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 چکیذٌ :
. ثرای ًبم دارد یذ( ثِ آى شئَئیٌِثْ یضَی)ث ازشثر یيثب ثْتر یضَیث ،را داراست یذضکل ثِ شئَئ تریيیککِ ًسد یضَیث یلحبػ ٌّذس از

ّبی هتفبٍت تؼییي هَقؼیت در زهیي ًیبز ثِ داًستي ضکل ٍ اًذازُ زهیي است. زهیي کرُ کبهل ًجَدُ ٍ ضکل ثیضَی دارد. ثب تَجِ ثِ دقت

 یيدر ااًذ. هَرد استفبدُ قرار دادُ ّبیی ثب اًذازُ ٍ هطخػبت هتفبٍت ثرای ًوبیص ضکل زهیيگیری ضکل زهیي، ثیضَیهَجَد در اًذازُ

ًقغِ  20غَرت کِ از  یيثِ ا یذُ،استفبدُ گرد یتتقر تریيیکضرط ًسد یثررس ایثر یضَیث ًسجت ثِ (Nیذ )شئَئ رتفبعا از یقتحق

GPS/Levelling 1984 یًجْب یکشئَدت یستن هختػبتًقبط از س یياست. ا ضذُاستفبدُ  یراىا کطَر ّوگي در سرتبسر یثب پراکٌذگ 

(WGS 84ثِ س )یلتجذ یجْبً ّبییضَیث یرهختػبت سب یستن ٍ ( ارتفبع شئَئیذNایي ًقبط در رٍی ّر یک از ثیضَی ) ِّبی تجذیل یبفت

 .ثبضذهی WGS 72یراى، ثیضَی ا یثرا یٌِثْ یضَیث ضَد. ثر حست ًتبیج ثذست آهذُدیگر هقبیسِ هیهحبسجِ ٍ ثب یک
 

 GPS/Levelling، ئَئیذش ارتفبعْیٌِ، شئَئیذ، ثیضَی ث َای کلیذی :ياژٌ
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 مقذمٍ -1

ّب است. زهیي ثِ ضکل یک کرُ ًیست ٍ فبقدذ یدک ضدکل    غح ٍاقؼی زهیي تؼبهلی ثب ریبضیبت ًذارد ٍ پر از ًبّوَاریس

هٌظن ٌّذسی است. ثرای هحبسجبت هرثَط ثِ فَاغل ًقبط ٍ غیرُ در شئَدزی، زهیي را ثِ غَرت یک ثیضدَی در ًظدر   

 زهیي است. تریي ضکل ٌّذسی ثِ ضکل کرُگیرًذ. زیرا ضکل ثیضَی ًسدیکهی

کٌٌدذ.  ضَد ٍ کلیِ ًقبط را رٍی آى تػَیر هیدر ًقطِ ثرداری جْت تؼییي هَقؼیت ًقبط از یک سغح هجٌب استفبدُ هی

-ًوبیٌذ ٍ ّوچٌدیي هدی  یک سغح افقی است کِ ػَارؼ را رٍی آى تػَیر هی 1سغح هجٌب در ًقطِ ثرداری هسغحبتی

در ٍاقغ ایي غفحِ افقی، هجٌبی تؼییي ارتفبػبت اسدت. یدک سدغح     تَاى ارتفبػبت هختلف را ًیس ًسجت ثِ آى سٌجیذ ٍ

ّبی هکبًی ػَارؼ رٍی سغح زهیي ثِ ضکل دقیق ثرای یدک هٌغقدِ صدبظ فدراّن     گیریهجٌب چبرچَثی را ثرای اًذازُ

 ضَد ٍ ثِ تجغ آى هقدبدیر هختػدبت  ضَد در ٍاقغ سیستن هختػبت ػَؼ هیسبزد. ّر زهبى کِ دیتَم تغییر دادُ هیهی

 .2ػَؼ صَاّذ ضذ

سغح تراز هجٌب، سغحی است کِ در ًقطِ ثرداری شئَدتیک، هجٌبی تؼییي ارتفبػبت است. ثِ عدَر فیسیکدی سدغح تدراز     

 .2ػالٍُ تقریجب ثر سغح هتَسظ دریبّب هٌغجق ثبضذ هجٌب سغحی است کِ در ًقبعص ثر اهتذاد ضبقَل ػوَد ثَدُ ٍ ثِ

آیذ. ایي ارتفبع تحت ػٌَاى ارتفبع ارتَهتریک قبط ًسجت ثِ سغح شئَئیذ ثِ دست هیدر ترازیبثی ثِ رٍش سٌتی ارتفبع ً

پتبًسدیل غدفر یدب    ضَد. شئَئیذ یک ضکل فیسیکی از زهیي است ٍ عجق تؼریف ػجبرت است از یک سغح ّنضٌبصتِ هی

 (.1ّبی آزاد هٌغجق ثبضذ )ضکل سغحی کِ ثِ ثْتریي ٍجِ ثِ سغح آة

 
 ی وسبت بٍ ژئًئیذ ي سغح زمیه. مًقعیت بیض1ًضکل 

ّبی گًَدبگًَی ثدرای زهدیي تؼریدف     ثرداری، ثیضَیثِ دالیل هختلف ٍ ثب تَجِ ثِ هحلی ٍ جْبًی ثَدى هَضبػبت ًقطِ

ّبی جْبًی یب شئَسٌتریک، هرکسضبى ثر هرکدس  ثبضٌذ. ثیضَیّب دٍ هحَری ٍ ثؼضی سِ هحَری هیاًذ. ثؼضی از آىضذُ

هحَرّبی تقبرى ثیضَی ثر هحَرّبی شئَدتیک زهیي از جولِ هحَر دٍراًی زهیي هٌغجدق یدب    ثقل زهیي هٌغجق ثَدُ ٍ

 .1هَازی است 

پبراهتر تؼییي گردد. سِ پبراهتر هختػبت هرکس ثیضَی ًسجت  9ثِ عَر کلی ثرای تؼریف یک ثیضَی در فضب الزم است 

ٍراى هحَرّبی تقبرى ثیضدَی ثدب هحَرّدبی سیسدتن     ثبضذ. سِ پبراهتر ًیس هیساى زاٍیِ دثِ یک سیستن شئَسٌتریک هی

 زهیي است. یک پبراهتر ضریت هقیبس ٍ دٍپبراهتر اثؼبد ثیضَی. 2عجیؼی

ضدًَذ. دٍ پدبراهتر هرثدَط ثدِ     ّبی هحلی( ثب تؼییي پٌج پبراهتر تؼریف هیّبی کالسیک ٍ شئَدتیک )یب ثیضَیاهب دیتَم

(. یک پبراهتر ثرای تَجیدِ دیتدَم در   0φ0, λثبضذ )ز کرُ زهیي هیهختػبت هجذا ٍ هحل تؼریف ثیضَی در یک هٌغقِ ا

                                                 
1
- Plane Surveying  

2
- Natural Geocentric System  
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 ... تعییه بیضًی بُیىٍ برای کشًر ایران با استفادٌ از

 یمیرک یداَ ،یعجشا دیمح

( ٍ دٍ پبراهتر ثرای هؼرفی اًذازُ ٍ Δαضَد کِ ثِ آزیوَت الپالس هؼرٍف است )ای کِ ثیضَی ثرای آى تؼییي هیًقغِ

 (.a, bاثؼبد ثیضَی رفرًس )

( ثِ غَرت تدبثؼی  Δ0, φ0, λٍ تَجیِ دیتَم)در رٍضی دیگر ثرای تؼریف ثیضَی هحلی یب دیتَم کالسیک، هَقؼیت هجذا 

( ٍ جذایی ثیي شئَئیدذ ٍ ثیضدَی )یؼٌدی    ζ, ηضَد )ای کِ ثیضَی در آى تؼریف هیّبی زاٍیِ اًحراف قبئن ًقغِاز هَلفِ

ر گیرد. سِ پبراهتپبراهتر غَرت هی 7(. در حبلت کبرتسیي تؼریف دیتَم ثب a, b, N, ζ, ηضَد )( ثیبى هیNاًحراف شئَئیذ 

هختػبت هرکس ثیضَی ًسجت ثِ یک سیستن شئَسٌتریک، سِ پدبراهتر زاٍیدِ هحَرّدبی تقدبرى ثیضدَی ثدب هحَرّدبی        

 ثبضذ.سیستن عجیؼی زهیي ٍ یک پبراهتر ضریت هقیبس هی

 َای مًرد استفادٌ دادٌ -2

ُ X,Yًقبعی ّست کِ دارای هختػبت شئَدتیکی ) GPS/Levelingًقبط  گیدری  اًدذازُ  GPSّدبی  ( کِ از عریق دسدتگب

اًذازُ  GPSثبضذ. ارتفبع شئَدتیکی کِ از عریق دستگبُ ضًَذ ٍ ّوچٌیي دارای دٍ ارتفبع شئَدتیکی ٍ اٍرتَهتریک هیهی

سدٌجی هحبسدجِ   ضَد، ًسجت ثِ سغح ثیضَی هجٌب است ٍ ارتفبع ارتَهتریک از عریق ترازیبثی دقیق ٍ گراًدی گرفتِ هی

 اثستِ ًیست.ضذُ است ٍ ثِ هذل صبغی از شئَئیذ ٍ

( X,Y,Zثبضدذ کدِ هختػدبت شئَدتیدک آى )    هدی  GPS/Levelingًقغِ  20ّبی هَرد استفبد در ایي تحقیق ضبهل دادُ

 ثبضذ.هی یراىا کطَر ّوگي در سرتبسر یپراکٌذگٍ دارای  WGS84ًسجت ثِ ثیضَی 

 (GPS/Levelingغٍ وق 22َای مًرد استفادٌ برای تعییه بیضًی بُیىٍ برای کطًر ایران ). داد1ٌجذيل 

 ضمارٌ وقغٍ عًل جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع ژئًدتیک ارتفاع ايرتًمتریک

280.181 252.7981 27.342867 56.154224 1 

877.615 861.1556 28.297142 58.192537 2 

1348.319 1334.045 28.737040 52.672562 3 

3.067 14.1851- 30.225621 49.820856 4 

2483.176 2478.428 30.297414 55.314156 5 

887.609 871.454 31.217386 60.336237 6 

102.617 92.61 32.292492 48.789839 7 

1016.086 1011.104 32.653210 54.715706 8 

1451.303 1438.858 33.224995 58.824595 9 

1047.498 1049.617 34.266604 51.213950 10 

1776.848 1786.471 34.793395 46.763349 11 

1351.514 1340.164 35.770691 57.215225 12 

1864.555 1874.446 36.287522 49.205437 13 

1425.917 1421.883 36.208602 54.198051 14 

624.396 601.8309 36.309922 60.609726 15 

97.352 99.5887 36.773741 50.805911 16 

1879.311 1896.239 37.212180 46.299857 17 

1511.619 1496.325 38.114432 57.251134 18 

2483.924 2500.823 38.719438 46.837503 19 

919.332 940.2888 39.276973 44.794460 20 
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 GPS/Levelingوقغٍ  22. ومایص پراکىذگی 2ضکل 

 ريش اوجام تحقیق -3

، یک ثیضَی دٍراًی اسدت کدِ از دٍراى یدک ثیضدی حدَل      رٍدکبر هیثیضَی کِ در شئَدزی ثِ ػٌَاى سغح هقبیسِ ثِ

ضدَد،  ًطبى دادُ هی fٍ هیساى هسغح ثَدى آى ثب  a( پذیذ آهذُ ثبضذ. قغر اعَل ایي ثیضی ثب 3)ضکل  bهحَر اقػرش 

 کِ ایي ػَاهل پبراهترّبی هطخع کٌٌذُ ثیضَی ّستٌذ.

   
   

 
  

 

 . ابعاد یک بیضی3ضکل 

 از دیتًم ايل بٍ دیتًم ديم تبذیل مختصات -3-1

ثرداری ٍ شئَدزی از اّویت ثبالیی ثرصَردار است. زیرا هوکي است تجذیل دیتَم ثِ دیتَم در تؼییي هختػبت ًقبط ًقطِ

ای ًسجت ثِ دیتَم ٍ ثیضَی صبغی ثبضذ، حبل آًکِ هدب ثدِ صبغدیت    ای هختػبت شئَدتیک ًقغِدر جبیی ٍ یب در ًقطِ

 ثیضَی دیگری ًیبز دارین. آى ًقغِ در یک دیتَم ٍ

 تَاى هختػبت را ًسجت ثِ دیتَم دیگر ثذست آٍرد. هؼلَهبت هسئلِ ػجبرتٌذ است از:پس از اًجبم هراحل زیر، هی

(، زٍایبی دٍراى هحَرّدبی  X1, Y1, Z1  ٍX2, Y2, Z2(، هختػبت هراکس ثیضَی )a1, b1  ٍa2, b2اثؼبد ثیضَی اٍل ٍ دٍم )

( ًطدبى دادُ  ε1, ε2, ε3)G1(ε1, ε2, ε3 ٍ )G2سیستن هختػبت شئَسٌتریک کِ ثرای ّر دیتدَم  ثیضَی ًسجت ثِ هحَرّبی 

ّبی جْبًی )شئَسٌتریک( پبراهترّبی اًتقبل ٍ دٍراى )سِ هختػبت اًتقدبل ٍ  )در ایي تحقیق ثِ ػلت استفبدُ از ثیضَی
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 ... تعییه بیضًی بُیىٍ برای کشًر ایران با استفادٌ از

 یمیرک یداَ ،یعجشا دیمح

غدفر در ًظدر گرفتدِ ضدذُ اسدت.( ٍ      ّب در اًتقبل هختػبت از یک ثیضدَی ثدِ ثیضدَی دیگدر     سِ زاٍیِ دٍراى( ثیضَی

ِ  φ1, λ1, h1هختػبت شئَدتیک ًقغِ ًسجت ثِ دیتَم اٍل ) ّدبی هختػدبت شئَدتیدک    (. اهب هجَْالت هسبلِ ّودبى هَلفد

 (.φ2, λ2, h2ثبضذ )ًقغِ ًسجت ثِ دیتَم دٍم هی

ثدِ غدَرت زیدر    هرحلِ ًخست تجذیل هختػبت هٌحٌی الخظ شئَدتیک ثدِ کدبرتسیي آى در دیتدَم اٍل کدِ رٍاثدظ آى      

 ثبضذ: هی
 (φ1, λ1, h1), (a1, b1) → (X1, Y1, Z1) 

   
  

√                    
  

[
 
 
 
]   [

  
  
  

]    [

(     )            
(     )            
(    

    
    )      

]  

سپس در هرحلِ ثؼذ تجذیل هؼکَس هختػبت کبرتسیي شئَدتیک دیتَم اٍل ثِ هختػبت هٌحٌدی الخدظ شئَدتیدک دٍم    

 ضَد.اًجبم هی

 محاسبٍ ارتفاع ژئًئیذ -3-2

در  GPS/Levelingط ثؼذ از اًجبم تجذیالت هختػبت ثیي دٍ دیتَم )ثیضَی( ارتفبع ثذست آهذُ هختػبت شئَدتیک ًقدب 

کن کردُ ٍ سپس هقذار ارتفدبع شئَئیدذ ثدرای ّدر ًقغدِ       GPS/Levelingدیتَم هَرد ًظر را از ارتفبع اٍرتَهتریک ًقبط 

 ثذست صَاّذ آهذ.

 
 . تًجیٍ بیضًی وسبت بٍ ژئًئیذ3ضکل 

( اسدت  geoid heightشئَئیذ ) ( ارتفبعQPگیری ضذُ در عَل قبئن ثر ثیضَی )فبغلِ ثیي سغَح ثیضَی ٍ شئَئیذ، اًذازُ

( ارتفدبع ثیضدَی   QTگیری ضذُ در عَل قبئن ثدر ثیضدَی )  ضَد. فبغلِ ثیي ثیضَی ٍ زهیي، اًذازًُطبى دادُ هی Nٍ ثب 

(ellipsoid height است ٍ ثب )h گیری ضذُ در عدَل صدظ ضدبقَلی    ضَد. فبغلِ ثیي شئَئیذ ٍ زهیي، اًذازًُطبى دادُ هی

(PTارتفبع اٍرتَهت )( ریکorthometric heightًبهیذُ هی ) ضَد ٍ ثبH ضَد. اگر از اًحٌبی ضبقَلی غرف ًظدر  هؼرفی هی

 ضَد، صَاّین داضت:
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، هیٌیون ثبضذ ثِ ًحَی کِ ثْتریي ثیضَی، ثیضَی صَاّذ Nثبیست ثراثر غفر است. در ثقیِ ًقبط هی N0در ًقغِ اٍلیِ 

غجق صَاّذ ثَد ٍ پبراهترّبی آى ثب استفبدُ از راثغِ زیر ٍ ثر پبیِ ثْتریي هقبدیر قبثل ثَد کِ ثِ ثْتریي ًحَ ثر شئَئیذ هٌ

 ضَد:تؼییي ثب فٌبٍری رٍز تؼییي هی

      ∯       
 

  

 تَاى فقظ ثِ تقریت تؼییيراثغِ دیگری ًیس ثرای تؼییي ثیضَی ثْیٌِ ٍجَد دارد کِ در ػول ایي ثیضَی ثْتریي را هی

ّبی قدبئن  تَاى هَلفِکرد چرا کِ دادُ کبفی در اصتیبر ًیست )ثب داضتي عَل ٍ ػرؼ ًجَهی ًقبط شئَدتیکی هَجَد هی

ِ   f( را ثذست آٍرد ٍ ضرط ریل را ثررسی ًوَد( . اگر در ضرط فدَ   ζ( ٍ ًػف الٌْبری )ηاٍلیِ ) داضدتِ ضدَد   ثبثدت ًگد

 دست صَاّذ آهذ.ثِ aًتیجِ یکسبى ثرای 

   
 
∯(      )    

 

 

 وتایج -4

ثبتَجِ ثِ تَضیحبت دادُ ضذُ در صػَظ رًٍذ اًجبم تحقیق، توبهی هحبسجبت هرثَعِ در غبلت یک ثرًبهِ کدِ تَسدظ   

 کِ تَسظ هَلفیي ایي هقبلِ عراحی ٍ ثرًبهِ ًَیسی ضذُ است، اًجبم گرفتِ است.

 

  ذٌ. ضمایی کلی از محیظ بروامٍ عراحی ض3ضکل  

 

ف ارتفبػبت تجذیل ضذُ ٍ ارتفبع اٍرتَهتریک ًقبط( ّدر ثیضدَی را   هجوَع هرثؼبت هقبدیر ارتفبع شئَئیذ )حبغل از اصتال

 ثبضذ.ثب یک دیگر هقبیسِ کردُ ٍ کوتریي هقذار هرثَط ثِ ثیضَی ثْیٌِ هی

ثب تَجِ ثِ هحبسجبت اًجبم ضذُ کِ در ریل ًطبى دادُ ضذُ است، کوتریي هقذار هجوَع هرثؼبت هقبدیر ارتفدبع شئَئیدذ   

 آیذ.ثیضَی ثْیٌِ ثرای کطَر ایراى ثذست هی WGS 72ثبضذ ٍ ثیضَی هی WGS 72هتؼلق ثِ ثیضَی 
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 ... تعییه بیضًی بُیىٍ برای کشًر ایران با استفادٌ از

 یمیرک یداَ ،یعجشا دیمح

ي مقذار ارتفاع ژئًئیذ حاصل از اختالف ارتفاع  WGS 72در بیضًی  GPS/Leveling. مختصات تبذیل یافتٍ وقاط 2جذيل 

 ايرتًمتریک ي ارتفاع ژئًدتیک تبذیل یافتٍ

( کٍ در تعییه بیضًی بُیىٍ مًرد بررسی N2برای َر بیضًی ) GPS/Levelingوقغٍ  22َای . مقادیر مچمًع ورم3جذيل 

 قرار گرفتٍ اوذ.

 وام بیضًی (N2مقذار ) وام بیضًی (N2مقذار ) وام بیضًی (N2مقذار )

19022.3 
Indonesian 

National 1974 11970100 
Everest (India 

1956) 5927770 Airy 1830 

1040490 
International 

1924 12143100 
Everest 

(Malaysia 1969) 11776700 Airy (Modified) 

262465 Krasovsky 1940 11883100 
Everest 

(Malay.&sing) 19092.2 
Australian 

National 

4009.71 
Parametry 

Zemli 1990 11712700 
Everest 

(Pakistan) 10204000 Bessel 1841 

19092.2 
South American 

Datum 1969 27919.3 
Fischer 1960 

(Mercury) 7879590 
Bessel 1841 

(Namibia) 

160790 Struve 15019.6 
Fischer 1960 

(Modified) 4952.67 
China Geodetic 

Ref.Sys 1980 
26547 WGS 1960 10752.7 Fischer 1968 12158.6 Clarke 1866 

6961.63 WGS 1966 19026.2 
Geodetic 

Ref.Sys 1967 19895.2 Clarke 1880 

3875.12 WGS 1972 4184.94 
Geodetic 

Ref.Sys 1980 19518600 Danish 

4184.94 WGS 1984 98327 Helmert 1906 12752000 Everest 

4104.67 World Geodetic 

Datum 2000 246083 Hough 1960 12053300 
Everest (Sabah 

Sarawak) 

 مقذار ارتفاع ژئًئیذ
ارتفاع ژئًدتیک 

 تبذیل یافتٍ

عرض جغرافیایی 

 تبذیل یافتٍ

عًل جغرافیایی 

 تبذیل یافتٍ
 ضمارٌ وقغٍ

25.4262- 254.7548 27.3429 56.1542 1 

14.5255- 863.1095 28.2971 58.1925 2 

12.3213- 1336 28.7370 52.6726 3 

15.3241- 12.2371- 30.2256 49.8209 4 

2.8221- 2480.4 55.3142 30.2974 5 

14.2121- 873.3989 31.2174 60.3362 6 

8.2656- 94.5514 32.2925 48.7898 7 

3.2422- 1013 32.6532 54.7157 8 

12.5271- 1440.8 33.225 58.8246 9 

4.2536 1051.6 34.2666 51.214 10 

11.5564 1788.4 34.7934 46.7633 11 

9.4223- 1342.1 35.7707 57.2152 12 

11.8195 1876.4 36.2875 49.2054 13 

2.1254- 1423.8 36.2086 54.1981 14 

22.6371- 603.7589 36.3099 60.6097 15 

4.1631 101.5151 36.7737 50.8059 16 

18.8527 1898.2 37.2122 42.2999 17 

13.3722- 1498.2 38.1144 57.2511 18 

18.8189 2502.7 38.7194 46.8375 19 

22.8745 942.2065 39.277 44.7945 20 
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 برای َر بیضًی بٍ صًرت ومًدار GPS/Levelingوقغٍ  22َای . ومایص مقادیر مجمًع ورم2ضکل 

 پیطىُادات -5

ثبضدذ، ثذسدت   ًتبیج ایي تحقیق، ثب تَجِ ثِ یک سری ًقبط هحذٍد کِ ثِ غَرت ّوگي در سراسر کطدَر پراکٌدذُ هدی   

ضَد، اگر تؼذاد ٍ پراکٌذگی )اػن از هَقؼیت جغرافیدبیی ٍ ارتفدبػی(   آهذُ است. ثب ایي ٍجَد در تحقیقبت آتی تَغیِ هی

 ًقبط را افسایص دّین، دقت ًتبیج ثذست آهذُ افسایص صَاّذ یبفت.

 گیری وتیجٍ -5

( ٍ ,hλφ,ی کدِ دارای هختػدبت شئَدتیدک )   ّذف اغلی ایي تحقیق، ثررسی ثیضَی ثْیٌِ ثب استفبدُ از یک سری ًقبع

ثبضذ. ثرای ایي هٌظَر ثِ هقبیسِ ارتفبع شئَدتیک ٍ ارتَهتریک پرداصتدِ ٍ جدذایی ثیضدَی از    ( هیHارتفبع ارتَهتریک )

شئَئیذ را ثذست آٍردین. در اداهِ هجوَع هرثؼبت ارتفبع شئَئیذ ّوِ ًقبط را ثذست آٍردُ ٍ ثب هقبیسِ ایي هجوَع ثدرای  

کٌین. کِ ثب تَجِ ثِ ًتبیج ٍ هحبسجبت ارائِ ضذُ ثدِ ایدي ًتیجدِ رسدیذین کدِ      یضَی، ثیضَی ایذُ آل را تؼییي هیّر ث

 ثبضذ.ثیضَی ثْیٌِ ثرای کطَر ایراى هی WGS 72ثیضَی 

 تقذیر ي تطکر

ًی در رًٍذ اًجبم کوک ضبیب GPS/Levelingثرداری کطَر کِ ثب در اصتیبر قرار دادى ًقبط هَلفیي هقبلِ از سبزهبى ًقطِ

دکتر جَدکی کِ ثب رٌّوَدّبیطبى هب را در ایي راُ ّذایت ًوَدًدذ،   استبد اًذیطوٌذ جٌبة آقبی تحقیقبت ایفب ًوَدًذ ٍ

 کوبل تطکر ٍ قذرداًی دارین.
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Abstract 

From geometrical point of view, which is the nearest shape to geoid, the ellipsoid with the best fitness to 

geoid is called optimized ellipsoid. To identify the position on the earth, we should know the shape and 

size of the earth. The earth is not full sphere and is ellipsoid. Based on the different accuracy available in 

measuring the earth shape, different ellipsoids with various sizes and specifications have been used to 

display the earth shape. In this study, according to the geoid height (N) relative to the ellipsoid has been 

used to evaluate the nearest approximation. This means that from 20 GPS/Levelling points with 

homogenous dispersal are used in Iran. These points from global geodetic coordinate system 1984 (WGS 

84) have been converted to coordinate system of other global ellipsoid and geoid height of these points on 

the any converted ellipsoids computed and compared with Each other. Based on the given results, the 

optimized ellipsoid for Iran is WGS 72. 

 

Keywords: optimized ellipsoid, geoid, geoid height, GPS/Levelling 

 

 

 عىًان -2

 

 زیر عىًان -2-1

 

 ر زیر عىًانیز -2-1-1

 

 زیر ضکل ثِ غَرت ٍسظ چیي ثبضذ. ػٌَاى ضکل ثبیستی

 

 ورمال ماتریس مىفرد مقادیر تغییرات ومًدار : 1 ضکل

 

 ػٌَاى جذٍل ثبیذ ثبالی جذٍل ٍ ثِ غَرت ٍسظ چیي ثبضذ.
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 : مقادیر میذاوُای سرعت بذست آمذٌ  1جذيل 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 


