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 (Theodolite)التيودوليت  

 ـ قواعد ثنفيذ قياسات الزوايا.4

دكُلت غلى ألاكل مً أجل الخواشن الحسازي  15كبل اللُام باللُاض ًجب جثبُذ الخُودولُذ فوق اإلاسصد إلادة    

 الخُودولُذ والجو املحُط، ووظخغل هرا الوكذ لللُام باألغمال آلاجُت:بين 

ت اإلاسصودة ضد الهواء واإلاطس والشمع باطخخدام اإلاظالث واإلاػداث  ـ جأمين الخُودولُذ والػالماث الجُودًٍص

 الخاصت ألاخسى.

 ـ جىظُم إضاءة وإخكام اللسص اإلالظم واإلاُكسومتر )في الخُودولُخاث الخللُدًت(.

س ألالُداد خول املحوز  ـ جىظُم جوشع الشحوم خول مداوز دوزان ألالُداد والىظازة اإلاظاخُت مً خالل جدٍو

 الشاكولي، والىظازة خول املحوز ألافلي للخُودولُذ غدة مساث.

ت شبكت الدظدًد )غملُت ؤلاخكام ألاولى(.  ـ جأمين وضوح زٍؤ

 جخميز أخطاء جمسكص الخُودولُذ وؤلاشازا   
ً
ت ألافلُت اإلالاطت، وظبُا ث بأكبر جأثيٍر غلى الخطأ اإلاخوطط للصاٍو

 
ً
وللخللُل مً هرا ألاثس هخدلم مً صحتغمل الشاكول البصسي فوق كل مسصد. وهرا الخدلم ًكون مهما

د ازجفاع زأض الخواشن فوق الىلاط ألازضُت فيها غً  إن . فىلول m2بشكٍل خاٍص غىد اإلاساصد التي ًٍص

الشاكول البصسي الدائس خول املحوز الهىدس ي ٌػمل بشكٍل مضبوٍط إذا اهصاح خُال الىلطت باليظبت إلى مسكص 

د غً   .mm1خطوط الدظدًد بملداز الًٍص

ت ألاطع آلاجُت:  وهساعي خالل جىفُر اللُاطاث الصاوٍَّ

ػت بلوٍة خفُفٍت  لٍت طلظٍت ـ ًخم الضغط غلى لوالب الحسكت الظَس جكفي كي حػمل لوالب الحسكت البطُئت بطٍس

 وصحُدت.

ـ غىد الدظدًد الدكُم ًخم سحب شبكت الدظدًد باججاه الهدف باطخخدام لوالب الحسكت البطُئت بشكٍل بطيٍئ 

ت.  وبدسكت دائٍس

ز الجهاش بدفؼ خاملي الىظازة ولِع الىظازة ذاتها، أو بوطاطت اللوالب. دّوٍ
ُ
 ـ ه

س ـ بػد سحب الل ت، ًجب جدٍس م في الخُودولُذ إلى كساءٍة مػُىت، باطخخدام بصال الحسكت اللظٍس سص اإلالظَّ

س ألالُداد خول مدوزه ختى هخخلص مً أي إجهاٍد جاهبي غلى مفاصل دوزان الجهاش.  الىظازة وجدٍو

ين غىد مسكص شبكت  لت الخىاظس بوضؼ الهدف بين الخطين اإلاخواٍش خطوط ـ ًخم الدظدًد باطخخدام طٍس

 الدظدًد.

ـ هدافظ كدز ؤلامكان غلى هفع وضػُاث مسآة إهازة ألاكساص اإلالظمت والػدطاث الداخلت في بيُت مجهس اللساءة 

 داخل الجهاش.

س لوالب الحسكت البطُئت وملود اإلاُكسومتر باطخخدام إصبػين فلط )مصدوجت كوى(، وبدسكٍت بطُئٍت  ـ ًخم جدٍو

 ومظخمسة.
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 ضمً الشبكاث الجُود   
ً
ت. غموما لت الصاوٍَّ لت الاججاهاث أو الطٍس ت الخفصُلُت هلِع الصواًا باطخخدام طٍس ًٍص

لت الاوػخبر الطسق   مً طٍس
ً
ت أكثر إفادة ت بشكٍل مظخلل الصاٍو يخج ذلك غً إمكاهُت كُاض كل شاٍو ججاهاث، ٍو

ٍن في كُاض الصواً ا مً اإلاسصد الواخد غىد غدم غً الصواًا ألاخسى، وغً طسغت اللُاض وغدم اجباع حظلظٍل مػيَّ

ٍت مظاغدة. ومً وجهت هظس حجم الػمل والكلفت اإلاادً لت جوفس ظسوٍف جٍو ت اإلاسجبطت برلك، وػخبر طٍس

ت ًخم كُاض كل اججاه زصٍد مسجين، بِىما ًلاالا لت الصاوٍّ ت. ففي الطٍس لت الصاٍو  ججاهاث أفضل مً الطٍس
ً
ض مّسة

لت الا  في طٍس
ً
لت كُاض الصواًا ضمً ججاهاث، وبرلك هو واخدة خم جددًد طٍس فس هصف غدد اللُاطاث. ٍو

ت الخطُت في مسخلت جصمُم الشبكت، كما ًدخل في ذلك الخػلُماث الخاّصت غلى  ت أو الصاوٍّ ٍّ الشبكت الصاِو

 مظخوى الدولت.

 ـ ثركيز التيودوليت فوق النقطة املساحية.5

 لهره الغاًت هدبؼ الخطواث الخالُت:   

 .placing the theodolite on the tripodلجهاش فوق زأض الخواشن ـ جثبُذ ا1ـ5

 

 .attaching the plumb-bobـ زبط خُط اإلاطماز 2ـ5
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 .levelling the instrumentـ جأمين أفلُت الجهاش 3ـ5

 

 .centring the instrumentـ جمسكص الجهاش 4ـ5
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 .eliminating parallax)غملُاث ؤلاخكام(  ـ الخخلص مً جأثير البازالاكع5ـ5

 .zeroing the horizontal circleجصفير الالمب ألافلي ـ 6ـ5

 .pointing to the target and focussingـ الدظدًد هدو الهدف وغملُاث ؤلاخكام 7ـ5

 

 

 

 

 


