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 الدضويت الهىدصيت

 ـ حعريف الدضويت.1

 في العمل    
ً
ت هي عملُت جحدًد فسق الازجفاع بحن هقطخحن ؤو ؤلثر على ططح ألازض. وهي مهمت حدا الدظٍى

 الهىدس ي، طىاًء في مسحلت الخصمُم ؤو في عملُاث البىاء.

 )دط السصد ؤو دط الهىلُماحظُىن(. جخعحن ازجفاعاث الىقاط مً دالى 
ً
 ؤفقُا

ً
جحدد هظازة حهاش الىُفى دطا

قُاض الخباعداث الشاقىلُت ؤطفل دط السصد بالدظدًد هحى محرا مدزحت ًخم جثبُتها فىق مل هقطت مً 

 ([.1الىقاط ]اهظس الشهل )

 

 
 الهىدصيت.(: الفكرة العامت للدضويت 1الشكل )

 

 هى:Bو Aجمثل القساءة على اإلاحرا، ًهىن فسق الازجفاع بحن الىقطخحن  Rباعخباز 

(1                                                                           )
BA RRh  

 حعاريف أصاصيت.ـ 2

 هى دط ذو ازجفاٍع ثابذ عً اإلاظخىي الىططي لظطح : (Level Line)ـ خط الدضويت 1ـ2

 ]اهظس الشهل )، البحس     
ً
 مىحىُا

ً
 ([.2وبالخالي طُهىن دطا

 

 

 

 

 

 



 

 2الصفحت  مقدمت في املضاحت ـ د. م. إياد فحصت

 

 

 
 

 (: جمثيل خط الدضويت والخط ألافقي.2الشكل )

ت عىد الىقطت ذاتها، وهى هى الخط اإلاماض لخط: (Horizontal Line)ـ الخط ألافقي 2ـ2  الدظٍى

 مخعامد مع اججاه قىة الجاذبُت ألازطُت عىد هفع الىقطت. وهى دط مظخقُم.      

قاُض ازجفاعاث حمُع:  (Level Datum)ـ صطح املقارهت 3ـ2
ُ
 هى اإلاظخىي اإلاسحعي الري ج

 الىقاط باليظبت له على مظخىي الدولت الىاحدة.      

 هي هقطت مسحعُت ثابخت ذاث ازجفاع محدد ؤعلى : (Bench Mark: BM)ـ مرجع الدضويت 4ـ2

 ؤو ؤطفل ططح اإلاقازهت.      

 : هي هقطت دائمت ذاث(Standard Survey Mark: SSM)ـ هقطت مضاحيت هظاميت 6ـ2

 ازجفاع وإحداثُاث ؤفقُت محددة طمً الىظام العام للدولت.      

 هى ازجفاع الىقطت اإلايظىب بلى الظطح : (Reduced Level: RL)ـ الارجفاع املختزل 7ـ2

 اإلاسحعي )فىق ؤو ؤطفل(.     

 هي السصدة ألاولى التي هجسيها بعد جثبُذ حهاش الىُفى. :(Backsight)ـ القراءة الخلفيت 8ـ2

 هي السصدة ألادحرة التي هجسيها قبل هقل الجهاش بلى :(Foresight)ـ القراءة ألاماميت 9ـ2

 آدس. مىقٍع       

 هي زصدة هجسيها بحن القساءة الخلفُت: (Intermediate Sight)ـ القراءة البيييت 11ـ2

 وألامامُت الالحقت.       

 هى دط السصد اإلاىطلق مً عحن الاوظان: (Line of Collimation)ـ خط الرصد 11ـ2

        .
ً
 بخقاطع شعحراث لىحت املحنم، وهى دط ؤفقي دوما

ً
 مسوزا
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 .(LEVEL)ـ جهاز الىيفو أو امليزان 3

ظخذدُم حهاش الىُفى )اإلاحزان( للحصىى على فسوقاث الازجفاعاث بحن الىقاط ؤعلى ؤو ؤطفل الخط ألافقي.      ٌُ

ت، عىدها جخحدد الازجفاعاث املختزلت لهره  فةذا مان الخط ألافقي على ازجفاٍع محدٍد باليظبت بلى مسحع الدظٍى

 .([3الىقاط ]الشهل )

 
 (: الارجفاعاث املختزلت للىقاط.3الشكل )

 

 مً هظازة مظاحُت مصودٍة بألُت جىاشن )
ً
( لىطع دط السصد في الحالت compensatorًخهىن الىُفى ؤطاطا

ش  ت، وبىفع الىقذ جخذلص مً جإثحر الدشَى جاث محرا الدظٍى ألافقُت. وهره الىظازة جقىم بخنبحر جدٍز

(parallax.ت  ( للسٍئ

 جهاز الىيفو.أهواع  ـ4

 آلليت الخمركس والخوازن هميز ألاهواع الخاليت:   
ً
 وفقا

 مع اججاه الشاقىى    
ً
ت لىطع دط السصد مخعامدا  ـ الىُفى الخقلُدي: اإلاصود بألُت داصٍت قظٍس

 اإلااز مً هقطت الشبنت الازجفاعُت.      

 صد في الحالت ألافقُت ـ الىُفى ألاوجىماجُهي: وهى مصود بألُت جىاشن حظمح بىطع دط الس    

ت هره ألاحهصة ًنفي وطع املحىز         طاإلاا مان الجهاش طمً مجاى الخىاشن آلالي. ولدظٍى

بحن الشهل )       ت. ٍو  في 4العمىدي للجهاش بالىطعُت الشاقىلُت مً دالى مسلصة الصئبقُت الدائٍس
ً
 طىلُا

ً
( مقطعا

 .WILDالىُفى ألاوجىماجُهي مً صىع شسلت 
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 ألاوجوماجيكي املسود بآليت جوازن. WILD(: هيفو 4الشكل )

 

ت مالتي جظهس في الشهل آلاحي: د هظازة الىُفى بشبنت شعحراث طخادًمتًر  وجم جصٍو

 
 (: شبكت خطوط املحكم في الىظارة.5الشكل )

 لما هى الحاى في ألاحهصة اإلاظاحُت هجسي عملُاث الاحهام قبل ؤدر قُمت القساءة على
ً
 اإلاحرا الشاقىلُت. ودوما

 مىقع العُيُت باليظبت للمحنم، فىىحه الىظازة هحى هقطٍت    
ً
إلحساء عملُاث ؤلاحهام في هره الىظازة هظبط ؤوال

مظِئت وهصلق اططىاهت العُيُت طمً اططىاهت املحنم حتى هسي دطىط املحنم بشهٍل واضٍح، ججسي هره 

الخالُت هظبط مىقع اططىاهت املحنم والعُيُت باليظبت بلى  العملُت إلاسٍة واحدة قبل القُاطاث. وفي الخطىة

لعدطت الجظمُت، فجزلق مجمىعت العُيُت واملحنم طمً اططىاهت الجظمُت حتى هسي دُاى الجظم اإلاسصىد 

ه هىا بلى طسوزة اإلاطابقت بحن دُاى الجظم اإلاسصىد ودُاى دطىط املحنم،  جب الخىٍى بشهٍل دقٍُق وواضح. ٍو

دُاى املحنم باليظبت بلى الجظم عىد جحٍسو عحن الساصد ؤمام العُيُت طىاًء مً الُمحن بلى بحُث الًخحسك 

.
ً
 الِظاز ؤو مً ألاعلى بلى ألاطفل وبالعنع ؤًظا
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( هميز بين ألاهواع الخاليت:
ً
 آلليت العمل )جكىولوجيا

ً
 ووفقا

  : الرقمي إلالكترووي الىيفو ـ جهاز   

 اإلاىاطِب فسوقاث بهدف حعُحن  اإلاحراث صىز  إلاعالجت مخطىزة بخنىىلىحُا مصود حهاش هى    

 في والبُاهاث اإلاعلىماث وحسجُل الجهاش، شاشت على اإلاعلىماث وعسض واإلاظافاث ألافقي،    

 اإلاظافاث حعُحن مم/ لم ودقت 1 اإلاىاطِب حعُحن في الجهاش دقت وجبلغ. الجهاش الدادلُت ذالسة    

 .طم 5 – 1مً     

  : الدوار الليزر بىظام الىيفو ـ جهاز   

 بةظهاز جقىم للجهاش جابعت داصت وحده على ٌظخقبل لحزز شعاع بزطاى على الجهاش ٌعمل    

  اإلاُل. ؤو باإلايظىب الخاصت والبُاهاث اإلاعلىماث    

  : العادي الىيفو ـ جهاز   

 ؤغلب في الاطخذدام شائع وهى بالظبط، داصت وبصالاث مىظاز مً مهىن  حهاش هى    

ع الهىدطُت     ع مثل اإلاشاَز  وحظخذدم واملجازي، اإلاُاه وجمدًداث والعسطُت الطىلُت اإلاشاَز

 اإلاحرا العادًت. فُه     

 .(Levelling Staff)ـ امليرا املضاحيت 5

 مً اإلاعدن ؤو الفاًبرغالض. ؤغلبها بطىى    
ً
عىد بطالتها. لما   5mؤو  m 3ًجب ؤن جهىن اإلاحرا صلبت، وجصىع عادة

ت لجعلها في الىطعُت الشاقىلُت. د اإلاحرا بصئبقُت حظٍى  ًمنً جصٍو

 
 (Staff Bubble)(: زئبقيت امليرا 6الشكل )
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 عدة ؤهىاع للمحرا هي:
ً
ىحد عمىما  ٍو

 ـ محرا مشفسة وظخذدمها مع مجمىعت حهاش الىُفى ؤلالُنترووي.    

 .mm 5ـ محرا حظمح بالقساءة اإلاباشسة مدزحت مل     

 .([7]الشهل ) mm 10اإلادزج مل  Eـ همىذج ؤلـ     

 
 ميرا القراءة املباشرة                             Eميرا ألـ                                                                              

 الدضويت.(: ميرا 7الشكل )

 

 .Change Plateـ حامل امليرا  6

ظخذدم حامل اإلاحرا لدشنُل قاعدٍة صلبٍت جحذ اإلاحرا عىدما جهىن ألازض زدىة. وجهىن     ٌُ 

 على شهلحن:

ل مىخهي بصفُحت معدهُت في ألاعلى.    ألاوى : مظماز طٍى

 الثاوي: صفُحت مثلثُت الشهل مع ؤزحل صغحرة لغسشها طمً التربت.  

س اإلاحرا فىق الحامل.وفي   الحالخحن ًىحد هخىء صغحر في اإلاسلص لخثبُذ وجدٍو
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 (: حامل امليرا.8الشكل )

 جىصيب الىيفو ألاوجوماجيكي وجحضيره للقياش.  ـ7

Adjustment of the Automatic Level 

 ًىحد هىعان مذخلفخان مً بحساءاث جحظحر الىُفى لعملُاث القُاض، وحُظمى:   

 اإلااقخت ، الخحظحراث الدائمتالخحظحراث 

 الخحضيراث املؤقخت. ـ1ـ7

 هي بحساءاث هقىم بها ملما ؤزدها جىصِب الجهاش، وجخظمً:   

 ـ جثبُذ ؤزحل الحامل )ثالثي القىائم( بقىة في ألازض، مع املحافظت على ؤفقُت زؤض الحامل   

 قدز ؤلامهان.     

 ـ زفع الجهاش مً علبخه.   

 ـ جثبُذ الجهاش فىق حامله بقىة وؤمان.   

براخ(.     ـ جإمحن ؤفقُت الجهاش باطخذدام بصالاث زؤض الخىاشن )التًر

 ـ بحساء عملُاث ؤلاحهام.   

 ـ الدظدًد هحى اإلاحرا.   

 وجخم عملُاث ؤلاحهام بالدظلظل الخالي:

س العدطت العُيُت حتى1     ـ الىظس بالخلظهىب اإلاظاحي بلى الظماء ؤو بلى هقطت مظِئت وجدٍو

 جظهس شعحراث الدظدًد في املحنم بشهٍل دقُق وواضح.       

 ـ الدظدًد هحى الهدف اإلاسصىد وإحساء اإلاطابقت الدقُقت حتى ًظهس الهدف بىطىح وبدون 2   

 ؤي دُاى للجظم اإلاسصىد.       
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 الى بحساء الخحظحراث ًقىم حامل اإلاحرا بـِ :د

 ـ جىحُه اإلاحرا هحى الساصد، وجإمحن شاقىلُتها باطخذدام الصئبقُت الخاصت برلو.1   

جاتها.2    ت جدٍز  على عدم بعاقت زٍئ
ً
 عً وحه اإلاحرا، وذلو حسصا

ً
 ـ ببقاء ؤصابعه بعُدا

 الخحضيراث الدائمت. ـ2ـ7

 فةنحتى ٌعمل الىُفى ألاوجىم     
ّ

، وإال
ً
 اجُهي بالشهل ألافظل ًجب ؤن ًهىن مظبىطا

. للخحقق ًجب:     
ً
ا ُّ  الهىمبيظاجىز لً ٌعمل بشهل دقُق ولً ًهىن دط السصد ؤفق

 ـ جإمحن ؤفقُت الجهاش باطخذدام الصئبقُت )بمظاعد بصالاث الخىاشن(.     

ت       س الجهاش بصاٍو  بحُث ًخجاوش بصالي جىاشن، ثم الخحقق مً الصئبقُت. 180ـ جدٍو

ت       س الجهاش بصاٍو  ؤدسي. 180ـ جدٍو
ً
 والخحقق مً مسلصة الصئبقُت مسة

 إلحساء القُاطاث.     
ً
 ـ بذا حافظذ الصئبقُت على جىاشنها ًهىن الجهاش ماّهال

 

 


