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  في املظاحت أطئلت عامت

  (:1الظؤال )

 .(Definition of Surveying )  عسف علم املظاحت

 الجىاب:

 مللا يحخن لع ملل  مليلالم ؾبيييلت           
ا
 ولاملك

ا
يبحث علم هندطت املظاحت في الؿسق املخخلفت لخمشيل  طلؿألا ضزع جمشليك

ث الهندطليت املخخلفلت ملل  آواملنشل لم ضلناعيت وو ملدييلتوالجباٌ والهػاب والنديلا  وضهالاز والبحلاز والاا لاث ع ومليلا

هللرلً فللي عمليللت جنفيللر املشللسوعاث الهندطلليت املخخلفللت ع لل  طللؿألا هندطللت املظللاحت جبحللث و  ملبللا و وؾللسق وملؿللازاث 

ث في الؿبييلت ملل  واكلع لنحلاث الخطلميم الهنديلعم فلي عمليلت آضزع و ذلً  خنكيع وو جخؿيـ حدود وملظازاث املنش

 مليت "الخنكيع" يؿلم علياا ع

 

 : (2الظؤال )

 ما هي أهميت علم املظاحت ؟

 الجىاب:

ضطاض لخخؿيـ وجنفير وملخابيت مليظم املشازيع الهندطيت  ذاث الطلت بظؿألا ضزع ملش   ييخبر علم املظاحت 

وو غير اجطاٌ ملباشس  ذاث يلنٍم وخسى املبا و والؿسق واملؿازاث والظدود وكنناث السي   هما ووهاا ذاث وهميت ل

ملباشس  األعماٌ املظاحيت ملش  علنم الجاسافيا والجينلنحيا وعلنم البحاز واملحيؿاث وعلنم الاا اث والصزاعت 

  واليلنم اليظىس ت

 (: 3الظؤال )

 .هماوضح الفسق بينوأ ،يت ًص املظاحت املظخىيت و املظاحت الجيىد عّسف

 الجىاب:

  غم  التم يخم اليم  املظاحي فياا  :  وهي(Plane Surveying)  املظاحت املظخن ت -1
ا
ملظاحاث ضايرة  ظبيا

 مل   الري  حيث ال جإزس خاضيت هسو ت ضزع في يخاةج اللياض   وهرا هن الننع مل  املظاحت وملحدودة
ا
يام هشيرا

  املهندطي  وغيرهم مل  املظخفيدي  مل  اليم  املظاحي

املظلاحت الجينديص لت  اعخبازهلا وبيلاد وشلي  ضزعع وهلرا  جأخلر:    ( Geodetic Surveying)  لتيص املظلاحت الجيند -2

  ظلبيا )دوللتع 
ا
 عاليت في ضعماٌ )كياطاث ع مليالجت عدديت(  حاؿو املظاحت الجينديص ت ملظاحاٍث واطليت

ا
يخؿلب دكت

 يت واليت(  حيث يدخ   الحظبا  وزس هسو ت وو ئهليلجيت ضزع في امليالجت اليدديت للشبىت الجينديص ت املظاح
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 (: 4الظؤال )

 أذكس 
ً
  (Branches of Surveying)  فسوع املظاحت املخخلفت خمظا

 الجىاب:

  (Detail Surveying) املظاحت الخفطيليت   -و

 .(Topographic Surveying) املظاحت الؿبنغسافيت ب ل 

 .(Engineering Surveying) املظاحت الهندطيت ج ل 

 .(Mining Surveying)ملظاحت ضيفاق د ل 

  (Photogrametry)املظاحت الخطن س ت  هل ل 

 .(Hydrographic Surveying)املظاحت املاةيت و ل 

 .  (Remot Senseng)بيد ع الاطدشياز ش ل 

 (: 5الظؤال )

  (The Process of Surveying) خخصازمساحل إهجاش العمل املظاحيعدد واشسح با

 الجىاب:

 ح  الخاليت:يخؿلب اليم  املظاحي جنفير املسا

  Reconnaissanceل اطخؿكع املنؿلت 1   

 فللللللللللللي ملسحللللللللللللللت الخحػلللللللللللللير يعلللللللللللللب اطلللللللللللللخؿكع املنؿللللللللللللللت ووخلللللللللللللر ضلللللللللللللنزة عامللللللللللللللت عللللللللللللل  ملنكلللللللللللللع اليمللللللللللللل   فيلللللللللللللخم اخخيلللللللللللللاز   

 ملناكللللللللللللللللللع جشبيللللللللللللللللللذ يلللللللللللللللللللاؽ الػللللللللللللللللللبـ املظللللللللللللللللللاحيتع والدكللللللللللللللللللت املؿلن للللللللللللللللللت للمياحللللللللللللللللللت اليدديللللللللللللللللللتع وويللللللللللللللللللناع ضحهللللللللللللللللللصة    

 ظاحيت املظاحيت الػسوز ت لخنفير اللياطاث امل   

  Measurement and Markingل اللياض وحيليم النلاؽ  2   

 فللللللللللللللللي ملسحلللللللللللللللللت الليللللللللللللللللاض وحيللللللللللللللللليم النلللللللللللللللللاؽ يلللللللللللللللللنم املظللللللللللللللللا   للللللللللللللللاحسا  حميللللللللللللللللع اللياطللللللللللللللللاث الػللللللللللللللللسوز ت لحظللللللللللللللللاب   

 ئحدازياث يلاؽ الػبـع وجشبيذ وحظاب النلاؽ املظاعدة املإكخت    

  Plan Preparationل ئيعاش املخؿـ املظاحي 3   

 ره املسحلت جخم امليالجت اليدديت لللياطاث املنفرة في الحل ع وذلً بيد الخصحيألافي ه   

 والحطٌن ع   ملخسحاث اليم  املظاحي وزطم املخؿـ وو الخازؾت    
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  (:6الظؤال )

ائي والظطح السياض ي لألزض مع إعطاء ألامثلت املىاطبت.  عّسف الظطح الفيًز

 الجىاب:

وملا الظؿألا الس اضعم فهن  ع هن غير ملنخظمع واليمى  الخيبير عنع  ميادلت ز اغيت الظؿألا الفيزياتو الحليلو لألز 

 ملنخظم و مى  الخيبير عنع  ميادلت ز اغيت 

 آلاجيت:الس اغيت   اليككت ملع الظؿألا الري يعسي عليع اللياطاث يمى  كبٌن طؿن  إلاطلاؽ  

 إلاهليلج الدوزا و ع الىسة ع املظخني 

Plane  , Sphere  ,  Ellipsoide)) 

 جم كبٌن ملايظمى 
ا
 لإلطلاؽع وجنظب ئليع  الجيىئيدعامليا

ا
) طؿألا الظن ت املاز مل  املظخني النطؿو للبحاز ( طؿحا

 لنحند البحاز والبحيراث والجباٌ وضهااز واخخكف جنشع الىخ  غم  اللشسة ضزغيت يؿسو 
ا
  ويديعت

ا
ت
ّ
إلازجفاعاث واف

ت ايحسافاث ع  اجعاهاتاا النظامليتع و الخالي يمى  الخأهيد و  طؿألا الجينةيد غير ع   اجعاهاث كنى الشلالت ضزغي

 
ا
 فيزياةيا

ا
 طؿن  الظن ت ( طؿحا

ا
 يظاملو واليمى  الخيبير عنع  ميادلت ز اغيتع لرا  يخبر الجينةيد ) عمنملا

طلاؽ ئل  الجينةيدع وو  وظهسث الدزاطاث ضطتروحينديص ت و  إلاهليلج الدوزا و هن ضكسب مل   ي  طؿن  إلا    

 وهبر ايحساف للجينةيد ع  إلاهليلج اليخعاوش املئت ملتر 

 أكمل الفلسة الخاليت: (:7الظؤال )

 :ليت وعخمد ططىح إلاطلاط كما ًليليت بأهه عىد إحساء اللياطاث ألافجفيد الدزاطاث العم 

 الجىاب:

2800غم  املظاحاث التم الجخعاوش ـ املظخىي:  kmع 

215000غم  املظاحاث التم الجخعاوش ـ الكسة:  kmع 

215000غم  املظاحاث ضهبر مل   ـ إلاهليلج الدوزاوي: km  

  (:8الظؤال )

 عّسِّف ماًلي:

 ع(North & South Pole) اللؿبا  الشمالي والجننبول 

 (Equator Plane)ل ملظخني الاطخنا     ع(Plane of Meridian) ملظخني الصواٌ ل

ٌ خـ ال ل  ع(Meridian) ؿن

 ع(Parallel)ل املناشي 

 ع(Latitude Angle) شاو ت عسع النلؿت ل

  (Longitude Angle) شاو ت ؾٌن النلؿت ل
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 الجىاب:

(ع  SPو  NPيلؿع املحنز الطاير لإلهليلج وو ملحنز الىسة الظؿألا في يلؿخي  هما ) ـ اللطبان الشمالي والجىىبي: 

 اللؿب الجننبو  SPاللؿب الشمالي والنلؿت  NP ظمم النلؿت 

 ينخج ع  جلاؾع وي ملظخٍن ملاٍز مل  اللؿبي  ملع إلاهليلج وو الىسةع فينخج ع ـ مظخىي الصوال: 

 ياكظ وملع الىسة داةسة   ظمم ملنحنم الخلاؾع الناجج خـ جلاؾع املظخني ملع إلاهليلج كؿع 

 الصواٌ وو خـ الؿٌن   

 ينخج ع  جلاؾع وي ملظخٍن عمندي  النظبت ئل  خـ اللؿبي  ملع إلاهليلج وو الىسة  ئذا ـ املىاشي:

 ملس املظخني املرونز مل  يلؿت املسهص يدعنه ملظخني الاطخنا ع وإال فاينا يدعنه املظخني  

 خـ اليسع  يلج وو الىسة  داةسة ٍ ضايرة  ظميااو  ملناٍش يخلاؾع ملع إلاهلاملناشي  و  

ملع ملظخني الاطخنا ع  P: هي جلً الصاو ت التم يطنيها الناظم املاز مل  النلؿت Pللىلطت  Pـ شاويت العسض 

 مل  ملظخني الاطخنا  يحن اللؿب الشمالي ومل   90ئل   0وجلاض مل  
ا
يحن اللؿب  90ئل   0ايؿككا

 الجننبو 

وملظخني شواٌ ا خداتو ملاز مل  يلؿت  Pشواٌ النلؿت  هي الصاو ت الشناةيت  ي  ملظخني  :Pللىلطت  Pـ شاويت الطىل 

 اضؿكحيت جلع في ملدينت غس ندش  وحيخبر الصاو ت ملنحبت  اجعاه ملياهع لدوزا  علازب الظاعت 

 (:9الظؤال )

 الخاليت: (Hight Systems)في العلىم املظاحيت وظخخدم أهظمت إلازجفاعاث 

 ع(Orthometric Hight System)نملتري الازجفاع ضوزجل يظام 

 ع(Normal Hight System)الازجفاع الؿبيعي ل يظام 

  (Dynamic Hight System)الازجفاع الديناملييو ل يظام 

اشس   اخخطاز املبدو اليام ليٍ  مل  ضيظمت الظا لتع واذهس اليككاث املظخخدملت في حظا اث هره الازجفاعاث ملع 

 ملت جنغيألا السملنش املظخخد

  الجىاب: 

 لظؿألا الظن ت املظخخدم  النظبت لللياطاث الازجفاعيت يمى  ئيعاد ازجفاعاث النلاؽ الجينديص ت غم  يظام  
ا
وفلا

 إلازجفاعاث ضوزجنملتريت وو الؿبيييت وو الدينامليىيت 

O ـ إلازجفاع ألاوزجىمتري 

AH  للىلطتA (Orthometric):  الجينةيد املاز  املظخني النطؿو هن بيد النلؿت ع 

 للبحسع و لاض هرا البيد وفم اجعاه خـ كنة الشلالتع و مى  حظا ع مل  اليككت:

(1 )                                                             
A

m

AO

A
g

WW
H


 0 
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 حيث: 

     0W كنة الجاذ يت ضزغيت عند الجينةيدع : 

     
AW كنة الجاذ يت ضزغيت عند النلؿت :Aع 

     A

mg الليمت النطؿيت لدظازع الجاذ يت ضزغيت عند النلؿت :A. 

N ـ إلازجفاع الطبيعي

AH  للىلطتAهظام مىودًييظكي / (Natural):  ملحدد غير هن بيد النلؿت ع  طؿألا طن ت

 الجينةيد  يلاض هرا البيد ع   ؾٌن خـ كنة الشلالت ضزغيت ع و مى  حظا ع مل  اليككت آلاجيت:

A

m

AO

A

WW
H




 0 

Aو ينم  ل    

m  الدظازع الؿبيعي للجاذ يت ضزغيت عند يلؿت ملخنطؿٍت مل  املظافت اليمنديت 

  Aالناضلت  ي  طؿألا الظن ت املحدد والنلؿت   

d ـ إلازجفاع الدًىاميكي

AH  للىلطتA(Dynamic)  : 

 و حظب مل  اليككت آلاجيت:   


45

0 Ad

A

WW
H


 

 حيث:

    
45

: كيمت الدظازع الؿبيعي للجاذ يت ضزغيت ع   إلاهليلج عند شاو ت اليسع 45  

 الهندطيت أل : مل  كاين  حظاب إلازجفاع الديناملييو يعد و  كيمخع غير ملسجبؿت  الدظن ت

.,. 045
constWWconst A  

 جخميز وافت يلاؽ طؿألا 
ا
وهرلً فا  إلازجفاعاث الدينامليىيت لنلاؽ الظؿألا ضفلو الناحد هي ملدظاو تع فمشك

 البحيرة  اإلزجفاع الديناملييو يفظع 

 في بيؼ الدزاطاث الهيدزوجىنيىيتع وهمشاٌ ع     
ا
ذلً يعد و  املياه ئ  ملفهنم إلازجفاع الديناملييو ملهٌم حدا

 الجنفيت جدظسب مل  املناؾم ذاث الازجفاع الديناملييو ضهبر ئل  املناؾم ذاث إلازجفاع الديناملييو ضضاس 

 (: 10الظؤال )

  ، وبين الفسق بينهما(Definition of Map & Plan)عسف الخسيطت واملخطط 

 الجىاب:

مل  طؿألا ضزع ) يافت ملياملع وجفاضيلع الؿبيييت   أيع الخمشي  املشا ع واملطاس لجص  املخططُييسف    

 
ا
والاضؿناعيت( ع   لنحت زطم  ملياض زطم ملناطب ملع ئهماٌ جأزير هسو ت ضزعع وذلً  اعخماد املظخني طؿحا

 لإلطلاؽ 
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يسف    

ُ
 أهاا الخمشي  املشا ع واملطاس لجصٍ  وهبر مل  طؿألا ضزع ) يافت جفاضيلع الؿبيييت  الخسيطتوح

  (The Sphere) اعيت( ع   لنحت زطٍم  ملياض زطٍم ملناطب ملع ضخر بيي  الاعخباز جأزير هسو ت ضزع والاضؿن

سطُم    
ُ
  ملاج

ا
رطم  ملاييع ضايرة مل  ملسجبت  1/5000 ييع هبيرة حتىاملخؿؿاث عادة

ُ
وملا  1/5000ع وملا الخساةـ فت

 دو  

 (: 11الظؤال )

 .(Scale)بحظب ملياض السطم  (Classification of Maps)جصييف الخسائط بين كيفيت 

 الجىاب:

 ئل : (Scale) ملياض السطمُيمى  جطنيف الخساةـ  حظب    

  1/5000ل ملخؿؿاث ذاث مللاييع وهبر مل  1   

  1/100000و  1/5000ل خساةـ هبيرة امللياض  ي  2   

   1/1000000و  1/100000ل خساةـ ملخنطؿت امللياض  ي  3   

  01/100000رة مللياطها وضاس مل   ل خساةـ ضاي4   

 (: 12الظؤال )

 .الغاًت منهابحظب   (Classification of Maps)جصييف الخسائط بين كيفيت 

 الجىاب:

 الخساةـ حظب 
ُ
طنف

ُ
 ملناا ئل : الغاًتوج

ظمى(General Map)ل خساةـ عاملت 1    
ُ
 : يين  لجميع عناضس الخس ؿت يفع ضهميتع وح

افيتخساةـ      افيت. وو  حغس  ووأملشلٍت عناا يرهس خس ؿت الجمهنز ت اليس يت الظنز ت ووطبىغس

 للمحافظاث وو لجصٍ  مل  ملحافظت     

 خاضت هنا لبيؼ اليناضس(Purpose Map)خاضت -ل خساةـ غسغيت2   
ٌ
يؿى وهميت

ُ
 : ح

 تدو  ضخسىع وذلً  حظب الاايت مل  الخس ؿت  ووأملشلت عناا يرهس الخساةـ الجينلنحي    

 والظياحيت والاداز ت         

 

 (:13الظؤال )

 ماًلي: عّسف

 ع (Scale)امللياض  ل

 ع(Numerecal Scale)ل امللياض اليددي 

  (Linear Scale)ل امللياض الخؿو 
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 الجىاب:

 .(The Scale)امللياض 

الخس ؿت املظخني  امللياض  الخيس ف هن مللداز الخطاير الري يطيب طؿألا ضزع الؿبيعي عند يللع ئل  طؿألا    

و مى  حيس فع  أيع النظبت   ي  املظافت ع   املخؿـ وو الخس ؿت واملظافت الحليليت امللا لت لها في الؿبييت  وُ ىخُب 

بظؿع اليدد واحد ومللاملع يمش  الليمت امللا لت في الؿبييت  و أخر امللياض عدة وشياٌ ملناا امللياض  كظس  بشي  

  الخطيوامللياض العددي 
 .(Numerecal Scale)لياض العددي امل

 هن عبازة ع  هظس بظؿع الناحد ومللاملع امللداز امللا   في الؿبييتع وي:   

MA

a
Scale

1
 

 حيث:

   a  املظافت ع   املخؿـ وو الخس ؿت : 

   A وو الخس ؿت  : املظافت الحليليت امللا لت ع   املخؿـ 

   Mاليدد املليايعمع و دٌ ع   عدد ملساث جطاير املظافت الحليليت  وللظهنلت يين  اليدد : 

 امللياض Mاملليايعم          
ا
  فمشك

ا
 وو صحيحا

ا
 طم ع    1يينم و  و   1/500ملدوزا

 لؿبييت طم ع   ا 500الخس ؿت يلا لع          

 .(Linear Scale)امللياض الخطي 

ٌٍ ملناطب      هن عبازة ع  خـ ملظخليم  ؿن
ا
طم(ع وكد يين  ع   شي  خؿي  ملخناش ي  )ملخباعدي  ع   10)عادة

 مليينت ع   طؿألا ضزع الؿبيييت  1بيػهما  مظافت 
ا
ملم( ومللظم ئل  وكظاٍم ملدظاو تع و مش  و  كظٍم ملظافت

 ([ 2]الشي  )

 

 
 امللياض الخطي.

Linear Scale 

مل  فناةد امللياض الخؿو الاطخانا  ع  اليملياث الحظا يت في الحطٌن ع   املظافاث امللاطت ع   الخس ؿت    

  و بل
ا
 عند جىبير الخس ؿت وو جطايرها ملباشسة

ا
 ى هرا امللياض ضالحا
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 (:14الظؤال )

 .cm (x 42 29.7)وهسيد زطمها على لىحت أبعادها   m (x 900 600)لىفسض أن لدًىا كطعت أزض  أبعادها    

طلُب اخخياز امللياض املىاطب لسطم املخطط. ًُ 

 الجىاب:

ر ع   ؾٌن وزكت السطم والبيد الطاير ع   عسع اللنحتع يسطم البيد الىبي اللنحت لكطخفادة مل  وامل  طؿألا

 و رلً يحط  ع   امللياطي  الخاليي :

ع و االعخماد ع   حيس ف امللياض:     ل مللياض زطم الؿٌن

2142

1

100900

42


 cm

cm
 

 ل مللياض زطم اليسع:   

 

2020

1

100600

7.29


 cm

cm
 

يظمألا بشمٌن وامل  ملظاحت ضزع الؿبيييتع وهن  يعب آلا  اخخياز امللياض ضضاس لسطم املخؿـ الري

1/2500  

 

 (:15الظؤال )

 باإلحداثياث الخاليت: Dو  Cو  Bو  Aجخميز الىلاط 

Y   (m) X  (m) النلؿت 

98500.00 -214400.00 A 

98900.00 -215400.00 B 

98650.00 -214900.00 C 

97900.00 -213400.00 D 

 

 : الاساداث احظب طمذ الػلع

AB , BA , AC , CA , AD , DA , BC , CB , CD , DC , BD , DB 
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 (:16الظؤال )

 عدد واشسح باخخصاز طسق كياض املظافت، وبين الهدف مً ذلك.

 ييخبر كياض املظافت ضطاض في اللياطاث املظاحيتع و مى  كياض املظافت  ؿسق عديدة مل  وهمها:   

   (Traditional Direct Measurement)ل اللياض املباشس  اطخخدام الشس ـ 1   

 ل اللياض غير املباشس  اإلعخماد ع   خاضيت ايدشاز ضملناج إلاليىتروملاناؾيظيت2   

    (Electronic Distance Measurement - EDM) ع وذلً  اطخخدام اللاتع 

 الاليىترو و    

 ع   املخؿـ    
ا
 ولخحن   املظافت املاةلت  الهدف السةيسعم مل  كياض املظافت هن جمشيلها الحلا

 ئل  وفليت يعب ئدخاٌ وزس املي  ع   يديعت اللياض  و نضح الشي  الخالي اليككت  ي  املظافت

 املاةلت امللاطت واملظافت ضفليت واليمنديت املمى  حظاباما مل  خكٌ جؿبيم اليككاث 

 املشلشاجيت امليسوفت 

 
 

 (:17الظؤال )

 ضمً مجمىعخين أطاطيخين هما: (EDM)روهيت للياض املظافاث جىدزج ألاحهصة إلاليكت   

 للمىحاث إلاليكتروهيت املظخخدمت.بين املميزاث ألاطاطيت و  .ىعخيناذكس هاجين املجم

  km1614 ظخخدملها للياض املظافاث حتى  وحهصة ئليىترو طس ت املجمىعت ألاولى:
(Elektro-Optical Instruments that transmit either modulated laser or infra-red Light). 

 املجمىعت الثاهيت: وحهصة مليىسوملنحيت  ظخخدملها للياض املظافاث حتى عدة عشساث مل  الىيلنملتراث 

(Radiowaves Instruments which transmits microwaves with wavelengths) 

 جم اخخياز ملعالي  كلي ي الخأزس  الظسوف الجن تع وهما: مل  املجاٌ اليامل  لألملناج إلاليىتروملاناؾيظيت   

)1.135.0(لل ملعاٌ الؿيف املستو وضشيت جحذ الحمسا :  ؿٌن ملنحٍت يتراو   ي   mm ع يدعن هرا املجاٌ  اطم

 ضملناج إلاليىترو طس ت 

)208.0(لل ملعاٌ ضملناج امليىسو ت:  ؿٌن يتراو   ي   mm ظميع ضملناج السادين ت ع و  
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جخأزس طسعت ايدشاز ضملناج إلاليىتروملاناؾيظيتع مل  ملعاٌ الؿيف املستو وضشيت جحذ الحمسا  ومل  ملعاٌ ضملناج 

السادين تع  الدزحت يفظها  الػاـ الجني و حسازة الهنا   و ين  جأزير زؾن ت الهنا  ع   حاير طسعت ايدشاز ضملناج 

ملسة ( في حالت ضملناج السادين ت  هما جخأزس ضملناج امليىسو ت  ظاهسة ا يياض  100ضاس ملنع  ل ) البطس ت في الهنا  و

 ع   دكت اللياض
ا
 ؾبيا

ا
  ضشيت ع   طؿألا ضزع وو ع   ض نيت املجاوزة وضشجاز وغيرهاع وهرا يإزس طلبّيا

 

 (:18الظؤال )

 ليكتروبصسيت.كاعدة كياض املظافت باطخخدام كائع املظافاث إلااشسح 

Principles of EDM Operation 

 

 جخين  ملعمنعت اللاتع البطسي مل  ضحصا  الخاليت:   

 ملسط ع وداة عاهظتع ملظخلب ع حهاش كياض 

للياض ؾٌن غلع ملا  اطخخدام كاتع املظافاث إلاليىترو و يشبذ الجهاش )املصود  املسط  واملظخلب  وحهاش اللسا ة (  

للؿسف ضٌو مل  الػلعع ويشبذ فنق النلؿت املحددة للؿسف الشا و مل  الػلع الياهعع الري  فنق النلؿت املحددة

 يخألف مل  ملعمنعٍت مل  املناشير الياهظت

 [ الخالي لحصملت ضملناج ] هما هن ملبي  في الشي  

 

 
 

 يسجبـ كياض املظافت  اطخخدام اللاتع إلاليىترو طسي  لياض الصمل 
ا
 ع الريTوهما ذهسيا طا لا

 حظخاسكع املنحت إلاليىتروملاناؾيظيت في الرهاب وإلاياب ع   ؾٌن خـ الدظديد  وي:

                                                                           v
T

d 
2

 

 حيث:
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Tشمل  ذهاب املنحت وعندتااع : 

v  ـٍ وحسازٍة ملحددي  : طسعت ايدشاز ملنحت اللياض في الهنا  غم  غا

و لاض الصمل   ؿس لٍت غير ملباشسٍة مل  خكٌ حيدي  ملنحت اللياض املحمنلت  في ضحهصة إلاليىترو طس ت يخم 

صّوُد ضحهصة  ميدالث مل  ينع هيير وو  نه
ُ
 يلع اطخخدام الخيدي  الجيبم للمنحتع حيث ج

 (:19الظؤال )

 وبين مجاالث اطخخدام وعيىب هرا الجهاش. .(Total Station Instrument)عسف حهاش املحطت الشاملت 

عبازة ع  يظاٍم ئليىترو و ملخيامل ع يخألف مل  جيندوليذ ئليىترو و )للياض  (Total Station)املحؿت الشامللت  حهاش    

ظافاث ئليىترو وع وهي ملصودة  آلت حسجي  البياياث إلاليىتروييت وجخص ناا الصاو خي  السوطيت وضفليت( وحهاش كياض مل

 و حاطنب ضايٍر 

ٌٍ ملخيددة  فمناا ملاهن ملين  مل  وحداٍث ملنفطلت ملخنافلٍت ملع بيػها     جنحد املحؿت الشامللت ع   وشيا

(Modular) 
ا
 ملخيامللت

ا
حهصة  احسا  اليديد مل    ويظمألا بيؼ هره ض (Self Obtained)ع وملناا ملاحشي  وحصاؤه وحدة

( في 
ا
ع وبيػها ملطمٌم  حيث يخم الخيامل  ملع امليلنملاث امليداييت )املسّجلت ووجنملاجيىّيا

ا
اليملياث الحظا يت مليداييا

  يعدز  الرهس هنا ويع يمى  
ا
  مل  ئحسا  الحظا اث ووعماٌ السطم الػسوز ت وحيايا

ّ
املىخب  اإلطخيايت  حاطنٍب يمى

 ساج املخؿؿاث والخساةـ املخننعت ألعماٌ السطم وإخ (auto CAD)وجنواد الاطخيايت  براملج ض 

 مجاالث اطخخدام وعيىب أحهصة املحطت الشاملت. 

 لإلفادة مل  وحهصة املحؿت الشامللتع ملناا:   
ٌ
 هنان ملعاالث ملخيددة

 ل املسح الخفطي يع

 كنيت السي     الخ(عل املشازيع الهندطيت )جنكيع املنشآث والؿسق وخؿنؽ الطسف واملياه وو

 ل الخػليع الجينديصيع

 ل وعماٌ املسح الدكيمع واملسح الؿبنغسافي  ي  ويناعع 

 ومل  عينب هره ضحهصة يرهس:   

 ل يطيب ئحسا  الخحليم امليدا و وزنا  وخر اللياطاثع ئذ ال د مل  اليندة ئل  املىخب وإخساج 

 عالحظا اث والسطنملاث ومل  زم ئحسا  جحليٍم شامل    

 ل يعب اطخخدام فيلتر خاص عند زضد الشمعع وو الجخيسع وحدة كياض املظافت لليؿبع

 جنيىع إلاشازة الىهسوملاناؾيظيت مل  اليناةم )حظم وو طؿألا عاهع(ع ملايإدي ئل  
ا
 ل وحيايا

 حدور وغكٍؽ في يخاةج اللياطاث    

 

 

 



 

 12الصفحت  فحصتًاد إ .م .د ـفي املظاحت لدمت م

 

 
 (:20ال )ؤ الظ

مىعت ألاعمال الضسوزيت لصىع واهخاج الخازطت ، واشسح مج(Detail Surveying) عسف املظاحت الخفصيليت

 املظاحيت.

ظخخدُم املظاحت الخفطيليت في الحطٌن ع   ملناكع الخفاضي  الؿبنغسافيت غم  ملنؿلٍت ملحددٍة مل  ضزعع    
ُ
ح

و ما يخدم في زطم الخازؾت املظاحيت  وجفيد الخازؾت في اليمليت الخؿن س ت وفي جمشي  الخفاضي  الؿبيييت 

 يت ع   طؿألا ضزع  والطناع

يمى  اطخخدام ؾسٍق عديدٍة لخحديد املناكع؛ بيػها يدويٌّ وجلليديع وبيػها ئليىترو و  وييخمد اخخياز ؾس لت    

 املسح ع   الينامل  الخاليت:

 ل وبياد املنؿلت املمظنحت ملع اعخباز ملناؾم الخنطع 

 ليت ملفسدة ل ينعيت الخفاضي  املمظنحتع طنا ا ووايذ و نيت وو يلاؽ جفطي

 خنفسة املل ضحهصة 

 ل جلنياث السطم الخخؿيؿيت املخاحت 

وباؼ النظسع  الؿس لت املظخخدملتع يعب ئحسا  الخحليلاث ع   ضعماٌ املظاحيت  ما يػم  ملظخنى املنزنكيت 

 والجندة 

 لطنع الخازؾت  اطخخدام وطع املظاحت املظخن ت يلنم  معمنعت ضعماٌ آلاجيت:   
ا
 عمنملا

جخؿلب مليسفت ؾسق اللياض  اطخخدام ضحهصة املخخلفتع وهرلً ؾسق الخحلم مل  صحت  اللياطاث الحلليت:ـ 

 اللياطاث املنفرة 

جخؿلب اطخخدام ؾسق امليالجت الس اغيت للميؿياث اللياطيتع وذلً بادف ـ الحظاباث املظاحيت املكخبيت: 

 الحطٌن ع   عناضس الخمشي  املظاحي وجحديد الدكت 

 يخم هنا جمشي  امليلنملاث والخفاضي  الؿبنغسافيت املنحندة فنق طؿألا ضزع ع   لنحت الخازؾت م الخازطت: ـ زط

  ساملج ملخؿنزة يخم اطخخداملها ع   يؿاٍق واطٍعع ومل  وهمها  
ا
و  Autocad Landينحد في ملخناٌو املهندطي  حالّيا

Civilcad   و ساملج وخسى ملشSurpac  

 سفت املظا  ملبادب الس اغياث وحظا اث الدظن ت ولنظس ت ضخؿا  و شير هنا ئل  غسوزة ملي
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 (:21)الظؤال 

هي الىلطت املطلىب جحدًد مىكعها ألافلي بالسبط مع هلاط كاعدة محددة املىكع في الطبيعت  Pلخكً الىلطت 

 عدد هره الطسق، واشسح طسيلخين مخخلفخين منها. )ومعلىمت إلاحداثياث(.

 : Pالخاليت لخييي  ملنكع النلؿت  يمى  اطخخدام الؿسق 

 الخلاطع الخطي.ـ 1

يليع  P  لخييي  ملنكع الخفطيلت الؿبنغسافيت املخمشلت  النلؿت Bو  Aيفترع هنا مليسفت ملنكعي النلؿخي     

 مل  النلؿت 
ا
 مل  النلؿت APbاملظافت  Aايؿككا

ا
 اطخخدام ؾسق اللياض  BPaاملظافت  Bع وايؿككا

 [ شس وو غير املباشس]ايظس الشي املبا

 
 

 الخلاطع الصاوي ألامامي.ـ 2

يليع  P  لخييي  ملنكع الخفطيلت الؿبنغسافيت املخمشلت  النلؿت Bو  Aخي  يفترع هنا مليسفت ملنكعي النلؿ      

 مل  الاجعاه Pيحن النلؿت  الصاو ت  AB اطخخدام الخيندوليذ ايؿككا مل  إلاجعاه 
ا
الصاو ت  BAع وايؿككا

 يحن النلؿتP ايظس الشي[ ] 

 
 

 ـ الخلاطع املخعامد.3

 لياض ؾنلي ملظخليمي  ملخياملدي   النظبت  P  يخيي  ملنكع النلؿت Bو  Aيفترع هنا مليسفت ملنكعي النلؿخي     

 لبيػهما  و مى  اخخياز ئحدى ملعمنعتم اللياطاث الخؿيت آلاجيت: 

AD  وDP   ووBD  وDP 

ث  الؿسق امليسوفت ]ايظس فيخم جحديد الصاو ت اللاةمت  اطخخدام املنشنز الػنتو وو الخيندوليذع ويليع املظافا

 [ الشي 
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 الطسيلت اللطبيت.ـ 4

 P  لخييي  ملنكع النلؿت ABواجعاه املظخليم  Aؿت ع وو ملنكع النلBوAيفترع هنا مليسفت ملنكعي النلؿخي     

APDAP اطخخدام الخيندوليذع زم كياض املظافت  APو  AB ي  الاجعاهي   يىفو كياض الصاو ت   

 [ ام الؿسق امليسوفت ]ايظس الشي  اطخخد

 
 جلاطع اطخلامخين.ـ 5

املؿلنب حيييناا ع  جلاؾع الاطخلاملخي   Pع جنخج النلؿت DوCوBوAيفترع هنا مليسفت ملناكع وزبع يلاؽ هي    

AB  وCD (  [ 5] الشي ) 

 
 الخلاطع الصاوي الخلفي.ـ 6

  لخييي  ملنكع BCو BAاملحخناة  ي  املظخليمي   والصاو ت  CوBوAيفترع هنا مليسفت ملناكع زكر يلاؽ    

  املبينخي   الشي  و  يشبذ حهاش الخيندوليذ فنكهاع ويليع الصاو خي   Pالنلؿت 
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 (:22الظؤال )

 منها.
ً
 عدد املبادئ ألاطاطيت للعمل املظاحي. واشسح ثالثت

 ـ العمل مً الكل إلى الجصء.1

Working from the Whole to the Part 

الشبىت املظاحيت ضطاطيت ع   ملظخنى الدولتع و خم هرا هن املبدو ضطايعم لي  املشازيع املظاحيت  يخم  نا      

حييي  ئحدازياث يلاؾها  دكٍت عاليت  زم يخم جىشيف الشبىت املشلشاجيت ضطاطيت ئل  شبياث مل  ملساجب ود ىع وجين  

 ملع دزحت الشبىت  زم ينخل  ئل  املشسوع الخخطصعم والخشليث املناطب  يظمألا
ا
 دكت حييي  ئحدازياث النلاؽ ملخناطبت

 هرا ضطلنب في اليم   خللي  جساهم ضخؿا  في ضعماٌ املظاحيت الينمليت 

 املضبىط.ـ الخثليث املظاحي 2

Form Well-Conditioned Triangles 

  

كاعدة كن ت وملحنز ت  ع وملدظاو ت ضغكع كدز إلامليا ع وحظدند ئل 120حتى  30  حدود ا  ملشلشاث شواياهحشىي  

  في الشي واحدٍة ع   ضك   هما يظهس 

 
 

 ـ اعخباز الىاحيت إلاكخصادًت.3

Economy of Lines 

 

 اللياطاث الخؿيت الػسوز ت لخحديد املنكع والخحلم مل  صحت اليم   اليدد ضك  مل  يخع   ذلً  اطخخدام    
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 للىلاط املظاحيت. تكع الصحيحاـ اخخياز املى 4

Station Selection 

يعب اخخياز ملناكع النلاؽ املظاحيت الداةمت في وملاه  ملناطبت  حيث الجخيسع للخخس ب وإلاشالتع و فػ   عناز    

امليالم الشا خت )ملش : طياج كديم زا ذع حداز كسمليدي وو  يخن و     الخ( بشيٍ  يظمألا  االطخخدام املخىسز ملحؿاث 

َم اللياض  و عب جنظيم هسث وضٍف ملناطب ل
َ
 [ يِ  زا خي  ع   ضك  ] الشي لنلؿت يخين  مل  ملظافخي  ئل  مَليل

 
 

 ـ التراجيب وألاضالع السابطت للخفاصيل.5

Offsets and Ties to Detail 

 كدز إلامليا  يعب اخخياز خـ اللاعدة املظاحيت   
ا
مل  الخفاضي  املمظنحتع وغم  ملظافٍت  حيث جين  كس بت

  فت اليمنديت الفاضلت  ي  الخفطيلت املمظنحت واللاعدة   اطم الترجيب  يدعن املظاm 10الجص د ع  

 يأخر ties ظخخدم املظافاث السا ؿت ) m 10مل  وح  التراجيب ضكطس مل     
ا
ع   ضك  لخييي   ملظافخي (  عادة

 ب [ع و حيث يدشي  لدينا ملشلث الس ـ اللني املناطشلت للخفطيلت املمظنحت ]الشي ملنكع النلؿت املم

 
 



 

 17الصفحت  فحصتًاد إ .م .د ـفي املظاحت لدمت م

 

 
 (:23الظؤال )

 مً هلطتي اللاعدة: Pإلاحداثياث ألافليت للىلطت الخلاطعيت  أوحد
ً
 باطخخدام الخلاطع الصاوي ألامامي اهطالكا

mB

mA

)00.98250,00.194200(

)00.98600,00.194500(




 

 حيث جم كياض الصاويخين ألافليخين:

gr

gr

4320.55

2304.68








 

  Y 

 
 X   

 :املعطياث 

 .Bو  Aإلاحداثياث ألافليت لىلطتي اللاعدة  

),,,( BBAA YXYX  

 :اللياطاث 

 .Bفىق الىلطت  و  Aفىق الىلطت   :الصاويخان ألافليخان

 الحظاباث العددًت: 

 .ABـ هحظب طىل اللاعدة 1

 باطخخدام العالكت: Pلصاويت ألافليت عىد الىلطت الخلاطعيت ـ هحظب كيمت ا2

)(200   

 كالخالي:  bأو  aـ مً عالكت الجيىب هحظب املظافت 3











sin

sin
,

sin

sin

sinsinsin





ABbABa

ABba
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 مً العالكخين الخاليخين: BPأو الضلع  APيحظب طمذ الػلع  ـ4

grBABP

ABAP

400)( 






 

 مً العالكخين الخاليخين: Pفليت للىلطت الخلاطعيت هحظب إلاحداثياث ألا  ـ5

APAP

APAP

bYY

bXX





cos

sin




 

 أو مً العالكخين:  

BPBP

BPBP

aYY

aXX





cos

sin




 

 الحظاباث:

mABـ    1 977.460)9860098250())194500(194200( 22  

gr3376.76)4320.552304.68(200ـ 2  

 ـ 3

mABb

mABa

391.378
sin

sin

423.434
sin

sin













 

 ـ 4

gr

gr

AP

AB

65705.862304.6888745.154

88745.15420011255.45
9860098250

194500194200
arctan












 

gr

gr

BP

BA

31945.10400)4320.5588745.354(

88745.35420088745.154








 

 

 ـ 5

mY

mX

P

P

728.9867865705.86cos391.37898600

890.19412965705.86sin391.378194500




 

 أو:

mY

mX

P

P

728.9867831945.10cos423.43498250

890.19412931945.10sin423.434194200
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 (:24الظؤال )

 عسف الدظىيت الهىدطيت، وبين ًالسطم طسيلت حعيين ازجفاعاث الىلط املظاحيت. 

 حعسيف الدظىيت.

 في ال   
ا
يم  الهنديعمع الدظن ت هي عمليت جحديد فسق الازجفاع  ي  يلؿخي  وو وهثر ع   طؿألا ضزع  وهي ملهمت حدا

 طنا ا في ملسحلت الخطميم وو في عملياث البنا  

 )خـ السضد وو خـ الينليماحظين (  جخيي  ازجفاعاث النلاؽ مل  خكٌ كياض 
ا
 وفليا

ا
جحدد يظازة حهاش النيفن خؿا

   يلؿت مل  النلاؽ ]ايظسالخباعداث الشاكنليت وطف  خـ السضد  الدظديد يحن مليرا ملدزحت يخم جشبيتاا فنق و 

 [ الشي  آلاحو

 

 
 الفكسة العامت للدظىيت الهىدطيت.

 

 هن:Bو Aجمش  اللسا ة ع   امليراع يين  فسق الازجفاع  ي  النلؿخي   R اعخباز 

                                                                          
BA RRh  

 (:25الظؤال )

 بالشكل مفهىم خط الدظىيت 
ً
 .(Horizontal Line)والخط ألافلي  (Level Line)اشسح مظخعيىا

 هن خـ ذو ازجفاٍع زا ذ ع  املظخني النطؿو لظؿألا : (Level Line)ـ خط الدظىيت 

  و الخالي، البحس     
ا
 ملنحنيا

ا
  []ايظس الشي  طيين  خؿا
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 جمثيل خط الدظىيت والخط ألافلي. 

 هن الخـ املماض لخـ الدظن ت عند النلؿت ذاتااع وهن: (Horizontal Line)ـ الخط ألافلي 

 ملخياملد ملع اجعاه كنة الجاذ يت ضزغيت عند يفع النلؿت  وهن خـ ملظخليم       

 (:26الظؤال )

 عسف ماًلي:

 Standard)هلطت مظاحيت هظاميت ،  (Bench Mark: BM)ىيت ، مسحع الدظ  (Level Datum)ططح امللازهت

Survey Mark: SSM)  ، اللساءة الخلفيت(Backsight)  اللساءة ألاماميت ع(Foresight)  اللساءة البيييت ع

(Intermediate Sight)  خط السصد ع(Line of Collimation)  حهاش الىيفى أو امليزان ،(LEVEL). 

لاُض ازجفاعاث حميع (Level Datum)ططح امللازهتـ 
ُ
 هن املظخني املسحعي الري ج

 النلاؽ  النظبت لع ع   ملظخنى الدولت الناحدة       

 ازجفاع ملحدد وع    هي يلؿت ملسحييت زا خت ذاث: (Bench Mark: BM)ـ مسحع الدظىيت 

 وو وطف  طؿألا امللازيت       

 : هي يلؿت داةمت ذاث(Standard Survey Mark: SSM)ـ هلطت مظاحيت هظاميت 

 ازجفاع وإحدازياث وفليت ملحددة غم  النظام اليام للدولت       

 هن ازجفاع النلؿت املنظنب ئل  الظؿألا : (Reduced Level: RL)ـ الازجفاع املختزل 

 املسحعي )فنق وو وطف (      

 اش النيفن هي السضدة ضول  التم يعسياا بيد جشبيذ حه :(Backsight)ـ اللساءة الخلفيت 

 هي السضدة ضخيرة التم يعسياا كب  يل  الجهاش ئل  :(Foresight)اللساءة ألاماميت ـ 

 ملنكٍع آخس       
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 هي زضدة يعسياا  ي  اللسا ة الخلفيت: (Intermediate Sight)ـ اللساءة البيييت 

 وضملامليت الكحلت        

 املنؿلم مل  عي  الا ظا هن خـ السضد : (Line of Collimation)ـ خط السصد 

         
ا
  خلاؾع شييراث لنحت املحىمع وهن خـ وفلو دوملا

ا
 ملسوزا

 .(LEVEL)ـ  حهاش الىيفى أو امليزان 

للحطٌن ع   فسوكاث الازجفاعاث  ي  النلاؽ وع   وو وطف  الخـ ضفلو  فاذا  حهاش النيفن )امليزا (ُيظخخدُم     

اث املختزلت لهره النلاؽ ٍد  النظبت ئل  ملسحع الدظن تع عندها جخحدد الازجفاعوا  الخـ ضفلو ع   ازجفاٍع ملحد

 [ ]الشي  

 
 الازجفاعاث املختزلت للىلاط.

 مل  يظازة ملظاحيت ملصودٍة  آليت جناش  )
ا
( لنغع خـ السضد في الحالت ضفليت  compensatorيخين  النيفن وطاطا

 ( للسؤ ت parallaxظن تع و نفع النكذ جخخلظ مل  جأزير الدشنيش )وهره النظازة جلنم  خىبير جدز عاث مليرا الد

 (:27الظؤال )

 جىصيب الىيفى ألاوجىماجيكي وجحضيره لللياض.اشسح كيفيت 

Adjustment of the Automatic Level 

 ينحد ينعا  ملخخلفخا  مل  ئحسا اث جحػير النيفن ليملياث اللياضع وحُظمى:   

 الخحػيراث الداةمتالخحػيراث املإكخت ع 

 املؤكخت. ـ الخحضيراث 

 هي ئحسا اث يلنم باا ولما وزديا جنطيب الجهاشع وجخػم :   

 ل جشبيذ وزح  الحامل  )زكسو اللناةم(  لنة في ضزعع ملع املحافظت ع   وفليت زوض الحامل    

 كدز إلامليا       

 ل زفع الجهاش مل  علبخع    

 لنة ووملا  ل جشبيذ الجهاش فنق حامللع     

 ل جأملي  وفليت الجهاش  اطخخدام  صالاث زوض الخناش  )التريبراخ(    

 ل ئحسا  عملياث إلاحيام    
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 ل الدظديد يحن امليرا    

 وجخم عملياث إلاحيام  الدظلظ  الخالي:

 ل النظس  الخلظينب املظاحي ئل  الظما  وو ئل  يلؿت ملػيئت وجدو س اليدطت اليينيت حتى1   

 جظهس شييراث الدظديد في املحىم بشيٍ  دكيم وواضح        

 ل الدظديد يحن الهدف املسضند وإحسا  املؿا لت الدكيلت حتى يظهس الهدف  نغن  و دو  2   

 وي خياٌ للجظم املسضند        

 خكٌ ئحسا  الخحػيراث يلنم حامل  امليرا  ِل :

  اطخخدام الصةبليت الخاضت  رلً ل جنحيع امليرا يحن الساضدع وجأملي  شاكنليتاا 1   

 ع   عدم ئعاكت زؤ ت جدز عاتاا 2   
ا
 ع  وحع امليراع وذلً حسضا

ا
 ل ئ لا  وضابيع بييدا

 ـ الخحضيراث الدائمت.

 فا      
ّ

ع وإال
ا
 حتى ييم  النيفن ضوجنملاجييو  الشي  ضفػ  يعب و  يين  ملػبنؾا

  للخحلم يعب:الينملبنظاجنز ل  ييم  بشي  دكيم ول  يين      
ا
   خـ السضد وفلّيا

 ل جأملي  وفليت الجهاش  اطخخدام الصةبليت ) مظاعد  صالاث الخناش (      

  حيث يخعاوش  صالي جناش ع زم الخحلم مل  الصةبليت  180ل جدو س الجهاش  صاو ت      

 وخسى والخح 180ل جدو س الجهاش  صاو ت      
ا
 لم مل  ملسهصة الصةبليت ملسة

 إلحسا  اللياطاث      
ا
 ل ئذا حافظذ الصةبليت ع   جناشهاا يين  الجهاش ملإّهك

 


