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 املساحة الحفصيلية

Detail Surveys 

 ـ امللدمة.1

ظخخدُم اإلاظاخت الخفصُلُت في الحصول على مواكع الخفاصُل العبوغسافُت ضمً مىعلٍت مدددٍة مً    
ُ
ح

ت وفي جمثُل الخفاصُل  ٍس ألازض، وبما ًخدم في زطم الخازظت اإلاظاخُت. وجفُد الخازظت في العملُت الخعٍو

 العبُعُت والصىاعُت على طعذ ألازض. 

عخمد اخخُاز ًمكً اطخخدام ظسٍق عدًدٍة لخددً    د اإلاواكع؛ بعضها ًدويٌّ وجللُدي، وبعضها إلُكترووي. َو

لت اإلاسح على العوامل الخالُت:  ظٍس

 ـ أبعاد اإلاىعلت اإلامظوخت مع اعخباز مىاظم الخوطع.

 ـ هوعُت الخفاصُل اإلامظوخت، طواًء أكاهذ أبيُت أو هلاط جفصُلُت مفسدة.

 خوفسة.اإلاـ ألاحهصة 

 الخخعُعُت اإلاخاخت.ـ جلىُاث السطم 

لت اإلاظخخدمت، ًجب إحساء الخدلُلاث على ألاعمال اإلاظاخُت بما ًضمً مظخوى  وبغض الىظسعً العٍس

 اإلاوزوكُت والجودة.

ت هلوم بمجموعت ألاعمال آلاجُت:     لصىع الخازظت باطخخدام أطع اإلاظاخت اإلاظخٍو
ً
 عموما

دام ألاحهصة املخخلفت، وكرلك ظسق الخدلم مً صحت جخعلب معسفت ظسق اللُاض باطخخ ـ اللياسات الحللية:

 اللُاطاث اإلاىفرة.

اضُت للمععُاث اللُاطُت، وذلك بهدف ـ الحسابات املساحية املكحبية:  جخعلب اطخخدام ظسق اإلاعالجت الٍس

 الحصول على عىاصس الخمثُل اإلاظاحي وجددًد الدكت.

لعبوغسافُت اإلاوحودة فوق طعذ ألازض على لوخت ًخم هىا جمثُل اإلاعلوماث والخفاصُل اـ رسم الخارطة: 

 بسامج مخعوزة ًخم اطخخدامها على هعاٍق واطٍع، ومً أهمها   الخازظت.
ً
ا ُّ ًوحد في مخىاول اإلاهىدطين خال

Autocad Land  وCivilcad  وبسامج أخسى مثلSurpac. 

ت ول اضُاث وخظاباث الدظٍو ت ألاخعاء.ووشير هىا إلى ضسوزة معسفت اإلاظاح إلابادئ الٍس  ىظٍس

 ـ ثحدًد املوكع باسحخدام ألابعاد الثالثة.2

 جخدم اإلاظاخت في جدلُم الوظُفخين ألاطاطِخين الخالُخين:    

 ـ حعُين اإلاوكع ألافلي.   

 .RLsـ حعُين الازجفعاث اليظبُت املختزلت    

ت ضمً هظام إخدازُاث زىائي   لخمثُل الخفاصُل على الخازظت.  (O,XY)وجخم عملُاث اإلاظاخت اإلاظخٍو
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للحصول على الازجفاعاث املختزلت للىلاط على  z-axis  كما جخم عملُاث اإلاظاخت الازجفاعُت ضمً البعد الثالث

 إلى طعذ مسحعي 
ً
 باطم الازجفاعاث املختزلت  datumالظعذ. هره الازجفاعاث جكون ميظوبت

ً
 عادة

ُ
عَسف

ُ
، وح

Reduced Levels (RLs). 

 ثحدًد املوكع ألافلي طرق 

هي الىلعت اإلاعلوب جددًد موكعها ألافلي بالسبغ مع هلاط كاعدة مدددة اإلاوكع في العبُعت  Pلخكً الىلعت 

 )ومعلومت ؤلاخدازُاث(.

 : Pًمكً اطخخدام العسق الخالُت لخعُين موكع الىلعت 

 ـ الحلاطع الخطي.1ـ2

 P. لخعُين موكع الخفصُلت العبوغسافُت اإلاخمثلت بالىلعت Bو  Aهفترض هىا معسفت موكعي الىلعخين    

 مً الىلعت 
ً
 مً الىلعت APbاإلاظافت  Aهلِع اهعالكا

ً
باطخخدام ظسق  BPaاإلاظافت  B، واهعالكا

 ([.1شس أو غير اإلاباشس]اهظس الشكل )اللُاض اإلابا

 
 ( الحلاطع الخطي.1الشكل )
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 ـ الحلاطع الزاوي ألامامي.2ـ2

 Pالعبوغسافُت اإلاخمثلت بالىلعت  . لخعُين موكع الخفصُلتBو  Aهفترض هىا معسفت موكعي الىلعخين       

ت  ABهلِع باطخخدام الخُودولُذ اهعالكا مً ؤلاججاه   مً الاججاه Pهدو الىلعت  الصاٍو
ً
 BA، واهعالكا

ت   ([.2]اهظس الشكل )Pهدو الىلعت الصاٍو

 
 ( الحلاطع الزاوي ألامامي.2الشكل )

 

 ـ الحلاطع املحعامد.3ـ2

بلُاض ظولي مظخلُمين مخعامدًً  P. ًخعين موكع الىلعت Bو  Aهفترض هىا معسفت موكعي الىلعخين    

مكً اخخُاز إخدى مجموعتي اللُاطاث الخعُت آلاجُت:   باليظبت لبعضهما. ٍو

AD  وDP   أوBD  وDP 

ت اللائمت باطخخدام اإلاوشوز الضوئي أو  ث بالعسق اإلاعسوفت الخُودولُذ، وهلِع اإلاظافافُخم جددًد الصاٍو

 ([.3]اهظس الشكل )

 

 
 ( الحلاطع املحعامد.3الشكل )
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 ـ الطريلة اللطبية.4ـ2

. لخعُين موكع ABواججاه اإلاظخلُم  A، أو موكع الىلعت BوAهفترض هىا معسفت موكعي الىلعخين    

ت  Pالىلعت  باطخخدام الخُودولُذ، زم كُاض اإلاظافت  APو  ABبين الاججاهين  ًكفي كُاض الصاٍو

APDAP  ([.4]اهظس الشكل )ام العسق اإلاعسوفت باطخخد 

 
 ( الطريلة اللطبية.4الشكل )

 ـ ثلاطع اسحلامحين.5ـ2

اإلاعلوب حعُُنها عً جلاظع  P، جيخج الىلعت DوCوBوAهفترض هىا معسفت مواكع أزبع هلاط هي    

 ( [.5] الشكل ) CDو  ABالاطخلامخين 

 
 .P( ثلاطع إلاسحلامحين لحعيين النلطة 5الشكل )

 ـ الحلاطع الزاوي الخلفي.6ـ2

ت  CوBوAهفترض هىا معسفت مواكع زالر هلاط     . لخعُين BCو BAاملحخواة بين اإلاظخلُمين  والصاٍو

خين  Pموكع الىلعت   (.6اإلابُيخين بالشكل ) و  هثبذ حهاش الخُودولُذ فوكها، وهلِع الصاٍو
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 ( الحلاطع الزاوي الخلفي6الشكل )

 

 ـ املبادئ ألاساسية للعمل املساحي.3

 ـ العمل من الكل إلى الجزء.1ـ3

Working from the Whole to the Part 

ع اإلاظاخُت. ًخم بىاء الشبكت اإلاظاخُت ألاطاطُت على مظخوى الدولت،      هرا هو اإلابدأ ألاطاس ي لكل اإلاشاَز

خم حعُين إخدازُاث هلاظها بدكٍت عالُت. زم ًخم جكثُف الشبكت اإلاثلثاجُت ألاطاطُت إلى شبكاث مً مساجب  ٍو

 مع دزحت ا
ً
لشبكت. زم هيخلل إلى اإلاشسوع الخخصص ي أدوى، وجكون دكت حعُين إخدازُاث الىلاط مخىاطبت

 والخثلُث اإلاىاطب. ٌظمذ هرا ألاطلوب في العمل بخللُل جساكم ألاخعاء في ألاعمال اإلاظاخُت الُومُت.

 املضبوط.ـ الحثليث املساحي 2ـ3 

Form Well-Conditioned Triangles 

  

ت 120ختى  30 بددود ال مثلثاث شواًاهحشكُ   ت ألاضالع كدز ؤلامكان، وحظدىد إلى كاعدة كٍو ، ومدظاٍو

ت واخدٍة على ألاكل. كما ًظهس في الشكل )  (.7ومدوٍز

 
 .(: الحثليث املساحي املضبوط7الشكل )
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 ـ اعحبار الناحية إلاكحصادًة.3ـ3

Economy of Lines 

 

ت لخددًد اإلاوكع والخدلم مً صحت العدد ألاكل مً ًخجلى ذلك باطخخدام     اللُاطاث الخعُت الضسوٍز

 العمل. 

 للنلاط املساحية. ةكع الصحيحاـ اخحيار املو 4ـ3

Station Selection 

فضل     ب وؤلاشالت، ٍو ًجب اخخُاز مواكع الىلاط اإلاظاخُت الدائمت في أماكً مىاطبت بدُث الجخعسض للخخٍس

دًم زابذ، حداز كسمُدي أو بِخووي ... الخ( بشكٍل ٌظمذ باالطخخدام بجواز اإلاعالم الثابخت )مثل: طُاج ك

َميِن زابخين على 
َ
جب جىظُم كسث وصٍف مىاطب للىلعت ًخكون مً مظافخين إلى َمعل اإلاخكسز ملحعاث اللُاض. ٍو

 ([.8ألاكل ] الشكل )

 
 كرت وصف النلطة املساحية. (:8الشكل )

 

 للحفاصيل.ـ التراثيب وألاضالع الرابطة 5ـ3

Offsets and Ties to Detail 

 كدز ؤلامكان ًجب اخخُاز خغ اللاعدة اإلاظاخُت   
ً
بت ُل اإلامظوخت، وضمً مظافٍت مً الخفاصبدُث جكون كٍس

د  .. هدعو اإلاظافت العمودًت الفاصلت بين الخفصُلت اإلامظوخت واللاعدة  باطم الترجِبm 10عً  الجٍص

 هأخر tiesوظخخدم اإلاظافاث السابعت ) m 10مً أحل التراجِب ألاكصس مً    
ً
على ألاكل  مظافخين(. عادة

([، وبدُث ًدشكل لدًىا مثلث السبغ اللوي 9لخعُين موكع الىلعت اإلامثلت للخفصُلت اإلامظوخت ]الشكل )

 اإلاىاطب.
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اكع الحفاصيل.9الشكل ) ابطة في جعيين مو  (: اسحخدام التراثيب وألاضالع الر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


