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 الظابػتاملحاضسة 

 الدظىيت الهىدطيت
 ـ حػسيف الدظىيت.1

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

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

 )دؽ السصد ؤو دؽ ال
ً
 ؤفقُا

ً
هىلُماحظُىن(. جخعحن ازجفاعاث الىقاغ مً دالى جحدد هظازة حهاش الىُفى دؼا

قُاض الخباعداث الشاقىلُت ؤطفل دؽ السصد بالدظدًد هحى محرا مدزحت ًخم جشبُتها فىق مل هقؼت مً 

 ([.1الىقاغ ]اهظس الشهل )

 
 (: الفكسة الػامت للدظىيت الهىدطيت.1الشكل )

 

 هى:Bو Aحرا، ًهىن فسق الازجفاع بحن الىقؼخحن جمشل القساءة على اإلا Rباعخباز 

(1                                                                           )BA RRh  

 ـ حػازيف أطاطيت.2

 لظؼح  زابذ عً اإلاظخىي الىطؼيهى دؽ ذو ازجفاٍع : (Level Line) ـ خط الدظىيت1ـ2

 ]اهظس الشهل ) وبالخالي، البحس     
ً
 مىحىُا

ً
 ([.2طُهىن دؼا

 
 

 (: جمثيل خط الدظىيت والخط ألافلي.2الشكل )
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ت عىد الىقؼت ذاتها، وهى: (Horizontal Line) ـ الخط ألافلي2ـ2  هى الخؽ اإلاماض لخؽ الدظٍى

 طُت عىد هفع الىقؼت. وهى دؽ مظخقُم.اججاه قىة الجاذبُت ألاز مخعامد مع       

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

 الىقاغ باليظبت له على مظخىي الدولت الىاحدة.      

 هي هقؼت مسحعُت زابخت ذاث ازجفاع محدد ؤعلى : (Bench Mark: BM)ـ مسجؼ الدظىيت 4ـ2

 طؼح اإلاقازهت. ؤو ؤطفل      

 : هي هقؼت دائمت ذاث(Standard Survey Mark: SSM)ـ هلطت مظاحيت هظاميت 6ـ2

 ازجفاع وإحدازُاث ؤفقُت محددة طمً الىظام العام للدولت.      

 هى ازجفاع الىقؼت اإلايظىب بلى الظؼح : (Reduced Level: RL)ـ الازجفاع املختزل 7ـ2

 اإلاسحعي )فىق ؤو ؤطفل(.     

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

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

 مىقٍع آدس.      

 لخلفُتاهي زصدة هجسيها بحن القساءة : (Intermediate Sight)ـ اللساءة البيييت 11ـ2

 وألامامُت الالحقت.       

 هى دؽ السصد اإلاىؼلق مً عحن الاوظان: (Line of Collimation)ـ خط السصد 11ـ2

        .
ً
 بخقاػع شعحراث لىحت املحنم، وهى دؽ ؤفقي دوما

ً
 مسوزا

 .(LEVEL)ـ جهاش الىيفى أو اإلايزان 3

ظخذدُم حهاش الىُفى )اإلاحزان( للحصىى على فسوقاث الا      زجفاعاث بحن الىقاغ ؤعلى ؤو ؤطفل الخؽ ألافقي. ٌُ

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

 ([.3الىقاغ ]الشهل )

 
 (: الازجفاغاث املختزلت للىلاط.3الشكل )

 

 مً هظازة مظاحُت مصودٍة بأ
ً
( لىطع دؽ السصد في الحالت compensatorلُت جىاشن )ًخهىن الىُفى ؤطاطا

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

(parallax.ت  ( للسٍئ

 ـ أهىاع جهاش الىيفى.4

 آلليت الخمسكص والخىاشن    
ً
 هميز ألاهىاع الخاليت:وفلا
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 مع اججاه الشاقىى الىُفى الخقلُدي: ـ    
ً
ت لىطع دؽ السصد مخعامدا  اإلاصود بألُت داصٍت قظٍس

 اإلااز مً هقؼت الشبنت الازجفاعُت.      

 الىُفى ألاوجىماجُهي: وهى مصود بألُت جىاشن حظمح بىطع دؽ السصد في الحالت ألافقُت  ـ   

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

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

ً
( مقؼعا

 .WILDالىُفى ألاوجىماجُهي مً صىع شسلت 

 
 .ألاوجىماجيكي اإلاصود بآليت جىاشن  WILD(: هيفى 4الشكل )

 

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

 
 (: شبكت خطىط املحكم في الىظازة.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 هقؼٍت  إلحساء عملُاث ؤلاحهام في هره الىظازة هظبؽ ؤول

مظِئت وهصلق اطؼىاهت العُيُت طمً اطؼىاهت املحنم حتى هسي دؼىغ املحنم بشهٍل واضٍح، ججسي هره 

العملُت إلاسٍة واحدة قبل القُاطاث. وفي الخؼىة الخالُت هظبؽ مىقع اطؼىاهت املحنم والعُيُت باليظبت بلى 

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

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

مً الُمحن بلى  لجظم عىد جحٍسو عحن الساصد ؤمام العُيُت طىاءً ابحُث لًخحسك دُاى املحنم باليظبت بلى 

.
ً
 الِظاز ؤو مً ألاعلى بلى ألاطفل وبالعنع ؤًظا
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( هميز بين ألاهىاع الخاليت:
ً
 آلليت الػمل )جكىىلىجيا

ً
 ووفلا

  : السكمي ؤلالكترووي الىيفى جهاشـ    

 اإلاىاطِب اثفسوق حعُحنبهدف   اإلاحراث صىز  إلاعالجت مخؼىزة بخنىىلىحُا مصود حهاش هى    

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

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

 طم. 5 – 1مً     

  : الدواز الليزز بىظام الىيفى جهاشـ    

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

  .اإلاُل ؤو باإلايظىب الخاصت والبُاهاث اإلاعلىماث    

  : الػادي الىيفى جهاشـ    

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

ع     ع مشل الهىدطُت اإلاشاَز  ظخذدموح ،واملجازي  اإلاُاه داثوجمدً والعسطُت الؼىلُت اإلاشاَز

 .العادًت اإلاحرا فُه     

 .(Levelling Staff)اإلايرا اإلاظاحيت ـ 5

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

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

 
 (Staff Bubble)(: شئبليت اإلايرا 6الشكل )

 

 
ً
ىحد عمىما  :هيللمحرا  عدة ؤهىاعٍو

 ـ محرا مشفسة وظخذدمها مع مجمىعت حهاش الىُفى ؤلالُنترووي.    

 .mm 5ـ محرا حظمح بالقساءة اإلاباشسة مدزحت مل     

 .([7]الشهل ) mm 10اإلادزج مل  E ــ همىذج ؤل    
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 ميرا اللساءة اإلاباشسة                                                    E ـميرا أل                                                                                             

 (: ميرا الدظىيت.7الشكل )

 

 .Change Plate ـ حامل اإلايرا 6

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

 على شهلحن:

ل مىخهي بصفُحت معدهُت في ألاعلى.ألاوى     : مظماز ػٍى

 الشاوي: صفُحت مشلشُت الشهل مع ؤزحل صغحرة لغسشها طمً التربت.  

س اإلاحرا فى   ق الحامل.وفي الحالخحن ًىحد هخىء صغحر في اإلاسلص لخشبُذ وجدٍو

 
 (: حامل اإلايرا.8الشكل )

 

 

 

 

 .Level Traversingالخضليؼ السأس ي )الشاكىلي(  ـ7
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 .الدظىيت الهىدطيتمفهىم  ـ1ـ7

ًُ مً الحصىى على فسق الازجفاع بحن هقؼخحن ؤو ؤلثر مً الىقاغ اإلاظاحُت.     من
ُ
هي مجمىعت الاحساءاث التي ج

 ًمنً حظاب الازجفاعاث املختزلت لبقُت الىقاغ.وبىاًء علُه، بذا مان الازجفاع املختزى إل 
ً
 حدي الىقاغ معلىما

 الخظلُع السؤس ي بإه   
ُ
ف عسَّ ٍل الازجفاع مً هقؼت بلى ؤدسي، وذلو باجباع ه العملُت التي ًمنً بىاطؼتها جحى وَُ

 الخؼىاث الخالُت:

   a .ـ جسلحز اإلاحرا على الىقؼت معلىمت الازجفاع 

   b  دحهاش الدظ جىصِبـ  عً الىقؼت بمظافٍت لجٍص
ً
ت / الىُفى ومسلصجه )جإمحن ألافقُت( بعُدا  ٍى

 عً        
ً
 .m 40عادة

   c  وهرا هى القُاض الخلفي الابخدائي ؤدر القساءة على اإلاحرا فىق الىقؼت اإلاعلىمت،ـ 

 .(Backsight: BS) بلى هقؼت البداًت        

   d  ٍت جقـ و اإلاحرا بلى مظافت مظاٍو  لبعد الجهاش عً الىقؼت الابخدائُت بىفع اججاه طحرجحٍس
ً
با  ٍس

 اإلاظلع السؤس ي. ًخم وطع صفُحت حامل اإلاحرا فىق الىقؼت الجدًدة على ألازض،         

ظمى هره الىقؼت هقؼت         
ُ
 الخغحر.وح

   e ـ هإدر القساءة على اإلاحرا فىق الىقؼت الجدًدة، فُخم الحصىى على القساءة ألامامُت  

 (foresight:FS)          . 

    f  ألامامُت( فسق الازجفاع بحن الىقؼخحن. بةطافت هرا 
ً
 ـ ٌعؼي فسق القساءجحن )الخلفُت هاقصا

 الخغحر )الشاهُت(.الفسق بلى الازجفاع املختزى للىقؼت الابخدائُت هحصل على ازجفاع هقؼت         

    g  دس للمحرا باججاه طحر الخظلُع.بالخجاه آلا  2ـ هىقل الجهاش بلى الىقؼت 

    h  ت.بدون حغيير مىكؼ حامل اإلايرا ـ دًُسها باججاه حهاش الدظٍى
ُ
 ه

     i ـ هنسز عملُت القُاض هحى الىقؼت الخلفُت ومً زم هحى ألامامُت حتى الىصىى بلى هقؼت 

 نهاًت اإلاظلع الازجفاعي.        

     j  ت، جخؼلب حىدة العمل اإلاظاحي ؤن جهىن ـ  هقؼت الىصىى النهائُت هي مسحع حظٍى

 وبالخالي ًمنً حرف ؤدؼاء القُاطاث.        

ىضح الشهل )  الخؼىاث اإلاخبعت.( 9ٍو
ً
 آلاحي جذؼُؼُا

 
 .الشاكىلي(: حظلظل خطىاث اللياض ضمً اإلاضلؼ 9الشكل )

 جرو 
 
 س بؤن غمليت الدظىيت جبدأ باللساءة الخلفيت وجيخهي باألماميت.ك
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منً ؤن ًه ىن هىاك حاحت لخعُحن ازجفاعاث بعع الىقاغ اإلاخىطؼت ،بحن هقاغ الخغحر، على ػىى اإلاظلع ٍو

ت.   مً جمسكٍص واحد السؤس ي. هإدر بلى هره الىقاغ قساءة واحدة فقؽ ومً هفع مهان جشبُذ حهاش الدظٍى
ً
غمىما

ت وأخسي خلفيت للىيفى ًمكً اللياض هحى غدٍد مً الىلاط اإلاخىططت، ولكً جىجد كساءة واحدة أمامي

 فلط.

 ـ جحىيل )اختزال( الازجفاغاث.2ـ7

قت     ل القساءاث الخلفُت وألامامُت والبُيُت بلى ازجفاعاث مذتزلت. ومً ؤهمها ػٍس جىحد عدة ػسق لخحٍى

 .وطسيلت الازجفاع غً خط السصد الصػىد والهبىط

 ـ طسيلت الصػىد والهبىط.1ـ2ـ7

 مً القُاطاث اإلاىفرة هىزد فُما ًلي الخؼىغ العٍسظت لدت   
ً
قت الصعىد والهبىغ اهؼالقا زاى الازجفاعاث بؼٍس

 دالى عملُت الخظلُع السؤس ي )طمً اإلاظلعاث السؤطُت(.

 أغمدة وغدد مخىاطب مؼ غدد الىلاط مً ألاططس.  7مً  الػملًخكىن جدول 
        

 (: جدول حسجيل اللياطاث الحلليت.1الجدول )       

الازجفاع  مالحظاث

 ملختزل ا

 هبىط

(-) 

 صػىد

)+( 

اللساءة 

 ألاماميت

اللساءة 

 البيييت

اللساءة 

 الخلفيت

       

 

 لىقؼت جسلحز الجهاش. 
ً
مل طؼس مً الىمىذج ؤعاله مذصص لقساءة على اإلاحرا فىق هقؼت معُىت، وذلو جبعا

 :]الشهل )([ وللخىطُح هىزد اإلاشاى الخالي

 
 (: كسوكي اإلاضلؼ السأس ي.11الشكل )

 

 :وسجل اللياطاث اإلاىفرة بالطسيلت الخاليتالكسوكي  مً

 ألحل الترلحز ألاوى  100.000والازجفاع املختزى   1.325ـ القساءة الخلفُت الابخدائُت    

نخُب في الظؼس ألاوى.       ًُ  للمحرا 

نخُب في الظؼس الشاوي.ر للت  3.260ـ القساءة البُيُت     ًُ  لحز الخالي للمحرا 

نخُب في الظؼس الشالث.ر للت  2.755البُيُت ـ القساءة     ًُ  لحز الخالي للمحرا 
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 ـ في الظؼس السابع هنخب القساءة ألامامُت اإلاىفرة بلى اإلاحرا اإلاسلصة فىق هقؼت الخغحر    

 ، ولرلو هنخب القساءة الخلفُت للمحرا اإلاىفرة فىق هفع هقؼت الخغحر ولنً باليظبت 1.765     

 . 1.660مً الجهاش اإلاشبذ فىق املحؼت الشاهُت  للقُاض اإلاإدىذ      

 وذلو لما ًلي:
       

 (: جدول اللياطاث الحلليت.2الجدول )       

الازجفاع  مالحظاث

 املختزل 

 هبىط

(-) 

 صػىد

)+( 

اللساءة 

 ألاماميت

اللساءة 

 البيييت

اللساءة 

 الخلفيت

      1.125 

     3.260  

     2.755  

    1.765  1.660 

     0.340  

     0.795  

     0.860  

    2.570  1.350 

     1.455  

     1.876  

    3.765   

 

 : كل كساءة جم حسجيلها في ططٍس مىفسد ماغدا اللساءة الخلفيت وألاماميت إلى هلاط الخغير.الحظ

 

 ط( .هلىم آلان بخحىيل اللياطاث للحصىل غلى فسوكاث الازجفاغاث )صػىد أو هبى 

بحن الجدوى آلاحي ذلو: خم هرا بؼسح مل قساءة مً القساءة الظابقت لها، ٍو  ٍو

 

 

 

 

 

 

 
 

لت(.3الجدول )       َحى 
ُ
 (: جدول اللياطاث املختزلت )امل
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 مالحظاث

 

 الازجفاع املختزل 

 

 

 هبىط

(-) 

(Fall) 

 

 صػىد

)+( 

(Rise) 

 

 اللساءة ألاماميت

(FS) 

 

 اللساءة البيييت

(IS) 

 

اللساءة 

 الخلفيت

(BS) 

TBM 100.000     1.125(1A) 

IS  2.135   3.260(2A)  

IS   0.505  2.755(3A)  

CP   0.990 1.765(4A)  1.660(1B) 

IS   1.320  0.340(2B)  

IS  0.455   0.795(3B)  

IS  0.065   0.860(4B)  

CP  1.710  2.570(5B)  1.350(1C) 

IS  0.105   1.455(2C)  

IS  0.421   1.876(3C)  

CP  1.889  3.765(4C)   

 

 في الجدوى ؤعاله:

 ، وألهه طالب جم حسجُله في عمىد 2.135-. الفسق هى (1A)مً    (2A)ـ في البداًت ػسحىا    

 .(2A)الهبىغ وفي هفع الخؽ الري ًحىي     

 ػسحىا    
ً
 حب جم حسجُله في، وألهه مى 0.505+. فُهىن الفسق هى (2A)مً  (3A)ـ ؤًظا

 . (3A)عمىد الصعىد وفي هفع الخؽ الري ًحىي     

 ػسحىا    
ً
 ، وألهه مىحب جم حسجُله في0.990+. فُهىن الفسق هى (3A)مً  (4A)ـ ؤًظا

 . الري ًحىي القُاطاث اإلاىفرة فىق املحؼت (4A)عمىد الصعىد وفي هفع الخؽ الري ًحىي     

 . Aألاولى للجهاش     

قت الحظاباث باليظبت للمحؼاث الخالُت لجهاش الىُفى. وجخنسز هفع  ػٍس

 

 ط غلى طىل اإلاضلؼ السأس ي كما هى في الجدول الخالي:اوهلىم آلان بخحدًد ازجفاغاث الىل

 

 
 (: جدول الازجفاغاث املختزلت.4الجدول )     
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 مالحظاث

 

 الازجفاع املختزل 

 

 هبىط

(-) 

 

 صػىد

)+( 

 

اللساءة 

 ألاماميت

 

 لبيييتاللساءة ا

 

اللساءة 

 الخلفيت

 

TBM 100.000(1)     1.125(1A) 

IS 97.865(3) 2.135(2)   3.260(2A)  

IS 98.370(5)  0.505(4)  2.755(3A)  

CP 99.360(7)  0.990(6) 1.765(4A)  1.660(1B) 

IS 100.680(9)  1.320(8)  0.340(2B)  

IS 100.225(11) 0.455(10)   0.795(3B)  

IS 100.160(13) 0.065(12)   0.860(4B)  

CP 98.450(15) 1.710(14)  2.570(5B)  1.350(1C) 

IS 98.345(17) 0.105(16)   1.455(2C)  

IS 97.924(19) 0.421(18)   1.876(3C)  

CP 96.035(21) 1.889(20)  3.765(4C)   

 

بحن الجدوى  قت الصعىد والهبىغالخالي حظلظل ألاعماى الحظابُت طمً حدوى العمل اإلاظ ٍو وذلو  خذدم بؼٍس

ت غلق على هفع مسحع الدظٍى  .إلاظلع زؤس ي مغلق ًىؼلق َو

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مخطط حظلظل ألاغمال الحظابيت.5الجدول )
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 لحظاب الازجفاع املختزى للىقؼت وظخذدم العالقت:
ً
 عمىما

FallRiseRLRL oldnew  

حُث:     
newRL: .الازجفاع املختزى للىقؼت الجدًدة 

           
oldRL.الازجفاع املختزى للىقؼت الظابقت : 

                Rise.مقداز الصعىد : 

                Fall.مقداز الهبىغ : 

 

 الخحليلاث:

 لصح
ً
 ت الحظاباث جبُنها العالقت الخالُت:جىحد زالر جحقُقاث مهمت حدا

levelreducedFirstlevelreducedLastFoursightsbacksights

FallsRisesFoursightsbacksights




 

 

ظ  هس الجدوى الخالي هره الخحقُقاث:ٍو

 

 

 
 

 

 (: جدول الخحليلاث الضسوزيت.6الجدول )
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 مالحظاث

 

 الازجفاع املختزل 

 

 هبىط

(-) 

 

 صػىد

)+( 

 

 اللساءة ألاماميت

 

 اللساءة البيييت

 

 اللساءة الخلفيت

 

TBM 100.000(1)     1.125(1A) 

IS 97.865(3) 2.135(2)   3.260(2A)  

IS 98.370(5)  0.505(4)  2.755(3A)  

CP 99.360(7)  0.990(6) 1.765(4A)  1.660(1B) 

IS 100.680(9)  1.320(8)  0.340(2B)  

IS 100.225(11) 0.455(10)   0.795(3B)  

IS 100.160(13) 0.065(12)   0.860(4B)  

CP 98.450(15) 1.710(14)  2.570(5B)  1.350(1C) 

IS 98.345(17) 0.105(16)   1.455(2C)  

IS 97.924(19) 0.421(18)   1.876(3C)  

CP 96.035(21) 1.889(20)  3.765(4C)   

 

965.3

000.100



 

780.6 

965.3

780.6

815.2







 

100.8  

965.3

100.8

135.4







 

 

 لما ًظهس مً الخحقُقاث ؤعاله:

 إذا كاهذ الليم الثالثت مدظاويت وػخبر الحظاباث صحيحت.
 

  Height of Collimation Method ـ طسيلت الازجفاع غً خط السصد.2ـ2ـ7

قت في حاى وحىد عدٍد لبحٍر مً القساءاث البُيُت لما هى الحاى في محاوز        ظخذدُم هره الؼٍس
ُ
الؼسق ؤو  ح

 اإلاقاػع العسطُت.

قت     مً الشهل )( الخالي  الجهاش، ومً زم ػسح قُمت مل قساءٍة بُيُت مً هرا الازجفاع.ازجفاع  بحظابجبدؤ الؼٍس

ت، وبالخالي ًهىن  m 1.25ًبلغ ازجفاع دؽ السصد فىق املحؼت ألاولى   ازجفاع دؽ السصد هى:فىق مسحع الدظٍى

RL = 100 + 1.25 = 101.25 m  
 

 
 (: الخضليؼ السأس ي بطسيلت الازجفاع غً خط السصد.11الشكل )
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 لىقاغ البُيُت العائدة لل RL (Recorded Level)بن 
ً
 لزجفاع الجهاش هاقصا

ً
ت هره املحؼت )ألاولى( طخهىن مظاٍو

 منها قُمت القساءة على اإلاحرا. فُهىن:

 قساءة الجهاش على اإلاحرا:ازجفاع الىقؼت بالعخماد على 

IP 1 101.125 - 3.260 m = 97.865 m 

IP 2 101.125 - 2.755 m = 98.370 m 

CP 101.125 - 1.765 m = 99.360 m 

 على الشهل ؤعاله.
ً
 وجم حسجُل الازجفاعاث جذؼُؼُا

 قع الجهاش بلى املحؼت الشاهُت بحُث ًخغحر ازجفاع دؽ السصد مالخالي:ى ًخم آلان حغُحر م

RL (CP 1) + BS = HI 

99.360 + 1.660 = 101.020 m 

هىن بالخالي:  ٍو

HI – IS = RL 

99.360 + 1.660 = 101.020 m 

and so HI – IS = RL 

100.020 - 0.340 = 100.680 m 

 وهنرا حتى نهاًت الخؽ.
 : السمىش الىازدة في اإلاػادالث الظابلت حػني:مالحظت

                    IPيت.                              : الىلطت البييBS.اللساءة الخلفيت : 

                  CP                                  .هلطت الخغير :IS.اللساءة البيييت : 

                    HIش.: خط زصد الجها 

 RL (CP 1)  .ازجفاع هلطت الخغير ألاولى : 

 

 

 مالحظاث

 

 الازجفاع املختزل 

(RL) 

 

 

  HI 

 

 

 اللساءة ألاماميت

(FS) 

 

 اللساءة البيييت

(IS) 

 

 اللساءة الخلفيت

(BS) 

TBM 100.000 101.125   1.125 

IP1 97.865   3.260(2A)  

IP2 98.370   2.755(3A)  

CP1 99.360 101.020 1.765  1.660 

IP3 100.680   0.340(2B)  

IP4 100.225   0.795(3B)  

IP5 100.160   0.860(4B)  

CP2 98.450 99.800 2.570  1.350 

IP6 98.345   1.455(2C)  

IP7 97.924   1.876(3C)  

CP3 96.035  3.765   

   100.8  135.4 

 الخحليلاث الخاليت: في هره الطسيلتالحظ أهه جىجد 
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 لنُان آدس. ISطاث لنُان واحد، والقُا FSو  BSـ عالج القُاطاث 

)()(.                       ـ  RLfirstRLlastFSBS  

 على عدد الىقاغ (اإلاقابلت RLs+ مجمىع  ISمجمىع قُاطاث )ـ لهل محؼت للجهاش: 
ً
 مقظىما

 ًجب ؤن ٌظاوي ازجفاع دؽ زصد املحؼت . ؤي:  

  .lim)()( ationcolofhightnRLIS  

 وبالعىدة بلى اإلاشاى ؤعاله هجد:

 ظبت للمحؼت ألاولى:باليـ      

                            125.1012)370.98865.97()755.2260.3(  

 ـ باليظبت للمحؼت الشاهُت:     

  020.1013)160.100225.100680.100()860.0795.0340.0(  

 :الشالشتـ باليظبت للمحؼت      

                            800.992)924.97345.98()876.1455.1(  

 

 ـ جىصيب الىيفى ألاوجىماجيكي وجحضيره لللياض.8

Adjustment of the Automatic Level 

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

 الخحظحراث اإلااقخت ، الخحظحراث الدائمت

 ـ الخحضيراث اإلاؤكخت.1ـ8

 هي بحساءاث هقىم بها ملما ؤزدها جىصِب الجهاش، وجخظمً:   

 بقىة في ألازض، مع املحافظت على ؤفقُت زؤض الحامل ـ جشبُذ ؤزحل الحامل )زالسي القىائم(   

 قدز ؤلامهان.     

 ـ زفع الجهاش مً علبخه.   

 ـ جشبُذ الجهاش فىق حامله بقىة وؤمان.   

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

 ـ بحساء عملُاث ؤلاحهام.   

 ـ الدظدًد هحى اإلاحرا.   

 ملُاث ؤلاحهام بالدظلظل الخالي:وجخم ع

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

 جظهس شعحراث الدظدًد في املحنم بشهٍل دقُق وواضح.       

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

 ؤي دُاى للجظم اإلاسصىد.       

 دالى بحساء الخحظحراث ًقىم حامل اإلاحرا بـِ :

 ـ جىحُه اإلاحرا هحى الساصد، وجإمحن شاقىلُتها باطخذدام الصئبقُت الخاصت برلو.1   
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جاتها.2    ت جدٍز  على عدم بعاقت زٍئ
ً
 عً وحه اإلاحرا، وذلو حسصا

ً
 ـ ببقاء ؤصابعه بعُدا

 ـ الخحضيراث الدائمت.2ـ8

 فةن     
ّ

، وإل
ً
 حتى ٌعمل الىُفى ألاوجىماجُهي بالشهل ألافظل ًجب ؤن ًهىن مظبىػا

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

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

ت       س الجهاش بصاٍو  بحُث ًخجاوش بصالي جىاشن، زم 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

 ضلؼ الازجفاييأخطاء ؤلاغالق وحػدًل اإلاـ 9

Misclosure and Adjustment of Level Traverses 

 خطؤ الاغالق. ـ1ـ9

 ٌعخمد قبىى القُاطاث الازجفاعُت على قُمت دؼإ الاغالق املحظىب. وحعخمد القُمت اإلاظمىحت   

 لهرا الخؼإ على دزحت وؤهمُت الغسض الري جذدمه الازجفاعاث املحظىبت. حُث جىحد معادلت 

 طمً مظلعاث اإلاسجبت الشالشت داصت بهل 
ً
 مسجبت مً مساجب اإلاظلعاث الازجفاعُت. فمشال

3rd Order :جإدر معادلت القُمت اإلاظمىحت لخؼإ الاغالق الصُغت 

)(12)( KMDmmMisclosure   

 هي اإلاظافت بالنُلىمتراث. Dحُث 

 اإلاعادلت: ووعخمد مً ؤحل اإلاظلعاث اإلاظخذدمت في بىاء اإلايشأث
ً
 الهىدطُت عمىما

nmmMisclosure  5)(  

قت لخعُحن  nحُث جمشل   هي ؤنها nعدد محؼاث حهاش الىُفى طمً اإلاظلع. وؤطهل ػٍس

ت بؼبُعت الحاى(.حظاوي عدد القُاطاث الخلفُت ؤو ألامام  ُت ) وهي مدظاٍو

 الازجفايي.ـ حػدًل اإلاضلؼ 2ـ9

ع دؼإ الاغالق بعدة ػسق، ومنها:     ًمنً جىَش

 مع ػىى اإلاظلع. اإلاساجب الػلياـ في اإلاظلعاث مً    
ً
 وعخبر ؤن الخؼإ اإلاسجنب ًدىاطب ػسدا

جب جصحُح مل الازجفاعاث       ووعخبر الازجفاع ألاوى وألادحر على ؤنها صحُحت، ٍو

 افت بحن الىقؼت والتي جليها طمً اإلاظلع.املحظىبت ألادسي بشهٍل ًدىاطب مع اإلاظ    

د ػىلها عً      والتي لًٍص
ً
قت املحددة في KM 1ـ في اإلاظلعاث ألاقل دقت  هدبع الؼٍس

 (.8الجدوى )     

 

 الحظ:

  ًجفترض ػسق الخعدًل ؤن اإلاظافاث اإلاخىاشهت هحى القساءة الخلفُت وألامامُت جخم املحافظت عليها طم

 اإلاظلع.
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 حعؼي قُمت دؼإ الاغالق مالخالي:الخصحُحاث الش 
ً
 الزت اإلارمىزة طابقا

)007.0( memissclosurRLFirstRLLastFallsRiseFSBS  

  ًبذا ماهذ قُمت دؼإ الاغالق ؤلبر مً القُمت اإلاظمىحت وعُد القُاطاث، وإذا ماهذ قُمخه طم

عه على قُم الازجفاعاث املختزلت   .RLsالجدود اإلاظمىحت هقىم بخىَش

  لخؼإ 
ً
ا ؤلاغالق لهل محؼت للجهاش وبةشازة معالظت، وهى جسالمي الخصحُح اإلاىشع ًهىن مظاٍو

 باليظبت ملحؼاث الجهاش.

 ( هجد:8طمً الجدوى ) 

 .m 0.007ـ قُمت دؼإ ؤلاغالق في اإلاظلع هي 

 .2ـ عدد محؼاث حهاش الىُفى هى 

ـ حصت مل محؼت مً دؼإ ؤلاغالق حظاوي 
2

007.0 m
هىشع ، ومً ؤحل ججاوش ؤحصاء اإلاُللُمتر 

 بةشازة معالظٍت دؼإ ؤلاغالق النلي على حصؤًً، ألاوى ٌظاوي 

 -0.003 m  قساءاث املحؼت ألاولى(  والشاوي ٌظاوي(-0.004 m .)قساءاث املحؼت الشاهُت( 

 
 (: كساءاث اإلاضلؼ الازجفايي، وأخطاء ؤلاغالق، والخحليلاث اإلاركىزة أغاله.8الجدول )      

 

Adj RL 

ازجفاع 

 مصحح

Adj 

 حيحجص

RL 

 ازجفاع مختزل 

Fall 

 هبىط

Rise 

 صػىد

 Staff Readingsكساءاث اإلايرا 

FS (m) 

 كساءة أماميت

IS (m) 

 كساءة بيييت

BS (m) 

 كساءة خلفيت

  10.400     1.422 

 -0.003 10.518  0.118  1.304  

 -0.003 10.110 0.408   1.712  

 -0.003 11.388  1.282 0.430  1.753 

 -0.007 12.291  0.899  0.854  

 -0.007 11.379 0.912   1.766  

 -0.007 10.407 0.972  2.738   

       

10.407 

-10.400 

2.299 

-2.292 

3.168  3.175 

3.175 - 3.168  = 

+0.007  m +0.007 +0.007 

 

 

 زجفاغيت.إن إجساءاث الخػدًل هي هفظها لكل طسق حػيين ازجفاغاث هلاط اإلاضلػاث الا 

 
 


