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مدل ژئوئيد كره ى زمين با اغراق در ناهموارى هاى آن
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هدف هاى رفتارى :

: مطالب پيش نياز

پس از آموزش و مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود بتواند:
1- راهكار كلى اندازه گيرى اختالف ارتفاع بين دو نقطه را شرح دهد.

2- محاسبات مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع بين دو نقطه را انجام دهد.
3- محاسبات مربوط به اندازه گيرى اختالف ارتفاع بين دو نقطه را با ماشين حساب 

كاسيو 4500 انجام دهد.
انجام  را  نقطه  دو  بين  ارتفاع  اختالف  اندازه گيرى  به  مربوط  بررسى  و  بحث   -4

دهد.

قبل از مطالعه ى اين فصل از فراگيرنده انتظار مى رود با مطا لب زير آشنا باشد:
1- آشنايى با فصل نهم كتاب «مّساحى»
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• سطح تراز سطحى است كه تمام نقاط واقع بر آن يك ارتفاع داشته باشد.
• سطح مبناى ارتفاعات سطحى است كه ارتفاع نقاط مختلف را نسبت به آن مى سنجند.

• ژئوئيد سطح متوسط آب درياهاى آزاد را گويند كه به طور فرضى در زير خشكى ها ادامه پيدا 
مى كند.

• خط تراز به كليه ى خطوط واقع در روى يك سطح تراز گفته مى شود.
• خط افقى خطى است كه در يك نقطه مماس بر خط تراز و عمود بر امتداد شاقولى است.
• صفحه ى مماس بر يكى از نقاط سطح تراز يا صفحه ى عمود بر امتداد شاقولى را    صفحه ى افقى گويند.

امتدادى كه نقطه ى روى زمين را به مركز ثقل زمين متصل مى كند، امتداد شاقولى ناميده    •
مى شود.

• صفحه ى قائم صفحه اى است كه از امتداد شاقولى در يك نقطه مى گذرد.
• ارتفاِع يك نقطه فاصله ى قائم از سطح مبناى ارتفاعات در جهت امتداد شاقولى يا خالف آن است.

• ارتفاع مطلق ارتفاعى است كه نسبت به ژئوئيد محاسبه مى شود و ارتفاع نسبى نسبت به 
سطوح مبناى ديگر محاسبه مى شود.

• اختالف فاصله ى قائم دو نقطه نسبت به سطح مبناى ارتفاعات را اختالف ارتفاع آن دو نقطه 
گويند.

• بنچ مارك نقاطى است كه ارتفاع آن ها نسبت به سطح مبناى ارتفاعات تعيين شده است.
• به مجموعه عملياتى كه براى اندازه گيرى ارتفاع يا اختالف ارتفاع بين نقاط انجام مى شود ترازيابى گويند.

مرورى بر فصل نهم كتاب «مّساحى»
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مثال 1-9
اندازه گیری اختالف ارتفاع بین دو نقطه

مطابق شكل داده شده اختالف ارتفاع نقطه ی A نسبت به نقطه ی B چند متراست؟

راهكار كلي: با توجه به اينكه ارتفاع پله ها در ساختمان با هم برابر است با جمع كردن 
ارتفاع همه ی پله ها با هم مي توان ارتفاع نسبت به كف يعني به نقطه ی B را به دست آورده 

يا به عبارتي ارتفاع يك پله را در تعداد پله ها ضرب كنيم.

cm 20 = ارتفاع يك پله
4 = تعداد پله ها
B نسبت به نقطه ی A 20 = ارتفاع نقطه ی cm × 4 = 80 cm = 0/8 m

اگر  با هم، صحيح است.  پله ها  ارتفاع  با فرض مساوي بودن  اين روش  بحث و بررسي: 
پله ها با هم از نظر ارتفاعي چند سانتي متر اختالف داشته باشند بايد ارتفاع تك تك آن ها را 

جداگانه به دست آورده و با هم جمع كرد.
• روش هاي دقيق تري براي اندازه گيري ارتفاع نقاط نسبت به هم وجود دارد كه در فصل هاي 

آينده شرح داده مي شود
 به نظر شما اگر ارتفاع نقطه B نسبت به سطح دريا 1000 متر باشد ارتفاع A چند متر 

مي شود؟

 20 cm

A

B

روش حل:
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تمرين هاى كالسى مثال 9 - 1:

1- با توجه به شكل مقابل ارتفاع نقطه ى B را نسبت به A به دست آوريد (با فرض مساوى 
بودن سطح پله ها)

20 cm

A

B30˚
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2- در صورتي كه ارتفاع نقطه ى C نسبت به سطح متوسط درياهاي آزاد 1520 متر باشد 
ارتفاع نقاط B و A را به دست آوريد؟  

20 cm

20 cm

A

C

B

45˚




