة للنقاط أعاله دقيقة وال تحتاج إلى تصحيح ألنه خطا اإلقفال قليل جدا، وكما مبين في 

باستخدام جهاز االستقبال من األقمار الصناعية   ) A5)  ،K  ،M  ،N  ،O ،D2 ،Pتم القياس على جميع النقاط  .٤
، وتم القياس على كل نقطة بما ال يقل عن ساعة (3))  ١- صورة (  ( Trimble Geo XT handheld receiver):نوع

ومن شروط القياس باستخدام هذا الجهاز هو الفضاء ). ٢-ول جد(في ) كمثال(،ووضعت القياسات في جداول وكما مبين 
المفتوح فوق النقطة، ونظرا لوجود األبنية والعوارض الكثيفة في الجامعة التكنولوجية لذلك من الضروري جدا أن نجعل 

على أحسن تقاطع باتجاه اكبر فسحة في السماء للحصول ) اتجاه االنتينا مركز الدائرة في أعلى الجهاز ( اتجاه الجهاز 
 .من اكبر عدد من األقمار الصناعية الظاهرة في المنطقة) األشعة ( لإلشارة 

مناسيب النقاط التي تم الحصول عليها في الجامعة التكنولوجية باستخدام جهاز التسوية هي ارتفاع النقاط فوق سطح  .٥
ويسمى أيضاً  (Clarke -1880)بنظام  (Geoid)) ألجي أويد ( أي فوق سطح الفاو في العراق على  (.M.S.L)البحر 

 Separation or )وهو االلبسويد المحلي المعمول به في العراق وبإضافة الفاصل   ( Modified Clarke )كالرك المعدل

Geoidal Height )   وقيمته ) الجامعة التكنولوجية ( لتلك المنطقة  (4)من مديرية المساحة العامة(0.9 m)  إلى مناسيب
� Clark )بنظام   (HAE )نقاط التي تم الحصول عليها أعاله نحصل على األرتفاعات فوق سطح االلبسويد المحلي أيال

 ). ٣-جدول(وكما مبين في  (1880

هي ارتفاعات لنفس النقاط  المختارة )  ٤ �الفقرة ( القياسات بأستخدام جهاز األستقبال من األقمار الصناعية أعاله  .٦
ثم تم ) . ٣- جدول (وكما مبـين في  (HAE) أي  (WGS-1984)اعات فوق سطح االلبسويد العالَمي أيضا  ولكن ارتف

-WGS )وقيمة االرتفاع فوق سطح االلبيسويد  Clarke � 1880 )(ايحاد الفرق بين قيمة االرتفاع فوق سطح االلبسويد 

لمختارة في المنطقة وبذلك نحصل عل معامـــل لفروقات جميع النقاط ا ( Mean ) ثم تم اخذ المعدل . لكل نقطة ( 1984
 وبجمع قيمة معامل التحويل جمع جبري مع  ).٣-جدول ( )-(m 2.574وقيمتـه ( Changing Factor )التحويـل 

(HAE)  المقيس بجهاز االستقبال  من األقمار الصناعية أي االرتفاع فوق سطح االلبسويد(WGS-1984)  ألية نقطة من
وبطرح ، Clarke � 1880)(ارتفاع نفس النقطة فوق سطح االلبسويد  ـة  التكنولوجية فنحصل علىمنطقة الجامعــ

والعكس .  Clarke � 1880)(نحصل على قيمة المنسوب لهذه النقطة فوق سطح الفاو بنظام   (m 0.9)الفاصــل للمنطقة 
في منطقة الجامعة  Clarke � 1880)(بنظام ) من غير النقاط المختارة ( أيضا ممكن أي يمكن تحويل منسوب أية نقطة 

، وذلك بجمـع المنســوب للنقطة مع قيمة الفاصل (WGS-1984)لنفس النقطـة على االلبسويد  (HAE)التكنولوجية الى 
، ثم بجمــع هذه النتيجة مع قيمة  (Clarke� 1880)للنقطـة على االلبسويد  (HAE)فنحصــل على  (m 0.9)للمنطقة 

 .(m 2.574)ويل للمنطقـة ولكن عكس اإلشــارة  معامل التح
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  إيجاد مناسيب النقاط المختارة باستخدام جهاز التسوية:   )۱ �جدول ( 

Remarks D[m] R.L.[m] 

Δh 
F.S. B.S. Line Point 

Level 

Position Fall Rise 

      ۱٫٤۰۱    

B.M.  32.539    1.288  A٥  

 22.60     1.175 1-A5   

    0.142     ۱ 

 ۲۲٫٦۰    1.260 1.681 1-K   

T.P.1  ۳۲٫٦۸۱   ۱٫۱٤٦ 1.431  K  

 ٥۰٫۰۰۰    ۱٫۰۳۲ ۱٫۱۸۱ 2-K   

    ۰٫۰۹۱     ۲ 

 ٤۲٫۸۰    ۱٫٥٤۳ ۱٫٦٦۰ 2-M   

T.P.2  ۳۲٫۷۷۲   ۱٫۳٤۰ ۱٫٤۸۰  M  

 ۱۸٫۱۲٥    ۱٫۱۳۷ ۱٫۳۰۰ 3-M   

    ۰٫۷۳۷     ۳ 

 ۱۸٫۱۲٥    ۰٫۹۲۳ ۱٫٥۳۷ 3-N   

T.P.3  ۳۳٫٥۰۹   ۰٫۷٤۳ ۱٫۳٦٥  N  

 ۳٥٫۱٥    ۰٫٥٦۳ ۱٫۱۹۲ 4-N   

   ۰٫۲۹۷      ٤ 

 ۳٥٫۱٥    ۱٫۸۳۸ ۱٫۱۸۸ 4-O   

T.P.4  ۳۳٫۲۱۲   ۱٫٦٦۲ ۰٫۹٥٥  O  

 ٤٦٫۷۲    ۱٫٤۸٦ ۰٫۷۲۲ 5-M   

*   ۰٫۱٥۱      ٥ 

 ۱٥٫٤۲    ۱٫۱۸۳ ۱٫۲۲۸ ٥ -D2   

T.P.5  ۳۳٫۰٦۱   ۱٫۱۰٦ ۰٫۹۸۳  D2  

     ۱٫۰۲۸ ۰٫۷۳۸ 6- D2   

   ۰٫۳۱۹      ٦ 

     ۱٫۳۸۲ ۱٫٥٥٦ 6 -P   

T.P.6  ۳۲٫۷٤۲   ۱٫۳۰۲ ۱٫۳٤٤  P  

     ۱٫۲۲۲ ۱٫۱۳۱ 7 -P   

   ۰٫۲۰۱      ۷ 

     ۱٫۸۰٤  7 -A5   

B.M.  ۳۲٫٥٤۱   ۱٫٥٤٥   A5  

     ۱٫۲۸٦     

  .مسة لم يكن الجهاز في منتصف المسافة بسبب ظروف البناء في هذه المنطقة في نصبة الجهاز الخا*           

Closing Error  = Calculated RLA5 � Given RLA5 

                                     = 32.541 � 32.539 

                                      = 0.002m 

The Correction = -0.002 m 

  .ة جدا يمكن ان يغض النظر عنها بدون توزيعها وهي قيمة قليل



   -١صفحة  ٢العدد ٦المجلة العراقية للهندسة المدنية المجلد                                                                                       مكي جاسم محمد                  أميرة

10   

٦ 

  

  )١ �صورة ( 
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  من األقمار الصناعية نوع  لاالستقباباستخدام جهاز  (HAE)مثال على قياس :   )۲ �جدول (  

 ( Trimble Geo XT)   في نقطة(K)  

       33°      18´         43.38" N                                  ″44°      26´      57.96  E 

           HAE :   25.58 m              No. of sat. =  3                          PDOP :   ?  

             44.48                                        3                                        5.87 

             44.88                                        3                                        7.76 

             25.46                                        5                                        9.40 

             25.46                                        5                                        7.06 

             25.46                                        5                                        7.12 

             54.52                                        6                                        3.11 

             55.10                                        4                                        7.27 

             55.10                                        4                                        8.10 

             55.10                                        4                                        8.13 

             55.10                                        4                                        8.19 

             55.10                                        5                                        7.56 

             55.10                                        5                                        7.60 

             55.10                                        5                                        7.66 

             55.10                                        5                                        8.02 

             26.42                                        7                                        2.61 

             26.86                                        6                                        2.62 

             27.17                                        6                                        2.62 

             27.63                                        6                                        2.62 

             27.60                                        6                                        2.62 

             27.39                                        6                                        2.62 

             27.69                                        5                                        4.46 

             27.66                                        5                                        4.47 

             51.20                                        6                                        3.81 

             53.67                                        5                                        3.82 

             27.63                                        5                                        4.50 

        HAE :  27.70  m             No. of sat. =  5                        PDOP :  4.51 

             27.73                                        5                                       4.51 

             24.46                                        5                                       2.79 

             24.80                                        5                                       2.79 

             25.35                                        5                                       2.79 

             25.61                                        5                                       2.80 

             25.90                                        5                                       2.80 

             26.44                                        6                                       2.65   

             26.47                                        6                                       2.65 

             26.42                                        6                                       2.65 

             26.37                                        6                                       2.66 

             26.42                                        6                                       2.66 

             26.66                                        6                                       2.66 

             26.46                                        5                                       4.68 

             26.36                                        5                                       2.83 

             26.64                                        5                                       2.83 

             27.20                                        5                                       2.84 

             27.44                                        5                                       2.85 

             27.53                                        5                                       2.85 

             27.66                                        5                                       2.85 

             27.77                                        5                                       2.85 
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             27.79                                        5                                       2.85 

             27.75                                        5                                       2.85 

             27.70                                        5                                       2.85 

             37.11                                        6                                       2.70 

             37.23                                        6                                       2.70 

             37.31                                        6                                       2.70 

             37.42                                        6                                       2.70 

             37.48                                        6                                       2.70 

             25.72                                        5                                       2.89 

             25.81                                        5                                       2.89  

             25.99                                        5                                       2.90 

             ۲٦٫۲۱                                          ٥                                         ۲٫۹۰  

             26.20                                        5                                       2.90 

             26.08                                        5                                       2.90  

             25.91                                        5                                       2.90 

             23.32                                        6                                       2.70 

      HAE : 23.15 m            No. of sat. =   6                          PDOP : 2.70 

             23.13                                       6                                        2.70 

             23.15                                       6                                        2.70 

             23.14                                       6                                        2.70 

             23.16                                       6                                        2.70 

             23.27                                       6                                        2.71 

             23.33                                       6                                        2.71 

             23.37                                       6                                        2.71 

             23.42                                       6                                        2.71 

             23.45                                       6                                        2.71 

             23.53                                       6                                        2.71 

             23.60                                       6                                        2.72 

             23.65                                       6                                        2.72 

             23.73                                       6                                        2.72 

             23.75                                       6                                        2.72 

             23.74                                       6                                        2.72 

             23.75                                       6                                        2.72 

             23.77                                       6                                        2.72 

             23.78                                       6                                        2.72 

             23.80                                       6                                        2.72 

             23.81                                       6                                        2.72 

             23.83                                       6                                        2.72 

             23.88                                       6                                        2.72 

             23.96                                       6                                        2.72 

             24.03                                       6                                        2.72 

             24.25                                       6                                        2.72 

             24.30                                       6                                        2.72 

             ۲٥                                       ٤٫٤٦                                          ۲٫۹۷  

             26.32                                     5                                        2.97 

             27.86                                       6                                        2.75 

             27.59                                       6                                        2.75 

             27.49                                       6                                        2.75  

             27.44                                       6                                        2.75 

             27.42                                       6                                        2.75 

     HAE :   35.27 m               No. of sat. = 7                           PDOP: 2.60 

                  35.38                                        7                                        2.60 

                  35.44                                        7                                        2.60 

                  35.46                                        7                                        2.60 
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                  35.55                                        7                                        2.60 

                  35.63                                        7                                        2.60 

                  28.46                                        5                                        3.07 

                  28.42                                        5                                        3.07 

                  28.27                                        5                                        3.07 

والتي تؤخذ مـن  )  PDOP( تؤخذ قيمة االرتفاع المقيس او قيمة معدل االرتفاعات المقيسة التي تقابل اقل قيمة لـ : مالحظة
  . ة  بجهاز االستقبالالصناعية الظاهرة في المنطقة من بين قيم االرتفاعات المقيس عدد من االقمار اكبر

Then Mean = ( 35.27 + 35.38 + 35.44 + 35.46 + 35.55 + 35.63 ) / 6 

Mean = 35.455 m 

      ( Clarke -1880)إلى(WGS-1984 ) من لالرتفاعإيجاد معامل التحويل :  )۳ �جدول ( 

  في منطقة الجامعة التكنولوجيةوبالعكس   

Remark

s 

The 

Difference 

in height 

[m] 

PDOP 

No. of 

Sat. 

HAE[m] in  

(WGS�

1984) 

HAE[m] in 

(Clarke� 

1880) 

The 

Separation 

[m] 

R.L.[m] 

in 

(Clarke-

1880) 

The 

Point 

 ۲٫۰۳۲ -  ۲٫۱۰ ۸ ۳٥٫٤۷۱ ۳۳٫٤۳۹ ۰٫۹ ۳۲٫٥۳۹ A5 

 ۱٫۸۷٤ -  2.60 7 ۳٥٫٤٥٥  33.581 ۰٫۹  32.681 K 

 -3.071 ۲٫۱٦ ۷ ۳٦٫۷٤۳ 33.672 ۰٫۹ ۳۲٫۷۷۲ M 

 ۳٫۳۲۱ -  ۲٦ ٫٥٦ ۳۷٫۷۳۰ ۳٤٫٤۰۹ ۰٫۹ ۳۳٫٥۰۹ N 

     34.112 0.9 ۳۳٫۲۱۲ O 

* ۱٫٤٤۱ ٥٫۱۲ ٥ ۳۲٫٥۲۰ 33.961 ۰٫۹ 33.061 D2 

     ۳۳٫٦٤۲ 0.9 ۳۲٫۷٤۲ P 

في إيجاد معامل التحويل ألن هذه النقطة تقع علـى حافـة بنايـة    )  (D2في النقطة ) الفرق في األرتفاع ( ال تؤخذ قيمة *  
القياس عليها باستخدام جهاز االستقبال ال يعطي نتائج صحيحة تماماً باإلضافة  إلى وجود عوارض كثيفة من أعمـال  وبالتالي 

لتدقيق المناسيب المحسوبة باسـتخدام جهـاز   ) (P,Oالبناء وغيرها في هذه المنطقة و  أستخدمت هذه النقطة وكذلك النقطتين 
  .التسوية 

Mean = -2.574 m 

Then (-2.574 m) is the changing factor for the Height of any point Above the Ellipsoid 

(WGS � 1984) to the Height Above the Ellipsoid (Clarke � 1880) at the area of  the University of 

Technology,  and the reverse is (2.574 m). 

  :(Conclusions and Recommendations)والتوصيات  االستنتاجات

  :االستنتاجات للبحث هي كما يلي 

، وهي قيمة قليلة )١ - جدول ( وكما مبين في   (mm 2)خطا الغلق أو األقفال في التسوية باستخدام جهاز التسوية كانت  .١
جدا يمكن أن يغض النظر عنها بدون توزيعها وبالتالي منسوب كل نقطة تم الحصول عليـه هو منسوب صحيح وبقيمة 

 . ية ألنه تم حسابه من راقم تسوية بقيمة حقيقيةحقيق

الى األلبسويد المحلي في العراق  (WGS-1984)تم الحصول على معامل التحويل لألرتفاع من األلبسويد العالمي .٢
(Clarke-1880)  لمنطقة الدراسة/ الجامعة التكنولوجية وقيمته(-2.574 m) ، ويمكن التحويل بالعكس أيضاً وكما في

 -3).جدول(
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  :التاليةتكون قيمة معامل التحويل للمنطقة أفضل في الحاالت : وأما التوصيات فهي

التحويل  باختيار عدد اكبر من النقاط المختارة إلجراء القياسات عليها ومتوزعة في كل المنطقة المراد إيجـاد معامـل .١
  .لها

كان الفــضاء مفتوح أكثر وال توجد عوارض تعيق تكون النقاط المختارة إلجراء القياس عليها في فضاء مفتوح، وكلما  .٢
اإلشارة أو تؤثر عليـها تكون النتائج أدق أي هنالك تناسب طردي بين الفضاء المفتوح ودقة القياسات باستخدام جهاز 

  .االستقبال من األقمار الصناعية
القياسـات بجهـاز    قة وسرعة فـي بتوفر برامـج ملحقة مع البرنامج الرئيسي المنصـب في جهاز االستقبـال يعطي د .٣

 .االستقبال من األقمار الصناعية

بتطبيق البحث بأستخدام جهاز أستقبال مساحي دقيق تكون نتائج البحث ومنها إيجاد معامل التحويل أفضل وأدق بكثير من  .٤
 .أستخدام جهاز أستقبال مالحي

  

  : (Abbreviations)ا�ترصات 

Bench Mark B.M 

Turning Point T.P. 

Reduced Level R.L. 

Mean Sea Level M.S.L. 

Global Positioning System GPS 

World Geodetic System 1984 WGS - 1984 

Height Above Ellipsoid HAE 

Position Dilution Of Precision PDOP 
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