
 



كلیة الھندسة

ابراھیم حسن ھاشمرائد محمد كامل حسونةاسم الباحث:

عنوان البحث:
استخدام تقنیة نظام تحدید المواقع (GPS) في حساب تأثیر المطبات الصناعیة على تأخیر أزمنة السفر بمصر

طریقة البحث:
یھدف ھذا البحث إلي تقییم تأثیر المقبات الصناعیة علي أزمنة السفر و التأخیرات علي الطرق بین المدن بمصر وذلك
باستخدام نظام تحدید المواقع العالمي (GPS).  حیث تعد عملیة جمع البیانات لدراسات أزمنة السفر و التأخیرات علي

الطرق أحد أھم تطبیقات ھذا النظام في مجال ھندسة النقل. و قد تم إجراء ھذا البحث علي طریق مكون من
حارتین-اتجاھین یربط بین مدینتي شبین الكوم وطنطا ویبلغ طولھ حوالي 20 كم. و قد روعي  عند اختیار ھذا الطریق

وجود عدد كبیر من المقبات الصناعیة ذات الخصائص المتنوعة. تم  تجھیز عربة اختبار و تھیئة وضع جھاز الـ
(GPS)  المستخدم بداخلھا وعلي سطحھا. وقد تم تجمیع العدید من البیانات لمختلف أوقات السفر. و قد أظھرت النتائج

وجود تأثیر واضح لوجود المقبات الصناعیة علي أزمنة السفر والتأخیرات علي الطرق، و ذلك في أوقات السفر
المختلفة.
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عنوان البحث:
نمذجة سطح الجیوئید في مصر باستخدام ثالث طرق تكاملیة

طریقة البحث:
في ھذا البحث تمت المقارنة بین طرق (( Stokes و (Hotine )  و (Deflection-geoid)  في حساب نموذج الجیوئید
ودقتھ لألراضي المصریة. حیث تم استخدام شذوذ الجاذبیة، واضطراب الجاذبیة وانحراف الرأسي عن العمودي كبیانات

شبكیة مدخلة للطرق الثالث، على الترتیب. وقد أظھرت المقارنة نفس معالم ودقة الجیوئید الناتجة من طریقتي
(( Stokes و (Hotine ) ، بینما كانت معالم الجیوئید الناتج من الطریقة الثالثة مختلفة والدقة أعلى بدرجة ملحوظة.

فقد أظھرت المقارنة  عند نقط (GPS )  معلومة المنسوب ومستقلة أن المتوسط و االنحراف المعیاري للفروق بین
الجیوئید المرصود والمحسوب بالطریقة الثالثة أقل بنسبة 36 %   ،  %8، على الترتیب، من القیم الناتجة باستخدام

طریقتي (( Stokes و (Hotine ) .  لذا یوصى باستخدام انحراف الرأسي عن العمودي كأرصاد متجانسة لحساب
نموذج الجیوئید.
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عنوان البحث:
سطح الجیوئید باستخدام بیانات حیود الرأسي واضطراب الجاذبیة: تأثیر نطاق التكامل

طریقة البحث:
   في ھذا البحث تمت دراسة تأثیر نصف قطر نطاق التكامل على حساب الجیوئید، وذلك في حالة استخدام اضطراب
الجاذبیة وانحراف الرأسي عن العمودي كبیانات مدخلة.   ولھذا الغرض تم أخذ قیم متعددة لنصف قطر نطاق التكامل

لتعیین الجیوئید عند نقط (GPS )  متفرقة ومعلومة المنسوب، وذلك باستخدام طریقتي (Hotine )  و
(Deflection-geoid).  وقد أظھرت النتائج في كلتا الحالتین تأثیرا ملحوظا لنصف قطر نطاق البیانات على دقة

الجیوئید. وقد أعطت الطریقتان نتائج متشابھة عند نصف القطر المتوافق مع تحلیل النموذج التوافقي المستخدم. ولكن
عند أقطار أكبر لنطاق البیانات اتضح أن دقة الطریقة األولى تتدھور، بینما كانت نتائج الطریقة الثانیة أفضل بشكل
ملحوظ. لذا یوصى باستخدام أقل قطر ممكن لنطاق البیانات في حالة استخدام أرصاد اضطراب الجاذبیة في حساب

الجیوئید، بینما یوصى باستخدام قیم أكبر في حالة استخدام أرصاد انحراف الرأسي عن العمودي، وذلك في حالة عدم
اجراء أي تعدیل على دالة التكامل أثناء الحل
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