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 الخامطةاملحاضزة 

 كياص الشواًا

 (Theodolite)الحيودوليد  

 . Introductionـ ملدمة 1

ت وظخخدم حهاش الخُىدولُذ   بأهىاغه وهماذحه املخخلفت، خُث  للُاض الصواًا ألافلُت في الشبياث الجُىدًٍص

جإمً هره ألاحهصة ئمياهُت اللُاض بأخؼاٍء مخىطؼٍت جتراوح كُمها بحن أحصاٍء مً الثاهُت وغدٍد مً الثىاوي. في 

ت زم حسجُلها في همىذج سجٍل خاص أو خفظها في  الخُىدولُخاث الخللُدًت ًلىم الساصد بلساءة كُمت الصاٍو

لٍت لػمل حهاش اللُاض، والطخخدام هرا اللُاض همػلىمٍت كُاطٍُت ًمىً ملٍف ملخم طمً بسمجُاث مىم

ً اللُاطاث طمً حهاش الخُىدولُذ.   مً ملف جخٍص
ً
 ئلى حهاش اإلاػالجت، أو اطخحرادها مباشسة

ً
ا ئدخالها ًدٍو

ً اإلاػلىماث وهللها أوجىم  خُث طمدذ الخُىدولُخاث الخدًثت ؤلالُىتروهُت باالطخفادة مً ئمياهُت جخٍص
ً
اجُىُا

 ئلى حهاش الخاطىب بهدف اإلاػالجت الػددًت.

لخحن في      ًخم اطخخدام ػٍس
ً
لت كساءة كُمت اللُاض، وغمىما ًمىً جصيُف أحهصة الخُىدولُذ بدظب ػٍس

 اللُاض هما:

 ،(Optical Scale and Micrometer)ـ اللُاض البصسي واإلاُىسومتر 

 .(Digital or Electronic )ـ اللُاض الػددي أو ؤلالُىترووي 

 مً ألاحصاء ألاطاطُت الخالُت ] الشيل )
ً
 ([:1ًخيىن الخُىدولُذ غمىما

 .(tribrach)ـ اللاغدة الثابخت مؼ زأض الخىاشن 1   

 .Upper part & the Telescopeـ الجصء الػلىي اإلاخدسن والىظازة اإلاظاخُت  2   

 

 (: بيية جهاس الحيودوليد.1الشكل )

Essential features of a theodolite 
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لخأمحن مسوز املخىز الشاكىلي للجهاش مً الىلؼت اإلاظاخُت غلى  (Optical Plummet)وهى مصود بشاكٌى طىئي 

 ([.2طؼذ ألازض ]اهظس الشيل )

 

 . (Optical Plummet)(: الشاكول الضوئي 2الشكل )

جخألف الىظازة اللدًمت مً زالر مً أهم أحصاء الخُىدولُذ الىظازة اإلاظاخُت بىىغيها اللدًم والخدًث،   

بحن الشيل ) ( 3اطؼىاهاث مخداخلت ومتراهبت مؼ بػظها، بدُث ًمىً شلم الىاخدة منها طمً ألاخسي. ٍو

 في الىظازة اإلاظاخُت اللدًمت.
ً
 ػىلُا

ً
 ملؼػا

 

 
 ( ملطع طولي في الىظارة املطاحية اللدًمة.3الشكل )

longitudinal section in old surveyor telescope 

 

 همحز غلى الشيل ؤلاطؼىاهاث آلاجُت:

 ،O' (Eyepiece)ـ ؤلاطؼىاهت خاملت الػدطت الػُيُت 

 ،R (Reticle)ـ ؤلاطؼىاهت خاملت املخىم 

 .O (Object Lens)ـ ؤلاطؼىاهت خاملت الػدطت الجظمُت 

 مىكؼ الػُيُت باليظبت للمدىم،  (Focusing Process)إلحساء غملُاث ؤلاخيام    
ً
في هره الىظازة هظبؽ أوال

فىىحه الىظازة هدى هلؼٍت مظِئت وهصلم اطؼىاهت الػُيُت طمً اطؼىاهت املخىم ختى هسي خؼىغ املخىم 

بشيٍل واضٍح، ججسي هره الػملُت إلاسٍة واخدة كبل اللُاطاث. وفي الخؼىة الخالُت هظبؽ مىكؼ اطؼىاهت 

باليظبت ئلى لػدطت الجظمُت، فجزلم مجمىغت الػُيُت واملخىم طمً اطؼىاهت الجظمُت ختى املخىم والػُيُت 

ه هىا ئلى طسوزة اإلاؼابلت بحن خُاٌ الجظم  جب الخىٍى هسي خُاٌ الجظم اإلاسصىد بشيٍل دكٍُم وواضح. ٍو

الساصد اإلاسصىد وخُاٌ خؼىغ املخىم، بدُث الًخدسن خُاٌ املخىم باليظبت ئلى لجظم غىد جدٍسً غحن 

.
ً
 أمام الػُيُت طىاًء مً الُمحن ئلى الِظاز أو مً ألاغلى ئلى ألاطفل وبالػىع أًظا
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ًإدي شلم مجمىغت الػُيُت واملخىم طمً الجظمُت في بػع ألاخُان ئلى اهدساف املخىز الظىئي للىظازة،    

طؼىاهت الجظمُت في وبالخالي ئلى خدور أغالٍغ في اللُاض. للخُلىلت دون ذلً جم جثبُذ املخىم طمً ألا 

 مبػدة بحن الجظمُت واملخىم. ًإمً شلم الػدطت اإلابػدة مؼابلت خُاٌ 
ٌ
الىظازة الخدًثت، ووطػذ غدطت

الجظم اإلاسصىد مؼ خُاٌ املخىم، خُث وػدٌ برلً اإلاظافت املخسكُت ملجمىغت الجظمُت والػدطت اإلابػدة ] 

 ( [.4الشيل )

 
 طاحية الحدًةة.(: ملطع طولي في الىظارة امل4الشكل )

longitudinal section in the new surveyor telescope 
 

ً الػدطت اإلابػدة طمً ؤلاطؼىاهت   في الىظازة الخدًثت هجسي غملُت ؤلاخيام الثاهُت بخدٍس
ً
  ئذا

ً
الجظمُت. أًظا

بحن الشيل  جم جصمُم شبىت خؼىغ املخىم في الىظازة الخدًثت بشيٍل ًدىاطب مؼ ػسق الدظدًد الدكُلت، ٍو

 ( شبىت الخؼىغ اإلاروىزة.5)

 
 2TWild(: شبكة خطوط املحكم لىظارة الحيودوليد5الشكل )

Reticle Lines in Wild T2 Telescope 

 اإلابحن في الشيل أغاله ئمياهُت السصد باطخخدام ئخدي ػسق الدظدًد آلاجُت:ًإمً الخصمُم 

 ئلى هصفحن مخلابلحن : (Split Method)أ ـ طزيلة الحىصيف 
ً
لت جلظُم الهدف شيلُا ًخم في هره الؼٍس

 باطخخدام

ىي مً شبىت املخىم.     
ْ
 الخؽ الشاكىلي الُػل

ىيُّ لشبىت خؼىغ :  (Matching Method)ب ـ طزيلة املطابلة
ْ
لت الخؽ الشاكىلي الُػل ًخؼابم في هره الؼٍس

 السصد مؼ الهدف اإلاسصىد.

حن مً  :(Parralel Method)ج ـ طزيلة الحىاظز  لت الهدف اإلاسصىد بحن الخؼحن اإلاخىاٍش هظؼ في هره الؼٍس

ىلىجي لػحن ؤلاوظان ئنها حظخؼُ ؼ زصد  الهدف بدكت شبىت املخىم، وجلٌى ألابدار املخخصت بالترهُب الفحًز

حن.  هبحرة غىد وطػه بحن خؼحن مخىاٍش
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بحن الشيل )  ( ػسق الدظدًد اإلاروىزة.6ٍو

 
 (: مىظز لزأص بزج مةلةاجي في خلفية شبكة خطوط املحكم ضمً الىظارة املطاحية.6الشكل )

 ًبين الشكل كيفية الخطدًد الصحيح في وضعيتي الىظارة.

  .(Optical Micrometer Theodolite)ـ الحيودوليد الحلليدي 2

د هرا الصىف مً ألاحهصة بمُىسومتر خاص ٌظاغد في اللساءة الصخُدت لللُاض، فىالخظ ئلى حاهب     جم جصٍو

 الىظازة اإلاظاخُت هظازة اإلاُىسومتر.

 طمً أحهصة الخُىدولُذ الخللُدًت ذاث اإلايشأ ألاوزوبي همحز بدظب الدكت الخصمُمُت بحن املجمىغاث آلاجُت:  

6دكتها الخصمُمُت ختى  املجموعة ألاولى:   أوcc6:وهرهس منها ألاحهصة ، 

1,020,1 DKMKernTheoZeissTWild 

1دكتها الخصمُمُت ختى  املجموعة الةاهية:   أوcc1:وهرهس منها ألاحهصة ، 

2,010,2 DKMKernTheoZeissTWild 

5.0دكتها الخصمُمُت ختى  املجموعة الةالةة:   أوcc5.0:وهرهس منها ألاحهصة ، 

3,3 DKMKernTWild 

بحن السطم الخالي آلُت جصمُم مجاهس اللساءة داخل هره ألاحهصة.  ٍو
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لت كساءة كُمت اللُاض طمً هظازة    اإلاُىسومتر لبػع ألاحهصة مً املجمىغت الثاهُت.وهبحن فُما ًأحي شيل وػٍس

 الجدًد.  2TWildـ الحيودوليد 1ـ2

جأخر خلفُت لىخت اإلاُىسومتر اللىن ألابُع غىد كُاض الصواًا الشاكىلُت، واللىن ألاصفس غىد كُاض الصواًا 

ت اإلاُىسومتر زالر هىافر، في الىافرة ألا  ولى مً ألاغلى جظهس خؼىغ جلظبم ألافلُت. وهالخظ في خلل زٍؤ

ً لىلب  ، وكبل اللساءة ًجب اإلاؼابلت بحن خؼىغ جلظُم ؤلاطؼىاهخحن بخدٍس
ً
اطؼىاهخحن مخلابلخحن ولُا

اإلاُىسومتر، وفي الىافرة الثاجُت ًمىً كساءة الدزحاث أو الغساداث وغشـــساث الدكائم أو غشساث الظـىدُغساداث، 

بحن  وهلسأ في الىافـــرة الظفلُت ت. ٍو آخاد الدكائم أو الظـىدُغساداث وغشساث وآخاد الثىاوي الظخِىُت أو اإلائٍى

 ( هُفُت اللساءة.7الشيل )

 

442194الحلطيم الطخيني، اللزاءة                الحلطيم املئوي ، اللزاءةcccGr 2482105 

ة للحيودوليد(: كزاءة كيمة اللياص ضمً الىظارة 7الشكل )  2TWildامليكزومتًر

 في الخُاة الػملُت هلسب اللساءة ئلى الثاهُت الىاخدة، وإلى الىصف زاهُت غىد الظسوزة.

ATheoZeissـ الحيودوليد2ـ2 010. 

ألافلُت ]اهظس جيىن خلفُت لىخت اإلاُىسومتر صفساء غىد كُاض الصواًا الشاكىلُت، وشزكاء غىد كُاض الصواًا  

  ([.8الشيل )

 
                   

 

cccGrالحلطيم املئوي، اللزاءة  5370005الحلطيم الطخيني، اللزاءة           9119126  
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ة للحيودوليد8الشكل ) (: كزاءة كيمة اللياص ضمً الىظارة امليكزومتًر
  ATheoZeiss 010 

ت اإلاُىسومتر خمع هىافر، فىلخظ في الىافرة الىبحرة الظفلُت خؼىغ جلظُم اطؼىاهخحن   ظهس في خلل زٍؤ ٍو

ت هلسأ الغساداث أو  ت الِظاٍز جب اإلاؼابلت بحن هره الخؼىغ كبل اللساءة. في الىافــــــرة الػلٍى ، ٍو
ً
مخلابلخحن ولُا

 السكم اليامل الري ًظه
ً
س في هره الىافرة. وجخدم الىافرجان الصغحرجان في اإلاسهص الدزحاث الياملت، ووػخبر دوما

ت الُمُيُت ألاغداد الصوحُت  في كساءة غدد غشساث الدكائم أو الظىدُغساداث بدُث ًظهس في الىافرة الػلٍى

ظهس في ألاخسي ألاغداد الفسدًت. وفي الىافرة الخامظت الُمُيُت هلسأ آخاد الدكائم أو الظىدُغساداث وغشساث  ٍو

 خاد الثىاوي الظخِىُت وآ

.
ً
مىً جلدًسها ختى هصف زاهُت أخُاها   هلسب اللساءة ختى الثاهُت الىاخدة، ٍو

ً
ت. غملُا  أو اإلائٍى

 

 .(Electronic Theodolite)ـ الحيودوليد إلاليكترووي 3

بشيٍل واطؼ في طاخت الػمل اإلاظاحي في الىكذ الساهً، خُث ػىزث  ًىدشس هرا الىىع مً الخُىدولُخاث   

اض ي اإلاىحىد طمً   حػخمد غلى ألاهظمت ؤلالُىتروهُت. في هره ألاحهصة ًخدىم اإلاػالج الٍس
ً
الشسواث الىبري أحهصة

الجهاش بمجمل غملُاث كُاض الاججاهاث، خُث ٌػخمد اللُاض هفظه غلى اطخخدام أهظمٍت ئلُىتروهُت. ومً 

ص ) مصود بشُفساث خاصت (، والىظام التزاًدي الخفاطلي، والىظام الظخاجُيي ، والىظام  بُنها هرهس الىظام اإلاَسمَّ

 
ً
. في ألاحهصة ؤلالُىتروهُت ًخم غسض هخائج اللُاطاث زكمُا

ً
 ماًيىن الىظام الدًىامُيي جصاًدًا

ً
الدًىامُيي، وغالبا

مىً هلل الىخائج أوجىماجُ  ئلى حهاش حسجٍُل خاٍص غلى شاشت خاصت، ٍو
ً
  (GRE)ىُا

ً
ٌظمذ باطخػادتها مباشسة

اطُت. أدي ظهىز الخُىدولُخاث ؤلالُىتروهُت  غىد زبؼه مؼ الخاطب ؤلالُىترووي اإلاظخخدم في اإلاػالجت الٍس

وكائس ي اإلاظافاث ؤلالُىتروهُت وأحهصة حسجُل اإلاػؼُاث اللُاطُت والخىاطِب ؤلالُىتروهُت ئلى وشىء ألاهظمت 

املت والخلىُاث اللُاطُت اإلاخؼىزة، وحظخخدم هره ألاهظمت في ججمُؼ ومػالجت اللُاطاث وإغؼاء الىخائج الي

 بشيل ٌظمذ بظهىز غمٍل حُىدًصٍي مخيامل.
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 (Electronic Theodolite)رووي  (: الحيودوليد الاليكت9الشكل )

 

 في الفترة الخالُت طمً الظاخت الهىدطُت هرهس أحهصة الشسواث 
ً
مً أهثر ألاحهصة ؤلالُىتروهُت اهدشازا

),,,,( SokkiaLeicaZeissTopconWild 
ً
 مفصال

ً
لت الػمل هىزد شسخا . ولخىطُذ البيُت وػٍس

2000للخُىدولُذ ؤلالُىترووي  TLeitzWildTheomat. 

2000الحيودوليد ـ 1ـ3 TLeitzWildTheomat 

اض ي  في جصمُم هرا الخُىدولُذ    ىظم اإلاػالج الٍس جم اطخخدام أخدر ألاهظمت ؤلالُىتروهُت والبرمجُت، ٍو

. وبصلً هجد أن الجهاش اإلاروىز هى أوجىماجُيي 
ً
ظاهم في طبؼه ومساكبخه أًظا اإلاىحىد غمل هظام اللُاض َو

لت اللُاض هىا غلى كاغدة هظام اللساءة الدًىامُيي ؤلالُىترووي.  بدزحت هبحرٍة ، وحػخمد ػٍس
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2000 TLeitzWildTheomat 

 غالي 
ً
مً الىاخُت اإلاُياهُىُت، ًإمً الخصمُم الدكُم ملخاوز الدوزان والجظم اإلايىن مً كؼػت واخدٍة جىاشها

 حُدة للظسوف الخازحُت. وجخمحز الىظازة اإلاظاخُت للخُىدولُذ 
ً
)اإلاصىػت بىماذج  2000Tاإلاظخىي وملاومت

ت الىاضح والدكُم وبدزحت جىبحر ملدازها ) ( بدلل السٍؤ
ً
( 32مخخلفت مىاطبٍت إلاخؼلباث الدكت أطاطا

ت لللُاض  كدزها   غلى هره الىظازة ًمىً جثبُذ حهاش كائع اإلاظافاث m7.1وبمظافت  أصغٍس
ً
، أًظا

 .Wildؤلالُىترووي مً هىع 

لت كُاض الاججاه الدًىامُىُت، خُث ًخدسن اللسص اإلالظم فُه  2000Tفي الخُىدولُذ     وظخخدم ػٍس

بدسهٍت دوزاهُت في لخظت كُاض الاججاه باطخخدام مدسٍن خاص، غلى الػىع مً خالت اللسص اإلالظم ألافلي 

. وللد جم جلظُم اللسص داخل الخُىدولُذ ؤلالُىترووي ئلى في الخُىدولُذ الخللُدي الري ًبلى زا
ً
 1024بخا

 للظىء و 512مجاٌ، مً بُنها 
ً
 غاهظا

ً
 كاجما

ً
ػحن الصوج الىاخد اإلايىن مً  512مجاال  للظىء. َو

ً
 هفىذا

ً
مجاال

 ملدازها 
ً
 واخدًت

ً
ت ٌٍ غاهٍع وآخس مجاوٍز هفىٍذ للظىء شاٍو  ( [.9] اهظس الشيل ) 0مجا

 

2000(: مخطط هظام اللزاءة في الحيودوليد 11الشكل ) TLeitzWildTheomat 

 .Rوآخز مححزك Nثم على الشكل ثمةيل سوجين مً الصمامات فلط: سوج ثابد  لإلخحصار 
 ًوجد في الحيودوليد أربعة أسواج مً الصمامات: سوجان ثابحان وآخزان مححزكان.

س اللسص اإلالظم وفي هفع الىكذ جسطل الصماماث اإلاسطلت خصمت  غىد ول كُاض ًلىم مدسن خاص بخدٍو

ألاشػت جدذ الخمساء. خالٌ دوزان اللسص اإلالظم جخترق ألاشػت الخلٌى الىفىذة وجىػىع مً الخلٌى 

خلبلت التي جدٌى اللاجمت، وهرا ًإدي ئلى حػدًل خصمت ألاشػت. وحظلؽ ألاشػت اإلاػدلت غلى الصماماث اإلاظ
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بدوزها ؤلاشازاث اإلاظِئت ئلى هبظاث ههسبائُت. حػحن الىبظاث الىهسبائُت الىاججت غً الصماماث الثابخت مىكؼ 

 الصفس أو اججاه ؤلاطىاد ؤلابخدائي، 

وحػحن الىبظاث الىهسبائُت الىاججت غً الصماماث اإلاخدسهت اججاه السصد املخدد بمدىز الىظازة اإلاظاخُت 

 ًددد الىظامان للخُىدول
ً
ت  Nو  Rُذ. ئذا الىاكػت بحن اججاه الصفس واججاه السصد هما ًظهس في  الصاٍو

جب أن هرهس بأهه لغاًٍت جىطُدٍُت جم زطم شوححن مً الصماماث فلؽ غلى الشيل هما  8-6الشيل ) و  R(، ٍو

N   زم جخدىال ئلى هبظاث الىهسبائُت مً الصماماث اإلاظخلبلت هما .R  وN  ئلى غداد خاص، بدُث ٌػؼي

ت   مؼ N، ومً أحل اللسص الشاكىلي ًيىن الىظام الثابذ ذلً مػلىماث وافُت لخددًد الصاٍو
ً
مخؼابلا

.
ً
 اججاه الشاكٌى دوما

ت      غدد املجاالث الياملت  إلًجاد كُمت الصاٍو
ً
ًخددد أوجىماجُىُا

0  شوج ميىن مً خلل هفىذ وخلل(

ت Rوالىظام اإلاخدسن  Nبحن الىظام الثابذ  غاهع لألشػت( املخخىاة ، وهرلً جخػحن اللُمت اإلاخبلُت مً الصاٍو

)أي الجصء مً املجاٌ 
0  الري ٌظاوي ت ت اهدساف الؼىز. وجدظب الصاٍو مً  ( والري ًلابل شاٍو

 الػالكت:

  0n 

غدد املجاالث الياملت  nخُث جمثل 
0. 

اض ي بدىظُم غملُت اللُاض زم الخظاب. فُخم جددًد غدد     غىد حشغُل هظام اللساءة ًبدأ اإلاػالج الٍس

 مسجحن، وإذا الػدد في اإلاسة ألاولى 
ً
ٌػُد اإلاػالج  nالٌظاوي الػدد في اإلاسة الثاهُت  nاملجاالث الياملت أوجىماجُىُا

. وفي هفع الىكذ مؼ جددًد غدد املجاالث اللُاض زا
ً
هُت

0  ت اهدساف الؼىز . ًخم جددًد ملداز شاٍو

ليل شوج خلٌى مددد للمجاٌ  فُخم جددًد
0 مسة، وباغخباز أهه ًىحد أزبػت أشواج مً  512، أي

2.2بخؼأ كدزه  مسة. جخمحز ول غملُت ئًجاد لـ  1024بػدد كدزه  الصماماث ًخم جددًد   وغلُه ،

2.0كُاض هى  1024همخىطؽ لـ  فان الخؼأ اإلاخىطؽ لخددًد كُمت  . 

ت اإلالاطت     باإلغخماد غلى الخجازب اإلاىفرة في كاغدة كُاض هظامُت ٌػخبر اإلاصمم أن الخؼأ اإلاخىطؽ للصاٍو

5.0مسجحن بىطػُخحن للىظازة هى    ت ألافلُت أو الشاكىلُت، هرا ٌػني أهه في خاٌ ئحساء اللُاض بشيٍل للصاٍو

1دكٍُم طمً الظسوف الجُدة ًمىً الخصٌى غلى خؼأ مخىطؽ لللُاض مً مسجبت  . 

 هدى   
ً
للُاض ؤلاججاه ًلىم الساصد بظغؽ شز حشغُل الجهاش طمً لىخت الخدىم، زم ًىحه الىظازة مظددا

ظغؽ بػد الدظدًد الدكُم غ لى شٍز خاص لدشغُل اإلاػالج الري ًىظم اللُاض. بىدُجت  الىلؼت اإلاسصىدة، ٍو

 باحساء اللُاض 
ً
 مسة، زم  ًدظب  nذلً ًلىم  الجهاش أوجىماجُىُـا

ػؼيها هملداٍز زكمي غلى الشاشت املخصصت لرلً، فىدصل غلى اللُمت اإلاخىطؼت لإلججاه  اإلاخىطؼت َو

 اإلالاض.

 ئمياهُت الخظاب والخرف ألاوجىماجُيي لألخؼاء آلاجُت: 2000Tًإمً الجهاش    

 ـ خؼأ حػُحن شاكىلُت الجهاش،

 ـ خؼأ جددًد صفس اللسص اإلالظم الشاكىلي،
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هما وظخؼُؼ الخصٌى غلى اللُم اإلالاطت بالىاخداث املخخلفت ) الغساد وأحصاؤه، الدزحاث وأحصاؤها، اإلالُُم 

ػادٌ  َو
6000

1
ت الخامت (.   مً الصاٍو

 وظخؼُؼ الخصٌى غلى اللُمت    
ً
ومً أحل اللُاطاث الدكُلت ًمىً الخدىم بدكت جبُان الىخائج، فمثال

س كُمت اللُاض ختى cc5.0اإلاخىطؼت لللُاض بدكت جصل ختى  . ومً أحل اللُاطاث غحر الدكُلت وظخؼُؼ جدٍو

مىً كُاض الصواًا باطخخدام الجهاش cc10مسجبت  لت اإلاظخمسة، هما  2000T. ٍو لت الخللُدًت أو بالؼٍس بالؼٍس

ًجب مساغاة وافت الشسوغ اإلاخػللت بالخدظحر لللُاض والدظدًد الدكُم اإلاخبػت غىد اللُاض باطخخدام 

 الخُىدولُخاث الخللُدًت.

 الشواًا.ـ كواعد ثىفيذ كياضات 4

دكُلت غلى ألاكل مً أحل الخىاشن الخسازي  15كبل اللُام باللُاض ًجب جثبُذ الخُىدولُذ فىق اإلاسصد إلادة    

 بحن الخُىدولُذ والجى املخُؽ، ووظخغل هرا الىكذ لللُام باألغماٌ آلاجُت:

ت اإلاسصىدة طد الهى  اء واإلاؼس والشمع باطخخدام اإلاظالث واإلاػداث ـ جأمحن الخُىدولُذ والػالماث الجُىدًٍص

 الخاصت ألاخسي.

 ـ جىظُم ئطاءة وإخيام اللسص اإلالظم واإلاُىسومتر )في الخُىدولُخاث الخللُدًت(.

س ألالُداد خٌى املخىز  ـ جىظُم جىشع الشخىم خٌى مداوز دوزان ألالُداد والىظازة اإلاظاخُت مً خالٌ جدٍو

 خىز ألافلي للخُىدولُذ غدة مساث.الشاكىلي، والىظازة خٌى امل

ت شبىت الدظدًد )غملُت ؤلاخيام ألاولى(.  ـ جأمحن وطىح زٍؤ

ت ألافلُت اإلالاطت،      جخمحز أخؼاء جمسهص الخُىدولُذ وؤلاشازاث بأهبر جأزحٍر غلى الخؼأ اإلاخىطؽ للصاٍو
ً
وظبُا

 وللخللُل مً هرا ألازس هخدلم مً صختغمل الشاكٌى البصسي فىق ول مسصد
ً
. وهرا الخدلم ًيىن مهما

د ازجفاع زأض الخىاشن فىق الىلاغ ألازطُت فيها غً  . فىلٌى ئن m2بشيٍل خاٍص غىد اإلاساصد التي ًٍص

الشاكٌى البصسي الدائس خٌى املخىز الهىدس ي ٌػمل بشيٍل مظبىٍغ ئذا اهصاح خُاٌ الىلؼت باليظبت ئلى مسهص 

د غً خؼىغ الدظدًد بملداز   .mm1الًٍص

ت ألاطع آلاجُت:  وهساعي خالٌ جىفُر اللُاطاث الصاوٍَّ

لٍت طلظٍت  ػت بلىٍة خفُفٍت جىفي وي حػمل لىالب الخسهت البؼُئت بؼٍس ـ ًخم الظغؽ غلى لىالب الخسهت الظَس

 وصخُدت.

ـ غىد الدظدًد الدكُم ًخم سخب شبىت الدظدًد باججاه الهدف باطخخدام لىالب الخسهت البؼُئت بشيٍل بؼيٍئ 

ت.  وبدسهت دائٍس

ز الجهاش بدفؼ خاملي الىظازة ولِع الىظازة ذاتها، أو بىطاػت اللىالب. دّوٍ
ُ
 ـ ه

م في الخُىدولُذ ئلى كساءٍة مػُىت، باطخخدام بصا س ـ بػد سخب اللسص اإلالظَّ ت، ًجب جدٍس ٌ الخسهت اللظٍس

س ألالُداد خٌى مدىزه ختى هخخلص مً أي ئحهاٍد حاهبي غلى مفاصل دوزان الجهاش.  الىظازة وجدٍو
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حن غىد مسهص شبىت خؼىغ  لت الخىاظس بىطؼ الهدف بحن الخؼحن اإلاخىاٍش ـ ًخم الدظدًد باطخخدام ػٍس

 الدظدًد.

زة ألاكساص اإلالظمت والػدطاث الداخلت في بيُت مجهس اللساءة ـ هدافظ كدز ؤلاميان غلى هفع وطػُاث مسآة ئها

 داخل الجهاش.

س لىالب الخسهت البؼُئت وملىد اإلاُىسومتر باطخخدام ئصبػحن فلؽ )مصدوحت كىي(، وبدسهٍت بؼُئٍت  ـ ًخم جدٍو

 ومظخمسة.

لت الاججاهاث أو ا    ت الخفصُلُت هلِع الصواًا باطخخدام ػٍس  طمً الشبياث الجُىدًٍص
ً
ت. غمىما لت الصاوٍَّ لؼٍس

ت بشيٍل مظخلل  يخج ذلً غً ئمياهُت كُاض ول شاٍو لت ؤلاججاهاث، ٍو  مً ػٍس
ً
ت أهثر ئفادة وػخبر الؼسق الصاٍو

ٍن في كُاض الصواًا مً اإلاسصد الىاخد غىد غدم  غً الصواًا ألاخسي، وغً طسغت اللُاض وغدم اجباع حظلظٍل مػحَّ

ٍت مظاغدة. ومً و  لت جىفس ظسوٍف حٍى حهت هظس حجم الػمل واليلفت اإلاادًت اإلاسجبؼت برلً، وػخبر ػٍس

 
ً
ت ًخم كُاض ول اججاه زصٍد مسجحن، بِىما ًلاض مّسة لت الصاوٍّ ت. ففي الؼٍس لت الصاٍو ؤلاججاهاث أفظل مً الؼٍس

لت كُاض الصواًا طمً  خم جددًد ػٍس لت ؤلاججاهاث، وبرلً هىفس هصف غدد اللُاطاث. ٍو  في ػٍس
ً
واخدة

ت الخؼُت في مسخلت جصمُم الشبىت، هما ًدخل في ذلً الخػلُماث الخاّصت غلى ال ت أو الصاوٍّ ٍّ شبىت الصاِو

 مظخىي الدولت.

 ـ ثزكيز الحيودوليد فوق الىلطة املطاحية.5

 لهره الغاًت هدبؼ الخؼىاث الخالُت:   

 .placing the theodolite on the tripodـ جثبُذ الجهاش فىق زأض الخىاشن 1ـ5
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 .attaching the plumb-bobـ زبؽ خُؽ اإلاؼماز 2ـ5

 

 .levelling the instrumentـ جأمحن أفلُت الجهاش 3ـ5

 

 .centring the instrumentـ جمسهص الجهاش 4ـ5
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 .eliminating parallaxـ الخخلص مً جأزحر البازالاهع )غملُاث ؤلاخيام( 5ـ5

 .zeroing the horizontal circleجصفحر الالمب ألافلي ـ 6ـ5

 .pointing to the target and focussingـ الدظدًد هدى الهدف وغملُاث ؤلاخيام 7ـ5

 

 

 

 

 

 


